ขอมูลผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

เพื่อใชในการสํารวจ ITA ตามแบบประเมิน External

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อหนวยงาน สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ชื่อผูประสานงาน 1. นางสุนทรีย รักษามั่นคง 2. นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน โทรศัพท 0 2590 4317
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล(ผูรับบริการ/ผูติดตอ)

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ที่อยู (พรอมรหัสไปรษณีย)

โทรศัพท

โทรศัพทมือถือ

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธาณณสุข 88/22 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

E-mail

1

นางสาวชนัญณิสา เลิศสุโภชวณิชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

02-5904177

02-5904177

-

2

นางสาวปยภรณ เวียงแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

02-5904177
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย เลขที่ 88/22 หมู 4 ตําตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 0 2590 4177

02-5904177

piyaporn.v@anamai.mail.go.th

4

นายพลาวัตร พุทธรักษ

นักวิชาการสาธารณสุข

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธาณณสุข 88/22 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-5904177

02-5904177

palakorn.c@anamai.mail.go.th

5

นางสาวรุงลาวันย พรรณขาม นักวิชาการสาธารณสุข

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธาณณสุข 88/22 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-5904177

02-5904177

runglawan.p@anamai.mail.go.th

6

นายสมชาย สุวะไกร

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธาณณสุข 88/22 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-5904177

02-5904177

somchai.s@anamai.mail.go.th

3

นักวิชาการสาธารณสุข

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธาณณสุข 88/22 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

7

นายวีรพล ตันอุย

นักวิชาการสาธารณสุข

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธาณณสุข 88/22 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-5904177

02-5904177

weerapol.t@anamai.mail.go.th

8

นางอรพรรณ จินกาล

นักวิชาการสาธารณสุข

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธาณณสุข 88/22 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-5904177

02-5904177

-

9

นางสาวสกุณา คุรวโรตม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 88/22 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-5904606

02-5904606

sakuna.k@anamai.mail.go.th

10

นางสาวลัดดา พิมจั่น

นักวิชาการเผยแพร

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 88/22 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-5904354

02-5904354

ladda.p@anamai.mail.go.th

11

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 88/22 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-5904354
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย เลขที่ 88/22 หมู 4 ตําตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11002 0 2590 4484

02-5904354

kodchapan.n@anamai.mail.go.th

12

นางสาวกชพรรณ นราวีรวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
นางสาววรวรรณ พงษประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

13

นางพิริยา วัฒนารุงกานต

สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 88/22 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02 - 5904554 086-7829595

piriya.w@anamai.mail.go.th

14

02 - 5904560 085-9194344
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เลขที่ 88/22 หมู 4 ตําตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11001 0 2590 4436

piyawan.g@anamai.mail.go.th

15

นางปยะวรรณ กลิ่นสุคนธ
นางสาวจงมณี สุริยะ

16

นางสาวอํานวย ภูภัทรพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

17
18

นายศุภวิทย อมรยุทธ
นายวิภู กฤษณุรักษ

19

นางสาวอิฏฐวรา สําแดงสุข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม

20

นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก

นักวิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตรชํานาญการพิเศษ

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

สํานักสงเสริมสุขภาพ

สํานักสงเสริมสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักสงเสริมสุขภาพ

นักวิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตรชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม

สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 88/22 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11001

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย เลขที่ 88/22 หมู 4 ตําตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เลขที่ 51 ถนนประชาสัมพันธ ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100

086-1845500 086-1845500 supawit.a@anamai.mail.go.th
089-631-1063 wipoo_kr@hotmail.co.th
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม 51 ถนนประชาสัมพันธ ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม 51 ถนนประชาสัมพันธ ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100

089-7593771

yayinya@gmail.com

ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก 21 หมู 4 ถนนพิษณุโลก-วัดโบสถ ตําบลมะขามสูง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

086-925-6399

Suthian.t@anamai.mail.go.th

21

นางรําไพ เกียรติอดิศร

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค

ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค 157 ถ. พหลโยธิน ต. นครสวรรคออก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000

087-3102885

rumpai_hpc8@hotmail.com

22

นางสาวเสาวนีย สาบุตร

นักวิชาการสาธารณสุข

ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค

ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค 157 ถ. พหลโยธิน ต. นครสวรรคออก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000

094-9769900

Tin.saowanee@gmail.com

23

นางบําเพ็ญ ธนะพัฒน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค

ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค 157 ถ. พหลโยธิน ต. นครสวรรคออก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000

081-8871337

Bumphent_@windowslive.com

24

นายวิชาญ ดํารงกิจ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี

ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี1 หมู 11 ตําบลบานหมออําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 18130

086-122-8870

Vichan.hpc2@gmail.com

25

นางสาวสุมาลิน ชื่นงาม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี

ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี1 หมู 11 ตําบลบานหมออําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 18130

088-5810874

26

นายทรงพล ตั้งศรีไพร

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี

ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี เลขที่ 1 หมู 11 ตําบลบานหมอ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 18130

036-300832

036-300832

-

27

นางพัชราภรณ พัฒนะ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี

ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี เลขที่ 1 หมู 11 ตําบลบานหมอ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 18131

036-300833

036-300833

-

28

นายธนชีพ พีระธรณิศร
นางสาวมัตติกา ยงอยู

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี

เลขที่ 429 ถนนศรีสุริยวงศ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชธานี 70000

29

032-323311 081-8212681 thanacheep.p@anamai.mail.go.th
081-552-1439 myaey@windowslive.com

30

นางสาวธิดารัตน ดํารงคสอน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี

31

นายวิรุท นนสุรัตน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี

ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี

43 หมู 7 ตําบลนาปา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

096-075-2102

Wirut112@gmail.com

32

นางปรียนันท ชีคกี้

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน

ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน195 ถนนศรีจันทร ตําบลในเมืองอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

081-749-8489

Khun_pumm@hotmail.com

33

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

34

นางจริยา อินทรรัศมี
นายเรืองยศ บุญภักดี

35

นางสาวเพียงไผท ชํานาญคา นักวิชาการสาธารณสุข

36

นางศิริภาพร ภูโยฤทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

37

นายสมรัฐ นัยรัมย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

38

นายสมกานต ทองเกลี้ยง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

39

นางสุวรรณ แชมชูกลิ่น

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

เลขที่ 177 หมู 6 ตําบลโคกครวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

044305131#102 081-8776281 auang2018@gmail.com

40

นายสมชาย แชมชูกลิ่น

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

เลขที่ 177 หมู 6 ตําบลโคกครวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30281

044305131#102 081-6000650 somchai.c@anamai.mail.go.th

41

นางไฉไล ชางดํา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

เลขที่ 45 หมู 4 ถนนสกลมารค ตําบลธาตุ อําเภอวารินชํานาบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

085-3039991 085-3039991

42

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 18 หมู 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเบน กรุงเทพมหานคร 10220

02-9860884

43

นางดวงจันทร บุญรอดชู
นางจุรีภรณ คูณแกว

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 45 หมู 4 ถนนสถลมารค บ.บัว ต. ธาตุ อ.วารินชําราบ

44

นายกฤตธน พงศธนากุล

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 99 ถนนนคร-ปากพนัง ต.บางจากอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80300

081-450-3099

Kridth.tk@gmail.com

45

นายอนุรัตน ไชยนุราช

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา

ศูนยอนามัยที่ 19 ยะลา95 ถนนเทศบาล 1 ตําบลสะเตงอําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

086-4906678

anurut_sun@hotmail.com

46

นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนยอนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร

080-612-1373

Ksrichan555@gmail.com

47

น.ส.สุจิตรา ดาวเรือง

za_cla@hotmail.com

48

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี

ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

น.ส.นาถสุภา สมปนานนท นิติกรปฏิบัติการ

ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี

429 ถนนศรีสุริยวงศ ตําบลหนาเมืองอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี 429 ถนนศรีสุริยวงศ ตําบลหนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

เลขที่ 195 ถนนศรีจันทร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

tdamrongson@gmail.com

084-5132279 086-6630323

ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

195 ถนนศรีจันทร ตําบลในเมืองอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

195 ถนนศรีจันทร ตําบลในเมืองอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

jariyak06@hotmail.com

095-234-5988

pong190879@gmail.com

082-714-9132

Chamnanka29@gmail.com

177 หมู 6 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

089-5818234

p_siripaporn@yahoo.com

ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

177 หมู 6 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30281

081-7253361

rattus117@gmail.com

ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

177 หมู 6 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30282

087-9899157

Samakarn2011@hotmail.com

ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา

จ.อุบลราชธานี 34190

chailai_ubon@hotmail.com

819100617 duangjanb@hotmail.com
098-6919355 Jureepron_55@hotmail.com

ศูนยอนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร24/29 ถนนพหลโยธิน ตําบลอนุสาวรีย อําเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

02-986-0884

สวนสงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

0 2241 9000 ตอ 2112

-

กองกฎหมายและระบบทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

0 2241 9034-6

-

49

น.ส.อุไรวรรณ ภัทรเมธีกิจ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สํานักสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร อาคารสํานักงานเขตราชเทวี ชั้น 8 เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

50

นส.วนิดา วรเกริกกุลชัย

บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 96/27 หมู 9 ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

51

พญ.นฤมล สวรรคปญญาเลิศ นายแพทยผูทรงคุณวุฒิ

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

52

น.ส.ชนิกรรดา ไทยสังคม

นักจิตวิทยาชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

53

นายสุทัศน กองขุนทด

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

54

0 2354 4227 ตอ 2001

062-9799249

uraiwan50@gmail.com

081-2967499 vanida.env@gmail.com

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข88/22 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 0 2590 6271

-

Narumol.s@dms.mail.go.th

0 2590 8413 081-905-3033

kaamoa72@gmail.com

สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข88/20 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

0 2590 1771

-

skongkhuntod2@gmail.com

น.ส.วริศรา มงคลตระกูลสุข นักวิชาการสาธารณสุข

สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข88/20 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

0 2590 1771

087-539-0753

phermoph@gmail.com

55

ภญ.ไพทิพย เหลืองเรืองรอง เภสัชกรชํานาญการ

สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข88/20 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

0 2590 1755

-

56

นายวาสุเทพ

นักวิชาการสุขาภิบาล

สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สํานักอนามัย ชั้น 7 อาคาร 1 กรุงเทพมหานคร 2 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

57

นางปริศนา จอมเรือง

หัวหนาสํานักปลัด

ทต.สันปาเปา

จ.เชียงใหม

089-8558818 prisana_toei@hotmail.com

58

นายเอกฑัย คาวีวงษ

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต.ไขยปราการ

จ.เชียงใหม

086-4216212 viltraman7@gmail.com

59

นายยุทธพันธุ โสภารัตน

หัวหนาสํานักปลัด

จ.แพร

089-5584645 y_soparat@hotmail.com

60

น.ส.ภัทราวรรณ หวาเกตุ

ผช.เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน อบต.พรหมพิราม

จ.พิษณุโลก

090-9759147

pattrawan.waket@gmail.com

61

นายอภิชาติ เหมมั่น

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

จ.เพชรบูรณ

061-7966987

hemmun.apichart@gmail.com

62

นายกิตติพจน ชัพวิโรจน

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน อบต.ปากพระ

จ.สุโขทัย

095-6452429 ktp.chupviroj@gmail.com

63

นางอนุช บุญพุก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทต.วังกะพี้

จ.อุตรดิตถ

084-9512856

anoot_note@windowslive.com

64

นางจินตนา ซองงาม

นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว

เทศบาลนครนนทบุรี

จ.นนทบุรี

088-8099499

jintana_s2012@hotmail.co.th

65

น.ส.กรรณิกา ปรากฎวงศ

นักวิชาการสาธารณสุข

สถาบันโรคทรวงอก

จ.นนทบุรี

083-6299155 teawsan@hotmail.com

66

นายจารุวรรณ เหมือนสุดใจ พยาบาลวิชาชีพ

อบต.บางกราง

จ.นนทบุรี

096-8798201 jsudjai12@gmail.com

67

น.ส. พรรวินท วงศรัตนชัย

จ.พระนครศรีอยุธยา

087-5968942 pukkyw@hotmail.com

68

นางสมถวิล อุทัยศิริตานนท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.ทาเรือ

จ.พระนครศรีอยุธยา

089-8886584 suncj1@hotmail.com

69

นางปาณิดา ฐิติพันธสุภัคธร พยาบาลวิชาชีพ

จ.สมุทรสาคร

081-4261428 jchaya5665@gmail.com

70

นายถวัตน สุวรรณประดิษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.สมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

085-4035695 tawat4205@gmail.com

71

นางโฉมศรี เสาวนนท

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 ทม.สองพี่นอง

จ.สุพรรณบุรี

080-9001438 chom1438@gmail.com

72

นายทรงกิจ ทุมมา

เจาพนักงานสาธารณสุข

ทต.บานดอน

จ.สุพรรณบุรี

087-5296950 song.2514@hotmail.com

73

น.ส. สิริกร ทองยา

หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพ

อบต.คลองเปรง

จ.ฉะเชิงเทรา

084-5263815 siri_aon2523@hotmail.com

74

น.ส. ทัศนีย พลอยทับทิม

รองปลัด อบต.โพรงอากาศ

อบต.โพรงอากาศ

จ.ฉะเชิงเทรา

080-6362011 kunploy1@hotmail.com

75

น.ส.คัทลียา วรรณปะเก

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา

081-9041673 tar_orangekk@hotmail.com

อบต.หวยไร
อบต.ศิลา

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต.บางกะสั้น

ทต.นาดี

สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข88/20 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

-

081-889-3525

76

นายสายัณห โสมยา

นักรังสีการแพทย

รพ.เกาะจันทร

จ.ชลบุรี

083-1173357 gammasomya@gmail.com

77

น.ส. ยุภา มิ่งมีชัย

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.คลองใหญ

จ.ตราด

085-8439681 yupha0801@gmail.com

78

นางอารี ควรเนตร

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.ระยอง

จ.ระยอง

093-6730530 aree.khu@gmail.com

79

นางสุภาวดี โกมลกาญจนกุล เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.ระยอง

จ.ระยอง

091-4361059 tid2547@gmail.com

80

น.ส. ปุณิกา คลายชวยชู

นักวิชาการสุขาภิบาล

ทต.มะขามคู

จ.ระยอง

084-5260565 pu_nika1980@hotmail.com

81

น.ส. บุพชาติ ทิพชัย

นักวิชาการสุขาภิบาล

อบต.ปลวกแดง

จ.ระยอง

085-6084134

82

น.ส.ศิริรัศิมิ์จําเริญ บุญครอง หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพฯ อบต.ตาชัน

จ.ระยอง

099-3209705 goozila2517@gmail.com

83

น.ส.รัตนา สําเร็จกิจ

ผช.นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ อบต.ตาชัน

จ.ระยอง

087-5848918

84

น.ส.ณัฐณิชา รัตนธรรม

นักวิชาการสาธารณสุข

ทต.ปาไร

จ.สระแกว

061-5144622 koko-chayen@hotmail.com

85

นายปติพงศ คนเจน

นักสุขาภิบาล

ทม.ปากน้ํา

จ.สมุทรปราการ

86

น.ส.พนมพร ปยะกุล

นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ

ทต.ดานสําโรง

จ.สมุทรปราการ

87

จาเอกปยะ ภาคะไชย

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

อบต.บางน้ําผึ้ง

จ.สมุทรปราการ

061-8480660 bpeer22@hotmail.com

88

น.ส. ปรารถนา โคตรพัตร

ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล

ทต.บางเมือง

จ.สมุทรปราการ

081-1499890

89

น.ส. เรือนแกว ดําขํา

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.พระสมุทรเจดียสวาทยานนท

จ.สมุทรปราการ

086-3562629 tawan_451@hotmail.com

90

รต.หญิงสกุลวลัย เชี่ยวบางยาง หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข อบต.แพรกษาใหม

จ.สมุทรปราการ

092-9658618 sakulvalai@gmail.com

91

น.ส.สินีนุช กุลศิริ

เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน อบต.แพรกษาใหม

จ.สมุทรปราการ

080-0654262 koyjung7461@gmail.com

92

น.ส. วนิดา คงแสง

นักวิชาการสุขาภิบาล

ทม.เมืองพล

จ.ขอนแกน

095-8019383 wanida18@hotmail.com

93

นายสอง ธงอินเนตร

นักวิชาการสุขาภิบาล 5

ทม.ชุมแพ

จ.ขอนแกน

089-7830485 lovesongonly@hotmail.com

94

น.ส. ผกามาศ กลาหาญ

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.น้ําพอง

จ.ขอนแกน

095-6599740

95

น.ส.สุภาวดี ทารส

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.มัญจาคีรี

จ.ขอนแกน

96

นางเต็มเดือน มุลนิล

นักวิชาการสุขาภิบาล

ทต.นาดูน

จ.มหาสารคาม

081-0496457 td.mulnil22@gmail.com

97

สอ.หญิงสายสินี ศรีชัย

นักวิชาการสงเสริมสุขภาพปฏิบัติการ ทต.พยัคฆภูมิสัย

จ.มหาสารคาม

085-2684343 insinee@hotmail.com

98

พันจาเอกยุทธนา จริยามา

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน อบต.ปะหลาน

จ.มหาสารคาม

087-5878755 yuttana50@outlook.co.th

99

น.ส. มลิวรรณ พละวัฒร

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน อบต.วารีสวัสดิ์

จ.รอยเอ็ด

ผช.นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ ทต.อุมเมา

จ.รอยเอ็ด

084-7981506 priew-1234@hotmail.com

นักวิชาการสุขาภิบาล

อบต.ดงลาน

จ.รอยเอ็ด

091-0519555 baby_oil_t@hotmail.com

102 วาที่ รอ.ธีรพล ธิติเมธาวัฒน เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6ว อบต.ดงลาน

จ.รอยเอ็ด

100 น.ส. จินตพร ศรีขาว
101 นางมลลาวรรณ นามเขต

b4561323_tonaor@hotmail.com

rattana.toon19@hotmail.com

uptoyou_night@hotmail.com

epid_namphong@yahoo.com

princess_nung@outlook.com

103 ธิติเมธาวัฒน
104 นายเสวก ฮังจี้จู

ชุมชน 6ว

จ.รอยเอ็ด

เจาพนักงานปองกันฯ 3

อบจ.บึงกาฬ

จ.บึงกาฬ

094-1810256

นักวิชาการสุขาภิบาล

ทต.โนนปอแดง

จ.บึงกาฬ

087-2287074

หัวหนางานสํานักงานปลัด ฯ ทต.เชียงกลม

จ.บึงกาฬ

093-2615346 pued_111@hotmail.com

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ทต.สองดาว
107 นายราวินท อินทรหา
108 พ.ต.ท.หญิงชาลินี กาญจนรัชต นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ อบต.หวยยาง

จ.สกลนคร
จ.สกลนคร

090-9750297 chalee1975@live.com

109 นายบุญเลิศ มาตรนาคุณ
110 นายบุรินทร โฉมศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.หนองคาย

จ.หนองคาย

091-8617640 settee_18@hotmail.co.th

ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

ทม.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา

093-0843981

111 นายศิโรจน เหลืองภิรมย
112 นายนิธิพล ชินศิริพันธุ

นักวิชาการสุขาภิบาล

ทม.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา

084-6627480 sirote@4928@gmail.com

นักวิชาการสุขาภิบาล

เทศบาลเมืองบุรีรัมย

จ.บุรีรัมย

083-1004242 nummon.niti@gmail.com

อบต.เสม็ด
113 นางจันทรเพ็ญ ทองเปรียบ นักวิชาการสุขาภิบาล
อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
114 น.ส. มณีนุช ใหศิริกุล

จ.บุรีรัมย

089-8207383 pen_boss@hotmail.com

จ.บุรีรัมย

099-4741115 hmaneenuch@gmail.com

115 น.ส. รัชนีกร คัชมา
116 น.ส.กานตรวี ทามาตร

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.บานกรวด

จ.บุรีรัมย

086-8534321

เจาพนักงานสาธารณสุข

รพ.ลําปลายมาศ

จ.บุรีรัมย

093-4680437 kanrawee80@hotmail.com

117 น.ส. ศิริทิพย ในทอง
118 นางสุภาพร ประสานสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.ทาตูม

จ.สุรินทร

089-9516034 s13maprang@gmail.com

นักบริหารงานสาธารณสุข 7

เทศบาลเมืองสุรินทร

จ.สุรินทร

089-5856310

รพ.ปราสาท

จ.สุรินทร

088-5829264 hanchana77@gmail.com

รพ.ปราสาท

จ.สุรินทร

081-6009239

105 น.ส. กนิษฐา สีแป
106 นายธรากร สาระธรรม

นักวิชาการสาธารณสุข
119 นายโยพนา หาญชนะ
120 นายเจริญทรัพย อัตไพบูลย หัวหนางานสิ่งแวดลอม

mawmeaw_naja555@hotmail.com

khatchama_13@hotmail.com

121 นางนงนภัส ขันธดวง
122 น.ส. กิตติยา คําจันทร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สสอ.ยโสธร

จ.ยโสธร

098-5847017 np101lion@gmail.com

นักวิชาการสาธารณสุข

ทต.บัวหุง

จ.ศรีสะเกษ

080-1660110 kittypoppy99@gmail.com

123 น.ส.เสาวลักษ คงพุท
124 น.ส.จุรีรัตน สีหบุตร

นักวิชาการสาธารณสุข

อบต.จาน

จ.ศรีสะเกษ

086-5156092 saowaluck_k@hotmail.com

นักวิชาการสาธารณสุข

ทต.เมืองจันทร

จ.ศรีสะเกษ

087-0438716 jumjim1714@hotmail.co.th

125 นายไตรภพ วงษปลั่ง
126 น.ส.วิไลพร สิงหแกว

เจาพนักงานสาธารณสุข

ทต.สมปอย

จ.ศรีสะเกษ

089-9452564 threeworld3@hotmail.com

นักพัฒนาชุมชน

อบต.หวยจันทร

จ.ศรีสะเกษ

093-3253529 nongjeam@hotmail.com

127 นายอรุณชัย ปราบโสม
128 น.ส. คณิตา นนทพละ

นักวิชาการสุขาภิบาล

เทศบาลนครอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

098-2064602 abprabsom43@gmail.com

นักวิชาการสาธารณสุข

อบต.ไรสีสุก

จ.อํานาจเจริญ

090-9911015 alphabet_gift@hotmail.com

129 น.ส.ลูกศร อกอุน

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.อํานาจเจริญ

จ.อํานาจเจริญ

087-6546547 looksorn37@gmail.com

130 น.ส.นภัสนันท สิมลี
131 น.ส. อภิญญา วิมนตทรง

นักวิชาการสาธารณสุข

อบต.เหลาพรวน

จ.อํานาจเจริญ

081-6542021 farsang.s@hotmail.com

พยาบาลวิชาชีพ

ทต.ขุนทะเล

จ.นครศรีธรรมราช

088-5950308 suwaibakati23@gmail.com

132 น.ส. พัชรีย ศรีสุข
133 น.ส.สมหญิง นุสและ

นักวิชาการสุขาภิบาล

ทต.ฉลอง

จ.ภูเก็ต

089-6583114 sao.phatcha@gmail.com

ผช.นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ ทต.บานกรูด

จ.ระนอง

087-3839491 ying.kiku@hotmail.com

134 นางอรณัส ยวงทอง
135 นายพงษศักดิ์ เสือมาก

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา)

จ.สุราษฎรธานี

081-7286039 auranas@hotmail.com

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สุราษฎรธานี

จ.สุราษฎรธานี

086-6631463 psmatamoto@gmail.com

136 นายพยอม หอมสูง
137 น.ส. สุมาลี ทองสีดํา

พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สุราษฎรธานี

จ.สุราษฎรธานี

086-8992492 phomsung@gmail.com

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.กาญจนดิษฐ

จ.สุราษฎรธานี

084-6263772 kai_lukling@hotmail.com

138 นางกมลวรรณ พรหมจันทร นักวิชาการสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุข
139 นางสมใจ เปาทอง

รพ.พระแสง

จ.สุราษฎรธานี

098-0109454

อบต.บางเปา

จ.ตรัง

088-7682070 somjai1101@hotmail.com

140 นางสุชิรา ปานมาศ
141 น.ส. ศศิมา โสะสะ

หัวหนาสํานักปลัด

ทต.เมืองเพชร

จ.ตรัง

081-0817241

รองปลัดเทศบาล

ทต.เมืองเพชร

จ.ตรัง

089-4656466 sma_sima@hotmail.com

อบต.นาพละ
142 น.ส.พลอยปภัส วัชรโชคชัยพงษ หัวหนาสํานักปลัด ฯ
143 นายพงษศักดิ์ หลงพรหม จพ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แมลาน

จ.ตรัง

086-9470986 pupunploy@hotmail.com

จ.ปตตานี

095-4381570 pom_lp@hotmail.com

หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี
144 นายประกิต ทาผา
145 น.ส.ซารีฟะฮ ออสันตินุตสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทต.แมขรี

จ.ปตตานี

086-4837897 th.prakit77@gmail.com

จ.พัทลุง

087-8104343 safa_saw@hotmail.com

146 น.ส.โนรีย ชมิโดย
147 นายวิชัย อาสนสถิตย

จ.สงขลา

086-3075732 noree2010@hotmail.com

สสจ.สุราษฎรธานี

ผช.เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ทต.นาทวีนอก

mod_mochimochi@hotmail.com

pn_suchira@windowslive.com

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

อบต.บางปด

จ.ตราด

081-6748038 wichai_ar@hotmail.com

148 นายสมพงศ สพันู
149 น.ส.ทัศนียกร ภูษา

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

อบต.แหลมงอบ

จ.ตราด

087-5879893 sompong.145@hotmail.com

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.ชุมแพ

จ.ขอนแกน

095-1689121 aommy_kku@gmail.com

150 น.ส.วนิษา แนวสวัสดิ์
151 นายมานพ บํารุงวงค

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.ชุมแพ

จ.ขอนแกน

095-1681923 wanisa3207@gmail.com

เชียงราย

091-704-2355 b-manup@hotmail.com

เชียงราย

091-076-6855

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต.เมืองพาน อ.พาน

รองปลัดเทศบาล
ทต.ไมยา อ.พญาเม็งราย
152 สิบเอกอวิรุทธิ์ ปนตา
153 นายเสกสรรค เชื้อเมืองพาน ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.เวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน

konnee_9113@hotmail.com

เชียงราย

154 นายภาคิน ชัยแกวเม
155 น.ส. ณิชชา สุขวิริยสกุล

หัวหนาสํานักงานปลัด

อบต.แมสลองนอก อ.แมฟาหลวง

เชียงราย

นิติกร

อบต.เมืองพาน อ.พาน

เชียงราย

156 น.ส. สิริกร จตุมงคลชัย

นิติกรชํานาญการ

ทต.ไชยปราการ อ.ไชยปราการ

เชียงใหม

081-8837787 noona5363@gmail.com

157 นางปทุมรัตน ขวัญดี
158 พันจาเอกประธาน พละโย

เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน ทต.น้ําแพรพัฒนา อ.หางดง

เชียงใหม

เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน ทต.ชางเผือก อ.เมือง

เชียงใหม

รองปลัด อบต.สันกลาง
อบต.สันกลาง อ.สันปาตอง
159 น.ส. เปรมใจ บัวไสย
160 นางจุฑามาศ วงศจันทรทิพย หัวหนาฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม อบต.ดอนแกว อ.แมริม

เชียงใหม

161 นางปริศนา จอมเรือง
162 น.ส.เบญจมาศ คําเบา

เชียงใหม

163 นายสิทธิชัย สันติโชคสกุล
164 น.ส.ผกามาส จันทะเหลา

หัวหนาสํานักงานปลัด

ทต.สันปาเปา อ.สันทราย

089-7013802 pranjai@hotmail.com

เชียงใหม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ อบต.ผาสิงห อ.เมือง

นาน

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.เชียงคํา อ.เชียงคํา

พะเยา

นักวิชาการสาธารณสุข

ลําปาง

ทต.เกาะคาแมยาว อ.เกาะคา

062-9478005 pla_fish2518@hotmail.com

089-8558818 prisana_toei@hotmail.com

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.บานธิ อ.บานธิ
165 นางณิชาภา สันปาแกว
ทต.วังผาง อ.เวียงหนองลอง
166 พันจาเอกถวัลย พวงบุบผา นักบริหารงานสาธารณสุข

ลําพูน

นักวิชาการสุขาภิบาล 4
167 น.ส. อัจฉรา แกวดี
168 น.ส.ณัฏฐิยาพร ตาบุตรวงศ นักวิชาการสุขาภิบาล

ทต.ตนธง อ.เมือง

ลําพูน

087-1831325 aotokin@hotmail.com

อบต.นาทราย อ.ลี้

ลําพูน

091-8581853 fangnaathi@gmail.com

169 น.ส.พิลาวรรณ เทพมงคล
170 น.ส. อิสรีย ตะเภา

ทม.ตาก อ.เมือง

ตาก

061-6359998 tapmongkon@hotmail.com

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 6 ทต.ไมงาม อ.เมือง

ตาก

081-9530058 itsareetapao@gmail.com

171 นางนิตยา อรุณ
172 น.ส. จีรนันท ยายะวงษ

เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ทต.ไมงาม อ.เมือง

ตาก

084-4944136 ttmnit@gmail.com

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน อบต.แมทอ เมือง

ตาก

085-6048700 kruple8700@gmail.com

173 นางแสงเดือน มุยแดง
174 จาสิบเอกชัยพัทธ ทองมา

หัวหนาสวนสาธารณสุข

อบต.สมอโคน อ.บานตาก

ตาก

081-3390029 Kaimuidaeng@hotmail.com

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน

อบต.ดินทอง อ.วังทอง

พิษณุโลก

175 นางสุมนมาลย วรรณแกว
176 นางสุภาพร แวนแกว

นักวิชาการสาธารณสุข

081-0239066

ลําพูน

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทม.วิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ

089-9612942 sumonmane@yahoo.com

นายก อบต.ตะเบาะ

เพชรบูรณ

088-5777688

อบต.ตะเบาะ อ.เมือง

177 นายบวร นิยมกุล
178 น.ส.ศริญญา นพวิบูลย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทต.ทุงหลวง อ.คีรีมาศ

สุโขทัย

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน อบต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

179 นางรุงทิวา จั่นเพ็ชร
180 นางสุภานันท ศรีนวล

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข อบต.ปากแคว อ.เมือง

สุโขทัย

087-1975890 mf50.lampang@gmail.com

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข อบต.ปากพระ อ.เมือง

สุโขทัย

089-5659483 Supanant_ph@hotmail.com

ทน.นนทบุรี อ.เมือง

นนทบุรี

090-9954938

ทน.นนทบุรี อ.เมือง

นนทบุรี

097-0026164 r.thaweeporn@gmail.com

นนทบุรี

089-6841751

181 น.ส.พรประภา เพ็ชรประเสริฐ ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล
ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล
182 น.ส.ทวีพร รัตนพฤกษ
183 นายวิสุทธิ์ เสาวรัจ

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.ไทรมา อ.เมือง

ningpotten_333@hotmail.com

184 น.ส.วีริยา พวงนาค
185 น.ส.วิมลรัตน บัวชื่น

พยาบาลวิชาชีพ 6ว

อบต.ทวีวัฒนา อ.ไทรนอย

นนทบุรี

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข อบต.บางกราง อ.เมือง

นนทบุรี

092-2461314

186 น.ส.อุทุมพร เฉลียวชาติ
187 น.ส.วรรณี ตั้งอดุลยรัตน

เจาพนักงานธุรการ

อบต.บางขุนกอง อ.บางกรวย

นนทบุรี

085-8564678 bibom_6@hotmail.com

รองปลัด อบต.บางขุนกอง

อบต.บางขุนกอง อ.บางกรวย

นนทบุรี

081-8269553 ubctv8@hotmail.com

188 น.ส.ภัทรานิษฐ ศาลางาม
189 น.ส.ปทมา หญีตนอย

เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน อบต.พรหมณี อ.เมือง

นครนายก

นิติกร

นครนายก

089-1564177 pat_@hotmail.com

190 น.ส.ปริศนา โชคพิพัฒน
191 น.ส.วิไลลักษณ ฤทธิทิศ

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทม.ทับกวาง อ.แกงคอย

สระบุรี

089-0289044 prisa_ch@yahoo.com

ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ ทต.ตะกุด อ.เมือง

สระบุรี

084-1559591 ple_wilai25@hotmail.com

รองปลัด อบต.วังมวง

อบต.วังมวง อ.วังมวง

สระบุรี

เจาพนักงานธุรการ

อบต.วังมวง อ.วังมวง

สระบุรี

หัวหนาสํานักปลัด

อบต.แมลา อ.บางระจัน

สิงหบุรี

นักจัดการงานทั่วไป

อบต.อางแกว อ.โพธิ์ทอง

อางทอง

ปลัด อบต.ทาเสา

อบต.ทาเสา อ.ไทรโยค

กาญจนบุรี

081-6124743

084-8354542 Jira.1979@hotmail.com

192 นางพัณณิตา วันแวน
193 น.ส. อรนุช วงษสา
194 นางอินทิรา รุดทัง
195 น.ส.โศภิตา คูหาเรืองรอง

อบต.ปาขะ อ.บานนา

196 นายสุริยา บุนนาค
197 น.ส.สมจิรา อุสาหะวงค

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทม.กระทุมลม อ.สามพราน

นครปฐม

198 น.ส.ธนกฤตา นาคทรัพย

หัวหนาฝายนโยบายและแผน อบต.ถนนขาด อ.เมือง

นครปฐม

081-5512538 ach_maji@hotmail.com
subiya6600@windowslive.com

199 น.ส.อริญชยตรา จิรัชชยาทิวัตถ ปลัด อบต.ปากแรต
200 นางปาณิดา ฐิติพันธสุภัคธร พยาบาลวิชาชีพ

อบต.ปากแรต อ.บานโปง

ราชบุรี

ทต.นาดี อ.เมือง

สมุทรสาคร

201 นายสาธิต ราษฎรอาศัย
202 น.ส.กัลยา วัฒนเกษมเสวี

นิติกร

อบต.บางสะแก อ.บางคนที

สมุทรสงคราม

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.ปากน้ํา อ.เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี

203 นายลือชา วิมลเจริญ
204 นางจิดาภา พรหมลิขิต

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข อบต.คลองตะเกรา อ.ทาตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข อบต.คลองประเวศ อ.บานโพธิ์

ฉะเชิงเทรา

092-9516496 nurse2515@gmail.com

205 นายเอกสิทธิ์ นิลงาม
206 น.ส. สมคิด รอดพร

รองปลัด อบต.คลองเปรง

ฉะเชิงเทรา

090-9455491

207 นายจักรกฤษณ สลักเพชร
208 นางบุญเรือง เมิดจันทึก
209 น.ส. สมใจ ชื่นตา
210 น.ส. พรอุไร ทองเจียน

อบต.คลองเปรง อ.เมือง

ผูชวยนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ อบต.บางยาง อ.พานทอง

ชลบุรี

นายก อบต.เกาะชางใต

ตราด

อบต.เกาะชางใต อ.เกาะชาง

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต.เมืองเกา อ.กบินทรบุรี

ปราจีนบุรี

นิติกร

อบต.ทาตูม อ.ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี

ผช.เจาพนักงานธุรการ

อบต.ทาตูม อ.ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี

085-2666193 jat___25ra@hotmail.com

agkasit0909455491@gmail.com

081-7358841 jaisuk188@hotmail.com

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.ระยอง อ.เมือง
211 นางอารี ควรเนตร
212 นางสุภาวดี โกมลกาญจนกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.ระยอง อ.เมือง

213 น.ส. พรรณา บํารุง
214 นางเมธาพร วันเมฆ
215 นางศิริลักษณ บัวศรี
216 นายชิรวุธ เรียงสนาม

ระยอง

093-6730530 aree.khu@gmail.com

ระยอง

091-4361059 tid2547@gmail.com

นักวิชาการสุขาภิบาล

ทต.เมืองแกลง อ.แกลง

ระยอง

เจาพนักงานสุขาภิบาล 5

ทต.สํานักทอน อ.บานฉาง

ระยอง

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต.มะขามคู อ.นิคมพัฒนา

ระยอง

084-5306305 sirilak-s@hotmail.com

นักวิชาการสุขาภิบาล

ระยอง

087-2504591 i_amsixsixsix@hotmail.com

นักบริหารงานสาธารณสุข
อบต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
217 นางสุภัสสร คูศรี
218 เรือโท ดร.ภูมินทร ชุมนุมพร หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต.เชิงเนิน อ.เมือง

ระยอง

098-2688873 k-supassorn@hotmail.com

ระยอง

081-3513500 pumincat@yahoo.com

219 นายชาญเฉลิม สุขยอย
220 จ.อ.หญิงยุพิน นามบุญลือ

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.บานใหมหนองไทร อ.อรัญประเทศ

สระแกว

098-2462522 sookyoy@hotmail.com

พยาบาลวิชาชีพ

สมุทรปราการ

ทต.จอมพลเจาพระยา อ.ปลวกแดง

ทต.สําโรงเหนือ อ.เมือง

221 ร.ต.หญิงสกุลวลัย เชี่ยวบางยาง หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข อบต.แพรกษาใหม อ.เมือง
เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน อบต.แพรกษาใหม อ.เมือง
222 น.ส. สินีนุช กุลศิริ

สมุทรปราการ

092-9658618 Sakulvalai@gmail.com

สมุทรปราการ

080-0654262 koyjung7461@gmail.com

223 นายสายัณต แกวบุญเรือง
224 นายวรวุฒิ ผิวนางงาม

วิทยาจารยชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อ.เมือง

ขอนแกน

088-2052967 sayanbuu@hotmail.com

เจาพนักงานสาธารณสุข

รพ.ชุมแพ อ.ชุมแพ

ขอนแกน

225 นายชูชาติ กางกันยา
226 นายภาณุพงศ แพนสินีฟา

เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.ชุมแพ อ.ชุมแพ

ขอนแกน

นักบริหารงานสาธารณสุข

มหาสารคาม

ทต.พยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย

227 นางณัฏฐนันท นภพรหมพรรณ ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.นาเชือก อ.นาเชือก
นักบริหารงานทั่วไป
อบต.โนนราษี อ.บรบือ
228 นายสมชัย เหลาฤทธิ์

มหาสารคาม

229 นางปราณี ไชยสิงห
230 น.ส. ศิริพร ศรีตะวัน

รอยเอ็ด

นักวิชาการสาธารณสุข

ทต.สีแกว อ.เมือง

098-0135469 Sakanya.9164@gmail.com

มหาสารคาม
084-4676933 Famemama@hotmail.com

ผช.เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ทต.เมืองสรวง อ.เมือง

รอยเอ็ด

หัวหนาสํานักปลัด

อบต.ขอนแกน อ.เมือง

รอยเอ็ด

098-1026911 pairinpromgate@gmail.com

นักวิเคราะหนโยบายและแผน อบต.ขอนแกน อ.เมือง

รอยเอ็ด

080-0118044 Sasithornjin@gmsil.com

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป อบต.ขอนแกน อ.เมือง

รอยเอ็ด

087-0497787 Kang14459@gmail.com

เจาพนักงานธุรการ

อบต.เหนือเมือง อ.เมือง

รอยเอ็ด

086-4549383 poomipol@hotmail.com

อบต.เหนือเมือง อ.เมือง
235 น.ส.นัฐณีกาญจน โสชัยยันต นิติกร
ผูอาํ นวยการกองสาธารณสุข ทต.สองดาว อ.สองดาว
236 นายราวินท อินทรหา

รอยเอ็ด

086-4513970 sochaiyun@gmail.com

237 นายวิโรจน ออนนางรอง

นครราชสีมา

231 นางไพริน พรมเกตุ
232 นางศศิธร จิณฤทธิ์
233 น.ส.เยาวลักษณ สาสมัคร
234 นางภัทรภร ภูมิผล

รองปลัดเทศบาล

ทต.โนนสมบูรณ อ.เสิงสาง

สกลนคร
061-0237324 virot_4246@hotmail.com

238 นายณัฏฐชัย ทับชา
239 นายประทีป กุลสํานัก

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต.โนนสมบูรณ อ.เสิงสาง

นครราชสีมา

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.มะคา อ.โนนสูง

นครราชสีมา

240 นางสุดาวัลภ ธัญโรจนธนากูล นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ทม.บุรีรัมย อ.เมือง
นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว
ทม.สุรนิ ทร อ.เมือง
241 นางณัฐญาดา ดูเซ็ท

บุรีรัมย

081-6705042 tum-_-nat@hotmail.com
085-4915971 dahore2510@hotmail.com

สุรินทร

242 น.ส.พิจิตรา ภูมาพันธ
243 นายตอสกุล ไชยสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุข

ทต.พยุห อ.พยุห

ศรีสะเกษ

นักวิชาการสุขาภิบาล

ทต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ

ศรีสะเกษ

244 นายไตรภพ วงษปลั่ง
245 น.ส. วชิราภรณ สนิท

เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญการ ทต.สมปอย อ.ราษีไศล

ศรีสะเกษ

089-9452564 threeworld3@hotmail.com

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต.หนองไผ อ.เมือง

ศรีสะเกษ

088-5619212 wachi.Donut@gmail.com

246 นายสุริยา พวงสุข
247 น.ส. อวยพร ศรีดวงโชติ

นิติกร

อบต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษณ

ศรีสะเกษ

085-7654141 PAPA_1199@hotmail.com

นักบริหารงานสาธารณสุข

อบต.โนนโพธิ์ อ.เมือง

อํานาจเจริญ

088-3682827 Uaiporn2558@gmail.com

248 น.ส.จุรีพรรณ อวยพร
249 นางชุติมล พันธกิจ

รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.นาโพธิ์ อ.สวี

ชุมพร

091-8248840

หัวหนากองคลัง

ทต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง

พังงา

093-5841699 Kuizaza.4643@hotmail.com

250 น.ส.ธันยพร นากสุข
251 นายบุญโชค พรหมแกว

ผช.งานสุขาภิบาล

ทต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง

พังงา

093-6355566 pik1891@hotmail.com

ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล

อบต.บางมวง อ.ตะกั่วปา

พังงา

252 นางพัชรี วงศวรรณา
253 นางอารมย เพชรพงษ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สสจ.สุราษฎรธานี อ.เมือง

สุราษฎรธานี

ลูกจางประจํา

สสจ.สุราษฎรธานี อ.เมือง

สุราษฎรธานี

081-8912542

พนักงานชวยการพยาบาล

รพ.สุราษฎรธานี อ.เมือง

สุราษฎรธานี

081-5353006 ratree444333@gmail.com

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต.ไทรโสภา อ.พระแสง

สุราษฎรธานี

081-6074208 kungking581@hotmail.com

ปลัด อบต.เสวียด

อบต.เสวียด อ.ทาฉาง

สุราษฎรธานี

086-2701944 porrat2812@outlook.co.th

นิติกรปฏิบัติการ

อบต.เสวียด อ.ทาฉาง

สุราษฎรธานี

093-5836133 onuma891985@gmail.com

258 น.ส.ปฐมาภรณ จันทรแจม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
หัวหนาสํานักงานปลัด
259 นายนิมิตร มากอินทร

อบต.บางเปา อ.กันตัง

ตรัง

087-3839758 syring_vkk@hotmail.com

อบต.พนมวังก อ.ควนขนุน

พัทลุง

086-9616215 nimit635418@gmail.com

260 นางรัชนีวรรณ หยูดํา
261 น.ส.ศรศศิรัตน ชาวกัณหา

จนท.บริหารงานทั่วไป

อบต.พนมวังก อ.ควนขนุน

พัทลุง

089-0592988

นิติกร

ทต.ปรางหมู อ.เมือง

พัทลุง

087-3975978 ame-mika@hotmail.com

262 นางอัญชลี เพียสุระ
263 นางนิปติมา กาเตะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทต.ควนเสาธง อ.ตะโหมด

พัทลุง

089-6880645 Anchalee1616@gmail.com

รก.เจาพนักงานสาธารณสุข

ยะลา

061-2406720

264 นางมนวดี วงศสุวรรณ

เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ทม.สิงหนคร อ.สิงหนคร

254 นางราตรี ภักดีคลาย
255 น.ส. ศิริพร ไฝสุข
256 นางอุบลรัตน มณีนิล
257 นางอรอุมา มั่นคง

อบต.บันนังสตา อ.บันนังสตา

สงขลา

Jiw_Jureepun@hotmail.com

Radchaneewan_4@windowslive.com

pattima_2552@hotmail.com

265 นายมนตรี สังขกุล
266 นายสุพัฒน จันทรัตน

สงขลา

081-8981722 juganan56@gmail.com

เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน ทม.ควนลัง อ.หาดใหญ

สงขลา

081-2754626 supat592520@hotmail.com

นิติกร

ทต.ลําไพล อ.เทพา

สงขลา

หัวหนาฝายปกครอง

ทต.ลําไพล อ.เทพา

สงขลา

269 นายจิระพงศ ศิริ
270 นายบาเรียน บุญราศรี

นิติกร

อบต.ทํานบ อ.สิงหนคร

สงขลา

095-1150929 LoungLaw@hotmail.com

หัวหนาสํานักงานปลัด

อบต.ทํานบ อ.สิงหนคร

สงขลา

098-0132366

271 น.ส. ภาราตี อีแต
272 นางผองศรี กันทะปา

คนงานทั่วไป

ทต.สํานักขาม อ.สะเดา

สงขลา

รองปลัด อบต.

อบต.บานใหมสุขเกษม

สุโขทัย

088-2910016 Wilyagool@hotmail.com

273 น.ส. เมทิณี ฉีดเกตุ
274 น.ส. วริศรา เสียงเลิศ

นิติกร

ทต.ดอนทราย อ.ควนขนุน

พัทลุง

084-7321882 metinee_Chk@hotmail.com

ผูชวยนิติกร

อบต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง

ระยอง

085-4561265 Putcha@hotmail.com

275 น.ส.จารุณี ตะวิละ
276 นายวัชรินทร เพ็งจันทร

หัวหนาฝายบริหารฯ

ทต.หวยสัก อ.เมือง

เชียงราย

091-8589515 oajatawila@gmail.com

เจาพนักงานสาธารณสุข

ทต.บานดู อ.เมือง

เชียงราย

081-4762292 Lileated@hotmail.com

277 นายสมศักดิ์ นันทะชัย
278 นายณัฐพัฒน กมลภพ

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.ปากอดํา อ.แมลาว

เชียงราย

089-8531761

นักวิชาการสุขาภิบาล

เชียงราย

088-4160317 J_16022524@hotmail.com

279 นายนัฐพงษ จันธิมา
280 นายภานุพงษ สมบูรณ

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย

เชียงราย

095-6752400 NJANTIMA@hotmail.com

ผูชวยนิติกร

ทต.ไชยปราการ อ.ไชยปราการ

เชียงใหม

080-0334720

281 น.ส.นภัสสร เมืองมูล
282 นางวาธิษา โนภิระ

นักบริหารงานสาธารณสุข

ทต.แมขา อ.ฝาง

เชียงใหม

นักวิชาการสาธารณสุข

อบต.บานกลาง อ.สันปาตอง

เชียงใหม

รองปลัด อบต.

อบต.บานกลาง อ.สันปาตอง

เชียงใหม

หัวหนาสํานักปลัด

อบต.นาปรัง อ.ปง

พะเยา

081-7229606 onet.26@hotmail.com

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.ตนธง อ.เมือง

ลําพูน

086-9209828 Jira.09@hotmail.com

ปลัด อบต.

ลําพูน

097-2395626 P_nuy04@hotmail.com

287 น.ส.กานตชนา ลังกาพะยอม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต.บานเรือน อ.ปาซาง
อบต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม
288 นางธันยกานต สุขจันทร หัวหนาสํานักปลัด

ลําพูน

087-1882868

พิษณุโลก

085-0493336 Pa_maleee@hotmail.com

289 จ.ส.อ.ชยพัทธ ทองมา
290 น.ส.พันทิพย อินทฤทธิ์

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนฯ อบต.ดินทอง อ.วังทอง

พิษณุโลก

087-3151665

chayaphat17@hotmail.com

นักวิชาการสาธารณสุข

อบต.กกแรต อ.กงไกรลาศ

สุโขทัย

081-5324862

Noknaja_aon@hotmail.com

291 น.ส.กัญญณัช ปานทอง

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

อบต.ในเมือง อ.พิชัย

อุตรดิตถ

267 น.ส. สมคิด หนูราช
268 น.ส. ศาธิยา งามจํารัส

283 น.ส. เปรมใจ บัวไสย
284 นางณัฐนฌา จันทรหอม
285 นางจิราภรณ เสวะกะ
286 พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมานุวงศ

หัวหนาสํานักงานปลัด

อบต.พังยาง อ.ระโนด

ทต.แมสายมิตรภาพ อ.แมสาย

อบต.บานเรือน อ.ปาซาง

dangtoy_7007@hotmail.com barian2366@gmail.com

SOMSAK_LOVE01@hotmail.com

Panupong220322@gmail.com

082-6948442 wathisa_wa@hotmail.com

yingkims.anny@hotmail.com

292 นางณิชารีย มงคลรังสฤษฏ หัวหนาสํานักปลัด
นักวิชาการสาธารณสุข
293 นายระเบียบ ดวงจันทร

อบต.หนองกลับ อ.หนองบัว

นครสวรรค

089-2694440 Chen_2520@live.com

อบต.หนองกรด อ.เมือง

นครสวรรค

093-1820169 haelt_51@hotmail.com

294 นางรุงทิพย เมฆพัฒน
295 นายอภิรักษ ดิษฐี

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.เนินปอ อ.สามงาม

พิจิตร

087-7311331 Rungtip.m@hotmail.com

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ทต.โพงาม อ.สรรคบุรี

ชัยนาท

081-4220228 Apirak5256@hotmail.com

296 นายกีรติ คุณวโรตม
297 นายวิสุทธิ์ เสาวรัจ

นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ ทน.นนทบุรี อ.เมือง

นนทบุรี

084-7522482 art_keerati@hotmail.com

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.ไทรมา อ.เมือง

นนทบุรี

298 น.ส.เบญจมาศ รื่นสวัสดิ์
299 นายวิเชษฐ จินานุรักษ

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป อบต.บางใหญ อ.บางใหญ

นนทบุรี

089-5264399 kung_1920@hotmail.com

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.เชียงรากนอย อ.บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

081-6949159 EMS_PH@hotmail.com

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.ลํานารายณ อ.ชัยบาดาล

ลพบุรี

084-6133822

ปลัด อบต.

อบต.บางขันหมาก อ.เมือง

ลพบุรี

081-9941237

นักวิชาการสุขาภิบาล

ทต.บางโขมด อ.บานหมอ

สระบุรี

086-2677866 Ying-2526@hotmail.com

สิงหบุรี

082-0944999 babyice1110@gmail.com

อบต.บานใหม อ.ทามวง
304 จาเอกอนุศาสน ทองเหมือน ปลัด อบต.
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข อบต.วังตะกู อ.เมือง
305 นายอาคม รูปสูง

กาญจนบุรี

098-2816821

นครปฐม

085-9404945 mohmapraw@gmail.com

306 น.ส.อัญชลี จันทรปรุง
307 นายลือชัย วิมลเจริญ

หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข ทต.เขางู อ.เมือง

ราชบุรี

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข อบต.คลองตะเกรา อ.ทาตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา

089-2513345

ชลบุรี

091-9931411

ตราด

086-8469920 niphontum@gmail.com

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทต.บานนา อ.แกลง

ระยอง

094-9425993 vnd1973@hotmail.com

นักวิชาการสุขาภิบาล

ทม.บานฉาง อ.บานฉาง

ระยอง

087-8720709 kitti_NG@hotmail.com

312 นางสุดา ชาติสุวรรณ
313 นางสุภาพร ขันธะนามศรี

นักวิชาการสุขาภิบาล

ทม.บานไผ อ.บานไผ

ขอนแกน

061-9767711 Suda_chat@hotmail.com

นักวิชาการสาธารณสุข

สสอ.ชุมแพ อ.ชุมแพ

ขอนแกน

314 นางวาสนา สุทธาธิวงษ
315 นางอรปรียา วงศศิริรักษ

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.สต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ

ขอนแกน

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.สต.โนนอุดม อ.ชุมแพ

ขอนแกน

043-463176

082-1076713

Nonudom104@hotmail.co.th

316 น.ส.สินีญา วิถีเศษ
317 น.ส.อภิญญา บุญไตรย

เจาพนักงานสาธารณสุข

รพ.สต.หนองเสาเลา อ.ชุมแพ

ขอนแกน

043-210241

085-0044241

Nongsoalowo4310@gmail.com

เจาพนักงานสาธารณสุข

รพ.สต.หนองเขียด อ.ชุมแพ

ขอนแกน

318 นายวิชัย สุระเสน

เจาพนักงานสาธารณสุข

รพ.สต.บานมาลา อ.ชุมแพ

ขอนแกน

300 นายสหพัฒน พลอยเพ็ชร
301 นายธนู เพชรพรม
302 น.ส.ทัศนีย จารุเกษม
303 นายวีระชัย ฤทธิเดช

หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข ทม.สิงหบุรี อ.เมือง

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข อบต.คลองกิ่ว อ.บานบึง
308 นางนฤมล สวางนภา
อบต.หวยแรง อ.เมือง
309 นายนิพนธ จิตตรุงเรืองสุข นักวิชาการสุขาภิบาล
310 นางวนิดา ควรหา
311 นายกิตติวุฒิ งามตะขบ

043-311809

khosamui_999@hotmail.com

anusas_2514@hotmail.com

087-4909201 cpdHo00377@gmail.com
093-3294391 SanSook112@gmail.com

084-7883415 faro-red@hotmail.com
043-471464

093-3290319

Chaisura631@gmail.com, Mala04297@gmail.com

319 นางอุไรลักษณ ลีปา
320 นายไพบูรณ วิชาคํา

นักพัฒนาชุมชน

อบต.ดินดํา อ.ภูเวียง

ขอนแกน

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.สต.ไชยสอ อ.ชุมแพ

ขอนแกน

321 น.ส.ภัคจิรา เกษตรสิงห
322 จาเอกบัณฑิต ศรีเศรษฐา

นักวิชาการสาธารณสุข

ทต.จําปาขัน อ.สุวรรณภูมิ

รอยเอ็ด

093-5509330 kasetsing.aom@gmail.com

หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม

อบต.หนองยอง อ.ปากคาด

บึงกาฬ

088-5620961 nongja_o@hotmail.com

323 นายชากลา กองสุวรรณ
324 นายกฤดาบดินทร ชิณราช

นักบริหารงานสาธารณสุข

อบต.นาพู อ.เพ็ญ

อุดรธานี

088-3203678

สัตวแพทยชํานาญงาน

ทต.พิมาย อ.พิมาย

นครราชสีมา

082-1516364

325 สิบเอกหญิงชลธิชา โพธิ์ตก นักวิชาการสุขาภิบาล
เจาพนักงานสาธารณสุข
326 น.ส.สาวิตรี สระปญญา

ทต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ

บุรีรัมย

092-8623985 Cholrity@hotmail.com

ทต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ

บุรีรัมย

085-7669615

327 จ.ส.อ.หญิงสิริวรรณ สมบัติทิพย เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ
เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 5
328 นางสมาพร มณีวงษ

ทต.แคนดง อ.แคนดง

บุรีรัมย

ทต.แคนดง อ.แคนดง

บุรีรัมย

หัวหนาสวนสาธารณสุข

อบต.โคกนาโก อ.ปาติ้ว

ยโสธร

089-2829893 chokchai9@yahoo.co.th

นักบริหารงานสาธารณสุข

อบต.กระจาย อ.ปาติ้ว

ยโสธร

089-8487951 ketsara1971@gmail.com

นิติกร

อบต.บุง อ.เมือง

อํานาจเจริญ

095-6091884

kachen_3567@hotmail.com

นักวิชาการสาธารณสุข

อบต.บุง อ.เมือง

อํานาจเจริญ

094-9062929

supausa.naksud@hotmail.com

สสอ.บางขัน อ.บางขัน
333 นายสุพรรณ ตุรงคติณชาติ สาธารณสุขอําเภอบางขัน
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ทม.กันตัง อ.กันตัง
334 น.ส.โศรดา หนูพยันต

นครศรีธรรมราช

081-8924302 Ti_suphan@yahoo.com

ตรัง

087-4653228 Lukgruad@outlook.co.th

335 น.ส.หทัยพรรณ สังขชู
336 นางพรทิพย จันทรศิริ

นักวิชาการสาธารณสุข

พัทลุง

089-2942132 yui.hataipan@gmail.com

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ทม.คลองแห อ.หาดใหญ

สงขลา

081-6903004 tip.chansiri@hotmail.com

337 น.ส.อัมพร ศิริวัฒน
338 น.ส.วรัญญา เฉลิมบุญ

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต.สํานักขาม อ.สะเดา

สงขลา

081-5992815 amp_ihh@hotmail.com

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข อบต.ฉลุง อ.หาดใหญ

สงขลา

081-7664392 waranya.cha@gmail.com

บึงกาฬ

084-6693559 kbangkan@gmail.com

329 นายโชคชัย แกวหาญ
330 นางธนพร วิไล
331 นายคาเชน ผลชูพงษ
332 น.ส.สุพรรษา นาคสุด

หัวหนาสํานักปลัด
339 น.ส.เฉลิมพร เถระพันธ
340 ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ อาจารย

อบต.เกาะเตา อ.ปาพะยอม

ทต.โคกกอง อ.เมือง

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 20/14 ซอยสุขุมวิท 41 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

341 ผศ.ดร.ลักษณา เหลาเกียรติ อาจารย
342 ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล อาจารย

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อาจารย
343 ดร.ศศิธร ศรีมีชัย
344 รศ.ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล อาจารย

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

081-3802813, 093-3290357

0850759997

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

345 นางวราภรณ ชาญธวัชชัย นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
346 นางสาวรุงประกาย วิฤทธิ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค

271/27 ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

0815840130
0896675204
025904292 0892446924

vichakam@gmail.com

Onelife.forknowed@hotmail.com

Sawitree.wi.2529@gmail.com

pensri.watchalayann@gmail.com

347 นายทศพล เธียรวิภาสวงศ
348 นายธีระศักดิ์ อุดมจิต

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค

วิศวะกร

บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น จํากัด

388 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

025158999

-

esb_eng @kinetics.co.th

349 นายเจษฎา ทองยอย
350 นายเกษม ไชยแกว

service Support

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต จํากัด

7/139 ม.13 ซอยสันตินคร 11 ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

021167140

-

-

service Support

บริษัท เอกเสคคิวทีฟ เทรดดิ้ง จํากัด

48/194-195 ซ.ประดิษฐมนูธรรม 19 ถ.ประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230

025150145-50

-

-

351 นายศมกานต ทองเกลี้ยง
352 นายไชยวัฒน อินญาวิเลิศ

นวก.สธ.ชพ.

ศูนยอนามัยที่ 9

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

044305131

-

-

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง

353 น.ส.จินดา ไพรงามเนตร

ผูรับจาง

น.ส.จินดา ไพรงามเนตร

95/234 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

0 2590 4050

354 นางณัฐฐิญาน เบญจวีรพล

ผูรับจาง

บจก.เซน อินเตอรเทรด แอนด เซอรวิส (ประเทศไทย)

88/8 ถ.ศรีสมาน ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

0 2582 0088

355 นางเพ็ญศรี วัจฉละญาณ

ผูรับจาง

นางเพ็ญศรี วัจฉละญาณ

20/14 ซอยสุขุมวิท 41 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

356 นายกรวุฒิ ธงทอง

พนักงาน

บจก.พี เค เทคโนโลยี ซัพพลายแอนดเซอรวิส 219/86 หมู 6 หมูบานวิลลาคุณาลัย ถ.บางไผ-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0 2194 5123

-

025904292

-

0838613284 thaisun80@gmail.com
-

085 983 8852

357 น.ส.ธัญชนก อุฒาพยับ

ผูขาย

บจก.วี แอนด วี เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล 125/260-262 หมู 5 ต.ปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

0 2962 1025

358 น.ส.ทัศนีย แกววงศวัฒนา

ผูขาย

บจก.เอ็นวายซายน

1194 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

0 2185 4333

-

359 นายอนุสรณ ไชยวิเศษ

ผูขาย

บจก.เอ็นเทค แอสโซซิเอท

17/121 ซอยงามวงศวาน 47 แยก48 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

0 2831-6666

-

360 นายธเนศวร ศิริอาชวะวัฒน ผูขาย

บจก.อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต

7/139 หมู1 3 ซอยสันตินคร 11 ต.บางแกว อ.บางพลี จังหวัดสมุทปราการ 10540

0 2116 5860-1

-

361 นายธนาศักด รัตนบุรี

บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส

451-451/1 ถ.สิรินธร แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

0 2433 8331

-

0 2195 9020

ผูขาย

362 นายชํานาญ สมชื่อ

ผูรับจาง

หจก.ชัชวาล แอรคอนดิชั่น

150/1 หมุ 9 หมูบานทวีชัยธานี ซ.ทิมแลนด อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

363 นายนฤนาถ เสวรันต

ผูรับจาง

บจก.ดาตาลิงคพลัส

46/21 หมู 10 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

364 น.ส.เพียงรวี ตรีทอง

ผูขาย

บจก. ฟารมาแลนด(1982)

56 ซ.สุภาพงษ 1 ถ.ศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

365 นายสมาท สุวรรณมณีย

ผูรับจาง

หจก.สมาทพัสดุภัณฑ

32/5 หมู 3 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

366 นส.ศันสนีย ชื่นพิทยาวุฒิ

ผูขาย

รานกิจเจริญการคา

74/1 ซอยโภคี ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบ กรุงเทพ 10100

0 2621-7747

-

367 นายเชาวกิจ โสภณอัมพรพิชญ ผูขาย

บจก.โสภณ แลป เซ็นเตอร

1138/48 ซอยพระรามสาม 37 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

0 2295-4952

-

368 นางประกายวรรณ โพธิบัติ ผูรับจาง

หจก.ซีแอนดซี ออโตเมชั่น

30/234 หมู 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

369 นายประคอง นาคนาม

บจก.สามเจริญพาณิชย(กรุงเทพ)

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

0 2885 4932

081 356 3790

370 นายณัฐวุฒิ บุญญกิจวิวัมน ผูรับจาง

หจก.บี.เอ็น.ซี.เอ็นเตอรไพรส

45/488 ซอยรามคําแหง 58/3 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพ 10240

0 2704-4877

086 688-6854

371 นางสาวจิรัฐติกาล แซลิ้ม

รานคุมแกว

426/11 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

0 2633-0033

พนักงานบริษัท
ผูขาย

*** ขอมูลผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มาติดตอกับหนวยงาน ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 – 31 มกราคม 2560

-

081 316 3093
086 739 9013

0 2330 8850
-

-

pktechno@hotmail.com

-

narunart@datalinkplus.net

089 928-3791

085-346-2920

-

soponco@ksc.th.com
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