กลุ่มที่ ๑ อ.ดร.อนัญญา คูอาริยะกุล
ที่

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน/สังกัด

1 นางพลอยเนตร ชนานันท์พจนิธิศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

อายุ ตาแหน่งทางบริหาร ตาแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์

มือถือ

อีเมล

50 หัวหน้างาน

นักวิชาการสาธารณสุ053272740
ข
0616858029 ploynate99@gmail.com

30 หัวหน้ากลุ่มงาน

ทันตแพทย์

กรมอนามัย
2 นายยศธร เรือนมากแก้ว

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

055299280 0882935464 angelyloveengland@hotmail.com

กรมอนามัย
3 นายพัฒน์พงศ์ กลางบุญเรือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลผาผึ้ง

ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
4 นายวิทวัส มุขพิทกั ษ์กลุ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบึงปลาทู

49 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่
นักวิชงาการสาธารณสุ
เสริมสุขภาพต056871306
าบล
ข
0810384795 banphot_11@hotmail.co.th

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
5 นางสาวสิริญาณี ตาลสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพี้

49 อื่นๆ

0933484668 siriyanee1909@gmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
6 นางเกสินี สมบูรณ์ยิ่ง

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

58 หัวหน้ากลุ่มงาน

พยาบาลวิชาชีพ

036785444 0818513648 julie.pp8@gmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
7 นายกิตติพงษ์ บาเพ็ญ

โรงพยาบาลเกาะคา

หัวหน้ากลุ่มงาน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง
8 นายสุรเชษฐ นามบุญลือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยมะหรี่ 40 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่
เจ้าพนังกเสริ
งานสาธารณสุ
มสุขภาพตาบล
ขชุมชน

0941647149 nonsang208@gmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู
9 นายกฤษณะ พวงทอง

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

43 หัวหน้างาน

นักจิตวิทยาคลินกิ 055-832601-70815326086 p-krissana@hotmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
10 นางสาวอรวรรณ โพธิศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

จพง.การเงินและบัญชี

กลุ่มที่ ๒ อ.วิมล อ่อนเส็ง
ที่

ชื่อ - สกุล
1 นางสาวณิชาอร มุตติ

หน่วยงาน/สังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อายุ ตาแหน่งทางบริหาร ตาแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์

มือถือ

อีเมล

หัวหน้างาน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
2 นายฉัตร พรมแตง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขาเจ็ดลูก48 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่
นักวิชงาการสาธารณสุ
เสริมสุขภาพต08341193390896449011
าบล
ข
taphanhin210@hotmail.com
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

3 นางสาวสายเปร บุญแจ้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ป่าแดง ตาบลป่
50าเลาหัวหน้ากลุ่มงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

0954507678 saipare1@hotmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
4 นายวรวิทย์ ทองน้อย

โรงพยาบาลหนองไผ่

40 อื่นๆ

เภสัชกร

056781113 0817859336 nanny-v30201@hotmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
5 นางเพชรา หอมยามเย็น

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

58 หัวหน้ากลุ่มงาน

036785444 0891038814 julie.pp8@gmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
6 นางสอาด นนท์นติ ริ ัตน์

รพ.สต.บ้านหนอง ตาบลน้าโจ้

53 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่
นักวิชงาการสาธารณสุ
เสริมสุขภาพต054346172
าบล
ข
0861175445 S.berm@hotmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง
7 นางพณีสิญจ์ ครสิงห์

โรงพยาบาลหนองหิน

41 หัวหน้าฝ่าย

นักจัดการงานทั่วไป 042810234 0860368392 phaneesin_nee@hotmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
8 นายสุรศักดิ์ นนทะปะ

สถานีอนามัยบ้านไร่มว่ ง ตาบลน้าหมาน

40 หัวหน้าสถานีอนามัยเจ้าพนักงานสาธารณสุ042812665
ขชุมชน 0973095066 Surasak6359@gmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
9 นางรุจิชญาน์ ทองเทศ

โรงพยาบาลตรอน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

10 นางประภาสิริ กัปตพล

โรงพยาบาลบาลหนองไผ่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

51 หัวหน้างาน

พยาบาลวิชาชีพ

055-043399 089-858363 rugeechaya@gmail.com

กลุ่มที่ ๓ อ.บุญฤทธิ์ ประสิทธิน์ ราพันธุ์
ที่

ชื่อ - สกุล
1 นายเสน่ห์ คนขยัน

หน่วยงาน/สังกัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลร้องเม็ง

อายุ ตาแหน่งทางบริหาร ตาแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์

มือถือ

อีเมล

42 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่
นักวิชงาการสาธารณสุ
เสริมสุขภาพต053255288
าบล
ข
0894319696 sane.koncayun@hotmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
2 นายพีรบูรณ์ พิมพ์วงศ์ทอง

โรงพยาบาลตากฟ้า

46 หัวหน้าฝ่าย

นักจัดการงานทั่วไป 056241027 0898396996 phinitp@hotmail.com

44 อื่นๆ

เจ้าพนักงานสาธารณสุ054-888182
ขชุมชน 0882503425 sso5609@gmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
3 นายสุพจน์ นาแพร่

สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

4 นายสารวย เชยจันทร์

รพ.สต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 44 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่
เจ้าพนังกเสริ
งานสาธารณสุ
มสุขภาพต056658204
าบล
ขชุมชน 0817859636 J-YST@hotmail.com
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

5 นายสุบนิ กวาวหนึ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรัตนปัญญา

ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
6 นางเนตรนภา แก้วอ่อน

โรงพยาบาลแม่เมาะ

หัวหน้างาน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง
7 นางสุภาพร ปานิเสน

โรงพยาบาลโพธิต์ าก

48 หัวหน้าพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ

0885611369 skuldi@yahoo.com

48 หัวหน้าหอผู้ปว่ ย

พยาบาลวิชาชีพ

49 หัวหน้ากลุ่มงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบั
077203456
ญชี 0867392389 tukata_9418@hotmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
8 นางพิสมัย นพรัตน์

โรงพยาบาลท่าปลา

055499070 0818888171 snopparat1969@gmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
9 นางเอื้อมเดือน แสงศรี

โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

10 นางสาวกรวิกา จันทร์รัตน์

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11
สุราษฎร์ธานี

หัวหน้างาน

กลุ่มที่ ๔ อ.มณฑา อุดมเลิศ
ที่

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน/สังกัด

อายุ ตาแหน่งทางบริหาร ตาแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์

1 นางสาวภิญญาพัชญ์ พุฒจ้อย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก46 หัวหน้างาน

อื่นๆ

มือถือ

อีเมล

0819715087 moodaeng50@hotmail.com

สถาบันพระบรมราชชนก
2 นายมนตรี คารังษี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่

อาจารย์พยาบาล

สถาบันพระบรมราชชนก
3 นายสมศักดิ์ เอี่ยมรอด

รพ.สต.บ้านวังจันทร์

46 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่
นักวิชงาการสาธารณสุ
เสริมสุขภาพต08587632650862149598
าบล
ข
somsak_e@hotmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
4 นางมาลัยพร วงค์กาอินทร์

สถานีอนามัยบ้านโคก ตาบลบ้านโคก

50 หัวหน้ากลุ่มงาน

นักวิชาการสาธารณสุ056752321
ข
0816050335 malai_45@hotmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
5 นางอรัญญา รัตนสกุล

สถานีอนามัยบ้านแม่เตี๋ย

47 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่
พยาบาล
งเสริมสุขภาพตาบล

0833197183 ruttanasakul@hotmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6 นางอรสา คชไกร

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

49 หัวหน้ากลุ่มงาน

นักวิชาการเงินและบั077-273231
ญชี
0810879243 orasa_finance@hotmail.com

50 หัวหน้าหอผู้ปว่ ย

พยาบาลวิชาชีพ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7 นางเพ็ญศรี เมืองรี

โรงพยาบาลท่าปลา

055-499070 0831668421 pensee1122@hotmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
8 นายสิทธิศกั ดิ์ เท่าธุรี

โรงพยาบาลส่งเสริมตาบลทุ่งพระ

41 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่
นักวิชงาการสาธารณสุ
เสริมสุขภาพต044-876642
าบล
ข
0971524599 leymon2519@gmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
9 นางทัศนีย์ ทับทิมไทย

โรงพยาบาลศูนย์สวรรค์ประชารักษ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

48 หัวหน้างาน

056219893 0899605854 tong.spr@hotmail.com

กลุ่มที่ ๕ อ.ไพทูรย์ มาผิว
ที่

ชื่อ - สกุล
1 นายทนุสินธ์ ศรีวิลัย

หน่วยงาน/สังกัด
โรงพยาบาลแม่สอด

อายุ ตาแหน่งทางบริหาร ตาแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
43 หัวหน้างาน

นักกายภาพบาบัด -

มือถือ

อีเมล

0966612225 nusint231@gmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
2 นายอภินนั ท์ เนียมถนอม

สถานีอนามัยถ้าน้าบัง ตาบลนายม

49 อื่นๆ

0885076762 Pcu_07726@hotmailcom

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
3 นางสาวธิวาพร จันทร์ขาว

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

44

นักวิชาการสาธารณสุข

0896393997 tpjktik@gmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
4 นายสุพรรณ พานทอง

สถานีอนามัยบ้านหนองขาวกลาง

53 หัวหน้าสถานีอนามัยเจ้าพนักงานสาธารณสุ- ขชุมชน

0817466503 suphan100108@gmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5 นายสิกจิ กาวิลเครือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแม่ปุ

44 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่
นักวิชงาการสาธารณสุ
เสริมสุขภาพต053359101
าบล
ข
0979180510 sikit_k@hotmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง
6 นางสาวจิรารัตน์ ตุลพันธ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพรุกะแซง32 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่
เจ้าพนังกเสริ
งานสาธารณสุ
มสุขภาพต077366202
าบล
ขชุมชน 0892556766 nongfon6766@gmail.com
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7 นางเจียมรัตน์ คาจีน คาจีน โรงพยาบาลน้าปาด

50 หัวหน้างาน

พยาบาลวิชาชีพ

055481575 0956359806 jeamratkhamjeen@hotmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
8 นายอดิศกั ดิ์ บุญชื่น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังดิน

46 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่
นักวิชงาการสาธารณสุ
เสริมสุขภาพต055819087
าบล
ข
0848192442 theboonchuen2008@hotmail.com

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
9 นางวิลาวัณย์ วงศ์ประเสริฐ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจริม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

53 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่
นักวิชงาการสาธารณสุ
เสริมสุขภาพต055818041
าบล
ข
0979241196 wirawan_pan@hotmail.com

