รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ Cyber Security ในการใช้เครือข่ายอินทราเน็ตสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุน
โครงการ Smart Health ID เชื่อมโยงข้อมูลผ่านการใช้บัตรประชาชน
รุ่นที่ 3 วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
กรุณาตรวจสอบ และแจ้งแก้ไขได้ที่ คุณญาสุนันทน์ ไพฑูรย์เลิศ (098-2715626)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ-สกุล
นาย ไมตรี กลิ่นสังข์
นาย บรรพต สุริยะรังกา
นาย พัชรพล ศาลิคุปต
นางสาว ศิรินาถ จูห้อง
นาย ศิริคุณ มาให้
นาย วิรัตน์ ชูกุศล
นาย สิทธิพงศ์ พรมหาญ
นาย นพ เกตุครุฑ
นาย วัชรพงษ์ วัชรินทร์
นาย วิศรุต คําโต
นาย ถิรวัฒน์ ขยันขาย
นาย กฤตนัย เกตุแก้ว
นาย สุบิน ดวงพันธ์
นาย ทรงพล คําสะอาด
นาย ปริญญา การินไชย
นาย เกียรติกําจร รู้ทํานอง
นาย พรหมเมศร์ ตาแก้ว
นาง อังศุมาลิน บัวแก้ว
นาย ทวี ยาสกุล
นาย เกรียงศักดิ์ เวชกุล
นาย จักรพงษ์ ใจสักเสริญ
นางสาว พรทิพย์ ศรีสุนันทา
นาย จตุรงค์ ประกายสกุล
นาย อภิรักษ์ เงาสิงห์
นาย ภาคภูมิ ปันสีทอง
นาย วีระวัฒน์ ใจอินผล
นาย ภาณุพงศ์ เชื่อมชิต
นาย เทวัน คงสบาย

หน่วยงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จังหวัด น่าน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จังหวัด สงขลา
โรงพยาบาลตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลสามง่าม จังหวัด พิจิตร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จังหวัด ตาก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จังหวัด แพร่
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัด เชียงราย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัด เชียงราย
โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัด น่าน
โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัด น่าน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จังหวัด ตาก
โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัด น่าน
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จังหวัด แพร่
โรงพยาบาลพบพระ จังหวัด ตาก
โรงพยาบาลพบพระ จังหวัด ตาก
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลสารภี จังหวัด เชียงใหม่
โรงพยาบาลสารภี จังหวัด เชียงใหม่
โรงพยาบาลสารภี จังหวัด เชียงใหม่
โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัด เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัด เชียงใหม่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัด กําแพงเพชร
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วันที่เข้าพัก วันที่ออก
25 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
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แจ้งไม่พักไม่พัก
แจ้งไม่พักไม่พัก
แจ้งไม่พักไม่พัก
แจ้งไม่พักไม่พัก
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
วันที่เข้าพัก วันที่ออก
29 นาย ณรงค์ รวมสุข
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัด เชียงใหม่
แจ้งไม่พักไม่พัก
30 นาย ศุภชัย นะที
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จังหวัด เชียงใหม่
แจ้งไม่พักไม่พัก
31 นางสาว พัชรา ธจิตธรรม
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
แจ้งไม่พักไม่พัก
32 นาย ธราพงษ์ ชํานาญ
โรงพยาบาลพร้าว จังหวัด เชียงใหม่
แจ้งไม่พักไม่พัก
33 นาย นายธนวัตน์ ศรีสงคราม
โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์
แจ้งไม่พักไม่พัก
34 นาย อนุรักษ์ ต่อชาติ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่
แจ้งไม่พักไม่พัก
35 นาย สุรพงศ์ พัฒน์พงศ์เผ่าพันธุ์ โรงพยาบาลหางดง จังหวัด เชียงใหม่
แจ้งไม่พักไม่พัก
36 นางสาว กชพร อินทวงศ์
โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่
แจ้งไม่พักไม่พัก
37 นาย เอกนรินทร์ สูตรเลข
โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่
แจ้งไม่พักไม่พัก
38 นาย กิตติศักดิ์ เกิดไกล
โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่
แจ้งไม่พักไม่พัก
39 นาย วีรศักดิ์ สิทธิ
โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่
แจ้งไม่พักไม่พัก
40 นาย ณัฐพงษ์ คําศิริ
โรงพยาบาลลําพูน จังหวัด ลําพูน
แจ้งไม่พักไม่พัก
41 นาย จรัส สีกา
โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัด อุตรดิตถ์
แจ้งไม่พักไม่พัก
42 นาง วารินทร์ ตาสา
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัด เชียงใหม่
แจ้งไม่พักไม่พัก
43 นาย อาคม สิทิ ธิิโชคธนารัักษ์์
โ
โรงพยาบาลสวนปรุ
ป ง จังั หวััด เชีียงใหม
ใ ่
แจงไมพั
้ ไ ่ กั ไไมพั่ กั
44 นาย วรวิทย์ อัครเอกจิตฎต์
โรงพยาบาลสันกําแพง จังหวัด เชียงใหม่
แจ้งไม่พักไม่พัก
45 นาย สินสมุทร จันทร์ทอง
โรงพยาบาลสันกําแพง จังหวัด เชียงใหม่
แจ้งไม่พักไม่พัก
46 นาย จิรัฏฐ์ ทวีพัฒนานนท์
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
แจ้งไม่พักไม่พัก
47 นาย บุญเยี่ยม ขัดผาบ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัด เชียงใหม่
แจ้งไม่พักไม่พัก
48 นาย นัฑพงศ์ คําแก้ว
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัด เชียงใหม่
แจ้งไม่พักไม่พัก
49 นาง หรรษา ชื่นชูผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
25 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562
50 นาย ชาติชาย กิจตะวงษ์
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สุโขทัย
25 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562
51 นาย ฐิติ ภู่เพ็ชร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส)
25 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562
52 นาย พีระวิทย์ สิงห์สูง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส)
25 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562
53 นางสาว ฐานันท์ดา มุสิกสิริจิรกุล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส)
25 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562
54 นางสาว นันธิภา เขียวธง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส)
25 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562
55 นาง สุรีย์ กฤษณายุทธ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส)
25 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562
56 นาย รังสิต ศรีพรหม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส)
25 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ Cyber Security อยู่ระหว่างอนุมัติ (ต้อง Upload หนังสือของอนุม้ติเดินทางมาร่วมประชุม)
57 นาย ศุภกร ธีระไพรพฤกษ์
58 นาย พงศ์ธร ปริกเพ็ชร
59 นาย พิพิ ัฒน์์ เลาหลืือ่

โรงพยาบาลเวียงสา น่าน
โรงพยาบาลบ้านหลวง น่าน
โ
่สะเรีียง แม่่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลแม่
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หนังสือขออนุมัติมาราชการ
หนังสือขออนุมัติมาราชการ

ลําดับ
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

ชื่อ-สกุล
นาย กฤษณะ โมราสุข
นาย ศุภชัย ธรรมวงศ์
นาย พงศ์วิทย์ สนองบุญ
นาย ปรีชา บุญมี
นาย สมศักดิ์ จันทวงษ์
นางสาว อาทิตยา อภัยภักดิ์
นาย ณรงค์กรณ์ สารภา
นางสาว ธีรานันท์ จันทรมานนท์
นาย กรกฎ พิทักษ์วินัย
นาย เรืองเดช พุทธวงค์
นาย อภิเชษฐ์ สมควร
นาย สัมพันธ์ พรประไพ
นาย กฤษฎา คําปัญญา
นาย พิษณถ ทัดเที่ยง
นาย ฉัตั รชัยั รััตนชััยเดช
นาย ผจญ ศรีสบานงา
นาย ไชยกาญจน์ วิเชียรธนเมธา
นางสาว รุ่งอรุณ นูนเมือง
นาย วิชาญ คําใหญ่
นาย ปิยะพงษ์ นันทโชติ
นาย วีรวัฒน์ ภัทรกมลสิทธิ์
นาย ทิวา แก้วอ่อน
นาย ชัชวาลย์ อับโพธิชัย
นาย วรินทร์กรณ์ พัฒนกิติ
นาย เดียร์ เบญจาวิริยวงศ์
นาย สุวิน บุญเสือ
นาย สิริวัช ภวะภูตานนท์
นาย องครักษ์ ธรรมสโร
นาย ศรันยู สรศาสตร์
นาย สุวิจักขณ์ ตาทิพย์
นางสาว วนัสพร เจริญผล
นาย อนุวัฒน์์ แก้ว้ กําํ กง

หน่วยงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร กําแพงเพชร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลบางมูลนาก พิจิตร
โรงพยาบาลทับคล้อ พิจิตร
โรงพยาบาลวชิรบารมี พิจิตร
โรงพยาบาลบึงนาราง พิจิตร
โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
โรงพยาบาลบึงนาราง พิจิตร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ลําปาง
โรงพยาบาลพญาเม็งราย เชียงราย
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงดาว เชียงใหม่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ
โรงพยาบาลสะเมิง เชียงใหม่
โรงพยาบาลวังทรายพูน พิจิตร
โ
โรงพยาบาลพุ
ทธชินิ ราช พิษิ ณุโลก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว น่าน
โรงพยาบาลไชยปราการ เชียงใหม่
โรงพยาบาลดอยเต่า เชียงใหม่
โรงพยาบาลดอยเต่า เชียงใหม่
โรงพยาบาลทองแสนขัน อุตรดิตถ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลขุนตาล เชียงราย
โรงพยาบาลบ้านแท่น ชัยภูมิ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอฝาง เชียงใหม่
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหาดใหญ่ สงขลา
โรงพยาบาลพิชัย อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลไชยวาน อุดรธานี
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรัตภูมิ สงขลา
โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี
โรงพยาบาลโกสัมพีนคร กําแพงเพชร
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
โ
โรงพยาบาลคลองลาน
กํําแพงเพชร
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วันที่เข้าพัก

วันที่ออก

ลําดับ
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

ชื่อ-สกุล
นาย ทินกร จุลแก้ว
นางสาว จีระวรรณ เพชรประกอบ
นาย นพดล เทียมมล
นางสาว จิรารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์
นางสาว ทินประภา แสนซื่อ
นาย จาตุรนต์ ฤทธิธรรมาพร
นาย สมชาติ ชัยรส
นางสาว สุพัตรา หอมหวล
นางสาว ศิรินชา พึ่งวงษ์เขียน
นาย ธีรศักดิ์ นันทกิจจามร
นาย ศิวะภพ พงษ์คํา
นาย เจตตินนท์ ต๊ะปินตา
นาย ธนทรัพย์ ตนะทิพย์
นางสาว วรรณภา พุ่มเนียม
นาย ประดิ
ป ิษฐ ฤาเดช
นาย ไพรรัตน์ สุขแจ่ม
นาย สิริพงษ์ บุญเทพ บุญเทพ
นาย กฤษฎา ญาณพันธุ์
นางสาว เพียงอุมา วงษ์พรพันธุ์
นางสาว วรวรรณ กนกธารา
นาย กิตติชัย หอมดอก
นาย พิเศษ มั่นประสงค์
นาย สงกรานต์ พัฒนาดิษฐกุล
นาย อิทธิพล สุริยะพรหม
นาย ชัชนน เทพวงค์
นาย นฤพงศ์ ศักดิ์ทอง
นาย ปวร โปร่งจิตต์
นาย รัตนชัย พูลประโยชน์
นาย เกียรติกําจร รู้ทํานอง
นาย พพรหมเมศร์ ตาแก้ว
นาย จีรพันธ์ วังสิงห์
นาย สุทธิวิ ุฒิ สุคนธ์์พานิิช

หน่วยงาน
วันที่เข้าพัก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา พังงา
โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ พังงา
โรงพยาบาลคลองขลุง กําแพงเพชร
สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาลน้ําปาด อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลตากฟ้า นครสวรรค์
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก
โรงพยาบาลสวรรคโลก สุโขทัย
โรงพยาบาลหล่มสัก เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลบ้านตาก ตาก
โรงพยาบาลภูเพียง น่าน
โรงพยาบาลปางศิลาทอง กําแพงเพชร
สําํ นักั งานสาธารณสุขอํําเภอเมืืองเพชรบุรี เพชรบุรี
โรงพยาบาลศรีนคร สุโขทัย
โรงพยาบาลเชียงกลาง น่าน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ลําพูน
สํานักสารสนเทศทางการแพทย์ กรมการแพทย์
สํานักสารสนเทศทางการแพทย์ กรมการแพทย์
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ น่าน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านป่าคา ตําบลบ้านแก่ง สุโขทัย
โรงพยาบาลทุ่งช้าง น่าน
กองการพยาบาล (กอง พ.) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองการพยาบาล (กอง พ.) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ลําพูน
โรงพยาบาลสามเงา ตาก
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก
โ
ีสังวรสุโขทััย สุโขทััย
โรงพยาบาลศรี
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ลําดับ
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

ชื่อ-สกุล
นาง อังศุมาลิน บัวแก้ว
นาย มนตรี เชื้อไพบูลย์
นาย เกรียงศักดิ์ เวชกุล
นาย ชลทิตย์ ทักท้วง
นาย นพดล วงค์คํา
นาย อภิเชษฐ์ สมควร
นาย ศุภชัย วิศุภกาญจน์
นาย ทินกร อินเทพ
นาย กิตติภพ ยาวิเลิง
นาย ณัฐพงศ์ เครือเทศ
นางสาว ศิรินา ติสระ

หน่วยงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ แพร่
โรงพยาบาลบ้านเขว้า ชัยภูมิ
โรงพยาบาลพบพระ ตาก
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัด ลําพูน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่
โรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัด พิจิตร
โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัด เชียงราย
โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัด เชียงราย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัด พิจิตร
โรงพยาบาลนาหมื่น จังหวัด น่าน
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