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1 รพก. นางสาวสมศิริ บุญสิริ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ
2 นางณภัทร ผดุงศักดิ์เดชา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
3 นางสาวศิรินยา โพธิน เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
4 นางกอบกุล โรหิตเสถียร เจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน
5 นางนิตยา แกวผัด เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
6 นางสาวอุไรวรรณ ดวงแกว เจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน
7 นางสาวอุบลวรรณา ภูเงิน เจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน
8 นางสาววิภาภรณ กาญจนคงคา เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
9 นางสาวปริญญา โสตถิพัฒนพงศ เภสัชกรปฏิบัติการ

10 นางสาวณัฐนิชา หมื่นเทพ เจาพนักงานปฏิบัติงาน
11 นางจริยา สุภาพงษ เภสัชกรปฏิบัติการ
12 นางสาวสุภาวดี อัศวศิริวิลาศ เภสัชกรปฏิบัติการ
13 นางเวณิกา สุวรรณโกมล เจาพนักงานธุรการ
14 นางสาวปยมน เครือหงส ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
15 นางสาวสมปอง กลอมขาว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
16 นางธิดารัตน ศิลาแร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
17 นางปยวรรณ เพ็ญเพียร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
18 นางสาวณิชชารีย พิริยจรัสชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
19 นางสายฝน ภูพิทยา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
20 นางรสสุคนธ สุดสวนศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
21 นางทิพาพร วงศภัควัต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
22 รพต. นางกิตติยา ศรีเลิศฟา ผูอํานวยการโรงพยาบาล
23 นางเลิศลักษณ ลีลาเรืองแสง รองผูอํานวยการ ฝายการแพทย
24 นางสาวพรทิพย วิไลทอง รองผูอํานวยการ ฝายบริหาร
25 นางณัฎฐนิชย ดอกจันทร เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
26 นางสาวชุรีรัตน ปาลกะวงศ ณ อยุธยา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
27 นางสาวนุสบา หนูรุน นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
28 นางวงศจันทร ไกรมาก นักโภชนาการ ชํานาญการพิเศษ
29 นางประภาศรี รัตนบัวพา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
30 นางสาวนุชณีย วงศสมอ บุคลากร (พนักงานประกันสังคม)
31 นางเสาวลักษณ งาคูปฏิพัทธ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
32 นางจันทรทิวา ชาญวิรัตน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
33 นางสาวยุพเรศ ราชภักดี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
34 นางสาวณัฐพัชร ธนัยธนพัฒน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
35 นางสาวจุฑารัช วสุกาญจน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
36 นางนันทวัน จาตุรันตวณิชย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
37 นางอัปสร ตุลยานนท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
38 นางอนุกูล วุฒิคําประพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
39 นางสาวสุกัญญา ปโรสิยานนท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
40 นางศิรตา ปอมเรือง พนักงานทั่วไป
41 นางสาวกันตพัฒน กิจเจริญยิ่งยง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปกส.)
42 นางสาวอัญชลี กมลสุวรรณ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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43 รพจ. นางสาวิตรี สุวิกรม นายแพทยชํานาญการพิเศษ
44 นางเก็จทอง เสตะกสิกร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
45 นางสาวชินนภา พิชัยรักษพร เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
46 นางกิจภรณ โฆธิพันธุ นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ
47 นางสาวธนาธร ธนะคําดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
48 นางสาวยุพิน ยงคะรักษ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
49 นางน้ําเพชร ตรีรัตนไพศาล เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญง
50 นางสาวทิพวรรณ สุจริตธุระการ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติกา
51 นางสาวพวงพิศ เอื้อภูริพงศ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงา
52 นางสาวมณธิรา ชูวงศ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
53 นางชัญญภรณ โรจนสุริยาวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
54 รพท. นางกันธิมา ธันยาวุฒิ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
55 นางศุภยา เชี่ยวรุงโรจน รองผูอํานวยการ ฝายบริหาร
56 นางศิริวรรณ พิริเทศยางกูร หัวหนาพยาบาล
57 นางสาวขนิษฐา กัวศรีนนท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
58 นางวรรณกร สําลีทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
59 นางสาวศกุนิชญ แวอูมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
40 นางสาวกิตติมา มุสิกวัด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
41 นางสาวพัชรพร บุญลือลักมณี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
42 นางปริยา คําประดํา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
43 นางชุติกาญจน สุดตา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
44 นางศิริวรรณ รุงเบญจวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
45 นางวิไลลักษณ ตั้งไพบูลยทรัพย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
46 นางวีรนันยา ภิญโญภาพมงคล พนักงานชวยเหลือคนไข
47 นางสาวเจริญขวัญ อุนโรจน พนักงานธุรการ
48 รพว. นางฐิตินันท กุลสิน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
49 นางจิราพร คลองชาง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
50 นางสาวพัฒนวดี บัวลอย บรรณารักษปฏิบัติการ
51 นางสาวสุกัญญา อ่ําอินทร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
52 นางเกษราภรณ ออนทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
53 นางสาวอรวรรณ จันมาศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
54 นางอุษา บุญรอด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
55 นางสาวมาวิกา จันทรชุม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
56 นางสาวผุสดี พุฒดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
57 นางสาวกัสมา รื่นสุข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
58 นางนฤมล คงเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
59 นางวลัยพร ตูบรรเทิง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
60 นางรุจิรา มานมูเราะห เจาหนาที่ธุรการ
61 นางพรภินันท ศิลยศาสตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
62 นางสาววนิดา ลอพสุภิญโญภาพ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
63 นางสายทอง เตียเจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
64 นางสาวกรรณนุช สุทธิแสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
65 นางสาวเสาวมล เพ็ญทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
66 นางสาวทิพยวรรณ เตชนันท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
67 นางสาวนิตยา จิ๋วนารายณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
68 รพล. นางสมพร ใจสมุทร นักวิชาการสาธารณสุข
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69 นางยุวดี ไมไหว เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
70 นางลัดดาวรรณ สุขเกษม เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
71 นางสาวปรีชญา บุญอยู เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
72 นางสาวอรไพลิน นาคสวัสดิ์ นักจัดการทั่วไปชํานาญการ
73 นางสาวสุปราณี อิ่มไพบูลย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
74 นางณัฐรินพร นิลพงษ นักรังสีการแพทยปฏิบัติการ
75 นางสาวสมคิด นพกุลโรดม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
76 นางสาวศุภลักษณ สุคนธทิพย เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญง
77 นางพัชรินทร หมื่นสายญาติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
78 นางปยรัตน มนตสุวรรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
79 นางสกุณา เนียมเงิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
80 นางประนอม จันทสุทธิบวร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
81 นางฐิตาภา สุขแสง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
82 นางสาวเสาวนีย จุฑาจันทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
83 นางกนิษฐา พันธะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
84 นางศิริรัตน ยุระศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
85 นางดารารัตน บุตรากาศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
86 นางสาวญานิศา ประภาเคน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
87 นางเบญญากาญจน อัศวชัยนันท พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
88 นางสาววีราพร วรรณดะธรรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
89 นางสาวกัลยา พลล้ํา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
90 นางสาววัชรินทร อินจันทร พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน
91 รพร. นางดลยา สุขสมปอง ผูอํานวยการโรงพยาบาล
92 นางสาวยุพิน แสงสวาง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
93 นางสิรีธร จันทรทอง พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน
94 นางศุภจิต นาคะรัตน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
95 นางสาวทัศนกรณ เจริญทรัพย นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ
96 นางสาวอรุณทิพย พรพัฒนนางกูร นายแพทยชํานาญการ
97 นางนาวิณี โพธิ์เจริญ นักสังคมสงเคาระหปฏิบัติการ
98 นางสาวสุวรรณี จิวะพันธกุล นักกายภาพบําบัดชํานาญการ
99 นางสาววรรณา นิยมศิริ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

100 นางสาวอัจฉราภรณ จําเนียงผล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
101 นางสาวสุภาพร ภูวงศษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
102 นางสาวกําจง วงษไทย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
103 นางสาวสุชาชิษม ลาดพราว ทันตแพทยปฏิบัติการ
104 นางวันทนา ไชยา นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ
105 นางสาวมณีเนตร ดีแสง นักรังษีการแพทยบฏิบัติงาน
106 นางสาวกรรณิการ เลิศล้ํา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
107 นางธวัลรัตน ตันติสิริพัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
108 นางลัคณา ลบแยม นักโภชนาการชํานาญการ
109 นางสาวเมธิตา กลาหาญ เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยฯ
110 นางสาวธนเพ็ญ พัฒนาเสถียรกุล เภสัชกรปฏิบัติการ
111 นางจีรภา เรืองศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
112 นางสาวอัจฉริญา ศิริ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
113 นางสาวเกศรินทร สุทธจอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
114 นางสาวศุภรักษ เทพจันตา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
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115 นางสาวจิตญา สัมนิตย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
116 นางสาวนิดติยา แซงสี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
117 นางสาวณัฐญาภรณ พิกุลณี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
118 นางสาวปทมพร สิงหบุญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
119 นางสาวทศพร ประจําถิ่น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
120 นางสาวนพวรรณ เทียมสิงห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
121 นางนฤมล วงศคํา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
122 นางสาวนภาพร นันโช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
123 รพส. นางสยุมพร พงษพิศิษฎกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
124 นางอารมณ ศิริมังคละ พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ
125 นางสาวปรียาภรณ บุญยัง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
126 นางอมรา รังสกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
127 นางสุวลักษณ อัศดรเดชา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
128 นางสาวอรอนงค โทณะสุต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
129 นางบุญยลักษณ สุวรรณโท ผูชวยเหลือคนไข
130 นางพรพรรณ อึ่งผิว คนงาน
131 นางสาวปริญาภรณ พุมเจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
132 นางศิราวรรณ สุดหนองบัว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
133 นางปญญา พวกขุนทด ผูชวยเหลือคนไข
134 นางจันทรา มูฮัมหมัดสลาม ผูชวยเหลือคนไข
135 นางปราณี ยินวา คนงาน
136 นางสาวนันทินี ทองแทง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
137 นางนวลจันทร แจมดวง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
138 นางนฤมล ออนสัมพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
139 นางพิชากร สวัสดิผล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
140 นางจันตรี จือเฉลียง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
141 นางสาวยุพา ประสาทงามเลิศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
142 นางสาวจิราภรณ แพรตวน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
143 นางเสาวลักษณ ตนสักตระกูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
144 นางสาวอุสา สังขสอาด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
145 นางอัญชลี หาญพันธุทุมกร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
146 นางนุจรี น่ิมละออ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
147 นางสาวนงลักษณ มั่นสกุล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
148 ล.สนพ. นางสมสวน สุภะรักษ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงา
149 นางสาวพรรณทิพย หงษเกษมศักดิ์ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญง
150 นางรุงทิพย เฉลยสรรพ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
151 ศบฉ. นางสาวณัฐชา ทวีพัฒน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
152 นางสาวชัฎภัสสร ศรีจันทรฉาย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


