
 

รายช่ือสมาชิกชมรม “ STRONG…สสอ.แม่จริม” 

         

ล ำดับที ่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ต ำแหน่ง ปฏิบัติงำนจริง 

 นาย ฉลองชยั สิทธิวงั สาธารณสุขอ าเภอ สสอ.แม่จริม 

 นาย กนัติพจน์ ปานช่าง นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แม่จริม 

 นางสาว ศศิธร กนัทะ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แม่จริม 

 นาย ชยัวฒัน์   โลกค าลือ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.น ้ าพาง 

 นางสาว อุรัชญา ร่วมญาติ เจา้พนกังานธุรการ สสอ.แม่จริม 

 นาย ธงชยั   ธิลาว นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.แม่จริม 

 นางสาว กฤติยา   จิตอารี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.แม่จริม 

 นาง  ปิยกานต ์ แป้นกลดั เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.แม่จริม 

 นาง สุพรรณ วงคพ์ทุธค า พนกังานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.แม่จริม 

 นางสาว พรพมิล นนัทสิทธ์ิ เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุขปฏิบตัิการ รพ.สต.แม่จริม 

 นาง มนญัญา กนัชนะ ผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย รพ.สต.แม่จริม 

 นาย บรรดล ไชยศิริ ผูช่้วยทนัตแพทย ์ รพ.สต.แม่จริม 

 นาย    ฤทธิรณ จนัทร์ค  า นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นตอง 

 นาง อมรรัตน์ อ่ิมมะโน พนกังานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.บา้นตอง 

 นาง ศศิธร สุริยา ผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย รพ.สต.บา้นตอง 

 
นางสาว ขนิษฐา อินท า 

พยาบาลวชิาชีพปฏิบตัิการ รพ.สต.บา้นตอง 

 นาย  ปรัชญา  วฒันะ เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.หมอเมือง 

 นางสาว น ้ าคา้ง เขียวดี พยาบาลวชิาชีพปฏิบตัิการ รพ.สต.หมอเมือง 

 นาย ภควตั อาจสาร พนกังานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.หมอเมือง 

 นาง ธญัวรัตน์ จนัตะ๊สอน ผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย รพ.สต.หมอเมือง 

 
นางสาว ชนากานต ์ หนกัแกว้ 

พยาบาลวชิาชีพ รพ.สต.หมอเมือง 



 นาง พลูทรัพย ์  สอนนนฐี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.น ้ าพาง 

 นางสาว   พรทิพย ์ นนัทสิทธ์ิ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นตอง 

 นางสาว จิรนนัท ์ พุย้นอ้ย เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.น ้ าพาง 

 นางสาว จารุพร สีรัง เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.น ้ าพาง 

 นาง พชัรินทร์ จิตตรง พนกังานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.น ้ าพาง 

 นาง พนัธิสา เทพอินทร์ ผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย รพ.สต.น ้ าพาง 

 นาง วจิิตรา วฒิุไชย พยาบาลวชิาชีพปฏิบตัิการ สสช.น ้ าปูน 

 นาย อภิชาติ  อุตยะราช  พนกังานสุขภาพชุมชน  สสช.น ้ าปูน 

 นาง สุพลิ อุตยะราช พนกังานช่วยเหลือคนไข ้ สสช.น ้ าปูน 

 นางสาว ธนัยช์นก เกสนา พยาบาลวชิาชีพปฏิบตัิการ รพ.สต.บา้นน ้ าตวง 

 นางสาว ชนนิกานต ์ เขื่อนเขตร นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ รพ.สต.บา้นน ้ าตวง 

 นางสาว นภา วฒันาตระกูลวงศ ์ พนกังานช่วยการพยาบาล รพ.สต.บา้นน ้ าตวง 

 นางสาว พชัรีย ์ ใชยจริม นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ รพ.สต.บา้นน ้ าตวง 

 
น.ส. วไิลวรรณ   แซ่หวื้อ 

พนกังานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.บา้นน ้ าตวง 

 นาง  กิตติกา วฒันะ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.น ้ าปาย 

 นางสาว พชัราภรณ์ ตนัเขื่อนแกว้ นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ รพ.สต.น ้ าปาย 

 นาง ชญานิษฐ ์ ตาแวน่ พนกังานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.น ้ าปาย 

 นาง ฟองจนัทร์ ปิงยศ ผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย รพ.สต.น ้ าปาย 

 นาย สุริยนัต ์ แกว้ใส ผูช่้วยทนัตแพทย ์ รพ.สต.น ้ าปาย 

 นาย ณรงคศ์กัด์ิ   ใจเดช พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นร่มเกลา้ 

 นาย เสรี วือ่ทรัพยรุ่์งทวี นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ รพ.สต.บา้นร่มเกลา้ 

 นาง แกว้ตา วือ่ทรัพยรุ่์งทวี พนกังานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.บา้นร่มเกลา้ 

 


