




ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล
1 กาญจนบุรี หวยกระเจา อบต.หวยกระเจา นายสายันต จินดาพันธุ
2 กาญจนบุรี เมือง อบต.ปากแพรก นางณพมน หรินสวัสดิ์
3 กาฬสินธุ หนองกุงศรี อบต.หนองหิน น.ส.วาสนา เนื่องชัยยศ
4 กาฬสินธุ ยางตลาด ทต.ยางตลาด นางเบญญาลักษณ ชัยหอม
5 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.พรานกระตาย น.ส.นฤมล จุตตะโน
6 ขอนแกน กิ่งอ.โคกโพธิ์ชัย ทต.บานโคก นายสถิตย มูลมืด
7 ขอนแกน แวงใหญ อบต.โนนสะอาด น.ส.เบญจมาศ เนื่องสมศรี
8 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.หนองแตน นายสุพัฒน ทองจันทร
9 ขอนแกน อุบลรัตน อบต.บานดง นายบุญเกิด มณฑล

10 ขอนแกน อุบลรัตน อบต.โคกสูง น.ส.เกวลิน เปนนวล*
11 ขอนแกน นํ้าพอง อบต.มวงหวาน นางศิริวรรณ สิงหบุญมี
12 ขอนแกน อุบลรัตน อบต.เขื่อนอุบลรัตน น.ส.อภิญญา พรมจาย
13 ขอนแกน ภูเวียง อบต.ทุงชมพู น.ส.ไพรวรรณ จันโส
14 ขอนแกน กิ่งอ.ซําสูง ทต.ซําสูง นางอมรินทร อภัยภักดิ์
15 ชัยนาท สรรพยา อบต.หาดอาษา นางณัฎฐากร แสนวงศ
16 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.ผักปรัง นางวริศรา จันทะศิลา
17 เชียงราย เชียงของ อบต.สถาน นางบัณฑรวรรณ ยุงสันเทียะ
18 เชียงราย เมือง อบต.แมขาวตม นางนิตยา หนอแกว
19 เชียงราย แมสาย อบต.เกาะชาง น.ส.ณัฐชา วิญญาวัฒน
20 เชียงราย แมสาย อบต.แมสาย น.ส.ประทุมพร ยะพิพะ
21 เชียงราย เชียงของ อบต.เวียง นางกัญญานัฐ จันตะคาด
22 เชียงใหม เมือง ทม.เชียงใหม น.ส.ธนิดา กองชัย
23 เชียงใหม แมวาง อบต.ทุงรวงทอง นายศราวุฒิ มหาโพธิ์
24 ตาก แมสอด อบต.ทาสายลวด น.ส.ยุพิน ปงรังษี
25 นครนายก ปากพลี อบต.ปากพลี นางจงรักษ ตนกันยา
26 นครพนม ศรีสงคราม ทต.ศรีสงคราม น.ส.สายลม เกตุใส
27 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว อบต.ระเริง นายภัทรกร วาป

รายชื่อผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุนที่  4
ระหวางวันที่   16 ตุลาคม  - 10 พฤศจิกายน 2549 

ณ  โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี



28 นครราชสีมา บัวใหญ อบต.เสมาใหญ นายธิติพงษ เลไธสง
29 นครราชสีมา เมือง อบต.โคกสูง น.ส.ทนกฤตา บัวทอง
30 นครราชสีมา แกงสนามนาง อบต.โนนสําราญ นายเฉลิมเกียรติ บุญคํา
31 นครสวรรค ทาตะโก อบต.ดอนคา นายยงยุทธ จิตตธรรม
32 บุรีรัมย พลับพลาไชย อบต.ปาวัน นายสวง สมนึกตน
33 บุรีรัมย พลับพลาไชย อบต.จันดุม น.ส.ธัญญลักษณ นาคสุข
34 บุรีรัมย บานใหมไชยพจน ทต.บานใหม นายจิรวัฒน ปานชาติ
35 บุรีรัมย เมือง อบต.บานยาง นายชวลิต ชุมพลวงศ
36 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.สวนพริก นายวีระ บุตรอุดม
37 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บานสราง น.ส.วิภารัตน แสงรัสมี
38 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง ทต.โพธิ์ประทับชาง น.ส.สุภาภรณ สุขวานิชย
39 พิษณุโลก บางกระทุม ทต.เนินกุม น.ส.ขวัญหญิง ศรีบานคลอง
40 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.วงฆอง นางอภิรดี สอนจันทร
41 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก น.ส.นิภัทรา หอมสะอาด
42 มหาสารคาม วาปปทุม อบต.ขามปอม น.ส.ไพรินทร ราชแสง
43 มหาสารคาม เมือง อบต.แกงเริงจาน น.ส.จิราภรณ สวางพฤกษ
44 มหาสารคาม นาเชือก อบต.สันปาตอง น.ส.ปวันรัตน ทดชุม
45 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต.หัวชาง นางกฤษณ สมุทรศรี
46 รอยเอ็ด ประทุมรัตน อบต.หนองแคน น.ส.วิภาพร พรวิ เศษศิริกุล
47 รอยเอ็ด เมือง อบต.นาโพธิ์ นางกรรณิการ จันทะเขต
48 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.บานดู น.ส.ประนอม ลอยครบุรี
49 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.หนอม น.ส.อุบลรัตน ลาพัง
50 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย อบต.คําพุอูง นางนุรักษ ประดับกรณ
51 รอยเอ็ด เมือง อบจ.รอยเอ็ด นายพิทักษ ปุยฝาย
52 รอยเอ็ด เมยวดี อบต.ชมสะอาด น.ส.ณัฐพร สายบุงคา
53 รอยเอ็ด เมือง อบต.ปอพาน นางชุติภา สุรเสน
54 รอยเอ็ด เมยวดี อบต.ชุมพร น.ส.จุฑาทิพย พลเยี่ยม
55 รอยเอ็ด กิ่งอ.เชียงขวัญ อบต.พลับพลา นายปฎิวัติ ปราบมนตรี
56 รอยเอ็ด เสลภูมิ อบต.นางาม นายวีระศักดิ์ นอยหางหวา
57 รอยเอ็ด จังหาร อบต.ปาผา น.ส.สาวิตรี พรมลี
58 ราชบุรี บานโปง อบต.เบิกไพร นางชุลีกร ปูแตงออน



59 ราชบุรี เมือง อบต.เจดียหัก น.ส.ชูศรี สะพรั่ง
60 ราชบุรี จอมบึง อบต.แกมอน นางปาริชาติ อุประ
61 ราชบุรี เมือง ทต.หลักเมือง น.ส.ศิริอาภรณ เจริญรัตน
62 ราชบุรี เมือง อบต.คุงกระถิน นางอรุณศรี นวลนาง
63 ลําปาง เมืองปาน อบต.แจซอน น.ส.ชนาการ บุญทาคํา               
64 ลําปาง แมทะ อบต.สันดอนแกว นายนรุธ เมืองโคตร
65 ศรีสะเกษ โนนคูน อบต.เนินคอ นายอาทิตย ดีเลิศ
66 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต.หัวเสือ นายสรากร สารชาติ
67 ศรีสะเกษ กันทรลักษ อบต.สวนกลวย น.ส.พิศมัย เสริมศรี
68 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.หนองบัวคง นางอมรรัตน ขันธบุตร
69 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.สวางแดนดิน น.ส.พจณี กุลชาติ
70 สงขลา สะเดา อบต.พังลา น.ส.ศิรินันท บุญพิทักษ
71 สงขลา สทิงพระ อบต.ชุมพล น.ส.สุรัสดา ธรรมานนท
72 สมุทรปราการ เมือง อบต.แพรกษาใหม นางกานดา มังคละ
73 สิงหบุรี บางระจัน อบต.ฟกทัน นายสุพสิทธิ์ ตระกูลปาลย
74 สิงหบุรี คายบางระจัน อบต.ทาขาม น.ส.วราภรณ ทิพยพิงค
75 สิงหบุรี เมือง อบต.ตนโพธิ์ นางวันวิสาข แสงดาว
76 สุโขทัย ทุงเสล่ียม อบต.เขาแกวศรีสมบูรณ นางจารุณี นาตัน
77 สุพรรณบุรี ศรีประจันต อบต.ศรีประจันต น.ส.ดินดาพร ทองมอญ
78 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต.หวยคันแหลม นางปนฤทัย พวงพิกุล
79 อํานาจเจริญ เมือง อบต.นาผือ น.ส.พิษณุ ทาตะชัย
80 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.หนองไฮ นางศรีประภา นนทพละ
81 อุดรธานี นํ้าโสม ทต.นํ้าโสม น.ส.อรวรรณ ชื่นวานร
82 อุดรธานี กิ่งอ.ประจักษศิลปาคม อบต.หวยสามพาด น.ส.มยุรี สุดชา
83 อุดรธานี หนองหาร ทต.บานเชียง น.ส.พิชชญา โยธาพล
84 อุดรธานี หนองหาร ทต.หนองเม็ก นายอิทธิพล โพธิราชา
85 อุดรธานี หนองวังซอ ทต.หนองออโนนหวาย นายเดชา ศรีปดตา
86 อุบลราชธานี กิ่งอ.นาเยีย ทต.นาเยีย น.ส.ทรรศนีย นนธิจันทร
87 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บัวงาม นายปฐมพงษ ไชยพิมพ
88 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.โพนงาม นายเผด็จชัย สุพิมภพ
89 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บานแมด นายพรสวรรค สุขยิ่ง



90 อุบลราชธานี บุณฑริก ทต.บุณฑริก น.ส.วราภรณ ดาวัลย
91 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.โนนพอ นางเสาวลักษณ พันธจรูญศักดิ์
92 อุบลราชธานี เมือง อบต.หนองขอน นางณัฐสุดา ชัยฑวังกูล
93 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.ไหลทุง นายเลิศศักดิ์ สุดภา
94 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โนนกุง นายแสนคม วรรณเดช
95 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.ขามเตี้ย น.ส.สสิธร จิตหนักแนน
96 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.นาพิน น.ส.สุภาพ การประสบ
97 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.เซเปด นางกุหลาบทิพย เสตพันธุ
98 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.หนองเตา นางสุภัตรา กงประโคน
99 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว นางเบญจมาพร ศรีจันทร

100 อุบลราชธานี กุดขาวปุน อบต.หนองพันนํ้า น.ส.อุไรวรรณ บุญลุ
101 อุบลราชธานี กิ่ง อ.วีระวงศ อบต.สวาง น.ส.สมจิต มากดี
102 อุบลราชธานี เขมราช อบต.นาแวง น.ส.อรุณี สีทอง
103 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.คูเมือง นางอุไร ชาญจิตร
104 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร อบต.โพธิ์ไทร นางจิระดา สุยะรา
105 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.โนนสมบูรณ น.ส.อนงค บุญถม
106 อุบลราชธานี โขงเจียม ทต.บานดาน นายประกาศิต สมสะอาด
107 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย น.ส.จุฬาลักษณ คําแหง
108 อุบลราชธานี กิ่งอ.นํ้าขุน อบต.ไพบูลย นายสวาท นัยนิตย



 
 

หนังสือตอบยืนยันเขารับการศึกษาอบรม 
 

ตามที่สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ไดจัดศึกษาอบรมหลักสูตร 
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     (ลงชื่อ)............................................................................... 
      (.....................................................................) 
      ตําแหนง........................................................................... 
 
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  
 

***************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


