
ล าดบั จังหวัด อ าเภอ หมายเหตุ
1 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทต. ลาดหญ้า นาย ศุภากร ก าไรจรัส
2 ขอนแก่น โนนศิลา อบต. เปือยใหญ่ นาย พิฑูลย์ ถุงทันพิมพ์
3 ขอนแก่น พล อบต. โจดหนองแก นาย กิตติพล สีมาพล
4 ชลบุรี สัตหีบ อบต. พลูตาหลวง พ.จ.อ. วรุตม์ นานาค
5 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ อบต. โนนสะอาด นาย อนันต์ จุลเจิม
6 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ. ชัยภูมิ พันจ่าอากาศเอก จักรกฤษณ์ กางกรณ์
7 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทต. ชีลอง นาย ประชิน น้อยแก้ว
8 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. ป่าอ้อดอนชัย นาย กิติพงษ์ มอญเพชร
9 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. ท่าสาย นาย วีรยุทธ พุทธปัญญา
10 ตาก เมืองตาก ทต. ไม้งาม นาย เฉลิมรัตน์ อ่อนจิตร
11 นครราชสีมา โนนสูง อบต. เมืองปราสาท จ.อ. สิริศักด์ิ จาบกระโทก
12 นครราชสีมา ประทาย อบต. หนองพลวง นาย ปรีชา บุญเหมาะ
13 นครราชสีมา ปากช่อง อบต. หนองสาหร่าย นาย เกษมสันต์ ดีจันทึก
14 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต. หมื่นไวย นาย พัสกร ไม่ย่อท้อ
15 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน. นครราชสีมา นาย สิทธิชัย ทิมรอด
16 นครราชสีมา เสิงสาง อบต. โนนสมบูรณ์ นาย สมมาตย์ มณีศรี
17 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต. อ่าวขนอม นาย วิจิตร ชัยหาญ
18 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต. ทอนหงส์ นาย เจริญ ชัยตันติกุล
19 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต. หนองกระเจา นาย วิชาญ ม่วงพรม
20 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต. นครสวรรค์ตก นาย วิเชียร นิตชิน
21 นครสวรรค์ ลาดยาว อบต. ศาลเจ้าไก่ต่อ นาย อนุกุล มงคล
22 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาย จารึก โคมจันทร์
23 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน. นนทบุรี นาย ทินทิวา ทัง่สุวรรณ
24 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาย สมศักด์ิ กิจวัตร
25 บุรีรัมย์ แคนดง อบต. แคนดง นาย ธีรพงษ์ ชาติรัมย์
26 บุรีรัมย์ นางรอง ทม. นางรอง นาย คมสันต์ิ ดีสวัสด์ิ
27 บุรีรัมย์ ห้วยราช ทต. ห้วยราช น.ส. สุรีวัลย์ เพ็ชรรักษา
28 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม. คูคต นาย ท ารงศักด์ิ คงดี
29 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม. ล าสามเเก้ว นาย วิเชียร เจริญสัตย์
30 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต. คลองสระบัว นาย พลศักด์ิ เหมือนจิตต์

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

ชื่อ - สกุลสังกัด

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม หลักสูตร ชา่ง/นายชา่งไฟฟ้า รุ่นที ่1
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31 พะเยา เมืองพะเยา ทต. บ้านต๊ า นาย อุเทน อินอุดออน
32 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบจ. พิษณุโลก นาย สรรค์ภพ ไพจิตโรจนา
33 ภูเก็ต ถลาง อบต. เชิงทะเล นาย นพดล ทิพย์รัตน์
34 ภูเก็ต ถลาง อบต. เชิงทะเล นาย ศรัณญู รู้ท านอง
35 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต อบจ. ภูเก็ต นาย ภูศกร ฟูน้อง
36 มหาสารคาม กันทรวิชัย ทต. ท่าขอนยาง พ.จ.ท. ชยานันต์ เทียมเทศแกว้
37 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต. แพง นาย วรเดช ศรีสุมัง
38 มหาสารคาม บรบือ อบต. หนองโก นาย นนท์ตรี ราชาวัง
39 มหาสารคาม บรบือ อบต. บ่อใหญ่ นาย วิเชียร อันทรินทร์
40 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต. เวียงสะอาด นาย ประสิทธิ์ อันทรินทร์
41 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต. หนองโน นาย พิเชษฐ์ ชุมแสง
42 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต. แก่งเลิงจาน นาย สุรเชษฐ์ ศรีโยวงศ์
43 ยโสธร เมืองยโสธร ทต. ตาดทอง นาย สุทธิวัฒน์ น้อยมาลา
44 ยะลา เมืองยะลา อบต. ยะลา นาย สุเจตน์ อินทร์ทอง
45 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ทต. เมืองบัว นาย สินธนันท์ อุดมทรัพย์
46 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต. เมืองหงส์ นาย ประสิทธิชัย สุทธิชื่น
47 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ อบต. หนองแคน นาย สุริยา เตียงพลกรัง
48 ร้อยเอ็ด โพนทอง อบต. พรมสวรรค์ นาย ธพิวัจน์ ศรีจวง
49 ร้อยเอ็ด เมยวดี ทต. บุง่เลิศ นาย กีรติ พลซ่ือ
50 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบต. ขอนแก่น นาย สุรเชษฐ์ สังฆะมณี
51 ร้อยเอ็ด หนองพอก อบต. หนองพอก นาย สุนันท์ อาจญาทา
52 ระยอง แกลง ทต. เมืองแกลง นาย วัฒน์ธนพงษ์ มั่งค่ัง
53 ราชบุรี เมืองราชบุรี อบต. คุ้งกระถิน จ.อ. นฤพนธ์ ยิ้มแย้ม
54 ล าปาง งาว อบต. ปงเตา ส.ท. ชัยภูมิ ชนะ
55 ล าปาง เมืองล าปาง อบต. ทุง่ฝาย นาย ชิษณุพงศ์ กันเวียน
56 ล าปาง แม่ทะ ทต. นาครัว ว่าทีร่.ต. โสภณ กิจพายัพ
57 ล าปาง แม่เมาะ อบต. บ้านดง นาย เวียงชัย กันเอ้ย
58 ล าปาง สบปราบ ทต. สบปราบ นาย พรเทพ จันทอน
59 ล าพูน บ้านโฮ่ง อบต. เวียงกานต์ นาย ธนวัฒน์ ท้าวบุญชู
60 ล าพูน บ้านโฮ่ง อบต. เหล่ายาว นาย วัชระ เพลัย
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61 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. ประตูป่า นาย คมสันต์ิ หาญวานิช
62 ล าพูน ล้ี ทต. ล้ี นาย อดุลย์ ผานดอยแดน
63 เลย เชียงคาน ทต. เขาแก้ว นาย ไชยา โสมาศรี
64 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต. กระแชง นาย พงษ์วัน ปราบเสียง
65 สงขลา เทพา อบต. สะกอม พ.จ.อ. สุนทร ชินวงศ์
66 สงขลา สทิงพระ อบต. บ่อดาน นาย บรรพจน์ สุกแก้ว
67 สมุทรปราการ บางเสาธง อบต. บางเสาธง พ.จ.อ. พิชัย อ่ าชิต
68 สระแก้ว วังน้ าเย็น ทม. วังน้ าเย็น นาย พุฒิพันธ์ พุฒตรง
69 สระแก้ว วังสมบูรณ์ ทต. วังทอง นาย สมยศ สมดี
70 สระบุรี แก่งคอย อบต. เตาปูน นาย อัครา ยุบย าแสง
71 สระบุรี หนองแค อบต. หนองปลาหมอ นาย กิตติ อัฐมาลา
72 สระบุรี หนองแซง อบต. ม่วงหวาน นาย พิจิตร ศรีชาค า
73 สุโขทัย กงไกรลาศ ทต. กงไกรลาศ พ.จ.อ. วงศ์วรรณรักษ์ ดีเหลือ
74 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต. ปากหมาก นาย ชโลธร เจริญธรรม
75 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ ทต. ท่าชนะ นาย ชัยวัฒน์ สาระคง
76 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทต. วัดประดู่ นาย รัชพล รักร่ืน
77 สุรินทร์ จอมพระ ทต. บุแกรง พันจ่าอากาศเอก สุรสิทธิ์ สุขจิต
78 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต. หนองแก พ.จ.อ. ประธินน์ พันธ์ภูมิ
79 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทม. อ านาจเจริญ นาย นครชัย พละศูนย์
80 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทต. น้ าปลีก นาย เมธี สายสุด
81 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม อบต. ไร่สีสุก นาย ณัฐวุฒิ บุญเลิศ
82 อ านาจเจริญ หัวตะพาน อบต. จิกดู่ นาย ชัยยนต์ สายศักดา
83 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ อบต. นาทราย นาย รุ่งโรจน์ งามจ าปี
84 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต. บ้านตาด นาย วัชรินทร์ เรืองศรี
85 อุตรดิตถ์ ท่าปลา ทต. จริม ว่าทีร่.ต. ศุภวัตน์ ขันอินทร์
86 อุตรดิตถ์ น้ าปาด อบต. บ้านฝาย นาย พิเชษฐ์ มูลจันทร์
87 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต. บ้านแมด นาย ประวิทย์ จุฬา
88 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต. โพธิศ์รี นาย ทศพล จันทร์สืบ
89 อุบลราชธานี ส าโรง อบต. โนนกาเล็น นาย ยุทธนา แสงงาม
90 อุบลราชธานี สิรินธร อบต. ค าเขื่อนแก้ว นาย ศิริศักด์ิ แก้วหล่อ



 

 

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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