




ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาง ณฐมน สินธุเจริญ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. คลองเขมา เหนือคลอง กระบี่

2 นาย ถิรวัฒน อรรถชัยยะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. คีรีวง ปลายพระยา กระบี่

3 นางสาว เกตนสิรี รักษวงษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ปลอก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

4 นางสาว ฟาติมา ไทยเศรษฐ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

5 นางสาว สาวิตรี ศริิราช นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. คํามวง คํามวง กาฬสินธุ

6 นางสาว ชุติมา รอดได นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บึงทับแรต ลานกระบือ กําแพงเพชร

7 นาย ณฐพงศ บอย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองคลา ไทรงาม กําแพงเพชร

8 นางสาว นนลนีย บุญมาก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร

9 นาง อรกช ขําอินทร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ลานดอกไมตก โกสัมพีนคร กําแพงเพชร

10 นางสาว เมทิกา พัฒนโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน

11 นางสาว พลอยณัชชา ปาลิวงศศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บอเวฬุ ขลุง จันทบุรี

12 นาย ชนาสิน บังเกิดกิจ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองตาคง โปงน้ํารอน จันทบุรี

13 นางสาว บุศรินทร แสงทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. พวา แกงหางแมว จันทบุรี

14 นางสาว ขวัญจิตต สมบุญเดช นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

15 นางสาว ปาวีณา สนรักษา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาสะอาน บางปะกง ฉะเชิงเทรา

16 นางสาว อาภาพร สุริยะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. คลองเขื่อน คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา

17 นางสาว สุนิดา ตีระพิพัฒนกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

18 นางสาว ปุณนภา พุทธิพงษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. แสนภูดาษ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

19 นางสาว วงษเดือน แกวผลึก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี

20 นางสาว ศิริพร คชาโภชน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ชลบุรี เมอืงชลบุรี ชลบุรี

21 นาย อภิชาติ มหานาม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

22 นางสาว วิไลพร ศรีบัวออน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บางพระ ศรีราชา ชลบุรี

23 นาย ธนกฤต ศุภธัญวลัย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ เมืองพัทยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

24 นาย กองสิน คันภูเขียว นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

25 นางสาว พนิตา คุมรอบ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดานสวี สวี ชุมพร

26 นาง พิชชาพร ทวิชศรี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บานควน หลังสวน ชุมพร

27 นาง นารีรัตน บอจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หงษเจริญ ทาแซะ ชุมพร

28 นาย ดนุพล ปฏิแพทย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ชุมโค ปะทิว ชุมพร

29 นางสาว จุฑารัตน ศรีพรม นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร

30 นางสาว ธาอร สานุมิตร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. ดงมะดะ แมลาว เชียงราย

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 28  รหัสหลักสูตร: 020000000001900028

ระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง
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31 นางสาว ดาเรศ มากเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง

32 นางสาว ปริศนา วงษจีน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. กันตังใต กันตัง ตรัง

33 นาง ปุณยนุช วงศโคทอง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. บางเปา กันตัง ตรัง

34 นาง สุริวรรณ เฉงไล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เกาะลิบง กันตัง ตรัง

35 นางสาว เขมณัฐ สุขชู นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

36 นาย พีรณัฎฐ สิงหพันธ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. เทพนิมิต เขาสมิง ตราด

37 นางสาว ปาริตา บรรจงนอก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองโสน เมืองตราด ตราด

38 นางสาว เยาวลักษณ โพธิ์บัลลังค นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. แมสอด แมสอด ตาก

39 นาย พุฒิพร ประทีป นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โพธิ์แทน องครักษ นครนายก

40 นางสาว จันทสุภัค ภิญโญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก

41 นางสาว จันทรา นิยมทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บัวปากทา บางเลน นครปฐม

42 นาง ทิษฏยา สุดแจง นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน อบต. หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม

43 นาย มานพ ขยัน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โพนบก โพนสวรรค นครพนม

44 นางสาว สุกัญญา สีไชย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ไชยบุรี ทาอุเทน นครพนม

45 นางสาว วนิดา ไวดอน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สะแกราช ปกธงชัย นครราชสีมา

46 นางสาว อาทิตยา สมศรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บอปลาทอง ปกธงชัย นครราชสีมา

47 นางสาว เจษฎาภรณ คงย่ิง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. อาวขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

48 นางสาว พลอยนภัส เขตขาม นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค

49 นาย คเณศ เกษรสุมล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

50 นาง นุธิตา นิยมถิ่น นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี

51 นางสาว เสาวนีย ปานจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

52 นางสาว ภัศชา ศภุธนิศากาญ นักจัดการงานทั่วไป  ชํานาญการ อบต. บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี

53 นางสาว ขวัญหทัย ผลทิพย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ถืมตอง เมืองนาน นาน

54 นางสาว จริยา สุนทร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. สาน เวียงสา นาน

55 สิบเอก ณฐวัฒน ธิมิตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดงพญา บอเกลือ นาน

56 นาย ปุณณกัญจน โสมเกษตรินทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. โซพิสัย โซพิสัย บึงกาฬ

57 นาย เจษฎาภรณ จันทรอาภาส นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย

58 นางสาว มีนา ฉ่ําใจดี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

59 นาง เรณู เชียงรัมย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. บึงเจริญ บานกรวด บุรีรัมย

60 นางสาว อารีย สุขสําราญ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หวยราช หวยราช บุรีรัมย
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61 นางสาว กมลรส ศุภโรจนชัย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. พืชอุดม ลําลูกกา ปทุมธานี

62 นางสาว กุลธิดา บุญจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

63 นางสาว ทัศนันท คูวงศ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

64 นางสาว กนิษฐา บัวโรย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บานกรูด บางสะพาน ประจวบคีรขีันธ

65 นางสาว วิจิตรา คณโฑแกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรขีันธ

66 นาง สุพรรษา ใจเสงี่ยม นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. อาวนอย เมืองประจวบคีรขีันธ ประจวบคีรขีันธ

67 นางสาว โชติรส แกวเพชร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แมลาน แมลาน ปตตานี

68 นางสาว ปาตีเมาะห บินยูโซะ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ตะโละแมะนา ทุงยางแดง ปตตานี

69 นาย วีระศักดิ์ องศารา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. มะนังดาลํา สายบุรี ปตตานี

70 นางสาว กชกร ชูเรือง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แมลาน แมลาน ปตตานี

71 นางสาว ชนาภา เสมสายัณห นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

72 นาย วัฒน มะลิซอน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา

73 นาย เอนก เขียวฉออน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา

74 นางสาว ณปภัช   สุขศรี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ตากแดด เมืองพังงา พังงา

75 นางสาว หัทยา บุระชัด นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แมนางขาว ครุะบุรี พังงา

76 นางสาว ฉัตรวิมล จันทรมณี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. สามงาม สามงาม พิจิตร

77 นางสาว ณัฐวดี อิศรางกูร ณ.อยุธยา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ทะนง โพทะเล พิจิตร

78 นาง รุงนภา พูลเหล็ก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร

79 นางสาว ธณัฐชา ชอบธรรม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

80 นางสาว กัญญา เติมพูล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ทาตะครอ หนองหญาปลอง เพชรบุรี

81 นาง จิราภรณ เปลี่ยนเดช นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ยางน้ํากลัดใต หนองหญาปลอง เพชรบุรี

82 นาง ชมพูนุท ปญญาแกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ชางตะลูด หลมสัก เพชรบูรณ

83 นางสาว สุกัญญา รายะ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บานเนิน หลมเกา เพชรบูรณ

84 นางสาว อาทิญาภรณ แสงเงิน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

85 นาย วิรัช ฉัตราภรณพงศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ

86 นางสาว อรยา ดวงมณี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. แมยม เมอืงแพร แพร

87 นาง ศิมาพร พริบไหว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. แพร เมืองแพร แพร

88 นาง กมลวัลย แสนโคตร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม

89 นางสาว จิรพร คําดี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม

90 นาง ธาราวดี ถามูลตรี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
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91 นางสาว ศศิวิมล ตรีรัมย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม

92 นาง อนงค เตรนกาโย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานกู ยางสีสุราช มหาสารคาม

93 นาย ศราวุธ แกนแกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ยโสธร เมอืงยโสธร ยโสธร

94 นาง กรองกาญจน คภะสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ธารโต ธารโต ยะลา

95 นางสาว พัชรินทร คําตา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด

96 นางสาว รุงฤดี สะอาด นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด

97 นางสาว สิริอาภา ยันตะกนก นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. นานวล พนมไพร รอยเอ็ด

98 นาย บัณฑติ วงศสระคู นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. โพธิ์ชัย พนมไพร รอยเอ็ด

99 นาง จิราพร เรืองอุไรฤกษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

100 นางสาว อารีรัตน เย็นจัตุรัส นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ลาดบัวขาว บานโปง ราชบุรี

101 นางสาว นัชชพรลักษณ จิรัชวรัญญ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บางลี่ ทาวุง ลพบุรี

102 นางสาว วิสุทธิ์กัลยา พุมเจริญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี

103 นาย จักรพงษ เอนกคณา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แกงผักกูด ทาหลวง ลพบุรี

104 นางสาว ขนิษฐา อิยะโมงค นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

105 นางสาว วันใหม แมนพิมพ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองแวง กันทรารมย ศรีสะเกษ

106 นางสาว อัชฌาพร พันธโสรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ

107 นาย ปยวิทย นามผา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร

108 นางสาว สุดใจ ปุนหาวงค นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นาฮี อากาศอํานวย สกลนคร

109 นางสาว อารม ล่ําประไพ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. บานไร หาดใหญ สงขลา

110 นาย พลพิพัฒน วัฒนศรีสงวน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เปยน สะบายอย สงขลา

111 นาง มนรวี ภักดีเจริญ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

112 นางสาว สุนันทา รัตนะ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ทับชาง นาทวี สงขลา

113 นางสาว รัตติฟา หวันสู นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ปูยู เมืองสตูล สตูล

114 นาย กมลเทพ สถิตยภูมิ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ

115 นางสาว ณิชนันทน เมธาพุฒิพงศกูล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

116 นางสาว สรวีย สดใส นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นาเกลือ พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

117 นางสาว สาวิตรี ศริิกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

118 นางสาว ศศิพร กะระกล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
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119 นางสาว พิมพชนก เข็มพันธุ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทม. กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร

120 นางสาว ชุติมา เขียวมณี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร

121 นาย นรวิชญ ชนะชมภู นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

122 นางสาว ปรารถนา ศรีบุญมา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว

123 นางสาว ทศพร แกวเฉลิมทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. สวนดอกไม เสาไห สระบุรี

124 นาง สุพรรษา พรหมสุคนธ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานปา แกงคอย สระบุรี

125 นางสาว กุลิสรา สิงหทอง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย

126 นางสาว เพชรัตน หินสอน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. น้ําขุม ศรีนคร สุโขทัย

127 นาย กรณธนัฐ อยูสถิตย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วังตะครอ บานดานลานหอย สุโขทัย

128 นาง วัชรี เนตรบุตร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย

129 นาย อภิชัย ปรากฎวงษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานไร ศรีสําโรง สุโขทัย

130 นาง พิณทิพย  มังคะตา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย

131 นางสาว วิภารัตน บํารุงเวช นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. บานกราง ศรีประจันต สุพรรณบุรี

132 นางสาว สาวิตรี ศรีภุมมา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

133 นาง อัญชุลี จันทรลอย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบุรี

134 นางสาว ปุณยนุช เรืองฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วัดโบสถ บางปลามา สุพรรณบุรี

135 นางสาว อนิสา อิตประดิฐ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. สุราษฎรธานี เมอืงสรุาษฎรธานี สุราษฎรธานี

136 นาง อารีย สังขสีแกว นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร

137 นางสาว นิชัญญา  ธนะมูล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร

138 นางสาว กมลลักษณ หอมหวล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองเมธี ทาตูม สุรินทร

139 นางสาว พิพรรษพร ทองนํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดาน กาบเชิง สุรินทร

140 วาที่รอยตรหีญิง เพ็ญนภา นันทะเสนา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร

141 นางสาว วรรณทนี สุนทรดี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ทมอ ปราสาท สุรินทร

142 นางสาว วนิชา เทียบพิมพ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานเดื่อ ทาบอ หนองคาย

143 นาย ชวดล ลีทองดี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย

144 นาย พยัคฆ วงษษาบุตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เฝาไร เฝาไร หนองคาย

145 นาย ชัชนันท เมตตา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. อางศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

146 นาย วีรวัตร เถาวทมุมา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
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147 นาย ซิดตี้ เหลากลม นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี

148 นาย อภิเดช พิมสมาน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี



ขันตอนการพิมพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  



 
 

QR Code กลุมอบรม  

หลักสูตรนกัทรพัยากรบุคคล รุนที่ 28 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 
 

 

 

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

 

 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรมอนามัย 

(ประเมินดวยตนเอง) 
2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจากภูมิลําเนา

เพื่อเขารับการฝกอบรม  

 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง กอน

การเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวันรายงานตัว พรอมท้ัง

สําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของ

อาคาร โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งท่ีเขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 

องศาเซลเชียส จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครัด 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

6. ทุกเชากอนเขารับการฝกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน 

7. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 

8. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีอยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 

10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 

11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นท่ีควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขามา

ภายในอาคารสถานท่ีกอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ินตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาตผูอํานวยการโครงการอยางเปนลาย

ลักษณอักษรเทานั้น  

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีฝา

ฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทางวินัย

ตอไป 

 

 

 



 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร/พิธีเปด/ปด แตงกายเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 

  - วันอังคาร/วันพฤหัสบดี แตงกายดวยชุดผาไทย หรือผาพื้นถิ่น  

 - วันแรกที่มารายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันเขารบัการอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย) แตงกายชุด 

   ผูชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 

   ผูหญิง เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคทัชูสีดําเทาน้ัน 

 

ชุดออกกําลังกาย 

   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว  

  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 

  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 

 

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารดีผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 






















