รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการจัดทาข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ 3 วันที่ 7 – 8 มกราคม 2562
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงาน
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เทศบาล/หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เทศบาลตาบลท่ามะกา
เทศบาลตาบลพระแท่นลาพระยา
เทศบาลตาบลร่องคา
เทศบาลตาบลเขื่อนอุบลรัตน์
เทศบาลตาบลสระแก้ว
เทศบาลตาบลขนวน
เทศบาลตาบลนาคา
เทศบาลตาบลบุ่งคล้า
เทศบาลตาบลแปลงยาว
เทศบาลตาบลแปลงยาว
เทศบาลตาบลดอนเกาะ
เทศบาลตาบลเขตรอุดมศักดิ์
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
เทศบาลตาบลเมืองพนัสนิคม

ตาแหน่ง

จังหวัด
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

นางพรวรรณเพ็ญ ญวงษ์
นางสาวจิราพร ศรีสุข
นางสาวธารทิพย์ จงผสม
นางสาวพิญาดา เจริญเชื้อ
ศุภาภรณ์ ศิริสุวรรณ
นายนนท์ปวิชญ์ ณรงค์ใย
นายธวัชชัย บึงมุม
ศศินันท์ ภัทรบุญญาพิพัฒน์
นางสาววรรชมล อัญชลิสังกาศ
ว่าที่ร.ต.เขมชาติ จอมพรมมิล
จ่าเอกพิตรพิบูล ทวันเวท
พ.จ.อ.หญิง ปัฐมรัตน์ ตันสุวรรณ
นางสาวปิยะนันท์ มณีเลิศ
นางวิบูลศรี มุสิทธิมณี

นักวิชาการสาธารณสุข
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
รองปลัดเทศบาล
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
รองปลัดเทศบาล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เทศบาล/หน่วยงาน

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เทศบาลตาบลเมืองพนัสนิคม
เทศบาลตาบลสัตหีบ
เทศบาลตาบลนาป่า
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
เทศบาลตาบลเสือโฮก
เทศบาลตาบลนาชะอัง
เทศบาลตาบลห้วยสัก
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตาบลนางแล
เทศบาลตาบลม่วงยาย
เทศบาลตาบลเจดีย์หลวง
เทศบาลตาบลเจดีย์หลวง
เทศบาลตาบลเชียงดาว
เทศบาลตาบลหนองจ๊อม
เทศบาลตาบลหนองตองพัฒนา
เทศบาลตาบลท่าข้าม
เทศบาลตาบลสุเทพ

ตาแหน่ง

จังหวัด
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชุมพร
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

นางสาวกนกวรรณ เจริญวัฒนวิญญู
นางสาวณิชาภา ชูพินิจ
นายชนะชัย ทรัพย์สุริต
นายภูวณัฎฐ์ รอบคอบ
นางทรายแก้ว โพธิรักษ์
นางสาวธนันพัชร์ สุนทรรัตนานนท์
พันจ่าเอกบุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์
นางสาวดาริณี ราชคม
นางสาวหัทญา ชัยชมพู
นายวสันต์ ซาวบุญตัน
นางสาวสายสมร แปงยายแก้ว
นายจักรพันธ์ พิสัยหล้า
นางพิทักษิณา กสิกรณ์
นางสาวสิริพร ณ เชียงใหม่
นางรัตนากรณ์ แสนบรรหาร
สมเกียรติ เวคีวิทยา
นายชาญวิทย์ ธีรเมทินี

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏับิตการ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักบริหารงานสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ปลัดเทศบาล
นักวิชาการสาธรารณสุข

หน่วยงาน
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เทศบาล/หน่วยงาน

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

เทศบาลตาบลสันกาแพง
เทศบาลตาบลห้วยทราย
เทศบาลตาบลห้วยยอด
เทศบาลตาบลแม่จะเรา
เทศบาลตาบลสามง่าม
เทศบาลตาบลพิมาย
เทศบาลตาบลพระทองคา
เทศบาลตาบลพุดซา
เทศบาลตาบลวังไทร
เทศบาลตาบลวังไทร
เทศบาลตาบลหนองหัวแรด
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เทศบาลตาบลอ่าวขนอม
เทศบาลตาบลปากน้าฉวาง
เทศบาลตาบลปากน้าฉวาง
เทศบาลตาบลเกาะเพชร
เทศบาลตาบลไทรน้อย

ตาแหน่ง

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ตรัง
ตาก
นครปฐม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นนทบุรี

นางวชิรญาณ์ วันทองสุข
นางสาวคนึงนิจ ดาวเวียงกัน
นางวรรณรัตน์ อาจสมโภช
นายจักรพงษ์ นันทหาร
นายอนุชิต ปริยทิฆัมพร
นางสาวน้าทิพย์ นิพิมาย
นางสาวมาลิสา เอื้อฤทธิกุล
นายสุระ สิงหาราโท
นางสาวปิยะธิดา ภูโอบ
นางสาวปัทมพร วัดกลาง
นางกาญจนา แจทอง
ศุภิสรา คงเสถียรพงษ์
นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์
นายมณฑล เทวฤทธิ์
นายบุญธรรม รุ่งเรือง
นายจิรวุฒิ แก้วจานงค์
นางจุฑารัตน์ รัชตะกิตติวัฒน์

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาการผู้อานวยการกองสาธารณสุข
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักปลัด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
นิติกรชานาญการ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เทศบาล/หน่วยงาน

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

เทศบาลตาบลไทรน้อย
เทศบาลตาบลไทรน้อย
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เทศบาลตาบลศรีสาคร
เทศบาลตาบลทุ่งช้าง
เทศบาลตาบลปัว
เทศบาลตาบลแคนดง
เทศบาลตาบลแคนดง
เทศบาลตาบลกม.5
เทศบาลตาบลเมืองเก่า
เทศบาลตาบลประจันตคาม
เทศบาลตาบลบางปู
เทศบาลตาบลอรัญญิก
เทศบาลตาบลอรัญญิก
เทศบาลตาบลศรีถ้อย
เทศบาลตาบลเชียงคา
เทศบาลตาบลป่าบอน

ตาแหน่ง

จังหวัด
นนทบุรี
นนทบุรี
นราธิวาส
นราธิวาส
น่าน
น่าน
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พะเยา
พัทลุง

นางมนสิชา เรือนคง
นายภาณุพันธ์ กัณฑ์ศรี
นางสาวอรุณวาตี สิทธิเส็ม
นายอับดุลรอฟิต หะยีดือเระ
นางดาเรศ สินสกุลวิวัฒน์
จ่าเอกสถิตย์ พงศ์เจตสุพรรณ
นางสมาภร มณีวงษ์
จ่าสิบเอกหญิงสิริวรรณ สมบัติทิพย์
นางสาวพิชญาภา คีรีวัฒน์
นางบุญเรือง เมิดจันทึก
นางสาวอารีรัตน์ ศรีเอี่ยมตระกูล
นายสุรศักดิ์ เบ็ญจวรรณ
จ่าสิบตรีบุญเจิด ผิวบาง
นางสุพัตรา แก่นจันทร์
นางปทิตตา ทองสกลรัชต์
นายอดินันท์ ศุภการกาจร
นางชนกนันท์ แสงจง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นักบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
รองปลัดเทศบาล
เจ้าพนักงงานธุรการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เทศบาล/หน่วยงาน

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

เทศบาลตาบลตะโหมด
เทศบาลตาบลทุ่งน้อย
เทศบาลตาบลท่าฬ่อ
ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
เทศบาลตาบลพลายชุมพล
เทศบาลเมืองชะอา
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
เทศบาลตาบลวิชิต
ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตาบลบรบือ
เทศบาลตาบลนาเชือก
เทศบาลตาบลบ้านบาก
เทศบาลตาบลนาแซง
เทศบาลตาบลกะเปอร์
เทศบาลตาบลเนินฆ้อ
เทศบาลตาบลจอมพลเจ้าพระยา
เทศบาลตาบลทับมา

ตาแหน่ง

จังหวัด
พัทลุง
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ภูเก็ต
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง

นายเฉลิมชนม์ อินท์สุวรรณ
จ่าสิบเอกหญิงสายไหม โพธิกุล
นางรัตนา สุขอยู่
เรือโทวิรัตน์ โอฐน้อย
นางสาวภคมน หวันมา
นางสาวสายธาร ทวีเกตุ
นางสาวนิศาชล สันทาลุนัย
เกตุนภา มุกดาสกุลภิบาล
นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์
นายกมล ภูวนกลกรรม
นางณัฏฐนันท์ นกพรหมพะเนา
นางสาวเกษศิริญญา บูรณะกิติ
นางสาวสาวิตรี กลางท่าไค่
นายสิงหนาท ศันติวิชยะ
นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี
นายกาญจน์ แหลมฉลาด
นางนุชนาถ สุขาวดี

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชานาญงาน
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชานาญการ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักเคราห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้าสานักปลัด
หัวหน้าสานักปลัด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เทศบาล/หน่วยงาน

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

เทศบาลตาบลดอนทราย
เทศบาลตาบลหลักเมือง
เทศบาลตาบลบัวงาม
เทศบาลตาบลบัวงาม
เทศบาลตาบลท่าวุ้ง
เทศบาลตาบลกกโก
เทศบาลตาบลโพตลาดแก้ว
เทศบาลตาบลถนนใหญ่
เทศบาลตาบลสบปราบ
เทศบาลตาบลศาลา
เทศบาลตาบลเกาะคาแม่ยาว
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน
เทศบาลตาบลป่าซาง
เทศบาลตาบลมะกอก
เทศบาลตาบลไพรบึง
เทศบาลตาบลกระหวัน
เทศบาลตาบลพอกน้อย

ตาแหน่ง

จังหวัด
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาพุน
ลาพูน
ลาพูน
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สกลนคร

นางสาวเนตรสภา มนตรีมุข
นายธนวัฒน์ อินทสุวรรณ
ชลาวัลย์ ชินอักษร
นางสาวอัญชลี อู่ภู่
พจอ.จิรัฐ สุจริตจันทร์
นางเกษณี วงษ์ฟอง
ภาษิญา ภัคกุลกีรติ
นายยุทธพงศ์ พลพิชน์
นายทวีศักดิ์ อินสมพันธ์
นายบุญธรรม พรหมปลูก
นายเรืองฤทธิ์ หมื่นประจักร์
จตุพล จงรักษ์
นายปัญญวัฒน์ บุญเทพ
สิบเอกพัฒพงศ์ รตะตรัยพัฒน์
นางวิมล แววศรี
นางสาวสุดารัตน์ นามกระจ่าง
นายเอนกสรร วงค์สาย

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
หัวหน้าสานักปลัด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เทศบาล/หน่วยงาน

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

เทศบาลตาบลอากาศอานวย
เทศบาลตาบลนาซอ
เทศบาลตาบลอากาศอานวย
เทศบาลตาบลคูหาใต้
เทศบาลตาบลแสลงพัน
เทศบาลตาบลวังม่วง
เทศบาลตาบลทุ่งเสลี่ยม
เทศบาลตาบลตาบลทุ่งเสลี่ยม
เทศบาลตาบลป่ากุมเกาะ
เทศบาลตาบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
เทศบาลตาบลสวรรคโลก
เทศบาลตาบลสวรรคโลก
เทศบาลตาบลสามชุก
เทศบาลตาบลเวียงสระ
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล
เทศบาลตาบลหาดคา
เทศบาลตาบลน้าปลีก

ตาแหน่ง

จังหวัด
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สงขลา
สระบุรี
สระบุรี
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
อานาจเจริญ

นายนัฐพล ผายเงิน
นางรัตนภรณ์ เบ้าพงศ์
นัฐพล ผายเงิน
นายประกอบ จันทสุวรรณ
นางสาวอภิวรรณ บารมี
นางจรรยา กุลวิศิษฎ์
นายประหยัด วงค์อ้ายตาล
นายประหยัด วงค์อ้ายตาล
นายราเชนทร์ บุญญา
นายณรงค์ ผันพักตร์
นางสาวมนัสนันท์ เคลือบแก้ว
นางสาวกัญญาณี นิ่มนุ่ม
นางณิชกมล สิริภาพ
นายธารงค์ ฤทธยานนท์
นายธีรชาติ แสนชมภู
นายกรวิช แสนสุพรรน์
นางภัทรานิษฐ์ ก้อนคา

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกเทศมนตรี
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปลัดเทศบาล
นักวิชาการสุขาภิบาล
พนักงานจ้าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หน่วยงาน
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เทศบาล/หน่วยงาน

117
118
119
120
121
122
123
124
125

เทศบาลตาบลชานุมาน
เทศบาลตาบลโคกกลาง
เทศบาลตาบลน้าโสม
เทศบาลตาบลยางชุม
เทศบาลตาบลปะโค
เทศบาลตาบลสร้างคอม
เทศบาลตาบลในเมือง
เทศบาลตาบลศรีพนมมาศ
เทศบาลตาบลตระการพืชผล

ตาแหน่ง

จังหวัด
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุบลราชธานี

จ่าเอกพูนธรัตน์ โพนทา
นางสุริชยา จันทะชิต
นายอาเขตต์ ปิ่นสุวรรณ
นายสมยศ รักษาพล
ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงษ์ พรหมวงศ์
นายวิชัย ขาวขา
นางสาวธัญวลัย แผดศรี
นายศิริยุทธนา ศรีโยธา
นางพูลศรี ศรีเข้ม

นักบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุข
ปลัดเทศบาล
สัตวแพทย์อาวุโส
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

