
กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท 0-4424-4266 โทรสาร 0-4425-9250

เว็บไซตสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
(Web Site) www.dpck5.com

ออกแบบโดย : อนุเทพ แซเลา
วันที่ : 23 กุมภาพันธ 2554

ทําเนียบเครือขายระดับอําเภอ จังหวัดชัยภูมิ
เพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ระหวางวันท่ี 21-23 กุมภาพันธ 2554
ณ โรงแรมปญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา

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

www.dpck5.com




กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จ.นครราชสีมา

ช่ือ-สกุล นางสาวธนวัน แสงพิศุทธ
ตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาภาคีเครือขาย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
มือถือ 087-875-6636
อีเมล tnawan_5@yahoo.com

ช่ือ-สกุล นายธนะพงศ จินวงษ
ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ
มือถือ 081-7300733
อีเมล tjinvong@yahoo.com

ช่ือ-สกุล นางมยุรี ศิลปตระกูล
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
มือถือ 084-1546334
อีเมล m_siltrakul@yahoo.com

ช่ือ-สกุล นายโกเมศ  อุนรัตน
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
มือถือ 089-7227342
อีเมล moutuu@yahoo.com

mailto:tnawan_5@yahoo.com
mailto:tjinvong@yahoo.com
mailto:m_siltrakul@yahoo.com
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ช่ือ-สกุล นางทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
มือถือ 081-977-9827
อีเมล thitikok4@yahoo.com

กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จ.นครราชสีมา

ช่ือ-สกุล นายนิยม  ไกรปุย
ตําแหนง นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ
มือถือ 089-4261906
อีเมล nkraipuy@yahoo.com

ช่ือ-สกุล นางปนัดดา ไชยชมภู
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
มือถือ 089-5842622
อีเมล panadch@yahoo.com

ช่ือ-สกุล นางวิมลจันทร นาคจันทึก
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
มือถือ 081-955-0484
อีเมล wimonjan_nakjantuk@yahoo.com
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ขอขอบพระคุณ

เครือขายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน จ.ชัยภูมิ
อ.เมืองชัยภูมิ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
อ.บําเหน็จณรงค

รพ.บําเหน็จณรงค สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบําเหน็จณรงค รพ.สต.บานชวน
อ.เนินสงา

รพ.เนินสงา รพ.สต.กะฮาด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเนินสงา
รพ.สต.ตาเนิน โรงเรียนเนินสงาวิทยา อบต.ตาเนิน อบต.รังงาม
ประธานอสม.อําเภอเนินสงา

อ.หนองบัวแดง
รพ.หนองบัวแดง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองบัวแดง รพ.สต.โนนสะอาด
รพ.สต.บานนาเจริญ อบต.หนองแวง สนง.ทองถ่ินอําเภอหนองบัวแดง
โรงเรียนบานหนองนกออกประชาสรรค

อ.ภูเขียว
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเขียว รพ.สต.บานลาด รพ.สต.ภูดิน
โรงเรียนบานภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ) ผูอํานวยการสถานศึกษา
อบต.บานแกง อบต.หนองคอนไทย

วิทยากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา
นางทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นายนิยม ไกรปุย นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ
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เครือขายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ช่ือ-สกุล นางดัชนีวรรณ สัตยธรรม ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน สสอ.ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท 0-4486-1280 มือถือ 086-876-8124
อีเมลล name_sso@hotmail.com

ช่ือ-สกุล น.ส.อังคราณี ลามสมบัติ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ
ปฏิบัติงาน อบต.บานแกง 184 ต.บานแกง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท 0-4481-0619 ตอ 17 โทรศัพท 0-4481-0619 ตอ 16
อีเมลล angkaranee@hotmail.com

ช่ือ-สกุล นายประกอบ สระดินดํา ตําแหนง รองนายก อบต.บานแกง
ปฏิบัติงาน อบต.บานแกง ต.บานแกง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
มือถือ 087-026-5461

ช่ือ-สกุล นายสมศักดิ์ แชเชือน ตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ
ปฏิบัติงาน อบต.หนองคอนไทย 248 ม.2 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท 0-4481-0626 โทรสาร 0-4481-0626
มือถือ 084-391-7029 อีเมลล sak_sasuk@hotmail.com
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กลุมงานพัฒนาภาคีเครือขาย
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จ.นครราชสีมา

ช่ือ-สกุล นางสุพรรณี เจริญวงษเพ็ชร
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
มือถือ 089-8457455
อีเมล Sjjsupannee066@gmail.com

ช่ือ-สกุล น.ส.สุธารัตน วิทยชัยวุฒิวงศ
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
มือถือ 081-2645844
อีเมล kuntuk@gmail.com

ช่ือ-สกุล นายสราวุธ เอกอําพัน
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
มือถือ 089-4192199
อีเมล aekkawut@gmail.com

ช่ือ-สกุล นางรัฏฐรินีย พันธุรอด
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
มือถือ 087-3752266
อีเมล rattarinee@gmail.com
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กลุมงานพัฒนาภาคีเครือขาย
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จ.นครราชสีมา

ช่ือ-สกุล น.ส.สุรางคณา แสงผล
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
มือถือ 081-5793932
อีเมล paple121@hotmail.com

ช่ือ-สกุล นางชาลิดา โสรัตน
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
มือถือ 087-7766624
อีเมล chalida_cdc@yahoo.com

ช่ือ-สกุล นางวิจิตรา ราชกิจกําธร
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
มือถือ 088-0719908
อีเมล dang_vi1@yahoo.com

ช่ือ-สกุล นางสาวธันวดี รูรอบ
ตําแหนง นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ
มือถือ 081-8762262
อีเมล tanwadeer@yahoo.com
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เครือขายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ช่ือ-สกุล นายองอาจ เพชรภักดี ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน
ปฏิบัติงาน โรงเรียนบานภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท 0-4488-1204 มือถือ 081-790-5215

ช่ือ-สกุล นายยงยุทธ บรรจง ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน รพ.สต.ภูดิน สสอ.ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทรสาร 0-4488-1173 มือถือ 085-024-3902
อีเมลล yongyuth.09@hotmail.com

ช่ือ-สกุล นายดรุญ บุญทยา ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน สสอ.ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท 0-4486-1280 มือถือ 085-778-6258
อีเมลล daroon_nang@hotmail.com

ช่ือ-สกุล นายพีระยศ ยอมสูงเนิน ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ปฏิบัติงาน รพ.สต.บานลาด ต.บานแกง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท 0-4412-8868 มือถือ 089-846-7600
อีเมลล yomsungnern@hotmail.com

ช่ือ-สกุล นายเวกวรพันธ ฉํ่าสันเทียะ ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติงาน 9 ม.1 ต.บานดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท 0-4487-0319 มือถือ 086-246-9465
อีเมลล veg2505@hotmail.com

mailto:rattarinee@gmail.com
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mailto:yomsungnern@hotmail.com


อ.ภูเขยีว จ.ชัยภูมิ

ภูเขยีวเมอืงแหงศาลาพันหอง หนองน้ําใหญ ไ
มตะโกงามลํ้า หม่ําเลิศรส ผาขอดสดสวย ร่ํารวยออยหวาน
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กลุมงานพัฒนาภาคีเครือขาย
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จ.นครราชสีมา

ช่ือ-สกุล นายอนุเทพ แซเลา
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
มือถือ 081-3604040
อีเมล s.anuthep@yahoo.com

ช่ือ-สกุล นายสมัคร  เสนาสังข
ตําแหนง นิติกร
มือถือ 083-1297290
อีเมล moo_moo_2522@hotmail.com

mailto:veg2505@hotmail.com
mailto:anuthep@yahoo.com


อ.เมอืง จ.ชัยภูมิ

ชัยภูม ิเมอืงผูกลา พญาแล
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เครือขายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน
อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ช่ือ-สกุล นางสํารวย คชลัย ตําแหนง ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด
ปฏิบัติงาน รพ.สต.โนนสะอาด ม.11 อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
มือถือ 081-967-9843 อีเมลล hnbd209@gmail.com

ช่ือ-สกุล น.ส.รัตนา มวงเพชร ตําแหนง ผอ.รพ.สต.บานนาเจริญ
ปฏิบัติงาน รพ.สต.บานนาเจริญ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
มือถือ 081-877-3216 โทรสาร 0-4487-2119

ช่ือ-สกุล นายอรุณ เสนชัย ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ปฏิบัติงาน สสอ.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
มือถือ 083-386-2403

ช่ือ-สกุล นางรัชนีกรณ ปาทา ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน รพ.หนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โทรศัพท 0-4487-8389 โทรสาร 0-4487-2838 ตอ 1900
มือถือ 081-955-0401 อีเมลล ruchy_2521@hotmail.com

epidnbd@gmail.com

ช่ือ-สกุล นายวิเชษฐ พุทธรักษ ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน
ปฏิบัติงาน โรงเรียนบานหนองนกออกประชาสรรค

ม.5 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
มือถือ 081-070-9092

mailto:moo_moo_2522@hotmail.com
mailto:hnbd209@gmail.com
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เครือขายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน
อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ช่ือ-สกุล น.ส.ประคอง คลองไขน้ํา ตําแหนง ปลัดอบต.
ปฏิบัติงาน อบต.หนองแวง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โทรศัพท 0-4412-2555 โทรสาร 0-4412-2555
มือถือ 081-999-1495

ช่ือ-สกุล นางบรรเลง ผาสุข ตําแหนง ปลัดอบต.
ปฏิบัติงาน สสอ.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โทรศัพท 0-4487-2119 โทรสาร 0-4487-2119
มือถือ 086-877-5288 อีเมลล leg999@yahoo.com

ช่ือ-สกุล นายสุลักษณ ฐานวิสัย ตําแหนง ทองถ่ินอําเภอ
ปฏิบัติงาน สนง.ทองถ่ินอําเภอหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โทรศัพท 0-4487-2359 โทรสาร 0-4487-2359
มือถือ 086-879-0287 ,081-879-3551

ช่ือ-สกุล นายสุมิตร ศรีพันธ ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน รพ.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
มือถือ 089-858-7606 อีเมลล sumit_tao@hotmail.com

ช่ือ-สกุล นายวัชระ ขุนโนนเขต ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน สสอ.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
มือถือ 083-357-8837 อีเมลล phndcenter@gmail.com
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เครือขายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ถนนโนนมวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

ช่ือ-สกุล นายปรีชา อภัย ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรสาร 0-4483-6826 ตอ 503 โทรสาร 0-4482-2195
มือถือ 081-725-7797 อีเมล aphai2510@hotmail.com

ช่ือ-สกุล นางชมัยพร นิลราช ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมงาน กลุมงานควบคุมโรคติดตอ
โทรสาร 0-4483-6829 ตอ 501,503 โทรสาร 0-4482-2195
มือถือ 081-999-7125 อีเมล c_nilrach@hotmail.com

mailto:leg999@yahoo.com
mailto:sumit_tao@hotmail.com
mailto:phndcenter@gmail.com
mailto:aphai2510@hotmail.com


อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ

พระฤทธิฤาชัย น้ําใสบงึชวน กวนหมี่นุมเหนียว
เที่ยวลําคันอู ดูเหมอืงแรโปแตช ไวพระหลวงพอโต คนโกเมืองบําเหน็จ

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ผาเกิ้งคูบาน งานกระธูปคูเมอืง ลอืเลี่ยงผาทอมอื ขึ้นชื่อแตงไทย
ผลไมรสเลศิ ถ่ินเกดิตนนํ้าช ีมตีํานานบอทอง ทองแดนไดโนเสาร

mailto:c_nilrach@hotmail.com
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เครือขายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน
อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ

ช่ือ-สกุล นางบังอร ยมชัยภูมิ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ปฏิบัติงาน รพ.เนินสงา อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 36130
โทรศัพท 0-4484-6252 โทรสาร 0-4484-6253
มือถือ 089-427-9246 อีเมลล toyyee99@yahoo.com

ช่ือ-สกุล นายกิตตินานท โพธิ์นอก ตําแหนง ประธาน อสม.อําเภอเนินสงา
ปฏิบัติงาน 59/2 ม.5 ต.กะฮาด อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 36130
มือถือ 087-249-4025

ช่ือ-สกุล นายอนุรัตน พรหมถาวร ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน สสอ.เนินสงา อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 36130
มือถือ 089-845-1505 อีเมลล andyznd2007@hotmail.com

ช่ือ-สกุล นางมณีย วิลาวรรณ ตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการ
ปฏิบัติงาน โรงเรียนเนินสงาวิทยา อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 36130

ช่ือ-สกุล นางอนงค ยอดญาติไทย ตําแหนง ผอ.รพ.สต.ตาเนิน
ปฏิบัติงาน รพ.สต.ตาเนิน ต.ตาเนิน อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 36130
โทรศัพท 0-4484-6106 มือถือ 089-282-1670
อีเมลล tangtaneon@hotmailcom
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เครือขายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน
อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ช่ือ-สกุล นายประพจน สุชน ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน รพ.บําเหน็จณรงค อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 36160
โทรศัพท 0-4485-9099 โทรสาร 0-4484-2028
มือถือ 088-119-3681 อีเมลล prapot_sukhon@yahoo.com

ช่ือ-สกุล นายสมศักดิ์ พรประภา ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ปฏิบัติงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบําเหน็จณรงค

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 36160
โทรศัพท 0-4412-7067 โทรสาร 0-4484-2028
มือถือ 088-393-3153 อีเมลล bamnet@yahoo.com

ช่ือ-สกุล นายชาติชาย พณิชีพ ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอบําเหน็จณรงค
ปฏิบัติงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบําเหน็จณรงค

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 36160
โทรศัพท 0-4412-7056 มือถือ 081-760-9206
อีเมลล bamnet@yahoo.com

ช่ือ-สกุล นายสักรินทร ไกรษร ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน รพ.สต.บานชวน อ.บําเหน็จณรงค

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 36160
มือถือ 081-778-7766 อีเมลล saekarin_k@yahoo.com

mailto:toyyee99@yahoo.com
mailto:andyznd2007@hotmail.com
mailto:tangtaneon@hotmailcom
mailto:prapot_sukhon@yahoo.com
mailto:bamnet@yahoo.com
mailto:bamnet@yahoo.com


อ.เนนิสงา จ.ชัยภูมิ

เลื่องชื่อไขเค็ม ตาเนนิ เพลนิตาเสื่อกก หนองฉิม กะฮาด
ปลาราบองชวนชมิ พริ้มพรายผาไหม รังงาม สมนามเนินสงา พาเจรญิ
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เครือขายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน
อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ

ช่ือ-สกุล นางอุทุมพร ภักดีศิริวงษ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ปฏิบัติงาน รพ.เนินสงา อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 36130
โทรศัพท 0-4484-6252 ตอ 156 โทรสาร 0-4484-6253
มือถือ 086-873-7903 อีเมลล utum_999@hotmail.com

ช่ือ-สกุล นายชีวสิทธิ์ ประกายเพชร ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัติงาน อบต.ตาเนิน อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 36130
โทรศัพท 0-4484-6254 มือถือ 081-999-0893

ช่ือ-สกุล นางรัญธม พิชึก ตําแหนง ปลัด อบต
ปฏิบัติงาน อบต.รังงาม อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 36130
โทรศัพท 0-4481-0308 โทรสาร 0-4481-0307
มือถือ 087-989-4172 อีเมลล run_th2515@hotmail.com

ช่ือ-สกุล นายมะยุรี อิทธิกุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ปฏิบัติงาน รพ.สต.กะฮาด อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 36130
มือถือ 081-068-9802 อีเมลล ma-yuree1@hotmail.com

ช่ือ-สกุล นายกฤษฎา ชอบรัก ตําแหนง แกนนํา PHA
ปฏิบัติงาน รพ.เนินสงา 26/2 ม.10 ต.ตาเนิน อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 36130
มือถือ 087-455-7735

mailto:saekarin_k@yahoo.com
mailto:utum_999@hotmail.com
mailto:run_th2515@hotmail.com
mailto:ma-yuree1@hotmail.com

