
Group Line
ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล หนวยงาน จังหวัด

1 นาย กฤติณัฎฐ นวพงษปวีณ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 นางสาว กัญเปมฐิษา แกลวทนงค โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานพรุ สงขลา

3 นางสาว เกศกนก ไทยแท มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร กําแพงเพชร

4 นาง เงินยวง ศิริกาญจนโรจน โรงพยาบาลสะบายอย สงขลา

5 นางสาว จรัสพรรณ อรุณแกว ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม (กรมอนามัย) เชียงใหม

6 ดาบตํารวจ จวิรัช ขันทับทิม องคการบริหารสวนตําบลเนินข้ีเหล็ก นครสวรรค

7 นาย จักรพงศ ปติโชคโภคินท โรงพยาบาล นาตาล อุบลราชธานี

8 นาย จารึก หนูชัย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกโพธ์ิ ปตตานี

9 นาง จิราภรณ  ระฆัง สํานักงานการศึกษาฯ  ม.สงขลา นครินทร สงขลา 

10 นางสาว ฉัตรนภา ชยาวุฒิคุณ อบต.บานมะเกลือ นครสวรรค

11 นาย เฉล่ีย เจริญวงศ โรงเรียนบานปากทางเข่ือนภูมิพล ตาก 

12 นาย ชวนาการ รักเกิด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลควนลัง สงขลา

13 พันตํารวจเอก ชัชพิสิฐ นคราวงศ ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง พัทลุง

14 นาย ชัชวาล นิมโรธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา

15 นาย ชัยพร ถาวรรัตน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

16 นาย ชาติบัญชา เพชรสุก สํานักบริการพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 8 ขอนแกน ขอนแกน

17 นาย ชินโชติ ธีรภัคภิญโญ ศูนยจุฬายีนโปร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพ

18 นาง ซัลมา โกสุมพันธ ศูนยกิจการนานาชาติและส่ือสารองคกร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สงขลา

19 นาง ญาณิษา นอยสราง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงใหญ สงขลา

20 นาย ฐิติพงศ ศุภวัฒนภิญโญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) กรุงเทพมหานคร

21 นางสาว ณัฎธนลี นิลไพบูลย สํานักงานประกันสังคมจังหวัดแมฮองสอน แมฮองสอน

22 นาย ณัฐ เทภาสิต การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย นนทบุรี

23 นางสาว ณัฐชา อัครทรงพล สพป.ตาก เขต1 ตาก 

24 ผูชวยศาตราจารย ดร. ณัฐญา คุมทรัพย สถาบันเทคโนโลยีปทุวัน กรุงเทพมหานคร

25 นาง ดรุณี เจียมจํารัสศิลป ศูนยวิจัยทรัพยากรปาชายเลนท่ี 5 นครศรีธรรมราช

26 นางสาว ดวงฤดี สระสังวาลย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงปรือ สงขลา

27 พันตํารวจเอก ตอศักด์ิ สารีรัตน ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง พัทลุง

28 นาง นภสร สริวงศ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม สงขลา

29 นางสาว นันทนภัส ปติโชคโภคินท โรงพยาบาล นาตาล อุบลราชธานี

30 นาง นิชาภา ศรีสังขทอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนํ้านอย สงขลา

31 นาง นินราหมะ หมัดอาดัม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงตําเสา สงขลา

32 นางสาว นุตรีย กล่ินสอน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร

33 นาย บุญชวย ชุนกิจ สํานักบริการพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) ตาก 

วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ หองสวรรคโลก  โรงแรมคุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูสมัครโครงการฝกอบรม หลักสูตร ผูนํายุคใหม 
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วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ หองสวรรคโลก  โรงแรมคุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูสมัครโครงการฝกอบรม หลักสูตร ผูนํายุคใหม 

34 นาย บุรินทร เรืองรัตน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

35 นางสาว บุษกร ทองสวาง ศูนยจุฬายีนโปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพมหานคร

36 นาง ปทิตตา ซุนซ่ิม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองแห สงขลา

37 นางสาว ปนัดดา ไพเราะ ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม (กรมอนามัย) เชียงใหม

38 จาสิบตํารวจ ประสิทธ์ิ ปาทาน เทศบาลตําบลทาสายลวด ตาก

39 นาง ปาริชาติ ปญญาฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) กรุงเทพมหานคร

40 นางสาว ปยะไม จันทรเกษ ศูนยจุฬายีนโปร คณะแพทยศาสตร รพ.จุฬาลงกรณ กรุงเทพมหานคร

41 นาง เปรมฤดี ทิพยชิต การกิจดานการพยาบาล สุราษฎรธานี

42 นางสาว ฝนทอง แซเลา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรุงเทพมหานคร

43 นาย พงษศักด์ิ นาตะ โรงพยาบาลเทิง เชียงราย

44 นาย พงษศักด์ิ พลเสนา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรุงเทพมหานคร

45 ผูชวยศาสตราจารย พรวดี เพ็งสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

46 นาง พัชรี อรมสิน โรงพยาบาล นาตาล อุบลราชธานี

47 นาย พิษณุ ใบเข็ม สํานักบริการพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 8 ขอนแกน ขอนแกน

48 นางสาว ภัทรนภา สกุณวัฒน กรมการขาว กรุงเทพมหานคร

49 นาย ภานุมาศ โปลิศ โรงพยาบาลหนองกุงศรี กาฬสินธุ

50 นาย ภูธนวิช สบประสงค สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร

51 ผูชวยศาตราจารย ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

52 นางสาว มธุรา จัทรโสม สพป.ตาก เขต1 ตาก 

53 นางสาว มนัสธยา แตงโสภา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร

54 นาย รัตนนริศ สุวรรณรัตน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหาดใหญ สงขลา

55 นางสาว วรนุช ย้ิมละมัย สํานักงานพัฒนาสังคม 9 จังหวัด เพชรบุรี เพชรบุรี

56 นาง วรพรรณ บุญมาประเสริฐ ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม (กรมอนามัย) เชียงใหม

57 นาย วรภัทร สูงสมบัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี

58 นาง วรรณดี สุภากาญจน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองอูตะเภา สงขลา

59 นาย วรวัฒน สุขคํา ศูนยจุฬายีนโปร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

60 นาย วรวัฒน สุขคํา ศูนยจุฬายีนโปร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

61 นางสาว วาริษา ใกลแกว ศูนยจุฬายีนโปร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

62 นางสาว วีรยา โฉชะกุล สวนอนุรักษสัตว สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 12 นครสวรรค

63 นางสาว วีรยา โอชะกุล สวนอนุรักษสัตว สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 12 นครสวรรค

64 นาย วีระพงศ  จินะดิษฐ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง สงขลา

65 นางสาว ศรีพร้ิง วาสินสันติ โรงพยาบาลเทิง เชียงราย

66 นางสาว ศุภลักษณ ชัยยา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เชียงใหม
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วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ หองสวรรคโลก  โรงแรมคุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม
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67 นางสาว สมพรทิพย สุขวโรดม นิคมสรางตนเองพระพุทธบาท สระบุนี สระบุรี

68 นาย สมภพ ยอดเปนชัย ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร ตาก ตาก

69 นาย สัญญลักษณ อยูรักษ นิคมสรางตนเองพระแสง สุราษฏรธานี สุราษฏรธานี

70 นาย สัญญา องคะลอย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี

71 นาย สําราญ สกุลเด็น โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาจีน สงขลา

72 นางสาว สุกัญญา บุญเกิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) กรุงเทพมหานคร

73 นาย สุกิจ เถาถวิล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหูแร สงขลา

74 นาง สุดา นิยมเดชา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลฉลุง สงขลา

75 นาย สุทธิพงษ ปาระคะ โรงพยาบาลเทิง เชียงราย

76 นาง สุทธิพันธ เขียวออน สวนอนุรักษสัตว สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 12 นครสวรรค

77 นางสาว สุพัตรา ลิมปยประพันธ สวนอนุรักษสัตว สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 12 นครสวรรค

78 นางสาว สุภาพร จาตุรันตเรืองศรี กรมวิทยาศาตรบริการ กรุงเทพมหานคร

79 นาย สุรชัย พันธกําเนิด มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม เชียงใหม

80 นาย สุรพงษ แกนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา

81 นางสาว สุวรรณา ปรมาพจน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิทยาเขตบางเขน) กรุงเทพมหานคร

82 นาง สุวรรณา ปตตะพัฒน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคอหงส สงขลา

83 นาย แสละ สันโตะเส็น โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคูเตา สงขลา

84 นางสาว โสภาภรณ  พันธุรัตน โรงพยาบาลสะบายอย สงขลา

85 นาง หรรษธร วงศภักดี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏรธานี สุราษฏรธานี

86 นาย อนันต มีพจนา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

87 นาย อภิชาต ตะวิชัย สํานักงานขนสงจังหวัดลําพูน ลําพูน

88 ผูชวยศาสตราจารย อรพรรณ จันทรอินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

89 นาง อรัญญา นาครอด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหินผุด สงขลา

90 นาง อุษา เนียรสอาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร

91 นาย เอกธนัช นวลละออง เรือนจํากลางนครสวรรค นครสวรรค

หมายเหตุ : 

1. ขอมูล ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 

2. โปรดแตงกายสุภาพ และนําเส้ือแขนยาวมาดวยเน่ืองจากอุณหภูมิหองฝกอบรมคอนขางเย็น

3. โปรดสวมหนากากอนามัยตลอดชวงเวลาการฝกอบรม

4. มีบริการแอลกอฮอลเจลสําหรับลางมือวางใหบริการทุกจุดของโรงแรม

5. สอบถามรายละเอียดไดท่ี มูลนิธิพัฒนาขาราชการ โทรศัพท 02-243-2750 และ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 053-942874

6. โปรด Scan QR Code Line กลุม เพ่ือติดตามขาวสารตาง  ๆของการฝกอบรม


