


ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ

1 กระบี่ เกาะลันตา อบต.ศาลาดาน นายอนันต แดงกุล

2 กระบี่ ดอนตาล อบต.ทับสิทธิ์ นางวิภารัตน ชุนจันทร

3 กระบี่ ปลายพระยา อบต.ปลายพระยา น.ส.โสภาวรรณ คงปาน

4 กระบี่ เมือง ทม.กระบี่ นางปราณี นักรอง

5 กระบี่ อาวลึก อบต.แหลมสัก น.ส.สุนีย กองขาวเรียบ

6 กาญจนบุรี ทามะกา ทต.ทามะกา นางเกยูร ตอติด

7 กาญจนบุรี พนมทวน อบต.หนองสาหราย นางศศิธร จํานงกุล

8 กาฬสินธุ กมลาไสย อบต.เจาทา ส.อ.ปรัญชา ศรีเสนพิลา

9 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.โพธิ์ทอง น.ส.ไพรัตน บัวเถื่อน

10 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.หวยย้ัง น.ส.กรกนก หญายาม

11 กําแพงเพชร เมือง ทต.นครชุม น.ส.รจนา แตงทอง

12 กําแพงเพชร เมือง ทต.นครชุม น.ส.นิริศรา พัดวี

13 ขอนแกน กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย ทต.บานโคก นางบุษญา สุริโย

14 ขอนแกน ชุมแพ อบต.ชุมแพ น.ส.กมลรัตน อานแดง

15 ขอนแกน เมือง อบต.ดอนหัน น.ส.สมพิศ อุปถัมย

16 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.ทาสะอาน น.ส.หัทยา ผดุงผล

17 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.บางวัว น.ส.นฤมล สัยวิจิตร

18 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต.ทุงสะเดา น.ส.กิ่งแกว เมฆสุวรรณ

19 ชลบุรี กิ่ง อ.เกาะจันทร ทต.ทาบุญมี นางเบญญาภา ภูวกาญจนาลัย

20 ชลบุรี บานบึง อบต.หนองบอนแดง นายธีระ ตันประเสริฐ

21 ชลบุรี เมือง อบจ. นางสุวรรณา ครวญเชียงเพ็ชร

22 ชัยภูมิ คอนสวรรค อบต.หวยไร นายเทพพนม ปาเปา

23 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค ทต.บําเหน็จณรงค น.ส.วรรณิภา ไขชัยภูมิ

24 ชัยภูมิ หนองบัวแดง อบต.หนองบัวแดง นางวิณิชชา ลาดเสนา

25 เชียงราย เมือง ทต.บานดู ส.อ.อวิรุทธิ์ ปนตา

26 เชียงราย เมือง อบต.ทาสาย น.ส.สุปรียา กันทะ

27 เชียงราย แมจัน ทต.จันจวา น.ส.รัชฏา คําหลาทราย

28 เชียงราย แมลาว อบต.ปากอดํา น.ส.ขวัญเรือน พรหมศรี

29 เชียงราย แมสาย ทต.หวยไคร นายภาณุมาศ งามหนองออ

30 เชียงราย เวียงปาเปา ทต.เวียงปาเปา น.ส.บัวลอง ปญญ

ชื่อ-สกุล
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31 เชียงใหม แมวาง อบต.ดอนเปา น.ส.พิกุล วรรณประสิทธิ์

32 เชียงใหม แมอาย ทต.แมอาย น.ส.ดารัตน คามะวิถี

33 เชียงใหม แมอาย อบต.บานหลวง นางอัสนีพร ณ ลําปาง

34 ตรัง กันตัง อบต.บางหมาก น.ส.วรรณา ยะฝา

35 ตรัง สิเกา อบต.ไมฝาด น.ส.ชุรี เรืองสุข

36 ตรัง หวยยอด อบต.ปากแจม นางสุปราณี จีนปาน

37 ตราด เขาสมิง ทต.เขาสมิง น.ส.อาภากร เคหัง

38 ตาก พบพระ อบต.พบพระ นายอัทธพงศ เจียมศิริ

39 นครนายก เมือง อบต.พรหมณี นางพนารัตน บุญรอดอยู

40 นครปฐม บางเลน อบต.หนองกระทุม นางอริสรา ยุติศรี

41 นครปฐม สามพราน อบต.บางเตย นางอุทัยวรรณ อินเกตุ

42 นครพนม นาแก อบต.นาเลียว น.ส.กนกนิตย วงษผัน

43 นครราชสีมา ประทาย อบต.โคกกลาง น.ส.สุนันทา คงเสือ

44 นครราชสีมา พิมาย อบต.สัมฤทธิ์ น.ส.ปุณยวีร ตรียณณียรัตน

45 นครราชสีมา เมือง อบต.จอหอ นายสตภัทร ยนตสันเทียะ

46 นครราชสีมา วังนํ้าเขียว อบต.วังนํ้าเขียว น.ส.วารุณี แซงตั้ง

47 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.ทีวัง นายสุทธพิงษ ชุมช่ืนสกุลสุข

48 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต.พรหมโลก น.ส.กุลยดา ไชยศรีมาลย

49 นครศรีธรรมราช เมือง อบจ. นางจันทิมา ล.ไพบูลย

50 นครศรีธรรมราช เมือง อบจ. น.ส.จรวยพร เพ็ชรชําลิ

51 นครศรีธรรมราช เมือง อบจ. นางสลิลทิพ โยงราช

52 นครศรีธรรมราช เมือง อบจ. วาที่ ร.ต.หญิงวัฒนา ลั่นซาย

53 นครสวรรค ทาตะโก อบต.พนมรอก นางวาสุกาญจน ธนันทา

54 นครสวรรค บรรพตพิสัย ทต.บรรพตพิสัย นายปยะ มยุรา

55 นนทบุรี บางใหญ อบต.บางมวง น.ส.เฉลิมศรี ชัยอาวุธ

56 นราธิวาส เมือง อบต.บางบอ นางฮามาล สาและ

57 นราธิวาส ยี่งอ อบต.จอเบาะ น.ส.รัชนก เพ็ชรคง

58 นราธิวาส ยี่งอ อบต.ย่ีงอ น.ส.จรีรัตน รวงเริก

59 นราธิวาส แวง อบต.แวง นางพนารัตน บุญชูชวย

60 บุรีรัมย กิ่ง อ.บานดาน อบต.โนนขวาง นางนัยนา ไทยยารัมย

61 บุรีรัมย เมือง อบต.กระสัง นายนภัทร ทัศนะ
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62 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต.ผไทรินทร น.ส.วรรวิมล ชํานาญคา

63 ประจวบคีรีขันธ เมือง ทม.ประจวบคีรีขันธ นางสุภาพร ธาดาจรัสศิริ

64 ปราจีนบุรี เมือง ทม.ปราจีนบุรี นายจักรี จันทรไพร

65 ปราจีนบุรี เมือง ทม.ปราจีนบุรี น.ส.วรมัย อดุลยเดช

66 ปราจีนบุรี เมือง ทม.ปราจีนบุรี นางออมเดือน ศรีม่ันคงธรรม

67 ปราจีนบุรี เมือง อบจ. ส.อ.พิเชษฐ เกตุหิรัญ

68 ปราจีนบุรี เมือง อบจ. จ.อ.วีรสรร ทองดี

69 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.วงัแดง น.ส.วัลลณา เมนนอย

70 พระนครศรีอยุธยา มหาราช ทต.มหาราช นางรติรส อินทรสุวรรณ

71 พะเยา เชียงคํา ทต.บานทราย นางสุภิญญา สติราษฎร

72 พะเยา ภูซาง อบต.ทุงกลวย นายฤทธิ์ชัช ปรารมภ

73 พะเยา เมือง อบจ. นางจันทรฉาย วงศมา

74 พะเยา เมือง อบจ. นางวิภาสินีย ณ ลําปาง

75 พิจิตร ทับคลอ อบต.ทับคลอ น.ส.วรรณพร พรหมเศรษณี

76 พิษณุโลก บางระกํา อบต.คุยมวง น.ส.ทิพากร จันสน

77 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.ตะกุดไร น.ส.เนตรชนก ชางทอง

78 เพชรบูรณ บานลาด ทต.บานลาด นางสาลินี พูลลาภ

79 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.พญาวัง น.ส.จินดา จุฬาราษฎร

80 เพชรบูรณ วังโปง อบต.ทายดง น.ส.สิริกร กางพรม

81 แพร เมือง อบต.นาจักร น.ส.เครือวัลย แกวเกตุกวีรัตน

82 แพร รองกวาง อบต.นํ้าเลา นายเอกชัย สุนทราพันธ

83 แพร ลอง อบต.บานปน นายพลไกร มุงตุย

84 แพร วังช้ิน ทต.วังช้ิน นายศุภชัย กาวีวน

85 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.เข่ือน นางสุภาพ ชัยดี

86 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.นางนอย นางนฤทธิ์ษรา ดวงเพียอม

87 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.นางนอย น.ส.อัมพา คงแสนคํา

88 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองแดง น.ส.พิชญาภัค ฝายเทศ

89 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.นาสะเม็ง นางสุขจิตร ศรีมาชัย

90 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.แมเมาะ น.ส.ชุติมา ดํารงธรรม

91 ยะลา ธารโต อบต.คีรีเขต นางสุจิรภรณ พุทธชาติ 

92 รอยเอ็ด หนองฮี อบต.หนองฮี น.ส.พจนา สาโพนทัน
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93 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.โหรา น.ส.ทองเพียร ยินดีมาก

94 ระยอง เมือง อบต.เนินพระ น.ส.มนตธิสา โพธิ์วงษ

95 ระยอง เมือง อบต.เนินพระ นางสินี ภักดี

96 เลย เชียงคาน ทต.เชียงคาน น.ส.เกศรา จันทวัง

97 เลย เชียงคาน อบต.บุฮม นางดุจดาว นิลหงษ

98 เลย ปากชม ทต.ปากชม นางภาพิมล ชุมพร

99 เลย เมือง อบต.นาโปง นางพิศมัย ถาบุตร

100 เลย เอราวัณ อบต.ทรัพยไพรวัลย นางลัดดาวัลย น่ิมทอง

101 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.ขุนหาญ น.ส.สุภาพร ปกปอง

102 ศรีสะเกษ วังหิน อบต.ศรีสําราญ น.ส.ดารากร นามอินทร

103 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.พิงพวย น.ส.หนูคลาย นามอินทร

104 สกลนคร กุดบาก อบต.กุดบาก น.ส.นัดณภา ขวงทิพย

105 สมุทรปราการ กิ่ง อ.บางเสาธง อบต.บางเสาธง น.ส.อชิรญา ดาวเรือง

106 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย ทต.พระสมุทรเจดีย นางพรพิมล โสรัจจนนท

107 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย ทต.พระสมุทรเจดีย นางรัชนีกร เกิดผล

108 สระบุรี แกงคอย อบต.บานปา น.ส.นันทพร แทงทอง

109 สระบุรี พระพุทธบาท ทม.พระพุทธบาท นางฐิติรัตน เมฆวิทูร

110 สระบุรี หนองแค อบต.หนองจรเข น.ส.ภัทรียา บุญสนอง

111 สุโขทัย เมือง ทต.เมืองเกา นางศิริลักษณ ยกย่ิง

112 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.บานนา น.ส.ปณิตา พรมมี

113 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย อบต.ดอนเจดีย น.ส.ปรางทอง ปาละวงษ

114 สุพรรณบุรี สามชุก อบต.บานสระ น.ส.จีรนันท นามประสิทธิ์

115 สุรินทร ทาตูม อบต.หนองเมธี นางดวงกมล ชลธี

116 สุรินทร เมือง อบต.บุฤาษี นางวรรณี อะพินรัมย

117 สุรินทร ลําดวน ทต.ลําดวนสุรพินท นางวัทนา กลาเสมอ

118 สุรินทร ลําดวน ทต.ลําดวนสุรพินท น.ส.เพ็ญศิริ ตุมทอง

119 หนองคาย บึงกาฬ ทต.บึงกาฬ น.ส.สุทิน ศุภพิสุทธิ์

120 หนองคาย ปากคาด ทต.ปากคาด นายวิรัช จงโปรงกลาง

121 หนองคาย พรเจริญ อบต.ศรีสําราญ นางวาสนา โตงจันทร

122 อํานาจเจริญ เมือง อบต.โนนหนามแทง น.ส.ปรมาพร ชิณสิทธิ์
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123 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.โพนทอง น.ส.วนิชยา โสเสมอ

124 อุดรธานี ก่ิง อ.ประจักษศิลปาคมอบต.นามวง น.ส.วรรณวิภา หาญกลา 

125 อุดรธานี กุมภวาป อบต.เสอเพลอ น.ส.อาริธี พาลาศรี

126 อุตรดิตถ ตรอน อบต.บานแกง น.ส.ชิรินทรธร เวียงทอง

127 อุตรดิตถ ตรอน อบต.บานแกง น.ส.ปยนาถ ใจบุญมา

128 อุตรดิตถ พิชัย อบต.พญาแมน น.ส.กนกอร เทพโพธา

129 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.เหลาบก นางสวางจิต สืบบุตร

130 อุบลราชธานี เมือง ทต.อุบล น.ส.แคทรียา พรมรัตน



หนังสือตอบยืนยันเขารับการฝกอบรม 
 

ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ไดจัดฝกอบรมหลักสูตร................................................................................รุนที่ .............. 

 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)..................................... นามสกุล......................................... 

ตําแหนง..............................................  สังกัด (อบต./เทศบาล/อบจ) .......................................... 

อําเภอ......................................................................จังหวัด........................................................ 

ขอยืนยันเขารบัการฝกอบรมหลักสูตร......................................................................................... 

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

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดโดยตรง สํานักงาน ....................................................... 

 โทรสาร ......................................................... 

 โทรศัพทเคลื่อนที่ ........................................... 

 

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

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

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

ผูบังคับบัญชาอนุญาตใหเขารับการศึกษาอบรม 

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

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

          ตําแหนง......................................................... 
 
 
 
 
หมายเหตุ สงหนังสือตอบยืนยันได 
 

1. ทางไปรษณียสงถึงสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย  
ถ.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (กอนการอบรม 10 วัน) 

2. ทางโทรศัพทหรือโทรสารหมายเลข 0-2577-4705, 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 
 


