
1 นายชุมพล  สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา
2 นายฉลองชัย  สิทธิวัง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
3 นายพงษ์ชัย  หมื่นค าสี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
4 นายทศพร  ปริกเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
5 นายชิตพล  เปล่ียนศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
6 นายพิเชษฐ์  ค ายันต์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
7 นายอดิเทพ เพียรไพรงาม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน
8 นายอเุทน  ทะนะวัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
9 นางล าดวน  วงค์กองแกว้ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

10 นายฤทธิกร  ไชยแกว้ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
11 นางสมพร  ประสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
12 นายนันทมิตร  นันทะเสน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
13 นายมงคล  ยศมาดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
14 นายผล  ใจค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
15 ว่าที่ ร.ท.พนสิมธุ อนิสองใจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
16 นางวนิดา  ยาใจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
17 นายประยูร  ค ายศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
18 นายวีระยุทธ  ปานหล้า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
19 น.ส.สาวดี  บุญรักษา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
20 นางนารีพร วรวัฒน์วิทยากลุ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
21 นางอารียา  สัตยดิษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

บัญชีรายช่ือบุคลากรสาธารณสุขสมาชิกของชมรม STRONG 
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง



22 นายสมคิด  พิมพบุตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
23 นายไชยวัฒน์  น  าเย็น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
24 นายเสด็จ  ทะลือ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
25 นายจักรพันธ์  ศรีวิไชย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
26 นายกรณ์พงศ์  ฐิติชัยธนาภัทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
27 นายวินัย  ปันทะนะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
28 นางประนอม  ใจค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
29 นางภิญยา  ไปมูลเปี่ยม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
30 นางหอมหวล  สุทธะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
31 นางพัทยา  ทองสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
32 นางนวิยา  ธิติธนนภัช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
33 นางสมปรารถนา  นันทะเสน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
34 นางหัตถาภรณ์  ค านามะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
35 นางพัชราภรณ์  เปี่ยมทวีศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
36 นางอรวรรณ  อมัพรสว่าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
37 นางอารีรักษ์  ไชยธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
38 นางสุภาพร  ปัญญาอนิทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
39 นางพัชนี  อนิใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
40 นางวิลาภา  ยศมาดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
41 นางนงนุช  ธาดาสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
42 น.ส.พิกลุ  วิลาศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
43 นางจงรักษ์  ใจจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
44 นางศิริพร  กณุา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
45 นางสุภาพร  ป้อฝ้ัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
46 น.ส.แพรวพรรณ  ค าศิลา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
47 นางเจียมจิตร  ขันทะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ



48 นางหอมหวล  ปัญญานะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
49 นางพันธิพา  ไชยบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
50 น.ส.พรทิพย์ ธีระวาณิชยกลุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
51 นางศิริพันธ์  อนิสองใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
52 นางกนกรัตน์  แปงกนัทา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
53 น.ส.ธนัชพร  ริกากรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
54 นางสุปิญญา  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
55 นางสุธาทิพย์  กวาวสิบสาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
56 นางกฤษณา  มณีเพชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบติการ
57 นางเนติกา  หทัยวิพุธพงศ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติการ
58 น.ส.ศศลักษณ์  อนุรุท พยาบาลวิชาชีพปฏิบติการ
59 น.ส.สรีย์พร  ไกรไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติการ
60 นางอารยา  เขื่อนเพชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบติการ
61 น.ส.นครินทร์  แสนอดุ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติการ
62 นางมาลินี  คณาภิวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบติการ
63 นางพรรณดวง  คงค าเปา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน

64 นางนารีรัตน์  วงศ์ภาดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน

65 นางนภา  ขันธ์ทะยศ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน

66 นายอาคม  สมบัติแกว้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน

67 นายจ านงค์  จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน

68 นางพัชรรัชต์  เปล่ียนศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน

69 นางเพ็ญศรี  นุยศ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน

70 นางศิรินยา  เซ็นน้อย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน

71 น.ส.ปรียาภัทร์  ศรีสวัสด์ิ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน

72 น.ส.สหัสา  กอ้นแกว้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

73 น.ส.นาริน  ไชยโย เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสุขช านาญงาน



74 น.ส.โศรยา  ยศพิไชย เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสุขปฏบิติังาน

75 นายชัชวาลย์  ศุภกลุหาญ พนักงานสุขภาพชุมชน
76 นายสมบูรณ์  แซ่เล้า พนักงานสุขภาพชุมชน
77 นายสุรเชษฐ์  ทะนันไชย พนักงานสุขภาพชุมชน
78 น.ส.กรรณิการ์  กนัทะกาลัง นกัวิชาการสาธารณสุข(ทนัตสาธารณสุข)

79 น.ส.ณัฐพร  อิ่นอา้ย นักวิชาการสาธารณสุข
80 นายนิกร  พอใจ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
81 น.ส.สันต์ฤทัย  สิทธิโน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
82 น.ส.ชนัญชิดา  ไชยสาร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
83 น.ส.อรอนงค์  อทุังใข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
84 น.ส.มัณฑนา  จ าปา พนักงานช่วยการพยาบาล
85 น.ส.ระวีวรรณ  สุกเหลือง พนักงานการเงินและบัญชี
86 นางสุพรรณ  อตุสาห์ พนักงานบริการทั่วไป
87 นางพรพิมล  ค าเต็ม พนกังานผู้ช่วยเหลือ(ด้านการพยาบาล)

88 นางภัทรวดี  คชหิน ผู้ช่วยการพยาบาล
89 นางหอมหวล  ปันน้อย พนักงานบริการทั่วไป
90 นางพนมพร  ชาริกา พนกังานผู้ช่วยเหลือ(ด้านการพยาบาล)

91 นางภักวิพร  พันน้อย พนกังานผู้ช่วยเหลือ(ด้านทนัตกรรม)

92 น.ส.พัชรินทร์  ค าสิงห์ พนักงานช่วยเหลือคนไข(้ด้านการพยาบาล)

93 น.ส.ณัฐกานต์  ตาพรมมา พนักงานบริการ
94 นางวันดี  ด้วงลา พนักงานช่วยการพยาบาล
95 นางกลัยา  กอ้นสมบัติ พนักงานผู้ช่วยเหลือ(ด้านการพยาบาล)

96 นางเรียมพร  วาทยกร พนักงานผู้ชว่ยเหลือ(ด้านการแพทยแ์ผนไทย)

97 นางวันเพ็ญ  ธรรมสละ พนักงานบริการทั่วไป
98 นางนวพรรณ   กนัใจ พนักงานบริการทั่วไป
99 นางเรียม มหามิตร พนักงานบริการทั่วไป



100 นายธนาธิป   เต็มปัน พนกังานผู้ช่วยเหลือ(ด้านการพยาบาล)

101 น.ส.วาสนา  ขัดแกว้ พนักงานช่วยการพยาบาล
102 นายไสว  พรมรักษา พนักงานบริการทั่วไป
103 นางนิตญา  ต๊ะน้อย พนกังานผู้ช่วยเหลือ(ด้านทนัตกรรม)

104 น.ส.อญัชลี  ค าน้อย พนกังานผู้ช่วยเหลือ(ด้านการพยาบาล)

105 นางบุปผา   ทะริยะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
106 นางปราณี   บัวแกว้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
107 นางนงลักษณ์  สร้อยอปู พนักงานช่วยเหลือทันตกรรม
108 นางสมศรี   ใจเย็น พนกังานผู้ช่วยเหลือ(ด้านทนัตกรรม)

109 น.ส.พัทธ์ธีรา  อตุสาห์ พนกังานผู้ช่วยเหลือ(ด้านการพยาบาล)

110 นางละไม  โปธิ พนักงานช่วยการพยาบาล
113 น.ส.มาลิวัล  ดวงมานี พนกังานผู้ช่วยเหลือ(ด้านการพยาบาล)

114 นายวิรัต  ภูมิโฉม พนักงานบริการทั่วไป
115 นางทองพูน  ค าชื่น พนักงานผู้ชว่ยเหลือ(ด้านการแพทยแ์ผนไทย)

116 นางวัฒนี  เจริญศรี พนกังานผู้ช่วยเหลือ(ด้านการพยาบาล)

117 นางสุติกาญจน์  หล้าค าจา พนกังานผู้ช่วยเหลือ(ด้านการพยาบาล)

118 นางทัณฑิการ์  กองจักร์ พนกังานผู้ช่วยเหลือ(ด้านการพยาบาล)

119 นางนงเยาว์  ปินตาต๊ิบ พนักงานผู้ชว่ยเหลือ(ด้านการแพทยแ์ผนไทย)

120 นางนงเยาว์  จ าปาจินะ พนักงานบริการทั่วไป
121 นางนัฐกานต์    กระแสโสม พนักงานผู้ชว่ยเหลือ(ด้านการแพทยแ์ผนไทย)

122 นางนฤมล  อปูแกว้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
123 นางอญัชริกา   ป้องแกว้  พนักงานผู้ชว่ยเหลือ(ด้านการพยาบาล)

124 น.ส.ธัญพิชชา  แกว้มา พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล
125 น.ส.ประนอม  กลุวงค์ พนักงานบริการทั่วไป
126 นางบุษกร   ค าต๊ิบ พนักงานผู้ชว่ยเหลือ(ด้านการพยาบาล)

127 นางสบาไพร  ธิอา้ย พนักงานบริการทั่วไป



128 นางธนพร  ศรีวิชัย  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
129 นางชุติประภา  จันต๊ะมูล พนักงานช่วยเหลือคนไข้

130 น.ส.ศุภลักษณ์  เสาร์วงค์ พนักงานบริการทั่วไป
131 นางฐิติยาพร   ภัทรโยคิน พนักงานผู้ชว่ยเหลือ(ด้านการพยาบาล)

132 น.ส.ทอง  ขาเหล็ก พนักงานบริการทั่วไป
133 นายวิชัย   แซ่เล้า พนักงานผู้ชว่ยเหลือ(ด้านการพยาบาล)

134 นางนันทิกานต์   จองค า ผู้ช่วยเหลือคนไข้
135 นางธนัชญาพรรธน์   ปิจดี พนกังานผู้ช่วยเหลือ(ด้านการพยาบาล)

136 นางพรรณทิพย์  เชียงทา พนักงานผู้ชว่ยเหลือ(ด้านการแพทยแ์ผนไทย)

137 น.ส.กนกวรรณ  อนิต๊ะเสน พนักงานช่วยเหลือคนไข้
138 นางสุดารัตน์  ยาวิละ พนักงานบริการ 
139 นางนงนุช   กองบุญ พนกังานผู้ช่วยเหลือ(ด้านการพยาบาล)

140 นางเยาวภา  ไชยเขียว พนักงานช่วยการพยาบาล
141 นางกลุชลี  วงค์กองแกว้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
142 นางอภิสรา  จันทร์เพ็ญ พนักงานช่วยเหลือคนไข้




