
 

 
 

ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๑๓๗                                                   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                                                                                                  ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐                                                                                                                                     
                                                     ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

เรื่อง    ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม    

เรียน  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ๑. บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม    จ านวน ๑ ชุด 
           ๒. แบบใบโอนเงินค่าลงทะเบียน    จ านวน ๑ ชุด 
           ๓. เอกสารการเตรียมตัว     จ านวน ๑ ชุด 

ด้ วยกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น ก าหนดจั ดฝึ กอบรมบุ คลากรท้ องถิ่ น หลั กสู ตร                   
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม รุ ่นที ่  ๑๕  ระหว่างวันที่  ๑ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนา           
บุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ต าบลคลองหน่่ง อ าเออคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
เพ่ือพัฒนาศักยอาพ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ 
และอารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กรมส่ งเสริม        
การปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (…ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ...) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม           
ทีจ่ะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จ่งขอความร่วมมือแจ้งให้ด าเนินการ ดังนี้   

๑. ช าระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ๓๒,๓๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)         
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ ช าระเงินอายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙                        
โดยธนาคารจะออก "ใบรับช าระค่าสาธารณูปโอคและค่าบริการ" ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ซ่่งได้รับอนุมัติ            
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมอาพันธ์ ๒๕๕๒ ทั้งนี้ผู้ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนก่อน จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก ให้เข้ารับการฝึกอบรมตามล าดับ 

๒.  ให้ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรม รายงานตัวพร้อมหนั งสือส่ งตัว  ณ  สถานที่ ฝึกอบรม                
ในวันจันทร์ที ่๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว 

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ นายวินัย สาดฟัก ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม               
โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๘๕ หรือนายอนูวา สาแล๊ะ โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๙๒ และสามารถตรวจสอบข้อมูล
หลักสูตรได้ท่ี www.lpdi.go.th 

จ่งเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                  ; 

                                                                     (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) 
                                 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                                                         อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม 
โทร ๐-๒๕๑๖-๔๐๘๐ ต่อ ๑๐๓ 

http://www.lpdi.go.th/


ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหสัประจ ำตวันักศึกษำ

๑ วา่ที่ร.ต. ทวีศักด์ิ อนันตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพ อบต. ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ 6810107 236562

๒ นาง พรพิศ มีมะแม หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่ 6810105 2561

๓ น.ส. สุชัญญา จันดี นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. สินปุน เขาพนม กระบี่ 6810206 2734

๔ จ.ส.ต. สุรพงษ์ กงรัมย์ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 6810304 11526

๕ น.ส. ชนม์นิภา การจะโนศรี หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม ทต. ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 5460902 374480

๖ นาง ทัศนีย์ นาพรม หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม ทต. โนนน้้าเกล้ียง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 5460904 307542

๗ นาย มี่ เหมกุล หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. นาบอน ค้าม่วง กาฬสินธุ์ 6461006 424903

๘ น.ส. สุปัญญา ปิน่ขจร หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 6460507 422961

๙ นาย อัครเดช มนตรีบุตร หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม ทต. หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 5461210 424750

๑๐ น.ส. จีรนันท์ ทรัพย์วรศิริ หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวสัดิการสังคม อบต. ลานกระบือ ลานกระบือ ก้าแพงเพชร 6620707 424757

๑๑ น.ส. สิรวี วงษ์บ้ารุงจติร์ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ทต. บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 5200202 61308

๑๒ น.ส. กนกพร ฟักเล็ก หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. ศรีส้าราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 6360310 378689

๑๓ นาง ดวงเด่น ยุวนานนท์ หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ 6361006 424280

๑๔ นาง พรทิพย์ อินนาทร นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360111 61479

๑๕ นาง เพ็ญจันทร์ วิเศษแสง หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 6360309 412586

๑๖ น.ส. วรรณภา สิงห์ทอง หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360112 421422

๑๗ นาย วิรุณ บุญเรือง นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 6360902 61437

๑๘ น.ส. สุวันนา ทองกัลยา หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ 6361309 408086

๑๙ นาย ภูชิชย์ แสงม่วง นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. มหาวัน แม่สอด ตาก 6630611 13184

๒๐ นาง วรินทร์รตา ต่อสัมพันธ์ดี หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. พบพระ พบพระ ตาก 6630702 425320

๒๑ นาย อนุกูล โชครุ่งเจริญถาวร นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ทต. สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 5730401 424232

๒๒ นาง ธันญ์วริน โชคสวภัทร์กลุ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. นาเข บ้านแพง นครพนม 6480403 14813

๒๓ น.ส. นิภาพร แสนบรรดิษฐ์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. พิมาน นาแก นครพนม 6480711 15256

๒๔ นาง วีนัส ประสุนิงค์ หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 6480508 15201

๒๕ นาย ศิริไชย ศักด์ิดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. นาค้า ศรีสงคราม นครพนม 5480804 424046

๒๖ ส.อ. สายันต์ ขจรเกตุ หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวสัดิการสังคม ทต. บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 5480802 425213

๒๗ น.ส. กฤติญา นาคดิลก หวัหน้าฝ่ายพฒันาชุมชน ทต. จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300107 415314

๒๘ น.ส. กัลยรัตน์ รัตนธรรมเมธี หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 6300706 424696

๒๙ น.ส. กุลนิษฐ์ เปล่งสันเทียะ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 6302007 426866

๓๐ น.ส. รุ่งเรือง สีดาวงษ์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 6301207 383208

รำยชื่อผูทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหำรงำนสวัสดกิำรสังคม รหัวหลักสูตร ๓๐๘๐๑๕ รุ่นที ่๑๕ ระหว่ำงวันที ่๑ - ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหสัประจ ำตวันักศึกษำ

รำยชื่อผูทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหำรงำนสวัสดกิำรสังคม รหัวหลักสูตร ๓๐๘๐๑๕ รุ่นที ่๑๕ ระหว่ำงวันที ่๑ - ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

๓๑ นาง ชื่นจิตต์ นาน่วม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม อบต. บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 6120402 425344

๓๒ นาง อารีย์ จันทร์ส้าเภา หัวหน้าฝ่ายสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 3120601 424937

๓๓ นาง ซัลวาณี เจ๊ะเลาะ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. บองอ ระแงะ นราธิวาส 6960508 425284

๓๔ นาง นรารัตน์ สือแม หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 6960108 18446

๓๕ น.ส. เนตรนภา ทองยอด หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 6960505 425305

๓๖ นาย วีรพงศ์ ระยะไมตรี หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 6961204 425266

๓๗ นาง กชนันท์ พรมสิงห์ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์ 6312104 62530

๓๘ น.ส. กิ่งฉัตร สีหานาม หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 6312203 19656

๓๙ นาย จักรเพชร บุราสิทธิ์ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. ตลาดโพธิ์ ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ 6311007 19701

๔๐ นาง เจียรพรรณ เหลืองทอง หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ 6311605 416038

๔๑ น.ส. นวพร เลิศวิชิตณรงค์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 6310111 20491

๔๒ น.ส. นิติภรน์ จันทร์โสภา นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ทต. หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ 5310202 424866

๔๓ นาง ประวีณา ชะนอบรัมย์ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ทต. บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 5312101 191359

๔๔ น.ส. ปวริศา ปุ่นประโคน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 5310802 425088

๔๕ น.ส. กาญจนา บุญช่วย หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวสัดิการสังคม ทต. เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 5660505 424440

๔๖ น.ส. มาลี โพธิศ์รีทอง นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 6660902 24445

๔๗ นาง กัญตนา วุฒิสุวรรณ หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 6650705 374902

๔๘ น.ส. น้้าผ้ึง แซ่เอ็ง หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี 6760707 62989

๔๙ น.ส. จีรนันท์ เมืองฤทธิ์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 6670209 25899

๕๐ นาย ชาตรี เทเวลา นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 6441101 27419

๕๑ นาง บ้าเพ็ญ ราชกิจ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. วังไชย บรบือ มหาสารคาม 6440613 27489

๕๒ นาง ประมูล หมู่โสภณ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ทต. โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม 5440502 27300

๕๓ น.ส. พรพิมล ธุระธรรม ผู้อ้านวยการกองสวสัดิการและสังคม อบต. หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 6441107 27792

๕๔ นาง เพชรรัตน์ แก้วสีขาว หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 6440508 414968

๕๕ น.ส. รัชฎา สาตรา หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 6441007 27258

๕๖ นาง สุนิสา ประชาชัย หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 6440116 27800

๕๗ นาง สุภาวดี รังมาตย์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 6440702 1170

๕๘ นาย สุวัฒน์ ดวงจันทา หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม ทต. หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม 5441302 27634

๕๙ นาง อัมพร มหามาตย์ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 6440607 27843

๖๐ นาย เอกสันต์ เส่ียงบุญ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. ดงดวน นาดูน มหาสารคาม 6441004 27420
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หลักสูตร  นักบริหำรงำนสวัสดกิำรสังคม รหัวหลักสูตร ๓๐๘๐๑๕ รุ่นที ่๑๕ ระหว่ำงวันที ่๑ - ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

๖๑ น.ส. สัชชนา มะราชลี หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม อบต. หนองเอี่ยน ค้าชะอี มุกดาหาร 6490509 28339

๖๒ น.ส. ปนิชญา รุ่งเรือง นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร 6350608 427161

๖๓ นาง ศิริยุพิน วิริยะสุชน นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 6350604 28717

๖๔ น.ส. นูรือมา ลายามุง หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. บาละ กาบัง ยะลา 6950701 63327

๖๕ นาง นริศรา เชื้อเมืองพาน นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. ดู่น้อย จตุรพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 6450412 29802

๖๖ นาย นิยม เศรษโฐ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 6451109 31283

๖๗ นาง บัวสอน สินธุไพร หัวหน้าฝ่ายสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ อบต. แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด 6450609 425347

๖๘ นาง ปริญญาพร โทวาท หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. เหล่า ทุง่เขาหลวง ร้อยเอ็ด 6452005 63494

๖๙ น.ส. พรทิพย์ ศิลปักษา หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 6450903 31097

๗๐ น.ส. พลอยพรพรรณ เชิงสะอาด นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 6451408 31020

๗๑ นาย ภัทรพงศ์ คู่กระสังข์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 6451608 31193

๗๒ นาย เวชยันต์ สุริยพงศ์พรรณ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. ดงกลาง จตุรพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 6450408 29674

๗๓ นาย สิทธิชัย ชนะศรี หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 6450304 30105

๗๔ นาย อรรคพล ใจภักดี นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 6450307 30820

๗๕ น.ส. ณัชสฎา ณ ระนอง หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวสัดิการสังคม ทม. ระนอง เมืองระนอง ระนอง 4850102 405751

๗๖ น.ส. จริญญา จ้าปากุล หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ อบต. ตะพง เมืองระยอง ระยอง 6210115 31929

๗๗ น.ส. ชาวิณี นิสัยมั่น หวัหน้ากองสวัสดิการและสังคม ทต. ช้าฆอ้ เขาชะเมา ระยอง 5210701 408573

๗๘ นาย นพรุจ บุตรชาลี หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี 6160411 6066

๗๙ ว่าที่ร.ต.หญิง ปารณีย์ ทองพิมพ์ ผู้อ้านวยการกองสวสัดิการและสังคม อบต. ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 6161104 374177

๘๐ นาย อนุวัฒน์ วัดวงค์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 6160403 425564

๘๑ นาย เมธา แก้วสุทธิ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. แม่เมาะ แม่เมาะ ล้าปาง 5520201 424495

๘๒ นาง หงษ์ทอง ป่าไร่ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ทต. บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล้าพูน 5510301 426978

๘๓ น.ส. พานิช โสประดิษฐ์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หนองบัว ภูเรือ เลย 6420706 415824

๘๔ นาง พิกุลทอง ไชยปัญหา ผู้อ้านวยการกองสวสัดิการและสังคม ทม. เลย เมืองเลย เลย 4420102 75063

๘๕ น.ส. มะลิวรรณ บุญชื่น หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. เขาหลวง วังสะพุง เลย 6420907 360948

๘๖ น.ส. กุญช์ชญา พรหมธร หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. แข้ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331009 421493

๘๗ น.ส. ชัชชญา สว่างภพ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ 6331606 35426

๘๘ น.ส. ปองทิพย์ ใจแก้ว หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ปะอาว อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331015 35161

๘๙ นาย พรพรหม พรหมประดิษฐ์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ 6332004 34970

๙๐ น.ส. ไพรวรรณ์ หวังเจริญ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 6330602 35441
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หลักสูตร  นักบริหำรงำนสวัสดกิำรสังคม รหัวหลักสูตร ๓๐๘๐๑๕ รุ่นที ่๑๕ ระหว่ำงวันที ่๑ - ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

๙๑ นาง ยุวธิดา ตะเคียน นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330303 34509

๙๒ นาง วรลักษณ์ กันหะบุตร หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ 6332006 36035

๙๓ นาย วิทยาวัฒน์ แหวนเงิน หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 6330703 421491

๙๔ พ.จ.อ. กุลวุฒิ ปล้ืมศรี หัวหน้าฝ่ายสวสัดิการสังคมและพฒันาชุมชน อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 6110504 39148

๙๕ น.ส. ธวันรัตน์ แสงจ้าปา นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 6110210 381377

๙๖ นาง อรรจมาภรณ์ บุญโพธิก์อง หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวสัดิการสังคม อบต. คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 6110205 39078

๙๗ นาย อาทิตย์ ประเสริฐ ผู้อ้านวยการกองสวสัดิการและสังคม อบต. นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 6110503 64041

๙๘ น.ส. รุ่งทิพย์ พุทธจันทร์ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ทม. ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 4190202 424967

๙๙ นาง แสงอรุณ ดวงศิริ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. ผ้ึงรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 6191304 40736

๑๐๐ น.ส. อติกานต์ อินมอญ หัวหน้าฝ่ายสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี 4190102 425090

๑๐๑ นาย อุเทน ทองมี หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. หนองกบ หนองแซง สระบุรี 6190505 402091

๑๐๒ นาย ณิชชานน พรหมดี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบวัล้าภู 5390404 403454

๑๐๓ น.ส. นฤมล ช้านาญกุล หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. กุดแห่ นากลาง หนองบวัล้าภู 6390206 45175

๑๐๔ นาย วรพล แสนสิงห์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัล้าภู 5390204 425010

๑๐๕ นาย สิทธิชัย ศรีเพ็ง นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. หนองกงุแกว้ ศรีบุญเรือง หนองบวัล้าภู 6390411 45457

๑๐๖ นาง สุกฤตา สุโอษฐ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หนองหว้า เมอืงหนองบัวล้าภู หนองบวัล้าภู 6390117 45516

๑๐๗ นาย ชัยเดช วัฒนวิไลกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 5410203 418206

๑๐๘ นาย ณัฐวุฒิ วิบูลย์กุล หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. โพธิศ์รีส้าราญ โนนสะอาด อุดรธานี 6410504 36215

๑๐๙ นาย เด่น บุตรสีโคตร หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 6410113 46489

๑๑๐ นาย ทองหอม บุญรวม หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 6411904 46684

๑๑๑ น.ส. สมเด็จ มณีสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 5410203 418208

๑๑๒ น.ส. หทัย เกษทองมา หัวหน้าฝ่ายสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ ทต. หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 5410603 40982

๑๑๓ นาง จิราพร สมภูมิ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. สองคอน โพธิไ์ทร อุบลราชธานี 6342103 49738

๑๑๔ น.ส. โชติมา สิงห์เรือง หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. อ่างศิลา พบิลูมังสาหาร อุบลราชธานี 6341915 50128

๑๑๕ นาย ถวัลย์ โลมรัตน์ ผู้อ้านวยการกองสวสัดิการและสังคม อบต. แก่งเค็ง กุดข้าวปุน้ อุบลราชธานี 6341203 424650

๑๑๖ น.ส. ธัญญพัทธ์ แสงจันทร์ นักบริหารงานสวสัดิการสังคม อบต. ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 6342503 48628

๑๑๗ น.ส. ปาณิศา ส้าราญเริญ ผู้อ้านวยการกองสวสัดิการและสังคม อบต. วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 6340211 49132

๑๑๘ น.ส. ปียานุช เหลากลม ผู้อ้านวยการกองสวสัดิการและสังคม อบต. ถ้้าแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341121 424645

๑๑๙ นาย วีรภัทร ผ่านเสนา หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 6340706 49471

๑๒๐ นาย วุฒิพร วรบุตร หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี 6342506 64886



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหสัประจ ำตวันักศึกษำ

รำยชื่อผูทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร  นักบริหำรงำนสวัสดกิำรสังคม รหัวหลักสูตร ๓๐๘๐๑๕ รุ่นที ่๑๕ ระหว่ำงวันที ่๑ - ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

๑๒๑ น.ส. ศิตาพัชญ์ ดอกค้า หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ไหล่ทุง่ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341118 425383

๑๒๒ น.ส. สาวิถี สิงห์สา หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 6340206 425360

๑๒๓ นาง เสาวนิตย์ สายหอม หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 6340210 413862

๑๒๔ นาง อัญชลี สุวรรณกูฏ หวัหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม อบต. ระเว พบิลูมังสาหาร อุบลราชธานี 6341914 49605



 
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 

15 
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32,300.00 บาท 

สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน 
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เลขบัตรประจ าตัวประชาชนRef. No.3 : 
............................................................................................................................. ..............................................
... 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วม
อบรม : 

32,300.00 บาท ................................................................................................................................ ........
................. 

(สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

             
 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 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   

 2559 



โรงกษาปณ์
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