


ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1

ที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง e-mail เบอรม์อืถือ ผู้ดแูลระดบั หน่วยงำน
1 นายอดิศักด์ิ สิงห์โต นักวชิาการคอมพิวเตอร์ plan.skn24@gmail.com 0885712714 รพศ. สกลนคร
2 นายขจรศักด์ิ เจริญพงษ์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ kacjonsak@gmail.com 0642425829 รพช. กุสุมาลย์
3 นายไกวลั สุทธอิาจ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ k1suttiarj@gmail.com 0807505509 รพช. กุดบาก
4 นายอดุลเดช ลีพรม นักวชิาการคอมพิวเตอร์ aduldach2525@gmail.com 0982104230 รพช. พระอาจารย์ฝ้ันฯ
5 นายจิระศักด์ิ ไชยเชษฐ์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ idlineton@gmail.com 0891509723 รพช. พระอาจารย์ฝ้ันฯ
6 นายนิธศัิกด์ิ ศูนย์จันทร์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ atp257@gmail.com 0847862979 รพช. พังโคน
7 นายจีระศักด์ิ  หอกค า นักวชิาการคอมพิวเตอร์ jackkyjacky_kung@hotmail.com 0582287387 รพช. วาริชภมูิ
8 นายภานุวฒัน์   เจียมไพเราะ เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ poowitas@gmail.com 0856083523 รพช. นิคมน  าอูน
9 นายบัญชาชัย แพงพิมพ์โล้ เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ bunchachai1992@gmail.com 0610431992 รพท. วานรนิวาส

10 นายทรงสวสัด์ิ ศรีประทุมวงศ์ นักวชิากราคอมพิวเตอร์ itkhamtakla@gmail.com 0910636238 รพช. ค าตากล้า
11 นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏบิัติงาน superjeaw26@gmail.com 0839156353 รพช. บ้านม่วง
12 นายธนาคม โคตรสบัติ พนักงานพิมพ์ thanakom_49@hotmail.com 0864558300 รพช. อากาศอ านวย
13 นางสาวนิรัตชา แขนธริาช เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา khaenthirach@gmail.com 0985982782 รพช. อากาศอ านวย
14 นายศักด์ิสิทธิ ์ปัญญาวนั นักวชิาการคอมพิวเตอร์ spisymang@gmail.com 0918632069 รพท. สวา่งแดนดิน
15 นายเกียงไกร การจักษ์ นักวชิาการ คอมพิวเตอร์  potato_liverpool_taeyang@hotmail.com  0982487784 รพช. ส่องดาว
16 นายโสภณ  วณัไวทยจิตร ผู้อ านวยการรพ. Sophonwan@hotmail.com 0925651491 รพช. ส่องดาว
17 นายวเิชษฐ์พงศ์ เขตสุภา นักวชิาการคอมพิวเตอร์ wichetpong159@hotmail.com 0854656664 รพช. เต่างอย
18 นายกมนทัต ยลพันธ์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ weerachaiyol@gmail.com 0643059849 รพช. โคกศรีสุพรรณ
19 นางสาววรัญญา  แขนธริาช เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา pmwszxam@gmail.com 0930925964 รพช. เจริญศิลป์
20 นายกิตติคุณ  ฟองอ่อน นักวชิาการคอมพิวเตอร์ Pong-on_@hotmail.com 0850043077 รพช. เจริญศิลป์
21 นายสิปปนนท์ ไชยบุบผา นักวชิาการคอมพิวเตอร์ admin@pnkhospital.net 0878347249 รพช. โพนนาแก้ว
22 นายอนุชา พิมมะโส เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ golf_anu@hotmail.com 0807293568 รพช. พระอาจารย์แบนฯ

หมำยเหตุ : Username/Password ส ำหรับกำรจองห้องประชมุ สสจ.สกลนคร จะสง่เขำ้ e-mail ของท่ำนตำมที่ลงทะเบียนไว้ในตำรำงด้ำนบน 

รำยชื่อผู้ดแูลระบบ/ประสำนงำนของหน่วยบรกิำร ระดบั รพศ./รพท./รพช.
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1

ที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง e-mail เบอรม์ือถือ ผู้ดูแลระดับ อ ำเภอ
1 นายเทพพทิักษ์  ดงภูยาว เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน nonc31032519@gmail.com 0864512611 สสอ. เมืองสกลนคร

2 นายสราวธุ  ฮังโยธา นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ hokage_one@hotmail.com 0817493710 สสอ. กุสุมาลย์

3 นางสาวญาริณฎา  กันติศาฤทธิ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน Yamrinda@gmail.com 0636920823 สสอ. กุสุมาลย์

4 นายสิทธชิัย  ไชยทองพนัธ์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ sumiadong@gmail.com 0878582550 สสอ. กุดบาก

5 นายธาดา  ศูนยจ์ันทร์ นักวชิาการสาธารณสุข thada.soonchan@gmail.com 0986431402 สสอ. พรรณานิคม

6 นายสุดสาคร  สังกฤษ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ doscs.sso.phangkon@gmail.com 0897091519 สสอ. พงัโคน

7 นายพงศกร  เกษเพชร เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน pongsakon97@gmail.com 0893946163 สสอ. วาริชภูมิ

8 นายพฒันา  ไชยชมภู นักวชิาการสาธารณสุข patana.c@moph.mail.go.th 0956494358 สสอ. นิคมน  าอูน

9 นางสาวนิภาพร  งิ วไชยราช เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา nipaporn2018@gmail.com 0985762018 สสอ. วานรนิวาส

10 นายรณเสฏฐ  แป่มจ านัก นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ Paemchamnak.ronnaset@gmail.com 0950566523 สสอ. ค าตากล้า

11 นายณัฐพล  แง่พรหม นักวชิาการสาธารณสุข sso.banmuang@gmail.com 0988786755 สสอ. บ้านม่วง

12 นางสาวเพญ็ศรี    สุพมิล นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ d.akatamnuay@gmail.com 0986194869 สสอ. อากาศอ านวย

13 นายจักรพงษ์  นาส าแดง นักวชิาการสาธารณสุข kpi_sawang@hotmail.com 0872210546 สสอ. สวา่งแดนดิน

14 นายทวนทอง  รสดี นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ thuanrosdee2547@gmail.com  0910572374 สสอ. ส่องดาว

15 นายจาตุรงค์  ภูช่างทอง นักวชิาการสาธารณสุข j_poochangtong@hotmail.com 0898469316 สสอ. เต่างอย

16 นายอาทิตย ์ นิลทะราช นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ arty.n@hotmail.com 0817685964 สสอ. โคกศรีสุพรรณ

17 นางสาวสมบูรณ์  วงศ์เครือศร นักวชิาการสารธารณสุข won_somsorn@hotmail.co.th 0986955464 สสอ. โคกศรีสุพรรณ

18 นายกิ่งเพชร  ศรีเทียน นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ khingp_196@hotmail.com 0899442513 สสอ. เจริญศิลป์

19 นายครรชิต  พรมสุ่ย นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ k9sui@hotmail.co.th 0811173574 สสอ. เจริญศิลป์

20 นายอรรถสิทธิ ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ d_ponnakaew@hotmail.com 0994632894 สสอ. โพนนาแก้ว

21 นายอรรถสิทธิ ์ รังศรีแก้ว นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ Dimondk@hotmail.com 0836942979 สสอ. ภูพาน
หมำยเหตุ : Username/Password ส ำหรับกำรจองห้องประชุม สสจ.สกลนคร จะส่งเข้ำ e-mail ของท่ำนตำมที่ลงทะเบียนไว้ในตำรำงด้ำนบน 

รำยชื่อผู้ดูแลระบบ/ประสำนงำนของหน่วยบรกิำร ระดับ สสอ.
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