
ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 นางสาวนัยนา  ใช้เทียมวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประธาน 
2 นางจารุมน  บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะทำงาน 
3 นางสาวปิ่นอนงค์  เครือซ้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
4 นายพศิน  พิริยหะพันธุ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
5 นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
6 นางสาวมนสินี  น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงานและเลขนุการ 
7 นางสาวเปรมรัตนา  วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขนุการ 
8 นางสาวสุพัตรา  ท่างาม     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขนุการ 
9 นางสาวสมประสงค์  ภาผล นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
10 นางสาวพัทธนันท์  วังเสนา นักวิชาการพัสดุ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
11 นางสาวศิรินันต์  ทุนทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
12 นางสาวจิราภรณ์  สุ่มติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร์          ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
13 นายรังสรรค์  พันธ์จบสิงห์ พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
14 นายกิตติชัย  นิธิวนิชย ์ พนักงานขับรถยนต์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ คณะทำงาน 
15 นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
16 นางสาวปัทมาภรณ์ อักษรชู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

17 นางสาวปริมสุดา อุประรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
18 นางสาวธัญญลักษณ์ แสนลา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
19 นางสาวปาจรียภัทร นาควารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักทันตสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
20 นางสาวสรารัตน์ เรืองฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักทันตสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
21 นางสาวเอมอร ขันมี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
22 นางสาวเจนจิรา ดวงสอนแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
23 นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ นักวิชาการสาธารณะสุขปฏิบัติการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
24 นางสาวอภิญญา พึ่งประยูร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
25 นางสาวนฤภร บูรณนัติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
26 นางสาวมัญชุ์ชยา ชวาฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
27 นางชนารัตน์ ไวยคณี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
28 นางสาวทัศนา ฤทธิกุล ทันตแพทย์ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
29 นางสาวนวรัตน์ วินิจจะกูล ทันตแพทย์ชำนาญการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
30 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ณรงค์ ตัวลือ วิศวกร ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
31 นายธีธัช เชิญขวัญมา ช่างทันตกรรม ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
32 นางสาวชัญญา อนุเคราะห์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
33 นายนิราช นอรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
34 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีขจรลาภ นายแพทย์ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
35 นางสาวกรวิภา ภาคภูมิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

36 นางสาวอัจฉรา นาเมือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
37 นายอธิวัฒน์ กุลวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 

38 นางสาวเพ็ญพิชชา แสนสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
39 นางสาวนิสริน มาหะมะ นักโภชนาการปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 

 


