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๑ นาย โกสินธุ์ นาถมทอง นิติกร อบต. โคกสะอาด ฆอ้งชัย กาฬสินธุ์ 6461802 57870

๒ นาย อิทธิกร แสงผา นิติกร อบต. โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์ 6461603 412713

๓ นาย จักรพันธ์ โนนทะค าจนัทร์ นิติกร ทต. โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น 5402501 7499

๔ นาย ไชยา วงษาธรรม นิติกร อบต. สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น 6401607 370955

๕ นาย บุญยงค์ หล้าทุม นิติกร ทต. ส าราญ ขอนแก่น ขอนแก่น 5400107 378309

๖ นาย อมรินทร์ กิจศิริรัตน์ นิติกร ทม. จันทนิมิต จันทบุรี จันทบุรี 4220104 410584

๗ นาย พูนศักด์ิ เพ่งจินดา นิติกร ทม. จันทบุรี จันทบุรี จันทบุรี 4220102 58032

๘ นาย นรินทร์ จันทบุตร นิติกร อบต. บางชัน ขลุง จันทบุรี 6220211 58055

๙ น.ส. รัตนาพร สุขดี นิติกร ทต. ปัถวี มะขาม จันทบุรี 5220503 7878

๑๐ นาย สุนทร พิกุลหอม นิติกร ทต. พลับพลา จันทบุรี จันทบุรี 5220113 7518

๑๑ นาย พุทธา แกะทอง นิติกร อบต. หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 6240611 8354

๑๒ น.ส. ณิชชา แสงประดับ นิติกร อบต. พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 6200907 412655

๑๓ นาย สันติชัย ศรีทองกลาง นิติกร พเิศษเมืองพทัยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 3200408 402722

๑๔ นาง ขวัญชนก กางกาละ นิติกร ทต. หนองไม้แดง ชลบุรี ชลบุรี 5200111 40852

๑๕ ส.อ. พนม สุราษฎร์ นิติกร อบต. บ้านเล่า ชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360112 411605

๑๖ น.ส. อภิชา วรรณพงษ์ นิติกร อบต. หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 6361212 412684

๑๗ นาย ศุภกฤต กุมารสิทธิ์ นิติกร อบต. ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 6571802 10793

๑๘ นาย สุชาติ มณีโชติ นิติกร อบต. รอบเวียง เชียงราย เชียงราย 6570116 11249

๑๙ นาย ภัคพล เอมศิรานันท์ นิติกร อบต. เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 6501108 412410

๒๐ น.ส. จิฬาภรณ์ ภาวะเดช นิติกร ทต. ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5500510 410225

๒๑ วา่ที่ร.ต. สุรศักด์ิ ดวงแข นิติกร ทต. ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 5501403 400303

๒๒ นาย จอม จงไกรจักร นิติกร ทต. เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่ 5500902 370765

๒๓ นาย กรกต อัตติลากุล นิติกร อบต. เขาสมิง เขาสมิง ตราด 6230303 163491

๒๔ นาย ธนาสันต์ ภูมิผล นิติกร อบต. แม่ปะ แม่สอด ตาก 6630609 375868

๒๕ น.ส. พัชรี หมายเหนีย่วกลาง นิติกร อบต. บ้านพริก บ้านนา นครนายก 6260303 409347

๒๖ นาย บัญชา พิกุลทอง นิติกร อบต. หินต้ัง นครนายก นครนายก 6260108 409548

๒๗ น.ส. ปณิตตรา ไทยอาภรณ์ นิติกร ทน. นครปฐม นครปฐม นครปฐม 3730102 164810

๒๘ น.ส. นราภัทร วงศ์น้อย นิติกร อบต. บางแก้วฟา้ นครชัยศรี นครปฐม 6730316 51043

๒๙ นาย สุรชัย นาคหล่อ นิติกร อบต. บางแขม นครปฐม นครปฐม 6730126 52629

๓๐ น.ส. ภัทรานิษฐ์ ไทยพอน นิติกร อบต. กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 6480204 412812

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม ตกึ ๑
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายทอ้งถ่ิน  รหสัหลักสูตร ๖๐๗๐๐๘ รุน่ที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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๓๑ นาย จิณวัทย์ ไชยมีสุข นิติกร อบต. นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม 6480506 410228

๓๒ นาย มณฑล มุกตนันท์ นิติกร อบต. แสนพัน ธาตุพนม นครพนม 6480511 413535

๓๓ น.ส. ไพศรี เล็กสูงเนิน นิติกร อบต. คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 6302110 412435

๓๔ นาง ณัฎฐ์ชนันทน์ หวังรวมกลาง นิติกร อบต. ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 6301105 16259

๓๕ นาย นิวัฒน์ ถนอมสิน นิติกร อบต. โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 6301708 58684

๓๖ นาย วจนพงษ์ พระชัย นิติกร ทต. พระทองค า พระทองค า นครราชสีมา 5302801 412448

๓๗ น.ส. อินทิรา สมบูรณ์ นิติกร อบต. พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 6303206 15412

๓๘ นาย วิทวัส สุทธิสา นิติกร อบต. สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 6301704 412459

๓๙ นาย เจษฎา ทองใบ นิติกร อบต. หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา 6301605 412839

๔๐ จ.อ. กิจชะนะรัตนท์ิพย์รัตน์ นิติกร ทต. ชะมาย ทุง่สง นครศรีธรรมราช 5800903 197842

๔๑ น.ส. ภานิศา ปรีดาศักด์ิ นิติกร อบต. เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 6601011 371188

๔๒ น.ส. อภิญญา เอี่ยมศิริ นิติกร อบต. ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 6120505 401471

๔๓ นาย นนท์ จันทร์บุญรอด นิติกร อบต. ลุโบะบอืซา ยี่งอ นราธิวาส 6960407 51028

๔๔ น.ส. จาภุวรรณ ไผ่ดีนุกูล นิติกร อบต. กระสัง บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 6310105 407579

๔๕ นาย สุวรรณ เจริญนาม นิติกร อบต. คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 6310203 19409

๔๖ ว่าที่ร.ต. ชวลิต เหม่นเขวา นิติกร อบต. ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 6311403 59139

๔๗ นาย โชคชัย บาปะพัง นิติกร อบต. โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 6311703 59458

๔๘ นาย ชัชรินทร์ อุ้มรัมย์ นิติกร อบต. บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 6310409 410862

๔๙ นาง แสงเดือน บุญรอดดวง นิติกร ทต. หนองปล่อง ช านิ บุรีรัมย์ 5311802 412213

๕๐ นาย สัญชาติ วงษป์ระเสริฐ นิติกร ทต. บางพูน ปทุมธานี ปทุมธานี 5130106 21093

๕๑ น.ส. นนทพร ม่วงศักด์ิ นิติกร อบต. ปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 6770606 409707

๕๒ น.ส. พัทยา คุ้มมัน นิติกร อบต. สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 6770204 412669

๕๓ นาย สัญญา จันทร์เติบ นิติกร อบต. ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยธุยา 6141106 410985

๕๔ นาย โอฬาร ปัญจขันธ์ นิติกร ทต. บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 5560702 411920

๕๕ นาย พงศ์ศักด์ิ แสงสว่าง นิติกร อบต. เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 6930608 405694

๕๖ นาง นริศรา ค าสุวรรณโณ นิติกร อบต. โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 6930802 412300

๕๗ น.ส. เมทิณี ฉีดเกตุ นิติกร ทต. ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 5930510 59354

๕๘ นาย สมปอง ขุนอักษร นิติกร ทต. หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 5930602 38949

๕๙ นาย วราวุฒิ ประทุมขัน นิติกร อบต. คลองคะเชนทร์ พิจิตร พิจิตร 6660108 408265

๖๐ น.ส. ชนัสดา ศิริไกรวัฒนาวงศ์ นิติกร อบต. ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร 6660904 59913
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๖๑ นาย ณัฐพล แสงกล้า นิติกร อบต. ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 6670805 59464

๖๒ น.ส. อินทิรา กองเผือก นิติกร อบต. หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 6670707 412316

๖๓ น.ส. ธัญญรัตน์ ขยัก นิติกร อบต. แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 6540702 412244

๖๔ นาย คัมภีรภาพ ธรรมคุณากรกิจ นิติกร อบต. กมลา กะทู้ ภูเก็ต 6830203 412654

๖๕ นาย ฉัตรธนัตถ์ เจตน์รัชตโยธิน นิติกร ทต. โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม 5440502 411611

๖๖ นาย อนุวัฒน์ พันธ์แสง นิติกร อบต. ห้วยแอ่ง มหาสารคาม มหาสารคาม 6440113 409096

๖๗ น.ส. บุษดี ดีดวงพันธ์ นิติกร ทต. ดงเย็น มุกดาหาร มุกดาหาร 5490103 407965

๖๘ นาย ดิศักด์ิ สุภามาตย์ นิติกร อบต. นาละเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 6490307 411436

๖๙ น.ส. พรรณนิภา พรพระสงฆ์ นิติกร อบจ. ยะลา ยะลา ยะลา 2950101 372173

๗๐ นาย ไพบูลย์ นาคแก้ว นิติกร อบต. ทุง่ศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 6451106 371048

๗๑ น.ส. ศิเรมอร ไตรยะวิภาค นิติกร อบต. โพธิท์อง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 6451012 59749

๗๒ นาง สุกัญญา รัตนวงศ์ นิติกร อบต. สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 6450712 59730

๗๓ นาง ดวงแก้ว ล่ิมสกุล นิติกร อบจ. ระนอง ระนอง ระนอง 2850101 50988

๗๔ น.ส. สุภารัตน์ ศิริบุตร นิติกร อบต. พนานิคม นิคมพฒันา ระยอง 6210805 406086

๗๕ นาย วันชัย แขวงอ้าย นิติกร ทต. เมืองแกลง แกลง ระยอง 5210306 403894

๗๖ นาย สายลม ทุมนาราช นิติกร อบต. โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี 6160304 410086

๗๗ ส.อ. หัสนัย มั่นคง นิติกร ทต. ท่าโขลง ท่าวุง้ ลพบุรี 5160501 406330

๗๘ น.ส. จิราพร วงค์ค า นิติกร ทต. ต้นธงชัย ล าปาง ล าปาง 5520104 50919

๗๙ นาย นภัทร ปันวงค์ นิติกร อบต. ทุง่ฝาย ล าปาง ล าปาง 6520110 370920

๘๐ นาย วิภาสกร กิติค า นิติกร ทต. ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน 5510202 197948

๘๑ นาย อภิวัฒน์ เงินดี นิติกร ทต. ริมปิง ล าพูน ล าพูน 5510104 59929

๘๒ นาย ประชา กิ่งแก้ว นิติกร อบต. สร้างปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 6330912 409722

๘๓ นาย นรินทร์ โชติรักษา นิติกร ทต. ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 5470604 60106

๘๔ นาย ภาสกร ยงมงคล นิติกร ทต. ธาตุนาเวง สกลนคร สกลนคร 5470107 57837

๘๕ น.ส. สุนิตา จันทราศรี นิติกร อบต. โนนหอม สกลนคร สกลนคร 6470117 403459

๘๖ น.ส. นิลวรรณ ทองแก้ว นิติกร ทต. คลองแงะ สะเดา สงขลา 5901005 369952

๘๗ น.ส. กาญจนา อินทอง นิติกร ทต. นาทวี นาทวี สงขลา 5900401 59518

๘๘ น.ส. วรินพร พันธนียะ นิติกร อบต. วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 6901510 38570

๘๙ นาย สิทธิโชค ภาภิรมย์ นิติกร อบต. บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ 6110407 371336

๙๐ พ.จ.อ. นพกร ปัญญาเนติรัตน์ นิติกร ทต. บางเมือง สมุทรปราการ สมุทรปราการ 5110106 374349



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจ าตัว

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม ตกึ ๑
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายทอ้งถ่ิน  รหสัหลักสูตร ๖๐๗๐๐๘ รุน่ที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๙๑ นาย สัญญา วรรณศรี นิติกร ทต. แพรกษา สมุทรปราการ สมุทรปราการ 5110107 1442

๙๒ จ.อ. อัศวิน แท่นทรัพย์ นิติกร อบต. บางนางล่ี อัมพวา สมุทรสงคราม 6750313 358420

๙๓ นาย อัครภัทร นรัตถรักษา นิติกร ทต. เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 5270701 405730

๙๔ นาย สราวุธ กรมขุนทด นิติกร อบต. โคกสว่าง สระบุรี สระบุรี 6190106 372445

๙๕ น.ส. วิริยา แสงมณี นิติกร อบจ. สระบุรี สระบุรี สระบุรี 2190101 409393

๙๖ น.ส. ณัฐญานัญ พงษ์ษา นิติกร อบต. ต้นโพธิ์ สิงห์บุรี สิงห์บุรี 6170104 41014

๙๗ นาย ทรงวุฒิ วราโภ นิติกร อบจ. สิงห์บุรี สิงห์บุรี สิงห์บุรี 2170101 51006

๙๘ นาย ธัญธร หนันอ้าย นิติกร ทต. บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 5720905 23099

๙๙ นาย ศิวกรณ์ ชนะศรี นิติกร ทน. สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 3840102 60527

๑๐๐ นาย เดช พวงไพบูลย์ นิติกร อบต. นอกเมือง สุรินทร์ สุรินทร์ 6320106 43669

๑๐๑ นาย ธีรานนท์ โพธะราช นิติกร อบต. ด่านศรีสุข โพธิต์าก หนองคาย 6431702 407459

๑๐๒ น.ส. รัตน์ชะนีพร แก้ววงค์ษา นิติกร อบต. คึมใหญ่ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370110 409166

๑๐๓ นาย อ านวย บุญประทักษ์เวช นิติกร อบต. นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 6411904 412701

๑๐๔ นาย ตฤณ เบ็ญจจินดา นิติกร อบต. หมูม่น อุดรธานี อุดรธานี 6410120 412407

๑๐๕ นาง เกร็ตนาที แจงทนงค์ นิติกร อบต. หนองขาหยา่ง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 6610504 48035

๑๐๖ นาย กิตติศักด์ิ โคตทอง นิติกร ทต. นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 5340801 39730
๑๐๗ นาย พันธ์สา ทองต้ือ นิติกร อบต. นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341112 49187
๑๐๘ นาย สิทธิพงษ์ เหล่าเมืองกลาง นิติกร ทต. โพธิไ์ทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 5341906 49423



 

การเตรียมหัวขอโครงการพัฒนางานในหนาที่ของนิติกร องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถ่ิน 

ลักษณะงานนิตกิาร  ๑๔ ลักษณะ 

๑. การตรวจและปรับยกรางขอบัญญัติ ระเบียบ หรือประกาศ 

๒. การพัฒนาและวิจัยกฎหมายและระเบียบ 

๓. การใหคําปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย 

๔. การรางสัญญาและการบริหารสัญญา 

๕. การดําเนินการทางวินัย 

๖. การทําสํานวนการไตสวน สํานวนการสอบสวน หรืสํานวนการสืบสวนจากการรองเรียน   

    รองทุกข การตรวจสอบหรือการสืบสวนสอบสวน และการแสวงหาขอเท็จจริง 

๗. การดําเนินคดีอาญา คดีแพง คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น 

๘. การพิจารณาและตรวจสอบคําอุทธรณหรือคําโตแยง 

๙. การเผยแพรใหความรูดานกฎหมายและระเบียบ 

๑๐. การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

๑๑. การดําเนินมาตรการทางปกครอง(ยกเวนการดําเนินเกี่ยวกับการอุทธรณ) 

๑๒. การดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี 

๑๓. การเตรียมการระงับขอพิพาท 

๑๔. งานดานกฎหมายอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ทั้งน้ีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจงยืนยันการเขารับการฝกอบรมไดที่      
นางยุพยงค สุวรรณนิช ผูอํานวยการโครงการ โทร.๐๘ ๑๘๘๖ ๔๖๕๗ หรือนายอนูวา สาและ  

สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม  โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๙๒ และสามารถตรวจสอบขอมูลหลักสูตรไดที่ 
www.lpdi.go.th 

หมายเหตุ ใหนักศึกษาเตรียมหัวขอโครงงานคนละ ๑ หัวขอ เพื่อทํารายงานกลุม 
ในระหวางการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตร 



การเตรียมตวัเข้ารับการฝึกอบรม 
๑. การรายงานตัว ๗.๐๐ – ๙.๐๐ ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว         
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก  อปท. และรูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน  ๑ รูป เพื่อจัดท าทะเบียนประวัติ 
๒.การแต่งกาย 

     ๒.๑ ชุดเรียน 
๑)  วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
๒)  กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของอปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด าใส่ในวัน             

                รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
       ๓)  ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่าใส่ในวันอังคาร -          
                วันศุกร ์
       ๔)  หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่าใส่ในวันอังคาร-  
                วันศุกร ์
  ๕) เตรียมเนคไท สีเข้มมาด้วย 
     ๒.๒ ชุดออกก าลังกาย 
                   ๑)  เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
                ๒)  กางเกงวอร์มสีด า หรือสีกรมท่า ขายาว อย่างน้อย ๒ ตัว 
                ๓)  รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 
๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 
๔. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินจัดให้ 

๑)  กระเป๋าเอกสาร  ๑   ใบ 
๒)  ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร                           

การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงิน เข้าบัญชีผ่านทางการ

ให้บริการ (Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ          
 ส าหรับ 
(Ref.No.๑) ให้ใส่รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
(Ref.No.๒) ให้ใส่  รหสัหน่วยงาน ตรวจสอบได้ที่ www.lpdi.go.th คอลัมน์

บริการ อปท. หรือ   รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม                                                                                                                                                                                        
(Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัวสิบสามหลักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

และให้ใช้แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทน
ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 

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