


ล ำดับ ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย พิษณุ พรมหาร นักทรัพยากรบุคคล ทต. วังบงค์ ดงเจริญ พิจิตร
2 นางสาว ช่ืนนภา ค าแน่น หัวหน้าส านักปลัด ทต. ค าน  าแซบ วารินช าราบ อุบลราชธานี

3 นางสาว วิชชุดา เจริญพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ยะต๊ะ รามัน ยะลา
4 นาย ศราวุฒิ  เอียดด า ปลัดเทศบาล ทต. มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
5 พ.อ.อ. มณฑป  บุญธรรม ปลัด อบต.ล าพญากลาง อบต. ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
6 นาง ทัศวรรณ  ขันติจิตร หัวหน้าส านักปลัด อบต. ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
7 นาย ปิยะ  สันธนะโยธิน รองปลัด อบต. อบต. บึงทองหลาง ล าลูกกา ปทุมธานี
8 นาง ศิราพร เอียดแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด อบต. ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

9 นาย ภาณุพงศ์  ป่ินแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต. ต าหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่
10 พ.จ.อ.หญิง กษมาพร  บุญมาศ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา
11 นาย วรภพ กันต์สุ่ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต. วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
12 นาง เลิศวรา กางพรม ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข อบต. วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
13 นาย อาซือมิง เจ๊ะอุเซ็ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต. แว้ง แว้ง นราธิวาส
14 นางสาว วราภรณ์  จันทระ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ย่านซ่ือ กันตัง ตรัง
15 นางสาว อรทัย สุนทรเต็ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ย่านซ่ือ กันตัง ตรัง
16 นาง สุภา  จิ วตั น นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ อบต. ย่านซ่ือ กันตัง ตรัง
17 นางสาว นิสากร สมรูป นักวิชาการสาธารณสุข ทต. หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
18 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ อิ วจันทึก นักจัดการงานท่ัวไป อบต. ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว
19 นาง พิศมัย บุญสมนึก รองปลัด อบต. ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว
20 นาง สุกาญจนา รัตนกันทา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
21 นางสาว ธันย์วรัชญ์ เขียวทองมี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
22 นาย ปวีร มีทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต. ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
23 นางสาว เกษนินทร์  มาตทวี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อบต. มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี
24 นางสาว ปฐมพร ล่ิวเวหา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี
25 นาง อรสุรัชย์  ปฐมโรจนฤทธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ทม. ชุมพร เมือง ชุมพร
26 นาง สุนันทา อยู่วิวัฒน์ ปลัด อบต. อบต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
27 นาง ดวงกมลวรรณ  แผงฤทธ์ิ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมม

28 นางสาว อภิรพันธ์ ประจิมทิศ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ อบต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
29 นางสาว ดุจดาว นิจพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ทม. เมืองใหม่บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
30 นางสาว พรนภา  จิระเนตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อบต. ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
31 นางสาว นาถยา เกตุพัฒน์ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
32 นาย อนันต์ งอนชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตาหลังใน วังน  าเย็น สระแก้ว
33 นางสาว วนิดา  งามแย้ม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์

ช่ือ - นำมสกุล

ระหว่ำงวันท่ี 10 - 12 มีนำคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ทำวเวอร์ อินน์ พระรำมหก กรุงเทพฯ

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรสิทธิประโยชน์และกำรบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี 1 



ล ำดับ ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัดช่ือ - นำมสกุล

ระหว่ำงวันท่ี 10 - 12 มีนำคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ทำวเวอร์ อินน์ พระรำมหก กรุงเทพฯ

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรสิทธิประโยชน์และกำรบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี 1 

34 นางสาว อามานี สุยี นักวิชาการสาธารณสุข อบต. นาประดู่ โคกโพธ์ิ ปัตตานี
35 นาง ศรีผกา วนวาที รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ค าไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด
36 นางสาว สุลักษณ์คณา ปลัดกอง ปลัดเทศบาลต าบลยางชุม ทต. ยางชุม กุดจับ อุดรธานี
37 นางสาว อัญชลี  อู่ภู่ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทต. บัวงาม ด าเนินสะดวก ราชบุรี
38 นางสาว อัญชลิกา  ชาวบางน้อย ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ทต. บัวงาม ด าเนินสะดวก ราชบุรี
39 นางสาว ทิพย์รดา ตันเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. บางภาษี บางเลน นครปฐม
40 นาย วุฒินันท์  ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาลต าบลสีมามงคล ทต. สีมามงคล ปากช่อง นครราชสีมา
41 นาย วรเมธ ตอพันดุง คนงาน หน้าท่ีอนุกรรมการบริหารกองทุน อบต. ตาหลังใน วังน  าเย็น สระแก้ว
42 นาย โสภณ ดวงอินทร์ ปลัด อบต.ตาหลังใน อบต. ตาหลังใน วังน  าเย็น สระแก้ว
43 นาง สุรียา  ชิงชนะ รองปลัดอบต. อบต. ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี

44 นาย ค าภา  เชื อคง นายกอบต. อบต. ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี

45 นาย ประยูร มณีฉาย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว
46 นางสาว วนิดา งามแย้ม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
47 นาย สายสุมิตร มาบุญมี ปลัดเทศบาล ทต. สวนเข่ือน เมืองแพร่ แพร่
48 นางสาว ธัญญาศิริ ปัทมาภรณ์พงศ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทต. สวนเข่ือน เมืองแพร่ แพร่
49 นางสาว เกตุวดี ตุลยาทิพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ทต. สวนเข่ือน เมืองแพร่ แพร่
50 นางสาว นลินี ภุมรินทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน ทต. ปากน  าหลังสวน หลังสวน ชุมพร
51 นาย พิสิษฐ์ ถิรโรจอนันต์ รองปลัดเทศบาล ทต. ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์
52 นาย วิทธวัช ลอยเมืองกลาง หัวหน้าส านักปลัด อบต. โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย
53 นางสาว ณัฐกาญจน์ เกษร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทต. บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี
54 นางสาว ชลธิชา  น้อยสุวรรณ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี
55 นางสาว ภัททิยา หาญสมัคร ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต. เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี
56 นาย ธนจิตร  พรมดอนก่อ นักวิชาการศึกษา อบต. ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
57 นางสาว จุรีพรรณ อวยพร พยาบาลช านาญการ ทต. นาโพธ์ิ สวี ชุมพร
58 นาย สายยันต์  ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับสูง) ทม. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
59 นางสาว ดรุณี เกื อดากร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แป้น สายบุรี ปัตตานี
60 นาง นฐศวรรณ  เพ็ชร์ประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
61 นาย นฤบล มณีเนตร ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา
62 นาย วิชาติ นาวาพิสุทธ์ิ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่

อัพเดท ณ วันท่ี 2/3/2564 เวลา 13.00 น.



ล ำดับ ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด
1 นางสาว ธัญสิริ เล็กศิริ หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
2 นาย รักชาติ นาดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช อบต. ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว
3 นางสาว ชฎาพร รสแก่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทัพราข ตาพระยา สระแก้ว
4 นาง วิไลวรรณ อุตสาหะ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต. ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว
5 นางสาว นิตยา สมัคคดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช อบต. ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว
6 นางสาว ศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ทม. ชุมพร เมือง ชุมพร
7 นางสาว ธวัลรัตน์  นามธรรม ปลัดเทศบาล ทต. พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
8 นาย สุรพล แสงโส ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. ป่าแดด เมือง เชียงใหม่
9 นาง อรพินท์ ธนะหมี ปลัดเทศบาล ทต. ป่าแดด เมือง เชียงใหม่

10 นาย อดุลย์ ท้วมผ้ึง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ทต. ป่าแดด เมือง เชียงใหม่
11 นางสาว ขนิษฐา รัตนมโนรมย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบต. หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
12 นาง บุญย่ิง บุญสุนทร ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
13 พ.จ.อ. รัชกูล  อาจวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน อบต. ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
14 นางสาว อรุณโรจน์ รุ่งเรือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ทต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
15 นาย ชัยณรงค์ สันทัสนะโชค นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
16 นางสาว ชัญญา อุทัยเสวก ผ็ูอ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดอบต. อบต. ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
17 นาง บุษยา ลิขิต หัวหน้าฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมาย อบต. ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
18 นางสาว ละไม นามบุญ เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน อบต. ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
19 จ่าเอก วิรัช รักดี หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน อบต. ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
20 นางสาว ธวัลหทัย เกตุมาก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน อบต. ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
21 นางสาว ภารดี  วงกุตร นักทรัพยากรบุคคล อบต. ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส
22 นางสาว ณัฐพร  คงแสน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส
23 นาย สมชาย เพียรพิทักษ์ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. ศาลาแดง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24 นางสาว จุฑามาศ ค าน้อย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทต. แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่
25 นางสาว กนกวรรณ บุญยาสัย หัวหน้าส านักปลัด ทต. วันยาว ขลุง จันทบุรี
26 นางสาว กันยากร ลิมประวัติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน อบต. ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
27 นางสาว สุดารัตน์ ชูดวง นิติกร อบต. ตากแดด เมืองพังงา พังงา
28 นาย ณรงค์ศักด์ิ นาวาระ เจ้าหน้าท่ีกองทุนสาธารณสุข ทต. ดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
29 นางสาว อนุธิดา  อนุตรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต. กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
30 นาง ปรียพันธ์  เมธยานันท์ ปลัดอบต อบต. แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี
31 นาง รุจิรัตน์  ธะนะศรีรังกูล ผู้อ านวยการกองสวัสด์ิการ อบต. แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี
32 นางสาว ปัณฑารีย์  ถ าอุทก นักพัฒนาชุมชน อบต. แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี
33 นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์  เทพวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ทต. ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรสิทธิประโยชน์และกำรบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี 2 

ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 เมษำยน 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ทำวเวอร์ อินน์ พระรำมหก กรุงเทพฯ

ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับ ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรสิทธิประโยชน์และกำรบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี 2 

ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 เมษำยน 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ทำวเวอร์ อินน์ พระรำมหก กรุงเทพฯ

ช่ือ - นำมสกุล
34 นางสาว ศิรินดา  ค าแปง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ทต. ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
35 นางสาว ชวัลรัตน์ จันทะคัด รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต. เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
36 จ่าเอก เริงชัย กะมล นิติกรช านาญการ อบต. ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว
37 นางสาว ศิริลักษณ์ แก้วพรม คณะท างานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต. นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
38 นางสาว วิไลวรรณ สีบุญ ผู้ช่วยเลขานุการกองทุน ทต. นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
39 นางสาว ชนชนก จันทวี คณะท างาน ทต. นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
40 นางสาว จันสุดา วรรณโสภา ประธานคณะท างาน ทต. นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
41 นาง บุษรา ทรัพย์ศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป อบต. ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา
42 นางสาว กุลนิดา อ าไพรัตน์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. สะพลี ปะทิว ชุมพร
43 นาง วิภาวรรณ หูกทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย
44 นางสาว ธัญญรัตน์ สุขนิมิตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ทม. ไทรม้า เมือง นนทบุรี
45 นาย บัณกร มาเย็น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ทม. ไทรม้า เมือง นนทบุรี
46 นางสาว เสาวลักษณ์ ถาวรตระการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ทน. อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
47 นางสาว นิรัชรา  เหล่ียมเลิศ นักวิชาการ สาธารณสุข ทต. บางผ้ึง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

อัพเดท ณ วันท่ี 2/3/2564 เวลา 13.00 น.


