
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําเนียบผูเขาประชุม 
โครงการการพัฒนาศักยภาพองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นและเครือขายในการดําเนนิกิจกรรม
ปองกันแกไขปญหาเอดสในชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 
วันที่  28 -30  มกราคม  2551 

ณ โรงแรมโคราชรีสอรท อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา 
 
 



อุบล  หันชัยศรี 
สอ.โนนเขวา  อ.ฆองชัย  จ.กาฬสินธุ 
ที่ทํางาน  043-840064  มือถือ  089-5734403 

สุรศักดิ์  หันชยัศร ี  
อบต.ฆองชัยพัฒนา  อ.ฆองชัย  จ.กาฬสินธุ 
ที่ทํางาน  043-848157  Fax  043-896112   
มือถือ081-1181205  E-mail  surasak.hun@thaimail.com 

สมพร  ศรีชะตา   
อบต.ฆองชัยพัฒนา  อ.ฆองชัย  จ.กาฬสินธุ 
ที่ทํางาน  043-896112  Fax  043-848157   
มือถือ  085-7424447 E-mail  srigata@thaimail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สคร.5 นครราชสมีา 
นครราชสีมา 

ผจญ  จําเริญศร ี
เทศบาล ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ที่ทํางาน  044-395062  มือถือ  08-62522955 

จุฑารัตน  ซื่อสัตย 
เทศบาล ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ที่ทํางาน  044-395062 Fax  044-305224 
มือถือ  08-91641877  E-mail  jutarat666@hotmail.com 

วุฒิภัทร  สอนใหม 
ศูนยแพทยชุมชนเมือง 7 โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ที่ทํางาน  044-291026  Fax  044-305018 
มือถือ  08-796559-11  E-mail  woody_1669@hotmail.com 
ชัยภูมิ 

สุวิทย  จินชัย   
สสจ.ชัยภูมิ  จ.ชยัภูมิ 
ที่ทํางาน  044-836826  Fax 044-822195   
มือถือ  08-9717-2131  E-mail   s_jinchai@yahoo.com 

มณีรัตน  เพชรภา  
เทศบาลเมืองชัยภูมิ   อ. เมือง  จ.ชัยภูมิ 
ที่ทํางาน  044-816006  Fax 044-822484    
มือถือ  085-7467890  

สายทอง  ดิเรกโภค  
เทศบาลเมืองชัยภูมิ   อ. เมือง  จ.ชัยภูมิ 
ที่ทํางาน  044-816006  Fax 044-822484 
มือถือ  089-8461391 

บุญแยม   วรพล 
รพ.ชัยภูมิ   อ. เมือง  จ.ชัยภูมิ 
ที่ทํางาน  044-837100  Fax 044-822365 
มือถือ  089-7171065 
 



บุรีรัมย 
ศิริพร  ศรีรงักรู 

สสจ.บุรีรัมย  จ.บุรีรัมย 
ที่ทํางาน  044-617241  Fax 044-17241 
มือถือ  084-0386677 

 วนิดา โกรัมย 
อบต.บานยาง  อ. เมือง  จ.บุรีรัมย 
ที่ทํางาน  0-44612178  Fax 0-44620156   
มือถือ  089-4286946,087-4505157 E-mail nokpenkwen@hotmail.com 

พัชญสิตา  พงศธรภรูิวัฒน 
สอ.บานยาง จ.บุรีรัมย 
ที่ทํางาน  0-44601147  มือถือ  08-18792412 
สุรินทร 

นางปนประภา  เผาพันธุ 
สสจ.สุรินทร  อ.เมือง  จ.สุรินทร 
ที่ทํางาน  0-4451-2085 ตอ 6  มือถือ08-67232491,08-91901610 

อนงค  เมืองไทย 
อบต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท  จ.สุรินทร 
ที่ทํางาน  0-4455-1832  มือถือ  08-99474386  

อติเทพ  ลักขษร 
อบต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท  จ.สุรินทร 
ที่ทํางาน  0-4455-1832  มือถือ  08-7961-7740  
E-mail   nay_251262@hotmail.com 

โฉมศรี  คูณสวาง 
สอ.ตําบลเชื้อเพลิง  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร 
ที่ทํางาน  0-44551857  มือถือ  08-95794442 
สคร. 6 ขอนแกน 

เสาวนีย  มหาวีระ 
สคร.6 ขอนแกน  อ.เมือง จ.ขอนแกน 
ที่ทํางาน  043-222818 ตอ 9 Fax  043-226614 
มือถือ  08-6005-2931  E-mail   saodam92@yahoo.com 

พิษณุ  บุญทา 
รพ.บานแพง  อ.บานแพง จ.นครพนม 
ที่ทํางาน  042-5911225  Fax  042-5911225   
มือถือ  089-416284   

ไมตรี  สารการ 
รร.บานแพงพิทยาคม  อ.บานแพง จ.นครพนม 
ที่ทํางาน  042591228  Fax  042-591254   
มือถือ  087-2228311   
สกลนคร 

รุจิรา  แกวกิ่ง 
อบต.ตองโขน  อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 
ที่ทํางาน  042-766225  Fax  042-766225 
มือถือ  081-1846001  E-mail rujira_2522@hotmail.com 

สนธยา  ตะวงัทัน 
อบต.ตองโขน  อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 
ที่ทํางาน  042-766225  Fax  042-766225 
มือถือ  086-8540240  E-mail sonthaya.ta@hotmail.com 

พรสวรรค  อุทัยวัฒน 
สอ.หวยหีบ  อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 
ที่ทํางาน  042-766399  Fax  042-766225 
มือถือ  084-7981915  E-mail juudy1963@hotmail.com 

ชาติชาย  วงศกาฬสินธุ 
สสจ.สกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร   
ที่ทํางาน  042-711157 ตอ 1332  Fax  042-711157 ตอ 1001 
มือถือ  081-6011333  E-mail   www.sakom-moph.com  
กาฬสินธ 

บุษบา  บุบผาวรรณ 
สสจ.กาฬสินธุ  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 
ที่ทํางาน  043-812587  Fax 043-812587 มือถือ  087-8639225  
E-mail  gookkai_kk@hotmail.com,  gookkai_kk@yahoo.co.th 

 



มุกดาหาร 
อารีย  ทะนอก 

สสจ.มุกดาหาร จ. มุกดาหาร 
ที่ทํางาน  0-4261-1430  ตอ 124  Fax  0-4261-1741 ตอ 126   
มือถือ  08-1964-6114  E-mail aree96@hotmail.com 

บุญผกา  นอยทรง 
อบต.โนนยาง  อ.หนองสงู จ.มุกดาหาร 
ที่ทํางาน 042-635292  มือถือ  089-2734861   

สุรินทร  อุคําพันธ 
อบต.โนนยาง  อ.หนองสงู จ.มุกดาหาร 
ที่ทํางาน 042-635292  Fax  042-635292 
มือถือ  083-2841591   

ประสิทธิ์  อุคําพันธ 
สอ.บานงิ้ว  อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 
มือถือ  081-047574 
นครพนม 

ดลนภา  สงัขเกิด 
สสจ.นครรพนม  อ.เมือง  จ.นครพนม 
ที่ทํางาน  0-4251-1410  Fax  0-4251-2463   
มือถือ  085-0066233  E-mail i_and_ing@hotmail.com 

สุภาภรณ  จนัโทศริ ิ
สสจ.นครรพนม  อ.เมือง  จ.นครพนม 
ที่ทํางาน  0-4251-1410  Fax  0-4251-1617 
มือถือ  080-1984438  E-mail b_j009@hotmail.com 

คมศิลป  บุญทา 
รพ.บานแพง  อ.บานแพง จ.นครพนม 
ที่ทํางาน  0-425911225  Fax  0-425911225   
มือถือ  089-164284   
 
 
 

กิ่งกาญจน  จงใจหาญ 
สคร.6 ขอนแกน  อ.เมือง จ.ขอนแกน 
ที่ทํางาน  043-222818 ตอ 9 Fax  043-226614 
มือถือ  08-6859-2574  E-mail  jongjayhan@yahoo.com 

ปยธิดา ภูตาไชย 
สคร.6 ขอนแกน  อ.เมือง จ.ขอนแกน 
ที่ทํางาน  043-222818 ตอ 140 Fax  043-226164 
มือถือ  08-5377-9403 E-mail pootachai.p@hotmail.com 

เกียรติชัย  สารเศวต 
สคร.6 ขอนแกน  อ.เมือง จ.ขอนแกน 
ที่ทํางาน  043-222818 ตอ 15 Fax  043-226164 
มือถือ  08-1926-2573  E-mail   sansawed@yahoo.com 
ขอนแกน 

ชนนิกานต  หาญสุริย 
เทศบาลตําบลบานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน 
อ.เมือง จ.ขอนแกน 
ที่ทํางาน  0-4334-5325 Fax  0-4334-5325 

สุวารี คําศิริรักษ 
เทศบาลตําบลบานเปด  อ.เมือง จ.ขอนแกน 
ที่ทํางาน  0-4334-5796  มือถือ  08-9417-6042 
E-mail   leela_swr@yahoo.com 

รัตติยา อาวัชนาการ 
สสจ.ขอนแกน  อ.เมือง จ.ขอนแกน 
ที่ทํางาน  0-4322-1125 ตอ 124 Fax  0-4322-4037 
มือถือ  08-3803-3444  E-mail rattiya_1975@yahoo.co.th 

นงนาฏ  ปรุงเรียน 
เทศบาลตําบลบานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน 
ที่ทํางาน  0-4334-5325ตอ  202 Fax  0-4334-5325 
มือถือ  08-9712-9774 E-mail pootachai.p@hotmail.com 
 
 



หนองคาย 
ณรงคชาญ  บุศยพงศชัย 

สสจ.หนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 
ที่ทํางาน  0-4246-5067ตอ  70  Fax04241-2650   
มือถือ  08-1769-5268 

จําเนียร  โคตรชมภู 
อบต.บานถอน อ.ทาบอ จ.หนองคาย 
ที่ทํางาน  0-4245-8241 Fax0-4245-8241 
มือถือ  08-5001-7035 

เบอ  รังศีแสง 
อบต.บานถอน อ.ทาบอ จ.หนองคาย 
ที่ทํางาน  0-4245-8241 Fax 0-4242-4458 
มือถือ  08-9709-9086 

พรชัย  รัตนวบิูลย 
สอ.บานถอน 
อ.ทาบอ จ.หนองคาย 
ที่ทํางาน  0-4242-4458 Fax 0-424-5129 
มือถือ  08-9573-1908 
รอยเอ็ด 

อุบลรัตน  อินทวัน 
สสจ.รอยเอ็ด อ.เมือง  จ.รอยเอ็ด 
ที่ทํางาน  0-4351-1754  Fax  0-4351-1087   
มือถือ  08-8862-2396 E-mail noi_ubolrat@yahoo.com 

กิตติ  วันลาราษฎร   
อบต.นานวล  อ.พนมไพร  จ.รอยเอ็ด 
ที่ทํางาน  0-4359-0362 Fax  0-4359-0362 
มือถือ  08-1405-9566  

สมพร  จารีรัตน   
อบต.นานวล 
อ.พนมไพร  จ.รอยเอ็ด 
ที่ทํางาน  0-4359-0362 Fax  0-4359-0362 

อดิศักดิ์  บุญเสนอ 
สอ.โนนผึ้ง  ต.โนนสัง อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ 
มือถือ  084-8293938 
ยโสธร 

สุทัศน  เขื่อนคํา 
อบต.หองแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
ที่ทํางาน  0-4577-7116 ตอ 14  Fax  0-4577-7116 
มือถือ  08-5024-7735 

ศิริรักษ  คุณสุทธิ ์
สสอ.เลิงนกทา  อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
ที่ทํางาน  0-4578-1271 มือถือ  08-9722-6490 

เสนห  มูลสาร 
สอ.หองแซง  อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
ที่ทํางาน  0-4577-7015  มือถือ  08-1789-9080 
อํานาจเจริญ 

สมสมัย  โคตรชุม 
สสจ.อํานาจเจริญ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 
ที่ทํางาน  045-451512  Fax  0-45451512 
มือถือ  089-7208723 
 

สุพัตตรา โสมรักษ 
อบต.หวย อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 
ที่ทํางาน   045-554208  Fax  045-554208   
มือถือ 086-22689 E-mail ming_thong@hotmail.com 

สายฝน  มหิศยา 
อบต.หวย อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 
ที่ทํางาน   045-554208  Fax  045-554208   
มือถือ 086-2476737 E-mail sai_maail@hotmail.com 

ประกาย  มิ่งไชย 
สอ.นายาง  ต.หวย อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 
ที่ทํางาน   045-554209  มือถือ 086-2648149 



วันทนีย  ธารณธนบูลย   
สคร.7 อุบลราชธานี 
ที่ทํางาน  0-4524-5109 Fax  0-4525-5188 
มือถือ  08-1548-1836  E-mail wanthanee_odpc7@yahoo.com  

สุภาวณี  ทรัพยเตี้ย 
สสจ.อุบลราชธานี  อ.เมือง  จ.อุบลราชธาน ี  
ที่ทํางาน   0-4526-2692  Fax  0-4524-1913 
มือถือ 08-3965-3955 E-mail supa_cdc@hotmail.com, ssupawa@yahoo.com 

สุบรรณ  พิมพบุตร 
สอ.อางศิลา  อ. พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธาน ี
ที่ทํางาน   0-4585-0433  Fax  0-4585-0493 
มือถือ 08-9847-5657 

สําราญ  พิมพบุตร 
อบต.อางศิลา  พิบูลมังสาหารอุบลราชธาน ี
ที่ทํางาน   0-4585-0428  Fax  0-4585-0428 
มือถือ 08-1999-0620 

มงคล  นนทศริิ 
อบต.อางศิลา  พิบูลมังสาหารอุบลราชธาน ี
ที่ทํางาน   0-4585-0428  Fax  0-4585-0428 
ศรีสะเกษ 

นฤภัค  พิชญะธนกร 
สสจ.ศรีสะเกษ  อ.เมือง จ. ศรีษะเกษ 
ที่ทํางาน  045-615972 Fax  045-615972 
มือถือ  089-4234661 E-mail m_timat@yahoo.com 

นเรศ  อนุชาต ิ
อบต.โนนสัง อ.กนัทรารมย จ.ศรีสะเกษ 
ที่ทํางาน  045-821052 Fax  045-821052 
มือถือ  089-6247844 

ทองวรรณ  จติโชต ิ
อบต.โนนสัง อ.กนัทรารมย จ.ศรีสะเกษ 
ที่ทํางาน  045-651017 Fax  045-821052 

ชาตรี  มิ่งขวญัทอง 
อบต.นานวล  อ.พนมไพร  จ.รอยเอ็ด 
ที่ทํางาน  0-4359-0362 Fax  0-4359-0362 
มือถือ  08-6866-9974 

สมหมาย  อัมภาพร 
อบต.นานวล อ.พนมไพร  จ.รอยเอ็ด 
ที่ทํางาน  0-4359-0362 Fax  0-4359-0362 

ลําพูล   ผลไม 
รพ.พนมไพร  อ.พนมไพร  จ.รอยเอ็ด 
ที่ทํางาน  0-4359-1321 ตอ  2 Fax  0-4359-1321 ตอ101 
มือถือ  08-7866-0534  E-mail lpplm@hotmail.com 
เลย 

ประเสริฐ  คชสาร  
สสจ.เลย  อ.เมือง จ.เลย 
ที่ทํางาน  0-4281-2745 ตอ 126  Fax  0-4281-1702   
มือถือ 08-3147-2011 

สุธีราวด ี อริยะสุข 
เทศบาลตําบลน้ําสวย  อ.เมือง จ.เลย 
ที่ทํางาน  0-4207-2131 

วาทิณี  จันทรพาณิชย  
เทศบาลตําบลน้ําสวย  อ.เมือง จ.เลย 
ที่ทํางาน  0-4207-2131 

วิทยา วงศมีมา  
สถานีอนามัยบานเพีย  อ.เมือง จ.เลย 
ที่ทํางาน  0-4207-2127 

ลภัส  แจมใส  
สถานีอนามัยบานเพีย อ.เมือง จ.เลย 
ที่ทํางาน  0-4207-2230  มือถือ 08-5456-6483 
 
 
 



อุดรธาน ี
เพ็ญศิริ  ศรีจนัทร   

สสจ.อุดรธาน ี อ.เมือง จ.อุดรธาน ี 
ที่ทํางาน  042-221020 ตอ 7 Fax  042-247897  
มือถือ  08-6376-9775  E-mail aids_udon@yahoo.com 

ชํานาญวิทย  ศรีสุพล   
เทศบาลตําบลหนองสําโรง อ.เมือง จ.อุดรธาน ี
ที่ทํางาน  0-4223-0072  ตอ 3 มือถือ  08-1964-6779 

ธีรประภา  ทองวิเศษ   
เทศบาลตําบลหนองสําโรง  อ.เมือง จ.อุดรธาน ี
ที่ทํางาน  0-4223-0072  ตอ 3  มือถือ  08-1616-5266  

มณีรัตน   ปจจะวงษ 
สถานีอนามัยตําบลบานเหลื่อม  อ.เมือง จ.อุดรธานี 
ที่ทํางาน  0-4212-4090  มือถือ  08-68569032 

ดรุณ ี ทีปสวาง 
สถานีอนามัยตําบลบานเหลื่อม  อ.เมือง จ.อุดรธานี 
ที่ทํางาน  0-4212-4090  มือถือ  08-6859-5538 
หนองบัวลําภ ู

ชาญยุทธ  ผองแผว 
สสจ.หนองบัวลําภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภ ู
ที่ทํางาน  086-6351896,  042-312049 ตอ  102 Fax  042-312992 
มือถือ  086-6314711  E-mail eew_1806@hotmail.com 

นันทนภัส  ปชชามูล 
รพ.นากลาง  อ.นากลาง จ.หนองบวัลําภ ู
ที่ทํางาน  042-359035 ตอ  118 Fax  042-364394 
มือถือ  083-1502110  E-mail neeny-rtmu36@yahoo.com 

พีรพงษ  จนัทราเทพ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบลนากลาง  อ.นากลาง  
ที่ทํางาน  042—359044   มือถือ  089-9438848   
E-mail juntratep@hotmail.com 
 

ประมุข  ศรีชยัวงษ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบลนากลางอ.นากลาง  
ที่ทํางาน  042-352252  มือถือ  081-9745577   
มหาสารคาม 

สุริยันต  ชอประพันธ 
สสจ.มหาสารคาม อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 
ที่ทํางาน  0-4377-7972   Fax  0-4377-7970 
มือถือ  08-1260-5780   E-mail suriyunchoprapun@hotmail.com 

จักพงษ  สุทธปิระภา 
อบต.หนองแสง  อ.วาปปทุม  จ.มหาสารคาม   
ที่ทํางาน  0-4379-9525  Fax 0-4379-9525  ตอ 15 

อนุชิต  โพธิมาตย 
อบต.หนองแสง  อ.วาปปทุม  จ.มหาสารคาม   
ที่ทํางาน  0-4379-9525  Fax 0-4379-9525  ตอ 15  
มือถือ 08-1592-4278 

นลินรตัน  อารยโพธิ ์
รพ.วาปปทุม อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม   
ที่ทํางาน  043-799110 
สคร. 7 อุบลราชธาน ี

พรพรรณชนก  อินทรหงษษา   
สคร.7 อุบลราชธานี   
ที่ทํางาน  0-4524-2226  Fax  0-4524-2226  
มือถือ  08-3682-8008 E-mail pornpunchanoki@yahoo.com 

วัชรชัย  อินทราหงษษา 
สคร.7 อุบลราชธานี 
ที่ทํางาน  0-4524-2226  Fax  0-4524-2226  

ศุภศรัย  สงาวงศ 
สคร.7 อุบลราชธานี 
ที่ทํางาน  0-4524-2226  Fax  0-4524-2226  
มือถือ  08-5017-6883 E-mail supasai_sa@yahoo.com 

 


