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1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือเครือข่ายฯ  

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ประเภท 
1 นายอุดม อัศวุตมางกุร กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
2 นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
3 นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
4 นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
5 นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
6 นางทับทิม ศรีวิไล กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
7 นางสาวพรรณี พันธ์เสือ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
8 นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
9 นางสาวณัฐนันท์ นวลมีศรี กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
10 นางสาวพัทธ์ธีรา พระราช กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
11 นางสาวธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
12 นางณัฏฐกา  กิจสมมารถ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
13 นายวสันต์ อุนานันท์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
14 นางสาวขนิษฐา รโหฐาน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
15 นางสาวสมฤทัย พลยุทธ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
16 นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
17 นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
18 นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์    กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
19 นางสาวศิรินญา วัลภา กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
20 นางสาวพรรณี ทับธานี                 กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
21 นายอภิรติ ชัยวิจิตร กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
22 นายสันสนะ ณรงค์อินทร์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
23 นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
24 นางสาวณัฐนันท์ แซมเพชร  กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
25 นายทัพพ์นริศร์ ซ่อนกลิ่น กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
26 นางสาวอนงค์นาถ อำมาตย์มณี กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
27 นายฤทธิรงค์ โพธิ์กลางดอน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
28 นางสาวจิรัญชญา พารอด กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
29 นางสาวชญาภา แตงจั่น กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
30 นางสาวกรรณิกา แก่นสาร กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
31 นางสาวรดาธร เชื้อทองดี กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
32 นายเศวต เซี่ยงลี่ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
33 นายธวัชชัย ทองบ่อ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
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1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือเครือข่ายฯ (ต่อ) 

 ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ประเภท 
34 นางสาวบุษยา ภูฆัง กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
35 นายธวัชชัย แคใหญ ่ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
36 นายชวพล หัชลีฬหา กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
37 นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
38 นายรังสิต ศรีพรหม กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
39 นายพิเชษฐ์ นกบิน      กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
40 นายณัฐพงษ์ อินต๊ะปัญญา     กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
41 นายพงษ์พันธ์ สมบูรณ์ทรัพย์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
42 นางสาวอัญชลี จุฑานนท์                             กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
43 นางสาวนูรอารีนี บูงอ             กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
44 นางสาวนฤมล กิ่งแล กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
45 นายสมภพ จันทะดวง กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
46 นางสาววัชราภรณ์ เถาว์แล กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
47 นางสาวกนกวรรณ ดอกไม้ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
48 นายกิตติพงษ์ ภัสสร  กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
49 นางสาวกัลนิกา มาน้อย กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
50 นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์กุล สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
51 นายสโรช จินดาวณิชย์ สำนักงานเลขานุการ กรมอนามัย 
52 นางสาวชิดชนก ปลื้มปรีดี  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  
53 นางสาวปิยาภัสร์ ชูแก้วงาม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
54 นายทรงพล คำนึงเกียรติวงศ์ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 
55 นางสาวมนัสนันท์ แย้มบุตร  สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
56 นางสาวรินระวี สังข์ทองรัมย์ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย  
57 นางสาวราตรี พฤกษนิยพงศ์ กรมควบคุมโรค 
58 นายนรินทร์ ชูชัย กรมควบคุมโรค 
59 นายสมยศ เจริญสุข กรมควบคุมโรค 
60 นายวิศรุต วงษ์สัตย์ กรมควบคุมโรค 
61 นางสาวพณิดา นาถนอม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
62 นางสาววีระวรรณ เกตุท่าเสม็ด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
63 นายอนุสรณ์ เขือโร่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
64 นายณัฐวุฒิ บัวหุ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือเครือข่ายฯ (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ประเภท 
65 นายอัครเดช เป็งจันตา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
66 นางสาวนิชาภา รัตนจันทร์ กรมสุขภาพจิต 
67 นางสาวมาริษา นามบรรดา บุคคลภายนอก 
68 นายณัฐวุฒิ คำนวณฤกษ์ บุคคลภายนอก 
69 นางสาวศิรประภา กิจนิเทศ บุคคลภายนอก 

 


