




ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด
1 กระบี่ เขาพนม ทต.เขาพนม น.ส.นยินดี ชูสุข
2 กาญจนบุรี บอพลอย ทต.หนองรี น.ส.จุฑามาศ พุมพันธุวงศ
3 กาญจนบุรี ไทรโยค ทต.ลุมสุม พันจาเอกหญิงบุญจิรา บุษดี
4 กาฬสินธุ ยางตลาด อบต.คลองขาม น.ส.ดวงแกว วันสุทะ
5 กาฬสินธุ เมือง อบต.เหนือ น.ส.สุวลักษณ ออนสําอางค
6 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ลานกระบือ นายเทียนชัย วัชรพงศอนันต
7 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ลานกระบือ นางจิราพร หอมขจร
8 ขอนแกน เมือง อบต.โคกสี น.ส.สุธิดา อิสระ
9 ขอนแกน ภูผามาน ทต.ภูผามาน นายธวัช มาศรี

10 ขอนแกน เมือง อบต.สาวะถี นายทวีพร ศรีวงษา
11 ขอนแกน สีชมพู ทต.สีชมพู สิบเอกสยาม ภูหนองโอง
12 ขอนแกน เมือง อบต.สาวะถี น.ส.ศิริญญา อินทรปญญา
13 ขอนแกน เมือง อบต.สาวะถี นางระพีพร คําภาษี
14 ขอนแกน ชุมแพ ทต.โนนทัน น.ส.อัมพร ลานพลแสน
15 ขอนแกน บานฝาง ทต.บานฝาง นางสุวรรณรัตน ครุตรารักษ
16 ชลบุรี ศรีราชา อบต.บางพระ น.ส.เพ็ญพร สามสมคุณ
17 ชลบุรี หนองใหญ ทต.หนองใหญ น.ส.วิมลณัฐ เบาภาระ
18 ชลบุรี เมือง อบต.หนองไมแดง น.ส.ปริศนา ชื่นจิตร
19 ชลบุรี สัตหีบ อบต.สัตหีบ นายไพโรจน มาลากุล ณ อยุธยา

20 ชลบุรี บอทอง อบต.บอกวางทอง นางนัฐมนต ปณณวิชญ
21 เชียงราย แมสรวย ทต.แมสรวย นายเฉลิมพล ออนพุทธา
22 เชียงราย แมสรวย ทต.แมสรวย นายเฉลิมพล ออนพุทธา
23 เชียงราย แมสรวย อบต.ทากอ น.ส.ฉัตรแกว พิมพวาป
24 เชียงใหม แมแตง ทต.เมืองแกนพัฒนา น.ส.อังคณา ฟกทอง
25 เชียงใหม หางดง อบต.หนองแกว นายอนุชาติ ปนันคํา
26 ตราด แหลมงอบ ทต.น้ําเชี่ยว นายสังเวียน วัฒนชัย
27 ตาก กิ่งอ.วังเจา ทต.วังเจา น.ส.วิรญา วงษละ
28 นครปฐม เมือง อบต.ธรรมศาลา นายเพิ่มยฒ ปนประดับ
29 นครพนม ศรีสงคราม ทต.ศรีสงคราม น.ส.สุพัตรา ภูเม็ด

รายชื่อผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุนที่ 1
 ระหวางวันที่ 21  ตุลาคม  - 1  พฤศจิกายน  2549

ณ ศูนยฝกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อ-สกุล



30 นครพนม บานแพง อบต.หนองแวง นายปรเมศ พอยันต
31 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.มะเกลือใหญ นางณัชนันท กองจันทึก
32 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.ตะเคียน น.ส.สิรินาฏ วาวตะคุ
33 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย อบต.บานยาง นายนฤบล มณีเนตร
34 นครราชสีมา ปากชอง อบต.กลางดง น.ส.วิไล ปากเมย
35 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.ทาลาด นายธวัชชัย ทัศนิยม
36 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.โนนเกา น.ส.ธัญญารัตน ชางทอง
37 นครราชสีมา ปากชอง อบต.คลองมวง น.ส.ดาวใจ ตระการจันทร
38 นครราชสีมา เมือง อบต.หนองจะบก น.ส.ดาวดี ไชยแสนทาว
39 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.บานแปรง นายอัษฎาวุฒิ ไตรยะวงศ
40 นครราชสีมา โนนไทย อบต.มะคา นางสุกัญญา มณีวงษ
41 นครราชสีมา สีค้ิว อบต.วังโรงใหญ น.ส.คณิตา ดวงจันทร
42 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.หนองตะไก น.ส.บัวหลวง ใจดี
43 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.บานราษฎร น.ส.พรรณธิวา มากชุมแสง
44 บุรีรัมย สตึก อบต.นิคม น.ส.นันทิชา กิจกลางดอน
45 บุรีรัมย สตึก อบต.หนองใหญ นางนรารัตน ยานรัมย
46 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี ทต.ปากน้ําปราณ นางนารี คลายเพ็ญ
47 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน ทม.หัวหิน นางนงนภัส วงษมา
48 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน ทม.หัวหิน นางถาวรีย โพธิ์ปานพันธ
49 ปตตานี เมือง อบต.บานา นายอับดุลกอเดร การีนา
50 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน อบต.เสาธง น.ส.จารุดา อุนารัตน
51 พระนครศรีอยุธยา บางบาล ทต.บางบาล นายมนตชัย สุขจิตต
52 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.เชียงรากนอย น.ส.นภาพร หานะพันธ
53 พัทลุง บางแกว ทต.ทามะเดื่อ นางคันธจุฬาลักษณ ปลอดพัก
54 แพร เมือง อบต.เหมืองหมอ น.ส.กนกวรรณ กูลเกลือ
55 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.หนองบัวแกว นายสุพัฒน ธีรางศุ
56 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.แวงดง น.ส.สุพิชญา พลเคน
57 รอยเอ็ด เสลภูมิ อบต.นาเมือง น.ส.พงศลัดดา เผาศิริ
58 รอยเอ็ด เสลภูมิ อบต.ภูเงิน นางวิภารัตน คําโคตรสูนย
59 ราชบุรี เมือง ทม.ราชบุรี นางสุพพัต ถาวรรัตน
60 ลําปาง เมืองปาน อบต.เมืองปาน น.ส.กรรณิกา รัตน้ําหิน
61 ลําพูน แมทา ทต.สบเสา นางเขมิตา บริสุทธิ์
62 สกลนคร คําตากลา ทต.คําตากลา นายวุฒิพงษ เฉยฉิว



63 สมุทรปราการ เมือง ทต.แพรกษา นายสรชาญ สางชัยภูมิ
64 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางเมือง นายสุรชัย พันพิลึก
65 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ อบต.หนาลาน นางนวลละออง ภาซิ่น
66 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม อบต.บานใหมไชยมงคล น.ส.สุชัญญา จันทรวงษา
67 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ดงเดือย น.ส.มณฑา สุวรรณพยัคฆ
68 สุโขทัย ศรีสําโรง ทต.ศรีสําโรง พันจาเอกประคม วงศตะมะ
69 สุโขทัย บานดานลานหอย ทต.ลานหอย นายจรูญ มีนนท
70 สุโขทัย ศรีนคร อบต.ศรีนคร นายพีรยศ รอดแกว
71 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.หนองตูม นายสรนนท ขจรเจริญกุล
72 สุพรรณบุรี อูทอง ทต.สระยายโสม น.ส.สุทธิชา ทรัพยสงเสริม
73 สุพรรณบุรี ศรีประจันต อบต.วังหวา น.ส.ณัฐธิดา สุขเพ็งดี
74 สุรินทร สังขะ ทต.สังขะ น.ส.สมาพร เรืองคํา
75 หนองคาย ปากคาด ทต.ปากคาด น.ส.ลําพรรณ จัตุระศรี
76 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง ทต.จอมทอง น.ส.จีระภา จันทรกอง
77 หนองบัวลําภู เมือง ทต.นาคําไฮ นายศักดิ์ชาย แกวชนะ
78 หนองบัวลําภู นาวัง อบต.นาแก นายมานพ ใจกวาง
79 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต.หวาใหญ พันจาเอกจตุรภัทร สิมกันยา
80 อุดรธานี หนองหาน ทต.บานเชียง น.ส.ชฎากร สีนวลแล
81 อุดรธานี กุดจับ ทต.สรางกอ นายถนัด งามสนิท
82 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม ทต.ทุงเสลี่ยม นายอภิรักษ ศรเพชร
83 บุรีรัมย พลับพลาชัย ทต.พลับพลาชัย นางอุรา ทองนัด
84 นครราชสีมา เมือง อบต.หนองไขน้ํา น.ส.สรลักษณ รามโกมุท
85 กระบี่ คลองทอม ทต.คลองทอมใต น.ส.รัตนา เชื้อจีน
86 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม อบต.บานทําเนียบ น.ส.จุฑาทิพย บัวบาน
87 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ทาฉนวน น.ส.สุภานันท เผือกสอน
88 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ปาแฝก น.ส.รจนา ก่ําเพชร
89 รอยเอ็ด เสลภูมิ อบต.นาเมือง น.ส.พงศลัดดา เผาศิริ
90 สุพรรณบุรี บางปลามา ทต.ไผกองดิน น.ส.อรวรรณ อัญชลีชไมกร



 
 

หนังสือตอบยืนยันเขารับการศึกษาอบรม 
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หมายเหต ุ สงหนังสือตอบยืนยันได 
  1.ทางไปรษณียสงถึง สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น ถ.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุร ี 
จ.ปทุมธาน ี12110 
  2.ทางโทรศพัทหรือโทรสาร (FAX)  0 -2577 -4707 – 8, 0 -2577-6615 
  3.ทางโทรศพัทเคลื่อนที่ 0 -1174 – 3772 อภิชา จินดาสวสัด์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การเตรยีมตวัเขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตาง ๆ 
 
การรายงานตัว  ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ําหนดไวในหนังสือเรียกตัว 

การเตรยีมตวั  1. ภาพถายเครื่องแบบหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิว้ 2  รูป 
   2. (ชาย) กางเกงขายาวสีดําหรือกรมทา เสือ้เชิ้ตสีขาวแขนยาว อยางนอย 3 ชุด 
   3. (หญงิ) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดําหรือกรมทา อยางนอย 3 ชุด 
   4. รองเทาหนงัหุมสน / หุมขอ สีดํา 
   5. กางเกงวอรมสีดําหรือกรมทาขายาว อยางนอย 2 ตัว 
   6. เสื้อกฬีาสีขาวลวน แขนสัน้มีปก อยางนอย 2 ตัว 
   7. รองเทาผาใบ / ถุงเทา สีขาวลวน สําหรับเลนกฬีา 
   8. อุปกรณเครื่องเลนกีฬาตามถนัด 
   9. ของใชสวนตัวที่จาํเปน 
   10.เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว (สําหรบัพิธีเปด – ปด) 
   11.เสื้อยืดสีเหลืองคอปก อยางนอย 2 ตัว 

   * สําหรับเนคไท ใหผูเขารับการอบรมมาซื้อที่สถานที่ฝกอบรม  
การแตงกายระหวางการศึกษาอบรม    
       ชาย  แตงกายเสื้อเชิต้สีขาวแขนยาว ผูกเนคไทของสถาบนัพัฒนาบุคลากร 

ทองถิน่(สีแดง)กางเกงสีดํา หรือกรมทา 
       หญงิ แตงกายเสื้อเชิต้สีขาว กระโปรงสีดํา หรือกรมทา 
   
การชาํระเงินคาลงทะเบยีน   ใหจายเปนเงนิสด ในวนัรายงานตัวตามจํานวนที่กาํหนดไวในหลักสูตร  
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