
รายนามผูแทนติดตอ ระดับโรงพยาบาล 

จังหวัด โรงพยาบาล พยาบาล ตําแหนง เบอรโทรศัพท E-mail 

กาฬสินธุ 

รพ.กาฬสินธุ 

นางบุศรินทร  เขียนแมน พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 089-8408402 kh_bussarin@yahoo.com 

นางวนิดา  ภวภูตานนท พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 089-6186667 Tamaloom@hotmail.com 

นางสมคิด  สุทธิพรม พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 089-9378231 somkid2221@gmail.com 

รพ.นามน 
นางศิริวรรณ  ชวยรักษา พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 083-3281606 siri_wan2010@hotmail.com 

นางสาวจารุวรรณ  ดวงอินทร พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ  082-1035919 Joyja_pt@hotmail.com 

รพ.กมลาไสย นางจรรยาพร วิเชียรชัย  พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ  087- 2152809  tayajim@gmail.com 

รพ.เขาวง 
นางสาวอภิญญา  ชวยนา นักกายภาพบําบัด 089-0511236 krant-naka@hotmail.com 

นางอมรพนัธุ  แข็งแรง พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 083-4164813 

รพ.ยางตลาด นางจุฑามาศ  ยุบลพันธุ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 081-2621987 Yubonpun@gmail.com 

รพ.หวยเม็ก นางเดือนเพ็ญ  ภูแพง พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 087-2269596 dee_dew_oo@hotmail.com 

รพ.สหัสขันธ นางนิตยา  พงษคํา พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 085-6808793 NTK.pong@gmail.com 

รพ.หนองกุงศรี 
นางอดุมพร  เหมือยไธสง พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 081-8723236 P_dom2510@hotmail.com 

นางเกษราพร  สุนทรรส พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 083-2887591 ked2512@hotmail.com 

รพ.สมเด็จ นางวรนชุ  บุญสอน พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 043-861140   

 

 



จังหวัด รพ. พยาบาล ตําแหนง เบอรโทรศัพท E-mail 

ขอนแกน 
รพ.ขอนแกน 

นางอรวรรณ  รุจิรกุล พยาบาลวชิาชพีชํานาญการพิเศษ 083-3480645   
นางผนึกแกว  คลังคา พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 081-3691282 pugpoa@yahoo.com 

รพ.บานไผ 
นางนงคนุช  ประทุมวัน พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 087-2341307 phoo_6766@hotmail.com 

นางสุมาลี  นีละพันธ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 089-4177832 Behermomsumaree@gmail.com 

รพ.บานฝาง นางจิราพร  เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 088-5617646 Jirawit2011@hotmail.com 

รพ.มัญจาคีรี นางธีระวรรณ  คํามณีจันทร พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 087-8644759   

รพ.พระยืน นางบุญสง  อันทะพิละ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 081-8722148 Toy7116@hotmail.com 

รพ.อุบลรัตน นางดวงจันทร  ผิวขํา พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 089-2768306 Daung.DJ@gmail.com 

รพ.เปอยนอย นายชยัธัช  นามมา หัวหนาพยาบาล 085-0116274 taitong17@yahoo.com 

รพ.พล 

นางละเอียด วรรณสารเมธา พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 081-8721718 laead02@hotmail.com 

นางเกษมศรี ไกรขุนทศ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 086-8586045   

นางอรุณ ี วิชติ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 089-6234639 a_ru_nee_w@hotmail.com 

นางสาวฝนทพิย  ศิริหลา พยาบาลวชิาชพีปฏิบตัิการ 087-6432048 Antibody-23@hotmail.com 

รพ.แวงใหญ นางทิพวรรณ  ชมบุญ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 043-496038   

รพ.แวงนอย นางอรุณ ี คําตา พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 089-94166578   

รพ.หนองสองหอง นางดลนภา  กลุมเหรียญทอง พยาบาลวชิาชพี 084-2025167 ichitae@hotmail.com 

รพ.ภูผามาน นางวงเดือน  นิลสาค ู พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 089-4177462 Lrpphh@gmail.com 
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รพร.กระนวน นางธันยา  ออนสา พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 086-7298239 toppytanay@yahoo.co.th 

รพ.ศรีนครินทร มข. 

นางสุธีรา  ประดับวงษ กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ 081-2638951 p-suteera@hotmail.com 

นางสนุทรี  น้ําในทหาร พยาบาล 089-7117804 suntareedb@hotmail.com 

นางสาวพรเพญ็  ปทุมวิวัฒนา พยาบาลชํานาญการพิเศษ 086-6390675 Ponpen3512@hotmail.com 

นางจันทิรา  วชิราภากร พยาบาลชํานาญการพิเศษ 085-0004633 wjanti@gmail.com 

นางจํารัส  วงศคํา พยาบาลชํานาญการพิเศษ  043-363703 jamrwo@kku.ac.th 

นางพัชรากร  ออนทอง พยาบาลชํานาญการ 086-8502250 Penpon@kku.ac.th 

นางรตันา  ทองรองกูล พยาบาลชํานาญการพิเศษ 081-9750158 rratan@kku.ac.th 

นางสาวปตน ี แสนคํามูล พยาบาลวชิาชพีชํานาญการพิเศษ 081-3697289 patnsa@kku.ac.th 

นางสชุีลา  เกษตรเวทิน พยาบาลวชิาชพีชํานาญการพิเศษ 089-4181800   

รพ.เวชประสิทธิ์ นางพิศมัย  ศาลาสุข ผช.ผอ.ฝายการพยาบาล 081-5928892 Pissa.1@hotmail.com 
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มหาสารคาม 
รพ.มหาสารคาม 

นางเพิ่มพนู  ศิริกิจ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 081-0495724 Ooy-sweety@hotmail.com 

นางสาวสมทรง  บุตรตะ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 083-6738331   

รพ.แกดํา นางอัญชล ี ทองภูบาล พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 085-2519719 Beebeet1@gmail.com 

รพ.โกสุมพิสัย 
นางมธภุาณ ี แสงทามาตย พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 081-5741365 Russamee_rus@hotmail.com 

นางนนทกมล  พรรณรัตน พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 089-2734698   

รพ.เชียงยืน นางณฤด ี ยงยิง่ยืน พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 083-2885071 Nutnapin_oil@hotmail.com 

รพ.นาเชือก นางสปุยา  ชัยพิสุทธิ์สกุล พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 088-5732202 Supiya2515@hotmail.com 

รพ.พยัคฆภูมิพิสัย นางบงัอร  ลอมไธสง พยาบาลวชิาชพี 081-9740403   

รพ.วาปปทุม 
นางพัชรินทร  จันลคร พยาบาลวชิาชพี 081-0603095   

นางสาวนิภารตัน  ศรีธรณี พยาบาลวชิาชพี 087-8621068 niparat_sri@hotmail.com 
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รอยเอ็ด รพ.ปทุมรัตต นางอรทัย  ปนแคน พยาบาลวชิาชพีปฏิบตั ิ 085-6440960 RooR_Thai@hotmail.com 

รพ.รอยเอ็ด 

นางเยาวภา  เจษฎาพรพนัธุ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 081-3202233 n.oola@hotmail.com 

นางจุฬีวรรณ  ยิ่งกําแหง พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 089-9421193 Juree-101@hotmail.com 

นางมะลิวัฒน   โชตชิื่น พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 086-6456488 Mari@hotmail.com 

นางเทียมจิตต  กัญยวงศหา พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ  081-3205342 Waisai101@hotmail.com 

รพ.จตุรพักตรพิมาน นางวาสนา  วันชา พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 086-2270849 wuncha_w@hotmail.co.th 

รพ.ธวัชบุรี 
นางสาวนวลวรา  คําภักด ี พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 087-8670062 naulwara@hotmail.com 

นางนิติศาสตร  สกุลพิทักษ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 081-9758053 Nititoy@hotmail.com 

รพ.พนมไพร นางสงกรานต  โอฆะพนม พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 087-2246786 Krankran.OK@gmail.com 

รพ.โพธิ์ชัย นางเธียรรัตน สิงหฉลาด พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 086-7151996 Thianrat123@yahoo.co.th 

รพ.สุวรรณภมูิ นางเอมอร  ทาระคํา พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 080-1859563 Emon.t_@hotmail.com 

รพ.เมืองสรวง นางพรนิธิ  ศรีวิริยะ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 087-2136904 ponniti@hotmail.com 

รพ.อาจสามารถ นางสาวสุจิตรา  ศรีวงษา พยาบาลวชิาชพี 090-3733367 Psychopathy_BNS@hotmail.com 

รพ.จังหาร นางวลัยพร  ไกรเสน พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 081-3802485 Jaewsa@hotmail.com 

รพ.ศรีสมเด็จ 
นางสุลัดดา  คะดิษฐ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 085-7392657 Suladda53@hotmail.com 

นางเยาวลักษณ  พลเยี่ยม พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 089-5699104 Kunyoa@live.com 

รพ.เมยวดี นางคัทลียาภรณ  แกวมณี พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 082-3177278 Bam_kang1@hotmail.com 



 


