
จังหวัด อําเภอ หมายเหตุ

1 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต. เขาทอง นาย สมเกียรติ รัตนะรัต

2 กาญจนบุรี ทามะกา ทต. หนองลาน น.ส. จันทรแรม น้ําใจสุข

3 กาญจนบุรี ทามะกา อบต. สนามแย น.ส. สุมาลี ทาฉลาด

4 กาฬสินธุ กมลาไสย ทต. ดงลิง นาย พีระ ศรีโยธี

5 กาฬสินธุ กุฉินารายณ ทต. กุดหวา นาง นันทวรรณ อัฐปน

6 กาฬสินธุ ดอนจาน ทต. มวงนา น.ส. สุภาพ การประสพ

7 กาฬสินธุ ทาคันโท ทต. กุดจิก นาง คัชริญา ผจงศิลป

8 กาฬสินธุ นามน ทต. สงเปลือย นาย สุขสันต อาทะวิมล

9 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ ทม. กาฬสินธุ นาง ณัฐชนันท เหลานุกูล

10 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ ทต. เชียงเครือ นาง นุชนารถ อนันตะบุตร

11 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ ทต. ลําพาน นาง พรพิมล เหลืองลออ

12 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ ทต. บึงวิชัย นาง พิสมัย พลเสน

13 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ ทม. กาฬสินธุ นาย วุฒิไกร ภูนาโท

14 กาฬสินธุ ยางตลาด อบต. เวอ นาง นิตยา บุญราศรี

15 กาฬสินธุ สมเด็จ ทต. สมเด็จ นาง ทัศนา ภูโทสุทธิ์

16 กาฬสินธุ สมเด็จ ทต. ลําหวยหลัว นาง วัลลภา แกวสะอาด

17 กาฬสินธุ หนองกุงศรี ทต. หนองหิน นาง พัชราวดี เนื่องวงษา

18 กาฬสินธุ หนองกุงศรี ทต. หนองกุงศรี นาง เพลินพิศ มนตรีบุตร

19 กาฬสินธุ หนองกุงศรี ทต. ดงมูล นาง ศตพร ปญญาสิทธิ์

20 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร ทม. กําแพงเพชร นาง ศรีรัตน วงษวิรัตน

21 ขอนแกน โคกโพธิ์ไชย อบต. ซับสมบูรณ นาย วสันต คําสุข

22 ขอนแกน ชนบท อบต. กุดเพียขอม นาง นิทยา มีโคตร

23 ขอนแกน ซําสูง อบต. คูคํา น.ส. ศิริลักษณ เพาะเจริญ

24 ขอนแกน บานไผ ทม. บานไผ น.ส. ยุวนิต เพิ่มยินดี

25 ขอนแกน บานไผ ทต. ในเมือง นาย อนุชิต สมอคํา

26 ขอนแกน พล อบต. ลอมคอม น.ส. รัตติยา หาญเสนา

27 ขอนแกน พล อบต. เพ็กใหญ น.ส. อภิญญา นอยจันทร

28 ขอนแกน มัญจาคีรี ทต. มัญจาคีรี นาย มานะ รัชชุศิริ

29 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทน. ขอนแกน นาย ทรงศิลป อันทะไชย

30 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทต. สาวะถี นาง ภัทราวดี เสือสาวะถี

31 ขอนแกน เมืองขอนแกน ทม. บานทุม นาง มุกดา หอมอม

32 ขอนแกน หนองสองหอง อบต. โนนธาตุ นาย จุฬา มูลเทพ

สังกัด ชื่อ-สกุล

ระหวางวันจันทรที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
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33 ขอนแกน หนองสองหอง อบต. หนองเม็ก น.ส. ปวริสา มอไธสง

34 ขอนแกน หนองสองหอง อบต. ตะกั่วปา นาย อุดม หอไธสง

35 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต. บางโรง นาย ปณณธร สอนคําเสน

36 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว ทต. คลองแสนแสบ น.ส. สุจิตา บรรลังก

37 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบจ. ฉะเชิงเทรา น.ส. พรวิภา บุญศักดิ์เฉลิม

38 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต อบต. คูยายหมี น.ส. กนกพร เรืองเจริญ

39 ชัยนาท มโนรมย ทต. หางน้ําสาคร นาง ริริญญา แสงศร

40 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทม. ชัยนาท นาง สายชล ภาคศิริ

42 ชัยภูมิ บานเขวา ทต. ตลาดแรง นาง วิไลลักษณ จิตออง
43 ชัยภูมิ ภูเขียว ทต. บานแกง น.ส. สุกัญญา ขวัญถาวร

44 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทม. ชัยภูมิ นาย กฤษณา กําลังศิลป

45 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบต. รอบเมือง น.ส. สุชาดา วิสุทธิเชื้อ

46 เชียงราย พญาเม็งราย อบต. แมเปา นาย วรกิตก พรมมินทร

47 เชียงราย พาน อบต. ดอยงาม นาย ดิเรก วันมี

48 เชียงราย เวียงแกน ทต. หลายงาว วาที่ร.ต. บุญญฤทธิ์ อายุยืน

49 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต. ปาเมี่ยง น.ส. สุทธิษา สุทธิเกิด

50 เชียงใหม พราว อบต. โหลงขอด นาย สราวุธ มูลปา

51 เชียงใหม แมอาย อบต. สันตนหมื้อ นาย ภาณุพงศ ศรีโลเจียว

52 ตาก แมสอด อบต. พะวอ นาง สุภัทรา ชอบธรรม

53 ตาก วังเจา อบต. นาโบสถ น.ส. บัณฑิตา วงษชัย

54 นครนายก บานนา อบต. บานนา นาง จันทรจิรา ศรีศิล

55 นครนายก เมืองนครนายก อบจ. นครนายก นาง ทิพสุคนธ กัตตา

56 นครนายก เมืองนครนายก อบต. ดงละคร นาง นุชรา โลหกุล

57 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต. สวนปาน น.ส. ธัญญรัตน ไตรวิชชานันท

58 นครพนม ปลาปาก อบต. นามะเขือ น.ส. จันทรทิพย คําสงค

59 นครราชสีมา ชุมพวง อบต. โนนรัง นาย ชาญณรงค รถเพชร

60 นครราชสีมา โนนไทย อบต. กําปง น.ส. ภัควิภา หงษคํามี

61 นครราชสีมา โนนสูง อบต. ดอนชมพู นาย ชูชาติ ปุมกระโทก

62 นครราชสีมา โนนสูง อบต. จันอัด นาง บุญณภัทร เดือนกลาง

63 นครราชสีมา โนนสูง อบต. ธารปราสาท น.ส. แววดาว เผยกลาง

64 นครราชสีมา ประทาย อบต. โคกกลาง น.ส. ฐิตาภา แสงนอก

65 นครราชสีมา ปากชอง ทม. ปากชอง น.ส. กนกวรรณ เพ็ชรศรีชา
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66 นครราชสีมา พิมาย อบต. นิคมสรางตนเอง นาง สุรัตนา ถายสูงเนิน

67 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. สุรนารี นาย เมธี ชัยเจริญ

68 นครราชสีมา สูงเนิน อบต. หนองตะไก น.ส. บานเย็น ทะนา

69 นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต. หนองตะไก นาย พรพิชัย สิงหาทาว

70 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต. ทาศาลา น.ส. ณัฐกานต จักรวัติ

71 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต. บางจาก ส.อ. ประยงค อําไพทอง

72 นราธิวาส ตากใบ ทม. ตากใบ นาย วสันต ดาตูมะดา

73 นราธิวาส บาเจาะ ทต. ตนไทร นาง กูฟาตีมะฮ หวันฮุสเซนต

74 นราธิวาส บาเจาะ อบต. บาเระใต นาง รอฮานี ภูมิบุตร

75 นราธิวาส บาเจาะ อบต. กาเยาะมาตี นาย อดุลย มะหะมะ

76 นราธิวาส รือเสาะ อบต. สามัคคี นาย มะกะตา เจะแล

77 นราธิวาส แวง อบต. กายูคละ นาง ซูซานา อาแวตาโละ

78 นราธิวาส ศรีสาคร อบต. ศรีบรรพต นาง ซาอุยะ ยาเซาะ

79 นราธิวาส ศรีสาคร อบต. ซากอ นาง นาดีเราะ ฮาแว

80 นราธิวาส ศรีสาคร อบต. ศรีสาคร นาย อับดุลอายิก หะยีบารอเฮง

81 นราธิวาส สุคิริน อบต. เกียร นาย วิรัตน นาคเพ็ง

82 นาน เชียงกลาง อบต. พระธาตุ นาง เพ็ญประภา สุภชาติ

83 บึงกาฬ พรเจริญ อบต. ปาแฝก น.ส. ภัทราภรณ กลมลี

84 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทต. หอคํา นาง จารุวรรณ วิธุระ

85 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต. บึงกาฬ นาย ประวิต กุลเกลา

86 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทต. วิศิษฐ นาง สายฝน กุลเกลา

87 บึงกาฬ ศรีวิไล อบต. นาสิงห นาง มลิวรรณ ประชาชัย

88 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต. ไพศาล นาย กุลวัสส วิเศษยิ่ง

89 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต. ปงกู นาง พิมพชนก มาลัย

90 บุรีรัมย ประโคนชัย ทต. โคกมา นาง สุพรรณษา บุญชิต

91 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต. โคกกลาง น.ส. สุพิชญา นรินทรรัมย

92 บุรีรัมย สตึก อบต. ทุงวัง น.ส. เพ็ญประภา พูนสุข

93 บุรีรัมย สตึก อบต. สนามชัย นาง รุงตะวัน จันทะมณี

94 บุรีรัมย หนองกี่ ทต. หนองกี่ นาย สงวนศักดิ์ บุญเรืองศรี

95 บุรีรัมย หนองหงส อบต. ไทยสามัคคี น.ส. กรวรรณ อานาม

96 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ทม. ประจวบคีรีขันธ นาย สุพจน อินทรแสง

97 ปราจีนบุรี นาดี ทต. นาดี น.ส. รัตติกาลณ ชาดา
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98 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ทต. โพธิ์งาม นาง อิสรีย อัมพุชินีวรรณ

99 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทต. บานนาปรือ นาย บรรจง สิงหวิบูลย

100 ปตตานี ปะนาเระ อบต. บานกลาง น.ส. รวิษฎา อินทกาญจน

101 ปตตานี เมืองปตตานี อบจ. ปตตานี นาง จรินทร รัฐการัณย

102 ปตตานี เมืองปตตานี อบต. กะมิยอ นาง ณัฐกานต เจษฎาวุฒิกุล

103 ปตตานี ยะรัง อบต. ยะรัง นาง กฤษณา พงษประเสริฐ

104 ปตตานี ยะรัง อบต. เขาตูม น.ส. ทัศนีย หะยีมอ

105 ปตตานี ยะรัง อบต. กระโด นาย นิมะ แวฮามะ

106 ปตตานี ยะหริ่ง ทต. ตันหยง นาง มารียัม แวนิ

107 ปตตานี ยะหริ่ง อบต. ราตาปนยัง นาง มารีเยาะ นิสนิ

108 ปตตานี ยะหริ่ง อบต. แหลมโพธิ์ นาย หมัดเปาซี แวมายิ

109 ปตตานี สายบุรี อบต. บือเระ นาง นิรอบียะห นิสนิ

110 ปตตานี สายบุรี อบต. ตะบิ้ง นาย ยาการียา ดีเยาะ

111 ปตตานี สายบุรี อบต. กะดุนง น.ส. อาดีละห ดาแม

112 ปตตานี สายบุรี อบต. ปะเสยะวอ นาง ฮาบีบะ มายุดีน

113 ปตตานี หนองจิก อบต. ตุยง นาง ยามีละ แวนาแว

114 ปตตานี หนองจิก อบต. ดอนรัก นาง รัศมี หะยีเจะนะ

115 ปตตานี หนองจิก อบต. บางเขา น.ส. อาลาวียะห เจะมิง

116 ปตตานี หนองจิก อบต. ลิปะสะโง นาย อิสหะ หะมิ

117 พะเยา ภูกามยาว ทต. ดงเจน นาย อุทิน แกวเทพ

118 พะเยา แมใจ ทต. ศรีถอย นาง วารุณี ภาชนนท

119 พัทลุง กงหรา ทต. กงหรา น.ส. จารุณี ชูชวย

120 พัทลุง ควนขนุน ทต. แพรกหา น.ส. กิตติมา รองเทพ

121 พัทลุง ศรีนครินทร ทต. ลําสินธุ นาง ปราณี ชวยนุม

122 พิจิตร เมืองพิจิตร ทม. พิจิตร น.ส. ณิชนันทน ฤทธิคง

123 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต. ปาแดง นาง ปาริชาติ อุประ

124 พิษณุโลก เนินมะปราง ทต. ไทรยอย น.ส. มะลิ มีฤทธิ์

125 พิษณุโลก บางระกํา ทต. บางระกําเมืองใหม น.ส. วันเพ็ญ ถิตยกุล

126 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต. วังวน น.ส. ขวัญใจ สุขรมย

127 เพชรบุรี เขายอย ทต. เขายอย นาง บรรทม เกตุมั่งมี

128 เพชรบุรี บานลาด อบต. ถ้ํารงค นาง ณัฏฐวดี กายเพชร

129 เพชรบุรี บานลาด อบต. ทาเสน นาย ประชุม แสงสินธุ
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130 เพชรบูรณ หลมสัก ทม. หลมสัก นาย ชาติชาย จันทรภิรมย

131 เพชรบูรณ หลมสัก อบต. หวยไร น.ส. ฐิติรัตน ชาอุน

132 แพร เมืองแพร อบจ. แพร น.ส. ฤทัยรัตน คันธวัง

133 แพร รองกวาง ทต. รองกวาง นาง สุกัญญา จิตประจง

134 มหาสารคาม กันทรวิชัย ทต. โคกพระ นาย เชวงศักดิ์ เทวะสิงห

135 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต. เขื่อน นาย วิทวัช ดวงปากเพ็ง

136 มหาสารคาม เชียงยืน อบต. เชียงยืน นาย กิตติชัย โพธิ์หลา

137 มหาสารคาม เชียงยืน อบต. กูทอง นาย สยาม ตุมโฮม

138 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต. เมืองเสือ น.ส. จิระพรรณ แกวสุพรรณพันธุ

139 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต. บัวคอ นาย วิชัย ทิพรักษ

140 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต. สงเปอย นาย นุกูล หมายมี

141 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต. ทุงมน นาง สุภาวดี กุลบุตรดี

142 ยโสธร ปาติ้ว อบต. โคกนาโก นาย เลง ไชยปญญา

143 ยโสธร เลิงนกทา ทต. เลิงนกทา น.ส. สุภาพร สุขวานิชย

144 ยะลา รามัน ทต. เมืองรามันห นาง ไซยีดา อุสมาน

145 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต. กําแพง นาง ดวงฤดี เสาวพันธ

146 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต. กูกาสิงห นาง รพัสสรณ ประทุมมัง

147 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต. โนนสวาง น.ส. ละมุด เนื้อจันทา

148 รอยเอ็ด พนมไพร อบต. กุดน้ําใส นาย กิตติพร สัตนันท

149 รอยเอ็ด พนมไพร อบต. พนมไพร น.ส. สุกัญญา โคตรพูลชัย

150 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย อบต. โพธิ์ศรี น.ส. รัชดาพร ขจรโมทย

151 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย อบต. หนองตาไก นาง วนิดา โพธิจักร

152 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย อบต. ดอนโอง นาง วิไลวรรณ แกวกาหลง

153 รอยเอ็ด โพนทราย ทต. โพนทราย นาย เวชยันต สุขสีดา

154 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต. นาโพธิ์ นาง รุงทิวา กงแหลม

155 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อบต. รอบเมือง นาง อมรรัตน บานไธสง

156 รอยเอ็ด เมืองสรวง ทต. เมืองสรวง นาย ประยุทธ ตรีทศ

157 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต. โพธิ์สัย นาย อนันท โพธิ์ศรี

158 รอยเอ็ด หนองพอก อบต. รอบเมือง นาย วิบูลยศักดิ์ พันธสีมา

159 รอยเอ็ด หนองพอก อบต. กกโพธิ์ นาง ศุภแสงเดือน แกวสกุล

160 ระยอง นิคมพัฒนา อบต. พนานิคม นาย ธวัชชัย สีมาพล

161 ระยอง นิคมพัฒนา อบต. นิคมพัฒนา นาง นภัสสร พวงเกษ
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162 ระยอง บานฉาง ทต. สํานักทอน น.ส. เบญจวรรณ ทองพฤกษ

163 ลําพูน ทุงหัวชาง อบต. ทุงหัวชาง นาย กฤษฎิน เปงเมืองลอง

164 ลําพูน บานโฮง อบต. หนองปลาสะวาย นาย สมบูรณ กาวิรส

165 ลําพูน เวียงหนองลอง ทต. วังผาง นาย อภิรักษ ไชยศรีหา

166 เลย ภูกระดึง อบต. ภูกระดึง น.ส. อัญชัญ จันทรักษ

167 เลย เมืองเลย อบจ. เลย น.ส. สุกัญญา ตั้งคงนุช

168 เลย เมืองเลย อบจ. เลย นาง สุดารัตน จันทรเรือง

169 ศรีสะเกษ กันทรลักษ ทม. กันทรลักษ นาง ปวีณา มาลีวรรณ

170 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต. หนองแวง นาย โยธิน บัวทอง

171 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต. โคกเพชร นาย นิยม ธรรมนูญ

172 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต. โพธิ์วงศ น.ส. ธันยนันท สิทธิพันธ

173 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต. ภูฝาย นาง วันเพ็ญ ทะนนท

174 ศรีสะเกษ ปรางคกู อบต. กู น.ส. มณีเนตร จันทรทอง

175 ศรีสะเกษ ไพรบึง อบต. ดินแดง นาง มุกดา หอมหุน

176 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต. หญาปลอง น.ส. จันทรสุดา จันทเขต

177 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต. หมากเขียบ น.ส. รัชนีกรณ เรืองศรี

178 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต. หวานคํา นาง ดวงใจ จําปาพันธ

179 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต. สะพุง น.ส. รัศมี จันทศรี

180 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต. โจดมวง นาง สุภาวดี สุวรรณหงษ

181 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต. โคกจาน นาง วีรนันท โทนะพันธ

182 สกลนคร บานมวง ทต. บานมวง นาย นพดล ลุนาวัน

183 สกลนคร พรรณานิคม อบต. บะฮี นาง ปยะดา ราชบุญเรือง

184 สกลนคร พังโคน ทต. พังโคนศรีจําปา น.ส. ประภาภรณ อินถา

185 สกลนคร ภูพาน ทต. โคกภู นาย ศิริ เรืองจรัส

186 สกลนคร ภูพาน อบต. กกปลาซิว น.ส. สายสุนีย พิมนิสัย

187 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต. ขมิ้น นาง กนกพร ฤาชัยสา

188 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน. สกลนคร นาง จิรภา ไสยสนิท

189 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต. ดงชน นาง สาวะรี บุนนาค

190 สกลนคร สวางแดนดิน ทต. หนองหลวง น.ส. วิลาวัณย หาไชยอินทร

191 สงขลา จะนะ ทต. จะนะ นาง ปาริชาติ เพชรสุวรรณ

192 สงขลา เมืองสงขลา ทต. เกาะแตว นาย อรรถสิทธิ์ เพชรรัตน

193 สงขลา ระโนด ทต. บอตรุ นาย วีรพล สุขสวาง
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194 สงขลา ระโนด ทต. ปากแตระ นาง สุภัทรชา กาญจนวิจิตร

195 สงขลา ระโนด อบต. ระวะ น.ส. สุวิดา ศรีนาค

196 สงขลา สะเดา อบต. เขามีเกียรติ น.ส. ทาวินี บุญเหลือ

197 สงขลา สะบายอย อบต. คูหา นาย ภูเบศร สองสา

198 สงขลา หาดใหญ ทต. คูเตา นาย บรรณวิทย รัตนพิมล

199 สงขลา หาดใหญ ทต. พะตง นาง สุภาวดี รัตฉวี

200 สงขลา หาดใหญ ทม. ทุงตําเสา น.ส. อนรรฆวี ศรีสุวรรณโณ

201 สมุทรปราการ บางพลี ทต. บางพลี นาง ภันฑิลา นิธิพัฒนะ

202 สมุทรปราการ พระประแดง ทม. ปูเจาสมิงพราย น.ส. นวนจันทร พันธหงษ

203 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย ทต. พระสมุทรเจดีย น.ส. อรอนงค กอวงษ

204 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทม. สมุทรสงคราม นาง ธิดารัตน วรรณประทีป

205 สระบุรี พระพุทธบาท ทต. หนองแก นาง สุบรรณ ศรีทองสุก

206 สระบุรี วังมวง ทต. วังมวง นาย ณรงคกร เอี่ยมจันทร

207 สิงหบุรี บางระจัน อบต. บานจา น.ส. ศิริวรรณ บุญเรือง

208 สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี ทม. สิงหบุรี น.ส. รัศมีณัฐ ทองประเสริฐ

209 สุโขทัย คีรีมาศ อบต. ศรีคีรีมาศ น.ส. ทัศนีย ศรีฟา

210 สุโขทัย คีรีมาศ อบต. หนองกระดิ่ง น.ส. เรวิสา แสงคํา

211 สุโขทัย คีรีมาศ อบต. หนองจิก นาง อรัญญา คําวงษ

212 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม ทต. กลางดง น.ส. วิภารัตน วรรณรัตน

213 สุโขทัย บานดานลานหอย อบต. ลานหอย นาย พันธกิจ แกวสาแสน

214 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต. บานซาน น.ส. อินทิรา เปลือกแค

215 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี อบจ. สุพรรณบุรี นาย เกษมศักดิ์ สุขาทิพยพันธุ

216 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี อบต. สนามคลี น.ส. ดวงนภา เพ็งพุธ

217 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ อบต. คลองสระ นาย สิทธิศักดิ์ คงสุวรรณ

218 สุราษฎรธานี ไชยา อบต. ปาเว นาง กมลทิพย พัฒนระวังดาน

219 สุรินทร เมืองสุรินทร อบต. กาเกาะ นาง กัญจนรัตน วรโชติรัตนากร

220 สุรินทร เมืองสุรินทร อบจ. สุรินทร นาง จุฑารัตน จึงสุวัฒนานนท

221 สุรินทร เมืองสุรินทร อบจ. สุรินทร น.ส. ทิพนภา ศรีตัมภวา

222 สุรินทร สังขะ อบต. บานจารย นาง วันทนีย สายแกว

223 หนองคาย โพนพิสัย อบต. บานผือ นาย พูลทรัพย ปูวัง

224 หนองคาย โพนพิสัย อบต. ชุมชาง นาง รัศมี เศษสุวรรณ

225 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต. ปะโค นาย ไพบูลย พิลาพรม
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226 หนองคาย ศรีเชียงใหม ทต. หนองปลาปาก น.ส. วีณารัตน ดํานิล

227 อางทอง โพธิ์ทอง อบต. บางพลับ น.ส. จงกล จิตรสมพงษ

228 อางทอง เมืองอางทอง อบต. ตลาดกรวด นาง วนิดา พึ่งอินทร

229 อํานาจเจริญ ชานุมาน ทต. ชานุมาน นาง เยาววเรศ กลางประพันธ

230 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ ทต. ไกคํา นาย ศิริพล เหมือนมาตย

231 อุดรธานี นายูง ทต. โนนทอง นาง ปฐวี ออนรูที่

232 อุดรธานี โนนสะอาด อบต. โคกกลาง นาย สุทิน รวงหอม

233 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต. นาขา นาง เกษร ปลัดกอง

234 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต. หนองนาคํา นาย ธนกร เพ็งพุฒ

235 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ. อุดรธานี น.ส. ปรียานันท คํามาตยกุล

236 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต. บานโปรง นาง อุไล วงคมาลัย

237 อุดรธานี หนองหาน ทต. โคกสูง น.ส. อัญญาณี พลนิโคตร

238 อุตรดิตถ ตรอน ทต. บานแกง น.ส. ทวีรัตน แทนเทือก

239 อุตรดิตถ ทาปลา ทต. รวมจิต น.ส. รัตนาภรณ ยะชุม

240 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ ทต. วังกระพี้ นาง กนกวรรณ พงศวิทยเวคิน

241 อุทัยธานี บานไร อบต. หนองจอก นาย พิเชต บุตรดี

242 อุทัยธานี ลานสัก อบต. ปาออ นาย สราวุธ อินทรเอี่ยม

243 อุบลราชธานี เขื่องใน ทต. หวยเรือ น.ส. อุบล นางาม

244 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต. โนนสมบูรณ นาย ชัยภัทร บุญลอม

245 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี นาง บัณฑิตา วงคงาม

246 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน. อุบลราชธานี นาย เสรี ทองเลิศ

247 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต. หวยขะยุง นาย จิรัฏฐ โชควิวัฒนวนิช

248 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม ทต. ศรีเมืองใหม นาย สมคิด นาสินสง

249 อุบลราชธานี สวางวีระวงศ ทต. สวาง น.ส. สมจิต มากดี

250 อุบลราชธานี สิรินธร อบต. คันไร น.ส. ศรัณยพัชร จันทรแรม



ตารางอบรมหลักสูตร นักบริหารการศึกษา 32 วัน 

วัน 
05.30 -07.00 
(1.30 ชั่วโมง) 

08.00 -
09.00 

09.00 -12.00(3 ชั่วโมง) 
12.00 -
13.00 

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง) 16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง) 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย
็น/

พัก
ผ่อ

น 

20.00 -
21.00 

วันจันทร์ 
24 พ.ย. 57 

- 
ลงทะเบียน/ 
ปฐมนิเทศ 

วินัยและกระบวนการการด าเนินการทางวินัย 
(ด้านการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา) 

อ.เทพสุริยา สะอาด 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันอังคาร 
25 พ.ย. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

เข
้าแ

ถว
เค

าร
พธ

งช
าต

 ิ

การขับเคลื่อนและการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ดร.วัลลภ รองพล 

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
พันเอกยุทธ์นเรศ พันธะเศรษฐ ี

 

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันพุธ 
26 พ.ย. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล 

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
รองผู้ว่าสุจินต์ ไชยชุมศักดิ ์

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันพฤหัสด ี
27 พ.ย. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การสร้าง บริหารและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

อ.ภูเบศร์ จูละยานนท ์

การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง 
รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย  

วันศุกร์ 
28 พ.ย. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ 
โรจนสุนนัท์ 

การสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู ้

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ 

การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ 

พบอาจารย์ที่ปรึกษา  

วันเสาร ์
29 พ.ย. 57 

 - 

 

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการของส านัก/กองการศึกษา 

ดร.สุวิทย์ มูลค า 

ผู้น าและการสร้างผู้น าทางวิชาการ 
ดร.สุวิทย์ มูลค า 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันอาทิตย ์
30 พ.ย. 57 

- ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  



ตารางอบรมหลักสูตร นักบริหารการศึกษา 32 วัน 

วัน 
05.30 -07.00 
(1.30 ชั่วโมง) 

08.00 -
09.00 

09.00 -12.00(3 ชั่วโมง) 
12.00 -
13.00 

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง) 16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง) 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย
็น/

พัก
ผ่อ

น 

20.00 -
21.00 

วันจันทร์ 
1 ธ.ค. 57 

 พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

เข
้าแ

ถว
เค

าร
พธ

งช
าต

 ิ

การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 

รศ.ศุภานัน สิทธิเลิศ 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล 
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันอังคาร 
2 ธ.ค. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซยีน 
ดร.ไมตรี สุนทรวรรณ 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ผศ.สุพจน์ ค้าขาย 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ 
 

วันพุธ 
3 ธ.ค. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ดร.คมศร วงษ์รักษา 

การกระจายอ านาจและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ผอ.สุรพล เจริญภูมิ 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา  

วันพฤหัสด ี
4 ธ.ค. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการของส านัก/กองการศึกษา 

ผอ.พิรัฐ  พลภูมิรักษ์ 

การสร้างบริหารและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

ผอ.พิรัฐ  พลภูมิรักษ์ 
กีฬาและนันทนาการ  

วันศุกร์ 
5 ธ.ค. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

นโยบาย ภารกิจของการศึกษาและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของนักบริหารการศึกษา 

อ.กมล ศิริบรรณ 
วิสัยทัศน์การจดัการศึกษาสู่โลกอนาคต 

ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 
สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันเสาร ์
6 ธ.ค. 57 

 
วินัยและกระบวนการการด าเนินการทางวินัย 
(ด้านการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา) 

ผอ.ประวิทย์ เปร่ืองการ 
 

สัมมนาระเบยีบการบริหารงานด้านพัสด ุ
อ.ศิลิกา การดี 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันอาทิตย์ 
7 ธ.ค. 57 ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์นอกสถานที่  



ตารางอบรมหลักสูตร นักบริหารการศึกษา  32 วัน 

วัน 09.00 -12.00(3 ชั่วโมง) 
12.00 -
13.00 

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง) 16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง) 

 

20.00 -
21.00 

วันจันทร์ 
8 ธ.ค. 57 ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์นอกสถานที่  

วันอังคาร 
9 ธ.ค. 57 ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์นอกสถานที่  

วันพุธ 
10 ธ.ค. 57 

08.00 น. แลกเปลีย่นเรยีนรูส้ านกัการศกึษาทั่วไปมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา เวลา 13.00 น. สัมมนาการเรยีนรู้หน่วยบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ IT  

วันพฤหัสบด ี
11 ธ.ค. 57 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  สัมมนาสวสัดิการของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เวลา 13.00 – 16.00 น.  พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

วันศุกร์ 
12 ธ.ค. 57 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  การจดัท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู (โดย สน.บถ.) เวลา 13.00 – 16.00 น.  สัมมนาการบริหารจัดการดา้นงบประมาณ  

วันเสาร ์
13 ธ.ค. 57 

เวลา 09.00 – 16.00 น.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาการศึกษาของส านัก (โดย อ.สดุารตัน์ เฟือ้งฟูา)   

วันอาทิตย์ 
14 ธ.ค. 57 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา (ปรึกษางานการท าผลงาน) 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 



ตารางอบรมหลักสูตร นักบริหารการศึกษา 32 วัน 
 

วัน 09.00 -12.00(3 ชั่วโมง) 
12.00 -
13.00 

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง) 16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง) 

 

20.00 -
21.00 

วันจันทร์ 
15 ธ.ค. 57 

เวลา 09.00 – 16.00 น. สมัมนาการจัดท าแผนกลยุทธแ์ละยทุธศาสตร์ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
(อาจารยไ์พบลูย์ โพธิสวุรรณ)  

 

วันอังคาร 
16 ธ.ค. 57 

เวลา 09.00 – 16.00 น.  สัมมนาการเรียนรู้การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ผอ.ศรีพงษ์ บุตรงามดี) (อ.เทพสรุิยา สะอาด)    

วันพุธ 
17 ธ.ค. 57 10.00 – 12.00 น. สอบวัดความรู ้  (ส่งผลงานกลุ่ม) 13.00 – 16.00 น. น าเสนอผลจดัท าแผนกลยทุธ์การพัฒนาการศึกษา (ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา กลุม่ละ 15 นาที)  

วันพฤหัสด ี
18 ธ.ค. 57 

เวลา 09.00 – 16.00 น.  สัมมนาการเตรียมความพร้อมการศึกษาไทยสู่อาเซียน  

วันศุกร์ 
19 ธ.ค. 57 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  กิจกรรมพฒันาการเรยีนรูสู้่วิถีอาเซียน (เตรยีมการแสดงชุดอาเซยีนศึกษา 1 ชุดชุดละ 20 นาที)  
13.00 น.กิจกรรมโต้วาที ในหัวข้อที่ 1. เด็กไทยจะพัฒนาได้จ าเป็นต้องใช้ IT ร่วมกับห้อง 7/2 (โดยฝุายเสนอ, ฝุายค้าน)  

 
 

วันเสาร ์
20 ธ.ค. 57 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา (เตรียมผลงานเพื่อน าเสนอ) 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  

วันอาทิตย์ 
21 ธ.ค. 57 

10.00 น. เดินทางกลับสถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา (เตรียมผลงานเพื่อน าเสนอ) 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  



ตารางอบรมหลักสูตร นักบริหารการศึกษา 32 วัน 

 

วัน 09.00 -12.00(3 ชั่วโมง) 
12.00 -
13.00 

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง) 16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง) 

 

20.00 -
21.00 

วันจันทร์ 
22 ธ.ค. 57 

08.30 น. การพัฒนาตนเองด้าน คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพน าสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ (โดยหลวงพ่ีช้าง) 
13.00น. การสร้างความรัก สามัคคี และการสร้างความปรองดอง 

 

วันอังคาร 
23 ธ.ค. 57 

09.00 น. เปิดตลาดนัดผลงานทางวิชาการ 
13.00น. สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 

น าเสนองานจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิพากษ์งานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (รองผอ.วัดไร่ขิง, ผอ.ส่วนฝึกอบรม) 
 

วันพุธ 
24 ธ.ค. 57 

09.00 – 16.00น. สัมมนาจดัท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
น าเสนองานจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิพากษ์งานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (รองผอ.วัดไร่ขิง, ผอ.ส่วนฝึกอบรม) 

 

วันพฤหัสบด ี
25 ธ.ค. 57 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
เวลา 09.00 – 12.00 น. น าเสนองานท่ีมีแบบปฏิบัติเป็นเลิศรายงานกลุ่มและนิทรรศการกลุ่ม ,  

เวลา 13.00 มอบประกาศนีย์บตัรส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษาอบรม/ปดิการศึกษาอบรม 
 



 
ใบกิจกรรม 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

1. ให้ผู้ เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัย                    
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารการศึกษา     
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะขั้นสูงในการบริหารการศึกษา    
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานในระดับสูง 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนทัศน์และกลยุทธ์การสร้างความเป็นผู้น าทางการบริหาร 

  การศึกษา  
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้องกับการบริหาร 

  การศึกษา 
 ส่วนที่ 2 การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ         
นักบริหารการศึกษา       
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาท่ีมี 
    ประสิทธิภาพสูง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสังเคราะห์และเสริมสร้างจิตส านึกในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
   ของนักบริหารการศึกษา 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับนักบริหาร 
   การศึกษา 
 ส่วนที่ 3 การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ หรือพัฒนานวัตกรรม และการสร้างหรือการปฏิบัติงาน
เป็นเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของนักบริหารการศึกษา 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กลยุทธ์การสร้างภาคีเครือข่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การน าเสนอการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ           
 ในการบริหารการศึกษา    
 2. น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก ข้อ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงาน ประกอบด้วยบทน า          
เนื้อเรื่อง สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 7 ตามล าดับ รวมกัน
ไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) ไม่รวมบรรณานุกรม ส่งให้วิทยากรในวันรายงานตัว 

 

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการศึกษา ได้ที่ www.lpdi.go.th       

แบนเนอร์  หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
 

http://www.lpdi.go.th/
http://www.lpdi.go.th/


 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
                2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –  
                    วันศุกร ์
                3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ใน 
                    วันอังคาร – วันศุกร ์
      ๒.๒ ชุดออกก าลังกาย 
                ๑) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
 4.3 เนคไท 
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