ทำเนียบรำยชือ่ ผู้รับบริกำรของกองคลัง กรมอนำมัย
ลำดับ
ที่

ชือ่ -สกุล

นางสาวปวิตรา
นางดวงกมล
นางสาววาสนา
1 นางสุภาภรณ์
นางสาวอุษณี
นายฐิตนิ นั ท์
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นางสาวอัฉรา
นางสาวสานีตา
นางสาวพัชยา
นายวัชชานนท์
นางสาววิชุดา
นางสาวปวีณา
นางจรัญญา
นางสาวแอนอารียา
นางสาวสุพัชชา
นางอัญชลี
นางสาวกมลรัตน์
นางสาวโสภา
นางสาวฉวีวรรณ
นางทีปกาญจน์
นางสุวรรณา
นางสาวพีรกานต์
นางสาวฐิตพิ ร
นางสมาภรณ์
นางณิชมน
นางสาวแน่งน้อย
นางสาวพรรณี
นายดิษย์พันธ์
นางศิริพร
นางสาวศุภกานต์
นางสาววิไลวรรณ
นางสุนยี ์
นางวรภา
นางนัทฐ์หทัย
นางสาวปิยรัตน์

ตำแหน่ง

รุ่งเรือง
คล้ายพึ่งสินธุ์
สอนสุด
โกนาคม
ทองชมภู
พิริยะสุรวงศ์

นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓

พงษ์สมโภช
สาแล
พงษ์ศริ ิ
ทองสุกดี
สมัยนิยม
ริ้วเหลือง มัน่ คง
สะเริญรัมย์
อินทนู
แก้วแจ่ม
เที่ยงธรรม
ศรีอนันต์
ทองนพภา
กรมงคลลักษณ์
ต้อมทอง
เนียมประเสริฐ
มิง่ สาแดง
วีรเธียรภิญโญ
สุขเจริญ
ผลวิจิตร
ฉันทพานิช
พันธ์เสือ
กมลปลืม้
แสงวิภาสนภาพร
ตุม้ แก้ว
รักไร่
รัตนาวลีกลุ
บุญคลัง
ไตรฐิ่น
ศรีมว่ งกลาง

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นักวิชาการพัสดุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่อนามัยระดับ ส ๓
นักวิชาการพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยงำน
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
สานักงานเลขานุการกรมอนามัย
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กลุม่ ตรวจสอบภายใน
สานักทันตสาธารณสุข
สานักโภชนาการ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
สานักอนามัยการเจริญพันธุ์
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
สานักส่งเสริมสุขภาพ
สานักอนามัยสิง่ แวดล้อม
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

เบอร์โทรศัพท์
02 5904134
02 5904137
02 5904138
02 5904613
02 5904615
02 5904658
02 5904811
02 5904809
02 5904090
02 5904093
02 5904299
02 5904285
02 5904628
02 5904629
02 5904628
02 5904207
02 5904210
02 5904340
02 5904331
02 5904189
02 5904345
02 5904378
02 5904386
02 5904188
02 5904164
02 5904172
02 5904583
02 5904593
02 5904039
02 5904401
02 5904038
02 5904318
02 5904348
02 5904313
02 5904229

ทำเนียบรำยชือ่ ผู้รับบริกำรของกองคลัง กรมอนำมัย
ลำดับ
ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชือ่ -สกุล
นางมานิตย์
นางจุฑามาศ
นางสาวกิง่ พิกลุ
นางกาญจน์วลี
นางสาวประวีณ์นชุ
นายอภิชาติ
นายสุทิน
นางปราณี
นางสาววาสนา
นายยุทธศักดิ์
นางสาวอัมพร
นางสาวพัทธนันท์
นางนิภา
นายสถิตธรรม
นางสาวมัชฌิดา
นางสาวเนตรดาว
นายสุทัศน์
นางวัลลภา
นางสาวนิรามัย
นางขวัญพัฒน์
นางสิรินนั ท์
นางสาวกรรลิกา
นางสาวเพ็ญศรี
นางนิออน
นางปราณี
นางบวรลักษณ์
นายวรพล
นางสาวศิริพร
นายชัยยา
นางศิริพร
นางสาวประพิมพร
นางมณีรัตน์
นายคุณพงษ์
นายก้องเกียรติ
นายทวี
นางวาสนา
นางแก่มแก้ว

พิรักษา
แสงส่ง
ชานาญคง
ใจมัน่
กาญจนขจรศักดิ์
เกิดทองเล็ก
ปุณฑริกภักดิ์
สุขกันต์
คงสุข
ทับผา
กิตติสยาม
วังเสนา
แย้มพันธ์
สระทองรัด
คงสกูล
เตะเบ็นหมุด
ทองคาฟู
ยารั้งฝัน้
กวาวเจริญ
พันธุ์เพ็ชร
ธิตทิ รัพย์
สุขสิงห์
อมรากุล
วงษ์ทอง
ภาคสวรรค์
ศรีคง
เอีย่ มช้อย
พูลสมบัติ
ช้างดา
หีบแก้ว
พิพุฒ
แสนประสิทธิ์
ตันมิง่
ขอดผักแว่น
ลนขุนทด
อยูเ่ ย็น
แสนพันธ์

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบตั งิ าน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบตั งิ าน
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

หน่วยงำน
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
สานักคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ศูนย์สอื่ สารสาธารณะ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ศูนย์หอ้ งปฏิบตั กิ ารกรมอนามัย
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
สานักอนามัยผูส้ ูงอายุ
สนง.โครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย ๔.๐

ศอ. 1 เชียงใหม่
ศอ. 2 พิษณุโลก
ศอ. 3 นครสวรรค์
ศอ. 4 สระบุรี
ศอ. 5 ราชบุรี
ศอ. 6 ชลบุรี
ศอ. 7 ขอนแก่น
ศอ. 8 อุดรธานี
ศอ. 9 นครราชสีมา
ศอ. 10 อุบลราชธานี

เบอร์โทรศัพท์
02 5904235
02 5904236
02 5904043
02 5904041
02 5904025
02 5904195
02 5904579
02 5904460
02 9687620
02 9687620
02 5904288
02 5904288
02 5904500
02 5904288
02 5904273
02 5904273
053 272740
ต่อ 304,661
055 299280
ต่อ 144
056 255451
087 3645825
036 300832
ต่อ 112
032 310368
032 310369
032 310370
038 148169
038 148155
043 235902
043 235903
042 129586
042 129588
044 305131
ต่อ 131
045 288586-8

ต่อ 166

ทำเนียบรำยชือ่ ผู้รับบริกำรของกองคลัง กรมอนำมัย
ลำดับ
ที่
33
34
35
36
37

ชือ่ -สกุล
นางสาวกัลยาณี
นางบังอร
นางสุภาคม
นางสาวมัยมุน
นางสาวเอือ้ มพร
นางสาวสุภา
นางนงเยาว์
นางเสาวลักษณ์
นางราตรี
นางลัดดา

ฉิมแก้ว
พลชัย
ฆังคะสุวรรณ์
ยอดนวล
มวลศิริ
ปุญญาคม
เอีย่ มสอาด
ดวงคา
เหนือกลาง
สเก็ดเกล้า

ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบตั งิ าน
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

หน่วยงำน
ศอ. 11 นครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์
075 399460-4

ต่อ 204
073 212862
ศอ. 12 ยะลา
ต่อ 156
02 5520134
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
02 5520134
054 269277
ศอ.กลุ่มชาติพนั ธ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
ต่อ 110
053 140141
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
053 801160

