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:: จังหวดันครราชสมีา :: 
 

ชือ่-สกลุ นางศิริวรรณ  พรมนิล ชือ่เลน หมวย 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ     
หนวยงาน รพ.สีคิ้ว 
มอืถอื 086-7208585   
e-mail: mauyyai52@windowslive.com 

ชือ่-สกลุ น.ส.หทัยชนก  ไชยวรรณ  ชือ่เลน อุย 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข   
หนวยงาน สสอ.สีคิ้ว 
มอืถอื 089-8463900   
e-mail: sosoaw@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ น.ส.ศศิวรรณ  โอวาทกานนท ชือ่เลน สม 
ตําแหนง จพ.สาธารณสุขชมุชน   
หนวยงาน  
มอืถอื 088-1102773   
e-mail: saiwan_orang@hotmail.co.th 

ชือ่-สกลุ นายกอง เค็มกระโทก   ชือ่เลน กอง 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ     
หนวยงาน สสจ.นครราชสีมา 
มอืถอื 081-7300361   
e-mail: kk_jeerawat@hotmail.com 
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:: จังหวดัชยัภูม ิ:: 
 

ชือ่-สกลุ นางชมัยพร นิลราช  ชือ่เลน เขียว 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ    หนวยงาน สสจ.ชัยภูมิ 
มอืถอื 081-9997125  e-mail: cmp.nilrach@gmail.com  

ชือ่-สกลุ นายวิมล  จิตรปลื้ม  ชือ่เลน เอิบ 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ    หนวยงาน สสอ.หนองบัวแดง 
มอืถอื 083-1006344  e-mail: earb99@yahoo.co.th 

ชือ่-สกลุ น.ส.รัตนา  มวงเพชร  ชือ่เลน ดี ้
ตําแหนง ผอ.รพ.สต.   หนวยงาน รพ.สต.บานนาเจริญ 
มอืถอื 081-8773216  e-mail: phnbd03988@gmail.com 

ชือ่-สกลุ นายนิรันดร  ขวญัดม  ชือ่เลน ตะ 
ตําแหนง เลขานุการกองทนุสุขภาพตําบล หนวยงาน กองทุนสุขภาพตําบล 
มอืถอื 080-1834952  e-mail: kwunkom@gmail.com 

ชือ่-สกลุ นางรัชณกีรณ  ปาทา  ชือ่เลน รชั 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ    หนวยงาน รพ.หนองบัวแดง 
มอืถอื 081-9550401  e-mail: epidnbd@gmail.com 
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:: สคร.5 นครราชสมีา :: 
 

ชือ่-สกลุ นายวีระพงษ  เรยีบพร  ชือ่เลน น็อก 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข  
มอืถอื 085-8536692   e-mail: nocky_v_hero@hotmail.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 นางนัยนา  อาภาสุวรรณกุล   ชือ่เลน นิด 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
มอืถอื 089-7170774    e-mail: naiyana.51@hotmail.com 
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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 087-3752266    e-mail: rattarinee@gmail.com 

ชือ่-สกลุ ดร.บัณฑิต  วรรณประพันธ ชือ่เลน ออด 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
มอืถอื 081-8792350   e-mail: bunditddc5@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นางปนัดดา ไชยชมภู     ชือ่เลน ตู 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
มอืถอื 089-5842622    e-mail: panadch@yahoo.com 

:: สคร.5 นครราชสมีา :: 
 

ชือ่-สกลุ นางเปรมปรีดิ์  ชวนะนรเศรษฐ ชือ่เลน ปุกกี ้
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   
มอืถอื 081-2648770    e-mail: pookprempree@yahoo.com 

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

ชือ่-สกลุ นายกิตติศักดิ์  ประครองใจ ชือ่เลน โอ 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ    หนวยงาน สสจ.บุรีรัมย 
มอืถอื 083-8448080  e-mail: kittisak_bma@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นายดุสิทธิ์  ศรรีัตนสมบูรณ ชือ่เลน เมน 
ตําแหนง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ    หนวยงาน สสอ.ละหานทราย 
มอืถอื 086-2537512  e-mail:  kondee_d@hotmail.com 

ชือ่-สกลุ นายสมชาย  พงศสุปาณ ี ชือ่เลน สมชาย 
ตําแหนง นายก อบต.โคกวาน           หนวยงาน อบต.โคกวาน 
มอืถอื 081-7895755  e-mail:      - 

ชือ่-สกลุ น.ส.ณัฐธยาน  เขื่อนคํา  ชือ่เลน กุก 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข         หนวยงาน รพ.ละหานทราย 
มอืถอื 086-6382907  e-mail: k_sabaku@hotmail.com 
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:: จังหวดัสรุนิทร :: 
 

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

ชือ่-สกลุ นางเตือนใจ  ทองสุทธิ ์ ชือ่เลน มะลิ 
ตําแหนง ผอ.รพ.สต.เมืองบัว      หนวยงาน รพ.สต.เมืองบัว 
มอืถอื 087-2321446  e-mail: tuanjai2009@gmail.com 

ชือ่-สกลุ นางอัฉราพร  สุขแสวง  ชือ่เลน นุช 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข  หนวยงาน สสอ.ชุมพลบุร ี
มอืถอื 088-3569286  e-mail: organ1986@hotmail.co.th  

ชือ่-สกลุ นายประจิม  ศรีสุวรรณ ชือ่เลน ปอก  
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน      หนวยงาน อบต.เมืองบัว 
มอืถอื 087-8551615  e-mail: pjs25@hotmail.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 นายเดชาธร  วงศหิรญั  ชือ่เลน เด 
ตําแหนง หัวหนา ศตม.ที่ 5.4 ปากชอง   
มอืถอื 080-4695472    e-mail: dach_jik@hotmail.com 


