รายชื่อผูปฏิบัติงานชวงเทศกาลสงกรานต ป 2562
ระหวางวันที่ 10-18 เมษายน 2562
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
วันที่

10-เม.ย.-62

เวลา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

00.00 น. - 08.30 น.

นายจตุพร แกวเขียว
โทร. 09-6886-1953
นายภูวิช โชติการทองกุล
โทร.08-0164-7933

08.30 น. - 16.30 น.

16.30 น. - 00.00 น.

00.00 น. - 08.30 น.

11-เม.ย.-62

นางทิพวรรณ ทองศรีนาค
โทร.08-7561-9516
นางสาวณัฐณัญญา สมางชัย
โทร.09-3536-5653
นายวันเฉลิม สมัครวงษ
โทร.08-6812-8071

หัวหนากลุมงานที่ควบคุม

ผูบริหาร

นายกอศักดิ์ จันทรวิจิตร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทร.08-1750-4842

นายสุขสันติ พักธรรมนัก
นายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน)
ระดับ เชี่ยวชาญ
โทร. 08-1294-5494

นายกอศักดิ์ จันทรวิจิตร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทร.08-1750-4842

นายสุขสันติ พักธรรมนัก
นายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน)
ระดับ เชี่ยวชาญ
โทร. 08-1294-5494

นางสาวสุกานดา จันทรักษ
โทร.08-1280-1712
นายจตุพร แกวเขียว
โทร.09-6886-1953
นายถาวร ปานเพ็ชร
โทร.09-6886-1953

08.30 น. - 16.30 น.

นางสาวสุกานดา จันทรักษ
โทร.08-1280-1712
นายภูวิช โชติการทองกุล
โทร.08-0164-7933

16.30 น. - 00.00 น.

นางทิพวรรณ ทองศรีนาค
โทร.08-7561-9516
นางสาวณัฐณัญญา สมางชัย
โทร.09-3536-5653

รายชื่อผูปฏิบัติงานชวงเทศกาลสงกรานต ป 2562
ระหวางวันที่ 10-18 เมษายน 2562
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
วันที่

เวลา
00.00 น. - 08.30 น.

12-เม.ย.-62

08.30 น. - 16.30 น.

16.30 น. - 00.00 น.

00.00 น. - 08.30 น.

13-เม.ย.-62

08.30 น. - 16.30 น.

16.30 น. - 00.00 น.

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
นางสาวรัตนวลี ดียิ่ง
โทร. 08-1384-7797
นางสาวณัฐณัญญา สมางชัย
โทร.09-3536-5653
นางทิพวรรณ ทองศรีนาค
โทร.08-7561-9516
นายกิตติคุณ บัวศรีพันธ
โทร.08-9741-4568
นายภูวิช โชติการทองกุล
โทร.08-0164-7933
นางสาวภานุมาศ เรือนหลวง
โทร.08-0422-0218
นายถาวร ปานเพ็ชร
โทร.08-6317-3523
นางสิริพร มั่นศาสตร
โทร.08-1852-6882
นางสาวภานุมาศ เรือนหลวง
โทร.08-0422-0218
นายภูวิช โชติการทองกุล
โทร.08-0164-7933
นายวันเฉลิม สมัครวงษ
โทร.08-6812-8071
นางสาวอัจฉรา อินทิม
โทร.08-3736-2265

หัวหนากลุมงานที่ควบคุม

ผูบริหาร

นายอัครเดช ภักดีรักษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทร. 08-7120-3012

นายวีรชัย บริบูรณ
นักวิชาการสาธารณสุข (ดานสงเสริมพัฒนา)
ระดับ เชี่ยวชาญ
โทร. 08-6129-7887

นางสาวอารีย บุญผอง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทร.08-1991-1076

นายวัชรพันธ ศรีสวัสดิ์
เภสัชกร (ดานเภสัชสาธารณสุข)
ระดับ เชี่ยวชาญ
โทร. 08-1946-2096

รายชื่อผูปฏิบัติงานชวงเทศกาลสงกรานต ป 2562
ระหวางวันที่ 10-18 เมษายน 2562
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
วันที่

14-เม.ย.-62

เวลา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

00.00 น. - 08.30 น.

นายจตุพร แกวเขียว
โทร. 09-6886-1953
นายภูวิช โชติการทองกุล
โทร.08-0164-7933

08.30 น. - 16.30 น.

16.30 น. - 00.00 น.

00.00 น. - 08.30 น.

15-เม.ย.-62

08.30 น. - 16.30 น.

16.30 น. - 00.00 น.

นางสาวนัยนา ธรรมกรณ
โทร.0899027049
นายวันเฉลิม สมัครวงษ
โทร.08-6812-8071
นางสาวภานุมาศ เรือนหลวง
โทร.08-0422-0218
นางทิพวรรณ ทองศรีนาค
โทร.08-7561-9516
นางสาวรัตนวลี ดียิ่ง
โทร. 08-1384-7797
นางสาวสุกานดา จันทรักษ
โทร.08-1280-1712
นางสุภาวดี ตั้งเจริญ
โทร.09-8248-7681
นางทิพวรรณ ทองศรีนาค
โทร.08-7561-9516
นางสาวอัจฉรา อินทิม
โทร.08-3736-2265
นายภูวิช โชติการทองกุล
โทร.08-0164-7933

หัวหนากลุมงานที่ควบคุม

นางรัตนา ตรีสาร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทร. 08-5982-8212

นางศรีสุดา วัชรอาภาไพบูลย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทร. 08-9901-6820

ผูบริหาร

นางวันดี วิรัสสะ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับ ชํานาญการพิเศษ
โทร. 08-9901-6827

นางวังจันทร กิตติภาดากุล
ทันตแพทย (ดานทันตสาธารณสุข)
ระดับ เชี่ยวชาญ
โทร. 08-6334-1344

รายชื่อผูปฏิบัติงานชวงเทศกาลสงกรานต ป 2562
ระหวางวันที่ 10-18 เมษายน 2562
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
วันที่

เวลา
00.00 น. - 08.30 น.

16-เม.ย.-62

08.30 น. - 16.30 น.

16.30 น. - 00.00 น.

00.00 น. - 08.30 น.

17-เม.ย.-62

08.30 น. - 16.30 น.

16.30 น. - 00.00 น.

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

หัวหนากลุมงานที่ควบคุม

ผูบริหาร

นายถาวร ปานเพ็ชร
โทร.08-6317-3523
นางทิพวรรณ ทองศรีนาค
โทร.08-7561-9516
นางสาวอัจฉรา อินทิม
โทร.08-3736-2265
นายภูวิช โชติการทองกุล
โทร.08-0164-7933

นายสมควร เสนลา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทร.08-1991-7606

นางสาวสิทธิธนา โตออน
นายแพทย ระดับ ชํานาญการพิเศษ
โทร. 08-3559-0605

นางสาวณัฐณัญญา สมางชัย
โทร.09-3536-5653
นางสาวสุกานดา จันทรักษ
โทร.08-1280-1712
นายจตุพร แกวเขียว
โทร.09-6886-1953
นายภูวิช โชติการทองกุล
โทร.08-0164-7933
นางสาวดวงดาว คงมาลายู
โทร.08-6128-0109
นางสาวสุกานดา จันทรักษ
โทร.08-1280-1712
นายวันเฉลิม สมัครวงษ
โทร.08-6812-8071
นางสาวณัฐณัญญา สมางชัย
โทร.09-3536-5653

นายกอศักดิ์ จันทรวิจิตร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทร.08-1750-4842

นายสุขสันติ พักธรรมนัก
นายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน)
ระดับ เชี่ยวชาญ
โทร. 08-1294-5494

รายชื่อผูปฏิบัติงานชวงเทศกาลสงกรานต ป 2562
ระหวางวันที่ 10-18 เมษายน 2562
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
วันที่

เวลา
00.00 น. - 08.30 น.

18-เม.ย.-62

08.30 น. - 16.30 น.
16.30 น. - 00.00 น.

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
สรุปสถานการณสงกรานต 2562
นายจตุพร แกวเขียว
นางทิพวรรณ ทองศรีนาค
นายภูวิช โชติการทองกุล

หมายเหตุ
โดยมีพนักงานขับรถยนตของทางราชการ ปฏิบัติงานตามวัน และเวลา ดังนี้
12-18 เม.ย.62 08.30 น. - 16.30 น.
นายประดิษฐ รัตนโกสุม

หัวหนากลุมงานที่ควบคุม

ผูบริหาร

นายกอศักดิ์ จันทรวิจิตร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นายถาวร ปานเพ็ชร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

นายวีรชัย บริบูรณ
นักวิชาการสาธารณสุข (ดานสงเสริมพัฒนา)
ระดับ เชี่ยวชาญ
โทร. 08-6129-7887

ตําแหนงพนักงานขับรถยนต

หมายเลขทะเบียน นข 1774 สิงหบุรี

