
                                                        สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสภาการพยาบาล
                      รายละเอยีดสถานที่จัดโครงการ Nurses Run For Health on National Nurses Day วนัที่ 28 ตุลาคม 2561

ภาค/จงัหวดั สถานท่ีเดิน - ว่ิง ผูป้ระสานงาน เบอร์โทรศพัท์

กรุงเทพและนนทบุรี ณ กระทรวงสาธารณสุข  จงัหวดันนทบุรี คุณวรรณา  คงคลงั โทรศพัท ์02-354-1801 - 2 ต่อ 12

คุณธนิยะ  ด ารงศกัด์ิ โทรศพัท ์ 061-459-5343

ภาคกลาง

   1. จงัหวดัสระบุรี ณ  ค่ายอดิสร  จงัหวดัสระบุรี คุณประหยดั  พ่ึงทิม -หน.ฝ่ายการพยาบาล

อ.วารุณี  วพบ.สระบุรี โทรศพัท ์ -086-708-9646

  2. จงัหวดัลพบุรี ณ อ่างเก็บน ้าเฉลิมพระเกียรติหว้ยกระแทก จงัหวดัลพบุรี คุณกรรณิกา  ฉ ่าพ่ึง โทรศพัท ์ 036-785-444 ต่อ 6718

รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล รพ.พระนารายณ์มหาราช

3. จงัหวดัอ่างทอง  ณ วดัขนุอินทประมูล  อ  าเภอโพธ์ิทอง  จงัหวดัอ่างทอง คุณกาญจนา   เทียรเดช โทรศพัท ์  086-307-5901

หวัหนา้พยาบาล โรงพยาบาลอ่างทอง

คุณเกษสุดาพร โทรศพัท ์ 081-734-7285



ภาค/จงัหวดั สถานท่ีเดิน - ว่ิง ผูป้ระสานงาน เบอร์โทรศพัท์

ภาคเหนือ

1.  จงัหวดัเชียงราย ณ สิงห์ปาร์ค   จงัหวดัเชียงราย น.ส.ประกายแก้ว  ก๋าค า โทรศพัท ์081-681-2057

 รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ โทรศพัท ์053-711300 ต่อ 1706

คุณปริศนา  วะสี โทรศพัท ์097-985-2495

คุณชชัราภรณ์   ชชัวรัตน์ โทรศพัท ์081-884-8980

2. จงัหวดันครสวรรค์ ณ อุทยานสวรรค ์  จงัหวดันครสวรรค์ ดร.สุพัตรา   อยู่สุข โทรศพัท ์ 081-688-0840

ก าแพงเพชร  อุทยัธานี รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล รพ.สวรรคป์ระชารักษ์

พิจิตร   ชยันาท คุณศรีจิตร   โทรศพัท ์ 086-208-9199

3. จงัหวดัพิษณุโลก ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  จงัหวดัพิษณุโลก คุณมยรีุ สุขปัญญารักษ์ โทรศพัท ์093-132-8338

หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล รพ.พทุธชินราช จ.พิษณุโลกโทรศพัท ์055-270-300

4. จงัหวดัสุโขทยั ณ อุทยานประวติัศาสตร์ สุโขทยั คุณวนัทนีย ์  (หวัหนา้พยาบาล) โทรศพัท ์081-533-3099

คุณปลา   (กลุ่มการพยาบาล) โทรศพัท ์  086-4113158

5. จงัหวดัตาก ณ  ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  ดุจดาว  ทบัเบิก   โทรศพัท ์ 086-217-0271

ไปตามถนนเล่ียงเมือง  อ.เมืองตาก ขวญัจิตร  สังขท์อง  โทรศพัท ์ 081-9720626

ภาคใต้

1.  จงัหวดัชุมพร ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ คุณปิยนุช ประทีปทศัน์ โทรศพัท ์092-415-4919

หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล รพ.ชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ



ภาค/จงัหวดั สถานท่ีเดิน - ว่ิง ผูป้ระสานงาน เบอร์โทรศพัท์

2. จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี คุณอาลี  แซ่เชียว โทรศพัท ์ 077-965-600 ต่อ 2240

จดัเฉพาะฟันรัน หวัหนา้พยาบาล  รพ.สุราษฎร์ธานี โทรศพัท ์095-421-2908

3. จงัหวดัสงขลา ณ  โรงพยาบาลหาดใหญ่ น.ส.อมร  แซ่เคียน โทรศพัท ์074-286-489

    รพ.หาดใหญ่ ว่ิงเฉพาะฟันรัน สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคใต้ มือถือ   089-466-6516

4. จงัหวดัภูเก็ต ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต คุณวิไลลกัษณ์  วงกุลชาลี

จดัว่ิงฟันรัน และมินิมาราธอน กลุ่มการพยาบาล รพ.วชิระภูเก็ต มือถือ  083-520-2260

ภาคตะวนัออก

1. จงัหวดันครนายก ณ อ่างเก็บน ้าหว้ยปรือ ต.เขาพระ อ.เมือง จ. นครนายก คุณจนัทิมา พรเชนศวรพงศ์ โทรศพัท ์087-129-7951
รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล
ผศ.ดร.ทศันียา  วงัสระจนัทานนท์ โทรศพัท ์081-751-7652

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2. จงัหวดัชลบุรี สะพานเลียบทะเล "ชลมารควิถี  84 พรรษา" อ.วิไลลกัษณ์  ประยรูพงษ์ โทรศพัท ์081-933-9147

อ.เมือง  จ.ชลบุรี รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา E-mail : Nipa942502@gmail.com

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

1. จงัหวดับุรีรัมย์ ณ  BUR  DOME  มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย์ รศ.มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บุรีรัมย ์ โทรศพัท ์081-878-5265

ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ อ.นธภร  วิโสรัมย ์ คณะพยาบาลศาตร์ โทรศพัท ์092-915-3965
โทรศพัท ์044-611-221 ต่อ 6403



ภาค/จงัหวดั สถานท่ีเดิน - ว่ิง ผูป้ระสานงาน เบอร์โทรศพัท์

2. จงัหวดัมหาสารคาม ณ ท่ีวา่การอ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม น.ส.พิสมยั  จา้ยหนองบวั โทรศพัท ์ 089-273-1812

   ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ หวัหนา้กลุ่มงานการพยาบาลผูป่้วยอายรุกรรม

  ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลขอนแก่น

3.  จงัหวดัอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ดร.ปัทมา  ผ่องศิริ โทรศพัท ์086-094-2828

ผอก.วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


