


ล ำดับ ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย ทิวา นนท์ไพวัลย์ นิติกรปฏิบัติการ ทต. เทศบาลต าบลนาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
2 นางสาว ศศิกาญจน์ นาม่ิง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน ธาตุพนม นครพนม
3 นาง สิริพร คงตาล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ทน. เทศบาลนครพิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
4 นางสาว เพียงเพ็ญ ศรีวิโรจน์ ทน. เทศบาลนครพิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
5 นาย พินิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อบต. นาโพธ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

6 นางสาว นิสา  สระ ศรี  นิติกร อบต. อบต.เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช

7 นาย สุธี ทองหอม นิติกรปฏิบัติการ อบต. อบต.แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
8 นางสาว ภัทรกันย์ แสวงมี นิติกร ทต. เทศบาลต าบลปักธงชัย ปักธงชัย นครราชสีมา
9 นางสาว วันวิสา โคตรเสนา นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ อบต. อบต.หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

10 นาย ธณัฐพงษ์ ร้อยพิลา นักวิชาการสาธารณสุข ทต. นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
11 นาง ฐิติพร กล่ันแก้ว นักวิชาการสุขาภิบาล ทม. ทม.เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
12 นาง จิตติมา ศรีทาพักตร์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี

13 นางสาว อิสราภรณ์. ยลสุข ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข อบต. ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี

14 นางสาว ป่ินประภา ติตาระวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร
15 นางสาว ช่ืนนภา ค าแน่น หน.สน.ปลัดเทศบาล ทต. เทศบาลต าบลค าน  าแซบ วารินช าราบ อุบลราชธานี

16 นาย ธีรชาติ แสนชมภู ปลัดเทศบาล ทต. กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์
17 นางสาว นิสา  สระ ศรี  นิติกร อบต. อบต.เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช

ช่ือ - นำมสกุล

ระหว่ำงวันท่ี 4 - 9 พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ทำวเวอร์ อินน์ พระรำมหก กรุงเทพฯ

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรอบรมเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 รุ่นท่ี 1

อัพเดท ณ วันท่ี 15/10/2563



ล ำดับ ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด
1 นางสาว อัจฉราวรรณ เกษทอง นิติกรช านาญการ อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร บ้านค่าย ระยอง
2 นางสาว สิริรัตน์ มณีวงศ์ จพง.สาธารณสุขช านาญงาน อบต. อบต.ยกกระบัตร สามเงา ตาก

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรอบรมเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 รุ่นท่ี 3

ระหว่ำงวันท่ี 14 - 19 มกรำคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ทำวเวอร์ อินน์ พระรำมหก กรุงเทพฯ

ช่ือ - นำมสกุล

อัพเดท ณ วันท่ี 15/10/2563



ล ำดับ ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด
1 นางสาว กมลชนก ทุมสิงห์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ทม. เทศบาลเมืองศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
2 นางสาว กนกรัตน์ กอบธัญกิจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต. อบต.โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
3 นางสาว นงเยาว์ สระป้อมแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ทม. เทศบาลเมืองแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
4 นางสาว สุดารัตน์ แหวนหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทต. เทศบาลต าบลฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
5 นาง ศิริลักษณ์ อ  าเงิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ทต. เทศบาลต าบลปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรอบรมเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 รุ่นท่ี 4

ระหว่ำงวันท่ี 17 - 22 กุมภำพันธ์ 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ทำวเวอร์ อินน์ พระรำมหก กรุงเทพฯ

ช่ือ - นำมสกุล

อัพเดท ณ วันที  15/10/2563



ล ำดับ ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง ดาหวัน สุจริต เจ้าพนักงานสุขาภิบาลช านาญงาน ทม. เทศบาลเมืองศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
2 นางสาว พรกนก พลวิเศษ นักวิชาการสุขภิบาลช านาญการ ทต. บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
3 นาง ลัดดาวัลย์ ทายศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ทม. เทศบาลเมืองบ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

4 นาย นายเทพอมร ประยูรชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลดูนสาด กระนวน ขอนแก่น

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรอบรมเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 รุ่นท่ี 5

ระหว่ำงวันท่ี 11 - 16 มีนำคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ทำวเวอร์ อินน์ พระรำมหก กรุงเทพฯ

ช่ือ - นำมสกุล

อัพเดท ณ วันท่ี 15/10/2563


