
ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 นางจิตติมา  รอดสวาสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประธาน 
2 นางจารุมน  บุญสิงห์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 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 นางสาวยุพิน โจ้แปง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ 
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย 

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

15 นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
16 นายนัฐพล ศิริหล้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
17 นางกุลนันท์  เสนคำ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
18 นางสาวนาตยา อังคนาวิน นักโภชนาการชำนาญการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
19 นางสาวปัทมาภรณ์ อักษรชู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
20 นางสาวกุลธิดา รักกลัด นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
21 นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
22 นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
23 นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
24 นางสาวฐานิฉัตร เขียวเกษม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
25 นางสาวปริมสุดา อุประรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
26 นางสาวกชนันท์ นาครัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
27 นางสาวทัศนา ฤทธิกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง

ประเทศ 
ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 

28 นางสาวนวรัตน์ วินิจจะกูล ทันตแพทย์ชำนาญการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ 

ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 

29 นางสาวอภิชญา กิติวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
30 นายชาตรี สีดาคำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

31 นายสุรศักดิ์ ลิสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
32 นางสาวกรวิภา ภาคภูมิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
33 นางสาวอัจฉรา นาเมือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
34 นางอุมาพร สังขฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
35 นางสาวรัชดาพร จันทบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
36 นางสาวเปรมยุดา นาครัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
37 นางสาวนิสริน มาหะมะ นักโภชนาการปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 
38 นางสาวสุนิตา เผือกผ่อง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 นางสาวนัยนา  ใช้เทียมวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประธาน 

2 นางจารุมน  บุญสิงห์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 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 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

15 นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
16 นางสาวปัทมาภรณ์ อักษรชู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
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 และ 

2/2565 
28 นางสาวทัศนา ฤทธิกุล ทันตแพทย์ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1 และ 

2/2565 
29 นางสาวนวรัตน์ วินิจจะกูล ทันตแพทย์ชำนาญการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

30 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ณรงค์ ตัวลือ วิศวกร ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1 และ 
2/2565 

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 และ 

2/2565 
36 นางสาวอัจฉรา นาเมือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1 และ 

2/2565 
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 และ 

2/2565 
40 นางสาวลักษณิน รุ่งตระกูล นักโภชนาการชำนาญการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
41 นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์ นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
42 นางปฐมา เชาวนเมธา ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักทันตสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
43 นางสาววิจิตรา กุกำจัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักทันตสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

44 นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
45 นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
46 นางสาวอังคณา คงกัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
47 นายทรงพล คำนึงเกียรติวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
48 นางสาวสุชาดา สุดแดง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
49 นางสาวธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
50 นางสาวกรรณิการ์ มณีวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสาร

สุขภาพ 
ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 

51 นางสาวยุพิน โจ้แปง ผู้อำนวยการ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
52 นางกฤษณา กาเผือก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
53 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีขจรลาภ นายแพทย์ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
54 นางสาวปิยะรัตน์ จันทร์ส่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
55 นางสาวศิรินภา สายชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 นางสาวศนินธร ริมชลาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

2 นางสาวภาณุมาศ คงคา นักจัดการงานทั่วไป กองแผนงาน ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

3 นางปฏิญญา สิทธิพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

4 นางกิริยา พิชยวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

5 นายเกียรติคุณ เจ๊ะมะ นักทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

6 นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสภุา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

7 นางสาวกรวิภา ปุนณศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

8 นางสาววาสนา ลุนสำโรง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

9 นางสาวพนิตา เจริญสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

10 นางสาววรวรรณ พงษ์ประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

11 นางสาวชนะจิตร ปานอู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

12 นางสาวทิพย์กมล ภูมิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

13 นางสาวธนชาภา ธนิกยงชินภทัร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

14 นางสาวนฤภร บูรณนัติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

15 นางสาวประทุม สีดาจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

16 นางสาวสุธาสินี จันส่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

17 นายคณุตม์ ทองพันชั่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

18 นายนัฐพล ศิริหล้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

19 นางสาวกุลสตรี ชัชวาลกิจกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

20 นางสาวชวิศา แก้วสอน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

21 นายอภัย ปิณฑะคุปต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

22 นายสายชล คล้อยเอี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสาร
สุขภาพ 

ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

23 นางสาวยุพิน โจ้แปง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

24 นางสาวจิรพรรณ โรมา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

25 นางสาวฝาตีม๊ะ ใบน่าหวี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

26 นางสาววาสิตา สว่างพัฒน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

27 นายพิสิฐ วีระพันธ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

28 นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

29 นางสาวไพลิน วิญญกูล นักจิตวิทยาชำนาญการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

30 นางสาวเบญจพร กุศลปฏิการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

31 นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

32 นางสาวเอมอร ขันมี นักวิขาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

33 นางสาวดรุณี สีสุดโท นักวิชาการสาธารณสุข สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

34 นางสาวโศรยา ชูศร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

35 นางสาวพรพนา พูลสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

36 นางสาวกมลวรรณ สุขประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสาร
สุขภาพ 

ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

37 นางสาวประไพ บัวไข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

38 นางสาวพชรภร แก้วสำราญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

39 นางสาววชิรา ซอโฉม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

40 นางสาวอาภัสรา แบ่งดี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

41 นางสาวภาณุมาศ สุเรรัมย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

42 นางสาวมาริษา คงเย็น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

43 นางสาวรินรดา ปิยมาภรณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

44 นางสาววิชญ์รจิต บุญเจษฎารักษ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

45 นายเทพพิทักษ์ บุญมี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

46 นายอธิภัทร วจนะวโรดม นักวิเคราะหน์โยบายและแผน กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

47 นางสาวสมฤทัย พลยุทธ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถาบันปัณณทัต ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

48 นางกุลนันท์ เสนคำ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

49 นางสาวกุลธิดา รักกลัด นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

50 นางสาววรินดา ดาอ่ำ นักโภชนาการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

51 นางสาววรรณชนก บุญชู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

52 นางสาววริษา วงศ์วาณิชวัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

53 นายจักรพันธุ์ บุญชู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

54 นางอารียา เปลี่ยนพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

55 นางสาวพัทยา พลวิชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

56 นางสาวอาทิตยา ฐานธรรม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

57 นางณัฏฐกา กิจสมมารถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

58 นางสาวรดาธร เชื้อทองดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

59 นางสาวธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

60 นางสาวนาตยา อังคนาวิน นักโภชนาการชำนาญการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

61 นางสาวลักษณิน รุ่งตระกูล นักโภชนาการชำนาญการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

62 นางสาวอัญชลี  ศิริกาญจนโรจน์ นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

63 นางสาวสุพรรณี ช้างเพชร นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

64 นางแคทธิยา โฆษร นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

65 นางสาวภัทราพร เทวอักษร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

66 นางสาวภัทชธีญา พวงแก้ว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

67 นายวรภัสม์ แป้นจันทร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

68 นางสาวสไบ อินทโชติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

69 นางสาวจุฑารัตน์ สุภานุวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

70 นางสาวภัทราภรณ์ นุชกระแส นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

71 นายภาสกร สุระผัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

72 นางสาววิจิตรา กุกำจัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักทันตสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

73 นางสาวสุวภักดิ์ โพธิเสน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักทันตสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

74 นายปราโมทย์ เสพสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

75 นางสาวสุทธาศินี จันทร์ใบเล็ก นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

76 นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

77 นางสาวดวงพร ไข่ขวัญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสาร
สุขภาพ 

ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

78 นางภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนะกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

79 นางสาวปัทมาภรณ์ อักษรชู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

80 นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์ นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

81 นางสาวนฤมล ธนเจริญวัชร นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

82 นางสาวอันธิกา หน่วงเหนี่ยว นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

83 นางสาวชมพูนุท ศรีณรงค์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

84 นางสาวสุดารัตน์ ไนยเนตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

85 นางสาวศตพร เทยาณรงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

86 นางสาวธนภรณ์ แจ่มแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

87 นางสาวฐานิฉัตร เขียวเกษม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

88 นางสาวปริมสุดา อุประรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

89 นางสาวพันทวี แข่งขัน นักวิชาการสาธารณสุข สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

90 นางสาวลัลน์ลลิน เรื่องลือ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

91 นางสาวสุชาดา สุดแดง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

92 นางสาวศิริลักษ์ กลิ่นมาลี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

93 นางสาวกุลธิดา สุขมาก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

94 นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

95 นางสาวสุนิสา แวงชัยภูม ิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

96 ร้อยเอกหญิงวัลภินันท์ สืบศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ  ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

97 นางสาวจุฑาภัค เจนจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ  ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

98 นางสาววาสินี เกียรติอดิศร ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักทันตสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

99 นายคัมภีร์ งานดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสาร
สุขภาพ 

ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

100 นางสาวประวีณ์นุช กาญจนขจร
ศักดิ์ 

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสาร
สุขภาพ 

ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

101 นางสาวเมธ์วดี ทรัพยะประภา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสาร
สุขภาพ 

ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

102 นางสาวประภาพรรณ ปะพุธสะโร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสาร
สุขภาพ 

ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

103 นางสาวพรชเนตต์ บุญคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักทันตสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

104 นางสาวสรารัตน์ เรืองฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักทันตสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

105 นางสาวถิรวรรณ รานวล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักทันตสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

106 นางสาวปาจรียภัทร นาควารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักทันตสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

107 นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

108 นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

109 นางสาวอังคณา คงกัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

110 นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

111 นางสาววราภรณ์ ถาวรวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

112 นายพลาวัตร พุทธรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

113 นางสาวอรุณิญา โชคลาภ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

114 นางสาวชัญญานุช เวียงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

115 นางสาวรสธร ปลื้มสูตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

116 นางสาวเจนจิรา ดวงสอนแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

117 นางสาวปรียานุช เรืองหิรัญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

118 นางสาวอภิสราพร สมานทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

119 นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

120 นางสาวชิดชนก ปลื้มปรีดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

121 นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

122 นางสาวเกศกนก หอดขุนทด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

123 นางสาวฐาปนี ชูเชิด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

124 นางสาวฐิติพร ผาสอน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

125 นางสาวทิพย์สุดา หาญอาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

126 นางสาวพรรนิกาญจน วังกุ่ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

127 นายคมสัน แสนศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

128 นางสาววิรัชพรรณ สุธาพาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

129 นายกฤตภพ เกษมสุพัฒน์ นักวิชาการสถิติ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

130 นางสาวประภัสสร นุชนิยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 


