






















ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่งตำมสำยงำน อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด

1 นาง รตนพร ป่ินเย็น นักบริหารงานท่ัวไป อบต. โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธ์ุ

2 นางสาว ศิริกัลยา โพธ์ิจันทร์ นักบริหารงานสาธารณสุข ทน. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

3 นาง ภคอร ทองสุข พยาบาล ทน. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

4 ว่าท่ีร้อยตรี ส าราญ แสงอินทร์ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. คลองประเวศ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

5 นาย พิเชฐ สุมาลย์ นักบริหารงานช่าง ทต. เกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุรี

6 นางสาว เสาวรัตน์ ร่ืนเจริญ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. เกษตรสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี

7 นางสาว สุรีนาฎ ชุมแวงวาปี นักบริหารงานท้องถ่ิน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

8 ว่าท่ีร้อยตรี ธีรยุทธ ธีระโสพิศ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

9 นาย สากล ภู่ขันเงิน นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ท่าหิน สวี ชุมพร

10 นาง จีรพรรณ ภู่กล่ัน นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ธารทอง พาน เชียงราย

11 นาง ซ่อนกล่ิน วิเซยันต์ นักบริหารงานท่ัวไป อบต. ป่าหุ่ง พาน เชียงราย

12 นาง นาถลดา วิชิตนาค นักบริหารงานการคลัง อบต. โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่

13 นาง ประภัสสร ปุษสะเทวะ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. บวกค้าง สันก าแพง เชียงใหม่

14 สิบต ารวจเอก เป่ียมศักด์ิ ปานะเสน นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. ป่าบง สารภี เชียงใหม่

15 นาง เบญจวรรณ วิศวเวช นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด

16 นาง นิลวรรณ พุฒแก้ว นักบริหารงานการคลัง ทต. ท่าพริกเนินทราย เมืองตราด ตราด

17 นาย นคร กรเกษม นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ห้วงน  าขาว เมืองตราด ตราด

18 นาย นายเชิดเกียรติ กมลเวชช์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม

19 จ่าสิบเอก ปริวัติ ทองจ ารัส นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ล าเพียก ครบุรี นครราชสีมา

20 นาง สุนันทา อยู่วิวัฒน์ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา

21 นาย เรืองฤทธ์ิ รวิยะวงศ์ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. เมืองใหม่โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

22 นาย สุทัศนะ จินวงศ์ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช

23 นาง พิไลพร คงเกิด นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ทุ่งโพธ์ิ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช

24 นาย วิฑูร โพธิพฤกษ์ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช

25 นาง จรรณญา ลักษณะแมน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

26 นาง มาลินี ชูแสง นักบริหารงานการคลัง อบต. บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

บัญชีรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรศึกษำอบรม

หลักสูตร เตรียมควำมพร้อมสู่กำรเกษียณอำยุของข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถ่ิน "เกษียณสร้ำงสุข" (Happy Retirement) รุ่นท่ี 4

ระหว่ำงวันท่ี 10 - 18 ธันวำคม 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่งตำมสำยงำน อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด

บัญชีรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรศึกษำอบรม

หลักสูตร เตรียมควำมพร้อมสู่กำรเกษียณอำยุของข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถ่ิน "เกษียณสร้ำงสุข" (Happy Retirement) รุ่นท่ี 4

ระหว่ำงวันท่ี 10 - 18 ธันวำคม 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

27 สิบต ารวจตรี หารง ดุเม๊าะ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส

28 นางสาว ศรีนิธินาถ จิตรไชยวัฒน์ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. กระสัง กระสัง บุรีรัมย์

29 ว่าท่ีร้อยตรี วิทยภัทร์ สมุติรัมย์ นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์

30 นาย นาวีกร บุญตาระวะ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทม. ท่าโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

31 นาง วรพรรณ ธุลีจันทร์ นักบริหารงานท่ัวไป ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

32 นาย สุทธิพร เท่ียงธรรม นักบริหารงานท้องถ่ิน ทม. ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

33 นางสาว รัตนา กลัดกลีบ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

34 นาง อรพินท์ ไวยสุณี นักทรัพยากรบุคคล ทต. บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

35 นาง วลีรัตน์ ชูค า นักบริหารงานท่ัวไป ทต. บางเก่า ชะอ า เพชรบุรี

36 นาย พงศ์พล แสนนอก นักบริหารงานท้องถ่ิน อบจ. เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

37 จ่าสิบเอก พันพนา เหลาสา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์

38 นาย สมชาย กัลยะกิติ นักบริหารงานท่ัวไป ทต. มาบข่าพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

39 นางสาว ชุติกาญจน์ อ่ิมสุวรรณฤทัย นักบริหารงานศึกษา ทต. บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี

40 นาง เอมอร ณ  ล าปาง นักบริหารงานสาธารณสุข ทต. แม่เมาะ แม่เมาะ ล าปาง

41 นาย เสน่ห์  จักขุเรือง นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน

42 นาย พชร ธรรมวิเศษ นักบริหารงานช่าง อบต. ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

43 นาง ไพศาล สุดกลับ ครูผู้ดูแลเด็ก อบต. ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ

44 นาย พชร  หลวงไผ่พล นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

45 นาง กันยาภรณ์ แซ่เจี ย นักจัดการงานท่ัวไป อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

46 นาง รุ่งทิวา จ่ันเพ็ชร นักบริหารงานสาธารณสุข อบต. ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย

47 นาย สุรจิตร เพ็งสา นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. วังทอง นาวัง หนองบัวล าภู

48 นาง พัชรดา เหมือนแก้ว นักบริหารงานการคลัง ทต. ม่วงเตี ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง

49 นาง จิตรา เกตุสุริวงค์ นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

50 นาย ทรงวุฒิ นึกชัยภูมิ นักบริหารงานช่าง อบจ. อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

51 นาย วรพล รัตนกุล นักบริหารงานท้องถ่ิน อบต. ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี

52 นาย จรูญ เจือจันทร์ นักบริหารงานท้องถ่ิน ทต. แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี


