
รพ.สต. / สอน.

1 ตลาดบึง 1 นายศิริ สัจจาสัย เจา้พนักงานสาธารณสุขอาวุโส ตลาดบึง

2 นางสาวกญัญาภัค แดงชาติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตลาดบึง

3 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีวิริยไชย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตลาดบึง ช่วยราชการ

4 นางสาวชลธิชา ขอดไธสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตลาดบึง

5 นางกฤษณา ล้ิมประเสริฐ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ตลาดบึง

6 นางสาวพิมลพรรณ  ทองธรรมชาติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตลาดบึง

7 นางสาวฐิติมา  บัวแกว้ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ตลาดบึง

8 นางสาววันวิสา พินิตธรรมนาถ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตลาดบึง

9 นางสาวชนากานต์ ลวนะลาภานนท์ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน ตลาดบึง

10 นายกติติคุณ อนิทรวิชัย เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตลาดบึง

11 นายจตุรงค์ มลภา เจา้พนักงานสาธารณสุข ตลาดบึง

12 นางสมจติ รุ่งโรจน์ แม่บ้าน ตลาดบึง

2 บ้านหนองค้อ 1 นางพิมพ์วิไล กลุเฉลียง เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านหนองค้อ

2 นางธัญชนก สุวรรณรงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านหนองค้อ

3 นางสาวอรวรรณ สวัสด์ิวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านหนองค้อ

4 ว่าท่ี ร.ต.พุทธิพงษ์ เทโว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองค้อ

5 นางสาวภัทราศิริ เอยีดแกว้ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านหนองค้อ

6 นางสาวปิยะวรรณ โรคหาย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองค้อ

7 นางสาวขวัญสุดา ไกรผจญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองค้อ

8 นางคณา รุมพล แม่บ้าน บ้านหนองค้อ

9 นางเรณู สร้อยศรี ผู้ช่วยเหลือคนไข้ บ้านหนองค้อ

10 นางสาวโสภิดา วิเชียรโชติ แพทย์แผนไทย บ้านหนองค้อ

3 บ้านเขาหิน 1 นางดวงใจ พูลผกา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านไร่หน่ึง (อ.ศรีราชา)

2 นางสาวมณีวรรณ ราชรักษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้วยใหญ่ (อ.บางละมุง)

3 นางสาวพจมาน กลุบุญยา เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน บ้านเขาหิน

4 นางสาววันวิสา ยามวัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านเขาหิน

5 นายภาณุมาศ ล้ิมประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านเขาหิน

6 นางสาวเฉลิมขวัญ สิงหเสนา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านเตาถ่าน (อ.สตัหีบ)

7 นายเกยีรติคุณ  เปรมศรี เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านเขาหิน

8 นางสาวกสุุมา อ าไธสง เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านเขาหิน

9 นางสาวนริศรา สุจนัทร์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ บ้านเขาหิน

4 บ้านนาพร้าว 1 นางสาวเกตุนภา ชาญด้วยกจิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านนาพร้าว

2 นางสาวสิริวิภา หอยสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านนาพร้าว

3 นางสาวสโรชา เพชรชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านไร่หน่ึง (อ.ศรีราชา)

4 นางสาวสุนทรีย์ หุ่นศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านไร่หน่ึง (อ.ศรีราชา)

5 นางสาวรัชนี จ ารัสแสง เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านนาพร้าว

6 นางสาวสุภาภรณ์ โกศล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านนาพร้าว

7 นางสาวพรสวรรค์ หมอยา แพทย์แผนไทย บ้านนาพร้าว

8 นางสาวสมพิตร โคตรสมบัติ พนักงานบริการ บ้านนาพร้าว

5 บ้านหุบบอน 1 นางสาวอรณี เฉลิม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหุบบอน

บัญชีรายช่ือข้าราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ และลกูจ้างที่สมัครใจถ่ายโอนไปองค์การบริหารสว่นจังหวดัชลบุรี

ที่ รพ.สต./สอน. ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ
ประสงค์ปฏิบัติงานที่

อ.ศรีราชา 11 รพ.สต. / 1 สอน.
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2 นางสาวชุติมา พร้อมเพรียง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านหุบบอน

3 นางสาวลลิตา สกลุเทวัญพิทักษ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ บ้านหุบบอน

4 นางสาวสุกญัญา ทับพึง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหุบบอน

5 นางสาวทัศนีย์ วันเปรียงเถา เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านหุบบอน

6 นางสาวสมจติร ชูสวัสด์ิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านหุบบอน

7 นางสาววรรณา ฟักสุวรรณ แม่บ้าน บ้านหุบบอน

6 สอน.เขาคันทรง 1 นางสาวสุวิภา ปิดตาระโพธิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สอน.เขาคันทรง 

2 นางธัญยธรณ์ ศิโรจน์ธนาชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สอน.เขาคันทรง 

3 นางสาวศิริลักษณ์ บุราคร นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) เสม็ด (อ.เมือง)

4 นายณรงค์ ช านาญศิลป์ แม่บ้าน สอน.เขาคันทรง 

7 ตลาดลา่งบางพระ 1 นางสาวอทุุมนาถ ด่านคงรักษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตลาดลา่งบางพระ

2 นางรมณ ผดุงชาติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ตลาดลา่งบางพระ

3 นางสาวศิริพร ปรีชา เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตลาดลา่งบางพระ

4 นางสาวอสมาภรณ์ เดชเกรียงไกร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตลาดลา่งบางพระ

5 นางนันท์ศศิ บุญสิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ตลาดลา่งบางพระ

6 นางสาวนฤมล เจริญศรี เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ตลาดลา่งบางพระ

7 นางสาวบุณยวีร์ แกว้พฤกษ์ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน ตลาดลา่งบางพระ

8 นางสาวพรรณศิริ จนัทวี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ตลาดลา่งบางพระ

9 นางสาวกนิษฐ์กานต์ ศรีนวล นักวิชาการสาธารณสุข ตลาดลา่งบางพระ

10 นางวาสนา สุภานันท์ เจา้พนักงานประจ าตึก ตลาดลา่งบางพระ

11 นางสาวฐิตาภา ทองดี แพทย์แผนไทย ตลาดลา่งบางพระ

8 บ่อวนิ 1 นางสาวจนัทร์แรม เช้ือศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ่อวนิ

2 นายประณต ชาเครือ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ่อวนิ

3 นายวิทยา นะสีดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หน้าประดู่ (อ.พานทอง)

4 นางนุชดา อยัวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ่อวนิ

5 นางสาวจนัทรา วันพิรุณ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ่อวนิ

6 นางสาวแสงดาว วัชรนันท์วิศาล เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ่อวนิ

7 นางสาวสร้อย สงวนรัตน์ พนักงานประจ าตึกแม่บ้าน บ่อวนิ

8 นางเกตุวลี วงษ์ใหญ่ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ บ่อวนิ

9 บ้านไร่หน่ึง 1 นางสาวบุญหลาย สรสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านไร่หน่ึง

2 นางฉวีผ่อง มลาไลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านไร่หน่ึง

3 นางสาวพัชรณัฎฐ์ เพิ่มธัญกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านไร่หน่ึง

4 นางสาวเบญจวรรณ ประมูลจะโก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านไร่หน่ึง

5 นางสาววัชรินธร เพาะปลูก เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านไร่หน่ึง

6 นางสาวลักขณา เจมิจนัทึก เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านไร่หน่ึง

7 นายกรวิชญ์ อนิทรวิชัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านไร่หน่ึง

8 นางสาวฉนัทนา คีมสนิท ผู้ช่วยเหลือคนไข้ บ้านไร่หน่ึง

9 นางสาวสุรีรัตน์ ชมภูชนะภัย แพทย์แผนไทย บ้านไร่หน่ึง

10 นางนารินทร์ วังหลวง แม่บ้าน บ้านไร่หน่ึง

10 บ้านห้วยกุ่ม 1 นางสาวสุนันทา สุขเกษม เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านห้วยกุ่ม

2 นางทิชาพร กดุแถลง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านห้วยกุ่ม
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3 นางชมพูนุช ทองกลม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านห้วยกุ่ม

4 นายวรวุฒิ สันติมัค นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านห้วยกุ่ม

5 นางสาวเสาวลักษณ์ ค าภาหล้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านห้วยกุ่ม

6 นางสาวรุจริา ออ่นสมัย เจา้พนักงานสาธารณสุข บ้านห้วยกุ่ม

7 นางสาวพิมพ์จติ ป้อมถาวร พนักงานบริการ บ้านห้วยกุ่ม

8 นางนิตยา ท้วมอน้ พนักงานท าความสะอาด บ้านห้วยกุ่ม

9 นางสาวสุตา ม่ิงเมือง นักวิชาการสาธารณสุข บ้านห้วยกุ่ม

11 บ้านโค้งดารา 1 นางสาวทิวาพร พิมพ์สกลุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านโค้งดารา

2 นายชญานิน ข านิล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านโค้งดารา

3 นางสาวยุภาพร ติมุลา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านโค้งดารา

4 นายกานต์  อ่ าผ้ึง เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านโค้งดารา

5 นายบรรพต หนูดี เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านโค้งดารา

6 นางสาวศิณารักษ์ บุญศิริ นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) บ้านโค้งดารา

7 นางจนิตนา ม่ิงขวัญเจริญ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ บ้านโค้งดารา

8 นางสาววารี ส ารวย แม่บ้าน บ้านโค้งดารา

12 บ้านห้วยกรุ 1 นางศิราณี สุวรรณเมฆ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านห้วยกรุ

2 นางสาวพิมพร เงินค า เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านนาพร้าว (อ.ศรีราชา)

3 นางสาวบุษบง ครัวรัมย์ เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านห้วยกรุ

4 นางกานต์รวี แพงพงา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านห้วยกรุ

5 นางสาวปรีดารัตน์ ช้างอนิทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านห้วยกรุ

6 นายปกฤษณ์ จนิดา เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านห้วยกรุ

7 นางสาวโพยมรัตน์ ชูรัตน์ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านห้วยกรุ

8 นางสาวจนิดาณัฐ เกดิแกว้ นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) บ้านห้วยกรุ

9 นางสาวณิชานันท์ พละสาร นักวิชาการสาธารณสุข บ้านห้วยกรุ

10 นางสาวพัชรี โล่ห์ค า พนักงานคีย์ขอ้มูล บ้านห้วยกรุ

11 นางสมถวิล พลีวรรณ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บ้านห้วยกรุ

1 บ้านปรกฟ้า  1 นางสาวนิดา ฉมิพลีกลุ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านปรกฟ้า  

2 นางสิริมา จนัทร์เจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านปรกฟ้า  

3 นางสาวเฟื่องฟ้า จนัทร์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านปรกฟ้า  

4 นางสาวจริาพร  กติติภูมิธนาพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านปรกฟ้า  

5 นางสมถวิล พิรกติติวรกลุ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านปรกฟ้า  

6 นางสาวณัฐกานต์ รุจวิงษ์สิริกลุ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ หนองต าลงึ (อ.พานทอง)

7 นางสาววราลี แบแพร่ง พนักงานคีย์ขอ้มูล บ้านปรกฟ้า  

8 นายมงคล จ าปาพู่ พนักงานท าความสะอาด บ้านปรกฟ้า  

2 บ้านหนองชุมเห็ด  1 นางสาวสิรินทรา ปัญญาวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองชุมเห็ด  

2 นางสาวญาษิดา โชติจลุภัทร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านหนองชุมเห็ด  

3 นางรุ่งสุริยา พลเสน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านหนองชุมเห็ด  

4 นางสายชล ป่องนันท์ พนักงานท าความสะอาด บ้านหนองชุมเห็ด  

5 นางเมราณี จนัทะวงษ์ ผู้ช่วยให้บริการด้านทันตกรรม บ้านหนองชุมเห็ด  

อ.เกาะจันทร์ 4 รพ.สต.



รพ.สต. / สอน.

บัญชีรายช่ือข้าราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ และลกูจ้างที่สมัครใจถ่ายโอนไปองค์การบริหารสว่นจังหวดัชลบุรี

ที่ รพ.สต./สอน. ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ
ประสงค์ปฏิบัติงานที่

3 ท่าบุญมี 1 นายชวลิต พิรกติติวรกลุ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ท่าบุญมี

2 นางกติติยา มังกรงาม เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ท่าบุญมี

3 นางสุจติรา ภาสุรกลุ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน ท่าบุญมี

4 นางสาวอรอนงค์ พุทธิพร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท่าบุญมี

5 นางดารินทิพย์ พลอยครบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ท่าบุญมี

6 นางสมจติร บุญตา พนักงานท าความสะอาด ท่าบุญมี

7 นางสมใจ อ าคา ผู้ช่วยทันตกรรม ท่าบุญมี

8 นางสาวอมลวัทน์ ค าผิว พนักงานบันทึกขอ้มูล ท่าบุญมี

4 บ้านเกาะโพธิ์ 1 นางสาวอรสา พงษ์วิจติร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านเกาะโพธิ์

2 นางสาวพจนีย์ สายจงจติร เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านเกาะโพธิ์

3 นางสาวอ าพันธ์ หงษา เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน บ้านเกาะโพธิ์

4 นางวิภาพร ไชยเฉลิม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย บ้านเกาะโพธิ์

5 นางสาวรุ่งนภา บุญมา แพทย์แผนไทย บ้านเกาะโพธิ์

6 นางสุวารินทร์ สอนศรี ลูกจา้งท าความสะอาด บ้านเกาะโพธิ์

7 นางสาววิมลรัตน์ เวียงชัย ผู้ช่วยให้บริการด้านทันตกรรม บ้านเกาะโพธิ์

8 นางสาวชลธิดา ย่ิงยง เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูลและประมวลผล บ้านเกาะโพธิ์

1 บ้านเก่า 1 นายสุระเกยีรติ ธีรยรรยง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านเก่า

2 นางสาวสมฤทัย โสมทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านเก่า

3 นางสาวสโรชา จวนจนัทร์เพ็ญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านเก่า

4 นางสาวธัญญาภรณ์ สอนศรี นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนไทย) บ้านเก่า

5 นางสาวอภิญญา อยู่ศรี พนักงานบัตรรายงานโรค บ้านเก่า

6 นางสาวมนธิลา รัตนเพ็ชร พนักงานประจ าตึก บ้านเก่า

2 โคกข้ีหนอน 1 นางสาวฐิติญา สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โคกข้ีหนอน

2 นายเอกธร รถมณี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โคกข้ีหนอน

3 นางสาวศุภมาศ พิมพ์โล้น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านปรกฟ้า  (อ.เกาะจันทร์)

4 นายนพดล ย่ีสุ่น เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โคกข้ีหนอน

5 นางสาวญาณิศา สุดแสวง นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนไทย) โคกข้ีหนอน

6 นายบุญธรรม กลีบฉวี นักวิชาการสาธารณสุข โคกข้ีหนอน

7 นายฉลองชัย มีสง่า นักวิชาการสาธารณสุข โคกข้ีหนอน

8 นางสาวส ารอง ล้ีกลุ พนักงานประจ าตึก โคกข้ีหนอน

9 นางสาวรุ่งนภา วิเศษเธียรกลุ พนักงานบัตรรายงานโรค โคกข้ีหนอน

3 มาบโป่ง 1 นางรัตนา ไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ มาบโป่ง

2 นางสาวนงนุช ลาปะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ มาบโป่ง

3 นายนิรัติศัย ดีประยูร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มาบโป่ง

4 นางสาวสุชาริณี แจง้แกว้ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มาบโป่ง

5 นางสาวณิชากร ศรีพุ่มบาง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มาบโป่ง

6 นายปรัชญา เพชรโอภาส นักวิชาการสาธารณสุข มาบโป่ง

7 นางสาวจนัทร์เพ็ญ สายเติมศรี พนักงานประจ าตึก มาบโป่ง

8 นางสาวธีรดา จ าเรืองเนตร พนักงานบัตรรายงานโรค มาบโป่ง

อ.พานทอง 10 รพ.สต.



รพ.สต. / สอน.

บัญชีรายช่ือข้าราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ และลกูจ้างที่สมัครใจถ่ายโอนไปองค์การบริหารสว่นจังหวดัชลบุรี

ที่ รพ.สต./สอน. ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ
ประสงค์ปฏิบัติงานที่

4 หน้าประดู่ 1 นางสาวปวีณ์นุช เผ่าทหาร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หน้าประดู่

2 นางสาวเดือนเพ็ญ ก าลัง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หน้าประดู่

3 นายธเนศพล ทองตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หน้าประดู่

4 นางพัสวี ทองตา พนักงานประจ าตึก หน้าประดู่

5 นางสาวพนิดา ใบงาม พนักงานบัตรรายงานโรค หน้าประดู่

5 บางนาง 1 นางสาวณิชกมล เมธาวรวีรกลุ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน บางนาง

2 นางสาวขวัญชนก สุขสะอาด เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บางนาง

3 นางสาวกรรญจนพรรษ ชาญชัยศรี พนักงานบัตรรายงานโรค บางนาง

4 นางสมัย ใจเย็น พนักงานประจ าตึก บางนาง

5 นางสาวกสุุมา ศิลาขาว แพทย์แผนไทย บางนาง

6 นายศุจโิรจน์ บุญมา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านใหม่เชิงเนิน (อ.พนัสนิคม)

6 หนองกะขะ 1 นางสาววัชรี แพงวงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หนองกะขะ

2 นางสาวอรอนงค์ มาตายะสี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองกะขะ

3 นางสาวธญชนก ปัญญาเลิศประภา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองกะขะ

4 นางสาวกนัตนา สุขส าราญ แม่บ้าน หนองกะขะ

5 นางสาวรัตนาภรณ์ โชคงามข า พนักงานบัตรรายงานโรค หนองกะขะ

7 หนองต าลงึ 1 นายกติติศักด์ิ ระจติด ารงค์ เจา้พนักงานสาธารณสุขอาวุโส หนองต าลงึ

2 นางสาวพิมพาภรณ์ วงษ์จนัทร์ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน หนองต าลงึ

3 นางชิตาพัณณ์ คนใจดีสินชัย เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หนองต าลงึ

4 นางสาวกนกวรรณ สมประสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองต าลงึ

5 นางสาวสุธิดา ศักด์ิดี เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หนองต าลงึ

6 นางขนิษฐา สกลุไลยมาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนองต าลงึ

7 นางเบ็ญจา ชลดรงรัตน์ พนักงานประจ าตึก หนองต าลงึ

8 นายสมบูรณ์ มากบัว คนสวน หนองต าลงึ

9 นางวิลาวัลย์ ศรีบัวขาว แม่บ้าน หนองต าลงึ

10 นางสาวเนตรชนก ร่ืนรมย์ พนักงานบัตรรายงานโรค หนองต าลงึ

8 บางหัก 1 นายอาทิตย์ ลิขติกลุธนพร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บางหัก ช่วยราชการ

2 นางสาวขวัญชนก ภักดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เขาคันธมาทน์ (อ.สตัหีบ)

3 นางกนกกร เวียงสมุทร แม่บ้าน บางหัก

4 นางสาววันทนา เนียมชาติ พนักงานบัตรรายงานโรค บางหัก

5 นางสาวไอศิกา ก าลัง เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หน้าประดู่ (อ.พานทอง)

9 หนองหงษ์ 1 นางสมศรี อตัจริต เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน หนองหงษ์

2 นางชุลีกร กติติก าแหง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนองหงษ์

3 นายธวัช พ้นภัยพาล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หนองหงษ์

4 นางยุพยงค์ ใยบัว เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หนองหงษ์

5 นางสาวบังอร เตมาชิก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองหงษ์

6 นางสาวเสาวลักษณ์ พรมจนัทร์ พนักงานบัตรรายงานโรค หนองหงษ์

7 นายวัฒนพงศ์ ไพรวัลย์ พนักงานช่วยการพยาบาล หนองหงษ์

8 นางสาวสาคร ดอนพนัส แม่บ้าน หนองหงษ์

9 นางสาววาริน ยะหะตะ ธุรการ หนองหงษ์



รพ.สต. / สอน.

บัญชีรายช่ือข้าราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ และลกูจ้างที่สมัครใจถ่ายโอนไปองค์การบริหารสว่นจังหวดัชลบุรี

ที่ รพ.สต./สอน. ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ
ประสงค์ปฏิบัติงานที่

10 เกาะลอย 1 นางธัญลธร แสนกล้า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เกาะลอย

2 นางสาวจนัทิมา รอดรัตน์ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านเก่า (อ.พานทอง)

3 นางสาวสุมาลี เกื้อกลู พนักงานบัตรรายงานโรค เกาะลอย

4 นางสาวปรางทิพย์ พัดทอง พนักงานประจ าตึก เกาะลอย

1 คลองพลู 1 นางสาวรสสุคนธ์ ทองโต นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ คลองพลู

2 นางสาวสร้อยสอางค์ ป้อมประสิทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คลองพลู

3 นางสาวสุธินี วัฒนโภคาสิน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คลองพลู

4 นางสาวดวงตา เมธยะวิบูลย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลองพลู

5 นางสาวปัญญดา หลอดแกว้ นักวิชาการสาธารณสุข คลองพลู

6 นางถนอมทรัพย์ หาญย่ิง แม่บ้าน คลองพลู

2 บ้านคลองตะเคียน 1 นายอภิวัฒน์ จนัทราช เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านคลองตะเคียน

2 นางสาวเกษรา พิกลุเกษมศานต์ นักวิชาการสาธารณสุข บ้านคลองตะเคียน

3 นางสาวดาวรุณี ทาสุธรรม แม่บ้าน บ้านคลองตะเคียน

3 บ้านห้วยมะระ 1 นางสาวอภินทร์พร ไตรสินชัยวัตร เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านห้วยมะระ

2 นางสาวอบุล อคัรบุตร แม่บ้าน บ้านห้วยมะระ

4 หนองเสอืช้าง 1 นางสาวอรพรรณ พลอยงาม เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน หนองเสอืช้าง

2 นางสาวปไพพร บุญปก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองเสอืช้าง

3 นายธเนศ กติติชัยพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หนองเสอืช้าง

4 นายสมชาย ติรัตน์สรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หนองเสอืช้าง

5 นางภัทรภร ผาสุขล้ า แม่บ้าน หนองเสอืช้าง

5 บ้านท่าจาม 1 นางกลัยาณี ภุมมาลี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านห้วยมะระ (อ.หนองใหญ่)

2 นางสาววรรณิศา รุประมาณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านท่าจาม

3 นางสาวสิริวัฑฒ์ สุพลาวุฒิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านท่าจาม

4 นางสาวจวิสา อภิชาติวิสุทธ์ิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านท่าจาม

5 นางทองหยด ยองใย แม่บ้าน บ้านท่าจาม

6 บ้านหนองประดู่ 1 นางศิริลักษณ์ รามณู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านหนองประดู่

2 นางสาวอรนุช พูลข า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านหนองประดู่

3 นางสาวสมจติ ตามะณี แม่บ้าน บ้านหนองประดู่

4 นางสาวปิยะธิดา อนิทร์ประสงค์ นักวิชาการสาธารณสุข บ้านหนองประดู่

7 เขาซก 1 นางสาวสุภาวิตา ปัทนาถา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เขาซก

2 นางสาวพิชญากรณ์ อนนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เขาซก

3 นางระวีนันท์ พัชรทองปลิว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เขาซก

4 นางสาวกมลพิชญ์ วิริศกติติวรกลุ แม่บ้านท าความสะอาด เขาซก

8 บ้านชากนา 1 นางสาวประเทือง มะลิรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านชากนา

2 นายอนุชิต เปร่ืองปัญญาวงศ์ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านชากนา

3 นางสาวจนิตนา คาศรี แม่บ้าน บ้านชากนา

4 นางสาวจ ารุณลักษณ์ ทรัพย์ส ารวย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บ้านหนองประดู่ (อ.หนองใหญ่)

1 บ้านเขาคันธมาทน์ 1 นางนงลักษณ์ นาแถมพลอย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านเขาคันธมาทน์

2 นางณัฐญานัญ เล็กเลอสรรค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านเขาคันธมาทน์

อ.หนองใหญ่ 8 รพ.สต.

อ.สตัหีบ 6 รพ.สต.
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ที่ รพ.สต./สอน. ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ
ประสงค์ปฏิบัติงานที่

3 นางสาวตุลยา นครเมือง เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านเขาคันธมาทน์

4 นางวรรณรัชต์ วงษ์ศิริวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านเขาคันธมาทน์

5 นางแรมจนัทร์ เจยีมไพเราะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านเขาคันธมาทน์

6 นางสาวจนิตภา เกตุจนิดา แพทย์แผนไทย บ้านเขาคันธมาทน์

7 นางสาวสุภาพร สุขเกษม พนักงานประจ าตึก บ้านเขาคันธมาทน์

8 นางสาวบุศราภรณ์ สุนทรศิริ พนักงานช่วยการพยาบาล บ้านเขาคันธมาทน์

2 บ้านเตาถ่าน 1 นางธันยาสินี พลคง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านเตาถ่าน

2 นางสาวสุดารัตน์ บุญเทียม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านเตาถ่าน

3 นางณิชชา บัววิชัย เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านเตาถ่าน

4 นางธิฆมัพร ใจอารี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านเตาถ่าน

5 นางระเบียบ หล้าแหล่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านเตาถ่าน

6 นางมะลิวัลย์ ฉมิส าอางค์ เจา้พนักงานสาธารณสุขอาวุโส บ้านเตาถ่าน

7 นายตะวัน นวอาวุธ นักวิชาการสาธารณสุข บ้านเตาถ่าน

8 นางสาวกญัญารัตน์ ขนัธรัตน์ แพทย์แผนไทย บ้านเตาถ่าน

9 นางอทัุย บุญสวัสด์ิ พนักงานประจ าตึก บ้านเตาถ่าน

10 นางสาวสุนิสา กรรณสูตร ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีอนามัย บ้านเตาถ่าน ช่วยราชการ

3 บางเสร่ 1 นางสาวปาริสา วิศภักด์ิ เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บางเสร่

2 นางสาวกนัยา ขนุวงศ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ บางเสร่

3 นางน้ าทิพย์ เนตรวงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านช่องแสมสาร (อ.สตัหีบ)

4 นางสาวณัฎฐา ดวงจนัทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บางเสร่

5 นางสาวเสาวณี ปวีณพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บางเสร่

6 นางธัญรดี ปราศจาก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บางเสร่

7 นายเฮียง กง พนักงานสาธารณสุขต่างด้าว บางเสร่

8 นางสาวประยูร แกว้น้ ามิตร พนักงานท าความสะอาด บางเสร่

9 นางสาวญาณิศา ค าพาที พนักงานช่วยการพยาบาล บางเสร่

10 นางสาวโชติกา ตงเหรียญ ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีอนามัย บางเสร่

11 นางสาวรุจริา แป้นจนัทร์ นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) บางเสร่

4 บ้านช่องแสมสาร 1 นางสาวแสงจนัทร์ เนินปลอด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านช่องแสมสาร

2 นางนภัทชา พรหมแสน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านช่องแสมสาร

3 นางสาวพัชรี ไชยเมืองช่ืน เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านช่องแสมสาร

4 นางสาวสุนิดา ยังศิริ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านช่องแสมสาร

5 นางจนัที บุญม่ัน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านช่องแสมสาร

6 นางเฉลิมชนม์ เพียรสมบัติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านช่องแสมสาร

7 นางสาว ยิน ยิน เอ ล่ามแปลภาษา บ้านช่องแสมสาร

8 นางสาวปาริชาติ บังเกดิผล พนักงานบริการ (แม่บ้าน) บ้านช่องแสมสาร

9 นางกาญจนา แสงทอง ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีอนามัย บ้านช่องแสมสาร

5 บ้านโค้งวนัเพ็ญ 1 นางสาวสาธินี ชัยศิริ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านช่องแสมสาร (อ.สตัหีบ)

2 นางขนิษฐา สุขพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านโค้งวนัเพ็ญ

3 นางสาวปริศนา มีศรีจนัทร์ เจา้พนักงานงานธุรการ นาจอมเทียน (อ.สตัหีบ)

4 นางสุกญัญา อยู่น้อย แม่บ้านท าความสะอาด บ้านโค้งวนัเพ็ญ
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6 นาจอมเทียน 1 นางสาวพิริยาพร บุญชูย่ิง เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน นาจอมเทียน

2 นางสุนี จอกนาค พยาบาลวิชาชีพช านาญการ นาจอมเทียน

3 นางเนตรวิไล จนิดาวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ นาจอมเทียน

4 นางนภา มีชาญเช่ียว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ นาจอมเทียน

5 นางสาวภารวี ภูทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นาจอมเทียน

6 นางจนัทร์เพ็ญ จ าปาแกว้ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ นาจอมเทียน

7 นางสาวหทัยทิพย์ ม่วงแขก พนักงานช่วยการพยาบาล นาจอมเทียน

8 นางนิตยา ทานะขนัธ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ นาจอมเทียน

9 นายวศินต์ เดชคุณมาก แพทย์แผนไทย นาจอมเทียน

10 นางอรอนงค์ บุญรุ่ง พนักงานประจ าตึก นาจอมเทียน

1 สระสี่เหลี่ยม 1 นางสาวสุทิศา เคนหา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สระสี่เหลี่ยม 

2 นายชัยวัฒน์  รอดใส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สระสี่เหลี่ยม 

3 นางสาวนภดล  ขวาทอง เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สระสี่เหลี่ยม 

4 นางสาวสุพรรษา  วงศ์สามารถ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สระสี่เหลี่ยม 

5 นางสาวเยาว์วเรศ พูมดี นักวิชาการสาธารณสุข สระสี่เหลี่ยม 

6 นางมาลัย สินสงบ แม่บ้าน สระสี่เหลี่ยม 

7 นางสาววิไลรัตน์ บุญประเสริฐ เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล สระสี่เหลี่ยม 

2 ทุ่งขวาง 1 นายธงชัย มัคสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ทุ่งขวาง 

2 นางสาววาสนา เรืองชัย เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ทุ่งขวาง 

3 นายคมเดช ค าศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทุ่งขวาง 

4 นางสาวเกษร เพิ่มชาติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ทุ่งขวาง 

5 นางสาวจรีนันท์ ทับทิมทอง นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) ทุ่งขวาง 

6 นายจริวัฒน์ ค าดี เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล ทุ่งขวาง 

7 นางเพ็ญนภา ขย่ิม พนักงานท าความสะอาด ทุ่งขวาง 

3 หนองเหียง 1 นายสุรชัย โลกสถาพร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หนองเหียง

2 นางสาวนุจรี ออ่นสีน้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนองเหียง

3 นางสาวอษุา มีผล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองเหียง

4 นางสาวธิตติยา พารา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองเหียง

5 นางสาวณัฐชยานี นิยมเดชาร์ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน หนองเหียง

6 นางสาวสุมาลี ลีประกายพร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองเหียง

7 นางอนุสรา ทองเพียรพงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หนองเหียง

8 นางสาวสุดาภรณ์ มาเจริญ แม่บ้าน หนองเหียง

9 นางสาวสุดท้าย ดอนชาม่วง แม่บ้าน หนองเหียง

10 นางสาวบุษกร ราสุน เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล หนองเหียง

4 ท่าข้าม 1 นางสาวอญัชลี สังขท์อง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ท่าข้าม 

2 นางปฐมา รวยส าราญ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ท่าข้าม 

3 นางสาวชุติมา ข าเหม พนักงานบันทึกขอ้มูล ท่าข้าม 

4 นางสาวจนัทิมาภรณ์ บัวสด นักวิชาการสาธารณสุข ท่าข้าม 

5 นางล าใย อาศัย แม่บ้าน ท่าข้าม 

อ.พนัสนิคม 21 รพ.สต.
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5 หัวถนน  1 นายภูริวัจน์ ไชยวุฒิเดชานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวถนน  

2 นางสาวจริาพร องัสุกนัโตดม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวถนน  

3 นางสาววรรษมน แซมหิรัญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวถนน  

4 นายภูมิพัฒน์ โพธินันท์โศภิต เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน หัวถนน  

5 นายบรรพต รวยส าราญ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน หัวถนน  

6 นางพิสมัย หลายประสิทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวถนน  

7 นางสาวธีรนันท์ นุ่มทอง เจา้หน้าท่ีคีย์ขอ้มูล หัวถนน  

8 นางสาวสมพร แผงพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวถนน  

9 นางสุปราณี นามใหญ่ แม่บ้าน หัวถนน  

6 วดัโบสถ์ 1 นายวรุฒ หายคุณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วดัโบสถ์ 

2 นายชัยวัฒน์ สุพัชรมงคลกจิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ วดัโบสถ์ 

3 นางสาวพิจติรา โวเบ้า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านเซิด (อ.พนัสนิคม)

4 นางสาวพนินทรา โชคโสด นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) วดัโบสถ์ 

5 นางเกศินี เกาะงาม เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล วดัโบสถ์ 

6 นางวันเพ็ญ เน่ืองอนิทร์ แม่บ้าน วดัโบสถ์ 

7 หมอนนาง 1 นายวิวัฒน์ สินเธาว์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หมอนนาง

2 นางสาวขวัญฤทัย ดอนศรี เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน หมอนนาง

3 นายสามารถ จ านงค์วุฒิ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน หมอนนาง

4 นางสาวสุณีญา วันเท่ียง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านเนินตามาก (อ.พนัสนิคม)

5 นางชริตา จติเจอืจนุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หมอนนาง

6 นางสาวพัฒนี ชลไชยะ เจา้พนักงานสาธารณสุขอาวุโส หมอนนาง

7 นางสาววันวิสา มาเจริญ แม่บ้าน หมอนนาง

8 นางชญาณ์นันท์ จนัทรรัตน์ เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล หมอนนาง

8 บ้านหนองไทร 1 นางวราภรณ์ ละอองศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านหนองไทร

2 นางสาวจฑุาทิพย์ ชุ่มมาก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองไทร

3 นางภาสินี พนัสพิทักษ์ชล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านหนองไทร

4 นางสาวปิยะมาศ ใจประสงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านหนองไทร

5 นางอาจรีย์ จนัทร์เจริญ แม่บ้าน บ้านหนองไทร

6 นางสาวพรชิตา บินซิน เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล บ้านหนองไทร

7 นายนันทวัฒน์ บุญภิรมย์อญัชัน นักวิชาการสาธารณสุข บ้านหนองไทร

8 นางสาวรุจริดา เฉลิม นักวิชาการสาธารณสุข บ้านหนองไทร

9 นาเริก 1 นางสาวยุวลี สีมา เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน นาเริก

2 นางสาววราภรณ์ อทุกงั พยาบาลวิชาชีพช านาญการ นาเริก

3 นางสาวธีริศรา แกว้ลี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นาเริก

4 นายธนกฤต โชติสุภาพ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วดัโบสถ์ (อ.พนัสนิคม)

5 นางสาวซีอะ๊ จนัทมาส แม่บ้าน นาเริก

10 บ้านเนินแร่  1 นางภัทรา มงคลธนวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านเนินแร่  

2 นางสาวลลิตรา ไพรอนันต์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านเนินแร่  

3 นางยุพาภักด์ิ กรีรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านเนินแร่  

4 นางสาวจฑุารัตน์ แสนหมุด เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านเนินแร่  

5 นางส าเนียง แสนหมุด แม่บ้าน บ้านเนินแร่  
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ประสงค์ปฏิบัติงานที่

6 นางสาวกญัญพัชร วรพรพิพัฒน์ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านเก่า (อ.พานทอง)

7 นางสาวณัฐญา ล้ีปัญจทรัพย์ เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล บ้านเนินแร่  

11 บ้านไร่เสธ ์ 1 นางสาวเพชรรัตน์ ผาดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านไร่เสธ ์

2 นางกาญจนา อาจศึก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านไร่เสธ ์

3 นายศรัญญู กลุภา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านไร่เสธ ์

4 นางแสงเดือน วงศ์สมัน แม่บ้าน บ้านไร่เสธ ์

5 นางสาวรุ่งนภา น้ าตาเท่ียง เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล บ้านไร่เสธ ์

12 ไร่หลกัทอง 1 นายวิโรจน์ ศรีผ้ึง เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ไร่หลกัทอง 

2 นางสาวรินทร์นพัชร์ เหมือนหอม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ไร่หลกัทอง 

3 นายไพรวัลย์ ภูมิประมาณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ไร่หลกัทอง 

4 นางสาวโศภิดา บุญมี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ไร่หลกัทอง 

5 นางสาววรรณฤดี พุกถกึ เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล ไร่หลกัทอง 

6 นางสาวประเชิญ ธารวิทยากลุ แม่บ้าน ไร่หลกัทอง 

13 วดัหลวง 1 นายสุขเกษม สิงห์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วดัหลวง

2 นางสาวศศิธร เอมเปีย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ วดัหลวง

3 นางสาวสนใจ พรพัฒนานิคม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ วดัหลวง

4 นางสาวณัฐพร  ปล้ืมจนัทร์ เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงาน บ้านเกาะโพธิ์ (อ.เกาะจันทร์)

5 นายสินชัย ไทรงามเอี่ยม พ่อบ้านท าความสะอาด วดัหลวง

6 นางสาวอษุา เหลืองกระจา่ง เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล วดัหลวง

14 บ้านห้วยสบู 1 นายมานะชัย  ทองมี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านห้วยสบู

2 นางสาวอาพร ปรารถนาบ าเพ็ญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านสวนผัก (อ.พนัสนิคม)

3 นางสาวสุกนัยา วิชุมา พนักงานท าความสะอาด บ้านห้วยสบู

4 นางสาวธนะดา รอดรัตน์ เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล บ้านห้วยสบู

15 หนองปรือ 1 นายอานนท์ มีสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองปรือ

2 นายธนาพล วะเกดิเป้ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองปรือ

3 นางสาวจริาภรณ์ เท่าทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองปรือ

4 นางสาวมนัญญา เนียรมงคล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองปรือ

5 นางสาวผุสดี คงทอง แม่บ้าน หนองปรือ

6 นางจ าเนียร ท าเนาว์ เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล หนองปรือ

16 บ้านใหม่เชิงเนิน 1 นางกญัญา วสิกรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านใหม่เชิงเนิน

2 นายสุนันท์ เกดิโต เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านใหม่เชิงเนิน

3 นายจติติพล เพ็ชรสุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านใหม่เชิงเนิน

4 นางสาวธัญวลัญธ์ ธัญญ์พัฒพล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านใหม่เชิงเนิน

5 นางสาวสมฤทัย โพธิทอง แม่บ้าน บ้านใหม่เชิงเนิน

6 นางสาวศิริพรรณ เฉลิมสุข เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล บ้านใหม่เชิงเนิน

17 บ้านสวนผัก 1 นางสาวสาธิดา สุจนิตกาวงศ์ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านสวนผัก

2 นางสาวยุวพร ค าหม่ืน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านสวนผัก

3 นางสาวมณฑา อทิธิสิริบุญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านสวนผัก

4 นางสาวพิลัยพร แขง็แรง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านสวนผัก

5 นางสาวจรูญ พิมพ์เกตุ แม่บ้าน บ้านสวนผัก

6 นางสาวดวงนภา วงจ าปา พนักงานบันทึกขอ้มูล บ้านสวนผัก
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18 บ้านเซิด 1 นายทวีศักด์ิ  นาควิมล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านเซิด

2 นางสาวกนกพร  วิฉายะโรจน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านเซิด

3 นายธนดล  ค าแกว้ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านเซิด

4 นางสาวบุษกร  แกว้ประยูร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านเซิด

5 นางสาวกรรญารัตน์ มากหุ่น เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล บ้านเซิด

6 นางสาวเพลินพิศ มหาดไทย แม่บ้าน บ้านเซิด

19 นาวงัหิน 1 นางสาววราภรณ์ สังแตง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นาวงัหิน 

2 นางสาวทิพวรรณ ศักด์ิศรีจนัทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นาวงัหิน 

3 นางสาวพเยาว์ โสมยา เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน นาวงัหิน 

4 นางสุวณีย์ สาระปารัง เจา้พนักงานสาธารณสุขอาวุโส นาวงัหิน 

5 นายปริญญา อวยพรสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ นาวงัหิน 

6 นางสาวปวีณา โตค านุช เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล นาวงัหิน 

7 นางสาวจมุจิ๋ม ล่าพา แม่บ้าน นาวงัหิน 

20 หนองขยาด 1 นายธนู เครือวรรณ เจา้พนักงานสาธารณสุขอาวุโส หนองขยาด

2 นางกหุลาบ  รัตนาภิชาติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนองขยาด

3 นางสาวกนกพรรณ เรืองอไุร เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หนองขยาด

4 นางสาววรัญญา วรชุตินธร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองขยาด

5 นางสาวอารดา กล่อมใจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองขยาด

6 นางสาววิลาสินี รัตนาภิชาติ เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล หนองขยาด

7 นางระภี รัตนะ แม่บ้าน หนองขยาด

21 บ้านเนินตามาก 1 นางอมุาวดี ก าจาย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านเนินตามาก 

2 นายสุรชัย  รักจรรยาบรรณ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านเนินตามาก 

3 นางสาววรรณพร แวงอุ้ย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านเนินตามาก 

4 นางสาวหยกมณี  สมนึก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ วดัหลวง (อ.พนัสนิคม)

5 นางสาวณัฐกานต์ บุญเทศ เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล บ้านเนินตามาก 

6 นางสาวมาลิน พูลผล แม่บ้านท าความสะอาด บ้านเนินตามาก 

1 บ้านหนองเกตุใหญ่ 1 นายศูรกาจ ภมรนาค พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านหนองเกตุใหญ่

2 นางสาวจงรักษ์ ศรีสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านหนองเกตุใหญ่

3 นางสาวอมรรัตน์ ซ่ือตรง เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน บ้านหนองเกตุใหญ่

4 นางกฤษณา นามสวัสด์ิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองสมอ (อ.บางละมุง)

5 นายณพนธ์ ถมกระจา่ง นักวิชาการสาธารณสุข บ้านหนองเกตุใหญ่

6 นางสาวนิรชา บุญสุข แพทย์แผนไทย บ้านหนองเกตุใหญ่

7 นางสาวนฤมล เฟื่องวงศ์ เจา้พนักงานการเงินและบัญชี บ้านหนองเกตุใหญ่

8 นางสาวกลุธิดา ม่วงงาม พยาบาลวิชาชีพ บ้านหนองเกตุใหญ่

9 นางสาวณัฏฐา รัตนบุรี แม่บ้าน บ้านหนองเกตุใหญ่

10 นางสาวกลุฑีรา กสุะโล พนักงานบันทึกขอ้มูล บ้านหนองเกตุใหญ่

2 บ้านหนองสมอ 1 นางธิดารัตน์ ชัยนภาพร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านหนองสมอ

2 นางสาวเปรมจติต์ สุกใส นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านหนองสมอ

3 นางสาววราพร งามหลาย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองสมอ

4 นางสาวศิริรัตน์ หัตถยิา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองเกตุใหญ่ (อ.บางละมุง)

อ.บางละมุง 12 รพ.สต.
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บัญชีรายช่ือข้าราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ และลกูจ้างที่สมัครใจถ่ายโอนไปองค์การบริหารสว่นจังหวดัชลบุรี

ที่ รพ.สต./สอน. ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ
ประสงค์ปฏิบัติงานที่

5 นางสาวฐาปนี บุญมี เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านหนองสมอ

6 นางโนรีซัน สะอะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านหนองสมอ

7 นางสาวรุ่งอรุณรัศมี สาฆอ้ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองสมอ

8 นางสาวญาณัจฉรา อนิผลึก พยาบาลวิชาชีพ บ้านหนองสมอ

9 นางสุวรรณภา หาญมนตรี แม่บ้าน บ้านหนองสมอ

10 นางสาวชนาพร แสนงาม ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข (บันทึกขอ้มูล) บ้านหนองสมอ

11 นายชวลิต คงบุญรักษ์ ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข (ควบคุมและสอบสวนโรค) บ้านหนองสมอ

12 นางสาวพุทธรัก ผ้ึงศรี เจา้พนักงานการเงินและบัญชี บ้านหนองสมอ

3 บ้านตาลหมัน 1 นางสาวพัชราวรรณ เขม็ลา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านตาลหมัน

2 นางสาวกมลพร ส าราญจติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านตาลหมัน

3 นางสาวอภิญญา พรหมวิเชียร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านตาลหมัน

4 นางสาวกมลวรรณ อดุม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านตาลหมัน

5 นางสาวนันทพร กล่ินบุบผา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านตาลหมัน

6 นางฐิติรัตน์ พุ่มจนัทร์ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านตาลหมัน

7 นางสาวศรัญญา โตสวัสด์ิ ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข (บันทึกขอ้มูล) บ้านตาลหมัน

8 นางสาวอรอภิญญา ทองโคตร พยาบาลวิชาชีพ บ้านตาลหมัน

9 นางสาวอภิญญา สืบจากหล้า นักวิชาการสาธารณสุข บ้านตาลหมัน

10 นางสาวมิญกา สิริสมฤาชา เจา้พนักงานการเงินและบัญชี บ้านตาลหมัน

11 นายไชยวัฒน์ รัศมีเจริญธรรม แพทย์แผนไทย บ้านตาลหมัน

12 นางสาวอมรรัตน์ บรรณามล แม่บ้าน บ้านตาลหมัน

4 โป่ง 1 นางสาวณัฐณิชา หมวดสง เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โป่ง

2 นางนววรรณ ศิริพรหมรังสี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โป่ง

3 นายชัยณรงค์ ไกรสีห์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โป่ง

4 นายไพศาล แสงมาลา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โป่ง

5 นางสาวกญัภร ทรงคะรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โป่ง

6 นางสาววรารัตน์ วงษ์ซ่ือ เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โป่ง

7 นางสาวปิยธิดา สุธงษา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โป่ง

8 นางสาวลลิตา สิทธิ ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข (บันทึกขอ้มูล) โป่ง

9 นางสาวณัฐธิชา นอสูงเนิน เจา้พนักงานการเงินและบัญชี โป่ง

10 นางสาวสมคิด แซ่เอี้ยว ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข (แม่บ้าน) โป่ง

11 นางสาวนภัสสร จติติเรืองเกยีรติ นักวิชาการสาธารณสุข โป่ง

5 เขาไม้แก้ว 1 นางสาวธนัชญา วงศ์เจริญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านไร่หน่ึง (อ.ศรีราชา)

2 นายกติติกานต์ น่ิมจติรเกษม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านห้วยกุ่ม (อ.ศรีราชา)

3 นางดาวเรือง นวลเดช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เขาไม้แก้ว

4 นางสาวปวีณา คะตะวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เขาไม้แก้ว

5 นางสาวบุศรินทร์ ค่ายสงคราม เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน เขาไม้แก้ว

6 นางสาวพิชญ์จรินันท์ หวังถนอม เจา้พนักงานการเงินและบัญชี เขาไม้แก้ว

7 นางสาวฐาปนีย์ กล่ันเฉื่อย ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข (บันทึกขอ้มูล) เขาไม้แก้ว

8 นางสาวพนิตนันท์ นวลจนัทร์ พยาบาลวิชาชีพ โป่ง (อ.บางละมุง)

9 นางสาวล าไย โพธ์ิเขม็ แม่บ้าน เขาไม้แก้ว

6 บ้านหนองตาอุ่น 1 นางสาวพรทิพย์ กล่ินบุบผา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองตาอุ่น
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2 นางสาวศิริพร กล่ินสุคนธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านหนองตาอุ่น

3 นางสุภปัณฑา สุขวงษ์ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านหนองตาอุ่น

4 นางสาวกณุฑิกา ชุมรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ บ้านหนองตาอุ่น

5 นางสาวปานจติ สุโพธ์ิค า แม่บ้าน บ้านหนองตาอุ่น

6 นางสาวสุภาวดี จนัทร์เรือง ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข (บันทึกขอ้มูล) บ้านหนองตาอุ่น

7 นางสาวสุนิตา คันธี นักวิชาการสาธารณสุข บ้านหนองตาอุ่น

8 นางสาวพิจติรา ชลบุษย์ เจา้พนักงานการเงินและบัญชี บ้านหนองตาอุ่น

9 นางสาวศิริลักษณ์ ผาสุก เจา้พนักงานธุรการ ตะเคียนเต้ีย (อ.บางละมุง)

7 บ้านหนองพังแค 1 นายอดิพงษ์ มโนรมย์ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน บ้านหนองพังแค

2 นางสายรุ้ง สุขสถาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านหนองพังแค

3 นางสาววีรวรรณ บุญสมทบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านหนองพังแค

4 นางสาวกรณัฏฐ์ คงโต นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านหนองพังแค

5 นายนพพร ธรรมครบุรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองพังแค

6 นางสาวกติิยา วิชัยสูง เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านหนองเกตุใหญ่ (อ.บางละมุง)

7 นางสาวนุชตะรา สังขท์อง เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านหนองเกตุใหญ่ (อ.บางละมุง)

8 นางสาวธันยมัย ลบแย้ม เจา้พนักงานการเงินและบัญชี บ้านหนองพังแค

9 นางสาวสุชาดา ศรีด ารงค์พร แพทย์แผนไทย บ้านหนองพังแค

10 นางสาวโสรยา แกว้อู๋ พนักงานช่วยการพยาบาล บ้านหนองพังแค

11 นางสมใจ สีสุข ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข บ้านหนองพังแค

8 บ้านห้วยใหญ่ 1 นางกมิบวย เพ็ชรพันธ์ เบ็งลวง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านห้วยใหญ่

2 นายณัฐพล คนที เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านห้วยใหญ่

3 นางสาวรติยา สิงห์คราม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านห้วยใหญ่

4 นางสาวอญัชรีวรรณ์ สารจนัทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านห้วยใหญ่

5 นายวิวัชน์ ช่วยความดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านห้วยใหญ่

6 นางรัตติญา ช่วยความดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านห้วยใหญ่

7 นางสาวชัญญาลักษณ์ สีใส เจา้พนักงานการเงินและบัญชี บ้านห้วยใหญ่

8 นางรุ่งพร น้อยฉมิ ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข บ้านห้วยใหญ่

9 นางสาวสุภาพร สร้อยสน ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข บ้านห้วยใหญ่

10 นายเอกพัฒน์ เทพชู แพทย์แผนไทย บ้านห้วยใหญ่

11 นางสาวญาดา เจริญพร นักวิชาการสาธารณสุข บ้านห้วยใหญ่

9 ห้วยใหญ่ บ้านชากแง้ว 1 นางสาวนฤพัชร หาญวิสัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ไม่ประสงค์ถา่ยโอน สสอ.บางละมุง

2 นางสาวรัตนวดี มาศทอง แพทย์แผนไทย โป่ง (อ.บางละมุง)

3 นางสาวสุนทรีลักษณ์ ไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ห้วยใหญ่ บ้านชากแง้ว

4 นางสาวกญัญา ล าพา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ห้วยใหญ่ บ้านชากแง้ว

5 นางสาวพิมจนัทร์ เดชอดุร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ห้วยใหญ่ บ้านชากแง้ว

6 นายชัยธวัช นิลวดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ห้วยใหญ่ บ้านชากแง้ว

7 นางพัชรี นิลวดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ห้วยใหญ่ บ้านชากแง้ว

8 นางพัสวีพิชญ์ เชษฐรตานนท์ ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข (บันทึกขอ้มูล) ห้วยใหญ่ บ้านชากแง้ว

9 นายสมุด ศรีแสง แม่บ้าน ห้วยใหญ่ บ้านชากแง้ว

10 นางสาวชนิญญา เหมพันธ์ เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ห้วยใหญ่ บ้านชากแง้ว

10 บ้านหนองหัวแรด 1 นางแสงระวี ศักด์ิศรีเจริญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านหนองหัวแรด



รพ.สต. / สอน.
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ที่ รพ.สต./สอน. ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ
ประสงค์ปฏิบัติงานที่

2 นางสาวชลธิชา ทองค า เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านหนองหัวแรด

3 นางสาวนาลิษา ใจดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองหัวแรด

4 นางสุวรรณา ด้วงมหาสอน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านหนองหัวแรด

5 นายนนท์ปกรณ์ ย้ิมน้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองหัวแรด

6 นางสาววราภรณ์ แซ่อว้ง เจา้พนักงานการเงินและบัญชี บ้านหนองหัวแรด

7 นางสาวกาญจรี ค ากนั ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข (บันทึกขอ้มูล) บ้านหนองหัวแรด

8 นายกติติธร กนัภัย พนักงานท าความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ บ้านหนองหัวแรด

9 นางสนัย สิงคะเสลิต แม่บ้าน บ้านหนองหัวแรด

10 นางสาวปัญจพร ผิวเลียง นักวิชาการสาธารณสุข บ้านช่องแสมสาร (อ.สตัหีบ)

11 นางสาวอมรรัตน์ พัดทอง นักวิชาการสาธารณสุข บ้านหนองหัวแรด

11 บ้านโรงโป๊ะ 1 นางกลัยาณี กลับดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านโรงโป๊ะ

2 นายอภิชาติ ช่างทาพินธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านโรงโป๊ะ

3 นางสาวสาวิณี นวลมณี เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านโรงโป๊ะ

4 นางสาวสุจติตรา พลศิริ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ บ้านโรงโป๊ะ

5 นางสาวจนัทรารัชต์ ค าวะเนตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านโรงโป๊ะ

6 นางสาวนันทิตา โนชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านโรงโป๊ะ

7 นางสาวดวงใจ หนาแน่น แม่บ้าน บ้านโรงโป๊ะ

8 นางสาวจริาพรรณ บัวทอง เจา้พนักงานการเงินและบัญขี บ้านโรงโป๊ะ

9 นางสาวราตรี วังชัย พนักงานช่วยการพยาบาล บ้านโรงโป๊ะ

10 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุชาดา ปะปาถานัง พยาบาลวิชาชีพ บ้านโรงโป๊ะ

12 ตะเคียนเต้ีย 1 นางสาวพรธีรา พุทธโชติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตะเคียนเต้ีย

2 นางสาวภัสร์ธนรัตน์ นวลมะโน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตะเคียนเต้ีย

3 นายสัณฐิต สุวรรณเพชร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตะเคียนเต้ีย

4 นายวสันต์ ยังกลาง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตะเคียนเต้ีย

5 นางสาวเกสราพรรรณ โคมเมือง เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ตะเคียนเต้ีย

6 นายพรหมเทพ เงินมาก เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ตะเคียนเต้ีย

7 นายจริพงศ์ เนียมสอน เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านหนองสมอ (อ.บางละมุง)

8 นางเพ็ญณภา ช่างทาพินธ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี ตะเคียนเต้ีย

9 นางเรณู บ ารุงสิน แม่บ้าน ตะเคียนเต้ีย

10 นางสาวทัศน์ลักษณ์ ออ่นละมัย ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข (บันทึกขอ้มูล) ตะเคียนเต้ีย

11 นางสาวสุนีย์ เพ็งจ ารัส นักวิชาการสาธารณสุข ตะเคียนเต้ีย

12 นางสาวสุภาพร พลโคกกอ่ง นักวิชาการสาธารณสุข บ้านหนองเกตุใหญ่ (อ.บางละมุง)

13 นางสาวอจัฉราพร เนาวบุตร แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ บ้านบ่อวนิ (อ.ศรีราชา)

อ.บ้านบึง 13 รพ.สต. / 1 สอน.

1 หนองซ้ าซาก 1 นางสาวพัชรี ยินดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนองซ้ าซาก

2 นายวัลลภ ฉมิสกลุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองซ้ าซาก

3 นางสาวชฎาพร สรรพสิทธิพานิช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองซ้ าซาก

4 นางภริตพร จ านงค์ผล เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน หนองซ้ าซาก

5 นางสาวธิดาดอย พรวิเศษศิริกลุ พนักงานบริการ หนองซ้ าซาก

6 นางเดือน ชูอารมย์ ผู้ช่วยทันตกรรม หนองซ้ าซาก

7 นางสาวประภีร์ สวัสดีมงคล แม่บ้าน หนองซ้ าซาก
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ประสงค์ปฏิบัติงานที่

2 บ้านป่ายบุ 1 นางสาวสุชาดา เขตคาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านป่ายบุ

2 นายสมบูรณ์สิทธ์ิ บุปผา เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านป่ายบุ

3 นางสาวจรีุ ช้างแกว้ พนักงานท าความสะอาด บ้านป่ายบุ

4 นางสาวกนกอร รูปคม เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล บ้านป่ายบุ

5 นางสาวปัณฑา เมฆพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข บ้านป่ายบุ

3 หนองไผ่แก้ว 1 นายจริวัฒน์ มีสุข เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน หนองไผ่แก้ว

2 นางสาวปุณญาภัทร ขว่งทิพย์ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน หนองไผ่แก้ว

3 นางสาวศิริพร พันธ์ุศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนองไผ่แก้ว

4 นายกลัยกรต์ ภูธะวัฒน์ นักวิชาสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองไผ่แก้ว

5 นางสาวบงกช สว่างจติต์ นักวิชาสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองไผ่แก้ว

6 นางสาววิลาวัณย์ พัฒนเจริญสุข พนักงานบริการ หนองไผ่แก้ว

7 นางน้อง พัดเถื่อน แม่บ้าน หนองไผ่แก้ว

4 บ้านหมื่นจิตร 1 นางนลินทิพย์ ตระกลูพรงาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านหมื่นจิตร

2 นายรุ่งศักด์ิ ค าฤาชา เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านหมื่นจิตร

3 นางสาววีรวรรณ แจม่จ ารัส พนักงานบริการ บ้านหมื่นจิตร

5 หนองบอนแดง 1 นางสาวยลรดา ยะประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หนองบอนแดง

2 นางสาวศรัญญา ประสมสิน เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หนองบอนแดง

3 นายพณิชย์ จนัทร์ผะกา เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หนองบอนแดง

4 นางสาวศิรินทิพย์ ทองธรรมชาติ พนักงานบริการ หนองบอนแดง

5 นางส าราญ สายส่อ พนักงานท าความสะอาด หนองบอนแดง

6 บ้านหนองยาง 1 นายสมิทธินันท์ พงษ์เผ่ือน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านหนองยาง

2 นายสุขสม ทองเหลือง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านหนองยาง

3 นางสาวอษุณีย์ สุกใส เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านหนองยาง

4 นางสาวอมรรัตน์ ดวงใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองยาง

5 นางสุทาทิพย์ เจริญวัฒนวิญญู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หมอนนาง (อ.พนัสนิคม)

6 นางสาวณัฏฐนันท์ ภักดี เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล บ้านหนองยาง

7 นางสาววิยะดา หนองแก ผู้ช่วยทันตกรรม บ้านหนองยาง

8 นางสุพร อรุณนพรัตน์ แม่บ้าน บ้านหนองยาง

7 บ้านอ่างเวยีน 1 นายพีรดนย์ บุญปลูก เจา้พนักงานสาธารณสุขข านาญงาน บ้านอ่างเวยีน

2 นางรวิวรรณ สุรศร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านอ่างเวยีน

3 นางสาวธารารัตน์ ประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านอ่างเวยีน

4 นางสาวนฤมล สัตตภรณ์พิภพ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน หนองยาง (อ.บ้านบึง)

5 นางสาวรสรินทร์ ภานุมาศภัสสร ผู้ช่วยทันตกรรม บ้านอ่างเวยีน

6 นางนกแกว้ สาคร แม่บ้าน บ้านอ่างเวยีน

7 นางสาวจฬุาลักษณ์ แซ่โล้ว แพทย์แผนไทย บ้านอ่างเวยีน

8 นางสาวพรทวี วิริยะพันธ์ พนักงานบริการ บ้านอ่างเวยีน

9 นางสาวประภาพร พิมพ์สกลุ พนักงานบริการ บ้านอ่างเวยีน

8 บ้านหัวกุญแจ 1 นางสาวกลัยา พรหมนิยม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านหัวกุญแจ

2 นางสาวธณิศรา ชิตวิเศษ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านหัวกุญแจ

3 นางสาวอศันี สุทธิพงษ์ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านหัวกุญแจ

4 นางฐนิชา วัชระวรรธกรู เจา้พนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน บ้านหัวกุญแจ
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5 นายวรพงศ์ แซ่คู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหัวกุญแจ

6 นายวิชา เทียนทอง เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านหัวกุญแจ

7 นางสาวรัติยา สาทรสวัสด์ิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านหัวกุญแจ

8 นางสาวขวัญชล ว่องไว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหัวกุญแจ

9 นายสิรวัชร์ เหลืองปัญญากลุ เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านหัวกุญแจ

10 นางอนงค์ ศรีสุข แม่บ้าน บ้านหัวกุญแจ

11 นางสาวฐิติภา ย่ิงยง แพทย์แผนไทย บ้านหัวกุญแจ

12 นางสาวประภาภรณ์ ศรีสุข พนักงานบริการ บ้านหัวกุญแจ

13 นางสาวเดือนเพ็ญ เจริญแกว้ พนักงานบริการ บ้านหัวกุญแจ

14 นางสาวเจนจริา ศิริอิ่ม พนักงานบริการ บ้านหัวกุญแจ

9 บ้านเนินโมก 1 นางสาวอรอมุา แซ่โง้ว เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านเนินโมก

2 นางสาวปรียานุช ขจรกล่ิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านเนินโมก

3 นางสาวอนัพิชชา รอดประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวถนน (อ.พนัสนิคม)

4 นางบุญเส็ง ทิพย์กองราช แม่บ้าน บ้านเนินโมก

5 นางสาวเจนจริา ยังดี พนักงานบริการ บ้านเนินโมก

10 บ้านป่าแดง 1 นางปภาณิน พูลผล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านป่าแดง

2 นายเกรียงศักด์ิ พงษ์สระพัง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านป่าแดง

3 นางสาวโสภา รัตนะเกจ็มณี พนักงานท าความสะอาด บ้านป่าแดง

4 นางสาวอภัสนันท์ คะมี พนักงานบริการ บ้านป่าแดง

11 บ้านหนองชัน 1 นางสาวบุญริม โคนอก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองชัน

2 นางสาวประภัสสร จนัดี เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านหนองชัน

3 นางสาวธิดารัตน์ อนิทปัญญา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านหนองชัน

4 นางละเอยีด สุวรรณบน แม่บ้าน บ้านหนองชัน

5 นางสาวกญัภร จนัทนา พนักงานบริการ บ้านหนองชัน

12 บ้านหนองเขิน 1 นายสุรัตน์ ตันศิริ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองเขิน

2 นางสาวชลาสินธ์ุ พรมมี เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านหนองเขิน

3 นางสาวกมลชนก ยอดรัก เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านหนองเขิน

4 นางสาวมารีนา เพชรบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านหนองเขิน

5 นายสุทัศน์ เจริญวัฒนวิญญู นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านหนองเขิน

6 นางสาวออ่นนุช โทขนาด แพทย์แผนไทย บ้านหนองเขิน

7 นางสาวณัฐชยา สุดา พนักงานบริการ บ้านหนองเขิน

13 สอน.บ้านมาบล าบิด 1 นายไพโรจน์ แสนจนัทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สอน.บ้านมาบล าบิด

2 นางกลุริสา มีชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สอน.บ้านมาบล าบิด

3 นางสาวสุมินตรา การะเกษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สอน.บ้านมาบล าบิด

4 นางสาวนลิศรา เกตุทองหลาง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มาบไผ่ (อ.บ้านบึง)

5 นางสาวทิพวรรณ คันธชาติ ผู้ช่วยทันตกรรม สอน.บ้านมาบล าบิด

6 นางวิภา สง่างาม พนักงานบริการ สอน.บ้านมาบล าบิด

7 นางสาวปารณีย์ ภักดี พนักงานบริการ สอน.บ้านมาบล าบิด

8 นางสาวสุภา แสงอรุณ แม่บ้าน สอน.บ้านมาบล าบิด

14 มาบไผ่ 1 นางธันยา แสงสว่าง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ มาบไผ่

2 นายธนกร ตระเวทิธรรม เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน มาบไผ่
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3 นางสาวกญัญาภัคร์ พาพุทธ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มาบไผ่

4 นางสาววิรัญญา พระเสวก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มาบไผ่

5 นางสาวอนันตญา ศรีม่วง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ มาบไผ่

6 นายชาติชาย มานิพพาน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ มาบไผ่

7 นางสาวพิมพ์นภา อคัรสินกติติคุณ แม่บ้าน มาบไผ่

8 นางวราภรณ์ พันพิบูลย์ ผู้ช่วยทันตกรรม มาบไผ่

9 นางสาวสุวิมล น่ิมนวล เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล มาบไผ่

10 นางสาวกฤษดาพร พันธ์ุรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข มาบไผ่

1 แสนสขุ 1 นางสาวจารุวรรณ รัตนพันธ์ุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ แสนสขุ

2 นางสาวปูชิตา ท าเนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ แสนสขุ

3 นางสาวปณิสรา คชนันท์ประดิษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ แสนสขุ

4 นายกรกช ตระกลูจงึ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ แสนสขุ

5 นางสาวกญัญ์ภรณ์ โรจนกลูเศรษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ แสนสขุ

6 นางสาวจนิตนา พ้นภัยพาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ แสนสขุ

7 นางสาวเสาวภา เพ็ชรนิล เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน แสนสขุ

8 นายกติติศักด์ิ ขนัค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ แสนสขุ

9 นางสาวนันทิตา จนัทร์ด า พนักงานช่วยการพยาบาล แสนสขุ

10 นางอ าไพ วรสุข พนักงานประจ าตึก แสนสขุ

11 นายสิทธิชัย ชลอยบุญ แพทย์แผนไทย แสนสขุ

2 บ้านสวน 1 นางกนกวรรณ ปักกาเวสา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หนองค้อ (อ.ศรีราชา)

2 นางนภารัตน์ ธัญถริโสภนากลุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านสวน

3 นางสาววิภารัตน์ จนัแจม่ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านสวน

4 นางสาวพรรษา ตันติวรัตนถกิลุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านสวน

5 นางสาวสุพรรณสา เขาแกว้ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านสวน

6 นางอาภิสรา วงศ์สละ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ บ้านสวน

7 นางสาวจนัทิพา ข าถนอม แพทย์แผนไทยช านาญการ บ้านสวน

8 นางสาวธีรภัทร์ ลักษณียนาวิน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านสวน

9 นางสาวปนัดดา บึงสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านสวน

10 นางสาวพิชามญช์ุ ใบดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านสวน

11 นางสาวสิวินีย์  ชลวุฒิ พนักงานช่วยการพยาบาล อ่างศิลา (อ.เมือง)

12 นางสาวสุดารัตน์ ค าสุข พนักงานช่วยการพยาบาล บ้านสวน

13 นางสาวญาตาวี รัตนศิลป์ เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน บ้านสวน

14 นางบุญยงค์ ศิริรจน์ พนักงานประจ าตึก บ้านสวน

15 นางสาวเขมมิกา อศัวรัตนสกลุ พนักงานช่วยการพยาบาล บ้านสวน

16 นางสาวจริารัตน์ หล าประเสริฐ พนักงานช่วยการพยาบาล บ้านสวน

17 นางสาวณภัสนันท์ ธนวัฒน์กลุชัย พนักงานประจ าตึก บ้านสวน

18 นางวิภา ใจหล้า ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย บ้านสวน

19 นางสาวกนกพร ทองเจริญ พนักงานช่วยการพยาบาล บ้านสวน

3 บ้านท้องคุ้ง 1 นางพุทธชาติ ฉตัร์ธนธาดา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านท้องคุ้ง

2 นางปรีดีภรณ์ เรือนเรือง เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านท้องคุ้ง

อ.เมือง จ านวน 17 รพ.สต.
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3 นางสาวศิริวรรณ นาสา เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน บ้านท้องคุ้ง

4 นางสาวภิญญาพัชญ์ พัชรพันธ์ุกร เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านท้องคุ้ง

5 นายณรงค์ ญาณประภาส นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านท้องคุ้ง

6 นางสาวชัชชญา โยธิกา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านท้องคุ้ง

7 นางสาวน้ าฝน สีแวงเขตต์ พนักงานช่วยการพยาบาล บ้านท้องคุ้ง

8 นางสาวเพ็ญพิชชา ชนูนันท์ พนักงานช่วยการพยาบาล บ้านท้องคุ้ง

9 นางสาววิวรรณ เงินสัจจา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย บ้านท้องคุ้ง

10 นางจเร ไวยกลุ แม่บ้าน บ้านท้องคุ้ง

11 นางสาวกนกวรรณ ศศิวิเชียรพจน์ แพทย์แผนไทย บ้านท้องคุ้ง

4 นาป่า 1 นางสาวจารุณี ขวัญกจิไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นาป่า

2 นางสาวปานรดา เกษมวราสิริ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน นาป่า

3 นางสาววิชุดา ช่ืนชม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นาป่า

4 นางสาววรรณเพ็ญ วรรณโสภา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นาป่า

5 นางสาวพรลักษมี ผ้ึงหลวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นาป่า

6 นางรพีพร ธรรมปัญญวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เสม็ด (อ.เมือง)

7 นางสุรีย์พร สิงหา พนักงานประจ าตึก นาป่า

8 นางสาวศศิฉาย วิริยะประกอบ แพทย์แผนไทย นาป่า

9 นางสาวศศิธร สว่างวงศ์ พนักงานช่วยการพยาบาล นาป่า

5 ดอนหัวฬ่อ 1 นายไพโรจน์ นนท์วุฒิชัย เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ดอนหัวฬ่อ

2 นางประภาดา ประดับสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หนองกะขะ (อ.พานทอง)

3 นางสาวอมัภาภรณ์ พรหมดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เหมือง (อ.เมือง)

4 นางสุกญัญา ทิคะวะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เหมือง (อ.เมือง)

5 นางทิพสุคนธ์ กิ่งมณี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดอนหัวฬ่อ

6 นางสุกญัญา วัลลภาทิตย์ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน ดอนหัวฬ่อ

7 นางสาวชนากานต์ วิมลรัตน์ พนักงานช่วยการพยาบาล ดอนหัวฬ่อ

8 นายพีรพงษ์ เจนสถริพันธ์ุ เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล ดอนหัวฬ่อ

9 นางสาวสุรัชนี ขนัทอง พนักงานประจ าตึก ดอนหัวฬ่อ

6 บางทราย 1 นางพัชราภรณ์ มะโยธี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ บางทราย

2 นางสาวธีรนุช สวัสดิวงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บางทราย

3 นางบุศรา สุขสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บางทราย

4 นายวรท โฉมจงัหวัด เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน บางทราย

5 นางสาวปาริชาติ กระแสร์ชล เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บางทราย

6 นายต่อศักด์ิ ดาบโสมศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บางทราย

7 นายนทิพร ศรีผ่อง เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บางทราย

8 นายนพนันท์ โฉมจงัหวัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บางทราย

9 นางสาววิภารัตน์ อยู่เกยีม พนักงานช่วยการพยาบาล บางทราย

10 นางเดือนเพ็ญ พะยงค์น้อย พนักงานประจ าตึก บางทราย

11 นางสาวศิริรัตน์ สังขท์วี พนักงานช่วยการพยาบาล บางทราย

7 คลองต าหรุ 1 นางสาวณัฐกานต์ ตัวสะอาด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คลองต าหรุ

2 นางสาวลภณภัส เตชะอ าไพ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ไม่ประสงค์ถ่ายโอน สสอ.เมือง

3 นางสาวอมุาพร ขว่งทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ห้วยกะปิ (อ.เมือง)



รพ.สต. / สอน.

บัญชีรายช่ือข้าราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ และลกูจ้างที่สมัครใจถ่ายโอนไปองค์การบริหารสว่นจังหวดัชลบุรี
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ประสงค์ปฏิบัติงานที่

4 นางสายรุ้ง มากนิคม เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน คลองต าหรุ

5 นางสาววิลาวัลย์ ชาตะกลู เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน คลองต าหรุ

6 นายจามร ศรีอารีย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ คลองต าหรุ

7 นางสาวพรนิภา ฉายายน พนักงานช่วยการพยาบาล คลองต าหรุ

8 นางสาวปราณี อนิทกลับ พนักงานประจ าตึก คลองต าหรุ

8 เหมือง 1 นายณรงค์ชัย บูรภักด์ิ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน เหมือง

2 นางสาวพิชญ์สิตา ฉายจนัทร์เจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เหมือง

3 นายศรัณยู จนัทรนิภา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เหมือง

4 นางสาวพูนสุข สืบสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เหมือง

5 นางนมัสพร จลุนพ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เหมือง

6 นายไชยรัตน์ กิ่งมณี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เหมือง

7 นางสาวกรกมล หอมหวล พนักงานช่วยการพยาบาล เหมือง

8 นางสาวรุ่งรัตน์ นุ่มน่ิม พนักงานประจ าตึก เหมือง

9 นางสาวสุพรรณษา พัฒนาพร พนักงานช่วยการพยาบาล เหมือง

9 ห้วยกะปิ 1 นางองัศวีร์รัก ซ่ือตรง เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน ห้วยกะปิ

2 นายเสกสรร ปัจจยั เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ห้วยกะปิ

3 นางอมัภา สีแดด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ห้วยกะปิ

4 นางสาวสุทธิดา สกณุาทวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้วยกะปิ

5 นางสาวนวพร จนิเกตุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ห้วยกะปิ

6 นายไพบูลย์ สรรพกจิไพศาล แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ห้วยกะปิ

7 นางมณีรัตน์ ราศรีจนัทร์ เจา้พนักงานสาธารณสุขอาวุโส ห้วยกะปิ

8 นายทศพร สุมะโน พนักงานประจ าตึก ห้วยกะปิ

9 นางสาวขวัญทิพย์ นิสสัยสุข พนักงานช่วยการพยาบาล ห้วยกะปิ

10 นางสาวนัยนา บุญธรรม นักวิชาการสาธารณสุข ห้วยกะปิ

11 นางสาวศิโรธร เพิ่มพูล พนักงานบันทึกขอ้มูล ห้วยกะปิ

10 เสม็ด 1 นางสาระภี มณีโชติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เสม็ด

2 นางขนิษฐา ศรีสกลุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เสม็ด

3 นายวรศักด์ิ จติวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เสม็ด

4 นางสาวเพชรลดา เรืองสิทธ์ิ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ เสม็ด

6 นางสาวทัชชญา  นิธิศบุณยกร พนักงานช่วยการพยาบาล เสม็ด

7 นางสาวจนิดาพร  จลุเจริญ พนักงานช่วยการพยาบาล เสม็ด

8 นางสาวสาวิตรี  ขนุวารินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข เสม็ด

9 นางสาวสุจติรา  ชนะศัตรู พนักงานช่วยการพยาบาล เสม็ด

10 นางสาวไฉไล  เหลือหลาย พนักงานประจ าตึก เสม็ด

11 อ่างศิลา 1 นางสาวกรรณิการ์ กรัิมย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อ่างศิลา

2 นางสาวพนัชปวัน สีอบุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อ่างศิลา

3 นายอดิศักด์ิ บุญพลอย เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน อ่างศิลา

4 นายวินิต  วิไลวงษ์วัฒนกจิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ แสนสขุ (อ.เมือง)

5 นางสาวพรนภา ดีนาน นักวิชาการสาธารณสุข อ่างศิลา

6 นางสาวมาลี พรมพันธ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย อ่างศิลา

7 นางสาวบุญนภัส สิงรักษา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย อ่างศิลา



รพ.สต. / สอน.

บัญชีรายช่ือข้าราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ และลกูจ้างที่สมัครใจถ่ายโอนไปองค์การบริหารสว่นจังหวดัชลบุรี

ที่ รพ.สต./สอน. ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ
ประสงค์ปฏิบัติงานที่

8 นางอรพินท์ อุ่นชัย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย อ่างศิลา

9 นางสาววรรณิษา สินสุพรรณ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย อ่างศิลา

10 นายภัทรวิศิษฏ์ ศรีวิสุทธ์ิ แพทย์แผนไทย อ่างศิลา

11 นางสาวพนัชกร สังขสุ์วรรณ พนักงานช่วยการพยาบาล อ่างศิลา

12 นางสาวอศุา วัฒนอนิทร์ พนักงานประจ าตึก อ่างศิลา

12 หนองข้างคอก 1 นายบัญชา อิ่มเอบิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หนองข้างคอก

2 นางรุ่งนภา อิ่มเอบิ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน หนองข้างคอก

3 นางสาวอรทัย ไทยสงคราม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองข้างคอก

4 นางสาวสุนันทา เล่ือมนิรันดร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนองข้างคอก

5 นายปรีชา  นาคู เจา้พนักงานสาธารณสุขอาวุโส ดอนหัวฬ่อ (อ.เมือง)

6 นางสาวพาขวัญ  วงษ์สว่าง พนักงานประจ าตึก หนองข้างคอก

7 นายนพรุจ พ้นภัยพาล พนักงานช่วยการพยาบาล หนองข้างคอก

13 บ้านปึก 1 นางพีรดา สุขทวี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านปึก

2 นางพัชรา ช่วยป้อง เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน บ้านปึก

3 นางชัญญา สมนาศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านปึก

4 นางสาวน้ าฝน วรรัตน์ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านปึก

5 นางสาวพิมลพรรณ บุญเกดิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านปึก

6 นางสาวสมพร  อคัรเดชเรืองศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านปึก

7 นางสมหมาย แซ่อิ้ว พนักงานประจ าตึก บ้านปึก

8 นางสาวมานา จา่ยเจริญ นักวิชาการสาธารณสุข บ้านปึก

9 นางสาวอสิริยาภรณ์  พัฒนา พนักงานช่วยการพยาบาล บ้านปึก

14 หนองรี 1 นางนิชานันท์ สมค าศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนองรี

2 นางสาววิริญ ตระกลูรุ่งวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองรี

3 พันจา่เอกหญิงสปันนา ล้ิมภักดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนองรี

4 นางวิภาวี สุธากลุวิรัฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนองรี

5 นางสาวฐิตาภรณ์ ยินดีสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หนองรี

6 นางสาวศุกร์ศิริ  ปัสสาวัฒนะ นักวิชาการสาธารณสุข หนองรี

7 นางภคมน กลุภพพูลกล่ัน พนักงานประจ าตึก หนองรี

8 นางสาวกมลวรรณ วงสมบัติ นักวิชาการทันตสาธารณสุข หนองรี

15 ส านักบก 1 นางสาววันวิสาข ์มณีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักบก 

2 นายปัญจวิชญ์ บุญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ส านักบก 

3 นางสุภาพ สินเธาว์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักบก 

4 นางสาวลดาวัลย์ ไตรรักษ์ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ส านักบก 

5 นางสาวรัชนี สุขา พนักงานช่วยการพยาบาล ส านักบก 

6 นางสาวมยุรี อามาตย์มนตรี พนักงานประจ าตึก ส านักบก 

7 นางสาวพรรณภา คัทธมาต นักวิชาการสาธารณสุข ส านักบก 

16 บ้านหัวโกรก 1 นางสาวสุดารัตน์ ญาณประภาส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหัวโกรก

2 นายพรอนันต์  กล่ินสุหร่าย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บางทราย (อ.เมือง)

3 นางสาวปิยะนุช วรวาส พนักงานช่วยการพยาบาล บ้านหัวโกรก

4 นางสาวสิริกร จติจ านงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านหัวโกรก

5 นางพิชยรัสย์  ประเทืองผล เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านหัวโกรก
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6 นางสาววณิชชา ล้ิมภักดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหัวโกรก

7 นางจลีุ  สามารถ พนักงานประจ าตึก บ้านหัวโกรก

17 หนองไม้แดง 1 นายประวิตร ตันแกว้ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หนองไม้แดง

2 นางธัญลักษณ์ วาทวัฒนศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านสวน (อ.เมือง)

3 นางสาวไทรงาม เจริญสว่าง เจา้พนักงานสาธาณสุขช านาญงาน หนองไม้แดง

4 นางสุรีภรณ์ นาคาสัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หนองไม้แดง

5 นางสาวธิติกร เวสารัตน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ หนองไม้แดง

6 นางสาวยุพดี ชมดี เจา้พนักงานสาธารณสุขอาวุโส หนองไม้แดง

7 นางสาวธนภรณ์ พิพัฒน์วณิชชา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หนองไม้แดง

8 นางสาวธนันภา กลุเกดิ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน หนองไม้แดง

9 นางเฉลิมพร  ประทุมมา เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน เสม็ด (อ.เมือง)

10 นางสาวปุณยนุช แจง้โพธ์ิ พนักงานช่วยการพยาบาล หนองไม้แดง

11 นางสุภี ประสิทธ์ิสุข พนักงานประจ าตึก หนองไม้แดง

12 นางสาวชุติมา ประสิทธ์ิสุข พนักงานช่วยการพยาบาล หนองไม้แดง

13 นางสาวกญัจน์ศนันท์ ธงชัยสายัณ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หนองไม้แดง

14 นางฐิติพร ยอดประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ หนองไม้แดง

อ.บ่อทอง 13 รพ.สต.

1 บ้านธรรมรัตน์ 1 นางสาวปุญญาณัฐ สาระพากร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านธรรมรัตน์ 

2 นายเถลิงศักด์ิ พาสร้อย เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านธรรมรัตน์ 

3 นางสาวอารยา กลุนิล เจา้หน้าท่ีรักษาความสะอาด บ้านธรรมรัตน์ 

4 นางบุษบากร ทอนผา เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล บ้านธรรมรัตน์ 

2 บ้านปักมึน 1 นางสุนีย์ ศรจนัทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านปักมึน

2 นางสาวเกตุแกว้ ศุภัทรานนท์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านปักมึน

3 นางสาวมัญธญา พาสร้อย เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านบึงตะกู

4 นางพิสมัย สุวรรณรมย์ แม่บ้าน บ้านปักมึน

5 นางสาวพัศญา นวีนารมิตา เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล บ้านปักมึน

3 บ้านโปร่งเกตุ 1 นางสาวสุธามาส วชิรมโนธรรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านโปร่งเกตุ

2 นางสาวกญัญาณัฐ ถายะเดช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านโปร่งเกตุ

3 นางนันทวัน อศิยานนท์ เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านโปร่งเกตุ

4 นางปนัดดา บุตรนนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านโปร่งเกตุ

5 นางสาวพรเพ็ญ ดอกจนัทร์ แม่บ้าน บ้านโปร่งเกตุ

6 นางสาวศิริลักษณ์ กอฐิติวัฒน์ พนักงานบันทึกขอ้มูล บ้านโปร่งเกตุ

4 บ้านคลองใหญ่ 1 นางจนิตนา พานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านคลองใหญ่

2 นางสาววาสนา สุมหิรัญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านคลองใหญ่

3 นางสาวนฤมล หอมหวล เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านคลองใหญ่

4 นางสาวเจนจริา ชมภูเทพ พนักงานบันทึกขอ้มูล บ้านคลองใหญ่

5 นางกรึมซีน เกยี แม่บ้าน บ้านคลองใหญ่

5 บ้านเขาชะอางค์ 1 นางสาวกลัยรัตน์ ชนะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านเขาชะอางค์

2 นางสาวอสิราภรณ์ สุขเกษม เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านเขาชะอางค์

3 นางสาวภาฤดี พันธ์ุพรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านเขาชะอางค์

4 นางสาวสุวรรณา รัตนปัญญากลุ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านเขาชะอางค์
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บัญชีรายช่ือข้าราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ และลกูจ้างที่สมัครใจถ่ายโอนไปองค์การบริหารสว่นจังหวดัชลบุรี

ที่ รพ.สต./สอน. ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ
ประสงค์ปฏิบัติงานที่

5 นางสาวจติรลดา แฝงเมืองฟูก นักวิชาการสาธารณสุข บ้านทับเจริญ (อ.บ่อทอง)

6 นางสาวทิพรดา มณีสร้อย พนักงานท าความสะอาด บ้านเขาชะอางค์

7 นางสาวธัญญารัตน์ ธาราสันติสุข เจา้หน้าท่ีบันทึกขอ้มูล บ้านเขาชะอางค์

6 คลองตาเพชร 1 นางสาวจติรลดา อนิทร์ประเสริฐ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน คลองตาเพชร

2 นางสุขสันต์ ชูพงศ์ธเนศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คลองตาเพชร

3 นางสาวขวัญรดา นวลละออง เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน คลองตาเพชร

4 นางสาวพยุง ทูลมณี แม่บ้าน คลองตาเพชร

7 บ้านซ่อง 1 นางสาวสิรินาถ เพิ่มพูลกจิ นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ บ้านซ่อง

2 นางสาวจติติมา แซ่ปัง เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านซ่อง

3 นายนิรุจน์ แย้มบู่ นักวิชาการสาธาณสุขช านาญการ บ้านซ่อง

4 นางปวีณา ศรีเรือง พนักงานท าความสะอาด บ้านซ่อง

5 นางสาวสุกญัญา แซ่ล้ิม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บ้านซ่อง

8 บ้านคลองโอ่ง 1 นางสาวสุนันทรา ค่ายแกว้ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านคลองโอ่ง

2 นางประกญัจติร แย้มบู่ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านคลองโอ่ง

3 นางสาวสุรีย์รัตน์ เลพล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านคลองโอ่ง

4 นางสาวสายชล ไพรพนม แม่บ้าน บ้านคลองโอ่ง

5 นางอไุรวรรณ รุ่งทวีประริโยษา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บ้านคลองโอ่ง

9 บ้านอ่างกระพงศ์ 1 นายโกศล ตล่ิงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านอ่างกระพงศ์

2 นางสาวพัทยาภรณ์ นวพรจรัสไชย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านทับเจริญ (อ.บ่อทอง)

3 นางสาวอโนทัย ฟุ้งขจร เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านอ่างกระพงศ์

10 บ้านทับเจริญ 1 นางสาวอมรรัตน์ สังขเ์งิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านทับเจริญ

2 นายสุรเชษฐ์ มานูญรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านทับเจริญ

11 บ้านเขาใหญ่ 1 นางสาวมยุรีย์ จนัทร์ตรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านเขาชะอางค์ (อ.บ่อทอง)

2 นางสาวธีรวรรณ เสือตาด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านเขาใหญ่

3 นางสาวเกสินี สุทธิวงษ์ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน บ้านเขาใหญ่

4 นางสาวนงลักษณ์ พรมวัฒน์ เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านเขาชะอางค์ (อ.บ่อทอง)

5 นางสาวพัชรี ใยค า พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บ้านเขาใหญ่

6 นางสาวภัทรวดี เพิ่มสุรดิษ พนักงานบริการ บ้านเขาใหญ่

7 นางสาวยุพา วรรณโส พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บ้านเขาใหญ่

12 บ้านหนองเสม็ด 1 นายสมบัติ วงษ์จนัทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านหนองเสม็ด

2 นางส ารวย เพ็ชรฉ่ า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านหนองเสม็ด

3 นางสาวนันทฤดี ศรีมงคุณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านเตาถ่าน (อ.สตัหีบ)

4 นางสาวฐิติพร จริยาชวลิต นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านหนองเสม็ด

5 นางสาวทรรศนีย์ พูลพ่วง พนักงานท าความสะอาด บ้านหนองเสม็ด

6 นางสาวกาญจนา ฤชามณี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บ้านหนองเสม็ด

7 นางสาวโสรญา แสงกล้า พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บ้านหนองเสม็ด

13 บ้านบึงตะกู 1 นางสาวอนงค์ สอนจนัทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านบึงตะกู

2 นายวรวุฒิ ละอองศรี เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านบึงตะกู

3 นางสาวสุภาภรณ์ บุญศวร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บ้านบึงตะกู

4 นางสาวนิตยา วชิรมโนธรรม พนักงานบึนทึกขอ้มูล บ้านบึงตะกู

5 นางสาวฉวี แสงทอง แม่บ้าน บ้านบึงตะกู
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สว่นราชการอ่ืนในสงักัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

1 สสอ.ศรีราชา 1 นางสาวสุวรรณี สุภาพ เจา้พนักงานธุรการ ตลาดบึง (อ.ศรีราชา)

2 สสอ.บ่อทอง 1 นางสาวสุกญัญา ทองแท้ นักวิชาการสาธารณสุข มีความประสงค์ปฏิบัติงานในสังกัดเดิม

2 นางสาวปัญจรัตน์ ศิลป์ประดิษฐ พนักงานบริการ มีความประสงค์ปฏิบัติงานในสังกัดเดิม

3 นายธนัญชัย แกว้ผล พนักงานบริการ มีความประสงค์ปฏิบัติงานในสังกัดเดิม

4 นางสาวศิริรัตน์ ค าจมุพล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านคลองโอ่ง (อ.บ่อทอง)

3 สสอ.เมือง 1 นางสาวณัฐรินีย์ เน่ืองจ านงค์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มีความประสงค์ปฏิบัติงานในสังกัดเดิม

2 นายโชติวัฒน์ พัธรสุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เกาะลอย (อ.พานทอง)

นายวรฉตัร ชาลี นักวิชาการสาธารณสุข มีความประสงค์ปฏิบัติงานในสังกัดเดิม

3 นางสาววิภาศิริ สุจติรโพธ์ิธรรม เจา้พนักงานธุรการ เสม็ด (อ.เมือง)

4 รพ.บางละมุง 1 นางสิริวรรณ จนิากลุ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตลาดบึง (อ.ศรีราชา)

5 สสอ.บางละมุง 1 นางสาววรวรรณ พิมพา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านเตาถ่าน (อ.สตัหีบ)

2 นางสาวจริปรียา ศิริรักษ์ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน โป่ง (อ.บางละมุง)

6 สสอ.พนัสนิคม 1 นางสาวอรอมุา ยะภักดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านไร่เสธ ์(อ.พนัสนิคม)

7 สสอ.พานทอง 1 นายพันธ์ศักด์ิ ประพันธ์ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน หน้าประดู่ (อ.พานทอง)

8 สสอ.เกาะจันทร์ 1 นางสาวกรรณิการ์ เกดิสวัสด์ิ พนักงานบัตรรายงานโรค บ้านเกาะโพธิ์ (อ.เกาะจันทร์)

2 นางสาวชุติกาญจน์ กองหิรัญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านเกาะโพธิ์ (อ.เกาะจันทร์)

3 นางสาวพิจติรา ศักด์ิศรยุทธ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านเกาะโพธิ์ (อ.เกาะจันทร์)

9 รพ.บ่อทอง 1 นางสาวร าไพ แสนสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านซ่อง (อ.บ่อทอง)

2 นางสาวพวงผกา พืชสิงห์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านซ่อง (อ.บ่อทอง)

10 สสอ.สตัหีบ 1 นางสาวกรรณภรณ์ เลิศด ารงค์ฤทธ์ิ พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน บางเสร่ (อ.สตัหีบ)

2 นางสาวสุภจริา สินธุ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน บ้านเตาถ่าน (อ.สตัหีบ)

11 สสอ.หนองใหญ่ 1 นางสาวมาลัย แกว้สวัสด์ิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ห้างสงู (อ.หนองใหญ่)

2 นางสาวอนุธิดา ระบาย นักวิชาการสาธารณสุข ห้างสงู (อ.หนองใหญ่)

12 รพ.บ้านบึง 1 นางสาวสุวัชนี โยวะผุย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บ้านบึงตะกู (อ.บ่อทอง)

2 นางสาวรุ่งทิวา พรมศรี เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน บ้านปึกมึน (อ.บ่อทอง)

13 รพ.ชลบุรี 1 นายวัชรพล คงมนต์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านธรรมรัตน์ (อ.บ่อทอง)

2 นางจรรยา จานแบน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ บ้านหนองค้อ (อ.ศรีราชา)

3 นางสาวศุภรานันท์ ทรงกล่ิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เนินโมก (อ.บ้านบึง)

14 อบต.หนองไผ่แก้ว 1 นางธัญรัตน์ คนการณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวกุญแจ (อ.บ้านบึง)

15 รพ.สต.บ้านทัพนคร 1 นางสาวธัญชนก สงแจง้ นักวิชาการสาธารณสุข บ้านหนองเสม็ด (อ.บ่อทอง)

จ.จันทบุรี

16 รพ.สต.บางคูรัด 1 นางสาวอาภานันท์ สันธินาค แพทย์แผนไทย บ้านเขาหิน (อ.ศรีราชา)

จ.นนทบุรี

17 รพ.สต.ระกะ 1 นายสมพงศ์ อ่ าปลอด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ บ้านธรรมรัตน์ (อ.บ่อทอง)

จ.สงขลา

18 รพ.พระอาจารยฝ้ั์นฯ 1 นางสาวทิพย์สุดา วงแสนค า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ มีความประสงค์ปฏิบัติงาน

จ.สกลนคร ในสงักัดเดิม

1 วดัโบสถ์ อ.พนัสนิคม ๑ ณัฐภรณ์ แสนวงษา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านคุย (ต าสามขา) อ.กุฉินารายณ์

จ.กาฬสินธุ์

สว่นราชการในจังหวดัชลบุรีโอนยา้ยไปจังหวดัอ่ืน



รพ.สต. / สอน.

บัญชีรายช่ือข้าราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ และลกูจ้างที่สมัครใจถ่ายโอนไปองค์การบริหารสว่นจังหวดัชลบุรี

ที่ รพ.สต./สอน. ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ
ประสงค์ปฏิบัติงานที่

2 เสม็ด อ.เมือง 1 นางจริากญั ปักเคเต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ยา้ยเข้า อปท.จังหวดัอ่ืน

3 สอน.เขาคันทรง 1 นางสาวฟ้าใส ประสารรส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บ้านหนองน้ าเยน็ อ.บ้านฉาง

ระยอง

หมายเหตุ : หากพบปัญหา เสนอข้อทักท้วงได้ด้วยตนเองที ่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
               ภายในวันที ่24 ตุลาคม 2565


