หลักสูตร ผู้อานวยการกองระดับ 7 ขององค์การบริหารส่วนตาบล รุ่นที่ 47 รหัสหลักสูตร 314047
ระว่างหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2558
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ลาดับที่ คานาหน้าชือ่
ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง อปท. สังกัด
อาเภอ
จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ
1
นาย เลอศักดิ์ คงมาก
ผอ.กองช่าง
อบต. คีรีวง
ปลายพระยา กระบี่
6810604
2
นาย ธนธรณ์
ฉายเชิด ผอ.กองช่าง
อบต. สิงห์
ไทรโยค
กาญจนบุรี 6710209
3
นาย ตนุภัทร
เกาสุวรรณ ผอ.กองช่าง
อบต. หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี 6710306
4
น.ส. พรทิพย์
เล้าสกุล ผอ.สานักการคลัง อบต. หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี 6710306
5
นาย จักรเทพ ดวงตะวงษ์ ผอ.กองช่าง
อบต. โค้งไผ่
ขาณุวรลักษบุรี กาแพงเพชร 6620405
6
น.ส. กัลยา
มากมี
ผอ.กองคลัง
อบต. วังหินลาด ชุมแพ
ขอนแก่น
6400511
7
นาง นิตยา
เพชรเวียง ผอ.กองคลัง
อบต. ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
6401103
8
นาย ประจวบ แสนโบราณ ผอ.กองช่าง
อบต. ศรีสุข
สีชมพู
ขอนแก่น
6400610
9
น.ส. ศศิธร
ศรีสองเมือง ผอ.สานักการคลัง อบต. ศรีสุข
สีชมพู
ขอนแก่น
6400610
10 นาง รุ่งนภา
ศรีโมรา หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท
6180803
11 นาย อรัญ
สังข์สม
ผอ.กองช่าง
อบต. นากระตาม ท่าแซะ
ชุมพร
6860207
12 นาย สุรศักดิ์
ใจวังเย็น นักบริหารงานช่าง อบต. จอมหมอกแก้ว แม่ลาว
เชียงราย
6571604
เชียงใหม่
6500705
13 น.ส. อุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผอ.กองสวัสดิการและสังคม อบต. ดอนแก้ว แม่ริม
14 น.ส. ลัทนี
ปิตุรัตน์เจริญกุล ผอ.กองคลัง
อบต. มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
6501212
15 นาย ประวิทย์ ภูมิภักดิ์ ผอ.สานักการคลัง อบต. แม่ก๊า
สันป่าตอง เชียงใหม่
6501213
16 น.ส. นันทิกานต์ ดาเรือง ผอ.กองคลัง
อบต. เขาไม้แก้ว สิเกา
ตรัง
6920505
17 น.ส. ชาณินันท์ เชาว์เฉลิมพงศ์ ผอ.กองคลัง
อบต. ทุง่ ต่อ
ห้วยยอด ตรัง
6920608
18 นาง อารี
มิตรมุสิก หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. นาวง
ห้วยยอด ตรัง
6920609
19 น.ส. กิติยา
เขตตะเคียน ผอ.กองคลัง
อบต. บางกุ้ง
ห้วยยอด ตรัง
6920610
20 นาง เพ็ญพิชชา หวานขัน ผอ.กองคลัง
อบต. นาโบสถ์
วังเจ้า
ตาก
6630904
21 น.ส. พรศรี
พิริยะพาณิชย์ ผอ.กองคลัง
อบต. ทุง่ บัว
กาแพงแสน นครปฐม
6730213
22 น.ส. นันท์ญพัศศ์ เมืองแสน ผอ.กองคลัง
อบต. โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
6730108
23 นาย กาพล
สงฆ์ปรีดา ผอ.กองช่าง
อบต. สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
6730122
24 นาย นพดล
บัวขจร
ผอ.กองช่าง
อบต. บึงพะไล
แก้งสนามนาง นครราชสีมา 6302304
25 นาย สุกรีย์
ศุภมงคล หัวหน้าส่วนโยธา อบต. วังกะทะ
ปากช่อง นครราชสีมา 6302114
26 นาย ธีร์ธวัช
บรรจงปรุ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. หนองน้าแดง ปากช่อง นครราชสีมา 6302109
27 นาย พงค์ศักดิ์ ธรฤทธิ์
นักบริหารงานช่าง อบต. คลองเส
ถ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช 6801802
28 นาย ศุภวิศว์
ประทีปแก้ว นักบริหารงานช่าง อบต. ดุสิต
ถ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช 6801803
29 น.ส. พัชรี
กลีบแก้ว หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. น้าตก
ทุง่ สง
นครศรีธรรมราช 6800913
30 นาย นเรศ
คาแก้ว
ผอ.กองคลัง
อบต. ปากพนังฝัง่ ตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 6801214
31 นาย ฆเนศ
ศรีรินทร์ ผอ.กองช่าง
อบต. ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี
6120507
32 นาง ปราณี
ไชยสาร นักบริหารงานคลัง อบต. ป่าแลวหลวง สันติสุข
น่าน
6551102
33 นาย พยุ
เพียงแก้ว ผอ.กองช่าง
อบต. โคกกว้าง บุง่ คล้า
บึงกาฬ
6380803
34 นาย สุเทพ
ประเสริฐสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนโยธา อบต. ลาดวน
กระสัง
บุรีรัมย์
6310309

หลักสูตร ผู้อานวยการกองระดับ 7 ขององค์การบริหารส่วนตาบล รุ่นที่ 47 รหัสหลักสูตร 314047
ระว่างหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2558
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ลาดับที่ คานาหน้าชือ่
ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง อปท. สังกัด
อาเภอ
จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ
35 นาย วรเศรษฐ์ การะเกตุ ผอ.กองช่าง
อบต. โคกสนวน ชานิ
บุรีรัมย์
6311805
36 นาง ผดุงขวัญ ทิพย์โภชน์ ผอ.กองสวัสดิการและสังคม อบต. นางรอง
นางรอง
บุรีรัมย์
6310404
37 นาง จิดาภา
บัตรรัมย์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์
6310711
38 นาง ณัฐติยา
พันสีเงิน ผอ.กองคลัง
อบต. บ้านยาง
พุทไธสง บุรีรัมย์
6310904
39 นาย ประสาน เชียงกา หัวหน้าส่วนโยธา อบต. หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์
6311408
40 นาย ภิญโญ
หงษ์ทอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 6770410
41 นาย เกษมสันต์ งามขา
ผอ.กองช่าง
อบต. ร่อนทอง
บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 6770408
42 นาง สุรินทร์
เมฆขยาย ผอ.กองคลัง
อบต. ปากน้าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 6770606
43 นาย ณัฐวุฒิ
อัตโน
ผอ.กองช่าง
อบต. ดงบัง
ประจันตคาม ปราจีนบุรี
6250706
44 นาย สายันต์
อินทจันทร์ ผอ.กองช่าง
อบต. บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
6940405
45 นาย เสกสรรค์ ยิ้มเส้ง
ผอ.กองช่าง
อบต. เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
6940303
46 นาง เมตตา
จันตะเคียน ผอ.กองคลัง
อบต. บ้านม้า
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา 6140408
47 น.ส. ปราณี
พรรณหาญ ผอ.กองคลัง
อบต. โพแตง
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา 6140410
48 นาง เกศรา
สุขทิน
ผอ.กองคลัง
อบต. ไม้ตรา
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา 6140404
49 นาง วาสนา
โพธิอ์ ินทร์ ผอ.กองคลัง
อบต. หน้าโคก
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา 6140810
50 นาย สวาท
พาดี
ผอ.กองช่าง
อบต. หันตรา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6140116
51 นาย ธีรวีร์
อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.กองช่าง
อบต. ระโสม
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา 6140907
52 น.ส. เยาวลักษณ์ แสนคาอ้าย ผอ.สานักการคลัง อบต. วังน้อย
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 6141108
53 นาย ปณิธิ
ชมชื่น
ผอ.กองช่าง
อบต. สนับทึบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 6141109
54 นาง สุมิตรี
นิ่มสุข
ผอ.กองคลัง
อบต. สนับทึบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 6141109
55 น.ส. ปราณี
ทิพย์ราพันธ์ ผอ.กองคลัง
อบต. ลาดงา
เสนา
พระนครศรีอยุธยา 6141213
56 นาง สุวรรณา ศรีรักษ์
นักบริหารงานคลัง อบต. ท่านั่ง
โพทะเล
พิจิตร
6660610
57 นาง สมศรี
เพ็ชรคง ผอ.กองคลัง
อบต. โรงช้าง
เมืองพิจิตร พิจิตร
6660119
58 น.ส. อาพรรณ จันทร์ทรัพย์ ผอ.กองคลัง
อบต. สามง่าม
สามง่าม
พิจิตร
6660704
59 นาย ปริชญ์
รัฐอินทร์ ผอ.กองช่าง
อบต. บ่อโพธิ์
นครไทย พิษณุโลก
6650209
60 นาง มลทา
มั่นคง
หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
6650906
61 นาย สุขสันต์
งาคชสาร ผอ.กองช่าง
อบต. สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
6670516
62 น.ส. รัตนา
สมสร้อย ผอ.กองคลัง
อบต. บ้านเนิน
หล่มเก่า เพชรบูรณ์
6670404
63 นาง นารี
เกษสม
หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. คาน้าสร้าง กุดชุม
ยโสธร
6350305
64 น.ส. ฐานุตรา พินิจผล หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. น้าอ้อม
เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
6450213
65 นาง รัชนี
จุทาศักดิ์ ผอ.สานักการคลัง อบต. หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด
6450713
66 น.ส. จริงจิตร์
แก้วนาบอน ผอ.กองคลัง
อบต. หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง
6850111
67 นาง นิภา
บัวพันธ์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ดงมะรุม
โคกสาโรง ลพบุรี
6160305
68 นาย สุรชัย
คาธิตา
นักบริหารงานช่าง อบต. ทุง่ หัวช้าง ทุง่ หัวช้าง ลาพูน
6510502
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ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง อปท. สังกัด
อาเภอ
จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ
69 นาง สุพัตรา
กัญชนะ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. แม่ลาน
ลี้
ลาพูน
6510410
70 นาย พิพัฒน์
แสงสว่าง ผอ.กองช่าง
อบต. ตาดข่า
หนองหิน เลย
6421403
71 นาย พิเชษฐ์
ร่มศรี
ผอ.กองช่าง
อบต. ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ
เลย
6421304
72 นาง ธวัลรัตน์ สิมณี
ผอ.สานักการคลัง อบต. โนนสัง
กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
6330309
73 นาย ประภาส แสนสวาท ผอ.กองช่าง
อบต. โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร
6470204
74 นาง รัตนชณี
หงษ์ทอง ผอ.สานักการคลัง อบต. คาสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
6471209
75 นาย กันตินันท์ จิตเลขา ผอ.กองช่าง
อบต. ทับช้าง
นาทวี
สงขลา
6900407
76 น.ส. นุชจรีย์
สุวัฒนกร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข อบต. บางบ่อ
บางบ่อ
สมุทรปราการ 6110207
77 นาง ประภาพันธ์ สินเจริญทรัพย์ ผอ.กองการศึกษา อบต. บางบ่อ
บางบ่อ
สมุทรปราการ 6110207
78 นาย สหรัฐ
ลัดพลี
หัวหน้าส่วนโยธา อบต. นาเกลือ
พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 6110503
79 นาง สุนทรี
อุทโท
ผอ.กองคลัง
อบต. ดงตะงาว ดอนพุด
สระบุรี
6190702
80 นาง เบญจมาภรณ์ บุญพุทธรักษ์ ผอ.กองคลัง
อบต. บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี
6170403
81 น.ส. ญาตา
ศรีรัตนพร นักบริหารงานคลัง อบต. ทุง่ คอก
สองพีน่ ้อง สุพรรณบุรี
82 นาง เฉลา
นิลจินดา หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. คลองไทร ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี 6841103
83 นาง นิสรีนา
จุนเด็น
ผอ.กองคลัง
อบต. บางชนะ
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 6840108
84 น.ส. ณัฐพัชร์
รุ่งเรือง
หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. คอโค
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
6320109
85 นาง จันทรา
แร่ทอง
ผอ.กองคลัง
อบต. นาบัว
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
6320116
86 นาง ณัฐวิภา
บุญแก้ว หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. กุดแห่
นากลาง
หนองบัวลาภู 6390206
87 นาย พิกุล
แสนเมือง นักบริหารงานช่าง อบต. หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลาภู หนองบัวลาภู 6390116
88 นาง ดาวใจ
อินทร์ธิราช ผอ.กองการศึกษา อบต. เชียงยืน
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
6410113
89 นาย คมศักดิ์
นาละออง ผอ.กองช่าง
อบต. ท่ามะเฟือง พิชัย
อุตรดิตถ์
6530707
90 นาง ณัฏฐนิตย์ มานิภารักษ์ ผอ.กองคลัง
อบต. หัวดอน
เขื่องใน
อุบลราชธานี 6340419
91 น.ส. พรเพ็ญ
สินศิริ
ผอ.กองคลัง
อบต. คาครั่ง
เดชอุดม อุบลราชธานี 6340715
92 นาย สัมฤทธิ์
ชนะภัย ผอ.สานักการคลัง อบต. ป่าโมง
เดชอุดม อุบลราชธานี 6340719
93 น.ส. จิราพร
รัตนโกเศศ ผอ.กองคลัง
อบต. เตย
ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 6341410
94 นาย สุรพันธ์
โสภารักษ์ ผอ.สานักช่าง อบต. คาเขื่อนแก้ว สิรินธร
อุบลราชธานี 6342505

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม
๑. การรายงานตัว ๗.๐๐ – ๙.๐๐ น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท.
๒. การแต่งกาย
๒.๑ ชุดเรียน
๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว
๒) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีดา ใส่ในวัน
รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด
๓) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสีดา หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –
วันศุกร์
๔) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดา หรือสีกรมท่า ใส่ใน
วันอังคาร – วันศุกร์
๒.๒ ชุดออกกาลังกาย
๑) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว
๒) กางเกงวอร์มขายาว สีดา หรือสีกรมท่า อย่างน้อย ๒ ตัว
๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว
๓. ของใช้ส่วนตัวที่จาเป็นและยารักษาโรค ยาประจาตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม
๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้
๔.๑ กระเป๋าเอกสาร ๑ ใบ
๔.๒ ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร
๔.๓ เนคไท
การชาระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ
(Counter Service) ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ
สาหรับ
(Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น
(Ref.No.๒) ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที่ www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ
รหัส อปท. สาหรับฝึกอบรม)
(Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจาตัว ๑๓ หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบชาระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว

