
 ท าเนียบเครือข่ายระดับอ าเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ 
เพ่ือการสนบัสนนุการพัฒนาอ าเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนื  
ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2554 
ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 
 

กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา 

47 ถนนพลล้าน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์. 0-4424-4266 โทรสาร. 0-4425-9250 



กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

โทรศัพท์  0-4424-4266 โทรสาร 0-4425-9250 
เว็บไซต์ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

(Web Site) www.dpck5.com 

ออกแบบโดย  : อนุเทพ แซ่เล้า 
           วนัที ่  : 30 มีนาคม 2554 



  

 

กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา  

ชื่อ-สกุล นางสาวธนวัน แสงพิศุทธ์ 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 
   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
มือถือ  087-875-6636     
อีเมล์  tnawan_5@yahoo.com 

ชื่อ-สกุล นายธนะพงศ์ จินวงษ์   
ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
มือถือ  081-7300733     
อีเมล์  tjinvong@yahoo.com 

ชื่อ-สกุล นางมยุรี ศิลป์ตระกูล   
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
มือถือ  084-1546334     
อีเมล์  m_siltrakul@yahoo.com 

ชื่อ-สกุล นายโกเมศ  อุนรัตน์    
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
มือถือ  089-7227342     
อีเมล์  moutuu@yahoo.com 
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ชื่อ-สกุล นางทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
มือถือ  081-977-9827     
อีเมล์  thititok4@yahoo.com 

กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา  

ชื่อ-สกุล นายนิยม  ไกรปุย    
ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ 
มือถือ  089-4261906     
อีเมล์  nkraipuy@yahoo.com 

ชื่อ-สกุล นางปนัดดา ไชยชมภู   
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
มือถือ  089-5842622     
อีเมล์  panadch@yahoo.com 

ชื่อ-สกุล นางวิมลจันทร์ นาคจันทึก   
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
มือถือ  081-955-0484      
อีเมล์  wimonjan_nakjantuk@yahoo.com 
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ขอขอบพระคุณ 

เครือข่ายอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืน จ.บุรีรัมย์ 
 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 
  รพ.พุทไธสง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพุทไธสง รพ.สต.บ้านเพียแก้ว  
  รพ.สต.บ้านเป้า รพ.สต.คลองม่วง  
 อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
  รพ.ละหานทราย รพ.สต.โคกว่าน รพ.สต.ตาจง ส านักงานสาธารณสุขละหานทราย  
  สถานีอนามัยโคกใหม่   
 อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 
  รพ.พลับพลาชัย รพ.สต.บ้านโคกเจริญ รพ.สต.จันดุม รพ.สต.โคกขม้ิน  
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพลับพลาชัย รพ.สต.ป่าชัน  
 อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 
  รพ.สต.ล านางรอง อบต.ล านางรอง รพ.โนนดินแดง อบต.โนนดินแดง  
  ที่ว่าการอ าเภอโนนดินแดง  
 อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
  รพ.คูเมือง สถานีอนามัยบ้านโนนยานาง รพ.สต.บ้านโจด สถานีอนามัยบ้านแพ   
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคูเมือง ส านักงานเทศบาลต าบลคูเมือง ประธาน อสม.  
  อบต.ตูมใหญ่  

วิทยากรส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
 นางทิติยาณี   เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ดาน์วโหลดเอกสารบรรยาย และท าเนียบเครือข่ายอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งได้ที่ 
  เว็บไซท์ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 จ.นครราชสีมา 
  http://dpc5.ddc.moph.go.th/index.html หรือ www.dpck5.com 
  หัวข้อ เอกสารการประชุม อบรม สัมมนา 
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เครอืขา่ยอ าเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบย่ังยืน  
อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ชื่อ-สกุล  พ.จ.ต.หญิงพูนศรี ภูชุม  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
ปฏิบัติงาน ส านักงานเทศบาลต าบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190   
โทรศัพท ์  0-4469-9063 ต่อ 108  โทรสาร 0-4469-9063 ต่อ 112 
มือถือ   081-760-8438    อีเมลล์ pumpat_18@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นางสมภร บุญรอด   ต าแหน่ง ประธาน อสม. 
ปฏิบัติงาน เลขท่ี 1 ม.2 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190   
โทรศัพท ์  0-4465-9026    มือถือ  086-262-4223 

ชื่อ-สกุล  น.ส.สัมฤทธิ์ นันโช   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 
ปฏิบัติงาน อบต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190   
โทรศัพท ์  0-4469-9970     มือถือ  081-955-2783 
อีเมลล์  nuncho23@hotmail.com 
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กลุ่มงานพัฒนาภาคีเครือข่าย  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา  

ชื่อ-สกุล นางสุพรรณี เจริญวงค์เพ็ชร์  
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
มือถือ  089-8457455      
อีเมล์  Sjjsupannee066@gmail.com 

ชื่อ-สกุล น.ส.สธุารัตน์ วิทย์ชัยวุฒวิงศ์  
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
มือถือ  081-2645844      
อีเมล์  kuntuk@gmail.com 

ชื่อ-สกุล นายสราวุธ เอกอ าพัน    
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
มือถือ  089-4192199      
อีเมล์  aekkawut@gmail.com 

ชื่อ-สกุล นางรัฏฐรินีย์ พันธุ์รอด    
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
มือถือ  087-3752266      
อีเมล์  rattarinee@gmail.com 
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กลุ่มงานพัฒนาภาคีเครือข่าย  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา  

ชื่อ-สกุล น.ส.สุรางคณา แสงผล   
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
มือถือ  081-5793932      
อีเมล์  paple121@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล นางชาลิดา โสรัตน ์     
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
มือถือ  087-7766624      
อีเมล์  chalida_cdc@yahoo.com 

ชื่อ-สกุล นางวิจิตรา ราชกิจก าธร    
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
มือถือ  088-0719908      
อีเมล์  dang_vi1@yahoo.com 

ชื่อ-สกุล นางสาวธันวดี รู้รอบ    
ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
มือถือ  081-8762262      
อีเมล์  tanwadeer@yahoo.com 
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เครอืขา่ยอ าเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบย่ังยืน  
อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ชื่อ-สกุล  น.ส.ประยงค์ โพธิ์กลาง  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ปฏิบัติงาน รพ.คูเมือง 101 ม.6 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190   
โทรศัพท์  0-4469-9238    โทรสาร 0-4469-9033 
มือถือ   089-949-3912    อีเมลล์ yong_kmh@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นายธนกร จีระออน   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ปฏิบัติงาน สถานีอนามัยบ้านโนนยานาง ต.พรส าราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190   
โทรศัพท์  086-460-2880    มือถือ  081-547-9808 
อีเมลล์  tombr_63@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  น.ส.จันทรา ปานทอง  ต าแหน่ง จพง.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านโจด ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190   
โทรศัพท์  0-4402-9285    มือถือ  087-856-0026 
อีเมลล์  ning_jp27@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  น.ส.ศิราภรณ์ ดีตลอด  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ปฏิบัติงาน สถานีอนามัยบ้านแพ ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190   
มือถือ   081-074-1462    อีเมลล์ p.popond@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นางสังวาลย์ เสนานุฤทธิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ปฏิบัติงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 
โทรศัพท์  0-4469-9101    โทรสาร 0-4469-9101   
มือถือ   085-006-3892    อีเมลล์ sangwan_sena@hotmail.com 



อ.คูเมอืง จ.บุรรีัมย ์

แหล่งผลิตน ้าตาล ศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม  

ไม้ทับถมกลายเป็นหิน ถ่ินฐานอารยธรรม  
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กลุ่มงานพัฒนาภาคีเครือข่าย  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา  

ชื่อ-สกุล นายอนุเทพ แซ่เล้า    
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
มือถือ  081-3604040     
อีเมล์  s.anuthep@yahoo.com 

ชื่อ-สกุล นายสมัคร  เสนาสังข ์   
ต าแหน่ง นิติกร 
มือถือ  083-1297290     
อีเมล์  moo_moo_2522@hotmail.com 



อ.พุทไธสง จ.บุรรีัมย ์

คูเมืองเก่าแต่โบราณ นมัสการพระเจ้าใหญ่  

สุดสวยผ้าไหมไทย แลวิไลบึงสระบัว    

17 

 

เครอืขา่ยอ าเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบย่ังยืน  
อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ชื่อ-สกุล  นายสฤษฏ์ คตประโคน  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ปฏิบัติงาน รพ.สต.ส้มป่อย ต.สัมป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 
มือถือ   087-147-1847    อีเมลล์ sa-rit@hotmail.com 
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เครอืขา่ยอ าเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบย่ังยืน  
อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ชื่อ-สกุล  นายอาทร สร้อยสด   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงาน รพ.สต.ล านางรอง ต.ล านางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 
โทรศัพท ์  0-4461-0224    มือถือ  086-255-4717 
อีเมลล์  phenixdevillhunter@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นางพวน นาคนวล   ต าแหน่ง รองนายกอบต.ล านางรอง 
ปฏิบัติงาน อบต.ล านางรอง ต.ล านางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 
มือถือ   084-961-4801 

ชื่อ-สกุล  นางศรัญญา ดวงสิงห์ชัย  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ปฏิบัติงาน รพ.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 
โทรสาร  0-4460-6247 ต่อ 102  มือถือ  089-630-7533 
อีเมลล์  doxy_1999@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  น.ส.วริณทร ตระกูลค าใหญ่ ต าแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน 
ปฏิบัติงาน อบต.โนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 
โทรศัพท ์  0-4460-6233     โทรสาร 0-4460-6233  
มือถือ   088-350-9528    อีเมลล์ t.rintoon@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นายฉลอง พ่ึงโคกสูง   ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ 
ปฏิบัติงาน ที่ว่าการอ าเภอโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 
โทรศัพท ์  0-4460-6400     โทรสาร 0-4460-6400  
มือถือ   081-790-0787    อีเมลล์ chalong_42@hotmail.com 
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เครอืขา่ยอ าเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบย่ังยืน  
อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ชื่อ-สกุล  นายสุธารินทร์ อาจิณกิจ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอพุทไธสง 
ปฏิบัติงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพุทไธสง 122 ถ.อภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง 
    อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31320 
โทรศัพท์  0-4468-9113    โทรสาร 0-4468-9113 
มือถือ   081-360-8535    อีเมลล์ sutharinarjinkit1960@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  น.ส.อาทิตยา สอนใน   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านเพียแก้ว ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31320 
มือถือ   084-960-8238    อีเมลล์ jeab_publichealth@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นายสุนทร จุลรัมย์   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพุทไธสง 122 ถ.อภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง 
    อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31320 
โทรศัพท์  0-4468-9113    โทรสาร 0-4468-9113 
มือถือ   089-848-3412    อีเมลล์ p001_kim2@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  น.ส.ชลธิชา ค าจันทร์วงค์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติงาน รพ.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31320 
โทรศัพท์  0-4468-9131 ต่อ 127  โทรสาร 0-4468-9132  
มือถือ   080-167-0669    อีเมลล์ chonticha_nut_@hotmail.com 
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เครอืขา่ยอ าเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบย่ังยืน  
อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ชื่อ-สกุล  นางวรรณพร รักษาอินทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติงาน รพ.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31320 
โทรศัพท ์  0-4468-9131    โทรสาร 0-4468-9132 
มือถือ   085-762-6659    อีเมลล์ raksa_w@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นายสุชาติ สวัสดิ์ไธสง   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติงาน รพ.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31320 
โทรศัพท ์  0-4468-9131 ต่อ 127  โทรสาร 0-4468-9132 
มือถือ   084-607-6647    อีเมลล์ suchat_sawatthaisong 

ชื่อ-สกุล  นายสราวุธ จ าปาพันธุ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติงาน รพ.สต.คลองม่วง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31320 
โทรศัพท ์  0-4465-5122    มือถือ  081-282-3227 
อีเมลล์  sarawaut_2002_br@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นายอรรถพล สิงห์ทอง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31320 
โทรศัพท ์  0-4478-2992    มือถือ  083-327-8740 
อีเมลล์  autapon_085@hotmail.com 

อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 

 โนนดินแดงเมืองคนดี อนุสาวรีย์เราสู้  

คู่ปราสาทหนองหงส์ คงธรรมชาติ หาดล้านางรอง  
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เครอืขา่ยอ าเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบย่ังยืน  
อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ชื่อ-สกุล  นายณรงค์ พวงดาว   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ปฏิบัติงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพลับพลาชัย ต.สะเดา 
    อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 
โทรศัพท ์  0-4460-8070     โทรสาร 0-4460-8070  
มือถือ   081-066-3712    อีเมลล์ narong.pau@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นายวันนะ โกรดประโคน ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ปฏิบัติงาน รพ.สต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 
มือถือ   081-052-5105    อีเมลล์ kwannah_d@hotmail.co.th 

ชื่อ-สกุล  นางธินีนารถ ศรีสุริยชัย  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ปฏิบัติงาน รพ.พลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 
โทรศัพท ์  0-4460-8035-7    โทรสาร 0-4460-8126  
มือถือ   081-073-5439    อีเมลล์ thineenart52@gmail.co.th 

ชื่อ-สกุล  นางกนกวรรณ วัชรจิระโรจน์ 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอพลับพลาชัย 
ปฏิบัติงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพลับพลาชัย ต.สะเดา 
    อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 
โทรศัพท ์  0-4460-8070     โทรสาร 0-4460-8070  
มือถือ   089-721-2678    อีเมลล์ - 

อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 

หลวงปู่สุขคู่เมือง ลอืเลื่องพชืสวนไร่ มากมายไหมมัดหมี่  

ดูดีหนิหลุม ลุ่มน ้าหลากสาย ละหานทรายชายแดน  
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เครอืขา่ยอ าเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบย่ังยืน  
อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ชื่อ-สกุล  นายบุญเชิด อินพลทัน  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ปฏิบัติงาน รพ.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 
โทรสาร  0-4464-9029 ต่อ 102  มือถือ  080-739-3647 
อีเมลล์  dorawemon@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นายประพันธ์ รัตนมิ่ง  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ปฏิบัติงาน รพ.สต.โคกว่าน ม.3 ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 
โทรสาร  0-4464-9029 ต่อ 102  มือถือ  081-997-5597 

ชื่อ-สกุล  นายมงคล แผ้วพลสง  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ปฏิบัติงาน รพ.สต.ตาจง ม.5 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 
โทรสาร  0-4464-9029 ต่อ 102  มือถือ  089-282-2586 
อีเมลล์  mhaknoi@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นายดุสิทธิ์ ศรีรัตนสมบูรณ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ปฏิบัติงาน ส านักงานสาธารณสุขละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 
โทรสาร  0-4464-9125    โทรสาร 0-4464-9125 
มือถือ   086-253-7512    อีเมลล์ kondee_d@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นางดวงดาว อ่ าเอ่ียมศรี  ต าแหน่ง จพง.สาธารณสุขช านาญงาน 
ปฏิบัติงาน สถานีอนามัยโคกใหม่ ต.ส าโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 
โทรสาร  086-460-2964    มือถือ  085-487-2156 
อีเมลล์  daowdan@hotmail.co.th 

13 

 

เครอืขา่ยอ าเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบย่ังยืน  
อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ชื่อ-สกุล  นายคมสันต์ เหลือถนอม ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงาน รพ.พลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 
โทรศัพท์  0-4460-8034 ต่อ 310  โทรสาร 0-4460-8126 
มือถือ   084-605-3068    อีเมลล์ komsun2006@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นายจ านงค์ สมเย็น   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ปฏิบัติงาน 53 ม.4 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 
มือถือ   085-162-0987    อีเมลล์ mornong11@hotmail.com 

ชื่อ-สกุล  นายเกียรติ ฝ่ายพรม   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านโคกเจริญ ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 
มือถือ   082-150-2158    อีเมลล์ pongkfai@gmail.com 

ชื่อ-สกุล  นายวิชิต สารกิจ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
ปฏิบัติงาน รพ.สต.ตาพระ ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 
มือถือ   080-370-4081    อีเมลล์ wichit.2513@yahoo.com 

ชื่อ-สกุล  นายบุญเจอ เอ่ียมกลาง  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ปฏิบัติงาน รพ.สต.จันดุม ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 
มือถือ   088-469-4928    อีเมลล์ br_ban@hotmail.co.th 

ชื่อ-สกุล  นายบุญเยี่ยม แก้วสอน  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ปฏิบัติงาน รพ.สต.โคกขม้ิน ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 
มือถือ   083-739-3525    อีเมลล์ puyium2009@gmail.co.th 



อ.พลับพลาชัย จ.บุรรีัมย ์

ต้านานหลักหิน ถิ่นโหร ีมีผ้าไหมงาม ลุ่มล้าตาเตียว  
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เครอืขา่ยอ าเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบย่ังยืน  
อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ชื่อ-สกุล  นายสมชาย พงศ์สุปาณี  ต าแหน่ง นายกอบต.โคกว่าน 
ปฏิบัติงาน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 
โทรสาร  0-4464-9965    มือถือ  081-789-5755 


