รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการจัดทาข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 – 27 พฤศจิกานยน 2561
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี

1
2
3
4
5

หน่วยงาน
เทศบาล/หน่วยงาน
จังหวัด
ทต.ขาณุวรลักษบุรี
กาแพงเพชร
ทต.ท่ามิหรา
พัทลุง
ทต.นาหนองทุ่ม
ชัยภูมิ
ทต.สุรนารี
นครราชสีมา
ทต.กุฎโง้ง
ชลบุรี

ว่าที่ ร.ท.วรากร ก้องเกรียงไกร
นางสาวธมล มงคลศิลป์
นายฐานะ มาศขุนทด
นางจิตรตรา หลวงกิจจา
นางสุภาวดี โพธิ์สลัด

6

ทต.หางนาสาคร

ชัยนาท

นายทรงกรด ทองตะนุนาม

7
8
9
10
11
12

ทต.ห้วยใหญ่
ทต.บ้านข่า
ทต.ผักแว่น
ทต.ผักแว่น
ทต.วังวิเศษ
ทต.เมืองยาง

ชลบุรี
นครพนม
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ตรัง
นครราชสีมา

นางสาวภริตพร ชนะศุภประภา
นางสาวพรกนก พลวิเศษ
นาวสาวชลิดา บุตรวิเชียร
นายชินชนะ พิริยะธนกุล
นายจเร ไกรเทพ
นายบุญมี กล่อมใจ

13 ทต.ธาตุทอง

ชลบุรี

นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐศิลป์

14 ทต.หนองหมู

สระบุรี

นายเทพศิรินทร์ สารผล

15 ทต.หัวเวียง
16 ทต.สระพระ
17 ทต.โนนสูง

พระนครศรีอยุธยา นางวันนภา นันตะทัย
นครราชสีมา
จ่าสิบเอกนุกูล ศุภมาตร
กาฬสินธุ์
พัชรินทร์ เวสสุกรรม

18 ท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ

นายสมไช เสียงใหญ่

19 ทต.ไผ่ต่า

สระบุรี

นางนราภรณ์ เป้าทอง

20 ทต.ดอยลาน
21 ทม.บ้านสวน

เชียงราย
ชลบุรี

นายวีระศักดิ์ ชุมมวล
นางสาวอัญชลี ละมัย

22 ทต.ทุ่งหลวง

ตาก

นางสาวกัญวรา ซาพะวงศ์

23 ทต.หลวงใต้
24 ทต.ศาลากลาง

ลาปาง
นนทบุรี

นายภูเบญ มานะสุคนธ์
นางสาวศิริพร หล่ายสอง

25 ทต.ศาลากลาง

นนทบุรี

นางสาวปุริมปรัชญ์ สว่างเดือน

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล
นักวิชาการสุขาภิบาล
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นักวิชาการสุขาภิบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าสานักปลัด
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายกเทศมนตรี
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไป
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ท้องถิ่น
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
รองปลัดเทศบาล
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญ
การ

ที่

หน่วยงาน
เทศบาล/หน่วยงาน

จังหวัด

ชื่อ-นามสกุล

26 ทต.ไพรบึง

ศรีสะเกษ

นางมณีนิล วรรณพัฒน์

27 ทต.ไทรย้อย

พิษณุโลก

นายณัฐวุฒิ ใจดี

28 ทต.พนม

สุราษฎร์ธานี

นายศิริชัช บุณยรัตน์

29 ทต.หนองเสือ

ปทุมธานี

นายจิรัฐติกาล สหัสรังสีสกุล

30 ทต.ศรีเตีย

ลาพูน

นางขวัญฤทัย รัตนพรหม

31
32
33
34
35
36
37

มุกดาหาร
มุกดาหาร
อุดรธานี
สระบุรี
เชียงราย
สงขลา
สกลนคร

นายกิตติพงศ์ เสนมาตย์
นายราเชนทร์ พิมพ์โพธิ์
นายถนัด งามสนิท
นายพงศ์ภีระ สุขแก้ว
พัชรียา ตันวงค์
นายประกอบ จันทสุวรรณ
นายพีรพงษ์ จันทราเทพ

38 ทต.บ้านข่า

นครพนม

พรกนก พลวิเศษ

39 ทต.หน้าพระลาน

สระบุรี

พิชญธนัน ตุลาทอง

40 ทต.บางคลาน

พิจิตร

นางสาวมลฤดี สังขพงษ์

41
42
43
44
45
46

มุกดาหาร
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
สงขลา
ระยอง
พัทลุง

นายวรวิทย์ ไวว่อง
นายถวิล จันทรสงคราม
จ.ส.อ.ศิวัช ศรีจริยา
นางสาวนพมาศ ไชยชนะ
นางธัชสรัญ ครุธน้อย
นางปาณิสรา รักปาน

ลาปาง

นายธนบดี ผ้าเจริญ

ทต.ดอนตาลผาสุก
ทต.ดอนตาลผาสุก
ทต.สร้างก่อ
ทต.ห้าวยป่าหวาย
ทต.แม่ไร่
ทต.คูหาใต้
ทต.ห้วยหลัว

ทต.ดงมอน
ทต.หล่มเก่า
ทต.หล่มเก่า
ทน.สงขลา
ทต.เมืองแกลง
ทต.หนองพ้อ

47 ทต.บ้านใหม่

ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ
การ
รองปลัดเทศบาล
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญ
การ
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ผอ.กองช่าง
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานสาธารณสุข
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
เจ้าพนักงงานสาธารณสุข
นายกเทศมนตรี
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญ
การ
นักวิชาการสุขาภิบาล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการสุขาภิบาล
เจ้าพนักงงานธุรการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

