แบบสำรวจผู้รับบริกำรและผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย กรมอนำมัย
หน่วยงำน ศูนย์อนำมัยที่ 6 ชลบุรี
ลำดับที่
ชื่อผู้รับบริกำรและผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย
1 สถำนบริกำร (โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ)
1.1 นางวิภา อัครานนทสิทธิ์ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา)
1.2 นางสาวอพชา บุญมงคล (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ)
1.3 นางวรรณี บุญศิริ (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว )
1.4 นางสาวเอกกมล สาลีรัตน์ ( โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ )
1.5 นายนพพร บัวทอง (โรงพยาบาลบางปะกง)
1.6 นางมยุรี (โรงพยาบาลอภัยภูเบศร)
1.7 นางอุบล (โรงพยาบาลอภัยภูเบศร)
1.8 พญ.รจีรัตน์ (โรงพยาบาลพุทธโสธร)
1.9 คุณประทุม (โรงพยาบาลบางปะกง)
1.10 คุณรุ่งรัตน์ (สสจ.ฉะเชิงเทรา)
2 วัด
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3 โรงเรียน
3.1 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด
3.2 โรงเรียนบ้านไทรงาม จ.จันทบุรี
3.3 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา
3.4 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมมาราม จ.ระยอง
3.5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) จ.สระแก้ว
4 อื่นๆ เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ "สื่อสำรสุขภำพตะวันออก 4.0"
4.1 สานักประชาสัมพันธ์เขต 7 จ.จันทบุรี และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
4.2 สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6
4.3 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6
4.4 นักวิชาการสาธารณสุข (งานสุขศึกษา) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด
4.5 อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)
ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล น.ส.ศุภรัตน์ บ้านใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 083-1101-711
หมายเหตุ 1. ผู้ประสานงาน นางสาวอรปวีณ สันคามิน นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
โทรศัพท์ 02-5904194, 086-9702829
2. กรุณาส่งข้อมูลรายละเอียด เป็นไฟล์ Excel ทางอีเมล์ onpraween.s@anamai.mail.go.th

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
086-3684326
089-1792282
081-2092931
081-7128642
081-9846894
084-5641551
082-6926545
081-8425684
086-7881515
087-0472547

039-588103
075-206453
033-590719
038-611361
037-262885

สำนักประชำสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี
ลำดับ
ที่

ภำพ
ของฉัน

ชื่อ – สกุล
(ชื่อเล่น)

ตำแหน่ง

สถำนที่
ปฏิบัติงำน

เบอร์
โทรศัพท์

1

นำยทองทศ มหำมนตรี

ผู้อำนวยกำรสำนัก
ประชำสัมพันธ์ เขต 7
จันทบุรี

สำนักประชำสัมพันธ์ เขต 7

039 - 471085 - 9

2

นำยสญชัย จำรุสันติสุข

นักสื่อสำรมวลชนชำนำญกำร

สำนักประชำสัมพันธ์ เขต 7

081-5891070

E - mail

Line ID

Coffeeton19@gmail.com tonmk

สวท./สทท.11
ลำดับ
ที่

ภำพ
ของฉัน

ชื่อ – สกุล
(ชื่อเล่น)

ตำแหน่ง

สถำนที่
ปฏิบัติงำน

เบอร์
โทรศัพท์

E - mail

Line ID

3

นำยสมพงษ์ ชำญเนตร

ผู้อำนวยกำร สวท.
จังหวัดตรำด

สวท.ตรำด

092-2468671

Luxsompong@Hotmail.com

boss - radiotrat

4

นำยกอบุญ แสงพู

นักสื่อสำรมวลชน
ปฏิบัติกำร

สวท.จันทบุรี

086-3151277

korbhun@GMAIL.COM

kenghii

5

นำยดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์

นักสื่อสำรมวลชน
ชำนำญกำร

สวท.สระแก้ว

092-8578456

Dulyasak_prd@Hotmail.com

092-8578456

6

น.ส.สุบงกช ทองศรี

ผู้สื่อข่ำว สทท.จันทบุรี

สทท.จันทบุรี

090-9147858

Yuii_97@hotmail.com

Yuii150526

7

นำยพิพัฒน์ พุทธรักษำ

ช่ำงภำพ สทท.จันทบุรี

สทท.จันทบุรี

080-0882231

Abanged@gmail.com

qpakkpol

ประชำสัมพันธ์จังหวัด
ลำดับ
ที่

ภำพ
ของฉัน

ชื่อ – สกุล
(ชื่อเล่น)

ตำแหน่ง

สถำนที่
ปฏิบัติงำน

เบอร์
โทรศัพท์

E - mail

8

นำยบำรุง เนียมนำค

ประชำสัมพันธ์
จังหวัดชลบุรี

สนง.ประชำสัมพันธ์จังหวัด
ชลบุรี

092-2468379

9

นำงสำลิกำ วรรณรัตน์

ประชำสัมพันธ์จังหวัด
ตรำด

สำนักงำนประชำสัมพันธ์
จังหวัดตรำด

092-2468378

10

น.ส.สนธยำ จงพันธนิมิตร

นักประชำสัมพันธ์
ชำนำญกำร

สนง.ประชำสัมพันธ์จังหวัด
สระแก้ว

062-5944720

Prsakaeo7@gmail.com

062-5944720

11

นำยปรำโมทย์ ฐิติวงศ์ฤทธิ์

นักประชำสัมพันธ์
ชำนำญกำร

สำนักงำนประชำสัมพันธ์
จังหวัดสมุทรปรำกำร

062-5944727

Prd_reporter@hotmail.com

Pr.trat

12

นำยธวัชชัย

พนักงำน Social
Media

สำนักงำนประชำสัมพันธ์
จังหวัดตรำด

092- 7533585

BAMRUNG_RADIO@Hotmail.com

Line ID
092-2468379

Pr.trat

No.ne1709

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ลำดับ
ที่

ภำพ
ของฉัน

ชื่อ – สกุล
(ชื่อเล่น)
นำยกิตติ กิตติเวช

13

14

ตำแหน่ง
รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
จันทบุรี (ด้ำนบริหำร)

17

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดจันบุรี

เบอร์
โทรศัพท์
084-8689090

E - mail
-

ทำเนียบ เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ เขตสุขภำพที่ 6 ปี
2561

Line ID
-

นำยทวีศักดิ์ สิทธิเวช

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดจันบุรี

086-4173174

Sasukchan@gmail.com

นำยบุญโชค เกำะแก้ว

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดระยอง

096-1645597

Chokekohkaew@hotmail.com Choke2511

นำงจินตนำ วชิรดุสิต

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ปรำจีนบุรี

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดปรำจีนบุรี

086-3104823

Jinny_lek@Hotmail.com

Jinny_tj_gja

น.ส.จินตหรำ สนิทรำช เจ้ำพนักงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดตรำด

085-4307641

Kwang_dent@hotmail.com

085-4307641

15

16

สถำนที่
ปฏิบัติงำน

Sasukchan

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ลำดับ
ที่
18

19

20

ภำพ
ของฉัน

ชื่อ – สกุล
(ชื่อเล่น)

ตำแหน่ง

สถำนที่
ปฏิบัติงำน

เบอร์
โทรศัพท์

E - mail

ทำเนียบ เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ เขตสุขภำพที่ 6 ปี
2561

Line ID

นำยธีระ แสงสุรเดช

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสระแก้ว

0814292842

teerasang@gmail.com

นำยมำนพ เชื่อมทอง

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดชลบุรี

081-8343811

Manop_choumthong@yahoo.com

Manop_choum
thong

นำยสมชำย ห้องทองคำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรำ

081-7441087

Samachai46@hotmail.com

Samachai46

สื่อมวลชน
ลำดับ
ที่

สถำนที่
ปฏิบัติงำน

เบอร์
โทรศัพท์

ชื่อ – สกุล
(ชื่อเล่น)

ตำแหน่ง

21

นำยวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต

นำยกสมำคมผู้สื่อข่ำวปรำจีนบุรี

สื่อมวลชนจังหวัด
ปรำจีนบุรี

081-862-8344

PONG2497@gmail.com

PONG_CH7

22

นำงสมลิขิต สุภรณ์ไพจิต

ผู้สื่อข่ำวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สื่อมวลชนจังหวัด
ปรำจีนบุรี

090-9691539

Somlikitsu@gmail.com

Somlikit787

23

นำงอนัญญำ พยัมเษม

ประธำน อปมช. จ.ระยอง

สื่อมวลชนจังหวัด
ระยอง

081-4299610

Wattana-p@Hotmail.co.th

Tina 2517

24

นำงสำวรจนำ พลเยี่ยม

บก.หนังสือพิมพ์อำณำจักรข่ำว

สื่อมวลชนจังหวัด
ระยอง

080-5625668

Nakajang2010@gmail.com

080-5625668

25

นำยภัคพล ทับทิมทอง

บก.Atrayong Mag

สื่อมวลชนจังหวัด
ระยอง

089-9381696

Kyu26aroma@gmail.com

qpakkpol

ภำพ
ของฉัน

E - mail

Line ID

สื่อมวลชน
ลำดับ
ที่
26

ภำพ
ของฉัน

ชื่อ – สกุล
(ชื่อเล่น)

ตำแหน่ง

สถำนที่
ปฏิบัติงำน

เบอร์
โทรศัพท์

E - mail

Line ID

นำยเหมชำติ จันทร์สว่ำง

ประธำนอำสำสมัคร
ประชำสัมพันธ์ประจำหมู่บ้ำน
และชุมชน(อป.มช.) จ.ชลบุรี

สื่อมวลชนจังหวัด
ชลบุรี

098-2273686

djhemchat@Hotmail.com

Hemachati1302

27

นำงสำวจุทำทิพ เนื่องจำนง

นักจัดรำยกำรวิทยุ

สื่อมวลชนจังหวัด
ชลบุรี

081-4916645

Shc.jane@gmail.com

081-4916645

28

นำยอำรมย์ จันทรัศมี

สื่อวิทยุFM 105.25 MHz,สือ่
สิ่งพิมพ์ เสียงบูรพำ,สื่อบุคคล
ประธำนชมรม อป.มช.จ.
สระแก้ว

338 ม.3 ถ.หนองเทำ 08-6064-5046
ต.บ้ำนใหม่ อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว

29

นำยสมศักดิ์ สำรกำร

นำยกสมำคมนักข่ำว
สื่อมวลชนจังหวัดสระแก้ว

32 ม.4 ถ.ธนะวิถี ต. 087-0210815
บ้ำนใหม่หนองไทร อ.
อรัญประเทศ จ.
สระแก้ว

Somsak484@hotmail.com

Yottisuksarakan

สื่อมวลชน
ลำดับ
ที่

ภำพ
ของฉัน

ชื่อ – สกุล
(ชื่อเล่น)

ตำแหน่ง

สถำนที่
ปฏิบัติงำน

เบอร์
โทรศัพท์

E - mail

Line ID

30

ดร.วิโรจน์ เวททวงศ์

สมำคมผู้สื่อข่ำวจังหวัด
สมุทรปรำกำร

สื่อมวลชนจังหวัด
สมุทรปรำกำร

089-1994545

Wirote199@Hotmail.com

No.ne1709

31

นำยสุพนิ อรุญสวัสดิ์

สื่อมวลชน จังหวัด
สมุทรปรำกำร

นสพ.ปำกนำโพสต์

089-7941553

AHUY2004@Gmail.com

AHUY2004

32

นำยหำญศึก ฉิมพำลี

บรรณำธิกำรบริหำร
บรรณำธิกำรข่ำว
ตรำดทูเดย์

43/1 ม.1 ตำบล
ตะกำง
อำเภอเมืองตรำด
จังหวัดตรำด
23000

086 372 8667

alex.trattoday@gmail.com

086-1428380

