
รายชื่อ สมาชิกของชมรม STRONG รักษ์องค์กร 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

     

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 
ที ่         
1 นาย วิชิตพงษ์ วงศ์เรือน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ สสอ.แม่ทะ 

๒ นาง สุมล เจตะภัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แม่ทะ 
๓ นางสาว บรรเจดิพร หาญแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แม่ทะ 
4 นางสาว นภามาส พรมชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สสอ.แม่ทะ 

๕ นาย นุกูล  หนูสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แม่ทะ 

๖ นางสาว เบญจวรรณ กาวลิ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.แม่ทะ 

7 นางสาว รวิวรรณ  พรมวัง นักวิชาการเงินและบญัชี สสอ.แม่ทะ 

๘ นาง วิภาพร สุภา พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นน  าโทก 
๙ นาง นิตยา ศรสีุทธะ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นหนอง 

10 นางสาว ศิริพันธ์ หอมแก่นจันทร ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นน  าโทก 
๑๑ นาง รจนา ณ ล าพูน พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นน  าโทก 
๑๒ นางสาว สาวอัญชลี ผดุผ่อง จ้างเหมา ท าหน้าที่ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นน  าโทก 

13 นางสาว เฉลิมพรรณ  สายทอง ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นน  าโทก 
๑๔ นาง อ าไพ ค าภิธรรม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นอ้วน 

๑๕ นาง จันทนา นันยะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นอ้วน 
16 นาง มยุรา ไชยชุมภ ู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นอ้วน 

๑๗ นางสาว พิมพ์ละออ บุญเป็ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นอ้วน 
๑๘ นางสาว รุ่งทิวา สายอุปราช พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นอ้วน 
19 นาง กรุณา แก้วก้อน ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นอ้วน 

๒๐ นางสาว ทับทิม ตาอินทร์ จ้างเหมา ท าหน้าที่ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นอ้วน 
๒๑ นาง สายทิม วงศ์หอม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นนาคต 

22 นาง เบญจวรรณ วงค์เรือน พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นนาคต 
๒๓ นาง อุษณีย์ ประเสริฐ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นนาคต 
๒๔ นาย กฤษณะพงษ์ ดวงสุภา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นนาคต 

25 นาง ธัญรัศม์ ธนาธีรเกียรติ ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นนาคต 
๒๖ นางสาว พัทธนันท์ แก้วโห้ จ้างเหมา ท าหน้าที่บันทึกข้อมูล รพ.สต.บา้นนาคต 

๒๗ นางสาว ปทุมพร ทองนันไชย จ้างเหมา  ท าหน้าที่ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นนาคต 
28 นาง สอาด นนท์นิติรตัน ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นหนอง 

๒๙ นาง สุนิสา โยธา พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นหนอง 
๓๐ นาง กรุณา จอมภา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นหนอง 
31 นาย ณัฐธลเดช ชุ่มแสง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นหนอง 

EB 23 ข้อ 3 
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๓๒ ว่าท่ีร้อยตร ี ปาวีณา ตามวิสัย นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นหนอง 

๓๓ นาง แสงเดือน วงศ์ษา พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นหนอง 
34 นาย ภักดี ทองริว ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นหนอง 
๓๕ นาง มาลี จะวะนะ พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นหนอง 

๓๖ นาง สมคิด หน่อค า เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.บา้นกิ่วหลวง 
37 นางสาว ณัฐญาณิชย์ วงศ์จันทร ์ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นกิ่วหลวง 

๓๘ นาย ชินภัทร กรรเชียง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นกิ่วหลวง 
๓๙ นางสาว วรารักษ์ สายปัญญา พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นกิ่วหลวง 
40 นาง รัชนีกร โกตะมะ จ้างเหมา ท าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บา้นกิ่วหลวง 

๔๑ นางสาว อ้อยใจ  ฟองธิวงศ์ จ้างเหมา ท าหน้าที่ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นกิ่วหลวง 
๔๒ นาย อุเทน มะโนปัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.บา้นบอมหลวง 
43 นาง มณฑินี วงศ์ทองจันทร ์ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นบอมหลวง 
๔๔ นางสาว หทัยรัตน์ วรรณโสภา พยาบาลวิชาชืพปฎิบัติการ รพ.สต.บา้นบอมหลวง 
๔๕ นางสาว กฤษณา วงศ์ทองจันทร์ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นบอมหลวง 
46 นาง จริยาภรณ์ มูลกันทา จ้างเหมา ท าหน้าที่ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นบอมหลวง 
๔๗ นาง วิรัลยุพา วงศ์ปัญญา พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นใหม ่
๔๘ นาย อานนท์  อุ่นอ้าย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นใหม ่
49 นางสาว เพ็ญนภา จันทรต์๊ะมลู นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นใหม ่
๕๐ นางสาว อรวรรณ วงศ์ใต้ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นใหม ่
๕๑ นาง สุบาย ใจด ี พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นใหม ่
52 นาง แววใจ ธิวงศ์น้อย พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นนากวาง 
๕๓ นาง จิตสภุา ค าเมือง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บา้นนากวาง 
๕๔ นาย มนัส  สายชุ่มด ี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบตัิงาน รพ.สต.บา้นนากวาง 
55 นางสาว ทวินันท์  เขื่อนศร เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บา้นนากวาง 
๕๖ นางสาว อุษา วงศ์ชุมพันธ์ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นนากวาง 
๕๗ นาง เรณู ทะนันไชย ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นนากวาง 
58 นาง บุญศรี ขาวฟอง พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นนากวาง 
๕๙ นาง อุไร ภักศลิป ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
๖๐ นางสาว อภิญโญ สายพรม พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
61 นางสาว นารีรัตน์ บญุมาเทพ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
๖๒ นางสาว วิไลภรณ์ ตาจันทร์วงศ ์ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
๖๓ นาง เพชรอรุณ วงค์ม ี ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
64 นาง ทิพย์วรรณ บญุเจริญ พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
๖๕ นาย บุญเรยีม อินน้อย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นสามขา 
๖๖ นาง สุจิตรา เกี ยวสกลุชัย พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นสามขา 
67 นาย วรพล ธิแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นสามขา 
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๖๘ นางสาว กาญจนา วงค์นาเลข จ้างเหมา ท าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล รพ.สต.บา้นสามขา 
๖๙ นางสาว นฤมล วงค์ปัญญา  จ้างเหมา ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นสามขา 
70 นาย ก าพล สายปินตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นแพะใหม ่
๗๑ นาง จงจินต์ ใจบุญ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นแพะใหม ่
๗๒ นางสาว ชณิตรา  วังใน เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บา้นแพะใหม ่
73 นาย พีรวัส บุปผามาลา จ้างเหมา ท าหน้าที่บันทึกข้อมูล รพ.สต.บา้นแพะใหม ่
๗๔ นางสาว ศิริพร  มาลา จ้างเหมา ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นแพะใหม ่
๗๕ นาย วรพล ทองกิ่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นแม่วะ 
76 นาง ภาวิณี ปองรักษ ์ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นแม่วะ 
๗๗ นาง พิมพ์ใจ สายอ้าย พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นน  าโทก 
๗๘ นางสาว บุญญารัตน์ วงค์สมศักดิ ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุชช านาญงาน รพ.สต.บา้นแม่วะ 
79 นางสาว ณัฐนิชา สุใจ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นแม่วะ 
๘๐ นาง นันทิชา เตวัง พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นแม่วะ 
๘๑ นางสาว สุภา ศรรีุ่งเรือง พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 
82 นาง ดรุณี รวมสุข พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 
๘๓ นาง ชดาพร โอบนิธิกุลโรจน ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 
๘๔ นางสาว จุฬารัตน์ เทพพรมวงศ์ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 
85 นาง ศรีจันทร์  กันด ี ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 
๘๖ นาง ลัดดา ธรรมชาวนา พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 

 

 

 


