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ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง eBIB 
ข้าราชการ 

1 นายอุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
(ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ) 

122513 

2 นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ รองผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 74 
3 นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 331086 
4 นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 7229 
5 นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 47267 
6 นางทับทิม  ศรีวิไล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  22552 
7 นางสาวพรรณี  พันธ์เสือ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 679538 
8 นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 97443 
9 นางสาวณัฐนันท์ นวลมีศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 161627 
10 นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 402151 
11 นางสาวธวัลรัตน ์ ใหม่รัตนไชยชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 679033 
12 นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 64607 
13 นายวสันต์ อุนานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 7129 
14 นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 679056 
15 นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 97429 
16 นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 672823 
17 นางสาวณิชา           คงทวีศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 12770 
18 นางสาวศิรินญา วัลภา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 336397 
19 นางสาวพรรณี                   ทับธานี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 91625 
20 นายอภิรติ ชัยวิจิตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 382 
21 นายสันสนะ ณรงค์อินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 114452 
22 นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 25119 
23 นางสาวณัฐนันท์ แซมเพชร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1944 
24 นางสาวอนงค์นาถ อำมาตย์มณี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3596992 
25 นายทัพพ์นริศร์  ซ่อนกลิ่น นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6744 

ลูกจ้างประจำ 
26 นายฤทธิรงค์ โพธิ์กลางดอน พนักงานธุรการ ส3 698562 
27 นางสาวจิรัญชญา พารอด พนักงานธุรการ ส3 679038 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ 
หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง eBIB 
พนักงานราชการ 
28 นางสาวชญาภา แตงจั่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 679039 
29 นางสาวกรรณิกา แก่นสาร เจ้าพนักงานธุรการ 679053 
30 นางสาวรดาธร เชื้อทองดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 679036 
31 นายเศวต เซี่ยงลี่ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 679050 
32 นายธวัชชัย ทองบ่อ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 22087 
33 นางสาวบุษยา ภูฆัง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 7704 
34 นายธวัชชัย แคใหญ่ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 428787 
35 นายชวพล หัชลีฬหา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 485299 
36 นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน นักจัดการงานทั่วไป 23892 
37 นายรังสิต ศรีพรหม นักจัดการงานทั่วไป 679046 

จ้างเหมาบริการ 
38 นายพิเชษฐ์        นกบิน พนักงานขับรถยนต์ 679080 
39 นายณัฐพงษ์              อินต๊ะปัญญา พนักงานขับรถยนต์ 679066 
40 นายพงษ์พันธ์ สมบูรณ์ทรัพย์ พนักงานขับรถยนต์ 513570 
41 นางสาวอัญชลี                                 จุฑานนท์ ธุรการ 679061 
42 นางสาวนูรอารีนี                  บูงอ นักจัดการงานทั่วไป 49243 
43 นางสาวนฤมล กิ่งแล นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 485245 
44 นายสมภพ จันทะดวง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 178409 
45 นางสาววัชราภรณ ์ เถาว์แล นักวิชาการสาธารณสุข 679041 
46 นางสาวกนกวรรณ ดอกไม้ นักวิชาการสาธารณสุข 679047 
47 นายกิตติพงษ์ ภัสสร นักวิชาการสาธารณสุข ด้านการออกกำลังกาย 94813 
48 นางสาวกัลนิกา  มาน้อย ผู้ประสานงานและการเงิน-บัญชีโครงการฯ  
 
จำนวนบุคลากรในกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มีจำนวนทั้งหมด 48 คน 

- ข้าราชการ   จำนวน  25 คน 
- ลูกจ้างประจำ จำนวน  2 คน 
- พนักงานราชการ จำนวน  10 คน 
- ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน  11 คน 

 
ดังนั้นจากหลักฐาน (เลข eBIB) ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า บุคลากรในกองฯเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 

วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ จำนวนทั้งหมด 48 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของบุคลากรในกองฯเข้าร่วม
กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ 

 
 
 

 


