




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว ฐิติรัตน จิตรา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่

2 นางสาว สาวิณี ชินคํา ครูผูชวย  - อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 นางสาว วารุณรัตน กลัดเขียว ครูผูชวย  - อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

4 นางสาว วิภาดา คํามณีจันทร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

5 นางสาว ชลิวรรณ ปราบไพรี ครูผูชวย  - อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

6 นาง อุทัยวรรณ แสบงบาล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เหลาไฮงาม กุฉินารายณ กาฬสินธุ

7 นาย อนุลักษณ กลัดสี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. ระหาน บึงสามัคคี กําแพงเพชร

8 นางสาว ศิริยากร แสงภารา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน

9 นาย เขมชาติ บุญมา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ซํายาง สีชมพู ขอนแกน

10 นาย เจตตริน สุภาพรอด นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. พวา แกงหางแมว จันทบุรี

11 นางสาว ชุติมา อุทัยรัตน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

12 นางสาว สุดารัชน ชิตชลธาร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

13 นาย ทศวรรษ คําพิลัง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

14 นางสาว ณัฐพัชญ ดําสุวรรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

15 นางสาว สุวรรณา มิ่งจงเจริญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

16 นาย ทรงพล ประเสริฐศรี นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี

17 นางสาว ปาณิสรา ตั๊นงาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี

18 นาย กฤษณะ วันทา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางกะไชย แหลมสิงห จันทบุรี

19 นางสาว มนตทิพย เกตุเวชสุริยา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองชิ่ม แหลมสิงห จันทบุรี

20 นางสาว เอมิกา หนูชวย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

21 นางสาว สุพัสษร วิบรรณ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

22 นาง รัศมิ์เกลา สิงหภูมิ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

23 นางสาว วรวรรณ กันมณี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. หัวสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

24 วาที่รอยตรี พิศุทธิ์ ตงเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

25 นางสาว สุณัฐชา จันหมาด นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

26 นางสาว ปณิดา รังสิโย นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

27 นางสาว ปวีณา เดชนอก นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

28 นางสาว ศิริวรรณ พรอินทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

29 นาย ฐากูร ถาพร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

30 วาที่รอยตรี ธภกฤศ จันทสโร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เขาไมแกว บางละมุง ชลบุรี

31 นางสาว กิตติมา ดีประชา นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

32 นางสาว ธาวินี บุญกอ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 115

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 9 - 13 มกราคม 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นางสาว ชัชญาภา กาวีจันทร เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

34 นางสาว ภัคภัทรภร ขุมทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี

35 นางสาว ซารีนา หลังชาย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี

36 นาง สุนิสา แกวพูน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี

37 นาย วิรุต หอมกลิ่น นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. เขตรอุดมศักด์ิ สัตหีบ ชลบุรี

38 นาย ปริญญา ศิริพร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. เขตรอุดมศักด์ิ สัตหีบ ชลบุรี

39 นาย ทักษิณ พึ่งนุม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

40 นาย ทศพล รอดพุม นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

41 นาย สุริยชัย พลอยภู นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

42 นางสาว นันทา มะลิทอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บอแร วัดสิงห ชัยนาท

43 นางสาว ภรณวิมญชุ ศิลาพันธุ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บอแร วัดสิงห ชัยนาท

44 นางสาว จิราภรณ สุปญโญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย

45 นางสาว สุพรรณี นันตา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ตับเตา เทิง เชียงราย

46 นางสาว อัมพร ปญญาแดง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานทับ แมแจม เชียงใหม

47 นาย อภิชาติ ยาสมุทร เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม

48 นาย ปฏิวัติ รัตนเมือง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. นาเกียน อมกอย เชียงใหม

49 นาง เบญจมาศ มาสง ครูผูชวย  - ทม. กันตัง กันตัง ตรัง

50 นางสาว บัณฑิตา รัตนพิบูลย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ควนปริง เมืองตรัง ตรัง

51 นาย สําราญ เรืองรักษ นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

52 นางสาว นิรันตรี ทองภูเวียง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก

53 นางสาว ปาริฉัตร สรรวัจนา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สาริกา เมืองนครนายก นครนายก

54 นาย ณเรนทรฤทธิ์ สุขเจริญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สาริกา เมืองนครนายก นครนายก

55 นางสาว จุฬาลักษณ ศรีอุนศรี นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม

56 นาย ภูวดล ชัยศิลปชีวะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม

57 นางสาว ธนภรณ ลิบลับ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางไทรปา บางเลน นครปฐม

58 นางสาว ภัคธีมาณ วงษทาสี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางหลวง บางเลน นครปฐม

59 นางสาว รัชวิน ภูธรวงศ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนเตย นาทม นครพนม

60 นาย พนม เทพสกุล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. นาทม นาทม นครพนม

61 นางสาว กาญจนา สงเคราะห นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนองซน นาทม นครพนม

62 นางสาว เกวลิน ซองศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองซน นาทม นครพนม

63 นาย ทักษิณ วิเศษอักษร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองซน นาทม นครพนม

64 วาที่รอยตรีหญิง รวิวรรณ เรืองวรบูรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองซน นาทม นครพนม
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65 นางสาว พรนิภา ราชรองชัย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาหวา นาหวา นครพนม

66 นางสาว นุชธิตา อุสาพรหม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นาหวา นาหวา นครพนม

67 นางสาว อัจฉรา ทิพวัง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานคอ โพนสวรรค นครพนม

68 นางสาว นิลรดา พื้นหัวสระ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โพธิ์ตาก เมืองนครพนม นครพนม

69 นางสาว วันวิสา อมาตยเสนา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. โคกไทย ปกธงชัย นครราชสีมา

70 นาย เดชนันท จันทรยางชอง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ทัพรั้ง พระทองคํา นครราชสีมา

71 นางสาว อทิตาภรณ หนูขาว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สามตําบล จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช

72 นางสาว นิภาพร ชอุมพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช

73 นาง สาตีนา ทิพรัตน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

74 นางสาว วิลาสินี สังขรัตนพันธ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช

75 นางสาว กมลสิริ ชูชัย เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช

76 นางสาว สุพัตรา ลือชาการ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช

77 นางสาว ชนกานต ปกเกตุ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค

78 นางสาว รัตติยา ชัยดรุณ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค

79 นางสาว บุณฑริกา ดําสุวรรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ขุนศรี ไทรนอย นนทบุรี

80 นาย อนุสรณ แซจัน นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. คลองขวาง ไทรนอย นนทบุรี

81 นางสาว ชลธิชา ปราบสูงเนิน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คลองขวาง ไทรนอย นนทบุรี

82 นางสาว ดุลยาพร คุณารักษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองขวาง ไทรนอย นนทบุรี

83 นางสาว กนกธร แกวพวง ครูผูชวย  - ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

84 นางสาว พิทยาภรณ แกวใส ครูผูชวย  - ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

85 นาย นัฐพงค ศาลารัตน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ลําโพ บางบัวทอง นนทบุรี

86 นางสาว สิริวรรณ แจงคําขํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บางมวง บางใหญ นนทบุรี

87 นางสาว ปุญชญา แสงสวาง เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. บางมวง บางใหญ นนทบุรี

88 นาย ชัชชัย ทองชาติ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. บางใหญ บางใหญ นนทบุรี

89 นาย อรรถพล ดารา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

90 นางสาว จันจิรา มีแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี

91 นาย ปณณวิชญ แกวใส เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี

92 นางสาว ภัณฑิรา ศรีนิวรณ เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทม. ตากใบ ตากใบ นราธิวาส

93 นาย ตวนอูลูมุดดีน กูมูดอ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส

94 นาย จิรายุส สุดหลา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. นาน เมืองนาน นาน

95 นางสาว เบญจมาศ ยาวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ยอด สองแคว นาน

96 นางสาว นภัสรา สมศิริพิทักษ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
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97 นางสาว ชญาณี ศรีหะมงคล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

98 นางสาว พิมผกา แสนชัย นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

99 นางสาว ยุพาพร ลือจันดา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

100 นาง เกษร พลมั่น นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

101 นางสาว ธัญญารินทร โฮมแพน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. นางรอง นางรอง บุรีรัมย

102 นางสาว ปรียารัตน หมวดประโคน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานไทร ประโคนชัย บุรีรัมย

103 นางสาว ชดายุ สารานุรักษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี

104 นางสาว ฤกษวดี ระถะการ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี

105 นางสาว สุกานดา ศรีวะปะ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี

106 นางสาว เอื้อมพร เชาวลิต เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี

107 นางสาว ศรัญญา บิสลาม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

108 นางสาว สุนารี หุมอาจ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี

109 นางสาว เกศวราภรณ กาบจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นพรัตน หนองเสือ ปทุมธานี

110 นาย เทพฤทธิ์ ทองนพคุณ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นพรัตน หนองเสือ ปทุมธานี

111 นาย เทพฤทธิ์ ทองนพคุณ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นพรัตน หนองเสือ ปทุมธานี

112 นางสาว สุนิศา สีวัง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

113 นางสาว นิศารัตน ใจมั่น เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

114 นางสาว สุวรรณา บุญรักษ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

115 นาย ลอนชัย จันทะแค นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บางพลวง บานสราง ปราจีนบุรี

116 นางสาว อุษณีย จีนโดน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางพลวง บานสราง ปราจีนบุรี

117 นางสาว วิภาวรรณ จันทเณร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี

118 นางสาว ชิตชเนตร บุญเฉลียว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

119 นางสาว รีทิส ยูโซะ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. พอมิ่ง ปะนาเระ ปตตานี

120 นางสาว วราพัชร บุตรจีน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. พอมิ่ง ปะนาเระ ปตตานี

121 นางสาว ปรียานุช มูสิกชาติ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. พอมิ่ง ปะนาเระ ปตตานี

122 นางสาว ธิดารัตน เทียมรัตน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กอลํา ยะรัง ปตตานี

123 นาย อรรถวุฒิ ไกรมงคล นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

124 นาย จํารัส คํานนท เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

125 นาย สาโรจน ทองภามี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

126 นางสาว กฤตชญา รุยปริง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

127 นางสาว ญาณิศา แปงทา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

128 นางสาว นริศรา ทองงาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
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129 นาย พงศธิป หลวงเทพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ขาวงาม วังนอย พระนครศรีอยุธยา

130 นางสาว นิภารัตน ทองชู นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. วังจุฬา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

131 วาที่รอยตรี พงศธร ตันฮะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. วังจุฬา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

132 นางสาว อนัญญา วณิชชานนท เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา

133 นางสาว มณีรัตน ชาติสิริพิทักษกุล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา

134 นางสาว สุชาดา ปาทะรัตน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง

135 นางสาว มณีฉาย  อวมคุม นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บานนอย โพทะเล พิจิตร

136 นางสาว กัญญารัตน สุขศรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานนอย โพทะเล พิจิตร

137 นางสาว บุษกร ทินนารัมย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานนอย โพทะเล พิจิตร

138 นางสาว สุกัญญา ชํานาญปน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก

139 นาง วันเพ็ญ โทจําปา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก

140 นางสาว ดาริกา ปองโค นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก

141 นางสาว ดวงพร รัตนพรม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก

142 นางสาว วสุนธรา ชื่นมอญ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. วังน้ําคู เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

143 นางสาว ภัทรวดี ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ดินทอง วังทอง พิษณุโลก

144 นางสาว ออมฤทัย ลานพลแสน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก

145 นางสาว ภัสสร นาจะหมื่น นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วังทอง วังทอง พิษณุโลก

146 นางสาว วรารัตน สังสุทธิ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. วังทอง วังทอง พิษณุโลก

147 นางสาว รภัสสรณ พรหมทา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. คันโชง วัดโบสถ พิษณุโลก

148 นางสาว จิราภรณ สุขสวัสดิ์ ครูผูชวย  - ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

149 นางสาว เพชรลดา บัวหลวง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บางเกา ชะอํา เพชรบุรี

150 นางสาว ศรันยภัทร สุขจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. วังหิน วังโปง เพชรบูรณ

151 นาย อมรชัย บาลโสง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ซับสมบูรณ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

152 นางสาว สกุณา เดชะผล ครูผูชวย  - ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

153 นางสาว ฉัตรชนก ภูสถาน นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

154 นางสาว ธิดารัตน สาเพ็ง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทาดวง หนองไผ เพชรบูรณ

155 นางสาว กาณญฐิญาค ภูดวงจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาดวง หนองไผ เพชรบูรณ

156 นาย อนุชา หมูมาก เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาดวง หนองไผ เพชรบูรณ

157 นางสาว วิภาลักษณ ทองออน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทาแดง หนองไผ เพชรบูรณ

158 นาย กิตติภณ หิรัญทัศน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ทาแดง หนองไผ เพชรบูรณ

159 นาย ศุภกร คตวงค นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ทาแดง หนองไผ เพชรบูรณ

160 นาย วุฒิชัย วาริน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาแดง หนองไผ เพชรบูรณ
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161 นาง ศิริธร ชวยสง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต

162 นางสาว อนุสรา ณฤทธิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต

163 นางสาว กัลยกร นะหนู เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต

164 นาย ปยะพงษ นาคประดิษฐ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต

165 นาย ตะวัน โชติวรนานนท นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต

166 นางสาว พัทธนันท พรหมณี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

167 นางสาว จิตติมา สิทธิการ นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

168 นางสาว อาวดี แกนบุญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

169 นาง รุจิรา นนทเข็มพรม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

170 นาง พัชราภรณ วรรณพานิชย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร

171 นาย เดนชัย ทองสม เจาพนักงานประปา  ปฏิบัติงาน ทต. หองแซง เลิงนกทา ยโสธร

172 นาง นฤชล มิ่งไชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ยางคํา โพนทราย รอยเอ็ด

173 นางสาว วราลักษณ วรรณพราหมณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. พรมสวรรค โพนทอง รอยเอ็ด

174 นาง นฤมล อุทรดัน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด

175 นาง นุชนภา หวยทราย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด

176 นางสาว สุกัญญา สังขประพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บางริ้น เมืองระนอง ระนอง

177 นางสาว กรรณิการ เสนอินทร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. บางริ้น เมืองระนอง ระนอง

178 นาง นันทนภัส ขุนจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

179 นางสาว สุจิตรา ประชุมทอง เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง

180 นางสาว อารีย อารีรพ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. ทาผา บานโปง ราชบุรี

181 นางสาว ชาลิสา รชตะวณิชย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. ทาผา บานโปง ราชบุรี

182 นางสาว กนกวรรณ คํามงคล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เขาพระยาเดินธง พัฒนานิคม ลพบุรี

183 นางสาว ชลดา เพ็งพันธุ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เขาพระยาเดินธง พัฒนานิคม ลพบุรี

184 นางสาว นริศรา ศรียางค นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ ทต. เขาพระยาเดินธง พัฒนานิคม ลพบุรี

185 นาย ธนกฤต เมืองรักษา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. เขาพระยาเดินธง พัฒนานิคม ลพบุรี

186 นางสาว กันตฤทัย เปยสุ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

187 นางสาว โสภิต พรมมา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

188 นางสาว แพรวนภา แพงวงษ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ทาชางคลอง ผาขาว เลย

189 นางสาว ธิยากรณ พรมสุรี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร

190 นาย ชลวัฒน ภูอาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร

191 นางสาว ไอลดา พลไชย เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร

192 นางสาว นทภร สุวรรณรัตน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. นาทวี นาทวี สงขลา
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193 นาย ชนาธิป หวานแกว นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา

194 นาย เพทาย ดวงดํา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงพอ สะบายอย สงขลา

195 นางสาว ปริศนา จันสองแกว เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทม. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา

196 นาย ธีรพัฒน รักสัตย นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทม. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา

197 นาย ชินกฤษณ ไชยโกวิท นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

198 วาที่รอยตรีหญิง ซอฟยะฮ หมัดเตย็บ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานควน เมืองสตูล สตูล

199 นางสาว ฮานานี่ ดาแลหมัน เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน อบต. บานควน เมืองสตูล สตูล

200 นาง ปยนุช ไชยสง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองนิยมยาตรา บางบอ สมุทรปราการ

201 นางสาว ฐานิยา หนวยแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ

202 นางสาว สาวิตรี สอนสะอาด เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ

203 นาง จุรี ชูรักษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ

204 นางสาว ภัทราภรณ คําน้ําเที่ยง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. บางปลา บางพลี สมุทรปราการ

205 วาที่รอยตรี สุขุม โพธิบุตร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ

206 นางสาว พัชรินทร ทองขํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ

207 นางสาว ภัทริน เลอศักดิ์ประสิทธิ์ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ

208 นางสาว อนุสรา ไผพรม นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ

209 นางสาว อารีรัตน บัวธรรมบูชา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ

210 นางสาว จุฑามาศ ธรรมศร เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ

211 นางสาว ณัฐติญา เภรัภาส เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

212 นางสาว พิชามญชุ บวงเงิน เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

213 นางสาว นิภาพร สมาจุน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

214 นางสาว ศศินภา โสภารัตน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

215 นางสาว นวรัตน อินทรปาน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

216 นาย ปรียะวัฒน นทีสรรพวุฒิ เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

217 นางสาว ไอลดา จันทรเงิน นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

218 นาย ณัฐกิต บุญมาก นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

219 นาย ภาณุเดช กาญจนกันติกุล นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

220 นางสาว ภูษณิศา กิ้มขู นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

221 นาย ยงยุทธ แดงบัว นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

222 นางสาว พัชรินทร ราสา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

223 นางสาว กนกพร อุนอบ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. พันทายนรสิงห เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

224 นางสาว ชลิตา เทวีพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หินซอน แกงคอย สระบุรี
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225 นางสาว เภทาย เข็มนาค เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

226 วาที่รอยตรีหญิง อนุสรา ผิวสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

227 นางสาว ณัฎฐณิชา ละอองปลิว นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

228 นางสาว ชวิศา บัวชื่น นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ไผต่ํา หนองแค สระบุรี

229 นาย ทักษิณ อูนอก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองนาก หนองแค สระบุรี

230 นางสาว ศิริลักษณ วงษขอม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองนาก หนองแค สระบุรี

231 นางสาว สุนิดา พุมโต เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. น้ําตาล อินทรบุรี สิงหบุรี

232 นางสาว ณลิยา จันทรสุข นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

233 นางสาว ภรณชณก โพธิ์ทอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองสาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

234 นางสาว วาสินี มณีวงษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี

235 นาย พรประสิทธ์ิ วะนาชัย นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี

236 นางสาว นิรัชดา ทวีศรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี

237 นางสาว สุภาวดี สาริบุตร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี

238 นางสาว ทรรศนกมล ลาซา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี

239 นางสาว เสาวลักษณ ก่ํามอญ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

240 นาย พลภัทร จันทรัตน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางงาม ศรีประจันต สุพรรณบุรี

241 นางสาว กัญญาภัทร ทองมี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางตาเถร สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

242 นาย ปยะพงษ พิทักษกาญจนนท นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บางตาเถร สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

243 นาย วิทวัฒน วรรณแสง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางตาเถร สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

244 นาย อรรถพล นพอุดมพันธุ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

245 นางสาว ธารทิพย โสตทิพย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หัวโพธิ์ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

246 นางสาว จิรปรียา แกวขาว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หัวโพธิ์ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

247 นางสาว ณัฐชยา โนชัย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ยุงทะลาย อูทอง สุพรรณบุรี

248 นางสาว สุดาวดี สุดขาว นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บานนา บานนาเดิม สุราษฎรธานี

249 นางสาว สุธินันท จันทรใหม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี

250 นางสาว ชฎาภรณ เกศมี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี

251 นางสาว อรอุมา  ชนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คลองศก พนม สุราษฎรธานี

252 นางสาว โสริญา วิชัยดิษฐ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรธานี

253 นางสาว ดารารัตน สงเคราะห นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ดาน กาบเชิง สุรินทร

254 นาย ปรมินทร อุนญาติ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ดาน กาบเชิง สุรินทร

255 นางสาว พรรณิภา มวงมนตรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เขวาสินรินทร เขวาสินรินทร สุรินทร

256 นางสาว วิมลรัตน โคตสมบัติ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร
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257 นางสาว ปาริชาติ มูลเมือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย

258 นาย ศักดา ทองคํา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย

259 นางสาว จีราภรณ สุพันธะ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. ปาไมงาม เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

260 นางสาว สาวิตรี พาดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ปาไมงาม เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

261 นางสาว นันพิยา  วงศราช นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ปาไมงาม เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

262 นางสาว พัชรินทร วิเศษอักษร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

263 นาย วันชัย ยะเคหัง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

264 นางสาว กัญญารัตน นกแยม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เทวราช ไชโย อางทอง

265 นางสาว จิราพร ทาวลา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นรสิงห ปาโมก อางทอง

266 นางสาว กนกวรรณ บุณยะบูรณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. มวงคัน โพธิ์ทอง อางทอง

267 นาย อภินันท ฉิมยอย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. มวงคัน โพธิ์ทอง อางทอง

268 นางสาว ขนิษฐา พุมสถิตย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. โพธิ์มวงพันธ สามโก อางทอง

269 นางสาว สุนิสา โคตรโมลี เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี

270 นาย ธนิต บุญประวัติ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี

271 นางสาว เพ็ญพร เประกันยา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เชียงดา สรางคอม อุดรธานี

272 นางสาว อภิญญา จินดาหอม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี

273 นาง วิมลวรรณ แสงตะวัน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

274 นางสาว บังอร แจงทนงค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. น้ําซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

275 นางสาว บุญญารัตน อุปชฌาย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
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ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนขาราชการและ
ลูกจางของกรม ยกเวนการพัฒนาขาราชการระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป รวมถึงการปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

 ๑.๒ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นพิจารณาเห็นวา
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะเปนทรัพยากรภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ไปสูเปาหมายและทําหนาที่สนองตอบความตองการของประชาชนตอไปไดในอนาคต ดังนั้น จะตองปลูกฝง
ปรัชญาการเปนขาราชการทองถิ่นที่ดี ความรูในระเบียบแบบแผนของทางราชการ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ หลักการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม สมรรถนะหลักและทักษะที่จําเปน ตาม
ตําแหนงและสายงาน รวมถึงเรื่องวินัยของขาราชการ ใหกับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมใน
การนี้ จึงไดมีการจัดทําหลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาหลอหลอมใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม มีคานิยมองคความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่พึงประสงคในภาพรวม 

๒. วัตถุประสงค 
  ๒.๑เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมีความรู ความเขาใจแบบแผนในการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปสูการปฏิบัติงานและรวมมือในการดําเนินงาน
ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 

 ๒.๒เพื่อปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดีใหขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น เกิดจิตสํานึกราชการในการมีวินัย การทํางานเปนทีม ความสามัคคี การทํางานเพื่อประชาชนและ
การใหบริการประชาชน 

 ๒.๓เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมีความรู ความเขาใจในคุณธรรมและ
จริยธรรม จรรยาขาราชการที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 ๒.๔เพ่ือใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมีความรูและเขาใจในระบบงาน และ 
ระเบียบกฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๕เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 

/๓. หลักสูตร... 
 
 



      -๒- 

๓. หลักสูตรและระยะเวลาฝกอบรม ๕ วัน จํานวน ๔ หมวด จํานวน ๑๑ วิชา ๓๓ชั่วโมง 

หมวด ชื่อวิชา 
จํานวน 
(ชม.) 

หมวดวิชา
พื้นฐาน 
๓วิชา ๙ ชม. 

๑. วิชา กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๑ ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติกับทิศทางการพัฒนาทองถิ่น 
๒.วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบการบริหารราชการแผนดิน 
๓. วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

หมวดวิชา 
ศาสตรพระราชา
๑ วิชา ๓ ชม. 

๑. วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตรสูความสําเร็จที่ยั่งยืน ๓ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
๕ วิชา ๑๕ชม. 

๑.วิชาระเบียบการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
๒.วิชาการบริหารงานบุคคลสิทธิและสวัสดิการขาราชการสวนทองถิ่น 
๓.วิชาจรรยาบรรณและวินัยขาราชการสวนทองถิ่น 
๔.วิชาระเบียบงานสารบรรณ หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ  
๕. วิชา ระเบียบการแตงกายขาราชการ และงานพิธีการตางๆ ที่ควรรู 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

หมวดวิชาเสริม 
๒วิชา ๖ ชม. 

๑. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 
๒. วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

๓ 
๓ 

๔. กลุมเปาหมาย  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม  

๕. สถานที่ดําเนินการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หรือ ตามภูมิภาคตางๆ 

๖. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๖.๑ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น มีความรู ความเขาใจแบบแผนในการทํางานของ                 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมสงเสริม                    
การปกครองทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไปสูการปฏิบัติงานและรวมมือในการดําเนินงานระหวาง
สวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน 
 ๖.๒ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น มีจิตสํานึกราชการในการมีวินัย การทํางานเปนทีม               
ความสามัคคี การทํางานเพื่อประชาชน และการใหบริการประชาชน 

 ๖.๓ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจในคุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยาขาราชการที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 ๖.๔ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีความรูและเขาใจในระบบงาน และระเบียบ
กฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ   

 ๖.๕ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 
 



 
หลักสูตร “ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม” 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

หมายเหตุ:  1.) เวลา 06.00 - 08.00 น. อาหารเชา  
    2.) เวลา ๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารวาง 
    3.) เวลา ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารวาง 
    4.) กําหนดการฝกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

เวลา 
วัน ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

 

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  
และการเตรียมความพรอม 

วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ 
 

วันที่ ๒ 

 

วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น ตามระเบียบการบริหาร

ราชการแผนดิน 
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วิชา ระเบียบการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 

วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

 
วันที่ ๓ 

 

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ  
หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ 

 

วิชา กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๑ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับทิศทาง 

การพัฒนาทองถิ่น 

วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธิ และ
สวัสดิการขาราชการสวนทองถิ่น 

 

วันที่ ๔ 
วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสาร 

ที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
วิชา จรรยาบรรณและวินัยขาราชการ 

สวนทองถิ่น 
 

วิชา ระเบียบการแตงกายขาราชการ  
และงานพิธีการตางๆที่ควรรู 

 

วันที่ ๕ 
วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาสตรสูความสําเร็จที่ยั่งยืน 
 

พิธีปดการศึกษาอบรม/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) 

 


