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รายชือ่ ผูป้ ระสานงานแพทย์ประจําบ้าน(เขตสุขภาพ/สสจ./รพศ./รพท.)
เขต
ทีท่ าํ งาน
สุขภาพ
1 เขตสุขภาพที่ 1
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
นางอมาวสี สันทัดวนิช
นพ.ทศพล ดิษฐ์ศิริ

นายไกรวิทย์ กันทะเนตร

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางสาวปิยะพร กําไลเพ็ชร

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวทัศนีย์ ถวี

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน

นพ.สุนทร สุริยพงศกร

นพ.ธวัชชัย ฉันทวุฒนิ ันทร์

นพ.เผ่าพงศ์ สุนทร

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง

นางบุณยาพร อารยวุฒกิ ลุ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

นางแสงเดือน ชมภูศร
นพ.ดิเรก สุดแดน

นางพิกลุ แซ่ปงั

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

นายกฤษดา พรรณกุล

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

น.ส.ศิรินทรา ธงลอย

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

นพ.ชีวา มั่งมี

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคระห์

นายวิทติ ย์ ใจสืบ

นายศตชาติ อินต๊ะสงค์

โรงพยาบาลฝาง
โรงพยาบาลจอมทอง

พญ.จันทนา จงพิพนั ธ์
นพ.อภิชัย ไพยารมณ์

เบอร์โทร
มือถือ 089-759-1272
โทรศัพท์ 053-890238-40
มือถือ ๐๘7-786-7657
โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๑-๒๘๑
โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑-๓๒๒
มือถือ081-459-6456
โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๑-๒๘๑
โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑-๓๒๒
มือถือ092 2639859
โทศัพท์ 053-910300
มือถือ 081-7969859
โทรศัพท์ 053-211-048 ต่อ 210
โทรสาร 053-211-740
มือถือ082-822-3359
โทรศัพท์053-093-725,6
โทรสาร053-093-727
มือถือ 0864304516
โทรศัพท์053-093-725,6
โทรสาร053-093-727
มือถือ081-881-1033
โทรศัพท์053-596-3-513,6517
โทรสาร053-596-518
มือถือ0827617081
โทรศัพท์ 054-227-527
Fax:054-227-524-6
มือถือ 0637681644
มือถือ ๐๘๙-๙๕๑- ๘๒๑๒
โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๐๐-๐๖๘
โทรสาร ๐๕๔-๖๐๐-๐๖๘
มือถือ ๐๘๙-๙๕๕- ๗๗๘๙
โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๑๐-๑๙๐
โทรสาร ๐๕๔-๗๑๐-๑๙๐
มิอถือ090-9922-616
โทรศัพท์0-5440-9175
โทรสาร0-54409-175
มือถือ 091-8435391
โทรศัพท์ 054-653254 ต่อ 209
โทรสาร 054-653256
มือถือ ๐๘๔- ๖๑๑-๓๙๙๐
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๖๑๑๓๗๘
โทรสาร ๐๕๓ ๖๑๑๔๐๘
มือถือ 094-7387913
โทรศัพท์ 053-756765
โทรสาร 053-756765
มือถือ 081-0214579
โทรศัพท์ 053-910617 ต่อ 1105
โทรสาร 053-713044
มือถือ 081-9528246
มือถือ089-9545842

E-mail
healthregion1.chro@gmail.com
todtimaelanoi@hotmail.com

mhs.hr10@gmail.com

piyapornoilhr@gmail.com
tusnee_thawee@hotmail.com
human.cmh@gmail.com
soontornmju@hotmail.com

pch958@gmail.com

jibboon@hotmail.com

woman-89@hotmail.com
dereksutdan@yahool.com

pikul_05@hotmail.com

apower007@hotmail.com

sirinthra1988@gmail.com

cheewa090@gmail.com

withit_jai@hotmail.com

satachat@hotmail.com

Juntanaj@yahoo.com
Apichai069@yahoo.com
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เขต
สุขภาพ
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ทีท่ าํ งาน

ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน

โรงพยาบาลนครพิงค์

นพ.ชาญชัย พจมานวิพธุ

โรงพยาบาลนครพิงค์

น.ส.สุชีรา ณ เชียงใหม่

นายประสิทธิ์ เกตุอินทร์

โรงพยาบาลลําพูน

นพ.สุธติ คุณประดิษฐ์
นพ.กรินทร์ ภัคดี

โรงพยาบาลลําปาง

นางพรพรรณ์ วีรัศวิน

โรงพยาบาลพะเยา

พญ.กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์

น.ส.ดวงใจ ยาสุวรรณ

โรงพยาบาลเชียงคํา

นพ.ประพัฒน์ ธรรมศร

นายวุฒฉิ ัตร วงศ์ใหญ่

โรงพยาบาลแพร่

นางสาวปิยธิดา พิชัย
นางสาวเนตรชนก สมใจ

โรงพยาบาลน่าน

นพ.สุทธิชัย เชื้อสุวรรณ

นพ.ประพันธ์ ชนม์ยืน

2

เขตสุขภาพที่ ๒

นางนภาพันธุ์ สมศรี

CHRO

พญ.ภาวินี เอี่ยมจันทน์

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

น.ส.รวิสรา คํายันต์

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

นางจุตพิ ร อภิสิทธิศ์ ักดิ์

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

นางกนกวรรณ กลับสุข

เบอร์โทร
มือถือ 081-5959-209
โทรศัพท์ 053-999-200 ต่อ 2223
มือถือ 089-8522-613
โทรศัพท์ 053-999-200 ต่อ 3314
โทรสาร 053-999-200 ต่อ 3314
มือถือ 089-4315-025
โทรศัพท์ 053-999-200 ต่อ 3314
โทรสาร 053-999-200 ต่อ 3314
มือถือ081-9989282
โทรศัพท์053-569-100
มือถือ089-261-9696
โทรศัพท์053-569-100 ต่อ 6155
มือถือ081-992-8578
โทรศัพท์054- 237- 400 ต่อ 1229
มือถือ 081-724-4237
โทรศัพท์ 054-409-300
โทรสาร 054-409-330
มือถือ 085-616-8505
โทรศัพท์ 054-409-300
โทรสาร 054-409-330
มือถือ 081-473-6268
โทรศัพท์ 054-409-073
โทรสาร 054-416-615
มือถือ 085-711-6816
โทรศัพท์ 054-409-073
โทรสาร 054-416-615
มือถือ 0946414287
โทรศัพท์ 054- 533-500
มือถือ 065-5395531
โทรศัพท์ 054- 533-500
มือถือ 08 1-890- 1121
โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๑๐-๑๙๐
โทรสาร ๐๕๔-๗๑๐-๐๑๕
มือถือ 081-287-4377
โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๑๐-๑๙๐
โทรสาร ๐5๔-๗๑๐-๐๑๕
มือถือ 091-842-6324
โทรศัพท์ 055- 248- 658
โทรสาร 055- 248- 658
มือถือ 095-642-6252
โทรศัพท์ 055-611-701-2 ต่อ 2301
โทรสาร 055-613-455
มือถือ 086-207-0798
โทรศัพท์ 056 -711-010 ต่อ 129
โทรสาร 056 -711-299
มือถือ 081-724-9103
โทรศัพท์ 055 411439 ต่อ 204,316
โทรสาร 055- 411-848
มือถือ 089-639-2473
โทรศัพท์ 055-610-068
โทรสาร 055-610-068

E-mail
axus2012xe@gmail.com

prasitnim2522@gmail.com

karinpacdi@gmail.com
weerasawin@gmail.com
fon_ent@yahoo.com

P_pan99@hotmail.com

hr_ckh@hotmail.com

hr_ckh@hotmail.com

piyatida.pichai@hotmail.com
netchanokfai@gmail.com
suttichai2510@gmail.com

prapan2797@yahoo.com

Healthr2@gmail.com
chro@rh2.go.th
pawinee64@gmail.com

Ghost.nit@hotmail.com

jutipronma@hotmail.com

personal_stk@hotmail.com
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5

ทีท่ าํ งาน

ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์
นางนวลน้อย เพชรบัว
น้องชะเอม
นางสาวโชติกา ธรรมบัวทอง

มือถือ 081-887-7184
มือถือ 089- 640-2742
มือถือ 0918426324
มือถือ089-993 9223
โทรศัพท์ 056-224426

นางสาวจรรยวรรธน์ ภูห่ ริ ัญ

มือถือ062-310 4038
โทรศัพท์056-224426

สสจ.นครสวรรค์

นางสาวปภาวริณ ศิริธนะ

มือถือ088-293 5361
โทรศัพท์056-232001-6 ต่อ 109

สสจ.ชัยนาท

นางสาววิรินทร์ธร อินทร์รองพล

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สนง.เขตสุขภาพที่ 3

มือถือ090-293 8723
โทรศัพท์056-405517
สสจ.พิจิตร
นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
มือถือ087-731 2079
โทรศัพท์056-990 354
สสจ.กําแพงเพชร
นายฐนัตถ์ พันธ์มี
มือถือ089-706 9344
โทรศัพท์055-705199
สสจ.อุทยั ธานี
นางสาวสุภารัตน์ วงษ์ยศ
มือถือ096-885 0866
โทรศัพท์056-511-565
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
นส.สุนิศา ทิมปราง
มือถือ095-641 8819
โทรศัพท์056-219861
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
นางสาวกังสดาล กาญจนสินไชย มือถือ094-816 4666
โทรศัพท์056-411 055
โรงพยาบาลพิจิตร
นางมุกดา เขียวอุส่าห์
มือถือ081-972 5099
โทรศัพท์056-611 230
โรงพยาบาลกําแพงเพชร
นางรัชนีกร มะวงศ์ษา
มือถือ081-953 2647
โทรศัพท์055-022000
โรงพยาบาลอุทยั ธานี
นายอนุ กุลบุตร
มือถือ081-962 3414
โทรศัพท์056-570 168
เขตสุขภาพที่ 4
มือถือ 089-8011536
นายสัญญา มาศิริ
โทรศัพท์ 036- 316- 555 ต่อ 3112
โทรสาร 036- 221- 624
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นส.ศิวิไล ปุริสังฆห์
มือถือ 081-780-9955
นายสุชาติ แย้มพงษ์
มือถือ 081-779-5247
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ี
นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกียรติ
มือถือ 089-903-9245
นางนายิกา ใจดี
มือถือ 086-394-0647
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
นางพรศิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา มือถือ 086-314-6018
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
โทร. 037-386-390 ต่อ 217
โทรสาร 037-386-392
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
นายสัญญา มาศิริ
มือถือ 089-801-1536
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
น.ส.วัฒนา ทองสร้อย
มือถือ 084-114-6117
โทรศัพท์ 035-611-222 ต่อ 122
โทรสาร 035-612-432
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
นางกนกพร สายสุวรรณนที
โทร. 081-838-7525
นางนิตยา ภาคมาลี
มือถือ 089-801-6175
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
เขตสุขภาพที่ 5
มือถือ090 9875588
มัลลิกา ไอยราพัฒนา
น.ส.สุภทั รา เฉลิมเกียรติ
มือถือ 095-365-0391
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
นายฐิตนิ ันท์ ทองคํา
มือถือ 087-151-1730
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
น.ส.สาธิมน ศิริสมบูรณ์เวช
มือถือ 081-191-8282
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นางจิรพรรณ แซ่โค้ว
มือถือ 097-251-4998
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
น.ส.ณชญาภา สินธนาเลิศ
มือถือ 085-170-4017
นางธนินทร์รัตน์ แกล้วเกษตรกรณ์ มือถือ 080-526-6987
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม พ.จ.อ.ณภัทร สุวรรณนาคี
มือถือ 098-268-8658
napat2013@gmail.com

E-mail
dr.tui@hotmail.com

nuannoi3333@gmail.com
Ket3chro@hotmail.com

person_nswo@hotmail.com

psn.ssj@gmail.com
phichitperson@gmail.com
kpho_person@hotmail.com
suparat0311@windowslive.com
sara.123naja@gmail.com
person_chainat@hotmail.com
mukda1309@hotmail.com
a_mawongsa@yahoo.com
uth2547@yahoo.com
s_masiri@hotmail.com และ

rhsoffice4.chro@gmail.com
sivilai@hotmail.com
yaempong.s@gmail.com
teemourer@gmail.com
nayigajum@hotmail.co.th
pornsiri _ 2515@ yahoo.com

s_masiri@hotmail.com
nuna_isc@hotmail.com

hrdnon33@gmail.com
nittaya_is@hotmail.com
mallika_ij@yahoo.com
region5chro@gmail.com
aum75202@gmail.com
satimon.s@hotmail.com
kan.pis12@gmail.com
r.natthii@gmail.com
Ninrap_08@hotmail.com
napat2013@gmail.com
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สุขภาพ
5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6 สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๖
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
7 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 7
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 7
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรพยาบาลกาฬสินธุ์
โรพยาบาลร้อยเอ็ด
โรพยาบาลมหาสารคาม
8
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 8
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
สํานักงานสาธสารณสุขจังหวัดนครพนม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
โรงพยาบาลบึงกาฬ
โรงพยาบาลหนองคาย
โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลนครพนม
โรงพยาบาลสกลนคร
9

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 9
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลปากช่องนานา
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลนางรอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลปราสาท

ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
นางเยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
นางรัชนี ศรีชาติ
นางจันทณา วังคะออม
นางสาวขนิษฐา ม่วงวงษ์
นางสาวกฤตภัค ธรรมเกษร
นายทิวา แสงเพชร
น.ส.พรสินี ประดลชอบ
นางณัฐภรณ์ มลิจาร
นางผ่องศรี รําจวน
นางเบญจมาศ ชลอศรีทอง
นางวลัยพรรณ สัมฤทธิว์ ัชฌาสัย
นางสาลินี ไวยนนท์
นางสาวกุมาวดี บุญญรัตน์
นางวรรณภา นิตมิ งคลชัย
นายบวร จอมพรรษา
นางพิจิตรา อินอุ่นโชติ
นางภารดี ขีดขั้น
พญ.จารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์
นพ.ธนากร จิรชวาลา
นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล
นางภัสธิยะกุล ชาวกะมุด
นางสาวอรอุมา ประทุมทอง
นายไชยรัตน์ รังษา
นางสุชีลา อุมรวรรณ
นางสาวบัวสาย สมสาร์
นางขัตยิ า แก้วสมบัติ
นางจิตติพร ดิษฐสร้อย
นางสาวสุจิตรา เลนีย์
นางสาวนันทิชา แก้วตา
นายพิชัย สุขสบาย
นางนิตยา พันธ์งาม
นางสาวฤทัย บัวหลวง
นายผาลี พรมโคตร
นางสาวจันทิรา หอมวิจิตรกุล
นางรามัย สูตรสวรรณ
นางพัชรินทร์ เลิศไธสงค์
นางสุธญ
ั ญา พรหมเอี่ยม
นางสาวพรทิพย์ จันทโชติ
นางภัทริกา ศิริเพชร
นางมารศรี เตชเจริญศรี
นางสาวณัฐฑิณี นภัทรธีรโชติ
นางสาวธนัชชญาน์ ดวงกระโทก
นางสาวรัตนา สว่างวัฒนกิจ
นางสาวจิ
ยอดวงษ์
นางจุฑาทิรพาพร
ย์ พฤฒิ
จิระวงศ์
กรรมการและเลขานุการ CHRO
นางสาวชนม์นิภา แป้นทอง
นางพัชรี ยิ้มรัตนบวร
นางสาวสุภาพร ประนมรัมย์
นางกาญจนา ใจองอาจ
นางอุษณีย์ สุขนิตย์
นางพิกลุ แก้ว สายรัตน์

เบอร์โทร
มือถือ 087-510-3597
มือถือ 089-546-1783
081-7814056
085-2755799
099-7456917
096-8764068
061-552689
082-2195599
086-3046876
089-2453515
091-9909224
089-703-5269
088-548-2260
091-861-7137
084-278-0007
087-099-4319
081-729-3903
081-871-8078
081-871-7370
081-661-4658
081-7393643
080-1818375
086-4454453
081-0546045
081-2606111
084-4288819
083-4151965
095-7641733
083-6678937
093-4466178
081-7087793
081-9544041
086-2383757
081-3808657
089-419-9939
089-6185666
มือถือ 087-878-0276
มือถือ 086-243-3367
มือถือ 081-282-0844
มือถือ 081-068-0675
มือถือ 092-354-1932
มือถือ 095-258-4520
มือถือ 088-459-4935
มือถือ 086-582-7587
มือถือ 089-428-0575
มือถือ 080-4800-442
มือถือ 089-722-8756
มือถือ 080-698-8368
มือถือ 089-626-4195
มือถือ 095-194-1656
มือถือ 081-725-9399

E-mail
Yawarat4208@hotmail.com
T_tumr@hotmail.com
chro.region6@hotmail.com

hrdchonburi@gmail.com
prrayonghealth@gmail.com

chrochan2017@gmail.com
Nu_NEE 2503@hotmail.com
j_nat09@hotmail.com
phongsri1988@gmail.com
m05-ben@hotmail.com
hrm.spko@moph.mail.go.th
salineevai@gmail.com

Grape.bio.kku19@gmail.com
n.wannapa2013@gmail.com
boworn07@hotmail.com
picitra_pu@hotmail.com
natpanpat@gmail.com
mama_took@hotmail.com
thanaortho@hotmail.com
dr.wee-sri@hotmail.com
R8waychro@gmail.com
R8waychro@gmail.com
1669gogogo@gmail.com
greatee@hotmail.co.th
bsomsar@hotmail.com
kuttiya77@gmail.com
jitnk127@gmail.com
Sujitra13579@gmail.com
nunticha.kk@gmail.com
pichaisb@hotmail.com
punngam1962@hotmail.com
kungkington@gmail.com
phaleeprom2504@gmail.com
janthira1817@gmail.com
bee_no.1@hotmail.com
pokky_1642@yahoo.com
hr_ket9@hotmail.com

hrdkorat@gmail.com
marasri09@gmail.com
nutt_ohiyo@hotmail.com
hrdhospital2@gmail.com
ratana504@gmail.com
jira307@gmail.com
jttpru@hotmail.com
chonnipa1704@gmail.com
peeae25@hotmail.co.th
onno_789@hotmail.com
ausanee2505@gmail.com
pikoolgeaw_sai@hotmail.com

5
เขต
ทีท่ าํ งาน
สุขภาพ
10 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 10

ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
นายกิตติพศ ดําบรรพ์
นางสาวพลอยชมพู สายแก้ว

11

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวพัชรา หงษ์สุวรรณ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

นางศรินรัตน์ บัวงาม

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ

นางณัฐทฌาย์ จรรยา
นางสาวรุง่ สวรรค์ วันคํา

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
เขตสุขภาพที่ 11

ดร.ทรงรักษ์ แอนดราดา
นางสาววนิดา พิทยากุลพงค์

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
โรงพยาบาลกระบี่

โรงพยาบาลตะกั่วป่า

โรงพยาบาลพังงา

โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เบอร์โทร
มือถือ081- 3603613
โทรศัพท์ 045 435134
มือถือ094 1237905
โทรศัพท์ 045 435133
มือถือ0983 1435501
โทรศัพท์ 045 262 692
มือถือ08 1282 6418
โทรศัพท์ 0 4561 6040 ต่อ 108
มือถือ098 8318068
มือถือ091 3497663

มือถือ090 2868778
มือถือ 089-288-9276
โทรศัพท์ 077-284-107
โทรสาร 077-288-032
นายแพทย์สุวิชา ศฤงคารพูนเพิม่ มือถือ 083-104-2555
นางฟ้าลิขิต นิลรักษ์
มือถือ 088-757-3025
โทรศัพท์ 076-481-726 ต่อ 226
โทรสาร 076-481-724
นางพรศรี แสงวิรุฬห์
มือถือ 081-854-7360
โทรศัพท์ 075-611-012-3 ต่อ 131
โทรสาร 075-612-971
นางพิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์
มือถือ 088-7525-789
โทรศัพท์ 077-511-040 ต่อ 409
โทรสาร 077-511-996
นางสาวอรสา แซ่ตนั
มือถือ 089-972-8355
โทรศัพท์ 076-211-330
โทรสาร 076 222915
นางรัตกิ าร สวนดอก
มือถือ 088-751-2784
โทรศัพท์ 075-343-409-10 ต่อ 323
นางจินตนา ชัยยศ
มือถือ 087- 882-1770
โทรศัพท์ 077- 272-784
โทรสาร 077- 281-263
นางเพ็ญนภา แซ่ขอ
มือถือ 084-328-7497
โทรศัพท์ 077-811-583 ต่อ 1902
นางสุธาสินี ถิระพร
มือถือ 089-723-0500
นางสาวพิชญ์ชิชา ภูริโภคชัยรัตน์ มือถือ 084-745-9459
โทรศัพท์ 075-626-700 ต่อ 1057
โทรสาร 075-623-732
นางสาวสุวรรณา เหมวิเศษ
มือถือ 061-167-4337 ต่อ 1007
โทรศัพท์ 076- 584-250
โทรสาร 076- 584-298
นางสาวพรพนา บุญรอด
มือถือ 089-196-0569
โทรศัพท์ 076-411616 ต่อ 2107
โทรสาร 076-411-647
นางสุจิตรา นาคหกวิ
มือถือ 087-2728497
โทรศัพท์ 077-505941
โทรสาร 077-505941
นางสาวบุญมา ติว้ สกุล
มือถือ 081-979 -6239
โทรศัพท์ 076-361-234
โทรสาร 076-361-333

E-mail
rachavee.d@gmail.com

pookie_ploy@hotmail.com
CHROKET10@gmail.com
hrdubon@gmail.com
b.sarinrat@gmail.com
nattjuly@gmail.com
rungsawan2532@gmail.com
songrukd@gmail.com
naampetja@gmail.com

thaihospital@hotmail.com
fha_mum@hotmail.com

ponsri_sangwiroon@hotmail.com

orasa.mba45@gmail.com

aeme_cu@hotmail.com
icemutu@gmail.com

patsap.ranong@gmail.com
yingsuthayaya@gmail.com
yoau_yoau@hotmail.com

ying7403@gmail.com

duck82000@hotmail.com

sujit-n@hotmail.com

boonmatk@hotmail.com
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ทีท่ าํ งาน
โรงพยาบาลระนอง

ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
นายวิเชษฐ์ ปิตเิ กื้อกูล

นายชาคร วิภาดาวุฒกิ ลุ

นางสาวสุมา แดงตัน๋

12

เบอร์โทร
มือถือ 081-892- 8176
โทรศัพท์ 077-812-630 - 3
โทรสาร 077-823- 267
มือถือ 095-036- 5822
โทรศัพท์ 077-81 2-630 - 3
โทรสาร 077-823- 267
มือถือ 089-176 -9352
โทรศัพท์ 077-81 2-630 - 3
โทรสาร 077-823- 267
มือถือ 086- 476-5152
โทรศัพท์ 077- 915-600
มือถือ 087- 268- 6852
มือถือ 091 -579-3929

E-mail

chakorn49@gmail.com

amen_tangme@hotmail.com

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นส.สุนิสา ปราบนคร

โรงพยาบาลเกาะสมุย

นางปราณี เพ็งสุวรรณ
นางสาวรัชนก หนูสีแก้ว

เขตสุขภาพที่ 12
สสจ.ตรัง
รพ.ตรัง
สสจ.พัทลุง
รพ.พัทลุง
สสจ.สตูล
รพ.สตูล
สสจ.สงขลา
รพ.สงขลา
รพ.หาดใหญ่
สสจ.ปัตตานี
รพ.ปัตตานี
สสจ.ยะลา

นส.ปรียา บุญสม
นางจริยา สุทธินนท์
นางจันทนา ไพรรุง่ เรือง
นางจุฑารัตน์ ไพชํานาญ
นางสุภา มุสิกกุล
นายสิทธิชัย ทวีผล
นางอุบลรัตน์ โยมเมือง
นางนฤมล บุญทอง
นางวาสนา จึงตระกูล
นางสุจิราภร โชติพรพันธ์
นางอรสา พรหมสุข
นางขนิษฐา กุกทุ ะพันธ์
นส.ใหม่ ปุยพรหม

มือถือ 081-5400858
มือถือ 089-7272184
มือถือ 089-7272841
มือถือ 086-2953366
มือถือ 086-0737427
มือถือ 089-7359728
มือถือ 098-9596196

hahatyai@gmail.com

มือถือ 081-9595540
มือถือ 081-2767641
มือถือ 081-9630981
มือถือ 089-1039941
มือถือ 086-9596731
มือถือ 098-9946905

hrd_sk@hotmail.com
wasanatan@hotmail.com
sujira.nurse@gmail.com
january.promsuk@gmaail.com
kanittak086@gmail.com

สสจ.ยะลา

นส.ผนิตา ดุษณี

มือถือ 087-5659728

j.person2010@gmail.com

รพ.ยะลา
รพ.เบตง
สสจ.นราธิวาส
รพ.นราธิวาส

นส.พุทธมาศ คงปราบ
นส.พรทิพย์ ชุมทอง
นางฐิตาภรณ์ เดชะปิยะมิตร
นางทัดเดือน ภาวสุทธิไพศิฐ

มือถือ 082-8091720
มือถือ 089-2939091
มือถือ 080-0376426
มือถือ 081-9698547

pk.ae2607@gmail.com
pia_0016@hotmail.com
hr_nara@hotmail.com
tadduean.p@gmail.com

มือถือ 089-4643808
โทรศัพท์ 025901941

niratchara_tun@hotmail.com

รพ.สุไหงโกลก
นายวันมาฮาเดร์ อาแด
สํานักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิม่ เพือ่ นส.นิรชั รา ด่านสวัสดิ์
ชาวชนบท

sp456195@gmail.com
pranee_samui@hotmail.com
prae5494.041-1044@hotmail.com
jariya_sut@hotmail.com
prairungrueng@gmail.com
ponpan2508@gmail.com
supar_mus@hotmail.com
sitavee@gmail.com
ubonratyommuang@gmail.com

wanmahade@gmail.com

