
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ หมายเหตุ
1 กระบี่ อ่าวลึก อบต. เขาใหญ่ นาย เอกลักษณ์ รักสกุล
2 กาญจนบุรี เมอืงกาญจนบุรี อบจ. กาญจนบุรี นาย สมภพ ใบบัว
3 กาฬสินธุ์ ดอนจาน อบต. นาจ าปา นาย กิตตคุิณ สุวรรณชาติ
4 กาฬสินธุ์ กมลาไสย อบต. โคกสมบูรณ์ นาย เกรียงศักดิ์ อารีย์
5 ก าแพงเพชร เมอืงก าแพงเพชร อบจ. ก าแพงเพชร น.ส. กัญจนา กระบวนศรี
6 ก าแพงเพชร เมอืงก าแพงเพชร อบต. นาบ่อค า นาย วิฑูรย์ ตาค า
7 ก าแพงเพชร เมอืงก าแพงเพชร ทต. เทพนคร นาย สุดใจ เจริญพรชยั
8 ขอนแก่น เมอืงขอนแก่น อบต. แดงใหญ่ ส.อ. ทรงศักดิ์ จันทร์อร่าม
9 ขอนแก่น ภูผามา่น อบต. วังสวาบ นาย ท าเนียบ ริจนา
10 ขอนแก่น ชมุแพ อบต. วังหินลาด นาย บัณฑิต หงษ์สระแก้ว
11 ขอนแก่น พล อบต. หัวทุง่ นาย ยุทธภูมิ ไสวงาม
12 ขอนแก่น ชนบท อบต. โนนพะยอม นาง เรวดี ดวงสุวรรณ์
13 ขอนแก่น เขาสวนกวาง อบต. นางิ้ว นาย สมคิด อนุชน
14 ขอนแก่น มญัจาคีรี อบต. นางาม นาย สุชาติ บุญจวง
15 จันทบุรี ท่าใหม่ อบต. คลองขดุ นาย สุดชาย โยธาวงษ์
16 ฉะเชงิเทรา บางน้ าเปรี้ยว อบต. บึงน้ ารักษ์ นาย ไกรวิน เดวิเลาะ
17 ชลบุรี สัตหีบ ทต. บางเสร่ นาย คมกริช พฤกษา
18 ชลบุรี ศรีราชา ทน. เจ้าพระยาสุรศักดิ์ นาย ศุภวัติ สุขพรหม
19 ชมุพร สวี อบต. สวี นาย จิรพงษ์ วินารัตน์
20 เชยีงราย เทิง อบต. ตบัเตา่ ส.อ. พงษ์โสภณ ผัดผ่อง
21 เชยีงใหม่ สันป่าตอง ทต. ยุหว่า นาย ธนรัตน์ ใจหาญ
22 เชยีงใหม่ แมแ่จ่ม อบต. ปางหินฝน นาย ไฟรัช วงค์ถามาตย์
23 เชยีงใหม่ แมแ่ตง อบต. เมอืงก๋าย นาย สมเพ็ฃร ทิศเมอืง
24 เชยีงใหม่ แมแ่ตง ทต. ขี้เหล็ก นาย สราวุธ เอ้ืองค า
25 นครปฐม สามพราน ทต. อ้อมใหญ่ น.ส. ขจรพรรณ สมตน
26 นครปฐม สามพราน ทต. อ้อมใหญ่ นาย สุพจน์ สุบินประเสริฐ
27 นครพนม นาแก อบต. บ้านแก้ง นาย ตอ้ง ฉายละออ
28 นครพนม นาหว้า อบต. นางัว นาย วิทยา สัพโส
29 นครราชสีมา โนนสูง อบต. ล ามลู นาย ฉตัรชยั น้อมกลาง
30 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต. มะเริง นาย ณัฐวุฒิ สินปรุ
31 นครราชสีมา ปากชอ่ง อบต. จันทึก นาย ธิวัฒน์ อ่อนบรม
32 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. ไชยมงคล นาย พิทักษ์ ประสพสินธุ์
33 นครราชสีมา พิมาย อบต. ดงใหญ่ นาย สิฐคณัส พงษ์พิมาย
34 นครราชสีมา ปักธงชยั อบต. ตะคุ ส.อ. อ านาจ ประสิทธิ์
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35 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต. ลานสกา นาย ธีรศักดิ์ ชตารัตน์
36 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต. เขาแก้ว น.ส. พรจุรี จุลเอียด
37 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ ทน. นครสวรรค์ นาย ณัฐวุฒิ ขนุไชย
38 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ อบต. บ้านมะเกลือ นาย นที โพธิ์ค า
39 นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ ทน. นครสวรรค์ นาง ภคมน กิตตสิุขเดชมา
40 นครสวรรค์ ไพศาลี ทต. ไพศาลี น.ส. ศิริกุล สอนทองค า
41 น่าน บ้านหลวง อบต. สวด นาย ณัฐพัฒน์ คนอยู่
42 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ อบต. บ้านคู นาย บัญชา ก่ิงกันหา
43 บุรีรัมย์ พลับพลาชยั ทต. พลับพลาชยั นาย ปิยะพงษ์ จันท์ครบ
44 บุรีรัมย์ ประโคนชยั ทต. แสลงโทน นาย อ านวยชยั สางรัมย์
45 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม. บึงยี่โถ นาย เลิศศักดิ์ รบศรี
46 ประจวบคีรีขนัธ์ บางสะพานน้อย ทต. บางสะพานน้อย นาย ชยัยารัตน์ อะทะวงศา
47 ประจวบคีรีขนัธ์ ทับสะแก ทต. ทับสะแก นาย ศิริโชค หงษ์ทอง
48 ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต. ทรายขาว นาย สันติ มสีุขศรี
49 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย อบต. พยอม น.ส. เพ่ิมพร พงษ์โอสถ
50 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ อบต. ลาดน้ าเค็ม นาย ภัทร์ศกรณ์ วงษ์ด ารงสิน
51 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต. หอกลอง นาย ธัชเศรษฐ์ ธนาภรณ์รัตนผล
52 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต. วงฆ้อง น.ส. นุชนารถ ผาสุข
53 เพชรบุรี ท่ายาง ทต. ท่าแลง นาย ศักดิ์สิทธิ์ กลายกลั่น
54 แพร่ เมอืงแพร่ อบต. วังธง นาย เกริกชยั จันทรคณา
55 มหาสารคาม นาดนู ทต. นาดนู นาย คฑาวุฒิ สีกงพลี
56 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต. งัวบา ส.อ. ถาวร ประพาสพงษ์
57 มกุดาหาร เมอืงมกุดาหาร ทต. โพนทราย นาย ปิยศักดิ์ แสนตา่งใจ
58 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต. พรสวรรค์ นาย ชาญชยั เศษสุข
59 ร้อยเอ็ด ศรีสมเดจ็ อบต. สวนจิก นาย ทองดี ป้องโส
60 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ อบต. นาเลิง นาย วิริยะพล โพธิ์หะนาม
61 ระยอง บ้านฉาง ทต. บ้านฉาง นาง รัตนา โกมนิทร์
62 ราชบุรี บ้านโป่ง อบต. ปากแรต นาย พัลลภ แย้มสกุลณา
63 ราชบุรี ปากท่อ ทต. ปากท่อ นาย ภาณุ ทิพยานนท์
64 ราชบุรี เมอืงราชบุรี อบต. คุ้งน้ าวน น.ส. ระฟ้า สิงหาวุธ
65 ราชบุรี ด าเนินสะดวก อบต. ตาหลวง ส.อ. รักพงษ์ พูลคลองตนั
66 ราชบุรี สวนผ้ึง อบต. ตะนาวศรี นาย วิฑูรย์ ทับยาง
67 ราชบุรี บ้านโป่ง ทต. ห้วยกระบอก นาย วิฑูรย์ มุ่งเครือ
68 ราชบุรี เมอืงราชบุรี ทต. หลุมดนิ นาย อภิชาติ ศิริเอก
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69 ลพบุรี เมอืงลพบุรี อบต. โก่งธนู นาง ชชัจิรา เปลี่ยนถัง
70 ลพบุรี บ้านหมี่ อบต. บางพ่ึง นาย ยุทธนา ชยัชมุพล
71 ล าปาง เกาะคา อบจ. ล าปาง นาย โชคณภัค จินะใจหาญ
72 ล าปาง วังเหนือ อบต. วังเหนือ นาย ณัฎฐวัฒน์ การเพียร
73 ล าปาง เกาะคา อบจ. ล าปาง นาย ธรรมนิตย์ สายเขยีว
74 ล าปาง งาว ทต. หลวงใต้ นาย ไพรัช พัดค า
75 ล าปาง เกาะคา อบจ. ล าปาง นาย ศิริพงษ์ พิมสอน
76 ล าพูน เมอืงล าพูน อบจ. ล าพูน นาย ตระกูล ยะสะนะ
77 ล าพูน เมอืงล าพูน อบจ. ล าพูน นาย สุกิจ ปินตาสุข
78 เลย ท่าลี่ อบต. โคกใหญ่ นาย จิระเดช พยัคฆพล
79 เลย ท่าลี่ อบต. น้ าแคม นาย ชยัยศ ศรีกระทุม
80 เลย เมอืงเลย ทต. นาอาน นาย ด ารงค์ สตารัตน์
81 เลย ท่าลี่ อบต. หนองผือ ว่าที่ร.ต. อัมพร ตญัญาภักดิ์
82 ศรีสะเกษ วังหิน ทต. บุสูง นาย ชะเนตร สีสมนึก
83 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทม. กันทรลักษ์ นาย ทวีรัฐ ขนัโท
84 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทม. กันทรลักษ์ นาย ธรรมนูญ พิมพ์พันธ์
85 ศรีสะเกษ พยุห์ ทต. พยุห์ นาย มารุต จิระธัมมางกูร
86 สกลนคร สว่างแดนดนิ ทต. พันนา น.ส. ณัฏฐณิสา แพรใจ
87 สกลนคร สว่างแดนดนิ ทต. ดอนเขอืง นาย ทวีเดช คูณอาจ
88 สกลนคร เมอืงสกลนคร อบต. ดงชน นาย พิทักษ์ ล้านแก้ว
89 สกลนคร อากาศอ านวย อบต. โพนงาม นาย สิทธิชยั คิดโสดา
90 สงขลา สะเดา อบต. เขามเีกียรติ นาย กรวิชย์ แก้วขาว
91 สงขลา ระโนด อบต. ท่าบอน นาย ธิรพันธ์ จันทร์ทอง
92 สมทุรปราการ บางพลี อบต. บางพลีใหญ่ นาย พยุงศักดิ์ ขนิษฐวงศ์
93 สมทุรปราการ บางพลี อบต. บางพลีใหญ่ นาย พีร์นิธิ โกเมนรุ่ง
94 สมทุรปราการ เมอืงสมทุรปราการ ทต. ส าโรงเหนือ นาง สุพัชตรา สอนดี
95 สระแก้ว ตาพระยา อบต. ทัพไทย นาย เจตนา แสวงชอบ
96 สระแก้ว คลองหาด อบต. เบญจขร ว่าที่ร.ต. ศิรา ทวีสิน
97 สระบุรี เมอืงสระบุรี อบจ. สระบุรี นาย กิตติ ทองขาว
98 สระบุรี แก่งคอย อบต. เตาปูน นาย จิรยุทธ์ ศรีเจิม
99 สระบุรี เมอืงสระบุรี อบจ. สระบุรี นาย ชานนท์ ตระกูลมานิต
100 สระบุรี แก่งคอย อบต. ท่าคล้อ นาย ไวกูณฐ์ เป็นทุน
101 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต. กง นาย ชาญชยั มงัคะลี
102 สุโขทัย คีรีมาศ อบต. ทุง่ยางเมอืง นาย อรรถกร ดลิกคุณธรรม



ล าดับ จังหวัด อ าเภอ หมายเหตุ

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม หลักสูตรนายชา่งโยธา รุ่นที ่1

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สังกัด ชื่อ - สกุล

ระหว่างวันที ่22 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที ่9 มถุินายน 2560

103 สุพรรณบุรี บางปลามา้ ทต. บ้านแหลมพัฒนา นาย กิตติ ครึบกระโทก
104 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ อบต. ดอนปรู นาย สาธิต นูมหันต์
105 สุรินทร์ กาบเชงิ อบต. แนงมดุ นาย จักรกฤษณ์ ห่อทรัพย์
106 สุรินทร์ ชมุพลบุรี ทต. ยะวึก นาย วาริน ศรีสม
107 สุรินทร์ ท่าตมู อบต. ท่าตมู นาย สมเดช เกษแก้ว
108 สุรินทร์ กาบเชงิ อบต. ตะเคียน นาย อนุพงศ์ ห่อทรัพย์
109 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา ทต. นาดี นาย ทองพูล บุญอาจ
110 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต. โนนสะอาด นาย สมพงค์ กว้างขวาง
111 อ านาจเจริญ หัวตะพาน อบต. จิกดู่ นาย ณัฎฐชยั ศรีวิเศษ
112 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต. ตาดทอง ส.อ. ประพัฒพงศ์ ศรีจุมพล
113 อุดรธานี เมอืงอุดรธานี อบจ. อุดรธานี นาย อรรถชยั ประไพศิลป์
114 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต. ส าโรง นาย กฤษฎ์ บุญเชดิ
115 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร อบต. มว่งใหญ่ นาย เกรียงไกร กุลโชติ
116 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต. ท่าหลวง นาย คมกริช พิทยโทณุศาสตร์
117 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต. ปะอาว นาย ทวีศักดิ์ วงค์มั่น
118 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต. กุศกร นาย รัฐพงษ์ รัฐชยัสิทธิ์
119 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร อบต. สารภี นาย วชริะ ชมภูศรี
120 อุบลราชธานี เขื่องใน ทต. บ้านกอก นาย วรวิทย์ สาธุจรัญ
121 อุบลราชธานี วารินช าราบ อบต. บุง่หวาย นาย อชริกุล ศุภกุลวิชยั



 

พื้นที่ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร : รุ่นที ่

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 

โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 

นายช่างโยธา 

นายช่างโยธา 

1 

 

นายช่างโยธา 

0 0 1 5 0 1 

23,500.00 บาท 

สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน 

       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม : 23,500.00 บาท ......................................................................................................................................................... (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถว้น) 

 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 

- กรุณาโอนเงินค่าอบรมกอ่นเปิดอบรม 15 วัน 



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

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

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธเีปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
             ๒) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด า ใส่ในวัน 
                    รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
                ๓) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –  
                    วันศุกร ์
                ๔) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ใน 
                    วันอังคาร – 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 
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