
กรุงเทพมหานคร

ส านักงานเขตบึงกุ่ม
K1 นางสาว จินตนาภรณ์ เรืองรองสุรังค์ นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการพิเศษ

K2 นางสาว ยุพยงค์ เพชรสังข์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์
K3 นาย อนิรุทธ์ ศรีโยธา ครูรับเงินเดือน คศ. 2 ร.ร.วัดประทุมคงคา

K4 นาย พุทธชาด ญาณยุทธ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ส านักงานเขตคันนายาว
K5 นาย ทวีศักด์ิ สุวรรณสุข เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ

K6 นางสาว ณัฐกิตติยา ธนปรีชาพงศ์ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ส านักงานเขตบางบอน
K7 นาย เจริญวัตร พุทธอร่าม นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการพิเศษ

K8 นาย เดชาภัค นาเมืองรักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน

ส านักงานเขตสาทร
K9 นางสาว รัชฎาพร บุตรเพ็ชร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

K10 นาย พิเศษ เมืองโพนงาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ส านักงานเขตบางนา
K11 นางสาว อติกา คล่องการเขียน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

K12 นางสาว กุลกัลยา เสาวคนธ์ นักจัดการท่ัวไปช านาญการ

ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ
K13 นาย อดิศักด์ิ ราชพัฒน์ พนักงานเทศกิจ

K14 นาย ปรีดา โอตลี เจ้าพนักงานปกครอง

ส านักงานเขตสวนหลวง
K15 นาย เสรี เซะวิเศษ พนักงานเทศกิจ ส. 2

K16 นาย สุนทร โพสิงห์ พนักงานเทศกิจ ส. 2 

ใบเซ็นช่ือ
เวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More ๒๐๑7 “สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน  า”

วันท่ี 18 มกราคม ๒๕61 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน



ส านักงานเขตดินแดง
K17 นาย นภดล วรวิชา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
K18 นางสาว ณัฐญา สุธรรมปวง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
K19 นาง นิตยา สุภาผล รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ร.ร. วิชากร
K20 นาย หัสดินทร์ ทรงงาม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ร.ร. วิชูทิศ

ส านักงานเขตปทุมวัน
K21 นาย พงศกร กามขุนทด นักพัฒนาสังคม
K22 นางสาว ศิริญญา ศรีราชเลา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

ส านักงานเขตพญาไท
K23 นางสาว อัญชรี ทีปนะ นักพัฒนาสังคม
K24 นางสาว กานดา เขือดประโคน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ส านักงานเขตวัฒนา
K25 นางสาว กัลยา ลิขิตสารทิพย์ นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการพิเศษ

ส านักงานเขตดุสิต
K26 นางสาว สาวิตรี นุตะธนผล นักพัฒนาสังคมช านาญการ
K27 นางสาว บุญมี ช่ืนต้น เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

ส านักงานเขตบางรัก
K28 นาง ศุภพิชญาณ์ ขาวบางรัก นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการพิเศษ

ส านักงานเขตวังทองหลาง
K29 นางสาว พรฤดี ป้านภูมิ นักวิชาการสุขภิบาลปฏิบัติการ

ส านักงานเขตบางเขน
K30 นางสาว ปภาญา บรรจงรังสิมา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน

ส านักงานเขตคลองสาน
K31 นางสาว ณัฐภัท ชัยรัตน์ นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ
K32 นางสาว วิลาวัณย์ ย้ิมนิล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ส านักงานเขตหลักส่ี
K33 นางสาว ณัฐธิดา เกษธีรกุล นักวิชาการสุขาภิบาล
ส านักงานเขต มีนบุรี
K34 นาง จันทรา กันหารินทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
K35 นาง พิชามญฐ์ ศิรเสรีโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
โรงเรียนวัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
K36 นาย คณิสร เสาวงศ์ ร.ร.วัดสะพานสูง
โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ)
K37 นาย เอนก พัดไธสง ครู คศ.1



จังหวัดนนทบุรี

K38 นาง กัญกวี สมานพันธ์ชินวัตรนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
K39 นาง สุจิรา เพ็งเพ่งพิศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

K40 นาง มลธิลา จันทร์จ่าย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

เทศบาลนครนนทบุรี
K41 นางสาว ชาระวี ศรีนนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

เทศบาลต าบลบางพลับ
K42 นาวาโทหญิง อุ่นจิตต์ บุญสม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

K43 นางสาว มาลิษา กล่ าเดช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

K44 นางสาว ศศิธร ธรรมชาติ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

เทศบาลต าบลบางเลน
K45 นางสาว กรุณา กลัดเนินนุ่ม ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

K46 นางสาว สุนิศา พวงสมบัติ หัวหน้า FR บางเลน

K47 นาย อ านวย ขุนเมือง พนักงานขับรถ FR บางเลน

K48 นาย ชุติพนธ์ อินทรขลิบ FR บางเลน

องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี
K49 นาย บวร เอมเสม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวะล้อม

K50 นางสาว ณัฐชนก ลักษณะวิลัย ผู้ช่วยนักวิชาการสาธาณสุข

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักน้อย
K51 นางสาว รัชญญา บริสุทธ์ิ ครู กศน.

K52 นางสาว สุรีพร ขุนกอง ครู คศ1.

K53 นางสาว ดาวรุ่ง มนตรี ครู คศ1.

K54 นางสาวง ศุภลักณ์ บุญฉ่ า ครูผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักน้อย
K55 นาย นิพนธ์ พยัพพฤกษ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน
K56 นางสาว ธัชกร บุญเลิศ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

K57 นาย วันเฉลิม ศรีภูบาล ลูกจ้างเหมาตามโครงการฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง
K58 นาง บรรจบ ทศพร หน.ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี



เทศบาลบางกรวย
K59 นาย พงศ์สิน กีรติวัฒธนกุล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยช านาญงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักใหญ่

K60 นางสาว รัชญญา บริสุทธ์ิ ครู กศน.

K61 นางสาว สุรีพร ขุนกอง ครู คศ1.

K62 นางสาว ดาวรุ่ง มนตรี ครู คศ1.

K63 นางสาว ศุภลักณ์ บุญฉ่ า ครูผู้ดูแลเด็ก

เทศบาลเสาธงหิน

K64 นางสาว มลฤดี พ่วงแพ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ.นนทบุรี
K65 นาง สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ.นนทบุรี

K66 นางสาว พัชราภรณ์ เชาวลิต นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

โรงเรียนราชวินิต จังหวัดนนทบุรี
K67 นาย คมสัน กอยอดดี ครุผู้ช่วย

K68 นาย นารัฐ อายุสุข ครุผู้ช่วย

โรงเรียนวัดสนามนอก จังหวัดนนทบุรี
K69 นางสาว อรัญญา วงศ์จันทร์ ครูปฐมวัย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดนนทบุรี

K70 นาง เนาวรัตน์ หน่อแก้ว ครู

K71 นางสาว ณฐพร ทีฆายุพรรค ครู

K72 นาย อดิศร เมืองซ้าย ครู

K73 นาย โชฎา เรืองผิว ครู

K74 นางสาว ชลดา อานี ครู

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

K75 นาง สาวิตรี พันธ์พานิช ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

K76 นาง กาญจนา มะเด่ือทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

จังหวัดปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

K77 นาย สุนนท์ หนูแก้ว ผู้อ านวยการกองช่าง

เทศบาลต าบลหนองเสือ
K78 นางสาว พัศญามนตรี อยู่เย็น รองปลัดเทศบาล



เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ
K79 นาง ลภัสรดา ศักด์ิทอง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ระดับต้น

เทศบาลเมืองท่าโขลง
K80 นางสาว กิตติมา ป่ีแก้ว ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง
K81 นาง สุรัสวดี ญาณศิริ ครูช านาญการพิเศษ
K82 นาง คีรยา ธนะสกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางคูวัด
K83 นางสาว บุศรา จันทร์กล้า นักบริหารงานสาธารณสข

เทศบาลต าบลล าไทร
K84 นาย นรินทร์ ปิยะรัตน์ หัวหน้าส านักปลัด
K85 นาย ศุภร ทองศรี ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
K86 นางสาว วิมล ทองประไพพักตร์ เจ้าพนักงานบัน
K87 นางสาว วารุณี สนิทสม นักการ
K88 นาย สุวิทย์ ธนาผลไพบูลย์

องค์การบริหารส่วนต าบลกระแซง
K89 นางสาว สุดคนึง อาญาเมือง รองปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม
K90 นาย วิรัตน์ บุญอินทร์ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
อบต.คลองหก 
K91 นางสาว สาวิตรี สินธุ หัวหน้าฝ่ายอนามัยและส่ิงแวดล้อม
K92 นางสาว บุญเสริม เหลาชัย นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
เทศบาลต าบลบางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
K93 นาง อรพินธ์ สายใย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จังหวัดนครปฐม

K94 นาย กลวัชร ทรัพย์ส่งสุข หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดนครปฐมเทศบาลดอนยายหอม

K95 นาย นรพล เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
K96 นาย บรรเจิด นวลคล้ า ผู้ช่วยนักสันทนาการ

เทศบาลต าบลบางกระทึก
K97 นางสาว สิริกร ไกรลาส ผู้อ านวยการกองการศึกษาระดับต้น
K98 นาง ศิรินันท์ จิรังคานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
K99 นางสาว น้ าฝน ผิวสวย หัวหน้าฝ่ายบริหารการงานสาธารณสุข 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม



จังหวัดสมุทรปราการ
สนง.ปภ.สมุทรปราการ

K100 นาง สุกัณยา สิงห์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เทศบาลต าบลเมืองสมุทรปราการ
K101 พ.จ.อ. พิชญาภา น่ิมปากน้ า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เทศบาลต าบลด่านส าโรง
K102 นางสาว อัญชนา สารีค า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เทศบาลเมืองไร่ขิง
K103 นางสาว จุฑารัตน์ ตันณฑ์ไพบูลย์ พยาบาลวิชาช านาญการ

เทศบาลเมืองลัดหลวง
K104 พ.จ.อ. บันเทิง ม่วงศรี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ระดับ 7 

K105 นาย ภักดี ไม้ยอุเทศ ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว
K106 นาย ศุภวุธ อสุนี ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
K107 นาง สมพร จามรนาค พยาบาลวิชาชีพ

เทศบาลต าบลบางบ่อ
K108 นาง กนกพร วุฒิศรุต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ


