
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด รหัส อปท. หมำยเหตุ
1 ศรีสะเกษ อุทมุพรพสัิย อบต. ขะยูง น.ส. กนกลักษณ์ บญุลุ 6331006
2 พะเยำ เมืองพะเยำ ทต. แม่ปมื นำง กนกวรรณ ใจเที่ยง 5560105
3 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต. นครสวรรค์ออก นำง กมลรัตน์ บญุทอง 6600104
4 สมุทรสำคร กระทุ่มแบน อบต. ทำ่ไม้ น.ส. กมลรัตน์ พทิกัษภ์ำกร 6740207
5 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต. เฉนียง นำง กรรณิกำร์ หงษท์อง 6320105
6 นรำธวิำส ระแงะ ทต. ตันหยงมัส นำง กรรธมิำ ศรีรุ่งเรือง 5960501
7 อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล อบต. ขำมเปี้ย นำย กฤษณพงษ์ สุดภำ 6341102
8 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิำน ทต. หวัช้ำง นำง กฤษณี สมุทรศรี 5450403
9 สมุทรปรำกำร บำงพลี ทต. บำงพลี นำง กัญญำวณ์ี วเิศษณ์กำญจน์ 5110301

10 กำญจนบรีุ ทำ่มะกำ ทม. ทำ่เรือพระแทน่ น.ส. กัญณ์ภรญ์ ตุ้มประชำ 4710501
11 เชียงรำย แม่สรวย ทต. เจดีย์หลวง น.ส. กำนต์ชนิต ต๊ะนัย 5571002
12 สุรินทร์ รัตนบรีุ อบต. ไผ่ นำย กิตติพงษ์ ปล้ืมจิต 6320707
13 อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ ทต. นำหมอม้ำ นำง กิติพร นำมสุวรรณ 5370107
14 น่ำน เวยีงสำ อบต. น้ ำปั้ว นำย กีรติ ฉัตรเท 6550708
15 พทัลุง ควนขนุน ทต. พนำงตุง น.ส. กุสุมำ ทองอ่อน 5930505
16 พระนครศรีอยุธยำ อุทยั อบต. ธนู นำง เกษแก้ว เกตุผำสุข 6141404
17 อุบลรำชธำนี เดชอุดม อบต. ทำ่โพธิศ์รี นำย ไกรษร สุธรรมมำ 6340716
18 ระยอง เมืองระยอง ทต. ทบัมำ นำย ไกรสีห์ อยู่พุ่ม 5210108
19 สงขลำ หำดใหญ่ ทน. หำดใหญ่ นำง ขนิษฐำ พลเพชร 3901101
20 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต. หนองโดน น.ส. ขนิษฐำ หวงัประเสริฐ 6360605
21 นครรำชสีมำ เมืองนครรำชสีมำ อบต. หมื่นไวย นำง ขวญัเรือน โคกขุนทด 6300126
22 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ ทต. ไทรม้ำ นำง จรัสศรี ธรรมจำรุสิริ 5120104
23 น่ำน นำน้อย อบต. นำน้อย น.ส. จริยำพร ต๊ะโพธิ์ 6550403
24 ปทมุธำนี ล ำลูกกำ ทม. คูคต น.ส. จันทมิำ จันทร์สุวรรณ 4130601
25 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต. ดอนตำล น.ส. จำรุรัตน์ สุนทรวภิำต 6720118
26 สมุทรสำคร กระทุ่มแบน ทน. อ้อมน้อย นำย จ ำนงค์ ดอกสน 3740201
27 นครนำยก เมืองนครนำยก อบต. เขำพระ นำง จิดำภำ สุทธำกร 6260104
28 บรีุรัมย์ โนนสุวรรณ อบต. ดงอีจำน นำง จิรประภำ ทำมำศ 6311704
29 พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ อบจ. พระนครศรีอยุธยำ นำง จิรอดุลย์ น้อยอ่ำง 2140101
30 เชียงใหม่ สำรภี ทต. ชมภู น.ส. จิรำวรรณ เครือค ำปวิ 5501904
31 เลย ผำขำว ทต. โนนปอแดง นำย จิรำวฒิุ สีมำรักษ์ 5421202
32 ขอนแก่น บำ้นไผ่ ทม. บำ้นไผ่ นำย จีระศักด์ิ แก่นดู่ 4401001
33 อุบลรำชธำนี สิรินธร อบต. โนนก่อ นำง เฉลิมพร ท ำทอง 6342506
34 น่ำน ทำ่วงัผำ อบต. แสนทอง นำย เฉลิมรัฐ มุขเพช็ร 6550610
35 อ่ำงทอง ปำ่โมก อบต. โรงช้ำง นำย ชวดล ทองเดือน 6150305

รำยชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหำรกำรศึกษำ (เพิ่มเติมตำมมติ ก.ท.) รุ่นที่ 2

สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธ ำนี
ชื่อ - นำมสกุล

ระหว่ำงวันที่ 20 ตุลำคม 2557 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2557
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36 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต. เส่ืองข้ำว นำย ชวลิต มะโนชำติ 6331408
37 ฉะเชิงเทรำ บำ้นโพธิ์ ทต. บำ้นโพธิ์ น.ส. ชุติภคั บญุปำน 5240503
38 นนทบรีุ บำงบวัทอง ทม. พมิลรำช น.ส. เชำวรัศมิ์ ตรีศร 4120406
39 เชียงรำย เวยีงปำ่เปำ้ ทต. ปำ่ง้ิว นำย โชคดี สกุลกวพีร 5571103
40 นนทบรีุ บำงกรวย อบต. บำงสีทอง น.ส. โชติกำ พพิฒัน์ปทัมำกร 6120206
41 แพร่ หนองม่วงไข่ อบต. ต ำหนักธรรม นำย โชติกิตต์ิ ศรีใจ 6540803
42 นครนำยก ปำกพลี อบต. โคกกรวด นำง ฐำนิดำ เครือละม้ำย 6260204
43 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต. บำงกุ้ง น.ส. ฐิตำรีย์ ปภำวฒัน์วสุ 5720107
44 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบต. โคกปี่ฆ้อง นำง ฐิตำรีย์ ภศีเดชธนวจัน์ 6270106
45 อ ำนำจเจริญ ปทมุรำชวงศำ อบต. ลือ น.ส. ฐิตินันท์ ศิริปี 6370307
46 พทัลุง ปำ่พะยอม อบต. เกำะเต่ำ นำง ฐิติรัตน์ บวัเพชร 6931003
47 ศรีสะเกษ ปรำงค์กู่ ทต. ปรำงค์กู่ นำย ณัฐพงศ์ อสิพงษ์ 5330701
48 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต. นอกเมือง น.ส. ณัฐวดี จันทบปุผำ 6320106
49 อุบลรำชธำนี เมืองอุบลรำชธำนี ทม. แจระแม นำง ณัฐสุดำ จึงชัยฑวงักูล 4340107
50 สตูล เมืองสตูล อบต. ต ำมะลัง น.ส. ณิชนันทน์ จินเอียด 6910114
51 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย ทต. เชียงใหม่ นำง ดวงจันทร์ เจียงคง 5450802
52 ศรีสะเกษ รำษไีศล อบต. หวำ้นค ำ นำง ดวงใจ จ ำปำพนัธ์ 6330914
53 ชลบรีุ บำ้นบงึ ทต. หนองซ้ ำซำก นำง ดวงพร สันติวรกุลชัย 5200203
54 น่ำน เวยีงสำ อบต. ส้ำน นำง ดอกไม้ ฉัตรเท 6550710
55 อุดรธำนี เมืองอุดรธำนี อบต. บำ้นจั่น นำย ดุสิต ศรีสูงเนิน 6410124
56 บรีุรัมย์ ละหำนทรำย ทต. ตำจง นำย เด่นพหสัชัย เนตรภกัดี 5310601
57 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต. หนองปำ่คร่ัง นำย เดมิตร จับจันทร์ 5500104
58 อุบลรำชธำนี เดชอุดม ทต. กุดประทำย น.ส. ตติมำลย์ บวัหอม 5340704
59 อุดรธำนี กุดจับ ทต. ตำลเลียน นำย ต่อพงศ์ เหล็กกล้ำ 5410203
60 พจิิตร ทบัคล้อ อบต. เขำเจ็ดลูก นำย ทวชีัย ข ำจุ่น 6660803
61 หนองบวัล ำภู นำวงั ทต. นำเหล่ำ นำย ทวศัีกด์ิ สำรีแก้ว 5390601
62 อุบลรำชธำนี วำรินช ำรำบ อบต. สระสมิง นำง ทพิำพร สุจันทร์ 6341513
63 มหำสำรคำม เมืองมหำสำรคำม อบต. โคกก่อ นำย เทพอมร ประยูรชำญ 6440104
64 กำฬสินธุ์ เมืองกำฬสินธุ์ อบจ. กำฬสินธุ์ นำย ธนกร เชื้อจ ำรูญ 2460101
65 อุบลรำชธำนี นำจะหลวย อบต. โนนสวรรค์ น.ส. ธนพรรณ อุดมดี 6340805
66 ชัยภมูิ จัตุรัส อบต. กุดน้ ำใส นำง ธนภร อำจกล้ำ 6360606
67 นครนำยก เมืองนครนำยก อบต. ดอนยอ นำย ธนภมูิ บญุอินทร์ 6260110
68 บรีุรัมย์ นำงรอง ทต. ทุ่งแสงทอง นำย ธนิตชัย ปำลอนันต์กุล 5310402
69 อุบลรำชธำนี นำตำล อบต. นำตำล นำย ธนูศักด์ิ อร่ำมเรือง 6343002
70 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน. นครสวรรค์ นำย ธเนศ ประสพศักด์ิ 3600102
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71 เชียงรำย เชียงของ ทต. ศรีดอนชัย นำย ธรณเมธ เต่ียมังกรพนัธุ์ 5570307
72 สกลนคร สวำ่งแดนดิน อบต. บงเหนือ นำย ธวชัชัย ใบภกัดี 6471211
73 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทต. หนองหญ้ำลำด นำง ธญัทพิย์ เรืองวฒิุโรจน์ 5330406
74 นรำธวิำส ตำกใบ ทม. ตำกใบ นำย ธำนินทร์ คงนวล 4960201
75 บงึกำฬ ศรีวไิล ทต. ศรีวไิล นำง นนทนัดดำ ค้ืมยะรำช 5380701
76 อุบลรำชธำนี เขมรำฐ ทต. เขมรำฐ นำย นพชัย วงศ์บญุ 5340501
77 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร อบต. คณฑี นำย นพพร โฉมนำค 6620110
78 บรีุรัมย์ พลับพลำชัย อบต. โคกขมิ้น นำย นรำนนท์ กุลวงษ์ 6311503
79 ชลบรีุ ศรีรำชำ อบต. หนองขำม นำย นฤปนำท บญุณ์ยิ่ง 6200708
80 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน. นครสวรรค์ น.ส. นฤมล ภู่ส ำอำงค์ 3600102
81 รำชบรีุ ปำกทอ่ อบต. วงัมะนำว น.ส. นัทธมน กฤตรัฐภทัร์ 6700805
82 บรีุรัมย์ หนองกี่ อบต. โคกสูง นำง นันทน์ภสั สุนทร 6310508
83 ก ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบรีุ อบต. โค้งไผ่ นำง นันทนำ ผำจันดำ 6620405
84 สุรำษฎร์ธำนี ดอนสัก ทม. ดอนสัก น.ส. นันทชิำ ชูเชื้อ 4840301
85 ตำก แม่ระมำด ทต. แม่จะเรำ นำง นิดำพร ธนกรพบิลู 5630402
86 นครรำชสีมำ ครบรีุ อบต. แชะ น.ส. นิตยำ พรรณลำ 6300207
87 สุรินทร์ สังขะ อบต. ทบัทนั นำย นิพนธ์ หมำยสุข 6321007
88 น่ำน สองแคว อบต. นำไร่หลวง น.ส. นิภำพร ปนัแก้ว 6551302
89 สุโขทยั ศรีสัชนำลัย อบต. บำ้นแก่ง นำย นิรุจน์ ประโลม 6640507
90 ขอนแก่น มัญจำคีรี อบต. ทำ่ศำลำ นำง นิรุบล อึ้งอำรุณยะวี 6401705
91 นนทบรีุ ปำกเกร็ด ทต. บำงพลับ นำง นิลุบล ช่วงโชติ 5120607
92 ปทมุธำนี คลองหลวง ทม. ทำ่โขลง นำย บริสุทธิ์ มีบณัฑิต 4130201
93 ล ำปำง สบปรำบ ทต. สบปรำบ นำย บญัดล เสำร์แบน 5521101
94 สุรินทร์ สังขะ อบต. ดม นำย บญุเกิด มณฑล 6321013
95 จันทบรีุ สอยดำว ทต. ทบัช้ำง นำง บญุเที่ยง สะอำด 5220702
96 ล ำปำง เกำะคำ อบจ. ล ำปำง นำย บญุส่ง ศรีกอนติ 2520101
97 บรีุรัมย์ กระสัง ทต. สองชั้น นำง บญุส่ง สุขรัตน์ 5310302
98 สงขลำ เมืองสงขลำ ทต. เกำะแต้ว นำง บญุสิริ ร ำจวนจร 5900104
99 พะเยำ ปง ทต. ปง นำย ประเชน มณฑำทอง 5560602

100 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน. นครสวรรค์ นำย ประเดิม ศรีสมบรูณ์ 3600102
101 ร้อยเอ็ด เชียงขวญั อบต. พระเจ้ำ น.ส. ประนอม ลอยครบรีุ 6451803
102 อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร อบต. หนองบวัฮี นำย ประพศิ วนัหนำ 6341908
103 ชลบรีุ บำ้นบงึ อบต. คลองกิ่ว นำง ประไพ ชลวำนิช 6200207
104 พทัลุง ปำ่บอน อบต. ทุ่งนำรี นำย ประเสริฐ ไชยเขียว 6930804
105 ขอนแก่น หนองเรือ อบต. หนองเรือ วำ่ที่ร.ต. ปรีชำ มูลมำตย์ 6400406
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106 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อบต. โสน น.ส. ปรียำ กุมรีจิตร 6330503
107 ชัยนำท เมืองชัยนำท อบจ. ชัยนำท นำง ปวณีำ บวัภบิำล 2180101
108 ระยอง เมืองระยอง ทม. มำบตำพดุ นำง ปทัมำ ฤทธริงค์ 4210103
109 สกลนคร อำกำศอ ำนวย ทต. อำกำศอ ำนวย น.ส. ปำริชำติ โน๊ตสุภำ 5471102
110 ประจวบคีรีขันธ์ หวัหนิ อบต. ทบัใต้ น.ส. ผกำภรณ์ น้ ำกล่ัน 6770703
111 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบต. สะอำดสมบรูณ์ นำย พงศกร เมำะรำษี 6450111
112 เลย เมืองเลย อบต. ชัยพฤกษ์ นำย พงษเ์ดช เสริฐศรี 6420113
113 อุบลรำชธำนี น้ ำยืน ทต. น้ ำยืน นำย พงษพ์มิล ค ำลอย 5340901
114 สุพรรณบรีุ บำงปลำม้ำ อบต. บำงปลำม้ำ น.ส. พรนภำ วฒันชีวโนปกรณ์ 6720408
115 กำฬสินธุ์ ยำงตลำด ทต. โนนสูง น.ส. พรพนัธ์ บุ่งนำแซง 5460707
116 สงขลำ หำดใหญ่ ทน. หำดใหญ่ นำง พรเพญ็ พติรพบิลูย์พนัธุ์ 3901101
117 สมุทรสำคร กระทุ่มแบน อบต. คลองมะเด่ือ นำย พระเนตร บอ่กลำง 6740205
118 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน. สกลนคร น.ส. พวงทพิย์ สุวฒันพนัธ์ 3470102
119 สระบรีุ บำ้นหมอ ทต. บำ้นหมอ นำง พชัรำภรณ์ กองวำจำ 5190603
120 อุดรธำนี เมืองอุดรธำนี ทม. โนนสูง-น้ ำค ำ นำง พฒันำ ดวงมณี 4410103
121 อุบลรำชธำนี กุดข้ำวปุ้น ทต. กุดข้ำวปุ้น นำง พมิพว์รีย์ กำละพนัธ์ 5341201
122 สมุทรสำคร เมืองสมุทรสำคร ทต. นำดี น.ส. พมิพสุ์ภำ ไกรรักษ์ 5740105
123 สุโขทยั กงไกรลำศ อบต. ไกรกลำง นำง เพชรรัตน์ รัตนสำกล 6640410
124 กำฬสินธุ์ ทำ่คันโท ทต. ทำ่คันโท นำง เพญ็ทพิย์ ธนพงศำกร 5461101
125 ล ำปำง แม่เมำะ ทต. แม่เมำะ นำง แพตทชิำ จันต๊ะไทย 5520201
126 มหำสำรคำม วำปปีทมุ อบต. ขำมปอ้ม นำง ไพรินทร์ ม่วงทำ 6440910
127 ระยอง แกลง ทต. เมืองแกลง นำย ภดิูษ เจรฺญชัยธวชั 5210306
128 ร้อยเอ็ด อำจสำมำรถ อบต. โหรำ น.ส. มณี ฤทธำพรม 6451411
129 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต. บอ่พลับ นำย มำโนช จั่นทอง 5730117
130 ล ำปำง เมืองล ำปำง ทม. เขลำงค์นคร นำง มำลัย จักรสิงหโ์ต 4520103
131 น่ำน แม่จริม ทต. หนองแดง นำง มำลัย ไชยสีต๊ิบ 5550201
132 สิงหบ์รีุ เมืองสิงหบ์รีุ อบต. บำงมัญ น.ส. มำลัย แสงกระจ่ำง 6170106
133 ฉะเชิงเทรำ บำงปะกง ทต. ทำ่ข้ำม นำย มำศ โพธิสู์งเนิน 5240403
134 ปทมุธำนี ธญับรีุ ทน. รังสิต นำง เมตตำ นกเกตุ 3130301
135 อุบลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร อบต. อ่ำงศิลำ นำง เยำวนำถ เชื้อดี 6341915
136 พะเยำ เชียงค ำ ทต. บำ้นทรำย น.ส. ระพพีรรณ์ เมืองมูล 5560302
137 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. แม่โปง่ นำง ระววิรรณ ดำวเวยีงกัน 5500505
138 น่ำน ทำ่วงัผำ อบต. ริม นำง รัชนี ใจจันทร์ 6550603
139 ระยอง วงัจันทร์ อบต. ชุมแสง นำง รัตน์เกล้ำ โมรำศิลป์ 6210402
140 ระยอง บำ้นฉำง ทม. บำ้นฉำง นำง รุ้งรชต ธติิวรดำ 4210201
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141 สุพรรณบรีุ เดิมบำงนำงบวช ทต. หนองกระทุ่ม น.ส. รุ่งรัตน์ เพง็สวย 5720208
142 บงึกำฬ บงึโขงหลง ทต. บงึโขงหลง นำย รุ่งสุริยำ ศรีโสภำ 5380601
143 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต. สังเม็ก นำง รุจิเรศ ถำบตุร 6330411
144 บรีุรัมย์ ประโคนชัย อบต. ละเวีย้ น.ส. ล ำใย นุ่มนวลพทิกัษ์ 6310710
145 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทต. รำไวย์ นำย วชิรพนัธ์ ทองดี 5830107
146 น่ำน นำน้อย อบต. น้ ำตก นำง วนิดำภรณ์ ทพิย์ปำละ 6550405
147 สงขลำ สะเดำ อบต. ทำ่โพธิ์ นำย วรยุทธ วฒิุจรุงชัย 6901008
148 นครนำยก บำ้นนำ อบต. ศรีกะอำง น.ส. วรำงคณำ พทิกัษเ์กิด 6260310
149 อ ำนำจเจริญ ปทมุรำชวงศำ อบต. ค ำโพน น.ส. วรำพร อินหงษำ 6370308
150 สระบรีุ หนองแค อบต. หว้ยทรำย นำง วลัยพร โพธิณ์ะชำติ 6190319
151 สุพรรณบรีุ อู่ทอง อบต. ยุ้งทะลำย น.ส. วลัลภำ สงวนทรัพย์ 6720915
152 ฉะเชิงเทรำ เมืองฉะเชิงเทรำ อบต. คลองเปรง นำง วำรุณี นิลงำม 6240108
153 อ ำนำจเจริญ พนำ ทต. พระเหลำ นำย วไิกร ยุวะบตุร 5370402
154 อ ำนำจเจริญ เสนำงคนิคม อบต. หนองสำมสี นำย วชิัย ผิวเงิน 6370505
155 บรีุรัมย์ เมืองบรีุรัมย์ อบต. สะแกโพรง นำย วเิชียร ทนิปรำณี 6310114
156 อุบลรำชธำนี ตระกำรพชืผล อบต. บำ้นแดง นำง วไิลวรรณ ค ำนำม 6341123
157 ชลบรีุ ศรีรำชำ อบต. บอ่วนิ วำ่ที่ร.ต. ศรำวธุ เย็นกำย 6200706
158 อุดรธำนี วงัสำมหมอ อบต. ค ำโคกสูง นำย ศรำวธุ ศรีหร่ิง 6411005
159 พะเยำ เมืองพะเยำ ทต. บำ้นต๋อม นำง ศรีวรรณ แก้วสืบ 5560104
160 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน. นครสวรรค์ นำย ศศิเทพ ดวงแก้ว 3600102
161 สตูล ควนกำหลง อบต. อุใดเจริญ นำย ศักด์ิตะวนั สันเกำะ 6910303
162 น่ำน เวยีงสำ อบต. ยำบหวันำ นำง ศิริขวญั เตชะสิทธิ์ 6550716
163 พจิิตร สำกเหล็ก ทต. สำกเหล็ก นำง ศิริพร วฒิุ 5660901
164 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ อบต. ทำ่ช้ำง น.ส. ศิริรัตน์ ศิลมำตร 6220112
165 สุรินทร์ ปรำสำท ทต. นิคมปรำสำท น.ส. ศุภโรจ พลัวนั 5320502
166 พษิณุโลก วดัโบสถ์ ทต. วดัโบสถ์ นำย ศุภวชิญ์ สุวรรณมณี 5650701
167 สกลนคร วำริชภมูิ ทต. ค ำบอ่ นำย สกลพพิฒัน์ พนัธุจ์รุง 5470604
168 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน. นครสวรรค์ นำย สมเกียรต์ิ ดำวสุข 3600102
169 มุกดำหำร เมืองมุกดำหำร ทม. มุกดำหำร นำย สมชำย โภคสวสัด์ิ 4490102
170 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต. บงึพระ นำง สมนึก ขวญัเงิน 6650116
171 บรีุรัมย์ หนองกี่ อบต. เย้ยปรำสำท น.ส. สมบติั สิงหเ์ทพ 6310510
172 มหำสำรคำม กันทรวชิัย ทต. ขำมเรียง น.ส. สมยงค์ น้อยนอนเมือง 5440403
173 นครรำชสีมำ สีค้ิว อบต. กุดน้อย นำย สมรรถชัยวฒัน์ วลิำบตุร 6302012
174 รำชบรีุ โพธำรำม ทต. บำ้นฆ้อง น.ส. สมวงศ์ โพธิส์อำด 5700707
175 ขอนแก่น น้ ำพอง อบต. ทำ่กระเสริม นำง สมสกุล บญุไสย 6400708
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176 สตูล ควนกำหลง อบต. ทุ่งนุ้ย นำย สมำน สันง๊ะ 6910302
177 อุบลรำชธำนี ศรีเมืองใหม่ อบต. ค ำไหล นำย สรวชิญ์ แสงดี 6340204
178 บรีุรัมย์ บำ้นใหม่ไชยพจน์ อบต. ทองหลำง นำง สสิธร สมพร 6311904
179 กำฬสินธุ์ นำมน ทต. นำมน นำย สัญญำ ธญัญขันธ์ 5460201
180 สมุทรปรำกำร บำงพลี อบต. หนองปรือ นำย สันติชำติ บรัุตน์ 6110307
181 อุทยัธำนี หนองฉำง ทต. เขำบำงแกรก นำย สำธติ ทบัแสงสี 5610401
182 ศรีสะเกษ กันทรำรมย์ อบต. ผักแพว นำง สำยฝน สำยวงศ์ 6330305
183 อ ำนำจเจริญ เสนำงคนิคม อบต. หนองไฮ นำย สิริเชษฐ์ สีวนัค ำ 6370506
184 รำชบรีุ สวนผ้ึง ทต. บำ้นชัฎปำ่หวำย นำง สิริลักษมณ์ เพง่สวสัด์ิ 5700301
185 สตูล ทำ่แพ อบต. ทำ่เรือ นำย สืบศักด์ิ หมะเด 6910403
186 อุบลรำชธำนี ส ำโรง อบต. โนนกำเล็น น.ส. สุกัญญำ บญุชำลี 6342201
187 เชียงใหม่ สำรภี ทต. หนองแฝก น.ส. สุกัลญำ เรืองรุ่ง 5501910
188 นครรำชสีมำ จักรำช อบต. หนองขำม นำง สุจิตรำ ประทมุแฝง 6300606
189 นนทบรีุ บำงกรวย ทต. ศำลำกลำง น.ส. สุดำรัตน์ บญุพนั 5120203
190 นครรำชสีมำ โนนสูง ทต. ดอนหวำย น.ส. สุดำรัตน์ อินทร 5301006
191 บรีุรัมย์ พลับพลำชัย ทต. พลับพลำชัย นำย สุธี คงดี 5311501
192 นครรำชสีมำ ด่ำนขุนทด อบต. ด่ำนขุนทด นำย สุนัน บ ำรุง 6300804
193 เชียงใหม่ สันปำ่ตอง อบต. แม่ก๊ำ นำย สุพสิษฐ์ จันทร์เพญ็ 6501213
194 พะเยำ จุน ทต. จุน นำย สุภวชิ นิรมลพำนิช 5560202
195 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ. ขอนแก่น นำง สุภำวดี แก้วส ำรำญ 2400101
196 อุทยัธำนี ทพัทนั ทต. ทพัทนั นำง สุภญิญำ ปรีชพนัธ์ 5610202
197 ชัยภมูิ ภเูขียว ทต. บำ้นเพชรภเูขียว นำย สุรกิจ กระพนัธเ์ขียว 5361002
198 เชียงใหม่ พร้ำว ทต. แม่ปั๋ง นำย สุรพล ชัยวรรณำ 5501102
199 พะเยำ ดอกค ำใต้ อบต. ดอกค ำใต้ นำย สุรสิทธิ์ ปอ้มภำ 6560505
200 อุบลรำชธำนี เขื่องใน อบต. หนองเหล่ำ นำย สุวทิย์ อุทธสิงห์ 6340413
201 สตูล ละงู อบต. เขำขำว นำย เสนีย์ เหมนะ 6910504
202 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบต. กุดตุ้ม นำย หสัดินฐุ์ สรณ์ภสักุล 6360107
203 หนองคำย ศรีเชียงใหม่ อบต. บำ้นหม้อ น.ส. อนกวรรณ โคตธสิำร 6430703
204 สกลนคร เจริญศิลป์ อบต. เจริญศิลป์ นำย อนันต์ บญุหล้ำ 6471602
205 เชียงใหม่ ฝำง อบต. แม่สูน นำย อนุชำติ สมบรูณ์ 6500910
206 สระบรีุ หนองแค อบต. โคกแย้ วำ่ที่ร.ต. อภชิำติ นำมมุงคุณ 6190308
207 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก อบต. ปำกโทก นำง อภริดี สอนจันทร์ 6650117
208 อุบลรำชธำนี เขมรำฐ อบต. แก้งเหนือ นำย อภสิิทธิ์ พรหมศร 6340506
209 ตำก พบพระ อบต. วำเล่ย์ นำย อมร เชียงแขก 6630706
210 สตูล เมืองสตูล ทม. สตูล นำง อรนุช ชัยยะวริิยะ 4910102



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด รหัส อปท. หมำยเหตุ

รำยชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหำรกำรศึกษำ (เพิ่มเติมตำมมติ ก.ท.) รุ่นที่ 2

สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธ ำนี
ชื่อ - นำมสกุล

ระหว่ำงวันที่ 20 ตุลำคม 2557 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2557

211 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต. เชียงเครือ นำง อรอุมำ วนัสวสัด์ิ 5470106
212 อ่ำงทอง ไชโย ทต. ไชโย วำ่ที่ ร.ท. อริยวรรธก์ หนุมำร 5150202
213 รำชบรีุ ด ำเนินสะดวก อบต. ดอนกรวย น.ส. อริสรำ เทศจ ำปำ 6700406
214 เชียงใหม่ หำงดง ทต. หนองตองพฒันำ นำง อรุณรัตน์ ยะอนันต์ 5501501
215 สตูล ละงู ทต. ก ำแพง วำ่ทีร่.ต.หญิง อหนัดนงค์ รัตนวภิำ 5910501
216 นครรำชสีมำ โนนสูง ทต. ตลำดแค นำย อำทติย์ แก้วมณี 5301001
217 ร้อยเอ็ด พนมไพร อบต. หนองทพัไทย นำง อำรยำ ค ำจันทร์ 6450610
218 นครรำชสีมำ เมืองนครรำชสีมำ อบจ. นครรำชสีมำ นำย อำรำม สุวรรณชัยรบ 2300101
219 สมุทรปรำกำร บำงพลี อบต. บำงปลำ นำย อ ำนำจ ขึ้นกลำง 6110304
220 นครรำชสีมำ เสิงสำง ทต. โนนสมบรูณ์ นำย อุดร อินทำ 5300301
221 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร ทม. หนองปลิง นำย อุทยั พนัธย์ิ้ม 4620109
222 ร้อยเอ็ด อำจสำมำรถ อบต. หน่อม น.ส. อุบลรัตน์ ลำพงั 6451404
223 รำชบรีุ ปำกทอ่ อบต. บอ่กระดำน นำย ไอศูรย์ เข็มนำค 6700810
224 สตูล ทำ่แพ อบต. แป-ระ นำย ฮำสัน รอเกตุ 6910402



ใบกจิกรรม 
การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 

  1. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 

      หลักสูตรนักบริหารการศึกษา (เพิ่มเติมตามมติ ก.ท.) ประกอบด้วย 
      1.1 ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของนักบริหารการศึกษา ก าหนดรายวิชาที่ต้องพัฒนา     
ให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.ท. ก าหนด (ใหม)่ 
    (1) วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาสู่โลกอนาคต 
   (2) การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (3) การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการจัดการของกอง/ส านักการศึกษา 
   (4) การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
   (5) การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
   (6) การสร้าง บริหาร และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา 
   (7) กิจกรรมเสริม พัฒนาจิต พัฒนากาย กีฬาและนันทนาการ 
      1.2 ส่วนที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง 
      1.3 ส่วนที่ 3 การจัดท า และน าเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในกอง/ส านักการศึกษา 
ก าหนดให้ศึกษาดูงาน เรียนรู้ตามสภาพจริงในกอง/ส านักการศึกษาและหรือองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการเรียนรู้ จัดท าและน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของ อปท. 
  2. น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงาน ประกอบด้วย
บทน า เนื้อเรื่อง สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  จ าแนกเป็นหน่วยการเรียนรู้    ที่  1 – 3 
ตามล าดับ รวมกันไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) ไม่รวมบรรณานุกรม ส่งให้วิทยากรในวันรายงานตัว 
 
 

ศกึษารายละเอยีดหลกัสตูรนกับริหารการศกึษา ไดท้ี ่www.lpdi.go.th 
แบนเนอร ์หลกัสตูรการพัฒนาบคุลากรทางการศกึษาทอ้งถิน่ 

 
 

 

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


ตารางอบรมหลักสูตร “นักบริหารการศึกษา (เพ่ิมเติมตามมติ ก.ท.)” 14 วัน ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท 

วัน 
05.30 -07.00 
(1.30 ชั่วโมง) 

08.00 -
09.00 

09.00 -12.00 
(3 ชั่วโมง) 

12.00 -
13.00 

13.00 - 16.00 
(3 ชั่วโมง) 

16.00 - 19.00 
(3 ชั่วโมง) 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย
็น/

พัก
ผ่อ

น 

20.00 -
21.00 

วันจันทร์ 
 

- 
ลงทะเบียน/ 
ปฐมนิเทศ 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

มาตรฐานทั่วไปส าหรับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 
อ.เทพสุริยา สะอาด 

พัก 
สพบ. 

วันอังคาร 
 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

เข
้าแ

ถว
เค

าร
พธ

งช
าต

 ิ

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา           
อย่างมีประสิทธภิาพ 
อ.แสงมณี มีน้อย 

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
พระมหาสมปอง 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร 
/พบอาจารย์ที่ปรกึษา 

พัก 
สพบ. 

วันพุธ 
 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้
รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย 

การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้
รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย 

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 

รองผู้ว่าสุจินต์ ไชยชุมศักดิ ์

พัก 
สพบ. 

วันพฤหัสด ี
 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การสร้าง บริหารและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

อ.ภูเบศร์ จูละยานนท ์

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการของส านัก/กองการศึกษา 

ผอ.พิรัฐ  พลภูมิรักษ์ 

การบริหารงบประมาณทาง
การศึกษาในสถานศึกษาและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
ผอ.สมรักษ์ กิ่งรุ้งเพชร 

พัก 
สพบ. 

วันศุกร์ 
 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

วิสัยทัศน์การจดัการศึกษาสู่โลกอนาคต 
อ.สมพร ใช้บางยาง 

การสร้าง บริหารและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

ดร.สุวิทย์ มูลค า 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

พัก 
สพบ. 

วันเสาร ์
 

 - 
เวลา 09.00 – 16.00 น. ฝึกประสบการณ์การจัดท าแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อาจารยไ์พบลูย์ โพธิสวุรรณ) 
พัก 

สพบ. 

วันอาทิตย์ 
 

10.00 น. เดินทางเข้าที่พัก  ระยะที่ 2 เดินทางเข้าที่พัก ระยะที่ 2 สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา (ปรึกษางานการท าผลงาน) 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

พัก 
สพบ. 

ฉบับที่ 01/1 



ตารางอบรมหลักสูตร “นักบริหารการศึกษา (เพ่ิมเติมตามมติ ก.ท.)” 14 วัน ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท 

 

วัน 
05.30 -07.00 
(1.30 ชั่วโมง) 

08.00 -
09.00 

09.00 -12.00 
(3 ชั่วโมง) 

12.00 -
13.00 

13.00 - 16.00 
(3 ชั่วโมง) 

16.00 - 19.00 
(3 ชั่วโมง) 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย
็น/

พัก
ผ่อ

น 

20.00 -
21.00 

วันจันทร์ 
 

 
 

 
 

นโยบายการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
ผอ.ศรีพงศ์ บุตรงามดี 

 
ระเบียบพสัดุและการเบิกจ่าย 
ผอ.ธีรยุทธ ส าราญทรัพย์ 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร 
/พบอาจารย์ที่ปรกึษา 

พัก 
สพบ. 

วันอังคาร 
 

สอบประมวลผลความรู/้น าเสนองานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
พัก 

สพบ. 

วันพุธ 
 ฝึกประสบการณ์เรียนรู้สภาพจริงนอกสถานท่ี 

พัก 
สพบ. 

วันพฤหัสด ี
 ฝึกประสบการณ์เรียนรู้สภาพจริงนอกสถานท่ี 

พัก 
สพบ. 

วันศุกร์ 
 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา (ปรึกษางานการท าผลงาน) 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

พัก 
สพบ. 

วันเสาร ์
 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
น าเสนองานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละวิพากษ์งานโดยผู้ทรงคณุวุฒิ (หัวหน้าฝ่ายประเมินผล, ผอ.ส่วนฝึกอบรม) 

พัก 
สพบ. 

วันอาทิตย์ 
 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
เวลา 09.00 – 12.00 น. น าเสนองานท่ีมีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ  

เวลา 13.00 มอบประกาศนีย์บตัรส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษาอบรม/ปดิการศึกษาอบรม 
 



 
การเตรยีมตวัเขา้รบัการฝกึอบรม 

1. การรายงานตัว 7.00 – 8.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้  

1.1 หนังสือส่งตัวจาก อปท.   
1.2 หลักฐานการโอนเงิน  
1.3  ส าเนาประกาศนียบัตรท่ีเคยผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษาจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธเีปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
             ๒) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –  วันศุกร ์
                3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ในวันอังคาร – 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 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
 4.3 เนคไท 
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