




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว กฤติกา กลับแปน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบี่

2 นาง พัชชริน แกวหนูนวล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เพหลา คลองทอม กระบี่

3 นางสาว ณัฐมน ขวัญประดับ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่

4 วาที่รอยตรีหญิง เจนจิรา แสงปาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่

5 นาย เศรษฐพงศ บุรงค นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

6 นาย ธีรวัฒน เพียรจัด นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

7 นาย ขจรศักดิ์ บุญพงษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

8 นาย ธนวัฒน ศรีชะนันท เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

9 นาย ถิรวัฒน หวังผล นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

10 นาย พีระพัฒน ชวยเกิด นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

11 นางสาว ศิรินทิพย วิชัยพล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ลําทับ ลําทับ กระบี่

12 นางสาว ธารทิพย บุณโยดม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. อาวลึกใต อาวลึก กระบี่

13 นางสาว ทรายรี สืบอินทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ชองดาน บอพลอย กาญจนบุรี

14 นางสาว วิลาวรรณ ศรีทน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. แกงเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

15 นางสาว ปยะนุช กรับทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. แกงเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

16 นาย สาโรจน พุทธโอวาท นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

17 นาย สุรศักดิ์ พันธุโพธิ์ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. แจนแลน กุฉินารายณ กาฬสินธุ

18 นางสาว อัญทิชา พันธุโพธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. คุมเกา เขาวง กาฬสินธุ

19 นางสาว พรนภา ทองทา นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

20 นาย ธนวัชร พูลเจริญ ครูผูชวย  - อบต. ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

21 นางสาว สุวิภา พิมทา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

22 นาย กันตภณ สุระการ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หัวสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

23 นางสาว เดือนเพ็ญ เสียงเลิศ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. หัวสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

24 นางสาว กรทิพย บรรจงพินิจ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

25 นางสาว ธิดารัตน เกตุแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

26 นางสาว สุภัสร วงศอํานวยกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

27 นาย ชนะชน ภาคสินธ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี

28 นาย ปยณัฐ จันทรมนตรี นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

29 นางสาว สุนิตา สุมงคลทวีป นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

30 นางสาว ประทุมพร เอมรัตน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. มาบไผ บานบึง ชลบุรี

31 นางสาว ภณิดาภา ผลพงษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. มาบไผ บานบึง ชลบุรี

32 นางสาว ศุภาณัฐ ตรีถูกแบบ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. หัวกุญแจ บานบึง ชลบุรี

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 111

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นางสาว สิริกานดา สุดศักดา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. หัวกุญแจ บานบึง ชลบุรี

34 นาย วทัญู สอาดยิ่ง นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

35 นางสาว แพรวา ทองบริสุทธิ์ นายสัตวแพทย  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

36 นาย ณภัทร พิสัยพันธ นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

37 นาย พนัตถ พรหมศร เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

38 นางสาว ณิชากร ปานสมุทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

39 นางสาว ณัฐธิดา เจริญสุขสุวรรณ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

40 นางสาว ชนก สิงหเรือง เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

41 นาย สรศักดิ์ เมืองสุข นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

42 นางสาว ปวันรดา แกวมณี เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี

43 นางสาว รวิวรรณ หนูเทียน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. อางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี

44 นาย เนติพันธ จวงจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

45 นางสาว อุมาพร จิตจักร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

46 นางสาว กานตพิชชา ชนะพาล เจาพนักงานการคลัง  ปฏิบัติงาน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

47 นางสาว พัชราพรรณ ใจผอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. เขตรอุดมศักด์ิ สัตหีบ ชลบุรี

48 นาย พสธร ภูมิกระจาง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี

49 นาย พงศธณัทภัทร พันธวิไล นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทม. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี

50 วาที่รอยตรีหญิง ศรีอุทัย วงคเกษร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี

51 นางสาว ณัฐธิดา จันทรชู นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หางสูง หนองใหญ ชลบุรี

52 นาย ศิวานนท อเวรา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หางสูง หนองใหญ ชลบุรี

53 นางสาว ปยนันท บุญประกาศิต นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หางสูง หนองใหญ ชลบุรี

54 นางสาว วินิตา สุวรรณมณี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หางสูง หนองใหญ ชลบุรี

55 นางสาว ประกายมาส บุญเกิด นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. สรรพยา สรรพยา ชัยนาท

56 นางสาว จุฑาทิพ กงสีหา นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ

57 นางสาว นิธิอร เกิดศักดิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ

58 นาย ศรัณย แซโงว เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ทาใหญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ

59 นางสาว อัจฉรา ยังคีรี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ปงหวาน พะโตะ ชุมพร

60 นางสาว นภาดา ชูจันทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร

61 นางสาว รัชฎาพร ยาละ ครูผูชวย  - ทต. หวยไคร แมสาย เชียงราย

62 นางสาว ลีลาวดี ธงษาราษฎร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หวยไคร แมสาย เชียงราย

63 นางสาว ดวงพร หาดไร นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม

64 นางสาว ทิพยตะวัน ตันตะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม
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65 นางสาว บงกชกร พิริพงศพรรณ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม

66 นาย ภูเบศ นันตะสาร วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม

67 นาย ภูมิรภี กันธิยะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม

68 นางสาว ณัชชา เชื้อตา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม

69 นาย หาญหรัณย สงสี เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. ทาผา แมแจม เชียงใหม

70 นางสาว พิสมัย เอกตาแสง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ ทต. ทาผา แมแจม เชียงใหม

71 นาย ธีระพัฒน สมฤทธิ์ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. ดอนแกว แมริม เชียงใหม

72 นางสาว ครองขวัญ ยาละ ครูผูชวย  - อบต. ดอนแกว แมริม เชียงใหม

73 นางสาว ทนิกา พุทธปวน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม

74 นาย อนุพงศ มานะผัน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม

75 นาย วิศรุต อินตะขัน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม

76 วาที่รอยตรีหญิง อาภาภรณ พานแกว นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ขัวมุง สารภี เชียงใหม

77 นางสาว วิชญชวัลค กีรติวรกาญจน นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ ทต. ชมภู สารภี เชียงใหม

78 นางสาว พีรญา เฟองวิทยารัตน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ชมภู สารภี เชียงใหม

79 นางสาว หทัยชนก เทพมาลา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. ชมภู สารภี เชียงใหม

80 นางสาว ณัฐธิดา พูนผล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. หนองควาย หางดง เชียงใหม

81 นางสาว พิจิตรา ธาตุจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. นาโตะหมิง เมืองตรัง ตรัง

82 นางสาว ยุวดี จันทวดี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางดี หวยยอด ตรัง

83 นางสาว กวิตา สุวรรณ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บางดี หวยยอด ตรัง

84 นางสาว สุนันทา ปุนภักดี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางดี หวยยอด ตรัง

85 นางสาว อัจจิมา วินทะไชย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เทพนิมิต เขาสมิง ตราด

86 นางสาว กุสุมา เต็มกิจ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. พิกุลออก บานนา นครนายก

87 นาย ภูริวัจน ภาพพิมพใจ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก

88 นางสาว รสสุคนธ สีละ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

89 นาย  ิองอาจ ขาวเผือก นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทม. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

90 นาย เสรี พรหมจารี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. สาริกา เมืองนครนายก นครนายก

91 นาย พลภัทร เฟองวิทยารัตน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. สาริกา เมืองนครนายก นครนายก

92 นางสาว ภาวิณี ซุนทรัพย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางพระ นครชัยศรี นครปฐม

93 นาย นพรัตน ภูคํามี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. รางกระทุม บางเลน นครปฐม

94 นาย เจษฎา พรหมดํา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม

95 นางสาว ระวีวรรณ หิรัญญสุทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. ตากอง เมืองนครปฐม นครปฐม

96 นาย บุรินทร พุมพวง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงนอย เมืองนครปฐม นครปฐม



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 111

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

97 นาย รัตนพล อินทรแสง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงนอย เมืองนครปฐม นครปฐม

98 นาย ชวลิต ศรีแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม

99 นางสาว อรวรรณ เพ็งบก นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม

100 นาย นิสิต คิดโสดา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. พนอม ทาอุเทน นครพนม

101 นางสาว ใจรัก ทองนํา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. พะทาย ทาอุเทน นครพนม

102 นาย วราเทพ นรภาร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. พะทาย ทาอุเทน นครพนม

103 นางสาว ปวีณา อรรคศรีวร เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนนางหงส ธาตุพนม นครพนม

104 นาย ชัชชัย ทองทับ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. หนองแวง บานแพง นครพนม

105 นางสาว มุทิตา พุทธกอม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ปลาปาก ปลาปาก นครพนม

106 นางสาว จิตสุภา ใจอุน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ปลาปาก ปลาปาก นครพนม

107 นาง สุทธิตา แสงจันทร ครูผูชวย  - อบต. ปลาปาก ปลาปาก นครพนม

108 นาย เอกไชย วงศพรหมศิลป นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โพนจาน โพนสวรรค นครพนม

109 นาย สมรัตน อินสําราญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ลําเพียก ครบุรี นครราชสีมา

110 นาย บุญลือ สนทนา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ลําเพียก ครบุรี นครราชสีมา

111 นางสาว จุฑาภรณ  อินทรชํานาญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ลําเพียก ครบุรี นครราชสีมา

112 นางสาว รจรินทร  คณะมะ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ลําเพียก ครบุรี นครราชสีมา

113 นาย สุริศักดิ์ ฝายทะแสง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เสมาใหญ บัวใหญ นครราชสีมา

114 นางสาว สาวิณี วงศษาสิงห นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. สีมามงคล ปากชอง นครราชสีมา

115 นางสาว ชไมพร ปะกินะโม ครูผูชวย  - ทต. หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

116 นาย บุญหลาย พุทธโค ครูผูชวย  - ทต. หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

117 นางสาว ณัฐนิชา วงษา ครูผูชวย  - ทต. หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

118 นางสาว วนิดา กานก่ิง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. กุดนอย สีคิ้ว นครราชสีมา

119 นางสาว นันธิกา เรือนไทย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. โนนสมบูรณ เสิงสาง นครราชสีมา

120 นางสาว นรินทร ศรีละพันธ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา

121 นางสาว พวงทอง พานซาย นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา

122 นาง รัตนาภรณ ดีเบา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช

123 นาย ชัยธนพล สมัชชัย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. พันลาน ชุมแสง นครสวรรค

124 นางสาว พรรณราย สินสวาท นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค

125 นาย บัญชา เชื้อพันธ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ตากฟา ตากฟา นครสวรรค

126 นาย ปริทัศน ภูแสงสั่น นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. พนมรอก ทาตะโก นครสวรรค

127 นางสาว ธันยชนก แสนธิสา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค

128 นางสาว สุภัสตรา ทองศิริรัตน นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 111

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

129 นาย นนทพัทธ คุณสาระ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

130 วาที่ รอยตรี อมเรศ สุทธิสมุทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี

131 นางสาว สุภาพรรณ มณีศร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี

132 นางสาว อรวรรณ แตงสี ครูผูชวย  - ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

133 นางสาว ปภาดา สีนอย ครูผูชวย  - ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

134 นาย ธนิน ชูสิทธิ์ ครูผูชวย  - ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

135 นางสาว กนกวรรณ บุดดีจีน นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทม. บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี

136 นาย ธวัชชัย คิดโสดา นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. โนนสวาง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

137 นางสาว ศิวภา เชิญขวัญชัย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. สะแก สตึก บุรีรัมย

138 นางสาว เสาวลักษณ ลีหลานอย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. สะแก สตึก บุรีรัมย

139 นาย ฤกษนที ไชยสิงห เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

140 นาย วัชรัตน จุยสกุล เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

141 นางสาว พรอุษา ปจฉิม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

142 นางสาว นิศาชล สมัยนิยม นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

143 นางสาว ฐิติพร ชั้นโรจน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

144 นาย ฐิติพงศ หอมจันทร นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

145 นางสาว กนกวรรณ บุหรัน นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

146 นางสาว นาถชนก พลเยี่ยมแสน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

147 นางสาว จิดาภา พลพุทธา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

148 นางสาว โรจนรวีย ใจกลา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

149 นาง กีรติ ยืนยง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

150 นางสาว สําอางค คงศิลป เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

151 นางสาว สุธาสินี ภิรมยปาน นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

152 นาย สุชิน แกวพันธ นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

153 นาย สามารถ โคตาสา นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

154 นาย วิวัฒน ชินสีห นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

155 นางสาว นภาพร ชะมอย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

156 นาย จัตุรพงศ พรรณจันทรแมน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

157 นางสาว ดาราธิป สายบัว เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน อบต. นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

158 นาย กิตติศักดิ์ ศรีวัง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ศิลาลอย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

159 นางสาว วันวิสาข นราสูงเนิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. กบินทร กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

160 นาย โชคชัย พิมณะวัน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
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161 นาย วุฒิชัย พินิจสุวรรณา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บานพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

162 นาย ณัฐวุฒิ เวชวงษ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. บานพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

163 นางสาว กัลยาณี วิเชียรเครือ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บานพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

164 นางสาว มารีนา สามะตายา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ถนน มายอ ปตตานี

165 นางสาว ตรีชยา ชวยชูเครือ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

166 นางสาว อัลฟา โตะละ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ตะโละไกรทอง ไมแกน ปตตานี

167 นางสาว ซานีซา หะยีวาเตะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ตะโละไกรทอง ไมแกน ปตตานี

168 นางสาว คอรีเยาะห เจะเด็ง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ตะโละไกรทอง ไมแกน ปตตานี

169 นางสาว ฟตตรี ดูลาสะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตะโละไกรทอง ไมแกน ปตตานี

170 นาย มัรวาน มะลีแว นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ตะโละไกรทอง ไมแกน ปตตานี

171 นางสาว ฤดีมาศ พุมกล่ํา เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

172 นางสาว จันทิมา แกวเกิด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ลาดน้ําเค็ม ผักไห พระนครศรีอยุธยา

173 นางสาว กาญจนา คุระจอก นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ลาดน้ําเค็ม ผักไห พระนครศรีอยุธยา

174 นางสาว สิริยา ผาสุขฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ลาดน้ําเค็ม ผักไห พระนครศรีอยุธยา

175 นางสาว เมธาวี พรรณลําเจียก นักสังคมสงเคราะห  ปฏิบัติการ ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

176 นาย ปรเมศร มีสุข นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

177 นางสาว อัจฉราภรณ ปลื้มอารมณ นักผังเมือง  ปฏิบัติการ ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

178 นาย ภาสุ ศรีชัย นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

179 นางสาว วิภา ยิมหลัง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. คลองเคียน ตะก่ัวทุง พังงา

180 นางสาว มาลินี เลี่ยมกระโทก นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ลําภี ทายเหมือง พังงา

181 นางสาว เจะอําระ โดงกูล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ลําภี ทายเหมือง พังงา

182 นางสาว ศิรัสมิ์ฐา เอาศิริวาณิชย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ลําภี ทายเหมือง พังงา

183 นางสาว พิชญา ยะมัง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร

184 นาย อดิศร นันทะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร

185 นางสาว อมลวรรณ เนียมเอี่ยม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร

186 นาง ลัดดา ลาดอุน เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทม. ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร

187 นางสาว รินรดา ชุมภูวัง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร

188 นางสาว รัฐภรณ โนนงาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร

189 นางสาว อมิตา เวียงวิเศษ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร

190 นางสาว ศศินันท สมบูรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร

191 นางสาว ศิริผกาพรรณ พรหมจอม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร

192 นางสาว ปวิตรา ศรีแสงทรัพย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
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193 นาย ณัฐพงศ จันทะคูณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก

194 นางสาว กนกวรรณ พิรณฤทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก

195 นางสาว กนกวลัย คําพุก นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

196 นางสาว อาภาศรี จันทรา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

197 นางสาว เวสิยา เรขะรุจิ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

198 นาย ณัฐวุฒิ ปานานนท เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

199 นางสาว ดวงกมล อมรปยะกฤษฐ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทต. บางเกา ชะอํา เพชรบุรี

200 นาย พรฉัตร ศุภสินชัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. วังไคร ทายาง เพชรบุรี

201 นางสาว จารุวรรณ สิงหา ครูผูชวย  - ทต. ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ

202 นางสาว ปุณญิสา ฝงสระ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. หวยสะแก เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

203 วาที่รอยตรีหญิง สุรียฉาย เจริญทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ซับสมบูรณ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

204 นางสาว สกุลรัตน พิกุลทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วังโบสถ หนองไผ เพชรบูรณ

205 นาย ภิชาติ ศรีระพรหม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. วังโบสถ หนองไผ เพชรบูรณ

206 นางสาว พิชญสินี กรุงทวี ครูผูชวย  - อบต. สักหลง หลมสัก เพชรบูรณ

207 นาย ธนวัฒน บุญตุโล นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. กมลา กะทู ภูเก็ต

208 นางสาว จิรนันท โกศล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

209 นางสาว จารุณี ศรีกลับ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

210 นาย นพพงษ จิตหาญ นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

211 นาย กมนดนัย โพธิ์ระพัฒน นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

212 นาย ธนชัย ประสมหงษ นายชางสํารวจ  ปฏิบัติงาน อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

213 นางสาว ปรินทรญาดา มั่งค่ัง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

214 นางสาว อภิญญา โพธิ์ระพัฒน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

215 วาที่รอยตรีหญิง จินตนา ทองชวย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. เบตง เบตง ยะลา

216 นางสาว วรัชยา แกวขอมดี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. เบตง เบตง ยะลา

217 นางสาว วรัญญา รัตนชัยนนท เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. เบตง เบตง ยะลา

218 นางสาว รัตนา โทบุรี นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบต. อัยเยอรเวง เบตง ยะลา

219 นาย นิพนธ ล่ําสัน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

220 นางสาว ณัฐนิชา ชิตอักษร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

221 นางสาว ศิริพรรณ สุขเสริม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บานเพ เมืองระยอง ระยอง

222 นางสาว ธนิสรา  เชื้อชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บอกระดาน ปากทอ ราชบุรี

223 นางสาว สิริวรรณ คําสวาย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางโตนด โพธาราม ราชบุรี

224 นางสาว อําไพพรรณ เจริญยิ่งสุขจินดา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เขาแรง เมืองราชบุรี ราชบุรี
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225 นางสาว แกมกมล กลาการนา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี

226 นาย พลวิชญ โปรงเจริญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บานทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี

227 นางสาว ภัทราภรณ รัตนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. บานทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี

228 นางสาว ธีรนาฏ ลี้สกุล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี

229 นาย วัชรากร ภักดิ์ปาน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี

230 นาย วรพล เย็นสําราญ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี

231 นางสาว มินฬิยา ใจยืน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี

232 นาย ชญานิน ศรีขาว นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี

233 นางสาว อรทัย ตัวลือ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. แจซอน เมืองปาน ลําปาง

234 นางสาว กชกร เบาใจ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. แจซอน เมืองปาน ลําปาง

235 นางสาว สาวิตรี นันตะกูล เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. เมืองปาน เมืองปาน ลําปาง

236 นางสาว อัญธิกา ขัดธิพงษ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. เมืองปาน เมืองปาน ลําปาง

237 นาง ชุติมา ทองแกว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ

238 นางสาว จันทรศิริ เจริญไชย นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. อินทรแปลง วานรนิวาส สกลนคร

239 นางสาว อิสยาพร หาญมนตรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร

240 นางสาว คาลีนา เบ็ญโกบ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. คลองกวาง นาทวี สงขลา

241 นางสาว รุสมี ดอละ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทับชาง นาทวี สงขลา

242 นาย ณัฐวุฒิ คงชู เจาพนักงานประปา  ปฏิบัติงาน อบต. ทับชาง นาทวี สงขลา

243 นางสาว นุชศรา ไพบูลยสมบัติ สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทต. ปริก สะเดา สงขลา

244 นางสาว จริญญา แกวไชยศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สะเดา สะเดา สงขลา

245 นาย ปาณิสรา ขุนชํานาญ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

246 นางสาว นภัสกร แพละออง นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ

247 นาย วรวัตร ศรีเครือแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ

248 นางสาว อมรรัตน สิทธิเดช เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

249 นาย บรรพต หุนเกา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

250 นางสาว พรทิพย สุทินศรี นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ

251 นางสาว ปณฑิตา พรหมชาติ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

252 นางสาว สิริยากร ชาติงาม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

253 นาย ภาคภูมิ เฉลยภาพ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

254 นาย สุรสิทธิ์ ติดมา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

255 นาย วชิรพันธ บุญแท เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

256 นาย วิชัย สุขโสภา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
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257 นางสาว ปาลิตา โสดาลี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว

258 นางสาว พัชราพรรณ จิตสวาง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว

259 นางสาว กรัณฑรัตน สําเร็จ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว

260 นางสาว อรัญญา เหล็กเพชร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

261 นางสาว กนกวรรณ งามผอง เจาพนักงานการคลัง  ปฏิบัติงาน ทม. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

262 นางสาว พรรณี ใจหาว นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ดาวเรือง เมืองสระบุรี สระบุรี

263 นาย ธีระศักดิ์ ระยะวรรณ นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ อบต. ดาวเรือง เมืองสระบุรี สระบุรี

264 นาย จักรกฤษณ ศรีพรหม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี

265 นางสาว ฐปนีย เวกอรุณ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี

266 นางสาว เคียงขวัญ ลี้ไพบูลย เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย

267 นางสาว สุพัตรา มูลสังข เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย

268 นางสาว ภัทรภร ภูมิภัทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

269 นางสาว ธิดารัตน ไชยณรงค เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

270 นางสาว ณัฐปภัสร ดวงทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

271 นางสาว ฟาดีละ แกสมาน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

272 นางสาว ภาวิดา นิยมทอง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

273 นาย ธนิต รูปขันธ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

274 นางสาว สุกฤตา ปญญาสม เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

275 นาย ศิวะ ขวาของ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

276 นางสาว กิติมา ศรีสุมาตย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

277 นางสาว ศุภนันท กิติปญญา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

278 นางสาว ประไพจิตร ศรีกงพาน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

279 นางสาว จีรนันท นิลกําเนิด นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย

280 นางสาว ดรุณี ศรีสุมาตย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บานหมอ ศรีเชียงใหม หนองคาย

281 นาง พิมพจันทร วงสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แกงไก สังคม หนองคาย

282 นางสาว ภานุชนาถ ขันแกว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานมวง สังคม หนองคาย

283 นางสาว ธารดา บุญสาย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานมวง สังคม หนองคาย

284 นาย ฉัตรชัย จันทรสงเคราะห นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. กุดดู โนนสัง หนองบัวลําภู

285 นางสาว อนุธิดา เพาะเจาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานถิ่น โนนสัง หนองบัวลําภู

286 นางสาว เกวลี นิยม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลําภู

287 นางสาว ธาริดา สุทธิแพทย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองบัว เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

288 นางสาว สุชาวดี ออนศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. องครักษ โพธิ์ทอง อางทอง
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289 นางสาว บุษบา เชื้อเมืองแสน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองหัวคู บานผือ อุดรธานี

290 นาย รัชชานนท ลือนาม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองหัวคู บานผือ อุดรธานี

291 นาง บุนยนุช สอนไธสง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หนองหัวคู บานผือ อุดรธานี

292 นาย ณัฐพงศ หลาวงศ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองหัวคู บานผือ อุดรธานี

293 นาย ปาณวัฒณ พรโสม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ

294 นางสาว เบญจมาศ โสภะถา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. สมสะอาด เดชอุดม 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 ่111  

อบรมระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 111 
(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) 

 


