
จัดโดย  กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 

47 ถ.พลลาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร. 0-4424-4266  โทรสาร. 0-4425-9250 

website: www.dpck5.com 

 

ทําเนียบ 
ประชมุเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาภาคีเครือขายระดับอําเภอ ในพื้นที่ 88 อําเภอ  

ของเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14  
ดานการจัดการเชิงระบบเพื่อปรับกรอบแนวคิดในการดําเนินงานพัฒนา 

อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน  (จังหวัดสุรินทร) 
วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2554 

ณ สวนปารีสอรท อ.เมือง จ.สุรินทร 
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:: สคร.5 นครราชสมีา :: 
 

ชือ่-สกลุ นางสุพรรณี เจรญิวงคเพ็ชร ชือ่เลน นิด 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
มอืถอื 089-8457455   e-mail: sj jsupannee066@gmail.com 

ชือ่-สกลุ ดร.เพลินพิศ  สุวรรณอําไพ ชือ่เลน เกียง 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
มอืถอื 086-9836363    e-mail: plernpit@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นางรัฏฐรินีย พันธุรอด  ชือ่เลน จุม 
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   
มอืถอื 081-1207186    e-mail: rattarinee@gmail.com 

ชือ่-สกลุ นางสาวธันวดี  รูรอบ  ชือ่เลน อู 
ตําแหนง นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ  
มอืถอื 081-8762262    e-mail: tanwadeer@yahoo.com 

ชือ่-สกลุ นายอนุเทพ  แซเลา  ชือ่เลน บี 
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   
มอืถอื 081-3604040    e-mail: s.anuthep@yahoo.com 

ชือ่-สกลุ นางปนัดดา ไชยชมภู     ชือ่เลน ตู 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
มอืถอื 089-5842622    e-mail: panadch@yahoo.com 
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ชือ่-สกลุ นางสาวธนวัน แสงพิศุทธ     ชือ่เลน แอว 
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  
มอืถอื 087-8756636    e-mail: tnawan_5@yahoo.com 

ชือ่-สกลุ นายแพทยธนะพงศ จินวงษ   ชือ่เลน หมอจิ๋น 
ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ     
มอืถอื 081-7300733    e-mail: tjinvong@yahoo.com 

ชือ่-สกลุ นางมยุรี ศิลปตระกูล         ชือ่เลน แดง 
ตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาภาคีเครือขาย   
มอืถอื 084-1546334    e-mail: m_siltrakul@yahoo.com 

:: สคร.5 นครราชสมีา :: 
 

ชือ่-สกลุ นางทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ชือ่เลน ตอก 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   
มอืถอื 081-9779827    e-mail: thititok4@yahoo.com 
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:: อําเภอบวัเชด :: 
 

ชือ่-สกลุ น.ส.เลิศรกั  ใจกลา  ชือ่เลน นุย 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  หนวยงาน รพ.บัวเชด 
มอืถอื 083-1288300  e-mail: lerdruk@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นายแสงชัย  ดีเลิศ  ชือ่เลน แสง 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  หนวยงาน สสอ.บัวเชด 
มอืถอื 086-2642593  e-mail: delert@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นางสุมาลี  โฉมสิริกุล  ชือ่เลน นอย 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  หนวยงาน รพ.สต.อาโพน 
มอืถอื 081-5494761  e-mail: sumalee_c1@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นายชวกร  หงษแกว  ชือ่เลน เชาว 
ตําแหนง ปลัด อบต.   หนวยงาน อบต.อาโพน 
มอืถอื 089-8647832  e-mail:          - 
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:: อําเภอจอมพระ :: 
 

ชือ่-สกลุ นายธีรยุทธ   แกวหลา  ชือ่เลน ธีรยุทธ 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ หนวยงาน รพ.สต.บานดงเค็ง 
มอืถอื 087-9568321  e-mail: dongkang2049@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นายสุทิด  แสนกลา  ชือ่เลน สุทิด 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ หนวยงาน รพ.สต.บานวาน 
มอืถอื 081-7307369  e-mail:         - 

ชือ่-สกลุ นายไมตรี  อรุณเพลิด  ชือ่เลน ไมค 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ หนวยงาน รพ.สต.กระหาด 
มอืถอื 084-8310124  e-mail: mai10917@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ น.ส.ทิพยวารี  ทองนํา  ชือ่เลน หนิง 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุข  หนวยงาน รพ.จอมพระ 
มอืถอื 083-3863049  e-mail: ningatlove@hotmail.com 
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:: อําเภอสาํโรงทาบ :: 
 

ชือ่-สกลุ นายโกสิน  วังจันทร  ชือ่เลน โกสิน 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
หนวยงาน รพ.สําโรงทาบ   มอืถอื 088-1180038 
e-mail: kosin_1@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นายสังคม  พงษชะอุมด ี ชือ่เลน คม 
ตําแหนง จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  
หนวยงาน สสอ.สําโรงทาบ   มอืถอื 089-8640049 
e-mail: psangkhom@gmail.com 

ชือ่-สกลุ นายจิรัฏฐ  สาลีพิมพ  ชือ่เลน หนุย 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
หนวยงาน สสอ.สําโรงทาบ    มอืถอื 081-4857425 
e-mail: iiratsa@gmail.com 

ชือ่-สกลุ นายจักรกฤษณ  นาคฤทธิ์ ชือ่เลน เก 
ตําแหนง ผอ.รพ.สต.เสม็จ   
หนวยงาน รพ.สต.เสม็จ    มอืถอื 087-7768246  
e-mail: jakrit_195@hotmail.com 
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:: อําเภอเขวาสนิรนิทร :: 
 

ชือ่-สกลุ นายไพฑูรย  วินิจฉัย  ชือ่เลน โจะ 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
หนวยงาน สสอ.เขวาสินรินทร   มอืถอื 089-7163168 
e-mail: paitoonvo1@gmail.com 

ชือ่-สกลุ นายโกวิทย  สมัครสมาน ชือ่เลน โกโก 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
หนวยงาน รพ.สต.ตาถูก   มอืถอื 081-2095132  
e-mail: s.koko2012@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ น.ส.สุภัสสร  แหวนเงิน    ชือ่เลน สุภสัสร 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข   
หนวยงาน รพ.ลําดวน    มอืถอื 085-1048115  
e-mail: t_ttpor@hotmail.com         

ชือ่-สกลุ นายณรงค  จันทนิมาธร ชือ่เลน เปล 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
หนวยงาน รพ.สต.บึง   มอืถอื 081-2650382  
e-mail: n1007@windowslive.com 

:: อําเภอลาํดวน :: 
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ชือ่-สกลุ นายสุรเดช  อรณุปรดีิ ์  ชือ่เลน  เดช 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ หนวยงาน รพ.สต.บานสําโรง 
มอืถอื 089-2760788  e-mail: suradet08@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นายวิศัลย  ดีไดด ี  ชือ่เลน ศัลย 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ หนวยงาน สสอ.สนม 
มอืถอื 089-2848435  e-mail: deedaidee@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นายภูศิษฐ  พสุธา  ชือ่เลน พุ 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข  หนวยงาน รพ.สนม 
มอืถอื 089-9493162  e-mail: palapek@gmail.com 

:: อําเภอสนม :: 
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:: อําเภอสงัขะ :: 
 

ชือ่-สกลุ นายสุเมธ  บุตรด ี  ชือ่เลน เมธ 
ตําแหนง นักวิชาการสุขาภิบาล  หนวยงาน รพ.สังขะ 
มอืถอื 080-1513763  e-mail: joblm_sk@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ น.ส.วัลยลียา  ฤทธิรณ  ชือ่เลน ลียา 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข  หนวยงาน รพ.สต.บานจารย 
มอืถอื 081-7188492  e-mail: rungsi55@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ น.ส.ธิษณามดี  ใจงาม  ชือ่เลน สา 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข  หนวยงาน สสอ.สังขะ 
มอืถอื 084-7878606  e-mail: thitsadeeza@hotmail.com 
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ชือ่-สกลุ นายณัฐพล  ละอองศร ี ชือ่เลน ตั๊ก 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
หนวยงาน สสอ.รัตนบุรี    มอืถอื  080-4722348 
e-mail: supertak1404@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นางดาราภรณ  พันธุชาติ  ชือ่เลน ทิพย 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุข   
หนวยงาน รพ.รัตนบุรี    มอืถอื  083-1257735 
e-mail: tip_7238@hotmail.com 

:: อําเภอรตันบรุ ี:: 
 

ชือ่-สกลุ นายไพบูลย  จุลสม   ชือ่เลน อาย 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
หนวยงาน รพ.สต.ดอนแรด    มอืถอื 086-2646226  
e-mail: nuttapong1967@gmail.com   
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:: อําเภอชมุพลบรุ ี:: 
 

ชือ่-สกลุ น.ส.ประยูร  ปดจะยัง  ชือ่เลน ประยูร 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
หนวยงาน รพ.ชุมพลบุรี    มอืถอื 085-0009509  
e-mail: prayoonp5@gmail.com 

ชือ่-สกลุ นายชัชพล  นับถือด ี  ชือ่เลน พล 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
หนวยงาน รพ.สต.หนองเรือ    มอืถอื 081-5490168  
e-mail: chut_46@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นายสิทธิชัย  จิตรศิลป    ชือ่เลน สิทธ 
ตําแหนง จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  
หนวยงาน รพ.สต.หนองเทพ    มอืถอื 087-8689718 
e-mail:      -         

ชือ่-สกลุ นายสมคิด  ขันงาม  ชือ่เลน ติ๊ก 
ตําแหนง อสม.     
หนวยงาน อ.โนนนารายณ   มอืถอื 084-8339336
  

:: อําเภอโนนนารายณ :: 
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:: อําเภอปราสาท :: 
 

ชือ่-สกลุ นายอนุสรณ   โสวภาค  ชือ่เลน  แอ็ด 
ตําแหนง จพ.สาธารณชํานาญงาน หนวยงาน สสอ.ปราสาท 
มอืถอื 088-3581881  e-mail:       - 

ชือ่-สกลุ น.ส.รัตยา  สมใจชนะ  ชือ่เลน หยา 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข  หนวยงาน รพ.ปราสาท 
มอืถอื 081-8785111  e-mail: rattaya1388@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นางฉวีวรรณ  ชุมธันด ี  ชือ่เลน หว ี
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ หนวยงาน รพ.สต.ตาเบา 
มอืถอื 081-9667164  e-mail: chawewan_ch@hotmail.com 



   ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาคีเครือขายระดับอําเภอ ในพื้นที่ 88 อําเภอ  

6 

 

:: อําเภอพนมดงรกั :: 
 

ชือ่-สกลุ น.ส.กชกร  หงษศรีจันทร วูลเลย ชือ่เลน กช 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ หนวยงาน รพ.พนมดงรักฯ 
มอืถอื 081-8799348  e-mail: jasmine_iamthai@yahoo.com 

ชือ่-สกลุ นายวริทธิ์  เหมาะตัว  ชือ่เลน ตน 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ หนวยงาน สสอ.พนมดงรัก 
มอืถอื  082-8756519  e-mail: tonwarit@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นายแสง  ชอบรู  ชือ่เลน แสง 
ตําแหนง จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน หนวยงาน รพ.สต.จิ่กแดก 
มอืถอื  086-6482917  e-mail: dongrak_202@hotmail.co.th 

ชือ่-สกลุ นายพจนา  ศรีบุญเรอืง  ชือ่เลน พจน 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุข  หนวยงาน รพ.พนมดงรักฯ 
มอืถอื  082-3422677  e-mail: pot-sa@hotmail.co.th 

ชือ่-สกลุ นายสุชาติ  พอกกลา  ชือ่เลน ออน 
ตําแหนง จพ.สาธารณสุข   หนวยงาน รพ.สต.ตาเมียง 
มอืถอื 087-2401854  e-mail: superwe_12@hotmail.com 
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:: อําเภอกาบเชิง :: 
 

ชือ่-สกลุ นายประคอง  พุทธการ ี ชือ่เลน คอง 
ตําแหนง พนักงานทั่วไป        
หนวยงาน รพ.กาบเชิง    มอืถอื 081-0702634  
e-mail: kong1612@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นายรุง  หวางแสง  ชือ่เลน รุง 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ    
หนวยงาน รพ.สต.ปราสาทเบง  มอืถอื 081-9993421         
e-mail: kapphc207@gmail.com 

ชือ่-สกลุ นายธานี  สําราญ   ชือ่เลน ตุย 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
หนวยงาน สสอ.กาบเชิง    มอืถอื  087-2614358 
e-mail: kapssa@gmail.com 

ชือ่-สกลุ นายสมหมาย  สุพรรณภพ    ชือ่เลน หมาย 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ  
หนวยงาน รพ.กาบเชิง   มอืถอื  082-1380093   
e-mail: ssommai2507@hotmail.com 
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ชือ่-สกลุ นายพุชงค  คํามี ชือ่เลน พุชงค 
ตําแหนง จพ.สาธาณสุขชํานาญงาน  
หนวยงาน สสอ.เมืองสรุินทร   มอืถอื 086-9272063 
e-mail: pkommee@yahoo.com         

ชือ่-สกลุ น.ส.จารุวรรณ  บุตรดี   ชือ่เลน หญิง 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ    
หนวยงาน รพ.สุรินทร   มอืถอื 089-9493102 
e-mail: jaruwan_b13@hotmail.com 

:: อําเภอเมือง :: 
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ชือ่-สกลุ น.ส.ศิริทิพย  ในทอง ชือ่เลน  มะปราง 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข   
หนวยงาน รพ.ทาตูม     มอืถอื 086-8713426  
e-mail: maprang_thip@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ อนงค  บุญมาก ชือ่เลน นงค 
ตําแหนง หน.สนง.ปลัด   
หนวยงาน อบต.เฉนียง    มอืถอื 089-9467945 
e-mail: a.nongmark@hotmail.com         

:: อําเภอทาตมู :: 
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:: อําเภอศรณีรงค :: 
 

ชือ่-สกลุ นายอุทัย  ศริิโสภณภิวฒัน      ชือ่เลน บีบี 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ หนวยงาน สสอ.ศรีณรงค 
มอืถอื 089-2805180  e-mail: usiris18@hotmail.com      

ชือ่-สกลุ น.ส.เกษมณี  คําด ี  ชือ่เลน แตงโม 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข  หนวยงาน รพ.สต.ตรวจ 
มอืถอื 088-3773687  e-mail: tangmo_sk2@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ น.ส.พิลาวัลย  แหวนแกว ชือ่เลน กิ๊ก 
ตําแหนง จพ.สาธารณสุข   หนวยงาน รพ.สต.หนองแวง 
มอืถอื 080-0524365  e-mail: kung_king11@hotmail.com 
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ชือ่-สกลุ นายฉณะชิฌธิ์  ลับโกษาพิพัฒน ชือ่เลน ไก 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ    หนวยงาน สสอ.ศีขรภูมิ 
มอืถอื 081-9555995  e-mail: chanachit9@gmail.com 

ชือ่-สกลุ นายนิวัฒน  พวงศิร ิ  ชือ่เลน วฒัน 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ หนวยงาน รพ.สต.ผัดไหม 
มอืถอื 087-2522707  e-mail: niwat6498@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นางสงา  ลับโกษา  ชือ่เลน หงา 
ตําแหนง ผอ.รพ.สต.กุดหวาย  หนวยงาน รพ.สต.กุดหวาย 
มอืถอื 089-5977807  e-mail:        - 

ชือ่-สกลุ นายชยุต  เจือจันทร  ชือ่เลน แฟร 
ตําแหนง จนท.ควบคุมโรค  หนวยงาน รพ.ศีขรภูมิ 
มอืถอื 081-7604456  e-mail: fairy_16@hotmail.com 

:: อําเภอศขีรภมู ิ:: 
 

ชือ่-สกลุ น.ส.จารุณี  ดวงใจ  ชือ่เลน ดอย 
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บัญชีและการเงิน  หนวยงาน อบต.กุดหวาย 
มอืถอื 082-8633554  e-mail: jchomphooh@hotmail.com 
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:: สสจ.สรุนิทร :: 
 

ชือ่-สกลุ นายพิเจษฎ  นิยามรัตนกุลศิร ิ ชือ่เลน พิเจษฏ 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ     
หนวยงาน สสจ.สุรินทร  มอืถอื 081-9764973        
e-mail: pijaet@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นายศักดา  เชื้ออนิทร ชือ่เลน ศกัดา 
ตําแหนง ประธานประชาสังคมสุรินทรสรางสุข    
หนวยงาน มรภ.สุรินทร      มอืถอื 083-3730303     
e-mail: sakdask@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นายสมศรี  บุญมี ชือ่เลน สมศร ี
ตําแหนง นักวิชาการสงเสรมิสุขภาพ     
หนวยงาน อบจ.สุรินทร     มอืถอื 081-3935168 
e-mail: somsrimph10@yahoo.com 

:: อําเภอเมือง :: 
 

ชือ่-สกลุ นางปณิตา  สุวานิช ชือ่เลน แปด 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ     
หนวยงาน สสจ.สุรินทร  มอืถอื 084-0391700        
e-mail: rattana9@gmail.com 
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