




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด

1 นางสาว ธดาภรณ แกวบานดอน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

2 นาย อามีน ยีเด็ง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

3 นาย มนชัย ศรียาน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

4 นาย วรท ไชยโคตร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

5 วาที่ รอยตรี วรรณวิสา แซเอ้ียว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

6 นางสาว มาริสา บุตรรักษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

7 นางสาว สุกัญญา กาเส็มสะ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

8 นางสาว ณัฐธิดา คงชาย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

9 นาง กัญญาภัส จิตศิริ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

10 นางสาว ลัดดาวรรณ ดีบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ดินแดง ลําทับ กระบี่

11 นางสาว นิจนันท ตางจิตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่

12 นาย นฤเบศร เกลี้ยงเจริญ นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทต. ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

13 นางสาว ศุภาวรรณ อาสา ครูผูชวย  - ทต. สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ

14 นางสาว สสิธร พันธพิทักษ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

15 นาง สุภาพร คําดี นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร

16 นางสาว ชลธี กออําไพร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร

17 นางสาว กาญจณี บัวกลา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร

18 นางสาว สิริเพ็ญ ค่ํายัง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร

19 นางสาว สุพรรณา ดารุนิกร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. นิคมทุงโพธิ์ทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

20 นางสาว คุณัญญา บาริศรี นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแกน

21 นางสาว ลัดดา ไชยบุรี เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแกน

22 นาย เจษฎา ฝูงหอม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแกน

23 นางสาว ปยนุช โคตรศรีเมือง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแกน

24 นางสาว นริศรา จันวิสา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน

25 นางสาว ณริดา เศษภักดี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สามพี่นอง แกงหางแมว จันทบุรี

26 นาย อลงกรณ สุขประเสริฐ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

27 นางสาว มาลียา สีทิศ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

28 นาย ฐานันตร แปงชาติ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

29 นางสาว ณัฐธิรา ฉิมราช นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

30 นางสาว สมฤดี สุดสงวน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 124

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 3 - 7 เมษายน 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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31 นาย จักรพันธ แสนสุข นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

32 นางสาว อาริยาภรณ ศรีอุดร นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. บอทอง บอทอง ชลบุรี

33 นาย เดชา พลรักษา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บอทอง บอทอง ชลบุรี

34 นางสาว รัตนา มีวรรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

35 นางสาว มลิวัลย โทรัด นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

36 นางสาว ฐิติมา ณ ลําพูน นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

37 นางสาว ปติยาพร ภักดีแกว นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

38 นางสาว ธนิศา จินดาธเนศ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

39 นางสาว ดาวใจ เทพทัพ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

40 นาย สิทธิพันธุ สุทิน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. กุฏโงง พนัสนิคม ชลบุรี

41 นางสาว เกวรินทร รุงรัตน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานเซิด พนัสนิคม ชลบุรี

42 นางสาว สารภี มาลีสุคนธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี

43 นาย กิตติพัฒน บัวสวาง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี

44 นางสาว รัชนีกร พันธุทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี

45 นางสาว อารยา แจมสุวรรณ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ

46 นางสาว กัลยาณี ดอนเตาเหล็ก นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ

47 นางสาว ศรุชา พันธุลา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ

48 นาย ภาคภูมิ แกวมณี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ

49 นางสาว ศศิธร แกวไวยุทธ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ

50 นางสาว เจนจิรา แนบโนนสูง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โคกเพชรพัฒนา บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ

51 นางสาว ภรรทรภรณ  ศรีกุล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. บําเหน็จณรงค บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ

52 นางสาว สิรินภรณ สิงหโคตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ

53 นางสาว น้ําฝน เสนาพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ

54 นาย ธนารักษ พลเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

55 นางสาว ชนัญชิดา บินขุนทด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บุงคลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

56 นาย ปฏิภาณ แจงยุบล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. รอบเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

57 นาง ปยดา สอนเสนา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ

58 นางสาว ณพชรกรณ เดชศรี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ

59 นาย ภาคิน สุดา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ

60 นางสาว ศศิประภา เพชรประสงค นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร
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61 นางสาว ศศิภา ชูศรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ปากทรง พะโตะ ชุมพร

62 นางสาว เทวี กุศลมา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เขาคาย สวี ชุมพร

63 นาย อัครพล บุดดี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย

64 นางสาว ญานินท เยลึ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. บานแซว เชียงแสน เชียงราย

65 นาย พีรพล เลเชอ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. บานแซว เชียงแสน เชียงราย

66 นางสาว รัชนีกรณ ไชยเสน นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

67 นางสาว ศรัณยพร ภมรพล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม

68 นาย ธันยบูรณ วิริยะสิทธิกุล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม

69 นางสาว เสาวณีย อินทริยา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม

70 นางสาว ภรภัทร ดวงเดช เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม

71 นาย กฤษดาพงษ ปนแสน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. แมโปง ดอยสะเก็ด เชียงใหม

72 นางสาว เบญจวรรณ พลเยี่ยม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

73 นาย อุทร หวังชัย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บอน้ํารอน กันตัง ตรัง

74 นางสาว ลัดดา คงเทพ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. นาวง หวยยอด ตรัง

75 นางสาว สุภานันท ใสสะอาด นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. นาวง หวยยอด ตรัง

76 นางสาว รุสนา  แซะอามา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. นาวง หวยยอด ตรัง

77 นาย ชาญณรงค แพทยศาสตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. นาวง หวยยอด ตรัง

78 นาย กฤษฎา ทาปอง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. แมอุสุ ทาสองยาง ตาก

79 นาย ปญญา เจตสุวรัตนมณี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก

80 นางสาว ซูฮายา มะนอสะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

81 นางสาว อิสรีย เฟองฟา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

82 นาย จักรพงษ กิจชวย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองสังข นาแก นครพนม

83 นาย ภานุพัฒน ประดิษฐ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม

84 นาย อภิสิทธิ์ จะชาลี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา

85 นางสาว ภาวิณี ศรีคํา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ขุนทอง บัวใหญ นครราชสีมา

86 นางสาว กานดา ลิ่วเฉลิมวงศ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บอปลาทอง ปกธงชัย นครราชสีมา

87 นางสาว ดวงนภา สนิททองหลาง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. บอปลาทอง ปกธงชัย นครราชสีมา

88 นางสาว สุทธินี ชมขุนทด นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. บอปลาทอง ปกธงชัย นครราชสีมา

89 นางสาว วรชาภา กิจนอกพุดซา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา

90 นาง กาญดา ถัดนอก นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สามเมือง สีดา นครราชสีมา
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91 นางสาว กรองกาญจน จันทรมล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช

92 นางสาว สนธเยศ ขํานุรักษ ครูผูชวย  - ทต. ทุงสัง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช

93 นาย สุริยา เรืองชวย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช

94 นางสาว ดลพร สุภาระ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หัวดง เกาเลี้ยว นครสวรรค

95 นางสาว ภัทริกา ปญญาแกว นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. อุดมธัญญา ตากฟา นครสวรรค

96 นางสาว สุภาพรรณ ทองดํา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค

97 นางสาว จิราภรณ มั่งมี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สรอยทอง ตาคลี นครสวรรค

98 นางสาว นพเกลา ศรไชย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

99 นางสาว ธนภร วาสนาปญญาภากุล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

100 นางสาว สุภาวิดา จันทรกระจาง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี

101 นางสาว จรรจิรา อยูยืน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี

102 นาย เศกสิทธิ์ แกวสุพรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

103 นาย ณัฐพล อยูวัฒนา นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทม. ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี

104 นางสาว อัญชลี กิติศิริมงคล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

105 นางสาว ณิชาพร หาญผจญ นักวิชาการส่ิงแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี

106 นางสาว วนิดา นิ่มดํา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส

107 นางสาว มุกธิดา การีอุมา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

108 นางสาว สุภาวิดา ขุนอําไพ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

109 นาย อาหะมะ หะยีมามะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

110 นาย อาดือนัน ปูแทน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส

111 นาย ระวิภาส ทองมี นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. บูเกะตา แวง นราธิวาส

112 นางสาว นิศาชล อินทะเสโน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส

113 นางสาว ศลิษา นิลรัตน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส

114 นางสาว วราภรณ พรอินทร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส

115 นางสาว จรรยา สีบุรินทร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. บานใหม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

116 นางสาว จิราพร สุขสุมิตร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

117 นาย มาโนด ปรีเปรม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ

118 นาย พรพิพัฒน ปรีเปรม นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

119 นางสาว จุฑามาศ แยมเปลี่ยน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

120 นางสาว ภวรรณตรี จับใจ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ
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121 นาย ธีรวัฒน วุนหนู วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

122 นาย ดนุพร ทรัพยสมจิตร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

123 นางสาว ธนาพร ชวยศรีสวัสดิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

124 นาย ชนินทร นิติกุล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางซาย บางซาย พระนครศรีอยุธยา

125 นางสาว บุญประเสริฐ ออนคํา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ลาดชะโด ผักไห พระนครศรีอยุธยา

126 นางสาว อุทัยวรรณ เสงรอด นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางวัน คุระบุรี พังงา

127 นาย รุงโรจน เกาะสมัน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บางวัน คุระบุรี พังงา

128 นาย อัครเดช พานทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. กะไหล ตะก่ัวทุง พังงา

129 นางสาว กฤติกา เพชรรัตน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กะไหล ตะก่ัวทุง พังงา

130 นาย วรุตม มุสิกวัตร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. กะไหล ตะก่ัวทุง พังงา

131 นาย รัชกร ณ ทองแปน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. กะไหล ตะก่ัวทุง พังงา

132 นางสาว ธนัชพร แสงประสิทธิ์ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ถ้ํา ตะก่ัวทุง พังงา

133 นางสาว สุนิษา ณะเตีย ครูผูชวย  - ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา

134 นาง พฤษดี แซลิ้ม นักวิชาการส่ิงแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

135 นางสาว พรทิพย คงชิต นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

136 นางสาว ถิรนันท คงเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

137 นางสาว ชนกพร ชนะกาญ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. นาทอม เมืองพัทลุง พัทลุง

138 นางสาว ไอศิกา ผองจิตร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร

139 นาย กิตติศักดิ์ ญาติทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทานั่ง โพทะเล พิจิตร

140 นางสาว สุชาดา สมประสงค นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทานั่ง โพทะเล พิจิตร

141 นาย ชัชวิทย คํากอน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร

142 นางสาว ปวริศา รัดแมด นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก

143 นาย ธนะชิต แกวคําแพง ครูผูชวย  - อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

144 นางสาว จรัญญา บุญเชิญ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก

145 นางสาว ชดาพร เจริญอินทร นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. หนองศาลา ชะอํา เพชรบุรี

146 นางสาว ทัศนีย มาระสิน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองศาลา ชะอํา เพชรบุรี

147 นางสาว พัทธนันท ศรีสวัสดิ์ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. หนองศาลา ชะอํา เพชรบุรี

148 นาง กฤติยาภรณ   ภูบุญพา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ

149 นางสาว วราภรณ หุมอาจ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หลักดาน น้ําหนาว เพชรบูรณ

150 นาง ธิดารัตน สะวันนา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หลักดาน น้ําหนาว เพชรบูรณ
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151 นางสาว รัตติกาล คําเดชศักดิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บอรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

152 นางสาว ทัศนา แกวคง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ภูน้ําหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

153 นาย บุญทิพย เพ็ชรกาศ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

154 นาย สรายุทธิ์ ทองงาม เจาพนักงานสวนสาธารณะ  ปฏิบัติงาน ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

155 นางสาว ศิริพร จําปาพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

156 นางสาว อริสา คูณแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม

157 นางสาว ธัญวรัตม มีชาติ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม

158 นางสาว จริยา ไชยสาร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร

159 นาง กนกพิชญ แดงสัก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

160 นางสาว ปรียาณัฐ ทิพจร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

161 นางสาว วลัญชพร ดวงสวาง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

162 นางสาว รติมา คําปวน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

163 นาง ภิญญดา มาศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

164 นางสาว พนิดา บุญทา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

165 นางสาว กัญญาภัทร คลังธารณ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หวยกระทิง กรงปนัง ยะลา

166 นาย สะเปอิง ดอซา เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

167 นาง มัรยัม เกษธิมา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หนาถ้ํา เมืองยะลา ยะลา

168 นางสาว ปาตีเมาะ ปูลา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. วังพญา รามัน ยะลา

169 นางสาว รุงละมัย ประดับเสริฐ ครูผูชวย  - อบต. หนองพอก ธวัชบุรี รอยเอ็ด

170 นาง รัชนี บุญกลาง ครูผูชวย  - ทต. เมืองสรวง เมืองสรวง รอยเอ็ด

171 นางสาว สุนิสา เติมสุข ครูผูดูแลเด็ก  - ทต. ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

172 นางสาว รุจิดา อาศัยสงฆ ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. เมืองทุง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

173 นางสาว สุภาภรณ วงคเสนา ครูผูชวย  - ทต. โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด

174 นางสาว กมลณิชา ชวยละแม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ลําเลียง กระบุรี ระนอง

175 นางสาว กานตธิดา สังฆมณี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หงาว เมืองระนอง ระนอง

176 นางสาว พิชญสินี เกิดเขาทะลุ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หงาว เมืองระนอง ระนอง

177 นางสาว ปยวรรณ ขวัญเมือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หงาว เมืองระนอง ระนอง

178 นางสาว ปริม ชูคากร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หาดสมแปน เมืองระนอง ระนอง

179 นาย ภูวนาถ จันทรศรีแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง

180 นางสาว กนกวรรณ ฉีดอ่ิม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง
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181 นาย ปฏิภาณ นามวงศ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. บานเพ เมืองระยอง ระยอง

182 นาย ปนิพนธ ดรุณพันธ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. บานเพ เมืองระยอง ระยอง

183 นางสาว พิมลวรรณ แกวไธสง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บานแลง เมืองระยอง ระยอง

184 นาย ชาญวิชช เริ่มสุกรีย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เพ เมืองระยอง ระยอง

185 นางสาว สุภัทตรา ศรีชะนันท นักพัฒนาการทองเท่ียว  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

186 นางสาว ธนัฏฐา ชนะทะเล นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

187 นางสาว สุรางคนา จันทรดวน นักพัฒนาการทองเท่ียว  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

188 นางสาว อนัญญา นามไพลิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

189 นางสาว ธีรจุฑา เมฆิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

190 นางสาว อนัญภร จักรชวย นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

191 นาย พงศกร พระเดโช เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ทาผา บานโปง ราชบุรี

192 นางสาว ชลลดา โฉมวิลัย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. สวนกลวย บานโปง ราชบุรี

193 นาย นนทกร นาคหาญ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. สวนกลวย บานโปง ราชบุรี

194 นาย พรศักดิ์ คําวงษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สวนกลวย บานโปง ราชบุรี

195 นางสาว โสภิดา จันทวิสูตร ครูผูชวย  - ทม. บานหมี่ บานหมี่ ลพบุรี

196 นาง พรทิพย พาหุรัตน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. พุคา บานหมี่ ลพบุรี

197 นางสาว อนัญลักษณ ขุนสูงเนิน ครูผูชวย  - ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี

198 นาย กิตติณัฐ ดีปู ครูผูชวย  - ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี

199 วาที่รอยตรี ธนกิจ แมนยํา ครูผูชวย  - ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี

200 นางสาว กฤษริณญา โพธิ์ปรึก นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. แมทะ แมทะ ลําปาง

201 นางสาว สุณิสา วงศชัยวะ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. แมทะ แมทะ ลําปาง

202 นาย ธีรพล พรมศักดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทุงฮ้ัว วังเหนือ ลําปาง

203 นาย วรวุฒิ นาพิลา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง

204 นางสาว ขวัญนภา บุญคุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง

205 นาย กิตติชัย ขลิบกลาง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. วอแกว หางฉัตร ลําปาง

206 นางสาว จริยา สุขรมณ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. โนนปอแดง ผาขาว เลย

207 นางสาว กัลยาภัสร พละศักดิ์ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตระกาจ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

208 นางสาว วิรากาญจน สาระชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หวยเหนือ ขุขันธ ศรีสะเกษ

209 นางสาว ไพศาล เครือมาศ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หวยเหนือ ขุขันธ ศรีสะเกษ

210 นางสาว วิเชียร ศรีมาศ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โคกตาล ภูสิงห ศรีสะเกษ
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211 นางสาว ปทมา สุเทวี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โคกตาล ภูสิงห ศรีสะเกษ

212 นางสาว สุภารัตน สมเสนา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โคกตาล ภูสิงห ศรีสะเกษ

213 นาย กรรภิรลย ทรงกลด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ตะเคียนราม ภูสิงห ศรีสะเกษ

214 นาย นันทพงศ อรจุล นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

215 นาย ศตวรรษ เตยไธสง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. หนองอ่ึง ราษีไศล ศรีสะเกษ

216 นางสาว เพ็ญจิตร อิงเอนุ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. งิ้วดอน เมืองสกลนคร สกลนคร

217 นางสาว วิมลสิริ ทองหนู นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา

218 นาง ธัญสรณ  หัสรังษี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

219 นางสาว วิภาดา รักนุย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บอแดง สทิงพระ สงขลา

220 นาง รัชฎา นุนเหลือ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. พะตง หาดใหญ สงขลา

221 นางสาว โชติณัฏฐ วงศวิเชียรกุล นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

222 นางสาว เสาวลักษณ ทองทรัพย เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

223 นาย วิวรรธน ฐานบรรจง นักวิชาการส่ิงแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

224 นาย อภิสิทธิ์ เพ็งพันธ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ

225 นางสาว สุภาพร ศรีราพัฒน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ

226 นางสาว ลลิตา ณ พัทลุง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

227 นาย สรายุทธ ดินเตบ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

228 นาย นันทรัตน ขันมณี วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

229 นางสาว วรรณภา ภูจริต นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

230 นางสาว พิมพสุชา เทพทับทิม นักสังคมสงเคราะห  ปฏิบัติการ ทต. สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

231 นางสาว นิศาชล สดไธสง นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

232 นางสาว สุภาพร สะโสดา นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

233 นางสาว จิรฐา ปตตาระพัง นักสังคมสงเคราะห  ปฏิบัติการ อบต. สองคอน แกงคอย สระบุรี

234 นางสาว จิรนันท อินทรสาลี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สองคอน แกงคอย สระบุรี

235 นางสาว สุชญา ทองดอนเปรียง นักสังคมสงเคราะห  ปฏิบัติการ ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

236 นางสาว กมนทรรศน สุภาเดช เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. กลางดง ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

237 นางสาว สุภัสสร บุตรบุญ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. กลางดง ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

238 นางสาว พนิดา หัสฎางกูล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. กลางดง ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

239 นาง พัชราพร ธนู เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทัย

240 นางสาว ขวัญใจ บุญอินทร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทัย
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241 นาย ศศิพงศ ศรีจริยา นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทัย

242 นาย ณัฐวัชร อินตะแสน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทัย

243 นาย กิตติศักดิ์ เลิศประพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย

244 นาง ณัชชา มณีรัตน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ดานชาง ดานชาง สุพรรณบุรี

245 นางสาว อรสา ธนสาร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. กฤษณา บางปลามา สุพรรณบุรี

246 นางสาว ชมพูนุช มาเมน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

247 นางสาว ศิรินันท วิเศษฐสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองราชวัตร หนองหญาไซ สุพรรณบุรี

248 นางสาว วิสิฐาน ชวยนุย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

249 นางสาว นุสรา สุวรรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

250 นางสาว ภาวิณี คงเพชร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

251 นางสาว นัฐริกา พูลสวัสดิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี

252 นางสาว ชฎาภรณ สุขสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บานเชี่ยวหลาน บานตาขุน สุราษฎรธานี

253 นางสาว พัชรพร เศษบุบผา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. บานเชี่ยวหลาน บานตาขุน สุราษฎรธานี

254 นางสาว ณัฐนิชา ธรรมโชเต นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บานเชี่ยวหลาน บานตาขุน สุราษฎรธานี

255 นางสาว ศศิโสม   ถาพร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

256 นาย พัชรพล แสงอรุณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร

257 นางสาว อัจฉรา พวงสน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร

258 นางสาว สุชิรา อนุวาร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร

259 นางสาว ฉัตรพร หวานจิตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร

260 นางสาว กฤษณา หลอดทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กระออม สําโรงทาบ สุรินทร

261 นางสาว อรวรรณ สิงหแพง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. กระออม สําโรงทาบ สุรินทร

262 นาย ฤทธิชัย สรรพศรี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. กระออม สําโรงทาบ สุรินทร

263 นางสาว วิชญกานต ผลานิสงค นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บานผือ โพนพิสัย หนองคาย

264 นางสาว กานตมณี ไชยศรีฮาด นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ปางกู โนนสัง หนองบัวลําภู

265 นางสาว นิตยา ทองลวน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ปางกู โนนสัง หนองบัวลําภู

266 นางสาว วราภัสร บุญปอด นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานพราว เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

267 นางสาว ปยะวดี ขวัญศรี นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หนองสวรรค เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

268 นางสาว กัญปภัส  ศรีวิพัฒน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

269 นางสาว สุรีภรณ  มาระวัง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

270 นางสาว กันตนา สมมิตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
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271 นางสาว ชลลดา คําปอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

272 นาย จิรวัฒน วงษคํา วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. ปางิ้ว เมืองอางทอง อางทอง

273 นางสาว สุจิตรา สุภโกศล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. คําเข่ือนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ

274 นางสาว ชนิตรนันท ไวยะพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

275 นางสาว จิตภัทร รินทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

276 นาย พีระพร วิกรัยพัฒน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

277 นาย เนติพงษ พรบุตร วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

278 นางสาว ปวีณสุดา ศรีวงออน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี

279 นางสาว อภิญญา ขันทะ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ตรอน ตรอน อุตรดิตถ

280 นาย อิทธิกร ดีปาละ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บานโคก บานโคก อุตรดิตถ

281 นางสาว สาวิตรี รัตนบุรี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบจ. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

282 นาย อนาวิล จันทรแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ทุงยั้ง ลับแล อุตรดิตถ

283 นาย อธิบดี กลิ่นเกางิ้ว นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บานใหมคลองเคียน บานไร อุทัยธานี

284 นาย สมฤทธิ์ แสงเงิน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หนองบมกลวย บานไร อุทัยธานี

285 นาง จนัสธา แดงประเสริฐ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

286 นางสาว วรางคณา โปงคํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

287 นาย อนุชา ปอมนอย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงนางาม ลานสัก อุทัยธานี

288 นางสาว พิชชาพร ตาปราบ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บอยาง สวางอารมณ อุทัยธานี

289 นาง จันทรเพ็ญ พันดา ครูผูดูแลเด็ก  - ทต. กุดขาวปุน กุดขาวปุน อุบลราชธานี

290 นางสาว นฤมล ศรีอุบล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี

291 นางสาว นิตยา ปวงสุข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี

292 นางสาว ณัฐฐาพร นามพิทักษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี

293 นางสาว มยุรา เพชรภักดี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี

294 นางสาว จิตตรา แตมทา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี

295 นางสาว อมีนา วงศเจริญ ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. นาคําใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี

296 นาย ศิริวัฒน คําเสมอ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. หวยเรือ เขื่องใน อุบลราชธานี

297 นางสาว สุวนันท สมภพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ไผใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี

298 นางสาว ศิริขวัญ โพธิ์แกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี

299 นาย กอบชัย ศรีสมบูรณ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

300 นางสาว ประภาพร ศรีสมบูรณ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 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 ่124  

อบรมระหวางวันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 124 
(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) 

 


