
ลําดับ  ช่ือ - สกุล ตําแหน่งในหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัด
1 นางดวงใจ  อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เทศบาลเมืองคลองแห
2 นางสาวดวงดาว  อุปสิทธ์ พ่ีเลี้ยงชุมชนน่าอยู่ -
3 นายวีรชัย หมวดดํา         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ องค์การบริหารส่วนตําบล รัตภูมิ
4 นายอรรถพงษ์  แวสือนิ รองปลัดเทศบาลตําบลนาทวีนอก เทศบาลตําบลนาทวีนอ
5 นายอะหมัด  หลีขาหรี รองผู้อํานวยการ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์
6 นายคฑาวุธ  คงเย็น รองปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลระโนด องค์การบริหารส่วนตําบลระโนด

7 นายทนงศักด์ิ  ภักดีไพบูลย์สกุล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ องค์การบริหารส่วนตําบล ท่าบอน
8 นายพิเชษ   สุขทร ผอ.รพสต. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอระโนด
9 นายปริญญา   ถิรวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจะนะ
10 นายธนพนธ์  จรสุวรรณ ผอ.รพสต. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจะนะ
11 นายสมโภชน์  ยอดดี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโข่ง
12 นางเพียงขวัญ  กาญจนเพ็ญ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ องค์การบริหารส่วนตําบล ชุมพล
13 นายศุภชัย  เผือกผ่อง       ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลคลองรี
14 นายณัฐเกียรติ  ชํานิธุระการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลสะเดา
15 นางสาวกรอุไร   ใบตาเย็บ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสะเดา
16 นายธนกฤติ  นุ้ยกูลวงศ์       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสะเดา
17 นายอุสมาน  หวังสนิ  นักวิจัย สถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัย (มอ.)
18 นายนิติคม  สังฆะโร หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองสิงหนคร
19 น.ส.ปทุมวรรณ  สุวรรณโมสิ เจ้าหน้าท่ีกองทุน เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร
20 น.ส.ศีกัญญา  เผือคง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหญ่

รายชื่อพ่ีเล้ียงท่ีสมัครเข้าร่วมฯ ปี 2563 จังหวัดสงขลา



1 นายตรา   เหมโคกน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วตําบลปากน้ํา องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ํา

2 นายวรวิทย์   กาเส็มส๊ะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลย่านซ่ือ
3 นายอับดุลเลาะฮ์   นารอยี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลควนกาหลง
4 นายสมนึก   อาดตันตรา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลแป-ระ
5 นางสาวิตรี   อนันตะพงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญการ องค์การบริหารส่วนตําบลอุใดเจริญ
6 นางเกศวรางค์   สารบัญ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลตําบลคลองขุด
7 นายกูดนัย   ราเหม รองปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน
8 นางกัลยทรรศน์   ติ้งหวัง อุปนายกสมาคม สมาคมผู้บริโภคสตูล
9 นางสาวอนัญญา   แสะหลี ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ

ประชาชนจังหวัดสตูล

10 นางชัญญานุช  พุ่มพวง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลละงู
11 นางสาวนิสากร  บุญช่วย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านควน
12 นายลิขิต อังศุภานิช ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง
13 นายสุทิน  หมูดเอียด ผอ.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง
14 นายวีรพล  มรรคาเขต ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลย่านซ่ือ

รายชื่อพ่ีเล้ียงท่ีสมัครเข้าร่วมฯ ปี 2563 จังหวัดสตูล



1 พันจ่าเอกไชยา  สุทธิโภชน์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลนาตาล่วง
2 นายปฏิพัฒน์  ไกรสุทธิ์ รองปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตําบลนาวง
3 นายมงคล  สองทิศ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
4 นายสราวุธ  พรหมมินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตําบลคลองปาง
5 นางสาวณพัชญ์ปภา  เกรียงไกรศักดริองปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์
6 นางสมใจ  เป้าทอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลบางเป้า
7 นางประจวบ  ชัยเกษตรสิน ข้าราชการบํานาญ -
8 นางวลัยภรณ์  เยาดํา รองปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตําบลนาโยงเหนือ
9 นางสาวจารีพันธ์  ฝันนิมิตร นักจัดการงานท่ัวไป องค์การบริหารส่วนตําบลช่อง
10 นางสุภารัตน์  ภักดี รองปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยอด
11 นางอัจฉรา  ชูอ่อน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เทศบาลตําบลทุ่งยาว
12 นายกิตติศักด์ิ  บุญทอง เจ้าหน้าท่ีงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตําบลหาดสําราญ
13 นางธนิญาภรณ์  ทองแจ้ง หัวหน้าสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าผุด
14 นางสาวศรินรัตน์ ภูสิทธิรัชพงศ์ ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ

ประชาชนจังหวัดตรัง

15 นายสุวิทย์ ทองหอม ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชนจังหวัดตรัง

16 นางอรอนงค์ สุวรรณสมบูรณ์ ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชนจังหวัดตรัง

17 นางอรุณ  คงแก้ว ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสขุภาพ
ประชาชนจังหวัดตรัง

18 นางสาวเบญจมาศ สุขศรีเพ็ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต สะพานเคียน

รายชื่อพ่ีเล้ียงท่ีสมัครเข้าร่วมฯ ปี 2563 จังหวัดตรัง



1 นางสาว ธมล มงคลศิลป์ ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลท่ามิหรํา
2 นาง. วาลัยพร.  ด้วงคง นักบริหารงานคลัง เทศบาลตําบลโคกม่วง
3 นายกําพล เศรษฐสุข ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดอนประดู่  
4 นายเสง่ียม ศรีทวี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านฝาละมี 
5 กชกานต์  คงชู ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาท่อม
6 นางวาสนา  ขาวแสง ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านพร้าว
7 พันจ่าเอกหญิง อมรรัตน์ ทวีตา เจ้าพนักงานสาธารณสุข เทศบาลตําบลโคกม่วง
8 นายสมนึก  นุ่นด้วง นักวิชาการสาธารณสขุ ข้าราชการบํานาญ
9 นายไพฑูรย์  ทองสม นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาชุมชน -
10 นางอมรรัตน์   ทุ่มพุ่ม ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

บ้านศาลามะปราง
11 นายอ่ารีด   พลนุ้ย รองปลัดเทศบาลตําบลคลองทรายขาว  เทศบาลตําบลคลองทรายขาว
12 นางปรียาภรณ์  คงผอม ปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตําบลเขาปู่

รายชื่อพ่ีเล้ียงท่ีสมัครเข้าร่วมฯ ปี 2563 จังหวัดพัทลุง


