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อำเภอบำงสะพำน
ลำดับคิวที่

ชื่อ-สกุล

1

นำยอำนวย บุตรสุนทร

2

นำยโกศล พรหมชุติมำ

3

นำยธนำกร เหล่ำภัทรเกษม

4

นำงชูชีพ อ่วมสุข

5

นำงสมพร ไม้เกตุ

6

นำยชล แต้ชูตระกูล

7

นำยสวัสดิ์ ไม้เกตุ

8

นำงเภำ แต้ชูตระกูล

9

นำยเอกพงษ์ คำล้น

10

นำยกิตติชัย ลิมปิวรรณ

11

นำงธนพร ลิมปิวรรณ

12

นำงศิรินันท์ คำล้น

13

นำงสมนึก คงลำ

14

นำงพรทิพำ สังวรกำญจน์

15

นำงเนำวลักษณ์ ทองเสม

16

นำยวัชรพงษ์ สุวรรณศิริ

17

นำยพิษณุ ลิมปิวรรณ

18

นำงวลัยพรรณ ตันติธนำรัตน์

19

นำยสิทธิชำติ คุ้มวงษ์

20

นำงละมัย คุ้มวงษ์

21

น.ส.พิมพ์ชนก วรวงษ์

22

นำงเบ็ญจะ คุ้มวงษ์

23

นำงสุณี ชัยลภำกุล

24

นำงนิภำ จงบรรจบ

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ชื่อ-สกุล

25

นำยสงัด ปกป้อง

26

นำยศำสตร์ตรำ ก.ศรีสุวรรณ

27

นำยธีระ เต็มองค์หล้ำ

28

ไม่พบข้อมูลนฤมล เต็มองค์หล้ำ

29

นำงสุนทรี ปกป้อง

30

น.ส.พัชรินทร์ แซ่ลิ้ม

31

นำยอำนำจ ไทยวัฒนำ

32

น.ส.สุวรรณีย์ ทองสุข

33

นำงบุญส่ง วงษ์แหวน

34

นำยปฏิกำร ทองอยู่

35

นำยวิโรจน์ บุญหลง

36

นำยสมจิตร์ แท่นนำค

37

นำงอรนุช สิริอำภำภัณฑ์

38

นำยนพพร เฟื่องประดิษฐ์กุล

39

น.ส.นิตยำ ยมมินทร์

40

นำงละมูล สิบธง

41

นำยสนม สิบธง

42

นำยจรัญ วงศำ

43

นำงสำรำญ วงศำ

44

นำยก้ำ ธุระ

45

นำยสมบูรณ์ ปั้นนำค

46

นำงแสวง แก้วพฤกษ์

47

นำยประวิทย์ กุลมุจลินทร์

48

นำยไพโรจน์ จันทร์เจริญกิจ

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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49

นำยสมพงษ์ ทรัพย์รังสี

50

นำยอนันต์ เฟื่องฟู

51

นำงวิไลวรรณ ฮั้วบำงยำง

52

นำยประสำท ฮวยบำงยำง

53

นำยอมร อัตถกำญน์นำ

54

นำงอุไรวรรณ อวยยืนพร

55

นำงวีณำ จิตระบอบ

56

นำยเสถียร จิตระบอบ

57

นำงศิริอร เฟื่องฟู

58

นำยสุวิพงษ์ กุวัยคำน

59

นำงอบชม บุณยภูษิต

60

น.ส.รัตติญำ บุณยภูษิต

61

นำงพิน ทองคำ

62

นำยดำบตำรวจจำนำน นกรอด

63

น.ส.จุฑำรัตน์ สงค์แก้ว

64

ไม่พบข้อมูลยุวรี วุฒิศิริยำงค์

65

นำยศรำวุธ อิศรำงกูรณอยุธยำ

66

น.ส.ภนัมพร เครือแดง

67

น.ส.วรรณี โต๊ะทอง

68

นำยเปลื้อง สงค์แก้ว

69

นำงจำลอง เจริญกิติศัพท์

70

นำยประกวด แก้วนวล

71

นำยสมศักดิ์ ทองคำ

72

นำงสุทิศำ ภูริสิริกุล
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73

นำงพรพิทย์ ปำนน้อย

74

นำงศิริจิตร กุวัยคำน

75

นำยธนัชพร หนูแก้ว

76

นำยสุนัย อิงคภำกร

77

นำยนันท์พิพัฒน์ งำมปิยะกุล

78

นำยสมยศ กำญจนวิบูลย์

79

นำยกล้ำ เพ็งจันทร

80

นำยรณรงค์ คงศักดิ์

81

นำงสุดำ คงศักดิ์

82

นำยสมยศ ศรีเมืองธน

83

นำยประยุทธ ศิริทรัพย์

84

นำงชุติมำ พิริยะสงวนพงศ์

85

นำยมนู อยู่ยงค์

86

นำงชูชีพ อยู่ยงค์

87

นำยเชิดชัย พิริยะสงวนพงศ์

88

น.ส.ลีเข็ง พิริยะสงวนพงศ์

89

นำงบุญจันทร์ จันทร์เจียม

90

นำงม่วย ช้ำงทอง

91

นำยชีพ ช้ำงทอง

92

นำยวัชระ พิริยะสงวนพงศ์

93

นำงปวีณำ ชุ่มเต็ม

94

นำยเทียนไล้ ชุ่มเต็ม

95

นำยสมสิทธิ์ ใจดี

96

นำยธรนัส แรงกสิกรณ์
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97

นำงวันณำ ทองเสม

98

น.ส.ศรีสมร วิรุฬหธรรม

99

นำงสำวเนตริยำ ฟองสินธุ์

100

นำงสมสนอง อำไพจิตร

101

นำยณัฐวุฒิ ชยวัฑโฒ

102

นำยอำนำจ ชยวัฑโฒ

103

นำงอำพันธ์ รักษำชัด

104

นำงวรินทร ชยวัฑโฒ

105

นำยปรีชำ ติคำ

106

นำงฟองนวล ติคำ

107

นำงสำวสุวรรณำ งำมปิยะกุล

108

นำงณัฐวีณ์ พุ่มไชย

109

นำยฑณะภัฒ พุ่มไชย

110

นำยวันลพ หมำยเมฆ

111

นำงวงเดือน หำเรือนแก้ว

112

นำยธรรมรงค์ กำรัณย์สุข

113

นำยสัญชัย หำเรือนแก้ว

114

นำงทรัพย์ผสม ศรีพลอย

115

นำยนพดุลย์ ศรีพลอย

116

นำงวัชรี ชฎิลำลัย

117

นำยภูชิต เดชะไกศยะ

118

นำงกนกวรรณ ปัญญำ

119

นำงบังอร ชูทิพย์

120

นำยเฉลิมพร กำเนิดศิริกุล
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ชื่อ-สกุล

121

นำงเปรมฤดี ฐิตะฐำน

122

นำงยุพิน ดีชัยยะ

123

นำยวินัย ดีชัยยะ

124

นำยเลื่อน สกุณำ

125

นำงสำยใจ เรือนจันทร์

126

น.ส.พรฟ้ำ แย้มขยำย

127

นำงสุนทรี กำรัณย์สุข

128

นำยชัยวัฒน์ พิริยะสงวนพงศ์

129

นำงกุหลำบ แก้วตำวัง

130

นำยสี แก้วตำวัง

131

นำงวิชุตำ จันทร์อักษร

132

นำงธัญลักษณ์ สุขเกื้อ

133

นำยสมทรง ภิรมย์เจียว

134

นำงบัวไร ภิรมย์เจียว

135

นำงเรณุกำ กนกดำรินทร์

136

ไม่พบข้อมูลเกษม แสงแก้ว

137

นำงสำวบังอร ฐิตะฐำน

138

น.ส.สุวนี พรำหมณ์น้อย

139

นำงจรินทร์ แซ่ติว

140

นำยชนินทร์ ธรรมมำรมย์

141

นำงอุดม พรำหมณ์น้อย

142

นำยศักดิ์ชัย พรำหมณ์น้อย

143

นำยณรงค์ศักดิ์ พึ่งพันธ์

144

นำยหวัน เพ็งคุ้ม
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145

น.ส.สมจิตร โตใหญ่

146

นำงลัดดำ เรือนจันทร์

147

นำงวัชรี กุสุมำนันท์

148

นำยจรินทร์ วัดล้อม

149

นำงมำวิรี มะหะหมัด

150

นำยอำรีย์ มะหะหมัด

151

น.ส.นริสำ ศรีสุข

152

นำงวงษ์ ศิลป์ศร

153

นำยสมำน แจ่มกระจ่ำง

154

นำยอินทร์ สุสวำท

155

นำงพูลสุข แซ่ตั้น

156

ไม่พบข้อมูลอุษณีย์ นักขัตฤกษ์

157

นำยสัญชัย วัฒนะเวชศักดิ์

158

น.ส.เดือน สีขำว

159

นำยแนม หนูขำว

160

นำยณรงค์ทรรศน์ อิศระภักดี

161

นำยสมคิด ลักยิ้ม

162

นำยสมหมำย ถนอมรักษ์

163

นำงนอม หนูขำว

164

นำงผล สงค์แก้ว

165

นำยจรัล ชนนำถำ

166

นำงบุญเลี่ยม พหุโล

167

นำยเฉลี่ย เกษมสุข

168

นำงษิญำภำ เทียนพัด
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169

นำยสุวรรณ แผ่นทรัพย์

170

น.ส.กำญจนำ หลีประภำ

171

น.ส.สมสกุล หลีประภำ

172

ไม่พบข้อมูลอัมรำ นิลบรรพ์

173

นำยดำรงค์ พื้นผำ

174

นำงปรีมล แจ้งกระจ่ำง

175

นำงช่วงพินิต บุตรรักษ์

176

นำงลัดดำ หนูรุ่ง

177

นำยมนูญ หนูรุ่ง

178

นำยสมบูรณ์ บุตรรักษ์

179

นำยเชื้อ พึ่งพันธ์

180

นำยนิยม กำบัง

181

นำยยงยุทธ์ กำบัง

182

นำยเจียม งำมพริ้ง

183

นำยสมชัย แดงจ้อย

184

น.ส.สุทิน นิลประเสริฐ

185

นำยสำมำรถ ขุนอักษร

186

นำยวิจิตร สุทธินันท์

187

นำงมล เอมทิพย์

188

น.ส.ละม่อม สังข์เฟื่อง

189

นำยมนตรี สังข์เฟื่อง

190

นำยมนัส วงษ์ปิ่น

191

นำงสำยไหม อินพุ่ม

192

นำยแคล้ว โฮ่อิน
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193

นำงอนงค์ เกำะแก้ว

194

น.ส.อุบล โฮ่อิน

195

นำยขวัญ พุ่มโรจน์

196

นำยสมศักดิ์ จันทร์ฉำย

197

นำยพยอม เกำะแก้ว

198

นำยชัยวัฒน์ เพชรน้อย

199

นำยปรีชำ ชอบสอน

200

นำยสุนันท์ จอมพล

201

นำงอรุณ ศรีทอง

202

นำงจรูญ ชอบสอน

203

น.ส.ฉลวย เทียนศิริ

204

นำยศิริบูรณ์ รอดภัย

205

ไม่พบข้อมูลสุวลักษณ์ สุวรรณหงส์

206

นำยสุชิน สมิตะโยธิน

207

นำยสมนึก กลิ่นหอม

208

นำงอำรีย์ กลิ่นหอม

209

นำยสนั่น เอี่ยมทอง

210

นำยเชียง แซ่ล้อ

211

นำยพรำนบุญ พันพรำน

212

นำยทนงค์ เอี่ยมทอง

213

นำงประสิทธิ์ พันพรำน

214

น.ส.โสภำ แซ่ล้อ

215

นำงถนอมภัสส์ ปะทังวำ

216

นำยสำฤทธิ์ ยำนนำวำ

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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217

นำยบุญปลอด โพธิ์ทอง

218

นำยณรงค์ เรืองสุทธิ

219

นำงสำยใจ เอี่ยมทอง

220

นำยนพรัตน์ แสงนำค

221

นำยณรงค์ พุกจันทร์

222

นำงพรรณี แสงนำค

223

นำงอโณทัย เจียมจรัสรังษี

224

นำยชุ้น แซ่ล้อ

225

นำงรังษี ทองแท้

226

นำงสง่ำ ดวงใหญ่

227

นำงสำวสุวรำ เจียมจรัสรังษี

228

นำงจุก จันทร์บำง

229

น.ส.โสภำ ดีคำร

230

นำยประยุทธ จงประสพมงคล

231

นำยจิตร์ ทองแดง

232

นำงทบ เดชคล้ำ

233

นำยประพวง สิงห์รอ

234

นำยธรรมศักดิ์ พันพรำน

235

นำงถนอม สิงห์รอ

236

น.ส.อ้อมใจ ใจกล้ำ

237

นำงวันรวย พร้อมพันธ์

238

นำยไพศำล พืชสิงห์

239

นำงสำเนำว์ เอี่ยมทอง

240

นำยเกษม ภิรมย์รอด

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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241

นำยหัด ยิ้มใหญ่

242

นำงเฉลำ อิ่มชื่น

243

นำงพำนิช ดีคำร

244

นำงประทิน คงดี

245

น.ส.ออมสิน หล่ำแท้

246

นำยพุฒ คงดี

247

นำงสังวำลย์ แซ่ล้อ

248

นำยวสันต์ แจ่มกระจ่ำง

249

นำยพิชัย พิสิษฐ์คุณำนนท์

250

น.ส.บุญสม พำนิช

251

นำยวิวัฒน์ พำนิช

252

นำงประยงค์ แจ่มกระจ่ำง

253

นำงหวล กลัดแสง

254

น.ส.ปลด ยิ้มใหญ่

255

นำยแจ่ม พวงเพ็ชร

256

นำงจำรุวรรณ สมบูรณ์

257

นำงภำลิณีย์ ธีระพัชรีวรรณ

258

นำงสมนึก พ้นภัย

259

นำยบุญเลิศ สมบูรณ์

260

นำยประสำร ปลื้มใจ

261

นำยวิไล ศรีจันทร์

262

นำงอำนวย ศรีจันทร์

263

นำงสอำด เรืองฤทธิ์

264

นำยสุรศักดิ์ สำยนำค

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ลำดับคิวที่

ชื่อ-สกุล

265

น.ส.นิยม หนูเล็ก

266

น.ส.สมพร นิลประเสริฐ

267

นำงสังเวียน ปุยเงิน

268

นำยชะโอด ปุยเงิน

269

นำงมัทนำ หนูเล็ก

270

นำยสมมำรถ หนูเล็ก

271

น.ส.วิไล ทองทิพย์

272

นำยยงยุทธ สวนสวรรค์

273

นำยประจญ ดีคำร

274

นำยเกรียงไกร คงวัฒนำ

275

นำงพยอม จังหวัด

276

น.ส.จิณณ์ฐิตำ วงศ์เณร

277

นำยเสมำ วนะสิทธิ์

278

นำยวิทยำ เจียมพำนทอง

279

นำยสุภวัฒน์ ส่งเสียง

280

นำยยงยุทธ ทองเรือง

281

นำยประโยชน์ ยอดรัก

282

นำยชวน ไทยเทศ

283

นำงเรณู สุขสำรำญ

284

นำงบีบีโรรำ ชำญวิชัย

285

นำงเบญจำ อินทวงศ์

286

นำยอรรณพ เกตุแก้ว

287

นำงพัชรี อินทร

288

นำงจันทิพย์ แสงสีเขียว

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ชื่อ-สกุล

289

นำยสุธน เมืองประสงค์

290

นำยไพ่ ศิลป์ศร

291

นำงอำภรณ์ สุขเรือง

292

น.ส.ผำณิตำ แซ่ล้อ

293

นำยวิรัช ทองเสม

294

นำงจรวย งำมคม

295

นำงขอม ช่วยพนัง

296

น.ส.เสงี่ยม ขำวสอำด

297

นำยสมศักดิ์ วุฒิวิริยำงค์

298

นำงพริ้ม จันทร์มี

299

นำยกิตติศักดิ์ อินทร

300

นำงพริ้ม เพชรนุ่น

301

นำยจิระศักดิ์ ชำญวิชัย

302

นำยจำลอง นำคโต

303

นำยอดุลย์ ปริญญำทิพย์

304

นำงปริศนำ ออดรบ

305

น.ส.อำนวย จันทร์มี

306

น.ส.พรรัตน์ พวงเกตุ

307

นำงเรณู สังข์อำษำ

308

ไม่พบข้อมูลอำไพ ยังแก้ว

309

นำยจรินทร์ สังข์อำษำ

310

นำงพิศ คงแก้ว

311

นำงจตุพร แก้วแดง

312

นำงสอำด กำระเวก

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

14

อำเภอบำงสะพำน
ลำดับคิวที่

ชื่อ-สกุล

313

นำงลัดดำ สระสำรำญ

314

นำยบุญเรือน สระสำรำญ

315

นำงประจวบ ช้ำงแก้ว

316

ด.ต.จำลอง จงดี

317

นำยเซี่ยมกิ้น ชอบแต่ง

318

นำงกุลสรำ ปำตำน

319

นำงสำเริง จันทร์ลมูล#1

320

นำยประเสริฐ จันทร์ลมูล

321

นำยจรัส จันทร์มี

322

นำงเพ็ญจันทร์ จูรัตน์ศักดิ์เจริญ

323

น.ส.สุกัญญำ ปฐมไพบูลย์

324

นำยฉัตรชัย สมิทธ์โยธิน

325

นำยสถิตย์ กงไกรษร

326

น.ส.อรพันธ์ สมิทธ์โยธิน

327

นำงเยื้อน ผูกพันธ์

328

นำงคนึงนิจ ศรีระสันต์

329

นำงสุมำลย์ สกุณำ

330

นำงไสว รัศมี

331

นำงวัฒนำ ลิมปิวรรณ

332

นำงสังวำลย์ ปิ่นศิริ

333

นำงรำพึง สงวนวงษ์

334

นำยน้อย วงษ์สมัย

335

นำงแจง ขวัญใจ

336

น.ส.อุรำ เนตรน้อย

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ชื่อ-สกุล

337

นำยวิจิตร์ เลื่อนลอย

338

น.ส.บุญชรัสมิ์ พ้นภัย

339

นำยนิคม ปิ่นศิริ

340

ด.ญ.ณัฐณิชำ โผกพันธ์

341

น.ส.นงลักษณ์ ทองคำ

342

น.ส.นงเยำว์ ทองคำ

343

นำยอมร บุญเหลือ

344

นำยเสน่ห์ เอี่ยมทอง

345

นำยชัยณรงค์ ปำตำน

346

นำงไฮเก้คริสติน เทอร์มำน

347

นำงวรรยืน วงษ์เนตร

348

นำยพิทักษ์ แพใหญ่

349

นำยบุญเอื้อ สุดเสนำะ

350

นำยสมทรง จันทร์พิทักษ์

351

นำยสมชำย ปิ่นทอง

352

น.ส.กัญญำ จันทร์สุภำ

353

นำงสุนทรีย์ ปิ่นทอง

354

นำงประทุม เครือแดง

355

น.ส.บุบผำ สกุณำ

356

นำงอำรีย์ จันทร์สุภำ

357

นำย นิพนธ์ ดวงเด่น

358

นำยชำเลือง ขอพร

359

นำยสมควร ทองกลบ

360

นำยจรัส ทองเงิน

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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361

นำยไพรัช เพ็ชรรำม

362

นำงสำวพวงน้อย แพรกทอง

363

นำงลัดดำ เชื้อพรำน

364

นำยวิชัย วิเวก

365

น.ส.ศิรินยำ จวบนก

366

นำยอำวุธ เพชรนิล

367

นำงสุภำพ เพชรนิล

368

น.ส.บรรจง จวบนก

369

นำยเทียม เฉยกลิ่น

370

นำงทิน เฉยกลิ่น

371

นำยนิกร ศรีจันทร์

372

นำง รัตน์ดำ กำญจนรัตน์

373

น.ส.อำรีย์ ปิ่นศิริ

374

นำยมำโนช ทรัพย์ทวีแสง

375

นำยพยุง คล้ำยนัทที

376

นำยกำเนิด เสืองำม

377

นำยสุนทร ทิพย์เสวก

378

นำงอุษำ ทิพย์เสวก

379

นำงสมร ใกล้ชิด

380

นำงสำยหยุด จันทร์เจริญ

381

นำงพรพรรณ ต้นเนียม

382

นำงชีพ ลีลำศ

383

นำงนวลใย นิลบรรพ์

384

นำงทองคำ ชื่นด้วง

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ชื่อ-สกุล

385

นำงวันดี เขียวสลับ

386

นำยพิสันต์ ตั้งเจริญ

387

นำยพัฒนะ เจียมจรัสรังษี

388

นำยสรศักดิ์ พุ่มพวงอมตะ

389

น.ส.กลั่นศรี ดีคำร

390

นำงสังเวียน แสงสว่ำง

391

นำยนำค แสงสว่ำง

392

น.ส.เครือวัลย์ โต๊ะทอง

393

นำงช้อง เอี้ยวงำมดี

394

นำยเหรียญ เอี้ยวงำมดี

395

นำยวิสูตร ฤกษ์มณีฉำย

396

นำงวรรณำ ฤกษ์มณีฉำย

397

นำยจำนงค์ หอมแม้น

398

นำงมณี นันทโก

399

นำงเกลื่อน อินทะโก

400

น.ส.พันธ์ณี พื้นผำ

401

นำยกุหลำบ บำเรอสุข

402

นำงสุวรรณำ ภู่เขียว

403

นำงเต็ม แย้มสำรำญ

404

น.ส.ศุภรัตน์ พรมแก้ว

405

น.ส.เกสร ยิ้มใย

406

นำงเสงี่ยม ชนม์ทวี

407

น.ส.บุญยิ่ง ทองบุญโท

408

น.ส.เกษม สิงห์คำร

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ชื่อ-สกุล

409

นำยถวิล ทองดี

410

นำยทิ้ง ยินดี

411

นำงทองสุข ทองดี

412

นำงช่วง คงสมัคร

413

นำงบุญเลี้ยง สินชัย

414

นำยพินิจ กุมแก้ว

415

นำงสวำท กำบัง

416

นำงวันดี กรุดนำค

417

นำยประยูร กำบัง(ชื่อ-สกุลซ้ำ)

418

นำงวิภำ อินทร์ศรีเมือง

419

นำยสมศักดิ์ พลทอง

420

นำยสุนทร นิยมทอง

421

นำยนิคม ขุนเพ็ชร

422

นำยสมบูรณ์ เชื้อชำย

423

นำงบุญเตือน กำบัง

424

นำงนิออน เชื้อชำย

425

นำงสำยสมร ทองเสม

426

นำยแนว เพชรคงทอง

427

น.ส.บุญช่วย คำยนต์

428

นำยทองสุข ทองบุญโท

429

นำยกฤษดำ หมวดน้อย

430

นำงออมทรัพย์ บูชำเทียน

431

นำยทรีวัฒน์ ตุ้มพันธ์

432

นำยกิม แซ่ล้อ

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ชื่อ-สกุล

433

นำยวิษณุ เพชรชุม

434

นำยสุรศักดิ์ เจียมจรัสรังษี

435

นำยสมหมำย สุดมั่งมี

436

น.ส.วิไลลักษณ์ บุญนำศิริกิจ

437

นำงสุวรีย์ ครุฑเผือก

438

นำยประยงค์ ผลเต็ม

439

นำงนิยม ประกอบปรำณ

440

นำงละเมียด สิทธิวิภัทร

441

นำงรัตนำ สุวรรณหงส์

442

นำยอรุณ พ่วงตรง

443

นำยต้ำ สระทองคุ้ม

444

นำยขจร แต้มทอง

445

นำงสุนิษำ แต้มทอง

446

นำงอำรีย์ กลับทอง

447

นำยสุชำติ กลับทอง

448

นำงจันทร์สุดำ สระทองคุ้ม

449

นำยอุดม บุญเจือ

450

นำงขวัญเรือน ศรีสุข

451

นำยสุพจน์ ศรีสุข

452

นำงบุญรวม บุญเจือ

453

นำงจิตบรรจง เกิดโภชน์

454

นำยวรรณำ คุ้มวงษ์

455

นำง แสง พูดเพรำะ

456

นำงรำตรี แจ้งสิน

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ชื่อ-สกุล

457

นำงคำมี ศรีสุข

458

น.ส.เฉลียว ดีล้วน

459

นำยปรำณี จีระกุล

460

นำยสุรสิทธิ สุภำผล

461

นำงเสนำะ หุ้นเส็ง

462

นำยสุทิน ชมชอบ

463

นำงรำตรี หำญกลับ

464

นำยทรงเกียรติ ลิมปกำญจน์

465

นำยชำนำญ ร่วมสุวรรณ

466

น.ส.สุวรรณี จูรัตน์ศักดิ์เจริญ

467

นำยยน ชำติฉุน

468

น.ส.นัยนำ จูรัตน์ศักดิ์เจริญ

469

นำงเจริญ พิมพ์สอ

470

นำงสมทรง สูงศักดิ์

471

นำงเสริม ผ่องใส

472

นำงอำพร วิสำโรจน์

473

น.ส.เตือนใจ จูรัตน์ศักดิ์เจริญ

474

นำงเสิ่น บุญทับ

475

น.ส.เตือนจิตต์ จูรัตน์ศักดิ์เจริญ

476

นำยสำรำญ ผ่องใส

477

นำยวิโรจน์ รุจนสังวำล

478

นำงจิตรำ ลิมปกำญจน์

479

นำงบุญเล็ก วงษ์สมัย

480

นำยสวย บุญทับ

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ชื่อ-สกุล

481

น.ส.วรรณดี หนองน้อย

482

นำยสมใจ หมู่น้อย

483

นำงชุนเตียง เอี้ยวสกุลรัตน์

484

นำงอำนวยพร ตระกรุดแก้ว

485

นำยเสน่ห์ อ่อนมะลัง

486

นำงสนทนำ สมิตะโยธิน

487

น.ส.นิภำพร ชุมแสง

488

นำงลำยอง สืบเพชร

489

นำยบุญชวน ทองห่อ

490

นำงแอ๋ว ขุนเพชร

491

นำยนิกร โพธิ์น้อย

492

นำงเสงี่ยม เกตุแก้ว

493

นำงอรอนงค์ วงษ์สมัย

494

นำงระเบียบ ขำวพวง

495

นำยบุญเทิน ขำวพวง

496

นำยนิล น้อยเมือง

497

นำยบุญชวน เกลียวนำค

498

นำยเนี๊ยบ ชัยพันธ์

499

นำงพล่ำน สำมสวนแก้ว

500

นำงอุบล กลมสม

501

นำงสังเวียน หุ่นกรีด

502

นำงสังวำลย์ เทียนศิริ

503

นำยชนินทร์ เขียวขำ

504

นำงชอง อินตโก

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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505

นำงละเอียด คนไว

506

นำงผ่ำน ตงฉิม

507

นำยประยูร คนไว

508

นำงเล็ก อิ้วหุ่ย

509

นำงสุดสวำท แย้มพรำย

510

นำงจันทรำ แซ่ลิ้ม

511

นำงไสว พรหมชนะ

512

นำงเยำวพำ แสงแก้ว

513

นำงชัด ทองบุญโท

514

นำย ประกิจ แย้มพรำย

515

นำยนิพนธ์ ขุนเพชร

516

นำงชูชีพ สมศรี

517

นำยอรุณ เลิศไชยพำนนท์

518

นำงส่องแสง แซ่คู

519

นำยแย้ม ผลเต็ม

520

นำยบังเอิญ ชูช่วย

521

นำงยุพิน แซ่ลิ้ม

522

นำงชลอ จันทร์สุภำ

523

นำงเสนำะ ศรีสุวรรณ์

524

นำงแดง แซ่ลิ้ม

525

นำงวงษ์ดำว กำระเวก

526

นำงอำรีย์ ตุ้มพันธ์

527

นำงพะเยำว์ ผลเต็ม

528

นำงวิเชียร ศรีสมรูป

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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529

นำยสมคิด ศรีสมรูป

530

นำงชุมแสง ปิ่นศิริ

531

นำยพยม ผลเต็ม

532

นำยประทีป ตุ้มพันธ์

533

นำงพเยำว์ เสนำชุม

534

นำยชลอ คำนคร

535

นำยภรำดร คำนคร

536

นำงหงษ์ คำนคร

537

นำยเสน่ห์ อยู่ญำติมำก

538

นำยสำรำญ เขียวชอุ่ม

539

นำงหนูเจียม เขียวชอุ่ม

540

นำยชิด เพชรสังข์

541

น.ส.วันทนำ เพ็ชรสุย

542

นำยสมใจ โตใหญ่

543

นำยแกล้ว ประกอบปรำณ

544

นำงเรไร โตใหญ่

545

นำงสมเพช ทองนำค

546

นำยภำค กุมภำพันธ์

547

นำงดับ แนมไส

548

นำงหนูนิตย์ แก้วมะหิงค์

549

นำงสุปรำณี อุยยำนนวำระ

550

นำยศักดิ์ชัย หอธนสมบัติ

551

นำงสมำน โคกชู

552

นำงวันเพ็ญ พัฒนพงศ์

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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553

นำยวินัย มะลิทอง

554

นำงแฉล้ม พุทธประเสริฐ

555

นำงรัตนำ หอธนสมบัติ

556

นำยสุรพล สืบแสน

557

นำยย้อย ศิลป์ศร

558

นำงทวน เกิดพร้อม

559

น.ส.สมนึก ขำสุวรรณ

560

นำงระเบียบ ศรีสวัสดิ์

561

นำงเมือง สุขเสมอ

562

นำงบุญเรือน แก้วกรูด

563

นำยประดิษฐ์ ชูโต

564

นำยสัมพันธ์ รอดไป

565

นำงปะทิว แย้มสอำด

566

นำยจรงค์ จันทร์แจ่มใส

567

นำยทุเรียน ปรำงจันทร์

568

นำยดี หงษ์ทอง

569

น.ส.วิลัดดำ คงศิริ

570

น.ส.ประทิน สุวัฒน์

571

นำยณรงค์ สำมงำมไกร

572

นำงเอี้ยว แย้มสอำด

573

นำงชม คำพิรำนนท์

574

นำยสุคน แก้วทอง

575

นำงประดิษฐ์ สระสำรำญ

576

นำยสุรชัย พลอยบุษย์

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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577

นำยประหยัด สระสำรำญ

578

นำงมณี อินเอี่ยม

579

นำงนภำ พลอยบุษย์

580

น.ส.ฉุงลั้ง แซ่ลิ้ม

581

นำยสมบูรณ์ อินเอี่ยม

582

นำงสำววิภำกร ฉำยแสง

583

นำยสังคม โคกชู

584

นำงฉุงย้ง โคกชู

585

นำยลือศักดิ์ ร่อนทองชัย

586

นำงเสำวลักษณ์ อรุณศิริวัฒนำ

587

นำยมำนพ ศรีจันทร์

588

นำยกรัณย์พล เลิศอำวำส

589

น.ส.กำญจนำ ทองโปร่ง

590

นำงสงวน สังข์ชัย

591

นำงวทัญญู สุวรรณหงส์

592

นำงปรำณี มงคลสูตร

593

นำยประหยัด ปลอดโปร่ง

594

นำงเสำวคนธ์ ปลอดโปร่ง

595

นำยเยิ้ม กลมกล่อม

596

นำยภูวรณ์ สร้อยสังวำฬ

597

นำงนงเยำว์ กลมกล่อม

598

นำยแจง พวงเพ็ชร

599

นำยสมพงค์ จงภักดี

600

นำงบุญศรี จงภักดี
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601

นำยบรรเจิด เขียวขำ

602

นำงสุขศรี สว่ำงหล้ำ

603

นำยชวลิต สว่ำงหล้ำ

604

น.ส.ละมัย ทองเสม

605

นำงละออ เทพโยธี

606

นำยทวีป แสงแก้ว

607

นำงถนอม แสงแก้ว

608

พลทหำรอรรณพ จุ่งประสพมงคล

609

นำงบุญเรือน แซ่เล้ำ

610

นำยวิฑูรย์ บุตรรักษ์

611

นำยสถำพร เอี่ยมหนุน

612

นำงวิไล กิจสวัสดิ์

613

น.ส.สมนึก ยุติธรรม

614

นำยสำรอง ใจเพชร

615

นำงเยำวภำ พื้นผำ

616

นำงปรำณี ใจเพชร

617

นำงเพียงเพ็ญ ถีระแก้ว

618

นำงประเทือง สุขขี

619

น.ส.สุดำ กลับดี

620

นำงสำรำญ บัวผัน

621

นำยคมเนตร ประดิษฐพงษ์

622

นำยสมคิด แก้วสะอำด

623

น.ส.หนู พุ่มพวงอมตะ

624

นำยลือชัย ดีคำร

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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625

นำงบุศรำ คงเปรม

626

นำยประสงค์ ประสิทธิกุลวงศ์

627

นำงฉลวย หน่วงเหนี่ยว

628

นำยเสมำ สุขเกษมสำรำญ

629

นำยจักรกฤษณ ภูวรณ์

630

นำงขวัญใจ คล้ำยนัทที

631

นำยบุญยิ่ง คล้ำยนัทที

632

นำงวันเพ็ญ บัวล้อม

633

นำยสมบูรณ์ มูลสรวง

634

นำยสุวรรณ พิณพรม

635

นำงประเสริฐ บุญนิ่ม

636

นำยสมบุญ กัลยำ

637

น.ส.วัชรำพร พื้นผำ

638

นำยเจริญ เสนำชุม

639

น.ส.สมศรี เจ็งวัฒนำพร

640

นำยพล พวงอุทัยกำญจน์

641

นำงดวงพร แขกเมือง

642

นำงวรรธณีย์ เลิศอำวำส

643

นำยเอื้อม จันทร์สุขโข

644

นำยสมนึก เปียชำติ

645

นำงสุนีย์ ทองห่อ

646

นำงบุษบำ ชอบสอน

647

นำยอำนวย ชนะโชติ

648

นำงคำนึง ขันทะเสน

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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649

นำงอำรีย์ ชนะโชติ

650

นำงนำค มั่นมำก

651

นำยกันต์ธนชัย พูนลำภเดชำสิน

652

นำยชัยวัฒน์ กิจวัฒนำถำวร

653

นำงวรญำ สำยสกล

654

นำงวรำภรณ์ กิจวัฒนำถำวร

655

นำงไสว ขำพวง

656

นำงบุญล้อม ดีล้วน

657

นำงวำรีย์ พวงอุทัยกำญจน์

658

นำยบุญจริง คงคำกุล

659

นำยอิศเรศ ชุมนุมพันธ์

660

นำงเยำวรัตน์ ชุมนุมพันธ์

661

นำยชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

662

นำยสมปอง เหล่ำตึก

663

นำงวรรณำ แนบน่วม

664

นำงวัฒนำ ทองห่อ

665

นำงอัญชลี วิจิตรอักษร

666

นำงอนงค์ กรุดนำค

667

นำงรัชนีย์ ทองถึก

668

นำงสมคิด เรืองพันธ์

669

นำยโกมินทร์ ขำวสง่ำ

670

น.ส.บุญรักษ์ จริยรัตน์ไพศำล

671

นำงวรนุช ประสงค์สุข

672

นำยประคอง จันทร์แดง

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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673

นำงประดับ จันทร์แดง

674

นำงยุวรำ ไทยวัฒนำ

675

นำงบุญเตือน ขุนวิเศษ

676

นำงละเอียด แซ่ล้อ

677

นำงชูศรี แสงศิลป์

678

นำยดำรงค์ ชัยวงค์

679

นำงสวำท ยะโสต

680

นำยอำพร แจ้งสิน

681

นำงอุษำ ลิมปิวรรณ

682

นำงลำดวน สุวรรณทอง

683

น.ส.ทองใบ เอี่ยมแท้

684

นำงธัญวรัตน์ โชคดี

685

นำยสุเทพ จันทร์เพ็ง

686

นำงจินดำ ชนนำถำ

687

น.ส.ภัครณันธ์ ลิ้มพิพัฒนกุล

688

นำยยงค์ ปิ่นทอง

689

นำยสุพล เพชรทอง

690

นำยอนันต์ ชำญณรงค์

691

นำงชูศรี ชำญณรงค์

692

นำงเครือ เทพไพฑูรย์

693

นำยสมเกียรติ สันติสุขวัฒน

694

นำยภิญโญ ประจำเกำะ

695

นำงแวว อยู่อิ่ม

696

นำยสันติ ศรีนิกร

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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697

นำยจงรักษ์ เจริญกิติศัพท์

698

นำงอำริยำ สงค์สุข

699

นำงชูศรี แซ่เล้ำ

700

น.ส.รำพึง แซ่ลี้

701

น.ส.ทัศนี สุขสำรำญ

702

นำงกรรณิกำร์ ศรจันทร์

703

นำยยรรยง กำญจนรัตน์

704

นำงประคอง ล้วนโสม

705

นำงนงนุช ไชยวรรณ

706

น.ส.สุวรรณำ ยอดรัก

707

นำงพวงเพชร พลเยี่ยม

708

นำยบุญชอบ ปำนเขียน

709

นำงศสิธร ปำนเขียน

710

นำงจริยำ เจียมตน

711

นำยวัชรินทร์ บุญเอิบ

712

น.ส.วรรัตน์ อิศรำงกูรณอยุธยำ

713

นำงถวิล เรือนจันทร์

714

นำงนภำ แสงนิล

715

นำยจีระพงษ์ ยอดเมือง

716

นำยทรงภฎ ทรงพูลสวน

717

นำงพรกนก พูลสวน

718

นำยธงชัย แซ่โก

719

นำยธรรมนูญ พรหมทอง

720

น.ส.หรรษำ ทองอยู่
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721

นำงอมรำ ทองถึก

722

นำยสมศักดิ์ ทองถึก

723

นำยสมนึก เรืองพันธ์

724

นำยธนะรัชต์ ธนพรวรกุล

725

นำงมณี วัดล้อม

726

นำงกัญญำ จันทร์ทรัพย์

727

นำยประดิษฐ์ คงสังข์

728

นำงรุ่งทิพย์ พึ่งพันธ์

729

นำงเจียมจิต จันทร์แดง

730

นำยนิคม จันทร์แดง

731

นำยชยัญ คุ้มตลอด

732

นำยประทุม ภิรมย์รอด

733

นำยอำไพ เรือนจันทร์

734

นำงย้วน คงสังข์

735

นำงมำลี ลำภวงศ์วัฒนำ

736

นำงนิยม จันทร์บำง

737

น.ส.มะลิ สุขำเขิน

738

นำยทองสุข นพรัตน์

739

นำงสมบูรณ์ ทรงหมู่

740

น.ส.วันเพ็ญ ยี่สุ่น

741

นำงศิวพร ศรีพรหมทอง

742

นำงอุ่นเรือน พ่วงพุก

743

นำงติ๋ม นพรัตน์

744

นำย เศรษฐศิริ ศรีพรหมทอง

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ชื่อ-สกุล

745

นำงนวลจันทร์ กองแก้ว

746

นำยบุญช่วย เวชศำสตร์

747

นำยสมชำย กองแก้ว

748

นำงนำรี ทองใบ

749

นำยพีระ พรรณมิตร

750

นำยเปีย ทองใบ

751

นำยปัญญำ แสงจันทร์

752

นำงบุญยก อิงพลังษีกุล

753

นำยวุฒิชัย อิงพลังษีกุล

754

นำยประเสริฐ เอี่ยมสะอำด

755

นำยชำตรี ศรีนวล

756

นำงกัญญำ แมลงภู่ทอง

757

น.ส.วรรณี ไชยวรรณ

758

นำงบุญยิ้ม เอี่ยมสะอำด

759

นำยเสรี คำมี

760

นำงประยูร ศรีนวล

761

นำงกุศล เสียงเพรำะ

762

น.ส.ยุพิน พงศ์พิสิฏฐ์

763

นำยสมบัติ สุขหอม

764

นำงประคอง สุขหอม

765

นำยหิรัญ ศรีอุบล

766

นำยสมชำย สำยสกล

767

น.ส.นันทวัน บูรณะอนุสรณ์

768

นำยเสนอ เทียนพัด
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อำเภอบำงสะพำน
ลำดับคิวที่

ชื่อ-สกุล

769

นำงแวว เทียนพัด

770

นำยสมชัย ภู่งำม

771

น.ส.พัชรำพรรณ มิ่งแม้น

772

นำยชำญ กันตูม

773

นำยเล็ก คงสิน

774

นำงละเมียด คงสิน

775

นำยสนอง เจริญผล

776

น.ส.รุ่งฤดี โชคลำภ

777

นำยชูฤทธิ์ โชคลำภ

778

นำยพิษณุ ภูวรณ์

779

นำยทองปิ่น เชิงฉลำด

780

นำยวิสุทธิ์ แขกเมือง

781

นำยละเอียด แขกเมือง

782

นำยสมศักดิ์ วัดล้อม

783

นำยบุญลอย วันสูงเนิน

784

นำงพรทิพย์ เจียมจรัสรังษี

785

นำงสนิท วันสูงเนิน

786

นำงบุญสืบ งำมพริ้ง

787

นำยเลิศชำย สุขะรูป

788

นำงจีบ เมืองประสงค์

789

นำยรอบ เมืองประสงค์

790

นำยลบ หลำวัฒน์

791

นำงประเทือง แดงจ้อย

792

นำงสำยันต์ สุวรรณ
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ลำดับคิวที่

ชื่อ-สกุล

793

นำยละออง วงค์เณร

794

น.ส.อำรี ถึงโพก

795

นำยยวญ หมอสุด

796

พระสำโรจน์ ทองเสม

797

พระอ๋อย พรหมสีทัศ

798

น.ส.ทองสืบ เทพทอง

799

พระสุนทร ครุฑสิงห์

800

น.ส.ศิริษำ มำกมูล

801

น.ส.อำรมณ์ พุ่มไชย

802

นำงปั่น ขำพวง

803

นำยสมหวัง สุขทวี

804

นำงสุรินทร์ สุขทวี

805

น.ส.วรรณดี สุขทวี

806

นำยประดิษฐ์ บุตรรักษ์

807

นำงสมบูรณ์ ศักดิ์ปิ่นทอง

808

นำงสำนวน ปิ่นศิริ

809

น.ส.สุนทรี อ่อนสิงห์

810

น.ส.บังอร จันทรพฤกษ์

811

นำยวิรัช โตใหญ่

812

นำงชูศรี กระแสงแก้ว

813

นำยสมศักดิ์ ศักดิ์ปิ่นทอง

814

นำยทองสืบ แก้วขำว

815

นำงวำสนำ แก้วเนตร์

816

นำงทองหล่อ เปล่งปลั่ง
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ลำดับคิวที่

ชื่อ-สกุล

817

นำยวิทยำ แก้วเนตร์

818

นำงเสื่อน แก้วขำว

819

นำยเจษฎำ พิมสอ

820

นำยประวิทย์ รีพล

821

น.ส.มณี ทองเรืองกิตติ

822

นำยไมตรี ทองเรืองกิตติ

823

นำงจันทร์เพ็ญ ฝ่ำยเดช

824

นำยสุพจน์ จันทร

825

นำงเสำวคนธ์ ภูวรณ์

826

นำยอรุณเดช ภูวรณ์

827

นำยพุฒสอน มำกมูล

828

น.ส.นภำพร สีสด

829

นำยเสนำะ ป้อมใหญ่

830

นำงนุสรำ รีพล

831

นำยสมนึก ลิ้มเจริญ

832

นำงสุนทร ปลอดโปร่ง

833

นำยประเสริฐ ไชยสุภำ

834

นำงจันทร์ตรำ ลิ้มเจริญ

835

นำยประทุม เกตุเหลิม

836

นำยสุดชำ ปริพล

837

นำยพรชัย เขียวขำ

838

นำงนำงทุเรียน สุขสำมแก้ว

839

น.ส.ชลพรรณ ภำคนำม

840

นำงมนัสนันท์ รัตนโพธิ์
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