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ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
1 นายเกียรติภูมิ  วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง

(นักบริหาร)

บริหาร สูง 1

2 นายกมล  กัญญาประสิทธ์ิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

สสจ.เพชรบูรณ์

อ านวยการ สูง 104264

3 นายเกรียงศักด์ิ  เอกพงษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพท.กุมภวาปี สสจ.อุดรธานี

อ านวยการ สูง 63563

4 นายจรัสพงษ์  สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

สสจ.นครศรีธรรมราช

อ านวยการ สูง 118080

5 นายเจ๊ะอิดเร๊ะ  ดือเระ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี

อ านวยการ สูง 138706

6 นายชัชวาลย์  ฤทธ์ิฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

สสจ.หนองคาย

อ านวยการ สูง 67601

7 นางสาวชุตินันท์  ศรีสมุดไทย ผู้อ านวยการกอง

(ผู้อ านวยการ)

กองบริหารการคลัง 

อ านวยการ สูง 261

8 นายโชคชัย  ลีโทชวลิต ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพศ.พระนครศรีอยุธยา 

สสจ.พระนครศรีอยุธยา

อ านวยการ สูง 9925

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร ระดับสูง 

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง และต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเช่ียวชำญ 

ซ่ึงมีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจำกรำชกำรเพรำะครบเกษียณอำยุ เม่ือส้ินปีงบประมำณ พ.ศ.2565
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ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

9 นายไชยเวช  ธนไพศาล ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สสจ.เชียงราย

อ านวยการ สูง 116250

10 นายดนัย  ภัทรเธียรสกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพท.แพร่ สสจ.แพร่

อ านวยการ สูง 98088

11 นางดารารัตน์  รัตนรักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพศ.นครปฐม สสจ.นครปฐม

อ านวยการ สูง 40706

12 นายธวัชชัย  เศรษฐศุภพนา ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพท.แม่สอด สสจ.ตาก

อ านวยการ สูง 93256

13 นายนรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

สสจ.นครราชสีมา

อ านวยการ สูง 46361

14 นายบัญชา  สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

สสจ.ตราด

อ านวยการ สูง 28951

15 นายประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพท.กาฬสินธ์ุ สสจ.กาฬสินธ์ุ

อ านวยการ สูง 70768

16 นายปรารถนา  ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

สสจ.อุทัยธานี

อ านวยการ สูง 89289

17 นายปิติ  ท้ังไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

สสจ.ร้อยเอ็ด

อ านวยการ สูง 81588

18 นายพงษ์นรินทร์  ชาติรังสรรค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพท.สิงห์บุรี สสจ.สิงห์บุรี

อ านวยการ สูง 14749       
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ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

19 นายพรณรงค์  ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

สสจ.สุพรรณบุรี

อ านวยการ สูง 20476

20 นายพรเพชร  นันทวุฒิพันธ์ุ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพท.ชัยนาทนเรนทร สสจ.ชัยนาท

อ านวยการ สูง 16245

21 นางฤทัย  วรรธนวินิจ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี

อ านวยการ สูง 65128

22 นายวินัย  บรรจงการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพท.ตราด สสจ.ตราด

อ านวยการ สูง 29592

23 นายวิศณุ  วิทยาบ ารุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

สสจ.สกลนคร

อ านวยการ สูง 71252

24 นายศักด์ิชัย  ต้ังจิตวิทยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพศ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี

อ านวยการ สูง 126407

25 นางศิริมา  ลีละวงศ์ ผู้อ านวยการกอง

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(วิชาการพยาบาล))

กองการพยาบาล 

อ านวยการ สูง 166535

26 นายศุภชัย  บุญอ าพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

สสจ.พะเยา

อ านวยการ สูง 112815

27 นางสาวสมบัติ  ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพศ.ระยอง สสจ.ระยอง

อ านวยการ สูง 26358

28 นายสุเทพ  จันทรเมธีกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพท.มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร

อ านวยการ สูง 86426       
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ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

29 นายสุพจน์  จิระราชวโร ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพท.ด าเนินสะดวก สสจ.ราชบุรี

อ านวยการ สูง 36254

30 นายสุวิทย์  โรจนศักด์ิโสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

สสจ.อุบลราชธานี

อ านวยการ สูง 75855

31 นายอินทร์  จันแดง ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา

อ านวยการ สูง 139868

32 นางกุลฤดี  วงศ์เบญจรัตน์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

รพศ.มหาราชนครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 78267

33 นายสมเกียรติ  ข านุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์

(นายแพทย์)

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 32

34 นายสมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์

(นายแพทย์)

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 26

35 นางสาวกาญจนา  มหาพล เภสัชกร

(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

สสจ.อุบลราชธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 140092

36 นายกิตติ  รัตนสมบัติ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

รพช.ท่าศาลา สสจ.นครศรีธรรมราช

วิชาการ เช่ียวชาญ 118623

37 นางสาวกิตติยา  เตชะไพโรจน์ หัวหน้าพยาบาล

(พยาบาลวิชาชีพ)

รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 65487

38 ร้อยต ารวจตรีหญิง กุสุมา  

                         สุวรรณบูรณ์

นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.ชุมพร

วิชาการ เช่ียวชาญ 128316       
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39 นายเกรียง  เจียรพีรพงศ์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)

กลุ่มงานจักษุวิทยา

รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก

วิชาการ เช่ียวชาญ 101876

40 นางเกษมพร  ไชยเอีย นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 65304

41 นางสาวเครือพันธ์ุ  บุกบุญ ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

(นักวิชาการตรวจสอบภายใน)

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

วิชาการ เช่ียวชาญ 43

42 นางสาวจงกลนี  จริยานุวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ด้านนโยบายและแผนประกันสุขภาพ)

กลุ่มสนับสนุนงานประกันสุขภาพ

กองตรวจราชการ

วิชาการ เช่ียวชาญ 73

43 นางจรรยาภรณ์  รัตนโกศล นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

วิชาการ เช่ียวชาญ 62640

44 นางจันทนา  ศิริโยธิพันธ์ุ นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

วิชาการ เช่ียวชาญ 45080

45 นางจารุกรณ์  วิศาลสวัสด์ิ นักเทคนิคการแพทย์

(ด้านบริการทางวิชาการ)

รพศ.มหาราชนครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา

วิชาการ เช่ียวชาญ 101939

46 นางจิตรา  วิทยานุกูล นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

วิชาการ เช่ียวชาญ 108611
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47 นายเจนฤทธ์ิ  วิตตะ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม)

กลุ่มงานศัลยกรรม

รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 49647

48 นางสาวชญาดา  วรสถิตย์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

รพศ.นครปฐม สสจ.นครปฐม

วิชาการ เช่ียวชาญ 31372

49 นางชฎาภรณ์  ช่ืนตา นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.ยโสธร

วิชาการ เช่ียวชาญ 79255

50 นายชนบท  บัวหลวง นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านบริการทางวิชาการ)

สสจ.ลพบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 12081

51 นางช่อทิพ  เรืองพีระกุล นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)

กลุ่มงานจักษุวิทยา

รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 

สสจ.สุพรรณบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 88594

52 นายฑิฆัมพร  จ่างจิต ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

รพช.พาน สสจ.เชียงราย

วิชาการ เช่ียวชาญ 114795

53 นายณรงค์เดช  พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

รพช.สันก าแพง สสจ.เชียงใหม่

วิชาการ เช่ียวชาญ 107042

54 นางณฐพร  ผลงาม นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านบริการทางวิชาการ)

สสจ.ระยอง

วิชาการ เช่ียวชาญ 29270

55 นายณัฏฐ์  ศรีวชิรวัฒน์ ทันตแพทย์

(ด้านทันตกรรม)

กลุ่มงานทันตกรรม

รพศ.นครปฐม สสจ.นครปฐม

วิชาการ เช่ียวชาญ 179940

      

4 เม.ย.2565



7
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

56 นางณัฐอร  พลสวัสด์ิ นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.นครราชสีมา

วิชาการ เช่ียวชาญ 46363

57 นายดนัย  กาญจนนิตย์ ทันตแพทย์

(ด้านทันตกรรม)

กลุ่มงานทันตกรรม

รพท.พระนารายณ์มหาราช สสจ.ลพบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 22031

58 นายดนัย  ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์

(นายแพทย์)

วิชาการ เช่ียวชาญ 30

59 นางดาวเรือง  มงคลศิริ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

รพท.สุโขทัย สสจ.สุโขทัย

วิชาการ เช่ียวชาญ 94753

60 นายดิเรก  เอกบวรวงศ์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

รพศ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 126583

61 นายดุสิต  หรุ่นโพธ์ิ นักรังสีการแพทย์

(ด้านบริการทางวิชาการ)

กลุ่มงานรังสีวิทยา

รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 126618

62 นายไตรเทพ  เช่ียวชาญวิทย์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก

วิชาการ เช่ียวชาญ 101857

63 นายถนอม  จิวสืบพงษ์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

กลุ่มงานอายุรกรรม

รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์

วิชาการ เช่ียวชาญ 86478

64 นายทวีศักด์ิ  คณุตม์วงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

รพช.ขาณุวรลักษบุรี สสจ.ก าแพงเพชร

วิชาการ เช่ียวชาญ 90763

      

4 เม.ย.2565



8
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

65 นายทวีศิลป์  ไชยบุตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

รพช.บ้านม่วง สสจ.สกลนคร

วิชาการ เช่ียวชาญ 71851

66 นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

รพช.พิชัย สสจ.อุตรดิตถ์

วิชาการ เช่ียวชาญ 95827

67 นางทัศนา  นิลพัฒน์ หัวหน้าพยาบาล

(พยาบาลวิชาชีพ)

กลุ่มการพยาบาล

รพศ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 126778

68 นางทัศนีย์  สมสมาน นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.ยะลา

วิชาการ เช่ียวชาญ 139122

69 นายธนบูลย์  วงศ์สิริฉัตร นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม)

กลุ่มงานศัลยกรรม

รพร.สระแก้ว สสจ.สระแก้ว

วิชาการ เช่ียวชาญ 96467

70 นางธนิตา  ฉิมวงษ์ หัวหน้าพยาบาล

(พยาบาลวิชาชีพ)

รพศ.ระยอง สสจ.ระยอง

วิชาการ เช่ียวชาญ 26617

71 นายธิติวัฒน์  สุรพันธ์ุ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

รพศ.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ

วิชาการ เช่ียวชาญ 120466

72 นายนิกร  บุญแทน นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

รพท.จอมทอง สสจ.เชียงใหม่

วิชาการ เช่ียวชาญ 159292

73 นายนิพัทธ์  ชัยประเสริฐสุด ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รพช.ชนแดน สสจ.เพชรบูรณ์

วิชาการ เช่ียวชาญ 104349

      

4 เม.ย.2565



9
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

74 นางนิรมล  สกุลพาณิชย์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

กลุ่มงานอายุรกรรม

รพท.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 7913

75 นายนิวัติ  เพียรไทย ทันตแพทย์

(ด้านทันตกรรม)

กลุ่มงานทันตกรรม

รพท.พระนารายณ์มหาราช สสจ.ลพบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 75477

76 นางบุญสวย  ชัยสถิตย์กุล นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.ชัยภูมิ

วิชาการ เช่ียวชาญ 55335

77 นางบุษบา  ภักดีรัตน์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยา)

กลุ่มงานรังสีวิทยา

รพศ.ราชบุรี สสจ.ราชบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 35569

78 นางสาวปนิตา  ธีรสฤษกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ด้านนโยบายและแผนประกันสุขภาพ)

กลุ่มสนับสนุนงานประกันสุขภาพ

กองตรวจราชการ 

วิชาการ เช่ียวชาญ 70

79 นายประดิษฐ์  ไชยบุตร นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม)

กลุ่มงานศัลยกรรม

รพศ.ราชบุรี สสจ.ราชบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 85296

80 นายประทีป  โอประเสริฐสวัสด์ิ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

รพท.อ่างทอง สสจ.อ่างทอง

วิชาการ เช่ียวชาญ 11669

81 นายประพันธ์  ยอดนพเกล้า นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

กลุ่มงานอายุรกรรม

รพศ.สุรินทร์ สสจ.สุรินทร์

วิชาการ เช่ียวชาญ 54715       

4 เม.ย.2565



10
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

82 นางประไพ  เจริญฤทธ์ิ นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.ตรัง

วิชาการ เช่ียวชาญ 134049

83 นางประภา  ราชา หัวหน้าพยาบาล

(พยาบาลวิชาชีพ)

รพท.พิจิตร สสจ.พิจิตร

วิชาการ เช่ียวชาญ 103981

84 นายประมินทร์  อนุกูลประเสริฐ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

รพร.สว่างแดนดิน สสจ.สกลนคร

วิชาการ เช่ียวชาญ 71456

85 นายประยุทธ  หม่ืนหน้า ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

รพช.พนัสนิคม สสจ.ชลบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 23246

86 นายประหยัด  รูปคม นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านบริการทางวิชาการ)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สสจ.นครพนม

วิชาการ เช่ียวชาญ 84093

87 นางปรียาภรณ์  โชคน าธัมนุกิจ นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.ชัยนาท

วิชาการ เช่ียวชาญ 15586

88 นางสาวปัญญา  เถ่ือนด้วง พยาบาลวิชาชีพ

(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

กลุ่มการพยาบาล

รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก

วิชาการ เช่ียวชาญ 102242

89 นางปัทมา  ผ่องสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.พิจิตร

วิชาการ เช่ียวชาญ 102752

90 นางสาวปิยนุช  เสมอวงษ์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาเวชกรรมฟ้ืนฟู)

กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู

รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 24403       

4 เม.ย.2565



11
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

91 นายผดุง  ล่ิมเฮง ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

รพช.สุไหงปาดี สสจ.นราธิวาส

วิชาการ เช่ียวชาญ 141286

92 นายผดุงเกียรติ  อุทกเสนีย์ นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านบริการทางวิชาการ)

สสจ.ภูเก็ต

วิชาการ เช่ียวชาญ 123768

93 นายผดุงสิทธ์ิ  ละมัยเกศ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม)

กลุ่มงานศัลยกรรม

รพศ.เจ้าพระยายมราช สสจ.สุพรรณบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 21930

94 นางผาณิต  มณีนิล นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยา)

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

รพศ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 28243

95 นายพงษ์เฉลย  พลอยวิเลิศ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รพช.ปทุมรัตต์ สสจ.ร้อยเอ็ด

วิชาการ เช่ียวชาญ 81735

96 นายพรชัย  พงศ์ประภากร นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม)

กลุ่มงานศัลยกรรม

รพท.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร

วิชาการ เช่ียวชาญ 42032

97 นางพรภินันท์  ศิววัฒนโรจน์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาเวชกรรมฟ้ืนฟู)

กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู

รพศ.ล าปาง สสจ.ล าปาง

วิชาการ เช่ียวชาญ 128072

98 นางพรรณทิพย์  

           มูลศาสตรสาทร

นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาเวชกรรมฟ้ืนฟู)

กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู

รพศ.สุรินทร์ สสจ.สุรินทร์

วิชาการ เช่ียวชาญ 54821
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ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

99 นางสาวพรสวรรค์  

             พรกาญจนวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านบริการทางวิชาการ)

สสจ.สงขลา

วิชาการ เช่ียวชาญ 129919

100 นางพัชรา  ชาติอุดมพันธ์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์

สุขภาพชุมชนเขตเมือง

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

รพท.อุทัยธานี สสจ.อุทัยธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 90134

101 นางพัชรา  ถาวระ เภสัชกร

(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

สสจ.พิจิตร

วิชาการ เช่ียวชาญ 7084

102 นายพิษณุ  บริบาลบรรพตเขตต์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรม)

กลุ่มงานการแพทย์

รพช.หนองหาน สสจ.อุดรธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 56071

103 นายพิสุทธ์ิ  คงข า นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านบริการทางวิชาการ)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

สสจ.ราชบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 34266

104 นายเพ่ิมบุญ  จิรยศบุญยศักด์ิ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

รพท.สงขลา สสจ.สงขลา

วิชาการ เช่ียวชาญ 131728

105 นายเพียรชัย  เธียรโชติ ทันตแพทย์

(ด้านทันตกรรม)

กลุ่มงานทันตกรรม

รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 96576

106 นางไพรวัลย์  พรมที หัวหน้าพยาบาล

(พยาบาลวิชาชีพ)

รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

วิชาการ เช่ียวชาญ 62820

      

4 เม.ย.2565



13
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

107 นายไพรัช  มโนสารโสภณ นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.ราชบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 34239

108 นายไพศาล  ชอบประดิถ เภสัชกร

(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

กลุ่มงานเภสัชกรรม

รพศ.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร

วิชาการ เช่ียวชาญ 42126

109 นางสาวภาวิณี  เสรีประภากิจ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

กลุ่มงานอายุรกรรม

รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 138773

110 นายมติ  ดุรงค์ฤทธ์ิชัย นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม)

กลุ่มงานศัลยกรรม

รพท.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 65276

111 นายมนตรี  เวียงเพ่ิม นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

รพศ.มหาราชนครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา

วิชาการ เช่ียวชาญ 49708

112 นางมารศรี  ก้วนห้ิน นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.นครศรีธรรมราช

วิชาการ เช่ียวชาญ 118082

113 นางมาลินี  โตวนิชย์ เภสัชกร

(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

กลุ่มงานเภสัชกรรม

รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์

วิชาการ เช่ียวชาญ 96592

114 นางมาลินี  บุณยรัตพันธ์ุ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

งานคลินิกอาชีวเวชกรรม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 111816
      

4 เม.ย.2565



14
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

115 นางมาลี  โชคเกิด นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.อุตรดิตถ์

วิชาการ เช่ียวชาญ 95501

116 นายยุทธชัย  จันทภา เภสัชกร

(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

กลุ่มงานเภสัชกรรม

รพท.เลย สสจ.เลย

วิชาการ เช่ียวชาญ 31446

117 นางระนอง  เกตุดาว นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านบริการทางวิชาการ)

สสจ.อุดรธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 63376

118 นางลาวันย์  ทิสะเส ทันตแพทย์

(ด้านทันตกรรม)

กลุ่มงานทันตกรรม

รพศ.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ

วิชาการ เช่ียวชาญ 65428

119 นายวรพจน์  เจียมอมรรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

รพช.ระโนด สสจ.สงขลา

วิชาการ เช่ียวชาญ 130329

120 นางวรรลดา  วงศ์วัฒนฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพ

(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด)

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด

กลุ่มการพยาบาล

รพศ.มหาราชนครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา

วิชาการ เช่ียวชาญ 49966

121 นางสาววรีรัตน์  สุนทรสุข นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.ก าแพงเพชร

วิชาการ เช่ียวชาญ 90535

122 นางวลีย์  ไกรพจน์ นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.พระนครศรีอยุธยา

วิชาการ เช่ียวชาญ 8297

123 นายวสันต์  สายเสวีกุล ทันตแพทย์

(ด้านทันตสาธารณสุข)

กลุ่มงานทันตกรรม

รพช.พานทอง สสจ.ชลบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 23160

      

4 เม.ย.2565



15
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

124 นายวัชระ  จันทร์เจริญกิจ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม)

กลุ่มงานศัลยกรรม

รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

สสจ.สมุทรสงคราม

วิชาการ เช่ียวชาญ 40820

125 นายวัฒนา  อารีย์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

กลุ่มงานอายุรกรรม

รพศ.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา

วิชาการ เช่ียวชาญ 31329

126 นายวันชัย  อัตถากร นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์

สุขภาพชุมชนเขตเมือง

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

รพศ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด

วิชาการ เช่ียวชาญ 5044

127 นายวัลลภ  อดุลย์เกษม นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

รพศ.นครปฐม สสจ.นครปฐม

วิชาการ เช่ียวชาญ 126570

128 นายวาทิน  สนธิไชย นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)

กลุ่มงานจักษุวิทยา

รพท.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 7956

129 นางวาสนา  งามการ หัวหน้าพยาบาล

(พยาบาลวิชาชีพ)

รพศ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 28409

130 นายวิชัย  นิยมรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

รพช.บางปะกง สสจ.ฉะเชิงเทรา

วิชาการ เช่ียวชาญ 30320

131 นายวิชัย  วนรัตน์วิจิตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

รพช.สวรรคโลก สสจ.สุโขทัย

วิชาการ เช่ียวชาญ 94040

      

4 เม.ย.2565



16
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

132 นายวิทยา  โปธาสินธ์ุ ทันตแพทย์

(ด้านทันตสาธารณสุข)

กลุ่มงานทันตกรรม

รพช.สามร้อยยอด สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

วิชาการ เช่ียวชาญ 45639

133 นางสาววินิดา  ศรีกุศลานุกูล เภสัชกร

(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

กลุ่มงานเภสัชกรรม

รพท.มะการักษ์ สสจ.กาญจนบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 120610

134 นายวิบูล  อุทัยแสงสุข นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

กลุ่มงานอายุรกรรม

รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก

วิชาการ เช่ียวชาญ 7914

135 นายวิโรจน์  คงสุวรรณ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

รพท.นราธิวาสราชนครินทร์ สสจ.นราธิวาส

วิชาการ เช่ียวชาญ 141933

136 นายวิโรจน์  เพ่งผล นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยา)

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

รพศ.ราชบุรี สสจ.ราชบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 35564

137 นายวีระ  สุเจตน์จิตต์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

รพช.แหลมสิงห์ สสจ.จันทบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 27343

138 นางศรีอโศก  สุจริต เภสัชกร

(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

กลุ่มงานเภสัชกรรม

รพศ.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ

วิชาการ เช่ียวชาญ 54857

139 นายศักด์ิวุฒิ  รัตตานุกูล นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)

รพศ.ตรัง สสจ.ตรัง

วิชาการ เช่ียวชาญ 135247       

4 เม.ย.2565



17
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

140 นางศิริพร  ศรีบัวทอง ทันตแพทย์

(ด้านทันตกรรม)

กลุ่มงานทันตกรรม

รพศ.นครปฐม สสจ.นครปฐม

วิชาการ เช่ียวชาญ 135310

141 นางสาวศิริลักษณ์  มณีประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.สมุทรสาคร

วิชาการ เช่ียวชาญ 41514

142 นายศิริวัฒน์  ไชยเอีย นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)

กลุ่มงานจักษุวิทยา

รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 65324

143 นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

รพร.นครไทย สสจ.พิษณุโลก

วิชาการ เช่ียวชาญ 100539

144 นายสมบัติ  โรจนด าเกิงโชค เภสัชกร

(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

กลุ่มงานเภสัชกรรม

รพศ.พระนครศรีอยุธยา 

สสจ.พระนครศรีอยุธยา

วิชาการ เช่ียวชาญ 41001

145 นายสมพงษ์  ภาสอาจ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)

กลุ่มงานจักษุวิทยา

รพท.อ่างทอง สสจ.อ่างทอง

วิชาการ เช่ียวชาญ 11683

146 นายสมพงษ์  ศิริรัตน์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

รพท.พหลพลพยุหเสนา สสจ.กาญจนบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 38760

147 นางสาวสมพร  พฤกษ์ทวีศักด์ิ หัวหน้าพยาบาล

(พยาบาลวิชาชีพ)

รพศ.พระน่ังเกล้า สสจ.นนทบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 6644       

4 เม.ย.2565



18
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

148 นายสมภพ  อิทธิอาวัชกุล นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

รพท.อรัญประเทศ สสจ.สระแก้ว

วิชาการ เช่ียวชาญ 62477

149 นายสมยศ  พันธ์ุวัฒนาชัย เภสัชกร

(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

รพท.พระนารายณ์มหาราช สสจ.ลพบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 58801

150 นางสาวสรวีย์  เตชะเทียมจันทร์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยา)

กลุ่มงานรังสีวิทยา

รพท.เทพรัตน์นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา

วิชาการ เช่ียวชาญ 13420

151 นายสาธิต  พจน์จลองศิลป์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

รพท.หนองคาย สสจ.หนองคาย

วิชาการ เช่ียวชาญ 68966

152 นางสาวส าลี  คิมนารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ

(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

กลุ่มการพยาบาล

รพศ.นครปฐม สสจ.นครปฐม

วิชาการ เช่ียวชาญ 41192

153 นายสิทธิชัย  กุลพรศิริกุล นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

กลุ่มงานอายุรกรรม

รพศ.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ

วิชาการ เช่ียวชาญ 5074

154 นางสิรภัทร  พงศ์ปิยะไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านบริการทางวิชาการ)

สสจ.นนทบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 5574

      

4 เม.ย.2565



19
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

155 นายสุกิจ  มหัธนันท์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์

สุขภาพชุมชนเขตเมือง

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช 

สสจ.นครศรีธรรมราช

วิชาการ เช่ียวชาญ 120486

156 นายสุขสรรค์  มโนชัย นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม)

กลุ่มงานศัลยกรรม

รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

สสจ.สมุทรสงคราม

วิชาการ เช่ียวชาญ 43070

157 นายสุชัย  อนันตวณิชกิจ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยา)

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

รพท.พิจิตร สสจ.พิจิตร

วิชาการ เช่ียวชาญ 120503

158 นางสาวสุชาดา  ชีวะพฤกษ์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

รพท.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 7944

159 นางสุณี  เศรษฐเสถียร นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาเวชกรรมฟ้ืนฟู)

กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู

รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 65404

160 นายสุทธิพงษ์  ป่ินแก้ว ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

รพช.โนนสะอาด สสจ.อุดรธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 63687

161 นายสุทธิพงษ์  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านบริหารสาธารณสุข)

สสจ.อุบลราชธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 75858       

4 เม.ย.2565



20
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

162 นายสุธน  ยุวศิรินันท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

(ด้านเวชกรรม)

รพช.ศรีประจันต์ สสจ.สุพรรณบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 20860

163 นายสุนทร  ไกรสุวรรณ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

กลุ่มงานอายุรกรรม

รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์

วิชาการ เช่ียวชาญ 52703

164 นางสาวสุภาภรณ์  มิตรภานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านบริการทางวิชาการ)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สสจ.ร้อยเอ็ด

วิชาการ เช่ียวชาญ 115859

165 นางสุมาลี  กล่ินแมน นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านบริการทางวิชาการ)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

สสจ.นครสวรรค์

วิชาการ เช่ียวชาญ 86810

166 นายสุรชาย  เล้าพรพิชยานุวัฒน์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

วิชาการ เช่ียวชาญ 108602

167 นายสุรเชาวน์  ต่างวิวัฒน์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม)

กลุ่มงานศัลยกรรม

รพศ.สระบุรี สสจ.สระบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 44593

168 นายสุรพงษ์  พิมพ์เอ่ียม นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

กลุ่มงานอายุรกรรม

รพศ.นครปฐม สสจ.นครปฐม

วิชาการ เช่ียวชาญ 38720

169 นางสุรีย์ภรณ์  เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.พะเยา

วิชาการ เช่ียวชาญ 112817

      

4 เม.ย.2565



21
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

170 นางสุรีรัตน์  ต้ังสง่าศักด์ิศรี เภสัชกร

(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

กลุ่มงานเภสัชกรรม

รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา

วิชาการ เช่ียวชาญ 132582

171 นายสุวัฒน์  คูสกุล นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)

กลุ่มงานจักษุวิทยา

รพท.นครพนม สสจ.นครพนม

วิชาการ เช่ียวชาญ 85311

172 นายสุวัฒน์  นันทนาวัฒน์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

กลุ่มงานอายุรกรรม

รพศ.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ

วิชาการ เช่ียวชาญ 10010

173 นางสุวิมล  อนันต์ศิริภัณฑ์ เภสัชกร

(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

กลุ่มงานเภสัชกรรม

รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต

วิชาการ เช่ียวชาญ 65447

174 นางเสาวรัตน์  เดชชัยวัฒนา นายแพทย์

(ด้านเวชกรรม)

กลุ่มงานการแพทย์

รพช.บ้านไผ่ สสจ.ขอนแก่น

วิชาการ เช่ียวชาญ 3257

175 นางสาวอรอนงค์  หงษ์ชุมแพ เภสัชกร

(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

กลุ่มงานเภสัชกรรม

รพท.หัวหิน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

วิชาการ เช่ียวชาญ 148452

176 นายอรุณ  ชัยวัฒโนดม นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)

กลุ่มงานจักษุวิทยา

รพท.พะเยา สสจ.พะเยา

วิชาการ เช่ียวชาญ 113747

177 นายอรุณ  ประเสริฐสุข นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)

รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 138785

      

4 เม.ย.2565



22
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

178 นางอัมพร  วารินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.นนทบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 5550

179 นางอัมพร  สูงสว่าง นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)

งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์

สุขภาพชุมชนเขตเมือง

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช 

สสจ.นครศรีธรรมราช

วิชาการ เช่ียวชาญ 120473

180 นายอาทร  วรุณบรรจง ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(นายแพทย์)

รพช.ท่าเรือ สสจ.พระนครศรีอยุธยา

วิชาการ เช่ียวชาญ 8389

181 นางอาภรณ์  อุบลสะอาด นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์

สุขภาพชุมชนเขตเมือง

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 24381

182 นางสาวอารีย์  เพ็ญสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ.ร้อยเอ็ด

วิชาการ เช่ียวชาญ 81590

183 นายอ านวย  แสงฉายศิริศักด์ิ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

กลุ่มงานอายุรกรรม

รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์

วิชาการ เช่ียวชาญ 88523

184 นายอิศรา  จรูญธรรม เภสัชกร

(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

กลุ่มงานเภสัชกรรม

รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร

วิชาการ เช่ียวชาญ 56986

      

4 เม.ย.2565



23
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

185 นายอุดม  โบจรัส นายแพทย์

(ด้านเวชกรรม)

กลุ่มงานการแพทย์

รพช.ตระการพืชผล สสจ.อุบลราชธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 56918

186 นางสาวอุดมลักษณ์  เจนพาณิชย์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

กลุ่มงานอายุรกรรม

รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก

วิชาการ เช่ียวชาญ 101787

187 นางอุษา  พุฒซ้อน เภสัชกร

(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

กลุ่มงานเภสัชกรรม

รพท.นครนายก สสจ.นครนายก

วิชาการ เช่ียวชาญ 83656

188 นายเอกพร  พรรณเชษฐ์ นายแพทย์

(ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)

รพศ.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร

วิชาการ เช่ียวชาญ 42047

 กรมกำรแพทย์
189 นายสมศักด์ิ  อรรฆศิลป์ อธิบดี

(นักบริหาร)

บริหาร สูง 1

190 นายช านิ  จิตตรีประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

อ านวยการ สูง 4970

191 นายวรพงษ์  ส าราญทิวาวัลย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

อ านวยการ สูง 5914

192 นางศรีปัญญา  วัชนาค ผู้อ านวยการกอง

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

อ านวยการ สูง 42

193 นายศักรินทร์  วงศ์เลิศศิริ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)

โรงพยาบาลเลิดสิน

อ านวยการ สูง 2683

194 นางสาวกรรณิกา  ชูเกียรติม่ัน ทันตแพทย์

ด้านทันตกรรม

สถาบันทันตกรรม

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 3867

      

4 เม.ย.2565



24
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

195 นายชัยชาญ  ดีโรจนวงศ์ นายแพทย์

ด้านเวชกรรม  สาขาอายุรกรรม

โรงพยาบาลราชวิถี

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 1262

196 นางนฤมล  สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์

ด้านสาธารณสุข

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 7735

197 นายสมบูรณ์  ทรัพย์วงศ์เจริญ นายแพทย์

ด้านเวชกรรม  สาขาศัลยกรรม

โรงพยาบาลราชวิถี

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 1207

198 นายอังกูร  ภัทรากร นายแพทย์

ด้านเวชกรรม  สาขาจิตเวช

สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด

แห่งชาติบรมราชชนนี

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 4649

199 นายกฤษฎา  ถมยาบัตร นายแพทย์

ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 234

200 นางสาวกฤษณี  กาญจนพันธ์ุ นายแพทย์

ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม

โรงพยาบาลราชวิถี

วิชาการ เช่ียวชาญ 1206

201 นางชนิดา  ธรรมสุนทร ทันตแพทย์

ด้านทันตกรรม

กลุ่มงานทันตกรรมหัตถการ

ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

สถาบันทันตกรรม

วิชาการ เช่ียวชาญ 3881

202 นายดนัย  แก้วก าเนิด ทันตแพทย์

ด้านทันตกรรม

กลุ่มงานทันตกรรม

ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

โรงพยาบาลเลิดสิน

วิชาการ เช่ียวชาญ 2887

203 ร้อยเอกธานินทร์  สนธิรักษ์ นายแพทย์

ด้านเวชกรรมป้องกัน

วิชาการ เช่ียวชาญ 5

      

4 เม.ย.2565



25
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

204 นางสาวมิรา โครานา นายแพทย์

ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วิชาการ เช่ียวชาญ 7037

205 นายศรชัย  วีรมโนมัย นายแพทย์

ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมท่ัวไป

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

โรงพยาบาลเลิดสิน

วิชาการ เช่ียวชาญ 2947

206 นางอารีย์ ประสิทธิพยงค์ นักเทคนิคการแพทย์

ด้านบริการทางวิชาการ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

วิชาการ เช่ียวชาญ 4697

กรมควบคุมโรค
207 นายดนัย  เจียรกูล ผู้อ านวยการส านักงาน

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 

จังหวัดอุบลราชธานี

อ านวยการ สูง 1895

208 นางสาวศิริลักษณ์  ไทยเจริญ ผู้อ านวยการส านักงาน

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 11

จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ านวยการ สูง 2495

209 นายทวีทรัพย์  ศิรประภาศิริ นายแพทย์

ด้านเวชกรรมป้องกัน

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 3543

210 นายบุญเสริม  อ่วมอ่อง นักวิชาการสาธารณสุข

ด้านส่งเสริมพัฒนา

กองโรคติดต่อน าโดยแมลง

วิชาการ เช่ียวชาญ 3273

211 นางปัจฉิมา  บัวยอม นักวิชาการสาธารณสุข

ด้านส่งเสริมพัฒนา

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 12 

จังหวัดสงขลา

วิชาการ เช่ียวชาญ 2697

212 นายวิรัช  ประวันเตา นักวิชาการสาธารณสุข

ด้านวิจัย

วิชาการ เช่ียวชาญ 9

      

4 เม.ย.2565



26
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

213 นางศิมาลักษณ์  ดิถีสวัสด์ิเวทย์ นักวิชาการสาธารณสุข

ด้านส่งเสริมพัฒนา

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 

จังหวัดอุดรธานี

วิชาการ เช่ียวชาญ 1751

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
214 นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วิชาการ เช่ียวชาญ 9

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
215 นางสาวธาริยา  เสาวรัญ ผู้อ านวยการศูนย์

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน

(วิทยาศาสตร์การแพทย์))

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

สงขลา

อ านวยการ สูง 410

216 นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน

(วิทยาศาสตร์การแพทย์))

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

นครราชสีมา

อ านวยการ สูง 324

217 นางอุรุญากร  จันทร์แสง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและ

พัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์

(จุลชีววิทยา)

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์)

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 5

218 นางสาวขวัญยืน  ศรีเปารยะ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

พิษวิทยาและส่ิงแวดล้อม

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

วิชาการ เช่ียวชาญ 560

219 นางสาวขันทอง  เพ็ชรนอก ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

สุขลักษณะการผลิต

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

วิชาการ เช่ียวชาญ 763       

4 เม.ย.2565



27
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

220 นางสาววันทนา  ปวีณกิตติพร ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

บักเตรีท่ัวไป

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

วิชาการ เช่ียวชาญ 620

221 นางสุวรรณา  เธียรอังกูร ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

เคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย

(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ส านักเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย

วิชาการ เช่ียวชาญ 73

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
222 นายวินัย ฉายากุล ผู้อ านวยการกอง

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(วิศวกรรม))

กองวิศวกรรมการแพทย์

อ านวยการ สูง 323

223 นางพอชม ฉวีวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มท่ีรายงานตรงต่ออธิบดี

วิชาการ เช่ียวชาญ 11

กรมสุขภำพจิต
224 นางสุวรรณี  เรืองเดช ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

(ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(แพทย์))

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

อ านวยการ สูง 1407

225 นางศุกภนิตย์  พลไพรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ

ด้านการพยาบาล

กลุ่มภารกิจการพยาบาล

โรงพยาบาลศรีธัญญา

วิชาการ เช่ียวชาญ 262

226 นางอ าไพขนิษฐ  สมานวงศ์ไทย นายแพทย์ 

ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช  

โรงพยาบาลศรีธัญญา

วิชาการ เช่ียวชาญ 191

227 นายอัครเดช  กล่ินพิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ

ด้านการพยาบาล

กลุ่มภารกิจการพยาบาล

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

วิชาการ เช่ียวชาญ 1632
      

4 เม.ย.2565



28
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

กรมอนำมัย
228 นางนภพรรณ  นันทพงษ์ ผู้อ านวยการส านัก

(ผู้อ านวยการ)

ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม

อ านวยการ สูง 2074

229 นางสาวละออ  จันสุตะ ผู้อ านวยการกอง

(ผู้อ านวยการ)

กองการเจ้าหน้าท่ี

อ านวยการ สูง 43

230 นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านโภชนาการ)

ส านักโภชนาการ

วิชาการ เช่ียวชาญ 1883

231 นางทรงสมร  พิเชียรโสภณ นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านโภชนาการ)

ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา

วิชาการ เช่ียวชาญ 1649

232 นายธนชีพ  พีระธนณิศร์ นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม)

วิชาการ เช่ียวชาญ 9

233 นายประวิทย์  ชัยกองเกียรติ นายแพทย์ (ด้านสาธารณสุข)

ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา

วิชาการ เช่ียวชาญ 1647

234 นางสาวพิริยา  วัฒนารุ่งกานต์ นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านทันตสาธารณสุข)

ส านักทันตสาธารณสุข

วิชาการ เช่ียวชาญ 1842

235 นางสาวเพ็ญแข  ลาภย่ิง ทันตแพทย์

(ด้านทันตสาธารณสุข)

วิชาการ เช่ียวชาญ 7

236 นางยุพา  ชัยเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านโภชนาการ)

ศูนย์อนามัยท่ี 6 ชลบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 1024

237 นางสุกานดา  พัดพาดี นักวิชาการสาธารณสุข

(ด้านสาธารณสุข)

ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี

วิชาการ เช่ียวชาญ 664

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
238 นางกรภัทร  ตรีสารศรี ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน

(เภสัชกรรม)

กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์

อ านวยการ สูง 73

      

4 เม.ย.2565



29
ล ำดับ

ท่ี
ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง 

ประเภท
ระดับ

ต ำแหน่ง 

เลขท่ี
หมำยเหตุ

239 นางสุนันทา  พันธ์ุวรรณ์ เภสัชกร

กองควบคุมเคร่ืองส าอาง

และวัตถุอันตราย

วิชาการ เช่ียวชาญ 423

สถำบันพระบรมรำชชนก
240 นายสมชาย  ธรรมสารโสภณ ผู้อ านวยการสถาบัน

(ผู้อ านวยการ)

อ านวยการ สูง 831

241 นางกมลรัตน์  เทอร์เนอร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย

(นักวิชาการศึกษา)

วพบ.จังหวัดนนทบุรี 

วิชาการ เช่ียวชาญ 1733

จ ำนวนท้ังส้ิน  241  รำย

      

4 เม.ย.2565


