




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว ศิรชัช เถาวิล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ทรายขาว คลองทอม กระบี่

2 นางสาว พิมพพิมล นาชัยโชติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ

3 นาย สัตญา พิละมาตย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

4 นางสาว แปง ยุระตา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. พระยืนมิ่งมงคล พระยืน ขอนแกน

5 นางสาว พิมพพิสุทธิ์ นาชัยโชติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. พระยืนมิ่งมงคล พระยืน ขอนแกน

6 นางสาว ชุติมา ภูฮง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. พระยืนมิ่งมงคล พระยืน ขอนแกน

7 นางสาว ธนพร ดอกนารี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน

8 นางสาว ศุภลักษณ บรรยง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน

9 นางสาว อรวรรณ แพนไธสง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. คึมชาด หนองสองหอง ขอนแกน

10 นาง เพ็ญนภา อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ศรีสุขสําราญ อุบลรัตน ขอนแกน

11 นางสาว แพรพลอย อัศวพัฒนากูล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา

12 นางสาว นัชชา ศอวิหค นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา

13 นางสาว สิริยาภรณ กอนศิลา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หัวไทร บางคลา ฉะเชิงเทรา

14 นางสาว พีรยา มารวย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หัวไทร บางคลา ฉะเชิงเทรา

15 นางสาว คัทรียา รัตนชูศรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. คลองแสนแสบ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

16 นางสาว มัญชุพร ดาวแจง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. คลองแสนแสบ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

17 นางสาว สวรินทร อิงคยะกุล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา

18 นาย ธันวา เลาประโคน นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทต. ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

19 นาย กฤษฎา นาคปลัด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

20 นาย พีระพงศ สุมเหม นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

21 นาย ภาณุพงศ เพชรประเสริฐ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนทราย บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

22 นาย วรพัชร สุชาติพิมลธร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เทพราช บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

23 นางสาว สุดารัตน เรืองจอย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เทพราช บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

24 นาย กิติวัฒน ตันทะนันท เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองบัว บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

25 นางสาว ศิริรัตน ชูชาง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

26 นาย ธีรพนธ อดกลั้น นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

27 นางสาว จีระวรรณ นอยโสภา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

28 นางสาว นันทวัน หงสผาแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

29 นางสาว นุชนาฎ หนูคง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

30 นางสาว กฤติญาภรณ กลิ่นเลิศ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

31 นาย ภูบดี บุญสําเร็จ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

32 นางสาว เพ็ญพร พุทธศรี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 101

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นางสาว กนกวรรณ แววจะโปะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

34 นาย สารัช พรมศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

35 นาง ลําไย วงคใหญ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

36 นาย ณัฐพล เปลี่ยนผึ้ง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

37 นางสาว อรพรรณ สุริยะมณี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

38 นางสาว นฤนาท เทศศรีเมือง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

39 นางสาว มณฑาทิพย หงษทอง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

40 นางสาว กวินนาฎ วรหวัง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

41 นางสาว วีรณดา อาษาอินทร นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

42 วาที่รอยตรี เดชณรงค ไชโย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

43 นางสาว จิตรลัดดา ทองเกิด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

44 นาง นภัสวรรณ นาราช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

45 นางสาว ชลิดา รอดรวยรื่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

46 นาย อลงกรณ ไชยวิเศษ ครูผูชวย  - อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

47 นางสาว พัชราภรณ สีแสด นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

48 นาย เจตน กลิ่นบุบผา นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

49 นาย เมธาสิทธิ์ ศรีอรุณ ครูผูชวย  - อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

50 นางสาว ดวงใจ เตียวติ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

51 นาย กิตติศักดิ์ สมตัว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

52 นางสาว สมร กําลา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

53 นางสาว รัตนาภรณ เรียนกิ่ง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

54 นางสาว ศิริวรรณ พรอินทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

55 นาย ฐากร ถาพร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

56 นางสาว ปวีณา เดชนอก นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

57 นางสาว ปณิดา รังสิโย นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

58 นาย จิรครินทร แสงสวาง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

59 นางสาว วิชุดา ทุมาโต นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี

60 นาย พชร เอื้อพิทักษญาติ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. บอทอง บอทอง ชลบุรี

61 นางสาว สุรางคณา ฟงถนอม นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทต. บางละมุง บางละมุง ชลบุรี

62 นาย สุริยัน พิศิษฐอรรถการ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. โปง บางละมุง ชลบุรี

63 นาย วสันต มีสัตย นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

64 นางสาว ศิวพร เงินเรืองโรจน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี
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65 นาย ธงชัย มิศิริ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

66 นางสาว มนัสนันท มีเปยมวุฒิกุล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

67 นาย ประวัติ บุตรสวั่น เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

68 นาย ธีรภัทร บอพลอย วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

69 นางสาว อุทุมพร ทองปลื้ม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

70 นางสาว สุพพัตรา ทองปลั่ง นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

71 นาย วิษณุ มะลิซอน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี

72 นาย สุธะสิธม อินธรประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คลองกิ่ว บานบึง ชลบุรี

73 นางสาว นาถยา เหลาถาวร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี

74 นางสาว ณัฏฐวรัชญ เผาผม นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี

75 นาย อภิชาติ แซอ้ือ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี

76 นาย อรรถสิทธิ์ กาญจนศศิวิมล นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. อางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี

77 นางสาว จิราวดี เข็มนอก เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

78 นางสาว ปรัชญาณี มีตน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

79 นาง ศิริอร สุริยกุล ณ อยุธยา เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

80 นางสาว นันทิชา กรานสุข เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

81 นางสาว ศตพร ปยะนีรนาท นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

82 นาย เกริกพล ทองมโนกูร ครูผูชวย  - ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

83 นางสาว สุพัตรา สมพงษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี

84 นางสาว นุศรา คลังสุวรรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี

85 นางสาว วิราศิณี นอยกมล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี

86 นางสาว ธิปนภา กาวี นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี

87 นางสาว บุษกร นิตยเจริญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี

88 นาย ศุภกิจ ตูบุดดา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท

89 นางสาว ปทิตตา พลเยี่ยม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท

90 นางสาว พลอยไพลิน อินคลาย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท

91 นางสาว ธิติมา โอระลึก เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท

92 นางสาว ปยะธิดา เทียมหงษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หันคา หันคา ชัยนาท

93 นาง ณพิชญา ใบงาม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บานเดื่อ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

94 นาย พีรพงษ ปนนาค นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. รับรอ ทาแซะ ชุมพร

95 นาง วรรณพร พงษสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บานควน หลังสวน ชุมพร

96 นางสาว ภัทราวดี จันทรแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บานควน หลังสวน ชุมพร
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97 นางสาว นิภารัตน บุญลคร นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. เจริญเมือง พาน เชียงราย

98 นาย เรวัตร คําใจดี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย

99 นางสาว จุฑาทิพย มณีวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม

100 นาย เอกชัย ไชยชนะ เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม

101 นางสาว อังสุมาลิน เตชรัตนสุวรรณ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. กันตังใต กันตัง ตรัง

102 นางสาว กัญญณณัฎฐ อุดมธนเดชน เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. บอน้ํารอน กันตัง ตรัง

103 นางสาว อรทัย ขวัญทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บอน้ํารอน กันตัง ตรัง

104 นางสาว สุภาพร โสภาเวทย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หาดเล็ก คลองใหญ ตราด

105 นางสาว กรรณิกา ไชยสิน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองคันทรง เมืองตราด ตราด

106 นาย รณกร ธรรมชาติ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด

107 นางสาว จีราภรณ วงศปุย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองโสน เมืองตราด ตราด

108 นางสาว นิลนภา นิลนอย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. แหลมกลัด เมืองตราด ตราด

109 นาง สมฤทัย ศรีอํานวยฤกษ ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. วาเลย พบพระ ตาก

110 นางสาว ชลชญา สารอินทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. แมสอด แมสอด ตาก

111 นางสาว เบญจรัตน สรอยขจิตกุล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. แมสอด แมสอด ตาก

112 นางสาว พลอย ฐิติชัยธวัช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานพริก บานนา นครนายก

113 นางสาว พิชญาภา อัฐชลากร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ศรีกะอาง บานนา นครนายก

114 นางสาว นาตยา มาลาวงษ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. ศรีกะอาง บานนา นครนายก

115 นาย โชคชัย โดยอาษา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก

116 นางสาว สิรินนภา แสนโน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก

117 นาย ฉัตรชัย ดวงสง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. กระตีบ กําแพงแสน นครปฐม

118 นาย ชาญณรงค แจมจันทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางระกํา นครชัยศรี นครปฐม

119 นาย นพพล หงสวิลัย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บางระกํา นครชัยศรี นครปฐม

120 นางสาว ธิดานันท ชนะภัย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

121 นาย อรรถพันธ มูลคํา นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

122 นาย กิตติวัฒน ตั้งกีรติกุล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

123 วาที่รอยเอก อภิสิทธิ์ เชื้อกุณะ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ทาลาด เรณูนคร นครพนม

124 นาย อัศมเดช สุวรรณธานี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา

125 นางสาว อุมากรณ หมองคําหมื่น นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. หนองแวง เทพารักษ นครราชสีมา

126 นางสาว ปภาดา ฝาสันเทียะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองแวง เทพารักษ นครราชสีมา

127 นางสาว สุภาวดี พวงจันทึก นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองแวง เทพารักษ นครราชสีมา

128 นาย กรกช แสนปุย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองแวง เทพารักษ นครราชสีมา
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129 นางสาว นิตยา กระฉอดนอก นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. กุดจอก บัวใหญ นครราชสีมา

130 นางสาว อังคณา สียางนอก นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. กุดจอก บัวใหญ นครราชสีมา

131 นาย วัชรินทร จันทรประทัศน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. กุดจอก บัวใหญ นครราชสีมา

132 นางสาว จินตนา โสระวิสัย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ดอนตะหนิน บัวใหญ นครราชสีมา

133 นางสาว ณัฐนันท วิทเวทย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ดอนตะหนิน บัวใหญ นครราชสีมา

134 นางสาว ทิพยชรัตน แกวอรสาณ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. นางรํา ประทาย นครราชสีมา

135 นางสาว นารีรัตน สอนกลาง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา

136 นางสาว สุพร บุญสง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา

137 นางสาว รินทรนภัทร  เตชะโตประเสริฐกูล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา

138 นางสาว วิชุดา แสงงาม นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา

139 นางสาว ณัฏติยา  วรชิน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา

140 นางสาว ปุญญิสา เกตุสุรินทร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. นาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช

141 นาย เธียรธรรม แตมทอง นายชางสํารวจ  ปฏิบัติงาน อบต. โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค

142 นางสาว ชนิดา คลีฉายา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค

143 นาย นรินทร บัวตูม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค

144 นาย ปริญญา สุดแดง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค

145 นาย อนุสรณ จันทรแจง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

146 นางสาว สิริวรรณ แจงคําขํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บางมวง บางใหญ นนทบุรี

147 นางสาว ปุญชญา แสงสวาง เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. บางมวง บางใหญ นนทบุรี

148 นางสาว สุจิตรา คุมเณร นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. บางใหญ บางใหญ นนทบุรี

149 นางสาว เรณู คงเจริญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บางใหญ บางใหญ นนทบุรี

150 นางสาว ภรภัทร ลีจาด เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี

151 นางสาว พรนภา เพชรดําดี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

152 นาง กุลธิดา พั่วงาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

153 นางสาว ธนิสสา รอดเผือก นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

154 นางสาว ธัญยธรณ ธนโชติวรไพศาล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

155 นางสาว ภัชรวรรณ อยูดี นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

156 นาย กิติภูมิ ปานปน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

157 นาย ชนินทร สาสนิท นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

158 นางสาว อภิญญา เย็นใจ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี

159 นางสาว วันวิสาข จันทรภูติผลากร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี

160 นาย วัฒนพล คุณากร นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทม. บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
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161 นาย อรรถวิทย วรรณทอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ลํานางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย

162 นางสาว มัสริญญา ศิริวัฒน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ลํานางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย

163 นาย อธิวัฒน ลาภโชติไพศาล นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

164 นาย นิติกร ปอมแกว นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

165 นาย อภิชาติ สินอุดม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

166 นาย วสันต วรรณเผือก เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

167 นาย ศรายุทธ ดวงมาลา นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทต. บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

168 นาย วุฒิเมธ ภักดีวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

169 นาย ณัฐพงศ ชนะดี วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

170 นาย สุชาครีย สวัสดิ์ศรี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

171 นางสาว เบญจวรรณ คําฟก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

172 นาย ทักษิณ รวมทรัพย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

173 นางสาว ศิริรัตน บุญฤทธิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

174 นาย จักรพงษ ดีงาม วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

175 นาย กฤติน นาถวิล นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

176 นางสาว นภาพร พิลาวรรณ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

177 นางสาว ภัทราภรณ พานผาพับ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

178 นางสาว วิชาดา วันทา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

179 นางสาว ศิริขวัญ วงศเจริญ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี

180 นางสาว ปุณยาพร พูลสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เขาจาว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

181 นาย ปวิธ ทับแพ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

182 นาย วศิน ดิษยบุตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

183 นาย ปฐวี พิสุทธิรักษวงศ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ทับใต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

184 นาย สุรศักดิ์ แหลงสะทาน นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

185 นาย ไชยกรานต งานจัตุรัส นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. สระบัว กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

186 นาย กิตติศักดิ์ คุมสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี

187 นาย พงษศักดิ์  ลือเรื่อง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี

188 นางสาว กิ่งกาญจน ดวงสุนทร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี

189 นาย ศุภพงษ ผึ่งบรรหาร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี

190 นาย ฐิติวัชร ธนพงศทวาสิน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางเตย บานสราง ปราจีนบุรี

191 นางสาว กาญจนา กันหมุด นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บานโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

192 นางสาว สุธิชา บุตรดี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. โรงชาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
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193 นาย ศิริศักดิ์ อารยวัฒนพงษ นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

194 นางสาว พิมพชนก สุขสมบุญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

195 นางสาว ธาดารัตน สมวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา

196 นาย อรรถพล พันธุศาสตร นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา

197 นาย อิสรพงษ ติ้นหนู เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทม. ตะก่ัวปา ตะก่ัวปา พังงา

198 นางสาว สุรีรัตน ดานเทง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. ตะก่ัวปา ตะก่ัวปา พังงา

199 นางสาว จริยา หลวงนรินทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ตะก่ัวปา ตะก่ัวปา พังงา

200 นางสาว สุกัญญา ชํานาญปน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก

201 นางสาว ดาริกา ปองโค นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก

202 นาง อรอุมา จอมทรักษ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ยางหยอง ทายาง เพชรบุรี

203 นางสาว ชฎาภรณ เสาดํา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ไรสะทอน บานลาด เพชรบุรี

204 นางสาว สมลัดดา คํามี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ

205 นางสาว ปุณญิสา ฝงสระ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. หวยสะแก เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

206 นางสาว ลําไพร หักขุนทด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บอไทย หนองไผ เพชรบูรณ

207 นาย ณัฏฐพงศ อุนแกว เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. บอไทย หนองไผ เพชรบูรณ

208 นาย วรายุทธ มูลคํา นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบจ. แพร เมืองแพร แพร

209 นาง ไพรัตน หมานเตะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

210 นางสาว ฐิตารีย คุณาพันธ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

211 นาย อรรณพ ถึงพรอม นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

212 นาย ธีระยุทธ ไชยฤกษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

213 นางสาว ปาริฉัตร ดวงตุด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

214 นางสาว ศิริกุล ลุนเวลา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. น้ําเที่ยง คําชะอี มุกดาหาร

215 นาย ธนภัทร กลางประพันธ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เหลาสรางถอ คําชะอี มุกดาหาร

216 นางสาว ปฏิมากรณ  จันทรแกว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ดูทุง เมืองยโสธร ยโสธร

217 นางสาว ลัดดาวรรณ กอหลัง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บาโระ ยะหา ยะลา

218 นาย ดนัยพัชร อินธรประเสริฐ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ ทต. ชากบก บานคาย ระยอง

219 นางสาว กมลวรรณ ไพรวัลย นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. จอมพลเจาพระยา ปลวกแดง ระยอง

220 นาย นพดล มะลิทอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี

221 นางสาว พัชรินทร วรรณสุทธิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หัวลํา ทาหลวง ลพบุรี

222 นางสาว ปรียาพร ดวงนา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. แมพริก แมพริก ลําปาง

223 นาย วศิน กอนตะเสน นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง

224 นางสาว ธนัฏฐา สุวรรณศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง
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225 นางสาว ลดาพร ตีรกานนท ครูผูชวย  - ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

226 นาย ฐิติพัฒน ศรีสุธรรม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เสื่องขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

227 นาย ณัฐพงษ สวัสดีรักษา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. พังยาง ระโนด สงขลา

228 นางสาว นลิสา นวลละเอียด เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ระวะ ระโนด สงขลา

229 นางสาว เกศกนก บุญเพชร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ระวะ ระโนด สงขลา

230 นาย ภูกิจ ชวงรัตน นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ระวะ ระโนด สงขลา

231 นางสาว ศิริลักษณ เพชรรักษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ระวะ ระโนด สงขลา

232 นาย ธันธวัธ หัสรินทร นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ

233 นางสาว ปวิชญา กําเนิดศิริกุล นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. บางปลา บางพลี สมุทรปราการ

234 นาง ขันติกาญจน อัครปญญาธรรม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ

235 นางสาว คณิตา พรมเมือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ

236 นางสาว สุญาดา ธีรปญญาภรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ

237 นางสาว สุญาณี ธีรปญญาภรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ

238 นางสาว ณัฐวดี ทองสีลิต นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ

239 นาย ทิชานนท จุนมุสิก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ

240 นาย พงศนเรศ กฤษบุญ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ

241 นาย ภาณุพงษ สิริวรากรวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

242 นาย เอกลักษณ เศษสุวรรณ นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

243 นางสาว ฉัตรฤดี พิบูลย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ

244 นาย กฤติกานต ศรีอุบล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ

245 นางสาว ทัศนียวรรณ ทองดวง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ

246 นางสาว สถาภรณ สุดนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ

247 นาย กิตติศักดิ์ ศรีวรสาร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ

248 นางสาว พิรุณพร แกวนวม นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ

249 นางสาว วันทนา บัวนอย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

250 นางสาว วาสนา ซุนบวบ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

251 นาง กนกวรรณ อวมพวง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

252 นางสาว ยุภาพร จันทรคง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

253 นางสาว จิราวรรณ ระเริงทรัพย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

254 นางสาว จิรภัทร สงดวง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

255 นาย คีตศิลป บุญเติม นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

256 นางสาว ปยนุช พิเศษฤทธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
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257 นางสาว วรรษมน ปพรโตเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

258 นางสาว ศรีสุดา โชติกะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

259 นาง สุธิตา บุญเติม นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

260 นางสาว รัตนา ประคองใจ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

261 นางสาว กาญจนา ชาภูมี นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

262 นาย วรพัทธ ประตา นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทม. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

263 นาย ธนพนธ ดวงเงิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. เกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร

264 นางสาว รัตติยากร พูสีโสม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร

265 นางสาว อนุธิดา รวดเร็ว นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. เกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร

266 นางสาว อรพรรณ วงษศรีเพ็ง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

267 นาย ปญจพล ศุภมิตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

268 นางสาว จุฑามาศ เคลือบอาบ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

269 นาย ธนบูลย บุญพามี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

270 นางสาว สาลินี นวลศรีทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

271 นางสาว น.ส.จริศาภรณ กระลาม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เขาสามสิบ เขาฉกรรจ สระแกว

272 นาย รัชพล เทียนศรี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หวยแหง แกงคอย สระบุรี

273 นาย เนติภัทร นาจาน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หวยแหง แกงคอย สระบุรี

274 นางสาว ยลดา จินดามุข นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี

275 นางสาว อังคณา อุนทะยา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี

276 นางสาว กนกอร ลาชิต นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี

277 นาย จีรวัฒน วันนา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย

278 นางสาว นภา พลสวัสดิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย

279 นางสาว พิชญาภา ปาสรอย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

280 นาย วิฑูรย ปวงจันทร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย

281 นาย ณภัทร คชนิล นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย

282 นาย อภิรัตน วันทอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานซาน ศรีสําโรง สุโขทัย

283 นาง ลักษณาวดี แกวดวงดี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. นิคมกระเสียว ดานชาง สุพรรณบุรี

284 นางสาว กัญญาภัทร ทองมี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางตาเถร สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

285 นาย พุฒิพัฒน ศิริบุศยดี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บางตาเถร สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

286 นางสาว รัชดาภรณ ผิวออนดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางตาเถร สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

287 นางสาว ชนิกานต พุมไข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางตาเถร สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

288 นาย ปยะพงษ พิทักษกาญจนนท นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บางตาเถร สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 101

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

289 นางสาว กรรณิการ ทาววงษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ยานยาว สามชุก สุพรรณบุรี

290 นางสาว ไพรินทร อิ่มประสงค นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ทัพหลวง หนองหญาไซ สุพรรณบุรี

291 นาย พรวิวัฒน วัฒนไพบูลย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

292 นางสาว จิดาภา ชูสุทธิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

293 นางสาว บุษกร วาสนาม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร

294 นางสาว พิมพชนก อินทรสงเคราะห นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ศรีสําราญ น้ําโสม อุดรธานี

295 นางสาว นภัสสร แสงสวางวัฒนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คอกควาย บานไร อุทัยธานี

296 นาย ภานุชินพัฒณ ไชยชมภู เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

297 นาย นิรันดร โพธิ์งาม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. สวางแจงสบายใจ สวางอารมณ อุทัยธานี

298 นางสาว ประภาพร ศรีสมบูรณ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

299 นาย กอบชัย ศรีสมบูรณ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ใหโอนเขาบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏอยูในหนังสือ เทานั้น 

 

 
 

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

คาลงทะเบียน จํานวน 14,400 บาท/คน (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่รอยบาทถวน) 

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 ่101  

อบรมระหวางวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 101 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 



 

                                     
 
  
 

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

1. หลักการและเหตุผล  
 1.1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น กระทรวงมหาดไทย                   
พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกำหนดให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มีหน้าที่
ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการ   
และลูกจ้างของกรม ยกเว้นการพัฒนาข้าราชการระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 1.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะเป็นทรัพยากรภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ไปสู่เป้าหมายและทำหน้าที่สนองตอบความต้องการของประชาชนต่อไปได้ในอนาคต ดังนั้น จะต้องปลูกฝัง
ปรัชญาการเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ดี ความรู้ในระเบียบแบบแผนของทางราชการ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที ่ หลักการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ สมรรถนะหลักและทักษะที่จำเป็น        
ตามตำแหน่งและสายงาน รวมถึงเรื่องวินัยของข้าราชการ ให้กับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจใุหม่ 
ในการนี้ จึงได้มีการจัดทำหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ขึ ้น เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาหล่อหลอมให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ มีค่านิยม องค์ความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะที่พึงประสงค์ในภาพรวม 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจแบบแผน                         
ในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไปสู่การปฏิบัติงานและร่วมมือในการ
ดำเนินงานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

 2.2 เพ่ือปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดีให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เกิดจิตสำนึกราชการในการมีวินัย การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การทำงานเพื่อประชาชนและ               
การให้บริการประชาชน 

 2.3 เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม
และจริยธรรม จรรยาข้าราชการที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 2.4 เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหมม่ีความรู้และเข้าใจในระบบงาน และ 
ระเบียบกฎหมาย กระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื ่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   

 2.5 เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 

/3. หลักสูตร... 
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3. หลักสูตรและระยะเวลาฝึกอบรม ๕ วัน จำนวน 4 หมวด จำนวน 1๑ วิชา ๓๓ ชั่วโมง  

หมวด ชื่อวิชา 
จำนวน 
(ชม.) 

หมวดวิชา
พื้นฐาน 
๓ วิชา ๙ ชม. 

๑. วิชา กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ                 
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
๓. วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 

หมวดวิชา 
ศาสตร์พระราชา               
๑ วิชา ๓ ชม. 

๑. วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 3 

หมวดวิชาเฉพาะ 
5 วิชา 15 ชม. 

1. วิชา ระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
2. วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธิ และสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
3. วิชา จรรยาบรรณและวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
4. วิชา ระเบียบงานสารบรรณ หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ  
5. วิชา ระเบียบการแต่งกายข้าราชการ และงานพิธีการต่างๆ ที่ควรรู้ 

3 
3 
3 
3 
3 

หมวดวิชาเสริม 
2 วิชา ๖ ชม. 

1. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ  
2. วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

3 
3 

4. กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่  

5. สถานที่ดำเนินการ สถาบนัพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือ ตามภูมิภาคต่างๆ 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                6.1 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจแบบแผนในการทำงานของ                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมส่งเสริม                    
การปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติงานและร่วมมือในการดำเนินงานระหวา่ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น 
 6.2 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น มีจิตสำนึกราชการในการมีวินัย การทำงานเป็นทีม               
ความสามัคคี การทำงานเพ่ือประชาชน และการให้บริการประชาชน 

 6.3 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยาข้าราชการที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 6.4 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่นมีความรู ้และเข้าใจในระบบงาน และระเบียบ
กฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   

 6.5 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 
 



 
หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม”่ 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 

 

หมายเหตุ : 1.) เวลา 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
               ๒.) เวลา ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง 
               ๓.) กำหนดการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เวลา 
วัน ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
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๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 
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วันที่ ๑ 

 
- 

เริ่มลงทะเบียน ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ปฐมนิเทศ/แนะนำหลักสูตร  
และการเตรียมความพร้อม 

วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ 
 

วันที่ ๒ 

 

วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
 

วิชา ระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 

วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

 
วันที่ ๓ 

 

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ  
หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ 

 

วิชา กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับทิศทาง 

การพัฒนาท้องถิ่น 

วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธิ และ
สวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

วันที่ ๔ 
วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสาร 

ที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
วิชา จรรยาบรรณและวินัยข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น 
 

วิชา ระเบียบการแต่งกายข้าราชการ  
และงานพิธีการต่างๆที่ควรรู้ 

 

วันที่ ๕ 
วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาสตร์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 
 

พิธีปิดการศึกษาอบรม/มอบใบประกาศ  



ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 

หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 

 

 
  

 
 

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 

 
การแตงกาย 

วันที่ 1 (วันรายงานตัว) - แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
 
วันที่ 2    
วันที่ 3    
วันที่ 4    
 
วันที่ 5 (วันปดอบรม) - แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว  
 
หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 

 


