
 
การประชุมเจ้าหนา้ที่สาธารณสุขอำเภอนำ้ยืน ประจำเดือน ธันวาคม  2563  

บันทึกการประชุม ครั้งที่ 12/2563   วันที่  4  เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2563  เวลา  09.00  น. 
ณ    ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสขุอำเภอน้ำยืน    จังหวัดอุบลราชธาน ี
********************************************************** 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1. นายพีระพล  เดชบุญ                       สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน      สนง.สสอ.น้ำยืน      
2. นางสาววาสนา   ศรีพูล                    นวก.สาธารณสุขชำนาญการ     สนง.สสอ.น้ำยืน 
3. นางสาวประณี  พงษ์ก่ิง                        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             สนง.สสอ.น้ำยืน  
4. นางสาวสุชาดา  สายทอง                     นวก.สาธารณสุขชำนาญการ             สนง.สสอ.น้ำยืน     
5. นางสาวเดือนนภา  ศิริบูรณ์                   นวก.สาธารณสุขชำนาญการ            สนง.สสอ.น้ำยืน          
6. นายพัทธพล  อักโข                         จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน             สนง.สสอ.น้ำยืน 
7. นางสาวเบญจมาศ  วรรณโสภา              จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน              สนง.สสอ.น้ำยืน 
8. นางสาวยุวดี  ศรีรวัตร                          นักวิชาการสาธารณสุข                  สนง.สสอ.น้ำยืน     
9. นายวุฒิศักด์ิ   ทองมนต์                    นักวิชาการคอมพิวเตอร์                  สนง.สสอ.น้ำยืน 
10. นางสาวอุไรลักษ์   นามปัญญา            พนักงานธุรการ                            สนง.สสอ.น้ำยืน 
11. นางทิพวรรณ  จูมสมิมา                       นวก.สาธารณสุขชำนาญการ            รพ.สต.หนองครก-ตายอย 
12. นางสาวบัณฑิตา  โทมุลา                      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ               รพ.สต.แข้ด่อน 
13. นางสาวภัสสร  เอ้ือวงศ์                        พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ               รพ.สต.โนนสูง 
14. นางสาวศิริรักษ์  สอนอาจ                     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                รพ.สต.สุขวัฒนา 
15. นางสาวกรรธิมา  ก่ิงแก้ว                      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ              รพ.สต.หนองครก-ตายอย 
16. นางสาวน่ิมอนงค์  กาญจนพัฒน์             จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน          รพ.สต.ปลาขาว 
17. นางสาวกิตติยา  ฟ้าเลื่อน                     จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน          รพ.สต.ตาโม 
18. นางสาวปาณิศรา  ยานิพันธ์                   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                รพ.สต.ตาโม 
19. นางสาวเบญญาภา  ไพรบึง                    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                รพ.สต.ตาโม 
20. นางสาวสินีนาถ  ขวัญนู                        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               รพ.สต.ค้อ 
21. นางสาวภัชราพร  วงษ์ขันธ์                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               รพ.สต.ยางใหญ่ 
22. นางสาวปราณปรียา  แก้วคำสอน           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 รพ.สต.บุเปือย 
23. นางสาวอมร  พวงแก้ว                        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 รพ.สต.บุเปือย 
24. นางสาวบุษยา  ขันทา                         พนักงานธุรการ                           รพ.สต.หนองครก-ตายอย  
25. นางสาวดวงจันทร์  สมพร                     จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน            รพ.สต.บุเปือย 
26. นางสาวศิริลักษณ์  มหาลี                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               รพ.สต.โนนสูง 
27. นางศรีวิกร  กุลพร                             นักวิชาการสาธารณสุข                      รพ.สต.โนนสูง 



28. นางโอวาท  รุ่งวัฒนา                           พนักงานสุขภาพชุมชน                     สสช.แปดอุ้ม              
29. นางสาวนภาพร  ห่วงสุขสกุล                  นวก.สาธารณสุขชำนาญการ              รพ.สต.กุดเชียงมุน 
30. นายสาคร  ทองหนุน                           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ               รพ.สต.กุดเชียงมุน 
31. นายเทพสิน  อินจำปา                         จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน                 รพ.สต.ค้อ 
32. นางศรีวิกร  กุลพร                              นักวิชาการสาธารณสุข                     รพ.สต.โนนสูง 
33. นางสาววิลาสินี  ทองลือ                       นักวิชาการสาธารณสุข                     รพ.สต.แข้ด่อน 
34. นางดวงใจ  รักษา                              พนักงานธุรการ                              รพ.สต.ค้อ 
35. นางสาวชุติกาญจน์  มุขมนตรี                จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน                 สสช.จันลา 
36. นางสาวอัชราพร  พลยา                       พนักงานบริการ                              สสช.จันลา 
37. นางสาวยุภาวดี  คำทู                           พนักงานพิมพ์                               สสช.แปดอุ้ม 
38. นางวิไลพร  วงค์ทองนิล                        พนักงานธุรการ                             รพ.สต.ตาโม 
39. นางสาวกัญญา  สะภา                         พนักงานธุรการ                              รพ.สต.แข้ด่อน 
40. นางสาวกัณหา  พันธ์โบ                       นักวิชาการสาธารณสุข                      รพ.สต.สุขวัฒนา 
41. นางสาวธิษณามดี  ใจภักดี                    พนักงานธุรการ                              รพ.สต.กุดเชียงมุน 
42. นางสาวนวลฉวี  หินกอง                      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                 รพ.สต.กุดเชียงมุน 
43. นางสาวนวลลมัย  พรมรัตน์                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                รพ.สต.บุเปือย 
44. นางพัชนุช  วงศ์พุทธพฤทธ์ิ                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                รพ.สต.สุขวัฒนา 
45. นายยุติธรรม  โพธ์ิไทร                        จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน            รพ.สต.สุขวัฒนา 
46. นางสาววาสนา  วิถี                           นวก.สาธารณสุขชำนาญการ                รพ.สต.ยางใหญ่ 
47. นางสาวฉวี  พลศรี                             พนักงานธุรการ                               รพ.สต.ยางใหญ่ 
48. นางสาวพัชรินทร์  บุดชาลุน                  จพ.ทันตสาธารณสุข                         รพ.สต.ยางใหญ่ 
49. นางสาวกาญจนา  คำศรีสุข                   พนักงานช่วยเหลือคนไข้                    รพ.สต.ยางใหญ่ 
50. นางสาวสุปราณี  สสีวย                       พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                   รพ.สต.ยางใหญ่ 
51. นางสาวทิพาพรรณ  สิงห์สีทา                พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                   รพ.สต.ยางใหญ่ 
52. นายสมชัย  หงษ์ทอง                         จพ.สาธารณสุขอาวุโส                         รพ.สต.ปลาขาว 
53. นางสาวอัญชัญ  พูลเวช                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  รพ.สต.ปลาขาว 
54. นางอุทุมพร  ลาธุลี                           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  รพ.สต.ปลาขาว 
55. นายชัยวัฒน์  ศรีทอง                         นวก.สาธารณสุขชำนาญการ                รพ.สต.แข้ด่อน 
56. นางสาววิจิตรา  ผิวบาง                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 รพ.สต.ปลาขาว 
57. นางสาวสมัย  ตัญญัติ                         พนักงานช่วยการพยาบาล                  รพ.สต.ปลาขาว 
58. นางสาวจิราภรณ์  สมภพ                    จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน                 รพ.สต.ปลาขาว 

 


