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เขตสุขภาพที่ 1
1. นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลาปาง

2. นพ.กมล เศรษฐชัยยันต์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

3. นพ.เอกชัย คาลือ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

4. นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

5. นางวัลยาภรณ์ ทังสุภูติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

เขตสุขภาพที่ 2
6. นางสาวพินทุสร เหมพิสุทธิ์

รองผู้อานวยการเขตสุขภาพที่ 2

7. นพ.เกษม ตั้งเกษมสาราญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

8. นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

9. นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

10. พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

11. นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลหล่มสัก

12. นพ.อารีย์ เจษฎาญานเมธ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อานวยการด้านการแพทย์
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

13. นางพรทิพย์ ทาหว่างกัน

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

เขตสุขภาพที่ 3
14. นพ.พูลสิทธิ์ ศีติสาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

15. นพ.วิวัฒ คาเพ็ญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

16. นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย

ผู้อานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

17. นางลักขณา รัตนศรีทอง

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

18. นายสัมพันธ์ อภัยราช

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร

19. นางสาวสมร บุญเกษม

ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร

เขตสุขภาพที่ 4
20. นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

21. นพ.ทศพร ศิริโสภิตกุล

ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาทสระบุรี

22. นพ.อนันต์ กมลเนตร

ผู้อานวยการโรงพยาบาลสระบุรี

23. นางศศิธร ศรีแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

24. นางสุภาพรรณ บุญสืบชาติ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

25. นายนครินทร์ อาจหาญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เขตสุขภาพที่ 5
26. นพ.รัฐพล เวทสรณสุธี

นายแพทย์ชานาญการ(ด้านเวชกรรม) ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

27. นายทวีศักดิ์ วัดอุดม

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

28. นางเยาวลักษณ์ อุณหสุทธิยานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

29. นายกิติพงษ์ ทองเหลือ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขด้านบริหาร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

เขตสุขภาพที่ 6
30. นพ.ศิริชัย สิ้มสกุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

31. นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

32. นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

33. นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

34. นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ์

รองผู้อานวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

35. นพ.วรา เศลวัฒนะกุล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

36. พญ.ระพีพร อารีย์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลพุทธโสธร

37. นพ.ประภาส ผูกดวง

นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

38. นายครรชิต ใจยงค์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

เขตสุขภาพที่ 7
39. นพ.ปิติ ทั้งไพศาล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

40. นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

41. นพ.พีระ อารีรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

42. นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร

ผู้อานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

43. นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

44. นพ.ธนากร จิรชวาลา

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ (คนที่ 2)
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

45. นางสุธิดา คณะมะ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

เขตสุขภาพที่ 8
46. นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

47. นพ.สมชาย เชื้อนานนท์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองบัวลาภู

48. นพ.ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
49. นายบัน ยีรัมย์

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

50. นางศิริลักษณ์ ใจช่วง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

51. นางอรวรา ไตรดารง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

เขตสุขภาพที่ 9
52. นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

53. นางนิภา สุทธิพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

54. นางสาวพัชรี ยิ้มรัตนบวร

รองผู้อานวยการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบุรีรัมย์

55. นายศุภรัฐ พูนกล้า

รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

56. พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา

ผู้อานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ

57. นางสาวรุจิวรรณ สอนสมภาร

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

เขตสุขภาพที่ 10
58. นพ.ประภาส วีระพล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ

59. นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

60. นพ.บัญชา สรรพโส

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

61. นพ.สมศักดิ์ เชาวร์ศิริกุล

ผู้อานวยการโรงพยาบาลยโสธร

62. นายอภิรักษ์ สาราญวงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

63. นางธิดารัตน์ บุญทรง

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เขตสุขภาพที่ 11
64. นพ.จรพันธ์ เต้พันธ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

65. นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

66. นพ.จรัสพงษ์ สุขศรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

67. นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล

ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

68. นางทิพย์รัตน์ ตันสกุลประเสริฐ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลระนอง

69. นพ.สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

70. นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลกระบี่

71. นายประวิตร แย้มพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

72. นางประภาพร จอมเทพมาลา

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

เขตสุขภาพที่ 12
73. นพ.ธนิศ เสริมแก้ว

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

74. นพ.สงกรานต์ ไหมชุม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา

75. นพ.ชัยรัตน์ ลาโป

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

76. นพ.สถาพร สินเจริญกิจ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

77. นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลยะลา

78. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี

ผู้อานวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

79. นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาหม่อม

80. นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา

ผู้อานวยการโรงพยาบาลปัตตานี

81. นายเจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเร๊ะ

รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

กรมการแพทย์
82. นายวิเชียร ลิ้มเจริญสุข

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
83. นางภาวนา คุ้มตระกูล

ผู้อานวยการสานักงานเลขานุการกรม สานักงานเลขานุการกรม

84. นางวงเดือน จินดาวัฒนะ

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมควบคุมโรค
85. นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ

ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
86. นางบุญญาติ เจริญสวรรค์

เลขานุการกรม สานักงานเลขานุการกรม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
87. นางจิณห์นิภา วรจิตรานนท์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

กรมสุขภาพจิต
88. นางสาวรัตนา มโนศักดิ์เสรี

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่

กรมอนามัย
89. นางสาวดรุณี อ้นขวัญเมือง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
90. นางสาวบงกชเกษ อินทชัย

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักงานเลขานุการกรม
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
91. นางสาวยุพิน ตันวิสุทธิ์

ผู้อานวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

92. นางมัธยัสถ์ เหล่าสุรสุนทร

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

93. นางกาญจนา ฉายคุณรัฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

94. นางสาวปาณบดี เอกะจัมปกะ

หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

95. นางสาวลินดา เหล่ารัตนใส

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

96. ว่าที่ร้อยเอกสายชล สู่สุข

หัวหน้ากลุ่มแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

97. นางธนินี ทวีวิกยการ

หัวหน้างานพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

98. นางลาพูน อิงคภากร

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

99. นางชูจิตร นาชีวะ

หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

100. นางเดือนเพ็ญ โยเฮือง

หัวหน้ากลุ่มดิจิตอลสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

