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1.8 นำงสำวนิตยำ     
 

โชตินอก                นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ                 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

1.9 นำงธณัศมณฑ์     
 

ภำณุพรพงษ์          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                       
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

1.10 นำงสำววิภำ   
   

ศิริสมบูรณ์             พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                              
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

1.11 นำยอภิสิทธิ์    
     

ทองงำม   นำยแพทย์ช ำนำญกำร    
โรงพยำบำลชัยภูมิ     

กรรมกำร 

1.12 นำยศรำวุฒิ      
   

ทุมเสน   นำยแพทย์ช ำนำญกำร    
โรงพยำบำลชัยภูมิ     

กรรมกำร 

1.13 นำงสำวสำยนำท   
    

พลไชโย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ     

กรรมกำร 

1.14 นำงรักรุ่ง               ด่ำนภักดี             พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลชัยภูมิ     

กรรมกำร 

1.15 นำงพวงเพ็ญ      เพ็ชรภักดี  
  

พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                                            
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

1.16 นำงวรรณี     
   
 

ทิพย์มณี          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

1.17 นำงวรวรรณ      
  

สืบนุกำรณ์วัฒนำ   นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร                  
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

1.18 นำงไซรงำม    ทรัพย์คณำรักษ์              พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                                                                           
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

1.19 นำงสำวลิสำ  
    

กองเงิน  นำยแพทย์ช ำนำญกำร     
โรงพยำบำลบุรีรัมย์     

กรรมกำร 

1.20 นำยวุฒิชัย   
   

มัดจุปะ  นำยแพทย์ช ำนำญกำร     
โรงพยำบำลบุรีรัมย์     

กรรมกำร 

1.21 นำยวิทูร    
  

มิตรำนันท์
  

นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลบุรีรัมย์     

กรรมกำร 

1.22 นำงสำววิไลพร  
  

ค ำจันทร์วงศ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลบุรีรัมย์     

กรรมกำร 

1.23 นำงรัชดำพร  
   

นิตย์กระโทก   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์     

กรรมกำร 

1.24 นำงจิรพรรณ  
  

จันทวงศ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์     

กรรมกำร 

1.25 นำงสำวนวรัตน์  
  

พุฒินำทวรพงศ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์     

กรรมกำร 

/1.26 นำงสำวกุสุมำ … 
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1.26 นำงสำวกุสุมำ   สำมำรถ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์      

กรรมกำร 

1.27 นำยมงคล    
   

ภูติธนำรักษ์    นำยแพทย์ช ำนำญกำร                
โรงพยำบำลสุรินทร์      

กรรมกำร 

1.28 นำงศิริรัตน์   
   

โสตศิริ    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                                   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

1.29 นำงวันทนีย์             
   

มำมูล  นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ           
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

1.30 นำงดรุณี     
   

มำนุจ ำ    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลปรำสำท  จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

1.31 นำงสำวนุสรำ 
   

สุวรรณรำช นำยแพทย์ช ำนำญกำร                    
โรงพยำบำลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

1.32 นำงสำวอนงค์ 
   

ท่อนแก้ว พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร                           
โรงพยำบำลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

1.33 นำงจันทร์ศรี      ปัญญำเดชสกุล 
  

พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

1.34 นำงสุธำวัลย์     
  

สัญจรดี    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ    
โรงพยำบำลสุรินทร์      

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

1.35 นำงสำยหยุด นพตลุง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

2. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำหัวใจและหลอดเลือด ประกอบด้วย 
2.1 นำยบัญชำ   สุขอนันต์ชัย นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
ประธำน 

2.2 นำยพินิจ แก้วสุวรรณะ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

2.3 นำยด ำริ    เศรษฐจินดำ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

2.4 นำยธำนินทร์ สิมธำรำแก้ว นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

2.5 นำยปิยภัทร   ชุณหรัศมิ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

2.6 นำงสำวอุบลวรรณ สะพู เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

2.7 นำงเฟ่ืองลดำ ตัณฑุลกนกรัชต์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

2.8 นำงคมคำย สุวรรณพงศ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

/2.9 นำงสุบงกต … 
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2.9 นำงสุบงกต สุขจิตต์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

2.10 นำงศุภธิดำ   วิสุทพิพัฒน์สกุล   เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

2.11 นำงสำววิภำ   ศิริสมบูรณ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

2.12 นำยสุภชัย   พงศ์วิไลรัตน์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

2.13  นำงมรกต   ภัทรพงศ์สินธุ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

2.14 นำยทวีลักษณ์ ทวีวงศ์ไพจิตร นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

2.15 นำงสิรวัศยำ   คณะสุข พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

2.16 นำงพวงเพ็ญ   เพ็ชรภักด ี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

2.17 นำงนฤมล ติดชม นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

2.18 นำงอรรจมำภรณ์ ตระกูลเรืองศร ี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

2.19 นำยภัทรพงษ ์ พีรวงษ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

2.20 นำยศักดำ   รุ่งอร่ำมศิลป์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

2.21 นำงสำวฤดีกร   อ้ือเศรฐำศักดิ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

2.22 นำงสำวบุหลัน   เปลี่ยนไธสง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

2.23 นำงรัชดำพร   นิตย์กระโทก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

2.24 นำยสมศักดิ์   เลิศวีระวัฒน์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

2.25 นำยถำวร   ชูชื่นกลิ่น นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

2.26 นำงสำวมุกดำ สุดงำม นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/2.27 นำยฉลองชัย … 
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2.27 นำยฉลองชัย   ทุนด ี นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

2.28 นำงสมจิตนำ   โชติปัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

2.29 นำงสำวสุชำดำ รำชอำษำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

2.30 นำงสำวจำรุรัตน์   บุตรเคียน นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

2.31 นำงพิณทิพย์ กึนพันธ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ เขต ๙ 

กรรมกำร 

2.32  นำยปิติ   นิยมศิริวนิช นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 

3. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำโรคมะเร็ง ประกอบด้วย 
3.1 นำยสำยลักษณ์   พิมพ์เกำะ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
ประธำน 

3.2 นำยพงศกร   ศรีจันทร์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

รองประธำน 

3.3 นำยชำญชัย   บุญอยู่ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

3.4 นำยณัฏฐ์   บุญนิธิ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

3.5 นำงสำวกนกพร   อิทธิวิศวกุล นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

3.6 นำงสำวครองกมล   สีหบัณฑ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

3.7 นำงประภำพร  บุญเพ่ิม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

3.8 นำงกรแก้ว   สุขวำนิชย์เจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

3.9 นำงสำวณฐมน   ศรีวิโรจน์มณี เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

3.10 นำยสุกิจ   พรหมรับ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

3.11 นำยสุรชัย   อำชีวกุลมำศ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

3.12 นำงสำววิมลรัตน์   สว่ำง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

/3.13 นำงนิโลบล … 
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3.13 นำงนิโลบล   เสนำมำตย ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

3.14 นำงลักษมี   น ำเจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

3.15 นำงชลธิชำ   หลอมทองหล่อ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

3.16 นำยธีรวุฒิ  รักชอบ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

3.17 นำงเรวดี   เพ็ญไพบูลย์เสถียร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

3.18 นำงอภิญญำ   ชื่นเย็น พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

3.19 นำงสำวปิยวรรณ  นำคินชำติ นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

3.20 นำงสำวนิตยำ   ชุดไธสง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

3.21 นำงรัชฎำพร   นิตกระโทก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

3.22 นำยปำณัสม์  ศรีอรนันต์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

3.23 นำงอ ำไพจิตร  รัตนปู พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

3.24 นำงสำวอำจรีย์   เส้นทอง นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

3.25 นำงสำวเบญญำพัชร์   เอ่ียมธนะสินชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

3.26 นำงศิริรัตน์   โสตศิริ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

3.27 นำงสำวปฐมำภรณ์   สุทธิคีรีสุข นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

3.28 นำงสำวพงศ์ผกำ  ภัณฑลักษณ์ หัวหน้ำงำนส ำนักงำนหลักประกัน 
สุขภำพแห่งชำติเขต 9 

กรรมกำร 

3.29 นำงทวีวรรณ์   ประเสริฐศิลป์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

3.30 นำงสำววรำภรณ์   มะลิวัน นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
/3.31 นำงธนัศมณฑ์ … 
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3.31 นำงธนัศมณฑ ์  ภำณุพรพงษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.32 นำงธิยำ   นุสำยรัมย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

4. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประกอบด้วย 
4.1 นำยวีรวัฒน์   คชินทักษ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
ประธำน 

4.2 นำงสรภัส   เพชรอรุณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.3 นำยศุภฤกษ์   สัทธำพงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.4 นำงสำวรัชนี  ศิริวัฒน์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.5 นำงสุมำลี   สุขใย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.6 นำงมัณฑนำ  ศิลปะพันธ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.7 นำงกฤชวรรณ  บุญฉิมพลี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.8 นำงปัทมำ   แจ่มจ ำรูญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.9 นำงสำวอรจิรำ   อำจหำญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.10 นำงสำวณัฎฐญำ  ไทยกลำง นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.11 นำงสำวภัทรีพันธุ์   ฤำชำ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

4.12 นำงรักรุ่ง   ด่ำนภักดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

4.13 นำงยุวเรศ   ศรีภิรมย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

4.14 นำงอคีรำห์  ป้อมสุวรรณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

4.15 นำงสำวศิริลักขณำ  รูขะจี นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

4.16 นำงสำวมนพัทธ์  สิริพัชรมณฑ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

/4.17 นำงสำวกชพร … 
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4.17 นำงสำวกชพร  กลมกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

4.18 นำงสำวฉัตรธิดำ  ศรีภู่ นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

4.19 นำยภุชงค์  ไชยชิน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

4.20 นำยชำยตำ   สุจินพรัหม นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

4.21 นำยวัลลภ   แสงสันติ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

4.22 นำงสุธิดำ   วนแสงสกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

4.23 นำงสลักจิต  สกุลรักษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

4.24 นำยศัลยวิทย์   พึงประเสริฐ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

4.25 นำงสำวนิตยำ    โรจน์ทินกร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.26 นำงสุชำดำ    มีไชยโย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.27 นำยวีระชน   เกลียวกลม เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.28 นำยพรชัย   มโนธรรมสถิต พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.29 นำงเทียนทอง   บุญยรำงกูร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4.30 นำงอนงค์   มณีศรี พยำบำลวิชำชีพ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

5. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำทำรกแรกเกิด ประกอบด้วย 
5.1 นำงวิชุลดำ   เกียรติมงคล นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
ประธำน 

5.2 นำยณรงค์ชัย   วงศ์เลิศประยูร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

5.3 นำยชูเกียรติ   เพ่ิมทองชูชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.4 นำงสำวพิชญำ   ถนอมสิงห์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

/5.5 นำงคมเนตร … 
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5.5 นำงคมเนตร   โกณำนนท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.6 นำงนงเยำว์   สุวำนิช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.7 นำงจำรุวรรณ   เย็นเสมอ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.8 นำงสำวจุฑำทิพย์   อุดมทรัพย์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

5.9 นำงเรืองศรี   ชัยวิรัตนะ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

5.10 นำงกำญจนำ   สถิรพงส์กุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

5.11 นำงธิดำรัตน์   สุรัติเมธำพันธ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

5.12 นำงสำวเคียงขวัญ   อ ำไพพรรณ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

5.13 นำงเพชรรัตน์   กิตติวัฒนสำร นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

5.14 นำงรัตนำภรณ์   ปำลีนิเวศ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

5.15 นำยอนุรักษ์   กะรัมย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

5.16 นำงพรพรรณ  ล้ ำเลิศวิริยะกิจ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

5.17 นำงกฤษณำ   อันทเกตุ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

5.18 นำงอัจฉรำ   มิตรปรำสำท นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

5.19 นำงสิริกำนดำ   สมัญญำ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

5.20 นำงวรรณภำ   พิกุลชำคร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

5.21 นำงวรำภรณ์   ลำยสนธิ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

5.22 นำงจำรุวรรณ   เย็นเสมอ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

5.23 นำงพิณทิพย์   กึนพันธ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนส ำนักงำนหลักประกัน 
สุขภำพแห่งชำติเขต 9 

กรรมกำร 

/5.24 นำงพัชรินทร์  … 
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5.24 นำงพัชรินทร์   ถนอมสิงห์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

5.25 นำงสำวสิริลักษณ์  คุณกมลกำญจน์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

6. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำสุขภำพจิตและจิตเวช ประกอบด้วย 
6.1 นำยกิตต์กวี   โพธิ์โน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลจิตเวช

นครรำชสีมำรำชนครินทร์ 
ประธำน 

6.2 นำงนำตยำ   ทฤษฎิคุณ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 9 
ศูนย์สุขภำพจิตที่ 9 

รองประธำน 

6.3 นำงอัญชลี   ศิริเทพทวี นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำ 
รำชนครินทร์ 

กรรมกำร 

6.4 นำงสำวรุ่งรัตน์  ดอกไม้วัฒนำ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.5 นำงชนิภำ   รักษ์กุศล นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.6 นำงสำววลีรัตน์   รักแต่งำม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.7 นำยวิญญู   จันทร์เนตร ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเสิงสำง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.8 นำงสุวนีย์   โรจนำนนท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.9 นำยนครินทร์  ชุนงำม นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.10 นำยคมกฤช   ฤทธิ์บุรี สำธำรณสุขอ ำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.11 นำยสกล  ด่ำนภักดี นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

6.12 นำยเกียรติศักดิ์  ปลัดกอง นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

6.13 นำงประภัสสร   ผลพรไพบูลย์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

6.14 นำยศิลป์ชัย   เหลำภำ นักจิตวิทยำ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

6.15 นำงเพ็ญพร   พันธุ์ศักดิ์ศิริ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 

กรรมกำร 

/6.16 นำงณฐพร … 
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6.16 นำงณฐพร  ชัยพรมเขียว พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

6.17 นำงสุจินันท์   ภัทรไพศำลกิจ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

6.18 นำงวันรวี   พิมพ์รัตน์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

6.19 นำยภำณุพงศ์   เพชรเลิศ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

6.20 นำงอภิสลักษณ์   ไชยขันธ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

6.21 นำงสุภำภรณ์   หนุนไธสง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

6.22 นำงวิภำพร   เสตะจันทน์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

6.23 นำงรัศมี   แมนประโคน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

6.24 นำงจุไรรัตน์   ฤทัยวัฒน์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

6.25 นำงสำวชนกำนต์   นิยมทอง นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

6.26 นำงพยอม   ตัณฑจรรยำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

6.27 นำงสำววิภำ  ทองใสสร พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

6.28 นำยวันชัย   วิเศษชำติ นักจิตวิทยำปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

6.29 นำงดรรชนี  มะลิงำม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

6.30 นำงจุฑำมณี  ดุษฎีประเสริฐ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำ 
รำชนครินทร์ 

กรรมกำร 

6.31 นำงกังสดำล   จิรอุไรพงศ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำ 
รำชนครินทร์ 

กรรมกำร 

6.32 นำงภัทรำนิษฐ์  ทองตันไตรย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ศูนย์สุขภำพจิตที่ ๙ 
 

กรรมกำร 

/6.33 นำงสำววิจิตรำ … 
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6.33 นำงสำววิจิตรำ  สันคนุช นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
ศูนย์สุขภำพจิตที่ ๙ 

กรรมกำร 

6.34 นำงสำวปรำณีต  ชุ่มพุทรำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำ 
รำชนครินทร์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

6.35 นำยสันทัด   ผลจันทร์ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำ 
รำชนครินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

6.36 นำงสำววรวรรณ  หนึ่งด่ำนจำก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ศูนย์สุขภำพจิตที่ ๙ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

7. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำระบบบริกำรปฐมภูมิและสุขภำพอ ำเภอ ประกอบด้วย 
7.1 นำยสุผล           ตติยนันทพร          นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ            
ประธำน 

7.2 นำยดุสิต  ข ำชัยภูม ิ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

รองประธำน 

7.3 นำงสำวิตรี  วิษณุโยธิน นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

7.4 นำงรัตนำ               ยอดอำนนท์      นำยแพทย์เชี่ยวชำญ     
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ            

กรรมกำร 

7.5 นำยอนุพงศ์            ชำวคอนไชย      ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโนนสูง  
จังหวัดนครรำชสีมำ            

กรรมกำร 

7.6 นำงสำวขนิษฐำ  วัลลีพงษ ์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

7.7 นำยคมกริช             ฤทธิ์บุรี สำธำรณสุขอ ำเภอโนนไทย     
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

7.8 นำยพงษ์พิพัฒน์        ชุ่มสีดำ สำธำรณสุขอ ำเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

7.9 นำงประทวน            ค ำลำย           นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร    
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองปลิง  
จังหวัดนครรำชสีมำ               

กรรมกำร 

7.10 นำยสุกิจ              พรหมรับ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ    

กรรมกำร 

7.11 นำยประมวล เหล่ำสมบัติทวี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
                 

กรรมกำร 

/7.12 นำงสำวนันทพร … 
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7.12 นำงสำวนันทพร     อ่อนชัย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร   

7.13 นำยบัณฑิต พลแก้ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

7.14 นำยสุภวิทย์             บุญขันธ์           นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ  

กรรมกำร 

7.15 นำงสำวอภิวรรณ      ดวงมณี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

7.16 นำยพุทธำ            สมัดไชย             ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบัวแดง   
จังหวัดชัยภูมิ                                

กรรมกำร 

7.17 นำยสรำวุฒิ   ด้นประดิษฐ์ สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ                 

กรรมกำร   

7.18 นำยกิตติ         โล่สุวรรณรักษ์       นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร         

7.19 นำงปำริชำติ        เดี่ยวพำนิช          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์                    

กรรมกำร 

7.20 นำงสำวเบญญำ       ลวกไธสง          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์                    

กรรมกำร 

7.21 นำงจิรพรรณ        จันทวงศ์   นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์                                    

กรรมกำร 

7.22 นำยสนั่น             คะรัมย์ สำธำรณสุขอ ำเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์                

กรรมกำร   

7.23 นำยสมชำย      วงษ์พิริยะไพฑูรย์       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ช ำนำญกำรพิเศษ               
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์                     

กรรมกำร 

7.24 นำยธนะสิทธิ์            ขำวงำม           นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์                     

กรรมกำร 

7.25 นำงนพรัตน์            ตรงศูนย์ สำธำรณสุขอ ำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์                   

กรรมกำร 

7.26 นำงสำวนิตยำ           โชตินอก          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ      
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ 
เลขำนุกำร 

7.27 นำยจักรพงษ์            รวิยะวงศ ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร      
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ  

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 
 
 
 /8. คณะกรรมกำร … 
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8. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำสุขภำพช่องปำก ประกอบด้วย 
8.1 นำงศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
ประธำน 

8.2 นำยจีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

8.3 นำยหรินทร์ คล้ำยพึ่ง ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

8.4 นำงสำวกนกพร    เข็มทอง ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

8.5 นำยสุเมธ กำญจน์กระสังข ์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

8.6 นำยประสิทธิ์ แซ่ห่อ ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

8.7 นำยจอนสัน พิมพิสำร ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

8.8 นำงสำวเอ็นดู     จันทร์ทวีทิพย์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

8.9 นำงสำวจรัสศรี มัทวำนนท์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

8.10 นำยนิติโชติ นิลก ำแหง ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

8.11 นำยอตินำต ธรรมรัชสุนทร ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

8.12 นำงสำวจิรำพร        ชีวำสุขถำวร ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

8.13 นำงพัชรินทร์ วีระรักษ์เดชำ ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

8.14 นำงนันทิยำ       รัมณีย์รัตนำกุล ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

8.15 นำยวัชรินทร์     เทียนศิริวงศ์ศำกุล
  

ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

8.16 นำงสำวทัศนีย์ ธรรมเริง ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบ้ำนใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย ์

กรรมกำร 

8.17 นำยรัฐนนท์ เนือนสกุล ทันตแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

8.18 นำงสำยสมร สบู่แก้ว ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/8.19 นำงธำสินี … 
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8.19 นำงธำสินี กังวำนศุภพันธ์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

8.20 นำงสมรักษ์ รัตนโคตร ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

8.21 นำงสำวอัษฎำ ประเดิมด ี ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลล ำดวน จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

8.22 นำงสำวกันทิมำ    เหมพรหมรำช ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 
ศูนย์อนำมัยที่ ๙ นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

8.23 นำยพูนชัย ไตรภูธร หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต ๙  

กรรมกำร 

8.24 นำงสำวฐิฏิญำ สิทธิวงศ ์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

8.25 นำงสำวสุภำวด ี ศรีทองเพ็ชร เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

8.26 นำงสำวกำญจนำ เบิกบำน เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขปฏิบัติงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

8.27 นำงสำวสุกัญญำ    ศรีพำโชค นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

8.28 นำงจันทร์เพ็ญ เกสรรำช เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

9. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำตำ ประกอบด้วย 
9.1 นำยประวีณ      ตัณฑประภำ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสุรินทร์ 

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
ประธำน 

9.2 นำยสุผล         ตติยนันทพร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

9.3 นำยรุ่งรวิน       ขัตติวิทยำกุล นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

9.4 นำยวิฑูรย์        เรืองสุขศรีวงศ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

9.5 นำงสำวพิรุณรัตน์  เจียรักสุวรรณ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

รองประธำน 

9.6 นำงสำววินิธำ    ลักษณำกร นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

รองประธำน 

9.7 นำงโนรี         พนมแก่น พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.8 นำงฐิติรัตน์     แสงรัศมีเพ็ญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

/9.9 นำงธณัศมนฑ์  … 
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9.9 นำงธณัศมนฑ์   ภำนุพรพงษ ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.10 นำงผิน        สุบงกช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.11 นำงสำววิภำ    ศิริสมบูรณ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.12 นำงสำวอรสำ   ผู้เรืองเดช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.13 นำงเสำวลักษณ์    สิทธิวงศ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

9.14 นำงไพรวัลย์      เกลียวสินำค พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

9.15 นำงพวงเพ็ญ     เพ็ชรภักด ี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

9.16 นำยเปรมชัย     ธัญญะผลิน นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

9.17 นำยเดชวิทย์     ใจประเสริฐ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

9.18 นำงร ำพึง  ออกประเสริฐ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

9.19 นำงดำรุณี        นะรำรัมย ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

9.20 นำงปำริชำติ     เดี่ยวพำนิช นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

9.21 นำงวิไลพร       คลีกร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

9.22 นำยธีรพงศ์      รองแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

9.23 นำงสำววิภำวี    เหล่ำพูนสุข นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

9.24 นำงสยุมพร      พูนมั่น พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

9.25 นำงศิริรัตน์       แก้วประเสริฐ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/9.26 นำงสำวผกำมำศ … 
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9.26 นำงสำวผกำมำศ  ศรีหะชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

9.27 นำงรัชดำวัลย์    สถิโยธำพิทักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

9.28 นำงสำวอรุณรัศม์   กุนำ หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๙ 

กรรมกำร 

9.29 นำงอนงนำต        มุ่งสันติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

9.30 นำงศิริรัตน์         โสตศิริ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

10. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำไต ประกอบด้วย 
10.1 นำยปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ    

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
ประธำน 

10.2 นำยสุผล   ตติยนันทพร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.3 นำงสำววรำภรณ์   เลียวนรเศรษฐ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.4 นำยวทัญญู    พำรำพิบูลย์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.5 นำงภัสส์กุญช์   เหลื่อมเจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.6 นำงสำววิภำ   ศิริสมบูรณ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.7 นำงธณัศมณฑ์   ภำณุพรพงษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.8 นำงสำวโสภำพร  พลนอก เภสัชกร 
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.9 นำงสำววิภำ  อุทยำนินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลห้วยแถลง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.10 นำงสำวทัศนีย์  กรำวกระโทก เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.11 นำงสำวสุขุมำลย์  แสนยศ เภสัชกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.12 นำงสำวพัฒนี  ค ำพิทักษ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 
 

กรรมกำร 

/10.13 นำงวีณำ … 
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10.13 นำงวีณำ   อัจฉรียสุนทร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

10.14 นำงนิโลบล   เสนำมำตย ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

10.15 นำงนิภำภรณ์  นิรัตน์พงษ ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

10.16 นำยเอนก   หล้ำเพชร นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

10.17 นำงเจนสุดำ  พรมมำบุญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

10.18 นำยชัชชัย   ด่ำนสุนทรวงศ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

10.19 นำยกมลทรรศน์   ชัยมะเริง นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์  

กรรมกำร 

10.20 นำงสำวณัฐวลัญช์  เกษมลักษณ ์ เภสัชกรปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

10.21 นำงเย็นจิตร์   อ้ึงพินิจพงศ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

10.22 นำงศันสนีย์   ภัทรศรีวงษ์ชัย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

10.23 นำงสำวสมประสงค์  เอ่ียมกลำง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

10.24 นำงสำวกุลดำ   เลียวเสถียรวงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

10.25 นำงสำววรรณพัชร  พิศวงศ ์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

10.26 นำยทอง  บุญยศ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

10.27 นำงสำวสุดำ  รำชอำษำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

10.28 นำงสำวศรียุดำ  มำนุจ ำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

10.29 นำงสำวรัฏฐรินีย์   ธนเศรษฐ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 

กรรมกำร 

10.30 นำงสำวอรุณรัศม์   กุนำ หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๙ 

กรรมกำร 

/10.31 นำยสัจจะ … 
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10.31 นำยสัจจะ  ตติยำนุพันธ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

10.32 นำงรุ้งฟ้ำ  เหล่ำอุดมลำภ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

10.33 นำงศิริรัตน์   โสตศิริ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๑1. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำโรคไม่ติดต่อ ประกอบด้วย 
11.1 นำยดุสิต   ข ำชัยภูม ิ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)   

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ประธำน 

11.2 นำงสำวพรรณทิพย์   
 

ตันติวงษ์   นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

11.3 นำงสำววิภำ   อุทยำนินทร์   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลห้วยแถลง  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

11.4 นำงสำวเฉลิมพร   เตียวศิริมงคล นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

11.5 นำงสำวสิริภัสสร   ก ำเนิดเพ็ชร   เภสัชกรช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ   

กรรมการ 

11.6 นำงปรียำ      สงวนวงศ์วิจิตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

11.7 นำงพรรณทิพย์ภำ   จิตติธรรมวัฒน์ นักโภชนำกำรช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

11.8 นำงธณัศมณฑ์   ภำณุพรพงษ์   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

11.9 นำงสำววิภำ   ศิริสมบูรณ์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมการ 

11.10 นำยธนิศศักดิ์  ทวีโคตร นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ  

กรรมการ 

11.11 นำงสำวดรุณี   ภำระขันธ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ  

กรรมการ 

11.12 นำงพรประไพ   ไตรทิพย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

11.13 นำงศรัญญำ   พันธุ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการ 

11.14 นำงสำวปรียำภัสสร์   ฉัตร์เที่ยง นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

11.15 นำงศันสนีย์   ภัทรศรีวงษ์ชัย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

/11.16 นำงรัชดำพร … 
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11.16 นำงรัชดำพร     นิตย์กระโทก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย ์

กรรมการ 

11.17 นำงสำวสมประสงค์  เอี่ยมกลำง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย ์

กรรมการ 

11.18 นำงจิรพรรณ  จันทวงค์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย ์

กรรมการ 

11.19 นำยอัครวัฒน์   เพียวพงภควัต ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

11.20 นำยบรรยส   ศรีอภิรักษำ นำยแพทย์ช ำนำญกำร     
โรงพยำบำลสุรินทร์  

กรรมการ 

11.21 นำงสำวสุวรรณำ   พิชญ์ชัยประเสริฐ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมการ 

11.22 นำงสุมำลี  บุญมี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์  

กรรมการ 

11.23 นำงศิริรัตน์   โสตศิริ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์    

กรรมการ 

11.24 นำงสำวสุดำ  รำชอำษำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์  

กรรมการ 

11.25 นำยบัลลังก์   ปรึกษำด ี นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  
โรงพยำบำลศีขรภมูิ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมการ 

11.26 นำงสำวอรุณรัศม์   
 

กุนำ   หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๙ 

กรรมการ 

11.27 นำยวิวัฒน์  ปัญชุมภู เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนประกัน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๙ 

กรรมการ 

11.28 นำงสำวปิยมำภรณ์  โล่ห์ทวีมงคล    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
ศูนย์อนำมัยท่ี ๙ นครรำชสีมำ 

กรรมการ 

11.29 นำงนิภำภรณ์  นิรัตน์พงษ์   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

11.30 นำงสำวรัฏฐรินีย์   
 

ธนเศรษฐ   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

11.31 นำงสำวณปภัช   รัตนวิชัย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ  

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๑2. คณะกรรมกำรพฒันำงำน Service plan สำขำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน ประกอบด้วย 
12.1 นำยภูวเดช   สุระโคตร นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์ 
ประธำน 

12.2 นำยทัศนัย      ประยูรหงษ์ เภสัชกรเชี่ยวชำญ  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

12.3 นำงสำวนงนำถ   จวนแจ้ง นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสมีำ 

กรรมกำร 

/12.4 นำงพัชนี … 
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12.4 นำงพัชนี   วีนะสนธิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

12.5 นำงสำวรัตนำ   ยอดอำนนท์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

12.6 นำยวิชำญ   คิดเห็น ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสูงเนิน 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

12.7 นำงวิไล   ประกอบกิจ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

12.8 นำงพรรณนิดำ   สินธุพัฒนพันธุ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร   
โรงพยำบำลสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

12.9 นำยช่วย   เชิญกลำง สำธำรณสุขอ ำเภอเทพำรักษ์ 
จังหวัดนครรำชสีมำ                   

กรรมกำร 

12.10 นำงสำววิมลพันธุ์   ทนจะโปะ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนฝรั่ง  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

 กรรมกำร 

12.11 นำยสุกิจ   พรหมรับ   นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.12 นำยอมรเทพ   พูนท่ำหว้ำ แพทย์แผนไทยช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.13 นำงสำวจีรภำ   เพ็ญจันทร์   เภสัชกรปฏิบัติกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.14 นำงเจติยำ   รุจน์วรำ   แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.15 นำยเอกดนัย   ทองมูล แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร   
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.16 นำยเสถียร   สิทธิเวช   เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.17 นำงสำวรณิดำ   เดชะ เภสัชกรปฏิบัติกำร   
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.18 นำงสำวจิรำวรรณ   บ ำเรอกลำง   แพทย์แผนไทย   
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.19 นำงพนิดำ    มำกนุษย์   แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.20 นำงสำวยุพำรัตน์   แดงสกุล   แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร   
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
หนองบัวโคก จังหวัดชัยภูม ิ

กรรมกำร 

/12.21 นำยกิตต ิ… 
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12.21 นำยกิตติ       โล่สุวรรณรักษ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

12.22 นำงกนกพร    ชนะค้ำ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

12.23 นำงสุชีรำ    วีระดนัยวงศ์ เภสัชกรช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

12.24 นำงสำวอรพรรณ    อำญำเมือง แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

12.25 นำงรรรรร       สุวรรณกูฎ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

12.26 นำยบุญโฮม   แก้วชนะ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลล ำปลำยมำศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

12.27 นำงขวัญเนตร   ศรีเสมอ เภสัชกรช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

12.28 นำยธำดำ     วรรธนปิยะกุล สำธำรณสุขอ ำเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์                    

กรรมกำร 

12.29 นำงสำวจันทร์ดี    ยวกไธสง แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนบัว 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

12.30 นำยกิตติศักดิ์   เชื้อสกุลวณิช นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

12.31 นำยบุญธวี     แปลงดี แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร   
โรงพยำบำลสุรินทร์  

กรรมกำร 

12.32 นำงสำวเอ้ืองไพร   จันทรชิต เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน    
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

12.33 นำงภัทรำวดี   ดำทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

12.34 นำยอภิสรรค์    บุญประดับ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลกำบเชิง   
จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

12.35 นำยธนินทร   อุดมสินำนนท์ เภสัชกรช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

12.36 นำยไพวัลย์   โคศรีสุทธิ์ แพทย์แผนไทยช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

12.37 นำยสมชำย   รักไทย   สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองสุรินทร์   
จังหวัดสุรินทร์   

กรรมกำร 

12.38 นำงสำวพงศ์ผกำ   ภัณฑลักษณ์ หัวหน้ำงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๙ 
 

กรรมกำร 

/12.39 นำงสุทธสินี … 
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๑3. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ ประกอบด้วย 
13.1 นำยเชิดศักดิ์ แสงศิริทองไชย นำยแพทย์ช ำนำญกำร 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
ประธำน 

13.2 นำยชัยวิวัฒน์   ตุงคะเสรีรักษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

13.3 นำยบดินทร์ รัตนประสบ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

13.4 นำงสุมำลี สุขใย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

13.5 นำงณัฐฐวรินทร ประภัสสรำนนท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

13.6 นำยสกล ด่ำนภักด ี นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

13.7 นำยสัจจะ ตติยำนุพันธ์วงศ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 
 

13.8 นำยสุรชัย อำชีวกุลมำศ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 
 

13.9 นำงสมควร พิรุณทอง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

13.10 นำยจิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

13.11 นำยวุฒินันท์   พันธะเสน นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

13.12 นำยรักเกียรติ ประสงค์ด ี นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

12.39 นำงสุทธสินี    เกียรติคุณรัตน์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

12.40 นำงสำววัลลภำ   คงฉันท์มิตรกุล เภสัชกรช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

12.41 นำงสำววนิดำ   รอญยุทธ   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

12.42 นำงนิลวรรณ    ลำยทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

12.43 นำงสำวนำงจิตรีมำ   ศิลำกุล แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

12.44 นำงสำวค ำนำง   กำสนิท แพทย์แผนไทย  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/13.13 นำยชัชชัย … 
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13.13 นำยชัชชัย ด่ำนสุนทรวงศ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

13.14 นำงสำวชุติมำ ชัยช่วงโชค นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

13.15 นำงสำวเอ้ืองฟ้ำ นันทพันธ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

13.16 นำงรัตดำ เยมรัมย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

13.17 นำยปกรณ ์ ตุงคะเสรีรักษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

13.18 นำยศิวำเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

13.19 นำงดวงรัตน์ ตันรัตนำนนท์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 
 

13.20 นำยมงคล ภูติธนำรักษ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

13.21 นำยสุรเชษฐ์ เอ่ียมธนะสินชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

13.22 นำงปิยะอร รุ่งธนเกียรติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

13.23 นำงนันท์นภัส อิงคะธรรมศักดิ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

13.24 นำงอริสำ ถึกสกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

13.25 นำงพิณทิพย์ กึนพันธ์ หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๙ 

กรรมกำร 

13.26 นำยกองศิลป ์ แวงสันเทียะ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

13.27 นำงสำววรำภรณ์ เลียวนรเศรษฐ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

14. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำกำรดูแลระยะเปลี่ยนผ่ำนผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 
      และกำรดูแลแบบประคับประคอง 
14.1 สำขำดูแลระยะเปลี่ยนผ่ำนผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate care)  ประกอบด้วย 
14.1.1 นำยเฉลียว สัตตมัย นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
ประธำน 

14.1.2 นำยธนัชพงศ์ 
  

เธียรวุฒิวงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

ประธำนร่วม 

/14.1.3 นำยชัยวิวัฒน์ … 
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14.1.3 นำยชัยวิวัฒน ์ ตุงคะเสรีรักษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.4 นำงพชรพร สุวิชำเชิดช ู พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.5 นำงนวลฉวี เพ่ิมทองชูชัย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.6 นำงพิมพ์ชนก ปำนทอง นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.7 นำงกัญญำลักษณ์ ณ รังษี นักกิจกรรมบ ำบัดช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.8 นำงสำวนิตยำ โชตินอก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.9 นำงสำวอรจิรำ อำจหำญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.10 นำงสำววีรุฒำ โอชำ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.11 นำงพรปวีณ์ ถิรไชยนันท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.12 นำงดำรณี มะลิหวล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.13 นำยอภิสิทธิ์   ทองงำม           นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.1.14 นำงจุฑำรัตน์   บำงแสง            พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.1.15 นำงชลนรรจ์   แสนชั่ง             พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ    
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.1.16 นำงสำวดำรำวรรณ   ฐำนวิเศษ      พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ          

กรรมกำร 

14.1.17 นำงสำวนันทพร   อ่อนชัย        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ    
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.1.18 นำงสำวพรรณกนก   วรวรรฒนนท์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร           
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.1.19 นำงเพ็ญณัฏฐำ ตำปรำบ      พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 
 

กรรมกำร 

/14.1.20 นำยพุทธำ… 
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14.1.20 นำยพุทธำ สมัดไชย   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.1.21 นำงมัลลิกำ   ช่วยคูณ             พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.1.22 นำงดรุณี   กระจำยพันธ์       พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.1.23 นำงปภำวดี โพธิรุกข์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.1.24 นำงเพลินจิตร ธำรำเสำวรภย ์ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำรพิเศษ
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.1.25 นำงสำวพวงเพชร เพชรสูงเนิน นักกิจกรรมบ ำบัดช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.1.26 นำงปณิชำ สุระโคตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.1.27 นำงสำวสมฤทัย แก้วมณี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.1.28 นำงอัญชลิกำ อยู่แท้กูล นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.1.29 นำยนครินทร์ โสมำบุตร นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.1.30 นำงพรรณวดี สำรวนำงกูร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.31 นำยมงคล ภูติธนำรักษ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.32 นำยสุรเชษฐ์ เอ่ียมธนสินชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.33 นำงจันทิรำ หงส์รพิพัฒน์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.34 นำงสำวศรีสุดำ หมั่นเที่ยง นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.35 นำงสุธำวัลย ์ สัญจรดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.36 นำงดรุณี เอ้ือพรปัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.37 นำงเตือนใจ แซ่โอ๊ว นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 
 
 

กรรมกำร 

/14.1.38 นำยสมชำย… 
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14.1.38 นำยสมชำย วงศ์พิริยะไพฑูรย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.39 นำงมัจฉำ มิ่งพฤกษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.40 นำงสำววุฒิกนก วังโนน นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.41 นำงนิตยำ ธีรวิโรจน ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

14.1.42 นำงเพ็ญพิศ นุกูลสวัสดิ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

14.1.43 นำงสุจิตรำ สุขผดุง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

14.2 สำขำดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ประกอบด้วย 
14.2.1 นำยเฉลียว   สัตตมัย นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
ประธำน 

14.2.2 นำยธนัชพงศ์  เธียรวุฒิวงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

ประธำนร่วม 

14.2.3 นำยสำยลักษณ์    พิมพ์เกำะ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ   
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.4 นำงสำวนิตยำ  โชตินอก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.5 นำงอัญชัญ   เค็มกระโทก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.6 นำงดำรณี    มะลิหวล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.7 นำงสำวสุทธินี  เรืองสุพันธ์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.8 นำงจิตยำ  ฤทธิ์ประเสริฐ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.9 นำงจีฬำพันธ์    รุจอุดมพร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.10 นำงศุภรัตน์   ภู่เกิด พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.11 นำยสำธิต  ก้ำนทอง นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.2.12 นำงศิริมำ  โกมำรทัต พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

/14.2.13 นำยสุขสันต์ … 
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14.2.13 นำยสุขสันต์  รอนณรงค ์ เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.2.14 นำยฉัตรชัย   งำนไว นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.2.15 นำยโรจนกำล   พำนดวงแก้ว นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.2.16 นำยจิรศักด์ิ  ท ำประโยชน์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.2.17 นำงเข็มทอง    ตรีเนตรไพบูลย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.2.18 นำยวิธวินท์   ฝักเจริญผล นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย ์

กรรมกำร 

14.2.19 นำงนิสำ   ลีกิจวัฒนะ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย ์

กรรมกำร 

14.2.20 นำงชมลภัส   กุลสุทธิชัย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย ์

กรรมกำร 

14.2.21 นำงจำรินี   คูณทวีพันธุ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย ์

กรรมกำร 

14.2.22 นำงวิไลพร   คลีกร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย ์

กรรมกำร 

14.2.23 นำงปทุมพร   อภัยจิตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย ์

กรรมกำร 

14.2.24 นำงกุลวรรณ   พุฒิด ำรง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์

กรรมกำร 

14.2.25 นำงรัชนก   สิทธิโชติวงศ์ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.2.26 นำงสำวพงษ์สุดำ   อ่อนอก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.2.27 นำงประสบ   ช ำนำญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลศีขรภมู ิจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.2.28 นำงกรวิกำ   แก้วสุข พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.2.29 นำงพัชรินทรำ   เกียงวัว พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.2.30 นำงปิยำภรณ์   รังษ ี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชุมพลบุร ีจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.2.31 นำงธัญยธรณ์   เกษรแก้ว พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 

/14.3 สำขำกำรดูแล… 
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14.3 สำขำกำรดูแลระยะยำว (Long Term care)  ประกอบด้วย 
14.3.1 นำยเฉลียว   สัตตมัย นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
ประธำน 

14.3.2 นำยธนัชพงศ์   เธียรวุฒิวงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

ประธำนร่วม 

14.3.3 นำยพุทธำ   สมัดไชย ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูมิ 

รองประธำน 

14.3.4 นำยศุภรัฐ   พูนกล้ำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

รองประธำน 

143.5 นำงสำวิตรี   วิษณุโยธิน นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.3.6 นำงนิตยำ โชตินอก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.3.7 นำงสุวรรณี   สมปรำชญ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.3.8 นำงลลิตยำ  กองค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ เขต ๙  

กรรมกำร 

 14.3.9 นำยอนุพงษ์   ชำวคอนไชย ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโนนสูง   
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.3.10 นำยกิตติ  เอ้กระโทก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเสิงสำง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.3.11 นำงประทวน   ค ำลำย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
หนองปลิง จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.3.12 นำยสุกิจ   พรหมรับ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.3.13 นำงดำรำวรรณ   ฐำนวิเศษ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.3.14 นำงสำวชัญญำ   มณีวรรณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.3.15 นำงสำวนันทพร   อ่อนชัย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.3.16 นำงจุไรวรรณ   ศรีศักดิ์นอก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.3.17 นำงสำวอภิวรรณ   ดวงมณี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 

กรรมกำร 

/14.3.18 นำยนิกร … 
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14.3.18 นำยนิกร   ระวิวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.3.19 นำยกิตติ   โล่สุวรรณรักษ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.3.20 นำงจำริณี  คูณทวีพันธุ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.3.21 นำงวิไลพร   คลีกร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.3.22 นำงปำริชำติ   เดี่ยวพำนิช นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.3.23 นำงนิทรำ   ปัดไธสง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.3.24 นำยบุญเลิศ   ยอดสะเทิ้น สำธำรณสุขอ ำเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์                    

กรรมกำร 

14.3.25 นำยส ำเริง   ดัดตนรัมย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบุกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.3.26 นำงสำวชูหงส์   มหรรทัศนพงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.3.27 นำงนกัญจน์สรณ์   มรรคธนัท พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.3.28 นำงจำรุวรรณ   เย็นเสมอ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.3.29 นำงอุดมพร   อุดมสินำนนท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลล ำดวน จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.3.30 นำงสำวสกุลรัตน์  อภัยศรี เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ เขต ๙ 

กรรมกำร 

14.3.31 นำงสำวเด่นนภำ   ปัดทุม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ศูนย์อนำมัยที่ 9 นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.3.32 นำงดรุณี   เอ้ือพรปัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

14.3.33 นำงกมลรัตน์   สุขแสวง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/15 คณะกรรมกำร … 
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๑5. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำกำรพัฒนำระบบบริกำรเพ่ือใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
      ประกอบด้วย 
15.1 นำยสมภพ สำรวนำงกูร รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
      ประธำน 

15.2 นำยชำญชัย  บุญอยู่ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.3 นำยสุรสิทธิ์    จิตรพิทักษ์เลิศ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.4 นำยบรรจง กิติรัตน์ตระกำร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 9 
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 9 

กรรมกำร 

15.5 นำยสุชำติ      เจนเกรียงไกร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.6 นำงวิลำวัณย์  ทิพย์มนตรี             นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.7 นำยวทัญญู  พำรำพิบูลย์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.8 นำยศิริชัย วิวัฒน์โรจนกุล            นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.9 นำงจำรุกรณ์    วิศำลสวัสดิ์           นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.10 นำยมังกร อังสนันท์                   เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.11 นำงสำวศิริลักษณ์  ค ำภิโร              เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.12 นำงปำริชำต คเชนทร์ชำติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.13 นำงสำวดุจฤดี   ไชยมงคล             พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.14 นำยทัศนัย  ประยูรหงษ์ เภสัชกรเชี่ยวชำญ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.15 นำยบุญสงค์  ลี้สุรพลำนนท์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.16 นำงศุภธิดำ  วิสุทพิพัฒน์สกุล  เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.17 นำงสุภำพร  บุตรโคตร เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.18 นำยจักร ี แก้วค ำบ้ง เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

/15.19 นำงสำวดวงพร … 
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15.19 นำงสำวดวงพร บุญญำเขตชัย เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.20 นำงสำวมิรันตี  จงเจือกลำง เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.21 นำยสุภชัย  พงศ์วิไลรัตน์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.22 นำงกนกนภำ  นภำสวัสดิ ์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.23 นำงสำวขนิษฐำ  วัลลีพงษ ์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.24 นำงกุลธิดำ  บรรเทำ เภสัชกรปฏิบัติกำร    
โรงพยำบำลโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ  

กรรมกำร 

15.25 นำงสำวณัชชำ  ป้องมิตรอัมรำ เภสัชกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลเทพำรักษ์ จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.26 นำงมรกต ภัทรพงสินธุ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

     กรรมกำร 

15.27 นำงสำวสิริรัตน์ ภูมิรัตนประพิณ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

     กรรมกำร 

15.28 นำยสำมำรถ อยู่ยง เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

15.29 นำยกิตติรัตน์ สวัสดิ์รักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

     กรรมกำร 

15.30 นำงวำริน หำญชนะ นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

     กรรมกำร 

15.31 นำงเอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ เภสัชกรเชี่ยวชำญ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

15.32 นำยสุขสันต์ รอนณรงค์ เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

15.33 นำยประสบสุข  พุฒำพิทักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ ำเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

15.34 นำยกิตติ  โล่สุวรรณรักษ์       นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

     กรรมกำร 

15.35 นำยรักเกียรติ ประสงค์ดี นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

     กรรมกำร 

15.36 นำยชัยสิทธ์ วรรณโพธิ์กลำง เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 
 

กรรมกำร 

/15.37 นำงสมจิตร … 
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15.37 นำงสมจิตร จ ำปำแดง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

     กรรมกำร 

15.38 นำงกนกพร ชนะค้ำ เภสัชกรเชี่ยวชำญ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

15.39 นำงปิยพร ผลประดับเพ็ชร เภสัชกรปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

15.40 นำยธรรมปพน    ทวันเวช เภสัชกรปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

15.41 นำงสุภำภรณ์  แก้วชนะ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

     กรรมกำร 

15.42 นำงสำวณัฐภรณ์ ชำติประสพ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

     กรรมกำร 

15.43 นำงสำวสุพรรณภำ  ธนำสูรย์ เภสัชกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

15.44 นำงประชุมพร บูรณ์เจริญ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

     กรรมกำร 

15.45 นำงสุนีย์ ชยำงศ ุ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

15.46 นำยณัฐ อำรยะพงษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

15.47 นำงอนงค์เนตร อิทธิปรัชญำบุญ เภสัชกรเชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

     กรรมกำร 

15.48 นำยทอง บุญยศ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

15.49 นำงสุกัญญำ  มีศิริ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

15.50 นำงเสำวรัตน์ ดีแก่ นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

15.51 นำงอริสำ  ทุนด ี เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

15.52 นำยประเสริฐ อำปัจชิง เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

15.53 นำงพัชฏำพร  เสำทอง เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ  
เลขำนุกำร 

15.54 นำงสุทธินี เรืองสุพันธ์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ  
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.55 นำงสำวกนกวรรณ พรหมพันใจ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ  
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/15.56 นำงเนตรนภำ … 
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15.56 นำงเนตรนภำ ตรีนิติ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ  
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.57 นำยธีรัตต์     ทรัพย์โภค   เภสัชกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ  
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.58 นำยปณต  อัศววิวัฒน์พงศ์ เภสัชกรปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์      

กรรมกำรและ  
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๑6. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำศัลยกรรม ประกอบด้วย 
16.1 นำยศิวำเมษฐ์      แข่งเพ็ญแข นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
ประธำน 

16.2 นำยนำวิน          ขันธรักษำ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

รองประธำน 

16.3 นำยพัชร ฮอหรินทร์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

16.4 นำยอนุกูล พินิจจันทร์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

16.5 นำยภคภณ ทัดศรี นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

16.6 นำยบดินทร์ รัตนประสบ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

16.7 นำยนพดล ไตรคุณำกรวงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

16.8 นำงสุมำลี สุขใย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

16.9 นำงสำวฐำนดำ เกียรติเกำะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

16.10 นำงดวงเดือน ใจส ำรำญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

16.11 นำยพรชัย ปุ่นโพธิ์ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

16.12 นำยสุรชัย อำชีวกุลมำศ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.13 นำงทองทรัพย์ ดวงภมร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.14 นำงพรทิพย์ ชัชวำลธำตร ี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.15 นำงสำวพรรณกนก วรวรรฒนนท ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

/16.16 นำงกมลรัตน์ … 
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16.16 นำงกมลรัตน์ ศิริมั่งมูล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.17 นำยอนุวัตร์ สีวำท ี นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.18 นำงชลธิชำ หลอมทองหล่อ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.19 นำงเตือนใจ ยศรุ่งเรือง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

กรรมกำร 

16.20 นำยนิเดช กฤตสิน นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.21 นำยจิระพล ตรีศักดิ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.22 นำงสำวอนุชฎำ ดอนไพร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.23 นำงอนุตรำ นำจ ำปำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.24 นำงปณิชำ สุระโคตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.25 นำงภัทรพร สำมำรถ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.26 นำยกฤตยำ อู่วิเชียร นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.27 นำงสำวอุริษำ วิทยำวรำพงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.28 นำงกัลยำณี รุ่งโรจน์วิทยกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.29 นำงอัปสร           สำรสุวรรณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

16.30 นำงวิภำมำศ        พิมพรมมำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

16.31 นำงสำวสุดำรัตน์   รับงำม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

16.32 นำงมัจฉำ มิ่งพฤกษ ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

16.33 นำยฉัตรชัย          วรำพฤกษ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

16.34 นำงปิยฉัตร แสนกล้ำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

/17. คณะกรรมกำร … 
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๑7. คณะกรรมการพัฒนางาน Service plan สาขายาเสพติด ประกอบด้วย 
17.1 นำยพิเชษฐ   

   
พืดขุนทด นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์       
ประธำน 

17.2 นำยชำญชัย   บุญอยู่ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

17.3 นำยสินชัย   ตันติรัตนำนนท์     นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์     

รองประธำน 

17.4 นำยเกียรติศักดิ์   ปลัดกอง  นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

รองประธำน 

17.5 นำยนพดล   พิษณุวงษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

17.6 นำยธนวัฒน์  พีรวงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

17.7 นำงจรูญศรี โคมพุดซำ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร    
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

17.8 นำงสำวสุนิศำ โสบกระโทก เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

17.9 นำยนครินทร์  ชุนงำม  นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

17.10 นำงดรุณี  คุณวัฒนำ      พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

17.11 นำงพรประไพ   ไตรทิพย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

17.12 นำงสำวนิภำรัตน์    รชตภัชกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

17.13 นำงวรำภรณ์   สระประทุม
  

พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

17.14 นำงหวำนใจ    อุปมำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

17.15 นำยจตุพร   เลิศฤทธิ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

17.16 นำงสุจินันท์ ภัทรไพศำลกิจ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)   
โรงพยำบำลบุรีรัมย์                  

กรรมกำร 

17.17 นำงวัชรำภรณ์   หุนตระนี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

กรรมกำร 

/๑7.18 นำงรัศมี … 
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17.18 นำงรัศมี   ศรีศิลำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    
โรงพยำบำลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

17.19 นำงดวงสมร   สำรรัมย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    
โรงพยำบำลล ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

17.20 นำงวรัชนก   เสโส พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    
โรงพยำบำลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

17.21 นำยยุทธศักดิ์         ทองดี นำยแพทย์ช ำนำญกำร            
โรงพยำบำลสุรินทร์                 

กรรมกำร 

17.22 นำยกิตติศักดิ์   สุรพงษ์พิวัฒนะ   นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสุรินทร์          

กรรมกำร 

17.23 นำงนพพร   อำรีย์วัฒนำนนท์     พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ      
โรงพยำบำลสุรินทร์                

กรรมกำร 

17.24 นำงอำรีย์   อรุณเกียรติพงศำ    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร        
โรงพยำบำลสุรินทร์                  

กรรมกำร 

17.25 นำงชมสินณ์   งำมแสง    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร    
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์                  

กรรมกำร 

17.26 นำยกิตติภพ   แจ่มโสภณ    นำยแพทย์ช ำนำญกำร     
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์                              

กรรมกำร 

17.27 นำงศิริภรณ์  ชัยศรี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำ 
รำชนครินทร์  

กรรมกำร 

17.28 นำยสังคม    ล ำไธสง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

17.29 นำงนิชัญญำ ศรีเนตร์ นักวิชำกำรสำธำรณช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

17.30 นำงสำวชนำกำนต์   แสงกล้ำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ  

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

17.31 นำงกุลนำถ   อยู่ทองอ่อน       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์                        

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

17.32 นำงสำวเจนจิรำ  เสำะสืบงำม พยำบำลวิชำชีพ  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

18. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำอำยุรกรรม ประกอบด้วย 
18.1 นำงมรกต ภัทรพงศ์สินธุ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

โรงพยำบำลชัยภูมิ 
ประธำน 

18.2 นำยสุชำติ   เจนเกรียงไกร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
 

รองประธำน 

/18.3 นำยธนำกรณ ์… 
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18.3 นำยธนำกรณ ์ อนันตะเศรษฐกูล นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

18.4 นำยพำวุฒิ   เมฆวิชัย นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

18.5 นำยณัฐวรรธน์   นัดพบสุข   นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

18.6 นำงปำริชำต คเชนทร์ชำติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

18.7 นำงสมพร สุรวัฒนกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

18.8 นำงสำวนิตยำ   โชตินอก   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

18.9 นำยประธี บุญเบญจเอื้อ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

18.10 นำยพงศ์พันธุ์  ทองสวัสดิ์ เภสัชกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

18.11 นำยมธุรส   ศรีบุดดำ สำธำรณสุขอ ำเภอบัวลำย  
จังหวัดนครรำชสีมำ           

กรรมกำร 

18.12 นำงอุษณีย์ เกียรติก้องชูชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

18.13 นำงสำวพนำรัตน์   เพียงปรำชญ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

18.14 นำยทวีลักษณ์    ทวีวงศ์ไพจิตร
  

นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

18.15 นำงสุภำวดี  ภัทรสัจจะธรรม
  

นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

18.16 นำงลภิสรำ   สวัสดิรักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

18.17 นำงจตุพร  
 

สุทธิวิเศษ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

18.18 นำงสำวจุฑำมำศ   หมู่โยธำ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

18.19 นำงสำวภำวิณี วงศ์ประสิทธิ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

18.20 นำยธีรวัฒน์   นำคสงวน    นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

18.21 นำงอรกัญญำ   ฟังสูงเนิน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

/18.22 นำงจิรพรรณ … 
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18.22 นำงจิรพรรณ จันทวงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์  

กรรมกำร 

18.23 นำงเอ่ียมศิร ิ จ ำลองกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

18.24 นำยพิชัย   ชำติกิจอนันต์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

18.25 นำงสุนีย์ ชยำงศ ุ  นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

18.26 นำงสำวจีรวัฒน์ แก้ววินัด นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

18.27 นำยทศพล   
 

ชุ่มสูงเนิน   นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

18.28 นำยบรรยส  ศรีอภิรักษำ   นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

18.29 นำงจันทนำ แพงบุดดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์  

กรรมกำร 

18.30 นำยบัลลังก์   ปรึกษำดี นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

18.31 นำงวรวรรณ กอปรกิจงำม นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลกำบเชิง  จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

18.32 นำงสำวอรุณรัศม ์ กุนำ หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๙ 

กรรมกำร 

18.33 นำยถิรชำติ   เสวตำนนท์   นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

18.34 นำงลภิสรำ สวัสดิ์รักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

19. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำสูติกรรม ประกอบด้วย 
19.1 นำยชวมัย   สืบนุกำรณ ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
ที่ปรึกษำ 

19.2 นำงจุฑำทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์        นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

ประธำน 

19.3 นำยอนันต์   มุ่งเจริญสันติกุล นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

19.4 นำยอุดม    วงศ์วัฒนฤกษ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

19.5 นำยอธิคม   สงวนตระกูล นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

/19.6 นำงอรพรรณ … 
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19.6 นำงอรพรรณ  อัศวกุล นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

19.7 นำงบรรทม   ใจส ำรำญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

19.8 นำงสุรีพร   กัฬหะสุต พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

19.9 นำงนงเยำว์   สุวำนิช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

19.10 นำยวีระ   ขอนค้ำงพลู นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ          

กรรมกำร 

19.11 นำงมรกต  ภัทรพงศ์สินธุ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลชัยภูมิ  

กรรมกำร 

19.12 นำยณัฐพงษ์  ก้ำนคูณ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ   

กรรมกำร 

19.13 นำงจุไรวรรณ์   ศรีศักดิ์นอก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

19.14 นำยตะวัน  เชำวนำภรณ์   นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ       

กรรมกำร 

19.15 นำงสำวฤดีกร   อือเศรษฐศักดิ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลบุรีรัมย์  

กรรมกำร 

19.16 นำงสำวศิรประภำ   ตันเตชสำธิต นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

19.17 นำงสำวพิกุล   บัณฑิตพำนิชชำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

19.18 นำงจินตนำ   ฤทธิ์มำก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

19.19 นำยอนุรักษ์   กระรัมย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

19.20 นำงจุฬำรัตน์   พรไธสง นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

19.21 นำยเฉลียว   สัตตมัย นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.22 นำงสำวปิยรัตน์   อุดมวรรณ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.23 นำงสำวสุวรรณำ  พิชญ์ชัยประเสริฐ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์  

กรรมกำร 

19.24 นำงพรจิต   จันโทภำส พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/19.25 นำงวัชรีบุตร … 
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19.25 นำงวัชรีบุตร   ตั้งศักดิ์ประเสริฐ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.26 นำงจำรุวรรณ   เย็นเสม     นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.27 นำงธิดำรัตน์   พรหมบุตร นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.28 นำงมยุรี  ประเสริฐกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

19.29 นำงสำวกิติพร   กำงกำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

19.30 นำงสุชำดำ  ศรีหำพล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

20.คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำกุมำรเวชกรรม ประกอบด้วย 
20.1 นำงจุไรรัตน์     ฤทัยวัฒน์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
ประธำน 

20.2 นำงสำวสิริกุล        ทุนเทพย์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

รองประธำน 

20.3 นำงนิตยำ         วิษณุโยธิน นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

20.4 นำงสำวปวีณำ    วิจักษณ์ประเสริฐ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

20.5 นำงคมเนตร      โกณำนนท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

20.6 นำงอรพินท์      ทองตัน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

20.7 นำงเรืองศรี      ชัยวิรัตนะ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

20.8 นำงเพียงเพ็ญ    เดชพร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

20.9 นำงสำวดวงใจ   ขึ้นนกขุ้ม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

20.10 นำงธิดำรัตน์     สุรัติเมธำพันธุ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

20.11 นำงสำวนฤมล   บ ำเพ็ญเกียรติกุล นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 
 

กรรมกำร 

/20.12 นำยณรงค์ชัย … 
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20.12 นำยณรงค์ชัย    วงศ์เลิศประยูร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

20.13 นำงสำวจีรชยำ  อังกลมเกลียว นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

20.14 นำงสำวกนกพร   สุขอนันต์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

20.15 นำยสุรัตน์         วิเศษนคร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

20.16 นำงสำวกวีร์ณฎฐ  สินธุรัตน์ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

20.17 นำงอนัญญำ     ไทยสูง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

20.18 นำงนิภำภรณ์    ใจหนึ่ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

20.19 นำงสำวฐิติรัตน์   อินทนูจิตร เภสัชกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

20.20 นำยพิเจษฏ์      นิยำมรัตนกุลศิริ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

20.21 นำงนเรศินี       หวลระลึก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ 
เลขำนุกำร 

 

๒1. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำออร์โธปิดิกส์ ประกอบด้วย 
21.1 นำยณรงค์ศักดิ์       บ ำรุงถิ่น   นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  

โรงพยำบำลชัยภูมิ 
ประธำน 

21.2 นำยมนูญ             เลียวนรเศรษฐ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

21.3 นำยไกรวุฒิ           สุขสนิท นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

21.4 นำยภูมชำย          สุวรักษ์สกุล นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

รองประธำน 

21.5 นำยวัชระ             กระแสร์ตำนนท์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

21.6 นำยอดิศร            จงหมื่นไวย์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

21.7 นำยธน                รัตนกิจโกศล นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

21.8 นำงจินตนำ           ทวีสิทธิ์พรสง่ำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

/21.9 นำงกมลวรรณ … 
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21.9 นำงกมลวรรณ        รวยสูงเนิน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

21.10 นำยกิตติศักดิ์          ชัยชูบุตร นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

21.11 นำยอ ำนำจ             สุขทั่วญำติ นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

21.12 นำงอรสำ               ชัยจันดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

21.13 นำยธำนินทร์          จินดำมำตย์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

21.14 นำยนพดล            เอกัคคตำจิต นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

21.15 นำยวิญญู             ทองทิพยเนตร นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

21.16 นำงนิตยำ             ธีรวิโรจน ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

21.17 นำงสุจิตรำ            สุขผดุง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

21.18 นำยนพดล            พิษณุวงษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลนำงรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

21.19 นำงสุทธภำ            ฉิมกลำงดอน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

21.20 นำยด ำรงธรรม       โอฬำระชิน นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

21.21 นำยทรงพล           ตระกูลเงินไทย นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

21.22 นำงสำวเพ็ญจันทร์       วันแสน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

21.23 นำงสำวพัฒนำ           พ่อค้ำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

21.24 นำยสรำวุธ           เลำบุศรำรักษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

21.25 นำยเชษฐำ            ประวำสุข นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

21.26 นำยโตณณำกำร        ขุนโหร นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 
 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร    

/21.27 นำงพัชรฉัตร … 
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21.27 นำงพัชรฉัตร            ภูมิสถำน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

21.28 นำงอังคณำ              พรประไพ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

  22.คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ประกอบด้วย 
22.1 นำยอนุชิต   นิยมปัทมะ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
ประธำน 

22.2 นำยนรินทร์   จินดำเวช นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

22.3 นำงสำวดำรำรัตน์   เอกสมบัติชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

22.4 นำงพิมพ์ชนก   ปำนทอง นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

22.5 นำงปำริชำต คเชนทร์ชำติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

22.6 นำงสำวศุภธิดำ   วิสสุทพิพัฒน์สกุล   เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

22.7 นำยชัยยุทธ  ศรีแก้ว เภสัชกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

22.8 นำงสำวขนิษฐำ  วัลลีพงษ ์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

22.9 นำงสำวเบญจมำศ  เชื้อจันทึก เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลขำมสะแกแสง  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

22.10 นำงพนำรัตน์   เพียงปรำชญ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

22.11 นำงสุภำพ แฉ่งเจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

22.12 นำยพิชัย ลำภเกิด นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

22.13 นำงสำวญำดำ ตั้งภำพงษ์ เภสัชกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

22.14 นำงสำวกำนต์พิชชำ บุญธรรม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

22.15 นำงนฤมล   ติดชม นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

/22.16 นำงรุ่งกำญจน์ … 
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22.16 นำงรุ่งกำญจน์ มิตรชื่น พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

22.17 นำงจิรำพร   บัวจูม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

กรรมกำร 

22.18 นำยธัญญวุฒิ   เศรณีปรำกำร นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

22.19 นำงวิสำร์กร   มดทอง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

22.20 นำงสำวใจทิพย์   เชื่องไธสง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนำโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

22.21 นำยศักดำ   เอกัคคตำจิต นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบ้ำนด่ำน จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

22.22 นำยพงศธร   ตันติเสรี นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

22.23 นำงสำวพัณทิพำ   ห่วงประโคน นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

22.24 นำยสมชัย   อัศวรัศม ี นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

22.25 นำงสำวจีรำวัฒน์ แก้ววินัด นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

22.26 นำงสำวปิยะนำถ   รุจิรำวินิจฉัย นำยแพทย์ปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

22.27 นำยพูนชัย   ไตรภูธร หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๙ 

กรรมกำร 

22.28 นำงปัญญดำ   แก้วรัตน์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ  

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 

๒3. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service plan สำขำผู้พิกำร ประกอบด้วย 
23.1 นำงพรรณวดี สำรวนำงกูร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
ประธำน 

23.2 นำงภัคภร  ปรีฐนัทธ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

23.3 นำงสำวกัลยำ อิงคะสุทธิ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

23.4 นำงกัญญำลักษณ์   ณ รังสี นักกิจกรรมบ ำบัดช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
 

กรรมกำร 

/23.5 นำยก้อง … 
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23.5 นำยก้อง เค็มกระโทก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

23.6 นำงธณัศมณฑ์  ภำนุพรพงษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

23.7 นำงนิชำภำ วัชรปิยะกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

23.8 นำยวิญญู  จันทร์เนตร  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเสิงสำง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

23.9 นำงสำวชิษณุภำ  ภิญโญยำง นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

23.10 นำงโสภิดำ  นำคประดิษฐ์ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

23.11 นำยสำธิต  ก้ำนทอง นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

23.12 นำงอังคณำ  พรประไพ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

23.13 นำงสำวภรภร  พิมำลัย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

23.14 นำงนิภำภรณ์  นิรัตน์พงษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

23.15 นำงทิพวรรณ  โถชัย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

23.16 นำงสำวรวรรณ  สืบนุกำรวัฒนำ นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

23.17 นำงสุรีรัตน์  แก้วมำ นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญงำน 
โรงพยำบำลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

23.18 นำงเพลินจิตร  ธำรำเสำวรภย ์ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

23.19 นำงสำวพวงเพชร  เพชรสูงเนิน นักกิจกรรมบ ำบัดปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

23.20 นำยกฤชปภพ  เรืองสุวรรณ นักกำยอุปกรณ์ปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

23.21 นำงจำรินี  คูณทวีพันธ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

23.22 นำงสำวเพ็ญศรี  เลี้ยววำนิช นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

/23.23 นำยภำคภูมิ … 




