
แบบ ITA 001.1

ล ำดบัที่ กรม/ที่อยู่กรม ชือ่-สกุล/ต ำแหน่งผู้ประสำนงำน โทรศัพท์/E-mail
1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 1. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช โทรศัพท/์โทรสาร 0 2590 1330

ศูนย์ปฏบิติัการต่อต้านการทุจริต    นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน มือถือ 08 1931 5388

กระทรวงสาธารณสุข    ช านาญการ pankung08@gmail.com

88/20 ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง 2. นางสาวนติยา  เหล่าชา โทรศัพท/์โทรสาร 0 2590 1330

จังหวัดนนทบรีุ 11000    นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน มือถือ 08 1075 0258

2 กรมกำรแพทย์ 1. นางสาวผุสดี คชสาร โทรศัพท์  0 2590 6157/0 2590 6159

ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง    นกัทรัพยากรบคุคล มือถือ 08 9508 7847

จังหวัดนนทบรีุ 11000 conan_det40@hotmail.com

2. นางสาวชโลธร วนา โทรศัพท์  0 2590 6157/0 2590 6159

   นติิกร มือถือ 08 8203 4744

fon_forlife@hotmail.com

3 กรมควบคุมโรค 1. นางสาวเอื้อมพร  เพ็ชรนอ้ย โทรศัพท์ 0 2590 3044

88/21 ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง    นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการ โทรสาร  0 2591 8404

จังหวัดนนทบรีุ 11000 มือถือ 08 6841 7938

tukkeelove@gmail.com

2. นายนธัวุฒิ  โอภาพันธ์ โทรศัพท์ 0 2590 3044

   นติิกร โทรสาร  0 2591 8404

มือถือ 08 6356 9542

nuttawoot.o@Hotmail.com

4 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทย 1. นายวรพจน ์ ภูจ่ินดา โทรศัพท์ 0 2149 5698

และกำรแพทย์ทำงเลือก    ผู้อ านวยการส านกักฎหมาย vpoochinda@gmail.com

ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรีุ 2. นางสาวปกิตตา  สุวรรณวัฒนา โทรศัพท์ 0 2965 9372

11000    นติิกรช านาญการ ou19830@gmail.com

แบบส่งรำยชือ่ผู้ประสำนงำน ITA หน่วยงำนภำครัฐระดบักรม (ส่วนกลำง) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

กระทรวงสำธำรณสุข

mailto:pankung08@gmail.com
mailto:fon_forlife@hotmail.com
mailto:nuttawoot.o@Hotmail.com
mailto:ou19830@gmail.com


ล ำดบัที่ กรม/ที่อยู่กรม ชือ่-สกุล/ต ำแหน่งผู้ประสำนงำน โทรศัพท์/E-mail
5 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 1. น.ส.หรรษา  ทองค า โทรศัพท์ 0 2591 0000 ต่อ 99887

88/7 ซอยบ าราศนราดูร นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการ auhunsa@gmail.com

ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง 2. น.ส.ศุภนชุ  อินต๊ะฮอง โทรศัพท์ 0 2591 0000 ต่อ 99886

จังหวัดนนทบรีุ 11000 นกัทรัพยากรบคุคล muuteekwang@gmail.com

6 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 1. นางจันฑนา จินดาถาวรกิจ โทรศัพท์ 0 2590 1675

ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรีุ    นติิกรช านาญพิเศษ มือถือ 08 1867 8475

11000 chantana.c2@gmail.com

2. นางสาวเสาวลักษณ์ ช่วยรักษา โทรศัพท์ 0 2590 1675

   นกัทรัพยากรบคุคล มือถือ 08 1817 3775

saowaluk@thaidatacom.com

7 กรมสุขภำพจิต 1. นางสาวสุภาวดี  พิบลูย์ โทรศัพท์ 0 2590 8072

88/20 ม. 4 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง    นกัทรัพยากรบคุคล orio88@hotmail.com

จังหวัดนนทบรีุ 11000 2. นายชัยณรงค์  บริุนทร์กุล โทรศัพท์ 0 2590 8315

   นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการ ek6999@gmail.com

8 กรมอนำมยั 1. นางสาวอมรรัตน ์ไชยศิรินทร์ โทรศัพท์ 0 2590 4036

88/22 ม. 4 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง    นกัทรัพยากรบคุคลปฏบิติัการ amornrat.c@anamai.mail.go.th

จังหวัดนนทบรีุ 11000 2. นางสาวดวงพร หวานแก้ว โทรศัพท์ 0 2590 4036

   นกัทรัพยากรบคุคลปฏบิติัการ duangporn.wa@anamai.mail.go.th

9 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 1. นางไทรทอง  ศิลาภยั โทรศัพท์ 0 2590 7241

ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง    นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพิเศษ silapai@fda.moph.go.th

จังหวัดนนทบรีุ 11000 2. นางสาวรัชนกีร  ชูเกล้ียง โทรศัพท์ 0 2590 7184

   นกัทรัพยากรบคุคลปฏบิติัการ pampam.rc@gmail.com

ข้อมูล วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

หมำยเหต ุ:  ส ำหรับหน่วยงำนสังกัดกระทรวง ให้รวบรวมจัดส่งรำยชือ่ผู้ประสำนงำน ITA 

               ส่วนรำชกำรระดบักรมในสังกัด หน่วยงำนละ 2 คน ในภำพรวมระดบักระทรวง
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