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เรื่อง โครงการฝกอบรม “หลักสูตร

เรียน   นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาโครงการฝกอบรม
    2. บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
    3. เอกสารการชําระ
    4. เอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม
    5. QR Code กลุมอบรม

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
วิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุนที่ 8”
ในตําแหนงประเภทวิชาการตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการ
พนกังานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กรกฎาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี กลุมเปาหมายคือผูดํารงตําแหนง
ตรวจสอบภายในชํานาญการ วัตถุประสงคเพื่อ
พื้นฐานเฉพาะตําแหนง กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การบัญชี
ไดอยางถูกตอง และสามารถนําไปปรับใชในการ
การปกครองทองถิ่นไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับการฝกอบรมฯ
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 และ 2  
   เพื่อใหการเขารับการฝกอบรมตาม 
ดวยความเรยีบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จึงขอใหทานพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี
  1. ตรวจสอบผูมคีุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ตามบัญชีรายชื่อ ส่ิงที่สงมาดวย 
เปนผูที่ดํารงตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ท้ังนี้ หากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตรวจพบภายหลังวาผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ ดังกลาวขางตน
จะพิจารณาสงตัวคืนหนวยงานตนสังกัดทันที
  2. ให ผูมี คุณสมบั ติเขารับการฝกอบรมฯ
QR Code กลุมอบรมฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย 
สังกัด อําเภอ จังหวัด และเบอรโทรศัพท
ไมมีการแจงยืนยันตามกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินจะถือวาสละสิทธ์ิเขารับการฝกอบรมฯ ในครั้งนี้
ท้ังนี้ ผูท่ีจะไปเขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด

แตละชนดิ และใหนําสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนมาแสดงในวนั

             กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
            ถนนนครราชสมีา เขตดุสิต

              11  พฤษภาคม  2565 

หลักสูตรนกัวิชาการตรวจสอบภายใน รุนท่ี 8” 

ปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชรีายชื่อ) 

โครงการฝกอบรม หลักสูตรนักวชิาการตรวจสอบภายใน รุนที ่8 
บญัชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม    

ชาํระเงินคาลงทะเบยีน     
เอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม     

กลุมอบรม หลักสตูรนักวชิาการตรวจสอบภายใน รุนที ่8 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
วิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยโครงการศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน จัดโครงการฝกอบรม

” ซึ่งเปนหลักสูตรการฝกอบรมภาคบังคับของขาราชการหรือพนักงาน
ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการ
และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด ระหวางวันท่ี

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง 
กลุมเปาหมายคือผูดํารงตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเชี่ยวชาญในหลักวิชา
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 

นําไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับการฝกอบรมฯ

เพื่อใหการเขารับการฝกอบรมตาม “หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ดวยความเรียบรอย กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น จึงขอใหทานพิจารณาดําเนินการ ดังนี้

ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ตามบัญชีรายชื่อ ส่ิงที่สงมาดวย 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หรือนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ หากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตรวจพบภายหลังวาผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ ดังกลาวขางตน
จะพิจารณาสงตัวคนืหนวยงานตนสังกัดทันท ี 

ให ผูมี คุณสมบัติเขา รับการฝกอบรมฯ แจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ ได ท่ี              
กลุมอบรมฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 ภายในวันศุกรท่ี 17 มิถุนายน 2565 โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุ

และเบอรโทรศัพทของผูเขารับการฝกอบรม หากผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจะถือวาสละสิทธิ์เขารับการฝกอบรมฯ ในคร้ังนี้

เขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูที่ไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด – 19 ครบตามจํานวน

และใหนําสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนมาแสดงในวันรายงานตัวเขารับการฝกอบรม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

 จํานวน ๑ ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดรวมมือทาง
จัดโครงการฝกอบรม “หลักสูตร

หรือพนักงานสวนทองถ่ิน
คณะกรรมการกลาง

ระหวางวันท่ี 10 – 29 
 อําเภอคลองหลวง 

ปฏิบัติการ หรือนักวิชาการ
มีความรูความเชี่ยวชาญในหลักวิชา

 การควบคุมภายใน  
ในการนี้ กรมสงเสริม     

การปกครองทองถ่ินไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับการฝกอบรมฯ          

นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุนที่ 8” เปนไป
ดวยความเรียบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จึงขอใหทานพิจารณาดําเนินการ ดังนี ้  

ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ตามบัญชีรายชื่อ สิ่งท่ีสงมาดวย 2 อีกครั้งหนึ่งวา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  

ทั้งนี้ หากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตรวจพบภายหลังวาผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ ดังกลาวขางตน 

แจ งยืนยันเพื่อเข ารับการฝกอบรมฯ ไดที่              
คํานําหนา ชื่อ นามสกุล 

ของผูเขารับการฝกอบรม หากผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ  
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจะถือวาสละสิทธิ์เขารับการฝกอบรมฯ ในคร้ังนี้ 

ครบตามจํานวนของวัคซีน 

รายงานตัวเขารับการฝกอบรมดวย 
/3. เมื่อ..... 





ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว ดาหวัน ราเหม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. กระบี่ เมอืงกระบี่ กระบี่

2 นางสาว สายใหม นวลศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. กระบี่ เมอืงกระบี่ กระบี่

3 นาง ยวนใจ ศิริมา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ

4 นาง ชนิตา เตนธ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โคกสะอาด ฆองชัย กาฬสินธุ

5 นางสาว กนกอร ไชยปญญา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ

6 นาย นิธิศ อุเทศบุญญโชติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

7 นาย ฟารีฟ วิลาชาญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ระหาน บึงสามัคคี กําแพงเพชร

8 นางสาว พัชรประภา บุญชื่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หินดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

9 นางสาว รัญชิดา คงไทย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ปากดง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

10 นาง นัฐยา คําพรมมา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ภูผาแดง โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน

11 นางสาว ธันญชลิตตา วัฒนะกุลสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ชนบท ชนบท ขอนแกน

12 นางสาว ภัทรวดี เทศสนั่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน

13 นาง สุชัญญา ขันแข็ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. ซําสูง ซําสูง ขอนแกน

14 นาย อนันต ผลเจือ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นาหวา ภูเวียง ขอนแกน

15 นางสาว สุกัญญา ยอดเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. หนองไผลอม หนองสองหอง ขอนแกน

16 นางสาว รตนพร พรตเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี

17 นางสาว ราตรี ชัยยะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บอ ขลุง จันทบุรี

18 นาง ศิวพร ทวีสุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี

19 นางสาว วันทนา กระดุมพรรค นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. เนินสูง ทาใหม จันทบุรี

20 นาง ทัศมา เตาะสาตู นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โพรงอากาศ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

21 นางสาว วิจิตรา โชตนา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

22 นางสาว เกวรินทร ฤกษดําเนินกิจ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. บานบึง บานบึง ชลบุรี

23 นาง เสาวนีย ทองมา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บางเสร สัตหีบ ชลบุรี

24 นางสาว จันทรัช ปจจมะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร

25 นางสาว อรพรรณ สุวรรณประการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. หลังสวน หลังสวน ชุมพร

26 นางสาว สุภารัตน ใจหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. เวียง เชียงของ เชียงราย

27 นางสาว อารีย แสนสมบัติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบจ. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

หลักสูตร: นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุนท่ี 8 (รหัสหลักสูตร: 020000000002200008)

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 10 - 29 กรกฎาคม 2565



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร: นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุนท่ี 8 (รหัสหลักสูตร: 020000000002200008)
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28 นางสาว งามฟา ฟูนาโคชิ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย

29 นาย ธนภาส ไชยบาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย

30 นางสาว เพชรรัตน วรจักรเดชา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โปงผา แมสาย เชียงราย

31 นางสาว ภัทราพร ปนหุน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ปอ เวียงแกน เชียงราย

32 นางสาว ทิวากร ผะใจ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. มวงยาย เวียงแกน เชียงราย

33 นางสาว อรสา ยาวิปา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ขัวมุง สารภี เชียงใหม

34 นางสาว นินทธัญ ตูเซง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

35 นาย ธเนศพล วงคมณี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก

36 นางสาว นิศา กาละ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. สามเงา สามเงา ตาก

37 นางสาว สุธาวัลย แปลงแดง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

38 นางสาว ฐปนภัสร มกุดาประกร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. โคกพระเจดีย นครชัยศรี นครปฐม

39 นางสาว ชัชฎา ตาลปาหวาน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ลานตากฟา นครชัยศรี นครปฐม

40 นาย ธนากร ตนสูง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. รามราช ทาอุเทน นครพนม

41 นางสาว เพ็ญนภา พอสาร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. พุมแก นาแก นครพนม

42 นางสาว รัชนีภรณ เทพวงษา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองเทาใหญ ปลาปาก นครพนม

43 นางสาว พจมาลย เหลาศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. คําเตย เมืองนครพนม นครพนม

44 นางสาว ปวีณา มุลนอยสุ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม

45 นางสาว สุนีรัตน แกววิศิษฏ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โพธิ์ตาก เมืองนครพนม นครพนม

46 นางสาว จารุวรรณ ไชยเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม

47 นาย ปรวัฒน ธีระศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. หนองบัวสะอาด บัวใหญ นครราชสีมา

48 นาง ธัญพิชชา มูลสาร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

49 นางสาว สุธิษา เพ็งศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. หนองไขน้ํา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

50 นางสาว มาลิณี อินตะวิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา

51 นางสาว บุษรา แซฉ่ัว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช

52 นางสาว จีรณทัย สัจวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค

53 นางสาว ธัญดา ธูปจันทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค นครสวรรค

54 นางสาว วรรณา เหมือนสังดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. บางพระหลวง เมืองนครสวรรค นครสวรรค
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55 นางสาว กาญจนา วงศอินตะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. วัดไทรย เมืองนครสวรรค นครสวรรค

56 นางสาว ธารารักษ สองเมืองสุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี

57 นางสาว กฤติยาพร มีแกว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. คลองขอย ปากเกร็ด นนทบุรี

58 นางสาว ฉัตรแกว คลังจันทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

59 นางสาว รติรัตน กาโพธิ์พันธ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

60 นางสาว สุไรดา สีดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส

61 นาง ซูไรดะ สาเมาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส

62 นาง กรรณิกา เจะอุเซ็ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส

63 นาง มานิตา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. สองชั้น กระสัง บุรีรัมย

64 นางสาว รุงนภา สากจอหอ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย

65 นางสาว ปนิดา รักเพื่อน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. อุดมธรรม กระสัง บุรีรัมย

66 นาง จิราพร มูระคา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย

67 นางสาว ชนิดาภา โคจํานงค นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ศาลเจาพอขุนศรี หนองก่ี บุรีรัมย

68 นาย อุดมทรัพย ผานเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

69 นาง พุทธิภรณ ชอดอก นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี

70 นางสาว ขนิษฐา แนนแควน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ

71 นางสาว จันทรพินทุ พัฒนโอฬาร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ไชยราช บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ

72 นาง สวิตภรณ เมือง ณ ศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบครีีขันธ ประจวบคีรีขันธ

73 นางสาว กัญญารัตน นาคสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

74 นางสาว ปกิตตา  ศรีชัยมูล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. วังตะเคียน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

75 นาย กฤษณะ ดําหนู นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

76 นาย ณฐกฤต แกนกระจาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

77 สิบเอก วศิน กาญจนเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี

78 นางสาว จิรินธร รัตนปฐม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา

79 นางสาว จันทรสยาม ภูประเสริฐ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. มหาพราหมณ บางบาล พระนครศรีอยุธยา

80 วาที่รอยตรีหญิง ปยะนุช นุยจินดา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

81 นางสาว ธัญทิพ เคลาสี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
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82 นางสาว วิชญารัตน เดชสุรางค นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรอียุธยา พระนครศรีอยุธยา

83 นางสาว ศศิกานต รอบคอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรอียุธยา พระนครศรีอยุธยา

84 นางสาว วาริศา ทองมี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. คูสลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

85 นางสาว ภัทรภร ปอมมะลัง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา

86 นางสาว คณัสนันท บางพระ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา

87 นางสาว ตันติมา ทองแดง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. ปาพะยอม ปาพะยอม พัทลุง

88 นาง กาญจนา แสงอาวุธ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. เดนชัย เดนชัย แพร

89 นาย เทวิน กาซอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. บานกาศ สูงเมน แพร

90 นางสาว มณิสษา ตรีสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

91 นาย นนทพัทธ ศรีวิริยะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

92 นาง สุภาพร สุวรรณภักดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต

93 นางสาว อารีฝะ บุญดาหา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ไมขาว ถลาง ภูเก็ต

94 นางสาว อภิรดี เฉลิมมิตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมอืงภูเก็ต ภูเก็ต

95 นางสาว เดือนเพ็ญ วิโทจิตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม

96 นาง สุพรรณ  สุบันทม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. โกสุมพิสัย โกสุมพิสัย มหาสารคาม

97 นางสาว วงเดือน ชาญการี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

98 นางสาว กาญจนา แกวพิกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร

99 นางสาว กาญจนา ศรีนิล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร

100 นาง นัคมน ออนพุทธา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร

101 นาง กัลยกร สัตยมุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

102 นาง ศุวิชาดา อุนเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. ทุงศรีเมือง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

103 นางสาว วราภรณ ศรีวงษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด

104 นางสาว วิลาวัลย นามวงศ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ปากน้ําทาเรือ เมืองระนอง ระนอง

105 นางสาว รัตติยา  นอยสุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. สํานักทอน บานฉาง ระยอง

106 นาง วรรณา คําพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. จอมพลเจาพระยา ปลวกแดง ระยอง

107 นางสาว จอมใจ นุยดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ศรีดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี

108 นางสาว เพ็ญนภา นาคเทศ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บางแพ บางแพ ราชบุรี
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109 นาย ธีชัช รัตนางกูร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี

110 นางสาว พิมพพิศา จันทรสวาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. แจหม แจหม ลําปาง

111 นางสาว อรอารีย คําแกว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นาโปง เถิน ลําปาง

112 นางสาว พยอม คําเครื่อง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทม. เขลางคนคร เมืองลําปาง ลําปาง

113 นาง สุภาภรณ ถุงจันทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. บานคา เมืองลําปาง ลําปาง

114 นาง วิลาวรรณ สุวรรณสา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง

115 นาง ภาวิณี อินทรนอย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

116 นางสาว ศิริพร แกวดวงดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ภูกระดึง ภูกระดึง เลย

117 นางสาว ขวัญเมือง ภักดียุทธ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. หนองหัวชาง กันทรารมย ศรีสะเกษ

118 นางสาว ขวัญเรือน  บุญพอ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. กันทรารมย ขุขันธ ศรีสะเกษ

119 นางสาว ศิริลักษณ ธรรมบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. หวยตามอญ ภูสิงห ศรีสะเกษ

120 นาง ชลกนก พันธุโอสถ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

121 นาง แกวมณี บุษบงค นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. คอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ

122 นาง อัจฉราภรณ ทองทวี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ

123 นางสาว ณัฐชนันท  วรรณวงษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ

124 นาย วินัย บุญชม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. จานแสนไชย หวยทับทัน ศรีสะเกษ

125 นาง ชนนิกานต จําปาหอม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

126 นางสาว พรเทวา โพธิงาม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. นามอง กุดบาก สกลนคร

127 นาง กานตรวี วิภาวิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นาโพธิ์ กุสุมาลย สกลนคร

128 นางสาว พรทิพา วิเศษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

129 นางสาว มุกดา ปองคําศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ดงหมอทอง บานมวง สกลนคร

130 นาง ธัญญรัตน บุญสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บอแกว บานมวง สกลนคร

131 นางสาว อรทัย วรรณกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร

132 นาง วันดี ชูนอย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา

133 นางสาว มณฑติา ขุนเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. สํานักขาม สะเดา สงขลา

134 นางสาว นิตยา โบะหมัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. ทุงนุย ควนกาหลง สตูล

135 นางสาว จารียา เพ็งไทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล
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136 นาย ดํารงศกัดิ์ ย้ิมยอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ

137 นางสาว มณฑาทิพย ไตรบัญญัติกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางปลา บางพลี สมุทรปราการ

138 นางสาว ชณัฏนันท วิไลรัตน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร

139 นางสาว ปยะวรรณ แสงจันทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

140 นางสาว พัชรี แกวกระจาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานแพว บานแพว สมุทรสาคร

141 นางสาว ลัดดาวัลย ไชยชวย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. อําแพง บานแพว สมุทรสาคร

142 นางสาว ดารา เสียงล้ํา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. พระเพลิง เขาฉกรรจ สระแกว

143 นางสาว มาสวธู จันสวาท นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว

144 นางสาว สุวรรณา แกวหัสดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ชะอม แกงคอย สระบุรี

145 นาง กนกวรรณ คงศกัดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

146 นาง ธัญวรัตม หอบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

147 นาง นงคนุช ศรีนาคา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

148 นาง ทิศาลักษณ อัสราคชาวินันท นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี

149 นางสาว ปยวรรณ จอมมงคล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

150 นางสาว ดอกรัก อินมี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทัย

151 นาย ญาณเดช อยูสถิตย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. นาเชิงครีี คีรีมาศ สุโขทัย

152 นาย ยุทธิไกร เมืองวะนา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทุงเสลี่ยม ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

153 นางสาว ธีราพร ทองแท นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หัวโพธิ์ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

154 นางสาว เวณิกา กลาเกิด นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. กระโพ ทาตูม สุรินทร

155 นาง วิไลวรรณ คงสืบเสาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เทนมีย เมอืงสุรินทร สุรินทร

156 นาง ชไมพร คณะพันธ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

157 นางสาว อนิศรา ธรรมโส นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู

158 นาย สวรรค โสดา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

159 นางสาว สาริศา แสนมี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หวยไร เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

160 นางสาว วรรณภา เชตะวัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

161 นาง สุนทร ฤกษใหญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. สรางถอนอย หัวตะพาน อํานาจเจริญ

162 นางสาว จริยา นารีบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. หัวตะพาน หัวตะพาน อํานาจเจริญ
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 10 - 29 กรกฎาคม 2565

163 นางสาว สุธิดา นิธิกรพิพัฒน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. กุมภวาป กุมภวาป อุดรธานี

164 นาย วัชระศักดิ์  จันทะสิม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี

165 นางสาว อาภารัศมิ์ จดชัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บานผือ บานผือ อุดรธานี

166 นางสาว ไพจิตรตา แสนสุนนท นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี

167 นางสาว ชุติมา แกวจันทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. หัวนาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี

168 นาง ชนัญชิกา สุวรรณไตรย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เชียงดา สรางคอม อุดรธานี

169 นางสาว เสาวลักษณ บุญสาร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี

170 นาย ภทรพล นามบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บานเชียง หนองหาน อุดรธานี

171 นาย อุทิตย แกวเกิดมี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. พังงู หนองหาน อุดรธานี

172 นางสาว รุงนภา เปรมจิตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. สวางอารมณ สวางอารมณ อุทัยธานี

173 นางสาว สุพินญา  ทองคูณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี



เอกสารสาํหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

 

หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุนที่ 8 

ระหวางวันที่ 10 – 29 กรกฎาคม 2565 

 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................................... 

สังกัด อปท........................................................อําเภอ...................................................................... 

จังหวัด...............................................................เบอรโทรผูเขาอบรม................................................. 

เบอรโทรผูประสานงาน...................................................................................................................... 

 

คาลงทะเบียน 40,000 บาท  

ส่ังจายชื่อบัญชี “โครงการศูนยศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

บัญชีเลขที่ 475-3-42931-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กรุณาสงเอกสารมาที ่Line กลุมอบรม 

สําเนาการชําระเงิน 



Line กลุมอบรม หลักสูตรนกัวิชาการตรวจสอบภายใน รุนที่ 8 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑86 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม

อนามัย (ประเมินตนเอง) 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจาก
ภูมิลําเนาเพื่อเขารับการฝกอบรม  

 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเช้ือโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน

รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของ
อาคาร โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งที่เขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 
องศาเซลเชียส จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครดั 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

6. ทุกเชากอนเขารับการฝกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน 
7. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
8. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีอยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาท่ีอยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวน

เกี่ยวของเขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาต
ผูอาํนวยการโครงการอยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธีปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทาน้ัน 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคทัชูสีดําเทาน้ัน 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 



  

 
 
 

 

หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

********************************** 
 
๑)  ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒)  หลักการและเหตุผล  
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน   
เปนหลักสูตรภาคบังคับท่ีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กําหนด 
 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหนาที่
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแกขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนา
ขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ินที่ดํารงตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน  ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๓)  วัตถุประสงค 
๓.๑) เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง 
๓.๒) เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความตระหนักและใหความสําคัญของการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และสามารถใชเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลการบริหารจัดการ ดาน
การเงนิการคลังที่ดี มีความโปรงใสและปองกันการทุจริตคอรรปัชั่น 

๓.๓) เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพเปนไปตามพระราชบัญญัติ
วินยัการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓.๔) เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความตระหนักและใหความสาํคญัของการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง และสามารถใชเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลการบริหารจัดการ ดานการเงนิ
การคลังท่ีดี มีความโปรงใสและปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 
๔)  กลุมเปาหมาย 

๔.๑ ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
      ๔.๒ จํานวนผูเขารับการฝกอบรม ๑๐๐ คน/รุน 



- ๒ - 
 

๕) ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ที่ผานการอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีความรูความเขาใจ

สามารถเปนเครื่องมือของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษาอยางอิสระ
และเท่ียงธรรม 
๖)  ระยะเวลาของการศกึษาอบรม ๒0 วัน 

- พิธีเปด – ปด      ๑ วัน 
- ศึกษาในหองเรียน   ๑๗ วัน 
- ศึกษานอกสถานที่     ๑ วัน 
- ศึกษาคนควาดวยตนเอง        ๑ วัน 

 
๗)  โครงสรางของหลักสูตร 
 

หมวดที ่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนหัวขอวิชา จํานวนชั่วโมง 
๑ 
๒ 
๓ 

วิชาพื้นฐาน 
วิชาเฉพาะตําแหนง  
วิชาเสริม 

๔ 
๒๒ 
๒ 

๑๒ 
๙๓ 
๖ 

 รวม  ๓  หมวดวิชา ๒๘ ๑๑๑ 
 
ความรูที่จําเปนประจําสายงานวิชาการ ไดมีการแบงออกเปน ๓ หมวดวิชา โดยกําหนดขึ้นภายในกรอบ
มาตรฐานตําแหนง ประกอบดวย ๑) หมวดวิชาพื้นฐาน ๒) หมวดวิชาเฉพาะตําแหนง  ๓) หมวดวิชาเสริม  
โดยมีหัวขอวิชา ดังนี้ 
หมวดที่ ๑  วิชาพื้นฐาน เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง   สวน
ทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที ่เสนทางความกาวหนาและสิทธิประโยชน 
โดยมีหัวขอวิชาการ จํานวน ๔ วิชา รวมระยะเวลา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง ดังนี้ 

๑) ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการ  ๓ ชั่วโมง                
และบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy)                                                                    

        ๒) บทบาท หนาที่ของ อปท.ตามกฎหมายกระจายอํานาจ   ๓ ชั่วโมง                    
        ๓) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชน  ๓ ชั่วโมง 

  ของขาราชการ อปท.        
        ๔) หลักคิดจิตอาสา                                                      ๓ ชั่วโมง 
 
 

หมวดที่ ๒  วิชาเฉพาะตําแหนง เปนวิชาหลักในตําแหนงหนาที่ เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติหนาที่
ใหเพิ่มสูงขึ้น  ดวยการเพิ่มพูนและเสริมสรางองคความรูใหตรงตามกรอบภารกิจของตําแหนง  เกิดความเขาใจ
อยางถูกตองชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีคุณภาพ  โดยมีหัวขอวิชาการ จํานวน 
๒๒ วิชา รวมระยะเวลา จํานวน ๙๓ ชั่วโมง ดังนี้ 

(๑) หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ    ๓ ชั่วโมง 
                การตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  
 (๒) แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ   ๖ ชั่วโมง                   
               การวางแผนการตรวจสอบ และการวางแผนการปฏิบัติงาน              
 (๓) แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบและการจัดทํากระดาษทําการ      ๖ ชั่วโมง     
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          (๔) แนวทางการเขียนรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล  ๖ ชั่วโมง 
          (๕) การรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงินและ   ๖ ชั่วโมง 
                การตรวจเงนิของ อปทและกองทุน สปสช.                                                                       
          (๖) การเบิกจายเงินคาเชาบาน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   ๖ ชั่วโมง 
                คาใชจายในการฝกอบรม การทําประกันภัยทรพัยสิน การใชและ 

     รักษารถยนตของ อปท.                                                               
(๗) การเบิกจายเงนิคาเครื่องแตงกาย คาใชจายในการบริหารงานของ อปท     ๓ ชั่วโมง                          
(๘) การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริม  ๓ ชั่วโมง  
      กีฬา การแขงขันกีฬา  
(๙) แนวทางการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงนิในระบบบัญชี  ๖ ชั่วโมง 
     คอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS)  
(๑๐) การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐัของ อปท.    ๖ ชั่วโมง 
(๑๑) การประเมินผลการควบคุมภายในและแนวทางการสอบทาน  ๖ ชั่วโมง 
        การประเมินควบคุมภายในของ อปท. ตามหลักเกณฑที่กระทรวง 
        การคลังกําหนด พรอมฝกปฏิบัติ 
(๑๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท.    ๓ ชั่วโมง 
(๑๓) แนวทางการตรวจสอบดานการคลัง การเงนิ การบัญชี    ๓ ชั่วโมง 
        และการพัสดุ อปท. และขอสังเกตจากการตรวจสอบ   
(๑๔) การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย   ๓ ชั่วโมง 
        วิธีการงบประมาณของ อปท.       
(๑๕) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง                                                    ๓ ชั่วโมง 
(๑๖) แผนพัฒนาทองถ่ิน        ๓ ชั่วโมง                  
(๑๗) การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของ อปท.             ๓ ชั่วโมง 
(๑๘) ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายของ อปท. และ  ๓ ชั่วโมง 
        งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ        
(๑๙) ภาพรวมงานตรวจสอบภายใน บทบาทหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน  ๖ ชั่วโมง 
        และประเภทการตรวจสอบภายใน แนวทางการประกันและ 
        ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน        
 (๒๐) ประสบการณในการดาํเนินงานและแนวทาง    ๓ ชั่วโมง 
        การแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน หนวยตรวจสอบ อปท                                                      

 (๒๑) การตรวจสอบและขอสังเกตของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน  ๓ ชั่วโมง 
          (๒๒) การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ   ๓ ชั่วโมง 
   

หมวดที่  ๓  วิชาเสริม เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความเปนเลิศใน
การใหบรกิารสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด โดยมีหัวขอวิชาการ จํานวน ๒ วิชา รวมระยะเวลา 
จํานวน ๖  ชั่วโมง ดังนี ้
  ๑) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม       ๓ ชัว่โมง 
  ๒) ศิลปะการพูดในที่ชุมชน                 ๓ ชั่วโมง 
๘) การศึกษาดูงาน (จาํนวน ๑ วัน) 

(๑) กลุมตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถ่ิน  
      กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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(๒) หนวยงานตรวจสอบภายใน กรุงเทพมหานครฯ 
(๓) การบริหารงานระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และ E-laas 

๙)  วิธีการศกึษาอบรม 
- บรรยาย 
- การนําอภิปรายและอภิปรายเปนคณะ 
- กรณีศึกษา 
- สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
- ซักถามปญหา 
- ศึกษาดูงาน 

๑๐) การประเมินผลการศึกษาอบรม  
- ประเมินผลรายวิชา 
- ประเมินผลวิทยากร 
- ประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลผูเขารับการศึกษาอบรม 

๑๑) สถานที่ดําเนินการ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี      

๑๒) งบประมาณ บริหารจัดการโครงการจากคาลงทะเบียน คนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถวน) 
                      รวมคาที่พักและอาหารระหวางการฝกอบรม ไมรวมคาพาหนะเดินทางไป – กลับ 

๑๓) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑๓.๑ ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับตําแหนง 
 ๑๓.๒ ผูผานการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนงสามารถ
นําความรูที่ไดรบัไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑๓.๓ ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคตทิี่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถทํางานใน
ลักษณะทีมไดอยางเหมาะสม 
 ๑๓.๔ ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา
ปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 ๑๓.๕ สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม 
ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 ๑๓.๖ ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

๑๕) ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพฒันาบุคลากรทองถิ่น รวมกับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
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หลักสตูร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จงัหวัดปทมุธานี   

วันและเวลา 

การบรรยาย 
  ช่ือวิชา 

จํานวน 

(ชั่วโมง) 
วิทยากร 

วันอาทิตย 

14.00-17.00 น. ลงทะเบียน / ปฐมนิเทศแนะนําหลักสูตรและทดสอบ 

กอนฝกอบรม 

   ผูอํานวยการโครงการและ

สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 

วันจันทร 

09.00-16.00 น. การประเมินผลการควบคุมภายในและแนวทางการสอบทาน              

การประเมินการควบคุมภายในของ อปท. ตามหลักเกณฑที่

กระทรวงการคลังกําหนด พรอมฝกปฏิบัติ (Workshop) 

6 อ.มารุต ปรียากร 

16.00-19.00 น. การบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท. 3 อ.มารุต ปรยีากร 

วันอังคาร 

09.00-12.00 น. การพฒันาบุคลิกภาพและการสมาคม 3 อ.ชัยยุทธ ถาวรานุรกัษ 

13.00-16.00 น. ศิลปะการพูดในชุมชน 3 อ.ชัยยุทธ ถาวรานุรกัษ 

วันพุธ 

09.00-12.00 น. บทบาท หนาที่ของ อปท.ตามกฎหมายกระจายอํานาจ   3 ศ.ดร.สมคดิ เลิศไพฑูรย 

13.00-16.00 น. การเบิกจ่ายคาเครื่องแตงกาย คาใชจายในการบริหารงานของ 

อปท. 

3 อ.เอ็นดู โชติกุล 

วันพฤหัส 

09.00-12.00 น. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 

3 อ.ชบาไพร ชุนถนอม 

13.00-16.00 น. แนวทางการตรวจสอบดานการคลัง การเงิน การบัญชี และการ

พัสดุ ของ อปท. และขอตรวจพบจากการตรวจสอบ 
 

 

3 อ.ชบาไพร ชุนถนอม 
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วันศกุร 

09.00-16.00 น. ภาพรวมงานตรวจสอบภายใน บทบาทหนาที่ของผูตรวจสอบ

ภายใน และประเภทการตรวจสอบภายใน แนวทางการประกัน

และปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

6 อ.มารุต ปรียากร 

วันเสาร 

08.00-12.00 น. หลักคิดจิตอาสา 3 อ.นิพนธ คชกาญจน 

13.00-16.00น. - - - 

วันอาทิตย 

09.00-16.00 น. แนวทางการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินในระบบใน

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร ของ อปท. 

 (e-LAAS) 

6 อ.ลลิดา ปกรณกาญจน 

วันจันทร 

09.00-16.00 น. การรับเงิน การจายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินของ อปท. และกองทุน สปสช. 

6 อ.อุษณีย ทอย  

16.00-19.00 น. ประสบการณในการดําเนินงานและแนวทางการแกไขปญหาใน

การปฏิบัติงาน หนวยตรวจสอบภายใน อปท. 

3   

วันอังคาร 

09.00-12.00 น. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายของ อปท. และ

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

3  

13.00-16.00 น. การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ

สงเสริมกีฬา การแขงขันกีฬา 

3 อ.อาทิตยา พยาบาล 

16.00 – 19.00 น. แผนพัฒนาทองถิ่น 3 อ.กมลกาจ รุงปน                

โทร. 08 3304 1907 

วันพุธ 

09.00-16.00 น. การเบิกจายเงินคาเชาบาน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน การใช

และรักษารถยนตของ อปท.  

6 อ.อาทิตยา พยาบาล 

วันพฤหัสบดี 

09.00-12.00 น. ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐ(Digital Literacy) 

3 อ.ชวพงศธร ไวสาริกรรม 

13.00-16.00 น. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิีการ

งบประมาณของ อปท. 

3 อ.สุรศักดิ์ แปนงาม 



-๓- 
 

วันศกุร 

09.00-12.00 น. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 3 อ.ชรินทร สัจจาม่ัน 

13.00-19.00 น. แนวทางการประเมนิความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ การ

วางแผน  การตรวจสอบ และการวางแผนการปฏิบัติงาน 

6 อ.ชบาไพร ชุนถนอม 

อ.อารียานันท วฒักีหัตถกรรม 

วันเสาร 

09.00-16.00 น. แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบและการจัดทาํกระดาษทาํการ 6 อ.ชบาไพร ชุนถนอม 

อ.อารียานันท วฒักีหัตถกรรม 

วันอาทิตย 

09.00-16.00 น. แนวทางการเขียนรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล 6 อ.ชบาไพร ชุนถนอม 

อ.อารียานันท วฒักีหัตถกรรม 

วันจันทร 

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (สํานักตรวจสอบภายใน กทม.) 

วันอังคาร 

09.00-16.00 น. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐของ อปท. 6 อ.พงษศักดิ์ กวีนันทชัย 

วันพุธ  

09.00-12.00 น. การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของ อปท. 3 กรมบัญชีกลาง 

(อ.นันทิกาญจน) 

13.00-16.00 น. การปองกันละปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ 3 ปปช 

(อ.นราธิป) 

วันพฤหัสบดี  

09.00-12.00 น. การตรวจสอบและขอสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 3 สตง. 

(อ.ชัชวาลย) 

13.00-16.00 น. การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของ

ขาราชการ อปท. 

3 พ.จ.อ.ชนินทร ราชมณ ี

วันศุกร 

09.00-12.00 น. พิธีปด มอบใบประกาศนยีบัตร 

   

  *  ตารางอบรม อาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม * 

 
 


