




ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด
1 กาฬสินธุ หวยเม็ก อบต.ทรายทอง นางเกศฎาพร ภูพานเพชร
2 กาฬสินธุ สามชัย อบต.หนองชาง น.ส.วรรณภา เกลี้ยงรส
3 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.คุยบานโอง น.ส.สุวรรณี กระตายทอง
4 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ลานกระบือ น.ส.กิตติมาภรณ ปฏิพัทธไพบูลย
5 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.บานซอง น.ส.บัณฑิตา บัวนาค
6 ชลบุรี เสม็ด อบต.เสม็ด นางสุวภัทร ชาญไขรัศมี
7 ชุมพร ทาแซะ อบต.รับรอ น.ส.อํานวยพร สิทธิคง
8 ชุมพร ละแม อบต.ทุงหลวง น.ส.วาสนา ชูสวัสดิ์
9 เชียงราย แมสรวย อบต.เจดียหลวง น.ส.สรัลพร ศรีวรรณา
10 เชียงใหม เชียงดาว เมืองนะ นายวิทวัส กาแกน
11 เชียงใหม แมวาง อบต.แมวัน นางชมพูวดี วงศสถาน
12 เชียงใหม พราว อบต.เขื่อนผาก นางการะเกด ทักษิณ
13 นครนายก ปากพลี อบต.ปากพลี น.ส.สุนิสา ลาเลิศ
14 นครนายก องครักษ อบต.บางลูกเสือ น.ส.ณัฐณิชา ผลประสาท
15 นครพนม เรณูนคร อบต.นางาม นายภานุวัฒน แสงกลา
16 นครราชสีมา จักราช อบต.คลองเมือง น.ส.จุฑาภรณ หนายโสก
17 นครราชสีมา โนนไทย ทต.โคกสวาย นางนลินทิพย เตียนพลกรัง
18 นราธิวาส ระแงะ ทต.มะรือโบตก น.ส.อรุณี จันทรแกว
19 นาน นาหมื่น อบต.นาทะนุง น.ส.กัญญาณัฐ กณธี
20 บุรีรัมย หนองกี่ อบค.ทุงกระเต็น นางสุดารัตน แพงคํา
21 ประจวบคีรีขันธ กิ่งอ.สามรอยยอด อบต.ศาลาลัย น.ส.ศิรินยา วงษาเภา
22 ปตตานี สายบุรี อบต.แปน น.ส.พะเยาว เพชรโชติ
23 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.เชียงรากนอย นายไมตรี แยมสี
24 พะเยา เชียงคํา อบต.หยวน น.ส.มลิวัลย ประวัง
25 พะเยา เชียงคํา อบต.รมเย็น น.ส.นิตยา มุตมัง
26 พังงา เกาะยาว อบต.เกาะยาวใหญ น.ส.รัตนา ขวัญคง
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ณ อาคารสัมมนาคาร สหกรณออมทรัพย ปค. ถ.ราชสีมา ดุสิต กทม.
ชื่อ-สกุล



27 พิจิตร เมือง อบต.โรงชาง น.ส.เนตรนภา โกฉิม
28 พิจิตร โพทะเล อบต.ทาขมิ้น น.ส.จิราวรรณ โฉมจันทร
29 พิจิตร ตะพานหิน อบต.ทับหมัน น.ส.ประทีป กล่ินทอง
30 พิษณุโลก บางระกํา อบต.วังอิทก น.ส.อัญชลี เสืออํ่า
31 เพชรบูรณ ศรีเทพ ทต.สวางวัฒนา นางกาญจนา สุทธิซอสกุล
32 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.ลาดแค น.ส.มนัสพร คําอาง
33 ภูเก็ต ถลาง อบต.เชิงทะเล นายสุนทร ชมพล
34 ภูเก็ต ถลาง อบต.เชิงทะเล นางอารี ยาดี
35 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ยางนอย น.ส.กานวิศา สุมาลี
36 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเรือ นางนันทยา ลาวัดพรม
37 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.แวงดง น.ส.สุภาพร ประทุมภักดิ์
38 มหาสารคาม กิ่งอ.กุดรัง อบต.เลิงแฝก นายสุวรรณ นามมุงคุณ
39 มุกดาหาร วานใหญ อบต.วานใหญ น.ส.ปราณี จันฤาไชย
40 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.ชะโนดนอย น.ส.พรทิพย เหลาแตว
41 มุกดาหาร เมือง อบต.คําอาฮวน นางบุรันตรี จันทรวิมล
42 แมฮองสอน สบเมย อบต.กองกอย น.ส.ณัฐฐาพร เจริญวนา
43 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.บากเรือ นางสกาวรัตน บุญพร
44 รอยเอ็ด เมืองสรวง อบต.คูเมือง นายประกาศิต ฝายขันธ
45 รอยเอ็ด เสลภูมิ อบต.นางาม นายพิณ แปนสุขา
46 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.หัวโทร นางพรทิพย เกษามา
47 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย อบต.ขามเตี้ย นายปริญญา หันไชยศรี
48 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต.ดงแดง นางธัญญลักษณ ทองทา
49 รอยเอ็ด เมือง อบต.หนองแกว นางรัตนวดี จอมคําสิงห
50 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.หนองใหญ น.ส.พรพรรณ เอื้อกิจ
51 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.พนมไพร นายมานิตย คงปญญา
52 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.โพธิ์ทอง นางกรรณิการ ประมูลจักโก
53 รอยเอ็ด เมือง อบต.รอบเมือง นางสรวงสุดา หอมกล่ิน
54 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.หนองแวงควง น.ส.ภัทรา แกวเหลายูง
55 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.กุดนํ้าใส น.ส.นันทะนา ธราวุธ
56 ระยอง เมือง อบต.กะเฉด นางถนอมจิตต ใจสะอาด
57 ระยอง นิคมพัฒนา อบต.นิคมพัฒนา น.ส.สุรีรัตน บูระพา



58 ราชบุรี บานโปง อบต.เบิกไพร น.ส.ศศิวิมล ใจชื่น
59 ราชบุรี เมือง อบต.คุงกระถิน น.ส.อนงคลักษณ โกมศรี
60 ราชบุรี สวนผ้ึง ทต.บานชัฎปาหวาย นางนวลพร ทวีชัย
61 ราชบุรี โพธาราม อบต.ขําแระ นางพนารัตน เทพวีระ
62 ราชบุรี เมือง ทม.ราชบุรี นางวริศรา จารีวัชระ
63 เลย เชียงคาน อบต.จอมศรี น.ส.อําภา สิงหลา
64 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.หนองบัวดง นางพูนทรัพย นาคาแกว
65 สกลนคร วานรนิวาส อบต.คอนสวรรค น.ส.ปยะพร จางวาง
66 สกลนคร พังโคน อบต.ไฮหยอง นายโยธิน พันโสภาพ
67 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.บานถอน นางอภิญญา ศรีปทุม
68 สงขลา ระโนด อบต.พังยาง นางพัชนี สุวรรณปราการ
69 สมุทรปราการ เมือง อบต.เทพารักษ น.ส.นิภาพร วารนัด
70 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ยี่สาร น.ส.จรัสพร ใจคํา
71 สระแกว กิ่งอ.โคกสูง อบต.โคกสูง นางมาลาพร สุวรรณคํา
72 สระบุรี หนองแค อบต.กุมหัก น.ส.จิราภรณ ไพรสวาง
73 สระบุรี หนองแซง ทต.หนองแซง น.ส.หน่ึงนอง รมเย็น
74 สระบุรี หนองแซง ทต.หนองแซง นางจรรยา ไชยณรงค
75 สิงหบุรี อินทรบุรี อบต.อินทรบุรี น.ส.กันยา มาระจันทร
76 สิงหบุรี พรหมบุรี ทต.บางนํ้าเชี่ยว น.ส.อุมาพร แสงนุมพงษ
77 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย อบต.ทะเลบก น.ส.กาญจนา แนมโส
78 สุพรรณบุรี ภูเวียง ทต.ภูเวียง นางปทิตตา ศรรุง
79 สุพรรณบุรี บางปลามา อบต.ไผกองดิน น.ส.จุฑามาศ พันธุพราน
80 สุราษฎรธานี เวียงสระ อบต.คลองสงวน น.ส.สุปราณี พรหมรุง
81 สุราษฎรธานี ทาชนะ อบต.คลองพา นางจันทิมา พุทธลักษณ
82 สุราษฎรธานี ทาชนะ อบต.คลองพา น.ส.สายสมร แปนมีเพ็ชร
83 สุราษฎรธานี บานนาสาร อบต.นํ้าพุ น.ส.ฉวีวรรณ บุญชูดํา
84 สุราษฎรธานี พนม อบต.พลูเถื่อน นายวีรศักดิ์ ทองญวน
85 สุรินทร บัวเชด อบต.สะเดา น.ส.บังออน เรียงเงิน
86 สุรินทร จอมพระ อบต.เปนสุข นางเสาวณีย พรหมบุตร
87 หนองคาย กิ่งอ.รัตนะ อบต.รัตนวาป น.ส.ขวัญหทัย จิตพิไล
88 หนองคาย เมือง อบต.กวนวัน น.ส.ธิดาทิตย หลอวัฒน



89 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.หนองสามสี น.ส.ยุพิน จันทรถอด
90 อุดรธานี กุดจับ ทต.กุดจับ น.ส.พัชรินทร ไปลงูเหลือม
91 อุดรธานี นํ้าโสม ทต.นํ้าโสม น.ส.ดวงใจ สาริยา
92 อุดรธานี หนองหาน ทต.หนองเม็ก น.ส.จารุณี วังหอม
93 อุดรธานี เพ็ญ อบต.โคกกลาง น.ส.ทิพวิภา ลือเล่ือง
94 อุตรดิตถ ทาปลา อบต.จริม น.ส.ผกามาศ จงอยูสุข
95 อุทัยธานี ทัพทัน อบต.หนองสัก น.ส.วิลาวัลย ตันพรหม
96 อุบลราชธานี สิรินธร ทต.ชองเม็ก นางศิรินันท คูณภาค
97 อุบลราชธานี กิ่งอ.ตาลสุม อบต.ตาลสุม น.ส.รัชนี ทองวันดี
98 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.สามคํา น.ส.รัชนี อนุรักราษฎร
99 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.ลาดหวาย น.ส.ปนัดดา จันทะเวช
100 อุบลราชธานี กุดขาวปุน อบต.โนนสวาง น.ส.อัญชลินทร แสนทวีสุข



 
 

หนังสือตอบยืนยันเขารับการศึกษาอบรม 
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หมายเหต ุ สงหนังสือตอบยืนยันได 
  1.ทางไปรษณียสงถึง สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น ถ.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุร ี 
จ.ปทุมธาน ี12110 
  2.ทางโทรศพัทหรือโทรสาร (FAX)  0 -2577 -4707 – 8, 0 -2577-6615 
  3.ทางโทรศพัทเคลื่อนที่ 0 -1174 – 3772 อภิชา จินดาสวสัด์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การเตรยีมตวัเขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตาง ๆ 
 
การรายงานตัว  ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ําหนดไวในหนังสือเรียกตัว 

การเตรยีมตวั  1. ภาพถายเครื่องแบบหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิว้ 2  รูป 
   2. (ชาย) กางเกงขายาวสีดําหรือกรมทา เสือ้เชิ้ตสีขาวแขนยาว อยางนอย 3 ชุด 
   3. (หญงิ) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดําหรือกรมทา อยางนอย 3 ชุด 
   4. รองเทาหนงัหุมสน / หุมขอ สีดํา 
   5. กางเกงวอรมสีดําหรือกรมทาขายาว อยางนอย 2 ตัว 
   6. เสื้อกฬีาสีขาวลวน แขนสัน้มีปก อยางนอย 2 ตัว 
   7. รองเทาผาใบ / ถุงเทา สีขาวลวน สําหรับเลนกฬีา 
   8. อุปกรณเครื่องเลนกีฬาตามถนัด 
   9. ของใชสวนตัวที่จาํเปน 
   10.เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว (สําหรบัพิธีเปด – ปด) 
   11.เสื้อยืดสีเหลืองคอปก อยางนอย 2 ตัว 

   * สําหรับเนคไท ใหผูเขารับการอบรมมาซื้อที่สถานที่ฝกอบรม  
การแตงกายระหวางการศึกษาอบรม    
       ชาย  แตงกายเสื้อเชิต้สีขาวแขนยาว ผูกเนคไทของสถาบนัพัฒนาบุคลากร 

ทองถิน่(สีแดง)กางเกงสีดํา หรือกรมทา 
       หญงิ แตงกายเสื้อเชิต้สีขาว กระโปรงสีดํา หรือกรมทา 
   
การชาํระเงินคาลงทะเบยีน   ใหจายเปนเงนิสด ในวนัรายงานตัวตามจํานวนที่กาํหนดไวในหลักสูตร  
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