


 สำเนา  

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที ่3223/2562 

  เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) 
   ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

   กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริง
ที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) และนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การบริหารราชการของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับ 
แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื ่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องปราม  

 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
การพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) จำเป็นต้องมีผู้ตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ที ่มีความเชี ่ยวชาญ จึงเห็นสมควรยกเลิกคำสั ่งสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที ่ 3557/2560 ลงวันที ่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เร ื ่อง แต่งตั ้งผ ู ้ตรวจประเมินหลักฐาน 
ตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 497/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) และแต่งตั้ง
ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 

 

 

1) ผู้ตรวจ ... 
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 1) ผู ้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด  
และระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 
 

เขตสุขภาพที่ 1 
1. นางสาวนฤมล  ชมพูราช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 
2. นายกิตติ  ก้อนแก้ว นิติกรปฏิบัติการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 
3. นางสาวชิดชนก  กันใหม่ นักวิชาการเงินและบัญชี 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 
4. นายสุรสิทธิ์  เทียมทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นางณัฏฐ์วรัตถ์  นิลาทะวงษ ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
6. นายชนากร  บุญหนัก นิติกร โรงพยาบาลนครพิงค์ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายอนุกิตติ์ เขื่อนสาร นิติกร โรงพยาบาลนครพิงค์ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นางสาวศรุตาทวีพร  มงคล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

โรงพยาบาลดอยเต่า 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

9. นางสาวเสงี่ยม  ทรงวัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลฝาง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

10. นางบุษบา  ว่องไว เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
โรงพยาบาลฝาง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

11. นายบุรณ์พิภพ  ธนะเพ่ิม นิติกร  โรงพยาบาลฝาง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

12. นางสาวทัชชา  ชาววังฆ้อง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลจอมทอง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

13. นางจุฑามณี  จากีบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลจอมทอง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

14. นางกัญญาณัฐ  พรหมประกอบ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลเชียงดาว 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

15. ... 
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15. นายธวัฒชัย  แก้วอ้วน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

16. นางสุรีย์  ลิขิตลิขสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

17. นายน้อม  ปิจมิตร นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

18. นางณิชชา  ศรีกระจ่างศิลป์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

19. นายวิชิต  วงศ์อินอยู่ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

20. นางสาวนันท์นภัส  แสงศรีจันทร์ นิติกร  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

21. นายสิปปวิชญ์  สิทธิเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลเชียงแสน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

22. นางสาวรัตติยา  โยธา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

23. นางสาววนิดา  แซ่ตั๊น นักจัดการงานทั่วไป  โรงพยาบาลดอยหลวง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

24. นางขนิษฐา เทียมประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

25. นายศุภฤกษ์  กุณราชา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

26. นายวสันต์  ศรีวิลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนตาล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

27. นายวิชัย  อ้วนวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

28. นางอรุณ ี ตั้งจิตนุสรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

29. นางสาวสุนีย์พร  ถีจันทร์ นิติกรชำนาญการ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

30. นายศักดินนท์  พิทักษ์เมธี นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

31. ... 
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31. นางสาววิภาพรรณ  สัตตพิธรัตน์ นิติกร  โรงพยาบาลน่าน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

32. นายพิทักษ์  ศาลาคาม นิติกร  โรงพยาบาลน่าน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

33. นายศักรนันทน์  วงศ์จริยะขจร นักวิชาการพัสดุ  โรงพยาบาลบ่อเกลือ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

34. นายนิยม  ศิริ 
 

สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

35. นายฉลองชัย  สิทธิวัง 
 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

36. นายวิทยา  ศรีวิชัยอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลเวียงสา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

37. นางเยาวลักษณ์  คำคาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลแม่จริม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

38. นายสุระทิตย์  เสนนันตา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

39. นายวิทยา  มิ่งปรีชา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสันติสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

40. นายประเสริฐ  ฉลอม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

41. นางศิรินุช  ศรีสุวรรณ นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

42. นายสงค์โก  สุขทรัพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

43. นางเจนจิรา  เดชนาลักษณ์ เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชีำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

44. นางบุษบา  พริบไหว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลแพร่ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

45. นางสาวกรรณิการ์  ชุมศรี นิติกร  โรงพยาบาลแพร่ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

46. นางพชรภัทร  นรเดชานันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเด่นชัย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

47. ... 
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47. นางสาวณธิดา  ปัญญาไว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลสอง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

48. นายศราวุธ  นันทวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

49. นายสันติ  บุญดา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

50. นายวีรพงษ์  ชมพูมิ่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

51. นายบุญธฤต  อัฐวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

52. นายอนุโรจน์  ศุภการกำจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

53. นายจเร  บัวสัมฤทธิ์ นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

54. นางพัทธยา  คมบาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

55. นางสาวรุจิรา  ไชยลังกา นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

56. จา่สิบเอก วิริยะภูมิ  จันทร์สุภาเสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลพะเยา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

57. นางกนกวรรณ  อินขัน 
 

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
โรงพยาบาลพะเยา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

58. นายรื่นรมย์  โกช่าง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลเชียงคำ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

59. นางสาวนภามาศ  จิน๊ะ นิติกร  โรงพยาบาลเชียงคำ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

60. นางสาวกุลิสรา  เสนาเหนือ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลปง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

61. นางละอองดาว  เมืองแก่น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลภูซาง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

62. ... 
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62. นายภาณุพันธ์  ไพฑูรย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

63. นายศุภัชคกร  มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

64. นางอุไร  พงษ์นิกร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

65. นายเสริม  บัวทอง นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

66. นางสาวศรัญญา  อินต๊ะเชื้อ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

67. นางเกศรา  จอมเมืองบุตร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

68. นางยุวธิดา  สวนหมอก นักวิชาการพัสดุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

69. นายอธิษฐาน  วงศ์ใหญ่  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลำปาง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

70. นางสาวขวัญจิรา  มีอักโข นิติกร  โรงพยาบาลลำปาง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

71. นางปิยะพร  วุฑฒิโกวิทย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลเถิน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

72. นายนิรันดร์  เดี่ยวสันติกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
โรงพยาบาลเสริมงาม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

73. นางสาวพิญญาดา  ดวงสาร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเมืองปาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

74. นายประยูร  จันทร์ศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

75. นายประจักษ์  ขันเวท  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

76. นางสาวสุมล  เจตะภัย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

 
77. ... 



-7- 
 

77. นางณัฐดา  วิเศษสรรค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

78. นางกรรณิการ์  วงศ์ฝั้น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

79. นางขนิษฐา  สุขเสริม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำพูน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

80. นายอาคม  สังข์พนัส นิติกรปฏิบัติการ  โรงพยาบาลลำพูน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

81. นายภคนนท์ จงสิริวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลลำพูน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

82. นางนภัทร  โชคสุภนัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

83. นางอัจฉรา  ตันอุตม์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลลี้ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

84. นางอรทัย  ดวงอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลบ้านธิ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

85. นางวิรัชดา  มานะสัมพันธ์สกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

86. นายพงศกร  ตันติวรางกูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

87. นางพรทิพา  ไคร้อินปั๋น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

88. นายณรงค์ฤทธิ์  สายมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

89. นางจันทร์เพ็ญ  ตระกูลผิว นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

90. นางสาวจินตนา  ก้อนแก้ว  นักวิชาการพัสดุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

91. นายอุตกฤษฏ์  ตานันท์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
โรงพยาบาลปาย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
92. ... 
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92. นายภาสกร  โอ่งวัลย์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลปางมะผ้า 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

93. นายกิตติพันธ์  ฉัตรพงศ์วิทยา นิติกร  โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

94. นายประสูตร  โสภานะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โรงพยาบาลขุนยวม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

95. นางสาวประภาพร  คำสา นักวิชาการพัสดุ  โรงพยาบาลแม่สะเรียง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

96. นางสาวยศยา  จุฬารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลสบเมย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

97. นายชาญชัย  วิทยาพูน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

98. นายกมล  ใจถา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

99. นางปราณสมร  ปิ่นดอกไม้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

100. นายณัฐพล  ไพรพฤกษ์ นักวิชาการสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขตสุขภาพท่ี 2  
101. นางสาวฐิติวรดา  ตุงคะศิริ นิติกรชำนาญการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๒ 
102. นายนาวี  นุชชม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
103. นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลวังโป่ง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

104. นายชินกฤต  เมธาสุวภัทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

105. นางบุญมี  ทิติ๊บ นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 

106. ... 
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106. นายรพี  จันทร์โสภา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

107 นายรณภพ  เกตุทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สาธารณสุขอำเภอท่าปลา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

108. นางอัญชุลี  พิมพ์ประสานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

109. นางสาวจิตาริภรณ์  รุ่งฉาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

110. นายอวบ มีไผ่แดง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

111. นายเมฆ  อินมา นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

112. นางสาวทิพวรรณ์  ขำโท้ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

113. นายปิยะพงศ์  ภูมิประพัทธ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

114. นายทรงพล  วันคำ นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

115. นางสาวปทุมพร  วิลัยพงษ์ นิติกร 
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

116. นางสาววนิดา  ตำนานวาน นิติกร  โรงพยาบาลแม่สอด 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

เขตสุขภาพที่ 3  
117. นายวิทย์ธวัช ศรีขวัญ นิติกรปฏิบัติการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๓ 
118. นางสาวลัคณา อนันตวงษ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๓ 
119. นายทนงศักดิ์  หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 

120. นายสุเทพ  นาคนาม นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

 
 

121. ... 
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121. นายธีระ เก่งเขตรกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

122. นายชูชาติ วจีสัจจะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

123. นางเพ็ญพร  โภควิริยะ นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

124. นายรวีพันธ์  จูฑะพันธ์ เภสัชกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

125. นายพนม  สุทธิชนาสุทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

126. ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชรี  เก่งเขตรกรณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

127. นางสาวณัฐวดี  อุฬารรักษ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

128. นายเอกภักดิ์  ก่อเกียรติสาขา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

129. นายกฤษณะ  โมราสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 

130. นางดวงพร  พูลสวัสดิ์กิติกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

131. นางสาวนุสรา  มณีโชติสกุลวงษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

132. นางสาวจารุณี  ภักดีโต นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

133. นายธนู  คลังเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
รักษาการในตำแหน่งนิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

134. นางสาวอาทริยา  แสงโชติ เภสัชกรปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

135. นายชรัณ  ธรสุทธิสกุล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

136. นางกอบแก้ว  เริงธรรม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

137. นางสาววนิชา  สุประดิษฐ์อาภรณ์ เภสัชกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 

138. นายสมนึก  หงษ์ยิ้ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
139. นางวาสนา  หนองนาว เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
 

140. ... 
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140. นายศุภภมร  บุญเสริม นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 

141. นางสาวอรุณรัตน์  อรุณเมือง เภสัชกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 

142. นายอัมพร  อินอ่ิม นิติกรปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 

เขตสุขภาพท่ี 4  
143. นางประทุม  ชุมพล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๔ 
144. นางสาวอรพิน  เสถียร นิติกรปฏิบัติการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๔ 
145. นางสมพร  วงศ์ทองคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
146. นางปาริชาติ  พุทไธสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
147. นายเดชา  เลิศวิลัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
148. นายบัณฑิต  บุญกระเตื้อง  นิติกรชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
149. นายพินิจพงษ์  สังข์วัตร์ นักวิชาการพัสดุ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
150. นางสาวพัชราภรณ์  เมฆรารัตน์ นิติกร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
151. นายสุพจน์  จิตสงวนสุข นิติกรชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 
152. นางสาวปรางรวี  รักดีศิริสัมพันธ์ นิติกร  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 
153. นายวลิต  สุวรรณาลัย นิติกรชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
154. นางสาวฉวีวรรณ   ทองทาสี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
155. นายกิตติชัย  ศิริทัพ นิติกร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
156. นายสุทธิพันธ์  ทรัพย์สมบูรณ์ นิติกร  โรงพยาบาลบ้านหมี่ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
157. นายเฉลิมกิจ  พุ่มสำเภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 

 
158. ... 
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158. นายวุฒิชัย  ใจเกี๋ยง นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

159. นางปิยนุช  มีชาญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

160. นายบัญชา  เกรงขาม เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

161. นางภาวิณี  ลาวงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 

162. นางรุ่งทิวา  คล้ายวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 

163. นายเกรียงศักดิ์  นาราศี นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

164. นายพศิน  นิลบุดดา เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

165. นายไพโรจน์  กวินเลิศวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

166. นางสาวพรสวรรค์  ไชยสอน  นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

เขตสุขภาพที่ 5  
167. นายสรวิศฐ์  โพธิ์รักษา นิติกรชำนาญการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
168. นายสรรเสริญ  สุวรรณประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
169. นางสุวณี  จันทรส เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
170. นางสาวรัชนก  มีสัตย์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
171. นางสาวชันนท์ญาน์ วรรธนสิริกุล นิติกร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
172. นายภูริชัช  สุริยาวงษ์ นิติกร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
173. นายบุญลักษณ์  มงคลลักษมี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
174. นายจิรายุ  โพธิ์รักษา นิติกร  โรงพยาบาลนครปฐม 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
175. นายยศสรัล  พิมพา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเลน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
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176. นายพัชรวัฒน์ พัชรเกียรติกนก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

177. นางสาวอัญชนา  ถิรโสภี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลดอนตูม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

178. นางสาวนภัส  คำนวน นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

179. นางพนัชญา  ประดับสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

180. นางจันทิมา  ดีอ่วม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

181. นายกานต ์ เจิมพวงผล นิติกรปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

182. นายณัทฐวรรธนยชญ์  วัลมาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

183. นางคณิศร  ชูชื่น นักจัดการงานทั่วไป  โรงพยาบาลศรีประจันต์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

184. นางสาวสุพัตรา ปักสิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

185. นายนิคม  เสือดาว นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

186. นายจักรพันธ์  ปิยวิไลวรรณ นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

187. นางสาวเปรียบแก้ว  คล้ายมณี นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

188. นายนิรุต  อุยสอาด เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน 
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

189. นางสาวจิตจุฑา กาญจนพาณิชย์กุล นิติกร  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

190. นายจตุพร  ศรประเสริฐ นิติกร  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

191. นางสาวอาทิตยา  ปูนพันธ์ฉาย นิติกร  โรงพยาบาลมะการักษ์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

192. นายมนตรี  สุนทโรวิทย์ นิติกรปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

193. ... 
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193. นางสาวนิลรุ่ง  คงอาศัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

194. นายพรรธ์เทพ  แตงอ่อน นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

195. นางสาวอินทร์ธนัต สง่าเพ็ชร์ นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

196. นางสาวณัฐฐา  บุญงาม นิติกร  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

197. นายนภดล  คงแท่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

198. นายเสริมศักดิ์  นาคเงิน นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

199. นายสาโรจน์  อินทรชาติ นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

200. นายกัมปนาท  แก้วคง นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

201. นางนิลุบล  อ่ิมทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

202. นายชุมพล  นาคอ่อน นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

203. นางสุภวรรณ  บุญสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

204. นางสาวชุติมณฑน์  แจ่มจำรัส นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

205. จ่าเอก สมศักดิ์  เทพาทิพวงศ์ นิติกรชำนาญการ  โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

206. นายวชิรวิชญ์  เลิศสิทธินนท์ นิติกร  โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

207. นางสิริญาพร  วงษ์ไสว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

208. นางสาวพัชญ์สิตา  เขมรัตน์วงศ์กร นิติกร  โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

209. นายทวีพงษ์  คุณพิริยะทวี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

210. นายวีรพงษ์  นวลเนือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

211. ... 
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211. นายกิติพงษ์  ทองเหลือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

212. นายศุภชัย  เจริญทรัพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

213. นางทัศนีย์  จันทรสุทธิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

214. นายธีระพงษ์  ฐิติธนากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

215. นางสาวสุพิชชา  ตุ้มสวัสดิ ์ นิติกร  โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

216. นายเสกสรรณ์  สกุลเอื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

217. นายเจริญ  จังหวัด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออัมพวา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

218. นายณัฐดนัย  สดคมขำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคนที 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

219. นายสุรศักดิ์  ช้างคนมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลนภาลัย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

220. นางดวงใจ  อุบล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
โรงพยาบาลอัมพวา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

221. นายโกศล  กลิ่นมาลี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

222. นายณรงค์  พุทธรักษา นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

223. นางสาวกัญญา  ศรีทอง นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

224. นางมุทิตา  เครือปะละ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

225. นายชัยรัตน์  ธรรมวินัยสถิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

226. นางสุกัญญา  ผ่องใส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

เขตสุขภาพที่ 6 ... 
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เขตสุขภาพที่ 6  
227. นายเริงชัย  สุขศิลา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
228. นางสาววาสนา  เสถียร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
229. นายชูศักดิ์ อุดมพืชน์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
230. นางสุคนธ์ทิพย์  ศรีจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
231. นายสุรเชษฐ  และอรุณ นิติกรชำนาญการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
232. นางสาวยุวดี  ดีแก้ว นิติกร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
233. นายกิตติ  กิตติเวช เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
234. นางสาวธวัลฉัตร  ลีลานันทวงศ์ นิติกรชำนาญการ  

รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

235. นางสาวจิรวรรณ  บุญพิทักษ์ เภสัชกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

236. นางสาวลลิตา  ทรัพย์ดำ  นิติกรปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

237. นายพงศ์อิทธิ์  จันทนะสาโร นายช่างเทคนิคชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

238. นางสาววรรษมล  สันต์รัตน์ พนักงานธุรการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

239. นางสาวพรพิมล  แน่นหนา นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

240. นางสุภาพร  คุณเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

241. นางสลิลยา  จตุรงค์ศิริ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

242. นางสาวปวีณา  งามพิพัฒน์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

243. นายอนุสรณ์  คัฒจรรย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

244. นายพิชิตชัย  เชิดช ู นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

245. นายเสกสรร  คงอาชีวกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

246. ... 



-17- 
 

246. นางธัญวรัตม์  เจริญจิตต์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

247. นางสาวสมใจ  พันธุเวช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

248. นายนิติพัฒน์  มิ่งพรประกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

249. นายสิทธนะ  วชิระสิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

250. นางดลนภา  สุขสวัสดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

251. นางสาวสุพิศรา  กิจตรณะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

252. นางสาวโสภา  ทิวาวลัย ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โรงพยาบาลพานทอง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

253. นายณัฐพัฒน์  เริกหริ่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 

254. นายพนัส  นิตรมร นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 

255. นางสาวปริญญา  พลอยจั่น นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 

เขตสุขภาพที่ 7  
256. นางสาวช่อฟ้า  ปรีดี นิติกรชำนาญการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 7 
257. นายอิสสรา  พิจิตรศิริ นักจัดการงานทั่วไป 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 7 
258. นายพุทธา  ศรีเกิน 

 
นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

259. นายสมเพชร  ชมบุญ นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

260. นางวิลาวัลย์  นาพันธ์โสภา นักวิชาการเงินและบัญชี 
โรงพยาบาลขอนแก่น 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

261. นายชาญณรงค์  อรรคบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

 
262. ... 
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262. นางศริธิร  ยอดสะอึ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
โรงพยาบาลน้ำพอง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

263. นายคมกริช  สิริภาคย์โสภณ สาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

264. นายศิวกร  พงษ์ภักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

265. นายยอดชาย  พิลาออน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
โรงพยาบาลชนบท 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

266. นางสาวสุวรรณภา  แสงค้อม นักจัดการงานทั่วไป  โรงพยาบาลภูผาม่าน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

267. นายสุภสิทธิ์  สโีต นิติกร  โรงพยาบาลชุมแพ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

268. นางสุภาวดี  เกาวนันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลพระยืน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

269. นายวิทวัส  ละอองทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

270. นางแฉล้ม  รัตนพันธ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

271. นางศรีประภา  อาจเดช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

272. นายวรยศ  คุ้มตะบุตร นักวิชาการพัสดุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

273. นางสาวจรรทิวา  ราชพรหมมา นักวิชาการเงินและบัญชี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

274. นายสมหมาย  คำพิชิต สาธารณสุขอำเภอชื่นชม 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

275. นายสมัย  บัวชา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

276. นางสาวทิพวรรณ  นุศรีอัน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลนาเชือก 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
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277. นางสาวยุพิน  โยอาศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

278. ว่าทีร่้อยตร ีปริญญา  สัญพ่ึง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลเชียงยืน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

279. นางรุ่งนภา  ทองชำนิ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

280. ว่าทีร่้อยตร ีกฤษดา  จิตเรณู นักจัดการงานทั่วไป 
โรงพยาบาลนาดูน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

281. นายใจยา  ศรีโพนทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

282. นางสาวชีวพร  อัมรานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

283. นายปรัชญ์  สุภัควณิช นิติกร  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

284. นางสาวภัทรสิริ  สวยรูป นิติกร  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

285. นางอุไรวรรณ  ภูวปิ่นปวีณ์นนท์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

286. นางสาวหทัยพร  อ้วนภักดี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
โรงพยาบาลคำม่วง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

287. นายอรรคราธร  สงวนตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

288. นายไกรทอง  ไชยมัชชิม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาวง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

289. นางสาวทัศนีย์  อนันทวัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

290. นางเพียงจิตร  อุ่นสิม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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291. นายเถลิงศักดิ์  มงคลสินธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โรงพยาบาลยางตลาด 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

292. นายเนรมิต  ทิพย์สมบัติ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลนามน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

293. นายประจวบ  จำลองเพ็ง นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

294. นางคัทลียา  มะเสนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

295. นายนิติกร  พุทธลา นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

296. นางสาวอุบล  สากำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

297. นายวินิช  โสภาพล นิติกรชำนาญการ 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

298. นายต่อลาภ  อมรรัตนพงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

299. จ่าเอก สมบูรณ ์ หมั่นนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทอง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

300. นายพรชัย  อาจวงษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทราย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

301. นายประคอง  กองทุ่งมน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

302. นางอภิศรณ์  ลีลัครานนท์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

เขตสุขภาพที่ 8 
303. นายพลพีร์  พรศิรธนานันต์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๘ 
304. นายทรัพย์สิน  วงษ์ศิลป์ นิติกรชำนาญการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๘ 
305. นางสาวกรรณิกา  สตารัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
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306. นางนาฏนภา  ดวงใจชุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
307. นายสนั่น  พาจันดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
308. นายไชยรัตน์  รังษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
309. นางสาวรื่นฤดี  แสนมนตรี เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
310. นายศานติวัฒน์  ศรีสุวอ นิติกรชำนาญการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
311. นางสาวทองบ่อ  ดอนเสือ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
312. นายชาญเดช  ไตรดำรง นิติกร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
313. นายธนากร  คำหารพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

314. นางสมปอง  พลพรหมจร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

315. นายสุรัตน์  กัณหา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดจับ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

316. นายปัญญวัฒน์  อุดชาชน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

317. นางวันทนา  ไพศาลพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

318. นายจักรพงษ์  ศรีราช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองวัวซอ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

319. นายสนธยา  ศรีมาตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

320. นายวีระชัย  เปียกไธสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสร้างคอม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
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321. นายณัฐวุธ  แสงพรม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

322. นายชัยสิทธิ์  ทาปลัด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลกุมภวาปี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

323. นางนิตย์รดี  อนุสามิ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลหนองหาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

324. นางวราลักษณ์  โคตรมณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลหนองแสง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

325. นายวัชระ  รัตนเพชร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โรงพยาบาลกู่แก้ว 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

326. นายยงยุทธ์  แสงสอดแก้ว นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลไชยวาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

327. นายอัทธนีย์  อุทรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

328. จ่าเอกทวี  คุณรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลนครพนม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

329. นายวรพงษ์  จีนบุตร นิติกรชำนาญการ  โรงพยาบาลนครพนม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

330. นางสาวกรกนก  แสนสุริวงค์ นิติกร  โรงพยาบาลนครพนม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

331. นางพัฒนาพร  รัตนะโชติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

332. นางสุภาวดี  วะสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

333. นายดาบชัย  มาภา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

334. นายทรงสวัสดิ์  โกพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
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335. นายธวัชชัย  แสงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

336. นางสาวนริศรา โสมดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

337. นายคำนึง  แก้วพิกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

338. นายเกียรติรพี  พลหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลนาแก 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

339. นางพวงพรรณ  อินทิชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลเรณูนคร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

340. นายนิมิตร  พรหมวิศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

341. นางสุขใจ  วะชุม เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
โรงพยาบาลนาหว้า 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

342. นางสาวรัชดา  บุตรวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
โรงพยาบาลบ้านแพง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

343. นายทิวา  ใจช่วง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลท่าอุเทน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

344. นายประมวลศิลป์  บุพศิริ นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

345. นายกิตติศักดิ์  ไท้ทอง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

346. นายถาวร  เมฆราช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

347. นายอนุวัฒน์  วภักดิ์เพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

348. นายปิยะพงษ์  ฉ่ำมณี นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

349. นางสาวสุทัชชา  วิทยพาณิชกร นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
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350. พันจ่าอากาศเอก วัชรพงษ์  ธงศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

351. นายชนินทร  มุลตรีสา นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

352. นายกิตติชัย  พาระแพง นิติกรปฏิบัติการ  โรงพยาบาลสกลนคร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

353. นางสาวกัลยกร  มานิสสรณ์ นิติกร  โรงพยาบาลสกลนคร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

354. นายกิ่งเพชร  ศรีเทียน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

355. นายสังคีบ  กุลวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

356. นายอรุณ  สีหมอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

357. นายธาดา  ศูนย์จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณนานิคม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

358. นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล สาธารณสุขอำเภอกุดบาก 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

359. นายพัชระ  มูลประถม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

360. นางสาวเพ็ญศรี  สุพิมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

361. นายพงษ์ศักดิ์  ราชโสภา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

362. นางสาวธัญญรัตน์  สร้างคำ นิติกร 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

363. นางดวงรัตน์  ดาบพลอ่อน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
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364. นางใบอ่อน  ปาปะเพ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลอากาศอำนวย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

365. นางวราทิพย์  กิติศรีวรพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลเต่างอย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

366. นายสด  อุดมฉวี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
โรงพยาบาลบ้านม่วง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

367. นางสาววรัญจน์ศิญา  เริ่มรักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลพังโคน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

368. นางเมตตา  ศรีสว่าง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลคำตากล้า 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

369. นางสาวสุดารัตน์  ประสานญาติ นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

370. นายสุริยันต์  หิรัญพรหม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

371. นางพณีสิญจ์  ครสิงห์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

372. นางสาวนิ่มนวล  อาจแก้ว นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

373. นางสาวสุธิดา  คงเฟ่ือง นิติกร  โรงพยาบาลเลย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

374. นางสาวมุกมณี  มุตต๊ะ นิติกร  โรงพยาบาลเลย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

375. นายนิวัฒน์   แสงรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

376. นายพงษ์วิพัฒน์   เพ็งวิชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหิน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

377. นายธนเดช   ธรรมแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเอราวัณ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

378. นายกฤษดา  อำไพกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
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379. นางรัศมี  ผิวกลม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โรงพยาบาลวังสะพุง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

380. สิบเอก ประจักษ์  คำบุญ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
โรงพยาบาลวังสะพุง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

381. นางสาวอุดม  พรรษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลเอราวัณ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

382. นางสาวมะรินทร์  วิวิชชัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเอราวัณ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

383. นางวัชรี  เกตุนาค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
โรงพยาบาลนาด้วง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

384. นางเยาวรัตน์  แก้วสุฟอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลภูหลวง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

385. นางปฤษณา  พรหมทา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
โรงพยาบาลหนองหิน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

386. นายครรชิต  เมาะราษี นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 

387. นายธนากร  ประทุมชาติ นิติกรปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 

388. นางสาวกฤชภร  หาญรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 

389. นายสุระพันธ์  ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 

390. นายเชษฐพงษ์  พรหมนิวาส นิติกร  โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 

391. นายอภิชาต  แก้วชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สาธารณสุขอำเภอนากลาง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 

392. นางฉันทนา  ศรีมนตรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสัง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 
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393. นางสาวเกสร  สมบูรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลโนนสัง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 

394. นายธนงเดช  สมณะ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติฯ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 

395. นายมีชัย  สุวรรณไตร นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 

396. นายจิตติภัทร์  ระหารนอก นิติกรปฏิบัติการ  โรงพยาบาลบึงกาฬ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 

397. นายบุญมาก  ไชยฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 

398. นายฉลอง  นาคเสน สาธารณสุขอำเภอปากคาด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากคาด 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 

399. นายถาวร  ชมมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลปากคาด 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 

400. นางฉวีวรรณ  สุวรรณไตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลโซ่พิสัย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 

401. นายวันชัย  พลเวียง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบึงกาฬ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 

402. นายสุภาพ  โพนสิงห์ นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

403. นายสมศักดิ์  โคตรชมภู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

404. นายเกียรติศักดิ์  คำอุ่น นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

405. นายธนภัทร  สุทธ ิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

406. นายอัมรินทร์  แก้วหิน นายช่างเทคนิคชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

407. นางสาวพรรผณิต  ชัยจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลหนองคาย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
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408. นายรังสรรค์  ไชยปัญญา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลหนองคาย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

409. นายธนดล  ศรีสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

410. นางกนกรัตน์  ดำริห์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

411. นายพงษ์รัตน์  ไกรพรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะใคร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

412. นายหนูเพชร  ลั่นทมเหลือง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

413. นางบุญเฮือง  โสภณสา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

414. นางอิสรีย์  ปิติฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลโพนพิสัย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

เขตสุขภาพที่ 9  
415. นางสาวสุณิตา  เหวนอก นิติกรชำนาญการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๙ 
416. นายจักรกฤษณ์  ศรีสุวรรณ นิติกรชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
417. นางสาวอมรลักษณ์  พิมพ์วิชัย นิติกรปฏิบัติการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
418. นางสาวชญากาณฑ์  เสือบุญ นิติกร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
419. นางสาววิมลศิริ  เหงกระโทก นิติกร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
420. นางสาวกิตติมา  ศรีสมบัติ นิติกร  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
421. นายนรบดี  สุริโย  นิติกร  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
422. นางสีนวล  วงศ์พันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
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423. นายฐิติศักดิ์  มูลศาสตร์    นิติกร  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

424. นายจิระพันธ์  อ่ำรุง นิติกร  โรงพยาบาลปากช่องนานา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

425. นางสาวสมใจ  ฉัตรไทย นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

426. นางสาวชุติมา  โต้นดง นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

427. นางสาวพรใจ  พองชัยภูมิ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

428. นางลำปาง  แก้วชัยภูมิ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

429. นายนฤพล  ประยูรพันธ์ นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

430. นายภาสกร  ประยูรพันธุ์ นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

431. นางมาลีทิพย์  อาชีวกุลมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

432. นายอัมพร  ขยันงาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบำเหน็จณรงค์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

433. นายสังเวียน  งาหัตถี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

434. นางกนกพร  ชนะค้า เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

435. นายประเสริฐ  เก็มประโคน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

436. นางศิริวรรณ  เที่ยงธรรม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

437. นายภัคพล  ปฐมพิทักษ์นุกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

438. นางสุธิสา  อินทนุพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

439. นายประสพสุข  มีภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

440. นางสาวมณฑิชา  เจนพานิชทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
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441. นางสาวอาริยา อุปชิน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

442. นางสาวพรรณอร ชนะค้า นักวิชาการพัสดุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

443. นางสาวณัฐวดี  ชัยสุวรรณ นักวิชาการพัสดุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

444. นางสาวจารุวรรณ  อินทร์ช้าง นิติกร  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

445. นางวาสนา  เมฆหมอก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลนางรอง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

446. นายดนัย  แป้นทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลนางรอง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

447. นายมังกร  สุขประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประโคนชัย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

448. นางพัชยา  หาญวารี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลปะคำ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

449. นายประสิทธิ์  ยอดคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำปลายมาศ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

450. นายนรินทร์  ทวันเวช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำดวน 
อำเภอกระสัง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

451. นายศุภรัฐ  พูนกล้า นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

452. นายรัตนชัย  รัตนโคตร เภสัชกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

453. นายมนต์ชัย  พิชิตถาวรพงศ์ นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

454. นายศรัณย์  พงษ์สาลี นิติกรปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

455. นายเมฆิน  ปุงปอพาน นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

456. นางณัฐรดา  ทองสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

457. ... 
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457. นางสาววนิศา  มงคลเกษตร นิติกร  โรงพยาบาลสุรินทร์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

458. ว่าที่ร้อยตรีหญิง  นงลักษณ ์คำภารัตน์ นิติกร  โรงพยาบาลปราสาท 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

459. นายสมศักดิ ์ เพ็ชรมาก เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

460. นายสมรักษ์  ไหมทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอศรีณรงค์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

461. นายแสงชัย  ดีเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอบัวเชด 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

462. นางมนัสนันท์  สุตะพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลลำดวน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

463. นางสาวอุดมลักษณ์  ดมอุ่นดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

464. นางสาววลัยพร  เรือนเพชร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสนม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

เขตสุขภาพที่ 10  
465. นางเรียมรัตน์  รักเสมอวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๐ 
466. นางรัชนีย์  จันทุมมา นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๐ 
467. นายคเนศ  วงษา นิติกรชำนาญการ  

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๐ 
468. นายยุทธพล  โพธิ์แก้ว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๐ 
469. นายสุทธิพงศ์  ภาคทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

470. นางหรรษา  ชื่นชูผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

471. นางฉัฐฉวี  ใจแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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472. นางสาวอุทัย  สมบูรณ์ นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

473. นางสาวเสาวลักษณ์  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

474. นางพรสิริ  มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

475. นายอดิศักดิ ์ ชามาตย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

476. นายดนุภพ  ศรศิลป์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

477. นายสูติ  ปัจฉาภาพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

478. นางสาวพัทธนันท์  ศุภลักษณ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

479. นายธนศักดิ์  ธงศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

480. นายธีรยุทธ  เผ่ากัณหา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

481. นายสรพงศ์  ขลุ่ยเงิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

482. นายประจักษ์  สุพรหม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

483. ว่าที่ร้อยตรีสมพนธ์  จันทรจุลเจิม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

484. นายพิทักษ์  ทองทวน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

485. นางสาวชาริณี  ยศวิจิตร นักวิชาการพัสดุ 
โรงพยาบาลวารินชำราบ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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486. นางสาวสุพัตรา  อุทธา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเขื่องใน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

487. นางจินตนา  พงศ์พิละ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

488. นายอนุพันธ์  ประจำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
(รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

489. นางลำพูน  วรจักร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

490. นางสาวมัลลิกา  สุพล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

491. นางสาวกนกวิภา  ประกอบศรี เภสัชกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

492. นางอรัญญา  ทิพย์รอด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

493. นายสุบรรณ  ธรรมบุตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

494. นายกันตภณ  เตชะสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

495. นายวัฒนะ  หาคำ นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

496. นายเด่นอำพล  รูปงาม นายช่างเทคนิคชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

497. นายสุรชาติ  นาจำปา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

498. นายสมัย  คำเหลือ สาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

499. นายภาสกร  อุ่นคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

500. นายกิตติเวช  โคตรวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลกันทรารมย์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

501. นายชำนาญ  มาลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

502. ... 
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502. นายทองคำ  ศรีเนตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

503. นายประดิษ  ภูมิแสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

504. นายอุดมศักดิ์  แก้วจันทร์วงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

505. นางสาวพิสมัย  แก้วสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

506. นางมณี  ประทุมภาพ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
โรงพยาบาลยโสธร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

507. นายรักษ์ชัย  ไชยรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

508. นายถนอมทรัพย์โชติ  อิสรภาพ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

509. นายชัยวัฒน์  หอมสุดชา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลค้อวัง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

510. นายอาคม  กินาวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

511. นายประเทือง  คำภานันต์ นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

512. นางสาววรรณพร  ปริญญาสกุลวงศ์ เภสัชกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

513. นายวันชาติ  ผังดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

514. นายพงษ์ศักดิ์  มงคลมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

515. นางสาวชญานิศา  นารีวงศ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

516. นายจรูญศักดิ์  ศิริพงษ์อาภรณ์ นิติกรชำนาญการ 
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

517. นายจุมพล  พุ่มโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 
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518. นางจรูญศรี  กิณรีวงค์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

519. นายอภิรักษ์  สำราญวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 

520. นางสาวสุดาทิพย์ นันทิกะ เภสัชกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 

521. นางวีรญา  บำรุงสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 

522. นางสาวรวิกร  ไวยพจน์ นักวิชาการพัสดุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 

523. นางสาวกฤตติกา  กลิ่นชื่น นิติกร  โรงพยาบาลมุกดาหาร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 

524. นายพิเชต  แสนปุชุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 

525. นางศรีสุดา  โพธิ์วรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลดงหลวง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 

เขตสุขภาพที่ 11  
526. นายภาณุวัฒน์  มาตรแสง นิติกรชำนาญการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 11 
527. นางสาวเสาวคนธ์  พราหมณ์เอม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 11 
528. นายชูชัย  นามประเสริฐ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 11 
529. นางสาวพัชรินทร์  บุตรทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 11 
530. นางสาวชไมพร  เพ็งรัตน์ นักจัดการงานทั่วไป 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 11 
531. นายบรรเจิดศักดิ์  ไกรสุวรรณ นิติกรชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
532. นายพิเชษฐ  เพชรตุ้น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
533. นายศุภชัย  สมแก้ว นิติกร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
534. นางสาวนันทลักษณ์  บุญฤทธิ์ นิติกร  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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535. นางสาวภรณ์ภภัส  สิทธิกูล นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

536. นายริชาร์ด  ปุณนุวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

537. นางนฤมล  ทองพนัง นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

538. นายสมศักดิ์  ทองสร้อย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

539. นางสาวสาธิดา  กลิ่นรุ่งโรจน ์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

540. นายปิยพงศ์  โยเทวะ นิติกรปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

541. นายธรรมรัตน์  รัตนนาวินกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

542. นายปุญณชัยธีร์  จโนภาส นิติกร  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

543. นางสาวปนัดดา  วิวังส ู นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

544. นางเมธิตา  พุทธชาติ นักทรัพยากรบุคคล 
โรงพยาบาลทุ่งสง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

545. นายสมชาย  พริกเล็ก  นิติกร  โรงพยาบาลทุ่งสง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

546. นายปิยพงศ์  ประพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลหัวไทร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

547. นายพีระศักดิ์  ปานเสน่ห์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

548. นางพิมพ์ลออ  ช่วยประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

549. นางสาวกัณจนะ  พุทธิพงษ์ นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

550. นางสาวชนัญญา  หอมชื่น นิติกร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
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551. นายปัญญาพร  โชติสุวรรณ นักวิชาการพัสดุ 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

552. นางสาวสุวรรณี  จันทร์น้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

553. นางสาวสาวิตรี  สังโยฆะ นักวิชาการสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

554. นางสาวบุญช่วย  นุ้ยสอน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลพะโต๊ะ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

555. นายสมหมาย  แย้มยิ่ง นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

556. นายอรรถสิทธิ์  ก้อนสูงเนิน นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

557. นายกฤตชภัช  ช่วยแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 

558. นางศิริสุข  พูลผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 

559. นายจิระศักดิ์  บัวหลวง  นิติกรชำนาญการ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 

560. นางพัณณ์ชิตา  อามีน นักจัดการงานทั่วไป 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 

561. นางสาวกุสุมา  ศรีทองจรัสกุล นักวิชาการพัสดุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 

562. นายเรืองเดช  มิสุด นิติกร  โรงพยาบาลระนอง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 

563. นายสุรัช  วิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 

564. นายนำพล  เวฬุวนารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 

565. นางสาวนัสรียา  สือมะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 

566. นายบรรณ  เอ่ียวสกุล นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
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567. นางวิลาวัณย์  มาตย์แสง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

568. นายโอฬาร  จินตโกศล นิติกร  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

569. นางสาวนัดถะณา  โคตรมณี นักวิชาการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

570. นางสาวนิศาชล  แซ่อ๋าง นักวิชาการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

571. นายสถาพร  วาจาสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

572. นางสาวญาธิรภรณ์  นิลบล นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

573. นางสาวบุญญา  บุศบก นิติกร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

574. นายพรนุวัฒน์  ศรีพัลลพ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

575. นางสาวฮายาตี้  จันทรส นักวิชาการพัสดุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

576. นางสาวอรนิตย์  ชูชุม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

577. นางสาวปฐมา  อุดม นักวิชาการพัสดุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

578. นางสิริลักษณ์  แจ่มจรัส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลพังงา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

579. นางสาวอภิชญา  มะโนการ นิติกร  โรงพยาบาลพังงา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

580. นายกำธร  สิทธิบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา 

581. นางวาสนา  เดชะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท้ายเหมือง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

582. นางสาวทิพย์กมล  อิสลาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
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583. นางสาวรุ่งทิพย์  พลศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

584. นางจอมขวัญ  วนกรรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

585. นางศวิตา  แก้วเขียว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
โรงพยาบาลตะกั่วป่า 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

586. ว่าทีร่้อยตร ีสุกัลย์  การวิจิตร์ นิติกร  โรงพยาบาลตะกั่วป่า 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

587. นางเสาวลี  รอดการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

588. นายวิสูตร  รอดการ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

เขตสุขภาพที่ 12  
589. นายพชร  ช่วยช ู นิติกรปฏิบัติการ 

สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 12 
590. นางจารุณี  สายทองแท้ เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชีำนาญงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
591. นายสมชาติ  จิตราวุธ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมอืงตรัง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

592. นายวิชัย  คุ้นเคย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหว้ยยอด 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

593. นายพิเชษฐ  ทองรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

594. นายปรีชา  ณะไชยลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

595. นายสุเมธ  แสงดี นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

596. นางสาวสิริรัตน์  บุญวิสูตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

597. นายพัชรพงษ์  ทองแดง นักวิชาการพัสดุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
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598. นางสาวเดือนฉาย  โชคอนันต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

599. นายอุเส็น  ชื่นอารมณ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลบางกล่ำ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

600. นายอาบัสห์  สามะ นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

601. นางสาวบุษกร  ด้วงชู นิติกรปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

602. นางสาวรุสไลดา เจะอูเซ็ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

603. นางสาวธัญลักษณ์  ลีฬหาวงศ์ เภสัชกรปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

604. นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณอินทร์ พนักงานธุรการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

605. นายไฟซอล  หะยีอาซา นักวิชาการพัสดุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

606. นายคันธวุฒิ  พลอยอุบล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

607. นายการียา  ฮารีบุหงา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลกาบัง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

608. นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

609. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์ นิติกรปฏิบัติการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

610. นายวรัญญู  ชายเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

611. นายยุทธพงษ์  ตันทเสนีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

612. นางทัศนาวดี  สุขเสนีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

613. นายอิบรอเหม  ขาวเชาะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

614. นายอับดลมาหยีด  กาเส็มสะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
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615. นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

616. นางสาวชไมพร  จันทร์เทพ นิติกร  โรงพยาบาลสตูล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

617. นางชาริยา  มาราสา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลควนโดน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

618. นางเจ๊ะไหมสาเราะห์  ง๊ะสมัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
โรงพยาบาลควนกาหลง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

619. นายบัณฑิต  ชาตะกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

620. นางสาวสุนิสา  นวนนก นิติกรชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

621. นางทรรศนีย์  บูระพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

622. นางมัสวารี  ฮาแว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแว้ง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

623. นายบำรุง  หนูอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

624. นางดวงรัตน์  บุญเกิด นักวิชาการพัสดุ  โรงพยาบาลสุไหงปาดี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

625. นายอุสมาน  เจ๊ะมะ นักวิชาการพัสดุ  โรงพยาบาลบาเจาะ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

626. นายอาฮามัส  แฉะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

627. นางสาวฮายาตี  ดีแม็ง เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชีำนาญงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

628. นายมะยากี  สะมะแอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมายอ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

629. นางพรศิริ  ขันติกุลานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิก  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

 

630. ... 
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630. นายธีรพจน์  บัวสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โรงพยาบาลยะหริ่ง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

  2. มีหน้าที่และอำนาจ 
   2.1) เป็นผู ้ตรวจประเมินเอกสาร/หลักฐานตามข้อกำหนดของแบบสำรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานเป้าหมายในเขตสุขภาพ 
   2.2) ประเมินสถานะของระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานเป้าหมายในเขตสุขภาพ 
   2.3) นำข้อมูลจากการประเมินสถานะตามข้อ 2.2) มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้กับทุกหน่วยงานเป้าหมายในเขตสุขภาพ เพ่ือให้กระบวนการประเมินเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ 54 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
   2.4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) ในรอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 
และรอบ 12 เดือน ตามกำหนดเวลาในปฏิทินการประเมิน 
   2.5) ผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับเขตสุขภาพ สามารถแต่งตั้ง
คณะทำงานภายใต้การดำเนินงานแต่ละเขตสุขภาพได้ตามที่เห็นสมควร 
   2.6) เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ  วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
    ลงชื่อ     ยงยศ  ธรรมวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(นายยงยศ  ธรรมวุฒิ) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ 
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สำเนาถูกต้อง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 



ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตัวช้ีวัดที ่54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 
ในระบบ MOPH Integrity and Transparency Assessment System: MITAS 

 

ไตรมาสที่ 1 Small Success ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1-EB 4 

หน่วยรับ
ตรวจ  

1,850 
หน่วยงาน 

ระบบเปิดแนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ต้ังแต่
วันที ่12 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

ศปท. ไม่พิจารณาเปิดระบบเพ่ิมเติม 
ตามที่กำหนดในกรอบเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ผู้ตรวจ
ประเมิน  

คำสั่ง สป. ที ่
3223/2562 
ลงวันท่ี  
15 ตุลาคม 
2562 

ตรวจประเมินเอกสารหลักฐานเชงิประจักษ์ (EBIT)  
ต้ังแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที ่2 มกราคม 
2563 
 
ศปท. ปิดระบบการตรวจประเมนิ  

วนัที ่3 มกราคม 2563 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

จัดเก็บรายงานในระบบ MITAS ประมวลผลคะแนน 
รอบไตรมาสที่ 1 และส่งผลคะแนนการ ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ทราบทาง 
1) www.stopcorruption.moph.go.th  
เลือกเมนผูลคะแนนประเมิน ITA ปี 2563 ระดับจังหวัด  
2) โปรแกรมประยุกต์ (Application) Line กลุ่ม : MOPH 
ITA /ตรวจประเมิน EBIT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ศปท. ดำเนินการจัดส่งรายงานไตรมาสที่ 1 ไปยัง 
1) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
4) กองตรวจราชการ 

ไตรมาสที่ 2 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1-EB 26  

หน่วยรับ
ตรวจ  

1,850 
หน่วยงาน 

ระบบเปิดแนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ต้ังแต่
วันที ่1 มกราคม 2563 ถึงวันที ่13 มีนาคม 2563 

ศปท. ไม่พิจารณาเปิดระบบเพ่ิมเติม 
ตามที่กำหนดในกรอบเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ผู้ตรวจ
ประเมิน  

คำสั่ง สป. ที ่
3223/2562 
ลงวันท่ี  
15 ตุลาคม 
2562 

1) ตรวจประเมินเอกสารหลักฐานเชิงประจกัษ์ (EBIT) 
ต้ังแต่วันที ่7 มกราคม 2563 ถึงวันที ่2 เมษายน 2563 
 
ศปท. ปิดระบบการตรวจประเมนิ  

วนัที ่3 เมษายน 2563 

2) ช่วงเวลาไตรมาสที่ 2 ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ  
ส่งแบบรายงาน ตก. 1-ตก. 3 เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ 
รอบที ่1 ในระบบตรวจราชการออนไลน ์
http://203.157.104.68/e-insreport/index.php  
และส่งแบบรายงาน ตก. 1-ตก. 3 ให ้ศปท. ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ pankung08@gmail.com เมื่อเสร็จสิ้น 
การตรวจราชการ รอบที ่1 (สำคัญ)******** 
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ไตรมาสที่ 2 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1-EB 26 (ต่อ) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

จัดเก็บรายงานในระบบ MITAS ประมวลผลคะแนน 
รอบไตรมาสที่ 2 และส่งผลคะแนนการ ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ทราบทาง 
1) www.stopcorruption.moph.go.th  
เลือกเมนผูลคะแนนประเมิน ITA ปี 2563 ระดับจังหวัด 
2) โปรแกรมประยุกต์ (Application) Line กลุ่ม : MOPH 
ITA /ตรวจประเมิน EBIT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ศปท. ดำเนินการจัดส่งรายงานไตรมาสที่ 2 ไปยัง 
1) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
4) กองตรวจราชการ 

ไตรมาสที่ 3 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1-EB 26 

หน่วยรับ
ตรวจ  

1,850 
หน่วยงาน 

ระบบเปิดแนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ต้ังแต่
วันที ่1 เมษายน 2563 ถึงวันที ่12 มิถุนายน 2563 

ศปท. ไม่พิจารณาเปิดระบบเพ่ิมเติม 
ตามที่กำหนดในกรอบเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ผู้ตรวจ
ประเมิน  

คำสั่ง สป. ที ่
3223/2562 
ลงวันท่ี  
15 ตุลาคม 
2562 

1) ตรวจประเมินเอกสารหลักฐานเชิงประจกัษ์ (EBIT) 
ต้ังแต่วันที ่9 เมษายน 2563 ถึงวันที ่8 กรกฎาคม 2563 
 
ศปท. ปิดระบบการตรวจประเมนิ  

วนัที ่9 กรกฎาคม 2563 
2) ช่วงเวลาไตรมาสที่ 3 ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ  
ส่งแบบรายงาน ตก. 1-ตก. 3 เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ 
รอบที ่1 ในระบบตรวจราชการออนไลน ์
http://203.157.104.68/e-insreport/index.php  
และส่งแบบรายงาน ตก. 1-ตก. 3 ให ้ศปท. ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ pankung08@gmail.com เมื่อเสร็จสิ้น 
การตรวจราชการ รอบที ่1 (สำคัญ)******** 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

จัดเก็บรายงานในระบบ MITAS ประมวลผลคะแนน 
รอบไตรมาสที่ 3 และส่งผลคะแนนการ ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ทราบทาง 
1) www.stopcorruption.moph.go.th  
เลือกเมนผูลคะแนนประเมิน ITA ปี 2563 ระดับจังหวัด  
2) โปรแกรมประยุกต์ (Application) Line กลุ่ม : MOPH 
ITA /ตรวจประเมิน EBIT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ศปท. ดำเนินการจัดส่งรายงานไตรมาสที่ 3 ไปยัง 
1) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
4) กองตรวจราชการ 

ไตรมาสที่ 4 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1-EB 26 

หน่วยรับ
ตรวจ  

1,850 
หน่วยงาน 

ระบบเปิดแนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ต้ังแต่
วันที ่1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที ่4 กันยายน 2563 

ศปท. ไม่พิจารณาเปิดระบบเพ่ิมเติม 
ตามที่กำหนดในกรอบเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ผู้ตรวจ
ประเมิน  

คำสั่ง สป. ที ่
3223/2562 
ลงวันท่ี  
15 ตุลาคม 
2562 
 

ตรวจประเมินเอกสารหลักฐานเชงิประจักษ์ (EBIT) ต้ังแต่
วันที ่8 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที ่8 กันยายน 2563 
 

ศปท. ปิดระบบการตรวจประเมนิ วนัที ่

9 กนัยายน 2563 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
http://203.157.104.68/e-insreport/index.php
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ไตรมาสที่ 4 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1-EB 26 (ต่อ) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

จัดเก็บรายงานในระบบ MITAS ประมวลผลคะแนน 
รอบไตรมาสที่ 4 และส่งผลคะแนนการ ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ทราบทาง 
1) www.stopcorruption.moph.go.th  
เลือกเมนผูลคะแนนประเมิน ITA ปี 2563 ระดับจังหวัด  
2) โปรแกรมประยุกต์ (Application) Line กลุ่ม : MOPH 
ITA /ตรวจประเมิน EBIT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ศปท. ดำเนินการจัดส่งรายงานไตรมาสที่ 4 ไปยัง 
1) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
4) กองตรวจราชการ 

 
ผู้ประสานงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
1) นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช โทร. 0 2590 1866 หรือ 08 1931 5388 
2) นางสาวทิพยวรรณ  ภูสิงห์ทอง โทร. 0 2590 1330 หรือ 08 9928 3357 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  15 ตุลาคม 2562 

หัวข้อ: สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 3223/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน 
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 3223/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน 
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

Linkภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

.................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................... .................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

วันท่ี  15  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 

นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช 
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ 

(หัวหนากลุมงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ) 
วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
นายพศวีร  วัชรบุตร 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒




