
รายช่ือสมาชิกชมรม “STRONG PATHIU TEAM 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว  

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน 

1 นำยอำคม นิลภักดิ ์ จพ.สำธำรณสุขอำวโุส รพ.สต.สะพล ี

2 นำงทรงสวย อรรถยูร นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร รพ.สต.บำ้นถ  ำธง 

3 นำยประเสริฐ ศรีภักด ี จพ.สำธำรณสุขอำวโุส รพ.สต.ชุมโค 

4 นำยเหมือนหมั น สิทธิศักดิ ์ นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร รพ.สต.ทะเลทรัพย ์

5 นส.จันทร์นภสั สุขวิสุทธ์ิ จพ.สำธำรณสุขอำวโุส รพ.สต.บำงแหวน 

6 นำยชุติกำญจน ์ สดำกร นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร รพ.สต.บำ้นพละ 

7 นำงวรรณำ ทองภูเบศร ์ นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร รพ.สต.ทะเลทรัพย ์

8 นำงจิดำภำ เพชรทอง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.บำ้นชุมทรัพย ์

9 นำงอุไร รอดพล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.บำงแหวน 

10 นำยฤทธ ี เพ็ชรนิล นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.ปะทิว 

11 นำยส ำเริง นพช ำนำญ นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร รพ.สต.บำ้นคอกม้ำ 

12 นส.ปรญิ วิเศษคำมิน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร สสอ.ปะทิว 

13 นำยลิขิต ขยำยแย้ม เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน รพ.สต.ชุมโค 

14 นส.วันเพ็ญ สูงสง่ำวงศ์ นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร รพ.สต.บำ้นพรุใหญ ่

15 นำยศักดิ์รินทร ์ จันทร์สุรยี ์ จพ.สำธำรณสุขช ำนำญงำน รพ.สต.ปำกคลอง 

16 นำยอภิชัย ศรีสุวรรณ นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.ปะทิว 

17 นำงสุนิดำ สดใส จพ.สำธำรณสุขช ำนำญงำน รพ.สต.บำ้นทรำยแก้ว 

18 นส.ภุมรินทร ์ เกตุหลมิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.ปำกคลอง 

19 นำงพรรณีย ์ รัตนจ ำนงค ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.สะพล ี

20 นำงนิภำธร คอนก ำลัง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.ทะเลทรัพย ์

21 นำงวรุฬเพ็ญ เพ็ชรนิล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.บำ้นคอกม้ำ 

22 นำยยุทธนำ กำฬสุวรรณ จพ.สำธำรณสุขช ำนำญงำน รพ.สต.บำ้นบำงจำก 

23 นส.สุปรำณี           ฮกทน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.บำ้นพละ 

25 นำยธัญเทพ           ปำนอุดม นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.ปะทิว  

 
 



รายช่ือสมาชิกชมรม “STRONG PATHIU TEAM 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สถานที่ปฎิบัติงาน 

26 นำงสุภำพร ชำญนคร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.ชุมโค  

27 นำงนงลักษณ์           แป้นมำก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.บำ้นชุมทรัพย ์

28 นส.ปรญิธิดำ อักษรศร ี พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร รพ.สต.บำ้นพละ 

29 นำยศักดิ์รพ ี อรรถยูร จพ.สำธำรณสุขช ำนำญงำน รพ.สต.บำ้นถ  ำธง 

30 นส.จำรุวรรณ เชื อชะเอม จพ.สำธำรณสุขช ำนำญงำน รพ.สต.บำ้นพละ 

31 นำยธีรเดช สินทอง จพ.สำธำรณสุขช ำนำญงำน รพ.สต.บำ้นพรุใหญ ่

32 นำงวิไลลักษณ ์ สินทอง จพ.สำธำรณสุขช ำนำญงำน รพ.สต.สะพล ี

33 นส.นำฏยำ ยิ มรักษำ จพ.ทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน รพ.สต.บำ้นชุมทรัพย ์

34 นส.ลักษณ์ชญำ พันธ์พฤกษ์ จพ.สำธำรณสุขช ำนำญงำน รพ.สต.บำ้นทรำยแก้ว 

35 นส.ทัชชภร นุชเนียม พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร รพ.สต.ทะเลทรัพย ์

36 นส.ชัญญำ เพ็ชรประสงค์ จพ.ทันตสำธำรณสุขปฏิบัติงำน รพ.สต.ทะเลทรัพย ์

37 นส.นภำพร ช่ืนจิตร นวก.สำธำรณสุขปฏิบัติกำร รพ.สต.ปำกคลอง 

38 นส.อภิญญำ โพธิ์ทอง จพ.ทันตสำธำรณสุขปฏิบตัิงำน รพ.สต.บำ้นพละ 

39 นส.นัดดำ ทรงลักษณ ์ นวก.สำธำรณสุขปฏิบัติกำร รพ.สต.บำ้นชุมทรัพย ์

40 นส.รัตนกร พลำยด้วง นวก.สำธำรณสุขปฏิบัติกำร รพ.สต.บำงแหวน 

41 นำงศุภำนัน ปรีเปรม จพ.สำธำรณสุขปฏิบัติงำน รพ.สต.บำ้นพละ 

42 นำงพรรณวลัย เขียดแก้ว จพ.สำธำรณสุขปฏิบัติงำน รพ.สต.สะพล ี

43 นส.สภุำวรรณ โพธิ์ไทย จพ.ทันตสำธำรณสุขปฏิบตัิงำน รพ.สต.สะพล ี

44 นส.ณปภัช รื่นฤทัย นวก.สำธำรณสุขปฏิบัติกำร รพ.สต.บำ้นทรำยแก้ว 

45 นส.โศภิษฐำ ทรงศรีเจรญิ แพทย์แผนไทยประยุกต ์ รพ.สต.ทะเลทรัพย ์

46 นำยอภิวัฒน ์ ชัยชุมขุน นักกำยภำพบ ำบัด รพ.สต.ทะเลทรัพย ์

47 นำยธนวรรฒ ยี่คิ ว นวก.สำธำรณสุขปฏิบัติกำร สสอ.ปะทิว 

48 นส.อุบลรัตน ์ เนียมสุวรรณ เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน สสอ.ปะทิว 

 
 

 
 


