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

หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ลำดับ
ที ่

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 คณะทำงาน 
8 นางสาวสมประสงค์  ภาผล นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขนุการ 
9 นางสาวพัทธนันท์  วังเสนา นักวิชาการพัสดุ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
10 นางสาวศิรินันต์  ทุนทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
11 นางสาวจิราภรณ์  สุ่มติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร์          ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
12 นายรังสรรค์  พันธ์จบสิงห์ พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
13 นายไพรสน  สุขศรีสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์ สำนักทันตสาธารณสุข คณะทำงาน 
14 นางสาวลักษณิน รุ่งตระกูล นักโภชนาการชำนาญการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
15 นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์ นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
16 นางปฐมา เชาวนเมธา ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักทันตสาธารณสุข  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
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การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

17 นางสาววิจิตรา กุกำจัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักทันตสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
18 นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
19 นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
20 นางสาวอังคณา คงกัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
21 นายทรงพล คำนึงเกียรติวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
22 นางสาวสุชาดา สุดแดง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
23 นางสาวธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
24 นางสาวกรรณิการ์ มณีวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
25 นางสาวยุพิน โจ้แปง ผู้อำนวยการ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
26 นางชนารัตน์ ไวยคณี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
27 นางกฤษณา กาเผือก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
28 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีขจรลาภ นายแพทย์ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
29 นางสาวอัจฉรา นาเมือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
30 นางสาวกรวิภา ภาคภูมิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
31 นางสาวปิยะรัตน์ จันทร์ส่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
32 นางสาวศิรินภา สายชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
33 นางสาวนิสริน มาหะมะ นักโภชนาการปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
34 นางสาวทัศนา ฤทธิกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
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35 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ณรงค์ ตัวลือ วิศวกร ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
 


