ผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่ นระดับเขต เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย และเลย) ปี 2553
สาขา
1. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ
2. สุขภาพจิตในชุมชน
3. การป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
ยาเสพติดในชุมชน
4. การบริ การสุขภาพใน ศสมช.
5. การคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสุขภาพ
6. การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญา
ท้ องถินด้ านสุขภาพ
7. การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์
ในชุมชน
8. การส่งเสริ มสุขภาพ
9.การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ
10. การจัดการสุขภาพชุมชน
11.นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว

จังหวัด
อุดรธานี

ชือ - นามสกุล
นายณัฐพงศ์ คําลาภ

หนองคาย นางสาวนภาทด คําเนาว์
อุดรธานี นางนํ 9าทิพย์ บุญญะรัง

ทีอยู่
5 ม.14 บ.เชียงกรม ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี
100 ม.3 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
12 ม.1 บ.โคก ต.บ้ านโคก อ.สร้ างคอม จ.อุดรธานี

อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี

นายสมคิด ตาลอินทร์ 209 ม.4 บ.บุญมี ต.ทุง่ ใหญ่ อ.ทุง่ ฝน จ.อุดรธานี
นางเพ็ญประภา สมบัตกิ ําไร 149 ม.13 บ.พิพิธภัณฑ์ ต.บ้ านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
นายสมยา
รัตนพลธี 43 ม.2 บ.เหล่าวิชา ต.นาชุมแสง อ.ทุง่ ฝน จ.อุดรธานี

เลย

น.ส.เมธิรา

เลย
อุดรธานี

นางนกน้ อย ศรี วิชา
นางบุญเลิศ โพธิBศรี

เหตุเกษ

เลย
นางวาสนา งังสัมฤทธิB
หนองคาย นางเรณู
ชันเสมา
9

หมายเหตุ

ระดับภาค

485 ม.2 ต.ศรี สงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
89 ม.4 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
79 ม.10 บ.ผักตบ ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
60 ม.11 ต.นาโป่ ง อ.เมือง จ.เลย
401 ม.11 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ระดับภาค

ผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่ นระดับเขต เขต 11 (จังหวัดมุกดาหาร นครพนม และสกลนคร) ปี 2553
สาขา
1. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ
2. สุขภาพจิตในชุมชน
3. การป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
ยาเสพติดในชุมชน
4. การบริ การสุขภาพใน ศสมช.
5. การคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสุขภาพ
6. การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญา
ท้ องถินด้ านสุขภาพ
7. การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์
ในชุมชน
8. การส่งเสริ มสุขภาพ
9.การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ
10. การจัดการสุขภาพชุมชน
11.นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว

จังหวัด
สกลนคร

ชือ - นามสกุล
ทีอยู่
นายธีระยุทธ แก้ วอินทร์ ตา 7 บ.คําอ้ อ ต.ดงเหนือ อ.บ้ านม่วง จ.สกลนคร

นครพนม
สกลนคร

นายเดชา
ขันตี
นายประสงค์ สุราราช

สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร

นางมะลิจนั ทร์ แก้ วอุน่ เรื อน 51 ม.10 บ.ภูวงน้ อย ต.คําบ่อ อ.วาริ ชภูมิ จ.สกลนคร
นางพวงทอง สิงหนาท
ชุมชนวัดสารภาณนิมิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
นางอัญชลี
อุญวงค์
9 ม.7 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

สกลนคร

นายพัฒนา

มุขธวัช

นครพนม
สกลนคร

นางแพงสี
นางอุทยั

ผ่านจังหาญ บ.ท่าพันโฮง ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
นามวงศ์ชยั 61 ม.6 บ.โนนเจริ ญ ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

นครพนม
สกลนคร

น.ส.ประภาภรณ์ โจมแพง บ.นาถ่อน ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
นางวีณา
นพคุณ
129 ม.3 บ.นาคูณ ต.บ้ านต้ าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

หมายเหตุ
ระดับภาค

บ.ดอนนางหงส์ ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
37 ม.2 บ.ดอนกอย ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

31 ม.15 บ.ท่าวัดทุง่ พัฒนา ต.ห้ วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร

ระดับภาค

ผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่ นระดับเขต เขต 12 (จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่ น มหาสารคาม และร้ อยเอ็ด) ปี 2553
สาขา
1. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ
2. สุขภาพจิตในชุมชน
3. การป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
ยาเสพติดในชุมชน
4. การบริ การสุขภาพใน ศสมช.
5. การคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสุขภาพ
6. การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญา
ท้ องถินด้ านสุขภาพ
7. การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์
ในชุมชน
8. การส่งเสริ มสุขภาพ
9.การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ
10. การจัดการสุขภาพชุมชน
11.นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว

จังหวัด
ขอนแก่น

ชือ - นามสกุล
นายเพิมผล ศรี วตั ร

ทีอยู่
2 ม.8 ต.ทุง่ โป่ ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ร้ อยเอ็ด
ร้ อยเอ็ด

นางเสริ มจิต
นายอภิชาติ

ม.2 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้ อยเอ็ด
32 ม.10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้ อยเอ็ด

ระดับภาค
ระดับภาค

ร้ อยเอ็ด
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์

นางสําอาง ช้ อยชด
สิบเอกวสันต์ ปะวะระ
นายชาลี
บุญหนุน

1 ม.17 ต.หนองฮี อ.หนองฮี ร้ อยเอ็ด
ม.39 ม.2 เพ็ดใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
99 ม.5 ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้ องชัย จ.กาฬสินธุ์

ระดับภาค
ระดับภาค

ขอนแก่น

นายวิรัตน์

200 ม.12 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ระดับภาค

ไชยรัตน์
โพธิสาร

ละน้ อย

มหาสารคาม นางประมวล อักษรสว่างพงษ์ 64 ม.9 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ร้ อยเอ็ด
นางวรรณภา วิเศษวงษา 42 ม.1 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้ อยเอ็ด
ขอนแก่น
ร้ อยเอ็ด

นางสุวรรณี สาเสน
99/1 ม.2 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
นางทองจันทร์ แก่นจําปา 84 ม.9 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้ อยเอ็ด

หมายเหตุ

ผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่ นระดับเขต เขต 13 (จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรี สะเกษ และยโสธร) ปี 2553
สาขา
1. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ
2. สุขภาพจิตในชุมชน
3. การป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
ยาเสพติดในชุมชน
4. การบริ การสุขภาพใน ศสมช.
5. การคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสุขภาพ
6. การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญา
ท้ องถินด้ านสุขภาพ
7. การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์
ในชุมชน
8. การส่งเสริ มสุขภาพ
9.การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ
10. การจัดการสุขภาพชุมชน
11.นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว

จังหวัด
ชือ - นามสกุล
อุบลราชธานี นางจําปี
ขลุย่ ทอง

ทีอยู่
74 ม.5 บ.หนองคูณ ต.บ้ านแขม อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

อุบลราชธานี นางพิกลุ
ยโสธร
นายสากล

145 ม.10 ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
124 ม.7 บ.โนนม่วง ต.คําเตย อ.ไทยเจริ ญ จ.ยโสธร

ก้ อนแก้ ว
ผลจันทร์

หมายเหตุ

อํานาจเจริ ญ นายชัชวาล สรรพทรัพย์ 44 ม.5 ต.นาหมอม้ า อ.เมือง จ.อํานาจเจริ ญ
ศรี สะเกษ
นางธรรญธร รณกฤตสิโรธร 5/1 ม.12 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรี สะเกษ
อุบลราชธานี นายสุระพรรณ วงศ์บญ
ุ
52 ม.1 ต.ยาวสัก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
ยโสธร

นางวรรณพร

นาหลู่

24 ม.6 บ.เหล่าตอง ต.นาแก อ.คําเขือนแก้ ว จ.ยโสธร

ยโสธร
ยโสธร

นายถวิล
นางใยไหม

สายคําวงษ์ 48 ม.6 บ.หนองคู ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร
มิงขวัญ
49 ม.1 บ.กระจาย ต.กระจาย อ.ป่ าติ 9ว จ.ยโสธร

ยโสธร
ยโสธร

นางทิพพาภร ยอดผา
นางงามใจ
เสียงใส

26 ม.17 บ.โนนยาง ต.กําแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
111 ม.4 บ.โพนสิม ต.ทุง่ มน อ.คําเขือนแก้ ว จ.ยโสธร

ระดับภาค

ระดับภาค

ผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่ นระดับเขต เขต 14 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ) ปี 2553
สาขา
1. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ
2. สุขภาพจิตในชุมชน
3. การป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
ยาเสพติดในชุมชน
4. การบริ การสุขภาพใน ศสมช.
5. การคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสุขภาพ
6. การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญา
ท้ องถินด้ านสุขภาพ
7. การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์
ในชุมชน
8. การส่งเสริ มสุขภาพ
9.การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ
10. การจัดการสุขภาพชุมชน
11.นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว

จังหวัด
ชือ - นามสกุล
นครราชสีมา นางวรรธนา ทิพย์ลม

ทีอยู่
206 ม.1 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา

บุรีรัมย์
สุรินทร์

137 ม.9 บ.แพงพวย ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
22 ม.5 บ.โสมน ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

นางนารี
แมลงทับ
นายทองพันธ์ โคกแก้ ว

นครราชสีมา นางแย้ ม
นครราชสีมา นายพิชติ
สุรินทร์
นายบุญมี
สุรินทร์

นางสายใจ

บริ บรู ณ์
ปุรีมาตร
ต้ นงาม

41/1 ม.10 ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
164 ม.6 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
60 ม.5 ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ทองสโคม 10 ม.18 บ.ตะเกาว์พฒ
ั นา ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

นครราชสีมา นางอรชร
สุรินทร์
นางพิศมัย

พิมพ์จนั ทร์ 61 ม.2 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
สมศรี
33/2 ม.7 ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

บุรีรัมย์
สุรินทร์

เนตรวิลา
ตระกูลดี

นายถวิล
นางอัญชลี

135 ม.14 บ.ทะเมนชัย ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
68 ม.11 ชุมชนบึงนคร ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

หมายเหตุ

