
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “บริหารจัดการอย่างไร ให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความส าเร็จ” 

ระหว่างวันท่ี 18-19 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30-17.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 

1 นำยวีระวงศ์  กุลสุโชติสิน เจ้ำหน้ำที่  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกศกำสร 

2 นำยปัญญำ  ไพฑูรย์ ประธำนชมรม ชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลคลองลำนพัฒนำ 

3 นำยเสกสรรค์  สงค์รัมย์ เจ้ำหน้ำที่ เทศบำลต ำบลคลองลำนพัฒนำ 

4 นำงจิลลำภัทร  ทรัพย์ประชำ เจ้ำหน้ำที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธิ์พัฒนำ 

5 นำงสำวอินนิรำ  เครื่องเนียม เจ้ำหน้ำที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโพธิ์พัฒนำ 

6 นำยสุวัฒน์  ไพรสิงห์ เจ้ำหน้ำที่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกรด 

7 นำงสำวอรพินท์  คะเชนทร์ภักดี เจ้ำหน้ำที่ โรงพยำบำลทรำยทองวัฒนำ 

8 นำงศศิธร  แก้วศรี เจ้ำหน้ำที่ โรงพยำบำลทรำยทองวัฒนำ 

9 นำยวีระชัย  กล่ ำใจดี เจ้ำหน้ำที่ เทศบำลต ำบลช่องลม กองกำรศึกษำ 

10 นำงปัณฑำ  จูด้วง เจ้ำหน้ำที่ เทศบำลต ำบลช่องลม กองวิชำกำรและแผน 

11 นำงจีรวรรณ  เลิศตระกูล เจ้ำหน้ำที่ เทศบำลต ำบลช่องลม กองสวัสดิกำรและสังคม 

12 นำงสำวพจณีย์  เปียบุญมี เจ้ำหน้ำที่ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร 

13 นำงชญำนี  ช้ำงจั่น ประธำนชมรม ชมรมผู้สูงอำยุต ำบลท่ำมะเขือ 

14 นำงภัทร์ศีนี  มณีธรรม ประธำนชมรม ชมรมผู้สูงอำยุเพชรชมภู 

15 นำงเพ็ญศรี  พูนก่ิมแก้ว ประธำนชมรม ชมรมผู้สูงอำยุต ำบลพรำนกระต่ำย 

16 คุณสุภำพร  ครุฑคีรี เจ้ำหน้ำที่ เทศบำลต ำบลระหำร 

17 นำงน  ำอ้อย พงษ์บ้ำนไร่ กรรมกำร ชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลไทรงำม 

18 นำยจ ำรัส  อรุณอิง ประธำนชมรม ชมรมผู้สูงอำยุต ำบลทุ่งทรำย 

19 นำยจีรัตน์  สรรคพงษ์ ประธำนสำขำ สำขำสมำคมสภำผู้สูงอำยุประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร 

20 นำงกัญญำนันท์  วังนำก กรรมกำร สำขำสมำคมสภำผู้สูงอำยุประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร 

21 นำงรุจิรำ  นำสวรรค์ กรรมกำร สำขำสมำคมสภำผู้สูงอำยุประจ ำจังหวัดก ำแพงเพชร 

22 นำยพินิจ  ทองดี กรรมกำร ชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองก ำแพงเพชร 

23 นำงสำวทัศนีย์  แก้วหินลำย กรรมกำร ชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองก ำแพงเพชร 



 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 

25 นำงธำริณี  สังคะพัฒน์ กรรมกำร ชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองก ำแพงเพชร 

26 นำงรัตนำ  จันทร์ว่องกิจ กรรมกำร กรรมกำรชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลเมืองก ำแพงเพชร 

27 นำยสมหวัง  บุญตำ ประธำน ชมรมผู้สูงอำยุต ำบลคลองแม่ลำย 

28 นำยวิปสิทธิ์  ขุนพิลึก รองนำยก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองแม่ลำย 

29 นำงสำวรจนำ  แหน่น  ำ เจ้ำหน้ำที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนดอกไม้ 

30 นำยถำวร  อรุณประภำรัตน์ รองนำยก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงสูง 

31 นำงสมทรง  สถิตอยุ่ เจ้ำหน้ำที่ เทศบำลต ำบลเทพนคร 

32 นำงกนกอร  ฆ้องชัย เจ้ำหน้ำที่ เทศบำลต ำบลเทพนคร 

33 นำงสำวรวิวรรณ  เดชะคุ้ม ประธำน ชมรมผู้สูงอำยุต ำบลเทพนคร 

34 นำงช่อพิมพ์  สีหรำช ประธำน ชมรมผู้สูงอำยุต ำบลสักงำม 

35 นำงวรำคณำ  วรชินำ ประธำน ชมรมผู้สูงอำยุต ำบลสักงำม 

36 นำงสำวเพ็ญนิถำพร  จนุช เจ้ำหน้ำที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสักงำม 

37 นำงจิรำพร  หอมขจร ผู้อ ำนวยกำร กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบำลต ำบลลำนกระบือ 

38 นำงสำวอรรณพร  พุดตำลดง เจ้ำหน้ำที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระแก้ว 

39 นำยพนม  บำงโป่ง เจ้ำหน้ำที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำบ่อค ำ 

40 นำยสมัย  สุนุรัตน์ ประธำน ชมรมผู้สูงอำยุต ำบลนำบ่อค ำ 

41 นำงช่อทิพย์  เกษรทอง เจ้ำหน้ำที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังหำมแห 

42 นำงพงศ์นภำ  กัณพัทธณะ เจ้ำหน้ำที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะตำล 

43 นำงสำวรัตนำ  พรมบุตร เจ้ำหน้ำที่ โรงพยำบำลลำนกระบือ 

44 นำงสำวมะลิวรรณ  อินดอนกลอย เจ้ำหน้ำที่ โรงพยำบำลลำนกระบือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การบริหารจัดการกลุ่มของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 

วันท่ี 18 – 19 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

เวลา กิจกรรม 

08.00 – 09.00 น. กำรลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดกำรอบรม 
ทดสอบก่อนฝึกอบรม 
กิจกรรมละลำยพฤติกรรมและสร้ำงเครือข่ำยชมรมผู้สูงอำยุ 

10.00- 12.00 น. 
 

การจัดองค์การ และภาวะผู้น า  
- ควำมส ำคัญของผู้น ำ กำรสร้ำงภำวะผู้น ำและกำรวำงแผน 
- กำรจัดกำรประชุมเพ่ือกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
- กำรจัดท ำโครงสร้ำง ระเบียบข้อบังคับ และกำรจดทะเบียนชมรม 
- กำรวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำของชมรม 

13.00-14.00 น. การจัดองค์การ และภาวะผู้น า (ต่อ) 
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส ำหรับผู้สูงอำยุ 

14.00 – 17.00 น. การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ 
- ประเภทและประโยชน์ของกิจกรรมผู้สูงอำยุ 
- กำรจัดกิจกรรมผู้สูงอำยุ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. แหล่งงบประมาณและการเขียนโครงการ   

- ควำมรู้เก่ียวกับผู้สูงอำยุ (ผู้ประเมินให้ย้ำย) 
- แหล่งงบประมำณในกำรด ำเนินกำรกิจกรรมกลุ่ม   
- กำรเขียนโครงกำรเพ่ือของบประมำณ 

10.30- 12.00 น. การจัดท าบัญชีส าหรับชมรมผู้สูงอายุ  

13.00-15.00 น. งานสารบรรณส าหรับชมรมผู้สูงอายุ 
- งำนสำรบรรณ 
- กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 

14.30 – 16.00 น. การสร้างการมีส่วนร่วม   
- กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี กำรสร้ำงแรงจูงใจและกำรมีส่วนร่วม ของสมำชิก 
- กำรหำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรม 
- กำรหำสมำชิกใหม่และกำรประชำสัมพันธ์กลุ่มให้เป็นที่รู้จัก 

16.00-17.00 น. ทดสอบหลังฝึกอบรมและปิดกำรประชุม 



 

หมายเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

              เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำน นำงสำวสุมิตรำ  หอมอรุณ(มิ ม)   โทร.095-1212295   

Email . mim.aof.homaroon@gmail.com   ID line.mimsumi 
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