
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 

วันที่ 25  ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน ลายมือชื่อ 

1 นายสุทธิพงศ์ เหล่าศิริวุฒิ สาธารณสุขอ าเภอปะทิว สสอ.ปะทิว   

2 นายอาคม นิลภักดิ ์ จพ.สาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.สะพลี   

3 นางทรงสวย อรรถยูร นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านถ  าธง   

4 นายประเสริฐ ศรีภักดี จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ชุมโค   

5 นายเหมือนหมั น สิทธิศักดิ์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ทะเลทรัพย์   

6 นส.จันทร์นภัส สุขวิสุทธิ์ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บางแหวน   

7 นายชุติกาญจน์ สดากร นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านพละ   

8 นางวรรณา ทองภูเบศร์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ทะเลทรัพย์   

9 นางจิดาภา เพชรทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านชุมทรัพย์   

10 นางอุไร รอดพล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บางแหวน   

11 นายฤทธี เพ็ชรนิล นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปะทิว   

12 นายส าเริง นพช านาญ นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านคอกม้า   

13 นส.ปริญ วิเศษคามิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.ปะทิว   

14 นายลิขิต ขยายแย้ม เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.ชุมโค   

15 นส.วันเพ็ญ สูงสง่าวงศ์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านพรุใหญ่   

16 นายศักดิ์รินทร์ จันทร์สุรีย์ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ปากคลอง   

17 นายอภิชัย ศรีสุวรรณ นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปะทิว   

18 นางสุนิดา สดใส จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านทรายแก้ว   

19 นส.ภุมรินทร์ เกตุหลิม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ปากคลอง   

20 นางพรรณีย์ รัตนจ านงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.สะพลี   
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21 นางนิภาธร คอนก าลัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ทะเลทรัพย์   

22 นางวรุฬเพ็ญ เพ็ชรนิล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านคอกม้า   

23 นายยุทธนา กาฬสุวรรณ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านบางจาก   

24 นส.สุปราณี ฮกทน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านพละ   

25 นางสุภาพร ชาญนคร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ชุมโค   

26 นายธัญเทพ ปานอุดม นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปะทิว   

27 นางนงลักษณ์ แป้นมาก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านชุมทรัพย์   

28 นางจตุพร ขุนพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านบางจาก   

29 นส.กัญญาวี อักษรศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านพละ   

30 นายศักดิ์รพี อรรยูร จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านถ  าธง   

31 นส.จารุวรรณ เชื อชะเอม จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านพละ   

32 นายธีรเดช สินทอง จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านพรุใหญ่   

33 นางวิไลลักษณ์ สินทอง จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.สะพลี   

34 นส.นาฏยา ยิ มรักษา จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านชุมทรัพย์   

35 นส.ลักษณ์ชญา พันธ์พฤกษ์ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านทรายแก้ว   

36 นส.ทัชชภร นุชเนียม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ทะเลทรัพย์   

37 นส.ชัญญา เพ็ชรประสงค์ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบตัิงาน รพ.สต.ทะเลทรัพย์   

38 นส.นภาพร ชื่นจิตร นวก.สาธารณสุข รพ.สต.ปากคลอง   

39 นส.อภิญญา โพธิ์ทอง จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านพละ   

40 นส.นัดดา ทรงลักษณ์ นวก.สาธารณสุข รพ.สต.บ้านชุมทรัพย์   
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41 นส.รัตนกร พลายด้วง นวก.สาธารณสุข รพ.สต.บางแหวน  

42 นางศุภานัน เสน่ห์นุกูล จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านพละ   

43 นางพรรณวลัย เขียดแก้ว จพ.สาธารณสุข รพ.สต.สะพลี   

44 นส.สุภาวรรณ โพธิ์ไทย จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.สะพลี   

45 นส.ณปภัช รื่นฤทัย นวก.สาธารณสุข รพ.สต.บ้านทรายแก้ว   

46 นส.โศภิษฐา ทรงศรีเจริญ แพทย์แผนไทย รพ.สต.ทะเลทรัพย์   

47 นายอภิวัฒน์ ชัยชุมขุน นักกายภาพบ าบัด รพ.สต.ทะเลทรัพย์   

48 นายธนวรรฒ ยี่คิ ว นวก.สาธารณสุข สสอ.ปะทิว   

49 นส.อุบลรัตน์ เนียมสุวรรณ เจ้าหน้าที่การเงิน สสอ.ปะทิว   


