
ล าดบั จังหวัด อ าเภอ หมายเหตุ
1 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต. เขาทอง นาย ธวัชชัย หนูจรเพชร์
2 กระบี่ เมืองกระบี่ อบจ. กระบี่ นาย นุกูล ปรีชานุกิจ
3 กาฬสินธุ์ นามน อบต. หนองบัว นาย ปิยะพงษ์ ถิ่นมีผล
4 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ทต. หนองใหญ่ นาย ฤทธิชัย มาตรา
5 ขอนแก่น ภูเวียง อบต. นาชุมแสง นาย ก่อเกียรติ วรรณชัย
6 เชียงราย เชียงแสน ทต. เวียงเชียงแสน นาย ธีระพล ไตรเกษม
7 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. ท่าสาย นาย ภูเมธ ศรุตธนานนท์
8 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต. แม่ข้าวต้ม นาย อนุสรณ์ เตชะสาย
9 เชียงราย แม่จัน อบต. ศรีค้้า นาย สมคิด มาสีแก้ว

10 เชียงราย แม่สาย อบต. เกาะช้าง นาย ประทีป เตจ๊ะ
11 เชียงราย แม่สาย ทต. เเม่สายมิตรภาพ ว่าทีร่.ต. ภิญโญ แสนวัน
12 เชียงใหม่ พร้าว อบต. สันทราย นาย ธีระศักด์ิ ค้าไชยลึก
13 ตรัง กันตัง อบต. วังวน น.ส. เรวดี ไพริน
14 นครราชสีมา คง อบต. โนนเต็ง นาย ชูชาติ ขามโนนวัด
15 นครราชสีมา โนนไทย อบต. ก้าปัง น.ส. ณัฐชญา ปานโตนด
16 นครราชสีมา บัวใหญ่ อบต. ด่านช้าง นาย พยุงศักด์ิ ปล่ังกลาง
17 นครราชสีมา สีค้ิว ทต. หนองน้้าใส นาย บวร ทองเนื้อดี
18 นครราชสีมา สีค้ิว ทต. หนองน้้าใส นาย ภัทรพงศ์ สุพล
19 นครสวรรค์ ลาดยาว อบต. เนินขี้เหล็ก นาย รุ่งโรจน์ มงคลอรรถ
20 นนทบุรี ไทรน้อย อบต. ขุนศรี นาย พีระยุทธ ทองใบ
21 นนทบุรี บางบัวทอง อบต. บางคูรัด นาย สกลศักด์ิ กันต่าย
22 บึงกาฬ พรเจริญ อบต. วังชมภู นาย เอกลักษณ์ รัตนะพันธุ์
23 บุรีรัมย์ กระสัง อบต. สูงเนิน นาย นิธิต เหล่าจิรานุวัฒน์
24 บุรีรัมย์ ประโคนชัย อบต. ละเวีย้ นาย ยุทธณา จันทรวงษ์ศา
25 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต. หลักเขต นาย จักพงศ์ วรเสฎฐ์ฐากูร
26 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต. เสม็ด นาย ประทีป กมลรัมย์
27 ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด อบต. ศิลาลอย นาย สุริยา สิงห์แก้ว
28 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต. คลองสระบัว นาย อภิสิทธิ์ ทิพย์สิงห์
29 พระนครศรีอยุธยา มหาราช อบต. บางนา นาย อดุลย์ แท่นทอง
30 พิษณุโลก บางระก้า อบต. ชุมแสงสงคราม จ.ส.ต. ธนวัฒน์ พ่วงรอด

ระหว่างวันที ่8 ธันวาคม ถึงวันที ่26 ธันวาคม 2557
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายชือ่ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นที ่11

สังกัด ชื่อ - สกุล
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31 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต. วัดพริก จ.ส.อ. ชยุต ยอดบุรี
32 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบจ. พิษณุโลก นาย ชิตพล มั่นปาน
33 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบจ. พิษณุโลก ว่าทีร่.ต. ทศพร ขุนมธุรส
34 แพร่ ลอง ทต. บ้านปิน นาย กัณอเนก จูมปา
35 มหาสารคาม บรบือ อบต. โนนราษี นาย ธวัชชัย ศรีกะกุล
36 ยโสธร ไทยเจริญ อบต. ไทยเจริญ นาย สราวุธ ยาวะโนภาส
37 ยโสธร เมืองยโสธร อบต. ทุง่นางโอก นาย ชัยสิทธิ์ จุฬาศัย
38 ยโสธร เมืองยโสธร อบต. สิงห์ นาย ทรงพล เสาวโมกข์
39 ยโสธร เลิงนกทา ทต. กุดเชียงหมี นาย นพดล พลโคกก่อง
40 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ทต. เมืองบัว นาย ดอนเมือง ไชยคิรินทร์
41 ระยอง บ้านค่าย อบต. หนองบัว นาย กิตติชัย จักรสาน
42 ราชบุรี เมืองราชบุรี อบต. คุ้งกระถิน จ.อ. นฤพนธ์ ยิ้มแย้ม
43 ลพบุรี บ้านหมี่ อบต. บ้านทราย นาย จิรายุ กลมกล่อม
44 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต. ทะเลชุบศร นาย กิตติพงษ์ เกียรติวนิัยสกุล
45 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต. เขาพระงาม นาย ประทาน ม่วงประสิทธิ์
46 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต. ท้ายตลาด นาง ผกามาศ ข้าประไพ
47 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต. ดอนโพธิ์ นาง รัชนู ทองแถว
48 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต. ตะลุง นาง สุกัลยา แสงสว่าง
49 ล้าปาง เกาะคา อบต. ใหม่พัฒนา นาย ธนิส บุญเป็ง
50 ล้าปาง แม่เมาะ อบต. จางเหนือ นาย อศลย์ รินแก้ว
51 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต. กระแชง นาย เทียนชัย ศรีสังขาร
52 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทม. กันทรลักษ์ นาย ภาณุ ทิพยานนท์
53 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต. ห้วยจันทร์ นาย สมปอง มณฑก
54 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต. ตาเกษ ว่าที ่ร.ต. ทรัพย์อนนัต์ ไชยโคตร
55 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี อบจ. สิงห์บุรี นาย กิติภูมิ เทียนถาวร
56 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต. ยางนอน นาย วรปรัชญ์ ดาวเรือง
57 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทต. ขุนทะเล นาง นิรมล คชคีรี
58 สุรินทร์ พนมดงรัก อบต. จีกแดก นาย สมนึก ศิลาอ่อน
59 อ้านาจเจริญ ชานุมาน อบต. ชานุมาน นาย อาณัติ อ้นอ๊อด
60 อุดรธานี กู่แก้ว ทต. คอนสาย นาย เมธี ศรีนครดี
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สังกัด ชื่อ - สกุล
61 อุตรดิตถ์ พิชัย อบต. คอรุม นาย ปริญญา ยุทธกิจไพบูลย์
62 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต. เขมราฐ นาย สุทธิพล ค้าหา
63 อุบลราชธานี เขื่องใน ทต. บ้านกอก นาย วรวิทย์ สาธุจรัญ
64 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต. ระเว นาย จรินทร์ ศิริอนันต์
65 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต. เหล่าบก นาย ธงชัย มุธุวงค์
66 อุบลราชธานี ส้าโรง อบต. ค้อน้อย นาย อัจฐชาติ ประสาร



 

 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

1. การรายงานตัว  7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัวเข้า
รับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท.  

2. การแต่งกาย 

    2.1 ชุดเรียน 
       1) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
       2) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของอปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด าใส่ในวัน             
         รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
      3) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า 
        ใส่ในวันอังคาร - วันศุกร ์
      4) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า 
         ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
    2.2 ชุดออกก าลังกาย 
       1) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย 2 ตัว 
       2) กางเกงวอร์มขายาว สีด าหรือสีกรมท่า อย่างน้อย 2 ตัว 
       3) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

3. ของใช้ส่วนตัวทีจ่ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

4. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 

                       1) กระเป๋าเอกสาร           1 ใบ 

                        2) ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมใิห้เกิดปัญหาในการเบิกจา่ย 

         ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงิน เข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ (Counter Service)              
ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส าหรับ 
         (Ref.No.1) ให้ใส่รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
         (Ref.No.2) ให้ใส่  รหัสหน่วยงาน ตรวจสอบได้ที่www.thailocaladmin.go.th คอลัมน์บริการ อปท. 
หรือ รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม  
         (Ref.No.3)ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัวสิบสามหลักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้แบบใบช าระ
ค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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