




ที่ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ

1 กระบี่ เมือง ทม.กระบี่ นายสุรชัย คงคาวงค
2 กาฬสินธุ สมเด็จ อบต.ผาเสวย นายธีระยุทธ ปกติ
3 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.วังชะพลู นายกําพล ตั้งสกุล
4 ขอนแกน ชุมแพ อบต.โนนสะอาด นายอดุล สนไธสง
5 ขอนแกน พระยืน ทต.พระยืน จ.ส.อ.ไพศาล แกววังปา
6 จันทบุรี เขาคิชญกูฏ ทต.ตะเคียนทอง น.ส.จรรยา คีรีชล
7 จันทบุรี ทาใหม อบต.คลองขุด นายประมูล ทองนุม
8 จันทบุรี ทาใหม ทต.หนองคลา น.ส.บัณฑิตา ประมวล
9 จันทบุรี ทาใหม อบต.ตะกาดเงา น.ส.สัมพันธ พวงบุญชู
10 จันทบุรี นายายอาม อบต.วังโตนด นายธีรยุทธ ฉันทมิตร
11 จันทบุรี นายายอาม ทต.นายายอาม น.ส.ภาวนีย ศิริไสยาสน
12 จันทบุรี สอยดาว อบต.ทุงขนาน นายสุวพิชญ ทิพยประไพ
13 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต.หนองจอก นายพิชัย มาลาศรี
14 ชลบุรี เมือง อบต.สาํนักบก นายธีระศักดิ์ เอี่ยมบุญฤทธิ์
15 เชียงราย พาน อบต.เมืองพาน น.ส.สุจิตรา วงศไชยทะ
16 เชียงราย เมือง อบต.ทาสาย น.ส.สุพิชญา เอี่ยมชูกุล
17 เชียงราย เมือง ทต.บานดู นายวชิระพล คําลือวัฒนานุกูล
18 เชียงราย เมือง ทต.เวียง น.ส.อังคริสา คําลือ
19 เชียงราย แมสาย ทต.หวยไคร นายอนุเกียรติ จันทาพูน
20 เชียงราย เวียงชัย ทต.เวียงชัย น.ส.กรรณิการ คาํปาเชื้อ
21 เชียงใหม แมริม อบต.แมสา นายจํารัส เพชรบัวจันทร
22 เชียงใหม สารภี ทต.หนองผึ้ง นายสุพจน กาบใบ
23 เชียงใหม สารภี อบต.หนองแฝก น.ส.จรรยา กระพิลา
24 เชียงใหม อมกอย ทต.อมกอย น.ส.วันวิสา อนันตชาญชัย
25 นครนายก บานนา อบต.เขาเพิ่ม นายมานบ นุเรืองรัมย
26 นครปฐม กําแพงแสน อบต.วังนํ้าเขียว น.ส.วันเพ็ญ สังชวย
27 นครปฐม สามพราน ทม.กระทุมลม นายสุรชัย นาคหลอ
28 นครพนม ปลาปาก อบต.นามะเขือ นายสาคร ลีคําพอก
29 นครพนม ศรีสงคราม อบต.สามผง น.ส.ศศิวิมล แสบงบาล
30 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต.ชีวึก น.ส.อริสา เจิมเกาะ

ชื่อ-สกุล

รายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรนิติกร รุนที่ 19
ระหวางวันที่ 20 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2552

ณ อาคาร 1 ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
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31 นครราชสีมา ปกธงชัย ทต.นกออก นายวัศพล เนียมวัฒนะ
32 นครราชสีมา เมือง อบต.บานใหม วาที่ ร.ต.ธวัช ครูโคกกรวด
33 นครราชสีมา เมือง ทต.หัวทะเล นายสุนทร นพพิบูลย
34 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.งิ้ว นายสมาน เพ็งคําเส็ง
35 นครราชสีมา ปากชอง ทม.ปากชอง ด.ต.วิชัย สุวรรณ
36 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.เขาขาว น.ส.เสาวภา เนินพลอย
37 นครศรีธรรมราช นบพิตํา อบต.นาเหรง นายไพศักดิ์ ชูไกรไทย
38 นครศรีธรรมราช เมือง อบต.ทาเรือ นายเกียรติพงษ พูลสวัสดิ์
39 นครสวรรค เมือง ทต.หนองเบน นายเสกวรรค สุขเกษม
40 นนทบุรี บางใหญ อบต.บางมวง พ.จ.อ.วรพจน ทวิวงศไพบูลย
41 นนทบุรี เมือง ทต.ไทรมา นายวิโรจน จันทรชู
42 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี นายพยุการ พรมประดิษฐ
43 นาน ทุงชาง ทต.ทุงชาง นายสมเกียรติ รัตนะ
44 บุรีรัมย กระสัง อบต.กันทรารมย นายสมฤทธิ์ แหวนวงค
45 บุรีรัมย คูเมือง อบต.ตูมใหญ น.ส. จริญญา ผาสุก
46 บุรีรัมย ลําปลายมาศ ทต.ลําปลายมาศ นายชูพงษ ศรีโคตร
47 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ทต.ประจันตคาม น.ส.ประภัสสร กอนสันทัด
48 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน อบต.บางเดื่อ นายภูวสรณ วรเลิศ
49 ภูเก็ต ถลาง อบต.ศรีสุนทร นายวรายุทธ หลวงแกว
50 ภูเก็ต เมือง อบต.เกาะแกว นายกิตติศักดิ์ แจงเอี่ยม
51 ภูเก็ต เมือง ทน.ภูเก็ต น.ส.สุมณฑา พีรพัฒนกุล
52 มหาสารคาม นาเชือก อบต.นาเชือก น.ส.สุภาพร โยวะ
53 มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง น.ส.ประไพ ลุนศรี
54 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เม็กดํา น.ส. ดารุณีย ทอแกว
55 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.บานบาก นายวิทยา ทวพีันธ
56 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย ทต.ชัยวารี น.ส.อรพันธ วรวิเศษ
57 ระยอง ปลวกแดง ทต.จอมพลเจาพระยา นายวัชระชัย มณเฑียร
58 ราชบุรี เมือง อบต.ดอนตะโก นายภูริต เอกเกษมสุข
59 ลพบุรี โคกสําโรง อบต.คลองเกตุ นายณัฐกร ยะสะกะ
60 เลย นาแหว อบต.นาพึง นายฉลาด บุญคง
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61 ศรีสะเกษ กันทรลักษ อบต.โนนสําราญ นายกองฟา วรรณเวท
62 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.ผักแพว นายบุญยงค โยศิริ
63 ศรีสะเกษ น้ําเกลี้ยง อบต.ละเอาะ น.ส.นวพร นามเกษ
64 ศรีสะเกษ เบญจลักษณ อบต.เสียว นายบุบผา ศรีสอน
65 ศรีสะเกษ หวยทับทัน ทต.หวยทับทัน นายชวดล มันสาสุข
66 สกลนคร บานมวง อบต.มวง นายบัวทอง ภูปญญา
67 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.พันนา วาที่ร.ต.หญิงเพ็ญประภา พลสักขวา
68 สงขลา กระแสสินธุ ทต.กระแสสินธุ นางสาวถิรนันท ศรีสงค
69 สงขลา กระแสสินธุ อบต.เกาะใหญ นายจิรัฐิติกานต เจริญวงศ
70 สงขลา จะนะ อบต.ตลิ่งชัน นายเนติวัฒน ชํานาญนา
71 สงขลา เทพา สุวรรณวงศ นายวิโรจน สุวรรณวงศ
72 สงขลา รัตนภูมิ อบต.ทาชะมวง น.ส.รัชนีวรรณ ชะนะหมัด
73 สงขลา สะเดา อบต.พังลา นางจุรีรัตน งามสนะ
74 สงขลา หาดใหญ อบต.ทุงตําเสา น.ส.ปยพัชร วุนดํา
75 สตูล ละงู อบต.กําแพง วาที่ร.ต.สิทธิชัย จันทรเพ็ญ
76 สมุทรปราการ บางบอ ทต.คลองดาน นายณัฐพงษ เจริญจันทร
77 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย ทต.พระสมุทรเจดีย นายสิทธิชัย สมสมัย
78 สระแกว ตาพระยา ทต.ตาพระยา นายสุเมธ แสนคําวงษ
79 สระแกว อรัญประเทศ อบต.คลองนํ้าใส น.ส.รจนา แสงทวี
80 สระบุรี แกงคอย อบต.ชําผักแพว น.ส.วาทินี สิวานนท
81 สระบุรี เมือง ทต.ตะกุด นายสายัน จุลเพชร
82 สระบุรี เมือง อบจ.สระบุรี น.ส.อรวรรณ ตันพันธุวงศ
83 สระบุรี เสาไห ทต.เมืองเกา นายประเสริฐ อุนจิตติ
84 สระบุรี หนองแซง ทต.หนองแซง นายธีรศร จูพานิชย
85 สําปาง เมือง อบจ.ลําปาง นางจิรภา พอจิต
86 สุพรรณบุรี ดานชาง อบต.วังคัน นายอํานวย ฉลาดไธสง
87 สุพรรณบุรี เมือง อบต.สนามคลี นายกริชพงษ นาควิจิตร
88 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ อบต.หนองหญาไซ นายสัญญา ทองกระจาง
89 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ อบต.คลองสระ นายดลรวี สวัสดิวงศ
90 สุราษฎรธานี ทาฉาง ทต.ทาฉาง นายงามพล แพงโยธา
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91 สุรินทร ปราสาท ทต.กังแอน น.ส.วิภาดา อะนา
92 สุรินทร เมือง อบต.ทาสวาง นายชาญวิทย ออวิเศษ
93 หนองคาย เซกา อบต.โสกกาม นายบรรดิษฐ มะลิรส
94 หนองคาย โซพิสัย อบต.หนองพัน นายปธานิน คําวัง
95 หนองคาย โพนพิสัย อบต.จุมพล นายวิสทธิ์ จันทวดี
96 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.กุดประทาย น.ส.อภิสรา เหมลา
97 อุบลราชธานี นํ้าขุน อบต.ไพบูลย นายสนอง บุญเพิ่ม
98 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.ยางสักกระโพหลุม นางสุกัญญา เศลารักษ
99 อุบลราชธานี เมือง อบต.หัวเรือ นายนนทพล ธรรมปรัชญากุล
100 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก อบต.เหลาเสือโกก นายวรฉัตร สงสุข



 
หนังสือตอบยืนยันเขารับการฝกอบรม 

 

ตามที่สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ไดจัดฝกอบรม 

หลักสูตร......................................................................................................รุนที.่.............................. 

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

ขาพเจานาย/นาง/นางสาว.......................................................................................... 

*ตําแหนง........................................................(. .....................................................)ระดับ................. 

สังกัด อบต./เทศบาล./อบจ.....….........................อําเภอ..........................จังหวัด................................. 

 
คําอธิบาย 
 

      ขอยนืยันการเขารับการฝกอบรม  รุนที่.................................................. 

      ไมยนืยันเขารับการฝกอบรม        รุนที่.................................................. 

เนื่องจาก..................................................................................................................(กรณีที่ไมยนืยนั) 

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดโดยตรง สํานักงานโทร......................................................... 

โทรสาร.... .......................................................โทรศัพทเคลื่อนที่.......................................................... 

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

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

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

ขอรับรองวาผูสมัครดํารงตําแหนงตามที่ระบุขางตนจริงและอนุญาตใหเขารับการฝกอบรม 

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

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

      นายก...........................................................................  
หมายเหต ุ สงหนังสือตอบยืนยันได 
  1.ทางไปรษณยีสงถงึ สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิน่ อาคารหอประชมุอนุสรณ 100 ป 

มหาดไทย  ถ.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (กอนการอบรม 10 วัน) 

                         2.สง FAX 0 - 2577 – 4707-8 และ 0 -2577-6615 สอบถามเพิ่มเติม 0-2577-4575 

(กรณีสง FAX แลวใหสงไปรษณียตามไปดวย) 

 

 

 

 

 

 

* การระบุตําแหนงใหระบุตําแหนงทางบริหาร และตาํแหนงตามสายงาน ใหชัดเจน เชน ผอ.กองชาง (นักบริหารงานชาง)    
   หัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง) , หัวหนาสวนโยธา (เจาหนาที่บริหารงานชาง) เปนตน  



 

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) 
 

การแตงกายระหวางการฝกอบรม 
   ชาย  แตงกายเสื้อเชิต้สีขาวแขนยาว ผูกเนคไทของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น กางเกงสีดํา หรือกรมทา 
   หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงสีดํา หรือกรมทา ผูกเนคไทของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  
   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดเตรียมเนคไทสําหรบัผูเขารบัการฝกอบรมทุกคน 
 
การชําระคาลงทะเบียน 
   สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีบุคลากรเขารบัการฝกอบรมพรอมกัน
หลายหลักสตูรใหชําระคาลงทะเบียนเปนแคชเชียรเชค็หรือตั๋วแลกเงิน แยกเปนรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ราง 
 

 

 

 

ที่ มท........................ 
 

 

 

          

   

สํานักงาน.................................. 

ถนน.......................................... 

      ............................................ 

เร่ือง      สงตวับุคลากรทองถิ่นเขารับการอบรมหลักสูตร...................................................... 

เรียน  ผูอํานวยการสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

อางถงึ   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ที่ มท 0807.3/ว ............. ลงวนัที ่................................ 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาคําสัง่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบันของผูเขารับการฝกอบรม 

             2. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/พนกังานของผูเขารับการฝกอบรม  

ตามทีก่รมสงเสริมการปกครองทองถิน่ โดยสถาบนัพฒันาบุคลากรทองถิ่น  จัดใหมีการ 

ฝกอบรมบุคลากรทองถิน่ในหลักสูตร........................................................ รุนที่ ................................... 

ระหวางวันที่.............. ………………………… ณ …………………………………………….........   นัน้   

องคการบริหารสวนจังหวัด / เทศบาล / องคการบริหารสวนตําบล................................... 

ขอสงตัว (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................ 

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

เขารับการฝกอบรมและขอรับรองวาเปนผูดํารงตําแหนงที่ระบุไวจริง 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาดําเนนิการตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

นายก.................................................. 

  
หมายเหต ุ - การระบุตําแหนงกรณีนักบริหารตาง ๆ  ใหระบุตําแหนงทางการบริหารและตําแหนงตามสายงาน 

         เชน   ผอ.กองชาง(นักบริหารงานชาง) , หน.สวนโยธา(นักบริหารงานชาง) หรือ หน.สวนโยธา    

         (เจาหนาที่บริหารงานชาง)  เปนตน 
       - ใหผูเขารับการฝกอบรมถือหนังสือสงตัวมาวันรายงานตัว 



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

ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 6)  อ.ธัญบุรี 

ถ.พหลโยธิน 
อ.คลองหลวง 
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