
 
             

ที่ มท 0807.3/ ว 60 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
                ถนนราชสีมา  เขตดุสิต กทม.  10300 

       10  เมษายน  2552 

เรื่อง การคัดเลือกบคุลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่เขารับการฝกอบรม ปงบประมาณ 2552 

เรียน ผูวาราชการจงัหวัดทุกจังหวัด 

สิ่งที่สงมาดวย 1. บัญชีรายชือ่ผูไดรับคัดเลอืกเขารับการฝกอบรม  จํานวน  6  ชุด 
  2. หนังสือตอบยืนยันการเขารับการฝกอบรม   จํานวน  1  ชุด 
  3. เอกสารแนะนําการเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม  จํานวน  1  ชุด 
  4. แผนที่การเดินทาง      จํานวน  1  ชุด 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบนัพัฒนาบคุลากรทองถิน่
กําหนดจัดฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ระยะเวลา 3 สัปดาห ระหวางวันที่  
18 พฤษภาคม - 5  มิถุนายน 2552 ในหลักสูตรตางๆ ดังน้ี 

1. หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุนที่ 15 ณ อาคาร 2 ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8
ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คาลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท (สองหม่ืนสี่พันบาทถวน) 

2. หลักสูตรรองนายกองคการบริหารสวนตําบล รุนที่ 10 ณ อาคาร 1 ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง 
ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คาลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท (สองหม่ืน 
สี่พันบาทถวน) 

3. หลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รุนที่ 8 ณ อาคาร 1 ศูนยฝกอบรม
คลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คาลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท  
(สองหมื่นสี่พันบาทถวน) 

4. หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานการเงินและบัญชี รุนที่ 33 ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ  
100 ปมหาดไทย (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี คาลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท (สองหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 

  5. หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานธุรการ รุนที่ 37 ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป 
มหาดไทย (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี คาลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท (สองหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 

  6. หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานจัดเก็บรายได รุนที่ 26 ณ โรงแรมราชบงกช มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี คาลงทะเบียนคนละ คาลงทะเบียนคนละ 19,500 บาท  
(หน่ึงหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอแจงรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและรายละเอียดการฝกอบรม 
โดยขอใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดดําเนินการ ดังน้ี 

1. แจงผูไดรับคัดเลือกเขารบัการฝกอบรม สงแบบตอบยืนยันการเขารบัการฝกอบรมในรุนดังกลาว
ใหสถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่นทราบ ทางไปรษณยีหรือโทรสารหมายเลข 0-2577-4707-8, 0-2577-6615 
ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2577-4575 
 

 “ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด” 
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2. แจงผูเขารับการฝกอบรมแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนยาว ไปรายงานตัวพรอมหนังสอืสงตวั
เขารับการฝกอบรม ณ สถานที่ฝกอบรม ในวันจันทรที่ 18 พฤษภาคม 2552 ระหวางเวลา 07.30 – 09.00 น. 

3. การชําระเงินคาลงทะเบียนการฝกอบรมในแตละหลักสูตร ใหชําระในวันรายงานตัว  
เปนแคชเชียรเช็คหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น” 
  4. สําหรับคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงระหวางการเดินทางไป-กลับ จากบานพักถึง
สถานที่ฝกอบรม ใหเบิกจายจากตนสังกัดเทาที่จายจริง แตไมเกินวงเงินที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ อน่ึง รายชื่อและการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรมสามารถตรวจสอบไดที่ www.thailocaladmin.go.th 
โดยคลิกที่ขอมูลขาวสาร แลวคลิกที่ขาวฝกอบรม สพบ. หรือคลิกดูที่หนังสือราชการ อีกทางหนึ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
(นายสุรพล วาณิชเสน)ี 

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ปฏิบตัิราชการแทน 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม 
โทร. 0-2577-4575  
โทรสาร 0-2577-4707-8    
 
 
 
 
 
 
 

“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด” 



























ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ

1 กระบี่ เมือง ทม.กระบี่ นางวิไล กัลยาณปทม
2 กาญจนบุรี ไทรโยค อบต.ศรีมงคล น.ส.สุดา หลวงศิลป
3 กาญจนบุรี บอพลอย ทต.หนองรี นายสุพิรัช พิมพพระพรหม
4 กาฬสินธุ กมลาไสย อบต.หลักเมือง น.ส.สมยงค สิงหาราช
5 กาฬสินธุ ทาคันโท ทต.ทาคันโท น.ส.จุฑาทิพย นะวะคําศรี
6 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.มหาชัย นายพันธเทพ ปาทอง
7 ขอนแกน นํ้าพอง อบต.บัวเงิน นางนันทพัทธ ยอดดี
8 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.สวนหมอน นางรุงฤดี โขศรี
9 ขอนแกน หนองเรือ อบต.โนนทัน น.ส.สิริมน โอดพิมพ

10 จันทบุรี มะขาม อบต.ฉมัน นายบุญมี ศูนยราช
11 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.ดอนเกาะกา น.ส.นวพร เกตุนิวัติ
12 ชลบุรี สัตหีบ ทม.สัตหีบ นางจิราลักษณ รังษา
13 ชัยนาท เมือง อบจ.ชัยนาท น.ส.จุตินันท ภิญโญย่ิง
14 ชัยภูมิ แกงครอ อบต.บานแกง นางปยนุช บุญทน
15 ชัยภูมิ คอนสาร อบต.ดงบัง น.ส.วารีรัตน บัวดี
16 ชัยภูมิ เทพสถิต อบต.โปงนก นายเกียรติพงศ ยาพิมาย
17 ชุมพร ทาแซะ อบต.รับรอ น.ส.สุภาพร สอนชัด
18 เชียงราย พาน อบต.ทรายขาว นางณัฐณิชา หะรินทร
19 เชียงใหม เมือง ทต.หนองหอย น.ส.อภิรมยา คันใจ
20 เชียงใหม เมือง อบจ.เชียงใหม นางจันทิรา กาศเกษม
21 เชียงใหม แมวาง อบต.บานกาด น.ส.ปาริฉัตต ถาวรศรี
22 นครปฐม กําแพงแสน อบต.วังนํ้าเขียว นางวลี มณฑาสุวรรณ
23 นครพนม ธาตุพนม อบต.นากอน น.ส.พิมพา ทองออน
24 นครพนม เมือง อบต.ทาคอ นางพิไลพร บุทา
25 นครราชสีมา ครบุรี อบต.สระวานพระยา นางจิรภิญญา มูลสันเทียะ
26 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.กุดพิมาน น.ส.ลัดดาพร ศรีทอง
27 นครราชสีมา ปกธงชัย ทต.นกออก น.ส.เกศสุดา ผายสระนอย
28 นครราชสีมา พระทองคํา ทต.พระทองคํา นางเอม็อร ภูลายยาว
29 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.ถ้ําใหญ น.ส.บุษกร เมืองสง
30 นครสวรรค พยุหะคีรี อบต.สระทะเล น.ส.ศิริพร นันทวรเศรษฐ

รายชื่อผูไดเขารับการอบรมหลักสูตร เจาหนาที่/เจาพนักงานการเงินและบัญชี รุนที่  33

ระหวางวันที่ 18 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2552

ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ชื่อ-สกุล



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ

รายชื่อผูไดเขารับการอบรมหลักสูตร เจาหนาที่/เจาพนักงานการเงินและบัญชี รุนที่  33

ระหวางวันที่ 18 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2552

ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ชื่อ-สกุล

31 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.บางพลับ น.ส.ประนอม ไมไกร
32 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.คลองขอย นางทิพวรรณ สุทธิพันธ
33 นราธิวาส ตากใบ ทม.ตากใบ น.ส.สกันยา แกวรัตน
34 นาน เชียงกลาง ทต.เชียงกลาง นางกัญญารัตน เย็นใจมา
35 นาน บานหลวง อบต.บานพี้ นางศศิลักษณ ยาวิละ
36 บุรีรัมย เมือง อบต.ลุมปุก น.ส.ฉวีวรรณ ประโลมรัมย
37 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต.หนองกระทิง นางไพรวัลย มณีศรี
38 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน อบต.หนองพลับ พ.จ.อ.สุรชัย สุขพรณิชย
39 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.ยานรี นางสุกัญญา เคนตู
40 ปตตานี โคกโพธิ์ อบต.ชางใหตก นางปราณี แหละแอ
41 ปตตานี ยะหร่ิง อบต.มะนังยง นางนูรียะห สะแลแม
42 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.ปากกราน น.ส.นิภาพร จันทนา
43 พระนครศรีอยุธยา วังนอย อบต.ขาวงาม น.ส.นิศรา ทิพโชติ
44 พะเยา เชียงคํา อบต.แมลาว น.ส.พรรณิกาณ มลทลคํา
45 พัทลุง ตะโหมด ทต.เขาทับชาง น.ส.อริสรา หมัดเหล็ม
46 พิษณุโลก เมือง อบต.ทาโพธิ์ นางวาสนา บุญเปง
47 เพชรบุรี ชะอํา อบต.ไรใหมพัฒนา น.ส.นัททิภรณ วุฒิยาสาร
48 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.วังพิกุล นางอัญชลี นวมนุม
49 แพร รองกวาง อบต.แมทราย นางเกศร บุญมาภิ
50 แพร สอง อบต.บานกลาง นางปาริชาติ เพชรหาญ
51 แพร สอง อบต.บานหนุน นางนงนุช เพชรนิล
52 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.เข่ือน นางจินตนา ศรีแพนบาล
53 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.กกตูม นางรัตนา นิระราช
54 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.แมสะเรียง น.ส.นิพาพันธ เตชะนันท
55 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.แมคง นางบุญพิมพ ทาปยะ
56 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.บึงแก นางวรัลยา วงษาซาย
57 ยะลา เมือง อบต.ทาสาป นางตวนชารีปะฮ วรรณอาลี
58 ยะลา เมือง อบจ.ยะลา น.ส.รอซีดะห กาซอ
59 รอยเอ็ด จังหาร ทต.ดงสิงห น.ส.นํ้าฝน พรมมงคล
60 รอยเอ็ด โพนทราย อบต.ทาหาดยาว น.ส.สาวินี บูลเซอร



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ

รายชื่อผูไดเขารับการอบรมหลักสูตร เจาหนาที่/เจาพนักงานการเงินและบัญชี รุนที่  33
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ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ชื่อ-สกุล

61 รอยเอ็ด เมือง ทต.มะอึ น.ส.อรวรรณ วรสุข
62 ราชบุรี บานโปง อบต.ลาดบัวขาว นางชลลดา เลาสวย
63 ลพบุรี บานหม่ี อบต.หนองทรายขาว น.ส.ศุภานัน พรมบุตร
64 ลพบุรี เมือง ทต.โคกตูม นางภัทรกร นารถนรกิจ
65 ลพบุรี หนองมวง อบต.บอทอง น.ส.กรองแกว ลพประเสริฐ
66 ลําปาง แจหม ทต.แจหม น.ส.จันทราวรรณ จักรกฤษณ
67 ลําปาง แมพริก อบต.พระบาทวังตวง น.ส.พรศรี หม่ืนบุญมา
68 ลําพูน ลี้ อบต.ลี้ น.ส.ทองเพียร เข่ือนแกว
69 ลําพูน ลี้ อบต.นาทราย นายจีระวัฒน อะริยะจอน
70 เลย วังสะพุง อบต.ทรายขาว นายเจนจีรา สาริภา
71 ศรีสะเกษ กันทรลักษ อบต.สังเม็ก น.ส.อมรรัตน เช้ือดวงผูย
72 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต.หวยใต น.ส.อรอุษา สุภาพวง
73 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต.หวยสําราญ นางเฉลา สิงหหะ
74 ศรีสะเกษ ปรางคกู อบต.ดู นางจุฬาพร สีทะวงษ
75 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.สะพุง น.ส.ณัฎฐธิดา เผื่อแม
76 สกลนคร เตางอย อบต.บึงทวาย นางกาญจนา กันทะเสน
77 สกลนคร วาริชภูมิ อบต.วาริชภูมิ นายเดชา ศรีเทพ
78 สงขลา กระแสสินธุ ทต.กระแสสินธุ น.ส.พรทิพย คลายกุง
79 สงขลา ระโนด อบต.วัดสน น.ส.ประภารัตน พงศนุรักษ
80 สตูล คอนโดน ทต.คอนโดน น.ส.อัชลียะ เกปน
81 สระแกว เมือง อบต.ศาลาลําดวน น.ส.อลิศศา อลําศาสตร
82 สระบุรี วิหารแดง ทต.หนองหมู น.ส.วรรณภา แสงดา
83 สระบุรี หนองแค อบต.โคกแย น.ส.วราภรณ ชัยกุล
84 สุโขทัย บานดานลานหอย ทต.ตลิ่งชัน น.ส.เกศรินทร นาคจร
85 สุโขทัย เมือง อบจ.สุโขทัย น.ส.วารุณี นวะมะวัฒน
86 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ อบต.หนองราชวัตร น.ส.ศกุนี มหาไทร
87 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ อบต.ทาทอง นางจุไรวรรณ สมุทรเกา
88 สุราษฎรธานี พระแสง อบต.ไทรขึง น.ส.อุบลรัตน มีแสง
89 สุราษฎรธานี เมือง อบจ.สุราษฎรธานี นางดนัยา สกุลพันธุ
90 สุรินทร เมือง อบต.ราม นางสุรีย กมลวัฒนานนท
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ชื่อ-สกุล

91 สุรินทร ศรีณรงค อบต.หนองแวง น.ส.ตุมทอง สุขประเสริฐ
92 สุรินทร สังขะ อบต.บานชบ น.ส.สังวาล บุญชู
93 หนองคาย เมือง อบจ.หนองคาย นางสิริขวัญ บุญสอน
94 หนองคาย สังคม อบต.สังคม นางปยะนุช เนาวแกวใหม
95 หนองบัวลําภู นากลาง ทต.กุดดินจ่ี น.ส.ธัชจริยา ผิวคํา
96 หนองบัวลําภู โนนสัง อบต.หนองเรือ น.ส.สกล จันแหว
97 อํานาจเจริญ เมือง อบต.นาวัง นางพัชรี เถาวโท
98 อํานาจเจริญ หัวตะพาน อบต.จิกดู นางวิไลลักษณ มูลธิสาร
99 อุดรธานี บานผือ ทต.บานผือ นางพรรัตน แกวกงพาน

100 อุดรธานี บานผือ ทต.บานผือ นางณัฐณิชา ถําวาป
101 อุดรธานี หนองหาน อบต.บานเชียง น.ส.สุพรรษา แกวเนตร
102 อุตรดิตถ เมือง อบต.ปาเซา นายพรรษวุฒิ สิยา
103 อุทัยธานี หนองฉาง อบต.ทุงพง น.ส.รุงเพชร โพธิ์พงษ
104 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.ตระการ น.ส.นงนุช ชนะพันธ
105 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.บานตูม นายประวิทย สืบศรี
106 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกลาง นางไพริน พรหมดี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ

1 กระบ่ี เกาะลันตา อบต.ศาลาดาน น.ส.ธรรญชนก ทองมนต
2 กาญจนบุรี ทามะกา ทต.ทามะกา นายบัณฑิต ไชยสิริมงคลกุล
3 กาญจนบุรี ไทรโยค ทต.น้ําตกไทรโยคนิยม น.ส.ปารีณา ภัทรวรรณเวช
4 กาฬสินธุ กุฉินารายณ อบต.หนองหาง นางชวัลลักษณ ชาติไชยภูมิ
5 กาฬสินธุ คํามวง อบต.เนินยาง น.ส.อุมาสวรรค แทนจันทร
6 กาฬสินธุ ยางตลาด อบต.บัวบาน นายพนม ภูบุญเติม
7 กาฬสินธุ สมเด็จ อบต.มหาไชย นายรชต จันทะวิชัย
8 กาฬสินธุ หวยเม็ก อบต.หัวหิน นายสมพงษ จันบุตราช
9 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.แมลาด น.ส.กันญนา มากสุวรรณ

10 ขอนแกน ชุมแพ ทต.โนนหัน นางกุมาริกา สมิงชัย
11 ขอนแกน ชุมแพ ทต.โนนหัน นางฐานิดา ศรีภา
12 ขอนแกน ภูผามาน ทต.ภูผามาน น.ส.สุนิศา เลียมภูเขียว
13 ขอนแกน เมือง ทต.ทาพระ น.ส.ปริยาภรณ พรมไชย
14 ขอนแกน แวงนอย อบต.แวงนอย น.ส.กาญจนา ศรีนาง
15 จันทบุรี มะขาม ทต.มะขาม น.ส.ศิรโสภิต ดาวเรือง
16 จันทบุรี มะขาม ทต.มะขาม น.ส.ชิดชนก เชื้อแกว
17 ฉะเชิงเทรา บางคลา ทต.บางคลา น.ส.อุษนีณ แกวแดง
18 ชลบุรี บานบึง อบต.หนองอิรุณ น.ส.สฎารัตน รักบุญ
19 ชลบุรี บานบึง ทม.บานบึง นางวาสนา ตรีทรัพยอนันต
20 ชลบุรี พานทอง อบต.หนองหงษ น.ส.สกุลรัตน รัตนโสม
21 ชัยนาท สรรพยา ทต.โพนางดํา นางคนึงนิตย อยูเลห
22 ชัยภูมิ คอนสาร อบต.ดงกลาง นางสุพรรณี ไชยชาติ
23 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.หนองโดน น.ส.สุภาภรณ นอยวิเศษ
24 ชุมพร เมือง ทต.วังไผ น.ส.ชนิสรา สันทัดการ
25 ชุมพร ละแม อบต.ทุงหลวง จ.อ.ศุภรัฐ พรหมเรือง
26 เชียงราย เวียงเชียงรุง อบต.ทุงกอ น.ส.สุทธิรักษ รอดเรือน
27 เชียงราย เวียงปาเปา อบต.เวียงกาหลง นางเภณิกา หมั่นงาน
28 เชียงใหม เมือง อบต.สันผีเสื้อ น.ส.นงคราญ สิทธิกุล
29 เชียงใหม แมวาง อบต.ดอนเปา น.ส.ปยมาศ อุปาสิทธิ์
30 เชียงใหม อมกอย อบต.มอนจอง น.ส.สุธนันท อาดดํารงค

รายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานธุรการ   รุนที่ 37

ระหวางวันที่  18 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2552

ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
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ชื่อ-สกุล

31 เชียงใหม อมกอย อบต.แมตื่น น.ส.พวงทิพย ศรีสังวาลย
32 ตรัง สิเกา ทต.สิเกา น.ส.จริยา ทองแจม
33 ตาก พบพระ อบต.ชองแคบ นายนพปฎล โพธิ์ทอง
34 นครนายก องครักษ อบต.บึงศาล น.ส.สุภารัตน เบิกบาน
35 นครปฐม สามพราน ทม.ไรขิง น.ส.เพ็ญสุรัลมิ์ มรรคสุทธิกุล
36 นครพนม ศรีสงคราม อบต.ทาบอสงคราม น.ส.แกนนคร พอบาล
37 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.โนนยอ นายธฤษณัช ฉวีวงศ
38 นครราชสีมา โนนสูง อบต.หลุมขาว น.ส.พจนีย พวงประทุม
39 นครราชสีมา บานเหลื่อม อบต.บานเหลื่อม นางสายธาร การนอก
40 นครราชสีมา เมือง อบต.หนองจะบก นางรัชนีลักษณ ชัยราช
41 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.นากลาง น.ส.อนงค เลากลาง
42 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เทพราช น.ส.นิตยา สุภัทรประทีป
43 นครสวรรค เมือง อบต.วัดไทรย น.ส.วันทนา คลายทิม
44 นราธิวาส สุไหงโก-ลก อบต.มูโนะ น.ส.สุภาพร จันทรบุญรอด
45 นาน สองแคว อบต.นาไรหลวง น.ส.สุกัญญา ธิราช
46 บุรีรัมย ชํานิ อบต.โคกสนวน นายอาวุธ พ่ึงโคกสูง
47 บุรีรัมย เมือง อบต.เสม็ด นางประนัดดา บัวใหญ
48 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต.ผไทรินทร น.ส.สมภาส มาตา
49 บุรีรัมย สตึก อบต.เมืองแก นางสุปาณี แกวสีใส
50 บุรีรัมย หนองหงส อบต.หนองชัยศรี นายนิติพงษ ทองพิมาย
51 บุรีรัมย หวยราช อบต.ตาเสา น.ส.ธนวรรณ วงคสุรินทร
52 ปทุมธานี เมือง อบจ.ปทุมธานี นางกลุทรัพย สิริเชษฐกุลภัทร
53 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน อบต.ทับใต น.ส.ประภาพรรณ จัดภัย
54 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ทต.โพธิ์งาม น.ส.รัตนมณี ชวงทิพย
55 ปตตานี หนองจิก อบต.บางตาวา น.ส.นุชนาถ แดงกระจาง
56 พระนครศรีอยุธยาบางประหัน อบต.บานขลอ น.ส.สุปราณี เอาบุญ
57 พะเยา เมือง อบต.สันปามวง น.ส.วิไลกรณ แกวกํ่า
58 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง ทต.โพธิ์ประทับชาง น.ส.บุญญารัตน จันทรบัว
59 พิษณุโลก วังทอง อบต.วังนกแอน นางเยาวรัตน เชื้อเมืองพาน
60 เพชรบุรี ทายาง อบต.ทาดอย น.ส.สมหญิง คชพงษ
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61 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทต.พุเตย นางอัจฉรา พวงเต็ง
62 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทต.วิเชียรบุรี นางวรรณฤดี ทาไกร
63 แพร วังชิ้น ทต.วังชิ้น นายอํานาจ กวางศรี
64 แพร สอง ทต.สอง น.ส.รัตนา ธงสิบสอง
65 มหาสารคาม กันทรวิชัย ทต.ขามเรียง พ.จ.อ.นิมิตร บุญหลา
66 มหาสารคาม แกคํา อบต.แกคํา นายภูริภัทร เนาวแกว
67 มหาสารคาม บรบือ อบต.ดอนงัว น.ส.จุฬาภร มูลแวง
68 มหาสารคาม บรบือ อบต.ดอนงัว น.ส.วิชชุดา มาลาหอม
69 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนราษี นายพรหมมินทร เกษี
70 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.นาปูปอม นางวันดี มอยภิ
71 ยะลา ธารโต ทต.คอกชาง นายศุภวัฒน เจะแต
72 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.เกษตรวิสัย น.ส.มาริสา เกตุสิทธิ์
73 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.กูกาสิงห นางอุทัย ชวนละคร
74 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.คําไฮ นางดอกรัก พรรษา
75 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.ทุงหลวง นางสุดใจ บุตรศาสตร
76 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.หนองขุนใหญ นางทัศนีย ขัติยนนท
77 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.บานดู น.ส.ศิราภรณ บัวลอย
78 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.หนองหมื่นถานน.ส.พรสวรรค แนนอุดร
79 ระยอง เมือง อบจ.ระยอง นางผองพรรณ เศรษฐประเสริฐ
80 ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต.ทานัด น.ส.นริศรา ภัทรปวัตนวิทู
81 ลพบุรี ทาหลวง อบต.หนองผักแวน น.ส.นิด ตราบุรี
82 ลําปาง เมือง อบต.นิคมพัฒนา น.ส.ปณดารีย กาปน
83 ลําพูน ลี้ ทต.แมตืน นางเยาวลักษณศรีใจแทงทอง
84 เลย ทาลี่ อบต.โคกใหญ น.ส.นิชนภา จันทะวงค
85 เลย เมือง อบต.เสี้ยว น.ส.ปราณี เกษสาลี
86 ศรีสะเกษ พยุห ทต.พยุห นางสุชัญญารัตน เกิดกลา
87 ศรีสะเกษ พยุห ทต.พยุห นางวีรสุดา บุญเสนอ
88 ศรีสะเกษ เมือง อบจ.ศรีสะเกษ น.ส.ภัทรลดา เลิศผล
89 ศรีสะเกษ เมือง อบจ.ศรีสะเกษ น.ส.จุฑามาศ พวงไธสงค
90 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.ตูม นายปรีชา พลศักด์ิ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานธุรการ   รุนที่ 37

ระหวางวันที่  18 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2552

ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

ชื่อ-สกุล

91 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.ดอนเขือง นางณภัชญา วิทเวทย
92 สงขลา หาดใหญ ทน.หาดใหญ นางบุญเสริม สังขะชาติ
93 สงขลา หาดใหญ ทน.หาดใหญ นางละมัย สุขมี
94 สมุทรปราการ เมือง อบจ.สมุทรปราการ น.ส.ศิรมนัส รัญจวน
95 สระแกว อรัญประเทศ ทม.อรัญญประเทศ พ.จ.อ.วินัย พิมพแพทย
96 สระบุรี แกงคอย ทต.ทับกวาง น.ส.ศิรัญญา ภาษี
97 สุโขทัย เมือง อบต.บานหลุม นายวิเชียร เสารเกตุ
98 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย ทต.ดอนเจดีย น.ส.ณัฐกฤตา วัฒนะการุณย
99 สุพรรณบุรี ดานชาง อบต.ดานชาง นางณัชชา ออนคําสี

100 สุราษฎรธานี พระแสง ทต.บางสวรรค นางวริศรา ดําชวย
101 สุรินทร กาบเชิง อบต.กาบเชิง น.ส.ภาวนา ราษีทอง
102 สุรินทร ชุมพลบุรี อบต.ชุมพลบุรี นางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ
103 สุรินทร เมือง อบต.แสลงพันธ นายจํารัส ชูวา
104 หนองคาย ปากคาด ทต.ปากคาด นายคมเพชร ปติฤทธิ์
105 หนองคาย ศรีเชียงใหม อบต.พระพุทธบาท นางชนิกา พุทธโคตร
106 หนองคาย สังคม อบต.ผาตั้ง นายพิชิต บัวติก
107 อุดรธานี เพ็ญ ทต.เพ็ญ น.ส.สุพัตตรา พรหมสิงห
108 อุดรธานี วังสามหมอ อบต.ผาสุก นายฤทธิศักด์ิ พิมชาติ
109 อุตรดิตถ พิชัย ทต.ทาสัก พ.จ.อ.เลิศชาย เพ็ชรสําราญ
110 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ทาโพธิ์ศรี น.ส.ปราณี ลุนละบุตร



หนังสือตอบยืนยันเขารับการฝกอบรม 
 

ตามที่สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ไดจัดฝกอบรม 

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

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

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

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

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

 
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.ปทุมธาน ี12110 (กอนการอบรม 10 วัน) 

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

(กรณียืนยนัทางโทรศัพทแลวใหสงไปรษณียตามไปดวย) 

 

 

 

 

 

 

 

* 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
หลายหลักสตูรใหชําระคาลงทะเบียนเปนแคชเชียรเช็คหรือตั๋วแลกเงนิ 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 
 



แผนที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย(คลองหก) 
ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

 

อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป 

อาคารหอพักอนุสรณ 100 ป 

ทางเขาสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
(ภายในรั้วเดียวกับวิทยาลัยการปกครอง) 

1.  อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย 
2.  อาคารหอพักอนุสรณ 100 ปมหาดไทย 
3.  สระวายน้ํา 
4.  โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น 
5.  หอพระพุทธสีหภูมิบาลฯ 
6.  โรงเรียนนักปกครองระดับสูง 
7.  โรงเรียนนายอําเภอ 
8.  โรงเรียนขาราชการฝายปกครอง 
9.  โรงเรียนปลัดอําเภอ 
10. สนามเทนนิส 

4




