
ประวัติส่วนตัว 

นาย  นาง  นางสาว 
ชื่อ - นามสกุล ......................................................................................................... 

สถานที่ติดต่อ/ที่ท างาน 

ชื่อหน่วยงาน............................................................................................................ 

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

เลขที่..........  หมู่.........  ซอย................................  ถนน.........................................  

ต าบล...............................................  เขต/อ าเภอ...................................................   

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

โทรศัพท์.........................................   โทรสาร......................................................... 

มือถือ..............................................  E-mail Address........................................... 

มีความประสงค์ลงทะเบียนเขา้อบรมหลักสูตร ในปงีบประมาณ 2559 

หลักสูตร เทคนิคการพ่นสารเคมีและซอ่มบ ารุงเครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุม

ก าจัดยุงลาย 

 รุ่นที่ 1 วันที่    9 - 13   พฤศจิกายน 2558 
 รุ่นที่ 2 วันที่  16 - 20   พฤศจิกายน 2558 
รายละเอียดที่พักระหว่างการอบรม 
1. โรงแรมปัญจดารา*  
    อัตราค่าเข้าพัก ห้องเด่ียวราคา 850 บาท/คืน ห้องคู่ ราคา 1,100 บาท/คืน 
2. ทรัพย์เจริญ รีสอร์ท, เมโลดี้ รีสอร์ท และบ้านร่มไม้ใหญ่ รีสอร์ท** 
    อัตราค่าเข้าพัก 400 บาท/คืน 
    หมายเหตุ  
    *    โรงแรมปัญจดารา tel. 044-257567 (ผู้เข้าพักต้องติดต่อเข้าพักเอง) 
    **   ที่พักใกล้ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง (ผู้เข้าพักต้องติดต่อเข้าพักเอง) 
 ทรัพย์เจริญ รีสอร์ท  tel. 081-8781795 
 เมโลด้ี รีสอร์ท tel. 081-9763455 
 บ้านร่มไม้ใหญ่ รีสอร์ท tel. 081-8778311 หรือ 044-327177 
    ***  การเข้าพักหรือไม่เข้าพัก ข้ึนอยู่กับความสะดวกของผู้เข้าอบรมเอง 
 

ประเภทอาหาร   ทั่วไป  เจ  มังสวิรัติ  อิสลาม  อื่น ๆ................. 

 
 

  ลงชื่อ.....................................................................(ผู้สมัคร) 

  (...............................................................................) 

  วันที่............./................................../....................... 

ใบสมัคร 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
มือถือ 095-1795640  โทรศัพท์ 044-212177  

โทรสาร  044-218300 

  
 

 
 

กรุณ
าส่ง  

 
 

 
 

 
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 

 
 

 
 

 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

 
 

 
 

 
ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา 

 
 

 
 

 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 
 

 
 

 
30000 

ติดแสตมป ์

หลักสูตร 
เทคนิคการพ่นสารเคมี 

และซ่อมบ ารุงเครื่องพ่นสารเคมี 

เพ่ือควบคุมก าจัดยุงลาย 

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้ารบัการอบรม 



 โรคไขเ้ลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เปน็ปัญหาส าคัญในพ้ืนท่ี
สาธารณสุข เขต 9 การพ่นสารเคมีก็เป็นกลวิธีหนึ่งที่สามารถควบคุม
พาหะได ้ ปัจจุบันเครื่องพ่นสารเคมีไดม้ีจ านวนมากขึ้นและมีอายุการใช้
งานมานาน แต่บุคลากรยังขาดเทคนิคการพ่นสารเคมีและวิธีการบ ารุง 
รักษาซ่อมแซมเครื่องพ่นสารเคมีให้มีประสิทธิภาพ 

 จึงได้จัดท าหลักสตูรอบรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพ่นสารเคมี 
และซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีขึ้น 

ความส าคัญ 

  

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการใช้เครื่องพ่นสารเคมีหรือก าจัด 
ยุงลาย จาก CUP เทศบาล อบต. และ PCU 

สถานที่ฝึกอบรม 

  โรงแรมปญัจดารา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 ศูนย์ควบคุมโรคตดิต่อน าโดยแมลง (ภาคปฏิบัติ) 

วันฝึกอบรม 

  รุ่นที่ 1 วันท่ี   9 - 13 พฤศจิกายน 2558 

  รุ่นที่ 2 วันท่ี 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 

ค่าลงทะเบียน 

 จ านวน 5,000 บาท / คน (รับจ านวน 40 คน) 

 อัตราค่าลงทะเบียนรวมเอกสารการอบรม อุปกรณ์การฝึกปฏิบตัิ 
อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ / วัน (ค่าเดินทาง, 
ค่าที่พัก และค่าเบีย้เลีย้งเบิกต้นสงักัดของผู้เข้าอบรม) 

วันแรก (ของแต่ละรุ่น) 

  1. ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และวงจรชีวิตยุงลาย     2   ช่ัวโมง 
  2. สารเคมีก าจัดแมลง        1   ช่ัวโมง 

  3. ความรู้เรื่องเครื่องพ่นสารเคม ีและเทคนิคการพ่นสารเคมี  3.5 ช่ัวโมง 
 

วันที่ 2  

  4. ฝึกปฏิบัติการซ่อมและบ ารุงรกัษาเครื่องพ่น      3   ช่ัวโมง 

        - หมอกควัน swing fog 
  5. ฝึกปฏิบัติการซ่อมและบ ารุงรกัษาเครื่องพ่น      3   ช่ัวโมง 
        - หมอกควัน puls fog K10 SP 
 

วันที่ 3  

  6. ฝึกปฏิบัติการซ่อมและบ ารุงรกัษาเครื่องพ่น     3   ช่ัวโมง 
        - หมอกควัน iGeba 
  7. ฝึกปฏิบัติการซ่อมและบ ารุงรกัษาเครื่องพ่น     3   ช่ัวโมง 

        - หมอกควัน super hawk 
 

วันที่ 4 

  8. ฝึกปฏิบัติการซ่อมและบ ารุงรกัษาเครื่องพ่น     3   ช่ัวโมง 
        - หมอกควันอ่ืนๆ 

  9. ฝึกปฏิบัติการซ่อมและบ ารุงรกัษาเครื่องพ่น     3   ช่ัวโมง 
        - ฝอยละออง Fontan 
 

วันที่ 5 

 10. ฝึกปฏิบัติพ่นสารเคมี (ลงพื้นที่จริง)      3   ช่ัวโมง 

 11. ตรวจวัดอุณหภูมิและวัดอัตราการไหลของสารเคม ี    3   ช่ัวโมง 
 12. สรุปประเมินผล, อภิปรายปญัหาทั่วไปและมอบใบประกาศ  

ติดต่อส ารองท่ีนั่งล่วงหน้า 
 รุ่นที่ 1 ก่อนวันที่   4 พฤศจิกายน 2558 (เวลาราชการ)  
 รุ่นที่ 2 ก่อนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 (เวลาราชการ)  

  ได้ที่ นางศิริพร การะนัด / นายพชรภัทร  บุญเอก  
  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง (สคร.9 นครราชสีมา) 

   มือถือ      095-1795640   
   โทรศัพท์   044 - 212900 ต่อ 120 , 044 - 212177 
   โทรสาร     044 - 218300 

 โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบญัชีธนาคาร  
     ช่ือบัญชี “ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของ สนง.ป้องกนัควบคุมโรค
ที่ 9 จ.นม” เลขที่บัญชี 301-6-09936-5 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขานครราชสมีา หรอืช าระคา่ลงทะเบยีนดว้ยตนเองในวนั
แรกของการอบรม ทีจ่ดุรบัลงทะเบยีน ณ โรงแรมปญัจดารา อ าเภอเมอืง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 ติดต่อ และดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
           https://www.facebook.com/vectordpc5?fref=ts 
 http://www.dpck5.com/index.html 

 ข้าราชการมสีิทธ์ิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง และเข้าอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 

 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร จาก 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา 

 กรุณาส่งใบสมัครพร้อมส าเนาหลกัฐานการช าระเงินทางไปรษณยี์ 
ระบุช่ือผู้เข้ารับการอบรม ส่งมาทางไปรษณยี์ตามที่อยู่ข้างต้น / 
ทางโทรสาร 044-218300 หรือส่งมาทาง                              
E-mail : trainingdpck9@gmail.com 

 ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้  

เนื้อหาหลักสูตร การสมัครและช าระค่าลงทะเบียน 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องเทคนิคการพ่นสารเคมี 
ระบบการท างานของเครื่องพ่นสารเคมี การบ ารุงรักษาสามารถสงัเกต 
อาการเสยี และแก้ปญัหาเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

หมายเหตุ 


