
ล ำดบั นำมสกุล อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.
1 นาย ปรีชา อ่อนจันทร์ ทต. หนองหญ้าดอกขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี 5710601
2 นาย วีระศักด์ิ พลูทวี ทม. ท่าเรือพระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 4710501
3 นาย กฤศ โชตินิติวัฒน ทต. พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 5710505
4 นาง อ าไพ ฤทธิค์ ารพ อบต. แก่งเส้ียน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 6710109
5 นาย มนตรี สุขเจริญประเสริฐ อบต. ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี 6710803
6 น.ส. สุพรรณี ศรีทะวงศ์ อบต. ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 6461703
7 นาย พยัก นาริจันทร์ อบต. หนองแม่แตง ไทรงาม ก าแพงเพชร 6620206
8 น.ส. อลิษา ยอดสิน อบต. ปางตาไว ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร 6620901
9 นาง ไฉไล แพรใจ ทต. คลองพิไกร พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 5620602
10 นาง สุชาดา ผ่อนธุระนารี อบต. หนองกุง น้ าพอง ขอนแก่น 6400714
11 นาย จิรเมธ ถุงวิชา ทต. สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 5400111
12 นาง กาญจนา เจริญทรัพย์มณี อบต. ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 6240413
13 นาย อนันตศักด์ิ เกษแก้วเจริญ อบต. คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240109
14 น.ส. สุพิมล ภูม่าก อบต. กุดน้ าใส จัตุรัส ชัยภูมิ 6360606
15 นาย สุริยา ฝาชัยภูมิ อบต. โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 6360904
16 น.ส. สีวิกา ศรีวงษ์ อบต. ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ 6361502
17 นาง เรณู เอี่ยมรัศมี อบต. รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ 6361503
18 นาง เตียงค า ปานวิเศษ อบต. สระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ 6361103
19 นาง พรพิลัย วนาใส อบต. หนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ 6361105
20 น.ส. จันทร์ทิพย์ สุเสนา อบต. แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 6361404
21 นาย เวชยันต์ บ ารุงกิจ อบต. โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ 6361009
22 น.ส. จุฑาทิพย์ ภิรมย์ อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 2360101
23 นาย วิธิวัสส์ ภูชัสส์วุฒิกุล อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 2360101
24 น.ส. เพ็ญสดใส นิสสัยสุข ทต. เวียงเชียงแสน เชียงแสน เชียงราย 5570802
25 น.ส. พรรณพิมล ไชยสุวรรณ์ ทต. เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 5570410
26 นาย พิทยา ธนโชติชัชวาลย์ อบต. เวียงห้าว พาน เชียงราย 6570510
27 นาง บัวค า กางเจริญ ทต. แม่จัน อุ้มผาง ตาก 5630802
28 นาย ทุม่ บุญนิ้ม ทต. ธาตุพนมใต้ ธาตุพนม นครพนม 5480505
29 นาย บุญโฮม ปะนาโก อบต. หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 6480209
30 นาย วิลัย ขันจันทร์ อบต. โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 6481006
31 นาง จารุวรรณ นาคราช อบต. ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 6303205
32 นาย ดารากร ร้ัวชัย อบต. หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา 6303005
33 นาย นพพล ชั่งไทย ทต. วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 5302103
34 นาย ราชศักด์ิ ห้อยไธสง ทต. หนองน้ าใส สีค้ิว นครราชสีมา 5302004

หลักสูตร เลขำนุกำรนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นที ่31
ระหว่ำงวันที ่8 - 19 ธันวำคม  2557
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35 นาย บัณฑิต โกดี ทต. ปากน้ าฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 5800409
36 นาง ปัทมา มูซอ ทต. ต้นไทร บาเจาะ นราธิวาส 5960301
37 น.ส. ภัคศมนันท์ จินดากุลคริษฐ์ ทต. งอบ ทุง่ช้าง น่าน 5550802
38 นาย ฉัตรชัย ปากอง อบต. น้ าตก นาน้อย น่าน 6550405
39 น.ส. ดาวใจ ลุนหอม ทต. ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ 5380202
40 ร.ต.ต. เกียรติศักด์ิ รัตนพันธ์ ทต. หนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี 5130401
41 นาย วิทูรย์ แซ่เตียว อบต. ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 6770408
42 นาง นัฎชานันท์ วานิชสรรพ์ อบต. ทุง่โพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 6250303
43 นาย อ านาจ บัวดอก อบต. สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี 6250304
44 น.ส. อ าพร ลาสอน ทต. ทุง่รวงทอง จุน พะเยา 5560205
45 นาย ไชยวัฒน์ ปลายประเสริฐ ทต. บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 5650202
46 น.ส. กมลชนก เหลืองทองนารา อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2650101
47 นาย มานะศักด์ิ ผูกพานิช ทม. อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 4650122
48 นาย สมศักด์ิ ปานทรัพย์ ทต. ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ 5540107
49 น.ส. สุรีย์ ทาประเสริฐ อบจ. แพร่ เมืองแพร่ แพร่ 2540101
50 นาย วิทยา พิฬารัตน์ อบต. บ้านหนุน สอง แพร่ 6540605
51 นาย ทศ แสงหิม อบต. นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 6440508
52 นาย สุวรรณ์ ผ่องลุนหิต อบต. หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 6440814
53 น.ส. น้ าเงิน ปัททุม อบต. โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร 6490704
54 นาง พิรัลปวีร์ กัลยาณะวัตร อบต. ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 6210605
55 นาย ธนกร ลักษณะโต อบต. ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 6210404
56 นาย บวร รัตนสุพงษ์ ทต. หลวงใต้ งาว ล าปาง 5520502
57 นาง ระพีพรรณ เป็งบังวัน ทต. ห้างฉัตรแม่ตาล ห้างฉัตร ล าปาง 5521204
58 นาย วัชรพงษ์ รินรา ทต. เหมืองจี้ เมืองล าพูน ล าพูน 5510110
59 นาง นกน้อย ศรีวิชา อบต. ผาขาว ผาขาว เลย 6421203
60 น.ส. พิชญา โสภารักษ์ อบต. เส้ียว เมืองเลย เลย 6420116
61 นาย ธราธิป ค าชาลี อบต. ค าเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330302
62 นาย มี เวียงค า อบต. บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330310
63 นาย รัฐกร ลาภจิตร อบต. ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330305
64 นาย สนั่น ระหาร อบต. ปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330515
65 นาย นราเธียร เกตุศิริ อบต. ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 6330904
66 นาย สาคร พรมชาติ ทต. บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ 5331601
67 นาย เอกชัย องอาจ อบต. ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 6331404
68 นาย ธีรศักด์ิ บัววงค์ อบต. กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 6331203
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69 ว่าทีร่.ต. ปกรณ์ สุวรรณทัต อบต. หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 6471605
70 น.ส. อุมมูกัลซูม มะดอหะ อบต. ปากบาง เทพา สงขลา 6900504
71 นาย วุฒิ หัสบดี อบต. คลองกวาง นาทวี สงขลา 6900404
72 นาย พูลศักด์ิ เย็นประสพ อบต. ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 6270302
73 นาย สมัย มั่นจิตร อบต. ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 6270303
74 นาย ธนะเทพ ซาเฮา อบต. ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว 6270613
75 นาย ส ารวย ฮุยจันทรา อบต. ช าผักแพว แก่งคอย สระบุรี 6190205
76 นาย ปราบภณ สิงห์ทอง ทต. ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี 5190904
77 นาง จินตนา เรืองฤทธิ์ อบต. บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 6170105
78 นาย ปนิษฐ์ เกิดเจริญ อบต. ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 6170108
79 นาง ไพจิตร นวลขาว อบต. ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 6841004
80 น.ส. ณัฐธิตา บุญสวัสด์ิ อบต. สมุด ปราสาท สุรินทร์ 6320519
81 น.ส. ละเมียด งามยตินันทิ อบต. ตาคง สังขะ สุรินทร์ 6321005
82 นาย พัสกร โสประดิษฐ์ อบต. ด่านศรีสุข โพธิต์าก หนองคาย 6431702
83 น.ส. ล าใย ศิริวงค์ อบต. ด่านช้าง นากลาง หนองบัวล าภู 6390210
84 นาง กรรณิการ์ ศรีเมือง อบต. เทพคีรี นาวัง หนองบัวล าภู 6390602
85 นาย เคน ก้อนทอง อบต. หนองมะแซว เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370118
86 นาย สุพัฒน์ เอมโอษฐ์ อบต. ไร่สีสุก เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 6370507
87 นาง กาญจนา อุทุมมา ทต. สิริเสนางค์ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 5370502
88 น.ส. อรนุช บุตรพรม อบต. หนองสามสี เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 6370505
89 นาง ธัญยธรณ์ เปล่ียนผ้ึง ทต. รัตนวารีศรีเจริญ หัวตะพาน อ านาจเจริญ 5370602
90 น.ส. รุ่งรัตน์ สายสุด อบต. สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ 6370606
91 นาง สุดาวรรณ์ รณเรืองฤทธิ์ อบต. กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 6410410
92 นาย เมธัส ค าพันธ์ อบต. ท่าล่ี กุมภวาปี อุดรธานี 6410409
93 นาง อ้อยใจ นาพา อบต. จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 6411703
94 นาง นางชลธาร รักชู อบต. ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 6530707
95 น.ส. อัจฉราพร ลาภา ทต. นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี 5342904
96 น.ส. โรจนากร เกษสุรันต์ อบต. โคกสะอาด น้ าขุ่น อุบลราชธานี 6343303
97 นาย ธีระพล พวงพิมพ์ อบต. เก่าขาม น้ ายืน อุบลราชธานี 6340904
98 นาย กิตติพงษ์ พิมพ์ทอง อบต. ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 6340112



 
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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