




ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ภคณัท สุขจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่

2 นางสาว เจนจิรา สังขโชติ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่

3 นางสาว ปวริศา จันทา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

4 นาง สุลาวัลย พิลา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

5 นาง จตุพร วิเศษสา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หัวหิน หวยเม็ก กาฬสินธุ

6 นาง พิสมัย แสงชํานิ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทม. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

7 นางสาว เนตรนภา พามาเนตร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร

8 นางสาว อภิญญา ภักดีโต นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. จันทิมา ลานกระบือ กําแพงเพชร

9 นางสาว ทิพวรรณ แกลวกลาหาญ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

10 นาง รัตติกาล สีเตชะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โจดหนองแก พล ขอนแกน

11 นาย ชนาสิน บังเกิดกิจ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองตาคง โปงน้ํารอน จันทบุรี

12 นาย ภูริภัทร สวัสดิเวช นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ตกพรม ขลุง จันทบุรี

13 นางสาว อาภาพร สุริยะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. คลองเขื่อน คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา

14 นางสาว อาริตา เนตรขันทอง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. บางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา

15 นางสาว กมลฉัตร อยูเจริญพงษ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

16 นางสาว ชนากานต ตันติวุฒิ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. โพนางดําออก สรรพยา ชัยนาท

17 นาย ยุทธนากร กองแกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หวยกรด สรรคบุรี ชัยนาท

18 นางสาว อัญธิกา ไชยโสดา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ

19 นางสาว ปริษา สมานวงษ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ชองสามหมอ คอนสวรรค ชัยภูมิ

20 นางสาว ศุภลักษณ สมอาจ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ

21 นาย วิศรตุ อุปารี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย

22 นางสาว ณัฐศิชญา บัวดง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

23 นาง ศศิอัญญ วรัตถธวัชรดล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

24 นาย ธีรชัย สิริรัตนบรรจง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม

25 นางสาว สุภาพร โนจา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. เชียงใหม เมืองเชยีงใหม เชียงใหม

26 นางสาว เขมณฐั สุขชู นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

27 นางสาว ณัฐพร ชวยอินทร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บานควน เมืองตรัง ตรัง

28 นางสาว สุวิภา สังฆะทิพย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พิมาน นาแก นครพนม

29 นาย ชิษณุพงศ สารีพร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. โคกสูง ปลาปาก นครพนม

30 นาง สุนิสา มีนุน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทม. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุนที่  27  รหัสหลักสูตร: 020000000001900027

ระหวางวันที่ 26 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง
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31 นางสาว มัณฑกา ธนบัตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. คลองเมือง จักราช นครราชสีมา

32 นาง ลลิตา พลจอหอ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา

33 นาง วัชราภรณ ราชวงศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองขาม จักราช นครราชสีมา

34 นาง สุชาดา เครื่องกลาง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา

35 นางสาว สุภาพร น้ํากระโทก นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

36 นางสาว แสงเดือน พวงเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดอนมนั ประทาย นครราชสีมา

37 นางสาว อรุณรัตน คาํวงษา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา

38 นาง อรุณี ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

39 นาย ชลธี ทับทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นาหมอบุญ จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช

40 นางสาว นันทนภัส ไกรนรา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช

41 นางสาว อภิญญา ขาวเขียว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สิชล สิชล นครศรีธรรมราช

42 นาย นนทวรรษ วรรณสาร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นาขอม ไพศาลี นครสวรรค

43 นาย ประเสริฐศักดิ์ ขันกสิกร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค

44 นาง ลัดดาวรรณ นุชนุม นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. น้ําทรง พยุหะคีรี นครสวรรค

45 นางสาว สมัชชา ปาลวัตร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค

46 นางสาว พัชรดา โลหทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

47 นาย ทรงวุฒิ ชูแสง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ขุนศรี ไทรนอย นนทบุรี

48 นาง เกศินี เซง็กะชรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส

49 นางสาว เกศินี แตปูซู นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส

50 นาย ชารีฟ หะยีมะเก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส

51 นางสาว ซูฮาดา อาแว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ริโก สุไหงปาดี นราธิวาส

52 นางสาว ซูไฮดะ หะยีมะปเยาะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส

53 นางสาว อาซีซะห บินเซ็ง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โละจูด แวง นราธิวาส

54 นางสาว อุษณีย เทพอํานวย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

55 นาย ปุณณกัญจน โสมเกษตรินทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. โซพิสัย โซพิสัย บึงกาฬ

56 นาย วุฒิชัย อินสําราญ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. โนนขวาง บานดาน บุรีรัมย

57 นาง สมหมาย พรมเมล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. หนองปลอง ชํานิ บุรีรัมย

58 นางสาว แสงเดือน จากหงษา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

59 นางสาว สุพาณี สังขทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พงศประศาสน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

60 นาง นิ่ม เลิศล่ํา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. แกงดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
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61 นาง สิริรัตน สุจิตระหะ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

62 นางสาว ธัญชนกญ ฤทธิเดช นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ตะโละ ยะหริ่ง ปตตานี

63 นางสาว วิไลวรรณ คงคนงึ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นาเกตุ โคกโพธิ์ ปตตานี

64 นาย อนุพงศ เพงเจริญธรรม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เขาตูม ยะรัง ปตตานี

65 นาง อารีนะห มูซอ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แปน สายบุรี ปตตานี

66 นาง ทิพยรดา ราชสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. พิเทน ทุงยางแดง ปตตานี

67 นางสาว เปมิกา ปญญาธนิกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

68 นางสาว พันนิดา แซเตียว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

69 นาย สิทธิชัย วัยบริสุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

70 นางสาว สุภาภัทร โสมภีร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บานขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา

71 นาย เอนก เขียวฉออน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา

72 นาง มาลี ติฐานะ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร

73 นางสาว หนึ่งฤทัย บุญธรรม นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ทุงโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร

74 นางสาว อัจฉรา อุดมศิลป นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก

75 นาง ฉวีวรรณ คัชรินทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ

76 นาง ลภัสรดา สิงหอําพล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ

77 นางสาว กิตติมา พรรณสุข นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สาคู ถลาง ภูเก็ต

78 นาง ทัศนียวรรณ บุตรสาระคํา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม

79 จาเอก นิติกร สินเธาว นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หัวเรือ วาปปทุม มหาสารคาม

80 นาย วุฒิภัทร มลชะอุม นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม

81 นาย อรรณพ ปุราชะกา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม

82 นางสาว พรินทร ประเสริฐสังข นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร

83 นางสาว ราตรี จันขาว นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร

84 นางสาว อภิญญา สมชัย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. น้ําออม คอวัง ยโสธร

85 นางสาว จุรีพร ปลองบรรจง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทม. เบตง เบตง ยะลา

86 นางสาว วรัญญา อโนทัย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ยุโป เมืองยะลา ยะลา

87 นาง กาญจนา กวยทอง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

88 นางสาว นุชติยา  เวชกลา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. นาคา สุขสําราญ ระนอง

89 นางสาว จันทรเพ็ญ ทองแท นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นครชุมน บานโปง ราชบุรี

90 นาย เทพนรินทร รอดบรรจง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุนที่  27  รหัสหลักสูตร: 020000000001900027
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง

91 นางสาว อรอุมา องคมณี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ดอนกระเบื้อง บานโปง ราชบุรี

92 นาง กันตินันท อิ่มสําราญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี

93 นาย ธนากร ธรรมรักขิโต นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. โพธิ์เกาตน เมืองลพบุรี ลพบุรี

94 นางสาว นฤมล นกเขาเทศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บานทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี

95 นาย วรวิทย เชื้อหมอ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เขานอย ลําสนธิ ลพบุรี

96 นางสาว วีรยา สาระวะดี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองผักแวน ทาหลวง ลพบุรี

97 นางสาว พิมพสุดา สระอุรัมย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สะแกราบ โคกสําโรง ลพบุรี

98 นางสาว สุพัตรา ดวงฟก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองมะคา โคกเจริญ ลพบุรี

99 นางสาว สายรุง ศรีอินทรสุด นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี

100 นางสาว นิชนภา จันทะวงค นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ทาลี่ ทาลี่ เลย

101 นาง จิตฑิกาญจฬ ปรีชาเลิศศริ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. วังหิน วังหิน ศรีสะเกษ

102 นางสาว ธณรัตน ไชยสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. คําตากลา คําตากลา สกลนคร

103 นาง รัชนีพร ปญญาภู นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร

104 นาง ภัทรภิญญา ดาเลิศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. นามอง กุดบาก สกลนคร

105 นางสาว วีระญา สิงหโต นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร

106 นาง สุดารัตน สัพโส นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บะฮี พรรณานิคม สกลนคร

107 นาง สุพัตรา จันทะดวง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บงเหนือ สวางแดนดิน สกลนคร

108 นาย แสงไทย แกวฝาย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร

109 นางสาว ธนภรณ พรรณราย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

110 นางสาว อุณดาก กาญจนะ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. ควนเนียง ควนเนียง สงขลา

111 นางสาว อารม ล่ําประไพ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. บานไร หาดใหญ สงขลา

112 นางสาว ปตรี ดลระหีม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

113 นาย กรวิน สุขสําราญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

114 นางสาว นาคสุข นาคสุข นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

115 นางสาว รัตนา ฉะรัตน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

116 นางสาว สาวิตรี ศริิกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

117 นาย ศุภกิจ โฉมทับ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางแกว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

118 นาย ชยุต ธนพรชูชวง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. บางปลา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง

119 นางสาว พัฒนภรณ แสนบุตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว

120 นาย รชฎ ชยสดมภ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หาดเสี้ยว ศรสีัชนาลัย สุโขทัย

121 นางสาว ศศิภา คอมทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานดาน บานดานลานหอย สุโขทัย

122 นาง จิราพร ไชยรอด นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ตนตาล สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

123 นาง นารีรัตน ทับแสง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

124 นางสาว เมษา เนาวพันธ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. สินเจริญ พระแสง สุราษฎรธานี

125 นางสาว วรางคณา มูสา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

126 นาง ธนิตา พรหมพิทักษ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ตาเบา ปราสาท สุรินทร

127 นางสาว สุภาพร หาดี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร

128 นาง วีรยา สระทอง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทร

129 นางสาว ศุภิศา โลหคํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม หนองคาย

130 นางสาว อัญชลี วิจิตรปญญา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แกงไก สังคม หนองคาย

131 นางสาว ธิมาพร จุยมา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หัวไผ เมืองอางทอง อางทอง

132 นางสาว ชญาณพิมพ อยูเย็น นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บานแห เมืองอางทอง อางทอง

133 นาย ชนะศักดิ์ มาลาอุตม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

134 นางสาว พิกุล ขันแกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. จิกดู หัวตะพาน อํานาจเจริญ

135 นางสาว จริยา ลุนพันธ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หวยไร เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

136 นางสาว นันทนา โพธิ์จันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานแดง พิบูลยรักษ อุดรธานี

137 นางสาว อริสรา พาลี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี

138 นาง อาภาภัทร หานตระกูล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. น้ําปาด น้ําปาด อุตรดิตถ

139 นาย พิสิทธิ์ เคาแคน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทม. พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
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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)  
 






















