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 อย่ า ลืม !! นะครั บ  ส ามารถ ติดตาม
ข่าวสารการเจ้าหน้าท่ี ได้ทุกวันท่ี 1 และ ๑๖  
ของทุกเดือน ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้า ท่ี     
กรมอนามัย 

http://person.anamai.moph.go.th 
หากผู้อ่าน  มีข้อเสนอแนะ ติชม หรือประสงค์   
จะส่งบทความ เพื่อลงข่าวสารโปรดแจ้งไปท่ี 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

“ออฟฟิศน้ี มีพื้นท่ีเพื่อแม่แล้วหรือยัง?” 
ปัจจุบันพนักงานหญิงมีบทบาทและเป็นก าลังส าคัญ

ในการขับเคลื่อนองค์กรมากข้ึน และส่วนหน่ึงของ
พนักงานหญิงเหล่าน้ัน นอกจากสถานะคนท างานยังอาจ
พ่วงสถานะของการเป็นแม่ ท่ีท้ังต้องท างานไปด้วย และ
เลี้ยงลูกไปด้วย ท้ังน้ี ยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลก
แนะน าให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวใน 6 เดือน
แรก และกินนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี
หรือนานกว่าน้ัน 

(ติดตามได้ หน้า 6) 

    ...พระบรมราโชวา ของพระบา สมเด็จพระปรมิน รมหาภูมิพลอดุลยเดช..             
พระราช านแก่ข้าราชการพลเรือน เนือ่งในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุ ธศักราช ๒๕25 

 

 “การปฏิบัติราชการในปัจจุบันน้ี มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงาน และความรวดเร็วเป็นส าคัญ ผู้ปฏิบัติ
ราชการจึงพากันน าเอาวิทยาการก้าวหน้าพร้อมท้ังเครื่องกลท่ีประสิทธิภาพสูงต่างๆ มาใช้กันอย่างกว้างขวาง 
วิทยาการเครื่องกลเหล่าน้ี เมื่อน ามาปฏิบัติการแล้ว จะต้องได้ผลอย่างสูงทุกครั้งไป คือ ถ้าใช้ถูกก็ท าให้ได้

ประโยชน์มาก ถ้าใช้ไม่ถูกก็ท าให้เสียหายได้มากเท่า ๆ กัน การจะน าเอาสิ่งเหล่าน้ันมาใช้งาน จึงต้องระมัดระวัง
ศึกษาให้ทราบแน่แท้โดยตลอดก่อน ท้ังโครงงานท่ีจะท า ท้ังเครื่องปฏิบัติงานท่ีจะใช้  

มิฉะน้ันจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปล่าได้ง่ายดายท่ีสุด” 
วันข้าราชการพลเรอืน 
ปีพ ุธศักราช ๒๕25 

ปีท่ี ๒2 ฉบับที่ 16 
วันที ่๑6 สิงหาคม ๒๕๖1 

http://person.anamai.moph.go.th/


บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รบัคดัเลือก  
  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง วัน ี่ 
๑ นางสาวอัญชลี อินทร์วิเชียร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าท่ี  
กรมอนามัย 

15 มี.ค. 61 

2 นางสาวกนกลักษณ์ อภิชัยสวัสด์ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าท่ี  
กรมอนามัย 

15 มี.ค. 61 

3 นางสาวพัชราภรณ์ คงไพบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าท่ี  
กรมอนามัย 

15 มี.ค. 61 

4 นายศิริศักด์ิ หงษ์ศิร ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตราก าลัง 
กองการเจ้าหน้าท่ี กรมอนามัย 

15 มี.ค. 61 

5 นายณฐรักษ์ สุวรรณรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตราก าลัง 
กองการเจ้าหน้าท่ี กรมอนามัย 

15 มี.ค. 61 

6 ว่าที่ร้อยตรีวิรุฬห์ บุญสิงห์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ  
กองการเจ้าหน้าท่ี กรมอนามัย 

15 มี.ค. 61 

7 นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
กองการเจ้าหน้าท่ี กรมอนามัย 

15 มี.ค. 61 

8 นางสาวพรพรรณ วรตันติ นิติกรปฏิบัติการ 
กลุ่มกฎหมายและวินัย กองการเจ้าหน้าท่ี กรมอนามัย 

15 มี.ค. 61 

9 นางสาวขวัญลิตา โขสันเทียะ นิติกรปฏิบัติการ 
กลุ่มกฎหมายและวินัย กองการเจ้าหน้าท่ี กรมอนามัย 

15 มี.ค. 61 

 

 
 

บรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการกลับเข้ารับราชการ  
 

ล าดับ 
 ่ี 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งและ 

ส่วนราชการเดิม 
ต าแหน่งและ 

ส่วนราชการ ี่เลื่อน 
ต้ังแต่วัน ี่ 

๑ นางสาวนิรุชา 
 ปัญโญวัฒน์ 

นายแพทย์ช านาญการ 
กลุ่มบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล
จิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์  
กรมสุขภาพจิต 

นายแพทย์ช านาญการ 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น กรมอนามัย 

1 ก.พ. 61 
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เลื่อนข้าราชการ  
 

ล าดับ 
 ่ี 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งและ 

ส่วนราชการเดิม 
ต าแหน่งและ 

ส่วนราชการ ี่เลื่อน 
ต้ังแต่วัน ี่ 

๑ นางดุลยรัตน์ 
งามชม 

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
ฝ่ายตรวจสอบภายในและประเมินผล 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ
พิเศษ  ฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ประเมินผล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
กรมอนามัย 

5 พ.ค. 60 

2 นางสาวอรุณี 
มนปราณีต 

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
ฝ่ายตรวจสอบภายในและประเมินผล 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ
พิเศษ  ฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ประเมินผล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
กรมอนามัย 

4 พ.ค. 60 

3 นางสาวอรวรรณ 
ศรีสงคราม 

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
ฝ่ายตรวจสอบภายในและประเมินผล 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ
พิเศษ  ฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ประเมินผล กลุ่มตรวจสอบภายใน  
กรมอนามัย 

8 พ.ค. 60 

4 นางจันจิรา 
วันแต่ง 

ทันตแพทย์ช านาญการ 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์  
กรมอนามัย 

ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์  
กรมอนามัย 

12 ต.ค. 60 

5 นางนภาพร สุนันต๊ะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก  
ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก  
ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย 

16 ม.ค. 61 

6 นางนิภาพร 
วงศ์ศรีใส 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์
อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 
1 เชียงใหม่ กรมอนามัย 

21 มี.ค. 61 

7 นางอัญชลินทร์  
เลิศชุติพันธ์ 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
กลุ่มอ านวยการ ศูนย์อนามัยท่ี 7  
ขอนแก่น กรมอนามัย 

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
กลุ่มอ านวยการ ศูนย์อนามัยท่ี 7  
ขอนแก่น กรมอนามัย 

26 มิ.ย. 60 

8 
 

นางสาวภัทราวดี 
อ าไพพันธุ์ 

เภสัชกรปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์
อนามัยท่ี 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย 

เภสัชกรช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 
8 นครสวรรค์ กรมอนามัย 

18 ม.ค. 60 
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ใหโ้อนข้าราชการ  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและสังกัดเดิม ต าแหน่งและสังกัดใหม่ ต้ังแต่วัน ี่ 
1 นายสมชาย 

 กลับกลาย 
นายแพทย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช  
กรมอนามัย 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 มิ.ย. 61 

 

 
 

ย้ายข้าราชการ  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและสังกัดเดิม ต าแหน่งและสังกัดใหม่ ต้ังแต่วัน ี่ 
1 นายสมศักด์ิ 

ศิริวนารงัสรรค์ 
นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ  
(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

ผู้อ านวยการกอง (ผู้อ านวยการ)  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
กรมอนามัย 

5 ก.ค. 60 

2 นายอุดม 
อัศวุตมางกุร 

นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม) 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

ผู้อ านวยการกอง (ผู้อ านวยการ
เฉพาะด้านแพทย์)  
กองออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
กรมอนามัย 

5 ก.ค. 60 

3 นางศรินนา  
แสงอรุณ 

ผู้อ านวยการศูนย์ (ผู้อ านวยการเฉพาะ
ด้านแพทย์) 
ศูนย์อนามัยท่ี 2 พิษณุโลก กรมอนามัย 

ผู้อ านวยการศูนย์ (ผู้อ านวยการ
เฉพาะด้านแพทย์) 
ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์  
กรมอนามัย 

5 ก.ค. 60 

4 นางสาวไสววรรณ 
ไผ่ประเสริฐ 

นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม) 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์ 
กรมอนามัย 

ผู้อ านวยการศูนย์ (ผู้อ านวยการ
เฉพาะด้านแพทย์) 
ศูนย์อนามัยท่ี 2 พิษณุโลก 
กรมอนามัย 

5 ก.ค. 60 

5 นางสาวพวงเพ็ญ 
ช้ันประเสริฐ 

นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ  
(ด้านโภชนาการ) 
ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี 
กรมอนามัย 

นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 
(ด้านสุขาภิบาล) 
กรมอนามัย 

10 เม.ย. 61 
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รับโอนข้าราชการ  
 

ล าดับ
 ่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและสังกัดเดิม ต าแหน่งและสังกัดใหม่ ต้ังแต่วัน ี่ 

1 นางสาวอรสา 
ส ามะล ี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน  
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ 
 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
งานการพยาบาลให้บริการปรึกษา 
กลุ่มพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น 
กรมอนามัย 

2 ก.ค. 61 

 

 
 

ให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่ง  
  

ล าดับ ี ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหนง่และ 

ส่วนราชการเดิม 
รักษาการในต าแหน่ง ตั้งแต่วัน ี ่

๑ นางผุสดี 
จันทร์บาง 

นักวิชการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและ
วัยเรียน ส านักทันตสาธารณสุข  
กรมอนามัย 

นักวิชการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 
(ด้านสาธารณสุข) 
ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย 

27 มิ.ย. 60 

 

 
 

อนุญาตให้ลูกจ้างประจ าลาออกจากราชการ  
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ส่วนราชการ ี่ลาออก ต้ังแต่วัน ี่ 

1 นางศรินทิพย์ 
ส าล ี

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 
กลุ่มงานสนับสนุน ส านักอนามัยการเจริยพันธุ์ กรมอนามัย 

1 ก.ค. 61 

 
 

 
 

อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  
 
ล าดับ ชือ่-สกุล ต าแหน่ง/ส่วนราชการ ี่ลาออก ต้ังแต่วัน ี่ 

1 นางสาวพัทธ์ธีรา 
กาหลง 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี กรมอนามัย 

1 ส.ค. 61 
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เกบ็มาฝาก ฉบับน้ี เรามาทราบ “ออฟฟิศน้ี มีพืน้ทีเ่พือ่แม่แล้วหรือยงั?” !! 

  

 
 

แต่ในประเทศไทย มีแม่เพียงร้อยละ 23 ท่ีสามารถเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก ปัญหาหลัก
ท่ีพวกเธอต้องหยุดให้นมแม่คือ ต้องกลับไปท างาน โดยท่ีผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารอาจยังไม่เข้าใจ
และไม่เห็นความส าคัญของการมีมุมนมแม่ในท่ีท างาน เพราะคิดว่าอาจต้องเสียงบประมาณไปกับการสร้างห้องนมแม่
ให้แก่พนักงานหญิงท่ีต้องปั๊มนม หรือกังวลว่า เพื่อนร่วมงานบางคนอาจไม่เข้าใจและไม่เห็นความส าคัญของนมแม่ เห็น
ว่าการนั่งปั๊มนมท่ีโต๊ะระหว่างท างาน หรือน านมท่ีปั๊มแล้วไปแช่ในตู้เย็นส่วนรวมของบริษัท ท าให้เสียเวลาท างาน หรือ
เป็นการเอาเปรียบและไม่มีความเกรงใจเพื่อนร่วมงาน 

รู้หรือไม่! การสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในท่ีท างานก าลังเป็นเทรนด์ใหม่ขององค์กรช้ันน าท่ัวโลก การ
ท่ีผู้ประกอบการสนับสนุนให้พนักงานหญิงเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ด้วยการจัดพื้นท่ีให้คุณแม่ปั๊มนมในท่ีท างานนั้นเป็นส่ิงท่ี
ใช้งบประมาณน้อยมาก และไม่ใช่แค่พนักงานผู้เป็นแม่เท่านั้นท่ีจะได้ประโยชน์ แต่ผู้ประกอบการเองยังได้รับประโยชน์
ในแง่ธุรกิจด้วยเช่นกัน คือ 

1. ลดอัตราการลาหยุดของพนักงาน เด็กท่ีได้รับนมแม่ จะยิ่งลดความเส่ียงจากการเจ็บป่วย ลดโอกาสเกิด
โรคเรื้อรังในระยะยาว และลดการเสียชีวิตจากโรคติดเช้ือในวัยเด็ก และเมื่อเด็กไม่เจ็บป่วย พนักงานผู้เป็นแม่ก็จะไม่
ต้องลาหยุด เพื่อไปดูแลลูก ท าให้พนักงานลาหยุดไปดูแลลูกป่วยน้อยกว่าพนักงานท่ีเล้ียงลูกด้วยนมผง และพนักงานไม่
ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการปั๊มนมหลังเลิกงานหรือตอนกลางคืนเก็บไว้ให้ลูก เนื่องจากมีห้องนมแม่ท่ีบริษัทจัดไว้ให้แล้ว 

2. ลดอัตราการลาออกของพนักงานหญิง สามารถรักษาพนักงานท่ีมีประสบการณ์และทักษะความสามารถ
ในการท างานไว้ได้ ท าให้ประหยัดรายจ่ายในการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานใหม่ 

3. ช่วยให้การท างานของพนักงานหญิงมีประสิทธิผลมากขึ้น การท่ีผู้ประกอบการสนับสนุนให้พนักงาน
สามารถเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนายจ้างและพนักงาน พนักงานจะมี
ขวัญก าลังใจและความจงรักภักดีต่อองค์กร ส่งผลต่อการท างานท่ีดี ท าให้พนักงานต้องการท างานกับองค์กรต่อไป
นานๆ 
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 4. ประหยัดงบประมาณในระยะยาว สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบุตรพนักงาน 
เนื่องจากเด็กท่ีกินนมแม่มีสุขภาพดี ไม่ป่วยบ่อย 
 5. ส่งเสริมภาพลักษณ์และช่ือเสียงท่ีดีให้กับองค์กร นโยบายสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ จะท าให้
พนักงานผู้เป็นแม่ช่ืนชม พูดถึง และแชร์ต่อเกี่ยวกับบริษัทในส่ิงท่ีดี ถึงความประทับใจท่ีองค์กรเห็นความส าคัญของการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่ มีนโยบาย ให้ความรู้ และจัดพื้นท่ีส าหรับพนักงานผู้เป็นแม่ ส่ิงเหล่านี้จะถูกบอกต่อกันออกไปใน
กลุ่มพนักงานแม่ ๆ โดยท่ีองค์กรของคุณไม่ต้องเสียงบประมาณในการโปรโมทองค์กร ท้ังยังดึงดูดพนักงานหญิงท่ีก าลัง
หางาน อยากท างานกับองค์กรมากขึ้นด้วย 
 หากพนักงานผู้เป็นแม่ได้รับการสนับสนุนท่ีดีและเหมาะสม จากท้ังผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร 
หรือเพื่อนร่วมงาน การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน เหล่านี้คือองค์ประกอบหลัก ๆ ในการ
จัดท ามุมนมแม่ในท่ีท างาน ซึ่งจริงๆ แล้วใช้งบประมาณน้อยมาก แต่ได้ผลตอบแทนสูง 
 1. มีนโยบายท่ีชัดเจน ในการสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และสร้างความเข้าใจให้กับหัวหน้างานและ
เพื่อนร่วมงาน 
 2. จัดพื้นท่ีท่ีสะอาดและเป็นส่วนตัว รวมถึงอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปั๊มและเก็บน้ านมแม่ เช่น 
เก้าอี้นั่ง โต๊ะวางของ และตู้เย็น เป็นต้น 
 3. ให้เวลากับพนักงานหญิงในการปั๊มและเก็บน้ านมแม่ได้ วันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 30 นาที 
 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ส าหรับพนักงานหญิง 
 5. ส่งเสริมการใช้สิทธิลาคลอดตามกฎหมายแรงงานอย่างเต็มท่ี 
 เนื่องในวันแม่ปีนี้ หากองค์กรของคุณอยากมอบส่ิงดี ๆ ให้กับพนักงานหญิง ท่ีเป็นคุณแม่ กิจกรรม #
ออฟฟิศนี้มีท่ีเพื่อแม่ ขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ท่ีจัดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
ในท่ีท างาน โดยเข้าไปท่ีเว็บไซต์  www.unicef.or.th/breastfeeding/workplace พร้อมระบุอีเมล์ฝ่ายบุคคล/ 
ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ รวมทั้งช่ือองค์กรท่ีคุณท างานอยู่ และกดปุ่ม “ฉันอยากให้ออฟฟิศนี้มีพื้นท่ีเพื่อแม่” หนึ่ง
เสียงของคุณจะสามารถช่วยให้เด็กในประเทศไทยได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีจากการกินนมแม่ได้นานท่ีสุด 
 

ท่ีมา : https:// th.jobsdb.com/th-th/articles/พื้นท่ีเพื่อแม่ 

 
 
 
 

  

 


