




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย มนชัย ศรียาน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

2 นางสาว เกศรินทร สิงหมณี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เขาตอ ปลายพระยา กระบี่

3 นาย นิพนธ ชาวนา นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

4 นางสาว รัตนา เมืองทรัพย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงไทรทอง ลําทับ กระบี่

5 นาย คชานน จันทรนวล นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทุงไทรทอง ลําทับ กระบี่

6 นาง ศรีวิมล สุขรุง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ลําทับ ลําทับ กระบี่

7 นาย วันชาติ เจริญผล นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. สหกรณนิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

8 นาง อภิวัน ภูพันหงษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. นามน นามน กาฬสินธุ

9 นางสาว อรอนงค ปานคง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร

10 นาง ปุณยกัญจน หาญขุนทด เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร

11 นาย ณฐพล ศรีภิรมย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร

12 นางสาว อรนุช อิ่มรักษา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร

13 นาง นิภาพรรณ ถมทอง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร

14 นางสาว สุกัญญา บัวเทศ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

15 นาง นุภาวรรณ ยคชรัตน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บึงทับแรต ลานกระบือ กําแพงเพชร

16 นาย ไพศาล สีดาหลง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บึงทับแรต ลานกระบือ กําแพงเพชร

17 นางสาว นริศรา จันวิสา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน

18 นางสาว สุดารัตน ขันทองคํา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน

19 นาย เอนก โคตรทอง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. สีชมพู สีชมพู ขอนแกน

20 นางสาว  ุจุฬาลักษณ พุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. ขลุง ขลุง จันทบุรี

21 นาย ศรัณยณัฐ กนิษฐานนท เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. ทับไทร โปงน้ํารอน จันทบุรี

22 นาย ทศพล ประกอบเที่ยง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. กอนแกว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา

23 นางสาว ฐาปนี ค่ําคูณ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. บางปะกงพรหมเทพรังสรรค บางปะกง ฉะเชิงเทรา

24 นางสาว ชุติมา ไชยศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บางวัวคณารักษ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

25 นาย ธนาธิป โยคะสิงห นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. บางวัวคณารักษ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

26 นางสาว มณฑกาญจน ลุนสําโรง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. เทพราช บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

27 นางสาว ชนากานต ลีลารัตนานนท นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. ลาดขวาง บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

28 นางสาว ชนันธร ภักดิ์จํานงค เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

29 นางสาว กัญณลัคน วงคกําภู เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

30 นาย ณัฐวุฒิ จันฟุน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี

31 นางสาว กิตติยา ปณฑารีย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี

32 นาง เจนจิรา พิพัฒนวรสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เขาไมแกว บางละมุง ชลบุรี

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 98

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นาง บงกช ไชยบุรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เขาไมแกว บางละมุง ชลบุรี

34 นาย ทรงเดช เชื้อนิจ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. คลองกิ่ว บานบึง ชลบุรี

35 นางสาว ขวัญนภา คิดถูก นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี

36 นาย กฤษณะ พิมานสกุลวัฒน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บานเกา พานทอง ชลบุรี

37 นางสาว ชานิภา อมรรัตน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

38 นางสาว ชลิดา ภูสมนึก เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

39 นางสาว มุกนา สุวรรณภานุ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

40 นาย ธีรพล สะโสดา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

41 นางสาว ศุภักษร โยธานนท เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

42 นางสาว กฤติยาภรณ สาลือสี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี

43 นางสาว สุทธิดา ยมศรีเคน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี

44 นางสาว อัญธิกา สุกดิษฐ เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน ทต. นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี

45 นางสาว ธิดารัตน เทียบขวง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี

46 นาย ธนพล บัวเผื่อน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี

47 นางสาว ศิริพร ซิตะนันท เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

48 นางสาว รัตติกาล ผลสมบูรณ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

49 นางสาว ณัฎฐธิดา สาขาคํา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี

50 นางสาว จุไรรัตน วิศิษฎศิลป นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

51 นางสาว วิภาพร ปญญาวุฒิ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี

52 นางสาว ทิพวรรณ ลิขิตขจรกิจ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. คลองพลู หนองใหญ ชลบุรี

53 นางสาว พชิรา สุริยะสม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. แมนะ เชียงดาว เชียงใหม

54 นางสาว วีริศา เมฆคะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. แมนะ เชียงดาว เชียงใหม

55 นางสาว จันทนา ไกรเทพ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บางเปา กันตัง ตรัง

56 นางสาว กรองกาญจน ทองมาก เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ละมอ นาโยง ตรัง

57 นาย รชานนท เทียมหงษ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เขากอบ หวยยอด ตรัง

58 นาง ณัฐวีปารย เฉียบแหลม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บาหวี หาดสําราญ ตรัง

59 นางสาว ฐณนน ขันธิกุล นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ตราด เมืองตราด ตราด

60 นาย อภิวัฒน พิมพจันทร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. ตราด เมืองตราด ตราด

61 นาย สุริยะ พีรยาวรากร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. ตราด เมืองตราด ตราด

62 นาย ปภัสพงษ มณีรัตน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด

63 นางสาว ดวงหทัย มูลลี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด

64 วาที่รอยตรีหญิง พัชรีพร มักได เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก
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65 นางสาว วิไลพร หมายผดุงกิจ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. คีรีราษฎร พบพระ ตาก

66 นางสาว อรวรรณ ทองประสงค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คีรีราษฎร พบพระ ตาก

67 นาย คธาเพชร สุทธิ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. แมจะเรา แมระมาด ตาก

68 นางสาว ลลิตา ปนแหมง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. มหาวัน แมสอด ตาก

69 นาย ธวัชชัย บุญพรม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ปาขะ บานนา นครนายก

70 นางสาว ชัชวลิน อภิชาตบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองแสง ปากพลี นครนายก

71 นาย คณิน นิจศรีวงษ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

72 นางสาว จริยา ลิ่มทอง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

73 นาย สิทธิโชค หอมละออ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

74 นางสาว อรอนงค พุทธาสมศรี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

75 นาย ธนัชชา รุงโรจน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก

76 นางสาว ภาวิณี ศรียะรักษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม

77 นาย ชัยยุทธ วิไลรัตน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม

78 นางสาว ชนากานต แสงรุง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

79 นางสาว นัทรมน เขียวเพชร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

80 นางสาว สรอยสลา ชวกิจวิบูลยสิน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

81 นางสาว สุณิสา นาคปาน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

82 นางสาว ศิริลักษณ อวมจันทร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม

83 วาที่รอยเอก อภิสิทธิ์ เชื้อกุณะ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ทาลาด เรณูนคร นครพนม

84 นางสาว วิชญธร อินทรกําแหง ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา

85 นางสาว ภคอร พิรักษา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. กระชอน พิมาย นครราชสีมา

86 นางสาว จุฑาทิพย หิรัญวัฒนภาคิน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา

87 นางสาว อัจฉราภรณ นนตานอก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา

88 นาย ทวีศักดิ์ บุทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โนนประดู สีดา นครราชสีมา

89 นางสาว สุปรียา สมเพชร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา

90 นาย กิตติพงศ ชูรักษ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

91 นาย พงศสวัสดิ์ ศรีคํา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. ชองแค ตาคลี นครสวรรค

92 นางสาว รัตติยา ชัยดรุณ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค

93 นาย เทิดศักดิ์ นาคสิงห เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. แมวงก แมวงก นครสวรรค

94 นางสาว อัฉราภรณ บุญเพ็ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

95 นางสาว อัญญารัตน พุทธบาล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

96 นางสาว กนกพัชร ปุราณานันท เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
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97 นางสาว สุภาพร วงศดี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

98 นางสาว ปฐมาภรณ พาณิชยเจริญลาภ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

99 นาย สยุมพร นุชพะเนียด นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

100 นาย ศุภวิท ชาโชติ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

101 นางสาว วรรณกานต ลานทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

102 นางสาว วิยะดา นามแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

103 นางสาว สุภาพรรณ มณีศร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี

104 นาง สุชานันท ชัยรุงเรืองถาวร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. บานบางมวง บางใหญ นนทบุรี

105 นางสาว วิลาสินี ฟูตั้ง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บานบางมวง บางใหญ นนทบุรี

106 วาที่รอยตรี ณรงคศักดิ์ ขํานอย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บานบางมวง บางใหญ นนทบุรี

107 นาย ธิติพงษ นวมสําลี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. บานบางมวง บางใหญ นนทบุรี

108 นาย วรุฒ แจมมณี นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. บานบางมวง บางใหญ นนทบุรี

109 นางสาว พัชรินทร วิริยะบุญญาภิวาทย เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. บานบางมวง บางใหญ นนทบุรี

110 นาย เฉลิมชัย นอยชอ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บานบางมวง บางใหญ นนทบุรี

111 นาย พรพิพัฒน กรุณานุวัตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

112 นางสาว อาริษา โพธิ์ขอม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

113 นาง สุภาวิณี ทั้งพรม นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

114 นางสาว ปวีณา บุญมาชาติ ครูผูชวย  - ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

115 นางสาว ฮาซาณี ตวนบารู ครูผูชวย  - อบต. ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส

116 นางสาว อาซีกีน ลอดิง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. กายูคละ แวง นราธิวาส

117 นาง กุสุมา เสาะเลาะ ครูผูชวย  - ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

118 นางสาว สิริพิริดา สุวรรณรัตน นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

119 นาย กิตติพล จันทมาศ ครูผูชวย  - ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

120 นางสาว แวอินซาณีร เเวมูซอ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

121 นางสาว อรกช ราชสุวรรณ ครูผูชวย  - ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

122 นาย สืบสิริ สิริกาญจนขจี นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบจ. นาน เมืองนาน นาน

123 นางสาว วรรณทิยา  แสงชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ

124 นางสาว สุนิศา กะรัมย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ลําดวน กระสัง บุรีรัมย

125 นางสาว กิตติกา หุมไธสง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ลําดวน กระสัง บุรีรัมย

126 นาย วิศวกร คุณโน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ลําดวน กระสัง บุรีรัมย

127 นางสาว พิจิตรา   บุญทา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ลําดวน กระสัง บุรีรัมย

128 นางสาว หนึ่งฤทัย เยรัมย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กูสวนแตง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย
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129 นางสาว ประวีณา พรมโสภา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

130 นางสาว ณัฐมน เกษมศักดิ์ชัย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี

131 นางสาว อติกานต ลีลากร เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี

132 นางสาว นิตยา วรสิทธิ์สุนทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี

133 นางสาว พรรษา เริ่มศิริประเสริฐ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

134 นางสาว บุษยา เดชเดชะ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

135 นางสาว จุฬาลักษณ นิ่มนวล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

136 นาย ศราวุธ แจมสุวรรณ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

137 นางสาว โสภิตา บัวทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

138 นางสาว รัตติมา กลับใจ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

139 นาง พฤฒิฤดี ขุนคลาย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

140 นางสาว ณัฐกานต ลุกิเลส นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

141 นางสาว อมรมาศ ศรีทาสังศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

142 นาย สุภกิจ คุมเกิด นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

143 นางสาว ธีราพร แกวกลอม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เชียงรากนอย สามโคก ปทุมธานี

144 สิบเอก ปณิต รัสมิภูตานนท เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เชียงรากนอย สามโคก ปทุมธานี

145 นาย ฉัตรมงคล แยมกลีบ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เชียงรากนอย สามโคก ปทุมธานี

146 นาย สุเมธ เสียงใหญ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ทับใต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

147 นางสาว อังคณา ศรีปรัง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. วังตะเคียน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

148 นางสาว ชนากานต จําอวด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

149 นางสาว ฐาณิพา ฤทธิ์แดง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

150 นาย ณัฐพงษ กาลิก นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

151 นางสาว สุเพ็ญพักตร นามโยธา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

152 นางสาว มาลิน หนองสูง นักผังเมือง  ปฏิบัติการ อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

153 นาย รัชกร ณ ทองแปน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. กะไหล ตะก่ัวทุง พังงา

154 นาย จิระศักดิ์ หนูรอด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

155 นางสาว เอมภิกา ไทยกรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นาบัว นครไทย พิษณุโลก

156 นางสาว อมรรัตน ภาวงศ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

157 นางสาว สุดารัตน โนนุช เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก

158 นาย สุรวัฒน สานุศิษย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก

159 นาย กิตติธัช  มูลคํา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก

160 นางสาว ปยรัตน ทําเพียร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
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161 นางสาว เจนจิรา ชาวสาน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก

162 นาย ปริวัตร แกวเปย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก

163 นางสาว อุมารินทร ดวงวิโรจน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

164 วาที่รอยตรีหญิง วิรดี ฉัตรเงิน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

165 นาย ปฏิภาณ เกียรตินามวิชัย วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

166 นาย ธนรัตน ธีระวันทนีย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

167 นางสาว จิราภรณ บํารุง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. วังไคร ทายาง เพชรบุรี

168 นาง จิราพร  จันรสิริ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

169 นาง สิริพร ซานอก นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ

170 นาย ประกาศิต ศรีกําพล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

171 นาย ภูริทัต เถื่อนคํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ

172 นาง กิตติญา วงศแกว เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. นาจักร เมืองแพร แพร

173 นางสาว นันทนภัส เทพนุย นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

174 นาย พิสิษฐ ทรงสงา นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทต. วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

175 นาย วุฒิพงษ สุขสีดา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม

176 นางสาว สุนิสา อันทะแสง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม

177 นาย ณัฐพงษ ไกรษรศรี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. กําพ้ี บรบือ มหาสารคาม

178 นาย ภูรินทร แสนภักดี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. กําพ้ี บรบือ มหาสารคาม

179 นาย พิทักษ ทัพโยธา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กําพ้ี บรบือ มหาสารคาม

180 นางสาว ศิริกุล ลุนเวลา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. น้ําเที่ยง คําชะอี มุกดาหาร

181 นาย อธิพล เสนสร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. กกแดง นิคมคําสรอย มุกดาหาร

182 นาย สิทธานต กลิ่นขจร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. มาบขาพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

183 นางสาว ศุภมาศ ศรีสุม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. มาบขาพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

184 นางสาว สุภาวิณี ประพาฬ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. มาบขาพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

185 นางสาว วีระนุช ดีดวยชาติ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. มาบขาพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

186 นาง ภัศรา โชคบํารุง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง

187 นางสาว วัลภา สนรักษา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง

188 นางสาว ณฐอร กลิ่นเลิศ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง

189 นางสาว ณีรนุช คํานัล ครูผูชวย  - ทต. บานปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

190 นางสาว กัญญณัฐ ลิ้มอุบัติตระกูล ครูผูชวย  - ทต. บานปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

191 นางสาว วธิดา เงินพูน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

192 นางสาว จริญญาภรณ  พันธเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง
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193 นาย ธนธรรมพรรธน สังขทอง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี

194 นาย นิวัต นรชาญ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. คุงกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี

195 นางสาว นรารัตน บุญมีศิริกุล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หลุมขาว โคกสําโรง ลพบุรี

196 นาย เจษฎา สมศักดิ์ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บางงา ทาวุง ลพบุรี

197 นางสาว กานดา ปานเหมือน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. โกงธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี

198 นางสาว อริศรา กนกวลี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โกงธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี

199 นาย ธนกฤต ไทยแท เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. โกงธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี

200 นางสาว นพัต รัตนบัลลังก ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. โกงธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี

201 นางสาว สุรนันท เนาวรัตน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. โกงธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี

202 นาย ภานุวัฒน แสงบุญเรือง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บานขอ เมืองปาน ลําปาง

203 นางสาว พัชรียา สอนดี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บานขอ เมืองปาน ลําปาง

204 นาย พงศกรกฤษฎ์ิ อินทิยศ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. เขลางคนคร เมืองลําปาง ลําปาง

205 นางสาว อัญชลี ไทยอินทร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. เขลางคนคร เมืองลําปาง ลําปาง

206 นางสาว กฤตชยา ผสม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง

207 นาย วราวุฒิ บุญสืบ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. เสริมงาม เสริมงาม ลําปาง

208 นางสาว จุรีพร ปงกาวงค เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. เสริมงาม เสริมงาม ลําปาง

209 นาง เพ็ญนภา สิมสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เชียงคาน เชียงคาน เลย

210 นางสาว นาถรัตนดา รองจิก นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โพนสูง ดานซาย เลย

211 นางสาว ไอลดา คําภูชา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. อาฮี ทาลี่ เลย

212 นางสาว ภัสสร แสนมนตรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โคกขม้ิน วังสะพุง เลย

213 นาย กิติการณ ไชยศร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ

214 นาย ทวีทรัพย โอสระคู นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บก โนนคูณ ศรีสะเกษ

215 นางสาว ณัฏฐนันท วงษขันธ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. สําโรงปราสาท ปรางคกู ศรีสะเกษ

216 นาย อิฐิคุณ ไชยรัตน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เสื่องขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

217 นาย ณัฐวัฒน บรรลังก นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เสื่องขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

218 วาที่รอยตรี ยัสเซอร นิยมเดชา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา

219 นางสาว ธิดา จิรเจริญเวศน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ปาดัง สะเดา สงขลา

220 นางสาว วีระอนงค หมื่นไวย เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. สํานักแตว สะเดา สงขลา

221 นาย ศุภวุฒิ ชูเกตุ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. มวงงาม สิงหนคร สงขลา

222 นาย วัฒนะ ชูสิงแค นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. ควนลัง หาดใหญ สงขลา

223 นาย มารุต บินสุอะหวา นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน ทม. ควนลัง หาดใหญ สงขลา

224 นางสาว พรรณภา เผาชู วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. ควนลัง หาดใหญ สงขลา
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225 นางสาว สุเมทินี ทองสุข เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

226 นาย นาย สิทธิเดช แกวสุข นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

227 นาย นฤพนธ สายแกว นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

228 นาย อัซรอน แกวสลํา วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. ทุงนุย ควนกาหลง สตูล

229 นางสาว สุภาวดี หนูรอด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

230 นางสาว สุดา สาเก เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

231 นางสาว พัสตราภรณ สุขเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. คลองนิยมยาตรา บางบอ สมุทรปราการ

232 นาย วุฒิศักกดิ์ โปรงจิต เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ

233 นางสาว ณัฐวดี ทองสีลิต นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ

234 นางสาว คณิตา พรมเมือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ

235 นางสาว สุดารัตน สุนทโรทก นายสัตวแพทย  ปฏิบัติการ ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

236 นางสาว ภาวนา ศรีกรด นักกายภาพบําบัด  ปฏิบัติการ ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

237 นางสาว พนิตา ศรีโสภา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

238 นางสาว วรรษมน ปพรโตเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

239 นาย สุนทร พุทธศรี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

240 นางสาว สุวธิดา โตสัจจวงศ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

241 นาย รัชพล นฤมิตรมงคล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

242 นางสาว ณัฐนรี นุมนวล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร

243 นาย ภิญโญ รวมเชื้อ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร

244 นางสาว ขวัญชนก พงษชุบ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. เกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร

245 นางสาว อาภรณ ทองพาศน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. เกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร

246 นางสาว สโรชา ตันสงา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. เกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร

247 นางสาว พิชา กรุทวงษ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

248 นาย ภานุวัส ซิ้มสกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. ทาจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

249 นางสาว รุงวโรชา ศรีพูล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองแวง โคกสูง สระแกว

250 นางสาว สุภัทรา มูระคา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. โคกปฆอง เมืองสระแกว สระแกว

251 นาง บรรณารัตน เลขะวัฒนะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ผักขะ วัฒนานคร สระแกว

252 นาย วรนารท สุทธิชื่น เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทับพริก อรัญประเทศ สระแกว

253 นางสาว เมิทินี เทศกูล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว

254 นางสาว นัดดาว คําระสิงห เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองบัว บานหมอ สระบุรี

255 นางสาว กรรณิการ เกษมสุข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ดาวเรือง เมืองสระบุรี สระบุรี โอนเงินแลว

256 นางสาว มุจรินทร แสงสาระวัด เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี
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257 นาย กอบฤทธิ์ กลางอรัญ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

258 นาย กิตติพงษ ฤทธิ์ทอง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

259 นาย อนุวัต อุตอามาตย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

260 นางสาว วชิราภรณ จันทพันธ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

261 นาย ไธพัตย รมยะถาวรศักดิ์ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

262 นางสาว อาภาภรณ แกวรอดวงษ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

263 นางสาว ปยะฉัตร ออนละออ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

264 นางสาว เต็มดวง ฤทธิ์ทอง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. หนองแค หนองแค สระบุรี

265 นางสาว ชมพูนุท แกวคํานวน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หวยทราย หนองแค สระบุรี

266 นาย กรกฎ ภูมิชัยโยธิน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. หวยทราย หนองแค สระบุรี

267 นางสาว นันทัชพร พงษโสภณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย

268 นาย ณัฐพล วงศอรินทร เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย

269 นางสาว ณัฐกานต กัลปพฤกษ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. บานน้ําพุ คีรีมาศ สุโขทัย

270 นาย ชิติพัทธ อินทรพุก เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานน้ําพุ คีรีมาศ สุโขทัย

271 นางสาว สุพัตรา จันทรรัตน เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

272 นางสาว ประภาพร กันทะรัญ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย

273 นาย ณัฐชนน จักรทิพย นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย

274 นางสาว สุภารัตน กัณทะวงศ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บานดาน บานดานลานหอย สุโขทัย

275 นางสาว วัลญา อุนทรัพย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี

276 นาย อัครณัฏฐ มีวัฒนา นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บางตาเถร สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

277 นางสาว เรณู ดอกไมแยม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบุรี

278 นาย สุดเขต รักษี วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบุรี

279 นางสาว วิไลวรรณ สารสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบุรี

280 นางสาว สุชากาญจน รุงพุด นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรธานี

281 นางสาว ศยามล รอดนิตย เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรธานี

282 นางสาว วิภาวัลย ขวัญทอง นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ อบต. พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรธานี

283 นาย วัฒนชัย หวานแกว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรธานี

284 นางสาว ศันสนีย หวานขาว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรธานี

285 นางสาว มนธิรา ธาณี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรธานี

286 นางสาว นวลฉวี วรรณโสภณ นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ อบต. อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรธานี

287 นางสาว เกศกมล ไวถาวร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. คลองปราบ บานนาสาร สุราษฎรธานี

288 นางสาว วิไลวรรณ บริพันธ เจาพนักงานการคลัง  ปฏิบัติงาน อบต. มะลวน พุนพิน สุราษฎรธานี
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289 นาง จิรัชญา อาจไพรินทร ครูผูชวย  - อบต. บางไทร เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

290 นางสาว รัชดาภรณ พระสงฆ ครูผูชวย  - อบต. บางไทร เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

291 นางสาว ศศิวิมล เมืองทอง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

292 นางสาว เพ็ญพร พิณเสนาะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

293 นางสาว นิภาภรณ นามวงษา นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทม. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

294 นาย นพรัตน กันศรีนวกุล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. น้ําไผ น้ําปาด อุตรดิตถ

295 นางสาว กัญญาพัชญ สมพร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี

296 นางสาว กรองกาญจน หงษสามารถ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

297 นางสาว มัฌชิมาพร ทองบุ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

298 นางสาว สุธาสินี คําแนน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

299 นาง สุกัญญา โพธิ์พุม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

300 นางสาว วิไลวรรณ เจริญวัย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

301 นางสาว ภิญญดา ทักทาย เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว  ปฏิบัติงาน อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

302 นางสาว ชนกนันท แกวอมตวงศ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ใหโอนเขาบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏอยูในหนังสือ เทานั้น 

 

 
 

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

คาลงทะเบียน จํานวน 12,900 บาท/คน (หนึ่งหมื่นสองพันเการอยบาทถวน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองทองถิ่น 

        สาขาบางกระบือ เลขที่บัญชี 018 - 258872 – 0 

หมายเหตุ : กรุณาสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียน พรอมรายละเอียด โดยใหระบุ 

ชื่อหลักสูตร , รุน , ชื่อ-นามสกุล , สังกัด , อําเภอ , จังหวัด ของผูเขารับการฝกอบรม 

ลงในสําเนาใบโอนเงิน เพื่อใชในการออกใบเสร็จรังเงิน 

โดยสงเอกสารมาที่ QR Code กลุมอบรม จะมีเจาหนาที่ตอบกลับให 



แบบฟอรมการนําสงเอกสาร 

กรุณาสงมาที่ QR Code กลุมอบรม 

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที ่98  

อบรมระหวางวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2565 

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

สังกัด.................................................................อําเภอ...................................................................... 

จังหวัด...............................................................เบอรโทร.................................................................. 

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 98 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 



 

                                     
 
  
 

หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ 
-------------------------  

๑. หลักการและเหตุผล  
 ๑.๑ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย                   
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และก าหนดให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มีหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการ   
และลูกจ้างของกรม ยกเว้นการพัฒนาข้าราชการระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 ๑.๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น จะเป็นทรัพยากรภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐไปสู่เป้าหมายและท าหน้าที่สนองตอบความต้องการของประชาชนต่อไปได้ในอนาคต ดังนั้น 
จะต้องปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ดี ความรู้ในระเบียบแบบแผนของทางราชการ ความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ หลักการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ สมรรถนะหลักและ
ทักษะที่จ าเป็น ตามต าแหน่งและสายงาน รวมถึงเรื่องวินัยของข้าราชการ ให้กับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นบรรจุใหม่ ในการนี้ จึงได้มีการจัดท าหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหล่อหลอมให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ มีค่านิยม                   
องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ในภาพรวม 

๒. วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑ เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจแบบแผน                         
ในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไปสู่การปฏิบัติงานและร่วมมือในการ
ด าเนินงานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๒  เพ่ือปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดีให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เกิดจิตส านึกราชการในการมีวินัย การท างานเป็นทีม ความสามัคคี การท างานเพ่ือ
ประชาชนและการให้บริการประชาชน 

 ๒.๓ เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม
และจริยธรรม จรรยาข้าราชการที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 ๒.๔ เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้และเข้าใจในระบบงาน และ 
ระเบียบกฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   

 ๒.๕ เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 

 
      



-๒- 

 ๓. หลักสูตรและระยะเวลาฝึกอบรม ๕ วัน จ านวน ๔ หมวด จ านวน ๑๖ วิชา ๔๒ ชั่วโมง  

หมวด ชื่อวิชา 
จ านวน 
(ชม.) 

หมวดวิชา
พื้นฐาน 
๖ วิชา ๑๕ ชม. 

๑. วิชา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
๒. วิชา กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ                 
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
๔. วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ 
๕. วิชา พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก 
๖. วิชา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

๓ 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
๑.๕ 
๑.๕ 

หมวดวิชา 
ศาสตร์พระราชา               
๓ วิชา ๖ ชม. 

๑. วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. วิชา จิตอาสาเพ่ือพัฒนาตามแนวทรงพระราชด าริในรัชกาลที๑่๐ 
๓. วิชา ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการด ารงอยู่ 
ของชาติไทย 
 

๓ 
๑.๕ 
๑.๕ 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
๕ วิชา ๑๕ ชม. 

๑. วิชา ระเบียบ กฎหมายการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
๒. วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธิ และสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
๓. วิชา จรรยาบรรณและวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
๔. วิชา ระเบียบงานสารบรรณ หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ  
๕. วิชา ระเบียบการแต่งกายข้าราชการ และงานพิธีการต่างๆ ที่ควรรู้ 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
 หมวดวิชาเสริม 

๒ วิชา ๖ ชม. 
๑. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ  
๒. วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

๓ 
๓ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่  

๕. สถานที่ด าเนินการ ตามภมูิภาคต่างๆ ที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 

 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                ๖.๑ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจแบบแผนในการท างานของ                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมส่งเสริม                    
การปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติงานและร่วมมือในการด าเนินงานระหว่าง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น 
 ๖.๒ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจิตส านึกราชการในการมีวินัย การท างานเป็นทีม               
ความสามัคคี การท างานเพ่ือประชาชน และการให้บริการประชาชน 

 ๖.๓ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยาข้าราชการที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 ๖.๔ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจในระบบงาน และระเบียบ
กฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   

 ๖.๕ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่” 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 

 
 

หมายเหตุรับลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต่ วันที่หนึ่ง เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 

เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐– ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐น. ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 

 
วันที่หนึ่ง 

 
--- 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

เริ่มลงทะเบียน ๑๔.๐๐ - น.  
เวลา ๑๗.๐๐ น. ปฐมนิเทศ/แนะน าหลักสูตร  

และการเตรียมความพร้อม และวิชาการพัฒนาบุคลากรเพ่ือความก้าวหน้า 
ฐิติมา ปุยอ๊อต 

(ผอ.กลุ่มงานวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น) 
 

 
วันทีส่อง 

 
 

วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสารที่ 
มีประสิทธิภาพ 

อาจารย์สิริเสาวภา เอกเอี่ยมสิน 
 

 

 

วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
นายประยูร รัตนเสนีย์ (อสถ.) และทีมงาน 

 

 

วิชา จรรยาบรรณและวินัยข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 

  (อสถ.) และทีมงาน 
 
 
 
 

วันทีส่าม 
 

 

วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ  
อ.พรทิพย์ น้อมน าทรัพย์ 

 

วิชา กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับ    ทิศทางการ

พัฒนาท้องถิ่น 
ผอ.คณิตา ราษฎร์นุ้ย 

 
 

 
วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 

(อาจารย์ มรภ.สวนสุนันทา) 
 

 
วันทีส่ี่ 

 
 

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ  
หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ 

นายขจรชัย วัฒนาประยูร 

วิชา ระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร 

วันทีห่้า 
 

วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธิ และสวัสดิการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
อ.เมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ 

วิชา ระเบียบการแต่งกายข้าราชการ  
และงานพิธีการต่างๆที่ควรรู้ 
อ.ณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร 

วันที่หก 
 

วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาสตร์สู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน 

ดร.ภริดา ภู่ศิริ 
พิธีปิดการศึกษาอบรม/มอบใบประกาศ  



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 1. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน
รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

2. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

3. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 
4. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
6. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
พิธีเปด/ปด (วันจันทร/วันศุกร) แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
 
วันรายงานตัว และ วันอบรม (วันอาทิตย/วันอังคาร/วันพุธ/วันพฤหัสบดี)  
การแตงกาย  ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 

      หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 
 

 
หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 

 


