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ค่ำยธนะรัชต์
ลำดับคิวที่

ชื่อ-สกุล

1

นำงต้ม แก้วฉำย

2

นำงพิณทิพย์ อรุณธัญจินำวิน

3

นำยชัด วงษ์เนตร

4

น.ส.สมบัติ สมบูรณ์แก้ว

5

นำงนวลจันทร์ บัวแช่ม

6

น.ส.พัทธมน สมสกุล

7

นำยทวีป แสงโพลง

8

นำย จำรัส พุ่มจันทร์

9

นำยมนตรี บุญสร้ำง

10

นำยบุญมำก บุญช่วย

11

นำงทองเหรียญ บุญช่วย

12

นำยปรำโมทย์ ไวยธรรม

13

นำงลำยอง ม่วงเล็ก

14

นำยสุทัศน์ อิ่มทั่ว

15

นำงวัฒนำ โปแก้ว

16

นำงสังวำลย์ ต้นโต

17

นำงประไพ เนตรสว่ำง

18

นำงสังวำลย์ ได้รูป

19

นำงนิล หน่อทิม

20

นำงทองคำ แซ่ลิ้ม

21

นำงบุญตำ นิลเถื่อน

22

นำงพำน งดงำม

23

นำยวิเชียร กอนสุข

24

นำงสุดำวรรณ จันทร์อินทร์

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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25

นำยธัญพิสิษฐ์ จันทร์สน

26

นำยสุเทพ สิริวัฒน์

27

นำยมงคลธรรศ ถ้ำแก้ว

28

นำยสุนันท์ ชะรำกลำง

29

นำงแดง ภู่พวงจันทร์

30

นำงวิน แซ่หลิม

31

นำยจำลอง หนูน้อย

32

สวย ทะนวนรัมย์

33

นำยพรพจน์ บุญทิม

34

น.ส.นิตยำ สุภำนิชย์

35

นำยสมจิตต์ เชิดฉิ่ง

36

นำยเฉลำ พลับใหญ่

37

นำงอำไพ พลับใหญ่

38

นำงกรองแก้ว ยุหัง

39

นำยสุรินทร์ กิจกรรม

40

นำงบุญยืน โปแก้ว

41

นำยประสงค์ ทับทิมศักดิ์

42

น.ส.วันลบ ปำดำ

43

นำยอุบล แซ่ฮ้อ

44

นำงรัศมี ธรรมเนียม

45

นำงไพเรำะ ธรรมเนียม

46

นำยวรินทร์ งดงำม

47

นำยมำนะ แสงโพลง

48

นำยนิล ไทยถนอม

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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49

น.ส.เกลื่อน เลือดแดง

50

นำงแฉล้ม รังวัด

51

นำยยงยศ พูลสวัสดิ์

52

นำงผจงจิต โห้วงษ์

53

นำยอุดม โห้วงษ์

54

นำงปริยำ เหลำกูล

55

นำยทองสุข สำหร่ำย

56

นำงนันทพร ดอกนำงแย้ม

57

นำยอุดม คำฉิ่ง

58

นำงกิ่งแก้ว คำฉิ่ง

59

นำยวีระ โปแก้ว

60

นำยสำลี สุขประเสริฐ

61

นำงพรศิริ ถ้ำแก้ว

62

นำยวีระ แสนสุข

63

นำงณฐำญำ สวนขวัญ

64

นำยถนัดกิจ อรรถพลพิพัฒน์

65

นำงบุญส่ง ปำนสง่ำ

66

นำงสมพร เมฆี

67

นำยสำออย ชุนตระกูล

68

นำยเภำ เมฆี

69

นำงสมศรี อินทร์ประสิทธิ์

70

นำงประนอม นิ่มจันทร์

71

นำงปวันรัตน์ เมฆขำ

72

นำงสมจิตต์ เทียนสอำด

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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73

นำยเกียรติศักดิ์ ทวีไทย

74

นำงตรงจิตร ทวีไทย

75

นำงถำวร สวนเจริญ

76

นำยสุทธิพงษ์ เกิดมี

77

นำยไพรัช กลสูงเนิน

78

น.ส.วรรณวิภำ แซ่เจียม

79

นำยสำรำญ หัสสุวรรณ

80

น.ส.สุกัญญำ งดงำม

81

น.ส.สุรี ขวัญอ่อน

82

นำงประทีป ขวัญอ่อน

83

นำยธนดล พลเกษตร

84

นำงดวงใจ สุกิจปรำณีนิจ

85

นำยเมิน ทองกลัด

86

นำงบุญมี ทองกลัด

87

นำงประทิน ศิลปศร

88

นำงพิศมร สิงหโศภิษฐ์

89

นำงวิสุภำงค์ ศรีสวัสดิ์

90

นำงประทุมพร แจ้งท้วม

91

สุทัต แจ้งท้วม

92

นำยตรีเทพ โรจน์ทนงค์

93

นำยปริญญำ กันสุข

94

นำยประจักษ์ หัวใจเพชร

95

นำง สุนีย์ หัวใจเพชร

96

นำงเอื้อมพร ลูกตุ้มทอง

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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97

นำงรัชนี สุทธำ

98

นำงวำสนำ ป้ำนสะอำด

99

นำงพัชรี อ่อนสำลี

100

นำยอุดม คล้ำยคลึง

101

นำงรำตรี ทัศนำ

102

นำยวิเชียร วงศ์น้อย

103

นำยสุนทร พ่วงตรง

104

นำงสุดใจ ทองหลอม

105

นำยมนตรี พงษ์แส

106

นำยสมบูรณ์ อำนำจธนำกุล

107

นำยวรสิทธิ์ โรจนพำนิช

108

นำงชุลี โรจนพำนิช

109

นำยสุรสีห์ ทองจันทร์

110

นำงพูลทรัพย์ จุลละนันทน์

111

นำงรุ้งนภำ โรจน์ทนงค์

112

นำยสมศักดิ์ สุขสอำด

113

นำยไสว เมธำแสนโพธำ

114

นำงสุดำ วันเต็ม

115

นำงชนำภรณ์ เมธำแสนโพธำ

116

นำยชัยธัช ณเวโรจน์

117

นำยประยูร กังวล

118

นำยสมนึก หุ่นสิงห์

119

นำงคำนึง หุ่นสิงห์

120

นำงดำรณี กังวล

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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121

นำยอุดมศักดิ์ ชัยชุติมำ

122

นำงกันธนำ มั่งประเสริฐ

123

นำงนิภำพร เดชวะรังษี

124

นำงยุพำ ช่ำงชุบ

125

นำงสุภำรัตน์ ประกอบชำติ

126

นำยสุกฤษฎิ์ ประกอบชำติ

127

นำงรำตรี บุญประเสริฐ

128

นำยนิธิพัฒน์ ทวีกสิกรรม

129

นำยพิชิตชัย กำเลิศทอง

130

น.ส.อุทัยวรรณ บุญอยู่ฮง

131

นำงนวลพรรณ บัวงำม

132

นำยกิตติ พงศ์เผ่ำนิลศิลำ

133

นำยจิระศักดิ์ จันทรักษำ

134

นำยสุทธิ ประมงวัฒนำ

135

นำงศรีเพ็ญ ศรีสวัสดิ์

136

น.ส.ปัทมำ แสงโพลง

137

นำยสุรพล เอี่ยมสง่ำ

138

นำยประดับศักดิ์ เอี่ยมสำอำง

139

นำงนิตยำ พรมหำชัย

140

นำงสุนีย์ สุขอำพร

141

นำงติ๋ว มังกรแก้ว

142

นำงนงนุช ทิพย์สังข์วงษ์

143

นำงจำลอง เงำกระจ่ำง

144

นำยสืบสกุล อิ่มสำรำญ
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145

น.ส.รุ่งอรุณ ภัทรผดุง

146

นำยบุญทรง สุขดิบ

147

ภำวินี หอมโชติ

148

นำงจันดี จูไทย

149

นำงสมบัติ คนึงคิด

150

นำงระเบียบ พูลสวัสดิ์

151

นำยวัฒนะ ไพบูลย์

152

นำงลัดดำ ไพบูลย์

153

อธิษฐ์ ธัญญำนนท์

154

นำงสุมำลี ธรรมชำติ

155

นำยจรูญ บุญธรรม

156

นำงสำวศิริวรรณ อรรถรัฐ

157

นำงแอ๊ด ธรรมเนียม

158

นำยเฉลิมศักดิ์ แคใหญ่

159

นำยสมบัติ ตันติสังวรำกูร

160

นำงมันทนำ พินสุวรรณ์

161

นำงทวีพร คุณกิตติ

162

นำงสุภำพร จันทร์ไทย

163

นำงอุไร ประกอบชำติ

164

นำยยัง สำยพร้อมญำติ

165

นำยบุญส่ง ร่วมชำติ

166

นำยสมบัติ พูนพิพิธ

167

นำงอุบล สุขสำรำญ

168

นำยประลองยุทธ สุขสำรำญ

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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169

นำงบุญปลูก กลิ่นแพทย์กิจ

170

นำงนันทนำ แจ่มจันทร์

171

นำงนันทกำ ต้นจันทร์

172

นำยรัฐนันท์ รุ่งเรืองทิพย์

173

น.ส.ศิริพร วงษ์นรำ

174

น.ส.ฉัตรวำรี วงศ์เจริญสกุล

175

น.ส.สิริกำนดำ วงศ์เจริญสกุล

176

นำยทิวำ อนันตะ

177

น.ส.พิชญำ อนันตะ

178

นำยผ่ำน จอมเผือก

179

นำงประธน จอมเผือก

180

นำงกุศล สุขสบำย

181

นำยหลัน สุขสบำย

182

นำยชิษณุชำ ประกอบชำติ

183

นำยสุชำติ ยิ่งสัมพันธ์เจริญ

184

นำยสะอำด ฉวีวรรณ์

185

นำยกฤตธนำ กันตถำวร

186

นำยปรัญชัย ยิ่งสัมพันธ์เจริญ

187

นำงจตุพร บูรณวัฒน์

188

นำยวิมล บูรณวัฒน์

189

นำยเอนก ปิยอำภำกุล

190

นำงชิดชไม พ่วงตรง

191

นำงสนน้อย ช่วยชุ่ม

192

น.ส.รสิตำ กลิ่นสุวรรณ
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193

น.ส.ปริฉัตร ซิมซี

194

นำยทัน ช่วยชุ่ม

195

นำงชมพูนุท พุ่ทพิทย์

196

นำยสมศักดิ์ พุ่มทิพย์

197

นำยสำยัญ รอดคำ

198

นำงนำงบุษรำพร ลำงคุลเสน

199

นำยศร สุขประเสริฐ

200

นำงนิลวรรณ จำเริญรัตนะ

201

นำยพีระพล พงษ์พิชญำธร

202

น.ส.สุปรียำ เอี่ยมทิม

203

นำยไพศำล เจือจันทร์

204

นำงฉลอง จันทร์ศรี

205

นำงสุนันทำ ธนศิโรรัตน์

206

นำยเฉวียน แสงโพลง

207

นำงวำสนำ แสงโพลง

208

นำยนิกร คนึงคิด

209

นำงนิมนต์ แสงโพลง

210

นำงสมภำพ เซียงผุง

211

นำยสมเกียรติ แจ่มจันทร์

212

น.ส.กนกวรรณ กันตถำวร

213

นำยศิริชัย กล่อมอำรมณ์

214

นำยชำนนท์ เต่ำเล็ก

215

น.ส.กัญฐิสำ หำญณรงค์

216

น.ส.สุชำดำ เจริญสุข
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217

นำยเกรียงวุฒิ หำญณรงค์

218

นำงนฤชล ผลงำม

219

นำยทนงศักดิ์ กิตติศุภกุล

220

นำยชัยพร กรกุมสิน

221

นำงรัตนำ เชำวนะปัญจะ

222

นำงนิภำ ภัทรอมรพันธุ์

223

นำงนฤมล สมัครรบ

224

นำงประยูร คงคำเขตร

225

นำยโรจกร โชติวฑฒำกร

226

นำงผกำแก้ว จีรวุฒ

227

นำงวำสนำ สังข์ทอง

228

นำยวัชรินทร์ อิ่มพร้อม

229

นำยวิรัตน์ จันทร์ทรงกรด

230

นำงบังอร พลับใหญ่

231

นำยสงครำม กร่ำงทอง

232

นำงภัทยำ กร่ำงทอง

233

นำงสุพรรณ ทวีทรัพย์

234

นำยสมโภชน์ เทียนหลิม

235

นำงผำย ประกอบชำติ

236

นำยสันทัด ลำงคุลเสน

237

นำยทัน ชำนำญโพธิ์

238

นำยสุรเชษฐ์ พำนทอง

239

น.ส.มณทิพย์ ลิ้มประเสริฐ

240

นำงเทือน คำฝอย

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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241

นำงรุ่งอรุณ หนูน้อย

242

นำง นำรี โหมฮึก

243

นำงนำงผำสุข เห่งรวย

244

นำยทักษิณ แสงโพลง

245

นำงสำเนียง คุ้มรอบ

246

นำยธณัท พลับอินทร์

247

นำงชูศรี สมมิตร

248

นำยสุรัช แสงเดือน

249

นำงประเทือง พวงประทุม

250

นำยประสงค์ แสงสุรจันทรกุล

251

ละมูล พวงประทุม

252

นำงยก เมืองทองอ่อน

253

นำงสมจิตร บัวผัน

254

นำงจันทร์ ยังสุ่ม

255

นำยสมศักดิ์ รอบรู้

256

นำยสมควร โรจน์เจริญทรัพย์

257

นำงนิยม ปัตยุรักษ์

258

นำยมำนะ ศรีสำรำญ

259

นำงสุภำ สว่ำงวงศ์

260

นำงเตรียม จอมหงษ์

261

นำงจำลอง ใจดี

262

นำยเสริมศักดิ์ จอมหงษ์

263

นำยดำรงค์ ใจดี

264

นำยดำรงค์ศักดิ์ จินต์สวัสดิ์

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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265

นำยโสรส กล่ำแสง

266

นำยธวัชชัย ไทยประเสริฐ

267

นำงสมโภชน์ ฤทธิรงค์

268

นำยธีระพงค์ ฤทธิรงค์

269

นำงสุดสวำท ไทยประเสริฐ

270

นำยแทน คงกระพันธ์

271

ปณสิทธิ์ ฤทธิรงค์

272

น.ส.วิยะดำ คงกระพันธ์

273

นำยชำเลิศ สถิตบุญเลิศ

274

นำยประกิจ ขุมเพ็ชร

275

นำยนพดล ม่วงสวย

276

นำงมำลัย ม่วงสวย

277

น.ส.จันทร์เกษม คงมีลำภ

278

นำงเยำวลักษณ์ ปุจ้อย

279

นำยวัชรินทร์ เพ็ชร์มณี

280

น.ส.มุกดำ เพ็ชร์มณี

281

นำยสพโชค ช่วยพัฒนำ

282

นำยเฉลิม พันธ์มอญ

283

นำงนิดำ คนึงคิด

284

ไพเรำะ บุญกอง

285

นำยฉลวย คนึงคิด

286

นำยมนูญ ศรีวำณิชย์พุฒิ

287

นำงบุญล้น ผำวัน

288

น.ส.บุญตำ ยิ้มน้อย

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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289

นำงวิไลวรรณ แสงเรณู

290

น.ส.แตงอ่อน มูลจิตต์

291

นำยไพฑูรย์ ภัทรนรำกุล

292

น.ส.ยุพิน สีเหลือง

293

นำงสุนทร คงคอน

294

นำยมล นิลมณี

295

นำยกฤตกรพรรณ พรรณำนิคม

296

นำงลำดวน ปำมำ

297

นำงรัตนำ ปัญจกุล

298

นำยประภำส ยุหัง

299

นำงวนิดำ มุนินทรกร

300

นำงประทิน ดีไสว

301

นำยเขมินท์ จันทร์สิริทรัพย์

302

นำงรำภำ เมฆขยำย

303

นำงรัตนำ เอี่ยมอุดม

304

นำงสะอำด วิมลเจริญสุข

305

นำยอนุศำสน์ เอี่ยมอำนนท์

306

น.ส.ประยงค์ รุ่งเรือง

307

นำยมนชัย ประกอบชำติ

308

น.ส.องุ่น พวงผกำ

309

นำยดิษฐ์ ดิษฐปำน

310

นำงเกษร ศิลปี

311

นำงชูศรี คนึงคิด

312

นำยสมชำย โปแก้ว

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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313

นำงบุญชอบ สุขประเสริฐ

314

นำงเพียงแข ส่งแสง

315

นำงยินดี เกตุแสง

316

นำงละม้อย ศรีภูมิพรรณ

317

นำยสุรศักดิ์ พงศ์อมร

318

นำงทองหล่อ พงศ์อมร

319

นำยสมนึก ศรีเที่ยงตรง

320

นำงจินตนำ เอี่ยมอำนนท์

321

นำยชูชำติ วงค์ทวี

322

นำยประจวบ สวนจันทร์

323

น.ส.บุญช่วย คงกระพันธ์

324

นำงสมคิด สืบสมบัติ

325

นำงประสงค์ บุญกอง

326

นำงกัณณิกำ สมบูรณ์ยิ่ง

327

น.ส.สำเนียง ประเสริฐศรี

328

นำยเสน่ห์ พงษ์เสือ

329

นำงนิภำ บุญธรรม

330

นำงสำเภำ บุญแท้

331

นำยสมัคร บุญแท้

332

นำงรัตนำ กองทอง

333

นำยปรีชำ สุทธิปรัชญำ

334

นำงสำรวล คุ้มรอบ

335

นำยระเบียบ สุดเสนำะ

336

นำงก้ำน สุดเสนำะ

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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337

น.ส.สำยใจ เถื่อนพงษ์

338

นำยสุชำติ สุดเสนำะ

339

นำยวีระ มำตย์นอก

340

นำงเที่ยง มำตย์นอก

341

นำยบุญล้น ถ้วยทองคำ

342

นำงวิเชียร ถ้วยทองคำ

343

นำงลัดดำ สุทธิเมธำนันท์

344

นำยยงยุทธ นิธิทรัพย์

345

นำงสุนีย์ นิธิทรัพย์

346

นำงชนัดดำ วิลำวัลย์

347

นำยธรรมสถิตย์ หลวงสิทธิ์

348

นำยปรีชำ เย็นทรวง

349

นำยพิมล บัวงำม

350

นำยประยูร ทะนำรมย์

351

นำง ชูศรี ทะนำรมย์

352

น.ส.บุญเปรื่อง พงษ์อนันต์

353

นำงบุญช่วย คงคำหลวง

354

นำงวิลัย ทิพย์เนตร

355

นำยสุเวทย์ ทิพย์เนตร

356

นำงบุญร่วม ตะบุตร

357

นำยอดิศร สีสะอำด

358

นำงผิ่น เยี่ยมเพื่อน

359

นำยสุวัฒน์ เยี่ยมเพื่อน

360

พล.ต.วีระ จำเริญรัตนะ
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361

นำยชัยวุฒิ แจ่มจันทร์

362

น.ส.ธนันธร แพเจริญ

363

นำยเอกณัฐ แจ่มจันทร์

364

นำงยรรยงค์ สุนทร

365

นำยธวัช ปรำณพำนิชกิจ

366

นำงณัฐจิตรำ สุขใส

367

นำยอุดมเดช หนูสวี

368

นำงระเบียบ อำจไธสง

369

นำยปรีชำ ดำเนินสดวก

370

น.ส.นกเล็ก พูลทวี

371

นำยพนม พันธ์จันทร์

372

นำยวีระพล ชินวัตร

373

นำงสว่ำงจิตต์ กิจชระโยธิน

374

นำยบัญญัติ สนธิ

375

นำงสำเนียง สนธิ

376

นำงพับ ชูแย้ม

377

นำงวิภำ จันทรำสำ

378

นำยอุดร พิมพำ

379

นำยพงศกร ทำนำค

380

นำยฐปนนท์ พรสิริโชติรัตน์

381

นำงวัลลดำ พูลทวี

382

นำยไพโรจน์ หอมจันทร์

383

นำยประเสริฐ ยำฉ่ำ

384

นำยอำพร อรัญรักษ์

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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385

นำงประทิน เพ็ชรสุข

386

นำงชูชีพ ยังมีมำ

387

นำยสมใจ เอมกระมล

388

นำงคำนึง กลิ่นหอม

389

นำยฉอ้อน ยังมีมำ

390

นำยมำนะ น้อยผล

391

นำงบุญสม ยังมีมำ

392

นำงอึ่ง พรมสี

393

นำยสำรอง สุขอิ่ม

394

นำยมณเฑียร ยอดสำลี

395

นำงสำคร สุขอิ่ม

396

นำงวิภำ สุนทรพงษ์

397

น.ส.จิรำภรณ์ ยำฉ่ำ

398

นำยทด ยำฉ่ำ

399

นำยประสิทธิ์ ยังมีมำ

400

นำงขวัญเรือน ยำฉ่ำ

401

นำงชูชีพ ชะเกตุ

402

นำงติ๋ม ยังมีมำ

403

นำยสำรำญ เล็กประดับ

404

นำงสมจิตต์ ยังมีมำ

405

นำยสมโภชน์ สุขอิ่ม

406

นำงอังศมณฑ์ เทียมเทศ

407

เสำวณีย์ ยังมีมำ

408

นำงสมใจ ยอดสำลี

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

18

ค่ำยธนะรัชต์
ลำดับคิวที่

ชื่อ-สกุล

409

นำยสุรศักดิ์ กลิ่นหอม

410

นำงชะตำ ยังมีมำ

411

นำงชูชีพ บุญรอด

412

นำงฉอ้อน อินทรพิมพ์

413

นำยเอนก บุญรอด

414

นำงอุไร เชื้อสุข

415

นำงลัดดำ ชำตะวัน

416

น.ส.บุญชุบ ดวงจันทร์

417

นำงไพเรำะ ดวงจันทร์

418

นำยเสำร์ อินทรพิมพ์

419

นำยชัยรัต ศรีวิฑูรย์

420

นำงอนัตตำ สถำปนะวรรธนะ

421

นำยสุกิจ สถำปนะวรรธนะ

422

นำงรสรินทร์ กลั่นทัศน์

423

นำงอัญชลี หนูสวี

424

นำงดวงตำ อ้นเหลือง

425

นำยฐกร อภินภำวัฒน์

426

นำงสมร จำเนียรกำล

427

นำยวิชัย จำเนียรกำล

428

นำยพิชัย เรียงสมบัติ

429

นำยธีรชัย สถำปนะวรรธนะ

430

นำงชื่นจิตร เพ็งสว่ำง

431

นำยสุธรรม ชูสุข

432

นำงดวงสมร ลิ้มบุญลือเขต

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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433

นำย เปรมศักดิ์ เหลืองเลิศกุล

434

นำงสิตำภำ กลิ่นสุธำ

435

นำงทศวรรณ พรมโสต

436

นำยพิเชฐ คำแก้ว

437

นำงสุภัชชำ ชมชื่นใจ

438

นำยเอกพล ครุฑชูชื่น

439

นำยพงษ์พันธ์ กิมติน

440

นำยกิตติพจน์ ชมชื่นใจ

441

นำยธีรชัย เขียวนำวำวงศ์ษำ

442

น.ส.สินัตตรำ ประเสริฐสม

443

นำงรัสรินทร์ แซ่ตั้ง

444

น.ส.สุรีย์ ชุมภำรี

445

นำงสุนิภำ ชื่นรุ่ง

446

นำยโรจน์ ชื่นรุ่ง

447

น.ส.สุชำดำ อุทิศผล

448

น.ส.เอื้อมพร นำรโท

449

นำยทองเพชร เหล่ำโสด

450

นำยชินศักดิ์ พกุลพงศำ

451

นำยชลอ เกียรติเกษม

452

นำยจรัญ เจียมดี

453

นำงสำวรัตนำ เกียรติเกษม

454

น.ส.จิตรตรำ ผึ่งแผน

455

นำยศักดิ์ชัย เทพำรักษ์

456

นำงสุกัญญำ กรึงไกร

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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457

นำยประสิทธิ์ สร้อยสงิม

458

นำงสำวจำรุวรรณ เอมะสุวรรณ

459

นำยพิชัย แสงชูตระกูล

460

น.ส.สมจิตต์ ยอดย้อย

461

นำงนำถฤดี คชพันธ์

462

นำยสังเวียน ชำตะวัน

463

นำงสุภำพร กิจกรรม

464

นำยภัคภูมิ นุ่นจุ้ย

465

นำยชัยวัฒน์ ช้ำงชำยวงศ์

466

นำงเอกรัตน์ ทำนำค

467

นำยศุภฤกษ์ ทำนำค

468

นำงสำวยุวดี ภำคำหำญ

469

นำงสุชำดำ สุมกระจิว

470

น.ส.สมใจ คงเหมำะ

471

น.ส.ดวงตำ อุระสิทธิ์

472

นำยนำยประมวล พิมพกันต์

473

น.ส.พรทิพย์ อยู่ทรัพย์

474

นำยเกียรติคุณ บุญสุขสถำพร

475

นำยปรีชำ เขียวอร่ำม

476

นำงสำวพงษ์ลักษณ์ ยูวะนิยม

477

นำยสุรินทร์ บัวงำม

478

นำงกำญจนำพร ศิริตื้นลี

479

นำยเพียร ศรีแตง

480

น.ส.สุรินทร์ มำนพ

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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481

นำยสี คงกะเรียน

482

นำงชวนคิด เผ่ำพันธ์

483

นำยวิสิทธิ์ ปรำณอมรกิจ

484

นำงกัณทิมำ วีรเดชะ

485

นำงบุญชุบ อัตตะคตโต

486

นำยเติมพงศ์ อัตตะคตโต

487

นำงบุญตำ พุ่มซ้อน

488

นำงพรรณี เจริญพร

489

นำงเสถียร เพ็ชรพลอย

490

นำงสุกิจ พุ่มซ้อน

491

นำงสมควร พูลสวัสดิ์

492

นำยประดิษฐ์ เคลือบอำบ

493

นำงสุทิน ผ่องศิริ

494

นำยวุฒิ รอดพ่วง

495

นำงวำสนำ พันธ์ดี

496

นำยสุรชัย พูลสวัสดิ์

497

ณัฐวัชต์ ดอกรัก

498

นำงนะฤดี ตันกำเนิด

499

นำยชำตรี จันตรี

500

นำงนันทวดี เจริญวัย

501

นำงอิ๊ด จิตรักวงศ์สกุล

502

นำงอรุณ รงค์วรำโรจน์

503

นำยกิจจำ ส่งแสง

504

น.ส.วรรณำ นรมำตย์

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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505

น.ส.ชลดำ กลองแก้ว

506

นำงประทุม อ่อนนุ่ม

507

นำยทองก้อน พูลทวี

508

นำยสุพล กลิ่นหอม

509

นำงสมหวัง พูลทวี

510

นำงประทิน มำนพ

511

นำยช่วง ยอดสำลี

512

นำยบัญญัติ คงกะเรียน

513

นำยณพพงค์ พูลสมบัติ

514

นำงสำววชิรำพรรณ คูหำเปี่ยมสุข

515

นำงสำอำงค์ คูหำเปี่ยมสุข

516

นำงจินดำ เกิดสินธุ์

517

น.ส.มนัสมนต์ ปุณณรัตนกุล

518

น.ส.สิตำนัน ปุณณรัตนกุล

519

น.ส.วิไลลักษณ์ ปุณณรัตนกุล

520

นำยขันชัย จุลเจิม

521

นำยฐิติ สุวรรณบุบผำ

522

นำยสมบัติ อึ้งรัศมี

523

นำงจันทนี สุวรรณบุบผำ

524

นำยวิโรจน์ ทับโพธิ์

525

นำงนภำพร พลหิรัญ

526

นำยจตุรวิทย์ พิพัฒน์เพิ่มพูน

527

นำงยินดี อำบสุวรรณ

528

นำงเสริญ พุ่มหอม
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529

นำงทองสี เชยหอม

530

นำงวิพร แซ่ลิ้ม

531

นำยอำทิตย์ ไชยรินทร์

532

นำงรวงทิพย์ บุญพำลี

533

นำยกฤษณะ จันทรสุทโธ

534

น.ส.พัชรธร สันทัศรูป

535

นำยกีรติ เจียวพ่วง

536

นำยพิเชษฐ์ ชำติมนตรี

537

นำงมัลลิกำ รมณียชำติ

538

สิวิภำ อะทะผะสุ

539

นำยจักรกริช ศรีงำมผ่อง

540

นำยวรัญญู ดีพันธ์

541

นำยวิฑูรย์ ทองเปลว

542

นำยพงศ์พันธ์ คำยัง

543

นำงอภิชยำ สุขชัย

544

นำยโกศล กำระเกตุ

545

นำงเพ็ญศรี กำระเกตุ

546

นำยปัญญำ บัวเหลือง

547

นำงช่ำงคิด รำมำงกูร

548

นำงอำรมย์ ลิ้มเกียรติเชิดชู

549

นำยศิธำ อุตธรรมชัย

550

นำงสำวเสำวนิต ปรำบนคร

551

นำยเอกพล ปรำบนคร

552

น.ส.จุฑำมำศ รุ่งเลิศชัยกุล
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553

นำยสรศักดิ์ ลิ้มเกียรติเชิดชู

554

นำงเตือนใจ วีระสะวิวัฒน์

555

นำงฐิติวดี บุษปภำชน์

556

นำยสมบัติ ไทรชมภู

557

นำงสมัย ลัดลอย

558

นำย วันเพ็ญ อ้นไพรวัลย์

559

นำยโกสินทร์ สุนทรโสภำ

560

นำยสุธีร์ สังขดิถี

561

นำงพรพิมล แก้วแกมทอง

562

นำงสุวัชรำ กุยเพชร

563

นำงพรหม โรยแสง

564

นำงสมจิตร นันวณิชย์

565

นำงนำงดำริยำ เรืองสุวรรณ

566

นำยไพฑูรย์ ทองคล้ำย

567

นำงกำเหนิด ทองคล้ำย

568

นำงอัญมณี ทับย้อย

569

นำงสีทอง อิ่มทั่ว

570

นำยยงยุทธ กลิ่นหอม

571

นำงน้อย พูลทวี

572

นำงแจ๋ว พันธ์บัว

573

นำยยงยุทธ ชะเกตุ

574

นำยสมหมำย พลอยม่วง

575

นำงเมตตำ แนวเถื่อน

576

นำงอำรมณ์ ยอดสำลี
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577

นำงสุภำพร พูลทวี

578

นำยสมบัติ ลิมปจีระวงษ์

579

นำยประสำร รวยดี

580

นำงนำฎนภำงค์ รวยดี

581

นำงทัศนีย์ พงษ์พิชญำธร

582

นำยเสงี่ยม ตั้งเทียมยำ

583

นำยวิชัย บัวชู

584

นำยประภำส ประจวบมีชัย

585

นำยสำรำญ รุ่งเรือง

586

นำงลมโชย ปรำณอำรีย์

587

นำยสมบัติ ปรำณอำรีย์

588

นำยนิมิตศักดิ์ ทองเหลือ

589

นำงวิรำศิณี สุขประเสริฐ

590

นำงนงเยำว์ เครื่องทิพย์

591

นำยเทียนชัย ประทยศ

592

นำงกันยำ ประทยศ

593

นำยกำฬวรรณดิตถ์ รุจิเทศ

594

นำงอนงค์ ช่วยเชื้อสำย

595

นำงสำวประณอ พุ่มศิริ

596

นำยกอบศักดิ์ ชมวัน

597

นำงอุษำ มณีพรหม

598

นำงยุพิน ยิ้มเยำะ

599

นำงนวลพรรณ สถำปนะวรรธนะ

600

นำงกชพร สุทธิกลับ
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601

นำยวิรัตน์ ยอแซฟ

602

นำยอุดมศักดิ์ เอสตี

603

มำนพ พลหิรัญ

604

นำยพงศ์ธวัช ศรีจำนอง

605

นำงพรธิตำ จันทร์แจ้ง

606

นำงชะนี ทองคำ

607

นำยพยงค์ เกตุสุวรรณ์

608

นำยฉลวย เทศกูล

609

น.ส.อำทิตยำ นวมสันเทียะ

610

นำยกิตติ เพชรสุนทรสกุล

611

นำยสำริศำ กฤษณสุวรรณ

612

น.ส.ธนพร ฐิติสวัสดิ์

613

นำงวรำพร ตรำกิจธรกุล

614

นำงแสง บุญชัย

615

นำยอยู่ บุญชัย

616

นำยสุวรรณ เจริญสุขโข

617

นำงมำลัย สนธิศรี

618

นำงดอกไม้ เตี้ยทอง

619

นำงเสรีย์ เหมือนแก้ว

620

นำยชูชัย นิลสม

621

ปรำณี บุตรนุช

622

นำงพรรณชลี มีแสง

623

นำยรวย มีแสง

624

นำยจตุพร วัฒนสุข
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625

น.ส.สอำด แย้มอยู่วงค์

626

นำงบุบผำ กลสูงเนิน

627

น.ส.ทัศน์วรรณ ปัญญำอินทร์

628

น.ส.วัสสิกำ มั่นคง

629

นำงกนกกร กลิ่นกลั่น

630

นำยสงครำม พุ่มศิริ

631

นำงบุษกร บุษบำ

632

นำงริญฤดี พลเทพ

633

น.ส.ชนนิตย์ วัฒนำดิลกกุล

634

นำยพชระ ตรียำรักษ์

635

นำยอังกูร ชำติพำณิชย์

636

นำงสำวกัญยำ นิลมณี

637

น.ส.กวิสรำ รุ่งทวีหิรัญ

638

นำยสมิทธิ์ ชำติพำณิชย์

639

น.ส.ธัญยธรณ์ บุญญวรรณรัศมิ์

640

นำยสุรชัย ประภำสอน

641

นำยศักดิ์ดำ ปรำณอุดมรัตน์

642

นำงชลธิชำ คำแน่น

643

นำยอดิชำติ อำบสุวรรณ

644

นำยวรวิทย์ ผ่องธัญญำ

645

นำงกิ่งพร บวรรัตนปรำณ

646

นำยกิตติธัช เกียรติโอภำส

647

นำงอุทุมพร อัมภำ

648

นำงลำวัล เหล่ำเกษม
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649

นำยสมบูรณ์ เหล่ำเกษม

650

น.ส.ดำริกำ อ่วมสำอำงค์

651

นำยทวีศักดิ์ จูไทย

652

นำยธำนี วรพจน์

653

นำยดำรงค์ บุญช่วย

654

นำยหย่วน บัวเหลือง

655

นำงละออ บัวเหลือง

656

นำยสมบัติ แนบนวล

657

นำยมั่นคง ยศประกอบ

658

นำงลั้ง ยศประกอบ

659

นำงประนอม ได้รูป

660

นำงองุ่น ภู่ทอง

661

นำยสมควร จุลเจิม

662

นำยสุรีย์ ภู่ทอง

663

อุทัย อ้นเหลือง

664

นำงเนี้ยม จุลเจิม

665

นำงลออ แผนสนิท

666

นำงสำวสร้อยฟ้ำ สิทธิวงศ์

667

นำยอดุลย์ ปำนสกุล

668

นำงปรำณี ผลำบุตร

669

นำยธนสิทธิ์ ทองจันทร์

670

นำยพละศักดิ์ คำพุฒ

671

นำยวัชรพงษ์ มูสิกำ

672

นำยคมกฤช คุ้มรอบ
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673

พิมพ์ชนก เขียวนำวำวงศ์ษำ

674

นำยวีระศักดิ์ ช่วยพิทักษ์

675

น.ส.ภำวิมล ทรัพย์มำ

676

นำยสมภพ เครือเหรียญไทย

677

นำยธัญ นำคแสง

678

นำยเอกรินทร์ บุญยรัตกลิน

679

น.ส.สุรำงค์รัตน์ ทำงทอง

680

นำยอำคม เพียงนั้น

681

นำงพัชรี อยู่ทรัพย์

682

นำยใจเพชร เอี่ยมละออ

683

นำงจำนรรพร สุทิน

684

นำยสิทธิพร สุทิน

685

นำยคม มั่นคง

686

อำรมย์ โปแก้ว

687

นำยเกียรติศักดิ์ ทิพย์สังข์วงษ์

688

นำยสุดำ สุขขุม

689

นำยอริน ติดต่อ

690

นำยจำนงค์ อำนวยชัย

691

นำงผิน พิมพ์สะอำด

692

นำยพิชัย แซ่โฟ้ง

693

นำงมธุรส หินลำศ

694

น.ส.พัชณีย์ บัวทอง

695

นำยสมศักดิ์ นนทะภำ

696

นำยประชุม เข็มทอง
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697

น.ส.เบญจวรรณ เอื้อถำวรกุล

698

นำยทรงพล คล้ำยเพชร

699

นำยสุวัน เชื้อสนิท

700

น.ส.วรวีร์ ไข่แก้ว

701

นำงสมบัติ คำยัง

702

นำยสุรวัฒน์ ผ่องธัญญำ

703

นำงอัฉริยำ บุญประดิษฐ

704

นำยอนุรักษ์ บุญประดิษฐ

705

นำยสุนทร วิเศษวุฒิ

706

นำยอิสระ สืบสมำน

707

น.ส.ลัดดำ เข็มทอง

708

น.ส.ทัศสะณี นำคสุวรรณ

709

นำยประจักษ์ กงเกียน

710

นำยอุทัย อรุณโน

711

นำยบรรจบ สินสอน

712

น.ส.นิตยำ กิจกำร

713

นำงสังวำลย์ สินสอน

714

น.ส.ฮันนำห์ เมเยอร์ไกวัด

715

นำยจุ่น หอมคง

716

นำยสำยัณห์ สุนันวงค์

717

นำงสุทิน แดงระดับ

718

นำยวินัย ได้รูป

719

น.ส.วรรณฤดี นิลำนุช

720

นำยสมรักษ์ รูปโฉม
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721

นำงสอิ้ง แย้มอยู่วงษ์

722

นำงสุทิน อินทพันธัง

723

นำงพิรุณ คนึงคิด

724

นำงอมรรัตน์ พิรุณโปรย

725

นำยไชยชนะ สุทธิวรชัย

726

นำงวรีภรณ์ สีหะอำไพ

727

นำยพงศธร พึ่งหอย

728

น.ส.ธมลวรรณ โฉมงำม

729

น.ส.สิรินภำ รุ่งวลีรัตน์

730

น.ส.วีรญำ พะธะนะ

731

น.ส.ภคมน โยธยำนนฐ

732

นำยมะอำรีดี เจ๊ะเล๊ำะ

733

นำงสำววิมลณัฐ พลำยโถ

734

นำยภัทรดิฐ สิงห์สุริยะ

735

น.ส.ทิภำกรณ์ จันทรัตน์

736

นำยจิณพรต ศิริธรรม

737

นำยไพรัช ลิมปติยำกร

738

นำยสมคิด พิมพำ

739

นำยอรุณ บุญฉิม

740

นำยทวีศักดิ์ รักษำสัตย์

741

นำงสวิง คำภำ

742

นำยเฉลียว ปรำงค์ศรี

743

นำยไพบูลย์ ไวควำมดี

744

นำยมนู แย้มอยู่วงษ์
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ค่ำยธนะรัชต์
ลำดับคิวที่

ชื่อ-สกุล

745

นำงจำเนียร ต้นโต

746

นำยประพันธ์ ยุหัง

747

นำงสมมำตร ประกอบชำติ

748

นำยประยุทธ์ เหล่ำเกษม

749

น.ส.วำสนำ ขำวงษ์

750

นำยฤำชำ สุขสงฆ์

751

นำยบัญญัติ วัฒนำ

752

นำงชุตำภำ วัฒนำ

753

นำงณภำภรณ์ แต้โอสถ

754

นำงไพเรำะ ป้อมใหญ่

755

น.ส.กชรัตน์ ศรีวำสโนดม

756

นำงเนตรนภำ อยู่บรรยงค์

757

นำยสนิท ป้อมใหญ่

758

นำยวัชรินทร์ เกตุสุข

759

นำยเฉลิม ต้นโต

760

นำงปรำรมภ์ รอดฉัยยำ

761

น.ส.อุไร แสงจันทร์

762

นำงประเสริฐ ต้นโต

763

นำยรณภพ วิเชียรวรรณ

764

สุณีย์ แจ่มแจ้ง

765

นำงรุ่งทิพย์ วิเชียรวรรณ

766

นำยรัชพล วิเชียรวรรณ

767

นำงปรำณี เอี่ยมสอำด

768

นำยจตุพงศ์ไชย อัครสมสกุล
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