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รายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” 
(Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 18.00 น. 

ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จังหวัดกรุงเทพฯ 
***********************************  

ที ่ ชื่อ – สกุล  สังกัด หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail 
ผู้ผ่านการอบรมจากกรมควบคุมโรค 

1 ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค 086-354-2445 pk_taisu@yahoo.com 
2 ดร.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ สถาบันบ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค 02-590-3408 suthat_97@yahoo.com 
3 ดร.นารถลดา ขันธิกุล ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค 086-919-4654 nardlada@gmail.com 
4 ดร.อดุลย์ศักดิ์ วิจิตร ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค 089-998-1264 adulsakw@gmail.com 
5 ดร.นิรมล  พิมน้ าเย็น ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค 088-158-4099 niramon.pimnumyen@gmail.com 
6 ดร.กริ่งแก้ว สอาดรัตน์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค 081-284-7491 kringkaew@gmail.com 
7 ดร.เยาวเรศ วิสูตรโยธิน ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค 081-972-3308 yau786@hotmail.com  
8 ดร.ส าราญ สิริภคมงคล ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กรมควบคุมโรค 084-990-8141 siriphakha@gmail.com 
9 ดร.เดชา บัวเทศ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรค 091-718-4015 dechaphd089@gmail.com 

10 ดร.บุญทนากร พรมภักดี ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กรมควบคุมโรค 089-418-2020 boomtanakorn@gmail.com 
11 ดร.วันทนา กลางบุรัมย์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กรมควบคุมโรค 089-274-9270 want_kl@yahoo.com 
12 ดร.สุภาพร ทุยบึงฉิม ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กรมควบคุมโรค 061-695-4528 thsupaporn@gmail.com 
13 นางหฤทัย ทบวงษ์ศรี ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กรมควบคุมโรค 081-872-5325 haruethait@yahoo.com  
14 ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กรมควบคุมโรค 089-944-6498 kesthaew@hotmail.com 
15 นางสาวแพรพรรณ ภูริบัญชา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี กรมควบคุมโรค 085-921-4763 noi33099@gmail.com 
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รายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”  
 (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 18.00 น. 

ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จังหวัดกรุงเทพฯ 
***********************************  

ที ่ ชื่อ – สกุล  สังกัด หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail 
ผู้ผ่านการอบรมจากกรมควบคุมโรค (ต่อ) 

16 ดร.ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี กรมควบคุมโรค 081-661-2459 dsimalak@gmail.com 
17 นางกัลยาณี จันธิมา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค 090-247-0719 kul4080@yahoo.com 
18 นางนันทนา แต้ประเสริฐ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค 097-328-2053 nancy.tae@gmail.com 
19 นายนิยม ไกรปุย ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค 089-426-1906 nkraipui@yahoo.com 
20 ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค 081-879-2350 bunditddc5@hotmail.com 
21 นายอภิรัตน์ โสก าปัง ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค 099-474-1959 apirat19@gmail.com 
22 นางสาวศิริวรรณ  ชุมนุม ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กรมควบคุมโรค 092-262-4438 siriwan63@gmail.com 
23 ดร.สุรชาติ โกยดุลย ์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมควบคุมโรค 081-686-3754 thvbdosk@yahoo.com 
24 ดร.อมรรัตน์ ชุตินันทกุล ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมควบคุมโรค 087-882-8589 yaiamorn@yahoo.com 
25 ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค 094-558-4326 thanittha_dit@hotmail.com 
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รายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”  
 (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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*********************************** 

ที ่ ชื่อ – สกุล  สังกัด หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail 
ผู้ผ่านการอบรมจากหน่วยงานนอกกรมควบคุมโรค   
1 ดร.กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท สถาบันพระบรมราชชนก 081-284-8513 tomtam2512@gmail.com 
2 ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วานิชย์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 063-391-9265 Kulrut_Bor@hotmail.com 
3 นางพรธิดา ชื่นบาน โรงพยาบาลแพร่ กระทรวงสาธารณสุข 099-239-1566 DADACHUENBAN@gmail.com 
4 นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวสัดิ์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน สกอ. 081-265-3463 wattkla2@gmail.com 
5 นายทิวากร เหล่าลือชา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน สกอ. 082-112-1590 kornmaha@gmail.com 
6 ผศ.ชุลีพร สงวนศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ 097-010-2218 noi.chuleeporn@gmail.com 
7 รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 081-551-9847 Dr.Tavru@hotmail.com 
8 ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 087-041-3630 wsutthisai@hotmail.com 
9 ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 089-433-1719 suratnaree.thi@crru.ac.th 

10 นายทัปปณ สัมปทณรักษ์ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 081-691-5951 tappana@gmail.com 
11 นายสุเทพ รักเมือง ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 084-924-4595 rukmoungt@hotmail.com 
12 ว่าที่ร้อยตรี ทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต ์ บริษัท เอกวัตรคอมแพค จ ากัด บริษัท เอกวัตรคอมแพค จ ากัด 081-910-1500 tiger_mpa.14@hotmail.co.th 
13 ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ - บริษัทวิสดอมแลนด์ จ ากัด 095-950-8289 phonraphee24@gmail.com 
14 ดร.ภรณ์วรัญธ์ จุนทการบัณฑิต ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 081-474-0051 pornvalan@hotmail.com 
15 นางเยาวราภรณ์ ยืนยงค์ ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 094-302-6270 yao_y2008@hotmail.com 
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ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จังหวัดกรุงเทพฯ 
*********************************** 

ที ่ ชื่อ – สกุล  สังกัด หน่วยงาน   
ผ่านการอบรมจากหน่วยงานนอกกรมควบคุมโรค (ต่อ)   
16 ดร.ภูชิสส ์ศรีเจริญ บ.พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสังคม - 087-138-2995 puchiss99@hotmail.com 
17 นางสาวพรศิริ กองนวล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 081-377-8309 siri6605@gmail.com 
18 ผศ.ดร.วรินทร บุญยิ่ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 083-242-6199 Varinthorn.b@gmail.com 

 


