
 

 

 

ที ่มท  0802.2/ว 027 กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

   ถนนราชสีมา   กทม.   10300         

         8 มกราคม 2552  

เร่ือง  การสมคัรเขารับการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันานกักฎหมายภาครัฐ 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด (รายชื่อตามเอกสารแนบ) 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  จํานวน 1 ฉบับ 

  ที่ นร 0903/ 911 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 

            2. ใบสมัครเขารับการฝกอบรม    จํานวน 2 ชุด 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดแจงรายชื่อนิติกรในสังกัดกรมสงเสริมการปกครอง 

ทองถิน่ที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมหลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน รุนที ่6  (นิติ

กร ระดับ 5 - 6) และหลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง รุนที ่9 (นิติกร ระดับ 7 - 8) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาดวย 

  เพื่อใหการฝกอบรมทั้ง 2 หลักสูตรดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย กรมสงเสริม                

การปกครองทองถิ่นจึงขอใหทานโปรดแจงขาราชการที่ไดรับคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมทราบ                

โดยหากประสงคจะเขารับการฝกอบรมใหกรอกรายละเอียดในใบสมัครจัดสงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่

ภายในวนัที่ 9 มกราคม 2552 หากพนกาํหนดจะถือวาไมประสงคจะสมคัรเขารับการฝกอบรม               แต

อยางใด 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาดําเนนิการตอไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

 

กองการเจาหนาที ่

ฝายทะเบียนประวัติและบําเหนจ็ความชอบ 

โทรศัพท 0-2241-9011 

โทรสาร 0-2241-9011, 0-2243-6637 

 



 

 

 

 

ที ่มท  0802.2/ว 028   กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

   ถนนราชสีมา   กทม.   10300         

      8  มกราคม 2552  

เร่ือง  การสมคัรเขารับการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันานกักฎหมายภาครัฐ 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  จํานวน 1 ฉบับ 

  ที่ นร 0903/ 911 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 

            2. ใบสมัครเขารับการฝกอบรม    จํานวน 2 ชุด 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดแจงรายชื่อนิติกรในสังกัดกรมสงเสริมการปกครอง 

ทองถิน่ที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมหลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน รุนที ่6  (นิติ

กร ระดับ 5 - 6) และหลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง รุนที ่9 (นิติกร ระดับ 7 - 8) สําหรับนิติ

กรที่ไมไดรับการคัดเลือกแตมีความประสงคจะเขารับการฝกอบรมใหจดัสงใบสมัครเพิ่มเติมรายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารทีส่งมาดวย 

  เพื่อใหขาราชการที่ดํารงตําแหนงนิติกรในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่มีโอกาสไดรับ

การฝกอบรม จึงขอใหทานโปรดแจงใหนิติกรในสังกัดสาํนักงานสงเสรมิการปกครองทองถิน่จงัหวดั             ที่

ยังไมผานการฝกอบรมและไมไดรับคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมในครั้งนีท้ราบโดยหากประสงคจะเขารับ

การฝกอบรมใหกรอกรายละเอียดในใบสมัครจัดสงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบภายในวันที่ 9 

มกราคม 2552 หากพนกาํหนดจะถือวาไมประสงคจะสมคัรเขารับการฝกอบรม แตอยางใด 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาดําเนนิการตอไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

กองการเจาหนาที ่

ฝายทะเบียนประวัติและบําเหนจ็ความชอบ 

โทรศัพท 0-2241-9011 

โทรสาร 0-2241-9011, 0-2243-6637 

 



 

 

 

 

คําชี้แจง 
 

1. ใบสมัครประกอบดวย 2 สวน ขอใหผูสมัครกรอกขอมูลใหครบถวนทกุสวนในทกุรายการ ขอมูลสวนที่เปน

ภาษาอังกฤษ โปรดใชตัวพิมพใหญ 

2. หลกัสูตรการพัฒนานกักฎหมายภาครัฐระดับกลาง ไดกําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมตองเขารับการฝกอบรม

กลุมวิชาบังคบัเฉพาะทางสาํหรับนักกฎหมายภาครัฐ เพียงกลุมใดกลุมหนึง่ ดังนี ้

    (1) นักกฎหมายมหาชนภาครัฐ 

         (1.1) กลุมยอยที่ 1 วชิาสญัญาและการระงับขอพพิาท 

        (1.2) กลุมยอยที่ 2 สัมมนาเทคนิคใหมในการสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐาน 

    (2) นักกฎหมายเอกชนและกระบวนการยุติธรรม 

         (2.1) กลุมยอยที่ 1 สัมมนาเทคนิคในการยกรางและตรวจขอตกลงหรือสัญญา 

         (2.2) กลุมยอยที่ 2 สัมมนาเทคนิคในการสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน 

    (3) นกักฎหมายเศรษฐกิจและการคาระหวางประทเศ 

          (3.1) กลุมยอยที่ 1 วชิากฎหมายการคาระหวางประเทศ 

          (3.2) กลุมยอยที่ 2 สัมมนาสัมมนาเทคนิคการเจรจาตอรองและการเจรจาตอรองระหวางประเทศ 

         (3.3) กลุมยอยที่ 3 วชิาสัมมนากระบวนการไกลเกลี่ยขอพพิาทระหวางประเทศ 

 ทั้งนี้ สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะพิจารณาจัดกลุมวิชาบังคบัเฉพาะทางใหผูเขารับการ

ฝกอบรมจากขอมูลลักษณะงานและความรับผิดชอบของผูสมัครที่ปรากฏในใบสมคัรตามความเหมาะสม 
3. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา จะพิจารณาจะรับพิจารณาใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวน
สมบูรณเทานั้น 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหต ุใบสมัครเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการพฒันานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง 

สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

http://krisdika.go.th./data/sites/performanceandnew.htm 

 

 

 

 

 

สําหรับเจาหนาที ่

ลําดับที่ของใบสมัคร......................... 

รหัส………………………………….. 



 

 

 

 

 

 

สวนที่  1 
1.1  รายละเอียดสวนตัว 

สําหรบัเจาหนาที ่

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................นามสกุล 

....................................................             

NAME   ตัวพิมพใหญ …………………………………………………………………………………         

SURNAME    ตัวพิมพใหญ …………………………………………………………………………..         

ที่อยูปจจุบัน  (สถานที่ติดตอไดสะดวก) ...................................................................................       

...................................................................... รหัสไปรษณีย .....................................................         

โทรศพัท........................................................... มือถอื ..................................................................     

โทรสาร ................................................. จดหมายอิเล็กทรอนกิส  (e-mail) ...................................   

วัน / เดือน / ปเกิด....................................................... อาย ุ...........................................................   

ภูมิลําเนา ............................................. สัญชาติ .................................. ศาสนา ............................    

บัตรประชาชนเลขที่ .................................. วันออกบตัร .......................... วันหมดอายุ ................. 

บัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ  เลขที่ ............. วันออกบัตร ....................... 

 วันหมดอาย ุ....................  สถานที่ออกบัตร ................................................................................     

 

 

 

1.2  ประวัติการศึกษา 
ประเภท 
การศึกษา 

ต้ังแต 
พ.ศ. 

ถึง  
พ.ศ. 

สถาบันการศกึษา วุฒิที่ไดรับ วิชาเอก สําหรบั
เจาหนาที ่

มัธยมศึกษา 

 

      

อาชีวศึกษา 

 

      

อุดมศึกษา 

 

      

อ่ืนๆ 

 

      

 

ใบสมัครเขารับการฝกอบรม 
หลักสูตร  “การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง” 

ติดรูปถาย 
ขนาด 2 นิว้ 
ถายไวไมเกิน 

6 เดือน 
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1.3  ประวัติการทาํงาน 
        1.3.1  การทาํงานในปจจุบัน สําหรบั

เจาหนาที ่

ตําแหนง ................................................................................................................................................   

ชื่อหนวยงาน / องคกร ...........................................................................................................................  

ลักษณะ / ประเภท ................................................................................................................................   

ที่อยู ......................................................................................................................................................    

โทรศพัท .............................................................. โทรสาร ..................................................................    

 

 

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผูสมัคร 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

ตําแหนงอ่ืน ๆ  ในปจจุบัน สําหรบั
เจาหนาที ่

• ตําแหนง..................................................................................................................................... 

ชื่อหนวยงาน / องคกร................................................................................................................ 

ลักษณะ / ประเภท ..................................................................................................................... 

• ตําแหนง..................................................................................................................................... 

ชื่อหนวยงาน / องคกร................................................................................................................ 

ลักษณะ / ประเภท ..................................................................................................................... 

• ตําแหนง..................................................................................................................................... 

ชื่อหนวยงาน / องคกร................................................................................................................ 

ลักษณะ / ประเภท ..................................................................................................................... 
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1.3.2 ประวัติการทาํงาน  (สามารถแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมได) 

(1)   เริ่มรับราชการเมื่อ ............................................ ตําแหนง .................................................................. 

       สังกัด ................................................................ วันเกษียณอายุราชการ ...........................................    
(2) ระบุประวัติการทํางานจากปจจุบันเรียงลําดับยอนหลังการทาํงานที่ผานมา  (ไมเกิน  6  ตําแหนง 

นับยอนหลังจากปจจุบัน) 
 

ชื่อหนวยงาน 
ประเภท
หนวยงาน ระยะเวลา ตําแหนง ลักษณะงาน สําหรบัเจาหนาที ่
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1.4  ประวัติการฝกอบรม / ดูงาน 
หลักสูตร / ดาน สถานฝกอบรม ประกาศนียบัตร ระยะเวลา สําหรบัเจาหนาที ่

     

     

     

     

     

     

1.5  ความรูความสามารถพิเศษ สําหรบัเจาหนาที ่

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

1.6  งานอดิเรก 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

1.7  ความสนใจพิเศษ 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
ขาพเจาขอรับรองวา 

1. การคัดเลือกเขารับการอบรมในหลักสูตรดังกลาวเปนดุลพินจิของคณะกรรมการบรหิาร 
หลักสูตรเพือ่การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ  และขาพเจายอมรับการวินิจฉยัของคณะกรรมการฯ  
โดย 
ไมติดใจดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายทั้งสิน้ 

2. ขาพเจาสามารถเขารับการฝกอบรมไดตลอดหลักสตูรและยินดีปฏิบัติตามขอกําหนด 
รวมทั้งเงื่อนไขของหลักสตูรฯ  นี้ทกุประการ  และขอรับรองวาขอมลูที่ระบุในเอกสารใบสมัครเปน 
ขอมูลที่ถกูตองและเปนจริง 
 

 

     ลายมือชื่อ.......................................................... 

              (.............................................) 

                วนัที่.........../ .................... / ............. 
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สวนที่  2      การรบัรองของผูบังคับบัญชาระดับหวัหนาสวนราชการ  (ปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผูวาราชการจังหวัด   
                    หรือเทยีบเทา) 
 
                         ขาพเจา......................................................... ตําแหนง ................................................................ 

กรม ..........กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น............ กระทรวง ............มหาดไทย...........................................................     

ขอรับรองวาขอมูลที่ผูสมคัรใหไวขางตนเปนความจริง  และอนญุาตให ..................................................................      

ตําแหนง ................................................................ กอง / สาํนัก ...............................................................................   

กรม .........กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น.............. กระทรวง ...................มหาดไทย.........................................           
เขารับการฝกอบรมหลกัสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครฐัระดับกลาง  ตลอดระยะเวลาของหลกัสตูรและปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 

 

                                                                                            ลงชื่อ.............................................................. 

                                                                                                              (                                               ) 
                                                                          ตําแหนง   
                                                                          อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                                                                          วันที.่................/.........................../................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คําชี้แจง 
 

1. ใบสมัครประกอบดวย 2 สวน ขอใหผูสมัครกรอกขอมูลใหครบถวนทกุสวนในทกุรายการ ขอมูลสวนที่เปน

ภาษาอังกฤษ โปรดใชตัวพิมพใหญ 

2. หลกัสูตรการพัฒนานกักฎหมายภาครัฐระดับตน ไดกําหนดใหผูเขาร่ับการฝกอบรมตองเขารับการฝกอบรมกลุม

วิชาบงัคับเฉพาะทางสาํหรับนักกฎหมายภาครัฐ เพยีงกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังนี ้

    (1) นักกฎหมายมหาชนภาครัฐ 

         (1.1) กลุมยอยที่ 1 สัมมนาการรางและการปรับปรุงกฎหมาย 

        (1.2) กลุมยอยที่ 2 สัมมนาเทคนิคในการสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน 

    (2) นักกฎหมายเอกชนและกระบวนการยุติธรรม 

         (2.1) กลุมยอยที่ 1 สัมมนาเทคนิคในการยกรางและตรวจขอตกลงหรือสัญญา 

         (2.2) กลุมยอยที่ 2 สัมมนาเทคนิคในการสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน 

    (3) นกักฎหมายเศรษฐกิจและการคาระหวางประทเศ 

          (3.1) กลุมยอยที่ 1สัมมนาการปรบัปรุงกฎหมายใหรองรับกับความเปลีย่นแปลงในกฎหมายเศรษฐกิจ 

การคาระหวางประเทศ และกฎหมายขององคการการาคาโลก 

          (3.2) กลุมยอยที่ 2 สัมมนาเทคนิคการเจรจาตอรองและการเจรจาตอรองระหวางประเทศ 

 ทั้งนี้ สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะพิจารณาจัดกลุมวิชาบังคบัเฉพาะทางใหผูเขารับการ

ฝกอบรมจากขอมูลลักษณะงานและความรับผิดชอบของผูสมัครที่ปรากฏในใบสมคัรตามความเหมาะสม 
3. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา จะพิจารณาจะรับพิจารณาใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวน
สมบูรณเทานั้น 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหต ุใบสมัครเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการพฒันานักกฎหมายภาครัฐระดับตน  

สามารถดาวนโหลดไดจากเวบ็ไซตสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

http://krisdika.go.th./data/sites/performanceandnew.htm 

 

 

 

 

สําหรับเจาหนาที ่

ลําดับที่ของใบสมัคร......................... 

รหัส………………………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  1 
1.1  รายละเอียดสวนตัว 

สําหรบัเจาหนาที ่

ชื่อ ...........................................................นามสกลุ ....................................................................       
NAME   ตัวพิมพใหญ  .................................................................................................................      
SURNAME    ตัวพิมพใหญ      ....................................................................................................      
ที่อยูปจจุบัน  (สถานที่ติดตอไดสะดวก)  ....................................................................................       
.........................................................................     รหสัไปรษณีย................................................. 
โทรศพัท  ...........................................................มือถอื................................................................       
โทรสาร........................................จดหมายอิเลก็ทรอนิกส  (e-mail) ........................................... 

วัน / เดือน / ปเกิด  ..................................................................... อายุ ...............  ป 

ภูมิลําเนา ...........................................  สัญชาติ  ................................. ศาสนา............................     

บัตรประชาชนเลขที่...........................................................วันออกบัตร.......................................      

วันหมดอายุ.................................................................. 

บัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ  เลขที่ .....................................วนัออกบัตร....................................   

วันหมดอายุ  …………………………………….สถานที่ออกบัตร  ....................................................   

 

 

1.2  ประวัติการศึกษา 
ประเภท 
การศึกษา 

ต้ังแต 
พ.ศ. 

ถึง  
พ.ศ. 

สถาบันการศกึษา วุฒิที่ไดรับ วิชาเอก สําหรบั
เจาหนาที ่

มัธยมศึกษา       

อาชีวศึกษา       

อุดมศึกษา       

อ่ืน ๆ    

 

   

 

 

ใบสมัครเขารับการฝกอบรม 
หลักสูตร  “การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน” 

ติดรูปถาย 
ขนาด 2 นิว้ 
ถายไวไมเกิน 

6 เดือน 
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1.3  ประวัติการทาํงาน 
        1.3.1  การทาํงานในปจจุบัน สําหรบั

เจาหนาที ่
ตําแหนง                     
ชื่อหนวยงาน / องคกร           
ลักษณะ / ประเภท                 
ที่อยู                
โทรศพัท                                                       โทรสาร        
 

 

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผูสมัคร 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. 

7.  

8.  

9.  

10.  

 

ตําแหนงอ่ืน ๆ  ในปจจุบัน สําหรบั
เจาหนาที ่

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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1.3.3 ประวัติการทาํงาน  (สามารถแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมได) 

(1)   เริ่มรับราชการเมื่อ                                                    ตําแหนง         
       สังกัด                                                                        วนัเกษยีณอายรุาชการ            
(3) ระบุประวัติการทํางานจากปจจุบันเรียงลําดับยอนหลังการทาํงานที่ผานมา  (ไมเกิน  6  ตําแหนง 

นับยอนหลังจากปจจุบัน) 

ชื่อหนวยงาน 
ประเภทหนวยงาน 

ระยะเวลา ตําแหนง ลักษณะงาน สําหรบั
เจาหนาที ่

      

      

      

      

 

1.4  ประวัติการฝกอบรม / ดูงาน 
หลักสูตร / ดาน สถานฝกอบรม ประกาศนียบัตร ระยะเวลา สําหรบัเจาหนาที ่
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1.5  ความรูความสามารถพิเศษ สําหรบัเจาหนาที ่

 

 

1.6  งานอดิเรก 

 

 

1.7  ความสนใจพิเศษ 

       

      - 

 

 

 
ขาพเจาขอรับรองวา 

3. การคัดเลือกเขารับการอบรมในหลักสูตรดังกลาวเปนดุลพินจิของคณะกรรมการบรหิาร 
หลักสูตรเพือ่การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ  และขาพเจายอมรับการวินิจฉยัของคณะกรรมการฯ  
โดย 
ไมติดใจดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายทั้งสิน้ 

4. ขาพเจาสามารถเขารับการฝกอบรมไดตลอดหลักสตูรและยินดีปฏิบัติตามขอกําหนด 
รวมทั้งเงื่อนไขของหลักสตูรฯ  นี้ทกุประการ  และขอรับรองวาขอมลูที่ระบุในเอกสารใบสมัครเปน 
ขอมูลที่ถกูตองและเปนจริง 
 

 
     ลายมือชื่อ.......................................................... 
              (                                             ) 

                วนัที่............../ ..................... / ……………. 
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.0สวนที่  2      การรับรองของผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสวนราชการ  (ปลดักระทรวง  อธิบดี  ผูวาราชการ
จังหวัดหรือเทียบเทา) 
 
                         ขาพเจา....................................................ตําแหนง…...............................................................… 

กรม ......สงเสริมการปกครองทองถิน่..............................            กระทรวง..................มหาดไทย……………………….. 

ขอรับรองวาขอมูลที่ผูสมคัรใหไวขางตนเปนความจริง  และอนญุาตให ................................................................. 

ตําแหนง.....................................................           กอง / สํานกั       ......................................................................... 

กรม......สงเสริมการปกครองทองถิน่..............................      กระทรวง..................มหาดไทย………………………........ 
เขารับการฝกอบรมหลกัสูตรการพัฒนานกักฎหมายภาครฐัระดับกลาง  ตลอดระยะเวลาของหลกัสตูรและปฏิบัติ     
ตามเงื่อนไขตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 

 
                                                                                            ลงชื่อ.............................................................. 
                                                                                                                       
                                                                                  (.......................................................) 
                                                                          ตําแหนง............................................................... 
                                                                         วันที.่.............../.............................../................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง รุนที่ ๙  
  
๑. นายจีระพนัธ  ไชยขันธ  นิติกร ๗ว สถจ.กาฬสนิธุ 

๒. นายสุขสนัต  ศรีวริสาร  นิติกร ๗ว สถจ.นครพนม 

๓. นายอมัพร  บุญเกษม   นิติกร ๗ว สถจ.ขอนแกน 

๔. นายพิชยั  อุษาเสถยีร   นิติกร ๗ว สถจ.ฉะเชงิเทรา 

๕. นายบุญเรือง  นวลจํารัส  นิติกร ๗ว สถจ.อุดรธาน ี

๖. นายสุรพล  เปรมปรีด์ิ   นิติกร ๗ว สถจ.อุดรธาน ี

๗. นายอราม  สัมพะวงศ   นิติกร ๗ว สถจ.อํานาจเจริญ 

๘. นายชาญชยั  แสงอัคนาวนิ  นิติกร ๗ว สถจ.สุรินทร 

๙.. นายประชา  ชมุเพช็ร   นิติกร ๗ว สถจ.สตูล 

๑๑. นายบุญฤทธิ ์ อักษรนติย  นิติกร ๗ว สถจ.ภูเก็ต 

๑๒..นางศิริพร ดิสถาพร   นิติกร ๗ว สน.คท. 

๑๓. วาที ่ร.ต.ฉัตรชัย  สมวัธน  นิติกร ๗ว สถจ.ลพบุรี 

๑๔. นายชัชวาล  แขงขนั   นิติกร ๗ว สถจ.ศรีสะเกษ 

๑๕.นายนนัทโชติ  สิงหพันธ  นิติกร ๗ว สถจ.ตรัง 

๑๖.นายประเสริฐ  คงเพ็ชร  นิติกร ๗ว สถจ.ตรัง 

๑๗. นายสนิธไุชย  โชคเจรญิเลิศ  นิติกร ๗ว สน.พร. 

๑๘. พ.จ.อ.เศกสันต  สารการ  นิติกร ๗ว สถจ. นครพนม 

๑๙.. นายสทุนิ  ขนาบศกัดิ์  นิติกร ๗ว สถจ.นครศรีธรรมราช 

๒๐. นายเพิ่ม  เพ็ชรพรหม  นิติกร ๗ว สถจ.นราธวิาส 

๒๑. นายเจนวิทย  วรรณโชติ  นิติกร ๗ว สถจ.ปราจีนบรีุ 

๒๒.นายรังสฤษฏ  สงเสริม  นิติกร ๗ว สถจ.พทัลงุ 

๒๓. นายตองรัก  อินทรสมหวงั  นิติกร ๗ว สถจ.มหาสารคาม 

๒๔. นายชัยวฒัน  รัตนภักด ี  นิติกร ๗ว สถจ.แมฮองสอน 

๒๕.นายชาตชิาย  ปราบพล  นิติกร ๗ว สถจ.ยโสธร 

๒๖.นายเฉลิมศักดิ์  จรัสจันทร  นิติกร ๗ว สถจ. ลพบุรี 

๒๗. นางนพวรรณ  สุวรรณจันทร  นิติกร ๗ว สถจ.ลําปาง 

๒๘. นายเดช  แปงกนัทา   นิติกร ๗ว สถจ.ลําปาง 

๒๙. นายณัฐวรรธน  อรจันทร  นิติกร ๗ว สถจ.ยโสธร 

๓๐. นายอนุภัทร  จาํเริญรัตนากร  นิติกร ๗ว สถจ.ลําพนู 

๓๑. นายสมควร  รินจอย   นิติกร ๗ว สถจ.เชยีงราย 

๓๒. นายธนกร  วรรณพฤกษ  นิติกร ๗ว สถจ.มกุดหาร 
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๓๓. นายนววธิ แสนประดิษฐ  นิติกร ๗ว สถจ.รอยเอ็ด 

๓๔. นายบุญสรวง  พุฒพิฒันพาณิชย นิติกร ๗ว สถจ.รอยเอ็ด 

๓๕. นายสันต ิ วงษพยอม  นิติกร ๗ว สถจ.ลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่    

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับตน รุนที ่๖  

   

๑.นายถวัลยชยั  ถึงถิน่   นิติกร ๗ว สน.คท.   ขาดคุณสมบัติ 

๒. นายสาโรช  นอยใจบุญ  นิติกร ๗ว สถจ.ฉะเชงิเทรา  ขาดคุณสมบัติ 

๓. นายประทปี  ดอกนาร ี  นิติกร ๖ว สถจ.ชลบุรี  

๔. นายสกลุ  ประทุม   นิติกร ๖ว สถจ.สกลนคร  

๕. นายจํานงค  ยอดน้าํคํา  นิติกร ๖ว สถจ.ปราจีนบรีุ  

๖. นายศักดิ์ชยั  สุขีบท   นิติกร ๖ว สถจ.พระนครศรีอยุธยา  

๗. นายพรรษา  คิดอยู   นิติกร ๖ว สถจ.เพชรบุรี  

๘. นายยุทธพล  เดชารัตนชาติ  นิติกร ๖ว สถจ.แพร  

๙. นายไชยะ  เจะแหล   นิติกร ๗ว สถจ.ปตตาน ี  ขาดคุณสมบัติ 

๑๐. นายชัช  พรมคุปต   นิติกร ๖ว กจ.  

๑๑. นางสาวพรพรรณ  สุขสวัสด์ิ  นิติกร ๗ว สน.กร.   ขาดคุณสมบัติ 

๑๒. นายบุญฤทธิ ์ สิริกุสโลปกรณ นิติกร ๖ว สน.กร.  

๑๓. นายนคร  พนัธสวัสด์ิ  นิติกร ๖ว สน.บค.  

๑๔. นายนิวัติ  เชื้อหยก   นิติกร ๗ว สน.กร.   ขาดคุณสมบัติ 

๑๕. นางพิชยา  พิสิฐชยะ  นิติกร ๗ว สถจ.บุรีรัมย  ขาดคุณสมบัติ 

๑๖. นายสกุิจ  คัชมาตย   นิติกร ๖ว สถจ.พจิิตร  

๑๗. นายสุรพล  เพ็งพันธ   นิติกร ๕  สน.กร.  

๑๘. นางวันวสิา  ปรีชานนัท  นิติกร ๕  สน.คท.  

๑๙. นายเริ่มรัฐ  ไพพงษ   นิติกร ๕  สน.กร.  

๒๐. นายปรญิญา  กฤษณา  นิติกร ๕  สน.คท.  

๒๑. นายไพบลูย  ระวัง   นิติกร ๕  สน.คท. 

๒๒. นายกฤตกิร  กสกิูรพงศ  นิติกร ๕  สน.คท. 

๒๓. นายวทิูร  นอยน้ําคาํ   นิติกร ๕  สน.กร. 

๒๔. นายพิมพมนต  อรัญพูล  นิติกร ๕  สน.คท. 

๒๕ นางสาววราภรณ  ขวัญเรือน   นิติกร ๕  สน.กร. 

๒๖. นายอารม  จนิตนาดิลก  นิติกร ๕  กจ. 

๒๗. นายรุง  กับโต   นิติกร ๕  สถจ. ตราด 

๒๘. นายวรรลพ  วลัยศร ี  นิติกร ๕  สล.สถ. 

๒๙. นายบุญจันทร  ชงิจันทร  นิติกร ๕  สถจ.อุดรธาน ี

๓๐. นางปรียา  หงสทอง   นิติกร ๕  สถจ.จนัทบุรี 
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๓๑ นายวุฒิศักดิ์  มิตรเอียด  นิติกร ๕  สถจ.นครศรีธรรมราช 

๓๒. นายวีรศักดิ์  ลายดุล   นิติกร ๕  สถจ.กระบี ่

๓๓. นางสาววรากร ทองแยม  นิติกร ๕  สถจ.บุรีรัมย 

๓๔. นายกวานเปา  วัฒนาฟุงเจริญ นิติกร ๕  สถจ.พะเยา 

๓๕. นายมนตรี  ดุลยเภรี   นิติกร ๕  สถจ.แพร 

 

หมายเหต ุนิติกรที่ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงระดับ 7 สามารถสมัครเขารับการ

ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง รุนที่ 9 ได 


