
เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัดลําพูน

H1 นาง วันเพ็ญ โพธิยอด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

จังหวัดเชียงใหม

H2 นาง คนึงนิตย ปตปิญญพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

จังหวัดแพร

H3 นาง เยาวเรศ อิสระเศรษฐพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

จังหวัดพะเยา

H4 นางสาว จันทรทิพย ยะแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

จังหวัดลําปาง ไมเขารวม ติดตรวจราชการ

จังหวัดแมฮองสอน ไมเขารวม ติดตรวจราชการ

จังหวัดเชียงราย

H5 นาง เบญญภา มุฆชานันท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัดอุตรดิตถ

H6 นาย พิรัตน คงยอด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

จังหวัดสุโขทัย

H7 นาง มยุรี อินทุยานนท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

จังหวัดเพชรบูรณ

H8 นาย อิทธิพล มหาเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

จังหวัดตาก 

H9 นาง วรรณภา แดนสีแกว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัดพิจิตร ไมเขารวมติดตรวจราชการ

จังหวัดอุทัยธานี

H10 นาย ชาญอิศรา ปรัชญาภิวัฒน เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง / หนวยงาน

ใบเซ็นช่ือ

เวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More ๒๐๑7 “สานพลังผูกอการดี ปองกันการจมน้ํา”

วันที่ 18 มกราคม ๒๕61 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร



จังหวัดนครสวรรค

H11 นาย เจริญชัย แปนฝาย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

จังหวัดชัยนาท

H12 นาย ดํารง คงเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมโนรมย จ.ชัยนาทH13 นางสาว วรัษยากร เจริญทิพยไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

H14 นางสาว วัลภา สุชาการ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

H15 นางสาว อัจฉรา ลําไย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

H16 นาง วราภรณ จันทรัตน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาH17 นาง สมถวิล อุทัยศิริตานนท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ทาเรือ

จังหวัดนนทบุรี 

H18 นาง รัธวรรณ สุจินต เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

H19 นาย ชัยวัฒน แพทยวโรฆกูร นักวิชาการปฏิบัติการ สสอ.เมือง

H20 นางสาว จินตนา แซอัง เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
สสอ.ปากเกร็ดจังหวัดปทุมธานี

H21 นางสาว สิริพัฒน ผลทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

H22 นางสาว วิมลมาศ ขีดขิน นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.สามโคก

H23 นาย วราภรณ กุลแสนชัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
สสอ.คลองหลวงจังหวัดสระบุรี

H24 นางสาว ยุวดี ศรีประมาณ พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน

H25 นาย อดิเรก สอนดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

H26 นางสาว ศริิวรรณ สิงหพรม นักวิชาการสาธารณสุข

H27 นางสาว เพ็ญนภา สมเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุข

จังหวัดสิงหบุรี

H28 นาย ภูวิช โชติการทองกุล นักวิชาการสาธารณสุข

H29 นาง บุญสง เอมประดิษฐ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ        
สสอ.เมืองสิงหบุรีH30 นาย ณัฐชัย พันธุปน เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน    
สสอ.ทาชางจังหวัดลพบุรี

H31 นางสาว สุกัญญา หินซยุ นักวิชาการสาธารณสุข

H32 นาย พงศกัดิ์ อินทรชัย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวH33 นาย ชายชาญ ยิ่มแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตําบลทาศาลา



จังหวัดนครนายก

H34 นาย สายัณห เหยือกเงิน เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
สสอ.เมืองนครนายกH35 นาย ประทีป ทองคาํ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอองครกัษเขตสุขภาพที่ 5

จังหวัดกาญจนบุรี 

H36 นางสาว สุภา บอเพ็ชร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

H37 นาย ปรีชา เหลืองชูเชิด นักวิชาการสาธารณสุข

H38 นาย อุกฤษณ บุษบงค สาธารณสุขอําเภอหวยกระเจา

จังหวัดสมุทรสงคราม

H39 นาย อิสระ ดํารงคุณาวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

H40 นาย เสกสรร สกุลเอื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

H41 นาย ณัฐดนัย ดํารงคุณวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

H42 นาง นภาพร โดมทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

จังหวัดเพชรบุรี

H43 นาย อนุชา ปนเพชร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

H44 นางสาว ภัสศรันย จิรารุจิพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

H45 นางสาว ตรีรัตน กุญแจทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

H46 นางสาว อุบลวรรณ เรือนทองดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญาการ 
รพ.บางปลามาH47 นาย สุรยุทธ ผิวออนดี เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
สสอ.อูทองH48 นางสาว สมร จงสมจิตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
รพ.บางปลามาจังหวัดสมุทรสาคร

H49 นาง จิตติมา จิระชีวี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

H50 นางสาว วรัญญา นอยอิ่ม ผูประสานงานการแพทยฉุกเฉิน

จังหวัดสมุทรสาคร

H51 นางสาว เกษมศรี สุภาพันธ นักวิชาการสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม

H52 นาย กิตติศักดิ์ ศรีแอมดี นักวิชาการสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัดระยอง

H53 นางสาว ภัณธิรา จิตมั่น ผูประสานงานการแพทยฉุกเฉิน

จังหวัดตราด ไมเขารวมติดตรวจราชการ



จังหวัดสระแกว

H54 นาย สมบัติ พี่งเกษม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

H55 นาง เขมิกา ฤาชา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็นจังหวัดฉะเชิงเทรา

H56 นาง สุภรภรณ สุขศร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ. สนามชัยH57 นาย อเนก จันทรไพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

H58 นาย วสุวัสน เมฆอังกูรศิลป นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จังหวัดชลบุรี

H59 นาย ภราดร ศรีประโคร เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

H60 นางสาว วันเพ็ญ เพชรเหมือน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.หนองใหญ

H61 นางสาว สุกัญญา เรือนทองดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.หนองใหญ

จังหวัดจันทบุรี

H62 นาย พิมล ณ ลําพูน เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
สสอ.โปงน้ํารอนH63 นางสาว พรรณิภา ไพราม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
รพ.สต.หนองตาคง อ.โปงน้ํารอนH64 นางสาว กัลยา ชางโคตรพะเนา นักวิชาการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชางขามจังหวัดสมุทรปราการ

H65 นาย ประกิจ วงคประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
(หัวหนากลุมงานควบคุมโรค สสจ.สป)H66 นาย พีระ อมตะกตัญู เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
(สสอ.เมืองสมทุรปราการ)H67 นาง มุกดา คีตาจีวะ เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ 
(สสอ.พระประแดง)เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัดขอนแกน

H68 นาง พัชราวดี พิรุณสุนทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

จังหวัดรอยเอ็ด

H69 นาย จินตวัฒน บุญกาพิมพ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร

เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัดเลย

H70 นาง ชมพูนุท ดานุรักษ เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

จังหวัดหนองบัวลําภู

H71 นาง ออมขวัญ ศรีทะ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

จังหวัดบึงกาฬ

H72 นางสาว หทัยวรรณ แสนสุดา นักวิชาการสาธารณสุข



จังหวัดอุดรธานี

H73 นาย อูด พลนามอินทร เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
โรงพยาบาลหนองหาน จ.อุดรธานีH74 นาย กิตติพันธ พูลพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
รพ.สต.หนองบัวแดง จ.อุดรธานีH75 นาย ปริญญ สรอยวิทยา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
สสอ.หนองหานจังหวัดหนองคาย

H76 นาง กาญจนา คงเผาพงษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

จังหวัดสกลนคร 

H77 นาง นิธิดา สมอหอม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

เขตสุขภาพที่ 9 

จังหวัดชัยภูมิ

H78 นาง นิภาภรณ นิรัตนพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัดมุกดาหาร

H79 นางสาว ชลธิชา นิลภา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญาร

จังหวัดอํานาจเจริญ

H80 นางสาว นภัทร ปฏิวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

จังหวัดยโสธร

H81 นาย ปฏิพัทธ ปองสีดา นักวิชาการสาธารณสุข

จังหวัดศรีสะเกษ

H82 นาง นงคราญ ไชยวัฒน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัดกระบี่

H83 นาง ศรัญยา โชนไพศาล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

จังหวัดชุมพร

H84 นางสาว นฤมล ยังกิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

จังหวัดภูเก็ต

H85 นาง อรชร อัฐทวีลาภ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

จังหวัดพังงา

H86 นาง นวลจันทร แสวงกิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

จังหวัดระนอง

H87 นางสาว ธิดารัตน น้ําแกว นักวิชาการสาธารณสุข



เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัดสตูล

H88 นาย สุทธิมาศ บินสะอาด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

จังหวัดยะลา

H89 นางสาว อาภาภรณ แกวชวง เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

จังหวัดตรัง

H90 นาย สุทัศน กาลรัตน เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

จังหวัดสงขลา

H91 นาย คุณากร เอกฉัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร

จังหวัดปตตานี

H92 นางสาว อามีณี สารอเอ็ง พยาบาลวิขาชีพชํานาญการ

จังหวัดนราธิวาส

H93 นาง อภิญญา กอเดม็ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ


