




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว ปภัชญา เอียดเมือง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่

2 นางสาว กนกอร ดวงจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เขาตอ ปลายพระยา กระบี่

3 นางสาว จริยา ทองจันทร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. เขาตอ ปลายพระยา กระบี่

4 นางสาว ณัฐวดี เสนขํา นักพัฒนาการทองเที่ยว  ปฏิบัติการ อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

5 นาย ทินภัทร มีบุญมาก นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

6 นางสาว ชัชชญา เทพพิพิธ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

7 นาย สมพงษ คงสกุล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี

8 นาย สุรศักดิ์ พันธุโพธิ์ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. แจนแลน กุฉินารายณ กาฬสินธุ

9 นางสาว อัญทิชา พันธุโพธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. คุมเกา เขาวง กาฬสินธุ

10 นางสาว ชญานิษฐ ศรีสวรรค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร

11 นาย วราวุธ ศรีมงคล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา

12 นางสาว ดารณี กุลหลัก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา

13 นางสาว สุพัสษร วิบรรณ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

14 นางสาว เอมิกา หนูชวย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

15 นางสาว กัญญณณัฎฐ ลําน้ําเที่ยง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บึงน้ํารักษ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

16 นางสาว สุจิรา หนูเสน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บึงน้ํารักษ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

17 นางสาว พนิดา การุญ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

18 นางสาว วรัญญา นราฤทธิพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เมืองเกา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

19 นางสาว ชลัลดา นาราษฎร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

20 นางสาว ณัฐชา มะโนขันธ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

21 นางสาว พนัดดา แสงจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

22 นาย อาคม จําใบ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

23 นาย อิทธิพงษ ภัยแคลว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองซ้ําซาก บานบึง ชลบุรี

24 นางสาว นารีรัตน แซปง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองไผแกว บานบึง ชลบุรี

25 นางสาว จุฑามาศ พิทักษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองไผแกว บานบึง ชลบุรี

26 นางสาว ธาวินี ชูโฉม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองไผแกว บานบึง ชลบุรี

27 นาง สุภาพร สินไชย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี

28 นางสาว กฤษณา เกตุอินทร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี

29 นางสาว ประธานพร จําปาพันธุ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานเกา พานทอง ชลบุรี

30 นางสาว เนตรนิภา หมื่นจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานเกา พานทอง ชลบุรี

31 นางสาว ดวงใจ สถาวร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บานเกา พานทอง ชลบุรี

32 นาย ธนกฤต เพียงตา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานเกา พานทอง ชลบุรี

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 117

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 23 - 27 มกราคม 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 23 - 27 มกราคม 2566

ชื่อ - นามสกุล
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33 นางสาว ปริยา เดชเดิม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี

34 นางสาว สาลินี ใจซื่อ เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน ทต. เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี

35 นาย ณัฐพร โอพันกาล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

36 นาย นิรพล พรมศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

37 นาย สุรพร ขุนทองจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

38 นางสาว กฤตยา วิชัยดิษฐ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

39 สิบตรี สมชาติ ชูทอง เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

40 นางสาว อัยยรัศม์ิ ฝนเทียม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางพระ ศรีราชา ชลบุรี

41 นางสาว กัญญาณัฐ นิ่มนวล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางพระ ศรีราชา ชลบุรี

42 นางสาว ณัฐณิชา ชูจีน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เขตรอุดมศักด์ิ สัตหีบ ชลบุรี

43 นางสาว เบญจวรรณ สุขปาน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เขตรอุดมศักด์ิ สัตหีบ ชลบุรี

44 นาย จิรวัฒน ศรีประเสริฐ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เขตรอุดมศักด์ิ สัตหีบ ชลบุรี

45 นางสาว กรรณิการ แสงจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. อูตะเภา มโนรมย ชัยนาท

46 นางสาว ภัทรวรินทร กลอมจิตต นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. อูตะเภา มโนรมย ชัยนาท

47 นางสาว ปาณิสรา จันทรา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

48 นางสาว พุธิตา สกุลโชติ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

49 นางสาว สุชาดา ผูใหญ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สลุย ทาแซะ ชุมพร

50 นาย นิพัฒน บํารุงพล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. มาบอํามฤต ปะทิว ชุมพร

51 นางสาว ณัฐฐินันท  เกิดเขาทะลุ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บานนา เมืองชุมพร ชุมพร

52 นางสาว ชุติกาญจน กลัดพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. สวนแตง ละแม ชุมพร

53 นางสาว สาวินี อินธิมา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เวียงเชียงของ เชียงของ เชียงราย

54 นาย รชฏ วิริยา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย

55 นาย นพดล พรมไชย ครูผูชวย  - ทต. บานเหลา เวียงเชียงรุง เชียงราย

56 นางสาว จีรนันท อุสุยะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สันทราย พราว เชียงใหม

57 นางสาว ศุภรักษ กองแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. สันทราย พราว เชียงใหม

58 นางสาว กัญญวรา อินชู นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. สันทราย พราว เชียงใหม

59 นางสาว พรรณทิพย เหลี่ยมศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. แมแตง แมแตง เชียงใหม

60 นาย กฤษฎา วัฒนกีบุตร นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. สบเปง แมแตง เชียงใหม

61 นางสาว ตรีรักษ อินตัน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สบเปง แมแตง เชียงใหม

62 นางสาว ฐิติกา ทองนาค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. แมริม แมริม เชียงใหม

63 นางสาว ธัญญา ทาโปปน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม

64 นางสาว ปยธิดา นิลมาตย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานนา ปะเหลียน ตรัง
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65 นางสาว นารีรัตน เทพรินทร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง

66 นาย นคร เอิบอาบ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ยกกระบัตร สามเงา ตาก

67 นางสาว นิ่มอนงค ชลชราแสง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก

68 นางสาว รัชนก คันธภูมิ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก

69 นางสาว สลิลรัตน สงวนศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม

70 นางสาว ณฐิณา นอยผล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม

71 นางสาว สรอยสลา ชวกิจวิบูลยสิน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

72 นาย ลิขิต ฤาชัยราม นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. สามผง ศรีสงคราม นครพนม

73 นางสาว วัชรีภรณ เมฆฉิม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. สามผง ศรีสงคราม นครพนม

74 นาย สุธีนันท พรหมทา นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. สามผง ศรีสงคราม นครพนม

75 นางสาว สิริประภาพร เคลือบสูงเนิน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. สามผง ศรีสงคราม นครพนม

76 นางสาว นภัสสร ผลเจริญ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

77 นาง อมร วจีปะสี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

78 นางสาว หนึ่งฤทัย นนทิสิทธิ์ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

79 นางสาว ศกลวรรณ  กาฬออนศรี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

80 นาย ชลิตพงศ ฤาแรง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

81 นางสาว มาลินี แกวพวง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

82 นางสาว ภคพร ปนคํา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

83 นาย พิทักษ ตุลาดิลก นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

84 นางสาว สุวิภา แพงวงษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หัวถนน ทาตะโก นครสวรรค

85 นาย ธนดล ชาญรังสฤษดิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางแกว บรรพตพิสัย นครสวรรค

86 นางสาว ศิริลักษณ  แดงจอหอ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค

87 นางสาว รติรส ศรีสัญญาพานิชย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

88 นางสาว วิริญญา จันทรสีทา ครูผูชวย  - ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

89 นางสาว ศศิโสภา นบนอบ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี

90 นางสาว ญาณภัทร ปรีชา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี

91 นางสาว ณัฐกานต ออนจงไกร นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. บางมวง บางใหญ นนทบุรี

92 นางสาว วิสา เรืองจันที นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. บางมวง บางใหญ นนทบุรี

93 นางสาว ธัญลักษณ ทองมณี เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี

94 นางสาว วารุณี สองนอย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี

95 นาย วีระวัตร ไทรนนทรี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี

96 นางสาว แคทลียา สแลแม นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทม. บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 117

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 23 - 27 มกราคม 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

97 นาย ศิขริน วัชรภิญโญ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี

98 นาย เอกรัตน มีทอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี

99 นางสาว ฮัสนีย หนุนอนันต เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางเลน บางใหญ นนทบุรี

100 นางสาว ชินนภา ทองโสภา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บานใหม บางใหญ นนทบุรี

101 นาย โอฬาร สุพินิจ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. คลองขอย ปากเกร็ด นนทบุรี

102 นาย สํารวย พลจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางตะไนย ปากเกร็ด นนทบุรี

103 นาง วัลลภา บรรจงเมือง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

104 นางสาว ฐิฏาภาฑ บุญสนิท เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

105 วาที่รอยตรีหญิง ธัญญธร อภิบุญกุลภัทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

106 นาย ณัฐพงศ ภูผา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

107 นาย พรพิทักษ รักดี เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

108 นางสาว อรวรรณ หนูเสมียน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

109 นางสาว อันลดา ธารแสนศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

110 นางสาว สุรัตนา ทรัพยสิริสกุล นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

111 นางสาว วนิดา เทียมพระพาย เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

112 นางสาว สุนันรัตน ไพบูลย นักพัฒนาการทองเที่ยว  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

113 นางสาว ผกาวรรณ ยอดราช นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

114 นางสาว สุพิชชา วงศลือชา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

115 นางสาว ปยะนาถ สารธิราช นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ออมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

116 นาง สุภัทรา คําเอ่ียมรัตน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

117 นาย ฉัตรชัย หลากันหา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

118 นางสาว ปยะนุช ปะสัน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

119 นาย เพชรพรหม แสงบํารุง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

120 นางสาว กันยารัตน เกษกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

121 นางสาว ทิพวรรณ รัตนมุณี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

122 นางสาว กมลพันธ ศรีมุณี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

123 นาย เพชรภูมิ แสงบํารุง นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

124 นางสาว อภิสรา แสวงผล นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

125 นางสาว ยิ่งอรุณ บุญรวม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

126 นาย นัทธบวร หวังพราย นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

127 นางสาว ศรินยา หนูอุไร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส

128 นางสาว ขวัญชนก ชวยนุม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
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129 วาที่รอยตรี อดิลัน สันเกาะ เจาพนักงานสวนสาธารณะ  ปฏิบัติงาน ทม. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

130 นางสาว อารีนา ดอเลาะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส

131 นาย ซูไฮมิง  หะยีสือนิ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส

132 นางสาว ลาตีปะ มะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. แวง แวง นราธิวาส

133 นางสาว จิตติมา เรืองรักษ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. แวง แวง นราธิวาส

134 นางสาว ปภาวรินทร ทองสม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. แวง แวง นราธิวาส

135 นางสาว ศลิษา นิลรัตน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส

136 นาง พิชญนันท รัตนทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส

137 นางสาว จุฑารัตน อุปถัมภ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โตะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส

138 นาง เกศินี หวันซิตนาย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. โตะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส

139 นาย คมสัน หมัดสอ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. โตะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส

140 นางสาว นูรซะหรีน อูมา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. โตะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส

141 นางสาว วราภรณ พรอินทร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส

142 นางสาว กมลชนก ถาพร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

143 นาย ปุญญพัฒน เทียนวรรณ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย

144 นาย ณัฐพงศ ชนะดี วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

145 นางสาว เบญจวรรณ คําฟก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

146 นาย ฉัตรชนก เจริญดี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

147 นาย กฤติน นาถวิล นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

148 นาย สุชาครีย สวัสดิ์ศรี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

149 นาย ทักษิณ รวมทรัพย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

150 นาย จักรพงษ ดีงาม วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

151 นางสาว ศิริรัตน บุญฤทธิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

152 นางสาว สุภาภรณ บุญแกว นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บึงทองหลาง ลําลูกกา ปทุมธานี

153 นาย ชณัฐธัญนพ เสริมสิน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

154 นางสาว พลอยชมพู เมฆไหวธนกิจ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

155 นาย ธาดา ตาตะนุต นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

156 นางสาว ประภาพรรณ มาระสิน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

157 นางสาว อริสา สุปมา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ลาดตะเคียน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

158 นาย สราวุฒิ ละศรีจันทร นักผังเมือง  ปฏิบัติการ อบต. ลาดตะเคียน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

159 นางสาว รัตนา อาวลึกเหนือ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

160 นางสาว นวิยา ศรีงาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
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161 สิบเอก เสกสรร ผองแผว นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

162 นางสาว สุธิดา หนูขาว เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

163 นางสาว วงศนภา ใจหาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ไผชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

164 นางสาว อภิสรา จารง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ตะโละแมะนา ทุงยางแดง ปตตานี

165 นางสาว อทัยทิพย ชุมชู เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตะโละแมะนา ทุงยางแดง ปตตานี

166 นาย กิตติพันธ ทองดี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ลาดน้ําเค็ม ผักไห พระนครศรีอยุธยา

167 นาย ภูริชณุพงศ วังลึก นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

168 นาย ธนพล ทองมุสิก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เหล กะปง พังงา

169 นาย กิตติชัย บํารุงภักดิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เหล กะปง พังงา

170 นางสาว สุภารัตน ทองหนู นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เหล กะปง พังงา

171 นางสาว สุนันทา คงตุก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ถ้ํา ตะก่ัวทุง พังงา

172 นางสาว สุวิมล เพชรนก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาอยู ตะก่ัวทุง พังงา

173 นาย ธีระวัฒน สวนกูล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางนายสี ตะก่ัวปา พังงา

174 นางสาว ปฐมาวดี อุทัชกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางทอง ทายเหมือง พังงา

175 นางสาว สุทิชา บุญโน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บางทอง ทายเหมือง พังงา

176 นางสาว บุณยาพร ชิดละกะ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

177 นางสาว พัชรินทร นพรัตน นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

178 นางสาว อมรรัตน พรหมบุญทอง ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง

179 นาย ธนพล ศุภสร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร

180 วาที่รอยตรี ปยะณัฐ สนธิจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หวยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก

181 วาที่รอยตรี ไพศาล เนตรทิพย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก

182 นางสาว พัชรี พันแตง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี

183 นาย อภิชาติ เหงาวิชัย นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

184 นาง พัชราภรณ วรรณพานิชย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร

185 นางสาว จุฑาพร อุดมกัน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร

186 นางสาว เบญจพร ศรีพนมธร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง

187 นางสาว จันทิมา วิบุลยศิลป นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. น้ําจืด กระบุรี ระนอง

188 นางสาว เจนจิรา เกิดทอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. น้ําจืด กระบุรี ระนอง

189 นาย ณัฐวุฒิ เมืองหมิ้น นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บานนา กะเปอร ระนอง

190 นางสาว อรกัญญา มณีศรี นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

191 นางสาว วันอาทิตย บุญทอง ครูผูชวย  - อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

192 นาง กันยกร แดงสกล ครูผูชวย  - อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง
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193 นางสาว ณัฎฐนิช โอบออม ครูผูชวย  - อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

194 นางสาว ดุษฎี เพชรสถิตย นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

195 นางสาว ธมนธรณ ตันโสภณ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บางแกว ละอุน ระนอง

196 นาย พงศชนะ ขันธุปทม นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. สํานักทอน บานฉาง ระยอง

197 นาย วิชาญ มาศนอก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. สํานักทอน บานฉาง ระยอง

198 นางสาว ขนิษฐา พุมลําเจียก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองเกตุ โคกสําโรง ลพบุรี

199 นางสาว สุมาพร ออกแมน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังเพลิง โคกสําโรง ลพบุรี

200 นางสาว อลิษา บรรเทาว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี

201 นาย ทรงพล โสภาเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี

202 นาย อดิเทพ หนอคําลือ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. โคกสลุด ทาวุง ลพบุรี

203 นางสาว เมธินี จันสีมุย นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ทาสบเสา แมทา ลําพูน

204 นางสาว อารียาณ  จันทรดํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วังใหญ เทพา สงขลา

205 นางสาว ณัฎฐิดา สุขสวัสดิ์ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. วังใหญ เทพา สงขลา

206 นางสาว สุณิสา มุขตา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ตะเครียะ ระโนด สงขลา

207 นาย อภิชาติ สรุโณ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทาบอน ระโนด สงขลา

208 นาย อาริฟ สันนาหู เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา

209 นาย รพิชา กลิ่นสิงห เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

210 นางสาว นัดดา แกวบริสุทธิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

211 นางสาว อินทุกร ใจแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

212 นางสาว อารยา สอดสี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

213 นางสาว สาลิตา สายสิญจน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

214 นางสาว วารี คงนุกูล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

215 นางสาว สุดาภรณ บุญรอด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

216 นางสาว วราภรณ คะตะวงษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

217 นางสาว พัชราภา เอี่ยมสอน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

218 นางสาว อรพิน พัดริม นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

219 นาย อนุสรณ วงษเพ็ชร นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

220 นาย เชาวลิต ผิวออน นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

221 นาย จิตติวัฒน ชินวงศ นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

222 นางสาว วสนันทน สุวรรณปญจศีล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

223 นางสาว จิราภรณ อรนันท นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

224 นางสาว ธัญญามาศ ธงไชย นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
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225 นางสาว ระพีพัฒน ทัศนศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

226 นางสาว ประกายดาว พุมทิพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม

227 นาย ภานุวัส ซิ้มสกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. ทาจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

228 นาย ภาณุพัฒน เกื้อสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ทาจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

229 นางสาว นงลักษณ ระมงคล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ทาจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

230 นางสาว ภัทรธิดา แจงใจ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ทาจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

231 นางสาว เมทินี กําลังทวี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หินซอน แกงคอย สระบุรี

232 นางสาว นิภารัตน พุทธา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หินซอน แกงคอย สระบุรี

233 นาย กอบฤทธิ์ กลางอรัญ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

234 นาย อนุวัต อุตอามาตย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

235 นาย กิตติพงษ ฤทธิ์ทอง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

236 นางสาว รุจิรา ขุนราษฎร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. วังมวง วังมวง สระบุรี

237 นางสาว ธัญญานุช นันทะศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. วังมวง วังมวง สระบุรี

238 นางสาว อรพรรณ พุทธา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. มวงงาม เสาไห สระบุรี

239 นางสาว พีรดา พานทอง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ทองเอน อินทรบุรี สิงหบุรี

240 นางสาว เกวลิน วิศิษฏสุนทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

241 นาย ภาคภูมิ วิเลศ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. วังคัน ดานชาง สุพรรณบุรี

242 นางสาว ณัฐนิชา คงสกุล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. โคกคราม บางปลามา สุพรรณบุรี

243 นางสาว รัญดา เรืองศิริเดช นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. โคกคราม บางปลามา สุพรรณบุรี

244 นางสาว ปุณยนุช ดินจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุรี

245 นางสาว สุนิสา นอยเต็ม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

246 นาย วรรณรัตน สังขแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

247 นาย ศักดิ์นรินทร เพ็ญจํารัส นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

248 นางสาว เสาวนีย เสียงแข็ง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

249 นางสาว คัทยวรรณ ศรีสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

250 นางสาว วิภาวี บุญพา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

251 นาย ณธัญญ เหลาเจริญเกียรติ นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

252 นางสาว นันทนภัส พิมพิฬาร นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทต. ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธานี

253 นางสาว เสาวณีย หลีมานัน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. เสวียด ทาฉาง สุราษฎรธานี

254 นางสาว พิมพธิดา กาญจนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เสวียด ทาฉาง สุราษฎรธานี

255 นาย นวพล ขาวสมุทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

256 นาง ฐิติชญาน  เกิดเนตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี
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257 นางสาว ฮาบีบะ หวังกูหลํา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

258 นางสาว ฐานมาศ ปกษธรสันติ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วัง ทาชนะ สุราษฎรธานี

259 นางสาว พัชรดา บํารุงราษฎร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วัง ทาชนะ สุราษฎรธานี

260 นาย ยศพัทธ ทาศร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี

261 นางสาว ธัญชนก บัวงาม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พลูเถื่อน พนม สุราษฎรธานี

262 นางสาว มูนา ยอดแกวเรือง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. พลูเถื่อน พนม สุราษฎรธานี

263 นางสาว จตุพร สุคตะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

264 นางสาว ศิริพร มีแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

265 นางสาว กมลวรรณ ชวยชู นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

266 นางสาว ภัทราภรณ พรหมอินทร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

267 นาง ทิพยาภรณ สุพรรณ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร

268 นาย จักรพงษ กัญญาประสิทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทต. โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร

269 นาย ชัชพิสิฐ  พินิจงาม นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ ทต. โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร

270 นาย อนุวัฒน ทองสวัสดิ์ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร

271 นางสาว เฟองฟา พูลสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. จรัส บัวเชด สุรินทร

272 นางสาว อรอุมา จําใบ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ตาวัง บัวเชด สุรินทร

273 นางสาว ศุวพร จันทะพิมพ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองหลวง เฝาไร หนองคาย

274 นางสาว สาวิตรี ศรีสุธรรม นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หนองหลวง เฝาไร หนองคาย

275 นางสาว จตุรพร แสนศึก นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. กุดบง โพนพิสัย หนองคาย

276 นางสาว วิรวรรณ สิงหศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. กุดบง โพนพิสัย หนองคาย

277 นางสาว รุงฤดี บัวพันธ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย

278 นาย วันชัย ยะเคหัง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

279 นางสาว อติกานต ศรียศ เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบต. เมืองการุง บานไร อุทัยธานี

280 นางสาว ศุภรัตน แดงจอหอ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ทองหลาง หวยคต อุทัยธานี
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 ๑.๑กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 
๒๕๕๑ กําหนดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีอํานาจหนาที่พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และกําหนดใหสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น มีหนาที่
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) 

 


