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2.27  นายพานนท์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กองป้องกันการบาดเจ็บ 

คณะท างาน 

2.28  นายเอกชัย แดงสอาด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์ 

คณะท างาน 

2.29  นายสมยศ เจริญสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์ 

คณะท างาน 

2.30  นางสาวสายใจ  สมิทธิการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ 
กองวัณโรค 

คณะท างาน   

2.31  นางสาววิลาวรรณ สมทรง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กองวัณโรค 

คณะท างาน 

2.32  นายเผด็จศักดิ์  ชอบธรรม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 

คณะท างาน 

2.33  นางสาวนพรัตน์ วิหารทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 

คณะท างาน 

2.34  นางสาวธัญย์ชนก แจ่มใส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
สถาบันบ าราศนราดูร 

คณะท างาน 

2.35  นางสาวฉันทยา อภินันทเกียรต ิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
สถาบันบ าราศนราดูร 

คณะท างาน 

2.36  นางสาวสราญจิต วิมูลชาติ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
สถาบันราชประชาสมาสัย 

คณะท างาน 

2.37  นางนวิยา นันทพานิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
สถาบันราชประชาสมาสัย 

คณะท างาน 

2.38  นางสาวเตือนใจ นุชเทียน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 

คณะท างาน 

2.39  นางสาวจริยา ด ารงศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 

คณะท างาน 

2.40  นายนัพวุฒิ ชื่นบาล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

คณะท างาน 

2.41  นางสาวไมลา อิสสระสงคราม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

คณะท างาน 

2.42  นางสาวอรุณรุ่ง ศรีรัตนารัตน์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ
ส านักงานเลขานุการกรม 

คณะท างาน 

2.43  นางสาวจุฑามาศ  คงมนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ส านักงานเลขานุการกรม 

คณะท างาน 

2.44  นางเมตตา ค าพิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

คณะท างาน 

    
 2.45 นางสาว... 
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2.71  นางสาวกรรณิกา  บัวทะเล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
นครราชสีมา 

คณะท างาน 

2.72  นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 
อุบลราชธานี 

คณะท างาน 

2.73  นายนิพนธ์ แสนโคตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 
อุบลราชธานี 

คณะท างาน 

2.74  นายพงษไพเราะ ผ่องเรียงณฐกูล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

คณะท างาน 

2.75  นายสุรชาติ โกยดุลย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

คณะท างาน 

2.76  นางธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 
สงขลา 

คณะท างาน 

2.77  นางสาวทิพย์สุดา นวลนิ่ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 
สงขลา 

คณะท างาน   

2.78  นางสาวนิรันตา ไชยพาน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

คณะท างาน 

2.79  นางสาวสุจิตรา บุญกล้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

คณะท างาน 

2.80  นางสาวรัฐลักษณ์ พิทักษ์จักรพิภพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
ศูนย์สารสนเทศ 

คณะท างาน 

2.81  นายทวีศักดิ์ ม่วงอุ่น นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ศูนย์สารสนเทศ 

คณะท างาน 

2.82  นางสาวรชนีกร วีระเจริญ  นายแพทย์ช านาญการ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 

คณะท างาน 

2.83  นางสาวอารีพิศ พรหมรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม จังหวัด
สมุทรปราการ 

คณะท างาน 

 2.84 นางสาว... 
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