รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ สสอ.บ่อพลอย และเบอร์โทรศัพท์ (ปรับปรุง 2/11/2561)
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถำนที่ปฏิบัติงำน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ่อพลอย
1 นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์
สาธารณสุขอาเภอบ่อพลอย
สสอ.บ่อพลอย
2 นางผกา เสตะพันธ์
จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
สสอ.บ่อพลอย
3 นายอาร์ดร สมานทรัพย์
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
สสอ.บ่อพลอย
4 นายสุรศักดิ์ บุญญรัตน์
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
สสอ.บ่อพลอย
5 นางสาวไพลิน โชคสมงาม
พนักงานพิมพ์
สสอ.บ่อพลอย
6 นางกนกพร เหมือนตก
แม่บ้าน
สสอ.บ่อพลอย
7 นายธนากร เจนสิริจรรยา
นวก.สาธารณสุข
สสอ.บ่อพลอย
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนใหม่
8 น.ส.ทิพย์วัลย์ เหรียญเครือ
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านใหม่
9 นายศิรสิชญ์ สัตย์ซื่อ
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านใหม่
10 นางวนิดา คากรุ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.บ้านใหม่
11 นางยุพดี สุนทรศิริเวช
จพ.ทันตสาธารณสุขชานาญงาน
รพ.สต.บ้านใหม่
12 นางสาวอุบลรัตน์ เมืองมล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านใหม่
13 นางสาวปิยะดา วิหก
แพทย์แผนไทย
รพ.สต.บ้านใหม่
14 นายฉัตรชัย อุคชธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.บ้านใหม่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนหนองกระทุ่ม
15 น.ส.อร่าม แผนกุล
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.หนองกระทุ่ม
16 นางสาวกมลวรรณ ไหลธรรมนูญ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.หนองกระทุ่ม
17 น.ส.ภัทราพร บ่อเพ็ชร์
จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
รพ.สต.หนองกระทุ่ม
18 นายอมร อินทจร
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.หนองกระทุ่ม
19 นายสมภพ สุนทรศิริเวช
จพ.ทันตสาธารณสุขชานาญงาน
รพ.สต.หนองกระทุ่ม
20 นายอิศรา แผนกุล
จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
รพ.สต.หนองกระทุ่ม
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนพุพรหม
21 นางสายพิณ ตรุษกุล
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านพุพรหม
22 นายธนพัฒน มารศรี
จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
รพ.สต.บ้านพุพรหม
23 นางสาวอภิญญา สระทองหน
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านพุพรหม
24 น.ส.เฉลิมรัตน์ พิลึก
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.บ้านพุพรหม
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลช่องด่ำน
25 นายมาโนช กริ่มใจ
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านช่องด่าน
26 นายประภาส ใจตรง
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านช่องด่าน
27 น.ส.สุรีรัตน์ ร่มโพธิ์เย็น
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.บ้านช่องด่าน
28 นางสาวคัทลียา ดีคล้าย
จพ.ทันตสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านช่องด่าน
29 น.ส.อาพร เชื้อทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.บ้านช่องด่าน

เบอร์โทร
081-8318102
063-1919563
081-9421252
096-7925176
086-0869695
080-0763716
087-7543117
092-2544954
086-0782245
086-1757199
081-1922262
086-1289859
083-9099592
081-9488782
089-8374521
081-7946819
086-0489565
092-2493830
084-1605194
085-7013669
086-1622942
086-0708931
082-2905345
065-6851978
063-4282955
081-8574926
061-6146295
084-3497052
089-8206596

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนสำมยอด
30 นางอติภา ใจตรง
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
31 น.ส.รัตนาวดี เขื่อนวิชัย
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
32 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉวีวรรณ์ แก้วสกุณี นวก.สาธารณสุข
33 นางสาวอัฉราภรณ์ บุศวาทิจ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนหลุมรัง
34 นายบุญชัย อุดม
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
35 นางอุดมศรี กลีบบัว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
36 นางสาวยุวดี สังข์ทอง
จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
37 นายมนตรี ศรีวรรณพฤกษ์

จพ.สาธารณสุขชานาญงาน

38 นางสาวสุจิตรา เลิศสุริยกาญจน์ นวก.สาธารณสุข
39 น.ส.เปียทิพย์ สิงหกุล
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนไร่เจริญ
40 นายจักรี ปัถพี
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
41 นายสุรเชษฐ์ ฟักเขียว
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
42 น.ส.อรวรรณ บุญศิริ
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
43 นางสาวจารุวรรณ ใคร่ครวญ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนหนองรี
44 นายสุระชัย ยะเครือ
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
45 นายณัฐสันต์ มุ่งหมาย
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
46 นางมาธวี สุขรอบ
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
47 น.ส.วรารัตน์ สินสถาพรพงศ์
จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
48 น.ส.อนงค์ ใจชื้น
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนลำอีซู
49 นายภักดี ศรสินชัย
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
50 น.ส.ผกามาศ แซ่ตัน
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
51 นางสาวทิมาพร มั่นใจ
พยาบาลวิชาชีพ
52 น.ส.ภรณ์ธิฌา แซมสีม่วง
นวก.สาธารณสุข
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนหลังเขำ
53 นายประสิทธิ์ ประเสริฐโชคประชา จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
54 นางสาวนฤมล ประทุมสูตร
จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
55 นางสาวอรุณี สุมณฑา
จพ.ทันตสาธารณสุข
56 นางสาวเบญมาศ วังกุ่ม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รพ.สต.บ้านสามยอด 085-2293595
รพ.สต.บ้านสามยอด 084-3182697
รพ.สต.บ้านสามยอด 085-7014763
รพ.สต.บ้านสามยอด 091-0035922
รพ.สต.บ้านหลุมรัง 081-0105490
รพ.สต.บ้านหลุมรัง 089-8079077
รพ.สต.บ้านหลุมรัง 098-3936087
092-5198844
รพ.สต.บ้านหลุมรัง
092-8076357
รพ.สต.บ้านหลุมรัง 081-7058166
รพ.สต.บ้านหลุมรัง 083-3165073
รพ.สต.บ้านไร่เจริญ
รพ.สต.บ้านไร่เจริญ
รพ.สต.บ้านไร่เจริญ
รพ.สต.บ้านไร่เจริญ

081-3844084
089-2543623
084-4564222
080-6698077

รพ.สต.บ้านหนองรี
รพ.สต.บ้านหนองรี
รพ.สต.บ้านหนองรี
รพ.สต.บ้านหนองรี
รพ.สต.บ้านหนองรี

088-4595675
081-7265892
092-5029705
061-5269898
086-1029756

รพ.สต.บ้านลาอีซู
รพ.สต.บ้านลาอีซู
รพ.สต.บ้านลาอีซู
รพ.สต.บ้านลาอีซู

089-8373046
084-7688132
092-2681728
095-8253344

รพ.สต.บ้านหลังเขา
รพ.สต.บ้านหลังเขา
รพ.สต.บ้านหลังเขา
รพ.สต.บ้านหลังเขา

081-7577142
085-2975319
088-5434128
085-2625456

