


ที่ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ
1 กระบี่ คลองทอม ทต.คลองพน นางเมตตา คงบาว
2 กาญจนบุรี พนมทวน ทต.รางหวาย นายพงศธร ลวนเนตรเงิน
3 นนทบุรี เมือง ทน.นนทบุรี นางภรธนภัค อินทรศร
4 ปทุมธานี ธัญบุรี ทต.ธัญบุรี นายนรินทร ปยะรัตน
5 ราชบุรี เมือง ทม.ราชบุรี นางโชติกา ติ๋วโวหาร
6 ศรีสะเกษ เมือง อบจ.ศรีสะเกษ นายวีระชัย พรหมทา
7 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางปู จาเอกจตุพร สุขคลาย
8 สระบุรี เสาไห ทต.เสาไห นายสุรเดช สังขสุข
9 สุโขทัย เมือง อบจ.สุโขทัย นางสีไพร โกธรรม
10 อุดรธานี เมือง ทต.นาขา นายสุรพล ยศวิไล
11 กระบี่ อาวลึก ทต.อาวลึกใต น.ส.เหมวรรณ หนูเอียด
12 กาฬสินธุ ทาคันโท ทต.ทาคันโท นางสุดใจ มาสุข
13 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางวัว นางญาณี เผือกพูลผล
14 ชลบุรี บานบึง ทม.บานบึง นางวรรณวิมล ศรีใย
15 ชัยภูมิ เมือง ทม.ชัยภูมิ นางอริสา ขําชัยภูมิ
16 ชัยภูมิ แกงครอ ทต.แกงครอ นายบุญเรือง วรรณพงษ
17 เชียงราย เมือง อบจ.เชียงราย นายดรุณพัฒน อินดี
18 เชียงราย เมือง อบจ.เชียงราย น.ส.วรรณพัชร จินดาขัด
19 เชียงใหม สันปาตอง อบต.สันกลาง น.ส.เปรมใจ บัวไสย
20 ตราด เมือง ทม.ตราด น.ส.พรพนา ใจดี
21 ตาก เมือง อบจ. นายกิตติพงษ สุยะวิน
22 นครปฐม เมือง ทต.ธรรมศาลา น.ส.สุกัญญา เปลงฉวี
23 นครปฐม นครชัยศรี ทต.หวยพลู นางอบุล แกวอุดร
24 นครพนม นาหวา ทต.นาหวา นายเกียรติสกุล ใหญพงศกร
25 นครราชสีมา บัวใหญ ทม.บัวใหญ นางจารุวรรณ พันธุโอภาส
26 นครศรีธรรมราช เมือง อบจ. นางวิภาดา ชินชวยแรง
27 นครสวรรค ลาดยาว ทต.ลาดยาว นางศิริรัตน จุนจาง
28 นนทบุรี เมือง ทน.นนทบุรี นายศราวุธ ธรรมแสง
29 นราธิวาส เมือง อบจ. น.ส.ณิชนันทน หนอทอง
30 นาน ปว ทต.ปว นายวีระ เข่ือนคํา

ชื่อ-สกุล

รายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขารับการอบรมหลกัสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 5 เพิ่มเติม
ระหวางวันที่ 16 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2551

ณ อาคาร 1 ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 



ที่ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุชื่อ-สกุล

รายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 5 เพิ่มเติม
ระหวางวันที่ 16 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2551

ณ อาคาร 1 ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

31 บุรีรัมย บานใหมไชยพจน ทต.บานใหมไชยพจน นางภัคศิญา สอดจันทร
32 ประจวบคีรีขันธ เมือง อบจ. นางจันทิสา แดงโชติ
33 ปราจีนบุรี นาดี ทต.นาดี นางนิทราพร เจริญไทย
34 ปตตานี ยะหร่ิง ทต.ยะหร่ิง นางกาญจนี อินบุญสง
35 พระนครศรีอยุธยา วังนอย ทต.ลําตาเสา นางฉวีวรรณ กิจบําเรอ
36 พังงา ตะกั่วทุง ทต.โคกกลอย นางจันทรจิรา โภคบุตร
37 พัทลุง เมือง อบจ.พัทลุง นายอนันท จันทรดํา
38 พิษณุโลก บางระกํา ทต.บางระกํา นายสมยศ แสงไทย
39 เพชรบูรณ เมือง อบจ.เพชรบรูณ นายวิชัย ผดุงนึก
40 ภูเก็ต เมือง อบจ. นางสุวรรณา ศิริพงษรุงโรจน
41 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สามแยก นางสามัคคี สินทรัพย
42 ยะลา เมือง อบจ.ยะลา นายจํารัส สีทองชื่น
43 ราชบุรี เมือง อบจ.ราชบุรี นายเฉลิม พิริยะไวทย
44 ราชบุรี เมือง อบจ.ราชบุรี นางจันทรเพ็ญ อุนนา
45 ลําพูน เมือง ทต.อุโมงค น.ส.จันทรเพ็ญ อินตะปวง
46 เลย ภูเรือ อบต.หนองบัว น.ส.อารีย พรมดี
47 ศรีสะเกษ เมือง อบจ.ศรีสะเกษ น.ส.อุราลักษณ เสนา
48 ศรีสะเกษ เมือง อบจ.ศรีสะเกษ นายอาคม คามวัลย
49 สงขลา สะบายอย ทต.สะบายอย วาที่ พ.ต.สุริยะ กูลพิมาย
50 สตูล เมือง อบจ. นายสุชาติ บริรักษกิจดํารง
51 สมุทรปราการ เมือง ทน.สมุทรปราการ นางอัญธิรา แนบเกษร
52 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทม.ออมนอย นางณัฐวรรณ สุขเอม
53 สุราษฎรธานี ไชยา ทต.ตลาดไชยา นางวัจนีย บํารุงจันทร
54 สุรินทร เมือง ทม.สุรินทร นายสุนทร คําทอง
55 อางทอง เมือง อบจ.อางทอง นายวิวัฒน ศิริวัฒน
56 อํานาจเจริญ เมือง อบจ.อํานาจเจริญ นายวีรพงษ พูนในเมือง
57 อุดรธานี บานดุง ทม.บานดุง น.ส.วิภาวดี ไชยถา
58 อุตรดิตถ เมือง ทม.อุตรดิตถ นางกอบแกว บริรักษเลิศ
59 อุตรดิตถ เมือง ทม.อุตรดิตถ นางจิตรา กมลอารี
60 อุบลราชธานี เมือง อบจ.อุบลราชธานี นางวิภาภรณ ฤทธิสิงห



หนังสือตอบยืนยันเขารับการฝกอบรม 
 

ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

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

ระหวางวันที่ .................................................................................................................................. 

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

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

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

ยืนยันเขารับการฝกอบรมหลักสูตร...................................................................รุนที่........... 

 ไมยืนยันเขารับการฝกอบรมหลักสูตร...............................................................รุนที่........... 

เนื่องจาก...........................................................................................................(กรณีที่ไมยืนยัน) 

 
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดโดยตรง สํานักงาน โทร ............................................................... 

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

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

 

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

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

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

อนุญาตใหเขารับการศึกษาอบรม 

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

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

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

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

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



การเตรียมตวัเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ 
 
การรายงานตัว  ตามวัน เวลา และสถานที่ทีก่ําหนดไวในหนังสือเรียกตวั 
 

การเตรียมตวัใหถือปฏิบตัิโดยเครงครัดเพื่อเปนแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
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) 
 

การแตงกายระหวางการฝกอบรม 
   ชาย  แตงกายเสื้อเชิต้สีขาวแขนยาว ผูกเนคไทของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
กางเกงสีดํา หรือกรมทา 
   หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงสีดํา หรือกรมทา ผูกเนคไทของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น  
   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดเตรียมเนคไทสําหรบัผูเขารบัการฝกอบรมทุกคน 
 
การชําระคาลงทะเบียน 
   สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีบุคลากรเขารบัการฝกอบรมพรอมกัน
หลายหลักสตูรใหชําระคาลงทะเบียนเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็ค แยกเปนรายบุคคล 



 
ที่ ……………………. สํานักงาน……………………………….  
                 ที่อยู………………………………. 

      ......................2550 

เรื่อง สงตัวบุคลากรทองถิ่นเขารบัการอบรมหลักสูตร............................. 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

อางถึง  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0807.3/ ว..............ลงวันที่.................................... 

ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหมี
การศึกษาอบรมบุคลากรทองถิ่นในหลักสูตร.....................................................รุนที่.................ระหวาง
วันที่.......................................................................ณ..................................................น้ัน 

องคการบริหารสวนจังหวัด / เทศบาล / องคการบริหารสวนตําบล………………………... 
..........................................................ขอสงตัว(นาย/นาง/นางสาว).....................................................
ตําแหนง..................................................................เขารับการอบรมหลักสูตรดังกลาว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

 

 

 

 

สํานักงาน..................................... 
โทร./โทรสาร ..............................                 
 

 



แผนที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8  
ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 6)  อ.ธัญบุรี 

ถ.พหลโยธิน 
อ.คลองหลวง 
 




