เอกสารหมายเลข 6
บัญชีรายชื่อบุคลากร กรณีระดับวุฒทิ ใี่ ช้จา้ งลูกจ้างชั่วคราวไม่เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( วุฒทิ ใี่ ช้จา้ งลูกจ้างชั่วคราวต่ากว่าวุฒทิ กี่ าหนดตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข )
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 นางแววดาว เสนางาม

ตาแหน่ง พกส.
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

เขต

จังหวัด
1 เชียงใหม่

อาเภอ
สันทราย

คานา
รพช. สันทราย

2 นางสาวพัชนิดา ปันใจ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

1 เชียงใหม่

สันทราย

รพช.

สันทราย

3 นายไกรวิทย์ แสงกระจ่างพราว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

1 เชียงใหม่

แม่วาง

รพ.สต. บ้านหนองเต่า

4 นางนฤมล สุรินทร์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

1 เชียงใหม่

ไชยปราการ

รพช.

ไชยปราการ

5 นางนิภา เชื่อมชิต

ผู้ช่วยทันตแพทย์

1 เชียงใหม่

ดอยหล่อ

รพช.

ดอยหล่อ

6 นางสาวพิมพ์วิภา โกฎสืบ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

1 เชียงราย

เวียงป่าเป้า

รพช.

เวียงป่าเป้า

7 นายทศพร กันจินะ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

1 เชียงราย

ดอยหลวง

รพช.

ดอยหลวง

8 นายบรรดล ไชยศิริ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

1 น่าน

แม่จริม

รพ.สต. ตาบลแม่จริม

9 นายสุริยันต์ แก้วใส

ผู้ช่วยทันตแพทย์

1 น่าน

แม่จริม

รพ.สต. บ้านน้าตวง

10 นางจารุวรรณ นาเขต

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

1 พะเยา

เชียงคา

รพ.สต. ตาบลร่มเย็น

11 นางสาวจีรพร ลังกาไชย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

1 เชียงราย

แม่สาย

รพช.

แม่สาย

12 นางสาวรัตติกาล กันทะสอน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

1 เชียงราย

เทิง

สสอ.

เทิง

13 นางริสา จันตา

พนักงานธุรการ

1 แพร่

สอง

รพ.สต. บ้านวังฟ่อน

14 นางวิไล ทับลา

พนักงานธุรการ

1 แพร่

สอง

สสอ.

15 นางสาววารี เลิศรัตนชัย

พนักงานธุรการ

1 แพร่

สอง

รพ.สต. ตาบลเตาปูน

16 นางสาวสุภารัตน์ ฟองคา

พนักงานธุรการ

1 แพร่

สอง

รพ.สต. บ้านป่าเลา

17 นางสาวกฤติยากรณ์ กันทะเนตร

พนักงานบัตรรายงานโรค

1 เชียงราย

เมืองเชียงราย

รพศ.

เชียงรายประชานุเคราะห์

18 นายธนาวุธ เครือวงค์

พนักงานบัตรรายงานโรค

1 เชียงราย

เมืองเชียงราย

รพศ.

เชียงรายประชานุเคราะห์

19 นายเสกสรร พรมณี

พนักงานผลิตน้าประปา

1 เชียงราย

เวียงป่าเป้า

รพช.

เวียงป่าเป้า

20 นายนพรัตน์ สุวรรณหล้า

พนักงานวิทยาศาสตร์

1 ลาพูน

เวียงหนองล่อง

รพช.

เวียงหนองล่อง

21 นางสาวจุติพร กรุตนารถ

เจ้าพนักงานธุรการ

2 เพชรบูรณ์

เมืองเพชรบูรณ์ รพท.

เพชรบูรณ์

22 นางสาวประภาพรรณ หาญสุภาพ เจ้าพนักงานธุรการ

2 เพชรบูรณ์

เมืองเพชรบูรณ์ รพท.

เพชรบูรณ์

สอง

ชื่อหน่วยงาน

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
23 นางสาววนิดา เหล็กเพชร

ตาแหน่ง พกส.
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

เขต

จังหวัด
2 เพชรบูรณ์

อาเภอ
วังโป่ง

คานา
รพ.สต. วังศาล ตาบลวังศาล

ชื่อหน่วยงาน

24 นางวงเดือน สิงห์แก้ว

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านการนวด)

2 เพชรบูรณ์

วังโป่ง

รพช.

วังโป่ง

25 นางสาวปุญชรัสมิ์ พรมมา

พนักงานธุรการ

2 ตาก

แม่สอด

รพท.

แม่สอด

26 นางสาวซอฟียะฮ์ คาบุรี

พนักงานพัสดุ

2 ตาก

แม่สอด

รพท.

แม่สอด

27 นายธราเทพ กรสินธิ์

พนักงานวิทยาศาสตร์

2 สุโขทัย

เมืองสุโขทัย

รพท.

สุโขทัย

28 นางณัฐธยาน์ ทองปิ่น

โภชนากร

2 อุตรดิตถ์

เมืองอุตรดิตถ์

รพศ.

อุตรดิตถ์

29 นางประภัสสร เรือนคา

เจ้าพนักงานธุรการ

3 นครสวรรค์

แม่วงก์

สสอ.

แม่วงก์

30 นางสาวกิตติมา บุญสุยา

เจ้าพนักงานธุรการ

3 ชัยนาท

สามง่ามท่าโบสถ์ รพ.สต. สามง่ามท่าโบสถ์

31 นางสาวทิพวรรณ จันทร์อบุ ล

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

3 นครสวรรค์

หนองบัว

รพช.

หนองบัว

32 นางสาวนาฏยา อินถา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

3 นครสวรรค์

ไพศาลี

รพช.

ไพศาลี

33 นางสาวกนิษฐิกา เจริญสุข

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

3 นครสวรรค์

โกรกพระ

รพช.

โกรกพระ

34 นางสาววิมลรัตน์ จิตโสภีย์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

3 อุทัยธานี

ทัพทัน

รพ.สต. ทัพทัน

35 นางพรรณวรินทร์ ขุนเณร

พนักงานธุรการ

3 นครสวรรค์

ไพศาลี

สสอ.

ไพศาลี

36 นางสาวมณีนุช แจ่มอ่วม

พนักงานธุรการ

3 นครสวรรค์

เก้าเลี้ยว

สสอ.

เก้าเลี้ยว

37 นางปราณี บุญชด

เจ้าพนักงานธุรการ

4 สระบุรี

วิหารแดง

รพ.สต. หนองช่างเหล็ก

38 นางวิยะดา แก้วชุ่ม

เจ้าพนักงานธุรการ

4 ปทุมธานี

คลองหลวง

รพ.สต. ตาบลคลองเจ็ด

39 นางสาวกัญญาณัฐ สามพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ

4 สระบุรี

วิหารแดง

รพ.สต. ตาบลวิหารแดง

40 นางสาวภรณ์ทิพย์ บัวประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการ

4 ปทุมธานี

คลองหลวง

รพ.สต. ตาบลคลองห้า หมู่ ๑๓

41 นางสาววรินญา อามาตย์

เจ้าพนักงานธุรการ

4 ปทุมธานี

คลองหลวง

รพ.สต. ตาบลคลองห้า

42 นางอรวรรณ ปทุมยา

เจ้าพนักงานธุรการ

4 ปทุมธานี

คลองหลวง

รพ.สต. ตาบลคลองสี่หมู่ 13

43 นายจักรินทร์ รอดประเสริฐ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

4 นครนายก

บ้านนา

รพช.

บ้านนา

44 นางสาวกมลวรรณ ยอดรัก

ผู้ช่วยทันตแพทย์

4 สระบุรี

พระพุทธบาท

รพท.

พระพุทธบาท

45 นางสาวทยิดา เนตรศาสตร์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

4 สระบุรี

พระพุทธบาท

รพท.

พระพุทธบาท

46 นางสาวประภาพร ขันอาษา

ผู้ช่วยทันตแพทย์

4 ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

สอ.

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี

47 นางสาวมาริษา สีสวย

ผู้ช่วยทันตแพทย์

4 ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

รพ.สต. หลักหก 2

48 นางสาววรรณพร จันทร์เทศ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

4 สระบุรี

พระพุทธบาท

รพท.

พระพุทธบาท

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
49 นางสาววิลาวรรณ แก้วประพันธ์

ตาแหน่ง พกส.
ผู้ช่วยทันตแพทย์

เขต

จังหวัด
4 สระบุรี

อาเภอ
พระพุทธบาท

คานา
รพท. พระพุทธบาท

ชื่อหน่วยงาน

50 นางสาวศิริพร สีแดงเหลือง

ผู้ช่วยทันตแพทย์

4 สระบุรี

พระพุทธบาท

รพท.

พระพุทธบาท

51 นางสาวสุกญ
ั ญา รัตนวิจารณ์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

4 สระบุรี

พระพุทธบาท

รพท.

พระพุทธบาท

52 นางกุหลาบ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

4 ปทุมธานี

ลาดหลุมแก้ว

รพ.สต. ตาบลคูขวาง

53 นางสาวสาวนีย์ เจริญลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

4 ปทุมธานี

คลองหลวง

รพ.สต. ตาบลคลองห้า

54 นายสารัตน์ บุญสืบชาติ

พนักงานธุรการ

4 นครนายก

บ้านนา

รพช.

บ้านนา

55 นางจินตหรา เพิ่มสิน

นักกายภาพบาบัด

5 เพชรบุรี

บ้านแหลม

รพช.

บ้านแหลม

56 นางสาวนิรัตชลา นาคเรืองศรี

ผู้ช่วยทันตแพทย์

5 นครปฐม

พุทธมณฑล

รพช.

พุทธมณฑล

57 นางสมจิตร น้อยจารัส

ผู้ช่วยนักกายภาพบาบัด

5 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย รพช.

บางสะพานน้อย

58 นางสาวณัฐสุดา ทรายแก้ว

ผู้ช่วยนักกายภาพบาบัด

5 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย รพช.

บางสะพานน้อย

59 นางสาวโยศิตา สุขเพ็ง

พนักงานประจาห้องยา

5 ราชบุรี

โพธาราม

รพท.

โพธาราม

60 นายทวีพงศ์ สรเรืองสิทธิ์

พนักงานผ่าและรักษาศพ

5 ราชบุรี

โพธาราม

รพท.

โพธาราม

61 นางสาวพัฒสุดารัตน์ เชื้อนนท์

เจ้าพนักงานธุรการ

6 ระยอง

เมืองระยอง

รพท.

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

62 นางสาวพิมพ์ลดา สีทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

6 ระยอง

เมืองระยอง

รพท.

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

63 นายสิรวุฒิ นิตย์นิธิพฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

6 ระยอง

เมืองระยอง

รพท.

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

64 นายนัฐพงศ์ สมนึก

ช่างกายอุปกรณ์

6 ระยอง

แกลง

รพท.

แกลง

65 นายสุปัน โคตะ

ช่างเครื่องช่วยคนพิการ

6 สระแก้ว

อรัญประเทศ

รพท.

อรัญประเทศ

66 นางสมยงค์ ธนจารัส

ช่างตัดเย็บผ้า

6 สระแก้ว

อรัญประเทศ

รพท.

อรัญประเทศ

67 นายอภิวัฒน์ มะลิซ้อน

ช่างฝีมือทั่วไป

6 ชลบุรี

บางละมุง

รพท.

บางละมุง

68 นางสาวเครือวัลย์ สาเภาพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

6 จันทบุรี

ขลุง

รพ.สต. ตาบลบ่อ

69 นายณรงค์ ศิริโต

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

6 สระแก้ว

วัฒนานคร

รพ.สต. บ้านห้วยโจด หมู่ 1

70 นางสาวจันทร์ที ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

6 ตราด

เมืองตราด

รพ.สต. ตาบลห้วงน้าขาว

71 นางสาวจุฬาพรรณ กัณหาญาติ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

6 ตราด

เมืองตราด

รพ.สต. ตาบลชาราก

72 นางสาวราพึง บุญพันธุ์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

6 ระยอง

บ้านค่าย

รพช.

73 นางสาวลัดดา สัมมา

ผู้ช่วยทันตแพทย์

6 ตราด

เมืองตราด

รพ.สต. ตาบลท่าพริก

74 นางสาววรรณนภา เอีย่ มสาอางค์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

6 ฉะเชิงเทรา

เมืองฉะเชิงเทรา รพศ.

มะหะหมัด

บ้านค่าย
พุทธโสธร

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
75 นางสาวศิรินันท์ กิมศรี

ตาแหน่ง พกส.
ผู้ช่วยทันตแพทย์

เขต

จังหวัด
6 ตราด

อาเภอ
เมืองตราด

คานา
รพ.สต. บ้านโพรงตะเฆ่

ชื่อหน่วยงาน

76 นางสุภาวดี สืบสอน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

6 ตราด

เมืองตราด

รพ.สต. บ้านแหลมม่วง ตาบลหนองเสม็ด

77 นายจิรเจตน์ อินทรวิเชียร

ผู้ช่วยพยาบาล

6 ชลบุรี

เมืองชลบุรี

รพศ.

78 นางสาวนาราภัทร บัวงาม

พนักงานเก็บเงิน

6 สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์ รพช.

พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

79 นางสาวละอองดาว บุญประกอบ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

6 สระแก้ว

คลองหาด

รพช.

คลองหาด

80 นางสาวณัฐณิชา ชุติวรรณโสภณ

พนักงานธุรการ

6 ชลบุรี

เมืองชลบุรี

รพศ.

ชลบุรี

81 นางสุกญ
ั ญา พาที

พนักงานธุรการ

6 ชลบุรี

เมืองชลบุรี

รพศ.

ชลบุรี

82 นายรุ่งรัช ทองเพ็ชร์

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

6 ชลบุรี

เมืองชลบุรี

รพศ.

ชลบุรี

83 นางปัทมพันธ์ สากร

พนักงานบัตรรายงานโรค

6 ชลบุรี

เมืองชลบุรี

รพศ.

ชลบุรี

84 นางสาวณัฎฐา ธนาวินิจเจริญ

พนักงานบัตรรายงานโรค

6 ระยอง

แกลง

รพท.

แกลง

85 นางสาวณัฐพัชร์ มีทรัพย์ปรุง

พนักงานบัตรรายงานโรค

6 ชลบุรี

เมืองชลบุรี

รพศ.

ชลบุรี

86 นางสาวเบญญา คาพิมาน

พนักงานบัตรรายงานโรค

6 ชลบุรี

เมืองชลบุรี

รพศ.

ชลบุรี

87 นางสาวสุรีย์พร คชชา

พนักงานบัตรรายงานโรค

6 ชลบุรี

เมืองชลบุรี

รพศ.

ชลบุรี

88 นายพงษ์สิริ มะลิทอง

พนักงานบัตรรายงานโรค

6 ระยอง

แกลง

รพท.

แกลง

89 นายพิริยะ ยินดี

พนักงานบัตรรายงานโรค

6 ระยอง

แกลง

รพท.

แกลง

90 นายพิจกั ษณ์ มืดคาบง

พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนาโรค

6 ระยอง

เมืองระยอง

รพท.

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

91 นายสุชาติ คาผง

พนักงานผ่าและรักษาศพ

6 ชลบุรี

เมืองชลบุรี

รพศ.

ชลบุรี

92 นางประยงค์ เพ็ชร

ล่ามภาษาต่างประเทศ

6 สระแก้ว

คลองหาด

รพช.

คลองหาด

93 นายสิทธิศักดิ์ มุขแสง

ล่ามภาษาต่างประเทศ

6 สระแก้ว

เขาฉกรรจ์

รพช.

เขาฉกรรจ์

94 นางสาวนัยเนตร นิลนนท์

นักเทคนิคการแพทย์

7 กาฬสินธุ์

คาม่วง

รพช.

คาม่วง

95 นางผกาวรรณ วิเศษสุด

พนักงานธุรการ

7 กาฬสินธุ์

กุฉินารายณ์

รพ.สต. บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่5 ตาบลสมสะอาด

96 นางสาวชนกนันท์ ศรีรัตน์

พนักงานธุรการ

7 กาฬสินธุ์

กุฉินารายณ์

รพ.สต. บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ตาบลจุมจัง

97 นางสาวปฏิญญา พูลพัฒน์

พนักงานธุรการ

7 กาฬสินธุ์

โนนนาจาน

รพ.สต. โนนนาจาน

98 นายคฑาฤทธิ์ แซงวงษ์

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

7 ขอนแก่น

ชุมแพ

รพท.

7 มหาสารคาม

นาดูน

รพ.สต. บ้านนาฝาย หมู่ที่ 6 ตาบลดงดวน

7 มหาสารคาม

บรบือ

รพ.สต. บ้านปอใหญ่ หมู่ ที่ 3

99 นางสาวพรรณณิภาพร ปัจจัยโคถา พนักงานพิมพ์
100 นายชานิ คามนตรี
พนักงายช่วยการพยาบาล

ชลบุรี

ชุมแพ

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
101 นางสาวฐิติภัทร ไพศรี

ตาแหน่ง พกส.
แพทย์แผนไทย

เขต

จังหวัด
7 ขอนแก่น

อาเภอ
เมือง

คานา
รพท. สิรินธร

ชื่อหน่วยงาน

102 นายประสงค์ คามูล

ช่างฝีมือทั่วไป

8 สกลนคร

พังโคน

รพช.

พังโคน

103 นางสาวจิลาวรรณ รวยกระบือ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

9 นครราชสีมา

โนนดินแดง

รพ.สต. สาพะเนียง

104 นางกนกวรรณ โคตะรุโพธิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

9 นครราชสีมา

บัวใหญ่

รพ.สต. คูขาด

105 นางพิน ชัยชนะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

9 นครราชสีมา

โนนแดง

รพ.สต. ดอนยาวน้อย

106 นางมยุรา หวังคู่กลาง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

9 นครราชสีมา

ขามสะแกแสง

รพ.สต. เมืองทอง

107 นางสาวปิยนุช อ่าสถาน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

9 นครราชสีมา

ปากช่อง

รพ.สต. ซับพลู ตาบลคลองม่วง

108 นางสาวสุปราณี โตดสี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

9 นครราชสีมา

หนองบุญมาก

รพ.สต. บุกระโทก

109 นายสามารถ สุพรรณนอก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

9 นครราชสีมา

โนนแดง

รพ.สต. ตาบลสาพะเนียง

110 นายจงรักษ์ โสพันธ์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

9 สระแก้ว

วัฒนานคร

รพ.สต. บ้านท่าช้าง

111 นางสาวดาวัลย์ กะการดี

พนักงานเก็บเงิน

9 สุรินทร์

ปราสาท

รพท.

ปราสาท

112 นางสาวบุษยมาศ เดชกุญชร

พนักงานเก็บเงิน

9 สุรินทร์

ปราสาท

รพท.

ปราสาท

113 นางสาววัชรินทร์ ไชยชาญ

พนักงานเก็บเงิน

9 สุรินทร์

ปราสาท

รพท.

ปราสาท

114 นางสาวสุชาดา คะนองดี

พนักงานเก็บเงิน

9 สุรินทร์

ปราสาท

รพท.

ปราสาท

115 นางสาวสุนทรียา จิตต์หนักแน่น

พนักงานเก็บเงิน

9 สุรินทร์

ปราสาท

รพท.

ปราสาท

116 นางยุพา สิทธิเทศ

พนักงานธุรการ

9 นครราชสีมา

หนองบุญมาก

รพ.สต. ตาบลลุงเขว้า

117 นางสาวกัลยาภัสร์ เจริญไพรัชต์

พนักงานธุรการ

9 สุรินทร์

เมืองสุรินทร์

รพศ.

118 นางสาวธันจิรา น้อมสูงเนิน

พนักงานธุรการ

9 นครราชสีมา

หนองบุญมาก

รพ.สต. ตาบลหนองหัวแรต

119 นางสาวสุวิศา สารวจวงค์

พนักงานธุรการ

9 บุรีรัมย์

โนนดินแดง

รพ.สต. บ้านลานางรอง ตาบลลานางรอง

120 นางอาระยา นาคะพงษ์

พนักงานธุรการ

9 บุรีรัมย์

นางรอง

รพ.สต. บ้านทุ่งโพธิ์

121 นายสายัณห์ สอนพูน

พนักงานธุรการ

9 นครราชสีมา

หนองบุญมาก

รพ.สต. ซับตะคร้อ ตาบลไทยเจริญ

122 นายหนึ่ง สิงห์ยะเมือง

พนักงานบัตรรายงานโรค

9 นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา รพศ.

มหาราชนครราชสีมา

123 นางสาวกนกพร ศึกกาปัง

พนักงานประจาห้องยา

9 บุรีรัมย์

นางรอง

รพท.

นางรอง

124 นางสาวณฐพร ศรีสุข

พนักงานประจาห้องยา

9 บุรีรัมย์

นางรอง

รพท.

นางรอง

125 นายนิติกร สินสมบุญ

พนักงานประจาห้องยา

9 บุรีรัมย์

นางรอง

รพท.

นางรอง

126 นายอนุสรณ์ เสนาะกลาง

พนักงานประจาห้องยา

9 บุรีรัมย์

นางรอง

รพท.

นางรอง

สุรินทร์

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
127 นางดวงฤดี ธานี

ตาแหน่ง พกส.
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

เขต

จังหวัด
10 ศรีสะเกษ

อาเภอ
กันทรลักษ์

คานา
รพ.สต. บ้านชา ตาบลชา

ชื่อหน่วยงาน

128 นางไพ ศรีคา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

10 ศรีสะเกษ

ศิลาลาด

รพ.สต. บ้านคลีกลิ้ง ตาบลคลีกลิ้ง

129 นางลัดดาวัลย์ แสงอือ้

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

10 ศรีสะเกษ

โนนคูณ

รพ.สต. บ้านโนนค้อ ตาบลโนนค้อ

130 นางวิลาวรรณ ค่าจุน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

10 ศรีสะเกษ

โนนคูณ

รพ.สต. หนองมะเกลือ ตาบลโนนค้อ

131 นางสาวกันยา ศรีชาเนตร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

10 ศรีสะเกษ

กันทรลักษ์

รพ.สต. บ้านขนุน ตาบลขนุน

132 นางสาวจารุวรรณ บุญสาร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

10 ศรีสะเกษ

กันทรารมย์

รพ.สต. บ้านคล้อ ตาบลดู่

133 นางสาวพิชชาภา ดรหลักคา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

10 ศรีสะเกษ

กันทรารมย์

รพ.สต. บ้านผักแพว ตาบลผักแพว

134 นางสาววารุณี ประดิษฐ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

10 ศรีสะเกษ

กันทรลักษ์

รพ.สต. บ้านเสาธงชัย ตาบลเสาธงชัย

135 นางสาววิภาวดี หลักพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

10 ศรีสะเกษ

กันทรารมย์

รพ.สต. บ้านจาน ตาบลจาน

136 นางสาวสุจรา ตั้งมั่น

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

10 ศรีสะเกษ

กันทรลักษ์

สสอ.

137 นางสาวหัสยา พรหมจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

10 ศรีสะเกษ

ขุนหาญ

รพ.สต. บ้านซาขี้เหล็ก ตาบลพราน

138 นายขวัญคม กมล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

10 ศรีสะเกษ

ศิลาลาด

รพ.สต. บ้านคลีกลิ้ง ตาบลคลีกลิ้ง

139 นายพัชรพล ประสมสิน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

10 ศรีสะเกษ

ศิลาลาด

รพ.สต. บ้านเดื่อ ตาบลคลีกลิ้ง

140 นางลาปาง กุลพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

10 อานาจเจริญ

หัวตะพาน

รพช.

หัวตะพาน

141 นางน้าฝน เดื่อไธสงค์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

10 ศรีสะเกษ

พยุห์

รพช.

พยุห์

142 นางสาวพวงแข สร้อยมาลุน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

10 อุบลราชธานี

ดอนมดแดง

รพ.สต. ตาบลเหล่าแดง

143 นางสาวศศิวิมล สุวรรณสิงห์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

10 ศรีสะเกษ

พยุห์

รพช.

144 นางสาวสุธาศิณี สุพรม

ผู้ช่วยทันตแพทย์

10 อุบลราชธานี

สาโรง

รพ.สต. บ้านหนองมัง ตาบลโนนกลาง

145 นางสาวรจนา นาสินพร้อม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

10 อุบลราชธานี

สว่างวีระวงศ์

สสอ.

146 นางสาววนิชญา แก้วชิณ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

10 อุบลราชธานี

โพธิไ์ ทร

รพ.สต. บ้านพะไล ตาบลโพธิไ์ ทร

147 นางสาววิลารัตน์ วงศ์พรมมา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

10 อุบลราชธานี

เขมราฐ

รพ.สต. บ้านหนองนกทา ตาบลหนองนกทา

148 นางสาวศิริประภา นามอินทร์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

10 อุบลราชธานี

เขมราฐ

รพ.สต. บ้านแก้งเหนือ

149 นางสาวอนุรักษ์ ยิ่งยง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

10 อุบลราชธานี

เขมราฐ

รพ.สต. บ้านขามป้อม ตาบลขามป้อม

150 นางสาวอรนุช ขุมทอง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

10 อุบลราชธานี

โขงเจียม

สสอ.

โขงเจียม

151 นางสาวอรวรรณ บุญศรี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

10 อุบลราชธานี

สว่างวีระวงศ์

สสอ.

สว่างวีระวงศ์

152 นายบรรพต

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

10 อุบลราชธานี

เดชอุดม

สสอ.

เดชอุดม

พาแพง

กันทรลักษ์

พยุห์
สว่างวีระวงศ์

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
153 นายบุญส่ง ศรีโกศล

ตาแหน่ง พกส.
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เขต

จังหวัด
10 อุบลราชธานี

อาเภอ
เดชอุดม

คานา
สสอ. เดชอุดม

ชื่อหน่วยงาน

154 นายวิทยา บัวใหญ่

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

10 อุบลราชธานี

เดชอุดม

รพ.สต. บ้านนาทุ่ง

155 นายสมพร คุณพาที

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

10 อุบลราชธานี

โพธิไ์ ทร

รพ.สต. ตาบลม่วงใหญ่

156 นายศิราวุธ คาเสน

พนักงานบริการ

10 อุบลราชธานี

กุดข้าวปุ้น

รพช.

กุดข้าวปุ้น

157 นางสาวเสาวลักษณ์ คาวัน

พนักงานประจาห้องยา

10 อุบลราชธานี

บุณฑริก

รพช.

บุณฑริก

158 นางจาลอง ประเชิญสุข

พนักงายช่วยการพยาบาล

10 อุบลราชธานี

พิบูลมังสาหาร

สสอ.

พิบูลมังสาหาร

159 นางสาวแหม่ม เจิมศรี

พนักงายช่วยการพยาบาล

10 อุบลราชธานี

วารินชาราบ

รพ.สต. บ้านโคกเซบูรณ์ ตาบลสระสมิง

160 นางสาวทิพย์ธิดา ต่างสี

ผู้ช่วยทันตแพทย์

11 นครศรีธรรมราช สิชล

รพท.

สิชล

161 นางสาวเสาวลักษณ์ เกสรินทร์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

11 นครศรีธรรมราช นบพิตา

รพช.

นบพิตา

162 นางสาวอรนุต ฤทธิศร

พนักงานธุรการ

11 สุราษฎร์ธานี

เมืองสุราษฎร์ธานี รพ.สต. มะขามเตี้ย

163 นางดวงสมร ปลดทุกข์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

12 สงขลา

หาดใหญ่

สสอ.

หาดใหญ่

164 นางสาวซาเรฮา อาลี

ผู้ช่วยทันตแพทย์

12 ปัตตานี

สายบุรี

รพร.

สายบุรี

165 นายณัฐวัฒน์ วงศ์กระพันธุ์

ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา

12 สงขลา

หาดใหญ่

รพศ.

หาดใหญ่

