




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาง เอสรา รัตนกระจาง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่

2 นางสาว ธนิศา สาราบบรรณ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่

3 นาย รณชัย ฤกษดี เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทต. ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่

4 นาย สรวิศ ชูศักดิ์ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่

5 นางสาว พิมพรวี ชัยเกษตรสิน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่

6 นางสาว จริญญา ครุฑนา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร

7 นางสาว จารุวรรณ อยูเลื่อน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร

8 นางสาว ทิพรัตน ศาสตรเวช นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร

9 นางสาว ภัทรวดี แกวหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ขามปอม พระยืน ขอนแกน

10 นางสาว ฐาปนี สายเสมา นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทต. บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน

11 นางสาว วรัชยา เกตแกว นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทต. สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน

12 นาย ณัฐวุฒิ ไชยตนเทือก นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน

13 นางสาว กานตมณี คําหารพล นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน

14 นาย ประชาธิปไตย ไชยบุตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน

15 นาย อรรถพล คําบุญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน

16 นางสาว รสรินทร ชาวประสา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน

17 นางสาว ศศิธร แสงจันทร นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน

18 นางสาว ณิชกุล คุณสุข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บอเวฬุ ขลุง จันทบุรี

19 นาย ณรงศักดิ์ วันดี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี

20 นางสาว ปนัดดา อภิบาลศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

21 นางสาว กนกอร พวงยอด นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทุงขนาน สอยดาว จันทบุรี

22 นาย สุรพงษ แสงชัย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงขนาน สอยดาว จันทบุรี

23 นาย ชัชวาล สงาเมือง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

24 นางสาว สุธิดา จาพุลี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะไร บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

25 นาย ณัฐยศ คงไข นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เกาะไร บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

26 นางสาว ณวีรินทร ศรีธนายนะภักดิ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองตีนนก บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

27 นาง ธวัชชัย สุขเอิบ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองตีนนก บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

28 นางสาว กนกวรรณ ดวงเจริญ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

29 นางสาว ปณณภัสร ชมแพงพชรพันธ นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบต. คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

30 นาย ดํารงฤทธิ์ ศรีเลิศ นิติกร  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

31 นาย ศุภเจตน เจริญมายุ นิติกร  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

32 นาย วัสสานะ อัคครินทร นิติกร  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 109

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นางสาว พีราภา บุญจูง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี

34 นางสาว ศุภกานต ฟองจํา นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

35 นางสาว ธิดารัตน ทองชัย สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

36 นางสาว กัญณิช ชนะวณิชย นายสัตวแพทย  ปฏิบัติการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

37 นางสาว ธนภรณ สอนสุทธิ์ นักกายภาพบําบัด  ปฏิบัติการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

38 นาย ชัยวัฒน ทองสุทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

39 นาย ศิรชัช วรชุตินธร เจาพนักงานทันตสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

40 นาย ปราชญรวี บาลี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. หนองไมแดง เมืองชลบุรี ชลบุรี

41 นางสาว ศศิธร สาระสินธ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

42 นางสาว ภัทรียา แผนเงิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี

43 นางสาว รัชชุฎา บัวเกตุ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี

44 นาง ศุภพรรณี ไชยงาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี

45 นางสาว เบญจพร พินิจการ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ

46 นางสาว กิติญาดา พรมพิชัย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ถ้ําสิงห เมืองชุมพร ชุมพร

47 นาย ณกฤษณ รัตนบุรี นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. สวนแตง ละแม ชุมพร

48 นาย สถาพร ฉิมหาด เจาพนักงานประปา  ปฏิบัติงาน อบต. สวนแตง ละแม ชุมพร

49 นาย สิทธิวัฒน ทิพยวิเศษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สวนแตง ละแม ชุมพร

50 นางสาว อรพินท ยังคีรี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. นาโพธิ์พัฒนา สวี ชุมพร

51 นาย อุดมศักดิ์ หมื่นศรี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ทามะพลา หลังสวน ชุมพร

52 นาย สุเมธี ไชยเสน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หัวงม พาน เชียงราย

53 นางสาว พัชราภรณ พินธุกาศ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทากอ แมสรวย เชียงราย

54 นางสาว ศรัญญา เงือกสวย เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ทากอ แมสรวย เชียงราย

55 นางสาว เสาวลักษณ ชํานาญยา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. วาวี แมสรวย เชียงราย

56 นางสาว ปาลิดา สนใจ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. วาวี แมสรวย เชียงราย

57 นาย พิชเยศ มณีเพชร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม

58 นางสาว อรอนงค คงนุน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. คลองปาง รัษฎา ตรัง

59 นางสาว นริศรา อิ้ววังโส นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. คลองปาง รัษฎา ตรัง

60 นางสาว จินดาพร ดําสนิท เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ไมฝาด สิเกา ตรัง

61 นางสาว สุไรดา สืบเหม เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ไมฝาด สิเกา ตรัง

62 นาง ศิริวรรณ ทองนวน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ไมฝาด สิเกา ตรัง

63 นาง จารวี สารวงค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไมฝาด สิเกา ตรัง

64 นางสาว พัชรี คงชุม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ในเตา หวยยอด ตรัง
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65 นางสาว ปยวรรณ ไขแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ในเตา หวยยอด ตรัง

66 นางสาว รุงทิพย วงษสาธิต นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บอพลอย บอไร ตราด

67 นางสาว อัญชลี ใจกวาง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. แมกาษา แมสอด ตาก

68 นาย อภิสิทธิ์ มะโนธรรม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ศรีกะอาง บานนา นครนายก

69 นางสาว ดลรตา จันทศิลป นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทาเรือ ปากพลี นครนายก

70 นาย ศราวุธ บุญครอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาเรือ ปากพลี นครนายก

71 นาย สุทิน โมงปราณีต นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก

72 นางสาว เพชรรัตน อินทวงค นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาทราย เมืองนครนายก นครนายก

73 นางสาว วิมลจันทร เสนาชัย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

74 นางสาว จุฬาลักษณ ศรีอุนศรี นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม

75 นางสาว อุดมรัตน ชางนํา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม

76 นาย พรนิมิต บุญลือชา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บางเลน บางเลน นครปฐม

77 นาย ปฏิญญา สายขุนทด นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม

78 นาย อภิชาติ บังแสง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา

79 นางสาว สมพิศ คําสะสม ครูผูดูแลเด็ก  - ทต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา

80 นางสาว เจนจิรา มาหาราช เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา

81 นางสาว จันทิมา เสริมนอก นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา

82 นางสาว ปวีณา จุฑาศรี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา

83 นางสาว จิราพร สุนทรพินิจ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา

84 นางสาว พัชรี เวชกามา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา

85 นางสาว พรชนิตว พัชระปติโรจน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

86 นาย ธนาพล ทระคําหาร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา

87 นางสาว วิลาวัณย สมศรี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา

88 นาย ภัทรจาริน หนากลาง นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทม. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา

89 นาย ธนนท บุตรสมบัติ นายสัตวแพทย  ปฏิบัติการ ทม. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา

90 นาย ธนากร ผงสันเทียะ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา

91 นาย สมประสงค ใจแกว นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา

92 นางสาว ลลิตา ภาดากุล เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา

93 นางสาว วาสิฎฐี ชาตําแย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หินดาด หวยแถลง นครราชสีมา

94 นางสาว สุชาริณี บุญเจริญ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

95 นาง สาตีนา ทิพรัตน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

96 นาย วิชัยรัตน รสมัย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
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97 นางสาว สิรินาถ จําปาทอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

98 นาย ทศพล เตี้ยนวน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

99 นาย ขนบ เกรียงณรงค เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

100 นางสาว วีรนุช ศรีวรรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. อางทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค

101 นางสาว วิภารัตน วิชิตนาค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แมเปน แมเปน นครสวรรค

102 นางสาว ทัดดาว พันธุเขียน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. แมเปน แมเปน นครสวรรค

103 นางสาว สุดารัตน อรรถบูรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แมเปน แมเปน นครสวรรค

104 นางสาว เนารัตน ใจดี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ขุนศรี ไทรนอย นนทบุรี

105 นางสาว ภัสราภรณ ถนอมสิงห นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบุรี

106 นาย กุลพงษ ตีเฟอย นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

107 นาย อัคริศ สุขมะโน เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

108 นาย จิรพันธุ ธีระโสภณพิพัฒน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

109 นางสาว อชิรญาณ ประดับมุข นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

110 นางสาว สุมิตรา ใบอุดม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

111 นาย อรรถพล ดารา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

112 นาย นัทธบวร หวังพราย นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

113 นางสาว ยิ่งอรุณ บุญรวม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

114 นางสาว อภิสรา แสวงผล นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

115 นางสาว ฮามีซัน กะนอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส

116 นางสาว กาญจนี ชูเชิด นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส

117 นาย ฟตฮี ตาเละ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. เรียง รือเสาะ นราธิวาส

118 นาย รอมลี สมาแห เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เรียง รือเสาะ นราธิวาส

119 นาย มูหัมมัด มะนิซอ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เรียง รือเสาะ นราธิวาส

120 นางสาว กาญจนา รักศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส

121 นางสาว ทิวารัตน วรรณศรี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โคกสะอาด ลําปลายมาศ บุรีรัมย

122 นาย รัชพล นาคะวงค นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. โคกสะอาด ลําปลายมาศ บุรีรัมย

123 นางสาว พิมพผกา ปลั่งกลาง ครูผูชวย  - อบต. บานตะโก หวยราช บุรีรัมย

124 นางสาว มาลินี จันทคาม ครูผูชวย  - อบต. บานตะโก หวยราช บุรีรัมย

125 นางสาว ภัทรพร คุรุเวชสมบูรณ ครูผูชวย  - อบต. คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี

126 นางสาว อชิรญาณ แสนสนาม ครูผูชวย  - อบต. คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี

127 นางสาว มริสาชล หีบไธสง ครูผูชวย  - อบต. คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี

128 นางสาว จินดารัตน ไกรทอง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี
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129 นางสาว ฐานิตา สุขสิริพจน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

130 นาย คุณานนท จําคํา เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

131 นาง วรัญญา  นอยมา นักผังเมือง  ปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

132 นางสาว พัชรพร  ทองนพคุณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

133 นาย ฤกษนที ไชยสิงห เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

134 นาย วัชรัตน จุยสกุล เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

135 นางสาว นัฏฐธิดา กองสังข นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี

136 นาย ปวิธ ทับแพ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

137 นาย นพรัตน อินอุนโชติ ครูผูชวย  - อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

138 นาย รังสรรค พวงบุบผา นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

139 นาย วีระชัย ชุติวัฒนกุล นายชางสํารวจ  ปฏิบัติงาน อบต. ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

140 นางสาว กรรณิการ สงทิพย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ศาลาลัย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

141 นางสาว ชิตชเนตร บุญเฉลียว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

142 นางสาว อาตีกะห อีสอปูเตะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ปากลอ โคกโพธิ์ ปตตานี

143 นางสาว กชพร โตะเงาะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ปากลอ โคกโพธิ์ ปตตานี

144 นาย รฐาพร อินทรจันทร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ปากลอ โคกโพธิ์ ปตตานี

145 นาย อัครเดช มะแซ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บานนอก ปะนาเระ ปตตานี

146 นาง อาฟฟะ ยูโซะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บานนอก ปะนาเระ ปตตานี

147 นางสาว จินตนา ศรีทวีป เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. มายอ มายอ ปตตานี

148 นางสาว อะอีเสาะ  กาเดร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. มายอ มายอ ปตตานี

149 นาย ตวนอับดุลฮาลีม ตงคอมอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. มายอ มายอ ปตตานี

150 นางสาว วานีตา ยูโซะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. มายอ มายอ ปตตานี

151 นาง มีสบัส สาแม็ง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. มายอ มายอ ปตตานี

152 นาย เนติ หวังกุหลํา นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. มายอ มายอ ปตตานี

153 นาย มูฮําหมัดไซดดีน วาแม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. มายอ มายอ ปตตานี

154 นางสาว ริสนา ยุดา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

155 นางสาว ภัคจิรา สังขทอง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี

156 นางสาว ปนัสญา จันทรประทิน นักผังเมือง  ปฏิบัติการ ทต. รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี

157 นางสาว สิรินยา หลังลีงู เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี

158 นาย อัลฮา กาเดร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. กะดุนง สายบุรี ปตตานี

159 นาง เอื้อมพร เผาพันธขาว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางเขา หนองจิก ปตตานี

160 นาย ปพน อุณหะกะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
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161 นางสาว ลักขณา แกวทัต นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา

162 นางสาว แสงดาว โพธิ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา

163 นางสาว นิชาภา นาคเขียว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา

164 นาย ยอดไท วรรณคีรี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา

165 นางสาว อัจฉราพร รูประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วังนอย วังนอย พระนครศรีอยุธยา

166 นาง ธนวันต จิตประพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. พรุใน เกาะยาว พังงา

167 นางสาว สริตา จินดาพล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. พรุใน เกาะยาว พังงา

168 นางสาว มนทิรา ราชัย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. กระโสม ตะก่ัวทุง พังงา

169 นาย อับดุลรอหมาน หลงสลํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คลองเคียน ตะก่ัวทุง พังงา

170 นางสาว วรรณเพ็ญ แกวเจริญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. โคกเจริญ ทับปุด พังงา

171 นางสาว เปรมวดี บัวเนี้ยว นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โคกเจริญ ทับปุด พังงา

172 นางสาว อรุณโรจน ชิณวงค เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โคกเจริญ ทับปุด พังงา

173 นาย วัชระพงษ เห็นเจริญ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร

174 นาย เจษฎากร วัฒกาพัทธ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ลําประดา บางมูลนาก พิจิตร

175 นาย อํานาจ ภักดีจอหอ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร

176 นาย อาทิตย ดีประเสริฐ นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร

177 นางสาว ณัฏฐกมล เลขาผล นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

178 นางสาว วันเพ็ญ เทียนงาม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. บางระกําเมืองใหม บางระกํา พิษณุโลก

179 นางสาว สุพัตรา รอดแลว ครูผูชวย  - อบต. ทองแท วัดโบสถ พิษณุโลก

180 นางสาว กิตยา คงทนแท เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ

181 นางสาว อรฑัย เพียเทพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ

182 นางสาว นิษฐา คําเกษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สระแกว บึงสามพัน เพชรบูรณ

183 นางสาว ศรันยภัทร สุขจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. วังหิน วังโปง เพชรบูรณ

184 นาย กัมปนาท สีสัตยซื่อ นายสัตวแพทย  ปฏิบัติการ ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

185 นาย อิทธิศักดิ์ ภูมิโคกรักษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

186 นางสาว กัณทรีย ขวัญดํา นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต

187 นางสาว จิราพร แสงภักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต

188 นางสาว นันธิดา พยอมหอม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

189 นางสาว อริสา เศรษฐนาวา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

190 นาง รัชฎาพร ออนหวาน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร

191 นาย จักรพงษ มนัยนิล นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร

192 นางสาว สุดารัตน แนนอุดร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
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193 นาย ธีระพจน คงวัดใหม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. เบตง เบตง ยะลา

194 นาย สุรดิษ กิริยา เจาพนักงานสวนสาธารณะ  ปฏิบัติงาน ทม. เบตง เบตง ยะลา

195 นางสาว สุวิมล ขาวจันทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. อัยเยอรเวง เบตง ยะลา

196 นาย กษิดิ์เดช หอมอุทัย นักผังเมือง  ปฏิบัติการ ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

197 นาย สุรพงษ แนนอุดร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด

198 นาย เธียรพัฒน สังสนา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. สามขา โพนทราย รอยเอ็ด

199 นางสาว บุษกร ถิตยสมบูรณ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. บางบุตร บานคาย ระยอง

200 นาย วิฑูรย สอนไข เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน ทต. โพหัก บางแพ ราชบุรี

201 นาย พัชรพล อรามเมือง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบุรี

202 นางสาว ดลนภา กะมุทา ครูผูชวย  - ทต. โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี

203 นางสาว สุจิตตรา สุขแจม ครูผูชวย  - ทต. โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี

204 นางสาว รัชนันท ขันโท ครูผูชวย  - ทต. โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี

205 นางสาว จิตราพร คําเครือ ครูผูชวย  - ทต. โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี

206 นางสาว ปนสุดา หินประกอบ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โพนทอง บานหมี่ ลพบุรี

207 นางสาว กิ่งแกว โสภากุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทุงทาชาง สระโบสถ ลพบุรี

208 นาย สุธินันท เสือโต นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. นิยมชัย สระโบสถ ลพบุรี

209 นางสาว ศรัญญา ศิลประเสริฐ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ชอนสารเดช หนองมวง ลพบุรี

210 นาย ภูมิพัฒน เหมือนพลอย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ชอนสารเดช หนองมวง ลพบุรี

211 นางสาว พรรษกร ใจคําลือ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทม. เขลางคนคร เมืองลําปาง ลําปาง

212 นาย นันทวุฒิ พงษโสภณ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงฮ้ัว วังเหนือ ลําปาง

213 นาย ปญญพนต กิติคํา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงฮ้ัว วังเหนือ ลําปาง

214 นาย กฤษณะ ฉิมหลวง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. ปากชม ปากชม เลย

215 นาย สารัช เงินคง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบต. บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ

216 นาย วุฒินันท มีเงิน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

217 นางสาว ศิริรัตน นิยม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

218 นางสาว กรรณิการ แสงปราบภัย นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

219 นางสาว มณฑิรา สุริยวงษ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

220 นางสาว สมปรารถนา โภคเกาะ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

221 นาย นําภพ พสุธา นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

222 นางสาว เพ็ญนภา อุดมสมุทร นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

223 นางสาว สุธาทิพย เกษทอง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

224 นางสาว สุนันทา อุปนันต นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
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225 นาย ธีรวัฒน ฮกชุน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

226 นางสาว สุพรรษา ยิ้มแยม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

227 นางสาว มยุรี เพียรบุญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

228 นาย ณัฐวุฒิ มีแกว ครูผูชวย  - ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

229 นางสาว ปวีณา โพธิ์พา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ

230 นาย กฤติน เจริญกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ

231 นาย ธนัญชัย ชื่นขาว นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

232 นางสาว ศรัญญา ผิวทองหลาง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

233 นางสาว วชิรภัทร ทัศนจันทร นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

234 นางสาว วัลภา คนซื่อ ครูผูชวย  - ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

235 นาย อนุวัฒน ภูบุญภา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

236 นาย สัญญา พันสังข นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

237 นาง กิตติพร จุลละบุษปะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. แคราย กระทุมแบน สมุทรสาคร

238 นาง สุพิชญนันทร พวงเจริญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร

239 นางสาว ภัทรวดี โจทา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร

240 นาย พงศธร โมกขรัตน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร

241 นาย วรายุทธ ฉินทอง เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

242 นาย สุเมธา ตนกันยา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. คลองหาด คลองหาด สระแกว

243 นางสาว อารีรัตน ลาดหนองขุน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บานแกง เมืองสระแกว สระแกว

244 นาย จักรพันธุ ทองปญญา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานแกง เมืองสระแกว สระแกว

245 นางสาว ญาณัท จันที เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานแกง เมืองสระแกว สระแกว

246 นาย ณัฐกฤตา ขันติวงค นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. บานแกง เมืองสระแกว สระแกว

247 นางสาว กนกวรรณ เข็มเลา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานแกง เมืองสระแกว สระแกว

248 นาย ชัชนันต นาหลุบเลา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บานแกง เมืองสระแกว สระแกว

249 นาย ดอน ศรีปาหวาย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานแกง เมืองสระแกว สระแกว

250 นางสาว ปาริชาต พันธโกศล เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบต. บานแกง เมืองสระแกว สระแกว

251 นางสาว เบญจพร สงไพรสน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว

252 นาย นุกูล สระทองเติม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เมืองไผ อรัญประเทศ สระแกว

253 นางสาว ศิริลักษณ ศิริศิลป นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เมืองไผ อรัญประเทศ สระแกว

254 นางสาว วารุณี พวงแกว ครูผูชวย  - ทม. ทับกวาง แกงคอย สระบุรี

255 นางสาว เภทาย เข็มนาค เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

256 นางสาว เนตรนภา เวฬุวนารักษ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ไกเสา หนองแซง สระบุรี
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257 นางสาว ณลิยา จันทรสุข นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

258 นางสาว อิงอร สุวรรณบล ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. ไรรถ ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

259 นางสาว สมฤดี เพ็ชรดี ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. สระกระโจม ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

260 นางสาว ปรียานุช ปานเพชร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

261 นาย ฉัตรชัย โสขุมา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. วังน้ําซับ ศรีประจันต สุพรรณบุรี

262 นางสาว นัชธชนัน ทิพยสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. วังยาง ศรีประจันต สุพรรณบุรี

263 นางสาว จันทนา ระโหฐาน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี

264 นาย สุชาครีย ทองเเยม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี

265 นางสาว อัญญมณี เนียมเปยม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี

266 นางสาว พิมพชนก ชูขาว เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

267 นางสาว อัญชิสา ปราโมทยอนันต นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

268 นาย อุดม บุญทองแกว นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

269 นางสาว ละมัย เชยกะรินทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บัวโคก ทาตูม สุรินทร

270 นาย สุพงษ สุโพแสน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โพนครก ทาตูม สุรินทร

271 นาง วรรณประกาย ชาวงษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โพนครก ทาตูม สุรินทร

272 นางสาว ศุกัญญา ปญจภักดี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ระเวียง โนนนารายณ สุรินทร

273 นางสาว อภิชญา ธินาวัฒน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เฉนียง เมืองสุรินทร สุรินทร

274 นางสาว ธัญนิตย มณีวงษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร

275 นาย อัจฉริยะ  คาดหมาย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ดม สังขะ สุรินทร

276 นางสาว วีรนุช สีแดด นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทร

277 นาย จักรธร พลคชา นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทร

278 นางสาว มธุกุลยา พิมพสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทร

279 นางสาว ปาจรีย วงศกิตตะ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ดงสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู

280 นางสาว จิรัญญา ชัยแสนหาร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ดงสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู

281 นางสาว ฐิติมา ยืนสุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. กุดดู โนนสัง หนองบัวลําภู

282 นางสาว นิจจารีย วอทอง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. กุดดู โนนสัง หนองบัวลําภู

283 นาย ปุรเชษฐ นามฮาด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. กุดดู โนนสัง หนองบัวลําภู

284 นางสาว รัตนาภรณ? ทองดี นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลําภู

285 นาย ทิวา เฟองฟู นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บานแห เมืองอางทอง อางทอง

286 นางสาว สิริชล โสวรรณะ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี

287 นางสาว เจตสุภา ไตรดํารง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. บานเชียง หนองหาน อุดรธานี

288 นางสาว เกสรา วรรณรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บานเชียง หนองหาน อุดรธานี
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289 นางสาว กิจสญาพร อุไรวรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาสัก พิชัย อุตรดิตถ

290 นางสาว ไอยวรินทร หิรัญวิทย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาสัก พิชัย อุตรดิตถ

291 นาย กิตติกร ไชยอักษร นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. ทาสัก พิชัย อุตรดิตถ

292 นางสาว รัตติยากร จันตะซาว นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทาสัก พิชัย อุตรดิตถ

293 นาย ปราโมทย สมบัติรัตนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี

294 นางสาว อัจฉรา ทัพศิริ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี

295 นาย ปฏิภาณ พงษวิลัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาโพ หนองขาหยาง อุทัยธานี

296 นางสาว ชฎาพร คําพิชชู นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. โคกชําแระ ทุงศรีอุดม 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 ่109  

อบรมระหวางวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2565 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 109 
(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... 
 
 



      -2- 

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  



แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
 

ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 

หญิง เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 

 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) ณ สถานทีฝ่กอบรม วันรายงานตัว 

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

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
การแตงกาย 
 

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

 


