รายชื่อเขตสุขภาพที่รับผิดชอบงาน Digital Transformation
เขตสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพที่ 2

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทร
089 – 7789696

นายศุภชัย ธรรมวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ.แม่ฮ่องสอน

นางสาววราภรณ์ ธนทรัพย์
นายธนายุทธ ตาสุภา
นายนคร ธรรมโท๊ะ
นายไชยาภรณ์ ใจอู่
นายสุวัฒน์ ทับมั่น

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ.เชียงใหม่
สสจ.เชียงใหม่
สสจ.เชียงใหม่
สสจ.นนทบุรี
สสจ.พิจิตร

081 - 5302505

นายเจษฎาภรณ์ พรธาดาวิทย์
นายสุวรรณ เต็มวิริยะกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เขตสุขภาพที่ 3

081-532-6500
09 0978 9916

นางสาว วาสนา แก้วสระ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายไพบูลย์ ไวกยี
นายปกรณ์ ประดิษฐาน
นายนเรศ สีฉาย
นายธนาเศร วัฒนะพงศ์สถิต

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

096 - 6926966
084 - 0060206
089 - 4388826

เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6

08 3496 6446
สสจ.อยุธยา

สสจ.ชลบุรี

081 - 853-4057
083 - 3808877
083 - 9851288
091-4155916

หมายเหตุ
E-mail / Line
152plan@gmail.com
Jufe1969@hotmail.com

suwatbol@hotmail.com
planphichit@hotmail.com
chetsadapornp@gmail.com
t.suwant@gmail.com
Line ID: 0840944750
nongwassana.mai@gmail.com
Line ID: mai.was
isadkorn@gmail.com
res.eg6@gmail.com
itconburi@hotmail.com

เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10

นายตรึงใจ ศาลาโรจน์
นายจักรสันต์ เลยหยุด
นายสุวิทย์ กิริยะ
นายเดชาชิต แก้วม่วง
นายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์
นายคาภา พรหมเสนา
นายสิริพงศ์ ชานาญไพร
นายอมรเทพ ธงสันเทียะ
นางหรรษา ชื่นชูผล
นางพิมพา ร่มเย็น
นายวิทวัส เมืองใจ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน

สสจ.กาฬสินธุ์
สสจ.ขอนแก่น
สสจ.ร้อยเอ็ด
สสจ.มหาสารคาม
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
สสจ.อุบลราชธานี
สสจ.ชุมพร
สสจ.ชุมพร

นายชานนท์ อ่าวสินธุ์ศิริ
นายปิยะพงษ์ ทองเจิม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สสจ. กระบี่
สสจ. กระบี่

นายทินกร จุลแก้ว
นายธีรพล จันทร์สังสา

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ.พังงา
สสจ.สุราษฎร์ธานี

นายพงศ์นที ทองขวัญ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นายมะยาซี ควรเอกวิญญู

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ.
นครศรีธรรมราช
สสจ.ปัตตานี

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพที่ 12

091 - 0390129
089 - 7127900
080 – 3552507
083 – 4145007
084 - 5902819
064 - 8799476
088 - 0391748
089 - 6246489
089 - 845-2255
081 - 2703745
086 - 6876864,
093 -7450494
08 6687 6864
085 - 6415248,
088 - 7513484
081 - 7782006
087 - 4687040
083 - 1740976
084 – 6339033

trungjai19@gmail.com
loeiyoodj@gmail.com
suwit.ki@moph.mail.go.th
thait-rex@hotmail.com
r8waycio@gmail.com

hunsa_c@hotmail.com
pimromyen@gmail.com

idear61@hotmail.com

jddcom@gmail.com
teerapol.juns@mophegp.mail.
go.th
Phongnatee.t@moph.mail.go.t
h
the_c2003@hotmail.com

Line ID: seekwin
นายสมโชค ขวัญเมือง
นายประณต มหาวิจิตร
นายธีรสิทธิ์ อาตตันตรา
นายธีรยศถ์ ทองศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สสจ.ตรัง
สสจ.สตูล
สสจ.สงขลา
เขตสุขภาพที่ 12

087 - 3938903

Theerayot@gmail.com

