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 18 กุมภำพัน์ 2563 1 นำยสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ

2 นำยอรรถชัย บัณฑิต นำยแพทย์ปฏิบัติกำร
3 นำยปฐวี สุวรรณรำช นำยแพทย์ปฏิบัติกำร
4 นำยนภัทร หงษ์โรจนวิวัฒน์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร
5 นำงสำวเกียรติธิดำ บุญอำษำ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร
6 นำงเกษรำ มณีไสย์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำร
7 นำยวิจัย เสนสกุล ทันตแพทย์ช ำนำญกำร
8 นำงสำวเพ็ญพิชญ์ พิทักษ์ธรรม ทันตแพทย์ปฏิบัติกำร
9 นำงพันธ์วิรำ  เวยสำร เภสัชกรช ำนำญกำร
10 นำยปรเมษฐ์  พรหมพินิจ เภสัชกรช ำนำญกำร

 19 กุมภำพันธ์ 2563 11 น.ส.อรณิชชำ  ธนวิชัยกุล เภสัชกรปฏิบัติกำร
12 นส.กำญจนำ   วำริคิด เภสัชกรปฏิบัติกำร
13 นำยสุทธิวรณ์ ค ำโสภำ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร
14 น.ส.จิรำภำ    โสมชัย จพ.เวชสถิติช ำนำญงำน
15 นำยสุดชำ    จันมี จพ.รังสีกำรแพทย์ช ำนำญงำน
16 นำงนอบน้อม  สุวรรณกำร จพ.เภสัชกรรมช ำนำญงำน
17 นำยอุทัย    สุขำนนท์ นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร
18 นำยวิทยำ    นำคำ นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร
19 นำงช่อมณฑำ  พุทธโชติปัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
20 น.ส.จิรำภรณ์   ภู่สมบูรณ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ

 20 กุมภำพันธ์ 2563 21 นำงอัจฉรำ   แก่นท้ำว พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
22 นำงปิยะนันท์   ศรีทิน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
23 นำงรัติยำ  รักดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
24 นำงเกษฎำภรณ์ กำญจนกัณโห พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
25 นำงไพร์วรรณ   ขุนทูน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
26 นำงประยูร   ศรีมงคล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
27 นำงจันทรำตรี    วงษ์ลำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
28 นำงดวงฤดี    วรชิณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
29 นำงวำสนำ    มีเพียร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
30 จ.อ.เชิดศักด์ิ    เทศน์เรียน จพ.ธุรกำรช ำนำญงำน

 21 กุมภำพันธ์ 2563 31 นำงพรทิพย์ อุ่นจิตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร

รำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ี คปสอ.เจริญศิลป์ ตรวจสุขภำพประจ ำปี ๒๕๖๓
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32 นส.แพรวพรรณ    สีสมพำน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
33 นำงนิทสญำ   สีสิงห์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
34 นำงรัตนำ   แก้วมีสี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
35 นำงรัตนำ   สิมวงค์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
36 นำงรัตนวงษ์   ด้นด้ัน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
37 นำงฉวีวรรณ   ละศรีจันทร์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
38 นำงสุรัตน์ดำ   กำรินไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร
39 นส.พัชนีย์    ยืนนำน จพ.ทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน
40 นส.อัจฉรำพรรณ   โชคคติวัฒน์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร

 25 กุมภำพันธ์ 2563 41 น.ส.หทัยทิพย์  งอยจันทร์ศรี พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร
42 นำงรสริน   นิลศิริ นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร

43 นำยปฏิพัทธ์ิ  กลยณีย์ จพ.วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญงำน

44 นส.พรรณพิม   แง่พรหม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
45 นส.ศิรินทรำ   ป้อมไชยำ จพ.ทันตสำธำรณสุขปฏิบัติงำน
46 น.ส.จุฑำมำศ  นิลทศร จพ.กำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน
47 นำงยุพวดี  ชัยพิเดช พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร
48 น.ส.ชไมพร สุวรรณชัยรบ นักเทคนิคกำรแพทย์ปฏิบัติกำร
49 นำยประยุทธ คุณมี เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน
50 นำงสำวสุกัญญำ  โยวะผุย พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร

 26 กุมภำพันธ์ 2563 51 นำงสำววิชุดำ  นิลชัย พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร
52 นส.สุพัฒตรำ   พงอุดทำ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร
53 นำงวำรุณี  ต้นประดับ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร
54 น.ส.อรทิชำ  สุขำนนท์ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร

55 นส.วิชุดำ โสภำวรรณ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร

56 นำงแจ่มจันทร์  แสนสุข พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
57 นำยตัสสนุ   สักขำพรหม พนักงำนขับรถยนต์
58 นำยยุทธพล   ป่ินใจ พนักงำนขับรถยนต์
59 นำยปฏิรูป    สุวรรณชับรบ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
60 นำยปรัชญำ   ก้อนอินทร์ พนักงำนขับรถยนต์

 27 กุมภำพันธ์ 2563 61 นำงอมรรัตน์   วีระบุรุษ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
62 นำยนพดล    สุพลธวณิชย์ พนักงำนขับรถยนต์
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63 นำงนำฏอนงค์   มำตรำ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
64 นำงล ำไพร   อุปมำนะ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
65 นำงสุดถนอม   ประทำพันธ์ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
66 นำงจุไรรัตน์    ศิริรักษ์ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
67 น.ส.ทิพวัน  บุญวิเศษ เจ้ำพนักงำนพัสดุ
68 น.ส.กัลยำ พนยำง นักวิชำกำรเงินและบัญชี
69 นำงอิวออน   ป่ินใจ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
70 นำงอมรรัตน์   กำญจนกัณโห พนักงำนช่วยเหลือคนไข้

 28 กุมภำพันธ์ 2563 71 นำงวิภำวี   วิภำวิน พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
72 นำงเจริญศรี   ธิมี พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
73 นำงวำสนำ   มำตรำ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
74 นำยอำคม   มำตรำ นำยช่ำงไฟฟ้ำ
75 นำงกฤตพร   แสงนิล เจ้ำพนักงำนธุรกำร
76 นำงจันธิมำภรณ์   สำยค ำ ผู้ช่วยทันตแพทย์
77 นำยมัดติศักด์ิ   แสงโพธ์ิ พนักงำนบริกำรเอกสำรท่ัวไป
78 นำยอำนนท์   หอมใสย พนักงำนเปล
79 นำยถำวร   สำยค ำ พนักงำนเปล
80 นำงจันทร์จิรำ   สุขำนนท์ พนักงำนช่วยกำรพยำบำล

 2 มีนำคม 2563 81 นำงหนูแดง   แสงเขียว พนักงำนช่วยกำรพยำบำล
82 นำยสถำพร   สุวรรณโคตร พนักงำนช่วยกำรพยำบำล
83 นำงประจบ   แสนอุบล พนักงำนบริกำร
84 นำงนวนจันทร์   กันยำไสจ์ พนักงำนบริกำร
85 นำยนพดล   มำตรำ พนักงำนบริกำร
86 นำยแสน   พำพิจิตร พนักงำนบริกำร
87 นำยคมสันต์ิ   สุระพัน พนักงำนบริกำร
88 นำยสงครำม   ไพเขียว พนักงำนบริกำร

89 นำยกล้ำณรงค์    กำญจนกัณโห พนักงำนบริกำร

90 นำยขัณฑพล    จันโท นักกำยภำพบ ำบัด

 3 มีนำคม 2563 91 นำงพิศมัย   ทองวงค์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร
92 นำงพรทิพย์   ล ำเพย ผู้ช่วยนักกำยภำพบ ำบัด
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93 นำงอเทณำ  บัวสำย พนักงำนซักฟอก
94 น.ส.สไบพร  ปัตภี พยำบำลวิชำชีพ
95 นำยบ ำรุงศักด์ิ แสนสวำท นักวิชำกำรสำธำรณสุข
96 น.ส.ไอย์วริญญ์ แก้วสุทธ์ิ นักเทคนิคกำรแพทย์
97 นำยรัชพล สมโชค เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม
98 น.ส.ฟำริดำ ไชยะมี แพทย์แผนไทย
99 น.ส.สุพัตรำ สักขำพรหม แพทย์แผนไทย
100 นำยกิตติคุณ ฟองอ่อน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 4 มีนำคม 2563 101 นำงธัญรัต   วรรณทวี เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
102 นส.บำนเย็น  ค ำบู่ เจ้ำพนักงำนพัสดุ
103 น.ส.ณิชำภัทร  บุญทอง พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
104 นส.สุภำพร  แสงเขียว พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
105 นส.ทิพวรรณ   ค ำพิลำ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
106 นำงสำวอุไรพร  ไชยรบ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
107 นำงสำวเสำวนีย์  จันทรสุข พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
108 นำยธนกร   ธรรมจิตร พนักงำนเปล
109 นำยสรวิชญ์ จันท ำมำ พนักงำนเปล
110 นำยเอกสิทธ์ิ  แก้วมีสี พนักงำนชักฟอก
111 นำยองอำจ ล ำเพย พนักงำนบริกำร

 5 มีนำคม 2563 112 นำงนุชรินทร์  แก้วมีสี พนักงำนประจ ำห้องยำ
113 จ.ส.ต.นฤนำถ  ไชยมำตร พนักงำนบริกำร
114 นส.สำวิตรี  เหลืองอภิชำตกุล นักกำยภำพบ ำบัด
115 น.ส.วรรณภำ สุขำนนท์ ผู้ช่วยนักกำยภำพบ ำบัด
116 นำยโสภิต ยอดสะอึ นักวิชำกำรสำธำรณสุข
117 นำงสำวอุบล แสงเพ็ชร นักวิชำกำรสำธำรณสุข
118 นำยขัฐถเรชศ์ วงศ์กระจ่ำง พนักงำนบริกำร
119 น.ส.มณีทิพย์  พิมจักเเสน พยำบำลวิชำชีพ
120 นส.ภัทรำ  วงค์อินอยู่ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
121 นส.นิภำรัตน์ ค ำหนองคู พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
122 นส.รริสรำ ประคองค้ำ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้

 6 มีนำคม 2563 123 นำยสุพจน์ บุตรแก้ว เจ้ำพนักงำนพัสดุ
124 นำงประภำวดี เท่ียงทัศน์ เจ้ำพนักงำนพัสดุ
125 นส.วรำงคณำ บุญนำวงค์ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
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126 นำงสำวเพ็ญนภำ ลีโคตร พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
127 นำงสำวสใบทิพย์  ป่ินใจ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
128 น.ส.ภัทรวรรณ  โคตรวิชัย พยำบำลวิชำชีพ
129 น.ส.ศศิพร  เสียงเพรำะ จพ.เวชกิจฉุกเฉิน
130 นำยรณฤทธ์ิ มำยูร นักวิชำกำรสำธำรณสุข
131 นส.วรัญญำ  แขนธิรำช เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ
132 นำงสำวปิยะนำรถ  ค ำภูแสน นักโภชนำกำร
133 นำงสำวทิพำพร  ว่องไว พนักงำนช่วยเหลือคนไข้

 9 มีนำคม 2563 134 นำยพงษ์สิทธ์ิ  พำดี พนักงำนเปล
135 นำงสำวขวัญเนตร  อุปมำนะ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
136 นำงปัญจรัตน์  กันยำ พนักงำนซักฟอก
137 นำยวุฒินันท์  ค ำพิลำ พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
138 นำยค ำมำย  บรรหำร พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
139 นำยชัยมงคล  ชัยมณี พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
140 น.ส.วันเพ็ญ จันโท แม่บ้ำน
141 นำงอุไรวรรณ  คันทักษ์ แม่บ้ำน
142 นำงวิไลพร  พรมชัย แม่บ้ำน
143 นำงบุษกร จันทะข้ึน แม่บ้ำน
144 น.ส.วรรณี  รถไพรี เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล

 10 มีนำคม 2563 145 นำยเพชรทวี นวลมณี สำธำรณสุขอ ำเภอ
146 นำยครรชิต  พรมสุ่ย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
147 นำงมณีรัตน์ ศรีสมุทร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
148 น.ส.พจนี หลักทอง เจ้ำพนักงำนธุรกำร
149 นส.นิตยำ อุ่นเบ้ำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
150 นส.สุนิสำ หำญชำติ แพทย์แผนไทย
151 นำยปรีดำ   ไชยรบ พนักงำนบริกำร
152 นำยตัง   เหมะธุลิน นวก.สำธำรรสุขช ำนำญกำร 
153 น.ส. มณีนุช   บำลจบ จพ.สำธำรณสุขช ำนำญงำน
154 น.ส.ลักขณำ หลักทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุข

 11 มีนำคม 2563 155 นำยก่ิงเพชร  ศรีเทียน นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร
156 นำงสำววัชรี  ชีมุน นักวิชำกำรสำธำรณสุข
157 นำงรุจี ลำภมูล พนักงำนบริกำร
158 น.ส.วำสนำ เสนงำม เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
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159 นำงบุญผ่อง   ใครบุตร นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร 
160 นำงอำทิตยำ ศรีพงศ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุข
161 น.ส. ยมลรดำ   เหำะเหิน พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
162 นำงรัตนำภรณ์   เหมะธุลิน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
163 น.ส.ประภัสสร นำมวิชัย พยำบำลวิชำชีพ
164 น.ส.นงลักษณ์ ซุยเซ็งซะ นักวิชำกำรสำธำรณสุข

 12 มีนำคม 2563 165 นำงสำวสลักจิตร  ม่ิงมิตร จพ.ทันตสำธำรณสุข
166 นส.สใบพร วงศ์สำมำรถ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
167 นส.สุภำภรณ์  ภูวงศ์  จพ.สำธำรณสุขปฎิบัติงำน
168 น.ส.วธัญญำ ธรรมคันที จพ.ทันตสำธำรณสุข
169 นำยโชคอนันต์ อำวะสำร พนักงำนบริกำร
170 น.ส.บุษบำ  สุวรรณกิจ ลูกจ้ำง
171 นำยเดชำ สอดส่อง จพ.สำธำรณสุขอำวุโส
172 นำงศรินญำ แสงโพธ์ จพ.สำธำรณสุขช ำนำญงำน
173 นส.อรวรรณ สีพ้ัว นักวิชำกำรสำธำรณสุข
174 นำยชัยยันต์ อำวะสำร พนักงำนบริกำร

 13 มีนำคม 2563 175 นส.รติรมย์ เหลำลม แพทย์แผนไทย
176 นส.ศิรินำถ อินธิจักร พนักงำนบริกำร
177 นำยนำลอน จันทรังษี พนักงำนบริกำร
178 นำยวิชำญ   มูลสำร จพ.สำธำรสุขช ำนำญงำน 
179 นำงสำยฝน   สำรินทร์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
180 น.ส.พรทิพำ มโนวงค์ นวก.สำธำรณสุขปฎิบัติกำร
181 นำยทวีศักด์ิ ด้วงทองสำ แพทย์แผนไทย
182 น.ส.พรทิพย์ ติดตำม พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
183 นำยอิศวโชค กำญจนำภำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
184 น.ส.อำทิติยำ ภูษำวิโศธน์ พยำบำลวิชำชีพปฎิบัติกำร

 16 มีนำคม 2563 185 นำงสำยฝน กำรสอน พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
186 นำยศรำวุธ ฟองอ่อน นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร
187 นส.รัตนำ นำใจตอง พยำบำลวิชำชีพปฎิบัติกำร
188 นส.จิณณำ สุวรรณ ทันตสำธำรณสุข
189 นส.กมลเนตร สำมำรถตรำ นักวิชำกำรสำธำรณสุข
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190 นำยสุพจน์  เส็งนำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข
191 นำงยุพำ ประพำศรี พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
192 นำงนิตยำ  อ้วนอินทร์ นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร 
193 นำงสุขสันต์  พฤกษมำศ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร
194 นำงเพ็ญประภำ   สอนสมนึก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร

 17 มีนำคม 2563 195 น.ส.โชติกำ จำกผำ นวก.สำธำรณสุขปฎิบัติกำร
196 น.ส. ประภำวดี   ดีกุดเรือ นักวิชำกำรสำธำรณสุข
197 น.ส.จิตนำถ เปล่ียนศรี แพทย์แผนไทย
198 นำงพิมพ์ใจ แสนสำมำรถ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
199 นำยรำชัน ไต่ตำม ลูกจ้ำง
200 นำงรัชนี วงศ์กระจ่ำง นวก.สำธำรสุขช ำนำญกำร 
201 นส.วิลำพร ม่ิงมิตร พยำบำลวิชำชีพปฎิบัติกำร
202 นส.วรรณิศำ บุญสิงห์ นักวิชำกำรสำธำรณสุข
203 นส.นำรีลักษณ์ ธีระโคตร แพทย์แผนไทย
204 นำยอำทิตย์  พันโกฏิ พนักงำนบริกำร

 18 มีนำคม 2563 205 นำงยศสำวดี   สุรินทะ นวก.สำธำรณสุขปฎิบัติกำร
206 นำยเกริกชัย ทองอ้ม นักวิชำกำรสำธำรณสุข
207 นำงสังข์วร อำริภันท์ พนักงำนบริกำร
208 นำงกุหลำบ วิทยำรักษ์ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้
209 นำงศิริกุล   หอมไสย นวก.สำธำรณสุขปฎิบัติกำร
210 นำยยุทธนำ สุวรรณโคตร แพทย์แผนไทย
211 นำยยุทธนำ มำลำทอง ลูกจ้ำง


