


เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

*โปรดระบุ *โปรดระบุ

1 นายนาวี  นุชชม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 08 3322 0233 smith.wesson33253@gmail.com

2 นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โรงพยาบาลน  าหนาว 08 7851 3250 srikum16@hotmail.com

3 นางสุภาวดี  ตั งเมืองทอง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โรงพยาบาลวังโป่ง 08 3965 1959 smt_888@hotmail.com

4 นางประทุม  เมืองเป้ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 08 0194 6624 pratoomm63@gmail.com  

5 นางเพชรมณี  สุกคง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน โรงพยาบาลหนองไผ่ 08 1308 6116 J.Sukkong@hotmail.com

6 นายธภัทร พลเย่ียม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โรงพยาบาลหล่มสัก 083-1624991 Thaphat.pik@hotmail.com

7 นายปราโมทย์  เมืองเป้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  โรงพยาบาลวังโป่ง 086-2136670 mote_np@hotmail.com

8 นายอรรถกร แก้วไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหล่มสัก 086-9293856 atha98@gmail.com

9 นายเชิดชัย คงจ านงค์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 095-6409075 Chanchon0450@gmail.com

10 นายสิทธิชัย พลกลาง จัดการงานท่ัวไปช านาญการ  โรงพยาบาลศรีเทพ 091-8428835 sitt7501@gmail.com

11 นายธาวิน ปาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  066-1018133 moonmom.p101021@gmail.com

12 นายอนุพงษ์ เพียรพลาวุธ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โรงพยาบาลเขาค้อ 081-6741270 iamkho5@gmail.com

13 นายนัธทวัฒน์ เกศทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบึงสามพัน 081-0750584 birdnursenote@gmail.com

นายวิทูร  ศรีค า

รายช่ือผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ....นายนาวี…..นุชชม.....หมายเลขโทรศัพท์.........083-3220233.............อีเมล..smith.wesson33253@gmail.com…..

ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ/หลักสูตร จ านวนท้ังส้ิน 35 คน ประกอบด้วย

ล าดับ
ช่ือ - นามสกุล

ต าแหน่ง สังกัด
 ผู้ผ่านการอบรม

ช่ือโครงการ / หลักสูตรฝึกอบรมท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการ.........STRONG..................................

แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีได้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้

ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 

หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรผู้น าการเปล่ียนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต) 

หน่วยงาน.......จังหวัดเพชรบูรณ์.....................................

mailto:smith.wesson33253@gmail.com
mailto:atha98@gmail.com


เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

*โปรดระบุ *โปรดระบุ
ล าดับ

ช่ือ - นามสกุล
ต าแหน่ง สังกัด

 ผู้ผ่านการอบรม

14 นางสาวดารัตน์  วิสา พนักงานธุรการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียรบุรี 089-4364930 good.nuy@hotmail.com

15 นางสาวพัชญ์ชลิดา วงก์วัชรพัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชนแดน 085-4465619 sincewwp@gmail.com

16 นางสุรีพร มาสีจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาค้อ 089-6440165 sureeporn698@gmail.com

17 นางสาวสินีนาฎ  แซ่หว้า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาค้อ 061-4239147 0614239147 e-mail seawa

18 นางสาวมยุลี แซ่ลี นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาค้อ 093-5908625 mayuleebkk@gmail.com

19 นางกัญสุดา แก้วยม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาค้อ 088-1732023 n_kansuda@hotmail.com

20 นางสาวสุวรรณี  ค ามี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาค้อ 095-3636469 suwaneejune1988@gmail.com

21 นางสาวปิยมาศ ผิวผ่อง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงพยาบาลน  าหนาว 085-2539757 piyamasphew@gmail.com

22 นางสาวสุพรรณี ฤาชา พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลน  าหนาว 080-0301561 luecha1001@gmail.com

23 นางสาวดวงนภา  ธีระโกศล นักจัดการงานท่ัวไป สสจ.เพชรบูรณ์ 085-5924410 doungnapa15@gmail.com

24 นางสาวพิชญาภัสสร์ ชาญเดช นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สสจ.เพชรบูรณ์ 064-4161471 dnpa2514@gmail.com

25 นางสาววรรณฤดี  เมืองอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.เพชรบูรณ์ 062-1544295 wanrudee2511@gmail.com

26 นางสาวนันทพร  อินทนิล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สสจ.เพชรบูรณ์ 095-6299909 n.nintanint@gmail.com

27 นางสาวจิตรดา  ต๋ีจ๋อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.เพชรบูรณ์ 080-4795551 smilemuk.jt@hotmail.com

28 นายพงศกร  มากมี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.เพชรบูรณ์ 081-5324111 -

29 นายนิกรม  หาญยากรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ สสจ.เพชรบูรณ์ 080-5092828 nikrom.han@gmail.com

30 นายศุภชัย  ทักษิณ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ สสจ.เพชรบูรณ์ 096-6697229 iamtop1991@gmail.com

31 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.เพชรบูรณ์ 065-6909797 jampunya_15@hotmail.com

32 เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  สสจ.เพชรบูรณ์ 081-1819687 oung.manassanan@gmail.com

33 นิติกรช านาญการ สสจ.เพชรบูรณ์ 089-6393997 tijktik@gmail.com

34 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.เพชรบูรณ์ 088-2932292 siri0522@hotrmail.com

นางจีราพร  แจ่มปัญญา

นางมนัสนันท์  เอ่ียมศรี

นางสาวธิวาพร  จันทร์ขาว

นางศิริวรรณ  พลกลาง
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เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

*โปรดระบุ *โปรดระบุ
ล าดับ

ช่ือ - นามสกุล
ต าแหน่ง สังกัด

 ผู้ผ่านการอบรม

35 นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ สสจ.เพชรบูรณ์ 091-8384928 mathunon@hotmail.com

หมายเหตุ 1. กรุณาส่งแบบฟอร์มแจ้งข้อมูล (ไฟล์ Excel) ไปยังอีเมล phawit.sud@gmail.com

            2. โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลผู้ผ่านการฝึกอบรม เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานการวิจัย

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี นายธนรัชต์ ศรีเพชร โทร 08 8684 5951 และนายภวิศ สุดแสวง โทร 08 6664 9969

ผู้รายงานข้อมูล นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ 08 1931 5388 อีเมล pankung08@gmail.com

นางมธุรส  ทับแย้ม

QR Code ดาวน์
โหลดแบบฟอร์มแจ้ง

mailto:mathunon@hotmail.com


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 8 สิงหาคม 2564 
หัวข้อ: หนังสือส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ / หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้นำหลักสูตร 
 ต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2563 ถึงเลขาธิการ
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. และเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ / หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้นำหลักสูตร 
 ต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2563 ถึงเลขาธิการ
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  8  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 วันท่ี  8  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  8  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
  

 


