
รายชื่อกลุมในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
 

        (กลุม 1)       (กลุม 2) 
1. นายสุพร  กาวินํา         1. นางจุฑาทิพย  คําบุศย 
2. นายสมศักดิ์  มาลีแกว     2. ดร.สรรยาพร  ตันภูมิประเทศ 
3. นางกาญจนา  แสงศร ี     3. นางพรทิพย  ทาหวางกัน 
4. นางภรารินทร  สมทรง     4. นายชยพล  ทาหวางกัน 
5. นางปราณ ี สารวิทย     5. น.ส.แกวมาลา  สืบโม 
6. นางสาวจุฑามาศ  แกวออง    6. น.ส.ณัชชา  บุญวัฒนะรักษ 
7. นางเตือนใจ  มหาวัน     7. นายธงชัย  ชมสุวรรณ 
8. นางบุญธิวา  ภารสมบูรณ    8. นางสมพิศ  กาละจิตร 
9. นางพรทิพย  สะสมสิน     9. นางวนิดา  ปนชุมพล 
10. นายอรุณธวัฒน  เปาสมบัต ิ    10. นางพิมพพรรณ  คงด ี
11. นายสมชาย  สุริวงศ     11. นายวิสาขะ  แสนใจ 
12. นางจันศร ี หาญเมืองใจ    12. นายบุญเลิศ  ยมเกิด 
13. นางจิปราณ ี ยิ้มยวน     13. นางผองศร ี ปญญาไว 
14. นายกิตติพัทธ  เอ่ียมรอด    14. นางทัศนีย  รอดสังข 
15. ดร.ทักษิณา  ไกรราช     15. นางพิมเพ็ญ  เจนอักษร 
16. น.ส.ศรีสุดา  รองเมือง    16. น.ส.เกตุสุดา  โตะปรีชา 
17. ภก.มนตร ี แสงโพธ์ิ     17. ภก.ประโยชน  มีจันทร 
18. น.ส.พจนีย  โกอินตะ     18. นางจรรยา  ตะปุก 
19. น.ส.นันทิยา  คงพลิก     19. นางจันทรนิภา  ตันภูมิประเทศ 
20. นายมนู  จันสายทอง     20. นางกิรตา  คงเมือง 
21. นางกาญจนา  เทพมงคล    21. นายสัมพันธ  คงด ี
22. นายชุมพล  สายรัศมี     22. น.ส.นิตยา  กล่ินจันทร  
23. ภก.จันทรจิรา  ทองไหลรวม    23. นางสมพิศ  สรเศรษฐวาณิช 
24. นางประชาบด ี มุยแดง    24. นางพนมพร  ยมเกิด 
25. ทพ.ชัยทัต  สุดเกต ุ     25. นางอําไพ  แสนทอน 
26. นางศศิรดา  โพธ์ิใส                                                           26. นางธนศร  เท่ียงบูรณธรรม 
27. นางรกัดาว  เมธากุลชาต ิ    27. นางบุณยานุช  เดชบริบูรณ 
28. นางนิรกาฬ  กิตตินารถโกศล    28. นางสมศรี  คําภีระ 
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     กลุมที่ 3           กลุมที่ 4 
1. นายอดิศร  สมเจริญสิน    1. ภก.คัมภีร  ตันภูมิประเทศ 
2. นส.อรุณวรรษา  ยมเกิด      2. นางสมร  เพชรอําพร 
3. นางสมถวิล  โกรินทร                         3. นางรุงทิวา  อติชาต ิ
4. นางวิชชุดา  สายทองมาตร    4. นายสุวัตร  ม่ิงมณ ี
5. นางชนันภรณ  เหล็กเพ็ชร    5. น.ส.ดรุณี  ชัยอํานวยรุง  
6. นายสงา  ตะปุก     6. นางดอกออ  มณีคํา             
7. นายสุรสิทธ์ิ  ยมเกิด     7. นายนิรัตน  บุญชู 
8. นางถนอมศรี  ยมเกิด     8. น.ส.คนึง  แกวจันทรเพชร 
9. น.ส.เนตรยา  เมฆพัฒน     9. น.ส.อารีย  เมืองนา 
10. นางจันทรฉาย  กาว ี     10. นายอราม  เครือเกต ุ
11. นายพงษศักดิ์  ปูยอดเครือ    11. นายสงัด  ตะปุก 
12. นายประโยชน  ตะวัน     12. นายสุทธิพร  จักพัด 
13. น.ส. นันทิยา  แกวจันทรเพชร    13. นายสุวิทย  จอนตะมะ 
14. นายเฉลย  พันธุ     14. นางวราภรณ  พิมพพาสอน 
15. ภก.พงศธร  คันธา     15. น.ส.พันทิวา  เปนสุข 
16.นางคมขํา  จันทรคณา     16. นางกัลยาณี  จันทรเจนจบ 
17. นางธนวัน  ปญญาไว     17. นายจีรเกียรติ ์ สานธนกุล 
18. นายภควัฒน  มณีศร ี     18. นางศรัณยา  บุรารักษ        
19. นางชมพูนุท  รัตนวิชัย    19. นางดารุณ ี สุขดี      
20. นายเชษฐา  สวดประโคน    20. นางอังคณา  เมาพิมพพา 
21. น.ส.ภัทรชาริญา  อรุณรุง    21. นายประพันธ  ตาทิพย   
22. นางวรรณวิมล  สมเจริญสิน     22. นางจรรยา  แสงมวง 
23. น.ส.รุนิยา  เพชรกําแหง    23. นางวันเพ็ญ  วันคํา   
24. นางอรุณ ี ทองทา     24. นางกันยา  อําพลพรรณ 
25. นายนัทธพงศ  แสงแกว    25. นางสกุณา  วัฒนาวงษ 
26. นายชํานาญ  ปนนา          26 นายเลิศศักดิ์  เกตุทิม 
27. นางอัมพิกา  โพธเส็ง     27. น.ส.วิชชุดา  มูลวงษ   
28. นส.ขนิษฐา  เลิศเสม       28. น.ส.สุธาทิพย  แกวบุญธรรม 
29. นายจํานงค  เหมือยฝน    29. น.ส.กัลยารัตน  จ ิ
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