
   วันที่ 18-20 กุมภาพันธ 2556 
  ณ  โรงแรมเทพนคร อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรมัย 

ทําเนยีบ 
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดการดําเนินงานปองกัน

และแกไขปญหาเอดสผานกลไกการดําเนินงาน 
อําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนระดับตําบล 

(อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย) 



ชื่อ-สกลุ  นายศุภกิจ   หงษโสภา      ชื่อเลน  เล็ก 
ตาํแหนง  ประชาคมเครือขายองคกรงดเหลา 
หนวยงาน  เครอืขายองคกรงดเหลาบุรีรัมย 
Tel.      -              มือถอื  089-4998080 
Fax      -               อีเมล small_nol@hotmail.com 

ชื่อ-สกลุ  นายสังวาลย  เสนานุฤทธิ์       ชือ่เลน   วาลย 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หนวยงาน  สสอ.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย 31190 
Tel. 044-699101      มือถอื  085-0063852    
Fax  044-699101     อีเมล sangwan_sena@hotmail.com 

ชื่อ-สกลุ  น.ส.ประยงค   โพธิ์กลาง     ชื่อเลน   ยง 
ตาํแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
หนวยงาน  รพ.คูเมือง  ต.คูเมือง 
Tel. 044-699238-40      มือถอื  089-9493912 
Fax 044-699033  อีเมล srrt_kmh2010@windowslive.com 

ชื่อ-สกลุ  นางศศิธร   จารยคณู    ชื่อเลน  กุง  
ตาํแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
หนวยงาน  รพ.คูเมือง  ต.คูเมือง 
Tel. 044-699238-40     มอืถอื  081-9766018 
Fax  044-699033        อีเมล sskrit@hotmail.com 

:: ทมีอาํเภอ :: :: สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา :: 

 ชื่อ-สกลุ  นางสาวธันวดี   รูรอบ         ชือ่เลน  อู 
 ตาํแหนง  นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ 
 หนวยงาน  สคร.5นครราชสีมา  กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย 
 มอืถือ   081-8762262 
 อีเมล   TANWADEER@YAHOO.COM 

 ชื่อ-สกลุ  นายสถิตย   เปยสันเทียะ       ชือ่เลน  หนุม 
 ตาํแหนง  ผูชวยผูประสานงานโครงการ 
 หนวยงาน  สคร.5นครราชสีมา  กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย 
 มอืถือ   087-2511300 
 อีเมล   PIASANTIA@HOTMAIL.COM 

 ชื่อ-สกลุ  นายอนุเทพ   แซเลา       ชือ่เลน  บี 
 ตาํแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
 หนวยงาน  สคร.5นครราชสีมา  กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย 
 มอืถือ   085-4794019 
 อีเมล   S.ANUTHEP@YAHOO.COM 

 ชื่อ-สกลุ  นางปนัดดา   ไชยชมภู      ชือ่เลน  ตู 
 ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 หนวยงาน  สคร.5นครราชสีมา  กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย 
 มอืถือ   089-5842622 
 อีเมล   PANADCH@YAHOO.COM 
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     วันที่ 18 - 20  ก.พ. 56 ณ โรงแรมเทพนคร อําเภอเมือง จังหวัดบรุีรัมย 

 ชื่อ-สกลุ  นางทิติยาณี   เทพหัสดิน ณ อยุธยา   ชือ่เลน  ตอก 
 ตาํแหนง  หัวหนากลุมพัฒนาภาคีเครือขาย 
 หนวยงาน  สคร.5นครราชสีมา  กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย 
 มอืถือ   081-9779827 
 อีเมล   THITITOK4@YAHOO.COM 

 ชื่อ-สกลุ  น.ส.มรกต   ศุภลักษณศึกษากร     ชือ่เลน  กอย 
 ตาํแหนง  ผูประสานงานโครงการ 
 หนวยงาน  สคร.5นครราชสีมา  กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย 
 มอืถือ   080-4884557 
 อีเมล   SUPPALAK20@GMAIL.COM 

:: วทิยากร :: 
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:: ตาํบลคูเมอืง อาํเภอคเูมอืง จังหวัดบรุรีมัย 31190 :: 

     วันที่ 18 - 20  ก.พ. 56 ณ โรงแรมเทพนคร อําเภอเมือง จังหวัดบรุีรัมย 

ชื่อ-สกลุ  น.ส.นงนุช    สุภาเวคิน     ชื่อเลน นุช  
ตาํแหนง  คร ู
หนวยงาน  วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
Tel.      -              มือถอื  089-4244421 
Fax 044-699255      อีเมล  nongnut_su@hotmail.com 

ชื่อ-สกลุ  พ.จ.ต.หญิงพูนศรี    ภูชุม    ชื่อเลน  เจี๊ยบ 
ตาํแหนง  นักวิชาการสงเสริมสขุภาพ  
หนวยงาน  เทศบาลตําบลคูเมือง  ต.คูเมือง 
Tel. 044-699063ตอ108     มอืถือ  081-7608438 
Fax  044-699063ตอ112    อีเมล pumpat_18@hotmail.com 

ชื่อ-สกลุ  ร.ต.ต.สุชาติ   ปองจันทรลา      ชือ่เลน  ชาต ิ
ตาํแหนง  รองสวป.สภ.คูเมือง 
หนวยงาน                  
Tel.  044-699115          มือถอื  088-0788868 
Fax  044-699115       อีเมล thechat14@hotmail.co.th 

ชื่อ-สกลุ  น.ส.ทัศนภรณ   กลางอากาศ    ชื่อเลน  พร 
ตาํแหนง  รองประธานอสม. 
หนวยงาน  เทศบาลตําบลคูเมือง             
Tel. 044-699063         มอืถอื  086-0279548 
Fax 044-699063         อีเมล         - 
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:: ตาํบลคูเมอืง อาํเภอคเูมอืง จังหวัดบรุรีมัย 31190 :: 

 ชื่อ-สกลุ  นางทรัพยศิดี   ศรสีอง    ชื่อเลน  หญิง  
 ตาํแหนง  คร ู
 หนวยงาน  ร.ร.คูเมืองวิทยาคม  ต.คูเมือง                          
 Tel. 044-699055          มอืถือ  085-4983703 
 Fax 044-699349           อีเมล       - 

ชื่อ-สกลุ  นายนพดล   สมมุตริัมย     ชื่อเลน   ดล 
ตาํแหนง กํานัน 
หนวยงาน ตําบลคูเมือง 
Tel.       -                มอืถอื  085-0163882  
Fax       -                อีเมล         -       

ชื่อ-สกลุ  นางประสงค   ตอสกุล     ชื่อเลน   นอย 
ตาํแหนง อสม. ม.5 
หนวยงาน รพ.คูเมือง 
Tel.       -                มอืถอื  087-4451176  
Fax       -                อีเมล         -       

 ชื่อ-สกลุ  นางอรุณรัตน  ดินไธสง     ชื่อเลน   ติ๋ว 
ตาํแหนง อสม. ม.4 
หนวยงาน รพ.คูเมือง 
Tel.       -                มอืถอื  082-1586004  
Fax       -                อีเมล         -       
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ชื่อ-สกลุ  นางธนัญญา     ยืนยั่ง      ชือ่เลน  แปร 
ตาํแหนง  นักบริหารงานทั่วไป 
หนวยงาน   อบต.หินเหล็กไฟ 
Tel. 044-666521         มอืถอื 080-1598070 
Fax      -                 อีเมล         -         

     วันที่ 18 - 20  ก.พ. 56 ณ โรงแรมเทพนคร อําเภอเมือง จังหวัดบรุีรัมย 

:: ตาํบลหินเหลก็ไฟ อาํเภอคเูมอืง จงัหวัดบรุรีมัย 31190 :: 

ชื่อ-สกลุ  น.ส.จันทรา  ปานทอง     ชื่อเลน  หนิง   
ตาํแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
หนวยงาน  รพ.สต.หินเหล็กไฟ 
Tel.  044-676001         มือถอื  087-8560026 
Fax  044-676001  อีเมล hin_hinlekfai@hotmail.com 

 ชื่อ-สกลุ  น.ส.พจนันท   ขุนแกว ชื่อเลน  วาว  
 ตาํแหนง  พยาบาลวิชาชีพ 
 หนวยงาน  รพ.สต.โนนมาลัย 
Tel.  044-605242         มือถอื 084-7242409  
Fax  044-605242     อีเมล wowi_nonwalai@hotmail.com      
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     วันที่ 18 - 20  ก.พ. 56 ณ โรงแรมเทพนคร อําเภอเมือง จังหวัดบรุีรัมย 

:: ตาํบลปะเคยีบ อาํเภอคูเมอืง จังหวัดบรุรีมัย 31190 :: 

ชื่อ-สกลุ  น.ส.ศิราภรณ   ดีตลอด        ชื่อเลน  พร  
ตาํแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
หนวยงาน  รพ.สต.ปะเคียบ 
Tel.       -              มือถือ  081-0741462    
Fax     -             อีเมล  p.popond@hotmail.com 

ชื่อ-สกลุ  นายอนุวัฒน   พงษศรี       ชื่อเลน  น ุ
ตาํแหนง  คร ู
หนวยงาน  ร.ร.วัดบานปะเคียบ 
Tel.       -              มือถือ  090-8211058 
Fax     -             อีเมล        - 

ชื่อ-สกลุ  นายอภิชาติ    พูแกว     ชือ่เลน   ย.โยง 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข 
หนวยงาน  รพ.สต.บานโจด ต.ปะเคียน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย 
31190 Tel.     -       มือถือ 089-6291499 
Fax      -              อีเมล  chat_bu@hotmail.com 

ชื่อ-สกลุ น.ส.กมลธรรม    สุชิลา       ชือ่เลน สม   
ตาํแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
หนวยงาน  รพ.สต.บานแพ ต.บานแพ 
Tel.     -               มือถอื 087-7049663 
Fax.    -               อีเมล hiroki_001@hotmail.com 

:: ตาํบลบานแพ อาํเภอคเูมือง จงัหวดับรุรีมัย 31190 :: 
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     วันที่ 18 - 20  ก.พ. 56 ณ โรงแรมเทพนคร อําเภอเมือง จังหวัดบรุีรัมย 

:: ตาํบลหนองขมาร อาํเภอคเูมอืง จงัหวัดบรุรีมัย 31190 :: 

ชื่อ-สกลุ  นายฐานันดร  ฟาหยาด       ชือ่เลน  จะเอ 
ตาํแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
หนวยงาน  อบต.หนองขมาร 
Tel.       -       มือถอื  087-8800801    
Fax       -   อีเมล         - 

ชื่อ-สกลุ นายประดิษฐ   เย็นเพชร    ชื่อเลน  ดิด  
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หนวยงาน  รพ.สต.หนองขมาร ต.หนองขมาร 
Tel.       -             มือถอื  082-8616978 
Fax.      -             อีเมล pradityen@gmail.com 

ชื่อ-สกลุ  นายศรศักดิ์  สมมตุริัมย       ชื่อเลน  ศักดิ์ 
ตาํแหนง ครู  
หนวยงาน  โรงเรียนบานหนองติ้ว 
Tel.       -       มือถอื  083-7479452    
Fax       -   อีเมล         - 

ชื่อ-สกลุ นางชญานิศ   คูตระกูล    ชื่อเลน  ชญานิศ 
ตาํแหนง  คร ู
หนวยงาน  โรงเรียนบานหนองขมาร 
Tel.       -             มือถอื  081-2667156 
Fax.      -             อีเมล          - 
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ชื่อ-สกลุ น.ส.สมัฤทธิ์   นันโช      ชื่อเลน  หนอย  
ตาํแหนง  เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพชํานาญงาน 
หนวยงาน  อบต.ตูมใหญ   ต.ตูมใหญ 
Tel. 044-666322          มอืถอื   081-9552783 
Fax  044-666322       อีเมล nuncho23@hotmail.com 

ชื่อ-สกลุ  นายมิตร   ปุเลโต      ชือ่เลน   มติร 
ตาํแหนง  คร ู
หนวยงาน  ร.ร.ตูมใหญวิทยาคม      
Tel.       -                มอืถอื  088-7208239  
Fax       -                อีเมล mit4x@hotmail.com       

:: ตาํบลตมูใหญ อาํเภอคูเมอืง จังหวัดบรุรีมัย 31190 :: 

     วันที่ 18 - 20  ก.พ. 56 ณ โรงแรมเทพนคร อําเภอเมือง จังหวัดบรุีรัมย 

ชื่อ-สกลุ  นายธนกร   จีระออน    ชือ่เลน  ทอม  
ตาํแหนง  ผูอํานวยการ 
หนวยงาน  รพ.สต.บานโนนเจริญ  ต.ตูมใหญ 
Tel.    -           มือถอื  081-5479808 
Fax       -           อีเมล  tombr_63@hotmail.com 

ชื่อ-สกลุ  น.ส.จารุณีย   สุธรรมวงศ    ชื่อเลน  แจวแหวว  
ตาํแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
หนวยงาน รพ.สต.บานกรูด 
Tel.  044-699972          มอืถือ  081-5937797 
Fax  044-699972    อีเมล jawwaw9229@hotmail.co.th           
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:: ตาํบลพรสาํราญ อาํเภอคเูมือง จงัหวดับรุรีมัย 31190 :: 

 ชื่อ-สกลุ  นางนภา   สุยะ        ชือ่เลน  นอย   
 ตาํแหนง  ครูชํานาญการพิเศษ 
 หนวยงาน  ร.ร.วัดบัวทอง  ต.พรสําราญ           
 Tel. 044-630200           มือถือ  086-2625674 
 Fax      -            อีเมล       - 

ชื่อ-สกลุ  นายชยากร    เต็นรมัย     ชือ่เลน  พล 
ตาํแหนง  นักวิชาการสุขาภิบาล 
หนวยงาน  อบต.พรสําราญ  ต.หนองขมาร 
Tel.       -                 มอืถอื   087-4060899 
Fax      -                  อเีมล        - 

ชื่อ-สกลุ  นางจํารัส   พนานุสรณ      ชื่อเลน  ติ๋ว 
ตาํแหนง  ผอ.รพ.สต.โนนยานาง 
หนวยงาน  รพ.สต.โนนยานาง 
Tel.       -                มอืถอื  089-7166060  
Fax       -                อีเมล            -    

ชื่อ-สกลุ  นางสทุิณา   ลวนเกลา      
ตาํแหนง  ผอ.รพ.สต.โนนยานาง 
หนวยงาน  รพ.สต.บานโคกกอง 
Tel.       -                มอืถอื  089-8492164  
Fax       -          อีเมล  sutina02900@gmail.com 


