
ค ำสั่งกรมควบคุมโรค 
ที่  828/๒๕๖๔ 

เรื่อง  มอบหมำยผู้ที่มีอ ำนำจออกหนังสือรับรองกำรสรำ้งเสรมิภูมิคุ้มกันโรค 
กรณีโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรอืโรคโควดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

(ฉบับที ่ ๒) 
 
 

โดยที่ เป็นกำรสมควรให้มีกำรมอบหมำยผู้ที่มีอ ำนำจออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริม 
ภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019   
(COVID-19))  เพิ่มเติม 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๕  และข้อ  ๖  แห่งประกำศคณะกรรมกำรโรคติดต่อแห่งชำติ  
เรื่อง  กำรออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019   
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  พ.ศ.  ๒๕๖๔  อธิบดีกรมควบคมุโรค 
จึงออกค ำสั่งไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ มอบหมำยให้ เจ้ำหน้ำที่สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งด ำรงต ำแหน่งต่อไปนี้    
เป็นผู้ที่มีอ ำนำจออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019   
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

(๑) เจ้ำหน้ำที่สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  ซึ่งด ำรงต ำแหน่งต่อไปนี้ 
 (๑.๑) นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด 
 (๑.๒) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์   
 (๑.๓) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทั่วไป   
(๒) เจ้ำหน้ำที่สังกัดกรมควบคุมโรค  ซึ่งด ำรงต ำแหน่งต่อไปนี้ 
 (๒.๑) ผู้อ ำนวยกำรกองโรคติดต่อทั่วไป 
 (๒.๒) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒ 
ข้อ ๒ มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขหรือเจ้ำหน้ำที่ซึ่งได้รับมอบหมำย

ให้ไปช่วยรำชกำรหรือปฏิบัติรำชกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  ผู้มีรำยนำม  ต ำแหน่ง  และสังกัด
ตำมบัญชีแนบท้ำยค ำสั่ งนี้   เป็นผู้ที่มีอ ำนำจออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค   
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๓ กำรออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019   
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ให้บุคคลตำมข้อ  ๑  และข้อ  ๒   
ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรโรคติดต่อแห่งชำติ   เรื่อง  กำรออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019   
(COVID-19))  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 27  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕64 
โอภำส  กำรยก์วนิพงศ ์
อธิบดีกรมควบคมุโรค 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



บัญชีแนบท้ายค ำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง มอบหมำยผู้ที่มีอ ำนำจออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒) 
 

 ๑. เจ้ำหน้ำทีส่ังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล  ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด 

1 นางมณี สินธุนาวา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 

2 นายราม กิจจารักษ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

3 นายชุมพร อุษาคณารักษ์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

4 นายพงศ์นพพล มาสุข นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

5 นางสาวศิตา งามการ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

6 นางระพีพร อารีย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา 

7 นางกฤติยา วนิชจิวพันธ์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลนครพนม นครพนม 

8 นายไกรลาศ โกษาแสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครพนม นครพนม 

9 นายลอยชาย บุญปลื้ม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี 

10 นายช านาญ ไวแสน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ 

11 นายวัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์ นายแพทย์ช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 

12 นายจุมพล ฟูเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 

13 นางศรีสมาน บุญมีโชติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 

 
ล าดับ ๑๔... 



 

- ๒ - 
 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล  ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด 

14 นายราชิต เทอดสุวรรณ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

15 นางจุฑารัตน์ ไกรขจรกิตติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลแพร่ แพร่ 

16 นางอาริยา แพนชัยภูมิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 

17 นางสาวกุสุมา สว่างพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 

18 นางสาวจิรายุ เนื้อน้อย นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต 

19 นางสาววิทิตา แจ้งเอ่ียม นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต 

20 นายธีรพงศ์ อร่ามเรือง นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต 

21 นางสาวนภาพร พูลสิน นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลป่าตอง ภูเก็ต 

22 นางสาวอรนิดา ชีวไมตรีวงศ์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลป่าตอง ภูเก็ต 

23 นายธนวรรธน์ ฟองศรี นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลป่าตอง ภูเก็ต 

24 นายหัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม 

25 นายโสภณ นิลก าแหง นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร 

26 นางสาวกันตินันท์ มหาสุวีระชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร 

27 นายสุพจน์ เสือข า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

 
 

ล าดับ ๒๘... 



 

- ๓ - 
 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด 

28 นางสุมาลี นาถวงษ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี 

29 นางโสน เรืองมั่นคง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี 

 
๒. เจ้ำหน้ำที่สังกัดกรมควบคุมโรค 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด 

1 นางสาวธนาวดี ตันติทวีวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กองโรคติดต่อทั่วไป นนทบุรี 

2 นางสาวปทุมมาลย์ ศิลาพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ กองโรคติดต่อทั่วไป นนทบุรี 

3 นางสาวสุชาดา เจียมศิริ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กองโรคติดต่อทั่วไป นนทบุรี 

4 นายชนินันท์ สนธิไชย นายแพทย์ช านาญการ กองโรคติดต่อทั่วไป นนทบุรี 

5 นางสาวอภิญญา เปี่ยมวัฒนาทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ชลบุร ี

6 นางสาววราพร คร่ ากระโทก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ชลบุร ี

7 นางคันธมาศ สุพัฒนกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ชลบุร ี

8 นางสาวเกศริณ ปะกิคะเนย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ชลบุร ี

9 นางสาวรัชนก สวัสดีมี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ชลบุร ี

 
 
 

ล าดับ ๑๐... 



 

- ๔ - 
 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด 

10 นายธราวิทย์ อุปพงษ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 

11 นางสาววรุณยุพา พรพลทอง นายแพทย์ช านาญการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 

12 นางประวีณา สัชชาพงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 

13 นายภูโมกข์ อัมพวา นายแพทย์เชี่ยวชาญ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สงขลา 

14 นางชิฬาภรณ์ อัตตศุภนาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สงขลา 

15 นางโสภิษตา ตันธนาธิป พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สงขลา 

16 นางสาวปฏิญญา แก้วคงนวล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สงขลา 

17 นางสาวทิฆัมพร หนูหนัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สงขลา 

 
 ๓. เจ้ำหน้ำที่สังกัดกรมกำรแพทย์ 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด 

1 นายปิยชาติ สุทธินาค นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร 
 

__________________________ 


