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ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนบุรี
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ส่วนราชการ / หน่วยงาน

เชาวลิต

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

2 นางวลัยพร

บุญมาก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองการพยาบาล

๓ นางจารุวรรณ

จันทา

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

กองการพยาบาล

4 น.ส.นงคราญ

สีหานาม

นักวิชาการเงินและบัญชี

กองการพยาบาล

5 น.ส.นิจชิตา

ชัยณรงค์

นักวิชาการพัสดุ

กองการพยาบาล

๖ น.ส.สุชาฎา

วรินทร์เวช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

7 น.ส.พลอยนลิน

คาคูณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

8 นายพศวีร์

วัชรบุตร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

๙ นางธัญชนก

เสาวรัจ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ

กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุข

10 น.ส.สุมัลลิกา

อ.สงวน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุข

11 น.ส.อรพิน

ศรีวิชัย

นักจัดการงานทัวไปชานาญการ

๑๒ น.ส.กนกวรรณ

ธรรมศิริ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุข

13 น.ส.ดารณี

บุญรอต

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุข

14 น.ส.วราลักษณ์

ราชคา

นักจัดการงานทัวไป

กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุข

๑๕ น.ส.กรภัทร

วันแก้ว

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุข

16 น.ส.ธิดารัตน์

เพียสุวรรณ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุข

17 น.ส.พลอยชมพู

จอมพารา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุข

๑๘ น.ส.ธิยะฉัตร

รัตนเสน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุข

19 น.ส.พรรณวดี

สุทธิประภา

นักจัดการงานทัวไป

กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุข

20 นางวัชราพร

เห็นใจชน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

กองตรวจราชการ

๒๑ นางวาสนา

วิไลรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

กองตรวจราชการ

22 นายชาลี

เอียมมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

กองตรวจราชการ

23 นางกองมณี

สุรวงษ์สิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

กองตรวจราชการ

๒๔ นางสุนีย์

สว่างศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

กองตรวจราชการ

25 นางคนึงนิจ

แท่นมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

กองตรวจราชการ

1

นางสุมาลี

ตาแหน่ง

กองการพยาบาล

กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุข
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ส่วนราชการ / หน่วยงาน

26 นายชิตชนินทร์

นิยมไทย

๒๗ นางวาสนา

โชติชะวารานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กองตรวจราชการ

28 นางสาวพเยาว์

ปานสอาด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กองตรวจราชการ

29 นายธิติธรรม

อนันตรสุชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองตรวจราชการ

๓๐ นายณัฏฐ์ชยันต์

บุญล้วน

นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กองตรวจราชการ

31 นางสาวเสาวรัตน์

ศิลปะสมศักดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

กองตรวจราชการ

32 นางสาวธารารัตน์

อภัยรุณ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองตรวจราชการ

๓๓ นางกัญจน์ณัฏฐ์

สังข์นาค

เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

กองบริหารการสาธารณสุข

34 นางณปภัช

นิกรวัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

กองบริหารการสาธารณสุข

35 นางจิราพร

อาภาอภิวัฒน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารการสาธารณสุข

๓๖ นางอารี

ไชโย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารการสาธารณสุข

37 นางสาวสุพตั รา

ต่อศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองบริหารการคลัง

38 นางจิตรา

บัวสุวรรณ

นักวิชาการเงินชานาญการพิเศษ

กองบริหารการคลัง

๓๙ นางสุพตั รา

ช้างเขียว

นักวิชาการพัสดุชานาญการ

กองบริหารการคลัง

40 น.ส.ภุมรินทร์

กิติผลานันท์

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ กองบริหารการคลัง

41 น.ส.ธนาพร

ตรีจาตุรันต์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กองบริหารการคลัง

๔๒ นางศิริรัตน์

สมุทวงศ์วิริยะ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

43 น.ส.ยุพนิ

จิตรีทน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน กองบริหารการคลัง

44 ว่าที ร.ต.ปิยะนัฐ

คนตรง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารการคลัง

๔๕ นางจุรีรัตน์

ณ สุวรรณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารการคลัง

46 น.ส.พรรณี

สาทแฟง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

47 น.ส.นิภาพร

ธิอุด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารการคลัง

๔๘ น.ส.วิกานดา

บุญเกียรติประวัติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารการคลัง

49 น.ส.อรพรรณ์

เพ็งผล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองบริหารการคลัง

50 น.ส.อารี

แจ่มทิม

เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

กองบริหารการคลัง

๕๑ น.ส.นงค์นุช

โสรมรรค

นักวิชาการเงินและบัญชี

กองบริหารการคลัง

52 น.ส.นิรัชรา

ด่านสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สถาบันพระบรมราชชนก

53 น.ส.วรรณภา

จันทา

เจ้าหน้าทีธุรการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

กองตรวจราชการ

กองบริหารการคลัง

กองบริหารการคลัง

สถาบันพระบรมราชชนก
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ส่วนราชการ / หน่วยงาน

๕๔ นางเบญจพร

ทิพยผลาผลกุล

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

55 น.ส.พวงเพ็ญ

สมัย

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ กองบริหารทรัยากรบุคคล

56 นายณัฐพนธ์

บุหงาแดง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กองบริหารทรัยากรบุคคล

๕๗ น.ส.กันธิชา

ม่วงพัฒน์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กองบริหารทรัยากรบุคคล

58 น.ส.ณัฐพัชร์

ธรรมชาติ

นักทรัพยากรบุคคล

กองบริหารทรัยากรบุคคล

59 น.ส.ปัทมา

ไชยเวช

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กองบริหารทรัยากรบุคคล

๖๐ น.ส.เรวดี

จันทร์พกั ตร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กองบริหารทรัยากรบุคคล

61 น.ส.ณัฐสุดาวรรณ

นิลจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กองบริหารทรัยากรบุคคล

62 นายมนต์ธิชัย

เจียมเจริญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กองบริหารทรัยากรบุคคล

๖๓ น.ส.อรวรรณ

ประดา

นักทรัพยากรบุคคล

กองบริหารทรัยากรบุคคล

64 จ.อ.หญิง กรวิกา

ฤกษ์วิธี

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

กองบริหารทรัยากรบุคคล

65 นายธนรัตน์

ชูสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กองบริหารทรัยากรบุคคล

๖๖ นางธมัญญา

กลาอินทร์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

กองบริหารทรัยากรบุคคล

67 น.ส.ธันย์ชนก

จันทร์เพ็ญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กองบริหารทรัยากรบุคคล

68 นางภิญญดา

อุนะพานัก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กองบริหารทรัยากรบุคคล

๖๙ น.ส.กฤษติกา

เนียมแสง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กองบริหารทรัยากรบุคคล

70 น.ส.พัตรพิมล

นาคา

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

กองกฎหมาย

71 น.ส.ปวิสา

รักสัจจะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

กองกฎหมาย

๗๒ น.ส.พัชรินทร์

จูสิงห์

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

กองกฎหมาย

73 น.ส.ศิริวรรณ์

จันทร์ตือ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองกฎหมาย

74 นางสมฤทัย

ประสาทกลาง

นักวิชาการพัสดุ

กองกฎหมาย

๗๕ น.ส.รุ่งตะวัน

พันธ์งาม

พนักงานบริการเอกสารทัวไป

กรมการแพทย์

76 น.ส.ดุสิตา

สาคร

นักทรัพยากรบุคคล

กรมการแพทย์

77 นางวิไลพร

บัวแดง

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๗๘ นางพรพิมล

พงษ์กิจจารุณ

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

79 น.ส.พิมพ์ปวีณ์

คาบุญเรือง

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

80 พ.จ.อ.หญิงปราณี

รัศมีประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๘๑ น.ส.จุฑามาศ

โทนคา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สถาบันพระบรมราชชนก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

ส่วนราชการ / หน่วยงาน

82 นางวีระมล

มหาตมวดี

องค์การเภสัชธรรม

83 น.ส.ดนตรี

เกษสุวรรณสิงห์ ผู้อานวยการสานักอานวยการ

๘๔ น.ส.ดรุณี

อ้นขวัญเมือง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ กรมอนามัย

85 น.ส.อรุณี

มนปราณีต

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ

กรมอนามัย

86 น.ส.ปิยะนุช

กันพลกรัง

นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ

กรมควบคุมโรค

๘๗ น.ส.ณิชารัศม์

สิริวัชรศิลป์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค

88 น.ส.สุภาวดี

พิบูลย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรมสุขภาพจิต

89 นางจันทรา

จันทร์สุภาเสน

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

วพบ.พะเยา

๙๐ นางอัญชลี

รัตนสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคล

วพบ.พะเยา

91 นางวิภา

ทองรับแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วพบ.เชียงใหม่

92 นางขวัญใจ

ขวัญอาไพพันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

วพบ.เชียงใหม่

๙๓ นายอาสาฬ์

ศรีเทพ

นักทรัพยากรบุคคล

วพบ.แพร่

94 นางอนงค์

มาลัยรุ่งสกุล

นักจัดการงานทัวไปชานาญการ

วพบ.นครลาปาง

95 นางนฤมล

จันทร์เส็ง

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

วพบ.อุตรดิตถ์

๙๖ น.ส.จุฑามาศ

มหาทวี

นักวิชการเงินและบัญชี

วพบ.อุตรดิตถ์

97 น.ส.สุภาวิณี

กองแก้ว

นักจัดการงานทัวไป

วสส. จ.พิษณุโลก

98 น.ส.สุดารัตน์

ล้อสินคา

เจ้าพนักงานธุรการ

วสส. จ.พิษณุโลก

๙๙ นายณัฐธวัช

มะโนวรรณ์

นักจัดการงานทัวไปชานาญการ

วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

100 น.ส.หทัยรัตน์

โพธิ์ทอง

นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ

101 น.ส.สุนันทา

ปิน่ ประดิษฐ์

นักทรัพยากรบุคคล

๑๐๒ นางชวนพิศ

อินทรโกพิศ

นักจัดการงานทัวไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และการสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และการสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
วพบ.นพรัตน์วชิระ

103 น.ส.วินิจ

เมืองดู่

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

วพบ.นพรัตน์วชิระ

104 นายภิญโญ

อาไพ

นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ

วพบ.สุพรรณบุรี

๑๐๕ น.ส.สาคร

ปานนายัน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญ วพบ.ราชบุรี

106 น.ส.ชาลิสา

รักษาวงศ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

วพบ.ราชบุรี

107 นางสรวงทิพย์

ภูก่ ฤษณา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

วพบ.ชลบุรี

๑๐๘ นางพัชรพิมล

ดีรุม

นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ

วพบ.ชลบุรี

องค์การเภสัชธรรม
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ส่วนราชการ / หน่วยงาน

109 นายธีระ

สุภอุดมผล

วิทยาจารย์ปฏิบัติการ

วสส. จ.ชลบุรี

110 นายยอดมนู

สายพรหม

แพทย์แผนไทย

วสส.จ.ชลบุรี

๑๑๑ น.ส.จตุพร

พลเยียม

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

วพบ.ขอนแก่น

112 น.ส.พวงแก้ว

สาระโภค

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

วพบ.ศรีมหาสารคาม

113 นางศุภากร

ไชยวงษ์

นักจัดการงานทัวไปชานาญการ

วสส.จ.ขอนแก่น

๑๑๔ นางฤดีรัศมิ์

ศรีฐานสุขะกุล

นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ

วสส.จ.ขอนแก่น

115 นางสาวปรียาภัทร

ศรีอาจ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

วสส.จ.ขอนแก่น

116 น.ส.อรอุมา

คูณขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วบพ.นครราชสีมา

๑๑๗ น.ส.ศกุนตลา

คงเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วบพ.นครราชสีมา

118 น.ส.รัตนา

วงศ์ศรีชา

นักวิชาการเงินและบัญชี

วพบ.สรรพสิทธิประสงค์

119 น.ส.วันวิสาข์

สืบสายกลิน

นักทรัพยากรบุคคล

วพบ.สรรพสิทธิประสงค์

๑๒๐ นางวารีพร

สิทธิศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน วสส.จ.อุบลราชธานี

121 นางสาวสุภาณี

กันถะกัสสานนท์ นักจัดการงานทัวไปชานาญการ

วสส.จ.อุบลราชธานี

122 นายสุทัศน์

เหมทานนท์

ผอ.วพบ.นครศรีธรรมราช

วพบ.นครศรีธรรมราช

๑๒๓ นางสุภาพร

พรหมทอง

นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ

วพบ.นครศรีธรรมราช

124 น.ส.เพ็ญศรี

ทองเพชร

ผู้อานวยการ

วพบ.สุราษฎร์ธานี

125 น.ส.รวิวรรณ

คาเงิน

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

วพบ.สุราษฎร์ธานี

๑๒๖ นายอดิศักดิ์

ศรีละออง

วิทยาจารย์ชานาญการ

วสส.จ.ตรัง

127 นางอรธิดา

สีนองช่อ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วสส.จ.ตรัง

128 นายไพสิฐ

จิรรัตนโสภา

เภสัชกรชานาญการพิเศษ

วสส.จ.ยะลา

๑๒๙ นางธิดารัตน์

สุภานันท์

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

วพบ.ตรัง

130 ดร.ดวงใจ

เปลียนบารุง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

วพบ.ยะลา

131 น.ส.กัลยกร

เอียดจุย้

นักวิชาการเงินและบัญชี

วพบ.ยะลา

๑๓๒ นางนิภารัตน์

ไชยพันโท

นักวิชาการเงินและบัญชี

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

133 น.ส.เพ็ญศิริ

ด้วงรัตน์

นักจัดการงานทัวไป

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

