












ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ

1 กาญจนบุรี ทามวง อบต.เขานอย นางพรเพ็ญ สุวรรณบุปผา
2 กาญจนบุรี ทามะกา อบต.พระแทน นางนภัสนันท เอมทอง
3 กาฬสินธุ ทาคันโท อบต.นาตาล น.ส.ยุภาพรรณ ศรีลาวงษ
4 กาฬสินธุ นามน อบต.ยอดแกง นางลลยา ปญญา
5 กาฬสินธุ เมือง อบต.กลางหมื่น นายจตุรงค ปญญา
6 ขอนแกน โคกโพธิ์ไชย อบต.นาแพง น.ส.ธิติยา เหลาคนคา
7 ขอนแกน ชุมแพ อบต.ไชยสด น.ส.มลิวัลย ขวัญเมือง
8 ขอนแกน บานไผ อบต.หัวหนอง น.ส.ลําดวน เถาพันธ
9 ขอนแกน พล อบต.โจดหนองแก น.ส.ภัชฎาภรณ พลสงคราม

10 ขอนแกน เมือง อบต.บึงเนียม นางจิระวรรณ เนื่องทะบาล
11 ขอนแกน หนองเรือ อบต.โนนทัน น.ส.สมหมาย กินนารัตน
12 ขอนแกน หนองเรือ ทต.หนองแก น.ส.ศริญญา ดวงลาดนา
13 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว อบต.หมอนทอง น.ส.อนงคนาถ ปนครบุรี
14 ชลบุรี พนัสนิคม อบต.สระสี่เหลี่ยม น.ส.อุไรวรรณ พิทักษสัตยาพรต

15 ชัยนาท หันคา ทต.หนองแซง น.ส.จุฑาภรณ จุยกระยาง
16 ชัยภูมิ เกษรสมบูรณ อบต.กุดเลาะ น.ส.ไปรยา เรืองเจริญ
17 ชัยภูมิ แกงครอ อบต.บานแกง นายอภิชาติ มาชัยภูมิ
18 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค อบต.บานเพชร น.ส.วีรดา อาบสุวรรณ
19 ชุมพร ทาแซะ อบต.รับรอ นายวิรัตน จัตตามาศ
20 ชุมพร ปะทิว อบต.บางสน น.ส.ศิริวรรณ อามานนท
21 เชียงราย เวียงเชียงรุง อบต.ดงมหาวัน นางชนมัทกานต สุรินทรอาภรณ
22 เชียงใหม จอมทอง ทต.จอมทอง น.ส.นันธิลา หลวงออนใจ
23 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ดอยสะเก็ด นางกัญญารัตน งานการ
24 เชียงใหม แมแตง อบต.ข้ีเหล็ก นางชลีรัตน สิทธิมงคล
25 ตรัง นาโยง อบต.ละมอ น.ส.อนัทฌา ทองขาว
26 ตาก สามเงา อบต.วังจันทร นายยินดี บุญสมบัติ
27 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หนองกระทุม นางกนกอร ตาลสกุล
28 นครปฐม บางเลน อบต.คลองนกกระทุงน.ส.ฤทัยรัตน ศรีเจริญ
29 นครพนม นาหวา อบต.ทาเรือ นายอภิวัฒน สิทธิ
30 นครพนม นาหวา อบต.นาคูณใหญ น.ส.จารุวรรณ เคนพะนาน

รายชื่อผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานพัสดุ รุนที่ 27

ระหวางวันที่ 1 - 19 มิถุนายน 2552

ณ อาคาร 1 ศูนยฝกอบรมคลองหน่ึง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พลหโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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31 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ทาลาดขาว น.ส.กาญจนา สมานชาติ
32 นครราชสีมา เทพารักษ อบต.วังยายทอง น.ส.ปฐมพร ใบขุนทด
33 นครราชสีมา บัวใหญ อบต.โนนทองหลาง น.ส.สายสุดา บุปะโท
34 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.หลุงตะเคียน น.ส.หนึ่งฤทัย เกษแกว
35 นาน ภูเพียง อบต.เมืองจัง นางจิตราภรณ พุฒตาล
36 นาน เวียงสา อบต.ทุงศรีทอง น.ส.ผกาวัลย นันทะนอย
37 บุรีรัมย เฉลิมพระเกียรติ อบต.เจริญสุข น.ส.ชมพู วุฒิกุล
38 บุรีรัมย เฉลิมพระเกียรติทต.พนมรุง นายภาณุวัฒน วรรัมย
39 บุรีรมัย ชานิ อบต.หนองปลอง น.ส.กลมเกลียว จําเนียรกูล
40 บุรีรัมย บานกรวด ทต.บานกรวดปญญาวัฒน นายสุธี ชํารัมย
41 บุรีรัมย เมือง อบต.ลุมปุก นายทองดี โอทารัมย
42 บุรีรัมย ละหานทราย ทต.ตาจง น.ส.อํานาจ ขุนรักษบวรชาติ
43 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด อบต.สามรอยยอด นางวิยดา รายเรือง
44 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ์ อบต.ดงกระทงยาม สิบเอกจตุพร เกียรตินิษสกุล
45 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ อบต.ไผชะเลือด นางทิพวัลย ศรีเมฆ
46 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองตะเคียน นายเอกภพ มาสขาว
47 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.บานโพธิ์ น.ส.หนึ่งฤทัย พิทักษธีรพงศ
48 พะเยา ดอกคําใต อบต.ดอนศรีชุม น.ส.ภัททิรา พนอนุอุดมสุข
49 พัทลุง ควนขนุน ทต.ควนขนุน นางณัชชา หนูเพชร
50 พิจิตร เมือง อบจ.พิจิตร น.ส.สุพรรณา ธิตะจารี
51 พิษณุโลก เมือง อบต.ทาโพธิ์ นายชนสรณ กัลยาณกรสกุล
52 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.ลากแค นายอนุวัตร แสนใจวุฒิ
53 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.พญาวัง น.ส.กุหลาบ เปยมสุข
54 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.หวยโปง น.ส.ชมภู สอาดเมือง
55 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.บุงน้ําเตา น.ส.อนุช ปลาสรอย
56 แพร สอง อบต.ทุงนาว นางสุรัตนติกานต หงษเจ็ด
57 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.แหใด นางเสาวพา คลังแสง
58 มหาสารคาม นาเชือก อบต.สันปาตอง นางสุทธิลักษณ นามมุงคุณ
59 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.การแอน น.ส.เสาวรัตน สุขประโค
60 มหาสารคาม วาปปทุม อบต.หนองทุม นางเอ้ือมพร มูลทาดี
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61 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.แมก๊ิ น.ส.ปยาณี กันทา
62 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมานอบต.ศรีโคตร นางถนอม คุมสระพรหม
63 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.หนองแวงควง นายกิตติพงษ อาวรณ
64 ระนอง กะเปอร ทต.กะเปอร น.ส.สุกาญดา กิจการ
65 ระยอง บานฉาง ทต.บานฉาง น.ส.วรรณภา คําชนะ
66 ระยอง ปลวกแดง อบต.ปลวกแดง น.ส.พรเพ็ญ งอกขาว
67 ระยอง เมือง อบจ.ระยอง น.ส.พรพิมล ปญญามณีกร
68 ลพบุรี บานหมี่ อบต.หินฟา นายณัฐภูมิ ภูชัน
69 ลําปาง แมพริก อบต.พระบาทวังตวง น.ส.อมรรัตน บุตรโส
70 ลาํปาง สบปราบ ทต.สบปราบ น.ส.ผกาวดี สวยสด
71 ลําพูน บานโฮง อบต.หนองปลาสะวาย น.ส.ตรีชนา ศิริสาว
72 เลย ผาขาว อบต.โนนบอแดง น.ส.กัลยาณี แกวโวหาร
73 ศรีสะเกษ กันทรลักษ อบต.ตระกาจ นายสุริยา พวงสุข
74 ศรีสะเกษ กันทรลักษ อบต.สังเม็ก นายรุงสุริยา ควรการ
75 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.ละทาย น.ส.วิภาวรรณ บัวหอม
76 ศรีสะเกษ เบญจลักษ อบต.เสียว น.ส.เพ็ญนภา แซเตีย
77 ศรีสะเกษ เมือง ทม.ศรีสะเกษ นางพัชราภรณ สุขสมาน
78 ศรีสะเกษ เมือง ทม.ศรีสะเกษ นางปติยากร บุญตอ
79 ศรีสะเกษ เมือง อบต.ตาโกน นายณัฐกิตติ์ สมศรี
80 ศรีสะเกษ เมือง ทต.น้ําคํา นางจันทราภรณ นาประเสริฐ
81 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.หนองหมี น.ส.ภารุณี ทองใบ
82 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.พิงพวย นายชุติพงศ จําเนียร
83 สกลนคร โคกศรีสุวรรณ อบต.ดานมวงคํา นางจารุวรรณ สืบสิงห
84 สกลนคร นิคมน้ําอูน อบต.หนองปลิง น.ส.วาทินี หอมเหย
85 สกลนคร พังโคน อบต.พังโคน นางสําราญ ประจักษวงศ
86 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.นาฮี น.ส.วาสนา วงคแดง
87 สงขลา สะเดา ทม.ปาดังเบซาร น.ส.ธนพร นอยสําลี
88 สงขลา หาดใหญ ทน.หาดใหญ น.ส.พรพิมล แซตั้ง
89 สระแกว เขาฉกรรจ ทต.เขาฉกรรจ นายสุระศักด์ิ พันธพรม
90 สระแกว เมือง อบต.บานแกง นายประสาน สืบเชื้อ
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91 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.หนองแก นางวิภาวี สีลากุล
92 สระบุรี เมือง อบต.หนองยาว นายประทวน ปญญาภู
93 สระบุรี วิหารแดง ทต.หนองหมู นางสุภาพร เข็มกลัด
94 สุโขทัย เมือง อบจ.สุโขทัย นางมัชฌิมา สันติสุข
95 สุโขทัย เมือง อบต.ปากพระ น.ส.วรกานต ขุนพลชวย
96 สุราษฎรธานี ดอนสัก อบต.ดอนสัก นางเกษร เกิดหึง
97 สุราษฎรธานี ทาชนะ อบต.สมอทอง น.ส.ชยณัฐ จันทร
98 สุรินทร จอมพระ อบต.จอมพระ นางฉลวยลกัษณ บูรณะ
99 สุรินทร เมือง อบต.ตาล็อง นางรุงนภา สายกลิ่น

100 สุรินทร ศีขรภูมิ อบต.นารุง น.ส.เลิศนภา วงศบุญ
101 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง ทต.จอมทอง นายณัฐวัฒน ชวยค้ําชู
102 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง อบต.นากอก นางณัฏยา สุภาไธสง
103 อํานาจเจริญ เมือง อบต.โนนโพธิ์ น.ส.บุญญาพร เย็นทั่ว
104 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ อบต.ดงบัง นายสังวาร ขันตี
105 อํานาจเจริญ หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน นายทองสุข ธิศาเวช
106 อุดรธานี กุมภวาป อบต.กุมภวาป นางสลิตตา หลาศักด์ิ
107 อุดรธานี ทุงฝน อบต.นาชุมแสง น.ส.เจษฎาภรณ สิมเมือง
108 อุดรธานี บานผือ อบต.หนองแวง นายสุริเยนทร ติดสุข
109 อุดรธานี หนองแสง อบต.ทับกุง น.ส.สุจิตรา โภคาพานิชย
110 อุดรธานี เหนืองหาน อบต.สรอยพราว นายวินัยธร แทนสุโพธิ์
111 อุตรดิตถ เมือง ทต.วังกะพ้ี นางนิตยา ใจทิพย
112 อุตรดิตถ ลับแล อบต.นานกกก นางปยะมาศ จําเริญ
113 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามปอม นายคาวิน แกวสาลี
114 อุบลราชธานี โขงเจียม ทต.บานดาน น.ส.ประกายเพชร พุมจันทร
115 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.ทาเมือง วาที่ ร.ต.หญิงจิรวัฒน หวังสวัสด์ิ
116 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต.พรสวรรค นายวัชรินทร สมัย
117 อุบลราชธานี นาตาล อบต.พังเคน นางณัจชดาภรณ โพธิ์ศรี
118 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บานแขม นางพรรณรัตน ผองศรี
119 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.นาเลิง น.ส.วริศรา โกมลศรี
120 อุบลราชธานี สําโรง อบต.โคกกอง นางวรนุช คําทอง
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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 
 




