
ล ำดบั นำมสกุล อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.
1 นาย ขจรศักด์ิ ครุฑบิดา อบต. เขาดิน เขาพนม กระบี่ 6810203
2 นาย เดโช ขยายแก้ว อบต. เขาดิน เขาพนม กระบี่ 6810203
3 นาง กฤษมา เถาว์ชาลี อบต. นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 6460511
4 นาง จรุณณี เมืองดี อบต. นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 6460511
5 นาย ชมพู กุลชาติ อบต. นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 6460511
6 นาง บุญเพ็ง เจริญดี อบต. นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 6460511
7 นาง ปัญจรัศ ชาญกว้าง อบต. นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 6460511
8 นาย กิตติพงษ์ เรืองทอง อบต. อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท 6180208
9 น.ส. จ านงค์ บัวกรอง อบต. อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท 6180208
10 นาย เลิศ เกิดแก้ว อบต. อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท 6180208
11 นาย วิทูล พุทธโกสัย อบต. อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท 6180208
12 นาง ธนิษฐา กาใจ อบต. พะวอ แม่สอด ตาก 6630607
13 นาย กฤตเมฆ มาลีศรีสุกใส อบต. โมโกร อุ้มผาง ตาก 6630805
14 นาย เชษฐา ภัทรศรีเลิศ อบต. โมโกร อุ้มผาง ตาก 6630805
15 นาย ณัฐพล ชาญเชี่ยววิทยา อบต. โมโกร อุ้มผาง ตาก 6630805
16 นาย ดีจะ ศรีจินดามาลัย อบต. โมโกร อุ้มผาง ตาก 6630805
17 นาย ทินกร ณรงค์ประเสริฐ อบต. โมโกร อุ้มผาง ตาก 6630805
18 นาย ธรรมนูญ ว่างแสงธรรม อบต. โมโกร อุ้มผาง ตาก 6630805
19 นาย นคร เลาแก้ว อบต. โมโกร อุ้มผาง ตาก 6630805
20 นาย บุญชัย วนาบุปผา อบต. โมโกร อุ้มผาง ตาก 6630805
21 นาย บุญยง แก้วยา อบต. โมโกร อุ้มผาง ตาก 6630805
22 นาย รัฐบาล ประจ าพรรค อบต. โมโกร อุ้มผาง ตาก 6630805
23 นาง วิไลลักษณ์ วนาศรีจินดา อบต. โมโกร อุ้มผาง ตาก 6630805
24 นาย สุรพล ทักษ์สกุลโรจน์ อบต. โมโกร อุ้มผาง ตาก 6630805
25 นาย จรัส ไทยยัง อบต. ควนกรด ทุง่สง นครศรีธรรมราช 6800908
26 นาย สนั่น ค าแหง อบต. ควนกรด ทุง่สง นครศรีธรรมราช 6800908
27 นาย เอกพงษ์ พุม่กะฐิน อบต. ควนกรด ทุง่สง นครศรีธรรมราช 6800908
28 นาย ชนพัฒน์ สิงหนาท อบต. เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 6310810
29 นาย ทวี กระแสโสม อบต. เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 6310810
30 นาย เทพพนม เกลียวทอง อบต. เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 6310810
31 นาย จรัล ทุนดี อบต. เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 6310810
32 นาย ฤกษ์ชัย โพจิต อบต. เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 6310810

หลักสูตร พัฒนำศักยภำพสมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รุ่นที ่26
ระหว่ำงวันที ่2- 13 มนีำคม  2558
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ล ำดบั นำมสกุล อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

หลักสูตร พัฒนำศักยภำพสมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รุ่นที ่26
ระหว่ำงวันที ่2- 13 มนีำคม  2558

ชื่อ
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

33 นาย ศรายุทธ์ เพ็ชรพลอย อบต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 6770605
34 นาย สมบูรณ์ เหมาะเจาะ อบต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 6770605
35 นาย ชัชวาล ปิงยศ อบต. จ าป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา 6560112
36 นาย เดิน วงศ์จุมปู อบต. จ าป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา 6560112
37 นาย สุวรรณ ใฝ่จิตต์ อบต. จ าป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา 6560112
38 นาย เสาร์ อินปินตา อบต. จ าป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา 6560112
39 นาง ภัททิยา สร้อยศิริ อบต. แม่สุก แม่ใจ พะเยา 6560706
40 นาย ภาสกร สอนน้อย อบต. แม่สุก แม่ใจ พะเยา 6560706
41 นาย ณัฐสิทธิ์ ไทยแท้ อบต. วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 6650811
42 นาย รังสรรค์ กันหาชัย อบต. พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 6441007
43 นาย สุพรรณ พานิชศิริ อบต. พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 6441007
44 นาย กระเสริม ศรีสุข อบต. หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 6490208
45 นาย ฉลาด สุริยะวงค์ อบต. หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 6490208
46 นาย แดง ค านนท์ อบต. หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 6490208
47 นาย ทวี ประทุมัน อบต. หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 6490208
48 นาง นิเวช นามกูล อบต. หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 6490208
49 นาย เนิด บุญเรืองนาม อบต. หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 6490208
50 นาย บุญเฮือง แพงจ่าย อบต. หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 6490208
51 นาย วิจิตร ใจเอื้อ อบต. หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 6490208
52 นาย วิจิตร ศรีสุข อบต. หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 6490208
53 นาย ศักด์ิ ศรีสุข อบต. หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 6490208
54 น.ส. สมคิด ต้นใหญ่ อบต. หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 6490208
55 นาย สุชาติ ยืนยง อบต. หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 6490208
56 น.ส. อมรรัตน์ ต้นใหญ่ อบต. หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 6490208
57 นาย อุดม นารีนุช อบต. หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 6490208
58 นาง แอ๋ว สุพร อบต. หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 6490208
59 น.ส. เครือวรรรณ์ ปัดถา อบต. จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330105
60 นาง ถวิล จ าปาใด อบต. จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330105
61 นาย บุญเรือง เขียวอ่อน อบต. จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330105
62 นาย ประจักร วิลัยเลิศ อบต. จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330105
63 นาย ผิว บุตรเสมียน อบต. จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330105
64 นาย มณเฑียร ดลสุข อบต. จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330105
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65 นาย สวง ธงกระโทก อบต. จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330105
66 นาย ไสว ไชยจันดา อบต. จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330105
67 นาย เหมียน เลิศสว่าง อบต. จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330105
68 นาง อ าพร สมณา อบต. จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330105
69 นาย ขวัญชัย อินธิแสน อบต. หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 6471605
70 นาย ธนกร ประจงจิตร์ อบต. หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 6471605
71 นาย ประมวล ภูย่ิ้ม อบต. หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 6471605
72 นาย โพธิท์อง แหวนนิน อบต. หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 6471605
73 นาย สุขสันต์ อวนป้อง อบต. หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 6471605
74 นาย จันลา โสโพธิ์ อบต. ศาลาล าดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 6270109
75 นาง จินตนา สายเพ็ชร อบต. ศาลาล าดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 6270109
76 นาง บุญสม วันประสม อบต. ศาลาล าดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 6270109
77 นาง บุปผา มีพึง่ อบต. ศาลาล าดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 6270109
78 นาง ลาวัล โสมเขียว อบต. ศาลาล าดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 6270109
79 นาง สมพิศ อนุสา อบต. ศาลาล าดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 6270109
80 นาย สิทธิศักด์ิ บังอร อบต. ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 6170605
81 น.ส. นุจรินทร์ เจริญสุข อบต. ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 6640111
82 นาย จักรฤทธิ์ โพธิเ์ทพา อบต. ผาต้ัง สังคม หนองคาย 6430805
83 นาย ถาวร สินทรา อบต. ผาต้ัง สังคม หนองคาย 6430805
84 นาย ไพวรรณ ริธรรมา อบต. ผาต้ัง สังคม หนองคาย 6430805
85 นาย ยุธยา สงฆส์นะ อบต. ผาต้ัง สังคม หนองคาย 6430805
86 นาย สีทา เจดีปัน อบต. ผาต้ัง สังคม หนองคาย 6430805
87 นาย ฉลอม สีระชาติ อบต. บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 6340409
88 นาย ทวีศักด์ิ ทวีศรี อบต. บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 6340409
89 นาย ศักด์ิสิทธ์ ประสานศรี อบต. บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 6340409
90 นาย สมบูรณ์ มั่นคง อบต. บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 6340409
91 นาย ไกรสิทธิ์ เล้ียวทอง อบต. สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 6340412
92 นาง ปรียาพร ดวงศรี อบต. สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 6340412
93 นาง พรทิพย์ จูมวันทา อบต. สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 6340412
94 น.ส. ศิริเลิศ บุญอุ้ม อบต. สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 6340412
95 นาง จันทา แก้วโท อบต. หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี 6340413
96 นาย บดินทร์ภัทร์ ชูบุญ อบต. หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี 6340413
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97 นาง ล าไพ บุญประภาร อบต. หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี 6340413
98 นาง สมพร ภารการ อบต. หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี 6340413
99 นาง อนุลักษณ์ ชินทวัน อบต. หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี 6340413
100 น.ส. อ่อน ชินทวัน อบต. หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี 6340413
101 นาง เบญจวรรณ ใจบุญ อบต. หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 6341413
102 นาย วุฒิพงษ์ กุศลการณ์ อบต. หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 6341413
103 นาย สุรชัย สายทิพย์ อบต. หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 6341413



 
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 
 




	รายชื่อพัฒนา26
	เตรียม+แผนที่1
	เตรียม
	เน€เธญเธ�เธชเธฒเธฃเธ�เธฒเธฃเน€เธ•เธฃเธตเธขเธกเธ•เธฑเธง.

	แผนที่ คลอง1




