
 
ค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข 

ที่        /๒๕62 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร ด ำเนินกำรจัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภำพที่ 9 

 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
………………………………………….. 

  ด้วย เขตสุขภาพที่ 9 ก าหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้หัวข้อการประชุม “The 1st International 
Conference on Health RH 9: Sports Science and Exercise Toward Healthy City” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา 
ส่งเสริม กระตุ้นให้บุคลากรในเขตสุขภาพที่ 9 ได้คิดค้น ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง 
และความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ การน าเสนอผลงานวิชาการ 
นวัตกรรมด้านสุขภาพ และการบรรยายวิชาการต่างๆ โดยเฉพาอย่างยิ่ง เรื่องการออกกก าลังกาย เพื่อประชาชนสุขภาพดีและ
ยกระดับเป็นเมืองแห่งสุขภาพดี ซึ่งการจัดประชุมคร้ังนี้เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการยกระดับมาตรฐานวิชาการของบุคลากรในเขต
สุขภาพที่ 9 ให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพระบบบริการแก่ประชาชนต่อไป 
  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จงึได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ดังนี ้
 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
1. นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. นายธีรวฒัน์ วฒุิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย ์

๓. นายไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

4. นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

5. นายศุภกิจ ศิริลักษณ ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

6. นายพสิิฐ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

7. รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย ์

8. นางกรุณา ชิดชอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดับุรีรัมย์ 

9. นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย ์

10. นายอนสุรณ์ แก้วกังวาล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบรุีรัมย์ 

11. นายสมปอง จันทรี ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.บุรีรัมย์ 

๑๒. นางมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพนัธ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
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2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นายณรงค์ สายวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

เขตสุขภาพที่ 9 
ประธาน 

2. นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที ่9 รองประธาน 

3. นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 กรรมการ 

4. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 9 กรรมการ 

5. ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 9 กรรมการ 

6. ผู้อ านวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครราชสีมา กรรมการ 

7. ผู้อ านวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์ กรรมการ 

8. นายวิทติ  สฤษฎีชัยกุล นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดบรุีรัมย์ กรรมการและ
เลขานุการ 

9. นายสมชัย  อัศวสุดสาคร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้

๑. ให้นโยบายและก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
๒. อ านวยการและสนบัสนุนการช่วยเหลือการด าเนินงานตามความเหมาะสม 
๓. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการด าเนนิงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔. ติดตามผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการด าเนินการ 

 
3. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

1. นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที ่9 ประธาน 

2. นายวิทติ  สฤษฎีชัยกุล นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดบรุีรัมย์ รองประธาน 

3. นายนรินทร์รัชต ์ พิชญคามนิทร ์ นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รองประธาน 

4. นายภูวเดช  สุระโคตร นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดสรุินทร์ รองประธาน 

5. นายวชิระ  บถพิบูล นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดชยัภูมิ รองประธาน 

6. นายสมชัย  อัศวสุดสาคร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กรรมการ 

7. นายชุติเดช  ตาบ-องค์รักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กรรมการ 

8. นายประวีณ  ตัณฑประภา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กรรมการ 

9. นายประเสริฐ  ชัยวิรัตนะ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยภูม ิ กรรมการ 

10. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 9 กรรมการ 

11. ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 9 กรรมการ 

12. ผู้อ านวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครราชสีมา กรรมการ 

13. ผู้อ านวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์ กรรมการ 
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14. นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ดา้นเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9  

กรรมการ 

15. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 

กรรมการ 

16. นายสุริยา ค้าสบาย สาธารณสุขอ าเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา กรรมการ 

17. นายนิมิต จรัสสุริยสกุล สาธารณสุขอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ กรรมการ 

18. นายสนั่น คะรัมย ์ สาธารณสุขอ าเภอพุทไธสง จ.บรุีรัมย์ กรรมการ 

19. นายชัชวาล  ประภาสยั สาธารณสุขอ าเภอเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร ์ กรรมการ 

20. นางสาวต้องตา พลยทุธ ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านขนุทด จ.นครราชสีมา กรรมการ 

21. นายสุภาพ ส าราญวงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จ.ชัยภูมิ 

กรรมการ 

22. นายธวชัชัย มากมน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ กรรมการ 

23. นายอภิสรรค์. บุญประดบั  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาบเชงิ จ.สุรินทร ์ กรรมการ 

24. นายกิตติ โล่สุวรรณรักษ ์ ปฏิบัติหนา้ที่นายแพทย์เชีย่วชาญ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประธานคณะกรรมการลงทะเบยีนและปฐมพยาบาล 

กรรมการ 

25. นายภุชงค์ ไชยชนิ ปฏิบัติหนา้ที่นายแพทย์เชีย่วชาญ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา สถานที่
และยานพาหนะ 

กรรมการ 

26. นางภัคภร ปรีฐนทัธ ์ รองผู้อ านวยการด้านกิจการพิเศษ รพ.บุรีรัมย์ 
ประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 

กรรมการ 

27. นายเฉลียว ตามสีรัมย ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดลอ้ม  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประธานคณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม 

กรรมการ 

28. นายจีรศักดิ์ ทิพยส์ุนทรชัย ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ดา้นทนัตสาธารณสุข) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประธานคณะกรรมการประชาสมัพันธ์ 

กรรมการ 

29. นางศนัสนยี์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพฒันา)  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประธานคณะกรรมการพิธีการและการแสดง 

กรรมการ 

30. นางจารินี คูณทวพีันธุ ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประธานคณะกรรมการทัศนศึกษา 

กรรมการ 

31. นายพิเชษฐ  พืดขุนทด ปฏิบัติหนา้ที่ นายแพทย์เชีย่วชาญ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 
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32. นายรักเกียรติ  ประสงค์ด ี รองผู้อ านวยการฝา่ยการแพทย์ คนที่ 1 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

33. นายไกรวุฒิ  สุขสนิท รองผู้อ านวยการฝา่ยการแพทย์ คนที่ 2 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

34. นายนพดล พษิณุวงษ ์ รองผู้อ านวยการฝา่ยการแพทย์ รพ.นางรอง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

35. นางสาวพชัรี  ยิ้มรัตนบวร รองผู้อ านวยการด้านพฒันาทรพัยากรบุคคล 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

36. นายประเสริฐ  เก็มประโคน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้

๑. วางแผนและด าเนินการจัดการ ตลอดจนพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๒. ก าหนดรูปแบบการจัดงานและพิจารณาความเหมาะสมของการจัดสถานที่ ทั้งในสว่นวชิาการ/นิทรรศการ/การ

แสดงผลงาน ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการประชุม 
๓. ติดตามความกา้วหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดตา่งๆและรายงานผลให้คณะกรรมการอ านวยการทราบ 
๔. ก ากับดูแล ให้การสนบัสนนุ ชว่ยเหลือ และเสนอแนะเพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยเหมาะสม 
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร และภาคีเครือข่ายตา่งๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการจัดงาน 
๖. พิจารฯแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และคณะท างานตามทีเ่ห็นสมควร 
๗. ด าเนินงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายและเก่ียวข้อง 

 
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรและกำรประกวดผลงำน 

1. นายพิเชษฐ  พืดขุนทด ปฏิบัติหนา้ที่ นายแพทย์เชีย่วชาญ  
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประธาน 

2. นายไกรวุฒิ  สุขสนิท รองผู้อ านวยการฝา่ยการแพทยค์นที่ 2 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

รองประธาน 

3. นางสาวพชัรี  ยิ้มรัตนบวร รองผู้อ านวยการด้านพฒันาทรพัยากรบุคคล 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

รองประธาน 

4. นายนพดล พษิณุวงษ ์ รองผู้อ านวยการฝา่ยการแพทย์ 
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

5. นายวิญญู ทองทิพยเนตร หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 

6. ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

7. ดร.ภูวดล พลศรีประดิษฐ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

 



๕ 

8. นางสาวจิราภรณ์  ชินโสม พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 

กรรมการ 

9. นางสาวภัทรกร  จันทวร นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 

กรรมการ 

10. ดร.พรฤดี นิธิรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครราชสีมา กรรมการ 

11. ดร.วิไลพร รังควัต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครราชสีมา กรรมการ 

12. นางจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์ รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.ชัยภูม ิ

กรรมการ 

13. นายพชิิต  รุ่งพุทธิคุณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชมุพล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

14. นายเอนก หล้าเพชร นายแพทย ์ช านาญการพิเศษ  
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

15. นางสาวกฤษณา ร้อยศรี  นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลสุรินทร ์

กรรมการ 

16. นางสาวอาจรีย์ เสน้ทอง นายแพทยช์ านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร ์

กรรมการ 

17. ดร.จุฬารัตน ์ ห้าวหาญ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสุรนิทร์ 

กรรมการ 

18. นายจเด็ด ดียิ่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรนิทร์ 

กรรมการ 

19. นางจนิดา พรหมทา ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรนิทร์ 

กรรมการ 

20. นางสาวภวนันท ์เกิดเหมาะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรนิทร์ 

กรรมการ 

21. นายปริญญา สนัตชิาติงาม นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 

กรรมการ 

22. นายประเสริฐ  เก็มประโคน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

23. นางพิมพพ์จี  พันธลุ ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

24. นางสาวมณฑิชา  เจนพานชิทรพัย์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้

๑. ก าหนดรูปแบบข้อหัวบรรยายและอภิปราย จัดล าดบัการน าเสนอผลงานวชิาการและก าหนดหวัข้อบรรยาย 
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๒. ก ากับดูแลให้การสนบัสนนุชว่ยเหลือเสนอแนะการด าเนนิงานดา้นวชิาการ 
๓. ก าหนดพิธีการประจ าห้องประชมุทุกห้อง 
๔. จัดท าหนังสือเชิญและประสานงานติดต่อและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเปน็

กรรมการและประเมินผลงานวชิาการ 
๕. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ส าหรับการประชุมย่อย และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งแผนผังรายละเอียดห้อง

ประชุม 
๖. ด าเนินงานประกวดผลงานวชิาการ ก าหนดหลักเกณฑ์และอ านวยการประกวดในแต่ละประเภท 
๗. ตัดสินผลงานวชิาการดีเดน่ เพื่อประกาศผลในพิธีปดิ 
๘. จัดเตรียมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล และของที่ระลึก 
๙. ลงทะเบียนรับเอกสารผลงานวิชาการ 

 
๔.๑ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรและกลั่นกรองผลงำนวิขำกำร 

1. นางสาวพชัรี  ยิ้มรัตนบวร รองผู้อ านวยการด้านพฒันาทรพัยากรบุคคล 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

ประธาน 

๒. นายเชาน์วัศ พิมพ์รัตน ์ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

รองประธาน 

3. ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

4. ดร.ก้อง เค็มกระโทก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

5. ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครราชสีมา กรรมการ 

6. ดร.สุหทัย โตสังวาลย ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครราชสีมา กรรมการ 

7. นายธนิศักดิ์  ทวีโคตร   นายแพทยช์ านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูม ิ

กรรมการ 

8. นายชาญชัย เจริญสุข นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

9. ดร.สมคิด เทียมแก้ว พยาบาลวชิาชีพ ช านาญการ รพ.บ้านแทน่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

10. นางอรุณรัตน ์ สู่หนองบัว พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูม ิ

กรรมการ 

11. นางกิตติรัตน ์ สวัสดิรักษ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูม ิ

กรรมการ 

12. นายสามารถ  อยู่ยง เภสัชกรช านาญการ 
โรงพยาบาลชัยภูม ิ

กรรมการ 

13. นางนงลักษณ์ สุรศร  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  
โรงพยาบาลสุรินทร ์

กรรมการ 
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14. นางรัชนก สิทธโิชตวิงศ์ เภสัชกรช านาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร ์

กรรมการ 

15. นางพฤกษชาต ิ ทบแป พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลปราสาท 

กรรมการ 

16. นายวีระพงศ ์ สีหาปัญญา นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
โรงพยาบาลปราสาท 

กรรมการ 

17. ดร.อติพร  ทองหล่อ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสุรนิทร์ 

กรรมการ 

18. ดร.สุพิตรา  เศลวัตนะกลุ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสุรนิทร์ 

กรรมการ 

19. ดร.คมวัฒน ์ รุ่งเรือง พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสุรนิทร์ 

กรรมการ 

20. ดร.อุตม์ชญาน ์ อินทเรือง พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสุรนิทร์ 

กรรมการ 

21. ดร.วรนาถ  พรหมศวร พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสุรนิทร์ 

กรรมการ 

22. ดร.ศรินยา  พลสิงห์ชาญ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสุรนิทร์ 

กรรมการ 

23. นายนพดล พิมพจ์ันทร ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลยาง
บ่ออี อ.ชุมพลบุรี 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรนิทร์ 

กรรมการ 

24. ดร.กัญญาลักษณ์ ณ รังส ี นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

กรรมการ 

25. ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงศ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

กรรมการ 

26. นส.สิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

กรรมการ 

27. นส.กรรณิกา โหตกษาปน์กุล พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

กรรมการ 

28. นายคมกฤษณ์ โกมุทนินทร์ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

กรรมการ 

29. นส.กนกวรรณ พรหมพันใจ เภสัชกรช านาญการ กรรมการ 

30. ดร.พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร ทันตแพทยช์ านาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 

31. นส.จารุณี วงศ์วฒันาเสถียร เภสัชกรช านาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 

32. นส.ศศิธร จันทร์ศร ี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 
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33. นางสุนทรี หาญเสมอ พยาบาลวชิาชีพ ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

34. นางพรรณรี ชวนนอก พยาบาลวชิาชีพ ช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

35. นางขวัญเนตร ศรีเสมอ เภสัชกรช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

36. นายสุรเดช มีมุง่ธรรม เภสัชกร ช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

37. นายเอกราช บุญอาจ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

38. นายสง่า สาละ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

39. นายด ารงค์ สีระสงูเนิน นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

40. นายกฤษฎา สมรักษ์ นักกายภาพบ าบัด ปฏบิัติการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

41. นางปทมพร อภัยจิตต ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

42. นางสาวศรีอัมพร เมฆหมอก พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

๔๓. นางพิมพพ์จี  พันธลุ ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการและ
เลขานุการ 

44. นางสาวมณฑิชา  เจนพานชิทรพัย์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

45. นายสมพงษ์ โพธิบัต ิ พยาบาลวชิาชีพ ช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้

๑. คัดเลือกหรือกลั่นกรองผลงานวชิาการระดบัชาติ/เขต เพื่อน าเสนอผลงานระดบัชาติ/เขต 
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการและประกวดผลงาน ในการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกหรือกลั่นกรองผลงาน

วิชาการระดบัชาติ/เขต 
๓. งานอ่ืนๆที่ได้รบัมอบหมาย 

 
5. คณะกรรมกำรวิชำกำรและกองบรรณำธิกำรรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ  

1. นางสาวพชัรี ยิ้มรัตนบวร รองผู้อ านวยการด้านพฒันาทรพัยากรบุคคล 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

ประธาน 

2. ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 

รองประธาน 

 



๙ 

3. นายณัฐพงศ์  ผลประดบัเพ็ชร ์ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 

4. นายประเสริฐ เก็มประโคน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

๔. Professor Dr. R. Michael Smith Niagara University, U.S.A 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.ชูเกียรติ จารัตน์ รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

๗. ผศ.ดร.ค าภีรภาพ อินทะน ู รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

๘. อ.ดร.วริษฐ์  กิตติธนารุจน ์ รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

9. นายเชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์   นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการและ
เลขานุการ 

10. อ.พัลลภา  เลิศเจริญวนิช   หัวหน้าส านักงานคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย และ
หัวหน้าศูนย์ภาษา มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นางสาวมณฑิชา เจนพานชิทรัพย์ พยาบาลวชิาชีพ ช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้

๑. จัดเตรียมต้นฉบับรายงานวิจัย/รายงานวิชาการ (Full Paper) เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) 

๒. จัดพิมพ์รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการให้เรียบร้อย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถน าไปอ้างอิง
ทางวชิาการได ้

๓. จัดเตรียมรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ เพื่อมอบให้แก่ผู้น าเสนองานวิจัย/งานวชิาการทั้งภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร์ 
 

6. คณะกรรมกำรลงทะเบียน 
1. นายกิตติ  โล่สุวรรณรักษ ์ ปฏิบัติหนา้ที่ นายแพทย์เชีย่วชาญ  

(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประธาน 

2. นายรักศักดิ์  อัมไพพันธ ์ รองผู้อ านวยการด้านประกันสุขภาพ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

รองประธาน 

3. นางเยาวลักษณ์ หอมวิเศษวงศา พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 

4. นายธาดา วรรธนปิยกุล สาธารณสุขอ าเภอสตึก 
ประธานสมาคมหมอนามัย สาขาจังหวัดบุรีรัมย ์

กรรมการ 



๑๐ 

5. นายมนต์ชัย นะรารัมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

6. นายศิริชัย ประเสริฐแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

7. นายมณฑป เธียรวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

8. นางส ารวม วชิิโต นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรนิทร์ 

กรรมการ 

9. นางอุษณีย์  สุขนิตย ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรนิทร์ 

กรรมการ 

10. นางสาวจิราพร ยอดวงษ์ 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

11. นางณิรดา  ปิ่นประสงค์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

12. นางแววดี เหมวรานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

13. นางธันยภัทร์ เฐียรธนิศร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

14. นางจันทิมา ไชยณรงค์ศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

15. นายประเสริฐ  เก็มประโคน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

16. นางสุธิสา   อินทนพุัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

17. นส.อารยา อุปชิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน 
เจ้าหน้าที่การเงินสมาคมหมอนามัย จ.บุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นางธัญชนก อาษากิจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
เจ้าหน้าที่การเงินสมาคมหมอนามัย จ.บุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้

๑. จัดระบบการลงทะเบียน 
๒. ด าเนินการลงทะเบียน 
๓. รวบรวมรายชื่อผู้ลงทะเบยีน 
๔. แจกเอกสาร คูปองอาหาร สิ่งของให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
๕. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 



๑๑ 

7. คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำร 
1. นายรักเกียรติ  ประสงค์ด ี รองผู้อ านวยการฝา่ยการแพทย์ คนที่ 1 

โรงพยาบาลบุรีรัมย ์
ประธาน 

2. นายไกรวุฒิ  สุขสนิท รองผู้อ านวยการฝา่ยการแพทย์ คนที่ 2 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

รองประธาน 

3. นางกนกพร   ชนะคา้ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

รองประธาน 

4. นายวิญญู  ทองทิพยเนตร หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 

5. นายเวชยนัต์  แก่นจนัทร ์ รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหาร 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 

6. นายคมเลนส์ สนุทร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยราช 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

7. นางสุธิดา บุญยศ เภสัชกรช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

8. นางขนิษฐา ภาควรรธนะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

9. นายนิกร ระวิวรรณ 
 

นักสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

10. นายเกรียงไกร  ฦาชา นักทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

11. นางสุวรรณี สมปราชญ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

12. นายปกรณ์ ริมประณาม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

13. นางสิตา ฟูตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

14. นางนิตยา ธีรวิโรจน ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการและ
เลขานุการ 

15. นายวรินทร์ จันละออ เภสัชกรช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้
๑. จัดแสดงนทิรรศการที่นอกเหนือจากการน าเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ 
๒. จัดรูปแบบการน าเสนอและดูแลการจัดสถานที่ส าหรับจดันิทรรศการ 
๓. ประสานงานกับหน่วยงาน และคณะกรรมการชุดต่างๆในการจดันิทรรศการ 
๔. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
 



๑๒ 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 

โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้
๑. ประสานงานกับฝ่ายพิธีการเพื่อถ่ายภาพในงาน 
๒. จัดเตรียมโสตทัศนปูกรณ์ ที่จะใช้ในห้องประชุมทั้งห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมย่อย ห้องที่น าเสนอผลงานวิชาการ 

ห้องผู้สื่อข่าว จุดลงทะเบียน รวมทั้งในงานเลี้ยงรบัรอง 
๓. จัดเตรียมห้องลองสื่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในห้องลองสือ่ รวมทั้งดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ในการน าเสนอ 
๔. ประสานงานกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อการบันทึกเทป และรวบรวมแฟ้มข้อมูลผลงานทีน่ าเสนอแต่ละห้องย่อย เพื่อ

เก็บไว้เผยแพร่ รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
๕. จัดหาบุคลากรส าหรับเป็นผู้ดูแลโสตทัศนปูกรณ์ในห้องประกวดผลงานวชิาการ ห้องบรรยาย/จดุลงทะเบยีน 

1. นายภุชงค์  ไชยชนิ ปฏิบัติหนา้ที่ นายแพทย์เชีย่วชาญ  
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประธาน 

2. นายณรงค์ จนัทศร นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

รองประธาน 

3. นายวโิรจน์ นูหาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.บุรีรัมย ์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

4. นายพชิาภพ กะรัมย ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.นางรอง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

5. นายรัตนากร ชุบรัมย ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.ล าปลายมาศ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

6. นายสมภพ ปลนีารัมย ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

7. นายสุระศักดิ์ เหมาะทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

8. นางสาวภัทราพร สีหะวงษ์ 
 

จพ โสต ช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

9. นางสาวสุนิสา  แฝงเวียง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

10. นางฐาปนิต  อมรชินธนา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

11. นายสมิทธิ ลักษณะเลขา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

12. นายศุภิสิษฐ์ โตสรสิงห ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

13. นายกิติศัพท์    ลุนอินทร ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

14. นางวิมาลา กรมไธสง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏบิัติงาน กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๓ 

๖. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ 

1. นางภัคภร  ปรีฐนทัธ ์ รองผู้อ านวยการด้านกิจการพิเศษ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

ประธาน  

2. นางศนัสนยี์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ปฏิบัติหนา้ที่นักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) สสจ.บุรีรัมย์ 

รองประธาน 

3. นางนิศากร  ปากเมย รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล  
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

รองประธาน 

4. นางนุภาพ แจ้งประจักษ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลนางรอง กรรมการ 

5. นางอารี จา่ภา หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสตึก กรรมการ 

6. นางอัญตนา เม่ือประโคน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลประโคนชัย กรรมการ 

7. นางชุมศรี ต้นเกตุ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลล าปลายมาศ กรรมการ 

8. นายรังสรรค์ พนานสุรณ์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ กรรมการ 

9. นางประณีต เปี่ยมรัตนจ ารูญ สาธารณสุขอ าเภอประโคนชัย กรรมการ 

10. นางกนกวรรณ วชัระจิรโรจน์ สาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 

11. นางศุภกาญจน์  นพณัฐจิรายุส     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

12. นางอรัญญา  พิศวง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

13. นส.อภิญญา อภัยฤทธิรงค์ 
 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

14. นางจุฑารัตน์  บางแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

๑5. อ.พัลลภา  เลิศเจริญวนิช   หัวหน้าส านักงานคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย และ
หัวหน้าศูนย์ภาษา มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

กรรมการ 

๑6. นางสาวชนกพร ผลทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

17. นางสาวเพชรินทร์ นาสัน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๑๘. นางสาวสุชีรา สนธิ์สายสิงห ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๑๙. นางจนัทร์ฉาย มีพฒัน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๐. นายอธิพันธ์ ศิริธรรมาภรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๔ 

โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้
๑. วางแผนการเตรียมการต้อนรับผู้บริหาร วิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม 
๒. จัดเตรียมทีมต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผูบ้ริหาร วิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม 
๓. จัดเตรียมห้องรับรองผู้บริหารระดับสูง วทิยากร และผู้เข้าร่วมประชุม 
๔. ประสานฝา่ยยานพาหนะในการเตรียมรถยนต์ รับ-ส่ง ผูบ้ริหารระดับสงู และวทิยากกร 
๕. ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มในการจัดเตรียมสถานที่รบัประทานอาหารของผู้บริหาร 
๖. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยสิทธิประโยชน์ กำรเงินและบัญชี 

1. นายพิเชษฐ  พืดขุนทด ปฏิบัติหนา้ที่ นายแพทย์เชีย่วชาญ  
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประธาน 

2. นายไกรวุฒิ  สุขสนิท รองผู้อ านวยการฝา่ยการแพทยค์นที่ 2 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

รองประธาน 

3. นายนภดล พิษณวุงษ ์ รองผู้อ านวยการฝายการแพทย์ รพ.นางรอง รองประธาน 

4. นางกนกพร ชนะคา้ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

รองประธาน 

5. นางภัคภร  ปรีฐนทัธ ์ รองผู้อ านวยการด้านกิจการพิเศษ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 

6. นายวิญญู  ทองทิพยเนตร หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 

7. นางธนภร ประดิษฐ์ผล หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 

8. นางลาวัณย์ ดีสวัดสดิ ์ หัวหน้างานการเงิน 
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

9. นางสุวพร  อดิวัฒนชัย       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

10. นางครองจิต รัมพณีนิล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

11. นางชลธิชา คุณอุดม 
 

นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

12. นางสุภาพร  ศรีภูธร นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

13. นางเพียงใจ แก้วกันต์เนตร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

14. นางรัชนี อนุตรวิชา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 



๑๕ 

15. นางศิริวรรณ   เที่ยงธรรม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

16. นางนงเยาว ์  แสนมะโน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

17. นางวาสนา เมฆหมอก หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
รพ.นางรอง 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นายชัยสิทธิ์  วรรณโพธิ์กลาง หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้

๑. ด าเนินการจัดหาทุนเพื่อการประชุม โดยออกหนังสือเชิญชวนออกร้านแสดงนิทรรศการ 
๒. จัดสถานที่แสดงนิทรรศการร้านค้า ที่แสดงความจ านงออกร้าน ตามความเหมาะสม ส่งเสริมสนิค้าOTOP 
๓. จัดท าปา้ยชื่อบริษัท  ห้างร้าน ทีแ่สดงนิทรรศการ 
๔. ประสานกับผู้แทนสถานที่เอกชน เพื่อเตรียมสถานที่ให้เพียงพอ และเหมาะสมกับผู้ที่แสดงความจ านง จดัแสดง

นิทรรศการ 
๕. อ านวยความสะดวก อาหาร เครื่องดื่ม ให้แก่ผู้ออกร้านแสดงนทิรรศการ 
๖. สรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในการด าเนินการประชุม ผู้เข้าประชุม วิทยากร คณะกรรมการ 
๗. ด าเนินการเบิกจา่ยตามโครงการ 

 
11. คณะกรรมกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 

1. นายเฉลียว   ตามสีรัมย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประธาน 

2. นางกนกพร   ชนะคา้ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

รองประธาน 

3. นางศรีกัลญา เรืองเกษม หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร ์
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 

4. นางธนพร ทังตะลา หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ 
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

5. นางปณิตา  สุวานิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

6. นางจารุวรรณ เย็นเสมอ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

7. นายดุสิต หิรัญวรรณ 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

8. นางอุรารัตน์  เขตบ ารุง นักโภชนาการช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

9. นางสุมาลี วิชิตปรีชานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

 



๑๖ 

10. นายสถาพร หมั่นคง นักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

11. นายสงัคม ล าไธสง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

12. นายวรินทร์ จันละออ เภสัชกรช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้

๑. ประสานงานกับโรงแรมในการจดัอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และวิทยากร 
๒. ดูแลอ านวยความสะดวกในการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร 
๓. แก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ในการจัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้บรรลุเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจ 

 
12. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ ์

1. นายจีรศักดิ ์ ทิพย์สุนทรชัย ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทนัตสาธารณสุข) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประธาน 

2. นางปาริชาติ เดี่ยวพานชิ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ รองประธาน 
3. นางมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพนัธ์จังหวัดบุรีรัมย์ รองประธาน 
4. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 9 กรรมการ 
5. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศูนย์/ ทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 9 กรรมการ 
6. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนยอ์นามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 9 กรรมการ 
7. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ส านกัควบคุมป้องกันโรค เขตสุขภาพที่ 9 กรรมการ 
8. นางวาสนา แถวเพชร ผู้อ านวยการสถานีวทิยุกระจายแห่งประเทศไทย     

จ.บุรีรัมย์ 
กรรมการ 

9. นางสมธิดา จะเกรง ผู้อ านวยการสถานีวทิยุกระจายแห่งประเทศไทย     
จ.สุรินทร์ 

กรรมการ 

10. นายสญัญา ภักโพธิ ์ ผู้อ านวยการสถานีวทิยุกระจายแห่งประเทศไทย  
จ.นครราชสีมา 

กรรมการ 

11. นางวีรวรรณ ดัดเพชร ์ ผู้อ านวยการสถานีวทิยุกระจายแห่งประเทศไทย  
จ.ชัยภูมิ 

กรรมการ 

12. นางอัสนี นาคาวงศ์ 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการ 

13. นางศุภกาญจน์  นพณัฐจิรายุส     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

14. นายสุจิต รัตนปัญญา 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

15. นางสาวนิสารัตน์  กงชัยภูมิ เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

 



๑๗ 

16. นางนิตยา โชตินอก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

17. นายกนกพันธ์ วิชัยศึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

18. นายกันตภณ แก้วสง่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

19. นางสาวเบญญา ลวกไธสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

20. นายกิติศัพท์    ลุนอินทร ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้

๑. ประชาสัมพนัธ์การจัดประชุมวชิาการ ทั้งก่อน และระหว่างการประชุมเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสือ่มวลชนทราบ 
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดท าข่าวการประชุม ส่งเผยแพร่ผา่นสื่อมวลชน ผ่านช่องทางตา่งๆ  
๓. ประสานผูบ้ริหาร และวิทยากรให้สัมภาษณ์ ตามที่สื่อมวลชนร้องขอ 
๔. จัดท าและตั้งปา้ยประชาสัมพนัธ์ในสถานที่ที่เหมาะสม 
๕. ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่ออ านวยความสะดวก แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เช่น โรงแรมที่พัก อาหาร สถานที่

ท่องเที่ยว เส้นทาง ข่าวสารการเปลี่ยนแปลง หรือ การเคลื่อนไหวของการประชุมที่เป็นปัจจบุนั ตลอดงานประชุม 
๖. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
13. คณะกรรมกำรพิธีกำรและกำรแสดง 

1. นางศนัสนยี์  ภัทรศรีวงษ์ชัย รักษาการในต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพฒันา) ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ์

ประธาน 

2. นางสาวบังอรรัตน์ เธียรญาณี รองผู้อ านวยการด้านดา้นบริการทุติยภูมิและตติยภูม ิ
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

รองประธาน 

3. นางสาวมณฑิชา เจนพานชิทรัพย์ พยาบาลวชิาชีพ ช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

4. นางศรีอุบล อินทร์แป ้ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนสีุรินทร์ 

กรรมการ 

5. ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมม ี นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ 
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

กรรมการ 

6. นางชลลดา สุขรัตน ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 

7. นางสุทธสินี  เกียรติคุณรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

8. นางกาญจนา ใจองอาจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 



๑๘ 

9. นางเรณู หมู่โยธา 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

10. นางอังคณา  พรประไพ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

11. นางสาวปนัดดา มหิทธานุภาพ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

12. นายศิระวัตร ศิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

13. นางสาวสุนิศา โสบกระโทก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

14. นางสุวิมล  พัฒนาวิศิษฏ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

15. นางรัชดาพร   นิตย์กระโทก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้

๑. ก าหนดพิธีเปิด- ปดิ การประชุม 
๒. พิธีการ / ด าเนนิการประชุม 
๓. จัดเตรียมรางวัลมอบพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
๔. ประสานงานกับฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ เก่ียวกับการถ่ายภาพในงาน 
๕. จัดก าหนดการ และสถานที่งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม 
๖. จัดเตรียมการแสดง ดนตรี ตลอดจนรายการบันเทิงตา่งๆ 
๗. จัดพิธีกร และด าเนนิรายการบนัเทิงตลอดงานเลี้ยงรบัรอง 

 
14.  คณะกรรมกำรสถำนที่และยำนพำหนะ 

1. นายภุชงค์ ไชยชนิ ปฏิบัติหนา้ที่นายแพทย์เชีย่วชาญ  
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.บุรรีัมย์ 

ประธาน 

2. นางศิริวรรณ  เที่ยงธรรม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

รองประธาน 

3. นายเวชยนัต์  แก่นจนัทร ์ รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหาร 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

รองประธาน 

4. นายวิวฒัน์  มณีเรืองแสง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 

5. นส.กันนิกา เอ่ียมสมบุญ จพ.ธุรการช านาญงาน 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 

6. นางวาสนา เมฆหมอก หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

 



๑๙ 

7. นายสิทธิชัย สารพัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

8. นางศศิภา ชูตาลัด เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

9. นายสมฤทธิ์ รอดสนใจ 
 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

10. นายสุชาติ  สิมาชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

11. นางฉวีวรรณ จันณรงค์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

12. นางวรลักษณ์ ทองปิ่น เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

13. นางมัลลิกา เนียมสูงเนิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

14. นางสุจิตรา   เพชรสว่าง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

15. หัวหน้างานยานพาหนะ โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้

๑. ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่และโต๊ะลงทะเบียน 
๒. ด าเนินการประสานงานกบัโรงแรม จัดเตรียมห้องประชุมและตกแต่งสถานที่ 
๓. จัดท าผงัห้องประชุม ห้องอาหารต่างๆ เอกสาร แผ่นพบั 
๔. ประสานงานกับฝ่ายจัดหาทนุเพื่อจัดเตรียมสถานที่แสดงนิทรรศการ ร้านค้าที่แสดงความจ านงออกร้านตามความ

เหมาะสม 
๕. จัดท าปา้ยชื่อ ประธาน วิทยากร ประจ าห้องประชุม 
๖. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๗. ประสานงานยานพาหนะภาพรวมจังหวัด 
๘. ศูนย์กลางบริการจัดการยานพาหนะ รับ-ส่ง วทิยากร /ประสานงาน 
๙. จัดบริการยานพาหนะอ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการในการจัดเตรียมการประชุม และระหว่างการจัดการ

ประชุม 
๑๐. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
15. คณะกรรมกำรประเมินผล 

1. นายประเสริฐ  เก็มประโคน นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประธาน 

2. นางสาวเบญญา   ลวกไธสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

รองประธาน 



๒๐ 

3. นายด ารงค์ สีระสงูเนิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองหงส์ 

กรรมการ 

4. นายมังกร สุขประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอประโคนชัย 

กรรมการ 

5. นายอัครพิชญ์ หลอดทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านด่าน 

กรรมการ 

6. นายทอง บุญยศ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

7. นายสมชาย รักไทย สาธารณสุขอ าเภอเมืองสุรินทร์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

8. นายประมวล เหล่าสมบัติทวี 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

9. นางขนิษฐา  ตั้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

10. นางนันทพัทธ์ ธีระวัฒนานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

11. ร้อยเอกหญิงจิตชนก กิจวิรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

12. น.ส.มณฑิชา เจนพานชิทรัพย์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

13. นางปณิชา สุระโคตร พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นางศุภาพร โนนชนะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้

๑. ประเมินปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ของการจัดประชุมวิชาการ 
๒. ประเมินกระบวนการภายในของการจัดประชุม 
๓. จัดท าและรวบรวมแบบประเมินผลความพงึพอใจ ภาพรวมการประชุม พร้อมทั้งสรปุปัญหา และข้อเสนอแนะ 
๔. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
16. คณะกรรมกำรปฐมพยำบำล 

1. นายกิตติ  โล่สุวรรณรักษ ์ ปฏิบัติหนา้ที่ นายแพทย์เชีย่วชาญ  
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประธาน 

2. นางปาริชาต ิ  เดี่ยวพานชิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

รองประธาน 

 



๒๑ 

3. นางนวลทพิย์ ธีรเดชากุล พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 

4. นางมนพัทธ์ สิริพัชรมนต ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

กรรมการ 

5. นางชุมศรี ต้นเกตุ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลล าปลายมาศ 

กรรมการ 

6. นางนุภาพ แจ้งประจักษ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลนางรอง 

กรรมการ 

7. นางชมสนิณ์ งามแสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
โรงพยาบาลปราสาท 

กรรมการ 

8. นางสาววรางศรี  งามมาก พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลปราสาท 

กรรมการ 

9. นายรังสรรค์ พนานสุรณ์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ กรรมการ 
10. นางสรภัส เพชรอรุณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กรรมการ 

11. นางปัทมา แจ่มจ ารูญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

12. นายวีระชน เกลียวกลม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

13. นางสาวเบญญา   ลวกไธสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

14. นางเปรมฤด ี  มูลศาสตร ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้

๑. เตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลทัง้ยา และเวชภัณฑ์การรักษาพยาบาล ทีมแพทย์ พยาบาล และการสง่ต่อ 
๒. จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในบริเวณการจัดประชุมวิชาการ ตลอดช่วงการด าเนินการจัดประชุมวชิาการ 
๓. รายงานสรุปสถานการณ์ด้านการปฐมพยาบาลเสนอผู้บริหารในแต่ละวันในช่วงการจัดประชุมวชิาการ 
๔. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ๆตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
17. คณะกรรมกำรทัศนศึกษำ 

1. นางจาริน ี  คูณทวีพันธุ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประธาน 

2. นายวฒุิภาพ   วรชัยเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

รองประธาน 

3. นางภัคภร  ปรีฐนทัธ ์ รองผู้อ านวยการด้านกิจการพิเศษ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์

รองประธาน 

 



๒๒ 

4. นางดรรชนี  มะลิงาม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

5. นางณัฏฐา ฤกษ์ชัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  

กรรมการ 

6. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

7. นางสมลักษณ์  เชื้อยืนยงกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

8. นายจตุรงค์ ปานใหม่ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

9. นายพัชระ ทาทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

10. นางสาวสุภวรรณ   แก้วอ าไพ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

11. นางสุจิตรา   เพชรสว่าง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดงันี ้

๑. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ในการทัศนศึกษาส าหรับวิทยากร/ผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างการ
ทัศนศึกษาเชิงวฒันธรรม 

๒. จัดท ารายละเอียด การทัศนศึกษาเชิงวฒันธรรม เส้นทาง ยานพาหนะ คู่มืออธิบายสถานที่เข้าเยี่ยมชม 
๓. ให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกแก้ผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการ ด้านประชาสัมพนัธ์ ต้อนรับ ท่องเที่ยว 
๕. งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
 
 
ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 
       
    สั่ง ณ วันที่               เมษายน   ๒๕๖๒ 
 
 


