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ทําเนยีบ 
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดการดําเนินงานปองกัน

และแกไขปญหาเอดสผานกลไกการดําเนินงาน 
อําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนระดับตําบล 

(อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา) 



ชื่อ-สกลุ  นายอรุณ    ประจิตร             ชือ่เลน  รุณ  
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข 
หนวยงาน  สสอ.พิมาย  
Tel.    -                      มอืถือ  081-2662805    
Fax    -                      อีเมล akorpr@yahoo.co.th 

ชื่อ-สกลุ  นางสมหมาย   วิชาศิลป     
ตาํแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
หนวยงาน  รพ.พิมาย 
Tel.        -               มอืถอื  088-3823506 
Fax        -          อีเมล vichasilpmai@gmail.com 

:: ทมีอาํเภอ :: 

 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 :: 

:: 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  นางปนัดดา   ไชยชมภู      ชือ่เลน  ตู 
 ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 หนวยงาน  สคร.5นครราชสีมา  กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย 
 มอืถือ   089-5842622 
 อีเมล   PANADCH@YAHOO.COM 
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ชื่อ-สกลุ  น.ส.องอาจ    ทวีถิ่น        ชื่อเลน  เล็ก 
ตาํแหนง   นักพัฒนาชุมชน 
หนวยงาน  อบต.นิคมสรางตนเอง 
Tel.  044-965453      มอืถือ  087-0859936    
Fax     -             อีเมล  dekza@windowslive.com 

ชื่อ-สกลุ  นางมวย   งานแข็ง        ชื่อเลน  มวย 
ตาํแหนง  ประธานอสม. 
หนวยงาน  ม.5 ต.นิคมสรางตนเอง 
Tel.       -              มือถือ  086-2460533 
Fax     -             อีเมล        - 

ชื่อ-สกลุ  นายประจักษ   ชางไม         ชื่อเลน   ไก 
ตาํแหนง  จพง.สธ.ชํานาญการ 
หนวยงาน  รพ.สต.นิคม 1 
Tel. 044-965499    มอืถือ 080-7391295 
Fax      -               อีเมล  nicom1pcu@gmail.com 

ชื่อ-สกลุ นางอุบล   หนองงู        ชื่อเลน   ปุย 
ตาํแหนง   สมาชิกอบต. 
หนวยงาน  อบต.นิคมสรางตนเอง 
Tel.     -                  มอืถอื 081-7901735 
Fax.    -                   อีเมล         - 

:: ตาํบลนคิมสรางตนเอง อาํเภอพมิาย จังหวัดนครราชสมีา 30110 
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ชื่อ-สกลุ  นางขวัญจิตร    เลยจรูญ     ชื่อเลน ขวัญจิตร  
ตาํแหนง  อสม. 
หนวยงาน  รพ.สต.หนองขาม 
Tel.       -                       มือถอื  084-8886863 
Fax       -                       อีเมล         - 

ชื่อ-สกลุ  น.ส.ภาวิณี    โคลงพิมาย    ชื่อเลน  สุณีย 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข 
หนวยงาน  รพ.สต.หนองขาม 
Tel.  044-965645                มือถือ  089-9472716 
Fax       -                อีเมล pawinpisak@hotmail.co.th 

ชื่อ-สกลุ  นางอัญชลี   พลวัน      ชือ่เลน  อัญ 
ตาํแหนง  อสม. 
หนวยงาน  รพ.สต.หนองขาม 
Tel.       -                       มือถอื  082-1446219 
Fax       -                       อีเมล         - 

ชื่อ-สกลุ  นายอุทัย   ชารัญจา    ชือ่เลน  แบล็ก 
ตาํแหนง  รองผูอํานวยการ 
หนวยงาน  โรงเรียนเพชรหนองขาม             
Tel. 044-965623         มอืถอื  082-1156418 
Fax      -         อีเมล  charun_msn@hotmail.com 

:: ตาํบลหนองระเวยีง อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 30110 :: 
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ชื่อ-สกลุ นายปราณีศิลป   ปราสาทสูง     ชือ่เลน  รอง 
ตาํแหนง รองนายกอบต. 
หนวยงาน อบต.หนองระเวียง 
Tel.      -                 มอืถอื  086-8724497  
Fax      -                 อีเมล         -       

ชื่อ-สกลุ  นายสมชาย  สันโดษ        ชื่อเลน  nine 
ตาํแหนง  กํานันตําบลหนองระเวียง 
หนวยงาน กรมการปกครอง 
Tel.      -                 มอืถอื  083-3820319  
Fax      -                 อีเมล         -       

ชื่อ-สกลุ นางละเอียด   สีขาว     ชือ่เลน  เอียด 
ตาํแหนง  อสม. 
หนวยงาน ต.หนองระเวียง 
Tel.      -                 มอืถอื        -  
Fax      -                 อีเมล         -       

 ชื่อ-สกลุ  นายอํานาจ   สวางจิตร      ชือ่เลน  ใหญ 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หนวยงาน  รพ.สต.หนองระเวียง                                    
Tel.    -             มือถือ  081-9976026 
Fax    -        อีเมล nongraweang@hotmail.co.th 

:: ตาํบลหนองระเวยีง อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 30110 :: 
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 ชื่อ-สกลุ  น.ส.รจรินทร   ผลนา       ชื่อเลน  จิ๋ม 
ตาํแหนง  ครผููชวย 
หนวยงาน   ร.ร.จารยตํารา 
Tel. 044-403430         มอืถอื 089-6229002 
Fax      -                 อีเมล  rin10133@gmail.com 

ชื่อ-สกลุ  นายสมบัติ   อัครกลุพิทักษ     ชือ่เลน  เอ   
ตาํแหนง   นิตกิร 6ว 
หนวยงาน  อบต.นิคมสรางตนเอง 
Tel.  044-965453     มือถอื  086-8718672 
Fax  044-965453   อีเมล akarakulpitak@hotmail.com 
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:: ตาํบลนคิมสรางตนเอง อาํเภอพมิาย จังหวัดนครราชสมีา 30110 

ชื่อ-สกลุ  นายอภิรมย    สินชมุ     ชื่อเลน   อั้ง  
ตาํแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรียน 
หนวยงาน  โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 
Tel.       -                  มือถอื  085-6823469  
Fax       -             อีเมล  apiromsin@hotmail.com      

ชื่อ-สกลุ  น.ส.วราพร    เลขะวัฒนะ      ชือ่เลน  ก.ไก 
ตาํแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรียน 
หนวยงาน  โรงเรียนนิคมสรางตนเองพิมาย 4 
Tel.       -                  มือถอื  081-1868884  
Fax       -              อีเมล rongjeng@hotmail.com      
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ชื่อ-สกลุ  นางสาวสุพรรณี    สนิสวัสดิ์        ชื่อเลน  ปู 
ตาํแหนง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
หนวยงาน  รพ.สต.จารยตํารา 
Tel.  044-249394      มือถอื  081-8788370    
Fax     -             อีเมล  pakkad.2544@hotmail.com 

ชื่อ-สกลุ  นางสภุัทรา   พลีดี         ชือ่เลน   จุม 
ตาํแหนง  พยาบาลวิชาชีพ 
หนวยงาน  รพ.สต.ทาหลวง 
Tel. 044-481212    มอืถือ 084-4713999 
Fax      -              อีเมล  erg-2pm@hotmail.com 
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ชื่อ-สกลุ  นางอุบล    ชัยกาศ        ชือ่เลน  มล 
ตาํแหนง  คร ู
หนวยงาน  ร.ร.บานทาหลวง 
Tel.       -              มือถือ  085-6823529 

ชื่อ-สกลุ  นางนภาพร    แจงพิมาย      ชื่อเลน  เอียด 
ตาํแหนง  ผูใหญบาน 
หนวยงาน   
Tel.       -              มือถือ  080-0036734 

ชื่อ-สกลุ นายวรุตม    บํารุงไร        ชื่อเลน   แวว 
ตาํแหนง   ประธานอสม. 
หนวยงาน  ม.6 ต.ทาหลวง 
Tel.     -               มือถอื 081-8765302 

:: ตาํบลทาหลวง อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 30110 :: 
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ชื่อ-สกลุ  นางอําพร   อภิลักษณชัย      ชือ่เลน  บูด 
ตาํแหนง  นักวิชาการสงเสริมสขุภาพ 
หนวยงาน  อบต.สัมฤทธิ์                                                                         
Tel. 044-481318         มือถือ  089-8472265 
Fax 044-481318         อีเมล ampron1226@hotmail.com 

ชื่อ-สกลุ นายปราการ   มานะงาน     ชือ่เลน   หมึก 
ตาํแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน 
หนวยงาน โรงเรียนบานซึม(ศีลราษฎรนุเคราะห) 
Tel. 044-200181          มอืถอื  089-8452567  
Fax  044-481151          อเีมล         -       

ชื่อ-สกลุ  นางวิลาวัณย   ระบือสันเทียะ   ชื่อเลน  ครูวิ 
ตาํแหนง  คร ูคศ.3 
หนวยงาน โรงเรียนบานซึม(ศีลราษฎรนุเคราะห) 
Tel. 044-481804          มอืถอื  081-9948859  
Fax      -                 อีเมล         -       

:: ตาํบลสมัฤทธิ์ อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 30110 :: 
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ชื่อ-สกลุ  นายพีรพงษ   บ.ป.สูงเนิน    ชือ่เลน  อุ 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หนวยงาน  รพ.สต.บานซึม 
Tel. 044-481430     มือถือ  089-8459796 
Fax       -           อีเมล  auh69@hotmail.com 
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ชื่อ-สกลุ  นางสริิพรรณ   เนียมหมื่นไวย   ชือ่เลน  บี 
ตาํแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
หนวยงาน รพ.สต.รังกาใหญ 
Tel.      -                    มอืถือ  084-4989649  
Fax.      -             อีเมล thuntayabb@hotmail.com  

:: ตาํบลรงักาใหญ อาํเภอพมิาย จังหวดันครราชสมีา 30110 :: 

ชื่อ-สกลุ  นายพสิษฐ   ฐิติเมธีรัตน   ชือ่เลน  ดิ่ง 
ตาํแหนง  นักวิชาการสุขาภิบาล 
หนวยงาน เทศบาลตําบลรังกาใหญ 
Tel. 044-200617          มอืถอื  084-4989649  
Fax. 044-200617       อีเมล pdk1800@hotmail.com  

ชื่อ-สกลุ  นางทัศนีย   รอดกลาง    ชื่อเลน  ครูตุก 
ตาํแหนง  คร ู 
หนวยงาน ร.ร.พิมายดํารงวิทยาคม 
Tel.  044-482794        มือถือ  081-2825455 
Fax       -               อีเมล tatsanee13@hotmail.com          
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ชื่อ-สกลุ นางนิตยา   คลองโนนสูง     ชื่อเลน   นิด 
ตาํแหนง  อสม. 
หนวยงาน  ม.5 บานซึม ต.สัมฤทธิ์ 
Tel.     -                  มอืถอื  085-2050151  
Fax     -                  อีเมล         -       
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 ชื่อ-สกลุ  นางอํานวยพร   แตงชอบ      ชื่อเลน  นวย   
 ตาํแหนง  อสม. 
 หนวยงาน  ม.13  ต.รังกาใหญ           
Tel.      -                  มอืถอื   081-2654659 
Fax      -                  อเีมล        - 

ชื่อ-สกลุ  นางสาํเนียง    ศรีบุษย      ชื่อเลน  เนียง 
ตาํแหนง  ผูชวยผูใหญบาน 
หนวยงาน  ม.19 ต.รังกาใหญ 
Tel.      -                  มอืถอื   082-1512173 
Fax      -                  อเีมล        - 

ชื่อ-สกลุ  น.ส.ทิพวรรณี   ทันรังกา      ชื่อเลน  นุย 
ตาํแหนง  เจาหนาที่บริหารทั่วไป 
หนวยงาน  อบต.ทาหลวง 
Tel.  044-481213         มือถือ  090-8255496  
Fax  044-481213         อีเมล            -    

ชื่อ-สกลุ  นายสมพร   มะคา            ชื่อเลน  พร 
ตาํแหนง  สมาชิกอบต. 
หนวยงาน  อบต.ทาหลวง 
Tel.       -                มอืถอื  086-1307706  
Fax       -                อีเมล      - 
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:: ตาํบลทาหลวง อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 30110 :: 


