
ล าดับ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหัส อปท.
1 นาย ฐานันดร กิจภาณัฐการ นักบริหารงานช่าง อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 2810101

2 นาย กฤษฎา สืบเนียม หวัหนา้ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง ทต. ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 5711301

3 นาย เฉลิมชนม์ อัมพรัตน์ หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 5460304

4 นาย สุขสันต์ นิติพจน์ หว้หนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 5401902

5 นาย อาทิตย์ แสงโลกีย์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. ล้าน้้าพอง น้้าพอง ขอนแก่น 5400705

6 นาย อภิชาติ เพียรแก้ว ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 6402006

7 นาย จเร ขุมดินพิทักษ์ หว้หนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 5400103

8 นาย สมมาตย์ วงศ์สีดา ผู้อ้านวยการกองช่าง ทต. นาค้า อุบลรัตน์ ขอนแก่น 5400801

9 นาย ชัยฤทธิ์ คล้ายเพ็ง หว้หนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. พานทอง พานทอง ชลบุรี 5200501

10 นาย สุรชัย เพ่งพินิจ ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี 6200305

11 นาย ประกาศิต ดวงปัน หว้หนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. สถาน เชียงของ เชียงราย 5570306

12 นาย สมรส ประสมสวย หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย 5571002

13 นาย ปัณณธร ต๊ิบหลวง ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ 6501703

14 นาย จิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ นักบริหารงานช่าง ทน. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 3500102

15 นาย บูรทัช เสาวพนธ์ นักบริหารงานช่าง ทน. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 3500102

16 นาย คณิน ประทุม หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5500108

17 นาย พลากร สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 6501004

18 นาย ทิฆมัพร พูลทรัพย์ ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 6500802

19 นาย เกษม อิ่มทุง่น้อย ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่ 6501806

20 นาย นรินทร์ ศรีทอง ผู้อ้านวยการกองช่าง ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง 5920901

21 นาย สมควร ชูสิงห์ ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง 6920704

22 น.ส. นิสากร ค้าสา หวัหนา้ฝ่ายก่อสร้าง อบต. พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 6630610

23 นาย เสกสรร พันธ์สวัสด์ิ ผู้อ้านวยการกองช่าง ทต. พิกุลออก บ้านนา นครนายก 5260307

24 นาย กฤต โกบแก้ว หวัหนา้ฝ่ายก่อสร้าง อบต. ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 6730704

25 นาย ภานุวัตร หยุดกระโทก ผู้อ้านวยการกองช่าง ทต. แชะ ครบุรี นครราชสีมา 5300202

26 นาย ณรงค์เดช ชุมพลวงศ์ ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. ล้าเพียก ครบุรี นครราชสีมา 6300214

27 นาย เสกศึก ส้าราญสุข ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา 6301313

28 นาย ศุภโชค สงชู หัวหน้ากองช่าง ทต. ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 5800710
29 นาย สุขสันต์ หลักดี ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ 6600310

30 นาย สมยศ ภู่โชติแสงสวัสด์ิ นักบริหารงานช่าง อบต. บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 6120405

31 นาย ประเสริฐ ปานสมุทร หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 5770301
32 นาย สรพงษ์ ตระกรุดแก้ว ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยธุยา 6140204

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่27 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที ่22 มถุินายน 2561
หลักสูตร นักบริหารงานชา่ง รุ่นที ่74 (รหัสหลักสูตร 305074) 

รายชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขา้รับการศึกษาอบรม
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33 นาย รัฐภูมิ วอขวา ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยธุยา 6140207

34 นาย นิรันดร์ สาลีอรรถ ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. ส้าพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยธุยา 6141603

35 นาย ค้ารณ น้อยพันธ์ หวัหนา้ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง ทต. หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 5660402

36 นาย อรรณพ ยรรยงค์ ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. สามง่าม สามง่าม พิจิตร 6660704

37 นาย นนทกรานต์ มีค้า หว้หนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. ห้วยแก้ว บางกระทุม่ พิษณุโลก 5650505

38 นาย อุกฤษฏ์ เนื่องไชยยค์ หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทม. อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 4650122

39 นาย เสวี ลายโถ หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 5440403

40 นาย จีระศักด์ิ แสนบริสุทธิ์ หัวหน้าส่วนโยธา ทต. โกสุมพิสัย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 5440301

41 นาย ธินกร กงทอง หวัหนา้ฝ่ายก่อสร้าง อบต. นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 6440805

42 นาย พีรภาว์ อุสิงห์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 5450503

43 นาย อาคม รัตนพาหุ ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. นาคา สุขส้าราญ ระนอง 6850502

44 นาย คมกฤช อิ่มโอษฐ์ หวัหนา้ฝ่ายก่อสร้าง อบต. ตาขัน บ้านค่าย ระยอง 6210506

45 นาย ณรงค์ เครือไหม ผู้อ้านวยการกองช่าง ทต. ไหล่หิน เกาะคา ล้าปาง 5520306

46 นาย วิเชียร หลอมทอง ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ 6331602

47 นาย ธนกฤต ยอดใส ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 6331202

48 นาย บุญพร้อม ผาใต้ หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 5471501

49 นาย นริศ เรียมแสน ผู้อ้านวยการกองช่าง ทต. ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร 5470110

50 นาง ณัฎฐิกา จันทร์คง หว้หนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต. คลองเปียะ จะนะ สงขลา 6900305

51 นาย ประเสริฐ จงฤกษ์มงคล หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. เทพา เทพา สงขลา 5900501

52 นาย จรูญ จันทร์มณ๊ ผอ.ส่วนงานช่าง ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา 3900102

53 นาย ฐานวัฒน์ เพ็ชร์ล่อง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา 3900102

54 น.ส. วีณา เวศยาสิรินทร์ หวัหนา้ฝ่ายก่อสร้าง ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา 3900102

55 น.ส. นิรมล โพชก้าเหนิด หัวหน้าฝ่ายโยธา ทม. ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 4901509

56 นาย พงศ์ศักด์ิ มากสังข์ หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. บ้านไร่ หาดใหญ่ สงขลา 5901110

57 นาย จุตุภูมิ พุม่อิ่ม ผอ.ส่วนงานช่าง ทม. ปูเ่จ้าสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ 4110403

58 นาย ธนพล สวินทร ผอ.ส่วนงานช่าง ทม. ปูเ่จ้าสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ 4110403

59 นาย มนตรี กล่ันสุวรรณ ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 6740305

60 นาย สุวัฒน์ วารีสดใส หวัหนา้ฝ่ายก่อสร้าง อบต. บางน้้าจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740117

61 นาย พิริยะ ทองอารีย์ หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 5740104

62 น.ส. ชนิตา จันทร์กลัด หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740118

63 นาย อติชาต ชาญเพราะ ผู้อ้านวยการกองช่าง ทต. ทุง่หลวง คีรีมาศ สุโขทัย 5640301

64 นาย สมโภช ทองสุก นักบริหารงานช่าง อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบุรี 2720101



ล าดับ ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหัส อปท.
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหว่างวันที ่27 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที ่22 มถุินายน 2561
หลักสูตร นักบริหารงานชา่ง รุ่นที ่74 (รหัสหลักสูตร 305074) 

รายชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขา้รับการศึกษาอบรม

65 นาย ปวิช วงศ์ทับแก้ว ผู้อ้านวยการกองช่าง ทต. สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี 5720902

66 นาย เดชกชัย นวลวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 5840205

67 นาย พงษ์พันธ์ คุ้มชูศรี ผู้อ้านวยการกองช่าง ทต. โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 5430202

68 นาย ปริญญา เพียแก่น หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวล้าภู 5390201

69 นาย มานิตย์ จุลอาภา นักบริหารงานช่าง ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวล้าภู 5390202

70 นาย สมพร แก้วงาม หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู 5390501

71 นาย ปัญญา จันทร์งาม หัวหน้าฝ่ายส้ารวจและออกแบบ อบจ. อ้านาจเจริญ เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ 2370101

72 นาย ครรชิต เวินชุม ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 6411712

73 นาย ส้าราญ จวนกระโทก ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 6411908

74 นาย ภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. เตาไห เพ็ญ อุดรธานี 6411903

75 นาย ปัญญาชัย ปรีมงคล ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 6410121

76 นาย ตะวัน ธิชา หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต. บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 5410125

77 นาย พิชัย แสนศาลา นักบริหารงานช่าง อบต. ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 6410905

78 นาย สมภพ พร้อมจันทึก หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. อุบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 5410303

79 นาย ฐิติพันธ์ นามศรี ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. พังงู หนองหาน อุดรธานี 6410612

80 ว่าที่ ร.ต. ธนพล ภูมิประเทศ หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต. ทองแสนขัน ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 5530901

81 น.ส. สรัญญ์ภัทร ลูกบัว นักบริหารงานช่าง อบต. บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 6340718

82 นาย ทินกร ไทยเหนือ ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต. คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341109

83 นาย พิเชษฐ์พล ไชยโพธิ์ ผู้อ้านวยการกองช่าง ทต. กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 5341905

84 นาย สุรพงษ์ วิชางาม หัวหน้าส่วนโยธา ทม. แจระแม เมอืงอบุลราชธานี อุบลราชธานี 4340107



 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 

ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีพ้ืนที่
ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: 

รุ่น
ที่ 

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
ฝาก โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 

         นักบริหารงานช่าง 

        นักบริหารงานช่าง 
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............................................................................ ...........................................................................

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

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

.... 

0 7 4 3 0 5 

34,000.00 บาท 

         สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน 

       

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

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

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

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

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

..... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม              34,000.00 บาท .................................................................................................................................
....................... 

              (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

**(ใส่รหัส บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก)** 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่น 74 
๑. การรายงานตัว 14.00 – 16.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    

เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัว และส าเนาเอกสารช าระเงิน   

๒. การแต่งกาย  
ชุดเรียน - วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
   - วันรายงานตัว และวันอังคาร – วันศุกร ์ 
                      ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
       หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
ชุดออกก าลังกาย 
   - เสื้อกฬีาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
   - กางเกงกีฬาขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
   - รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 
หมายเหตุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการส่งเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทย/
ผ้าพืน้ถิ่น ทุกวันอังคารของสัปดาห์ จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาเตรียมชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น มาด้วย 
(ถ้ามี) 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
            1. กระเป๋าเอกสาร  จ านวน   ๑ ใบ 
            2. ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก  จ านวน  1 ชุด 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
         (Ref.No.๑)  ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
         (Ref.No.๒)   ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที ่www.lpdi.go.th คอลัมน์ รหัส อปท. 7 หลัก 
ส าหรับฝึกอบรม)  
         (Ref.No.๓)    ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้   
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน     
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 

หมายเหตุ  
- ไม่อนุญาตให้น าเตารีดผ้ามาใช้ในห้องพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ได้จัดสถานท่ี พร้อมมีเตารีดไว้บริการแล้ว) 

   



 


