
รายนามผูแทนติดตอ ระดับชุมชน 

จังหวัด หนวยงาน ชื่อ-นาสกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท E-mail 

กาฬสินธุ เทศบาลตําบลนาทัน นางนงลัก  ไชยสุข เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 086-4557608 luk.Tee@hotmail.ocm 

เทศบาลตําบลนาทัน นายสราวุธ  สมสวย ผช.จนท.พัฒนาชุมชน 087-9555052   

เทศบาลตําบลบึงวิชัย นางหัทยา  ญาณสิทธิ์ นักบริหารงานสาธารณสุข 089-9424047   

เทศบาลตําบลรองคํา นางพรรณ ี คําภักด ี พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 081-5704155   

เทศบาลตําบลภูสิงห นายสมพงษ  แกวมาลุน นักพัฒนาชุมชน 081-0501671 peping2009@hotmail.com 

เทศบาลตําบลกุดจิก นางธนาภรณ  วงคพินพสอน พนักงานจางงานสาธารณสุข 080-7567386 rodmal_numal@hotmail.com 

เทศบาลตําบลนาขาม นายพงสวัสดิ ์ แสงเพชร เจาหนาที่กองสาธารณสุข 086-9005239   

เทศบาลตําบลนาขาม นางสาวปูริดา  มองเพชร ผูชวยนักวิชาการสิ่งแวดลอม 081-9140248   

เทศบาลตําบลอิตื้อ นายภุชงค  ภูชมศรี ผูชวยนักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 043-801085 Puchong_aaa_@hotmail.com 

เทศบาลตําบลคําบง นางบุญยานุช  คําอาจ นักพัฒนาชุมชน 086-0867221   

เทศบาลตําบลคําบง นางสุมิตรา  พลเยี่ยม ผูชวยนักพัฒนาชุมชน     

เทศบาลตําบลนามน นายสถาพร  แกวคํา นักพัฒนาชุมชน 5 086-2315861   

เทศบาลตําบลกุดสิม นายวิชัย  กวางสวาสดิ์ นายกเทศมนตรีตําบลกุดสิม 043-859087   

เทศบาลเมืองบัวขาว นายสิทธิกร  อุทรังษ นักวิชาการสุขาภิบาล 084-5131808   

เทศบาลตําบลคําเหมือดแกว   นางพานิชย      แสงโนราช นักพัฒนาชุมชน 087-8623350 panichs1@gmail.com 

เทศบาลตําบลกุดหวา นายแสนชยั  ศรีแนน นักบริหารงานสาธารณสุข 6 087-2197671   



จังหวัด หนวยงาน ชื่อ-นาสกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท E-mail 

เทศบาลตําบลโนนน้ําเกลี้ยง นางสาวกุลรัตน  คําโสภา นักพัฒนาชุมชน 087-9006880 titleku60@hotmail.com 

เทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา นางสาวพัชรินทร  นาสมยนต นักพัฒนาชุมชน 084-4976258 Patcharin1121@hotmail.com 

เทศบาลตําบลจุมจัง นายปยะ  กุไรรัตน นักพัฒนาชุมชน 082-8353574 kurairat16@gmail.com 

เทศบาลตําบลยางตลาด นางธิดารัตน  ภูสอดเงิน นักพัฒนาชุมชน 087-7759430 thidarat-25@hotmail.com 

เทศบาลตําบลสมเด็จ นายอภิชาต ิ ตั้งปรัชญากูล นักบริหารงานสาธารณสุข 7 083-6630683 apc2513@yahoo.com 

เทศบาลตําบลโคกศรี นางสุวลี  ศิริธรรมจักร นักพัฒนาชุมชน 043-835430 took_1720@hotmail.com 

เทศบาลตําบลเขาพระนอน นางสาวฐาปนยี  ภูปุย นักพัฒนาชุมชน 086-2309923 narin_na30@hotmail.co.th 

เทศบาลตําบลเขาพระนอน นางอิงอร  คุมคง นักพัฒนาชุมชน 087-8608872   

เทศบาลตําบลเขาพระนอน นายสังวาล  เมืองโคตร หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลเขาพระนอน 081-7994480 tear_2511@hotmail.com 

เศบาลตําบลกลางหมื่น นางสาวไพจิตร  ศรีขันธ นักพัฒนาชุมชน 087-8579271   

เทศบาลตําบลโนนบุรี นายณรงค ขูรูรักษ ผอ.กองสวัสดิการฯ 080-7450100   

เทศบาลตําบลหวยโพธิ์ นายนยิม  วิชัยโย ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 080-7536677 Niyom999@windowslive.com 

เทศบาลตําบลหวยโพธิ์ นางสาวสุดารตัน  บุญธรรม ผูชวยสงเสริมสุขภาพ 089-5724299 kosumpe_koy@hotmail.com 

เทศบาลตําบลยางตลาด นางสาววนัเพญ็  สุโพธิ์ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 083-2863386 water_sweet@live.com 

เทศบาลตําบลเหนือ นางสาวศศิธร  สิริวัช เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 081-1178752 zasithorn@hotmail.com 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ร.ต.อ.หญิงสิริวิภา  เหลาศรีรักษ พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 วช 089-9948577 siriwipa_s@hotmail.com 

รพ.สต.บานหวยยางดง นางรัญชนา  ผาวิจันทร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 080-7630205 k.thawarut@yahoo.com 

กาฬสินธุ 



จังหวัด หนวยงาน ชื่อ-นาสกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท E-mail 

รพ.สต.โนนฟองแกว นางบานเย็น  ภาคทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 082-8558711 banyen_pt20011@hotmail.com 

รพ.สต.นาคู นางบัวลอง  เนานวน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 080-3171664 bualongsumo@gmail.com 

รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ นางวิชชุดา  เพียรประสม พยาบาลวิชาชีพ 081-0513112 Killing_power@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาฬสินธุ 



จังหวัด หนวยงาน ชื่อ-นาสกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท E-mail 

ขอนแกน เทสบาลตําบลโคกสําราญ นายประชนั  สุวรรณโค นักพัฒนาชุมชน 089-2750858 anon18-18@hotmail.com 

เทศบาลตําบลชนบท นางสาวเยาวลกัษณ  สมบัติทิพย เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 089-9133979   

เทศบาลตําบลโนนศิลา นางธิดา  ภัทรพันธุชัย ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 081-7686784 mommild@hotmail.com 

เทศบาลตําบลในเมือง อ.บานไผ นางสาวทรรวรีก  ศิลาจะโปะ นักพัฒนาชุมชน 043-473549 tanwaree_pongpang@hotmail.com 

เทศบาลตําบลวังชัย นางจุลียพร  จันทรด ี พยาบาลวิชาชีพ 089-2368671 Poo_jandee@hotmail.com 

เทศบาลตําบลโนนทอง นายนิพฐิพนธ  ฤกษรุจิพิมล รองปลัดเทศบาลตําบลโนนทอง 043-425103    

เทศบาลตําบลหนองโน นายหทยัเทพ  ภูหองเพชร ปลัดเทศบาลตําบลหนองโน 083-3446979 theponline555@gmail.com 

เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ นางสาวเตือนใจ  คําสุข เจาหนาที่พัฒนาชุมชน 043-358028 boomdada21@yahoo.com 

เทศบาลตําบลน้ําพอง นางจิรภัทร  พูนศิริวณิชย รองปลัดเทศบาล 083-1504626   

เทศบาลตําบลหวยยาง นายศิรินคร  มาตรา เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 085-6424985 Joy-0250@hotmail.com 

เทศบาลตําบลหนองโก นางจุฬารัตน  พันธุระ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 081-0611420 kokokk40@hotmail.com 

เทศบาลตําบลนาขา นางสาวพัชญสิตา  วัฒนสิริพรชัย นักพัฒนาชุมชน 089-2748822   

เทศบาลตําบลหนองเรือ นางสาวพรธิชา  สะทานบัว พยาบาลวิชาชีพ 7 วช 080-1777469 Nong.pon.s@hotmail.com 

เทศบาลตําบลโพธิ์ชัย นางสาววภิาดา  ทองดี ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข   tongdee_w@hotmail.com 

เทศบาลตําบลโนนทอน นายสุริยา  พิมพตา เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 087-3876582 Suriya.prodo@hotmail.com 

เทศบาลตําบลเปอยนอย นายวีรวัฒน  สิริลักขณาภรณ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 087-7234553 WERA_SILI@yahoo.com 

เทศบาลตําบลโนนฆอง นายกมล  เบาวัน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนฆอง 083-2914868 KAMOL2502@hotmail.com 



จังหวัด หนวยงาน ชื่อ-นาสกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท E-mail 

เทศบาลตําบลบานโคก นางบุษญา  สุริโย เจาพนักงานธุรการ 087-2192947   

เทศบาลตําบลมัญจาคีรี นายนิรุส  มะหิพันธุ เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 ว 084-4286692 NIRUS_m@hotmail.com 

เทศบาลตําบลกานเหลือง นายเพชร  โพสาราช หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลกานเหลือง 043-21075 KKUKPOSARAT@hotmail.com 

เทศบาลตําบลวังสวรรค นางสาวรววีรรณ สีดาเคน เจาพนักงานธุรการ 086-2302109 Rung_MKLOCAL@hotmail.com 

เทศบาลตําบลหนองตูม นางจิระกุล  พงษโคกสี นักพัฒนาชุมชน 087-2141396   

เทศบาลตําบลบานทุม นางจุลณ ี จันทรสุวงศ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 081-2606365   

เทศบาลตําบลเมืองเกา นางยภุาพร  มวงนิล พยาบาลวิชาชีพ 7 081-9751197   

เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน นายการันยภาส  สีปอม นักพัฒนาชุมชน 087-4449021 Jong171@hotmail.com 

เทศบาลตําบลบานฝาง นางสาวณฐัฐญิา  โคตรบุรี เจาพนักงานธุรการ 081-9542044 Nuttiya_kh@hotmail.com 

เทศบาลตําบลกุดน้ําใส นางชลฤดี  เหมือนรักษา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 081-0565686 Chonsai666@hotmail.co.th 

เทศบาลตําบลนาคํา นายถนัด  ดีสรอย เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 081-1836655 t_acto@hotmail.com 

เทศบาลตําบลโนนฆอง นางสมปอง  เสนา พยาบาลวิชาชีพ 080-4068540   

เทศบาลเมืองบานไผ นางสาวดาวรรณ  ภูเหิน หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 086-9769662 dawan_poo@yahoo.com 

เทศบาลเมืองพล นายวสันต  บุญหลา ผอ.กองสาธารณสุขฯ 083-3620918 waboonla@hotmail.com 

เทศบาลนครขอนแกน นางวิลาสิน ี สมานชาต ิ หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพ 081-7399279 popperpy@hotmail.com 

รพ.สต.สาวะถี นายจรินทร  พินนอก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 089-6203669   

รพ.สต.บานหัน นางสาวพัชราภรณ  โพธิ์งาม พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 043-281133 nonsila105@yahoo.com 

ขอนแกน 



จังหวัด หนวยงาน ชื่อ-นาสกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท E-mail 

รพ.สต.บานโคก นางสาวศิรินุช  ยางปอม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 043-217250 nakum2552@hotmail.com 

รพ.สต.หวยแก นางวนดิา  ประวนัตะเสน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 089-8635199 Epidpcu205@gmail.com 

รพ.สต.กุดโงง นางสาวชุลีกร  เวียงวิเศษ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ 086-2337172   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน นางรุงทอง  วชัรนุกูลเกียรต ิ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 081-8717399 rungtongr@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอนแกน 



จังหวดั หนวยงาน ชื่อ-นาสกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท E-mail 

มหาสารคาม เทศบาลตําบลแวงนาง นางสาวสําราญ  ปะสีวะวิเส จพง.สาธารณสุขชุมชน 081-3205018 Sumran_nong17@hotmail.com 

เทศบาลเมืองขามเรียง นายอาทิตย  หาญเสมอ นักพัฒนาชุมชน 082-7456780 atoo-kim@hotmail.com 

เทศบาลตําบลหนองแสง นายปฏิวัต ิ แปลงมาลย นักบริหารงานสาธารณสุข 043-799402   

เทศบาลตําบลหนองแสง นางสาวนริศราภรณ  โยวะ นักพัฒนาชุมชน 043-799402   

เทศบาลตําบลนาเชือก นางสุกัญญา  นกพรหมพะเนา นักบริหารงานสาธารณสุข 086-2229164 aoy_kosum@hotmail.com 

เทศบาลตําบลมิตรภาพ นางชนาภา  ตนบุญ นักพัฒนาชุมชน 085-7562088   

เทศบาลตําบลเชียงยืน นางอรทัย  ไทยทัต พยาบาลวิชาชีพ 081-7363262 TK_LAMP@hotmail.com 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม นางอรุณวด ี บุญดาราช พยาบาลวิชาชีพ 6 ว 043-712076 Jt_shocker@hotmail.com 

รพ.สต.โคกไร นางสาวสุวณีา  มณีเรือง พยาบาลวิชาชีพ 083-3543668 S_tk@hotmail.com 

รพ.สต.ทาขอนยาง นางศิริเพ็ญ  ศรีเกษตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 082-3016423 aoysiriphen@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัด หนวยงาน ชื่อ-นาสกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท E-mail 

รอยเอ็ด เทศบาลตําบลคูเมือง นางรัตนทิญญา  คุมบัวลา นักพัฒนาชุมชน 087-8658995   

เทศบาลตําบลบุงเลิศ นางนันทนา  อุทรักษ เจาหนาที่วิเคาระหฯ 081-2629929 pu_nantana@hotmail.com 

เทศบาลตําบลบุงเลิศ นางแอนนา  วรรณสา นักพัฒนาชุมชน 089-8638285 anna_s44@hotmail.co.th 

เทศบาลตําบลโพนทอง นางบูรพา  ศิริแวน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 084-7421177 burapa.sv@hotmail.com 

เทศบาลตําบลโพนทอง นางวิลาวัลย  ใจจะด ี เจาพนักงานธุรการ 043-571221   

เทศบาลตําบลพนมไพร นางกมลรัตน  แสนอาบัตร พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 081-7997333 chompoo_twin@hotmail.com 

เทศบาลตําบลอาจสามารถ นางผองพรรณ  มุริกานนท นักบริหารงานสาธารณสุข 081-8727553 Too_muriganon@hotmail.com 

เทศบาลตําบลเชียงใหม นางสวางจิต บัวปญญสิริ นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 084-7422471 pukka_sa@hotmail.com 

เทศบาลตําบลธงธานี นางสงการ  ชาติแกว เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 6 ว. 089-0847723   

เทศบาลตําบลเมยวดี นางสาวกานตดา  เหลาเคน นักพัฒนาชุมชน 043-577117 koko_guy@hotmail.com 

เทศบาลตําบลชัยวารี นายพีระพงษ  แดนประกรณ นักบริหารงานสาธารณสุข 085-4656816 peerapong1621@hotmail.com 

เทศบาลตําบลหนองหลวง   นางอัจฉรา   วงนารี นักพัฒนาชุมชน 089-7152195, 081-5745712 Achara2523@hotmail.com 

เทศบาลตําบลเกาะแกว นางลักขณา  สากํา เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 081-7601956   

เทศบาลตําบลคําพอุง นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ศรีโคตร พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 081-3201796   

เทศบาลตําบลปทุมรัตต นางสายจิตต  ประโยชนสิริกุล นักบริหารงานสาธารณสุข 6  085-9240052 Sayjit77@hotmail.com 

เทศบาลตําบลปทุมรัตต นางวัชรี  ทะวะลี นักพัฒนาชุมชน 082-8504439 wat_ree@windowslive.com 

เทศบาลตําบลผักแวน นายประมวล  สุวลักษ รองนายกเทศมนตรีตําบลผักแวน 043-655016 pramaul1976@hotmail.co.th 



จังหวัด หนวยงาน ชื่อ-นาสกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท E-mail 

เทศบาลตําบลดินดํา นางประนอม  นาสมใจ นักพัฒนาชุมชน 084-7429009   

เทศบาลตําบลดินดํา นางสาวปาณสิรา  วงศศรีเทพ นักพัฒนาชุมชน 084-7429009 o-panisara@hotmail.com 

เทศบาลตําบลทุงกุลา นางจิราพร  นารีนาค นักพัฒนาชุมชน 043-611905 patjaijarean@hotmail.com 

เทศบาลตําบลนาเมือง นางสาวพงศลัดดา  เผาศิริ นักวิชาการสุขาภิบาล 089-7632963 nut1769@hotmail.com 

เทศบาลตําบลหนองหลวง   นางสาวประนอม  สุทธิประภา ผช.จนท.วิเคราะหฯ 084-9589467   

เทศบาลตําบลปทุมรัตน นางไพวรรณ  มะโรงรัตน เจาหนาที่ปทุมรัตน 090-3454498   

รพ.สต.สวาง นายธนพงศพนัธ  พวงทว ี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 087-4317609 pug_43049@hotmail.com 

รพ.สต.หนองหิน นางดวงดาว  สารัตน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 081-0576941 Duangdownsarat@gmail.com 

รพ.สต.เมืองเปลือย นางดรุณ ี ปกโคสัง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 087-6359941   

รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ นางสาวรุงรัตน  พนมหอม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 086-0556113 rung.114@hotmail.com 

รพ.สต.ขาใหญ นางสุปราณี  ผือโย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 083-3632626  Supranee22@gmail.com 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด นางปยมณฑ  พฤกษชาต ิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 081-0616560 piyamon101@yahoo.com 

 

รอยเอ็ด 


