แบบสำรวจผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนำมัย
หน่วยงำน ศูนย์อนำมัยกลุ่มชำติพันธุ์ ชำยขอบ และแรงงำนข้ำมชำติ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
1 หน่วยงำนสำธำรณสุข (สสอ./รพ./รพ.สต.)
1.1 นายชาติชาย เสริมมติวงศ์
1.2 นางสาวสุทธิลักษณ์ สกุณาคีรี
1.3 นายวิทยา สาธาอาจ
1.4 นายแพทย์จักร์ชัย ติตตะบุตร
1.5 นายเฉลิม ใบงิ้ว
1.6 นายชัยรัตน์ เรืองฤทธิ์
1.7 นางสาวพิมพิกา โปธา
1.8 นางสาวอริศรา ผลผ่องศรี
1.9 นางสาวหฤทัย ขันเพชร
1.10 นางกันต์กนิษฐ์ สุภาฤทธิ์
1.11 นายอลงกต ไพรวิไลวรรณ
1.12 นางสาววรรณวรางค์ ยาวิละ
1.13 นายสุพร วงศ์ทวีหิรัญกร
1.14 นางประนมพร ปวงประสาท
1.15 นางพัชราวัลย์ หินสิน
1.16 นางสาวจรัญญา วิเศษโกสิน
1.17 นายศุภกร สุขประสิทธิ์
1.18 นายนพรัตน์ วัชรขจรกุล
1.19 นายกมล ต๊ะฝั้น
1.20 นายวันชัย วันทนียวงค์
1.21 นายมานิตย์ รัตนธนากร
1.22 นางอมรรัตน์ อินทนิล
1.23 นายสมคิด อิ่มปัญญา
1.24 นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
1.25 นายญาณวุฒิ มะโนชัย
1.26 นายอานวย อนันต์
1.27 นายสมบัติ สลักหล่าย
1.28 นายวีระพงษ์ ชมภูมิ่ง
1.29 นายอานาจ เกี๋ยงซอง
1.30 นายนิคม ศิริ
1.31 นางวันทนา จารุปราโมทย์
1.32 นายโสภณา ตู้บุญมา

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
082-8813009
097-1539962
061-3018904
080-1205958
092-4026131
085-7182969
089-5568806
081-8808879
081-9922574
090-8952748
081-2879626
081-7469466
084-8853191
085-7182391
093-2362565
093-3145599
089-5551670
081-9514299
081-3867596
096-7434100
095-6753192
092-2688356
081-5730976

ลำดับที่

2

ชื่อผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
1.33 นายบดินทร์ อินตายวง
1.34 นางจันทราภา จินดาทอง
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จังหวัดเชียงใหม่
2.1 นายวิฑูรย์ อิ่นแก้ว
2.2 นางสไบทิพย์ ดวงดอก
2.3 นางสาววิภา ชอบหัตถกรรม
2.4 นางสาวสไบพร พิสัยหล้า
2.5 นางเงพะ วงค์ษาราษฎร์
2.6 นางสาววรรณกร ประมาตัง
2.7 นางสาวรัชดา ค้าจุนคงคา
2.8 นายศุภโชค ปัญญา
2.9 ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ธิปธนา
2.10 นางสาวจันทร์จิรา คาโปธิ
2.11 นายนาฎครินทร์ กันตีฟอง
2.12 นางสาวปัณฑิตา มิตรสาธิต
2.13 นายรังสรรค์ สุภา
2.14 นางสาวศิรากรณ์ คงแพ
2.15 นายสุรเดช อินต๊ะ
2.16 นายชูพอ อภิบาลกุญชร
2.17 นายศุภชัย พรหมมา
2.18 นายวรพงษ์ กกเปือย
2.19 นายธีรยุทธ วุฒิกรณ์
2.20 วีรพงษ์ หมีแก้ว
2.21 นางศิรินยา วุฒิกรณ์
2.22 นายธีรเชษฐ์ พัลลภศิริ
2.23 วีระพล เกี๋ยงมณา
2.24 นางยี่โจ เงินสุขใจ
2.25 นางสาวชบาไพร ชัยชนะบุตร
2.26 นายอาทิตย์ มณฑนม
2.27 นายสันทัด สยุมภูดาเนิน
2.28 นายทนงศักดิ์ แววจันทา
2.29 นายชาตรี สัมพันธ์
2.30 นายสิงหพล รุกขชาติ
2.31 นายชัยยา เรวดีภูมิ
2.32 นายเอลียา อรจง

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
089-7559115
081-9500080
081-0223640
088-4333919
080-8504909
095-3136635
061-3182349
097-9953680
084-8057432
085-6636354
089-8550028
098-0085845
084-8087833
093-1317446
081-1802455
081-0358733
099-7326852
088-4304351
084-3728032
088-4136203
090-7508837
084-3783205
095-6934758
089-5572249
095-7065258
090-3173265
089-5521429
093-1386324
097-9953876
099-8875480
085-7144362
084-8084487

ลำดับที่

3

ชื่อผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
2.33 ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงกมลกานต์ ดีอุโมงค์
2.34 นายเจตน์ สนธิคุณ
2.35 นายธีรพันธ์ จงดีหาญชัย
2.36 ว่าทีร่ ้อยตรีฉัตรชัย สุวรรณเดช
2.37 นายพิทักษ์ชัย จันธี
2.38 นางสาวชนิดา ศรีบุญราม
2.39 นางสาวชนิกานต์ กามังละการ
2.40 นางสาววาสนา นุกัน
2.41 นางสาวภัทรนันท์ ขนเขียว
2.42 นายณัฏฐวี วงศ์กาศ
2.43 นายสายฝน จันทรพร่า
2.44 นายทังพะ จรูญกรพินธุ์
2.45 นายมณเฑียร เทียมยอด
2.46 นายกิตติคุณ สาธาอาจ
2.47 นางแสงอรุณ อุทัยผล
2.48 นายสมโภช จันทรคาภู
2.49 นางวิไลลักษณ์ สุขกาย
2.50 นางสาวจิตติมนต์ นะที
2.51 นางสาวชรินดา คามอญ
2.52 นางจารุภา พรหมเสนา
2.53 นางวิศัลยา สงแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 นายกฤษณ์ เข็มทอง
3.2 นางอารีย์ จุลวัน
3.3 นางสาวสาวิตรี แดงสุวรรณ์
3.4 นางศรีพลอย เพชรหว๊าโง๊ะ
3.5 นางสาวสุภาพร ขันธปราบ
3.6 นายอุดร สมตัว
3.7 นางอาพรรณ มาปัน
3.8 นายประทีป กาศโอสถ
3.9 นายนาค บุญเทพ
3.10 นายธีรพล วรรณวิภูษิต
3.11 นางสุพิชชา ลีพิพิธท์กุล
3.12 พันจ่าโทธีนวัฒน์ ยศอินทร์
3.13 นายอุทัย มาเยอะ

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
089-5542441
089-8540679
095-2593129
090-1511976
095-6764508
081-3879879
062-3089852
061-2685726
089-5528586
084-5036508
061-2685967
085-6530465
093-9425459
093-1326007
089-7566674
089-4290716
081-7642176
096-7693794
089-5526889
087-0912453
081-5311866
086-1906087
089-8534771
086-1956196
084-4244245
093-2925181

ลำดับที่

4
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6

ชื่อผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
3.14 จ.ส.ท สุพจน์ เวียงคา
3.15 ว่าทีร่ ้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันชัย
3.16 นายณัฐพล ทองไหล
3.17 นายชาญนรินทร์ ลาภิยะ
3.18 นางสาวณปภัส มูลยะเทพ
3.19 นายทรงไทย ไม้รัง
3.20 นางสาวสุรี อ่อนน้อม
3.21 นายพิชิต อินโองการ
3.22 นางสาวกรรณิการ สุวรรณเก
3.23 นางสาวกรวิภา โตพิทักษ์
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ เขต1
4.1 ผศ.ดร.วิรัตน์ คาศรีจันทร์
4.2 ดร.ศักดา พรึงลาภู
4.3 ว่าที่ ร.ต. สมสิฎฎ์ ชาญชัย
4.4 นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
4.5 นายสุวิทย์ สมบัติ
4.6 นายวิทย์ พึง่ สุจริต
4.7 นางสาวพยอม ดีน้อย
4.8 นายอดิศร ปันเซ
4.9 นางสาวชุติกานต์ สุริยะ
4.10 นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี
4.11 นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ
กรมควบคุมโรค
5.1 นายวรยุทธ นาคอ้าย
5.2 นายคาพล แสงแก้ว
5.3 นายประโชติ กราบกราน
5.4 นางประภัสสร สุวรรณบงกช
ภำคประชำชน
6.1 นายสุพจน์ หลี่จา
6.2 นายบุญชาติ วนาอนุรักษ์
6.3 นายเชิดศักดิ์ สีสด
6.4 นางสาวกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ
6.5 นายบุญเรือง เหล็กคา
6.6 นายจรัญ มาหลีก
6.7 นายรณเกียรติ คาน้อย

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
091-8565944
093-1501972
093-1366249
097-2151287
093-0474908
097-9213894
089-2626488
086-4311543
092-9899246
086-3831780
084-7512289
084-1706335
081-2891513
088-4043074
095-1281461
083-7669574
097-1956826
089-7019586
089-2624620

ลำดับที่

7

ชื่อผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
6.8 นายศรีมูล ติ๊บเอ้ย
6.9 นางชนิกานต์ ชมภูบุตร
6.10 นายสิทธิวัฒน์ ใจวัง
6.11 นายจารัศ ดวงเกิด
กำรศึกษำ (มหำวิทยำลัย)
7.1 ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี
7.2 อ.ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร
7.3 นางสาวเพ็ญพิศ ชงักรัมย์

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
080-7914311
083-1529359
089-5546903
081-5779114
081-4571762
086-9030668
091-0764322

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล นางสาวปวีณา ทองคา
เบอร์โทรศัพท์ 088-2252285
หมายเหตุ 1. ผู้ประสานงาน นางสาวอรปวีณ สันคามิน นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
โทรศัพท์ 02-5904194, 086-9702829
2. กรุณาส่งข้อมูลรายละเอียด เป็นไฟล์ Excel ทางอีเมล์ onpraween.s@anamai.mail.go.th

แบบสำรวจผู้รับบริกำรและผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย กรมอนำมัย
หน่วยงำน กลุ่ม พัฒนำประชำกร สำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ กรมอนำมัย
โครงกำรสำยปรึกษำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และเครือข่ำยส่งต่อให้บริกำรที่ปลอดภัย (งบประมำณ สสส.)
"กำรประชุมสำมัญประจำปีเครือข่ำยแพทย์อำสำ R-SA (Referral system for safe abortion) ประจำปี 2561"
ลำดับที่
1 สถำนบริกำร

ชื่อผู้รับบริกำรและผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ

1 นายแพทย์เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล
2 นายแพทย์อมร แก้วใส
3 นางสาวจารวี รัตนยศ
4 นางทัศนัย ขันตยาภรณ์
5 นางสาวเอมอร คงศรี

ข้าราชการบานาญกรมอนามัย

092-4165459

ข้าราชการบานาญกรมอนามัย
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มูลนิธิแพธทูเฮลท์
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

081-9970064
084-4381824
081-6675254
089-4859154

6 นายแพทย์สมชาย พีระปกรณ์
7 นายแพทย์นธิ ิวัชร์ แสงเรือง
8 นายแพทย์สุรพันธ์ วิชิตนาค
9 นายแพทย์นริ ันดร์ ชัยศรีสุขอาพร
10 นายแพทย์จิรัตน์ ตั้งฐิตวงศ์
11 นางสาวเอกกมล ลาลีรัตน์
12 นายแพทย์ไพศาล ปัณฑุกาพล
13 นางวรัญญา พิทกั ษ์เทพสมบัติ
14 รอ.หญิงสุรางคณา ประเสริฐศรี
15 นายแพทย์นมิ ติ อริยฤทธิ์
16 นางสาวจุฑามาศ มหานันทโพธิ์
17 นางสุนสิ า นุกลู กิจ

มูลนิธิคอนเซ็พท์เพื่อสุขภาพและการวางแผนครอบครัว

080-9244631

สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
โรงพยาบาลป่าโมก จ.อ่างทอง
โรงพยาบาลสิงห์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี

086-6551982
081-8221597
081-9471308

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (สสม.) กรมอนามัย
คลินกิ สวท.เวชกรรม บางเขน
คลินกิ สวท.เวชกรรม ดินแดง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
คลินกิ ชุมชนเวชกรรม PDA กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
โรงพยาบาลคลองตัน

089-8274720
081-7128642
081-8384322
081-8404902
089-8268628
081-8993931
086-6266718
087-0853257

18 นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่

โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

081-7205409

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ

19
20
21
22
23
24
25
26

นายแพทย์อรรถพล ภูอาษา
แพทย์หญิงนิโลบล ช่วยแสง
นายแพทย์วรชาติ มีวาสนา
นางธัญลักษณ์ วัฒน์ศริ ิธรรม
นางวารุณี ตั้งศิริ
นางเสาวลักษณ์ ภูมสิ าขา
นางอุไรพรณ์ ทิดจันทึก
นางวิจิตรา วาลีประโคน

โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
คลินกิ สวท.เวชกรรม จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

081-8236507
081-9128426

27
28
29
30
31
32
33

นายแพทย์เจริญ ปฏิภาณเทวา
นายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง
นายแพทย์สุขเกษม พูลเกิด
นายแพทย์ธงชัย มีลือการ
นางจันทร์ทมิ า ขุนบารุง
นางสุจิตรา อาจิริยะ
นางสุธี ธินนั ท์

คลินกิ ชุมชนเวชกรรม PDA เชียงราย
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

062-6282364
086-3039971
081-9626382
084-5042981
089-7589216
061-3532895
081-8844480

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

087-4194556
099-4592592
086-8594959
089-7173497
086-4595980
085-4994665

แบบสำรวจผู้รับบริกำรและผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย กรมอนำมัย
หน่วยงำน กลุ่ม พัฒนำประชำกร สำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ กรมอนำมัย
โครงกำรสำยปรึกษำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และเครือข่ำยส่งต่อให้บริกำรที่ปลอดภัย (งบประมำณ สสส.)
"กำรประชุมสำมัญประจำปีเครือข่ำยแพทย์อำสำ R-SA (Referral system for safe abortion) ประจำปี 2561"
ลำดับที่

ชื่อผู้รับบริกำรและผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ

34 นางพรรณา วัชรประภาพงศ์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

086-1814811

35 นางกัญญ์วรา โชลิตกุล
36 นางสาวหนึ่งฤทัย สิงห์ทา

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

085-6167998
065-7599969

37 นางปิยพร ผดุงวงศ์
38 นางสาวรุจจิระภา มาไกล
39 นางสายใจ โฆษิตกุลพร

โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
คลินกิ สวท.เวชกรรม เชียงราย
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

062-2653591
098-2500288
081-0913086

40 นายธีรกานต์ เสถียร

โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

093-7855427

41 นายแพทย์นพดล อธิรัตน์ปญ
ั ญา

สหแพทย์คลินกิ จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คลินกิ สวท เวชกรรม หาดใหญ่

081-8055597

42 นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล
43 นายแพทย์อยั ยกานต์ อัยยกานต์

44 แพทย์หญิงกอบกุล พูลปัญญาวงศ์
คลินกิ แพทย์กอบกุล
ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล...................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์......................................................................................................................
หมายเหตุ 1. ผู้ประสานงาน นางสาวอรปวีณ สันคามิน นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โทรศัพท์ 02-5904194, 086-9702829
2. กรุณาส่งข้อมูลรายละเอียด เป็นไฟล์ Excel ทางอีเมล์ onpraween.s@anamai.mail.go.th

086-2900310
083-1830111
081-4777622

