
ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายกาณชาญ รังสีวรรธนะ  (นายกเทศมนตรีต าบลปากท่อ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายเกิดพงศ ์ทวีศักดิ์สมบรูณ์  (นายกเทศมนตรีต าบลก าเนิดนพคุณ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม  (นายกเทศมนตรีกาฬสินธุ์) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายด ารงค์ค นพรัตน์  (นายกเทศมนตรีต าบลหนองฉาง) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายทนงศักดิ ์ทวีทอง  (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง  (นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน  (นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง  (นายกเทศมนตรีต าบลหลักเมือง) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายนาวิน เจริญพร  (รองนายกเทศมนตรีต าบลปากน้ าประแส) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายนิกร ทองมา  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์  (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นางสาวเนตรชนก พาค า  (รองนายกเทศมนตรีต าบลนาอ้อ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย  (นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายบุญมี กลอ่มใจ  (นายกเทศมนตรีต าบลเมืองยาง) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายบุญยอด มาคล้าย  (นายกเทศมนตรีต าบลหาดเจ้าส าราญ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายประดิษฐ์ นาคพันธ์  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายประภัสร์ ภู่เจริญ  (นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายปัญญา ศรีทองสุข  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูหา) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์  (รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายพจฐณศล ธนิกกุล  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์  (นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายวินัย ศรีปิยะรัต  (นายกเทศมนตรีต าบลท่าตะโก) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา  (นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175



ที่   พป 0003 / ว 731       
              
            
 
 
          22 มีนาคม 2562 
 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่งอนาคต ส าหรับศิษย์เก่าสถาบัน
พระปกเกล้า (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เรียน  นายอภิชาต กิตติศักดิ์นาวิน  (รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
2. เอกสารชี้แจงการช าระค่าลงทะเบียน และ แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียน 
3. ก าหนดการ 
4. ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม 

ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ืออบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้น าภาครัฐแห่ง
อนาคต ส าหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า  (กลุ่มที่  3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) นั้น                         
สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียนจ านวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  ซึ่งสามารถช าระเงินได้ตามรายละเอียดในเอกสารชี้แจงการช าระ
ค่าลงทะเบียนฯ  ทั้งนี้กรณีที่ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดเวลา สถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอ
อนุญาตตัดรายชื่อของท่าน เพ่ือเรียกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในล าดับส ารองต่อไป  

อนึ่ง สถาบันฯ ขอให้ท่านได้ศึกษาก าหนดการเรียนและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่แนบมาโดยละเอียด ทั้งนี้ 
โครงการจะไม่อนุญาตให้ท่านขาดเรียน หรือเดินทางกลับก่อนจากที่ระบุไว้ในก าหนดการของหลักสูตรฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

      ขอแสดงความนับถือ 

      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

         รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 0-2141-9570 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา / นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 
โทรสาร 0-2-143-8175
 


