




ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 นาย นิรุธ ศรทวม นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทม. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
2 นาย เจษฎาพร พันกระจัด นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ
3 นาย ติกขเวทย วิเชียรเพริศ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ ทต. สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ
4 นาง เกศินี ภักดี นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
5 นาย ภัทรพล วรรณราม นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
6 นาย สมศักดิ์ คูศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ ทต. หวยใหญ บางละมุง ชลบุรี
7 นาย ชานนท ตั้งชูทวีทรัพย นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
8 นาย รุงโรจน ชาวนาน นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย
9 นาง สุพัตรา สายเทพ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
10 นาย ณรงควิทย บัวพรหม นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทม. แมโจ สันทราย เชียงใหม
11 นาย ภูมิพัฒน กัญจนโชติพงศ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง
12 นาย พชรธรม ตันใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก
13 นาย นันทภัทร สกุลไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทน. แมสอด แมสอด ตาก
14 นาย พิพัฒน เกิดมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทน. แมสอด แมสอด ตาก
15 นางสาว กรกนก โสมาบุตร นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
16 นาย เพิ่มยศ  ปนประดับ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ อบต. ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
17 นาย สรัญู ธํารงสินถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
18 นาย กิตติคุณ ศรีทุมมา นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

19 นางสาว กรรวี ชุบขึ้น นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

20 นางสาว ธิดารัตน ยศปญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

21 นาย อนุชิต พิมพปรุ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

22 นาย ธีรวิทย วารีวนิช นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

23 นางสาว มะลิวัลย พริกประสงค นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

24 นาย อธิคม วรรณพินิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี
25 นาย ธนารัตน เจริญจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทม. พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
26 นาย สุวุฒิพจน สุขประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
27 นาย ยัยลานี มะหะมะ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทต. ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
28 นาย คอยรูล มะเย็ง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
29 นาย คมกฤช เงินคํา นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
30 นาย นพรุจ มณฑา นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
31 วาท่ีรอยตรี ยุทธพงษ ออยนอ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร นักวิชาการคอมพิวเตอร รุนท่ี 3
ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2565
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32 นาย จิราธิพัฒน เหลืองนฤทัย นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

33 นาย พิศิษฐ เขียวละออ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
34 นาย เชิดชาย แกวนรินทร นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ อบจ. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา
35 นาย เกริกฤทธิ์ คําบุญเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทต. รวมใจพัฒนา แมใจ พะเยา
36 นาย ศักดา มียศ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
37 นาย เจษฎา สุขเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
38 นางสาว พัทธิชาติ์ ลิ่มโอภาสมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบต. เกาะแกว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
39 นางสาว จิรนันท สุวรรณคดี นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
40 นาย นราฤทธิ์ เตยออน นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
41 นาง นวรัตน แสงประดิษฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
42 นางสาว ยุรี สาเหล็ม นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
43 นาย วชิระ แซลิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
44 นาง เกศิณี ฤทธิโคตร นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ ทม. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

45 นางสาว วณิชชา ฤทธิ์รักษา นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทม. มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
46 นาย โอฬาร มณีคันโท นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
47 นาย นิอัจมาล นิกาจิ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา
48 นาย กองเกียรติ ทิศรัตน นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ อบต. ดอนโอง โพธิ์ชัย รอยเอ็ด
49 นาย คณาฤทธิ์ ชีวะพันธศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง
50 นาย วชิรพล สุวรรณฑล นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง
51 นาย อานนท สิทธิเสรี นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี
52 วาท่ีรอยตรี บริวัชร สืบคุณะ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง
53 นางสาว อรนิษา นิ่มนวล นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง
54 นาย ธวัชชัย ตนโพธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน
55 นาย มงคลชัย ภิรมย นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน
56 นาย นันทวิทย ชูเชื้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
57 นาง เอมอร สุวรรณเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทน. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
58 นาย ลุกมาน หีมเกะ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทม. เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา

59 นาย ทิวากร สัมมาสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา
60 นาย ปราเมศ ชุมปถัมภ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา
61 นางสาว รุงทิพย หวันหีม นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา
62 นาย อธิพงศ คงยะฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา
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63 นาย นัสเซอร สามัญ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล
64 นาย อัศวิน บรรพสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

65 นาง พลอยมณี เปรมปรีดิยากร นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

66 นาย สิโรดม พรมชา นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

67 นาย ศิวพัฒน ใจยงค นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี
68 นาย อํานาจ ไชยวาน นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบต. ประศุก อินทรบุรี สิงหบุรี
69 วาท่ีรอยตรี ณัฐพงศ นิยมรัตน นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
70 นางสาว เมธาวี ไกรณรงค นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
71 นางสาว กัณฐลดา บูรณะ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

72 นาย ธีรวุฒิ เกตุแปน นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

73 นาย ปาณัสม วะสวานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

74 นาย พีรพงษ พรหมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

75 นาย สุธิพร ขุนทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

76 วาท่ีรอยตรี ณัฐดนัย บุตรแขก นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

77 นาย อริยธัช ทองแกว นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

78 นาย วีระศักดิ์ ทานะกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ชํานาญการ อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



ขั�นตอนการพมิพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลือก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  



สิ่งที่สงมาดวย 6 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร 

รุนที่ 3 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด เบอรโทรศัพท  

*ใหนํา Notebook มาดวย 















User01
Rectangle

User01
Rectangle

User01
Typewriter

User01
Typewriter

User01
Typewriter
วันแรก



User01
Rectangle



User01
Rectangle



User01
Rectangle





 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม
อนามัย (ประเมินดวยตนเอง) 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจาก
ภูมิลําเนาเพื่อเขารับการฝกอบรม  
 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-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 อยางเครงครัด 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

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

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวน

เกี่ยวของเขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาต
ผูอํานวยการโครงการอยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 



 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

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

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 
 

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

หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 


