
ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ หมำยเหตุ
1 กาญจนบุรี ทองผาภมูิ อบต. ห้วยเขย่ง นาย ทนงศักด์ิ ลิมปิยะกุล 6710708
2 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบรีุ อบจ. กาญจนบุรี นาย พนา สินธุเ์จริญ 2710101
3 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ทต. หนองใหญ่ นาย ฤทธชิัย มาตรา 5461210
4 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม. จันทบุรี นาย นรินทร์ ธรีะเวช 4220102
5 ฉะเชิงเทรา บางคล้า ทต. บางคล้า นาย กฤษกร นพเจริญ 5240202
6 เชียงราย พาน อบต. ทานตะวนั จ.ส.ต. นพพล เชื้อเมืองพาน 6570505
7 นครราชสีมา คง อบต. โนนเต็ง นาย ชูชาติ ขามโนนวดั 6300412
8 นครราชสีมา สีค้ิว อบต. มิตรภาพ นาย วนิัย กลมกลาง 6302015
9 นครราชสีมา หนองบุญมาก ทต. แหลมทอง นาย นวพรรษ สีเมฆ 5302202
10 นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต. หนองบุนนาก นาย วทิยา ยนต์สันเทียะ 6302207
11 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต. ท้องเนียน ส.อ. คุณวฒิุ คงยก 5801503
12 นราธวิาส สุคิริน อบต. เกียร์ นาย กิตติพงษ์ แสงวรรณลอย 6960902
13 นราธวิาส สุคิริน อบต. ร่มไทร นาย บุญประเสริฐ แขกทอง 6960906
14 บุรีรัมย์ พุทไธสง อบต. พุทธไธสง นาย สมบัติ แก้วมณี 6310902
15 บุรีรัมย์ สตึก อบต. หนองใหญ่ นาย พรชัย วโิรจน์รัตนกุล 6311111
16 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ทต. บ้านกรูด นาย เอกชัย จ าเริญ 5770402
17 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต. บ้านทาม นาย เสกสรร สาธร 6250807
18 พังงา ตะกัว่ทุ่ง อบต. คลองเคียน นาย คณิต จุลบุษรา 6820408
19 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต. บ้านดง นาย บุญโชค ชื่นชาวนา 6650306
20 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบจ. พิษณุโลก นาย ธรีะ ตาด า 2650101
21 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบจ. พิษณุโลก นาย อนุชิต ปุมสันเทียะ 2650101
22 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบจ. พิษณุโลก ส.ท. อรรถพล เพชรทิม 2650101
23 เพชรบูรณ์ น้ าหนาว อบต. โคกมน นาย เลิศชัย เรืองวลัิย 6670902
24 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ อบต. ห้วยโป่ง นาย นิรันดร์ อินแผง 6670713
25 แพร่ ร้องกวาง ทต. บ้านเวยีง นาย วรพงศ์ เสนาเหนือ 5540202
26 มุกดาหาร ค าชะอี อบต. หนองเอี่ยน นาย ภวูนัย อุภยัชีวะ 6490509
27 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต. ตะลุง นาย กิตติพงษ์ เกยีรติวินัยสกลุ 6160117
28 ล าปาง เกาะคา อบต. ใหม่พัฒนา นาย ธนิส บุญเป็ง 6520310
29 ล าปาง เกาะคา อบจ. ล าปาง นาย ธรรมนิตย์ สายเขียว 2520101
30 ล าปาง เกาะคา อบจ. ล าปาง นาย อุดร วงค์สมศักด์ิ 2520101
31 เลย ผาขาว ทต. ท่าช้างคล้อง นาย สมพงค์ กวา้งขวาง 5421201
32 เลย เมืองเลย ทต. นาดินด า นาย เดชา ทองเพ็ชร 5420105

                ระหว่ำงวันที่ 19 พฤษภำคม ถึง 6 มถุินำยน 2557
             ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 

สังกัด ชื่อ-สกุล รหัส อปท.

รำยชื่อผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเขำ้รบักำรฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนำศักยภำพชำ่ง/นำยชำ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นที่ 10                         
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33 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต. เมืองแคน นาย รวมพล บุญศักด์ิ 6330905
34 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต. อีหล่ า นาย ประสิทธิ์ หลัาธรรม 6331020
35 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต. อุทุมพรพิสัย น.ส. อุรักษ์ โกการัตน์ 5331004
36 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ อบต. แมดนาท่ม นาย สกลสุข นามขันธ์ 6471503
37 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบจ. สมุทรสาคร นาย อนันต์ วเิชียรน้อย 2740101
38 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี อบจ. สิงห์บุรี นาย เสกสรรค์ พั่วงาม 2170101
39 สุราษฎร์ธานี เคียนซา ทต. บ้านเสด็จ นาย ทรงเกียรติ พลหาญ 5841405
40 สุรินทร์ ล าดวน ทต. ล าดวนสุรพินท์ นาย ชูพงษ์ ประดุจชนม์ 5321101
41 สุรินทร์ ส าโรงทาบ อบต. สะโน นาย วรีะศักด์ิ ส านักนิตย์ 6321206
43 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู อบต. หนองภยัศูนย์ นาย จงเจริญ วงศ์ศิริธรรมโชติ 6390115
44 อ่างทอง วเิศษชัยชาญ ทต. ไผ่ด าพัฒนา นาย มนัส เอี่ยมสุเมธ 5150605
45 อ านาจเจริญ หัวตะพาน ทต. หัวตะพาน นาย ดาวเหนือ วชิาค า 5370601
46 อุดรธานี หนองหาน ทต. หนองหาน นาย จักรินทร์ นรินทร์ 5410603
47 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต. บ้านเกาะ นาย รักษ์ จารุเพ็ง 5530103
48 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อบต. หนองไผ่แบน นาย ปกรณ์ เกษทรัพย์ 6610111
49 อุทัยธานี สวา่งอารมณ์ ทต. พลวงสองนาง นาย ธนนันท์ ไข่ทอง 5610303
50 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต. บ้านตูม จ.อ. สาคร ริปันโน 6340803
51 อุบลราชธานี นาตาล อบต. นาตาล นาย ธรีพงษ์ บุญฉลวย 6343002
52 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต. เหล่าบก นาย ธงชัย มุธวุงค์ 6341408
53 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต. ขามใหญ่ นาย สิทธสิงวน บุปผาพันธ์ 5340105
54 อุบลราชธานี ส าโรง อบต. ค้อน้อย นาย อัจฐชาติ ประสาร 6342202



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

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

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
             ๒) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเส้ือสูท/แจ๊คเก๊ตสีดํา ใส่ในวัน 
                    รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
                ๓) ชาย แต่งกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –  
                    วันศุกร์ 
                ๔) หญิง แต่งกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมท่า ใส่ใน 
                    วันอังคาร – วันศุกร์ 
                ๕) เตรียมเนคไท สีเข้ม มาด้วย 
      ๒.๒ ชุดออกกําลังกาย 
                ๑) เส้ือกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีดํา หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 

 การชําระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชําระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
          สําหรับ 
          (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที่ www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. สําหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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