
1.3 ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH)   
   

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

หนวยงาน กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน สํานักสงเสริมสุขภาพ  

ระดับศูนยอนามัยสสม.สสจ. สํานักอนามัยกทม. 

ลําดับ
ที ่

   ช่ือ- นามสุกล            
(ผ ูรับบริการ/ ผ ูติดตอ) 

สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/ 
การมีสวนไดสวนเสีย 

E-mail (ถามี) 

1 นางพลอยเนตร ชนานันทพจนิธิ ศูนยนอนามัยท่ี 1 เชียงใหม ประสานงานทางโทรศัพท  - 

2 นางสาวอรพิน  พิศไหว ศูนยนอนามัยท่ี 1 เชียงใหม ประสานงานทางไลน  - 

3 นางฐิติรัตน  อินตาวง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ประสานงานทางโทรศัพท  - 

4 นางคณิตา  กาวงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ประสานงานทางโทรศัพท  - 

5 นางสาวณภัทรารัตน  สารทอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสานงานทางโทรศัพท ka_noomjeeb@hotmail.com 

6 นางมัตติกา  ปงเมือง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสานงานทางโทรศัพท mata_kid@hotmail.com 

7 นางอุบลกาญจน  ทับแกน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ประสานงานทางโทรศัพท jubonkan@gmail.com 

8 นางพิมภาวรรณ  เขยะตา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ประสานงานทางโทรศัพท pimpawanenator@gmail.com 

9 นางสาวกรรณิการ  มณีวรรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ประสานงานทางโทรศัพท pu.maneeone@gmail.com 

10 นางสุจิตรา  อาจิริยะ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ประสานงานทางโทรศัพท s.sujitra@hotmail.com 

11 นางสาวศิรินทรทิพย  สุพรรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร ประสานงานทางโทรศัพท ea.pro@hotmail.com 

12 นางสาวศิรินทรทิพย  สุพรรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร ประสานงานทางโทรศัพท ea.pro@hotmail.com 

13 นางกิ่งดาว โพธ์ิสุยะ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน ประสานงานทางโทรศัพท kingdaw.pho@gmail.com 

14 นางกิ่งดาว โพธ์ิสุยะ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน ประสานงานทางโทรศัพท kingdaw.pho@gmail.com 

15 นางพัชรินทร  นันชัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประสานงานทางโทรศัพท dang_pacharin@hotmail.com 

16 นายวันชัย  ยวนใจ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประสานงานทางโทรศัพท neung_is@hotmail.com 

17 นางสาวภัควลัณชญ  จงอมรรัตน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประสานงานทางโทรศัพท mont-hot@hotmail.com 

18 นางสาวอัญชลี  เลาหมี ่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ประสานงานทางโทรศัพท pom_2531pom@hotmail.com 

19 นางรัตนาภรณ  เหมือนจันทร ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก ประสานงานทางโทรศัพท finfich@hotmail.com 

20 นางชนัดดา  เกิดแพร ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก ประสานงานทางไลน kaijae3978@gmail.com 

21 นางสาวพิชานัน  หนูวงษ ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก ประสานงานทางโทรศัพท pichanun_lek@hotmail.com 

22 นางสาวรัชนก  ใจเชิดชู ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก ประสานงานทางโทรศัพท chanok.jai@hotmail.com 

23 นางสาวนิภาธร  มั่นฤทธ์ิ ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก ประสานงานทางโทรศัพท numhwan_mi@hotmail.com 

24 นางศุลาวัลย  โคกทอง   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประสานงานทางโทรศัพท   - 

25 นางขวัญกมล  วิจิตรกูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ประสานงานทางโทรศัพท Khun_Khunkamol@hotmail.com 

26 นางนันทวัน  ปุรินทราภิบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ประสานงานทางโทรศัพท mod_pur@windowslive.com 

27 นางสิริศา  กันธะโน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประสานงานทางโทรศัพท childlearningssj@gmail.com 

28 นางสาวจิราพร  ฐาปนพงศพร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประสานงานทางโทรศัพท m.meow-khc@hotmail.com 

29 นางจีรนันท  ติวุตานนท สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประสานงานทางโทรศัพท jeab290509gmail.com 
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30 นางสาวภรภัทร  ดอกไม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประสานงานทางโทรศัพท p.parapat@gmail.com 

31 นางสายฝน  เพชรสิม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ประสานงานทางโทรศัพท 
songserm_ssj@hotmail.com 

32 นายจิโรจน   ใจยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ประสานงานทางโทรศัพท mentalheathphed@gmail.com 

33 นางสาววัญเพ็ญ  สุทธิโกมินทร ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค ประสานงานทางไลน suttikomin@hotmail.com 

34 นางสาวเบ็ญจา  ยมสาร ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค ประสานงานทางโทรศัพท bjben04@gmail.com 

35 นางเบญจมาศ  เวทยจรัส สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค ประสานงานทางโทรศัพท benjamas.vet7@gmail.com 

36 นางสาวสุภิญญา  พลูเกลี้ยง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค ประสานงานทางโทรศัพท Kung123kob@hotmail.com 
37 นางลภัสณัฐ  นิลวัชราภรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประสานงานทางโทรศัพท nop.51@hotmail.com 

38 นางสาวสุภารัตน  วงศยศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประสานงานทางโทรศัพท suparat0311@windowslive.com 

39 นางจรรณจิฬา  โมราสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร ประสานงานทางโทรศัพท _jira@hotmail.com 

40 นางสาวรัตติกาล  เงาเพชร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร ประสานงานทางโทรศัพท Rattikam.beau@gmail.com 

41 นางเจษฎาพร  เจษฎายุทธิการกุล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประสานงานทางโทรศัพท c.chetsadaporn@gmail.com 

42 นางสาวสุขนลินต  บุญสิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประสานงานทางโทรศัพท prathum.2123@gmail.com 

43 นางชุลีพร  สุขยิ้ม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ประสานงานทางโทรศัพท sukyim08@gmail.com 

44 นางสาวกอบแกว  ขันต ี ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางไลน kobkaew.tee@hotmail.com 

45 นางนัชชิรา  ใจเผื่อแผ ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท natchy.aoe2810@gmail.com 

46 นางสาววิมล  สายสุม ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท athiwat123@hotmail.com 

47 นายมนตรี  อาจสมิต ิ ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท montree.a@gmail.com 

48 นายปยพล  ดาอินวงศ ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท woot.waw@gmail.com 

49 นางทรรศนีย  ธรรมาธนวัฒน ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท bjben04@gmail.com 

50 นางขวัญตา  สิงหนิกร ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท kwanta.653@gmail.com 

51 นางอัจฉรา  คงสมฤทธ์ิ ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท puatchara.k@gmail.com 

52 นางสาวสุภาวดี  กัญญาบุญ ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท 
suphavadee020@gmail.com 

53 นางสาวพัทธนันท  ปนตาดวง ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุรี ประสานงานทางโทรศัพท yim_natt@hotmail.com 

54 นางวราวรรณ  สมบุญนาค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 
ประสานงานทางโทรศัพท   - 

55 นางสาวออนนุช  หมวดคูณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 
ประสานงานทางโทรศัพท   - 

56 นายณัฐพล  หาญโสภี 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 

ประสานงานทางโทรศัพท   - 

57 ดร.เปรมวดี สาริชีวิน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 

ประสานงานทางโทรศัพท   - 

58 นางสาวจิดาภา  ศรีอรุณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ประสานงานทางโทรศัพท   - 

59 นายสมพล  พวงจันทร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท   - 

60 นางสาวภานุมาศ  เรือนหลวง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท   - 

61 นางสาวทรงลักษณ  กล่ําเพ็ชร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท   - 

62 นางสุภาพร  ศศิจันทรา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
ประสานงานทางโทรศัพท   - 
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63 นางสาววรางคณา  เลี้ยงตน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
ประสานงานทางโทรศัพท   - 

64 นายสุรศักดิ์  จงเชิดชูตระกูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท   - 

65 นางอรอนงค  วรสุทธ์ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท   - 

66 นางสาวอชิรญา  นาคฤทธ์ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
ประสานงานทางโทรศัพท   - 

67 นางจุฬาลักษณ  บุญมีรัตนโยธิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
ประสานงานทางโทรศัพท   - 

68 นางจุติพร  นงลักษณ   ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุรี 
ประสานงานทางไลน 

jutiporn.far@gmail.com 

69 นางสุภาภรณ  มีแกว  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท 

supaporn.gung@gmail.com 

70 นางสาวศิริกาญจน  เจริญไชยธํารง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท   - 

71 นางสาวธัญญาพร  ศรีเชื้อ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท   - 

72 นางสาวภัททิรา  ผานิล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
ประสานงานทางโทรศัพท 

pattiralovely30@hotmail.com 

73 นางสาวรุงอรุณ  ชูทวีป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
ประสานงานทางโทรศัพท 

 - 

74 นางภารวี  วันสามงาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท 

praew2518punpun@gmail.com 

75 นางขนิษฐา  กิจนิธี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
ประสานงานทางโทรศัพท 

 - 

76 นางสาวนิศาชล  อินทโชติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
ประสานงานทางโทรศัพท 

eve_nisachon@hotmail.com 

77 นางสาวรัตนา  ศรีกัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
ประสานงานทางโทรศัพท 

 - 

78 นางแววตา  หงษเวียงจันทน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ประสานงานทางโทรศัพท 
wawta16@gmail.com 

79 นางพวงแกว  กมลธรรม 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ประสานงานทางโทรศัพท 
 - 

80 นางสาวภูริภัคพ  พรหมมินทร ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุร ี
ประสานงานทางไลน 

phuri.po9@gmail.com 

81 นายฉลาด  คงลา 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ประสานงานทางโทรศัพท kwankoloha@gmail.com 

82 วาท่ีรอยตรีสุทธนภ  ศรีทอง 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ประสานงานทางโทรศัพท  - 

83 นางวันทนีย  ปานเพชร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประสานงานทางโทรศัพท wantanee_a@hotmail.com 

84 นางขวัญยืน  โบขุนทด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประสานงานทางโทรศัพท yuen2507@hotmail.com 

85 นางสาวจุฑามาศ  จินจู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประสานงานทางโทรศัพท   - 

86 นางอัญชลี  มงกุฎทอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประสานงานทางโทรศัพท Alcha_59@yahoo.com 

87 นางสาวศิริพร  ดาราภูมิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ประสานงานทางโทรศัพท   - 

88 นางสาวสุลีรัตน  เพ็ชรสมบัติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ประสานงานทางโทรศัพท suleerat.p@hotmail.com  

89 นางสุวะรีย  ดําเนินวุฒิ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ ประสานงานทางโทรศัพท   - 

90 นางกาญจนา  วรรณะพาหุณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ ประสานงานทางโทรศัพท ann9998@gmail.com 

mailto:supaporn.gung@gmail.com
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91 นางวิภา  อัครานนทสิทธ์ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสานงานทางโทรศัพท   - 

92 นางพรพรรณ  เกดิแกว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสานงานทางโทรศัพท anamai24pa@gmail.com 

93 นางจอมขวัญ  กองวาจา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ประสานงานทางโทรศัพท songserm011rayong@gmail.com  

94 นางจุฑามาศ  ยลศิริวัฒน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ประสานงานทางโทรศัพท Jaju7339@gmail.com 

95 นางสาวพิรญาณ  นองเนือง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประสานงานทางโทรศัพท aistop1@gmail.com 

96 นางภิญญดา  สุภาพโสภณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประสานงานทางโทรศัพท charnyada@hotmail.com  

97 นางสาวสุวารี  หลิมเจริญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประสานงานทางโทรศัพท su_aek55@hotmail.com 

98 นางสาววสิมล  สุวรรณรัตน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประสานงานทางโทรศัพท wasimon1990@gmail.com 

99 นางบังอร  กล่ําสุวรรณ  ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน 
ประสานงานทางไลน 

bklamsuwan@gmail.com 

100 นางสุภาภรณ  ศรีสุพรรณ  ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน ประสานงานทางโทรศัพท su_1967@outlook.co.th 

101 นางปาริชาต  ภามนตรี  ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน ประสานงานทางโทรศัพท ncispp@gmail.com 

102 นางจารุรัตน  จิณะมูล  ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน ประสานงานทางโทรศัพท jarurat.jinamoon@gmail.com 

103 นางสาวชนิดาภา  วงศรักษา  ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน ประสานงานทางโทรศัพท Wangruksa.w@gmail.com 

104 นางสาวสุวิชา  สังขทอง  ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน ประสานงานทางโทรศัพท janney.hpc7@gmail.com 

105 นายมเหศักดิ์  ภูริวัฒนภากร ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน ประสานงานทางโทรศัพท kantarakorn_pee@hotmail.com 

106 นางนรินทร  มาตรา ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน ประสานงานทางโทรศัพท natin-67@hotmail.co 

107 นางสาวรัตติกานต  รักษาภักดี ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน ประสานงานทางโทรศัพท ratti_@hotmail.com 

108 นางอภิรดี  ศรีประทุม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ประสานงานทางโทรศัพท radee22@gmail.com 

109 นางวรวลัย  เกษมศรีวิวัฒน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ประสานงานทางโทรศัพท Worawalai.k@gmail.com 

110 วาท่ี ร.ต.หญิงศิริรัตน  จากุญชร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประสานงานทางโทรศัพท sirirat.phe@gmail.com 

111 นางเยาวลักษณ  บูรวัฒน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประสานงานทางโทรศัพท yoawanaree1405@hotmail.co.th 

112 นายคงฤทธ์ิ  วันจรูญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ประสานงานทางโทรศัพท khongrit2325@gmail.com 

113 นางสาวอุไรวรรณ  พันโนฤทธ์ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ประสานงานทางโทรศัพท uraivan.mai@hotmail.com 

114 นางปริษา  อุทัยวรรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ประสานงานทางโทรศัพท Parisa1968@hotmail.com 

115 นางแพรวพรรณ  พลูลาภ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ประสานงานทางโทรศัพท Praewpan6872@gmail.com 

116 นางสาวสุกัญญา  คณะวาป   ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท Nursenong37@gmail.com 

117 นางสาวพรพิมล  บุตะลา  ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท caomaoka@gmail.com 

118 นางสาวเนตรนภา  สุขปา ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท netaneko@outlook.co.th 

119 น.ส.สุภาวดี  ฟองฟุง  ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี 
ประสานงานทางไลน 

traytae@hotmail.com 

120 นายพีรพัฒน  เลี้ยงประยูร ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท peerapat.l2535@gmail.com 

mailto:Jaju7339@gmail.com


121 นางสาวรุงสินี  เพิ่มพูล ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท sinee_perm@kkumail.com 

122 นายอภิชิต  ศรีอวน ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท   - 

123 นายชินโชติ  ทองตัน ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท   - 

124 นางครองใจ  ศรีลาราช ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท   - 

125 นางสุภา  โสมรักษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประสานงานทางโทรศัพท Aoy_supa45@hotmail.com 

126 นางสุพัตรา  หนูอินทร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประสานงานทางโทรศัพท mookoum_ing@hotmail.com 

127 นายสรศักดิ์  ตันทอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประสานงานทางโทรศัพท tor.sorasak@gmail.com 

128 นายสรศักดิ์  ตันทอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประสานงานทางโทรศัพท  tor.sorasak@gmail.com 

129 นางจิรนุช  ปทุมานนท สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ประสานงานทางโทรศัพท jiranuch2oo@gmail.com 

130 นางจุรีรัตน  ประวาลลัญฉกร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ประสานงานทางโทรศัพท Jpawanla nchkon@g.mail.com 

131 นางสาวทัศนีย กะนะหาวงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประสานงานทางโทรศัพท Jubjang.jidlit@gmail.com 

132 เทอดไทย  เหมืองทอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประสานงานทางโทรศัพท terdthai_1992@hotmail.com 

133 สิริชัย  ขําสมบัติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประสานงานทางโทรศัพท sirichai_7@hotmail.com 

134 นางสาวณัฏฐรินทธ  โฮมชัยยา  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวลําภู ประสานงานทางโทรศัพท natharin39@gmail.com 

135 นางพัชราพร  นามโคตร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประสานงานทางโทรศัพท   - 

136 นางทรงคูณ  ศรีดวงโชติ  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
ประสานงานทางไลน 

songkoon1980@gmail.com 

137 นางสาวอัมพร  สมพงษ  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท kunnong2520@gmail.com 

138 นางอัญชลีพร  อิษฏากร  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท mook.2523@gmail.com 

139 นางอภิรดี  ฟนเพ็ง  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท mim_aha@hotmail.com 

140 นางวาสนา  แนมขุนทด  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท wassana_noi23@hotmail.com 

141 นางสาวธิฏิญาศภัค  สุขศิรินาคสกุล  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท titiyapuk@gmail.com 

142 นางศุภรัตน  เลิศนิธิธรรมกุล ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท supharat_pp@hotmail.com 

143 นางจีรภา  ผองแผว ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท pr.hpc9@gmail.com 

144 นางสาวกัลยาณี  คํามุง ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท kanlayanee_nurse@hotmail.com 

145 นางจิรพรรณ  ภักดีณรงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประสานงานทางโทรศัพท chirakpkn@gmail.com 

146 นางศิริรัตน  แกวประเสริฐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ประสานงานทางโทรศัพท sirirat_phs@hotmail.com 

147 นางสายชล  เทียบคุณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประสานงานทางโทรศัพท saichol_2507@hotmail.com 

148 นางสาวสุรางคณา  สุภโกศล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ประสานงานทางโทรศัพท surangkana2724@gmail.com 

149 นางปนัดดา  เหมือนมาตย    ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี 
ประสานงานทางไลน 

phanadda07@gmail.com 
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150 นางสาวอัญชลี  ปลาทอง  ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท anchalee.pompom@gmail.com 

151 นางวาสนา  ชูหา  ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท Mooaun_a@hotmail.com 

152 นางปรียา  นาสมบูรณ  ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท yajai2522@hotmail.com 

153 นางสาววราภรณ  นนทวี   ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท song_wara@hotmail.com 

154 นางอรุณรัตน  กาลพันธา   ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท aroonrat.akt@gmail.com 

155 นางสาวเทียมดาว  ทองโกฎิ ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท t.taimdow@yahoo.com 

156 นางสาวรุงนภา  มุลตรีภักดิ์ ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท r_angel07@hotmail.com 

157 นางสาวสุกานดา  แกวลอมบึง ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท yungyingka@hotmail.com 

158 นางสาวอนุธิดา  บุญยืน ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท anuthida1992@gmail.com 

159 นางยุพีพร  มีแกว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสานงานทางโทรศัพท tingmarasri2506@gmail.com 

160 นางกฤษณา  พรรณรัตน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ประสานงานทางโทรศัพท obimin2560@gmail.com 

161 นางสาวขวัญธิดา  ทองภูบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประสานงานทางโทรศัพท khuantidathongpubal@gmail.com 

162 นางวิมาลา  พุทธวัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประสานงานทางโทรศัพท muewyaso@yahoo.com 

163 นางสาวอิศราภรณ  หงสทอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสานงานทางโทรศัพท ISSARA_MOPH@live.com 

164 นางนวลอนงค  วิปุละ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประสานงานทางโทรศัพท neng2505@gmail.com 

165 นางสาวสุนทรี  พิณราช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ประสานงานทางโทรศัพท Khongkhwan38@gmail.com 

166 นายวันชัย  เยี่ยงกุลเชาว ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 
ประสานงานทางไลน 

akey_56@hotmail.com 

167 นางสาวเสาวนีย  สะรุโณ ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 
ประสานงานทางไลน 

saowanee.sa2526@gmail.com 

168 นางมยุรี  บุญวรรณ   ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช ประสานงานทางโทรศัพท mayure.b@anamai.mail.go.th 

169 นางสายใจ  โฆษิตกุลพร ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช ประสานงานทางโทรศัพท saijai1150@gmail.com 

170 นายวรวิทย  แหลมสัก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบ่ี ประสานงานทางโทรศัพท november_krabi@hotmail.com 

171 นางอนงค ภูมิชาติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบ่ี ประสานงานทางโทรศัพท Kung123kob@hotmail.com 

172 นางกมลาภรณ   จีนนาพัฒน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ประสานงานทางโทรศัพท jkammalaporn@gmail.com 

173 นางนิชาภา  ดอนกําเนิด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประสานงานทางโทรศัพท gjane89@gmail.com 

174 นางวัลภา จีนลอย   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประสานงานทางโทรศัพท wjeenloy@gmail.com    

175 นางแสงเดือน  สลัดแกว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ประสานงานทางโทรศัพท sang_84000@hotmail.co.th 

176 นายคมสัน หนูนําวงศ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ประสานงานทางโทรศัพท komsun6878@gmail.com 

177 นางนงลักษณ  ยกยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประสานงานทางโทรศัพท nonglukja@yahoo.co.th 

178 นางสุชญา  ใจเย็น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ประสานงานทางโทรศัพท pumsuchaya.yen@gmail.com 

179 นางนิลุบล  เพงผุดผอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ประสานงานทางโทรศัพท x_ja14@hotmail.com 



180 นางรวมรัตน  แกวทองคํา 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประสานงานทางโทรศัพท roumrat2010@gmail.com 

181 นางสาวรุงระวี  พิทักษกาญจน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประสานงานทางโทรศัพท minmos@hotmail.com 

182 นางสาวศิริลักษณ  เชี่ยวชาญ ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 
ประสานงานทางไลน 

som.cheiwchan@gmail.com 

183 นางสาวณัฐณิชา  ขจรเดชชัยยง ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา ประสานงานทางโทรศัพท natnicha_1226@hotmail.com 

184 นางสาวนิษา  สังหรัตน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ประสานงานทางโทรศัพท nisasing@hotmail.co.th 

185 นายนรเชษฐ  สุขทิพย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ประสานงานทางโทรศัพท cyberbeer@hotmail.com 

186 นายณรงคฤทธ์ิ  ชูเรือง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประสานงานทางโทรศัพท narongrit.ch@hotmail.com 

187 นายนพพร  สมจิตต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประสานงานทางโทรศัพท npo360000@hotmail.com 

188 นางสาวนวังกมน  เอกพรพิชญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประสานงานทางโทรศัพท jbt1916@hotmail.com 

189 นางซัยนัฟ  ระยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประสานงานทางโทรศัพท nubdown_09674@hotmail.com 

190 นายชานนท   มณีศร ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี ประสานงานทางโทรศัพท katom123@hotmail.com 

191 นางสาวยามีละ  มุซอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประสานงานทางโทรศัพท maam-m@hotmail.com 

192 นางสาวปริตรตา  ปานเสนห สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประสานงานทางโทรศัพท parittaschool@gmail.com 

193 นางเสาวลักษณ  เพชรชาตรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประสานงานทางโทรศัพท saophet25144@gmail.com 

194 นางอิ่มขจร  ทิพากร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประสานงานทางโทรศัพท imkajorn@hotmail.com 

195 นางอรอนงค  รัตนวิจิตร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประสานงานทางโทรศัพท onanong_vijit@hotmail.com 

196 นางวิไล  รัตนพงษ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประสานงานทางโทรศัพท lai_nurses@hotmail.com 

197 นางณิชนันทน  ไพรวิจารณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประสานงานทางโทรศัพท nichatent@hotmail.com 

198 นางสาวกมลพรรณ  เนืองนิตย   สํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
ประสานงานทางไลน 

  - 

199 นางณัฐชยา  แกวโภคา สํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร ประสานงานทางโทรศัพท   - 

 
หมายเหตุ : ทั้งน้ีมีทําเนียบระดับโรงเรียน ตาม link URL  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC1_12/opdc_2565_idc1-
12_01.pdf 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


