
ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

๑ นาย จิรนิต์ิ อินอุ่นโชติ นิติกร ทต. โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 5460901

๒ นาย ฉัตรชัย นรภาร นิติกร ทต. นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 5460103

๓ นาย บัวทอง ภูปัญญา นิติกร ทต. หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 5461203

๔ นาย วิทยา วัฒณธัญการ นิติกร อบต. วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร 6620509

๕ นาย ธนะกฤษฏิ์ ปานรัชต์ธันยพร นิติกร ทต. เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 5400109

๖ นาย วัชรินทร์ ชมภูโคตร นิติกรช านาญการ อบต. ปอแดง ชนบท ขอนแก่น 6401808

๗ นาย วัชรินทร์ พิทักษ์รัศมี นิติกร ทต. เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 5400109

๘ นาย สุทธิศักด์ิ รัตนัง นิติกรช านาญการ ทต. แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น 5401301

๙ นาย อมรเทพ กัณฑิโกวิท นิติกร ทต. จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 5221004

๑๐ นาย ธรรมนูญ หินค า นิติกร พเิศษเมืองพทัยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 3200408

๑๑ น.ส. วรฉัตร เอกบัว นิติกรช านาญการ อบต. หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 6360604

๑๒ น.ส. ณิชชา สุขวิริยสกุล นิติกร อบต. เมืองพาน พาน เชียงราย 6570507

๑๓ นาย นพเดช ใจค ามา นิติกร อบต. แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 6571501

๑๔ น.ส. นฤมล ท้าวค าหล่อ นิติกร อบต. แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 6570113

๑๕ น.ส. สุจิตรา วงศ์ไชยทะ นิติกร ทต. บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 5570104

๑๖ นาย ต่อพงศ์ พิมพิสาร นิติกร ทต. บวกค้าง สันก าแพง เชียงใหม่ 5501304

๑๗ นาย ปองวุฒิ ศรีวิชัย นิติกร ทต. แม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 5500701

๑๘ นาย วสันต์ ศรีสนอง นิติกรช านาญการ อบต. ม่อนปิน่ ฝาง เชียงใหม่ 6500904

๑๙ น.ส. อรวรรณ ภูแ่ดงงาม นิติกร ทต. น  าเชี่ยว แหลมงอบ ตราด 5230501

๒๐ นาย สมหมาย อวยชัย นิติกรช านาญการ อบต. ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม 6730403

๒๑ นาย ธรรมรัตน์ หลวงโภชน์ นิติกรปฏิบัติการ ทต. บ้านแพง บ้านแพง นครพนม 5480401

๒๒ นาย บรรชา ตุ้มอ่อน นิติกรช านาญการ อบต. โพนแพง ธาตุพนม นครพนม 6480510

๒๓ นาย ภูธเนศ ภูหาด นิติกร ทต. สามผง ศรีสงคราม นครพนม 5480807

๒๔ นาย ธณกฤต เล่ือมใส นิติกรปฏิบัติการ อบต. ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา 6301205

๒๕ น.ส. ผุสดี สีสมบูรณ์ นิติกร อบต. ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 6301304

๒๖ น.ส. พรพรรณ แสงมณี นิติกรช านาญการ อบต. ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา 6301415

๒๗ น.ส. พรเพชร อ่อนทุม นิติกร อบต. โคกกระเบื อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา 6300502

๒๘ นาย ชูชาติ อภัยภักด์ิ นิติกรปฏิบัติการ ทน. นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 3600102

๒๙ น.ส. กุสุมา โตศักด์ิ นิติกร ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 3120102

๓๐ นาง ฉัตรนภา เกษมสุข นิติกร อบต. บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ 6311607

รำยชื่อผูทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้ฝึกอบรม
หลักสูตร  กำรพัฒนำนักกฎหมำยท้องถ่ิน รุ่นที ่๑๔ ระหว่ำงวันที ่๒๖ - ๒๒ ตลุำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

รำยชื่อผูทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้ฝึกอบรม
หลักสูตร  กำรพัฒนำนักกฎหมำยท้องถ่ิน รุ่นที ่๑๔ ระหว่ำงวันที ่๒๖ - ๒๒ ตลุำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

๓๑ วา่ทีร่.ต. ชวลิต เหม่นเขวา นิติกร อบต. ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 6311403

๓๒ น.ส. ชาณิสริน แก้วจันทร์ นิติกร ทต. ทุง่แสงทอง นางรอง บุรีรัมย์ 5310402

๓๓ นาง ธัญญรัศม์ ด าปานดี นิติกรปฏิบัติการ ทต. ส าโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 5310603

๓๔ นาย อัครชัย ศรีเมือง นิติกรปฏิบัติการ อบต. นิคม สตึก บุรีรัมย์ 6311102

๓๕ นาย ไพบูลย์ นาถมทอง นิติกรช านาญการ อบต. บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 6250214

๓๖ นาย ชยา อินทเชื อ นิติกรช านาญการ ทต. รูสะมิแล เมืองปตัตานี ปัตตานี 5940103

๓๗ นาย ยุทธนา ทองงาม นิติกรปฏิบัติการ อบต. ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 6140808

๓๘ น.ส. กนกกร โสดารักษ์ นิติกร อบต. นบปริง เมืองพังงา พังงา 6820105

๓๙ นาย พงศ์ศักด์ิ แสงสว่าง นิติกรปฏิบัติการ ทต. เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 5930105

๔๐ น.ส. ศศิธร มนัสคุณานนท์ นิติกรช านาญการ อบต. วังงิ ว ดงเจริญ พิจิตร 6661102

๔๑ นาย มนทน ส าราญ นิติกร ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 3650102

๔๒ นาง สุพรรณี วันมาละ นิติกรปฏิบัติการ ทต. พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 5650105

๔๓ นาย ธนกร จินดาเสน นิติกรปฏิบัติการ อบต. เวียงทอง สูงเม่น แพร่ 6540409

๔๔ นาง วันวรรษา ศรีกา นิติกรช านาญการ ทต. ห้วยหม้าย สอง แพร่ 5540602

๔๕ นาย ภูริภัทร เนาว์แก้ว นิติกร อบต. แกด า แกด า มหาสารคาม 6440203

๔๖ นาย อุเทน ภูฉลอง นิติกร ทต. แกด า แกด า มหาสารคาม 5440201

๔๗ น.ส. ศิริวัฒน์ พุฒพันธุ์ นิติกรช านาญการ อบต. บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร 6490603

๔๘ นาย มารุต อรวร นิติกร ทต. โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 5450708

๔๙ น.ส. ดวงฤทัย รัตนวรชาติ นิติกรปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง 2210101

๕๐ น.ส. ลดาวัลย์ พงศ์ภณัฑารักษ์ นิติกรปฏิบัติการ อบต. นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง 6210116

๕๑ นาย วรฤกษ์ จันทหอม นิติกร ทต. จอมพลเจา้พระยา ปลวกแดง ระยอง 5210602

๕๒ วา่ทีร่.ท. ณัฐกร ยะสะกะ นิติกร อบต. ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี 6161106

๕๓ นาย พิเชษฐ์ ใจศรี นิติกรปฏิบัติการ อบต. ส าโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330520

๕๔ น.ส. วิมล จันทร์ดี นิติกรปฏิบัติการ อบต. โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330503

๕๕ นาย สมยศ แก่นโคตร นิติกร อบต. ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330307

๕๖ นาย สันติ พงษ์สุระ นิติกรช านาญการ อบต. ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330305

๕๗ นาย สุริยา พวงสุข นิติกรปฏิบัติการ อบต. หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 6331902

๕๘ นาย ชูศักด์ิ ละอองเทพ นิติกรช านาญการ ทต. โคกม่วง คลองหอยโขง่ สงขลา 5901601

๕๙ น.ส. ถิรนันท์ ศรีสงค์ นิติกร ทต. กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 5900801

๖๐ นาย พันธ์ศักด์ิ ตรีรัญเพ็ชร นิติกรปฏิบัติการ ทน. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 3901101



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

รำยชื่อผูทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้ฝึกอบรม
หลักสูตร  กำรพัฒนำนักกฎหมำยท้องถ่ิน รุ่นที ่๑๔ ระหว่ำงวันที ่๒๖ - ๒๒ ตลุำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

๖๑ น.ส. ศิวณัฐ เพชรขวัญ นิติกรปฏิบัติการ ทม. ก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 4900901

๖๒ นาย อุทัย นวรัตนารมย์ นิติกรช านาญการ อบต. ไทยชนะศึก ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 6640905

๖๓ นาย สุทธิชัย เจริญสกลุใหม่ นิติกรช านาญการ อบต. ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 6840703

๖๔ นาย สุทธิชัย ศรีค านวน นิติกรปฏิบัติการ ทต. เกาะเต่า เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 5840503

๖๕ นาย ฤทธิพงษ์ เรียบร้อย นิติกร อบต. จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์ 6321402

๖๖ พ.จ.อ. กัมพล มาศิริ นิติกรช านาญการ อบต. วังน  าเย็น แสวงหา อ่างทอง 6150504

๖๗ น.ส. กฤษณา หม้อมณี นิติกร ทต. โคกก่ง ชานุมาน อ านาจเจริญ 5370202

๖๘ จ.อ. ศราวุธ วุติยะตา นิติกร ทต. นายม เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 5370104

๖๙ นาย สิงหนาท นวลทอง นิติกร ทต. นาหมอม้า เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 5370107

๗๐ นาย อภิเชษฐ์ ละม่อม นิติกรปฏิบัติการ อบต. ไร่ขี ลืออ านาจ อ านาจเจริญ 6370708

๗๑ นาย กิตติศักด์ิ โคตทอง นิติกร ทต. นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 5340801

๗๒ นาย จรณินทร์ จารุกขมูล นิติกรช านาญการ อบต. ขามป้อม ส าโรง อุบลราชธานี 6342206



 
พ้ืนที่ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจาก

ธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: 

รุ่น
ที่ 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : ต าแหหน่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : ชื่อหน่วยงาน : 

อ าเภอ  
: 

จังหวัด : 

แหบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร ส่วนของธนาคาร 

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

รหัสหน่วยงาน : (Ref. No.2) 
: 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : 

สาขา 

วันที่ 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น 

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

ลงชื่อ ผู้น าฝาก 

โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 

การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น  

การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น  

14 

 

 

นิติกร 
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40,000.00 บาท 

สี่หมื่นบาทถ้วน 
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เลขประจ าตัวประชาชน Ref. No.3 : 
..........................................................
..........................................................
.......................................................... 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วม
อบรม : 

40,000.00 บาท ............................................................................................................................. ...........
................. 

(สี่หมื่นบาทถ้วน) 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแหล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 

             



จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรละประมำณ ๘๐ ท่ำน 

โดยดูจำกกำรโอนเงินหำกมี ผู้ช ำระเงินเกินท่ีก ำหนด           

ทำงสถำบันจะพจิำรณำอีกครัง้ หรือในรุ่นต่อไป (รุ่นท่ีว่ำง) 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
1. การรายงานตัว 07.00 – 09.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ ก าหนดไว้ในหนังสือ รายงานตัวเข้ารับการอบรม               
    พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 
2. การแต่งกาย 

   2.1 ชุดเรียน  (1) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
       (2) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด า ใส่ในวันรายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
          (3) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร - วันศุกร์ 
          (4) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร - วันศุกร์ 
          (5) เตรียมเนคไท สีเข้ม มาด้วย 
    2.2 ชุดออกก าลังกาย   (1) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย 2 ตัว 
 (2) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย 2 ตัว  รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 
3. ของใช้ส่วนตัวท่ีจ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 
4. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.1 กระเป๋าเอกสาร  1   ใบ                  4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร (รวมค่าอาหารและห้องพักแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียน-สิ้นสุดการอบรม) 
 เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการ  โอนเงินเข้าบัญชี                 
ผ่านทางการให้บริการ (Counter Service) ได้ที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
    ส าหรับการกรอกข้อมูลใน ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
    (Ref.No.1) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น   มีเลข 6 หลัก 
    (Ref.No.2)  ให้ใส ่รหัส อปท.    มีเลข 7 หลัก  
     (Ref.No.3)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ให้ถ่ายส าเนาสลิปใบโอนเงินถือมาในวันลงทะเบียน  เอกสารตัวจริงให้ใช้แทนแบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เป็นหลักฐาน 
ลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ในการเงินเบิกจ่ายต่อไป ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
*  ห้ามน าเตารีด ไปรีดผ้าในห้องพัก มีสถานที่ ซักรีด บริการอยู่ท่ีชั้น 2 ลานจอดรถ ของอาคาร 
ตาราง เวลาลงทะเบียนห้องพัก วันก่อนการฝึกอบรม และลงทะเบียนวันแรก 

วันเข้าพัก ลงทะเบียนที่พักช่วงเวลา อาหารเย็น 18.00-20.00 น. อาหารเช้า 06.00-08.00 น. ค่าท่ีพัก 
วันฝึกอบรม 00.01 - 08.00 น. - ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ - 
วันฝึกอบรม 08.01 น. เป็นต้นไป - - - 

ก่อนวันฝึกอบรม 20.00 - 23.59 น. - ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ 600 
ก่อนวันฝึกอบรม ก่อนเวลา 18.00 น. ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ 600 

ตย1. เปิดวันท่ี 10 มาลงทะเบียนเรียน เวลา 08.30 น. แล้วไปลงทะเบียนเข้าห้องพักที่เวลา 08.30 น. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ตย2. เปิดวันท่ี 10 ลงทะเบียนเข้าห้องพัก วันท่ี 10 ตั้งแตเ่วลา 00.01 น. ช าระค่าห้อง 0 บ.   อาหารเช้า ไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน  
       ถ้าประสงค์จะทานติดต่อ  เคาน์เตอร์ บริษัทผู้ให้บริการที่พัก  
ตย3. เปิดวันท่ี 10 ลงทะเบียนเข้าห้องพัก วันท่ี 9 ก่อนเวลา 18.00 น. ช าระค่าห้อง 600 บ.  ค่าอาหารเย็น-เช้า ไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน 
       ถ้าประสงค์จะทานติดต่อ เคาน์เตอร์ บริษัทผู้ให้บริการที่พัก 

* หมายเหตุ -  ตั้งแต่เร่ิมเข้าอบรม จนสิ้นสุดการอบรม หาก ถูกเรียกเก็บ ค่าเสียหายเพิ่มเติมใดๆ  
                   หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  กรุณาแจ้ง  อ.ประจ าโครงการฯ   ก่อนช าระเงิน   
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