
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาง เบ็ญจมาศ พยัคฆเกษม ปลัดเทศบาลตําบล ทต. วังโพธ ไทรโยค กาญจนบุรี

2 นาย อัศชัย แจมจันทร ปลัดเทศบาลตําบล ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี

3 น.ส. รัชดา ศรีสวางวงศ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ลําพาน เมืองกาฬสนิธุ กาฬสนิธุ

4 นาย เทวา วงษสงวน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

5 น.ส. วนิดา คันนู ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. วังแสง ชนบท ขอนแกน

6 นาย พงษศักดิ์ คํากุณา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน

7 น.ส. วริษา เทพาจันทรักษ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน

8 นาย ธนสมบัติ ปกโคทานัง ปลัดเทศบาลตําบล ทต. กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน

9 นาย เศกสรรค สุขแสง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี

10 นาย ภูวนารถ จันทวงศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี

11 น.ส. สุชานรี เกษสาคร ปลัดเทศบาลตําบล ทต. หนองนอย วัดสิงห ชัยนาท

12 นาย พรชัย ธนาการณ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. สรรคบุรี สรรคบุรี ชัยนาท

13 นาย เฉลิมศิลป เทพจันทรา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ทต. บานเด่ือ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

14 นาย วิจัย ดีมา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สระพัง บานแทน ชัยภูมิ

15 นาย สานิตย จาตุรัตน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ถ้ําสิงห เมืองชุมพร ชุมพร

16 นาย นพดล มณรีตัน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาทุง เมืองชุมพร ชุมพร

17 นาง ดารินทร ริยาพันธุ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. บางลกึ เมืองชุมพร ชุมพร

18 จ.ส.อ. นุกูล พูลชัย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สวี สวี ชุมพร

19 น.ส. จิระพันธุ พรหมขุนทอง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาขา หลังสวน ชุมพร

20 น.ส. ทวีศิลป สุขสําเภา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. พอแดง หลังสวน ชุมพร

21 นาย อลงกรณ ไชยเสนีย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทาขาม ปะเหลียน ตรัง

22 นาย สมชาย แกวเพ็ง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ควนเมา รัษฎา ตรัง

23 ส.อ. มณี มากขาว ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กะลาเส สิเกา ตรัง

24 นาย ปราโมทย คงเพ็ง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางกุง หวยยอด ตรัง

25 นาย ประดิษฐ สิมะทองธรรม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เทพนิมิต เขาสมิง ตราด

26 นาย มะมูซอ แมเราะ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. วังตะเคียน เขาสมิง ตราด

27 น.ส. นนทนราพร เพชรมณี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. แหลมกลัด เมืองตราด ตราด

28 นาย ณัฐวุฒิ วิรัญโท ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด

29 จ.อ. สนิท ดาวงษ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. คีรีราษฎร พบพระ ตาก

30 จ.ส.ท. บรรจง ยะดอนใจ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก
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31 ส.ต.ท. สมชาติ วุฒินันท ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สามหมื่น แมระมาด ตาก

32 นาย สละ เจริญผล ปลัดเทศบาลตําบล ทต. รางกระทุม บางเลน นครปฐม

33 นาย ณัฐพงศ ตะพัง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หินมูล บางเลน นครปฐม

34 นาง ณิลุบล ผาลี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. พนอม ทาอุเทน นครพนม

35 น.ส. ทันตา ชุมเปย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานตูล ชะอวด นครศรธีรรมราช

36 นาง เพ็ญจันทร สิริกรรณะ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โคกหมอ ชุมแสง นครสวรรค

37 นาย บุญสิทธิ์ สทิธิกูล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เกรียงไกร เมืองนครสวรรค นครสวรรค

38 นาง กันยา ชัยโรจนสัมพันธ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. จอเบาะ ย่ีงอ นราธิวาส

39 นาย บวรพัฒน ทุมมณี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาสวรรค เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

40 นาย อเนก เดชมณี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โนนสมบูรณ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

41 นาย อนุรักษ นิตยกระโทก ปลัดเทศบาลตําบล ทต. คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย

42 นาย ธีรศักดิ์ ศรีนิลก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย

43 น.ส. วนิดา พิริยะโรจน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยราช หวยราช บุรีรัมย

44 น.ส. จิรประภา โพจะโปะ รองปลัดเทศบาลเมือง ทม. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบครีขีันธ

45 นาง ปุณยนุช พงษสุชาติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี

46 นาย สุรศักดิ์ เบ็ญจวรรณ รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. บางปู ยะหริ่ง ปตตานี

47 นาย ชนานันท แสวงบุญ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. มหาพราหมณ บางบาล พระนครศรีอยุธยา

48 น.ส. รัตนา กลัดกลีบ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. บานสราง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

49 น.ส. ปองสขุ สรางเอ่ียม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานหวา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

50 นาย ธนรัตน จรัสศรี รองปลัดเทศบาลนคร ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

51 ส.ต.ท. สวัสดิ์ ไทยธะนง ปลัดเทศบาลตําบล ทต. มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา

52 นาย กาน ทิพวรรณ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา

53 นาย เพียรชัย เสวตโสธร ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ควนเสาธง ตะโหมด พัทลุง

54 นาง จริยา ย้ิมกล่ํา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร

55 นาย เสนีย โคตะนารถ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทุงใหญ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

56 นาย อํานาจ บัวหลวง ปลัดเทศบาลตําบล ทต. นายาง ชะอํา เพชรบุรี

57 นาย มนตรี ภูดินดง ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ทาขาม ชนแดน เพชรบูรณ

58 นาย ปรีชา เจนณรงค ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ราไวย เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

59 นาง ทัศนา ไชยสงคราม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

60 นาย วินยั นาสูงชน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดงใหญ วาปปทุม มหาสารคาม
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61 นาง อุราวรรณ พลหาญ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. หนองสงูเหนือ หนองสูง มุกดาหาร

62 นาย กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลเมือง ทม. เบตง เบตง ยะลา

63 ส.ต.ท. สุรพล พรเสนา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

64 นาย บุญรวม ก่ิงเกตุ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

65 นาย ประวัติ หลักคํา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สิงหโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

66 นาย ชาญชัย ชื่นรําพันธุ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. จอมพลเจาพระยา ปลวกแดง ระยอง

67 น.ส. พรทพิย ตรีปญญา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. แมปะ เถิน ลําปาง

68 นาง จริยา คงใหญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองหิน หนองหิน เลย

69 นาย พินัย แสนปลื้ม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ

70 น.ส. วิไลรตัน บุญวงค ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ

71 นาง อภิญญา นันทะสิงห ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ละลม ภูสิงห ศรีสะเกษ

72 นาย สุจินต โพธิ์ทอง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ

73 นาย สุพรรณ จันทาทอง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ

74 นาย สมศักดิ์ วงศประทุม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน สกลนคร

75 นาย อากร จิตรามาศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โนนสะอาด บานมวง สกลนคร

76 นาย ไพบูลย สาระพัฒน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. คอเขียว วาริชภูมิ สกลนคร

77 นาย พิสิทธิ์ วงศประเสรฐิ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. บานแพว บานแพว สมุทรสาคร

78 นาง สมจิต บรรจงจิตร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว

79 นาย อนุวัฒน พันธุเวช ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว

80 น.ส. ยุพา พึ่งตน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางมัญ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

81 นาย วีระพล เปรมสมบัติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบุรี

82 นาย จตุรงค อินทสุวรรณ ปลดัเทศบาลตําบล ทต. เพชรพะงนั เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

83 นาง ผุสดี พุฒทอง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เคียนซา เคียนซา สุราษฎรธานี

84 นาง ยุพยงค สายยศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ราม เมืองสุรินทร สุรินทร

85 นาย บุญสง สายไทย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โชกเหนือ ลําดวน สุรินทร

86 นาง สุนันทา มูศาสตรสาทร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. อูโลก ลําดวน สุรินทร

87 น.ส. นุชนาถ ทองแมน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร

88 นาย เกรียงศักดิ์ เข็มแกว ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร

89 นาง ชุติกาญจน คงสุข ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ศรีสขุ สําโรงทาบ สุรินทร

90 นาย เสถียร สีสงค ปลัดเทศบาลตําบล ทต. โพนพิสัย โพนพิสัย หนองคาย



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนท่ี 33

ระหวางวันอาทิตยที่ 11 กุมภาพันธ ถึงวันศุกรท่ี 23 มีนาคม 2561

รายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

91 จ.อ. เกียรติศักดิ์ สีใส ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สระใคร สระใคร หนองคาย

92 จ.ส.อ. นริศ บุญขํา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. อบทม สามโก อางทอง

93 นาย สุริยัน ภักดี ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ทองแสนขัน ทองแสนขัน อุตรดิตถ

94 วาที่ร.ต. สมบัติ ชมภูนอย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ผาเลือด ทาปลา อุตรดิตถ

95 นาย อุเทศ โกษาแสง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ไรออย พิชัย อุตรดติถ

96 นาย สมัย มาสิงห ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานเสี้ยว ฟากทา อุตรดิตถ

97 นาย ชินวัฒน เเดงกองโค ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นานกกก ลับแล อุตรดติถ

98 นาง เรณู เกษประทุม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทุงพง หนองฉาง อุทัยธานี

99 นาง อรนติย โลหะอุดม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี

























พื้นท่ีวางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร

 

 

          ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม 

ชื่อหลักสูตร  :    นักบริหารงานทองถ่ินระดับสงู รุนที่

ชื่อ – สกุลของผูเขารับการฝกอบรม : 

ตําแหนงผูเขารับการฝกอบรม : 

ชื่อหนวยงาน :  

อําเภอ  :                                                                           

จํานวนเงิน  :        100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร  

     

     

 

 

 

 

ชื่อหลักสูตร  :          นักบริหารงานทองถ่ินระดับสูง รุนที่

 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุน : (Ref.No.1) 

 

ชื่อ – สกุลผูเขารับการฝกอบรม  :  

 

รหัสหนวยงาน  : (Ref.No.2) 

          ****ตรวจสอบรหัสหนวยงานสําหรับอบรม 
 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข)  :      

 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวหนังสือ)  
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Company Code : 91707  ชื่อบัญชี พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ใบแจงการชําระเงนิคาเขารวมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นักบริหารงานทองถ่ินระดับสงู รุนที ่33           

:                                                                           จังหวัด :   

หน่ึงแสนบาทถวน)   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              

      สาขา 

      วันที ่ 

นักบริหารงานทองถ่ินระดับสงู รุนที ่ 33               

รหัสหนวยงานสําหรับอบรม ไดที่ www.lpdi.go.th ไปที ่รหัส อปท. สําหรับ

:      100,000 บาท  

)  :       (หนึ่งแสนบาทถวน)   

    ลงชื่อผูนําฝาก 

    โทรศพัท ผูนําฝาก 

3 0 2 0 3 
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ชื่อบัญชี พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (โครงการความ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       สวนของธนาคาร 

สําหรับฝกอบรม****  

    

โครงการความรวมมอื) 





 
การเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม 

หลักสตูร นกับริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนที่ 33 
๑. การรายงานตัว 13.00 – 16.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในหนังสือรายงานตัว      

เขารับการอบรม พรอมหนังสือสงตัวจาก อปท. และปฐมนิเทศเวลา 17.00 น. 

๒. การแตงกาย  
ชุดเรียน - วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
   - วันรายงานตัว และวันอังคาร – วันศุกร  
                      ชาย แตงกายเส้ือเช้ิตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา 
       หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสดีํา หรอืสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดํา  
ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อยางนอย 5 ตัว 
   - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรอืสีกรมทา  อยางนอย 5 ตัว 
   - รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว 
หมายเหตุ - กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการสงเสริมการแตงการดวยผาไทย/ผาพื้นถิ่น        
ทุกวันอังคารของสัปดาห จึงขอความรวมมือใหนักศึกษาเตรียมชุดผาไทย/ผาพื้นถ่ิน มาดวย (ถามี) 
   - กรุณาระบุไซสเสื้อ สง Mail :  lovei9@hotmail.com กอนเขารับการอบรม *** 

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

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

 การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

         (Ref.No.๑) ใหใส รหัสหลักสูตร – รหัสรุน             

         (Ref.No.๒) ใหใส รหัสหนวยงาน (ตรวจสอบไดที่ www.dla.go.th คอลัมนบริการ อปท. หรือ รหัส 

อปท. สําหรับฝกอบรม)  

         (Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม  

หมายเหตุ  
- ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  

 


