




















ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ

1 กาฬสินธุ คํามวง อบต.โพน นายจรูญศักด์ิ ปุผาลา
2 ขอนแกน น้ําพอง อบต.บัวใหญ น.ส.นิตยา ตรีศาสตร
3 ขอนแกน บานไผ อบต.บานลาน น.ส.รัตนา มาลัยไธสงค
4 ขอนแกน เมือง อบต.พระลับ นางชาลินี ชานนตรี
5 ขอนแกน แวงนอย อบต.ทางขวาง น.ส.ธงชัย หนายโสก
6 จันทบุรี ขลุง ทต.เกวียนหัก นายเมธชวิน พาทีทิน
7 ชลบุรี บานบึง อบต.คลองกิ่ว น.ส.โสภา คงทันดี
8 ชลบุรี บานบึง อบต.หนองบอนแดงน.ส.ศุภลักษณ อันพาพรหม
9 ชลบุรี พนัสนิคม อบต.วัดหลวง น.ส.พรพนา สาแกว

10 ชลบุรี เมือง อบต.หนองขางคอก นางวรลักษณ สายเชื้อ
11 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล อบต.แหลมทอง นางอภิญญา คงเกง
12 ชัยภูมิ เมือง อบจ.ชัยภูมิ น.ส.สุภาวดี รัตนกานนท
13 เชียงราย ดอยหลวง อบต.หนองปากอ นายนุกุล ปญญาดี
14 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.เม็งราย นายศุภกิจ วัฒนา
15 เชียงราย เมือง อบต.ยางฮอม นางสุภาพร เภารัตน
16 เชียงราย เมือง ทต.นางแล นางชวัลลักษณ เจริญพร
17 เชียงราย แมจัน อบต.ศรีคํ้า นางอนงค จันทาพูน
18 เชียงราย แมฟาหลวง อบต.แมสลองนอก นางภีลออ รัตนะพฤกษ
19 เชียงราย เวียงเชียงรุง อบต.ปาซาง นางอรวัลย อินตะมะกอก
20 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต.พันดุง น.ส.ปาริชาต อภิทวรรณ
21 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ทต.ขามทะเลสอ น.ส.บัวชุม ริมใหม
22 นครราชสีมา คง อบต.ขามสมบูรณ นางสายสุรีย ศรีทรัพย
23 นครราชสีมา โนนสูง ทต.มะคา น.ส.รัชนีกร ทูลกลาง
24 นครราชสีมา โนนสูง อบต.เมืองปราสาท น.ส.เกษร จันทรดานกลาง
25 นครราชสีมา เมือง อบต.มะเริง น.ส.อณิษา ไชยบุตร
26 นครราชสีมา เมือง อบต.พลกรัง นายอัครพงษ อบสุข
27 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.หนองบัวนอย น.ส.ศศิกานต ถาวรพรหม
28 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.คลองไผ น.ส.อรพิน ไกรหาญ
29 นครราชสีมา สีดา อบต.โพนทอง น.ส.สุกัญญา จายนอก
30 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.สระตะเคียน น.ส.ธนิษฐา ซึกกระโทก
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31 นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต.สารภี น.ส.ดาวรุง อาภรพงษ
32 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ อบต.ทุงโพธิ์ นางราวีวรรณ มุขตา
33 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.ไมเรียง น.ส.อภิลักษณ รักษาวงศ
34 นครศรีธรรมราช บางขัน อบต.บานลํานาว นางสุภาวดี คเชนภักดี
35 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.เทิง น.ส.จุไรวรรณ พยัคฆรังสี
36 นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย ทต.รอนพิบูลย น.ส.อัญชลี อิสสภาพ
37 บุรีรัมย กระสัง อบต.ศรีภูมิ น.ส.วิลัดดา คะชุนรัมย
38 บุรรีัมย นางรอง อบต.หนองกง น.ส.สุวิมล โรปริรัมย
39 บุรีรัมย บานกรวด อบต.ปราสาท น.ส.บัวผัน ก่ิงคํา
40 บุรีรัมย บานกรวด อบต.สายตะกู น.ส.ศศิวิมล มาลัย
41 บุรีรัมย บานดาน ทต.บานดาน น.ส.ปาริตา เมรัมย
42 บุรีรัมย บานใหมไชยพจนอบต.หนองเขือง นางจุฬารัตน ศรีอุดม
43 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.โคกมา น.ส.อุบลรัตน หนูแสน
44 บุรีรัมย ปะคํา อบต.หนองบัว น.ส.มะลิ บําเพ็ญพงษ
45 บุรีรัมย พลับพลาชัย อบต.จันดุม น.ส.ทัศนีย แจมใส
46 บุรีรัมย เมือง อบต.ชุมเห็ด นางพิมพลดา ธีระมนตปราณีต
47 บุรีรัมย ละหานทราย ทต.ละหานทราย น.ส.อุไรวรรณ เลื่อนแสงทอง
48 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต.หนองบัวโคก น.ส.นภิารัตน ชิณเทศ
49 บุรีรัมย หนองหงส อบต.สระแกว นายอรุณ งามแสง
50 บุรีรัมย หวยราช อบต.สามแวง น.ส.นงคนุช นุเรศรัมย
51 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน ทต.บานกรูด น.ส.กัญจนพร พินิจ
52 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง อบต.บัวหลวง น.ส.จันทรเพ็ญ บุษบงค
53 พระนครศรีอยุธยา อุทัย อบต.สามบัณฑิต นายสมภพ สังขทอง
54 พะเยา เชียงคํา อบต.น้ําแวน น.ส.สุพรรณี สิงหแกว
55 พะเยา เชียงมวน ทต.เชียงมวน น.ส.จิตภาภรณ ปจจวงค
56 พะเยา เชียงมวน ทต.เชียงมวน น.ส.ศิริภรณ จันตะ
57 พิษณุโลก เนินมะปราง อบต.บานนอยซุมข้ีเหล็ก นางเบญจมาศ นามวงษ
58 พิษณุโลก บางระกํา ทต.พันเสา นายเอกราช ถาวรธรรม
59 พิษณุโลก บางระกํา อบต.นิคมพัฒนา น.ส.ธนารณ อยูแดน
60 เพชรบุรี เมือง อบต.ตนมะมวง น.ส.จินดาพุธ ชาติน้ําเพชร
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61 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.ซับสมอทอด นางเปรมจิตร อินทรสุข
62 เพชรบูรณ เมือง อบต.ทาพล น.ส.ศิรภัสสร ไอสุริยะกุลกิจ
63 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.นาเฉลียง น.ส.จิราพร จันทรจาว
64 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.วังโบสถ นายประกิต บูระภา
65 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.ปากดุก นายจําเนียร คําสุกดี
66 แพร เมือง อบจ.แพร น.ส.สุดารัตน ขอรอง
67 แพร เมือง ทต.ชอแฮ นายพงษปกรณ สุวรรณกูล
68 แพร วังชิ้น ทต.วังชิ้น นายอํานาจ กวางศรี
69 แพร สูงเมน อบต.สบสาย นางนิตยา จันตะคาด
70 แพร สูงเมน อบต.ดอนมูล นายทวีศักด์ิ กาศเจริญ
71 มหาสารคาม นาเชือก อบต.สําโรง น.ส.จิตติมาภรณ อันชื่น
72 มหาสารคาม เมือง อบต.เขวา น.ส.นวพร เทพาศักด์ิ
73 มหาสารคาม เมือง ทต.แวงนาง นางวันเพ็ญ ทิพยสีราช
74 มหาสารคาม เมือง อบต.แกงเลิงจาน นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย
75 มหาสารคาม วาปปทุม อบต.งัวขา นายชัยมนัส ทันชม
76 แมฮองสอน ปาย อบต.เวียงเหนือ น.ส.เกณิภา ปญญามา
77 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.ดอกไม น.ส.สมัย บุตรราช
78 ระยอง แกลง ทต.กองดิน น.ส.อรพรรณ ปะสิ่งชอบ
79 ระยอง แกลง อบต.กระแสบน น.ส.สายเพชร หวงประโคน
80 ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต.ดอนไผ น.ส.จิตนภา ภัทรไชยโชติ
81 ลพบุรี เมือง อบต.กกโก นายณฐนน ฐิติโฆสน
82 เลย ผาขาว อบต.โนนปาซาง น.ส.สุดสายใจ จันนา
83 เลย เมือง อบต.กกดู น.ส.จีรวรรณ ศรีวิเศษ
84 ศรีสะเกษ กันทรลักษ อบต.โนนสําราญ น.ส.สุภัค เกษแกว
85 ศรีสะเกษ กันทรลักษ อบต.กระแซง น.ส.ทัศนีย กุนรา
86 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต.สําโรงตาเจ็น น.ส.ยุรดา สมบัติกําไร
87 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต.หวยใต นางพัฒนา พลภักดี
88 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต.โคกเพชร น.ส.ทิพวรรณ พรหมสิ
89 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย อบต.ลิ้นฟา น.ส.ณิศลาวัลย วารินทร
90 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.อ่ีหลํ่า น.ส.ศิรินทิพย ระประครอง
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91 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.ตาเกษ นางสุพิศ จันลี
92 สกลนคร บานมวง อบต.บอแกว น.ส.อรุญณี สาสวัสด์ิ
93 สกลนคร เมือง อบจ.สกลนคร น.ส.จงจินต อินทรติยะ
94 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.โคกสี น.ส.วิมล พลพันธ
95 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.พระประแดง น.ส.ธัญารัตน ยะโอษฐ
96 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางยอ น.ส.อุษมาภัทร ชื่นภักดี
97 สุโขทัย ศรีนคร ทต.ศรีนคร สิบเอกเอกบดินทร มิ่งกลิ่น
98 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.วังทอง น.ส.ชนกพร ศรีพราว
99 สุพรรณบุรี ดานชาง อบต.วังยาว น.ส.ภัสรา แสงสร

100 สุพรรณบุรี เมือง ทต.ทาเสด็จ นางไพเราะ คงสกุล
101 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม อบต.ทาขนอน น.ส.นงเยาว รัตนพันธ
102 สุรินทร ชุมพลบุรี อบต.สระขุด นางอารีย สังขสีแกว
103 สุรินทร โนนนารายณ อบต.โนน น.ส.ธัญญลักษณ เชิดสังวาลย
104 สุรินทร ปราสาท ทต.นิคมปราสาท นางจินัธฌา นันทะบุตร
105 สุรินทร รัตนบุรี อบต.เบิด น.ส.พัชรี ภูครองนาค
106 หนองคาย ทาบอ อบต.โพนสา น.ส.จิราภรณ ศรีสุพรรณ
107 หนองบัวลําภู โนนสัง ทต.โนนสัง พ.จ.อ.ดนุพงษ นาดี
108 อางทอง โพธิ์ทอง อบต.รํามะสัก น.ส.สุมาลี เกตุชาติ
109 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.หวย น.ส.รจนา ไชยโท
110 อุดรธานี บานดุง อบต.บานจันทร น.ส.อุทิตย คํามุงคุณ
111 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต.หวยไผ น.ส.นาตยา พรมโลก
112 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.สมสะอาด นางอรอุมา สะอาดรัตน
113 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.แกง น.ส.สุพรรณี สุทธิกรณ
114 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ตบหู น.ส.มาลินี พรมทอง
115 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โนนกุง น.ส.วนีพร ทาบุดดา
116 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.นาโพธิ์ น.ส.ทิพยวิมล จันทเสน
117 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร อบต.เหลางาม นายอิทธิพล บุญทนต
118 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร อบต.สารภี นางสุชาดา สานุสันต
119 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.เอือดใหญ น.ส.มุทิตา บุปผาสังข
120 อุบลราชธานี สําโรง อบต.โคกสวาง นางหทัยกาญจน วันแกว
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1 กาญจนบุรี ทามะกา อบต.ตะคราเอน นางวิไล จันทรสุข
2 กาญจนบุรี พนมทวน อบต.ทุงสมอ น.ส.จินตนา เพ่ิมพงศาเจริญ
3 กาญจนบุรี เลาขวัญ อบต.หนองประดู น.ส.เฉลิมศรี ศรีสําเนียม
4 กาฬสินธุ กุฉินารายณ อบต.เหลาใหญ นางนุชสุดา ประทุมชาติ
5 กาฬสินธุ ฆองชัย อบต.ลําชี นางสุนันทา ศรีชนะ
6 กาฬสินธุ ยางตลาด อบต.เวย นางกาญจนา ปองจันทร
7 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.โพนเม็ก นายคงเดช เสชนะ
8 ขอนแกน อุบลรัตน อบต.ทุงโปง น.ส.นฤมล นุฤทธิ์มนตรี
9 จันทบุรี เขาคิชฌกูฎ ทต.ตะเคียนทอง นางธนัญญา เพชรประกอบ

10 จันทบุรี ทาใหม อบต.สองพ่ีนอง นางพัทธานันท พรพจนธนมาศ
11 ชลบุรี สัตหีบ ทม.สัตหีบ น.ส.เสริมศรี สาโคตร
12 ชัยภูมิ แกงครอ อบต.นาหนองทุม น.ส.ยุพาวดี ศรีวงษชัย
13 ชุมพร ทุงตะโก อบต.ชองไมแกว น.ส.ราตรี บุญทรหาญ
14 ชุมพร เมือง ทต.วังใหม น.ส.ยุพา วรรณนิยม
15 เชียงราย พาน อบต.ปาทุง น.ส.จรรยารักษ เสธิปา
16 เชียงราย แมลาว อบต.ดงมะดะ นายนพดล พุทธเนตร
17 เชียงราย แมสาย อบต.ศรีเมืองชุม น.ส.ณัฐชยาพรรณอินพรหม
18 เชียงใหม ไชยปราการ อบต.หนองบัว น.ส.วรางคณา คําปญญา
19 เชียงใหม แมอาย อบต.ทาตอน น.ส.อรุณี คนวอง
20 ตรัง ปะเหลียน ทต.ทาขาม น.ส.ชวนพิศ สุขลิ้ม
21 ตาก ทาสองยาง อบต.แมหละ น.ส.จีรภา คําปาระ
22 ตาก อุมผาง ทต.อุมผาง นางชฎาธาร ปงเมือง
23 นครนายก บานนา อบต.บานพราว น.ส.สวิชญา อุทธบูรณ
24 นครนายก องครักษ อบต.โพธิ์แทน น.ส.เกศสรินทร แสงทวีป
25 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ใหม น.ส.จิราลักษณ เอนกนันท
26 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ดานคลา น.ส.ภัสดาภรณ พินิจมนตรี
27 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ดานคลา น.ส.อภิรดี เทพมณี
28 นครราชสีมา บัวลาย ทต.หนองบัวลาย น.ส.ระวิวรรณ วรสุข
29 นครราชสีมา บัวลาย ทต.หนองบัวลาย น.ส.กิจิตรญา ทัฬหกุล
30 นครราชสีมา ปกธงชัย อบต.ดอน นางพรหมพร แจมจํารัส

รายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานธุรการ   รุนที่ 39

ระหวางวันที่  15 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2552

ณ หองประชุมยูงทอง 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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ชื่อ-สกุล

31 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.เสมา น.ส.รมิดา รัตนานุสรณ
32 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.แมเจาอยูหัว น.ส.คํานึง ขวัญไผ
33 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.เขาโร นางสุภาภรณ สุชาติพงศ
34 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ปากแพรก นางพัชรีย วัยวัฒน
35 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต.พรหมโลก น.ส.วิภา สถิตยภูมิ
36 นครศรีธรรมราช หัวไทร อบต.บางนบ น.ส.เสาวลักษณ วีระชาติ
37 บุรีรัมย โนนสุวรรณ ทต.โนนสุวรรณ นางมาณีรัตน มาลาศรี
38 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.บังกู นางปยพร พอกกลาง
39 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน อบต.หินเหล็กไฟ น.ส.รัชฏาภรณ นวมนาคะ
40 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.ยานรี น.ส.เจนจิรา นวลจันทร
41 ปตตานี กะพอ อบต.กะรุบี น.ส.ฮายาตี สาแลมา
42 ปตตานี ยะหริ่ง อบต.ตาลีอายร น.ส.พิมพร อาสนะ
43 พะเยา เมือง ทต.บานต๊ํา นางนรีกานต พุทธเมฆ
44 พัทลุง เมือง อบต.ทาแค น.ส.จุติพร ชูภักดี
45 พัทลุง เมือง อบต.ทาแค นางสุภาพร ทองพุฒ
46 พิจิตร ตะพานหิน อบต.ทับหมัน น.ส.จินตนาภรณ แสงทอง
47 พิษณุโลก วังทอง ทต.วังทอง น.ส.กฤตยา พรมอินทร
48 เพชรบูรณ เมือง อบต.บานโคก นางวัลยลดา มีสัตย
49 เพชรบูรณ ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ นางวลีพร ชางทอง
50 แพร เดนชัย อบต.เดนชัย นางจันจิรา กําปนาด
51 แพร เมือง อบต.วังธง นางลาวัลย อุนทองมา
52 ภูเก็ต เมือง ทต.วิชิต น.ส.ดวงดาว โมรา
53 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.ลานสะแก นางสุระวรรณ โปณะทอง
54 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.แวงดง น.ส.มนัสชนก จันทะแจม
55 มุกดาหาร คําชะอี ทต.คําชะอี นางศรัญญา กนกถิรพงศ
56 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.ดงหลวง น.ส.จีรวรรณ สมีพันธ
57 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.แมคง นางกันตฐิตา มณีธร
58 แมฮองสอน สบเมย อบต.ปาโปง นางวรนุช กังวาลไพร
59 แมฮองสอน สบเมย อบต.แมคะตวน น.ส.สายใจ ชายชุมทอง
60 ยะลา เมือง ทต.ลําใหม นางนารีรัตน ปญจพรอุดมลาภ
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ชื่อ-สกุล

61 รอยเอ็ด ปทุมรัตต อบต.โนนสงา น.ส.สิรินณัฐ อภัยศรี
62 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.นาอุดม น.ส.ศุภาฑินันท เปานาเรียง
63 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.บอพันขัน นางศิริวรรณ ธรรมวิเศษ
64 รอยเอ็ด หนองฮี อบต.เดนราษฎร น.ส.อุดมพร บุตรหนองแสง
65 ระยอง แกลง อบต.หวยยาง น.ส.รวีวรรณ ไกรวาส
66 ราชบุรี ดําเนินสะดวก ทต.ดําเนินสะดวก น.ส.ขวาลิน ทวีวัฒนศิริ
67 ลพบุรี ทาวุง อบต.บางคู น.ส.สายชล กันคง
68 ลําปาง แมพริก อบต.พระบาทวังตวง น.ส.ปวีณา บูรณะเสรี
69 ลําพูน เมือง อบต.หนองหนาม นางอติกานต อัครจาคะ
70 เลย ภูเรือ อบต.หนองบัว นายสมเกียรติ โกษาจันทร
71 เลย เมือง อบต.กกดู น.ส.จิราภรณ ศรีวิชา
72 เลย หนองหิน อบต.ตาดขา นางไกรษร เมืองแพน
73 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต.กฤษณา นางยุภาพร ตามบุญ
74 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.นาฮี น.ส.ปยภัทร อินธิกาย
75 สงขลา เทพา อบต.ปากบาง นางอรรัตน คันฉอง
76 สงขลา สะเดา อบต.ทาโพธิ์ น.ส.เพ็ญพิชชา อิทสระ (ไมชัด)

77 สระแกว เมือง อบต.สระขวัญ นายเฉลิมเกียรติ โยธามาศ
78 สระแกว เมือง ทม.สระแกว นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท
79 สระแกว อรัญประเทศ อบต.บานดาน น.ส.ขวัญชีวา สารสี
80 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.กกแรต นางพรทิพย ทับโทน
81 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ปาแฝก นางนิภาวรรณ พิมผาสุข
82 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.ศรีคีรีมาศ น.ส.สุนันทา ตาคํา
83 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย อบต.หนองสาหราย น.ส.ภริตพร เนียมสุข
84 สุพรรณบุรี ดานชาง อบต.ดานชาง น.ส.ปรีดา ชูเหมือน
85 สุพรรณบุรี บางปลามา อบต.บางใหญ นายอนุชา รามัญอุดม
86 สุพรรณบุรี เมือง อบต.สวนแตง น.ส.เบญจวรรณ แซบุญ
87 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ ทต.หนองหญาไซ น.ส.สุวพิชญ มีถาวร
88 สุรินทร เมือง ทต.เมืองที น.ส.วิภาดา สุจินพรัหม
89 หนองบัวลําภู เมือง ทต.นามะเฟอง นางสุชาดา เมืองนาง
90 อํานาจเจริญ พนา อบต.ไมกลอน น.ส.รุงทิวา สารธิเสน
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ชื่อ-สกุล

91 อํานาจเจริญ มวงสามสิบ อบต.เตย น.ส.ณีรนุช มูลเพ็ญ
92 อุดรธานี กุดจับ ทต.สรางกอ น.ส.สุกัญญา สุทธิดี
93 อุดรธานี เพ็ญ อบต.นาบัว น.ส.พัชราภรณ แสงเรือง
94 อุดรธานี เมือง อบต.กุดสระ นางปรียาพร สุสุวรรณ
95 อุตรดิตถ เมือง อบต.ขุนฝาง นางวิจิตรา จันโส
96 อุทัยธานี หนองขาหยาง อบต.หนองไผ น.ส.ยุพิน อินทรศักด์ิ
97 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.เปา นางสายสุรีย กลาพรอม
98 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.จิกเทิง น.ส.ศิริวรรณ ครองกระโทก
99 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย นายวิทยา เขียวออน

100 อุบลราชธานี น้ําขุน อบต.ข้ีเหล็ก นายจีรศักด์ิ แคนังเรียะ



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 
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