
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ สกุล หน่วยงำน จังหวัด อำหำร
1 พญ. กรองทอง ชวพันธ์ กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลฝาง เชียงใหม่ ท่ัวไป
2 นาง กฤติยา วิชัยดิษฐ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลน ้าน้อย สงขลา
3 นางสาว กัญเปมฐิษา แกล้วทนงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านพรุ สงขลา
4 นางสาว ก่ิงกาญจน์ จารุกรุณา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ท่ัวไป
5 นางสาว ขนิษฐา อินทร์สวรรค์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพฯ ท่ัวไป
6 นาง จงกล สุกิจจาลักษณ์ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย สงขลา ฮาลาล
7 นาง จรรย์จรี จรรยารักษ์ เทศบาลเมืองตาก ตาก ท่ัวไป
8 นางสาว จารุวรรณ ศรีบัวโรย สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
9 นาย จ้านง ตะวะนิตย์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี ท่ัวไป

10 นางสาว จิรสุดา เหล็กธนโชค วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น ขอนแก่น ท่ัวไป
11 นาง ฉวี ศรีสุภาพ วิทยาลัยการอาชีพวังน ้าเย็น สระแก้ว ท่ัวไป
12 นาย ฉัตรชัย โยธาวุธ อุทายานแห่งชาติภูคา น่าน ท่ัวไป
13 นาง ชนม์สิตา อุดมวีรพัฒน์ วิทยาลัยอาวชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ ท่ัวไป
14 นาย ชวนากร รักเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลควนลัง สงขลา
15 ว่าท่ีร้อยตรี ชัยวัฒน์ จงรอดน่วม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นนทบุรี ท่ัวไป
16 นาง ญานิศา น้อยสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งใหญ่ สงขลา
17 นาย ฐากร เกิดอินทร์ ส้านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 เชียงใหม่ ท่ัวไป
18 ดร. ณรงค์ พันธ์ุคง ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กาญจนบุรี ท่ัวไป
19 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ทายะ เทศบาลต้าบลท่าศาลา เชียงใหม่ ท่ัวไป
20 นาง ดลปภัฎ ทรงเลิศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ฮาลาล
21 นาวสาว ดวงฤดี สุระสังวาลย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งปรือ สงขลา
22 นางสาว ติลักษณ์ ถนอมบุญชัย ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรุงเทพ ท่ัวไป
23 พ.ต.ต. ทศพล นนทะค้าจันทร์ สถานีต้ารวจภูธรเมืองอุดรธานี อุดรธานี ท่ัวไป
24 นาง ทิพย์สุดา มณีเนตร โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี ท่ัวไป
25 นางสาว ทิพาวรรณ รักสงบ ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกรุงเทพ ท่ัวไป
26 นาง ทีปกา ชอบคอย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ท่ัวไป
27 พ.ต.ท. ธนชิต สุขพัฒนานรากุล สถานีต้ารวจภูธร จะกว๊ะ ยะลา ท่ัวไป
28 นาง ธิติมา โรจน์วัชราภิบาล วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เชียงใหม่ ท่ัวไป
29 นาง นรานุช ขะระเข่ือน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
30 นาย นันทศักด์ิ โชติชนะเดชาวงศ์ กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื นบ้านไทย นนทบุรี ท่ัวไป
31 นาง นิชาภา ศรีสังข์ทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหูแร่ สงขลา
32 นาง นินราหม๊ะ หมัดอาดัม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุ่งต้าเสา สงขลา
33 นางสาว นิศารัตน์ กันทะวงค์ ส้านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 เชียงใหม่ ท่ัวไป
34 ผศ.ดร. บ้ารุง ศรีนวลปาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
35 นาย บุญช่วย เวชกิจ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านสหกรณ์ เชียงใหม่ ท่ัวไป

รำยช่ือผู้สมัครอบรมหลักสูตร ผู้น ำยุคใหม่ ระหว่ำงวันท่ี 19-21 ธันวำคม 2561
ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูค ำ จังหวัดเชียงใหม่
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36 นางสาว ปฏิมา มะเลิศ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ท่ัวไป
37 ดร ปณตนนท์ เถียรประภากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ล้าปาง ท่ัวไป
38 นาง ปทิตตา ซุ้นซ่ิม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลคลองแห สงขลา
39 พ.ต.ท. ประยงค์ รักเกต กก.ตชด.43 สงขลา ท่ัวไป
40 นาย ประสพสุข ไท้ทอง โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี ท่ัวไป
41 ดาบต้ารวจ ประสิทธ์ิ หยัดน ้า องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดยาว. นครสวรรค์ ท่ัวไป
42 นาย ปรีชา มูลสาร แชวงทางหลวงชนบทยโสธร ยโสธร ท่ัวไป
43 พ.จ.อ. ปัญญา สุจริต ทต.ธาตุทอง ชัยภูมิ ท่ัวไป
44 นาง ปัทมา ดอกมะขาม ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรุงเทพ ท่ัวไป
45 นาย พงษ์ศักด์ิ เด่ียววิไล การประปาส่วนภูมิภาค เขต9 เชียงใหม่ ท่ัวไป
46 นาย พงษ์สวัสด์ิ พิมพิไสย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อุดรธานี ท่ัวไป
47 นาง พรวดี เพ็งสุวรรณ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา(คณะบริหารธุรกิจ) สงขลา ท่ัวไป
48 นาย พรอนันต์ ภักดีบุญ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นครปฐม ท่ัวไป
49 นาย พฤทธ์ ประพิณ ปปส.ภาค5 เชียงใหม่ ท่ัวไป
50 นาง พิชญาภา ขันตี โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี ท่ัวไป
51 นาง ภัทราภรณ์ แก้วกนิษฐารักษ์ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา(คณะบริหารธุรกิจ) สงขลา ท่ัวไป
52 นาย ภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ วิทยาลัยช่างยะลา ยะลา ท่ัวไป
53 นางสาว มนต์ฑนา คงแก้ว มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา(คณะบริหารธุรกิจ) สงขลา ท่ัวไป
54 ว่าท่ีร้อยตรี มนัส กันธะทา เทศบาลต้าบลตลาดใหญ่ เชียงใหม่ ท่ัวไป
55 พ.ต.ท. รณรัตน์ ออมสินสมบูรณ์ กองร้อย ตชด.437 กก.ตชด43 บก.ตชด.ภาค4 บช.ตชด. สงขลา ท่ัวไป
56 นาย รัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอหาดใหญ่ สงขลา
57 พ.ต.ท.หญิง ร้าแพน วัดนก โรงพยาบาลดารารัศมี เชียงใหม่ ท่ัวไป
58 นางสาว รุ่งนภา ส่งมหาชัย การประปาส่วนภูมิภาค เขต9 เชียงใหม่ ท่ัวไป
59 นาง ฤทัยชนก โพธ์ิงาม กองพัฒนานักศึกษา พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
60 นาง วรรณดี สุภากาญจน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลคลองอู่ตะเภา สงขลา
61 นางสาว วราพร รัตกันท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่ ท่ัวไป
62 นาย วิเชียร ยตะโคตร วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี ท่ัวไป
63 นาย วีรวัชร์ อุดมผล บริษัท ปตท.จ้ากัด(มหาชน) กรุงเทพ ท่ัวไป
64 นาง ศิริกัลย์ มะลัยทอง โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี ท่ัวไป
65 นาย ศุภกฤษณ์ จันทร์ศุภเสน การประปาส่วนภูมิภาค เขต9 เชียงใหม่ ท่ัวไป
66 นาย ศุภฤกษ์ ศรีค้า โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี ท่ัวไป
67 นาย สมชาย เป่ียมสุข ส้านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 เชียงใหม่ ท่ัวไป
68 นางสาว สุคนธ์ ชัยชนะ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพะตง สงขลา
69 ผศ. สุชาดา การะกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
70 นางสาว สุชาดา เกษรเกิด กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ ท่ัวไป
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71 นาย สุชาติ แสงกลัด สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
72 นาง สุดา นิยมเดชา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลฉลุง สงขลา
73 นาย สุทัศน์ โพศิริ เทศบาลต้าบลตลาดใหญ่ เชียงใหม่ ท่ัวไป
74 พ.ต.ท. สุรชาญ ชูกระจ่าง ศพฐ.1 สพฐ.ตร. อ่างทอง ท่ัวไป
75 นาง สุวรรณา ปัตตะพัฒน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลคอหงส์ สงขลา
76 นาง เสาวนีย์ เรือนมูล สนง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ เชียงใหม่ เชียงใหม่ ท่ัวไป
77 นาย แสละ สันโต๊ะเส็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลคูเต่า สงขลา
78 พ.ต.อ. แสวง เท่ียงใจ โรงพยาบาลดารารัศมี เชียงใหม่ ท่ัวไป
79 นางสาว โสทญา แคะจู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ท่ัวไป
80 นางสาว โสภาภรณ์ พันธุรัตน์ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย สงขลา ท่ัวไป
81 นาง อรอุมา พลเขต โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี ท่ัวไป
82 นาง อรัญญา นาครอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหินผุด สงขลา
83 นางสาว อริรัตน์ จันทรวาส โรงพยาบาลสะบ้าย้อย สงขลา ท่ัวไป
84 นาย อิราวัฒน์ ชมระกา คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
85 นาง อุไรวรรณ เชาวน์ช่ืน วิทยาลัยอาชีวะศึกษา พิษณุโลก พิษณุโลก ท่ัวไป
86 นางสาว ไอลดา มัจฉาเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ท่ัวไป

หมำยเหตุ :
1. โปรดเตรียมหลักฐานการช้าระเงินค่าลงทะเบียน (ส้าหรับท่านท่ีช้าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร) 
2. ส้าหรับท่านท่ีมีโรคประจ้าตัว โปรดจัดเตรียมยารักษาโรคของท่านมาด้วย
3. โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและเตรียมเสื อแขนยาว หรือ เสื อกันหนาวมาด้วย เน่ืองจากอุณหภูมิในห้องอบรมค่อนข้างเย็น 
4. ตรวจสอบห้องพัก/สอบถามเส้นทางได้ท่ี โรงแรมคุ้มภูค้า จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-400450


