
 



 
 

การเตรยีมตวัเขารับการฝกอบรม(เฉพาะผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร) 
 
การรายงานตัว  ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ําหนดไวในหนังสือเรียกตัว 
การเตรยีมตวัใหถือปฏิบติัโดยเครงครดัเพื่อเปนแนวทางเดยีวกนั  ดังนี ้  

   1. ภาพถายเครื่องแบบหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิว้ 2  รูป 
   2. (ชาย) กางเกงขายาวสีดําหรือกรมทา เสือ้เชิ้ตสีสุภาพแขนสั้น/ยาว อยางนอย 3 ชุด 
   3. (หญงิ) เสื้อเชิ้ตสีสุภาพแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดําหรือกรมทา อยางนอย 3 ชุด 
   4. รองเทาหนงัหุมสน / หุมขอ สีดํา 
   5. ของใชสวนตัวที่จาํเปน 
   6. เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว (สําหรบัพิธีเปด – ปด) 
   7. สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่มบุีคลากรเขารับการฝกอบรมพรอมกนั 
       หลายหลักสูตรใหชําระคาลงทะเบยีนเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็ค แยกเปนรายบุคคล  

     
การแตงกายระหวางการฝกอบรม    
       ชาย  แตงกายเสื้อเชิต้สีสุภาพแขนสั้น/ยาว         กางเกงสีดํา หรือกรมทา 
       หญงิ แตงกายเสื้อเชิต้สีสุภาพ แขนสั้น/ยาว        กระโปรงสีดํา หรือกรมทา 
   
 
     ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

หนังสือตอบยืนยันเขารับการฝกอบรม 
 

ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดฝกอบรมหลักสูตร 
......................................................................................... 

ขาพเจานาย/นาง/นางสาว............................................ตําแหนง......................................... 
สังกัด อบต... …...............................................................อําเภอ................................................................ 
จังหวัด...................................................................................................................................................... 
ขอยืนยันการเขารับการฝกอบรม หลักสูตร....................................................................... 

  รุนที่  ...........  ระหวางวันที่  ...................................................................... 
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดโดยตรง สํานักงาน................................................................... 

โทรสาร.... .........................................................โทรศัพทเคลื่อนที่................................................................ 
     (ลงช่ือ)............................................................................... 
      (.....................................................................) 
      ตําแหนง........................................................................... 

ผูบังคับบัญชาอนุญาตใหเขารับการฝกอบรม  
(ลงช่ือ)............................................................................... 

      (.....................................................................) 
      ตําแหนง........................................................................... 
         ผูบังคับบัญชา 

หมายเหตุ  สงหนังสือตอบยืนยันได 
  1.ทางไปรษณียสงถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ถ.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุรี  

จ.ปทุมธานี 12110 
  2.ทางโทรศัพทหรือโทรสาร (FAX)  0 -2577 -4707 – 8,0 -2577-6615 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 กาญจนบุรี เมือง ทต.ลาดหญา นางศุลีพร เซ็นยวนิช
2 กาญจนบุรี เมือง ทต.ลาดหญา น.ส.ปภัสสร บุญทวีบรรจง
3 กาญจนบุรี เมือง ทต.ลาดหญา นางเบ็ญจมาศ จํานงค
4 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.เสม็ดเหนือ นางดาริกา วัดเล็ก
5 เชียงราย แมสาย อบต.โปงงาม น.ส.สุปรีดา พรมการ
6 เชียงใหม แมอาย ทต.แมอาย นางโยษิตา ไชยสุ
7 เชียงใหม เมือง ทต.ทาศาลา นางกันตา ปญญาลือ
8 ตรัง ยานตาขาว อบต.เกาะเปยะ นางกิติสุข จํานงคจิตร
9 ตาก แมสอด ทต.แมกุ นางผกากรอง ชัยเวช

10 นครราชสีมา เมือง อบต.บานโพธิ์ น.ส.อําภา ขันโอฬาร
11 นครราชสีมา ปากชอง อบต.หนองน้ําแดง น.ส.ศุภมาส เกลี้ยงดา
12 นครราชสีมา ประทาย อบต.วังไมแดง น.ส.ธรณธันย บุตนุ
13 นครราชสีมา ปากชอง อบต.หนองน้ําแดง น.ส.ศุภมาส เกลี้ยงตา
14 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ชะอวด นางเยาวพรรณ ขวัญแกว
15 บุรีรัมย กระสัง อบต.หวยสําราญ นางกัญญา อนันรัมย
16 บุรีรัมย นางรอง อบต.หนองกง น.ส.ณัฐกานต เอมโอด
17 บุรีรัมย นางรอง อบต.หนองกง น.ส.ประวีนา พันธนา
19 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน อบต.ชัยเกษม น.ส.ภัทรานิษฐ สิทธิดํารงค
20 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน อบต.พงศประศาสน น.ส.สุภาภรณ รสโหมด
21 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก อบต.นาหูกวาง น.ส.ชลธิชา นองสินธ
22 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก อบต.นาหูกวาง นางพิมพใจ วณิชยารุงเรือง
23 ปราจีนบุรี เมือง อบจ.ปราจีนบุรี นางสุวิมล เรือนดี
24 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก ทต.บานแพรก นางมาลาตรี กองชนะ
25 พิษณุโลก เมือง อบต.หัวรอ นางอังคณา ชาบาง
26 พิษณุโลก เมือง อบต.ปากโทก นางแสงเดือน อินทชื่น
27 พิษณุโลก เมือง อบต.ปากโทก นางคนึงนิตย ชางรบ
28 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.พุขาม นางลัดดา ธูปมงคล
29 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.น้ําออม นางรัตนพร ติสองเมือง
30 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.น้ําออม น.ส.จิดาภา นิสสัยสุข

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี     รุนที่ 4(เพิ่มเติม)
ระหวางวันที่   31  มีนาคม   -   4   เมษายน  2551

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี     รุนที่ 4(เพิ่มเติม)
ระหวางวันที่   31  มีนาคม   -   4   เมษายน  2551

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ

31 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง อบต.ทุงเขาหลวง นางปาริฉัตร รวมกิ่ง
32 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.บานบาก นางยุพาพรรณ ภาระพันธ
33 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.มะนาวหวาน น.ส.ฐิตาพร สวัสดิ์วงศ
34 ลําพูน ล้ี ทต.แมตืน น.ส.เนาวรัตน ปญญา
35 สุพรรณบุรี บางปลามา อบต.องครักษ นายภิรมย แกวปาน
36 สุพรรณบุรี อูทอง อบต.จรเขสามพัน นางสุนันทา กิ่งโฉม
37 สุพรรณบุรี อูทอง อบต.พลับพลาชัย นางชนีตา แกวกาญจน
38 สุราษฎรธานี บานตาขุน ทต.เขาวง น.ส.ราตรี ศรีนิล
39 สุราษฎรธานี พระแสง อบต.สาคู น.ส.ยุภาพร เงินถาวร
40 สุราษฎรธานี ทาฉาง ทต.ทาฉาง นางวรัชญา เสาะแสวง
41 นาน สองแคว ทต.ยอด นางศศิลักษณ ยาวิละ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 กระบี่ อาวลึก อบต.อาวลึกนอย นางบุญญิสา ปานขวัญ
2 กระบี่ อาวลึก อบต.อาวลึกนอย น.ส.ปณฑิรา สมบูรณ
3 กระบี่ เหนือคลอง อบต.เหนือคลอง นางอวยพร ใจฉกาจ
4 กระบี่ ลําทับ ทต.ลําทับ นางภวิษยพร พิศาล
5 กาญจนบุรี ทามะกา อบต.หนองลาน น.ส.ลั่นทม พันธหุน
6 กาญจนบุรี เมือง ทต.ลาดหญา น.ส.นภาภรณ ลอยลม
7 กาญจนบุรี ดานมะขามเตี้ย อบต.ดานมะขามเตี้ย นางมาลี จิตตภาณุโสภณ
8 กาญจนบุรี เมือง อบต.หนองบัว นางวิภาดา บัวพวง
9 จันทบุรี ทาใหม ทต.ทาใหม น.ส.วัลลภา พลบุญ

10 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.บานหัน น.ส.รุงทิวา บํารุงญาติ
11 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.บานหัน นางปรียาชาติ ใจมณี
12 เชียงราย เมือง อบต.แมกรณ นายศุภลักษณ นาชัยเวียง
13 เชียงราย เชียงแสน อบต.ปาสัก นางลําดวน สุเต็น
14 เชียงใหม เมือง ทต.ทาศาลา นางอัมพวา วัชรปรีดา
15 ตรัง กันตัง อบต.บางหมาก น.ส.นงลักษณ ชิตชลธาร
16 ตรัง กันตัง อบต.บางหมาก น.ส.วรรณา ยะฝา
17 ตาก เมือง อบต.ตลุกกลางทุง น.ส.อุบล เขียวสีทอง
18 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุงลูกนก นางอมรทิพย วนิชกุลพิทักษ
19 นครพนม ศรีสงคราม อบต.สามผง นางศรีพระจันทร รัตนวงคปาน
20 นครราชสีมา เสิงสาง ทต.เสิงสาง นายบุญเลิศ จําปามี
21 นครราชสีมา เสิงสาง ทต.เสิงสาง นางเรณู นาคหนองหาญ
22 นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย อบต.หินตก นางบุษบา เทพทอง
23 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ปากพนังฝงตะวันออก น.ส.ศิรินาถ ชูสุวรรณ

*24 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.กําโลน น.ส.ดวงใจ ขาวชวย
25 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.บางตาหงาย นางปริษา ออนฤทธิ์
26 นราธิวาส ศรีสาคร อบต.กาหลง น.ส.รุงทิพย เลนทัศน
27 นราธิวาส เมือง อบจ.นราธิวาส นางวรรณี เทพษร
28 นราธิวาส เมือง อบจ.นราธิวาส นางพรเพ็ญ พูลสุข
29 นราธิวาส เมือง อบจ.นราธิวาส น.ส.อุษณีย เทพอํานวย

รายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน  รุนที่ 2 (เพิ่มเติม)
ระหวางวันที่   31  มีนาคม   -   4  เมษายน  2551

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน  รุนที่ 2 (เพิ่มเติม)
ระหวางวันที่   31  มีนาคม   -   4  เมษายน  2551

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ

30 นราธิวาส เมือง อบจ.นราธิวาส นางมะณี สะอะ
31 นราธิวาส เมือง อบจ.นราธิวาส น.ส.มนตรา สุวรรณรัตน
32 นราธิวาส เมือง อบจ.นราธิวาส น.ส.สมศรี ศรีรีตน
33 นาน ปว อบต.ไชยวัฒนา น.ส.พิกุล ไชยยา
34 นาน เมือง อบต.คูใต นายอัครรัฐ แกวโก
35 บุรีรัมย นางรอง อบต.ชุมแสง น.ส.รัตนรัตน ขวัญเมือง
36 บุรีรัมย พลับพลาชัย อบต.ปาชัน นางวรรณี สรอยสุวรรณ
37 ปทุมธานี เมือง ทต.บางหลวง น.ส.สุพัตรา ชํานาญกิจ
38 ปตตานี เมือง อบจ.ปตตานี นางชนนิกานต พุมคง
39 พะเยา เชียงมวน อบต.บานมาง น.ส.รุงนิภา ชุมภูชนะภัย

*40 พิจิตร วังทรายพูน อบต.วังทรายพูน น.ส.อนงค นาสมยนต
41 พิษณุโลก เมือง อบต.บานกราง นางอัญชลี เพิ่มกาวี

*42 พิษณุโลก เมือง อบต.งิ้วงาม น.ส.นฤมล ศรีดวง
43 เพชรบุรี ทายาง ทต.หนองจอก น.ส.นลินรัตน จําปาเทศ
44 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.ซับพุทรา น.ส.พรวิพา ไชยสมคุณ

*45 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.นํ้าขุน นางเบญญาภา ไชยศาสตร
*46 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.พุขาม น.ส.ยุภาพร สมศรี
*47 แมฮองสอน แมสะเรียง ทต.แมสะเรียง น.ส.ผองพรรณ อารยะบุตร
*48 ยะลา เมือง อบจ.ยะลา น.ส.สุธัญญา สุขรมย
*49 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.พนมไทร นางปยะฉัตร อัฒจักร
*50 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.พนมไทร นางณัฐกานต ชัยชาญ
*51 ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต.ประสาทสิทธิ์ นางชลาวัลย ชินอักษร
*52 ราชบุรี จอมบึง อบต.แกมอน น.ส.เขมาพร ดอกกุหลาบ
*53 ราชบุรี จอมบึง อบต.แกมอน นางเพ็ญแข จันทภูมิ
*54 เลย วังสะพุง อบต.ทรายขาว น.ส.สุดารัตน สุพรรณพิมพ
*55 เลย วังสะพุง อบต.ทรายขาว นางพัลลภา ไชยวาศ
*56 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.หนองกุง นายสายสิน แพงมา
*57 ศรีสะเกษ เมือง ทม.ศรีสะเกษ นายธนัช คงเกียรติศิลา
*58 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.บงใต นางเยาวนิตย แสนอุบล



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน  รุนที่ 2 (เพิ่มเติม)
ระหวางวันที่   31  มีนาคม   -   4  เมษายน  2551

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ

*59 สกลนคร สองดาว อบต.สองดาว นายจีระพันธ สุริยะ
*60 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางแกว นายจีรศักดิ์ ฟกออน
*61 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางแกว น.ส.สุนทรีย ทองไกร
*62 สระบุรี พระพุทธบาท ทต.พุกราง น.ส.วิราภรณ ขําแกว
63 สระบุรี ดอนพุด ทต.ดอนพุด น.ส.ศิริลักษณ วรรณตอตระกูล
64 สุพรรณบุรี บางปลามา ทต.บางปลามา น.ส.ธนัชชา อรรถีโภค
65 สุพรรณบุรี ศรีประจันต อบต.วังนํ้าซับ น.ส.จริยา ออนวิมล
66 สุรินทร พนมดงรัก อบต.โคกกลาง น.ส.พัชรินทร จันทรเกลี้ยง
67 อุดรธานี หนองวัวซอ อบต.หนองบัวบาน น.ส.รุงรัตนดา ปองปด
68 อุตรดิตถ ทาปลา อบต.จริม น.ส.กาญจนาพร อินชื่น
69 อุตรดิตถ ทาปลา อบต.จริม น.ส.วนิสา ศิริคําใส
70 อุทัยธานี เมือง อบต.เนินแจง น.ส.มนันทญา ชาติสุทธิ์
71 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก อบต.หนองบก น.ส.วนิศา หลอดี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 กระบี่ เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยา น.ส.นีรชา เครือแกว
2 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี น.ส.พรพิมล เส็งเจริญสุข
3 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี น.ส.อนันยา แปนประโคน
4 ขอนแกน เมือง ทต.บานคอ นายปฏิพัทธ พุทธา
5 ชัยภูมิ เนินสงา อบต.รังงาม นางรัญธม พิลึก
6 เชียงใหม สันทราย อบต.ปาไผ นางเกศริน จันไสย
7 ตรัง ยานตาขาว อบต.เกาะเปยะ นางจิราพร เดชภักดี
8 ตราด เมือง อบต.หนองโสน น.ส.วิภาวรรณ เขียวขจี
9 ตาก แมระมาด อบต.แมจะเรา นายประเสริฐ เทียนลํา

10 นราธิวาส เมือง ทม.นราธิวาส นางภัชมล มณีมาตย
11 บุรีรัมย สตึก อบต.ทุงวัง น.ส.สมใจ ชินรัมย
12 บุรีรัมย สตึก อบต.ทุงวัง น.ส.หทัยทัต สายแสงจันทร
13 บุรีรัมย กระสัง อบต.หวยสําราญ น.ส.สมพิศ เทวินรัมย
14 ปตตานี หนองจิก อบต.บางตาวา น.ส.เฉลียว นิรันดรพุฒ
15 เพชรบุรี ทายาง อบต.กลัดหลวง น.ส.อภิชยา บวงสรวง
16 แพร เมือง ทต.ทุงโฮง นางศศิธร ยอดเมือง
17 ยะลา เมือง อบต.ตาเซะ นางเกษรา โชติชวง
18 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.นํ้าออม นางนริศรา อันไฮ
19 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.นํ้าออม นายศิริวัฒน อิสรสันติ
20 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.วังทอง นางน้ําผึ้ง พงษรักษา
21 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.วังทอง น.ส.ศิริญาภรณ กันทยา
22 สมุทรปราการ บางบอ ทต.คลองสวน น.ส.ลักขณา อุบลวิรัตนา
23 สมุทรปราการ บางบอ ทต.คลองสวน น.ส.กัญญา บุญถนอม
24 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.เหมืองใหม น.ส.รมยาณี รมโพธิ์ธารทอง
25 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.หนองนกไข น.ส.ทิพยมาศ เสมานารถ
26 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.ดอนไกดี น.ส.ลักขณา เรืองทับ
27 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม อบต.นํ้าหัก นายกิติพล รชตะวณิชย
28 สุราษฎรธานี ทาฉาง อบต.เขาถาน น.ส.เยาวลักษณ พิมพเทพ
29 สุราษฎรธานี พุนพิน อบต.นํ้ารอบ นายสุวิทย ขวัญนุย
30 สุรินทร ทาตูม อบต.โพนครก น.ส.ไสว นํ้าคํา

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการสรางงานนําเสนอ Microsoft Power Point   รุนที่ 5 (เพิ่มเติม)
ระหวางวันที่   31 มีนาคม  -   4   เมษายน  2551

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการสรางงานนําเสนอ Microsoft Power Point   รุนที่ 5 (เพิ่มเติม)
ระหวางวันที่   31 มีนาคม  -   4   เมษายน  2551

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ

31 สุรินทร ทาตูม ทต.ทาตูม นายจักรินทร สิรินทรภูมิ
32 หนองคาย บึงโขงหลง อบต.บึงโขงหลง น.ส.ดาราพร จันทรโคตร
33 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต.มวงเตี้ย น.ส.วรางคณา เนื้อนวล
34 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.นายูง นางอภิวรรณ คํากอง
35 อุดรธานี หนองหาน อบต.ผักตบ นางเครือสุวรรณ ใจแกว
36 อุดรธานี กุมภวาป อบต.ลีออ น.ส.จันสุดา บุรมภ
37 อุดรธานี หนองวัวซอ อบต.หนองออ นายปญญา สาระกุล
38 อุดรธานี บานดุง อบต.บานตาก น.ส.เยาวภา พันกกคอ
39 อุทัยธานี บานไร อบต.บานไร น.ส.ศรีสุดา หงษคํา


