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ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น อ ำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน โทร. 054 718714 

ที ่  นน 1033/ว49          วันที ่   16  มกรำคม  2566 

เรื่อง    แจ้งเวียนรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร รอบ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เรียน หัวหน้ำกลุ่มงำน สสอ.นำหมื่น/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำทะนุง 

ตำมหนังสือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน ที่ นน 0033.005/150 ลงวันที่ 10  มกรำคม  
 2566    เรื่อง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในหน่วยงำนและเปิดเผยผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ระดับดีเด่นและระดับดีมำก นั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค (MOPH Integrity and 
Transparency Assessment : MOPH  ITA) โดยประเมินผ่ำนข้อค ำถำมตำมแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) มีประเด็นกำรประเมินเป็น 9 
ตัวชี้วัด  22 ข้อค ำถำม (MOIT) โดยในตัวชี้วัดที่ 3 กำรบรหิำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ในส่วน MOIT 7 
หน่วยงำนมีกำรรำยงำนกำรประเมินและเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในหน่วยงำนและ
เปิดเผยผลกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับดีเด่นและระดับดีมำกในที่เปิดเผยให้ทรำบ 

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น ขอเรียนว่ำ กำรด ำเนินเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในหน่วยงำนระดับดีเด่นและดีมำกของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอนำหมื่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม  2565)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในหน่วยงำน และเปิดเผยผลกำรปฏิบัติรำชกำรในหน่วยงำนระดับดีเด่น
และดีมำก (ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว และพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข) ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  โดยจะด ำเนินกำรในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณถัดไป (ดังรำยละเอียดแนบท้ำย) 

ทั้งนี้ ไดน้ ำประกำศดังกล่ำวน ำเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น  
www.ssonamuen.com  และติดประกำศบอร์ดประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 
   
                          

 
    

              (นำยชวลิต   รวมศิลป์) 
                          สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น 
 

 

                                                                          





 

 

 

 
 ประกาศจังหวัดนาน 

เรื่อง รายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน ดีมาก 
 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) 

--------------------------- 
 

ดวยคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2552 เห็นชอบระบบการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนสามัญ ประกอบกับ กฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 สํานักงาน ก.พ.ไดแจง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ 
นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552) และเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 
22 ตุลาคม 2552) โดยกําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของ
ขาราชการพลเรือนสามัญไว 

เพื่อใหเปนไปตามแนวทางท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดไว จึงประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือน
สามัญผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน ดีมาก ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2565) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  28 ธันวาคม พ.ศ.2565 

 

 

นพ.สสจ.นาน................................ 

รอง นพ.สสจ.นาน......................... 

หน.กลุมงาน ................................. 

พิมพ.............................................. 

 
(สําเนา) 

        (ลงชื่อ)         ชัยนรงค วงศใหญ  

(นายชัยนรงค วงศใหญ) 

รองผูวาราชการจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดนาน 

สําเนาถูกตอง 

 
(นายนิพล  จันตะนาเขต) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 

28 ธ.ค.2565 
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บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ของ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2565)

1. ระดับดีเด่น
ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง ระดับ

1 นายถนัด  ใบยา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
2 นางจุฬารัตน์  สุริยาทัย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
3 นายวุฒิพงศ์  ธนะขว้าง ทันตแพทย์ ชํานาญการพิเศษ
4 นายประดับ  เพ็ชรจรูญ เภสัชกร ชํานาญการพิเศษ
5 นางนฤมล  สวัสดิผล นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
6 นางเจริญลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เภสัชกร ชํานาญการพิเศษ
7 น.ส.สุมาลี  ซุยหาญ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
8 นายฌัชชภัทร พานิช นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการพิเศษ
9 น.ส.อุบลรัตน์  จันต๊ะโมกข์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
10 น.ส.สุนีย์พร  ถีจันทร์ นิติกร ชํานาญการพิเศษ
11 นางพรพิมล  หล้าปิงเมือง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
12 นายสมเกียรติ  สิทธิยศ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
13 นายธนเสฎฐ์ สายยาโน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
14 นายโชติวัฒน์  ฉัตรสุมงคล นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
15 นายเกษตร  ปะทิ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
16 นายฉลองชัย   สิทธิวัง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
17 นางกฤษดา พรหมวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
18 นายวิษณุ มงคลคํา นายแพทย์ ชํานาญการพิเศษ
19 นายมงคล  ลัคนาเลิศ นายแพทย์ ชํานาญการพิเศษ
20 นายกฤษติพงษ์ ทิพย์ลุ้ย นายแพทย์ ชํานาญการพิเศษ
21 นายนิคม  สุนทร นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
22 นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์ นายแพทย์ ชํานาญการพิเศษ
23 นายกฤษ  ใจวงค์ นายแพทย์ ชํานาญการพิเศษ
24 น.ส.ระพีพรรณ    กิวัฒนา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
25 น.ส.หนึ่งนุช   เชนยวาณิช พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
26 นางพิกุลแก้ว  คํายอด พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
27 นายจงจิต  ปินศิริ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
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ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง ระดับ
28 นายอานันต์  ศิริ นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ
29 นายชุมพล  สุทธิ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
30 นายชัยวุฒิ  วันควร นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
31 นายอัชฌาวัฒน์  สมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
32 นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
33 นายชูชีพ  ปัญญานะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
34 นางพิกุล  แซ่ปัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
35 น.ส.นงลักษณ์  ไชยเสน นายแพทย์ ชํานาญการพิเศษ
36 น.ส.ณวัฒน์   เดชพุทธวัจน์ ทันตแพทย์ ชํานาญการพิเศษ
37 นางเวณิกา  โนทา พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการพิเศษ
38 น.ส.อัญชัญ  เอกอนันต์กุล ทันตแพทย์ ชํานาญการพิเศษ
39 นางฐิติมญชุ์   ปัญญานะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
40 น.ส.พิมพิไล ช่างทอง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ 
41 นายวิทย์  มงคลวิสุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ 
42 นางสุนทรี   ดีปินตา ทันตแพทย์ ชํานาญการพิเศษ 
43 นายสุชาติ  จันต๊ะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
44 นายคมสันต์ ยศอินทร์ นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
45 นายอิสรภาพ   มาเรือน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
46 น.ส.มัญชุพร  ปันแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
47 นายจารุวัจน์  ไชยบุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
48 น.ส.คนึง  คํารังษี นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
49 นายวัชเรนทร์    ถามา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
50 นายเชษฐ   กันใจมา แพทย์แผนไทย ชํานาญการ
51 นายวสุอนันต์  ทองดี นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
52 น.ส.เบญจภรณ์  เตชนันต์ นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
53 นายกุลพล ตั้งรัตนพิบูลย์ นายแพทย์ ชํานาญการ
54 นางณัชชาภัทร   วัดคํา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
55 นางชลิดา   อุบลสอาด พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
56 นางรมิดา   เชาว์ชวาเขต พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
57 นายพรประสิทธิ์  พลธนะ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
58 นางรัชนี  โนอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
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59 นายทศพร   ปริกเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
60 น.ส.กิตติยา  ใหม่กุละ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
61 นายพิษณุ  อินปา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
62 น.ส.ศิริยา  มณี นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
63 นางนิดา  ธนโชคคุณาสิน นักรังสีการแพทย์ ชํานาญการ
64 นางจินตนา   ทองดี นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
65 น.ส.สรีย์พร ไกรไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
66 นายศิริวัฒน์   วงค์พุทธคํา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
67 น.ส.อมรรัตน์   สุปินะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
68 นางดวงเดือน    ทองศิริ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
69 นายเจษฎาพร  ทองสถิตย์ นายแพทย์ ชํานาญการ
70 นายนิสันต์ นําสม นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
71 นางนันทวรรณ  ธุปะละ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
72 นายวีระยุทธ   ปานหล้า นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
73 นางเบญจมาภรณ์  พรพิชัยเวทย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
74 นางนงนุช   อินมณี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
75 น.ส.ทัศนีย์   สิงห์ธนะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
76 นายชัยพันธ์  วิชา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
77 นางนิภาพรรณ   อาสนะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
78 นายนภดล  สุดสม นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
79 นางยอดหล้า  หลวงทะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
80 นายจรัญ  หาญคํา แพทย์แผนไทย ชํานาญการ
81 นางศิริลักษณ์  พันธุ์แก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
82 นางชลิดา  ธนะขว้าง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
83 นางนภาพร  มหายศนันท์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
84 นางเยาวลักษณ์   คําคาน นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ
85 นางประภัสสร  จงจิตร นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
86 นายสมเจตร   ยศอาลัย นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
87 นายเกรียงศักด์ิ  ฝายนันทะ นักวิชาการสาธารณสุข  ชํานาญการ
88 นายชินพันธุ์ นาคอ้าย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
89 น.ส.ชลันดา  สมบัติใหม่ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
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90 นายธนาคาร  กองวัน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
91 นายวุฒิการณ์  อุปจักร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
92 นางเปรมฤทัย  นิลพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
93 นางธิดารัตน์  ประพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
94 นางลุลิดา  ไชยสีติ๊บ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
95 นางสุภาพ  ถาวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
96 นายสมคิด  พิมพบุตร นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
97 นางเจียมจิตร  ขันทะ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
98 นายประยูร คํายศ นักวชิาการสาธารณสุข ชํานาญการ
99 นางพัชรินทร์  ลําคํา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
100 น.ส.ฐิติพร  รัศมี ทันตแพทย์ ชํานาญการ
101 น.ส.ปารมี  พรหมไชยวงศ์ นายแพทย์ ชํานาญการ
102 นายวรธน   ยอดสาร นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
103 นางสิริกร  แก้วโก พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
104 นางกรองกาญจน์   ปะทิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
105 นางลักษมณ   พลจร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
106 น.ส.สุรีย์พรรณ  วังแสง นักจดัการงานท่ัวไป ชํานาญการ
107 นางวิชาภรณ์ คันทะมูล นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
108  นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
109 น.ส.ขนิษฐา ปัญญาภู พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
110 นายผดุง ต๊อดแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
111 นายกรกช  พลแดง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
112 น.ส.ปริยานุช   อ่ินคํา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
113 น.ส.ทิพเนตร  คนสูง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
114 น.ส.หัทยา   ดวงอินทร์ เภสชักร ชํานาญการ
115 น.ส.ดวงรัตน์   สมภาร เภสัชกร ชํานาญการ
116 นายคณิน   เจริญศุภพงศ์ นายแพทย์ ชํานาญการ
117 น.ส.กมลภัทร   สุขมี ทันตแพทย์ ชํานาญการ
118 นางวนิดาพร   พณะพล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
119 น.ส.หนึ่งฤทัย  ปัญญาทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
120 นางวราภัสร์  สุนทร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
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121 น.ส.คีตภัทร มังคละ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
122 นายชาญชัย  มหาวัน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
123 นางพิมพ์ใจ    แก้วอุดม นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
124 นายปรีชวิชญ์ พรมจักร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
125 นายนิยม  สุนทร นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
126 นายเทพวรวิทย์  ใจจะดี นายแพทย์ ชํานาญการ
127 นายกมล พรมลังกา นายแพทย์ ชํานาญการ
128 นายวิสิทธิ์  มารินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
129 นางบุษบา  ทับทิบสวน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
130 นายจิรพงษ์  คําวงค์ นายแพทย์ ชํานาญการ
131 นายยุทธนา สามล ทันตแพทย์ ชํานาญการ
132 นางพัชรินทร์   ใจวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
133 นายจิรัฏฐ์  โชติรชตอนันต์ นายแพทย์ ชํานาญการ
134 นางชลทริกา   เชียงหนุ้น พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
135 นางระบอบ   เนตรทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
136 นางวณิชชา  จิตติละอองวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
137 นางมารศรี   เพชรสุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
138 นางจรวยพร  แก้วตา พยาบาลวิชาชพี ชํานาญการ
139 นางเจียมจิตร  มากเมือง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
140 นางนนทลี  แสงเข่ือนแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
141 น.ส.จินตนา   รัตนวิฑูรย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
142 นางอุมาพร  ธนะขว้าง เภสัชกร ชํานาญการ
143 นายณัฐนนท์ เนาวกูล ทันตแพทย์ ชํานาญการ
144 นายวิทยา  ม่ิงปรีชา นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ
145 นายภัทรพล  ดู่ผัด นักกายภาพบําบัด ชํานาญการ
146 นางสุมิตรา   พรานฟาน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
147 นายณัฐพล  อุดมศิลป์ เภสัชกร ชํานาญการ
148 น.ส.สาวิตรี  อินธรรม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
149 น.ส.พิชญา อายุยืน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
150 นางศิริพันธ์  อินสองใจ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
151 นายกรภัทร  ขันไชย นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
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152 นางพรสิริกาญจน์ จิตอารี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
153 นายสบชัย  สายแปง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
154 นายเมฆอาคม  ทองตีฆา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
155 นายกิตติภัค ธนะขว้าง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
156 นางกมลฉัตร  จันทร์ดี นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
157 นางวิลาวัณย์  กามินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
158 นางปิยดา  ขุนชุ่ม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
159 นางประนอม  ใจคํา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
160 นายพิเชียร  อุดมแก้วกาญจน์ นกัวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
161 น.ส.พรทิพย์ ธีระวาณิชกุล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
162 นางชนัญญา  กันไทย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
163 นางบานเย็น  จันยา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
164 นางสุภาณี   พรหมสกุลปัญญา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
165 นส.กฤตกนก  จินดายก ทันตแพทย์ ชํานาญการ
166 นายรัฐศาสตร์  ขันยอด นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
167 นายเพ่ิมสิน  ปิ่นชัยพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
168 นายเอกชัย คนกลาง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
169 นายนิคม  หม่ืนจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
170 นายนครินทร์  ศิริ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
171 นายชวลิต  รวมศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
172 นายวิชัย  ศิริวรวัจน์ชัย นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
173 นายธีรภัทร์  ไชยยา นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
174 น.ส.พัชราพร ทิพย์ปัญญา ทันตแพทย์ ชํานาญการ
175 น.ส.วิชชุดา  กุลาวาชัย ทันตแพทย์ ชํานาญการ
176 นางบุศรา  ยอดเวียงไชย พยาบาลวิชาชีพ ชาํนาญการ
177 นายกันตภณ  ศิริรัตน์พิริยะ นักรังสีการแพทย์ ชํานาญการ
178 นางวิไลรัตน์  มะโนราช พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
179 นางเรณู   นิลประภา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
180 นางนัฏฐิกา   ธีรสุนทรานันท์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
181 นางดุษฎี  ล่องแดง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
182 นางดารารัตน์   ไชยมงคล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
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183 น.ส.สุรีย์พร   คุณสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
184 นางรัญจิโรจน์   โรจน์ฤทธากร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
185 นางพันธ์ทิพย์   อยู่เอนก พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
186 นางกรสุมา  เสียงหวาน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
187 นางวาสนา  วันควร เภสัชกร ชํานาญการ
188 นางนภาภรณ์  ฝายนันทะ นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
189 นางจงจิตร  คันธะเรศย์ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
190 นางอนงค์  พูใบ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
191 นายโชฎก พรหมแสนจันทร์ นายแพทย ์ ชํานาญการ
192 น.ส.สยุมพร  สมประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
193 น.ส.วิมลรัตน์  ทนันไชย นายแพทย์ ชํานาญการ
194 นายฉันท์หทัย นันท์ชัย นายแพทย์ ชํานาญการ
195 นางอรพรรณ  สุสละ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
196 นางนงคราญ  สุขสันต์ศิริกุล พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
197 น.ส.บุณยวีร์  กาวีนุ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
198 นางณัฐปภัสร์  โนทะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
199 น.ส.ศิวิกา  ธิจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
200 นายก่อกิตติ์  เข่ือนคํา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
201 นายโชติ  หล้าพรม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
202 นางปิยะพร  หลวงขัน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
203 นางไพจิตรี  มาอ้าย พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
204 นางนภารัตน์  มาฉิม พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
205 ว่าท่ี ร.ต.วรปรัชญ์  ตาละ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
206 น.ส.กัลยาณี ไชยโย นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
207 นายชูชีพ  อินต๊ะแสน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
208 น.ส.ทิวารัตน์  เทพจันตา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
209 นางจินตนา  ไชยพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
210 นางจุฑามาศ  ดีสุยา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
211 นางนันทยา  ศรีวิไชย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
212 นางสุกฤตา  สุวรรณเลิศ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
213 นางเปรมประภา  ก่อทรัพย์อนันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
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214 นางพจนพร  พลแดง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
215 นางบุษบา  เสนนันตา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
216 นางพันธิพา ไชยบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
217 นางพัชนี  อินใจ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
218 นายกรณ์พงศ์  ฐิติชัยธนาภัทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
219 นางกฤษณา มณีเพชร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
220 นายไชยวัฒน์ น้ําเย็น นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
221 นางอารยา เข่ือนเพชร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
222 นางรวี  น้อยลูน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
223 นางนรีภัสร์ จรัสนิธิวชัร์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
224 นางอมรลักษณ์  อินต๊ะวิน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
225 น.ส.สุภาวดี  ไชยและ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
226 น.ส.ชลาธร  อนัญญาวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
227 น.ส.ณิชกุล  บุณยาพรสิริ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
228 น.ส.สุพรรษา   บุญตัน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
229 น.ส.รุฬินาถ  ใจเดช พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
230 นางนิรมล  แพงคํา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
231 นางอัจฉรา  น้องการ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
232 น.ส.อัญชลิกา   สิทธิชัย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
233 นางจิรารัตน์   กะแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
234 นางจันทร์ทิพย์  ไชยวุฒิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
235 นางจิรพันธ์   อินทรศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
236 นางวีรักษ์  ฑีฆาวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
237 น.ส.สุลิลักษณ์  สิทธิกัน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
238 น.ส.มาลินี คณาภิวัฒน์ แพทย์แผนไทย ชํานาญการ
239 นางเนติกา หทัยวิพุฒิพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
240 นางสุธาทิพย์   กวาวสิบสาม พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
241 นางอารีรักษ์   ไชยธรรม พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
242 นางพัชราภรณ์  เปี่ยมทวีศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
243 นายทิวากร พงษ์ขันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข  ชํานาญการ
244 นางประทุมพร อินทรรัศมี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
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245 นายตรินัย์  ทากัน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
246 นางวริสรา  ทากัน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
247 นางศริญญา  วงศ์บุญญานุวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
248 นายแชน  อะทะไชย นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
249 นายนิพล  จันต๊ะนาเขต นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
250 นางรอยพิมพ์  นาระทะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
251 นางสุนี  ตันติตระการวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
252 นายนนทชา  มานะวิสาร นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
253 นางสรวงสุดา ป้องแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
254 นางชญานิษฐ์  รัตนวิทูรย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
255 น.ส.ภรณ์ทิพย์ พรมรักษ์ นักกายภาพบําบัด ชํานาญการ
256 น.ส.จันทร์ดี แซ่เล้า นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
257 น.ส.ภานุมาศ สุฤทธิ์ นายแพทย์ ชํานาญการ
258 นายธรากฤษ  นันวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
259 น.ส.รัตนากร  อุทุมพร นักกายภาพบําบัด ชํานาญการ
260 น.ส.ชนนิกานต์ คุณสิทธิ์ นายแพทย์ ชํานาญการ
261 น.ส.อรนุช พลับนิ่ม ทันตแพทย์ ชํานาญการ
262 นายนวสิน  อู่เงิน เภสัชกร ชํานาญการ
263 นายสราวุฒิ  โมราเพ็ง นักกายภาพบําบัด ชํานาญการ
264 นายวชิรวิทย์  วงศ์ษารัฐ เภสัชกร ชํานาญการ
265 น.ส.อริชสา  เจริญมิตร ทันตแพทย์ ชํานาญการ
266 น.ส.พิมพรรณ์  สัทธาชัย ทันตแพทย์ ชํานาญการ
267 นางนิศารัตน์  ศิริมงคล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
268 น.ส.ดวงใจ   อัครดํารงเวช นายแพทย์ ชาํนาญการ
269 นายวิสุทธิ์  แซ่เต็น เภสัชกร ชํานาญการ
270 น.ส.อรไท ไชยสลี นายแพทย์ ชํานาญการ
271 นางธิดารัตน์  เกียรติวรพันธุ์ นายแพทย์ ชํานาญการ
272 นางอาทิตยา  ไชยศิลป์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
273 นายศรัญ  พรมวังขวา นายแพทย์ ชํานาญการ
274 นางประไพศรี  จิตอารี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
275 นางปฏิมา  จิตอารีย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
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276 นายศรัณย์ เบญจมปริญญากูล นายแพทย์ ชํานาญการ
277 นางจิตนารถ   อุทัย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
278 นางรัตนาภรณ์  อาจผดุงกุล นักกายภาพบําบัด ชํานาญการ
279 นางเบญจพร  ไชยสลี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
280 นางอาธัญญา  ยาใจ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
281 น.ส.ภูษิตา   จันทะวัง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
282 น.ส.จุฑาทิพย์   หานิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
283 นางอารีย์รัตน์   จิณะ พยาบาลวชิาชีพ ชํานาญการ
284 นางนภาภรณ์   ศศิวัจน์ไพสิฐ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
285 น.ส.นงค์ลักษณ์  ลําน้อย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
286 นางมนันยา  กะมะโน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
287 นางวันรุ่ง   พันธุ์เหม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
288 นางพิกุล   จิตอารี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
289 นางไพรินทร์   สมบัติ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
290 นางเบญจพร   ศศิวัจน์ไพสิฐ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
291 นายอํานวย   อนันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
292 นายดุริยะ  กุณรินทร์ เภสัชกร ชํานาญการ
293 น.ส.สามขวัญ เจริญภักดี ทันตแพทย์ ชํานาญการ
294 นายทัศไนย  วงศ์ปินตา ทันตแพทย์ ชํานาญการ
295 นายชาติ  อะทะไชย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
296 น.ส.เนตรสกาว ดํานุ้ย นายแพทย์ ชํานาญการ
297 นางพัชรินทร์  ศรีวิชัยอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
298 นางสุพัฒน์  กันทะโฮ้ง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
299 น.ส.นัฎยา  คําบัว พยาบาลวิชาชีพ    ชํานาญการ
300 นางนิตยา  จันต๊ะโมกข์ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
301 นางวิลาวัลย์  ชูจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
302 นางเจตนา  เทียนเสม พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
303 นางพูนทอง  ทะนันชัย พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
304 นายสุเชษฐ์  ณ ฝั้น นักรังสีการแพทย์ ชํานาญการ
305 นางณัฐยากร  ศรีสนิท พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
306 นางธัญญชนก  แสงแก้วสันติสุข พยาบาลวิชาชีพ ชาํนาญการ
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307 นางพัชรินทร์  สายสั้น พยาบาลวิชาชีพ    ชํานาญการ
308 นางวชิราภรณ์   ไชยยา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
309 น.ส.พิธพร  อุ่นเรือน พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
310 นายชํานาญ  พิเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพ    ชํานาญการ
311 นางนงคราญ  บัติปัน พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
312 นางกัลยา  พันธุ์แก้ว พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
313 นางชไมพร  ระวิโสด พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
314 นางสุจินดา  สุภาพ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
315 นางฐิติรตัน์  รัตน์วรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
316 นางก่ิงกาญจน์   เพียรไพรงาม พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
317 นางประภาพร  คําหว่าง ทันตแพทย์ ชํานาญการ
318 นางพรพรรณ   ใจสุข พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
319 น.ส.ณัฐลดา  มาชมภู นักรังสีการแพทย์ ชํานาญการ
320 นายประพัฒน์  คีรีสันติกุล เภสัชกร ชํานาญการ
321 นายจิระศักด์ิ  ไชยเชิด นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
322 นายสมพิศ  วิชัยต๊ะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
323 นางจิรานุช ชนกนาถวดี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
324 นายประเสริฐ์   สุทธิพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
325 นางนงนุช  ธาดาสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
326 นางสุปริญญา  มูลศรี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
327 น.ส.พิกุล  วิลาศ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
328 นายรัชชพล  จันทิหล้า นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
329 นายภควันต์  จันต๊ะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
330 นายเจตน์  อินสองใจ นักวิชาการสาธารณสุข  ชํานาญการ
331 นางธัญญาภรณ์   คํายาน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
332 นายธีรพงษ์ รุ่งเรือง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
333 นางสาวทิพย์สุมน จิตตวงศ์พันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
334 นางพิสมัย  เทพอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
335 นางนภาพร  วีระ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
336 นายเสนาะ  ลําคํา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
337 นางนารีพร วรวัฒน์วิทยากุล นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
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338 นายจักรพันธ์  ศรีวิไชย นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
339 นายมงคล  ยศมาดี นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
340 นางสมปรารถนา นันทะเสน พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
341 นางหอมหวล    สุทธะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
342 นางสมพร  ประสงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
343 นางทัศนย์วรรณ สกุลแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
344 นายยงยุทธ  ใหม่ตา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
345 นายธนาตย์  พรมโกน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
346 น.ส.รัตติกาล  กาญจนวัฒนา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
347 น.ส.กชพร   เข่ือนธนะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
348 นางสมจิตร  เดชะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
349 นายนิกร  วีระ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
350 นางสุภาพร   ปัญญาอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ   ชํานาญการ
351 นางนวิยา   ฐิติธนนภัช พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
352 นางหอมหวล   ปัญญานะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
353 นายชัชเคนทร์  จินะใจ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
354 นางโสภา  สายวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
355 นายสง่า  คงพิริยะนันท์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
356 น.ส.วรารัตน์ เจดีย์ปน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
357 น.ส.ญาณิศา น้ําตอง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
358 นายชลปวีร์ มะทะ เภสัชกร ชํานาญการ
359 นางสุวภัทร   กล่อมสกุล เภสัชกร ชํานาญการ
360 น.ส.นันทิตา  จันทร์มณีแสง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
361 นางรวิดาพร  จินดาศรี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
362 นายแดนชัย ศรีรังษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
363 น.ส.จามจุรี  ทิพย์ลุ้ย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
364 น.ส.ศิรินภา   โนพรวน  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
365 น.ส.สุพัตรา รักสัตย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
366 น.ส.อังคณา  วงค์สวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
367 นายพันธุศักด์ิ บัวอิน เภสัชกร ชํานาญการ
368 น.ส.หทัยรัตน์   เวชมนัส พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
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369 นางมณีวรรณ์  วงศ์สุขพิศาล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
370 น.ส.สุพัชญา   อินต๊ะแสน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
371 นางวาสนา  ทายะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
372 นายภูวัส เฟยลุง นายแพทย์ ชํานาญการ
373 นายสําราญ    ดีอาษา เภสัชกร ชํานาญการ
374 น.ส.เยาวลักษณ์   สว่างเมฆ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
375 นางเสาวณีย์   อยู่คง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
376 นายกิตติศักด์ิ  ถาวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
377 นางเบญจวรรณ  พรหมพา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
378 นางเพียรทอง  มังคละ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
379 นางพัฑฒิดา    ฉัตรสุมงคล นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
380 นางวนัชญา  คํารังษี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
381 นางศุภลักษณ์  ธนามี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
382 นางพัฒนา  อําขํา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
383 น.ส.นฤมล  ใจปิง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
384 นายทวีศักด์ิ    จันตระ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
385 นางอรวรรณ ริกันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
386 นางลัดดาวรรณ ธนะขว้าง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
387 นางอภิญญา  ใหม่ตา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
388 นางธนน์ธรณ์  ใจทา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
389 นายสุรชาติ  คําวรรณะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
390 นางมาลี  ทะนิต๊ะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
391 นางเมลดา  เนตรใส พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
392 นางพันธ์ผกา  จินะไชย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
393 นายวรวุฒิ  โนอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
394 นางอภิญญา น้ําผึ้ง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
395 น.ส.อัจฉรา  จิตอารีย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
396 นางสาวรพีพรรณ นะภิใจ ทันตแพทย์ ชํานาญการ
397 นางอาทิตยา  ใหม่ตา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
398 น.ส.อริสา  ตนภู พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
399 น.ส.อัจฉรา  มณีมโนรมย์ ทันตแพทย์ ชํานาญการ
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400 น.ส.อุมาพร  อุดอ้าย เภสัชกร ชํานาญการ
401 น.ส.กนกวรรณ ยาวิไชย ทันตแพทย์ ชํานาญการ
402 นางสาวชนิดาภา ไชยมงคล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
403 นายประถม  อนัญญาวงศ์ เภสัชกร ชํานาญการ
404 น.ส.นลินรัตน์   กุณรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
405 นายกรณ์พิสิษฐ์  เชื้อหมอ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
406 นางสุมาตรา   อ่ินคํา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
407 นางจีราภรณ์  นึกไม่ลืม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
408 น.ส.ลาวัลย์  วงค์ลาว พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
409 นางเกศสุดา   รักษ์รงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
410 นางนิชาภา  วีระวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
411 นางแสงดาว   อินกล่ํา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
412 นางกาญจนา  อินทา เภสัชกร ชํานาญการ
413 นายปรัชญา   ประมูล เภสัชกร ชํานาญการ
414 นายเฉลิมเกียรติ ด้วงลา ทันตแพทย์ ชํานาญการ
415 น.ส.หนึ่งฤทัย  ใจเดช พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
416 นางพรรณี  สุวรรณกุล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
417 นางรัชฎาภรณ์  มะโน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
418 นางนฤมล   มหาวัน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
419 นางภัทรวดี  เชื้อหมอ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
420 นางอารยา   ไชยวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
421 นางบุษบา  เนตรทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
422 น.ส.สุปรียา  สิริโชคชัยวรกุล เภสัชกร ชํานาญการ
423 นางหนึ่งฤทัย   อนันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
424 นางสมหญิง   ช่างเหล็ก พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
425 นางสภุาพ   ศิริอังกุล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
426 นางดุษณี   หัวหน้า พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
427 น.ส.สุวรรณา   แก้วศรี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
428 นายวทัญญู อันพัฒนากูล ทันตแพทย์ ชํานาญการ
429 นางวริญญา  โยนะกาศ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
430 นายอัศวิน  เล่าลือ นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
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431 นางอุไรวรรณ  กาบคํา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
432 นางกาญจนา  บุญชูชีพ เภสัชกร  ชํานาญการ
433 นางวรารัตน์  กาโน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
434 น.ส ศิริลักษณ์  นิเวศน์ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
435 นางจารุ  ชนะภัย พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
436 นางกิจอนงค์  สุหนั่น พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
437 นางวัชรียา  ชูเถ่ือน พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
438 นางกฤษณา  บุณโยประการ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
439 น.ส.สุธาร์สินีช ์ ศิริมาตย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
440 นางประชัน  จันทร์ท่าฬ่อ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
441 นางดวงรัตน์  พญาพรหม พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
442 น.ส.จิราพร  มงคลประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
443 นางวรรณนิดา   เจริญชัย พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
444 นางเตือนใจ  ใจจะดี พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
445 น.ส.ณัฏฐปภัส  กุณพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
446 นางนภาพร   เข่ือนเพชร พยาบาลวิชาชีพ ชาํนาญการ
447 นางนงค์นุช   เมฆแสน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
448 น.ส.ณัฐชา   มะโน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
449 นางสัจจา   สีบุตร เภสัชกร ชํานาญการ
450 น.ส.ธนัญญา  บุญอิน เภสัชกร ชํานาญการ
451 นายอินผล ใจพล เภสัชกร ชํานาญการ
452 นายรังสิมันต์ุ  ฝากมิตร ทันตแพทย์ ชํานาญการ
453 นางรัตนาภรณ์    กลิ่นฟุ้ง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
454 นางขวัญกมล  ท้วมสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
455 นายนิคม    อุทุมพร นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
456 นางนิภาพร    พอใจ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
457 นางนฤมล    ลําเจริญ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
458 น.ส.ศศิธร กันทะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
459 นางวนาลี  ศิริเลิศวิมล นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
460 น.ส.รัชนีกร  ตาเสน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
461 นางเยาวลักษณ์  โนทะ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
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462 นายสมพงษ์   กันยะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
463 นายมนตรี  ธนะขว้าง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
464 นายรัชกฤช  พรมรังฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
465 นายวินัย  ปันทะนะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
466 น.ส.แพรวพรรณ  คําศิลา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
467 นางนิรัชกร  ท้าวอาจ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
468 นางวิภาพร  ทิพย์อามาตย์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
469 นายทวีศักด์ิ  สินพรหม นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
470 นายเทวฤทธิ์  ศิริมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
471 น.ส.กนกจันทร์ แก้วเบี่ยง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
472 นายณรงค์กรณ์  ดีสุยา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
473 นางณัฐฐิญา พราหมณ์ธนโชติ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
474 นางดวงเดือน  บุญศรี นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
475 นายศุภการ   เทพอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
476 นางวนาลักษณ์   รอวิลาน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
477 น.ส.จารุภา จิโน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
478 นายกนกศักด์ิ วงศ์เป็ง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
479 นางศุภวรรณ    เป็งจันตา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
480 นางละมัย  เวทํา นักวิชาการสาธารณสุข  ชํานาญการ
481 นางรัชนี   พิเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
482 นางอรนาฏ    พลธนะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
483 นายธงชัย  ธิลาว นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
484 นางอมรรัตน์   คํายันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
485 นางศุภพิชญ์    ตาลตา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
486 นางสรัลรัตน์  ขวัญคุ้ม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
487 นายวินัย  อุทัย นักวิชาการสาธารณสุข  ชํานาญการ
488 นางระวีวรรณ   สีสุมาตย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
489 นายทินกร    มหานิล นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
490 นางมยุรี    สุขไตรภพ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
491 น.ส.กรรณิกา  สองสีขวา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
492 นางสาวกมลวรรณ อุดมกิจ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
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493 นายชัชวาลย์  เอกอนันต์กุล เภสัชกร ชํานาญการ
494 น.ส.พัชรีพร   ตนภู นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
495 นางเสาวณีย์  ทินะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
496 น.ส.รัชฎาพร โทปุรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
497 นางโสภาพรรณ นันทะน้อย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
498 นายธวลทัศน์  สมานวรกิจ นายแพทย์ ชํานาญการ
499 นางอรวรรณ  คํารังษี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
500 น.ส.ศิริรัตน์  ศศินันทวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
501 น.ส.ชนันพร  สุทธหลวง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
502 นางจินดา   เอ่ียมรอด พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
503 นางพรพิมล  สิทธิพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
504 นางฐิติพร  สะสม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
505 นางภัทรภร  เข่ือนธนะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
506 นางระวีวรรณ  วิชา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
507 นางภภัสสร  รัชตโสตถ์ิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
508 นางอโนทัย ใจเดช พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
509 นายทวัชชัย  ใจจะดี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
510 นางสุธีรา  กุศล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
511 นางรัตนา งามบุณยรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
512 นางลิขิต  ขาววงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
513 นายเทียนไชย  รินฤทธิ์ นักกายภาพบําบัด  ชํานาญการ
514 นางสุธีรา  ยังธัญญา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
515 น.ส.วราพร   พิมสาร เภสัชกร ชํานาญการ
516 นางพิมพร  จินดาคํา นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
517 นายธีระวัฒน์    กันทะวงศ์ ทันตแพทย์ ชํานาญการ
518 น.ส.ธมภร  มหัสพัน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
519 น.ส.กวิสรา   ลําทา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
520 นางวัชราภรณ์   ธรรมไชย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
521 นางอาราทร  หล้าคํามูล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
522 นางปนิตา  ไทยทาน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
523 นางสุธีรา  ปะละสี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
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524 นายนิวัติ  อ้วนใหญ่ เภสัชกร ชํานาญการ
525 น.ส.จิรนันท์  ศิริเดชากุล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
526 นางพรพิมล    ร้านชิตวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
527 นางรัตนา    อินทรีย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
528 น.ส.สายพิณ   กิตติพุทธิพงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
529 น.ส.มาลินี คุณศิรินันทกุล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
530 นางปิ่นปินัทธ์   ชาญมณีเวช   พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
531 นายจรัส สุทธหลวง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
532 นายนันท์ธนัช เมฆแสน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
533 นายนันทวิชญ์ เมฆแสน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
534 นางศุภกานต์ คีรีสันติกุล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
535 นางอารียา   สัตยดิษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
536 นางจงรักษ์  ใจจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
537 น.ส.สนธยา มโนชัยวุฒิกุล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
538 น.ส.ช่อทิพย์  ทันใจ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
539 นางสุรีภรณ์  แสงรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
540 นางพิมพิมล  ฝีปากเพราะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
541 นายเสกสันต์ิ  เวียงนาคเกริกโกวิท นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
542 นางเรวดี  ทิพย์กุมาร นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
543 นางพัทยา  ทองสุข พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
544 นางสุวิมล  วันควร นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
545 นางสุรีพร  ปัญญาภู พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
546 นางแวววรี    ไกรสีกาจ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
547 นางกุลธิดา  ณะไชย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
548 นางรัชนีย์  วีระ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
549 นางวิลาภา   ยศมาดี พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
550 นางอรวรรณ  อัมพรสว่าง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
551 นางศิริพร   กุณา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
552 นางขวัญใจ  ม่ันมา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
553 นางสุนันธิดา  ปะทิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
554 นางณัฐกฤตา  อินปา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
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555 น.ส.วรรณิดา ธรรมชัย ทันตแพทย์ ชํานาญการ
556 น.ส.วิภารัตน์  ชราชิต เภสัชกร ชํานาญการ
557 นางดวงกมล  ไชยสลี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
558 น.ส.ธนัชพร   ริกากรณ์ พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
559 นางหัตถาภรณ์   คํานามะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
560 นางกนกรัตน์  แปงกันทา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
561 น.ส.มนัญชยา  ช่างลอ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
562 นางจรรยาวรรณ    ปรารมภ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
563 น.ส.อังครินทร์   พรหมอารีย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
564 นายธไนศวรรย์ งามบุณยรักษ์ นิติกร ชํานาญการ
565 นายณัฐพงค์  ถานะวุฒิพงค์ เภสัชกร ชํานาญการ
566 นางสาวนวลชนก วงค์สัมพันธ์ เภสัชกร ชํานาญการ
567 นายชานน  สุภาพ เภสัชกร ชํานาญการ
568 น.ส.วิไลลักษณ์   ลืออินต๊ะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
569 น.ส.กฤตธิชา  เชี่ยวรอบ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
570 นางปัทมาพร  รินฤทธิ์ นักกายภาพบําบัด  ชํานาญการ
571 นายทนิน ฟักรักษา นายแพทย์ ชํานาญการ
572 นางสุพรรษา  พิมสาร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
573 น.ส.อัจฉราวรรณ ธันยภคนันท์ พยาบาลวิชาชีพ    ชํานาญการ
574 นางพรรษา  นันทะน้อย พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
575 นายจรูญ  ซุยหาญ นักรังสีการแพทย์ ชํานาญการ
576 นางรุจิรา  คําลือ นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
577 น.ส.อัจฉรา  ไชยธรรม เภสัชกร ชํานาญการ
578 นางอุราภรณ์   ปัญญาธิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
579 นางผกาพรรณ์   จอมเมือง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
580 นายนพดล   อุบลสอาด นักรังสีการแพทย์ ชํานาญการ
581 นางจินตนา   ไชยวิโน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
582 น.ส.จงลักษณ์ ง้ึมนันใจ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
583 นายจิรศักด์ิ  คําเรือง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
584 นางพัทยา  พนาบํารุง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
585 นางภัคจิรัษญา พูลสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
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586 น.ส.สุดาทิพย์  กรรเชียง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
587 น.ส.สุนิตย์   แซ่เติน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
588 นางวิภารัตน์  บูรพาวิจิตรนนท์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
589 น.ส.พนารัตน์  เจดีย์กอง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
590 นายเชิดศักด์ิ  วรรณรัตน์ นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
591 นางณัฐรดา  แสนยอด พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
592 น.ส.ศิริพร  วารี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
593 ว่าท่ี ร.ต.หญิงกัลยรัตน์ ต๊ะวรรณะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
594 นางพรรณงาม    ชัยวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
595 นางทรธะนา    จิณเสน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
596 นางณลําดวน    โชควิริยะภาคิน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
597 นางปรารถนา    เรืองรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
598 นายชาญวิทย์  มณีรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
599 น.ส.พรทิพย์  นันทสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
600 นางปาริชาต วิชัยต๊ะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
601 น.ส.พรปวีณ์  คําหลวง แพทย์แผนไทย ชํานาญการ
602 น.ส.ฝนทิพย์  ทะนิต๊ะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
603 น.ส.กฤษณา บริคุต พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
604 นางศิริรัตน์ ชาวยอง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
605 นางจิรัชญา ไชยศิลป์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
606 นางจินตนา   กันยะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
607 นางจินตนา สุทธิพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
608 นายทวีวุฒิ มโนวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
609 ว่าท่ี ร.ต.อนุรักษ์ นึกไม่ลืม นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
610 นางฐิตาภร วงศ์ถิรกุล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
611 นายชลอ    ย่านสากล นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
612 นางวนิดา  อุดอ้าย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
613 นายมีศักด์ิ   คํายันต์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
614 นายพิเชษฐ์  ขะจาย นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
615 นายเจริญ  อุดอ้าย นักวิชาการสาธารณสุข  ชํานาญการ
616 นางอําพร  จรรยานะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
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617 นางปิยะนุช  ฝีปากเพราะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
618 นางภคอร  ศรีวิชัย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
619 นายธนาวุฒิ  แสงลุน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
620 นางอนินดา  เตชะเวชเจริญ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
621 นายชัยรัตน์  กอกฝั้น นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
622 น.ส.บุษบามาส  ทรายแก่น ทันตแพทย์ ชํานาญการ
623 นายนพรัตน์ วรรณวัตร นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
624 นางนาตยา  สนธิไชย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
625 น.ส.เสาวลักษณ์  ขันยม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
626 น.ส.นพพร  เปี่ยมทวีศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
627 นางปราณี  อภิชัย นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
628 นายลือชัย  กรุณาดวงจิตร นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
629 นางยุพิน  แตงอ่อน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
630 นางสมจิตร  ศรีรังษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
631 นางเปรมจิต  ภิมาลย์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
632 นางจุฑาศิริ  เนตรวีระ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
633 นางจงรักษ์  กรุณาดวงจิตร นักวิชาการสาธารณสขุ ชํานาญการ
634 นายผล  ใจคํา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
635 น.ส.ภัทร์สิริย์  สิงห์ธนะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
636 น.ส.กรรณิการ์   วงค์ไชยา เภสัชกร ชํานาญการ
637 นางทิพวรรณ  ขันทะสอน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
638 นางวิไลวรรณ   กันศรีนวกุล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
639 นางศศิพัชร์   คําก้อน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
640 นายดลยฤทธิ์  เรืองรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
641 นางก่ิงดาว  โพธิ์สุยะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
642 นายนรินทร์ ฉินตระกูลประดับ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
643 นางวริยา  เสนาะเสียง ทันตแพทย์ ชํานาญการ
644 นายโสภณ สุพรรณบัฏ เภสัชกร  ชํานาญการ
645 นายธนัฎชนก  น้อยใหญ่ นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
646 นางสาวกัลยาณี  ผลภาษี นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
647 นางสายรุ้ง   เตียนต๊ะนันท์ นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
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648 นางจินนาภา   หม่ืนโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
649 นางอรไท  พิพิธพัฒน์ไพสิฐ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
650 น.ส.กนกรัตน์ แสนชัย เภสัชกร ชํานาญการ
651 น.ส.นุชนาฏ   อินไชย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
652 น.ส.ธาราทิพย์  อุตมา ทันตแพทย์ ชํานาญการ
653 น.ส.นุชนารถ  อะทะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
654 นายณรงค์ศักด์ิ  ใจเดช พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
655 นางธันวา ฑีฆาวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
656 นางสุรางคนางค์ โนจิตร นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
657 นางสาวปภาวินทร์ เก๋ียงภา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
658 น.ส.สุนันท์  โทพิลา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
659 นางสุดสวาท  พ่วงพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
660 น.ส.จุฑามาศ  ชาวส้าน พยาบาลวิชาชีพ ขํานาญการ
661 ว่าท่ี ร.ท.พนสินธุ   อินสองใจ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
662 นางภิญยา ไปมูลเปี่ยม พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ 
663 นายพิเชษฐ  คํายันต์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
664 นางสาวนราวดี ปัญญาภู พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
665 นางมัสติกา บุญเทพ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
666 นางเรวดี  ธิมิตร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
667 น.ส.สาวดี   บุญรักษา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
668 นางสุภาพร   ป้อฝั้น พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
669 นายเสด็จ  ทะลือ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
670 นางอําพร  ยศอาลัย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
671 นางกัญชริญา  ส่องสี พยาบาลวิชาชพี ชํานาญการ 
672 นางชุติกาญจน์   ศิริ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
673 นายชิตพล   เปลี่ยนศรี นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
674 นางสาวสุมิตรา คําแสน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
675 นางเสาวนีย์ อุปจักร์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
676 น.ส.เรณู  คําแคว่น พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
677 นางวิจิตรา  ขันทะสีมา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
678 นายสุวิทย์  ไชยวิโน นักวิชาการสาธารณสุข  ชํานาญการ  
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679 นายกิตติพงษ์ ดีสม นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
680 นายจิรัสย์ รุจิขจรเดช  นายแพทย์ ปฏิบัติการ
681 นายภาณุพงศ์ ฟูแสง นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
682 นายปรีชา ท้าวชินกิจ แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
683 นายทรงพล ศาลาคาม นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
684 นางผกาพรรณ    กันชนะ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
685 นางนิภาพร ใจพล นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ
686 น.ส.รัตติกาล พรหมรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
687 น.ส.นครินทร์ แสนอุด พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
688 นายวชิระ สุขรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ
689 นายพัทธณัฐ  ศรีมูล เภสัชกร ปฏิบัติการ
690 นางนภาภรณ์    จันทร์ใจ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
691 นางชรินรัตน์ ต๊ะพรหม นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
692 น.ส.ศศลักษณ์ อนุรุท พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
693 น.ส.กรรณิการ์ กันทะการัง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
694 นางอําไพ   คําลือมี นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
695 นายชญานนท์ ศรีใจอินทร์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
696 นายพรหมเทพ บุตรสาระ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
697 น.ส.อรุโณทัย สุนทร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
698 นางสาวเปมิกา ขันทะสอน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
699 นางสาหร่าย อินเบ้า นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
700 นางสาวพักตร์พิไล ไชยเพียร แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
701 นายสุขสันต์  ยศอาลัย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ
702 น.ส.วันทนีย์  สุริยศ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
703 นางประภาพร  พิชวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
704 นายสิริพงษ์ บุญเทพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
705 น.ส.จามจุรี จิตอารีย์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
706 น.ส.ทิพปภา พันชน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
707 นางสาวมันตรินี บัวองค์ ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
708 นางสุธัญญา คําวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ
709 นายปิยะพงศ์ มาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
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710 น.ส.เพ็ญพักตร์  ภิรัญคํา นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
711 น.ส.พัชรพร ฑีฆาวงค์ นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ
712 นายจตุพร สีต๊ะสาร นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
713 นางปรีดา กลับมา แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
714 นายพิษณุพงศ์ ไชยวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
715 นางนันทนา  ม่ิงปรีชา นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
716 นางสาวพิชญ์นารี  มะมา นายแพทย์ ปฏิบัติการ
717 นางสาวสุรัสวดี  นาคเสน นายแพทย์ ปฏิบัติการ
718 น.ส.สุภัสสร ไชยศิลป์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
719 นางสาวภัทราพร ศรีสิทธิพจน์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
720 นายอภิสิทธิ์  อินต๊ะเข่ือน นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ
721 นางสาวณัฐธิดา พลเล็ก แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
722 นางสาวกุสุมาภรณ์ ศิริรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
723 น.ส.นารีพร มังคละ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
724 น.ส.ชนิกานต์ เมืองมูล พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
725 นางสายสุนีย์  ดาราวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
726 นางสาวนิภาพร มะโนไชย นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
727 นางยุพาวดี สายสั้น นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
728 น.ส.ชนัญญา สามห้วย ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
729 น.ส.รมิตา หมุนสมัย ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
730 นายสุหฤท  โชติชัยพิบูล เภสัชกร ปฏิบัติการ
731 นายวรายุทธ ถาตา นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
732 นางสาวอภิชญา โอภาสเสถียร นายแพทย์ ปฏิบัติการ
733 นายสรวิศ พงศ์พิชญ์พิทักษ์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
734 นางสาวบุญกัญญา วรสถิตย์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
735 น.ส.กาญจนา  ธนะขว้าง นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ
736 น.ส.จิตริยา บุญชุม นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
737 น.ส.พัชรินทร์ ศรีสบานงา นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ
738 นางสุพัตรา  ธรรมสอน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
739 นางสมฤทัย ทายะ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
740 นายกฤตนัย เกตุแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
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741 นางสาวเณศรา สินสกุลวิวัฒน นายแพทย์ ปฏิบัติการ
742 นางอันธิกา กีรติธนาวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
743 นางพัชราภรณ์ เกษมนภา นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
744 น.ส.ณัฐพร อ่ินอ้าย นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
745 นางขวัญฤทัย  รางแดง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
746 นายวรพจน์ บุญเจริญ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
747 นายพีรวิชญ์ งามสิทธิฤกษ์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
748 นายกรกฤช จารุไพบูลย์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
749 น.ส.นิธิวดี ศรีใจอินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
750 นางสาวอวัสดา สุขจ้อย ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
751 น.ส.ศิรินทิพย์ ไชยสมทิพย์ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
752 นายวราวิทย์ ธรรมะ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
753 น.ส.อัญชิษฐา ปัญญาเสมอทรัพย์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
754 นางไตรรัตน์ ศรีวิชัย นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
755 น.ส.จุฑาทิพย์ ธีรศิรปัญญา นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
756 นางสาวธัมมิกา โอบอ้อม พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
757 น.ส.กรรณิการ์   กอกเชียงแสน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
758 นายฐากูร ขัติยศ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
759 นายบรรพต สุริยะรังกา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
760 นายดิษพงษ์ ขัติยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
761 น.ส.ชินารมณ์ คําฟองเครือ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
762 นางสาวปนัดดา มะโนอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
763 นางสาวพิรวดี ทิยพ์ลุ้ย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
764 นางสาวพิรญาณ์ แก้วเทพ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
765 นายผจญ ศรีสบานงา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
766 น.ส.กานตรัตน์ สิทธิแสน นักจิตวิทยา ปฏิบัติการ
767 นายเจตชฏา โสภาแปง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
768 นายสุภัค โชติชัยพิบูล นายแพทย์ ปฏิบัติการ
769 น.ส.ธันยพร คงศรีศักด์ิ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
770 น.ส.กินรี  บัวอ่ิน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
771 นายพศวัจณ์ ปลาเงิน นายแพทย์ ปฏิบัติการ
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772 น.ส.กนลา  อบเชย เภสัชกร ปฏิบัติการ
773 นางกันตา  คําชั่ง นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ
774 น.ส.พัชรีย์  ใชยจริม นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
775 น.ส.ทิพยรัตน์ กันทะ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
776 นางสาวรจนา  ใหม่เทวิน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
777 นางกฤตพร   หงษ์ศิลา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
778 น.ส.เรณู  อินปา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
779 นายสุริยะ กะจันทร์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
780 น.ส.ยุพารัตน์ นุยศ นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ
781 นางธัญลักษณ์ เวสกุล นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
782 น.ส.เบญจมาศ รวดเร็ว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
783 นายศิรวิทย์ เขียวปัญญา นายแพทย์ ปฏิบัติการ
784 น.ส.ศุภากร เมธาวรนันท์ชัย นายแพทย์ ปฏิบัติการ
785 น.ส.ลัดดาวัลย์ งามขํา นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
786 นางวรรณนิกา เครือเทพ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
787 นางเกลียวพันธ์  จันต๊ะ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
788 น.ส.รจนา  สุดสม นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
789 น.ส.ชุติมณฑน์ ใบยา นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
790 น.ส.ทนาพร ไชยเดช พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
791 น.ส.พรทิวา ธงชัย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
792 นายพิทักษ์ชน สลีอ่อน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
793 น.ส.วรางคณา เชื้อหมอ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
794 น.ส.กนกวรรณ ไชยเสน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
795 น.ส.กรรณิกา วุฒิไชย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
796 น.ส.ฐิตาภา ขอดเตชะ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
797 นางอภิชญา รสแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
798 นางสาวกานต์มณี ทินะ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
799 นางสาวศิวพร  ยอดสาร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
800 น.ส.ศรินธร  มะจิณะ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
801 น.ส.พิชชานุช  หน่อท้าว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
802 นางสุวพัชญ์  พันชน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
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803 นางอังคนา สุภา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
804 นางวรรณพิรุณ  บัวอ่ิน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
805 น.ส.ธิดารัตน์ อ่ินธิ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
806 น.ส.นภาพร บุญประดับ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
807 น.ส.วิกานดา พลธนะ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
808 นางเดือนฉาย กาญจนอารี นักโภชนาการ ปฏิบัติการ
809 น.ส.สุทธินี  ขันทะสอน นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ
810 น.ส.ภัทรพรรณ  รามศิริ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
811 น.ส.ศิรินา ติสระ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ
812 น.ส.จารุวรรณ รุ่งเรือง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
813 น.ส.สุนารี คีรีธีรกุล พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
814 น.ส.อรรจน์  ชาริกา นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
815 น.ส.กัญญาวีร์ ยั่งยืนทวี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
816 นายศรชัย อักษรผดุงกุล นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
817 นายอรรถพงษ์ เอ่ียมมา นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
818 นางสาวณัฐรินีย์ วัชราพาณิชย์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
819 นางวิจิตรา คงทิม พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
820 นางสาวอาภา มีสา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
821 นางสาวธีรนาถ อินต๊ะวิน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
822 นางสาวจงรักษ์ วงค์น้อย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
823 นางพูนทรัพย์  อิสระณรงค์พันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
824 นางสาวอรอุมา นุยภูเขียว นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
825 น.ส.พิมพ์พิศา แสนพลพ่าย แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
826 นายปรัชญา มาที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
827 น.ส.สุภัคชญา เชียงหนุ้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
828 น.ส.ณัฏฐ์วรัตน์ สวนนันท์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
829 น.ส.วิลัยพร ดวงพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
830 น.ส.วราภรณ์ สุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
831 นายพิทยา  กรุณาก้อ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
832 นางกิติมา  วัชรการุณย์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
833 นางมนัสนันท์  จิณะเสน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
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834 น.ส.ธนพรรณ  เบญจมปริญญากูล เภสัชกร ปฏิบัติการ
835 น.ส.รุ่งฤทัย  ไชยศิลป์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
836 นายศุภกฤษฏิ์ ท่านมุข นายแพทย์ ปฏิบัติการ
837 นางสาวณัฐวรา คนสูง นายแพทย์ ปฏิบัติการ
838 นางสาวชนิษฎา วิชา นายแพทย์ ปฏิบัติการ
839 นางสาววรารัตน์ สีสนิท แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
840 น.ส.นิศารักษ์ แซ่โง้ว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
841 นายเจษฎากร วุฒิ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
842 นายเสรี วื่อทรัพย์รุ่งทวี นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
843 นายพีรพงศ์ ภูสด นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
844 น.ส.ดาวเรือง อินปัญญา นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
845 น.ส.ศุทธิลักษณ์ เตชนันท์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
846 น.ส.วิรดา  การินไชย นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
847 นางวาสนา ดวงเกิด นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
848 น.ส.อาทิตยา อินทํา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
849 นางสาววรรณนิดา เฟ่ืองฟู นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
850 น.ส.กิตติยา กิตติพิบูลศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
851 น.ส.สงกรานต์ สลีอ่อน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
852 น.ส.สุพิชญา คําลือ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
853 น.ส.สุธินันท์ ปะทิ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
854 น.ส.ชลรดา เรือนคํา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
855 น.ส.สุภาภรณ์ สายยาน นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
856 นางวิจิตรา  วุฒิไชย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
857 นายนันทพัทธ์  ทองคําฟู นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
858 นายคฑาวุฒิ  ม่ังมูล นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ
859 น.ส.อารยา ถาวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
860 นางสาวชุติพา  อารินวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
861 น.ส.เรณู บุญทองอ่อน นายแพทย์ ปฏิบัติการ
862 นายประกาย ชาวส้าน แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
863 นายอดุลย์ ใจแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
864 น.ส.ปียาภรณ์ เรืองรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
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865 น.ส.นฤมล ปันปั๋น พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
866 น.ส.ดวงผกาย อุปจักร์ นักโภชนาการ ปฏิบัติการ
867 น.ส.จีรนันท์ คีรีโชติกุล นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ
868 น.ส.ชัชชญา  สัจจานิจการ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
869 น.ส.กุลทรัพย์ เรือนอุ่น พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
870 น.ส.ณัฐพร  อินสัน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
871 นางนิจกาล สุทธหลวง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
872 นส.อุไรรัตน์   สีคํา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
873 น.ส.กมลวัฒน์ สลีอ่อน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
874 น.ส.สุรีทิพย์ ใจปิง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
875 น.ส.ปราณปรียา อุ่นถ่ิน นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
876 น.ส.วิไลพร คําสอน นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
877 นางณัฐนรี ศรีลาฉิม นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
878 นางศรสวรรค์ ช่างกันทา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
879 นายอนุสรณ์ จันสอง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
880 น.ส.ปิยธิดา จันทร์กูล นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
881 นางสาวพิชญวดี ใจสุภาพ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
882 นางสาวปริชญา อบเชย ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
883 นางสาวภัทรภร  เงาะหวาน ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
884 น.ส.ชนิดา นิลอุบล นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ
885 นางสาวมานิตา สมทรา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
886 น.ส.ธันย์ชนก เกสนา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
887 น.ส.ชนนิกานต์ เข่ือนเขตร นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
888 น.ส.แววดาว มงคล พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
889 นางสาวชลิกา สุโรพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ
890 นายสิทธิชัย แซ่โซ้ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
891 น.ส.ปาริฉัตร ทองคํา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
892 นายราเชนทร์ กันใจมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฎิบัติการ
893 นายปฐมพงค์ พนาบํารุง นักกายภาพบําบัด ปฎิบัติการ
894 น.ส.ธนพร เวชอนุรักษ์ เภสัชกร ปฎิบัติการ
895 น.ส.อรพรรณ ผาหลัก นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการ
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896 น.ส.วรินทร สอนนนฐี พยาบาลวิชาชีพ ปฎิบัติการ
897 น.ส.จุรีรัตน์   บุญเกษม พยาบาลวิชาชีพ ปฎิบัติการ
898 นางสุมาลี  อินไชย นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการ
899 นายมนต์มนัส จอมมานพ พยาบาลวิชาชีพ ปฎิบัติการ
900 นางสาวจุฑามาศ สิทธิ นายแพทย์ ปฎิบัติการ
901 น.ส.นารีรัตน์ สุริยสาร นักกายภาพบําบัด ปฎิบัติการ
902 น.ส.ตรีรัตน์ ทนันชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฎิบัติการ
903 นางศรีแพร อินจา นักรังสีการแพทย์ ปฎิบัติการ
904 น.ส.รติยา คีรีสัตยกุล นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการ
905 น.ส.ประภัสสร คูตา นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการ
906 น.ส.จีรนุช พุฒหม่ืน นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการ
907 น.ส.ณัฐกานต์  อินทะรังษี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฎิบัติงาน
908 ว่าท่ี ร.ต.หญิงชลนิกา เครื่องมืด นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 
909 นางชรินทร์ทิพย์  เข่ือนเมือง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 
910 น.ส.ฤทัยรัตน์ ขันคํามาละ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 
911 นางสาวยุพวรรณ์ ชาวส้าน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 
912 นางสาวฐาณมาศ เตชนันท์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 
913 นายชยพล เจริญศิริ นายแพทย์ ปฏิบัติการ 
914 นายวินัย  พุฒปี้ เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
915 นายประสิทธิ์ คนสูง เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
916 นายเขียนทอง    กันทา เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
917 นางวันเพ็ญ    วิสุทธิจินดา เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
918 นายวิสุทธิ์  รัตนมงคล เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
919 นางวิรยา  วัดคํา เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชํานาญงาน
920 นายรังสฤษฎ์   สินสกุลวิวัฒน์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชํานาญงาน
921 นางเกศนีย์  วีระพันธ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
922 นายเรวัติ ณะไชย เจ้าพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน
923 นางนภา   ขันธ์ทะยศ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
924 นายอาคม  สมบัติแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
925 นางพวงทอง  กันใจมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
926 นางลัดดา   พรมมีเดช เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชํานาญงาน
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927 นายนิกร พอใจ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
928 นายณัฐภัทร  กันเสน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
929 นายชุมพล   คําวัฒนะ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชํานาญงาน
930 นายชูชาติ  เนตรวีระ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญงาน
931 นายทศพร  เสนนันตา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
932 นางษมาวีร์  สารินทรานนท์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
933 นายพุธ ต๊ะแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
934 นายอิทธิพล กาญจนเรืองวัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
935 นายสุระทิตย์  เสนนันตา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
936 นางภัสร์ภวัน   สอนนนท์ฐีกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
937 น.ส.บุษกร  นุเกตุ เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
938 นางเพ็ญศรี นุยศ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
939 นางศุภารัตน์  วัฒนสันติพงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
940 นางศิริพร มหาปาน เจ้าพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน
941 น.ส.วาสนา ไชยศิลป์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชํานาญงาน
942 นายมานพ   สีสุมาตย์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชํานาญงาน
943 นางนุชนาฎ  ธรรมราช เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
944 นายอดิเทพ  เพียรไพรงาม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
945 นายพิทักษ์  คําหว่าง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญงาน
946 นางวิลารัตน์ สุขใจ เจ้าพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน
947 นางขวัญใจ    มีสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
948 นางดาวรุ่ง  งามสม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
949 นายประภาส  ศิลป์ท้าว เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
950 นางมุกดา  ศรีลา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสขุ ชํานาญงาน
951 นางสุวพีร์  ศรีตนไชย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
952 นางพรพรรณ   สุขสาร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
953 น.ส.รสริน  แสนซ้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
954 นางธัญธนา  ไชยวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
955 นางอังภิกา    ดวงอินทร์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชํานาญงาน
956 นายจํานงค์  จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
957 นายวิระชัย ทองเข่ือน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน



32

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง ระดับ
958 นางปราณี  มหายนต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
959 น.ส.วรรณภา  สุยะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
960 นางศุภมาศ   ใจบุญ เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
961 น.ส.ณัชชา  โนทะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
962 น.ส.กัญญาภัทร  กล้าพิทักษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
963 นายสุพัฒน์  อินทะรังษี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
964 นายศักด์ิสุเมธ  ท้าวยศสมบูรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
965 นางเงิน   ไชยมงคล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
966 นายเอนก  ช่างเงิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
967 น.ส.นิชชิตา สมัคร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
968 น.ส.พรพิมล  บุญศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
969 นางฑาริกานันท์ มะลิดวง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
970 นางนิตยา    พรมคํา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
971 น.ส.สุกัญญา   มหาวงค์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
972 นางปุณฑ์ญิกศาส์ ยศศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
973 น.ส.นาริน  ไชยโย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
974 นายจีรวัฒน์ ศิลป์ท้าว เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
975 นายบวรพัฒน์  พิพิธนวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
976 นางนันธญา    ศิริมาตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
977 นางวนิดา  สมสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
978 นางปราณี  สิงห์ธนะ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญงาน
979 นางมุกดา  วงศ์ทาฝั้น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
980 นายอนันต์   ไชยเสน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
981 น.ส.สุธิดา  สุขสอน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญงาน
982 นางเยาวลักษณ์  ดิลกธนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
983 นายอุเทน  ใจจะดี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
984 นางอรุณี   จันต๊ะวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
985 นางกรรณิกา วิทยาขาว เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
986 นายวรศิลป์  แสนสองสี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญงาน
987 นางธวัลรัตน์ โลนันท์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
988 นางกรรณิการ์  สายแปง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน



33

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง ระดับ
989 นางศิรานีย์ เนตรทิพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
990 นางพรรณดวง   คงคําเปา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
991 น.ส.พวงผกา  คําสองสี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
992 นางธัญญารัตน์  ทัศนีมงคญ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
993 นางนารีรัตน์  วงศ์ภาดี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
994 น.ส.รัชฎาวรรณ  จันทร์สุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชํานาญงาน
995 นางวันทนา   เมืองเล็น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
996 นายนันท์ธภร  เปาป่า เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
997 นางณีรนุช  ประดิษฐ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
998 น.ส.ศรีมาลา  เทพสุคนธ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
999 นางพิชยา  บัติปัน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน

1,000 นางสุกัญญา  อินแปลง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,001 นางวนิชชา  มานะกิจ โภชนากร ชํานาญงาน
1,002 นางผ่องศรี    ณ น่าน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,003 นายสุจริต แสนชุ้ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,004 นางธิตารีย์ พรมฝั้น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,005 นางสาวกรรณิการ์  ปาคุต เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,006 นางสาวอุไร ชาวส้าน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,007 น.ส.ปรียาภัทร์  ศรีสวัสด์ิ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,008 นางพัชรรัชต์ เปลี่ยนศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,009 ว่าท่ี ร.ต.สมยงค์  อุปจักร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,010 นางสมจินต์    มูลต่อม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,011 นายอดิศักด์ิ  สุยะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,012 นางสโรชา ใหม่จันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
1,013 นายศุภชัย  ปรารมภ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,014 นางวิภาภรณ์  ต๊ะผัด เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,015 น.ส.ชัญญาภัค  ไชยศิลป์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
1,016 นายวิเชียร    อินต๊ะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,017 น.ส.รัตนาภรณ์ ขันกา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,018 นางสมคิด  พุฒิมา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,019 น.ส.นัยนา  ชมภูม่ิง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
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1,020 น.ส.ชมพูนุท  มหายศนันท์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชํานาญงาน
1,021 นางนภัสพร  ขันคํา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,022 น.ส.อนงค์    ธิมา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชํานาญงาน
1,023 นางพาวรรณตรี  ปิจนํา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,024 นางธัญธิตา  ศุภรโกมล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,025 นายเชวงศักด์ิ    ปรารมภ์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชํานาญงาน
1,026 นายวรวิทย์    ฤทธิ์ศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,027 น.ส.ริณนาร์ บุญทน เจา้พนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,028 นางศรินทร์ทิพย์ ทิพย์ปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,029 นางอัจฉรีย์    อนุจร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,030 นางลินนภัสร์  ถ่ินเมธาเสฎฐ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
1,031 นางไพสนฑ์ มหานิล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,032 นายสุธี  รัตนประภา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,033 นางวรรณวิสา แก้วพ่ึง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,034 นายเกรียงไกร  กําเนิดมงคล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,035 นางวิลาวัลย์  ไชยเสน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,036 นางกัลยา    ใจจะดี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,037 นางออมทิพย์  พนมพิบูล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,038 นายพีระวัฒน์    บุญเทพ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,039 นางชนัญชิดา กุลเทพพรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,040 นางโสรยา แก้วภิรมย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,041 นางพัชรีพร  ใจสุธํา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,042 นางชมพูนุช สว่างวัฒนาภรณ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,043 นางรัศมี  น้อยฉิม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,044 นายภิรมย์  เกาะลุน เจา้พนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,045 นางจงกลจิตร  พรมมี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
1,046 นางทัศนีย์   แก้วน่วม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,047 น.ส.ขวัญเรือน  มาละวัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
1,048 นางวฤณภา   เหมืองหม้อ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชํานาญงาน
1,049 นางศศิธร    หนองช้าง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,050 นายนิติศาสตร์    เหล็กชาย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
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1,051 นายปรัชญา  วัฒนะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,052 นางสาวนันท์นภัส วงค์พุฒคํา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,053 นางสาวจุรีพร แซ่ท้าว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,054 นางปวริศา ธนามี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,055 น.ส.นภาพร ศรีสุวรรณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,056 นายจีระศักด์ิ  กําเนิดมงคล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,057 น.ส.พัชราภรณ์   พรมพิชัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,058 น.ส.อรอนงค์ อุทังใข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,059 น.ส.พรรณภัทร  อินต๊ะวิชัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,060 นางสมจิต  ภิวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,061 นายปฏิภาณ  ใจทา เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญงาน
1,062 น.ส.วิรัณภัทร์ สีโน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
1,063 น.ส.อนัญญา  บัวละภา เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
1,064 นายเจษฎากร แก้วมา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,065 นายสามารถ   ประดับไพร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,066 นายเมชา  แก้วเดช เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,067 นายธวัชชัย ธนูสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,068 น.ส.สุภาวดี  วงศ์วาท เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,069 น.ส.ภูษณิศา แก้วแดง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,070 น.ส.อังคณา ตันน้อย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,071 นางสาววันทนา คําอินทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,072 น.ส.มาลี  บัวเหล็ก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
1,073 นางศิรินยา   เซ็นนอ้ย เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ชํานาญงาน
1,074 น.ส.กอบกุล บุญเกิด เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,075 นายศรัญญู  ธนเรืองสุวรรณ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
1,076 น.ส.สันต์ฤทัย สิทธิโน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,077 น.ส.จุฑาธิปย์  ทายะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
1,078 น.ส.พิมพ์พร เวียงนาที เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
1,079 นายสามารถ แซ่ท้าว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,080 นางปิยะดา สามิภักด์ิ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,081 น.ส.สายทิพย์ เทพอินทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
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1,082 น.ส.เพ็ญวิสาข์ คําแปงตัน เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
1,083 น.ส.กรรณิการ์ กาญจนะเจริญ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
1,084 นางขวัญกมล  อินสบหลม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,085 นายวิเชียร    คําแสน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,086 นายอุเทน ทะนะวัน เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
1,087 นางวิลาพร  ใหม่ยะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,088 น.ส.จันจิรา  คําแก้ว เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
1,089 น.ส.วชิราภรณ์ คําศรีใส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
1,090 น.ส.สุชัญญา ใจเฉียง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
1,091 น.ส.โศรยา ยศพิไชย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,092 นายพีรภาคย์  ชาวง้ิว เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,093 นายกล้าณรงค์ เตชะนันท์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,094 นางฐณมน หลวงใน เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
1,095 นางมานศิา  ซอระสี เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
1,096 นางวรรษภัสสร  มงคลวัชรพงศ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
1,097 น.ส.สิรีธร ปันติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,098 นายณภัทร   ปันชุนห์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน
1,099 น.ส.พิมพ์วดา พุ่มชาวสวน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
1,100 นางวนาลี  พรมกามินทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,101 น.ส.วรวรรณ พรมคํา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,102 นายณัฐพล สมานจิตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,103 น.ส.กานต์สินี  ชนะกฤตไพบูรณ์  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,104 นายศุภกฤต สุขกะใจ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน
1,105 นายนพรัตน์  เฟ่ืองฟู นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
1,106 นางมณี คงพิริยะนันท์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,107 นางจิรพา จันทร์สําเร็จ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัตงิาน
1,108 น.ส.สุพัตรา  ยาอุด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,109 น.ส.ขวัญชนก ขาเหล็ก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,110 น.ส.สิริพร  ก้านทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,111 น.ส.พักตรา  ไชยสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,112 น.ส.สหัสา   ก้อนแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
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1,113 นายรุ่ง ชํานาญ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,114 น.ส.ทิวาลักษณ์ สายธิตา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,115 น.ส.สุพิชชา  แสงรัตน์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
1,116 น.ส.วิไลทิพย์  โนจิต เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
1,117 นางสุกัญญา  จูมปา เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
1,118 นางกฤษณา แปงเครื่อง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1,119 น.ส.พิมพ์ชนก ถาแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน 

2. ระดับดีมาก
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1 นายพงศกร  สิรสิทธิกร ทันตแพทย์  ชํานาญการพิเศษ
2 นายคมกริช สังขตะอําพน เภสัชกร ชํานาญการพิเศษ
3 นายอดิศักด์ิ   วงค์ใน นายแพทย์ ชํานาญการพิเศษ
4 นายฐปนัท  ศรีธาราธิคุณ นายแพทย์ ชํานาญการพิเศษ
5 นางจินตนา   แสงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
6 นางสิรี  สมใจ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
7 นายสาคร  ฑีฆาวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
8 นางพิชญา รินทา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
9 นางศิริรัตน์  สิทธิชัย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
10 นายนันทมิตร    นันทะเสน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
11 นายเชาว์  สุทธหลวง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
12 นางอําไพ   ไชยอามิตร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
13 นายเทอดศักด์ิ  อุตศรี ทันตแพทย์ ชํานาญการพิเศษ
14 นางสาวภัคธดา  ธนูสนธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
15 นางจินดา    ชัยชมภู พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
16 นางนฤมล    ไชยวุฒิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
17 น.ส.วณิชยา  ณ น่าน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
18 นางกิตติกา วัฒนะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
19 น.ส.ชฎานันท์  คํายันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
20 นางธนิศตา  พลเล็ก พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
21 นางสมศรี  ยาวิไชย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
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22 นางชิฎกมล  อินทํา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
23 นายมงคล    น้ําลัด นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
24 นางบุษบา  บุญเรือง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
25 น.ส.ภัควรัญชญ์  แฮ้วมา นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
26 นางนิตยา ยะติ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
27 น.ส.พิลาสลักษณ์  นาคอภิไชย นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
28 น.ส.วัชรีกร  ภิมาลย์ นักกายภาพบําบัด ชํานาญการ
29 นางสาวกมลชนก ม่อมดี ทันตแพทย์ ชํานาญการ
30 น.ส.เพ็ญนภา  แก้วธรรม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
31 นางสาวกนกฉัตร พันธุปาล เภสัชกร  ชํานาญการ
32 นางสุภาณี  ทะนันชัย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
33 นางสาวเจนจิรา สุภาแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
34 น.ส.พัชชนันท์  คําภิระ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
35 นายณรงค์  ถาต๊ะวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
36 นายธีรพงษ์   ธงหิมะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
37 น.ส.ออนอุมา   ดีอุ่น พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
38 นางวรารัตน์ ดีคําวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
39 นางฐิติชยา ชาวส้าน  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
40 นายจักรวาล อินทรศักด์ิ นักวิชาการสาธารณสุข  ชํานาญการ
41 น.ส.มัตติการณ์ วังแสง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
42 นายแสวง  สมศักด์ิ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
43 นางสุรีรัตน์ พิชญ์วิชชาธรรม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
44 นางศิริพร  ใสสม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
45 นางสาวกันยารัตน์    สวนอภัย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
46 นางสาวนรินธร    หล้าหลึก พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
47 นางนฤมล   ศรีเริญ เภสัชกร ชํานาญการ
48 นางศิริลักษณ์    มหาวงศนันท์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
49 นางกุลยา สุยาว พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
50 นายเอนก  คําวัง ช่างภาพการแพทย์ ชํานาญการ
51 นายสุพลกรณ์ นาถุงคํา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
52 นายฉัตรชัย  ธิติกุล เภสัชกร ชํานาญการ



39

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง ระดับ
53 นายเจนณรงค์ นิธิวัธพงษ์ เภสัชกร ชํานาญการ
54 นางยุพยงค์  คําวัง เภสัชกร ชํานาญการ
55 นางพนิดา เมืองคํา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
56 นางประทุม  ทาประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
57 นางกัลยา คํามอญ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
58 น.ส.สุภาวดี เชียงสอน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
59 นางเจนจิรา  โนศรี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
60 นางพชรพร  มีบุญ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
61 นางรัชนี  นาคะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
62 นางนันทินี  เทพเสน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
63 น.ส.ลลิตา  คําชื่น เภสัชกร ชํานาญการ
64 นางจุรีรัตน์  พิมสาร พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ
65 นางปณิดา   สมแสง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
66 นางมาริษา   สุขพันธ์พงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
67 นางดวงนภา  อินต๊ะเข่ือน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
68 น.ส.กฤติยา  จิตอารี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
69 นางพร้อมพันธ์  วชิรเชษฐพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข  ชํานาญการ
70 นางศุภลักษณ์   เสนนันตา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
71 นางวิไลลักษณ์  มหายศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
72 นางจันทร์ติ๊บ เตชนันท์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
73 นางกันยกร  ง้ึมนันใจ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
74 น.ส.พรรณนิดา  มานัน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
75 น.ส.พิมพ์จุฑา ใจทา ทันตแพทย์ ชํานาญการ
76 น.ส.นภัสพร    บวรภัทร ทันตแพทย์ ชํานาญการ
77 น.ส.นันทิกา  พริบไหว นายแพทย์ ชํานาญการ
78 นางสตรีรัตน์  ทะจักร์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
79 น.ส.วรัตน์ดา สุริยะพรหม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
80 น.ส.กนกศรี   เชื้อหมอ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
81 นางสิริลักษณ์  ธะนะถุง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
82 น.ส.พิชญ์สินี  จุมพิศ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
83 นางอัจฉราวดี  ไชยเชิด พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
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84 นางศิริรัตน์  สุรพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
85 นางรัชดาภรณ์  สุมามาลย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
86 นางธัญลักษณ์   มณีศรี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
87 นายวรกร  เข่ือนธนะ นักวิชาการสาธารณสุข  ชํานาญการ
88 นายชัชวาลย์ ยศบุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
89 นายวธัญญู  สิทธิยะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
90 นายสงกรานต์  เสนนันตา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
91 นางวิรารัตนา หล้าพรม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
92 นางกรรณิการ์  อนัญญาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
93 นางมณีวรรณ   สาริวาท พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
94 นางจินดา   มณีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
95 น.ส.ชาลิณี แพงจีน เภสัชกร ชํานาญการ
96 นายศักดิพงษ์  ไชยชนะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
97 น.ส.พิริยาภรณ์  เชื้อหมอ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
98 นายพีรัชพล  ใจพล นักรังสีการแพทย์ ชํานาญการ
99 นางกัญจนา คําจันทรา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
100 น.ส.ฐานิยา งามทรง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
101 น.ส.มณีรัตน์  กุลณาวงศ์ นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
102 นางกชวรินพัช  ไชยวุฒิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
103 นางกันตกนิษฐ์  ธนะวัง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
104 นายขจรศักด์ิ   เอ่ียมรอด พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
105 นางสารภี  วงค์สิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
106 นางสาวภัทรานิษฐ์ ใจแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
107 น.ส.ธิดารักษ์   วรเวชานนท์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
108 นางสุกัญญา  นันท์ชัย เภสัชกร ชํานาญการ
109 น.ส.กุลธิดา  ชินายศ ทันตแพทย์ ชํานาญการ
110 นายสิทธิชัย   จักรอะโน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
111 นางไอริณ   ตันดี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
112 นายสงกรานต์   ปัญญานะ นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ
113 น.ส.ศิรินภา  อาจหาญ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
114 นางสุทธิณี  วรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
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115 น.ส.อุมาพร  พุ่มจันทร์ เภสัชกร ชํานาญการ
116 นางวนาลี  บูรณสันติพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
117 น.ส.วิภารัตน์  จันอ้น พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
118 นางนวลละออ  ไชยชนะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
119 นางวนิดา  ศรชัย เภสัชกร ชํานาญการ
120 นายฤทธิรณ  จันทร์คํา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
121 นางอรพรรณ  อ้วนใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
122 นางกุลณภัสสร์  เสาร์สูงคงเจริญ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
123 นางสาวณปภัส  จันทร์เจริญ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
124 น.ส.วารุณี วงศ์เหนือน่าน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
125 น.ส.วาสนา พ่ึงเมือง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
126 นางพนิดา  วงศ์ทาฝั้น พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
127 น.ส.ดุจเดือน  มงคล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
128 นายบรรณพจน์  ก้อนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
129 นายเกียรติ    จันพฤกษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
130 นางศิรินาวิน  มะราช พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
131 นางรัชนี   จิตรวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
132 น.ส.ศศิวิมล  คํายศ ทันตแพทย์ ชํานาญการ
133 นางอุดมศรี  ไชยชนะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
134 นายนิคม  แสงรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
135 นางปาณิสรา ยะปัญญา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
136 นางเฉลิมเพ็ญ  เกลียวทอง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
137 นางบุษบา  ยศหล้า พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
138 นางปาริชาติ จักธร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
139 นายคงยศ  เพชรภา ทันตแพทย์  ชํานาญการ
140 น.ส.ศิริพร  ขุนไชยา นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
141 นางมาลิณี    กันเสน แพทย์แผนไทย ชํานาญการ
142 น.ส.วิไลวรรณ จิตต์ประจง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
143 นายปรีชา    ธะนะถุง นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
144 น.ส.เกษร  ไชยวุฒิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
145 น.ส.รวิวรรณ  อุดเต็น พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ



42

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง ระดับ
146 นายชวลิต    เจดีย์ถา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
147 นายชํานาญ    เลี้ยงเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
148 นายภูน่าน  ธงหิมะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
149 นางมะลิวัลย์ พวงจิตร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
150 น.ส.คุณจิรัฏฐ์ ยศศิริพันธุ์ นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
151 นายอัศวิน  จงบริบูรณ์ เภสัชกร ชํานาญการ
152 น.ส.จุฑาภรณ์  บุญตัน เภสัชกร ชํานาญการ
153 นางกีรติกานต์ ก้อนจันทร์ นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
154 นางจินฎาพัฒน์ นิลพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
155 น.ส.อภัยพรน์ ศุกลเศรษฐ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
156 น.ส.รัตติยา  โนพวน นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
157 น.ส.ทองทิพย์  ใจมา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
158 น.ส.ไพจิตรา  ล้อสกุลทอง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
159 นางอัมพร  สมศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
160 นางเพ็ญผกา  ปราบริปู พยาบบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
161 นางกิติยา  ขันแปง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
162 นางปทิตตา  อภิวิชญ์ภาคิน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
163 น.ส.จีรนันท์  บัตริยะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
164 นางหทัยกาญจน์  ยินดีผล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
165 นางนรินทร์ อินถา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
166 นางสุวพิน    ภักดีวรการ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
167 นางสุรีรัตน์    ทาวี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
168 นายวิทธวัส  ธงเงิน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
169 นางลําดวน  น้อยอินต๊ะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
170 นางทองพูน  สุทธหลวง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
171 นางนิศานาถ สารเถ่ือนแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
172 นางศรีแพร  เปี่ยมทวีศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
173 นางปริชาติ ต๊ะสาร นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
174 น.ส.มลธิชา ชราชิต เภสัชกร ชํานาญการ
175 นางกันยารัตน์   เจนป่า นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ
176 นางณิรินทร์รดา  สุทธิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
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177 น.ส.อนุสรา  ตาดี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
178 นางรัตติกาล  อิทธิสาร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
179 นางสายสุนีย์  สุดสมกิติพร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
180 นางณัฐกฤตา  ไชยสลี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
181 นางกชพร  หานิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
182 นางเจียมจิตร  อินน้อย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
183 นางพัชนี  โลราช พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
184 นางอรทัย  ไชยช่อฟ้า พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
185 นางนงนุช  อุ่นใจ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
186 นางญาณิน  เสฎฐวุฒิพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
187 นางพัชรินทร์   จันทร์แสนตอ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
188 น.ส.กมลรัตน์   จิตอารี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
189 นางณัฐธิยา   ปัญญาเดช พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
190 น.ส.ลักษณาวดี   เนตรทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
191 น.ส.ศุภพร  ไชยคํา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
192 น.ส.ปภาวี  กรรณสูต ทันตแพทย์ ชํานาญการ
193 น.ส.พรทิพย์  ตาเลิศ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
194 นางเพชรา อุปจักร์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
195 น.ส.ศิรินันท์  สารมณฐี นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
196 นางจิราภา สิทธิยะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
197 นายพิชยไชย  มงคลวัชรพงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
198 นางนารี  แก้วกายา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
199 นางสุนทรี  สบบง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
200 นางปิยพร  บุญยวัฒน เภสัชกร ชํานาญการ
201 นางนงค์รักษ์  ลําน้อย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
202 นางปภาวรินทร์   มหายศ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
203 น.ส.วงศ์ตะวัน   ศรีอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
204 นางอรพินท์  มัคคพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
205 นางนิโลบล  เลิศดํารงสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
206 นางครองคาย  ณ น่าน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
207 นางรุจิพร    ส่วนบุญ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ



44

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง ระดับ
208 น.ส.พรสวรรค์  เสารางทอย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
209 นางรัฐชญา  ธนะวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
210 นางประทุมธิปภิ์ คําฝั้น นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
211 นางศิริกาญจน์ ปางน้อย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
212 นางศุภลักษณ์ กองคํา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
213 นางดอกรัก  แพทย์สมาน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
214 นางปุณฑริก  พรมมา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
215 น.ส.สุจินต์  ไชยปรุง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
216 น.ส.พัชรี  โชติกพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
217 นางภัศณาวรรณ์  โชติพัฒนภูมิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
218 นางวนิดา  นรินทร์ เภสัชกร ชํานาญการ
219 นางวัฒนา    ปวนธิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
220 นางพิมพรรณ มณีแดง นักรังสีการแพทย์ ชํานาญการ
221 นางสาวภนิดา  มหานิล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
222 นางสาวสุมิตตา  ศรีสุข พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
223 นางญาดา  เงินงาม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
224 ว่าท่ี รต.หญิงสุรางวณางค์ กันใจมา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
225 นางพิมพ์นุดา  เวชชกรสัมพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
226 นายชัยวัฒน์  ปัญญา นักรังสีการแพทย์ ชํานาญการ
227 นายมานพ    ฉวีศักด์ิ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
228 น.ส.วัชราลักษณ์ สลีอ่อน นักวิชาการสาธารณสุข  ชํานาญการ 
229 นางจําปา  ละออ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
230 นางธัญทิพ   พรหมรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
231 นายเอกชัย  ปัญญามณี นายแพทย์ ชํานาญการ 
232 น.ส.นภาพร  วงค์ไชยา นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ
233 นายอนุสรณ์  หารต๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
234 นางสาวชลลัดดา เรืองหล้า แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
235 น.ส.พิมพ์ชนก   คําเพชร นายแพทย์ ปฏิบัติการ
236 นางสาววทันยา นันทคุปต์ธํารง นายแพทย์ ปฏิบัติการ
237 น.ส.นฤมล ปินตาเขียว นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
238 น.ส.กมลวรรณ สลีอ่อน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
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239 นางอลิษา เข่ือนจินา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
240 นายธนาวุฒิ ยศหล้า นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
241 นางสาวยลลัดดา ยาโน นายแพทย์ ปฏิบัติการ
242 นางสาวพิมพ์พลอย จรดล นายแพทย์ ปฏิบัติการ
243 นางวิจิตรา   ทะจักร์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
244 นางสาวสุทธิดา  เตชะนันท์ ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
245 น.ส.ณัฐชา เตชะนันท์ ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
246 นายกิตติเชษฐ์  กิตติพุทธิพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
247 นส.พัชราภรณ์  ตันเข่ือนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
248 นางอลิษา ลัคนาเลิศ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
249 น.ส.บิวญารัตน์ สุยะ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
250 น.ส.จิรนันท์  สายยาน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
251 นางศศิวิมล  พันยาง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
252 นายอนุวัฒน์ ก๋าแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
253 น.ส.วรพิน นันภิวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
254 น.ส.ขนิษฐา  อินทํา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
255 นางสาวภัทรชนม์ ทองตีฆา นายแพทย์ ปฏิบัติการ
256 นางสาวกุลสตรี ศักดาศรี นายแพทย์ ปฏิบัติการ
257 นางสาวภัทรวรินทร์ เงินทอง นายแพทย์ ปฏิบัติการ
258 นางสาวนิติกุล สุริยะศิริ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
259 น.ส.วารินาถ เจริญธีรวิทย์ เภสัชกร ปฏิบัติการ
260 น.ส.น้ําค้าง  เขียวดี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
261 น.ส.นันทิกานต์ เตโจ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
262 น.ส.วิมพ์วิภา แสงรัตน์ ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
263 น.ส.ชนิภา ไข่คํา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
264 นายพุฒิเมธ ไชยอามิตร เภสัชกร ปฏิบัติการ
265 น.ส.วรวรรณ ลําน้อย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
266 น.ส.รัชฎาลักษณ์  อินต๊ะนัย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
267 นางสาวจิตรมาลา หน่อไชย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
268 นางพรฤทัย สินทุมวงค์ นักโภชนาการ ปฏิบัติการ
269 นายปฐมชัย ปัญญาวงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
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270 นายพงศธร  ธนัญชัย ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
271 นายศุภกร ธีระไพรพฤกษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
272 นางสาวชลียา พรมมา นายแพทย์ ปฏิบัติการ
273 น.ส.จรุพร อินเสียน เภสัชกร ปฏิบัติการ
274 นายสุทิพงษ์ คํานาน นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
275 นางกาญจนา   ปรารมภ์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
276 น.ส.สรดา  สมยศ เภสัชกร ปฏิบัติการ
277 น.ส.ศุภาสินี   สุริยศ แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
278 นางสาวอังคณา  อินต๊ะวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
279 นางธัญลักษณ์ คําเฟ่ืองฟู นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
280 น.ส.เกียรติสุดา  ยรรยงเมธ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
281 นายเอกพล ทวีจันทร์ นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ
282 น.ส.ธิติภรณ์  ทิพวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
283 นายสิทธิพันธ์ อินทะรังษี นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
284 นางสาวปวิมล ลําทา นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
285 นายดนัยพัฒน์ พรมปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
286 น.ส.พิมพกา คําฟอง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
287 นายศศิภณ บุญญธนานนท์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
288 น.ส.วิจิตรา  ปาโน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
289 นางจีรวรรณ โกสีย์ นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ
290 นายอนนต์ เฟ่ืองขจร ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
291 น.ส.ชนากานต์ หนักแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
292 นายขวัญชัย อินทะโชติ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
293 นายอนุสรณ์  อยู่เย็น แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
294 นางสาวเกวลิน อยู่ยืน นายแพทย์ ปฏิบัติการ
295 นายดุลยวิทย์ บุญยเวทย์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
296 นายนรภัทร รุ่งเรืองพลางกูร นายแพทย์ ปฏิบัติการ
297 นางสาวมณีรักษ์ ท้าวเชียง นายแพทย์ ปฏิบัติการ
298 นางนภัสวรรณ กุลธิ นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ
299 นายอภิชาต มหายศนันท์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
300 น.ส.พัทธ์ธีรา  ทิพย์จํานงค์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
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301 นางจามจุรี  จิตอารี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
302 นางอารีรัตน์ ธรรมพันธุ์ พยาบบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
303 น.ส.กัณฐิกา  พรมโน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
304 นางสาวนพัชกร ไชยสลี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
305 น.ส.วิชยา  ก๋าติ๊บ เภสัชกร ปฏิบัติการ
306 นางสาวกัลยสุดา  วงศ์นันท์ เภสัชกร ปฏิบัติการ
307 นางอุษณีย์  นิติวรารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
308 นางสาวณัฐรุจา ยาวิละ นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ
309 น.ส.นิตยา จันดี นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
310 นางสาวเพ็ญนภา  มาชมภู พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
311 นางสาวนิศาชล ช่างเหล็ก เภสัชกร ปฏิบัติการ
312 นายณัฐดนัย ก๋าแก้ว นายแพทย์ ปฏิบัติการ
313 นางสาวพิชชาพร  เกตุแก้ว นายแพทย์ ปฏิบัติการ
314 น.ส.ศุภาพิชญ์ โลหะวิทยวิกรานต์ นายแพทย์ ปฏิบัตกิาร
315 นายกฤตชภัช แดงมณี นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
316 น.ส.อนุภรณ์ โนจิตร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
317 นางวิชญตา นาคประเสริฐ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
318 น.ส.พึงฤทัย กันทาธรรม นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ
319 นางสาวรุจรัฎฐ์ กาญจนะ ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
320 น.ส.พิราวรรณ สุราช พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
321 น.ส.นลิณี  อ่ินมะโน พยาบาลวิชาชีพ ปฎิบัติการ
322 น.ส.ปวีณา  เสนนันตา นักกายภาพบําบัด ปฎิบัติการ
323 น.ส.มติมนต์   แคแดง แพทย์แผนไทย ปฎิบัติการ
324 นางฉัตรณดา  ปันทะวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการ
325 นางสาวปิยรัตน์  สุยะ แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ 
326 นายธนวัฒน์ แปงสี นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ 
327 น.ส.วรวลัญช์ พงษ์จิรบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 
328 นายศักดิพงษ์ ตนักุระ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 
329 นางสาวตากูลรักษ์ สุยะ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 
330 นายรุ่งกิจ ปิยศทิพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
331 นางธนัชชา  เรือนสอน เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
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332 นางวนิดาพร    ศรีสวัสด์ิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
333 นางสุวรรณี    เลาเหล็ก เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
334 นางไฉน  เขียวสมบัติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
335 นางนงลักษณ์  สายวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
336 นายสง่า  ยาวิไชย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
337 น.ส.กนกวรรณ  ใบยา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
338 นางศรัณยา  มินทร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
339 นางเดือนฉาย  พิมสาร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชํานาญงาน
340 น.ส.จารุพร  สีรัง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
341 นายเกรียงไกร  สุตะวงศ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
342 นายประเสริฐ  หลวงขัน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
343 นางแจ่มใส  ศรีวิไชย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
344 นายสถิตย์  มะราช เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
345 นางจิราภรณ์ อุ่นเรือน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
346 นางธนัญญา ธนูสาร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
347 นส.ชไมพร    ไชยโย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
348 น.ส.เจนจิรา อิสระบุญ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
349 น.ส.มณีพร  อุปจักร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
350 น.ส.นิรัญญา  เต็มขันท์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
351 นางชุติณัชชา  ธะนะขว้าง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
352 น.ส.ลินดา  สารเทพ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
353 นางลําดวน  รัตนมงคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
354 น.ส.พัฒน์ณิชา  ปาละ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
355 น.ส.นิภาพร  ลําน้อย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
356 นางบุศรา  หงส์ดําเนิน เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชํานาญงาน
357 นายอุเทน  คําจิตร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชํานาญงาน
358 นายสันติ ศิริพันธุ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
359 น.ส.กัตติกา มงคล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
360 นางกมลชนก  ขันใจ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
361 น.ส.ปิยาภรณ์ สอนใจ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชํานาญงาน
362 นางสุจินต์  ว่องส่งสาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
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363 น.ส.นฤมล  ธุปะละ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
364 นายเฉลิมศักด์ิ   รักษา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
365 นายทัศน์   ไชยเดช เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
366 นางสาวปิยะวรรณ สุต๋า เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
367 นางเบญจมาศ  คําหว่าง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญงาน
368 นางปิยกานต์  แป้นกลัด เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
369 นางปทุม    ใบยา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
370 น.ส.นารีรัตน์  วังคํา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
371 นายณัฐพล   ทายะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
372 น.ส.ปภาดา   วิชชาพันธ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
373 นางวนิดา  อินทะรังษี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
374 นางจินลักษณ์ ยะตั๋น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
375 นายกิจชัย  พรมมิ นายช่างเทคนิค ชํานาญงาน
376 น.ส.รมณีย์  มาเรือน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชํานาญงาน
377 นางปิยวรรณ  ยาวิไชย เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชํานาญงาน
378 นางสายทอง  มีสอน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
379 น.ส.พัชราพร  สุปินะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
380 น.ส.วณิตา   คําฝั้น เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชํานาญงาน
381 นายอานันต์ ปัญญาโพธินันท์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
382 นายวรวุฒิ    คําเทพ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
383 นายธนายุทธ  สุทธการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชํานาญงาน
384 น.ส.รจนา   หอมใบบัว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
385 นางอารีย์ เนตรวีระ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
386 นายอติรุจ  นิลคง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชํานาญงาน
387 นายจรูญ  ดวงธิ เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญงาน
388 นางกัลยา  ยาน้อย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
389 น.ส.เพชรดี   สุทธรัตนวงศ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
390 นายสถาพร    พรหมรักษ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
391 น.ส.ธิดารัตน์ อินต๊ะกัน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
392 นางสุคินนา  ฟูบินทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
393 ว่าท่ี ร.ต.สิทธิพงศ์ อุปจักร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
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394 นางนันทพันธ์    เกตุพีรศิษฐ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
395 นายถนัด    ตันน้อย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
396 นายคงเดช  วัฒนชัยประเสริฐ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
397 นางกาญจนา  ยศอินทร์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชํานาญงาน
398 นายอัฎฐรพล เสนจอม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
399 น.ส.อําพิลา  กุณา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
400 นายสุรศักด์ิ  ราชรักษา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน
401 นางอักษราพรรณ ใจเย็น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
402 น.ส.ชัชฎาภรณ์   คําวุฒิ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
403 นางสาวกนกวรรณ กันยะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
404 นางสาวเบญจมาศ ยาวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
405 นางสาวชนิตรา พรหมภิไชย เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
406 น.ส.กานต์พิชชา อุปจักร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
407 น.ส ปรียานุช ไชยวงศ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
408 นางวชิรญาณ์ ปัญญาภู เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏบิัติงาน
409 น.ส.จีรนันท์  พุ้ยน้อย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
410 น.ส.ธนพร กันทะลือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
411 น.ส.สุชัญญา ปองแก้ว เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
412 น.ส.วรรวิภา  หลวงทะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
413 นางสาวรติรัตน์ สีโภค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
414 น.ส.พรพิมล นันทสิทธิ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
415 จ.อ.หญิงชัชชามาศ จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
416 น.ส.ฬุริญา สมคํา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
417 น.ส.สุธารักษ์ แสนทรงสิริ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
418 น.ส.จินตหรา  ธรรมลังกา เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
419 นางสาวสิรินยา สุริยา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
420 นายมนตรี   ศักดาเทพฤทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
421 นางสุรีย์พร ธิสาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
422 นายธีรภัทร สุทธิแสน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
423 น.ส.พันทิวา นพรัตน์ดลยพร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
424 น.ส.นันทิกา สีแก้ว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
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425 น.ส.นันทิกานต์ สุยะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน 
426 น.ส.กัญญาณัฐ วงศ์ใหญ่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน 


