รายชือ่ ผู้เข้าร่วม "เวทีเตรียมความพร้อมกลุม่ เครือข่ายสูส่ มัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒"
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

MA01 เครือข่ายจังหวัดระนอง
MA01 เครือข่ายจังหวัดระนอง

เลขานุการคณะทางานสมัชชาจังหวัดระนอง นาย
ประธานคณะทางานสมัชชาจังหวัดระนอง นาย

สุชีพ

พัฒน์ทอง

ชยพล

บัวดิษ

MA01 เครือข่ายจังหวัดระนอง
MA01 เครือข่ายจังหวัดระนอง

คณะทางานสมัชชาจังหวัดระนอง

นาง

บุศรินทร์

นาคอุบล

คณะทางานสมัชชาจังหวัดระนอง

นาง

กมลวรรณ

บุญญวงศ์

MA01 เครือข่ายจังหวัดระนอง
MA02 เครือข่ายจังหวัดระยอง

คณะทางานสมัชชาจังหวัดระนอง

นางสาว

สุพตั รา

พัฒน์ทอง

เหรัญญิก

นาง

ฐาปนีย์

เลขวิวฒ
ั น์

MA02 เครือข่ายจังหวัดระยอง
MA02 เครือข่ายจังหวัดระยอง

คณะกรรมการ ศปจ.ระยอง

นาย

มานพ

สนิท

รองปลัดเทศบาล

นางสาว

ยุวพร

ดีพดุ ซา

MA02 เครือข่ายจังหวัดระยอง

ผู้แทนเครือข่ายพื้นที่

นาง

รสสุคนธ์

ชูสุวรรณ

ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชนตาบล
ระดับจังหวัด

นาง

สุธรี า

ผ่องใส

ประธานคณะทางาน

นาย

พนัส

พฤกษ์สุนันท์

MA03 เครือข่ายจังหวัดราชบุรี
MA03 เครือข่ายจังหวัดราชบุรี

คณะทางานศปจ.ราชบุรี

นาง

ปภาดา

วงศ์นิติกร

นาย

รัฐภูมิ

โพธิศ์ รีดา

MA03 เครือข่ายจังหวัดราชบุรี
MA03 เครือข่ายจังหวัดราชบุรี

เครือข่ายพื้นที่

นาย

เกษม

แก้วบริสุทธิ์

กรรมการศปจ.ราชบุรี พลมืองอาสา

นาง

นิลวรัตน์

พลบูรณ์

MA04 เครือข่ายจังหวัดลพบุรี
MA04 เครือข่ายจังหวัดลพบุรี

นาย

กาสัก

เต๊ะขันหมาก

นาย

ชูวชิ ญ์

ทองใบ

MA04 เครือข่ายจังหวัดลพบุรี
MA04 เครือข่ายจังหวัดลพบุรี

นาง

ศุภภร

ธรรมชูวงศ์

นาง

ณัชชามน

เดือนแจ้ง

MA02 เครือข่ายจังหวัดระยอง
MA03 เครือข่ายจังหวัดราชบุรี
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

MA04 เครือข่ายจังหวัดลพบุรี

คานาหน้า

นามสกุล

จุฑาพร

พันธุว์ ฒ
ั นา

ชุมพล

กาไวย์

เบญญา

เอมาวัฒน์

นาง

ปานิตา

ปทีปวณิช

เภสัชกรชานาญการพิเศษ

นาง

จันทนา

ลี้สวัสดิ์

MA05 เครือข่ายจังหวัดลาปาง
MA06 เครือข่ายจังหวัดลาพูน

ข้าราชการบานาญ

นางสาว

นงนุช

สุวทิ ย์วงศ์

ผู้ประสานงาน

นาย

ชญตร์

ศรีไม้

MA06 เครือข่ายจังหวัดลาพูน
MA06 เครือข่ายจังหวัดลาพูน

คณะทางานสมัชชาสุขภาพจัหวัดลาพูน

นาย

บุญส่ง

เวศยาสิรินทร์

เลขาธิการ

นาย

รักษา

สุทธิพงศ์

MA06 เครือข่ายจังหวัดลาพูน
MA06 เครือข่ายจังหวัดลาพูน

คณะทางาน

นาง

บุพพัณห์

คาธิตา

กรรมการ

นางสาว

นิษฐ์วดี

สายหล้า

MA07 เครือข่ายจังหวัดเลย

เภสัชกรปฏิบตั ิการ

นางสาว

ปภัสรา

ศรีหวาด

ที่ปรึกษา คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดเลย

นาย

วีระพล

เจริญธรรม

พยาบาลวิชาชีพขานาญการ

นาง

อชิรญาณ๋

ละลี

MA07 เครือข่ายจังหวัดเลย
MA07 เครือข่ายจังหวัดเลย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเสี้ยว

นาย

ธนกฤต

โยทองยศ

MA08 เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ
MA08 เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ

นักพัฒนาสังคมปฏิบตั ิการ

นางสาว

จิตภินันท์

วงษ์ขันธ์

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นาง

โชติรส

อัครธนาโชติ

MA08 เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ
MA08 เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์

นาย

อนุพนั ธ์

สุวรรณพันธ์

เภสัชกรชานาญการ

นางสาว

จินดาพร

อุปถัมภ์

MA08 เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นาง

บุญช่วย

ชมบุตรศรี

MA05 เครือข่ายจังหวัดลาปาง
MA05 เครือข่ายจังหวัดลาปาง
MA05 เครือข่ายจังหวัดลาปาง
MA05 เครือข่ายจังหวัดลาปาง

MA07 เครือข่ายจังหวัดเลย
MA07 เครือข่ายจังหวัดเลย

นาง

ชื่อ

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอา
ชีวอนามัย
นาย
คณะทางาน
นางสาว
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

MA09 เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
MA09 เครือข่ายจังหวัดสกลนคร

นาง

ชนานุช

พันธ์เพียง

นาย

กิตติศักดิ์

ไท้ทอง

MA09 เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
MA09 เครือข่ายจังหวัดสกลนคร

นาย

ศุภศิษฐ์

ราชกรม

นางสาว

กิตติยา

ไกรยราช

MA09 เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
MA10 เครือข่ายจังหวัดสงขลา

นาง

ปทุมทิพย์

ม่านโคกสูง

คณะทางาน

นาย

สุวรรณ

อ่อนรักษ์

MA10 เครือข่ายจังหวัดสงขลา
MA10 เครือข่ายจังหวัดสงขลา

รองผู้อานวยการ

นาย

อะหมัด

หลีขาหรี

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นางสาว

รัฐชญา

ล่องเซ่ง

MA10 เครือข่ายจังหวัดสงขลา
MA10 เครือข่ายจังหวัดสงขลา

เภสัชกรชานาญการพิเศษ

นางสาว

รศนา

ศาสน์พสิ ุทธิกุล

ผู้ประสานงาน

นาย

ชาญวิทรู

สุขสว่างไกร

MA11 เครือข่ายจังหวัดสตูล
MA11 เครือข่ายจังหวัดสตูล

ผู้ประสาน

นาง

กัลยทรรศน์

ติ้งหวัง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นาง

เปรมยุดา

พัฒชนะ

MA11 เครือข่ายจังหวัดสตูล
MA11 เครือข่ายจังหวัดสตูล

หัวหน้าสานักงานสาขาจังหวัด

นางสาว

นิธมิ า

บินตามะหงง

ปลัดอบต.ปาล์มพัฒนา

นาย

รัฐพงศ์

วรวรรณสงคราม

MA11 เครือข่ายจังหวัดสตูล
MA12 เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ

ที่ปรึกษาสมาคมผู้บริโภคสตูล

นาย

เจ๊ะอับดุลล่าห์

แดหวัน

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นาง

ศรีประไพ

กาญจนกันทร

MA12 เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ
MA12 เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นาง

ทิพาภรณ์

สังขพันธ์

เภสัชกรชานาญการ

นาย

วิโรจน์

เวทยาวงศ์

นาย

วันชาติ

แก้วนุช

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นาง

ลาพอง

พูลเพิ่ม

ผู้ประสานงาน ศปจ. สมุทรสงคราม

นางสาว

สุวรรณา

กลั่นแสง

ผู้ประสานโครงการ 4P-W

นางสาว

จิราภรณ์

แก้วมณี

MA12 เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ
MA12 เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ
MA13 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม
MA13 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม
MA13 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม

ว่าที่ร้อยตรี บัณฑิต
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ป้านสวาท

Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ูผุอานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพ
ตาบลลาดใหญ่

นาย

บุญวัฒน์

ไทรย้อย

ข้าราชการเกษียรณ

นาย

สุริยงค์

รักจรรยา

MA14 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร
MA14 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร

นาย

ธีระชัย

บุญอารีย์

นาย

บรรลือ

ดอกเตย

MA14 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร
MA14 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร

นาย

สงวน

แท่นนิล

นาย

สนั่น

เจษฎาพิทรู

MA14 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร
MA15 เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว

นาย

สมชัย

เหลืองอ่อน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบตั ิงาน

นาย

ศิรธันย์

สุนทรอัครพงษ์

เภสัชกรชานาญการ

นาย

ธวัชชัย

เสือเมือง

นักพัฒนาสังคมปฏิบตั ิการ

นาย

วิทวัต

เสาแก้ว

นาย

จักรพันธ์

นาน่วม

นาย

ยศพรรดิ์

รัตนอังศิริกุล

MA13 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม
MA13 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม

MA15 เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว
MA15 เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว
MA15 เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว
MA15 เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว
MA16 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
MA16 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี

เลขา คจสจ

นาย

วิสุทธิ์

สุกรินทร์

คณะทางาน

นาง

อุบลรัตน์

ชื่นสมานศรี

MA16 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
MA16 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี

คจสจ.สระบุรี

นาย

ประพนธ์

เป้าทอง

คจ.สจ.สระบุรี

นาย

จานงค์

จันทา

MA16 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี
MA17 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บรุ ี

คจสจ.สระบุรี

นางสาว

วรารัตน์

เพ็งรุ่ง

นาย

ประชาญ

มีสี

นาย

ทวีศักดิ์

กันตี

นาย

ศักดิ์ชาย

โตอ่อน

นาย

ขจิตร

นาวีระ

MA17 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บรุ ี
MA17 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บรุ ี
MA17 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บรุ ี
MA17 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บรุ ี
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

MA18 เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย
MA18 เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นางสาว

เบญจมาศ

พุ่มสุขวิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นาง

ศศิพร

บัวหงษ์

MA18 เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย
MA18 เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน

นาง

สุดคนึง

เจ็กภู่

นาง

อรพิน

ขอบเขต

MA18 เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย
MA19 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี

เครือข่ายภาคประชาชน

นาย

สุทศั น์

จินตนา

คณะทางานวิชาการ

นาง

คมคาย

กิจวัฒนชัย

แกนประสานสมัชชาสุขภาพจังหวัด
สุพรรณบุรี

นาง

รัตนา

สมบูรณ์วทิ ย์

คณะทางานวิชาการ

นางสาว

อรุณี

สังขพานิต

นาย

สมควร

เณรจาที

คณะทางาน

นาง

สุพตั รา

จันทร์ฉาย

MA20 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
MA20 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงานจังหวัด

นาง

ศศิรัตน์

บัวรัตนกาญจน์

นักวิชาการประเด็น

นาย

สอรัฐ

มากบุญ

MA20 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
MA20 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงานระดับอาเภอ

นางสาว

อมรรัตน์

รุ่งโรจน์

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตาบลลีเล็ด นาย

บุญรอด

เวชสุวรรณ

นาย

วรรณะ

เมืองนิเวศน์

นางสาว

เสาวนีย์

ค้าดี

MA19 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
MA19 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
MA19 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
MA19 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี

MA20 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี
MA21 เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์
MA21 เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์
MA21 เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์

ผู้อานวยการโครงการวิถีถิ่นภาคอีสาน

นางสาว

สุมาลี

คุ้มสดวก

คณะอนุกรรมการ กขป จ.สุรินทร์

นาง

มนัสลักษ์

อริยะชัยพาณิชย์

MA21 เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์
MA21 เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์

เภสัชกรชานาญการพิเศษ

นาย

ทอง

บุญยศ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางสาว

ศราวัณ

พอกเพิ่มดี

ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด
หนองคาย

นาย

สิทธิชัย

คล่องดี

MA22 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

MA22 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย
MA22 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย

ผู้อานวยการ

นางสาว

นิภาภรณ์

ไชยคิรินทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นาง

สุจิตรา

บุษปฤกษ์

MA22 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย
MA22 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย

เภสัชกรชานาญการ

นาง

ปิยะมาศ

ปรีชาฎก

กรรมการ

นาย

ชัยกฤษณ์

อักษรศรี

MA23 เครือข่ายจังหวัดหนองบัวลาภู

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาว

ศุรีมาศ

สุพรรณภูวงษ์

ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด
หนองบัวลาภู

นาง

สลิตา

อุประ

เภสัชกรปฏิบตั ิการ

นางสาว

ณัฐวดี

ธรเสนา

MA23 เครือข่ายจังหวัดหนองบัวลาภู
MA23 เครือข่ายจังหวัดหนองบัวลาภู

ผู้ประสานงาน

นาย

แคล้ว

มนตรีศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ

นางสาว

ผ่องอาไพ

เทพดู่

MA24 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง
MA24 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง

ประธานเครือข่ายสมัชชา จ.อ่างทอง

ดร.

ธงชัย

กันพันธ์

ประธาน อสม.บ้านรี

นาง

เพียงทิพย์

จันทร์มณี

MA24 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง
MA24 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง

ประชาสัมพันธ์

นางสาว

นันทา

แย้มงาม

คทง.

นาง

ประไพ

อยู่เจียม

MA24 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง
MA25 เครือข่ายจังหวัดอานาจเจริญ

อสม.

นาง

ประทิน

มีพฒ
ั นะ

นักวิชาการสาธารณสุข

นาย

นภัทร

งามเถื่อน

MA25 เครือข่ายจังหวัดอานาจเจริญ
MA25 เครือข่ายจังหวัดอานาจเจริญ

เภสัชกรปฏิบตั ิการ

นางสาว

อัญชลินทร์

พรสินธุเศรษฐ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นาง

ขนิษฐา

พงศ์ศักพิบรู ณ์

MA25 เครือข่ายจังหวัดอานาจเจริญ
MA25 เครือข่ายจังหวัดอานาจเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นางสาว

อนุสรา

ธนาคุณ

นายกสมาคมฅนฮักถิ่น

นาย

วิรัตน์

สุขกุล

MA26 เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี
MA26 เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี

รองประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ผศ.
กรรมการสมัชชาจังหวัดอุดรธานี
นาย

พิศมัย

ธารเลิศ

ธนกฤต

วิทยารัตน์

MA23 เครือข่ายจังหวัดหนองบัวลาภู
MA23 เครือข่ายจังหวัดหนองบัวลาภู
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

MA26 เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี
MA26 เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

MA26 เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี
MA27 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์

กรรมการ

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

นาง

อัจฉรา

จินวงษ์

นาย

ธีร์ธวัช

สิงหศิริ

นาย

ประยุทธ

จิตราคนี

นาย

อรุณ

ยอดญาณะ

รองนายกเทศมนตรี

นาย

สารวย

ศรีกลัด

ผู้ประสานงาน

นางสาว

วิไลวรรณ

จันทร์พว่ ง

MA28 เครือข่ายจังหวัดอุทยั ธานี
MA28 เครือข่ายจังหวัดอุทยั ธานี

นาง

อัญชุลี

วัฒนกุล

นาง

ชวาลี

ทวีกสิกรรม

MA28 เครือข่ายจังหวัดอุทยั ธานี
MA29 เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาว

บูรณิน

ครุฑธา

อาจารย์

นาย

วศิน

โกมุท

MA29 เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี
MA29 เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่

นางสาว

ดวงมณี

นารีนุช

ผู้ประสานงานโครงการ

นาย

ทัพไท

ชุ่มนาเสียว

MA29 เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี
MA29 เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ

นาย

พงษ์ศักดิ์

คานาโฮม

ผู้ประสานงาน

นางสาว

ภัทราวดี

พลเยี่ยม

นาย

คณุสสัน

ศุภวัตรวรคุณ

MA27 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
MA27 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
MA27 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
MA27 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์
MA28 เครือข่ายจังหวัดอุทยั ธานี
MA28 เครือข่ายจังหวัดอุทยั ธานี

MA30 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร
MA30 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร
MA30 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร
MA30 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการ

นาย

พงศ์ธร

จันทรัศมี

MA30 กลุ่มเครือข่ายกรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน

นางสาว

รมย์ลักษณ์

สุพฒ
ั น์เมธีกุล
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

MA31 เครือข่ายจังหวัดกระบี่
MA31 เครือข่ายจังหวัดกระบี่

ประธาน ศปจ.กระบี่

นาย

ทวีชัย

อ่อนนวน

คณะทางานประเด็น

นาง

ปรีดา

ภูชฏาภิรมย์

MA31 เครือข่ายจังหวัดกระบี่
MA31 เครือข่ายจังหวัดกระบี่

วิชาการ วิชาชีพ

นาย

พัทธนันท์

คงมาก

สุนิษา

สารภี

MA31 เครือข่ายจังหวัดกระบี่

คณะทางานและประสานงาน ศปจ.กระบี่ นาง
นาย

เรวัตร

กาหลง

MA32 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี
MA32 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี

ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด นาย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นางสาว

ศิวโรฒ

จิตนิยม

มโนรส

ห้าวหาญ

MA32 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี
MA32 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นาง

นงนภัส

ศักดิ์พสิ ิษฐ์

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นาง

ณญาดา

ชุมมะ

MA32 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี
MA33 เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์

เภสัชกรชานาญการพิเศษ

นาย

ชัยยุทธ

เจติยานุวตั ร

นาย

ถาวร

ผลถวิล

นาย

วสุพล

นาใจดี

นาง

เยาวรัตน์

ไชยหอม

MA33 เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์
MA33 เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์
MA33 เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์
MA33 เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์
MA34 เครือข่ายจังหวัดกาแพงเพชร
MA34 เครือข่ายจังหวัดกาแพงเพชร

ผู้จัดการ

นาย

ศักดิ์ชัย

สัมทับ

ผู้ประสานงาน

นาง

ตฤณศร

สัมทับ

MA34 เครือข่ายจังหวัดกาแพงเพชร
MA34 เครือข่ายจังหวัดกาแพงเพชร

ครู

นาง

ศิริวรรณ

กันศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นาย

วิษณุ

ภู่ทอง

MA34 เครือข่ายจังหวัดกาแพงเพชร
MA35 เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น

เภสัชกรชานาญการพิเศษ

นาย

บุรี

คาเพ็ญ

นักวิจัย

นางสาว

วรนุช

จันทะบูรณ์

MA35 เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น

นักพัฒนาสังคม

นาย

ภิรนันท์

เศษมา
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

MA35 เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น
MA35 เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น

อาจารย์

นาง

พรพรรณ

สกุลคู

อาจารย์

นาย

สุพฒ
ั น์

จาปาหวาย

MA35 เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น
MA36 เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี

เภสัชกรชานาญการ

นาย

ศุภรักษ์

ศุภเอม

นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ

นาย

บัญชา

พร้อมดิษฐ์

นางสาว

เพ็ญนภา

พิสัยพันูธ์

นาง

ราตรี

อร่ามศิลป์

MA36 เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี
MA36 เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี

นางสาว

วรรณศิริ

ประจันโน

นาง

คัทลิยา

วสุธาดา

MA37 เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา
MA37 เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาว

กนกวรรณ

แซ่เตียว

นาง

สร้อยทอง

ออกบัว

MA37 เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา
MA37 เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาว

วิภา

ใจงาม

นาย

ศิริชัย

ศรีวชิ ัย

MA37 เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา
MA38 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี

นาย

วิโรจน์

สุทธกุล

ประธาน

นาย

วิทยา

ปิยะพงษ์

MA38 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี
MA38 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี

กรรมการ

นาย

สายชล

ประมวล

กรรมการ/เหรีญญิก

นาย

กมล

จิววุฒพิ งศ์

MA38 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี
MA38 เครือข่ายจังหวัดชลบุรี

คณะทางาน

นาย

พร

พนาวัน

กรรมการ

นาย

มโน

เพชรบูรณ์

MA39 เครือข่ายจังหวัดชัยนาท
MA39 เครือข่ายจังหวัดชัยนาท

ผู้ประสานงาน

นาง

จริภรณ์

เกตุกรุด

นาย

พงศภัค

เปี่ยมศิริ

MA39 เครือข่ายจังหวัดชัยนาท
MA39 เครือข่ายจังหวัดชัยนาท

คณะทางาน

นาง

อุไร

ศรีรักษา

คณะทางาน

นาย

สมชาย

อยู่สุข

MA39 เครือข่ายจังหวัดชัยนาท

ผู้ใหญ่บา้ น

นาง

ธนพร

ใจแสน

MA36 เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี
MA36 เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
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Code

กลุ่มเครือข่าย

MA40 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ
MA40 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ผู้ประสานงาน4pwชัยภูมิ

นาย

ศักดิ์ชาย

เพ็ชรตรา

นักวิขาการสาธารณสุขชานาญการ

นาย

ดุสิต

หิรัญวรรณ

เภสัชกรชานาญการ

นาย

สุขสันต์

รอนณรงค์

MA40 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ
MA41 เครือข่ายจังหวัดชุมพร

นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ

นาง

บุศรา

ศรีชัย

นาง

สุนีย์

พัฒราช

MA41 เครือข่ายจังหวัดชุมพร
MA41 เครือข่ายจังหวัดชุมพร

ตัวแทนประเด็น

นางสาว

นิตยา

ดวงสวัสดิ์

ผู้แทนประเด็น

นางสาว

หนึ่งฤทัย

พันกุ่ม

MA41 เครือข่ายจังหวัดชุมพร
MA41 เครือข่ายจังหวัดชุมพร

ผู้ประสานงาน

นาง

ชิดสุภางค์

ชานาญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

นาง

เพ็ญศรี

เวชสุนทร

MA42 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย
MA42 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย

ประธาน

นาย

นิรันดร์

แปงคา

นักบริหารงานสาธารณสุข

นางสาว

หัทญา

ชัยชมภู

ผู้ประสานงานเครือข่ายสุขภาพชาติพนั ธุ์
บนพื้นที่สูง(คชส.)

นาง

อาภา

หน่อตา

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นาง

เบญญภา

มุฆชานันท์

หัวหน้า สนง.

นาย

ธนชัย

ฟูเฟื่อง

นักวิชาการสารสุขชานาญการ

นาง

ภัทรวดี

นีละภมรี

MA43 เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
MA43 เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่

นาง

ลาดวน

มหาวัน

นาง

ประภัสสร

ไชยโสภา

MA43 เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
MA43 เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่

นาง

สุมาลี

เรือนแก้ว

ผู้ประสานงาน

นาง

สุวณี

สมาธิ

คณะทางานวิชาการ

นาย

สาราญ

สมาธิ

MA40 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ
MA40 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ

MA42 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย
MA42 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย
MA42 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย
MA43 เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่

MA44 เครือข่ายจังหวัดตรัง
MA44 เครือข่ายจังหวัดตรัง
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Code

กลุ่มเครือข่าย

MA44 เครือข่ายจังหวัดตรัง

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ผู้อานวยการสถานศึกษา

นางสาว

พิมพ์ประกาย

ศรีไตรรัตน์

ข้าราชการบานาญ (พนักงานคุมประพฤติ
ชานาญการพิเศษ)

นาย

โกเมน

รอตโกมิล

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นาง

ณินท์ญาดา

รองเดช

MA45 เครือข่ายจังหวัดตราด
MA45 เครือข่ายจังหวัดตราด

นาย

วีระ

จงไพศาล

นาย

อาคม

ภูติภทั ร์

MA45 เครือข่ายจังหวัดตราด
MA45 เครือข่ายจังหวัดตราด

นาย

ศุภชัย

สถาการ

นาง

วราพร

จิตรตรง

MA45 เครือข่ายจังหวัดตราด
MA46 เครือข่ายจังหวัดตาก

นางสาว

มัจซี

สง่างาม

อาจารย์

นาง

สวาท

ไพศาลศิริทรัพย์

MA46 เครือข่ายจังหวัดตาก
MA46 เครือข่ายจังหวัดตาก

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นาย

ปราริชาติ

เขียวฉอ้อน

อาจารย์

นางสาว

วัชรินทร์รัตน์

ศรีสมุทร

MA46 เครือข่ายจังหวัดตาก
MA46 เครือข่ายจังหวัดตาก

ประธานป่าชุมชนแม่กึ้ดหลวง

นาย

พนม

นามผาญ

แม่บา้ น

นาง

ภัคสรณ์

หล้าแปง

MA47 เครือข่ายจังหวัดนครนายก
MA47 เครือข่ายจังหวัดนครนายก

ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพนครนายก

นาย

เอนก

มณีนาค

คณะทางานจังหวัดนครนายก

นางสาว

มาลัย

ศรีทา

MA47 เครือข่ายจังหวัดนครนายก
MA47 เครือข่ายจังหวัดนครนายก

คณะกรรมการ

นางสาว

สุภาภรณ์

ทัพหิรัญ

นาย

ประทีป

เบญจมาหา

นาย

บพิตร

ทองขาว

นางสาว

พรประภา

รัตนแดง

MA44 เครือข่ายจังหวัดตรัง
MA44 เครือข่ายจังหวัดตรัง

MA47 เครือข่ายจังหวัดนครนายก
MA48 เครือข่ายจังหวัดนครปฐม
MA48 เครือข่ายจังหวัดนครปฐม
MA48 เครือข่ายจังหวัดนครปฐม

อาจารย์

นางสาว

ดวงรัตน์

เสือขา

อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นาง

วจินี

อารีรอบ

MA48 เครือข่ายจังหวัดนครปฐม

อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นางสาว

ธนัชพร

มุลิกะบุตร
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

เภสัชกร ด้านเภสัชกรรมคลินิก ชานาญ
การพิเศษ

นาง

อรอนงค์

เหล่าตระกูลต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นาย

พิพฒ
ั น์พงศ์

เข็มปัญญา

MA49 เครือข่ายจังหวัดนครพนม
MA49 เครือข่ายจังหวัดนครพนม

ผู้จัดการมูลนิธฯิ

นาย

ศราวุฒิ

เหล่าสาย

พยาบาลสิชาชีพชานาญการพิเศษ

นาง

กุลธินี

บัวเผื่อน

MA49 เครือข่ายจังหวัดนครพนม
MA49 เครือข่ายจังหวัดนครพนม

ผฅ

นาย

อภิชาติ

หงษาวงษ์

ปลัดเทศบาล

นางสาว

นวรัตน์

ลิจ้วน

MA50 เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา
MA50 เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา

ผู้แทนเครือข่าย

นาง

มะลิ

โพธิพมิ พ์

นักวิชาการ

นาย

ภูวดล

พลศรีประดิษฐ์

MA50 เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา
MA50 เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์

นางสาว

วลัญช์ชยา

เขตบารุง

อาจารย์

นาย

จุน

หน่อแก้ว

MA50 เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ

นาย

สมพงศ์

เบอร์ไธสง

MA51 เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานงานหลักสมัชชาสุขภาพ จ.
นครศรีธรรมราช

นาย

อานนท์

มีศรี

รองประธานคณะทางานสมัชชาสุภาพ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นาย

วรวิชญ์

กฐินหอม

ประสานงาน

นาย

เจกะพันธ์

พรหมมงคล

นาย

ดารง

โยธารักษ์

นาย

พงษ์พฒ
ั น์

ด่านอุดม

MA48 เครือข่ายจังหวัดนครปฐม
MA49 เครือข่ายจังหวัดนครพนม

MA51 เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
MA51 เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
MA51 เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
MA51 เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
MA52 เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์
MA52 เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์

นักวิชาการสาธารณสุข

นาย

นเรศ

คงโต

คณะทางาน

นาง

รัมภ์รดา

บุญญะโสภิต

MA52 เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์
MA52 เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์

คณะทางาน

นาง

นพพร

ครุฑธมงคล

คณะทางาน

นาย

อภิชาติ

พึ่งทอง
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

MA52 เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์
MA53 เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี

คณะทางาน

นางสาว

ปริชาติ

วิสุทธิแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

นาย

ประเสริฐ

เล็กสรรเสริญ

MA53 เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นางสาว

ภาลดี

ยิ้มแย้ม

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพ

นาง

อริศรา

เล็กสรรเสริญ

ฝ่ายวิชาการ

นาย

พล

พลพนาธรรม

ผู้ประสานงาน

นาง

นางจินตนา.

กวาวปัญญา

ผู้ประสานงานเครือข่าย

นาย

ฮาเซ็ง

สาตาลา

นาย

สะรอนี

ดือเระ

คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
นราธิวาส

นาย

มูหมั หมัดกอเซ็ง

สมารา

คณะกรรมการ

นาย

ฮาซัน

สาตาลา

MA54 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
MA55 เครือข่ายจังหวัดน่าน

นายกสมาคมประขาสังคมนราธิวาส

นาย

อัศว์มันต์

บินยูโซะ

ผู้ประสานงานเครือข่าย

นาง

นภาพร

มหายศนันท์

MA55 เครือข่ายจังหวัดน่าน

ตัวแทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพน่าน

นาย

วิทย์

พึ่งสุจริต

ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลตาลชุม

นาง

ศรีวรรณ

โนศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นางสาว

ไพจิตรา

ล้อสกุลทอง

MA55 เครือข่ายจังหวัดน่าน
MA56 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ

ตัวแทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน นางสาว
ผู้ประสาน
นาย

ช่อเอื้อง

ปันติ

คมกฤต

โคตรพิมพ์

MA56 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ
MA56 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นาง

สุภลักษณ์

ไชยเสน

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

นาย

ดร.คาไฝ

พลสงคราม

MA53 เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี
MA53 เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี
MA53 เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี
MA54 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
MA54 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
MA54 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
MA54 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส

MA55 เครือข่ายจังหวัดน่าน
MA55 เครือข่ายจังหวัดน่าน
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

MA56 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ
MA56 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒพิ งศ์

บุษราคัม

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน

นาง

นุชวรา

ดอนเกิด

MA57 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์
MA57 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์

ภาคประชาชน

นาย

สมพร

อุทศิ สัมพันธ์กุล

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นาง

ธัญภา

ชาติสุภาพ

MA57 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์
MA57 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์

ภาคประชาสังคม

นาย

บรรจง

พรหมจิต

ผู้ประสานเครือข่าย

นาย

ทรงเกียรติ

บุญถึง

MA57 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์
MA58 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี

พยาบาลวิชาชีพ

นาง

เรวดี

เพ็ญไพบูลย์เสถียร

นาง

ฉลวย

กะเหว่านาค

MA58 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี
MA58 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี

ผู้ประสานงานจังหวัด

นาย

ประกาศ

เปล่งพาณิชย์

นางสาว

ประนบ

ผลมะขาม

นางสาว

สุนทรี

ดนตรีเสนาะ

นาง

อรุณวรี

วังกดิลก

นาง

ทิพย์รัตน์

ศรีเพ็ญ

นาง

สุนทรี

บาเพ็ญผล

นาย

กฤษฏ์

ศรีเพ็ญ

นาย

สันติ

สมบูรณ์

นาย

ทองสุข

บริรักษ์

เลขานุการคณะทางานพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมจังหวัดปราจีนบุรี

นาย

สมิทธิ์

สาสะเดาะห์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นาย

เชิดพงษ์

ทองสุข

เภสัชกรชานาญการ

นาง

สุดารัตน์

นาคพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุข

นาย

แดนสรวง

วรรณวงศ์สอน

MA58 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี
MA58 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี
MA59 เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
MA59 เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ประสานงาน

MA59 เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
MA59 เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าศปจ..

MA59 เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MA60 เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
MA60 เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
MA60 เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
MA60 เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
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MA60 เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
MA61 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ที่ กษา
ูปรึ

นาง

มาลินี

วงษ์สิทธิ์

ปนะธาน

นาย

ประยูรเดช

คณานุรักษ์

อุปนายกสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
ปัตตานี

นาง

กัลยา

เอี่ยวสกุล

นักวิชาการ

นาง

ปิยะจิตต์

ณ นคร

MA61 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี
MA61 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี

ผู้ประสานงาน

นาง

มานิดา

สาเล็ง

นายกสมาคม

นาย

ดนยา

สะแลแม

MA62 เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
MA62 เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ประสานงานเครือข่าย

นาย

สันติ

จียะพันธ์

นางสาว

วนิดา

ด่านชัยสิทธิ์

นางสาว

นันท์นภัส

ด่านชัยสิทธิ์

MA61 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี
MA61 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี

MA62 เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
MA62 เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
MA62 เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
MA63 เครือข่ายจังหวัดพะเยา

คณะกรรมการ

นางสาว

ชลดา

บุญเกษม

นายก

นาง

มุกดา

อินต๊ะสาร

MA63 เครือข่ายจังหวัดพะเยา
MA63 เครือข่ายจังหวัดพะเยา

คณะทางาน

นาย

ทวีสิน

วงศ์เรือง

คณะทางาน

นาย

ศุภชีพ

สิริวงศ์ใจ

MA63 เครือข่ายจังหวัดพะเยา
MA63 เครือข่ายจังหวัดพะเยา

คณะทางาน

นาย

ประยูร

เผ่าเต็ม

นักวิชาการ

นาย

นพดล

จารัส

MA64 เครือข่ายจังหวัดพังงา

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางวัน

นาย

ทรงวุฒิ

อินทรสวัสดิ์

MA64 เครือข่ายจังหวัดพังงา
MA64 เครือข่ายจังหวัดพังงา

นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข นาย
กรรมการสมาคม
นาย

ไมตรี

จงไกรจักร์

กาธร

ขันธรรม

MA64 เครือข่ายจังหวัดพังงา
MA64 เครือข่ายจังหวัดพังงา

รองนายกรัฐมนตรีอบต.ถ้า

นาย

สมใจ

ชมขวัญ

ผู้ประสานงาน

นาง

ชาตรี

มูลสาร
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ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

MA65 เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
MA65 เครือข่ายจังหวัดพัทลุง

ผู้ประสานงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพพัทลุง นาย

เสณี

จ่าวิสูตร

นักวิชาการ

นาง

ไพฑูรย์

ทองสม

MA65 เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
MA65 เครือข่ายจังหวัดพัทลุง

-

นางสาว

จุรีย์

หนูผุด

นาย

สมนึก

นุ่นด้วง

MA65 เครือข่ายจังหวัดพัทลุง
MA66 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร

เภสัชกร

เภสัชกร

พัชรมณฑน์

พัชรยุทธิ

ผู้ประสานงาน

นางสาว

วรารัตน์

หมวกยอด

MA66 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร
MA66 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร

นางสาว

จิรนันท์

โพร้งจั่น

นางสาว

นุจรี

รุ่งอินทร์

MA66 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร
MA66 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร

นาย

สาเริง

เชยชื่นจิตร

นาย

บรรเทิง

ศรีนาก

MA67 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก
MA67 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก

ข้าราชการบานาญ

นาง

พึงจิต

สุขะตุงคะ

ข้าราชการบานาญ

นางสาว

อรุณศรี

เงินเสือ

MA67 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก
MA67 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นาย

สุเทพ

นาคจันทร์

ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิษณุโลก

นาง

สุเนตร

ทองคาพงษ์

MA67 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก
MA68 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี

เภสัชกรปฏิบตั ิการ

นางสาว

แสงสุดา

เพ็งคุ้ม

คณะทางาน สช.จังหวัด

นาย

พิชัย

เรืองวิชา

MA68 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี
MA68 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ประสานงาน

นาง

อโณณิชา

รุ่มรวย

ประธาร

นาย

อนุชา

บุญมา

นางสาว

มัณฑนี

ฉายชูวงษ์

กรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ นางสาว
ประธาน 4pw เพชรบูรณ์
นาย

ณัฐวดี

พูนทรัพย์ธนา

สมชาย

เผือกตระกูลชัย

สุชาติ

น้อยคนดี

MA68 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี
MA68 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี
MA69 เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์
MA69 เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์

นาย
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MA69 เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์
MA69 เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้อานวยการ

ว่าที่พนั ตรีดร. สุชิน

ชาญสูงเนิน

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นาง

ปพิชญา

กองกิจ

MA69 เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์
MA70 เครือข่ายจังหวัดแพร่

อาจารย์

นาง

แขก

บุญมาทัน

เลขานุการ

นาย

สุวทิ ย์

สมบัติ

MA70 เครือข่ายจังหวัดแพร่
MA70 เครือข่ายจังหวัดแพร่

กรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่

นาง

ทินกร

พื้นดี

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นาง

พัชรี

อรุณราษฎร๋

MA70 เครือข่ายจังหวัดแพร่
MA70 เครือข่ายจังหวัดแพร่

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นาย
ข้าราชการบานาญ
นางสาว

ไพรัตน์

รัตนชมภู

เพชรรุ่ง

เชาวกรวัชร์

MA71 เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต
MA71 เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต

ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต

นาย

มาโนช

สายทอง

อุปนายกสมาคม

นาย

เจริญ

ถิ่นเกาะแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์วจิ ัย
และพัฒนา

ดร.

เรืองสิทธิ์

เนตรนวลใย

รองนายกอบต.

นาย

เฉลิมชัย

เชียงพฤก

MA72 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม
MA72 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม

นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ

นาย

ณัฐพล

จันทรคติ

กลไกอาเภอ

นาย

สุริยพงศ์

สีเทา

MA72 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม
MA72 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม

เภสัชกรชานาญการ

นางสาว

กาญจนา

ไชยประดิษฐ์

พยาบาลวิชาชีพ

นาง

อะนุตย์

ปุริสังข์

ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด
มุกดาหาร

นาย

ชุมพล

อาจวิชัย

สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร

นาย

ไวกูณฐ์

เมืองโคตร

MA71 เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต
MA71 เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต
MA71 เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต
MA72 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม

MA73 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร
MA73 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร
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MA73 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร
MA73 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร

สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร

นางสาว

ศิรินภา

ทองพูล

สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร

ว่าที่ รต.

ณัฐวุฒิ

เผ่าภูไทย

MA73 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร
MA74 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร

นาย

พรศักดิ์

ภูมิบญ
ุ ชู

ผู้ประสานงาน

นาย

ณัฐพงษ์

วงค์ใจ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลห้วยโป่ง

นาย

อดิศร

ปันเซ

นางสาว

มณีรัตน์

หลีจา

เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนา
เครือข่าย
นาย
หน่วยเลขานุกิจ
นาง

วัชรพล

พิทาคา

อรดี

วัดเข้าหลาม

MA75 เครือข่ายจังหวัดยโสธร
MA75 เครือข่ายจังหวัดยโสธร

รองปลัด

นาย

จารูญ

สีลาลาด

นักวิชาการ

นาง

นวลจันทร์

บุญธรรม

MA75 เครือข่ายจังหวัดยโสธร
MA75 เครือข่ายจังหวัดยโสธร

นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ

นาง

นิภา

คงเพชร

เภสัชกร

นาง

กาญจนา

เสียงใส

MA76 เครือข่ายจังหวัดยะลา
MA76 เครือข่ายจังหวัดยะลา

การเงิน

นางสาว

สุรัตน์

เทียมเทศ

กรรมการ

นาง

นุชรีย์

อับดุลคานาน

MA76 เครือข่ายจังหวัดยะลา
MA76 เครือข่ายจังหวัดยะลา

กรรมการ

นาย

มะอูเซ็ง

ปูมูลูกือจิ

กรรมการ

นาง

อัญชลี

คงศรีเจริญ

MA76 เครือข่ายจังหวัดยะลา
MA77 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด

เภสัชกรชานาญการ

นาย

สัญญา

ยือราน

เลขานุการสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

นาย

ศิริรัตน์

พึ่งสันเทียะ

MA77 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
MA77 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้จัดการ

นาง

อาภรณ์

อะทาโส

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นาย

วิทยา

โคตรท่าน

MA74 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
MA74 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
MA74 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
MA74 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
MA75 เครือข่ายจังหวัดยโสธร
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MA77 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
MA77 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญฏาร

นางสาว

ปิยะลักษณ์

ภักดีสมัย

เภสัชกรชานาญการ

นาง

สุภาวดี

เปล่งชัย

MA78 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรัญญูดร.

รีรมย์

MA78 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1

กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต1

นาย

มนตรี

อิ่มเอก

MA78 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1

กขป

นาย

ยุทธพล

ดารงชื่นสกุล

MA79 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2

นักพัฒนาประชาสังคม

นาย

ชาติรัฐ

เครือหงษ์

MA79 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2

นายกเทศมนตรี

นาง

รุ่งอรุณ

คาโมง

MA79 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นาย

วัฒนา

มหาราช

MA80 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 3

ประธาน กขป.3

ดร.

ชานาญ

วัฒนศิริ

MA80 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 3

ผู้ทรงคุณวุฒกิ ขป.เขตพื้นที3่

นาง

ดวงพร

อิฐรัตน์

MA80 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 3

กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต
พื้นที3่

นาง

เพชรรินทร์

ศาลิคุปต

MA81 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 4

ผู้อานวยการะดับสูง

นาย

นายพิสิฐ

พูลพิพฒ
ั น์
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Code

กลุ่มเครือข่าย

MA81 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 4

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

นายกสมาคม

ร้อยโท

บุญชอบ

สมัครวงษ์

กรรมการ กขป.เขต 5

นางสาว

ภิรมย์

ลี้สุวรรณ

กรรมการ กขป. เขต 5

นาง

สุพตั รา

สิทธิเสรี้

MA84 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 7

ประธาน กขป.7

นาย

สุทธินันท์

บุญมี

MA84 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 7

เภสัชกร

นาง

เผ่าพงศ์

เหลืองรัตนา

MA84 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 7

ผอ.รพ.สต.หนองใหญ่

นาย

ศิริ

สุริโย

MA81 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 4
MA82 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 5
MA82 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 5
MA82 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 5
MA83 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 6
MA83 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 6
MA83 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 6
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

MA84 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 7

เลขานุการร่วม (สช)

ดร.

สมศักดิ์

อาภาศรีทองสกุล

MA85 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 8

รองประธาน กขป.พื้นที8่

นาย

คงศักดิ์

สวัสดิ

MA85 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 8

สาธารณสุขอาเภอเมืองเลย

นาย

อภิชาติ

สะบู่แก้ว

นาง

สมัย

ชนาราษฎร์

MA85 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 8
MA85 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 8

เลขานุการร่วม กขป.8(สช.)

นาย

สิทธิพล

เหล่าสิงลา

MA86 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 9

นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ

นาง

มธุรส

ชัยวรพร

MA86 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 9

ผู้แทน กขป.9

รองศาสตราจารย์
พุฒดร.
พิ งศ์

สัตยวงศ์ทพิ ย์

MA86 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 9

นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ

นาง

อังศุณิชฐา

ศิริพลู วัฒนา

MA86 เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 9

เลขานุการร่วม (สช)

นาย

สันทนา

ธรรมสโรจน์

เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต
MA87 10

ผู้ทรงคุณวุฒภิ าคประชาชน

นาย

ประสงค์

จันจาปา

เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต
MA87 10

กรรมการ กขป.10

นาย

ชลธิษ

จันทร์สิงห์
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต
MA87 10

กรรมการ

นาง

จรรยา

แสนสุภา

เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต
MA87 10

เจ้าหน้าที่ admin กจป.เขต 10

นาย

วินัย

วงศ์อาสา

นาย

ปรเมษฐ์

จินา

เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต
MA88 11
เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต
MA88 11

เภสัชกรชานาญการพิเศษ

นางสาว

นันทวัน

วิเชียร

เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต
MA88 11

กขป

นางสาว

แสงนภา

หลีรัตนะ

เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต
MA89 12

ผู้อานวยการ

นางสาว

มาเรียม

ชัยสันทนะ

เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต
MA89 12

ผู้ช่วยผู้อานวยการ สานักอานวยการบริหาร นาย

ทรงชัย

ไชยสุวรรณ์

เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต
MA89 12

คณะกรรมการ

นาง

ราณี

ตาเดอินทร์

เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต
MA90 13

นาง

เบญจญา

วิบลู ย์จันทร์

เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต
MA90 13

นางสาว

ยุวดี

ประชุมฉลาด

เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต
MA90 13

นาย

ประสาร

ประดิษฐ์โสภณ
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

เครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต
MA90 13
กลุ่มเครือข่ายแพทยสภาและองค์กร
MK01 ภายใต้แพทยสภา

แพทยสภาและองค์กรภายใต้แพทยสภา

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

เลขานุการร่วม กขป. เขต 13 กทม.

นาง

อรจิตต์

บารุงสกุลสวัสดิ์

นิติกร

นาย

พชร

ศรีปน

กลุ่มเครือข่ายแพทยสมาคมแห่งประเทศ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
MK02 ไทยฯ
กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษา
MK03 แพทยศาสตร์
MK04 กลุ่มเครือข่ายสภาการพยาบาล

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

กลุ่มเครือข่ายสมาคมพยาบาลแห่ง
MK05 ประเทศไทยฯ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย

สภาการพยาบาล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ
นาง

นวลขนิษฐ์

ลิขิตลือชา

นาย

พลาวัสถ์

เลาหรุ่งพิสิฐ

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล
กลุ่มสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์
MK06 ศาสตร์
MK07 กลุ่มเครือข่ายเภสัชศาสตร์ 1
MK08 กลุ่มเครือข่ายเภสัชศาสตร์ 2

ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย
สภาเภสัชกรรม

MK08 กลุ่มเครือข่ายเภสัชศาสตร์ 2
MK09 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

MK09 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาทันต
MK10 แพทยศาสตร์

องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย

กลุ่มเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย
MK11 และการแพทย์ทางเลือก

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

ทันตแพทยสภา
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

กลุ่มเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย
MK11 และการแพทย์ทางเลือก

เครือข่ายวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กลุ่มเครือข่ายคณะกรรมการวิชาชีพตาม
MK12 พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย

กลุ่มเครือข่ายคณะกรรมการวิชาชีพตาม
MK12 พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ
MK13 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบาบัด

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

กรรมการวิชาชีพ สาขาแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
นางสาว

ศรีวมิ ล

มโนเชี่ยวพินิจ

สภากายภาพบาบัด

นักกายภาพบาบัดชานาญการพิเศษ

นางสาว

สิริรัตน์

มิตรเจริญถาวร

MK13 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบาบัด

สมาคมกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมกายภาพบาบัดแห่งประเทศ
ไทย

นาย

ปรีชา

อัศวโกสินชัย

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษา
MK14 กายภาพบาบัด
MK15 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

สภาสถาบันการศึกษากายภาพบาบัดแห่งประเทศ
ไทย
หัวหน้าสาขากายภาพบาบัด

ดร.กภ.

ชลทิพย์

ทิพย์แก้ว

MK15 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาเทคนิค
MK16 การแพทย์
MK17 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัย

เลขานุการสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิต
สถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศ เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย/รอง
ไทย
คณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ อาจารย์ ดร. เลิศยศ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

MK17 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัย

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MK17 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัย

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

MK17 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัย
MK17 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัย

สภาเทคนิคการแพทย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาบางเขน
สานักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ตรีรัตนไพบูลย์

Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

MK17 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง

MK17 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัย
MK17 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัย

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวติ ) หัวหน้าการคลังและการเงิน

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

นางสาว

อารีย์

พึ่งมาก

นาย

วิรุฬ

ลิ้มสวาท

ศูนย์วจิ ัยปัญหาสุรา

MK18 กลุ่มเครือข่ายสนับสนุนการทาวิจัย

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

MK18 กลุ่มเครือข่ายสนับสนุนการทาวิจัย

สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

MK18 กลุ่มเครือข่ายสนับสนุนการทาวิจัย

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สวทช.)

กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบ
MK19 สาธารณสุขและเครือข่ายสถาบัน 1

มูลนิธสิ ถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
(มสพช.)

กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบ
MK19 สาธารณสุขและเครือข่ายสถาบัน 1

สานักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบ
MK19 สาธารณสุขและเครือข่ายสถาบัน 1

สานักงานวิจัยและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ
(สวค.)

กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบ
MK20 สาธารณสุขและเครือข่ายสถาบัน 2

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบ
MK20 สาธารณสุขและเครือข่ายสถาบัน 2

สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

กลุ่มเครือข่ายสถาบันพัฒนาคุณภาพ
MK21 วิชาการ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้าน
สุขภาพ (HITAP)

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
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Code

กลุ่มเครือข่าย

กลุ่มเครือข่ายสถาบันพัฒนาคุณภาพ
MK21 วิชาการ

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

กลุ่มเครือข่ายสถาบันพัฒนานโยบายด้าน สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
(IHPP)
MK22 สุขภาพ
กลุ่มเครือข่ายสถาบันพัฒนานโยบายด้าน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
MK22 สุขภาพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นาย

สกรณ์

ชุณหะโสภณ

เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

นาย

อเนก

ทิมทับ

นายกสมาคม

นาง

พิมพ์พรรณ

ศิลปสุวรรณ

นาย

ชัยสิทธิ์

ลูกรักษ์

กลุ่มเครือข่ายสถาบันพัฒนานโยบายด้าน
มูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ (มนส.)
MK22 สุขภาพ
กลุ่มเครือข่ายสถาบันพัฒนานโยบายด้าน
มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
MK22 สุขภาพ
กลุ่มเครือข่ายสถาบันพัฒนานโยบายด้าน
มูลนิธสิ ถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
MK22 สุขภาพ
มูลนิธเิ ครือข่ายหมออนามัย
MK23 กลุ่มเครือข่ายหมออนามัย
MK23 กลุ่มเครือข่ายหมออนามัย
MK24 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ 1

สมาคมหมออนามัยแห่งชาติ

MK24 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ 1
MK24 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ 1

ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

MK24 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ 1
MK25 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ 2

สภาการสาธารณสุขชุมชน

MK25 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ 2
MK25 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ 2

ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

MK25 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ 2
MK25 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ 2

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย

ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร
ชมรมเภสัชชนบท
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาแห่งประเทศไทย
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

MK25 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ 2

สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่ง
ประเทศไทย

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษา
MK26 สาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษา
MK26 สาธารณสุขศาสตร์

ชมรมสาธารสุขมูลฐานแห่งชาติ

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK27 สุขภาพ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK27 สุขภาพ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK27 สุขภาพ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพผังเมือง สถาปัตย์
MK28 วิศวกรรม

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์

กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพผังเมือง สถาปัตย์
MK28 วิศวกรรม

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

นาย

วิทยา

อยู่สุข

นักปฏิบตั ิงานวิจัย

นางสาว

ประภา

คงปัญญา

เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม

นักวิชาการผังเมือง

นาย

กิติศักดิ์

วิทยาโกมลเลิศ

กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพผังเมือง สถาปัตย์
MK28 วิศวกรรม

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (สผท.)

ที่ปรึกษาสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

นาย

ภราดร

ธัญญาพันธุ์

กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพผังเมือง สถาปัตย์
MK28 วิศวกรรม

สมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย

MK29 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ

สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศ
ไทย
กรรมการบริหาร
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิมพ์ณัฐชยา

สัจจาศิลป์

Code

กลุ่มเครือข่าย

MK29 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ
MK29 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ
MK29 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ
MK29 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ
MK29 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ
MK29 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ
MK29 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ
MK29 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ

ชื่อองค์กร
สภาผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สววท.)

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

สมาชิก

นาง

ราตรี

สุทธิสารากร

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุทวี เี สรี

เลขาธิการ

นาย

คณาโชค

ตามจิตเจริญ

สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ไทย
(สนวท.)

นายกสมาคมฯ

นาย

คณาวุฒิ

กันทพลหาญ

นาย

เสริม

พงษ์สุทธิ์

สมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาค
ประชาชน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
(สนพท.)
กรรมการเครือข่าย
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุทอ้ งถิ่นไทย

MK29 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ
MK30 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิชาการด้านสื่อ

สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)

MK30 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิชาการด้านสื่อ

มูลนิธสี ื่อมวลชนศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK31 สังคมศาสตร์ และประชากรศาสตร์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK31 สังคมศาสตร์ และประชากรศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK31 สังคมศาสตร์ และประชากรศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ผศ.พ.ต.หญิง ดร.
พนมพร

พุ่มจันทร์

Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK31 สังคมศาสตร์ และประชากรศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK31 สังคมศาสตร์ และประชากรศาสตร์

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK31 สังคมศาสตร์ และประชากรศาสตร์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยผสาสตราจารย์

นางสาว

สุชาดา

ทวีสิทธิ์

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK32 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์

ผศ.ดร.

ดุษฎี

หมื่นห่อ

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK32 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.

นางสาว

จารุวรรณ

วงค์ทะเนตร

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK32 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้าแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK32 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK32 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK32 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม

รศ.ดร

วินัย

วีระวัฒนานนท์

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK33 รัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.

ดารงศักดิ์

จันโททัย

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชานาญการ

นาง

เกศนภา

จึงดารงกิจ

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
MK33 รัฐศาสตร์
MK34 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพครู

เครือข่ายคณะรัฐศาสตร์ภาคใต้
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.)
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

กลุ่มเครือข่ายอธิการบดี มหาวิทยาลัย
MK35 ราชภัฎแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่ง
ประเทศไทย

กลุ่มเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
MK36 ประเทศไทย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

กลุ่มเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี
MK37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล

กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษา สังกัด
MK38 กระทรวงสาธารณสุข

ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ตาแหน่ง

กลุ่มเครือข่ายสมาคมสถาบันการศึกษา สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่ง
ขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออก ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.ประเทศ
ไทย)
MK39 เฉียงใต้
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
MK40 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

นางสาว

ปารดา

ศราธพันธุ์

MK41 เครือข่ายวิชาการ 1
MK41 เครือข่ายวิชาการ 1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รักษาการแทนรองอธิการบดี

นาย

ชัช

พชรธรรมกุล

MK42 เครือข่ายวิชาการ 2
MK42 เครือข่ายวิชาการ 2

มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวหน้างานบริการปฐมภูมิ

นางสาว

สมศรี

คาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภฎพิบลู ย์สงคราม

อาจารย์

นางสาว

ธัญณ์ณภัทร์

เจริญพานิช

MK43 เครือข่ายวิชาการ 3

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

พ.ต.ต.หญิง ดร.คัติยา

MK43 เครือข่ายวิชาการ 3
MK44 เครือข่ายวิชาการ 4
MK44 เครือข่ายวิชาการ 4

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
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อีวาโนวิช

Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

MK45 เครือข่ายวิชาการ 5
MK45 เครือข่ายวิชาการ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง

MK46 เครือข่ายวิชาการ 6
MK46 เครือข่ายวิชาการ 6

มหาวิทยาลัยบูรพา

MK47 เครือข่ายวิชาการ 7
MK47 เครือข่ายวิชาการ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

MK48 เครือข่ายวิชาการ 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

MK48 เครือข่ายวิชาการ 8
MK49 เครือข่ายวิชาการ 9

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

เจ้าหน้าที๋ปฏิบตั ิงานพยาบาล

นางสาว

รวีวรรณ

อนันโท

อาจารย์

นาง

วิริยะ

มหิกุล

นางสาว

สถาพร

ดียิ่ง

นาย

สราวุฒิ

ดาแก้ว

ดร.

สมศักดิ์

อาภาศรีทองสกุล

หัวหนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นางสาว

ปิยพร

แผ้วชานาญ

รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

นาย

ทิวากรณ์

ราชูธร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม

นายแพทย์

วีระวัฒน์

พันธ์ครุฑ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
รองผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(พังโคน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

MK49 เครือข่ายวิชาการ 9
MK50 เครือข่ายวิชาการ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏวงษ์ชวลิตกุล

MK50 เครือข่ายวิชาการ 10
MK51 เครือข่ายวิชาการ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

MK51 เครือข่ายวิชาการ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

นาง

จิราพร

วัฒนศรีสิน

MK52 เครือข่ายวิชาการ 12
MK52 เครือข่ายวิชาการ 12

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
นักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต

นางสาว

จิรภา

คงเขียว

เชาวลักษณ์

ฤทธิสรไกร

MK53 เครือข่ายวิชาการ 13
MK53 เครือข่ายวิชาการ 13

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นาง
ผู้อานวยการ
นาง

วิกานดา

เจียมสุข

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หัวหน้าแผนก

ธนิชฌา

ปรักกโมดม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
MP01 มั่นคงของมนุษย์

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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นาง

Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
MP01 มั่นคงของมนุษย์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
MP01 มั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
MP01 มั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
MP01 มั่นคงของมนุษย์

กรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
MP01 มั่นคงของมนุษย์
MP02 กระทรวงศึกษาธิการ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ตาแหน่ง

ชื่อ

นามสกุล

นางสาว

ศรีสัจจา

เนียมสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ

นางสาว

พิชญาภา

เจนนุวตั ร

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

นาย

ตฤณ

ศรีวงศ์

นางสาว

สายรุ้ง

แสงแจ้ง

อัจนา

สุขกล่า

นาย

ณัฐวุฒิ

แก้วมโน

นางสาว

ณัฐนรี

ศิริรัตน์

นาย

วงศกร

พงษ์ภกั ดี

นาง

มลธีรา

ช้างแก้ว

นาง

พรทิพย์

ไชยวัฒน์

นางสาว

สาริยา

ศรีเชื้อ

นาย

กิตติพงษ์

เกิดฤทธิ์

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

MP02 กระทรวงศึกษาธิการ
MP02 กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

MP02 กระทรวงศึกษาธิการ
MP02 กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

MP02 กระทรวงศึกษาธิการ
MP03 กระทรวงมหาดไทย

คานาหน้า

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

นักวิชาการศึกษา

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

MP03 กระทรวงมหาดไทย
MP03 กระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

MP03 กระทรวงมหาดไทย
MP03 กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

MP03 กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมการปกครอง
ผู้อานวยการหน่วยงานส่งเสริมผู้นาชุมชน

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

MP04 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
MP05 ประเทศไทย

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่ง
MP06 ประเทศไทย

สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย

นาง

ปริมพร

อ่าพันธุ์

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

นางสาว

ปุณิกา

จันเทวี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
MP07 (กทม.)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
เมืองพัทยา
MP08 (พัทยา)
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
MP09 กระทรวงคมนาคม
MP09 กระทรวงคมนาคม
MP09 กระทรวงคมนาคม

กรมเจ้าท่า

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

นาย

ประเสริฐ

ฉัตรไชยพฤกษ์

กรมการขนส่งทางบก

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

นางสาว

รุ่งรัชนี

ฉัตรทอง

MP09 กระทรวงคมนาคม
MP09 กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นางสาว

ลีลยา

จักขุจันทร์

MP09 กระทรวงคมนาคม
MP10 กระทรวงสาธารณสุข

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

MP11 องค์การเภสัชกรรม
MP12 กรมการแพทย์

องค์การเภสัชกรรม

คุณ

ปินัทธา

สิทธิพงษ์พานิช

ผู้อานวยการ

นาย

วีรวุฒิ

อิ่มสาราญ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
MP13 การแพทย์ทางเลือก
MP14 กรมสุขภาพจิต

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

MP15 กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ

นางสาว

จุไรรัตน์

ช่วงไชยยะ

กรมทางหลวงชนบท
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์

กรมสุขภาพจิต
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

MP16 กรมอนามัย
MP17 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมอนามัย

MP18 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
MP19 คณะกรรมการอาหารและยา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
MP20 (สปสช.)

ตาแหน่ง

นามสกุล

นางสาว

รดีพร

สุขอรุณ

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

นางสาว

บงกชเกษ

อินทชัย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

MP22 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
MP25 สหกรณ์
MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
พิเศษ

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้อานวยการสานักสนับสนุนการพัฒนา
(สสส.)
ระบบสุขภาพ
MP21 สุขภาพ (สสส.)

MP23 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
MP24 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

คานาหน้า

แพทย์หญิง ขจีรัตน์

ผู้ชานาญการงานประสานการแพทย์ฉุกเฉิน นางสาว

ปรักเอโก

สุพชิ ญา

ศีลสารรุ่งเรือง

สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นักสืบสวนสอบสวนชานาญการ

นาย

ภูมินทร์

เล็กมณี

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

นางสาว

สมจิตร

จันทร์เพ็ญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ

นาย

รุจ

เกษตรสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

นาง

สตตบงกช

กล่าศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

นาย

ไพศาล

ดุลยพัชร์

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว

MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

นาย

พิชิตการณ์

ธนะพิงค์พงษ์

สานักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

นางสาว

ณิชาภา

สุวรรณภาพ

กรมปศุสัตว์
กรมวิชาการเกษตร
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ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

นางสาว

ฐิติพร

อนุชาตานนท์

กรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

นางสาว

สุตาภา

ทองสมจิต

เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน

นางสาว

สมาพร

บุญช่วย

MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรกรรมและอาหาร
แห่งชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
MP27 สิ่งแวดล้อม

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
MP27 สิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
MP27 สิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

นางสาว

สุภสั สร

ทาดี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
MP27 สิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้าบาดาล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

นางสาว

ธชชธรรม์

หมอนทอง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
MP27 สิ่งแวดล้อม

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นางสาว

สุภาวินี

นิลเขต

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
MP27 สิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
MP27 สิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้า

นักวิทยาศาสตร์

นางสาว

สมสงวน

ชมสุวรรณ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
MP27 สิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

นาง

ชนัดดา

อนูปกิจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
MP27 สิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาว

กนกวรรณ

คาแก้ว
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
MP27 สิ่งแวดล้อม
MP28 กระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ

นางสาว

มุทาทิพย์

รอดทิม

MP28 กระทรวงอุตสาหกรรม
MP28 กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นักวิชาการอุตสาหกรรม

นาย

เอกมงคล

เมืองงาม

MP28 กระทรวงอุตสาหกรรม
MP28 กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาว

รัฐพร

อินทร์จันทร์

MP28 กระทรวงอุตสาหกรรม
MP29 กระทรวงแรงงาน

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

MP29 กระทรวงแรงงาน
MP29 กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

MP29 กระทรวงแรงงาน
MP29 กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นักวิชาการแรงงานชานาญการ

นางสาว

อุมาพร

ครองสกุลสุข

นางสาว

นิสาชล

มโหทาน

MP30 กระทรวงยุติธรรม
MP30 กระทรวงยุติธรรม

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมควบคุมประพฤติ

พนักงานคุมประพฤติชานาญการ

นาง

พิชชาวีร์

ปัจฉิมานนท์

MP30 กระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

นางสาว

น้าฝน

ผ่านภพ

MP30 กระทรวงยุติธรรม

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตในภาครัฐ

นักวิชาการยุติธรรมชานาญการพิเศษ

นางสาว

ภัทรา

เสริมทรัพย์

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

นาย

พรภณ

พงษ์เพชร

กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ

เจ้าหน้าที่คดีพเิ ศษ ปฏิบตั ิการ

นาย

อนันต์

เกตุววิ ฒ
ั น์

นาย

วสุรัฐ

สุเมธาพันธุ์

นางสาว

พนิดา

วงศ์ศิริรังษี

MP30 กระทรวงยุติธรรม
MP30 กระทรวงยุติธรรม
MP30 กระทรวงยุติธรรม
MP30 กระทรวงยุติธรรม

คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สานักงานประกันสังคม

สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์
กรมราชฑัณท์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
Page 36

Code

กลุ่มเครือข่าย

MP30 กระทรวงยุติธรรม

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบตั ิการ

นาย

จิรพล

อ่อนอุระ

MP31 องค์กรฝ่ายตุลาการหรือองค์กรศาล
MP31 องค์กรฝ่ายตุลาการหรือองค์กรศาล

สานักงานศาลปกครอง

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่ม
สวัสดิการ

นางสาว

อังคณา

รื่นพิทกั ษ์

MP31 องค์กรฝ่ายตุลาการหรือองค์กรศาล
MP32 สถาบันพระปกเกล้า

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นาย

เชาวนะ

ไตรมาศ

สถาบันพระปกเกล้า

นักวิชาการ

นางสาว

มนัสนันท์

เอกฉัตร

สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบตั ิการ

นาย

จรรยา

แผนสมบูรณ์

นาย

อนุสรณ์

เกื้อทิพย์วทิ ยา

นางสาว

ฐิติมา

งามประเสริฐ

นางสาว

สินีนาฏ

พิมพ์โพธิ์

ผู้เชี่ยวชาญเเฉพาะด้านสิทธิบตั ร

นางสาว

สุลักษณา

สุนทรวิภาต

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

นางสาว

มลฤดี

ทรงปัญญา

สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
MP33 แห่งชาติ
MP34 กระทรวงพาณิชย์

สานักงานศาลยุติธรรม

สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

MP34 กระทรวงพาณิชย์
MP34 กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

MP34 กระทรวงพาณิชย์
MP34 กระทรวงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

MP34 กระทรวงพาณิชย์
MP35 กระทรวงการคลัง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

MP35 กระทรวงการคลัง
MP35 กระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

MP35 กระทรวงการคลัง
MP35 กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

MP35 กระทรวงการคลัง
MP35 กระทรวงการคลัง

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

MP35 กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตั ิการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

MP36 สานักงบประมาณ
MP36 สานักงบประมาณ

สานักงบประมาณ

MP36 สานักงบประมาณ
MP37 กระทรวงการต่างประเทศ

สานักอานวยการ สานักงบประมาณ

MP37 กระทรวงการต่างประเทศ
MP37 กระทรวงการต่างประเทศ

กรมองค์การระหว่างประเทศ

MP37 กระทรวงการต่างประเทศ
MP38 กระทรวงวัฒนธรรม

กรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

นักการทูตชานาญการ

นางสาว

ศุกรวรรณ

คุ้มรุ่งโรจน์

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นีกวิชาการวัฒนธรรมปฏิบตั ิการ

นาย

ธรรมทรรศน์

ภักดี

MP38 กระทรวงวัฒนธรรม
MP38 กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

MP38 กระทรวงวัฒนธรรม
MP38 กระทรวงวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผู้เชี่ยด้านภูมิปญ
ั ญา

นาย

สาโรจน์

เล้าเจริญสมบัติ

MP39 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
MP39 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้อานวยการสานักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสาว

วนิดา

พันธ์สอาด

MP39 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
MP40 องค์กรด้านสื่อสารมวลชนของรัฐ

กรมพลศึกษา

นักพัฒนาการกีฬาชานาญการพเิ ศษ

นางสาว

ฉัตรดาว

อนุกูลประชา

กรมประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

นางสาว

กรกมล

เนียมละมุน

MP40 องค์กรด้านสื่อสารมวลชนของรัฐ

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ีช่อง 9 อสมท.

นาง

เมตตา

ปรีชากล

MP40 องค์กรด้านสื่อสารมวลชนของรัฐ
MP41 องค์การมหาชน
MP41 องค์การมหาชน

สานักนโยบายและแผนงบประมาณ
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กรมศิลปากร
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (Thai PBS)
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
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ชื่อองค์กร

MP41 องค์การมหาชน
MP41 องค์การมหาชน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

MP41 องค์การมหาชน
MP42 องค์การอิสระในกากับฝ่ายบริหาร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
การธนาคารแห่งประเทศไทย

MP42 องค์การอิสระในกากับฝ่ายบริหาร

สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย

นางสาว

ดาเนตร

วันทนีย์

MP42 องค์การอิสระในกากับฝ่ายบริหาร

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)
รักษาการผู้อานวยการส่วน

นางสาว

กนิษฐ์กานต์

พรหมราษฎร์

พจน์

เอมพันธุ์

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ผู้อานวยการสานักงานแพทย์ สานักงาน
สนับสนุน สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลตรี

MP43 กระทรวงกลาโหม
MP43 กระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

นายทหารเวชกรรมป้องกัน กองเวชกรรม
ป้องกัน

นาวาโทหญิง ลักขณา

ศรีทองพิมพ์

กองทัพบก

หัวหน้าแผนกส่งเสริมสุขภาพ

พ.ท.หญิง

มงคลศิลป์

MP43 กระทรวงกลาโหม
MP43 กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

ประจากรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาเอกหญิง สุมานา

กองทัพอากาศ

ผู้อานวยการกองตรวจโรคผู้ตรวจป่วยนอก นาวาอากาศเอกหญิ
นวภรณ์
ง

ออรุ่งโรจน์

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
MP44 สังคมแห่งชาติ (สศช.)
MP45 สานักนายกรัฐมนตรี

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.)

MP45 สานักนายกรัฐมนตรี
MP45 สานักนายกรัฐมนตรี

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบตั ิ

สามารถ

MP43 กระทรวงกลาโหม

กนกพรรณ

วะสีนนท์

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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นาง

รัตนา

Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

MP45 สานักนายกรัฐมนตรี
MP45 สานักนายกรัฐมนตรี

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

MP45 สานักนายกรัฐมนตรี

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

MP46 กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MP46 กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
นาย

สิปป์บวร

แก้วงาม

สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

นางสาว

รัตนา

จรูญศักดิ์สิทธิ์

สานักงานสถิติแห่งชาติ

นักวิชาการสถิติชานาญการ

นาย

อภิชาติ

ธัญญาหาร

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

นาย

ธีระศักดิ์

จรัสศรีวสิ ิษฐ์

MP46 กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
MP47 วิจัยและนวัตกรรม
MP48 กระทรวงพลังงาน

สานักงานปลัดกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

MP48 กระทรวงพลังงาน
MP48 กระทรวงพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

MP48 กระทรวงพลังงาน
MP48 กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

MP49 รัฐวิสาหกิจ1
MP49 รัฐวิสาหกิจ1

โรงงานยาสูบ

พยาบาลประจาฝ่าย

นางสาว

จิตภินันท์

วัฒนาธนะภิรมย์

องค์การสุรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

นาย

อานนท์

โพธิกนิษฐ์

MP49 รัฐวิสาหกิจ1
MP49 รัฐวิสาหกิจ1

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รองผู้อานวยการฝ่ายบริการการตลาด

นาย

ฉัตรชัย

ชินคา

MP49 รัฐวิสาหกิจ1
MP50 รัฐวิสาหกิจ2

การกีฬาแห่งประเทศไทย

MP50 รัฐวิสาหกิจ2
MP50 รัฐวิสาหกิจ2

องค์การจัดการน้าเสีย
ผอ.กองพัฒนาชุมชนสัมพันธ์

นางสาว

จันทร์ธร

ศรีธญ
ั รัตน์

กรมธุรกิจพลังงาน
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

MP50 รัฐวิสาหกิจ2
MP50 รัฐวิสาหกิจ2

การเคหะแห่งชาติ

ผู้อานวยการกองแผนงานและมาตรฐาน
การบริหารชุมชน

การประปาส่วนภูมิภาค

พยาบาล5

นางสาว

กรรธ์ญาณัฐษ์

จิตจักร์

MP50 รัฐวิสาหกิจ2
MP51 สานักงานตารวจแห่งชาติ

การประปานครหลวง

นักบริหารงาน

นาง

วราภรณ์

ธรรมกุล

สานักงานตารวจแห่งชาติ

เภสัชกร สบ5 กลุ่มงานเภสัชกรรม

พ.ต.อ.หญิง มณีรัตน์

ด่านวรรณพงศ์

MP51 สานักงานตารวจแห่งชาติ
MP51 สานักงานตารวจแห่งชาติ

กองบัญชาการตารวจนครบาล

ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.2

พ.ต.อ.

เรวัตร

จิตรเอื้อ

ั ญัติ
MP52 องค์กรและกลไกในกากับฝ่ายนิติบญ
ั ญัติ
MP52 องค์กรและกลไกในกากับฝ่ายนิติบญ

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นิติกร

นาง

พิมพ์รวีย์

สุจินดาวัฒน์

สุรศักดิ์

คุณขยัน

มุ่งหมาย

ซื่อตรง

นางสาว

สมฤทัย

ชุนสุดา

กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

ั ญัติ
MP52 องค์กรและกลไกในกากับฝ่ายนิติบญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ

องค์กรอิสระและองค์กรที่ตั้งขึ้นตาม
MP53 รัฐธรรมนูญ

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

องค์กรอิสระและองค์กรที่ตั้งขึ้นตาม
MP53 รัฐธรรมนูญ

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

องค์กรอิสระและองค์กรที่ตั้งขึ้นตาม
MP53 รัฐธรรมนูญ

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

องค์กรอิสระและองค์กรที่ตั้งขึ้นตาม
MP53 รัฐธรรมนูญ

สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

องค์กรอิสระและองค์กรที่ตั้งขึ้นตาม
MP53 รัฐธรรมนูญ

สานักงานอัยการสูงสุด

สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
MP54 โทรคมนาคม

สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

นักบริหารทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ นาย

นางสาว
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
MP55 กลุ่มเครือข่ายองค์กร พ.ร.บ.เฉพาะอื่น ๆ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

นางสาว

จีรารักษ์

โสกัณทัต

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นาย

บัญญัติ

เจตนจันทร์

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
MP55 กลุ่มเครือข่ายองค์กร พ.ร.บ.เฉพาะอื่น ๆ ย่อม (สสว.)
MP55 กลุ่มเครือข่ายองค์กร พ.ร.บ.เฉพาะอื่น ๆ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
MP56 พรรคการเมือง
MP56 พรรคการเมือง

พรรคประชาธิปไตยใหม่

MP56 พรรคการเมือง
MP56 พรรคการเมือง

พรรคชาติไทยพัฒนา
พรรคชาติพฒ
ั นา

โฆษกพรรคชาติพฒ
ั นา

นางสาว

เยาวภา

บุรพลชัย

MP56 พรรคการเมือง
MP56 พรรคการเมือง

พรรคพลเมืองไทย

เหรัญญิกพรรค

นาย

พิพฒ
ั น์

ธรรมสิทธิ์

MP56 พรรคการเมือง
MS01 กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ 1

พรรคเสรีรวมไทย

MS02 กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ 2

สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

นางสาว

กัลยาณี

ดุรงค์เดช

MS02 กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ 2
MS02 กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ 2

พรรคประชาธิปตั ย์

พรรคพลประชาชาติ
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ
สานักงานประสานงานสนับสนุนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย
(สป.สว)
สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย

MS03 กลุ่มเครือข่ายสตรี 1
MS04 กลุ่มเครือข่ายสตรี 2

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

MS04 กลุ่มเครือข่ายสตรี 2
MS04 กลุ่มเครือข่ายสตรี 2

สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย

มูลนิธสิ ร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
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Code

กลุ่มเครือข่าย

MS05 กลุ่มเครือข่ายสตรี 3
MS06 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 1
MS06 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 1
MS06 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 1
MS06 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 1
MS06 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 1
MS06 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 1

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

ชื่อ

นามสกุล

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ
ไทย)
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

นาย

ธวัชชัย

กูลหลัก

นาย

วัชรา

ค้าขาย

นาย

ศราวุธ

ปาติง

ผู้ประสานงานกับ IFMSA

นางสาว

นริศา

ลิมปภาสวัต

สานักข่าวเด็กและเยาวชน
ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อ
ชีวติ และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มเยาวชน Black box
ชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทา
คุณประโยชน์ต่อเยาวชน

รองประธานชมรม

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

MS07 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 2

สหพันธ์นิสิตนักศึกษากายภาพบาบัดแห่งประเทศ
ไทย (สนกท.)
ที่ปรึกษา

MS07 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 2

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.)

MS07 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 2
MS07 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน 2

คานาหน้า

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่ง
ประเทศไทย (IFMSA)
กลุ่มนิสิตนักศึกษารัฐศาสตร์

กลุ่มเครือข่ายผู้ทางานด้านเด็กและ
MS08 เยาวชน 1

มูลนิธเิ กียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา

กลุ่มเครือข่ายผู้ทางานด้านเด็กและ
MS08 เยาวชน 1

มูลนิธเิ ครือข่ายครอบครัว

ผู้ประสานงาน

นางสาว

พัชราวรรณ

จันทร์ฝอย

กลุ่มเครือข่ายผู้ทางานด้านเด็กและ
MS08 เยาวชน 1

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านสิรินธร

พยาบาล

นางสาว

นันท์นภัส

ชูวงศ์
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

กลุ่มเครือข่ายผู้ทางานด้านเด็กและ
MS08 เยาวชน 1

มูลนิธเิ พื่อเยาวชนชนบท

กลุ่มเครือข่ายผู้ทางานด้านเด็กและ
MS08 เยาวชน 1

นายกสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย

กลุ่มเครือข่ายผู้ทางานด้านเด็กและ
MS08 เยาวชน 1

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี

กลุ่มเครือข่ายผู้ทางานด้านเด็กและ
MS09 เยาวชน 2

สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ

กลุ่มเครือข่ายผู้ทางานด้านเด็กและ
MS09 เยาวชน 2

เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กลุ่มเครือข่ายผู้ทางานด้านเด็กและ
MS09 เยาวชน 2

มูลนิธวิ ายไอวาย (why i why Foundation)

กลุ่มเครือข่ายผู้ทางานด้านเด็กและ
MS09 เยาวชน 2

พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ ของ
สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี

กลุ่มเครือข่ายผู้ทางานด้านเด็กและ
MS09 เยาวชน 2

มูลนิธเิ พื่อการพัฒนาเด็ก

กลุ่มเครือข่ายผู้ทางานด้านเด็กและ
MS09 เยาวชน 2
MS10 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ 1

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

รักษาการตาแหน่งผู้อานวยการสมาคมฯ

นาย

สมเจตน์

ศรีกนก

นายกสมาคม

นาง

กรแก้ว

วิริยะวัฒนา

นาย

วิเชียร

หัสถาดล

นาย

ดุสิต

สมันเลาะ

มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิ์วงศ์
คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ

MS10 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ 1
MS10 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ 1

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

MS10 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ 1

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย)

อุปนายก

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

Page 44

Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

MS10 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ 1
MS10 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ 1

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปญ
ั ญาแห่งประเทศไทย กรรมการ

นาง

สุจิตรา

ศรีสุโร

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

นายกสมาคม

นาง

นุชจารี

คล้ายสุวรรณ

MS11 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ 2
MS11 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ 2

มูลนิธอิ อทิสติกไทย
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางสาว

จุฑามาศ

ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

MS11 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ 2

สานักงานองค์การคนพิการสากลประจาภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกิ

MS11 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ 2

ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการกรุงเทพมหานคร

กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือ
MS12 ดาเนินการเพื่อคนพิการ 1

มูลนิธคิ อลฟิลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือ
MS12 ดาเนินการเพื่อคนพิการ 1

มูลนิธชิ ่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์

กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือ
MS12 ดาเนินการเพื่อคนพิการ 1

มูลนิธชิ ่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชินูปถัมป์
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

ดร.

ประนอม

รอดคาดี

กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือ
MS12 ดาเนินการเพื่อคนพิการ 1

มูลนิธพิ ฒ
ั นาคนพิการไทย

เจ้าหน้าที่มูลนิธพิ มั นาคนพิการไทย

นาย

ประเสริฐ

เพียรดี

กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือ
MS12 ดาเนินการเพื่อคนพิการ 1

มูลนิธอิ นุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือ
MS13 ดาเนินการเพื่อคนพิการ 2

มูลนิธอิ นุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์

กรรมการ

นางสาว

อินทรามาตี้

โจคานิ
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือ
MS13 ดาเนินการเพื่อคนพิการ 2

สมาคมผู้ปกครองบุคคลที่บกพร่องทางสติปญ
ั ญา

กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือ
MS13 ดาเนินการเพื่อคนพิการ 2

สภาสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือ
MS13 ดาเนินการเพื่อคนพิการ 2

สภาศูนย์การดารงชีวติ อิสระของคนพิการประเทศ
ไทย

กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือ
MS13 ดาเนินการเพื่อคนพิการ 2

สมาคมสายใยครอบครัว

กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือ
MS13 ดาเนินการเพื่อคนพิการ 2
MS14 กลุ่มเครือข่ายแรงงาน 1

นางสาว

ชื่อ

นามสกุล

โชติกเสถียร

จันทนา

เอกเอื้อมณี

นาง

มาลินี

บุญศักดิ์

นาง

ยงค์

ฉิมพลี

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาขบวนชนเผ่า
ไทยภูเขาในประเทศไทย(ศวท.)
พืน้ เมืองในประเทศไทย

นาง

นิตยา

เอียการนา

บ้านพลังเด็กและครอบครัว

หัวหน้าโครงการ

นาย

กฤติพงศ์

จูเปาะ

เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น

เจ้าหน้าที่

นางสาว

สุภาภรณ์

จรูญรัตติกุล

มูลนิธโิ รงพยาบาลศรีธญ
ั ญา
มูลนิธเิ พื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

MS14 กลุ่มเครือข่ายแรงงาน 1
MS14 กลุ่มเครือข่ายแรงงาน 1

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ)

MS15 กลุ่มเครือข่ายแรงงาน 2
MS15 กลุ่มเครือข่ายแรงงาน 2

สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)

MS16 กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ

มูลนิธพิ นั ธกิจไทย-อาข่า

MS16 กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ

เจ้าหน้าที่

คานาหน้า

สุธาสินี

สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ปว่ ยจากการทางานและ
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

MS16 กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ
MS16 กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ

ตาแหน่ง

เหรัญญิก

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

MS16 กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ
MS16 กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรและเครือข่าย

เครือข่ายชาวเลเมอแกน

เลขา/ธุรการ

นางสาว

วารีรัตน์

คงแป้น

MS16 กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ

เครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการเครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมือง นางสาว

คะติมะ

หลี่จ๊ะ

MS16 กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ

มูลนิธเิ พื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่า
พื้นเมืองแห่งเอเชีย

องค์กรสมาชิก

นาย

ไวยิ่ง

ทองบือ

นาย

เกรียงไกร

ชีช่วง

MS17 กลุ่มเครือข่ายนักกฎหมาย
MS17 กลุ่มเครือข่ายนักกฎหมาย

สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารฯ

นาง

อนงค์นาฏ

อ่าพันธุ์

สภาทนายความ

อุปนาฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

นาย

วิทยา

ทองกุ้ง

MS17 กลุ่มเครือข่ายนักกฎหมาย
MS18 กลุ่มเครือข่ายด้านการเมือง

เนติบณ
ั ฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิ 14 ตุลา

กรรมการ

นาย

บุญแทน

ตันสุเทพวีรวงศ์

MS18 กลุ่มเครือข่ายด้านการเมือง
MS19 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน

สมาคมรัฐธรรมนูธเพื่อประชาธิปไตย

นายกสมาคม

นาย

ชาตวิทย์

มงคลแสน

MS19 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน
MS19 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
รองผู้อานวยการสานักงาน

นาย

เทวินทร์

สิทธิน์ ้อย

MS19 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน

สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต

MS19 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน

สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศ
ไทย

MS20 กลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหาร

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
แห่งประเทศไทย

MS20 กลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหาร

เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยื่นเพื่อความมั่นคงสุขภาวะ

มูลนิธเิ กษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

MS20 กลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหาร
MS21 กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 1

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

MS21 กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 1
MS21 กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 1

มูลนิธใิ บไม้สีเขียว

MS22 กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 2
MS22 กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 2

มูลนิธเิ ครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก

MS22 กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 2
MS22 กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 2

สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม

MS22 กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 2
MS22 กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 2

สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

MS23 กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 3
MS24 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ 1

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ

นาย

โสวัจ

อาทรเมทนี

ผู้ช่วยงานด้านสารสนเทศ

นางสาว

จรัสศรี

แสงงาม

คณะกรรมการ

นางสาว

หฤทชญา

นับแสง

ที่ปรึกษา

นายแพทย์

สุรพจน์

สุวรรณพานิช

ทนพญ.

วรรณสุรางค์

ภัทรเพชรศิริ

นาย

จรุง

เชื้อจินดา

นาง

ศศิวณ
ั ย์

ศรีพรหม

มูลนิธชิ ีววิถี
มูลนิธพิ ลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
มูลนิธสิ ืบนาคะเสถียร
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธพิ ลังที่ยั่งยืน
เครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บา้ น (ทสม.)
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

MS25 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ 2
MS25 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ 2

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ผู้จัดการ

MS25 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ 2
MS26 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ 3

สมาคมผู้วจิ ัยและผลิตเภสัชภัณฑ์

MS27 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจร่วมภาคเอกชน
MS28 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจการเงิน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

MS28 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจการเงิน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

MS29 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยว

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ
สมาคมในสังกัด

สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบนั
สมาคมร้านขายยา
สมาคมประกันชีวติ ไทย

ผู้ช่วยประธาน
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

กลุ่มเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรม และ
MS30 อื่น ๆ

สมาคมผู้ผลิตน้าตาลและชีวพลังงานไทย

กลุ่มเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรม และ
MS30 อื่น ๆ

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

กลุ่มเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรม และ
MS30 อื่น ๆ
MS31 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 1

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

สมาคมผู้ประกอบการอาหาร
มูลนิธสิ ถาบันการเดินและการจักรยานไทย

MS31 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 1
MS31 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 1

สมาคมกีฬาวูด้ บอลอาวุโสไทย

เหรัญญิก

นาง

กสิณา

สริจันทร์

สมาคมพัฒนาทักษะการกีฬา

กรรมการ

นางสาว

บงกช

จงกิตติพงศ์

MS32 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 2
MS32 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 2

สานักงานเครือข่ายลดอุบตั ิเหตุ

ผู้อานวยการ

นาย

พรหมมินทร์

กัณธิยะ

MS33 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 3
MS33 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 3

สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ศูนย์วจิ ัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
(ศจย.)
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

MS34 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม
MS34 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม

มูลนิธสิ าธารณสุขกับการพัฒนา

MS34 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม
MS34 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม

มูลนิธหิ มอชาวบ้าน

เลขาธิการ

ผศ.

เนตรนภา

ขุมทอง

สมาคมพัฒนามนุษย์และสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

นางสาว

วิภาวดี

วรพิทกั ษานนท์

MS34 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม

สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย

นาย

สุพร

เกิดสว่าง

กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
MS35 ส่วนกลาง

สมาคมการอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคมไทย

กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
MS35 ส่วนกลาง

สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพเพื่อสังคม

นาง

วิศัลย์สิริ

ต้นตระกูล

มูลนิธสิ ุขภาพไทย

Page 49

Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
MS35 ส่วนกลาง

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขนครบาล

กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
MS35 ส่วนกลาง

กลุ่มสตรีมุสลิมอาสาสมัคร

กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
MS36 ส่วนภูมิภาค

สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขภาคเหนือ

กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
MS36 ส่วนภูมิภาค

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขภาคใต้

กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
MS36 ส่วนภูมิภาค

สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขภาคกลางเพื่อสังคม

กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
MS36 ส่วนภูมิภาค

สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

นางสาว

นฤชา

ตันตระกูล

นางสาว

สายชล

รัตนติวสร้อย

กลุ่มเครือข่ายองค์กรที่ทางานด้านเอชไอวี
มูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์
MS37 และเอดส์
กลุ่มเครือข่ายองค์กรที่ทางานด้านเอชไอวี
มูลนิธริ ักษ์ไทย
MS37 และเอดส์
กลุ่มเครือข่ายองค์กรที่ทางานด้านเอชไอวี
มูลนิธเิ อดส์แห่งประเทศไทย
MS37 และเอดส์
กลุ่มเครือข่ายองค์กรที่ทางานด้านเอชไอวี
สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์
MS37 และเอดส์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

กลุ่มเครือข่ายองค์กรที่ทางานด้านเอชไอวี
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
MS37 และเอดส์
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Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

กลุ่มเครือข่ายองค์กรที่ทางานด้านเอชไอวี
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
MS37 และเอดส์
ชมรมเพื่อนโรคไต
MS38 กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้ปว่ ย
MS38 กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้ปว่ ย

เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์

กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
MS39 บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ศูนย์วชิ าการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
MS39 บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

มูลนิธเิ ภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
MS39 บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แผนงานศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
(กพย.)

กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
MS39 บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
MS40 กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไป

กลุ่มศึกษาปัญหายา

ชื่อ

นามสกุล

นาง

สาวิตรี

นาคฤทธิ์

กรรมการที่ปรึกษา

นางสาว

นิศากร

นิธมิ ุทรากุล

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

นาย

พิชิต

ไพศาลโอภาส

มูลนิธเิ พื่อผู้บริโภค

MS40 กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไป
MS40 กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไป

สมาคมพิทกั ษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

MS40 กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไป
MS40 กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไป

สมาคมสหพันธ์องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (สสอบ.)

MS41 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสังคม 1
MS41 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสังคม 1

มูลนิธกิ ารเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

MS41 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสังคม 1
MS41 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสังคม 1

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

MS42 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสังคม 2

คานาหน้า

สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย
กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
มูลนิธชิ ุมชนไท
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
(กป.อพช.)
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Code

กลุ่มเครือข่าย

MS43 กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวกับองค์กรชุมชน
MS43 กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวกับองค์กรชุมชน
MS43 กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวกับองค์กรชุมชน
MS43 กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวกับองค์กรชุมชน

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ที่ประชุมระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตาบล
คณะประสานงานองค์กรชุมชนชาติ
สหพันธ์พฒ
ั นาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ
(สอช.)
เครือข่ายแผนชีวติ ชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค

MS44 กลุ่มเครือข่ายศาสนา
MS44 กลุ่มเครือข่ายศาสนา

มูลนิธเิ ครือข่ายศาสนาเพื่อสังคม

MS44 กลุ่มเครือข่ายศาสนา
MS44 กลุ่มเครือข่ายศาสนา

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการผลประโยชน์

MS44 กลุ่มเครือข่ายศาสนา
MS44 กลุ่มเครือข่ายศาสนา

สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

MS44 กลุ่มเครือข่ายศาสนา
MS44 กลุ่มเครือข่ายศาสนา

มูลนิธเิ พื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

MS45 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร 1
MS45 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร 1

มูลนิธปิ อเต๊กตึ้ง

MS45 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร 1
MS45 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร 1

มูลนิธริ ่วมกตัญญู

MS45 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร 1
MS45 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร 1

มูลนิธอิ าสาสมัครเพื่อสังคม

MS46 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร 2

โครงการบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยนักวิจัย

เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

นาย

จานงค์

น่วมอิ่ม

ปาริชาติ

อินทุภตู ิ

ฮามีดะห์

เจะแต

มูลนิธสิ ังฆะเพื่อสังคม (ส.ฆ.ส.)
มูลนิธสิ ภาคริสตจักรในประเทศไทย
สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
มูลนิธเิ พื่อนช่วยเพื่อน
มูลนิธสิ ยามกัมมาจล
สภากาชาดไทย
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นางสาว

Code

กลุ่มเครือข่าย

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิ่นภาค
กลางและตะวันออก

เลขานุการประธานฯ

นางสาว

ศุภมาศ

แก้วบริสุทธิ์

MS47 กลุ่มเครือข่ายสื่อ 1

เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้

ประธานเครือข่ายบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ภาคใต้

นาย

กิตติ

วงศรัตนาวุธ

MS47 กลุ่มเครือข่ายสื่อ 1

เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17
จังหวัด
กรรมการสมาคม

นาย

อาทิตย์

แสงสว่าง

พันโท

พิสิษฐ์

ชาญเจริญ

นาง

กอบแก้ว

คุตตวัส

นาย

พรพิพฒ
ั น์

วัดอักษร

นาย

นพดล

โกสุม

นักวิชาการศึกษา

นางสาว

สุมาลี

นุ่นแก้ว

-

นาง

จินตนา

สมพงศ์

MS47 กลุ่มเครือข่ายสื่อ 1

MS47 กลุ่มเครือข่ายสื่อ 1
MS48 กลุ่มเครือข่ายสื่อ 2

เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน

ประธานเครือข่ายบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ภาคอีสาน

มูลนิธเิ พื่อการพัฒนาวิทยุชุมชนไทย

กรรมการ

MS48 กลุ่มเครือข่ายสื่อ 2
MS48 กลุ่มเครือข่ายสื่อ 2

สหพันธ์วทิ ยุชุมชนแห่งชาติ

MS48 กลุ่มเครือข่ายสื่อ 2
MS48 กลุ่มเครือข่ายสื่อ 2

เครือข่ายพันธมิตรสื่อสมัชชาสุขภาพ

ั ญาท้องถิ่น
MS49 กลุ่มเครือข่ายภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
MS49 กลุ่มเครือข่ายภูมิปญ

มูลนิธพิ ฒ
ั นาการแพทย์แผนไทย

MS50 กลุ่มเครือข่ายด้านการศึกษาทั่วไป
MS50 กลุ่มเครือข่ายด้านการศึกษาทั่วไป

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

MS51 กลุ่มเครือข่ายด้านการศึกษาทางเลือก
MS51 กลุ่มเครือข่ายด้านการศึกษาทางเลือก

สมาคมบ้านเรียนไทย

MS51 กลุ่มเครือข่ายด้านการศึกษาทางเลือก
MS51 กลุ่มเครือข่ายด้านการศึกษาทางเลือก

โรงเรียนหมู่บา้ นเด็ก มูลนิธเิ ด็ก

MS52 กลุ่มเครือข่ายศิลปินระดับภาค
MS52 กลุ่มเครือข่ายศิลปินระดับภาค

เครือข่ายศิลปินภาคเหนือ

สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
สภาสื่อภาคประชาชนอาเซียน
สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
สถาบันการศึกษาทางไกล
มูลนิธอิ ริยาภา
เครือข่ายศิลปินภาคใต้
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Code

กลุ่มเครือข่าย

MS52 กลุ่มเครือข่ายศิลปินระดับภาค

ชื่อองค์กร

ตาแหน่ง

เครือข่ายศิลปินล้านนา(ภาคเหนือ)

MS53 กลุ่มเครือข่ายองค์กรด้านศิลปะสร้างสรรค์ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
MS53 กลุ่มเครือข่ายองค์กรด้านศิลปะสร้างสรรค์ กลุ่มดนตรีพื้นบ้านอีสานหมอแคน
MS53 กลุ่มเครือข่ายองค์กรด้านศิลปะสร้างสรรค์ สโมสรนักเขียนภาคอีสาน
MS53 กลุ่มเครือข่ายองค์กรด้านศิลปะสร้างสรรค์ มหาวิชชาลัยพี้นบ้านศรีวชิ ัย
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คานาหน้า

ชื่อ

นามสกุล

