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1 น.ส. สุชัญญา จันดี นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. สินปุน เขาพนม กระบี่ 6810206
2 นาย ธนวัฒน์ อัมพรัตน์ นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 6460205
3 นาย ประภาส ภูต้องลม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ทต. ล าคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 5460106
4 นาย ปรีชา วิชาชัย หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 6461306
5 น.ส. พัชราณี กิจชมภู หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ทต. สงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 5460202
6 นาย สมพงษ์ จันบุตราช หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 6460807
7 น.ส. วัชรี จูด้วง หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม อบต. จันทิมา ลานกระบือ ก าแพงเพชร 6620703
8 นาง ภัทรวดี ปรินแคน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ทน. ขอนแก่น เมอืงขอนแกน่ ขอนแก่น 3400102
9 นาย คมสรณ์ ขุนณรงค์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ทม. บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 4200201
10 น.ส. ปิยฉัตร บัวรอด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวสัดิการสังคม ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 4200103
11 น.ส. แอนนา มโนวรกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 4200103
12 นาง ขวัญดาว จาดเมือง หัวหน้ากองสวสัดิการและสังคม ทต. หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 5361203
13 นาย เฉลียว เขตกระโทก ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. โนนส าราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360110
14 นาย ณัฐพงศ์ ปิตตะพันธ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ทต. หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 5360501
15 นาย ณัฐพล ผ่องแผ้ว ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360117
16 นาย รัฐพล อุดมบัว ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. สระโพนทอง เกษตรสมบรูณ์ ชัยภูมิ 6360410
17 นาย ชาญชัย ปัจจัย หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. บ้านจันทร์ กลัยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 6502502
18 น.ส. มนธิรา สอาดล้วน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. เวียง ฝาง เชียงใหม่ 6500907
19 นาง สุนทรี สุรินทร์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. หางดง หางดง เชียงใหม่ 5501502
20 นาย มนต์ชัย ชุ่มชื่น นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง 6920704
21 น.ส. พัชฏิฐิ์ญา วันธนานันต์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 6630408
22 นาง ภาวินี นันทวงศ์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการและสังคม อบต. ประดาง วังเจ้า ตาก 6630902
23 นาย ไมตรี เปีย้หลี หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. แม่สอง ท่าสองยาง ตาก 6630505
24 นาง อัจฉราวรรณ อิ่มเอิบ หวัหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพฒันาชุมชน ทต. ท่าสายลวด แม่สอด ตาก 5630602
25 น.ส. ชัญญาพัชญ์ พิณประภัศร์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม 6730113
26 นาย ศรชัย อวยชัย ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. บางเลน บางเลน นครปฐม 6730507
27 นาง ชลิดา สิทธิกานต์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม 6480108
28 นาง บุญทิพย์ กิจันดา หัวหน้าส่วนสวสัดิการและสังคม อบต. นางาม เรณูนคร นครพนม 6480604
29 นาง ไพรินทร์ โคตรตาแสง หัวหน้ากองสวสัดิการและสังคม อบต. บ้านแก้ง นาแก นครพนม 6480710
30 น.ส. ยุพาพัฒน์ บุพศิริ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ทต. บ้านแพง บ้านแพง นครพนม 5480401

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารสวัดิการสังคม รหสัหลักสูตร ๓๐๓๐๑๖ รุ่นที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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31 น.ส. กนกทิพย์ สิทธิวงศ์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา 6301707
32 นาง จันทร์เพ็ญ จงเล่ียมกลาง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา 6302204
33 นาง ฉันทนา อิ่มวิเศษ นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ทต. หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 5300802
34 น.ส. ทิพวรรณ์ ทันรังกา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 6301508
35 จ.ส.อ. มงคล ชุ่มวงศ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ทม. เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา 4301402
36 น.ส. มาลีรัตน์ ลีหัวสระ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300817
37 นาง รัตนา เหิมขุนทด หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ทต. หนองบัวตะเกยีด ด่านขุนทด นครราชสีมา 5300803
38 นาง วรรณา พรมมา หัวหน้ากองสวสัดิการและสังคม ทต. หนองบัววง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา 5302902
39 นาง สายฝน คงขุนทด หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300813
40 นาย สุทธิพงษ์ ศรีวิพัฒน์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 6300704
41 น.ส. อารีย์ ชัยชนะ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา 6302206
42 น.ส. ขวัญชีวา สาระพันธ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. โคกล่าม ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 6311005
43 นาย จักรเพชร บุราสิทธิ์ นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. ตลาดโพธิ์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 6311007
44 นาง รัศมี เชาระก า หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ 6310904
45 จ.อ. ศิริพงศ์ วงศ์จ าปา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์ 6311203
46 นาง สุวรรณา เจ็นประโคน หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 6310810
47 นาง แสงแข ปานแดง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 6310312
48 น.ส. อุมาพร ยืนประโคน นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ทต. ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 5310701
49 นาย อภิศักด์ิ สอดส่องกฤษ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ทม. ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี 4130603
50 น.ส. กนกวัลย์ แจ่มจ ารุญ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6140107
51 นาย ทรงพล ขันธพัทธ์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6140205
52 นาย พงษ์เทพ เทพวงค์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. เชียงค า เชียงค า พะเยา 5560301
53 นาย ชัยสิทธิ์ จิตพัฒนชัย หัวหน้ากองสวสัดิการและสังคม ทต. ไผ่รอบ โพธิ์ประทบัชา้ง พิจิตร 5660301
54 นาย อนุวัต ประสาทสุข หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 6660205
55 นาง นุชจรีย์ หินแก้ว ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ดอนยาง เมืองเพชรบรีุ เพชรบุรี 6760119
56 น.ส. ณัฐกาญจน์ แสนภูมี หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 6670514
57 นาง ณัฐธยาน์ จันพินิจ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ทต. ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 5671001
58 น.ส. นงค์นุช นุเรศรัมย์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ 6670211
59 นาย ไพโรจน์ ทองแล นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 6670408
60 น.ส. นริศราภรณ์ โยวะ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 5440901
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61 นาย ปัญญา ศรีวิธรรม หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม 6440916
62 น.ส. พรพิมล ธุระธรรม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 6441107
63 นาย วุฒิชัย ยศไกร นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. หนองบวัแก้ว พยัคฆภมูิพสัิย มหาสารคาม 6440815
64 นาย อิศรา การิโก หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. เวียงชัย พยัคฆภมูิพสัิย มหาสารคาม 6440812
65 นาย ภคภพ อ่อนคณา หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. โพธิไ์ทร ป่าต้ิว ยโสธร 6350503
66 นาง สุภาวดี พันธไชย หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร 6350114
67 นาง อุบลลักษณ์ ทองน้อย หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. โพนงาม กุดชุม ยโสธร 6350304
68 นาง ก้อยทิพย์ ภาชนะวรรณ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 6451013
69 นาย ชัชวาลย์ มัฆวิน หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ค้อใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 6450611
70 นาง นริศรา เชือ้เมืองพาน นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. ดู่น้อย จตุรพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 6450412
71 นาย สิทธิชัย ชนะศรี หัวหน้าส่วนสวสัดิการและสังคม อบต. โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 6450304
72 นาง สุวรรณา จันทะวงษา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 6450712
73 น.ส. อัฉราพร ธานีวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 6451404
74 น.ส. วรรณธิดา แสนศิริ นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 4210103
75 น.ส. มณีรัตน์ สัตยะเลขา หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ตาหลวง ด าเนินสะดวก ราชบุรี 6700412
76 นาย สุรพล บุญรัตนไพศาล นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ทต. ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 5700504
77 นาย โกสิน ชี้ทางดี หัวหน้าส่วนสวสัดิการและสังคม อบต. หนองแขม โคกส าโรง ลพบุรี 6160312
78 น.ส. ธนิวรรณ เจริญกจิวฒันาชัย หัวหน้ากองสวสัดิการและสังคม อบต. วังเพลิง โคกส าโรง ลพบุรี 6160310
79 น.ส. นภัสนันท์ ชอบคุย หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 6160902
80 วา่ทีร่.ต.หญิง ปารณีย์ ทองพิมพ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 6161104
81 นาง พรพิมล ภัสสรโยธิน หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. บางคู้ ท่าวุง้ ลพบุรี 6160508
82 นาย สมเดช ขันธสม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี 6160406
83 นาย อาคม อาจกล้า หัวหน้าส่วนสวสัดิการและสังคม อบต. หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี 6161006
84 นาง พจนัณค์ เงางาม หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. แม่เมาะ แม่เมาะ ล าปาง 5520201
85 นาง เพลินพิศ เทพวันดี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ทต. นาด้วง นาด้วง เลย 5420201
86 น.ส. อภิชญา ชัยบุตร หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. อาฮี ท่าล่ี เลย 6420806
87 นาง สุรางคนา สีแก้ว หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330104
88 นาย ธวัชชัย ฟองอ่อน หัวหน้ากองสวสัดิการและสังคม ทต. วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 5470407
89 นาง นัยนา สัพโส นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. มาย บ้านม่วง สกลนคร 6471010
90 นาง นิตยา คล่องดี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 6471502
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91 น.ส. พนารัตน์ นาโควงค์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม ทต. นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 5470409
92 นาง พริมชนก โพธิศ์รี หัวหน้าส่วนสวสัดิการและสังคม อบต. สุวรรณคาม นิคมน้ าอูน สกลนคร 6470702
93 นาย พิศาล รินทะรักษ์ หวัหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพฒันาชุมชน อบต. สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 6471218
94 น.ส. วันวิสาข์ ไขลายหงษ์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร 6470119
95 น.ส. วัลภา ดาษดา หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร 6470117
96 นาย ณฐพล ทองมี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 6901510
97 นาย วิลาศ วุน่แก้ว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ทม. คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 4901104
98 นาย อนุรักษ์ ส้มต้ัน นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. คลองรี สทิงพระ สงขลา 6900202
99 นาย อรรณพ เพ็ชร์ก าเนิด ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. บ่อแดง สทิงพระ สงขลา 6900206
100 นาย วิสูตร์ ดุลยานา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ทต. ก าแพง ละงู สตูล 5910501
101 พ.จ.อ. กุลวุฒิ ปล้ืมศรี หวัหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพฒันาชุมชน อบต. ในคลองบางปลากด พระสมทุรเจดีย์ สมทุรปราการ 6110504
102 จ.อ. โชน ผิวแดง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ อบต. เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมทุรปราการ 6110110
103 น.ส. ภรนัจชญาฐ์ หงส์สมุทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวสัดิการสังคม ทต. คลองด่าน บางบ่อ สมทุรปราการ 5110202
104 นาย สมภพ พงษ์ศิริ หวัหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพฒันาชุมชน อบต. บางแก้ว บางพลี สมทุรปราการ 6110302
105 น.ส. สุดา รุ่งพงษ์พันธุ์กลุ นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ทต. ส าโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมทุรปราการ 5110108
106 นาย ชนาธิป เรืองกล่ิน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ทต. ท่าจีน เมอืงสมทุรสาคร สมุทรสาคร 5740106
107 นาง สิริลักษณ์ ทองศรี หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว 6270204
108 น.ส. จินตนา พุทธขันธ์ นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 6191103
109 น.ส. ดิวรี สุรพจน์พนิต หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการและสังคม ทต. ลานหอย บา้นด่านลานหอย สุโขทัย 5640201
110 นาง รัชนี เพ็ญดารา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 6640503
111 นาย ชัชพิสิฐ อุไร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320112
112 น.ส. ฐณิชชา ทองสะโคม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ อบต. บ้านม่วง สังคม หนองคาย 6430804
113 นาย ปิยะ นวลภูมีวัน หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. โคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวล าภู 6390307
114 นาง วรนุช ไมตรีสวัสด์ิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. นามะเฟือง เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 6390109
115 นาย สมเดช บ ารุงเอื้อ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 6390114
116 น.ส. ออรดี พาน้อย นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ทต. โนนสูงเปลือย ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 5390402
117 นาย พลวัฒน์ พลเสน นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. โพธิม์่วงพนัธ์ สามโก้ อ่างทอง 6150702
118 ส.อ. ชูชาติ พรมค าอินทร์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. นากว้าง เมืองอดุรธานี อุดรธานี 6410114
119 ส.อ. ผจญ โตอุตตชนม์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการและสังคม อบต. หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 6410306
120 นาง เพ็ญพักตร์ พรชัยศรี นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. หนองกงุทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 6411007
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121 น.ส. กนกวรรณ จอมทะรักษ์ หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ห้วยมุ่น น้ าปาด อุตรดิตถ์ 6530407
122 นาง วิไล บุญทา นกับริหารงานสวัสดิการสังคม ทต. น้ าปาด น้ าปาด อุตรดิตถ์ 5530401
123 นาง ณัฐฐินันท์ เชื้อประทุม หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ชีทวน เขื่องใน อบุลราชธานี 6340406
124 นาง ปาริชาติ เฉลิมศิลป์์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. หัวดอน เขื่องใน อบุลราชธานี 6340419
125 นาง พจณีย์ ครองยุทธ นกับริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. หนองบ่อ เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี 6340110
126 จ.ส.ท. วิรัตน์ พันธ์สุข หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. ตาลสุม ตาลสุม อบุลราชธานี 6342002
127 นาย สิทธิชัย รีรักษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต. ค าหว้า ตาลสุม อบุลราชธานี 6342003
128 พ.จ.อ. พันธ์วิทย์ พันน้อย รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. คอนสา ปากชม เลย 5420405
129 นาย โสวิท ผดุงสิทญิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 6420408
130 นาย ชูศักด์ิ ค าล้น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ 6332002
131 น.ส. ดารณี ศรีชาติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 6331403
132 น.ส. พยอม จ าปาขีด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 6332105
133 นาง วาสนา พลทา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 6330708
134 นาย วิชัย ศรีอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุม่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330108
135 นาง วิลาสินี ไพรสิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330116
136 นาง สมสกุล จันนรา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 6332104
137 นาย สุรเสน วรรณูปถัมภ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ขะยูง อทุุมพรพสัิย ศรีสะเกษ 6331006
138 นาย อิทธิกร สุจารีฤทธิกร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ภูฝ้าย ขุนหาญ ศรีสะเกษ 6330813
139 นาย ก าพล ประดับศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองปลิง นิคมน้ าอูน สกลนคร 6470703
140 นาย เกรียงศักด์ิ สนั่นนารี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดงหมอ้ทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร 6471005
141 นาง จีรภัทร ประภาสินธ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 5471304
142 นาย นายวิกาล ผาใต้ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. เมืองทองทา่แร่ เมืองสกลนคร สกลนคร 5470111
143 นาง สุธิดา วภักด์ิเพชร รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. พังโคน พังโคน สกลนคร 5470501
144 นาง นูไรนี มาลายา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 6900608
145 นาย พรสิทธิ์ อิศโร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 6910301
146 น.ส. ยามาวีย์ กรฤต รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทรงคนอง พระประแดง สมทุรปราการ 6110404
147 นาย สุโรจน์ เมฆกลุวโิรจน์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. สวนหลวง อัมพวา สมทุรสงคราม 5750311
148 นาง อมรรัตน์ ทวีต๊ังตระกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กระดังงา บางคนที สมทุรสงคราม 6750205
149 นาย อานนท์ ลิขิตวัฒนกิจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 6740305
150 นาย ธีรวุฒิ ไชยต้นเทือก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว 6270203



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารสวัดิการสังคม รหสัหลักสูตร ๓๐๓๐๑๖ รุ่นที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

151 นาง นารี บูรทิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกปีฆ่อ้ง เมืองสระแกว้ สระแก้ว 6270106
152 นาง พชร ศรีนาค รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 6270502
153 นาย พิเชษฐ์ วงศ์อยู่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เบญจขร คลองหาด สระแก้ว 6270205
154 น.ส. พิทยา เข็มทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สระขวัญ เมืองสระแกว้ สระแก้ว 6270111
155 นาง พิศมัย บุญสมนึก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว 6270204
156 น.ส. มยุเรศ พยุหสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คลองทบัจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 6270612
157 นาย ยุทธภูมิ ร่ังกลาง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 5270201
158 น.ส. ศศิประภา สุขแจ่ม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว 6270613
159 นาย สิทธิพงษ์ สว่างสาลี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คลองน้ าใส อรัญประเทศ สระแก้ว 6270606
160 นาย อนันต์ สวัสดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เบญจขร คลองหาด สระแก้ว 6270205
161 น.ส. ดุษณีย์ รองกลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี 6170403
162 นาย ทินกร เงินอ่อน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี 6170204
163 นาย บัญชา เห็นสุข รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี 5170501
164 นาย ณรงค์ ผันพักตร์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. เขาแก้วศรีสมบรูณ์ ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 5640902
165 นาย ทิวากรณ์ พันธ์ธัญกิจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังทอง ศรีส าโรง สุโขทัย 6640612
166 นาง ศุภวรรณ สายอินทร์จกัร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 6640806
167 น.ส. กนกพร ภัยช านาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 6840802
168 น.ส. จิราภรณ์ พลเดช รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 6840703
169 นาง นิตยา คงสุทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 6841102
170 น.ส. ปวรรัตน์ บัวสกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. น้ าหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 6840809
171 นาย ปารเมศ ศรีรัตนกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 6841106
172 น.ส. ราศรี ธรรมนาวาศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. น้ ารอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 6841713
173 นาย ศักด์ิชัย วิเชียร ปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านตาขุน บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 5840902
174 น.ส. ศิริพร โรยรอด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี 6841708
175 นาง สุภาณี มีหนู รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 6840706
176 น.ส. เสาวลักษณ์ คงผอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 6840302
177 น.ส. จารุวรรณ ชาญชาติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320107
178 นาย พีระพงษ์ แดงบุญเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เกาะแก้ว ส าโรงทาบ สุรินทร์ 6321203
179 นาง วิไลพร วิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เบิด รัตนบุรี สุรินทร์ 6320706
180 นาง สุรีรัตน์ ประชุมรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320115



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

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารสวัดิการสังคม รหสัหลักสูตร ๓๐๓๐๑๖ รุ่นที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

181 นาง โสภิต บุตรดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ประดู่ ส าโรงทาบ สุรินทร์ 6321204
182 นาย กฤษติพงษ์ สุป้อง ปลัดเทศบาลต าบล ทต. สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 5390502
183 น.ส. พรเพชร กรมรินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เทพคีรี นาวัง หนองบัวล าภู 6390602
184 นาย สมชาย สันทิตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกม่วง โนนสัง หนองบัวล าภู 6390306
185 นาง อธิษฐาน สุวรรณราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ด่านช้าง นากลาง หนองบัวล าภู 6390210
186 น.ส. พิไลวรรณ โตสวัสด์ิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อบทม สามโก้ อ่างทอง 6150703
187 นาย สมเกียรติ โมลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางระก า โพธิท์อง อ่างทอง 6150409
188 นาง กัญจิรา สุพาวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ค าเขื่อนแก้ว ชานุมาน อ านาจเจริญ 6370206
189 นาง จิราวรรณ พรมรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาเวียง เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 6370503
190 นาย เถาวัลย์ บุญหนา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองสามสี เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 6370505
191 นาย พงศกร พลเดช รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ห้วยไร่ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370122
192 นาย พสิษฐ์ กอมณี รองปลัดเทศบาลเมอืง ทม. อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 4370102
193 น.ส. พิมพ์ชนก พร้อมไธสง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนหนามแท่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370115
194 ส.อ. จรายุทธ เสนปัญจะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 6411708
195 นาย ศรายุทธ บัวรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาชุมแสง ทุง่ฝน อุดรธานี 6410704
196 นาย สมบุญ บุญขาว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 6412301
197 นาย สุระเชษฎฺ์ พันธุวร รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. นายูง นายูง อุดรธานี 5412201
198 นาย พีระพงษ์ นวลศรีใส ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เด่นเหล็ก น้ าปาด อุตรดิตถ์ 6530402
199 นาง มะยุรี ค ามงคล รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 5530301
200 นาง อรณิชชา แฝงจันทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ 6530804
201 ส.อ. สุทธิพงศ์ อินทร์สอาด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองบม่กล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี 6610612
202 นาย ญาณกิตต์ กันยาพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ยางใหญ่ น้ ายืน อบุลราชธานี 6340907
203 นาย ธีรยุทธ ค าวัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อบุลราชธานี 6340206
204 นาย บุญธรรม วงศ์ศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองขอน เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี 6340108
205 ส.ต.ท. วีรพงษ์ จ าปามูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อบุลราชธานี 6341913
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- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 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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