




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ทัตเทพ ชูเทพ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เขาดิน เขาพนม กระบี่

2 นางสาว เสาวรส เปยทอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เขาดิน เขาพนม กระบี่

3 นาย ธีรยุทธ  สุขจิตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เขาดิน เขาพนม กระบี่

4 นางสาว ธดาภรณ แกวบานดอน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

5 นาย วรท ไชยโคตร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

6 นาย อามีน ยีเด็ง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

7 วาที่ รอยตรี วรรณวิสา แซเอ้ียว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

8 นาย มนชัย ศรียาน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

9 นางสาว สุกัญญา กาเส็มสะ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

10 นาย พิชิต เลิศเกียรติวงศ นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

11 นาย ธนวัฒน อิ้ววังโส นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่

12 นางสาว ขวัญนภา แพรเขียว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. สหกรณนิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

13 นางสาว กนกอร ศรีประกอบศุกร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. สหกรณนิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

14 นาย วันชาติ เจริญผล นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. สหกรณนิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

15 นางสาว จีรฏิญา จันทรอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ชองดาน บอพลอย กาญจนบุรี

16 นางสาว อัจฉรา ใจสงัด นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

17 นางสาว สาวิตรี ยี่สง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองนกแกว เลาขวัญ กาญจนบุรี

18 นางสาว ทิพวรรณ ทองสุข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองนกแกว เลาขวัญ กาญจนบุรี

19 นาย ไชโย วงศโคกสี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

20 นางสาว สิรินภา ไชยแสนทาว นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บัวเงิน น้ําพอง ขอนแกน

21 นางสาว ผกามาส ทองโคตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานไผ บานไผ ขอนแกน

22 นางสาว นริศรา จันวิสา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน

23 นาย เพิ่มพงศ คงปน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เขาแกว ทาใหม จันทบุรี

24 นางสาว สุนิสา บุพนิช นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ปะตง สอยดาว จันทบุรี

25 นางสาว แพรวพรรณ คุมเขวา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ปะตง สอยดาว จันทบุรี

26 นาย วีระวัฒน กุลธินี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ปะตง สอยดาว จันทบุรี

27 นางสาว จันทิมา นวมนิ่ม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา

28 นาย วิสูจน ชินตุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

29 วาที่รอยตรี วรุตม วรรณราม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

30 นาย นัทธพงศ ยี่สารพัฒน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

31 นาย อโณทัย จันทรหอม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

32 นางสาว วิชุดา ทุมาโต นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 110

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นาย วิทยา จิตมั่น เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี

34 นาย อนันตพน ดนเสมอ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทาบุญมี เกาะจันทร ชลบุรี

35 นางสาว ณัฐธิดา หมวดเพ็ชร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ธาตุทอง บอทอง ชลบุรี

36 นางสาว ปราณี เชื้อปราง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. บอกวางทอง บอทอง ชลบุรี

37 นางสาว อรวรรณ จันทรทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บอกวางทอง บอทอง ชลบุรี

38 นางสาว วัลลิภา แซงภูเขียว นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทต. บอกวางทอง บอทอง ชลบุรี

39 นาย นายทรรศนศิลป ชํานาญรบ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี

40 นางสาว พรสวรรค เทวานาถดํารงกุล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี

41 นางสาว ศิวพร เงินเรืองโรจน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

42 นาง เสาวนีย กอบขุนทด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บานบึง บานบึง ชลบุรี

43 นางสาว ศศิธร พรรณรักษ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. บานบึง บานบึง ชลบุรี

44 นาย เสกสรร หมั่นนอก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บานบึง บานบึง ชลบุรี

45 นางสาว ธัญมาษศ ชุมทอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. บานบึง บานบึง ชลบุรี

46 นาย ภูริช พั่วพันธ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บานบึง บานบึง ชลบุรี

47 นาย พิพัฒน เนธิบุตร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

48 นาย กิตติศักดิ์ บุญบุตตะ นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

49 นาย ฆนาคม ยกกระบัตร นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

50 นางสาว พรทิพย มาลัยทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

51 นาย บุญถนอม พุกบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

52 นาย ธีระ กลางประพันธ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี

53 นางสาว สุชานาฏ บัวเนียม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

54 นางสาว ธารารัตน หวานเสนาะ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี

55 นางสาว ดวงใจ กิ่งกาน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี

56 นางสาว จิตติมา คําใบ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. โนนสําราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

57 นาง ทัตพิชา ฦาชา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

58 นางสาว หยาดนภา สิทธิยากรณ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ทะเลทรัพย ปะทิว ชุมพร

59 นาง ปริยาภัทร มุสิกพงศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ปากน้ําหลังสวน หลังสวน ชุมพร

60 นางสาว วนัสนันท วรสิทธิ์ปญญา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ริมโขง เชียงของ เชียงราย

61 นางสาว ณิชานันท คําปอ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หัวงม พาน เชียงราย

62 นางสาว จิราพัชร นักไร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หัวงม พาน เชียงราย

63 นาย ปรมะ ไทยโอพาส เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ปาแดด แมสรวย เชียงราย

64 นางสาว ศิริลักษณ มูลกัน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แมทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม
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65 นางสาว รมิดา บุญเปง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม

66 นาย ชวนภ ศิริพิรุณ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. เวียง ฝาง เชียงใหม

67 นาย ศตคุณ วรรณภิละ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. แมตื่น อมกอย เชียงใหม

68 นาย ไผ  สีหามาตย นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. แมตื่น อมกอย เชียงใหม

69 นางสาว มณีวรรณ บอเถาะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะลิบง กันตัง ตรัง

70 นางสาว พัชรี เหวนา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ควนเมา รัษฎา ตรัง

71 นาง วิไลรัตน จันพุม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หนองบัว รัษฎา ตรัง

72 นางสาว นิสากร เอียดคง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง

73 นางสาว ศศิชา เพ็งเกลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง

74 นางสาว กมลพรรณ รัตนิพล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง

75 นางสาว พิฑฒิดา ตันเจริญ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง

76 นางสาว สุภาพร เพ็งผอม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง

77 นางสาว เพ็ญพิชชา เพ็งเซง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง

78 นาย นฤเบศน เอียดจงดี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง

79 นาย ธนกฤต เสียงเพราะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาโสม เขาสมิง ตราด

80 นาย กรกช คนคลอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทาโสม เขาสมิง ตราด

81 นางสาว กาญจนา คนอาจ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. หนองบอน บอไร ตราด

82 นาย จาตุรภัทร จารุโลจนางกูร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. พบพระ พบพระ ตาก

83 นาง ณัฐดาวรรณ เศรษฐกร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แมทอ เมืองตาก ตาก

84 นาย สุริยนต พลโลกา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. แมทอ เมืองตาก ตาก

85 นางสาว พรพิมล เตาคํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แมทอ เมืองตาก ตาก

86 นาง ดวงเดือน จิตรกลา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แมทอ เมืองตาก ตาก

87 นางสาว นริษา ขัติปญญา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. แมทอ เมืองตาก ตาก

88 นาย ณัชพล บุญเฮา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บานใหญ เมืองนครนายก นครนายก

89 นางสาว ศิริรัตน สาคร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บานใหญ เมืองนครนายก นครนายก

90 นางสาว นภา ฝาชัยภูมิ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทากระชับ นครชัยศรี นครปฐม

91 นางสาว วิภาดา อิ่มรักษา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ไชยบุรี ทาอุเทน นครพนม

92 นาย พิทักพงษ สําราญวงค นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. รามราช ทาอุเทน นครพนม

93 นางสาว กมลวรรณ ทองรักษ ครูผูชวย  - อบต. บานเสียว นาหวา นครพนม

94 นางสาว บุษยมาศ โพธิ์กลาง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา

95 จาสิบตํารวจ เจษฎา รถนอย นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา

96 นางสาว พนมมาศ มะลิงาม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. มะคา โนนสูง นครราชสีมา



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 110

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

97 นาง ชอพิกุล จอดนอก นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา

98 นางสาว ศศิธร ผิวขาว นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. สีมามงคล ปากชอง นครราชสีมา

99 นาง เมริสา โคงนอก นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

100 นางสาว ชฎาพร แพงคํา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

101 นางสาว ณฐวรรณ ศรีรางกูล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

102 นางสาว กัลยาวัชร ทับจะบก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

103 นาย พจสิทธิ์ รัตนพลแสน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา

104 นาย บุญลอด ตะเคียน นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. บานราษฎร เสิงสาง นครราชสีมา

105 นาย ชุมพล ฉิมหลา วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา

106 นางสาว นงนภัส ณ ทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช

107 นาย ณัฐพงษ ทะปะละ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ชองแค ตาคลี นครสวรรค

108 นาย ปราณชล ตะหลา นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรค

109 นางสาว พัดชา เพ็งพล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค

110 นางสาว นิติกาญจน ดําพริก นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

111 นางสาว อภิสรา แสวงผล นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

112 นาย ซาฟอี เลาะยา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส

113 นางสาว ฟารราตี ยูโซะ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. นานาค ตากใบ นราธิวาส

114 นางสาว รุสนีดา สะแปอิง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส

115 นางสาว ขนิษฐา รัตนาคม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส

116 นางสาว ปณฑิตา ขาวสุด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส

117 นาง สีตีมารีแย เมืองแสน เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส

118 นางสาว ฮาซามี เซาะมะ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส

119 นางสาว นูรไอนี วาแม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เรียง รือเสาะ นราธิวาส

120 นางสาว นูรีดา  ยุนุ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สาวอ รือเสาะ นราธิวาส

121 นางสาว ยัซมิน วาจิ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. สุคิริน สุคิริน นราธิวาส

122 นาย โสภณวัฒน ปญญาวรรณรักษ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. เชียงกลาง เชียงกลาง นาน

123 นางสาว สุทธิวรรณ ทุงมล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทาดอกคํา บึงโขงหลง บึงกาฬ

124 นาง นงคนุช ศรีวะสุทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาดอกคํา บึงโขงหลง บึงกาฬ

125 นางสาว ดวงกมล  อุรีรัมย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย

126 นางสาว พัชราพรรณ พันธสีมา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย

127 นางสาว จินตนา สีดา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย

128 นาย ณัฐวุฒิ ซาไซย นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 110

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

129 นาย ดนุเดช ศิริรัตน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย

130 นาย ธีรวัฒน ทิพยสุวรรณ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี

131 นาย โยธิน นามเมือง เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

132 นางสาว จิดาภา บุญมีรักษ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

133 นางสาว ธนันนิษฐา สมภาค นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

134 นางสาว วิลาสินี ขุนเศรษฐี เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทต. บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

135 นางสาว ปรารถนา วงคฝายแดง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

136 นาย ธีรพันธ ศิริภาพ เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

137 นาย อภิชาติ สมสวย นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน ทม. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี

138 นางสาว เกศวราภรณ กาบจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นพรัตน หนองเสือ ปทุมธานี

139 นาย ชาญณรงค อิ่มเปย นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

140 นางสาว ทักษพร ดอกจันทร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

141 นางสาว เกตนนิภา  คํามา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

142 นาย ภูริ จันทร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

143 นาย ศักดิ์สิทธิ์ พันไธสง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

144 นาย นพรัตน อินอุนโชติ ครูผูชวย  - อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

145 นางสาว อรจรินทร ฆังคะมะโน นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

146 นางสาว อภิณภัสฌาย พาไชย นักวิชาการวัฒนธรรม  ปฏิบัติการ ทม. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

147 นาย ประชา สุขพรอม นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ ทม. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

148 นางสาว พิราณี สกุลเอี่ยม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ควน ปะนาเระ ปตตานี

149 นาย นรเศรษฐ กุลบาล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ถนน มายอ ปตตานี

150 นาง ฟาตีหมะ บินมะ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ถนน มายอ ปตตานี

151 นางสาว สิริกาญจน ชุมทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

152 นาย มะซากี อาบูถัดสา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

153 นางสาว ตูแวอัสมัด ตูแวบีรู เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

154 นาย รวีวัฒน มะดีเยาะ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

155 นางสาว นราวดี อารีเลิศ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

156 นางสาว นูรฮายาตี สาเมาะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

157 นางสาว นูรีน ตาตูเละ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ปะเสยะวอ สายบุรี ปตตานี

158 นางสาว นิอัสมี แนซี เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ปะเสยะวอ สายบุรี ปตตานี

159 นาย อามิน เบญสมาน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ปะเสยะวอ สายบุรี ปตตานี

160 นางสาว นันตชา ไพรปรีชา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 110

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

161 นาย วีระเดช ปาสําลี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

162 นางสาว พิมพชนก สุขสมบุญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

163 นางสาว จิตาภา รัตโณภาส นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางไทร ตะก่ัวปา พังงา

164 นางสาว กชพรรณ เพชรสังฆาต นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางไทร ตะก่ัวปา พังงา

165 นางสาว สุมามาลย คงเอียด นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ลําแกน ทายเหมือง พังงา

166 นางสาว สายฝน แกวตาทิพย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ลําแกน ทายเหมือง พังงา

167 นางสาว ปทินญา ชูสุข นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ลําแกน ทายเหมือง พังงา

168 นางสาว มัญชุพร ฟองมอญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทายน้ํา โพทะเล พิจิตร

169 นางสาว ทิวาวรรณ เรืองวงศ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ทายน้ํา โพทะเล พิจิตร

170 นาย รีนวัฒน สีขาว นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทายน้ํา โพทะเล พิจิตร

171 นาย ปรมินทร แชมชู นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร

172 นางสาว ปฏิกาญจน เครือน้ําคํา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร

173 นางสาว ศิริภาพร สวางแสง ครูผูชวย  - ทต. ปาแดง ชาติตระการ พิษณุโลก

174 นางสาว สุภาวดี บุญธรรมมา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก

175 นางสาว เพชรรินทร เรียมดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก

176 นาย ยุทธนา จําปพรม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก

177 นาย สิทธิชัย ทนุ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก

178 นางสาว สุภัคชญา บํารุงศุภกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก

179 นางสาว ธีรนันท คงทน ครูผูชวย  - อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

180 นางสาว วิราภรณ  กุมภวงค ครูผูชวย  - อบต. มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

181 นางสาว นรมน จันทรทา นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทม. อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

182 นางสาว วนิชญา ปนแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

183 นาย กิตติศักดิ์ สมบูรณรัตนกูล นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน ทม. อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

184 นางสาว ธัญลักษณ กาฬนภาพันธุ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ชองสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

185 นาย ธนกฤต วงศกัลยา วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. ชองสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

186 นาย โยธิน อุดมขันธ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

187 นาย สุทัศน ศรีเจษฐานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ

188 นางสาว กุลธิดา จันลา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. วังศาล วังโปง เพชรบูรณ

189 นาย ธีระพล พวงสมับติ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

190 นาย ณัฐพล แสงศรีจันทร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

191 นางสาว อรวรรณ ชูเลขา นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

192 นาย ศิวกร เกิดแกว นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 110

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

193 นาย สมเกียรติ บัวจุด เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

194 นางสาว จิตติมา สิทธิการ นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

195 นาย เกียรติศักดิ์ สีหลุน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม

196 นางสาว พิชชาพร กอนสีลา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม

197 นาง สุภาพร สืบวงษ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ลุมพุก คําเข่ือนแกว ยโสธร

198 นาย ธีระพจน คงวัดใหม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. เบตง เบตง ยะลา

199 นางสาว นิอัมนี สันตวไมตรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

200 นางสาว ธนาภรณ สุขศรีมล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

201 นางสาว รูซีตา ยะมะลี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

202 นาย อาติฟ สาเหาะ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. โกตาบารู รามัน ยะลา

203 นาย นพรัตน หนูจันทร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. โกตาบารู รามัน ยะลา

204 นาย ดนิรุทธ บูนํา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. จะกวะ รามัน ยะลา

205 นางสาว ปยธิดา สมบัติดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด

206 นาย ธีรนันท จันทรศรี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด

207 นางสาว เพ็ญเพชร นิลสุ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ดานทับตะโก จอมบึง ราชบุรี

208 นางสาว วนัชพร เสืองาม นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. ดานทับตะโก จอมบึง ราชบุรี

209 นางสาว อทิตยา ขําเจริญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ดานทับตะโก จอมบึง ราชบุรี

210 นาย สิทธิโชค พรมสะอาด นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. บางแพ บางแพ ราชบุรี

211 นาย นพดล มะลิทอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี

212 นางสาว ญาณิพัชญ เหมสุทธิ์ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บางกะพ้ีดงพลับ บานหมี่ ลพบุรี

213 นาย เสกสรรค ฝุนสูงเนิน นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี

214 นางสาว ดวงกมล จันทรแจง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงทาชาง สระโบสถ ลพบุรี

215 วาที่รอยตรี ณัฐกานต อภิชัย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หวยยาบ บานธิ ลําพูน

216 นาย ไตรศุกร ปนตาแสน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หวยยาบ บานธิ ลําพูน

217 นางสาว อภิสรา คําบุญมา พยาบาล  ปฏิบัติการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

218 นาง อภิลาวัลย บุญเกณฑ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. โปง ดานซาย เลย

219 นางสาว กนกเนตร ตาทิพย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. นาดอกคํา นาดวง เลย

220 นางสาว ณัฐมณฑน พิณทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ยาง กันทรารมย ศรีสะเกษ

221 นางสาว นิตยาภรณ โพธิ์พุม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ยาง กันทรารมย ศรีสะเกษ

222 นางสาว อิสยาพร หาญมนตรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร

223 นางสาว นนทิยา ไชยคําจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร

224 นาย ธนุ สุรินทะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร
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225 นาย ปองชาติ รักษาพล นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. คลองหรัง นาหมอม สงขลา

226 นาย ตรรกวิท หนูสงค เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. คลองหรัง นาหมอม สงขลา

227 นางสาว ภัสสิตา แกวสม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สะเดา สะเดา สงขลา

228 นางสาว ขวัญฤดี อนันตรัตนกุล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. วัดขนุน สิงหนคร สงขลา

229 นางสาว กนกวรรณ เมืองสง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วัดขนุน สิงหนคร สงขลา

230 นางสาว จิรภัทร ยิ้มแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา

231 นาย ปณวัตร อาดํา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

232 นาย มูฮําหมัดกอเซ็ม จางวาง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังประจัน ควนโดน สตูล

233 นางสาว วราภรณ เพ็ญเพ็ชร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. คลองขุด เมืองสตูล สตูล

234 นาง จุวัยนีย สอเหลบ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ปูยู เมืองสตูล สตูล

235 นาง พรทิพย เพชรมีแกว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ปูยู เมืองสตูล สตูล

236 นางสาว พรรณิภา เบ็ญกาเส็ม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ปูยู เมืองสตูล สตูล

237 นาย พีรพัฒน คงรม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. น้ําผุด ละงู สตูล

238 นางสาว เฌอวรัชญ นันทิวรพลปุญญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

239 นางสาว ลักษิกา คํามะนาง นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

240 นางสาว นิศาชล สีบุญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

241 นาย ธีรวัฒน พนาพิทักษกุล นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

242 นางสาว วิภาวี ทองทะวัย นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ

243 นางสาว อารีรัตน บัวธรรมบูชา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ

244 นางสาว จุฑามาศ ธรรมศร เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ

245 นางสาว ภัสมนลักษณ แดงพิบูลย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

246 นาย ปริญญา หานสวรรค นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

247 นางสาว ภัทราวรรณ กันทาปา นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

248 นางสาว ซูนีตา หวัง นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

249 นาย นพรัตน ศรีเกื้อกูล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม

250 นาย วุฒินันท จิตตจันทร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. คลองตัน บานแพว สมุทรสาคร

251 นางสาว พัชรินทร ราสา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

252 นาย ณัฐวุฒิ แสงลี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

253 นางสาว ศิรามล ศรีเพ็ชร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

254 นาย พงศธร ยิ่งยวด เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

255 นางสาว สิริรัตน แสงทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

256 นาย อนุชิต วิเศษวงษา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว
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257 นาย มนูญกฤษณ สาระภี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานปา แกงคอย สระบุรี

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

259 นางสาว ชนิดา บุญชลอ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

260 นาย ภาณุวัฒน เย็นเกษม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

261 นางสาว เบญจวรรณ เกตุนาค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บานโตนด คีรีมาศ สุโขทัย

262 นาย นันทพงศ สุวรรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย

263 นางสาว สายสุณี หอมฉุย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ยางซาย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

264 นางสาว จิตติมา ขุนบุญ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ยางซาย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

265 นาย รุงโรจน ละออง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ยางซาย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

266 นางสาว ชนกภรณ กันยวม นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย

267 นางสาว อัครยา ทองบุญธรรม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. กฤษณา บางปลามา สุพรรณบุรี

268 นาย ศราวุธ ดีเขื่อนเพชร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. มะขามลม บางปลามา สุพรรณบุรี

269 นางสาว วาสนา ริ้วงาม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางตะเคียน สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

270 นาย พิทักษพงศ บุญเฮง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรธานี

271 นางสาว นุชนาฏ โสะฝ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรธานี

272 นาย กฤษฎา ทรงสังข นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรธานี

273 นางสาว จารุดี จันทโรจนวงศ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สินเจริญ พระแสง สุราษฎรธานี

274 นาง จุฑามาส พิรุณ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. สินเจริญ พระแสง สุราษฎรธานี

275 นาย ไพบูลย ใยแสง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ตาวัง บัวเชด สุรินทร

276 นางสาว ปนัดดา โคตรตาแสง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บานวาน ทาบอ หนองคาย

277 นางสาว วิจิตติพร ฤทธิมนตรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. จุมพล โพนพิสัย หนองคาย

278 นางสาว ศิริลักษณ เที่ยงประเทศ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. จุมพล โพนพิสัย หนองคาย

279 นาย ธนากร คําธะเนตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย

280 นาย ธนพล นนทะพา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ดงสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู

281 นาย วัฒนชัย สารศิริ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ดงสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู

282 นาย บรรพต จันทะโค นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ดงสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู

283 นางสาว มะลิวรรณ ทองยศ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ดงสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู

284 นาย พลากร ชนะเทพ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บานดุง บานดุง อุดรธานี

285 นาย นัทธิ์ศิราธร สุวรรณแสง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. คําดวง บานผือ อุดรธานี

286 นางสาว สุนิศา ศิลาแดง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คําดวง บานผือ อุดรธานี

287 นางสาว ฐิติมา ฟองสังข นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คําดวง บานผือ อุดรธานี

288 นางสาว รวีวรรณ สิงหสําราญ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. คําดวง บานผือ อุดรธานี
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289 นางสาว นีรชา แกวเบา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. นาทราย พิบูลยรักษ อุดรธานี

290 นางสาว จริญญา พิมพลทอง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. หมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี

291 นาย วิภูวรรณน ดาดี นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. ปาคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ

292 นางสาว จิรภิญญา สีสูง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ปาคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ

293 นางสาว เดือน จรรยานะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถ

294 นาง วิมลวรรณ แสงตะวัน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

295 นางสาว ศิริรัตน เนกอนันต เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ไหลทุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี

296 นาย พีช สาธุสิทธิ์ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สองคอน โพธิ์ไทร 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 ่110  

อบรมระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 110 
(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) 

 


