
ค ำสั่งกรมควบคุมโรค 
ท่ี  1695/๒๕๖๕ 

เรื่อง  มอบหมำยผู้ที่มีอ ำนำจออกหนังสือรับรองกำรสรำ้งเสรมิภูมิคุ้มกันโรค 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

(ฉบับที ่ ๒) 
 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีกำรมอบหมำยผู้ที่มีอ ำนำจออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  
เพิ่มเติม 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๖  และข้อ  ๗  แห่งประกำศคณะกรรมกำรโรคติดต่อแห่งชำติ  
เรื่อง  กำรออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019   
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๙  ตุลำคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๔  อธิบดีกรมควบคุมโรค  จึงออกค ำสั่งไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขหรือเจ้ำหนำ้ที่ซึ่งได้รบัมอบหมำยให้
ไปช่วยรำชกำรหรือปฏิบัติรำชกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  ผู้มีรำยนำม  ต ำแหน่ง  และสังกัด 
ตำมบัญชีแนบท้ำยค ำสั่งนี้  เป็นผู้ที่มีอ ำนำจออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

ข้อ ๒ กำรออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ให้บุคคลตำมข้อ  ๑  ปฏิบัติตำม
ประกำศคณะกรรมกำรโรคติดต่อแห่งชำติ  เรื่อง  กำรออกหนังสือรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  
พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๙  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 19  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
ธเรศ  กรัษนัยรววิงค ์

อธิบดีกรมสนนัสนนุบรกิำรสุขภำพ 
รักษำรำชกำรแทนอธบิดกีรมควบคุมโรค 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



 

บัญชีแนบท้ายค าสั่งกรมควบคุมโรค ที่  1695/๒๕๖๕  ลงวันที่  19  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

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

๑. เจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด 

๑ นายวัชรนันท์ ถิ่นนัยธร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ตรัง 

๒ นายอุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ปัตตานี 

๓ นายสิริเกียรติ เตชะมนูญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 

๔ นายทนงค์ ดวงมุกพะเนาว์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 

๕ นางอัญชลี มงกุฎทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 

๖ นายภาณุพันธุ์ ธนปฐมสินชัย นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ยโสธร 

๗ นายแมน แสงภักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ยโสธร 

๘ นายพิทักษ์พงศ์ พายุหะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 

๙ นางบุษบา บัวผัน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 

๑๐ นายนิเทศน์ บุตรเต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เลย 

๑๑ นายสุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ล าพูน 

๑๒ นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ล าพูน 

๑๓ นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สระบุรี 

๑๔ นายสมชาติ สุจริตรังษี นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สระบุรี 

๑๕ นายประสงค์ รัศมียูงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สระบุรี 

2. เจ้าหน้าที่... 



 

๒. เจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลศูนย์ 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด 

๑ นายวีระเดช เฉลิมพลประภา นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม 

๒ นายบุญรักษ์ พ่ึงเจษฎา นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

๓ นางสาวอัญชลี ชุ่มแจ่ม นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

๔ นายธนพัฒน์ พวงเพชร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

๓. เจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลทั่วไป 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด 

๑ นายอัครพงศ์ จุธากรณ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 

๒ นายสมยศ กรินทราทันต์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลแม่สอด ตาก 

๓ นายไพศิษฐ์ เพชรมะลิ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลท่าศาลา นครศรีธรรมราช 

๔ นายณัฐ รัตนโกสัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 

๕ นายสุทธิรักษ์ บัวแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 

๖ นางสาวอภิรดี โชติกิตติพงศ์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 

๗ นางสาวสุวพร ผ่องราษี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 

4. เจ้าหน้าที่สังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด 

๑ นางประกายพรึก ทั่งทอง ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) อ านวยการระดับต้น โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ 2... 



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด 

๒ นายสมพล บูรณะโอสถ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร 

๓ นางชุติมา นพเก้า พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร 

๔ นางสายฝน ภู่พิทยา พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร 

๕ นายพงษ์ศักดิ์ ทวีสถิตเสถียร นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

๖ นางสาววรรณิกา แสงสุริย์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร 

๗ นายอาภากร ภัคกรธนธรณ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร 

๘ นายกสานติ์ เกียรติปานอภิกุล นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร 

๙ นายกุลชน ลีละสิริ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร 

๑๐ นายจิรฉัตร เจียมเจริญวงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

๑๑ นายธนกร จงเจษฎ์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 

๑๒ นางศศิธร วรรณภักดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 

๑๓ นางสาวอารียา เกียรติก้องระบือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 

๑๔ นายเอกชัย ผดุงภักดีวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

๑๕ นางสาวฐิติกาญจน์ เลาหสรุโยธนิ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

๑๖ นางฤดีวรรณ รัตนานุวัติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

๑๗ นายวิทวัส เจนบุญไทย นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี กรุงเทพมหานคร 

๑๘ นางสาวสุพรรณี สุขสม พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี กรุงเทพมหานคร 

๑๙ นางสาวชุลีกร โสอุดร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ 2๐... 



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด 

๒๐ นางสาวพรณรีย์ ทัศยาพันธุ์ ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) อ านวยการระดับต้น โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร 

๒๑ นายคณิน มธุรส ณ พัทลุง นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร 

๒๒ นางสาวพลอย ภาสน์ภูรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร 
 

__________________________ 
 


