


- 2 - 

1.8 นำงสำวนิตยำ     
 

โชตินอก                นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ                 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

1.9 นางผิน   สุบงกช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ                                                                              

กรรมกำร 

1.10 นำงกนกวรรณ   เยื้อนกลำง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

1.11 นำยวุทธิกรณ์  พันธุ์ประสิทธิ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร    
โรงพยำบำลชัยภูมิ     

กรรมกำร 

1.12 นำยศรำวุฒิ      
   

ทุมเสน   นำยแพทย์ช ำนำญกำร    
โรงพยำบำลชัยภูมิ     

กรรมกำร 

1.13 นำงรักรุ่ง               ด่ำนภักดี             พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลชัยภูมิ     

กรรมกำร 

1.14 นำงสำวสำยนำท   
    

พลไชโย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ     

กรรมกำร 

1.15 นำงนุชกุล  แดงสร้อย พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ     

กรรมกำร 

1.16 นำงพวงเพ็ญ      เพ็ชรภักดี  
  

พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                                            
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

1.17 นำงรวงทอง  ชำติศรี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    
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 นำงศิริรัตน์   โสตศิริ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

1.25 นำงจิรพรรณ  
  

จันทวงศ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์     
 

กรรมกำร 

/1.26 นำงสำวพชรมนต์    … 
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1.26 นำงสำวพชรมนต์   สกลกูล  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์     

กรรมกำร 

1.27 นำงสำวกุสุมำ   สำมำรถ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์      

กรรมกำร 

1.28 นำยมงคล    
   

ภูติธนำรักษ์    นำยแพทย์ช ำนำญกำร                
โรงพยำบำลสุรินทร์      

กรรมกำร 

1.29 นำงพนิดำ   พวงไพบูลย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์      

กรรมกำร 

1.30 นำงวันทนีย์             
   

มำมูล  นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ           
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

1.31 นำงดรุณี     
   

มำนุจ ำ    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลปรำสำท  จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

1.32 นำงสำวนุสรำ 
   

สุวรรณรำช นำยแพทย์ช ำนำญกำร                    
โรงพยำบำลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

1.33 นำงสำวอนงค์ 
   

ท่อนแก้ว พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร                           
โรงพยำบำลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

1.34 นำงศิริพร    จุลพล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

1.35 นำงสุธำวัลย์     
  

สัญจรดี    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ    
โรงพยำบำลสุรินทร์      

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

1.36 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 นำงภิญญำภรณ์  … 
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2.8 นำงภิญญำภรณ์   ชุมศรี   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

2.9 นำงศุภธิดำ   วิสุทพิพัฒน์สกุล   เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

2.10 นำงสำววิภำ   ศิริสมบูรณ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

2.11 นำยสุภชัย   พงศ์วิไลรัตน์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

2.12  นำงมรกต   ภัทรพงศ์สินธุ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

2.13 นำยทวีลักษณ์ ทวีวงศ์ไพจิตร นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

2.14 นำงสิรวัศยำ   คณะสุข พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

2.15 นำงพวงเพ็ญ   เพ็ชรภักด ี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

2.16 นำงนฤมล ติดชม นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

2.17 นำงอรรจมำภรณ์ ตระกูลเรืองศร ี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

2.18 นำยภัทรพงษ ์ พีรวงษ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

2.19 นำยศักดำ   รุ่งอร่ำมศิลป์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

2.20 นำงสำวฤดีกร   อ้ือเศรฐำศักดิ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

2.21 นำงสำวบุหลัน   เปลี่ยนไธสง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

2.22 นำงรัชดำพร   นิตย์กระโทก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

2.23 นำยสมศักดิ์   เลิศวีระวัฒน์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

2.24 นำยถำวร   ชูชื่นกลิ่น นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

2.25 นำงสำวมุกดำ สุดงำม นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/2.26 นำยฉลองชัย … 
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2.26 นำยฉลองชัย   ทุนด ี นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

2.27 นำงสมจิตนำ   โชติปัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

2.28 นำงสำวสุชำดำ รำชอำษำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

2.29 นำงสำวจำรุรัตน์   บุตรเคียน นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

2.30 นำยปิติ   นิยมศิริวนิช นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

2.31 นำงสุบงกต สุขจิตต์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

3. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service Plan สำขำโรคมะเร็ง ประกอบด้วย 
3.1 นำยชำญชัย   บุญอยู่ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
ที่ปรึกษำ 

3.2 นำยสำยลักษณ์   พิมพ์เกำะ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

ประธำน 

3.3 นำยพงศกร   ศรีจันทร์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

รองประธำน 

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 นำงปนัดดำ   เขมรัตน์ตระกูล   นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

3.11 นำงพนิดำ  เขตอริยะกูล            พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลขำมสะแกแสง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

กรรมกำร 

/3.12 นำยชยพล  … 
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3.12 นำยชยพล     สุขโต                   นำยแพทย์ช ำนำญกำร     
โรงพยำบำลประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

3.13 นำยสุกิจ   พรหมรับ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

3.14 นำยสุรชัย   อำชีวกุลมำศ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

3.15 นำงสำววิมลรัตน์   สว่ำง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

3.16 นำงนิโลบล   เสนำมำตย ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

3.17 นำยพลำกร   สอนเทพำ            นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

3.18 นำงลักษมี   น ำเจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

3.19 นำงชลธิชำ   หลอมทองหล่อ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

3.20 นำยธีรวุฒิ  รักชอบ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

3.21 นำงเรวดี   เพ็ญไพบูลย์เสถียร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

3.22 นำงอภิญญำ   ชื่นเย็น พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

3.23 นำงสำวปิยวรรณ  นำคินชำติ นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

3.24 นำงสำวนิตยำ   ชุดไธสง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

3.25 นำงรัชฎำพร   นิตกระโทก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

3.26 นำยปำณัสม์  ศรีอรนันต์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

3.27 นำงอ ำไพจิตร  รัตนปู พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

3.28 นำงสำวอำจรีย์   เส้นทอง นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

3.29 นำงสำวเบญญำพัชร์   เอ่ียมธนะสินชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/3.30 นำงศิริรัตน์ … 
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3.30 นำงศิริรัตน์   โสตศิริ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

3.31 นำงสำวพงศ์ผกำ  ภัณฑลักษณ์ หัวหน้ำงำนส ำนักงำนหลักประกัน 
สุขภำพแห่งชำติเขต 9 

กรรมกำร 

3.32 นำงทวีวรรณ์   ประเสริฐศิลป์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

3.33 นำงธนัศมณฑ ์  ภำณุพรพงษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.34 นำงธิยำ   นุสำยรัมย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3.35 นำงสำววรำภรณ์   มะลิวัน นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

4. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service Plan สำขำอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประกอบด้วย 
4.1 นำยเชิดศักดิ์  แสงศิริทองไชย นำยแพทย์ช ำนำญกำร  

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
ประธำน 

4.2 นำยวีรวัฒน์   คชินทักษ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

4.3 นำยศันยวิทย์  พึงประเสริฐ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

รองประธำน 

4.4 นำงสำวศิริลักขณำ  รูขะจี นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

4.5 นำยชำยตำ  สุจินพรัหม นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์  

รองประธำน 

4.6 นำยศุภฤกษ์  สัทธำพงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.7 นำงสำวนิตยำ  โรจน์ทินกร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.8 นำงสุมำลี  สุขใย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ  

กรรมกำร 

4.9 นำงสุชำดำ  มีไชยโย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.10 นำงมัณฑนำ  ศิลปพันธุ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.11 นำงสำวฉัตรทอง  เวบสูงเนิน
  

พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.12 นำงสรภัส  เพชรอรุณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
 

กรรมกำร 

/4.13 นำงสำวอรจิรำ … 
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4.13 นำงสำวอรจิรำ  อำจหำญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.14 นำงมนัศรำ  อัจฉริยะเมธำกุล นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.15 นำงสำวสำคร  จรูญฉำย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.16 นำงลำวัลย์  บุญชื่น พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ  

กรรมกำร 

4.17 นำงพรรณีรัตน  ประทุมวรรณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

4.18 นำงสำวภัทรีพันธุ์  ฤำชำ นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

4.19 นำงรักรุ่ง  ด่ำนภักดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

4.20 นำยพรชัย  มโนธรรมสถิต พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

4.21 นำงยุวเรศ  ศรีภิรมย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

4.22 นำงอคีรำห์  ป้อมสุวรรณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

4.23 นำงสำวมนพัทธ์  สิริพัชรมณฑ์
  

พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

4.24 นำงสำวกชพร  กลมกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

4.25 นำงเทียนทอง  บุญยรำงกูร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

4.26 นำยอิทธิพงษ์  โสภณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

4.27 นำยสุวิช  นันโช นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

4.28 นำงสำวณัฐรุจำ  ทองเกิด นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

4.29 นำงสำวฉัตรธิดำ  ศรีภู่ นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

4.30 นำยวัลลภ  แสงสันติ นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 
 

กรรมกำร 

/4.31 นำยสุรเชษฐ  … 
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4.31 นำยสุรเชษฐ  เอ่ียมธนะสินชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

4.32 นำงสำวสุขุมำล  สุนทร นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

4.33 นำงมัจฉำ  มิ่งพฤกษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

4.34 นำงสลักจิต  สกุลรักษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

4.35 นำงสุธีตำ  วนแสงสกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

4.36 นำงอนงค์  มณีศรี พยำบำลวิชำชีพ  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

4.37 นำยรัฐพล  พันธุ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

4.38 นำยวีระชน  เกลียวกลม เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

4.39 นำงรมิตำ  คบทองหลำง
  

นักจัดกำรงำนทั่วไป           
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ  

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

5. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service Plan สำขำทำรกแรกเกิด ประกอบด้วย 
5.1 นำงพัชรินทร์   ถนอมสิงห์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
ประธำน 

5.2 นำยณรงค์ชัย   วงษ์เลิศประยูร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

5.3 นำยชูเกียรติ    เพ่ิมทองชูชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.4 นำงสำวพิชญำ   ถนอมสิงห์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.5 นำงคมเนตร   โกณำนนท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.6 นำงจำรุวรรณ    เย็นเสมอ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.7 นำงนงเยำว์   สุวำนิช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

5.8 นำงสำวจุฑำทิพย์  อุดมทรัพย์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

5.9 นำงเรืองศร ี ชัยวิรัตนะ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 
 

กรรมกำร 

/5.10 นำงกำญจนำ … 
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5.10 นำงกำญจนำ   สถิรพงศ์กุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

5.11 นำงธิดำรัตน์   สุรัตเมธำพันธ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

5.12 นำงเพชรรัตน์   กิตติวัฒนสำร นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

5.13 นำงรัตนำภรณ์   ปำลินิเวศ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

5.14 นำยอนุรักษ์   กะรัมย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

5.15 นำงพรพรรณ   ล้ ำเลิศวิริยะกิจ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

5.16 นำงกฤษณำ   อันทเกตุ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

5.17 นำงอัจฉรำ   มิตรปรำสำท นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

5.18 นำงสิริกำนดำ   สมัญญำ นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

5.19 นำงนฤวรรณ   เนินทอง นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 
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 นำงเคียงขวัญ   อ ำไพพรรณ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

5.24 นำงกัลยำ   เป๊ะหมื่นไวย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

6. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service Plan สำขำสุขภำพจิตและจิตเวช ประกอบด้วย 
6.1 นำยกิตต์กวี   โพธิ์โน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 

จิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์ 
ประธำน 

6.2 นำงนำตยำ  ทฤษฎิคุณ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 9 รองประธำน 
6.3 นำยนครินทร์  ชุนงำม นำยแพทย์ช ำนำญกำร 

โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 
รองประธำน 

6.4 นำยเกียรติศักดิ์  ปลัดกอง นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

รองประธำน 

/6.5 นำงณัฐอร … 
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6.5 นำงณัฐอร   พลสวัสดิ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

6.6 นำงสำวรุ่งรัตน์  ดอกไม้วัฒนำ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.7 นำงสำวเมษำ  ศรีสุกัญญำ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.8 นำงสำววรำกรณ์  จัตกุล นักจิตวิทยำช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.9 นำงนิชัญญำ   ศรีเนตร์          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.10 นำงจรูญศรี   โคมพุดซำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.11 นำงปิยนุช   พันธุรังษี             เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

6.12 นำงสำวประภัสสร   ผลพรไพบูลย์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

6.13 นำงสำวญำดำ   ตั้งภำพงษ์ เภสัชกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

6.14 นำยศิลป์ชัย   เหลำภำ นักจิตวิทยำ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

6.15 นำงณัฐพร   ชัยพรมเขียว พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

6.16 นำงเพ็ญพร   พันธุ์ศักดิ์ศิริ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

6.17 นำงสำววันรวี  พิมพ์รัตน์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

6.18 นำงสำวนัฎกำญจน์   แกมกล้ำ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

6.19 นำงอภิสลักษณ์   ไชยขันธ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

6.20 นำงวิภำพร   เสตะจันทน์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

6.21 นำงสำววรำลักษณ์  รัตนจริยำ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

6.22 นำงฐิตินันท์   กนกเสถียรวงศ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

กรรมกำร 

/6.23 นำยกีรกุล … 
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6.23 นำยกีรกุล  ติงสะ เภสัชกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

6.24 นำงรัศมี   แมนประโคน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

6.25 นำงสำวชนกำนต์  นิยมทอง นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

6.26 นำงสำวศิรัชชรินทร์   ชัยงำม นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

6.27 นำงพยอม   ตัณฑจรรยำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

6.28 นำงสำววิภำ   ทองใสสร พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

6.29 นำยวันชัย   วิเศษชำติ นักจิตวิทยำปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

6.30 นำงดรรชนี    มะลิงำม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

6.31 นำงสำวอรภำ   เข็มทอง นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำ 
รำชนครินทร์ 

กรรมกำร 

6.32 นำงจุฑำมณี   ดุษฎีประเสริฐ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำ 
รำชนครินทร์ 

กรรมกำร 

6.33 นำงกังสดำล   จิรอุไรพงศ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำ 
รำชนครินทร์ 

กรรมกำร 

6.34 นำงภัทรำนิษฐ์   ทองตันไตรย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ
ศูนย์สุขภำพจิตที่ 9 

กรรมกำร 

6.35 นำยพูนชัย   ไตรภูธร หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ เขต ๙  

กรรมกำร 

6.36 นำงสำวปรำณีต   ชุ่มพุทรำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

6.37 นำงสำวอนุช   ยิ่งจอหอ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

6.38 นำยสันทัด   ผลจันทร์ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

6.39 นำยวันชำติ   แก้วปำน           นักจิตวิทยำปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 

/7.คณะกรรมกำร  … 
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7. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service Plan สำขำระบบบริกำรปฐมภูมิและสุขภำพอ ำเภอ ประกอบด้วย 
7.1 นำยสุผล  ตติยนันทพร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ   
ประธำน 

7.2 นำงศรัญญำ   พันธุ์ทอง 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 
โรงพยำบำลโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

7.6 นำงสำวขนิษฐำ  วัลลีพงษ ์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสูงเนิน  จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

7.7 นำงณัฐมำ  เกิดสุวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมือง
นครรำชสีมำ  

กรรมกำร 

7.8 นำยคมกริช   ฤทธิ์บุรี สำธำรณสุขอ ำเภอพิมำย 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

7.9 นำยพงษ์พิพัฒน์  ชุ่มสีดำ สำธำรณสุขอ ำเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

7.10 นำยสุกิจ   พรหมรับ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ  

กรรมกำร 

7.11 นำงสำวนันทพร   อ่อนชัย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ   

กรรมกำร 

7.12 นำงสำวอภิวรรณ   ดวงมณี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ   

กรรมกำร 

7.13 นำยบัณฑิต  พลแก้ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ   

กรรมกำร 

7.14 นำยเฉิดพันธุ์   ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

7.15 นำยพุทธำ   สมัดไชย ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

7.16 นำยจรูญ   บุญธกำนนท ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

7.17 นำยวัฒนำ   คงนำวัง สำธำรณสุขอ ำเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 
 

กรรมกำร 

/7.18 นำงสำวเอ้ือมพำ … 
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7.18 นำงสำวเอ้ือมพำ  กำญจนรังสิชัย นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

7.19 นำยธำดำ  วรรธนปิยกุล นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

7.20 นำงสำวเบญญำ  ลวกไธสง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

7.21 นำงสำวพัทธ์ชนก  พุทธมนต์สิงห์ นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

7.22 นำยยุทธนำ   สุริยะ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

7.23 นำยประเสริฐ  สำวีรัมย์ สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

7.24 นำงสำวปนัดดำ  วนิชชำพัชร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
รพ.สต.บ้ำนบุลำว อ ำเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

7.25 นำงชูหงส์  มหรรทัศนพงศ ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

7.26 นำยสมชำย  วงษ์พิริยะไพฑูรย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร
พิเศษส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

7.27 นำยธนะสิทธิ์  ขำวงำม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

7.28 นำยมงคล  เกียรติกวินพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขวำสินรินทร์
โรงพยำบำลเขวำสินรินทร์ 

กรรมกำร 

7.29 นำยปัญญำ  มำนุจ ำ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  
โรงพยำบำลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

7.30 นำยจรูญ  ดวงพร สำธำรณสุขอ ำเภอจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

7.31 นำงนพรัตน์  ตรงศูนย์ สำธำรณสุขอ ำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

7.32 นำงสำวนิตยำ   โชตินอก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ   

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

7.33 นำยจักรพงษ์  รวิยะวงศ ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ   

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

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  … 
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8.3 นำยหรินทร์ คล้ำยพึ่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 
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 นำยสุวิทย์   จำดเจริญ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

8.10 นำงสำวจรัสศรี มัทวำนนท์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

8.11 นำยนิติโชติ นิลก ำแหง ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

8.12 นำยอตินำต ธรรมรัชสุนทร ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

8.13 นำงสำวจิรำพร        ชีวำสุขถำวร ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

8.14 นำงสำวธิดำ  รัตนวิไลศักดิ ์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

8.15 นำงนันทิยำ       รัมณีย์รัตนำกุล ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

8.16 นำยวัชรินทร์     เทียนศิริวงศ์ศำกุล
  

ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

8.17 นำงสำวทัศนีย์ ธรรมเริง ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบ้ำนใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย ์

กรรมกำร 

8.18 นำยณัฐวุฒิ  ธิติพิชญ์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลล ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

8.19 นำยรัฐนนท์ เนือนสกุล ทันตแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

8.20 นำงสำยสมร สบู่แก้ว ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 
 

กรรมกำร 

/8.21 นำงธำสินี … 
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8.21 นำงธำสินี กังวำนศุภพันธ์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

8.22 นำงสมรักษ์ รัตนโคตร ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

8.23 นำงสำวอัษฎำ ประเดิมด ี ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลล ำดวน จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

8.24 นำงอำรยำ   วรรณโพธิ์กลำง ทันตแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลท่ำตูม  จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

8.25 นำยวิภัทรพงษ์  บ ำรุงศิริ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร 
ศูนย์อนำมัยที่ ๙ นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

8.26 นำยพูนชัย  ไตรภูธร หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต ๙ 

กรรมกำร 

8.27 นำงสำวฐิฏิญำ สิทธิวงศ์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

8.28 นำงสำวสุกัญญำ    ศรีพำโชค นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

8.29 นำงสำวกำญจนำ เบิกบำน เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

8.30 นำงจันทร์เพ็ญ เกสรรำช เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

8.31 นำงสำวสุภำวดี ศรีทองเพ็ชร เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 

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

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
ท่ีปรึกษำ 

9.2 นำยวิฑูรย์        เรืองสุขศรีวงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

ประธำน 

9.3 นำยรุ่งรวิน       ขัตติวิทยำกุล นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

9.4 นำงสำววินิธำ    ลักษณำกร นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

รองประธำน 

9.5 นำงสำววิศรำ    ศรีสุวรรณวัฒนำ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

รองประธำน 

9.6 นำงสมจิต   พูนเพชร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.7 นำงฐิติรัตน์     แสงรัศมีเพ็ญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.8 นำงธณัศมนฑ์   ภำนุพรพงษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

/9.9  นำงผิน  … 
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9.9 นำงผิน        สุบงกช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.10 นำงสำววิภำ    ศิริสมบูรณ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.11 นำงสำวอรสำ   ผู้เรืองเดช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

9.12 นำงเสำวลักษณ์    สิทธิวงศ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

9.13 นำงไพรวัลย์      เกลียวสินำค พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

9.14 นำงพวงเพ็ญ     เพ็ชรภักด ี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

9.15 นำยเปรมชัย     ธัญญะผลิน นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

9.16 นำยเดชวิทย์     ใจประเสริฐ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

9.17 นำงร ำพึง  ออกประเสริฐ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

9.18 นำงวิไลพร       คลีกร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

9.19 นำงสำววิภำวี    เหล่ำพูนสุข นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

9.20 นำงสยุมพร      พูนมั่น พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

9.21 นำงธัญสร     ใจเที่ยง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

9.22 นำงสำวพิรุณรัตน์  เจียรักสุวรรณ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

9.23 นำงอนงนำต        มุ่งสันติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

9.24 นำงสำวผกำมำศ  ศรีหะชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

9.25 นำงชมพร        หวังมั่น นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
 

กรรมกำร 

/9.26 นำงรัชดำวัลย์ … 
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9.26 นำงรัชดำวัลย์    สถิโยธำพิทักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

9.27 นำงสำวอรุณรัศม์   กุนำ หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๙ 

กรรมกำร 

9.28 นำงดำรุณี        นะรำรัมย ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

9.29 นำยธีรพงศ์      รองแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

10. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service Plan สำขำไต ประกอบด้วย 
10.1 นำยปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ    

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
ประธำน 

10.2 นำยสัจจะ ตติยำนุพันธ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

รองประธำน 

10.3 นำงธณัศมณฑ์   ภำณุพรพงษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.4 นำงสำววิภำ   ศิริสมบูรณ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.5 นำงสำววิภำ  อุทยำนินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลห้วยแถลง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.6 นำงสำวรจิตำ   หำญตะล่อม          นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ 

กรรมกำร 

10.7 นำงเนตรนภำ   จ ำปำมูล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.8 นำงวนิดำ  เข็มพิมำย                   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

10.9 นำยปกครอง   ลิมปวรรณธะ       นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

10.10 นำงสำวพัฒนี   ค ำพิทักษ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

10.11 นำงวีณำ   อัจฉรียสุนทร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

10.12 นำงนิโลบล   เสนำมำตย ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

10.13 นำงนิภำภรณ์  นิรัตน์พงษ ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 
 

กรรมกำร 

/10.14 นำงเจนสุดำ … 
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10.14 นำงเจนสุดำ  พรมมำบุญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

10.15 นำยชัชชัย   ด่ำนสุนทรวงศ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

10.16 นำยกมลทรรศน์   ชัยมะเริง นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์  

กรรมกำร 

10.17 นำงเย็นจิตร์   อ้ึงพินิจพงศ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

10.18 นำงสุวิมล  พัฒนำวิศิษฏ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

10.19 นำงสำวสมประสงค์  เอ่ียมกลำง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

10.20 นำงสำวกุลดำ   เลียวเสถียรวงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

10.21 นำงสำวนิติญำภรณ์  เพชรคงสกุล    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

10.22 นำงสำววรรณพัชร  พิศวงศ ์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

10.23 นำงรุ้งฟ้ำ  เหล่ำอุดมลำภ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

10.24 นำยกฤษฏิ์   วีระชินโชติ นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

10.25 นำงสำวศรียุดำ  มำนุจ ำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

10.26 นำยทัชชำ   ม่ำนตำ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 

กรรมกำร 

10.27 นำงสำวอรุณรัศม์   กุนำ หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๙ 

กรรมกำร 

10.28 นำงศิริรัตน์   โสตศิริ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

10.29 นางสาวสุดาทิพย์  ราชอาษา           นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

10.30 นางชมพร  หวังมั่น นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 
 

/11.คณะกรรมกำร  … 
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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 นำงปรียำ  สงวนวงศ์วิจิตร     พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ       

กรรมกำร 

11.6 นำงสำวสุนิสำ   พลนอก   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ       

กรรมกำร 

11.7 นำงพรรณทิพย์ภำ  จิตติธรรมวัฒน์ นักโภชนำกำรช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

11.8 นำงสำวสิริภัสสร  ก ำเนิดเพชร เภสัชกรช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

11.9 นำงธณัศมณฑ์  ภำณุพรพงษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

11.10 นำงสำวสุภำวดี  มุ่งเขตกลำง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

11.11 นำยก้อง  เค็มกระโทก         นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

11.12 นำยธนิศศักดิ์  ทวีโคตร นำยแพทย์ช ำนำญกำร                 
โรงพยำบำลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

11.13 นำงสำวดรุณี  ภำระขันธ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร       
โรงพยำบำลชัยภูมิ  

กรรมกำร 

11.14 นำงพรประไพ  ไตรทิพย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

11.15 นำงเจนสุดำ   พรหมำบุญ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร     
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

11.16 นำยพิชิต   รุ่งพุทธิกุล     ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลภักดีชุมพล 
โรงพยำบำลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

11.17 นำงสำวปรียำภัสสร ์ ฉัตร์เที่ยง นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

11.18 นำงสุวิมล   พัฒนำวิศิษฏ์         นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

/11.19 นำงรัชดำพร … 
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11.19 นำงรัชดำพร  นิตย์กระโทก       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

11.20 นำงสำวนิตยำ   ชุดไธสง          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

11.21 นำงจิรพรรณ  จันทวงค์           นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

11.22 นำยอัครวัฒน์  เพียวพงภควัต   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

11.23 นำงสำวสุวรรณำ   พิชญ์ชัยประเสริฐ   นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสุรินทร์   

กรรมกำร 

11.24 นำยบรรยส   ศรีอภิรักษำ         นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์  

กรรมกำร 

11.25 นำงสุมำลี                    บุญมี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์  

กรรมกำร 

11.26 นำงศิริรัตน์              โสตศิริ    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

11.27 นำงสำวสุดำ  รำชอำษำ           นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

11.28 นำงสำวพรทิพย์  สุมำรัตน์         พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

11.29 นำงสำวคนึงนิจ   เยื่อใย   นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 

กรรมกำร 

11.30 นำงสุจิตรำ  สุมนนอก       นักโภชนำกำรช ำนำญกำรพิเศษ  
ศูนย์อนำมัยที่ 9 นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

11.31 นำงสำวนำตยำนี  เซียงหนู พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
ศูนย์อนำมัยที่ 9 นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

11.32 นำงสำวอรุณรัศม์  กุนำ      หัวหน้ำกลุ่มงำน  
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 9 

กรรมกำร 

11.33 นำยวิวัฒน์   ปัญชมภู        เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนประกัน   
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 9 

กรรมกำร 

11.34 นำงนิภำภรณ์  นิรัตน์พงษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

11.35 นำงสำวณปภัช  รัตนวิชัย     พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ   

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

11.36 นำยทัชชำ   ม่ำนตำ          นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

11.37 นำงสำวกัญณภัส  ตลับไธสง นักวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ     

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๑2. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service  Plan  สำขำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน 
ประกอบด้วย 
12.1 นำยยุทธนำ   วรรณโพธิ์กลำง นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
ประธำน 

12.2 นำยทัศนัย      ประยูรหงษ์ เภสัชกรเชี่ยวชำญ  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

12.3 นำงสำวนงนำถ   จวนแจ้ง นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสมีำ 

กรรมกำร 

12.4 นำงสำวอมำวสี  ยะไวทย์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแก้งสนำมนำง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

12.5 นำงวิไล   ประกอบกิจ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

12.6 นำงพรรณนิดำ   สินธุพัฒนพันธุ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร   
โรงพยำบำลสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

12.7 นำยสมควร    แบ่งกุศลจิต สำธำรณสุขอ ำเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

12.8 นำงสำววิมลพันธุ์   ทนจะโปะ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโนนฝรั่ง  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

 กรรมกำร 

12.9 นำงเจติยำ   รุจน์วรำ   แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.10 นำยเสถียร   สิทธิเวช   เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.11 นำงพนิดำ    มำกนุษย์   แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.12 นำยวิเชียร   มิตรมำตร แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

12.13 นำงสำวยุพำรัตน์   แดงสกุล   แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร   
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
หนองบัวโคก จังหวัดชัยภูม ิ

กรรมกำร 

12.14 นำงสำวอรพรรณ    อำญำเมือง แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

12.15 นำยวรินทร์  จันละออ เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

12.16 นำยศิลำ   จิรวิกรำนต์กุล ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลช ำนิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

12.17 นำยประเสริฐ    วิเศษนคร   เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์               

กรรมกำร 
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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 นำยกองศิลป์       แวงสันเทียะ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

13.4 นำงสุมำลี          สุขใย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

13.5 นำงสำววรำงคณำ   ค ำยิ่ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

12.18 นำยประเสริฐ   สำวีรัมย์ สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

12.19 นำยกิตติศักดิ์   เชื้อสกุลวณิช นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

12.20 นำงกรรณิกำร์   จันทร์แก้ว เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

12.21 นำงสำวนภำภรณ์   สลิน แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

12.22 นำยธนินทร   อุดมสินำนนท์ เภสัชกรช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

12.23 นำยสมชำย   รักไทย   สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองสุรินทร์   
จังหวัดสุรินทร์   

กรรมกำร 

12.24 นำงสำวพงศ์ผกำ   ภัณฑลักษณ์ หัวหน้ำงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 9 

กรรมกำร 

12.25 นำงสุทธสินี    เกียรติคุณรัตน์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

12.26 นำงสำววัลลภำ   คงฉันท์มิตรกุล เภสัชกรช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

12.27 นำงสำววนิดำ   รอญยุทธ   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

12.28 นำงนิลวรรณ    ลำยทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

12.29 นำงสำวนำงจิตรีมำ   ศิลำกุล แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

12.30 นำงสำวค ำนำง   กำสนิท แพทย์แผนไทย  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/13.6 นำยสกล  … 
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13.6 นำยสกล           ด่ำนภักดี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

13.7 นำยสัจจะ         ตติยำนุพันธ์วงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

13.8 นำยสุรชัย         อำชีวกุลมำศ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

13.9 นำงสมควร        พิรุณทอง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

13.10 นำยจิรศักดิ์       ปริวัฒนศักดิ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

13.11 นำยวุฒินันท์      พันธะเสน นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

13.12 นำยรักเกียรติ      ประสงค์ดี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

13.13 นำยชัชชัย          ด่ำนสุนทรวงศ์ 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 นำยปกรณ์          ตุงคะเสรีรักษ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

13.18 นำงดวงรัตน์        ตันรัตนำนนท์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

13.19 นำยศิวำเมษฐ์      แข่งเพ็ญแข นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลรินทร์ 

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 นำงอริสำ           ถึกสกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

13.24 นำงนันท์นภัส     อิงคะธรรมศักดิ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/13.25 นำงสำวอำรยำ … 
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13.25 นำงสำวอำรยำ    ฐิติสุรวัฒน ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

13.26 นำงสำวลัดดำพร วงษ์ลือชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

13.27 นำงสำวณัทณิชชำ   สุขปำนพงษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
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 

รองประธำน 

14.1.3 นำยชัยวิวัฒน์  ตุงคะเสรีรักษ์ 
  

นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.4 นำงนวลฉวี    เพ่ิมทองชูชัย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.5 นำงศรีพร 
   

บถพิบูลย์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.6 นำงมนัสศรำ  อัจฉริยะเมธำกุล นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.7 นำงสำววีรรุฒนำ  โอชำ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.8 นำงพรปวีณ์  ถิรไชยนันท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.9 นำงดำรณี    มะลิหวล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.1.10 นำงสำวฐำปนี  สิทธิวัฒน์เดชำ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.1.11 นำยอภิสิทธิ์  ทองงำม นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.1.12 นำงชลนรรจ์  แสนชั่ง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.1.13 นำงสำวดำรำวรรณ  ฐำนวิเศษ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

/14.1.14 นำงสำวพรรณกนก  … 
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14.1.14 นำงสำวพรรณกนก   วรวรรฒนนท์         พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.1.15 นำยพุทธำ  สมัดไชย       ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.1.16 นำงวิไลพร  เพียพิมเพ่ิม                 พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลหนองบัวแดง             

กรรมกำร 

14.1.17 นำงเพลินจิตร  ธำรำเสำวรภย ์ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำรพิเศษ
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.1.18 นำยนครินทร์  โสมำบุตร นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.1.19 นำยศักดำ  เอกัคคตำจิต นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบ้ำนด่ำน จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.1.20 นำงสำวจันทิรำ  หงส์ระพิพัฒน์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.21 นำยสุรเชษฐ  เอ่ียมธนะสินชัย นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.22 นำยมงคล  ภูติธนำรักษ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.23 นำงดรุณี   เอ้ือพรปัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.24 นำงสำวศรีสุดำ  หมั่นเที่ยง นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.25 นำงสำววุฒิกนก  สมแก้ว นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.26 นำงกิ่งเพชร  สกุลรักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.1.27 นำงนิตยำ  ธีรวิโรจน ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ 
เลขำนุกำร 

14.1.28 นำงเพ็ญพิศ  นุกูลสวัสดิ์
  

พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

14.1.29 นำงสุจิตรำ  สุขผดุง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

14.1.30 นำงปณิชำ  สุระโคตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

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

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
 

ประธำน 

/14.2.2 นำยวิธวินท์ … 
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14.2.2 นำยวิธวินท์   ฝักเจริญผล นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

14.2.3 นำงนิสิตำ  นำทประยุทธ นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.4 นำงอัญฐิริมำ   พิสัยพันธ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.5 นำงสำวนิตยำ  โชตินอก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.6 นำงศรีพร  บถพิบูลย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.7 นำงดำรณี    มะลิหวล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.8 นำยอดิศักดิ์  ศรีสุภรำงกูล นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.9 นำงจิตยำ   ฤทธิ์ประเสริฐ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลด่ำนขุนทด  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.10 นำงจีฬำพันธ์   รุจอุดมพร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.11 นำงศุภรัตน์   ภู่เกิด พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.2.12 นำยสำธิต   ก้ำนทอง นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.2.13 นำงศิริมำ   โกมำรทัต พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.2.14 นำงพรประไพ   ไตรทิพย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.2.15 นำยฉัตรชัย   งำนไว นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.2.16 นำงสำวศศิธร   อำจกมล นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

กรรมกำร 

14.2.17 นำยโรจนกำล   พำนดวงแก้ว นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.2.18 นำยจิรศักดิ์  ท ำประโยชน์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
 

กรรมกำร 

/14.2.19 นำงสำวพิมลวรรณ  … 
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14.2.19 นำงสำวพิมลวรรณ   ยอโค้ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.2.20 นำงนิสำ   ลีกิจวัฒนะ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.2.21 นำงวิไลพร   คลีกร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.2.22 นำงปทุมพร   อภัยจิตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.2.23 นำงกุลวรรณ   พุฒิด ำรง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.2.24 นำงรัชนก   สิทธิโชติวงศ ์ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.2.25 นำงมัจฉำ   มิ่งพฤกษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.2.26 นำงสำวพงษ์สุดำ   อ่อนอก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.2.27 นำงประสบ   ช ำนำญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.2.28 นำงกรวิกำ   แก้วสุข พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.2.29 นำงธัญยธรณ์   เกษรแก้ว พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

14.2.30 นำงชมลภัส   กุลสุทธิชัย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

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

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
ประธำน 

14.3.2 นำยสุกิจ   พรหมรับ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

รองประธำน 

14.3.3 นำงพชรพร   สุวิชำเชิดชู   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.3.4 นำงสำวนิตยำ   โชตินอก   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

143.5 นำงมำลินี   ฝ่ำยเคนำ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.3.6 นำงสะธิทร   จีมกลำง   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลบ้ำนเหลื่อม จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

กรรมกำร 

/14.3.7 นำยคมกริช … 
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14.3.7 นำยคมกริช   ฤทธิ์บุรี   สำธำรณสุขอ ำเภอพิมำย 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.3.8 นำงสปันแก้ว   พัฒนกุล   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
รพ.สต.สำยออ อ ำเภอโนนไทย  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

 14.3.9 นำงชัญญำ   มณีวรรณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.3.10 นำยนิกร   ระวิวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.3.11 นำงจุไรวรรณ   ศรีศักดิ์นอก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.3.12 นำงสำวภัทรำภรณ์   ทำนประสิทธิ์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.3.13 นำยประมวล  มำกนุษย์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
รพ.สต.ลำดชุมพล อ.ภักดีชุมพล  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

14.3.14 นำยภุชงค์    ไชยชิน นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.3.15 นำยธำดำ    วรรธนปิยกุล นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.3.16 นำงวิไลพร           คลีกร          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.3.17 นำงภัทรี     เลำติเจริญ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโนนดินแดง 
โรงพยำบำลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.3.18 นำยบุญเลิศ        ยอดสะเทิ้น สำธำรณสุขอ ำเภอล ำปลำยมำศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.3.19 นำยส ำเริง           ดัดตนรัมย์                นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
รพ.สต.บุกระสัง อ ำเภอหนองกี่  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

14.3.20 นำงสำวชูหงส์   มหรรทัศนพงศ์   นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลสุรินทร์   

กรรมกำร 

14.3.21 นำงจำรุวรรณ  เย็นเสมอ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.3.22 นำงอุดมพร  อุดมสินำนนท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลล ำดวน จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.3.23 นำงสำววุฒิกนก  สมแก้ว นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/14.3.24 นำงสำวภรภัชชำ … 
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๑5. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service Plan สำขำกำรพัฒนำระบบบริกำรเพ่ือใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
      ประกอบด้วย 
15.1 นำยปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
      ประธำน 

15.2 นำยชำญชัย  บุญอยู่ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

     รองประธำน 

15.3 นำยสุชำติ      เจนเกรียงไกร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.4 นำงวิลำวัณย์  ทิพย์มนตรี             นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.5 นำยวทัญญู  พำรำพิบูลย์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.6 นำยศิริชัย วิวัฒน์โรจนกุล            นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.7 นำงจำรุกรณ์    วิศำลสวัสดิ์           นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.8 นำยมังกร อังสนันท์                   เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.9 นำงสำวศิริลักษณ์  ค ำภิโร              เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.10 นำงปำริชำต คเชนทร์ชำติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.11 นำงสำวดุจฤดี   ไชยมงคล             พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.12 นำยทัศนัย  ประยูรหงษ์ เภสัชกรเชี่ยวชำญ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

     กรรมกำร 

15.13 นำยบุญสงค์  ลี้สุรพลำนนท์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.3.24 นำงสำวภรภัชชำ  ศรีทะโร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

14.3.25 นำยสินศักดิ์ชนม์   อุ่นพรมมี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ศูนย์อนำมัยที่ 9 นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.3.26 นำงสุกัญญำ   วัชรประทีป พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ศูนย์อนำมัยที่ 9 นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

14.3.27 นำงดรุณี   เอ้ือพรปัญญำ   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

14.3.28 นำงสำวกมลรัตน์  สุขแสวง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/15.14 นำงศุภธิดำ … 



- 31 - 

15.14 นำงศุภธิดำ  วิสุทพิพัฒน์สกุล  เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.15 นำงสุภำพร  บุตรโคตร เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.16 นำยจักร ี แก้วค ำบ้ง เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.17 นำงสำวดวงพร บุญญำเขตชัย เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.18 นำงสำวมิรันตี  จงเจือกลำง เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.19 นำยสุภชัย  พงศ์วิไลรัตน์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.20 นำงกนกนภำ  นภำสวัสดิ ์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.21 นำงสำวขนิษฐำ  วัลลีพงษ ์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.22 นำงกุลธิดำ  บรรเทำ เภสัชกรปฏิบัติกำร    
โรงพยำบำลโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ  

กรรมกำร 

15.23 นำงสำวณัชชำ  ป้องมิตรอัมรำ เภสัชกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลเทพำรักษ์ จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

15.24 นำงมรกต ภัทรพงสินธุ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

     กรรมกำร 

15.25 นำงสำวสิริรัตน์ ภูมิรัตนประพิณ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

     กรรมกำร 

15.26 นำยสำมำรถ อยู่ยง เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

15.27 นำยกิตติรัตน์ สวัสดิ์รักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

     กรรมกำร 

15.28 นำงวำริน หำญชนะ นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

     กรรมกำร 

15.29 นำงเอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ เภสัชกรเชี่ยวชำญ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

15.30 นำยสุขสันต์ รอนณรงค์ เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

15.31 นำยประสบสุข  พุฒำพิทักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ ำเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 
 

กรรมกำร 

/15.32 นำยกิตติ … 
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15.32 นำยกิตติ  โล่สุวรรณรักษ์       นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

     กรรมกำร 

15.33 นำยรักเกียรติ ประสงค์ดี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

     กรรมกำร 

15.34 นำยชัยสิทธ์ วรรณโพธิ์กลำง เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

15.35 นำงสมจิตร จ ำปำแดง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

     กรรมกำร 

15.36 นำงกนกพร ชนะค้ำ เภสัชกรเชี่ยวชำญ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

15.37 นำงปิยพร ผลประดับเพ็ชร เภสัชกรปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

15.38 นำยธรรมปพน    ทวันเวช เภสัชกรปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

15.39 นำงสุภำภรณ์  แก้วชนะ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

     กรรมกำร 

15.40 นำงสำวณัฐภรณ์ ชำติประสพ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

     กรรมกำร 

15.41 นำงสำวสุพรรณภำ  ธนำสูรย์ เภสัชกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

15.42 นำงประชุมพร บูรณ์เจริญ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

     กรรมกำร 

15.43 นำงสุนีย์ ชยำงศ ุ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

15.44 นำยณัฐ อำรยะพงษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

15.45 นำงอนงค์เนตร อิทธิปรัชญำบุญ เภสัชกรเชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

     กรรมกำร 

15.46 นำยทอง บุญยศ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

15.47 นำงสุกัญญำ  มีศิริ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

15.48 นำงเสำวรัตน์ ดีแก่ นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

15.49 นำงอริสำ  ทุนด ี เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

15.50 นำยประเสริฐ อำปัจชิง เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/15.51 นำยบรรจง … 
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15.51 นำยบรรจง กิติรัตน์ตระกำร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี 9 
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 9 

กรรมกำร 

15.52 นำงพัชฏำพร  เสำทอง เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ  
เลขำนุกำร 

15.53 นำงสุทธินี เรืองสุพันธ์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ  
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.54 นำงสำวกนกวรรณ พรหมพันใจ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ  
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.55 นำงเนตรนภำ ตรีนิติ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ  
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.56 นำยธีรัตต์     ทรัพย์โภค   เภสัชกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ  
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.57 นำยปณต  อัศววิวัฒน์พงศ์ เภสัชกรปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์      

กรรมกำรและ  
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

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

โรงพยำบำลสุรินทร์ 
ประธำน 

16.2 นำยพัชร  ฮอหรินทร์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

16.3 นำยฉัตรชัย  วรำพฤกษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

รองประธำน 

16.4 นำยภคภณ  ทัดศรี นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

16.5 นำยบดินทร์  รัตนประสบ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

16.6 นำยนพดล  ไตรคุณำกรวงศ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

16.7 นำยจิรัฏฐ์  ธีรำประดิษฐ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

16.8 นำงสุมำลี  สุขใย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

16.9 นำงดวงเดือน  ใจส ำรำญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

16.10 นำยสุรชัย  อำชีวกุลมำศ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.11 นำยกิติกร  สมฤำแสน นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 
 

กรรมกำร 

/16.12 นำงพรทิพย์ … 
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16.12 นำงพรทิพย์  ชัชวำลธำตรี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.13 นำงสมพร  ชัยจ ำรัส พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.14 นำงสำวพรรณกนก  วรวรรฒนนท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.15 นำยพลำกร  ศรเทพำ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.16 นำยอนุวัตร์  สีวำท ี นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

16.17 นำยเชำวน์วัศ   พิมพ์รัตน์                 นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.18 นำยจิระพล  ตรีศักดิ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.19 นำยธีรวุฒิ       รักชอบ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.20 นำงสำวอุมำพร  สีหะวงษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.21 นำงสำวอุริษำ  วิทยำวรำพงศ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.22 นำงชนิกำนต์    นพรัตน์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.23 นำงอนุตรำ  นำจ ำปำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.24 นำงปณิชำ   สุระโคตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

16.25 นำงอัปสร  สำรสุวรรณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

16.26 นำงวิภำมำศ  พิมพรมมำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

16.27 นำงสำวสุดำรัตน์  รับงำม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

16.28 นำงสำวตรีนุช  บุญสมวงศ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลท่ำตูม  จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

16.29 นำงปิยฉัตร  แสนกล้ำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 
 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

/16.30 นำงมัจฉำ … 
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16.30 นำงมัจฉำ  มิ่งพฤกษ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๑7. คณะกรรมการพัฒนางาน Service Plan สาขายาเสพติด ประกอบด้วย 
17.1 นำยภุชงค์       ไชยชิน นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประธำน 

17.2 นำงณัฐอร   พลสวัสดิ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ 
(ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

17.3 นำยธนวัฒน์   พีรวงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

17.4 นำงนิชัญญำ   ศรีเนตร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

17.5 นำยนครินทร์   ชุนงำม   นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

17.6 นำงดรุณี   คุณวัฒนำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

17.7 นำยเกียรติศักดิ์    ปลัดกอง นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

17.8 นำงสำวชนำกำนต์  แสงกล้ำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

17.9 นำงพรประไพ    ไตรทิพย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

17.10 นำงสำวนิภำรัตน์     รชตภัชกุล   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

17.11 นำงวรำภรณ์    สระประทุม   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

17.12 นำงหวำนใจ  อุปมำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

17.13 นำยจตุพร  เลิศฤทธิ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

17.14 นำยภำณุพงศ์  เพชรเลิศ นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลบุรีรัมย์  

กรรมกำร 

17.15 นำงสำวเจนจิรำ  เสำะสืบงำม พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

17.16 นำยนพดล    พิษณุวงษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

/17.17 นำงสำววรำลักษณ์ … 
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17.17 นำงสำววรำลักษณ์  รัตนจริยำ นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

17.18 นำงรัศมี   ศรีศิลำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

17.19 นำงดวงสมร  สำรรัมย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลล ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

17.20 นำยยุทธศักดิ์  ทองดี นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

17.21 นำยกิตติศักดิ์  สุรพงษ์พิวัฒนะ นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

17.22 นำงนพพร  อำรีย์วัฒนำนนท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

17.23 นำงวันเพ็ญ  ทัดศรี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

17.24 นำงอำรีย์  อรุณเกียรติพงศำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

17.25 นำงนภัสสรณ์  จันทร์เยี่ยม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

17.26 นำงชมสินณ์  งำมแสง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

17.27 นำงสำววรรณำ  ทรัพย์เจริญมำก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

17.28 นำงศิริภรณ์  ชัยศรี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำ 
รำชนครินทร์ 

กรรมกำร 

17.29 นำงสำวสมประสงค์  เอี่ยมกลำง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

17.30 นำงจรูญศรี  โคมพุด นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

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

โรงพยำบำลชัยภูมิ 
ประธำน 

18.2 นำงสำวภำวิณี วงษ์ประสิทธิ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

18.3 นำยณัฐวรรธน ์ นัดพบสุข นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร   

18.4 นำงปำริชำต คเชนทร์ชำติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร   

/18.5 นำงสำวพูลทรัพย์ … 



- 37 - 

18.5 นำงสำวพูลทรัพย์ วัชระคุปต์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร   

18.6 นำงสำวนิตยำ โชตินอก  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร   

18.7 นำงศรีพร   บถพิบูลย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร   

18.8 นำยอนุพงศ์      ชำวคอนไชย
  

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโนนสูง 
จังหวัดนครรำชสีมำ  

กรรมกำร   

18.9 นำงอุษณีย์ เกียรติก้องชูชัย
  

นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร   

18.10 นำงสุภำวดี ภัทรสัจจธรรม
  

นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร   

18.11 นำงสำววำริน   หำญชนะ นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร   

18.12 นำงสำววรัญญำ   จันทร์พรหมรินทร์ เภสัชกรปฏิบัติกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร   

18.13 นำงสำวพรรณกนก วรวรรฒนนท ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร   

18.14 นำยณัฐปคัลภ์ สันวิจิตร  นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบ้ำนแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร   

18.15 นำยนครินทร์  โสมำบุตร นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร   

18.16 นำยธีรวัฒน ์ นำคสงวน นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร   

18.17 นำงอรกัญญำ  ฟังสูงเนิน  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร   

18.18 นำงอมรพรรณ แก้วมณี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร   

18.19 นำงปณิชำ  สุระโคตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร   

18.20 นำงสุนีย์ ชยำงศ ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร   

18.21 นำงมัจฉำ  มิ่งพฤกษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร   

18.22 นำงวันทนีย์ มำมูล นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร   

18.23 นำงวรวรรณ กอปรกิจงำม นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร   

/18.24 นำยนิติ  … 
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18.24 นำยนิติ จำรัตน์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลล ำดวน จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร   

18.25 นำยถิรชำติ  เศวตำนนท์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

18.26 นำยหำญ จินดำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

18.27 นำงลภิสรำ สวัสดิรักษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

18.28 นำงสำวน้ ำอ้อย แผ้วผลสง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

18.29 นำงจันทนำ แพงบุดดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

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 นำยอุดม    วงศ์วัฒนฤกษ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

19.4 นำงอรพรรณ  อัศวกุล นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

19.5 นำงสำวนงค์ลักษณ์   มัวจะบก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

19.6 นำงสุรีพร   กัฬหะสุต พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

19.7 นำงอรุโณทัย     อินทรก ำแหง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

19.8 นำงสำวรุจิวรรณ   สอนสมภำร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

19.9 นำงนงเยำว์   สุวำนิช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

19.10 นำงเสำวลักษณ์   ธีระบุญชัยกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

19.11 นำงสำวต้องตำ   ชนยุทธ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลด่ำนขุนทด    
จังหวัดนครรำชสีมำ                    

กรรมกำร 

19.12 นำยชำญ     กุศลเลิศจริยำ            นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ    
                                     

กรรมกำร 

/19.13 นำยณัฐพงษ์ … 
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19.13 นำยณัฐพงษ์  ก้ำนคูณ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ   

กรรมกำร 

19.14 นำงสำวกิติพร   กำงกำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

19.15 นำยตะวัน  เชำวนำภรณ์   นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ       

กรรมกำร 

19.16 นำยอนันต์      มุ่งเจริญสันติกุล          นำยแพทย์เชี่ยวชำญ   
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

19.17 นำยธัชชัย        กมลมุนีโชติ             นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลบุรีรัมย์  

กรรมกำร 

19.18 นำงสำวศิรประภำ   ตันเตชสำธิต นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

19.19 นำงจินตนำ   ฤทธิ์มำก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

19.20 นำงอัฉรำ         ศรีสุวพันธ์           พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

19.21 นำงสำวสุภำวดี    เหลืองขวัญ         พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

19.22 นำงระวีวัฒน์       มุมำนิต              พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

19.23 นำยอนุรักษ์   กระรัมย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

19.24 นำงจุฬำรัตน์   พรไธสง นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

19.25 นำยอังคำร     ตรีนิติ                      นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์  

กรรมกำร 

19.26 นำงสำวสุวรรณำ  พิชญ์ชัยประเสริฐ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์  

กรรมกำร 

19.27 นำงพรจิต   จันโทภำส พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.28 นำงวัชรีบุตร   ตั้งศักดิ์ประเสริฐ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.29 นำงกฤษณำ      จันทร์หอม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.30 นำงมำนิตำ       สิทธิพรมมำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.31 นำงจำรุวรรณ     เย็นเสมอ               นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/19.32 นำงบุปผำชำติ  … 
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19.32 นำงบุปผำชำติ   ทีงำม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.33 นำงธิดำรัตน์   พรหมบุตร นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

19.34 นำงมยุรี  ประเสริฐกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

19.35 นำงสุชำดำ  ศรีหำพล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

19.36 นำงสิริลัดดำ       บุญเนำว์           พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

20.คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service Plan สำขำกุมำรเวชกรรม ประกอบด้วย 
20.1 นำงนิตยำ    วิษณุโยธิน นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
ที่ปรึกษำ 

20.2 นำงสำวสิริกุล   ทุนเทพย์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

ประธำน 

20.3 นำงสำวปวีณำ   วิจักษณ์ประเสริฐ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

20.4 นำงคมเนตร   โกณำนนท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

20.5 นำงอรพินทร์   ทองตัน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

20.6 นำงเรืองศรี   ชัยวิรัตนะ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

20.7 นำงเพียงเพ็ญ   เดชพร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

20.8 นำงสำวดวงใจ   ขึ้นนกขุ้ม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

20.9 นำงธิดำรัตน์   สุรัติเมธำพันธุ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

20.10 นำงสำวนฤมล   บ ำเพ็ญเกียรติกุล นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

20.11 นำยณรงค์ชัย   วงศ์เลิศประยูร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

20.12 นำงสำวจีรชยำ   อังกลมเกลียว นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

20.13 นำงสำวกนกพร   สุขอนันต์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

/20.14  นำยสุรัตน์  … 
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20.14 นำยสุรัตน์   วิเศษนคร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

20.15 นำงสำวกวีร์ณฏฐ   สินธุรัตน์ เภสัชกรช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

20.16 นำงศิริวรรณ   จิตต์ไชยวัฒน์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

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 นำงตริยำภรณ์  วรกิตสิทธิสำธร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

20.22 นำงชลธิฌำ  ช่วยศรี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๒1. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service Plan สำขำออร์โธปิดิกส์ ประกอบด้วย 
21.1 นำยมนูญ เลียวนรเศรษฐ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
ประธำน 

21.2 นำยวัชระ กระแสร์ตำนนท์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

รองประธำน 

21.3 นำยกิตติศักดิ์ ชัยชูบุตร นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

รองประธำน 

21.4 นำยวิญญู ทองทิพยเนตร นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

21.5 นำยด ำรงค์ธรรม โอฬำระชิน นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

รองประธำน 

21.6 นำยธน รัตนกิจโกศล นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

21.7 นำงกมลวรรณ รวยสูงเนิน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

21.8 นำยพงศ์ศักดิ์ พงศ์ทิพำกร นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

21.9 นำงจุฑำรัตน์ รัตนำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 
 

กรรมกำร 

/21.10 นำยปิยะพงษ์ … 
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21.10 นำยปิยะพงษ์  ชินค ำอัครพัฒน์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ 

กรรมกำร 

21.11 นำงสำวนรำวดี ปู่สูงเนิน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ 

กรรมกำร 

21.12 นำยไกรสร อุธำดร นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบัวใหญ่ 

กรรมกำร 

21.13 นำงบังอร แป้นปลื้ม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบัวใหญ่ 

กรรมกำร 

21.14 นำยโตณณำกำร ขุนโหร นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

21.15 นำงอรสำ ชัยจันดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

21.16 นำงพัชรฉัตร ภูมิสถำน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

21.17 นำงอังคณำ พรประไพ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

21.18 นำยธำนินทร์ จินดำมำตย์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

กรรมกำร 

21.19 นำยนภดล เอกัคคตำจิต นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

21.20 นำงนิตยำ ธีรวิโรจน ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

21.21 นำงสุจิตรำ สุขผดุง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

21.22 นำยนพดล พิษณุวงษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

21.23 นำงสุทธภำ ฉิมกลำงดอน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

21.24 นำยทรงพล ตระกูลเงินไทย นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

21.25 นำงสำวเพ็ญจันทร์ วันแสน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญ 
โรงพยำบำลสุรินทร์กำร 

กรรมกำร 

21.26 นำงสำวพัฒนำ พ่อค้ำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

21.27 นำยสรำวุธ เลำบุศรำรักษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

21.28 นำยเชษฐำ ประวำสุข นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/21.29 นำยอดิศร  … 



- 43 - 

21.29 นำยอดิศร จงหมื่นไวย์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

21.30 นำงฐิติขวัญ นวมะชิติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

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 นำงสำวศุภธิดำ   วิสสุทพิพัฒน์สกุล   เภสัชกรช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

22.6 นำยชัยยุทธ  ศรีแก้ว เภสัชกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

22.7 นำงสำวขนิษฐำ  วัลลีพงษ ์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

22.8 นำงสำวเบญจมำศ  เชื้อจันทึก เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลขำมสะแกแสง  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

22.9 นำงพนำรัตน์   เพียงปรำชญ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

22.10 นำงสุภำพ แฉ่งเจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

22.11 นำยพิชัย ลำภเกิด นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

22.12 นำงสำวญำดำ ตั้งภำพงษ์ เภสัชกรปฏิบัติกำร 
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

22.13 นำงสำวกำนต์พิชชำ บุญธรรม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

22.14 นำงนฤมล   ติดชม นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

22.15 นำงรุ่งกำญจน์ มิตรชื่น พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

/22.16 นำงจิรำพร … 



- 44 - 

22.16 นำงจิรำพร   บัวจูม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

กรรมกำร 

22.17 นำยธัญญวุฒิ   เศรณีปรำกำร นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

22.18 นำงวิสำร์กร   มดทอง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

22.19 นำงสำวใจทิพย์   เชื่องไธสง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนำโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

22.20 นำยศักดำ   เอกัคคตำจิต นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โรงพยำบำลบ้ำนด่ำน จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

22.21 นำยพงศธร   ตันติเสรี นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

22.22 นำงสำวพัณทิพำ   ห่วงประโคน นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

22.23 นำยสมชัย   อัศวรัศม ี นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

22.24 นำงสำวจีรำวัฒน์ แก้ววินัด นำยแพทย์ช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

22.25 นำงสำวปิยะนำถ   รุจิรำวินิจฉัย นำยแพทย์ปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

22.26 นำยพูนชัย   ไตรภูธร หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๙ 

กรรมกำร 

22.27 นำงปัญญดำ   แก้วรัตน์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ  

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

22.28 นำงปำริชำต คเชนทร์ชำติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

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 เค็มกระโทก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
 

กรรมกำร 

/23.6 นำงธณัศมณฑ์ … 



- 45 - 

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  ปรำกำรเสรี นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

/23.24 นำยสุชำติ … 



- 46 - 

23.24 นำยสุชำติ เริงกมล นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

23.25 นำงสำวจุไรรัตน์ ฤทัยวัฒน์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

23.26 นำงสำวพิรุณรัตน์ เจียรักสุวรรณ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

23.27 นำยวัชรพงศ์ บุญเปล่ง นักกิจกรรมบ ำบัดช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

23.28 นำงสำววุฒิกนก สมแก้ว นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

23.29 นำงภัทรำภรณ์ วิริยะวิญญู นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

23.30 นำงศิริรัตน์   โสตศิริ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๒4. คณะกรรมกำรพัฒนำงำน Service Plan สำขำกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ ประกอบด้วย 
24.1 นำยพิเชษฐ  พืดขุนทด นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประธำน 

24.2 นำยกิตติ  โล่สุวรรณรักษ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

24.3 นำงสำวเอ้ือมพำ  กำญจนรังสิชัย นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

รองประธำน 

24.4 นำงสำวนงนำถ  จวนแจ้ง นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

24.5 นำยทัศนัย  ประยูรหงษ์ เภสัชกรเชี่ยวชำญ   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

24.6 นำงปิยนุช  พันธุรังษี เภสัชกรช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

24.7 นำงสำววัลลภำ  คงฉันท์มิตรกุล เภสัชกรช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

24.8 นำงอัญชัญ  เค็มกระโทก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

24.9 นำงคนึงนิจ  หุตะวัฒนะ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

24.10 นำงสำวค ำนำง  กำสนิท แพทย์แผนไทย  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 

กรรมกำร 

24.11 นำยสกล  ด่ำนภักดี   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ 
โรงพยำบำลชัยภูมิ  
   

กรรมกำร 

/24.12 นำยอภิสิทธิ์  … 
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24.12 นำยอภิสิทธิ์  ทองงำม นำยแพทย์ช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

24.13 นำยสำมำรถ   อยู่ยง เภสัชกรช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ 

กรรมกำร 

24.14 นำยอมรเทพ  พูนท่ำหว้ำ แพทย์แผนไทยช ำนำญกำร   
โรงพยำบำลชัยภูมิ    

กรรมกำร 

24.15 นำงเอกสุรีย์  วงศ์ชัยภูมิ เภสัชกรเชี่ยวชำญ   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

24.16 นำยชำลี  ภูมิฐำน เภสัชกรช ำนำญกำร    
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมกำร 

24.17 นำงพนมพร  จันละออ เภสัชกรช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

24.18 นำงกนกพร  ชนะค้ำ เภสัชกรเชี่ยวชำญ   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

24.19 นำยวรินทร์  จันละออ หัวหน้ำกลุ่มงำนแพทย์แผนไทยฯ  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

24.20 นำงปณิชำ  สุระโคตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

24.21 นำยนพดล  พิษณุวงษ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

24.22 นำงสำวจุฑำมำศ  คงชัยเดช เภสัชกรปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

24.23 นำงสำวสุวรรณำ  แซ่อือ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลล ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

24.24 นำงขวัญเนตร  ศรีเสมอ เภสัชกรช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

24.25 นำงสำวรุ่งลำวัลย์  เมินไธสง เภสัชกรช ำนำญกำร  
โรงพยำบำลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรรมกำร 

24.26 นำยเฉลียว  สัตตมัย นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  
โรงพยำบำลสุรินทร์ 

กรรมกำร 

24.27 นำยทอง  บุญยศ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

24.28 นำยสมชำย  วงษ์พิริยะไพฑูรย ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

24.29 นำงสุทธสินี  เกียรติคุณรัตน์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

24.30 นำงสำวศรินันท์  กระแสโสม เภสัชกรปฏิบัติกำร  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

กรรมกำร 

/24.31 นำงจุฑำมณี … 




