แบบสำรวจผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนำมัย
หน่วยงำน..กลุ่มอนำมัยวัยทำงำน.........สำนักส่งเสริมสุขภำพ...............
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
นางสิชล เจียมครุกูลกิจ โรงพยาบาลระยอง
นางสาวสุภิญญา ใชยบาล โรงพยาบาลปทุมธานี
นายลอยชาย บุญปลื้ม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
นางวีณา เลิศวิไลกุลนที โรงพยาบาลมหาชัย3
นางสาววีรยา แดงดี โรงพยาบาลนภาลัย

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
065-5499461
083-0318542
089-1572462
081-4938593
092-2501937

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล.........นายโกวิท..........เป็งวงศ์...............................................................
เบอร์โทรศัพท์...........025904524..................................................................................
หมายเหตุ 1. ผู้ประสานงาน นางสาวอรปวีณ สันคามิน นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
โทรศัพท์ 02-5904194, 086-9702829
2. กรุณาส่งข้อมูลรายละเอียด เป็นไฟล์ Excel ทางอีเมล์ onpraween.s@anamai.mail.go.th

แบบสำรวจผู้รับบริกำรและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย กรมอนำมัย
หน่วยงำน..กลุ่มอนำมัยวัยทำงำน.........สำนักส่งเสริมสุขภำพ...............
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26

ชื่อผู้รับบริกำรและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
นางสาวพิมพ์ใจ บุญจันทร์ กองบริหารการสาธารณสุข สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจิรพงศ์ เหมะพุกกะ สานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค
นางสาวสราญรัตน์ ลัทธิ สานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค
นางสาวเศรณีย์ จุฬาเสรีกลุ สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
นางสาวราณี โตสาแน สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
นายสนธยา บุญเลื่อน สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
นางสาวฐิตพิ ร กันวิหค สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
นางสาวยุวดี แก้วประดับ สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
นางนรกมล ทองเปลี่ยน สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
นางสาวมณีรัตน์ ยินดี สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
นางสาวชไมพร ซารี สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นางสาวทิษากานต์ วารีขจรเกียรติ สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นางกัลยกร ไชยมงคล สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
นายวินัยศักดิ์ เหมืองทอง กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
นางสุภี สีทองทาบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นางวิพารัตน์ ทองรอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นางนงค์ลักษณ์ กอววรกุล สานักงานประกันสังคม
นางสาววันนิสา ทองดอนขันธ์ สานักงานประกันสังคม
นางสุรัชวดี ไกรสร บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
นายพเยาว์ เกษจันทร์ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จากัด (มหาชน)
นายนิพนธ์ ประเสริฐผล บริษัทไทยซัมมิท ฮาเนส
นายอุดม เสถียรภาพพงษ์ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย
ดร.สันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายนโคทร ศรีจันทร์ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นางอัมพร ไทยขา สานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.
ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล.........นายโกวิท..........เป็งวงศ์...............................................................
เบอร์โทรศัพท์...........025904524..................................................................................

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
086-1133254
097-9985889
025903987
025809354
025809354
025809354,082-3759350
025807161, 081-6802524
025807161
025903392, 095-5033388
025903032, 092-7561795
025904380
025904380
025908227
081-6974699
02245 6774
084-698847
029562506
029562506
028964444
081-871-1872
081-9960566
081-3547330, 086-3742522
081-84457272
090-7371907
023431500, 089-0301414

ข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสานักส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่ม งานอนามัยแม่และเด็ก
ชื่อผู้ประสาน นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน
ประธาน MCH Board ของเขตสุขภาพ ที่ 1 - 12
เขต

ประธาน MCH Board

สถานที่

เบอร์โทร.

อีเมลล์

เบอร์แฟ็กซ์

1

นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์

โรงพยาบาลลาพูน 177 ถนน สายริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลาพูน 51000

0-5356-9100

053-569152

2

นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์

จังหวัดพิษณุโลก

0-2590-1600

0-2590-1690

3

นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์

สานักตรวจและประเมินผล (สนย.)

093-2951989

0-2590-1431

4

นพ.ธานินทร์ โตจีน

โรงพยาบาลอินทร์บุรี 37/7 หมู่ 1 ตาบลทับยา อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110

081-8523423

5

นพ.ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 950 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

081-8566721

035-514909

6

นพ.ธีระ ศิวดุลย์

โรงพยาบาลชลบุรี 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

0-3893-1000

0-3893-1100

7

นพ.ประสิทธิ์ สัจจพงษ์

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 195 ถนน ศรีจันทร์ อาเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000

043-235902-5

043-243416

8

นพ.อิทธิพล สูงแข็ง

จังหวัดอุดรธานี

0-25901477

0-25901431

9

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล

สสจ.บุรีรัมย์ 315/3 ถนน จิระ ตาบล ในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

044-611562

044-611562(112)

10

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

จังหวัดอุบลราชธานี

045-435134

11

พญ.ลาวัลย์ ปัจจักขภัติ

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 56 หมู่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

077-915600

077-915642

12

นพ.เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 180 ถ.ระแงะมรรคา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

073 - 510997-9

073 - 513481

taninto@hotmail.com

036-581992

ข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสานักส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่ม งานอนามัยแม่และเด็ก
ชื่อผู้ประสาน นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน
ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12
ศูนย์อนามัยที่

ผู้ประสาน

สถานที่

เบอร์โทร.

อีเมลล์

เบอร์แฟ็กซ์

1

พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ

51 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

081-8471702

dr.nutch@gmail.com

053-274014

2

นางสาวนิชนันท์ อินสา

21 หมู่ 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

081-2836781

ninsar@hotmail.com

055-299285

นางสาววณิชา กิจวรพัฒน์

157 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

083-5418118

kitvorapatw@gamil.com

056-255403

081-5349733

wanpen_hpc8@yahoo.com

091-8847070

hospital08@gmail.com

081-8539640

ree-charee@hotmail.com

086-8087244

mewmew248@yahoo.com

089-9153894

skawlab@yahoo.com

061-9587940

kitipong_reanphet@hotmail.com

063-9155628

kiddidhack1992@hotmail.com

3

นางสาวศศิวันต์ ศุภนิเวท
นางสาวสุพัตรา ธรรมวงษ์

4

นางวัชรี เรือนคง
แพทย์หญิงมณฑา ไชยวัฒน

5

18 หมู1่ 1 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
429 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

นางสาวสกาวรัตน์ เทพรักษ์
นายกิติพงษ์ เรินเพ็ชร

43 หมู่ 7 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

036-300829
032-323311

6

นายกิติชัช สาธร

7

นางธิโสภิญ ทองไทย

195 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

089-3059818

thisophin@gmail.com

8

นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

9/9 หมู่ 5 ถ.อุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000.

081-7342764

nuchhpkk@hotmail.com

9

นางประดับ ศรีหมื่นไวย

177 หมู่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

091-0199525

dow-1024@hotmail.com

044-291506

10

นางมลุลี แสนใจ

45 หมู่ 4 ถ.สกลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี 34190

088-5823428

malulee.nang@gmail.com

045-288580

11

99 ถ.นคร-ปากพนัง ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80330

081-5975956

wera.oom@gmail.com

075-399124

12

นางวีรวรรณ บุญวงศ์
นางเริงฤทัย หลีเส็น

95 ถ.เทศบาล1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

085-8941540

neabigbike@hotmail.com

073-213747

สสม.

นางจันทิรา นันทมงคลชัย

18 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

089-0397778

chantira01@hotmail.com

02-5210226

043-243416

