รายชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ / E-mail
- ผู้บริหาร สสจ.สกลนคร
- หัวหน้ ากลุ่มงาน/งาน , เลขานุการ สสจ.สกลนคร
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร
- สาธารณสุ ขอาเภอจังหวัดสกลนคร

รายชื่อผู้บริหาร/หัวหน้ ากลุ่มงาน/งาน สสจ.สกลนคร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1

นพ.ปรเมษฐ์ กิง่ โก้

2

นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ

นพว.ชช.
( ด้านเวชกรรมป้ องกัน )

3

พญ.ธีรารัตน์ พลราชม

4

นางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ

5

นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์

นพ. ชานาญการพิเศษ
( ด้านเวชกรรมป้ องกัน )
นวส. เชี่ยวชาญ
( ด้านส่ งเสริ มพัฒนา )
นวก.สธ.ชานาญพิเศษ

6

ทพ.ทรงพล แสงงาม

หัวหน้ ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

7

นางปนัดดา ทรัพย์ แสนยากร

หัวหน้ ากลุ่มงาน NCD

8

นางเพ็ญศรี วิเศษพันธ์ พงศ์ หัวหน้ ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ

9

นางวรรณี อุปพงษ์

หัวหน้ ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

10

นางสาวอนงค์ บังกระโทก

หัวหน้ ากลุ่มงานควบคุมโรค

11

นายบุญนาค แพงชาติ

หัวหน้ ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ ฯ

12

นายกิตติศักดิ์ ไท้ ทอง

หัวหน้ ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13

นางมะลิณี แดนรักษ์

หัวหน้ ากลุ่มงานประกันสุ ขภาพ

14

นางสาวคาหยาด ใจสู้ ศึก

หัวหน้ ากลุ่มงานบริหารทัว่ ไป

15

นายประมวลศิลป์ บุพศิริ

หัวหน้ ากลุ่มงานนิตกิ าร

16

นายสถิตย์

หัวหน้ ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

17

นางสุ ภาณี กิตติสารพงษ์ หัวหน้ ากลุ่มงานส่ งเสริมสุขภาพ

18

นายมานิตย์ ไชยพะยวน

หัวหน้ างานสุ ขศึกษาฯ

19

นางสาวสุ ทชั ชา วิทยพานิชกร

หัวหน้ างานการเงิน

20

นายคมสั นต์ รักษาแสง

หัวหน้ าศู นย์ ICT

วรรณขาม

นพ.สสจ.สกลนคร

เบอร์ โทรศัพท์
089-8417188
084-9559944
087-7688444
081-0606628
089-8409575
083-3389393
083-3389292
086-6306472
084-9819524
089-5739374
081-8719672
081-9656044
087-2256029
083-6782478
081-7179006
084-2607006
084-7862965
081-3800887
083-3581743
089-8619496
082-2949695
086-2398822
087-2160874
086-4523312

E-mail
Paramate.kk@gmail.com
Doctor-mandp@hotmail.com
Mangmang2011@hotmail.com
K_t_y01@hotmail.com
Mr.songtoommin@gmail.com
Songphol_sang@hotmail.com
Panadda07@hotmail.com
Pensri-w@hotmail.com
Wannee_up@hotmail.com
Anog_bung04@hotmail.com
mcyingyong@yahoo.com
d-malinee@hotmail.com
khamyaed@skko.moph.go.th
sathitwank@gmail.com
Offside49@hotmail.com
Khom_meanmon@hotmail.com

21

นายอภิวฒ
ั น์ แสงวงศ์

หัวหน้ างานแพทย์ แผนไทย

toapiwat@gmail.com

089-7117108

รายชื่อผู้อานวยการโรงพยาบาลภายในจังหวัดสกลนคร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1

นพ.กิติศักดิ์ ด่ านวิบูลย์

ผอ.รพท.สกลนคร

2

พญ.ธีรารัตน์ พลราชม

ผอ.รพ.กุสุมาลย์

3

นพ.ธนวรรษ หาญสุ ริย์

ผอ.รพ.กุดบาก

4

นพ.วรชั ย อาชวานันทกุล

(รก.) ผอ.รพ.พระอาจารย์
ฝั้นฯ

5

นพ.วรรณกร เล่ าสุ องั กูร

ผอ.รพ.พังโคน

6

นพ.วรชั ย อาชวานันทกุล

ผอ.รพ.วาริชภูมิ

7

นพ.ฐาปนัท สิ งห์ ไพบูลย์ พร

ผอ.รพ.นิคมนา้ อูน

8

นพ.สมชาย พรหมจักร

ผอ.รพ.วานรนิวาส

9

นพ.พันทวี คาสาว

ผอ.รพ.คาตากล้า

10

นพ.กิตตินาถ ติยะพิบูลย์ ไชยา

ผอ.รพ.อากาศอานวย

11

นพ.ทวีศิลป์ ไชยบุตร

ผอ.รพ.บ้ านม่ วง

12

นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์

ผอ.รพร.สว่างแดนดิน

13

นพ.ประจักร เหิกขุนทด

ผอ.รพ.ส่ องดาว

14

นพ.วิศรุ ต

ผอ.รพ.เต่ างอย

15

นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ

ผอ.รพ.โคกศรีสุพรรณ

16

นพ.สั จพงษ์ โชคคติวฒ
ั น์

ผอ.รพ.เจริ ญศิลป์

17

นพ.ตฤณพงศ์ ธีรพงศ์ ธนสุ ข

ผอ.รพ.โพนนาแก้ว

18

นพ.โสภณ วัณไวทยจิตร

ผอ.รพ.พระอาจารย์ แบนฯ

เพชรคา

เบอร์ โทรศัพท์
081-8953576
081-0606628
084-5153937
081-9745668
081-8711633
081-9745668
089-3943125
081-8725406
083-2816375
081-8721225
081-9756425
081-7080264
085-7406459
084-0316584
084-9559944
087-7688444
086-8612233
083-4155373
089-5691818

E-mail
Mang-mang2011@hotmail.com
Ton_tanawatt@hotmail.com
Vo_ra_chai@hotmail.com
somchaiphr@hotmail.com
Kittyboss1@hotmail.com
thapanuts@hotmail.com
Virojv8@gmail.com
Songdoa01@hotmail.com
Doctor-mandp@hotmail.com
sophonw@hotmail.com

รายชื่อสาธารณสุ ขอาเภอภายในจังหวัดสกลนคร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1

นางวรรณพร พึง่ วร

สสอ.เมืองสกลนคร

2

นายวิกรานต์ งอธิราช

สสอ.กุสุมาลย์

3

นายณัฐวุฒิ อุตนาม

สสอ.กุดบาก

4

นายแสวง พิมพ์สมแดง

สสอ.พรรณานิคม

5

นายพลนาภา นนทสุ ราช

สสอ.พังโคน

6

นายเพชรทวี นวลมณี

สสอ.วาริชภูมิ

7

นายเทอดศักดิ์ จุลนีย์

สสอ.นิคมนา้ อูน

8

นายสมพงษ์ พันธุ์ค้ ุมเก่ า

สสอ.วานรนิวาส

9

นายกมล ตงศิริ

สสอ.คาตากล้า

10

นายชวน โทอิง้

สสอ.อากาศอานวย

11

นางคาเพียร สายเย็น

สสอ.บ้ านม่ วง

12

นายเมธี ปัญญารัตน์

สสอ.สว่างแดนดิน

13

นายทองศักดิ์ ชายกวด

สสอ.ส่ องดาว

14

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์

สสอ.เต่ างอย

15

นายวิรัตน์ จาปาวัน

สสอ.โคกศรีสุพรรณ

16

นายสุ นทร บุญอาษา

สสอ.เจริญศิลป์

17

นายพูลธวรรธน์ ภัทรธารงกุล

สสอ.โพนนาแก้ว

18

นายพงษ์ ศักดิ์ หัสกรรจ์

สสอ.ภูพาน

เบอร์ โทรศัพท์
089-5729942
080-1831562
086-2351514
081-8772605
096-2013650
062-5952655
084-4287105
081-4719643
089-5769587
085-4567845
087-4327711
089-4194725
081-9542865
081-7390232
084-9523273
082-8447743
081-9674834
088-5625997
088-3382932
081-8877634
089-8434565

E-mail
d.muang@cupsakol.org
Sso_toungoi@hotmail.com
Nutanam10@hotmail.com
Dom_nonkamin@hotmail.com
Pol_napa@hotmail.com
P_nuanmanee@hotmail.com
junlanee@hotmail.com
Sompong_papa@hotmail.com
Kamon5678@hotmail.com
Chuan_to@hotmail.com
Kumpian_s@hotmail.com
D_awangdandin@hotmail.com
health933@gmail.com
Poonsombat.ting@hotmail.com
Virat_champawan@hotmail.com
Soontorn005@gmail.com

