ลาดับ

1
2

3
4

5
6
7
8
9

10

11

12

ประกาศรายชื่อเข้าการอบรม
การพัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ชือ่ -สกุล
ตาแหน่ง
เขตสุขภาพที่ 11
จังหวัดพังงา
นางเตือนจิตต์ สุขบรรจง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
นางสุณีย์ สวนกูล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์
จังหวัดพัทลุง
นางนิภา วีระกิติกุล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.พัทลุง
นางบุณยวรรณ พุ่มนุ่ม
พยาบาลวิชาขีพชานาญการพิเศษ
เทศบาลเมืองพัทลุง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางวัชรี วงศ์วัฒนดิลก
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.บ้านนาเดิม
นางอุส่าห์ สมุทรผ่อง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.บ้านนาเดิม
นางดวงจันทร์ คงหอม
พยาบาลวิชาชีพชานาญงาน
รพ.กาญจนดิษฐ์
นางสาววรลักษณ์ เสมรอด
พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ รพ.บ้านตาขุน
นายบุรินทร์ เอี่ยมขา
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
จังหวัดกระบี่
นางสุริพร ดาดี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลกระบี่
จังหวัดตรัง
นางพธูจิต วังสโรจน์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางธณัทอร สังข์แก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
1

ลาดับ
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ชือ่ -สกุล
นางจิระพร ขุทรานนท์

14

เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัดสงขลา
นางสาวสอาดะ พันธุสะ

15

นางรวมพร กูลเริ่มตั้ง

16

นางเพ็นศรี มานันตพงศ์

17

พญ.วริยา กาลัญกุล

18

นางสุนีย์ สังข์ทอง

19

นางสาวซากียะห์ กาเร็ง

20

จังหวัดสตูล
นางเพ็ญศรี จันทร์ละออง

21

จังหวัดปัตตานี
นายมานิตย์ ครอบครอง

ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผอ.รพ.สต.แม่เจ้าอยู่หัว

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.เกาะแต้ว สงขลา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.ยะลา
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
รพ.ยะลา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ยะลา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
โรงพยาบาลสตูล
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี
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22

เขตสุขภาพที่ 8
จังหวัดสกลนคร
นพ.สมนึก อภิวันทนกุล

23

นางลาไพ วจีสิงห์

24

นางสุภาณี กิตติสารพงษ์

25

จังหวัดนครพนม
นางสาวชัชญาภา สมศรี

26

นายณัฏวรรธน์ นุ่นสวัสดิ์

27

นางพรพิมล วดีศิริศักดิ์

28

จังหวัดหนองบัวลาภู
นพ.สมชาย เชื้อนานนท์

29

น.ส.กุสุมา สุริยา

30

น.ส.ภารตี สิทธิปกรณ์

31

นางกัญนิกา สุมาลี

32

นางนัทชา เขตเจริญ

33

นางมัชฌ์ชยาน์ สาริยา

34

จังหวัดหนองคาย
นางบงกชจันทร์ กถนานนท์

35

น.สเนตรนภา อินเสมียน

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.สต.บ้านพอกน้อยพัฒนา อ.
พรรณานิคม จ.สกลนคร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลนครพนม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลศรีสงคราม
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
รพ.ศรีสงคราม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองบัวลาภู
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
พยาบาลวิชาชีพ
รพ.หนองบัวลาภู
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.หนองบัวลาภู
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สสจ.หนองบัวลาภู
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาวัง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลหนองคาย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

จังหวัดบึงกาฬ
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36

นางพนิดา ต้นเงิน

37

นางอุบล นววงศ์เสถียร

38

จังหวัดอุดรธานี
นางอุไรลักษณ์ หมัดคง

39

นางวชิราภรณ์ สินเจริญเลิศ

40

นางสุรีภรณ์ สีสิงห์

41

จังหวัดเลย
นางทัศนีวรรณ พุทซาคา

42

นางกรัณฑชา สุธาวา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองบึงกาฬ รพ.บึงกาฬ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ศรีวิไล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลอุดรธานี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
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ลาดับ
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ชือ่ -สกุล
เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัดชลบุรี
นพ.วิฑูรย์ จันทรโรทัย

44

นางจันทกานติ์ บุญดา

45

จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางกฤษณา ปั้นศิริ

46

นางสาวมิรา พุคยาภรณ์

47

นางมัณฑนา ขอนดอก

48

นางซาฟียะห์ มูลทรัพย์

49

นางอุ่นเรือน วิเชียรนิตย์

50

จังหวัดจันทรบุรี
นางจันจิรา ใจดี

51

นางสาวปวิตรา สุทธิธรรม

52

จังหวัดตราด
นางวารินทร์ แก่นเฟื่อง

53

นางกฤษณี สนธิศิริ

54

จังหวัดสระแก้ว
นายจาตุรงค์ จันทร์เรือง

55

นางสุพัตรา เปลื้องรัตน์

ตาแหน่ง

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลชลบุรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.บ้านสวน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงานสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลบางน้าเปรี้ยว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.สต.บางขนาก
อ.บางน้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลบางน้าเปรี้ยว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลบางปะกง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลนายายอาม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.เขาสมิง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
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56

นางสาวภัทรกาญจน์ ผ่องพรม

57

นางสาวณัชชา ฉัตร์เงิน

58

จังหวัดสมุทรปราการ
นางสุนิต ธนทวีนนท์

59

นางสาวชลธิชา รอดบุญลือ

60

นางจิดาภา แจ่มแป้น

61

นางสาว สุภาวดี ไกรจิต

62

เขตสุขภาพที่ 1
จังหวัดเชียงราย
นางกฤษณา พุทธวงค์

63

น.ส.ชมพร สีเงิน

64

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายอดิศักดิ์ มโนวงศ์

65

จังหวัดน่าน
นางชลิดา ธนะขว้าง

66

นายสาคร ฑีฆาวงศ์

67

จังหวัดลาปาง
พญ.อรวรรณ วรวงศ์ประภา

68

นางสาวปาจรีย์ แขไข

พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางเพรียง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางบ่อ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รพ.สต.บ้านระกาศ ม.8

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ขุนตาล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.พาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.แม่สะเรียง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ท่าวังผา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สันติสุข
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลลาปาง
นักวิชาการสาธารณสุข
สสจ.ลาปาง
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69

จังหวัดลาพู
นาง พรวิภา เขียวสวัสดิ์

70

นางจรรยา ธัญน้อม

71

จังหวัดเชียงใหม่
นางจันทร์ทิมา ขุนบารุง

72

นางอารีรัศมิ์ แสนจิตต์

73

นางสารภี นพคุณ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ลาพูน/OPD
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.ห้วยมะหินฝน

จังหวัดพะเยา
74

นางทรายแก้ว นักไร่

75

นางภัควลัญช์ วงค์ศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านต๊า
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76

เขตสุขภาพที่ 5
จังหวัดนครปฐม
นางสุจิตรา จันทวงษ์

77

นางพิทยา เรืองเดช

78

นายชาลี ลิ่วเวหา

79

นายณัฏฐาพล ยมพุก

80

นางสุพัตรา วิเศษสุวรรณวัต

81

นางวันเพ็ญ เม้งเกร็ด

82

จังหวัดกาญจนบุรี
นางไพลิน เรือนทองดี

83

นางผกาพันธ์ สันตวงษ์

84

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นางนุจรีย์ ภู่ระย้า

85

นางสุกัญญา เจียรวนานนท์

86

จังหวัดราชบุรี
นางนงนุช จันทศรี

87

นางสาววริศรา ถิรภัทรพันธ์

89

นางอรทัย มสุการัตน์

90

นางบุษกล ศุภอักษร

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลสามพราน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สสอ.สามพราน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
รพ.สต.กระทุ่มล้ม/สสอ.สามพราน
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.ตาบลยายชา
ผอ.รพ.สต.ตาบลยายชา
รพ.สต.ตาบลยายชา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่ามะกา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สามร้อยยอด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงานสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ดาเนินสะดวก
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ราชบุรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ราชบุรี
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91

น.ส.นราภรณ์ พึ่งธรรมเกิดผล

92

นางจิตติรัตน์ชฎา ทรัพย์แสนดี

93

น.ส.วิภา เกียรติหนุนทวี

94

นางสาวกนกวรรณ บริสุทธิ์

95

นางสาวจิรา มากระจันทร์

96

นางสาวประภาพร แสงประทิน

97

จังหวัดสมุทรสาคร
นางณหทัย จุลกะรัตน์

98

จังหวัดเพชรบุรี
นางรินธิญา ประเสริฐศักดิ์

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ราชบุรี
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
โรงพยาบาลราชบุรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลปากท่อ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลวัดเพลง
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลวัดเพลง
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลบ้านคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สมุทรสาคร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่ายาง

9

ลาดับ

99

ชือ่ -สกุล
เขตสุขภาพที่ 9
จังหวัดชัยภูมิ
นางสาวฤทัย พานพรม

100

นางวรางคณา เร่งไพบูลย์วงษ์

101

นางชัญญา มณีวรรณ

102

นางลักขณาภรณ์ เสนชัย

103

จังหวัดบุรีรัมย์
นางนิทรา ปัดไธสง

104

นางกลิ่นสุดา เร่งพิมาย

105

นางเบญญา สุนทรกิจจารักษ์

ลาดับ
ชือ่ -สกุล
106
นางสุชาดา จินดาศรี
107

นางจารินี คูณทวีพันธุ์

108

นางวิไลพร คลีกร

109

จังหวัดนครราชสีมา
มาลินี ฝ่ายเคนา

110

พิมพ์พรรณ์ เรืองธนาธิป

ตาแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.กระสัง
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการพิเศษสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการพิเศษสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองนครราชสีมา
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ลาดับ

111

ชือ่ -สกุล
เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัดลพบุรี
นายแพทย์ชานนทฺ์ ศิริกุล

112

นางสุกัญญา โรจน์ประเสริฐ

113

นางสาวมณฑา สอนดา

114

น.ส.นวลปรางค์ กล่าเพ็ชร์

115

จังหวัดสระบุรี
นางสาวเบญริสา พุ่มพุทรา

116

นางวรรณพร สุขสุวรรณ์

117

นางภัสรา พรสิบ

118

นางพันนิภา นวลอนันต์

119

นางเพ็ญพรรณ จงจิรวงศา

120

จังหวัดนครนายก
นางพรทิพย์ เข็มนาค

121

นายชัยวิวัฒน์ สีหะภาค

122

จังหวัดนนทบุรี
นางยุพา สุทธิมนัส

123

นางสาววรนุช วิริยานุรักษ์นคร

124

นางวาสนา อุดมศรีโยธิน

ตาแหน่ง

นายแพทย์ชานาญการ
รพ.พระนารายณ์มหาราช
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.พระนารายณ์มหาราช
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลสระโบสถ์
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสระโบสถ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษโรงพยาบาลสระบุรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สระบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ปากพลี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
11

125

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พญ.ตรีธันว์ ศรีวิเชียร

126

จังหวัดสิงห์บุรี
นางอุทัยวรรณ์ แจ่มถาวร

127

น.ส.สุภาพร จรพันธ์ชู

128

นางสาวงามตา อักษรใส

129

นางพจนีย์ ธรครสมบัติ

ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านภารกิจปฐมภูมิ
รพ.พระนครศรีอยุธยา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ Intermediate
care ward โรงพยาบาลอินทร์บุรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ Intermediate
care ward โรงพยาบาลอินทร์บุรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มงานจิตเวช รพ.สิงห์บุรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มงานจิตเวช รพ.สิงห์บุรี

12

ลาดับ

130

ชือ่ -สกุล
เขตสุขภาพที่ 7
จังหวัดมหาสารคาม
พญ.เบญจวรรณ ธรรมปัญญวัฒน์

131

นางวิศรุดา ตีเมืองซ้าย

132

จังหวัดขอนแก่น
นางประวีณา ศรีบุตรดี

133

นางสุรีรัตน์ มงคลพันธุ์

134

จังหวัดร้อยเอ็ด
นางนุชวดี วรรณคา

135

นางปิยมณฑ์ พฤกษาติ

136

จังหวัดกาฬสินธุ์
นส.แอนนา แสบงบาล

137

นางธัญพิมล

พลเยี่ยม

ตาแหน่ง

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลมหาสารคาม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลมหาสารคาม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สิรินธร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.กาฬสินธุ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.คาม่วง
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138

เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัดยโสธร
น.ส.ประยูร ชื่นบาน

139

นางสาววรนุช นามมั่น

140

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ศรีวิเศษ

141

จังหวัดศรีสะเกษ
พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์

142

นางกิ่งกาญจน์ บุญมา

143

นางสาว สุรีย์ภรณ์ พรรณโรจน์

144

นายสุรชัย ชัยรัตน์

145

นางสมจันทร์ บัวเขียว

146

นางสอน บัวไข

147

นางนวลอนงค์ วิปุละ

148

นางโสพิน พิมเทพา

149

จังหวัดอานาจเจริญ
นายทศธรรม อุ่นอก

150

นางสาวอินทิรา อมรวงศ์

151

นางสุรางคนา จันทรภักดี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ยโสธร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลคาเขื่อนแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
งานปฐมภูมิและองค์รวม รพ.กันทรารมย์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลขุขันธ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลเมืองจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สสจ.ศรีสะเกษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.ศรีสะเกษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลอานาจเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
PCC เมือง/คลินิกผู้สูงอายุ รพ.อานาจเจริญ
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152

จังหวัดอุบลราชธานี
นางยุพีพร มีแก้ว

153

นางฐิติกา แสนการุณ

154

นางนิพพาภัทร์ สินทรัพย์

155

จังหวัดยโสธร
น.ส.ประยูร ชื่นบาน

156

นางสาววรนุช นามมั่น
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ศรีวิเศษ

157

เขตสุขภาพที่ 3
จังหวัดพิจิตร
พญ.ดวงพร ยอดจันทร์

158

นางนิกรณ์รัตน์ ภักดีวิวัฒน์

159

จังหวัดอุทัยธานี
นางนลินี บุญธรรม

160

นางยุพิน ริ้วพิทักษ์

161

พญ.ปนัดดา ศรีวิชิพ

162

นางนพรดา ฝั้นคาสาย

163

จังหวัดกาแพงเพชร
นางสาวชบา ไชยเชษฐ์

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลวารินชาราบ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ยโสธร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลคาเขื่อนแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

นายแพทย์ชานาญการ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพิจิตร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพิจิตร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.อุทัยธานี
นายแพทย์ชานาญการ
รพ.อุทัยธานี
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการพิเศษ
รพ.อุทัยธานี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โรงพยาบาลปางศิลาทอง
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164

นางฉัตรฑรินทร์ เที่ยงตรง

165

นางสุวรรณา พลอยไป

166

จังหวัดชัยนาท
นางชุลีพร สุขยิ้ม

167

นพ.ถาวร สายสวรรค์

168

จังหวัดนครสวรรค์
นายแพทย์ภาณุพงศ์ เลิศวิกรานต์

169

นางวารี อาจหาญ

170

นางไอลดา มาเม่น

171

น.ส.สมใจ รัตนศรีทอง

172

นางเพียรพร ยูงทอง

173

นางสุจิตรา สังวรณ์

174

น.ส.ดุษฎี จันทรบุศย์

175

นางศิริวรรณ ดวงรัตนประทีป

176

นางพงษ์ลัดดา พุลทรัพย์

177

นางวราภรณ์ อังศธรรมรัตน์

178

นางน้าอ้อย ยุติธรรมสันติ

179

น.ส.มนันยา ศรีม้า

แพทย์แผนไทย
รพ.สต.หินดาต
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.คณฑี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.ชัยนาท
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ชัยนาทนเรนทร
นายแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ศูนย์ชีวนันท์
พยาบาลวิชาชีพ
ศูนย์ชีวนันท์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ศสม.วัดไทรใต้
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ศสม.วัดช่องฯ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สนง.สสอ.เมืองนครสวรรค์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

รพ.สต.วัดไทร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.สันพิง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.หนองปลิง
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
สอน.หนองเบนฯ
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180

น.ส.จิตรลดา ปฏิมาประกร

181

นางรัชนี อินธิวิบูลย์

182

นางธนภร กุสุโมทย์

183

นางอังคณา ล้อมรื่น

184

นางปาริชาติ เลี้ยงประยูร

185

เขตสุขภาพที่ 2
จังหวัดเพชรบูรณ์
นางกัลย์นพร เกียรติบัณฑิต

186

จังหวัดพิษณุโลก
นางกาญจนา ศรรุ่ง

187

นางศิริณ.ี รสพล

188

นางยุพิน วาสะศิริ

189

นางสาวยุคลธร หวังเรืองสถิต

190

จังหวัดสุโขทัย
นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย

191

นายทวี ลิ้มรส

192

นางประภาพิศ ต่วนเจริญศรี

193

จังหวัดอุตรดิตถ์
นางสาวลัลน์ลลิต สุต๊ะนะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
3
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
เทศบาลนครนครสวรรค์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เทศบาลนครนครสวรรค์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
โรงพยาบาลบรรพตพิสัย

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.เพชรบูรณ์
นวก.สสช.ชานาญการ
สสจ.พิษณุโลก
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สสอ.เมืองพิษณุโลก
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.หัวรอ อาเภอเมืองพิษณุโลก
พยาบาลวิชาชีพชานาญ การกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พุทธชิน
ราช พิษณุโลก
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสรีสังวาล
โรงพยาบาลสรีสังวาลย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ศรีสัชนาลัย
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขอาเภอน้าปาด
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194

กรุงเทพมหานคร
รพ.สังกัดกรุงเทพมหานคร
นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล

195

พญ.วริชา เอี่ยมจิณณสุวัฒน์

196

พญ.พลอยกาญจน์. เกียรติวัฒน์

197

พญ.สุภัชญา แพร่ไชยกูล

198

พญ.อริศรา ศิริวิริยะกุล

199

นางสาวณิชชารีย์ พิริยจรัสชัย

200

นางดวงทิพย์ ชัยสุริยะพันธ์

201

นางนิชาภา ตันเจริญ

202

นางสาวสุวรรณา เสือไทย

203

น.ส.นณพร ทศแก้ว

204

นางอภิญญา บุญเพ็ง

205

นางดาว แดงดี

206

นางสาวพรพรรณ แสนคา

207

นางสาววิภา นันต๊ะรัตน์

208

นางสาวสุพิชากรณ์ ธนานุวงษ์

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
รพ.ราชพิพัฒน์ สังกัดสานักการแพทย์
นายแพทย์ชานาญการ
รพ.ราชพิพัฒน์ สังกัดสานักการแพทย์
นายแพทย์ชานาญการ
โรงพยาบาลลาดกระบัง
นายแพทย์
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์/ โรงพยาบาลวชิระ
นายแพทย์
รพ.ราชพิพัฒน์ สังกัดสานักการแพทย์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลกลาง
เภสัชกร
รพ. กลาง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลตากสิน
พยาบาลเทคนิคชานาญงาน
โรงพยาบาลตากสิน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ราชพิพัฒน์ คลินิกสุขใจ สูงวัย
ประคับประคอง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลลาดกระบัง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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209

นพ.ธนกร จงเจษฎ์

210

กรมการแพทย์
สถาบันประสาทวิทยา
พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

211

นางจินตนา ฉัตรกุลกวิน

212

นางบุศรินทร์ อินทร์เมือง

213

นางญดา พงษ์กาญจนะ

ลาดับ
214

ชือ่ -สกุล
กรมสุขภาพจิต
นพ.จุมภฏ พรมสีดา

ลาดับ

ชือ่ -สกุล

215
216
217
218

กรมอนามัย
นางบุษบา แพงบุปผา
นางกรกนก นาเครือ
นางสาวนารีรัตน์ สุรพัฒนชาติ
นางสาวศินาท แขนอก

นายแพทย์
รพ.ราชพิพัฒน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันประสาทวิทยา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
สถาบันประสาทวิทยา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สถาบันประสาทวิทยา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สถาบันประสาทวิทยา
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการรพ.สวนสราญรมย์
ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
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