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สังกัด
ชื่อ - สกุล
ลําดับ จังหวัด
อําเภอ
หมายเหตุ
1
กระบี่
อาวลึก
ทต. อาวลึกใต
นาย สุภาพ
ชวยชู
2
กระบี่
อาวลึก
อบต. อาวลึกนอย
นาย ประทีป
นวลวิจิตร
3
กาญจนบุรี
บอพลอย
อบต. บอพลอย
นาง คุณทิพวัลย กองสุวรรณ
4
กาฬสินธุ
คํามวง
ทต. นาทัน
นาย สุพัฒน
พิทังกร
5
กาฬสินธุ
ยางตลาด
อบต. หัวงัว
นาย ทินกร
พิลาไชย
6
กาฬสินธุ
สหัสขันธ
ทต. นามะเขือ
นาง จิระภรณ
ภารบูรณ
7
ขอนแกน
ภูเวียง
อบต. ทุงชมพู
นาย มนัส
แอมปดชา
8
ขอนแกน
ภูเวียง
อบต. นาชุมแสง
นาย สายัณห
บุญเกาะ
9
ขอนแกน
ภูเวียง
อบต. นาหวา
นาย สุพัฒน
พรมสอน
10 ขอนแกน
ภูเวียง
อบต. หนองกุงธนสาร นาย เชาวพงษ
หนองเส
11 ขอนแกน
สีชมพู
อบต. ซํายาง
นาย สุระพงษ
เจริญราษฎร
12 ขอนแกน
สีชมพู
อบต. ดงลาน
นาย คลังเพชร
ไชยคํา
13 ขอนแกน
หนองนาคํา
อบต. กุดธาตุ
นาย ชัชวาลย
โคตรฮุย
14 ขอนแกน
หนองนาคํา
อบต. กุดธาตุ
นาย สมพงษ
บุตรเวียงพันธ
15 ขอนแกน
หนองนาคํา
ทต. ขนวน
นาย ประวิทย
สอนโส
16 ขอนแกน
หนองนาคํา
ทต. หนองนาคํา
นาย วิญู
โคตรนรินทร
17 ขอนแกน
หนองเรือ
อบต. จระเข
นาย ชัยชนะ
ทองศรี
18 ขอนแกน
อุบลรัตน
ทต. เขื่อนอุบลรัตน นาย กิตติพงษ
เคนหลา
19 จันทบุรี
แกงหางแมว อบต. เขาวงกต
นาย นพกร
เกตุนุย
20 ฉะเชิงเทรา
บางน้ําเปรี้ยว ทต. บางขนาก
นาย คธาวุฒิ
พันธเอี่ยม
21 ฉะเชิงเทรา
บางปะกง
ทต. ทาขาม
นาง เบญจนุช
รัตนมณี
22 ชัยภูมิ
คอนสวรรค
อบต. ศรีสําราญ
นาย ธีระยุทธ
ครองพวก
23 ชัยภูมิ
บําเหน็จณรงค อบต. บานชวน
นาย อภิเดช
คลังกลาง
24 เชียงใหม
ดอยสะเก็ด
ทต. เชิงดอย
น.ส. อุษณากร
พรหมาวัฒน
25 เชียงใหม
เมืองเชียงใหม ทต. ทาศาลา
นาย พลกฤต
วงศกุลรัตนศิริ
26 เชียงใหม
แมแจม
อบต. กองแขก
นาย พัฒนพงศ
พาระพัฒน
27 เชียงใหม
สันปาตอง
ทต. บานกลาง
นาย สานิต
เสริมเกษม
28 ตรัง
เมืองตรัง
อบต. หนองตรุด
นาย ณกรณ
ดําจุติ
29 ตราด
เกาะชาง
อบต. เกาะชางใต
นาย นิทัศน
ชุมชูจันทร
30 ตาก
บานตาก
อบต. แมสลิด
นาย รัชกร
อินคํา
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สังกัด
ชื่อ - สกุล
ลําดับ จังหวัด
อําเภอ
หมายเหตุ
31 ตาก
พบพระ
อบต. พบพระ
นาย อุเทน
ตะอาย
32 ตาก
เมืองตาก
อบต. วังประจบ
นาง มณฑา
หาญปรีชาสวัสดิ์
33 ตาก
แมสอด
ทน. แมสอด
นาย ทรงฤทธิ์
พรหมแกวตอ
34 นครพนม
บานแพง
อบต. นางัว
นาย อภิวัฒน
ผลาจันทร
35 นครพนม
เมืองนครพนม ทม. นครพนม
นาย ประกอบ
อิ่มเสมอ
36 นครราชสีมา โนนสูง
ทต. ตลาดแค
นาย ธันยธนัช
แสงจันทร
37 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ
อบต. กรุงหยัน
นาย ทิวากรณ
อําลอย
38 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ
อบต. ทุงใหญ
นาย บุญฤทธิ์
จันทรศรี
39 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ
อบต. บางรูป
นาย ฐิติวิชญ
คงทอง
40 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ
อบต. ปริก
นาย จรัญ
บุญสิทธิ์
41 นครศรีธรรมราช ปากพนัง
ทม. ปากพนัง
นาย นราเดช
มีวงศ
42 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต. ทาแพ
นาย อนุวัฒน
สินยัง
43 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบจ. นครศรีธรรมราช นาย ทนง
ชูสิงห
44 นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย
อบต. หินตก
นาย วุฒิชัย
จันทรเจริญ
45 นครศรีธรรมราช สิชล
อบต. เปลี่ยน
ส.อ. วิรชัย
สุขโพธิ์
46 นราธิวาส
สุไหงโก-ลก
ทต. ปาเสมัส
นาย จันทร
เพ็ชรรัตน
47 บึงกาฬ
ศรีวิไล
อบต. ชุมภูพร
นาย ณฐพล
เครือสุคนธ
48 บุรีรัมย
กระสัง
ทต. สองชั้น
นาย เกรียงไกร
สระภู
49 บุรีรัมย
คูเมือง
อบต. ปะเคียบ
นาย สุพัฒน
วโนทยาน
50 ปราจีนบุรี
กบินทรบุรี
ทต. กบินทร
นาย วัชรพล
เบาเจริญ
51 ปราจีนบุรี
ศรีมหาโพธิ
อบต. กรอกสมบูรณ นาย ปุญญาธร
เกษมกุลพณิช
52 ปตตานี
โคกโพธิ์
อบต. ทรายขาว
นาย จตุพร
แดงเย็น
53 ปตตานี
โคกโพธิ์
อบต. ทุงพลา
นาย รัฐศักดิ์
แกวมณี
54 พระนครศรีอยุธยา บางไทร
อบต. บางยี่โท
นาย พิศาล
ภูมาศวิน
55 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก
อบต. คลองนอย
นาย อานันท
ติ๊บนวล
56 พัทลุง
ควนขนุน
ทต. ควนขนุน
นาย บรรณ
จิตตเจตน
57 พัทลุง
ตะโหมด
ทต. ตะโหมด
นาย วุฒิพงศ
นวลสนอง
58 พัทลุง
ปากพะยูน
ทต. อาวพะยูน
นาย ธวัชชัย
ชูชมชื่น
59 พิจิตร
บึงนาราง
อบต. บึงนาราง
นาย เกรียงศักดิ์ สหวิศิษฏ
60 พิจิตร
บึงนาราง
อบต. แหลมรัง
นาย ธีระชัย
จันทรทิพย
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สังกัด
ชื่อ - สกุล
ลําดับ จังหวัด
อําเภอ
หมายเหตุ
61 พิจิตร
วชิรบารมี
อบต. บึงบัว
นาย กิติพร
ทองอรุณศรี
62 พิจิตร
สากเหล็ก
ทต. สากเหล็ก
นาย ธํารงค
สงวนสุข
63 แพร
เดนชัย
ทต. เดนชัย
นาย นวพล
ยศเลิศ
64 มุกดาหาร
คําชะอี
อบต. หนองเอี่ยน
นาย กิตติชัย
คนตรง
65 มุกดาหาร
ดอนตาล
ทต. ดอนตาลผาสุก วาที่ ร.ท. กิตติพงศ
เสนามาตย
66 มุกดาหาร
ดอนตาล
อบต. โพธิ์ไทร
นาย ธรรมเนียม อุณวงศ
67 ยโสธร
กุดชุม
ทต. กุดชุมพัฒนา
นาย ศักดิ์สิทธิ์
โคตอาสา
68 ยโสธร
กุดชุม
อบต. โนนเปอย
นาย ชัยทัต
วงศอินตา
69 ยโสธร
คําเขื่อนแกว อบต. นาแก
นาย บัญชา
ทองเขียว
70 ยโสธร
เลิงนกทา
ทต. สามัคคี
นาย ชาญณรงค คําหุง
71 รอยเอ็ด
โพธิ์ชัย
ทต. ชัยวารี
นาย กิตติพงษ
หลักแวงมล
72 รอยเอ็ด
โพนทอง
ทต. โพนทอง
พ.จ.อ. ศุภชัย
งามดี
73 รอยเอ็ด
เมยวดี
ทต. ชุมพร
นาย สืบสกุล
เทียมทัน
74 รอยเอ็ด
เมืองรอยเอ็ด ทม. รอยเอ็ด
นาย พัฒนพงศ
ศรีทอง
75 รอยเอ็ด
สุวรรณภูมิ
ทต. ทุงหลวง
นาย สุริยา
การะเกษ
76 ระยอง
ปลวกแดง
ทต. จอมพลเจาพระยา นาย นิชวัฒน
ขวัญแกว
77 ลพบุรี
เมืองลพบุรี
ทต. ปาตาล
นาย จักรพงษ
โรจนรัต
78 ลพบุรี
หนองมวง
อบต. หนองมวง
นาย สุธรรม
รักษมณี
79 ลําพูน
ปาซาง
ทต. มะกอก
นาย ประดิษฐ
สุภาวงค
80 ลําพูน
เวียงหนองลอง ทต. วังผาง
นาย ณัฐวิโรจน โชติธนชญาณนนท
81 เลย
ดานซาย
อบต. วังยาว
นาย อาทิตย
กองเบา
82 เลย
ภูเรือ
อบต. ทาศาลา
นาย ประทีป
รัตนวุฒิชัย
83 เลย
ภูเรือ
อบต. ปลาบา
นาย เอก
ยศสุภาพ
84 เลย
เมืองเลย
อบต. กกทอง
นาย ดุสิต
ขะพินิจ
85 เลย
วังสะพุง
ทต. ปากปวน
นาย วุฒิพงษ
บุดดา
86 ศรีสะเกษ
ขุขันธ
อบต. กันทรารมย
นาย กษิดิ์เดช
มูลสาร
87 สงขลา
นาทวี
ทต. นาทวีนอก
นาย ชานน
ฮุยสกุล
88 สงขลา
ระโนด
ทต. บอตรุ
นาย ทรงพล
ยันตรกิจ
89 สงขลา
หาดใหญ
ทม. คลองแห
นาย บุญมา
ทองรมย
90 สตูล
ทาแพ
อบต. ทาเรือ
นาง สาริกา
พานะ
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สังกัด
ชื่อ - สกุล
ลําดับ จังหวัด
อําเภอ
หมายเหตุ
91 สตูล
ละงู
ทต. กําแพง
นาย พาณิช
ไชยมะโณ
92 สตูล
ละงู
อบต. ปากน้ํา
นาย พงศพิริยะ บุณยะผลึก
93 สตูล
ละงู
อบต. แหลมสน
น.ส. ชฎาวดี
คงเทพ
94 สมุทรปราการ บางบอ
อบต. บางเพรียง
นาย พาคินทร
ตอวิญญา
95 สมุทรปราการ บางพลี
อบต. บางพลีใหญ
นาย ปริญญา
ชูใหม
96 สมุทรปราการ พระประแดง อบต. บางกระสอบ นาย จิรายุ
สวยคาขาว
97 สมุทรปราการ พระประแดง อบต. บางกอบัว
วาที่ร.ต. ธีรชน
กาญบุตร
98 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต. เทพารักษ
นาย วันชัย
ยกนาม
99 สมุทรสงคราม บางคนที
อบต. กระดังงา
นาย สุพจน
ณ บางชาง
100 สมุทรสาคร
เมืองสมุทรสาคร อบต. บานบอ
นาย มานะพงษ ชางไมงาม
101 สระแกว
โคกสูง
อบต. หนองแวง
นาย เขตรัฐ
ฉายละออ
102 สระแกว
ตาพระยา
ทต. ตาพระยา
นาย สุภัทรชัย
รัตนดิษฐ
103 สระบุรี
เสาไห
อบต. เริงราง
นาย พิชิต
ศิริพิพัฒน
104 สุโขทัย
กงไกรลาศ
อบต. ไกรกลาง
นาย สมควร
สิงหเถื่อน
105 สุโขทัย
ทุงเสลี่ยม
ทต. ทุงเสลี่ยม
น.ส. อนิญชิตา
หนูเมือง
106 สุโขทัย
ศรีนคร
ทต. ศรีนคร
นาง ณัฐิยา
บัวเข็ม
107 สุโขทัย
ศรีสําโรง
ทต. ศรีสําโรง
นาย จักรพงษ
วิรัตนเสถียร
108 สุพรรณบุรี
บางปลามา
ทต. บานแหลมพัฒนา นาย สมพร
มั่นใจ
109 สุพรรณบุรี
บางปลามา
อบต. วัดดาว
นาย จีระพัฒน
จอมพงษ
110 สุพรรณบุรี
สามชุก
อบต. กระเสียว
นาย สุนัย
บุญรอด
111 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ
อบต. คลองสระ
นาย พรชัย
ไกรนรา
112 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ
ทต. ทาทองใหม
นาย บุญธรรม
จันทรตักเตือน
113 สุราษฎรธานี ทาฉาง
อบต. ปากฉลุย
นาย ชํานิ
เกตุนุย
114 สุราษฎรธานี ทาชนะ
ทต. ทาชนะ
นาย พิทยา
บุญเลี้ยง
115 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี ทน. สุราษฎรธานี นาย สุเทพ
เจียมทิพย
116 สุรินทร
กาบเชิง
อบต. คูตัน
นาย ปติ
แกววิเศษ
117 สุรินทร
ปราสาท
อบต. หนองใหญ
นาย ณัฐธวัช
เพชรประกอบ
118 สุรินทร
รัตนบุรี
อบต. ยางสวาง
นาย ดํารงค
ภูมิสุข
119 สุรินทร
สนม
อบต. โพนโก
นาย อภิบาล
สุขรวม
120 สุรินทร
สําโรงทาบ
อบต. สําโรงทาบ
นาย ไกรศรี
ผดุงเจริญ

รายชื่อผูที่ไดรับคัดเลือกเขารับการฝกอบรมหลักสูตรกลยุทธการบริหารของนักบริหารงานชาง รุนที่ 17
ระหวางวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลง8 ตําบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สังกัด
ชื่อ - สกุล
ลําดับ จังหวัด
อําเภอ
หมายเหตุ
121 หนองบัวลําภู โนนสัง
อบต. กุดดู
นาย ทวีศักดิ์
ทะวงศเงิน
122 หนองบัวลําภู โนนสัง
ทต. โนนสัง
นาย อิทธิพล
ภูเงิน
123 อางทอง
วิเศษชัยชาญ ทต. ไผดําพัฒนา
นาย ศราวุธ
แสงตรง
124 อํานาจเจริญ พนา
ทต. พระเหลา
นาย วิชัย
บริสุทธิ์
125 อุดรธานี
กุมภวาป
อบต. ผาสุก
นาย ศุภากร
ศรีชัยภูมิ
126 อุดรธานี
บานดุง
อบต. บานชัย
นาย วินัส
อุดคําดี
127 อุดรธานี
เมืองอุดรธานี ทต. หนองบัว
นาย เบญจพล
บุตรเวียงพันธ
128 อุดรธานี
เมืองอุดรธานี ทต. หนองบัว
นาย อมรศักดิ์
บุญลน
129 อุดรธานี
เมืองอุดรธานี ทม. หนองสําโรง
นาย อุทร
หลาพิมพสิงห
130 อุดรธานี
หนองวัวซอ
อบต. หมากหญา
นาย ทรงชัย
ราชภักดี
131 อุตรดิตถ
เมืองอุตรดิตถ ทต. งิ้วงาม
นาย กิตติธร
ทิงิ้วงาม
132 อุทัยธานี
บานไร
อบต. ทัพหลวง
นาย วินัย
เสือคง

พื้นที่ว่างสาหรับติดสาเนาเอกสารรับชาระเงินจาก
ธนาคาร

กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง
17
ชื่อหลักสูตร ...........................................................................................................................
รุ่น .............
:
ที่
.................
..
ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการฝึกอบรม .........................................................................................................................
...........................
ตาแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม .............................................................................................................................
........................
ชื่อหน่วยงาน .......................................................................................................................................................
......................
อาเภอ ........................................................................
จังหวัด ............................................................................
:
....
16,300.00 บาท (หนึ่งหมื....
่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
จานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม ...............................................................................................................................
.........................
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านธนาคาร
ส่วนของธนาคาร
สาขา...................
......................
วั............................
นที......................
่
.....
............................
.............
กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง
ชื่อหลักสูตร .....................................................................................................................................................
:รหัสหลักสูตร...........................
- รหัสรุ่น : (Ref. No.1)
:

6

0 6 0
รหัสหลักสูตร

1 7
รหัสรุ่น

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการฝึกอบรม...........................................................................................................................
:
...................
รหัสหน่วยงาน : (Ref. No.2)
:
รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต.
Ref. No.3 : .....................................................................................................................................................
**(ใส่รหัส บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก)**

16,300.00 บาท
จานวนเงิ
นค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
:
.......................
หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน
จานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม.............................................................................................................................
(ตัวหนังสือ) :
.
ลงชื่อ ผู้นาฝาก.............................................
............
ฝาก
โทรศัพท์ ผู้นาฝาก .......................................
..........
- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ชาระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรกลยุทธการบริหารของนักบริหารงานชาง รุน ที่ 17
๑. รายงานตั ว ในวั น อาทิ ต ย ที่ 6 สิ ง หาคม ๒๕๖๐ ตั้ ง แต เ วลา 14.00 น. – 16.00 น.
และปฐมนิเ ทศ เวลา 16.00 – 18.00 ณ สถาบั น พั ฒนาบุ คลากรท อ งถิ่ น (คลองหนึ่ง)
พรอมหนังสือสงตัวจากตนสังกัด และสําเนาการชําระเงิน
๒. การแตงกาย
1) วันรายงานตัวและวันอบรม (ชุดนักศึกษา)
- ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา
ใสในวันอังคาร – วันศุกร
- หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดํา
ใสในวันอังคาร – วันศุกร
2) วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว
3) ชุดออกกําลังกาย
- เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย ๒ ตัว
- กางเกงวอรมขายาว สีดาํ หรือสีกรมทา อยางนอย ๒ ตัว
- รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว
4. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม
5. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให
5.๑ กระเปาเอกสาร ๑ ใบ
5.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก
การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย
ขอใหอ งคกรปกครองสวนท อ งถิ่น ชํ าระโดยการโอนเงิน เข าบัญ ชีผ า นทางการให บริการ
(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 และใหใช
แบบใบชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ เก็บไวเปนหลักฐานคาลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน
ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว
หมายเหตุ : ไมอนุญาตใหนาํ เตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่
พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) ติดตอหองพักไดที่ โทร. 02-516-2459

