
 
 

 “ชมรม STRONG” 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง 

รำยช่ือสมำชิกกลุ่ม “ชมรม STRONG” ข้อมูล ณ วันที่  ๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  
2 นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
3 นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
4 นางสาวจิตตรา  ชนะสิทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
5 นางสาวสุชาดา  นวนทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
6 นางสาวสารภี   จันทร์มุณี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
7 นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
8 นางสาวอทิตา  ด้วงรอด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
9 นายส ารวย  ชูมี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  

10 นางสุทธิลักษณ์  แก้วบัณฑิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
11 นางสาวอุไรทิพย์  ขุนนุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
12 นางกุสมุาวดี  อ่อนหวาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
13 นางสาวพรสวรรค์ สุขรัตน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
14 นางสาวกรรณิกา  สันอีด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
15 นางเสรี  ณรงค์รัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
16 นายเกียรติก้อง  ชูศิริ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
17 นางวรรณดี  ฉ้วนกลิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
18 นางวันวิสาข์  ทับสระ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
19 นางสาวฉวีวรรณ  นุ่มน้อย เจ้าพนักงานธุรการ  
20 นายสิทธิพงศ์  เรืองแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
21 นางสาวนิตยา  จันทร์ทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
22 นางกัญณภัทร ชูสิงห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
23 นางอุบลรัตน์ ด าแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
24 นางสาวฟารีด้า เอียดนุ้ย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน  
25 นายสมปราถนา  ฉิมสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
26 นางวาสนา  คงบัว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
27 นางวิไลวรรณ  สุวรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
28 นายบุญเสริม  ทองช่วย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
29 นางสาวจุฬาภรณ์  เหตุทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
30 นายเผด็จ  ศรีนวลขาว พนักงานสุขภาพชุมชน  
3๑ นายนพพล  กองเอียด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
3๒ นางศิชารัชต์  แสงจง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 
 



 
 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

33 นายสุชาติ  พรหมเสน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
34 นางพลอยไพลิน  แดงทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
35 นางสาวริน่า เจะอาลี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
๓๖ นางสาวสุบัยน๊ะ เด็นเพ็ชรหน้อง พนักงานธุรการ  
๓๗ นางหนับเสาะ  เตะเหมทอง ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
๓๘ นายจิตติณัฐช์  สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
๓๙ นางเสาวลักษณ์  ช่วยจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๔๐ นางสุพิชฌาย์  อินริสพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๔๑ นางสาวบัซรีย์  ตุดบัตร แพทย์แผนไทย  
๔๒ นางสาวเกวลิน  จีนเมือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
๔๓ นางใจดี  จันทร์นวล พนักงานบริการ  
๔๔ นางนุชรี  ชูแสง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
๔๕ นางณัฐกานต์ จิรโชติพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๔๖ นางสาวภาวิณี  เหมือนทองเส้ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
47 นางสุดา   หงทา พนักงานธุรการ  
๔8 นายมนูญ  แสงเมือง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
49 นางสาววิริยะ  ตุดบัตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
50 นางสาวณัฐรุจา  ชูหมวด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
51 นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
52 นางศุภวรรณ  อนุวัฒนวงศ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
53 นายจีรวัฒน์  กลิ่นเขียว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
54 นายมณเฑียร  รัตนตรัง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
55 นายไพโรจน์  แสงจง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
56 นางสาวถนอมจิต  ด าปาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
57 นางสุภาวดี จีนจาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
5๘ นางศิรภัสสร อ่อนสง พนักงานธุรการ  

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


