
ลําดับ จังหวัด อําเภอ หมายเหตุ
1 กาญจนบุรี ท่ามว่ง อบต. เขาน้อย นาย เรืองเดช พิลา
2 กาฬสินธุ์ เขาวง ทต. กุดสิม นาย เฉลิมวิช เผือดผุด
3 กาฬสินธุ์ นาคู ทต. นาคู นาย ประสิทธ์ เหลาแหลม
4 กาฬสินธุ์ นามน อบต. นามน นาย สุริยา แสนหูม
5 กาฬสินธุ์ สหัสขนัธ์ อบต. สหัสขนัธ์ นาย สุนทร เดชานุราช
6 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ทต. หนองหิน นาย อํานาจ เกษทองมา
7 กําแพงเพชร ลานกระบือ อบต. โนนพลวง นาย สมพร โนนจุ้ย
8 ขอนแก่น ชมุแพ อบต. โนนหัน นาย สิทธิพร มเีทพ
9 ขอนแก่น เปือยน้อย ทต. เปือยน้อย นาย สุรชาติ ทองทํามา
10 ขอนแก่น หนองสองห้อง ทต. หนองสองห้อง นาย พัทธรินทร์ นารินทร์
11 ขอนแก่น หนองสองห้อง อบต. หนองสองห้อง นาย มารุต การสร้าง
12 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ทต. จันทเขลม นาย สุรชยั จันหอม
13 จันทบุรี มะขาม ทต. มะขามเมอืงใหม่ นาย วีรพงษ์ มณีศรี
14 จันทบุรี เมอืงจันทบุรี ทต. เกาะขวาง นาย ธีรวุฒิ บัวเผ่ือน
15 ชลบุรี บางละมงุ พิเศษเมืองพัทยา เมอืงพัทยา นาย ณัฐพงศ์ แสนทวีสุข
16 ชลบุรี พนัสนิคม อบต. บ้านเซิด นาย ศรณ์พงศ์พล สิทธิโชค
17 ชลบุรี สัตหีบ ทต. นาจอมเทียน นาย จิรศักดิ์ สุภารส
18 ชลบุรี หนองใหญ่ อบต. เขาซก นาย สุธรรม เงินมศีรี
19 ชยันาท เมอืงชยันาท ทม. ชยันาท นาย ศรุติ จิโนวัฒน์
20 ชยันาท สรรพยา ทต. เจ้าพระยา น.ส. อโณทัย พรรโณภาศ
21 ชยันาท สรรพยา ทต. ตลุก นาย มงคล แจ้งใบ
22 ชยัภูมิ หนองบัวแดง ทต. หลวงศิริ นาย ณัฐกรณ์ สาระคํา
23 ชมุพร ท่าแซะ ทต. เนินสันติ นาย ปิยพงศ์ เรืองหิรัญ
24 เชยีงราย เชยีงของ ทต. เวียง นาย อภิชาติ โนวิชยั
25 เชยีงราย พาน อบต. ทานตะวัน ว่าที่ร.ต. รณชยั รัตนเกษมกุล
26 เชยีงราย เมอืงเชยีงราย ทต. นางแล นาย อภิรติ คําบุญ
27 เชยีงราย เวียงแก่น ทต. มว่งยาย นาย ชติชยั ปินทรายมลู
28 เชยีงใหม่ กัลยาณิวัฒนา อบต. แจ่มหลวง นาย บัณฑิต ปวนปันคํา
29 เชยีงใหม่ เมอืงเชยีงใหม่ ทต. ฟูาฮ่าม นาย เทวฤทธิ์ ตนัตะละ
30 เชยีงใหม่ แมร่ิม อบต. ดอนแก้ว นาย วิทยา จําปา
31 เชยีงใหม่ สันกําแพง ทม. ตน้เปา นาย นิคม วรรณภิระ
32 เชยีงใหม่ สันกําแพง ทต. สันกําแพง นาย ประพล อินตะ๊มลู
33 เชยีงใหม่ สันทราย ทต. หนองหาร นาย อนุชา ทาแท้
34 เชยีงใหม่ หางดง ทต. หนองควาย นาย สุพร ธรรมะ
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35 ตราด เกาะชา้ง ทต. เกาะชา้ง นาย จารุวัฒน์ ใจศิลป์
36 ตาก พบพระ อบต. วาเล่ย์ นาย ธีรพล ทองพ่วง
37 ตาก เมอืงตาก ทต. ไมง้าม นาย เฉลิมรัตน์ อ่อนจิตร
38 นครปฐม สามพราน อบต. ท่าขา้ม นาย นพดล อยู่เสือ
39 นครพนม เรณูนคร ทต. เรณูนคร นาย วัฒนา สนตาเถร
40 นครพนม เรณูนคร อบต. หนองย่างชิ้น นาย รตพิล จันทะนะ
41 นครราชสีมา แก้งสนามนาง อบต. บึงพะไล นาย วิษณุ งามบ้านผือ
42 นครราชสีมา ครบุรี อบต. ตะแบกบาน นาย ภานุวัตร หยุดกระโทก
43 นครราชสีมา เทพารักษ์ อบต. บึงปรือ นาย ณัฐพงษ์ สุขกระโทก
44 นครราชสีมา ประทาย อบต. ดอนมนั นาย ภิวรรษ กุลจิตตอัิมพร
45 นครราชสีมา ปักธงชยั อบต. สุขเกษม นาย สมบัติ เนียมหอม
46 นครราชสีมา ปากชอ่ง อบต. หนองนํ้าแดง นาย ประเสริฐ ภิรมยา
47 นครราชสีมา พิมาย อบต. ธารละหลอด นาย วัฒนศักดิ์ เหลือสุข
48 นครราชสีมา เมืองนครราชสมีา ทต. ไชยมงคล น.ส. ณภัทชา ชดิมะเริง
49 นครราชสีมา เมืองนครราชสมีา ทต. ตลาด น.ส. ขตัตยรัตน์ สงวนสัตย์
50 นครราชสีมา เมืองนครราชสมีา ทต. บ้านโพธิ์ นาย สุพมติร กอบัวกลาง
51 นครราชสีมา ลําทะเมนชยั ทต. หนองบัววง นาย สังคม ตดึสันโดษ
52 นครราชสีมา วังนํ้าเขยีว ทต. ศาลเจ้าพ่อ นาย ศุภวัฒน์ ศุภวัฒน์เมธี
53 นครราชสีมา สีค้ิว อบต. หนองหญ้าขาว นาย สมบัติ ละภักดี
54 นครศรธีรรมราช ขนอม ทต. ขนอม นาย ปรีชา จันทโร
55 นครศรธีรรมราช ทุง่สง ทม. ทุง่สง นาย กษิดศิ แสงจันทร์
56 นครศรธีรรมราช ทุง่สง ทม. ทุง่สง นาย สมพงษ์ วงศ์แก้ว
57 นครศรธีรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช อบต. นาเคียน นาย หมดัก้อเดน็ ดา่นเท่ง
58 นครศรธีรรมราช หัวไทร อบต. บ้านราม นาย เมธาสิทธิ์ ปล้องคง
59 นครสวรรค์ ตากฟูา อบต. พุนกยูง นาย บุญมี เชตใุจ
60 นครสวรรค์ ลาดยาว อบต. ห้วยนํ้าหอม นาย นที สังขคิ์ด
61 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด นาย กฤศ ภูแ่สนสอาด
62 น่าน เวียงสา ทต. กลางเวียง นาย ณัฐพล สุโนธร
63 บึงกาฬ เซกา ทต. ศรีพนา นาย ปฐมพร แก้วเนตร
64 บุรีรัมย์ เมอืงบุรีรัมย์ อบต. กลันทา นาย ธนากร เปมะภิญญ์
65 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ทต. ระแหง นาย เอกพจน์ ยังประโยชน์
66 ปราจีนบุรี นาดี อบต. สะพานหิน นาย เสถียร สุดสี
67 ปัตตานี กะพ้อ อบต. ปล่องหอย นาย อัซนัน แบรอ
68 พระนครศรีอยธุยา เสนา อบต. บ้านแพน นาย ธีระ จูสิงห์
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69 พะเยา เชยีงมว่น อบต. สระ นาย นัฐพงษ์ รักดี
70 พะเยา แมใ่จ ทต. ปุาแฝก นาย กิตตกิรณ์ มาฟู
71 พังงา ตะก่ัวปุา อบต. บางไทร นาย คภัสดี ศรีเปารยะ
72 พัทลุง เขาชยัสน อบต. เขาชยัสน นาย บุญรัตน์ พันธรัตน์
73 พิษณุโลก บางระกํา อบต. นิคมพัฒนา นาย บุญเขต ทองแตง
74 เพชรบูรณ์ เมอืงเพชรบูรณ์ ทต. ท่าพล นาย มาโนช สัมฤทธิ์อ่อน
75 เพชรบูรณ์ วิเชยีรบุรี อบต. นํ้าร้อน นาย จรัล พุชพงษ์
76 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต. บ่อไทย นาย ชยันิกร พลยศ
77 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต. บ้านไร่ นาย เจริญ จันมา
78 แพร่ ลอง ทต. ห้วยอ้อ นาย วีรศักดิ์ แจ้งใจ
79 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต. หนองเหล็ก นาย ปราโมทย์ คํ้าชู
80 มหาสารคาม นาดนู ทต. นาดนู นาย ประวิทย์ พาอนันต์
81 มหาสารคาม บรบือ อบต. บ่อใหญ่ นาย ชยักฤต โพธิ์รส
82 แมฮ่่องสอน ขนุยวม อบต. แมอู่คอ นาย ทรงกลด อุ่นนุช
83 ยโสธร ค้อวัง อบต. กุดนํ้าใส นาย ศิริชยั พรมราช
84 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว อบต. ลุมพุก นาย สถิต วงษาซ้าย
85 ยโสธร มหาชนะชยั อบต. บึงแก นาย เกรียงศักดิ์ โสวรรณา
86 ยโสธร เมอืงยโสธร ทต. นํ้าคําใหญ่ นาย อนุชาติ ไชยนา
87 ยะลา กรงปินัง อบต. กรงปินัง นาย ฮาเซม ละสูสามา
88 ยะลา รามนั ทต. เมอืงรามนัห์ นาย สมรรถชยั ชนะชยั
89 ยะลา รามนั อบต. ยะตะ๊ นาย อัลซะห์รี สามะอาลี
90 ร้อยเอ็ด โพนทอง ทต. แวง ส.อ. สุรวุฒิ บัญหนองสา
91 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต. ทุง่กุลา นาย ดนัย มลูลา
92 ระยอง เขาชะเมา อบต. เขาชะเมา นาย รามพงษ์ โกมนิทร์
93 ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต. ดอนคลัง นาย ธนกฤต คุ้มครอง
94 ลําปาง เถิน อบต. แมป่ะ น.ส. จิราพร ศรีธิ
95 ลําปาง เมอืงปาน อบต. ทุง่กว๋าว นาย วัฒนา สอนดี
96 ลําปาง เมอืงปาน ทต. เมอืงปาน นาย บัณฑิต ตวัจริง
97 ลําปาง แมเ่มาะ ทต. แมเ่มาะ นาย วิชาญ ไชยเสน
98 ลําพูน ลี้ ทต. ปุาไผ่ นาย จงรักษ์ ปาระมี
99 ลําพูน ลี้ ทต. วังดนิ นาย ปฐม ปัญญา
100 ศรีสะเกษ ขนุหาญ อบต. พราน นาย วิทวัส ทะนนท์
101 สกลนคร กุดบาก ทต. กุดแฮด นาย สุรพงค์ เสนาคํา
102 สกลนคร คําตากล้า ทต. แพด นาย วิรัตน์ แดนนารัตน์
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103 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต. ขมิ้น ว่าที่ร.ต. เสกสรร กางทอง
104 สกลนคร วาริชภูมิ ทต. คําบ่อ นาย ชยัยุทธ โถชารี
105 สกลนคร วาริชภูมิ ทต. หนองลาด นาย ฐิฒิรัฐศาสตร์ พรหมวิชยั
106 สกลนคร สว่างแดนดนิ ทต. ดอนเขอืง นาย กฤชชยั สมบัตดิี
107 สกลนคร สว่างแดนดนิ อบต. สว่างแดนดนิ น.ส. กรีเพชร สายแสง
108 สงขลา เทพา ทต. ลําไพล นาย เนตร สีสุวรรณ
109 สตลู เมอืงสตลู ทม. สตลู นาง จินตาภัค โชตริัตน์
110 สมทุรสาคร บ้านแพ้ว ทต. หลักห้า นาย ทวีศักดิ์ น่ิมนวล
111 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร อบต. คอกกระบือ น.ส. ศิราณี เอ่ียมเคลือบ
112 สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร ทน. สมทุรสาคร นาย สนิท รังผ้ึง
113 สระแก้ว โคกสูง อบต. หนองแวง นาย เขตรัฐ ฉายละออ
114 สระแก้ว ตาพระยา ทต. ตาพระยา นาย พรภิรมย์ มั่นเรืองศรี
115 สระแก้ว อรัญประเทศ ทต. บ้านใหมห่นองไทร นาย จัตตรุงค์ สกุณี
116 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต. ไกรกลาง นาย รัตนะ เลิกจิ๋ว
117 สุโขทัย เมอืงสุโขทัย ทม. สุโขทัยธานี นาย ประสพสุข สุขสวรรค์
118 สุพรรณบุรี เดมิบางนางบวช ทต. หนองกระทุม่ นาย ชยัฤทธิ์ พานทอง
119 สุราษฎร์ธานี กาญจนดษิฐ์ ทต. ชา้งขวา นาย เดชกชยั นวลวัฒน์
120 สุราษฎร์ธานี เมืองสรุาษฎร์ธานี อบจ. สุราษฎร์ธานี นาย ชาญวิทย์ ชวลิต
121 สุราษฎร์ธานี เมืองสรุาษฎร์ธานี อบจ. สุราษฎร์ธานี นาย มณี ทรายขาว
122 สุรินทร์ ท่าตมู อบต. หนองบัว พันจ่าอากาศเอก จักกวาล พรหมบุตร
123 หนองคาย เมอืงหนองคาย อบจ. หนองคาย นาย ณัฐกร พรหมรัตน์
124 หนองคาย เมอืงหนองคาย ทต. หนองสองห้อง นาย ภาณุสิทธิ์ อุ่นวัง
125 หนองบัวลําภู นากลาง ทต. นากลาง นาย ชชัฤทธิ์ ระวีพันธ์
126 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง อบต. โนนมว่ง นาย กุศล สาวงษา
127 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง ทต. หนองแก นาย เสกศักดิ์ ยาตาแสง
128 อ่างทอง เมอืงอ่างทอง อบต. บ้านอิฐ น.ส. พิมพ์กัลยา เกตศุรีบุรินท์
129 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ ทต. นํ้าปลีก นาย ศุภชยั บุญหาญ
130 อํานาจเจริญ หัวตะพาน อบต. จิกดู่ นาย ธีรศักดิ์ ยืนยง
131 อุดรธานี นํ้าโสม อบต. ศรีสําราญ นาย เมธา วันทา
132 อุดรธานี บ้านผือ อบต. บ้านค้อ นาย ครรชติ เวินชมุ
133 อุดรธานี เพ็ญ อบต. บ้านเหล่า นาย สุริยา ใคร่นุ่นกา
134 อุดรธานี เพ็ญ ทต. เพ็ญ นาย จิรายุส อินทะไชย
135 อุดรธานี เมอืงอุดรธานี อบต. กุดสระ นาย เกียรตกิมล คําวิมล
136 อุดรธานี เมอืงอุดรธานี ทต. บ้านตาด นาย เสกสิทธิ์ ศรีสุระ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ หมายเหตุ

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานชา่ง รุ่นที ่69

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง8 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สังกัด ชื่อ - สกุล

ระหว่างวันที ่9 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560

137 อุดรธานี เมอืงอุดรธานี ทต. หนองบัว นาย สัญญา มลูคม
138 อุดรธานี หนองหาน ทต. บ้านเชยีง นาย รังสรรค์ ฤาชากุล
139 อุตรดติถ์ นํ้าปาด อบต. นํ้าไผ่ นาย กฤษฎา นาระตะ๊
140 อุตรดติถ์ บ้านโคก อบต. บ่อเบีย้ นาย วิทยา วงศ์แชม่ชื่น
141 อุตรดติถ์ พิชยั อบต. บ้านโคน นาย จักรกฤษ บัวแย้ม
142 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต. เขมราฐ นาย อรรถพล บุญก้อน
143 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต. ไหล่ทุง่ นาย พิสิฎฐ์ อุราสาย
144 อุบลราชธานี นาเยีย ทต. นาจาน นาย ศุภชยั ท้วมสกุล



 
พ้ืนที่ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจาก

ธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: 

รุ่น
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ชื่อหน่วยงาน  

อ าเภอ  
: 

จังหวัด  

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร ส่วนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: รหัสหลักสูตร - รหัสรุ่น : (Ref. No.1) 
: 

รหัสหน่วยงาน : (Ref. No.2) 
: 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
: 

สาขา...................
 ......................
............................
............................
.............   

วันที่ 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) 
: 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
(ตัวหนังสือ) : 

ลงชื่อ ผู้น าฝาก
ฝาก โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 
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......................................................................... ..............................................................................

...................... 
........................................................................
.... 

............................................................................

.... 

0 6 9 3 0 5 

32,300.00 บาท 

         สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน 

       

...........................................................................................................................

................. 
.......... 

......................................................................................................................... ..

.......................... .............................................................................................................................
........................ 

......................

..... 

............................................................................................................................. ........................

........................... 

...........................................................................................................................

................... 

...............................................................................................................

....................... 
...........................................................................................................................
... 

.............................................

............ 
.......................................
.......... 

Ref. No.3 :  ............................................................................................................................. ........................ 
 
 ......................................................................................... .....................................................................................  

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม              32,300.00 บาท ................................................................................................................... ..............
..................... 

              (สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

**(ใส่รหัส บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก)** 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 



 
การเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในหนังสือรายงานตัว    
เขารับการอบรม พรอมหนังสือสงตัวจาก อปท.  

๒. การแตงกาย 

ชุดเรียน      ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
                2) ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา 
                    ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
                3) หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา รองเทาคัทชูสดีํา  
                    ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
ชุดออกกําลังกาย   ๑) เสื้อกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อยางนอย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอรมขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย ๒ ตัว 
             ๓) รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว 

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

๔. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.๑ กระเปาเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  

 การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

         (Ref.No.๑) ใหใส รหัสหลักสูตร – รหัสรุน             

           (Ref.No.๒)  ใหใส รหัสหนวยงาน (ตรวจสอบไดที ่www.dla.go.th คอลัมนบริการ อปท. หรอื 

รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม)  

           (Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม และใหใช

แบบใบชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ เก็บไวเปนหลักฐานคาลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  

ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดรับอนมุัติจากกรมบัญชีกลางแลว 

หมายเหตุ  
- กรณเีขาพักกอนการอบรม จะมีคาใชจายคาหองพักเพิ่ม 600 บาท/ตอคน (ถาประสงคจะรับประทาน 

  อาหาร คาอาหารม้ือละ 100 บาท กรุณาแจง ณ จุดบริการ หากทานประสงคจะรับประทานเองนอก 

  สถาบันฯก็สามารถทําได ไมจําเปนตองจายคาอาหารกับบริษัทโปรโฮเต็ล แมเนจเมนท จํากัด) 

  ติดตอหองพัก 02-5162459  

- ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่และมีเตารีดไวบริการแลว) 
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