
ลําดับ ชื่อ สกุล หนวยงาน 

1 แพทยหญิงภาวนา อังคสิทธิ์ สํานักวิชาการสาธารณสุข

2 นางจินตนา พัฒนพงศธร สํานักสงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย

3 ดร.พญ.เบ็ญจมาส พฤกษกานนท กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

4 นางสาวโสฬวรรณ อินทสิทธิ์ สํานักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

5 นางสาวสมคิด สมศิริ สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคนดานสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

6 นางสาวสาธิดา แรกคํานวน สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคนดานสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

7 นางรสสุคนธ ชมชื่น สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคนดานสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

8 นางประหยัด ศรีเกษตร กลุมงานโภชนศาสตร

9 ธารารัตน ทรัพยสังข กึ่งวิกฤติายุรกรรม รพ.สุโขทัย

10 เพลินพิศ บุณยมาลิก คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

11 นางสาวศศิธร บัวผัน รพ.บานนา

12 นางสาวณัฐชยภรณ เดินไพร ไตเทียม

13 อเนก พุทธิเดช มทรส.

14 นางสาวปทมา เซงอาศัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงสุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกรี

15 นายอํานาจ สุขแจม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

16 พ.ต.หญิง ดร.ปยอร วจนะทินภัทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

17 นางธนันณัฏฐ. มณีศิลป รพ สระบุรี. สป. กระทรวงสาธารณสุข

18 วชิราภรณ อรุโณทอง รพ. ลําปาง

19 สุชาภัค ปจฉิมกุล รพ.ตราด 

20 นางลัดดาวัลย ธีรภาพชัยศรี รพ.บางเลน

21 นายวีระพงศ สีหาปญญา รพ.ปราสาท

22 นิรัชรา ศรีเผือก รพ.ปาโมก

23 นายพีรวิชญ  พาดี รพ.สต.เปลือยตาล

โปรดตรวจสอบ คํานําหนา ชื่อ-นามสกุลใหถูกตอง เพื่อจัดทําใบประกาศนียบัตร

*ดวน หากคํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ผิด  กรุณาแจงกลับมาตั้งแตบัดนี้ - 14 พ.ค.62 ที่อีเมล 

**หากคํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ในใบประกาศนียบัตรผิด จะไมสามารถแกไขใหใหมภายหลังได



24 นางสาวสันทนา ทองผุย รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

25 วราภรณ สมดี รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

26 นางสาวบุษยา ดําคํา รพ.สรรพยา 

27 นางสาวเฉลิมศรี ราชนาจันทร รพ.สิงหบุรี

28 นางสาวเบญญพร ผองคําพันธ รพ.สิงหบุรี

29 นางปราณี มีหาญพงษ รพ.สิงหบุรี 

30 อาทิตย กุมารา รพ.สุโขทัย

31 สมศิริ พันธุ ศักดิ์ศิริ รพ. สระบุรี 

32 พิศมัย โพธิพรรค รพ. สระบุรี  

33 พญ.ทิวาวรรณ ปยกุลมาลา รพ.กาฬสินธุ

34 พญ.นฎา จันทไทย รพ.กาฬสินธุ

35 จําป เบาสันเทียะ รพ.เกษตรสมบูรณ

36 นางสาวจําป เบาสันเทียะ รพ.เกษตรสมบูรณ

37 นายวิเชียร มิตรมาตร รพ.เกษตรสมบูรณ

38 จารุวรรณ วงษเวช รพ.คลองทอม

39 นางนพวรรณ อุปคํา รพ.จอมทอง

40 นางระวีวรรณ ออมอารี รพ.จอมทอง

41 นางสาวศิริกุล รัตนา รพ.จอมทอง

42 นางสุชารัตน ธิโป รพ.จอมทอง

43 ระวีวรรณ ออมอารี รพ.จอมทอง

44 นายศิระปรุฬห ทองเทพ รพ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

45 นายดิษฐพงษ เปรมปรีดา รพ.นครนายก

46 นางสมพิศ จันทราเรืองฤทธิ์ รพ.นางรอง

47 ปทมพร อภัยจิตต รพ.นางรอง

48 ชอผกา จั่นประดับ รพ.บอพลอย

49 ดร.นภดล สุดสม รพ.บานหลวง อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน

50 นายฟสิกสพงษ บึงมุม รพ.บึงกาฬ



51 ดร.ละมิตร ปกขาว รพ.ปทุมธานี

52 นายเดชา ใจระหอย รพ.ปทุมธานี

53 นางดรุณี คุณวัฒนา รพ.ปกธงชัย

54 นางสาวเกศราภรณ ยะตา รพ.พะเยา

55 นางสาวชลธิชา ศรีวานิชภูมิ รพ.พะเยา

56 นิภาภรณ เชื้อยูนาน รพ.พะเยา

57 นางสาวศิโรรัตน โชติกสถิตย รพ.ระนอง

58 เสาวณีย พงผึ้ง รพ.ระนอง

59 ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร รพ.ราชวถี

60 ดร.จารุวรรณ	 หมั่นมี รพ.ราชวิถี

61 ดร.นุชระพี  สุทธิกุล รพ.ราชวิถี

62 ดร.สุรัสวดี เที่ยงวิบูลยวงศ รพ.ราชวิถี

63 นางสาวกฤษณา 	อาษายศ รพ.ราชวิถี

64 นางสาวชลิดา  เขมวรานันท รพ.ราชวิถี

65 นางสาวธนิดา  มาแกว รพ.ราชวิถี

66 นางสาวธิดา	 จิวถนอม รพ.ราชวิถี

67 นางสาวพลอยภัสสร  อินทรวัน รพ.ราชวิถี

68 นางสาวภิรมย	 มากคํา รพ.ราชวิถี

69 นางสาวลวิตา	 กาวี รพ.ราชวิถี

70 นายแพทยชัชวาล  นาคะเกศ รพ.ราชวิถี

71 นายแพทยทัศนชาติ  จิตรีธาตุ รพ.ราชวิถี

72 นายแพทยมรุต  ญาณารณพ รพ.ราชวิถี

73 ผศ.นพ.สมบูรณ	 ทรัพยวงศเจริญ รพ.ราชวิถี

74 ผศ.พญ.กิตติวรรณ  สุเมธกุล รพ.ราชวิถี

75 แพทยหญิงวชิรา อุดมพรมงคล รพ.ราชวิถี

76 แพทยหญิงสุรางค  พันธุฟุง รพ.ราชวิถี

77 ภญ. กรรณิการ  คลังเพชร รพ.ราชวิถี



78 ศุภลักษณ ละอองเพชร รพ.วชิระภูเก็ต

79 ดร.นวรัตน รักชาติ รพ.สงขลา

80 นางสาวมณีรัตน      เจริญศิลป รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

81 นางดารณี  เทียมเพ็ชร รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว 

82 นางบุษบา    ยินดีสุข รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว 

83 นางสาวกนกพร      ทองเลื่อน รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว 

84 นางสาวจิตรานุช     เทียมเขา รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว 

85 ศิริวรรณ โปษยาอนุวัตร รพ.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ

86 นางพิชญดา ดาทวี รพ.สรรพสิทธิประสงค

87 นางสาวศิริเอมอร วิชาชาติ รพ.สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี

88 นายชัยสิทธิ์ สุนทรา รพ.สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี

89 ณฤดี ทัศนะ รพ.สระบุรี

90 นางสาวเนียรนิภา บุญอวน รพ.สระบุรี

91 นางสาวสมควร วิเชียรศรี รพ.สระบุรี

92 นายอารักษ วงศวรชาติ รพ.สิชล

93 ดร.ไพฑูรย พรหมเทศ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแกน

94 ชูจิตร การาช รพ.สุโขทัย

95 นางณินญาภร ใจยอด รพ.สุโขทัย

96 นางวชัญญา บุณยมณี รพ.สุโขทัย

97 วันทนีย อิสระไพจิตร รพ.สุโขทัย

98 นางสาวนงลักษณ มณีรอด รพ.เสนา

99 สุภัทรญดา ไชยรักษ รพ.เสนา  พระนครศรีอยุธยา

100 นางสาวธนารักษ       ปนสวน  รพ.อรัญประเทศ

101 นางนุชรีย ทองเจิม รพ.อาวลึก 

102 นางสาวนฤมล ทาวกนนท รพ.อํานาจเจริญ

103 พญ.พลอย พงษวิทยภานุ รพ.อํานาจเจริญ

104 นางชีวรัตน ตายเกิด รพ.อินทรบุรี



105 นางณัฐยา ระวิงทอง รพ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

106 นายนเรศ มวงเขียว รพ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

107 นายประเสริฐ ภูชัย รพ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

108 นางกัลญา แกวอินทร รพ.อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี

109 นางศรีสุวรรณ คลายดี รพ.อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี

110 นางสินีนาฎ ทิพยมูสิก รพ.อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี

111 นาวสาวสุภัท ทองคํามาก รพ.อุทัยธทนี

112 นางนอมจิต จันทรนอย รพ.อุทัยธานี

113 นางสาวสุภัค ทองคํามา รพ.อุทัยธานี

114 จักรพันธ กึนออย วพบ.จักรีรัช

115 กัลยา บัวบาน วิทพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค

116 ดร.เทพไทย โชติชัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน

117 อรวรรณ นามมนตรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน

118 นายสุนทร ปราบเขต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

119 อรดี โชคสวัสดิ์ วิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค

120 ทรงสุดา หมื่นไธสง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน

121 นางสาวปาจรีย ตรีนนท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค

122 อ.ดร.เอมอร บุตรอุดม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนเเกน

123 รัชนี พจนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน

124 รุจา แกวเมืองฝาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรัรัช

125 ฐิติชญา ฉลาดลน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

126 นางสาวอัญญา ปลดเปลื้อง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

127 พิมพลดา อนันตสิริเกษม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

128 สุจิรา ฟุงเฟอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

129 นางขวัญตา เพชรมณีโชติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

130 นางรวงดี ชีวะสุทโธ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

131 นางสาวอมรรัตน การะมี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี



132 นายเอกพจน สืบญาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

133 สุวรรณา วุฒิรณฤทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

134 ดร.พอเพ็ญ ไกรนรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

135 นางจิราภรณ ชูวงศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

136 นางโสภิต สุวรรณเวลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

137 นางสาววิไลพร รังควัต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

138 นายปยะพฤกษ พฤกษชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

139 ดร.รุงกาญจน วุฒิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง

140 นางจันทรธิลา ศรีกระจาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง

141 นางธีรารัตน บุญกุณะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง

142 นางนงลักษณ พรหมติงการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง

143 นางสาวสุวัฒนา คําสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง

144 นางสาวเอกรัตน เชื้ออินถา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง

145 เบญจมาศ ยศเสนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง

146 รุงนภา สูตินันทโอภาส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง

147 วาสนา มั่งคั่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง

148 ศรีจันทร พลับจั่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง

149 ศรีประไพ อินทรชัยเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง

150 นางเบญจวรรณ ถนอมชยธวัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

151 นางรัถยานภิศ รัชตะวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

152 นางวรรณรัตน จงเขตกิจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

153 นางสาวสมศรี สัจจะสกุลรัตน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

154 นางสาววิรัลพัชร สกุลสันติพร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค

155 นางกุลธิดา กุลประฑีปญญา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค

156 นางจรูญศรี มีหนองหวา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค

157 นางสาวณัฐธยาน ชาบัวคํา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค

158 นางสาวไวยพร พรมวงค วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค



159 นางสาวอรุณศรี ผลเพิ่ม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค

160 นายวิษณุ จันทรสด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค

161 พรรณวดี บูรณารมย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค

162 มนชยา กางยาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค

163 ลักขณา ชอบเสียง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค

164 นายชนุกร แกวมณี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 

165 นางสาวเพ็ญศรี ทองเพชร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี

166 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

167 จิณวัตร จันครา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค

168 นิพพาภัทร สินทรัพย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค

169 กันนิษฐา มาเห็ม วิทยาลัยพยาบาลบรามราชชนนี ขอนแกน 

170 นายแพทยบุญเลิศ ศักดิ์นานนท เวชศาสตรปองกันศึกษา

171 ดวงรักษ สวัสดิ์ภาพ ศัลนกรรมกระดูก รพ.ลําปาง

172 นางสุนีย เอี่ยมทองอินทร ศัลยกรรมชาย

173 นางดวงหทัย จันทรเชื้อ ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก

174 นางสาวพัชรีพร ตนภู สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯตําบลสถาน อําเภอนานอย จังหวัดนาน 

175 นายวีระพงษ แสนมนตรี สถาบันกัลยาณราชนครินทร

176 นายสุนทร ปราบเขต สถาบันพระบรมราชชนก

177 รชยา ปงคลาศัย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

178 นางจันทรเพ็ญ ธัชสินพงษ สถาบันราชานุกูล

179 อนัญญา อนุพรวัฒนากิจ สถาบันราชานุกูล

180 พิมพิไล ลิ้มสมวงศ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

181 แพรว เอี่ยมนอย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

182 นางสาววิมลวรรณ ปญญาวอง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร

183 มานพ เชื่อมทอง สสจ.ชลบุรี

184 นางวัลคุวดี โรจนาศรีรัตน สสจ.ราชบุรี

185 นายเจตนา คันธาทิพย สสจ.ราชบุรี



186 นางจิรนาถ บวรธรรมรัตน สสจ.ราชบุรี

187 นางประนอม จิตตทนงศักดิ์ สสจ.ราชบุรี

188 นางสายสวาท เดนดวงใจ สสจ.ราชบุรี

189 นางอัญนิกา งามเจริญ	 สสจ.ราชบุรี

190 นายเฉลิม ลภัสบุญทวี สสจ.ราชบุรี

191 นายสาโรจน อินทรชาติ สสจ.ราชบุรี

192 นางสาวศิริเนตร สุขดี สสจ.สิงหบุรี

193 นางสาวศุภรัตน เอกอัศวิน สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคนดานสุขภาพจิตและจิตเวช

194 ดร.นันทิพัฒน พัฒนโชติ สํานักงานวิจัยรพ.รอยเอ็ด

195 นางวราภรณ รักษาสุรสาร สสจ.กาญจนบุรี

196 นางศิริพร เจริญพิบูลย สสจ.กาญจนบุรี

197 นางสมศิริ ศัลยพงษ สสจ.กําแพงเพชร

198 นางสาวหทัยรัตน สุนทรสุข สสจ.กําแพงเพชร

199 นางมิ่งขวัญ ภูหงษทอง สสจ.ขอนแกน

200 นางสาวรัชชวรรณ หุนเที่ยง สสจ.เชียงใหม

201 ภุชเคนธ ทองสุข สสจ.นครนายก

202 ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ สสจ.นนทบุรี

203 ดร.อรทัย ศรีศิลป สสจ.นาน

204 นภดล สุดสม สสจ.นาน

205 นางกมลฉัตร จันทรดี สสจ.นาน

206 นายถนัด ใบยา สสจ.นาน

207 นายประกาศ เปลงพานิชย สสจ.ปทุมธานี

208 วิไลรัตน โรจนสกุล สสจ.ปราจีนบุรี

209 นัยนา เนตรทิพย สสจ.พระนครศรีอยุธยา

210 นางฉัตรศิริ พิสิษฐกุล สสจ.พะเยา

211 นางนงคราญ สกุณาพงศ สสจ.พะเยา

212 นางปรียานุช เชิดชูเหลา สสจ.พะเยา



213 นางปยพร ผดุงวงศ สสจ.พะเยา

214 นางรัชนี ขัตตะละ สสจ.พะเยา

215 นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร สสจ.พะเยา

216 นางสาวญาณิน สายโกสุม สสจ.พะเยา

217 นางสาวสุภาภรณ ใจบุญลือ สสจ.พะเยา

218 นางสุรียภรณ เลิศวัชรกุล สสจ.พะเยา

219 นางจุรีรัตน ฐิตวังโส สสจ.พังงา

220 นางสาวกาญจนา แซเจว สสจ.พังงา

221 นายวรยศ ผลแกว สสจ.พังงา

222 ดร.อุไรรัชต บุญแท สสจ.เพชรบุรี

223 นายฉัตรชัย สมานมิตร สสจ.เพชรบุรี

224 นายเอกรินทร อวมอุม สสจ.เพชรบุรี

225 นายทรงรักษ แอนดราดา สสจ.มุกดาหาร

226 ธรรมศักดิ์ โคจรนา สสจ.ลพบุรี

227 นายวินัย มหมนตเจริญ สสจ.ลพบุรี

228 นายสมัย ลาประวัติ สสจ.ศรีสะเกษ

229 นายสุรเดชช ชวะเดช สสจ.ศรีสะเกษ

230 อนุรักษ สารภาพ สสจ.สงขลา

231 นพ.นนท จินดาเวช สสจ.สมุทรปราการ

232 นายสันทิต บุณยะสง สสจ.สมุทรสงคราม

233 นางสาวภวนันท เกิดเหมาะ สสจ.สุรินทร

234 นายไพบูลย บุญแสนแผน สสจ.หนองบัวลําภู

235 ดร.สมนึก  หงษยิ้ม สสจ.อุทัยธานี

236 นายสิทธนะ วชิระสิริกุล สสอ.เกาะจันทร จังหวัดชลบุรี

237 นางสาวรัชนีกร ตาเสน สสอ.นานอย

238 นายอิสรภาพ มาเรือน สสอ.ปว อ.ปว จ.นาน 55120

239 วิชาภรณ คันทะมูล สสอ.ปว อําเภอปว จังหวัดนาน



240 มโน มณีฉาย สสอ.บานหมี่ จังหวัดลพบุรี


	รายชื่อ

