
ล ำดับท่ี ต ำแหน่ง สังกัด/หน่วยงำน ประเภทกำรติดต่อ/
กำรมีส่วนได้ส่วนเสีย

E-mail 
(ถ้ำมี)

1 นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ นายแพทย์เช่ียวชาญ   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
2 นางสาวฐิติภรณ์    ตวงรัตนานนท์ นายแพทย์ช านาญการ   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
3 นางประภาภรณ์ จังพานิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
4 นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
5 นางชนัญชิดา สมสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
6 นางสาวจุฬาวรรณ เขมทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
7 นายวสุรัตน์ พลอยล้วน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
8 นางสาวธัญลักษณ์   ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
9 นางสาวอุษา  วงทวี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
10 นางวรรณชนก  ล้ิมจ ารูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
11 นางสาวเบญจวรรณ   ย่ีค้ิว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
12 นายโรจน์ เบญจวิกรัย พนักงานธุรการ ส 4   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
13 นางวิมล พรหมกระแส พนักงานธุรการ ส 4   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
14 นางวรารักษ์ จ าปี พนักงานธุรการ ส 4   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
15 นางสาวอมรรัตน์ สายสาร ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย  ส 2   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
16 นางสาวเสาวลักษณ์ แจ่มพ่ึง พนักงานพิมพ์  ส3   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
17 นางปาจรีย์ หล่อบ ารุงพงศ์ พนักงานธุรการ ส 4   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
18 นางอ าพร บัณฑิตวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย  ส 2   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก การส่ือสารองค์กร
19 นางปนัดดา จ่ันผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น การส่ือสารองค์กร

                  ท ำเนียบผู้รับบริกำร (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง

       ช่ือ- นำมสุกล  (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)



20 นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น การส่ือสารองค์กร
21 นางสาวฟารีดา เม๊าะสนิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น การส่ือสารองค์กร
22 นายเนต์ิ ภู่ประสม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น การส่ือสารองค์กร
23 นางสาวคัทลียา  โสดาปัดชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น การส่ือสารองค์กร
24 นางสาวนฤมล แก้วโมรา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น การส่ือสารองค์กร
25 นางสาวอัชรวรรณ หมีปล่ัง พนักงานพิมพ์  ส4 กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น การส่ือสารองค์กร
26 นายสุรเดช ประดิษฐ์ พนักงานสถานท่ี บ1 กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น การส่ือสารองค์กร
27 นางรักษณา ศิโรรัตนกุล พนักงานพิมพ์  ส4 กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น การส่ือสารองค์กร
28 นายสมพงษ์ ทับทิม พนักงานพิมพ์  ส3 กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น การส่ือสารองค์กร
29 นางสาวระพีพร อรรถาโภชน์ กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น การส่ือสารองค์กร
30 นางพรเลขา บรรหารศุภวาท นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มอนามัยวัยท างาน การส่ือสารองค์กร
31 นางสาวกมลนิตย์ มาลัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มอนามัยวัยท างาน การส่ือสารองค์กร
32 นางฐาปะณี คงรุ่งเรือง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ

กลุ่มอนามัยวัยท างาน การส่ือสารองค์กร

33 นายกชธนาณัฏฐ์  โพธิมา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มอนามัยวัยท างาน การส่ือสารองค์กร
34 นางสาวศิรินทรา พินิจกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวัยท างาน การส่ือสารองค์กร
35 นางอัญชลินทร์ ปานศิริ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กลุ่มอนามัยวัยท างาน การส่ือสารองค์กร
36 นางวิชชุพร เกตุไหม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มอนามัยวัยท างาน การส่ือสารองค์กร
37 นางสาวทิวาวรรณ ซ่ือสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวัยท างาน การส่ือสารองค์กร
38 นายสุริยัน ท้วมมะลิ พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มอนามัยวัยท างาน การส่ือสารองค์กร
39 นางนวพร ท้วมมะลิ พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มอนามัยวัยท างาน การส่ือสารองค์กร
40 นายฉัตรชัย หมึกหอม พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มอนามัยวัยท างาน การส่ือสารองค์กร
41 นางสาวณัชชาภัค                             เมืองหงษ์                      พนักงานพิมพ์  ส3 กลุ่มอนามัยวัยท างาน การส่ือสารองค์กร



42 นางล าดวน อัตตะชีวะ พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มอนามัยวัยท างาน การส่ือสารองค์กร
43 นายสมศักด์ิ ป่ินนาค นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ กลุ่มสร้างเสริม ฯ การส่ือสารองค์กร
44 นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ กลุ่มสร้างเสริม ฯ การส่ือสารองค์กร
45 นางแรกขวัญ สระวาสี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กลุ่มสร้างเสริม ฯ การส่ือสารองค์กร
46 ว่าท่ี ร.ต.มณฑล  หวานวาจา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มสร้างเสริม ฯ การส่ือสารองค์กร
47 นางมลิวัลย์ ศรีม่วง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มสร้างเสริม ฯ การส่ือสารองค์กร
48 นางสาวสงกรานต์  กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มสร้างเสริม ฯ ผู้รายงานผลตัวช้ีวัด
49 นางสาวกรกมล  ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มสร้างเสริม ฯ การส่ือสารองค์กร
50 นางนิริญา ธนธราธิคุณ นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มสร้างเสริม ฯ การส่ือสารองค์กร
51 นายธนชัช                                  (ธวัชชัย)บ าราบรักษ์ พนักงานพิมพ์  ส 3 กลุ่มสร้างเสริม ฯ การส่ือสารองค์กร
52 นางสมพร กรณ์เกษม พนักงานพิมพ์  ส 4 กลุ่มสร้างเสริม ฯ การส่ือสารองค์กร
53 นางวิมล บ้านพวน นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้าน

สาธารณสุข)
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การส่ือสารองค์กร

54 นางสาวรดีพร สุขอรุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การส่ือสารองค์กร
55 นางอัญชุรีย์ บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การส่ือสารองค์กร
56 นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ผู้รายงานผลตัวช้ีวัด
57 นางสาวประภัสสร นุชนิยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การส่ือสารองค์กร
58 นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การส่ือสารองค์กร
59 นายพิพัฒน์ นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การส่ือสารองค์กร
60 นางสาวณัฏฐ์พัชร์  พ่ึงประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การส่ือสารองค์กร
61 นางสาวเตรชนก รัตนเนตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การส่ือสารองค์กร
62 นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การส่ือสารองค์กร
63 นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ผู้รายงานผลตัวช้ีวัด
64 นางวรัสภ์สร จ่ันนงเยาว์ พนักงานพิมพ์ ส3 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การส่ือสารองค์กร



65 นางสาวปิยนันท์ เกตุตรีกรณ์ พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การส่ือสารองค์กร
66 นางปจารดา ดวงวิเชียร  พนักงานพิมพ์  ส3 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ การส่ือสารองค์กร
67 นางสาวจรรยา ทองทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
68 นางสาวจุฑารัตน์ ปฏิเวทย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
69 นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
70 นางสาววัลลีย์ สุริยาธนรัชต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
71 นางสาวพรพรรณ สมพงษ์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
72 นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
73 นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
74 นางสาวณภัทรชนากานต์  ถือสมบัติมนตรี นักวิชาการเงินและบัญชี  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
75 นางสาวณภาภัช   สณศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี  กลุ่มอ านวยการ ผู้รายงานผลตัวช้ีวัด
76 นางสาวอมราพร  บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานท่ัวไป  กลุ่มอ านวยการ ผู้รายงานผลตัวช้ีวัด
77 นางสาววิไลวรรณ  รักไร่ นักวิชาการพัสดุ  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
78 นางสาวศิรินภา  ภู่เทศ เจ้าพนักงานพัสดุ  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
79 นางสาวหทัยรัตน์ เพียรเกษตรกิจ นักวิชาการพัสดุ  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
80 นางสาวรุ่งฟ้า ปัญญาไว พนักงานการเงินและบัญชี ส 3  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
81 นางสาวศิริลาภ โกมลปาณิก พนักงานการเงินและบัญชี ส 4  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
82 นางศรินทิพย์ ศรีษะเกตุ พนักงานพิมพ์  ส4  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
83 นางสาวเดือนเพ็ญ นากุดนอก พนักงานพิมพ์  ส3  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
84 นางสาวนัยนา ชัยพล พนักงานพิมพ์  ส3  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
85 นางสาวธมนวร จันทร์แก พนักงานพิมพ์  ส3  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
86 นายอนุศักด์ิ ทองทิพย์ ช่างถ่ายภาพ ช 2  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
87 นางสาวอัญชลา ดิษฐผดุง พนักงานพิมพ์  ส3  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
88 นายรณกฤต อาจณรงค์ พนักงานพิมพ์  ส3  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร



89 นางสาวสุรีรัตน์ พืชผักหวาน พนักงานธุรการ ส 4  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
90 นายช านาญ แป้นหลง พนักงานธุรการ ส 3  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
91 นายอนุชิต พรหมกระแส พนักงานธุรการ ส 3  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
92 นายสมศักด์ิ บัณฑิตวงศ์ พนักงานธุรการ ส 3  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
93 นายกฤตย์ ศิริรัตนพร พนักงานธุรการ ส 3  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
94 นายธีรยุทธ หุ่นแจ้ง พนักงานขับรถยนต์ ส2  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
95 นายประสาร นพเมือง พนักงานขับรถยนต์ ส2  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
96 นางสาวศุภกานต์ ตุ้มแก้ว พนักงานพัสดุ ส3  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
97 นายสุพัฒน์ นิจจะพจน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย  ส 2  กลุ่มอ านวยการ การส่ือสารองค์กร
98 นางสาวอรุณี มนปราณีต นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด
99 นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด
100 นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัยผู้ประสานงานตัวช้ีวัด
101 นางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์ยโยบายและแผนช านาญการพิเศษกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัยผู้ประสานงานตัวช้ีวัด
102 นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัยผู้ประสานงานตัวช้ีวัด


