
ล ำดับ ช่ือ ต ำแหน่ง หน่วยงำน
1 นางกัลยารัตน์  อินทบุญศรี นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.น  าโสม
2 นายกิตติคุณ  ค าแถลง ทันตแพทย์ช านาญการ รพ.น  าโสม
3 นางสาวขวัญธิดา  อินทร์พิมพ์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ รพ.น  าโสม
4 นางจรรยา  แสนชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.น  าโสม
5 นางจันทร์แรม  ค าวงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.น  าโสม
6 นางสาวจารุพร  จันดาวาปี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รพ.น  าโสม
7 นางสาวจิราพร  บุดดีค า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
8 นางสาวจิราภรณ์  จันทร์สว่าง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
9 นางฉลองขวัญ  เกียรต์ิพงษ์ลาภ นักโภชนาการปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
10 นางสาวฉัตรศิกานต์  ทวารไทยสงค์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน รพ.น  าโสม
11 นางสาวฉันชนก  เจริญชนม์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
12 นายชาญยุทธ  พลางวัน เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
13 นางสาวณัฏฐา  มูลทองน้อย ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
14 นางสาวณัฐชยา  นันทวิชาวุธสาร ทันตแพทย์ช านาญการ รพ.น  าโสม
15 นางนาฏนภา  ประภาษา เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน รพ.น  าโสม
16 นางสาวนิตติยา  บุตรวงษ์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ รพ.น  าโสม
17 นางสาวนุชรี  ผากอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
18 นางสาวนุดี  ชาลีเชียงพิณ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
19 นางสาวเนตรนภา  พรมปากดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
20 นายประเกียรติ  วงษ์ศรีจันทร์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
21 นางสาวปัทมา  ชาญสุข เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
22 นางปาริชาติ  ยงไชยสงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.น  าโสม
23 นางสาวปารีณา  โชติธิติพร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
24 นางสาวเปรมยุดา  สีดาแจ่ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
25 นางสาวพรทิพา  โยธาวงศ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.น  าโสม
26 นางสาวพรนภา  พระธานีย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รพ.น  าโสม
27 นางสาวพลอยไพลิน  อุ่นแสง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.น  าโสม
28 นางสาวพัชราวดี  คุณอุดม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.น  าโสม
29 นางสาวพิชญดา  ขันงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน รพ.น  าโสม
30 นายพิริยวิชช์  สนิทชน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
31 นางเพ็ญพัชร  ชาวประชา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.น  าโสม
32 นายภูผา  วงศ์รัศมีเดือน นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.น  าโสม
33 นายเมธาสิทธ์ิ  ศิริธนวิศานต์ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
34 นางยุพารัตน์  ศรีสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.น  าโสม
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35 นางลดาวัลย์  หลอดแพง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
36 นางสาววัชราภรณ์  จันทรมณี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.น  าโสม
37 นางสาวแวววรรณ  ผุดผ่อง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.น  าโสม
38 นางสาวศวัสรุจา  ศรีสุขา นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
39 นางศันสนีย์  วงษ์สา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
40 นางศิริพร  หอมสวาสด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.น  าโสม
41 นายศิวพงษ์  เชื อกลาง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.น  าโสม
42 นายศิวรักษ์  มณฑาทิพย์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
43 นางสาวศุภารัตน์  บุญมาตุ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.น  าโสม
44 นายสราวุธ  โสภณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.น  าโสม
45 นายสุกรรณ์  โยธะคง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
46 นางสุดาพร  เมยดง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน รพ.น  าโสม
47 นางสาวสุนทรา  ทีทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.น  าโสม
48 นางสุพรรณี  จ าปาโพธ์ิ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ รพ.น  าโสม
49 นางสาวอนุธยา  จันจวง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.น  าโสม
50 นายอนุพันธ์  พันธุวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
51 นางสาวอภิญญา  นาเมืองรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.น  าโสม
52 นายอภิรักษ์  พันธ์พรหม เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน รพ.น  าโสม
53 นางสาวอมรา  โพธ์ิชัยประดิษฐ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.น  าโสม
54 นางสาวอรนุช  บุตรน้อย นักกายภาพบ าบัดช านาญการ รพ.น  าโสม
55 นางสาวอริษา  สุจันทรา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.น  าโสม
56 นางสาวอัญชิษฐา  ดงสัตย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.น  าโสม
57 นายอุทัย  โคตรมณี เภสัชกรช านาญการ รพ.น  าโสม
58 นางสาวประกาย  หารประชุม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.น  าโสม
59 นางพิศมัย  กัปโก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.น  าโสม
60 นางสาวสุภา  โยธาฤทธ์ิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.น  าโสม
61 นางปุณญาพร  เหล็กหล่ม นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.น  าโสม
62 นางสาวสุกัญญา  มูลทา เภสัชกร รพ.น  าโสม
63 นางสาวสุชาสิณี  สุริยะจันทร์ เภสัชกร รพ.น  าโสม
64 นายเกียรติ  กัปโก พนักงานบริการ รพ.น  าโสม
65 นายเกียรติศักด์ิ  ช่างนิรันดร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.น  าโสม
66 นางสาวคัมภีรัตว์  บุญกอง ผู้ช่วยทันตแพทย์ รพ.น  าโสม
67 นางเครือวัลย์  มงคลค าซาว พนักงานบริการ รพ.น  าโสม
68 นางสาวเจษฎาพร  สุจารี แพทย์แผนไทย รพ.น  าโสม
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69 นางสาวชฎาพร  แก้วเนตร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.น  าโสม
70 นางสาวชนัญชิดา  เรียนนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.น  าโสม
71 นางชนัษปกาณ  พลวาปี เจ้าพนักงานพัสดุ รพ.น  าโสม
72 นางสาวทัตพิชา  ลามค า เจ้าพนักงานเภสัชกรรม รพ.น  าโสม
73 นางทิพวัน  อดุลรัมย์ เจ้าพนักงานพัสดุ รพ.น  าโสม
74 นางสาวนงลักษณ์  บุญป้อง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.น  าโสม
75 นางสาวเบญญาภา  ฉายาพัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.น  าโสม
76 นางประกาย  แก้วสมศรี พนักงานบริการ รพ.น  าโสม
77 นางสาวพรพรรณ  จ าปาแดง พนักงานบริการ รพ.น  าโสม
78 นายมณฑล  ขันเพชร พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค รพ.น  าโสม
79 นายมนตรี  พลกลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.น  าโสม
80 นางสาวศิริพร  มูลโต เจ้าพนักงานธุรการ รพ.น  าโสม
81 นางสาวสงกรานต์  หอมพรมมา พนักงานบริการ รพ.น  าโสม
82 นางสาวสุชีรา  ไชยคุณ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.น  าโสม
83 นางสาวสุณิสา  มะโนนึก พนักงานบริการ รพ.น  าโสม
84 นางสาวสุพัตรา  จูมพันธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.น  าโสม
85 นางสาวสุวรรณ์  โพธ์ิชัยศรี พนักงานบริการ รพ.น  าโสม
86 นายเสกสรรค์  ปะวะศรี นายช่างเทคนิค รพ.น  าโสม
87 นางสาวหัตถกาญจน์  บุญเกิด เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รพ.น  าโสม
88 นางสาวอรอุมา  รัตนโชติ เจ้าพนักงานธุรการ รพ.น  าโสม
89 นางอัญชนา   ท านาเมือง เจ้าพนักงานธุรการ รพ.น  าโสม
90 นางอารีรัตน์  ม่ันธรรมมา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.น  าโสม
91 นายอุทิศ  ตู้วงษา เจ้าพนักงานพัสดุ รพ.น  าโสม
92 นางสาวณัฐริกา  วงค์มาเกษ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.น  าโสม
93 นางสาวดวงกมล  ปุริตัง เจ้าพนักงานพัสดุ รพ.น  าโสม
94 นางสาวธนภร  ศรีประชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.น  าโสม
95 นางสาวนัฐณิชา  พันธุวร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.น  าโสม
96 นางสาวสริตา  คมคาย เจ้าพนักงานเภสัชกรรม รพ.น  าโสม
97 นางสาวอรอุมา  ปานแย้ม นักกายภาพบ าบัด รพ.น  าโสม
98 นางสาวอัจฉริยา  สาวงศ์นาม พนักงานท่ัวไป รพ.น  าโสม
99 นายไชยา  อินทวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.น  าโสม
100 นายพงศธร  โสมทอง พนักงานท่ัวไป รพ.น  าโสม
101 นางสาวอรอนงค์  บุญป้อง พนักงานท่ัวไป รพ.น  าโสม
102 นายศรันย์  พันธ์เพ็ง พนักงานท่ัวไป รพ.น  าโสม
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103 นายรัฐพงษ์  จ าปาทอง พนักงานท่ัวไป รพ.น  าโสม
104 นายวันชัย  บุญเนตร พนักงานท่ัวไป รพ.น  าโสม
105 นางสาววรัทญา  ถูกแบบ พนักงานท่ัวไป รพ.น  าโสม
106 นายเชิดชัย   เชื อบัณฑิต สาธารณสุขอ าเภอน  าโสม สสอ.น  าโสม
107 นายธนกฤต อ่อนละมุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอน  าโสม สสอ.น  าโสม
108 นางสุวรรณา  คงหา เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สสอ.น  าโสม
109 นางเดือน  อุดชาชน ผอ.รพ.สต.หนองแวง รพ.สต.หนองแวง
110 นายถาวร  มานะดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.หนองแวง
111 นางฐิติมา  พลศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.หนองแวง
112 นายสิทธิพงศ์  แสนบุญศิริ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.หนองแวง
113 นายถาวร  หลอดแพง ผอ.รพ.สต.โสมเย่ียม รพ.สต.โสมเย่ียม
114 นางสาวน  าเย็น  ดาศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.โสมเย่ียม
115 นางขวัญสกล  เคลล่ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.โสมเย่ียม
116 นางไพรวัลย์   อ่อนละมุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.โสมเย่ียม
117 นายสุเนตร  จ าปาเรือง ผอ.รพ.สต.ผากลางนา รพ.สต.ผากลางนา
118 นายสุริยา  กิตติราช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ผากลางนา
119 นายกมล  วงษ์นนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ผากลางนา
120 นางสาวมณฑิรา  ทองไว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ผากลางนา
121 นางทองวัน  ประทุมรัตน์ ผอ.รพ.สต.บ้านหยวก รพ.สต.บ้านหยวก
122 นางโชติกาญจน์ วาดวงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านหยวก
123 นางอรุณณีย์  จ าปาเรือง ผอ.รพ.สต.โนนสมบูรณ์ รพ.สต.โนนสมบูรณ์
124 นายเทพเจริญ  มาลาแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.โนนสมบูรณ์
125 นายเทพนรินท์  เทพบุบผา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.โนนสมบูรณ์
126 นายบุญหวาย ประทุมรัตน์ ผอ.รพ.สต.น  าโสม รพ.สต.น  าโสม
127 นางสาวปริญญา  บุญคาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.น  าโสม
128 นางอริยาพร เชื อกลาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.น  าโสม
129 นางสาวจันทร์ดารัตน์  สลับแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.น  าโสม
130 นางวิชุดา  ตัณฑรัตน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.น  าโสม
131 นายฌาณวิชช์   บุสดี ผอ.รพ.สต.น  าปู่น้อย รพ.สต.น  าปู่น้อย
132 นางสาวขนิษฐา   แสงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.น  าปู่น้อย
133 นายกฤษณะ  บุตรโคตร ผอ.รพ.สต.นาเมืองไทย รพ.สต.นาเมืองไทย
134 นางสาวนภาพร  หล้าทุม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.นาเมืองไทย
135 นายศรัญญู  แสงค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.นาเมืองไทย
136 นางกนิษฐา  บุสดี ผอ.รพ.สต.ดงพัฒนา รพ.สต.ดงพัฒนา



ล ำดับ ช่ือ ต ำแหน่ง หน่วยงำน

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรอบรมโครงกำรอบรมบุคลำกรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
คปสอ.น  ำโสม ปีงบประมำณ 2565

137 นางบัณฑินี  ช่ืนบุญชู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ดงพัฒนา
138 นางสาวปัญจพร ผลเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ดงพัฒนา



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลนำ้โสม 
วัน/เดือน/ปี   :    29   มีนาคม   2565 
หัวข้อ          :  การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  : 

๑. โครงการอบรมบุคลากรต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คปสอ.น้ำโสม ปี 2565 
๒. รายงานสรุปผลการอบรม 
๓. รูปภาพกิจกรรมการอบรม 

                      

 

 
Link ภายนอก :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                 ผู้อนุมัติรับรอง 

                    ประเกียรติ วงษ์ศรีจันทร์                                             กัลยารัตน์ อินทบุญศรี 
                (นายประเกียรติ วงษ์ศรีจันทร์)                                       (นางกัลยารัตน์ อินทบุญศรี) 
                 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                        นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
           วันที่ 29 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2565                     รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม 
                                                                                              (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 

                                                                      วันที่ 29 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

พิริยวิชช์ สนิทชน 
(นายพิริยวิชช์ สนิทชน) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่ 29 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2565 

 




