




ประวัติสวนตัวผูสมัคร  (กรุณาเขียนตัวบรรจง)  

จนาย  จนาง  จนางสาว 

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

สถานที่ติดตอ/ที่ทํางาน 

ชื่อหนวยงาน............................................................................................................ 

ตําแหนง................................................................................................................... 

เลขที.่.........  หมู.........  ซอย................................  ถนน..........................................  

ตําบล...............................................  เขต/อําเภอ...................................................   

จังหวัด..............................................  รหัสไปรษณีย............................................... 

โทรศัพท.........................................   โทรสาร......................................................... 

มือถือ...................................................................................................................... 

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

มีความประสงคลงทะเบียนเขาอบรมหลักสูตร ในปงบประมาณ 2560 

หลักสูตร เทคนิคการพนและซอมบํารุงเครื่องพนเคมีเพื่อควบคุมแมลงพาหะนําโรค 

จ รุนที่ 1 วันที่    31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 

จ รุนที่ 2 วันที่    21 - 25 พฤศจิกายน 2559 

ที่พักใกลศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง (ผูเขาพักตองติดตอเขาพักเอง) 

1. โรงแรมปญจดารา tel. 044-257567 (ผูเขาพักตองติดตอเขาพักเอง) 

    อัตราคาเขาพัก หองเดี่ยว/หองคู ราคา 850 บาท/คืน 

   กรุณาโทรติดตอลวงหนา  1 สัปดาห และแจงเพื่อเขาอบรม สคร.9 ) 

2. ทรัพยเจริญ รีสอรท tel. 092-9954242  อัตราคาเขาพกั ราคา 500 บาท/คืน  

3. เมโลดี้ รีสอรท  tel. 081-9763455  อัตราคาเขาพัก ราคา 380 บาท/คืน  

4. บานรมไมใหญ รีสอรท  tel. 093-0942028 หรือ 044-327177 

    อัตราคาเขาพัก ราคา 400 บาท/คืน คาประกันกุญแจ 100 บาท 

หมายเหต ุ
  ***  การเขาพักหรือไมเขาพัก ขึ้นอยูกับความสะดวกของผูเขาอบรมเอง ผูจัดเพียงใหขอมูลเพื่อเปน

ทางเลือกความสะดวกเทานั้น 
 

ประเภทอาหาร   จทั่วไป  จเจ  จมังสวิรัติ  จอิสลาม  จอื่น ๆ................. 

ใบสมัคร 

ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

มือถือ 064-0876284 โทรศัพท 044-212177 

                              โทรสาร 044-218300     

  
 

 
 

กรุณ
าสง  

 
 

 
 

 
ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 

 
 

 
 

 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

 
 

 
 

 
ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา 

 
 

 
 

 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 
 

 
 

 
30000 

ติดแสตมป 

หลักสูตร 

เทคนิคการพน 

และซอมบํารุงเครื่องพนเคมี  

เพื่อควบคุมแมลงพาหะนําโรค 

ขอเชิญผูที่สนใจ เขารบัการอบรม 



 โรคไขเลือดออกเปนโรคติดตอที่เปนปญหาสําคัญในพื้นที่

สาธารณสุข เขต 9 การพนสารเคมีก็เปนกลวิธีหนึ่งที่สามารถควบคุม

พาหะได ปจจุบันเครื่องพนสารเคมีไดมีจํานวนมากขึ้นและมีอายุการใช

งานมานาน แตบุคลากรยังขาดเทคนิคการพนสารเคมีและวิธีการบํารุง 

รักษาซอมแซมเครื่องพนสารเคมีใหมีประสิทธิภาพ 

 จึงไดจัดทําหลักสูตรอบรมผูมีสวนเกี่ยวของในการพนสารเคมี 

และซอมเครื่องพนสารเคมีขึ้น 

ความสําคัญ 

  

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการใชเครื่องพนสารเคมีหรือกําจัด 

ยุงลาย จาก CUP เทศบาล อบต. และ PCU 

สถานที่ฝกอบรม 
  โรงแรมปญจดารา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 ศูนยควบคุมโรคตดิตอนําโดยแมลง (ภาคปฏิบัติ) 

วันฝกอบรม 

  รุนที่ 1 วันที่   31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 

  รุนที่ 2 วันที่  21–25 พฤศจิกายน 2559 

คาลงทะเบียน 

 จํานวน 5,000 บาท / คน (รับจํานวน 40 คน) 

 อัตราคาลงทะเบียนรวมเอกสารการอบรม อุปกรณการฝกปฏิบัติ 

อาหารวาง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ / วัน (คาเดินทาง, 

คาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงเบิกตนสังกัดของผูเขาอบรม) 

วันแรก (ของแตละรุน) 

  1. ความรูเรื่องโรคไขเลือดออก และยุงลาย          2   ชั่วโมง 

  2. ความรูเรื่องสารเคมีกําจัดแมลง       1   ชั่วโมง 

  3. ความรูเรื่องเครื่องพนสารเคมี และเทคนิคการพนสารเคมี  3.5 ชั่วโมง 

วันที่ 2  

  4. ฝกปฏิบัติการซอมและบํารุงรกัษาเครื่องพน      3   ชั่วโมง 

        - หมอกควัน swing fog 

  5. ฝกปฏิบัติการซอมและบํารุงรกัษาเครื่องพน      3   ชั่วโมง 

        - หมอกควัน puls fog K10 SP 

วันที่ 3  

  6. ฝกปฏิบัติการซอมและบํารุงรกัษาเครื่องพน     3   ชั่วโมง 

        - หมอกควัน iGeba 

  7. ฝกปฏิบัติการซอมและบํารุงรกัษาเครื่องพน     3   ชั่วโมง 

        - หมอกควัน super hawk 

วันที่ 4 

  8. ฝกปฏิบัติการซอมและบํารุงรกัษาเครื่องพน     3   ชั่วโมง 

        - หมอกควันอื่นๆ 

  9. ฝกปฏิบัติการซอมและบํารุงรกัษาเครื่องพน     3   ชั่วโมง 

        - ฝอยละออง Fontan 

วันที่ 5 

 10. ฝกปฏิบัติพนสารเคมี (ลงพื้นที่จริง)      3   ชั่วโมง 

 11. ตรวจวัดอุณหภูมิและวัดอัตราการไหลของสารเคม ี    3   ชั่วโมง 

 12. สรุปประเมินผล, อภิปรายปญหาทั่วไปและมอบใบประกาศ  

* หมายเหตุ เพื่อใหการอบรมมีความเขาใจยิ่งขึ้น ผูเขารับการอบรมควรนํา

เครื่องพนมาเขารับการฝกดวย 

ติดตอสํารองท่ีนั่งลวงหนา 

 รุนที่ 1 ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2559       (เวลาราชการ)  

 รุนที่ 2 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (เวลาราชการ)  

  ไดที่ นางศิริพร การะนัด / นายพชรภัทร  บุญเอก  

  ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง (สคร.9 นครราชสีมา) 

   มือถือ      064-0876284  

   โทรศัพท   044 - 212900 ตอ 120 , 044 - 212177 

   โทรสาร     044 - 218300 

 โอนเงินคาลงทะเบียนผานบัญชีธนาคาร  

     ชื่อบัญชี “คาใชจายในการฝกอบรม ของ สนง.ปองกนัควบคมุโรค

ที่ 9 จ.นม” เลขที่บัญชี 301-6-09936-5 ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขานครราชสมีา หรอืชําระคาลงทะเบยีนดวยตนเองในวนั

แรกของการอบรม ทีจ่ดุรบัลงทะเบยีน ณ โรงแรมปญจดารา อําเภอเมอืง 

จังหวัดนครราชสีมา 

 ติดตอ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่

           https://www.facebook.com/vectordpc5?fref=ts 

 http://www.dpck5.com/index.html 

 ขาราชการมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียนไดตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง และเขาอบรมโดยไมถือเปนวันลา 

 ผูเขารับการอบรมจะไดรับประกาศนียบัตร จาก 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา 

 กรุณาสงใบสมัครพรอมสําเนาหลักฐานการชําระเงินทางไปรษณีย 
ระบุชื่อผูเขารับการอบรม สงมาทางไปรษณียตามที่อยูขางตน / 
ทางโทรสาร 044-218300 หรือสงมาทาง                              
E-mail : trainingdpck9@gmail.com 

 ใบสมัครสามารถถายเอกสารได  

เนื้อหาหลักสูตร การสมัครและชําระคาลงทะเบียน 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูเรื่องเทคนิคการพนสารเคมี 

ระบบการทํางานของเครื่องพนสารเคมี การบํารุงรักษาสามารถสงัเกต 

อาการเสีย และแกปญหาเบื้องตนไดอยางถูกตอง 

คุณสมบัติผูเขาอบรม 

หมายเหตุ 


