
ล ำดับ ชือ่ - นำมสกุล ต ำแหน่ง กลุ่มงำน/งำน ลำยมือชือ่
๑ นำยชำญชัย  บุญอยู่ นำยแพทยเ์ชีย่วชำญ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบัวใหญ่
๒ นำยไกรสร อุธำดร นำยแพทยช์ ำนำญกำร กลุ่มงำนกำรแพทย์
๓ นำยธนำทร เจือจำน นำยแพทยช์ ำนำญกำร กลุ่มงำนกำรแพทย์
๔ นำงศิวำพร นำทประยทุธ์ นำยแพทยช์ ำนำญกำร กลุ่มงำนกำรแพทย์
๕ น.ส.พัทธมน กำญจนประพิณ ทันตแพทยป์ฏิบัติกำร กลุ่มงำนทันตกรรม
๖ น.ส.สำยฝน ประจง นักวชิำกำรทันตสำธำรณสุขปฏิบัติกำร กลุ่มงำนทันตกรรม
๗ นำยส ำเนียง พรมมำนอก นักจัดกำรงำนทัว่ไปช ำนำญกำร กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป
๘ นำยประโยชน์ ทองสุขนอก พนักงำนบริกำร กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป
๙ นำยเสมอ จ ำปำมูล จพ.ธรุกำรช ำนำญงำน ธรุกำร

๑๐ น.ส.ณัฐธยำน์ โพธิพ์ระ จพ.ธรุกำร งำนธรุกำร
๑๑ น.ส.ชลธชิำ พลอยมำลี จพ.ธรุกำร งำนธรุกำร
๑๒ น.ส.ณภัคมณฑน์ แก้วนอก นักจัดกำรงำนทัว่ไป งำนกำรเงินและบัญชี
๑๓ นำงอัญชลี เพชรสุวรรณ นักวชิำกำรเงินและบัญชี งำนกำรเงินและบัญชี
๑๔ นำงสุวรรณี ปำธสุิทธิ์ จพ.กำรเงินและบัญชี งำนกำรเงินและบัญชี
๑๕ นำงสุภำภรณ์ บุญทัน จพ.กำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน งำนพัสดุ
๑๖ นำยณรงค์ มีระหันนอก พนักงำนพัสดุ งำนพัสดุ
๑๗ นำยคมกฤช งำนฉมัง จพ.ธรุกำร งำนเลขำนุกำรกิจ
๑๘ นำงกัลยำ จันปำน พนักงำนบริกำร งำนต้อนรับ
๑๙ นำยวรีะนำจ รำชบุรี ช่ำงไฟฟ้ำและอิเลคทรอนิกส์ งำนไฟฟ้ำ
๒๐ นำยกัมพล นัยผัส ช่ำงไฟฟ้ำ งำนไฟฟ้ำ
๒๑ นำยธวชัชัย ชำญไชย ผู้ช่วยช่ำงทัว่ไป งำนซ่อมบ ำรุง
๒๒ นำยวรัิตน์  หำญกล้ำ ผู้ช่วยช่ำงทัว่ไป งำนซ่อมบ ำรุง
๒๓ นำยอนำวนิ หงษ์สัจจำกุล พนักงำนขับรถยนต์ งำนยำนพำหนะ
๒๔ นำยบรรพต เชิดนอก พนักงำนขับรถยนต์ งำนยำนพำหนะ
๒๕ นำยภำนุมำศ บุญวนิตย์ พนักงำนบริกำร งำนรักษำควำมปลอดภัย
๒๖ นำยชำตรี เฮียงโฮม พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย งำนรักษำควำมปลอดภัย
๒๗ นำยบัณฑิต มุง่เขือ่งกลำง พนักงำนบริกำร งำนภำคสนำม
๒๘ นำยทนง กำรถำง พนักงำนบริกำร งำนภำคสนำม
๒๙ นำงจันทร์เพ็ญ กำรงำน พนักงำนประกอบอำหำร งำนโภชนำกำร
๓๐ น.ส.บุณฑริก เอีย่มศรี พนักงำนประกอบอำหำร งำนโภชนำกำร
๓๑ น.ส.นิจจำรีย ์ฝำชัยภูมิ นักเทคนิคกำรแพทยป์ฏิบัติกำร กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์
๓๒ นำยนภัสดล ใจปัญดี นักเทคนิคกำรแพทยป์ฏิบัติกำร กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์
๓๓ น.ส.ภมรมำศ หัตถสำร นักวชิำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร ส ำนักพัฒนำคุณภำพ
๓๔ น.ส.ธญัวรินทร์ วรีะชำติยำนุกูล เภสัชกรช ำนำญกำร กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
๓๕ น.ส.สุขุมำลย ์แสนยศ เภสัชกรปฏิบัติกำร กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
๓๖ นำยฉัตรชัย เนำวรัตน์ นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ฝ่ำยสุขำภิบำลและป้องกันโรค
๓๗ น.ส.สุกำนดำ แร้นพิมำย นักวชิำกำรสำธำรณสุข ฝ่ำยสุขำภิบำลและป้องกันโรค
๓๘ นำยนพณรรจ์   เต้ำปัน้ นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร กลุ่มงำนเวชกรรมฟืน้ฟู
๓๙ น.ส.จินตนำ ศรีประภำพงศ์ ผู้ช่วยนักกำยภำพบ ำบัด กลุ่มงำนเวชกรรมฟืน้ฟู
๔๐ น.ส.สุนิษำ ชูแสง แพทยแ์ผนไทย กลุ่มงำนแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์ำงเลือก
๔๑ น.ส.อัญญำพร สังสัญชำติ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงำนแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์ำงเลือก

รำยชือ่ผู้เข้ำโครงกำรอบรมกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
วนัที ่๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบัวชมพู ๑ โรงพยำบำลบัวใหญ่
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วนัที ่๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบัวชมพู ๑ โรงพยำบำลบัวใหญ่

๔๒ น.ส.เกสร แดนไธสง พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร กลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิและองค์รวม
๔๓ น.ส.กนกวรรณ ผิวสร้อย พยำบำลวชิำชีพปฏิบัติกำร กลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิและองค์รวม
๔๔ น.ส.ปิยะธดิำ ทิศค ำโม พยำบำลวชิำชีพ ศูนยสุ์ขภำพชุมชนต ำบลบัวใหญ่ (PCU)
๔๕ นำยสันชำติ นำดี พนักงำนบริกำร ศูนยสุ์ขภำพชุมชนต ำบลบัวใหญ่ (PCU)
๔๖ น.ส.สกุลรัตน์ พูนประโคน จพ.สำธำรณสุข  ปฏิบัติกำร ศูนยบ์ริกำรสำธำรณสุข 2 (ศูนยห์ัวหนอง)
๔๗ นำงละออง สำรัมย์ จพ.สำธำรณสุขปฏิบัติงำน ศูนยบ์ริกำรสำธำรณสุข 2 (ศูนยห์ัวหนอง)
๔๘ น.ส.กำญจน์ชนก แก่นนอก จพ.เวชสถิติ กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ฯ
๔๙ น.ส.นันท์นลิน สุวรรณนีย์ จพ.เวชสถิติ กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ฯ
๕๐ นำงชลอ จันทร์แสง พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ฯ
๕๑ น.ส.ปพิชญำ พลกลำง พนักงำนบริกำรเอกสำร กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ฯ
๕๒ นำยกิติศักด์ิ ศรีสถำพร จพ.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ งำนสำรสนเทศ
๕๓ น.ส.วริศรำ นำสีสุข จพ.โสตทัศนศึกษำทำงกำรแพทย์ งำนโสตทัศนศึกษำ
๕๔ นำงสุพันธ ์สำรนอก พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร กลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด
๕๕ น.ส.กำญจนำ พิทักวำณิชย์ จพ.สำธำรณสุขช ำนำญงำน กลุ่มงำนกำรพยำบำล
๕๖ น.ส.สมหมำย ถ่อมกลำง จพ.ธรุกำร เลขำนุกำรกลุ่มงำนกำรพยำบำล
๕๗ น.ส.ปทุมวนั คงศิลำ พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร ER
๕๘ นำงประพิชญ์ กรวยสวสัด์ิ พยำบำลวชิำชีพข ำนำญกำร ER
๕๙ นำยจรัล เหมียดขุนทด พนักงำนเปล ER
๖๐ นำยสงกรำน สมศรีแก้ว พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ ER
๖๑ น.ส.บุษยำมำส จันทร์อำภำส พยำบำลวชิำชีพปฏิบัติกำร OPD
๖๒ นำงสองสุดำ สีใส พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร OPD
๖๓ น.ส.ณิชมน สุวรรณดี พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ OPD
๖๔ น.ส.เบญจมำศ นำดี พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ OPD
๖๕ น.ส.ปทุมพร พันธดี์ พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร คลีนิคโรคไม่ติดต่อ
๖๖ น.ส.เพ็ญพรรณี สำรนอก จพ.ธรุกำร คลีนิคโรคไม่ติดต่อ
๖๗ น.ส.ชลิดำ สุวรรณไตรย์ พนักงำนประจ ำตึก หน่วยจ่ำยกลำง
๖๘ น.ส.รัตติกำล ป่ำด้ำว พนักงำนประจ ำตึก หน่วยจ่ำยกลำง
๖๙ น.ส.วรำภรณ์ ครพนม พยำบำลวชิำชีพปฏิบัติกำร ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมทัว่ไป
๗๐ น.ส.ฉัตรพร พวกพระลับ พยำบำลวชิำชีพปฏิบัติกำร ตึกผู้ป่วยในหญิง
๗๑ น.ส.เบญญำ อินทวี พยำบำลวชิำชีพปฏิบัติกำร ตึกผู้ป่วยในชำย
๗๒ นำงชนิดำพร กันสิงห์ พยำบำลวชิำชีพปฏิบัติกำร ตึกผู้ป่วยในเด็กฯ
๗๓ น.ส.ชวนชม ธงชัยภูมิ พยำบำลวชิำชีพปฏิบัติกำร ห้องพิเศษ ตึกบัวชมพู 1
๗๔ น.ส.วรรณภำ จ่ำยกระโทก พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ ห้องพิเศษ ตึกบัวชมพู 1
๗๕ นำงพิมลพรรณ กล้ำหำญ พยำบำลวชิำชีพปฏิบัติกำร วสัิญญี
๗๖ นำยพชร ค ำมณี พยำบำลวชิำชีพปฏิบัติกำร  OR 
๗๗ นำงวชัรีภรณ์ มหำวรรณ์ พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร LR
๗๘ นำงนิชำภำ ปักโคทำนัง พยำบำลวชิำชีพปฏิบัติกำร  ICU
๗๙ น.ส.ชวลันุช ประสังติโย พนักงำนช่วยเหลือคนไข้  ICU
๘๐ น.ส.จิตรลดำ พิทักษ์ พยำบำลวชิำชีพปฏิบัติกำร ห้องพิเศษ VIP ชัน้ 4
๘๑ น.ส.ปณิตำ จันทร์ดิษฐ์ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ ห้องพิเศษ VIP ชัน้ 4
๘๒ น.ส.สุชำดำ เล่ียนเล็ก พยำบำลวชิำชีพปฏิบัติกำร ห้องไตเทียม


