
   จังหวัด ช่ือหน่วยงาน ช่ือ-นามสกุลคนพิการ กลุ่ม วัน เวลา

1 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่คือ นางอภิญญา  สุรัติเสรี กลุ่มท่ี 3 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 16.00-16.20

2 เชียงใหม่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นายตะวัน  ธรรมเสนา กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 11.30-12.00

3 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่ปูคา นายผจญ  จินาอ้าย กลุ่มท่ี 2 อังคาร 24 ส.ค. 64 13.50-14.20

4 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ นายณัฐภูมิ ปัญญา กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 10.40-11.10

5 เชียงใหม่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ณัฐพงษ์ ทาทอง กลุ่มท่ี 5 อังคาร 24 ส.ค. 64 09.50-10.20

6 เชียงใหม่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร นายภูริพงษ์ แสนใจบาล กลุ่มท่ี 5 อังคาร 24 ส.ค. 64 10.40-11.10

7 เชียงใหม่ โรงเรียนวัดแม่สะลาบ นางสาวยารดา แดงค า กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 19 ส.ค.64 09.50-10.20

8 เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ นายธงชัย  ไชยยา กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 19 ส.ค.64 10.40-11.10

                            ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสมัครหน่วยงานท่ีต้องการรับคนพิการเข้าท างานสนับสนุนงานในองค์กร

(จ้างงานคนพิการเชิงสังคม)

ช้ีแจง: ทางสมาคมฯพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้นแก่ผู้สมัคร ซ่ึงมีผู้ผ่านเกณฑ์เบ้ืองต้นสามารถเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ มีจ านวน 520 คน จากการกรอกข้อมูลท้ังหมด 693 คน เน่ืองจาก 

องค์ประกอบไม่ครบ (ขาดหน่วยงาน หรือคนพิการ) , กรอกข้อมูลซ ้าซ้อน, เป็นคนพิการท่ีได้รับการจ้างงาน ปี 2564 ผ่านการเช่ือมประสานของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม, ใช้สิทธิผู้ดูแลคน

พิการ และกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงเป็นเหตุให้ไม่ผ่านการพิจารณาเบ้ืองต้น 

ข้ันตอนต่อมา : 17-18 ส.ค. 2564 เปิดให้ทดลองใช้ระบบสัมภาษณ์ออนไลน์ ระบบ Microsoft Team (ไม่ใช่การสัมภาษณ์จริง) 

                   19 ส.ค.-15 ก.ย. 2564 สัมภาษณ์ (วันและเวลาสัมภาษณ์ ตามประกาศ หากไม่สามารถเข้าได้ตามช่วงท่ีก าหนด ถือว่าขาดสัมภาษณ์)                                                    

            **สีเหลือง คือหน่วยงานท่ีมีคนพิการมากกว่า 1 คน  , กรณีหน่วยงานเดิม หากมีช่ือในประกาศน้ีให้แจ้งกลับมา หากท่านสัมภาษณ์ตามวัน เวลาท่ีก าหนด ท้ังผลการพิจารณา

พบว่าผ่านการสัมภาษณ์ ทางสมาคมฯต้องขออนุญาตถือว่าการสัมภาษณ์น้ันเป็นโมฆะทันที เน่ืองจากท่านผิดเง่ือนไขต้ังแต่ต้น



9 เชียงใหม่ โรงพยาบาลสันก าแพง น.ส.วาสนา ไชยเท่ียง กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 15.30-16.00

10 เชียงใหม่ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลแม่คือ นางสาวกมลทิพย์  ธนะวัง กลุ่มท่ี 3 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 15.30-16.00

11 เชียงใหม่ ศูนย์บริการส่งเสริมศักยภาพคนหูหนวกจังหวัดเชียงใหม่ ยศศิริ อังเซ กลุ่มท่ี 5 อังคาร 24 ส.ค. 64 11.30-12.00

12 เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันต้นเปา นางสาวสุดาทิพย์ ศรีจรูญ กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 27 ส.ค.64 16.20-16.50

13 เชียงใหม่ สส.อ สันก าแพง นางสาวเพ็ญประภา สุขขินทร์ กลุ่มท่ี 6 อังคาร 31 ส.ค. 64 13.00-13.30

14 เชียงใหม่ ส านักงานธารณสุขอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ชัย ชมภูค า กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 09.50-10.20

15 เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา น.ส.กาญจนาภา ป้อพันธ์ุดุง กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 09.00-09.30

16 เชียงใหม่ อบต.แช่ช้าง น.ส.ศิริพร  ปาลี กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 09.00-09.30

17 เชียงใหม่ อบต.แช่ช้าง น.ส.สุวรรณา แปงค า กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 09.50-10.20

18 เชียงราย เทศบาลต าบลพญาเม็งราย อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายนายวิศัลย์  ใยดี กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 13.50-14.20

19 เชียงราย โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า (สุทธานุสรณ์) นางสาวสมศรี  สมร่าง กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 27 ส.ค.64 09.00-09.30

20 เชียงราย โรงเรียนบ้านวาวี นส.จินตนา   แซ่ย่ิง กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 19 ส.ค.64 11.30-12.00

21 เชียงราย โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า นางสาวแสงเดือน   ศรีแสง กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 30 ส.ค.64 13.50-14.20

22 เชียงราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนแยง นางสาวหน่ึงฤทัย  ธุระกิจ กลุ่มท่ี 3 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 14.40-15.10

23 เชียงราย สมาคมส่งเสริมคนพิการและผู้มีรายได้น้อยจังหวัดเชียงราย นายโกลด์  ร ่ารวยรุ่งเรือง กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 13.00-13.30

24 เชียงราย โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า (สุทธานุสรณ์) นายเพ่ิม กันทะจันทร์  กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 27 ส.ค.64 09.50-10.20

25 เชียงราย โรงเรียนโป่ง กลาง น ้าำ า ประชสรรค์ า นายสมยศ  ลิมิ กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 27 ส.ค.64 10.40-11.10

26 เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ นาง วรรนิศา สิงห์สนิท กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 14.40-15.10

27 เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วรรณิศา สิงห์สนิท กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 15.30-16.00

28 เพชรบูรณ์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาไร่เดียว นายไพรินทร์ โต๊ะสูงเนิน กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 16.20-16.50



29 เลย ส านักงานเทศบาลต าบลน ้าสวย นายเดชา  จันทร์ชา กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 13.00-13.30

30 เลย ส านักงานเทศบาลต าบลน ้าสวย นายวันไทย  วรีฤทธ์ิ กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 13.30-13.50

31 เลย ส านักงานเทศบาลต าบลน ้าสวย นายอาทิตย์  ชุยกระเด่ือง กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 13.50-14.20

32 เลย ส านักงานเทศบาลต าบลน ้าสวย ยายวรพจน์  บุตรเต กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 14.20-14.40

33 เลย โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น นายเฉลิมพล  บุญกอง กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 6 ก.ย. 64 14.40-15.10

34 เลย โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง นายธนัตชัย   จันดาเวียง กลุ่มท่ี 6 อังคาร 24 ส.ค. 64 15.30-16.00

35 เลย โรงเรียนบ้านสงเปือย นายโยธิน  เหระวัน กลุ่มท่ี 6 อังคาร 24 ส.ค. 64 14.40-15.10

36 เลย โรงพยาบาลนาด้วง ประไพ วงศ์กิตตะ กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 19 ส.ค.64 14.40-15.10

37 เลย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านคอนสา นายปัญญา แก้วกันหา กลุ่มท่ี 6 อังคาร 24 ส.ค. 64 16.20-16.50

38 เลย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปากคาน ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลยนายจรัญ พิตีด กลุ่มท่ี 3 พุธ 8 ก.ย. 64 13.50-14.20

39 เลย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเพีย นายสมจิตร ต้นพนม กลุ่มท่ี 6 พุธ 25 ส.ค. 64 15.30-16.00

40 เลย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบง นายวิรัตน์ ยศสุธรรม กลุ่มท่ี 6 พุธ 25 ส.ค. 64 14.40-15.10

41 เลย โรงพยาบาลส่ง้สริมสุขภาพต าบลนาจาน นางสาววิรันยา  มินา กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 19 ส.ค.64 13.50-14.20

42 เลย รพ.สต.ธาตุ น.ส.ธันยพร ชูชาติ กลุ่มท่ี 3 พฤหัสบดี 19 ส.ค.64 10.40-11.10

43 เลย รพ.สต.น ้าแคม นายสมวงษ์ ทองเพชร กลุ่มท่ี 6 พุธ 25 ส.ค. 64 16.20-16.50

44 เลย รพ.สต.บ้านห้วยผักเน่า น.ส.ร่มเกศ  ผดุงโกเม็ด กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 19 ส.ค.64 13.00-13.30

45 เลย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุ(บ้านสงเปือย) นายภาคภูมิ มูลวิลย์ กลุ่มท่ี 2 อังคาร 31 ส.ค. 64 13.50-14.20

46 เลย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยต้ิว นายลิขิต อุปฮาต กลุ่มท่ี 6 พุธ 25 ส.ค. 64 13.00-13.30

47 เลย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯหนองหิน นางสาวศรัญญา บุรุษสุจริต กลุ่มท่ี 6 อังคาร 24 ส.ค. 64 13.00-13.30

48 แพร่ โรงเรียนหนองน ้ารัด(พรหมาประชาสงเคราะห์) น.ส.วรรณารัตน์.  โลกต าลือ กลุ่มท่ี 3 อังคาร 24 ส.ค. 64 13.00-13.30



49 แพร่ โรงพยาบาลสูงเม่น นายณัฐพล พ้ืนงาม กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 10.40-11.10

50 กรุงเทพมหานคร จัดหางานกรุงเทพพ้ืนท่ี1 รับผิดชอบเขตบางรัก ปทุมวัน สาทร บางคอแหลมนายวัชรพงษ์ แดงกล่ิน กลุ่มท่ี 5 อังคาร 24 ส.ค. 64 13.00-13.30

51 กรุงเทพมหานคร สมาคมพิทักษ์สิทธิคนพิการ สาวิณี พิมพ์หนู กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 14.40-15.10

52 กาฬสินธ์ุ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี นางไพรวรรณ  ธรรมนน กลุ่มท่ี 3 อังคาร 14 ก.ย. 64 14.20-14.40

53 กาฬสินธ์ุ โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี นายวุฒิภัทร  กุลชาติ กลุ่มท่ี 3 อังคาร 14 ก.ย. 64 13.50-14.20

54 กาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลนาขาม นายณัฐวุฒิ เดชพรรณา กลุ่มท่ี 6 อังคาร 31 ส.ค. 64 13.50-14.20

55 กาฬสินธ์ุ โรงเรียน นายทวีศักด์ิ กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 27 ส.ค.64 14.40-15.10

56 กาฬสินธ์ุ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๓๕(ค าก้ัง) นางสาววรัญญา  ใจศิริ กลุ่มท่ี 3 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 14.40-15.10

57 กาฬสินธ์ุ โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา นางสาวสรรทณา  จรัสสัน กลุ่มท่ี 2 อังคาร 24 ส.ค. 64 13.00-13.30

58 กาฬสินธ์ุ โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม นางรวย  สุวรรณมงคล กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 15.30-16.00

59 กาฬสินธ์ุ โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ นางสาวเรวดี    เสยกระโทก กลุ่มท่ี 3 ศุกร์ 27 ส.ค.64 16.20-16.50

60 กาฬสินธ์ุ โรงเรียนบ้านดงหมู นางสาว ฉวีวรรณ คนซ่ือ กลุ่มท่ี 2 พุธ 15 ก.ย.64 14.40-15.10

61 กาฬสินธ์ุ โรงเรียนบ้านนาวี นางเด่นดวง  คนซ่ือ กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 19 ส.ค.64 15.30-16.00

62 กาฬสินธ์ุ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ นางสาวจิราพร  ศรีหาตา กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 16.20-16.50

63 กาฬสินธ์ุ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ นางสาวพุ่มพวง  ศรีเสน กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 27 ส.ค.64 13.00-13.30

64 กาฬสินธ์ุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกกต้อง นางสาวสุรีรัตน์  ศรีมุล กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 27 ส.ค.64 13.50-14.20

65 กาฬสินธ์ุ ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาวง นายวาฤทธ์ิ  โคกลือชา กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 27 ส.ค.64 15.30-16.00

66 กาฬสินธ์ุ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก นายไวยาวิทย์  ม่วงหวาน กลุ่มท่ี 3 อังคาร 7 ก.ย.64 15.30-16.00

67 ก าแพงเพชร ชมรมคนหูหนวกจังหวัดก าแพงเพชร นางสาวพัชรี  วรรณา กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 14.40-15.10

68 ก าแพงเพชร รพ.สต.โพธ์ิพัฒนา นันทิดา เศตร์สุวรรณ์ กลุ่มท่ี 2 อังคาร 24 ส.ค. 64 13.50-14.20



69 ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดง นายวิระ   ชาริดา กลุ่มท่ี 2 อังคาร 24 ส.ค. 64 16.20-16.50

70 ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดง นายศุภชัย   ตรีวิเศษ กลุ่มท่ี 2 อังคาร 24 ส.ค. 64 16.50-17.10

71 ขอนแก่น รพ.สต.หนองมะเขือ ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น นายภูวดล  เพ็งสุข กลุ่มท่ี 2 อังคาร 7 ก.ย.64 16.20-16.50

72 ขอนแก่น รพ.สต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น นายสุบิน  ทักษิณ กลุ่มท่ี 2 อังคาร 7 ก.ย.64 16.50-17.10

73 ขอนแก่น โรงเรียนบ้านโนนคอม น.ส.ธัญญารัตน์ น้อยทา กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 27 ส.ค.64 16.20-16.50

74 ขอนแก่น โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง นายอภิรัตน์ อามาตย์ กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 13 ก.ย.64 09.00-09.30

75 ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่นนางสาวฐิติมา โพธ์ิหล่าม กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 30 ส.ค.64 15.30-16.00

76 ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองเก่า นายมนตรี   ช านาญกุล กลุ่มท่ี 2 อังคาร 31 ส.ค. 64 14.40-15.10

77 ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาฝาย นายสมโชค  ดาน้อย กลุ่มท่ี 6 จันทร์ 30 ส.ค.64 16.20-16.50

78 ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผือ ต าบลพระลับ นางสาวสายสุดา กันทามา กลุ่มท่ี 6 จันทร์ 30 ส.ค.64 14.40-15.10

79 ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระลับ นส.ธันยนันท์ สุธรรม กลุ่มท่ี 3 อังคาร 24 ส.ค. 64 16.20-16.50

80 ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าราญ นายนัณฐพล  ค าปุย กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 13 ก.ย.64 13.00-13.30

81 ขอนแก่น ผู้ช่วยทันตภิบาล ฐิติมา โพธ์ิหล่าม กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 14.40-15.10

82 ขอนแก่น รพ.สต.บ้านโนนสะอาด นายสุดใจ ชัยหานิต กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 14.40-15.10

83 ขอนแก่น ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลพล นางสาวธิติมา โพธิหล่าม กลุ่มท่ี 6 จันทร์ 30 ส.ค.64 13.50-14.20

84 ขอนแก่น สมาคมคนตาบอดกระนวน นางสาวบัวลอย  นามคันโท กลุ่มท่ี 2 อังคาร 24 ส.ค. 64 14.40-15.10

85 ขอนแก่น สมาคมคนตาบอดขอนแก่น นางสาวบุสดี  มาป้อง กลุ่มท่ี 2 อังคาร 24 ส.ค. 64 15.30-16.00

86 ชัยภูมิ  โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพต ำ า บล โคก กุง นายพลดล ค าบุญ ช่วย กลุ่มท่ี 6 พุธ 1 ก.ย.64 15.30-16.00

87 ตรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเกลือ นางสาวพรวรรณา มะลิสะ กลุ่มท่ี 3 พุธ 15 ก.ย.64 15.30-16.00

88 ตรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเกลือ นายสุริยา  พองา กลุ่มท่ี 3 พุธ 15 ก.ย.64 16.00-16.20



89 ตรัง โรงเรียนบ้านป่าเตียว นางลักขณา โสมเพ็ชร์ กลุ่มท่ี 3 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 16.20-16.50

90 ตาก ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตาก(ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด)นางสาวพนิดา เขียวสีทอง กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 13.50-14.20

91 ตาก ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตาก(ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด)นายสุชาตรี ปันเล กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 14.20-14.30

92 ตาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ระมาดน้อย นายทิวา พฤกษ์พนาไพร กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 13.50-14.20

93 ตาก ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตาก นางปัทมาพร  ราวกลาง กลุ่มท่ี 5 อังคาร 24 ส.ค. 64 13.50-14.20

94 นครนายก มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายกนายบรรจงศักด์ิ ผ่องศรี กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 14.40-15.10

95 นครปฐม สมาคมคนสายตาเลือนราง(ประเทศไทย) นายรุ่ง จันทร์เพ็ง กลุ่มท่ี 6 พุธ 1 ก.ย.64 16.20-16.50

96 นครปฐม สมาคมคนสายตาเลือนราง(ประเทศไทย) นายอนุพงศ์ สายสิทธ์ิ กลุ่มท่ี 6 พุธ 1 ก.ย.64 16.50-17.10

97 นครปฐม ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครปฐม แข่งแข ดีอ่วม กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 13.00-13.30

98 นครพนม ส านักงานเทศบาลต าบลนาค า นายสงวนชัย  จันทร   กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 16.20-16.50

99 นครพนม ส านักงานเทศบาลต าบลนาค า นายสมศักด์ิ  ปุตะมา กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 16.50-17.10

100 นครพนม โรงเรียนบ้านโพนงาม นางสาวจุรีรัตน์  จันทร กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 16.20-16.50

101 นครพนม โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว นายประมวล แพงดี กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 27 ส.ค.64 13.00-13.30

102 นครพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสูง นายทองคูณ ไกยแสง กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 13.50-14.20

103 นครพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาขาม นายธวัช... แสนสามารถ กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 14.40-15.10

104 นครพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองโพธ์ิ นายมาย ชาวอังวะ กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 15.30-16.00

105 นครพนม รพ.สต.โพนสวาง นางสาวแสงโสม แสงดี กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 15.30-16.00

106 นครพนม รพ.สต.นามะเขือ น.ส.ชนันณ์ชิฎา อุดมา กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 13.00-13.30

107 นครพนม รพ.สต.พันห่าว นายสายัน  โพติยะ กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 13.50-14.20

108 นครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา นายธวัชชัย นาหม่ืนไวย กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 16.20-16.50



109 นครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา นายสุชาติ ด่านกระโทก กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 16.50-17.10

110 นครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองจาก นายทองสุข  ประเทิง กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 15.30-16.00

111 นครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสี นายวิโรจน์  โพธ์ิวิจิตร กลุ่มท่ี 6 จันทร์ 6 ก.ย. 64 13.00-13.30

112 นครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนทอง นางบาง คิดการ กลุ่มท่ี 3 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 14.40-15.10

113 นครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทองหลางน้อย นางวัง  รัตนวิชัย กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 27 ส.ค.64 13.50-14.20

114 นครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะดัน นายอ านาจ  จงฤทธ์ิ กลุ่มท่ี 6 จันทร์ 6 ก.ย. 64 13.50-14.20

115 นครราชสีมา รพ.สต.ดอนชุมช้าง นางสาวบัวลา กองเงินนอก กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 14.40-15.10

116 นครราชสีมา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ นายสมชาย  ทินกระโทก กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 27 ส.ค.64 15.30-16.00

117 นครศรีธรรมราช รพ สต บ้านหน้าทวด นางนิภา เพชรศรี กลุ่มท่ี 6 จันทร์ 6 ก.ย. 64 15.30-16.00

118 นครศรีธรรมราช รพ.สต.บ้านโมคลาย นายอิทธิพงศ์ หล้าจิ กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 27 ส.ค.64 16.20-16.50

119 นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ปุณณัตถ์  เชาวลิต กลุ่มท่ี 6 จันทร์ 6 ก.ย. 64 16.20-16.50

120 นครสวรรค์ สมาคมคนตาบอดจังหวัดนครสวรรค์ น.ส.นิสากร  ประทุมมา กลุ่มท่ี 6 พุธ 8 ก.ย. 64 13.00-13.30

121 นครสวรรค์ สมาคมคนตาบอดจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวบุณยาพร   บ าเพ็ญสุข กลุ่มท่ี 6 พุธ 8 ก.ย. 64 13.30-13.50

122 นครสวรรค์ สมาคมคนตาบอดจังหวัดนครสวรรค์ นายภาคย์ภูมิ  เชตนุช กลุ่มท่ี 6 พุธ 8 ก.ย. 64 13.50-14.20

123 นครสวรรค์ สมาคมคนตาบอดจังหวัดนครสวรรค์ นายสมควร   กล้ิงเพชร กลุ่มท่ี 6 พุธ 8 ก.ย. 64 14.20-14.30

124 นครสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่เขาขาด นางสาวสุชาวดี ยืนสุข กลุ่มท่ี 2 จันทร์ 30 ส.ค.64 13.50-14.20

125 นครสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองสองหน่อ นายวิรัตน์ วิวะอินทร กลุ่มท่ี 6 พุธ 8 ก.ย. 64 15.30-16.00

126 นครสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบึง นายรัชชานนท์ บุญมาก กลุ่มท่ี 6 พุธ 8 ก.ย. 64 14.40-15.10

127 นครสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมาบมะขาม นางนารี จันทา กลุ่มท่ี 6 อังคาร 7 ก.ย.64 15.30-16.00

128 นครสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองตางู นางสาวก้อนทอง  เจนจบ กลุ่มท่ี 6 อังคาร 7 ก.ย.64 16.20-16.50



129 นครสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยาง น.ส.มลศิริ สนธิ กลุ่มท่ี 6 อังคาร 7 ก.ย.64 14.40-15.10

130 นครสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหัวถนนใต้ นายฑีฆทัศน์ จาดภักดี กลุ่มท่ี 2 จันทร์ 30 ส.ค.64 14.40-15.10

131 นครสวรรค์ รพ.สต.บ้านเขาทอง น.ส.พยอม  จันที กลุ่มท่ี 6 อังคาร 7 ก.ย.64 13.50-14.20

132 นครสวรรค์ รพ.สต.บ้านบางแก้ว  นายนพพล เกาะน้อย กลุ่มท่ี 2 จันทร์ 30 ส.ค.64 13.00-13.30

133 นครสวรรค์ รพสตหนองละมาน ลันดากรุงเก่า กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 13.00-13.30

134 นครสวรรค์ สมาคมคนตาบอดจังหวัดนครสวรรค์ นายณัฐพล  รุ่งสว่าง กลุ่มท่ี 6 พุธ 8 ก.ย. 64 12.20-12.40

135 นนทบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางไผ่ นางวราลี บุนนาค กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 14.40-15.10

136 นราธิวาส โรงเรียนบ้านบูกิต นางสาวนูรไลลา ปาเน๊าะ กลุ่มท่ี 3 อังคาร 7 ก.ย.64 12.00-12.20

137 นราธิวาส โรงเรียนบ้านบูกิต นายเอ่มม่า สานิ กลุ่มท่ี 3 อังคาร 7 ก.ย.64 12.40-13.00

138 นราธิวาส โรงเรียนบ้านบูกิต นายมูฮัมหมัดตัรมีซี สาแม กลุ่มท่ี 3 อังคาร 7 ก.ย.64 13.00-13.30

139 นราธิวาส โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ นางเจ๊ะรานอ ปะเตะ กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 14.40-15.10

140 นราธิวาส โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ นายเจ๊ะรอนิง เงาะ กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 15.10-15.30

141 นราธิวาส รพ.ย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นส.ฟาดีละห์ แยนา กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 13.00-13.30

142 นราธิวาส รพ.ย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา นส.วานีตา บือโต กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 13.50-14.20

143 นราธิวาส รพ.ย่ีงอเฉลิมพระเกีรติ๘๐พรรษา นายตามีซี สาแมง กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 13.30-13.50

144 นราธิวาส โรงเรียนเทศบาล4(บ้านกาปงตาโกะ) นายเมธา  หะยีแวนิ กลุ่มท่ี 6 จันทร์ 13 ก.ย.64 15.30-16.00

145 นราธิวาส โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง นายปัญญา อุสมาน กลุ่มท่ี 6 อังคาร 14 ก.ย. 64 13.00-13.30

146 นราธิวาส โรงเรียนบ้านจูโวะ นายอับดุลซาแล  อับดุลเลาะ กลุ่มท่ี 2 พุธ 1 ก.ย.64 13.50-14.20

147 นราธิวาส โรงเรียนบ้านยานิง นายมูฮ าหมัดรออิส  สาอิ กลุ่มท่ี 6 อังคาร 14 ก.ย. 64 13.50-14.20

148 นราธิวาส โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ นายเปาอูยี  ดอเลาะ กลุ่มท่ี 6 จันทร์ 13 ก.ย.64 14.40-15.10



149 นราธิวาส โรงพยาบาลเจาะไอร้อง น.ส.มาฮานี  ดือเระ กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 16.20-16.50

150 นราธิวาส โรงพยาบาลศรีสาคร นายณัฐวุฒิ บัวทอง กลุ่มท่ี 6 จันทร์ 13 ก.ย.64 16.20-16.50

151 นราธิวาส นายสุกรี ยูโซะซู นายสุกรี ยูโซะซู กลุ่มท่ี 5 อังคาร 24 ส.ค. 64 14.40-15.10

152 นราธิวาส รพ สต บ้านสะปอม นายอัสลัม ดือราแม กลุ่มท่ี 2 พุธ 1 ก.ย.64 14.40-15.10

153 นราธิวาส รพ.สต.บ้านอูยิ ซาการียา สะมะแอ กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 13.50-14.20

154 นราธิวาส รพย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา นายลุตพี มูยา กลุ่มท่ี 6 อังคาร 14 ก.ย. 64 14.40-15.10

155 นราธิวาส รร ไทยรัฐวิทยา10 นายนัสรี ดือราแม กลุ่มท่ี 2 จันทร์ 30 ส.ค.64 16.20-16.50

156 นราธิวาส ศูนย์เด็กเล็กบ้านเขาตันหยง นายมะรอเซะ  เจะเงาะ กลุ่มท่ี 2 พุธ 1 ก.ย.64 13.00-13.30

157 นราธิวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ นางสาวมาณิดา เดิมราช กลุ่มท่ี 6 จันทร์ 13 ก.ย.64 13.00-13.30

158 นราธิวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยานิง นางการีหมดพอ อาบะ กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 15.30-16.00

159 นราธิวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ ามัสยิดเจาะไอร้อง น.ส.ซาวียะ  ตาเละ กลุ่มท่ี 6 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 15.30-16.00

160 นราธิวาส สถานีต ารวจภูธรเจาะไอร้อง นางต๋ิว รัตน์พรหม กลุ่มท่ี 3 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 13.00-13.30

161 นราธิวาส ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจาะไอร้อง นายอายาฮา สาเระ  กลุ่มท่ี 2 พุธ 1 ก.ย.64 15.30-16.00

162 นราธิวาส ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ นายสุทธินันท์ วัชระถาวร กลุ่มท่ี 6 อังคาร 14 ก.ย. 64 15.30-16.00

163 นราธิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลกายูคละ นางสาวซูเซียนา ดือรอนิง กลุ่มท่ี 6 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 16.20-16.50

164 นราธิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบออก นางสาวกูนะ รายอลือแมะ กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 30 ส.ค.64 14.40-15.10

165 นราธิวาส องค์การบริหารส่วนนต าบลบูกิต นางสาวฟัสรีนา อาแวกือจิ กลุ่มท่ี 3 พุธ 1 ก.ย.64 16.20-16.50

166 น่าน สมาคมคนพิการอ าเภอนาหม่ืน นายนพพร  ธนะปัด กลุ่มท่ี 3 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 16.20-16.50

167 น่าน อบต.สันทะ นายเอกชัย  อะริยะวงค์ กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 27 ส.ค.64 11.30-12.00

168 น่าน อบต.สันทะ นายวารุฒ  ศิริน้อย กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 27 ส.ค.64 12.00-12.20



169 น่าน อบต.สันทะ นายวีรภัทร  มูลมะณีย์ กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 27 ส.ค.64 12.20-12.40

170 น่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเมืองจัง นายพีรพัฒน์  มูลค า กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 27 ส.ค.64 13.50-14.20

171 น่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยอด ม้วด  รักษา กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 27 ส.ค.64 16.20-16.50

172 น่าน องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่านนายแดง  บุตรดา กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 27 ส.ค.64 13.00-13.30

173 น่าน องค์การบริหารส่วนต าบลส้าน 1.นายภูริวัจน์ จิรโรจนทิพย์ 2.นางนากฤดี ตันตุ้ยกลุ่มท่ี 6 อังคาร 14 ก.ย. 64 16.20-16.50

174 บึงกาฬ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชัยพร นายสัญญา เขียนนอก กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 30 ส.ค.64 14.40-15.10

175 บึงกาฬ รพ.สต.ค านาดี น.ส.พเยาว์  กิจการ กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 30 ส.ค.64 13.00-13.30

176 บึงกาฬ รพ.สต.วิศิษฐ์ นางสาวตวิษา  พลวงษ์ษา กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 30 ส.ค.64 13.50-14.20

177 บึงกาฬ สมาคมคนตาบอดจังหวัดสมาคมคนตาบอดจังหวัดบึงกาฬ นายอนันท์ค าสว่าง กลุ่มท่ี 5 จันทร์ 30 ส.ค.64 10.40-11.10

178 บุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสนวน  ต าบลสนวน นางสมใจ  กิริรัมย์ กลุ่มท่ี 1 พุธ 1 ก.ย.64 13.30-13.50

179 บุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสนวน ต าบลสนวน นางส ารวย  เก้ือรัมย์ กลุ่มท่ี 1 พุธ 1 ก.ย.64 13.00-13.30

180 บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านสระสะแก ส านักวานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3นายนรงค์ กาศิลป์ กลุ่มท่ี 5 พุธ 25 ส.ค. 64 09.00-09.30

181 บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองตาด า นางสาวบังอร  สุริด กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 27 ส.ค.64 15.30-16.00

182 บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองมัน นายสุด เกิดบุญมา กลุ่มท่ี 5 พุธ 25 ส.ค. 64 11.30-12.00

183 บุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองแก นายมา ชินรัมย์ กลุ่มท่ี 6 พุธ 15 ก.ย.64 14.40-15.10

184 บุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งวัง น.ส.แปน พรมนัส กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 19 ส.ค.64 16.20-16.50

185 บุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านชุมแสง นายทองใส บุญเล่ห์ กลุ่มท่ี 3 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 13.00-13.30

186 บุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าม่วง นายบุญจันทร์    ศาลางาม กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 13 ก.ย.64 14.40-15.10

187 บุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งโพธ์ิ มรกต  ใจกล้า กลุ่มท่ี 5 พุธ 25 ส.ค. 64 11.30-12.00

188 บุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสิงห์ นายทองศรี  ประดาห์ กลุ่มท่ี 5 จันทร์ 30 ส.ค.64 09.00-09.30



189 บุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองเกาะ นายอนุศักด์ิ  ฤาก าลัง กลุ่มท่ี 6 พุธ 15 ก.ย.64 15.30-16.00

190 บุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหัวถนน เหมือนฝัน  แซ่ต้ัง กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 27 ส.ค.64 13.50-14.20

191 บุรีรัมย์ รพ.สต.บ้านทุ่งวัง นางสาวแปน  พรมนัส กลุ่มท่ี 6 พุธ 15 ก.ย.64 13.00-13.30

192 บุรีรัมย์ รพ.สต.บ้านหนองเกาะต าบลสตึก นาย อนุศักด์ิ ฤาก าลัง กลุ่มท่ี 6 พุธ 15 ก.ย.64 13.50-14.20

193 บุรีรัมย์ รพ.สต.บุกระสัง นางสาววิภา  มาชุมแสง กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 14.40-15.10

194 บุรีรัมย์ รพฺ.สตฺ.บ้านโคกรัก นายแสวง สัตย์รัมย์ กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 15.30-16.00

195 บุรีรัมย์ ศพด.บ้านหนองมัน นายยอดธง  แสงโพธ์ิดา กลุ่มท่ี 5 พุธ 25 ส.ค. 64 10.40-11.10

196 บุรีรัมย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบุกระสัง นางสาวณัฐาพร  สมบูรณ์พูนสิน กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 13.50-14.20

197 บุรีรัมย์ อบต.ละลวด นายบุญเริก พชสิทธ์ิ กลุ่มท่ี 5 พุธ 25 ส.ค. 64 09.50-10.20

198 บุรีรัมย์ ำุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกระสัง(วัดวระสะแก) นายปิยวัฒน์  สิทธ์ิเสือพะเนาว์ กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 11.30-12.00

199 ปทุมธานี เทศบาลต าบลธัญบุรี นายมิชาแอล  ศิริธวัช กลุ่มท่ี 1 พุธ 1 ก.ย.64 13.50-14.20

200 ปทุมธานี เทศบาลต าบลธัญบุรี นายอุดมศักด์ิ มุ้ยทองคุ้ง กลุ่มท่ี 1 พุธ 1 ก.ย.64 14.40-15.10

201 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนราษฎร์บ ารุง นางสาวรัตนา วันงาม กลุ่มท่ี 1 พุธ 1 ก.ย.64 15.30-16.00

202 พะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าวังทอง นายอินจันทร์ ธิวงศ์ กลุ่มท่ี 6 พุธ 15 ก.ย.64 11.30-12.00

203 พะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าวังทอง นายชัชชัย  จันต๊ะนา กลุ่มท่ี 6 พุธ 15 ก.ย.64 12.00-12.20

204 พะเยา โรงเรียนบ้านแม่อิง นายแก้วมูลพงษ์ค า กลุ่มท่ี 6 พุธ 15 ก.ย.64 09.50-10.20

205 พะเยา โรงเรียนบ้านหนองหล่ม นายทวีศักด์ิ  อัมพุธ กลุ่มท่ี 6 พุธ 15 ก.ย.64 10.40-11.10

206 พะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบลเวียง นายวิทยา  พันตา กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 13.50-14.20

207 พะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบลสบบง นายชินดนัย แก้วค าปา กลุ่มท่ี 3 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 13.50-14.20

208 พะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบลหย่วน นางสินีนาฎ ทะรินทร์ กลุ่มท่ี 6 พุธ 15 ก.ย.64 16.20-16.50



209 พะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองป่าแพะ นายสมเกียรติ เทพรักษา กลุ่มท่ี 3 อังคาร 14 ก.ย. 64 15.30-16.00

210 พะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบาลบ้านปางถ ้า นางจันทิมา   แซ่จ๋าว กลุ่มท่ี 1 พุธ 1 ก.ย.64 16.20-16.50

211 พะเยา ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพะเยา นาย อนุสร ไชยวุฒิ กลุ่มท่ี 5 อังคาร 24 ส.ค. 64 15.30-16.00

212 พะเยา รพสต.ขุนลาน นายเทพ ภูทิพย์ กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 6 ก.ย. 64 15.30-16.00

213 พะเยา ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลทุ่งกล้วย อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา (รพ.สต. ต าบลทุ่งกล้วย)นายพิทักษ์  ค ามา กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 13.00-13.30

214 พะเยา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพะเยา นางพรรณี กระสาย กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 30 ส.ค.64 16.20-16.50

215 พะเยา หน่วยจัดการต้นน ้าดอยผาหม่น ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 15นายเกาโจว  จิตนวาทิน กลุ่มท่ี 6 พุธ 15 ก.ย.64 09.00-09.30

216 พัทลุง โรงเรียนบ้านโคกโดน นายอ านาจ  ปิดเมือง กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 14.40-15.10

217 พัทลุง โรงพยาบาลปากพะยูน นายพงศ์พล  อินทร์ศรี กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 13.50-14.20

218 พัทลุง โรงพยาบาลสารเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะหมาก นายเตชินท์พัฒน์ วาทินพัฒนกุล กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 13.00-13.30

219 พัทลุง รพ.สต.บ้านฝาละมี นายสมบัติ  เกิดเอียด กลุ่มท่ี 3 อังคาร 14 ก.ย. 64 16.20-16.50

220 พัทลุง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอควนขนุนนายบุญราย ขาวสุด กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 15.30-16.00

221 พัทลุง สมาคมพัฒนาคนพิการทางการเคล่ือนไหวพัทลุง นางวรรณเพ็ญ  จันทรเสน กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 14.40-15.10

222 พิจิตร ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิจิตร นายไตรภูมิ วรรณดิลก กลุ่มท่ี 1 พุธ 25 ส.ค. 64 09.50-10.20

223 พิจิตร ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิจิตร นายสมยศ    สุขพิศาล กลุ่มท่ี 1 พุธ 25 ส.ค. 64 10.20-10.40

224 พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเนินมะกอก นายธวัช เพชรสันทัด กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 16.20-16.50

225 พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งใหญ่ นางสาวดาวเรือง จันทร กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 30 ส.ค.64 16.20-16.50

226 พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบ่อป้ิงเกลือ นายอ าพร    ค าพันธ์ กลุ่มท่ี 4 อังคาร 24 ส.ค. 64 14.40-15.10

227 พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังตะกู นายวีรภัทร ฤทธ์ิกระจาย กลุ่มท่ี 4 อังคาร 24 ส.ค. 64 13.00-13.30

228 พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองพระ นายบ ารุง  ประสาทสีดา กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 16.20-16.50



229 พิจิตร รพ.สต.ไผ่ท่าโพ นางก าไร ทรงทัน กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 20 ส.ค. 64 15.30-16.00

230 พิจิตร รพ.สต.คลองทราย นางต๋ิม  ถุงเกตุแก้ว กลุ่มท่ี 6 อังคาร 31 ส.ค. 64 14.40-15.10

231 พิจิตร รพ.สต.บ้านทับไทร นายสุนทร  ทนามสี กลุ่มท่ี 4 อังคาร 24 ส.ค. 64 13.50-14.20

232 พิจิตร รพ.สต.วังจิก นายด ารงค์  วิเชียรสรรค์ กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 16.20-16.50

233 พิจิตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทับคล้อ วิโรจน์  วิเชียรศรี กลุ่มท่ี 4 อังคาร 24 ส.ค. 64 15.30-16.00

234 พิษณุโลก โรงพยาบาลชาติตระการ นายค าพัก พลชัยยา กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 27 ส.ค.64 16.50-17.10

235 พิษณุโลก โรงพยาบาลชาติตระการ นายวรายุทธ ทองศรีจันทร์ กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 27 ส.ค.64 16.20-16.50

236 พิษณุโลก ชมรมกีฬายกน ้าหนักคนพิการจังหวัดพิษณุโลก นายชาญชล ค าลา กลุ่มท่ี 3 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 13.00-13.30

237 พิษณุโลก ชมรมคนพิการทุกประเภทอ าเภอบางระก า นางสาวรุ่งอรุ่น  เจนใจดี กลุ่มท่ี 3 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 13.00-13.30

238 พิษณุโลก อบต.ไผ่ขอดอน นางสาวสุภาวินี   ฟักทอง กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 6 ก.ย.64 16.20-16.50

239 พิษณุโลก อบต.ไผ่ขอดอน นายภูดิส    สุกิจนพคุณ กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 6 ก.ย.64 16.50-17.10

240 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังมะด่าน โคบุตร ชิตประเสริฐ กลุ่มท่ี 4 อังคาร 24 ส.ค. 64 16.20-16.50

241 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังมะด่าน พัฒนพงษ์ พ่ึงศิริ กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 6 ก.ย.64 15.30-16.00

242 พิษณุโลก โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล นายธีรวัฒน์  พันธ์แจ่ม กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 27 ส.ค.64 14.40-15.10

243 พิษณุโลก โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล นายวราติ  อ ่ารอด กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 27 ส.ค.64 15.30-16.00

244 พิษณุโลก โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม นางสาวนิษา  ทองภา กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 6 ก.ย.64 09.00-09.30

245 พิษณุโลก โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ นายล าดวน นวลเกษร กลุ่มท่ี 2 อังคาร 24 ส.ค. 64 13.00-13.30

246 พิษณุโลก โรงเรียนวัดวังมะด่าน นายไพรวัน เพชรร้อน กลุ่มท่ี 4 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 13.50-14.20

247 พิษณุโลก โรงพยาบาลพรหมพิราม นายเพชร นาคทอง กลุ่มท่ี 4 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 13.00-13.30

248 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าช้าง นายสุเทพ  แก้วมุติ กลุ่มท่ี 4 จันทร์ 30 ส.ค.64 13.00-13.30



249 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองตาล นายบุญเลิศ มากกูล กลุ่มท่ี 6 อังคาร 31 ส.ค. 64 15.30-16.00

250 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาขุม นายกฤษฎา  พรมช่วย กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 6 ก.ย.64 13.50-14.20

251 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังน ้าใส นายสุรวุทธ์ื โตวรานนท์ กลุ่มท่ี 4 จันทร์ 30 ส.ค.64 13.50-14.20

252 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองเตาอิฐ นายชอบคณะ สุนทอง กลุ่มท่ี 4 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 16.20-16.50

253 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพันชาลี นายทรงกฎ  พินิจ กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 27 ส.ค.64 13.50-14.20

254 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะต้อง นายณัฐธนพล  หาญค าภา กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 27 ส.ค.64 13.00-13.30

255 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะตูม นางสาววิภา เขียวบาง กลุ่มท่ี 4 พุธ 25 ส.ค. 64 14.40-15.10

256 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังพิกุล นางสาวสุนารี ฮวบกระโทก กลุ่มท่ี 4 พุธ 25 ส.ค. 64 15.30-16.00

257 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีภิรมย์ นายสุทิน   อุ่นอารีย์ กลุ่มท่ี 6 อังคาร 31 ส.ค. 64 16.20-16.50

258 พิษณุโลก รพ.สต.บ้านท้องโพลง นายสุพจน์  มีแฟง กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 6 ก.ย.64 14.40-15.10

259 พิษณุโลก รพ.สต.วัดจันทร์ น.ส.มัณฑนา เกษา กลุ่มท่ี 4 พุธ 25 ส.ค. 64 13.00-13.30

260 พิษณุโลก รพ.สต.วัดจันทร์ นศ.สายทิพย์  พรมเจียม กลุ่มท่ี 4 พุธ 25 ส.ค. 64 13.50-14.20

261 พิษณุโลก สมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก นายกาด มากอยู่ กลุ่มท่ี 4 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 14.40-15.10

262 พิษณุโลก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม นางสุภัตรา สืบเช้ือ กลุ่มท่ี 4 พุธ 25 ส.ค. 64 16.20-16.50

263 พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขอดอน น.ส.ธมลวรรณ  คดคง กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 6 ก.ย.64 13.00-13.30

264 มหาสารคาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 นายสาคร  ฤทธิสาร กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 27 ส.ค.64 09.00-09.30

265 มหาสารคาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนแต้  นางสาวพิไลพร  บัวลาด กลุ่มท่ี 4 จันทร์ 30 ส.ค.64 15.30-16.00

267 มหาสารคาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพธ์ิชัย  ต าบลโพธ์ิชัย  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคามนายกรไชย  บุตระโชติ กลุ่มท่ี 5 พุธ 25 ส.ค. 64 14.40-15.10

268 มหาสารคาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแวง นายจิรวัฒน์ โยทะคง กลุ่มท่ี 5 พุธ 25 ส.ค. 64 15.30-16.00

269 มหาสารคาม ศูนย์บริการคนตาบอดจังหวัดมหาสารคาม นางสาว อภิญญา ผ่านสะอาด กลุ่มท่ี 4 จันทร์ 30 ส.ค.64 14.40-15.10



270 มหาสารคาม สมาคมคนตาบอด จ มหาสารคาม นางสาว วรรณา แก้วลาด กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 13.00-13.30

271 มหาสารคาม ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมหาสารคาม นายชนชัย ภูผาเผย กลุ่มท่ี 5 พุธ 25 ส.ค. 64 16.20-16.50

272 ยะลา สมาคมคนพิการภาคใต้ นางสาวแอเสาะ  บาฮี กลุ่มท่ี 4 อังคาร 31 ส.ค. 64 13.00-13.30

273 ยะลา สมาคมคนพิการภาคใต้ นางสาวซาปือเราะ  เซ็งโซะ กลุ่มท่ี 4 อังคาร 31 ส.ค. 64 13.50-14.20

274 ยะลา สมาคมคนพิการภาคใต้ นางอาซีซะ  สะแต กลุ่มท่ี 4 อังคาร 31 ส.ค. 64 14.40-15.10

275 ยะลา สมาคมคนพิการภาคใต้ นายเกษม  โดยี กลุ่มท่ี 4 อังคาร 31 ส.ค. 64 16.50-17.10

276 ยะลา สมาคมคนพิการภาคใต้ นายมะดิง  ดีสะเอะ กลุ่มท่ี 4 อังคาร 31 ส.ค. 64 13.30-13.50

277 ยะลา สมาคมคนพิการภาคใต้ นายมะยูนูก  สะแต กลุ่มท่ี 4 อังคาร 31 ส.ค. 64 15.30-16.00

278 ยะลา สมาคมคนพิการภาคใต้ นายอาหามะ  แมเราะด า กลุ่มท่ี 4 อังคาร 31 ส.ค. 64 16.20-16.50

279 ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโคกกกม่วง นายสมพร  อาจศัตรู กลุ่มท่ี 4 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 13.00-13.30

280 ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าพอุง นางสาวเพลินพิส คลังบุญวาส กลุ่มท่ี 3 ศุกร์ 27 ส.ค.64 15.30-16.00

281 ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแวง  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองร้อยเอ็ดนายไพบูลย์  อนุนิวัฒน์ กลุ่มท่ี 4 พุธ 1 ก.ย.64 15.30-16.00

282 ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองตาไก้ นายศิริชัย กมลสินธ์ุ กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 13.50-14.20

283 ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัวรอง นางสาวจิดาภา   ผ่านส าแดง กลุ่มท่ี 4 พุธ 1 ก.ย.64 14.40-15.10

284 ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลราชธานี น.ส.บุษบา ศรีอุดร กลุ่มท่ี 4 พุธ 1 ก.ย.64 13.00-13.30

285 ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะอาด เกศรินทร์ ศรีหาชาลี กลุ่มท่ี 5 พุธ 8 ก.ย. 64 16.20-16.50

286 ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองใหญ่ นางสมภาร  ศรีริวะรี กลุ่มท่ี 4 พุธ 1 ก.ย.64 13.50-14.20

287 ร้อยเอ็ด ชมรมคนหูหนวกจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวยุพา ศรีอุดร กลุ่มท่ี 1 พุธ 25 ส.ค. 64 11.30-12.00

288 ร้อยเอ็ด รพ.สต.บ้านแซงหลม นายมิตรชัย ศรีสุม่ิง กลุ่มท่ี 4 พุธ 1 ก.ย.64 16.20-16.50

289 ร้อยเอ็ด รพ.สต.บ้านดอนสัมพันธ์ นส.นิว สาสอน กลุ่มท่ี 3 พุธ 25 ส.ค. 64 13.00-13.30



290 ร้อยเอ็ด รพ.สต.บ้านยางใหญ่ นายสมพร ดวงนิล กลุ่มท่ี 6 พุธ 1 ก.ย.64 13.00-13.30

291 ร้อยเอ็ด รพ.สต.บ้านอนามัย นายกัมปนาท  ค าแหงพล กลุ่มท่ี 3 พุธ 8 ก.ย. 64 13.00-13.30

292 ร้อยเอ็ด โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพต ำ า บล บ้านเปลือยตาล  นายบุญล ่าำ า  หาญอาษา กลุ่มท่ี 4 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 13.50-14.20

293 ลพบุรี โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ ้าซ้อน ลพบุรีนายจักรวาล เปรมฤดีชัยศักด์ิ กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 14.40-15.10

294 ลพบุรี โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ ้าซ้อนลพบุรีนางสาวจิราพร พิลาออน กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 16.20-16.50

295 ลพบุรี โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ ้าซ้อนลพบุรีนายธนพล กล่ินคง กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 15.30-16.00

296 ลพบุรี โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ ้าซ้อนลพบุุรีนายนันทกร นาคกระแสร์ กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 16.00-16.20

297 ล าปาง โรงเรียนเสริมขวาวิทยา น.ส.รุ่งธิดา ค าพา กลุ่มท่ี 4 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 16.20-16.50

298 ล าปาง โรงเรียนเสริมขวาวิทยา นายจารุพงษ์ วงศ์ธิดา กลุ่มท่ี 4 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 16.50-17.10

299 ล าปาง เทศบาลต าบลเมืองยาว นางสาวบัวแก้ว  สัญโญ กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 13.00-13.30

300 ล าปาง เทศบาลต าบลแม่มอก นางหน่อแก้ว    อู่ย่ี กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 15.30-16.00

301 ล าปาง โรงเรีทุ่งกว๋าววทนาคม นางจันทร์ ยืนยง กลุ่มท่ี 1 พุธ 8 ก.ย. 64 13.50-14.20

302 ล าปาง โรงเรียนแม่ถอดวิทยา นายพยนศักด์ิ สุขแก่นจันทร์ กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 09.00-09.30

303 ล าปาง โรงเรียนชุมชนบ้านม่ัว นางสาวอรวรรณ  เข่ือนปัญญา กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 15.30-16.00

304 ล าปาง โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม นายสมชาย วงค์เวียน กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 09.50-10.20

305 ล าปาง โรงเรียนบ้านแม่เฟือง นายนิรันดร์  มะลิวัลย์ กลุ่มท่ี 1 พุธ 8 ก.ย. 64 16.20-16.50

306 ล าปาง โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม นางสาวเจียมจิตร  แซ่ล้ิว กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 27 ส.ค.64 14.40-15.10

307 ล าปาง โรงเรียนบ้านไร่ นายเกริกกิจ   กาวาด กลุ่มท่ี 1 พุธ 8 ก.ย. 64 14.40-15.10

308 ล าปาง โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย นายธนาพล  แก่นพุฒ กลุ่มท่ี 4 จันทร์ 6 ก.ย. 64 13.00-13.30

309 ล าปาง โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง นายวิจิตร   ต้นแก้ว กลุ่มท่ี 5 จันทร์ 30 ส.ค.64 09.50-10.20



310 ล าปาง โรงเรียนล้อมแรดวิทยา นายสมชาย  ปุ๊ดหนอย กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 13 ก.ย.64 16.20-16.50

311 ล าปาง โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม นายฐิติวัฒน์  อัศวะสัย กลุ่มท่ี 1 พุธ 8 ก.ย. 64 15.30-16.00

312 ล าปาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหล่า มาลี  น้อยใจยา กลุ่มท่ี 4 จันทร์ 6 ก.ย. 64 16.20-16.50

313 ล าปาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ปุ นางสาวส าเนียง  นันตาวงศ์ กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 14.40-15.10

314 ล าปาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวอแก้ว ขวัญชนก  ไม้หอม สละสิทธิ

315 ล าปาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวอแก้ว นางแจ๋ว แสงบุญเรือง กลุ่มท่ี 1 พุธ 8 ก.ย. 64 13.00-13.30

316 ล าปาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามขา นายวชิรากรณ์ วงค์ษากัน กลุ่มท่ี 3 อังคาร 14 ก.ย. 64 13.00-13.30

317 ล าปาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวอแก้ว  นางสาวบุษบา เหลืองอ่อน กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 13.50-14.20

318 ล าปาง ร.ร.บ้านแม่พริก นายธูป พันธ์ฤทธ์ิ กลุ่มท่ี 4 จันทร์ 6 ก.ย. 64 13.50-14.20

319 ล าปาง รพ.สต บ้านใหม่ นางแสงเดือน  จองดี กลุ่มท่ี 3 พุธ 25 ส.ค. 64 14.40-15.10

320 ล าปาง รพ.สต.บ้านนาคต นางทัศนีย์  วงศ์ค าลือ กลุ่มท่ี 3 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 13.50-14.20

321 ล าปาง รพ.สต.บ้านผาปังกลาง นายสิทธิพงษ์  อุตมา กลุ่มท่ี 4 จันทร์ 6 ก.ย. 64 15.30-16.00

322 ล าปาง รพ.สต.บ้านวังใหม่ น.ส.ปราณี กองหล้า กลุ่มท่ี 3 พฤหัสบดี 19 ส.ค.64 11.30-12.00

323 ล าปาง รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า นส.วัชราภรณ์  ปาค าวัง กลุ่มท่ี 2 พุธ 15 ก.ย.64 13.50-14.20

324 ล าปาง รพสต บ้านพร้าว นางสาว เบญจมาศ เขียวอ่อน กลุ่มท่ี 3 ศุกร์ 27 ส.ค.64 14.40-15.10

325 ล าปาง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอห้างฉัตร นายพชรวัฒน์ สุวรรณศร กลุ่มท่ี 4 จันทร์ 6 ก.ย. 64 14.40-15.10

326 ล าปาง หน่วยสัสดีอ าเภอเมืองปาน อนันต์ หวานดี กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 27 ส.ค.64 09.50-10.20

327 ล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบล นาย ฉัตรชัย ค าสันทราย กลุ่มท่ี 3 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 16.20-16.50

328 ล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลนาโป่ง นายฉัตรชัย  ค าสันทราย กลุ่มท่ี 3 พุธ 8 ก.ย. 64 14.40-15.10

329 ล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค่า นายไกรนรา  สายแก้ว กลุ่มท่ี 3 อังคาร 7 ก.ย.64 14.40-15.10



330 ล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง นายบุญ จานเก่า กลุ่มท่ี 4 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 14.40-15.10

331 ล าพูน บ้านห้วยต้ม นางนันทรา    เมากาวิน กลุ่มท่ี 4 อังคาร 7 ก.ย.64 13.00-13.30

332 ล าพูน รพ.สต.นาทราย นางจ าเนียร  ณ วัน กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 11.30-12.00

333 ล าพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หว่างห้วยริน นายหัสดิน เนตรทิพย์ กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 14.40-15.10

334 ล าพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาดเหนือ นางค าผัด  ตุ่นกันทา กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 10.40-11.10

335 ล าพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน นางป่ินมณี   แสงมณีสุริยกล้า กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 13.00-13.30

336 ล าพูน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม นางสาวกิติมา รุ้งพราวพราย กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 13.50-14.20

337 ล าพูน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย นางสาวพลอยไพลิน  ค าไวโย กลุ่มท่ี 3 พุธ 1 ก.ย.64 14.40-15.10

338 ล าพูน  เขตพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงล้ี สังกัดศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนสูงจังหวัดล าพูนนาย โกสิน  แปทู กลุ่มท่ี 4 อังคาร 7 ก.ย.64 13.50-14.20

339 ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านโนนดู่ นายบุญเรศ  กลองรัมย์ กลุ่มท่ี 4 อังคาร 7 ก.ย.64 15.30-16.00

340 ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านตาแท่น นายสถิต  สมหวัง กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 13 ก.ย.64 11.30-12.00

341 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจิกสังข์ทอง  อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษนางสมพร  สมหนองหาร กลุ่มท่ี 3 ศุกร์ 27 ส.ค.64 13.50-14.20

342 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนน นางสาวสมณี  ในทอง กลุ่มท่ี 3 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 15.30-16.00

343 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาก๊อก นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 13 ก.ย.64 09.50-10.20

344 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผักไหม นายสมหมาย  กระสังข์ กลุ่มท่ี 2 อังคาร 24 ส.ค. 64 15.30-16.00

345 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส้มป่อย นายสุวัฒน์  บุญมานัส กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 13 ก.ย.64 13.00-13.30

346 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสร้างป่ี นายเคน  ผมหอม กลุ่มท่ี 1 พุธ 25 ส.ค. 64 13.00-13.30

347 ศรีสะเกษ โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดู่ นางสาวล าใย  นิยม กลุ่มท่ี 2 พุธ 15 ก.ย.64 16.20-16.50

348 ศรีสะเกษ รต.สต.หนองสะมอน นางประไพ ยอดสาย กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 13 ก.ย.64 09.00-09.30

349 ศรีสะเกษ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวแดง ไชยโพธ์ิ กลุ่มท่ี 4 อังคาร 7 ก.ย.64 14.40-15.10



350 ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว นายวิชญ  ด้วงเบ้า กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 13 ก.ย.64 10.40-11.10

351 ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลผักแพว นภาพร  วรรณโย กลุ่มท่ี 3 อังคาร 24 ส.ค. 64 14.40-15.10

352 สกลนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านดง น.ส.ปาลิดา  คะศรีทอง กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 13 ก.ย.64 13.50-14.20

353 สกลนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองปลาน้อย นายรามินทร์ โคตรท า กลุ่มท่ี 4 พุธ 8 ก.ย. 64 13.50-14.20

354 สกลนคร รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย นางสาวรุ่งนภา ยะตะโคตร กลุ่มท่ี 4 พุธ 8 ก.ย. 64 13.00-13.30

355 สกลนคร รพ.สต.หนองบัวสร้าง นส.ยอแสง  ผาสีดา กลุ่มท่ี 4 อังคาร 7 ก.ย.64 16.20-16.50

356 สงขลา โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ นางสาวปรีญาวดี วิบูลย์พันธ์ุ กลุ่มท่ี 2 จันทร์ 6 ก.ย.64 13.50-14.20

357 สงขลา โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ นายสราวุธ แคล้วอาวุธ กลุ่มท่ี 2 จันทร์ 6 ก.ย.64 14.20-14.40

358 สงขลา ศูนย์บริการ สมาคม คนพิการ จังหวัด สงขลา  น.ส. สิริมา  จิรเจริญเวศค์ กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 6 ก.ย. 64 13.30-13.50

359 สงขลา ศูนย์บริการ สมาคม คนพิการ จังหวัด สงขลา  นาย ดนรอหีม  สันโยก กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 6 ก.ย. 64 13.00-13.30

360 สงขลา เทศบาลต าบลท่าพระยา นายมโน ชูมาปาน กลุ่มท่ี 2 อังคาร 7 ก.ย.64 14.40-15.10

361 สงขลา โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์) นายเอกรัตน์ รักษาชุม กลุ่มท่ี 2 จันทร์ 6 ก.ย.64 14.40-15.10

362 สงขลา โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3นายอานัส เร๊ะด้วน กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 13 ก.ย.64 10.40-11.10

363 สงขลา โรงเรียนบ้านเขาพระ นางสาวสุภัสสรา เพชรรัตน์ กลุ่มท่ี 3 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 13.50-14.20

364 สงขลา โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ นายอาบู หวังสวง กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 13 ก.ย.64 11.30-12.00

365 สงขลา โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) นายอาวุธ หรับจัน กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 27 ส.ค.64 11.30-12.00

366 สงขลา โรงเรียนรักเมืองไทย ๖ บ้านโตนงาช้าง  (เผียนประชาอุปถัมภ์)นางสาวทวีทรัพย์  โชคอ่อน กลุ่มท่ี 3 อังคาร 31 ส.ค. 64 13.00-13.30

367 สงขลา กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์นายณัฐพัชร์ เธียนชัยวัฒนา กลุ่มท่ี 4 พุธ 8 ก.ย. 64 14.40-15.10

368 สงขลา ชมรมผู้ปกครองครูพิการทางสติปัญญาจังหวัดสงขลา นายอารีฟีน วิเชียร กลุ่มท่ี 2 จันทร์ 6 ก.ย.64 16.20-16.50

369 สงขลา รร.วัดเจริญภูผา นางสาวประไพ แก้วเรือง กลุ่มท่ี 2 พุธ 15 ก.ย.64 15.30-16.00



370 สตูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านใหม่นาโต๊ะขุน นางรอฮานี สันเกาะ กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 13.00-13.30

371 สตูล สมาคมคนตาบอดจังหวัดสตูล นางร าพรรณ  เสาะหมาน กลุ่มท่ี 3 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 15.30-16.00

372 สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่หนองไทร น.ส.สายสุนีย์  ดีเลิศ กลุ่มท่ี 3 อังคาร 24 ส.ค. 64 13.50-14.20

373 สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผ่านศึก นายสุพจน์ ไพอรัญ กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 13.50-14.20

374 สระบุรี โรงพยาบสลส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวน้อย นางสาวทองสุข กระทุ่มขันธ์ กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 14.40-15.10

375 สุโขทัย ศูนย์บริการคนพิการทางจิต สมาคมเหล่ียมสิริ มาร์ ฮิลล์ นางมานิตา รุ่นแรก กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 14.20-14.40

376 สุโขทัย ศูนย์บริการคนพิการทางจิต สมาคมเหล่ียมสิริ มาร์ ฮิลล์ นายประเสริฐ ส าอางค์ กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 13.50-14.20

377 สุโขทัย ศูนย์บริการคนพิการทางจิต สมาคมเหล่ียมสิริ มาร์ ฮิลล์ นายมานิต หม่องโต้ง กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 15.30-16.00

378 สุโขทัย ศูนย์บริการคนพิการทางจิต สมาคมเหล่ียมสิริ มาร์ ฮิลล์ นายสมศักด์ิ มีเจริญ กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 16.00-16.20

379 สุโขทัย สมาคมคนหูหนวกแห่งสุโขทัย นางสาวอภิญญา ก้านทอง กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 14.40-15.10

380 สุโขทัย สมาคมคนหูหนวกแห่งสุโขทัย นายธันวา  ฉันทะรัตน์ กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 15.10-15.30

381 สุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลปากพระ นายณัฐ เจริญ กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 14.40-15.10

382 สุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลปากพระ นายมาโนช ทองสอน กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 14.40-15.10

383 สุโขทัย โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา นางสาวพรม ใจรักษ์ กลุ่มท่ี 4 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 13.00-13.30

384 สุโขทัย โรงเรียนบ้านหนองหม่ืนชัย นางสาวฐิติกา  ก้อนค า กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 16.20-16.50

385 สุโขทัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ราก นางสาววรรณรัชต์ เพ็ชรภู่ กลุ่มท่ี 2 อังคาร 7 ก.ย.64 13.00-13.30

386 สุโขทัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าฉนวน นายเชียง  ปุยฝ้าย กลุ่มท่ี 4 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 13.50-14.20

387 สุโขทัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวน น.ส.อรวรรณ  เนียมแสง กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 16.20-16.50

388 สุโขทัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยโป้ ต าบลแม่สิน นายดิษฐาพร เกิดสุวรรณ์ กลุ่มท่ี 4 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 15.30-16.00

389 สุโขทัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัว  อ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัยนายศักด์ิชาย  ขัดสี กลุ่มท่ี 3 อังคาร 14 ก.ย. 64 14.40-15.10



390 สุโขทัย ท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย นายชลัช. ไตรพรม กลุ่มท่ี 2 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 13.00-13.30

391 สุโขทัย นายสมาคมคนหูหนวกแห่งสุโขทัย นายสุกฤษฏ์ิ สุขสัมพันธ์ กลุ่มท่ี 1 พุธ 25 ส.ค. 64 09.00-09.30

392 สุโขทัย รพ.สต.บ้านคลองสระเกษ นายแดน อ่ิมบู่ กลุ่มท่ี 3 อังคาร 7 ก.ย.64 13.50-14.20

393 สุโขทัย รพ.สต.บ้านท่าวิเศษ กัลยา   เวียนระวัง กลุ่มท่ี 4 พุธ 8 ก.ย. 64 15.30-16.00

394 สุโขทัย ศูนย์บริการคนพิการต าบลเมืองบางขลัง นางสาวเรวดี  ระวังการ กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 30 ส.ค.64 13.00-13.30

395 สุโขทัย ศูนย์บริการสมาคมคนหูหนวกแห่งสุโขทัย นางบังอร ฉันทะรัตน์ กลุ่มท่ี 1 พุธ 25 ส.ค. 64 13.50-14.20

396 สุโขทัย สมาคมคนหูหนวกแห่งสุโขทัย (ชมรมหูหนวกอ าเภอศรีส าโรง)นายพรศักด์ิ ธรรมปรีชา กลุ่มท่ี 1 พุธ 25 ส.ค. 64 15.30-16.00

397 สุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลนครเดิฐ นายกรกช  จันทร กลุ่มท่ี 3 อังคาร 7 ก.ย.64 16.20-16.50

398 สุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว นายสุธนา  ปัจฉิม กลุ่มท่ี 3 พุธ 15 ก.ย.64 13.50-14.20

399 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองศก นางสาวอุษา คงวุฒิ กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 13.50-14.20

400 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทับใหม่ นางสาวสุนันทา มีใหม่ กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 13.00-13.30

401 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางเหรียง ปราโมทย์   ศรีวิเศษ กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 14.40-15.10

402 สุราษฎร์ธานี สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ นายเอกชัย สงอุปการ กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 6 ก.ย. 64 16.20-16.50

403 สุรินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจรัส นายชฎาธร สายไทย กลุ่มท่ี 2 อังคาร 7 ก.ย.64 15.30-16.00

404 สุรินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกสนวน นส.สุวิมล  สุขจันทร์ กลุ่มท่ี 3 พุธ 25 ส.ค. 64 13.50-14.20

405 สุรินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคอนสวรรค์ นายขวัญทัช ก้านเกษ กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 15.30-16.00

406 สุรินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปรีง น.ส.ลลิตสุดา นับถือบุญ กลุ่มท่ี 2 จันทร์ 13 ก.ย.64 13.00-13.30

407 สุรินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยาง นายบัญชา  สร้อยเพ็ชร กลุ่มท่ี 2 จันทร์ 13 ก.ย.64 13.50-14.20

408 สุรินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะเดา นายสุทิน จันทร์แสง กลุ่มท่ี 3 พุธ 15 ก.ย.64 13.00-13.30

409 หนองคาย สมาคมคนตาบอดจังหวัดหนองคาย นางสาวพวงรัตน์ วงษ์ทอง กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 13.00-13.30



410 หนองคาย สมาคมคนตาบอดจังหวัดหนองคาย นายสมภาร สิงห์โต กลุ่มท่ี 2 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 13.30-13.50

411 หนองคาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสว่าง นายส าเร็จ  ปัตรัตน์ กลุ่มท่ี 2 จันทร์ 13 ก.ย.64 14.40-15.10

412 หนองคาย รพ.สต.บ้านเด่ือ นางทองจัน  ผิวเหลือง กลุ่มท่ี 4 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 16.20-16.50

413 หนองบัวล าภู ส านักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวล าภู นางสาวน ้าฝน  สรวงศิริ กลุ่มท่ี 2 จันทร์ 13 ก.ย.64 15.30-16.00

414 หนองบัวล าภู ส านักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวล าภู นายณรงค์ พงษ์แก้ว กลุ่มท่ี 3 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 15.30-16.00

415 หนองบัวล าภู ส านักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวล าภู นายธีระศักด์ิ สิงหา กลุ่มท่ี 3 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 16.00-16.20

416 หนองบัวล าภู เทศบาล กนกกร  สงวนนาม กลุ่มท่ี 4 จันทร์ 13 ก.ย.64 13.00-13.30

417 หนองบัวล าภู โรงเรียนบ้านบุ่งบก นายศุภชัย  กันเพียง กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 09.00-09.30

418 หนองบัวล าภู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัวโซม ต าบลหนองสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภูนางกาญจนา  ทองต๊ิบ กลุ่มท่ี 4 จันทร์ 13 ก.ย.64 13.50-14.20

419 หนองบัวล าภู รพ.สต.โนนสวรรค์ นายธนวัฒน์  ช่ืนชม กลุ่มท่ี 4 จันทร์ 13 ก.ย.64 14.40-15.10

420 หนองบัวล าภู สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี บ้านทุ่งโปร่งนายศุภชัย  ศรีไชยโย กลุ่มท่ี 2 อังคาร 14 ก.ย. 64 13.00-13.30

421 หนองบัวล าภู สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวล าภู นายสมยศ  ศิลาจันทร์ กลุ่มท่ี 2 อังคาร 24 ส.ค. 64 14.40-15.10

422 หนองบัวล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ นายเสน่ห์  แอ้นบุญมา กลุ่มท่ี 2 จันทร์ 13 ก.ย.64 16.20-16.50

423 อ านาจเจริญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าพระ นายณัฐนันชัย อุนารีย์ กลุ่มท่ี 4 จันทร์ 13 ก.ย.64 15.30-16.00

424 อุดรธานี เทศบาลต าบลบ้านโคก นายธนชัย  ราชตะบุตร กลุ่มท่ี 3 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 14.40-15.10

425 อุดรธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตูมใต้ นางสาวบ าเพ็ญ  มาลาสิงห์ กลุ่มท่ี 4 จันทร์ 13 ก.ย.64 16.20-16.50

426 อุดรธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาบัว นายอนุลักษณ์  ชาติรูป กลุ่มท่ี 5 อังคาร 24 ส.ค. 64 09.00-09.30

427 อุดรธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสร้างแป้น นายค าเพียร  โคตรจันทร์ กลุ่มท่ี 4 อังคาร 14 ก.ย. 64 13.50-14.20

428 อุดรธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวนาค า นายนับล้าน พลนิกร กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 13 ก.ย.64 13.50-14.20

429 อุดรธานี รพ.สต.นาดี นายอภิสิทธ์ิ พงษ์เผือก กลุ่มท่ี 4 อังคาร 14 ก.ย. 64 14.40-15.10



430 อุดรธานี รพ.สต.บ้านโคกสว่าง นายศักด์ิดา  ลาวงษ์ กลุ่มท่ี 2 อังคาร 14 ก.ย. 64 13.50-14.20

431 อุดรธานี สมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวบุษญา   สิงห์ชารี กลุ่มท่ี 4 อังคาร 14 ก.ย. 64 13.00-13.30

432 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลวังกะพ้ี น.ส. สิริกัญญา  คงนวม กลุ่มท่ี 4 อังคาร 14 ก.ย. 64 16.20-16.50

433 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลหัวดง นายสมบัติ  ศรีอ้าย กลุ่มท่ี 5 พุธ 1 ก.ย.64 13.50-14.20

434 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายมานะ ภู่พุ่ม กลุ่มท่ี 5 อังคาร 31 ส.ค. 64 13.50-14.20

435 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโป่งพาน นายสมทบ  หาคูณ กลุ่มท่ี 5 พุธ 1 ก.ย.64 13.00-13.30

436 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด่านแม่ค ามัน นางแก้ว  บัวอ่อน กลุ่มท่ี 4 พุธ 15 ก.ย.64 13.50-14.20

437 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสัก นายทวิสันต์ สังคะเฮียง กลุ่มท่ี 5 จันทร์ 30 ส.ค.64 14.40-15.10

438 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน ้าไคร้ นายนวชาติ เพชรศรีโชติ กลุ่มท่ี 5 จันทร์ 30 ส.ค.64 15.30-16.00

439 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน ้าไคร้ นายบุญทัน วงษกรม กลุ่มท่ี 5 จันทร์ 30 ส.ค.64 16.20-16.50

440 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน ้าริด นางขวัญเงิน รอดตลอด กลุ่มท่ี 3 พุธ 25 ส.ค. 64 16.20-16.50

441 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองละมุง นางยุพา ศิลาทิพย์ กลุ่มท่ี 4 อังคาร 14 ก.ย. 64 14.40-15.10

442 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน ้ารี หมู่ 6 นายอดุลย์   ทาแก้ว กลุ่มท่ี 5 พุธ 1 ก.ย.64 14.40-15.10

443 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านย่านดู่ นายสมคิด อินอ่อน กลุ่มท่ี 5 อังคาร 31 ส.ค. 64 15.30-16.00

444 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยแมง นายพงษ์พันธ์  หอมสุวรรณ์ กลุ่มท่ี 5 อังคาร 31 ส.ค. 64 13.00-13.30

445 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดง้ิว น.ส.สุภาพร  ขันเกตุ กลุ่มท่ี 4 พุธ 15 ก.ย.64 13.00-13.30

446 อุตรดิตถ์ รพ.สต.นานกกก  เสาวกุล  โปร่งใจ กลุ่มท่ี 5 พุธ 1 ก.ย.64 16.20-16.50

447 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดง นายสมชาย บัวศรี กลุ่มท่ี 5 อังคาร 31 ส.ค. 64 16.20-16.50

448 อุตรดิตถ์ รพ.สต.บ้านคุ้ม นางสาวบุญมา  ดวงแก้ว กลุ่มท่ี 4 อังคาร 14 ก.ย. 64 15.30-16.00

449 อุตรดิตถ์ รพ.สต.บ้านท่าช้าง นายอานิรุจ บุญแหยม กลุ่มท่ี 5 พุธ 1 ก.ย.64 15.30-16.00



450 อุตรดิตถ์ รพ.สต.บ้านบึงท่ายวน นายพิพัฒน์ เดชส าลี กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 09.50-10.20

451 อุตรดิตถ์ รพ.สต.บ้านวังแดง  1530700098848 กลุ่มท่ี 4 อังคาร 14 ก.ย. 64 15.30-16.00

452 อุตรดิตถ์ รพ.สต.สุมข้าม นางสาวอติกานต์ เมตตา กลุ่มท่ี 2 อังคาร 14 ก.ย. 64 15.30-16.00

453 อุตรดิตถ์ รพ.สต.ห้วยผ้ึง นายเกียรติศักด์ิ  ขันทะศิลา กลุ่มท่ี 2 อังคาร 14 ก.ย. 64 14.40-15.10

454 อุตรดิตถ์ สมาคมคนตาบอดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวิชา ม่วงเอม กลุ่มท่ี 5 อังคาร 31 ส.ค. 64 14.40-15.10

455 อุตรดิตถ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าปลา นางสาวศศิธร สุปน กลุ่มท่ี 4 อังคาร 14 ก.ย. 64 16.20-16.50

456 อุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะเฟือง นางสาวสุภัสชา อินมาสม   นายประทิว พรมส้มซ่ากลุ่มท่ี 5 จันทร์ 30 ส.ค.64 13.00-13.30

457 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตบหู ชินกร ประสมศรี กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 13.50-14.20

458 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตบหู นายชินกร ประสมศรี กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 14.20-14.40

459 อุบลราชธานี รพ.สต.บ้านดูน นางสุรจิตร สายประเสริฐ กลุ่มท่ี 5 จันทร์ 6 ก.ย.64 16.20-16.50

460 อุบลราชธานี รพ.สต.บ้านดูน นายศุริยะ ศรีพันธ์ กลุ่มท่ี 5 จันทร์ 6 ก.ย.64 16.50-17.10

461 อุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จ.อุบลราชธานี นางสาวรัตนา   เหขุนทด กลุ่มท่ี 3 อังคาร 31 ส.ค. 64 13.50-14.20

462 อุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีนางสาวชลธิชา เทพมุสิก กลุ่มท่ี 6 จันทร์ 30 ส.ค.64 13.00-13.30

463 อุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีนางสาวอภิญญา  คงเจริญ กลุ่มท่ี 5 จันทร์ 30 ส.ค.64 13.50-14.20

464 อุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี (หน่วยบริการศรีเมืองใหม่)นางสาวนัฐพร  วงเวียน กลุ่มท่ี 3 อังคาร 31 ส.ค. 64 14.40-15.10

465 อุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการโพธ์ิไทรนางสาวนิตยา สิทธ์ิขุนทด กลุ่มท่ี 3 อังคาร 31 ส.ค. 64 13.50-14.20

466 อุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการโพธ์ิไทรนายเกษม วงศ์กันหา กลุ่มท่ี 3 อังคาร 31 ส.ค. 64 14.20-14.40

467 อุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 หน่วยบริการตระการพืชผลนางสาวสุดารัตน์ มะปรางก ่า กลุ่มท่ี 2 อังคาร 31 ส.ค. 64 15.30-16.00

468 อุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี นางศิวาพร อินสุวรรณ กลุ่มท่ี 3 ศุกร์ 27 ส.ค.64 13.00-13.30

469 อุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสุกัญญา พุฒเคน กลุ่มท่ี 3 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 16.20-16.50



470 อุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีนางสาวคณาวรรณ์ ปราโมทย์ กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 10.40-11.10

471 อุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 อุบลราชธานี นางพรศรี เสาแก้ว กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 15.30-16.00

472 อุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการ สิรินธรนายประกฤษฎ์ิ  มะลิจันทร์ กลุ่มท่ี 5 อังคาร 7 ก.ย.64 16.20-16.50

473 อุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10 กฤษดา ประจญ กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 14.40-15.10

474 อุบลราชธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา๑๐  หน่วยบริการโขงเจียมนาวสาวศิริรัตน์  ตันปิรักษ์ กลุ่มท่ี 3 พุธ 15 ก.ย.64 09.00-09.30

475 อุบลราชธานี ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานีนางสาวลินดา  สุวรรณชาติกุล กลุ่มท่ี 5 จันทร์ 6 ก.ย.64 14.40-15.10

476 อุบลราชธานี ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานีนางสาวสายพิณ  แพแก้ว กลุ่มท่ี 5 จันทร์ 6 ก.ย.64 15.10-15.30

477 อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ นายไพบูลย์  สีแสง กลุ่มท่ี 1 พุธ 15 ก.ย.64 16.20-16.50

478 อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์บุณฑริก นายอุกฤษฏ์ บุญพิมพ์ กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 13 ก.ย.64 09.50-10.20

479 อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านคอแลน นายทองเจือ ฟูฟ้ืนทรัพย์ กลุ่มท่ี 1 อังคาร 14 ก.ย. 64 14.40-15.10

480 อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านนดี นายสาคร ค านาโฮม กลุ่มท่ี 5 พุธ 8 ก.ย. 64 15.30-16.00

481 อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านนาสามัคคี นายณัฐกิตต์ิ  ตาดี กลุ่มท่ี 1 อังคาร 14 ก.ย. 64 13.50-14.20

482 อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านห้วยทราย นายคูณ จันทร์เหลือง กลุ่มท่ี 5 อังคาร 7 ก.ย.64 13.50-14.20

483 อุบลราชธานี โรงพยาบาลบุณฑริก นายคนองศักด์ิ ธงชัย กลุ่มท่ี 1 อังคาร 14 ก.ย. 64 13.00-13.30

484 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก้งเรือง นางสาวจุรีพร  สติปัญ กลุ่มท่ี 1 พุธ 15 ก.ย.64 10.40-11.10

485 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก้งเรือง นายสิทธิชัย ท าสะอาด กลุ่มท่ี 1 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 14.40-15.10

486 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเทียม นายพชร  ชนะพจน์ กลุ่มท่ี 1 อังคาร 14 ก.ย. 64 16.20-16.50

487 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนสว่าง นายธีรวัฒน์  โพธิวัฒน์ กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 26 ส.ค. 64 13.00-13.30

488 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนส าราญ นายอนันติชัย  ค าชมภู กลุ่มท่ี 1 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 15.30-16.00

489 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนเมือง นายพลวัฒน์ ละม่อม กลุ่มท่ี 1 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 13.00-13.30



490 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภ่าพต าบลค าไฮใหญ่่ น.ส ทิพย์ภาจิรัฐ  กาศแก้ว กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 15.30-16.00

491 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งเพียง  ต าบลโสกแสง  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานีนายธวัชชัย  วิชัยโย กลุ่มท่ี 1 อังคาร 14 ก.ย. 64 15.30-16.00

492 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโพธ์ิ ( รพ.สต. ) นายมนัท ชนะเทพ กลุ่มท่ี 5 พุธ 8 ก.ย. 64 13.00-13.30

493 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัวเจริญ นายเลิศชัย บุษดี กลุ่มท่ี 1 พุธ 15 ก.ย.64 15.30-16.00

494 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัววัด น.ส.พิมพ์สุภา รัตนหม่ืนธรรม กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 16.20-16.50

495 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกอก นายชัยวิชิต   บุ้งทอง กลุ่มท่ี 3 พุธ 8 ก.ย. 64 16.20-16.50

496 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบก นางสาวปราณี  ศรีพรม กลุ่มท่ี 3 อังคาร 31 ส.ค. 64 15.30-16.00

497 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยางเครือ นายศักด์ืสิทธ์ิ  ธานี กลุ่มท่ี 5 พุธ 8 ก.ย. 64 13.50-14.20

498 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีบัว นางสาวพรรณี มีคุณ กลุ่มท่ี 3 พุธ 1 ก.ย.64 13.00-13.30

499 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสร้างม่ิง ไพลิน  สิทธิธรรม กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 13.00-13.30

500 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแสง นางสาวดวงฤทัย ชนะภัย กลุ่มท่ี 1 พุธ 15 ก.ย.64 11.30-12.00

501 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองไข่นก นางจุราวรรณ วงค์ที กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 13.50-14.20

502 อุบลราชธานี นิคมสร้างตนเองล าโดมใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์ศิลป์ ศุภพินิจ กลุ่มท่ี 2 อังคาร 31 ส.ค. 64 13.00-13.30

503 อุบลราชธานี รพ สติ โนนใหญ่ นายไสว ละศรีนวล กลุ่มท่ี 5 อังคาร 7 ก.ย.64 13.00-13.30

504 อุบลราชธานี รพ.สต.กลางใหญ่ นางดาวรรณ์   ชินค า กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 14.40-15.10

505 อุบลราชธานี รพ.สต.ค าโพธ์ิ นส.นรมน โสภา กลุ่มท่ี 1 จันทร์ 13 ก.ย.64 15.30-16.00

506 อุบลราชธานี รพ.สต.บุ่งค า นางร าไพ ทุมมาร กลุ่มท่ี 1 พุธ 15 ก.ย.64 09.50-10.20

507 อุบลราชธานี รพ.สต.หนองเมือง วัชรพงศ์ ขวานอก กลุ่มท่ี 1 ศุกร์ 10 ก.ย. 64 15.30-16.00

508 อุบลราชธานี รพ.สต.หนองอ้ม นายปราโมทย์ หินศรี กลุ่มท่ี 3 จันทร์ 13 ก.ย.64 15.30-16.00

509 อุบลราชธานี รพสต.ทุ่งเกษม นายธนโชค  เจริญทัศน์ กลุ่มท่ี 2 อังคาร 14 ก.ย. 64 16.20-16.50



510 อุบลราชธานี รร.บ้านป่าข่า นางสาวลัดดา   ชูช่ืน กลุ่มท่ี 3 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 13.50-14.20

511 อุบลราชธานี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอส่างวีระวงศ์นางสาวก่ิงแก้ว  แนนดี กลุ่มท่ี 5 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 16.20-16.50

512 อุบลราชธานี ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีนายวรวุฒิ ยามประโคน กลุ่มท่ี 1 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 13.50-14.20

513 อุบลราชธานี ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งท่ี2 เทศบ่ลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานีนางรัชนี  รุ่งฤทธ์ิ กลุ่มท่ี 5 พฤหัสบดี 2 ก.ย. 64 13.00-13.30

514 อุบลราชธานี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยุง นาย พิชิต พรมพิทักษ์ กลุ่มท่ี 1 พุธ 15 ก.ย.64 13.50-14.20

515 อุบลราชธานี ศูย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีนายอวยชัย สมพิทักษ์ กลุ่มท่ี 1 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 64 16.20-16.50

516 อุบลราชธานี สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไร่ใต้ นายจิรพรรณ สายมณี กลุ่มท่ี 5 อังคาร 7 ก.ย.64 14.40-15.10

517 อุบลราชธานี สมาคมพัฒนาอาชีพคนพิการอ.เข่ืองใน นาง ศรีอุบล สุจริต กลุ่มท่ี 1 พุธ 15 ก.ย.64 09.00-09.30

518 อุบลราชธานี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขิ่ืงใน นายอภิเดช จันทร์เติบ กลุ่มท่ี 3 พุธ 15 ก.ย.64 16.20-16.50

519 อุบลราชธานี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งศรีอุดม น.ส.ธนพร  ค าภาทู กลุ่มท่ี 6 พุธ 1 ก.ย.64 13.50-14.20

520 อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลขามเป้ีย นางสาวศรีวิมล วิลามาศ กลุ่มท่ี 5 จันทร์ 6 ก.ย.64 15.30-16.00
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