


ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ

1 กระบี่ เขาพนม อบต.เขาดิน น.ส.จรรยา จันทรเรืองฤทธิ์

2 กระบี่ อาวลึก ทต.แหลมสัก น.ส.ดวงเพชร แซวอง

3 กาญจนบุรี ทามะกา อบต.อุโลกสี่หม่ืน น.ส.นฤมน ยางทัด

4 กาญจนบุรี เมือง อบต.หนองหญา น.ส.อุทุมพร ศรุธวงษ

5 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.วังชะพลู น.ส.พรชุลี สุขคุม

6 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.โปงนํ้ารอน น.ส.มะลิวัลย เขมนกิจ

7 กําแพงเพชร เมือง อบต.นครชุม น.ส.กัญชลิกา เจริญศิลป

8 กําแพงเพชร ลานกระบือ อบต.ลานกระบือ น.ส.นาถนภา มากคิด

9 ขอนแกน กิ่ง อ.ซําสูง อบต.หวยเตย น.ส.ศิริวรรณ ไชยมูล

10 ขอนแกน ภูผามาน ทต.ภูผามาน น.ส.สุภารัตน ทิพรักษ

11 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.โนนธาตุ นางภัทราวดี ศรีสวัสดิ์

12 จันทบุรี ขลงุ อบต.บอเวฬุ น.ส.ภุชชงค บุญเจริญ

13 จันทบุรี โปงนํ้ารอน อบต.คลองใหญ นางสุกัญญา ระวีวัฒน

14 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.บางกระเจ็ด น.ส.พิชชานันท จรัสแผว

15 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.คลองบานโพธิ์ น.ส.จีรนันท แตงทอง

16 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.สมปอย นางกุญชร บวกไธสง

17 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.สมปอย น.ส.สวุรรณี สินขาว

18 ชัยภูมิ บานเขวา อบต.ลุมลําชี น.ส.สุคนธทิพย พาบุดดา

19 ชัยภูมิ เมือง อบต.กุดตุม นางสุวรรณี ชนะชัย

20 ชัยภูมิ เมือง อบต.หนองนาแซง น.ส.สุภาพร อินทรผล

21 ชัยภูมิ หนองบัวแดง อบต.กุดชุมแสง น.ส.บังอร พรมลา

22 เชียงราย เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล น.ส.ละมัย มะโนพรหม

23 เชียงราย เทิง อบต.สันทรายงาม น.ส.กัลยาณี ขัติยะ

24 เชียงราย เทิง อบต.หนองแรด น.ส.ณัฐณิชา ใจแกว

25 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.แมเปา นางศิรินาถ รินคํา

26 เชียงราย พาน อบต.ดอยงาม นางสทาน อวดกลา

27 เชียงราย พาน อบต.ทรายขาว นายสันธาน พันอาย

28 เชียงราย เวียงปาเปา อบต.แมเจดีย นายธีรวัฒน กันแกว

29 เชียงใหม ฝาง อบต.โปงนํ้ารอน น.ส.ดวงดาว เรือนเมืองใจ

30 เชียงใหม ฝาง อบต.แมขา นางมยุรี เตียวกุล

31 เชียงใหม แมแตง อบต.แมหอพระ น.ส.ธนัชชา ขจีไกรลาส

ชื่อ-สกุล
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32 เชียงใหม แมริม อบต.ช้ีเหล็ก น.ส.ดาริกา สุขใจ

33 เชียงใหม แมอาย อบต.แมอาย น.ส.ฝนทอง ใจมะสิทธิ์

34 เชียงใหม สะเมิง ทต.สะเมิงใต น.ส.ดาราวัลย พรชัยวิริยะกร

35 เชียงใหม สันปาตอง อบต.บานแม นายจักรกริช สุวรรณกูล

36 ตาก เมือง อบต.ปามะมวง นางจุรี ศิริยานนท

37 ตาก แมระมาด อบต.แมจะเรา น.ส.ทองใบ ขําเฟอง

38 ตาก แมระมาด อบต.สามหม่ืน นายวิโรจน เพชรรัตน

39 ตาก สามเงา ทต.สามเงา นางวรรณภา แกวโชน

40 ตาก สามเงา อบต.วังจันทร น.ส.สุพรรณี จอดมา

41 นครปฐม ดอนตูม อบต.บานหลวง นางรุงทิวา จินตนา

42 นครพนม ธาตุพนม อบต.นํ้าค่ํา วาที่ร.ต.กาสี ทาวนาง

43 นครพนม ศรีสงคราม อบต.บานเอื้อง น.ส.วราภรณ ศรีอนันต

44 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.โนนเมือง น.ส.ไพรินทร รักกุศล

45 นครราชสีมา คง อบต.เทพาลัย น.ส.จิราภรณ ล้ํากลาง

46 นครราชสีมา คง อบต.เมืองคง น.ส.จินดาพร สุขสมมนัส

47 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ดานเกวียน นางอุไรพร ทองเปลว

48 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.พันชนะ น.ส.อมรวรรณ วงษสีมา

49 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.หวยบง น.ส.รัชฎาภรณ ปองชารี

50 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.หวยบง น.ส.ศิริรัตน มีโพนทอง

51 นครราชสีมา ปกธงชัย อบต.บางแกว น.ส.ปรียาภรณ พลฉิมพลี

52 นครราชสีมา พิมาย อบต.ชีวาน น.ส.อรพินธ องคสกุลชูวงศ

53 นครราชสมีา เมือง ทต.หนองไผลอม นางปทมวรรณ เสมากลาง

54 นครราชสีมา เมือง อบต.สีมุม น.ส.ปนรัตน สิชรสําอาง

55 นครราชสีมา สีคิ้ว อบต.คลองไผ นางวันทิตา ไมยอทอ

56 นครราชสีมา สีคิ้ว อบต.คลองไผ นางจงรักษ คงเสมอ

57 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.ทุงข้ีเหล็ก นางสุภาวรรณ ขามโนนวัด

58 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.กงรถ น.ส.ศรีประภา แกวเจริญ

59 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.ทับสวาย นางกัลณี ดานทองหลาง

60 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.ชางซาย น.ส.เพ็ญพร โอษฐฤทธิ์

61 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.ขุนทะเล น.ส.พรพรรณ สําเนากาญจน

62 นครสวรรค เกาเลี้ยว อบต.หนองเตา นางสายชล ชายเขตการณ
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63 นครสวรรค ตากฟา อบต.ตากฟา น.ส.มะลิวัลย สุขสมัย

64 นครสวรรค บรรบตพิสัย อบต.ตาสัง นายเอกชัย สนใจ

65 นครสวรรค บรรบตพิสัย อบต.ทางิ้ว น.ส.นันทิดา หวางสกุล

66 บุรีรัมย กระสัง อบต.สูงเนิน น.ส.วันเพ็ญ กาละสิรัมย

67 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.บึงคําพรอย น.ส.สุวารินทร ทอดแสน

68 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย ทต.บางสะพานนอย น.ส.ออมใจ พรหมลาศ

69 ปตตานี ยะหร่ิง อบต.ตอหลัง น.ส.พรเพ็ญ นุนสง

70 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน อบต.ทับนํ้า นายศุกรอรุณ บุญมาศ

71 พะเยา กิ่ง อ.ภูซาง อบต.ทุงกลวย น.ส.สกุณา สิงหคะ

72 พะเยา เชียงคํา อบต.ฝายกวาง น.ส.ลําดวน พรมเทพ

73 พะเยา เชียงคํา อบต.แมลาว นางดวงเดือน ทองเพ็ชร

74 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต.ชาติตระการ น.ส.รัชณีวรรณ บัวองค

75 พิษณุโลก บางระกํา อบต.คุยมวง น.ส.จริยา ครามมี

76 พิษณุโลก บางระกํา อบต.คุยมวง นางสุมาพร เอี่ยมแกว

77 เพชรบูรณ เมือง อบต.สะเดียง นางจรรยา แกวพิกุล

78 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.วังโบสถ นางยุพา นวลจีน

79 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.ทาอิบุญ นางนันทพร หาญรักษ

80 แพร สูงเมน อบต.นํ้าซํา นางวันเพ็ญ วังคํา

81 แพร สูงเมน อบต.เวียงทอง น.ส.ปราถนาดี สารดี

82 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองแดง นางเบญจมาศ โพนชัย

83 มหาสารคาม เมือง อบต.ดอนหวาน น.ส.สุนิษา เดชศิริ

84 แมฮองสอน แมลานอย อบต.แมโถ นายจรูญ คําสูง

85 แมฮองสอน สบเมย อบต.แมสอด นางมยุรี พะยอมดง

86 แมฮองสอน ปาย อบต.แมอี้ นางศุภกร วันทาทราย

87 แมฮองสอน สบเสย อบต.แมสามแลบ นายคณาธิป ชัยวงค

88 ยะลา ธารโต อบต.คีรีเขต น.ส.สุนิสา นํ้าเจ็ด

89 ยะลา เมือง อบต.ยะลา น.ส.ณิชยากร นิตคง

90 ยะลา ยะหา อบต.บารุ นายเจาะสุกรีย เจาะมะ

91 รอยเอ็ด เชียงขวัญ อบต.พลับพลา น.ส.วิลัยพร พาพลงาม

92 รอยเอ็ด เสลภูมิ อบต.ศรีวิลัย นางทองปอน โพธิสุวรรณ

93 ราชบุรี เมือง อบต.หินกอง น.ส.อรวรรณ รุงโรจนมหาชัย
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94 ลําปาง แจหม อบต.ทุงผึ้ง น.ส.รุงอรุณ แลวฤทธิ์

95 ลําปาง เมืองปาน อบต.ทุงกวาว น.ส.ภัทรวดี วิบูลสมบัติ

96 ลําพูน บานธิ ทต.บานธิ น.ส.กันยา เตชะเลิศพนา

97 ลําพูน เมือง อบต.ตนธง นางทัศนีย บัวแกวเกิด

98 ลําพูน แมทา อบต.ทาแมลอย นางศตกมล ยานะวิน

99 เลย ทาลี อบต.หนองผือ น.ส.พิศชาภรณ สระแกว

100 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.หนองแวง นางอญัชลี แสงสวาง

101 ศรีสะเกษ น้ําเกลี้ยง อบต.นํ้าเกลี้ยง นางจุฑาทิพย ศรีหงษ

102 ศรีสะเกษ เมือง อบต.ซํา น.ส.นรินทรทิพย บุญสง

103 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.ศรีแกว น.ส.จารุณี จันทะมัน

104 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.สระกําแพงใหญ น.ส.รัตนา ผาผิวดี

105 สงขลา เทพา อบต.สะกอม นายกําธร ทองสีขาว

106 สงขลา สะบายอย อบต.เขาแดง นางศิรกานต หะรัตพันธ

107 สมุทรปราการ บางบอ อบต.เปร็ง นางญานิศา ยางจาน

108 สมุทรปราการ เมือง อบต.แพรกษาใหม น.ส.วาสนา ปญญาธงชัย

109 สมุทรสาคร บานแพว อบต.หลักสาม น.ส.สุวรรณี กิ่งทอง

110 สระบุรี หนองแซง อบต.หนองหัวโต นางธนิดา พิมพาศรี

111 สิงหบุรี คาบางระจัน อบต.โพทะเล น.ส.ยุวเรศ ยวงเงิน

112 สุโขทัย บานดานลานหอย อบต.วังตะคลอ น.ส.พรเพ็ญ กลเรียน

113 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.ในเมือง น.ส.นิภา ชูกําลัง

114 สุพรรณบุรี อูทอง อบต.พลับพลาไชย นางวราภรณ โพธิพล

115 สุราษฎรธานี ทาชนะ ทต.ทาชนะ นางปริญญา โสภาบุญ

116 สุรินทร ชุมพลบุรี อบต.ศรีณรงค นางจิราภรณ บูรณสนิท

117 สุรินทร ปราสาท อบต.กังแอน นางอุรุวรรณ อินทรแปลง

118 สุรินทร เมือง อบต.แสลงพัน น.ส.ธิติมา เพิ่มพัก

119 สุรินทร สําโรงทาบ อบต.เสม็จ นางชุลีพร นวฤกษ

120 หนองคาย กิ่งอ.โพธิ์ตาก อบต.โพธิ์ตาก นางอมรรัตน ศักขาพรม

121 หนองคาย ทาบอ อบต.นาขา น.ส.ยุวภา เตนาวงศ

122 หนองคาย ศรีเชียงใหม อบต.พานพราว น.ส.ณัฐธันยา หนองบัว

123 หนองคาย ศรีเชียงใหม อบต.หนองปลาปาก น.ส.อุมาพร ณ หนองคาย

124 หนองคาย สังคม อบต.นางิ้ว นางสายใจ มีผล
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125 อํานาจเจริญ พนา อบต.พนา นางขวัญจิรา มณีสาย

126 อํานาจเจริญ พนา อบต.พระเหลา นางสงวน บรรลือ

127 อุตรดิตถ ทองแสนขัน อบต.นํ้าพี้ นางนัชรี เทพทองคํา

128 อุตรดิตถ ทองแสนขัน อบต.ผักขวง น.ส.สาวิตรี นันเขียว

129 อุตรดิตถ ทาปลา ทต.ทาปลา น.ส.เปรมวดี สุคํา

130 อุตรดิตถ พิชัย อบต.บานนารา น.ส.พรทิพย ถนอมทรัพย

131 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.หนองผือ น.ส.สุรียรัตน หองแซง

132 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.เปา น.ส.ฐิตาพร ศุภสุข

133 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อางศิลา นางบัวหลวง บุญเนตร



หนังสือตอบยืนยันเขารับการศึกษาอบรม 
 

 ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดศึกษาอบรม
หลักสูตร............................................................................ 
 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว.....................................ตําแหนง........................................ 
สังกัด (อบต./เทศบาล/อบจ) ........................ อําเภอ................................................................
จังหวัด.................................ขอยืนยันเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร.................................... 

 รุนที่ .......... ระหวางวันที่ .................................................................................. 

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดโดยตรง สํานักงาน ....................................................... 
 โทรสาร ......................................................... 
 โทรศัพทเคลื่อนที่ ........................................... 

 

 (ลงชื่อ) .......................................................... 

      (.........................................................) 

 ตําแหนง......................................................... 

ผูบังคับบัญชาอนุญาตใหเขารับการศึกษาอบรม 

 (ลงชื่อ) .......................................................... 

      (.........................................................) 
          ตําแหนง......................................................... 
 
 
หมายเหตุ สงหนังสือตอบยืนยันได 
 

1. ทางไปรษณียสงถึงสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ถ.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12110 

2. ทางโทรศัพทหรือโทรสารหมายเลข 0-2577-4707-8, 0-2577-6615 
 



การเตรียมตวัเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ 
 
การรายงานตัว  ตามวัน เวลา และสถานที่ทีก่ําหนดไวในหนังสือเรียกตวั 
 

การเตรียมตวัใหถือปฏิบตัิโดยเครงครัดเพื่อเปนแนวทางเดียวกัน ดังน้ี 
1. ภาพถายเครื่องแบบหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 น้ิว 2 รูป 
2. (ชาย) กางเกงขายาวสีดําหรือกรมทา เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว อยางนอย 3 ชุด 
3. (หญิง) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสัน้/ยาว กระโปรงสีดําหรือกรมทา อยางนอย 3 ชุด 
4. รองเทาหนังหุมสน/หุมขอ สีดํา 
5. กางเกงวอรมสีดําหรือกรมทาขายาว อยางนอย 2 ตัว 
6. เสื้อกีฬาสีขาวลวน แขนสั้นมีปก อยางนอย 2 ตัว 
7. รองเทาผาใบ/ ถุงเทา สีขาวลวน สําหรับเลนกีฬา 
8. อุปกรณเครื่องเลนกีฬาตามถนัด 
9. ของใชสวนตัวที่จําเปน 
10. เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว (สําหรับพิธีเปด-ปด) 
11. เสื้อยืดคอปกสีเหลือง อยางนอย 2 ตัว 
 

การแตงกายระหวางการฝกอบรม 
   ชาย  แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น (สีแดง) กางเกงสีดํา หรือกรมทา 
   หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงสีดํา หรือกรมทา ผูกเนคไทของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น (สีแดง) 
   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดเตรียมเนคไทสําหรบัผูเขารบัการฝกอบรมทุกคน 
 
การชําระเงินคาลงทะเบยีน ชําระเปนเงินสดในวันรายงานตัว 
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