
 ส ำเนำ  

ค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ที่ 4188/2560 

  เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based  
   Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ระดับเขตสุขภำพ 
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
 

   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจใช้หลักฐำน 
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ระดับเขตสุขภำพ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ตำมค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 3210/2560 ลงวันที่  
17 ตุลำคม พ.ศ. 2560  

   ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ของยุทธศำสตร์ที่ 4 จ ำเป็นต้องมีผู้ตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ที่มีควำมเชี่ยวชำญเพ่ิมข้ึน จึงเห็น 
สมควรยกเลิกค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 3210/2560 ลงวันที่ 17 ตุลำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง 
แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) ระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 1) ผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and 

Transparency Assessment : EBIT) ระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 

   เขตสุขภำพท่ี 1 
 1. นำยผดุชชัย  เคียนทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  

เขตสุขภำพที่ 1 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 1 
2. นำงสุปรำณี  ดิษยะกมล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 1 
3. นำยพงษ์ดนัย  ชัยสิทธิ์ นักจัดกำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 1 
4. นำยกฤษดำ  ทรงวัย นิติกร ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 1 
5. นำงวำรุณี  หุ่นเที่ยง หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
6. นำยบุญส่ง  สุวรรณโชติ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นำยนรินทร์  เอมกลิ่น รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

โรงพยำบำลนครพิงค ์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

8. … 
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8. นำงสำวสิริวรรณ  ชิ้นไพบูลย์ นิติกร โรงพยำบำลนครพิงค์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

9. นำงสำวเสงี่ยม  ทรงวัย นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลฝำง  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

10. นำงบุษบำ  ว่องไว เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
โรงพยำบำลฝำง  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

11. นำยบุรณ์พิภพ  ธนะเพ่ิม นิติกร  โรงพยำบำลฝำง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

12. นำงกัญญำณัฐ  พรหมประกอบ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลเชียงดำว  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

13. นำยณรงค์เดช  สมควร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเชียงดำว 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

14. นำงสุรีย์  ลิขิตลิขสิทธิ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย 

15. นำยน้อม  ปิจมิตร นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย 

16. นำยพศิน  แสงสมเรือง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย 

17. นำงสำวนันท์นภัส แสงศรีจันทร์ นิติกร  
โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย 

18. นำงสำวรัตติยำ  โยธำ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลเวียงป่ำเป้ำ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย 

19. นำยนรุตม์ชัย  แก้วสอน สำธำรณสุขอ ำเภอแม่สรวย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่สรวย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย 

20. นำงอรุณี  ตั้งจิตนุสรณ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน 

21. นำงศุภำรัตน์  วัฒนสันติพงศ์ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน 

22. นำยธไนศวรรย์  งำมบุณยรักษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน 
 

23. … 
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23. นำงสำวสุนีย์พร  ถีจันทร์ นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน 

24. นำงรัชดำ  ขัดปัญญำ นิติกร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน 

25. นำยวิโรจน์  หลวงเทพ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
โรงพยำบำลน่ำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน 

26. นำยพิทักษ์  ศำลำคำม นิติกร  โรงพยำบำลน่ำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน 

27. นำยวิทยำ  ศรีวิชัยอินทร ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลเวียงสำ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน 

28. นำยนิยม  ศิร ิ สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองน่ำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองน่ำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน 

29. นำยประเสริฐ  ฉลอม หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่ 

30. นำยสงค์โก  สุขทรัพย์ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่ 

31. นำงบุษบำ  พริบไหว นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลแพร่ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่ 

32. นำงศิรินุช  ศรีสุวรรณ นิติกรช ำนำญกำร  โรงพยำบำลแพร่ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่ 

33. นำงพชรภัทร  นรเดชำนันท์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลลอง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่ 

34. นำยศรำวุธ  นันทวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเด่นชัย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่ 

35. นำยอนุโรจน์  ศุภกำรก ำจร หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 

36. นำยจเร  บัวสัมฤทธิ์ นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 

37. นำงอนงค์  วรรณสอน นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 

38. นำงสำวรุจิรำ  ไชยลังกำ นิติกร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 
 

39. ... 
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39. นำงสำวสวนิต  เชื้อประเสริฐศักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
โรงพยำบำลพะเยำ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 

40. นำงกนกวรรณ  อินขัน เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน 
โรงพยำบำลพะเยำ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 

41. นำยรื่นรมย์  โกช่ำง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลเชียงค ำ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 

42. นำงสำวสุดรัก  เศรษฐชำญวิทย์ นิติกร  โรงพยำบำลเชียงค ำ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 

43. นำงสำวกุลิสรำ  เสนำเหนือ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 

44. นำยภำนุพันธ์  ไพทูรย์ ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองพะเยำ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองพะเยำ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 

45. นำงอุไร  พงษ์นิกร หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง 

46. นำยเสริม  บัวทอง นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง 

47. นำงเกศรำ  จอมเมืองบุตร เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง 

48. นำยอธิษฐำน  วงศ์ใหญ ่ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
โรงพยำบำลล ำปำง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง 

49. นำงสำว ขวัญจิรำ  มีอักโข นิติกร  โรงพยำบำลล ำปำง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง 

50. นำงปิยะพร  วุฑฒิโกวิทย์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลเถิน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง 

51. นำยประยูร  จันทร์ศักดิ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเกำะคำ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง 

52. นำงณัฐดำ  วิเศษสรรค์ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

53. นำยวิชฌ์พล  พรมสวัสดิ์ นิติกรปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
 

54. … 
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54. นำยสุวิทย์  ขรรค์ชัยณรงค ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
โรงพยำบำลล ำพูน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

55. นำยอำคม  สังข์พนัส นิติกรปฏิบัติกำร โรงพยำบำลล ำพูน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

56. นำงศศิธร  สู่ควำมดี นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลป่ำซำง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

57. นำงพรทิพำ  ไคร้อินปั๋น นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

58. นำยชัยภัทร  โพธิ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

59. นำงจันทร์เพ็ญ  ตระกุลผิว นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

60. นำยก ำพล  จิตซื่อ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
โรงพยำบำลศรีสังวำลย์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

61. นำยกิตติพันธ์  ฉัตรพงศ์วิทยำ นิติกร  โรงพยำบำลศรีสังวำลย์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

62. นำยอุตกฤษฏ์  ตำนันท์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปำย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

63. นำยกฤต  วงศ์น้อย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   เขตสุขภำพท่ี 2 
64. นายทรงพล  วันค า นิติกรช านาญการ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 
65. นางพวงผกา  ไทยด ารงค์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 

66. นายช านาญ  ซาโปร่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลแม่สอด  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 

67. นางอัญชุลี  พิมพ์ประสานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
 

68. ... 
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68. นายชาตรี  ป้อมเปิ้น รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาลพุทธชินราช  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

69. นางศรีเรือง  จินตปัญญา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
โรงพยาบาลวังทอง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

70. นายเมฆ  อินมา นิติกรช านาญการพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย 

71. ว่าที่ร้อยตรี อรรถพล  เที่ยงธรรม นิติกรช านาญการ  โรงพยาบาลสุโขทัย  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย 

72. นายสุนทร  อินทพิบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม 
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย 

73. นายขจรศักดิ์  อิ่มเต็ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

74. นายรพี  จันทร์โสภา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

75. นางสาวนงนิตย์  ช่วยเจริญ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

76. นายนาวี  นุชชม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

77. นายธงชัย  โพธิ์รัศมี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

78. นายสังเวียน  ปินะส ุ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหล่มเก่า 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

   เขตสุขภำพท่ี 3 
79. นำงปิยธิดำ  บรรณวัฒน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 3 
80. นำยสัญชัย  ใบไพศำล เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
81. นำยสุเทพ  นำคนำม นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
82. นำยศุภภมร  บุญเสริม นิติกรช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยนำท 
 

83. ... 
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83. นำยอ ำนวย  บุญเพชร นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร 

84. นำยปุรัญ  ธรสุทธิสกุล เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจิตร 

85. นำงจินตนำ  พูลสุขเสริม เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี 

86. นำยวีระศักดิ์  วิริยำภรณ์ประภำส นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี 

87. นำงสำวลลิดำ  แจ่มจ ำรัส นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 

88. นำงสำวดวงใจ นุสิทธิ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 

   เขตสุขภำพท่ี 4 
89. นำงรัตนำ  ถำมั่งมี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี ๔ 
90. นำยสมพงษ์  พลังฤทธิ์ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

91. นำงสมพร  วงศ์ทองค ำ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

92. นำงปำริชำติ  พุทไธสง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

93. นำยเดชำ  เลิศวิลัย นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปทุมธำนี 

94. นำงชยำนันท์  อุ้ยตำ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี 

95. นำยสุพจน์  จิตสงวนสุข นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวังม่วง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระบุรี 

96. นำงสำวปรำงรวี  รักดีศิริสัมพันธ์ นิติกร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระบุรี 

97. นำยวลิต  สุวรรณำลัย นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลพบุรี 

98. นำยกิตติชัย  ศิริทัพ นิติกร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลพบุรี 

99. นำยเกรียงศักดิ์  นำรำศ ี นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครนำยก 

100. ... 
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100. นำงสำวศรีสุรำงค์  ดวงประเสริฐ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครนำยก 

101. นำยสมเกียรติ  ศักดิ์นิมิตวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครนำยก 

102. นำงสำวอรอุษำ  เอี่ยมศิริ นักวิชำกำรพัสดุ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครนำยก 

103. นำงสำววรำภรณ์  บำงสำภินันท์ เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครนำยก 

104. นำยพิพัฒน์  กว้ำงนอก นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

105. นำงสุมำลี  ทองศรี นิติกรปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

106. นำยบัญชำ  เกรงขำม เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

107. นำงรุ่งทิวำ  คล้ำยวงษ ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ่ำงทอง 

108. นำยสิทธิวัฒน์  แป้นทอง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ่ำงทอง 

  เขตสุขภำพท่ี 5 
109. นำงทิพวรรณ  ประกอบทรัพย์ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
110. นำงสำวศิริพร  สกุลพรำหมณ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  

รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

111.  97. นำงสำวนภัส  ค ำนวณ นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

112. นำยสุรินทร์  มัจฉำ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

113. นำยสิริน  บุญเรืองรอด นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

114. นำยเสริมศักดิ์  นำคเงิน นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี 

115. นำยกัมปนำท  แก้วคง นิติกร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี 

116. นำยสำโรจน์  อินทรชำติ นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี 

117. นำยกิติพงษ์  ทองเหลือ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม 
 

118. ... 
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118. นำยสมชำย  ร ำจวน นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม 

119. นำงสำวนฤมล  โภคำกร นิติกร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม 

120. นำยธีระพงษ์  ฐิติธนำกุล นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลอัมพวำ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม 

121. นำงดวงใจ  อุบล เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
โรงพยำบำลอัมพวำ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม 

122. นำยรุ่ง  มำสิก เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลนภำลัย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม 

123. นำยสุรศักดิ์  ช้ำงคนมี นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนภำลัย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม 

124. นำยนิคม  เสือดำว นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำญจนบุรี 

125. นำยจักรพันธ์  ปิยวิไลวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำญจนบุรี 

126. นำงสำวเปรียบแก้ว  คล้ำยมณี นิติกร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำญจนบุรี 

127. นำยณรงค์  พุทธรักษำ นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

128. นำงสำวปำริฉัตร  แก้วกอง นิติกร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

๑29. นำงสำวศลียงค์  พิมพ์สวัสดิ์ นิติกร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

130. นำยชุมพล  นำคอ่อน นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสำคร 

131. นำงนิลุบล  อ่ิมทอง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสำคร 

132. นำยมนตรี  สุนทโรวิทย์ นิติกรปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

133. นำงฐิติพร  กำละสังข์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

134. นำงสำวกันยำวีร์  จันทร์อ่อน นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

135. ... 
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135. นำยภพ  วงศ์ประสำร นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสำมร้อยยอด  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

136. นำงสำวลัดดำวรรณ  นิลสีอ่อน นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหัวหิน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

137. นำยวันชัย  โพธิ์รักษำ นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม 

138. นำยสรรเสริญ  สุวรรณประเสริฐ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม 

139 นำยภูริชัช  สุริยำวงษ ์ นิติกร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม 

140. นำงสำวรุ่งอรุณ  ธีรนิตยภำพ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม 

๑41. นำงสุวณี  จันทรส เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม 

  เขตสุขภำพท่ี 6 
142. นำงสำวอุษำ  อิศรำงกูร  

ณ อยุธยำ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระยอง 

143. นำยมุกดำ  รุหกำร นักจัดกำรงำนทัว่ไปช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระยอง 

144. นำงสุคนธ์ทิพย์  ศรีจันทร์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรปรำกำร 

145. นำยกิตติ  กิตติเวช รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี 

146. นำงสำวศศิธร  ศรีประดิษฐ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี 

๑47. นำงสุภำวดี  อ่องโอภำส นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี 

148. นำงสำวพรพิมล  แน่นหนำ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

149. นำยณัฐพัฒน์  เริกหริ่ง นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปรำจีนบุรี 

๑50. นำยนิติพัฒน์  มิ่งพรประกิจ   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี 

151. นำยสิทธนะ  วชิระสิริกุล นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเกำะจันทร์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี 

๑52. ... 
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๑52. นำงสำวธวัลฉัตร  ลีลำนันทวงศ์ นิติกรช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 
นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี 

  เขตสุขภำพท่ี 7 
153. นำงศรำรักษ์  โกวิทย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 7 
154. นำยอิสสรำ  พิจิตรศิริ นักจัดกำรงำนทั่วไป 

ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 7 
155. นำงจรรยำภรณ์ วัฒนโกศล นำยแพทย์เชี่ยวชำญ โรงพยำบำลขอนแก่น 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น 
156. นำยพุทธำ  ศรีเกิน 

 
นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น 

157. นำยสมเพชร  ชมบุญ นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น 

158. นำยสุวิทย์  อินยำมมำ นักวิชำกำรสำธำรณสุช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น 

159. นำงวิลำวัลย์  นำพันธ์โสภำ นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
โรงพยำบำลขอนแก่น 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น 

160. นำยยอดชำย  พิลำออน นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบ้ำนไผ่ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น 

161. นำงศิริธร  ยอดสะอึ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลน้ ำพอง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น 

162. นำยคมกริช  ศิริภำคโสภณ สำธำรณสุขอ ำเภอเปือยน้อย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเปือยน้อย   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น 

163. นำยเสน่ห์  บูรณวรศิลป์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำสำรคำม 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม 

164. นำยวิทวัส  ละอองทอง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม 

๑65. นำยสมหมำย  ค ำพิชิต สำธำรณสุขอ ำเภอเชียงยืน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเชียงยืน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม 

166. ว่ำที่ร้อยตรีปริญญำ  สัญพ่ึง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลเชียงยืน  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม 

167. ... 
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167. นำยสมัย  บัวชำ สำธำรณสุขอ ำเภอนำเชือก 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำเชือก 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม 

168. นำงสำวทิพวรรณ  นุศรีอัน นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลนำเชือก 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม 

169. นำยนิพนธ์  วงษ์ตำ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

170. นำยประจวบ  จ ำลองเพ็ง นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

171. นำยวินิช  โสภำพล นิติกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลร้อยเอ็ด 

172. นำยพรชัย  อำจวงษำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโพนทรำย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

173. นำงสำวจุฑำภรณ์  กัญญำค ำ เภสัชกรช ำนำญกำร  โรงพยำบำลสุวรรณภูม ิ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

174. นำยประคอง  กองทุ่งมน นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลเกษตรวิสัย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

175. นำยธนสิทธิ์  ไพรพงษ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  โรงพยำบำลกำฬสินธุ์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ 

176. นำยใจยำ  ศรีโพนทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ 

177. นำยเสรี  แซ่ตัน นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอค ำม่วง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ 

178. นำยไชยำ  เวียงนนท์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอร่องค ำ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ 

๑79. นำยเดชำ  วรสำร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ 

180. นำยปรัชญ์  สุภัควณิช นิติกร โรงพยำบำลกำฬสินธุ์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ 

๑81. นำงสำวสุวรรณี  ศรหีงส์ทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลค ำม่วง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

182. ... 
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182. นำงสำวหทัยพร  อ้วนภักดี นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลค ำม่วง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ 

183. นำยเถลิงศักดิ์  มงคลสินธุ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลยำงตลำด 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ 

เขตสุขภำพที่ 8 
184. นำยพลพีร์  พรศิรธนำนันต์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๘ 
185. นำยทรัพย์สิน  วงษ์ศิลป์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๘ 
๑86. จ่ำเอกทวี  คุณรัตน์ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม 
187. นำยอัทธนีย์  อุทรักษ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม 
188. นำงนวลมณี  เติมทำนำม เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม 
189. นำยวรพงษ์  จีนบุตร นิติกรปฏิบัติกำร 

โรงพยำบำลนครพนม 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม 

190. นำยอ ำนำจ  ภูมิชัย นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลโพนสวรรค์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม 

191. นำยนิมิตร  พรหมวิศำสตร์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลธำตุพนม 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม 

192. นำยสุขสันติ์  สินทำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำอุเทน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม 

193. นำยเกียรติรพี  พลหำญ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลท่ำอุเทน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม 

194. นำยทรงสวัสดิ์  โกพล นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเรณูนคร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม 

195. นำงพวงพรรณ  อินทิชัย นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลเรณูนคร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม 
 

196. ... 
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196. นำยสิทธิพงษ์  อุติลำ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลเรณูนคร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม 

197. นำยเรวัฒน์  ศิรินิกร นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี 

198. นำงสำวกรรณิกำ  สตำรัตน์ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี 

199. นำยศำนติวัฒน์  ศรีสุวอ นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี 

200. นำงสำวรื่นฤดี  แสนมนตรี เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี 

201. นำงณัฐกฤตำ  ชำวดอน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลอุดรธำนี 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี 

202. นำยอภิวัฒน์  ปิตุพงศ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอุดรธำนี 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี 

203. นำงวันทนำ  ไพศำลพันธ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองหำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี 

204. นำงนิตย์รดี  อนุสำมิ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลหนองหำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี 

205. นำยประสิทธิ์  หำแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนดุง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี 

206. นำยณัฐวุธ  แสงพรหม เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชบ้ำนดุง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี 

207. นำยชัยสิทธิ์  ทำปลัด นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลกุมภวำปี 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี 

208. นำงฉวีวรรณ  คนยืน นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบ้ำนผือ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี 

209. นำยสุภำพ  โพนสิงห์ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองคำย 

210. นำยสมศักดิ์  โคตรชมภู นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองคำย 
 

211. … 



-15- 
 

211. นำยเกียรติศักดิ์  ค ำอุ่น นิติกรปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองคำย 

212. นำงสำวพรรผณิต  ชัยจันทร์ นิติกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลหนองคำย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองคำย 

213. นำยหนูเพชร  ลั่นทมเหลือง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชท่ำบ่อ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองคำย 

214. นำงกนกรัตน์  ด ำริห์ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโพนพิสัย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองคำย 

215. นำยครรชิต  เมำะรำษี นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวล ำภู 

216. นำยธนำกร  ประทุมชำติ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวล ำภู 

217. นำยชัย   ตันติสุนทรำกุล นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีบุญเรือง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวล ำภู 

218. นำงสำวเกษร   สมบูรณ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลโนนสัง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวล ำภู 

219. นำงสำวสุดำรัตน์  ประสำนญำติ นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย 

220. นำยสุริยันต์  หิรัญพรหม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย 

221. นำยสมพงษ์  แสนประสิทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร  โรงพยำบำลเลย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย 

222. นำงรัศมี  ผิวกลม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลวังสะพุง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย 

223. สิบเอกประจักร์  ค ำบุญ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
โรงพยำบำลวังสะพุง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย 

224. นำงสำวมะรินทร์  วิวิชชัย นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลเอรำวัน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย 

225. นำยมีชัย  สุวรรณไตร นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบึงกำฬ 
 

226. ... 
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226. นำยบุญมำก  ไชยฤทธิ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองบึงกำฬ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบึงกำฬ 

227. นำยฉลอง  นำคเสน สำธำรณสุขอ ำเภอปำกคำด 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกคำด 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบึงกำฬ 

228. นำยถำวร  ชมมี นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปำกคำด 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบึงกำฬ 

229. นำงฉวีวรรณ  สุวรรณไตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลโซ่พิสัย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบึงกำฬ 

230. นำยประมวลศิลป์  บุพศิร ิ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

231. นำยปิยะพงษ์  ฉ่ ำมณี นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

232. พันจ่ำเอกวัชรพงษ์  ธงศรี เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

233. นำงสำวค ำหยำด  ใจสู้ศึก นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

234. นำยกิตติศักดิ์  ไทรทอง เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

235. นำยสุพจน์  โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
โรงพยำบำลสกลนคร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

236. นำยกิตติชัย  พำระแพง นิติกร  โรงพยำบำลสกลนคร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

๒37. นำยภุชพงศ์  สุภัทรกุล นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองสกลนคร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

238. นำยวิรัตน์  จ ำปำวัน สำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

239. นำยสมเจตน์  แก้วชุมภู เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

240. นำยอ ำนวย  ไชยวงศ์คต นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลโคกศรีสุพรรณ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

241. ... 
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241. นำยสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่ำ สำธำรณสุขอ ำเภอวำนรนิวำส 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวำนรนิวำส 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

242. นำยแสวง  พิมพ์สมแดง สำธำรณสุขอ ำเภอพรรณำนิคม 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพรรณนำนิคม 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

243. นำยชวน  โทอ้ิง สำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออำกำศอ ำนวย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

244. นำงใบอ่อน  ปำปะเพ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลอำกำศอ ำนวย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

245. นำยสวำท  พงษ์เภำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสว่ำงแดนดิน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

246. นำยสุวรรณ  ธิปกะ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอค ำตำกล้ำ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

247. นำงค ำเพียร  สำยเย็น สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

248. นำงหนูพร  ชรินทร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

249. นำยพงษ์ศักดิ์  รำชโสภำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสว่ำงแดนดิน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

๒50. นำงสำวธัญญรัตน์  สร้ำงค ำ นิติกร 
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสว่ำงแดนดิน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

251. นำงดวงรัตน์  ดำบพลอ่อน นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลพระอำจำรย์แบน ธนำกโร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

๒52. นำงณภัทร  มโนค ำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส 
โรงพยำบำลกุดบำก 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

เขตสุขภำพท่ี 9 
253. นายวชิระ  บถพิบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
254. ... 
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254. นายจักรกฤษณ์  ศรีสุวรรณ นิติกรช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

255. นางสุภาพร  บุตรโคตร เภสัชกรช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

256. นายสุรศักดิ์  พรหมหมื่นไวย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

257. นางสีนวล  วงศ์พันธ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

258. นางสาวกิตติมา  ศรีสมบัติ นิติกร  โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

259. นายธนบดี  โจทย์กิ่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสิงสาง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

260. นายชาลี  ทะนาไธสง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
โรงพยาบาลเสิงสาง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

261. นายบัณฑิต  เกียรติจาตุรงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปักธงชัย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

262. นายณัฐวุฒิ   พินิจสัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสีคิ้ว 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

263. นางสาวลักษมี  ออสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทาง
วิชาการ) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

264. นายสมฤทธ์  รอดสนใจ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

265. นางสาวชุติมา  โต้นดง นิติกรช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

266. นางสาวณัฐจิรา  กองจอหอ เภสัชกรปฏิบัติการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

267. นางล าปาง  แก้วชัยภูมิ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

268. นางสาวพรใจ  พองชัยภูมิ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

๒69. นางทองศรี  สินธุจริวัตร เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

270. … 
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270. นายส าเนียง  บุญขันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองบัวระเหว 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

271. นางล าไพร  สนั่นเมือง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

272. นางจิราภรณ์  นครศรี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

273. นายภัคพล  ปฐมพิทักษ์นุกูล นิติกรช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

274. นายคเนศ   วงษา นิติกรปฏิบัติการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

275. นางศิริวรรณ  เที่ยงธรรม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

276. นางกนกพร  ชนะค้า เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

๒77. นายประเสริฐ  เก็มประโคน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

278. นายวีระยุทธ  พัฒนาวิสิษฐ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

279. นางสาวณัฐวดี  ชัยสุวรรณ นักวิชาการพัสดุ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

280. นางสาวมณฑิชา  เจนพานิช
ทรัพย์ 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

281. นางสาวจารุวรรณ  อินทร์ช้าง นิติกร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

282. นางวาสนา  เมฆหมอก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
โรงพยาบาลนางรอง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

๒83. นางสาวอาริยา   อุปชิน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

284. นายมังกร  สุขประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอประโคนชัย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

285. นางพัชยา  หาญวารี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
โรงพยาบาลปะค า 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

286. ... 
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286. นายนรินทร์  ทวันเวช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลล าดวน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกระสัง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

287. นายดนัย  แป้นทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
โรงพยาบาลกระสัง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

288. นายประสิทธิ์  ยอดค า นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
โรงพยาบาลล าปลายมาศ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

289. นายศุภรัฐ  พูนกล้า รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

290. นางสุภาณ ี พรหมทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

291. นางสุธิดา  บุญยศ เภสัชกรช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

292. นายมนต์ชัย  พิชิตถาวรพงศ์ นิติกรปฏิบัติการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

293. นายรัตนชัย  รัตนโคตร เภสัชกรช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

294. นายศรัณย์  พงษ์สาลี นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

295. นางสาวพรพิมล  ผิวบาง นิติกร  โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

296. ว่าที ่ร.ต. หญิงนงลักษณ ์ค าภา
รัตน์ 

นิติกร  โรงพยาบาลปราสาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

๒97. นายก่อวิทย์  แสนมั่น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีณรงค์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

298. นางสุประภา  วงศ์ชานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าตูม 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

  เขตสุขภำพท่ี 10 
299. นำงเรียมรัตน์  รักเสมอวงศ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 10 
300. นำงสำวพรทิพย์ สมวัน นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 10 
 

301. ... 
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301. นางสาวอุทัย  สมบูรณ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
(เขตสุขภำพที่ 10) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 

302. นายอดุลย์  วรรณชาติ นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ 
(ด้ำนบริหำรสำธำรณสุข) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 

303. นำงฉัฐฉวี  ใจแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 

304. นางสาวเสาวลักษณ์  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 

305. นางพรสิริ  มณฑา นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 

306. นายอดิศักดิ์  ชามาตย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 

307. นางสาวอุทัย  สมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 

308. นางชนินันท์  พุ่มสถิตย์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 

309. นางบุษดี  แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 

310. นายสูติ  ปัจฉาภาพ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 

311. นางสาวชาริณี  ยศวิจิตร นักวิชาการพัสดุ 
โรงพยำบำลวำรินช ำรำบ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 

312. นำงสำวมัลลิกำ สุพล เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

313. นำยกันตภณ  เตชะสุข นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

314. นำงเสำวคนธ์ ไตรพิพัฒน์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

315. นำยวัฒนะ  หำค ำ นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

316. นำยเด่น  รูปงำม นำยช่ำงเทคนิคช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
 

317. ... 
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317. นำงณัฐธิดำ  ถำวรยุติกำรต์ เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

318. นำงธิชำรัตน์  วิภูสิรำทิพย์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร 

319. นำยอุดมศักดิ์  แก้วจันทร์วงษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร 

320. นำยประดิษ  ภูมิแสน นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร 

321. นำงสำวพิสมัย  แก้วสุข เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร 

322. นำยทรงเกียรติ  ขำนอ่อนตำ นักจัดกำรงำนทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร 

323. นำยประเทือง  ค ำภำนันต์ นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

324. นำยจุมพล   พุ่มโพธิ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

325. นำงสำวอัญชลินทร์  พรสินธุ
เศรษฐ 

เภสัชกรปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

326. นำงสำวชญำนิศำ   นำรีวงศ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

327. นำงจรูญศรี  กิณรีวงค์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ 

328. นางวีรญา  บ ารุงสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่นิติกร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร 

329. นางสาวชุตินันท์  สุวรรณกฏู นักวิชาการสาธารณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร 

330. นางสาวรวิกร  ไวยพจน์ นักวิชาการพัสดุ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร 

331. นางสาวกฤตติกา  กลิ่นชื่น นิติกร  โรงพยำบำลมุกดำหำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร 

332. นายพิเชต  แสนปุชุม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร 

เขตสุขภำพที่ 11 
333. นำงสำววรรณดี  ศุภวงศำนนท์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 11 
334. นำงสำวรุ่งฤดี  แก้วชลครำม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 11 
335. ... 
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335. นำยรุ่งโรจน์  เทือใหม่ 
 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

336. นำยบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

337. นำงสำวนิพำภร  บัวนุ้ย เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพังงำ 

338. นำงสำวญำธิรภรณ์  นิลบล นิติกรปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพังงำ 

339. นำงนงเยำว์  มินยง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพังงำ 

340. นำงสำวฮำยำตี้  จันทรส นักวิชำกำรพัสดุ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพังงำ 

341. นำงสำวทิยำนันท์  สุทธิจุฑำมณี เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพังงำ 

342. นำงศิริสุข  พูลผล นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระนอง 

343. นำยปิยะ  อินทะเกตุ นิติกร  โรงพยำบำลระนอง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระนอง 

344. นำงพิมพ์ลออ  ช่วยประดิษฐ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชุมพร 

345. นำงสำวกัณจนะ  พุทธิพงษ์ นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชุมพร 

346. นำงสุวรรณี  จันทร์น้อย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสวี 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชุมพร 

347. นำงสำวบุญช่วย  นุ้ยสอน นักจัดกำรงำนทั่วไป 
โรงพยำบำลพะโต๊ะ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชุมพร 

๓48. นำงอนงค์  หงส์ทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต 

349. นำยบรรณ  เอ่ียวสกุล นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต 

350. นำงสำวบุญมำ  ติ้วสกุล นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ
โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต 

351. นำงอัจฉรำ  รังสฤษติกุล นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
นครศรีธรรมรำช 
 

352. ... 
 



-24- 
 

352. นำยปิยพงศ์  ประพันธ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
นครศรีธรรมรำช 

353. นำยสมศักดิ์  ทองสร้อย เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
นครศรีธรรมรำช 

354. นำยพีระศักดิ์  ปำนเสน่ห์ เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
นครศรีธรรมรำช 

355. นำงนฤมล  ทองพนัง นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
นครศรีธรรมรำช 

๓56. นำยสมหมำย  แย้มยิ้ม นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกระบี่ 

357. นำยกฤตภัช  ช่วยแก้ว นิติกร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกระบี่ 

  เขตสุขภำพท่ี 12 
358. นำยบรรเจิด  สุขพิพัฒปำนนท์ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดตรัง 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรัง 
359. นำยนรินธร  ใบกอเด็ม นิติกรช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรัง 
360. นำยดุสิต  นะสม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรัง 
361. นำงสำวเพียงพิศ  รักษ์ทอง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรัง 
362. นำงมัลลิกำ  ชินนำพันธ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรัง 
363. นำยชัยยำ  วีระกุล นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรัง 
364. นำยวิชัย  คุ้นเคย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรัง 
365. นำงจำรุณี  สำยทองแท้ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรัง 
366. นำยสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 
๓67. นำยเฉลิม  ไตรสุวรรณ์ เจ้ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์ช ำนำญงำน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 
 

368. ... 
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368. นำยบัณฑิต  ชำตะกูล นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนรำธิวำส 

369. นำงสำวสุนิสำ  นวนนก นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนรำธิวำส 

370. นำยพูนศักดิ์  รัตนกรัณฑ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบำเจำะ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนรำธิวำส 

371. นำยอุสมำน  เจ๊ะมะ นักวิชำกำรพัสดุ 
โรงพยำบำลบำเจำะ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนรำธิวำส 

372. นำยนรินทร์  คงแก้ว นิติกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 

373. นำยนรพัทธ์  ทรงเดชะ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 

374. นำยสุเมธ  แสงดี นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 

375. นำยปรีชำ  ณะไชยลักษณ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 

376. นำยตฤณ  สุวรรณนิล เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสทิงพระ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 

377. นำงสำวนิภำ  จันทร์เอียด นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสทิงพระ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 

378. นำยอำฮำมัส  แฉะ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี 

379. นำงพรศิริ  ขันติกุลำนนท์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี 

380. นำยธีรพจน์  บัวสุวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
โรงพำยำบำลยะหริ่ง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี 

381. นำยอำบัสห์  สำมะ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยะลำ 

382. นำยซูโกร ์ ปำรำมัล นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยะลำ 

๓83. นำงสำววันทิพย์  อุทยำงกูร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล 

๓84. นำงสำวจรรยำ  สิทธิภำจิรสกลุ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล 
 

385. ... 
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385. นำงเกสร  ถนอมศรีมงคล นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสตูล 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล 

386. นำงอินทิรำ  คณะแนม นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสตูล 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล 

  2. มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
   2.1) เป็นผู้ตรวจประเมินเอกสำร/หลักฐำนตำมข้อก ำหนดของแบบส ำรวจใช้หลักฐำน 
เชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ของหน่วยงำนเป้ำหมำยในเขตสุขภำพ 
   2.2) ประเมินสถำนะของระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงำน
เป้ำหมำยในเขตสุขภำพ 
   2.3) น ำข้อมูลจำกกำรประเมินสถำนะตำมข้อ 2.2) พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนให้กับทุกหน่วยงำนเป้ำหมำยในเขตสุขภำพ เพ่ือให้เป็นไปตำมตัวชี้วัดที่ 60 อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม สำมำรถสะท้อนภำพควำมเป็นจริงในกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนในภำพรวม 
   2.4) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90) ในรอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน  
และรอบ 12 เดือน ตำมก ำหนดเวลำในปฏิทิน 
   2.5) ผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity 

and Transparency Assessment : EBIT) ระดับเขตสุขภำพ สำมำรถแต่งตั้งคณะท ำงำนภำยใต้ 
กำรด ำเนินงำนแต่ละเขตสุขภำพได้ตำมท่ีเห็นสมควร 
   2.6) เรื่องอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ  วันที่  21  ธันวำคม พ.ศ. 2560 
    ลงชื่อ   พรรณพิมล  วิปุลำกร 
 
 
 
 
 
 
  ส ำเนำถูกต้อง 
 สุชำฎำ  วรินทร์เวช 

 

๒.๕) ... 

(นำงพรรณพิมล  วิปุลำกร) 
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ปฏิบัติรำชกำรแทน 

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

(นำงสำวสุชำฎำ  วรินทร์เวช) 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

21 ธันวำคม 2560 


