




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด

1 นางสาว ปภัชญา เอียดเมือง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่

2 นาย ยงยุทธิ์  เปาะทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

3 นาย นัฐพงษ ทิ้งอีด นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. ลําทับ ลําทับ กระบี่

4 นางสาว อรวรรณ กันทะคํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. นิคมทุงโพธิ์ทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

5 นางสาว ธัญวรรณ ใจหงิม เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. นิคมทุงโพธิ์ทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

6 นางสาว สุพรรษา พรมดวงศรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแกน

7 นางสาว อาภัสรา สุริยะภา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแกน

8 นางสาว จิราพร เกษทองมา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแกน

9 นาย ธวัชชัย พิมพสิงห นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแกน

10 นางสาว จุฑารัตน อัคภาร เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ทางขวาง แวงนอย ขอนแกน

11 นางสาว เนตรชนก แสงใสย นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. โนนสะอาด แวงใหญ ขอนแกน

12 นางสาว พรพิมล แคนสี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. โนนสะอาด แวงใหญ ขอนแกน

13 นาย เจตตริน สุภาพรอด นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. พวา แกงหางแมว จันทบุรี

14 นางสาว กนกวรรณ กิจสวัสดิ์โอสถ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

15 นางสาว หนึ่งฤทัย สุวรรณรัตน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองกิ่ว บานบึง ชลบุรี

16 นางสาว สุมิตราวดี พุทธกําเหนิด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองกิ่ว บานบึง ชลบุรี

17 นางสาว สุณิสา สุขคุม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี

18 นางสาว เพ็ญนภา เกษเวียง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี

19 นางสาว นุชทิตา รวงผึ้ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี

20 นาย อธิวัฒน โนนกลาง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

21 นาย ศิลา โกสุม เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

22 นาย ธิปไตย แดงชาติ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี

23 นาย ธนวัฒน สาริการินทร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ตลุก สรรพยา ชัยนาท

24 นางสาว นฤมล แกมนิรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

25 นาย สราวุธ เหงาดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองขาม แกงครอ ชัยภูมิ

26 นาย ปณิธาน ราชโคตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองบัวใหญ จัตุรัส ชัยภูมิ

27 นาย ประเวทย ติรกุลแกว สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

28 นาย พงษศิริ สิงหโนนตาด นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ

29 นาย สัมฤทธิ์ จันทรนิตย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. รับรอ ทาแซะ ชุมพร

30 นาย นิพัฒน บํารุงพล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. มาบอํามฤต ปะทิว ชุมพร

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 123

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 3 - 7 เมษายน 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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31 นางสาว ชเนตตี ไชยะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย

32 นาย สมศักดิ์ แซวาง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม

33 นางสาว เบญจวรรณ โกสุมาร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. แมงอน ฝาง เชียงใหม

34 นางสาว สุธิตา กองเพชร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานชาง แมแตง เชียงใหม

35 นางสาว อรุณรัตน  แกวอรสาน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เมืองกาย แมแตง เชียงใหม

36 นาย ชนาธิป จันทิมา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เมืองกาย แมแตง เชียงใหม

37 นางสาว วรรณภา มุขพลอย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ริมเหนือ แมริม เชียงใหม

38 นาย วิระศักดิ์ รินทาง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. บอแกว สะเมิง เชียงใหม

39 นางสาว อัยลดา พลพัง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

40 นาย ยงยุทธ แกวแสน นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ทางิ้ว หวยยอด ตรัง

41 นาย สุบิน สมบุตร นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. แมตาน ทาสองยาง ตาก

42 นาย จตุพงษ เจริญพันธ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. แมตาน ทาสองยาง ตาก

43 นาย กฤษฎา ทาปอง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. แมอุสุ ทาสองยาง ตาก

44 นางสาว ภัทธิรา เลียงวัฒนชัย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

45 นาย นฤเบศร เจริญศรี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

46 นางสาว วรรณิศา อุดปา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. แมระมาด แมระมาด ตาก

47 นาง พรทิพย จีนกิจมั่น เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. แมระมาด แมระมาด ตาก

48 นาย กรภัทร กิจสมชีพ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม

49 นาย ศักพงศ นิจรี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม

50 นางสาว นัชปภา ปนแจงอรุณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางระกํา บางเลน นครปฐม

51 นาย ธีรเจต โพธิ์ศรี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางระกํา บางเลน นครปฐม

52 นางสาว เกณิกา พุฒดํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

53 นางสาว ภัทรกุล โชติธรรม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

54 นางสาว ศุภวรรณ ออนสุข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

55 นางสาว รชนีกร ทองนอย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

56 นางสาว กนกพร พิทักษศานต เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

57 นางสาว โรสลีนา สาเระ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

58 นางสาว อาแอเสาะ กอแล็ง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

59 นางสาว พัชรี ดุมลักษณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

60 นางสาว นูรฮูดา กุโน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
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61 นางสาว กัลยาณีร มาหะมะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

62 นางสาว คีตาญชลี ผองแผว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

63 นาง มาดีนี แซะเด็ง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

64 นางสาว อรณิชา รําไพภักดี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

65 นาย วันฮากิม ฮาแวมาเนาะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

66 นางสาว ตวงมาศ ทองคุปต เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

67 นางสาว เมทินี ชอสม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

68 นางสาว ฟารีดะห นะแด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

69 นางสาว เพ็ญศรี ปานทุม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

70 นางสาว นูรยานีย ราฟลฮูลาห เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

71 นางสาว ทิพยวารี เหลาทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

72 นางสาว สุมาลี ถิ่นแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

73 นาย พงศปกรณ เรืองสกุล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

74 นางสาว จีราวรรณ ประสิทธิ์เสริฐ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

75 นางสาว เนตรดาว หวันสู เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

76 นาง ชุติมา พันธโภชน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

77 นางสาว จุณีรัตน แซเหงา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

78 นางสาว ฮัยฟะห เจะปอ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

79 นางสาว วิยะดา แกวสุพรรณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

80 นางสาว ชลาลัย วัดเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

81 นางสาว นวลวิภา วรรณวรรค นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม

82 นางสาว เสาวภา เอนกนวล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. คลองใหม สามพราน นครปฐม

83 นางสาว สุรัตนวดี วงศสุกัลป นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาใน โพนสวรรค นครพนม

84 นาย สุรพงษ  วงคอนันต นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. บานปรางค คง นครราชสีมา

85 นางสาว ณภัทร เพียขันทา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา

86 นาย ปารณัท กิรัมย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา

87 นางสาว ศศิวิมล เหลาสุพะ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา

88 นาย พีรวัส มีแกว นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค

89 นางสาว กรรณิกา อินตะวงค นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. อางทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค

90 นาย บวรวัฒน จงกสิกิจ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เขาชนกัน แมวงก นครสวรรค
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91 นางสาว ชนิดา คลีฉายา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค

92 นางสาว นวรัตน จันทอก นักวิชาการส่ิงแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. ขุนศรี ไทรนอย นนทบุรี

93 นางสาว ชนาพร ลาลุน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

94 นางสาว เจนจิรา เรืองฤทธิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

95 นางสาว พรธีรา  โพธิ์ทองคํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

96 นางสาว ปทุมรัตน ดีแสง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

97 นาย กฤษณ พวงสมบัติ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

98 นางสาว อรณิช บัวสี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

99 นาย อติกานต สินสถิตยโรจน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

100 นางสาว เหมือนฝน โทนาอัด ครูผูชวย  - ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

101 นางสาว กันนภัค สมใจนึก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บานบางมวง บางใหญ นนทบุรี

102 นางสาว มาลินี ทองมอญ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

103 นางสาว วัชรี พารุง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. คลองขอย ปากเกร็ด นนทบุรี

104 นางสาว จุฬาลักษณ สักกุณา นักวิชาการส่ิงแวดลอม  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

105 นาย กฤตพัฒน เสถียรกาล นักผังเมือง  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

106 นางสาว นัสรินทร จันทวิมล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ตนไทร บาเจาะ นราธิวาส

107 นาย ศอดิก เซ็งดุยะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส

108 นางสาว ศิริวิมล ตาเดอิน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส

109 นางสาว โรสมารีน หะยีแวดือเระ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส

110 นางสาว มุทิตา สุขรักษา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส

111 นาย โสภณวัฒน ปญญาวรรณรักษ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. เชียงกลาง เชียงกลาง นาน

112 นาย อนุชิต ตาลอําไพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บัวตูม โซพิสัย บึงกาฬ

113 นางสาว ขวัญจิรา ศรีธรรม ครูผูชวย  - ทต. อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

114 นางสาว วนิดา โฆษา ครูผูชวย  - ทต. อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

115 นางสาว ศินีนาฎ บุญเอี่ยม ครูผูชวย  - ทต. อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

116 นาง ศิริจรรยา มงคลพงษ ครูผูชวย  - ทต. อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

117 นางสาว มัลลิกา แสนหูม ครูผูชวย  - ทต. อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

118 นาง นงเยาว เตาจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

119 นางสาว แพรวพัตรา อัจฉริยปญญากุล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

120 นางสาว กัญนิสา แกวกลอม เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บานปทุม สามโคก ปทุมธานี
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121 นางสาว ณัฐวราพร ชางแกว เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ

122 นางสาว สุปราณี อินบํารุง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ

123 นาย พีระพร บัวออน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ

124 นาย ธันย ฤทธิพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

125 นางสาว กัณทิมา มานพศิลป เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

126 นาง อินทิรา จีนคราม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

127 นางสาว สุภาพร บุญเพชร ครูผูชวย  - ทต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

128 นางสาว ณัฐรัตน พินิจมนตรี ครูผูชวย  - ทต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

129 นางสาว รัตตะวัน ชัยบํารุง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

130 นาย ศุภกร สุวรรณเกตุ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

131 นางสาว วนิดา ขาวใส ครูผูชวย  - ทต. ปราสาททอง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

132 นางสาว วัชรียา สีสัน ครูผูชวย  - ทต. ปราสาททอง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

133 นาย บรรพต สังขศรี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา

134 นางสาว ชลธิชา อนุรักษมนตรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา

135 นางสาว นุชรีย ชูพราหมณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เกาะยาวใหญ เกาะยาว พังงา

136 นางสาว กฤติยาภรณ สุนทรนนท นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. กะไหล ตะก่ัวทุง พังงา

137 นาง กัญญาณัฐ กุลสวน ครูผูชวย  - อบต. กะไหล ตะก่ัวทุง พังงา

138 นางสาว พรพิตรา พรหมมะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. คึกคัก ตะก่ัวปา พังงา

139 นางสาว พัชรินทร คงเจริญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บางนายสี ตะก่ัวปา พังงา

140 นาย พิสิษฐ นพคุณ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. บางนายสี ตะก่ัวปา พังงา

141 นาย วัชรินทร เศียรอุน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บางมวง ตะก่ัวปา พังงา

142 นาง กาญจนา หนูแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางมวง ตะก่ัวปา พังงา

143 นางสาว ชฎารัตน แกวปลั่ง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา

144 นางสาว ทิพวรรณ สิงหโห นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ไผหลวง ตะพานหิน พิจิตร

145 นาง วิลาวัลย ศรีเมือง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร

146 นางสาว จีระภา เผาพงค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ทุงนอย โพทะเล พิจิตร

147 นางสาว แคทลียา พอใจ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

148 นางสาว สิริมา เกตุอินทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร

149 นางสาว เกศนี ปานพลอย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร

150 นางสาว พรพรรณ ทองบุรี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. สามงาม สามงาม พิจิตร
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151 นาง กรรณิการ ทองยิ้ม นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก

152 นางสาว เพียงใจ พวงเพ็ชร นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. ไรใหมพัฒนา ชะอํา เพชรบุรี

153 นางสาว ทัศดาว หมายมั่น เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ

154 นางสาว ชุตินันท บุญยืน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

155 นางสาว ทัศพร รัตนเพชร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. วังชมภู เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

156 นาย กิตติกร กรุณา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. น้ํารอน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

157 นางสาว กาญจนพรรณ ศรีทารัง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. น้ํารอน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

158 นาย อัครเดช ศรีสวย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ

159 นาย วรกานต พรหมพักตร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ

160 นาย กิตติกร ทองผล นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. น้ําชุน หลมสัก เพชรบูรณ

161 นาย นันทวัฒน เดิมคลัง นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ อบต. กมลา กะทู ภูเก็ต

162 นางสาว เทียนขวัญ ศรีเพ็ชร นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบต. กมลา กะทู ภูเก็ต

163 นางสาว มลีวรรณ ประดาศักดิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. กะทู กะทู ภูเก็ต

164 นางสาว ณัฐกร โกละกะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

165 นาง จุฑารัตน ทองพงศ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

166 นางสาว ธิวาภรณ มีวงศ สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทต. ราไวย เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

167 นาย ธิปไตย พันสกุล วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ราไวย เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

168 นางสาว พิชญานิน พลศรีลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร

169 นาย ยุทธภูมิ รุงรังสรรค นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. แมนาเติง ปาย แมฮองสอน

170 นางสาว กานตธิดา สังขวัฒน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แมนาเติง ปาย แมฮองสอน

171 นาย ประจักษ ยานะโส เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. แมนาเติง ปาย แมฮองสอน

172 นางสาว วรัญญา กุณะ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. แมนาเติง ปาย แมฮองสอน

173 นาย ภมร ผาสุข นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. สามแยก เลิงนกทา ยโสธร

174 นางสาว ปาตีเมาะ ปูลา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. วังพญา รามัน ยะลา

175 นางสาว สุพรรษา อินทรอักษร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางบุตร บานคาย ระยอง

176 นางสาว ศลิษา ภูเขาทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางบุตร บานคาย ระยอง

177 นางสาว อิตติญา พันฤทธิ์ดํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง

178 นางสาว ปาริษา เขียวจีน นักพัฒนาการทองเท่ียว  ปฏิบัติการ อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง

179 นางสาว จริยา พัดขาว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง

180 นางสาว กัณญาภัค บุญตอ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง
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181 นางสาว กนกพร วีสันเทียะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

182 นางสาว นุสรา จุยสาย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

183 นางสาว ศศิมาภรณ อยูสุขี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

184 นาย ณัฐวุฒิ อภิวณิชยกุล นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

185 นางสาว สุพัตรา เพชรรี่ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

186 นาย สุริยะ ภูสงา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. มวงคอม ชัยบาดาล ลพบุรี

187 นาย เดนชัย ศรีชมชื่น เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. มวงคอม ชัยบาดาล ลพบุรี

188 นาย สิรวัชร ดีมาก นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ลําสนธิ ลําสนธิ ลพบุรี

189 นางสาว เพชรรัตน บุญญะรัง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เกาะคา เกาะคา ลําปาง

190 นางสาว ชญาดา โสพันธ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. จางเหนือ แมเมาะ ลําปาง

191 นางสาว โศจิรัตน ศรีวิหลอด นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง

192 นาย อนุพันธ หนอไชย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

193 นางสาว ชนาภัค ผาสุก นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. กกสะทอน ดานซาย เลย

194 นางสาว อริยา แดงเกลี้ยง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ

195 นางสาว พนัชกร มะณู นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. สรางป ราษีไศล ศรีสะเกษ

196 นางสาว โชติมา นวลแกว นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

197 นางสาว วิภารัตน ไชยโยธา เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

198 นาย พลลณัฐ ธราพร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

199 นางสาว รุงนภา ปราบณรงค นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

200 นางสาว สวรส พฤกษะศรี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

201 นางสาว ตรีชฎา ตุลยนิษก นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. คลองแดน ระโนด สงขลา

202 นางสาว อารีรัตน นาครอด เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. คลองแดน ระโนด สงขลา

203 นางสาว วิชญา สุวรรณศิริ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. คลองรี สทิงพระ สงขลา

204 วาที่รอยตรี ยัสเซอร นิยมเดชา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา

205 นางสาว สุดารัตน  เวชประสิทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ธารคีรี สะบายอย สงขลา

206 นาง ตรีรัตน จาริยะ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ธารคีรี สะบายอย สงขลา

207 นาย มารุต บินสุอะหวา นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน ทม. ควนลัง หาดใหญ สงขลา

208 นาย วัฒนะ ชูสิงแค นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. ควนลัง หาดใหญ สงขลา

209 นางสาว พรนภา บุญประสงค เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

210 นางสาว วรณัน เรืองกูล เจาพนักงานการคลัง  ปฏิบัติงาน ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา
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211 นางสาว นิรวรรณ มุณีแนม เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

212 นาย กฤษฎา ยาอีด นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

213 นางสาว เฌอรินทร หวันอาหลัง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะสาหราย เมืองสตูล สตูล

214 นางสาว ขนิษฐา สินสอน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

215 นางสาว สุชานันท สุขโสดา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

216 นาง สุภาพร ภูผาธรรม วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

217 นางสาว กัญญารัตน กัญญะลา นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

218 นาย พงศธร บุญญวงศ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ

219 นาย ธนวัฒน สุขสําราญ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ

220 นาย สุทธิพงษ กาบกรณ นักกายภาพบําบัด  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

221 นาย ศิริวุฒิ จิวิริยะวัฒน นายสัตวแพทย  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

222 นางสาว สุดารัตน อุปลา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

223 นางสาว นภาพร ใจแกว นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

224 นางสาว ธัญญลักษณ ทองศรีนุน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

225 นางสาว จริญญา ไชยานุกูล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

226 นางสาว พัชริดา ศรีกะกุล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

227 นางสาว ณัฐวดี ไทยปรีชา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

228 นาย ภูว ขวัญกวิน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

229 นางสาว ธันยชนก มรโธวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

230 นางสาว ภัทรวดี ภูเขาหลัก นักวิชาการส่ิงแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

231 นาย อธิพกร อุนชิน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

232 นาย ธนากร แผลงฤทธิ์ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

233 นาย สุบรรณ สรรพศรี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

234 นางสาว ณัฐสุรางค แกวมุก นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร

235 นางสาว สารีฮะ ดะมอ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

236 นางสาว เหนโดง โตะตาหยง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

237 นางสาว วริศรา เพชรประดับ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. พันทายนรสิงห เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

238 นาย ชนะภัย วองไว เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน ทต. คลองหาด คลองหาด สระแกว

239 นางสาว นริสรา โชติประเดิม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. คลองหาด คลองหาด สระแกว

240 นาย สุเมธา ตนกันยา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. คลองหาด คลองหาด สระแกว



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 123

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 3 - 7 เมษายน 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

241 นาย ณัฐชนน แกวอําไพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว

242 นาย นัทธพงศ  คงพันธ นักวิชาการส่ิงแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

243 นางสาว สิริยากร เทียบสี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี

244 นางสาว จิราพร ยั่งยืน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานจา บางระจัน สิงหบุรี

245 นางสาว อัจฉรา พึ่งนาม เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบจ. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

246 นางสาว อรจิรา ศรีประดู นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทัย

247 นางสาว ศราวรรณ ซิมทิม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทัย

248 นาย ธาดาพงษ เสารคํา นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทัย

249 นางสาว ณัฐสยานันท เวทํา ครูผูชวย  - ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

250 วาที่รอยตรี ศักดิ์สิทธิ์ เซือบกระโทก ครูผูชวย  - ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

251 นางสาว กชพร ยอดแกว ครูผูชวย  - ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

252 นาง อุษณีย อุนเรือน ครูผูชวย  - ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

253 นาย ณัฐพล ตายจันทร ครูผูชวย  - ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

254 นางสาว อภิญญา วังคีรี ครูผูชวย  - ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

255 นาย บรรลือ คํามุงคุณ ครูผูชวย  - ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

256 นาย อภิเดช วันมา ครูผูชวย  - ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

257 นางสาว สุดาภรณ จันทรแจง ครูผูชวย  - ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

258 นาย หัสนัย คําศรี ครูผูชวย  - ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

259 นาย กรวิชญ จิตประพัฒน ครูผูชวย  - ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

260 นาย ญาณกร ยาวิละ ครูผูชวย  - ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

261 นางสาว ดรุณี แทนคุณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ทุงคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

262 นางสาว ปารวี อุดมศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

263 นาย สยมภู สุทธิพล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บอสุพรรณ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

264 นางสาว รัชนี ธรรมรัตน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

265 นางสาว สุดารัตน นุนสง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี

266 นางสาว มุกรินทร พรหมแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี

267 นาง กชกร ปกปนทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร

268 นางสาว ธีรนันท สุขสมัย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร

269 นาง สุจินันท สุนทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ทาตูม ทาตูม สุรินทร

270 นาย จารุเดช สรอยมาลัย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. ทาตูม ทาตูม สุรินทร
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271 นางสาว พิมนภา เมืองพวน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ตาเบา ปราสาท สุรินทร

272 นางสาว ธัญนิตย มณีวงษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร

273 นางสาว นันทิยา นิยะนุช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โพนสา ทาบอ หนองคาย

274 นางสาว อภิญา ขวัญทองหาว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เฝาไร เฝาไร หนองคาย

275 นางสาว อรุณรัตน เตโช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. เฝาไร เฝาไร หนองคาย

276 นาย ทรงกรด ศรีแกว นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. เฝาไร เฝาไร หนองคาย

277 นาย ศักดา ทองคํา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย

278 นาย ประกาศิต ภาวขุนทด นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. โนนสัง โนนสัง หนองบัวลําภู

279 นาย อนุสรณ ชินโคตร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

280 นาย ทินณพัฒน กันภัย นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

281 นางสาว เจษฎาภรณ มหิงสุพรรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ปาโมก ปาโมก อางทอง

282 นาย ปริญญา หนูอินทร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง

283 นางสาว สุชาวดี สีอตงสุก นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง

284 นางสาว พัชรินทร สุขประเสริฐ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. พนา พนา อํานาจเจริญ

285 นางสาว พิมลพรรณ สีหาบุตร นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. หายโศก บานผือ อุดรธานี

286 นาง นันทิยา สมชัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หายโศก บานผือ อุดรธานี

287 นางสาว จิรวดี ศิลากุล นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี

288 นาง ณัฐชาภรณ อรสูญ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บานหินโงม สรางคอม อุดรธานี

289 นางสาว สิริชล โสวรรณะ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี

290 นาง ขวัญเรือน แดงสูงเนิน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานใหมคลองเคียน บานไร อุทัยธานี

291 นางสาว นภัสสร กางแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กาบิน กุดขาวปุน อุบลราชธานี

292 นางสาว มณีพร ยตะโคตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. กาบิน กุดขาวปุน อุบลราชธานี

293 นางสาว ชอผกา หินทอง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี

294 นาย สุรกานต จันทรเต็ม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี

295 นางสาว อารียา บุญหนุน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. เดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี

296 นางสาว อัจฉราภรณ คําสอน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. พังเคน นาตาล อุบลราชธานี

297 นาง ทวีวรรณ แกวสุริยา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี

298 นางสาว เพียงจันทร อยูคง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บุณฑริก บุณฑริก อุบลราชธานี

299 นางสาว กาญจนา เพ็งแจม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บุณฑริก บุณฑริก อุบลราชธานี

300 นางสาว ดวงมณี ยามยิ่ง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. โพนงาม บุณฑริก 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 ่123  

อบรมระหวางวันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 123 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 



 

 
 
  
 

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 
-------------------------  

๑.หลักการและเหตุผล  
 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) 

 


