
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง สถานที่ปฏิบัติงาน เบอรโทร

1 นายวิสิทธิ์    ปนประชานันท สาธารณสุขอําเภอบอพลอย สสอ.บอพลอย 081-8318102

2 นางผกา    เสตะพันธ จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.บอพลอย 063-1919563

3 นายอารดร    สมานทรัพย นวก.สาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บอพลอย 081-9421252

4 นายสุรศักดิ์  บุญญรัตน นวก.สาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บอพลอย 096-7925176

5 นายนราวุฒิ  กตเวทิวงศ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บอพลอย 081-7631016

6 นางสาวไพลิน  โชคสมงาม พนักงานพิมพ สสอ.บอพลอย 086-0869695

7 นางกนกพร   เหมือนตก แมบาน สสอ.บอพลอย 080-0763716

8 นายธนากร เจนสิริจรรยา นวก.สาธารณสุข สสอ.บอพลอย 087-7543117

9 น.ส.ทิพยวัลย    เหรียญเครือ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานใหม 092-2544954

10 นางวนิดา    คํากรุ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บานใหม 086-1757199

11 นางยุพดี  สุนทรศิริเวช จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.บานใหม 081-1922262

12 นางสาวอุบลรัตน  เมืองมล  เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   รพ.สต.บานใหม 086-1289859

13 นางสาวปยะดา  วิหก แพทยแผนไทย รพ.สต.บานใหม 083-9099592

14 นายฉัตรชัย อุคชธรรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บานใหม 081-9488782

15 น.ส.อราม    แผนกุล นวก.สาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.หนองกระทุม 089-8374521

16 นางสาวกมลวรรณ   ไหลธรรมนูญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.หนองกระทุม 081-7946819

17 น.ส.ภัทราพร   บอเพ็ชร จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.หนองกระทุม 086-0489565

18 นายอมร   อินทจร นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.หนองกระทุม 092-2493830

19 นายสมภพ    สุนทรศริิเวช จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.หนองกระทุม 084-1605194

20 นายอิศรา  แผนกุล จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.หนองกระทุม 085-7013669

21 นางสายพิณ    ตรุษกุล นวก.สาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานพุพรหม 086-1622942

22 นายธนพัฒน    มารศรี จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.บานพุพรหม 086-0708931

23 นางสาวอภิญญา  สระทองหน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บานพุพรหม 082-2905345

24 น.ส.เฉลิมรัตน  พิลึก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บานพุพรหม 065-6851978

25 นายมาโนช    กริ่มใจ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานชองดาน 063-4282955

26 นายประภาส    ใจตรง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานชองดาน 081-8574926

27 น.ส.สุรีรัตน    รมโพธิ์เย็น นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บานชองดาน 061-6146295

28 นางสาวคัทลียา ดีคลาย จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.บานชองดาน 084-3497052

29 น.ส.อําพร   เชื้อทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บานชองดาน 089-8206596

30 น.ส.จิตรกานต  ผิวออนดี เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   รพ.สต.บานชองดาน 061-6125201

31 น.ส.ทิพวรรณ อยูเอี่ยม เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   รพ.สต.บานชองดาน 085-4283573

รายชื่อเจาหนาที่ สสอ.บอพลอย และเบอรโทรศัพท (ปรับปรุง 20/9/2562)

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบอพลอย

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใหม

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองกระทุม

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานพุพรหม

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชองดาน
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32 นางอติภา    ใจตรง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานสามยอด 085-2293595

33 น.ส.รัตนาวดี   เข่ือนวิชัย จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บานสามยอด 084-3182697

34 วาที่รอยตรีหญิงฉวีวรรณ  แกวสกุณี นวก.สาธารณสุข รพ.สต.บานสามยอด 085-7014763

35 นางสาวอัฉราภรณ บุศวาทิจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร รพ.สต.บานสามยอด 091-0035922

36 นายบุญชัย    อุดม นวก.สาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานหลุมรัง 081-0105490

37 นางอุดมศรี   กลีบบัว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บานหลุมรัง 089-8079077

38 นางสาวยุวดี   สังขทอง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัตงิาน รพ.สต.บานหลุมรัง 098-3936087

39 นางสาวสุจิตรา  เลิศสุริยกาญจน นวก.สาธารณสุข รพ.สต.บานหลุมรัง 081-7058166

40 น.ส.เปยทิพย  สิงหกุล จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บานหลุมรัง 083-3165073

41 นายจักรี    ปถพี นวก.สาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานไรเจริญ 081-3844084

42 น.ส.อรวรรณ   บุญศิริ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานไรเจริญ 084-4564222

43 นางสาวจารุวรรณ  ใครครวญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บานไรเจริญ 080-6698077

44 นางสาวรวิภา  นิลนิยม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บานไรเจริญ 090-1589881

45 นายสุระชัย    ยะเครือ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานหนองรี 088-4595675

46 นายณัฐสันต   มุงหมาย นวก.สาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานหนองรี 081-7265892

47 นางมาธวี   สุขรอบ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บานหนองรี 092-5029705

48 น.ส.วรารัตน   สินสถาพรพงศ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัตงิาน รพ.สต.บานหนองรี 061-5269898

49 น.ส.อนงค  ใจชื้น พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บานหนองรี 086-1029756 

50 นายภักดี    ศรสินชัย นวก.สาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานลําอีซู 089-8373046

51 น.ส.ผกามาศ   แซตัน จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บานลําอีซู 084-7688132

52 นางสาวทิมาพร  มั่นใจ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บานลําอีซู 092-2681728

53 นางสาวกวิลทิพย  มาชวย นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บานลําอีซู 081-1903631

54 นายประสิทธ์ิ   ประเสริฐโชคประชา จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.บานหลังเขา 081-7577142

55 นางสาวนฤมล  ประทุมสูตร จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.บานหลังเขา 085-2975319

56 นางสาวอรุณี  สุมณฑา จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.บานหลังเขา 088-5434128

57 นางสาวเบญมาศ  วังกุม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บานหลังเขา 085-2625456

58 นายอิทธิวัฒน  ประเสริฐโชคประชา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บานหลังเขา 080-8074434

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไรเจริญ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองรี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานลําอีซู

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลังเขา

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสามยอด

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุมรัง


