
ศตม. 8.1 จงัหวดัอดุรธาน ี:  

วันที่ 6 – 8 มิถุนายน  2561  

สิ้นสุดการสมัคร 31 พค. 2561 

ศตม. 8.2 จงัหวดัเลย :  

วันที่ 13 – 15 มิถุนายน  2561 

สิ้นสุดการสมัคร 4  มิย. 2561 

 

ศตม. 8.3 จงัหวดัสกลนคร:  

วันที่ 20 – 22 มิถุนายน  2561 

สิ้นสุดการสมัคร 11 มิย. 2561 

———————————————— 

 

Phone: 042 295717  

Fax: 042 295716 

E-mail: ffontip0630@gmail.com 

เปิดแล้ววันนี้ !!!!!!!!!!!!!!! 

สมคัรออนไลน์ สแกนเลย  

กลุ่มพัฒนาวิชาการ 

ส านกังานป้องกันควบคุมโรคที ่8 จังหวัดอุดรธานี  

อาคารอ านวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 7  

   รพ.มะเร็งอุดรธานี 36 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี          

จ.อุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ 41330 

ก ำหนดกำรจัดอบรม 

การอบรม : เทคนิค

การใช้สารเคมีและ

การดูแลซ่อมบ ารุง

เครื่องพ่นสารเคมีใน

การป้องกันควบคุม

โรคติดต่อน าโดยยุง  

 

ใบสมคัร  
[  ] รุน่ที ่1 วันที่ 6—8 มิถุนายน 2561  

      ณ นาข่าบรุีรีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี 

[  ] รุน่ที ่2 วันที่ 13 –15 มิถุนายน 2561  

      ณ เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

[  ] รุน่ที ่3 วันที่ 20—22 มิถุนายน 2561  

      ณ โรงแรม สกลแกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร 

   ชื่อ-นามสกุล ................................................................................... 

   ต าแหน่ง .......................................................................................... 

   สถานที่ท างาน ............................................................................ 

   ต าบล.......................................อ าเภอ............................................               

   จังหวัด ........................รหัสไปรษณีย์...................................          

   โทรศัพท์ ........................................................................................ 

   E-mail ……………………………………………………………………………..……………. 

การจองที่พัก (ผู้เข้าอบรมรบัผิดชอบโดยเบิกจากต้นสงักัด) 

[   ] ตอ้งการให้ผู้จัดประสานจองห้องพักให้ ณ ที่จัดอบรม 

[   ] ไม่ต้องการให้ผู้จัดประสานจองห้องพักให้โดยจัดหาที่พักเอง 

กรุณาแนบส าเนาหลักฐานการโอนเงนิพร้อมใบสมัคร มาที ่



 

ก าหนดการอบรม (เน้นการฝึกปฏิบัติจรงิ) 

วนัที ่1  

08.00-09.30 น. ลงทะเบียน/ทดสอบก่อนอบรม 

09.30-10.30 น.  ความรู้เรื่องโรคติดต่อน าโดยยุง 

10.30-12.00 น.  กีฎวิทยาและการก าจัดยุง 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น.  หลักการท างานของเครื่องพ่นฯ 

14.30.-17.00 น.  ฝึกปฏิบัติการพ่นหมอกควันเคร่ืองพ่นฯ                

วนัที ่2   

08.30-09.30น.  การเลือกใช้สารเคมีและการป้องกัน  
                อันตรายจากสารเคมี  

09.30-10.30น.   เทคนิคการซ่อมบ ารุงเครื่องพ่นฯ                           

10.30-12.00 น.  ฝึกปฏิบัติการแก้ป―ญหาเบื้องต้น 
                เครื่องพ่นชนิดต่างๆ  

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น.  เทคนิคการแยกและประกอบช้ินส่วน  
                เครื่องพ่นฯ  

14.30.-17.00 น.  ฝึกปฏิบัติแยกและประกอบชิ้นส่วน  
                (การผ่าเคร่ือง)เครื่องพ่นฯ  
วนัที ่3  

08.30-1030 น.  ตรวจประเมินคุณภาพเครื่องพ่น 

10.30.-12.00 น.  ฝึกปฏิบัติตรวจประเมินคุณภาพฯ 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น.  อภิปรายป―ญหาทั่วไปที่พบในการอบรม  

14.30-16.00 น.  ทดสอบหลังอบรม/มอบประกาศนียบัตร 

 

พิเศษส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ท่านจะมีเครือข่ายทีมผู้ปฏิบัติงานและทีม
ช่างซ่อมเคร่ืองพ่นที่ช านาญ 

ได้เคล็ดลับการใช้และการซ่อมบ ารุงเคร่ือง
พ่นโดยการปฏบิตัจิรงิ 

ได้รับความรู้เร่ืองการป้องกันควบคุมโรค    
ติดต่อน าโดยยุง  

สามารถปฏิบัติงาน
พ่นสารเคมีได้อย่าง
ถูกตอ้งและปลอดภยั  

   

โดย ทีมวิทยากรที่

มากด้วยความรู้

และประสบการณ์  

 

รบัการปรกึษาป―ญหาหลงัการอบรมฟร ี

 พรอ้มทัง้มใีบประกาศนียบตัรรบัรองฯ 

สนใจ สมัครด่วน 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้.. เป็นต้นไป 

คุณสมบัติ     

 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ที่ีีท าหน้าที่ด้านการป้องกัน
โรคติดต่อน าโดยยุง 

 เจ้าหน้าที่ ที่ท าหน้าที่เก่ียวกับการพ่นสารเคมี
ก าจัดยุง และบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจ 

อัตราค่าสมัครลงทะเบียน  คนละ   3,000  บาท 

โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามสิทธิข์องระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ (เบิกจากต้นสังกัด) และไม่ถือเป็น
วันลา เพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ ค่าอาหาร
ว่างเช้า-บ่าย 6 มื้อ ค่ีาคูม่ือประกอบการอบรม 
กระเป๋าเอกสาร ค่าวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การอบรมและฝึกพ่นสารเคมี   

         

การช าระเงนิคา่สมคัรลงทะเบยีน  

บญัชกีระแสรายวนั บมจ. ธนาคารกรงุไทย  

สาขาอดุรธาน ี ชือ่บญัช ี โครงการพฒันาหลกัสตูร    
ผูพ้ทิกัษ์เครือ่งพน่ สคร. 8 จงัหวดัอดุรธาน ี

เลขทีบ่ญัช ี4016099749 

หลกัสตูร หลกัสตูร : : เทคนคิการเลอืกใชส้ารเคม ี
และการดแูลซอ่มบ ารงุเครือ่งพน่สารเคม ี
ในการควบคมุโรคตดิตอ่น าโดยยงุ 


