
ล าดับ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 นาง นวรัตน์ รังสีชุติพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
2 นาย ประดิษฐ์ ศรีประไหม ปลัดเทศบาลต าบล ทต. นาคู นาคู กาฬสินธุ์
3 จ.อ. สมพงษ์ สกุลรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สามัคคี ร่องค า กาฬสินธุ์
4 นาย วรโชติ กล่อมจิต ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทรายมูล น้ าพอง ขอนแก่น
5 นาย ปณิธาน ปรุงค ามา ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ม่วงหวาน น้ าพอง ขอนแก่น
6 นาย ปวีณนาวี สีอ่อน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
7 น.ส. พรรณี ล้ิมเจริญ ผู้อ านวยการส านักพฒันาสังคม พเิศษเมืองพทัยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี
8 นาย ณัฐนันท์ พงษ์ทรัพย์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
9 นาย เชาวฤทธิ์ เท่าธุรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุง่นาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
10 นาง ธนนันท์ อนันต์สินชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
11 นาย วัฐญากรณ์ บัวกิ่ง รองปลัดเทศบาลเมือง ทม. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร
12 น.ส. ณัฐธิดา ดวงขวัญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางน้ าจืด หลังสวน ชุมพร
13 ว่าทีร่.ท. เจษฎา ไชยทน ปลัดเทศบาลต าบล ทต. เวียง เชียงของ เชียงราย
14 นาย ศุภกร เบญจกัญญา ปลัดเทศบาลต าบล ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
15 จ.ส.อ. สุรัตน์ รัตนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางภาษี บางเลน นครปฐม
16 นาย พงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
17 น.ส. ทิตยาภรณ์ บูรณนัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
18 นาย ประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
19 นาย นพดล ไชยศร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาไม้ไผ่ ทุง่สง นครศรีธรรมราช
20 นาย สัญญา ทองอร่าม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
21 นาย สง่า ปรีชา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
22 นาย สุเทพ หนูรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
23 นาย ภูษิต จิตสมพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
24 นาง โสมพรรณ คงประพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
25 ว่าที่ ร.ท. อริชัย เกตุจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
26 นาย อานนท์ ดิษฐ์หร่าย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์
27 ส.ต.ต. อโนทัย ปานมี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
28 นาย ประภาส ทักษาดิพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
29 น.ส. บังอร ยินดีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองกง นางรอง บุรีรัมย์
30 นาง กรุณา สวัสดิสิงห์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์
31 น.ส. พีรญา ต้ังสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ลุมปุก๊ เมืองบรีุรัมย์ บุรีรัมย์
32 นาง น้ าฝน สมศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สวายจีก เมืองบรีุรัมย์ บุรีรัมย์
33 นาง เบญจมาภรณ์ วรรณโกษิตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านยาง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
34 พ.อ.อ. สมศักด์ิ ผิวบาง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้รับการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานท้องถ่ินระดบัสูง รุ่นที ่26 รหัสหลักสูตร 302026  

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่15 สิงหาคม - 23 กันยายน 2559
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35 นาย ชีวิน ศรีอ าคา ปลัดเทศบาลต าบล ทต. สามโคก สามโคก ปทุมธานี
36 นาง ปริษา เจริญสลุง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยธุยา

37 นาง รุ่งทิพย์ แกว้ประเสริฐกลุ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
38 นาย วริศ วานิชพิพัฒน์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
39 น.ส. นันท์ณภัส มะยาระ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาจักร เมืองแพร่ แพร่
40 ส.อ. เสกสรรค์ กาศเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พระหลวง สูงเม่น แพร่
41 นาย สมสิทธิ์ จาค ามา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หัวฝาย สูงเม่น แพร่
42 น.ส. กนกลักษณ์ ป้องทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
43 น.ส. จรรยา เลิศอ าไพ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
44 นาย สมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ถ้ าลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
45 นาย นพดล ชุมคง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ค าน้ าสร้าง กุดชุม ยโสธร
46 น.ส. ธิกุลรัตน์ พวงศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองแหน กุดชุม ยโสธร
47 นาง ปนัดดา ดวงงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาค า ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร
48 น.ส. นริศรา อุตอามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
49 นาย อรุณรัชช์ พรมนอก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
50 นาย สุวิทย์ บุญกาญจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขื่องค า เมืองยโสธร ยโสธร
51 ส.อ. ศรชัย ศรศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
52 นาย ชัยโรจน์ ไสยสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต. สวาท เลิงนกทา ยโสธร
53 นาย อารี หนูชูสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา
54 นาย กันณพงศ์ กรรษา ปลัดเทศบาลต าบล ทต. จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด
55 นาย รัชพล ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด
56 นาง พัชนิดา ไชยหงส์สา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
57 นาง นวนปราง ช้างชนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
58 นาย ประหยัด เจริญสลุง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าวุง้ ท่าวุง้ ลพบุรี
59 นาย โรม ตลับนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พุคา บ้านหมี่ ลพบุรี
60 นาย ผดุงศักด์ิ อุบายลับ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
61 นาย เชน มีคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี
62 นาย ถาวร ศิลปช านาญ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
63 นาย เสน่ห์ จักขุเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน
64 นาย สุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. นาด้วง นาด้วง เลย
65 ส.ต.ท. วรศักด์ิ พรหมพิลา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
66 นาย ดนัย กมลคร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ช าผักแพว แก่งคอย สระบุรี
67 นาย ศดิศ ฟ้าบรรเจิด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี
68 นาย ศักด์ิชาย แก้วโรจน์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี
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69 นาย จุมพฏ ปล้ืมส าราญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองโรง หนองแค สระบุรี
70 นาย อุทัย อู่อรุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
71 น.ส. อารมย์ สุวรรณประเสริฐ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
72 น.ส. หทัยทัต มีนา ปลัดเทศบาลต าบล อบต. คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
73 นาง สิริกร ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุง่กง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
74 นาย สุทัศนะ จินวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
75 นาย เด็ด ศรีบุรินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
76 นาย เจริญฤทธิ์ ศุทธางกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
77 นาย กฤติน กิตติภูมิเมธี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์
78 นาย วีระ สายลุน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์
79 นาย สิทธิพล ชาวพรอน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย
80 นาย สุธีร์ ขวัญทองห้าว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพนทอง โพธิต์าก หนองคาย
81 นาย วรพจน์ เผือกศิลา ปลัดเทศบาลต าบล ทต. นาค าไฮ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
82 นาง ดรุณี พร้ิงพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี
83 นาย อนุชา คงเพ็ชร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านขาว เมืองอดุรธานี อุดรธานี
84 นาง ชนิตา สอนบุญมี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต. บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี
85 นาง อานันทินี บัวคอม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี
86 นาย ญาณวุฒิ สร้างค า ปลัดเทศบาลต าบล ทต. สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี
87 นาย จตุพล ศรีบัวอ่อน ปลัดเทศบาลต าบล ทต. หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
88 น.ส. สิริกร แก้วเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
89 นาย ประสงค์ แย้มสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
90 นาย สัญญา ทุมชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต. เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท.  

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
                2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
                    ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
                3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
                    ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
      ๒.๒ ชุดออกก าลังกาย 
               ๑) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส ่รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที ่www.dla.go.th คอลัมนบ์ริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 

หมายเหตุ  
- ถ้าเข้าพักก่อน จะมีค่าใช้จ่ายค่าห้องพักเพิ่ม 600 บาท ไม่รวมอาหารเช้า (ไม่ต้องส ารองห้องพัก)  
  ติดต่อห้องพัก 02-516-2459  
- ไม่อนุญาตให้น าเตารีดผ้ามาใช้ในห้องพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ได้จัดสถานท่ีและมีเตารีดไว้บริการแล้ว) 
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