ประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย กระทรวงสาธารณสุข ประจําป
ระหวางวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร
สวนกลาง
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

1 น.ส.พินทุสร เหมพิสุทธิ์

ตําแหนง

หนวยงาน

ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวง เขต
สุขภาพที่ 2

2 นางณิชากร ศิริกนกวิไล
3 นางรสสุคนธ กังวาลเลิศ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4 นพ.ไผท สิงหคํา
5 นายเดชาคม ยงยืน

กรมควบคุมโรค

6 น.ส.สุรัสวดี กลิ่นชั้น
7 วรรณา หาญเชาววรกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

กรมควบคุมโรค

ผูทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

8 นพ.จีรพัฒน ศิริชัยสินธพ นพ.ทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค

9 ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโน
สุนทร

กรมควบคุมโรค

10 ดร.รุงระวี ทิพยมนตรี
11 นางนิรมล ปญสุวรรณ

กรมควบคุมโรค

12 น.ส.กชพร วรรณพันธ

กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุข

13 นพ.บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท ที่ปรึกษา สถาบันเวชศาสตรปองกัน
ศึกษา
นพ.ทรงคุณวุฒิ
14 น.ส.ศุภรัตน เอกอัศวิน

กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมสุขภาพจิต

15 นางอรวรรณ ศิลปกิจ
16 นางเสาวนีย ภิญโญ

นพ.ทรงคุณวุฒิ

กรมสุขภาพจิต

เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน

กรมสุขภาพจิต

17 นางพรทิพย ดํารงปทมา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ กรมสุขภาพจิต
การพิเศษ

18 นางรสสุคนธ ชมชื่น
พยาบาลชํานาญการพิเศษ
กรมสุขภาพจิต
19 ดร.พญ.เบ็ญจมาส พฤกษกาผอ.กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สุขภาพจิต

20 น.ส.สมคิด สมศิริ

21 น.ส.สาธิดา แรกคํานวน

22 นางรสสุคนธ ชมชื่น

23 น.ส.ศุภรัตน เอกอัศวิน

นักวิชาการสาธารณสุข

สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคน
ดานสุขภาพจิตและจิตเวช กรม
สุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุข
สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคน
ดานสุขภาพจิตและจิตเวช กรม
สุขภาพจิต
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ/
สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคน
หัวหนาสํานักงานจริยธรรมการวิจัยใน ดานสุขภาพจิตและจิตเวช กรม
คนดานสุขภาพจิตและจิตเวช กรม
สุขภาพจิต
สุขภาพจิต
แพทยทรงคุณวุฒิ

24 รอ.หญิงรมยธนิกา ฝายหมื่นไวย
25 น.ส.สุดารัตย พิศเพ็ง

สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคน
ดานสุขภาพจิตและจิตเวช กรม
สุขภาพจิต
กรมอนามัย
กรมอนามัย

26 น.ส.รดีพร สุขอรุณ
27 นายภิญญาพัชญ จุลสุข

กรมอนามัย

28 น.ส.ศรีวรรณ ทาวงศมา

กรมอนามัย

กรมอนามัย

29 นางจินตนา พัฒนพงศธร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ดาน สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
สาธารณสุข)
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
30 นพ.อาชวินทร โรจนวิวัฒน
31 ดร.ตถาพร ไมสน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

32 ทพ.วิกิต ประกายหาญ

ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ

กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

33 น.ส.วนิดา แกวผนึกรังษี

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เขตสุขภาพที่ 1
ลําดับ

ชื่อ - สกุล
1 นางภัทรา นวลคํา

ตําแหนง

หนวยงาน
เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ดานเภสัชสาธารณสุข) สสจ.แมฮองสอน

2 น.ส.ศรินดา เสมอใจ

นักทรัพยากรบุคคล

สสจ.พะเยา

3
4
5
6

นางฉัตรศิริ พิสิษฐกุล
นางนงคราญ สกุณาพงศ
นางปรียานุช เชิดชูเหลา
นางปยพร ผดุงวงศ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การพิเศษ

สสจ.พะเยา
สสจ.พะเยา
สสจ.พะเยา
สสจ.พะเยา

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
7 นางรัชนี ขัตตะละ
8 นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

สสจ.พะเยา
สสจ.พะเยา

9
10
11
12
13
14
15
16

สสจ.พะเยา
สสจ.พะเยา
สสจ.พะเยา
สสจ.นาน
สสจ.นาน
สสจ.นาน
สสจ.นาน
สสจ.เชียงใหม

ขาราชการบํานาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
น.ส.ญาณิน สายโกสุม
น.ส.สุภาภรณ ใจบุญลือ เภสัชกรชํานาญการ
นางสุรียภรณ เลิศวัชรกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
ดร.อรทัย ศรีศิลป
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ดร.นภดล สุดสม
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
นางกมลฉัตร จันทรดี
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
นายถนัด ใบยา
นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

17 น.ส.ทัศนีย ถวี

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

สสจ.เชียงใหม

18 น.ส.รัชชวรรณ หุนเที่ยง
19 นายนัฐพงษ สมศักดิ์
20 นายนอม ปจมิตร

นักทรัพยากรบุคคล
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ

สสจ.เชียงใหม
สสจ.เชียงราย

นิติกรชํานาญการพิเศษ

สสจ.เชียงราย

21
22
23
24

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายแพทยชํานาญการ

สสอ.ปว จ.นาน
สสอ.ปว จ.นาน
สสอ.นานอย จ.นาน
รพ.นครพิงค

ดร.อิสรภาพ มาเรือน
ดร.วิชาภรณ คันทะมูล
น.ส.รัชนีกร ตาเสน
ฉันทวัฒน สุทธิพงษ

25 สุภารัชต กาญจนะวณิชย นายแพทย
26 น.ส.กรุณา เจริญนวรัตน แพทยแผนไทยปฏิบัติการ

รพ.นครพิงค

27 ภญ.ดร.วัชรินทร ไชยถา
28 กรินทร ภักดี

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ

รพ.เชียงแสน

นายแพทยชํานาญการพิเศษ

รพ.ลําพูน

29
30
31
32
33

นักกายภาพบําบัดชํานาญการ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

โรงพยาบาลเชียงดาว
รพ.พะเยา
รพ.พะเยา
รพ.พะเยา
รพ.จอมทอง

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.จอมทอง

น.ส.ทัศวรรณ กันทาทอง
น.ส.เกศราภรณ ยะตา
น.ส.ชลธิชา ศรีวานิชภูมิ
นางนิภาภรณ เชื้อยูนาน
นางนพวรรณ อุปคํา

34 นางระวีวรรณ ออมอารี

รพ.บานโพธิ์

35 น.ส.ศิริกุล รัตนา

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ

รพ.จอมทอง

36 นางสุชารัตน ธิโป

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.จอมทอง

37 นางระวีวรรณ ออมอารี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.จอมทอง

38 เพิ่มลาภ พงษประภาพันธ
39 พญ.วชิราภรณ อรุโณทอง
40 น.ส.ดวงรักษ สวัสดิ์ภาพ
41 นางจันทรจิรา หาญศิริมีชัย

นพ.ชํานาญการพิเศษ
นายแพทย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เลขานุการคณะอนุกรรมการริยธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย

รพ.จอมทอง
รพ. ลําปาง
รพ.ลําปาง
รพ.ลําปาง

42 น.ส.พัชรีพร ตนภู

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯจ.นาน

เขตสุขภาพที่ 2
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

1 ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ
2 ทรรศนีย บุญมั่น

ตําแหนง

หนวยงาน

เภสัชกรชํานาญการ

สสจ.สุโขทัย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สสจ.สุโขทัย

นิติกร
3 นายกนก วงศชรินรัตน
4 วาที่รอยตรียุทธนา แยบคาย นักวิชาการสาธารณสุข

สสจ.สุโขทัย

5 วิลาสินี หงสนันทน
6 จันทณา อิ่มอยู

เภสัชกรชํานาญการ

สสจ.สุโขทัย

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.อุตรดิตถ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.อุตรดิตถ

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.อุตรดิตถ

7 ศิริลักษณ วรรณละเอียด
8 ทวีรัตน นิระชน

สสจ.สุโขทัย

9 ศิริลักษณ วรรณละเอียด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
10 ดร.กุลรัตน บริรักษวาณิชย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.อุตรดิตถ

11 ดร.ดลรวี สิมคํา
12 น.ส.ปติมา เชื้อตาลี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.เพชรบูรณ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.เพชรบูรณ

รพ.เพชรบูรณ

13 ภญ.นภวรรณ เจียรพีรพงศ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
14 นางสุธีรประภา บุญรักษา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

15 น.ส.นงลักษณ บุญเยีย
16 นางภาวิณี อินเลื่อมใส

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

17 นายวิโรจน วรรณภิระ
18 พญ.กนกนันท อินทับทิม

นายแพทยเชี่ยวชาญ

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

นายแพทยชํานาญการ

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

19 น.ส.ศิริวรรณ เทพมาลี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

20 น.ส.ธนัทปณสร ลูกพลับ
21 นายคมเดช ซุยสกุล

นิติกร

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

นักวิชาการศึกษา

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

22 นางชลรัตน หนิมพานิช

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

23
24
25
26
27

นายแพทยชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

พญ.กนกนันท อินทับทิม
ธารารัตน ทรัพยสังข
นางชูจิตร การาช
วันทนีย อิสระไพจิตร
รมิตา อุตบัววงศ

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
รพ.สุโขทัย
รพ.สุโขทัย
พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ หัวหนาพยาบาล รพ.สุโขทัย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.สุโขทัย

28 นางดวงหทัย จันทรเชื้อ

นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
พิเศษ
29 นายสืบตระกูล ตันตลานุกูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก
วพบ.อุตรดิตถ

เขตสุขภาพที่ 3
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

1 น.ส.พัลลภา เตาให
2 น.ส.วะราพร ศรีสุคนธ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สสจ.ชัยนาท

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

สสจ.ชัยนาท

3 นางสมศิริ ศัลยพงษ
4 น.ส.หทัยรัตน สุนทรสุข

สสจ.กําแพงเพชร
สสจ.กําแพงเพชร

5 ดร.สมนึก หงษยิ้ม
6 น.ส.ณัทธนพร กลิ่นเกลา
7 น.ส.ดวงตา ตุมทอง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสถิติ

สสจ.อุทัยธานี
รพ.สวรรคประชารักษ

พนักงานพิมพ

รพ.สวรรคประชารักษ

8
9
10
11

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.สรรพยา
รพ.อุทัยธานี
รพ.อุทัยธานี
รพ.อุทัยธานี

น.ส.บุษยา ดําคํา
น.ส.สุภัท ทองคํามาก
นางนอมจิต จันทรนอย
น.ส.สุภัค ทองคํามา

เขตสุขภาพที่ 4
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

1 กุลภัทร แตมสําเภาเลิศ ทันตแพทย
2 นางกนกพร สายสุวรรณนที นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3 นางบรรจง หนูแกว

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

หนวยงาน
สสจ.นนทบุรี
สสจ.นนทบุรี
สสจ.นนทบุรี

4 น.ส.ภาลดี ยิ้มแยม
5 วรพรรณ อรไชย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.นนทบุรี

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.นนทบุรี

6 ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การพิเศษ
7 น.ส.ศิริเนตร สุขดี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
8 ธรรมศักดิ์ โคจรนา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ
9 นายวินัย มหมนตเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
10 นายสัญญา มาศิริ
11 นส.จุไรรัตน คงลอมญาติ
12 น.ส.มณทิพย ฤทธิไกร

เภสัชกรชํานาญการ

สสจ.นนทบุรี
สสจ.สิงหบุรี
สสจ.ลพบุรี
สสจ.ลพบุรี
สสจ.ลพบุรี
สสจ.พระนครศรีอยุธยา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
การ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
13 นัยนา เนตรทิพย
14 นายประกาศ เปลงพานิชย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
15 นายภุชเคนธ ทองสุข
16 ดร.มโน มณีฉาย
สาธารณสุขอําเภอ
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ
17 นางหทัยรัฐณ วารินทร
18 นางศุกภนิตย พลไพรินทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

สสจ.พระนครศรีอยุธยา
สสจ.ปทุมธานี
สสจ.นครนายก
สสอ.บานหมี่ จ.ลพบุรี
รพ.ศรีธัญญา
รพ.ศรีธัญญา

19 น.ส.ศิริลักษณ สวางวงศสิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
20 รมณา ณิชรัตน

รพ.ศรีธัญญา

21 อารีย ใจหนักแนน
22 พญ.รัตนเกลา สุมานิก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

รพ.ศรีธัญญา

นายแพทยชํานาญการพิเศษ

รพ.อางทอง

23 น.ส.ราตรี แฉลมภักดิ์
24 เนียรนิภา บุญอวน

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.อางทอง

นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ

รพ.สระบุรี

25 น.ส.ปทมา โพธิสัตย
26 ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล

แพทยแผนไทย

รพ.ภาชี

ผูอํานวยการรพ.

รพ.พระนครศรีอยุธยา

27 นางพรทิพย คนึงบุตร
28 นางนุชนาถ ชํานิเชิงคา

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.ปทุมธานี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.บานหมี่

29 นางรุงนภา สนใจ
30 น.ส.นุชรีย ฤกษดี

พยาบาลวิชาชีพขํานาญการ

รพ.บานหมี่

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.บานหมี่

รพ.ศรีธัญญา

31 มนชิดา กาญจนประดิษฐ เภสัชกรชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
32 เกษสุดาพร แปนทอง

รพ.บานหมี่

33 นพ.นิรันดร ชัยศรีสุขอําพร รองผูอํานวยการฝายการแพทย
(นายแพทยเชี่ยวชาญ)

รพ.สิงหบุรี

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ดร.ปราณี มีหาญพงษ
น.ส.เบญญพร ผองคําพันธุ
นางชีวรัตน ตายเกิด
นางณัฐยา ระวิงทอง
นายนเรศ มวงเขียว
นายประเสริฐ ภูชัย
นางกัลญา แกวอินทร
นางศรีสุวรรณ คลายดี
นางสินีนาฏ ทิพยมูสิก
น.ส.เฉลิมศรี ราชนาจันทร
น.ส.นงลักษณ มณีรอด
สุภัทรญดา ไชยรักษ
น.ส.ณฤดี ทัศนะ
น.ส.เนียรนิภา บุญอวน
น.ส.สมควร วิเชียรศรี

รพ.สิงหบุรี
รพ.สิงหบุรี
รพ.อินทรบุรี
รพ.อินทรบุรี
รพ.อินทรบุรี
รพ.อินทรบุรี
รพ.อินทรบุรี
รพ.อินทรบุรี
รพ.อินทรบุรี
รพ.ทาชาง
รพ.เสนา
รพ.เสนา
รพ.สระบุรี
รพ.สระบุรี
รพ.สระบุรี

49
50
51
52
53
54
55
56

นางพิศมัย โพธิพรรค
นางสมศิริ พันธุศักดิศ์ ิริ
นางธนันณัฏฐ มณีศิลป
นิรัชรา ศรีเผือก
ดร.ละมิตร ปกขาว
นายเดชา ใจระหอย
น.ส.ศศิธร บัวผัน
นายดิษฐพงษ เปรมปรีดา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นิติกร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
ทันตแพทย

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชพนาญการ
นักวิชาการสษธารณสุขชํานาญการ

รพ.ไชโย

รพ.สระบุรี
รพ.สระบุรี
รพ สระบุรี
รพ.ปาโมก
รพ.ปทุมธานี
รพ.ปทุมธานี
รพ.บานนา
รพ.นครนายก

เขตสุขภาพที่ 5
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

1 นายไพบูลย อาชีวะ
2 นายสัญญา สุขขํา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.สุพรรณบุรี

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.สุพรรณบุรี

3 น.ส.ศีลนิตย พึ่งเจษฎา

เภสัชกรชํานาญการ

สสจ.สมุทรสาคร

4 น.ส.ทศพร พรหมโคตร
5 นายยงยุทธ ธนิกกุล

นักวิชาการสาธารณสุข

สสจ.สมุทรสงคราม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

สสจ.สมุทรสงคราม

6 นายแพทยสันทิต บุณยะสง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
7 นายสันทิต บุณยะสง
สมุทรสงคราม
8 นางจิรนาถ บวรธรรมรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
9 นายศุภชัย ศราภัยวานิช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
10 นางวราภรณ รักษาสุรสาร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
11 นางศิริพร เจริญพิบูลย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ
12 นายแพทยสุทัศน ไชยยศ นายแพทยเชี่ยวชาญ
13 ดร.อุไรรัชต บุญแท
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
14 นายเอกรินทร อวมอุม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
15 น.ส.สมคิด ปานประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สสจ.สมุทรสงคราม
สสจ.สมุทรสงคราม
สสจ.ราชบุรี
สสจ.ประจวบคีรีขันธ
สสจ.กาญจนบุรี
สสจ.กาญจนบุรี
สสจ.เพชรบุรี
สสจ.เพชรบุรี
สสจ.เพชรบุรี
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา
16 น.ส.สุดารัตน สิริประภาพล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา
17 นางสาวิตรี รักศาสตร
18 น.ส.วันวิสาข สาทิม
19 สมมนัส มนัสไพบูลย

นัดจัดการงานทั่วไป

รพ.เมตตาประชารักษ(วัดไรขิง)

เภสัชกรชํานาญการ

รพ.เมตตาประชารักษ(วัดไรขิง)

20 นางเสาวลักษณ คูณทวี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

21 นางสมคิด รัตนวัน
22 พญ.สุธัญญา บรรจงภาค

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นายแพทยเชี่ยวชาญ

รพ.เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)
รพ.นครปฐม

23 นางอรอนงค เหลาตระกูล เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
24 น.ส.กรพินทุ ปานวิเชียร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.นครปฐม

25 นางเรวดี เสร็จกิจ
26 นางกาญจนา โพธิวิหค

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.เจาพระยายมราช

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.โพธาราม

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.โพธาราม

27 นางพิมาน จบกลศึก
28 นางพรวิมล พุทธบูชา

29 นางสาวชอผกา จั่นประดับ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
30 นางลัดดาวัลย ธีรภาพชัยศรีพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

เขตสุขภาพที่ 6

รพ.เจาพระยายมราช

รพ.ทายาง
รพ.บอพลอย
รพ.บางเลน

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
1 นางดารารัตน โหวงศ
2 น.ส.เปรมกมล ขวนขวาย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ

3 นางจํารัส วงคประเสริฐ

หนวยงาน
สสจ.สระแกว
สสจ.สระแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ สสจ.สมุทรปราการ
การพิเศษ

4 นางจิราภรณ พรหมอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.สมุทรปราการ

5 นายแพทยนนท จินดาเวช นายแพทยชํานาญการ
สสจ.สมุทรปราการ
สสจ.จันทบุรี
6 นางเกศรินทร ไทยศรีวงศ ขาราชการบํานาญ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ สสจ.จันทบุรี
7 นางประภา วัฒนชีพ
การพิเศษ
8 ดร.วรพล แวงนอก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย(คณะกรรมการ สสจ.ฉะเชิงเทรา(มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย) ราชนครินทร)

9 นายมานพ เชื่อมทอง
10 วิไลรัตน โรจนสกุล
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สสจ.ชลบุรี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ สสจ.ปราจีนบุรี
การพิเศษ
นางวัลคุวดี โรจนาศรีรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสจ.ราชบุรี
นายเจตนา คันธาทิพย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสจ.ราชบุรี
นางจิรนาถ บวรธรรมรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสจ.ราชบุรี
พิเศษ
นางประนอม จิตตทนงศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สสจ.ราชบุรี
นางสายสวาท เดนดวงใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสจ.ราชบุรี
พิเศษ
นายเฉลิม ลภัสบุญทวี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สสจ.ราชบุรี
นายสาโรจน อินทรชาติ นิติกรชํานาญการ
สสจ.ราชบุรี
นายสิทธนะ วชิระสิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เกาะจันทร จังหวัดชลบุรี
นางจันทรทิพย อินทวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
รพ.ระยอง

20 นางศิรินทรทิพย ชาญดวยวิทพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักเทคนิคการแพทย
21 รจนา คุณกิตติ
22 ดร.พรทิพย สุขอดิศัย
23 น.ส.วนัชพร นิวรณ

รพ.ระยอง
รพ.ระยอง

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.พระปกเกลา

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.พระปกเกลา

24 น.ส.จันทรอัมพร รุณดี
25 วาสนา หงษกัน

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.พนมสารคาม

นายแพทยเชี่ยวชาญ

รพ.ชลบุรี

26 นางรัตนา พันจุย
27 นางนุกูล เตาสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.โคกสูง

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.กบินทรบุรี

28 นางจุรีพร จันทรสิวานนท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
29 น.ส.เรณู อินทรตา

รพ.กบินทรบุรี
รพ.กบินทรบุรี

30 น.ส.ประภาศรี ธนากูล
31 น.ส.ชนิตา กิตติวีราพัชร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.กบินทรบุรี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร

32 น.ส.สมจิตร ริ้วมงคล

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร

33 สุชาภัค ปจฉิมกุล
34 น.ส.มณีรัตน เจริญศิลป

นายแพทยชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
พิเศษ
นางดารณี เทียมเพ็ชร
ขาราชการบํานาญ(พยาบาลวิชาชีพ)
นางบุษบา ยินดีสุข
แพทยแผนไทย ชํานาญการ
น.ส.กนกพร ทองเลื่อน นายแพทยเชี่ยวชาญ
น.ส.จิตรานุช เทียมเขา นักวิชาการสาธารณสุข
นางศิริวรรณ โปษยาอนุวัตรพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.ตราด
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

35
36
37
38
39

รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว
รพ.สมุทรปราการ

40 น.ส.ธนารักษ ปนสวน

พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

รพ.อรัญประเทศ

เขตสุขภาพที่ 7
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

1 ดร.สงัด เชื้อลิ้นฟา

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุข

สสจ.มหาสารคาม

2 ดร.สงัด เชื้อลิ้นฟา

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุข

สสจ.มหาสารคาม

3 ดร.รัชนีวิภา จิตรากุล
4 คําผาน เมืองพิล

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.มหาสารคาม

นักทรัพยากรบุคคล

สสจ.ขอนแกน

5 นางมิ่งขวัญ ภูหงษทอง
6 นางแสงเดือน โสภา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.ขอนแกน

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สสจ.ขอนแกน

7 นายธนกร จันทาคึมบง

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกันทรวิชัย
(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ)

สสอ.กันทรวิชัย

8 น.ส.ยุวนา ไขวพันธ
9 นายณรงคฤทธิ์ จันทนงค

นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

ศูนยสุขภาพจิตที่ 7

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

รพ.รอยเอ็ด

10 นายชาคริต ขันแข็ง

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.รอยเอ็ด

11 ดร.นันทิพัฒน พัฒนโชติ นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
12 นายสมพงษ จันทรโอวาท นายแพทยเชี่ยวชาญ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
13 นางนภาพร กันธิยะ

รพ.รอยเอ็ด
รพ.แกดํา

14 ดร.ศิริศักดิ์ พรมแพน
15 นางวรางคณา ศรีภูวงษ

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ

รพ.กมลาไสย

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.สต.บานหัวขัว

16 นายชาญยุทธ ศรีภูวงษ
17 ศิริลักษณ วรไวย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

รพ.สต.บานหนองอุม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

รพ.สต.กุดไสจอ

18 พญ.ทิวาวรรณ ปยกุลมาลา ผูอํานวยการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
19 ดร.เยาวเรศ กานมะลิ
20 พญ.นฎา จันทไทย
21 ดร.ไพฑูรย พรหมเทศ
22 นายพีรวิชญ พาดี

นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

แพทยแผนไทยปฏิบัติการ

รพ.กุมภวาป

รพ.กาฬสินธุ
รพ.กาฬสินธุ
รพ.กาฬสินธุ
รพ.สิรินธร จ.ขอนแกน
รพ.สต.เปลือยตาล

เขตสุขภาพที่ 8
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

1 นางมัทนาวดี ลอมหามงคล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติ
การ

สสจ.สกลนคร

2 นางจุรีรัตน ประวาลลัญฉก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
3 นายวุฒิชัย สินโพธิ์

สสจ.เลย

4 น.ส.อานันตยา พลสักขวา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.อุดรธานี

5 นายไพบูลย บุญแสนแผน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ
ผูอํานวยการรพ.
6 นพ.มงคล ศิริเทพทวี

สสจ.หนองบัวลําภู

สสจ.เลย

รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร

7 พญ.สุกัญญา ภัยหลีกลี้ นายแพทยเชี่ยวชาญ
8 น.ส.ดาวเรือง ขมเมือวปกษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.อุดรธานี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
9 น.ส.เรืองศิริ ภานุเวศ
10 น.ส.วันดี เลาวิเศษพิพัฒนกุลพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

รพ.หนองบัวลําภู

11 นพ.สมนึก อภิวันทนกุล รองผูอํานวยการฝายการแพทย

รพ.สกลนคร

รพ.อุดรธานี
รพ.หนองบัวลําภู

12 นางจิรายุ ผาผอง

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ

รพ.กุมภวาป

13 นายฟสิกสพงษ บึงมุม

ทันตแพทยชํานาญการ

รพ.บึงกาฬ

เขตสุขภาพที่ 9
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

1 มณฑิชา เจนพานิชทรัพย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
2 ดร.ภูวดล พลศรีประดิษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3 นายกันตภณ แกวสงา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
4 น.ส.ภวนันท เกิดเหมาะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
5 นายทรงศร วงศพรหม
สาธารณสุขอําเภอบานเขวา
6 นางนงนุช รักชื่อดี
บรรณารักษชํานาญการ

หนวยงาน
สสจ.บุรีรัมย
สสจ.นครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร
สสอ.บานเขวา
รพ.บุรีรัมย

7 นางพิมพพจี พันธุลี
8 น.ส.ศศิธร จันทรศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

รพ.บุรีรัมย

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.บุรีรัมย

9 นางวิชชุดา ชินกิ่ง
10 น.ส.จําป เบาสันเทียะ

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เกษตรสมบูรณ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

รพ.เกษตรสมบูรณ

11 นายวิเชียร มิตรมาตร

แพทยแผนไทยปฏิบัติการ

รพ.เกษตรสมบูรณ
รพ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
รพ.นางรอง
รพ.นางรอง
รพ.ปราสาท
รพ.ปกธงชัย

12
13
14
15
16

นายศิระปรุฬห ทองเทพ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
นางสมพิศ จันทราเรืองฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
ปทมพร อภัยจิตต
พยาบาลวิชาชีพ
นายวีระพงศ สีหาปญญา นักกายภาพบําบัดชํานาญการ
นางดรุณี คุณวัฒนา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

เขตสุขภาพที่ 10
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

1 นายแพทยประภาส วีระพล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
2 นพ.ดร.สุรเดช ชวะเดช
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
3 ดร.สมัย ลาประวัติ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
4
5
6
7

นายสมัย ลาประวัติ
นายสุรเดชช ชวะเดช
นายทรงรักษ แอนดราดา
นางณัฐฌาย จรรยา

8 น.ส.นริศรา อารีรักษ

หนวยงาน
สสจ.อํานาจเจริญ
สสจ.ศรีสะเกษ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.ศรีสะเกษ
สสจ.ศรีสะเกษ
สสจ.ศรีสะเกษ
สสจ.มุกดาหาร
สสจ.ยโสธร

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.ยโสธร

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

9 น.ส.ลัดดา คําแดง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
10 นางชลภัสสรณ วิวรรณพงษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
11
12
13
14
15
16
17

น.ส.สันทนา ทองผุย
นางวราภรณ สมดี
นางพิชญดา ดาทวี
น.ส.ศิริเอมอร วิชาชาติ
นายชัยสิทธิ์ สุนทรา
น.ส.นฤมล ทาวอนนท
พญ.พลอย พงษวิทยภานุ

เภสัชกรชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการช
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพชํานายการ
นายแพทยชํานาญการ

รพ.ยโสธร
รพ.ยโสธร
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รพ.สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
รพ.สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
รพ.สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
รพ.อํานาจเจริญ
รพ.อํานาจเจริญ

เขตสุขภาพที่ 11
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

1 นพ.เอกชัย มุกดาพิทักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
นักทรัพยากรบุคคล
2 นายโกเมธ กลอมเมือง

สสจ.สุราษฎรธานี

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
3 นางอรณัส ยวงทอง
4 น.ส.ทิยานันท สุทธิจุฑามณี เภสัชกรชํานาญการ

สสจ.สุราษฎรธานี

5 น.ส.เจียมใจ สามัคคีธรรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ

สสจ.พังงา

6 นางจุรีรัตน ฐิตวังโส
7 น.ส.กาญจนา แซเจว
8 นายวรยศ ผลแกว
9 สุชีพ เณรานนท
10 นายประวิตร แยมพงษ

สสจ.สุราษฎรธานี
สสจ.พังงา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ สสจ.พังงา
การพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สสจ.พังงา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสจ.พังงา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสจ.นครศรีธรรมราช
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ สสจ.กระบี่
การพิเศษ

11 นางพรเพ็ญ ประธานวัฒนา นักวิชาการสาธาาณสุขเชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
12 นางศิริสุข พูลผล
พิเศษ

สสจ.ระนอง

13 ดร.กฤตยติวัฒน ฉัตรทอง นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
14 ศิริมา มณีโรจน

สสอ.เมืองชุมพร

15 นางกัญจนา ปุกคํา
16 นางฐิตภรณ ทับเวช

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สสจ.ระนอง

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

17 นายจรัญ โดยเจริญ
18 นางศุภมาส พันธเชย
19
20
21
22
23
24

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

แพทย

ร.พ.กระบี่

จารุวรรณ วงษเวช
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
น.ส.ศิโรรัตน โชติกสถิตย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เสาวนีย พงผึ้ง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พญ.ศุภลักษณ ละอองเพชรนายแพทยชํานาญการพิเศษ
นายอารักษ วงศวรชาติ ผูอํานวยการรพ.สิชล
นางนุชรีย ทองเจิม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.คลองทอม
รพ.ระนอง
รพ.ระนอง
รพ.วชิระภูเก็ต
รพ.สิชล
รพ.อาวลึก

เขตสุขภาพที่ 12
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

1 ปยมาภรณ แจมศรี
2 นายวรัตถ ศิริชา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.สตูล

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.สงขลา

3 มณี แพทยพงศ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สสจ.สงขลา

4 นพ.นายอนุรักษ สารภาพ นายแพทยเชี่ยวชาญ
5 พญ.กัลยาณี อาสนศักดิ์ นายแพทยเชี่ยวชาญ
6 น.ส.จุฑากรณ รัตนพันธุ ผูชวยนักวิจัย

สสจ.สงขลา
รพ.สงขลา

7 นพ.อนุพจน สมภพสหสกุล นายแพทยชํานาญการ
นายแพทยชํานาญการ
8 พญ.กชกร พรหมโสภา

รพ.สงขลา

9 ดร.นวรัตน รักชาติ
10 น.ส.นริสา สะมาแอ

รพ.สงขลา
รพ.นราธิวาสราชนครินทร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.สงขลา
รพ.สงขลา

สถาบัน
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

๑ นงลักษณ สางนอย

Clinical Trials Specialist

Armed Forces Research Institute of
Medical Science (AFRIMS)

๒ เสาวนิต เกตุชลารัตน

Clinical Trials Specialist

Armed Forces Research Institute of
Medical Sciences (AFRIMS)

๓ น้ําผึ้ง ชุริกานนท

Sr. Clinical Trials Specialist

Armed Forces Research Institute of
Medical Sciences (AFRIMS)

1 น.ส.วรรณพร บุญเรือง
2 น.ส.อัปสร จินดาพงษ

นักบริหารโครงการอาวุโส

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

นักบริหารโครงการอาวุโส

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

3 บุศราภรณ เพชรรุง

นักบริหารโครงการ

4 น.ส.แพรว เอี่ยมนอย
นักบริหารโครงการอาวุโส
5 น.ส.จันทรชนก โยธินชัชวาล นักสังคมสงเคราะห
6 น.ส.สรรกมล กรนุม

นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ

7 น.ส.วิมลวรรณ ปญญาวอง นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราช
นครินทร
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราช
นครินทร
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราช
นครินทร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย
ทหาร (AFRIMS)

8 ธิดารัตน อินทรฤทธิ์

ผูประสานงานวิจัย

9 พรสุข แกรนดิน

Quality Unit Supervisor

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย
ทหาร (AFRIMS)

10 วนัสนันท สิทธิ์กิตติธัช

ผูประสานงานวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย
ทหาร (AFRIMS)

11 พรทิวา เฉลิมวิภาส

นักวิชาการสาธารณสุข

สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย

12 นางเดือนฉาย แสงรัตนายนตนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
เจาพนักงานธุรการชํานาญงานปฏิบัติ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
13 น.ส.เวธกา แกวออน
หนาที่รักกฎหมาย
14 นายชินดนัย ไชยเสนา
15 จินตนา ปรัชญาสันติ
16
17
18
19

นักวิชาการสาธารณสุข

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

นางจันทรเพ็ญ ธัชสินพงษ พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.อนัญญา อนุพรวัฒนากิ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ทพญ.พิมพิไล ลิ้มสมวงศ ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
นางพรรณี คงปกษ
นักจัดการงานทั่วไป

20 น.ส.จันทรฑิมา ปญญาสาร ผูชวยนักวิจัย
ผูชว ยนักวิจัย
21 น.ส.จิราภรณ ไชยมีสุข

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
สถาบันประสาทวิทยา
สถาบันประสาทวิทยา
สถาบันประสาทวิทยา

22 น.ส.ฐานันตร ขมานุวงศ นักจัดการงานทั่วไป
23 น.ส.ปาริชาด วิจิตรโสภาพันธนักจัดการงานทั่วไป

สถาบันประสาทวิทยา

24 น.ส.พิมพชนก พุฒขาว
25 นายกมลพงศ พัฒนาฤดี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สถาบันประสาทวิทยา

ผูชวยนักวิจัย

สถาบันประสาทวิทยา

สถาบันประสาทวิทยา

26 น.ส.ลภัส ชาตยาทร
27 น.ส.อรพรรณ เพ็ชรมณี
28 นางดุษฎี อุดมอิทธิพงศ
29 ธิติมา ณรงคศักดิ์

บรรณารักษชํานาญการ
นักวิชาการสถิติ
พยาบาลวิชาชีพ

สถาบันประสาทวิทยา
สถาบันประสาทวิทยา
สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

นักกายภาพบําบัด

สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

30 น.ส.เกยูรมาศ อยูถิ่น
31 อรภรณ สวนชัง

นักวิชาการศึกษา

สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ

สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

32 นายจิระวัฒน ขันติธรางกูร นักกายภาพบําบัด
33 นางขวัญดาว สุดธนาพันธ เภสัชกรชํานาญการ

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

34 นายวีระพงษ แสนมนตรี นายแพทยชํานาญการ
สถาบันกัลยาณราชนครินทร
35 นายสุนทร ปราบเขต
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิ สถาบันพระบรมราชชนก
รินธร จ.ยะลา
36 รชยา ปงคลาศัย
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

1 ดร.กนกวรรณ เวทศิลป

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย

หนวยงาน
วพบ.พรัตนวชิระ

2 ผศ.ดร.บุษบา สงวนประสิทธิ์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย

วพบ.พรัตนวชิระ

3 น.ส.ประภาวันตรี แกวสุกใส เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ

วพบ.พรัตนวชิระ

จริยธรรมการวิจัยฯ

4 มาสริน ศุกลปกษ
5 ดร.ขวัญตา บุญวาศ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

วพบ.จังหวัดนนทบุรี

ผูอํานวยการ

วพบ.กรุงเทพ

6 น.ส.สาวินี สอนประดิษฐ
7 น.ส.อุมากร ใจยั่งยืน

เจาหนาที่บริการการศึกษา

วพบ.สุพรรณบุรี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

วพบ.สุพรรณบุรี

8 น.ส. ิตรี ศิริผลวุฒิชัย
9 นางจรัสพร หอมจันทรดี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วพบ.สุพรรณบุรี

พยาบาลวิชาชีพ

วพบ.จักรีรัช

10 น.ส.ดวงแกว กลีบทอง
11 น.ส.สุนิภา ชินวุฒิ

พยาบาลวิชาชีพ

วพบ.จักรีรัช

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

วพบ.ชลบุรี

อาจารยพยาบาล
12 น.ส.ณัฐนิชา ศรีละมัย
13 นางนิศารัตน ยุวพัฒนวงศ อาจารยพยาบาล

วพบ.ชลบุรี
วพบ.ชลบุรี

14 ดร.ปทมา ผองศิริ
15 สุทัศน เหมทานนท

ผูอํานวยการ

วพบ.สรรพสิทธิประสงค

ผูอํานวยการ

วพบ.นครศรีธรรมราช

16 ดร.จินตวีรพร แปนแกว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
17 ดร.อรอนงค รองสวัสดิ์

วพบ.สงขลา

18 นางปฐมามาศ โชติบัณ
19 น.ส.สุวัฒนา คําสุข

วพบ.สงขลา

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

น.ส.กัลยา บัวบาน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.ปาจรีย ตรีนนท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
อ.ดร.เอมอร บุตรอุดม หัวหนางาน QA
รัชนี พจนา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นายจักรพันธ กึนออย
นางรุจา แกวเมืองฝาง
พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.ฐิติชญา ฉลาดลน
พยาบาลวิชาชีพ
ดร.อัญญา ปลดเปลื้อง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
ดร.พิมพลดา อนันตสิริเกษมพยาบาลวิชาชีพ
นางสุจิรา ฟุงเฟอง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางขวัญตา เพชรมณีโชติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นางรวงดี ชีวะสุทโธ
พว.ชํานาญการพิเศษ
น.ส.อมรรัตน การะมี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายเอกพจน สืบญาติ
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
นางสุวรรณา วุฒิรณฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
ดร.ลัดดา เหลืองรัตนมาศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
ดร.จิราภรณ ชูวงศ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางโสภิต สุวรรณเวลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
น.ส.วิไลพร รังควัต
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นายปยะพฤกษ พฤกษชาติ นักจัดการงานทั่วไป
ดร.รุงกาญจน วุฒิ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นางจันทรธิลา ศรีกระจาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นางธีรารัตน บุญกุณะ
พยาบาลวิชาชีพชํานายการพิเศษ
นางนงลักษณ พรหมติงการ
น.ส.สุวัฒนา คําสุข
พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.เอกรัตน เชื้ออินถา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
เบญจมาศ ยศเสนา
วิทยาจารย
นางรุงนภา สูตินันทโอภาส พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
น.ส.วาสนา มั่งคั่ง
ผูอํานวยการวิทบาลัย

วพบ.สงขลา
วพบ.นครลําปาง
วพบ. สรรพสิทธิประสงค
วพบ. สรรพสิทธิประสงค
วพบ. ขอนเเกน
วพบ. ขอนแกน
วพบ. จักรีรัช
วพบ. จักรีรัช
วพบ. จักรีรัช
วพบ. จักรีรัช
วพบ. จักรีรัช
วพบ. จังหวัดนนทบุรี
วพบ. ชลบุรี
วพบ. ชลบุรี
วพบ. ชลบุรี
วพบ. ชลบุรี
วพบ. ชลบุรี
วพบ. ชลบุรี
วพบ. ตรัง
วพบ. ตรัง
วพบ. นครราชสีมา
วพบ. นครราชสีมา
วพบ. นครลําปาง
วพบ. นครลําปาง
วพบ. นครลําปาง
วพบ. นครลําปาง
วพบ. นครลําปาง
วพบ. นครลําปาง
วพบ. นครลําปาง
วพบ. นครลําปาง
วพบ. นครลําปาง

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ศรีจันทร พลับจั่น
วิทยาจารยชํานาญการพิเศษ
วพบ. นครลําปาง
ศรีประไพ อินทรชัยเทพ พยาบาลวิชาชีพ
วพบ. นครลําปาง
ดร.พรรณี ไพศาลทักษิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
วพบ. นครลําปาง
นางเบญจวรรณ ถนอมชยธวพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
วพบ. นครศรีธรรมราช
นางรัถยานภิศ รัชตะวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
วพบ. นครศรีธรรมราช
นางวรรณรัตน จงเขตกิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
วพบ. นครศรีธรรมราช
น.ส.สมศรี สัจจะสกุลรัตน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
วพบ. พะเยา
น.ส.พร บุญมี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (วิชากวพบ. พะเยา
น.ส.ณัฐรินทร สกุลนิธิวัฒน
วพบ. สรรพสิทธิประสงค
น.ส.วิรัลพัชร สกุลสันติพร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
วพบ. สรรพสิทธิประสงค
นางกุลธิดา กุลประฑีปญญาพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
วพบ. สรรพสิทธิประสงค
นางจรูญศรี มีหนองหวา มีหนองหวา
วพบ. สรรพสิทธิประสงค
น.ส.ณัฐธยาน ชาบัวคํา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
วพบ. สรรพสิทธิประสงค
น.ส.วิจิตรา จิตรักษ
วพบ. สรรพสิทธิประสงค
น.ส.อรุณศรี ผลเพิ่ม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
วพบ. สรรพสิทธิประสงค
นายวิษณุ จันทรสด
พยาบาลวิชาชีพ
วพบ. สรรพสิทธิประสงค
นางพรรณวดี บูรณารมย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
วพบ. สรรพสิทธิประสงค
นางมนชยา กางยาง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
วพบ. สรรพสิทธิประสงค
น.ส.ลักขณา ชอบเสียง
วพบ. สรรพสิทธิประสงค
นายชนุกร แกวมณี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
วพบ. สรรพสิทธิประสงค
น.ส.เพ็ญศรี ทองเพชร ผูอํานวยการ
วพบ. สุราษฎรธานี
ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
วพบ.พะเยา
น.ส.จิณวัตร จันครา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
วพบ.สรรพสิทธิประสงค
นางนิพพาภัทร สินทรัพย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
วพบ.สรรพสิทธิประสงค
อ.ดร.กันนิษฐา มาเห็ม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
วพบ.ขอนแกน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

๑ นายสุนทร ปราบเขต

ตําแหนง
ผูอํานวยการ

หนวยงาน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.
ยะลา
๒ ดร.เทพไทย โชติชัย
วิทยาจารยชํานาญการ(ดานการสอน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแกน
๓ ดร.ทพญ.อรวรรณ นามมนตรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแกน

มหาวิทยาลัย
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑ ดร.วรพล แวงนอก
2 ผศ.พญ.พรทิพย นิ่มขุนทด รองคณบดีฝายวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

๓ อัมพาพรรณ พงศผลาดิสัย ผูชวยศาตราจารย
ผูช วยศาสตราจารย
4 ดร.พัทยา แกวสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

๕ ผศ.ดร.เพลินพิศ บุณยมาลิกผูชวยศาสตราจารย

คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

6 ปวารณา อัจฉริยบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อาจารย และกรรมการจริยธรรมของ
รพ.วชิระภูเก็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๗ พ.ต.หญิงนภาเพ็ญ จันทขัมมอาจารย

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มสธ

8 ดร.ตรีนุช พุมมณี
๙ ดร.อเนก พุทธิเดช

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

อาจารย
อาจารย

10 นางสาวปทมา เซงอาศัย อาจารย
๑๑ นายอํานาจ สุขแจม

อาจารย

12 พ.ต.หญิงนภาเพ็ญ จันทขัมมอาจารย

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มสธ

๑๓ พ.ต.หญิง ดร.ปยอร วจนะทิอาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรงพยาบาลภายใน กทม.
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ดร.จารุวรรณ หมั่นมี
ดร.นุชระพี สุทธิกุล
ดร.สุรัสวดี เที่ยงวิบูลยวงศ
น.ส.กฤษณา อาษายศ
น.ส.ชลิดา เขมวรานันท
น.ส.ธนิดา มาแกว
น.ส.สิริณัฏฐ ตรีสินธุไชย
น.ส.ภิรมย มากคํา

๙ น.ส.ลวิตรา กาวี

ตําแหนง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ผูชวยนักวิจัย
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ
(ขาราชการบํานาญ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หนวยงาน
รพ.ราชวิถี
รพ.ราชวิถี
รพ.ราชวิถี
รพ.ราชวิถี
รพ.ราชวิถี
รพ.ราชวิถี
รพ.ราชวิถี
รพ.ราชวิถี
รพ.ราชวิถี

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นพ.ชัชวาล นาคะเกศ
นพ.ชํานาญการพิเศษ
นพ.ทัศนชาติ จิตรีธาตุ นพ.ชํานาญการพิเศษ
ผศ.ดร.นพ.มรุต ญาณารณพนพ.ชํานาญการพิเศษ
ผศ.พญ.กิตติวรรณ สุเมธกุล นพ.ชํานาญการพิเศษ
แพทยหญิงวชิรา อุดมพรมงนพ.เชี่ยวชาญ
แพทยหญิงสุรางค พันธุฟุง นพ.เชี่ยวชาญ
ภญ.กรรณิการ คลังเพชร เภสัชกรชํานาญการ
ดร.นพ.เพิ่มยศ เรืองสกุลราช

๑๘ พญ.ปบมาภรณ สุรวงษสิน นพ.เชี่ยวชาญ
นพ.เชีย่ วชาญ
๑๙ นพ.วสันต เศรษวงศ

รพ.ราชวิถี
รพ.ราชวิถี
รพ.ราชวิถี
รพ.ราชวิถี
รพ.ราชวิถี
รพ.ราชวิถี
รพ.ราชวิถี
รพ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
รพ.เลิดสิน
รพ.เลิดสิน

