










 

แบบตอบรับ 
การฝกอบรมหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ระหวางวันท่ี 13-15 มิถุนายน 2550  
ณ โรงแรม อเล็กซานเดอร ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 

  ……………………………………………………………………………….………………………… 
 

1. อบต.………………………….…อําเภอ…………………… จังหวดั………………….........................… 
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………โทรสาร…………………………………….. 

2. ขอสงผูเขารับการฝกอบรม คือ 
ช่ือ………………………………......นามสกุล…………………………………………………………….. 
ตําแหนง…………………………………….ระดับ………….รับผิดชอบงาน……………………………. 

3. ไมสามารถสงผูเขารับการฝกอบรมได
เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                           ลงชื่อ                                                          ผูกรอกแบบ 
                                                                     (……………………………….…) 
                ตําแหนง………………………………………………. 

หมายเหตุ     
1. กรุณาสงแบบตอบรับเขารับการฝกอบรมถึง สวนสงเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300  ทางโทรสารหมายเลข   
0-2241-9000  ตอ 4102 , 4112   ภายในวนัที่ 11 มิถุนายน 2550 โดยไมเวนวันหยุดราชการ  

2. กรณีไมประสงคเขารับการฝกอบรมโปรดแจงใหทราบดวย 
3. ลงทะเบียนและเขาพักในวันแรกของการฝกอบรม ระหวางเวลา 09.00-12.00 น. ณ สถานที่จัดฝกอบรม  
4. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะรับผิดชอบคาใชจายสําหรับคาอาหารและคาที่พัก ในระหวางวนั

ฝกอบรม 
5. การจัดหองพักจะจดัใหพักรวมกับผูเขารับการฝกอบรมทานอื่นตามความเหมาะสมและตามสิทธิ์ กรณี

ตองการพักเดีย่ว จะตองรับผิดชอบคาเชาที่พักเองทั้งหมด 
6. พิธีเปดแตงกายชุดสุภาพ 
 
 



ท่ี จังหวัด อําเภอ อบต.

1 กระบี่ คลองทอม คลองพน

2 กาญจนบุรี บอพลอย หนองกุม

3 เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

4 กาฬสินธุ คํามวง นาทัน

5 ยางตลาด คลองขาม

6 บัวบาน

7 หัวนาคํา

8 กําแพงเพชร กิ่ง อ.โกสัมพีนคร โกสัมพี

9 ขาณุวรลักษบุรี ปางมะคา

10 วังชะพลู

11 คลองลาน คลองน้ําไหล

12 คลองลานพัฒนา

13 ปางศิลาทอง โพธิ์ทอง

14 เมืองกําแพงเพชร เทพนคร

15 นาบอคํา

16 สระแกว

17 อางทอง

18 ขอนแกน เมืองขอนแกน บานทุม

19 สําราญ

20 จันทบุรี สอยดาว ทับชาง

21 ฉะเชิงเทรา กิ่ง อ.ทาตะเกียบ คลองตะเกรา

22 ทาตะเกียบ

23 สนามชัยเขต ทุงพระยา

24 ชลบุรี กิ่ง อ.เกาะจันทร เกาะจันทร

25 ชัยนาท สรรคบุรี แพรกศรีราชา

26 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ บานเดื่อ

27 บานหัน

28 หนองโพนงาม

29 คอนสาร หวยยาง

รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเขารับการฝกอบรม

หลักสูตรการจัดการขยะ

ระหวางวันท่ี  13 - 15  มิถุนายน  2550  ณ  โรงแรมอเล็กซานเดอร
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30 จัตุรัส ละหาน

31 เทพสถิต นายางกลัก

32 บานไร

33 โปงนก

34 วะตะแบก

35 หวยยายจ๋ิว

36 ภูเขียว ธาตุทอง

37 บานแกง

38 ผักปง

39 หนองบัวแดง กุดชุมแสง

40 นางแดด

41 หนองแวง

42 หนองบัวระเหว วังตะเฆ

43 เชียงราย กิ่ง อ.ดอยหลวง โชคชัย

44 ขุนตาล ยางฮอม

45 เชียงของ หวยซอ

46 เทิง งิ้ว

47 เวียง

48 เมืองเชียงราย ดอยลาน

49 แมฟาหลวง เทอดไทย

50 แมฟาหลวง

51 แมสลองใน

52 แมสรวย ทากอ

53 วาวี

54 เวียงแกน ปอ

55 เชียงใหม กิ่ง อ.ดอยหลอ ดอยหลอ

56 จอมทอง บานหลวง

57 สบเตี๊ยะ

58 เชียงดาว เมืองนะ
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59 ไชยปราการ หนองบัว

60 ฝาง มอนปน

61 แมคะ

62 แมงอน

63 แมสูน

64 เวียง

65 แมอาย ทาตอน

66 แมนาวาง

67 แมสาว

68 เวียงแหง เปยงหลวง

69 อมกอย อมกอย

70 ตาก ทาสองยาง แมสอง

71 พบพระ คีรีราษฎร

72 แมสอด มหาวัน

73 นครพนม เมืองนครพนม บานผึ้ง

74 นครราชสีมา กิ่ง อ.พระทองคํา ทัพร้ัง

75 ชุมพวง ตลาดไทร

76 ประสุข

77 ดานขุนทด หินดาด

78 โนนสูง ใหม

79 พิมาย นิคมสรางตนเอง

80 โบสถ

81 รังกาใหญ

82 เมืองนครราชสีมา บานใหม

83 โพธิ์กลาง

84 สีคิ้ว หนองน้ําใส

85 เสิงสาง กุดโบสถ

86 นครศรีธรรมราช ทาศาลา ทาขึ้น

87 ทุงสง กะปาง
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88 เขาขาว

89 ทุงใหญ ปริก

90 ปากพนัง คลองนอย

91 พระพรหม ทายสําเภา

92 รอนพิบูลย ควนพัง

93 หินตก

94 นครสวรรค กิ่ง อ.แมเปน แมเปน

95 ทาตะโก ดอนคา

96 ไพศาลี ตะครอ

97 สําโรงชัย

98 เมืองนครสวรรค หนองกระโดน

99 แมวงก เขาชนกัน

100 แมเลย

101 วังซาน

102 ลาดยาว บานไร

103 ลาดยาว

104 นราธิวาส เจาะไอรอง บูกิต

105 เมืองนราธิวาส โคกเคียน

106 ระแงะ ตันหยงมัส

107 บองอ

108 สุไหงโก-ลก ปาเสมัส

109 บุรีรัมย คูเมือง ปะเคียบ

110 ปะคํา โคกมะมวง

111 เมืองบุรีรัมย บานยาง

112 สะแกโพรง

113 เสม็ด

114 ละหานทราย หนองแวง

115 สตึก เมืองแก

116 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว คลองพระอุดม
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117 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี เขานอย

118 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี เมืองเกา

119 วังทาชาง

120 เมืองปราจีนบุรี ดงพระราม

121 บานพระ

122 ปตตานี ยะรัง เขาตูม

123 พะเยา เมืองพะเยา บานตอม

124 พิจิตร สามงาม หนองโสน

125 พิษณุโลก นครไทย หนองกะทาว

126 เนินมะปราง ชมพู

127 พรหมพิราม พรหมพิราม

128 เมืองพิษณุโลก บึงพระ

129 วังทอง บานกลาง

130 วังทอง

131 วังนกแอน

132 เพชรบูรณ ชนแดน ชนแดน

133 พุทธบาท

134 บึงสามพัน วังพิกลุ

135 เมืองเพชรบูรณ นาปา

136 วังชมภู

137 สะเดียง

138 วิเชียรบุรี บอรัง

139 ศรีเทพ คลองกระจัง

140 หนองไผ หนองไผ

141 หลมสัก น้ําชุน

142 แพร เมืองแพร ปาแมต

143 มหาสารคาม บรบือ บอใหญ

144 เมืองมหาสารคาม เขวา

145 ทาสองคอน
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146 วาปปทุม หนองแสง

147 ยโสธร เมืองยโสธร เดิด

148 เลิงนกทา หองแซง

149 ยะลา บันนังสตา บันนังสตา

150 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด รอบเมือง

151 สีแกว

152 ราชบุรี ดําเนินสะดวก ดอนกรวย

153 บานโปง สวนกลวย

154 ลพบุรี โคกสําโรง โคกสําโรง

155 เมืองลพบุรี ปาตาล

156 ลําปาง เถิน แมปะ

157 ลําพูน เมืองลําพูน เหมืองงา

158 ลี้ นาทราย

159 เลย กิ่ง อ.เอราวัณ ผาอินทรแปลง

160 วังสะพุง โคกขมิ้น

161 ทรายขาว

162 หนองหญาปลอง

163 ศรีสะเกษ กันทรลักษ กระแชง

164 บึงมะลู

165 สังเม็ก

166 ขุขันธ โสน

167 ขุนหาญ บักดอง

168 พราน

169 สกลนคร กุดบาก นามอง

170 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ

171 ภูพาน โคกภู

172 เมืองสกลนคร เชียงเครือ

173 วานรนิวาส หนองสนม

174 วาริชภูมิ คําบอ
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175 ปลาโหล

176 วาริชภูมิ

177 สวางแดนดิน สวางแดนดิน

178 สงขลา เทพา ทามวง

179 ลําไพล

180 รัตภูมิ ทาชะมวง

181 หาดใหญ คูเตา

182 สตูล เมืองสตูล ฉลุง

183 ละงู ละงู

184 สระแกว เขาฉกรรจ พระเพลิง

185 หนองหวา

186 ตาพระยา ทัพราช

187 เมืองสระแกว โคกปฆอง

188 ทาแยก

189 บานแกง

190 วังน้ําเย็น ตาหลังใน

191 ทุงมหาเจริญ

192 วังน้ําเย็น

193 สระบุรี เมืองสระบุรี หนองปลาไหล

194 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม กลางดง

195 สุพรรณบุรี ดานชาง ดานชาง

196 หนองมะคาโมง

197 สองพี่นอง ทุงคอก

198 บางตาเถร

199 สามชุก วังลึก

200 อูทอง ดอนคา

201 อูทอง

202 สุราษฎรธานี เคียนซา บานเสด็จ

203 ทาชนะ ประสงค
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204 พระแสง บางสวรรค

205 สุรินทร กาบเชิง กาบเชิง

206 ดาน

207 ทาตูม กระโพ

208 ทาตูม

209 บัวโคก

210 ปราสาท โคกยาง

211 เมืองสุรินทร ทาสวาง

212 นาดี

213 สวาย

214 รัตนบุรี รัตนบุรี

215 ลําดวน อูโลก

216 ศีขรภูมิ ชางป

217 แตล

218 สังขะ กระเทียม

219 ตาตุม

220 หนองคาย กิ่ง อ. รัตนวาป พระบาทนาสิงห

221 กิ่ง อ.เฝาไร วังหลวง

222 หนองหลวง

223 โพนพิสัย จุมพล

224 บานโพธิ์

225 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง นากอก

226 เมืองใหม

227 อุดรธานี กุมภวาป เสอเพลอ

228 บานดุง นาไหม

229 บานจันทน

230 เพ็ญ เชียงหวาง

231 บานธาตุ

232 เมืองอุดรธานี เชียงยืน
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233 สามพราว              

234 วังสามหมอ ผาสุก

235 หนองหาน หนองไผ

236 หนองหาน

237 เมืองอุดรธานี บานตาด              

238 อุตรดิตถ ตรอน วังแดง

239 เมืองอุตรดิตถ ทาเสา

240 อุทัยธานี สวางอารมณ ไผเขียว

241 อุบลราชธานี เขมราฐ หัวนา

242 เดชอุดม กลาง

243 กุดประทาย

244 เมืองเดช

245 นํ้ายืน โดมประดิษฐ

246 บุณฑริก โพนงาม

247 หวยขา

248 พิบูลมังสาหาร กุดชมภู

249 ดอนจิก

250 ศรีเมืองใหม นาคํา
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