
ล ำดบั นำมสกุล อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.
1 นาย คมเพชร ครสิงห์ อบต. ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 6402006
2 นาย ภูเบศ พงษ์ชมพร อบต. บ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี 6201004
3 นาย อร่าม เท่าธุรี อบต. ทุง่พระ คอนสาร ชัยภูมิ 6361308
4 นาย สวาท ล าทอง อบต. พระกลางทุง่ ธาตุพนม นครพนม 6480509
5 นาย วันชัย จันค า อบต. บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา 6302304
6 นาย ทองแดง ถาพิลา อบต. ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา 6301205
7 น.ส. สุกัญญา ชัยศรี อบต. บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 6301202
8 นาย เดชาวุธ เสนยะ อบต. น  าตก นาน้อย น่าน 6550405
9 ด.ต. สมเกียรติ บุญมามอญ อบต. ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ 6312004
10 นาย มูฮัมมะยูไว ดอเลาะ อบต. บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี 6940405
11 นาย สว่าง ขัดทะมาน อบต. ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก 6650304
12 นาย อุัทัย อยู่ฉิม อบต. พุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 6760803
13 นาย ณรงค์ อุทัยธรรม อบต. ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 6760513
14 นาย สุรศักด์ิ เหมือนสี อบต. ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 6671006
15 นาง บุญยืน หนูเมือง อบต. วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 6670712
16 นาย สุรสิทธิ์ เมืองลี อบต. ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670318
17 นาย อรุณ สีพจน์ อบต. นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 6440508
18 นาย สถิตย์ แท่นทอง อบต. ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 6440111
19 นาย จักรพงศ์ แก้วโชติ อบต. กุดชุม กุดชุม ยโสธร 6350303
20 น.ส. ยุพิน พันธ์ศรี อบต. ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร 6350204
21 นาง ประยูร เวฬุวนารักษ์ อบต. ไผ่ ทรายมูล ยโสธร 6350203
22 นาย มะยาลี ลาเตะ อบต. แม่หวาด ธารโต ยะลา 6950403
23 นาย เมฆนิทร์ เฉนียง อบต. ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 6450409
24 นาย แสนคม อุ่นเจริญ อบต. มะบ้า ทุง่เขาหลวง ร้อยเอ็ด 6452004
25 นาย ไพบูลย์ บังจันทร์ อบต. เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 6450511
26 นาง จิราพร เกษมทรัพย์ อบต. รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6450110
27 นาย ศรีศักด์ิ มืดทัพไทย อบต. ทุง่ศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 6451106
28 นาย วันชัย อ้วนหินกอง อบต. บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 6451114
29 นาย สวาท ค าสระคู อบต. เมืองทุง่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 6451115
30 นาย นิรันดร์ บุญแดง อบต. บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 6850203
31 นาย ประสงค์ เล็กโล่ง อบต. นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 6210804
32 นาย อุดม ชัยเจริญ อบต. นิคมพัฒนา เมืองล าปาง ล าปาง 6520111
33 นาย สะอาด เป็นกล อบต. บ้านแลง เมืองล าปาง ล าปาง 6520114
34 นาย มานพ ปัญญายืนืน อบต. บ้านเสด็จ เมืองล าปาง ล าปาง 6520115

หลักสูตร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รุ่นที ่49
ระหว่ำงวันที ่8 - 26 ธันวำคม  2557

ณ  สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อำคำรสำโรช ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
ชื่อ
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35 นาย ทิศ พรมปิงเครือ อบต. บุญนาคพัฒนา เมืองล าปาง ล าปาง 6520116
36 นาย อ านวย ใจลังก๋า อบต. เสริมขวา เสริมงาม ล าปาง 6520405
37 นาย ประสิทธิ์ ลาวิชัย อบต. หนองหนาม เมืองล าพูน ล าพูน 6510116
38 นาย วิชัย พรหมมาวัน อบต. วังยาว ด่านซ้าย เลย 6420510
39 นาย สมศักด์ิ ชิณพันธ์ อบต. หนองม้า โพธิศ์รีสุวรรณ ศรีสะเกษ 6332104
40 นาย จ าเริญ หล าวรรณะ อบต. บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 6110303
41 นาย สัญญา น้อยผล อบต. วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 6640207
42 นาย ภิรมณ์ สุขสม อบต. ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 6840206
43 นาย ปรารถนา จันทร์พฤกษ์ อบต. กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 6840806
44 นาย ปราโมทย์ แก้วพิชัย อบต. ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 6840802
45 นาย จักพงษ์ สุขมี อบต. ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 6840606
46 น.ส. นิตยา เทพแป้น อบต. ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 6840304
47 นาย พิศิษฎ์ ชมภูพล อบต. เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 6841107
48 นาย ณรงค์ ช้างทรัพย์ อบต. บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 6840109
49 นาย สุภาพ ใจชุ่ม อบต. โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ 6370605
50 นาย สดวก นาหิรัญ อบต. บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 6411108
51 นาย วันชัย พิมพ์อูป อบต. ห้วยมุ่น น  าปาด อุตรดิตถ์ 6530407
52 ส.ต. สมุทร แสงนุภาพ อบต. ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 6610108
53 นาย สุริยา บุญประภาร อบต. ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 6340404
54 นาย อนุวัฒน์ ภูพวก อบต. แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี 6340415
55 นาย ธานี พุม่จันทร์ อบต. บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 6340718
56 นาย สวัสด์ิ อินทร์สา อบต. คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341109
57 นาย สิมมา สายโสม อบต. โคกช าแระ ทุง่ศรีอุดม อุบลราชธานี 6342601



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว ๗.๐๐ –  ๙.๐๐ น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
             ๒) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด า ใส่ในวัน 
                    รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
                ๓) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –   
                    วันศุกร ์
                ๔) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ใน 
                    วันอังคาร –  วันศุกร ์
      ๒.๒ ชุดออกก าลังกาย 
               ๑) เสื้อกฬีาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    ๔.๑ กระเป๋าเอกสาร    ๑   ใบ 
    ๔.๒ ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
    ๔.๓ เนคไท 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ         
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
          ส าหรับ 
          (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร –  รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที ่www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว ๑๓ หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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