
ล ำดับ ช่ือ สกุล หน่วยงำน หมำยเหตุ

1 นายภิธิพัฒน์ สอาดเมือง โรงพยาบาลชนแดน

2 นางจินตนา พลพระราม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

3 นางจิรสุดา อยู่สุข โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

4 นางสาวมัลลิกา กันยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังยาว

5 นายวีระวัฒน์ อัศวสัมฤทธ์ิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

6 นางสาวตวงพร เข็มทอง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 สมุทรสงคราม

7 นางสาวกุลธิดา ก่ิงสวัสด์ิ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

8 นางสาวฑิราภรณ์ เหนือคลอง โรงพยาบาลชุมชุนเหนือคลอง

9 นางสาวสราสินี ศรีณรงค์ฤทธ์ิ โรงพยาบาลตราด

10 นายโกสินทร์ ยอดแสน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสองยาง

11 นางอ าไพ แสนทอน ส านักงานสาธารณจังหวัดตาก

12 นางศศิธร แก้วกล้า โรงพยาบาลแพร่

13 นายเกรียงศักด์ิ ค าปน โรงพยาบาลแพร่

14 นางสาวสุภมาส ข่วงชุมภู โรงพยาบาลแพร่

15 นางกัลย์ธีรา ใจไว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.บ้านผาสุก ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น

16 นายธี   เข่ือนพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากห้วยอ้อย

17 นายกมล ฝ้ันมงคล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ปาน

18 นายไพรวัลย์ สายศร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง

รำยช่ือผู้เข้ำอบรมหลักสูตร ผู้บริหำรกำรสำธำรณสุข ระดับต้น รุนท่ี 31 ประจ ำปีงบประมำณ  2565

ระหว่ำงวันท่ี  31  พฤษภำคม - 17  มิถุนำยน  2565

ณ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุตรดิตถ์

จ.เพชรบูรณ์

จ.สมุทรสำคร

จ.ตรำด

จ.กระบ่ี

จ.สุพรรณบุรี

จ.ตำก

จ.แพร่



ล ำดับ ช่ือ สกุล หน่วยงำน หมำยเหตุ

19 นายพรชัย อ่อนสด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเมืองปอน

20 นางสมพร บุตรเต สถานีอนามัยบ้านเจริญสุข  ต าบลนาดินด า

21 นางวรินร าไพ พรมมาวัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยยาง

22 นายทรงภพ แพงศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพต าบลบ้านพุทธรักษา

23 ว่าท่ี รต.ยุทธพงษ์ ทองสวัสด์ิ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน

24 นางนภาพร วงศ์ประทุม โรงพยาบาลร.บ้านดุง

25 นายณัฐวุธ แสงพรหม โรงพยาบาลร.บ้านดุง

26 นางสุจิตรา จอมดวง โรงพยาบาลทองแสนขัน

27 นางขวัญดาว ขันกสิกรรม โรงพยาบาลน  าปาด

28 นายจักรพงษ์  จ าปา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.ถ  าฉลอง

29 นางนงนุช นวลค า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.บ้านด่าน

30 นายณรงค์ เปล่ียนทัศน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.สองห้อง

31 นางบังอร ขัตติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.ห้วยเด่ือ

32 นางสาวสุนิสา ประสานศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.ห้วยฮ้า

33 นางสุวิภา  ดีบุกค า โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

34 นางณณัณญา  ใสสีสูบ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

35 นางรุ่งทิพย์  แพ่งเมือง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

36 นายไมตรี บูลย์ประมุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง

37 นางเรวดี ศรีหานู โรงพยาบาลพระยืน

38 นางสาวเยาวภา  สันติกูล ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จ.ขอนแก่น

จ.อ ำนำจเจริญ

จ.อุดรธำนี

จ.อุตรดิตถ์

จ.เลย

จ.แม่ฮ่องสอน

กรุงเทพฯ



ล ำดับ ช่ือ สกุล หน่วยงำน หมำยเหตุ

39 นางสาวพัลลภา  กุลเทศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหล

40 นายเทอด ฑีฆะภรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงตะขบ

41 นายพิชญ์ พิมพ์เมือง สถานีอนามัยต าบลบ้านเขารวก

42 นางสาวฐิตาภา  สุขสวรรค์ โรงพยาบาลบางมูลนาถ

43 นายกมลชัย ชีเปรม โรงพยาบาลคีรีมาศ

44 นางเบญจวรรณ ใจบุญ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

45 นางพรรณา  สุยะวิน โรงพยาบาลทุ่งเสล่ียม

46 นายนิกร  หิงแก้ว ศูนย์อนามัยท่ี 2 พิษณุโลก

47 นางสาวสุดาวรรณ สันหมอยา วพบ.พุทธชินราช

48 นายชลชิด ค าพันธ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

49 นางปนัดดา แสงทอง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

50 นางกิตติยากร สร้อยนาค โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

51 นางสาวกนกกาญจน์ อินศรี สสจ.พิษณุโลก

52 นายธนะศักด์ิ ศรีโสภา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางกระทุ่ม

53 นางสาวพิมพ์ขนก กันภัย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางระก า

54 นางกัลจนา วันแย้ม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม

55 นางสาวสุภาพร จันทรเทพ โรงพยาบาลแม่วาง

56 นางสาวนีรนุช ทองเลาะ โรงพยาบาลแม่วาง

จ.เชียงใหม่

จ.พิษณุโลก

จ.สุโขทัย

จ.พิจิตร


