
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลศรีรัตนะ 

วันที ่25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ชื่อสกุล ตำแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ

1 นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

2 นส.ทิพวัน ไชยะเดชะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

3 นางฉัตรฑริกา ศรีโคตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 'fydlfKs
4 นางอารีจิตร นฤมิตกริ่มกมล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ or
5 นางอุษณีย์ แจ่มใส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

6 นางขนิษฐา ศรีหาบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

7 นส.วกุลพัฒน ์พะโยเย่ียม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

8 นส.พลรัตน์ดา ดลสุข นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

9 นส.มยุร ีไชยา นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ %

10 นส.อุมาภรณ์ ผ่องใส นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
. ^

11 นางสาวเกสรา บุญมา นักเทคนิคการแพทย์

12 นส.เยาวรา เทียมทอง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน <า2!—
13 นายสมหวัง แจ่มใส พนักงานเปล (ปฏิบัติงานรังสีสิทยา)

14 นายสิทธิชัย นิ่มคุ้ม พนักงานเอกชเรย์

15 นายทศพล ศรีลาชัย พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

16 นส.นวลอนงค์ คำมะรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ >0ค 0

17 นายวรเมธ จวนเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0รพ
18 นายธนาคม เสนา ทันตแพทย์ชำนาญการ ?พ')ฮน)

19 นส.โชติมา เลิศไตรภพ ทันตแพทย์ชำนาญการ %

20 นส.พิมพ์สุภัค จิรเสงี่ยมกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ $๗พ®'
21 นางฉวีวรรณ แชมสิม่วง จพ.ทันตสาธารสุขชำนาญงาน

22 นางชรินทร์ทิพย ์มรรคสันต์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

23 นางรัขนีกร เนาวพันธ์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

24 นส.กนกกร แก่นวงษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ /VrYi^

25 นางแขไข แผลงฤทธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ A
26 นายจักรกฤษ เตียนสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ XSZ.—
27 นส.จันท ีศรีโพธึ๋ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

28 นส.จารว ีผิวหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ข. ^

29 นส.จินตนา สุรสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พ

30 นส.จุฑารัตน ์บุญหว่าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (รุ^ไำ tT
31 นส.จุลลดา เสนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ฮ^

32 นส.ชบาพร สะโสดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พ



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันผลประโย'ชน์ท‘้บช้อน และจิตพอเพียงตาน'ทุจริต โรงพยาบาลศรรัตนะ 

วันที ่25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ขื่อสกุล ตำแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ

33 นส.ฐิติรัตน ์ขันวงษ์ คยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ______

34 นางนงลักษณ ์เดชกล้า ผยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

35 นางนฤมล พรมสำลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ __

36 นส.นิภาพร ปัญญาคม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

37 นส.พนาวรรณ บุญหวาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร

38 นส.รจรินทร ์ใจเป็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ J รึ]VV^

39 นางรัตติยา สะโสดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

40 นส.วงเดือน อภัยศิลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๆ'*เ2>0น

41 นส.วขิรา พละศักดี้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ท่'? TV)

42 นางวราภรณ ์ยวนจิตต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ Qsiiw-v"-'

43 นส.วิมลรัตน์ หลอมทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

44 นางศุทธบุข จันทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ if
45 นส.สมจิตร มาตยารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ___ _

46 นส.สมฤทัย พิมพเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ tfj/y-
47 นส.สุดาทิพย์ ยาลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

48 นส.สุทัตรา สรสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

49 นางสุพรรณี ประถมปัทมะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ น. J_A__ £----------
50 นางสุภาวดี รัตนวงศ์ไชยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

51 นส.หนึ่งฤด ีสุขศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

52 นส.หฤทัย แก้วปัญญา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1
53 นส.อรจิรา ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ๆทํ!า

54 นส.อรบุช วิจารย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 'iivj'ir

55 นส.อาภรณ ์พวงแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เ^

56 นส.ชนิภรณ์ จันทร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

57 นส.ธิดารัตน ์พิมพ์กาล จพ.สาธารณสุข(เวชกิจจุกเฉิน)ปฏิบัติงาน

58 นส.ศิริรัตน ์กิ่งคำ จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฤกเฉิน)ปฏิบัติงาน ________
59 นส.ปิยนาฎ บัวหอม จพ.สาธารณสุข(เวชกิจอุกเฉิน)ชำนาญงาน ป ๋1^-

60 นางศิรีภา ภ่สอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

61 นางบุญญลักษณ ์น้อยแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ^4๗
62 สอ.พวงพยอม ทองรินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

63 นางวลัยพร หนองม่วง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

64 นายจิตร ศรีกะชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติทาร การป้องกันผลประโยชบัทับช0้น และรูตพอเพึยงต้านทุจริต โรงพยาบาลศรีรัตนะ 

วันที ่25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ซื่อสกล ตำแหน่ง ลายเซ็น หมายเหต
65 นางรัซนีกร บุญลพ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน ร Tiinf
66 เนางปรัชญาน ีคำหลีอ พยาบาลวิขาชีพชำนาญการ
67 นายวีรพงศ ์ดาเชีงเขา พยาบาลวีซาชีพปฏิบัติการ
68 นางลพรรณี พยาบาลวีขาชีพชำนาญการ
69 เนายกิตติพงบ ์บุญลพ

■ห้(ค0าาา9 พพยาบาลวีขาชีพชำนาญการ
70 เนางกอบกุล เบนสุข พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
71 นายปรีชา อินรัสพงศ์ เภสัขกรชำนาญการ
72 นายโกวีทย ์ทองล เภสัชกรชำนาญการ
73 นส.ธมนวรรณ บันทา เภสัชกรปฏิบัติการ
74 นส.นภิศรา ทองแสง เภสัชกรชำนาญการ
75 [นายวสุรัตน ์ปรัสพันธ์ เภสัชกรปฏิบัติการ
76 นส.เบญจวรรณ, ใจเอึอ บักวีขาการลาธารณสุขปฏิบัติการ
77 ฌายพิเชฐ ประถมปัทมะ จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
78 นส.กิตติมา นนตๅ จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน
79 นส.นิศาขล ฉัตรจิราภรณ์ จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน
80 นางปรัชญาน ิคำหลีอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
81 นางลพรรณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
82 นส.นิภาพร คาชาลี นักจิตวิทยาปฏี'บติการ
83 เนายป้ญญา จันทา
84 เนส.วิภารัตน์ คูณผล

พนักงานบริการ

พนักงานบริการ
85 นายปรัชญา ศรีรส พนักงานขับรถยนต์
86 นายธานินทร ์มฺลกะกล พนักงานบริการ

พนักงานจุลทัศนากร 

พนักงานขับรถยนต์

87 นายสมคิด คำนวณ

88 เนายพนธกร ส้เหิม

89 นายบุญเทียน ศรีสะอาด
90 เนายธนพงศ ์นิสสัย

91 เนายวิศวกร ลนจักร

92 นายวีรขัย ดาเชิงเขา

93 นางอนงค ์ดาเชิงเขา

พนักงานขับรถยนต ์

พนักงานขับรถยนต ์

พนักงานขับรถยนต ์

พนักงานขับรถยนต ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข ้

พนักงานช่วยเหลือคนไข ้

พนักงานช่วยเหลือคนไข ้

พนักงานบริการ

94 เนส.จันทร์ฎาย คำทวี

95 นางจิตติพร วับทา
61 ตด','^

96 นายเฉลิมพล ยวบชื่น
(nfiyr/f)



โครงการประชุมเชิงปฏบตการ การป้องกันผลประโยชนทั’บ(ช้ฏน และจิตพอเพียงด้านทุจริต โรงพยาบาลศรีรัตนร
*' «1 ^ _ (น _ _ QJ ~

ที่ ชื่อสกุล ตำแหน่ง ลายเซ็น หมายเหต
97 นายฐิติกร ยวนช่ืน พนักงานเปล
98 นส.เดือนฉาย ชุ้มตะขบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ไ#1 เน
99 นางธนิกานต ์ดวงธน พนักงานช่วยเหลือคนไข้

100 นางธนวรรณ พันธ์ชนะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
101 นายธานินทร ์มุลกะกุล พนักงานบริการ
102 นส.ธิดารัตน ์คขแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ frunfonT
103 นายบรรจง บุญรักษา พนักงานบริการ ร^'
104 นายบุญเกิด สายทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

T---------------------

105 นายบุญฤทธ,ิ จิตติ พนักงานกายภาพ

106 นส.เบญญาภา เลิศรู้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
107 นายปัญญา จันทา พนักงานบริการ “T
108 นางไพวัลย ์คำนวณ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

109 นส.มนทา เสาว์วันดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้
110 นส.วชิราภรณ ์ประทุมวงศ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
111 นส.โชติกา อนันตเทพา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส ั114
112 นส.วิภารัตน ์คูณผล พนักงานบริการ

113 นายศรศร ีสุภาพ พนักงานบริการ c/lv't'

114 นางศึริวรรณ จิตติ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

115 นายสนธยา ทองอินทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
116 นายสมร หนองม่วง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
117 นส.สมหญิง นามสอน พนักงานช่วยเหลือคนไข้

118 นายสำเร็จ จันยา พนักงานบริการ
119 นายสุทธิพงษ ์โลพาด พนักงานบริการ ■น
120 นส.สุนิสา นิสัย พนักงานช่วยเหลือคนไข้

—ร.--------^------
((ๅ


