
รายช่ือทมีทีผ่่านการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการอบรมหลกัสูตรระบาดวทิยาและการบริหารจัดการทมี 

ส าหรับแพทย์หัวหน้าทมีและผู้สอบสวนหลกั (Field Of Epidemiology Management Team : FEMT) รุ่น 16 ปีงบประมาณ 2564   

 

ประเภทเดี่ยว 
 

ล าดบั ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง สถานที่ปฎิบัตงิาน จงัหวดั 

1 นาย วฒันา นิลบรรพต นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ขอนแก่น 

2 นาย อิศเรศ สวา่งแจง้ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 7  ขอนแก่น 

3 นางสาว พรวดี มะหิงษา นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสรรพยา  ชยันาท 

4 นาง สุกญัญา อภยั นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ชยัภูมิ 

5 นางสาว นนัทวนั ค าอา้ย นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ รพ.แม่สาย  เชียงราย 

6 นาย ทรงยศ ค าชยั หวัหนา้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั เชียงใหม่ 

7 วา่ท่ีร.ต.ญ สายสุนีย ์ สุขปัน นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1  เชียงใหม่ 

8 นาย สิฐพงศ ์ ปัญญาธิ นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1  เชียงใหม่ 

9 นาย ปราณ สุกมุลนนัทน์ นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา 

10 นางสาว ละมุน แสงสุวรรณ์ นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 11 นครศรีธรรมราช 

11 นาย ทวีศกัด์ิ มีสวสัด์ิ นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 3  นครสวรรค ์

12 นางสาว ศุภมาศ สุขกนัตะ นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ประจวบคีรีขณัฑ ์

13 นาย ภูดิศศกัด์ิ ท่อศิริโภควฒัน ์ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 2 พิษณุโลก 

14 นางสาว พจนา ชูแสง นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 ราชบุรี 

15 นางสาว ธิดาพร เทพรัตน์ นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12  สงขลา 

16 นาง อมรรัตน์ ชอบกตญัญู นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา 

17 นาย อาณติั ดลระหมาน นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สตูล จงัหวดัสตูล สตูล 

18 นาย วรวิทย ์ มิตรทอง นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สมุทรสาคร  สมุทรสาคร 

19 ร.อ.หญิง กนกกาญจน ์ แสนสุข พยาบาลวิชาชีพ รพ.ค่ายสุรสิงหนาท  สระแกว้ 

20 นาง ลดัดา สมมิตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.วฒันานคร สระแกว้ 

21 นางสาว รุจิรา เลิศพร้อม นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4 สระบุรี 

22 นาย จ ารัส ทองค า นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 8  อุดรธานี 

23 นาย วรวตัต ์ ชาญวิรัตน ์ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 8  อุดรธานี 

24 นางสาว รัชชาภชั ส าเภา นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ กองระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค นนทบุรี 



25 นางสาว ณฐวดี ศรีวรรณยศ นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ กองระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค นนทบุรี 

26 นางสาว พชัริดา หงส์จนัทร์ นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ กองระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค นนทบุรี 

27 นาย วชัรพล สีนอ นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ กองระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค นนทบุรี 

28 นางสาว ปณิตา คุม้ผล นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ กองระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค นนทบุรี 

29 นาย ฤทธิไกร นามเกษ นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ กองระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค นนทบุรี 

30 นางสาว ภทัราวดี พกัดีแพง นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ กองระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค นนทบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภททมี 

ล าดบั ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง สถานที่ปฎิบัตงิาน จงัหวดั 

1 นาง เสาวนนัท ์ บ าเรอราช อาจารยแ์พทย ์ รพ.ศรีนครินทร์  ขอนแก่น 

นาง สายสมร พลดงนอก พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.ศรีนครินทร์  ขอนแก่น 

2 นาย อุดมโชค อินทรโชติ นายแพทยช์ านาญการ รพ.ชยัภูมิ ชยัภูมิ 

นาง จิตรวรรณ กลางเอก นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ชยัภูมิ ชยัภูมิ 

3 นาย วิษณุ อนิลบล นายแพทยช์ านาญการ รพ.ปากน ้าหลงัสวน  ชุมพร 

นางสาว รวิพร ฤกษด์รุณ นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ รพ.ปากน ้าหลงัสวน  ชุมพร 

4 นาย ภาคภูมิ เจนวงศว์โิรจน์ นายแพทยช์ านาญการ รพ.ตรัง ตรัง 

นางสาว ไอลดา ฉีดอ่ิม นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ รพ.ตรัง ตรัง 

5 นาย พิพฒั เคลือบวงั นายแพทยเ์ช่ียวชาญ รพ.แม่สอด  ตาก 

นาย พนานตพ์งศ ์ ผดัอ่อนอา้ย นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ รพ.แม่สอด  ตาก 

6 นาย นเรศ มณีเทศ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ รพ.นครชยัศรี  นครปฐม 

นาย เอกพล เสมาชยั นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั นครปฐม 

7 นาย อดิศกัด์ิ ศรีศุภรางคก์ลุ นายแพทยช์ านาญการ รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 

นางสาว จตุพร ฤกษต์ระกูล นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 

8 นาย ชยพล สุขโต นายแพทยช์ านาญการพิเศษ  รพ.ประทาย นครราชสีมา 

นางสาว อรณิชา แกว้สงัข ์ นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ รพ.ประทาย นครราชสีมา 

9 นาย สุทธิพจน ์ ชยณฐัพงศ ์ นายแพทยเ์ช่ียวชาญ  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั นครศรีธรรมราช 

นาย สาโรจน ์ ธีระกลุ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั นครศรีธรรมราช 

10 นาง ชนิญญา พฒันศกัด์ิภิญโญ นายแพทยเ์ช่ียวชาญ รพ.สวรรคป์ระชารักษ ์ นครสวรรค ์

นางสาว กาญจนา ทรัพยสิ์น นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ รพ.สวรรคป์ระชารักษ ์ นครสวรรค ์

11 นาย รัฐพงษ ์ บุรีวงษ ์ นายแพทยช์ านาญการ กองควบคุมโรคและภยั
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

นนทบุรี 

นางสาว เสาวลกัษณ์ กมล นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ กองควบคุมโรคและภยั
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

นนทบุรี 

12 นาย เอกวิทย ์ จินดาเพช็ร ผูอ้  านวยการ รพ.เจาะไอร้อง นราธิวาส 

นาย อาแพนดี สามะ นกัวิชาการสาธารณสุข รพ.เจาะไอร้อง นราธิวาส 

13 นาย ศิลา จิรวิกรานตก์ุล ผูอ้  านวยการ รพ.ช านิ บุรีรัมย ์

นาย สุวิช นนัโช นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั บุรีรัมย ์



14 นาย สิริเกียรติ เตชะมนูญ นายแพทยเ์ช่ียวชาญ  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ปราจีนบุรี 

นาย อนุรักษ ์ ศรีสุข นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ปราจีนบุรี 

15 นาย กฤษฎา จิตตค์  าภา ผูอ้  านวยการ รพ.นาดี ปราจีนบุรี 

นาย วราวธุ จวงจนัทร์ นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ รพ.นาดี ปราจีนบุรี 

16 นาง สิริมา ทิพยรั์ตน์ นายแพทยเ์ช่ียวชาญ รพ.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา 

นางสาว กมลพร สีหาภาค นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั พระนครศรีอยธุยา 

17 นาย ปฏิพล หอมหวล ผูอ้  านวยการ รพ.ทา้ยเหมืองชยัพฒัน์ พงังา 

นาย ศุภโชค ทิพยพฒันกุล นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั พงังา 

18 นางสาว ปัทมา สายสุจริต ผูอ้  านวยการ รพ.ดงเจริญ พิจิตร 

นางสาว สุพตัรา แยม้พรต นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ รพ.ดงเจริญ พิจิตร 

19 นาย ณฐัวฒิุ มาสาซา้ย นายแพทยช์ านาญการพิเศษ รพ.กดุรัง มหาสารคาม 

นางสาว ปาริชาต ปกิรณะ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั มหาสารคาม 

20 นาย จกัรี คมสาคร นายแพทยช์ านาญการพิเศษ รพ.สบเมย แม่ฮ่องสอน 

นาย สมพงษ ์ ลุงบุตร เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สบเมย แม่ฮ่องสอน 

21 นาง กนิษฐา หาญวารี นายแพทยช์ านาญการพิเศษ  รพ.ระยอง ระยอง 

นาง จิราพร จ าเริญ นกัวิชาการสาธารณสุข รพ.ระยอง ระยอง 

22 นางสาว สกาวเดือน เนตรทิพย ์ นายแพทยช์ านาญการ รพ.วงัเหนือ ล าปาง 

นางสาว อภิสรา ตามวงค ์ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.วงัเหนือ ล าปาง 

23 นาย ศราวธุ ศรีบุรินทร์ นายแพทยช์ านาญการ รพ.นาดว้ง เลย 

นางสาว เจนจีรา ทาสุคนธ์ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.นาดว้ง เลย 

24 นาย เมธา เกียรติโมรี นายแพทยช์ านาญการ รพ.สะเดา สงขลา 

นางสาว ปิยวลัย ์ ชยัเช้ือ นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั สงขลา 

25 นาย อภิเดช ชีวะประเสริฐ นายแพทยช์ านาญการ รพ.อรัญประเทศ สระแกว้ 

นางสาว ดวงใจ อุ่นญาติ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.อรัญประเทศ สระแกว้ 

26 นางสาว คณางค ์ ถูกฤทยั นายแพทยช์ านาญการพิเศษ รพ.หนองโดน สระบุรี 

นาย ธชย ภาโค นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั สระบุรี 

27 นาย เอกพงษ ์ ตั้งกิตติเกษม นายแพทยช์ านาญการ รพ.โพธ์ิตาก หนองคาย 

นางสาว จิราวดี ตรีเดช นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ รพ.โพธ์ิตาก หนองคาย 

28 นาย รวมพล เหล่าหวา้น รก.นายแพทยเ์ช่ียวชาญ  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั หนองบวัล าภู 

นาย ณฐัพล ยิ่งจ าเริญ นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั หนองบวัล าภู 



29 นาย ปิยะพงษ ์ ค าบูชา นายแพทยช์ านาญการ รพ.อุดรธานี อุดรธานี 

นางสาว เกียรติสุดา ศิริป้อง พยาบาลวิชาชีพปฎิบติัการ รพ.อุดรธานี อุดรธานี 

30 นาย ธนาธิป บวักลา้ นายแพทยช์ านาญการ รพ.หนองววัซอ อุดรธานี 

นาย โอฉนั เกษโสภา นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ รพ.สต.บา้นโนนหวายใต ้ อุดรธานี 

31 นาง ศิริลกัษณ์ นิยกิจ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี 

นาย ธีรศกัด์ิ คนัศร นกัวิชาการสาธารณสุขปฎิบติัการ รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี 

32 นางสาว ขวญัตา เอ้ืออุฬาร นายแพทยช์ านาญการพิเศษ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 11 กรุงเทพฯ 

นาง ปวีณา หนูพกัดี พยาบาลวิชาชีพ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 11 กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 


