
 
 

 

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ที ่921/ ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service plan) 20 สำขำหลัก  
เขตสุขภำพที่ ๙ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 
  ตำมค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ 319/2561 ล ง วั น ที่  2 5  ม ก ร ำ ค ม 
2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ(Service plan) ๒๐ สำขำหลัก เขตสุขภำพที่ ๙ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ แต่เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำน และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
พัฒ นำระบบบ ริก ำรสุ ขภ ำพ  เขตสุ ขภ ำพที่  9  เป็ น ไปอย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง  มี ป ระสิ ท ธิภ ำพยิ่ งขึ้ น                      
จึ งเห็ นควรแต่ งตั้ งคณ ะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุ ขภำพ (Service plan) ๒๐  สำขำหลัก                
เขตสุขภำพที่ ๙ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขึ้นใหม่ โดยให้ยกเลิกค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขที่ 319/2561 ลงวันที่ 25 มกรำคม 2561 
                 ทั้งนี้  เขตสุขภำพที่  ๙ จึงได้ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพในระบบบริกำรสุขภำพ  
(Service plan) 20 สำขำหลัก สอดคล้องตำมนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือรองรับและแก้ไขปัญหำ
สุขภำพให้บรรลุตำมเป้ำหมำยด้วยควำมเรียบร้อยอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชำชนภำยในเขตสุขภำพที่ ๙ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service plan) 
๒๐ สำขำหลัก เขตสุขภำพท่ี ๙ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 
ที่ปรึกษำ ดังนี้ 

1.  นำยไพศำล  ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพท่ี ๙ 
2.  นำยยุทธนำ พูนพำนิช สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพท่ี ๙  

๑. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำหัวใจ และหลอดเลือดสมอง 
สำขำหลอดเลือดสมอง 

1.  นำยจรัญ ทองทับ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบุรีรัมย์ ประธำน 
2.  นำงสำวลิสำ กองเงิน นำยแพทย์ช ำนำญกำร 

โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 
รองประธำน 

3.  นำยวชิระ บถพิบูลย์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.  นำงลดำพิชญ์สมัย   อมัตรวงศ์    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.  นำงสำววิภำ ศิริสมบูรณ์     พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.  นำงผิน สุบงกช   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

 

/7. นำยชัยวิวัฒน ์… 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
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7.  นำยชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์   นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

8.  นำงวนิดำ   ประดุจจักรำพล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.  นำงนวลฉวี    เพ่ิมทองชูชัย    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.  นำงนันท์นภัส กุลธนำนิธินันท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

11.  นำงกนกวรรณ เยื้องกลำง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

12.  นำงพวงเพ็ญ เพ็ชรภักดี   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

13.  นำยฐำนันดร์ ฐำนวิเศษ นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.  นำงสำวสำยนำท พลไชโย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

15.  นำงรักรุ่ง ด่ำนภักด ี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.  นำงไซรงำม ทรัพย์คณำรักษ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

17.  นำงเข็มทอง   ตรีเนตรไพบูลย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

18.  นำงวรรณี ทิพย์มณ ี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

19.  นำงวรวรรณ สืบนุกำรณ์วัฒนำ   นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

20.  นำยวุฒิชัย มัดจุปะ นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

21.  นำยวิทูร มิตรำนันท์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

22.  นำงจิรพรรณ จันทวงศ ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ   
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

23.  นำงสำวสมฤทัย   แก้วมณี   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร      
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

24.  นางศิริรัตน์   โสตสิริ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/25. นายสุรเชษฐ … 
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25.  นายสุรเชษฐ เอ่ียมธนะสินชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

26.  นางสุธาวัลย์ สัญจรดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ     
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

27.   นางสาวยโสธรา เลิศวิจิตรอนันต์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โรงพยาบาลสุรินทร์   

กรรมกำร 

28.  นางดรุณี        มานุจ า   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

29.  นางจันทร์ศรี      ปัญญาเดชสกุล    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

30.  นายสนอง         แสนส าราญ    นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

31.  นางณัฐกฤตา    วุฒิยา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    
โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

32.  นำงพิณทิพย์   กึนพันธ์ หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต ๙  

กรรมกำร 

33.  นำงสำยหยุด นพตลุง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

34.  นำงสำววิไลพร   ค ำจันทร์วงศ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

สำขำหลอดเลือดหัวใจ 
35.  นำยบัญชำ   สุขอนันต์ชัย นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
ประธำน 

36.  นำยวชิระ บถพิบูลย์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

37.  นำงลดำพิชญ์สมัย   อมัตรวงศ ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

38.  นำงศุภธิดำ   วิสุทพิพัฒน์สกุล   เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

39.  นำงสำววิภำ   ศิริสมบูรณ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

40.  นำยพินิจ แก้วสุวรรณะ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

41.  นำยด ำริ    เศรษฐจินดำ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

42.  นำยธำนินทร์ สิมธำรำแก้ว นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

/43. นำยปิยภัทร … 
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43.  นำยปิยภัทร   ชุณหรัศมิ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

44.  นำงสำวอุบลวรรณ สะพู เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

45.  นำงเฟ่ืองลดำ ตัณฑุลกนกรัชต์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

46.  นำงคมคำย สุวรรณพงศ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

47.  นำงสุบงกต สุขจิตต์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

48.  นำยศุภชัย   พงศ์วิไลรัตน์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบัวใหญ่จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

49.  นำงพวงเพ็ญ   เพ็ชรภักด ี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

50.  นำงมรกต   ภัทรพงศ์สินธุ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

51.  นำยทวีลักษณ์ ทวีวงศ์ไพจิตร นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

52.  นำงสิรวัศยำ   คณะสุข พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

53.  นำงนฤมล ติดชม นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

54.  นำงอรรจมำภรณ์ ตระกูลเรืองศร ี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

55.  นำงรัชดำพร   นิตย์กระโทก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

56.  นำยภัทรพงษ ์ พีรวงษ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

57.  นำยศักดำ   รุ่งอร่ำมศิลป์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

58.  นำงสำวฤดีกร   อ้ือเศรฐำศักดิ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

59.  นำงสำวบุหลัน   เปลี่ยนไธสง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

60.  นำงสำวสุชำดำ รำชอำษำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/61. นำงสำวจำรุรัตน์ … 
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61.  นำงสำวจำรุรัตน์   บุตรเคียน นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

62.  นำยสมศักดิ์   เลิศวีระวัฒน์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

63.  นำยถำวร   ชูชื่นกลิ่น นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

64.  นำงสำวมุกดำ สุดงำม นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

65.  นำยฉลองชัย   ทุนด ี นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

66.  นำงสมจิตนำ   โชติปัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

67.  นำงพิณทิพย์ กึนพันธ์ หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
เขต ๙ 

กรรมกำร 

68.  นำยปิติ   นิยมศิริวนิช นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำโรคมะเร็ง 
1.  นำยสำยลักษณ์   พิมพ์เกำะ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
ประธำน 

2.  นำยนำวิน   ขันธรักษำ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

รองประธำน 

3.  นำยชำญชัย   บุญอยู่ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบัวใหญ่ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.  นำงลดำพิชญ์สมัย   อมัตรวงศ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.  นำงธณัศมณฑ์   ภำณุพรพงษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.  นำงทิพวรรณ ศรีทรมำศ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

7.  นำยณัฏฐ์ บุญนิธิ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

8.  นำงกนกพร   อิทธิวิศวกุล นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.  นำงสำวณฐมน   ศรีวิโรจน์มณี เภสัชกรช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.  นำงกรแก้ว สุขวำนิชย์เจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

/11. นำงเพ็ญศรี… 
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11.  นำงเพ็ญศรี รักษ์วงศ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

12.  นำงนิโลบล   เสนำมำตย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

13.  นำยสุกิจ   พรหมรับ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.  นำงสำววิมลรัตน์   สว่ำง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

15.  นำยอนุวัตร ์ สีวำท ี นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.  นำยอนันต์   กนกศิลป์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

17.  นำงศันสนีย์   ภัทรศรีวงษ์ชัย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

18.  นำงรัชดำพร   นิตย์กระโทก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

19.  นำงสำวสุทธิวรรณ ทองยศ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

20.  นำยจิระพล   ตรีศักดิ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

21.  นำงเรวดี   เพ็ญไพบูลย์เสถียร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

22.  นำงอภิญญำ   ชื่นเย็น พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

23.  นำงสำวสุกัญญำ   ศรีสง่ำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

24.  นำยปำณัสม์ ศรีอรอนันต์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

25.  นำงอ ำไพจิตร   รัตนปู พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

26.  นำยพิเจษฎ์ นิยำมรัตนกุลศิริ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

27.  นำงศิริรัตน์ โสตศิริ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

28.  นำยพงศกร   ศรีจันทร์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

29.  นำงสำวสรรพัชร์ ไพรีพินำศ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/30. นำงสำวเบญญำพัชร์ … 
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30.  นำงสำวเบญญำพัชร์  เอ่ียมธนะสินชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

31.  นำงบุหงำ   กุลัตถ์นำม พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

32.  นำงพิณทิพย์   กึนพันธ์ หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
เขต ๙  

กรรมกำร 

33.  นำงทวีวรรณ์ ประเสริฐศิลป์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

34.  นำงธิยำ   นุสำยรัมย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์  

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

35.  นำงสำววรำภรณ์ มะลิวัน นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
1.  นำยศุภฤกษ์   สัทธำพงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
ประธาน 

2.  นำยบวร    เกียรติมงคล นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

3.  นำงลดำพิชญ์สมัย   อมัตรวงศ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.  นำงสำวอรจิรำ อำจหำญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.  นำงกฤชวรรณ บุญฉิมพลี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.  นำยวีระชน    เกลียวกลม เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชนช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

7.  นำงสำวรัชนี   ศิริวัฒน์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

8.  นำงสุมำลี สุขใย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.  นำงมัณฑนำ   ศิลปพันธุ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.  นำงนิภำภรณ์ นิรัตน์พงษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

11.  นำงอคีรำห์ ป้อมสุวรรณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.  นำงสำวภัทรีพันธุ์ ฦำชำ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 
 

/13. นำงรักรุ่ง … 
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13.  นำงรักรุ่ง ด่ำนภักดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 
 

14.  นำยอะที อองจ ำปำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

15.  นำงสำวมนพัทธ์   สิริพัชรมณฑ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

16.  นำงสำวด ำรัสศิริ ไพอุปรี นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

17.  นำยชำยตำ สุจินพรัหม นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมการ 

18.  นำงปิยะอร รุ่งธนเกียรติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมการ 

19.  นำงสุธิดำ   วนแสงสกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมการ 

20.  นำงวำสนำ   เนื้อนุ่ม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมการ 

21.  นำงวำรุณี ชินวงศ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมการ 

22.  นำยศันยวิทย์ พึงประเสริฐ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

23.  นำงเทียนทอง  บุญยรำงกูร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

24.  นำงอนงค์   มณีศรี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

25.  นำงสรภัส เพชรอรุณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร             
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

26.  นำงสำวนิตยำ   โรจน์ทินกร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

27.  นำงสุชำดำ   มีไชยโย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร            
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

28.  นำยพรชัย   มโนธรรมสถิต     พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ     
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำทำรกแรกเกิด 
1.  นำงวิชุลดำ เกียรติมงคล นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
ประธาน 

2.  นำงอรพรรณ อ่ืนสุวรรณ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

/3. นำงจิรำพรรณ … 



- 9 - 

3.  นำงจิรำพรรณ ภักดีณรงค์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4. 
 
 นำงจำรุวรรณ เย็นเสมอ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
กรรมกำร 

5.  นำยชูเกียรติ เพ่ิมทองชูชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

  6.  นำงสำวพิชญำ ถนอมสิงห์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

  7.  นำงคมเนตร โกณำนนท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

  8. 
 
 นำงธิดำรัตน์ สุรัติเมธำพันธุ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
กรรมกำร 

  9.  นำงสำวจุฑำทิพย์ อุดมทรัพย์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

 10.  นำงเรืองศรี ชัยวิรัตนะ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

11.  นำงกำญจนำ เปสี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.  นำยอนุรักษ์ กะรัมย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

13.  นำงสำวเคียงขวัญ อ ำไพพรรณ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.  นำงเพชรรัตน์ กิตติวัฒนสำร นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

15.  นำงรัตนำภรณ์ ปำลีนิเวศ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.  นำงจำรุวรรรณ เย็นเสมอ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

17.  นำงอัจฉรำ มิตรปรำสำท นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

18.  นำงวรรณภำ พิกุลชำคร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.  นำงวรำภรณ์ ลำยสนธิ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

20.  นำงพิณทิพย์ กึนพันธ์ หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
เขต 9  
 

กรรมกำร 

/21. นำงพัชรินทร์ … 
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21.  นำงพัชรินทร์ ถนอมสิงห์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

22.  นำงสำวสิริลักษณ์ คุณกมลกำญจน์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๕. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำปลูกถ่ำยอวัยวะ 
1.  นำยสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ        รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ                                                        
ประธำน 

2.  นำยเชิดศักดิ์   แสงศิริทองไชย นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

3.  นำยชัยวิวัฒน์   ตุงคะเสรีรักษ์        นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.  นำยบดินทร์   รัตนประสบ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.  นำงสุมำลี สุขใย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.  นำงณัฐฐวรินทร ประภัสสรำนนท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

7.  นำยสกล ด่ำนภักดี นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

8.  นำยสัจจะ   ตติยำนุพันธ์วงศ์       นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

9.  นำยสุรชัย   อำชีวกุลมำศ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

10.  นำงสมควร พิรุณทอง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

11.  นำยจิรศักดิ์    ปริวัฒนศักดิ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

12.  นำยวุฒินันท ์ พันธะเสน นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

13.  นำยรักเกียรติ   ประสงค์ด ี นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.  นำยชัชชัย   ด่ำนสุนทรวงศ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

15.  นำงสำวเอ้ืองฟ้ำ   นันทพันธ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.  นำงรัตดำ   เอ่ียมรัมย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 
 

กรรมกำร 

/17. นำยปกรณ์ … 
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17.  นำยปกรณ์   ตุงคะเสรีรักษ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

18.  นำงดวงรัตน์   ตันรัตนำนนท ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.  นำยศิวำเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

20.  นำยมงคล   ภูติธนำรักษ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

21.  นำยสุรเชษฐ์   เอ่ียมธนะสินชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

22.  นำงปิยะอร   รุ่งธนเกียรติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

23.  นำงอริสำ   ถึกสกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

24.  นำงพิณทิพย์   กึนพันธ์ หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
เขต ๙  

กรรมกำร 

25.  นำยกองศิลป์   แวงสันเทียะ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

26.  นำงสำววรำภรณ ์ เลียวนรเศรษฐ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๖. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำสุขภำพจิตและจิตเวช 
1.  นำงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลจิตเวช 

นครรำชสีมำรำชนครินทร์ 
ประธำน 

2.  นำยวชิระ บถพิบูลย์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

3.  นายมงคล ศิริเทพทวี นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา 
ราชนครินทร์ 

กรรมกำร 

4.  นางจุฑามณี   ดุษฏีประเสริฐ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา 
ราชนครินทร์ 

กรรมกำร 

5.  นางพิมพาภรณ์ สังข์รัศม ี นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา 
ราชนครินทร์ 

กรรมกำร 

6.  นางสาวปราณีต ชุ่มพุทรา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา 
ราชนครินทร์ 

กรรมกำร 

/7. นายณภัทร … 
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7.  นายณภัทร   วรากรอมรเดช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา 
ราชนครินทร์ 

กรรมกำร 

8.  นางสมจิตร พ่ีพิมาย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา 
ราชนครินทร์ 

กรรมกำร 

9.  นางสาววลีรัตน ์ รักแต่งาม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

10.  นางชมสินณ์ งามแสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

11.  นางรุ่งรัตน์ ดอกไม้วัฒนา นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

12.  นางสาววรากรณ์ จัตกุล   นักจิตวิทยาช านาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

13.  นางภัทรานิษฐ์ ทองตันไตรย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ 

กรรมกำร 

14.  นางพรเพ็ญ   พันธุ์ศักดิ์ศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

15.  นายสกล   ด่านภักด ี นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.  นางประภัสสร   ผลพรไพบูลย์ นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

17.  นางณฐพร   ชัยพรมเขียว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

18.  นางวิภาพร   เสตะจันทน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

19.  นางสุจินันท์ ภัทรไพศาลกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

20.  นางวันรวี   พิมพ์รัตน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

21.  นางสุภาภรณ์ หนุนไธสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

22.  นายศักดา   เอกัคคตาจิต นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

23.  นางรัศมี แมนประโคน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

กรรมกำร 

/24. นางจุไรรัตน์ … 
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24.  นางจุไรรัตน์ ฤทัยวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

25.  นางสาวชนกานต์ นิยมทอง นายแพทย์ช านาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

26.  นายวันชัย วิเศษชาติ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

27.  นายพูนชัย ไตรภูธร หัวหน้ากลุ่มงาน  
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เขต ๙ 

กรรมกำร 

28.  นางกังสดาล   จิรอุไรพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา 
ราชนครินทร์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

29.  นางลดาพิชญ์สมัย อมัตรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

30.  นางสาวพัทรินทร์ บุญเสริม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

31.  นางอภิสลักษณ์ ไชยขันธุ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

32.  นางพยอม ตัณทจรรยา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๗. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำระบบบริกำรปฐมภูมิและสุขภำพอ ำเภอ 
1.  นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
ประธาน 

๒.  นายสุผล  ตติยนันทพร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ  

รองประธาน 

๓.  นางสาวิตรี   วิษณุโยธิน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

๔.  นางรัตนา   ยอดอานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

๕.  นายอนุพงษ ์ ชาวคอนไชย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโนนสูง 
โรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

๖.  นายคมกริช ฤทธิ์บุรี สาธารณสุขอ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๗.  นายพงษ์พิพัฒน์  ชุ่มสีดา สาธารณสุขอ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๘.  นายกิตต ิ เอ้กระโทก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสิงสาง  

กรรมการ 

/9. นำงประทวน … 
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๙.  นางประทวน ค าลาย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หนองปลิง จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

1๐.  นางสาวนันทพร อ่อนชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

1๑.  นายประมวล   เหล่าสมบัติทวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

1๒.  นางสาวอภิวรรณ ดวงมณี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

1๓.  นายสุภวิทย์ บุญขันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

1๔.  นายบัณฑิต พลแก้ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

1๕.  นายสุกิจ พรหมรับ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

1๖.  นายเฉิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 
 

1๗.  นายศุภพงศ ์ ไชยมงคล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

18.  นางมัลลิกา โยคะสิงห์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

19.  นายสิทธิศักดิ ์ เท่าธุรี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งพระ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

20.  นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์   

กรรมการ 

21.  นางปาริชาติ   เดี่ยวพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์   

กรรมการ 

22.  นางสาวเบญญา ลวกไธสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์   

กรรมการ 

23.  นางสาวเอ้ือมพา   กาญจนรังสิชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ           
โรงพยาบาลบุรีรัมย์   

กรรมการ 

24.  นางจิรพรรณ จันทวงศ ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

กรรมการ 

/25. นำยยุทธนำ … 
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25.  นายยุทธนา   สุริยะ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

26.  นายสนั่น   คะรัมย์ สาธารณสุขอ าเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

27.  นางสาวปนัดดา วนิชาพัชร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบุลาว  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

28.  นายสมชาย วงษ์พิริยะไพฑูรย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

29.  นายธนะสิทธิ์ ขาวงาม          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

30.  นางสาวชูหงส์ มหรรทัศนพงศ ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการ 

๘. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำสุขภำพช่องปำก 
1.  นางศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
ประธาน 

2.  นายจีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

รองประธาน 

3.  นายสุเมธ กาญจน์กระสังข ์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
 

กรรมการ 

31  นายจเด็ด   ดียิ่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

32.  นางนพรัตน์   ตรงศูนย์ สาธารณสุขอ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ กรรมการ 
33.  นางโฉมศรี   ถุนาพรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชื้อเพลิง 
จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

34.  นำยอัษฎำวุธ   สำระสิทธิ์ 
 

หัวหน้ำงำน 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต ๙  

กรรมการ 

35.  นางสาวนิตยา   โชตินอก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  

กรรมการและ 
เลขานุการ 

36.  นายจักรพงษ ์ รวิยะวงศ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

37.  นางสาวณัฐนรี ทางธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙              

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

38.  นายจักรกฤษณ ์ มงคลสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙              

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

/4. นายหรินทร์… 
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4.  นายหรินทร์ คล้ายพึ่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

5.  นางสาวกนกพร    เข็มทอง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

6.  นำยประสิทธิ์ แซ่ห่อ ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยาบาลปากช่องนานา 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

7.  นายจอนสัน พิมพิสาร ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

8.  นางสาวเอ็นดู     จันทร์ทวีทิพย์ ทันตแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

9.  นายนิติโชติ นิลก าแหง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

10.  นางสาวจรัสศรี มัทวานนท์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

11.  นายอตินาต ธรรมรัชสุนทร ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

12.  นางสาวจิราพร        ชีวาสุขถาวร ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

13  นางพัชรินทร์ วีระรักษ์เดชา ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

14.  นางนันทิยา       รัมณีย์รัตนากุล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

15.  นายวัชรินทร์     เทียนศิริวงศ์ศากุล  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

16.  นางสาวทัศนีย์ ธรรมเริง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

17.  นำยรัฐนนท์ เนือนสกุล ทันตแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยาบาลบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

18.  นายณรงศักดิ์ บุญเฉลียว ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

19.  นางสายสมร สบู่แก้ว ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมการ 

20.  นำงธำสินี กังวำนศุภพันธ์ ทันตแพทย์ช านาญการ 
โรงพยำบำลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

/21. นำงสมรักษ์ … 
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21.  นางสมรักษ ์ รัตนโคตร ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยำบำลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

22.  นำงสำวอัษฎำ ประเดิมด ี ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลล ำดวน จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

23.  นางสาวกันทิมา    เหมพรหมราช ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนำมัยที่ ๙  

กรรมการ 

24.  นายพูนชัย ไตรภูธร หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต ๙  

กรรมการ 

25.  นางสาวฐิฏิญา สิทธิวงศ ์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

26.  นางวิราภรณ์ ธีรชัยไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

27.  นางสาวสุภาวดี ศรีทองเพ็ชร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

28.  นางนงลักษญ ์ ดาวลอย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

29.  นางสาวสุกัญญา    ศรีพาโชค นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๙. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำตำ 
1.  นำยประวีณ ตัณฑประภำ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ประธาน 
2.  นำยวชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
รองประธำน 

3.  นำงลดำพิชญ์สมัย อมัตรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

4.  นำงสุวรรณี สมปรำชญ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

5.  นำงผิน สุบงกช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

6.  นำงสำววิภำ ศิริสมบูรณ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

7.  นำงปัทมำ แจ่มจ ำรูญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
 
 
 
 

กรรมการ 

/8. นำยสำยลักษณ์… 
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8.  นำยสำยลักษณ์ พิมพ์เกำะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

9.  นำงโนรี พนมแก่น พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

10.  นำงฐิติรัตน์  แสงรัศมีเพ็ญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

11.  นำงสำวอรสำ ผู้เรืองเดช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

12.  นำงพวงเพ็ญ เพ็ชรภักดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

13.  นำงวินิธำ ลักษณำกร นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมการ 

14.  นำงเสำวลักษณ์ สิทธิวงศ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมการ 

15.  นำงไพรวัลย์ เกลียวศรนีำค พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมการ 

16.  นำยเปรมชัย ธัญญะผลิน นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

17.  นำยเดชวิทย์ ใจประเสริฐ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

18.  นำงร ำพึง ออกประเสริฐ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

19.  นำงปำริชำติ เดี่ยวพำนิช นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

20.  นำงวิไลพร คลีกร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

21.  นำยธีรพงศ์ รองแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

22.  นำงสำวสมประสงค ์ เอ่ียมกลำง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

23.   นำยวิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

24.  นำงดำรุณี นะรำรัมย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

/25. นำงสำววภิำว…ี 
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25.  นำงสำววิภำว ี เหล่ำพูนสุข นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

26.  นำงสยุมพร พูนมั่น พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

27.  นำงศิริรัตน์ แก้วประเสริฐ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

28.  นำงสำวพิรุณรัตน์ เจียรักสุวรรณ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมการ 

29.  นำงสำวชูหงส ์ มหรรทัศนพงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมการ 

30.  นำงสำวผกำมำศ ศรีหะชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปรำสำทจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

31.  นำงรัชดำวัลย ์ สถิโยธำพิทักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

32.  นำงสำวอรุณรัศม์ กุนำ หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
เขต 9  

กรรมการ 

33.  นำงดวงกมล จันทร์ฤกษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

34.  นำงศิริรัตน์ โสตศิริ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

35.  นำงอนงนำต มุ่งสันติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

36.  นำงปัญจพร รว่มทวี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๐. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำไต 
1.  นายปกรณ์   ตุงคะเสรีรักษ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ประธาน 

2.  นายวทัญญ ู พาราพิบูลย์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รองประธำน 

3.  นางลดาพิชญ์สมัย อมัตรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

4.  นางสาวปัทมา เเจ่มจ ารูญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

5.  นางภัสส์กุญช์ เหลื่อมเจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

กรรมกำร 

/6. นำงลลนำ… 
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6.  นางลลนา แร่กาสินธุ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

7.  นางนิโลบล เสนามาตย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

8.  นางสาวกานต์พชิชา บุญธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

9.  
 
 นางวีณา อัจฉรียสุนทร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลชัยภูมิ 
กรรมกำร 

10.  นางวันวิสาข์ นนทะน า เภสัชกรช านาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

11.  นายเอนก หล้าเพราะ นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.  นางเจนสุดา พรมมาบุญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

13.  นายชัชชัย ด่านสุนทรวงศ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.  นายกมลทรรศน์ ชัยมะเริง นายแพทย์ช านาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

15.  นางสาวณัฐวลัญช ์ เกษมลักษณ์ เภสัชกรปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.  นางสาวกุลดา เลียวเสถียรวงศ์ นายแพทย์ช านาญการ  
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

17.  นางสาวใจทิพย์ เชื่อมไธสง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

18.  นายทอง บุญยศ เภสัชกรช านาญพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.   นางดวงกมล จันทร์ฤกษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

20.  นางสุดา รอดอาสา นักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

21.  นางสาวกฤษณา ร้อยศรี นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

22.  นายวรเวช โรจน์จรัสไพศาล นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 
 
 

กรรมกำร 

/23. นางเฉลิมศร…ี 
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36.  นำงสุจิตรำ สุมมนอก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ศูนย์อนำมัยที่ 9 

กรรมกำร 

37.  นำยสมภพ อำจชนะศึก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 9 

กรรมกำร 

38.  นางสาวรัฏฐรินีย ์ ธนเศรษฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 

กรรมกำร 

39. 
 
 นำงสำวกเรณุกำ นำมวงศ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

ศูนย์สุขภำพจิตที่ ๙ 
 
 

กรรมกำร 

23.  นางเฉลิมศรี ยิ่งยงยุทธ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

24.  นางธิติมา ศรีมะเรือง เภสัชช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

25.  นางสาววารุณี ชาติกิจอนันต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

26.  นางรุ้งฟ้า เหล่าอุดมลาภ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

27.  นางสาวกานต์สินี มหรรทัศนะพงษ์ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

28. 
 
 นางสาววรลักษณ์ ไชยปัญญา โภชนากร 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
กรรมกำร 

29.  นางสาวจินตนา ประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

30.  นางกนกรัชต์ เพลินสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

31.  นายส าลี สุขชิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

32.  นางลัดดารัตน์ จันทา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

33.  นางสาวจีรวรรณ์ ประชุมฉลาด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

34.  นางรัชดาวัลย ์ สถิโยธาพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

35.  นางสาวอรุณรัศม ์ กุนา หัวหน้ากลุ่มงาน  
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต ๙                                 

กรรมกำร 

/40. นำยสัจจะ … 
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40.  นายสัจจะ ตติยานุพันธ์ นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 
และเลขำนุกำร 

41.  นางศันสนีย์ ภัทรศรีวงษ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

42.  นางศิริรัตน์ โสตศิริ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

43.  นางสาวสมประสงค์   เอ่ียมกลาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

44.  นางเย็นจิตร์ อ้ึงพินิจพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย์            

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 
1.  นายดุสิต   ข าชัยภูมิ   นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  
ประธำน 

2.  นางสาวพรรณทิพย์   ตันติวงษ ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รองประธำน 

3.  นางลดาพิชญ์สมัย   อมัตรวงศ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

4.  นางปัทมา แจ่มจ ารูญ          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ             
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

5.  นายปกรณ์   ริมประนาม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

6.  นายฤทธิ์ทา   เลิศคุณลักษณ์     นายแพทย์เชี่ยวชาญ          
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา                                              

กรรมกำร 

7. 
 
 นางสาวเฉลิมพร เตียวศิริมงคล นายแพทย์ช านาญการ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา                                              
กรรมกำร 

8.  นางพิมพ์ชนก ปานทอง นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

9.  นางสาวสิริภัสสร ก าเนิดเพชร   เภสัชกรช านาญการ         
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

10.  นางพรรณทิพย์ภา   จิตติธรรมวัฒน์ นักโภชนาการช านาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

11.  นางพัชรี บุญสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

12.  นางกงจักร บ ารุงเกาะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

13. นางปรียา สงวนวงศ์วิจิตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

กรรมกำร 

/14. นางสาววภิา … 
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14.  นางสาววิภา   อุทยานินทร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา  

กรรมกำร 

15.  นางสาวณปภัช รัตนวิชัย          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา  

กรรมกำร 

16.  นายคมกริช ฤทธิ์บุรี              สาธารณสุขอ าเภอโนนไทย    
จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

17.  นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ 

กรรมกำร 

18.  นายปิติภูมิ   เสตะปุระ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
ศูนย์อนามัยที่ ๙  

กรรมกำร 

19.  นางสุจิตรา   สุมนนอก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ
ศูนย์อนามัยที่ ๙  

กรรมกำร 

20.  นางสาวเกณิกา   หวะสุวรรณ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

21.  นางพรประไพ   ไตรทิพย์          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ       

กรรมกำร 

22.  นายสัมพันธ์   พรประไพ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ         

กรรมกำร 

23.  นายนิกร   ระวิวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

24.  นางมรกต   ภัทรพงศ์สินธุ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ      
โรงพยาบาลชัยภูมิ   

กรรมกำร 

25.  นายธนิศศักดิ์   ทวีโคตร            นายแพทย์ช านาญการ      
โรงพยาบาลชัยภูมิ   

กรรมกำร 

26.  นางวัลภา   ชัยนิติกุล              พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ   

กรรมกำร 

27.  นางสาวดรุณี   ภาระขันธ์          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ   

กรรมกำร 

28.  นางศรัญญา พันธุ์ทอง            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

29.  นางสุจิตรา   ภักดิ์จรุง             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

30.  นายอเนก หล้าเพชร               นายแพทย์ช านาญการ      
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ   
จังหวัดชัยภูมิ 
 

กรรมกำร 

/31. นางเจนสุดา… 
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31.  นางเจนสุดา พรมมาบุญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

32.  นายยงยุทธ ยุทธยง               สาธารณสุขอ าเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

33.  นายศรีไพร   ปอสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลโนนทอง จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

34.  นางสาวสุพิชญ์ชญา วัฒนะเลิศเมธา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หนองแวง จังหวัดชัยภูมิ    

กรรมกำร 

35.  นางศันสนีย์   ภัทรศรีวงษ์ชัย      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ                  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

36.  นางรัชดาพร   นิตย์กระโทก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์       

กรรมกำร 

37.  นางสาวเบญญา   ลวกไธสง        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

38.  นางสาวสมประสงค์   เอ่ียมกลาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์        

กรรมกำร 

39.  นางสาวอภิญญา   อุ่นบุญเรือน   นักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

40.  นายคมกริช ศรีชาดา นักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

41.  นางสาวปรียาภัสสร์ ฉัตร์เที่ยง นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

42.  นางสาวอุรชา   อ าไพพิศ          นายแพทย์ช านาญการ     
โรงพยาบาลบุรีรัมย์   

กรรมกำร 

43.  นายอัครวัฒน์ เพียวพงภควัต    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปะค า 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

44.  นางยุคลธร   เธียรวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

45.  นางสุชาดา   จินดาศรี              พยาบาลวิชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์        

กรรมกำร 

46.  นางสาวสุภารัตน์   อร่ามโสภา    เภสัชกรช านาญการ 
โรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  

กรรมกำร 

47.  นางรื่นฤดี   โสชาติ                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์   
 

กรรมกำร 

/48. นายสมชาต…ิ 
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48.  นายสมชาติ โสชาติ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์   

กรรมกำร 

49.  นายทรงเกียรติ   บุญถึง          สาธารณสุขอ าเภอบ้านใหม่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

50.  นางสุรินทร์   สีระสูงเนิน         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หนองชัยศรี จังหวัดบุรีรัมย์   

กรรมกำร 

51.  นางศิริรัตน์   โสตศิริ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

52.  นางสาวสุดา   ราชอาษา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์     

กรรมกำร 

53.  นายศิริพงษ ์ สุภิมารส           เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

54.  นางสาวชัชณัฐกานต์   เกตุค าภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

55.  นางสาวชูหงส์ มหรรทัศนพงศ ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

56.  นายบรรยส ศรีอภิรักษา        นายแพทย์ช านาญการ    
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

57.  นางสุมาลี   บุญมี                  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์   

กรรมกำร 

58.  นางเฉลิมศรี   ยิ่งยงยุทธ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์   

กรรมกำร 

59.  นางสาววนิดา   ทนกล้า           นายแพทย์ช านาญการ           
โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์  

กรรมกำร 

60.  นางสาวศรียุดา   มานุจ า         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โรงพยาบาลปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

61.  นายวุฒิชัย   ถาพรผาด           นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  

กรรมกำร 

62.  นางพงษ์ล้วน   ยืนยาว            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

63.  นางสุพรรณณิพา   สีสลับชัยธร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                                   
โรงพยาบาลท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

64.  นางสาวพัชมณฑ์   สนิทสนม    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์   

กรรมกำร 

65.  นางสาวพรทิพย์   สุมารัตน์      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  
  

กรรมกำร 

/66. นางสาวนพรัตน์  … 
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๑๒. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 
1.  นำยอนุชิต   นิยมปัทมะ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
ประธำน 

2.  นำยนรินทร์   จินดำเวช นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

3.  นำงสำวศุภธิดำ   วิสสุทพิพัฒน์สกุล   เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.  นำงสำวดำรำรัตน์   เอกสมบัติชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.  นำงพิมพ์ชนก   ปำนทอง นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.  นำงปำริชำต คเชนทร์ชำติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

7.  นำงสำวกำนต์พิชชำ บุญธรรม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

8.  นำงพนำรัตน์   เพียงปรำชญ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

9.  นำงสุภำพ แฉ่งเจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

10  นำยพิชัย ลำภเกิด นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

11.  นำงสำวญำดำ ตั้งภำพงษ์ เภสัชกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.  นำงนฤมล   ติดชม นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 
 

กรรมกำร 

66.  นางสาวนพรัตน์   ตรงศูนย์       สาธารณสุขอ าเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

67.  นางสาวอรุณรัศม ์ กุนา หัวหน้ากลุ่มงาน  
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เขต ๙                                 

กรรมกำร 

68.  นางนิภาภรณ์ นิรัตน์พงษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   

กรรมการและ
เลขานุการ 

69.  นางสาวกานต์พิชชา บุญธรรม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ       

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ   

70.  นางนิโลบล   เสนามาตย ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ   

/13. นำงรุ่งกำญจน์... 
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13.  นำงรุ่งกำญจน์ มิตรชื่น พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.  นำงจิรำพร   บัวจูม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

กรรมกำร 

15.  นำยธัญญวุฒิ   เศรณีปรำกำร นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.  นำงวิสำร์กร   มดทอง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

17.  นำงสำวใจทิพย์   เชื่องไธสง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนำโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

18.  นำยพงศธร   ตันติเสรี นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

19.  นำยศักดำ   เอกัคคตำจิต นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบ้ำนด่ำน จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

20.  นำงสำวพัณทิพำ   ห่วงประโคน นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

21.  นำยสมชัย   อัศวรัศม ี นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

22.  นำงสำวจีรำวัฒน์ แก้ววินัด นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

23.  นำงสำวปิยะนำถ   รุจิรำวินิจฉัย นำยแพทย์ปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

24.  นำยพูนชัย   ไตรภูธร หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
เขต ๙ 

กรรมกำร 

25.  นำงปัญญดำ   แก้วรัตน์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ   

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

๑๓. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน 
1.  นำยภูวเดช สุระโคตร นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประธำน 
2.  นำยทอง บุญยศ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
รองประธำน 

3.  นำยทัศนัย ประยูรหงษ ์ เภสัชกรเชี่ยวชำญ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.  นำงสำววัลลภำ คงฉันท์มิตรกุล เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.  นำงสำวนงนำถ จวนแจ้ง นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

/6. นำงพัชนี ... 
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6.  นำงพัชนี   วีนะสนธิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

7.  นำยสมเกียรติ   สอดโคกสูง    ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

8.  นำงสำวพรรณนิดำ สินสวัสดิ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.  นำยณรงค ์ เสือบุญ สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

๑0.  นำงรัตนำ ยอดอำนนท์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

11.  นำงสำววิมลพันธ์ ทนจะโปะ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนฝรั่ง  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

12.  นำงเอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ เภสัชกรเชี่ยวชำญ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 
 

13.  นำงจุไรวรรณ ศรีศักดิ์นอก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.  นำงสำวจีรภำ เพ็ญจันทร์ เภสัชกรปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

15.  นำงเจติยำ   รุจน์วรำ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16. 
 

 นำยสุกิจ พรหมรับ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

17.  นำยอมรเทพ พูนท่ำหว้ำ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

18.  นำยเสถียร สิทธิเวช เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

19.  นำงสำวจิรำวรรณ บ ำเรอกลำง แพทย์แผนไทย 
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

20.  นำงสำวลัดดำวรรณ แสนบุดดำ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

๒1.  นำยรัศมี สมรรถชัย สำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

22.  นำงสำวยุพำรัตน์ แดงสกุล แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 
ต ำบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ 
 

กรรมกำร 

/23. นำยวรินทร์... 
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23.  นำยวรินทร์ จันละออ เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์   

กรรมกำร 

24.  นำงศุภำพิชญ์ สินพัฒนพิบูล แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

25.  นำงสำวอรพรรณ อำญำเมือง แพทย์แผนไทยปฎิบัติกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

26.  นำงสำวชุดำภำ เรืองเดช แพทย์แผนไทย 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

27.  นำยบุญโฮม แก้วชนะ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลล ำปลำยมำศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

28. 
 
 นำยประเสริฐ วิเศษนคร เภสัชกรช ำนำญกำร 

โรงพยำบำลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
กรรมกำร 

29.  นำงสำวสมใจ โจ๊ะประโคน แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

30.  นำยรังสรรค์ พนำนุสรณ์ สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

31.  นำยธำดำ วรรธนปิยะกุล สำธำรณสุขอ ำเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

32.  นำงสำวธัญธำดำ เนียงไธสง แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนยำง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

33.  นำงสำวจันทร์ดี ยวกไธสง แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัว 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

34.  นำงสำวเอ้ืองไพร จันทรชิต เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

35.  นำงสำวเพ็ญผกำ จันทร์กล้ำ แพทย์แผนไทย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

36.  นำยกิตติศักดิ ์ เชื้อสกุลวณิช นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

37.  นำยบุญธวี แปลงดี แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

38.  นำยอภิสรรค์ บุญประดับ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพนมดงรักเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษำ 
จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

39.  นำงวรวรรณ กอปรกิจงำม นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลกำบเชิงจังหวัดสุรินทร์ 
 

กรรมกำร 

/40. นำยธนินทร... 
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40.  นำยธนินทร อุดมสินำนนท ์ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

41.  นำยไพวัลย์ โคศรีสุทธิ์ แพทย์แผนไทยช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

42.  นำงนิภำพร บุญกลอง แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลท่ำตูมจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

43.  นำยสมชำย รักไทย   สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

44.  นำงสำวนริศรำ บุตรใส แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลไผ่  
จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

45.  นำงสำวพงศ์ผกำ ภัณฑลักษณ์ หัวหน้ำงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
เขต ๙  

กรรมกำร 

46.  นำงสุทธสินี เกียรติคุณรัตน์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

47.  นำงสำวค ำนำง กำสนิท แพทย์แผนไทย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

48.  นำงพนิดำ มำกมุษย์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลภักดีชุมพล 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

49.  นำงสำวพีรญำ ธรรมวัตร แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๕0.  นำงนิลวรรณ ลำยทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑4. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำดูแลระยะเปลี่ยนผ่ำนผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 
และกำรดูแลแบบประคับประคอง 
สำขำดูแลระยะเปลี่ยนผ่ำนผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 

1.  นายจรัญ ทองทับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประธำน 
2.  นายไกรวุฒิ สุขสนิท นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
รองประธำน 

3.  นายวชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

4.  นางสาวนิตยา โชตินอก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กรรมกำร 

5.  นางสาวอรจิรา อาจหาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กรรมกำร 

6.  นายสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

/7. นายชัยววิัฒน์ ... 
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7.  นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์ นายแพทย์ช านาญการ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
กรรมกำร 

8.  นางนวลฉวี เพ่ิมทองชูชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
กรรมกำร 

9.  นางพชรพร สุวิชาเชิดช ู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
กรรมกำร 

10.  นายโชคชัย มานะธุระ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

11.  นางสาวดารณี มะลิหวล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 

กรรมกำร 

12.  นางโสภิดา นางโสภิดา นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
โรงพยาบาลพิมายจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

13.  นางสาวนันทพร   อ่อนชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.  นำงสำวอภิวรรณ ดวงมณี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

15.  นำยอรรถวุฒิ เพ็ชรสุริยวงศ ์ นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.  นางจุฑารัตน์   บางแสง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

17.  นางชลนรรจ์ แสนชั่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

18.  นายประสบสุข พุฒาพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ 
โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

19.  นายพุทธา สมัดไชย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

20.  นางกุสุมาย ์ หอมดวง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   
โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

21.  นางมัลลิกา ช่วยคูณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

22.  นายอนันต์ กนกศิลป์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

23.  นายนพดล พิษณุวงษ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

24.  นางนุภาพ แจ้งประจักษ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

กรรมกำร 

/25. นางเอ่ียมศิร ิ... 
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25.  นางเอ่ียมศิร ิ จ าลองกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

26.  นางสาวสมฤทัย แก้วมณี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

27.  นายสมชาย วงศ์พิริยะไพฑูรย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

28.  นายเฉลียว สัตตมัย นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
กรรมกำร 

29.  นางจันทิรา หงส์รพิพัฒน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
กรรมกำร 

30.  นางสาววุฒิกนก วังโน นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
กรรมกำร 

31.  นายมงคล ภูติธนารักษ ์ นายแพทย์ช านาญการ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
กรรมกำร 

32.  นายชายตา สุจินพรัหม นายแพทย์ช านาญการ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
กรรมกำร 

33.  นางสาวศรีสุดา หมั่นเที่ยง นายแพทย์ช านาญการ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
กรรมกำร 

34.  นายสุรเชษฐ์ เอ่ียมธนสินชัย นายแพทย์ช านาญการ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
กรรมกำร 

35.  นางอัปสร สารสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
กรรมกำร 

36.  นางพัชรี ชื่นชมนัก นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 

โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
กรรมกำร 

37.  นำยอัษฎำวุธ 

 
สำระสิทธิ์ 
 

หัวหน้ำงำน 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
เขต ๙  

กรรมกำร 
 

38.  นางนิตยา ธีรวิโรจน ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                  
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

39.  นางสุจิตรา สุขผดุง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
40.  นางจ าเนียร กระออมแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
สำขำดูแลแบบประคับประคอง (Palliative  care) 
1.  นำยประวีณ   ตัณฑะประภา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ประธำน 
2.  นายเฉลียว    สัตตมัย  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
รองประธำน 

/3. นายวชิระ… 

... 
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3.  นายวชิระ   บถพิบูลย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

4.  นางสาวนิตยา   โชตินอก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

5.  นางคะนึงนิจ   หุตะวัฒนะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

6.  นางอัญชัญ เค็มกระโทก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

7.  นายสายลักษณ์   พิมพ์เกาะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

8.  นางสาวนิสิตา   นาทประยุทธ์ นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

9.  นางเพ็ญศรี    รักษ์วงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

10.  นางสาวมุจจรินทร์ อัศวพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

11.  นายภิเษก วัฒนชัย นายแพทย์ช านาญการ  
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 

กรรมการ 

12.  นางดารณี   มะลิหวล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 

กรรมการ 

13.  นายอดิศักดิ์    ศรีศุภรางค์กุล นายแพทย์ช านาญการ  
โรงพยาบาลปากช่องนานา 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

14.  นางพรปวีณ ์ ถิรไชยนันท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลปากช่องนานา 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

15.  นางจิตยา ฤทธิ์ประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

16.  นางจีฬาพันธ์   รุจอุดมพร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

17.  นางศรีสุพรรณ    นันทไพบูลย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

18.  นางสาวสุทธินี เรืองสุพันธุ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

19.  นางศุภรัตน์ ภู่เกิด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

/20. นางจีรภา … 

... 
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20.  นางจีรภา บุญยภากร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หนองขาม จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

21.  นางพวงเพ็ญ      เพชรภักดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

22.  นางสิร์ดาภัทร สรณภ์ัสกุล เภสัชกรปฏิบัติการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

23.  นายสาธิต ก้านทอง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ  

กรรมการ 

24.  นางศิริมา    โกมารทัต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

25.  นายจิตติ พงษ์ศิริ เภสัชกรช านาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

26.  นางศศิธร อาจกมล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

กรรมการ 

27.  นายฉัตรชัย   งานไว นายแพทย์ปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

28.  นางสาวกุสุมา   มิตรมาตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

29.  นายโรจนกาล   พานดวงแก้ว นายแพทย์ปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  

กรรมการ 

30.  นายจิรศักดิ ์ ท าประโยชน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

31.  นางเข็มทอง    ตรีเนตรไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

32.  นางกัลยาณี    เจริญพร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

กรรมการ 

33.  นางเจริญพร   พลนาคู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

34.  นางนิภา   สุทธิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

35.  นางวิไลพร   คลีกร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

36.  นายวิธวิน ฝักเจริญผล นายแพทย์ช านาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

/37. นางชมลภัส… 

... 
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37.  นางชมลภัส กุลสุทธิชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

38.  นางสาวนิสา   กิจวัฒนะ เภสัชกรช านาญการ   
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

39.  นางวิภาดา   บุญตามทัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

40.  นางกุลวรรณ พุฒิด ารง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

41.  นางปทมุพร   อภัยจิตต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

42.  นางคัคนัมพร บุญปัญญา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

43.  นางสาวกมลรัตน์   สุขแสวง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

44.  นางรัชนก    สิทธิโชติวงศ ์ เภสัชกรช านาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการ 

45.  นางณัฐพร   โพธิลุน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

46.  นายเลิศพันธุ์   ทัศนเศรษฐ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

47. นางสาวเจนจิรา อุส่าห์ดี  เภสัชกรปฏิบัติการ   
โรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

48.  นางประสบ   ช านาญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

49.  นางสาวพีระยา   ฤทธิรณ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

50.  นางสาววลัยพร   สาธุดี เภสัชกร    
โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

51.  นางสาวกานดา   พฤกษหอม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

52.  นางรัตนาวดี   ศรีทอง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

53.  นางวุฒิกนก สมแก้ว  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

54.  นางกรวิกา     แก้วสุข  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  

กรรมการ 

55.  นางสารินี จันดาดี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

/56. นางล ายอง … 

... 
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56.  นางล ายอง   กุลไธสง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

57.  นางสาวจินตหรา    สาทิพจันทร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  

กรรมการ 

58.  นางสาวสิริวรรณ พรรณวงษ์ เภสัชกรช านาญการ  
โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

59.  นายกิตติภพ   แจ่มโสภณ นายแพทย์ช านาญการ  
โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

60.  นางสาวพงษ์สุดา   อ่อนอก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

61.  นางสาวสาวิตรี   ศรีสังข์บุญ เภสัชกรปฏิบัติการ   
โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

62.  นายวิศรุต พันธ์แก้ว  นายแพทย์ปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

63.  นางจารุวรรณ ไชยโยธา เภสัชกรปฏิบัติการ   
โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

64.  นางพัชรินทรา เกียงวัว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

65.  นายวิศรุต พันธ์แก้ว  นายแพทย์ปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

66.  นางจารุวรรณ ไชยโยธา เภสัชกรปฏิบัติการ   
โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

67.  นางพัชรินทรา เกียงวัว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

68.  นางสาวณัฐสินีย์ นลินทัศไนย    นายแพทย์ปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

69.  นางสาวนงพรรณ   ลอยทอง เภสัชกรช านาญการ  
โรงพยาบาลจอมพระจังหวัดสุรินทร์  

กรรมการ 

70.  นางทิพาพรรณ   พรหมวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

71.  นายมงคล   เกียรติกวินพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

72.  นางจันทร์เพ็ญ ค าแหง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

73.  นางวิศนีย์ สิรินเสามั่น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

74.  นางสาววชิรญา จ าปาวัน เภสัชกรปฏิบัติการ   
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

/75. นางสาวสุวรรณี... 
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๑5. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำกำรพัฒนำระบบบริกำรเพ่ือใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
1.  นายประวีณ ตัณฑประภา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ประธำน 
2.  นายชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
รองประธำน 

3.  นายวชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

4.  นายทัศนัย   ประยูรหงษ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

5.  นายบุญสงค์   ลี้สุรพลานนท์ เภสัชกรช านาญพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

6.  นางศุภธิดา   วิสุทพิพัฒน์สกุล เภสัชกรช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 

กรรมการ 

75.  นางสาวสุวรรณี สีแก้ว เภสัชกรช านาญการ  
โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

76.  นางสาวนิสา   จ าปาทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

77.  นางสาวรัศม ี บรรเทิงใจ  นายแพทย์ปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

78.  นายประทีป ตลับทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

79.  นายสมพร   เพ็งงาม  เภสัชกรปฏิบัติการ   
โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

80.  นางกันภิรมย์ เอ็นดู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

๘1.  นางปิยาภรณ์ รังษี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

๘2.  นางสาวสกุลรัตน์  อภัยศรี เจ้าหน้าที่อาวุโส 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต ๙ 

กรรมการ 

๘3.  นางธัญยธรณ์ เกษรแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๘4.  นางมนัสกานต์   ซื่อสัตย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๘5.  นางสาวฉัตรกุล   กระจ่างจิตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๘6.  นางสาวอรจิรา   ผลเกิด นักวิชาการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

/7. นางสุภาพร... 
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7.  นางสุภาพร บุตรโคตร เภสัชกรช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

8.  นายจักร ี แก้วค าบ้ง เภสัชกรช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

9.  นางสาวณัชชา ป้องมิตรอมรา เภสัชกรช านาญการ 
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 

กรรมการ 

10.  นางกุลธิดา บรรเทา เภสัชกรช านาญการ  
โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

11.  นางสาวขนิษฐา วัลลีพงษ ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

12.  นางกนกนภา   นภาสวัสดิ ์ เภสัชกรช านาญการ  
โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

13.  นางรุ้งทิวา   เปานิล เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

14.  นายศุภชัย พงศ์วิไลรัตน์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

15.  นางณัฐมา เกิดสุวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

16.  นำยสุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

17. 
 
 นำยสุชำติ เจนเกรียงไกร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
กรรมการ 

18.  นำยทวีชัย     วิษณุโยธิน นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

19.  นำงวิลำวัณย์ ทิพย์มนตรี             นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

20.  นำยสุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

21.  นำยวทัญญ ู พำรำพิบูลย์  นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

22.  นำยอนุสรณ ์ สวัสดี     เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ                                           
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

23.  นำงสำวนงนำถ จวนแจ้ง นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

24.  นำงปำริชำต คเชนทร์ชำติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

กรรมการ 

/25. นำงสำวสุจินดำ ... 
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25.  นำงสำวสุจินดำ ธิติเสรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

26.  นำยสำธิต บัวคล้ำย นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

27.  นำยธงชัย เขมรัตน์ตระกูล นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

28.  นายบรรจง   กิติรัตน์ตระการ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ 

กรรมการ 

29.  นายดุสิต ข าชัยภูม ิ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

30.  นางเอกสุรีย์   วงศ์ชัยภูมิ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

31.  นายสุขสันต์   รอนณรงค์ เภสัชกรช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

32.  นายณรงค์ศักดิ ์ บ ารุงถิ่น     นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมการ 

33.  นำยสุกิจ   พรหมรับ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

34.  นำยพยุงศักดิ ์ สุจิตวัฒน์ศักดิ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

35.  นางจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ นายแพทย์ช านาญพิเศษ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

36.  นายฐานันดร์ ฐานวิเศษ   นายแพทย์ช านาญการ  
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

37.  นายสามารถ   อยู่ยง เภสัชกรช านาญการ    
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

38.  นางสาวสิริรัตน์   ภูมิรัตนประพิณ เภสัชกรช านาญการ   
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

39.  นางกิตติรัตน์   สวัสดิ์รักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

40.  นางวาริน   หาญชนะ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการ 

41.  นำยอมรเทพ พูนท่ำหว้ำ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

42.  นางสาวธันยากร สตางค์พุฒิ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
 

กรรมการ 

/43. นางสาวโอทนี ... 
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43.  นางสาวโอทนี สุวรรณมาลี นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

44.  นางธัญญาพร เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

45.  นางสาวกชกร ทองสุขแก้ง นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 
 

46.  นายอรรถเดช ดอนฉิมพลี เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

47.  นางสาวนิศารัตน์ ศรีไซร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
บ้ำนโกรกกุลำ จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 
 

48.  นายอนันต์ กนกศิลป ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

49.   นางกนกพร   ชนะค้า เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

50.  นางสุชีรา   วีระดนัยวงศ์ เภสัชกรช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

51.  นำยวรินทร์ จันละออ เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์   

กรรมกำร 

52.  นางปิยพร ผลประดับเพ็ชร เภสัชกรปฏิบัติการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

53.  นางสาวเอ้ือมพา   กาญจนรังสิชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ           
โรงพยาบาลบุรีรัมย์   

กรรมการ 

54.  นำยรักเกียรติ   ประสงค์ด ี นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

55.  นายสุรศักดิ์   อ่ าแก้ว นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

56.  นายชัยสิทธิ์   วรรณโพธิ์กลาง เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

57.  นางจารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร เภสัชกรช านาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

58.  นายนรภัทร จิตไธสง เภสัชกรปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

59.  นางสมจิตร จ าปาแดง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

/60. นำงสำวอรพรรณ... 
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60.  นำงสำวอรพรรณ อำญำเมือง แพทย์แผนไทยปฎิบัติกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

61.  นายนพดล พิษณุวงศ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

62.  นางสุภารัตน์ อร่ามโสภา เภสัชกรช านาญการ   
โรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

63.  นางสาวทิชากร เกิดสาย เภสัชกรปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

64.  นางวราภรณ์ วงศ์สุเทพ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโนนสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

65.  นายสินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

66.  นายสมภพ สารวนางกูร รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการ 

67.  นางประชุมพร   บูรณ์เจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ   
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการ 

68.  นายปกรณ์   ตุงคะเสรีรักษ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการ 

69.  นางสุนีย์ ชยางศ ุ นายแพทย์ช านาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการ 

70.  นายณัฐ อารยะพงษ์ นายแพทย์ช านาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการ 

71.  นางอนงค์เนตร   อิทธิปรัชญาบุญ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการ 

72.  นำยบุญธวี แปลงดี แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

73.  นางสุกัญญา   มีศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการ 

74.  นางเสาวรัตน์   ดีแก่ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการ 

75.  นางสาวสิรินนท์ คงสัตยกุล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

76.  นางสาวธัญนันท์ รุ่งเรือง เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

77.   นางสาวสิริวรรณ พรรณวงษ์ เภสัชกรช านาญการ 
โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

78.  นางอริสา   ทุนด ี เภสัชกรช านาญการ 
โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

/79. นำยประเสริฐ ... 
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79.  นายประเสริฐ   อาปัจชิง เภสัชกรช านาญการ 
โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

80.  นางสาวณภัทร   นุตสถาปนา เภสัชกรปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

81.  นายทอง บุญยศ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

82.  นางพัชฎาพร เสาทอง เภสัชกรช านาญการพิเศษ                                           
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

83.  นางสุทธินี เรืองสุพันธ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ                                           
โรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

84.  นางสาวกนกวรรณ พรหมพันใจ เภสัชกรช ำนำญกำร                                           
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

85.  นางสาวภารดี ปลอดภัย เภสัชกรช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

86.  นางเนตรนภา   ตรีนิติ เภสัชกรช านาญการ                                          
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑6. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำศัลยกรรม 
1.  นายจรัญ ทองทับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประธาน 
2. 

 
 นายนิเดช กฤตสิน นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
รองประธาน 

3.  นายพินัย นิรันดร์รุ่งเรือง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

4.  นายพัชร ฮอหรินทร์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

5.  นางศรีประไพ ประสานเนตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 
 

6.  นางประภาพร บุญเพ่ิม พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 
 

7.  นางสาวพรรณชนก วรวรรฒนนท ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

8.  นายสุรชัย อาชีวะกุลมาศ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

9.  นายสามารถ ภูวไพรศิริศาล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 
 

10.  นางสาวพรทิพย์ ชัชวาลราตร ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

11.  นางสาวนริศรา ตันติยาทร นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

/12. นายอนุวัตร์ ... 
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12.  นายอนุวัตร์ สีวาท ี นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 
 

13.  นายอนันต์ กนกศิลป์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.  นายชาญณรงค์ สวนสวรรค ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

15.  นางศิริลักษณ์ ทิมาสาร พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

16.  นางปิยฉัตร แสนกล้า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

17.  นางสาวสุดารัตน์ รับงาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 
 

18.  นายสินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.  นางสาวบุญเติม จันทร์หอม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

20.  นำงพิณทิพย์   กึนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
เขต ๙  

กรรมกำร 
 

21.  นางอนุตรา นาจ าปา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    
โรงพยาบาลบุรีรัมย์                   

กรรมการและ
เลขานุการ 

22.  นางสาวอัญชุลี อาจปรุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                     
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑7. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำยำเสพติด 
1.  นายวชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
ประธำน 

2.  นายอนันต์ กนกศิลป์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

๓.  นายมงคล ศิริเทพทวี นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำ 
รำชนครินทร์ 

รองประธำน 

4.  นายเกียรติศักดิ ์ ปลัดกอง  นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

รองประธำน 

5.  นายกิตติศักดิ ์ สุรพงษ์พิวัฒนะ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

รองประธำน 

6.  นางสาวสาลิกา มาบจะบก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

/7. นายชัยภัทร ... 
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7.  นายชัยภัทร ธีรชาญไชย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

8.  นางนิชัญญา ศรีเนตร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

9.  นางพิมพ์จิตต์ ทันประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

10.  นางนริศรา ค าเกาะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

11.  นางสาวปิยะพร จันทร์ศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

12.  นางสาวนาริสา ศรีพรหม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

13.  นายนภดล กมลกลาง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

14.  นางอารีย์ เชื้อเดช ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

15.  นางอรณุช บาดกลาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

16.  นางระเบียบ ขาวฉะอ้อน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

17.  นางดรุณ ี คุณวัฒนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

18.  นายนครินทร์ ชุนงาม นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

19.  นายสุริยา ค้าสบาย  สาธารณสุขอ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

20.  นางปิยะนุช วิเศษกลิ่น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลบ้านใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

21.  นายเลอพงษ ์ ทองบุญเหลือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
พังเทียม จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

22.  นางนิภาภรณ์ นิรัตน์พงษ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

23.  นางผกามาศ   สุฐิติวนิช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

24.  นางหวานใจ    อุปมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

/25. นางวราภรณ์ ... 
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25.  นางวราภรณ์ สระประทุม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

26.  นางสินีนุช      สมรรถชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

27.  นางประณีต   ทวีลาภ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

28.  นายนภิวัฒน์ โคตรแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

29.  นายสาคิด   ปัญญายิ่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลกวางโจน จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

30.  นายจตุพร   เลิศฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

31.  นางมลิวรรณ พิทักษ์ชาติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หนองหลอด จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

32.  นางสุจินันท์ ภัทรไพศาลกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

33.  นางกนกกาญจน ์ ทยาลุสกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

34.  นางรัศมี    ศรีศิลา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

35.    นางรุ่งรัตน์   ดอกไม้วัฒนา นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

36.  นางดวงสมร   สารรัมย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

37.  นางสาวอาริยา อุปชิน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

38.  นายเรวัต   เทพไทยอ านวย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพุทไธสง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

39.  นางสาวณัฏฐกานต ์ เถียรทองศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
สี่เหลี่ยมเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

/40. นายสินชัย... 
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49.   นำงนิภำ แสนโยธำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

50.  นางเบญจมาศ  ยาเงิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยำบำลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
กรรมกำร 

51.  น.ส.พิมพ์กาญจน ์ หาญพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยำบำลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
กรรมกำร 

52.  นางอารีรัตน์ มาลีหวล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยำบำลท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

53.  นางมนทกานติ   จ าปาอ่อน                 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

54.  นายลิขิต   แนบทางดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

55.  นางศิริภรณ ์ ชัยศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา 
ราชนครินทร์ 

กรรมกำร 

56.  นายอดิศร  รักสกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา 
ราชนครินทร์ 
 

กรรมกำร 

40.  นายสินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

41.  นายเอกรัตน์ แสงศิริรักษ์ นายแพทย์ช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

42.  นายกิตติภพ แจ่มโสภณ นายแพทย์ช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

43.  นางสาวจารุรัตน์   บุตะเคียน           นักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

44.  นางสาวรักษ์ติยา สุขยานุดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

45.  นางพภัสสรณ์ จันทร์เยี่ยม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

46.  นางอารีย์ อรุณเกียรติพงศา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

47.  นางรุ่งนภา นิลประภา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

48.  นางธัญวลัย มงคลเคหา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/57. นายอัครพัฒน์... 
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57.  นายอัครพัฒน์ เตยะราชสกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 

กรรมกำร 

58.  นางโสภิดา   ดาวสดใส พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 

กรรมกำร 

59.  นางกนกวรรณ บุญประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 

กรรมกำร 

๖0.  นางจุราพร   ภูมูลนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 

กรรมกำร 

61.  นางแสงเดือน   นิลมณี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 

กรรมกำร 

62.  นางศศิธร พรหมดีสาร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 

กรรมกำร 

63.  นางสุกรรณ์ยา  งามชัด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 

กรรมกำร 

64.  นางลดาพิชญ์สมัย อมัตรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

65.  นางจรูญศรี โคมพุดซา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

66.  นางสาวสุนิศา โสบกระโทก เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

67.  นางสาวชนากานต์ แสงกล้า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

68.  นางสาวนิภารัตน์ รชตภัชกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

69. นายสังคม ล าไธสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

70. นางสุภาภรณ์ หนุนไธสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

71.  นางกุลนาถ  อยู่ทองอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

72.  นางวันเพ็ญ ทัศศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑8. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำอำยุรกรรม 
1.  นำงมรกต ภัทรพงศ์สินธุ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

โรงพยำบำลชัยภูมิ 
ประธำน 

2.  นำยสุชำติ   เจนเกรียงไกร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
 

รองประธำน 

/3. นำยธนำกรณ.์.. 
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3.  นำยธนำกรณ ์ อนันตะเศรษฐกูล นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.  นำยพำวุฒิ   เมฆวิชัย นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.  นำงปำริชำต คเชนทร์ชำติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.  นำงสมพร สุรวัฒนกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

7.  นำยประธี บุญเบญจเอื้อ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

8.  นำยมธุรส   ศรีบุดดำ สำธำรณสุขอ ำเภอบัวลำย  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.  นำงอุษณีย์ เกียรติก้องชูชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

10.  นำงสำวพนำรัตน์   เพียงปรำชญ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

11.  นำยทวีลักษณ์    ทวีวงศ์ไพจิตร  นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.  นำงสุภำวดี  ภัทรสัจจะธรรม  นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

1๓.  นำงลภิสรำ   สวัสดิรักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

1๔.  นำงสำวภำวิณี วงศ์ประสิทธิ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

1๕  นำงอรกัญญำ   ฟังสูงเนิน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

1๖.  นำงจิรพรรณ จันทวงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์  

กรรมกำร 

17.  นำงเอ่ียมศิร ิ จ ำลองกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

18.  นำยพิชัย   ชำติกิจอนันต์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.  นำงสุนีย์ ชยำงศ ุ  นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

20.  นำงสำวจีรวัฒน์ แก้ววินัด นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

21.  นำงจันทนำ แพงบุดดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์  

กรรมกำร 

/22. นำยบัลลังก์ ... 
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22.  นำยบัลลังก์   ปรึกษำดี นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

23.  นำงวรวรรณ กอปรกิจงำม นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลกำบเชิง  จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

24.  นำงสำวอรุณรัศม ์ กุนำ หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
เขต ๙ 

กรรมกำร 

25.  นำยถิรชำติ   เสวตำนนท์   นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

26.  นำงลภิสรำ สวัสดิ์รักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

19. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำแม่และเด็ก 
   สำขำแม ่

1.  นายจรัญ ทองทับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์     ประธำน 
2.  นายพยุงศักดิ ์ หอมวิเศษวงศา นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์     
รองประธำน 

3.  นายสุผล ตติยนันทพร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

4.  นางสุวรรณี สมปราชญ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

5.  นางนงเยาว์ สุวานิช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

6.  นางจิราพรรณ ภักดีณรงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

7.  นางภคมน สุนทราเมธากร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

8.  นางสาวสาวิตรี วารี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมกำร 

9.  นายอุดม วงศ์วัฒนฤกษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

10.  นายเทพรัตน์ บ าเพ็ญบุญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

11.  นางสุรีพร กัฬหะสุต พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

12.  นางบรรทม ใจส าราญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

/13. นางกรรณิการ์... 
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13.  นางกรรณิการ์ สุนทรเมือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

14.  นางศิราณ ี จามสิงห์ค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

15.  นางสาวอภิญญา   อภัยฤทธิรงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.  นางธิดารัตน์ สุรัติเมธาพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  

กรรมกำร 

17.  นางจุฑาทิพย์   พฤฒิจิระวงศ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

18.  นายณัฐพงษ ์ ก้านคูณ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

19.  นางมยุรี   ประเสริฐกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

20.  นางสาวกิติพร กางการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

21.  นายอนันต์ มุ่งเจริญสันติกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

22.  นางอัจฉรา ศรีสุวพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ    
โรงพยาบาลบุรีรัมย์   

กรรมกำร 

23.  นางสาวพิกุล บัณฑิตพานิชชา พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

24.  นางจินตนา ฤทธิ์มาก  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย์     

กรรมกำร 

25.  นางลักษณวรินทร ภู่ระย้า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์     

กรรมกำร 

26.  นางอรุณ ี การศุภกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

27.  นางระวีวัฒน์ นุมานิต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

28.  นางจารุวรรณ เย็นเสมอ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

29.  นายอังคาร ตรีนิติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

30.  นางเพียงฤทัย ริรัตนพงษ์ นายแพทย์ช านาญการ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
กรรมกำร 

31.  นางพรจิต จันโทภาส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/32. นางวัชรีบุตร... 
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32.  นางวัชรีบุตร ตั้งศักดิ์ประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

33.  นางมานิตา สิทธิพรมมา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

34.  นางกฤษณา จันทร์หอม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

35.  นางรุ้งนภา ปรากฏรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

36.  นางสาวสงวน ลักษณ ์ สิงคเสลิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

37.   นางสาวพิริยา ทิวทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
กรรมกำร 

38.  นางสาวศิรประภา ตันเตชสาธิต นายแพทย์ปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
39.  นางสาวสุภาวดี เหลืองขวัญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุกำร 
40.  นางสุธาทิพย์ ไผ่แก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุกำร 
สำขำเด็ก 
41.  นายจรัญ ทองทับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประธำน 
42.  นางอรพรรณ อ่ืนสุวรรณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
รองประธำน 

43.  นางนิตยา วิษณุโยธิน นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

44.  นางสาวปวีณา วิจักษณ์ประเสริฐ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

45.  นางคมเนตร โกณานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

46.  นางอรพินท ์ ทองตัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

47.  นางธิดารัตน์   สุรัติเมธาพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

48.  นางเรืองศรี   ชัยวิรัตนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ   
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

49.  นางเพียงเพ็ญ เดชพร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โรงพยาบาลชัยภูมิ 
 
 

กรรมกำร 

/50. นางสาวดวงใจ... 
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50.  นางสาวดวงใจ ขึ้นนกขุ้ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

51.  นางสาวนฤมล บ าเพ็ญเกียรติกุล นายแพทย์ช านาญการ   
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

52.  นางสาวผการัตน์ แสงกล้า นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

53.  นางศิริวรรณ จิตต์ไชยวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

54.  นางสาวสุขุมาล ศิริพันธนะ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

55.  นางอนัญญา ไทยสูง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

56.  นางนเรศิณ ี หวลระลึก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

57.  นางสาวฐิติรัตน์ อินทนูจิตร เภสัชกรปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

58.  นางนิภาภรณ์ ใจหนึ่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

59.  นางสาวกนกพร สุขอนันต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

60.  นางสุรัตน์ วิเศษนคร พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒0. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำออร์โธปิดิกส์ 
1.  นายณรงค์ศักดิ ์ บ ารุงถิ่น     นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

โรงพยำบำลชัยภูมิ 
ประธำน 

2.  นายศุภชัย ชัยบุตร            นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

รองประธำน 

3.  นายไพรัตน์ สุขสโมสร       นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.  นายมนูญ เลียวนรเศรษฐ   นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.  นายวีระ สุดประเสริฐ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.  นายวัชระ กระแสตานนท์     นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
 
 

กรรมกำร 

/7. นางกมลวรรณ... 



- 53 - 

7.  นางกมลวรรณ รวยสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

8.  นางสมพร เปรื่องพงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.  นายธานินทร์ จินดามาตย์ นายแพทย์ช านาญการ   
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

10.  นางสัญญา   กุลแก้ว      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

11.  นายไกรวุฒิ สุขสนิท          นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

12.  นางนิตยา ธีรวิโรจน์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

13.  นายวุฒิชัย บุญไชยะ       นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.  นางสุจิตรา สุขผดุง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

15.  นายนภดล พิษณุวงศ์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมกำร 

16.  นายด ารงธรรม   โอฬาระชิน  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

17.  นางสุณี จิรันดร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

18.  นางสาวเพ็ญจันทร์ วันแสน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.   นายเชษฐา ประวาสุข นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

20.  นางดอกแก้ว   สุกใส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

21.  นางพิณทิพย์ กึนพันธ์   หัวหน้ากลุ่มงาน 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เขต ๙  

กรรมกำร 

22.  นายอ านาจ สุขทั่วญาติ นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมการและ
เลขานุการ    

23.  นางพัชรฉัตร ภูมิสถาน      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 
 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

/21.คณะกรรมกำรพัฒนำงำน... 
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๒๑. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำผู้พิกำร 
1.  นายประวีณ   ตัณฑประภา ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสุรินทร์ 

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
ประธำน 

2.  นางพรรณวดี   สารวนางกูร นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

รองประธำน 

3.  นายวชิระ  บถพิบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.  นางลดาพิชญ์สมัย  อมัตรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.  นายก้อง  เค็มกระโทก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.  นางพิมพ์ชนก   ปานทอง   นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมกำร 

7.  นางนิชาภา  วัชรปิยะกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลปากช่องนานา   
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

8.  นางสาวชิษณุภา  ภิญโญยาง   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.  นางโสภิดา   นาคประดิษฐ์ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.  นางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

11.  นางเยาวมาลย์   ถมยาวิทย์ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

12.  นางจันทร์เพ็ญ  เชื่อมกลาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

13.  นายสันทัด  ปลั่งกลาง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจักราช 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.  นายไพฑูรย ์
  

วงศ์เวชวินิต  
  

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.  นางนิภาภรณ์ นิรัตน์พงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.  นางทิพวรรณ โถชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 

กรรมกำร 

/17. นางเพ็ญพร ... 
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17.  นางเพ็ญพร   พันธุ์ศักดิ์ศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

18.  นายอนวัช   วรรณธนะมณีกุล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

19.  นายศุภชัย    ชัยบุตร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

20.  นายสาธิต   ก้านทอง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

21.  ชลธิชา จิตเอื้อโอภาส นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

22.  นางอังคณา   พรประไพ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

23.  นางสาวมัสยา   พิกุล นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

24.  นางสาวนงนุช   ภัทรพงศ์สินธุ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

25.  นางสาวพัฒรัตน์    ไกรสกุล  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

กรรมกำร 

26.  นางสาวรวรรณ สืบนุการวัฒนา นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

27.  นางสุรีรัตน์   แก้วมา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

28.  นางจารินี คูณทวีพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

29.  นางสาวเพ็ญศรี   เลี้ยววานิช          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

30.  นางภัคภร   ปรีฐนัทธ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

31.  นางนิทรา   ปัดไธสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

32.  นางเพลินจิตร   ธาราเสาวรภย ์ นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

33.  นางสาวพวงเพชร   เพชรสูงเนิน นักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

34.  นายกฤชปภพ เรืองสุวรรณ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

/35. นายภาคภูมิ ... 
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35.  นายภาคภูมิ   ปราการเสรี นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

36.  นางอาทิตา   วิภาตนาวิน นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

37.  นายศรลักษณ์   ศิลปะ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
โรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

38.  นางสาวภรณ์ทิพย์   เกียรติธนบดี นักกายภาพบ าบัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 
 

39.  นายสุชาติ    เริงกมล               นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 
 

40.  นางสาวจุไรรัตน์             ฤทัยวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

41.  นางสาวจันทิรา    หงส์รพีพัฒน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 
 

42.  นางสาวพิรุณรัตน์   เจียรักสุวรรณ    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 
 

43.  นางสาวชูหงส์   มหรรทัศนะพงศ์     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 
 

44.  นายกิตติศักดิ์   สุรพงษ์พิวัฒนะ   นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 
 

45.  นางอัปสร   สารสุวรรณ                    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 
 

46.  นายวัชรพงศ์ บุญเปล่ง                   นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 
 

47.  นางสาวสาริณ ี รั้งจันทึก                 นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมกำร 
 

48.  นางภัทราภรณ์ วิริยะวิญญู              นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

49.  นางสาวปฐมาภรณ์ สุทธิคีรีสุข   นักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
โดยให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๑. ก ำหนดกรอบและแนวทำงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service plan) ที่ตอบสนองต่อ
ปัญหำสุขภำพท่ีส ำคัญในสำขำที่รับผิดชอบ ภำยในเขตสุขภำพท่ี ๙ 

/2. ก ำหนดกรอบและ...... 
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 ๒. ก ำหนดกรอบและแนวทำงกำรวำงแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ ในเขตสุขภำพที่  ๙ 
ประกอบด้วย แผนพัฒนำโครงสร้ำงระบบบริกำร แผนสนับสนุนงบประมำณ แผนพัฒนำคุณภำพบริกำร 
และแผนพัฒนำระบบกำรส่งต่อ 
 ๓. ด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรแต่ละสำขำประจ ำปีงบประมำณในระดับเขต เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพของเครือข่ำยตำมแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 
 ๔. ติดตำม ควบคุม ก ำกับ ประเมินผล และสรุปผลกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหำในสำขำ              
ที่รับผิดชอบทุกไตรมำสในปีงบประมำณ เพ่ือเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรเขตสุขภำพ 
 ๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่    13     เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

(นำยไพศำล ดั่นคุ้ม) 
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง 

ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 


