




ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาง ปริณดา เจียมเจริญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี

2 นาย ธนกฤต กั้วสิทธ์ิ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

3 นาย เอกรินทร ฉัตรสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

4 นาย สมจิตร เอกสมบูรณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

5 นางสาว สุชันษา แปลมูลตรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ดอนโมง หนองเรือ ขอนแกน

6 นาย สุทศั สอนโส นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน

7 นางสาว ณิชสกุล บรรพโคตร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน

8 นางสาว ณัชชากัญญ  พระนคร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน

9 นาย สมศกัดิ์ สโมสร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

10 นาง เบญจมาศ นาคถาวร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

11 นางสาว สุนิดา ตีระพิพัฒนกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

12 นาย ภูริทัต บุญเจือ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. เหมือง เมอืงชลบุรี ชลบุรี

13 นางสาว นิดา เหมือนพระ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ เมืองพัทยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

14 นาย ภัทณวิชฐ พรมราช นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ เมืองพัทยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

15 นางสาว ทิพวรรณ ศรีมันตะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

16 นางสาว กาญจนา ปอมพิมพ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

17 นางสาว ณภัสสรณ ศริิรวยธนัตถ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หนองอิรุณ บานบึง ชลบุรี

18 นางสาว ปุณยนุช โหงวฮวด นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี

19 นางสาว สยุมพร หรั่งสิโย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บอกวางทอง บอทอง ชลบุรี

20 นาย อําพล เขียวลออ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หาดทาเสา เมอืงชัยนาท ชัยนาท

21 นาย กันตินันท สุขดี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. คอนสวรรค คอนสวรรค ชัยภูมิ

22 นางสาว พัชรา ศรีสงา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

23 นาง นารีรัตน บอจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หงษเจริญ ทาแซะ ชุมพร

24 นางสาว จุฑารัตน ศรีพรม นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร

25 นาย โกสินทร วงศใจมุข นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. จันจวา แมจัน เชียงราย

26 นาง จุฑามณี ขันคํา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม

27 นางสาว ศุภมาส บุญทรง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เวียงพราว พราว เชียงใหม

28 นางสาว ภคกมล ทาฟุน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาเหนือ แมออน เชียงใหม

29 นางสาว กาญจนา สุขเปง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. แมวิน แมวาง เชียงใหม

30 นางสาว ลัดดาวัลย หนูนุย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 26   รหัสหลักสูตร: 020000000001900026

ระหวางวันที่ 26 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง
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31 นาย กรมิษฐ บุญสา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บานนา สามเงา ตาก

32 จาเอก นรินทร ผาสุข นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

33 นางสาว สุพัฒนา พิทักษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. กลางดง ปากชอง นครราชสีมา

34 นาย ชลอ คอยกลาง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา

35 นาย จริน ทองทิพย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

36 นางสาว ปณฑฉัตรีย ปานทรัพย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค

37 นาย สาธิต ทิพยเนตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วังมหากร ทาตะโก นครสวรรค

38 นางสาว น้ําผึ้ง ราชสุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พันลาน ชุมแสง นครสวรรค

39 นางสาว วันรวีร  ิสินธุเจริญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี

40 นาย ศุภวิชญ คงเรือง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี

41 นาย บดินทร คํานวน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางรักใหญ บางบัวทอง นนทบุรี

42 นางสาว ริสากุล ทิพวรรณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

43 นางสาว ทิพวรรณ วงษจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

44 นางสาว รัชนีกร หมอนสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

45 นางสาว คนธรส หมานสกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

46 นางสาว ทินสิริ กุลกิตติวรา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ผาทอง ทาวังผา นาน

47 วาที่รอยตรีหญิง เดือนนภา อุปจักร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ภูฟา บอเกลือ นาน

48 นางสาว ธัณญพัฒน ผารัง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. สถาน นานอย นาน

49 นาย พงษศกรณ กองสอน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บัวใหญ นานอย นาน

50 นางสาว เรียมจิต เรืองหลา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หวยโกน เฉลิมพระเกียรติ นาน

51 นางสาว ขวัญหทัย ผลทิพย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ถืมตอง เมืองนาน นาน

52 นาง พัทธนันท ศรีนวลจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. รอนทอง สตึก บุรีรัมย

53 นาง เรณู เชียงรัมย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. บึงเจริญ บานกรวด บุรีรัมย

54 นาง กุสุมา เข็มรุกขา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองไมงาม บานกรวด บุรีรัมย

55 นางสาว พรวิภา รุงหมี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

56 นางสาว วรรณรัก สุขสอาด นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

57 นางสาว ปุณยนุช สุขสมบัติ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี

58 นาย นิกร ทองวิเศษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี

59 นางสาว สุชาดา มาลีสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

60 นางสาว ธัญมาส รวยรื่น นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ทับสะแก ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธ
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61 นาย อาทิตย ตูวิเชียร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

62 นางสาว วิชชุดา ยอดยอย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

63 นางสาว โสรญา โชติมิตร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

64 นางสาว ษุมาณาฉัตร มนตอริยภรณ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. กระโด ยะรัง ปตตานี

65 นาง ทิพวรรณ สุขสมบูรณ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

66 นาง รุงนภา พูลเหล็ก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร

67 นาย เดชฤทธ์ิ ปนสืบ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บอโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก

68 นาย พันธุนุชิต จันทะวงษ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก

69 พันจาโท พีระวัฒน ตาแสนแกว นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. นครชุม นครไทย พิษณโุลก

70 นาย วัชรพงษ รอดสงฆ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

71 นาย สุทธิพจน ซิ้มศิริ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

72 นาย ภูริทัต เถ่ือนคํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ

73 นางสาว วรรณวิภา ลาภยศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. แพร เมืองแพร แพร

74 นาย เกตุวัชระ เพ็ชรหาญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แดนชุมพล สอง แพร

75 นาย วัชรินทร  นาอุบล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แมยางรอง รองกวาง แพร

76 นางสาว กฤษฎา กอมะณี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม

77 นาง ณัฐนันท ชราศรี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทม. ยโสธร เมอืงยโสธร ยโสธร

78 นาย วิญู โมรา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. โคกนาโก ปาติ้ว ยโสธร

79 นางสาว ชนัญชิดา ฉันทา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. กอตอตือระ รามัน ยะลา

80 พันอากาศโท ธาวิน ธาระมนต นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. พรมสวรรค โพนทอง รอยเอ็ด

81 นางสาว นีรชา เลาหสินนุรักษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

82 นาย สุรศักดิ์ แดงสั้น นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บานไร ดําเนินสะดวก ราชบุรี

83 นางสาว สกุลรัตน เพ็งกลิ่น นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บอทอง หนองมวง ลพบุรี

84 นาง อรพินท จันทะคุณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โกงธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี

85 นางสาว สุพัตรา ดวงฟก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองมะคา โคกเจริญ ลพบุรี

86 นางสาว นงนุช ผากา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วังจั่น โคกสําโรง ลพบุรี

87 นางสาว นิชนภา จันทะวงค นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ทาลี่ ทาลี่ เลย

88 นาง ศกุนตลา ศรีเมือง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. สําโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ

89 นาย สุบรรณ ศรีกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. กลวยกวาง หวยทับทัน ศรีสะเกษ

90 นางสาว มณีกานต ดวงแกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 26   รหัสหลักสูตร: 020000000001900026

ระหวางวันที่ 26 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง

91 นางสาว สุดใจ ปุนหาวงค นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นาฮี อากาศอํานวย สกลนคร

92 นางสาว อุษมาภัทร ชื่นภักดี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

93 นาย วิษณุ บุญประกอบ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

94 นาย ธวัชชัย ไพรพฤกษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม

95 นางสาว อาทิตยรัดา เที่ยงใจ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม

96 นางสาว พิมพชนก เข็มพันธุ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทม. กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร

97 นาย ศราวุธ บุญวิเศษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

98 นางสาว จิตสุภา ตั้งเทียมพงษ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว

99 นาง ธิดารัตน พรหมวิหาร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว

100 นาง พรพรรณ โพธิ์มล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานยาง เสาไห สระบุรี

101 นาง นงคนุช จันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วังลึก บานดานลานหอย สุโขทัย

102 นางสาว พันธมาศ บุตรลพ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วัดเกาะ ศรีสําโรง สุโขทัย

103 นาย จิตติคณุ แซตั้ง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทะเลบก ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

104 นาย ภานุวัฒน เด็กหลี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาอุแท กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

105 นาย ฉลองรัตน อินทรชู นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาสะทอน พุนพิน สุราษฎรธานี

106 นางสาว ภัทราวดี นาคบํารุง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

107 นาย พีรพัฒน หนูยัง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธานี

108 นางสาว รดามณี สุขสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย

109 นางสาว จันทรทิพย ทองโชติ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

110 นางสาว ชญาณพิมพ อยูเย็น นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บานแห เมืองอางทอง อางทอง

111 นางสาว พัชรี ฟูเฟองฟา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี

112 นางสาว พัทธนันท โคตรศรีวงษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี

113 นาง พรทิพย อินชัน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. อุตรดิตถ เมืองอุตรดติถ อุตรดิตถ



ขันตอนการพิมพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 

https://lpdi.dla.go.th/trainingCourse.xhtml 
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3. พิมพใบชําระเงิน  



 
 

QR Code กลุมอบรม  

หลักสูตรนกัทรพัยากรบุคคล รุนที่ 26 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 
 

 

 

***กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 
หรือติดตอเจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑83 
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การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม

อนามัย (ประเมินดวยตนเอง) 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจาก
ภูมิลําเนาเพื่อเขารับการฝกอบรม  

 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเช้ือโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน

รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของ
อาคาร โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งที่เขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 
องศาเซลเชียส จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครดั 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

6. ทุกเชากอนเขารับการฝกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน 
7. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
8. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีอยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาท่ีอยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวน

เกี่ยวของเขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาต
ผูอาํนวยการโครงการอยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร/พิธีเปด/ปด แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร/วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัว/วันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทาน้ัน 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคทัชูสีดําเทาน้ัน 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 






















