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อำเภอทับสะแก
ลำดับคิวที่

ชื่อ - สกุล

1

นำยชนะชัย สกุลศรี

2

นำงยุวคนธ์ บิติทัช

3

นำงวรรณพูล จิวประเสริฐ

4

น.ส.ยุคล แซ่อึ้ง

5

นำยสพโชค วงศ์อิสรกุล

6

นำยบุญสม ตันประเสริฐ

7

นำงวรรณี กิตติชำติเชำวลิต

8

นำงอวยพร คีรีวิเชียร

9

นำยเสวี พูลสวน

10

น.ส.เอื้อมพร ทั้งทอง

11

นำยสุรวิทย์ คีรีวิเชียร

12

นำยทินกร จงกิตตินฤกร

13

นำงนรัตน์ ขุนทรง

14

น.ส.อมรรัตน์ ชัยภัทรอมร

15

นำงสุวรรณี มีกรุณำ

16

นำยประสิทธิ์ มีกรุณำ

17

นำยเดชำ ทิมเจริญ

18

น.ส.เปี่ยมขวัญ ซิมะเลิศสกุล

19

นำยอัมพร วงศ์เณร

20

น.ส.เพียงใจ ศรีจันทนำกุล

21

ไม่พบข้อมูลพรศิริ แซ่จิว

22

นำยพัว สังข์งำม

23

น.ส.วันเพ็ญ แก้วเกตุ

24

น.ส.สำธินี สันติโรจน์มงคล

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ชื่อ - สกุล

25

นำยเรือง สมศรี

26

นำงสมพงษ์ สมศรี

27

นำยเด่นดวง นำคธน

28

นำงลักขณำ ตั้งสุขสันต์

29

นำงณัฐวีร์ ภูดิศ

30

นำยสมพงษ์ วงษ์จำนงค์

31

นำยรังสรรค์ ธรรมวิจิตรกุล

32

นำยจำนงค์ ทอดสนิท

33

นำยธีรพล ทีฆกุล

34

นำยพิทักษ์ อ.สุวรรณ

35

นำยจูไล้ กัลยำวัฒนพงศ์

36

นำง สุนทรี แก้วปิ่นทอง

37

ไม่พบข้อมูลสุคนธ์ เศวตรัฐกุล

38

นำยบุญมี จุลมีวงษ์

39

ไม่พบข้อมูลอุมำพร วิทยำปัญญำนนท์

40

นำยอภิรมย์ ทิพรัตน์

41

นำย คำรม หอมทั่ว

42

นำงปรำณี เถื่อนบุญ

43

น.ส.กำญจนำ อังอำนวยโชค

44

นำงศศิธร รัตนำธรรมวัฒน์

45

นำงแพรวพรรณ จิวตระกูล

46

น.ส.จินตนำ จิวตระกูล

47

นำยพนม ทิมเจริญ

48

นำงจันทิมำ ขวัญทอง

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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49

นำงสุรีย์ ศรีสดใส

50

นำงถำวร แก้วจั่นเพชร

51

น.ส.ศิริ แซ่ลิ้ม

52

นำงกัญญณัฐ ลัดดำกุล

53

นำงปรำณี แซ่เหลียว

54

นำงพูลศรี สุติน

55

น.ส.ปิยะรัตน์ ประดิษฐ์สถำวงษ์

56

นำงเชื้อ ผ่องใส

57

นำงพวงรัตน์ แสงหิรัญ

58

นำยบุญเลิศ ตุ้มเล็ก

59

นำยสวี แสงขำ

60

นำงอุทัย แสงขำ

61

นำงวิไล ศักดิ์สนิท

62

นำงวำสนำ เกตุแก้ว

63

นำยวสันต์ ทศทิศรังสรรค์

64

นำงโพยม ทันสุข

65

พ.ท.วัชรชัย บุตรวัน

66

นำงพยุง บุตรวัน

67

นำงสุนี คุ้มตลอด

68

นำงถวิล ชินใย

69

นำยสุวรรณ ตำลลักษมณ์

70

นำงพวงรัตน์ ทิพรัตน์

71

นำยวีระศักดิ์ แต้นำตระกูล

72

นำยมงคล ลิมปนะวงศำนนท์
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73

นำยกระสินธุ์ สืบเสำะ

74

นำยสุก สืบเสำะ

75

นำงม่วยเกี้ยว กำญจนพำนิชย์

76

นำงเล็ก ลีลำวิโรจน์

77

นำงบังอร สุวรรณหงษ์

78

นำงอุไร แสงจันทร์

79

นำงเบญจลักษณ์ เครือพำนิช

80

นำยพีระพล งำมดี

81

นำงสุรีย์ บุญเส็ง

82

นำยสุขุม น้ำเพชร

83

นำยนิพนธ์ เรืองวรำหะ

84

นำยลิดเลียง แซ่จิว

85

นำงถ่ำนฟ้ำ จงชนะบริบูรณ์

86

นำงนันทำ พงษ์ไพบูลย์

87

นำงจรรยำ แต้ชูตระกูล

88

นำงศุลีพร ลือพงศ์ลัคณำ

89

นำงเฮียง ดีอุดม

90

นำยสงวนศักดิ์ แสงงำม

91

นำงวัลลีย์ สันดุสิต

92

นำยทองใบ รุ่งกำจัด

93

นำยประเสริฐ เหลือรัก

94

น.ส.จรวยพร ไพบูลย์สุศฤงคำร

95

นำงอัจฉรำ พึ่งล้อม

96

นำยชัช พึ่งล้อม

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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97

นำงละออง นุ่มละมุน

98

นำยทองอยู่ นุ่มละมุน

99

นำงนวลศรี ตุ้มเล็ก

100

นำยไพฑูรย์ ศิริเจริญลำภ

101

น.ส.สัตตบงกช เสมำใหญ่

102

นำงลำยง เดิมขุนทศ

103

นำงสมพร หอยมุข

104

น.ส.เกสรี เลำหวัฒนำวณิชย์

105

นำยชุมพล เลำหวัฒนำวณิชย์

106

นำยตระกูล รัตนกูล

107

นำงบุญเยื้อง รัตนกูล

108

น.ส.ศิริพร วงศ์เกิด

109

ร.ต.ต.ประวิทย์ ยิบประดิษฐ์

110

น.ส.หัทยำ ทีฆกุล

111

นำยนิคม ศักดิ์สนิท

112

ร.ต.ต.ประจวบ ศิริพิศ

113

น.ส.เสำวณีย์ ลีลำโรจนกุลเลิศ

114

นำยสมศักดิ์ ธรรมวิถี

115

นำยจเร โรจน์ไพบูลย์

116

นำยสุดใจ มะผล

117

น.ส.อุษำ แซ่ตั้ง

118

นำยลำดวน บุญชัย

119

นำงแต๋ว ปำทำน

120

นำยอุหมำด มะหะหมัด

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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121

นำงรัชนิยม รุ่งกำจัด

122

นำยเห้ง แคนยุกต์

123

นำงมำลินี ลือพงศ์ลัคณำ

124

น.ส.ดลฤดี แซ่ลี้

125

นำงฐิติมำ ตั้งเขำทอง

126

นำยสมศิลป์ ธรรมวิถี

127

นำยประเวทย์ ตั้งเขำทอง

128

นำยบรรจง วิริยะกมลพันธ์

129

น.ส.ฉวีวรรณ รัตนมโนธรรม

130

นำยไพโรจน์ ทวีสุข

131

นำยนิรันดร์ ยุคลพำนิชกิจ

132

นำงนิภำ โรจน์ไพบูลย์

133

นำงยุ่น แซ่อึ้ง

134

นำงยู้ แซ่อึ้ง

135

นำงอุทัย คิดห้วน

136

นำงประเสริฐ ฤำเดช

137

นำยพรชัย นิยมปำน

138

น.ส.ฐำปนำ เทียนแท้

139

นำยฟูศักดิ์ สุขภำพสุข

140

นำงน้อย กสิณเวทย์

141

นำงสมบุญ วิเศษดวงธรรม

142

นำยวินัย มำชูตระกูล

143

นำงเฉลียว สุขใส

144

นำงกันยำ สันดุสิต
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145

น.ส.กัณภรณ์ สำรสม

146

น.ส.สุรีย์ วิชัยยุทธ

147

นำยถนอม ศรีละมอญ

148

น.ส.สมบูรณ์ แจ้งจิตร

149

นำยสวิง มะผล

150

นำงวิมล แซ่ตัน

151

น.ส.กัญญนันทน์ กัญยสิริภัสร์

152

นำงบุญรัตน์ ยุคลพำนิชกิจ

153

น.ส.จรัส สุขใส

154

น.ส.ดุษณี สำรสม

155

น.ส.นิภำ อำงสวัสดิ์

156

นำยธนพล เกตุแก้ว

157

นำงชุติมำ ตำลลักษณ์

158

นำยบุญธรรม น้อยแก้ว

159

นำยณรงค์ แต่งพันธ์

160

นำงสำรวย สุกแดง

161

นำยมนัส สุกแดง

162

นำงเล็ก ทรำยละเอียด

163

นำงอำรีย์ สมสร้ำง

164

นำงพร อินทร์บำรุง

165

นำยแบน คุ้มตลอด

166

นำยมำนะ ทองแถม

167

นำงศิริพร อัครจิตตำนนท์

168

น.ส.บุญล้อม ใจภักดี

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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169

นำงกุลชิยำ ช่วยรัตน์

170

นำยวิจิตร วิวัฎฏ์กุลธร

171

นำยไวโรจน์ รอดเชื้อ

172

นำงอรุณศิริ รอดเชื้อ

173

นำยสุวิทย์ ศรีภูสิตโต

174

น.ส.นันทวดี โลหะกุญชร

175

นำงเอี้ยงเจ็ง แซ่ตั้ง

176

นำงสำเนียง แซ่โต๋ว

177

นำงผิว สมศรี

178

นำงสำยหยุด ปำนนิล

179

นำยณรงค์ ทองสุข

180

นำงสมจิตร ขำต้นวงษ์

181

น.ส.พยูร คงศรี

182

นำยประกอบ แก้วคูณนอก

183

ส.ต.ต.ชูยศ หวังไมตรี

184

นำงทิพยำ หวังไมตรี

185

นำงเฉลียว บุญประกอบพร

186

นำยชูเกียรติ บุญประกอบพร

187

นำงกำไล แคล้วศรี

188

นำงบุญนำค สมสร้ำง

189

นำงชุ่ม เมืองใหญ่

190

นำยบัญชำ ลือเสียงดัง

191

นำงศิริมำ กรนิติ

192

นำงฐิติมำ พรมชลำ

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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193

นำงอิ๊ด ปรำบภัย

194

นำงเสำวนิต ป้อมแดง

195

นำยโรม บุญคง

196

นำงวิวรรณ์ ทองแถม

197

น.ส.พยอม คงศรี

198

นำยบุญเลิศ เจือจำ

199

นำงไพเรำะ ทองเกิด

200

นำยประยูร เมืองใหญ่

201

นำยสุชิน สันติสุขไพบูลย์

202

นำยถวิล อินทร์บำรุง

203

นำยอินทร์ สมสร้ำง

204

น.ส.มนัสวัณณ์ หอมจันทร์

205

นำยสุเทพ แซ่โต๋ว

206

นำยสมหวัง ปำนนิล

207

นำยเมี้ยน เมืองใหญ่

208

นำยธเนศ แนบน่วม

209

นำยสมทรง คงศรี

210

นำงดำ ล้วนเล็ก

211

นำยภูมิชัย จิวตระกูล

212

นำงสำวอำพร อำงสวัสดิ์

213

นำงนีรนำท ลือพงศ์ลัคณำ

214

นำยปรวัฒน์ บุญชู

215

นำยวินัย เคียงกิติวรรณ

216

นำยสุทิน ตั้งเขำทอง

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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217

นำงเมธพร แดงผ่องศรี

218

นำยนพดล กำญจนรจิต

219

นำงสุนทรี กำญจนรจิต

220

นำงสมพร พอสูงเนิน

221

นำงชลธิชำ เข็มทอง

222

นำยเงิน เข็มทอง

223

นำงสุพร วงศ์ผดุงธรรม

224

นำงวำรี แย้มศิริ

225

นำงกิมลุ้ย สังข์ทอง

226

นำงจำเนียน เดชนพคุณ

227

นำงกัญญ์ณณัฏฐ์ กิจกำญจน์

228

นำงวิมล เนินฉำย

229

นำงสำวขนิษฐำ เนินฉำย

230

นำยสุรัตน์ ประเสริฐสุข

231

นำงปรำณี ประเสริฐสุข

232

ร.ท.สิทธิชัย พัดจันทร์

233

นำงสำวจิตรลดำ วัฒนปัญญำสกุล

234

นำยวิโชติ มิ่งขวัญเจริญ

235

นำงเอ็นดู โชคกิจกำร

236

นำยแก้วศักดิ์ ตั้งธีระวัฒนำ

237

นำยบุญชำ พุ่มโศรก

238

นำงอำรมย์ พุ่มโศรก

239

นำงลัดดำ เลิศทรัพย์คณำ

240

นำยมำนิจ เลิศทรัพย์คณำ

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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241

นำยสมบัติ ยี่แพ

242

นำงนัฎฐำภรณ์ ศรียำ

243

นำยวิเชียร ศรียำ

244

นำงสมรัก ศรีโสภำพร

245

นำยกำธร ศรีโสภำพร

246

นำงรัตนำ ภคพงศ์พันธุ์

247

นำงดวงพร มณีโชติ

248

นำงสุภำพร สุขพำณิชกุล

249

นำงกำญจนำ หอมทั่ว

250

นำงกรองพิมพ์ สนธิ

251

นำงณัฐธยำน์ ทวีโชคอภินันท์

252

นำยฉลอง เทียนแท้

253

นำงจุรีรัตน์ แซ่ตั้ง

254

นำงสุชำดำ ยี่แพ

255

นำยศรัณยภัทร์ นำประดิษฐทรัพย์

256

นำยสุชำติ รื่นโยธำ

257

นำงมะลิ ตั้งอยู่เจริญ

258

นำยศรำวุธ พัชรินทรำรัตน์

259

นำงมัณฑนำ พัชรินทรำรัตน์

260

นำยสนั่น บุตรดี

261

นำงวันเพ็ญ บุตรดี

262

นำงสุวลี ตันเจริญ

263

นำงพัชรี เพ็ชร์จินดำ

264

นำงเช้ำ จุลมีวงษ์
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อำเภอทับสะแก
ลำดับคิวที่

ชื่อ - สกุล

265

นำงเตือนใจ ทวีสุข

266

นำงนันทนำ ผอูนรัตน์

267

นำงสมพร สุขประเสริฐ

268

นำงกุศล กุลชัยกุล

269

นำงสวิง อภิชำติธรรม

270

นำยศุภกร ผอูนรัตน์

271

นำยอุทัย คุณวุฒิรักษ์

272

นำงปัทมำ แซ่ตั้ง

273

นำงพะยอม พะวงเหนียว

274

นำงปรำณี แต้ชูตระกูล

275

นำยจุ้ยเล้ง อภิชำติธรรม

276

นำยสมชำย แซ่ลิ้ม

277

นำงสมจิต สุขจินดำ

278

นำงจงลักษณ์ รัตนสถำพร

279

นำงสำวเจียง แซ่ตัน

280

นำยเอกภพ กลำพบุตร

281

นำงทองสุข อั้นเมฆ

282

นำยไพฑูรย์ เล็กวิลัย

283

นำยชุมพล ยี่แพร

284

นำงสุกรี เจียมบุญจงเจริญ

285

นำยสุชำติ วรรณนิยม

286

น.ส.พัชรำภรณ์ ชโลธร

287

นำงแจ่มจันทร์ บุญชู

288

นำยจำนงค์ บุญชู
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อำเภอทับสะแก
ลำดับคิวที่

ชื่อ - สกุล

289

นำงพุ่ม พลำยแก้ว

290

นำงสุปรำณี เปรมปำน

291

นำงพวงแข สุภะ

292

นำยหลบภัย นิยมทรัพย์

293

นำงลินดำ นิยมทรัพย์

294

น.ส.ปัจจวรรณ วำสสุวรรณ

295

นำยนพ วำสสุวรรณ

296

นำงวำรี วำสสุวรรณ

297

นำยวัฒนำ สำยน้อย

298

น.ส.สินีนำฏ หนูขลิบ

299

น.ส.ภวัณษร วำสสุวรรณ

300

น.ส.ยุพิน ซื่อสัตย์

301

นำยสิงห์ แก้วมณีโชติ

302

นำยเศษคำน คุณเชล

303

นำยถำวร มีบำรุง

304

นำยผดุง นิลประดับ

305

นำยกมล ทองสุข

306

นำงวัชรี พึ่งล้อม

307

นำงกนกวรรณ บูชำ

308

นำงลำใย สว่ำงอำรมย์

309

นำงปสุตำ ทรัพย์สกุล

310

น.ส.วสุธิดำ แพรเขียว

311

นำงกัลยำ ศรีวัง

312

นำยสุรศักดิ์ ล้ออวยพร
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ลำดับคิวที่

ชื่อ - สกุล

313

นำงปำลิตำ กล้ำหำญ

314

นำงยุกยิน แซ่ย่อง

315

นำงสำวฟำติมำ ลูกอินทร์

316

นำยสุทัศน์ ตั้งเขำทอง

317

นำงกัลยำ แซ่เอีย

318

น.ส.กิตตินันท์ ธำนีรัตน์

319

นำงพิไล ใจบุญ

320

น.ส.สุภำวดี ศรีย้อย

321

นำงติ๋ม เคลือบสุวรรณ์

322

นำงสุนทรี เล่ห์วำง

323

น.ส.สำอำงค์ เกษบรรจง

324

นำยสวิง ดวงจันทร์

325

น.ส.ศิลำรัตน์ ศิลศร

326

นำยทะยำน โหรชัยยะ

327

นำงเปรื่อง เอี่ยมสะอำด

328

นำงประเทือง เอี่ยมสอำด

329

น.ส.เตือนใจ เอี่ยมสอำด

330

นำงอำไพ สมสุวรรณ
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