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ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

1 นางสาวอภิญญา สัตยากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มตรวจสอบภำยใน

2 นางสาวอรอนงค์ มหุตติการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
3 นางสาวสมจิตต์ ขันธครุธ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
4 นายวรชาติ ปรองชู เจ้าพนักงานธุรการ
5 นางสาวจุฑาพร ทิพย์สัมฤทธ์ิกุล เจ้าพนักงานธุรการ
6 นายนพรัตน์ ดีมี เจ้าพนักงานธุรการ
7 นางสาวสุภาวดี เพ็ชร์สว่าง นักจัดการงานท่ัวไป
8 นางสาวอัจฉรา ปานะศุทธะ นักจัดการงานท่ัวไป
9 นายธนรัชต์ เอ่ียมละมัย นักจัดการงานท่ัวไป

10 นางสาวนิภาพร พูลแสวงทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุข
11 นางสุทธนิจ หุณฑสาร นักวิชาการสาธารณสุข
12 นายธีรพันธ์ ภูมิชัย พยาบาลวิชาชีพ
13 นางสาวพรทิพย์ สระทองแพ นักจัดการงานท่ัวไป
14 นายประกอบ วงศ์ผลวัต เลขานุการกรม

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
15 นางนวลนารถ คุ้มรอด ผู้อ านวยการกอง
16 นางสาวชไมพร แซ่เล้ียว นักทรัพยากรบุคคล
17 นายศุภเดช คงเจริญฤทธ์ิ นักทรัพยากรบุคคล
18 นางมณีรัตน์ บุญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล
19 นายธีรภัทร์ ชัยดรุณ นักจัดการงานท่ัวไป
20 นางพีรดา บุรินทร์กุล นิติกร
21 นางสาวขวัญจิรา แก้วคูณ นักทรัพยากรบุคคล
22 นายดนัย สามแก้ว นักทรัพยากรบุคคล

กองบริหำรกำรคลัง
23 นางสาวชุตินันท์ ศรีสมุดไทย ผู้อ านวยการกอง 
24 นางสาวณชนก สังเกตุกิจ นักวิชาการพัสดุ
25 นางสาวสุปาณี น้อยศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
26 นางสาวนาตยา ประภัษรากุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
27 นางสาววรรณนภา นกพ่วง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
28 นางพัชมณ ล้อมสุขา นักวิชาการเงินและบัญชี
29 นางสาวธนวรรณ พัวประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี

กองยุทธศำสตร์และแผนงำน
30 นางรุ่งทิพย์ ตู้ทอง เจ้าพนักงานธุรการ
31 นางสาวกัญชลี ศิริวิสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
32 นางสาวปิยะกานต์ ศรีโปฎก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
33 นางสาวจารุวัลย์ ด าช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
34 นางชนันรัตน์ นวพลพัฒน์ นักวิชาการสถิติ

บัญชีรำยช่ือข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่น
รอบกำรประเมินท่ี 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนำคม 2563
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ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
กองส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิต

35 นางรัตน์ติกาล วาเพชร นักวิชาการสาธารณสุข
36 นางสาวชีวานันท์ เกาทัณฑ์ นักวิชาการสาธารณสุข
37 นางนฤภัค ฤธาทิพย์ นักจิตวิทยาคลินิก
38 นางสาวนาวินี เครือหงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข
39 นางสาวประภาศรี ปัญญาวชิรชัย นักจิตวิทยาคลินิก

กองบริหำรระบบบริกำรสุขภำพจิต
40 นางสาวชลลดา จารุศิริชัยกุล นักวิชาการสาธารณสุข
41 นางสาวภูษณิศา ชัยวิรัตน์นุกูล นักจิตวิทยาคลินิก
42 นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม นักวิชาการสาธารณสุข
43 นายวีร์ เมฆวิลัย นักจิตวิทยาคลินิก

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
44 นางเสาวนีย์ ภิญโญ เจ้าพนักงานเวชสถิติ
45 นายทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา นายแพทย์

ส ำนักงำนโครงกำร To be number one
46 นางสาวปัทมา พ่วงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์
47 นางสาวสุจีรา นิลโสม นักประชาสัมพันธ์
48 นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก นักวิชาการสาธารณสุข

ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัยในคน ด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช
49 นางรสสุคนธ์  ชมช่ืน พยาบาลวิชาชีพ

ส ำนักวิชำกำรสุขภำพจิต
50 นางวรวรรณ จุฑา นักวิชาการสาธารณสุข
51 นางอรวรรณ สุวรรณะบุณย์ นักวิชาการสาธารณสุข
52 นางธิดา จุลินทร นักวิชาการสาธารณสุข
53 นางสาวภัคนพิน กิตติรักษนนท์ นักวิชาการสาธารณสุข
54 นายวรวุฒิ เลิศเชาวนะ พยาบาลวิชาชีพ

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 1
55 ว่าท่ีร้อยโทโฆษิต กัลยา ผู้อ านวยการศูนย์
56 นางสาวชัฌฎา ลอมศรี นักจิตวิทยาคลินิก
57 นางสาวศรัญญา พรมเสนา นักวิชาการสาธารณสุข
58 นางพวงเพ็ชร สิงห์อ่อน นักจัดการงานท่ัวไป

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 2
59 นายชูพงษ์ สังผลิพันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์
60 นายสุขเสริม ทิพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุข
61 นางกรรณิการ์ หนูสอน นักวิชาการสาธารณสุข

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 3
62 นางสาวสุริ อุปมนต์ ผู้อ านวยการศูนย์
63 นางสาวจิราวรรณ เจนจบ นักวิชาการสาธารณสุข
64 นางสาวจินตนา อ่อนอุ่น เจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 4
65 นางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ
66 นางสาวกานต์พิชชา สงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข
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ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 5

67 นางอารยา จารึก นักจัดการงานท่ัวไป
68 นางสาวรตนภัส คงพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข
69 นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อ านวยการศูนย์

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 6
70 นางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อ านวยการศูนย์
71 นางภัทศา ย้ิมป่ัน นักจัดการงานท่ัวไป
72 นางสาวยุวศรี กลีบโกมุท นักวิชาการสาธารณสุข

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 7
73 นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส ผู้อ านวยการศูนย์ 
74 นางสาวยุวนา ไขว้พันธ์ นักจิตวิทยาคลินิก
75 นางศรีสมพร พลบุบผา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 8
76 นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อ านวยการศูนย์
77 นางอรัญญา สุริยะจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข
78 นางสาวมัณฑิกา ประชากิจ นักวิชาการสาธารณสุข
79 นายวีระพงษ์ เรียบพร นักวิชาการสาธารณสุข

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 9
80 นางนาตยา ทฤษฎิคุณ ผู้อ านวยการศูนย์
81 นายพนัส ศรีไชยบาล นักสังคมสงเคราะห์
82 นางภัทรานิษฐ์ ทองตันไตรย์ นักวิชาการสาธารณสุข

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 10
83 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อ านวยการศูนย์
84 นางสุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข
85 นางเปียทิพย์ สีด า นักจิตวิทยาคลินิก
86 นายกฤษณ์ ล าพุทธา นักสังคมสงเคราะห์
87 นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์ นักจิตวิทยาคลินิก
88 นางเบญจพร อ่อนสนิท นักจัดการงานท่ัวไป

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 11
89 นายนิตย์ ทองเพชรศรี ผู้อ านวยการศูนย์
90 นางนงเยาว์ สุขภักดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
91 นายบุญลือ เพ็ชรรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข
92 นางสาวจุฑามาศ รัตนา นักสังคมสงเคราะห์
93 นางสาวอัธยา ญาณหาร นักวิชาการสาธารณสุข

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 12
94 นายนพพร ตันติรังสี นายแพทย์
95 นายบุญฤกษ์ จิงา นักจัดการงานท่ัวไป
96 นางสาวต่วนสามีล๊ะ ย่ีงอ นักจิตวิทยาคลินิก

ศูนย์สุขภำพจิตท่ี 13
97 นางวิรัลพัชร กิตติธะระพันธ์ุ นายแพทย์
98 นางภควัต มหัทธนโชษิต นักจิตวิทยาคลินิก
99 นางสาวกณิกนันต์ แสนเขียว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
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ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
โรงพยำบำลศรีธัญญำ

100 นายฉัตรดนัย ศรชัย นักวิชาการสาธารณสุข
101 นายคมสันต์ ชิดเช้ือ นักจัดการงานท่ัวไป
102 นางสาวสิริลักษณ์ สุขเฟ่ืองแสง นักจัดการงานท่ัวไป
103 นางฐิติกา หม่ืนนาค นักจัดการงานท่ัวไป
104 นางธิดารัตน์ คติการ นักวิชาการเงินและบัญชี
105 พันจ่าเอกหญิงวิลาวัลย์ ลือสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
106 นางสาวจุฑามาส ถนอมพงษ์ชาติ นักโภชนาการ
107 นางสาวสาวิตรี ทุมประเสน นักโภชนาการ
108 นางสาวสุรีย์ บุญเฉย นักสังคมสงเคราะห์
109 นายพนา ไวยคณี นายแพทย์
110 นายจุมพล ตัณฑโอภาส นายแพทย์
111 นายอภิชาติ จริยาวิลาศ นายแพทย์
112 นางสาวธารารัก ชูวานิชวงศ์ นายแพทย์
113 นางสาวพลอยศิริ รัศมี ทันตแพทย์
114 นางสาวรมณา ณิชรัตน์ เภสัชกร
115 นายสุภกิจ ด ารงค์พิวัฒน์ เภสัชกร
116 นางโศศิษฐา ไชยศิวามงคล เภสัชกร
117 นายสุรพจน์ วงศ์ธง นักเทคนิคการแพทย์
118 ว่าท่ีร้อยตรีณัฐพศิน วงษ์พิพัฒน์ นักเทคนิคการแพทย์
119 นางสาวยุพดี ธัญญศรีรัตน์ นักกิจกรรมบ าบัด
120 นางสาวกัญชลิกา สิริมิรินทร นักกายภาพบ าบัด
121 นางเจษฎา สมวนาพาณิช นักวิชาการศึกษาพิเศษ
122 นางนิภา ย้ิมเฟือง พยาบาลวิชาชีพ
123 นางสาวศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน พยาบาลวิชาชีพ
124 นางพนัสพร ศิริงาม พยาบาลวิชาชีพ
125 นางสาวสมยงค์ ตะวัน พยาบาลวิชาชีพ
126 นางสาววิราวรรณ อุเทน พยาบาลวิชาชีพ
127 นางชาลิสา ชาญสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
128 นางวันชา สร้างเขตต์ พยาบาลวิชาชีพ
129 นางสาวพรพรรณ พรมพุทธา พยาบาลวิชาชีพ
130 นางสาวพิมพกานต์ ศรีบูพิมพ์ พยาบาลวิชาชีพ
131 นางสาวรัตติยาพร เบ็ญเจ๊ะมะ พยาบาลวิชาชีพ
132 นางสาวรุ่งทิวา วราพุฒ พยาบาลวิชาชีพ
133 นางมณีวรรณ พัทมินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
134 นางสาวปณาฬี เบ้าทอง พยาบาลวิชาชีพ
135 นางสาวศิรินันท์ ล้ีทองค า พยาบาลวิชาชีพ
136 นางปิยวรรณ ชัยทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ
137 นางสาวรวิปรียา ภูณรงค์ พยาบาลวิชาชีพ
138 นางสาวสุกิตา วิรุณ พยาบาลวิชาชีพ
139 นางสาวหทัย วาณิชสรไกร พยาบาลวิชาชีพ
140 นายสงวน พิลาจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
141 นางสาวธัญญลักษณ์ เพ็งเจริญ พยาบาลวิชาชีพ
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ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
142 นางสาวล าใย วงษ์วิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ
143 นางเกษกนก เรือนสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
144 นางสาวพิชญา ภูค าใบ พยาบาลวิชาชีพ
145 นางสาวจริยาพร แสงมนตรี พยาบาลวิชาชีพ
146 นางกัญนิภา กล่ินขจร พยาบาลวิชาชีพ
147 นางสาววีรนุช เหล่ียมดี พยาบาลวิชาชีพ
148 นางศรีเนตร พันนวน พยาบาลวิชาชีพ
149 นางสาวนัชรินทร์ เช้ือบ้านเกาะ พยาบาลวิชาชีพ
150 นายจ านรรจ์ พลไพรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
151 นางสุคนธ์ทิพย์ ริมสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพ
152 นางสาวภัทรลภา ผาสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
153 นางสาวพลอยไพริน พัฒนะพงศ์พันธ์ุ พยาบาลวิชาชีพ
154 นางปัทมา บุญกนิษฐ พยาบาลวิชาชีพ
155 นางกฤติมา อยู่ศิริ พยาบาลวิชาชีพ
156 นางสาวบุศรา มัณยานนท์ พยาบาลวิชาชีพ
157 นางสาวธีรญา บัณฑิต พยาบาลวิชาชีพ
158 นางอุไร ธวัชกิตติวุฒิ พยาบาลวิชาชีพ
159 นางสาวสุขรัตน์ มีสานุ พยาบาลวิชาชีพ
160 นางทวีรัตน์ ทองดี พยาบาลวิชาชีพ
161 นางสาวฉันทนา บุญคล้าย พยาบาลวิชาชีพ
162 นางสาวอนงค์นุช ศาโศรก พยาบาลวิชาชีพ
163 นางนุชนาถ ชัยเจริญ พยาบาลวิชาชีพ
164 นางมาลินี ช่ืนชอบ พยาบาลวิชาชีพ
165 นางสาววีรี แดงประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ
166 นางอ าไพ สินถาวร พยาบาลวิชาชีพ
167 นางสาวมะลิวัลย์ สัมโมทย์ พยาบาลวิชาชีพ
168 นางสาวจารุวรรณ จินดามงคล พยาบาลวิชาชีพ
169 นางสาวทิพย์นภา จันทร์สว่าง พยาบาลวิชาชีพ
170 นางสาววรัชนันท์ กิจเรนู พยาบาลวิชาชีพ
171 นางสาวชนิตา วนัสบดีกุล พยาบาลวิชาชีพ
172 นางสาวปิยาณี พระคุณรักษา พยาบาลวิชาชีพ
173 นางสาวกุลิสรา ทองใหม่ พยาบาลวิชาชีพ
174 นายณพพงษ์ พงษ์ศิลา พยาบาลวิชาชีพ
175 นางวราภรณ์ เลิศบัวบาน พยาบาลวิชาชีพ
176 นางสาวรวิวรรณ์ สานนท์ พยาบาลวิชาชีพ
177 นางสาวพิชญา บัวรุ่ง พยาบาลวิชาชีพ
178 นางสว่างจิตร วสุวัต พยาบาลวิชาชีพ
179 นางชลธิชา จิตต์แจ้ง พยาบาลวิชาชีพ
180 นางอารียา เตชไพสิฐพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
181 นางปัณฑารีย์ ประสาทศรี พยาบาลวิชาชีพ
182 นายวิบูลย์ ชานวิทิตกุล พยาบาลวิชาชีพ
183 นางอังคนา คงสุคนธ์ พยาบาลวิชาชีพ
184 นางสาวพิณพิเนตร พลเสน พยาบาลวิชาชีพ
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ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
185 นางสาวดวงสุดา บุตรสอน พยาบาลวิชาชีพ
186 นางณัฐกานต์ ใจบุญ พยาบาลวิชาชีพ
187 นางสาวทิชากร คล้ายสุทธิ พยาบาลวิชาชีพ
188 นางสาวสุปราณี ผิวสะอาด พยาบาลวิชาชีพ
189 นางสาวนันทา แก้วสุข พยาบาลวิชาชีพ
190 นางสาวพัชรินทร์ ภักดีนวล พยาบาลวิชาชีพ
191 นางรุจิรา พลภักดี พยาบาลวิชาชีพ
192 นางสาวจรัสพัชร์ วงษ์วิจารณ์ พยาบาลวิชาชีพ
193 นางดวงรัตน์ ธนจินดา พยาบาลวิชาชีพ
194 นางบุญรักษา กล่ินสุคนธ์ พยาบาลวิชาชีพ
195 นายกิจสุทัศน์ กงแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
196 นางสาวปาริชาติ แต่เช้ือสาย พยาบาลวิชาชีพ
197 นางวิลาสินี หร่ายลอย พยาบาลวิชาชีพ
198 นายเสถียร ขาวฉอ้อน พยาบาลวิชาชีพ
199 นางปริสนา ใจกิจสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
200 นางสาวจุฬามณี จันทรมณี พยาบาลวิชาชีพ
201 นางสาวศุจินธร สะใบหอม พยาบาลวิชาชีพ
202 นางชนิดา แสนโม่ พยาบาลวิชาชีพ
203 นางสาวกัญญ์ณนันท์ สิงห์สาครเดชา พยาบาลวิชาชีพ
204 นายธงชัย แดงช่วย พยาบาลวิชาชีพ
205 นางภัทรวรรธน์ สุขยิรัญ นักจิตวิทยาคลินิก
206 นางสาวบุษยมาส คันธมาศน์ พยาบาลวิชาชีพ
207 นายพงษ์อรุณ สมบัติรักษ์ นักสังคมสงเคราะห์
208 นางสาวนุชนาถ เมฆสีทอง พยาบาลวิชาชีพ
209 นางศุภาวรรณ ปรารมภ์ พยาบาลวิชาชีพ
210 นายนภพล จ าปาหวาย พยาบาลวิชาชีพ
211 นายสมโชค ยอดประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพ
212 นางสาวศุภักษร โพธิสัย พยาบาลวิชาชีพ
213 นายแวอิลฮัม แวบราเฮง พยาบาลวิชาชีพ
214 นางสาวสุนิสา กลางนุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
215 นางสุชาดา ม่วงลี พยาบาลวิชาชีพ
216 นางสาวระวิวรรณ หลาวทอง นักจิตวิทยาคลินิก
217 นายสมิทธ์ เอกปิยะกุล นักจิตวิทยาคลินิก
218 นายเอกลักษณ์ วงศ์อภัย นักจิตวิทยาคลินิก
219 นางสาวสาลินี ศุภสุนทรศิริ นักสังคมสงเคราะห์
220 นายธนยศ เทียนศรี นักสังคมสงเคราะห์
221 นางสาวทิพย์ประภา เชน นักจิตวิทยาคลินิก
222 นายนันทวัฒน์ โคตรเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
223 นางสาวศิริลักษณ์ ลวณะสกุล นักสังคมสงเคราะห์
224 นางสาวสุขศิริ พานิกุล นายแพทย์
225 นายฒฤณวัสตร์ วงษ์วิเศษ เภสัชกร
226 นางสาวนฤมล จินตพัฒนากิจ นายแพทย์
227 นางสาวสุจิตรา ศรีจักรโคตร เภสัชกร
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ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
228 นายวิโรจน์ ทองทา พยาบาลวิชาชีพ
229 นายวงศพัทธ์ บุญสง่า พยาบาลวิชาชีพ
230 นางสาววิมลตรา สาตพร พยาบาลวิชาชีพ
231 นายฉัตรชัย ม่ิงส่วน พยาบาลวิชาชีพ
232 นายสายัณห์ แสนโคตร พยาบาลวิชาชีพ
233 นางอังคนา พระสงฆ์ พยาบาลวิชาชีพ
234 นางสาวปทิตตา เช้ือทอง พยาบาลวิชาชีพ
235 นางสาวนิตยา สุริยะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
236 นายวิทยา ศรีโสภา พยาบาลวิชาชีพ
237 นายก้องเกียรติ โกศัลวิตร์ พยาบาลวิชาชีพ
238 นางชีวนันท์ เครืออนันต์ พยาบาลวิชาชีพ
239 นายพงศธร ระพีพัฒน์ชัย นายแพทย์
240 นางโสภิน เกตุหิรัญ เจ้าพนักงานธุรการ
241 สิบต ารวจโทกิจจา ปิณฑะดิษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการ
242 นายวัชรศรณ์ นามบุญมา นายช่างเทคนิค
243 นางสาวระพีพรรณ เพ็งผจญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
244 นางพิมพ์ลักษณ์ ประสพพร เจ้าพนักงานพัสดุ
245 นางวัชราภรณ์ พัชรพงษ์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ
246 นางสาวสุธรรมา สุวรรณศรี เภสัชกร
247 นางทองเพ็ชร สะใบหอม เจ้าพนักงานห้องสมุด
248 นางสาวอนุกูล วงษ์ขวัญ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
249 นางกัญภร ร่วมใจ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
250 นายก าธร มังกรผล พยาบาลเทคนิค

สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นรำชนครินทร์
251 นางหน่ึงฤทัย ย่ีสุ่นศรี นักสังคมสงเคราะห์
252 นางสาวสุดาภรณ์ ค าดวงดาว นักกิจกรรมบ าบัด
253 นางสาวสิริจันทร์ เดชปัญญาวัฒน์ นักจิตวิทยาคลินิก
254 นางเรวดี สิริพลังคานนท์ นักจัดการงานท่ัวไป
255 นางสาวฐิฏิมณฑ์ สัทธินทรีย์ นักจัดการงานท่ัวไป
256 นางสาวสรรกมล กรนุ่ม นักสังคมสงเคราะห์
257 นางสาวปาณิศรา ค ามูล นักทรัพยากรบุคคล
258 นางชาดา ประจง นักวิชาการสาธารณสุข
259 นางภิญโญ อิสรพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
260 นางรุจิรา จงสกุล พยาบาลวิชาชีพ
261 นางสาววิมลวรรณ ปัญญาว่อง นักจิตวิทยาคลินิก
262 นายธนโชติ เทียมแสง พยาบาลวิชาชีพ
263 นายวินัย นารีผล พยาบาลวิชาชีพ
264 นางวิมลรัตน์ วันเพ็ญ นายแพทย์

โรงพยำบำลยุวประสำทไวทโยปถัมภ์
265 นางพรพรรณ อรชร นักจิตวิทยาคลินิก
266 นางสาวธนัญญา พงษ์เจริญ นักจิตวิทยาคลินิก
267 นางสุภาพร เลาค า นักวิชาการศึกษาพิเศษ
268 นางสาวปาริเยศ อินรัสพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
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ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
269 นางอารัญยา รักษาสัตย์ นักจัดการงานท่ัวไป
270 นางสาวกาญจนา ไพค านาม นักจัดการงานท่ัวไป
271 นางสาวเพ็ญพิชชา พวงปรึก นักทรัพยากรบุคคล
272 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุวิมล วงศ์หล้า นักวิชาการเงินและบัญชี
273 นายฉัตรมงคล ฉ่ ามาก นักจิตวิทยาคลินิก
274 นางบุณณดา แจ่มกระจ่างภาดา นักเทคนิคการแพทย์
275 นางสาวขัตติยา ยืนยง พยาบาลวิชาชีพ
276 นางเสาวลักษณ์ หม่ืนสุนทร พยาบาลวิชาชีพ
277 นางสาวนาตยา สุขศิริ พยาบาลวิชาชีพ
278 นางสาวโสรดา วงศ์สร้อย พยาบาลวิชาชีพ
279 นางสาวจินตนา กันทนงค์ พยาบาลวิชาชีพ
280 นางสาวภัสรา กรโกษา พยาบาลวิชาชีพ
281 นางสาวราตรี ตะนะสอน พยาบาลวิชาชีพ
282 นางสาวมณีนุช อินทร์หม่อม พยาบาลวิชาชีพ
283 นางสาวกนกลักษณ์ งามทรง พยาบาลวิชาชีพ
284 นางสาวมาริษา ตองอ่อน พยาบาลวิชาชีพ
285 นางสุรีย์รัตน์ สุนันสา พยาบาลวิชาชีพ
286 นางสาวกนกวรรณ จินดาเลิศ พยาบาลวิชาชีพ
287 นางสาวบุญร่ืน บุญเอิบ พยาบาลวิชาชีพ
288 นางสาวมณฑาทิพย์ แสงป้อง พยาบาลวิชาชีพ
289 นายสมโภชน์ งามสง่า พยาบาลวิชาชีพ
290 นางอรพิชญ์ สีปาน พยาบาลวิชาชีพ
291 นางสาวสุชาวลี พันธ์พงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
292 นางสาวนพรัตน์ ศิริเทพ พยาบาลวิชาชีพ
293 นางสาวปภพภร ทองเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพ
294 นางวัชรา ศรศักดา พยาบาลวิชาชีพ
295 นางสาวกนกธร นันทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ
296 นายปกรณ์ แจ่มประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ
297 นางพรรณราย แสงก าพลี พยาบาลวิชาชีพ
298 นางปราณี เสมี พยาบาลวิชาชีพ
299 นางสาวชลพิชา เสนาะจิตร์ พยาบาลวิชาชีพ
300 นางสาวธีรนาฏ จันคง พยาบาลวิชาชีพ
301 นางสาวปรัชพร ใบศรี พยาบาลวิชาชีพ
302 นางสุพัตรา ศรีวังพล พยาบาลวิชาชีพ
303 นางภาณุมาส ศิริบุตร พยาบาลวิชาชีพ
304 นางอนัญญา สินรัชตานันท์ นายแพทย์
305 นางวรามิศร์ โอสถานนท์ นายแพทย์
306 นายณัฐวัฒน์ งามสมุทร นายแพทย์
307 นางสาวอรอุมา รูปข าดี พยาบาลวิชาชีพ
308 นางอิศราวัลย์ สุดตลอด พยาบาลวิชาชีพ
309 นางสาวเสาวนีย์ บัวลา พยาบาลวิชาชีพ
310 นางสาวมนัสวรรณ ชาวสามทอง พยาบาลวิชาชีพ
311 นางเนตรชนก รักษาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
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ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
สถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์

312 นางสาวรสสุคนธ์ ผลค าแปง นักจิตวิทยาคลินิก
313 นางสาวนิษฐ์ชุดา มีชนะ นักสังคมสงเคราะห์
314 นายศุภสิทธ์ิ โพธิวัฒน์ นักจัดการงานท่ัวไป
315 นางสาวอินทิรา อะตะมะ นักกิจกรรมบ าบัด
316 นางวิชชุดา จันทราษฎร์ นายแพทย์
317 นางสาวปาจารีย์ จินตนาศิริกุล พยาบาลวิชาชีพ
318 นายธีระศักด์ิ อ าคา พยาบาลวิชาชีพ
319 นางยุพิน ตุ้มโหมด พยาบาลวิชาชีพ
320 นายสมชาย ขาวล้ าเลิศ พยาบาลวิชาชีพ
321 นางสาวบุปผา ดวงเดือน พยาบาลวิชาชีพ
322 นางสาวพรรณนิภา แสนปัญญา พยาบาลวิชาชีพ
323 นางสาวพรรณยุพา เจ็งไพจิตร พยาบาลวิชาชีพ
324 นางสาวรัชดาพร ศรีนอร์ พยาบาลวิชาชีพ
325 นางบุญเหนือ หัตถา พยาบาลวิชาชีพ
326 นางสิริรัตน์ หิรัญวัฒนะนาวิน พยาบาลวิชาชีพ
327 นายชิโนรส โพธิจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
328 นายอภิชาติ แสงสิน นายแพทย์
329 นางสาววรินทร พิพัฒน์เจริญชัย นายแพทย์
330 นายพูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ นายแพทย์
331 นายณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ นายแพทย์
332 นางสาวกมลชนก มนตะเสวี นายแพทย์
333 นายวีระพงษ์ แสนมนตรี นายแพทย์
334 นางสาวจุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ นายแพทย์
335 นางสาวพรพรรณ มีฤทธ์ิ นักจิตวิทยาคลินิก
336 นายดลทยา สุริยนต์ นักจัดการงานท่ัวไป
337 นางสาวปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสันต์ ทันตแพทย์
338 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีศักดาราษฎร์ เภสัชกร
339 นางกัลนิกา ศรีวงค์วรรณ พยาบาลวิชาชีพ
340 นางสาวภาวินี บุตรแสน พยาบาลวิชาชีพ
341 นายเอกพล สุดาชม พยาบาลวิชาชีพ
342 นางวยุณี ช้างม่ิง พยาบาลวิชาชีพ
343 นางสาวสุลินดา จันทรเสนา พยาบาลวิชาชีพ
344 นางเกศรียา คณาธรรม พยาบาลวิชาชีพ
345 นางสุพรรณี แสงรักษา พยาบาลวิชาชีพ
346 นางสาวสุกัญญา พรหมประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ
347 นางจันทร์พิมพ์ ศรีเสวกร์ พยาบาลวิชาชีพ
348 นางสาวชุติมา ดาวล้อม พยาบาลวิชาชีพ
349 นางสาวเบ็ญจมาศ พฤฒารา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
350 นางสาววงษ์เดือน สายสุวรรณ์ นักจัดการงานท่ัวไป
351 นางสาคร ศรีสุริยวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
352 นางสาวอุทยา นาคเจริญ พยาบาลวิชาชีพ
353 นางสาวพรรณภา แสงส่อง พยาบาลวิชาชีพ



10
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354 นายอ านาจ เกตุมา พยาบาลวิชาชีพ
355 นางสุนี อนุรักษ์ชูวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
356 นางสาวจันทิรา เมฆวิลัย พยาบาลวิชาชีพ
357 นางสาวปุณฑรา จินตรุ่งเรืองชัย ทันตแพทย์
358 นางสาวสุรีย์ รอดทอง เภสัชกร
359 นายอาคม จ าม่ัน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
360 นายปรีชา ป้อมป้องภัย เจ้าพนักงานธุรการ
361 นางสาวกนกวรรณ ขาวน่วม เจ้าพนักงานเวชสถิติ
362 นางสาวยุพิน จีนสงวน เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด

สถำบันรำชำนุกูล
363 นางจุฑารัตน์ ขาวละออ เจ้าพนักงานธุรการ
364 นางพนิตนันท์ อินทุทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ
365 นางอัญชลี วิมล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
366 นายสมคิด สุขอินทร์ เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด
367 นางสาววิภาวดี อ่อนน่ิม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
368 นางสาวจันทร์อาภา สุขทัพภ์ นายแพทย์
369 นางศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี นักจิตวิทยาคลินิก
370 นางสาวอัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล นักจิตวิทยาคลินิก
371 นางรัษฏาภรณ์ เอ้ืออ านวย นักจิตวิทยาคลินิก
372 นางสาวนติยากร ชนเก่าน้อย นักกายภาพบ าบัด
373 นายบุญมี วัฒนากร นักจัดการงานท่ัวไป
374 นางสาวกาญจนา แสนอุ้ม นักวิชาการพัสดุ
375 นางสาวพิสุทธินี เกวียนวงษ์ นักโภชนาการ
376 นายประเสริฐ จุฑา นักจิตวิทยาคลินิก
377 นางสาวศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว นักสังคมสงเคราะห์
378 นางณัฐชนก สุวรรณานนท์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
379 นางสาวฐสรรพร เติมทอง ทันตแพทย์
380 นางพัณณพัฒน์ พรรณ์แผ้ว เภสัชกร
381 นางสาวสุพรทิพย์ ภุมมา นักวิชาการศึกษาพิเศษ
382 นางสาวปัทมา พนมวัน ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษาพิเศษ
383 นางสาวอรพรรณ ชมช่ืน นักสังคมสงเคราะห์
384 นางสาวฉัตรทิพย์ ศิลารังษี นักเทคนิคการแพทย์
385 นางสาวจีรภา จรัสวณิชพงศ์ นักกายภาพบ าบัด
386 นางสาวกัญญารัตน์ เหล็กมูล นักกิจกรรมบ าบัด
387 นางสาววันทนี ทองผิว นักกายภาพบ าบัด
388 นางนิลุบล สัตบุตร พยาบาลวิชาชีพ
389 นายนรุตม์ แพงพรมมา พยาบาลวิชาชีพ
390 นางจันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
391 นางเกศยุพี วัฒนะธนากร พยาบาลวิชาชีพ
392 นางพนิดา รัตนไพโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ
393 นายฉลอง วงศ์สุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
394 นายประจักษ์ พุกสุภา พยาบาลวิชาชีพ
395 นางสาวอรวรรณ ศรวิชชุมาลี พยาบาลวิชาชีพ
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396 นางสาวภัสสร จิตสงบ พยาบาลวิชาชีพ
397 นางสาวอนัญญา อนุพรวัฒนากิจ พยาบาลวิชาชีพ
398 นางสาวณภัทร พรหมชู พยาบาลวิชาชีพ
399 นางสาวเบญจวรรณ ภูชัน พยาบาลวิชาชีพ
400 นางสาวก่ิงแก้ว พิมพ์ภักดี พยาบาลวิชาชีพ
401 นางสาวสุทธิลักษณ์ ทองปลิว พยาบาลวิชาชีพ
402 นางสาวสายฝน เณรจาที พยาบาลวิชาชีพ
403 นางจิตรา จ าเนียร พยาบาลวิชาชีพ
404 นางสาวหทัยชนก สุระเสียง พยาบาลวิชาชีพ
405 นางสาวอมรรัตน์ ศรีผดุง พยาบาลวิชาชีพ
406 นางปริณดา บัวสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
407 นางสาวรัศมีแสง หนูแป้นน้อย พยาบาลวิชาชีพ
408 นางทิพย์เมธี เมฆพันธุนารถ พยาบาลวิชาชีพ
409 นางจารุวรรณ ประดา พยาบาลวิชาชีพ
410 นางศิริพรรณ แสนลัง พยาบาลวิชาชีพ
411 นางทิพวัน ค่ายสงคราม พยาบาลวิชาชีพ
412 นายภัทรบดินทร์ โรจนวิสิษฐ์ฤาชา พยาบาลวิชาชีพ
413 นายธนุชัย จิตสวา พยาบาลวิชาชีพ
414 นางวันทนี ผลสมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
415 นางสาวภัทราวรรณ พิบูลพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
416 นางสาวเจนจิรา ทุมมากรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
417 นางยุ้กฟอง ศรีประสาธน์ พยาบาลวิชาชีพ
418 นางอัญชรส ทองเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพ
419 นางสาวดวงกมล เอ่ียมเอิบ พยาบาลวิชาชีพ
420 นางสาวสุนิษา เบียดขุนทด พยาบาลวิชาชีพ
421 นางสาวจิรภัทร เปล้ืองนุช พยาบาลวิชาชีพ
422 นางสาวศุภลักษณ์ แซ่จัง พยาบาลวิชาชีพ
423 นางสาวอัสศลาพัชฐ์ ผ่องแผ้ว พยาบาลวิชาชีพ
424 นายชวพล ไชยมาลา พยาบาลวิชาชีพ
425 นางสาวณัฐธิรา ทิวาโต พยาบาลวิชาชีพ
426 นางลัดดาวัลย์ โกศัลวิตร พยาบาลวิชาชีพ
427 นางสุจิตรา ศุภรฤทัย พยาบาลวิชาชีพ
428 นางศิริพร พรสัมฤทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
429 นางสาวปารณีย์ วงศ์เพ็ญ พยาบาลวิชาชีพ
430 นางสาวเสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
431 นางสาวนิลชร เย็นยาซัน พยาบาลวิชาชีพ
432 นางสาวพิมพ์ชนก กล้าฤทธ์ธนรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
433 นางพิมพ์ผกา กิติวงค์อ่ิน พยาบาลวิชาชีพ
434 นางนันท์วิภา วนธารกุล พยาบาลวิชาชีพ
435 นางภาวินี บุญสวรรค์ส่ง พยาบาลวิชาชีพ
436 นางสาวประภาพรรณ เตชจิตต์โชคเกษม พยาบาลวิชาชีพ
437 นางสาวอุดมลักษณ์ หารท่าค้อ พยาบาลวิชาชีพ
438 นางสาวธันยรัตน์ มีเดช พยาบาลวิชาชีพ
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439 นางสาวปภาธิณี กองแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
440 นางสาวธัสร์สอร กลางประพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
441 นายธีรพล เช้ือสุข พยาบาลวิชาชีพ
442 นางธัญหทัย จันทะโยธา พยาบาลวิชาชีพ
443 นางสาวจิรพรรณ สาบุญมา พยาบาลวิชาชีพ
444 นางสาวรัชดาวรรณ์ แดงสุข พยาบาลวิชาชีพ
445 นางสาววรรณนภา เปรมปรีดา พยาบาลวิชาชีพ
446 นางสาวปรารถนา พรมวัง พยาบาลวิชาชีพ
447 นางสาวหทัยกาญจน์ เก้ียวสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพ
448 นายโสภณ สวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
449 นางนิรมัย คุ้มรักษา พยาบาลวิชาชีพ
450 นางศิริลักษณ์ พงษ์ไทย พยาบาลวิชาชีพ
451 นางสาวกัญญารัตน์ ดาสุข พยาบาลวิชาชีพ
452 นางสาวปิยพร อุ้ยใจดี พยาบาลวิชาชีพ
453 นางชดาพิมพ์ เผ่าสวัสด์ิ นายแพทย์
454 นางสาวอาภาภรณ์ พ่ึงยอด นายแพทย์
455 นางสาววีราณี เจริญวงศ์ศักด์ิ นายแพทย์

สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ
456 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วทอง เจ้าพนักงานธุรการ
457 นายภานุวัฒน์ หาญประกาศ นายช่างเทคนิค
458 นางสาวสลักจิต เกตุบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
459 นางสุนันทา รับพรพระ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
460 นางสาวทองเปลว ช่ืนใจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
461 นางฐิติกาน โพธ์ิลิบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
462 นางประยูร เฉียบแหลม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
463 นางลัดดา ฤทธิพร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
464 นายนิวัฒน์ ดีนาน พยาบาลเทคนิค
465 นางสาวอัญชลี บุตรดีชัย เจ้าพนักงานเวชสถิติ
466 นางสาวยุพิน บุตรดี พยาบาลวิชาชีพ
467 นางสาวณัฏฐกานต์ โสรัตน์ นักจิตวิทยาคลินิก
468 นางฐปนีย์ ฟูมูลเจริญ นักจิตวิทยาคลินิก
469 นางศิริมา ผดุงใจ นักวิชาการเงินและบัญชี
470 นางสาวชนสินันท์ ธนาพัฒน์ธนนท์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
471 นายปทานนท์ ขวัญสนิท นายแพทย์
472 นางสาวธนียา วงศ์จงรุ่งเรือง นายแพทย์
473 นายพงศกร เล็งดี นายแพทย์
474 นายเมธา รังษีหิรัญรัตน์ นายแพทย์
475 นายสิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา เภสัชกร
476 นางสาวอรภรณ์ สวนชัง เภสัชกร
477 นางสาวศรีสกุล สินสวัสด์ิ เภสัชกร
478 นางสาวสุจิรา คงเทพ นักรังสีการแพทย์
479 นางสาวชุมพร บ้านกล้วย นักเทคนิคการแพทย์
480 นายประเสริฐพร วารี นักเทคนิคการแพทย์
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481 นายเผด็จ นามบุรี นักเทคนิคการแพทย์
482 นางสาวมัติกา ชนะมนตรี นักกิจกรรมบ าบัด
483 นางสาวชนุตพร ชุณหดุลยพันธ์ุ นักกิจกรรมบ าบัด
484 นางสาวณิชารัศม์ กันจู นักกายภาพบ าบัด
485 นางประเทือง ละออสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
486 นางสาวสุกันยา ส าราญพิศ พยาบาลวิชาชีพ
487 นางเพชรี คันธสายบัว พยาบาลวิชาชีพ
488 นางวิภา วณิชกิจ พยาบาลวิชาชีพ
489 นางสาววริศรา ใจค าปัน พยาบาลวิชาชีพ
490 นางสาวรสสุคนธ์ เรืองทับ พยาบาลวิชาชีพ
491 นายวีระ เนริกูล พยาบาลวิชาชีพ
492 นางเสาวภา เจริญธนะจินดา พยาบาลวิชาชีพ
493 นางเพลิน เส่ียงโชคอยู่ พยาบาลวิชาชีพ
494 นางรัชนี ธนวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
495 นางจงรัตน์ สุวัฒนปรีดา พยาบาลวิชาชีพ
496 นางสุนันทา ทองกลาง พยาบาลวิชาชีพ
497 นางสาวสุกัลยา เสือชุมแสง พยาบาลวิชาชีพ
498 นางสาวรัชภร สุนทราเดชากิจ พยาบาลวิชาชีพ
499 นางสาวรุ่งอรุณ คันศร พยาบาลวิชาชีพ
500 นางศันสนีย ประชุมศรี พยาบาลวิชาชีพ
501 นางสาววัฒนาภรณ์ พิบูลอาลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพ
502 นางสาววิภาวี เผ่ากันทรากร พยาบาลวิชาชีพ
503 นางสาวโสรยา บุญเจริญ พยาบาลวิชาชีพ
504 นางนรารักษ์ ศิลป์พิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ
505 นางร่ืนฤดี ล้ิมฉาย พยาบาลวิชาชีพ
506 นางสาวจิรา อักษรธรรม พยาบาลวิชาชีพ
507 นางวิจิตรา ทองเกษม พยาบาลวิชาชีพ
508 นางนภา จิรัฐจินตนา พยาบาลวิชาชีพ
509 นางสุกฤติยา ภูมิชัย พยาบาลวิชาชีพ
510 นางสาวพัชราภรณ์ ฉิมพาลี พยาบาลวิชาชีพ
511 นางนัยนา มาลัย พยาบาลวิชาชีพ
512 นางสุภาภรณ์ มาตรพลากร พยาบาลวิชาชีพ
513 นางกาญจนา สุดใจ พยาบาลวิชาชีพ
514 นายนิรุตต์ เถลิงสุข พยาบาลวิชาชีพ
515 นายนิพนธ์ ป่ินสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพ
516 นายสุรศักด์ิ คงทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ
517 นางพรสวรรค์ พูลกระจ่าง พยาบาลวิชาชีพ
518 นางสมจิต เลาหกุล พยาบาลวิชาชีพ
519 นางวิบูลย์ศรี ไชยพรรค พยาบาลวิชาชีพ
520 นางสาวกนกเกษ ขาวน่วม พยาบาลวิชาชีพ
521 นายมานะศักด์ิ เหล่ือมทองหลาง พยาบาลวิชาชีพ
522 นางบัวขาว นางาม พยาบาลวิชาชีพ
523 นางสุวรรณี ตุ่มทอง ทันตแพทย์
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524 นางสาวรจนา พรมมี พยาบาลวิชาชีพ
525 นายธนาธิป ผันพลี พยาบาลวิชาชีพ
526 นางวิลาสินี วงศ์เจริญสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
527 นายสุทธา สุปัญญา นายแพทย์
528 นางพรยุพา เตียงพัฒนะวงษ์ เภสัชกร
529 นางสาวสาวิตรี แสงสว่าง พยาบาลวิชาชีพ
530 นางสาวฐิติมา สงวนวิชัยกุล นายแพทย์

โรงพยำบำลจิตเวชสระแก้วรำชนครินทร์
531 นางสาวจุฬาพันธ์ุ เหมกูล นายแพทย์
532 นายพรชัย ทุมมา พยาบาลวิชาชีพ
533 นายทรงภพ ขุนเมือง พยาบาลวิชาชีพ
534 นางอรนิตย์ ประจงบัว พยาบาลวิชาชีพ
535 นายสุจิระ ปรีชาวิทย์ นายแพทย์
536 นายราชัยวิทย์ เลาหะกุล เภสัชกร
537 นางพิมจันทร์ ภูแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
538 นางสุพัตรา บ ารุงจิตร พยาบาลวิชาชีพ
539 นายลวิญญ์วิชญพงศ์ ภูมิจีน พยาบาลวิชาชีพ
540 นางสาวพจณีย์ ดวงจรัส พยาบาลวิชาชีพ
541 นางสาววิมล นุชสวาท พยาบาลวิชาชีพ
542 นางสาววิภาวดี บุญชัยโย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
543 นางสาวศุภิสรา สุปัด เจ้าพนักงานธุรการ
544 นายวัฒนา ภูแก้ว เจ้าพนักงานเวชสถิติ
545 นางวราภรณ์ คณิตบุญ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
546 นางสาวศิริลักษณ์ พูลมงคล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

โรงพยำบำลจิตเวชนครพนมรำชนครินทร์
547 นางสาวกีรติยา อุ่นเจริญ นักสังคมสงเคราะห์
548 นางสาวณัฎชญา ชาณุวัฒน์ นักจิตวิทยาคลินิก
549 นางกฤติกา ปิตฝ่าย นักจัดการงานท่ัวไป
550 นายวรท ล าใย นายแพทย์
551 นายกิตติพงศ์ บุตรปาละ พยาบาลวิชาชีพ
552 นางสาวนวลฉวี ตงธิ พยาบาลวิชาชีพ
553 นางทิพย์พธู จันท์เรืองทอง พยาบาลวิชาชีพ
554 นางปราณี จันทะโม พยาบาลวิชาชีพ
555 นางกัลยาภัสร์ ค าชมภู พยาบาลวิชาชีพ
556 นายแทนไท รากวงค์ พยาบาลวิชาชีพ
557 นางสาวศรัญยา โพธิชัย พยาบาลวิชาชีพ
558 นายวีระ พลงาม พยาบาลวิชาชีพ
559 นางสาวกาญจนา จินะไชย พยาบาลวิชาชีพ
560 นางสาวภัทราพร ชาวนา พยาบาลวิชาชีพ
561 นายธีรภาดา เกียรติแสนเงิน เภสัชกร
562 นายเอกศักด์ิ รักษาชาติ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์
563 นางสาวพรทิพย์ ดันมีแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
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564 นางจริญญา เปาะทองค า นักจิตวิทยาคลินิก
565 นางรัชนี ไพรสวัสด์ิ นักสังคมสงเคราะห์
566 นางสาวพรพรรณ ธีระรังสิกุล ทันตแพทย์
567 นายศิริพงศ์ บุญจันทร์ เภสัชกร
568 นายศราวุธ ภู่บุญ พยาบาลวิชาชีพ
569 นางพัชรินทร์ โสพล พยาบาลวิชาชีพ
570 นายอัชฌา หร่ายลอย พยาบาลวิชาชีพ
571 นางสาวสรินดา น้อยสุข พยาบาลวิชาชีพ
572 นางกชพร สายสุทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
573 นางสาวสุพิน ภูเพ็กซ่ี พยาบาลวิชาชีพ
574 นายคมสันต์ ม่ิงมิตรมี พยาบาลวิชาชีพ
575 นายจิรเดช เนตรศิริ พยาบาลวิชาชีพ
576 นางกนกอร พิพิธกุล พยาบาลวิชาชีพ
577 นางปัทมา กิติศรีวรพันธ์ุ(สมใจ) พยาบาลวิชาชีพ
578 นางนิภาวรรณ สุขวานิช พยาบาลวิชาชีพ
579 นางสาวพรกรัญศ์ ศิริญการัณยกุล พยาบาลวิชาชีพ
580 นายพันธ์ทิพ เนตรหาญ พยาบาลวิชาชีพ
581 นางบุญเกิด บวบทอง พยาบาลวิชาชีพ
582 นางสาวอุษา สนโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ
583 นางสาวสุมาพร แก้วค า พยาบาลวิชาชีพ
584 นายเม้ง มณีโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ
585 นายยงยุทธ พิพิธกุล พยาบาลวิชาชีพ
586 นางส าราญ ใบทอง พยาบาลวิชาชีพ
587 นายวีระวัฒน์ พลทะยาน พยาบาลวิชาชีพ
588 นายสมรรถชัย หาญเวช พยาบาลวิชาชีพ
589 นางวรรณา ขวัญเมือง พยาบาลวิชาชีพ
590 นางสาวนฤมล ศรีอักษร พยาบาลวิชาชีพ
591 นางสาวสุพัตรา มาเกิด พยาบาลวิชาชีพ
592 นางรังสิยา แถวสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
593 นางสาวบุษยา ศรีวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
594 นางสาวพรเพ็ญ สุขส าราญ พยาบาลวิชาชีพ
595 นางอุบลวรรณ ทองหาญ พยาบาลวิชาชีพ
596 นางสาวจารวี คชวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
597 นางดาวเรือง สุขสบาย พยาบาลวิชาชีพ
598 นางสาวนภาพรรณ ค าสุมาลี พยาบาลวิชาชีพ
599 นางดรุวรรณ รักภิรมย์ พยาบาลวิชาชีพ
600 นางสาวอรทัย สายสี พยาบาลวิชาชีพ
601 นายรัฐพล เข็มเงิน พยาบาลวิชาชีพ
602 นางสาวธิดารัตน์ ผดุงพิทักษ์ชน พยาบาลวิชาชีพ
603 นางราตรี ภู่บุญ พยาบาลวิชาชีพ
604 นางสาวนฤมล ยอดด าเนิน พยาบาลวิชาชีพ
605 นางธิดาเดือน ดอนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
606 นางสาวอริสา หอมจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
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607 นางสาวน้ าผ้ึง บุญสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
608 นางสาวพงศ์ลดา ช่ืนชูจิตร์ นายแพทย์
609 นางรจนา ศรียะ พยาบาลวิชาชีพ
610 นางสาววิโรษณา นิวบุตร นายแพทย์
611 นางสาวณัฐชยาภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์ นายแพทย์
612 นางสุจีรา สุขศิลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
613 นางวาสนา ภู่ระหงษ์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ
614 นายปัญญา เนียมสุ่ม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
615 นางคณัสนันท์ ธนโชติจิรพัตน์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
616 นายรุ่งนรินทร์ สิงห์โทราช เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
617 นายวุฒิไกร เปาะทองค า พยาบาลเทคนิค
618 นางสาวฉันทนา ไทยอุบล เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์
619 นางสาวอจิรวดี ประจง พยาบาลวิชาชีพ
620 นางสาวภัทรียา นอกพุดซา พยาบาลวิชาชีพ
621 นายธีรนาถ บุญญาธิการ พยาบาลวิชาชีพ
622 นางสาวชลิดา สาโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์
623 นางศิริพร ปรางปรุ นักสังคมสงเคราะห์
624 นางประไพศรี สุนันต๊ะ นักจัดการงานท่ัวไป
625 นางกมลิน อุ่นจิตติกุล นักจิตวิทยาคลินิก
626 นางจุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ เภสัชกร
627 นางสาวคณิตา ป่ันตระกูล เภสัชกร
628 นางดลพร ภูมิค้า นักเทคนิคการแพทย์
629 นางกุศลิน กัณหา พยาบาลวิชาชีพ
630 นางสาวปริยา ปราณีตพลกรัง พยาบาลวิชาชีพ
631 นายณภัทร วรากรอมรเดช พยาบาลวิชาชีพ
632 นางสาวนันทนา พูลเพนียด พยาบาลวิชาชีพ
633 นางศิริภรณ์ ชัยศรี พยาบาลวิชาชีพ
634 นางสาวส าราญ อยู่หม่ืนไวย พยาบาลวิชาชีพ
635 นายวิเชียร โชติกลาง พยาบาลวิชาชีพ
636 นางสมจิตร พ่ีพิมาย พยาบาลวิชาชีพ
637 นางสมพร ธีรพัฒนพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
638 นางพรรณ์นิภา ไชยผง พยาบาลวิชาชีพ
639 นางกังสดาล จิรอุไรพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
640 นางสุภาพร กลายชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพ
641 นายสันทัด ธีรพัฒนพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
642 นางสาวนิศากร แก้วพิลา พยาบาลวิชาชีพ
643 นางสาวสวัสด์ิ เท่ียงธรรม พยาบาลวิชาชีพ
644 นางเพ็ญศิริ ตรีศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
645 นางน้ าจิต กุลอ่อน พยาบาลวิชาชีพ
646 นายอดิศร รักสกุล พยาบาลวิชาชีพ
647 นางลลิตา อันอามาตย์ พยาบาลวิชาชีพ
648 นางฐิตารีย์ เอียตระกูลไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ
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649 นายด ารงพล จันทร์สด พยาบาลวิชาชีพ
650 นางสาวนฤมล สุริยะ พยาบาลวิชาชีพ
651 นางสรัลพร เดชสัจจา พยาบาลวิชาชีพ
652 นางทัศนีย์ จันทร์สด พยาบาลวิชาชีพ
653 นางพรเพ็ญ บุญทีฆ์ พยาบาลวิชาชีพ
654 นางสาวปราณีต ชุ่มพุทรา พยาบาลวิชาชีพ
655 นางสาวอุรียา รู้รอบ พยาบาลวิชาชีพ
656 นางชัชฎา ประสาทไทย พยาบาลวิชาชีพ
657 นางเรณู ศิลป์ประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ
658 นางสาวลฎาภา ศรีจักรากุล พยาบาลวิชาชีพ
659 นางศนิ ขันผักแว่น พยาบาลวิชาชีพ
660 นายดรัณ พงศธรสกุล พยาบาลวิชาชีพ
661 นางศิตา จันทร์น้อย พยาบาลวิชาชีพ
662 นายบวรภพ ปราบมะเริง พยาบาลวิชาชีพ
663 นางสาวชนกชนม์ ขอพิมาย พยาบาลวิชาชีพ
664 นางสาวประดับ เวทย์ชัยวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
665 นางญาดา ธงธรรมรัตน์ นักจิตวิทยาคลินิก
666 นางสาววิภาวดี พิมพ์สิงห์ พยาบาลวิชาชีพ
667 นายอมร คู่กะสังข์ พยาบาลวิชาชีพ
668 นายสิริพงศ์ อุดชุม พยาบาลวิชาชีพ
669 นางภัทรพร รุ่งโรจน์นิมิตชัย พยาบาลวิชาชีพ
670 นางสาวพัชราภรณ์ ตึกสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพ
671 นางสาวกรองกาญจน์ แก้วชัง นายแพทย์
672 นางอมรรัตน์ ชวนไชยสิทธ์ิ เภสัชกร
673 นางวิยะดา พันธ์โชติ พยาบาลวิชาชีพ
674 นางสาวสายสุดา สุพรรณทอง นายแพทย์
675 นางนวลจันทร์ ซาสังข์ พยาบาลวิชาชีพ
676 นางอุบล คณานิตย์ เจ้าพนักงานธุรการ
677 นางสุมาลี อุตส่าการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
678 นางธันยธรณ์ ซ่ือสัตย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
679 นางปาริชาติ แสงสุวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุ
680 นายนิพนธ์ ทองศรี เจ้าพนักงานเวชสถิติ
681 นางวิภา สุคนธพงศ์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ
682 นางสุดาพร พรหมจารย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
683 นางนุทิศ ศิริรักษ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
684 นายอติชาต ดวงจิตร เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด

โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนครินทร์
685 นายอาทิตย์ เล่าสุอังกูร นายแพทย์
686 นางสาววนิดา พงษทะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
687 นางสาวเสาวณีย์ เลิศชัยเพชร นายแพทย์
688 นางบุศรินทร์ เวศมโน นักจัดการงานท่ัวไป
689 นางอัญชลี วิจิตรปัญญา พยาบาลวิชาชีพ
690 นางสาวรัชนี คุณนา พยาบาลวิชาชีพ
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691 นางสาวเบ็ญจา น่ิมนวล พยาบาลวิชาชีพ
692 นางสุภาพร นันทะผา พยาบาลวิชาชีพ
693 นางสุนันทา พลเดชาสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
694 นายณรงค์ ต้ังวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
695 นางรัตนา จิตม่ัน พยาบาลวิชาชีพ
696 นายนพพร ลาดบัวขาว พยาบาลวิชาชีพ
697 นางสาววิไลพร กุศกร พยาบาลวิชาชีพ
698 นางสาวช่ืนนภา ชัชวาลย์ เภสัชกร
699 นายวิรัช วัฒนา พยาบาลวิชาชีพ
700 ว่าท่ีร้อยตรีเจตนิพิฐ สุวรรณไกรษร พยาบาลวิชาชีพ
701 นางสาวสุขุมาลย์ ศิลปอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ
702 นางฉลองรัตน์ ศรีพรหม พยาบาลวิชาชีพ
703 นายอดิศักด์ิ ชัยศิริ พยาบาลวิชาชีพ
704 นางผ่องพรรณ อ้วนพรมมา พยาบาลวิชาชีพ
705 นางเยาวลักษณ์ ต้ังวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
706 นายชัยศักด์ิ ศรีภูมิ พยาบาลวิชาชีพ
707 นางสาวอารีรัตน์ จันทชา พยาบาลวิชาชีพ
708 นางสาวอมรรัตน์ บุญหนัก พยาบาลวิชาชีพ
709 นางกานต์พิชชา แสนบุดดา พยาบาลวิชาชีพ
710 นายวรพงษ์ ศรีสิทธิพจน์ นายแพทย์
711 นางณัฐชยา มูลเจริญพร เจ้าพนักงานธุรการ

โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์
712 นายณสมพล หาญดี นายแพทย์
713 นางสิริกุล ใจเกษมวงศ์ นายแพทย์
714 นางนวลลักษณ์ เลาหพันธ์ นักสังคมสงเคราะห์
715 นายธนวัฒน์ ขุราษี นายแพทย์
716 นางวาสนา ทักษิณพิลา นักจัดการงานท่ัวไป
717 นายมงคลชัย โยธะมาตย์ นักจัดการงานท่ัวไป
718 นางสุภาภรณ์ เรืองสุขสุด นักจัดการงานท่ัวไป
719 นางสาวชาลิณี จิวยงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์
720 นางล าดวน สีหะกุลัง นักวิชาการเงินและบัญชี
721 นางกาญจนา นาหนองตูม นักวิชาการสถิติ
722 นางสาวชัญญาพัทธ์ ก้องวีรธาดาสิริ นักจิตวิทยาคลินิก
723 นายอิทธิชัย นาคสมบูรณ์ นายแพทย์
724 นางกนกวรรณ กิตติวัฒนากูล นายแพทย์
725 นายวรสรรพ์ ปรัชญคุปต์ นายแพทย์
726 นางเพ็ญศิริ สุขอ้วน เภสัชกร
727 นายธีรพงศ์ ภิรมย์กิจ เภสัชกร
728 นายโชตินันท์ โพธิภักดี นักเทคนิคการแพทย์
729 นางสาวสุภาวดี ดีการกระท า นักเทคนิคการแพทย์
730 นางสาวสุนิศา เจือหนองแวง นักกิจกรรมบ าบัด
731 นางขนิษฐา สนเท่ห์ พยาบาลวิชาชีพ
732 นางสาวปิยะดา ขันโพธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
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ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
733 นางสาวจันทร์ศิริ มีดี พยาบาลวิชาชีพ
734 นางสาวประทุมวัน ชัยยันต์ พยาบาลวิชาชีพ
735 นางสาวขวัญชนก เอกตาแสง พยาบาลวิชาชีพ
736 นางสาวนฤมล อุนินค า พยาบาลวิชาชีพ
737 นางจิตรประสงค์ สิงห์นาง พยาบาลวิชาชีพ
738 นายนิมิต แก้วอาจ พยาบาลวิชาชีพ
739 นางอ าไพร จันโทริ พยาบาลวิชาชีพ
740 นางสุธิดา คติพุทธ พยาบาลวิชาชีพ
741 นางอาบบุญ แดงวิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ
742 นายอัครเดช กล่ินพิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ
743 นายพงษ์ศักด์ิ ธงยศ พยาบาลวิชาชีพ
744 นางกาญจน์กนก สุรินทร์ชมภู พยาบาลวิชาชีพ
745 นางบัวเงิน วงษ์ค าพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
746 นางสิวลี เปาโรหิตย์ พยาบาลวิชาชีพ
747 นางประคอง นาโพนทัน พยาบาลวิชาชีพ
748 นางสาวจิดารัตน์ พิมพ์ดีด พยาบาลวิชาชีพ
749 นางจินตนา วิพัฒน์เกษมสุข พยาบาลวิชาชีพ
750 นางนิภารัตน์ ร่มซ้าย พยาบาลวิชาชีพ
751 นางนงค์นุช ชินวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
752 นางวรรณภา แห้วดี พยาบาลวิชาชีพ
753 นายทศพล ผันอากาศ พยาบาลวิชาชีพ
754 นางสโรชา รัตนานพ พยาบาลวิชาชีพ
755 นายสุบิน สมีน้อย พยาบาลวิชาชีพ
756 นางนิภาลักษณ์ ทับนิยม พยาบาลวิชาชีพ
757 นางศิริวรรณ ฤกษ์ธนะขจร พยาบาลวิชาชีพ
758 นางธนาพร อรุณเกียรติกุล พยาบาลวิชาชีพ
759 นางนฤมล เลิศไธสง พยาบาลวิชาชีพ
760 นางนิตยา งามคุณ พยาบาลวิชาชีพ
761 นางประกายดาว โฉมโสภา พยาบาลวิชาชีพ
762 นางสาวพิมพ์นิดา กุลสุนทราลัย พยาบาลวิชาชีพ
763 นายภาณุรัตน์ ศรีมุงคุล พยาบาลวิชาชีพ
764 นายไพรวัลย์ ร่มซ้าย พยาบาลวิชาชีพ
765 นางจิตภินันท์ บาสชอตติ พยาบาลวิชาชีพ
766 นางวนิดา บุตรรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
767 นางอรพิน ยอดกลาง พยาบาลวิชาชีพ
768 นางสาวเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า พยาบาลวิชาชีพ
769 นายวิทยา จันปัญญา พยาบาลวิชาชีพ
770 นางกิลภา ศรีพุทธา พยาบาลวิชาชีพ
771 นางสาวสุจิตตรา อนันทวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
772 นางสาวสายชล ยุบลพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
773 นางสาวธนัชพร โอฐลี พยาบาลวิชาชีพ
774 นางกุลิสรา ไตรสิริโชค พยาบาลวิชาชีพ
775 นายอภิสิทธ์ิ วงศ์จ าปา พยาบาลวิชาชีพ
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776 นางพิศมัย บัวค าทุม พยาบาลวิชาชีพ
777 นางอ านวย โสทอง พยาบาลวิชาชีพ
778 นางสาคร บุบผาเฮ้า พยาบาลวิชาชีพ
779 นางถิรภรณ์ ปัญโญวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ
780 นางณัฎฐภัค ทานาค พยาบาลวิชาชีพ
781 นางศิริพร ธงยศ พยาบาลวิชาชีพ
782 นางปิยวดี ทุมหนู พยาบาลวิชาชีพ
783 นางอรุณ เวชพิชญธร พยาบาลวิชาชีพ
784 นางนันท์นภัสร์ สุขสุวานนท์ นายแพทย์
785 นางสาวพรพรรณ ช านาญจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
786 นางสาวสุพัณณดา สรเสนา เภสัชกร
787 นางสาวผอูนรัตน์ นิลพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
788 นางสาวราตรี ภูกาบิน พยาบาลวิชาชีพ
789 นางมณีรัตน์ คงแสนค า พยาบาลวิชาชีพ
790 นางสาวทวีพร สีลาโพธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการ
791 นางวันนี ไชยาค า เจ้าพนักงานพัสดุ
792 นางสมบัติ พรหมชมชา เจ้าพนักงานพัสดุ
793 นางสาวพนิดา ชาปัญญา เจ้าพนักงานเวชสถิติ
794 นางพิมพ์พิรุณ จ าปานุ้ย โภชนากร
795 นายพร เคหะลูน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
796 นางรุจิรา จันทร์แดง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
797 นายพิเชษฐ บุญเลิศ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธ์ิ
798 นางอุ้งฟ้าวดี วงค์อนันต์ นักจิตวิทยาคลินิก
799 นางนภัสกร สนุกพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
800 นายเกรียงศักด์ิ เช่ือมงาม นักจัดการงานท่ัวไป
801 นางสาวเสาวนีย์ มณีภาค นักทรัพยากรบุคคล
802 นางสาวรจนา ทองไทย นักวิชาการเงินและบัญชี
803 นางสาวหทัยทิพย์ นาค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
804 นางปิยธิดา สมปรารถนา นักโภชนาการ
805 นางวัชราภรณ์ ลือไธสงค์ นักสังคมสงเคราะห์
806 นางนันทิยา จีระทรัพย์ นายแพทย์
807 นายวีระ ดุลย์ชูประภา เภสัชกร
808 นายอกนิษฐ์ วงศ์คีรี นักกิจกรรมบ าบัด
809 นางสาวมะลิวัลย์ ดาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
810 นางเทพนิมิตร์ สนุกพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
811 นางจินตนา ล้ีจงเพ่ิมพูน พยาบาลวิชาชีพ
812 นางอัมพร สีลากุล พยาบาลวิชาชีพ
813 นางร้อยรัตน์ ก าธรจารุโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ
814 นางสาวศศิลดา วิลานันท์ พยาบาลวิชาชีพ
815 นางสาวมารศรี ปาณีวัตร พยาบาลวิชาชีพ
816 นางวิไลรัตน์ บรรสุทธี พยาบาลวิชาชีพ
817 นางสาวนิภาพร รัฐม่ัน พยาบาลวิชาชีพ
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818 นางสาวกนกศิรนันทน์ ทองค า พยาบาลวิชาชีพ
819 นางสาวพัชรี เจริญสุข พยาบาลวิชาชีพ
820 นางสาวส ารวย ส่งศรี พยาบาลวิชาชีพ
821 นางสิรินาฏ รัชฎามาศ พยาบาลวิชาชีพ
822 นางปราณี เอกชนนิยม พยาบาลวิชาชีพ
823 นางสาวภัทราภรณ์ สารกิจ พยาบาลวิชาชีพ
824 นางณัฐิยา ชมภูบุตร พยาบาลวิชาชีพ
825 นางสาวอนุสรา นามอภัย พยาบาลวิชาชีพ
826 นางสาวศิรินุช อนุพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
827 นางสาวภัทรีนาฏ บุญชู พยาบาลวิชาชีพ
828 นางเมตตา บัวสด พยาบาลวิชาชีพ
829 นายสมชาย ชัยอิทธิพร พยาบาลวิชาชีพ
830 นางสมจิตร วงศ์หอม พยาบาลวิชาชีพ
831 นางสาวสุดารัตน์ พุฒพิมพ์ พยาบาลวิชาชีพ
832 นางวราณนันทน์ โมตันตะสุทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
833 นางจิตรา จินารัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
834 นางมะลิวัลย์ ศรีชัย พยาบาลวิชาชีพ
835 นายชนภัทร ค าทา พยาบาลวิชาชีพ
836 นางพิมพ์ชนก หาค า พยาบาลวิชาชีพ
837 นางช่ืนฤทัย พรมโพธิน พยาบาลวิชาชีพ
838 นายสังคม ภิญโญ พยาบาลวิชาชีพ
839 นางกนกวรรณ จังอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
840 นางเฉลิมพร จิรนภาวิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ
841 นายวัฒนา จันทรภูมี พยาบาลวิชาชีพ
842 นางพนิดา กองสุข พยาบาลวิชาชีพ
843 นางประนอม แก้วกุล พยาบาลวิชาชีพ
844 นางพรพิศ ทองไทย พยาบาลวิชาชีพ
845 นางสาวศิวะพร ไชยชนะ พยาบาลวิชาชีพ
846 นางรุ้งมณี ย่ิงยืน พยาบาลวิชาชีพ
847 นางสมฤทัย จรสาย พยาบาลวิชาชีพ
848 นางสาวบุหงา ภาวงค์ พยาบาลวิชาชีพ
849 นายบุญมี วงศ์สายตา พยาบาลวิชาชีพ
850 นางสาวอมราภรณ์ ฝางแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
851 นางสาวสุปรียา ชิณโคตร พยาบาลวิชาชีพ
852 นางนิตยา ทองวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
853 นางสาวอรุณกมล ทราบรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ
854 นางสังวาลย์ แก้วค าแพง พยาบาลวิชาชีพ
855 นายสุรเชษฐ์ หัสดี พยาบาลวิชาชีพ
856 นางสาวอัญญ์ชญภัส ภพหันชัยศรี พยาบาลวิชาชีพ
857 นางสาวจันทร์ทิพย์ มลิพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
858 นางสโรชาลักขณ์ ทิณพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ
859 นางวิศรุตา ขันรักษา พยาบาลวิชาชีพ
860 นายประกอบทรัพย์ เจริญชัยสงค์ พยาบาลวิชาชีพ
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861 นางศุพัฒศร ผ่านทอง พยาบาลวิชาชีพ
862 นายสิปณัฐ  ศิลาเกษ นายแพทย์
863 นางพวงเพชร พันธ์สวัสด์ิ เภสัชกร
864 นางสาวทวีพร แก้ววรรณา พยาบาลวิชาชีพ
865 นางวิรีย์อร จูมพระบุตร นายแพทย์
866 นายเจษฎา ทองเถาว์ นายแพทย์
867 นางกนกกาญจน์ วิโรจน์อุไรเรือง นายแพทย์
868 นายวัฒนพงษ์ พันธ์สวัสด์ิ นายแพทย์
869 นางสุภัทรา ก้อนค าดี พยาบาลวิชาชีพ
870 นางสาวธมนวรรณ นามวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
871 นางณัฏฐรียา ทองเกลียว พยาบาลวิชาชีพ
872 นางสาวรัชนี อุทัยพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
873 นางสาวธันธิชา บัวโรย พยาบาลวิชาชีพ
874 นางสาวพัชนี พิมพบุตร พยาบาลวิชาชีพ
875 นางเยาวลักษณ์ การกล้า พยาบาลวิชาชีพ
876 นายธวัชชัย พละศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
877 นางสาวศศิธร ยอดดี พยาบาลวิชาชีพ
878 นางลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ พยาบาลวิชาชีพ
879 นางสาวศิริญภรณ์ เจริญสุข พยาบาลวิชาชีพ
880 นางนาฎลดา น าภา พยาบาลวิชาชีพ
881 นางน้ าผ้ึง คุ้มครอง พยาบาลวิชาชีพ
882 นายอุดม สารีมูล พยาบาลวิชาชีพ
883 นางศิรินภา จิตธรรม พยาบาลวิชาชีพ
884 นายวิโรจน์ จิตรเอ้ือตระกูล พยาบาลวิชาชีพ
885 นางพรชนก แก้วอมตวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
886 นางสาววาสนา ดวงศิริ พยาบาลวิชาชีพ
887 นางฉวีรักษ์ ลีลา พยาบาลวิชาชีพ
888 นางสาววิมาลา เจริญชัย พยาบาลวิชาชีพ
889 นางญาณิฐา พูนเพ่ิม พยาบาลวิชาชีพ
890 นางสาวสุรัสวดี วงศ์เย็น พยาบาลวิชาชีพ
891 นางสาวสุนิษา ธรรมวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
892 นางชุติมา ลือนาม พยาบาลวิชาชีพ
893 นางสาวอริษา ทองไทย พยาบาลวิชาชีพ
894 นางศิริลักษณ์ ดรุกาญจน์พฤฒิ พยาบาลวิชาชีพ
895 นางสิขรินทร์ พิมพ์พัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ
896 นางสาวมนัสชนก สุนาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
897 นายปรีชา แก้วพิลา พยาบาลวิชาชีพ
898 นางสาวมลาตรี ศรีวะโสภา พยาบาลวิชาชีพ
899 นางสาวอรอุมา ค าใต้ พยาบาลวิชาชีพ
900 จ่าเอกนิสสัย ศรไชย พยาบาลวิชาชีพ
901 นางมณีรัตน์ เผ่าภูรี พยาบาลวิชาชีพ
902 นางสาวจุฬาลักษณ์ ธรรมปัต พยาบาลวิชาชีพ
903 นางขนิษฐา บุญสังข์ พยาบาลวิชาชีพ
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904 นางสาวชลันดา ลาภเจือจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
905 นางสาววิสุดา มูลมี พยาบาลวิชาชีพ
906 นางสาวนิลุบล กะตะศิลา พยาบาลวิชาชีพ
907 นายศุภชัย จันทร์ทอง นายแพทย์
908 นางกิจตรา นาคจีน เจ้าพนักงานธุรการ
909 นายจรัญชัย พุทธรักษา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
910 นางสาวนฤมล ยุวะวาสน์ เจ้าพนักงานพัสดุ
911 นางอรทัย จิระมณี เจ้าพนักงานพัสดุ
912 นางสาวอรไท บังศรี เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
913 นายสันฐาน บานนิกูล เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
914 นายวิทยา จันทร์อร่าม เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด
915 นางธัญพิมล จันทร์ศรี พยาบาลเทคนิค

สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
917 นางสาวหทัยชนนี บุญเจริญ นายแพทย์
918 นายชาตรี ก าลังเก่ง นายช่างเทคนิค
919 นางสาวน้ าค้าง เจริญคุณ เจ้าพนักงานเวชสถิติ
920 นางสาวธันวา สารพันธ์ โภชนากร
921 นางสาวงามนิตย์ ฤทธ์ิหิรัญ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
922 นางอรวรรณ เข่ือนเพชร พยาบาลวิชาชีพ
923 นางสาววันทนีย์ สมบูรณ์ชัย นักสังคมสงเคราะห์
924 นางกัณฑ์สิณี ช่างสม นักจิตวิทยาคลินิก
925 นายภัทราวุธ ก่ิวแก้ว นักกิจกรรมบ าบัด
926 นางนุจรี ค าด้วง เภสัชกร
927 นางสาวภานิชา วงศ์เขียว พยาบาลวิชาชีพ
928 นางสาวณุภัทรณีย์ จิระพิพัฒนากุล พยาบาลวิชาชีพ
929 นางสาวกิรณา จันทรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
930 นางศิริพร หอมค าวะ พยาบาลวิชาชีพ
931 นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์ พยาบาลวิชาชีพ
932 นางสาวกิติยา กิติกุศล พยาบาลวิชาชีพ
933 นางสาวพิมพิไล ใจตรง พยาบาลวิชาชีพ
934 นางสาวกาญจน์ติมา ทิพย์ปัญญา พยาบาลวิชาชีพ
935 นางสาววราภรณ์ ถ่ินประชา พยาบาลวิชาชีพ
936 นางสาวชฎาพร ค าฟู พยาบาลวิชาชีพ
937 นางสาวจีรวรรณ วงศ์เมือง พยาบาลวิชาชีพ
938 นางสาววิภาวดี พากดวงใจ พยาบาลวิชาชีพ
939 นางสาวแพรว ไตลังคะ นายแพทย์
940 นางชุตินาถ ศักรินทร์กุล นายแพทย์
941 นางนพวรรณ บัวทอง พยาบาลวิชาชีพ
942 นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์ ทันตแพทย์

โรงพยำบำลสวนปรุง
943 นายประสงค์ศักด์ิ เจนกิจจาไพบูลย์ นักจิตวิทยาคลินิก
944 นางสาวจิตติมญฑ์ สอนเกิด นักสังคมสงเคราะห์
945 นางสาวเปรมฤดี เดชอุปการ นักเทคนิคการแพทย์
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946 นางญาณิษฐ์ศา สิริสุภาภรณ์กุล นักวิชาการเงินและบัญชี
947 นางสาวศิวนาถ ไชยกันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
948 นายกิตติศักด์ิ วิบูลย์มา นายแพทย์
949 นางสาวเจริญพร กิจชนะพานิชย์ นักสังคมสงเคราะห์
950 นายวจนะ เขมะวิชานุรัตน์ นายแพทย์
951 นายภาณุ คูวุฒยากร นายแพทย์
952 นายกนิษฐพจน์ เจริญภักดี นายแพทย์
953 นางสาวกาญจนา หัตถสิน เภสัชกร
954 นางปฤทัย เกษร เภสัชกร
955 นางสาวณัฐวีณ์ญา กันทะ นักเทคนิคการแพทย์
956 นางภรภัทร สิมะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
957 นายอรรณพ ทองค า พยาบาลวิชาชีพ
958 นางพัทธยา สอาดอาวุธ พยาบาลวิชาชีพ
959 นางวันทนีย์ จันทะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
960 นางนงลักษณ์ ค าบัวตอง พยาบาลวิชาชีพ
961 นายก าจร วิริยา พยาบาลวิชาชีพ
962 นางสายัณห์ คุณาจรัสเดช พยาบาลวิชาชีพ
963 นางพัชรินทร์ แก้วสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
964 นางสาวกัญญาพัชร รุ่งเรืองวีรภัทร พยาบาลวิชาชีพ
965 นางสุภาพร สัมฤทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
966 นางศศิรส ชอบดี พยาบาลวิชาชีพ
967 นางสาววันวิสา ต้อติดวงค์ พยาบาลวิชาชีพ
968 นางเรณู สุรพิสิฐ พยาบาลวิชาชีพ
969 นางพิกุล วิริยา พยาบาลวิชาชีพ
970 นางจารุณี รัศมีสุวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ
971 นางสาวทิพวรรณ บัวละวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
972 นางสาวเกษรินทร์ พวงมาลัย พยาบาลวิชาชีพ
973 นางสุมาลี บุญประสพ พยาบาลวิชาชีพ
974 นางสาวณัฐรินีย์ นพสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
975 นางสาวนวยนาฎ สมเพชร พยาบาลวิชาชีพ
976 นางสาวสาวิตรี ศตคุณากร พยาบาลวิชาชีพ
977 นางอุรา ทิพย์ประจักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
978 นายประดิษฐ์ ชัยชนะ พยาบาลวิชาชีพ
979 นางบุษกร สมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
980 นางสาวธนภร แสงสุริยากาศ พยาบาลวิชาชีพ
981 นางปพิชญา แสงเอ้ืออังกูร พยาบาลวิชาชีพ
982 นางสายวสันต์ อนันต๊ะ พยาบาลวิชาชีพ
983 นางลาวัลย์ บุญสูนย์ พยาบาลวิชาชีพ
984 นางจินตนา ค ามะยอม พยาบาลวิชาชีพ
985 นางสาวกุลธิดา สิทธิวัง พยาบาลวิชาชีพ
986 นางปภาดา โกศัลวิตร์ พยาบาลวิชาชีพ
987 นางดาราวดี หม่ืนธง พยาบาลวิชาชีพ
988 นางสาวสมควร วรรณมณี พยาบาลวิชาชีพ
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989 นางสุปราณี สุวรรณธีระกิจ พยาบาลวิชาชีพ
990 นางชุติกาญจน์ ทองสุข พยาบาลวิชาชีพ
991 นางสาวอลิศา ศรีสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
992 นางศิรินภา ขันธรรม พยาบาลวิชาชีพ
993 นางสาวอิสรีย์ สิงห์สถิตย์ พยาบาลวิชาชีพ
994 นางสาววรรณิดา ขันตีต่อ พยาบาลวิชาชีพ
995 นางวัชรี เพชรธรรมรส พยาบาลวิชาชีพ
996 นายวรพจน์ ธนารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
997 นางนงนภัส พงษ์ปลัด พยาบาลวิชาชีพ
998 นางสาวกชพร ศรีบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพ
999 นางบุศรากร ดวงค าแปง พยาบาลวิชาชีพ

1000 นางภัทรวธิดา นาห่อม พยาบาลวิชาชีพ
1001 นายธนชาติ ไชยชนะ พยาบาลวิชาชีพ
1002 นางสาววิมลวรรณ ค าลือ พยาบาลวิชาชีพ
1003 นางสายทอง อินเพลา พยาบาลวิชาชีพ
1004 นางสาวเนตรนภา ศรีนาราง พยาบาลวิชาชีพ
1005 นางสาวน้ าฝน ปิยะตระกูล เภสัชกร
1006 นายธนวิทย์ วิชิตสกุลชัย พยาบาลวิชาชีพ
1007 นางสาวจีราวรรณ เดชธรรม พยาบาลวิชาชีพ
1008 นางจินตนา จุลมานะ พยาบาลวิชาชีพ
1009 นายทศพล อะกะเรือน พยาบาลวิชาชีพ
1010 นางดาราลักษณ์ สุชาติ เจ้าพนักงานธุรการ
1011 นายสุภาพ ปกป้อง นายช่างเทคนิค
1012 นางสาวรพีพรรณ กล่ันเรืองแสง เจ้าพนักงานพัสดุ
1013 นางสิขเรศ ทองทศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1014 นางสาววีรินท์ อุดมยศพันธ์ุ เจ้าพนักงานพัสดุ
1015 นางทิพาพร โยงแก้ว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
1016 นายนพพร กันทะธีรสุวัฒน์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

โรงพยำบำลสวนสรำญรมย์
1017 นางสาวจารุนันท์ ชัยทอง นักจิตวิทยาคลินิก
1018 นางกฤตยา เพชรพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์
1019 นางสาวธนิดา ศรีสวัสด์ิ นักจิตวิทยาคลินิก
1020 นายวัชรพล สกุลวิโรจน์ นายแพทย์
1021 นายณัฐปกรณ์ โพธ์ิทอง นายแพทย์
1022 นางสาวยุวดี เช้ือชิตวงษ์ นักรังสีการแพทย์
1023 นางเอ็นดู วิเรปะนะ นักจัดการงานท่ัวไป
1024 นางสาวรติรัตน์ กุลจิตติสาธร นักจัดการงานท่ัวไป
1025 นางสาวอุมาพร ใจห้าว นักวิชาการเงินและบัญชี
1026 นางสาวสายชล แย้มแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี
1027 นางสาวสรสพร จูวงษ์ นายแพทย์
1028 นางสาวณัฐพร ใจสมุทร์ สกุลแพทย์ นายแพทย์
1029 นางชุลีกร จ ารูญพันธ์ เภสัชกร
1030 นางปิยพร ชูชีพ เภสัชกร
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1031 นายจักรกริช ถาวรกันต์ นักเทคนิคการแพทย์
1032 นางวรรณี ศิรินทรางกูร พยาบาลวิชาชีพ
1033 นางส าอางค์ พันธ์ุประทุม พยาบาลวิชาชีพ
1034 นางบุญพา ณ นคร พยาบาลวิชาชีพ
1035 นางสนธยา ไทยเกิด พยาบาลวิชาชีพ
1036 นางวิภาวี จันทมัตตุการ พยาบาลวิชาชีพ
1037 นางสาวพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ
1038 นางละออง วัฒนศิลป์ พยาบาลวิชาชีพ
1039 นางวรัทยา อ านวยสัตย์ พยาบาลวิชาชีพ
1040 นางเยาวลักษณ์ พนิตอังกูร พยาบาลวิชาชีพ
1041 นางสาวสาลินี พุ่มพวง พยาบาลวิชาชีพ
1042 นางศิรันยา รอดเจริญ พยาบาลวิชาชีพ
1043 นางสาวจริยา สระแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
1044 นางสาวนาตยา ไบระหมาน พยาบาลวิชาชีพ
1045 นางกริณี สังข์ประคอง พยาบาลวิชาชีพ
1046 นางเสาวภา ปานเพชร พยาบาลวิชาชีพ
1047 นางรุ่งทิพย์ ทองมาก พยาบาลวิชาชีพ
1048 นายวสันต์ หม่ืนมะเริง พยาบาลวิชาชีพ
1049 นางสาวธัญวดี นาคมิตร พยาบาลวิชาชีพ
1050 นางคนึงนิตย์ วิชัยดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพ
1051 นางพูนสิน ด าชะอม พยาบาลวิชาชีพ
1052 นางวันทนา ทิพย์มณเฑียร พยาบาลวิชาชีพ
1053 นางสาวมาณวิกา อรัญไสว พยาบาลวิชาชีพ
1054 นางนฤมล ทีปะปาล พยาบาลวิชาชีพ
1055 นางสาวปราณี เชษขุนทด พยาบาลวิชาชีพ
1056 นางสาวพรประไพ แขกเต้า พยาบาลวิชาชีพ
1057 นางวัลยา ภิญญาคง พยาบาลวิชาชีพ
1058 นางนภาพร นวลสุทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
1059 นางนงนภัส สารพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
1060 นางจารี ทิพย์พินิจ พยาบาลวิชาชีพ
1061 นางสาวปลดา เหมโลหะ พยาบาลวิชาชีพ
1062 นางสมควร จุลอักษร พยาบาลวิชาชีพ
1063 นางรุจา ราชพิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ
1064 นางสาวมัญชรี สงหมวก พยาบาลวิชาชีพ
1065 นางวริญสินี ธีรธาดา พยาบาลวิชาชีพ
1066 นางสาวสิริวรรณ หวังอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
1067 นางธนภรณ์ โฉสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพ
1068 นางสาวนวพร รัตนวุฒิขจร พยาบาลวิชาชีพ
1069 นางสาวนิลวรรณ อ้ึงสกุล พยาบาลวิชาชีพ
1070 นางสาวจันทิมา วิเชียรวงค์ พยาบาลวิชาชีพ
1071 นางสาวพิศมัย สุวรรณมาก พยาบาลวิชาชีพ
1072 นางเสาวลักษณ์ ย้ิมเย้ือน พยาบาลวิชาชีพ
1073 นางดวงวิภรณ์ พ่วงรอด พยาบาลวิชาชีพ
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1074 นางสาวอุบุญรัตน์ ธุรีราช พยาบาลวิชาชีพ
1075 นางจ าปา สุทธิรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
1076 นายประทีป แย้มเลม็ด พยาบาลวิชาชีพ
1077 นางปณิศา คงมะลวน พยาบาลวิชาชีพ
1078 นางสาวภคมน ปิยกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพ
1079 นายก.สินศักด์ิ สุวรรณโชติ พยาบาลวิชาชีพ
1080 นายวิทยา บุญชิต พยาบาลวิชาชีพ
1081 นางจรรยา ณรงค์ พยาบาลวิชาชีพ
1082 นางสาวสารภี วงศ์วิเชียร พยาบาลวิชาชีพ
1083 นางนารินทร์ ประชุมรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
1084 นางจารึก ทองชล พยาบาลวิชาชีพ
1085 นายภาคภูมิ นิลสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
1086 นางอาพัฒชริน บุญญาธิการ พยาบาลวิชาชีพ
1087 นางธัญญรัตน์ เกตุรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพ
1088 นายอุดมศักด์ิ สุขภักดี พยาบาลวิชาชีพ
1089 นางสาวจารุพร สาริกขา เภสัชกร
1090 นายสุรัติ ลูกรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
1091 นางจิรา ก่อนทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ
1092 นายวิโรจน์ คันธินทระ พยาบาลวิชาชีพ
1093 นางสาวกมลชนก จินดารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
1094 นางสันทนา ชัยยศ พยาบาลวิชาชีพ
1095 นายมนัส บุญน า พยาบาลวิชาชีพ
1096 นางสาวสิริรัตน์ ปานเจริญ พยาบาลวิชาชีพ
1097 นายพิทยา ทองแดง พยาบาลวิชาชีพ
1098 นางสาวจุไรรัตน์ ราชไมตรี พยาบาลวิชาชีพ
1099 นายสุเมธ กรดแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
1100 นายณัฐวุฒิ ปรีชาปัญญากุล นายแพทย์
1101 นางสาวกฤติญา สุภาจิรานนท์ นายแพทย์
1102 นางสาวปานลาภ ช านาญไพร ทันตแพทย์
1103 นางสาวนพวรรณ เอกสุวีรพงษ์ เภสัชกร
1104 นางสาวสุวดี วงษ์พนม พยาบาลวิชาชีพ
1105 นางสาวสมิตานันท์ ทาระบา พยาบาลวิชาชีพ
1106 นายพรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ นายแพทย์
1107 นางนันทนา ถาวรกันต์ เจ้าพนักงานธุรการ
1108 นางนัทรี กรดแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
1109 นางสาวรัตติการณ์ ฉิมใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการ
1110 นายจารึก ทองมาก นายช่างเทคนิค
1111 นางสุภัตรา ล่องเพ็ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1112 นางสาวไซหนาบ ศรีอุทัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1113 นางภูศิลป์ บุญวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1114 นางสาววรรณ์ลดา ช่วยด า เจ้าพนักงานพัสดุ
1115 นางณัฐพร เล็กพิพัฒน์ เจ้าพนักงานพัสดุ
1116 นางสาวฉวีวรรณ ฉิมใหญ่ เจ้าพนักงานเวชสถิติ
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1117 นางศรีสุภา วิเชียรชัย โภชนากร
1118 นางสาวมธุรส คงบุญแก้ว โภชนากร
1119 ว่าท่ีร้อยตรีกรกวี จันแก้วเกิด เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
1120 นางสาวสุพัตรา ฉุ้นย่อง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
1121 นางสาวจุไลท์ดา มุดาอุเส็น เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
1122 นายเจิมศักด์ิ เผือกคง พยาบาลเทคนิค

โรงพยำบำลจิตเวชสงขลำรำชนครินทร์
1123 นางสาวกิตติมา ชัยศิริ เจ้าพนักงานธุรการ
1124 นายโกสม ศรีพจนารถ นายช่างเทคนิค
1125 นายธนพล ยีนิส นายช่างเทคนิค
1126 นางวรรณี มุสิกโร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1127 นางฐิตาพร พูลแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุ
1128 นางมณฑา ขาวเขียว เจ้าพนักงานพัสดุ
1129 นางชุติมา อนุกูล เจ้าพนักงานเวชสถิติ
1130 นางสาวกัลยา จันทร์ขาว โภชนากร
1131 นายวิโรจน์ ไชยกูล เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
1132 นางสาวจรรยา มาร์อีน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
1133 นางพัชริดา ราชสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
1134 นายกฤติน ศรีตังนันท์ นายแพทย์
1135 นายอธิบ ตันอารีย์ นายแพทย์
1136 นายเทียน ปาโต พยาบาลวิชาชีพ
1137 นางสาวณัฏฐพัชร์ เพ็ชร์ศรี นักจัดการงานท่ัวไป
1138 นายชญานนท์ สุวรรณชัย นักทรัพยากรบุคคล
1139 นายเอกพงษ์ ชูทอง นักจัดการงานท่ัวไป
1140 นางกัณณวันฑ์ สกูลหรัง นักจิตวิทยาคลินิก
1141 นางเบญจมาศ แก้วกับทอง นักสังคมสงเคราะห์
1142 นางสาวคัคนางค์ วาณิชย์เจริญ นายแพทย์
1143 นางสาวพิมพ์ชนก แซ่โล่ ทันตแพทย์
1144 นายอนล สุจริตธุระการ เภสัชกร
1145 นายอภิชน บุญตามชู นักรังสีการแพทย์
1146 นางอัจจนา ก้ิมเฉ้ียง นักเทคนิคการแพทย์
1147 นายเทิดพงศ์ เดชา นักกายภาพบ าบัด
1148 นางสยาภรณ์ เดชดี พยาบาลวิชาชีพ
1149 นางสาวสุทธิดา แก้วประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพ
1150 นายชัยวัฒน์ พุทธัสโร พยาบาลวิชาชีพ
1151 นางสาวรุจณิชา พรหมเทพ พยาบาลวิชาชีพ
1152 นางสาวปภาดา มนตรี พยาบาลวิชาชีพ
1153 นางสาวภัททิรา บัวจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
1154 นางสาวจริยา เส็นเจริญ พยาบาลวิชาชีพ
1155 นายนรา หนูทองสุข พยาบาลวิชาชีพ
1156 นางอุษณี ชูเช้ือ พยาบาลวิชาชีพ
1157 นางสาวสุภาพ แสงดี พยาบาลวิชาชีพ
1158 นายก้อง ก าสมุทร พยาบาลวิชาชีพ
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1159 นางสาวสุอาดา แวสานิ พยาบาลวิชาชีพ
1160 นางสาวมีนา นุ้ยแนบ พยาบาลวิชาชีพ
1161 นางสาวถนอมรัตน์ หุตะจูฑะ พยาบาลวิชาชีพ
1162 นางวรรณี เอียดประพาล พยาบาลวิชาชีพ
1163 นางพรทิพย์ กระจ่างพัฒน์วงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
1164 นางสุจิตรา ครองมณีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
1165 นางจินตนา บุญแท่น พยาบาลวิชาชีพ
1166 นางเสาวณี จุทอง พยาบาลวิชาชีพ
1167 นางเสาวคนธ์ สุดตรง พยาบาลวิชาชีพ
1168 นางสาวพรชนก สุวรรณพรรค พยาบาลวิชาชีพ
1169 นางเสาวรี รุกขสุคนธ์ พยาบาลวิชาชีพ
1170 นางสาวสุเมตรา ทองมีเหลือ พยาบาลวิชาชีพ
1171 นางจรรยา พุทธวาศรี พยาบาลวิชาชีพ
1172 นายประดิษฐ์ แสงสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
1173 นางปวันรัตน์ เธียนชัยวัฒนา พยาบาลวิชาชีพ
1174 นางซูรยานา วงศ์ลัดดา พยาบาลวิชาชีพ
1175 นางสุมาลี ผลพิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ
1176 นางวิภา สุวรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
1177 นางสาวพรพิมล จิตร์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
1178 นางมัลลิกา ชัยเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพ
1179 นางจรรย์จิรา เพ็งเขียว พยาบาลวิชาชีพ
1180 นางกนกชนก การะเกษร พยาบาลวิชาชีพ
1181 นางมลิวัลย์ โชโต พยาบาลวิชาชีพ
1182 นางธัญวรัตม์ หอมช่วย พยาบาลวิชาชีพ
1183 นางสาวนวนันท์ สุวรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
1184 นายจิรวัฒน์ หลักฉ่ัว พยาบาลวิชาชีพ
1185 นางอารี เงารังษี พยาบาลวิชาชีพ
1186 นางอัมไพ แสงสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
1187 นางระวีวรรณ ธรรมรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
1188 นางพวงพร เสนีย์ พยาบาลวิชาชีพ
1189 นางสาวอ้อยทิพย์ เพ็งทอง พยาบาลวิชาชีพ
1190 นางศศิลักษณ์ แก้วช่ืน พยาบาลวิชาชีพ
1191 นางณัฐปภัสร์ นาคะวิโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ
1192 นางสาวหทัยทิพย์ เพชรคง พยาบาลวิชาชีพ
1193 นางสาวสุคนธวรรณ สุวรรณเรืองศรี พยาบาลวิชาชีพ
1194 นางอารี ไชยโย พยาบาลวิชาชีพ
1195 นางสาวกันตวรรณ มากวิจิต พยาบาลวิชาชีพ
1196 นางเขมิกา สิริเสถียร พยาบาลวิชาชีพ
1197 นางมาลี เกตแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
1198 นางจิราพร หมัดลิหมีน พยาบาลวิชาชีพ
1199 นางสาวนิโลบล กล่ันสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
1200 นางสาวพจนา ช่วยกูล นักเวชศาสตร์การส่ือความหมาย
1201 นางสาวสุกันยา ศิรินินทศักด์ิ นายแพทย์
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ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
1202 นายชูเกียรติ ยงพิทยาพงศ์ นายแพทย์
1203 นางสาวอรอุสา ศิริเทพ พยาบาลวิชาชีพ
1204 นางสุภาภรณ์ ฉีดเกตุ พยาบาลวิชาชีพ
1205 นางกัญญา แท่นทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยำบำลจิตเวชพิษณุโลก
1206 นายโกศล วราอัศวปติ นายแพทย์
1207 นางสาวมณีขวัญ รุจิโรจน์สุวรรณ นายแพทย์
1208 นางวิภาภรณ์ เขม้นเขตการณ์ พยาบาลวิชาชีพ
1209 นายวุฒินันท์ สังจันทร์ นักสังคมสงเคราะห์
1210 นางสาวกันต์ฤทัย ปานทอง พยาบาลวิชาชีพ
1211 นางไพลิน ภูเฮืองแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
1212 นางสาวชนินทร์ทิพย์ อินทะสืบ พยาบาลวิชาชีพ
1213 นายธนสาร รักเรือง พยาบาลวิชาชีพ
1214 นางสาวสมสุดา มาแก้ว นักกิจกรรมบ าบัด
1215 นายสิรภพ นิธิอภิญญาสกุล นายแพทย์
1216 นายเอกรัตน์ วงษ์พันค า เภสัชกร

สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคใต้
1217 นางสาวอุสา แจ้งกรณ์ นักวิชาการศึกษาพิเศษ
1218 นายกฤษฏิกร วังตระกูล พยาบาลวิชาชีพ
1219 นางสาวพิชญาวดี เพชรทอง พยาบาลวิชาชีพ
1220 นางสาวภัทรพร ปานดี นายแพทย์
1221 นางศรินรัตน์ รุ่งเกียรติทวีกุล พยาบาลวิชาชีพ

สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
1223 นายศักรินทร์ แก้วเฮ้า นายแพทย์
1224 นางสาวณิชวรรณ จงรักษ์ธนกิจ นายแพทย์
1225 นางสาวอัจฉราภรณ์ มีศิลป์ พยาบาลวิชาชีพ
1226 นางสาวสิริกร ศรีสุริยจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
1227 นางสาววันวิสาข์ ปักษีเลิศ พยาบาลวิชาชีพ
1228 นางสาวถิรดา ทัลค ามุล พยาบาลวิชาชีพ
1229 นางพิฐชญาณ์ สืบสุนทร พยาบาลวิชาชีพ
1230 นายวัชรินทร์ เอ่ียมศรี พยาบาลวิชาชีพ
1231 นางสาววิภารัต แดงต๋ัน นักวิชาการเงินและบัญชี



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1 นางสาววรรษกร มหาพรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มตรวจสอบภายใน

2 นางสาวกัญญานุช กรินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ส านักงานเลขานุการกรม

3 นางนิตยาภรณ์ มงคล พยาบาลวิชาชีพ
4 นางวรรณมาศ สุขศิริ เจ้าพนักงานธุรการ
5 นายชรัช ราชรักษา นักจัดการงานท่ัวไป
6 นางบุญญาพร สัตถาวร นักจัดการงานท่ัวไป
7 นางสาวณัฐพร สุขชุม นักจัดการงานท่ัวไป
8 นางอ าไพ มหากาญจนกุล นักจัดการงานท่ัวไป
9 นางสาวปิยะดา ศรีโปฎก นักประชาสัมพันธ์

10 นางนรกมล ทองเปล่ียน นักวิชาการเผยแพร่
11 นางลือจรรยา ธนภควัต นักวิชาการสาธารณสุข
12 นางวรรณวิไล ภู่ตระกูล นักวิชาการสาธารณสุข
13 นางสาวโสฬวรรณ อินทสิทธ์ิ นักวิชาการสาธารณสุข
14 นายวรตม์ โชติพิทยสุนนท์ นายแพทย์
15 นางฐิติญา จันทพรม บรรณารักษ์
16 นางฌานิตา ด าเขียว บรรณารักษ์
17 นายอภิชา(อภิสิทธ์ิ) ฤธาทิพย์ นักจิตวิทยาคลินิก
18 นางสาวสิริกุล จุลคีรี นักจิตวิทยาคลินิก
19 นายชญานนท์ ต้นใส นักวิชาการสาธารณสุข

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
20 นางสาวนฤมล ปรองชู นักทรัพยากรบุคคล
21 นางสาวอารียา รุ่งจ ารัสรัศมี นักทรัพยากรบุคคล
22 นางสาวพรรณศมน ค าสวน นักทรัพยากรบุคคล
23 นางสาวรมิดา จันทร์ศร นักทรัพยากรบุคคล
24 นางประทุม ถินปวัติ นักทรัพยากรบุคคล
25 นางสาววิชดา กันทรกรวิไล นักทรัพยากรบุคคล
26 นายวันเฉลิม จาติเสถียร นักทรัพยากรบุคคล
27 นางสาวภัทราพร สุวพิศ นักทรัพยากรบุคคล
28 นางวลัยกร ถัดทะพงษ์ นักทรัพยากรบุคคล
29 นางสาวรัตนา มโนศักด์ิเสรี นักทรัพยากรบุคคล

บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
รอบการประเมินท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
30 นางสาวพัชริยา มณฑาทอง นักทรัพยากรบุคคล
31 นางสาวพันธ์ุวิภา เหมือนเพชร นักทรัพยากรบุคคล
32 พันจ่าเอกโสภณ ค าจันทร์ นิติกร
33 นางสาวปัญจภร หอมฤทัยกมล นิติกร
34 นายพีรพล โสภณกุล นิติกร
35 นางสาวสิทธิกานต์ โฉมทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล

กองบริหารการคลัง
36 นางชุลีพร ชาญศิริ นักจัดการงานท่ัวไป
37 นางอณิวัสส์ แสงประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ
38 นางสุพรรษา กุลศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
39 นางสาววรรณเพ็ญ ดวงวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี
40 นางสาวอังคณา เชิดชูจึง นักวิชาการเงินและบัญชี
41 นางสาววราลักษณ์ วีระสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี
42 นางสาวอิสรา เศวตวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
43 นางสาวรัชนี นาคพุฒ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
44 นางสาวรชตพรพรรณ ยาสมุทร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
45 นางอมรา ม่วงใหม นักวิชาการเงินและบัญชี
46 นางสาวธนาภรณ์ ทับทิมทอง นักวิชาการเงินและบัญชี
47 นางสาวภาลิณี จุลทัศน์ นักวิชาการพัสดุ
48 นางสาววิลาวัณย์ รุ่งระวี เจ้าพนักงานพัสดุ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
49 นางสาวกมลธนัสร์ ศรีสุวรรณ นักจัดการงานท่ัวไป
50 นางสาววิภา เนียมประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ
51 นางสาวพรทิพย์ วาสน์ทอง เจ้าพนักงานธุรการ
52 นางศิริเพ็ญ โพธ์ิสีสด เจ้าพนักงานธุรการ
53 นางสาววรรณิศา สุขเรือน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
54 นางสาวทัศนีย์ จันประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
55 นางสาวอาภาวลี วงศ์เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
56 นางพรทิพย์ ด ารงปัทมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
57 นางสุจิตรา บุษราภรณ์ นักจัดการงานท่ัวไป
58 นายอรรถพล ภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
59 นางสาววรรณธิดา งามข า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
60 นางสาวปาริฉัตร จอมกัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
61 นางสาวเบญจพร ศีลอุดมทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
62 นางสาวกฤติกา สุกรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุข
63 นางสาวกวิตา พวงมาลัย นักวิชาการสาธารณสุข
64 นางศจี รุกขวัฒนกุล นักจิตวิทยาคลินิก
65 นางสาวเบญญารัศม์ จันทร์เปล่ง นักจิตวิทยาคลินิก
66 นางสาวสุจิตรา แคล้วภัย นักจัดการงานท่ัวไป
67 นางสาวภวมัย กาญจนจิรางกูร นักสังคมสงเคราะห์
68 นางขจิตรัตน์ ชุนประเสริฐ นักสังคมสงเคราะห์
69 นางสาวสตรีรัตน์ รุจิระชาคร นักวิชาการสาธารณสุข
70 นางสาวพัชริน คุณค  าชู นักวิชาการสาธารณสุข
71 นายปองพล ชุษณะโชติ นักจิตวิทยาคลินิก
72 นางสาวนันท์นภัส ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุข
73 นางสาวไอยรดา มารีอัมมัน นักวิชาการสาธารณสุข

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
74 นางสาวพรพิมล นาอ่อน นักวิชาการสาธารณสุข
75 นางณฐิณี พลถาวร นักจัดการงานท่ัวไป
76 นางสาวสน่ัน ม่ันนุช เจ้าพนักงานธุรการ
77 นางสาวอุษา ล่ิมซิ ว นักจิตวิทยาคลินิก
78 นางธัญลักษณ์ แก้วเมือง นักกิจกรรมบ าบัด
79 นางพัทธนันท์ สอนวงษ์ นักจิตวิทยาคลินิก
80 นางสาวพัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์
81 นางวีณา บุญแสง นักวิชาการสาธารณสุข
82 นางสาวชิดชนก โอภาสวัฒนา นักสังคมสงเคราะห์
83 นางสาวธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์ นักสังคมสงเคราะห์

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมสุขภาพจิต
84 นางสาวสุภาวดี พิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคล
85 นายชัยณรงค์ บุรินทร์กุล นักทรัพยากรบุคคล

ส านักงานโครงการ To be number one
86 นางสาวลัดดา นันต๊ะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข
87 นางสาวนิศกร ตั งสกุล นักวิชาการสาธารณสุข
88 นายปิยะพงษ์ ทองงอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
89 นายฉัตรชัย บุญโหล เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
90 นายอ านาจ นูมหันต์ นักจัดการงานท่ัวไป
91 นางสาวพันธ์วลี สิทธิณรงค์ นักสังคมสงเคราะห์
92 นางนาฎเชาวดี บุญศิริชัย นายช่างศิลป์
93 นายประกิต รัตนจันท นักประชาสัมพันธ์



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

94 นายมณฑล บัวแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
95 นางสาวรวิพิมพ์ จีระดิษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 1
96 นายกันต์กร กาใจ นักจิตวิทยาคลินิก
97 นางสุรินทร อิวปา นักสังคมสงเคราะห์
98 นายวงค์พรรณ์ มาลารัตน์ นักกิจกรรมบ าบัด
99 นางสาวอรทัย เจียมด ารัส นักจิตวิทยาคลินิก

100 นางสาวจิราภรณ์ พลวงษา เจ้าพนักงานธุรการ
101 นางสาวเปรมกมล กันทเวช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 2
102 นางสาวศุภัคชญา วรวัตร นักจัดการงานท่ัวไป
103 นางสาวพัชราวรรณ ชัยโยง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
104 นางหยกฟ้า เพ็งเลีย นักวิชาการสาธารณสุข
105 นางสาวกรรณิการ์ พุกศร นักจิตวิทยาคลินิก

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 3
106 นางสาวกรรณิกา อักษรทอง นักจิตวิทยาคลินิก
107 นางพันธิภา สมอบ้าน นักจัดการงานท่ัวไป
108 นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ นักวิชาการสาธารณสุข
109 นายวัชรา จันทร์กระจ่าง นักวิชาการสาธารณสุข

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 4
110 นางมณฑา โชคชัยไพศาล นักวิชาการสาธารณสุข
111 นายวรพจน์ พนาปวุฒิกุล นักจิตวิทยาคลินิก
112 นางสาวจริยา สอนภักดี นักวิชาการสาธารณสุข

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 5
113 นางสาวปาณิศา ทองน้อย นักวิชาการสาธารณสุข
114 นางสาวล าไพร เฮ้าไกร นักจิตวิทยาคลินิก
115 นางสาวเบญญภา สมลักษณ์ นักจิตวิทยาคลินิก

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 6
116 นายธนะศักด์ิ โกยทา นักวิชาการสาธารณสุข
117 นางจิตรลดา ทิมาบุตร นักวิชาการสาธารณสุข
118 นางสาวสุนทรี เรือนตระกูล นักวิชาการสาธารณสุข

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 7
119 นางสาวรัศมี ตันธวัฒน์ นักจัดการงานท่ัวไป
120 นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก นักวิชาการสาธารณสุข



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
121 นายวิษณุกร นาชัยดูลย์ นักวิชาการสาธารณสุข
122 นางสาวลักษณา สกุลทอง นักจิตวิทยาคลินิก
123 นางสาวอัญชลี เอ่ียมศรี นักวิชาการสาธารณสุข

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 8
124 นางสาวณัฏฐนันท์ โปธิ นักวิชาการสาธารณสุข
125 นายกฤษพงศ์ เข็มพันธ์ นักจัดการงานท่ัวไป

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 9
126 นางณัฏฐา ศิริผล นักจัดการงานท่ัวไป
127 นางสาววิไลพร แซ่เอ็ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
128 นายทศพงษ์ บุระมาน นักวิชาการสาธารณสุข
129 นางสาววิจิตรา สันคนุช นักวิชาการสาธารณสุข
130 นางสาวพนิดา นครานุรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข
131 นางสาววรวรรณ หน่ึงด่านจาก นักวิชาการสาธารณสุข

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 10
132 นางสาวกนกพร สุทธิสัณหกุล นักวิชาการสาธารณสุข

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 11
133 นางเพ็ญพักตร์ รัตนบุรี นักจัดการงานท่ัวไป
134 นางสุธีรา บุญคง เจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 12
135 นางสาวสุวัฒนา ลิ มยุ่นทรง นักวิชาการสาธารณสุข
136 นางสาวลลิภัทร บัวทอง นักจิตวิทยาคลินิก
137 นางสาวเบญจพร เส้งตุก นักสังคมสงเคราะห์
138 นางสาวสุชาดา มีผล นักวิชาการสาธารณสุข
139 นายซัมรี เจะแต นักวิชาการสาธารณสุข

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 13
140 นางจิรพันธ์ สุทธิปริญญานนท์ พยาบาลวิชาชีพ
141 นางสละ เตชะมีนา พยาบาลวิชาชีพ
142 นางนันทนา ผลรอด นักจัดการงานท่ัวไป

โรงพยาบาลศรีธัญญา
143 นางสาวสุลิสา เภาพูล เจ้าพนักงานธุรการ
144 นางสาวประภัสสร ปานทองค า เจ้าพนักงานธุรการ
145 นางสาววิภา กลัดแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี
146 นางสาวดรุณี สร้างค า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
147 นางสาวเอื อมพร ไกรสูงเนิน นักวิชาการเงินและบัญชี
148 นางกรทิพย์ เกิดธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
149 นางเสาวลักษณ์ ภูมิเทศ เจ้าพนักงานพัสดุ
150 นางสาวรัชนีญา สุวรรณมาตย์ เจ้าพนักงานพัสดุ
151 นางสาวอารีย์ ใจหนักแน่น นักวิชาการสถิติ
152 นายจักรกฤษณ์ รอดไม้ เจ้าพนักงานเวชสถิติ
153 นางปาริชาติ พาหนองแวง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
154 นางสาวปนิดา วงศ์ภักดี นักทรัพยากรบุคคล
155 นายนิยต แสงทองล้วน นักจิตวิทยาคลินิก
156 นางสาวฐิตาภา วิรยศิริ นักจิตวิทยาคลินิก
157 นางกุลนารี ณ ตะก่ัวทุ่ง นักจิตวิทยาคลินิก
158 นางสาวอุมาพร สุระพงศ์ทวี นักสังคมสงเคราะห์
159 นางสาวภัสสร อรุณศรี นักสังคมสงเคราะห์
160 นางปรียานุช แจ่มสว่าง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
161 นางวรรณพักตร์ วิวัฒนวงศา นายแพทย์
162 นางสาวอาทิตยา ส่งศิริประดับบุญ ทันตแพทย์
163 นางโสภาพร เจตนา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
164 นางสาวฉัตมณีศ์ อินทรัตน์ เภสัชกร
165 นางอรุณี ตันเจริญ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
166 นางสาวศวิตา ต่างใจเย็น เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
167 นางสาวอุทุมพร ไกรแสง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
168 นางสาวชลิดา ธเนศจิรโชติ นักรังสีการแพทย์
169 นางสาวเกสินี ศิริวงศ์ นักกิจกรรมบ าบัด
170 นางกนกพร กวินแก้วโกศล นักกิจกรรมบ าบัด
171 นางบุญเพ็ญ โพธิวัฒน์ เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด
172 นางบุษบา อุดมผล เจ้าพนักงานเวชกรรมฟ้ืนฟู
173 นายไพบูลย์ ดีวุ่น เจ้าพนักงานเวชกรรมฟ้ืนฟู
174 นายธนชาติ แสนช่าง นักกายภาพบ าบัด
175 นางนารีรัตน์ รุจิรพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ
176 นางสาวรุ่งทิวา เกิดแสง พยาบาลวิชาชีพ
177 นางสาวปรารถนา ม่ังมูล พยาบาลวิชาชีพ
178 นางสกาวรัตน์ พวงลัดดา พยาบาลวิชาชีพ
179 นางสาววาสนา ด าดี พยาบาลวิชาชีพ
180 นางสาวดาราณี วันวา พยาบาลวิชาชีพ
181 นางสาวกิจสนา วงษ์ค า พยาบาลวิชาชีพ
182 นางสาวชยาภรณ์ ผ่องแผ้ว พยาบาลวิชาชีพ
183 นางไขศรี ค าตรี พยาบาลวิชาชีพ
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184 นางสิรินภา จาติเสถียร พยาบาลวิชาชีพ
185 นางจีรพันธ์ เอิบกมล พยาบาลวิชาชีพ
186 นางสาวสุวลี เพาะนาไร่ พยาบาลวิชาชีพ
187 นางสาวอรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
188 นางสาวอภิญญา สุขตระกูล พยาบาลวิชาชีพ
189 นางสุภาวดี โพธ์ิศรีนาค พยาบาลวิชาชีพ
190 นางสาวกันตรัตน์ เชาว์ทัศน์ พยาบาลวิชาชีพ
191 นางณิฎา จันทรปัญนนท์ พยาบาลวิชาชีพ
192 นางสุรภา เฮงสกุล พยาบาลวิชาชีพ
193 นายธีรพงศ์ บรรเทา พยาบาลวิชาชีพ
194 นางณทลดา งามจิตจรัส พยาบาลวิชาชีพ
195 นางภัทราวรรณ สุนทโร พยาบาลวิชาชีพ
196 นางสาวณัฐธิดา เงินเย็น พยาบาลวิชาชีพ
197 นางสาวล าเทียน อุตอามาตย์ พยาบาลวิชาชีพ
198 นางสาวพวงผกา อินทรสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
199 นางสาวศศิธร ดีพูน พยาบาลวิชาชีพ
200 นางพยม เพชรนอก พยาบาลวิชาชีพ
201 นางปภาจิต บุตรสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
202 นางสาวพันธ์ุทิพย์ ยมสิทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
203 นางสาววาสนา วงษ์ค านา พยาบาลวิชาชีพ
204 นางสาวแก้วกาญจน์ สะใบหอม พยาบาลวิชาชีพ
205 นางนงลักษณ์ จงล่ าซ า พยาบาลวิชาชีพ
206 นางสาวอรอนงค์ อุปนันท์ พยาบาลวิชาชีพ
207 นางนิลนาฏ สุจิรัตนวิมล พยาบาลวิชาชีพ
208 นางสาวนัยนา ธนุนาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ
209 นางธันย์ชนก อ่ินค า พยาบาลวิชาชีพ
210 นางมยุรี พงษ์ศิลา พยาบาลวิชาชีพ
211 นางสาวอุษณีย์ กันน้อย พยาบาลวิชาชีพ
212 นางสาวศศินันท์ รักษาทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ
213 นางสาวดลกมล มัทยัตร์ พยาบาลวิชาชีพ
214 นางศิรภัสสร ลิมปิติเกียรติ พยาบาลวิชาชีพ
215 นางสาวบุญชู ยุทธพลไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ
216 นางระวิวรรณ เติมวาณิช พยาบาลวิชาชีพ
217 นางศรีวรรณ สรชนานนท์ พยาบาลวิชาชีพ
218 นางสาวจิราภรณ์ ดีประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ
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219 นางสาวสุพัชยา อุต้น พยาบาลวิชาชีพ
220 นางอริสา สุวรรณทวีลาภ พยาบาลวิชาชีพ
221 นางสาวสุมาลี อนันทเสก พยาบาลวิชาชีพ
222 นางจันทร์จิรา นิคมประศาสน์ พยาบาลวิชาชีพ
223 นางสาวชวัลนุช พรหมแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
224 นางวรรณภา พลอยเกล่ือน พยาบาลวิชาชีพ
225 นางสาวสุนันท์ งามพรชัย พยาบาลวิชาชีพ
226 นางสาวสิรมาส จูม่ัน พยาบาลวิชาชีพ
227 นางสาวสุภาวดี ธัมมะรักขิต พยาบาลวิชาชีพ
228 นางวาสนา การิกาญจน์(กรรทมาศ) พยาบาลวิชาชีพ
229 นางนงนุช ภุมิรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
230 นายน าพล ก่ิงก้าน พยาบาลวิชาชีพ
231 นางรวินันท์ ทองขาว พยาบาลวิชาชีพ
232 นางสาวรัตนธร ตรงคณารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
233 นางนิตยา ทองบ่อ พยาบาลวิชาชีพ
234 นางปัญญวดี สาทิพจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
235 นางสาวอทิตยา ค าทวี พยาบาลวิชาชีพ
236 นางอุดมศรี พินธุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
237 นายสมชาย งามสัตตบุษย์ พยาบาลวิชาชีพ
238 นางรจนา ไขชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพ
239 นางสาวมยุรี ชาญเจริญ พยาบาลวิชาชีพ
240 นางสาวสุจิตรา สุขทวี พยาบาลวิชาชีพ
241 นางสาวพลอยชล ธนศักด์ิโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ
242 นางสาวอารีรัตน์ ยงประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ
243 นางนุชนภา ทองสังข์สุข พยาบาลวิชาชีพ
244 นางสุชญา ปูรณ์ปวิตร พยาบาลวิชาชีพ
245 นายคมเพ็ชร ไชยวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
246 นายสัมพันธ์ พัฒศร พยาบาลวิชาชีพ
247 นางสุจินต์ ฐิติพิเชฐกุล พยาบาลวิชาชีพ
248 นางสาวกนิษฐา ครองศิล พยาบาลวิชาชีพ
249 นางสาวปรียารัตน์ สุขสมภูมิ พยาบาลวิชาชีพ
250 นางสาวไพลิน โพธิวิทย์ พยาบาลวิชาชีพ
251 นางสาวเบญจมาศ ชวลิต พยาบาลวิชาชีพ
252 นายสุเมธี ป่ินทอง พยาบาลเทคนิค
253 นางสาวจันทร์จิรา เกื อกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
254 นางพรรณี แดงกระจ่าง พยาบาลวิชาชีพ
255 นางชนกานต์ เนตรสุนทร พยาบาลวิชาชีพ
256 นางสาวนิษฐกานต์ ธัญญาพิบูลพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
257 นางพยอม สิทธิพรมมา พยาบาลวิชาชีพ
258 นางสาวภรณ์ระพี ปุญญมาโนชญ์ พยาบาลวิชาชีพ
259 นางสาวฐิติพร รัตนสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
260 นางสุชานันท์ นิโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ
261 นางสาวอรพรรณ ป่ินสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
262 นางสาวกิตติยา จินดาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
263 นางสาวอารีย์ ป่ินทอง พยาบาลวิชาชีพ
264 นายดนัยรัชต์ เคร่ืองจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
265 นางทิพยวัลย์ กฤตศรลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพ
266 นายวิศิษย์ศักด์ิ ทวีวัฒนปรีชา พยาบาลวิชาชีพ
267 นางจีรพร ทองแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
268 นางสาวจุฑามาศ วงค์แสนสี พยาบาลวิชาชีพ
269 นางกิตติยากร คงธนาคมธัญกิจ พยาบาลวิชาชีพ
270 นางบุญหนา เครืออุ่น พยาบาลวิชาชีพ
271 นายพิเศษ จันทร์ขจร พยาบาลเทคนิค
272 นางสาวทิพย์วดี อาจพงษา พยาบาลวิชาชีพ
273 นางถนอมศรี เขียวเล็ก พยาบาลวิชาชีพ
274 นางมัลลิกา ป่ินรารัยนนท์ พยาบาลวิชาชีพ
275 นางนวลจันทร์ ลมงาม พยาบาลวิชาชีพ
276 นางสาริศา ศิริเขตต์ พยาบาลวิชาชีพ
277 นางรัตน์ดา นราภักด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
278 นางสิริพร ก่ิงก้าน พยาบาลวิชาชีพ
279 นางสาวกนกวรรณ คันธจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
280 นางสาวสกุณา ขุนช านาญ พยาบาลวิชาชีพ
281 นางนิภา แก่นในเมือง พยาบาลวิชาชีพ
282 นางประนอม รอดพล พยาบาลวิชาชีพ
283 นางสุมาลี นาคธน พยาบาลวิชาชีพ
284 นางสาวรุ่งทิวา สังข์วร พยาบาลวิชาชีพ
285 นางขนิษฐา พลขันธ์โฆสิต พยาบาลวิชาชีพ
286 นางศรศิริ อุบลบาล พยาบาลวิชาชีพ
287 นางสาวลลิตา ยุระไชย พยาบาลวิชาชีพ
288 นางอุษา แสงแก้ว พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
289 นางสาวเบญญาภา ชูรังษี พยาบาลวิชาชีพ
290 นางสาวอนันตา ชมศิริ พยาบาลวิชาชีพ
291 นางดวงแข แดงช่วย พยาบาลวิชาชีพ
292 นางสาวนันทิญา ภัทราณันธกิจ พยาบาลวิชาชีพ
293 นางสาวกฤติยา สร้อยค า พยาบาลวิชาชีพ
294 นายกฤตกรณ์ บัวพล พยาบาลวิชาชีพ
295 นางสาวชญานุตน์ ชะนัมพร พยาบาลวิชาชีพ
296 นางสาวจิรพรรณ อัครสถิตานนท์ พยาบาลวิชาชีพ
297 นางสาวนทสรวง พินพาทร์ พยาบาลวิชาชีพ
298 นางสาวทัศพร ลาสา พยาบาลวิชาชีพ
299 นางสาวนวพร กูลธรรม พยาบาลวิชาชีพ
300 นางสาวชนากานต์ ชาญโพธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
301 นางสาวศศิพิมล ตันใจ พยาบาลวิชาชีพ
302 นางสาวภัทรภร เงี ยวเกิด พยาบาลวิชาชีพ
303 นางสาวอุ่นเรือน หอมจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
304 นางสาวแววจินดา การะนุต พยาบาลเทคนิค
305 นายสมศักด์ิ ไขชัยภูมิ พยาบาลเทคนิค
306 พันจ่าอากาศเอกทรงวุฒิ ปานนาค พยาบาลวิชาชีพ
307 นางสาวศรัญญา บุญเกิด พยาบาลวิชาชีพ
308 นายมาศ แย้มกระจ่าง พยาบาลเทคนิค
309 หม่อมหลวงชาญชัย เกษมศรี พยาบาลเทคนิค
310 นางสาวฐิติมา แบนเพชร พยาบาลวิชาชีพ
311 นางสาวธนิฏฐา เอียดพวง พยาบาลวิชาชีพ
312 นางสาวชญาณิศา เพ็งชะตา พยาบาลวิชาชีพ
313 นางสาวกุลธิดา สิมมะลี พยาบาลวิชาชีพ
314 นายมานะชัย เฉลียว พยาบาลเทคนิค
315 นางสาวผกาวรรณ ทามณี พยาบาลวิชาชีพ
316 นางสาวกัลย์ธิดา เอ่ียมสะอาด พยาบาลวิชาชีพ
317 นายสุทธิพงศ์ จุลินทร พยาบาลเทคนิค
318 นางสาวกัญจนา โนรี พยาบาลวิชาชีพ
319 นางเพ็ญแข ตลับนิล พยาบาลวิชาชีพ
320 นางเทพธิดา โคตรชมภู พยาบาลวิชาชีพ
321 นายศราวุธ จ าปานุ้ย พยาบาลวิชาชีพ
322 นางสาวพัชรามล ชลคีรี นักสังคมสงเคราะห์
323 นางหทัยรัฐณ์ วารินทร์ นักสังคมสงเคราะห์



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
324 นายธุวชิต เกรียงตันติวงศ์ นายแพทย์
325 นายณฐกร ฤทธ์ิบุญญากร นายแพทย์
326 นางสาวอภิชญา พลรักษ์ นายแพทย์
327 นายศุภเสก วิโรจนาภา นายแพทย์
328 นางสาวศิริญญา ประทีปรัตน์ นายแพทย์
329 นางสาวศันสนีย์ ชั นสถาพรกุล เภสัชกร
330 นางฐิติรัตน์ แสงศักดา พยาบาลวิชาชีพ
331 นางสาวชญานันท์ ลีฟัก พยาบาลวิชาชีพ
332 นายอนุชิต พิมสิม พยาบาลวิชาชีพ
333 นางอัจฉรีย์ ทองมา พยาบาลวิชาชีพ
334 นายธีระวัตร ทวีสุข พยาบาลวิชาชีพ
335 นางสาวศิวาทิตย์ สุวัฒน์พัฒนา พยาบาลวิชาชีพ
336 นางสาวอรทัย พิมพ์รัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
337 นางสาวธัญญารัตน์ อันสมสี พยาบาลวิชาชีพ
338 นางสาวสุปรียา บุตรแสง พยาบาลวิชาชีพ
339 นางสาวณัฏฐวรรณ พันธ์ุไม้ พยาบาลวิชาชีพ
340 นางสาวนวลพรรณ วิชิตก่ิง พยาบาลวิชาชีพ
341 นางสาวฤทัย ทองโพธ์ิงาม พยาบาลวิชาชีพ
342 นางสาวสายสมร ไทยธรรม พยาบาลวิชาชีพ
343 นางสุชาดา เวชการุณา พยาบาลวิชาชีพ
344 นางวรรณา ม่ิงชัย พยาบาลวิชาชีพ
345 นายสินทร บุญฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพ
346 นางสุดาวดี พระศรี พยาบาลวิชาชีพ
347 นางสาวรัตดา ภู่แส พยาบาลวิชาชีพ
348 นางสาวกิตติมาภรณ์ พรมมาลุน พยาบาลวิชาชีพ
349 นางชวัลลักษณ์ แก้วมงคล ทันตแพทย์
350 นางสาวกรกฎ บัวเทศ เภสัชกร
351 นายธัชกฤษฏ์ิ อมรชีวิน นายแพทย์
352 นางสุพาณี ตันตะโนกิจ เภสัชกร

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
353 นางสาวโดมฤดี สันทัด นักจิตวิทยาคลินิก
354 นายรัตนศักด์ิ สันติธาดากุล นักจิตวิทยาคลินิก
355 นางสาวจุฬาลักษณ์ รุ่มวิริยะพงษ์ นักจิตวิทยาคลินิก
356 นางสาวอภิรญา นิจจันพันธ์ศรี นักสังคมสงเคราะห์
357 นางสาวจันทร์ชนก โยธินชัชวาล นักสังคมสงเคราะห์



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
358 นางสาวณัชชา ศรีจอมขวัญ พยาบาลวิชาชีพ
359 นางน  าเพชร รัตนโกสัย พยาบาลวิชาชีพ
360 นางสาวปาณิตา กัณสุทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
361 นายนันทยุทธ หะสิตะเวช พยาบาลวิชาชีพ
362 นางสาวมณีรัตน์ บุญศรี พยาบาลวิชาชีพ
363 นางสาวศิวะพร ทองล้น พยาบาลวิชาชีพ
364 นางรัติยา พัฒกุล พยาบาลวิชาชีพ
365 นางสาวกรทิพย์ วิทยากาญจน์ นักจิตวิทยาคลินิก
366 นางสาวพร้อมภรณ์ บัวช่ืน พยาบาลวิชาชีพ
367 นางสาวทิพาวรรณ บูรณสิน นายแพทย์
368 นางสาวณฐา ชินนาค พยาบาลวิชาชีพ
369 นางสาวศุทรา เอื ออภิสิทธ์ิวงศ์ นายแพทย์
370 นางอัมพวัน จันทชุม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
371 นางสาวประทุมทิพย์ ตุ่นธิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
372 นางสาวปาจรีย์ แสงพงษ์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
373 นางสาวมนต์สิริ ธรรมศรี เภสัชกร
374 นางสุภลักษณ์ ชัยภาณุเกียรต์ิ นักวิชาการศึกษาพิเศษ
375 นางสาวรักชนก มูลเมฆ นักวิชาการศึกษาพิเศษ
376 นางดารกา แสงสุขใส พยาบาลวิชาชีพ
377 นางสาววรินทิพย์ สว่างศรี นายแพทย์
378 นางสาวสวรรยา สาระพัง นักวิชาการเงินและบัญชี
379 นางสาวพัทธ์ธีรา ดิษยวรรณวัฒน์ นายแพทย์
380 นางสาวจิตรลัดดา พลอาสา นักวิชาการพัสดุ
381 นางพรพรรณ ประทุมวัน เจ้าพนักงานธุรการ
382 นายกฤษณะ เสียมไพรี เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
383 นางสาวอาซีกีน แวมะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
384 นางสาววรกมล จูงสาย เภสัชกร

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
385 นางสาวกุหลาบ เนตรกันหา นักวิชาการศึกษาพิเศษ
386 นางสาวณัฐชฤนันท์ พัฒน์สิทธิโชค นักวิชาการศึกษาพิเศษ
387 นางธิรดา ศรีทองสุข นักสังคมสงเคราะห์
388 นางเยาวภา พริกบุญจันทร์ นักจัดการงานท่ัวไป
389 นางนภาภรณ์ เมฆพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ
390 นางสาวชลธิชา พ่วงน่ิม เจ้าพนักงานธุรการ
391 นางสาววรวรรณ กันทักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
392 นางสาวจุรี ชัยปินตา นักวิชาการพัสดุ
393 นางสาวกวิตา อิสระด าเกิง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
394 นายสมบูรณ์ ดวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
395 นางสาวรัตนา อับสีรัมย์ โภชนากร
396 นางวรัฎฐา เจริญ นักสังคมสงเคราะห์
397 นางสาวสิริยาภา ส าราญรมย์ ทันตแพทย์
398 นางสาวพัชรพรรณ์ ทองลาย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
399 นางสาวชาลินี จันทะพอน เภสัชกร
400 นางสาวเจนจิรา แจ่มดวง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
401 นางสาวรจนา สงวนดี พยาบาลวิชาชีพ
402 นางอารีย์ ชูศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
403 นางประภาพันธ์ ร่วมกระโทก พยาบาลวิชาชีพ
404 นางศรัญญา ตรีอุดม พยาบาลวิชาชีพ
405 นางชุติมา ไกรอ่ า พยาบาลวิชาชีพ
406 นางปณัฏฐา บุญธนเมธี พยาบาลวิชาชีพ
407 นางอารีรัตน์ บุญมาเลิศ พยาบาลวิชาชีพ
408 นางสาววันทนา อาทรสิริวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ
409 นางสาววราภรณ์ แขมมี พยาบาลวิชาชีพ
410 นายสุรศักด์ิ เศรษฐวิชาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
411 นางสาวกนิษฐา ไผทฉันท์ พยาบาลวิชาชีพ
412 นางนารีลักษณ์ มงคลศิริกูล พยาบาลวิชาชีพ
413 นางสาวไปรยา จิระอรุณ พยาบาลวิชาชีพ
414 นายเย็น ธีรพิพัฒน์ชัย นักวิชาการศึกษาพิเศษ
415 นางสาวเกษศิรินทร์ นิลนนท์ เภสัชกร
416 นายชัยนรินท์ หม่ืนเทพจอหอ เภสัชกร
417 นางสาวรตนอร จูห้อง ทันตแพทย์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
418 นางสาวพัชรินทร์ อรุณเรือง นักจิตวิทยาคลินิก
419 นางสาวอริยา คุ้มภัย นักจิตวิทยาคลินิก
420 นางสาวอรพรรณ เสนาะ พยาบาลวิชาชีพ
421 นางปรียนันท์ สละสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
422 นางลัดดา จีระกุล นักสังคมสงเคราะห์
423 นางสาวกนิษฐา วงษ์ช่ืน เจ้าพนักงานธุรการ
424 นางกรชไม วสุธาวุฒิจารณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ
425 นางสาววรันธร แท่นเครือ นักวิชาการเงินและบัญชี



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
426 นางนภาพร ทองมูล เจ้าพนักงานเวชสถิติ
427 นางสาวมุกรินทร์ สุพพัตกุล นักทรัพยากรบุคคล
428 นางสาวนิตยา อินตะนัย นักรังสีการแพทย์
429 นางสาวชนิดา ชาฎิโกฎ พยาบาลวิชาชีพ
430 นางทองพูน ปินทะนา พยาบาลวิชาชีพ
431 นายไพโรจน์ สุขเกิด พยาบาลวิชาชีพ
432 นางดวงจันทร์ บัวคล่ี พยาบาลวิชาชีพ
433 นางสาวศิริพรรณ ธนันชัย พยาบาลวิชาชีพ
434 นางสาวเพ็ญพรรณ์ ชิตวร พยาบาลวิชาชีพ
435 นางสาวส าราญ บุญรักษา พยาบาลวิชาชีพ
436 นางกฤษณา อ าคา พยาบาลวิชาชีพ
437 นางอนุลักษณ์ ไถวสินธ์ุ พยาบาลวิชาชีพ
438 นางสาวระเบียบ ราษีมิน พยาบาลวิชาชีพ
439 นางสาวนันทิพร วิเชนสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
440 นายด ารงค์ ตุ้มโหมด พยาบาลวิชาชีพ
441 นางสลักจิต แสงสิน นายแพทย์
442 นางสิริกร พรหมบุตร เภสัชกร
443 นางพรินทร ป่ินสุภา พยาบาลวิชาชีพ
444 นางปานจิต สุขชุ่มช่ืน เจ้าพนักงานธุรการ
445 นางสาวเพชร์รุ่ง ปานบุญลือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
446 นางสาวณัฐกฤตา โปร่งกลาง เจ้าพนักงานพัสดุ
447 นางเปศล บวรศักด์ิถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
448 นางสาวศุภลักษณ์ เม่นเผือก นักโภชนาการ
449 นางปราณี ยุทธารักษ์ โภชนากร
450 นางสาวนัชชา สุติญญามณี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
451 นางศุภากร ฤทธิธรรมาพร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
452 นางสาวกรรณิกา เข่ือนนิล นักกิจกรรมบ าบัด
453 นายชลอ เพชรอินทร์ เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด
454 นางสาวกานติมา เสมอ่วม พยาบาลวิชาชีพ
455 นางรภัสพิศา วรางพงษ์ศรี พยาบาลวิชาชีพ
456 นายสมพงษ์ ตุ้มระหงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
457 นางสาววรรณวนัส ไทรชมภู พยาบาลวิชาชีพ
458 นางสมฤดี รัตนานนท์ พยาบาลวิชาชีพ
459 นางสาวอ าภา เหมือนสุดใจ พยาบาลวิชาชีพ
460 นางเพ็ญพุฒ คงพาณิชย์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
461 นางสาวกัณฑิกา กิตติโชติพันธ์ุ พยาบาลวิชาชีพ
462 นางสุดสาคร จ าม่ัน พยาบาลวิชาชีพ
463 นางสุมิตรา ทันศึก พยาบาลวิชาชีพ
464 นางสาวสุรางคนา อยู่ปาน พยาบาลวิชาชีพ
465 นางณัฐณิชาช์ อริยพันธ์พิทิกษ์ พยาบาลวิชาชีพ
466 นางสุภานนท์ สิทธิมงคล พยาบาลวิชาชีพ
467 นายวีรยุทธ บุปผาถา พยาบาลวิชาชีพ
468 นางสาวนิตยา ธัมมวราภรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
469 นายภาคภูมิ พาถี พยาบาลวิชาชีพ
470 นางสาวพรรณนิภา เครือฟัก พยาบาลวิชาชีพ
471 นายรังสี ควรชม พยาบาลวิชาชีพ
472 นางสาวดอกแก้ว เพียนอก พยาบาลวิชาชีพ
473 นางสาวพัชรินทร์ บรรลุพุฒิพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
474 นางสาวธิดารัตน์ ค างาม พยาบาลวิชาชีพ
475 นางสุภาวดี มีรักษา พยาบาลวิชาชีพ
476 นายการัน พงษ์พรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
477 นางสาวสุพรรณิการ์ กอนชม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

สถาบันราชานุกูล
478 นางสาววัลยา บางม่วงงาม นักสังคมสงเคราะห์
479 นางสาวธนัชพร สุวรรณเมนะ นักวิชาการสาธารณสุข
480 นางสาวเยาวลักษณ์ วีระเทศ พยาบาลวิชาชีพ
481 นายเอกวิทย์ ปฏิสัมภิทากุล พยาบาลวิชาชีพ
482 นางสาววราภรณ์ จรัสวิภาวี นักจัดการงานท่ัวไป
483 นางสาวพรรณราย ภาคาผล นักทรัพยากรบุคคล
484 นางสาวเวธกา แก้วอ่อน เจ้าพนักงานธุรการ
485 นางสาวธาราภรณ์ อุบล นักวิชาการเงินและบัญชี
486 นางวีณา เช่ียวไรกุล นักวิชาการเงินและบัญชี
487 นายประวิทย์ โสกันทัต เจ้าพนักงานพัสดุ
488 นางสาวชุติวรรณ แก้วไสย นักเวชศาสตร์การส่ือความหมาย
489 นางสาวพิมพิไล ลิ มสมวงศ์ ทันตแพทย์
490 นายพิชญ์ยุทธ์ สุนทรถิรพงศ์ นักเวชศาสตร์การส่ือความหมาย
491 นายมนตรี สิงห์เถ่ือน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
492 นางฉัตรมนตร์ ป่ินแก้ว เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
493 นางสาวสุจิตรา สุขเกษม นักวิชาการศึกษาพิเศษ
494 นางพัชรา วงศ์พรชัย นักวิชาการศึกษาพิเศษ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
495 นางรังสิมา เทียนทอง นักวิชาการศึกษาพิเศษ
496 นางสาวสุชารัตน์ ลิมปะนพรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข
497 นางสาวศรัณย์พร สัจจะบันดาลใจ นักเทคนิคการแพทย์
498 นางปราณบัว ศรีสลวย เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
499 นางสาวสาวิกา พรหมศร นักกายภาพบ าบัด
500 นางสาวผกาวรรณ สุทธิวงศ์ นักกิจกรรมบ าบัด
501 นางสาวพรรณทิพา สุขใส นักวิชาการศึกษาพิเศษ
502 นางสาวจันทนี มุ่งเขตกลาง นักจิตวิทยาคลินิก
503 สิบโทหญิงภัทรฤทัย ลางเมือง นักจัดการงานท่ัวไป
504 นายจักรกฤษณ์ ค าถาวร นายช่างไฟฟ้า
505 นางสาวภรดี วิธานกรกุล เจ้าพนักงานพัสดุ
506 นายสมหมาย แสงศรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
507 นางสาวอรอุมา คงทวีเลิศ ทันตแพทย์
508 นางจินตนา ปรัชญาสันติ เภสัชกร
509 นางสาริกา แก้วน  า นักวิชาการศึกษาพิเศษ
510 นางรุจีรัตน์ จันทรเนตร นักวิชาการศึกษาพิเศษ
511 นางบังอร เทพโกมุท นักวิชาการศึกษาพิเศษ
512 นางศรีนวล ภู่เกตุ นักวิชาการศึกษาพิเศษ
513 นางสาวอภิญญา ชาวชายโขง นักวิชาการศึกษาพิเศษ
514 นางวนัสริน อินทรก าแหง นักวิชาการศึกษาพิเศษ
515 นางสาวณัฐสุดา นวลส าลี นักกิจกรรมบ าบัด
516 นายสุรชัย พิชยศ นักกิจกรรมบ าบัด
517 นายธัญญา หรุ่นมาบแค เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด
518 นางสาวสุชาวดี พัฒนผลสุขุม นักเวชศาสตร์การส่ือความหมาย

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
519 นางสาวชนิภา บุญสุข นักจิตวิทยาคลินิก
520 นางฉัตรสุดา จุงสกุล นักสังคมสงเคราะห์
521 นางสาวศันสนีย์ ตรีสาร นักสังคมสงเคราะห์
522 นางสาวสุวภา สังข์ทอง นักสังคมสงเคราะห์
523 นางเกษราภรณ์ พงษ์เสาวคนธ์ โภชนากร
524 นางสาวบุศราลักษณ์ เกียรติไกรรัตน์ (เพ็ชรประเสริฐ)นักสังคมสงเคราะห์
525 นางสาวนิรมล จันทร์ไฝ นักจัดการงานท่ัวไป
526 นางสาวอรนภา ประดิษฐ์ด้วง นักวิชาการเงินและบัญชี
527 นางสาวกฤตติกา พลจินดา เจ้าพนักงานธุรการ
528 นางสาวทิพรัตน์ จันลา เจ้าพนักงานธุรการ
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529 นางสาวมยุรี เฟ่ืองฟุ้ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
530 นางนันทวรรณ พรรณกล่ิน นักวิชาการเงินและบัญชี
531 นางสาวสุจิรา ชาญณรงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี
532 นางอัญชลี วิริยะชาติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
533 นางราตรี บุญพิทักษ์ โภชนากร
534 นางสาวปัทมา ดวงมุสิก นักโภชนาการ
535 นายหัสดิน สติปัญญาเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
536 นางสาวกนกวรรณ โมสิกานนท์ นายแพทย์
537 นางสาวจิตรพรรณ โพธ์ิไพโรจน์ นักจิตวิทยาคลินิก
538 นายธนพงษ์ ขวัญคง นักจิตวิทยาคลินิก
539 นางสาวรัตนะวรรณ มอบนรินทร์ นักสังคมสงเคราะห์
540 นายสมัฏฐิกร ส าราญพันธ์ นักสังคมสงเคราะห์
541 นางประไพพิศ วงษ์สนิท นักจิตวิทยาคลินิก
542 นางสาวทัศนา วงศาโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์
543 นางกฤษดา ธนทรัพย์สมบัติ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
544 นายวีรพล อุณหรัศมี นายแพทย์
545 นายวรพงษ์ เธียรอุกฤษฏ์ นายแพทย์
546 นางวรมน เฉลิมเกียรติ ทันตแพทย์
547 นางสาวสุมาลี ผ่านพินิจ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
548 นางสาวพรทิพย์ ธีรรัตน์ไชยเลิศ เภสัชกร
549 นางสาวชมภูนุช สุคนธวารี เภสัชกร
550 นางสาววัชรี ศิรวจนะกุล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
551 นางสาววัลลี มงคลสกุลฤทธ์ิ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
552 นางสาวพิมผกา สันธิ เภสัชกร
553 นายสุวรรณ โชติมิตร นักรังสีการแพทย์
554 นางศศนันท์ ตรีพุฒ นักรังสีการแพทย์
555 นายปวรปรัชญ์ สิงหบุตร นักเทคนิคการแพทย์
556 นางสาวสุดารัตน์ คงส าราญ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
557 นางกรรณิการ์ ตั งมนัสตรง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
558 นางสาวเกศแก้ว โสภณวรกิจ นักกายภาพบ าบัด
559 นางสาวธิติมา ณรงค์ศักด์ิ นักกายภาพบ าบัด
560 นางสาวเสาวภารัตน์ ตัญจะโร นักกายภาพบ าบัด
561 นายองอาจ เชียงแขก นักกิจกรรมบ าบัด
562 นางสาวนฤมล พิณเมืองทอง นักกิจกรรมบ าบัด
563 นายจรัญ ผดุงนานนท์ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟ้ืนฟู
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564 นางอรษา ฉวาง พยาบาลวิชาชีพ
565 นางสาวสุธา ไลชาติกุล พยาบาลวิชาชีพ
566 นางอรพรรณ ประทุมนันท์ พยาบาลวิชาชีพ
567 นายยุทธชัย ค าสุ่มแสง พยาบาลวิชาชีพ
568 นางสาววรัญญา ธรรมบัญหาร พยาบาลวิชาชีพ
569 นายกิติกร พรมา พยาบาลวิชาชีพ
570 นางสาวมณฑา ป่ินวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ
571 นางสาวรติยา พรมมงคล พยาบาลวิชาชีพ
572 นางสาวศิริลดา เลิศวิบูลย์อนันต์ พยาบาลวิชาชีพ
573 นางสาววิดาวรรณ จ าปา พยาบาลวิชาชีพ
574 นางอุ่นจิตร คุณารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
575 นางสาวดารารัตน์ เกื อหนุน พยาบาลวิชาชีพ
576 นางพรรษมนต์ ศิริวิภาอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ
577 นางสาววิไลวรรณ จันทร์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
578 นางสาวอรวรรณ พวกไธสง พยาบาลวิชาชีพ
579 นางสาวชุติมา ทองอยู่ พยาบาลวิชาชีพ
580 นางสาวพิมพ์ชนก เทศเขียว พยาบาลวิชาชีพ
581 นางสาวอังคณา พ่ึงต าบล พยาบาลวิชาชีพ
582 นางสาววิมล จันทะรี พยาบาลวิชาชีพ
583 นางวรรณา รัตนภิรมย์ พยาบาลวิชาชีพ
584 นางสาวพัณณ์ภัสสร ภิรมย์พุด พยาบาลวิชาชีพ
585 นางสาวธนวรรณ พยูงผล พยาบาลวิชาชีพ
586 นางสาวโสรญา บัวสุข พยาบาลวิชาชีพ
587 นางวีนา วิทยเจียกขจร พยาบาลวิชาชีพ
588 นางสาวิตรี ทองกลม พยาบาลวิชาชีพ
589 นางสาวกาญจนารมณ์ พรหมจันทะ พยาบาลวิชาชีพ
590 นางสาวภิญญดา กิตตน์ธัญธร พยาบาลวิชาชีพ
591 นางสาวณัฐิดา สิถิระบุตร พยาบาลวิชาชีพ
592 นางยุพารัตน์ สุโพธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
593 นางสาวธีรนันท์ กองชนะ พยาบาลวิชาชีพ
594 นางสาววิชชุดา พูลทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ
595 นางสาวตวงทิพย์ จันฤาชัย พยาบาลวิชาชีพ
596 นางพีรดา เพ่ิมความสุข พยาบาลวิชาชีพ
597 นางพชรพร ผู้ปฏิเวธ พยาบาลวิชาชีพ
598 นางสาวนิรมล ปะนะสุนา พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
599 นางสาวธัญชนก จิงา พยาบาลวิชาชีพ
600 นางเพ็ญพักตร์ ดารากร ณ อยุธยา พยาบาลวิชาชีพ
601 นางสาวอัญชลี ศรีสุพรรณ พยาบาลวิชาชีพ
602 นางปัทมาภรณ์ เกตุแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
603 นางเพ็ญทยา หมวดศรี พยาบาลวิชาชีพ
604 นางสาวฐิติวรดา แคนดา พยาบาลวิชาชีพ
605 นางธันยพร สุขประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ
606 นางวันวิสาข์ วิริยะลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพ
607 นางพรเพ็ญ นิลกิจ พยาบาลวิชาชีพ
608 นางสาวกชพร รัตนสมพร พยาบาลวิชาชีพ
609 นางมาลี หนานเจียง พยาบาลวิชาชีพ
610 นางสาวนารีรัตน์ ทองยินดี พยาบาลวิชาชีพ
611 นางสาวจารุวรรณ มนัสสิลา พยาบาลวิชาชีพ
612 นายวัฒนเรกข์ ช่วยมาก พยาบาลวิชาชีพ
613 นางสาวปะการัง บุญโคตร พยาบาลวิชาชีพ
614 นางดุษฎี อุดมอิทธิพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
615 นางจรัญญา สงวนเผ่า พยาบาลวิชาชีพ
616 นางวิไลวรรณ สีนุ้ย พยาบาลวิชาชีพ
617 นางสาวนคเรศ หงษ์ยนต์ พยาบาลวิชาชีพ
618 นางสาวพิณทิพย์ สีนุ้ย พยาบาลวิชาชีพ
619 นางสาวปรีชญา ฤทธ์ิพันธ์ม่วง พยาบาลวิชาชีพ
620 นางสาวอรุณรัตน์ ค าสอนทา พยาบาลวิชาชีพ
621 นางปิยวรรณ กลางประพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
622 นางสาวจุฑามาศ เกษประทุม พยาบาลวิชาชีพ
623 นางสุจินต์ ศรีทอง พยาบาลวิชาชีพ
624 นางสาวน  าฝน ชูยะไข พยาบาลวิชาชีพ
625 นางสาวปุณยนุช คณากรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
626 นางสาวซูซานา แวนาแว พยาบาลวิชาชีพ
627 นางสาวจุรีรัตน์ ซ้ายห่ัน พยาบาลวิชาชีพ
628 นางสาวสุภาวดี บุญชู พยาบาลวิชาชีพ
629 นางสาวสาวิตรี สุริยะฉาย พยาบาลวิชาชีพ
630 นางสาวกานต์สิรี กันบัว พยาบาลวิชาชีพ
631 นางสาวกนกวรรณ บุญอริยะ พยาบาลวิชาชีพ
632 นางสาวรฐานุช ถ่ินสอน พยาบาลวิชาชีพ
633 นางสาวพิมพ์ชนา ศิริเหมอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
634 นางสาวมลณิลา อินทสุข พยาบาลวิชาชีพ
635 นางสาวนวลปรางค์ ชาวสวนกล้วย พยาบาลวิชาชีพ
636 นางสมฤดี ชุมแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
637 นายปิยดิถ์ิ เจริญสุข นายแพทย์
638 นางสาวเพ็ญพักตร์ สละชีพ พยาบาลวิชาชีพ
639 นางสาวโสรยา ศุภโรจนี พยาบาลวิชาชีพ
640 นางสาวพัชรินทร์ แดงสีอ่อน พยาบาลวิชาชีพ
641 นางสาวจันทกานต์ อยู่เย็น นายแพทย์
642 นางสาวพัชราวดี จันทะภา เจ้าพนักงานเวชสถิติ
643 นางสาวอาภาพร ไชยด า พยาบาลวิชาชีพ
644 นางสาวรัตติกร รัตนมงคล พยาบาลวิชาชีพ
645 นางสาวเวนิช บุราชรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
646 นางสาวพิมพ์รภัช(กมลรัตน์) อนันต์ศรี พยาบาลวิชาชีพ
647 นางสาวพิชญา ชาญนคร นายแพทย์
648 นางสาวทรัพย์สิดี เกิดประกอบ นายแพทย์
649 นางสาวชรันดา ขันวิชัย พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
650 นางอรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
651 นางสาวธัญญารัตน์ ควรสงวน พยาบาลวิชาชีพ
652 นายวิทยา ชมนาวัง พยาบาลวิชาชีพ
653 นางวรพรรณ ก าเหนิดสุข พยาบาลวิชาชีพ
654 นางสาวสุนิสสา พันธ์สงวนสุข พยาบาลวิชาชีพ
655 นางสาววรรณวิมล เดชก าแหง พยาบาลวิชาชีพ
656 นางสาวสุธัญญา ทุทน พยาบาลวิชาชีพ
657 นางสาวมาติกา เจริญพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ
658 นางสาวรุ่งลัดดา ไชยพลฤทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
659 นางสาววนิดา พูนสถาพร เภสัชกร
660 นายบ ารุง ปัตตานัง พยาบาลวิชาชีพ
661 นายเทอดพงศ์ บุญสร้าง พยาบาลวิชาชีพ
662 นางอรนันท์กุญช์ สุขประดิษฐ พยาบาลวิชาชีพ
663 นางกรพินธ์ุ ยิ มกลาง พยาบาลวิชาชีพ
664 นางน  าผึ ง บุตรหนัน พยาบาลวิชาชีพ
665 นางสาวฉิมมาลี ธรรมมา พยาบาลวิชาชีพ
666 นายดนัย ประดับศรี พยาบาลวิชาชีพ
667 นางสาวพิมพิมล สุทธิมูลนาม นักกิจกรรมบ าบัด



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
668 นางสาวศศิธร วงค์อินตา พยาบาลวิชาชีพ
669 นางสาวอ าพร พลเศษ พยาบาลวิชาชีพ
670 นางสาวสุกัญญา สุวิถี พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
671 นางสาวพรรณภัสสา โพธ์ิศรี พยาบาลวิชาชีพ
672 นายกลศ ศิริเอี ยวพิกูล นายแพทย์
673 นางสาวปวีณา แพพานิช นายแพทย์
674 นายธนัสถ์วัสส์ รัตนวรรณี นักจัดการงานท่ัวไป
675 นางสาวนิโลบล สุวรรณโชติ เจ้าพนักงานธุรการ
676 นางกมลชนก อินธิบาล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
677 นายพรเทพ แสงสุวรรณ นักจิตวิทยาคลินิก
678 นางสาววนัสภรณ์ อินทะโร เภสัชกร
679 นายปรีชา บุตรภักดี เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
680 นางสาวจุฑาทิพย์ สัพโส พยาบาลวิชาชีพ
681 นางณิราวรรณ กุลวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
682 นางวารุณี สุวรรณมาโจ พยาบาลวิชาชีพ
683 นายปิยะวุฒิ น้อยนนท์ พยาบาลวิชาชีพ
684 นางศุภลักษณ์ ก้อนค าดี พยาบาลวิชาชีพ
685 นางสาวเกษสุดา ภิญโญพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
686 นางสาวเสาวลักษณ์ บุตรชาติ พยาบาลวิชาชีพ
687 นางสาวสุดาพร สุทธิสาร พยาบาลวิชาชีพ
688 นางเพชรรัตน์ บุญปลอด (แสนส่อง) พยาบาลวิชาชีพ
689 นางสาวศศิภรณ์ แพงยา พยาบาลวิชาชีพ
690 นางสาวเอื องฟ้า สอนสิงห์ พยาบาลวิชาชีพ
691 นางประกาวัน บุญคืน พยาบาลวิชาชีพ
692 นางพิตรนรินทร์ ธนาเจริญชัย พยาบาลวิชาชีพ
693 นางสาวสุมิตรา คูยู พยาบาลวิชาชีพ
694 นางสาวมณีวรรณ ศุภวรรณวิบูล พยาบาลวิชาชีพ
695 นางสาวอัญชลี ตักโพธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
696 นายวรสันต์ แผ่นพรหม พยาบาลวิชาชีพ
697 นางสาวสุฑิตรา ราชส าเภา พยาบาลวิชาชีพ
698 นายเศกสรรค์ เกตุไทย เจ้าพนักงานเวชสถิติ
699 นางสาวมัทยาภรณ์ จันทศร พยาบาลวิชาชีพ
700 นางสาวอภัสฎา เหล่าทะนนท์ พยาบาลวิชาชีพ
701 นางสาวสุลักขณา แสนพันธ์ุ พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
702 นางดวงใจ พลงาม(ไชยพรมมา) พยาบาลวิชาชีพ
703 นางสาวจันทร์จิรา แผ่นพรหม พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
704 นางสาวณัฐต์ณิชา วุฒิพงษ์วรโชค นักจิตวิทยาคลินิก
705 นางวิลาวัลย์ กล่ าเพ็ชร์ นักจัดการงานท่ัวไป
706 นางวันทนีย์ คุ้มปรีดี เจ้าพนักงานธุรการ
707 นางสาวดารัตน์ อุดมสันติสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
708 นางสุนิสา มณีโรจน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
709 นางลักขณา เข็มเงิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
710 นางภัทรพรรณ ภู่ภักดี เจ้าพนักงานพัสดุ
711 นางสุดา ฉิมดี เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
712 นางสาวอาภาพัชร สีโณ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
713 นางอุมาพร บุญจันทร์ เภสัชกร
714 นายสมพงษ์ อุดแดง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
715 นางจินันทนา เนตรศิริ พยาบาลวิชาชีพ
716 นางธาริณี มาลัยมาตร์ พยาบาลวิชาชีพ
717 นายธวัชชัย สาจุ้ย พยาบาลวิชาชีพ
718 นายอุทัย ตรงเมธี พยาบาลวิชาชีพ
719 นางสาวสายใจ สายแวว พยาบาลวิชาชีพ
720 นางสาวสุรารักษ์ รัตนพลแสน เจ้าพนักงานเวชสถิติ

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
721 นางธัญรัศม์ อ าพรไชยภัสร์ พยาบาลวิชาชีพ
722 นางสาวสุภัค สุวรรณ์รุ่งโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ
723 นางสาวดรุณี พัฒนขจร นักจิตวิทยาคลินิก
724 นางสาวกิตติมาพร พืชเพี ยน นักสังคมสงเคราะห์
725 นางสาววลัยภรณ์ ธัญญะ นักจัดการงานท่ัวไป
726 นางพิกุล มุ่งกลาง เจ้าพนักงานธุรการ
727 นางสุรดา ภูมิปัญญา เจ้าพนักงานธุรการ
728 นางบุศยรินทร์ พิพัฒนเบญจกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
729 นางร าพึง ข าโคกสูง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
730 นายประสิทธ์ิ ภูมิค้า เจ้าพนักงานพัสดุ
731 นางสาวธนกฤตา สาลี เจ้าพนักงานเวชสถิติ
732 นางจิรัฐิติกาล ดวงสา นักโภชนาการ
733 นางสุรางค์ เรือนแป้น โภชนากร
734 นางวีนัส วัชระคุปต์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
735 นายทิวา บุดดี เจ้าพนักงานเวชสถิติ
736 นายรัฐพล ธูปอินทร์ นายแพทย์
737 นางสาววชิราพร ป่ินสุวรรณ ทันตแพทย์
738 นางอิศราวรรณ เทียนนิมิตด ารง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
739 นางพิไลพร ห่างกลาง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
740 นางภาวฏี พวงกระโทก เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
741 นางณัฐนิติ บุญเชิญ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
742 นางสาวภาวิณี พรมมิราช เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
743 นางสาวสุพัตรา รัชอินทร์ นักกิจกรรมบ าบัด
744 นางสาวสุทัตตา กัฬหะสุต นักกิจกรรมบ าบัด
745 นางจ าเนียร สุรวรางกูร พยาบาลวิชาชีพ
746 นางเตือนใจ กล้ามกระโทก พยาบาลวิชาชีพ
747 นางขนิษฐา ชุ่มสุข พยาบาลวิชาชีพ
748 นางสาวสุภาพร ภักดีด ารงเดช พยาบาลวิชาชีพ
749 นางอมรฤดี สุขเกษม พยาบาลวิชาชีพ
750 นางสาวมณีรัตน์ สุขประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ
751 นางพรรณี ค าโส พยาบาลวิชาชีพ
752 นางสาวปาลิกา หรุ่นเลิศ พยาบาลวิชาชีพ
753 นายเชาวนิช วัฒนกุล พยาบาลวิชาชีพ
754 นายวุฒิไกร คณาจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
755 นางอัญชลี ทรงจะโปะ พยาบาลวิชาชีพ
756 นายวรฉัตร ฐานวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ
757 นางสาวลลิตา บัวไข พยาบาลวิชาชีพ
758 นางสาวนิเยาวดี โชติกเสถียร พยาบาลวิชาชีพ
759 นายบุญเลิศ บุญทีฆ์ พยาบาลวิชาชีพ
760 นายศิริพงษ์ พงศ์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
761 นาวาตรีหญิงปริมประภา มากชุมแสง พยาบาลวิชาชีพ
762 นายศักด์ิสิทธ์ิ รอมไธสง พยาบาลวิชาชีพ
763 นางสาวปุณณารัตน์ ค ามี พยาบาลวิชาชีพ
764 นางปรารถนา กองแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
765 นางณิชนันทน์ เกิดมงคล พยาบาลวิชาชีพ
766 นางสาวพิลาสลักษณ์ ราศีวรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
767 นางสมบูรณ์ ดอกดวง พยาบาลวิชาชีพ
768 นางสาวมาลี ศิริปรุ พยาบาลวิชาชีพ
769 นางวาสนา จินากลึง พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
770 นางวิชญารัตน์ วรโชติรัตนวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
771 นางสาวปัทมา ลาภขุนทด พยาบาลวิชาชีพ
772 นางสาวอังศุมน พืชทองหลาง พยาบาลวิชาชีพ
773 นางสาวอภิสรา กานต์นนทกร พยาบาลวิชาชีพ
774 นายสันทัด ผลจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
775 นางฉันทนา รินลา พยาบาลเทคนิค
776 นางศศิธร รัตนประสบ พยาบาลเทคนิค
777 นางรัชดาภรณ์ หลังสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพ
778 นางพัชรินทร์ จงกลรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
779 นายอมฤตย์ ดาวเจริญ พยาบาลวิชาชีพ
780 นางสาวปรีดาพร อ าไพ พยาบาลวิชาชีพ
781 นางสาวสิรินันท์ หวังมุขกลาง พยาบาลวิชาชีพ
782 นางสุภาพร สีหมุ่ย พยาบาลวิชาชีพ
783 นายณรงค์ มะลิอ่อง พยาบาลวิชาชีพ
784 นางสาวอัจฉรา นาคมณี พยาบาลวิชาชีพ
785 นางอัญชลี เผือกจันทึก พยาบาลวิชาชีพ
786 นายสิริชัย เมี ยนมิตร พยาบาลวิชาชีพ
787 นางศิริมล วรทัต พยาบาลวิชาชีพ
788 นางมณีพรรณ ไกรวิศิษฏ์กุล เภสัชกร
789 นางบุษกร วรากรอมรเดช พยาบาลวิชาชีพ
790 นางสาวสกลสุภา ศรีขวา พยาบาลวิชาชีพ
791 นายเมษา สุพรรณรัง พยาบาลวิชาชีพ
792 นางสาวศศิมา ศรีสอาดกุล พยาบาลวิชาชีพ
793 นางธัญญพัฒน์ สระบุรี พยาบาลวิชาชีพ
794 นางอุษณีย์ จิตชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพ
795 นางสาวอิสรา อัครพรประภา นายแพทย์
796 นางสาวอรภา เข็มทอง นายแพทย์
797 นางภรทิตา พรหมพิทยายุทธ นายแพทย์

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
798 นางเพ็ญสุดา ไชยเมือง พยาบาลวิชาชีพ
799 นางสาวอัยญาณี วิจารณรงค์ พยาบาลวิชาชีพ
800 นายสงคราม อินทร์เพชร พยาบาลวิชาชีพ
801 นางสาววรีรัตน์ ซ้อนจันดี พยาบาลวิชาชีพ
802 นางวีรนุช แมคเอลโฮล์ พยาบาลวิชาชีพ
803 นางสาวชนาทิพย์ กองมณี พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
804 นางสาวแสงเงิน เฝ้าสันเทียะ นักจิตวิทยาคลินิก
805 นายภูวดล อ่อนน้อม นักสังคมสงเคราะห์
806 นางสาวประภารัตน์ ลาวัณย์ศิริ เภสัชกร
807 นางกัญญาภัทร ป่ินเจริญ พยาบาลวิชาชีพ
808 นางประชุมพร ป่ินค า พยาบาลวิชาชีพ
809 นางศิริพร แสนสิงห์ พยาบาลวิชาชีพ
810 นางสาวกาญจนา ศรีประสาร พยาบาลวิชาชีพ
811 นางอรรติมา นาจันทัด พยาบาลวิชาชีพ
812 นางสาวไพลิน แก้วลาย นายแพทย์
813 นางสาวนิกาณ์ พรมลารักษ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
814 นายชาญชัย ธรรมงาม พยาบาลวิชาชีพ
815 นางฉันทนา ภาคเจริญ พยาบาลวิชาชีพ
816 นางสาวกรรณิการ์ ช่ืนสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ
817 นางสาวณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์ พยาบาลวิชาชีพ
818 นางสาวปาณิสรา อินทร์กันทุม พยาบาลวิชาชีพ
819 นางสาวสมจินตนา สีนอยขาว พยาบาลวิชาชีพ
820 นางมนันญา ท้าวกลาง พยาบาลวิชาชีพ
821 นางสาวพุฒิชาดา จันทะคุณ พยาบาลวิชาชีพ
822 นางจรินทร์ยา เพชรน้อย พยาบาลวิชาชีพ
823 นางสาวนงค์รัก ตะพานบุญ พยาบาลวิชาชีพ
824 นางจันจิลา เสนารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
825 นายภานุพงษ์ แก้วคร พยาบาลวิชาชีพ
826 นางน  าค้าง ฟูฟอง พยาบาลวิชาชีพ
827 นางสาวอาจรีย์ นันทสุธา พยาบาลวิชาชีพ
828 นายลิขิตพงษ์ วรจินดา เจ้าพนักงานเวชสถิติ
829 นางญาณิศา จันทะวงค์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
830 นางสรานุช ค าภักดี นักจิตวิทยาคลินิก
831 นางสาวอัจฉริยา นคะจัด นักจิตวิทยาคลินิก
832 นางไพลิน ปรัชญคุปต์ นักสังคมสงเคราะห์
833 นางสาววรรณมณี รวมจิตร นักสังคมสงเคราะห์
834 นางพรชนก ทานา นักสังคมสงเคราะห์
835 นางสาวอัจฉรา มุ่งพานิช นักจิตวิทยาคลินิก
836 นางธลินี ถามุลแสน เจ้าพนักงานธุรการ
837 นางสาววนิดา ภูพันธะ เจ้าพนักงานธุรการ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
838 นางเวียงฉัตร บรรเรืองทอง นายช่างโยธา
839 นางสาวนุตชาดา ยศธสาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
840 นางสาววัลภา พานอ้น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
841 นางสาวชลธิดา ศรีละโคตร นักวิชาการเงินและบัญชี
842 นางสาวชลิดา โคชารี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
843 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์โสดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
844 นางปิยฉัตร วีระธรณิศวร์ เจ้าพนักงานพัสดุ
845 นายสมภาวรรณ์ ภาคภูมิ เจ้าพนักงานเวชสถิติ
846 นายรัตนกร ค าภักดี เจ้าพนักงานเวชสถิติ
847 นางกานดา ผาวงศ์ นักจิตวิทยาคลินิก
848 นางสาวฐานิตา โสภะสุนทร เจ้าพนักงานห้องสมุด
849 นางสาวอมรรัตน์ ศิริธนชัย ทันตแพทย์
850 นางสาวปัทมาพร สิงห์พรมสาร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
851 นายบุญเพ่ิม ยามี เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
852 นางสาวทิพย์วัลย์ มาเพชร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
853 นางสาวปัณฑิตา จักรโนวรรณ นักกิจกรรมบ าบัด
854 นายศักย์ศรณ์ แสนสุริวงษ์ เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด
855 นางบุปผา รุ่งเรือง พยาบาลวิชาชีพ
856 นางสาวเบญจมาศ จันทรโคตร พยาบาลวิชาชีพ
857 นางปรารถนา ค ามีสีนนท์ พยาบาลวิชาชีพ
858 นางสาวนวพร ตรีโอษฐ์ พยาบาลวิชาชีพ
859 นายนฤพล จันทร์เทียน พยาบาลวิชาชีพ
860 นางเตือนจิต ศรีพุทธา พยาบาลวิชาชีพ
861 นายเชษฐา บุตรรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
862 นางสาวรุ่งทิวา เพ่ิมสนาม พยาบาลวิชาชีพ
863 นางทัศนีย์ ศิริมุกดากุล พยาบาลวิชาชีพ
864 นางอัชรา ฦๅชา พยาบาลวิชาชีพ
865 นางศุภรัตน์ เวชสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
866 นางสาวสุภาพรรณ ทองดี พยาบาลวิชาชีพ
867 นางเพชรรัชต์ มหกิตต์ไพศาล พยาบาลวิชาชีพ
868 นางขนิษฐา ค าภาพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
869 นางภาวิณี สถาพรธีระ พยาบาลวิชาชีพ
870 นายพรดุสิต ค ามีสีนนท์ พยาบาลวิชาชีพ
871 นางพิมปภัสสร แสงบัณฑิต พยาบาลวิชาชีพ
872 นายกริชนรินทร์ นาคบุตร พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
873 นางวิภาดา คณะไชย พยาบาลวิชาชีพ
874 นายทิพากร เสนจันทร์ฒิชัย พยาบาลวิชาชีพ
875 นางสาวธิดา รัตนสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ
876 นายวิรัช สุดจันทร์ฮาม พยาบาลวิชาชีพ
877 นางประภาสิน มงคลศรี พยาบาลวิชาชีพ
878 นางเยาวภา ไตรพฤกษชาติ พยาบาลวิชาชีพ
879 นายวิญญู สิงห์นาง พยาบาลวิชาชีพ
880 นางสาวณัฎฐาภรณ์ เบ้าเรือง พยาบาลวิชาชีพ
881 นางสาววิชุดา ส่วนเสน่ห์ พยาบาลวิชาชีพ
882 นางสาวนุจรินทร์ บัวละคร พยาบาลวิชาชีพ
883 นางสาวอโณทัย บับภาวัน พยาบาลวิชาชีพ
884 นางสาววิไลลักษณ์ ชินโน พยาบาลวิชาชีพ
885 นางสาวสุจิตรา หลักค า พยาบาลวิชาชีพ
886 นายรุ่งโรจน์ จันโทริ พยาบาลเทคนิค
887 นายยอดเพชร วันน้อย พยาบาลวิชาชีพ
888 นางสาวปโยธรณ์ ส่ิวส าแดง พยาบาลวิชาชีพ
889 นายสุริยา ศิริสุข พยาบาลวิชาชีพ
890 นางทัศนีย์ วรรณทอง พยาบาลวิชาชีพ
891 นางสาวยุพิน สีกงพลี พยาบาลวิชาชีพ
892 นางธนันยาภรณ์ เจริญกิจตระกูล พยาบาลวิชาชีพ
893 นางสาวสุมาไลย์ ปะวโน พยาบาลวิชาชีพ
894 นางสุมาลี ทองครไทย พยาบาลวิชาชีพ
895 นางสุนละมัย ทาค าใจ พยาบาลวิชาชีพ
896 นางรัชชะฏา ธาระจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
897 นางสาวปารย์ธนัช รัตนวิศิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพ
898 นางสายฝน ค าพิลัง พยาบาลวิชาชีพ
899 นางวัชรีวัลย์ เสาร์แก้ว พยาบาลวิชาชีพ
900 นางเสาวณีย์ บัวพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ
901 นายสุรชัย เทียบกว้าง พยาบาลวิชาชีพ
902 นายวินัย ริมไธสง พยาบาลวิชาชีพ
903 นางสาวสิริรัตน์ ปิยะภัทรกุล พยาบาลวิชาชีพ
904 นายอาทิตย์ นาโพนทัน พยาบาลวิชาชีพ
905 นายวรวิทย์ ทองครไทย พยาบาลวิชาชีพ
906 นางอารีย์ ศรีโพธ์ิ ทันตแพทย์
907 นางสาวจีราพัฒณ์ เตียสุขสวัสด์ิ เภสัชกร



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
908 นางจารุนันท์ ค าชมภู พยาบาลวิชาชีพ
909 นายวรัชฌา คุณาดิศร นายแพทย์

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ
910 นางสาวเสาวรสธ์ ประดา นักจิตวิทยาคลินิก
911 นางสาวเยาวรินทร์ อ้วนเฝือ นักจิตวิทยาคลินิก
912 นายอดุลย์ ทองแก้ว นักจัดการงานท่ัวไป
913 นางพิมพา ฉัตรสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ
914 นายสุรเชษฐ์ เวียงบาล นายช่างเคร่ืองกล
915 นางเกื อกูล พรหมจรรย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
916 นางสุภาพร เพชรดี นักวิชาการเงินและบัญชี
917 นางสาวสุภาภรณ์ วรรณพงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
918 นางปิลันธนา สายทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
919 นายวิชัย โลนะจิตร เจ้าพนักงานเวชสถิติ
920 นางธิดารัตน์ ภูเม็ด โภชนากร
921 นางสาวชลชญา ประทุมชาติ นักโภชนาการ
922 นางวิไลวรรณ นักร า โภชนากร
923 นายทัศไนย วงศ์สุวรรณ นักจิตวิทยาคลินิก
924 นางกัลยา อันช่ืน นักสังคมสงเคราะห์
925 นางสาวลัลฌ์ลลิน ทวีพันธ์ เจ้าพนักงานห้องสมุด
926 นายประชุม ก าแมด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
927 นางชมภูนุช วีระวัธนชัย เภสัชกร
928 นายพิสิษฐ์ แถวจันทึก เภสัชกร
929 นางสาวดวงสุดา วัฒนาไชย เภสัชกร
930 นายพิชัยวุฒิ สุทธิพันธ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
931 นางสาวคนึงจิต ปากช านิ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
932 นางสง่า พิมสุตตะ นักเทคนิคการแพทย์
933 นางสุรางค์ ประเสริฐศรี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
934 นางอรอินทร์ ข าคม พยาบาลวิชาชีพ
935 นางสาวิตรี พละบุตร พยาบาลวิชาชีพ
936 นางสุภาภรณ์ ทองเบ็ญจมาศ พยาบาลวิชาชีพ
937 นางอัจฉริยาภรณ์ สุพิชญ์ พยาบาลวิชาชีพ
938 นางสาววิไลรัตน์ สะสมผลสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
939 นางสาววิไลพร วงษ์จ าปา นักสังคมสงเคราะห์
940 นางสาวกชกร กากแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
941 นายพยุงศักด์ิ ฝางแก้ว พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
942 นางสาวพลับพลึง หาสุข พยาบาลวิชาชีพ
943 นางเสาวภา บุญวิทย์ พยาบาลวิชาชีพ
944 นางไพรัตน์ ชมภูบุตร พยาบาลวิชาชีพ
945 นางสุทธยา แสงรุ่ง พยาบาลวิชาชีพ
946 นายองอาจ ธานี พยาบาลวิชาชีพ
947 นางวิภาดา พุ่มโพธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
948 นางสาวสุจิตรา นาเมือง พยาบาลวิชาชีพ
949 นางวีนัสริน ก้อนศิลา พยาบาลวิชาชีพ
950 นางเพ็ญศรี พิมพ์หล่อ พยาบาลวิชาชีพ
951 นางชนกพร สุรพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ
952 นางสาวสวิตตา คณาจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
953 นางสาวนริศรา บัวดก พยาบาลวิชาชีพ
954 นางสาวภรณ์ณภัส สุพรรณ พยาบาลวิชาชีพ
955 นางสาวเกษราภรณ์ เคนบุปผา พยาบาลวิชาชีพ
956 นางปริศนา ศรีบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
957 นางสาวชนันท์ธิพัฒน์ แสนเมือง พยาบาลวิชาชีพ
958 นางหทัยรัตน์ ดิษฐอ๊ัง พยาบาลวิชาชีพ
959 นางสาววิลาสินี ก าลังมาก พยาบาลวิชาชีพ
960 นางสาวณฐิกา แพงดี พยาบาลวิชาชีพ
961 นางดารนี ชัยอิทธิพร พยาบาลวิชาชีพ
962 นางนิภาพร ไชยรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
963 นางกาญจนา บุญมงคล พยาบาลวิชาชีพ
964 นางชญาดา กล่ินพิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ
965 นางไพศรี ข าคม พยาบาลวิชาชีพ
966 นางสาวทิพย์วรรณ สายเชื อ พยาบาลวิชาชีพ
967 นางไพรณา เสมอภาค พยาบาลวิชาชีพ
968 นางสาวจุฑาภรณ์ ศรศักดา พยาบาลวิชาชีพ
969 นางมารศรี โพธ์ิม่ัน พยาบาลวิชาชีพ
970 นางสาวปรีชญา เจริญศรี พยาบาลวิชาชีพ
971 นางสาวนิตยา เชื อโชติ พยาบาลวิชาชีพ
972 นางเทียนทอง บังศรี พยาบาลวิชาชีพ
973 นางสุกัญญา เห็มภูมิ พยาบาลวิชาชีพ
974 นางสาวชนัญญา ครองยุติ พยาบาลวิชาชีพ
975 นางกมลทิพย์ สงวนรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ
976 นางจามจุรี อุดรสาร พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
977 นางสาวฉวีวรรณ บุญถูก พยาบาลวิชาชีพ
978 นางสุภาวดี ค ากุณา พยาบาลวิชาชีพ
979 นางกนกวรรณ วงค์ขึง พยาบาลวิชาชีพ
980 นางสาวรสริน นามวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
981 นางกรณิการ์ แสงสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
982 นายอดุลย์ พุ่มโพธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
983 นางกาญจนา สารรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
984 นางสาวศิริจันทร์ สุขใจ พยาบาลวิชาชีพ
985 นางชมัยพร พรรณาภพ พยาบาลวิชาชีพ
986 นายเบญเย่ียม ลาภาอุตย์ พยาบาลวิชาชีพ
987 นายสุพรรณ การกล้า พยาบาลวิชาชีพ
988 นางทุลภา จันทร์ทรง พยาบาลวิชาชีพ
989 นางสาวปุณิกา กิตติกุลธนันท์ พยาบาลวิชาชีพ
990 นายวราห์ ข าคม พยาบาลวิชาชีพ
991 นางสมจิตร รอดค าวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
992 นางอรุณี รุ่งรัศมี พยาบาลวิชาชีพ
993 นางอรศรี แก้วอ่อน พยาบาลวิชาชีพ
994 นางศิริวัตร ถนอมใจ พยาบาลวิชาชีพ
995 นางอรพินต์ กมลรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
996 นางสุพัตรา สุขาวห พยาบาลวิชาชีพ
997 นางสาวจิราภรณ์ สีด า พยาบาลวิชาชีพ
998 นางปทุมวัน บัวโรย พยาบาลวิชาชีพ
999 นางสาวสุธิสา ดีเพชร พยาบาลวิชาชีพ

1000 นางเพ็ญนภา อนุการ พยาบาลวิชาชีพ
1001 นางสาวธีราภา ธานี พยาบาลวิชาชีพ
1002 นางสาวหทัยรัตน์ สายมาอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
1003 นางนันท์นิชา บุญวิจิตรัศม์ิ พยาบาลวิชาชีพ
1004 นางกนกวรรณ ประชุมราศี พยาบาลวิชาชีพ
1005 นางสาวทวี วีระศักด์ิ กรินเทอร์ พยาบาลวิชาชีพ
1006 นางพิศวาท ศรีสอน พยาบาลวิชาชีพ
1007 นายประมอญ พิมพ์หล่อ พยาบาลวิชาชีพ
1008 นางจีราภรณ์ ลาภาอุตย์ พยาบาลวิชาชีพ
1009 นางสุภาพร แก้วกุล พยาบาลวิชาชีพ
1010 นางมยุรี บุญหยาด พยาบาลวิชาชีพ
1011 นางปาลิดา พละศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
1012 นายจิตภัณฑ์ กมลรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
1013 นายต่อศักด์ิ ขันรักษา พยาบาลวิชาชีพ
1014 นางจิระภา วรรณทอง พยาบาลวิชาชีพ
1015 นางบุษบา นามกร พยาบาลเทคนิค
1016 นางสาวน้อมเนตร วิเศษสังข์ พยาบาลเทคนิค
1017 นางสมศรี บุญเมตตา พยาบาลวิชาชีพ
1018 นางศิรินภา ม่ันคง พยาบาลวิชาชีพ
1019 นายสุทธิพล รัตนศรี พยาบาลวิชาชีพ
1020 นางวรนุช ม่ิงบุญ พยาบาลวิชาชีพ
1021 นางอังคณา ชัยรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
1022 นางวาสนา ศรีเสมอ พยาบาลวิชาชีพ
1023 นางปิยวรรณ สารมาศ พยาบาลวิชาชีพ
1024 นางสาวกุณฑ์ชลี เพียรทอง พยาบาลวิชาชีพ
1025 นางสุกัลยา อรุณไพร พยาบาลวิชาชีพ
1026 นางชนาทิพย์ ด าพะธิก พยาบาลวิชาชีพ
1027 นางสกาวรัตน์ ศรีทะรัง พยาบาลวิชาชีพ
1028 นางพิรุณรัตน์ เพ็งจันทร์ เภสัชกร
1029 นางอภิรดี แสงงาม เภสัชกร
1030 นางสาวกมลรัตน์ โสมรักษ์ เภสัชกร

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
1031 นางเจนวรา พิสิฐศุภมิตร เภสัชกร
1032 นางอรพรรณ แอบไธสง พยาบาลวิชาชีพ
1033 นายเกริกชัย พิชัย นักกิจกรรมบ าบัด
1034 นายสมนึก อนันตวรวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์
1035 นางสาวดวงพร หน่อค า นักสังคมสงเคราะห์
1036 นางสาวนภสร จรูญศรีโชติก าจร นายแพทย์
1037 นางขวัญดาว สุดธนาพันธ์ เภสัชกร
1038 นางสาวเสาวรส แก้วหิรัญ นักจิตวิทยาคลินิก
1039 นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา นักจัดการงานท่ัวไป
1040 นางเอกรินทร์ ภู่มาลี นักจัดการงานท่ัวไป
1041 นางสาวรติรัตน์ สีโภค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1042 นางสาวพรพิริยา อภิพรจีรภัทร์ นักเวชศาสตร์การส่ือความหมาย
1043 นายรณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก
1044 นายฉัตรชัย แสงชูวงศ์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
1045 นางสาวปุญญิศา เอ่ียมอุดม นักวิชาการศึกษาพิเศษ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
1046 นางสายทิพย์ เป็นคุณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
1047 นางเกตกา ศิริปัญญา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
1048 นางสาวเสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์ นักจิตวิทยาคลินิก
1049 นางขวัญใจ สันติกุล นักวิชาการศึกษาพิเศษ
1050 นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว นักรังสีการแพทย์
1051 นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์ นักเทคนิคการแพทย์
1052 นางสาวจุฬนี ภิทนวรณ์ นักกิจกรรมบ าบัด
1053 นางงามพันธ์ุ ชิตมินทร์ นักกายภาพบ าบัด
1054 นางพรทิพย์ ธรรมวงค์ พยาบาลวิชาชีพ
1055 นางจุรา ยาประสิทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
1056 นางสาวเกศรินทร์ ใจใส พยาบาลวิชาชีพ
1057 นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ พยาบาลวิชาชีพ
1058 นางสุนทรี ศรีโกไสย พยาบาลวิชาชีพ
1059 นางกาญจน์ณภัทร ไทยธวัชรวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
1060 นางสาวอนงค์พร ต๊ะค า พยาบาลวิชาชีพ
1061 นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา พยาบาลวิชาชีพ
1062 นางศุภัคพิมล ปาแปง พยาบาลวิชาชีพ
1063 นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
1064 นางสาวสิรินาถ บุญทวี พยาบาลวิชาชีพ
1065 นางวิศาลินี เวฬุดิตถ์ พยาบาลวิชาชีพ
1066 นางอุษา จึงพัฒนาวดี ทันตแพทย์
1067 นางสินีนาถ เลี ยงสกุล พยาบาลวิชาชีพ
1068 นางสาวพึงพิศ ศรีสืบ นักกิจกรรมบ าบัด
1069 นางรชยา ปิงคลาศัย นายแพทย์

โรงพยาบาลสวนปรุง
1070 นางสาวสิรี อุดมผล นักจิตวิทยาคลินิก
1071 นางสาววิชชุดา ยะศินธ์ นักจิตวิทยาคลินิก
1072 นางสาววนิชา น้อยผล นักจิตวิทยาคลินิก
1073 นางสาวจงรักษ์ อินต๊ะใหล นักสังคมสงเคราะห์
1074 นางสาวภิญญดา ทันวัน นักสังคมสงเคราะห์
1075 นางสาวปิดาพร อยู่เย็น นักสังคมสงเคราะห์
1076 นายณัฏฐศรัณย์ุ กิติศรี พยาบาลวิชาชีพ
1077 นายนิกร เปล่ียววิญญา นักจัดการงานท่ัวไป
1078 นางสาวดลฐสรณ์ พีรวิเศษวงษ์ นักจัดการงานท่ัวไป
1079 นางอุบลวรรณ พิศไทย เจ้าพนักงานธุรการ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
1080 นางสาวปุญญิศา ค าแสนใส เจ้าพนักงานพัสดุ
1081 นางแสงจันทร์ บุญศรี เจ้าพนักงานธุรการ
1082 นางสาวจันทร์จิรา ความหม่ัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1083 นางสาวน่ิมนวล รอดเรือน นักวิชาการเงินและบัญชี
1084 นางศิริพร พรหมแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี
1085 นางสาวกรรณิกา ศรีรัตนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1086 นางแสงหล้า ค าเมืองใจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1087 นางสาวชลดา ชูจิตร นักทรัพยากรบุคคล
1088 นางสมปรารถนา สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานพัสดุ
1089 นางสาวกัญจพร จอมค า เจ้าพนักงานเวชสถิติ
1090 นางจ ารูญศรี หน่อค า เจ้าพนักงานเวชสถิติ
1091 นางสาวเบญจมาศ หล้าซุย เจ้าพนักงานเวชสถิติ
1092 นายณัฐภัทร ม่วงงาม นักโภชนาการ
1093 นางสาวสุพรรณิกา ไชยวรรณ์ โภชนากร
1094 นางวรรณสิริ ปัญโญ นักจิตวิทยาคลินิก
1095 นายสยาม สุคันธมาลา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
1096 นางสาวลดา ค าทอง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
1097 นางทัศนีย์ ศรีบุญเรือง เจ้าพนักงานห้องสมุด
1098 นางสาวจรรยพร เจียมเจริญกุล นายแพทย์
1099 นายการันตร์ วงศ์ปราการสันติ นายแพทย์
1100 นายจักริน ปิงคลาศัย นายแพทย์
1101 นางอุไรภรณ์ กล้าท า ทันตแพทย์
1102 นางสาวเปาวลี ศรีสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
1103 นางสาวปารย์ นราภัทรลัทธเดช เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
1104 นายอ าพรชัย โฉมงาม เภสัชกร
1105 นางสาวฐิตารีย์ พงษ์ด้วง เภสัชกร
1106 นางสาวนิตยา กรัญญา เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
1107 นางปาณิศา จรัสโภคธ ารง นักเทคนิคการแพทย์
1108 นางสาวสุวรรณา อินตะนัย นักรังสีการแพทย์
1109 นางสาวอรอุมา ภูโสภา นักกิจกรรมบ าบัด
1110 นางจันทร์ฉาย ศรีค ามา เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด
1111 นางพิมพา สุทาชัย เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด
1112 นางสาวราณี พรมานะจิรังกุล พยาบาลวิชาชีพ
1113 นางเกตุสุดา ชินวัตร พยาบาลวิชาชีพ
1114 นางทิพศมัย ทายะรังษี พยาบาลวิชาชีพ
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1115 นางดวงเดือน นรสิงห์ พยาบาลวิชาชีพ
1116 นางวราวรรณ ยศธรรมเสนี พยาบาลวิชาชีพ
1117 นางสาวหทัยชนก หิรัญลลิต พยาบาลวิชาชีพ
1118 นางแววดาว วงศ์สุรประกิต พยาบาลวิชาชีพ
1119 นางสาวนิภาพรรณ์ นันตา พยาบาลวิชาชีพ
1120 นางสุณีย์ พิมสาร พยาบาลวิชาชีพ
1121 นางสาวกมลวรรณ ปวนใจเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ
1122 นางปุณยาภา ค าบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพ
1123 นางสาววิภาดา ดอกจันทร์แย้ม พยาบาลวิชาชีพ
1124 นางจินตนา โพธิรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
1125 นายสันติ พรมนิมิตร พยาบาลวิชาชีพ
1126 นางสาวรัตนรัตน์ พลกล้า พยาบาลวิชาชีพ
1127 นางวงเดือน สุนันตา พยาบาลวิชาชีพ
1128 นางอารียา ธิสา พยาบาลวิชาชีพ
1129 นางเครือวัลย์ แห่งชาติ พยาบาลวิชาชีพ
1130 นางชญานิน นันทวัน ณ อยุธยา พยาบาลวิชาชีพ
1131 นางสาวอจลญา สมานวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
1132 นางจิรวัฒน์ เตริยาภิรมย์ พยาบาลวิชาชีพ
1133 นางพิมพาภรณ์ แก้วมา พยาบาลวิชาชีพ
1134 นางสาวพุทธชาด ศรีสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
1135 นางสาวจุฬารัตน์ ค าคาน พยาบาลวิชาชีพ
1136 นางสาววนิดา สุทธศรี พยาบาลวิชาชีพ
1137 นางสาวรัชดา อังธนานุกุล พยาบาลวิชาชีพ
1138 นางสาวพรทิพา บุญหม่ืน พยาบาลวิชาชีพ
1139 นางโสภาวรรณ สายบุญผ่อง พยาบาลวิชาชีพ
1140 นางวราภรณ์ ไชยเพียร พยาบาลวิชาชีพ
1141 นางชลิตสุดา พรหมทวี พยาบาลวิชาชีพ
1142 นางสาววรรษชล บัวแดง พยาบาลวิชาชีพ
1143 นางสาวพัชรี แก้วค ามูล พยาบาลวิชาชีพ
1144 นางดวงเดือน ไชยน้อย พยาบาลวิชาชีพ
1145 นางสาวมธุริน ค าวงศ์ปิน พยาบาลวิชาชีพ
1146 นางบุศยา วิทยาอารีย์กุล พยาบาลวิชาชีพ
1147 นางจิรภัทร ประเสริฐศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
1148 นางสาวเพ็ญพักตร์ วรรณธนกานต์ พยาบาลวิชาชีพ
1149 นางดวงเดือน อุเต็น พยาบาลวิชาชีพ
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1150 นางนรีพรรณ มูลสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
1151 นางพรรณี จันทร์อินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
1152 นางเลิศนภา พลเพชร พยาบาลวิชาชีพ
1153 นางสาวใสยา ตะกูลมูล พยาบาลวิชาชีพ
1154 นางสาวกาญจนา ปิงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
1155 นางสาวจงรักษ์ ฐานวรกูล พยาบาลวิชาชีพ
1156 นางสาวกรุณา โตสงวน พยาบาลวิชาชีพ
1157 นางสาวณัฐิญา กาใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ
1158 นางสาวนภาพร วรนันสิทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
1159 นายปรีชา ยศธรรมเสนี พยาบาลวิชาชีพ
1160 นายมังกร ธิสา พยาบาลวิชาชีพ
1161 นางสาวปวรินทร์ คสิเม พยาบาลวิชาชีพ
1162 นายภานุวัฒน์ สอาดอาวุธ พยาบาลวิชาชีพ
1163 นางสาวณัชชา เบี ยแก้วกระจ่าง พยาบาลวิชาชีพ
1164 นางสาวเมตตา มะโนศรี พยาบาลวิชาชีพ
1165 นายณรงค์ ดวงแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
1166 นายก้องเกียรติ อุเต็น พยาบาลวิชาชีพ
1167 นางสาวณัฏฐวิตรา ฤกษ์รัตนประทีป พยาบาลวิชาชีพ
1168 นายบดินทร์เดช แก้วสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
1169 นางวิไล ทิพย์นันท์ พยาบาลวิชาชีพ
1170 นายวุฒิกร จันทรังษี พยาบาลวิชาชีพ
1171 นางสาวอาภาภัทร สุขจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
1172 นางณัฏฐมนต์ ธุระงาน พยาบาลวิชาชีพ
1173 นายปริวัตร ไชยน้อย พยาบาลวิชาชีพ
1174 นางราตรี เครือวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
1175 นางสาวรสสุคนธ์ ธนะแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
1176 นางสาวสกาวรัตน์ เทพประสงค์ พยาบาลวิชาชีพ
1177 นางสาวปพิชญา คณารีย์ พยาบาลวิชาชีพ
1178 นางชลีพร สมใจ พยาบาลวิชาชีพ
1179 นางรัตนาพร คุขุนทด พยาบาลวิชาชีพ
1180 นางสาวชมัยพร จันทร์ศิริ พยาบาลวิชาชีพ
1181 นางพิมพ์ใจ เจนกิจจาไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ
1182 นางวรันธร แก้วช านาญ พยาบาลเทคนิค
1183 นางสาวชนนิกานต์ อุตตเสน พยาบาลวิชาชีพ
1184 นายกิตติคม ปันเป็ง พยาบาลเทคนิค
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1185 นางสาวนิรัชพร เท่ียงใชย พยาบาลวิชาชีพ
1186 นางสาวธนพร รุ่งเรืองธนะกิจ พยาบาลวิชาชีพ
1187 นางขวัญใจ ไชยสุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
1188 นางสาวพัชรวลี ปันศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
1189 นางสาวภัทรพร จิตนาน พยาบาลวิชาชีพ
1190 นางสาวมนัสนันท์ วงศ์รัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
1191 นางปภาดา โฆษคุณวุฒิ พยาบาลวิชาชีพ
1192 นางสังวาลย์ บุญขันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
1193 นางสาวกมลพัชร อินป๋ัน พยาบาลวิชาชีพ
1194 นายมงคล ศตคุณากร พยาบาลวิชาชีพ
1195 นางสาววนิดา มูลกันทา พยาบาลวิชาชีพ
1196 นางลีลาวดี สุขสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
1197 นางสาวชไมพร วงษ์พรม พยาบาลวิชาชีพ
1198 นางสาวมนันญา อินทรจักร พยาบาลวิชาชีพ
1199 นางสาวมนทกานต์ิ อุเต็น พยาบาลวิชาชีพ
1200 นางสาวภัทรสุดา สิงห์เห พยาบาลวิชาชีพ
1201 นายประสิทธ์ิ ใจงาม พยาบาลวิชาชีพ
1202 นางสาวสิริรัญญา พาบุดดา พยาบาลวิชาชีพ
1203 นางสาวรชยา ปัญญารัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
1204 นางสุพรรณี ถาติด พยาบาลวิชาชีพ
1205 นางสาวนฐภัทร พิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
1206 นางสาวธนัชพร บุญมาเชย พยาบาลวิชาชีพ
1207 นางสาวรวินันท์ ใจเงิน พยาบาลวิชาชีพ
1208 นายภาณุวัฒน์ สมใจ เภสัชกร
1209 นางสาวสุพรรณิการ์ กิจสวัสด์ิไพบูลย์ เภสัชกร
1210 นางเอื อมเดือน ธีรวุฒิกุลรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
1211 นางสาวกาญจนา ธะสุข พยาบาลวิชาชีพ
1212 นางสาวจุฬาพร ปินตาหล้า พยาบาลวิชาชีพ
1213 นางสาวสินีนาถ ขุนวิชิต พยาบาลวิชาชีพ
1214 นางสาวภัทราพันธ์ุ ดอกจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
1215 พันโทหญิงน าสุข คงคาลัย ทันตแพทย์

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
1216 นางสาวบุบผาทิพย์ ค าแสน นักจิตวิทยาคลินิก
1217 นางอุไรวรรณ เกิดสังข์ นักสังคมสงเคราะห์
1218 นางสาวพัชราภา สุนทรศิริทรัพย์ นักจิตวิทยาคลินิก
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1219 นางสิร์ปพัศ ถนิมพาสน์ นักสังคมสงเคราะห์
1220 นางขนิษฐา ด่านธีรวนิชย์ นักสังคมสงเคราะห์
1221 นางประพิมพรรณ สังข์คร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1222 นางเบญจมาศ ประดิษฐพร เจ้าพนักงานพัสดุ
1223 นางสาววันดี ฤทธิเพชร นักวิชาการสถิติ
1224 นางวันดี กุลพงษ์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ
1225 นางอนุสรา ลูกรักษ์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ
1226 นางสาวอังสนา สุวรรณรัฐภูมิ นักโภชนาการ
1227 นางณัชชา อินทร์เชื อ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
1228 นางสาวอรพิน อินช่ืน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
1229 นางสาววริพัสย์ ลิมปนาภา เภสัชกร
1230 นางสาวดวงพร ยกเกิด เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
1231 นายพลากร สุวรรณละเอียด เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
1232 นายศักรินทร์ ไพมณี เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
1233 นางมนัสนันท์ เวสนุสิทธ์ิ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
1234 นางเสาวลักษณ์ ภิญญาคง เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด
1235 นางโสภา มุสิโก พยาบาลวิชาชีพ
1236 นางวรรธยา พัวพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
1237 นางสาวประไพ ทยายุทธ พยาบาลวิชาชีพ
1238 นางนพรัตน์ ไชยช านิ พยาบาลวิชาชีพ
1239 นางสาวจุฑารัตน์ แก้วเนียม พยาบาลวิชาชีพ
1240 นางกาญจนา รุ่งแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
1241 นางนิตยา ศรีภิรมย์มิตร พยาบาลวิชาชีพ
1242 นางสาวฉวีวรรณ แสงสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
1243 นางวิยะดา เวชกุล ใจคง พยาบาลวิชาชีพ
1244 นางดุษฏี ปัทมสูต พยาบาลวิชาชีพ
1245 นางรัตนา หะสะเล็ม พยาบาลวิชาชีพ
1246 นางสาวจิรพร นวลศรี พยาบาลวิชาชีพ
1247 นางกัลยาณี เพ็ชร์สุข พยาบาลวิชาชีพ
1248 นายสุพล แซ่ด่าน พยาบาลวิชาชีพ
1249 นางรักษิณา กลับรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
1250 นายกฤษฎา ชาติประยูร พยาบาลวิชาชีพ
1251 นางสาวเสาวลักษณ์ วงค์พิพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
1252 นางสาวอรพรรณ ล่ิมพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
1253 นางศุภรี เสตกุล พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
1254 นางจันทนา เทศวัฒนา พยาบาลวิชาชีพ
1255 นางนิฤมล เผือกคง พยาบาลวิชาชีพ
1256 นางปรีดา เอกวานิช พยาบาลวิชาชีพ
1257 นางพรรณี แสงหิรัญ พยาบาลวิชาชีพ
1258 นางบรรเจิด ทิพย์นุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
1259 นางวจิรา นาคบรุง พยาบาลวิชาชีพ
1260 นางสาวสุภาวดี ตุ้มสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
1261 นายธเนศ โศภิษฐพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
1262 นางสายใจ ก้าวอนันตกุล พยาบาลวิชาชีพ
1263 นางสมเกียรติ วิทิพย์รอด พยาบาลวิชาชีพ
1264 นางสาวพัชราภา วาสุ พยาบาลวิชาชีพ
1265 นางปราณี เทพเล่ือน พยาบาลวิชาชีพ
1266 นางบุปผา มูสิกะ พยาบาลวิชาชีพ
1267 นางสาวตันติมา ด้วงโยธา พยาบาลวิชาชีพ
1268 นางถนอมศรี ศรีคิรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
1269 นางผ่องพิศ อินทวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ
1270 นางรัชดา ยิ มซ้าย พยาบาลวิชาชีพ
1271 นางสมสุข สมมะลวน พยาบาลวิชาชีพ
1272 นางสาวอาภรณ์ สุวรรณเจษฏาเลิศ พยาบาลวิชาชีพ
1273 นางศรีเวียง ศรีเทพ พยาบาลวิชาชีพ
1274 นางวันณา บุญทอง พยาบาลวิชาชีพ
1275 นางสุกัญญา บุญน า พยาบาลวิชาชีพ
1276 นางจิตติมา นาวาทอง พยาบาลวิชาชีพ
1277 นางชนิษฐา สมคิด พยาบาลวิชาชีพ
1278 นางนาตยา นาคกุล พยาบาลวิชาชีพ
1279 นางสาวกันยารัตน์ แซ่ตั ง พยาบาลวิชาชีพ
1280 นางอรสา เรืองสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
1281 นางสุภาพ เตชวิทูรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
1282 นางชุติมา สุขห่อ พยาบาลวิชาชีพ
1283 นางอรวรรณ พุทธประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ
1284 นางศิริภักด์ิ พูลสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
1285 นางลิสา บัวชุม พยาบาลวิชาชีพ
1286 นางราตรี ธนอารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
1287 นางสาวธัญธิตา ไชยชนะ พยาบาลวิชาชีพ
1288 นางสาวรัตนา วสุนธรา พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
1289 นายอ านวย ปานเพชร พยาบาลวิชาชีพ
1290 นางบุปผา รุ่งเรือง พยาบาลวิชาชีพ
1291 ว่าท่ีร้อยตรีธีระเดช ศรีเทพ พยาบาลวิชาชีพ
1292 นางธิววิไล ชวรางกูร พยาบาลวิชาชีพ
1293 นายรักสันต์ิ รักสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
1294 นางสุธิภา เครือสนิท พยาบาลวิชาชีพ
1295 นางสุพัตรา บัวทอง พยาบาลวิชาชีพ
1296 นางวัชรา สนแดง พยาบาลวิชาชีพ
1297 นางสาวรุ่งทิพย์ ม่ังค่ัง พยาบาลวิชาชีพ
1298 นางสาวพัชนี หล่ิวคง พยาบาลวิชาชีพ
1299 นายถิระ บุญช่ืน พยาบาลวิชาชีพ
1300 นางสมพร นิลสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
1301 นายสมชาย กลับรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ
1302 นางโชติรส ทองนพคุณ พยาบาลวิชาชีพ
1303 นางอุไร ศรีทอง พยาบาลวิชาชีพ
1304 นางพิมลศรี จินา พยาบาลวิชาชีพ
1305 นางปาริชาต ศาสนัส พยาบาลวิชาชีพ
1306 นางสาววรทัย ศรีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
1307 นายธรรมยุทธ พุ่มพุทธ พยาบาลวิชาชีพ
1308 นางสาวธัญญพัทร์ ลักษณยนต์ นักจิตวิทยาคลินิก
1309 นางจิตรลดา ทองดี พยาบาลวิชาชีพ
1310 นางพรพิมล ภูมิไชยา พยาบาลวิชาชีพ
1311 นายสุนทร ทองชล พยาบาลวิชาชีพ
1312 ว่าท่ีร้อยโทวิษณุ คร่ึงธิ นักกิจกรรมบ าบัด
1313 นางสาวนันทา ลีแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
1314 นางยุพาวัลย์ มีถาวร พยาบาลวิชาชีพ
1315 นางสาวมัลลิกา โกมาสังข์ พยาบาลวิชาชีพ
1316 นางวัลลาภ เทียบทัน พยาบาลวิชาชีพ
1317 นางรัตนา จันทร์เจริญ พยาบาลวิชาชีพ
1318 นางกาญจนา ภูริปัญญานนท์ พยาบาลเทคนิค
1319 นางจินดา สุวรรณมณี พยาบาลวิชาชีพ
1320 นางสาวบัณฑิตา คงชาตรี พยาบาลวิชาชีพ
1321 นางกณัทชา วีรดิษฐกิจ พยาบาลวิชาชีพ
1322 นางสาวสุวลี สุทธิกลัด พยาบาลวิชาชีพ
1323 นางสาวจตุพร เกิดใบ พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
1324 นายสงวนศักด์ิ ส าเภา พยาบาลวิชาชีพ
1325 นางจอมใจ พรหมจรรย์ พยาบาลวิชาชีพ
1326 นางสาวเบญญาภา ธนาพล พยาบาลวิชาชีพ
1327 นางอัจฉรา รักษ์วงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
1328 นายธนภูมิ ให้หวล พยาบาลวิชาชีพ
1329 นางสาวจิรารัตน์ นวนไหม นักสังคมสงเคราะห์
1330 นางสาววิไลพร ปานเจริญ พยาบาลวิชาชีพ
1331 นางสาวพิมพ์ไพลิน เบญจกุล เภสัชกร
1332 นางสาวศัลยา แก้วเกิด เภสัชกร
1333 นางสาวยุวธิดา รงรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
1334 นางนิภาพร สุชีวพลานนท์ พยาบาลวิชาชีพ
1335 นางสาวจุฑารัตน์ พิลา พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
1336 นายทนงศ์ ด้วงปาน พยาบาลวิชาชีพ
1337 นางสาวจันทร์จิรา ธวัชสุวรรณ นักจัดการงานท่ัวไป
1338 นางรัตนาพร สุวรรณวงค์ นักจัดการงานท่ัวไป
1339 นางจงจิต ผิวพรรณ เจ้าพนักงานธุรการ
1340 นางวิไล แคล้วอ้อม เจ้าพนักงานธุรการ
1341 นางสาวเมลดา ควรสมาคม นักกิจกรรมบ าบัด
1342 นางสาวสายฝน นิลด า นักวิชาการเงินและบัญชี
1343 นางสาวจินดาวรรณ โภชนุกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1344 นางสาวกัญจนา จันทร์ฉาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1345 นางสาวกฤตยา บางเหลือ เจ้าพนักงานเวชสถิติ
1346 นางสุภาพร อินทร์สุวรรณโณ โภชนากร
1347 นายวีระศักด์ิ บุญไทย เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
1348 นางรัศมี แย้มกลาง บรรณารักษ์
1349 นางสาวสมฤทัย บุญช่วย เภสัชกร
1350 นายวิชัย ลิขสิทธ์ิด ารงกุล เภสัชกร
1351 นางสาววันดี นันท์วิฑิตพงศ์ เภสัชกร
1352 นางศิริรินทร์ ทันตสุวรรณ เภสัชกร
1353 นายวินัย ละไม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
1354 นางสาวปิยธิดา สงกาที เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
1355 นางสาวนิยม ชูทะวงศ์ เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด
1356 นางสายพิณ ทองสม เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด
1357 นายศักด์ิสิทธ์ิ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
1358 นางนิภา โขมพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ
1359 นายสราวุธ มูสิกพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
1360 นายฉัตรชัย เพ็งเขียว พยาบาลวิชาชีพ
1361 นางช้องมาศ ประชาตรี พยาบาลวิชาชีพ
1362 นายโกวิท สุวรรณโณ พยาบาลวิชาชีพ
1363 นายเริงฤทธ์ิ ประชาตรี พยาบาลวิชาชีพ
1364 นางพีระทรัพย์ เพ็ชรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
1365 นายมูหะมัดไพซอล เจะแต พยาบาลวิชาชีพ
1366 นายบรรณวิชญ์ เพชรสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
1367 นางสาวพจนารถ ยุทธกาศ พยาบาลวิชาชีพ
1368 นางสาววนิดา อาแว พยาบาลวิชาชีพ
1369 นางสาวโสภา ทัศมาลี พยาบาลวิชาชีพ
1370 นายอนุชา พุทธิมา พยาบาลวิชาชีพ
1371 นางชุมพร บุญเซ่ง พยาบาลวิชาชีพ
1372 นางนิบัดดรียะ จิงา พยาบาลวิชาชีพ
1373 นางสาวกัญญาวีญ์ แก้วมาก พยาบาลวิชาชีพ
1374 นางสาวชฎีนาฏ ใหม่วัด เภสัชกร
1375 นางพัทธนันท์ อินสะโร พยาบาลวิชาชีพ
1376 นางสาวอัสราวรรณ ปาลาวัล พยาบาลวิชาชีพ
1377 นางสาวกานดา สุขหอม พยาบาลวิชาชีพ
1378 นางสาวปัทมาวรรณ ขันหาญศึก พยาบาลวิชาชีพ
1379 นางสาวอารมณ์ ปริศวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
1380 นางวรรณโณ ตัณตรีบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
1381 นางสาวฝนทิพย์ กลั งเนียม พยาบาลวิชาชีพ
1382 นางจรูญรัตน์ สัตยมาศ พยาบาลวิชาชีพ
1383 นางสาวรดาฝัน สุวรรณกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพ
1384 นางสาวยุวดี ทองหนูนุ้ย พยาบาลวิชาชีพ
1385 นางสาวปรินดา สุวรรณบุบผา พยาบาลวิชาชีพ
1386 นางสาวชัดเจน จันทรพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ
1387 นางสาวกนกวรรณ บุญเสริม พยาบาลวิชาชีพ
1388 นางภัชรินทร์ เฉลิมบุญ พยาบาลวิชาชีพ
1389 นางพัชรี ทับทวี พยาบาลวิชาชีพ
1390 นางศศิธร เก็มเส็น พยาบาลวิชาชีพ
1391 นางสาวจิตรา จุ้นเส้ง พยาบาลวิชาชีพ
1392 นางประคอง ปานเกลี ยง พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
1393 นายวานิช จีนฉาย พยาบาลวิชาชีพ
1394 นางกาญจน์ดี แสงสงวน พยาบาลวิชาชีพ
1395 นางสาวภัทรวดี คงกิจ พยาบาลวิชาชีพ
1396 นางสาวกาญจนา วรเวช พยาบาลวิชาชีพ
1397 นางอรนุช หลันหน๊ะ พยาบาลวิชาชีพ
1398 นายมานพ ชูเชื อ พยาบาลวิชาชีพ
1399 นางกันต์หทัย(โสภา) ช าริห์ พยาบาลวิชาชีพ
1400 นางอนงค์ สอนกชกร พยาบาลวิชาชีพ
1401 นางจรัสศรี แสงสุริยงค์ พยาบาลวิชาชีพ
1402 นางอรุณลักษณ์ อุทกะพันธ์ พยาบาลเทคนิค
1403 นางสาวประกอบ ชาตะรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
1404 นางจุฑาทิพย์ พลสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ
1405 นางนิฏย์ฐา ยอดแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
1406 นางสาวนฤมล ทองเปีย พยาบาลวิชาชีพ
1407 นางขวัญจิต มากศรี พยาบาลวิชาชีพ
1408 นายธนพล แสนสุข พยาบาลวิชาชีพ
1409 นางสาวอรรถยา จันทร์ห่อ พยาบาลวิชาชีพ
1410 นางสาวประไพ มณี พยาบาลเทคนิค
1411 นางสาวสุกัญญา เอื อนกระโทก พยาบาลวิชาชีพ
1412 นางนฤมล ปาโต พยาบาลวิชาชีพ
1413 นางสาวจารุวรรณ เกื อทาน พยาบาลวิชาชีพ
1414 นางโสพิศ ราชผล พยาบาลวิชาชีพ
1415 นางสาวสุพาภรณ์ พนาลี พยาบาลวิชาชีพ
1416 นางสาวนันทพร ศรีน่ิม พยาบาลวิชาชีพ
1417 นางวิไลพร บุตรหงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
1418 นางสุดา ยุทธโท พยาบาลวิชาชีพ
1419 นางสาวสุกัญญา มูณี พยาบาลวิชาชีพ
1420 นางสาวศุภรัตน์ รัตน์แก้ว พยาบาลวิชาชีพ
1421 นางเมตตา เลิศเกียรติรัชตะ พยาบาลวิชาชีพ
1422 นายเกียรติวิชญ์ จารุพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
1423 นางสาวจุฑาพร ด าเกลี ยง พยาบาลวิชาชีพ
1424 นางสาวฮัมดียะห์ ขะเร็มดีเยาะ พยาบาลวิชาชีพ
1425 นางสาวระเบียบ สงวนเขียว พยาบาลวิชาชีพ
1426 นางนิลนรา ชโนวรรณะ ทันตแพทย์
1427 นางสาวจุฑา ปาตังคะโร พยาบาลวิชาชีพ



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
1428 นายจรัญ แก้วศรี พยาบาลวิชาชีพ
1429 นางบุปผา เพ็ชร์ชระ พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
1430 นางอรสา มณีกลัด นักจิตวิทยาคลินิก
1431 นางสาวพัชรี วัฒนาเมธี พยาบาลวิชาชีพ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1432 นายสุปัน สายสินธ์ุ นักจัดการงานท่ัวไป
1433 นางศศิวิมล วัลย์เครือ พยาบาลวิชาชีพ
1434 นางสาววารุณี รัตนเหล่ียม พยาบาลวิชาชีพ
1435 นางสาวเกวรินทร์ มืดแคน พยาบาลวิชาชีพ
1436 นางปาณิสรา เรือง นักวิชาการศึกษาพิเศษ
1437 นางสายฝน โรจน์พานิช พยาบาลวิชาชีพ
1438 นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม นายแพทย์
1439 นางสาวชนัฐดา ภูวิชัย นักจิตวิทยาคลินิก
1440 นางสุดารัตน์ ยอดประทุม พยาบาลวิชาชีพ
1441 นางภัทราวดี ดอนนอก พยาบาลวิชาชีพ
1442 นางสาวเพชรพัชรา วิชัย พยาบาลวิชาชีพ
1443 นางสาวปุณยนุช ฝางขันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
1444 นางสาวอภิรดี ภูลายดอก พยาบาลวิชาชีพ
1445 นางสาวธนภรณ์ มะส่าห์ พยาบาลวิชาชีพ
1446 นางกรรณิกา ธรรมสัตย์ นักวิชาการศึกษาพิเศษ
1447 นางสาวภรณี เอื อจรัสพันธ์ุ นายแพทย์

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
1448 นางสาวจริญญา ศรีชมภู นักวิชาการเงินและบัญชี
1449 นางนันทิยา เวชพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุ
1450 นางสาวอุลิศ สมบัติแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
1451 นางโกศลจิต หลวงบ ารุง พยาบาลวิชาชีพ
1452 นางเจริญศรี ขวัญรอด พยาบาลวิชาชีพ
1453 นางวราพร กรดแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
1454 นายณรงค์ศักด์ิ พุทธประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ
1455 นางสาวพรทิพย์ จรุงศักด์ิสกุล พยาบาลวิชาชีพ
1456 นางสาวจิราวรรณ คงพันธ์ุ พยาบาลวิชาชีพ
1457 นางศุภลักษณ์ เทือกสุบรรณ พยาบาลวิชาชีพ
1458 นางสุรัตน์ สุภากุล พยาบาลวิชาชีพ
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