
   วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2556 
  ณ  โรงแรมเฮอรมิเทจ รีสอรท แอนด สปา  

 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ทําเนยีบ 
การประชุมปฏิบัติการ 

พัฒนาภาคีเครือขายความรวมมือดําเนินงานอาวีอนามัย 
สนับสนุนการแกไขปญหาสารเคมีทางการเกษตร 

ภายใตกลไกอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ป 2556  



:: สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา :: 

 ชื่อ-สกลุ  น.ส.รัฏฐรินีย   ธนเศรษฐ           ชือ่เลน  จุม 
 ตาํแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 หนวยงาน  สคร.5นครราชสีมา  กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย 
 มอืถือ   081-1207186 
 อีเมล   RATTARINEE@GMAIL.COM 

 ชื่อ-สกลุ  นางสุพรรณี   เจรญิวงคเพ็ชร         ชือ่เลน  นดิ 
 ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 หนวยงาน  สคร.5นครราชสีมา  กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย 
 มอืถือ   089-8457455 
 อีเมล   SJJSUPANNEE066@GMAIL.COM 

 ชื่อ-สกลุ  นางปนัดดา   ไชยชมภู      ชือ่เลน  ตู 
 ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 หนวยงาน  สคร.5นครราชสีมา  กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย 
 มอืถือ   089-5842622 
 อีเมล   PANADCH@YAHOO.COM 

 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    ชื่อเลน  กอย 
 ตาํแหนง  ผูประสานงานโครงการ 
 หนวยงาน  สคร.5นครราชสีมา  กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย 
 มอืถือ   080-4884557 
 อีเมล   SUPPALAK20@GMAIL.COM 

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

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

ชื่อ-สกลุ  นางศรีนวล   จันสดีา     ชื่อเลน   นวล 
ตาํแหนง  อสม. 
หนวยงาน  ม.7 ต.ไพลขลา     มอืถือ 084-4106212 

ชื่อ-สกลุ  นางบุญเรือง   กระโจนทอง     ชื่อเลน   เรือง 
ตาํแหนง  อสม. 
หนวยงาน  ม.4 ต.ไพลขลา       มอืถอื 080-7980144 

:: สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา :: 
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ชื่อ-สกลุ  น.ส.ประยูร    ปดจะยัง        ชือ่เลน   ยูร 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หนวยงาน  รพ.ชุมพลบุรี 
Tel. 044-596321-3  มือถอื 085-0009509,090-9642744  
Fax  044-596319    อีเมล prayoonp5@gmail.com      

ชื่อ-สกลุ  น.ส.วัลยลียา   ฤทธิรณ     ชื่อเลน   แอว 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
หนวยงาน  รพ.สต.โพนมวง 
Tel.      -                มือถือ 081-7188492 
Fax      -               อีเมล  rungsi55@hotmail.com      

ชื่อ-สกลุ  ส.อ.นพรัตน   สายรัตน     ชือ่เลน  นม 
ตาํแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
หนวยงาน  อบต.ไพรขลา 
Tel.        -          มือถอื 081-0748931 
Fax  044-54133      อีเมล  nop251125@hotmail.co.th 

ชื่อ-สกลุ  นายเทพ      เครือบุดดี     ชือ่เลน  เทพ 
ตาํแหนง   อาสาเกษตร 
หนวยงาน  เกษตรอําเภอชุมพลบุรี 
Tel.     -            มือถือ  087-2402736 
Fax.    -            อีเมล        - 

:: อาํเภอชมุพลบรุ ีจังหวัดสรุนิทร  32000 :: 

   วันที่ 6 - 8 มี.ค. 56 ณ โรงแรมเฮอรมิเทจ รีสอรทแอนดสปา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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   วันที่ 6 - 8 มี.ค. 56 ณ โรงแรมเฮอรมิเทจ รีสอรทแอนดสปา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อ-สกลุ  น.ส.พุทธามาศ   รักษาราช     ชื่อเลน  ตั้ม 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข 
หนวยงาน  สสอ.เทพารักษ 
Tel.  044-227172          มอืถอื  082-1292040 
Fax  044-227172          อีเมล  bring52@gmail.com 

ชื่อ-สกลุ  ดร.กอง   เค็มกระโทก     ชื่อเลน  กอง 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หนวยงาน  สสจ.นครราชสีมา 
Tel.  044-465010-4ตอ103   มือถอื  081-7300361 
Fax  044-465021           อีเมล kem.korat@gmail.com 

ชื่อ-สกลุ  นางยุพา   พิทักษวาณิชย      ชือ่เลน  แปด 
ตาํแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
หนวยงาน  รพ.มหาราชนครราชสีมา กลุมงานอาชีวเวชกรรม 
Tel.  044-235244          มอืถอื  081-7899323 
Fax  044-235244     อีเมล  yupa_pitug@hotmail.com 

ชื่อ-สกลุ  จาเอกนิมิตร   สถิตยชนม     ชือ่เลน  ตน 
ตาํแหนง  จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หนวยงาน  อบต.สํานักตะครอ ต.สํานักตะครอ      
Tel. 044-227166      มอืถือ  089-6255867 
Fax  044-227166    อีเมล nimit_1976@hotmail.com 

:: อาํเภอเทพารกัษ จงัหวดันครราชสมีา 30210 :: 
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ชื่อ-สกลุ นายอภิรักษ   อินแกว     ชือ่เลน  จุก 
ตาํแหนง พนักงานทั่วไป 
หนวยงาน รพ.สต.สํานักตะครอ ต.สํานักตะครอ 
Tel.       -                 มอืถอื  088-3453438 
Fax      -                 อีเมล         -       

ชื่อ-สกลุ นางจิตตานันท   ผายแกวธนธรรม     ชือ่เลน  แต 
ตาํแหนง  นักพฒันาชุมชน 
หนวยงาน อบต.วังยายาทอง ต.วังยายทอง 
Tel.   044-249421          มือถอื  089-2835501  
Fax      -                   อีเมล         -       

 ชื่อ-สกลุ  นายวีระ   พลเดช        ชื่อเลน  ตุย 
ตาํแหนง  ผอ.รพ.สต.สํานักตะครอ 
หนวยงาน  รพ.สต.สํานักตะครอ  ต.สํานักตะครอ                      
Tel.    -             มือถือ  081-2822396 
Fax    -             อีเมล            - 

:: อาํเภอเทพารกัษ จงัหวดันครราชสมีา 30210 :: 

   วันที่ 6 - 8 มี.ค. 56 ณ โรงแรมเฮอรมิเทจ รีสอรทแอนดสปา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อ-สกลุ  นางปริศนา    ไชยนอก        ชือ่เลน  นาง 
ตาํแหนง  ผูชวยแพทยแผนไทย 
หนวยงาน  รพ.สต.สํานักตะครอ ต.สํานักตะครอ 
Tel.      -                 มอืถอื  088-7054092  
Fax  044-227172         อีเมล         -       
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ชื่อ-สกลุ  น.ส.สุดาพร   มั่นหมาย        ชือ่เลน  นิด 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข 
หนวยงาน  สสจ.สุรินทร 
Tel.  044-518402-5ตอ117     มือถอื  085-2508724  
Fax  044-520645              อีเมล surin03@gmail.com      

ชื่อ-สกลุ  น.ส.อรจิรา    เกื้อทาน      ชื่อเลน   เมย 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข 
หนวยงาน  รพ.สุรินทร 
Tel.  044-511757ตอ424       มือถอื  081-0018696  
Fax      -                อีเมล onjira-mv@hotmail.com      

ชื่อ-สกลุ  น.ส.ภัทราพร   ธุนาบาล    ชื่อเลน  ลูกหม ู
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข 
หนวยงาน  สสอ.ชุมพลบุรี 
Tel.  044-569093              มือถอื  088-7033614  
Fax      -           อีเมล lookmoo_pattra@hotmail.com      

ชื่อ-สกลุ  นายทวีศักดิ์   ชูวา         ชื่อเลน   ชู 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หนวยงาน  รพ.ชุมพลบุรี 
Tel. 044-596321ตอ311      มอืถือ  081-0758573 
Fax 044-596319      อีเมล  cuwa2007@yahoo.com 

:: อาํเภอชมุพลบรุ ีจังหวัดสรุนิทร  32000 :: 

   วันที่ 6 - 8 มี.ค. 56 ณ โรงแรมเฮอรมิเทจ รีสอรทแอนดสปา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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 ชื่อ-สกลุ  นายพิน   ยังวารี            ชือ่เลน   พิน 
ตาํแหนง   ประธานอสม. 
หนวยงาน  ม.10 ต.ตาจง อ.ละหานทราย 
Tel.     -            มือถือ  089-8271713 
Fax.    -            อีเมล       - 

ชื่อ-สกลุ  น.ส.บุญญรัตน    ฝกพิมาย     ชือ่เลน   ออย 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข 
หนวยงาน  รพ.สต.โคกสะอาด 
Tel.        -          มือถอื  085-7669003 
Fax      -          อีเมล  boonyarat3@gmail.com 

ชื่อ-สกลุ  นายมงคล   แผวพลสง         ชื่อเลน  หนอย 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หนวยงาน  รพ.สต.ตาจง 
Tel.        -          มือถอื  089-2822586 
Fax      -         อีเมล  mhaknoi@hotmail.com 

   วันที่ 6 - 8 มี.ค. 56 ณ โรงแรมเฮอรมิเทจ รีสอรทแอนดสปา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

:: อาํเภอชมุพลบรุ ีจังหวัดสรุนิทร  32000 :: 

ชื่อ-สกลุ  น.ส.สุวรรณี    สริิเศรษฐภักดี     ชื่อเลน  วอย 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หนวยงาน  สสจ.สุรินทร 
Tel.  044-518402-5          มือถือ  081-8763530  
Fax  044-520645            อีเมล woy31@yahoo.com      
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ชื่อ-สกลุ  นางสภุาพร   จวนรัมย      ชื่อเลน  พร 
ตาํแหนง  ผูชวยแพทยแผนไทย 
หนวยงาน  รพ.สต.วังยายทอง                                                                    
Tel.     -                 มือถือ  082-3793664 
Fax     -                 อีเมล          - 

ชื่อ-สกลุ น.ส.วาสนา    สินปร ุ      ชือ่เลน   ตอม 
ตาํแหนง ผอ.รพ.สต.วังยายาทอง 
หนวยงาน  รพ.สต.วังยายาทอง  ต.วังยายทอง 
Tel.    -                 มือถอื  086-2496506  
Fax    -                 อีเมล  atomsin1@gmail.com 

ชื่อ-สกลุ  นางละเอียด    ทองรักษ    ชื่อเลน  แหมม 
ตาํแหนง  ประธานอสม. 
หนวยงาน  ต.วังยายทอง 
Tel.      -                มือถือ  088-7262107  
Fax      -                 อีเมล         -       

ชื่อ-สกลุ  นายโสภณ    ทองสถิตย     ชื่อเลน   
ตาํแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
หนวยงาน  สนง.เกษตรอําเภอเทพารักษ 
Tel.       -           มอืถือ  086-8410968 
Fax       -           อีเมล   sosutsut@hotmail.com 

   วันที่ 6 - 8 มี.ค. 56 ณ โรงแรมเฮอรมิเทจ รีสอรทแอนดสปา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

:: อาํเภอเทพารกัษ จงัหวดันครราชสมีา 30210 :: 
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:: อาํเภอภูเขยีว จังหวัดชยัภมูิ 36110 :: 

ชื่อ-สกลุ  นางชมัยพร    นิลราช    ชือ่เลน  เขยีว 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หนวยงาน กลุมงานควบคุมโรคติดตอ สสจ.ชัยภูมิ  
Tel. 044-836826ตอ501,503-4  มือถือ  081-9997125  
Fax. 044-822195     อีเมล cmp.nilrach@gmail.com  

ชื่อ-สกลุ  นายสุขพร   ศลีคุม     ชือ่เลน  หนอง 
ตาํแหนง  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  (หน.สอ.) 
หนวยงาน  สสจ.ชัยภูมิ  
Tel. 044-836826-9 ตอ501,504  มือถือ  090-9953069  
Fax.  044-822195        อีเมล nongspsk@gmail.com  

ชื่อ-สกลุ  นายพงสรรค    ชวนขุนทด    ชื่อเลน  พ ี
ตาํแหนง  เหรญัญิก 
หนวยงาน  กลุมเกษตรอินทรีย     มือถอื  081-7302089 

   วันที่ 6 - 8 มี.ค. 56 ณ โรงแรมเฮอรมิเทจ รีสอรทแอนดสปา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อ-สกลุ  นายดุสิต   หริัญวรรณ       ชื่อเลน  เปด 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หนวยงาน  สสจ.ชัยภูมิ  
Tel. 044-836826-9 ตอ 303  มอืถือ  084-9611100  
Fax.    -                   อเีมล hirunwan@gmail.com  

ชื่อ-สกลุ นางสาคร   ชวนขุนทด     ชื่อเลน   สาคร 
ตาํแหนง  อสม. 
หนวยงาน  ม.3 ต.วังยายทอง    มอืถอื  085-4166652  
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ชื่อ-สกลุ  ส.อ.ประหยัด   นาราช        ชือ่เลน  หยัด 
ตาํแหนง   ปลดัเทศบาลตําบลตาจง 
หนวยงาน  เทศบาลตําบลตาจง 
Tel.     -            มือถือ 086-0929093 
Fax.    -            อีเมล prayadnarach@hotmail.com 

ชื่อ-สกลุ  นายนันทวัฒน   วงศเพ็ญ       ชือ่เลน   เอ 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หนวยงาน  รพ.สต.ยางโปงสะเดา 
Tel.      -             มอืถือ  086-0414689  
Fax      -             อีเมล suzuki9498@hotmail.co.th    

ชื่อ-สกลุ ส.อ.หญิง ธริสรา   นามบุญ     ชื่อเลน   เจิน 
ตาํแหนง   เจาหนาที่สงเสริมสขุภาพชุมชน3 
หนวยงาน  เทศบาลตําบลตาจง 
Tel.  044-605250            มือถอื 090-8319231 
Fax.    -                       อีเมล          -  

ชื่อ-สกลุ  นางนิตยา    ทับวิเศษ     ชื่อเลน   นอย 
ตาํแหนง   ประธานอสม. 
หนวยงาน  ม.22 ต.ตาจง 
Tel.     -            มือถือ 082-8719493 
Fax.    -            อีเมล       - 
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ชื่อ-สกลุ  นายบุญเชิด   อินพลทัน        ชื่อเลน  เชิด 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หนวยงาน  รพ.ละหานทราย 
Tel.  044-649029ตอ225     มอืถือ  080-7393647  
Fax  044-649029ตอ102 อีเมล dorawemon@hotmail.com      

ชื่อ-สกลุ  นายอุทิศ   สีสังข         ชือ่เลน   ตน 
ตาํแหนง  ชางโยธา 
หนวยงาน  เทศบาลตําบลหนองตะครอง 
Tel.       -              มือถือ  084-8469781 
Fax     -             อีเมล   tons_250@hotmail.com 

ชื่อ-สกลุ  นางรวิภา   ไชยสิทธ         ชือ่เลน  เปล 
ตาํแหนง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
หนวยงาน  สสอ.ละหานทราย 
Tel.        -          มือถอื 081-3211776 
Fax      -         อีเมล  ople_lumnow@hotmail.com 

ชื่อ-สกลุ ส.อ.พลสัณห   หงษวิเศษ     ชื่อเลน   บอล 
ตาํแหนง   เจาหนาที่ธุรการ ระดับ3 
หนวยงาน  กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตําบลหนองตระครอง 
Tel.     -            มือถือ 084-8477020 
Fax.    -            อีเมล ball_army847@hotmail.com 
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ชื่อ-สกลุ  น.ส.อังคราณี   ลามสมบัติ    ชื่อเลน  อุม  
ตาํแหนง  นักบริหารงานสาธารณสุข 
หนวยงาน  เทศบาลตําบลบานแกง         
Tel.  044-810619ตอ16    มอืถอื  085-4133443; 
Fax  044-810619ตอ17 อีเมล  moom_231@hotmail.com 

ชื่อ-สกลุ  นางดัชนีวรรณ    สัตยธรรม      ชื่อเลน  เนม 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หนวยงาน สสอ.ภูเขียว  
Tel. 044-861280     มือถอื  086-8768124  
Fax. 044-844741     อีเมล name_sso@hotmail.com  

ชื่อ-สกลุ  นายชาญณรงค   เสาหลอน    ชือ่เลน  เลิฟ 
ตาํแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ กองสาธารณสุขฯ 
หนวยงาน  เทศบาลตําบลบานแกง Tel.  044-810619 ตอ16   
มือถอื  087-8569724     Fax 044-810619ตอ17  
อีเมล lovebanlan_love@hotmail.co.th 

ชื่อ-สกลุ  นายสมาน   ดาวชวย        ชือ่เลน   สมาน 
ตาํแหนง  ผูใหญบาน 
หนวยงาน  ม.1 ต.บานแกง  
Tel.       -                มอืถอื  090-0255259  
Fax       -                อีเมล      - 
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ชื่อ-สกลุ  นางพนิดา   ฤาชา          ชือ่เลน   มด 
ตาํแหนง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแกง 
หนวยงาน  เทศบาลตําบลบานแกง 
Tel.        -              มือถือ  086-2427647    
Fax     -               อีเมล             - 

ชื่อ-สกลุ  นางสวุิษา   ฤทธิ์วิเศษ      ชือ่เลน  ษา 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข 
หนวยงาน  รพ.สต.หนองแซง 
Tel.       -           มือถือ  087-8005729 
Fax     -         อีเมล  pkanamai204@hotmail.com 

ชื่อ-สกลุ  นายนิเชต   เต็มวงษ         ชือ่เลน   เชต 
ตาํแหนง  นักวิชาการเกษตร 
หนวยงาน  เทศบาลตําบลบานแกง 
Tel. 044-810619    มอืถือ 089-5750564 
Fax 044-810619ตอ17     อีเมล       - 

ชื่อ-สกลุ น.ส.บุบผา   ศักดาราช      ชื่อเลน   ชมพู 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข 
หนวยงาน  รพ.สต.บานลาด 
Tel.  044-128868   มือถือ  087-2710185 
Fax     -         อีเมล  pkanamai205@hotmail.com 
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ชื่อ-สกลุ  นายอดิศักดิ์    ทองศรี       ชื่อเลน  หวาน 
ตาํแหนง  ผูใหญบาน ม.4 
หนวยงาน   ม.4 ต.บานแกง    มือถือ 086-2632674 

ชื่อ-สกลุ  นายณัฐพล  แกววิเชียร       ชือ่เลน  นพ   
ตาํแหนง   จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 
หนวยงาน  สสจ.บุรีรัมย 
Tel.       -           มือถอื  086-8686671 
Fax  044-611562   อีเมล nuttapon.nop@hotmail.com 

:: อาํเภอละหานทราย จงัหวัดบรุรีมัย 31170 :: 

ชื่อ-สกลุ  นายณัฐพล  วงศสุวรรณ     ชือ่เลน   นัท  
ตาํแหนง  จพ.สาธารณสุข 
หนวยงาน  รพ.สต.หนองกราด 
Tel.       -           มือถอื  087-2582550  
Fax       -           อีเมล  dekqheezaa@hotmail.com      

ชื่อ-สกลุ  นายดุสิทธิ์   ศรีรตันสมบูรณ     ชือ่เลน  เมน 
ตาํแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
หนวยงาน  สสอ.ละหานทราย 
Tel.   044-649125         มือถอื  086-2537512  
Fax   044-649125      อีเมล kondee_d@hotmail.com      
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ชื่อ-สกลุ  นายปญญา   นะจะคูณ       ชือ่เลน   
ตาํแหนง  อสม. 
ที่อยู 146 ม.4 บานหนองแซง ต.บานแกง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ      


