
รายชื่อ สมาชิกของชมรม STRONG รักษ์องค์กร 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 

ที ่         

1 นาย ศุภฤกษ์ ทิฉลาด สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ สสอ.แม่ทะ 
๒ นาง สุมล เจตะภัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แม่ทะ 

๓ นาย นุกูล  หนูสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แม่ทะ 
4 นางสาว นภามาส พรมชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สสอ.แม่ทะ 

๕ นางสาว อธิชา  จริยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.แม่ทะ 

๖ นาย ปิติพงษ์  หลิดชิววง๕ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.แม่ทะ 

7 นางสาว รวิวรรณ  พรมวัง นักวิชาการเงินและบญัชี สสอ.แม่ทะ 

8 นางสาว นงคราญ แก้วโห ้ พนักงานบริการทั่วไป สสอ.แม่ทะ 
9 นาง วิภาพร สุภา พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นน  าโทก 

10 นาง นิตยา ศรสีุทธะ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นหนอง 

11 นาย ณัฐธลเดช ชุ่มแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บา้นน  าโทก 
๑2 นาง รจนา ณ ล าพูน พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นน  าโทก 

๑3 นางสาว สาวอัญชลี ผดุผ่อง จ้างเหมา ท าหน้าที่ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นน  าโทก 
14 นางสาว เฉลิมพรรณ  สายทอง ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นน  าโทก 
๑5 นาง อ าไพ ค าภิธรรม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นอ้วน 

๑6 นาง จันทนา นันยะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นอ้วน 
17 นาง มยุรา ไชยชุมภ ู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นอ้วน 

๑8 นางสาว พิมพ์ละออ บุญเป็ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นอ้วน 
๑9 นางสาว รุ่งทิวา สายอุปราช พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นอ้วน 

20 นาง กรุณา แก้วก้อน ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นอ้วน 
๒1 นางสาว ทับทิม ตาอินทร์ จ้างเหมา ท าหน้าที่ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นอ้วน 
๒2 นาง สายทิม วงศ์หอม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นนาคต 

23 นาง เบญจวรรณ วงค์เรือน พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นนาคต 
๒4 นาง อุษณีย์ ประเสริฐ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นนาคต 

๒5 นาย กฤษณะพงษ ์ดวงสุภา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บา้นนาคต 
26 นาง ธัญรัศม์ ธนาธีรเกียรติ ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นนาคต 
๒7 นางสาว พัทธนันท์ แก้วโห้ จ้างเหมา ท าหน้าที่บันทึกข้อมูล รพ.สต.บา้นนาคต 

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

30 นาง สุนิสา โยธา พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นหนอง 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 
ที ่         

๓1 นาง กรุณา จอมภา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นหนอง 

๓๒ ว่าท่ีร้อยตร ี ปาวีณา ตามวิสัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 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 
36 นางสาว ณัฐญาณิชย์ วงศ์จันทร ์ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นกิ่วหลวง 

๓7 นาย ชินภัทร กรรเชียง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นกิ่วหลวง 
๓8 นางสาว วรารักษ์ สายปัญญา พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นกิ่วหลวง 
39 นาง รัชนีกร โกตะมะ จ้างเหมา ท าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บา้นกิ่วหลวง 

๔0 นางสาว อ้อยใจ  ฟองธิวงศ์ จ้างเหมา ท าหน้าที่ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นกิ่วหลวง 
41 นาง มณฑินี วงศ์ทองจันทร ์ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บ้านบอมหลวง 

๔2 นางสาว หทัยรัตน์ วรรณโสภา พยาบาลวิชาชืพปฎิบัติการ รพ.สต.บ้านบอมหลวง 

๔3 นางสาว กฤษณา วงศ์ทองจันทร์ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บ้านบอมหลวง 

44 นาง จริยาภรณ์ มูลกันทา จ้างเหมา ท าหน้าที่ท าความสะอาด รพ.สต.บ้านบอมหลวง 

๔5 นาง วิรัลยุพา วงศ์ปัญญา พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นใหม ่
๔6 นาย อานนท์  อุ่นอ้าย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นใหม ่
47 นางสาว เพ็ญนภา จันทรต์๊ะมลู นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นใหม ่
48 นางสาว อรวรรณ วงศ์ใต้ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นใหม ่
49 นาง สุบาย ใจด ี พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นใหม ่
50 นาง แววใจ ธิวงศ์น้อย พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นนากวาง 
51 นาง จงจินต์ ใจบุญ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นนากวาง 
๕2 นาง จิตสภุา ค าเมือง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บา้นนากวาง 
๕3 นาย มนัส  สายชุ่มด ี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบตัิงาน รพ.สต.บา้นนากวาง 
๕4 นางสาว อุษา วงศ์ชุมพันธ์ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นนากวาง 
๕5 นาง เรณู ทะนันไชย ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นนากวาง 
56 นาง บุญศรี ขาวฟอง พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นนากวาง 
๕7 นาง อุไร ภักศลิป ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
58 นางสาว อภิญโญ สายพรม พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
59 นางสาว นารีรัตน์ บญุมาเทพ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
๖0 นางสาว วิไลภรณ์ ตาจันทร์วงศ ์ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
๖1 นาง เพชรอรุณ วงค์ม ี ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
62 นาง ทิพย์วรรณ บญุเจริญ พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นหัวเสือ 
๖3 นาย บุญเรยีม อินน้อย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นสามขา 
๖4 นาง สุจิตรา เกี ยวสกลุชัย พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นสามขา 
65 นาย วรพล ธิแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บา้นสามขา 
๖6 นางสาว กาญจนา วงค์นาเลข จ้างเหมา ท าหน้าที่บันทึกข้อมูล รพ.สต.บา้นสามขา 



ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน ล าดับ 
ที ่     

๖7 นางสาว นฤมล วงค์ปัญญา  จ้างเหมา ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นสามขา 
68 นาย ก าพล สายปินตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นแพะใหม ่
69 นางสาว ทวินันท์  เขื่อนศร เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บา้นแพะใหม ่
๗0 นางสาว ชณิตรา  วังใน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บา้นแพะใหม ่
71 นาย พีรวัส บุปผามาลา จ้างเหมา ท าหน้าที่บันทึกข้อมูล รพ.สต.บา้นแพะใหม ่
๗2 นางสาว ศิริพร  มาลา จ้างเหมา ท าความสะอาด รพ.สต.บา้นแพะใหม ่
๗3 นาย วรพล ทองกิ่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นแม่วะ 
74 นาง ภาวิณี ปองรักษ ์ พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นแม่วะ 
๗5 นาง พิมพ์ใจ สายอ้าย พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นน  าโทก 
๗6 นางสาว เบญจวรรณ  กาวลิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บา้นแม่วะ 
77 นางสาว ณัฐนิชา สุใจ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นแม่วะ 
78 นาง นันทิชา เตวัง พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นแม่วะ 
79 นางสาว สุภา ศรรีุ่งเรือง พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 
80 นาง ดรุณี รวมสุข พยาบาลวิชาชืพช านาญการ รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 
๘1 นาง ชดาพร โอบนิธิกุลโรจน ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 
๘2 นางสาว จุฬารัตน์ เทพพรมวงศ์ พนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล) รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 
83 นาง ศรีจันทร์  กันด ี ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 
๘4 นาง ลัดดา ธรรมชาวนา พนักงานท่ัวไป(ท าความสะอาด) รพ.สต.บา้นฮ่องห้า 

 

 
 
  

     

 

 


