
ล าดบั จงัหวัด อ าเภอ หมายเหตุ
1 ขอนแกน่ กระนวน อบต. หวันาค า นาย ปยิะ ชุมพล
2 ขอนแกน่ ชนบท ทต. ชนบท นาย ณรงค์ศักด์ิ พฤกษา
3 ขอนแกน่ ชุมแพ ทต. โคกสูงสัมพันธ์ นาย ทนงศักด์ิ สายโยธา
4 ขอนแกน่ ซ าสูง อบต. คูค า นาย อาทติย์ สารขันธ์
5 ขอนแกน่ บา้นแฮด ทต. บา้นแฮด นาย พิชัย เพชรฤทธิ์
6 ขอนแกน่ พระยืน ทต. พระยืนมิง่มงคล นาย ธีระวัฒน์ เสวะนา
7 ขอนแกน่ พระยืน อบต. หนองแวง นาย รุ่งอรุณ รักเชื้อ
8 ขอนแกน่ มัญจาคีรี ทต. นาข่า นาย พฤหสั ภพูานใบ
9 จันทบรีุ เมืองจันทบรีุ ทม. จันทบรีุ นาย ปรีชา ทศมาศ
10 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต. บางขวัญ นาง วัลภา แย้มเปี่ยม
11 ชลบรีุ เกาะจันทร์ ทต. เกาะจันทร์ ส.อ. ธนภณ คล่ีบาน
12 ชลบรีุ หนองใหญ่ อบต. หนองเสือช้าง นาย นพเกล้า ประเสริฐวงษ์
13 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. ทา่สาย นาย ชัยทตั เรือนแกว้
14 เชียงราย แม่ลาว อบต. โปง่แพร่ นาย พันธ์ยุทธ ปนิตาพรม
15 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต. เชิงดอย น.ส. อษุณากร พรหมาวัฒน์
16 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต. สันปเูลย นาย สุวัฒน์ ใจมา
17 เชียงใหม่ สารภี ทต. สารภี นาย นิพนธ์ กนัทาใจ
18 นครพนม ปลาปาก อบต. กตุาไก้ นาย อฑัฒ์วรัชญ์ แสงเขียว
19 นครราชสีมา โชคชัย อบต. ทา่ลาดขาว นาย อธิกสิทธิ์ วิเศษกล่ิน
20 นครราชสีมา โชคชัย อบต. ละลมใหม่พัฒนา นาย สมศักด์ิ ผลรุ่ง
21 นครราชสีมา บวัใหญ่ ทต. หนองบวัสะอาด นาย เทวิน ประกคิะ
22 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต. วังอา่ง นาย ทรงเกยีรติ เดชสม
23 นครศรีธรรมราช นาบอน อบต. นาบอน นาย สุวิทย์ พุทธรัตน์
24 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต. ทา่พญา นาย อรุณ ชูประจง
25 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบต. ทา่เรือ นาย อนันตชัย เขียวจันทร์
26 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต. หนองกระเจา นาย ชาติชัย สัจจเทวกลู
27 นครสวรรค์ ลาดยาว อบต. หนองนมวัว นาย สุชาติ ฐาปโนสถ
28 นครสวรรค์ หนองบวั อบต. วังบอ่ นาย กติิพงศ์ เทพยุหะ
29 บงึกาฬ โซ่พิสัย อบต. ถ้ าเจริญ นาย สุวิทย์ ภเูภา
30 ปทมุธานี หนองเสือ ทต. หนองเสือ นาย มณเฑียร กอ้นทอง
31 ปราจีนบรีุ ศรีมโหสถ อบต. ไผ่ชะเลือด นาง วชิรานี อภเิสาวภาคย์

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานชา่ง รุ่นที ่15

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลง8 ต าบลคลองหน่ึง ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ชื่อ - สกุล

                           ระหว่างวันที ่23 พฤษภาคม ถึงวันที ่2 มถุินายน 2559                                  
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32 พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต. บางยี่โท นาย พิศาล ภมูาศวิน
33 พัทลุง ควนขนุน ทต. พนางตุง นาย อานุวัฒน์ วัฒนรัตน์
34 พัทลุง ปา่บอน อบต. หนองธง นาย ทวี หน่วยแกว้
35 พิจิตร วชิรบารมี อบต. บงึบวั นาย กติิพร ทองอรุณศรี
36 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบจ. พิษณุโลก นาย พิชิต ขอผล
37 เพชรบรูณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบจ. เพชรบรูณ์ นาย อนุวัฒน์ วัฒนศัพท์
38 เพชรบรูณ์ วังโปง่ ทต. วังโปง่ นาย ทรงชัย กล่ าสิน
39 เพชรบรูณ์ หล่มสัก อบต. บา้นกลาง นาย สุพัฒน์ สิริชีวกลุ
40 ภเูกต็ เมืองภเูกต็ อบจ. ภเูกต็ นาย เสกสรรค์ ภกัดีวานิช
41 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพสัิย อบต. หนองบวัแกว้ นาย ธวัชชัย ค าแสนพันธ์
42 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต. หนองบวัสันตุ นาย สิทธา มาประโคน
43 ยโสธร ทรายมูล อบต. ดงมะไฟ นาย ชั้นสูง เผ่าเพ็ง
44 ร้อยเอด็ เมยวดี ทต. เมยวดี นาย สถาพร อนิทรวิชะ
45 ระนอง กระบรีุ อบต. ปากจั่น นาย สวนะ มากศรี
46 ระนอง เมืองระนอง ทม. บางร้ิน นาย ดุลยาพร มานะกล้า
47 ราชบรีุ โพธาราม อบต. ธรรมเสน นาย ณรงค์ พฤกษา
48 ลพบรีุ บา้นหมี่ อบต. บา้นทราย นาย วิกฤษ ทองนาค
49 ลพบรีุ บา้นหมี่ อบต. พุคา นาย นพดล มุสิกะปาน
50 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต. บา้นข่อย นาย ประจักษ์ สนามทอง
51 ลพบรีุ หนองม่วง อบต. ชอนสารเดช นาย ล าพวน ศรีประจ า
52 ล าปาง แม่ทะ อบต. หวัเสือ นาย บญุศิลป์ วงศ์ทองจันทร์
53 ล าปาง วังเหนือ ทต. วังเหนือ นาย ปญัญา ลอดเกดิ
54 ล าปาง สบปราบ อบต. สมัย นาย อนุสรณ์ สายวงค์ปญัญา
55 ล าพูน เมืองล าพูน อบจ. ล าพูน นาย นรวัตม์ ต่อพิทกัษ์พงษ์
56 เลย ด่านซ้าย อบต. โพนสูง นาย เกรียงศักด์ิ ยศปญัญา
57 เลย ภเูรือ อบต. ทา่ศาลา นาย ประทปี รัตนวุฒิชัย
58 เลย เมืองเลย ทต. นาอาน นาย สรยุทธ บตุรดีสุวรรณ
59 เลย เมืองเลย อบต. ศรีสองรักษ์ นาย นพดล โวหาร
60 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ ทต. กนัทรารมย์ นาย วีระศักด์ิ ต้ังพิทกัษ์ไกร
61 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต. โพนเขวา นาย เศกสรรค์ ค าเนตร
62 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต. เส่ืองข้าว นาย นวกร ไชยวัฒนนันทน์
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63 สกลนคร ค าตากล้า ทต. แพด นาย กาเนก พุทธวงษา
64 สกลนคร พรรณานิคม อบต. บะฮี น.ส. ขวัญใจ เมืองมุงคุณ
65 สงขลา สะบา้ย้อย ทต. สะบา้ย้อย ว่าที่ ร.ต. บญุเสริม นิสโร
66 สมุทรปราการ บางบอ่ อบต. คลองด่าน นาย ฤทธิรงค์ ศรีภริมย์
67 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อบต. ทา่เสา นาย รณกฤต วัฒนะพานิช
68 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต. คลองน้ าใส นาย สิทธิพงษ์ สว่างสาลี
69 สิงหบ์รีุ อนิทร์บรีุ อบต. ประศุก นาย เกชา เอี่ยมเกดิ
70 สุโขทยั เมืองสุโขทยั ทต. บา้นสวน นาย ธีรพงศ์ อนิทร์ชู
71 สุโขทยั เมืองสุโขทยั อบจ. สุโขทยั นาย ธนพงษ์ บชูาวัง
72 สุโขทยั ศรีสัชนาลัย อบต. ดงคู่ นาย ธวัฒน์ ออ่นวงษ์
73 สุรินทร์ กาบเชิง อบต. แนงมุด นาย ประทปี สายรัตน์
74 หนองคาย เฝ้าไร่ อบต. วังหลวง นาย ยศสันธ์ แดงเจริญ
75 หนองบวัล าภู เมืองหนองบัวล าภู อบต. โนนทนั นาย สิทธ์ อนิทรสอน
76 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทต. นาหมอม้า นาย ทรงยศ นนทพ์ละ
77 อดุรธานี ไชยวาน อบต. ค าเลาะ นาย สมชาย ค าควร
78 อดุรธานี น้ าโสม อบต. บา้นหยวก นาย พนัส กล้าหาญ
79 อตุรดิตถ์ ลับแล อบต. แม่พูล นาย จิระชัย ยิ้มเจริญ
80 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต. บา้นแดง นาย สัมฤทธิ์ โคระรัตน์
81 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต. เปา้ นาย อารอน บญุวัง
82 อบุลราชธานี ตระการพชืผล อบต. หนองเต่า นาย กวิน วันหลัง
83 อบุลราชธานี นาจะหลวย อบต. บา้นตูม นาย สักรินทร์ สร้อยศิลา
84 อบุลราชธานี วารินช าราบ อบต. ทา่ลาด นาย ปวีณวัชร์ โคตรค า
85 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต. เออืดใหญ่ นาย ธีรยุทธ ค าวัน
86 อบุลราชธานี ส าโรง อบต. บอน นาย คมกฤษ ไชยชนะ
87 อบุลราชธานี สิรินธร อบต. ช่องเม็ก นาย มนตรี สารีแผลง
88 อบุลราชธานี สิรินธร ทต. นิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย นาย บญุช่วย นนทศิ์ริ
89 อบุลราชธานี เหล่าเสือโกก้ ทต. เหล่าเสือโกก้ นาย ครรชิต ปสิุงห์



 
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 

         กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง 

        กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง 
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............................................................................

.... 
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15,400.00 บาท 

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

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม              15,400.00 บาท ................................................................................................................... ............
.......................... 

              (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

**(ใส่รหัส บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก)** 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
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การเตรยีมตวัเขารับการฝกอบรม 
1. การรายงานตัว 07.00 – 09.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ กําหนดไวในหนังสือ รายงานตัวเขารบัการอบรม               
    พรอมหนงัสือสงตัวจาก อปท. 
2. การแตงกาย 

   2.1 ชุดเรียน  (1) วันรายงานตัว วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
       (2) กรณีลูกจาง/พนักงานจาง ของ อปท. ใหเตรียมเสื้อสูท/แจคเกตสีดํา ใสในวันรายงานตัวและพิธีเปด-ปด 
          (3) ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา ใสใน วันอังคาร - วันศุกร 
          (4) หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา ใสใน วันอังคาร - วันศุกร 
          (5) เตรียมเนคไท สีเขม มาดวย 
    2.2 ชุดออกกําลังกาย   (1) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 2 ตัว 
 (2) กางเกงวอรมขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 2 ตัว  รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว 
3. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 
4. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.1 กระเปาเอกสาร  1   ใบ                  4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก แฟมเอกสาร 
 การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร (รวมคาอาหารและหองพักแลว ตั้งแตลงทะเบียน-สิ้นสุดการอบรม) 
 เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจายคาลงทะเบียน ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชําระโดยการ  โอนเงินเขาบัญช ี                
ผานทางการใหบริการ (Counter Service) ไดที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  
    สําหรับการกรอกขอมูลใน ใบแจงการชําระเงินคาเขารวมอบรม 
    (Ref.No.1) ใหใส รหัสหลักสูตร – รหัสรุน   มีเลข 6 หลัก 
    (Ref.No.2)  ใหใส รหัส อปท.    มีเลข 7 หลัก  
     (Ref.No.3)   ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม  
ใหถายสําเนาสลิปใบโอนเงินถือมาในวันลงทะเบียน  เอกสารตัวจริงใหใชแทนแบบใบชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ เปนหลักฐาน 
ลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน ใชในการเงินเบิกจายตอไป ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว 
*  หามนําเตารีด ไปรีดผาในหองพัก มีสถานที่ ซักรีด บริการอยูที่ชั้น 2 ลานจอดรถ ของอาคาร 
ตาราง เวลาลงทะเบียนหองพัก วันกอนการฝกอบรม และลงทะเบียนวันแรก 

วันเขาพัก ลงทะเบียนที่พักชวงเวลา อาหารเย็น 18.00-20.00 น. อาหารเชา 06.00-08.00 น. คาที่พัก 
วันฝกอบรม 00.01 - 08.00 น. - ถาประสงคทานอาหาร ติดตอเคานเตอร - 
วันฝกอบรม 08.01 น. เปนตนไป - - - 

กอนวันฝกอบรม 20.00 - 23.59 น. - ถาประสงคทานอาหาร ติดตอเคานเตอร 600 
กอนวันฝกอบรม กอนเวลา 18.00 น. ถาประสงคทานอาหาร ติดตอเคานเตอร ถาประสงคทานอาหาร ติดตอเคานเตอร 600 

ตย1. เปดวันที่ 10 มาลงทะเบียนเรียน เวลา 08.30 น. แลวไปลงทะเบียนเขาหองพักที่เวลา 08.30 น. ไมตองเสียคาใชจายใดๆ 
ตย2. เปดวันที่ 10 ลงทะเบียนเขาหองพัก วันที่ 10 ตั้งแตเวลา 00.01 น. ชําระคาหอง 0 บ.   อาหารเชา ไมรวมอยูในคาลงทะเบียน  
       ถาประสงคจะทานติดตอ  เคานเตอร บริษัทผูใหบริการที่พัก  
ตย3. เปดวันที่ 10 ลงทะเบียนเขาหองพัก วันที่ 9 กอนเวลา 18.00 น. ชําระคาหอง 600 บ.  คาอาหารเย็น-เชา ไมรวมอยูในคาลงทะเบียน 
       ถาประสงคจะทานติดตอ เคานเตอร บริษัทผูใหบริการที่พัก 

* หมายเหตุ -  ตั้งแตเริ่มเขาอบรม จนสิ้นสุดการอบรม หาก ถูกเรียกเก็บ คาเสียหายเพิ่มเติมใดๆ  
                   หรือ คาใชจายอื่นๆ  กรุณาแจง  อ.ประจําโครงการฯ   กอนชําระเงิน   
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