
ทะเบยีนรายช่ือผูป้ระสานงาน  หน่วยประสานงานศนูยข้์อมลูข่าวสารของราชการ  กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ ปี 2560 
 

ส านัก/กอง/กลุ่ม/ศนูย ์ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศพัท์ แฟกซ์ อีเมล ์
ส ำนกับรหิำร นำงอมรรตัน์  ทวกุีล 

นำงสำวภมีสนีิ  รนิสำย 
นำยพรเทพ  งำมเลศิ 

นกัวชิำกำรคอมพวิเตอรช์ ำนำญกำร 
เจำ้พนกังำนธุรกำรปฏบิตังิำน 
พนกังำนธุรกำร 

081-4218609 
062-6649714 
086-4070094 

 athveekul@gmail.com 
bung_lampang@hotmail.com 
pronthep@outlook.com 

กองสนบัสนุนบรกิำรสขุภำพภำคประชำชน นำยชนินทร ์ ห่ำนตระกูล นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร ์ 092-2583751 02-1495645 monkiiee@gmail.com 
ส ำนกัสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรค
ศลิปะ 

นำยอุดร  อมรไทยสนุทร นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร ์ 02-1937000 ต่อ 18415 02-1495361 mrdit@hotmai.com 

กองแบบแผน นำยพงศพ์นัธุ ์ จวิสุวรรณ วศิวกรโยธำช ำนำญกำร 086-6208789 02-1495602 Ambrosiamthai@gmail.com 
กองวศิวกรรมกำรแพทย ์ นำงสำวพชัร ี บุตรด ี นกัจดักำรงำนทัว่ไป    
กองสขุศกึษำ นำยภรำดำ  จนัทรท์พิย์ นกัวชิำกำรโสตทศันศกึษำปฏบิตักิำร 086-3674643 - Parada1127@gmail.com 

กองสขุภำพระหวำ่งประเทศ น.ส.ธนิมำ  สงัขส์วุรรณ์ 
น.ส.กรวรรณ โสภ ี

นกัวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำร 
นกัวชิำกำรพสัดุ 

02-1937000 ต่อ 18421 
02-1937000 ต่อ 18401 

02-149-5630 
 

Thanima.hss@gmail.com 
Kon_20091@hotmil.com 

กลุ่มพฒันำระบบบรหิำร นำยทศพล  คลำ้ยข ำ นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน 02-1937010 
ภำยใน 18325 

- Tossaphon.k@hss.mail.go.th 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน นำงณฐัณิชำ  กลมัพสตุ นกัวชิำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร
พเิศษ 

088-0914748 - nkalumpasut@gmail.com 

กลุ่มแผนงำน นำยสพุจน์  สวำ่งด ี นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร ์ ภำยใน 18816 02-1495651 Exper.hss@gmail.com 
กลุ่มคลงั น.ส.ฐติยิำพร  รตัน์ปิยสกุล เจำ้พนกังำนธุรกำรช ำนำญงำน 099-4522445 

02-1937046 
02-1937000 ต่อ 18736 

- Tudma2015@hotmail.com 

กลุ่มบรหิำรทรพัยำกรบุคคล น.ส.นฤมล  ดวงสุวรรณ นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน 02-21937019 
ภำยใน 18702 

- nammoncat@gmail.com 

กองกฎหมำย นำงจนัฑนำจนิดำถำวรกจิ นกันิตกิรช ำนำญกำรพเิศษ 02-1937000 ต่อ 18826 02-1495652 Chantana.c2@gmail.com 
เขต 1 (เชยีงใหม)่ น.ส.รชักร  สนธภิูมำศ นกัจดักำรงำนทัว่ไป 089-9984404  Friend_season2@hotmail.com 
เขต 2 (พษิณุโลก) นำยศรตุ  มว่งศริ ิ นกัวชิำคอมพวิเตอร ์ 081-3116612 

056-222375 
056-222384 Anan-2511@hotmail.com 

เขต 3 (นครสวรรค)์ นำยทรงยศ  ศรทีองคง นำยช่ำงเทคนิคอำวโุส 093-130-1755 056-221984 NASMEC@gmail.com 
เขต 4 (นนทบุร)ี นำงสำววรรณภำ  สอน

จนัทร ์
นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร ์ 02-149-5614ต่อ 203 02-149-5613 wannapasornchan@gmail.com 
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ส านัก/กอง/กลุม่/ศนูย ์ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศพัท ์ แฟกซ ์ อีเมล ์

เขต 5 (รำชบุร)ี นำยสมยศ  หลวงผำด นำยช่ำงเทคนิคช ำนำญงำน 081-9888151 032321863 somluang@gmail.com 
เขต 6 (ชลบุร)ี นำยทศพงษ ์ ตรเีนตร นำยช่ำงไฟฟ้ำช ำนำญงำน 083-0262802 03-846-725 totrinate@hotmail.com 
เขต 7 (ขอนแก่น) นำยถวลิ  เลกิชยัภูม ิ นกัวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำร 08-13693000 04-3247-045 thawinha@gmail.go.th 
เขต 8 (อุดรธำนี) นำงสำวประภำพร  ด ำขนุทด นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร ์ 088-2494203 043-221-679 5561110072@Stu.neu.ac.th 
เขต 9 (นครรำชสมีำ) นำยนตัถะวฒุ ิ ภริมยไ์ทย 

นำงสำวภสัรตัน์  สนิปรุ 
นำยสมยศ บุรรีกัษ์ 

ผูอ้ ำนวยกำรฯ 
เจำ้พนกังำนธุรกำรช ำนำญงำน 
นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร ์

081-8955723 
0868746689 
062-1358275 

044-212692 natwutp@gmail.com 
mena-kr@hotmail.com 
somyotbu@gmail.com 

เขต 10 (อุบลรำชธำนี) นำยภูวนำถ  โสพฒัน์ นำยชำ่งไฟฟ้ำปฏบิตังิำน 082-8699587 
045-255-259 

045-246004 Phu-wanart@hotmail.com 

เขต 11 (จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี) นำยธนำ  ศกัดิส์ปุรชีำ นกัวชิำกำรเผยแพร่ 081-0902255 075-446-291 Auikorn@hotmail.com 
เขต 12 (สงขลำ) นำยชวลติ  ด ำเรอืงศร ี

 
นำยช่ำงเทคนิคอำวโุส 074-336087 

081-8970027 
074336088 Center7@hss.moph.go.th 

Chawalit.d@hss.moph.go.th 
กองสถำนประกอบกำรเพื่อสขุภำพ นำงปภภิำกร  สวุรรณกำศ นกัวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำร 085-7257818  Radiaqqss@hotmail.com 

กลุ่มอ ำนวยกำร      

กลุ่มประชำสมัพนัธ ์      

กลุ่มเทคโนโลยสีำรสนเทศ นำยชนิโชต ิพลนำคู นกัวเิครำะหน์โยบำยและแผนปฏบิตักิำร 18208   
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