รายชือ่ ภาคีเครือข่ายการดาเนินงานรายเขตสุขภาพที่ 10
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ประธานMCH Board เขตสุขภาพที่ 10

ชื่อ-สกุล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ตาแหน่ง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่10

โทรศัพท์ 045-435134

E-mail

เลขา MCH Board เขตสุขภาพที่ 10

ชื่อ-สกุล นางมลุลี แสนใจ

ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 091-8297457

E-mail :Malulee.nang@gmail.com

ประธานMCH Board ระดับจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ-สกุล นายจิณณพิภทั ร ชูปัญญา

ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045-262692

E-mail

เลขา MCH Board ระดับจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ-สกุล นางทิพวรรณ โรจนศตพงศ์

ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

โทรศัพท์ 089-6249475

E-mail : rtippawon@yahoo.com

ประธานMCH Board ระดับจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อ-สกุล นายวันชัย เหล่าเสถียรกิจ

ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

โทรศัพท์ 045-616040-6

E-mail:SSKO2007@hotmail.com

เลขา MCH Board ระดับจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อ-สกุล นางนวลอนงค์ วิปุละ

ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

E-mail
โทรศัพท์ 089-6279310

ประธานMCH Board ระดับจังหวัดยโสธร
4

เลขา MCH Board ระดับจังหวัดยโสธร

ประธานMCH Board ระดับจังหวัดอานาจเจริญ
5

ชื่อ-สกุล นายบัญชา สรรพโส

ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

โทรศัพท์ 045 712 233

E-mail

ชื่อ-สกุล นางสุภาพร แก้วใส

ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 045 712 233

E-mail

ชื่อ-สกุล นายประภาส วีระพล

ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ

โทรศัพท์ 045 523 250

E-mail

รายชือ่ ภาคีเครือข่ายการดาเนินงานรายเขตสุขภาพที่ 10
5

เลขา MCH Board ระดับจังหวัดอานาจเจริญ

ชื่อ-สกุล นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ

ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์

E-mail

ประธานMCH Board ระดับจังหวัดมุกดาหาร

ชื่อ-สกุล นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์

ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

โทรศัพท์ 085-7669166

E-mail

เลขา MCH Board ระดับจังหวัดมุกดาหาร

ชื่อ-สกุล นางดรุณี มะโนขันธุ์

ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 089-6173700

E-mail : darunee_2506@hotmail.com

1

6

ผู้รับบริการ
(หน่วยงาน/บุคคล)

ชื่อ

น.ส.วิลาวัณย์
ศรีพรหม
นางวิมาลา
1.ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น พุทธวัน
นางมะลิวรรณ มานะ
น.ส.ปิยะมาพร เลาหตีรานนท์
น.ส.อิศราภรณ์ หงษ์ทอง

ข้อมูลผู้ประสาน
ทีอ่ ยู่

โทร

สสจ. อานาจเจริญ

084-2804234

สสจ. ยโสธร

086-8788139

สสจ. อุบลราชธานี
สสจ. มุกดาหาร
สสจ.ศรีสะเกษ

087-9766485
087-5656201
092-6456426

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย :โครงการเด็กไทยแก้มใสระดับเขตสุขภาพที่ 10
จังหวัดอุบลราชธานี
ที่
1

ชื่อโรงเรียน
บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

สังกัด

ที่อยู่

สพป.อบ.1

หมู่ที่ 5 ต.แจละแม อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี 3400

บ้านสว่างหนองเสือ
บ้านสนามชัย (พิมพ์ประชานุกูล)

สพป.อบ.1

หมู่ที่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี 3400

สพป.อบ.3

หมู่ที่ 9 ต.โพธิไ์ ทร อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

สพป.อบ.3

หมู่ท1ี่ ต.ระเว อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

5

บ้านนาแก
ประนอมศรีสงเคราะห์ 2

สพป.อบ.3

199 ม. 4 ต.กุดชมภู อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

6

บ้านยอดดอนชี

สพป.อบ.3

233 ม. 1 ต.กุดชมภู อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

7

บ้านดอนชี (เวิน)

สพป.อบ.3

หมู่ที่ 10 ต. คันไร่ อ. สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

8

บ้านห่องขอน

สพป.อบ.4

หมู่ที่ 6 ต.บอน อ. สาโรง จ.อุบลราชธานี 34360

9

บ้านหนองจิกนาเรือง

สพป.อบ.4

109 ม. 14 ต.โคกก่อง อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี 34360

10

บ้านนาดี

สพป.อบ.4

หมู่ 4 ต. นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160

11

บ้านนางาม

สพป.อบ.4

73 หมู่ 5 ต.ขามป้อม อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี 34360

12

บ้านป่าพอก

สพป.อบ.5

หมู่ท1ี่ ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280

13

บ้านกวางดีด

สพป.อบ.5

หมู่ที่ 11 ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280

14

บ้านเตย

สพป.อบ.5

หมู่ท8ี่ ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

15

บ้านคาสาราญ

สพป.อบ.5

หมู่ท8ี่ ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

16

สมสะอาดสวนฝ้าย
เทศบาล 2 (พิบลู วิทยาคาร)

สพป.อบ.5

หมู่ 1 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34000

2
3
4

17

อปท

2/8ม.4 ต.พิบลู มังสาหาร อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

หมายเหตุ

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย :โครงการเด็กไทยแก้มใสระดับเขตสุขภาพที่ 10
จังหวัดศรีสะเกษ
ที่

ชื่อโรงเรียน

1

ชุมชนหนองสังข์

สังกัด
สพป.ศก.1

ที่อยู่
42 หมู่ 139 ต.ศรีสาราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270

2

อนุบาลกันทรารมย์

สพป.ศก.1

17 หมู1่ 2 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

3

บ้านกระหวัน

สพป.ศก.1

หมู่ 4 ต. กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

4

บ้านยางเอือด

สพป.ศก.2

หมู่ 8 ต.สาโรง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

5

บ้านโคก

สพป.ศก.2

หมู่ 5 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120

6

บ้านเกิ้ง

สพป.ศก.2

หมู่ 6 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160

7

อนุบาลอุทมุ พรพิสัย

สพป.ศก.2

หมู่ 7 ต. กาแพง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

8

บ้านหนองหมีหวั ดง (ประชาวิทยาคาร)

สพป.ศก.2

หมู่ 2 ต. หนองหมี อ.ราษีไสล จ.ศรีสะเกษ 33160

9

บ้านพงสิม

สพป.ศก.2

หมู่ 8 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

10

บ้านหนองโง้ง

สพป.ศก.2

หมู่ 8 ต.หว้านคา อ.ราษีไสล จ.ศรีสะเกษ 33160

11

บ้านเหงีย่ งกระจ๊ะ (คุรุราษฎร์สามัคคี)

สพป.ศก.2

หมู่ 7 ต.โคกหล่าม อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

12

บ้านคูสระ

สพป.ศก.2

หมู่ 10 ต.ไผ่ อ.ราษีไสล จ.ศรีสะเกษ 33160

13

บ้านหนองยาง

สพป.ศก.2

248 หมู่ 6 ต.ขะยูง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

14

บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย

สพป.ศก.2

หมู่ 4 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120

15

บ้านหอย

สพป.ศก.2

หมู่ 10 อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

16

บ้านหนองแปน

สพป.ศก.2

81 หมู่ 3 ต.ผือใหญ่ อ.โพธิศ์ รีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120

17

สพป.ศก.2

หมู่ 2ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160

18

บ้านโพธิ์
บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

สพป.ศก.2

หมู่ 3 ต.รังแร้ง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

19

เคียวนา

สพป.ศก.2

หมู่ 7 ต.กาแพง อ.อุทมุ พรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

หมายเหตุ

20

บ้านโทะ

สพป.ศก.2

135 หมู่ 8 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

21

หนองบัวเรน

สพป.ศก.4

255 หมู่ 7 ต. บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

22

บ้านซาขี้เหล็ก

สพป.ศก.4

หมู่ 10 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

23

บ้านกระมัลพัฒนา

สพป.ศก.4

หมู่ 6 ต.โพธิว์ งศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

24

บ้านหนองบัวทอง

สพป.ศก.4

หมู่ 4 ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240

25

บ้านขนุน

สพป.ศก.4

หมู่ 2 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

26

บ้านกราม

สพป.ศก.4

หมู9่ ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

27

บ้านโคกเจริญ

สพป.ศก.4

หมู่ 6 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

28

บ้านพยอม

สพป.ศก.4

หมู่ 4 ต.โพธิก์ ระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

29

อนุบาลเบญจลักษ์

สพป.ศก.4

51 หมู่ 1 ต. เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

30

บ้านหนองหว้า

สพป.ศก.4

หมู่ 1 ต. หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

31

บ้านกระเบา

สพป.ศก.4

หมู่ 8 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

32

บ้านทุ่งยาวคาโปรย

สพป.ศก.4

หมู่ 5 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

33

บ้านโพธิก์ ระสัง

สพป.ศก.4

หมู่ 2 ต.โพธิก์ ระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

34

บ้านกันทรอม

สพป.ศก.4

หมู่ 1 ต. กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

35

บ้านอาราง

สพป.ศก.4

1 หมู่ 1 ต. พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

36

บ้านสะพุง

สพป.ศก.4

หมู่ 9 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240

37

บ้านปราสาท

อบจ.ศก

หมู่ 15 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

38

บ้านสิริขุนหาญ

อบจ.ศก

หมู่ 12 ต. สิริขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย :โครงการเด็กไทยแก้มใสระดับเขตสุขภาพที่ 10
จังหวัดอานาจเจริญ
ที่

ชื่อโรงเรียน

1

บ้านไม้กลอนดอนหวาย

สังกัด
สพฐ.

ที่อยู่
หมู่ 14 ต.ไม้กลอน จ.อานาจเจริญ 37180

2

หนองเม็ก

สพฐ.

5 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.อานาจเจริญ 37180

3

เทศบาลเมืองอานาจเจริญ

อปท.

504 หมู่ 8 ต.บุ่ง อ.เมืองฯ จ.อานาจเจริญ 37000

หมายเหตุ

ผู้รบั ผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่

โทร

สสจ. อานาจเจริญ

084-2804234

สสจ. ยโสธร

088-5948600

น.สศรีสุคนธ์ หลักดี

สสจ. อุบลราชธานี

081-7902731

4

น.ส.สุนทรีย์ พิณราช

สสจ. มุกดาหาร

093-5109643

5

น.ส.อิศราภรณ์ หงษ์ทอง

สสจ.ศรีสะเกษ

092-6456426

ที่

ชื่อ

1

น.ส.วิลาวัณย์ ศรีพรหม

2

นางรจนา ศรีเล็ก

3

ที่
1

ผู้ดูแลงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ
นางเพ็ญประภา บรรเทา

ที่อยู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1

โทร
062-8248959
086-4652548

2

นางสาวปนัดดา เนียมหมวด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2

081-5792239
081-8775170

3

นางคันธารัตน์

ทองเกลี้ยง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3

081-4249317

4

นางทองเลียน

แฉขุนทด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4

097-3252685

5

นางกิ่งปวีณ์

ทิวาพัฒน์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

-

6

นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1

064-2717859

7

นางนันทิยา

ทองสิงห์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2

089-5787734

8

นางธัญรดา

บุญโต

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4

093-3299519

9

นางศิริพรรณ

แถวนาชุม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1

089-8464597

10

นางพิสมัย

บวร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษายโสธรเขต 2

093-4538809

11

นางพรพิศ

กาญจนีย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาอานาจเจริญ

083-3685292

องค์กรไร้พุง
นางนวลอนงค์ วิปุละ
นางศิริพร กะตะศิลา
น.ส.ปิยะมาพร เลาหตีภานนท์
นายณัฐนภนต์ ครองสิน

นายสิทธิศักดิ์ เผ่าพันธุ์

สสจ.ศรีสะเกษ
สสจ.อานาจเจริญ
สสจ.มุกดาหาร
สสจ.ยโสธร
สสจ.อุบลราชธานี

089 6279310
088-595-1657
087 5656201
084 6565046
085 1461978

แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1
กลุ่มงาน

แบบสารวจผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนามัย
ส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย ..ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ชื่อผู้ปกครองเด็กและผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย
ลาดับที่
(หน่วยงาน)
1 นายโกวิทย์ ศรีจักร์
2 นางสาวภคอร ทองโบราณ
3 นางสาวเนตรตะวัน สายเนตร
4 นางสาวนาริสา เหมเคน
5 นายพิษณุ แสงแก้ว
6 นางสาวพัทนินทร์ แก้วสี
7 นางสาวอรรัมภา ศรีสง่า
8 นายประวินน์ บุญเต็ม
9 นางสาวปณิตา ครองยุทธ
10 นายศรัญย์ นามกาสี
11 นางสาวพิมพ์ชนก สัณฑมาศ
12 นางสาววิจิตตา วงศ์ศริ ิ
13 นางสาววราพร ศรีภกั ดี
14 นางสุพัตรา ดีดวงพันธ์
15 นางสาวนิรมล จิตเสนาะ
16 นางสาววิไลลักษณ์ เจริญชัยสงค์
17 นายวัชระ แสงเดือน
18 นางสาวสาวิตรี สุมาโท
19 นางสาวอภิญญา สลักคา
20 นางสาวสุภาจันทร์ พิมพ์สวน
21 นายสุรพงษ์ หัตถกิจจาเริญ

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
087-6547957
096-7479253
061-0927547
086-8743108
088-5836230
089-7178265
087-7761233
082-4820543
081-5797585
087-6499900
064-1342219
095-6018052
083-3721341
063-6289454
094-2768406
087-6444921
084-44136245
088-5727472
089-8474522
087-1090860
081-8741635

ทีอ่ ยู่
61 ต.หนองอ้ม อ.ทุง่ ศรีอดุ ม
ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ
ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ
ต.คาขวาง อ.วารินชาราบ
ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ
ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯ
ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ
ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ
ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ
ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ
ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ
ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ
ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชาราบ
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ
ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯ
ต.คูเมือง อ.วารินชาราบ
ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ
ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯ
ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ
ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ

ชื่อผู้ปกครองเด็กและผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
ทีอ่ ยู่
ลาดับที่
(หน่วยงาน)
22 นายวัชระ มาลาจันทร์
094-6085711
ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชาราบ
23 นางธิดารัตน์ โสภา
082-3100062
ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ
24 นายกมล คาพิบูลย์
084-0383571
ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ
25 นางสาวปวีณา ลิมปีทีปราการ
089-7818468
ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ
26 นายพีรศักดิ์ เต็งรัตนประเสริฐ
085-9298692
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ
27 นางนิตยา ชาคารุณ
089-1879672
ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ
28 นางสาวสุวนันท์ พวงจาปา
099-4646984
ต.คาขวาง อ.วารินชาราบ
29 นางสาวศิริรักษ์ พวงพิมพ์
090-0433169
ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชาราบ
30 นางสาวรัชชนก เทศนา
085-0978459
ต.วารินชาราบ อ.วารินชาราบ
31 นางกัญญนัท ริปันโน
094-4928216
ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี
32 นางสาวสุพัตรา ดีดวงพันธ์
063-6289454
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ
33 นางสาวทองบาง ไซปัญญา
099-2519634
ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ
34 นางธันยาภรณ์ ศรีวรมาศ
081-5942108
ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ
ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล............นางสาวไปยดา วิรัศมี.....................................
เบอร์โทรศัพท์............088-5941753...........................
หมายเหตุ 1. ผู้ประสานงาน นางสาวพิมประภา อินจาปา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ 113
2. กรุณาส่งข้อมูลรายละเอียด เป็นไฟล์ Excel ทาง\\services\0.งานพิเศษต่างๆ\1.งานพิเศษ_กพร\กพร.61\ส่งข้อมูลผู้รับบริการฯและพึง่ พอใจปี 61

แบบฟอร์มเอกสำรหมำยเลข 1

ชือ่ ผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
(หน่วยงาน)

ลาดับที่
1
สถานบริการ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอำนำจเจริญ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
2
วัด
วัดพระเจ้ำใหญ่องค์ตื้อ จ.อุบลรำชธำนี
วัดมณีวนำรำม จ.อุบลรำชธำนี
วัดเวียงเกษม จ.อุบลรำชธำนี
วัดพระเจ้ำใหญ่องค์ตื้อ จ.อุบลรำชธำนี
วัดป่ำประชำบำรุง จ.ยโสธร
วัดยำวตลำด จ.ยโสธร
วัดจิตตวิโสธนำรำม จ.ยโสธร
วัดมหำธำตุ จ.ยโสธร
วัดพุทโธธัมมโร จ.มุกดำหำร
วัดสว่ำงชมพู จ.มุกดำหำร
วัดเจียงอีศรีมงคลวรำรำม จ.ศรีสะเกษ
3

อื่นๆ (ผู้รับบริการ ชมรม เครือข่าย เป็นต้น )
สำนักงำน กศน.จังหวัดอุบลรำชธำนี
สำนักงำน พมจ.อุบลรำชธำนี
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอุบลรำชธำนี
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลฯ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลฯ

แบบสารวจผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนามัย
กลุ่มงาน.พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ .......ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ข้อมูลผู้ประสาน
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
(บุคคล)
นำยทศธรรม อุน่ อก
นำงจินตนำ พลมีศักดิ์
นำงรุ่งรัตน์ อำลัยเวช
นำยสิทธิศักดิ์ เผ่ำพันธ์
นำงธัญพิชญำ พิมพ์ดี
นำงโสพิน พิมเทพำ

097-3352507
095-6138552
088-5951755
080-4722842
093-4629565
087-5965949

พระรำชธรรมโกศล
พระครูโกศลวิหำรคุณ
พระครูเขมกิจจำภิวฒ
ั น์
พระปัญจพลจิรวัฑฒโน
พระครูโสภณธรรมภำณ
พระครูเมธีรธรรมบัณฑิต
พระครูสมุหธ์ รรมคุปต์ฐำนวโร
พระมหำมนูญ ธมมครุโก
พระครูปลัดประพำส ฉันท .โก
พระอธิกำรพัชรินทร์ ภัทรเมธี
พระสมุหร์ ฐนนท์ อธิปญโญ
พระมหำพุทธิวฒ
ั น์ ปญญำธโร
นำงสำวณฐำรินทร์ บุปผำ
นำงจันทร์เพ็ญ ศิริกมลเสถียร
นำงสำววัณณิตำ นันตะโรหิต
นำงสุจติ รำ จองโพธิ์
จ.อ.จีรพงษ์ รำช้อน

ทีอ่ ยู่

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอำนำจเจริญ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วัดพระเจ้ำใหญ่องค์ตื้อ จ.อุบลรำชธำนี
วัดมณีวนำรำม จ.อุบลรำชธำนี
วัดเวียงเกษม จ.อุบลรำชธำนี
วัดพระเจ้ำใหญ่องค์ตื้อ จ.อุบลรำชธำนี
วัดป่ำประชำบำรุง จ.ยโสธร
วัดยำวตลำด จ.ยโสธร
วัดจิตตวิโสธนำรำม จ.ยโสธร
วัดมหำธำตุ จ.ยโสธร
วัดพุทโธธัมมโร จ.มุกดำหำร
วัดสว่ำงชมพู จ.มุกดำหำร
วัดเจียงอีศรีมงคลวรำรำม จ.ศรีสะเกษ

093-4536442
062-6199891
089-3421613
081-7601499
087-9396795

สำนักงำน กศน.จังหวัดอุบลรำชธำนี
สำนักงำน พมจ.อุบลรำชธำนี
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอุบลรำชธำนี
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลฯ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลฯ

แบบฟอร์มเอกสำรหมำยเลข 1

ชือ่ ผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ลาดับที่
(หน่วยงาน)
สำขำสมำคมผู้สูงอำยุฯจังหวัดอุบลรำชธำนี
สำขำสมำคมผู้สูงอำยุฯจังหวัดอุบลรำชธำนี
สำนักงำน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.ศรีสะเกษ
สำขำสมำคมสภำผู้สูงอำยุฯจ.ศรีสะเกษ
สำขำสมำคมสภำผู้สูงอำยุฯจ.ศรีสะเกษ
สนง.พัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
สำนักงำน กศน.จังหวัดยโสธร
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดยโสธร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยโสธร
สำนักงำน พมจ.ยโสธร
สำขำสมำคมสภำผู้สูงอำยุฯจังหวัดยโสธร
สำขำสมำคมสภำผู้สูงอำยุฯจังหวัดยโสธร
สำนักงำน กศน.จังหวัดอำนำจเจริญ
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอำนำจเจริญ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำนำจเจริญ
สำนักงำน พมจ.อำนำจเจริญ
เครือข่ำยดำเนินงำนผู้สูงอำยุฯจังหวัดอำนำจฯ
เครือข่ำยดำเนินงำนผู้สูงอำยุฯจังหวัดอำนำจฯ
สำนักงำน พมจ.มุกดำหำร
สำนักงำน กศน.จังหวัดมุกดำหำร
สำขำสมำคมผู้สูงอำยุฯจังหวัดมุกดำหำร
สำขำสมำคมผู้สูงอำยุฯจังหวัดมุกดำหำร
ชมรมผู้สูงอำยุคำนำงรวย
ชมรมผู้สูงอำยุคำนำงรวย

แบบสารวจผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนามัย
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ข้อมูลผู้ประสาน
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
ทีอ่ ยู่
(บุคคล)
นำยสมพงษ์ พงษ์ชีวนิ
089-7174139
สำขำสมำคมผู้สูงอำยุฯจังหวัดอุบลรำชธำนี
นำงอรัญญำ บัวงำม
080-4817251
สำขำสมำคมผู้สูงอำยุฯจังหวัดอุบลรำชธำนี
นำงสำววิภำวี พิมพำ
045-612601
สำนักงำน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
นำงสำวจินตกำนต์ วันแก้ว
045-814676
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นำงอุไรวรรณ ต๋องเรียน
สำนักงำนพระพุทธศำสนำ จ.ศรีสะเกษ
นำยนิคม สิงห์คง
081-9993553
สำขำสมำคมสภำผู้สูงอำยุฯจ.ศรีสะเกษ
นำยนเรศ คุณมำศ
สำขำสมำคมสภำผู้สูงอำยุฯจ.ศรีสะเกษ
นำงกนกวรรณ กิจเวชกุล
045-622039
สนง.พัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
นำงสำวเบญจมำศ น้อยเสนำ
091-0647724
สำนักงำน กศน.จังหวัดยโสธร
นำงรุ่งทิพย์ เสนำมำตย์
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดยโสธร
นำงพิสมัย ศรีออ่ น
081-7250722
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยโสธร
นำงอุบลรัตน์ กล้ำวำจำ
080-7398663
สำนักงำน พมจ.ยโสธร
นำยสมำน ภักดียทุ ธ
081-9557653
สำขำสมำคมสภำผู้สูงอำยุฯจังหวัดยโสธร
นำยชวลิต ปรีชำกิจ
สำขำสมำคมสภำผู้สูงอำยุฯจังหวัดยโสธร
นำงสำวอัมรินทร์ ไกยะวินิจ
081-0634496
สำนักงำน กศน.จังหวัดอำนำจเจริญ
นำงชลันธร เพียนชัย
061-14203091
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอำนำจเจริญ
นำงลัดดำวรรณ อินทนนท์
081-5491800
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำนำจเจริญ
นำงวริศรำ บุญยะมำตย์
045-523626
สำนักงำน พมจ.อำนำจเจริญ
นำยไพศำล อำจธะขันธ์
098-2842155
เครือข่ำยดำเนินงำนผู้สูงอำยุฯจังหวัดอำนำจฯ
ดร.วิทยำ จิตรมำศ
081-9672112
เครือข่ำยดำเนินงำนผู้สูงอำยุฯจังหวัดอำนำจฯ
นำงสำววำรุณี จันทำพรม
086-7736554
สำนักงำน พมจ.มุกดำหำร
นำงสำวพิกลุ ทอง หงษำชุม
042-611551
สำนักงำน กศน.จังหวัดมุกดำหำร
นำยสถิตย์ กำลจักร
081-7395711
สำขำสมำคมผู้สูงอำยุฯจังหวัดมุกดำหำร
นำยจักรินทร์ คล่องแคล่ว
สำขำสมำคมผู้สูงอำยุฯจังหวัดมุกดำหำร
นำยเส็ง ทองลือ
087-6075519
182ม.3 ต.คำน้ำแซบ อ.วำรินชำรำบ จ.อุบล
นำงบัวสำ วรรณรำช
-
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ชือ่ ผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ลาดับที่
(หน่วยงาน)
ชมรมผู้สูงอำยุคำนำงรวย
ชมรมผู้สูงอำยุคำนำงรวย
ชมรมผู้สูงอำยุคำนำงรวย
ชมรมผู้สูงอำยุคำนำงรวย
ชมรมผู้สูงอำยุหนองแสงใต้เดชอุดม
ชมรมผู้สูงอำยุหนองแสงใต้เดชอุดม
ชมรมผู้สูงอำยุหนองแสงใต้เดชอุดม
ชมรมผู้สูงอำยุหนองแสงใต้เดชอุดม
ชมรมผู้สูงอำยุหนองแสงใต้เดชอุดม
ชมรมผู้สูงอำยุกำชำดที่ 7
ชมรมผู้สูงอำยุกำชำดที่ 7
ชมรมผู้สูงอำยุกำชำดที่ 7
ชมรมผู้สูงอำยุกำชำดที่ 7
ชมรมผู้สูงอำยุกำชำดที่ 7
ชมรมผู้สูงอำยุเขมรำฐ
ชมรมผู้สูงอำยุเขมรำฐ
ชมรมผู้สูงอำยุเขมรำฐ
ชมรมผู้สูงอำยุเขมรำฐ
ชมรมผู้สูงอำยุเขมรำฐ
ชมรมผู้สูงอำยุกนั ทรำลักษ์
ชมรมผู้สูงอำยุกนั ทรำลักษ์
ชมรมผู้สูงอำยุกนั ทรำลักษ์
ชมรมผู้สูงอำยุกนั ทรำลักษ์
ชมรมผู้สูงอำยุกนั ทรำลักษ์
ชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลโพธิช์ ัย
ชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลโพธิช์ ัย

แบบสารวจผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนามัย
กลุ่มงาน.พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ .......ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ข้อมูลผู้ประสาน
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
ทีอ่ ยู่
(บุคคล)
นำยอภิชำต สิงหำษำ
นำงหนูกลุ ไชยทุม
192/11 ม10 ต.คำนำงรวย อ.วำรินชำรำบ จ.อุบล (หมู่บำ้ นสันติสุข )
นำงจรวยพร ช่องวำรินทร์
082-1494991
พ.ต.บรรดำศักดิ์ รุจำพิพฒ
ั น์
089-0474710
79 ม.10 ต.คำน้ำแซบ อ.วำรินชำรำบ จ.อุบล
นำงเพทำย เกษียร
064-8429858
370/1 ม.5 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบล
นำงบรรจง พันธ์ใหญ่
081-9671350
357/2ม.5 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบล
นำงทุมมี อุทธสิงห์
086-2485371
344 ม5 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบล
นำงอ่อนศรี อ่อนอรรถ
045-361275
375/2ม.5 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบล
นำงกลิ่นผกำ วงษ์พทุ ธ
099-4894354
66 ม5 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบล
นส.ลิยดำ ขันอำสำ
061-9509957
109ม2ต.แสนสุข อ.วำรินชำรำบจ.อุบล
นำงเธียร บุญค้ม
087-2441351
2571 ถ.กันทรักษ์ อ.วำรินชำรำบจ.อุบล
นำงกมลพร แก้วกลม
088-3538743
554/1ถ.คลังอำวุธ อ.เมือง จ.อุบล
นำงสมบัติ แสนทวีสุข
089-7190306
19/2ม2ถ.ชยำงกูร ต.ขำมใหญ่ อ.เมืองจ.อุบล
นำงสุรศรี ชนะเครำะห์
086-2563930
450ม2ตแจระแม อ.เมืองจ.อุบล
ดต.ศุภชัย บ้งพรม
087-2437038
103ม11บ.หนองวิไล ต.เขมรำฐ อ.เขมรำฐ จ.อุบล
ร.ท.วิฑูรย์ แสงสว่ำง
093-4501520
25/5 ม22 ต.เขมรำฐ อ.เขมรำฐ จ.อุบล
นำงทรงศิลป์ วงศ์ภำ
099-0248763
113/3 ต.เขมรำฐ อ.เขมรำฐ จ.อุบล
นำงนิ่มนวล พลศูนย์
085-9021220
124/3 ต.เขมรำฐ อ.เขมรำฐ จ.อุบล
นำงลำใย เรืองขจร
099-4594543
23ม.3 ต.เขมรำฐ อ.เขมรำฐ จ.อุบล
นำยณิคม ศรีสุข
061-1341107
555ม2ต.หนองหญ้ำลำด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
นำงพรศรี ศรีสุข
094-4953514
294ม14ต.หนองหญ้ำลำด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
นำยสมชำย สุดำ
083-5874545
619ต.หนองหญ้ำลำด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
นำงวิรำณี สุดำ
081-5497066
619ต.หนองหญ้ำลำด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
นส.วิมลพร กฤษดำชำตรี
081-7901476
54/239ม14ต.หนองหญ้ำลำด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
นำยวำด สิงห์คง
081-6007513
891ม6ต.โพธิช์ ัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
นำยนิรันดร์ พวงดี
082-1290148
19/10ต.โพธิช์ ัย อ.อุทุมพิสัย จ.ศรีสะเกษ

แบบฟอร์มเอกสำรหมำยเลข 1

ชือ่ ผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ลาดับที่
(หน่วยงาน)
ชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลโพธิช์ ัย
ชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลโพธิช์ ัย
ชมรมผู้สูงอำยุเทศบำลตำบลโพธิช์ ัย
ชมรมผู้สูงอำยุหว้ ยเหนือ
ชมรมผู้สูงอำยุหว้ ยเหนือ
ชมรมผู้สูงอำยุหว้ ยเหนือ
ชมรมผู้สูงอำยุหว้ ยเหนือ
ชมรมผู้สูงอำยุหว้ ยเหนือ
ชมรมผู้สูงอำยุขนุ หำญ
ชมรมผู้สูงอำยุขนุ หำญ
ชมรมผู้สูงอำยุขนุ หำญ
ชมรมผู้สูงอำยุขนุ หำญ
ชมรมผู้สูงอำยุขนุ หำญ
ชมรมผู้สูงอำยุแคนน้อย
ชมรมผู้สูงอำยุแคนน้อย
ชมรมผู้สูงอำยุแคนน้อย
ชมรมผู้สูงอำยุแคนน้อย
ชมรมผู้สูงอำยุแคนน้อย
ชมรมผู้สูงอำยุหนองสมบูรณ์
ชมรมผู้สูงอำยุหนองสมบูรณ์
ชมรมผู้สูงอำยุหนองสมบูรณ์
ชมรมผู้สูงอำยุหนองสมบูรณ์
ชมรมผู้สูงอำยุหนองสมบูรณ์
ชมรมผู้สูงอำยุศรีพฒ
ั นำมุกดำประเสริฐ
ชมรมผู้สูงอำยุศรีพฒ
ั นำมุกดำประเสริฐ
ชมรมผู้สูงอำยุศรีพฒ
ั นำมุกดำประเสริฐ
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ข้อมูลผู้ประสาน
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
ทีอ่ ยู่
(บุคคล)
นำงบัวไฮ คำประดิษฐ
082-3720730
19ต.โพธิช์ ัย อ.อุทุมพิสัย จ.ศรีสะเกษ
นำยพิน สำยเพชร
082-7575079
4ม.11ต.โพธิช์ ัย อ.อุทุมพิสัย จ.ศรีสะเกษ
นำงสมหวังรัตนธนำสิทธิ์
082-3782240
16ม.1ต.โพธิช์ ัย อ.อุทุมพิสัย จ.ศรีสะเกษ
นำงพจมำน ศรีแก้ว
045-671141
209/1ม14ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ
นำงสมสิน ศรีไชยปัญหำ
088-0836794
54ม9ต.หนองฉลอง อ.ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ
นำงมำลัย พลอยแดง
089-8488895
9 ม9 ต.หนองฉลอง อ.ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ
นำงอมรรัตน์ ศรีแก้ว
087-2561207
616 ม6 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ
นำงสมจิตร ทันวัน
089-9467656
76/2ม3 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ
นำยธวัชชัย แพงมำ
081-9661702
2711ม12ต.สิ อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ
นำงนันทพร ไชยพรรค
081-6007970
6ม6ต.สิ อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ
นำยเพ็ขร ในเรือน
085-3097587
ม9ต.โนนสูง อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ
นำงสมพิศ ม่วงมิตร
081-0707103
03ม12 ตสิ อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ
นำงนงลักษณ์ บุญมำก
082-1416337
130ม14 ต.สิ อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ
นำยวิจติ ร ไชยช่วย
081-9762066
171ม2ต.แคนน้อย อ.คำเขือ่ นแก้ว จ.ยโสธร
นำยโหง่น กิจเกียรติ์
11 ม.1 ต.แคนน้อย อ.คำเขือ่ นแก้ว จ.ยโสธร
นำยสุรพล สุตตะคำน
093-5422588
38/1 ม4 ต.แคนน้อย อ.คำเขือ่ นแก้ว จ.ยโสธร
นำยอุทัย มำลัย
นำยพุฒ สมทองศรี
141ต.แคนน้อย อ.คำเขือ่ นแก้ว จ.ยโสธร
นำยวิรัตน์ โสมณวัฒน์
064-7063482
97ม16ต.สวำท อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร
นำยเสมอ ผ่ำนเมือง
9/4 ต.สวำท อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร
นำงละม่อม อูค่ ำ
นำงจันทำ แดนดี
77 ต.ดอนฮี อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร
นำยสิริภมู ิ จำกผำ
107 ต.สวำท อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร
นำงสมบูรณ์ สรีประสงค์
088-0313936
2/1ซ.กลิ่นปทุมทิพย์ อ.เมือง จ.มุกดำหำร
นำยทัน โฉมเฉลำ
063-0218392
นำงสุภำรักษ์ มูลสำร
087-2485038
-
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ชือ่ ผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ลาดับที่
(หน่วยงาน)
ชมรมผู้สูงอำยุศรีพฒ
ั นำมุกดำประเสริฐ
ชมรมผู้สูงอำยุศรีพฒ
ั นำมุกดำประเสริฐ
ชมรมผู้สูงอำยุนิคมคำสร้อย
ชมรมผู้สูงอำยุนิคมคำสร้อย
ชมรมผู้สูงอำยุนิคมคำสร้อย
ชมรมผู้สูงอำยุนิคมคำสร้อย
ชมรมผู้สูงอำยุนิคมคำสร้อย
ชมรมผู้สูงอำยุนำยม
ชมรมผู้สูงอำยุนำยม
ชมรมผู้สูงอำยุนำยม
ชมรมผู้สูงอำยุนำยม
ชมรมผู้สูงอำยุนำยม
ชมรมผู้สูงอำยุดอนชี
ชมรมผู้สูงอำยุดอนชี
ชมรมผู้สูงอำยุดอนชี
ชมรมผู้สูงอำยุดอนชี
ชมรมผู้สูงอำยุดอนชี

แบบสารวจผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนามัย
กลุ่มงาน.พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ .......ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ข้อมูลผู้ประสาน
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
ทีอ่ ยู่
(บุคคล)
นำงบังอร จำปำ
090-3174245
94/9 ถ.สองนำงสถิตย์ อ.เมือง จ.มุกดำหำร
นำงวิไลลักษณ์ เอีย่ มอิม่
085-0036612
11/2 ถ.มิตร...อ.เมือง จ.มุกดำหำร
ร.ต.ต.บุญเลิศ พยัคฆพันธ์
086-8502216
57ม.1ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อยจ.มุกดำหำร
ด.ต.เล่ห์ ทำดี
089-9404247
67ม.1ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อยจ.มุกดำหำร
นำยอำคม คำโสภำ
58ม.1ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อยจ.มุกดำหำร
นำยวินัย ศุภมิตร
087-3018053
31ม.1ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อยจ.มุกดำหำร
นำยสังวำล สุวะไกร
082-7408236
54/1 ม10ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อยจ.มุกดำหำร
นำงนงเยำว์ นำมจันทรำ
32/1ม.6ต.นำยม อ.เมือง จ.อำนำจเจริญ
นำงสำเนียง สดสูง
084-4783471
25ม.5ต.นำยม อ.เมือง จ.อำนำจเจริญ
นำยทองคำ ไชยสิทธิ์
094-3811674
108 ม.1 ต.นำยม อ.เมือง จ.อำนำจเจริญ
นำยธวัช สันตะวงษ์
061-0712089
109 ม.5 ต.นำยม อ.เมือง จ.อำนำจเจริญ
นำยธีระชัย อ่อนอรรถ
062-1537126
107 ม.5 ต.นำยม อ.เมือง จ.อำนำจเจริญ
นำยประยูร วีระพันธ์
087-2525713
47ม.8ต.ดงบัง อ.ลืออำนำจ จ.อำนำจเจริญ
นำยสมศรี จันมี
33ม.4ต.ดงบัง อ.ลืออำนำจ จ.อำนำจเจริญ
นำยสมนึก สำยสอน
091-0383825
130ม.13ต.ดงบัง อ.ลืออำนำจ จ.อำนำจเจริญ
นำยณรัฐ จันมี
062-3464380
81ม.8ต.ดงบัง อ.ลืออำนำจ จ.อำนำจเจริญ
นำยเลิศ จันทรบูชำ
11ม.4ต.ดงบัง อ.ลืออำนำจ จ.อำนำจเจริญ

ลงชื่อผู้ให้ขอ้ มูล .........นำงอุไลวรรณ์ ไขสังเกต..........และ นำงวรรณภำ อินต๊ะรำชำ.....................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ .....คุณอุไลวรรณ์ ....083-0900033.......คุณวรรณภำ......086-8786352................................................................................................
หมายเหตุ 1. ผู้ประสานงาน นางสาวพิมประภา อินจาปา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ 113
2. กรุณำส่งข้อมูลรำยละเอียด เป็นไฟล์ Excel ทาง\\services\0.งานพิเศษต่างๆ\1.งานพิเศษ_กพร\กพร.61\ส่งข้อมูลผู้รับบริการฯและพึง่ พอใจปี 61

แบบสำรวจผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนำมัย
งำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม.......ศูนย์อนำมัยที่ 10 อุบลรำชธำนี
ลำดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ
นายยงยุทธ สุพล
นายปรีชา ทองมูล
นายชาญ จิตรปรีดา
นางอัญชลี ชคัตตรัย
นายวงศพันธ์ คาทองดี

ทีอ่ ยู่
สสจ.อานาจเจริญ
สสจ.อุบลราชธานี
สสจ.มุกดาหาร
สสจ.ยโสธร
สสจ.ศรีสะเกษ

โทร
099-4614462
089-7228810
081-5446780
086-2464274
062-2013246

แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1
แบบสารวจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมอนามัย
กลุ่มการพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
กลุ่มลูกค้าตรวจสุขภาพ
ชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ที่อยู่

(หน่วยงาน)
ทม.พิบูลมังสาหาร
อบต.โนนกลาง
อบต.ไร่ใต้
อบต.คันไร่
อบต.โคกเพชร
อบต.ปรีอใหญ่
อบต.ตะเคียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
สานักพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
สานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนวารินชาราบ
ทต.ยางชุมน้อย
ทต.เขื่องใน
โรงเรียนกันทรารมย์
น.ส.บงกชมาศ ตะนะภักดิ์
น.ส.รวีวรรณ แม้นศรี
น.ส.ศิรินภา สายชนะ

คุณเบญจวรรณ 081-6601352
งานธุรการ 045-950376
คุณสมลักษณ์ 083-1267526
คุณศรัณยพัชร 045-489267
085-0245111
085-0245111
คุณสาณี 095-0903206
อ.ปนัดดา 081-5479626
คุณฉลอง 045-245211 ต่อ 101
ปลัดน้อย 063-9037147
คุณนิตยา 045-617812
085 - 7697636
ปลัดน้อย 063-9037147
คุณเอื้อมพร 081-5812019
คุณติ๊ก 0988785929
คุณอุไรวรรณ 089-2853359
อ.วิภา 088-5328644
คุณขวัญสุดา 085-9291860
คุณคาพาตย์ 062-6415998
อ.พนิตนันท์ 088-5850162
087-4484149
085-0283143
088-5814582

เทศบาลพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จอ.อุบลราชธานี
อบต.โนนกลาง อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
อบต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี
อบต.คันไร่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
อบต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
อบต.ปรือใหญ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
อบต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
สพป.ศก.2 อาเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ต.ปทุม อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
สานักงานปกครองจังหวัดศรีสะเกษ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ
สานักพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ต.ขามใหญ่ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
สานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ. อุบลราชธานี
โรงเรียนวารินชาราบ อ. วารินชาราบ จ. อุบลราชธานี
เทศบาลยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเกษ
ทต.เขื่องใน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี
โรงเรียนกันทรารมย์ อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ
90/11 หมู่ 2 ต.ไก่คา อ.เมืองอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ
45 หมู่ 04 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
260/9 หมู่ 5 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

พระขวัญเรือน บุตรดา
น.ส.นริศรา ประจญยุทธ
นายทวีศักดิ์ โจระสา
นางชนากานต์ บุญประกอบ
น.ส.ภัควรรณ ชื่นขุนทด
น.ส.วรรณวิไล ฤทธิ์เนื่อง
นางเสาวณีย์ ไชยนิตย์
นายศราวุธ ผูกรักษ์
น.ส.ปราณี อุสุพันธ์
นายณัฐวุฒิ ธานี
นายกิตติธัช วงศ์อ่อนศรี
นายสุกิจ โตสงค์
น.ส.เทียมดาว ทองโกฎิ
นายจักรพงษ์ เรืองกิจวณิช
นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
น.ส.วสุดากร ปานอาพัน
นายอนุวัฒน์ เชื้ออาสา
ชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(หน่วยงาน)
ลาดับที่
1
ทม.พิบูลมังสาหาร
2
อบต.โนนกลาง
3
อบต.ไร่ใต้
4
อบต.คันไร่
5
อบต.โคกเพชร
6
อบต.ปรีอใหญ่
7
อบต.ตะเคียน
8
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2
9
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
10
ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
11
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

088-4532539
094-9016462
090-8347914
086-5834457
096-7094296
082-1821952
085-2074416
083-7393939
087-2443398
090-2517078
080-1583064
083-7370234
085-3153225
045-321096
087-6911762
093-4807642
061-0500686
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
คุณเบญจวรรณ 081-6601352
งานธุรการ 045-950376
คุณสมลักษณ์ 083-1267526
คุณศรัณยพัชร 045-489267
085-0245111
085-0245111
คุณสาณี 095-0903206
อ.ปนัดดา 081-5479626
คุณฉลอง 045-245211 ต่อ 101
ปลัดน้อย 063-9037147
คุณนิตยา 045-617812

วัดน้าแท่ง หมู่ 3 ต.คาขวาง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
85 หมู่ 8 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
72 หมู่ 4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
120 หมู่ 9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
45 หมู่ 4 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
94 หมู่ 03 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
89 หมู่ 3 ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
94 หมู่ 1 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
175/1 หมู่ 13 ถ.ถนนวารินฯ-พิบูลฯ ต.วารินชาราบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
113 หมู่ 4 ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
205 หมู่ 2 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
19/1 ถ.สถลมาร์ค หมู่ 0 ต.วารินชาราบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
85 หมู่ 4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
81 หมู่ 2 ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์
32 ม.1 ต.ลุ่มลาชี อ.บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ
ที่อยู่
เทศบาลพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จอ.อุบลราชธานี
อบต.โนนกลาง อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
อบต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี
อบต.คันไร่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
อบต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
อบต.ปรือใหญ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
อบต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
สพป.ศก.2 อาเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ต.ปทุม อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
สานักงานปกครองจังหวัดศรีสะเกษ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สานักพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
สานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนวารินชาราบ
ทต.ยางชุมน้อย
ทต.เขื่องใน
โรงเรียนกันทรารมย์
OPD /NCD
น.ส.บงกชมาศ ตะนะภักดิ์
น.ส.รวีวรรณ แม้นศรี
น.ส.ศิรินภา สายชนะ
พระขวัญเรือน บุตรดา
น.ส.นริศรา ประจญยุทธ
นายทวีศักดิ์ โจระสา
นางชนากานต์ บุญประกอบ
น.ส.ภัควรรณ ชื่นขุนทด
น.ส.วรรณวิไล ฤทธิ์เนื่อง
นางเสาวณีย์ ไชยนิตย์
นายศราวุธ ผูกรักษ์
น.ส.ปราณี อุสุพันธ์
นายณัฐวุฒิ ธานี
นายกิตติธัช วงศ์อ่อนศรี
นายสุกิจ โตสงค์
น.ส.เทียมดาว ทองโกฎิ
นายจักรพงษ์ เรืองกิจวณิช
นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
น.ส.วสุดากร ปานอาพัน
น.ส.ชนาพร ดวงจาปา

085 - 7697636
ปลัดน้อย 063-9037147
คุณเอื้อมพร 081-5812019
คุณติ๊ก 0988785929
คุณอุไรวรรณ 089-2853359
อ.วิภา 088-5328644
คุณขวัญสุดา 085-9291860
คุณคาพาตย์ 062-6415998
อ.พนิตนันท์ 088-5850162
HN
000279199
000012520
000260142
000281628
000025490
000257784
000012475
000279462
000258396
000139555
000059878
000003389
000012460
000262960
000121212
000012454
000200385
000200266
000260677
000012463

สานักพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ต.ขามใหญ่ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
สานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ. อุบลราชธานี
โรงเรียนวารินชาราบ อ. วารินชาราบ จ. อุบลราชธานี
เทศบาลยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเกษ
ทต.เขื่องใน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี
โรงเรียนกันทรารมย์ อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ
ที่อยู่
90/11 หมู่ 2 ต.ไก่คา อ.เมืองอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ
45 หมู่ 04 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
260/9 หมู่ 5 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
วัดน้าแท่ง หมู่ 3 ต.คาขวาง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
85 หมู่ 8 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
72 หมู่ 4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
120 หมู่ 9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
45 หมู่ 4 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
94 หมู่ 03 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
89 หมู่ 3 ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
94 หมู่ 1 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
175/1 หมู่ 13 ถ.ถนนวารินฯ-พิบูลฯ ต.วารินชาราบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
113 หมู่ 4 ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
205 หมู่ 2 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
19/1 ถ.สถลมาร์ค หมู่ 0 ต.วารินชาราบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
85 หมู่ 4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
81 หมู่ 2 ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์
45/1 หมู่ 1 ถ.สุขาอุปถัมภ์9 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

นายไทยสุเมธ สาเนานวน
นายสวัชรินทร์ ธรรมสัตย์
นายปิยะณัฐ มาประสพ
MR.Breant Stewart
น.ส.พัราภรณ์ อิ่นอ้อย
นายปรีดา สวัสดิ์วงศ์
นายณรงค์ สร้อยจักร
นายประสิทธิ์ กาญจนา
น.ส.ปนัดดา จรรยากรณ์
นายศราวุธ ผูกรักษ์
คลินิกวางแผนครอบครัว
นางสาวขนิษฐา วรรณวัตร
นางสาวจิราวรรณ พวงพั่ว
นางสาวฐิตา ธานีราช
น.ส. มลทิรา เจริญยิ่ง
นางอารยา ฟลอเรนซ์
น.ส.ธนาพร เรืองสา
น.ส.กัลยา นามเคน
น.ส.จิรณัฐยา จอมโคตร
น.ส.จฑามาศ กุคาใส
น.ส.ปนัดดา แนบชิด
น.ส.ปิยะธิดา พิมพ์สอน
น.ส.ทัศนา เตินเตือน
น.ส.รมิตา ผุกรักษ์
น.ส บุญฑริกา แสงคม
น.ส.รุ่งฤทัยรัตน์ คาปุย
น.ส.ณัฐสุดา ทวีกาล
นางลภัสรดา ริงชารี
น.ส.จันทิมา โมรา

080-0048736
045-288722
093-1349798
099-1241897
099-1241897
087-2580207
083-3216194
089-4280180
091-4670624
083-7393939
080-4666806
099-4724465
099-4675040
098-2106134
088-5803954
094-3094411
087-1235310
081-3012505
087-6541083
083-1014262
089-4245176
094-5494546
095-4566989
094-5065697
088-0943166
083-7364521
085-6370817
093-5470743

48 หมู1่ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
221 ม.9 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
135/2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
28 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
28 ม.5 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
208 ม.9 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
71 ม.8 ต.ศรีสาราญ อ.นาโสม จ.อุบลราชธานี
132 ม.3 ต.คาขวาง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
53 ม.9 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
89 หมู่ 3 ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
66 ม.18 ต.โนนสว่าง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
17/1 ม.3 ต. นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
141 ม. 13 ต.ยางสักกระโพลุ่ม อ. ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
43 ม.10 ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
97 ม.1 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
18 ต.วารินชาราบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
63 ม.3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
130 ม. 6 ต. โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
17 ม. 6 ต. โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
182 ม. 2 ต. กันทรอม อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ
54 ม. 2 ต. ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
32 ม.7 ต. ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
319/19 ต.ในมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
48 ม. 12 ต. นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
224 ม. 2 ต. โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
89 ม. 10 ต.คูเมือง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
113 ม. 7 ต. โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
250 ม. 10 ต.สังเม็ก อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

69
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

น.ส.ศิริลักษณ์ แสงชีวงศ์
น.ส.วันดี เพิ่มจิตร
คลินิกบริการอนามัยแม่และเด็ก
น.ส.ปนิดา วนาสน
นางคานาง ดวงบุปผา
นางสาวกัญญา พันพิทักษ์
น.ส.พรรณนิดา ทามาดาร
น.ส.สุนิชา หอมหวน
น.ส.ปนิดา ประสมศรี
นางรัชนู พวงผกา
น.ส.อังคณา สาระทา
นางอ้อนจันทร์ หวังดี
น.ส.หทัยพร สร้อยเพชร
น.ส.ปัทมา จารุตัน
น.ส.วิจิตรา ปราณีตพลคลัง
น.ส. รัศมี ด้วงคาศรี
น.ส. วราภรณ์ พละเดช
น.ส. ศิริพร ธีระปัญโญ
น.ส.ประกายดาว ดีใจ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
น.ส.กุสุมา มีโภค

096-3240902
099-2786076

14 ม. 7 ต.สระสมิง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
3 ม. 9 ต. โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี

0831016007
0902367492
0990489891
0625757014
0654307730
0885802845
0851045467
0934573086
0990699891
0621746817
0973394679
0618493358
0810709046
0990305257
0993015706
0944265679
045288039-42 ต่อ10 กลุ่มงานวิชาการ
045319900 ต่อ 318 คณะพยาบาลศาสตร์
0895834378 อ. เกสร สายธนู
0817182558

131 ม.12 ต. สระสมิง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
189 ม.14 ต.ตบหู อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี
27 ม.8 ต. เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
40ม.7 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
13 ม.10 ต.โคกกล่อง อ. สาโรง จ.อุบลราชธานี
5 หมู7่ ต. เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
56 ม.6 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
80 ม.8 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
105 ม.6 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
263 ม.5 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
11 ม.2 ต.นาส่วง อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี
106 ม.9 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
259 ม.5 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
3 ม.12 ต. สระสมิง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
52 ม.6 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
130 ม.7 ต. เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ต. เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
778 ถนน แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล....นางไพศรี ตรีผลพันธุ์ ............................................................
เบอร์โทรศัพท์....407..............................................................................
หมายเหตุ 1. ผู้ประสานงาน นางสาวพิมประภา อินจาปา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ 113
2. กรุณาส่งข้อมูลรายละเอียด เป็นไฟล์ Excel ทาง\\services\0.งานพิเศษต่างๆ\1.งานพิเศษ_กพร\กพร.61\ส่งข้อมูลผู้รับบริการฯและพึ่งพอใจปี 61

แบบสำรวจผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนำมัย
งำนทันตกรรม.......ศูนย์อนำมัยที่ 10 อุบลรำชธำนี
ลำดับ
1
2
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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HN

ชื่อ-นำมสกุล
277907 น.ส.พัชรำภำ กูบกระโทก
12482 น.ส.มัทนำ ผูกจิต
280906 น.ส.อันธิกำ อบอุน่
269871 น.ส.ศิริรัตน์ ศรีภำ
13676 นำงหนูเพียร สุวรรณแสนทวีสุข
11073 นำงอนันธิตำ ศรีออ่ น
59653 น.ส.ประภำพร ปักปิน่
262332 นำงสำอำง เพ็งนำรินทร์
281235 นำยนำพล แปบเมือง
25099 น.ส.จิรณัฎทยำ จอมโคตร
281169 นำยณรงค์ ศรีโท
10079 น.ส.ลำดวน พูลเพิม่
61863 นำยพุฒิเมธ พวงจันทึก
69082 นำยพยัคฆ์ ดวงมำ
281248 นำงกิง่ แก้ว จำปำวัลย์
281250 น.ส.ศรันยำ จันรอด
281251 น.ส.จันทะมณี ปุยวงศ์
268591 น.ส.จุฑำพร กำรณรงค์
7819 นำงโสภำ ทะบุระกรณ์
283198 นำยมำวิน คะเนแน่น
37554 นำงพูล จันทพรม
255408 นำยสมนึก จันทพรม
8922 นำงรวีวรรณ แม้นศรี
281718 น.ส.ธนำภรณ์ ดำลำด
281497 น.ส.ศิริพร ทะนงค์
900830 นำยสมศักดิ์ ศรีภกั ดิ์
281719 นำยสุทธวีร์ หร่อยดำ

ที่อยู่
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
สุรินทร์
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
กทม.
อุบลรำชธำนี
ยโสธร
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อำนำจเจริย
อุบลรำชธำนี
บุรีรัมย์
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
ศรีสะเกษ
อุบลรำชธำนี

เบอร์ติดต่อ
095-2237308
085-4944128
092-3606382
094-2688085
086-8743949
091-3939472
089-9106809
089-9323989
098-1274828
081-3012505
094-6074426
088-3738610
083-7367227
087-8799179
091-8318559
093-0730166
092-6958761
098-5056411
085-6335660
080-1643673
086-8727113
094-2708727
085-0283143
063-7655135
098-2025210
081-7304777
094-5325130

แบบสำรวจผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนำมัย
งำนทันตกรรม.......ศูนย์อนำมัยที่ 10 อุบลรำชธำนี
ลำดับ
28
29
30

HN

ชื่อ-นำมสกุล
283199 น.ส.วรรณิศำ พิชัยกำร
262779 นำงหนูเพียร อำรีเหลือ
281755 น.ส.วรนันท์ คุ้นเคย

ชื่อ

ทันตสำธำรณสุข

1.นำงเสงี่ยมจิตร ฉำยแสง

อุบลรำชธำนี

2.นำงจำรุวรรณ สุดไทสง

ทันตสำธำรณสุข

เบอร์ติดต่อ
095-4018576
087-5423782
093-3530228

ข้อมูลผู้ประสำน

ผู้รับบริกำร
(หน่วยงำน/บุคคล)

ที่อยู่
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี

นำงจำรวี เลี้ยงสุขสันต์

ที่อยู่
สสจ.อุบลรำชธำนี

โทร
089-4634957

ลักษณะงำน

ทันตสำธำรณสุข

081-9568255
สสจ.ศรีสะเกษ

082-8669458

หนังสือรำชกำร/โทรศัพท์
/E-mail

ทันตสำธำรณสุข

ศรีสะเกษ
ทันตสำธำรณสุข

กำรสื่อสำร

หนังสือรำชกำร/โทรศัพท์
/E-mail

นำงประครองจิต

สสจ.อำนำจเจริญ

090-9783927

ทันตสำธำรณสุข

อำนำจเจริญ

หนังสือรำชกำร/โทรศัพท์
/E-mail

ทันตสำธำรณสุข

1.นำงกำญจนี ศุภผลำ

ยโสธร

2.นำงชิดหทัย สำระบูรณ์

086-8761288
สสจ.ยโสธร

หนังสือรำชกำร/โทรศัพท์
ทันตสำธำรณสุข

/E-mail

086-8791602
ทันตสำธำรณสุข
มุกดำหำร

นำงสำวศิริจติ

สสจ.มุกดำหำร

086-8632655

ทันตสำธำรณสุข

หนังสือรำชกำร/โทรศัพท์
/E-mail

ระดับควำมสัมพันธ์
แนบแน่น ปำนกลำง
ห่ำงเหิน(1)
(3)
(2)

งำนสิทธิบัตร
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-สกุล
(ผู้รับบริกำร/ผู้ติดต่อ)
นายพิพิศ ปรัสพันธ์
นายไพรัช มิ่งขวัญ
นายจรัญ จารย์เขือ่ ง
นายนพดล สุพรรณผิว
นายถนอม ธานี
นายอดุลย์ สันธนะสุรางศ์
นายวีระเดช พินิจพล
นายไพรวัลย์ สอนอาจ
นายธงชัย เอ้โทบุตร
นางชุตินันท์ ช่วงโชติ
นายยม ศิริวร
นายสุพจน์ เค้ากล้า
นางลักขณา ภักดีไทย
นางบัวลี บุราชรินทร์
นายจุมพล มุธุสิทธิ
นางไพฑูรย์ แก้วกาไร
นางบุษกร สังวิบุตร
นางภาวิณี ศรีสวัสดิ์
นายอานนท์ ศรศรี
นายประหยัด โคตรัตน์
นายประพน วิลามาศ
ร.ต.ต.สมส่วน เสาะการ
นางดาราพร เสาะการ
นางลักขณา กมุทชาติ
นางกานดา หิรัญนุเคราะห์

ที่อยู่
(พร้อมรหัสไปรษณีย)์
24/2 หมู่ 2 ถ.ถ.เทศบาล 26 ต.วารินชาราบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
167 หมู่ 2 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
152/20 หมู่ ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
1/2 หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
48 หมู่ 5 ต.ชีทวน อ.เขือ่ งใน จ.อุบลราชธานี
14 หมู่ 5 ต.บุ่งไหม อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
80 หมู่ 10 ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
102 หมู่ 24 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
73/1 หมู่ 9 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
19 หมู่ 1 ต.นาตาล อ.กิง่ อาเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี
60 หมู่ 8 ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
133 หมู่ 14 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
194 หมู่ 4 ต.พังเคน อ.กิง่ อาเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี
154 หมู่ 10 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
70 หมู่ 2 ต.แคนน้อย อ.คาเขือ่ นแก้ว จ.ยโสธร
7 หมู่ 1 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
46 หมู่ 2 ต.ธาตุน้อย อ.เขือ่ งใน จ.อุบลราชธานี
12 หมู่ ถ.ชยางกูร 6 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
140 หมู่ 4 ต.พังเคน อ.กิง่ อาเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี
84 หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
59 หมู่ 5 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
107 หมู่ 13 ต.โดด อ.กิง่ อาเภอโพธิศ์ รีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
21 หมู่ 08 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
34 หมู่ 3 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
186 หมู่ 3 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

โทรศัพท์

ลำดับที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อ-สกุล
(ผู้รับบริกำร/ผู้ติดต่อ)
นางอิสสรียา สติมั่น
นางนิตยา ศิลปศาสตร์
นายอุทาน สิงห์ครุธ
นางพรศรี ใจภพ
นางสุพิศ ฮามสมพันธ์
นายประเสริฐ สืบสิมมา
นางทองมี พิมมัชฉา
นางกรุณา ภูมรี
นางแดง สืบสิมมา
นายใบศรี พิมมัชฉา
นางเสถียร ยอดใส
นางวิไลลักษ์ ยิม้ กลั่น
นายบุญส่ง ยิม้ กลั่น
นางจตุพร ธานี
นางนิตยา ศิลปศาสตร์
นางทองมี พิมมัชฉา
นางแดง สืบสิมมา
นายปฏิวัติ วิชิตพันธ์
นายติ่ง บุญสร้อย
นายพงศธร เทียวประสงศ์
นางเสงี่ยม บุตดีสิงห์
นายสัมฤทธิ์ ยาวะโนภาส
นายฐาปนพงษ์ พิมพ์หล้า
น.ส.สมัย สะใบ
น.ส.รัตนา บุตรอุดม

ที่อยู่
(พร้อมรหัสไปรษณีย)์
313/3 หมู่ ถ.กันทรลักษณ์ ต.วารินชาราบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
9/37 หมู่ 18 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
378 หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คาเขือ่ นแก้ว จ.ยโสธร
59 หมู่ 16 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
106/1 หมู่ 19 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
53 หมู่ 3 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
92 หมู่ 9 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
69 หมู่ 4 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
5 หมู่ 3 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
92 หมู่ 9 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
73 หมู่ 3 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
180 หมู่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
180 หมู่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
5 หมู่ 05 ต.ชีทวน อ.เขือ่ งใน จ.อุบลราชธานี
9/37 หมู่ 18 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
92 หมู่ 9 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
5 หมู่ 3 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
155 หมู่ 14 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ
3/3 หมู่ 11 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
179 หมู่ 6 ต.โนนกาเล็น อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี
86 หมู่ 5 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
75 หมู่ 2 ต.สาราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
13 หมู่ 4 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
76 หมู่ 2 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
31 หมู่ 10 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

โทรศัพท์

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-สกุล
(ผู้รับบริกำร/ผู้ติดต่อ)
น.ส.เฟื่องฟ้า ทานะเวช
น.ส.บุษยมาส ศรีสุพรรณ
ว่าที่ ร.ต.จุรีรัตน์ แก้วสิงห์
น.ส.วรรณภา พันธุส์ ุข
น.ส.ขวัญจิตร อุ้มบุญ
น.ส.รัศมี ด้วงคาสี
น.ส.จิราพร มาอุ้ย
น.ส.กมลวรรณ เหล่าอุ่นอ่อน
น.ส.ธัญเรศ นิยมวงศ์
น.ส. ณัฐชา รูเนมิล
น.ส. จิราภรณ์ ทาทอง
น.ส.วิไลพร วงศ์คานิล
น.ส.ทิมะประภา แสนแก้วใส
น.ส.กัลยาณี อินสาคร
น.ส.ธัญชนา สีพรม
ผปค. ด.ญ.แป้น จันลี
ผปค. ด.ช.พุฒิพงศ์ ทรงเดชธนาชัย
ผปค.ด.ช.ธีรยุทธ มณีวงค์
ผปค.ด.ญ.ธันยารัตน์ อุ่นใส
ผปค.ดญ.กัญญรัตน์ เครือศรี
ผปค.ด.ช. อชิตะ ชินแสง
ผปค.ด.ญ.อภิลักษณ์ ชอบจิตต์
ผปค.ด.ช.ชนะภูมิ ฮงทอง
ผปค.ด.ญ.อัจฉราพร กาลังมา
ผปค.ด.ช. พิชญุตม์ ทองประเสริฐ

ที่อยู่
(พร้อมรหัสไปรษณีย)์
59 ม 4 ต.คาน้าสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
205 ม.9 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
128 หมู่ 5 ต. เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบล
45 ม. 2 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบล
86 ม.9 บ้านน้ยเจริญ ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบล
259 ม.5 ต.โพธิใ์ หญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
43 ม.10 ต.บ้านไทย อ.เขือ่ งใน จ.อุบล
118 ม. 5 ต. เมืองศรีไค อ.วาริน จ.อุบล
8 ม. 6 บ้านโพธิใ์ หญ่ ต.โพธิใ์ หญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบล
12 ม 1 ต.โคกก่อง อ.สาโรง จ.อุบล
127 ม. 7 ต. ธาตุ อ.วารินชาราบ จ. อุบล
25 ม. 10 ต.สระสมิง อ.วารินชาราบ จ.อุบล
247 ม.12 ต.สระสมิง อ.วารินชาราบ จ.อุบล
126 ม.12 ต.โพธิใ์ หญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบล
104 ม.1 ต.สาโรง อ.วารินชาราบ จ.อุบล
45/1 ม.4 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบล
99/1 ม.3 ต.โคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.สาโรง จ.อุบล
74 ม. 5 ต.คาขวาง อ.วารินชาราบ จ.อุบล
56 ม.10 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบล
300/3 ถนนวารินชาราบ อ.วารินชาราบ จ.อุบล
88 ม. 8 ต.โพธิใ์ หญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบล
104 ม. 6 ต. ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบล
44 ม. 1 ต.คาขวาง อ.วารินชาราบ จ.อุบล
111 ม. 8 ต.โพธิใ์ หญ่ อ.วาริน จ.อุบล
169 ม. 2 ต. ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบล

ตำแหน่ง
หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์
ผู้ปกครองเด็ก คลินิก WCC

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

โทรศัพท์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 089 045998
061 6897545
089 7192488
090 4066276
094 8160017
081 0709046
062 8635650
091 9475079
094 523 7833
090 0478963
087 6499911
088 0835551
081 0678579
087 174 0076
092 6683877
098 4385072
086 3662338
091 8820257
087 539452
087 4579684
085 4116806
085 4926110
062 1848507
098 9299158
089 6251505

แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1
แบบสารวจผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนามัย
งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กลุ่มเภสัชกรรมและแพทย์แผนไทย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ชื่อผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลผู้ประสาน เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
ทีอ่ ยู่
ลาดับที่
(หน่วยงาน)
(บุคคล)
1
นางวรรณภา อินต๊ะราชา
086-8786352
60 หมู่ ต.วารินชาราบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
2
นางลักขณา ประมูลพงศ์
086-5812681
10/1 หมู่ 5 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
3
นางธัญธนันท์ ลาประวัติ
089-9465981
56 หมู่ 1 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
4
น.ส.บงกช ชาครบัณฑิต
089-6864577
45 หมู่ 4 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
5
น.ส.ปราณี อุสุพันธ์
087-2443398
94 หมู่ 1 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
6
น.ส.จิรณัฏทยา จอมโคตร
081-3012505
130 หมู่ 6 ต.โพธิใ์ หญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
7
นางอัญชุรีย์ ธีรกุล
089-8643401
193 หมู่ 9 ต.หนองกินเพล อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
8
นางกัลยา บุราเลข
081-5481915
31 หมู่ 9 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
9
นางไพศรี ตรีผลพันธ์
087-4366626
121 หมู่ ต.วารินชาราบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
10
นางชนากานต์ บุญประกอบ
086-5834457
45 หมู่ 4 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
11
น.ส.อัญชลี ปลาทอง
080-4844050
45 หมู่ 4 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
12
นายสมชาย นิรมานสกุลพงศ์
081-9667352
7 หมู่ 18 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานี
13
นางอุไลวรรณ์ ไขสังเกต
087-4600643
69 หมู่ 2 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
14
น.ส.นวมนลักษณ์ ปณาลีลักษณ์
081-0653836
137 หมู่ 8 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
15
นายพิริยะ ทองเหลือง
081-4708206
003ถ.เทสบาล14 หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
16
พ.ต.สนิท ทองคาผุย
080-1681063
44 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
17
นางวิไลลักษณ์ ทองมนต์
087-4637959
166 หมู่ 11 ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
18
นางอัมราวัลย์ จันทร์หอม
099-1725028
169 หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี

แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1
แบบสารวจผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนามัย
งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กลุ่มเภสัชกรรมและแพทย์แผนไทย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ชื่อผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลผู้ประสาน เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
ทีอ่ ยู่
ลาดับที่
(หน่วยงาน)
(บุคคล)
19
น.ส.เดือนธิดา ศรีเสมอ
081-3606828
15/1 หมู่ 00 ต.วารินชาราบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
20
นางเกษแก้ว เกตุพันธ์
085-0244280
189 หมู่ 14 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
21
นางปราณี พูลเพิม่
085-6110736
23 หมู่ 00 ต.Unknown อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
22
นายวิทยากร โสวัตร
087-4581358
72 หมู่ 08 ต.วารินชาราบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
23
นางวลัยทิพย์ ตรีสุวรรณ
081-4706917
259 หมู่ 01 ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
24
นายบุญธรรม วิสาพรหม
045-288169
74 หมู่ 8 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
25
น.ส.รัตน์วดี ทองมนต์
080-1619142
166 หมู่ 11 ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
26
น.ส.สุกัญญา ศิลปรายะ
081-1619175
161 หมู่ 01 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
27
นายวีระวร วงศ์สุวรรณ
093-5517323
100 หมู่ 5 ต.โพธิใ์ หญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
28
น.ส.ปิยะธิดา พุฒพิมพ์
083-2862030
56 หมู่ 1 ต.โนนโหนน อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
29
ส.อ.สมศักดิ์ ใจพรม
085-4119895
54 หมู่ 1 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย
30
นางโฉมยงค์ เยื่อใย
081-4413950
59 หมู่ 6 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
31
นางกรุณา ภูมรี
089-8443560
69 หมู่ 4 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
32
น.ส.จาเนียร ศรีธัญรัตน์
081-3214367
186 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
33
นายธนา บุนนาค
081-9149099
46/13 หมู่ 4 ต.นาดี อ.กิ่งอาเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี
34
นางทิพวรรณ วิสาพรหม
083-1271614
74 หมู่ 08 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
35
นายสิทธิพล ชลธี
086-8763702
39/49 หมู่ 13 ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
36
นางมลิวรรณ จันทบุตร
086-8750685
10 หมู่ 2 ต.นาคา อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1
แบบสารวจผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนามัย
งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กลุ่มเภสัชกรรมและแพทย์แผนไทย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ชื่อผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลผู้ประสาน เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
ทีอ่ ยู่
ลาดับที่
(หน่วยงาน)
(บุคคล)
37
นางธัญญธร คล่องจริง
092-1564349
1597/3 หมู่ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
38
น.ส.จานงค์ ศรีธัญรัตน์
093-1058149
186 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
39
นางพรรณทิรา เสียงสนั่น
083-7228562
140 หมู่ 4 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
40
นางนิตยา คาเอี่ยม
087-2435601
11 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
41
น.ส.พรพรรณ พึง่ โพธิ์
085-0727711
7/1 หมู่ 1 ต.นาปลีก อ.เมืองอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ
42
นายชูศิลป ทักษิณกานนท์
089-8450609
212 หมู่ 8 ต.คาขวาง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
43
นายประดิษฐ์ โคตรสังข์
081-9662137
187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
44
นางสมพร ตระการไทย
086-2622327
332 หมู่ 9 ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
45
นางนาตยา มุกดากุล
084-8233926
103 หมู่ 03 ต.โนนโหนน อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
46
นางพิรญาณ์ วงศ์ห่วง
085-1028740
1 หมู่ 4 ต.บุง่ หวาย อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
47
นางพนาไพร โฉมงาม
089-1892131
ม.อุบลราชธานี หมู่ 01 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
48
นางธัญรดี กตัญญู
081-3899324
79 หมู่ 5 ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
49
นายสุกิจ โตสงค์
083-7370234
205 หมู่ 2 ต.โพธิไ์ ทร อ.โพธิไ์ ทร จ.อุบลราชธานี
50
นางศุทธินี แสวงผล
081-9773757
82/1 หมู่ 1 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
51
นางสมคิด กุตัน
081-0567638
206 หมู่ 12 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
52
น.ส.เสาวดี กงเพชร
085-8578785
มหาวิทยาลัยอุบล หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
53
นางนาวาสนา นามวัง
089-1900706
287 หมู่ 15 ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
54
น.ส.มลัยวัลล์ ทาทอง
090-0361310
55/1 ม.9 ต.แสนสุข

แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1
แบบสารวจผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนามัย
งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กลุ่มเภสัชกรรมและแพทย์แผนไทย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ชื่อผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลผู้ประสาน เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
ทีอ่ ยู่
ลาดับที่
(หน่วยงาน)
(บุคคล)
55
นายอนุวัตร ภิญญะชาติ
085-8126313
89 หมู่ 7 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
56
นางธันยาการย์ ศรีวรมาศ
081-5942108
619 หมู่ 1 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
57
นายศักดินันท์ ชัยมัง
086-2235226
72 หมู่ 7 ต.โพธิใ์ หญ่ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
58
น.ส.สิริวรัญญา ศรีษาคากุลวัฒน์
086-7195613
7 หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
59
น.ส.ชีวานันท์ นามวัง
083-1251568
59 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
60
น.ส.นงนภัส ธานี
089-5856277
326 หมู่ 11 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
61
นางสายันต์ วงษ์มาเกษ
083-7351066
25 หมู่ 10 ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
62
นางพิไลพรรณ สร้อยสิงห์
081-3901200
89 หมู่ 3 ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
63
นางเพียงพร พึง่ โพธิ์
085-0283191
7/1 หมู่ 1 ต.นาปลีก อ.เมืองอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ
64
นายภูวฤณ แก่นสาร
083-1267334
326 หมู่ 11 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
65
นางสมสกุล มุทุสิทธิ์
081-8766508
138 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
66
นายจารึก พิมสุตตะ
082-8765568
108 หมู่ 12 ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
67
น.ส.นิลเนตร บุนสัมลิท
090-1983218
24816 หมู่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
68
นางเจริญศรี จาปาสา
081-7604156
10/1 หมู่ 1 ต.วารินชาราบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
69
นายอาพล สุวรรณกูฎ
081-9765782
60/2 หมู่ ต.วารินชาราบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
70
นางเลอลักษณ์ สุวรรณกูฏ
084-8286650
160 หมู่ 11 ต.บุง่ ไหม อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
71
น.ส.กัญญรัตน์ บุญจรัส
094-4932892
106 หมู่ 4 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
72
นายสมชัย เนตรอนันต์
086-7974960
79 หมู่ 5 ต.ตาหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1
แบบสารวจผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนามัย
งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กลุ่มเภสัชกรรมและแพทย์แผนไทย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ชื่อผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลผู้ประสาน เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
ทีอ่ ยู่
ลาดับที่
(หน่วยงาน)
(บุคคล)
73
นางเพียรจิตต์ บุง้ ทอง
045-437258
98/37 หมู่ 6 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
74
นายอานวย คล่องจริง
089-8642666
1597/3 หมู่ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
75
นางวิบูลย์ลักษณ์ จาปาเทศ
081-9550215
111 หมู่ 10 ต.โพธิไ์ ทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
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