






ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว ทัณฑิกา แซเอ๊ียบ  หัวหนาสํานักปลัด อบต. ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่

2 นาย กฤษฎา สถิตยภาคีกุล  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

3 นาง จุไรภรณ ราชฉวาง  หัวหนาสํานักปลัด อบต. ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่

4 นาย บัณฑิต พุทธโศภิษฐ  ผูอํานวยการกองชาง ทต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

5 วาที่รอยตรี อวยชัย พงษอุดม  หัวหนาสํานักปลัด ทต. วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร

6 นาง รัตนา เพ็ชรทูลย  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

7 นาย สมยศ นิลพันธุ  ผูอํานวยการกองพัฒนาชนบท อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

8 นางสาว พัทธวรรณ ปุริตา  ผูอํานวยการกองคลัง ทม. บานไผ บานไผ ขอนแกน

9 นาง ธัญวรัตน สานนท  ผูอํานวยการสวนการโยธา ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

10 นาง บุษกร ศรีสุวรรณ  ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาเพ่ือการศึกษา อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

11 นาย พิพิธธนวัฒน ขันธิวัตร  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทต. เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน

12 นางสาว อภินันท ชนะศึก  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน

13 จาเอก นพดล วิยาภรณ  ผูอํานวยการกองชาง ทม. ขลุง ขลุง จันทบุรี

14 นาย ศรัณย จุลมาศ  หัวหนาสํานักปลัด อบต. สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

15 จาสิบเอก ไพบูลย มากรักษา  ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทุงสะเดา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

16 นางสาว สุพรรณี ลาภมูล  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

17 นาง ชัญญา สีหราช  ผูอํานวยการกองคลัง พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

18 นางสาว เกศิณี ยุพพงษ  หัวหนาฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

19 นางสาว กษิมา อนันทยากร  ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

20 นางสาว กษมา บุณยะวรรธนะ  หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

21 นาง กัญญา ตินตะบุระ  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

22 นาง กาญจนสิตา บุญถนอม  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

23 นาย สมหมาย โคตรโสภา  ผูอํานวยการสวนการโยธา ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

24 นาย ชุมพล จันทรเพ็ญ  ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

25 นาง ปยาพัชร สิงหลอ  ผูอํานวยการกองคลัง ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

26 นาง ดารุณี วิเศษชลธาร  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

27 นาย อนุเทพ อินทรงาม  ผูอํานวยการกองชาง ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

28 นาย พีระศักดิ์ พูนสวัสดิ์  หัวหนาฝาย ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

29 นาง ทัชริกา สืบกลาง  ผูอํานวยการกองคลัง ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี

30 นางสาว สายสุนีย เงินชาง  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

สถานที่อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 14

ระหวางวันที่ 19 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2565
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31 นาง ชนิดา ชุมชิต  ผูอํานวยการกองคลัง ทต. ปากตะโก ทุงตะโก ชุมพร

32 นาง พัชรี แซมสนธ  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

33 นาง อรอนงค ทาหอม  ผูอํานวยการกองคลัง ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

34 นาย ฐิติวัชร ไลศิริพันธุ  ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาเพ่ือการศึกษา อบจ. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

35 นาย อรุณสวัสดิ์ ไชยโปธิ  ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

36 นางสาว ชุติมา ตะพงษ  ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

37 นาย ฐิติศักดิ์ กัญจนกษิดิส  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม

38 นาย วิจิตร จันทรไพจิตร  ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางเลน บางเลน นครปฐม

39 นาย เสกสรร ฤทธิ์รง  ผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม ทต. ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม

40 นาง พรพิศ เหลายนขาม  ผูอํานวยการกองคลัง ทต. ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม

41 นาย เจนณรงค  คลายกิ่ง  ผูอํานวยการกองชาง ทต. นาแก นาแก นครพนม

42 นางสาว สุชาดา เพรียวพาณิชย  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

43 นาง สุนันท กลิ่นศรีสุข  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ ทม. เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา

44 จาเอก รฐนนท สอดโคกสูง  หัวหนาสํานักปลัด ทต. โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

45 นาง เอื้อมพร สายสุด  ผูอํานวยการกองคลัง ทต. หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

46 นาย สุรศักดิ์ ชาญณรงค  หัวหนาสํานักปลัด อบต. ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช

47 นาย สุเมศ มณีนิล  หัวหนาสํานักปลัด ทต. ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช

48 นาง ยุรา กาหา  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทม. ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค

49 นาย ภมร สุขการณ  ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

50 นางสาว ญดา มณีพันธุ  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทม. ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี

51 นาย วัชระ เชาวลิต  ผูอํานวยการกองคลัง ทม. ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี

52 นาง กัลยาณศิริ มหัทธนวานิชกุล  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม. ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี

53 นาย เดช วองไว  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส

54 นาง ทัศนีย บานแยม  ผูอํานวยการกองคลัง ทต. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส

55 นาย เฉลิมพล มิ่งเชื้อ  ผูอํานวยการกองชาง อบจ. นาน เมืองนาน นาน

56 นาย นาวิน เหมันต  หัวหนาสํานักปลัด ทต. บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ

57 นาง สมลักษณ ธนูศิลป  ผูอํานวยการกองคลัง ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

58 นาง นัฐชาภรณ คมคง  ผูอํานวยการกองคลัง ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี

59 นาย ธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

60 นาย จรัสพงษ สระแกว  หัวหนาฝายสงเสริมกีฬาและนันทนาการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
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61 นาย กิตติภพ ประทุม  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ ทม. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

62 นาย ฮาริซ กาซอร  หัวหนาสํานักปลัด อบต. บานา เมืองปตตานี ปตตานี

63 นาง นุธิตา ขุนแกว  ผูอํานวยการกองคลัง อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

64 นางสาว อุดมลักษณ  เสนาชัย  ผูอํานวยการกองคลัง อบต. พยอม วังนอย พระนครศรีอยุธยา

65 นาย อิสราฎร  หิรัญพลกุล  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา

66 นางสาว พรทิพย  เผือกมณี  ผูอํานวยการกองคลัง ทม. ตะก่ัวปา ตะก่ัวปา พังงา

67 นาย สมชาย ปานสมุทร  หัวหนาฝายนโยบายเเละเเผน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

68 นาง ธนัญญา ศิริวัฒน  ผูอํานวยการกองคลัง ทต. ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง

69 พันจาเอก เศรษฐกานต โตวิเศษ  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทม. ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร

70 นาย ณวัสพล รุงโต  หัวหนาสํานักปลัด ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

71 นางสาว ประเทือง แสงราช  ผูอํานวยการกองคลัง อบต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก

72 นาง เกศนี ไพรสนธิ์  ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

73 นาย กองศักดิ์ ธรรมโณ  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

74 นางสาว ศิริจันทร รุงยิ้ม  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทม. อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

75 นาย เฉลิมเกียรติ เทียนหอม  หัวหนาสํานักปลัด อบต. ดินทอง วังทอง พิษณุโลก

76 นางสาว อารีวรรณ ชื่นชม  หัวหนาสํานักปลัด ทต. เขายอย เขายอย เพชรบุรี

77 นางสาว กนกวรรณ ศรีมงคล  หัวหนาสํานักปลัด ทต. นายาง ชะอํา เพชรบุรี

78 นาง สมปอง ประกอบสมบัติ  หัวหนาสํานักปลัด อบต. นายม เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

79 จาเอก นันทวุฒิ ปองขันธ  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

80 นาง รัตนา พรหมมา  ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

81 นาง ปยะพร โยธี  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

82 นาย กิตติชัย อุทธา  ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาเพ่ือการศึกษา อบจ. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

83 นาย ปฏิวัติ แปลงมาลย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข อบจ. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

84 นาง วาลี ฉางดํา  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

85 นาย กฤษฎา ประไพพานิช  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ อบจ. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

86 นาย วิทยา เวฬุวนารักษ  หัวหนาสํานักปลัด อบต. ไผ ทรายมูล ยโสธร

87 จาสิบเอก ณัฏฐกิตติ์ คนรํา  หัวหนาสํานักปลัด อบต. ธารโต ธารโต ยะลา

88 นาย ประเสริฐ พูลศรี  ผูอํานวยการกองชาง อบต. แมหวาด ธารโต ยะลา

89 นาง ณิชาพร โอภาโส  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

90 นาง ซูไวดา มะแซ  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา
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91 นาง สิริจรรยา  ตันทอง  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

92 นาย เนติพัฒน รูยืนยง  เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

93 นางสาว วันดี บูรณะ  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ทม. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

94 นางสาว กิตติมา ดวงแปน  หัวหนาสํานักปลัด ทม. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

95 นาง พิมพพิชชา ไมตรีมิตร  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. แกลง-กะเฉด เมืองระยอง ระยอง

96 นาง ณัฐชนันท บงศรีดา  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทน. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

97 นาย สมบัติ มุมทอง  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

98 นางสาว มาดี รักษา  ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

99 นาย วิวัฒน ศิริวัฒน  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี

100 นาง หทัยรัตน อยรอด  เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี

101 นาย บุญสง ศรีกอนติ  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

102 นาย อิสรารัฐต ไสยวงศ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทต. แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง

103 นางสาว ธิชา ปลัดกอง  หัวหนาสํานักปลัด ทต. นาแหว นาแหว เลย

104 นาง อินทุอร บุญเนตร  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

105 นาง ยุพิน สังขขาว  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทต. จานแสนไชย หวยทับทัน ศรีสะเกษ

106 นาย ปญญาณัฏฐ ปาตู  หัวหนาสํานักปลัด ทต. กุดไห กุดบาก สกลนคร

107 นางสาว ณฐรักษ แนวบรรทัด  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

108 นาย ธนพล ตันสุนีย  ผูอํานวยการสวนสาธารณสุข ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

109 นางสาว อรพลิน ประสมชาติ  ผูอํานวยการกองคลัง ทต. คลองขุด เมืองสตูล สตูล

110 นาง สุอาภา เพชรกาฬ  ผูอํานวยการกองคลัง ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล

111 นาย ประหยัด ใจเพ็ชร  ผูอํานวยการกองชาง ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล

112 นางสาว ชัญญานุช พุมพวง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. ละงู ละงู สตูล

113 นางสาว ชญาภา อํานวยมัจฉา  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. ละงู ละงู สตูล

114 นาง ประติชญา สมุหเสนีโต  ผูอํานวยการกองคลัง อบต. บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ

115 นาง ภัคพินันท พงศหิรัญถาวร  หัวหนาฝายนิติการ อบต. บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

116 นาง ธิติพร ธิงาม  ผูอํานวยการกองคลัง ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

117 นาง สุภาภรณ ปาลศรี  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ

118 นางสาว อมลวรรณ โชติสุขพยัคฆ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

119 นางสาว ปยรัตน ปริธนาพร  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

120 นาง ภัสวรินทร ธนาธิปวรพัฒน  ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
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121 นางสาว นันทสินี วัฒนผล  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

122 นางสาว ศศิธร  โยคาพจร  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

123 นางสาว ธัญนันท  กันทะ  ผูอํานวยการกองคลัง ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

124 นางสาว ธันยนันท สิทธิพันธ  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทต. สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

125 นางสาว ณัฐนันท แกวกิตติวัฒน  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

126 นาง สุปวีณ รอตเกษม  หัวหนาสํานักปลัด ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

127 นาง ปาจรีย ศรีโพธิ์ชาง  หัวหนาสํานักปลัด ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

128 นางสาว สิริกร ไกรลาศ  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

129 นาย ฤกษดี ตันติผล  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

130 จาเอก โอภาศ  เรืองเกตุ  หัวหนาสํานักปลัด อบต. สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว

131 นางสาว นวลวรรณ วนานันท  หัวหนาสํานักปลัด ทม. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว

132 นาง สุดเฉลียว สงาประโคน  หัวหนาสํานักปลัด ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว

133 วาที่รอยตรีหญิง ณิชารีย  มากสุริยวงศ  หัวหนาสํานักปลัด ทม. ทับกวาง แกงคอย สระบุรี

134 นาย จิรวัฒน  เขียวสอาด  ผูอํานวยการกองชาง ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี

135 นางสาว ฉันทชนก แกนจันทร  หัวหนาสํานักปลัด ทต. ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี

136 นางสาว ธัญรัตน เข็มทอง  หัวหนาฝายนิติการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

137 นาง โนรี พุดลา  ผูอํานวยการกองคลัง ทต. ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทัย

138 นาย อนันต ตันติจรูญโรจน  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข อบต. ดานชาง ดานชาง สุพรรณบุรี

139 นาย ฐิติกร จิ้วไมแดง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข อบต. วังยาว ดานชาง สุพรรณบุรี

140 นาง พัชรภร แกวรัตน  หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

141 สิบเอก อาทิตย ปนเขียว  หัวหนาสํานักปลัด อบต. มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

142 นาย ยงยุทธ โชติพิรัตน  หัวหนาสํานักปลัด ทต. วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

143 นาง ออมเดือน ผิวทอง  หัวหนาฝายการกีฬา อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

144 นาย ธนัญชัย ชูเดชวัฒนา  ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล ทม. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

145 นางสาว ปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ อบจ. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

146 นาย วีรวัฒน สิริลักขณาภรณ  ผูอํานวยการสวนสาธารณสุข ทม. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

147 นาง วรัญญา วงคมาน  ผูอํานวยการกองคลัง ทต. โนนสัง โนนสัง หนองบัวลําภู

148 นางสาว สุวพัตร ศรีบุรินทร  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ อบจ. หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

149 นาง ปราณปรียา สายสมบัติ  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข อบจ. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

150 นางสาว วนารี วงษกฎ  ผูอํานวยการกองคลัง ทม. บานดุง บานดุง อุดรธานี
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บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

สถานที่อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 14

ระหวางวันที่ 19 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2565

151 นาย สัญญา ศรีเทพ  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

152 นาย อนันต หอมทอง  ผูอํานวยการกองคลัง อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

153 นาง กาญจนติมณฑน สารสมัคร  ผูอํานวยการกองคลัง ทม. เดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี

154 นาง รุงตะวัน อินทรหอม  ผูอํานวยการกองคลัง ทต. คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี

155 นางสาว คําพาตย  บุญเอื้อ  หัวหนาสํานักปลัด ทม. แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

156 นาง รันดร บัวจูม  ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

157 นาย ลาชินทร  ตูมสี  ผูอํานวยการกองคลัง อบต. บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ใหโอนเขาบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏอยูในหนังสือ เทานั้น 

 

 
 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง 

คาลงทะเบียน จํานวน 89,000 บาท/คน (แปดหมื่นเกาพันบาทถวน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองทองถิ่น 

       สาขาบางกระบือ เลขที่บัญชี 018 – 258872 - 0 

หมายเหตุ : กรุณาสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียน พรอมรายละเอียด โดยใหระบุ 

ชื่อหลักสูตร , รุน , ชื่อ-นามสกุล , สังกัด , อําเภอ , จังหวัด , และเบอรโทรศัพท 

ของผูเขารับการฝกอบรม 

ลงในสําเนาใบโอนเงิน เพื่อใชในการออกใบเสร็จรังเงิน 

โดยสงเอกสารมาที่ QR Code กลุมอบรม จะมีเจาหนาที่ตอบกลับให 



แบบฟอรมการนําสงเอกสาร 

กรุณาสงมาที่ QR Code กลุมอบรม 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง 

รุนที ่14  

อบรมระหวางวันที่ 19 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................................... 

สังกัด.................................................................อําเภอ...................................................................... 

จังหวัด...............................................................เบอรโทร.................................................................. 

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง 

รุนที่ 14 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด เบอรโทรศัพท  











 
 

 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง   
 
 

เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันแรก - 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ/แนะนําหลักสูตร และการเตรียมความพรอม 
ผศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย/ผูอํานวยการโครงการ  

วันที่ 2 
วิชา การปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ และแผนฯ 12 

กับการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

วิชา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกับ
การปฏิบัติงานราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

กิจกรรมการละลายพฤติกรรม 
และการทํางานเปนทีม 

วันที่ 3 
การสอบวัดและประเมินผลกอนการฝกอบรม 

 
วิชา การกระจายอํานาจการปกครอง

ทองถิ่น                                            
สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 4 
วิชา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

: ปญหาและแนวทางการพัฒนาในอนาคต     
วิชา การบริหารจัดการบานเมือง 

และสังคมที่ดี                 
วิชา คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ

ผูบริหาร 

วันที่ 5 
วิชา ศาสตรกษัตริยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กับการทํางานพัฒนาที่ยั่งยนื 

วิชา แนวทางจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่นไปการปฏิบัติ 

สัมมนากิจกรรมกลุม 

 

***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 

 



 
 

 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง   
 
 

  เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันที่ 6 วิชา กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. (๑)                     

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

วิชา กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 
อปท. (๒)                       

สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 7 
สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/ 

พบอาจารยประจํากลุม 
สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/ 

พบอาจารยประจํากลุม 
สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 8 ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง (สัปดาหที่ ๑) 

วันที่ 9 วิชา กฎหมายและอํานาจหนาที่ของ อปท. 
วิชา กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

หนังสือเวียนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของทองถิ่น    

สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 10 
วิชา สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน และ พรบ.

อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

วิชา วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง 
ของไทย 

สัมมนากิจกรรมกลุม 

 
***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 



 
 

 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง   
 
 

  เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันที่ 11 วิชา การวางแผนและการบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์                                         

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

วิชา การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ                                                        สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 12 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะสั้น) ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะสั้น) วันที่ ๑ 

วันที่ 13 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะสั้น) ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะสั้น) วันที่ ๒ 

วันที่ 14 
สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/ 

พบอาจารยประจํากลุม 
สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/ 

พบอาจารยประจํากลุม 

วันที่ 15 ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง (สัปดาหที่ ๒) 

 

***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 
 



 
 

 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง   
 

 
  เวลา 

วัน 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันที่ 16 
วิชา กฎระเบียบการเบิก – จายของทางราชการ

เปรียบเทียบกับทองถิ่น 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

วิชา การบริหารความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบการคลัง การเงิน และการพัสดุ             

สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 17 
วิชา การจัดระบบงบประมาณ 

และการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ 
วิชา แนวทางปฏิบัติทางการเงิน การคลัง 

พัสดุและงบประมาณทองถิ่น 
สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 18 
วิชา แนวทางปฏิบัติทางการเงิน การคลัง พัสดุและ

งบประมาณทองถิ่น 
วิชา แนวปฏิบัติดานบริหารงานบุคคล  

กรณีศึกษา 
กีฬา/กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

วันที่ 19 
วิชา แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในการปฏิบัติงาน

ตามหลักสมรรถนะ            
วิชา ขอสังเกตและขอตรวจพบของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินตอ อปท.                   

สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 20 วิชา การเสริมสรางวินัยและปองกันความผิดทางวินัย         วิชา การบริหารความขัดแยง สัมมนากิจกรรมกลุม 

 

***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 

 



 
 

 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง   
 
 

 

***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 

 

เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันที่ 21 
สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/ 

พบอาจารยประจํากลุม 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/ 
พบอาจารยประจํากลุม 

วันที่ 22 ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง (สัปดาหที่ ๓) 

วันที่ 23 
วิชา การบริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร  
วิชา เทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงาน สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 24 วิชา เทคนิคการบริหารโครงการและการติดตามประเมินผล 
วิชา ผูนํายุคใหม : ความคิดกวางไกลใฝ

คุณธรรม                                     
สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 25 วิชา การวิเคราะหและแกไขปญหา                                                     วิชา การสรางและบริหารทีมงานคุณภาพ            
 

สัมมนากิจกรรมกลุม 
 



 
 

 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง   
 
 

 

***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 

 

เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันที่ 26 วิชา เทคนิคการสรางและพัฒนาเครือขาย                                                   

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

วิชา เทคนิคการสื่อสาร โนมนาวและเจรจา
ตอรอง                                         

สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 27 
วิชา แนวทางการจัดงานและปฏิบัติตนในพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับ

สถาบันพระมหากษัตริย 

วิชา สุขภาวะของนักบริหารกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ 
สัมมนากิจกรรมกลุม 

วันที่ 28 ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง (สัปดาหที่ ๔) 

วันที่ 29 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) 
 

ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๑ 
 

วันที่ 30 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๒ 



 
 

 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง   
 
 

  เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันที่ 31 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๓ 

วันที่ 32 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๔ 

วันที่ 33 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๕ 

วันที่ 34 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๖   

วันที่ 35 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) 
ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ระยะยาว) วันที่ ๗   

สัปดาหที่ ๕ 

 

***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 

 



 
 

 

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง   
 
 

เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันที่ 36 ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง (สัปดาหที่ ๕) 

วันที่ 37 วิชา ศิลปะการพูดและบรรยายสรุป        
สัมมนาการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ/ 

พบอาจารยประจํากลุม 

วันที่ 38 การสอบวัดและประเมินผล การสอบวัดและประเมินผล 

วันที่ 39 
การนําเสนอรายงานการศึกษาอบรม 

การวิพากษผลงานทางวิชาการ (ผลงานเดี่ยว) 
การนําเสนอรายงานการศึกษาอบรมการวิพากษผลงานทางวิชาการ (ผลงานเดี่ยว) 

วันที่ 40 
การนําเสนอรายงานการศึกษาอบรม 

การวิพากษผลงานทางวิชาการ (ผลงานกลุม) 
การนําเสนอรายงานการศึกษาอบรม 

การวิพากษผลงานทางวิชาการ (ผลงานกลุม) 

วันสุดทาย สรุป/การนําเสนอรายงานการศึกษาอบรม พิธีปดการศึกษาอบรม 

 

***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม
อนามัย  

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจาก
ภูมิลําเนาเพื่อเขารับการฝกอบรม  
 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน
รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของ
อาคาร โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งที่เขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 
องศาเซลเชียส จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครัด 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

6. ทุกเชากอนเขารับการฝกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน 
7. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 
8. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวน

เกี่ยวของเขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาต
ผูอํานวยการโครงการอยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 
 
 

 



 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด/ปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และวันพฤหัสบดี แตงกายดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัว วันพุธ วันศุกร วันเสาร วันอาทิตย  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 2 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 2 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 


