ฐานข้ อมูลเครื อข่ ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ในเขตอาเภอเมืองสุโขทัย
ปี งบประมาณ 2560

ข้ อมูลด้ านเครือข่ ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบล......บ้ านวังตะคร้ อ......
ลำดับ หน่วยงำน
ที่
1
รพ.สต.
2
3

อปท. .......เมืองเก่ำ....
รร.ประถม......วังตะคร้ อ.
รร.ประถม...วังวน....

4

รร.ประถม ปำกคลอง....
รร.มัธยม........................
วัด.................................
วัด.................................
อสม.........72..........คน
อสค.........13.........คน
ยสร....................คน
จำนวนหอกระจำยข่ำว
.........4...............แห่ง
องค์กรภำครัฐอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
สือ่ มวลชนท้ องถิ่น
ศิลปิ นพื ้นบ้ ำน
อื่นๆ
-

5
6
7
8
9
10

11

12

13
14

ผู้บริ หำร
ชื่อ
นำยสมชำย
ขอบใจ
นำยบรรจง ทัดนุม่
บุญเชิด ทับศูนย์
นำยสมโภชน์
ซับซ้ อน
นำยภำณุพงศ์ ชูมำ

เบอร์ โทรศัพท์
0918423243
0864406905
0862130491
0816757248
0895687919

ผู้ดำเนินงำนฯ
ชื่อ
น.ส.สมหญิง สังข์
ขำว
นำยสมบัติ ทัง่ รอด
นำงธันชนก เฉลิมพี
ระโรจน์
จรัญ คงนำ

หมำย
เบอร์ โทรศัพท์ เหตุ
0830569791
0843406971
0896118455
0810458794

ข้ อมูลด้ านเครือข่ ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลวังทองแดง
ลำดั
บที่
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

หน่วยงำน
รพ.สต.วังทองแดง
อปท. .อบต.วังทองแดง
รร.ประถม.บ้ ำนวัง
ทองแดง
รร.ประถม.บ้ ำนสำนัก
รร.มัธยม.(ขยำยโอกำส)
รร.มัธยม........................
วัด..วังทองแดง,คลองยอ
วัด...สำนัก
อสม......49 .คน
อสค.......24 ..คน
ยสร....................คน
จำนวนหอกระจำยข่ำว
.................4.........แห่ง
องค์กรภำครัฐอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
สือ่ มวลชนท้ องถิ่น
ศิลปิ นพื ้นบ้ ำน
อื่นๆ
-

ผู้บริ หำร
ชื่อ
นำยบุญนำ ขวัญวงศ์
นำยสมคิด ปำนเรื อง
ผอ.ถวิล คลำ่ ดิษฐ์

ผู้ดำเนินงำนฯ
ชื่อ
นำงแรน พรถึง
นำงสุมำลำ กิ่งก้ ำน
นำงสุมำลำ กิ่งก้ ำน

หมำย
เบอร์ โทรศัพท์ เหตุ
055601041
055601041
055601041

ประธำนถวิล ครุฑโปร่ง 0889069952

นำยบุญนำ ขวัญ
วงศ์

055601041

ผู้นำหมูบ่ ้ ำน4 หมู่

นำยบุญนำ ขวัญ
วงศ์

055601041

เบอร์ โทรศัพท์
055601041
087-1947366
-

0
ผอ.ถวิล คลำ่ ดิษฐ์
พระสมศักดิ์

-

ข้ อมูลด้ านเครือข่ ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านคลองด่ าน
ลำดับ หน่วยงำน
ที่
1
รพ.สต.บ้ ำนคลองด่ำน
2
3
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

ผู้บริ หำร
ชื่อ
นำยจรัญ หุน่ โต

อปต.บ้ ำนสวน
นำยแบน เขียวแก้ ว
รร.วัดจันทร์ (ลอมรำษฎร์ ) นำยปั ญญำ นิจจัย
วัดอมรำวำส
พระชัยยงค์ พุม่
จันทร์
อสม. 57 คน
นำงทวี ทองเดช
อสค คน
ยสร....................คน
จำนวนหอกระจำยข่ำว
3 แห่ง
องค์กรภำครัฐอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
สือ่ มวลชนท้ องถิ่น
ศิลปิ นพื ้นบ้ ำน
อื่นๆ
-

เบอร์ โทรศัพท์
0917237144
0836289210
0819721932
0852737238
0867963860

ผู้ดำเนินงำนฯ
ชื่อ
นำยอัฏฐ์ ศกั ดิ์ นำค
คุ้ม
นำงวำสนำ หนูสอน
นำงยุรำ แตงจ๊ อก
พระชัยยงค์ พุม่
จันทร์
นำยทัน มัน่
ประสงค์

หมำย
เบอร์ โทรศัพท์ เหตุ
0855341414
055-613604
055-910226
0852737238
0847775576

ข้ อมูลด้ านเครือข่ ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบล....ตาลเตีย้ ....................................
ลำดับ หน่วยงำน
ที่

ผู้บริ หำร
ชื่อ

1

รพ.สต.ตำบลตำลเตี ้ย

นำยพีระ สีปำนเงิน

2

อปท. .....อบตตำลเตี ้ย...

3

4
5

6
7
8
9
10

11

12

นำย องอำจ
เพ็งเอีย่ ม
รร.ประถม....วัดตำลเตี ้ย. นำย รุ่งโรจน์
หอมชื่น
รร.ประถม.....วัดยำงเอน. นำย มำนพ เจริ ญโห้
รร.มัธยม........................ ไม่มี
รร.มัธยม........................ ไม่มี
วัด.........ตำลเตี ้ย.......... พระสมุห์โน้ ม
อภินนั โท
วัด........วัดขุนช้ ำง......... พระนุช สิริธโร
วัด ยำงเอน
พระครูปลัดวิรัตน์
ปั ญญำวโร
อสม..........100.........คน นำยเทียม ด้ วงลอย
อสค........11............คน
ยสร....................คน
ไม่มี
จำนวนหอกระจำยข่ำว
.............10.............แห่ง
องค์กรภำครัฐอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง
ไม่มี
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
ไม่มี

สือ่ มวลชนท้ องถิ่น

เบอร์
โทรศัพท์
055699032
0816747374
0834100556
0818765487

ผู้ดำเนินงำนฯ
ชื่อ

หมำย
เบอร์ โทรศัพท์ เหตุ

นำงสำวเยำวภำ
หลำพรม
นำย องอำจ
เพ็งเอีย่ ม
นำย รุ่งโรจน์
หอมชื่น
นำย มำนพ เจริ ญโห้

055-699032

085พระสมุห์โน้ ม
4013771 อภินนั โท
055699397 พระนุช สิริธโร
090พระครูปลัดวิรัตน์
4490587 ปั ญญำวโร
089นำยเทียม ด้ วงลอย
5649353
-

0816747374
0834100556
0818765487
0854013771
055699397
0904490587
0895649353
-

-

-

-

-

หนังสือพิมพ์ สือ่ กลำง

13

14

ศิลปิ นพื ้นบ้ ำน
อื่นๆ
-

นำงวันเพ็ญ เพ็งเอี่ยม 0894392200

ไม่มี

ไม่มี

นำงวันเพ็ญ เพ็ง
เอี่ยม

0894392200

ข้ อมูลด้ านเครือข่ ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลปากพระ.
ลำดับ หน่วยงำน
ที่
1
รพ.สต.ปำกพระ

ผู้บริ หำร
ชื่อ
นำงณภัทร โพธิ์ดีงำม

เบอร์ โทรศัพท์
099-2395295

2

อปท. ............................ นำยกิตติพจน์ ชัพวิโรจน์

095-6452429

3

-รร.วัดปำกพระ

082-8823828

-รร.ลัดทรำยมูล

4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14

นำงสมพิศ จวนแจ้ ง
นำงทัศนีย์ ฤทธิ์น ้ำ
ผอ.มนตรี จันทขำว
น.ส.เบญจำ จินดำรัตน์
นำยสุรดิษ พุม่ ชำ

หมำย
เบอร์ โทรศัพท์ เหตุ
0992395295
0956452429

พระครูปัญญำ
กิจโกศล
พระครูขนั ติพล
ธำดำ
พระเนียมสุเขทิ
โต

-

-

-รร.จอมสังข์
-รร.วังขวำก
-รร.หนองพยอม
รร.มัธยม........................
รร.มัธยม........................
-วัดคงคำมำลัย
พระครูปัญญำกิจโกศล

089-9609424

-วัดลัดทรำยมูล

พระครูขนั ติพลธำดำ

087-5711645

-วัดจอมสังข์

พระเนียมสุเขทิโต

-

อสม 59 คน
อสค 12 คน
ยสร....................คน
จำนวนหอกระจำยข่ำว
6 แห่ง
องค์กรภำครัฐอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
สือ่ มวลชนท้ องถิ่น
ศิลปิ นพื ้นบ้ ำน
อื่นๆ

ผู้ดำเนินงำนฯ
ชื่อ
นำงณภัทร
โพธิ์ดีงำม
นำยกิตติพจน์
ชัพวิโรจน์

086-2139050
089-8392874

-

0875711645
-

ข้ อมูลด้ านเครือข่ ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านหนองตาโชติ
ลำดั หน่วยงำน
บ ที่

ผู้บริ หำร
ชื่อ

1
2
3

รพ.สต.บ้ ำนหนองตำโชติ
อปท. .อบต.วังทองแดง.
รร.บ้ ำนไสยำศน์
รร.บ้ ำนรำวรังงำม
รร.วัดหนองตำโชติ
รร.มัธยม............-.........
รร.มัธยม...........-...........
วัดหนองตำโชติ
วัดรำวรังงำม
วัดไสยำศน์
อสม......43......คน
อสค........8......คน
ยสร....................คน
จำนวนหอกระจำยข่ำว
.........4.....แห่ง

นำยประดิษฐ์ โพธิ์ดี
นำยสมคิด ปำนเรื อง
นำยเกียรติชยั สังข์จนั ทร์
นำยไพรัตน์ เดชะศิริ
นำยรังสรรค์ เกิดศรี
พระครูพิพิธพัฒนวิธำน
พระประสิทธิ์

099-6189336

พระอธิกำรสุรเดชกิตติญโณ
นำงลำพึง จิ๋วผ้ วย

-

องค์กรภำครัฐอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
สือ่ มวลชนท้ องถิ่น
ศิลปิ นพื ้นบ้ ำน
อื่นๆ
-

4
5

6
7
8
9

10
11

12

13

14

ผู้ดำเนินงำนฯ
ชื่อ

เบอร์ โทรศัพท์

084-8128937

น.ส.ปำจุลี แก่นสมบัติ
นำยวัฒนำ แป้นเกิด
น.ส.อัจฉรำ แป้นจันทร์
นำยอภิสทิ ธิ์ พุม่ มำก
นำงนงลักษณ์ ชูช่วง
นำงลำพึง จิ๋วผ้ วย

099-9390914
085-7349292
086-2026022
096-6658373
084-6150305
084-8128937

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.2 นำยภำณุพงษ์ สุวรรณโฉม
ม.4 นำยอนนท์ เกตุขำ
ม.5 นำยวิเชียร จงกลม
ม. 8 นำยสมชำย สำยปำน

062-0381550
082-4092975
087-0157186
097-9250952

ม.2 นำยภำณุพงษ์ สุวรรณโฉม
ม.4 นำยอนนท์ เกตุขำ
ม.5 นำยวิเชียร จงกลม
ม. 8 นำยสมชำย สำยปำน

062-0381550
082-4092975
087-0157186
097-9250952

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เบอร์ โทรศัพท์

087-1947366

092-2801023
088-2731661

089-8391291
055 - 946245
-

ข้ อมูลด้ านเครือข่ ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านหลุม
ลำดับ
ที่
1
2
3

4
5

หน่วยงำน

ผู้บริ หำร
ชื่อ
นำงกุลธิดำ พรมตรุษ
นำยแฉล้ ม อภัยจิตร์
นำยสุขเมือง มะโต รก.

ผู้ดำเนินงำนฯ
เบอร์ โทรศัพท์ ชื่อ
0869342120 นำงขวัญใจ ลือโฮ้ ง
0882932181 น.ส.ภ้ ทรพร อภิไชย
086199900 นำยสุขเมือง มะโต

หมำย
เบอร์ โทรศัพท์ เหตุ
0918439484
055610910

รร.ประถมขยำย
โอกำสร.ร.ศรี มหำ
โพธิ์

นำงกฤติกำ เหล่ำ
ไพโรจน์รก.

055944845

นำงกฤติกำ เหล่ำ
ไพโรจน์

055944845

รร.มัธยม
........................
วัดศรี มหำโพธิ์

-

-

-

-

พระครูโพธิปรี ชำ
พระปลัดบุญธรรมวรธม
โม
พระครูสภุ ทั รธีรคุณ
พระครูวรธรรโมทัย

0819232991 พระครูโพธิปรี ชำ
0849903564 พระปลัดบุญธรรมวร
ธมโม
0862002767 พระครูสภุ ทั รธีรคุณ
0819712924 พระครูวรธรรโมทัย

รพ.สต.บ้ ำนหลุม
อบต.บ้ ำนหลุม
รร.บ้ ำนกระชงค์

วัดวังแดง.

6
7
8
9
10

11

12
13
14

วัดรำชพฤกษ์
วัดกระชงค์
อสม 216 คน
อสค 30 คน
ยสร....................
คน
จำนวนหอกระจำย
ข่ำว 12 แห่ง
องค์กรภำครัฐอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง
ภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้ อง
สือ่ มวลชนท้ องถิ่น
ศิลปิ นพื ้นบ้ ำน
อื่นๆ
-

-

-

-

6

086199900
6

0819232991
0849903564
0862002767
0819712924

ข้ อมูลด้ านเครือข่ ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านมนต์ คีรี ต.เมืองเก่ า
ลำดับ หน่วยงำน
ที่
1
รพ.สต.บ้ ำนมนต์คีรี
ต.เมืองเก่ำ
2
อปท. อบต.เมืองเก่ำ
เทศบำลต.บ้ ำนกล้ วย
3
รร.ประถม
รรบ้ ำนมนต์คีรี
รร.ประถม
......................
4
รร.มัธยม
........................
รร.มัธยม
........................
5
วัดมนต์คีรี ต.เมืองเก่ำ
วัดใหม่นำโพธิ์
6
อสม..32........คน
7
อสค..7..........คน
8
ยสร...............คน
9
จำนวนหอกระจำย
ข่ำว
.2....แห่ง
10

11
12
13
14

องค์กรภำครัฐอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
สือ่ มวลชนท้ องถิ่น
ศิลปิ นพื ้นบ้ ำน
อื่นๆ

ผู้บริ หำร
ชื่อ
นำงวำรี เดชวรภัทรกุล

เบอร์ โทรศัพท์
0896382759

ผู้ดำเนินงำนฯ
ชื่อ
นำงวำรี เดชวรภัทรกุล

เบอร์ โทรศัพท์
0896382759

นำยบรรจง ทัดนุม่
นำยภูมินทร์ บุญลือ
นำยสมจิตร พุม่ พรม

0806880303

นำยสมจิตร พุม่ พรม

0806880303

พระบุญยัง โชติแก้ ว
พระธวัช มีสมบูรณ์
นำยนิธิกร รอดมำ
นำงดำวลอย แห้ วเหมือน

0805091383
0904622947
0917237448
0875227653

นำยนิธิกร รอดมำ
0917237448
นำงดำวลอย แห้ วเหมือน 0875227653

1.นำยนิธิกร รอดมำ ม.6
ต.เมืองเก่ำ
2.นส.น ้ำอ้ อย ชัยสุข ม.8
ต.บ้ ำนกล้ วย

0917237448

1.นำยนิธิกร รอดมำ

0917237448

0848153885

2.นส.น ้ำอ้ อย ชัยสุข

0848153885

หมำย
เหตุ

ข้ อมูลด้ านเครือข่ ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านเพชรไฝ ตาบลบ้ านกล้ วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ลำดับ หน่วยงำน
ที่
1
รพสต.บ้ ำนเพชรไฝ
2
3

4
5

6
7
8
9
10

11

12
13
14

ผู้บริ หำร
ชื่อ
นำงสำวกำญจนำ
เรื องแจ่ม
นำยภูมินทร์
บุญลือ
นำยสุรพงษ์ ส้ มมี

ผู้ดำเนินงำนฯ
เบอร์ โทรศัพท์ ชื่อ
095นำงรัชดำวรรณ์
6267788
แก้ วเคลือบ
อปท.ตำบลบ้ ำนกล้ วย
086นำยเวชยันต์
4994899
สุขแจ่มใส
โรงเรี ยนบ้ ำนขวำง
081นำงเสริ มศรี
8866637
ผู้ภกั ดี
โรงเรี ยนบ้ ำนกล้ วย
นำยนเรศ ขำมัน่
081นำงหทัยรัตน์
3791308
ศักดิ์ชชั วำล
รร.มัธยม........................ รร.มัธยม........................ วัดบ้ ำนขวำง
พระครูสมุทธ์ศิริปญ
ุ
081พระบึง
ธำดำ
9535596
จำรุรำย
วัด................................. อสม...........56........คน
อสค...........14.........คน
ยสร.........0...........คน
จำนวนหอกระจำยข่ำว
...............4...........แห่ง
องค์กรภำครัฐอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
สือ่ มวลชนท้ องถิ่น
ศิลปิ นพื ้นบ้ ำน
อื่นๆ
-

หมำย
เบอร์ โทรศัพท์ เหตุ
0862082666
0844375577
0858728099
0866805752
0805127973
-

ข้ อมูลด้ านเครือข่ ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านกล้ วย
ลำดั
หน่วยงำน
บที่
1
รพ.สต.
2
อปท.เทศบำลตำบลบ้ ำน
กล้ วย
3
รร.ประถมบ้ ำนกล้ วย
รร.ประถมสนำมบิน
4
รร.มัธยม........................
รร.มัธยม........................
5
วัด.................................
วัด.................................
6
อสม...................คน
7
อสค....................คน
8
ยสร....................คน
9
จำนวนหอกระจำยข่ำว
7 แห่ง
10 องค์กรภำครัฐอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง
11 ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
12 สือ่ มวลชนท้ องถิ่น
13 ศิลปิ นพื ้นบ้ ำน
14 อื่นๆ

ผู้บริ หำร
ชื่อ
นำยสุทนั ละจุ้ม
นำยภูมินทร์ บุญลือ

เบอร์ โทรศัพท์
08-46226668

ผู้ดำเนินงำนฯ
ชื่อ
เบอร์ โทรศัพท์
0846226668
นำยสุทนั ละจุ้ม

08-64994899

นำยวีระศักดิ์ ทองคำ
นำยนุสนธิ์ สวนใต้
ดร.ธีรศักดิ์ คงเจริ ญ

0-5561-6180

0-5561-6180

0-5561-1786

นำยวีระศักดิ์ ทองคำ
นำยนุสนธิ์ สวนใต้
ดร.ธีรศักดิ์ คงเจริ ญ

พระครูพิทกั ษ์ กิจโกศล

08-19538265

พระครูพิทกั ษ์ กิจโกศล

08-19538265

นำยจิ ้ว เทียนพันธ์

08-10450659

นำงจันทร์ แรม โยลัย

08-97027764

0-5561-1698

0-5561-1698
0-5561-1786

หมำยเหตุ

ข้ อมูลด้ านเครือข่ ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
สถานีมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตาบลเมืองเก่ า
ลำดับ
ที่
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

หน่วยงำน
สอน.เมืองเก่ำ
เทศบำลตำบลเมืองเก่ำ
โรงเรี ยนประถมศึกษำ
โรงเรี ยนอนุบำลเมืองสุโขทัย
โรงเรี ยนเชตุพน
โรงเรี ยนบ้ ำนเมืองเก่ำ
“ศรี อินทรำทิตย์”
โรงเรี ยนมัธยมศึกษำ
โรงเรี ยนลิไทพิทยำคม
วัด
วัดบ้ ำนำ
อสม 222 คน
อสค 50 คน
ยสร.......................คน
จำนวนหอกระจำยข่ำว
18 แห่ง
องค์กรภำครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
สือ่ มวลชนท้ องถิ่น
ศิลปิ นพื ้นบ้ ำน
อื่นๆ

ผู้บริ หำร
ชื่อ
นำยจำเนียร แปดสี
นำงสุดำวดี วิริยพงษ์

เบอร์ โทรศัพท์
055-697052
055-697322

นำยสมชำย พรถึง
055-697371
นำยสมพงษ์ ทองพงษ์ เนียม
นำยสิทธิชยั เข็มคง

055-697369

นำยวีระ พุม่ ไม้

055-697078

พระครูประภำตธรรมนันท์
นำยวิทวัส พรมเพ็ชร

081-8881964
093-3144936

ผู้ดำเนินงำนฯ
ชื่อ
เบอร์ โทรศัพท์
นำงเบญจำงค์ ฤทธิ์กลำง 055-697052

นำงณิรชรำ กิ่งกุหลำบ

086-9276432

หมำย
เหตุ

ข้ อมูลด้ านเครือข่ ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านสวน
ลำดับ หน่วยงำน
ที่
1
รพ.สต.บ้ ำนสวน
2

3

ผู้บริ หำร
ชื่อ
นำยศุภชัย
บุณยมณี

ผู้ดำเนินงำนฯ
เบอร์ โทรศัพท์ ชื่อ
087นำยชำญรวินท์
8392093
โฆษิ ตเวชสกุล

องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
1.เทศบำลตำบลบ้ ำนสวน นำยวิจยั เพิ่มพูน
2.องค์กำรบริ หำรส่วน
ตำบลบ้ ำนสวน
โรงรเรี ยนนประถมศึกษำ
รร.วัดคุ้งยำงใหญ่
รร.เทศบำลบ้ ำนสวน

0844913526
นำยแบน เขียวแก้ ว 0819724196

นำยสมชำย
089คำคุณเมือง
9586731
นำงวำสนำ หนูสอน 0965591392

นำยฉลอม ชูยิ ้ม

นำงประภำ
กลิน่ อำพร
นำงรัศมี ขำมัน่

นำยโกศล อินดี

0817077554
0806292557

รร.บ้ ำนเหมืองตำมุก
รร.บ้ ำนสวนเหนือ
-โรงเรี ยนบ้ ำนวัดฤทธิ์
รร.บ้ ำนคลองปลำยนำ

4

5

รร.บ้ ำนคลองปลำยนำ
(สำขำไผ่ขวำง)
โรงเรี ยนมัธยมศึกษำ
รร.บ้ ำนสวนวิทยำคม
วัด
วัดคุ้งยำงใหญ่
วัดป่ ำเรไร

หมำย
เบอร์ โทรศัพท์ เหตุ
0918382828

นำยทองอินทร์
เมฆเลือ่ ม
นำยสมชำย ป้อม
แก้ ว
น.ส.สมศรี แป้นดี
น.ส.สมศรี แป้นดี

0911480387
0862029619

0861998885
0861998885

นำยศรำวุธ คำแก้ ว

0872062119

พระครูจกั ริ นทร์
จัตตวมโร
พระสิงหำวุฒิยำโน

0869313874
0979591871

นำงวรรษำ
แก้ วกำแพง

0897020030
0865892722
0875254259
0810456290
0832154258
0840504806
0894369771

น.ส.จำรัส
คล้ ำยจ้ อย

0898388101

นำงเนตรนภำ
สุขไสย
นำงวิภำรัตน์
สุวรรณโชติ
นำงจุฑำมำศ เสำร์
แบน
นำงบำรุง เยโท้

วัดหัวฝำย
วัดฤทธิ์สริ ิ รำษฎร์ เจริ ญ
ธรรม
วัดบีงวนำรำม
วัดหนองทอง

6
7
8
9
10

11

12

13

14

วัดคลองตะเคียน
อสม...270...คน
อสค..27...คน
ยสร....--...คน
จำนวนหอกระจำยข่ำว
.14...แห่ง
องค์กรภำครัฐอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง
-ปศุสตั ว์จงั หวัดสุโขทัย
-สถำนีตำรวจภูธรบ้ ำน
สวน
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
-โรงสีคลองเรื อ
สือ่ มวลชนท้ องถิ่น
ศิลปิ นพื ้นบ้ ำน
-กลองยำว
-มังคละ
อื่นๆ ปรำชญ์ชำวบ้ ำน
-หมอแผนโบรำณ
-หมอทำขวัญนำค

พระครูสจุ ิตตเขมำ
ภิรม
พระสมุห์สำรวยปุญ
กำโม
พระสุรชัย สิริวฑฒ
โน
พระสมุห์พร ธนพโล

0862101048
0846183347
0839505545
0844870964

รอกำรแต่งตังใหม่
้

นำยจำลอง อริ ย
จักร
พ.ต.ท.เผชิญ ตันสิริ 0818852337
นำยพิทยำ
วิเชียร

คีรี

นำยใบ บุญเตว็ด
นำยบุญรอด
ดิษฐ์ ทอง
นำงสุม่ ฟั กเฟื่ อง
นำยเทีย่ ง กำบเส็ง

ข้ อมูลด้ านเครือข่ ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลปากแคว
ลำดับ หน่วยงำน
ที่
1
รพ.สต.ปำกแคว
2

อบต.ปำกแคว

3

-รร.บ้ ำนบำงคลอง

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

ผู้บริ หำร
ชื่อ
เบอร์ โทรศัพท์
นำงวรรณดี หุน่
055645197
สิงห์
นำยบุญเสริ ม เชย 0818864533
วัดเกำะ
นำยวิชิต สินสมุทร 0830054131

สำมัคคีประชำกำร
-รร.บ้ ำนบำงคลองรำษฎร นำยชนะนันท์ ขัน
อุทิศ
ทอง
-รร.บ้ ำนปำกแคว
นำยสุชำติ หลำ
พรม
รร.มัธยม......................
รร.มัธยม.....................
-วัดปำกแคว
พระครูยนั ตะ สีไล
-วัดบำงคลอง
พระครูสนุ ทร
อสม.......199............คน
อสค..........20..........คน
ยสร....................คน
จำนวนหอกระจำยข่ำว ผู้ใหญ่บ้ำน
11..แห่ง
องค์กรภำครัฐอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
สือ่ มวลชนท้ องถิ่น
ศิลปิ นพื ้นบ้ ำน
อื่นๆ
-

0839628587
0-5564-5920

0-5561-2204

ผู้ดำเนินงำนฯ
ชื่อ
นำงรัตนำ ไก่แก้ ว

เบอร์ โทรศัพท์
055645197

นำยบุญเสริ ม เชย
วัดเกำะ
นำยวิชิต สิน
สมุทร
นำยชนะนันท์ ขัน
ทอง
นำยสุชำติ หลำ
พรม

0818864533

พระครูยนั ตะ สีไล
พระครูสนุ ทร

0-5561-2204

0830054131
0839628587
0-5564-5920

หมำย
เหตุ

ข้ อมูลด้ านเครือข่ ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบล............ยางซ้ าย..........
ลำดับ หน่วยงำน
ที่
1
รพ.สต.ยำงซ้ ำย
2

อปท.ยำงซ้ ำย..........

3

รร.ประถม...บ้ ำนหรรษำ...
รร.ประถม..วัดวังสวรรค์....
รร.ประถม...บ้ ำนยำงซ้ ำย....

4

รร.มัธยม..ยำงซ้ ำยพิทยำคม

5

วัด.....ยำงซ้ ำย.............
วัด....วังสวรรค์.................

6
7

อสม......225.....คน
อสค.....22..........คน

8
9

ยสร....................คน
จำนวนหอกระจำยข่ำว
........12.............แห่ง
องค์กรภำครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
สือ่ มวลชนท้ องถิ่น
ศิลปิ นพื ้นบ้ ำน
อื่นๆ

10
11
12
13
14

ผู้บริ หำร
ชื่อ
นำยสวัสดิ์
เพ็ชรมโนรำห์
นำยบรรเทำ
พร้ อมเพรี ยง
นำยณรรธธ์
พงศ์ ฤทธิ์น ้ำ
นำยสุรพล
เขียวอรุณ
นำยรัตน์
เกิดเกตุ
นำยนรัตน์
พ่วงสุวรรณ
พระประสำน
คำพวง
พระบันลือศักดิ์
ม่วงแย้ ม
นำยพำ บัวนวล
นำงกำไร
เณรพรหม

ผู้ดำเนินงำนฯ
เบอร์ โทรศัพท์ ชื่อ
0987859799 นำงสมบุญสิริ
แพ่งทอง
0831301680 นำงมยุรี ทัง่ ทอง

หมำย
เบอร์ โทรศัพท์ เหตุ
0869295704

0987974509 นำงรัชนีกร ภูพ่ รม

0897041491

0899584178 นำงสุนนั ท์ นกเทศ

0899584178

055944059

0956347155

นำงลำพรวน เกษร

0816044213 นำงไพรวัลย์
อนุรักษ์ พิพฒ
ั น์
0878383322 พระประสำน
คำพวง
พระบันลือศักดิ์
ม่วงแย้ ม
0869306978 นำยพำ บัวนวล
นำงกำไร
เณรพรหม

0932254893

0894612379
0878383322

0869306978

