
ล ำดับ น ำหน้ำ ช่ือ สกุล เลขท่ีใบประกอบ หน่วยงำน หมำยเหตุ

1 น.ส. กมลทิพย์ หลีเจริญ

2 น.ส. กรรณิการ์ ร่มทับทิม

3 น.ส. กอบกาญจน์ รัตนตรัง 4711183818 รพ.เขาชัยสน

4 นาง กัญญา ทิพย์สังข์

5 น.ส. กาญจนา คงชนะ 5211213729 เฮลท์แคร์ คลินิกเวชกรรม

6 นาง กาญจนา ขนาดผล 4511038977 รพ.ทับปุด

7 นาง เกวรินทร์ สุนทรกิจ 4711178876 รพ.กงหรา

8 นาง เกศมณี สิทธิศิลป์ 4711181248 รพ.ทับปุด

9 น.ส. เกศศิรินทร์ อินนุรักษ์ 5311220846 รพ.สต.บ้านควนอินนอโม

10 เรือเอก เกษม บุตรดี 5321061803 รพ.ฐานทัพเรือสงขลา

11 น.ส. ขนิษฐา อินธิแสง 5911264608 คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ

12 นาง คมคาย นาคทุ่งเตา 5511160135 รพ.สต.ควนสุบรรณ

2 นาง คัมภีรา จูห้อง เทศบาลเมืองบ้านพรุ กลุ่มโควต้ำ

13 นาง จงดี ม่ิงมาก 4911083539 รพ.สะเดา

14 นาง จรรยา เพ็ชรแก้วทอง 4611062802 รพ.สต.นาประดู่

15 นาง จรีรัตน์ กังพานิช 4611062809 สถานีอนามัยเขารูปช้าง สาขา 2

16 นาย จรุงพัฒน์ หอวิชยกุล รพ.สต.ละมอ

17 นาง จันทร์ทิพย์ กิจเวช

18 นาง จันทรา ทองอยู่คง 44159 รพ.ปากพะยูน

19 น.ส. จารุพรรณ พูลเพ่ิม 4611104720 รพ.ปิยะรักษ์

20 น.ส. จารุมน ผลงาม ว.59688 เฮลท์แคร์ คลินิกเวชกรรม

21 นาง จิตติมา ขวัญแก้ว 5411089976 รพ.สต.พังลา

กรุณำตรวจสอบ ล ำดับ หน้ำช่ือก่อนลงทะเบียน

เรียงตำมตัวอักษร (ช่ือ) ก-ฮ



ล ำดับ น ำหน้ำ ช่ือ สกุล เลขท่ีใบประกอบ หน่วยงำน หมำยเหตุ

กรุณำตรวจสอบ ล ำดับ หน้ำช่ือก่อนลงทะเบียน

เรียงตำมตัวอักษร (ช่ือ) ก-ฮ

22 นาง จิตรลดา พิริยศาสน์ 5611055447 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.

23 น.ส. จิรพรรณ ผิวนวล 5511233139 รพ.สต.บางแก้วนอก

24 นาง จิรลักษณ์ พรหมมณี 4411159204 รพ.ทุ่งสง

25 น.ส. จิราพร จันทสุวรรณ 4611096971 รพ.พรพรหม

26 นาง จุฑามาศ พ่วงพี 4611056967 รพ.หาดใหญ่

27 นาง จุฑามาส ประจันพล 6011155504 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

28 นาง จุฑารัตน์ สว่างศรี 4511027437 รพ.สต.เขารูปช้าง

29 นาง จุฬารัตน์ บุณยะทวี 4611104047 สนง.สาธารณสุขอ าเภอเมืองกระบ่ี

30 นาง เจริญศรี เมืองแก้ว 5011184241 รพ.สต.คลองยางแดง

31 น.ส. ฉลวย ซีญาดา 4511080595 รพ.ปากพะยูน

32 นาย ฉัตรชัย จินวรรณ 5611246461 รพ.สต.บ้านหลักช้าง

33 น.ส. ฉัตร์นภา นาคน้อย 4512086880 รพ.สะเดา

34 นาง ฉันทนา นวลละออง 4511018643 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้าง

35 นาง เฉลิมศรี อินทร์สุวรรณ 4711065503 รพ.สต.บุดี

36 น.ส. ชญาน์นันท์ แก้วสังข์ไชย 4611097029 รพ.สต.คลองแห

37 นาย ชญาศักด์ิ แซ่คู 5411225078 รพ.เทพา

38 นาง ชฎาพร พิทักษ์วโรดม 4511066900 รพ.สต.เกาะแต้ว

39 นาง ชลธิสา พรหมมา 4711187193 รพ.สต.เขาปู่

40 น.ส. ชวนพิศ กล่ินจ๋ิว 5311220740 รพ.ปากพะยูน

41 นาง ชะอ้น ส่งแก้ว สสจ.พัทลุง

42 นาย ชัยณรงค์ ภูริวัฒนกุล 5311157652 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลบ้านพรุ

43 นพ. ชัยสิทธ์ิ ใจตรง ว.30289 รพ.ลาดยาว



ล ำดับ น ำหน้ำ ช่ือ สกุล เลขท่ีใบประกอบ หน่วยงำน หมำยเหตุ

กรุณำตรวจสอบ ล ำดับ หน้ำช่ือก่อนลงทะเบียน

เรียงตำมตัวอักษร (ช่ือ) ก-ฮ

44 น.ส. ชุติมา รอดเนียม ม.วลัยลักษณ์

45 น.ส. โชติกา สุขสวัสด์ิ 4811192086 รพ.ตะโหมด

46 น.ส. ซัซวานี เจะอุมา 5511232235 รพ.สต.บ้านแหลมหาด

47 น.ส. ซูซัมซานา เบ็ญจ์วรรณมาศ 4611095770

48 พญ. ฐาดินี วงษ์ไพศาล ว.23474 รพ.นาหม่อม

49 นาง ฐิตาภา โนภาส 5711073684 รพ.สต.กระแสสินธ์ุ

50 พญ. ณัฐกานต์ แรงกล้า ว.53810

51 นาง ดรุณี วิเชียร 4311153682 เทศบาลต าบลพะตง

52 นาง ดวงเดือน จันทกูล 4611083096 รพ.สต.ควนกาหลง

53 น.ส. เตือนใจ เจียรบุตร 5011056355 รพ.สต.บ้านสวนเรียน

54 พญ. ทรวงสมร ศรีเพชร ว.57184 รพ.ห้วยยอด

55 นาง ทิพย์พิมล มะโนสงค์ 4511173321 รพ.ป่าพะยอม

56 นาง ทิพวรรณ นวลนิรันดร์ 4511011841 รพ.สต.บ้านไพ

57 นาง ทิวาพร ศิลปเจริญ 4511062275 รพ.ศรีนครินทร์

58 นาง ธนวรรณ สงประเสริฐ 4611095620 ม.วลัยลักษณ์

59 นาง ธนิดา โอฬาริกชาติ 4611106803 รร.รายาวดี กระบ่ี

60 พญ. ธนิสา สาโรจน์ ว.51693 รพ.สทิงพระ

61 พญ. ธัญชนก บุญรัตน์ ว.25137 รพ.หาดใหญ่

62 นาง ธัญทิพา มูสิกะปาละ 5111077151 รพ.สต.บ้านท่ามะเด่ือ

63 น.ส. ธัญรัตน์ ถาวรวัชรกุล 5811259379 รพ.กาญจนดิษฐ์

64 นาง ธัญลักษณ์ คงแก้ว 4411164787 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา

65 นาง ธัตติมา จิตรเนียม อ.1/25735 รพ.สต.บ้านศาลามะปราง



ล ำดับ น ำหน้ำ ช่ือ สกุล เลขท่ีใบประกอบ หน่วยงำน หมำยเหตุ

กรุณำตรวจสอบ ล ำดับ หน้ำช่ือก่อนลงทะเบียน

เรียงตำมตัวอักษร (ช่ือ) ก-ฮ

66 นาง นงนุช นาจันทร์ 4511072102 รพ.ศรีบรรพต

67 นาง นงนุช เจริญเกตุ

68 นาง นงเยาว์ จงวัฒนไพบูลย์ 4511038925 รพ.หาดใหญ่

69 นาง นนทยา ต้ังภูริ 4711084994 รพ.สะบ้าย้อย

70 น.ส. นราทิพย์ ปลอดทอง 4811051599 สถานีอนามัยเขารูปช้าง สาขา 2

71 นาง นฤภัค อชิรปัญญากร 4411163362 คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ

72 นาง นฤมล โกมาด 4811075683 รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา

73 นาง นลินรัตน์ เพิงมาก 5011042534 สนง.สาธารณสุขอ าเภอเมืองกระบ่ี

74 นาง น้อมฤทัย ยังรอด 5411108641 รพ.สต.บ้านท่าไทร

75 น.ส. นันทพร กล่ินจันทร์ 4511102366 ม.วลัยลักษณ์

76 น.ส. นัยนา จันทร์ชู 4711183903 รพ.สต.บ้านลอน

77 นาง นัสรียา สะอุ 4811063301 รพ.สต.มะนังยัง

78 น.ส. นารีรัตน์ ชูโชติ 5211106480 ส านักงาน สสอ.กระแสสินธ์ุ

79 นาง น้ าฝน คงอ่อน

80 น.ส. น้ าอ้อย เตะเหมทอง 5411230989 รพ.บันนังสตา

81 นาง นิจฐิมา เบ็ญนา 5311220852 รพ.สต.บาโลย

82 นาง นิตยา ช้ันประเสริฐ 5011068319 รพ.สต.หนองหงส์

83 น.ส. นิลวรรณ หมัดสะแหละ 5011188785 รพ.สต.บ่อเจ็ดลูก

84 น.ส. นิสากร สุนทรนนท์ 4511073901 รพ.หาดใหญ่

85 น.ส. นุชนาฏ หยาหลี 4911107330 รพ.สต.บ้านควนบ่อทอง

86 นาง นุชนาด แซ่คู 5411066916 รพ.เทพา

87 น.ส. นูรไอนี ดือเระ 5711251974 เทศบาลเมืองเบตง



ล ำดับ น ำหน้ำ ช่ือ สกุล เลขท่ีใบประกอบ หน่วยงำน หมำยเหตุ

กรุณำตรวจสอบ ล ำดับ หน้ำช่ือก่อนลงทะเบียน

เรียงตำมตัวอักษร (ช่ือ) ก-ฮ

88 นาง นูรุลฮูดา ยูโซะ 5011102680 สถานีอนามัยเขารูปช้าง สาขา 2

89 น.ส. เนาวรัตน์ ปะกียา 4611042514 รพ.รามัน

90 นาง บุญธรรม สิทธิอ านวย 5411059172 รพ.สต.บ้านโคกคราม

91 น.ส. เบ็ญจมาภรณ์ ศรีเมือง 5611245132 เทศบาลเมืองเบตง

92 นพ. ปฐมพงศ์ ย่าพรหม ว.32427 รพ.วารินช าราบ

4 นางสาว ประกามาส ชัยชลีนาวงศ์  5911272305 ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านปลักธง กลุ่มโควต้ำ

93 นาง ประภาวดี จุนทการ รพ.สต.ชิงโค

94 น.ส. ปราณี อินทร์ศรี 4611080607 รพ.ปากพะยูน

95 นาง ปริญญาภรณ์ ปานมณี 4411166275 รพ.หาดใหญ่

96 นาง ปริศนา ส้มเกตุ 4511174466 รพ.สต.บ้านหน้าเหมน

97 นาง ปรีณาพรรณ ปิยะเดช 4311153633 รพ.สต.บ้านเกาะเค่ียม

98 นาง ปวลี คงประดิษฐ์ 4511076914 รพ.สงขลา

99 นาง ปัญจพัฒน์ จันชู 4611103750 เทศบาลต าบลพิปูน

100 น.ส. ปัทมาวรรณ นุ่นช่ืน 5311219084 รพ.บ้านตาขุน

101 นาง ปานจิต หอยแก้ว 5311220854 รพ.สต.บ้านไร่เหนือ

102 พญ. ปิติยุวดี วิริยะวัชรากร ว.29416 พัทลุงอินเตอร์การแพทย์

103 นาง ปิยมาศ ทองทวี 4611094943 รพ.ป่าพะยอม

104 นาง ปิยาภรณ์ ห่อบุตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี

105 นาง ผณิตา เมธีกุล 82136 รพ.สต.บ้านควนเล้าเป็ด

106 นาง ผาณิต หมานมานะ 4711198532 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้าง

107 นาง ผุสดี หมัดอาด า ส านักงานเทศบาลต าบลปริก

108 น.ส. ผุสรัสวดี ศิริหิงค์ 4311153058 รพ.สต.บ้านผัง34



ล ำดับ น ำหน้ำ ช่ือ สกุล เลขท่ีใบประกอบ หน่วยงำน หมำยเหตุ

กรุณำตรวจสอบ ล ำดับ หน้ำช่ือก่อนลงทะเบียน

เรียงตำมตัวอักษร (ช่ือ) ก-ฮ

109 น.ส. พนา คุ่มเค่ียม 46970 รพ.สต.บ้านควนเล้าเป็ด

110 นาง พยอม ปานเพชร รพ.ตะโหมด

111 นาง พรพิมล ธนศิณวรา 4611103765 รพ.ทุ่งสง

112 น.ส. พรพิมล อินทรเหมือน 5611246402 รพ.ตรัง

113 น.ส. พรรณธร วงศ์วิวัฒน์ 4511078787 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

114 น.ส. พรรณภรณ์ อินทร์สุวรรณ์ 5611242064 รพ.ระนอง

115 นาง พลาพร จะรา 4611089966 รพ.สต.ท่าโต้

116 น.ส. พวงเพชร จูงพงษ์ไพศาล 5211213858 รพ.สต.บ้านจันดี

117 นาง พัชณี สะแม 4711069942 รพ.ทุ่งยางแดง

118 นาง พัชราภรณ์ เบ็ญจวรรณ 5511233170 รพ.สต.ละอุ่นเหนือ

119 นาง พัชราภรณ์ มีเสน 4511048613 รพ.บางแก้ว

120 นาง พัชรินทร์ เรณูพันธ์ุ 4911078959 รพ.สต.บ้านนาป๋อง

121 นาง พัชรี จันทร์ชู 5011070627 รพ.พัทลุง

122 นาง พัสตราภรณ์ แท่นแก้ว 5011023486 รพ.สต.ท่าไทร

123 น.ส. พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ 5411224807 ม.วลัยลักษณ์

124 นาง พิญทิพย์ เก้ือพันธ์ 32487 รพ.สต.บ้านเกาะเรียน

125 น.ส. พิมพ์ใจ รัตนะ 4511067460 ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

126 นาง เพ็ญนิภา คงเดช 4511068067 ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์

127 ผศ.ดร. เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 4511098978 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.

128 นาง แพรวพรรณ ทิพย์มณี 4511173330 รพ.ปากพะยูน

129 นพ. ภวินทร์ ธนัตถ์เจริญกุล ว.57316 รพ.ตรัง

130 น.ส. ภัครัชตวรรณ รอดผล 4511099324 รพ.สต.กระแสสินธ์ุ



ล ำดับ น ำหน้ำ ช่ือ สกุล เลขท่ีใบประกอบ หน่วยงำน หมำยเหตุ

กรุณำตรวจสอบ ล ำดับ หน้ำช่ือก่อนลงทะเบียน

เรียงตำมตัวอักษร (ช่ือ) ก-ฮ

131 นาย ภัชชยาภา วิปุลากร

132 นาง ภัทรพร กิจเรณู 4611106718 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.

133 นาง ภัทรพร รัตนซ้อน 4511084459 รพ.ทุ่งยางแดง

134 นาง มณฑา แสงเก้ือหนุน 4511080174 รพ.ปากพะยูน

135 น.ส. มยุรี รักษ์พันธ์ 4711066489 รพ.ป่าพะยอม

136 น.ส. มยุรี ปานถาวร 5011104181 รพ.สต.วังปริง

137 นาง มลฤดี จงหวัง

138 นาง มะลิแก้ว ตันติมงคลสกุล 5511236757 รพ.สต.นาประดู่

139 น.ส. มารศรี นิลสะอาด 4511091914

140 นาง มาเรียม ลาเต๊ะ 4311156230 รพ.สต.ตะโละกาโปร์

141 นาย มูฮัมหมัดไซด์ ซาและ 4511169925 รพ.ย่ีงอเฉลิมพระเกียรติฯ

142 น.ส. ยามีละห์ ประดู่ 5411228494 รพ.สต.บ้านท านบ

143 น.ส. ยาสมีน หอแว 5311219773 คลินิกชุมชนอบอุ่นหมอเกรียงศักด์ิ

144 นาง เย็นฤดี ฉลาด

145 นาง เยาวนันท์ วงศ์มะยุรา 5411224932 รพ.ห้วยยอด

146 นาง รจรีย์ คล้ายฉิม 4911194516 รพ.สต.บ้านทุ่งยามู

147 นาง รวิสรา แก้วกระเศรษฐ์ 46110771127 รพ.สงขลา

148 นาง รสิตา เส้งนวลน่ิม 4711177513 รพ.บางแก้ว

149 น.ส. รอฮานา โต๊ะแอะ 5411221827 รพ.สุไหงปาดี

150 นาง ระเบียบ ชอบเอียด 4811087675 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส

151 น.ส. รัชดาภรณ์ บัวแก้ว รพ.สต.บ้านบ่อทราย

152 นาง รัตติยา ลายรักษ์ 4611094425 รพ.สต.วัดขนุน



ล ำดับ น ำหน้ำ ช่ือ สกุล เลขท่ีใบประกอบ หน่วยงำน หมำยเหตุ

กรุณำตรวจสอบ ล ำดับ หน้ำช่ือก่อนลงทะเบียน

เรียงตำมตัวอักษร (ช่ือ) ก-ฮ

153 นาง รัตติยาพร มากชิต 4511059455 รพ.ศรีบรรพต

154 นาง รัตน์ชนก ไตรวรรณ์ 4911104596 รพ.สต.คองหส์

155 น.ส. ร าพรรณ์ จันทรมณี 4511067233 รพ.หาดใหญ่

156 นาง รุ่งรัตน์ มหาไทย 5311099049 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลาสา

157 นาง รุจิรา ก้องเกียรติชัย 4611042181 รพ.สต.ลิดล

158 น.ส. ลลิตา บัวเหน่ียว 5211208689 รพ.ตะโหมด

159 นาง ละออง คงแก้ว 4611100073 รพ.สต.บ้นล ากะ

160 นาง ละออง หอมหวน 5011075558 รพ.สต.หนองหงส์

161 นาง ลักษิกา คุ้มครอง 4511039553 รพ.สต.บ้านเกาะเค่ียม

162 น.ส. ลัดดา โต๊ะบก 4811058999 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

163 น.ส. วณะรัตน์ เกษตรสุนทร 5011107171 รพ.สต.โหละยาว

164 น.ส. วรนุช นิเต็ม 5411230871 รพ.สต.น้ าน้อย

165 น.ส. วรรณรักษ์ หมัดสะแหละ 4811183630 รพ.สต.แหลมสน

166 นาง วรรณะ รัตนพันธ์ 4611074301 รพ.กระแสสินธ์ุ

167 นาง วรรณา เรืองศรี 4311188749 ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ควนขนุน

168 นาง วรรณา บุญเพ็ชร์ 4511072200 รพ.สต.เขารูปช้าง

169 น.ส. วรวรรณ คล้ายนาค 4611101528 รพ.สะเดา

170 นาย วรวิทย์ แสงสว่าง 5111208359 รพ.ปากพะยูน

171 พญ. วริศรา ปิยานนท์พงศ์ ว.56029 รพ.ตรัง

172 นาง วรุณี ปกติง 4411191269 รพ.ละงู

173 นาง วัชราภรณ์ จอมชิตกล่ า 5211073417 รพ.พัทลุง

174 นาง วัชรี ชิตมณี 5111068341 รพ.ปาดังเบซาร์



ล ำดับ น ำหน้ำ ช่ือ สกุล เลขท่ีใบประกอบ หน่วยงำน หมำยเหตุ

กรุณำตรวจสอบ ล ำดับ หน้ำช่ือก่อนลงทะเบียน

เรียงตำมตัวอักษร (ช่ือ) ก-ฮ

175 น.ส. วัชรี สุขกาญจนะ 5511232433 รพ.สต.บ้านบางตาล

176 นาง วาสนา รักนุ้ย รพ.สต.ชิงโค

177 นาง วาสนา ดาหะมิ 4911069437 รพ.สต.ตาลีอายร์

178 นาง วาสนา เวชกุล 4811042814 รพ.สต.บ้านเกาะเค่ียม

179 นาง วิชชุลดา สุวรรณมัณฑ์ 5111207762 รพ.สต.อรัญควนวารี

180 นาง วิภารัตน์ เมืองแก้ว 4511091406 รพ.ป่าพะยอม

181 น.ส. วิรดา สาแม็ง 5311220865

182 พ.จ.อ. วิโรจน์ พลเหิม 4521076410 บ.กระเบ้ืองกระดาษไทย จ ากัด ทุ่งสง

183 นาง แวซาปีนะ ศิริบุญหลง 5511190512 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอยะหร่ิง

184 นาง แวนูรฮายาตี ปัตยะบุตร 4511042095 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปัตตานี

185 นาง ศศิกานต์ รัตนะโช 4511061840 รพ.บางแก้ว

186 นาง ศันศนีย์ สวนจันทร์ 4511051349 ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าเคียน

187 นาง ศิริกันยา สุทธิรุ่งเรือง

188 นาง ศิริพร ใจพินิจ

189 นาง ศิริรัตน์ ด้วงคง 4511176598 รพ.สต.บ้านนาโหนด

190 นาง ศิริสุข ชูเย็น 5411227360 รพ.สต.ควนเสม็ด

191 นาง ศุณี ไชยมล 5511076834 รพ.สต.นาตาล่าง

192 ศุภลักษณ์ บุญตามชู

193 น.ส. ศุภสิตางศ์ ศิริพัฒน์ 4511088938 รพ.ทุ่งสง

194 ร.อ. สถาพร ศรนารา 5621077092

195 นาง สนธยา ณ พัทลุง 4511048036 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปัตตานี



ล ำดับ น ำหน้ำ ช่ือ สกุล เลขท่ีใบประกอบ หน่วยงำน หมำยเหตุ

กรุณำตรวจสอบ ล ำดับ หน้ำช่ือก่อนลงทะเบียน

เรียงตำมตัวอักษร (ช่ือ) ก-ฮ

196 นาง สมพรศรี ชูโตชนะ 5011089960 รพ.สต.คลองร า

197 สมฤทัย มะนะโส 4311152693 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครตรัง

198 น.ส. สมหญิง ทองวุ่น รพ.สต.ควนสุบรรณ

199 นาย สรายุทธ จันทคุตโต 5411230776 รพ.สต.นาประดู่

200 นาง สโรชา จันทร์เพ็ชร 4911072877 รพ.สต.คูหาใต้

201 น.ส. สวนีย์ ศรีสุริยา ว.57255 รพ.กันตัง

3 นาง สวรรยา แก้วช่วย 4911189479 รพ.ระโนด กลุ่มโควต้ำ

202 น.ส. สาปีเยาะ ตีลี 4411163578 รพ.บันนังสตา

203 นาง สายใจ ศิลปพรหมมาศ รพ.สต.บ้านทุ่งเตาใหม่

204 นาง สายพิณ สิงห์โต 5111059337 รพ.สต.เกาะสะบ้า

205 น.ส. สิตา ฤทธ์ิธาธรรม 4611095793 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

206 นาง สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ 5611040708 ม.วลัยลักษณ์

207 นาง สิรานีย์ ประเสริฐยศ รพ.สต.เพ่ิมพูนทรัพย์

208 น.ส. สิริมา วังพยอม 4411163405 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง

209 นาง สิริรัตน์ พรหมสุวรรณ 4611069898 สนง.เทศบาลเมืองเบตง

210 นาง สุกัญญา ธรรมโชโต 4411163625 รพ.ธารโต

211 นาง สุกัญญา นาคพันธ์ 5411221904 รพ.สต.บ้านท่าจีน

212 น.ส. สุกัญญา รักษาค า สนง.สาธารณสุขอ าเภอเมืองกระบ่ี

213 นาง สุกัญญา ค าพรหม 5011170972 รพ.สต.บ้านควนบ่อทอง

214 นาง สุกัญญา โต๊ะอะ 4811190396 รพ.สต.เขาพระ

215 สุจิตรา ขวัญซ้าย 5011076874 ศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งส้ม



ล ำดับ น ำหน้ำ ช่ือ สกุล เลขท่ีใบประกอบ หน่วยงำน หมำยเหตุ

กรุณำตรวจสอบ ล ำดับ หน้ำช่ือก่อนลงทะเบียน

เรียงตำมตัวอักษร (ช่ือ) ก-ฮ

216 น.ส. สุจินดา กีรติชีวนันท์

217 นาง สุจิราวรรณ แต่งสวน 4511070300

218 นาง สุดารัตน์ หนูรอด 511071611 รพ.สต.บ้านโหล๊ะเร็ด

219 น.ส. สุธิรา หวันเต๊ะ 5311098889 รพ.สต.นิคม

220 น.ส. สุพพัต โอชาพันธ์ 5011084283 รพ.พัทลุง

221 นาง สุพัตรา ศรีสมโภชน์ 4911071604 รพ.สต.ตะแพน

222 น.ส. สุพิศ อร่ามเรือง 4511087626 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส

223 นาง สุภาณี สุวรรณ 4511042697

224 นาง สุภาภรณ์ ไพช านาญ 49948 รพ.สต.บ้านคลองใหญ่

225 พญ. สุภารัตน์ วัฒนา ว.38469 รพ.ตรัง

226 นาย สุรศักด์ิ จันทร์เชาวลิตร 4511033662 รพ.ควนกาหลง

227 นาง สุรีภรณ์ ชูปลอด 5211208700 รพ.สต.บ้านสวนโตนด

228 น.ส. สุรีย์ ค าประเสริฐ 511068742 รพ.สต.หน้าล้ า

229 นาง สุวรรณา รัตนพันธ์ 4611102726 รพ.ป่าพะยอม

230 นาง สุวรรณา นิลรัตน์ 4511006749 สถานีอนามัยเขารูปช้าง สาขา 2

231 นาง สุวรรณี ช านาญคราด 4411191442 รพ.ละงู

232 นาง สุวิมล ทองสอง 5211213863 รพ.สต.คอหงส์

233 น.ส. สูไนนี เจ๊ะอาแซ 130855 ศูนย์สุขภาพชุมชนสะบ้าย้อย

234 นาง สูบายด๊ะ ดูสิ 4811084530

235 นาง เสาวภา รักน่ิม 4511090943 รพ.สต.บ้านนาป๋อง

236 นาง เสาวลี จันทร์งาม 5511086850 รพ.สต.โคกโพธ์ิ



ล ำดับ น ำหน้ำ ช่ือ สกุล เลขท่ีใบประกอบ หน่วยงำน หมำยเหตุ

กรุณำตรวจสอบ ล ำดับ หน้ำช่ือก่อนลงทะเบียน

เรียงตำมตัวอักษร (ช่ือ) ก-ฮ

237 นาง โสฏิณา ชูสุวรรณ 4611103277 รพ.บางแก้ว

238 นาง โสพิศ บุญพะหุลา 5311218644 รพ.ศรีนครินทร์

239 นาง โสภา คีรีภพ 4911063105 รพ.สต.บ้านเกาะจาก

240 หทัยทิพย์ ณ พัทลุง 5711109512 รพ.สต.บ้านท่าข้าม

241 นาง หัชชกานต์ ขวัญม่ิง 5111206540 รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน

242 นาวาอากาศตรีหญิง อนงนาฎ ช่างสาร 5111203768 รพ.กองบิน 56

243 นาย อนุรักษ์ พิทักษ์บูรพา รพ.สต.บ้านปลักปลา

244 นาง อนุษรา ชูหว่าง 4511174312 รพ.สต.บ้านขัน

245 นาง อโนชา เลาหวิริยานนท์ 4911089295 รพ.สต.สะเตงนอก

246 นาง อภิชญา ชุมเปีย 4511051252 รพ.สงขลา

247 นาง อภิญญา เศียรอุ่น 4911079517 รพ.หาดใหญ่

248 นาง อมรรัตน์ แสงสุวรรณ์ รพ.โคกโพธ์ิ

249 นาง อมรรัตน์ ชูลี

250 นาง อมินตา เกตุทอง 4611094937 รพ.ป่าพะยอม

251 นาง อรสา พูลสวัสด์ิ 4811029836 รพ.สต.เขารูปช้าง

1 นาง อรอุมา ช่วยนุกูล 4511016744 ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 4 กลุ่มโควต้ำ

252 นาย อรุณ พงศ์จันทรเสถียร 4511048432 รพ.พัทลุง

253 นาง อรุนัย สุไลมาน 4512042549 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปากน้ า

254 นาง อังคณา เกล้ียงประดิษฐ์ 4511048399 รพ.พัทลุง

255 น.ส. อังสนา ช านาญนา 5411222341 รพ.สต.กะทูน-พิปูนล้นเกล้า

256 น.ส. อัจฉราพร สหวิริยะสิน 5411227588 รพ.โคกโพธ์ิ

257 นาง อัญชุลี เพชรสุวรรณ 4311158246 รพ.จะนะ



ล ำดับ น ำหน้ำ ช่ือ สกุล เลขท่ีใบประกอบ หน่วยงำน หมำยเหตุ

กรุณำตรวจสอบ ล ำดับ หน้ำช่ือก่อนลงทะเบียน

เรียงตำมตัวอักษร (ช่ือ) ก-ฮ

258 นาง อัญรินทร์ เพ็งแก้ว 4511172812 รพ.สงขลา

259 นพ. อับดุลรอมัน มะลา ว.51789 รพ.รือเสาะ

260 นาง อัสรีญา เจ๊ะอาลี 5411226515 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอยะหร่ิง

261 น.ส. อาซีรา มือลี 5411230998 รพ.สุไหงปาดี

262 นาย อาทิตย์ บุญรอดชู 5511161735 ม.วลัยลักษณ์

263 น.ส. อานีซา สนิเจ๊ะนะ 5511233648 รพ.สต.บ้านสายตาเอียด

264 นาง อารีย์ วรคามิน 4512035902 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปากน้ า

265 นาง อารีย์ สุขกาญจนะ 5511232433 รพ.สต.บ้านบางตาล

266 น.ส. อาวาตีฟ สาตาร์ 5411227124 รพ.สต.บ้านสันติ 1

267 นาง อาหวา หว่าหล า 4511174605 รพ.จะนะ

268 นาง อ านวยพร เมืองชนะพวง 4611087047 รพ.สต.โรง

269 นาง อิสรีย์ ระฆังทอง 5412226995 รพ.สต.กะทูน-พิปูนล้นเกล้า

270 นาง อุทิศ ศรนารา 4511044280 รพ.สุไหงโกลก

271 นาง ฮัสนะห์ โอล าผล 4611094445 รพ.สต.หัวเขา

นาย วทัญญู ป่ินทอง เทศบาลนครหาดใหญ่

นาง จุรีพร สุขขัง เทศบาลนครหาดใหญ่

นาง สุภาพร นันตสุวรรณ เทศบาลนครหาดใหญ่

นาง ศุภวรรณ ขุนจันทร์ เทศบาลนครหาดใหญ่

นาง จิรภา คินิมาน เทศบาลนครหาดใหญ่

นาง บุญสนอง รักเกตุ เทศบาลนครหาดใหญ่

นาง อารยา สุวรรณนิตย์ เทศบาลนครหาดใหญ่

กำรลงทะเบียนยังไม่สมบูรณ์ / ยังไม่ได้รับเอกสำรโอนเงิน



ล ำดับ น ำหน้ำ ช่ือ สกุล เลขท่ีใบประกอบ หน่วยงำน หมำยเหตุ

กรุณำตรวจสอบ ล ำดับ หน้ำช่ือก่อนลงทะเบียน

เรียงตำมตัวอักษร (ช่ือ) ก-ฮ

นาง ภคมน รามดิษฐ์ เทศบาลนครหาดใหญ่

นาง วไลพร จันทรมณี เทศบาลนครหาดใหญ่

นาง สุปราณี บุญธรรม เทศบาลนครหาดใหญ่

นาง พรทิพย์   มานะช านิ 4811092024 รพ.รัตภูมิ

นาง กนกกาญ ทีปานุเคราะห์ 4511091971 รพ.รัตภูมิ


