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1.1.6. นายพินิจ   แกวสุวรรณะ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

1.1.7. นายดํารง   เศรษฐจินดา นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

1.1.8. นายธานินทร  สิมธาราแกว นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

1.1.9. นายปยภัทร  ชุณหรัศม์ิ นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

1.1.10. นางสาวอุบลวรรณ  สะพู เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

1.1.11. นายศุภชัย  พงศวิไลรัตน เภสัชกรชํานาญการพิเศษ   
โรงพยาบาลบัวใหญ        

กรรมการ 
 

1.1.12. นางพวงเพ็ญ  เพ็ชรภักดี พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 
 

1.1.13. นางมรกต  ภัทรพงศสินธุ นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

1.1.14. นางสิรวัศยา  สายขนุ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

1.1.15. นางรัชดาพร  นิตยกระโทก     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย 

กรรมการ 
 

1.1.16. นายภัทรพงษ  พีรวงษ นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 
 

1.1.17. นายศักดา  รุงอรามศิลป นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 
 

1.1.18. นางสาวฤดีกร  อื้อเศรฐาศักดิ์ นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 
 

1.1.19. นางสาวบุหลัน  เปลีย่นไธสง พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

1.1.20. นางสาวจารุรัตน  บุตรเคียน     นักวิชาการสาธารณสุข 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 
 

1.1.21. นางสาวสุชาดา  ราชอาษา      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

1.1.22. นายสมศักดิ์  เลิศวีระวัฒน นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 
 

1.1.23. นายถาวร  ชูชื่นกลิ่น นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 
 

1.1.24. นางสาวมุกดา สุดงาม นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 
 

1.1.25. นายฉลองชัย... 
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1.1.25. นายฉลองชัย  ทุนดี นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 
 

1.1.26. นางสมจิตนา  โชติปญญา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 
 

1.1.27. นางพิณทิพย  กึนพันธ หัวหนากลุมงานภารกิจสนับสนุนระบบ
เครอืขายบริการ  
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
เขต ๙ นครราชสีมา       

กรรมการ 
 

1.1.2๘. นางเฟองลดา ตัณฑุลกนกรัชต พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ      
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา                                     

กรรมการและ
เลขานุการ 

 

    ๑.๒ คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 

1.2.๑. นายจรัญ   ทองทับ ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุรีรมัย 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

    ประธาน 

1.2.๒. นายสุภโชค  เวชภัณฑเภสัช รองผูอํานวยการฝายการแพทย คนท่ี ๒
โรงพยาบาลบุรีรัมย 
รองผูอํานวยการดานยุทธศาสตรนโยบาย
และแผนงาน 
รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานปฐมภูมิ
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

รองประธาน 

1.2.๓. นายวชิระ  บถพิบูลย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

1.2.4. นางลดาพิชญสมัย  อมัตรวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

1.2.5. นางสาววิภา ศิริสมบูรณ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

1.2.6.  นายชัยวิวัฒน ตุงคะเสรีรักษ นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

1.2.7. นางสาวเอ้ือมพร กาญจนรังสิชัย พยาบาลวิชาชพีเชี่ยวชาญ  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

1.2.8. นางวนิดา   ประดุจจกัราพล พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

1.2.9. นางพวงเพ็ญ เพชรภักดี พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

1.2.10. นายฐานันท ฐานวิเศษ นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

1.2.11. นางสาวสายนาท  พลไชยโย พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ  

กรรมการ 

1.2.12. นางรักรุง... 
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1.2.12. นางรักรุง  ดานภักดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

1.2.13. นางรวงทอง ชาติศร ี พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลภูเขียว 

กรรมการ 

1.2.14. นางไซรงาม ทรัพยคณารักษ
  

พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลจัตุรัส 

กรรมการ 

1.2.15. นางเข็มทอง ตรีเนตรไพบูลย พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลแกงครอ 

กรรมการ 

1.2.16. นางรัชดาพร นิตยกระโทก
  

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 

กรรมการ 

1.2.17. นายวุฒินนัท พันธะเสน นายแพทยเชี่ยวชาญ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย  

กรรมการ 

1.2.18. นางจิรพรรณ จันทวงศ นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

1.2.๑๙. นางสาวลิสา กองเงิน นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

1.2.๒๐. นางศิริรัตน โสตศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

1.2.2๑.  นายสุรเชษฐ  เอ่ียมธนะสินชัย นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

1.2.2๒. นายมงคล   ภูติธนารักษ นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

1.2.2๓. นางสุธาวัลย สัญจรดี พยาบาลวิชาชพีชํานาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

1.2.2๔. นางดรุณี  มานุจาํ  พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลปราสาท 

กรรมการ 

1.2.2๕. นางจันทรศรี ปญญาเดชสกุล พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลรัตนบุรี 

กรรมการ 

1.2.2๖ นางพิณทิพย  กึนพนัธ หัวหนากลุมภารกิจสนับสนุนระบบเครือขาย
บริการ สาํนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เขต ๙ นครราชสีมา 

กรรมการ 

1.2.2๗. นางสายหยุด นพตลุง พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการและ
เลขานุการ 

1.2.2๘. นางสาววิไลพร คําจันทรวงศ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๒.คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาโรคมะเร็ง 
๒.๑. นายสายลักษณ  พิมพเกาะ นายแพทยเชี่ยวชาญ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
   ประธาน 

2.2. นายนาวิน  ขันธรักษา นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

รองประธาน 

2.3. นางลดาพชิสมัย... 
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2.3. นางลดาพชิสมัย  อมัตรวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

2.4. นางธณัศมณฑ  ภาณุพรพงษ      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

2.5. นางทิพวรรณ  ศรีทรมาศ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

2.6. นายณัฏฐ  บุญนิธิ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

2.7. นางกนกพร  อิทธิวิศวกุล นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

2.8. นางสาวณฐมน  ศรีวโิรจนมณี     เภสัชกรชํานาญการ  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

2.9. นายชาญชัย  บุญอยู ผูอํานวยการโรงพยาบาลบัวใหญ 
โรงพยาบาลบัวใหญ 

กรรมการ 

2.10. นางนิโลบล  เสนามาตย พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 
 

2.11. นายสุกิจ  พรหมรับ นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

2.12. นายสามารถ  ภูวไพรศิริศาล นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

กรรมการ 

2.13. นางสาววิมลรัตน  สวาง พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

2.14. นายอนวุัฒน  ศรีวาท ี นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลจัตุรัส 

กรรมการ 
 

2.15. นางศันสนีย  ภัทรศรีวงษชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย 

กรรมการ 

2.16. นางรัชดาพร  นิตยกระโทก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย 

กรรมการ 
 

2.17. นางสาวสุทธิวรรณ  ทองยศ นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย  

กรรมการ 

2.18. นายจิระพล  ตรีศกัดิ์ นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

2.19. นายปาณัสม  ศรีอรอนันต นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

2.20. นางเรวดี  เพ็ญไพบูลยเสถียร    พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพเิศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 
 

2.21. นางอําไพจิตร  รัตนปู พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

2.22. นางสาวสุกัญญา... 
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2.22. นางสาวสุกัญญา  ศรสีงา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

2.23. นางสิริกร  เนตรพระ พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

2.24. นางบุหงา  กุลัตถนาม พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลสุรินทร  

กรรมการ 
 

2.25. นางพิณทิพย  กึนพันธ หัวหนากลุมงานภารกิจสนับสนุนระบบ
เครอืขายบริการ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
เขต ๙ นครราชสีมา 

กรรมการ 

2.26. นางทวีวรรณ  ประเสริฐศิลป         พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการและ
เลขานุการ 

2.27. นางธิยา  นุสายรัมย พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร  

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

      
๓. คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาทารกแรกเกิด 

3.1. นางวิชุลดา เกียรตมิงคล นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

      ประธาน 

3.2. นางนันทนภัส มโหธร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชํานาญการพิเศษ  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

3.3. นางจารุวรรณ   เย็นเสมอ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

3.4. นางจิราพรรณ ภักดีณรงค พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

3.5. นายชูเกียรติ เพิ่มทองชูชัย นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

3.6. นางสาวพิชญา   ถนอมสิงห นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา       

กรรมการ 

3.7. นางสาวสิริลักษณ คุณกมลกาญจน พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

3.8. นางสาวศิรริตัน  เพชรสวุรรณ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

3.9. นางกิจกรณ   ไชยันโต พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

3.10. นางนันทนี  พิทักษวาณิชย พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

กรรมการ 
 

3.11. นางสาวจุฑาทิพย... 



-7- 
 

 

3.11. นางสาวจุฑาทิพย อุดมทรัพย นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

3.12. นายวัชร  สุฐิติวนิช นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ  

กรรมการ 
 

3.13. นางกาญจนา เปส ี พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

3.14. นายอนรุักษ กะรัมย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย 

กรรมการ 
 

3.15. นางอรพรรณ อื่นสุวรรณ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

3.16. นางสาวเคียงขวัญ  อําไพพรรณ นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 
 

3.17. นางเพชรรตัน  กิตติวัฒนสาร นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 
 

3.18. นางรัตนาภรณ ปาลีนิเวศ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

3.19. นางอัฉรา มิตรปราสาท นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 
 

3.20. นางวรรณภา  พิกุลชาคร พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

3.21. นางวราภรณ  ลายสนธ์ิ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

3.22. นางพิณทิพย กีนพันธ หัวหนากลุมงานภารกิจสนับสนุนระบบ 
เครอืขายบริการสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เขต ๙ นครราชสีมา 

กรรมการ 
 

3.23. นางพัชรนิทร ถนอมสิงห นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการและ
เลขานุการ 

3.24. นางกัลยา เปะหม่ืนไวย พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 
๔.คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาอุบัติเหตุ 

4.1. นายสมชัย  อัศวสุดสาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา    ประธาน 
4.2. นายสุนทร  ชินประสาทศักดิ์ นายแพทยเชี่ยวชาญ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
รองประธาน 

4.3. นายบวร  เกียรติมงคล นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รองประธาน 

4.4. นางลดาพิชญสมัย อมัตรวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

4.5. นายไพรัตน  ... 
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4.5. นายไพรัตน  สุขสโมสร  นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

4.6. นายเชิดศักดิ์  แสงศิริทองไชย นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

4.7. นายนภัสถ  รัตนวงศา นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

4.8. นางสาวรชันี  ศิริวัฒน พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

4.9. นางลาวลัย  บุญชื่น พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลปากชองนานา 

กรรมการ 

4.10. นางสาวปานทิพย  รัตนแสง พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 
โรงพยาบาลปกธงชัย 

กรรมการ 

4.11. นางสมพักตร  เหล็กสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

4.12. นางนิภาภรณ  นิรัตนพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสํานกังาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

4.13. นายศุภชัย  ชัยบุตร นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

4.14. นายศันยวิทย  พึงประเสริฐ นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

4.15. นางรักรุง  ดานภักดี พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

4.16. นายวุฒินันท พันธะเสณ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

4.17. นางสาวดาํรัสศิริ  ไพอปุรี นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

4.18. นางนวลทิพย  ธีระเดชากุล  พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

4.19. นางสาวมนพัทธ  สิรพิชัรมณฑ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพเิศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

4.20. นายสอางค  ศานติวรวงศ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลลาํปลายมาศ 

กรรมการ 

4.21. นางมะลิวัลย  สุริยพันตรี พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

4.22. นางศันสนีย  ภัทรศรีวงศไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

4.23. นางจุฑาทิพย  ตอยอด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

4.24. นายวินัย... 
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4.24. นายวินัย  อึงพินิจพงศ นายแพทยเชี่ยวชาญ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

4.25. นางปยะอร รุงธนเกียรติ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

4.26. นางสุทธิดา  วนแสงสกุล พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

4.27. นางพิณทิพย  กึนพันธ หัวหนากลุมงานภารกิจสนับสนุน 
ระบบเครือขายบรกิาร  
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ 
เขต ๙ นครราชสีมา 

กรรมการ 

4.28. นายศุภฤกษ  สัทธาพงศ นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการและ
เลขานุการ 

4.29. นางสาวนิตยา  โรจนทินกร พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

4.30. นางสุชาดา  มีไชยโย พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ            
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

4.31. นางสรภัส  เพชรอรุณ พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ            
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

4.32. นายพรชัย  มโนธรรมสถิต     พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพิเศษ     
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

4.33. นางเทียนทอง บุญยรางกูร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีัมย 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

4.34. นางอนงค  มณศีรี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 
๕.คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

5.1. นางสุวรรณี  เรืองเดช ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวช 
นครราชสีมาราชนครนิทร 

   ประธาน 

5.2. นางนชพร  อิทธิวิศวกุล นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รองประธาน 

5.3. นายมงคล  ศิริเทพทวี นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราช
นครินทร 

รองประธาน 

5.4. นางสาวรุจิวรรณ  สอนสมภาร พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

5.5. นางรุงรัตน  ดอกไมวัฒนา นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

กรรมการ 

5.6. นายการญุพงศ  ... 
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5.6. นายการญุพงศ  ภัทรามรุต นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

5.7. นางภัทรวรรณ  พรรณโพธิ์ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

5.8. นางสาววรากรณ  จัตกุล นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

5.9. นางสาวมะลิวรรณ ออสันเทียะ ซูทาร นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

5.10. นางจุฑามณี  ดุษฎีประเสริฐ
  

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราช
นครินทร 

กรรมการ 

5.11. นางพิมพาภรณ สังขรัศมี นกัจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราช
นครินทร 

กรรมการ 

5.12. นางสาวปราณีต ชุมพุทรา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราช
นครินทร 

กรรมการ 

5.13. นางภัทรานิษฐ   ทองตันไตรย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
ศูนยสุขภาพจิตที่ 9 

กรรมการ 

5.14. นางจุไรวรรณ  ศรีศักดิ์นอก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

5.15. นายสกล  ดานภักดี นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

5.16. นางประภัสสร ผลพรไพบูลย นายแพทยปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

5.17. นางณฐพร ชัยพรมเขียว พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลภูเขียว 

กรรมการ 

5.18. นางวิภาพร  เสตะจันทน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย 

กรรมการ 

5.19. นางสุจินันท  ภัทรไพศาลกิจ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

5.20. นางวันรวี  พิมพรัตน นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

5.21. นายศักดา  เอกัคคตาจิต นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบานดาน 

กรรมการ 

5.22. นางรัศมี  แมนประโคน พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลนาโพธิ ์
 

กรรมการ 

5.23. นางชุมศิลป... 
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5.23. นางชุมศิลป  งามแสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

5.24. นางจุไรรัตน ฤทัยวัฒน นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

5.25. นางสาวชนกานต  นิยมทอง นายแพทยชํานาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

5.26. นายวันชัย วิเศษชาติ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

๕.๒๗. นายพูนชัย  ไตรภูธร หัวหนากลุมงาน  สาํนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เขต ๙ นครราชสีมา 

กรรมการ 

๕.๒๘. นางกังสดาล  จิรอุไรพงศ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราช
นครินทร 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๕.29. นางขวัญเรือน  เสาวภาคยไพบูลย พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๕.30. นางสาวพัชรินทร  บุญเสรมิ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๕.๓๑. นางอภิสลักษณ  ไชยขันธ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๕.32. นางพยอม ตัณฑจรรยา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 
๖.คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan 3 สาขาหลัก 
  ๖.๑ คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาสูติกรรม 

๖.๑.๑. นายจรัญ  ทองทับ ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุรีรมัย 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

    ประธาน 

๖.๑.๒. นายพยุงศักดิ์ หอมวิเศษวงศา นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

รองประธาน 

๖.๑.๓. นายเอกชัย เพียรศรวีัชรา นายแพทยเชี่ยวชาญ  
ผูอํานวยการศนูยอนามัยที่ ๙ 

กรรมการ 

๖.๑.4. นางสุวรรณ ี สมปราชญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๖.๑.5. นายเทพรัตน      บําเพ็ญบุญ นายแพทยเชี่ยวชาญ  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

๖.๑.6. นางอรพรรณ      อัศวกุล นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

๖.๑.7. นางสาวอมต ภูริยะพันธ นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา 

กรรมการ 

๖.๑.8. นางบรรทม... 
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๖.๑.8. นางบรรทม ใจสําราญ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

๖.๑.9. นางศิราณี จามสิงหคํา พยาบาลวิชาชพีชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

๖.๑.10. นางจารนิ ี คูณทวีพันธ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรมัย               

กรรมการ 

๖.๑.๑1. นายอนุรักษ กระรัมย นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรมัย               

กรรมการ 

๖.๑.12. นางจุฑาทิพย  พฤฒิจิระวงศ นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

๖.๑.13. นายอนันต มุงเจริญสันติกุล นายแพทยเชี่ยวชาญ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

๖.๑.14. นางสาวศิรประภา  ตันเตชสาธิต นายแพทย  
โรงพยาบาลบุรีรัมย  

กรรมการ 

๖.๑.15. นางอัจฉรา ศรีสุวพันธ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย  

กรรมการ 

๖.๑.16. นางลักษณวรินทร  ภูระยา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย  

กรรมการ 

๖.๑.17. นางสาวสลักจิต  วรรณโกษิตย นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 

กรรมการ 
 

๖.๑.18. นางจารวุรรณ แทนเสมอ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

๖.๑.๑9. นายอังคาร ตรีนิติ นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

๖.๑.20. นายวรินทร สะอาดยิ่ง นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

๖.๑.๒1. นายณัฐพงษ กานคูณ นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

๖.๑.๒2. นางพรจิต  จันโทภาส พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

๖.๑.๒3. นางกฤษณา  จันทรหอม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

๖.๑.๒4. นางสาวพิริยา ทิวทอง พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

๖.๑.๒5. นางมยุรี ประเสริฐกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

๖.๑.๒6. นางนงเยาว  ศิลปะวัฒนานันท พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

๖.๑.๒7. นางอมรรัตน... 
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๖.๑.๒7. นางอมรรัตน ซองชะยา พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

๖.๑.28. นางพิณทิพย  กึนพันธ หัวหนากลุมภารกิจสนับสนุนระบบเครือขาย
บริการ สาํนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เขต ๙ นครราชสีมา 

กรรมการ 

๖.๑.๒๙. นางสุทธิวรรณ ทองยศ  นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๖.๑.๓๐. นางสาวพิกุล บัณฑิตพานชิชา พยาบาลวิชาชพีชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๖.๑.๓๑. นางจินตนา ฤทธิ์มาก พยาบาลวิชาชพีชํานาญการพเิศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

   
  ๖.๒ คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขากุมารเวชกรรม  

6.๒.1. นายนิพัทธ  สีมาขจร นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

       ประธาน 

6.๒.2. นางสาวศิรริัตน  เพชรสุวรรณ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

6.๒.3. นางคมเนตร  โกณานนท  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

6.๒.4. นางรัชนี  ฉัตรรุง  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

6.๒.5. นางอรพินท  ทองตัน พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

6.๒.6. นายสมศักดิ์  สหสิทธิวัฒน นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลปากชองนานา    

กรรมการ 

6.๒.7. นางสาวปารัช  วิทยนานันท     นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลเทพรัตน 

กรรมการ 
 

6.๒.8. นางนงเยาว  จุลวงษ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลปากชองนานา 

กรรมการ 

6.๒.9. นางสาวพรทิพย  มงคลสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา 

กรรมการ 

6.๒.10. นางสาวสาคร  จรูญฉาย พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา 

กรรมการ 

6.๒.11. นายวัชร  สุฐิตวินิช นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

6.๒.12. นางสาวปรางทิพย  คงสตรี นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 
 

กรรมการ 
 

6.๒.13. นางกาญจนา  เปสี... 
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6.๒.13. นางกาญจนา  เปส ี พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 
 

6.๒.14. นางสุฤดี  ธีระภัทรานันท พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 
 

6.๒.15. นางเพียงเพ็ญ  เดชพร พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 
 

6.๒.16. นางสุรีรัช  บุตรชา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 
 

6.๒.17. นางอรพรรณ  อื่นสุวรรณ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 
 

6.๒.18. นางเพชรรตัน  กิตติวัฒนาสาร นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

6.๒.19. นางสาวจีรชยา  อังกลมเกลียว นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 
 

6.๒.20. นางสาวกนกพร  สขุอนันต      พยาบาลวิชาชพีชํานาญการพเิศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

6.๒.21. นางสุรัตน  วิเศษนคร      พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

6.๒.22. นายปญญา  เหมชะญาติ  นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

6.๒.23. นางสาวพรชลัท อาภรณวิริยะวงศ นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

6.๒.24. นายสมศักดิ์  เลิศวีระวัฒน นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 
 

6.๒.25. นางสาวศิริวรรณ  จิตตไชยวัฒน นายแพทยเชี่ยวชาญ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 
 

6.๒.26. นายมณเทยีร  นรเศรษฐสิงห นายแพทยเชี่ยวชาญ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 
 

6.๒.27. นางสาวสุขุมาล  สิรพิันธนะ นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 
 

6.๒.28. นางอนัญญา  ไทยสูง พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

6.๒.29. นางนเรศินี  หวลระลึก พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 
 

6.๒.30. นางสาวอัญชลี  ลวดเงิน นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลปราสาท  

กรรมการ 

6.๒.31. นางนิภาภรณ  ใจหนึ่ง พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 
 

6.๒.32. นางสาวศิริรัตน  ... 
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6.๒.32. นางสาวศิริรัตน  สุระพรพชิติ   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลปราสาท 

กรรมการ 

6.๒.33. นางพิณทิพย  กึนพันธ หัวหนากลุมภารกิจสนับสนุนระบบเครอืขาย
บริการ  
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
เขต ๙ นครราชสีมา 

กรรมการ 

6.๒.34. นางสาวปวีณา วิจักษณประเสริฐ
  

นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ
เลขานุการ 

6.๒.35. นายจิรรุจน  ชมเชย นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

6.๒.36. นางชุลีพร  แสงบุญเรืองกุล      พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

    
  ๖.๓ คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาออรโธปดิกส 

6.๓.1. นายชัยสิทธิ์  มัทวานนท ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูม ิ
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

    ประธาน 

6.๓.2. นายณรงคศักดิ์  บํารุงถิ่น นายแพทยเชี่ยวชาญ   
โรงพยาบาลชัยภูมิ   

รองประธาน 

6.๓.3. นายสรรัตน  เลอมานวุรรัตน   นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

6.๓.4. นายสุรัตน  สงวิรฬุห นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

กรรมการ 

6.๓.5. นายไพรัตน  สุขสโมสร นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

6.๓.6. นายมนูญ  เลียวนรเศรษฐ  นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

6.๓.7. นางสมพร  เปรื่องพงษ พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

6.๓.8. นายธานินทร  จินดามาตย นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

กรรมการ 

6.๓.9. นางสัญญา  กุลแกว พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

กรรมการ 

6.๓.10. นายไกรวุฒ ิ สุขสนิท  นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

6.๓.11. นายวุฒิชัย  บุญไชยะ นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

6.๓.12. นางนิตยา  ธีรวโิรจน พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย  

กรรมการ 

6.๓.1๓. นายนภดล... 
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6.๓.13. นายนภดล  พิษณุวงศ นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลนางรอง  

กรรมการ 

6.๓.14. นายดํารงคธรรม  โอฬาระชิน นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

6.๓.15. นางสุณี  จิรันดร พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

6.๓.16. นางสาวเพ็ญจันทร  วันแสน พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

6.๓.๑7. นายเชษฐา  ประวาสุข นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลศีขรภูมิ 

กรรมการ 

6.๓.๑๘. นางดอกแกว  สุกใส พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลรัตนบุรี 

กรรมการ 

6.๓.๑๙. นางพิณทิพย  กึนพันธ หัวหนากลุมภารกิจสนับสนุน 
ระบบเครือขายบรกิาร 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
เขต ๙ นครราชสีมา 

กรรมการ 

6.๓.2๐. นายศุภชัย  ชัยบุตร นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ  

กรรมการและ
เลขานุการ 

6.๓.2๑. นางอรสา  ชัยจันดี พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ    

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

      
๗. คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) 

๗.๑. นายโกเมนทร   ทิวทอง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

   ประธาน 

๗.๒. นายวราวุธ  ชื่นตา นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

รองประธาน 

๗.๓. นายสุผล  ตติยนันทพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิมาย 
โรงพยาบาลพิมาย 

กรรมการ 

๗.4. นางสาวนิตยา  โชตินอก นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๗.5. นายจักรพงษ  รวิยะวงศ นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๗.6. นายสิทธิศักดิ์  ปาลละนนัท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๗.7. นายเอนก  มุงออมกลาง นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา         

กรรมการ 

๗.8. นายอนุพงษ  ชาวคอนไชย ผูอํานวยการโรงพยาบาลโนนสูง    
โรงพยาบาลโนนสูง    

กรรมการ 

๗.9. นายพงษพพิัฒน  ... 
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๗.9. นายพงษพิพัฒน  ชุมสีดา สาธารณสุขอําเภอบัวใหญ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวใหญ 

กรรมการ 

๗.10. นายบัณฑิต  วรรณประพันธ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ 
นครราชสีมา 

กรรมการ 

๗.๑1. นายสมภพ  อาจชนะศึก         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ 
นครราชสีมา 

กรรมการ 

๗.๑2. นายสินศักดิ์ชนม  อุนพรมมี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
ศูนยอนามัยที่ ๙ นครราชสีมา 

กรรมการ 

๗.๑3. นายสุเมธ  บุตรดี นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
ศูนยสุขภาพจิตที่ ๙ นครราชสีมา 

กรรมการ 

๗.๑4. รอยตรนีนทธรณ  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตําบลบัลลังค  
อําเภอโนนไทย 

กรรมการ 

๗.15. นายศิริศักดิ์  ปราชญศรีภูมิ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลกุดจิก 

กรรมการ 

๗.16. นางสาวนันทพร  ออนชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

๗.17. นางสาวอภิวรรณ  ดวงมณี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

๗.18. นายเฉิดพันธุ  ภัทรพงศสนิธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหว 
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 

กรรมการ 

๗.19. นายศุภพงศ  ไชยมงคล ผูอํานวยการโรงพยาบาลคอนสาร 
โรงพยาบาลคอนสาร 

กรรมการ 

๗.20. นายนิมิต  จรสัสุริยสกุล สาธารณสุขอําเภอบานเขวา 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานเขวา 

กรรมการ 

๗.๒1. นายสุวรรณ  สาทแกว นายกเทศมนตรีตําบลบานแกง  
อําเภอภูเขียว 

กรรมการ 

๗.๒2. นายสิทธิศักดิ์  เทาธุรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ
ตําบลทุงพระ 

กรรมการ 

๗.23. นางปาริชาติ  เดี่ยวพานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย 

กรรมการ 

๗.24. นางสาวเบญญา  ลวกไธสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย 

กรรมการ 

๗.25. นายยุทธนา  สุริยะ ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานกรวด     
โรงพยาบาลบานกรวด            
                

กรรมการ 

๗.26. นายสนั่น... 
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๗.26. นายสน่ัน  คะรัมย สาธารณสุขอําเภอพุทไธสง 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพุทไธสง                                

กรรมการ 

๗.27. นางศิรินันท  มณีราชกิจ กองสาธารณสขุ เทศบาลเมืองบุรรีัมย กรรมการ 
๗.๒8. นายสุกรี  รัตนประโคน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ

ตําบลดอนอะราง    
กรรมการ 

๗.29. นายจเด็ด  ดียิ่ง ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี 
โรงพยาบาลชุมพลบุร ี

กรรมการ 

๗.30. นางนพรัตน  ตรงศนูย สาธารณสุขอําเภอสนม 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสนม 

กรรมการ 

๗.31. นายบัณฑัต จารัตน นายกองคการบริหารสวนตําบลโชกเหนือ กรรมการ 
๗.32. นางโฉมศรี  ถุนาพรรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลเชื้อเพลิง 
กรรมการ 

๗.๓3. นางพรอนันต  กิตติมั่นคง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานเขตสขุภาพที่ ๙ 

กรรมการ 

๗.34. นางสุภาพรรณ  กิตติวศิษิฎ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ 
เขต ๙ นครราชสีมา   

กรรมการ 

๗.๓5. นายสมชาย วงษพิริยะไพฑูรย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๗.๓6. นายพงษเทพ  ดีเสมอ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร     

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๗.๓7. นายธนะสิทธิ์  ขาวงาม          นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

  
๘. คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาสุขภาพชองปาก 

8.1. นางศิริรัตน     รัศมีโสรัจ ทันตแพทยเชี่ยวชาญ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

   ประธาน 

8.2. นายจีรศักดิ์     ทิพยสุนทรชัย ทันตแพทยเชี่ยวชาญ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย 

รองประธาน 

8.3. นายสุเมธ  กาญจนกระสังข ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

8.4. นายหรินทร      คลายพึ่ง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

8.5. นางสาวกนกพร  เข็มทอง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   

กรรมการ 

8.6. นายประสิทธิ์   แซหอ ทันตแพทยเชี่ยวชาญ         
โรงพยาบาลปากชองนานา  

กรรมการ 

8.7. นายจอนสัน   พิมพิสาร ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลโชคชัย 

กรรมการ 

8.8. นางสาวกันทิมา   ... 
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8.8. นางสาวกันทิมา   เหมพรหมราช ทันตแพทยเชี่ยวชาญ   
ศูนยอนามัยที่ ๙ นครราชสีมา 

กรรมการ 

8.9. นายนิติโชต ิ  นลิกําแหง ทันตแพทยเชี่ยวชาญ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

8.10. นางสาวฐิฏิญา  สิทธิวงศ ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  

กรรมการ 

8.11. นายชัยรัช  ตั้งสงวนนุช ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

8.12. นายอตินาต ธรรมรัชสนุทร ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

กรรมการ 

8.13. นางสาวจิราพร  ชีวาสขุถาวร ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 

กรรมการ 

8.14. นางพัชรนิทร     วีระรกัษเดชา ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

8.15. นางนันทิยา      รัมณยีรัตนากุล ทันตแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

8.16. นายเริงสทิธ์ิ  นามวิชัยศิรกิุล
  

ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลาํปลายมาศ 

กรรมการ 

8.17. นางสาวทัศนีย   ธรรมเริง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบานใหมไชยพจน 

กรรมการ 

8.18. นายรัฐนนท      เนือนสกุล ทันตแพทยชํานาญการ 
โรงพยาบาลบานกรวด 

กรรมการ 

8.19. นายณรงศกัดิ์    บุญเฉลียว ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

8.20. นางสายสมร      สบูแกว ทนัตแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

8.21. นางสมรักษ  รัตนโคตร ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสังขะ 

กรรมการ 

8.22. นางสาวอัษฎา ประเดมิดี ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลลาํดวน 

กรรมการ 

8.23. นางธาสิน ีกังวานศุภพันธ ทันตแพทยชํานาญการ 
โรงพยาบาลปราสาท 

กรรมการ
  

8.24. นายพูนชัย     ไตรภูธร หัวหนากลุมงาน 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เขต 9 

กรรมการ 

8.25. นางเผาพันธุ  จิรวิกรานตกุล
  

เจาพนกังานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย   
 

กรรมการและ 
เลขานุการ 

8.26. นางสุภาวดี  ... 
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8.26. นางสุภาวดี   ศรีทองเพ็ชร เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

8.27. นางวิราภรณ  ธีระชัยไพศาล เจาพนกังานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  

กรรมการและ 
ผูชวยเลขานุการ 

8.28. นางนงลักษญ  ดาวลอย เจาพนักงานทันตสาธารณสขุชํานาญงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

               
9 คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาไต   

9.1. นายนิรุธ  สุวรรณ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

       ประธาน 

9.2. นายวชิระ บถพิบูลย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

9.3. นางสาววิภา อุทยานินทร ผูอํานวยการโรงพยาบาลหวยแถลง 
โรงพยาบาลหวยแถลง 

กรรมการ 

9.4. นางลดาพชิญสมัย  อมัตรวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

9.5. นางธณัศมณฑ  ภาณุพรพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

9.6. นายสมิทธิ  ลัษณะเลขา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

9.7. นางสาววราภรณ เลียวนรเศรษฐ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

9.8. นางสาวพรรณทิพย  ตันติวงษ
  

นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

9.9. นางพรรณทิพยภา จิตติธรรมวัฒน นักโภชนาการชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

9.10. นางสาวสุมาล ี กลึงกลาง พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

กรรมการ 
 

9.11. นางสาวสุวิสาข  ขาวสจีาน นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

9.12. นางสาวสุทธาทพิย  แสนประเสริฐ พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

9.13. นางสาวอรวรรณ  พรหมภักดี พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

9.14. นางนพวรรณ  ทองสงา นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

9.15. นายณฐัวัฒน  กังวานศิรวัธน เภสัชกรปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

๙.๑5. นางณภัทรพร  ... 
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๙.๑6. นางณภัทรพร  ศิรพิรวิวัฒน นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 
 

9.17. นางสาวนิตยา  นาประจักษ นักโภชนาการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

9.18. นายภีมวัจน  วรพัฒน นักกายภาพบําบัด 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

9.19. นายสุพจน  เพ็งที นกัวิชาการคอมพิวเตอร  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

9.20. นางนิโลบล  เสนามาตย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

9.21. นายสัจจะ  ตติยานุพันธวงศ นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 
 

9.22. นางสาวพัฒนี  คาํพิทกัษ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 
 

9.23. นายเอกราช  มีแกว นักวิชาการสาธารณสุข 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรมัย 

กรรมการ 

9.24. นายกมลทรรศน  ชัยมะเรงิ นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

9.25. นางเย็นจิตร  อึงพินิจพงษ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 
 

9.26. นายชัชชัย  ดานสุนทรวงศ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 
 

9.27. นางจริยา  อุปพงษ  พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 
 

9.28. นางกัลยวีร  จันทรทชื่น เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

9.2๙. นางจรรยา  ปองนาน เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

9.30. นางสาวดวงรัตน  ตันรตันานนท นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

9.31. นางสาวนันทนภัส  อิงคะธรรมศกัดิ์   พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 
 

9.32. นางสาวอรุณรัศม  กุนา หัวหนางาน 
สาํนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
เขต ๙ นครราชสีมา   

กรรมการ 

9.3๓. นางภัสสกุญช  เหลื่อมเจริญ   พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ
เลขานุการ 

 
10 คณะกรรมการ... 
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10 คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาตา 

10.1. นายประวีณ  ตัณฑประภา ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากชองนานา 
โรงพยาบาลปากชองนานา 

   ประธาน 

10.2. นายวชิระ บถพิบูลย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

รองประธาน 

10.3. นางสาวนารีรตัน  เกษมสุข นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รองประธาน 

10.4. นางมาลินี ฝายเคนา พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  

กรรมการ 

10.5. นางสาววิภา อุทยานินทร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหวยแถลง 
โรงพยาบาลหวยแถลง  

กรรมการ 

10.6. นางสาวอรสา ผูเรืองเดช พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลครบุรี 

กรรมการ 

10.7. นางสาวศิริภรย จาพันดุง พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ   
โรงพยาบาลดานขุนทด 

กรรมการ 

10.8. นายยงยุทธ ย้ิมกระโทก              สาธารณสุขอําเภอเสิงสาง 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเสิงสาง 
กรรมการ 

10.9. นายสมควร แบงกุศลจิต             สาธารณสุขอําเภอสูงเนิน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสูงเนิน 
กรรมการ 

10.10. นางประทวน คําลาย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพหนองปลิง 

กรรมการ 

10.11. นางพวงเพ็ญ  เพ็ชรภักดี   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

10.12. นางวินิธา  ลักษณากร   นายแพทยชาํนาญการ   
โรงพยาบาลชัยภูมิ  

กรรมการ 

10.13. นางเสาวลักษณ  สิทธิวงศ   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ   
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

10.14. นายเปรมชัย  ธัญญะผลิน   นายแพทยชาํนาญการ   
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

กรรมการ 

10.15. นางราํพึง  ออกประเสริฐ   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ   
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

กรรมการ 

10.16. นางปาริชาติ  เดี่ยวพานชิ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 
กรรมการ 

10.17. นางวิไลพร  คลีกร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 

กรรมการ 

10.18. นางสาวสมประสงค เอ่ียมกลาง พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 
 

กรรมการ 

10.19. นายอภิรักษ... 
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10.19. นายอภิรักษ  ชัยวิรัตนะ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

10.20. นายนิธิดล  อารยะสกุลวงศ นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

10.21. นางดารุณ ี นรารัมย พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ   
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

10.22. นางวิภาวดี  เหลาพนูสุข นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

10.23. นางสาวสยุมพร  พูนมั่น พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

10.24. นางศิรรัิตน  โสตศริิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

10.25. นางสาวณัฐณิชา  ขุมทอง นักวิชาการสาธารณสุข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 
กรรมการ 

10.26. นางสาวพิรุณรัตน  เจียรักสุวรรณ นายแพทยชํานาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

10.27. นางจํานรรจา  เสาวรัจ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

10.28. นางอนงคนาต  มุงสันติ  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

10.29. นางสาวมันตาภรณ อิฐรัตน นายแพทยปฏิบัติการ   
โรงพยาบาลปราสาท 

กรรมการ 

10.30. นางสาวอรุณรัศม  กุนา หัวหนางาน 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
เขต ๙ นครราชสีมา 

กรรมการ 

10.31. นางลดาพิชญสมัย  อมัตรวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการและ
เลขานุการ 

10.32. นางฐิติรัตน  แสงรัศมีเพ็ญ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

10.33. นางปทมา  แจมจํารูญ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

10.34. นายพิเชษฐ  หอสูติสิมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

11.คณะกรรมการ... 
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11.คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาโรคไมตดิตอ 

  11.๑. คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาโรคไมติดตอ (NCD) 

11.๑.๑.  นายดุสิต  ขาํชัยภูมิ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

   ประธาน 

11.1.๒.  นางสาวพรรณทิพย  ตันติวงษ     นายแพทยเชี่ยวชาญ         
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

รองประธาน 

11.1.๓.  นายเอนก  มุงออมกลาง            นายแพทยชาํนาญการพิเศษ   
โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา                  

รองประธาน    

11.1.๔.  นายปญฐวิชญ  มุงสมัครศรีกุล    สาธารณสุขอําเภอภูเขียว    
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ         

รองประธาน  

11.1.๕. นางลดาพิชญสมัย  อมัตรวงศ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

11.1.๖. นางปทมา  แจมจํารูญ              พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ            
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา                 

กรรมการ 

11.1.๗. นายปกรณ  ริมประนาม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา       

กรรมการ 

11.1.๘.  นายฤทธ์ิทา  เลิศคณุลักษณ      นายแพทยเชี่ยวชาญ         
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

กรรมการ 

11.1.๙.  นางสาวเฉลิมพร เตียวศิริมงคล นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

กรรมการ  

11.1.1๐. นางพิมพชนก  ปานทอง           นักกายภาพบําบัดชาํนาญการพิเศษ                      
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

11.1.1๑. นางสาวสิริภัสสร  กําเนิดเพชร    เภสัชกรชํานาญการ         
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

กรรมการ  

11.1.1๒. นางสาวสุณยี  ฟงสูงเนนิ            นักโภชนาการชาํนาญการ      
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   

กรรมการ  

11.1.1๓. นางปรียา  สงวนวงศวิจิตร         พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   

กรรมการ                     

11.1.1๔. นางสาววิภา  อุทยานินทร            ผูอํานวยการโรงพยาบาลหวยแถลง
โรงพยาบาลหวยแถลง   

กรรมการ 

11.1.1๕. นายปติภูมิ  เสตะปุระ             นายแพทยปฏิบัติการ 
ศูนยอนามัยที่ ๙ นครราชสีมา   

กรรมการ 

11.1.1๖. นางสุจิตรา  สุมนนอก              นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
ศูนยอนามัยที่ ๙ นครราชสีมา  
 
 
 

กรรมการ 

11.1.1๗. นางสาวรัฏฐรนิีย... 
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11.1.1๗. นางสาวรัฏฐรนิีย  ธนเศรษฐ        พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ       
สํานักงานควบคุมโรคท่ี ๙ นครราชสีมา                    

กรรมการ 

11.1.1๘. นางศรีรัตน  กวินปณิธาน           พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ              
โรงพยาบาลปากชองนานา  

กรรมการ 

11.1.๑๙. นายคมกริช  ฤทธิ์บุรี                สาธารณสุขอําเภอโนนไทย    
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนไทย 

กรรมการ 

11.1.2๐. นางสาวเกณิกา  หวะสุวรรณ       นักวิเคราะหนโยบาย และแผนชาํนาญการพิเศษ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                         
กรรมการ         

11.1.2๑. นางพรประไพ  ไตรทิพย           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

11.1.2๒. นายสัมพันธ  พรประไพ            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                         

กรรมการ 

11.1.2๓. นายกิตติวิชญ  ชวนินทวิสุทธ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ        

กรรมการ 

11.1.2๔.  นางมรกต  ภัทรพงศสินธุ          นายแพทยชาํนาญการพิเศษ     
โรงพยาบาลชัยภูมิ   

กรรมการ  

11.1.2๕. นางสาวดรุณี  ภาระขันธ           พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ   

กรรมการ 

11.1.2๖.  นางศรญัญา  พันธุทอง          ผูอํานวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค
โรงพยาบาลคอนสวรรค  

กรรมการ 

11.1.2๗. นางสุจิตรา  ภักดิ์จรุง                พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ      
โรงพยาบาลคอนสวรรค   

กรรมการ  

11.1.2๘. นางสาวสุพชิญชญา วัฒนะเลิศเมธา พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ    
รพ.สต.หนองแวง อําเภอหนองบัวแดง  

กรรมการ 

11.1.๒๙. นางศันสนีย  ภัทรศรีวงษชัย       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ    
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย     

กรรมการ 

11.1.3๐. นางสาวเบญญา  ลวกไธสง         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย                        

กรรมการ 

11.1.3๑. นางสาวอภิญญา  อุนบุญเรือน      นักวิชาการสาธารณสุข 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย                    

กรรมการ 

11.1.3๒. นางสาวปรียาภัสสร  ฉัตรเที่ยง   นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย   

กรรมการ  

11.1.3๓. นางสาวพัทธวรรณ  วงษวิจิตรสุข นายแพทยชาํนาญการ     
โรงพยาบาลบุรีรัมย  

กรรมการ 

11.1.3๔. นางเรวดี  เพ็ญไพบูลยเสถียร      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ       
โรงพยาบาลบุรีรัมย  

กรรมการ    

11.1.3๕. นางสาววรรณภรณ  ขัตติยานุวฒัน  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพเิศษ       
โรงพยาบาลบุรีรัมย      
          

กรรมการ 

11.1.3๖. นายศักดา... 
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11.1.3๖. นายศักดา  ชนะหาญ              นายแพทยปฏิบัติการ           
โรงพยาบาลพุทไธสง   

กรรมการ 

11.1.3๗. นางรื่นฤดี  โสชาต ิ                  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลพุทไธสง   

กรรมการ 

11.1.3๘. นางสุรินทร  สีระสูงเนิน              พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ    
รพ.สต.หนองชัยศรี อําเภอหนองหงส  

กรรมการ             

11.1.๓๙. นางศิริรัตน  โสตศิริ                 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร                        

กรรมการ    

11.1.4๐. นางสาวสุดา  ราชอาษา              นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร              

กรรมการ 

11.1.4๑. นางภัสสร  สื่อบรรยงศริิ        นายแพทยเชี่ยวชาญ            
โรงพยาบาลสุรินทร   

กรรมการ 

11.1.4๒. นางสุมาลี  บุญมี                     พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร   

กรรมการ 

11.1.4๓. นางสาววนิดา  ทนกลา             นายแพทยชาํนาญการ           
โรงพยาบาลปราสาท   

กรรมการ 

11.1.4๔. นางสาวศิริลักษณ  ทรงงาม พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลปราสาท 

กรรมการ 

11.1.4๕. นายวุฒชิัย  ถาพรผาด             นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลศีขรภูมิ 

กรรมการ 

11.1.4๖. นางสุภาพ  หมอนมี                 พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลศีขรภูมิ   

กรรมการ 

11.1.4๗. นางสาวสุชาวดี  พฤติพันธพิสุทธ์ิ    พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ          
โรงพยาบาลสังขะ  

กรรมการ 

11.1.4๘. นางสาวนพรัตน  ตรงศูนย          สาธารณสุขอําเภอสนม  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสนม  

กรรมการ 

11.1.๔๙. นางสาวอรุณรัศม  กุนา หัวหนางาน สาํนักงานหลักประกันสขุภาพ
แหงชาติ เขต 9 นครราชสีมา 

กรรมการ 

11.1.5๐. นางสมพักตร  เหล็กสูงเนิน         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ        

กรรมการและ
เลขานุการ 

11.1.5๑. นางสาวกานตพิชชา บุญธรรม      พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  

11.1.5๒. นางนิโลบล  เสนามาตย             พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ         
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

   
  11.๒ คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาโรคไมติดตอ (โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (COPD))  

11.2.1. นายอนุชิต  นิยมปทมะ นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

   ประธาน 

11.2.2. นายนรินทร... 
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11.2.2. นายนรินทร  จินดาเวช นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

รองประธาน 

11.2.3. นางสาวศุภธิดา  วิสสุทพิพัฒนสกุล   เภสชักรชํานาญการ 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  

กรรมการ 

11.2.4. นางสาวดารารัตน  เอกสมบัติชัย นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

11.2.5. นางพิมพชนก  ปานทอง นักกายภาพบําบัดชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

11.2.6. นางนภัสสรณ  รุจนรวีหิรัญ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
หัวหนาหนวยตรวจพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

11.2.7. นางมัณฑนา  ศิลปพันธ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

11.2.8. นางกงจักร  บํารุงเกาะ  พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

11.2.9. นางสาวพนารตัน  เพียงปราชญ นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

11.2.10. นางวันวสิาข  นนทะนํา  เภสชักรชํานาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

11.2.11. นายบุญโชค  โสภา พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูม ิ

กรรมการ 

11.2.12. นางพัชรฉัตร  ภูมิสถาน   พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

11.2.13. นางภัทธีญา  ธนะสุนทร นักกายภาพบําบัด  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

11.2.14. นางนฤมล  ติดชม นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

กรรมการ 

11.2.15. นางสาวอิสรยิาภรณ  เลิศศึกษากุล นักกายภาพบําบัด  
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

กรรมการ 

11.2.16. นางจิราพร  บัวจูม พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลหนองบัวแดง 

กรรมการ 

11.2.17. นางสาวใจทิพย  เชื่องไธสง ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์ 
โรงพยาบาลนาโพธิ์ 

กรรมการ 

11.2.18. นายธัญญวุฒิ  เศรณปีราการ นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

11.2.19. นางวิสารกร  มดทอง พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 
 

กรรมการ 

11.2.20. นายพงศธร... 
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11.2.20. นายพงศธร  ตันตเิสรี นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลหนองกี่  

กรรมการ 

11.2.21. นายศักดา  เอกัคคตาจิต นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลหวยราช 

กรรมการ 

11.2.22. นางสาวพัณทิพา  หวงประโคน นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลหนองหงส 

กรรมการ 

11.2.23. นายสมชัย  อัศวรศัมี นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

11.2.24. นาวสาวจีราวัฒน  แกววินัด นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

11.2.25. นางสาวปยะนาถ  รุจิราวินิจฉัย นายแพทยปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลทาตูม 

กรรมการ 

11.2.26. นายพูนชัย  ไตรภูธร หัวหนากลุมงาน 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ๙ 

กรรมการ 

11.2.27. นางปญญดา  แกวรัตน พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
12. คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาแพทยแผนไทย และการแพทยผสมผสาน 

12.๑. นายสุวิทย   โรจนศักดิ์โสธร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

   ประธาน 

12.๒. นายอนันต   กนกศิลป รักษาการในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ 
(ดานเวชกรรมปองกัน) 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรมัย  

รองประธาน 

12.๓. นางสาวนงนาถ  จวนแจง นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

12.4. นางพัชนี  วีนะสนธิ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

12.5. นางสาวนลิเนตร วีระสมบัติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเนนิ  
โรงพยาบาลสูงเนิน 

กรรมการ 

12.6. นายสมเกียรติ    สอดโคกสูง      ผูอํานวยการโรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 

กรรมการ 

12.7. นางรัตนา   ยอดอานนท นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลหนอง
สาหราย  
เครอืขายโรงพยาบาลปากชองนานา  

กรรมการ 
 

12.8. นายณรงค     เสือบุญ  สาธารณสุขอําเภอเมอืงนครราชสีมา  
สาํนักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
นครราชสีมา 
 

กรรมการ 

12.9. นางสาวพรรณนิดา... 
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12.9. นางสาวพรรณนิดา  สนิสวัสดิ ์ แพทยแผนไทยปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลสีคิ้ว 

กรรมการ 

12.10. นางสาววิมลพันธ  ทนจะโปะ แพทยแผนไทยปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลโนนฝรั่ง   

กรรมการ 

12.11. นางจุไรวรรณ  ศรีศักดิ์นอก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

12.๑2. นายเสถียร    สิทธิเวช
  

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ   
โรงพยาบาลจัตุรัส  

กรรมการ 

12.13. นางเจติยา      รุจนวรา แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

12.14. นายอมรเทพ    พูนทาหวา แพทยแผนไทยปฏิบัติการ   
โรงพยาบาลชัยภูมิ  

กรรมการ 

12.15. นางพนิดา       มากมุษย แพทยแผนไทยปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

กรรมการ 

12.16. นายสันติ       วิริยางกูร      ผูอํานวยการโรงพยาบาลจัตุรสั   
โรงพยาบาลจัตุรัส   

กรรมการ 

12.๑7. นายปรีดา     แยมชยัภูมิ    สาธารณสุขอําเภอหนองบัวแดง   
สาํนักงานสาธารณสุขอําเภอหนองบัวแดง   

กรรมการ 

12.๑8. นายวรินทร   จันละออ เภสัชกรชํานาญการ   
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรมัย   

กรรมการ 

12.19. นายธนัชพงศ  เธียรวุฒิพงศ นายแพทยชาํนาญการพิเศษ   
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

12.20. นายบุญโอม  แกวชนะ ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองก่ี   
โรงพยาบาลหนองกี่   

กรรมการ 

12.21. นายประเสริฐ  วิเศษนคร เภสัชกรชํานาญการ   
โรงพยาบาลคูเมือง  

กรรมการ 

12.22. นายรังสรรค  พนานสุรณ สาธารณสุขอําเภอเมืองบุรีรัมย 
สาํนักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองบุรีรมัย  

กรรมการ 

12.23. นางสาวจันทรดี   ยวกไธสง แพทยแผนไทยปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลบานบัว   

กรรมการ 

12.24. นางสาวพีรญา    ธรรมวัตร แพทยแผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานเขวา  

กรรมการ 

12.25. นายทอง      บุญยศ  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

12.๒6. นางสุทธสินี   เกียรตคุิณรัตน
  

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

12.๒7. นางสาวเอื้องไพร  จันทรชิต เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

12.๒8. นายธนกฤต... 
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12.๒8. นายธนกฤต   งามแสง  แพทยแผนไทย  
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

12.29. นายกิตติศักดิ์    เชื้อสกุลวนิช นายแพทยชาํนาญการพิเศษ   
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

12.30. นายบุญธวี    แปลงดี  แพทยแผนไทยปฏิบัติการ   
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

12.31. นายอภิสรรค   บุญประดับ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพนมดงรัก 
โรงพยาบาลพนมดงรัก 

กรรมการ 
 

12.32. นายธนินทร  อุดมสินานนท เภสชักรชํานาญการ  
โรงพยาบาลกาบเชิง  

กรรมการ 

12.33. นางศุภาพิชญ  สินพัฒนพิบูล แพทยแผนไทยปฏิบัติการ   
โรงพยาบาลกระสัง  

กรรมการ 

12.๓4. นายภัทรเวช   พุฒไิพศาลภิวัฒน แพทยแผนไทย    
โรงพยาบาลพนมดงรัก  

กรรมการ 

12.35. นายโอภาส   วิเศษ สาธารณสุขอําเภอลําดวน   
สาํนักงานสาธารณสุขอําเภอลําดวน   

กรรมการ 

12.๓6. นางสาวพงศผกา  ภัณฑลักษณ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เขต ๙ นครราชสีมา 

กรรมการ 

12.37. นายทัศนัย     ประยรูหงษ เภสชักรเชี่ยวชาญ  
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  

กรรมการและ
เลขานุการ 

12.๓8. นางสาววัลลภา  คงฉันทมิตรกุล เภสัชกรชํานาญการ 
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

12.๓9. นางสาวคํานาง  กาสนิท แพทยแผนไทย  
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

12.40. นางนิลวรรณ    ลายทอง 
  

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 
๑๓. คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาการรบับริจาค และปลูกถายอวัยวะ  

13.1. นายสมชัย อัศวสุดสาคร             ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

    ประธาน 

13.2. นายสุรสิทธิ์  จิตรพิทักษเลิศ        รองผูอํานวยการฝายการแพทย 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา                                                       

รองประธาน 

13.3. นายชัยวิวัฒน  ตุงคะเสรีรักษ        นายแพทยชํานาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

13.4. นายบดินทร  รัตนประสบ นายแพทยชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

กรรมการ 

13.5. นางสาวจินตนา... 
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13.5. นางสาวจินตนา วีระนันท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

13.6. นางนงลักษณ  เภทพอคา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

13.7 นายประเสริฐ  ชัยวิรัตนะ รองผูอํานวยการฝายการแพทย 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

13.8. นายสัจจะ  ตติยานุพันธวงศ       นายแพทยชํานาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

13.9. นายสุรชัย  อาชีวกุลมาศ นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
 โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

13.10. นางมรกต  ภัทรพงศสินธุ นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

13.11. นางสาวพัฒนี  คําพิทักษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

13.12. นายสุภโชค  เวชภัณฑเภสัช        รองผูอํานวยการดานยุทธศาสตรนโยบายและ
แผนงาน 
รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานปฐมภูมิ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

13.13. นายจิรศกัดิ์   ปริวัฒนศักดิ์ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

13.14. นายวุฒนิันท  พันธะเสน นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

13.15. นายรักเกียรติ  ประสงคดี นายแพทยชํานาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

13.16. นายชัชชัย  ดานสุนทรวงศ นายแพทยชํานาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

13.17. นางสาวเอ้ืองฟา  นันทพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

13.18. นางรัตดา  เอ่ียมรัมย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 โรงพยาบาลบุรีรมัย 

กรรมการ 

13.19. นายปกรณ  ตุงคะเสรีรักษ นายแพทยชํานาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

13.20. นางดวงรัตน  ตันรัตนานนท นายแพทยชํานาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

13.21. นายศิวาเมษฐ  แขงเพ็ญแข นายแพทยชํานาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

13.22. นายมงคล  ภูติธนารักษ นายแพทยชํานาญการ   
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

13.23. นายสุรเชษฐ... 
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13.23. นายสุรเชษฐ  เอี่ยมธนะสินชัย นายแพทยชํานาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

13.24. นางปยะอร  รุงธนเกียรติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

13.25. นางอรสิา  ถึกสกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

13.26. นางพิณทิพย  กึนพันธ หัวหนากลุมภารกิจสนับสนุนระบบ
เครอืขายบริการ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เขต ๙ นครราชสีมา 

 กรรมการ 

13.27. นายเชิดศักดิ์  แสงศิริทองไชย นายแพทยชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการและ                                                             
เลขานุการ 

13.28. นางสาววราภรณ เลียวนรเศรษฐ นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 
๑๔. คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาระบบบรกิารใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 

14.1. นายสุรสิทธิ์   จิตรพิทักษเลิศ รองผูอํานวยการฝายการแพทย 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

    ประธาน 

14.2. นายสุชาติ     เจนเกรยีงไกร นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รองประธาน 

14.3. นายสายลักษณ   พิมพเกาะ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รองประธาน 

14.4. นายวชิระ  บถพิบูลย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

14.5. นายทัศนัย ประยูรหงษ              เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา                                              

กรรมการ 

14.6. นายบุญสงค ลี้สุรพลานนท เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

14.7. นายฤทธิ์ทา  เลิศคณุลักษณ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา    

กรรมการ 

14.8. นายอนุชา    เสรีจิตตมิา นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

14.9. นางสาววารุณี  ลิ้มพงศานุรักษ เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

14.10. นางอมรรัตน  แพงไธสง เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   

กรรมการ 

14.11. นางกิตติพร  ธเนศเศรษฐ เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
    

กรรมการ 

14.12. นางสาวปวีณา... 
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14.12. นางสาวปวีณา  คุปพิทยานันท เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   

กรรมการ 

14.13. นางกนกนภา นภาสวัสดิ์          เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลสีคิ้ว 

กรรมการ 

14.14. นายบรรจง  กิติรัตนตระการ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ           
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 9 
นครราชสีมา 

กรรมการ
  

14.15. นางวิลาวัลย  ศรโีพธิ์ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
ศูนยแพทยชุมชนมะคา 

กรรมการ 

14.16. นายดุสิต ขําชัยภูมิ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

14.17. นางเอกสุรีย วงศชัยภูมิ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

14.18. นายชาลี ภูมิฐาน เภสัชกรปฏิบัติการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

14.19. นายสุขสันต รอนณรงค เภสัชกรชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

14.20. นายประเสริฐ  ชัยวิรตันะ รองผูอํานวยการฝายการแพทย   
โรงพยาบาลชัยภูมิ                            

กรรมการ 

14.21. นายฐานันดร  ฐานวเิศษ นายแพทยชาํนาญการ         
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

14.22. นายสามารถ อยูยง เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

14.23. นางสาวธันยากร สตางคพุฒิ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 

กรรมการ 

14.24. นายอรรถเดช ดอนฉิมพลี เภสัชกรชํานาญการ       
โรงพยาบาลจัตุรัส 

กรรมการ 

14.25. นางสุพัตรา วานิชศุภชัย เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลแกงครอ 

กรรมการ 

14.26. นางกนกพร  ชนะคา เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย 

กรรมการ 

14.27. นางสุชีรา  วีระดนยัวงศ เภสัชกรชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย 

กรรมการ 

14.28. นายคณัสนันท  ทิพยจิตติกุล เภสัชกรปฏิบัติการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย 

กรรมการ 

14.29. นายสุรศกัดิ์  อํ่าแกว  นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 
 

กรรมการ 

14.30. นายชัยสิทธิ์... 
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14.30. นายชัยสิทธิ์  วรรณโพธ์ิกลาง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

14.31. นางจารุณ ี  วงศวัฒนาเสถียร เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

14.32. นางปยะนาถ  มูลหา เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลประโคนชัย 

กรรมการ 

14.33. นางสุภารตัน  อรามโสภา เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลคูเมอืง 

กรรมการ 

14.34. นายทอง  บุญยศ                     เภสัชกรชํานาญการพิเศษ    
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร                                  

กรรมการ 
 

14.35. นางสาวภารดี  ปลอดภัย เภสัชกรชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร                                            

กรรมการ 

14.36. นางประชุมพร  บูรณเจริญ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

14.37. นายปกรณ  ตุงคะเสรีรักษ นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

14.38. นางสุนีย    ชยางศ ุ นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

14.39. นางอนงคเนตร  อิทธิปรัชญาบุญ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร                                     

กรรมการ 

14.40. นางพัชฎาพร  เสาทอง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

14.41. นางสุกัญญา  มีศิริ  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ       
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

14.42. นางสาวธัญนนัท  รุงเรือง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ       
โรงพยาบาลจอมพระ 

กรรมการ 

14.43. นางสุภาวิรัศมิ์  ดวงใจ เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลศีขรภูมิ 

กรรมการ 

14.44. นางอริสา  แสงเพ็ง เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลปราสาท 

กรรมการ 

14.45. นางพงษผกา  ภัณฑลักษณ         หัวหนางาน 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
เขต 9 นครราชสีมา 

กรรมการ 

14.46. นางสาวอินทิรา  เอกศักดิ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ      
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา                      

กรรมการและ   
เลขานุการ 

14.47. นางสุทธินี   เรืองสุพนัธ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลโนนสูง 
 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

14.48. นางสาวกนกวรรณ... 
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14.48. นางสาวกนกวรรณ  พรหมพันใจ เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

14.49. นางศุภธิดา  วิสุทพพิัฒนสกุล เภสัชกรชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

  
15. สาขาการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative care) 

15.1. นายสมคิด   สุรยิเลิศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร 
โรงพยาบาลสุรินทร 

   ประธาน 

15.2. นายเฉลียว   สัตตมัย นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร   

รองประธาน 

15.3. นายวชิระ   บถพิบูลย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

15.4. นางสาวนิตยา   โชตินอก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

15.5. นางคนึงนิจ   หุตะวัฒนะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

15.6. นายสายลักษณ    พิมพเกาะ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

15.7. นางสาวนสิิตา นาทประยุทธ นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

15.8. นางเพ็ญศรี  รักวงศ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพเิศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

15.๙. นายภิเษก  วัฒนชัย นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา 

กรรมการ 

15.1๐. นางดารณี  มะลิหวล  พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา 

กรรมการ 

15.1๑. นายอดิศักดิ์  ศรศีภุรางคกุล นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลปากชองนานา 

กรรมการ 

15.1๒. นางพรปวีณ  ถิรไชยนันท พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลปากชองนานา 

กรรมการ 

15.1๓. นางจิตยา      ฤทธิป์ระเสริฐ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลดานขุนทด 

กรรมการ 

15.1๔. นางจีฬาพันธ   รุจอุดมพร พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลสีคิ้ว 

กรรมการ 

15.1๕. นางศรสีุพรรณ นันทไพบูลย พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพเิศษ 
โรงพยาบาลพิมาย 
 
 

กรรมการ 

15.1๖. นางสาวสุทธินี... 
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15.1๖. นางสาวสุทธินี เรืองสุพันธุ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลโนนสูง 

กรรมการ 

15.1๗. นางพวงเพ็ญ เพชรภักดี พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

15.1๘. นายสาธิต กานทอง นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

15.๑๙. นางสาวศศิธร อาจกมล นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลหนองบัวแดง 

กรรมการ 

15.2๐. นายฉัตรชัย  งานไว นายแพทยปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

กรรมการ 

15.2๑. นายโรจนกาล  พานดวงแกว นายแพทยปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลจัตุรัส 

กรรมการ 

15.2๒. นายจิรศกัดิ์ ทําประโยชน นายแพทยปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลแกงครอ 

กรรมการ 

15.2๓. นางศิรมิา โกมารทัต พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

15.2๔. นายพัฒนพงษ  ภักตยิานุวรรตน เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

15.2๕. นางเข็มทอง   ตรเีนตรไพบูลย พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลแกงครอ 

กรรมการ 

15.2๖. นางกัลยาณี เจริญพร  พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลหนองบัวแดง 

กรรมการ 

15.2๗. นางเจริญพร พลนาคู พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลจัตุรัส 

กรรมการ 

15.2๘. นางสาวกุสุมา มิตรมาตร พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

กรรมการ 

15.๒๙. นางวิไลพร คลีกร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย 

กรรมการ 

15.3๐. นายวิธวิน  ฝกเจริญผล นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

15.3๑. นางชมลภัส  กุลสุทธิชัย พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

15.3๒. นางสาวนิสา กิจวัฒนะ   เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

15.3๓. นางวิภาดา บุญตามทัน พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสตกึ 

กรรมการ 

15.3๔. นางกุลวรรณ   พุฒดิาํรง พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลประโคนชัย 

กรรมการ 

15.3๕. นางปทมพร... 
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15.3๕. นางปทมพร อภัยจิตต พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

15.3๖. นางคัดคนัมพร บุญปญญา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลลาํปลายมาศ 

กรรมการ 

๑๕.๓๗. นายธนะสิทธ์ิ  ขาวงาม          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

15.3๘. นายชวลิต   ชยางศุ นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร   

กรรมการ 

15.๓๙. นางผองใส  ฮึกเหิม พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลปราสาท 

กรรมการ 

15.4๐. นางพัชรินทรา  เกียงวัว พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสังขะ 

กรรมการ 

15.4๑. นางสิรินี  จันดาดี พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลรัตนบุรี 

กรรมการ 

15.4๒. นางประสบ  ชาํนาญ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลศรีขรภูมิ 

กรรมการ 

15.4๓. นางสาวรัศมี  บันเทิงใจ นายแพทยปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลทาตูม 

กรรมการ 

15.4๔. นางสาวสุวรรณี  ศรแีกว เภสัชกรปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลทาตูม 

กรรมการ 

15.4๕. นางพัชณภัค  อังกลมเกลียว พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสนม 

กรรมการ 

15.4๖. นางสาวสกุลรัตน    อภัยศรี สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ 
เขต 9 นครราชสีมา 

กรรมการ 

15.4๗. นางรชันก   สิทธิโชติวงศ เภสัชกรชํานาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร   

กรรมการและ
เลขานุการ 

15.4๘. นางธัญยธรณ  เกษรแกว  พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร   

กรรมการและ
เลขานุการ 

15.๔๙. นางอรจิรา   ผลเกิด นกัวิชาการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลสุรินทร    

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  

  
๑๖. คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาศัลยกรรม 

16.1. นายจรัญ  ทองทับ ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุรีรมัย 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

    ประธาน 

16.2. นายนิเดช  กฤตสิน นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

รองประธาน 

16.3. นายพินัย  นิรันดรรุงเรือง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

16.4. นายพัชร... 
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16.4. นายพัชร   ฮอหรินทร นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

16.5. นางสาววรางคณา  คํายิ่ง พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

16.6. นางสาวพรรณกนก  วรวรรฒนนท พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

16.7. นายประเสริฐ  ชัยวิรัตนะ รองผูอํานวยการฝายการแพทย 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

16.8. นายสรุชัย  อาชีวะกุลมาศ นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

16.9. นายสามารถ  ภูวไพรศิริศาล นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลภูเขียว 

กรรมการ 

16.10. นางสาวทศพร  เจรญิจิต นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลแกงครอ 

กรรมการ 

16.11. นายอนุวัตร  สีวาที นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลจัตุรัส 

กรรมการ 

16.12. นางพรทิพย  ชชัวาลธาตรี พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

16.13. นายอนันต  กนกศิลป รักษาการในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ 
(ดานเวชกรรมปองกัน) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย 

กรรมการ 

16.14. นางสาวอุมาพร  สีหะวงษ นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

16.15. นางชลลดา  สุขรัตน พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพเิศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

16.16. นางสาววันเพ็ญ  เสนศูนย พยาบาลวิชาชพีชํานาญการพเิศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

16.17. นายศิวาเมษฐ  แขงเพ็ญแข นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

16.18. นางศิรลิักษณ  ทิมาสาร พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

16.19. นางปยฉัตร   แสนกลา พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

16.20. นายสินชัย  ตันติรัตนานนท ผูอํานวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี  
โรงพยาบาลรัตนบุรี 

กรรมการ 

16.21. นางสาวบุญเตมิ  จันทรหอม พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลรัตนบุรี 
 

กรรมการ 

16.22. นางพิณทิพย... 
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16.22. นางพิณทิพย  กึนพันธ หัวหนากลุมภารกิจสนับสนุนระบบบริการ 
เครอืขายบริการสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติเขต ๙  นครราชสีมา 

กรรมการ 

16.23. นางอนุตรา  นาจําปา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการและ
เลขานุการ 

   
๑๗. คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขายาเสพติด 

๑7.๑. นายสุผล ตติยนันทพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิมาย 
โรงพยาบาลพิมาย 

   ประธาน 

๑7.๒. นางนชพร อิทธิวิศวกุล นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รองประธาน 

๑7.๓. นายสกล ดานภักดี  นายแพทยเชี่ยวชาญ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

รองประธาน 

๑7.๔. นายอนันต กนกศิลป รักษาการในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ  
(ดานเวชกรรมปองกัน) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย 

รองประธาน 

๑7.๕. นายกิตติศกัดิ์ สุรพงษพิวัฒนะ นายแพทยชาํนาญการ  
โรงพยาบาลลสุรนิทร 

รองประธาน 

๑7.๖. นางสจุินันท ภัทรไพศาลกิจ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม)
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

รองประธาน 

๑7.7. นางณชิาณี พันธุงาม นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๑7.8. นางนิชัญญา ศรีเนตร นักวิชาการสาธารณชาํนาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๑7.9. นางสาวนารสิา ศรีพรหม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๑7.10. นายชัยภัทร ธีรชาญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๑7.๑1. นางสาวสาลิกา มาบจะบก พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๑7.๑2. นางดรุณี คุณวัฒนา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลปกธงชัย  

กรรมการ 

๑7.๑3. นางระเบียบ ขาวฉออน พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลโชคชัย  

กรรมการ 

๑7.๑4. นางศิรพิร ชัยศร ี   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีา 
ราชนครินทร 
 

กรรมการ 

๑7.15. นางสมพักตร... 
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๑7.15. นางสมพักตร  เหล็กสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

๑7.๑6. นางหวานใจ  อุปมา     พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ   
โรงพยาบาลแกงครอ  

กรรมการ 

๑7.17. นางสาวรษา รวิสานนท พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลคอนสวรรค  

กรรมการ 

๑7.18. นางพเยาว  ภิรมยไกรภักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตาํบลบานคาย  

กรรมการ 

๑7.19. นางดวงกมล จันทรฤกษ     นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร    

กรรมการ 

17.20. นางนภัสสรณ จันทรเย่ียม พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

17.21. นางสาวพูนสุข เชื่อมชัยตระกูล พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  
โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตาํบลลุมระวี  

กรรมการ 

๑7.22. นางวิมลนันท ธรรมาณิชานนท พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ      
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

๑7.๒3. นางจิราพร   สุจินพรัหม     พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร   

กรรมการ 

๑7.24. นางสงวนจิตร  มณีรัตน     พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ          
โรงพยาบาลปราสาท  

กรรมการ 

๑7.25. นางมนกานติ  จําปาออน    พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ         
โรงพยาบาลบัวเชด  

กรรมการ 

๑7.26. นางสาวิตรี   ดาทอง          พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ   
โรงพยาบาลสนม  

กรรมการ 

๑7.27. นางรศัมี   ศรีศลิา  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสตกึ  

กรรมการ 

๑7.28. นายเรวัต  เทพไทยอํานวย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพุทไธสง  

กรรมการ 

๑7.29. นางสาวณัฏฐกานต เถียรทองศรี พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตาํบลสี่เหลี่ยม
เจริญ  

กรรมการ 

๑7.30. นางรชัดาวัลย สถิตโยธาพิทักษ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสุรินทร 

กรรมการ 

๑7.31. นางสาวจุรีพรรณ  สวัสดิพูน    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปราสาท  

กรรมการ 

๑7.32. นางสาวอาริยา  อุปชิน  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองบุรีรัมย  
 

กรรมการ 

๑7.33. นางดวงสมร... 
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๑7.33. นางดวงสมร  สารรัมย พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลลาํปลายมาศ  

กรรมการ 

 ๑7.34. นางกนกกาญจน ทยาลุสกุล พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลนางรอง  

กรรมการ 

๑7.35. นางโสภิดา  ดาวสดใส พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน 

กรรมการ 

๑7.36. นายอัครพัฒน เตยะราชสกุล นายแพทยปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน 

กรรมการ 

๑7.๓7. นางกนกวรรณ บุญประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน 

กรรมการ 

๑7.๓8. นางจุราพร  ภูมูลนา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน 

กรรมการ 

๑7.๓9. นางแสงเดือน  นิลมณี พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน 

กรรมการ 

๑7.40. นางศศธิร  พรหมดีสาร พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน 

กรรมการ 

๑7.41. นางสุกรรณยา งามชดั พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน 

กรรมการ 

17.42. นายพูนชัย  ไตรภูธร หัวหนากลุมงาน สาํนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เขต ๙ นครราชสีมา 

กรรมการ 

๑7.๔3. นางจรูญศร ีโคมพุดซา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑7.๔4. นางสาวชนากานต แสงกลา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑7.๔5. นายสังคม ลําไธสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑7.๔6. นางวันเพ็ญ ทัดศรี พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑7.๔7. นางสุวรรณา เตยีประสงค พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๑7.๔8. นางสาวสุนิศา โสบกระโทก เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๑7.๔9. นางสาวนิภารัตน รชตภัชกุล พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๑7.50. นางสุภาภรณ หนุนไธสง พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๑7.51. นางกุลนาถ อยูทองออน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๑7.52. นางสาวรักษติยา... 
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๑7.52. นางสาวรักษติยา สุขยานุดิษฐ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

๑7.๕3. นางพะยอม ตัณฑจรรยา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

               
๑๘. คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขาอายุรกรรม 

18.1. นายชัยสิทธิ์  มัทวานนท ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

    ประธาน 

18.2. นางมรกต  ภัทรพงศสินธุ  นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

รองประธาน 

18.3. นายสชุาติ  เจนเกรียงไกร    นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

18.4. นายธนากรณ  อนันตะเศษฐกูล นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

18.5. นายประธี  บุญเบญจเอ้ือ  นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา 

กรรมการ 

18.6. นายพาวุฒิ  เมฆวิชัย นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

18.7. นางรัตนา  แกมกระโทก พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

18.8. นางพิกุล  โกวิทพัฒนา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

18.9. นายมธุรส  ศรีบุดดา สาธารณสุขอําเภอบัวลาย  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวลาย 

กรรมการ 

18.10.  นางอุษณีย  เกียรติกองชูชัย นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

18.11. . นางสาวพนารัตน  เพียงปราชญ นายแพทยชาํนาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

18.12. นางลภิสรา  สวัสดิรกัษ พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

18.13. นางสาวภาวิณี  วงศประสิทธิ์ นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

18.14. นางอรกัญญา  ฟงสูงเนิน พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

18.15. นายสุภโชค  เวชภัณฑเภสัช นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

18.16. นางจิรพรรณ  จันทวงศ นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลนางรอง  

กรรมการ 

18.17. นางเอ่ียมศิริ  ... 
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