
ท ำเนียบผู้รับบริกำร (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 หน่วยงำน : กลุ่มอนำมัยแม่และเด็ก ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ
ตัวช้ีวัด 1.7 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ท้ังหมดตำมช่วงอำยุท่ีก ำหนดมีพัฒนำกำรสมวัย

ล ำดับ             ช่ือ- นำมสุกล           
(ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)

ต ำแหน่ง สังกัด/หน่วยงำน ประเภทกำรติดต่อ/
กำรมีส่วนได้ส่วนเสีย

e-mail

1 นางสาวชนิดาภา ภูดอนตอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบขับเคล่ือนพระราชบัญญัติฯ 
และการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

chanidapa.p2532@gmail.com

2 นางสาวชินราพร รัชตะวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยท่ี 2 พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบขับเคล่ือนพระราชบัญญัติฯ 
และการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

chinnim32@gmail.com

3 นางสาวพิมลพรรณ ธนสารอนุสรณ์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์ ผู้รับผิดชอบขับเคล่ือนพระราชบัญญัติฯ 
และการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

4 นางนันทิตา วงษ์สุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี ผู้รับผิดชอบขับเคล่ือนพระราชบัญญัติฯ 
และการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

nantita.earth@gmail.com

5 นางจรรยา สืบนุช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี ผู้รับผิดชอบขับเคล่ือนพระราชบัญญัติฯ 
และการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

6 นางสาวนุชนารถ อารุณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยท่ี 6 ชลบุรี ผู้รับผิดชอบขับเคล่ือนพระราชบัญญัติฯ 
และการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

mch.phc6@gmail.com

7 นางสาวทัตพิชา คลังกลาง นิติกร ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น ผู้รับผิดชอบขับเคล่ือนพระราชบัญญัติฯ 
และการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

tatpicha.kk@gmail.com

8 นายทศพร ภูชมศรี นิติกร ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี ผู้รับผิดชอบขับเคล่ือนพระราชบัญญัติฯ 
และการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

totsaporn.p@anamai.mail.go.th

9 นางดวงใจ ไทยประทุม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ผู้รับผิดชอบขับเคล่ือนพระราชบัญญัติฯ 
และการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

Duangjai112@gmail.com

10 นางจตุพร สุขส าราญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี ผู้รับผิดชอบขับเคล่ือนพระราชบัญญัติฯ 
และการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

jatuporn383@gmail.com

11 นางสาวอารีย์ สุขสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช ผู้รับผิดชอบขับเคล่ือนพระราชบัญญัติฯ 
และการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

areekae1620@yahoo.com

12 นางถรรศนา เจริญไว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา ผู้รับผิดชอบขับเคล่ือนพระราชบัญญัติฯ 
และการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

jtassana@yahoo.com

13 นางสาวกรรณิการ์ เจริญจิตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผู้รับผิดชอบขับเคล่ือนพระราชบัญญัติฯ 
และการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

cardiac5011@hotmail.com



ท ำเนียบผู้รับบริกำร (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 หน่วยงำน : กลุ่มอนำมัยแม่และเด็ก ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ
ตัวช้ีวัด 1.7 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ท้ังหมดตำมช่วงอำยุท่ีก ำหนดมีพัฒนำกำรสมวัย

ล ำดับ             ช่ือ- นำมสุกล           
(ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)

ต ำแหน่ง สังกัด/หน่วยงำน ประเภทกำรติดต่อ/
กำรมีส่วนได้ส่วนเสีย

e-mail

14 นางจิปราณี ย้ิมยวน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ jipranee@hotmail.com

15 นางกัญญ์วรา โชลิตกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.เชียงราย ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ kanwara77@gmail.com

16 นางบุศรา ยอดเวียงไชย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.น่าน ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ butsara.yotwiangchai@gmail.com

17 นางพัทธยา คมบาง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.พะเยา ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ pikaju2204@hotmail.com

18 นางสาวอัญชลี เลาหม่ี นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.แม่ฮ่องสอน ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ pom_2531pom@hotmail.com

19 นางสาวนริศรา ชุ่มธิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.ล าปาง ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ hplampang@gmail.com

20 นางกัญญาพิชญ์ จันทร์นิยม นักจัดการงานท่ัวไป สสจ.ตาก ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ

21 นางฤดีกาญจน์ บุตรดา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.พิษณุโลก ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ jahajee76@hotmail.com

22 นางศิริวรรณ พลกลาง นักวิชาการสาธรณสุขช านาญการ สสจ.เพชรบูรณ์ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ

23 นางลัดดาวัลย์ กล่ินล าดวน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.สุโขทัย ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ jang.jang978@gmail.com

24 นางบุญมี ทิต๊ิบ นิติกรช านาญการ สสจ.อุตรดิตถ์ ผู้รับผิดชอบงานกฎหมาย

25 นางวรวรรณ รินทพล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ก าแพงเพชร ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ mchkp@hotmail.com

26 นางสุจิตรา โอฬารกิจวานิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ปทุมธานี ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ healthpro.pathum@gmail.com

27 นายณกุล อารีรักษ์ ผู้ประสานงานโครงการฯ สสจ.อยุธยา ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ tanglnw2012@gmail.com

28 นางช่ืนกมล พูลล้น เภสัชกรช านาญการ สสจ.สิงห์บุรี ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ polypody060@hotmail.com

29 นางอังคณา ธนะวัฒนานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.นครปฐม ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ nui.tana@hotmail.com

30 นางสาวขวัญตา เย่ือใย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ khanta_26@hotmail.com

31 นางสาวอุมากร มณีวงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สสจ.สุพรรณบุรี ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ umkm5061@gmail.com

32 นางสาวสดับพินท์ พสุหิรัณย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.จันทบุรี ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ saduppin.s@gmail.com

33 นางสาวชญาภา อินทร์นอก นักจัดการงานท่ัวไป สสจ.ชลบุรี ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ health.pro@hotmail.com

34 นางอรพินท์ กันประดับ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.ตราด ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ pithsi@hotmail.com

35 นายนัฐพงษ์ ขันธรักษ์ เภสัชกรช านาญการ สสจ.ปราจีนบุรี ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ nathapongk@kkumail.com

36 นางสาวยุพิน จันภิรมย์ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.สมุทรปราการ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ yupin7714@gmail.com



ท ำเนียบผู้รับบริกำร (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 หน่วยงำน : กลุ่มอนำมัยแม่และเด็ก ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ
ตัวช้ีวัด 1.7 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ท้ังหมดตำมช่วงอำยุท่ีก ำหนดมีพัฒนำกำรสมวัย

ล ำดับ             ช่ือ- นำมสุกล           
(ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)

ต ำแหน่ง สังกัด/หน่วยงำน ประเภทกำรติดต่อ/
กำรมีส่วนได้ส่วนเสีย

e-mail

37 นางสาวกมลพร สอนค าหาร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.ขอนแก่น ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ sararich586@gmail.com

38 นางชิตชนัญ โพธ์ิชัยหล้า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.ร้อยเอ็ด ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ chitchanun.sa@gmail.com

39 นางสาวิตรี ปวรางกูร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.นครพนม ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ peeaeaw-n@hotmail.com

40 นางสาวธัญญลักษณ์ ทอนราช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.บึงกาฬ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ thonrach0204@gmail.com

41 นางกมลเนตร ใฝ่ช านาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.เลย ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ aomam_kamolnet@hotmail.com

42 นางสาวฐิติพร ศิลาพจน์ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.สกลนคร ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ phonsilapote@gmail.com

43 นางสุธิดา ดวงพุทธา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.หนองคาย ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ tumtim_52@hotmail.co.th

44 นางสาวกมลพรรณ นุชิต เภสัชกรช านาญการ สสจ.หนองบัวล าภู ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ kamonphan.nuchit@gmail.com

45 นางศศิธร วงษ์ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.อุดรธานี ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ sasi.nslr@gmail.com

46 นางศิริพร พ่ัวส าโรง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ siriporn020417@gmail.com

47 นางเสาวลักษณ์ ธีระบุญชัยกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.นครราชสีมา ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ sm.7@windowslive.com

48 นางสาวจิราพร มะชิโกวา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.บุรีรัมย์ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ Machikowaciraphr@gmail.com

49 นางบุปผาชาติ ทีงาม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สุรินทร์ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ jingjoe61@gmail.com

50 นางวีรยา พัวพิทยาเลิศ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.อ านาจเจริญ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ weeraya_wan@hotmail.com

51 นางปัณญ์ชรีมาศ ไชยวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ชุมพร ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ plar.pan2562@gmail.com

52 นางวิลาวัลย์ ศิริรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.พังงา ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ srr711@gmail.com

53 นางสาวญาณิศา อินทวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.ภูเก็ต ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ yanisaann@gmail.com

54 นางธนกร ศรีสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.ระนอง ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ tanakornjaao@gmail.com

55 นายธนกฤต สุวรรณกลาง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สุราษฎร์ธานี ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ s.thanakrit@hotmail.co.th

56 นางสาวบุญทิพย์ เสียมไหม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ตรัง ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ buntip_27@hotmail.com

57 นางสาวอานีส ศิริพิทยานนท์ เภสัชกรปฏิบัติการ สสจ.นราธิวาส ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ anis.siripitayanon@gmail.com

58 นางสาวปวีณา หวังบู เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.ปัตตานี ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ venasasuktani@gmail.com

59 นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สสจ.พัทลุง ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ nartnarkkee@gmail.com



ท ำเนียบผู้รับบริกำร (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 หน่วยงำน : กลุ่มอนำมัยแม่และเด็ก ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ
ตัวช้ีวัด 1.7 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ท้ังหมดตำมช่วงอำยุท่ีก ำหนดมีพัฒนำกำรสมวัย

ล ำดับ             ช่ือ- นำมสุกล           
(ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)

ต ำแหน่ง สังกัด/หน่วยงำน ประเภทกำรติดต่อ/
กำรมีส่วนได้ส่วนเสีย

e-mail

60 นางวรพักตร์ ยามา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สสจ.ยะลา ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ dekjang_51@hotmail.com

61 นางหน่ึงฤทัย ลุนหวิทยานนท์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สสจ.สงขลา ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ rethai_alis@hotmail.com

62 นางฉัตรพิไล เจียระนัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ สสจ.สตูล ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ chatpilai@gmail.com

63 นางนันทกานด์ เนาวสุวรรณ นักโภชนาการช านาญการ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ nutrition2746@gmail.com

ภำคีเครือข่ำย
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

สายการบินไทยแอร์เอเชีย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ภาคีเครือข่ายในการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

ภาคีเครือข่ายในการขับเคล่ือนการจัดต้ังมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ

ภาคีเครือข่ายในการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
ภาคีเครือข่ายในการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการและบุคลากรเฉพาะทางในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
ภาคีเครือข่ายในการขับเคล่ือนการจัดต้ังมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
ภาคีเครือข่ายในการขับเคล่ือนการจัดต้ังมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ

องค์การยูนิเซฟประจ าประเทศไทย

องค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

ภาคีเครือข่ายในโครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก
ภาคีเครือข่ายในโครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก
ภาคีเครือข่ายในโครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก

บริษัท เอเวอร่ีเดย์ ด๊อกเตอร์ จ ากัด ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาปัญหาการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
และโครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก

บริษัทขนส่งจ ากัด
บริษัทนครชัยแอร์


