
 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ 4 วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 

 

ที ่
หน่วยงาน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
เทศบาล/หน่วยงาน จังหวัด 

1 เทศบาลต าบลท่ามะขาม กาญจนบุรี นางสาวเพ็ญศรี อินทโชติ นักวิชาการสาธารณสุข 

2 เทศบาลต าบลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์ นางศศิธร รูปไธสง นักจัดการงานทั่วไป 

3 เทศบาลต าบลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์ นางสาวนงคราญ ภูจิตรน  า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

4 เทศบาลต าบลภูเวียง ขอนแก่น นางสาววิไล ปากเมย - 

5 เทศบาลต าบลหนองสองห้อง ขอนแก่น นางมรีรัตน์ สุดสะอาด ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

6 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น 

ขอนแก่น นายชู สุดสะอาด นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

7 เทศบาลต าบลโนนฆ้อง ขอนแก่น นางสาวทัศรีย์ สีสองเมือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

8 เทศบาลต าบลหนองบัว ขอนแก่น นางสาวสุภัค ยศวิไล นักวิชาการสาธารณสุข 

9 เทศบาลต าบลขนวน ขอนแก่น นายนนท์ปวิชญ์ ณรงค์ใย ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 

10 เทศบาลต าบลปัถวี จันทบุรี นายเกียรติภูมิ จันเต ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

11 เทศบาลต าบลพิมพา ฉะเชิงเทรา นายพศิน ภูแสน รองปลัดเทศบาล 

12 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุร ี นายเกียรติศักดิ์ ยศทะแสน นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 



 

ที ่
หน่วยงาน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
เทศบาล/หน่วยงาน จังหวัด 

13 เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ ชลบุร ี พ.จ.อ.เกษตร ศิริกังวาน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

14 เทศบาลต าบลเกาะจันทร์ ชลบุร ี นายไพศาล พ่วงพิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

15 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท 

ชัยนาท นายเชิดพงศ์ คุ้มเขต ผู้อ านวยการกลุ่มงานและส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 

16 เทศบาลต าบลมโนรมย์ ชัยนาท นายเรืองศักดิ์  จิ๋วประหัตถ ์ นายกเทศมนตรี 

17 เทศบาลเมืองชัยนาท ชัยนาท นางสาววราภรณ์ ถนัดกิจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

18 เทศบาลเมืองหลังสวน ชุมพร อัชฌา แดงกนิษฐ นายกเทศมนตรี 

19 เทศบาลต าบลวียงเทิง  เชียงราย นางสาวศุภกาญจน์ สีมอญ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

20 เทศบาลต าบลนางแล เชียงราย นางสาวหัทญา ชัยชมพู นักบริหารงานสาธารณสุข 

21 เทศบาลต าบลสันโป่ง เชียงใหม่ นายเอกรินทร์ ทิยาว รองปลัดเทศบาล 

22 เทศบาลต าบลดอยแก้ว เชียงใหม่ นางสาวพักตร์ฤภัส สิทธิสิงห์ นิติกรช านาญการ 

23 เทศบาลต าบลหนองควาย เชียงใหม่ เบญจมาศ วิเศษคุณ นักวิชาการสาธารณสุข 

24 เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง เชียงใหม่ ศิริวรรณ ติยะโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข 

25 เทศบาลต าบลหนองแก๋ว เชียงใหม่ นายอนุชาติ ปนันค า นักวิชาการสาธารณสุข 

26 เทศบาลต าบลเวียงพร้าว เชียงใหม่ นายเกรียงไกร ปิมแปง หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข 

27 เทศบาลต าบลบวกค้าง เชียงใหม่ นายศุภชัย  อธิมา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



 

ที ่
หน่วยงาน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
เทศบาล/หน่วยงาน จังหวัด 

28 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครปฐม 

นครปฐม ธิดาทิพย์ วาจาบัณฑิตย์ นสถ.ชก. 

29 เทศบาลต าบลศาลเจ้าพ่อ นครราชสีมา นายรวยรุ่งเรือง ลีสมประโคทัง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

30 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา นางสาวตะวันฉาย เตียนศรี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

31 เทศบาลเมืองเมืองปัก นครราชสีมา ญาดารัตน์ ทัดมาลา พยาบาลวิชาชีพปฏฺบัติการ 

32 เทศบาลเมืองเมืองปัก นครราชสีมา ญาดารัตน์ ทัดมาลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

33 เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด นครราชสีมา นางสาวพัชรา สีลาดหา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

34 เทศบาลต าบลพรหมโลก นครศรีธรรมราช น.ส.จิตรา กะลาสี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

35 เทศบาลต าบลหินตก  นครศรีธรรมราช นางสาวเสน่ห์  วงศ์เสน นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

36 เทศบาลต าบลสิชล นครศรีธรรมราช นายพรศักดิ์ พราหมทอง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 

37 เทศบาลต าบลพรหมโลก นครศรีธรรมราช นางสาวจิตรา กะลาสี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

38 เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นางจารีวัฒน์ กุลเจริญ ปลัดเทศบาล 

39 เทศบาลต าบลบ้านแดน นครสวรรค์ นางกุลสรา สกุลเดช หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

40 เทศบาลต าบลบ้านแดน นครสวรรค์ นางสาวจันทราภรณ์ จันบัวลา เจ้าพนักงานธุรการ 

41 เทศบาลต าบลหนองบัว นครสวรรค์ นายสุชาติ แหวนแก้ว ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

42 เทศบาลต าบลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ นายอนุชา อยู่สมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

43 เทศบาลต าบลบ้านกรูด ประจวบคีรีขันธ์ นายชุมพล  คีรีนิล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



 

ที ่
หน่วยงาน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
เทศบาล/หน่วยงาน จังหวัด 

44 เทศบาลต าบลคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ นายชูชีพ ผลประโยชน ์ นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 

45 เทศบาลต าบลบางไทร พระนครศรีอยุธยา นายธนเวทย์ ฤกษ์วิรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

46 เทศบาลต าบลเวียง พะเยา นายชาตรี นิลค า ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

47 เทศบาลต าบลศรีถ้อย พะเยา นางปทิตตา ทองสกลรัชต์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

48 เทศบาลต าบลเขาเจียก พัทลุง นายนิมิตร มากอินทร์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

49 เทศบาลต าบลปากพะยูน พัทลุง พันจ่าเอกอรุณ คงชู ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

50 เทศบาลต าบลหนองพยอม พิจิตร นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

51 เทศบาลต าบลแคมป์สน เพชรบูรณ์ นายอรรถนันท์ ค ายิ่ง นักวิชาการศึกษา 

52 เทศบาลต าบลแม่ลานนา แพร่ นางสุดารัตน์ เป็กกันใจ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

53 เทศบาลต าบลแม่ลานนา แพร่ นางสาวสุดารัตน์ เป็กกันใจ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

54 เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง แพร่ นายชนินทร์ พรวญหาญ นายช่างผังเมืองช านาญงาน 

55 เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี  ภูเก็ต นางฐิติมา โรจน์ธนาพงศ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

56 เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี ภูเก็ต นายสงกรานต์ ประกอบมูล พนักงานจ้างทั่วไป 

57 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดภูเก็ต  

ภูเก็ต นายวุฒิชัย บ ารุงรัตน์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ 

58 เทศบาลต าบลแกด า มหาสารคาม นางสาวกัลยา ลืออุติกุลวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

59 เทศบาลต าบลมิตรภาพ มหาสารคาม สายใจ สันคะนุช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 



 

ที ่
หน่วยงาน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
เทศบาล/หน่วยงาน จังหวัด 

60 เทศบาลต าบลเชียงยืน มหาสารคาม นายสัฏฐวิชญ ์สาระพันธ์ วิศวกรโยธา รักษาการผู้อ านวยการกองการประปา 

61 เทศบาลต าบลห้องแซง ยโสธร นางสาวกัลยวรรธน ์ บุษบา นักวิชาการสาธารณสุข 

62 เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา ยโสธร นางโสภิญาดา เล่นตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

63 เทศบาลต าบลปะแต ยะลา นางสาวสากีเราะฮ์ บือราเฮง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

64 เทศบาลต าบลหนองหิน ร้อยเอ็ด นายเปี๊ยก เวียงฆ้อง หัวหน้าส านักปลัด 

65 เทศบาลต าบลหนองฮี ร้อยเอ็ด นางดวงมณี สีเหลือง ปลัดเทศบาล 

66 เทศบาลต าบลชัยวารี ร้อยเอ็ด นายพีระพงษ์ แดนประกรณ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

67 เทศบาลต าบลบ้านนา ระยอง นางวนิดา ควรหา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

68 เทศบาลต าบลกรับใหญ่ ราชบุรี นางสาวนริน จ าปาแก้ว ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 

69 เทศบาลต าบลห้วยกระบอก ราชบุรี นางสาวกันนิกา  น  าใจสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

70 เทศบาลต าบลเขางู ราชบุรี นายสุริยน จิตราพิเนต รองปลัดเทศบาล 

71 เทศบาลต าบลท่าวุ้ง ลพบุรี ชิดชนก ทองเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

72 เทศบาลต าบลกกโก ลพบุรี นางเกษณี วงษ์ฟอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

73 เทศบาลต าบลป่าตาล ลพบุรี นางสาลีวัลย์ ม่วงงาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

74 เทศบาลต าบลต้นธงชัย ล าปาง นางนุชรัตน์ เยาวรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

75 เทศบาลต าบลวังดิน ล าพูน นายวรวุฒ ิเสนาวารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 



 

ที ่
หน่วยงาน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
เทศบาล/หน่วยงาน จังหวัด 

76 เทศบาลต าบลต้นธง ล าพูน นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล 

77 เทศบาลต าบลนาอ้อ เลย นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรี 

78 เทศบาลต าบลไร่  สกลนคร นายพรทรัพย์ ขันเพียแก้ว ปลัดเทศบาล 

79 เทศบาลต าบลพังโคน สกลนคร นายสุระชัย ขันชัยภูมิ ปลัดเทศบาล 

80 เทศบาลต าบลดอนเขือง สกลนคร นางฌานิกา คูสว่างวงศ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

81 เทศบาลต าบลพังโคนศรีจ าปา สกลนคร นางสาวสายฝน กลางชมภู นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

82 เทศบาลต าบลคลองแงะ สงขลา นายสรวิชญ ์จิตจันทร์ นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

83 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสงขลา 

สงขลา นางสาวปรียาภัทร์ จันทร์ทิพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 

84 เทศบาลต าบลเชิง สงขลา นายสมกฤษณ์ มีปิด ปลัดเทศบาล 

85 เทศบาลต าบลส านักขาม  สงขลา นางสาวอัมพร ศิริวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

86 เทศบาลต าบลทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย ธนิสสรา ปัญญาเครือ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

87 เทศบาลต าบลเวียงสระ สุราษฎร์ธานี นางสาวณิชกมล ทองแพรว เจ้าพนักงงานสุขาภิบาล 

88 เทศบาลต าบลบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี นางสาวตรีญารัตน์ สารสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข 

89 เทศบาลต าบลท่าขนอน สุราษฎร์ธานี นางสาวเกศินี คงรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข 

90 เทศบาลต าบลท่าขนอน สุราษฎร์ธานี นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง ปลัดเทศบาล 

91 เทศบาลต าบลท่าขนอน สุราษฎร์ธานี นายจักร์วาลย์ จิตตรง หัวหน้าส านักปลัด 



 

ที ่
หน่วยงาน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
เทศบาล/หน่วยงาน จังหวัด 

92 เทศบาลต าบลท่าทองใหม่ สุราษฎร์ธานี นางอวยพร ศุภพันธุ์มณี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

93 เทศบาลต าบลสาวร้องไห้  อ่างทอง นายบุญชนะ  ดวงฉวี นักวิชาการเกษตร 

94 เทศบาลต าบลม่วงคัน อ่างทอง นางนวลศรี เต็มยอด ปลัดเทศบาล 

95 เทศบาลต าบลบางพระ อ่างทอง นางสาววัชราภรณ ์น่วมศรีนวล ปลัดเทศบาล 

96 เทศบาลต าบลสามโก้ อ่างทอง นายไพรัช วงษ์เขียว ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

97 เทศบาลต าบลนายม อ านาจเจริญ พันจ่าเอกชาลี พาประจง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

98 เทศบาลต าบลค าบง อุดรธานี นายระพิน บุตรวาระ นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 

99 เทศบาลต าบลค าบง อุดรธานี จ.ส.ต.เทียนชัย พันธ์บุตร ปลัดเทศบาลต าบลค าบง 

100 เทศบาลต าบลตาลเลียน อุดรธานี นายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาล 

101 เทศบาลต าบลจ าปี อุดรธานี นายประสิทธิ์ หงษ์อุดร ปลัดเทศบาล 

102 เทศบาลต าบลอูบมุง  อุดรธานี นางสาวนภสร  เมืองแพน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

103 เทศบาลต าบลบ้านธาตุ  อุดรธานี นายรังสรรค์ ฤทธิ์ผาด ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

104 เทศบาลต าบลทุ่งฝน  อุดรธานี นางจุฑามาศ ดีสวัสดิ ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

105 เทศบาลต าบลกลางใหญ่ อุดรธานี จ.อ.ค าพันธ์ ชาวท่าโขลง เจ้าพนักงานเทศกิจ 

106 เทศบาลต าบลตรอน  อุตรดิตถ์ นางฐิตารีย์  แตงสุวรรณ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

107 เทศบาลต าบลเขมราฐ อุบลราชธานี นางสาวจอมใจ ช่วยสุรินทร ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
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ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
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108 เทศบาลต าบลเขมราฐ อุบลราชธานี นายธนชาติ ปั้นเทียน ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 

109 เทศบาลต าบลท่าช้าง อุบลราชธานี นางสาวพวงทอง อดิศัยเดชรินทร์ หัวหน้าส านักปลัด 
 


