
หลักสูตร/สาขา สถาบัน
วดป.ที่
สําเร็จ

หลักสูตร/สาขา สถาบัน แผนงบที่ใชจํานวน(บาท)

1 นายเพทาย สุภัทโรบล 54 34 ผอ.รพ.สต. รพ.สต.นาราด สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย 2545 ผูบริหารระดับตน สถาบันบรม 27,000

พัฒนา บัณฑิต สุโขทัยธรรมา ราชชนก

ธิราช

2 นายยงยุธ เถื่อนกลาง 53 32 ผอ.รพ.สต. รพ.สต.โตนด สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย 9 ต.ค. ผูบริหารระดับตน สถาบันบรม 27,000

มหาบัณฑิต ราชภัฎ 2550 ราชชนก

นครราชสีมา

3 นายครรชิต หนากลาง 50 31 ผอ.รพ.สต. รพ.สต.หนอง พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 2556 ผูบริหารระดับตน สถาบันบรม 27,000

มหาหวา มหาบัณฑิต ขอนแกน ราชชนก

ลงชื่อ...............................................................................

               (นางนันทนา  ประสิทธิ์)

              สาธารณสุขอําเภอโนนสูง

แผนการลาศึกษาตอเนื่องของบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครราชสีมา ประจําปการศึกษา 2565

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ป.ตร/ีภาคพิเศษ อบรมระยะสั้น 3 คน  รวมทั้งสิ้น.....3.....คน

ขอแสดงความจํานงลาศึกษาปการศึกษา 2565

ลําดับ ชื่อ-สกุล อาย(ุป)

จบการศึกษาครั้งสุดทายอายุ
ราชการ

(ป)
ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติงาน



หลักสูตร/สาขา สถาบัน
วดป.

ที่
สําเร็จ

หลักสูตร/สาขา สถาบัน แผนงบที่ใชจํานวน(บาท)

1 น.ส.กัญญา ไพรเขียว 34 14 เจาพนักงาน รพ.สต.สะพาน ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการ 23 ม.ีค พยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย 150,000 บาท

สาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุข 2550 สุโขทัยธรรมาธิราช (ใชงบประมาณสวนตัว)

ชํานาญงาน สิรินธรจังหวัด

พิษณุโลก

2 น.ส.จุฑารัตน สาลีอาจ 35 14 เจาพนักงาน รพ.สต.บานเพชร ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการ 31 ม.ีค พยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย 150,000 บาท

สาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุข 2550 สุโขทัยธรรมาธิราช (ใชงบประมาณสวนตัว)

ชํานาญงาน (สาธารณสุขชุมชน) สิรินธรจังหวัด

ตรัง

ลงชื่อ...............................................................................

               (นางนันทนา  ประสิทธิ์)

              สาธารณสุขอําเภอโนนสูง

ขอแสดงความจํานงลาศึกษาปการศึกษา 2565

แผนการลาศึกษาตอเนื่องของบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครราชสีมา ประจําปการศึกษา 2565

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ป.ตร/ีภาคพิเศษ อบรมระยะยาว 3  คน  รวมทั้งสิ้น.....3....คน

ลําดับ ชื่อ-สกุล อาย(ุป)
อายุ

ราชการ
(ป)

ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติงาน

จบการศึกษาครั้งสุดทาย



หลักสูตร/สาขา สถาบัน
วดป.

ที่
สําเร็จ

หลักสูตร/สาขา สถาบัน แผนงบที่ใชจํานวน(บาท)

3 น.ส.อมราภรณ ใบสูงเนิ 32 7 เจาพนักงาน รพ.สต.บานเพชร ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการ 13 ม.ีค พยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย 150,000 บาท

สาธารณสุข วิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุข 2552 สุโขทัยธรรมาธิราช (ใชงบประมาณสวนตัว)

ปฏิบัติงาน สาธารณสุขศาสตร สิรินธรจังหวัด

(สาธารณสุขชุมชน) อุบลราชธานี

ลงชื่อ...............................................................................

               (นางนันทนา  ประสิทธิ์)

              สาธารณสุขอําเภอโนนสูง

แผนการลาศึกษาตอเนื่องของบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครราชสีมา ประจําปการศึกษา 2565

ลําดับ ชื่อ-สกุล อาย(ุป)
อายุ

ราชการ
(ป)

ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติงาน
จบการศึกษาครั้งสุดทาย ขอแสดงความจํานงลาศึกษาปการศึกษา 2565

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ป.ตร/ีภาคพิเศษ อบรมระยะยาว 3  คน  รวมทั้งสิ้น.....3....คน



หลักสูตร/สาขา สถาบัน
ว.ด.ป. ที่
สําเร็จ

หลักสูตร/สาขา สถาบัน

ระดับวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร 3 คน รวมทุกรายการ

1 น.ส.ยุพวดี  สีหานอก 23 1 พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.มะคา การพยาบาลเวชปฏิบัติ วพ.นม 2563 พยาบาลเฉพาะทาง วพ.เขต งบ CUP

ทั่วไป(รักษาเบื้องตน) สาขาเวช นครชัยบุรินทร 35000

2 นางสาวลิตา หนูพลาย 23 3 เดือน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.พลสงคราม พยาบาลศาสตรบัณฑิต วพ.นม 2530 พยาบาลเฉพาะทาง วพ.เขต งบ CUP

สาขาเวช นครชัยบุรินทร 35000

ลงชื่อ...............................................................................

               (นางนันทนา  ประสิทธิ์)

              สาธารณสุขอําเภอโนนสูง

แผนการลาศึกษาตอเนื่องของบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครราชสีมา ประจําปการศึกษา 2565

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ป.ตร/ีภาคพิเศษ อบรมระยะสั้น 3 คน  รวมทั้งสิ้น.....2.....คน

แสดงความจํานงลาศึกษาตอ งบประมาณที่
ใช    /จํานวน

ลําดับ ชื่อ-สกุล
อายุ
(ป)

อายุ
ราชกา
ร(ป)

ตําแหนง
สถานที่
ปฏิบัติงานจริง

จบการศึกษาครั้งสุดทาย
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