




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ณัฐกร กรองวารี วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. คลองพนพัฒนา คลองทอม กระบี่

2 นาย ณัฐพงศ อนุรักษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

3 นางสาว ธัญญารัตน จันทรคง ครูผูชวย  - ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

4 นาย ณัฐนันท ลองแดง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

5 นางสาว ขนิษฐา แซบาง ครูผูชวย  - ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

6 นางสาว ศิรภัสสร ทองหยู ครูผูชวย  - อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

7 นางสาว กรกนก เกื้อฤทธิ์ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

8 นางสาว ชนิกานต จันแดง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

9 นางสาว วิชชุตา เกสรินทร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

10 นางสาว รัญฤดี ถนนทิพย ครูผูชวย  - อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

11 นาย กิติพงศ กลิ่นจันทร ครูผูชวย  - อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

12 นาย นัทสรี ติงสา ครูผูชวย  - อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

13 นางสาว ศิริภา พรมแกว ครูผูชวย  - อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

14 นางสาว วิลาวัณย เครือจันทร ครูผูชวย  - อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

15 นางสาว ธนัญญา ศรีรัตน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่

16 นางสาว สุดารัตน บุญนารี เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. แหลมสัก อาวลึก กระบี่

17 นาย วิชชุกร มหานิล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

18 นาย พีรพัฒ หวังสุทธิ์ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. ทามวง ทามวง กาญจนบุรี

19 นางสาว ชอผกา พรมเดช เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี

20 นาย ปติ พลทวี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี

21 นาย เกรียงศักดิ์ คงกะพันธ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

22 นาย สุรนิชญ เกษมวิริยนนท นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

23 นางสาว สุคนธ แผนสมบูรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

24 นางสาว อารีรัตน รุงเรือง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

25 นาย พีรวัฒน สวนสูง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. วังดง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

26 นาย วัชรพงศ โอสถ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี

27 นางสาว พัชรพร อินกอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี

28 นางสาว ณัฏฐวรรณ โนตเกรียง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี

29 นาง เบญจพรรณ เกตุสละไชย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. เขาคีรีส พรานกระตาย กําแพงเพชร

30 นาย ชัยธวัช อินทเสน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. เขาคีรีส พรานกระตาย กําแพงเพชร

31 นางสาว อัติพร นาราศรี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

32 นางสาว นิศารัตน รัตนวิฑูรย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 99

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 4 - 9 กันยายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นางสาว จรุณี เคางิ้ว ครูผูดูแลเด็ก  - ทต. ชนบท ชนบท ขอนแกน

34 นางสาว ศิรินาฎ อุดมทรัพย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บานขาม น้ําพอง ขอนแกน

35 นางสาว นันธิยา หาวอ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. วังชัย น้ําพอง ขอนแกน

36 นาย อาทิตย เจริญสุข นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ ทต. บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน

37 นาง กนกวรรณ ราชขํา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. เข่ือนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน

38 นาย  ิธนาศักดิ์ อดทน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

39 นางสาว ธัญรดา ราชบัวศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา

40 นาย ปราณิสา อ่ําเย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา

41 นางสาว พรปวีณ ฉัตรธนาภิวัฒน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางตีนเปด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

42 นาย ธนา วงษออนสนิท เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

43 นาย ไชยวิทย สายเบาะ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

44 นาย เศรษฐกรณ เลิศอุดมวัฒน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

45 นางสาว วราพร มาตยเชียงไชย เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. หนองซ้ําซาก บานบึง ชลบุรี

46 นางสาว พรพรรณ จันทรโพธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. หนองซ้ําซาก บานบึง ชลบุรี

47 นาย ธวัชชัย กุหลาบ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานชาง พนัสนิคม ชลบุรี

48 นาย ทินกร คิดอาน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี

49 นาง สุพรรษา กุหลาบ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. พานทองหนองกะขะ พานทอง ชลบุรี

50 นางสาว ลํายอง คิดดี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

51 นางสาว รัฐภัทร ปนสา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

52 นางสาว อุทัยวรรณ พลเยี่ยม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

53 นาย อาชว อาชวานนท เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

54 นางสาว ชลิดา สถิติสังวร วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

55 นาย พิสิษฐ ศรัทธารมณ เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

56 นาย ไพบูลย คําหอมหวาน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

57 นาย ณัฐพงษ สิทธิธัญญกิจ สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทต. หวยกะป เมืองชลบุรี ชลบุรี

58 นาย ยศวัฒน เลิศศักดิ์ภัทรกุล วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. หวยกะป เมืองชลบุรี ชลบุรี

59 นาง พิชาวีร เอมดวง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บางพระ ศรีราชา ชลบุรี

60 นางสาว นันธกร ทานตะวิรยะ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

61 นางสาว สุรีพร ฮามคําไพ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

62 นางสาว ฐิติมา ดอนกลาง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

63 นาย วรท ธีรวัฒนานนท นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

64 นาย ศุภวัฒน สินสุวงศวัฒน สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
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65 นางสาว ภิชญาพร สายบุตร ครูผูชวย  - ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

66 นางสาว รัตติยาภรณ อาษาราช ครูผูชวย  - ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

67 นาย ศิวกร แพละออง ครูผูชวย  - ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

68 นางสาว ชาลินี สืบนุช ครูผูชวย  - ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

69 นาย วรโชติ เนียมทอง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

70 นาย ปยพงษ พุทธรักษ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

71 นางสาว ศศิธร สาระสินธ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

72 นางสาว ศุภรัตน พันสีเงิน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

73 นางสาว ประภัสสร มูลเมือง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

74 นาย จตุรวิทย ทรัพยเจริญไพศาล เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

75 นาย สุรจักษ ราตรี เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. เขตรอุดมศักด์ิ สัตหีบ ชลบุรี

76 นาย มนัสพงษ กอนทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังไกเถ่ือน หันคา ชัยนาท

77 นาย ปาริวัฒน วิชัยเนตร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หวยซอ เชียงของ เชียงราย

78 นางสาว กรชวัล ชัยชนะ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. แมเงิน เชียงแสน เชียงราย

79 นางสาว มุฑิตา บุญญานุพงศ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. แมสลองนอก แมฟาหลวง เชียงราย

80 นางสาว ศิริรัตน สุภาวงค นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โปงงาม แมสาย เชียงราย

81 นางสาว ชีวาพร อินปนแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สันกลาง สันปาตอง เชียงใหม

82 นางสาว ธารินี กรีพันธุ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. กันตัง กันตัง ตรัง

83 นางสาว ปาริตา สัจจากุล ครูผูชวย  - ทม. กันตัง กันตัง ตรัง

84 นาง วัลลิภา โพธิ์ทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ยานซื่อ กันตัง ตรัง

85 นาย นราธิป ระงับ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทาขาม ปะเหลียน ตรัง

86 นาย คมกฤช ขวัญนิมิตร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ทาขาม ปะเหลียน ตรัง

87 นาย ชววิท นาเทียมเขต ครูผูชวย  - อบจ. ตราด เมืองตราด ตราด

88 นางสาว อพรรณตรี บัวสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บานพริก บานนา นครนายก

89 นาง จีรวรรณ ลิ่มทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานพริก บานนา นครนายก

90 นาง ณพิชญา อัตตะเปโม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ปาขะ บานนา นครนายก

91 นางสาว วิกานดา ไพศาล เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ปาขะ บานนา นครนายก

92 นาย รัชนนท เทียนเรียว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ปาขะ บานนา นครนายก

93 นางสาว นิสาชล จันทวงษ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก

94 นางสาว ภูษิตา ผองสงา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เกาะหวาย ปากพลี นครนายก

95 นางสาว ปภาวี พันธสีมา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เกาะหวาย ปากพลี นครนายก

96 นางสาว ชลดา รังสิกุล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 99

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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97 นาย คุณากร โคตะระ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. โพธิ์แทน องครักษ นครนายก

98 นางสาว ภาพนภา ณ พัทลุง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. องครักษ องครักษ นครนายก

99 นาย สรชา สุจจิตรจูล นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม

100 นาย สิริโรจน ดวงแกวงาม นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม

101 นาย ธนภัทร วรรณศิริ นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม

102 นางสาว วิชญธร อินทรกําแหง ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา

103 นางสาว นนทรี แพนไธสง ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา

104 นางสาว ภคอร พิรักษา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. กระชอน พิมาย นครราชสีมา

105 นางสาว จุฑาทิพย หิรัญวัฒนภาคิน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา

106 นางสาว อัจฉราภรณ นนตานอก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา

107 นาย ปภพ กุลฉันทวิทย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา

108 นางสาว ภัทราภรณ จานดี ครูผูชวย  - อบต. กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา

109 นาย วีรศักดิ์ เทพนอก เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช

110 นางสาว ฐิตา มีมุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค

111 นางสาว จิติมา เกษแกว ครูผูชวย  - ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

112 นางสาว ภมรณัฐจรี เหลืองทองคํา ครูผูชวย  - ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

113 นาย ปรีชาวุฒิ รัตรีพันธ ครูผูชวย  - ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

114 นาย ธนพล แจมใส นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

115 นาย รัชชานนท สุนนทราช นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ ทม. นางรอง นางรอง บุรีรัมย

116 นางสาว มุจลินท อิ่มเกิด เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. นางรอง นางรอง บุรีรัมย

117 นางสาว ณัฏฐชญา แสงอินทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. นางรอง นางรอง บุรีรัมย

118 นางสาว มาลินี เรียนไธสง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ทองหลาง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย

119 นาย จิรายุทธ สุภาพ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ทองหลาง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย

120 นาย ธีรวุฒิ สุรส เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี

121 นาย ณัฐธพร ดีเหลือ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

122 นางสาว นันฐพร มณีคํา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

123 นาย เกียรติศักดิ์ แสงวัฒนรัตน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

124 นาย วัสวัส สมิงชัย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

125 นาย เกียรติศักดิ์ รักชาติ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

126 นางสาว อามจรี พิมาน สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี

127 นาย ดลวัฒน พัวพันธ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี

128 นางสาว กนกอร โคตรเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 99

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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129 นาย ศรัณย จําเริญศักดิ์ศรี สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. ลําสามแกว ลําลูกกา ปทุมธานี

130 นางสาว สมลักษณ บางภูมิ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทายเกาะ สามโคก ปทุมธานี

131 นางสาว เพชรภาพรรณ ทรัพยผาพับ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. สามโคก สามโคก ปทุมธานี

132 นางสาว พัชรานันท รุงเรือง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ

133 นางสาว พรพิมล พรหมรักษา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

134 นาย ธัชพล แผนทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

135 นาย ศุภกร ฝายเดช เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

136 นาย ปริญญา บุญคง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

137 นางสาว ณัฏฐนันท สุทธิธรรมนุกูล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

138 นางสาว รัตนาพร สิงหคํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

139 นางสาว นันทพร เอกจีน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

140 นางสาว วรรณดี คงมา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

141 นาย พงษศิริ เย็นใจ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

142 นาย วรพล อินทุกร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ศิลาลอย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

143 นาย สุเมธ เสียงใหญ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ทับใต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

144 นางสาว อังคณา ศรีปรัง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. วังตะเคียน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

145 นางสาว ชนิสรา สารารัมย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี

146 นาย ฐิติวัชร ธนพงศทวาสิน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางเตย บานสราง ปราจีนบุรี

147 นาย พงษศักดิ์ พรหมใจรัก เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางพลวง บานสราง ปราจีนบุรี

148 นาย ภูดิศ ศีตะปนย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

149 นาย กิตติศักดิ์ อนุสิฏฐกุล นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

150 นาย พชร เพ็ชรแสงศรี วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. สนับทึบ วังนอย พระนครศรีอยุธยา

151 วาที่รอยตรี เกียรติศักดิ์ ยิ่งดี วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา

152 นาย จิรวัฒน จักแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา

153 นางสาว นฤมล โปงวงค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. รมเย็น เชียงคํา พะเยา

154 นาย สมเกียรติ ชิตเพชร ครูผูชวย  - ทม. ตะก่ัวปา ตะก่ัวปา พังงา

155 นาย ชัยภัทร สุขทรัพยศรี เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร

156 นางสาว รัฐภรณ โนนงาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร

157 นาย ภุชงค พิทักษพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร

158 นางสาว กัณฐมณี มุทุจัด นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร

159 นางสาว นีรยา นุชโอภาช เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก

160 นางสาว ศรีรัตน แกวอู นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 99

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 4 - 9 กันยายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

161 นางสาว สุวิมล พลชัยยา ครูผูชวย  - ทต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก

162 นางสาว ชนนาถ ปนวงศ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ศรีภิรมย พรหมพิราม พิษณุโลก

163 นาย สันติ บุญยัสสะ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

164 นาง จารุภา นาควิบูลย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

165 นาย ธนธรณ ชอเกตุ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. หนองจอก ทายาง เพชรบุรี

166 นาย ทวีชัย แยมขยาย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

167 นาย ชนินทร อําพร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

168 นาย ธนาชิต เจี้ยมดี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

169 นาย ปรินทร เกิดศิริ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

170 นาย ธีรพร แฟมคลองขอม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

171 นาย มฆวัน ปนทอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ

172 นาย ณัฐวุฒิ ลานจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ

173 นางสาว นิลมณี กงเดิน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. วังโบสถ หนองไผ เพชรบูรณ

174 นางสาว สุพิชา สิทธิศร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ทุงโฮง เมืองแพร แพร

175 นาง กิตติญา วงศแกว เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. นาจักร เมืองแพร แพร

176 นาย จุตินันท จูจินดา นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

177 นางสาว กัลยกร นะหนู เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต

178 นางสาว พัชรพร พรหมเกิด บรรณารักษ  ปฏิบัติการ ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

179 นางสาว พัชรีภรณ ชวยนุภาพ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

180 นางสาว จุฑามาศ หยีราเหม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

181 นางสาว ชุติมา แซตัน เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

182 นางสาว ชนัฐฐา ไชยบุรินทร เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

183 นางสาว ผุสดี โสพุดออน ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. ยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม

184 นางสาว ภคนิตย อินละคร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. พยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

185 นาย จิตริน แผนศิลา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. พยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

186 นาง สุนิสา จําปามูล ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

187 นาง ธนิสรา ไชยสงคราม ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. นาขา วาปปทุม มหาสารคาม

188 นางสาว ชุติกาญจน ปะนาโส ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. นาขา วาปปทุม มหาสารคาม

189 นางสาว ชิดชนก ควินรัมย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หัวเรือ วาปปทุม มหาสารคาม

190 นาย ธนภัทร กลางประพันธ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เหลาสรางถอ คําชะอี มุกดาหาร

191 นางสาว โสภิดา บุญกลา นายชางผังเมือง  ปฏิบัติงาน อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

192 นางสาว ชุติกาญจน อรอินทร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 99

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 4 - 9 กันยายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

193 นาย ฟารีส ฆอแดะ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

194 นาย อัฐชา ดวงประเสริฐ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง

195 นาย คุณากร แซเจ็ง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง

196 นางสาว มณีกานต แสงออน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง

197 นางสาว มนัสนันท รัตนศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

198 นาย ธีรพงษ สินธุเทา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทน. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

199 นางสาว สราญจิตร จําเริญพูล ครูผูชวย  - อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

200 นาย สุทธิชัย  กาบแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนคลัง ดําเนินสะดวก ราชบุรี

201 นางสาว วาสนา ปญญาธงชัย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หัวโพ บางแพ ราชบุรี

202 นางสาว นาริษา นาคสิงห นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เขางู เมืองราชบุรี ราชบุรี

203 นางสาว พิมพชนก ขาวใบไม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หลุมขาว โคกสําโรง ลพบุรี

204 นางสาว รัตนกร วีระประสิทธิ์ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. เขาสมอคอน ทาวุง ลพบุรี

205 นางสาว  ิปยะดา มหาจันทร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เขาสมอคอน ทาวุง ลพบุรี

206 นางสาว สิริพร แกนสาร เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. เขาสมอคอน ทาวุง ลพบุรี

207 นางสาว พัชรี สุขแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองผักแวน ทาหลวง ลพบุรี

208 นาย วัชระพงษ แกนสาร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองผักแวน ทาหลวง ลพบุรี

209 นาง สุภาภรณ คุมสุภา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บานชี บานหมี่ ลพบุรี

210 นาย ภัทรวิชญ ประภากร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บานชี บานหมี่ ลพบุรี

211 นาย วรวุฒิ เมนงาม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บานชี บานหมี่ ลพบุรี

212 นางสาว นุชจรี กําแพงแสน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. บานหมี่ บานหมี่ ลพบุรี

213 นางสาว เจนจิรา ฤทธิ์เจริญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บานหมี่ บานหมี่ ลพบุรี

214 นางสาว น้ําทิพย ปาลี เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

215 นาง ชนิตสิรี สมสิงห เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

216 นางสาว มะลิศรี ไชยยา นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

217 นางสาว บุษบา อาญา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หวยยาบ บานธิ ลําพูน

218 นางสาว พิชญสินี เสียงโต เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หวยยาบ บานธิ ลําพูน

219 นางสาว ภาวินี ตาสุสี ครูผูชวย  - อบต. หวยยาบ บานธิ ลําพูน

220 นาย เดชณรงค คําสิงห นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

221 นางสาว ปยะนันท นามสงคราม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

222 นางสาว ขนกวรรณ คงแกว เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ทาหมอไทร จะนะ สงขลา

223 นางสาว วราภรณ คงแกว เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. คลองกวาง นาทวี สงขลา

224 นางสาว อภิญญา ชูเทา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองกวาง นาทวี สงขลา
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225 นางสาว อรัญญา ชูเทา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองกวาง นาทวี สงขลา

226 นาย เตมีย มณีชวง นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองกวาง นาทวี สงขลา

227 นางสาว สุวรรณี ไวยากรณ ครูผูชวย  - ทม. เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา

228 นางสาว ฉัฐยาภรณ ประวิเศษ นักพัฒนาการกีฬา  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

229 นาย วสันต เหมสนิท นักพัฒนาการกีฬา  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

230 นาย ชนาธิป หวานแกว นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา

231 นาย อังคาร แกวละเอียด นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา

232 นางสาว จิณณพัต สุทัศน ณ อยุธยา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา

233 นางสาว อังคณา ศรีถาวร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา

234 นาย ประภากร แสงสุวรรณ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา

235 นาย ศุภฤกษ ชํานาญราช เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา

236 นาง อัสมา หาสกุล ครูผูชวย  - ทม. ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา

237 นางสาว หรอกีนา รอเกต ครูผูชวย  - ทม. ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา

238 นางสาว เสาวลักษณ ทองทรัพย เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

239 นางสาว กูปริดา งะกูหลัง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. นิคมพัฒนา มะนัง สตูล

240 นาย สุเรนทร เหมือนพรรณราย ครูผูชวย  - อบต. นิคมพัฒนา มะนัง สตูล

241 นาย แสนยานุภาพ สุขเนียม สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทต. คลองขุด เมืองสตูล สตูล

242 นางสาว อมรรัตน  เพ็งศิริวัฒนา ครูผูชวย  - อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

243 นาย ฐานิศร ชุมแสง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

244 นาย ประเสริฐ สูสัน นายชางสํารวจ  ปฏิบัติงาน อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

245 นาย วิชัย รัตนะ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

246 นาย ศักดนัย สําเริง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

247 นาย พงศกร ไพชํานาญ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

248 นางสาว แวซากียะห แวดอเลาะ ครูผูชวย  - อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

249 นางสาว เจะมารียะ โดงกูล ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. ละงู ละงู สตูล

250 นางสาว กานดา จิตตระกูล ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. ละงู ละงู สตูล

251 นางสาว มาเรียม นุยโสะ ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. ละงู ละงู สตูล

252 นางสาว สุทินา จีนหวั่น เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ละงู ละงู สตูล

253 นางสาว สาวิตรี สอนสะอาด เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ

254 นาย อควัฒน พิพัฒนกิจจารักษ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

255 นาย ธนวัฒน คํามะนาง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

256 นางสาว สุนิษา พริกเล็ก นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 99

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 4 - 9 กันยายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

257 นาง เชษฐธิดา งานนันชัย นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

258 นางสาว ขนิษฐา ทองนอย นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

259 นางสาว สุทธิตา อบคํา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

260 นางสาว สุจิระ อวมเครือ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

261 นางสาว ชุติกาญจน ภัทรกอพงศสุข นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

262 นางสาว รําไพ จิตตเฝอ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. พันทายนรสิงห เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

263 นาย ทวีวัฒน มงคลแกว นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. หนองแวง วัฒนานคร สระแกว

264 นางสาว กีรติ ไขดอน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ปาไร อรัญประเทศ สระแกว

265 นางสาว หงษฟา ทับทิม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว

266 วาที่ รอยตรี ศราวุฒิ พันมะโน นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

267 นางสาว ราตรี พงษหา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

268 นางสาว สุมาลี พุมสุข เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

269 นาย วัตรพร นพคุณ นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

270 นาย ธนทัต ธรรมเจริญ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

271 นาย ชัยทัต ทัพทวี นักผังเมือง  ปฏิบัติการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

272 นางสาว กนกอร ลาชิต นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี

273 นางสาว อัจฉราภรณ ฉันทะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองจรเข หนองแค สระบุรี

274 นางสาว ณัฏฐณิชา รอดพิทักษ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โคกสะอาด หนองแซง สระบุรี

275 นางสาว นันทวัน กันเกตุ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ทางาม อินทรบุรี สิงหบุรี

276 นาย บุณฑริก พินกฤษณ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทางาม อินทรบุรี สิงหบุรี

277 นางสาว สุนิดา พุมโต เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. น้ําตาล อินทรบุรี สิงหบุรี

278 นางสาว เคียงขวัญ ลี้ไพบูลย เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย

279 นางสาว สุพัตรา มูลสังข เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย

280 นาย รังสิมันต จันทา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. วัดดาว บางปลามา สุพรรณบุรี

281 นางสาว อภิญญา มลิวรรณ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎรธานี

282 นาย จิรวัฒน หนูกลิ่น เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ไทรขึง พระแสง สุราษฎรธานี

283 นางสาว สุฑารัตน ดวงทองกุล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ไทรขึง พระแสง สุราษฎรธานี

284 นาง ปวีณา เพชรสุวรรณ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี

285 นางสาว ศิริวรรณ ปานชะเล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี

286 นาย อดิศักดิ์ บุญยอด นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. นาคํา บานดุง อุดรธานี

287 นาย ศตวรรษ สีมวง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. นาคํา บานดุง อุดรธานี

288 นาย พลากร ชนะเทพ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บานดุง บานดุง อุดรธานี



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 99

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 4 - 9 กันยายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

289 นาย สหภาพ เสนาเจริญ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บานมวง บานดุง อุดรธานี

290 นาย อภิวัฒน วงศประเสริฐ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. นาทราย พิบูลยรักษ อุดรธานี

291 นาย เมธัส พงศรัตน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี

292 นางสาว พิชชาภรณ  กฤตธนาปภากร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

293 นาย กสานต วงคหนัก เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ

294 นางสาว กันตหทัย คงสมจรูญ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ

295 นางสาว ดวงกมล มาบุญ ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. สองหอง ฟากทา อุตรดิตถ

296 นางสาว มัณฑนา อายุยืน ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. นานกกก ลับแล อุตรดิตถ

297 นาย อดิศักดิ์ โชติพันธ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี

298 นาย ภัชรพล ผลสมบัติ นักวิชาการวัฒนธรรม  ปฏิบัติการ ทม. พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

299 นางสาว ภัควลัญชญ ศรีวัฒนพงศ นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

300 นางสาว จันทรจิรา ปรีวิลัย วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. สําโรง สําโรง 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 ่99  

อบรมระหวางวันที่ 4 – 9 กันยายน 2565 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 99 
(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) 

 


