
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกลุ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาง ธวัลรัตน คลอยเอี่ยม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เกาะสําโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

2 พ.จ.ต. สมชาย ภูเขียวขํา ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ยางตลาด ยางตลาด กาฬสนิธุ

3 นาย ทศพร บุญเรือง ปลัดเทศบาลตําบล ทต. หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ

4 นาย จเด็จ ดวงพิมพ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน

5 นาย พิศิษฐ รักษสกุลกูดอ้ัว ปลัดเทศบาลตําบล ทต. สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน

6 นาย ณัฐโรจน แกวมาลา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดงลาน สีชมพู ขอนแกน

7 นาย เจตนิพิฐ เชาววชิระนันท ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน

8 นาย จรูญ เลาเปยม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โปงน้ํารอน โปงนํ้ารอน จันทบุรี

9 ส.ต.ท. ธวัชชัย ภิญโญ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ลาดขวาง บานโพธิ์ ฉะเชงิเทรา

10 นาย สุนันท พันธุโอภาส ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ลาดใหญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

11 นาย สุภฤกษ อนุตรพงศ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. เวียงเชียงของ เชียงของ เชียงราย

12 นาย เฟองศักดิ์ เฟองวัฒนาพานิช ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทากอ แมสรวย เชียงราย

13 นาย อนุกุล ธะกุลนา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เขื่อนผาก พราว เชียงใหม

14 นาย วัฒนา มโนวงศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เมืองกาย แมแตง เชียงใหม

15 นาง นุทอง เนตรสวาง ปลัดเทศบาลตําบล ทต. บอหลวง ฮอด เชียงใหม

16 วาที่ร.ต. มนตรี พิเกณฑ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. แมสลิด บานตาก ตาก

17 นาย ธานินทร นาสมพงษ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สมอโคน บานตาก ตาก

18 นาย ปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. วังหิน เมืองตาก ตาก

19 นาย ชาตรี เจนวรางกูร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยดวน ดอนตูม นครปฐม

20 นาย อัครเดช ชื่นมนัส ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยพลู นครชัยศรี นครปฐม

21 นาย สมโชค เกษรมาศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานแกง นาแก นครพนม

22 ส.ต.อ.หญิง ณัฐญาณ บาตรโพธิ์ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สีสุก จักราช นครราชสีมา

23 น.ส. สมคิด เพชรดี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

24 นาง ขนิษฐา แสงจันทรฉาย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดานจาก โนนไทย นครราชสีมา

25 นาง สุภิน โพธิ์สุวรรณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา

26 นาย อุทิศ แกวขาว ปลัดเทศบาลตําบล ทต. พิมาย พิมาย นครราชสีมา

27 นาย ชัยโย สุวรรณรัตน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองตาดใหญ สีดา นครราชสีมา

28 นาย เนตร ตุมมี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เสมา สงูเนิน นครราชสีมา

29 น.ส. วิไล แคเขวา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กุดโบสถ เสิงสาง นครราชสีมา

30 นาย สวงค เกิดมงคล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา

รายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันอาทิตยที่ 18 กุมภาพันธ ถึง วันศุกรท่ี 30 มีนาคม 2561

หลักสูตร นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนท่ี 34



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกลุ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

รายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันอาทิตยที่ 18 กุมภาพันธ ถึง วันศุกรท่ี 30 มีนาคม 2561

หลักสูตร นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนท่ี 34

31 นาง นิตยา ฤิทธิ์บุญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สุขไพบูลย เสงิสาง นครราชสีมา

32 นาย ปณต บุญโต ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองบัว หนองบัว นครสวรรค

33 นาย สาธิต พันธุชอุม รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี

34 นาย ธรรมรัตน สงิหศรี รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

35 นาย ณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส

36 จ.ส.อ. ปานเทพวิมลรัตน อุปรโคตร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ

37 นาย อภินันท สนนอย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทองหลาง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย

38 นาย วีรพล อุนนาทรวรางกูร ปลัดเทศบาลตําบล ทต. โคกมา ประโคนชัย บุรีรัมย

39 นาย ธรรมวัฒน ชัยวิเศษ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย

40 นาย โอภาส ชุมนุมดวง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย

41 นาย วิชญพล ไตรศร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บุโพธิ์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย

42 จ.ส.ต. บันเทงิ กิจสงูเนิน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองคู ลําปลายมาศ บุรีรัมย

43 นาย ธานินทร บุญนี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. อางทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

44 นาย เมธา ศักดิ์เกิด ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

45 นาย คมกฤช สุขโข ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

46 ส.ต.อ. ครรชิต อนันตประเสริฐ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานนอก ปะนาเระ ปตตานี

47 นาย ธงชัย เพชรศรี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ผาชางนอย ปง พะเยา

48 วาที่ร.ต. จํารอง ออนพุทธา ปลัดเทศบาลตําบล ทต. สบบง ภูซาง พะเยา

49 นาย เกวัฏ สิทธิวงศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทุงสมอ เขาคอ เพชรบูรณ

50 นาย นรินทรโชติ ภัครวัฒนอังกูร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ

51 นาย ประทีป กาศโอสถ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาพูน วังช้ิน แพร

52 นาย สุรสิทธ์ิ ภูกุดแกว ปลัดเทศบาลตําบล ทต. พยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

53 นาง สุวินดา ขําประไพ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานเหลา คําชะอี มุกดาหาร

54 นาย ลาเตะ กามา ปลัดเทศบาลเมือง ทม. สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา

55 น.ส. เนตรชนก อวมอิ่มพืช ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ดอนกระเบ้ือง โพธาราม ราชบุรี

56 น.ส. อัญรัช โฆสติคุณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เขาแรง เมืองราชบุรี ราชบุรี

57 นาง อินทิรา ทองรอด ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ชอนนอย พัฒนานิคม ลพบุรี

58 นาง ธัญวรัตน แบรนด ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี

59 พ.อ.อ. ณัฐวุฒิ สวุรรณรัตน ปลัดเทศบาลตําบล ทต. หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง

60 นาย สมศักดิ์ อุปพันธ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ทาขุมเงนิ แมทา ลําพูน
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61 นาย สุรัตน พันธวงศ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. โนนปอแดง ผาขาว เลย

62 จ.ส.ท. ประหยัด กรรณลา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โนนปาซาง ผาขาว เลย

63 นาย สุภักดิ์ ชมภูพ้ืน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โนนสัง กันทรารมย ศรีสะเกษ

64 นาย ปญญา ชูเลิศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองแกว กันทรารมย ศรีสะเกษ

65 น.ส. จรินยา แสวงผล ปลัดเทศบาลตําบล ทต. ศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

66 นาย สุรศักดิ์ สิมาขันธ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. กําแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

67 นาย ปรีดา สุวรรณพรม ปลัดเทศบาลตําบล ทต. กุดไห กุดบาก สกลนคร

68 นาย สมพาส ฐานะสุ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. นามอง กุดบาก สกลนคร

69 นาย มีชัย อุนวิเศษ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

70 น.ส. จินตนา กวานดา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร

71 นาง เตือนจิต รอดแกว ปลัดเทศบาลตําบล ทต. เหลาปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร

72 น.ส. พวงผกา วงศาโรจน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. นาคํา วานรนิวาส สกลนคร

73 นาง อัจฉราณี พูลสงา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร

74 นาง อาภรณ สวางศรี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร

75 ส.ต.ท. ดาเรศ ประจันนวล ปลัดเทศบาลตําบล ทต. หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร

76 นาย ภานุพงศ สาระบิล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร

77 นาย ณชพัฒน สงขาว ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ตะเครียะ ระโนด สงขลา

78 นาย จักร อุยยะพัฒน ปลัดเทศบาลตําบล ทต. สทิงพระ สทิงพระ สงขลา

79 นาย บัณฑิต เลขะกุล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทาเรือ ทาแพ สตลู

80 นาย บรรดิษฐ เรืองศรี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

81 นาย ภัควัฒน พรหมแบง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานกลับ หนองโดน สระบุรี

82 นาย พัลลภ วัฒนา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กง กงไกรลาศ สุโขทัย

83 นาย ปรีชา เนื่องเกตุ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ลําพูน บานนาสาร สรุาษฎรธานี

84 นาย สุขนันต ดาทอง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. เปนสุข จอมพระ สุรินทร

85 นาย ใหม จงสีหา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทุงหลวง โพนพิสัย หนองคาย

86 นาย ไพจิตร กองสมบัติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โคกใหญ โนนสัง หนองบัวลําภู

87 นาง ยุภาพร เจริญสุข ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี

88 น.ส. ศจี ศิริศิลป ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองแสง หนองแสง อุดรธานี

89 น.ส. ธันยกานต สะดีวงษ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กาบิน กุดขาวปุน อุบลราชธานี

90 นาง ศิริวรรณ หวังชื่น ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ขาวปุน กุดขาวปุน อุบลราชธานี



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกลุ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

รายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันอาทิตยที่ 18 กุมภาพันธ ถึง วันศุกรท่ี 30 มีนาคม 2561

หลักสูตร นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนท่ี 34

91 วาที่ร.ต. อนุวัฒน คํามี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กลางใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี

92 นาย เจริญ กองไชย ปลัดเทศบาลตําบล ทต. หวยเรือ เขื่องใน อุบลราชธานี

93 นาย สายสิทธ์ิ ไททอง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. กระเดยีน ตระการพืชผล อุบลราชธานี

94 นาย รัศมี ธรรมศิริ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทาหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี

95 นาย ปุญญพัฒน โชตินอก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หวยขา บุณฑรกิ อุบลราชธานี

96 นาย เกริกชัย สายสมบัติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. หนองบอ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

97 นาย สิทธิชัย แสงเขียว ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี

























พื้นท่ีวางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร

 

 

          ใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียน

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) 

            

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข)  :      

 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวหนังสือ)  
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Company Code : 91707  ชื่อบัญชี พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

พ้ืนท่ีวางสาํหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ลงทะเบียน สถาบันพฒันาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

นักบริหารงานทองถ่ินระดับสงู รุนที ่34           

:                                                                           จังหวัด :   

หน่ึงแสนบาทถวน)   

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

              

      สาขา 

      วันที ่ 

นักบริหารงานทองถ่ินระดับสงู รุนที ่ 34               

:      100,000 บาท  

)  :       (หนึ่งแสนบาทถวน)   

    ลงชื่อผูนําฝาก 

    โทรศพัท ผูนําฝาก 

3 0 2 0 3 
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ชื่อบัญชี พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (โครงการความ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

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

       สวนของธนาคาร 

    

โครงการความรวมมอื) 



 
การเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม 

หลักสตูร นกับริหารงานทองถิ่นระดับสูง รุนที่ 34 
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)  

 


