
ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน
ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถามี)

1 นางพิมลพรรณ ตางวิวัฒน นายแพทยเชี่ยวชาญ   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

2 นางสาวฐิติภรณ    ตวงรัตนานนท นายแพทยชํานาญการ   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

3 นางชมพูนุช โตโพธิ์ไทย นายแพทยชํานาญการ   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

4 นางประภาภรณ จังพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

5 นางสาวฉวีวรรณ ตนพุดซา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

6 นางชนัญชิดา สมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

7 นางสาวจุฬาวรรณ เขมทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

8 นายวสุรัตน พลอยลวน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

9 นางสาวธัญลักษณ   ทองหลอ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

10 นางสาวอุษา  วงทวี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

11 นางวรรณชนก  ลิ้มจํารูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

12 นางสาวเบญจวรรณ   ยี่คิ้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

13 นายโรจน เบญจวิกรัย พนักงานธุรการ ส 4   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

14 นางวิมล พรหมกระแส พนักงานธุรการ ส 4   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

15 นางวรารักษ จําป พนักงานธุรการ ส 4   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

16 นางสาวอมรรัตน สายสาร ผูชวยเจาหนาที่อนามัย  ส 2   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

17 นางสาวเสาวลักษณ แจมพึ่ง พนักงานพิมพ  ส3   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

18 นางปาจรีย หลอบํารุงพงศ พนักงานธุรการ ส 4   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

19 นางอําพร บัณฑิตวงศ ผูชวยเจาหนาที่อนามัย  ส 2   กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

20 นางปนัดดา จั่นผอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 01/10/65)
หนวยงาน  กลุมบริหารยุทธศาสตร  

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)
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21 นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

22 นางสาวฟารีดา เมาะสนิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

23 นางสาวอัญชุลี ออนศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร ลาศึกษา

24 นางสาววัลนิภา ซัณยะมาตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

25 นายเนติ์ ภูประสม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

26 นางสาวคัทลียา  โสดาปดชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

27 นางสาวนฤมล แกวโมรา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

28 นางสาวอัชรวรรณ หมีปลั่ง พนักงานพิมพ  ส4 กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

29 นายสุรเดช ประดิษฐ พนักงานสถานที่ บ1 กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

30 นางรักษณา ศิโรรัตนกุล พนักงานพิมพ  ส4 กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

31 นายสมพงษ ทับทิม พนักงานพิมพ  ส3 กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

32 นางสาวระพีพร อรรถาโภชน กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

33 นางพรเลขา บรรหารศุภวาท นายแพทยชํานาญการพิเศษ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

34 นางสาวกมลนิตย มาลัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

35 นางสาวภัทราพร เทวะอักษร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

36 นางฐาปะณี คงรุงเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

รักษาการนักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ

กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

37 นายกชธนาณัฏฐ  โพธิมา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

38 นางสาวศิรินทรา พินิจกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร
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39 นางอัญชลินทร ปานศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

40 นางวิชชุพร เกตุไหม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

41 นางกมลชนก ศรีศาสตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

42 นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

43 นายสุริยัน ทวมมะลิ พนักงานธุรการ ส 3 กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

44 นางนวพร ทวมมะลิ พนักงานธุรการ ส 3 กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

45 นายฉัตรชัย หมึกหอม พนักงานธุรการ ส 3 กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

46 นางสาวณัชชาภัค                             เมืองหงษ                      พนักงานพิมพ  ส3 กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

47 นางลําดวน อัตตะชีวะ พนักงานธุรการ ส 3 กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

48 นายสมศักดิ์ ปนนาค นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

49 นายธานินทร ออนนุชมงคล นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

50 นางแรกขวัญ สระวาสี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

51 วาที่ ร.ต.มณฑล  หวานวาจา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

52 นางมลิวัลย ศรีมวง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

53 นางสาวสงกรานต  กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

54 นางสาวกรกมล  ปรปกษขาม นักวิเทศสัมพันธ กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

55 นางนิริญา ธนธราธิคุณ นักวิชาการเผยแพร กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

56 นายธนชัช                                  บําราบรักษ พนักงานพิมพ  ส 3 กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

57 นางสมพร กรณเกษม พนักงานพิมพ  ส 4 กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร
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58 นางวิมล บานพวน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดาน

สาธารณสุข)

กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

59 นางสาวรดีพร สุขอรุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

60 นางสาวภารินี หงษสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร ลาศึกษา

61 นางอัญชุรีย บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

62 นางสาวปยวดี พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

63 นางสาวประภัสสร นุชนิยม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

64 นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

65 นายพิพัฒน นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

66 นางสาวณัฏฐพัชร  พึ่งประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

67 นางอาริสรา ทองเหม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

68 นางสาวปราณี พงษจินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

69 นางสาวจันจิรา ทรัพยอาภรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

70 นางพิศมัย อนแฉง พนักงานธุรการ ส3 กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

71 นางวรัสภสร จั่นนงเยาว พนักงานพิมพ ส3 กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

72 นางสาวปยนันท เกตุตรีกรณ พนักงานธุรการ ส 3 กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

73 นางปจารดา ดวงวิเชียร  พนักงานพิมพ  ส3 กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

74 นางนิภา แยมพันธ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

75 นางสาวจรรยา ทองทิพย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

76 นางสาวจุฑารัตน ปฏิเวทย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร



ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน
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77 นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

78 นางสาววัลลีย สุริยาธนรัชต เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

79 นางสาวพรพรรณ สมพงษ เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

80 นางสาวสโรชา เถาเอี่ยม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

81 นางประกายฟา กองหลา เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

82 นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

83 นางสาวณภัทรชนากานต  ถือสมบัติมนตรี นักวิชาการเงินและบัญชี  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

84 นางสาวณภาภัช   สณศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

85 นางสาวอมราพร  บุญพิศิษฐสกุล นักจัดการงานทั่วไป  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

86 นางสาววิไลวรรณ  รักไร นักวิชาการพัสดุ  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

87 นางสาวศิรินภา  ภูเทศ เจาพนักงานพัสดุ  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

88 นางสาวหทัยรัตน เพียรเกษตรกิจ นักวิชาการพัสดุ  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

89 นางสาวรุงฟา ปญญาไว พนักงานการเงินและบัญชี ส 3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

90 นางสาวศิริลาภ โกมลปาณิก พนักงานการเงินและบัญชี ส 4  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

91 นางมณฑา โสภาวนิตย พนักงานธุรการ ส 3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

92 นางศรินทิพย ศรีษะเกตุ พนักงานพิมพ  ส4  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

93 นางสาวโฉมยง ผายพิมพ พนักงานธุรการ ส 3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

94 นางสาวเดือนเพ็ญ นากุดนอก พนักงานพิมพ  ส3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

95 นางสาวนัยนา ชัยพล พนักงานพิมพ  ส3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

96 นางสาวธมนวร จันทรแก พนักงานพิมพ  ส3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร



ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน
ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถามี)

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 01/10/65)
หนวยงาน  กลุมบริหารยุทธศาสตร  

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

97 นายอนุศักดิ์ ทองทิพย ชางถายภาพ ช 2  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

98 นางสาวอัญชลา ดิษฐผดุง พนักงานพิมพ  ส3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

99 นายรณกฤต อาจณรงค พนักงานพิมพ  ส3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

100 นางสาวสุรีรัตน พืชผักหวาน พนักงานธุรการ ส 4  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

101 นายชํานาญ แปนหลง พนักงานธุรการ ส 3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

102 นายอนุชิต พรหมกระแส พนักงานธุรการ ส 3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

103 นายสมศักดิ์ บัณฑิตวงศ พนักงานธุรการ ส 3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

104 นายกฤตย ศิริรัตนพร พนักงานธุรการ ส 3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

105 นายธีรยุทธ หุนแจง พนักงานขับรถยนต ส2  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

106 นายประสาร นพเมือง พนักงานขับรถยนต ส2  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

107 นางสาวศุภกานต ตุมแกว พนักงานพัสดุ ส3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

108 นายสุพัฒน นิจจะพจน ผูชวยเจาหนาที่อนามัย  ส 2  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

109 นางเตือนใจ คงสมบัติ ผูอํานวยการกองสงเสริมการพัฒนาและ

สวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

กองสงเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน

การบูรณาการความ

รวมมือ

-

110 นางสาวพรปวีณ อุไรสวัสดิ ผูอํานวยการกลุมการพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน การบูรณาการความ

รวมมือ

111 นางผองพรรณ ศิลาเพชรจรัส นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการเด็กและเยาวชน การบูรณาการความ

รวมมือ

112 นายกิตติภัต เทียมทินกฤต นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การบูรณาการความ

รวมมือ
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113 นางสาวกรกมล จึงสําราญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การบูรณาการความ

รวมมือ

114 นางสาวเฉลิมรัตน รอดคืน นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน การบูรณาการความ

รวมมือ

115 สิริกานต แกวคงทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) การบูรณาการความ

รวมมือ

sirikarn.keawkongthong@

gmail.com

116 นางเนตรชนก เหมินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน การบูรณาการความ

รวมมือ

netchanok.tg@gmail.co

m

117 นางสาวสุชาดา กลางสอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

การบูรณาการความ

รวมมือ

suchadaklangsorn@gmai

l.com

118 นายธเนตร หลงศรี รองผูอํานวยการ ศกพ. สํานักงาน กศน. (ศกพ.) การบูรณาการความ

รวมมือ

thanet111@hotmail.com

119 นางสาวเขมิสรา กุลมาตย นักพัฒนาการเด็กเล็ก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การบูรณาการความ

รวมมือ

Khemisara.kul@gmail.co

m

120 นางสาววีรวรรณ ลอยมา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

การบูรณาการความ

รวมมือ

policy_splan@dmsc.mail

.go.th

121 นางสาวอรุณี โกษา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

การบูรณาการความ

รวมมือ

policy_splan@dmsc.mail

.go.th

122 นางสุภี สีทองทาบ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การบูรณาการความ

รวมมือ

mailto:netchanok.tg@gmail.com
mailto:netchanok.tg@gmail.com
mailto:suchadaklangsorn@gmail.com
mailto:suchadaklangsorn@gmail.com
mailto:thanet111@hotmail.com
mailto:Khemisara.kul@gmail.com
mailto:Khemisara.kul@gmail.com
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123 นางสาวิตรี โกมล นักพัฒนาการเด็กเล็ก (พนักงานราชการ) ศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรฯ สังกัดกอง

สวัสดิการแรงงาน กระทรวงแรงงาน

การบูรณาการความ

รวมมือ

124 เรืออากาศโทหญิงสุธิดา คงเลิศมงคล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการผูสูงอายุ การบูรณาการความ

รวมมือ

suthida.officebkk@gmail.

com

125 นางสาวอุบลวรรณ นิยมจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การบูรณาการความ

รวมมือ

spd.policy@gmail.com

126 นายนายศัพทสร ทองดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การบูรณาการความ

รวมมือ

Saptasorn.t@gmail.com

127 นางสาวดวงแกว ปญญาภู หัวหนากลุมงานวิชาการและคลังความรู กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก

การบูรณาการความ

รวมมือ

128 นางสุนีย เพชรสัมฤทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

พิเศษ

สํานักงาน กศน. การบูรณาการความ

รวมมือ

monitor.dsp@office.nfe.g

o.th

129 รศ.พญ.สุภาพรรณ ตันตราชีวธร นายกสมาคมโภชนาการเด็กแหงประเทศไทย สมาคมโภชนาการเด็กแหงประเทศไทย การบูรณาการความ

รวมมือ

130 นายประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผูจัดการ สสส. การบูรณาการความ

รวมมือ

p.kayasith@thaihealth.or

.th

131 นายอาชวินทร โรจนวิวัฒน ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข  

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

การบูรณาการความ

รวมมือ

132 รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง สภาการพยาบาล การบูรณาการความ

รวมมือ

mailto:spd.policy@gmail.com
mailto:Saptasorn.t@gmail.com
mailto:monitor.dsp@office.nfe.go.th
mailto:monitor.dsp@office.nfe.go.th
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133 นางสาวปทุมรัตน สามารถ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การบูรณาการความ

รวมมือ

134 นายสวัสดิ์ ภูทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การบูรณาการความ

รวมมือ

135 นางณัฐกฤตา พึ่งสุข ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ศูนย กศน.กลุมเปาหมายพิเศษ การบูรณาการความ

รวมมือ

lovebee2737@gmail.co

m

136 รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ นายกสมาคมฯ สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยฯ การบูรณาการความ

รวมมือ

nalinee.cho@mahidol.e

du

137 นางปาริฉัตร ตันติยวรงค หัวหนากลุมยุทธศาสตร กองตรวจราชการ การบูรณาการความ

รวมมือ

138 นางสาวถาวร อาจแกว ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาฝมือแรงงานสต

รึและเยาวชน

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน การบูรณาการความ

รวมมือ

139 รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ. นครชัย ประธานคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ

 ฯ สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก

ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย การบูรณาการความ

รวมมือ

siriruk1944@gmail.com

140 นางสาวสมจิตต วงศสุวรรณสิริ รองผูอํานวยการ กองการพยาบาล การบูรณาการความ

รวมมือ

chit_wong@yahoo.com

141 เภสัชกรคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน ผูอํานวยการกลุมภารกิจสนับสนุนการ

เขาถึงบริการปฐมภูมิและการสรางเสริม

สุขภาพปองกันโรค

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ การบูรณาการความ

รวมมือ

142 นางสาวปยะนุช ชัยสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราช

ญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ กรมการแพทย

การบูรณาการความ

รวมมือ

piyanut.igm@hotmail.co

m

mailto:lovebee2737@gmail.com
mailto:lovebee2737@gmail.com
mailto:siriruk1944@gmail.com
mailto:piyanut.igm@hotmail.com
mailto:piyanut.igm@hotmail.com


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน
ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถามี)

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 01/10/65)
หนวยงาน  กลุมบริหารยุทธศาสตร  

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

143 นางธิติภัทร คูหา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

พิเศษ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การบูรณาการความ

รวมมือ

144 นายวิรัช ประวันเตา รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค การบูรณาการความ

รวมมือ

145 นางธิติภัทร คูหา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

พิเศษ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การบูรณาการความ

รวมมือ

146 นายวิรัช ประวันเตา รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค การบูรณาการความ

รวมมือ

147 นางสาวอุบลวรรณ นิยมจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารสุข

การบูรณาการความ

รวมมือ

148 นายธนัตถ ชางสาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การบูรณาการความ

รวมมือ

Thanath.c@labour.mail.g

o.th

149 นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น การบูรณาการความ

รวมมือ

150 นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน การบูรณาการความ

รวมมือ

0818322486

151 นางเตือนใจ  คงสมบัติ ผูอํานวยการกองสงเสริมการพัฒนาและ

สวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองสงเสริม

การพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว

การบูรณาการความ

รวมมือ

0891044091

152 นางสาวพรปวีณ อุไรสวัสดิ ผูอํานวยการกลุมการพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน การบูรณาการความ

รวมมือ

063-639-9196



ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน
ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถามี)

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 01/10/65)
หนวยงาน  กลุมบริหารยุทธศาสตร  

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

153 นางผองพรรณ ศิลาเพชรจรัส นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการเด็กและเยาวชน การบูรณาการความ

รวมมือ

086779-4838

154 นางเนตรชนก เหมินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน การบูรณาการความ

รวมมือ

0814036882 / 

netchanok.tg@gmail.co

m

155 นางสาวพรปวีณ  อุไรสวัสดิ ผูอํานวยการกลุมการพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน การบูรณาการความ

รวมมือ

063-639-9196

156 เรืออากาศโทหญิงสุธิดา  คงเลิศมงคล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการผูสูงอายุ การบูรณาการความ

รวมมือ

suthida.officebkk@gmail.

com/0949296238

157 นางศิโรรัตน  ชินอักษร ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาชุมชนเเละสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การบูรณาการความ

รวมมือ

22235244

158 นางสาวสุจิตรา  ดาวเรือง หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น การบูรณาการความ

รวมมือ

02-2417225

159 นางจุฬารัตต  อินตะเทพ ผูเชี่ยวขาญดานสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การบูรณาการความ

รวมมือ

818375925

160 นางสาวเขมิสรา กุลมาตย นักพัฒนาการเด็กเล็ก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การบูรณาการความ

รวมมือ

0642207444/Khemisara.k

ul@gmail.com

161 นายธนัตถ ชางสาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การบูรณาการความ

รวมมือ

Thanath.c@labour.mail.g

o.th

162 นางสาวเขมิสรา กุลมาตย นักพัฒนาการเด็กเล็ก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การบูรณาการความ

รวมมือ

0642207444/Khemisara.k

ul@gmail.com

mailto:suthida.officebkk@gmail.com/0949296238
mailto:suthida.officebkk@gmail.com/0949296238


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน
ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถามี)

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 01/10/65)
หนวยงาน  กลุมบริหารยุทธศาสตร  

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

163 นางสุภี สีทองทาบ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การบูรณาการความ

รวมมือ

093 558 9526

164 นางสาวถาวร  อาจแกว ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาฝมือแรงงานสตรึ

และเยาวชน

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน การบูรณาการความ

รวมมือ

898127708

165 นางสาวเฉลิมรัตน รอดคืน นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน การบูรณาการความ

รวมมือ

0831807337

166 นางสาวิตรี โกมล นักพัฒนาการเด็กเล็ก (พนักงานราชการ) ศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรฯ 

กองสวัสดิการแรงงาน กระทรวงแรงงาน

การบูรณาการความ

รวมมือ

0901168544

167 นายสวัสดิ์ ภูทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การบูรณาการความ

รวมมือ

168 นางสาวกรกมล  จึงสําราญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การบูรณาการความ

รวมมือ

0895557024

169 นางสาวสุชาดา  กลางสอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การบูรณาการความ

รวมมือ

0636151545/suchadakla

ngsorn@gmail.com

170 นางสาวสิริกานต แกวคงทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) การบูรณาการความ

รวมมือ

sirikarn.keawkongthong@

gmail.com

171 นายศัพทสร ทองดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การบูรณาการความ

รวมมือ

0830029591/Saptasorn.t

@gmail.com

172 นางณัฐกฤตา  พึ่งสุข ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ศูนย กศน.กลุมเปาหมายพิเศษ การบูรณาการความ

รวมมือ

0818046171 / 

lovebee2737@gmail.co

m

173 นายธเนตร หลงศรี รองผูอํานวยการ ศกพ. สํานักงาน กศน. (ศกพ.) การบูรณาการความ

รวมมือ

0818278116/thanet111

@hotmail.com

mailto:0636151545/suchadaklangsorn@gmail.com
mailto:0636151545/suchadaklangsorn@gmail.com


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน
ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถามี)

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 01/10/65)
หนวยงาน  กลุมบริหารยุทธศาสตร  

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

174 นางสุนีย เพชรสัมฤทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน. การบูรณาการความ

รวมมือ

02-

2815436/monitor.dsp@o

ffice.nfe.go.th

175 นายกิตติภัต  เทียมทินกฤต นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การบูรณาการความ

รวมมือ

0869744105/kittipat.t@on

176 นางสาวอรอนงค โคตะโน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

คณะกรรมการดานวิชาการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

การบูรณาการความ

รวมมือ

 siriporn.bu@mhesi.go.th

177 นางสาวอรุณี เที่ยงธรรม

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

(ผูแทนสํารอง)
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

การบูรณาการความ

รวมมือ

178 นางสาวศิริพร บุตรศิริ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  (ผูแทนสํารอง) สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

การบูรณาการความ

รวมมือ

179 นางสาวทิพอาภา กลิ่นคําหอม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

(คณะกรรมการอํานวยการ)
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

การบูรณาการความ

รวมมือ

180 นางสาวกุลวาณี อาบีดีน  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

คณะกรรมการพิธีการ/ตอนรับ
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

การบูรณาการความ

รวมมือ

mailto:02-2815436/monitor.dsp@office.nfe.go.th
mailto:02-2815436/monitor.dsp@office.nfe.go.th
mailto:02-2815436/monitor.dsp@office.nfe.go.th


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน
ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถามี)

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 01/10/65)
หนวยงาน  กลุมบริหารยุทธศาสตร  

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

181 นางสาวศิริพร บุตรศิริ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

การบูรณาการความ

รวมมือ

182 รศ. พญ.สุภาพรรณ ตันตราชีวธร นายกสมาคมโภชนาการเด็กแหงประเทศไทย สมาคมโภชนาการเด็กแหงประเทศไทย การบูรณาการความ

รวมมือ

892358874

183 รศ. ดร. พญ.นลินี  จงวิริยะพันธุ นายกสมาคมฯ สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยฯ การบูรณาการความ

รวมมือ

nalinee.cho@mahidol.e

du

184 นายประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผูจัดการ สสส. การบูรณาการความ

รวมมือ

p.kayasith@thaihealth.or

.th

185 เภสัชกรคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน ผูอํานวยการ กลุมภารกิจสนับสนุนการเขาถึง

บริการปฐมภูมิและการสรางเสริมสุขภาพ

ปองกันโรค

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ การบูรณาการความ

รวมมือ

084-4390141

186 รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ. นครชัย ประธานคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ ฯ

 สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก

ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย การบูรณาการความ

รวมมือ

0897723011/siriruk1944

@gmail.com

187 นางสาววลัยภรณ ทิพยอุทัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติดทร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การบูรณาการความ

รวมมือ

walaiporn.tip@gmail.com

188 นางปยะฉัตร ปาลานุสรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การบูรณาการความ

รวมมือ

Pipalanusorn@gmail.co

m /0868910213

189 นายอําพล มุงคิด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

การบูรณาการความ

รวมมือ

boyamphol@hotmail.com

190 นางสาวอมรรัตน เกษร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กองแผนงานและวิชาการ

การบูรณาการความ

รวมมือ

025899868/policy_splan@

mailto:Pipalanusorn@gmail.com%20/0868910213
mailto:Pipalanusorn@gmail.com%20/0868910213


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน
ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถามี)

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 01/10/65)
หนวยงาน  กลุมบริหารยุทธศาสตร  

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

191 นางสาววีรวรรณ ลอยมา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กองแผนงานและวิชาการ

การบูรณาการความ

รวมมือ

policy_splan@dmsc.mail

.go.th

192 นางสาวอรุณี โกษา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กองแผนงานและวิชาการ

การบูรณาการความ

รวมมือ

policy_splan@dmsc.mail

.go.th

193 นายอาชวินทร โรจนวิวัฒน ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

การบูรณาการความ

รวมมือ

818451961

194 นางสาวดวงแกว  ปญญาภู เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงานวิชาการและคลังความรู

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก

การบูรณาการความ

รวมมือ

Kpanyaphu@gmail.com 

/021495696

195 นางสาวอุบลรัตน  มโนศิลป แพทยแผนไทยชํานาญการ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก

การบูรณาการความ

รวมมือ

814394857

196 นางสาวปยะนุช  ชัยสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณ

สังวรเพื่อผูสูงอายุ กรมการแพทย

การบูรณาการความ

รวมมือ

025906213 ตอ 822/ 

piyanut.igm@hotmail.co

m

197 นางรัตนติกาล วาเพชร นักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขถาพจิต (กองสงเสริมและพัฒนา

สุขภาพจิต)

การบูรณาการความ

รวมมือ

081-9349612

198 นางธิติภัทร คูหา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การบูรณาการความ

รวมมือ

02 590 2459

199 นางสาวอุบลวรรณ  นิยมจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การบูรณาการความ

รวมมือ

025901384 / 

spd.policy@gmail.com

200 รศ.ดร.ศิริอร  สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง สภาการพยาบาล การบูรณาการความ

รวมมือ

mailto:Kpanyaphu@gmail.com%20/021495696
mailto:Kpanyaphu@gmail.com%20/021495696


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน
ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถามี)

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 01/10/65)
หนวยงาน  กลุมบริหารยุทธศาสตร  

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

201 นางณปภัช  นฤคนธ รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข การบูรณาการความ

รวมมือ

25901762

202 นางณัฐกาญจน ศรีสําอางค นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กองบริหารการสาธารณสุข การบูรณาการความ

รวมมือ

25901762

203 นางสาวสมจิตต วงศสุวรรณสิริ รองผูอํานวยการ กองการพยาบาล การบูรณาการความ

รวมมือ

chit_wong@yahoo.com

204 นายวิรัช ประวันเตา รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค การบูรณาการความ

รวมมือ

25903008

205 นางสาวณัฐทิชา  หงษสามสิบหก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค กองโรคติดตอทั่วไป การบูรณาการความ

รวมมือ

02 590-3187 / 

aofja_18@hotmail.com

206 นางสาวจริยา  ดาหนองเปด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค กองโรคติดตอทั่วไป การบูรณาการความ

รวมมือ

02 590-3187 / 

noordurnok@gmail.com

207 นายแพทยธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผูอํานวยการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ การบูรณาการความ

รวมมือ

208 นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ การบูรณาการความ

รวมมือ

209 นางสุรีพร เกียรติวงศครู พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ การบูรณาการความ

รวมมือ

932161238

210 นางเปรมฤทัย เกตุเรน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถาบันพัอนามัยเด็กแหงชาติ การบูรณาการความ

รวมมือ

25904417



ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน
ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถามี)

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 01/10/65)
หนวยงาน  กลุมบริหารยุทธศาสตร  

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

211 นายนิธิรัตน บุญตานนท ผูอํานวยการสํานักอนามัยผูสูงอายุ สํานักอนามัยผูสูงอายุ การบูรณาการความ

รวมมือ

02-5904793 / 

Nithirat.b@anamai.mail.g

o.th

212 นายธัชณัท พันตรา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักอนามัยผูสูงอายุ การบูรณาการความ

รวมมือ

25904499

213 นางสาวปยะฉัตร พนทาส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักอนามัยผูสูงอายุ การบูรณาการความ

รวมมือ

025904499 /092-498-

5577

214 นางสาวพรพิมล บุญญา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักอนามัยผูสูงอายุ การบูรณาการความ

รวมมือ

025904499 /080-790-

7681

215 นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักอนามัยผูสูงอายุ การบูรณาการความ

รวมมือ

097-237-3931

216 นางปภาวี ไชยรักษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ การบูรณาการความ

รวมมือ

25904239

217 นางสาวบุษดร แสงแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ การบูรณาการความ

รวมมือ

4241/busa_korn@windo

wslive.com

218 นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ การบูรณาการความ

รวมมือ

898329291

219 นางนงพะงา ศิวานุวัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การบูรณาการความ

รวมมือ

4589

220 นางสาวสุธาภรณ ถาวรบูรณทรัพย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การบูรณาการความ

รวมมือ

0875333324

221 นางสาวปทุมรัตน สามารถ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การบูรณาการความ

รวมมือ

928298959



ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน
ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถามี)

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 01/10/65)
หนวยงาน  กลุมบริหารยุทธศาสตร  

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

222 นางสาวสุธาภรณ ถาวรบูรณทรัพย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การบูรณาการความ

รวมมือ

025904589

223 นางสาวพรรณี ทับธานี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การบูรณาการความ

รวมมือ

025904589

224 นายธวัชชัย แคใหญ นักวิทยาศาสตรการกีฬา กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การบูรณาการความ

รวมมือ

025904589

225 นายสมพงษ ชัยโอภานนท นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ดานโภชนาการสํานักคณะดรรมกสรผูทรงคุณวุฒิ การบูรณาการความ

รวมมือ

drs.pc@hotmail.com

226 นพ.กิตติพงศ แซเจ็ง นายแพทยทรงคุณวุฒ(ิดานสงเสริมสุขภาพ) สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การบูรณาการความ

รวมมือ

25918149

227 นางธนิกา สุจริตวงศานนท นายแพทยชํานาญการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ การบูรณาการความ

รวมมือ

025904417

228 นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ นายแพทยชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ การบูรณาการความ

รวมมือ

025904417

229 นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร ผูอํานวยการสํานักโภชนาการ สํานักโภชนาการ การบูรณาการความ

รวมมือ

25904328

230 นางสาวณัฐนิช อินทรขํา นักโภชนาการปฏิบัติการ สํานักโภชนาการ การบูรณาการความ

รวมมือ

02-5904327

231 ทันตแพทยหญิง สุรัตน มงคลชัยอรัญญาทันตแพทยเชี่ยวชาญ สํานักทันตสาธารณสุข การบูรณาการความ

รวมมือ

025904117

232 นางสาวนพวรรณ โพชนุกูล ทันตเเพทยเชี่ยวชาญ สํานักทันตสาธารณสุข การบูรณาการความ

รวมมือ

noppawan.p@anamai.m

ail.go.th /'025904204

mailto:noppawan.p@anamai.mail.go.th%20/'025904204
mailto:noppawan.p@anamai.mail.go.th%20/'025904204


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน
ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถามี)

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 01/10/65)
หนวยงาน  กลุมบริหารยุทธศาสตร  

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

233 นางสาวเขมณัฏฐ เชื้อชัยทัศน นวก.สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักทันตสาธารณสุข การบูรณาการความ

รวมมือ

0951196226

234 นายณัฐพงค กันทะวงค ทันตแพทยชํานาญการ สํานักทันตสาธารณสุข  การบูรณาการความ

รวมมือ

0944420555 / 
kunthawong19@gmail.co

m
235 นายนายพงศธร จินตกานนท ทันตแพทยชํานาญการ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย การบูรณาการความ

รวมมือ

02-5904117

236 นางสาวชนิกา โรจนสกุลพาณิช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย การบูรณาการความ

รวมมือ

02-5904804

237 นางสาวปาจรียภัทร นาควารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักทันตสาธารณสุข การบูรณาการความ

รวมมือ

025904204

238 นายคัมภีร งานดี นักประชาสัมพันธชํานาญการ กองสงเสริมความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ การบูรณาการความ

รวมมือ

0812929371 / 

ball.ppkk17@gmail.com

239 นางสาววารีทิพย พึ่งพันธ นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ สํานักโภชนาการ การบูรณาการความ

รวมมือ

02-5904327

240 นางสาวณัฐนิช อินทรขํา นักโภชนาการปฏิบัติการ สํานักโภชนาการ การบูรณาการความ

รวมมือ

02-5904327

241 นางสาวสุพรรณี ชางเพชร นักโภชนาการปฏิบัติการ สํานักโภชนาการ การบูรณาการความ

รวมมือ

25904329

242 นายดํารง ธํารงเลาหะพันธุ ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย กองแผนงาน กรมอนามัย การบูรณาการความ

รวมมือ

0 2590 4281



ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน
ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถามี)

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 01/10/65)
หนวยงาน  กลุมบริหารยุทธศาสตร  

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

243 นายสมพร สมทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กองแผนงาน การบูรณาการความ

รวมมือ

25904311

244 นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน รก.นวค.ชพ. กองแผนงาน การบูรณาการความ

รวมมือ

4311

245 นางปาริฉัตร ตันติยวรงค หัวหนากลุมยุทธศาสตร กองตรวจราชการ การบูรณาการความ

รวมมือ

845547770



ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

1 นางพิมลพรรณ ตางวิวัฒน นายแพทยเชี่ยวชาญ กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

2 นางสาวฐิติภรณ   ตวงรัตนานนท นายแพทยชํานาญการ กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

3 นางชมพูนุช โตโพธิ์ไทย นายแพทยชํานาญการ กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร ลาศึกษา

4 นางประภาภรณ จังพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

5 นางสาวฉวีวรรณ ตนพุดซา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

6 นางชนัญชิดา สมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

7 นางสาวจุฬาวรรณ เขมทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

8 นายวสุรัตน พลอยลวน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

9 นางสาวธัญลักษณ ทองหลอ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

10 นางสาวอุษา วงทวี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

11 นางวรรณชนก ลิ้มจํารูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

12 นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

13 นายโรจน เบญจวิกรัย พนักงานธุรการ ส 4 กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

14 นางวิมล พรหมกระแส พนักงานธุรการ ส 4 กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

15 นางวรารักษ จําป พนักงานธุรการ ส 4 กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

16 นางสาวอมรรัตน สายสาร ผูชวยเจาหนาที่อนามัย  ส 2 กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

17 นางสาวเสาวลักษณ แจมพึ่ง พนักงานพิมพ  ส3 กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

18 นางปาจรีย หลอบํารุงพงศ พนักงานธุรการ ส 4 กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

19 นางอําพร บัณฑิตวงศ ผูชวยเจาหนาที่อนามัย  ส 2 กลุมอนามัยแมและเด็ก การสื่อสารองคกร

20 นางปนัดดา จั่นผอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)



ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

21 นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

22 นางสาวฟารีดา เมาะสนิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

23 นางสาวศิริลักษณ เชี่ยวชาญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

24 นางสาวอัญชุลี ออนศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร ลาศึกษา

25 นายเนติ์ ภูประสม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

26 นางสาวคัทลียา  โสดาปดชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

27 นางสาวนฤมล แกวโมรา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

28 นางสาวอัชรวรรณ หมีปลั่ง พนักงานพิมพ  ส4 กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

29 นายสุรเดช ประดิษฐ พนักงานสถานที่ บ1 กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

30 นางรักษณา ศิโรรัตนกุล พนักงานพิมพ  ส4 กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

31 นายสมพงษ ทับทิม พนักงานพิมพ  ส3 กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

32 นางสาวระพีพร อรรถาโภชน กลุมอนามัยวัยเรียนวัยรุน การสื่อสารองคกร

33 นางพรเลขา บรรหารศุภวาท นายแพทยชํานาญการพิเศษ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

34 นางสาวกมลนิตย มาลัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

35 นางสาวภัทราพร เทวะอักษร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

36 นางฐาปะณี คงรุงเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

พิเศษ

กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

37 นายกชธนาณัฏฐ  โพธิมา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

38 นางสาวศิรินทรา พินิจกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

39 นางอัญชลินทร ปานศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร



ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

40 นางวิชชุพร เกตุไหม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

41 นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

42 นายสุริยัน ทวมมะลิ พนักงานธุรการ ส 3 กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

43 นางนวพร ทวมมะลิ พนักงานธุรการ ส 3 กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

44 นายฉัตรชัย หมึกหอม พนักงานธุรการ ส 3 กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

45 นางสาวณัชชาภัค                             เมืองหงษ                      พนักงานพิมพ  ส3 กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

46 นางลําดวน อัตตะชีวะ พนักงานธุรการ ส 3 กลุมอนามัยวัยทํางาน การสื่อสารองคกร

47 นายสมศักดิ์ ปนนาค นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

48 นายธานินทร ออนนุชมงคล นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

49 นางแรกขวัญ สระวาสี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

50 วาที่ ร.ต.มณฑล  หวานวาจา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

51 นางมลิวัลย ศรีมวง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

52 นางสาวสงกรานต  กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

53 นางสาวกรกมล ปรปกษขาม นักวิเทศสัมพันธ กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

54 นางนิริญา ธนธราธิคุณ นักวิชาการเผยแพร กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

55 นายธนชัช                                  บําราบรักษ พนักงานพิมพ  ส 3 กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

56 นางสมพร กรณเกษม พนักงานพิมพ  ส 4 กลุมสรางเสริม ฯ การสื่อสารองคกร

57 นางวิมล บานพวน รักษาการในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข

เชี่ยวชาญ (ดานสาธารณสุข)

กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

58 นางสาวรดีพร สุขอรุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษกลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร



ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

59 นางสาวภารินี หงษสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร ลาศึกษา

60 นางอัญชุรีย บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษกลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

61 นางสาวปยวดี พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

62 นางสาวประภัสสร นุชนิยม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

63 นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

64 นายพิพัฒน นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

65 นางสาวณัฏฐพัชร  พึ่งประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

66 นางอาริสรา ทองเหม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

67 นางสาวปราณี พงษจินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

68 นางสาวจันจิรา ทรัพยอาภรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

69 นางวรัสภสร จั่นนงเยาว พนักงานพิมพ ส3 กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

70 นางสาวปยนันท เกตุตรีกรณ พนักงานธุรการ ส 3 กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

71 นางปจารดา ดวงวิเชียร  พนักงานพิมพ  ส3 กลุมบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารองคกร

72 นางสาวจรรยา ทองทิพย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

73 นางสาวจุฑารัตน ปฏิเวทย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

74 นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

75 นางสาววัลลีย สุริยาธนรัชต เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

76 นางสาวพรพรรณ สมพงษ เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

77 นางสาวสโรชา เถาเอี่ยม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

78 นางสาวจีรวรรณ จีนปรุ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร



ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

79 นางสาวณภัทรชนากานต ถือสมบัติมนตรี นักวิชาการเงินและบัญชี  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

80 นางสาวณภาภัช สณศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

81 นางสาวอมราพร  บุญพิศิษฐสกุล นักจัดการงานทั่วไป  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

82 นางสาววิไลวรรณ  รักไร นักวิชาการพัสดุ  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

83 นางสาวศิรินภา  ภูเทศ เจาพนักงานพัสดุ  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

84 นางสาวหทัยรัตน เพียรเกษตรกิจ นักวิชาการพัสดุ  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

85 นางสาวรุงฟา ปญญาไว พนักงานการเงินและบัญชี ส 3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

86 นางสาวศิริลาภ โกมลปาณิก พนักงานการเงินและบัญชี ส 4  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

87 นางศรินทิพย ศรีษะเกตุ พนักงานพิมพ  ส4  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

88 นางสาวเดือนเพ็ญ นากุดนอก พนักงานพิมพ  ส3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

89 นางสาวนัยนา ชัยพล พนักงานพิมพ  ส3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

90 นางสาวธมนวร จันทรแก พนักงานพิมพ  ส3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

91 นายอนุศักดิ์ ทองทิพย ชางถายภาพ ช 2  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

92 นางสาวอัญชลา ดิษฐผดุง พนักงานพิมพ  ส3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

93 นายรณกฤต อาจณรงค พนักงานพิมพ  ส3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

94 นางสาวสุรีรัตน พืชผักหวาน พนักงานธุรการ ส 4  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

95 นายชํานาญ แปนหลง พนักงานธุรการ ส 3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

96 นายอนุชิต พรหมกระแส พนักงานธุรการ ส 3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

97 นายสมศักดิ์ บัณฑิตวงศ พนักงานธุรการ ส 3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

98 นายกฤตย ศิริรัตนพร พนักงานธุรการ ส 3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร



ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

99 นายธีรยุทธ หุนแจง พนักงานขับรถยนต ส2  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

100 นายประสาร นพเมือง พนักงานขับรถยนต ส2  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

101 นางสาวศุภกานต ตุมแกว พนักงานพัสดุ ส3  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

102 นายสุพัฒน นิจจะพจน ผูชวยเจาหนาที่อนามัย  ส 2  กลุมอํานวยการ การสื่อสารองคกร

103 นางเตือนใจ คงสมบัติ ผูอํานวยการกองสงเสริมการพัฒนาและสวัสดิการ

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

กองสงเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและ

เยาวชน

การบูรณาการ

ความรวมมือ

-

104 นางสาวพรปวีณ อุไรสวัสดิ ผูอํานวยการกลุมการพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน การบูรณาการ

ความรวมมือ

105 นางผองพรรณ ศิลาเพชรจรัส นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการเด็กและเยาวชน การบูรณาการ

ความรวมมือ

106 นางสาวกรกมล จึงสําราญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การบูรณาการ

ความรวมมือ

107 นางสาวเฉลิมรัตน รอดคืน นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน การบูรณาการ

ความรวมมือ

108 สิริกานต แกวคงทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(สกศ.)

การบูรณาการ

ความรวมมือ

sirikarn.keawkongthong@

gmail.com

109 นางเนตรชนก เหมินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน การบูรณาการ

ความรวมมือ

netchanok.tg@gmail.com

110 นางสาวสุชาดา กลางสอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

การบูรณาการ

ความรวมมือ

suchadaklangsorn@gmail.

com

mailto:netchanok.tg@gmail.com
mailto:suchadaklangsorn@gmail.com
mailto:suchadaklangsorn@gmail.com


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

111 นายธเนตร หลงศรี รองผูอํานวยการ ศกพ. สํานักงาน กศน. (ศกพ.) การบูรณาการ

ความรวมมือ

thanet111@hotmail.com

112 นางสาวเขมิสรา กุลมาตย นักพัฒนาการเด็กเล็ก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การบูรณาการ

ความรวมมือ

Khemisara.kul@gmail.co

m

113 นางสาววีรวรรณ ลอยมา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

การบูรณาการ

ความรวมมือ

policy_splan@dmsc.mail.

go.th

114 นางสาวอรุณี โกษา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

การบูรณาการ

ความรวมมือ

policy_splan@dmsc.mail.

go.th

115 นางสุภี สีทองทาบ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การบูรณาการ

ความรวมมือ

116 นางสาวิตรี โกมล นักพัฒนาการเด็กเล็ก (พนักงานราชการ) ศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรฯ 

สังกัดกองสวัสดิการแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน

การบูรณาการ

ความรวมมือ

117 เรืออากาศโทหญิงสุธิดา คงเลิศมงคล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการผูสูงอายุ การบูรณาการ

ความรวมมือ

suthida.officebkk@gmail.c

om

118 นางสาวอุบลวรรณ นิยมจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การบูรณาการ

ความรวมมือ

spd.policy@gmail.com

119 นายนายศัพทสร ทองดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การบูรณาการ

ความรวมมือ

Saptasorn.t@gmail.com

mailto:thanet111@hotmail.com
mailto:Khemisara.kul@gmail.com
mailto:Khemisara.kul@gmail.com
mailto:spd.policy@gmail.com
mailto:Saptasorn.t@gmail.com


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

120 นางสุนีย เพชรสัมฤทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

พิเศษ

สํานักงาน กศน. การบูรณาการ

ความรวมมือ

monitor.dsp@office.nfe.g

o.th

121 รศ.พญ.สุภาพรรณ ตันตราชีวธร นายกสมาคมโภชนาการเด็กแหงประเทศไทย สมาคมโภชนาการเด็กแหงประเทศ

ไทย

การบูรณาการ

ความรวมมือ

122 นายประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผูจัดการ สสส. การบูรณาการ

ความรวมมือ

p.kayasith@thaihealth.or.

th

123 นายอาชวินทร โรจนวิวัฒน ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

  กรมวิทยาศาสตรการแพทย

การบูรณาการ

ความรวมมือ

124 รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง สภาการพยาบาล การบูรณาการ

ความรวมมือ

125 นางสาวปทุมรัตน สามารถ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การบูรณาการ

ความรวมมือ

126 นายสวัสดิ์ ภูทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การบูรณาการ

ความรวมมือ

127 นางณัฐกฤตา พึ่งสุข ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ศูนย กศน.กลุมเปาหมายพิเศษ การบูรณาการ

ความรวมมือ

lovebee2737@gmail.com

128 รศ.ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ นายกสมาคมฯ สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยฯ การบูรณาการ

ความรวมมือ

nalinee.cho@mahidol.ed

u

mailto:monitor.dsp@office.nfe.go.th
mailto:monitor.dsp@office.nfe.go.th
mailto:lovebee2737@gmail.com


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

129 นางปาริฉัตร ตันติยวรงค หัวหนากลุมยุทธศาสตร กองตรวจราชการ การบูรณาการ

ความรวมมือ

130 นางสาวถาวร อาจแกว ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาฝมือแรงงานสต

รึและเยาวชน

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน การบูรณาการ

ความรวมมือ

131 รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ. นครชัย ประธานคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ

 ฯ สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก

ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศ

ไทย

การบูรณาการ

ความรวมมือ

siriruk1944@gmail.com

132 นางสาวสมจิตต วงศสุวรรณสิริ รองผูอํานวยการ กองการพยาบาล การบูรณาการ

ความรวมมือ

chit_wong@yahoo.com

133 เภสัชกรคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน ผูอํานวยการกลุมภารกิจสนับสนุนการเขาถึง

บริการปฐมภูมิและการสรางเสริมสุขภาพ

ปองกันโรค

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ

การบูรณาการ

ความรวมมือ

134 นางสาวปยะนุช ชัยสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สถาบันเวชศาสตรสมเด็จ

พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ

 กรมการแพทย

การบูรณาการ

ความรวมมือ

piyanut.igm@hotmail.co

m

135 นางธิติภัทร คูหา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

พิเศษ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การบูรณาการ

ความรวมมือ

136 นายวิรัช ประวันเตา รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค การบูรณาการ

ความรวมมือ

mailto:siriruk1944@gmail.com
mailto:piyanut.igm@hotmail.com
mailto:piyanut.igm@hotmail.com


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

137 นายธนัตถ ชางสาน นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การบูรณาการ

ความรวมมือ

Thanath.c@labour.mail.g

o.th

138 นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น การบูรณาการ

ความรวมมือ

139 นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน การบูรณาการ

ความรวมมือ

140 นางศิโรรัตน  ชินอักษร ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาชุมชนเเละสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การบูรณาการ

ความรวมมือ

141 นางจุฬารัตต  อินตะเทพ ผูเชี่ยวขาญดานสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การบูรณาการ

ความรวมมือ

142 นางสาวเขมิสรา กุลมาตย นักพัฒนาการเด็กเล็ก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การบูรณาการ

ความรวมมือ

Khemisara.kul@gmail.co

m

143 นางสาวิตรี โกมล นักพัฒนาการเด็กเล็ก (พนักงานราชการ) ศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรฯ 

กองสวัสดิการแรงงาน กระทรวง

แรงงาน

การบูรณาการ

ความรวมมือ

144 นางสาวกรกมล  จึงสําราญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การบูรณาการ

ความรวมมือ

145 นางสาวสุชาดา  กลางสอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การบูรณาการ

ความรวมมือ

suchadaklangsorn@gmail.

com

mailto:Khemisara.kul@gmail.com
mailto:Khemisara.kul@gmail.com
mailto:suchadaklangsorn@gmail.com
mailto:suchadaklangsorn@gmail.com


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

146 นางสาวสิริกานต แกวคงทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(สกศ.)

การบูรณาการ

ความรวมมือ

sirikarn.keawkongthong@

gmail.com

147 นายศัพทสร ทองดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การบูรณาการ

ความรวมมือ

Saptasorn.t@gmail.com

148 นายกิตติภัต  เทียมทินกฤต นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การบูรณาการ

ความรวมมือ

kittipat.t@onde.go.th

149 นางสาวอรอนงค โคตะโน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

คณะกรรมการดานวิชาการ

สํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

การบูรณาการ

ความรวมมือ

 siriporn.bu@mhesi.go.th

150 นางสาวอรุณี เที่ยงธรรม

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

(ผูแทนสํารอง)

สํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

การบูรณาการ

ความรวมมือ

151 นางสาวศิริพร บุตรศิริ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  (ผูแทนสํารอง) สํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

การบูรณาการ

ความรวมมือ

152 นางสาวทิพอาภา กลิ่นคําหอม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

(คณะกรรมการอํานวยการ)

สํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

การบูรณาการ

ความรวมมือ

mailto:Saptasorn.t@gmail.com
mailto:kittipat.t@onde.go.th


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

153 นางสาวกุลวาณี อาบีดีน  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

คณะกรรมการพิธีการ/ตอนรับ

สํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

การบูรณาการ

ความรวมมือ

154 รศ. พญ.สุภาพรรณ ตันตราชีวธร นายกสมาคมโภชนาการเด็กแหงประเทศไทย สมาคมโภชนาการเด็กแหงประเทศ

ไทย

การบูรณาการ

ความรวมมือ

155 รศ. ดร. พญ.นลินี  จงวิริยะพันธุ นายกสมาคมฯ สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยฯ การบูรณาการ

ความรวมมือ

nalinee.cho@mahidol.ed

u

156 นางสาววลัยภรณ ทิพยอุทัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติดทร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การบูรณาการ

ความรวมมือ

walaiporn.tip@gmail.com

157 นางปยะฉัตร ปาลานุสรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การบูรณาการ

ความรวมมือ

Pipalanusorn@gmail.com

158 นายอําพล มุงคิด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

การบูรณาการ

ความรวมมือ

boyamphol@hotmail.com

159 นางสาวอมรรัตน เกษร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กองแผนงานและวิชาการ

การบูรณาการ

ความรวมมือ

policy_splan@dmsc.mail.g

160 นางสาววีรวรรณ ลอยมา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กองแผนงานและวิชาการ

การบูรณาการ

ความรวมมือ

policy_splan@dmsc.mail.

go.th

161 นางสาวดวงแกว  ปญญาภู เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงานวิชาการและคลังความรู

กรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก

การบูรณาการ

ความรวมมือ

Kpanyaphu@gmail.com

mailto:Pipalanusorn@gmail.com
mailto:policy_splan@dmsc.mail.go.th
mailto:Kpanyaphu@gmail.com


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

162 นางสาวอุบลรัตน  มโนศิลป แพทยแผนไทยชํานาญการ กรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก

การบูรณาการ

ความรวมมือ

163 นางรัตนติกาล วาเพชร นักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขถาพจิต (กองสงเสริมและ

พัฒนาสุขภาพจิต)

การบูรณาการ

ความรวมมือ

164 นางสาวอุบลวรรณ  นิยมจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การบูรณาการ

ความรวมมือ

spd.policy@gmail.com

165 นางณปภัช  นฤคนธ รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข การบูรณาการ

ความรวมมือ

166 นางณัฐกาญจน ศรีสําอางค นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กองบริหารการสาธารณสุข การบูรณาการ

ความรวมมือ

167 นางสาวณัฐทิชา  หงษสามสิบหก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค กองโรคติดตอทั่วไป การบูรณาการ

ความรวมมือ

aofja_18@hotmail.com

168 นางสาวจริยา  ดาหนองเปด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค กองโรคติดตอทั่วไป การบูรณาการ

ความรวมมือ

noordurnok@gmail.com

169 นายแพทยธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผูอํานวยการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ การบูรณาการ

ความรวมมือ

170 นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ การบูรณาการ

ความรวมมือ

mailto:spd.policy@gmail.com
mailto:aofja_18@hotmail.com
mailto:noordurnok@gmail.com


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

171 นางสุรีพร เกียรติวงศครู พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ การบูรณาการ

ความรวมมือ

172 นางเปรมฤทัย เกตุเรน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถาบันพัอนามัยเด็กแหงชาติ การบูรณาการ

ความรวมมือ

173 นายนิธิรัตน บุญตานนท ผูอํานวยการสํานักอนามัยผูสูงอายุ สํานักอนามัยผูสูงอายุ การบูรณาการ

ความรวมมือ

Nithirat.b@anamai.mail.g

o.th

174 นายธัชณัท พันตรา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักอนามัยผูสูงอายุ การบูรณาการ

ความรวมมือ

175 นางสาวปยะฉัตร พนทาส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักอนามัยผูสูงอายุ การบูรณาการ

ความรวมมือ

176 นางสาวพรพิมล บุญญา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักอนามัยผูสูงอายุ การบูรณาการ

ความรวมมือ

177 นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักอนามัยผูสูงอายุ การบูรณาการ

ความรวมมือ

178 นางปภาวี ไชยรักษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ การบูรณาการ

ความรวมมือ

179 นางสาวบุษดร แสงแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ การบูรณาการ

ความรวมมือ

busa_korn@windowslive.

com

180 นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ การบูรณาการ

ความรวมมือ

mailto:Nithirat.b@anamai.mail.go.th
mailto:Nithirat.b@anamai.mail.go.th
mailto:busa_korn@windowslive.com
mailto:busa_korn@windowslive.com


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

181 นางนงพะงา ศิวานุวัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การบูรณาการ

ความรวมมือ

182 นางสาวสุธาภรณ ถาวรบูรณทรัพย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การบูรณาการ

ความรวมมือ

183 นางสาวปทุมรัตน สามารถ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การบูรณาการ

ความรวมมือ

184 นางสาวพรรณี ทับธานี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การบูรณาการ

ความรวมมือ

185 นายธวัชชัย แคใหญ นักวิทยาศาสตรการกีฬา กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การบูรณาการ

ความรวมมือ

186 นายสมพงษ ชัยโอภานนท นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ดานโภชนา สํานักคณะดรรมกสรผูทรงคุณวุฒิ การบูรณาการ

ความรวมมือ

drs.pc@hotmail.com

187 นายแพทยกิตติพงศ แซเจ็ง นายแพทยทรงคุณวุฒ(ิดานสงเสริมสุขภาพ) สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การบูรณาการ

ความรวมมือ

188 นางธนิกา สุจริตวงศานนท นายแพทยชํานาญการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ การบูรณาการ

ความรวมมือ

189 นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ นายแพทยชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ การบูรณาการ

ความรวมมือ

190 นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร ผูอํานวยการสํานักโภชนาการ สํานักโภชนาการ การบูรณาการ

ความรวมมือ



ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

191 นางสาวณัฐนิช อินทรขํา นักโภชนาการปฏิบัติการ สํานักโภชนาการ การบูรณาการ

ความรวมมือ

192 ทันตแพทยหญิง สุรัตน มงคลชัยอรัญทันตแพทยเชี่ยวชาญ สํานักทันตสาธารณสุข การบูรณาการ

ความรวมมือ

193 นางสาวนพวรรณ โพชนุกูล ทันตเเพทยเชี่ยวชาญ สํานักทันตสาธารณสุข การบูรณาการ

ความรวมมือ

noppawan.p@anamai.ma

il.go.th 

194 นางสาวเขมณัฏฐ เชื้อชัยทัศน นวก.สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักทันตสาธารณสุข การบูรณาการ

ความรวมมือ

195 นายณัฐพงค กันทะวงค  ทันตแพทยชํานาญการ สํานักทันต สาธารณสุข  การบูรณาการ

ความรวมมือ

kunthawong19@gmail.co

m

196 นายนายพงศธร จินตกานนท ทันตแพทยชํานาญการ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย การบูรณาการ

ความรวมมือ

197 นางสาวชนิกา โรจนสกุลพาณิช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย การบูรณาการ

ความรวมมือ

198 นางสาวปาจรียภัทร นาควารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักทันตสาธารณสุข การบูรณาการ

ความรวมมือ

199 นายคัมภีร งานดี นักประชาสัมพันธชํานาญการ กองสงเสริมความรอบรูและสื่อสาร

สุขภาพ

การบูรณาการ

ความรวมมือ

ball.ppkk17@gmail.com

200 นางสาววารีทิพย พึ่งพันธ นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ สํานักโภชนาการ การบูรณาการ

ความรวมมือ

mailto:noppawan.p@anamai.mail.go.th
mailto:noppawan.p@anamai.mail.go.th
mailto:kunthawong19@gmail.com%E2%80%8B
mailto:kunthawong19@gmail.com%E2%80%8B
mailto:ball.ppkk17@gmail.com


ลําดับที่ ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
E-mail (ถาม)ี

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 01/10/2565)
หนวยงาน สํานักสงเสริมสุขภาพ

       ชื่อ- นามสุกล  

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)

201 นางสาวสุพรรณี ชางเพชร นักโภชนาการปฏิบัติการ สํานักโภชนาการ การบูรณาการ

ความรวมมือ

202 นายดํารง ธํารงเลาหะพันธุ ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย กองแผนงาน กรมอนามัย การบูรณาการ

ความรวมมือ

203 นายสมพร สมทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

พิเศษ

กองแผนงาน การบูรณาการ

ความรวมมือ

204 นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน รักษาการในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบาย

และแผนชํานาญการพิเศษ

กองแผนงาน การบูรณาการ

ความรวมมือ
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