รายชือ่ ผู้รว่ มโครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรูใ้ ห้แก่องค์คณะสหวิชาการในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
สาหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอีสเทิรน์ แกรนด์ พาเลซ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ลาดับ

ชือ่ - สกุล

ส่วนราชการ / หน่วยงาน

จังหวัด

ลิขิตลิขสิทธิ์

นจก.งานทั่วไปชานาญการพิเศษ สสจ.เชียงราย

๒ นายนาวี

นุชสม

นจก.งานทั่วไปชานาญการ

สสจ.เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

3 นายสมบูรณ์

พรโสภณ

นจก.ทั่วไปชานาญการพิเศษ สสจ.เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

๔ นางอิงอร

ศรีสวัสดิ์

นจก.งานทั่วไปชานาญการพิเศษ สสจ.สุโขทัย

สุโขทัย

5 นางปรีดา

สุดสนอง

นวก.เงินและบัญชีชานาญการพิเศษ สสจ.สุโขทัย

สุโขทัย

6 นางอัญชุลี

ศษ ษณุโลก
พิมพ์ประสานต์ นวค.นโยบายและแผนชานาญการพิเสสจ.พิ

พิษณุโลก

๗ ว่าที่ร.ต.หญิงพัชรี

เก่งเขตรกรณ์

นวก.พัสดุชานาญการ

สสจ.นครสวรรค์

นครสวรรค์

8 น.ส.เพ็ญแข

ศรีวงศ์

นายช่างโยธาชานาญงาน

สสจ.นครสวรรค์

นครสวรรค์

9 นายสมรัก

อ่อนดี

นจก.งานทั่วไปชานาญการ

สสจ.อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

๑๐ นางรุง่ ลาวัลย์

จันทร์โสภา

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน สสจ.อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

11 นางพนิดา

บุญมี

นจก.งานทั่วไปชานาญการพิเศษ สสจ.อุทยั ธานี

อุทยั ธานี

12 น.ส.ทัศนีย์

พันปี

นวค.นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

สสจ.กาแพงเพชร

กาแพงเพชร

๑๓ น.ส.วันดี

ฝ่าทอง

นวก.สาธารณสุขชานาญการ สสจ.กาแพงเพชร

กาแพงเพชร

14 น.ส.พัลลภา

เต่าให้

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ สสจ.ชัยนาท

ชัยนาท

15 นายกริช

ก้อนทอง

เภสัชกรชานาญการพิเศษ

สสจ.ชัยนาท

ชัยนาท

๑๖ นายวินัย

ลัทธิเดช

นวก.สาธารณสุขชานาญการพิเศษ สสจ.ชัยนาท

ชัยนาท

17 นางอัญชลี

เรืองเมือง

นจก.งานทั่วไปชานาญการพิเศษ สสจ.ชัยนาท

ชัยนาท

18 นางทิพวรรณ

ทิพรัตน์

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ สสจ.ชัยนาท

ชัยนาท

๑๙ นางสุกญ
ั ญา

สุขสวย

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน สสจ.อ่างทอง

อ่างทอง

20 นางอมรา

ชมแพ

นวก.เงินและบัญชีชานาญการพิเศษ สสจ.อ่างทอง

อ่างทอง

21 นายเดชา

เลิศวิลัย

นจก.งานทั่วไปชานาญการพิเศษ สสจ.ปทุมธานี

ปทุมธานี

๒๒ นายสมเกียรติ

ศักดิ์นิมิตวงศ์

นวค.นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

23 นางศศิธร

ศรีแก้ว

นวก.สาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สสจ.ลพบุรี

ลพบุรี

24 นางผ่องพรรณ

ร่ารวยธรรม

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงานสสจ.ลพบุรี

ลพบุรี

๒๕ นางสมพร

วงศ์ทองคา

นจก.งานทั่วไปชานาญการพิเศษสสจ.พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

1

นางสุรีย์

ตาแหน่ง

สสจ.นครนายก

เชียงราย

นครนายก
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26 นางปาริชาติ

พุธไทสง

นวก.สาธารณสุขชานาญการ สสจ.พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

27 นางศิวไิ ล

ปุริสงค์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สสจ.พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

๒๘ นายอธิวฒ
ั น์

นจก.งานทั่วไปชานาญการพิเศษ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

29 นางฐิติพร

ธัญพรจิรวัชร์
กาละสังข์

จพ.ธุรการชานาญงาน

ประจวบคีรีขันธ์

30 นางนิลุบล

อิ่มทอง

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ สสจ.สมุทรสาคร

๓๑ นายสิทธิโชค

จิติวงศ์

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

สสจ.สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

32 นายมนูญ

ศูนย์สิทธิ์

นวค.นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

สสจ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

33 นายนิคม

เจริญดี

นจก.งานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ

สสจ.สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

๓๔ นายวันสว่าง

ชื่นจิตร

นวก.สาธารณสุขชานาญการ

สสจ.สมุทรสงคราม สสอ.บางคนที สมุทรสงคราม

35 นายชยพล

คุปติชญานนท์

นจก.งานทั่วไปชานาญการ

สสจ.ตราด

ตราด

36 นายนิติพฒ
ั น์

มิง่ พบประกิจ

นวก.สาธารณสุขชานาญการ สสจ.ชลบุรี

ชลบุรี

๓๗ นางผ่องใส

ม่วงประเสริฐ

นวค.นโยบายและแผนชานาญการ
สสจ.สระแก้ว

สระแก้ว

38 นางธัญวรัตน์

เจริญจิตต์

จพ.พัสดุชานาญงาน

สสจ.สระแก้ว

สระแก้ว

39 น.ส.อรอนงค์

ระห้อย

จพ.พัสดุปฏิบตั ิงาน

สสจ.สระแก้ว

สระแก้ว

๔๐ นางนาตยา

ปัทธิสม

นวก.พัสดุ

สสจ.สระแก้ว

สระแก้ว

41 น.ส.สุธาทิพย์

ปริญญวัฒน์

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ สสจ.สระแก้ว

สระแก้ว

42 นางสุดารัตน์

ตะเภาพงษ์

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน สสจ.สระแก้ว

สระแก้ว

๔๓ น.ส.วรางคณา

ศิวลิ ัย

จพ.สาธารณสุข

สสจ.สระแก้ว

สระแก้ว

44 นางจามจุรี

สมบัติวงษ์

นจก.งานทั่วไปชานาญการพิเศษ สสจ.สระแก้ว

สระแก้ว

45 น.ส.นันทพร

หวิง่ รัตน์

นวค.นโยบายและแผนชานาญการ สสจ.สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

๔๖ นายครรชิต

ใจยงค์

นวก.สาธารณสุขชานาญการพิเศษ สสจ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

47 นายจีระวัฒน์

ไชยขันธ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ สสจ.ขอนแก่น

ขอนแก่น

48 น.ส.เยาวรักษ์

วัฒนกูล

จพ.ธุรการชานาญงาน

สสจ.ขอนแก่น

ขอนแก่น

๔๙ น.ส.ศิริวรรณ

แก้วศรี

นวก.เงินและบัญชีปฏิบตั ิการ สสจ.ขอนแก่น

ขอนแก่น

50 นายรังสรรค์

พลหล้า

นจก.งานทั่วไปชานาญการ

ขอนแก่น

51 นายวิทวัส

ละอองทอง

นจก.งานทั่วไปชานาญการพิเศษสสจ.มหาสารคาม

มหาสารคาม

๕๒ นางนิกลุ

ศรีทรัพย์

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงานสสจ.มหาสารคาม

มหาสารคาม

53 นางมลิวรรณ

อารัมภ์วโิ รจน์

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงานสสจ.มหาสารคาม

มหาสารคาม

สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

สสจ.ขอนแก่น

สุมทรสาคร
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54 นายวันชัย

พลเวียง

นจก.งานทั่วไปชานาญการพิเศษ สสจ.บึงกาฬ

๕๕ นางอาทิตยา

ผดุงกิจ

จพ.งานธุรการ

สสจ.อุดรธานี

56 นายชัยยุทธิ์

พันธ์ชัย

นวก.สาธารณสุขชานาญการ

57 นายไชยา

ชาศรี

๕๘ นางชลธิชา

คุณอุดม

นวก.สาธารณสุขชานาญการ
นวก.เงินและบัญชีชานาญการ
พิเศษ

สสจ.สกลนคร สสอ.เมืองสกลนคร สกลนคร
สสจ.สกลนคร สสอ.เมืองสกลนคร สกลนคร

59 น.ส.ลักษมี

ออสวัสดิ์

60 นายสมฤทธิ์

บึงกาฬ
อุดรธานี

สสจ.ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ

สสจ.ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

รอดสนใจ

นจก.งานทั่วไปชานาญการ

สสจ.ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

๖๑ นายสันติ

ทวยมีฤทธิ์

นวค.นโยบายและแผนชานาญการพิเสสจ.นครราชสี
ศษ
มา

นครราชสีมา

62 นางวรลักษณ์

ทองปิ่น

จพ.พัสดุชานาญงาน

สสจ.นครราชสีมา

นครราชสีมา

63 น.ส.ญาณวดี

สุสิริรักษา

จพ.ธุรการชานาญงาน

สสจ.นครราชสีมา

นครราชสีมา

๖๔ นายอุดมศักดิ์

แก้วจันทร์วงษ์

นวก.สาธารณสุขชานาญการ สสจ.ยโสธร

65 นายอภิรักษ์

สาราญวงค์

นวค.นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

สสจ.มุกดาหาร

มุกดาหาร

66 นางสมศิริ

เพ็ชรยอด

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ สสจ.มุกดาหาร

มุกดาหาร

๖๗ นายสมาน

พรรณรัตน์

นจก.งานทั่วไปชานาญการพิเศษสสจ.อานาจเจริญ

อานาจเจริญ

68 นางธนิษฐา

เอี่ยมรุง่ พาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ สสจ.อานาจเจริญ

อานาจเจริญ

69 นายมานะ

พรหมราช

จพ.การเงินและบัญชีปฏิบตั ิงาน สสจ.นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

๗๐ นางพรเพ็ญ

ประสานวัฒนา

นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ

สสจ.ระรอง

ระนอง

71 นางศิริสุข
72 นางภัคจิรา

พูลผล

นวก.สาธารณสุขชานาญการพิเศษ สสจ.ระรอง

ระนอง

ผดุงสุนทร

จพ.การเงินและบัญชีอาวุโส

สสจ.ระรอง

ระนอง

๗๓ นางสุชาดา
74 นางวรนารถ

บุญรักษ์

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ สสจ.พังงา

พังงา

เครือแพ

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สสจ.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

75 นางสุภาพร
๗๖ นางสาคร

เตชวันโต

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ สสจ.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

อักษรพิมพ์

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ สสจ.พัทลุง

พัทลุง

77 นางหนูอั้น
78 นางพนัชกร

ขุนปราบ

จพ.พัสดุชานาญงาน

สสจ.พัทลุง

พัทลุง

สงแสง

จพ.ธุรการชานาญงาน

สสจ.พัทลุง

พัทลุง

๗๙ นายโชติ
80 นายสุพฒ
ั น์

ช่วยเนียม

นวก.สาธารณสุขชานาญการ สสจ.พัทลุง

พัทลุง

ทองขาว

จพ.สาธารณสุขชานาญงาน

สสจ.พัทลุง

พัทลุง

81 น.ส.ณัฐธดา

หิรัญ

จพ.ธุรการชานาญงาน

สสจ.ภูเก็ต

ภูเก็ต

ยโสธร
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๘๒ นางธิตาพร
83 นางจารุณี

แก้วแพ็ง

นจก.งานทั่วไปชานาญการพิเศษสสจ.ตรัง

ตรัง

สายทองแท้

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงานสสจ.ตรัง

ตรัง

84 น.ส.ระเบียบ
๘๕ นายวิรัตน์

นานอน

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ สสจ.ตรัง

ตรัง

ภิรมย์ทอง

นวก.สาธารณสุขชานาญการ สสจ.ตรัง

ตรัง

86 นางปรีดา
87 น.ส.อัญคนาย์

หมวดใหม่

จพ.พัสดุชานาญงาน

ตรัง

๘๘ นางเสาวคนธ์

พูลสวัสดิ์
เปี้ยสุพงษ์

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ สสจ.สตูล
นวก.พัสดุชานาญการ
รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่

สตูล
เชียงใหม่

89 น.ส.กรรณิกา

จินะการ

จพ.การเงินและบัญชีปฏิบตั ิงาน รพ.ลาปาง

ลาปาง

90 นางทัศนีย์

ณ พิกลุ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

เชียงราย

๙๑ น.ส.นงนิตย์

ช่วยเจริญ

รองผอ.ฝ่ายบริหาร

รพ.อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

92 นายพงษ์เทพ

อินทรัพย์

นจก.งานทั่วไปชานาญการ

รพ.อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

93 นางสุนทรี

กิจการ

นจก.งานทั่วไปชานาญการ

รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

สุโขทัย

๙๔ นายปิยะพงษ์

ภูมิประพักษ์

นวค.นโยบายและแผน

รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

สุโขทัย

95 นางชะเอม

ชูชัย

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตาก

96 นางเปรมยุดา

บัวมีธปู

นจก.งานทั่วไปชานาญการ

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตาก

๙๗ น.ส.กษิรา

สถิตย์ธารงกุล

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตาก

98 นางภัทราวดี

โตอุ่นเพ็ชร

นจก.งานทั่วไปชานาญการการ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก

พิษณุโลก

99 นางนภารัตน์

ศรีแก้ว

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก

พิษณุโลก

๑๐๐ นางรุง่ ทิพย์

พงศ์กจิ การเจริญ นจก.งานทั่วไปชานาญการ

101 น.ส.รุง่ วันเพ็ญ

แสนสม

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ รพ.กาแพงเพชร

102 นายสุชาติ

อรรณพไกรสร

รองผอ.ฝ่ายบริหาร

รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์

๑๐๓ นายวชิร

รุจิโมระ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

นนทบุรี

104 นายมงคล

เฟื่องมงคลวิทยา รองผอ.ฝ่ายบริหาร

รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

ลพบุรี

105 น.ส.บุญเตือน

มีสมพล

นจก.งานทั่วไปชานาญการพิเศษ รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ลพบุรี

๑๐๖ นางอัชรา

ทองดี

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ลพบุรี

107 นางสุภาวดี

วรชื่น

พยบ.วิชาชีพชานาญการพิเศษ รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ลพบุรี

108 นางพรทนา

ทองดา

จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ลพบุรี

๑๐๙ นายจักรกฤษ

การูป

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ลพบุรี

สสจ.ตรัง

รพ.สุโขทัย

สุโขทัย
กาแพงเพชร
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110 นายจาเนียร

วงษ์ศรีแก้ว

รองผอ.ฝ่ายบริหาร

รพ.นครนายก

นครนายก

111 นายศักรินทร์

ไชยวงษ์

จพ.ธุรการชานาญงาน

รพ.นครนายก

นครนายก

๑๑๒ นางนภัสนันท์

ปภินวิช

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

113 นางชะบา

ธรรมวิชิต

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

114 นายทยากร

วิชัยรัมย์

นักทรัพยากรบุคคล

รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

๑๑๕ น.ส.บุปผา

ยศศักดิ์ศรี

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

116 นางบุญมา

รอดโฉมฉิน

จพ.ธุรการชานาญงาน

รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

117 น.ส.อารีรัตน์

รพ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
รพ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ราชบุรี

๑๑๘ น.ส.ลัดดา

ทองเจริญศิริกลุ นักทรัพยากรบุคคล
คานา
นจก.งานทั่วไปชานาญการ

119 น.ส.วณารินทร์

นวมศิริ

นวก.เงินและบัญชี

รพ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ราชบุรี

120 นางจิตตานันท์

สุวรรณรัศมี

นจก.งานทั่วไปชานาญการพิเศษ รพ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

๑๒๑ น.ส.อรทัย

รสเครือ

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน รพ.หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

122 นางชุติมณฑน์

กาญจนเจริญ

นักทรัยากรบุคคลชานาญการ

รพ.หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

123 นางสุกญ
ั ญา

สวัสดิ์พานิช

เภสัชกรชานาญการพิเศษ

รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ชลบุรี

๑๒๔ นางอัจฉรา

ประสพสิน

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ชลบุรี

125 น.ส.สุนทร

โพธิด์ ี

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ชลบุรี

126 นางศิริพรรรณ

สีทบั ทิม

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ชลบุรี

๑๒๗ นายอานาจ

กองคา

นจก.งานทั่วไปชานาญหาร

สระแก้ว

128 นางศศิขัณฑ์

คชศิลา

นจก.งานทั่วไปชานาญการพิเศษรพ.ตราด

ตราด

129 นางชลฤดี

ศรประสิทธิ์

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ รพ.ตราด

ตราด

๑๓๐ นางอุษา

เทพวิไลกุล

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

รพ.ชลบุรี

ชลบุรี

131 น.ส.พรพนูวอิ ร

สมิตินันทน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ รพ.ชลบุรี

ชลบุรี

132 นางพวงฤทัย

เชื้อทอง

นจก.งานทั่วไปชานาญการ

รพ.ระยอง

ระยอง

๑๓๓ นางสุดา

ศรีละออง

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ รพ.ระยอง

ระยอง

134 นางนุชรินทร์

กระจ่างศรี

จพ.พัสดุชานาญงาน

รพ.ระยอง

ระยอง

135 นางเพ็ญศรี

สุขศรี

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน รพ.ระยอง

ระยอง

๑๓๖ น.ส.วรรณศรี

ป๋าต๊ะ

จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รพ.ระยอง

ระยอง

137 นางไขศรี

เต็มเปี่ยม

นจก.งานทั่วไปชานาญการ

รพ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สระแก้ว

รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ราชบุรี
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138 นายประดิษฐ์

เพ็ชรชาลี

นวก.สาธารณสุขชานาญการ

รพ.สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

๑๓๙ น.ส.ภารวี

สืบสาราญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รพ.สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

140 น.ส.พรรณี

ธนาพล

นวก.สาธารณสุขชานาญการ รพ.แกลง จ.ระยอง

ระยอง

141 น.ส.กิติมา

วิเชียรศิริ

นวก.พัสดุปฏิบตั ิการ

รพ.แกลง จ.ระยอง

ระยอง

๑๔๒ น.ส.กนกกาญจน์

ฤทธิพ์ ศิ

นวก.สาธารณสุข

รพ.สมเด็จรพระยุพราชสระแก้ว

สระแก้ว

143 น.ส.อาทิตยา

ช่างก่อ

นวค.นโยบายและแผน

รพ.สมเด็จรพระยุพราชสระแก้ว

สระแก้ว

144 น.ส.ฐิติมา

มีแฮง

จพ.ธุรการปฏิบตั ิงาน

รพ.สมเด็จรพระยุพราชสระแก้ว

สระแก้ว

๑๔๕ นางเพชรมาศ

อาระวิล

นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ รพ.สมเด็จรพระยุพราชสระแก้ว

สระแก้ว

146 นายวัชรพงษ์

ปรีชา

นายช่างเทคนิคชานาญงาน

รพ.สมเด็จรพระยุพราชสระแก้ว

สระแก้ว

147 น.ส.วันวิสาข์

วงษ์สีดาแก้ว

ทันตแพทย์ชานาญการ

รพ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

๑๔๘ น.ส.วิภาวี

สัจจยาณิชย์

เภสัชกรชานาญการพิเศษ

รพ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

149 น.ส.มยุรี

เกตุสวนจิต

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน รพ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

150 น.ส.รุง่ ทิวา

ไกรศิลสม

นักทรัพยากรบุคคล

รพ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

๑๕๑ น.ส.กิตติภรณ์

จรเกตุ

นจก.งานทั่วไป

รพ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

152 นายถนอม

เพ็ชรยืน

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ รพ.หนองคาย

หนองคาย

153 น.ส.วีระญา

ชมถูนาวัฒน์

นักทรัพยากร

รพ.หนองคาย

หนองคาย

๑๕๔ น.ส.ปัทมา

จันทร์เติม

จพ.การเงินและบัญชีปฏิบตั ิงาน รพ.หนองคาย

หนองคาย

155 นายไกรวุฒิ

บุญเทียน

นวค.นโยบายและแผน

รพ.บึงกาฬ

บึงกาฬ

156 นายศักดิ์ชัย

จ๋าพิมาย

นจก.งานทั่วไปชานาญการ

รพ.สกลนคร

สกลนคร

๑๕๗ นางคัดนางค์

น้อยอาษา

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ รพ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

158 น.ส.ธานันญา

โกยรัมย์

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน รพ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

159 นางธนกร

ประดิษฐผล

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ รพ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

๑๖๐ นายจีซ้งกูร

เมืองแก้ว

นจก.งานทั่วไปชานาญการ

161 นางพวงเพชร

ไคขุนทด

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน รพ.มหาราชนครราชสีมา

นครราชสีมา
นครราชสีมา

162 นางอรุณ

เจริญคุณ

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา นครราชสีมา

๑๖๓ นายวัชรชัย

กุลหินต่า

นจก.งานทั่วไปชานาญการ

164 นางลาวัณย์

ดีสวัสดิ์

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

165 นางอุรา

แก้วลาด

นวก.พัสดุปฏิบตั ิการ

บุรีรัมย์

รพ.มหาราชนครราชสีมา

รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
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บุรีรัมย์

๑๖๖ น.ส.สุภาพร

ปรนมรัมย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

167 น.ส.ฉวีวรรณ

พันธุม์ ณี

รองผอ.ฝ่ายบริหาร

รพ.มุกดาหาร

มุกดาหาร

168 น.ส.นิภา
๑๖๙ นางรสสุคนธ์

เหมะธารา

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ รพ.มุกดาหาร

มุกดาหาร

เข็มมณี

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน รพ.มุกดาหาร

มุกดาหาร

170 น.ส.อุรักษ์
171 นางภารดี

วีระพันธ์

นวก.เงินและบัญชี

รพ.อานาจเจริญ

อานาจเจริญ

สวาสุด

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน รพ.อานาจเจริญ

อานาจเจริญ

๑๗๒ นางศวิตา
173 นางสิริพร

แก้วเขียว

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

พังงา

นวลศรี

นวก.เงินและบัญชีชานาญการ รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

พังงา

174 นางปวิชญา
๑๗๕ น.ส.พรพนา

เทพณรงค์

นวก.เงินและบัญชี

รพ.พังงา

พังงา

บุญรอด

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ รพ.พังงา

พังงา

176 น.ส.นัดถะณา
177 นางรวีลักษ์

โคตรมณี

นวก.สาธารณสุข

รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ภูเก็ต

มากวิสิฐธนธร

นวก.พัสดุปฏิบตั ิการ

รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ภูเก็ต

๑๗๘ นายสาโรจน์
179 นางเกษร

จันทร์แก้ว

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

รพ.ระนอง

ระนอง

ถนอมศรีมงคล

นจก.งานทั่วไปชานาญการพิเศษ รพ.สตูล

สตูล

180 นางภัสราวรรณ์
๑๘๑ น.ส.โสรยา

ชายสิงขรณ์

นักทรัพยากรชานาญการ

รพ.ปัตตานี

ปัตตานี

ยะโกะ

จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รพ.ปัตตานี

ปัตตานี

182 น.ส.ทัศนีย์
183 นางพรปวีณ

วัฒนะแย้ม

รองผอ.ฝ่ายบริหาร

รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สงขลา

ศรีสงค์ศักดิ์ธนา จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สงขลา

๑๘๔ น.ส.พิชญา
185 นายสุวชิ ญ์

แป้นทอง

นจก.งานทั่วไปชานาญการ

รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สงขลา

จิตติ

นวก.พัสดุชานาญการ

รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สงขลา

186 นายสาโรจน์
๑๘๗ นางสุวมิ ล

แสะอาหลี

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สงขลา

ชินะกุล

นวก.เงินและบัญชี

รพ.สงขลา

สงขลา

188 นางจินตนา
189 นางพัฒนี

บัวศรี

จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน รพ.สงขลา

สงขลา

แก้วนาวี

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ รพ.สงขลา

สงขลา

๑๙๐ น.ส.อัมพร
191 นางรมิดา

กรุงไกรจักร

จพ.การเงินและบัญชีอาวุโส

รพ.เบตง จ.ยะลา

ยะลา

เจ๊ะมะ

นวก.พัสดุชานาญการ

รพ.เบตง จ.ยะลา

ยะลา

192 น.ส.รุซีต๊ะ
๑๙๓ น.ส.ชื่นจิตต์

แจ๊ะแว

นวก.เงินและบัญชี

รพ.สุไหงโก-ลก

นราธิวาส

สงวนวงศ์ภกั ดี

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ รพ.สุไหงโก-ลก

นราธิวาส

หมายเหตุ หน้าต่อไป
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ลาดับ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

ส่วนราชการ / หน่วยงาน

จังหวัด

หมายเหตุ
1. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม จานวน 193 คน ณ วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.
ส่วนผู้ที่ส่งมาหลังจากนี้จะประกาศเพิ่มเติมอีกครัง้ หนึ่ง
2. ถ้าหน่วยงานใดยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมยังสามารถส่งรายชื่อได้อกี (เป้าหมายผู้เข้าอบรมทั้งหมด 220 คน)
3. ผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมดังกล่าว หากมีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้
ขอให้แจ้งกลุ่มเสริมสร้างวินัยฯ ทราบล่วงหน้า ภายใน วันที่ 19 เมษายน 2561
เพื่อจะได้จัดโควต้า ให้ผู้อื่นเข้ารับการอบรมแทน (0 2590 1314 )

