
  
    รายชื่อกรรมการอภิปรายผลงานวิชาการ วิพากษ์และตัดสินการประกวดผลงานวิชาการจังหวัดยะลา ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
“ ร่วมสร้างสุขภาพดี  วิถชีาวยะลา” 

ประเภทผลงานที่จัดประกวด 
กรรมการคัดเลือก วิพากษ์ ตัดสิน  

คนที่ ๑ 
กรรมการคัดเลือก วิพากษ์ ตัดสิน  

คนที่ ๒ 
กรรมการคัดเลือก วิพากษ์ ตัดสิน  

คนที่ ๓ 
1. ประเภท Oral Presentation - วิจัย  
(กลุ่ม รพศ.-รพท./กลุ่ม รพช./กลุ่ม รพ.สต.-ศสม./
กลุ่ม สสอ.-สสจ) (วันที ่๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

ชื่อ รศ.ดร.ดิษฏ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย์  
สังกัด ม.ราชภัฎยะลา  
โทรศัพท ์๐๘๗ ๓๙๖๙๗๒๙  

ชื่อ ดร.ปรียนุช  ชัยกองเกียรต ิ
สังกัด  วพบ.ยะลา 
โทรศัพท ์081 5403439 

ชื่อ ทพญ.อัฎฮียะห์ อัฮมดัมซูา 
สังกัด  วสส.ยะลา   
โทรศัพท ์๐๘๐ ๕๓๙๗๘๔๔ 

๒. ประเภท Oral Presentation - R ๒ R  
(กลุ่ม รพศ.-รพท./กลุ่ม รพช./กลุ่ม รพ.สต.-ศสม../
กลุ่ม สสอ.-สสจ.) (วันที่ ๒๔ มิถนุายน ๒๕๖๒) 

ชื่อ ผศ.ดร.ปรียา  แก้วพิมล 
สังกัด มอ.ปตัตานี (คณะพยาบาลฯ) 
โทรศัพท ์๐๘๓ ๑๕๓๔๙๐๑  

ชื่อ ดร.ละออ  มามะ  
สังกัด ม.ราชภัฏยะลา (คณะ วจก.)  
โทรศัพท ์๐๙๑ ๐๖๐๔๗๗๙ 

ชื่อ ดร.จามรี  สอนบุตร  
สังกัด  วสส.ยะลา   
โทรศัพท ์๐๙๑ ๐๖๓๐๘๖๘ 

๓. ประเภท Oral Presentation - CQI Clinic  
(กลุ่ม รพศ.-รพท./กลุ่ม รพช./กลุ่ม รพ.สต.-ศสม.) 
(วันที ่๒๕ มถิุนายน ๒๕๖๒) 

ชื่อ ผศ.ดร.ชมพูนุช  ศรีพงษ์ 
สังกัด ม.ราชภัฎยะลา (คณะ วจก.) 
โทรศัพท ์๐๘๖ ๙๖๓๖๑๑๖ 

ชื่อ ดร. มณีรัศมิ์  พฒันสมบตัิสุข 
สังกัด  วพบ.ยะลา 
โทรศัพท ์08๖ ๙๔๕๖๙๔๕ 

ชื่อ ดร.ภัคณัฐ  วีรขจร  
สังกัด  วสส.ยะลา   
โทรศัพท ์๐๙๗ ๓๕๘๙๕๔๙ 

๔. ประเภท Oral Presentation - CQI Non Clinic   
(กลุ่ม รพศ.-รพท./กลุ่ม รพช./กลุ่ม รพ.สต.-ศสม./
กลุ่ม สสอ.-สสจ) (วันที ่๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

ชื่อ ดร.อุไรวรรณ  ศริิธรรมพันธุ ์
สังกัด วสส.ยะลา   
โทรศัพท ์๐๙๙ ๓๑๖๖๔๖๔ 

ชื่อ ดร.กัลยรตัน ์ พินิจจนัทร์  
สังกัด ม.ราชภัฏยะลา (คณะ วจก.)  
โทรศัพท ์๐๘๖ ๗๔๘๒๖๓๑ 

ชื่อ นายวิเชียร  สงอักษร 
สังกัด  ขรก.บ านาญ สสจ.ยะลา 
โทรศัพท ์๐๘๙-๙๗๘๙๓๗๐ 

๕. ประเภท Poster Presentation วิจัย - R2R 
(กลุ่ม รพศ.-รพท./กลุ่ม รพช./กลุ่ม รพ.สต.-ศสม./
กลุ่ม สสอ.-สสจ) (วันที ่๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

ชื่อ รศ.อัปสร  อซีอ  
สังกัด ม.ราชภัฏยะลา (คณะ วจก.)  
โทรศัพท ์๐๘๑ ๙๖๙๗๓๑๙ 

ชื่อ ดร.มุฑริกา  จินากุล 
สังกัด ศอ.12 ยะลา 
โทรศัพท ์๐๘๔ ๓๐๐๑๕๑๕ 

ชื่อ อาจารย์กมลวรรณ  วณชิชานนท ์
สังกัด วสส.ยะลา 
โทรศัพท ์๐๙๐ ๙๘๔๕๗๗๗ 

๖. ประเภท Poster Presentation - CQI Clinic  
(กลุ่ม รพศ.-รพท./กลุ่ม รพช./กลุ่ม รพ.สต.-ศสม.) 
(วันที ่๒๔ มถิุนายน ๒๕๖๒) 

ชื่อ ดร.อรวรรณ  วรานนัตกลุ  
สังกัด ม.ราชภัฏยะลา (คณะ วจก.)  
โทรศัพท ์๐๘๙ ๗๘๙๘๐๑๓ 

ชื่อ อาจารย์เปรมฤดี  ด ารักษ์ 
สังกัด  วพบ.ยะลา 
โทรศัพท ์08๐ ๗๐๒๕๕๕๐ 

ชื่อ อาจารย์สุชาติ  สงัแก้ว 
สังกัด  วสส.ยะลา   
โทรศัพท ์๐๘๗ ๘๙๙๑๙๗๗ 



 
 

-๒- 
 

ประเภทผลงานที่จัดประกวด 
กรรมการคัดเลือก วิพากษ์ ตัดสิน  

คนที่ ๑ 
กรรมการคัดเลือก วิพากษ์ ตัดสิน  

คนที่ ๒ 
กรรมการคัดเลือก วิพากษ์ ตัดสิน  

คนที่ ๓ 
๗. ประเภท Poster Presentation - CQI Non Clinic  
(กลุ่ม รพศ.-รพท./กลุ่ม รพช./กลุ่ม รพ.สต.-ศสม./
กลุ่ม สสอ.-สสจ) (วันที ่๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

ชื่อ ดร.ศุภมาส  รัตนพิพัฒน ์ 
สังกัด ม.ราชภัฏยะลา (คณะ วจก.)  
โทรศัพท ์๐๘๙ ๖๕๙๓๐๑๓ 

ชื่อ อาจารย์รตัตกิาล  เรืองฤทธิ์  
สังกัด มอ.ปัตตานี (คณะพยาบาลฯ)  
โทรศัพท ์๐๙๓ ๖๘๗๔๓๘๖ 

ชื่อ อาจารย์ไอลดา  เจะ๊หะ 
สังกัด ขรก.บ านาญ ศอ.ท่ี๑๒ ยะลา 
โทรศัพท์ ๐๙๓ ๕๘๓๐๙๒๒ 

๘. ประเภทนวตักรรมและสิง่ประดิษฐ ์ 
(กลุ่ม รพศ.-รพท./กลุ่ม รพช./กลุ่ม รพ.สต.-ศสม./
กลุ่ม สสอ.-สสจ) (วันที ่๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

ชื่อ ดร.อัญชลี  พงศ์เกษตร 
สังกัด..วสส.ยะลา 
โทรศัพท ์๐๘๙ ๑๗๑๑๐๕๖ 

ชื่อ ดร.นมิารนูี  หะยวีาเงาะ  
สังกัด ม.ราชภัฏยะลา (คณะ วจก.)  
โทรศัพท ์๐๘๐ ๘๗๑๔๗๒๐ 

ชื่อ ดร.พาตเีมาะ  นิมา 
สังกัด มอ.ปตัตานี (คณะพยาบาลฯ) 
โทรศัพท ์๐๘๖ ๙๕๕๙๕๒๒ 

๙. ประเภทเรื่องเล่า  
(กลุ่ม รพศ.-รพท./กลุ่ม รพช./กลุ่ม รพ.สต.-ศสม./
กลุ่ม สสอ.-สสจ) (วันที ่๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

ชื่อ ดร.นิชาวดี  ตานีเห็ง  
สังกัด ม. ราชภัฏยะลา (คณะ วจก.)  
โทรศัพท ์๐๘๙ ๘๗๖๓๕๔๓ 

ชื่อ ทพญ.ขวัญจติ  พงศร์ัตนามาน 
สังกัด  วสส.ยะลา    
โทรศัพท ์๐๘๑ ๕๔๐๔๒๖๐ 

ชื่อ ผศ.ปองทิพย์  หนหูอม 
สังกัด ม.ราชภัฎยะลา (คณะมนุษย์ฯ) 
โทรศัพท ์๐๘๙ ๘๗๐๑๗๕๙ 

๑๐. ประเภทหนังสั้น  
(กลุ่ม รพศ.-รพท./กลุ่ม รพช./กลุ่ม รพ.สต.-ศสม../
กลุ่ม สสอ.-สสจ.) (วันที่ ๒๔ มิถนุายน ๒๕๖๒) 

ชื่อ ทพ.อภินันท์  เจ๊ะอาบู  
สังกัด รพ.มายอ  
โทรศัพท ์๐๘๑ ๖๙๐๙๙๑๙  

ชื่อ ผศ.สุพร  สนุทรนนัท ์
สังกัด ม.ราชภัฎยะลา (คณะมนุษยฯ์) 
โทรศัพท ์๐๘๑ ๕๙๙๒๘๔๙ 

ชื่อ ดร.อุบลทิพย์  ไชยแสง 
สังกัด วสส.ยะลา 
โทรศัพท ์๐๘๙ ๔๖๓๖๖๐๕ 

๑๑. ประเภท Photo Voice ผลงานในสถาน
บริการและผลงานในชมุชน 
(กลุ่ม รพศ.-รพท./กลุ่ม รพช./กลุ่ม รพ.สต.-ศสม./
กลุ่ม สสอ.-สสจ.) (วันที่ ๒๕ มิถนุายน ๒๕๖๒) 

ชื่อ อาจารย์ศฤงคาร  กิตตวินิิต 
สังกัด ม.ราชภัฎยะลา (คณะมนุษย์ฯ) 
โทรศัพท ์๐๘๗ ๖๓๑๙๘๘๙ 

ชื่อ ดร. ชนิีเพ็ญ  มะลิสุวรรณ 
สังกัด ม.ราชภัฎยะลา (คณะ วจก.) 
โทรศัพท ์๐๙๒ ๒๒๙๕๕๑๑   

ชื่อ นายจกัรกฤช  เรอืงทอง 
สังกัด สสจ.ยะลา 
โทรศัพท ์๐๘๓ ๑๘๖๗๑๖๘ 

๑๒. ประเภท International Presentation  
(คปสอ. ละ ๑ เรื่อง) (วนัที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

ชื่อ ดร.ชมพูนชุ  สุภาพวานชิ  
สังกัด วสส.ยะลา  
โทรศัพท ์๐๙๐ ๗๙๘๗๑๐๔ 

ชื่อ ดร.วราวฒุิ  วรานันตกุล  
สังกัด ม.ราชภัฏยะลา (คณะ วจก.)  
โทรศัพท ์๐๘๙ ๗๘๐๗๖๐๖ 

ชื่อ อาจารย์วรเวทย์พิสิษ  ยศศิร ิ
สังกัด ม.ราชภัฎยะลา (คณะมนุษย์ฯ) 
โทรศัพท ์๐๘๖ ๐๗๑๔๕๑๙ 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


