




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว กัญญารัตน เกื้อกุลบุตร ครูผูชวย  - ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

2 วาที่รอยตรีหญิง เบญญาภา สมเขาใหญ ครูผูชวย  - ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

3 นางสาว อรุณวดี ดําคงแสง ครูผูชวย  - ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

4 นาง นัยนา สุขดํา ครูผูชวย  - ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

5 นางสาว วราพรรณ เชื้องาม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองกราง บอพลอย กาญจนบุรี

6 นาย อนุพล ทองเหม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองกราง บอพลอย กาญจนบุรี

7 นาย วโรดม มาชวย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองกราง บอพลอย กาญจนบุรี

8 นาย ธนาภัทร รอดยอดสรอย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. หนองกราง บอพลอย กาญจนบุรี

9 นาย ธิญะพนธ สุริวงษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร

10 นางสาว กรวรรณ นารีวงศ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานลาน บานไผ ขอนแกน

11 นางสาว จารุวรรณ เทพจิตร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ตะก่ัวปา หนองสองหอง ขอนแกน

12 นาย ณรงศักดิ์ วันดี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี

13 นางสาว อาทิตยา จันทโชติ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี

14 นางสาว สุภัสสรา ฤทธิ์เลิศ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ทับไทร โปงน้ํารอน จันทบุรี

15 นาย พัทธนันท กาหลิบ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา

16 นางสาว กานตพิชชา พันธะบัวศรี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา

17 นางสาว ศรัญญา ปกธงชัย เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบต. บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา

18 นางสาว สุนิสา มวงศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. โยธะกา บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

19 นาย นราวิชญ งะกูหลัง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. โยธะกา บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

20 นาย กิจจา เกิดแกว นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. โยธะกา บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

21 นาย นิติพนธ สีดา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางวัวคณารักษ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

22 นาง เกตุแกว จันทรเกษม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางวัวคณารักษ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

23 นางสาว มิลตรา  คงควร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองตีนนก บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

24 นาย คณัสนันท อภัยกาวี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. แหลมประดู บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

25 นาง วิภาดา อินสอน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. แหลมประดู บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

26 นาย เจษฏา รุงฤดีชัยมงคล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

27 นางสาว พชรภรณ วุฒิกมลชัย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

28 นาย ศุภกร จันทรชูกลิ่น นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

29 นางสาว พัชริดา ศรีสรรค นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

30 นาย นันทิพัฒน บัวนิล นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

31 นาย ชญานนท เจริญกิตติธรรม นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

32 นางสาว หทัยชนก ศรีโสม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 102

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นางสาว วันวิสาข ศรีทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เมืองใหม ราชสาสน ฉะเชิงเทรา

34 นางสาว สุจิตรา พูลคุม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. มาบไผ บานบึง ชลบุรี

35 นางสาว วิภาดา แสนกันยา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. มาบไผ บานบึง ชลบุรี

36 นาย สรศักดิ์ เมืองสุข นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

37 นางสาว ภัคจิราพัชร อภิวัตนวัชรากุล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บางพระ ศรีราชา ชลบุรี

38 นางสาว อรัญญา ยุบลพันธุ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. เขตรอุดมศักด์ิ สัตหีบ ชลบุรี

39 นางสาว ภรณวิมญชุ ศิลาพันธุ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บอแร วัดสิงห ชัยนาท

40 นางสาว พัชรินทร สุวรรณทัศน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บอแร วัดสิงห ชัยนาท

41 นางสาว นันทา มะลิทอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บอแร วัดสิงห ชัยนาท

42 นางสาว อมรรัตน ศรีเสถียร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. วัดสิงห วัดสิงห ชัยนาท

43 นางสาว พัชรากรณ เพ็ชรมณี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองนอย วัดสิงห ชัยนาท

44 นาย พีระภัทร พานทอง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. หนองนอย วัดสิงห ชัยนาท

45 นาย ศิวะชัย พานทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หนองนอย วัดสิงห ชัยนาท

46 นาง ชนิสรา พิทักษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท

47 นางสาว รัตนกร อุปติ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เดนใหญ หันคา ชัยนาท

48 นาย ณัฐพล วรรณพราหมณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วังไกเถ่ือน หันคา ชัยนาท

49 นาย เกียรติยศ จันทราภรณ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ ทต. บานเดื่อ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

50 นางสาว เกษรา ฉลอม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. สันทรายงาม เทิง เชียงราย

51 นางสาว ณัฐยา บุญถึง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

52 นางสาว นฤมล พูนผล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

53 นางสาว ณัฐชยาพร เตียวตระกูล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

54 นางสาว รัชนีกรณ ไชยเสน นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

55 นาย นพดล อุนอก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

56 นางสาว ศิริญญา อินตะมอย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม

57 นาง ดารา บุญทาวัน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม

58 นาย ณนณ ภัทรพงศพล นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. โปงน้ํารอน ฝาง เชียงใหม

59 นาย เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. โปงน้ํารอน ฝาง เชียงใหม

60 นางสาว ณัฐฌา ทัตเศษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ฮอด ฮอด เชียงใหม

61 นาย วีรพงศ กะหมาย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ฮอด ฮอด เชียงใหม

62 นางสาว เจิดจารี จุลนวล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. อาวตง วังวิเศษ ตรัง

63 นางสาว ปาริษา ขาวพิชัย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. อาวตง วังวิเศษ ตรัง

64 นางสาว สุภาพร เพ็งผอม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง
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65 นางสาว เพ็ญพิชชา เพ็งเซง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง

66 นาย นฤเบศน เอียดจงดี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง

67 นางสาว ไขมุก จันทบุปผา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ดานชุมพล บอไร ตราด

68 นางสาว พัชรินทร พรมบุญชู นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

69 นาง ณัฐดาวรรณ เศรษฐกร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แมทอ เมืองตาก ตาก

70 นางสาว พรพิมล เตาคํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แมทอ เมืองตาก ตาก

71 นาย สุริยนต พลโลกา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. แมทอ เมืองตาก ตาก

72 นาง ดวงเดือน จิตรกลา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แมทอ เมืองตาก ตาก

73 นางสาว นริษา ขัติปญญา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. แมทอ เมืองตาก ตาก

74 นาย สุทิน โมงปราณีต นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก

75 นางสาว ฉันทะนา ยืนนาน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. สาริกา เมืองนครนายก นครนายก

76 นางสาว เสาวลักษณ ทรงศรี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. สาริกา เมืองนครนายก นครนายก

77 นางสาว ชัญญานุช ไกรยสวน เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบต. สาริกา เมืองนครนายก นครนายก

78 นาย นพนันต พรรณราย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. สาริกา เมืองนครนายก นครนายก

79 นาง อรวดี รัตนผลวิสิริ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. สาริกา เมืองนครนายก นครนายก

80 นางสาว จันสีดา หลงนอย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก

81 นางสาว อุดมรัตน ชางนํา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม

82 นาย กิตติ พลทะจักร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม

83 นางสาว กนกวรรณ เลียวตระกูลสุข เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม

84 นางสาว อรุณี คลองรักสัตย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม

85 นาย พัฒนพงศ สีทิศ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

86 นางสาว กวิสรา ภูระหงษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม

87 นาย ขวัญชัย ทุงศรีแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม

88 นาย วทัญู ศรีเมฆ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คลองใหม สามพราน นครปฐม

89 นางสาว หัสสา ปแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ไรขิง สามพราน นครปฐม

90 นาง พัชราภรณ แหวนจะโปะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ไรขิง สามพราน นครปฐม

91 นางสาว พรรณนิภา แกวอุนเรือน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. หนองเทา ทาอุเทน นครพนม

92 นางสาว สุณาพร วงศอุดม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หนองเทา ทาอุเทน นครพนม

93 นาย ธนกร หลอวิริยากุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา

94 นางสาว อินทุอร พลคํา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา

95 นางสาว วารุณี พลีดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ขามสมบูรณ คง นครราชสีมา

96 นางสาว บุษยมาศ โพธิ์กลาง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
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97 นางสาว เอมพิกา หวังค่ํากลาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา

98 นางสาว ปนัดดา จิณรินทร นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา

99 นางสาว ปริญญ อาจหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บัลลังก โนนไทย นครราชสีมา

100 นางสาว ดวงนภา สนิททองหลาง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. บอปลาทอง ปกธงชัย นครราชสีมา

101 นางสาว ศุภัชญา วิชาเทพ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา

102 นาง จันจิราภรณ  ปะวะเสริม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา

103 นางสาว ศิริขวัญ รัตนเลื่อนทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา

104 นางสาว เสาวลักษณ บุญสมร นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา

105 นางสาว ปทมา รุกขชาติ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. กระชอน พิมาย นครราชสีมา

106 นางสาว กมลชนก อูสูงเนิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ในเมือง พิมาย นครราชสีมา

107 นางสาว ฐิตารัตน ภัทรชัยทวีรัตน นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา

108 นาย ภาคภูมิ สงาภาคภูมิ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา

109 นางสาว ธารทิพย พรมเถ่ือน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ตากฟา ตากฟา นครสวรรค

110 นางสาว นิภา อยูมนเทียน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค

111 นาย ชาตรี แสงตะวัน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค

112 นางสาว สุณิสา หุนหลอ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค

113 นางสาว มณีรัตน พงษปลื้ม นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค

114 นางสาว วิภาวรรณ จงทอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค

115 นาย ภูวนนท แพงมี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค

116 นาย ปญะณัช เรือนสอน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

117 นาย พีระพงษ ศรีสนทอง เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

118 นาย ณัฐพจน พลับศิริ เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

119 นางสาว ณัฏฐณิชา นิยมสกุลเกียรติ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี

120 นางสาว อนงค สาสาร นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี

121 นางสาว สุภาพรรณ มณีศร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี

122 นาย ธีรเมธ ปานแกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

123 นาย ชัยวุฒิ วงษจันทร ครูผูชวย  - ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

124 นาย เบญจรงค สุนทรลิ้มศิริ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

125 นางสาว นารีรัตน ผิวเกลี้ยง ครูผูชวย  - ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

126 นางสาว ชนาภา คําหวาน ครูผูชวย  - ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

127 นางสาว ศศิรกานต บุญตะนัย ครูผูชวย  - ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

128 นางสาว ยุพาพร คตชัง ครูผูชวย  - ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 102

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

129 นางสาว ณัฐกานต ออนจงไกร นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. บางมวง บางใหญ นนทบุรี

130 นางสาว วิสา เรืองจันที นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. บางมวง บางใหญ นนทบุรี

131 นาย สรภณ ศรีสะอาด นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทม. บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี

132 นางสาว อทิตยา อินสืบ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

133 นางสาว เมษนี ศรีแดน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

134 นาย กฤตชัย โคตรบุญมี นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

135 นาย กัญธิวัฒน ไทยกิ่ง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

136 นาย เศรษฐพงศ ญาณโรจน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

137 นาย มีรซาน ยีเส็น นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

138 นางสาว ขนิษฐา รัตนาคม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส

139 นางสาว เซนนีเราะ นิเลาะ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ละหาร ยี่งอ นราธิวาส

140 นางสาว อารียา อาดตันตรา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส

141 นางสาว ปณฑิตา ขาวสุด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส

142 นางสาว นุซนีดา อาแว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส

143 นางสาว ซัลซาบีล แมเราะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส

144 นาง ตวนฮัสนะห กูมูดอ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส

145 นางสาว อาซียะ เจะเลาะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส

146 นางสาว อัลวานีย จันทะโร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. รมไทร สุคิริน นราธิวาส

147 นางสาว ปณิตา ศรีทองใส เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

148 นางสาว โสภิณ สุขนอย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

149 นาย ชนาธิป ของรัก เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

150 นาย สืบสิริ สิริกาญจนขจี นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบจ. นาน เมืองนาน นาน

151 นางสาว สุมิตรา  จิตมะโน ครูผูชวย  - ทต. เวียงสา เวียงสา นาน

152 นางสาว มัณทนี ศรีสุข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

153 นางสาว นิศาชล สมัยนิยม นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

154 นางสาว กนกพัฒน อะทะโน นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

155 นางสาว ฐิติพร ชั้นโรจน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

156 นาย ภานุพงษ สังขสี นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

157 นางสาว วราลักษณ วงคดาว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

158 นางสาว ชนากานต สะอ้ิงทอง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

159 นางสาว นาถชนก พลเยี่ยมแสน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

160 นางสาว จิดาภา พลพุทธา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
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161 นาย ฐิติพงศ หอมจันทร นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

162 นางสาว กนกวรรณ บุหรัน นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

163 นางสาว กมลทิพย วรพล ครูผูชวย  - อบต. บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี

164 นางสาว ศรัญญา หลักบุญ ครูผูชวย  - อบต. บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี

165 นางสาว พรเพ็ญ โชคสุชาติ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. เขาลาน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

166 นางสาว อรวรรณ ศิลศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. พงศประศาสน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

167 นาย ภาณุ เดชภูระหงษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. พงศประศาสน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

168 นางสาว ปรางรัตน เดชอุดม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

169 นางสาว จิรนันท แกวสะอาด นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

170 นางสาว ภัทราภรณ ทองดี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

171 นางสาว สิริวิมล เกิดทวีพันธ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

172 นางสาว จุฑามาส คําพูล เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. โนนหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

173 นางสาว พิราณี สกุลเอี่ยม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ควน ปะนาเระ ปตตานี

174 นางสาว กุลปริยา กาฬปกษ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ควน ปะนาเระ ปตตานี

175 นาย ตวนบุซรัน ตงคอมอ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. ตะลุบัน สายบุรี ปตตานี

176 นางสาว ฮาหวา ขวัญเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. มะนังดาลํา สายบุรี ปตตานี

177 นางสาว ฮาสานะ หมานจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. มะนังดาลํา สายบุรี ปตตานี

178 นางสาว พิชชานันท ธนศิริวัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานชุง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

179 นางสาว ไพรินทร ผลทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บานแพรก บานแพรก พระนครศรีอยุธยา

180 นางสาว เอมอร เหมาภากร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานใหม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

181 นางสาว พิชยา กิตติอัครากุล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

182 นางสาว นิชาภา นาคเขียว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา

183 นางสาว ณัฐนันท จําเนียรทรง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา

184 วาที่รอยตรี ปกรพัฒน ศิริไชย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ตากแดด เมืองพังงา พังงา

185 นางสาว ณัชกานต ผลาญไกรเพชร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ถ้ําน้ําผุด เมืองพังงา พังงา

186 นางสาว นิตยา อุดมลักษณ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ถ้ําน้ําผุด เมืองพังงา พังงา

187 นางสาว สลิลทิพย ปรีชา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง

188 นางสาว วรัญชลี สุขกาญจนะ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง

189 นางสาว ปวีณา กันทะคํา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

190 นางสาว พัชราภรณ ไชยมงคล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

191 นางสาว เกศริน ธรรมรังษี นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. วัดขวาง โพทะเล พิจิตร

192 นางสาว บุษยพรรณ ตุมประสิทธิ์ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร
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193 นางสาว ธัญจิรา คําเพลิง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทานางงาม บางระกํา พิษณุโลก

194 นาย นันพิพัฒน ดีพิมาย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก

195 นางสาว วรารัตน บุญรักษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางระกําเมืองใหม บางระกํา พิษณุโลก

196 นางสาว ชนัญธิดา เวชการ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ศรีภิรมย พรหมพิราม พิษณุโลก

197 นาย พงศกร อะทะโน นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ศรีภิรมย พรหมพิราม พิษณุโลก

198 นางสาว อรัญญา อุตรนคร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ

199 นาง ธนภรณ พลฉวี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานเนิน หลมเกา เพชรบูรณ

200 นางสาว วริศรา เพชรชุม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

201 นางสาว ลัดดาวรรณ กอหลัง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บาโระ ยะหา ยะลา

202 นางสาว ภัทรวรรณ อรุณโณ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. ปากจั่น กระบุรี ระนอง

203 นางสาว พัชรดา สระเพ็ชร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ปากจั่น กระบุรี ระนอง

204 นางสาว จิรัฏฐ รุงเรืองพันธ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. มะมุ กระบุรี ระนอง

205 นางสาว อทิตยา ขําเจริญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ดานทับตะโก จอมบึง ราชบุรี

206 นางสาว วนัชพร เสืองาม นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. ดานทับตะโก จอมบึง ราชบุรี

207 นางสาว นาริษา นาคสิงห นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เขางู เมืองราชบุรี ราชบุรี

208 นาย พงษศักดิ์ แชมฉลี วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. หลักเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี

209 นางสาว จริญญา ปุญชลักข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี

210 นาง รุงเพชร ธัญญะเจริญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี

211 นางสาว นานฟา เกียรติวินัยสกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี

212 นาย ไตรศุกร ปนตาแสน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หวยยาบ บานธิ ลําพูน

213 วาที่รอยตรี ณัฐกานต อภิชัย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หวยยาบ บานธิ ลําพูน

214 นางสาว กัญญารัตน พรมสมบัตร นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. หวยยาบ บานธิ ลําพูน

215 นาย วัชรกิตติ์ สุภาธง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ทาตุม ปาซาง ลําพูน

216 นาย ภัคพล ดวงมะวงศ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทาตุม ปาซาง ลําพูน

217 นาย กิตติวัฒน กันทารักษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. มวงนอย ปาซาง ลําพูน

218 นางสาว นิภา ปตะสุทธิ์ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. หวยสม ภูกระดึง เลย

219 นางสาว วรวิมล ผาลี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หวยสม ภูกระดึง เลย

220 นาย ประยงค โพธิ์ศรีหา นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. หวยสม ภูกระดึง เลย

221 นางสาว สริดา อินยานวน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. สานตม ภูเรือ เลย

222 นางสาว เบญจวรรณ อุบลลา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร

223 นางสาว ปทมาวรรณ จอมจางวาง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. สะบายอย สะบายอย สงขลา

224 นางสาว ศศิธร ขลุกเอียด เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. สะบายอย สะบายอย สงขลา



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 102

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

225 นางสาว วิชญาดา ฦาแรง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

226 นางสาว เขมิสรา เรืองเดช นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

227 นางสาว เบญจสิริ บุญจันทร นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

228 นางสาว ชุติกาญจน ภูแดง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

229 นางสาว กมลนัทธ สมบุญสําราญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

230 นางสาว ปลันธน สุขมิ่ง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

231 นางสาว สิริกาญ ซายยศ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

232 นางสาว วันทนีย ใหมเอ่ียม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

233 นางสาว จามรี เสถียรบูรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

234 นางสาว เสาวลักษณ โจระพัด นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

235 นางสาว จิราภรณ กุมภวรรณ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

236 นางสาว นรมน เชื้อหอม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

237 นาย อัครชัย ศรีเชียงขวาง ครูผูชวย  - ทม. พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ

238 นางสาว นราภรณ ฉายอรุณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

239 นางสาว วิจิตรา พึ่งทรัพย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

240 นาย จักรพรรณ ทองขันธ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

241 นาย เกริกไกร ไชยเจริญ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

242 นาย เอกพงษ ขจรไพร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

243 นาง พัทราพร วงคปนจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

244 นาย วิษณุ ลีนาลาด นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

245 นางสาว ไพชฎา ดอกไม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

246 นาย ศตวรรษ กุลกั้ง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

247 นาย พงศธร มากแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

248 นาง ทัศนีย อิ่มสาระพางค ครูผูชวย  - ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

249 นางสาว เกตุสุดา แอบทิพย นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม

250 นางสาว ชุติมา หอมกลิ่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม

251 นางสาว สิริธร เมืองถาวร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม

252 นาง ฐปนัฑพ รอดพล นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม

253 นางสาว หัทยาพร พาสาลี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม

254 นางสาว อริยา นาคสงค เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บานแพว บานแพว สมุทรสาคร

255 นางสาว วรินทร สําราญราษฎร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานแพว บานแพว สมุทรสาคร

256 นางสาว มณีรัตน นวมทนงค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานแพว บานแพว สมุทรสาคร
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257 นางสาว ปริศนา สวัสดิพงษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

258 นางสาว ศิริพร ลายลักษณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

259 นาย เศรษฐวัฒน รุงพิรุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองแวง โคกสูง สระแกว

260 นางสาว วรุณภา  แตบไธสง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองแวง โคกสูง สระแกว

261 นางสาว รุงวโรชา ศรีพูล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองแวง โคกสูง สระแกว

262 นางสาว ธนารัตน พรหมเมือง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. บานปา แกงคอย สระบุรี

263 นางสาว อนุสรา ชัยรุงโรจนสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานปา แกงคอย สระบุรี

264 นาย ปญญากร เทศารินทร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

265 นางสาว อภิญญา สังขเรือง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทองเอน อินทรบุรี สิงหบุรี

266 นางสาว ปทมาภรณ สุดจิตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โพธิ์ชัย อินทรบุรี สิงหบุรี

267 นาย ณัฐวุฒิ วงศแกว เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย

268 นาย รัชนิวัต ภูทองเกษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

269 นาย กฤต ขีดเขียน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. เขาแกวศรีสมบูรณ ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

270 นางสาว นฤมล มูลเมือง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทัย

271 นางสาว นิศาชล สุขชื่น เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

272 นางสาว วิไลรัตน บรรจงเลิศ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

273 นางสาว พรพรรณราย กอนแกว เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

274 นาย ชิษณุพงศ โปงคํา นายชางสํารวจ  ปฏิบัติงาน อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

275 นาย กิตติทัต เพียสําบอ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

276 นางสาว กิตติมาพร บุญเที่ยง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย

277 นางสาว ณัฐฐาพร กลิ่นขจร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย

278 นาย วิโรจน ชูชาติ นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย

279 นาย ปาณัท ยกรัตน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานชาง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

280 นาง อรนุช ไชยชนะ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาอุแท กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

281 นางสาว วรัทยา เพ็ชรมี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เพิ่มพูนทรัพย บานนาสาร สุราษฎรธานี

282 นางสาว พิมพพัฒน เพ็ชรโยธา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี

283 นางสาว สุรีย ผูแสนสะอาด เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. โพธิ์ทอง โพธิ์ทอง อางทอง

284 นางสาว พรพรรณ อินถาวร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. องครักษ โพธิ์ทอง อางทอง

285 นางสาว ฉวีวรรณ ขุนเศรษฐี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. องครักษ โพธิ์ทอง อางทอง

286 นาง ธนิดา จันทะเดช ครูผูชวย  - ทม. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง

287 นางสาว พุทธิดา วิสุทธยา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. น้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

288 นาย วาทิต ยานอย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ
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289 นาย ศราวุฒิ เพ็งเปลี่ยน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ

290 นาย ฉันทัช บุญธานี นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ

291 นางสาว กันชามาศ เกิดวิชิต นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ

292 นางสาว ภูนิรัตน จักรน้ําอาง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ

293 นางสาว นิชา คงสุข เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ

294 นาย เอกพงศ เปนบุญ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ

295 นางสาว ณัฏฐพัสวี โฆษิตโภคินัน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

296 นางสาว วณารัตน เศรษฐิศักดิ์โก เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

297 นาย ชัยวัฒน เทือกจันคํา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หลุมเขา หนองขาหยาง อุทัยธานี

298 นางสาว วราภรณ ยิ่งยง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี

299 นาย กฤษณ เจียงคํา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เหลาบก มวงสามสิบ 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 ่102  

อบรมระหวางวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2565 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 102 
(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  



ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 

หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 

 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 1. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน
รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

2. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

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

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
6. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
การแตงกาย 

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

 


