
ล าดบั จังหวัด อ าเภอ อปท. สังกัด หมายเหตุ
1 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต. โค้งไผ่ นาย จักรเทพ ดวงตะวงษ์
2 ขอนแก่น ซ าสูง อบต. บ้านโนน นาย สุวิเชษฐ์ สุวรรณวงศ์
3 ขอนแก่น พล อบต. หัวทุง่ น.ส. ณัฐธยาน์ มาลาหอม
4 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต. กุดเลาะ นาง ณัฎฐนันท์ มีแก้วน้อย
5 ชัยภูมิ แก้งคร้อ อบต. บ้านแก้ง นาย เชวลิต สมแวง
6 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต. หนองบัวโคก นาง กชกร ชมศรี
7 ชัยภูมิ บ้านแท่น อบต. สระพัง นาง เสวียน เพชรล้ า
8 ชัยภูมิ หนองบัวแดง อบต. ท่าใหญ่ นาย สวัสด์ิ จุลนันท์
9 ชัยภูมิ หนองบัวแดง อบต. นางแดด นาย สุภาพ เจริญเพชร
10 เชียงใหม่ แม่วาง อบต. ทุง่รวงทอง นาย นิวัต สุขดี
11 ตรัง รัษฎา อบต. หนองบัว นาย อัฐนัยพร พักตรจันทร์
12 ตราด เขาสมิง อบต. แสนตุ้ง นาย มุนินท์ ศิริสาคร
13 ตาก แม่ระมาด อบต. ขะเนจื้อ นาย ศุภพันธ์ นันสุ
14 ตาก แม่สอด อบต. ด่านแม่ละเมา นาง ณาตยา จันทร์เทพ
15 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา อบต. ท่าขึ้น นาย อุทัย จุลบล
16 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต. หนองกระโดน นาย ณัฐวุฒิ ยิ้มเจริญ
17 นครสวรรค์ ลาดยาว อบต. หนองนมวัว นาย สุชาติ ฐาปโนสถ
18 บึงกาฬ พรเจริญ อบต. ศรีชมภู นาย อนันต์ ถูกคะเนย์
19 บุรีรัมย์ นางรอง อบต. หนองโสน นาย เสกสรร กระมล
20 บุรีรัมย์ สตึก อบต. สนามชัย นาย เฉลิม สุขเกษม
21 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต. ทองมงคล นาย ประสาน ศรีสมุทร
22 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด อบต. ไร่เก่า นาง อรอุมา เมืองทอง
23 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต. สายค าโห้ นาย พร้อมศักด์ิ ชูกิจ
24 พิจิตร สามง่าม อบต. หนองโสน น.ส. จุฬามาศ ฉายศรี
25 พิษณุโลก เนินมะปราง อบต. เนินมะปราง นาง อมรรัตน์ แก้วดา
26 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต. ง้ิวงาม น.ส. ชลากร แก้วไผ่ซอ
27 เพชรบุรี แก่งกระจาน อบต. พุสวรรค์ นาง นัฐวรรณ สุขสวัสด์ิ
28 เพชรบุรี แก่งกระจาน อบต. สองพีน่้อง นาง พิศมัย จันทร์แก้ว
29 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน อบต. สระแก้ว นาง ณัฐพร พรมสา
30 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต. ท่าโรง นาย ไพโรจน์ ทองเหลือ

หลักสูตร ผู้อ านวยการกองระดบั 7 ขององค์การบริหารส่วนต าบล  รุ่นที ่62 รหัสหลักสูตร 314046

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ชื่อ - นามสกุล

ระหว่างวันที ่15 กันยายน 2557 ถึงวันที ่19 กันยายน 2557
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31 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต. บึงกระจับ นาย ธนวัฒน์ เสาองค์
32 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า อบต. ศิลา นาง ชีวานันท์ หมื่นสาย
33 มหาสารคาม บรบือ อบต. ก าพี้ นาย อัครเรศ ภูมิหาทอง
34 มหาสารคาม บรบือ อบต. โนนราษี นาย บุญสัง บุญโพธิ์
35 มหาสารคาม บรบือ อบต. หนองคูขาด นาย สุรศักด์ิ จ าวัน
36 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต. หนองบัวแก้ว น.ส. วิระวรรณ หนองโยธา
37 ยะลา ธารโต อบต. บ้านแหร น.ส. อัจฉรา แซ่ต้ัง
38 ยะลา รามัน อบต. กาลูปัง นาง สมใจ สองแก้ว
39 ยะลา รามัน อบต. บาโงย น.ส. ปราณี ชูมณี
40 ร้อยเอ็ด จังหาร อบต. ปาฝา น.ส. นวพร ค าภักดี
41 ระยอง แกลง อบต. วังหว้า นาง สุธิดา สนองพงษ์
42 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต. เขาแหลม นาย เทียนชัย บัวอุไร
43 ลพบุรี บ้านหมี่ อบต. บ้านทราย นาย วิกฤษ ทองนาค
44 ลพบุรี สระโบสถ์ อบต. มหาโพธิ์ นาย สมภพ นาคตระกูล
45 ล าปาง งาว อบต. นาแก นาง ดวงดาว ฟูบุตร
46 ล าพูน ทุง่หัวช้าง อบต. ทุง่หัวช้าง นาย ทรงยศ ขัติยศ
47 ล าพูน บ้านโฮ่ง อบต. หนองปลาสะวาย นาย สมศักด์ิ ค าใจยา
48 ล าพูน แม่ทา อบต. ทาแม่ลอบ นาย ชุมพต สุวรรณกาศ
49 ล าพูน ล้ี อบต. เวียงแก้ว นาย ไพโรจน์ พงษ์ตุ้ย
50 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อบต. ปรือใหญ่ นาง แสงเงิน ค าประโคน
51 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อบต. ห้วยส าราญ นาย พชร ธรรมวิเศษ
52 สกลนคร กุสุมาลย์ อบต. นาเพียง นาย วิทยา เหลาแตว
53 สงขลา ระโนด อบต. บ้านใหม่ นาย พงษ์ทิพย์ ช่วยแท่น
54 สงขลา ระโนด อบต. วัดสน นาง รัตนาภรณ์ อมรฤทธิ์
55 สุรินทร์ ท่าตูม อบต. ท่าตูม นาย พงษ์ค า พวงค า
56 อ่างทอง ไชโย อบต. ชัยฤทธิ์ นาย อรรถกร เอมอินทร์
57 อุดรธานี กุมภวาปี อบต. กุมภวาปี นาย สายัญ พิสัยพันธ์
58 อุดรธานี สร้างคอม อบต. เชียงดา นาย วัฒนา ภิรมย์
59 อุทัยธานี บ้านไร่ อบต. ห้วยแห้ง น.ส. ยุภาภรณ์ ชวดเปีย
60 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต. สร้างถ่อ นาย คมสันต์ อินทร์งาม
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61 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต. เหล่าแดง นาย จิรวัฒน์ เชื้อตานาม
62 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต. ขามเปีย้ นาย กฤษณพงษ์ สุดภา
63 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต. บ้านแขม นาย ราวี แพทย์เพียร



 
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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