
ด่วนที่สุด 
 

 

ที่ สธ ๐๒34/ว 1245                                                          สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 9 
                529/2 ถนนจอมพล  
    อำเภอเมืองนครราชสีมา นม 30000 
 

                                                                  29  พฤศจิกายน  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big Rock) 
เขตสุขภาพท่ี 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๙   

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1. กำหนดการประชุมฯ                      จำนวน 1 ชุด 
                    2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ        จำนวน 1 ชุด 
 3. ใบจองห้องพัก โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่           จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 มีกำหนดจัดการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big Rock) เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพ่ือจัดทำ
แผนและกรอบระยะเวลาของการดำเนินงานตามประเด็นการปฏิรูป 5 Bick Rock และประเด็นสำคัญของเขตสุขภาพ 
บูรณาการ เชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.0๐ น. เป็นต้นไป ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอเชิญท่านและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมการประชุมฯ 
ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 
ทั้งนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป   

                                   ขอแสดงความนับถอื  

                                                                  

                            
 

                 (นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกลุ) 
                         สาธารณสุขนิเทศก์ 

                            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   
โทร. ๐ ๔๔๒๔ 5188 
โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ 4089 
ผู้ประสานงาน นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด โทร. ๐๘ ๙๙๑๒ ๔๐๘๒ 

ลิงกล์งทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ 



กำหนดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big Rock)  
เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.0๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุม 
โดย นพ.พงศเ์กษม ไข่มุกด์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 

09.30 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง การดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขของเขตสุขภาพท่ี 9 และข้อมูล
สำคัญของเขตสุขภาพท่ี 9 
โดย พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล     สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9  
                                            และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 9 

10.00 – 10.15 น. ชี้แจงกระบวนการ Workshop และการจัดทำใบงาน 
โดย นายวุฒิภาพ วรชัยเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 9 

10.15 – 12.30 น. แบ่งกลุ่ม เพ่ือจัดทำ Workshop  ตามประเด็น ดังนี้ 
    กลุ่มที่ ๑ PP & P Excellence  
                กลุ่มย่อย 1.1 งานโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
                กลุ่มย่อย 1.2 งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
                กลุ่มย่อย 1.3 งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
                กลุ่มย่อย 1.4 งานอนามัยแม่และเด็ก 
    กลุ่มที่ ๒ Service Excellence 
                กลุ่มย่อย 2.1 งานสุขภาพระบบปฐมภูมิ 
                กลุ่มย่อย 2.2 งานกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพร 
                กลุ่มย่อย 2.3 งานการจัดระบบบริการสุขภาพในเขต 
    กลุ่มที่ ๓ People Excellence 
                กลุ่มย่อย 3.1 ทบทวน HR blueprint 
                กลุ่มย่อย 3.2 แผนการบริหารตำแหน่งว่างและการเข้าสู่ตำแหน่งทีสู่งขึ้น 
                กลุ่มย่อย 3.3 แผนพัฒนากำลังคน เฉพาะงบอุดหนุนของเขต 
    กลุ่มที่ ๔ Governance Excellence 
                กลุม่ยอ่ย 4.1 งบลงทุน 
                กลุ่มย่อย 4.2 ดา้นการเงินการคลัง 
                กลุ่มย่อย 4.3 งานตรวจสอบภายใน 
                กลุ่มย่อย 4.4 งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ 
    กลุ่มที่ 5 โครงการ 30 บาท รักษาทุกที่  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



13.00 – 17.30 น. (ต่อ)แบ่งกลุ่ม เพื่อจัดทำ Workshop  ตามประเด็น ดังนี้ 
    กลุ่มที่ ๑ PP & P Excellence  
                กลุ่มย่อย 1.1 งานโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
                กลุ่มย่อย 1.2 งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
                กลุ่มย่อย 1.3 งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
                กลุ่มย่อย 1.4 งานอนามัยแม่และเด็ก 
    กลุ่มที่ ๒ Service Excellence 
                กลุ่มยอ่ย 2.1 งานสุขภาพระบบปฐมภูมิ 
                กลุ่มย่อย 2.2 งานกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพร 
                กลุ่มย่อย 2.3 งานการจัดระบบบริการสุขภาพในเขต 
    กลุ่มที่ ๓ People Excellence 
                กลุ่มย่อย 3.1 ทบทวน HR blueprint 
                กลุ่มย่อย 3.2 แผนการบริหารตำแหน่งว่างและการเข้าสู่ตำแหน่งทีสู่งขึ้น 
                กลุ่มย่อย 3.3 แผนพัฒนากำลังคน เฉพาะงบอุดหนุนของเขต 
    กลุ่มที่ ๔ Governance Excellence 
                กลุ่มย่อย 4.1 งบลงทุน 
                กลุ่มยอ่ย 4.2 ดา้นการเงินการคลัง 
                กลุ่มย่อย 4.3 งานตรวจสอบภายใน 
                กลุ่มย่อย 4.4 งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ 
    กลุ่มที่ 5 โครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ 

17.30 – 18.30 น. สรุปผลและจัดทำเอกสารการนำเสนอ 

18.30 เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น 

วันที ่8 ธันวาคม 2564 
09.00 – 12.00 น. นำเสนอผลการทำ Workshop   

    กลุ่มที่ ๑ PP & P Excellence  
                กลุ่มย่อย 1.1 งานโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
                กลุ่มย่อย 1.2 งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
                กลุ่มย่อย 1.3 งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
                กลุ่มย่อย 1.4 งานอนามัยแม่และเด็ก 
    กลุ่มที่ ๒ Service Excellence 
                กลุ่มย่อย 2.1 งานสุขภาพระบบปฐมภูมิ 
                กลุ่มย่อย 2.2 งานกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพร 
                กลุ่มย่อย 2.3 งานการจัดระบบบริการสุขภาพในเขต 
วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ  
โดย 1. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์            ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 
       2. พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล     สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 
                                                และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 



13.00 – 16.00 น. นำเสนอผลการทำ Workshop                   
    กลุ่มที่ ๓ People Excellence 
                กลุ่มย่อย 3.1 ทบทวน HR blueprint 
                กลุ่มย่อย 3.2 แผนการบริหารตำแหน่งว่างและการเข้าสู่ตำแหน่งทีสู่งขึ้น 
                กลุ่มย่อย 3.3 แผนพัฒนากำลังคน เฉพาะงบอุดหนุนของเขต 
    กลุ่มที่ ๔ Governance Excellence 
                กลุ่มย่อย 4.1 งบลงทุน 
                กลุ่มย่อย 4.2 ดา้นการเงินการคลัง 
                กลุ่มย่อย 4.3 งานตรวจสอบภายใน 
                กลุ่มย่อย 4.4 งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ 
    กลุ่มที่ 5 โครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ 
วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ  
โดย 1. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์            ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 
       2. พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล     สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 
                                                และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9  

16.00 – 16.30 น. ปิดการประชุม 
 

หมายเหตุ : -กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
              -เวลาพักรับประทานอาหารว่าง 10.30 น. และ 14.30 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม 



กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
(Big Rock) เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 
1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 
2. สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 
3. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที ่9 
4. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 
5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 5.1 นายนรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 5.2 นายวิญญู จันทรเ์นตร   นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
 5.3 นายวิชาญ คิดเห็น   นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)      
 5.4 นางอารีย์  เชื้อเดช   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)     
 5.5 นายสันติ ทวยมีฤทธิ์   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ   
 5.6 นางสุวรรณาภา ศรีนาค   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 5.7 นายเอกรัฐ ณรงค์สระน้อย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
 5.8 นายศิวะยุทธ สิงห์ปรุ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
 5.9 นางมาลินี ฝ่ายเคนา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
 5.10 นางสาวญาณวดี สุสิริรกัษา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 5.11 นายประกอบ เจียนมะเริง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
 5.12 นายปกรณ์ ริมประนาม   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      
6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 6.1 นายวชิระ  บถพิบูลย์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 6.2 นายศุภพงศ์ ไชยมงคล  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
 6.3 นางสุกัญญา อภัย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 6.4 นางสาววนิดา  รอญยุทธ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 6.5 นายเกษมสุข กันชัยภูมิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 6.6 นายนิกร ระวิวรรณ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
 6.7 นางชลธชิา คุณอุดม   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
 6.8 นายกัณฐนวรรธน์ รอนณรงค์  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
 6.9 นายสัมพันธ์ พรประไพ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
 7.1 นายพิเชษฐ์  พืดขุนทด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
 7.2 นายยุทธนา สุริยะ   นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)   
 7.3 นายอัครวัฒน์ เพียวพงภัควัต  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
 7.4 นายศิลา จิรวิกรานต์กุล   นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
 7.5 นายวุฒิภาพ วรชัยเศรษฐ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 7.6 นางกนกพร ชนะค้า   เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
 7.7 นางศันสนีย์ ภัทรศรีวงศ์ชัย   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
 7.8 นายอธิพันธ์ ศิรธิรรมาภรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 7.9 นายประเสริฐ เก็มประโคน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 



 7.10 นางวิไลพร คลีกร   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 7.11 นางศิรวิรรณ เที่ยงธรรม  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ   
 7.12 นางสุธิสา อินทนุพัฒน์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
 7.13 นายณรงค์ จันทศร   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       
8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
 8.1 นายสินชัย  ตันติรัตนานนท์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
 8.2 นายอภิสรรค์ บุญประดับ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
 8.3 นางจุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
 8.4 นางสาวสุวรรณี สิริเศรษฐภักดี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   
 8.5 นางสุธาดา  ศิริกิจจารักษ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 8.6 นางสาวกมลรัตน์ สุขแสวง  พยาบาลวิิชาชีพชำนาญการ 
 8.7 นางสุธิดา บุญยศ   เภสัชกรชำนาญการ 
 8.8 นางฐาปนิต อมรชินธนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 8.9 นางอรัญญา  พิศวง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
 8.10 นายรัชมงคล พุ่มคุ้ม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ      
9. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์     
 9.1 นายสมชาย รักไทย   สาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์   
10. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 10.1 นายประวีณ ตัณฑประภา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 10.2 นายทวีชัย วิษณุโยธิน  นายแพทย์เชี่ยวชาญ        
 10.3 นายพชัร  ฮอหรินทร์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ    
 10.4 นายชัยวิวัฒน์   ตุงคะเสรีรักษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ   
 10.5 นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
 10.6 นายบัญชา สุขอนันต์ชัย  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
 10.7 นายวสันต์ ลิมปเจต  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
 10.8 นายคมกฤษณ์ โกมุทรินทร์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
 10.9 นางนวลฉวี  เพิ่มทองชูชัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
 10.10 นางปรีชญา เขตจัตุรัส  เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน 
11. โรงพยาบาลชัยภูมิ 
 11.1 นายณรงค์ศักดิ ์ บำรุงถิ่น  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 
 11.2 นายสุกิจ พรหมรับ   นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)      
 11.3 นายสกล  ด่านภักด ี  นายแพทย์เชี่ยวชาญ    
 11.4 นางจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 11.5 นางชัญญา มณีวรรณ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
12. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
 12.1 นายภวูดล  กิตติวัฒนาสาร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
 12.2 นางสาวเอ้ือมพา กาญจนรังสิชัย  นายแพทย์เชี่ยวชาญ    
 12.3 นายไกรวุฒิ  สุขสนิท  นายแพทย์เชี่ยวชาญ    
 12.4 นางสาวพัชรี ยิ้มรัตนบวร   นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
 12.5 นายณรงค์ชัย วงศ์เลิศประยูร นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
 12.6 นายรักเกียรติ ประสงค์ดี  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  



13. โรงพยาบาลสุรินทร์ 
 13.1 นายชุมนุม  วิทยานันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
 13.2 นางสาวผการัตน์ แสงกล้า  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
 13.3 นางสาวชูหงส ์มหรรทัศนพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ    
 13.4 นางสิรินรัตน์ แสงศิริรักษ์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ   
 13.5 นายเฉลียว  สัตตมัย  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
 13.6 นายพงศกร ศรีจันทร์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 13.7 นายบรรยส ศรีอภิรักษา  นายแพทย์ชำนาญการ  
14. โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
 14.1 นายชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา   
 14.2 นายกฤติกา  หงษ์โภคาพันธ์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)  
 14.3 นางสีนวล วงศ์พันธ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
15. โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 
 15.1 นายสมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา 
 15.2 นางสาววีณา  มงคลพร  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
 15.3 นางสุจริต สุขเวสพงษ์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)   
16. โรงพยาบาลพิมาย จ.นครราชสีมา 
 16.1 นายสิริ สิริจงวัฒนา   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย 
 16.2 นายพรีวัฒน์ ลิ้มมหาคุณ  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
 16.3 นางเสริมจิตร์ จันทรรวงทอง  นักจัดการงานทั่วไปชนาญการ 
17. โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ 
 17.1 นายสุภาพ  สำราญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
 17.2 นางสาวโอทนี สุวรรณมาลี  นายแพทย์ชำนาญการ  
 17.3 นายสถาพร ป้อมสุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
18. โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์ 
 18.1 นายวชัรพงษ์  ชอบสุข   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรอง 
 18.2 นายกฤตยา อู่วิเชียร  นายแพทย์ชำนาญการ  
 18.3 นางสาวสภุาพร ประนมรัมย์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
19. โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์ 
 19.1 นายนพดล  พิษณุวงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท 
 19.2 นางสาวสิรินันท์ คงสัตยกุล  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 19.3 นายกิตติภพ แจ่มโสภณ  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 19.4 นางสาวรุ่งนภา ปัญญาฉลาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
20. โรงพยาบาลศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
 20.1 นายเมธี  มวลไธสง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ 
21. โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 21.1 นายสมบัติ  วัฒนะ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่  
 
 
 
 



22. โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา  
 22.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
23. โรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 23.1 นายพัฒนา เบ้าสาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครบุรี 
24. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
 24.1 นายจรูญ บุญชกานนท์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ   
25. โรงพยาบาลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
 25.1 นางนิธิมาวดี คำวงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแทน่  
26. โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์     
 26.1 นายกิตติ  โล่สวุรรณรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง    
27. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 27.1 นางสาวปัจฉิมา  หลอมประโคน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
28. โรงพยาบาลปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 28.1 นายสสิพงษ์ วีระเจริญ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะคำ 
29. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ 
 29.1 นางสาวใจทิพย์ เชื่อมไธสง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
30. โรงพยาบาลศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 
 30.1 นายวุฒชิัย แป้นทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีณรงค์   
31. โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์      
 31.1 นายจเด็ด  ดียิ่ง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี    
32. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา  
 32.1 นายสุเมธ องค์วรรณด ี  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙  
 32.2 นายอภิรัตน์ โสกำปัง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 32.3 นางนันทนา แต้ประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 32.4 นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 32.5 นายกฤศ  เรียงไธสง    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
33. ศูนย์อนามัยท่ี ๙ นครราชสีมา  
 33.1 นางสาวสายทิพย์ ตัน  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
 33.2 นางสุจิตรา สุมนนอก  นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ   
 33.3 นายสินศักดิ์ชนม์  อุ่นพรมมี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 33.4 นางชัชฎา ประจุดทะเก  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
 33.5 นางสาวนาตยานี  เซียงหนู  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    
34. สำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๙  
 34.1 นางสาวณธิดา สุเมธโชติเมธา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 
 34.2 นายทัศนชาติ จิตรีธาตุ  นายแพทย์ชำนาญการ 
35. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา    
 35.1 นางพรพิศ  หนองขุ่นสาร   หัวหน้ากลุ่มงาน สปสช.เขต ๙ นครราชสีมา  
 
 
 
 



36. ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ นครราชสีมา  
 36.1 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์  ผู้อำนวยการศููนย์สุขภาพจิตที่ ๙ นครราชสีมา 
 36.2 นางภัทธานิษฎ์ ทองตันไตรย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
37. ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา  
 37.1 นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ    ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 
38. เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบจองห้องพัก โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ 

  

เข้าพักวันที ่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

ชื่อผู้จอง   Tel.   

E-mail   Fax   

จำนวนผู้เข้าพัก   ท่าน       

จำนวนห้องพัก   ห้อง       

ชนิดห้องพัก เดี่ยว/คู่ Standard พักเดี่ยว 1,450 บาท และ พักคู่ 1,600 บาท 

จำนวนคนื   คืน  เข้าพักวันที่ ........................ ถึง วันที่  ........................ 

ประเภทเตียง   Double   Twin     

ขอเพ่ิมพิเศษ   เตียงเสริม ราคา 750 บาท/เตียง/คืน (รวมอาหารเช้า) 

      อ่ืนๆ.......................       

รวมเป็นเงินทัง้สิ้น   บาท 
การสำรองห้องพักและการชำระเงนิ         

Ø การสำรองห้องพัก ลูกคา้จ่ายจำนวนเต็ม(เนื่องจากห้องมีจำนวนจำกดั)     

Ø ชื่อบัญชี   บริษัท เอสบีอาร์ พรอพเพอร์ต้ี จำกัด    ธนาคารทหารไทย  สาขา ลิเบอร์ต้ี สแควร์ 

  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี   255-214037-4         

Ø หากโอนเงินมัดจำแล้วกรุณาแนบเอกสารไป Pay in มาพร้อมเอกสารการจองฉบับนี้ด้วย   

Ø ค่าใช้จ่ายในการจัดงานท้ังหมด ชำระเป็น เงินสด   ในวันคืนห้องพัก    

ใบกำกับภาษี   ต้องการ   ไมต่้องการ   

รายช่ือผู้เข้าพัก กรุณาระบุคำนำหน้านามด้วย(นาย/นาง/นางสาว) ตัวบรรจง 

1   

2   

หมายเหตุ   

ชือ่หน่วยงานในการออกใบกำกับภาษี (พร้อมเลขที่ผู้เสียภาษี 13 หลัก) 
  

โทรติดต่อสำรองห้องพัก (Sales)098-635-5651,089-507-6373 

ส่งเอกสารสำรองห้องพักที่  E-mail: khwanruean.w@cdkhotel.com 
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