
ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล ผู้เข้ำร่วมอบรม ต ำแหน่ง ลงช่ือ หมำยเหตุ

1 นางสาว วันวิสาข์ หวันทา นิติกร /

2 นาง วนิดา  ก้านแก้ว นวก.เงินและบัญชีช านาญการ /

3 ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวุฒิฑ์ จ าอยู่ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ /

4 นางสาว วรรณภา ศรีวัฒนปัญญา นักประชาสัมพันธ์ /

5 นางสาว มิกานดา ด้วงทอง เจ้าพนักงานเผยแพร์ประชาสัมพันธ์ /

6 นางสาว พงษ์ลดา รัตนภานพ นักจัดการงานท่ัวไป /

7 นาสาว น  าทิพย์  วงษ์เทศ เจ้าพนักงานพัสดุ /

8 นางสาว ปติมา สวัสด์ิอากร จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ /

9 นางสาว สายรุ้ง คงประสพ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ /

10 นาง สุภาพร  เดชกัลยา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ /

11 นาย ณัฏฐกรณ์ นฤภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ /

12 นาย สมพร  ก้านแก้ว นักเทคนิคการแพทย์ /

13 นาง ปณัชดา ออ่นน้อม นักจัดการงานท่ัวไป /

14 นาย ศุภชัย ผินตะลาการ นักจัดการงานท่ัวไป /

15 นางสาว วิมลรัตน์ บุญอนิทร์ พนักงานพิมพ์ ส.4 /

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรมเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพญำยอ ช้ัน 5 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล ผู้เข้ำร่วมอบรม ต ำแหน่ง ลงช่ือ หมำยเหตุ

16 นาย ทรงยศ วนฤทธ์ิเรือง พนักงานบริการ /

17 นาย ชาคร กระจ่างมล พนักงานบริการ /

18 นาง อรรัตน์ สีเหลือง นักประชาสัมพันธ์ /

19 นาย อาทิตย์ อนิทร์ประเสริฐ พนักงานขับรถยนต์ /

20 นางสาว ชณิตา  ออ่นน้อม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ /

21 นางสาว ภคพร  เฉลิมรัตน์ จพ.ธุรการ /

22 นาย วีรพล ศรีหวัง พนักงานขับรถยนต์ /

23 นาย ณัฐพร ป่ินเลี ยง พนักงานขับรถยนต์ /

24 นาย ภัทรพิสิฐ บุญใช้ พนักงานขับรถยนต์ /

25 นาย ภูมิประชา ชะอุม่ผา พนักงานบริการ /

26 นาย พงศ์พิสุทธ์ วาดเงิน พนักงานบริการ /

27 นาย ชะลอ คงเจริญ พนักงานบริการ /

28 นาย พงษ์พรร ปวงนิยม พนักงานบริการ /

29 นาง ดวงใจ พ่ึงสม พนักงานประจ าตึก /

30 นาย ถนอมเกียรติ เพลงชนะ พนักงานประจ าตึก /

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรมเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพญำยอ ช้ัน 5 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล ผู้เข้ำร่วมอบรม ต ำแหน่ง ลงช่ือ หมำยเหตุ

31 นาง วรนุช  ผดุงชาติ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ /

32 นาง รุ้งนภา หอระตะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ /

33 นางสาว ชนันท์พรรัตน์ จินดารัตน์ นักวิชาการพัสดุ /

34 นาง วิรัญดา พงษ์พรม พยาบาลวิชาชีพ ข านาญการ /

35 นาย สมพร ก้านแก้ว นักเทคนิคการแพทย์ช านาญซการ /

36 นางสาว สุธาทิพย์  พลเผือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ /

37 นางสาว นันทิตา สกุลนี เจ้าพนักงานพัสดุ /

38 นางสาว นริศรา โยธา เจ้าพนักงานพัสดุ /

39 นางสาว สุชาดา แก้วสัมฤทธ์ิ เจ้าพนักงานพัสดุ /

40 นางสาว กนกพร กรุงศรี /

41 นางสาว พิมพ์ประไพ ร่วมทอง เจ้าพนักงานพัสดุ /

42 นางสาว ประกายดาว    จิตต์ประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ /

43 นางสาว บุญทิภา ชมผาสาท เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน /

44 นางสาว ปวีณ์นุช คงเจริญ เจ้าพนักงานพัสดุ /

45 นาง ขนิษฐา สิงห์แหลม พยาบาลวิชาขีพ /

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรมเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพญำยอ ช้ัน 5 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล ผู้เข้ำร่วมอบรม ต ำแหน่ง ลงช่ือ หมำยเหตุ

46 นางสาว พิมพ์พกา  สิงห์แสง การเงินและบัญชี /

47 นางสาว จินตนา พรมศรี นวก.พัสดุ /

48 นาย เด่นชัย บุญลือ เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส /

49 นาง เรวดี สายทอง พนักงานพิมพ์ ส 4 /

50 นาง รุจิรา ข าคง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ /

51 นาง นงนุช นิพนธ์กิจ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ /

52 นางสาว เรวดี อานุภาพศรีธาดา พยาบาลวิชาชีพ /

53 นางสาว ศิริวรรณ รอบคอบ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา /

54 นาง มยุรี ทาฑิตย์ จพ.การเงินและบัญชี อาวุโส /

55 นาง สมพร สมเชื อ จพ.การเงินและบัญชี ช านาญการ /

56 นาย วัชระนันท์ ตาท้าว จพ.การเงินและบัญชี /

57 นางสาว ธนิดา ลี เจริญ การเงินและบัญชี /

58 นางสาว ประภาณี ม่ังมี การเงินและบัญชี /

59 นางสาว พรวรรณ เลิศศักด์ิวิมาน การเงินและบัญชี /

60 นางสาว สุดารัตน์ รักหน้าท่ี การเงินและบัญชี /

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรมเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพญำยอ ช้ัน 5 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล ผู้เข้ำร่วมอบรม ต ำแหน่ง ลงช่ือ หมำยเหตุ

61 นางสาว ทิพวรรณ อุดมสรรค์ การเงินและบัญชี /

62 นางสาว ธนัชญา เทศแก้ว การเงินและบัญชี /

63 นางสาว ศิริวรรณ ธนูเดช การเงินและบัญชี /

64 นาย นิติวัฒน์ ปรางค์ทอง การเงินและบัญชี /

65 นางสาว วิษณุ สุภาพุฒ การเงินและบัญชี /

66 นางสาว สุกุมา ศรีตรีเวช การเงินและบัญชี /

67 นางสาว ขวัญใจ โพธ์ิเงิน การเงินและบัญชี /

68 นางสาว สุธิดา กุลตา การเงินและบัญชี /

69 นางสาว อรณิชชา กายไชสงค์ การเงินและบัญชี /

70 นางสาว อุทัยพร นาคหิรัญ นักวิชาการพัสดุ /

71 นาง แสงสม  เพ่ิมพูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ /

72 นางสาว วารุณี สังข์ขวาง เจ้าพนักงานพัสดุ /

73 นางสาว ปาริชาติ  ยุทธะพาทีกูล นวก.โสตทัศนศึกษา /

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรมเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพญำยอ ช้ัน 5 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล ผู้เข้ำร่วมอบรม ต ำแหน่ง ลงช่ือ หมำยเหตุ

74 นาย อาณาสิทธ์ิ มหาวรรณกิจ เจ้าพนักงานพัสดุ /

75 นาง ประ พิมพ์  อวย กลาง พยาบาล วิชาชีพ ช านาญการพิเศษ /

76 นางสาว อรเทพิน หิตเมียงสงค์ เจ้าพนักงานธุรการ /

77 นางสาว นุสรา ทราวดีพิมุข นักทรัพยากรบุคคล /

78 นาง ค าภา บุญมี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน /

79 นาง วลี สรวลสันต์ นักทรัพยากรบุคคล /

80 นางสาว วิภาพรรณ ทองออ่น นักทรัพยากรบุคคล /

81 นางสาว ศิรติกานต์ วงศ์รินทร์ นักทรัพยากรบุคคล /

82 นางสาว อัญชุลี เกณฑ์กิจ ธุรการ /

83 นางสาว อภินันท์ ต้องทรัพย์อนันต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ /

84 นางสาว เพ็ญศรี เงินทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ /

85 นางสาว อัจฉราภรณ์ บุญชู พนักงานห้องสมุด /

86 นาง อุไรวรรณ สายวรรณะ พนักงานห้องสมุด /

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรมเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพญำยอ ช้ัน 5 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล ผู้เข้ำร่วมอบรม ต ำแหน่ง ลงช่ือ หมำยเหตุ

87 นาย นายชุติพนธ์ หวายฤทธ์ิ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา /

88 นาง อุไรวรรณ ฝากกาย เจ้าพนักงานธุรการ /

89 นาย พงศธร ฝากกาย เจ้าพนักงานธุรการ /

90 นาง กรรณิการ์  เมาลิทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ /

91 นาย ปริสุทธ์ิ สีดา ไฟฟ้า /

92 นาย บรรจง  โพธิจักร พนักงานท่ัวไปส านักงาน ปปช. /

93 นาย เอกลักษณ์  สุขสุวรรณ พนักงานขับรถยนต์ /

94 นาย พิณพงศ์  ช่ังใจ พนักงานขับรถยนต์ /

95 นาย อรรถวุธ  ลีไพฑูรย์ พนักงานขับรถยนต์ /

96 นาย ช านาญ  มงคลแสน นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ /

97 นางสาว อุทุมพร  วิเศษสิทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ /

98 นาง จิราพร  วัฒนธีระกษมา เภสัชกร /

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรมเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพญำยอ ช้ัน 5 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล ผู้เข้ำร่วมอบรม ต ำแหน่ง ลงช่ือ หมำยเหตุ

99 นางสาว อภิญญา  สุนิปา จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน /

100 นาง ณัฐชยา  เกาะมะไฟ นวก.เงินและบัญชี /

101 นางสาว รัดดารัต  ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ /

102 นาง อุบล  บัวเรือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ /

103 นางสาว จรีภรณ์  มีชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ /

104 นางสาว วรรณวิสา  หันพรม เจ้าพนักงานธุรการ /

105 นางสาว พิมพ์พร  บัวชุม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ /

106 นาง ปิยนารถ  เนียรมงคล นวก.เงินและบัญชี /

107 นาง ปวีณา  เสียงเจริญ จพ.การเงินและบัญชี /

108 นาง สุภจิรา  อนิอ าไพ เจ้าพนักงานธุรการ /

109 นางสาว รวีวรรณ  ธัญญจันทร์ จพง.ป้องกันการทุจริต ชนก. / วิทยากรภาคเช้า

110 นาย บรรจง  โพธิจักร พนักงานท่ัวไป / ผู้ติดตามวิทยากร

111 นาย เกตุแก้ว  แก้วใส นิติกรช านาญการพิเศษ / วิทยากรภาคบ่าย

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพญำยอ ช้ัน 5 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรมเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ


