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๑ นาง ร่ืนรมย์ คงแก้ว ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ห้วยน  าขาว คลองท่อม กระบี่ 6810407
๒ นาง จันดี ทองเอี่ยม นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ทต. ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 5710107
๓ นาง ภรณ์นภัส แย้มกระจ่าง นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 6710112
๔ นาง อังศ์ุชญาณ์ เปรมปรีด์ิ นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี 6710908
๕ นาย มี่ เหมกุล หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. นาบอน ค าม่วง กาฬสินธุ์ 6461006
๖ น.ส. ศศิวิมล มงคลสินธุ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 5460103
๗ นาย สมจิตร์ ฤทธิรุ่์ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 6460118
๘ นาง ธิดารัตน์ จรุงจรรยาพงศ์ หัวหน้ากองสวสัดิการและสังคม ทต. บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 5240405
๙ นาง ณัฏฐ์ธนัญ สถาพรภญิโญ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม ทม. อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี 4200105
๑๐ จ.อ. บรรพต รุ่งรัศมีวิริยะ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม อบต. หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี 6200618
๑๑ น.ส. กัญณภัทร สบายจิตร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. หนองข่า เกษตรสมบรูณ์ ชัยภูมิ 6360411
๑๒ นาย ธนกฤต แฝงฤทธิ์ นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ทม. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 4360102
๑๓ นาง พฤษพร พันธุค์ า ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 6630205
๑๔ น.ส. อัจฉรานี ปราบริปู หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ทน. แม่สอด แม่สอด ตาก 3630601
๑๕ นาย อนุกูล โชครุ่งเจริญถาวร นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ทต. สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 5730401
๑๖ น.ส. ปริยา วงศ์กาฬสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวสัดิการสังคม ทม. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม 4480102
๑๗ นาย ศิริไชย ศักด์ิดา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. นาค า ศรีสงคราม นครพนม 5480804
๑๘ นาย จรัญ รามสันเทียะ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ทม. ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 4302101
๑๙ นาง สมมาตร ภาคกลาง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 6301509
๒๐ นาง สุมิตรา มหาวงษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 6303106
๒๑ นาย ปรัชญา สุขราช หวัหนา้งานพฒันาชมุชน ทต. หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 5801601
๒๒ น.ส. ธีรกานต์ ศรีสังวาลย์ หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบต. บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 6120306
๒๓ นาย รัชพล พัดโสภา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม อบต. บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 6120107
๒๔ นาย มาซือลัน อาเดะมะ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 6960808
๒๕ นาง วลาพร บุญสิน หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ทต. ศรีพนา เซกา บึงกาฬ 5380402
๒๖ นาย จักรกฤษณ์ หลักหนองบัว ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ทต. แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 5312201
๒๗ น.ส. ณัชชา บุญเรืองศรี หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ล าไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 6310410
๒๘ นาง ทิพวรรณ บูรณ์เจริญ หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ทต. เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 5310705
๒๙ น.ส. อัจจิมา วิเชียร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. หนองบัว ปะค า บุรีรัมย์ 6311205
๓๐ นาย นุชิต สังข์ใจ นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ทม. คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 4130601

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารสวดัิการสังคม รหัสหลักสูตร ๓๐๓๐๑๗ รุน่ที ่๑๗ ระหวา่งวนัที ่๒๑ พฤศจิกายน - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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๓๑ น.ส. สุกัญญา เอี่ยมสิทธพิรกุล นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ทม. คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 4130601
๓๒ นาย วัฒนา เสง่ียมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ทต. โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 5141502
๓๓ นาง วนภรณ์ มหาโชติ หัวหน้ากองสวสัดิการและสังคม ทม. ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 4820501
๓๔ น.ส. โสระยา บญัชาพฒันศักดา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ทม. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง 4930102
๓๕ นาง เบญจวรรณ รณคนา นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 3650102
๓๖ นาย ปรีชา กุลเจริญ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ห้วยเฮี ย นครไทย พิษณุโลก 6650205
๓๗ น.ส. จิดาภา เจ้ยเปล่ียน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ทต. ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี 5760503
๓๘ น.ส. น  าผึ ง แซ่เอ็ง หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี 6760707
๓๙ นาง นุชจรีย์ หินแก้ว ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ดอนยาง เมืองเพชรบรีุ เพชรบุรี 6760119
๔๐ นาง บุญศรี พูลอาภรณ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ไร่ส้ม เมืองเพชรบรีุ เพชรบุรี 6760109
๔๑ นาง พรรณปพร ศักด์ิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. หนองชุมพลเหนอื เขาย้อย เพชรบุรี 6760204
๔๒ น.ส. สุภาวิตา ทับทิมทอง หัวหน้าส่วนสวสัดิการและสังคม อบต. หนองพลับ เมืองเพชรบรีุ เพชรบุรี 6760117
๔๓ น.ส. ณัฐกาญจน์ แสนภูมี หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 6670514
๔๔ น.ส. ร าแพ กาศขุนทด ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 6670608
๔๕ นาง วรรณศิริ เชียงส่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 6670510
๔๖ ส.ต.ต. วรรธวินท์ กันเดิน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670318
๔๗ นาย วินัย รุ่งเรืองฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ทม. เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 4670102
๔๘ ส.อ. สามารถ แสนสะอาด ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 6670402
๔๙ น.ส. สุมานี สาประเสริฐ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 6670511
๕๐ น.ส. เสาวลักษณ์ ราชพรม นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670315
๕๑ นาง กันธิดา จอยเอกา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 6440605
๕๒ น.ส. นีรสาห์ ลาสิทธิ์ นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. แกด า แกด า มหาสารคาม 6440203
๕๓ น.ส. ปาริชาติ พรูนะพรม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 6440704
๕๔ น.ส. พิกุลทอง อันแปลง หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทม. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 4440102
๕๕ นาง อรวรรณ บุญประสงค์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หนองโก บรบือ มหาสารคาม 6440615
๕๖ น.ส. สัชชนา มะราชลี หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หนองเอี่ยน ค าชะอี มุกดาหาร 6490509
๕๗ นาย จักรี เวฬุนารักษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ทุง่นางโอก เมืองยโสธร ยโสธร 6350117
๕๘ นาง ปิยะดา ภักดีอ านาจ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. กาตอง ยะหา ยะลา 6950504
๕๙ นาย มนัส มะสง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 6950508
๖๐ นาย สุกรัน อุชะมิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. กรงปินัง กรงปินัง ยะลา 6950801
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๖๑ น.ส. จงกลนี มุทิตา หัวหน้าส่วนสวสัดิการและสังคม อบต. หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 6451806
๖๒ นาย ธนกฤต บุบผาโชติ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 6451605
๖๓ นาง ปริญญาพร โทวาท ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. เหล่า ทุง่เขาหลวง ร้อยเอ็ด 6452005
๖๔ นาย วีระพงษ์ อุปพันธ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. น  าใส จตุรพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 6450413
๖๕ นาง ศิรินันท์ เวียงค า ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 6450210
๖๖ นาย สันทัด เลิศพันธ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด 6451302
๖๗ น.ส. สมหญิง เยียระนุช ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ละหาร ปลวกแดง ระยอง 6210607
๖๘ นาย ชาญชัย คงล าพันธุ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 6701001
๖๙ น.ส. รังษี เดชาฤทธิ์ หวัหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพฒันาชุมชน อบต. ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 6700806
๗๐ นาง ณัฐพร วรรณบุตร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. งิ วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 6160116
๗๑ น.ส. เบญจางค์ เล้าถาวรกิจ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 5160104
๗๒ น.ส. ลักคณา พรานทนงค์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี 6160405
๗๓ นาย สมเดช ขันธสม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี 6160406
๗๔ น.ส. สุวจี ชาญวิทย์กรณ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. เกาะแก้ว โคกส าโรง ลพบุรี 6160302
๗๕ นาง พจนัณค์ เงางาม หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. แม่เมาะ แม่เมาะ ล าปาง 5520201
๗๖ นาง หงษ์ทอง ป่าไร่ นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ทต. บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน 5510301
๗๗ น.ส. หัทยา ปัญญา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ทต. บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน 5510301
๗๘ นาง ถนอมทรัพย์ บุญแสน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. หนองหิน หนองหิน เลย 6421402
๗๙ นาง ชุติยารัตน์ มณีโชติ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 6331704
๘๐ นาย ประยูร ผิวทน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. คูบ น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 6331504
๘๑ นาง มินตรา เกษหงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวสัดิการสังคม ทม. กันทรลักษ์ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 4330401
๘๒ นาง ยุพารัตน์ ไพรสารฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 6330205
๘๓ นาง ชนิตา รัตนวงศ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. กุดไห กุดบาก สกลนคร 5470302
๘๔ นาง นันทนา ดีโป ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 6470410
๘๕ นาง พุทธจันทร์ ฮมแสน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 6471003
๘๖ น.ส. หอมไกล วงศ์ภาค า หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวสัดิการสังคม ทต. หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร 5470601
๘๗ นาง แจ่มศรี ข าทิพย์ นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล 4910102
๘๘ นาย บุญเลิศ นาวาทอง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล 6910113
๘๙ นาง นพวรรณ ชื่นเกษร หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ในคลองบางปลากด พระสมทุรเจดีย์ สมทุรปราการ 6110504
๙๐ น.ส. วนัสดา เย็นกูล หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมทุรปราการ 6110602



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารสวดัิการสังคม รหัสหลักสูตร ๓๐๓๐๑๗ รุน่ที ่๑๗ ระหวา่งวนัที ่๒๑ พฤศจิกายน - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๙๑ น.ส. ศศิธร จันนรา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม อบต. คลองด่าน บางบ่อ สมทุรปราการ 6110205
๙๒ นาง สุรินทร์ กรรมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมทุรปราการ 5110106
๙๓ น.ส. อติกานต์ อินมอญ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี 4190102
๙๔ น.ส. วราภรณ์ มาลี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ทม. บางระจัน บางระจัน สิงห์บุรี 4170201
๙๕ นาย พงษ์สิทธิ์ สุขเนียม หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ทน. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 3840102
๙๖ น.ส. เรณู สมบัติแก้ว ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 6841004
๙๗ นาง จรีภรณ์ เหตุเกษ หัวหน้ากองสวสัดิการและสังคม ทต. สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 5390502
๙๘ นาย วันชัย ธรรมสุจริต ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. บ้านขาม เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 6390112
๙๙ นาง วิไลพร โพธิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 6390407
๑๐๐ น.ส. สุรีย์พร บัวผัน นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. โนนทัน เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 6390111
๑๐๑ นาย พงษ์ศักด์ิ หมวกกุล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ยี่ล้น วเิศษชัยชาญ อ่างทอง 6150613
๑๐๒ น.ส. นภาพร มุสิกบุญเลิศ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 6411910
๑๐๓ นาง นราวดี สวรรค์พรม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 6411713
๑๐๔ น.ส. บุษยา กิติราช นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ทต. กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 5410401
๑๐๕ นาย ภาคภูมิ ค าภิระ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. หนองบัว เมืองอดุรธานี อุดรธานี 5410108
๑๐๖ น.ส. มะลิ แสงจันทร์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ค าด้วง บ้านผือ อุดรธานี 6411710
๑๐๗ นาย ยุทธชัย โสธรรมมงคล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. นาทม ทุง่ฝน อุดรธานี 6410705
๑๐๘ จ.อ. สงกรานต์ เนธิบุตร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 6411109
๑๐๙ น.ส. สิรินทร พาดี หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 6412303
๑๑๐ น.ส. อานุภร ต้นศรีนนท์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 6411702
๑๑๑ นาง ชนิดาภา สืบบุตร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. เหล่าบก ม่วงสามสิบ อบุลราชธานี 6341408
๑๑๒ นาย ถวัลย์ โลมรัตน์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. แก่งเค็ง กุดข้าวปุน้ อบุลราชธานี 6341203
๑๑๓ น.ส. ปาณิศา ส าราญเริญ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. วาริน ศรีเมืองใหม่ อบุลราชธานี 6340211
๑๑๔ น.ส. ปียานุช เหลากลม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ถ  าแข้ ตระการพชืผล อบุลราชธานี 6341121
๑๑๕ น.ส. พรพิพัฒน์ ไชยเวียน นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. หว้ยฝ้ายพฒันา ตระการพชืผล อบุลราชธานี 6341117
๑๑๖ นาย วุฒิพร วรบุตร หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. โนนก่อ สิรินธร อบุลราชธานี 6342506
๑๑๗ น.ส. ศิตาพัชญ์ ดอกค า หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ไหล่ทุง่ ตระการพชืผล อบุลราชธานี 6341118
๑๑๘ นาง ศินีนาถ โสดา หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ไร่น้อย เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี 6340109
๑๑๙ น.ส. สาวิถี สิงห์สา หัวหน้าส่วนสวสัดิการและสังคม อบต. เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อบุลราชธานี 6340206
๑๒๐ นาง สุนันทา อุ่นแดง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. โพนแพง ม่วงสามสิบ อบุลราชธานี 6341412



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารสวดัิการสังคม รหัสหลักสูตร ๓๐๓๐๑๗ รุน่ที ่๑๗ ระหวา่งวนัที ่๒๑ พฤศจิกายน - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑๒๑ น.ส. สุรีพร บุญเชิญ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ดอนมดแดง ดอนมดแดง อบุลราชธานี 6342401



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารสวดัิการสังคม รหัสหลักสูตร ๓๐๓๐๑๗ รุน่ที ่๑๗ ระหวา่งวนัที ่๒๑ พฤศจิกายน - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารสวดัิการสังคม รหัสหลักสูตร ๓๐๓๐๑๗ รุน่ที ่๑๗ ระหวา่งวนัที ่๒๑ พฤศจิกายน - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



 
พ้ืนที่ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจาก

ธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: 

รุ่น
ที่ 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : ต าแหน่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : ชื่อหน่วยงาน : 

อ าเภอ  
: 

จังหวัด : 

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร ส่วนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: รหัสหลักสูตร - รหัสรุ่น : (Ref. No.1) 
: 

รหัสหน่วยงาน : (Ref. No.2) 
: 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : 

สาขา 

วันที่ 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) 
: 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
(ตัวหนังสือ) : 

ลงชื่อ ผู้น า
ฝาก โทรศพัท์ ผู้น า
ฝาก 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
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32,000.00 บาท 

สามหมื่นสองพันบาทถ้วน 
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เลขบัตรประจ าตัวประชาชนRef. No.3 : 
............................................................................................................................. ..............................................
... 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วม
อบรม : 

32,000.00 บาท ........................................................................................................................................
................ 

(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

             
 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาช าระเงินภายในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 



จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรละประมำณ ๘๐ ท่ำน 

โดยดูจำกกำรโอนเงินหำกมี ผู้ช ำระเงินเกินท่ีก ำหนด           

ทำงสถำบันจะพจิำรณำอีกครัง้ หรือในรุ่นต่อไป (รุ่นท่ีว่ำง) 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
1. การรายงานตัว 07.00 – 09.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ ก าหนดไว้ในหนังสือ รายงานตัวเข้ารับการอบรม               
    พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 
2. การแต่งกาย 

   2.1 ชุดเรียน  (1) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
       (2) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด า ใส่ในวันรายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
          (3) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร - วันศุกร์ 
          (4) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร - วันศุกร์ 
          (5) เตรียมเนคไท สีเข้ม มาด้วย 
    2.2 ชุดออกก าลังกาย   (1) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย 2 ตัว 
 (2) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย 2 ตัว  รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 
3. ของใช้ส่วนตัวท่ีจ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 
4. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.1 กระเป๋าเอกสาร  1   ใบ                  4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร (รวมค่าอาหารและห้องพักแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียน-สิ้นสุดการอบรม) 
 เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการ  โอนเงินเข้าบัญชี                 
ผ่านทางการให้บริการ (Counter Service) ได้ที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
    ส าหรับการกรอกข้อมูลใน ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
    (Ref.No.1) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น   มีเลข 6 หลัก 
    (Ref.No.2)  ให้ใส ่รหัส อปท.    มีเลข 7 หลัก  
     (Ref.No.3)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ให้ถ่ายส าเนาสลิปใบโอนเงินถือมาในวันลงทะเบียน  เอกสารตัวจริงให้ใช้แทนแบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เป็นหลักฐาน 
ลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ในการเงินเบิกจ่ายต่อไป ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
*  ห้ามน าเตารีด ไปรีดผ้าในห้องพัก มีสถานที่ ซักรีด บริการอยู่ท่ีชั้น 2 ลานจอดรถ ของอาคาร 
ตาราง เวลาลงทะเบียนห้องพัก วันก่อนการฝึกอบรม และลงทะเบียนวันแรก 

วันเข้าพัก ลงทะเบียนที่พักช่วงเวลา อาหารเย็น 18.00-20.00 น. อาหารเช้า 06.00-08.00 น. ค่าท่ีพัก 
วันฝึกอบรม 00.01 - 08.00 น. - ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ - 
วันฝึกอบรม 08.01 น. เป็นต้นไป - - - 

ก่อนวันฝึกอบรม 20.00 - 23.59 น. - ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ 600 
ก่อนวันฝึกอบรม ก่อนเวลา 18.00 น. ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ 600 

ตย1. เปิดวันท่ี 10 มาลงทะเบียนเรียน เวลา 08.30 น. แล้วไปลงทะเบียนเข้าห้องพักที่เวลา 08.30 น. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ตย2. เปิดวันท่ี 10 ลงทะเบียนเข้าห้องพัก วันท่ี 10 ตั้งแตเ่วลา 00.01 น. ช าระค่าห้อง 0 บ.   อาหารเช้า ไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน  
       ถ้าประสงค์จะทานติดต่อ  เคาน์เตอร์ บริษัทผู้ให้บริการที่พัก  
ตย3. เปิดวันท่ี 10 ลงทะเบียนเข้าห้องพัก วันท่ี 9 ก่อนเวลา 18.00 น. ช าระค่าห้อง 600 บ.  ค่าอาหารเย็น-เช้า ไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน 
       ถ้าประสงค์จะทานติดต่อ เคาน์เตอร์ บริษัทผู้ให้บริการที่พัก 

* หมายเหตุ -  ตั้งแต่เร่ิมเข้าอบรม จนสิ้นสุดการอบรม หาก ถูกเรียกเก็บ ค่าเสียหายเพิ่มเติมใดๆ  
                   หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  กรุณาแจ้ง  อ.ประจ าโครงการฯ   ก่อนช าระเงิน   
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