
ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง

1 นางคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ รองผู้อํานวยการ (ฝ่ายการแพทย์)

2 นางสาววาสนา อุตสาหะ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ

3 นางสาวทัศนีย์ บุญมี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

4 นางสาววสุวรรณา อรุณโชติ พนักงานทั่วไป บ.1

5 นางสาวมายุริน ศรีพิพัฒน์ เจ้าพนักงานการเงิน

6 นางสาวปันพิยา ศรีธนากร พนักงานทั่วไป 

7 นางสาวชวินทร์ สิทธิวัด พนักงานทั่วไป

8 นางสาวสกุณา กระต่ายรักษ์ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล

9 นางสาวณัฐติยา พิมพ์พัด พยาบาลวิชาชีพ 
10 นางสาวอุดมลักษณ์ กมลวิสุทธ์ิกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

11 นางพัทรวิภา จิตรากร พนักงานทั่วไป
12 นางสาวดุจเดือน ดอกรัก พนักงานชัวยเหลือคนไข้
13 นางสาวพรศิริ บุญสูง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
14 นางประพิมพรรณ เกรียงวัฒนศิริ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
15 นางพรรณี เด่นประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
16 นางชุติมา นพเก้า พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
17 นางสุธีรา งามขํา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
18 นางณัตฐา ลาวัณบุตร พยาบาลวิชาชีพ

19 นางศิรินทร์กรณ์ พนักงานทั่วไประดับ 1
20 นางสาวปราณี ร้ิวทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
21 นางสมจิตร พันธ์ุเต้ีย พนักงานท่ัวไประดับ บ.1

22 นางสมบูรณ์ วงษ์ถนอม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
23 นางสาววัชราภรณ์ ตันติวงศ์วิโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

โรงพยาบาลกลาง
รายช่ือผู้สมัครชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา 2557



24 นางปทุมมา วงแก้ว พนักงานหอผู้ป่วย
25 นางสุพรรณษา กล้าหาญ จพน.วิทยาศาสตร์การแพทย์
26 นางสุภาพ รองมี จพน.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน

27 นางสาวเพ็ญณี สอนจิตต์ พนักงานทั่วไป บ.1
28 นางวาสนา พันธ์ุเต้ีย พนักงานสถานที่ บ.1
29 นางธนากร โอษฐประไพ พนักงานทั่วไประดับ 1
30 นางสาวธิรดา สพานรัตน์ พนักงานการเงิน
31 นางสาวกนกรัตนา ไตรวิทยางกูร ประชาชน
32 นางสาวกานดา เสาวภาคย์รัตนชาติ พนง.ช่วยเหลือคนไข้ ระดับ 1
33 นางชุติมา งามวุฒิชัย ประชาชน
34 นางสาวโสติรส บุตรดี พนักงานทั่วไป
35 นางธัญพร คิมิมาน พนักงานสถานที่ บ.1
36 นางนารี ชันจินดาสุต ประชาชนทั่วไป
37 นางสาวประทุมพร นามวงศ์ ประชาชน
38 นางสาวนุศรา เพ็ชรอินทร์ พนักงานธรุการ
39 นางสาวนิธิสนี รุจิรังสีเจริญ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
40 นางสุมิตรา สินขจร เจ้าพนักงานธุรการ
41 นางสาววิภาพร รัตนา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
42 นางสาวศุภลักษ์ คูณศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
43 นางวิทยา วรพันธ์ุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
44 นางวรรณวิไล มานะดี นักสังคมสงเคราะห์ 
45 นางสาวสุรีรัตน์ ธนูแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
46 นางสาวรุ่งนภา โพธิ์ทองคํา พนักงานทั่วไป
47 นางสาวเวียงพิศ ดอนแก้ว พนักงานทั่วไประดับ บ.1
48 นางรัญจวน คําสอง ลูกจ้างรายวัน
49 นางสาวใหม่ศิริ สลัดทุกข์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
50 นางรสสุคนธ์ สุดสวนศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ



51 นางนวลจันทร์ สว่างเนตร พนักงานสถานที่ บ.1
52 นางสิริวรรณ
53 นางสุพิน ชัยรัตนทรงพร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
54 นางวาศินีนาถ อมรศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
55 นางสาวกมลวรรณ นาทราย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
56 นางพรพิมล วงศ์สว่างศิริ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
57 นางสาวสุธีรา เทศวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
58 นางทิพย์รัตน์ รัตนพันธ์ พยาบาลเทคนิค
59 นางสาวพัชรี รุ่งทวีชัย พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน
60 นางสาวพิมลรัตน์ อาจหาญ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.1
61 นางสาวปาหนัน หวนไธสง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
62 นางสาวดวงฤทัย สาสมบุญ พนักงานทั่วไประดับ บ.1
63 นางณัตฐา ลาวัณบุตร พยาบาลวิชาชีพ
64 นางสาววิลาวัณย์ ขันทวงศ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
65 นางสาวสดุดี แสนทวีสุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
66 นางรัตติกาล ป้อมคํา พนักงานทั่วไประดับ บ.1
67 นางสาวอลิศราพร จันทฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
68 นางสาวสายฝน ปั้นบริสุทธิ พนักงานหอผู้ป่วย
69 นางณัฐกานต์ จิระกรานนท์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
70 นางดารณี ขจรยศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
71 นางสาวชลิตา หลักรอด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
72 นางนิยะดา วิพุธศุภกรวงศ์ จนง.รังสีการแพทย์ชํานาญงาน
73 นางเสานีย์ พร้ิวไธสง พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน
74 นางพัชรินทร์ สว่างแจ้ง พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน
75 นางสาวรุ่งอรุณ อุดทา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
76 นางสาวศิริพร กลองกลางดอน พยาบาลเทคนิค
77 นางสาวจิรัชยา นิลคง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ



78 นางสาวสายน้ําผึ้ง แสนโคตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
79 นางสาวมณีรัตน์ ศรีวิโรจน์ จนง.ธุรการชํานาญงาน
80 นางปาลิดา ถาวรวันชัย นักรังสีการแพทย์ชํานาญการ
81 นางสาวประนอม ดอกไม้ พนักงานทั่วไประดับ บ.1
82 นางสาวนัยนา รัตนมาศทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
83 นางสาวเรณู มุขเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
84 นางสาวอุไรวรรณ อิ่มใจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
85 นางสาวอุษา แสงกระจ่าง พนักงานชัวยเหลือคนไข้
86 นางเครือวัลน์ ดีเด่น พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน
87 นางสาวอัจฉรา สุวรรณโณ พยาบาลวิชาชีพ
88 นางสาวทิฑัมพร แลพา ผู้ช่วยเหลือคนไข้
89 นางสาวชุติกาญจน์ วาสะศิริ พนักงานทั่วไประดับ บ.1
90 นางบุบผา ปล้ือถนอม พนักงานทั่วไประดับ บ.1
91 นางบุณยาพร อินทรทูต พนักงานทั่วไประดับ บ.1
92 นางกาญจนา พงไธสงค์ พนักงานทั่วไประดับ บ.1
93 นางสาวทัศนีย์ เนื้ออ่อน พนักงานทั่วไประดับ บ.1
94 นางอนิศราภรณ์ เกตุปาน พนักงานทั่วไประดับ บ.1
95 นางอุทัยวรรณ ฉายอุไร พนักงานทั่วไประดับ บ.1
96 นางสาวธนวรรณ ดํารงประเสริฐ พนักงาน
97 นางประพันธ์ เปี่ยมล้น พนักงานสถานที่ระดับ บ.1
98 นางปุณยภา โพธิ์แก้ว พนักงานสถานที่ระดับ บ.1
99 นางพรทรัพย์ สิเนหะบุตร พนักงานสถานที่ระดับ บ.1
100 นางสาวลัคนา ทองมานะเสถียร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
101 นางสาวพรสวรรค์ ธาราธรรมรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
102 นางชุลีรัตน์ เติมวัฒน์ นักวิชาการศึกษาพิเศษชํานาญการ



ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง
1 นางจุฑารัตน์ วรานุสันติกูล นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ
2 นางสาวจอมขวัญ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
3 นางสาวจินตหรา มีถาวร นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
4 นางสาวณพิชา มากแพทย์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
5 นางสาวอัจนา ศักดิ์ณรงค์ชัย นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ
6 นางรวีวรรณ ไสยสุวรรณ นักสังคมสงเคาราะห์ชํานาญการ
7 นางสาวลลิดา เกศา นักสังคมสงเคราะห์
8 นางสาวสูหารียะห์ แฉมิว นักสังคมสงเคาราะห์
9 นางสาวจารุวรรณ สุริยเมตตาคุณ นักสังคมสงเคราะห์
10 นางสาวธัญดา เดชสาหร่าย นักสังคมสงเคาราะห์
11 นางสาวเมทินี เทพกุณหนิมิตต์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
12 นางสาวจันทร์ฉาย สมบุญรอด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
13 นางสาวกาญจนา ประจักษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
14 นางสาวสุรีย์ พงศ์พิโรดม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
15 นางสาวสุจิตรา คําคุณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
16 นางสาวสุจิตรา เรืองประโคน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
17 นางสาววิชุตา ใจจริง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
18 นางสาวนงค์เยาว์ ปล้ืมพวก พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน
19 นางอารัญญา งามวิทยาพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
20 นางคณิตา ไมตรีจิตต์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
21 นางนวรัตน์ ปราบบริปู พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
22 นางสาวจริยา โลห์คํา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
23 นางสาวภาวินี สีโสภา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
24 นางสาวฐิติมา ประเสริฐการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
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25 นางราตรี อิงคนินันท์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
26 นางสาวเรไร จากศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
27 นางสาวศรสวรรค์ โบราณศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
28 นางสาวน้ําเพชร สมวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
29 นางอินทิมา อตมกูลศรี พนักงานหอผู้ป่วยนารีเวช
30 นางสาวมณี ภาณุวัฒน์สุข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
31 นางพัฒนา ศิริพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
32 นางนพรัตน์ ครอบครองวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
33 นางสาวกาญจนา โพธิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
34 นางสาวรัตนา รักฝึกฝน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
35 นางสาวภัสรพร แสงศิลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
36 นางถาวร วรรณสาร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
37 นางสาวอารีย์ ทะนามศรี พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน
38 นางวัชรา ยอดวิเศษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
39 นางอรชนา จารุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
40 นางศิริรัตน์ ชูช่วย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
41 นางไพรินทร์ ฉิมจารย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
42 นางสาวพุทธพร อินทา เจ้าหน้าท่ีธุรการ
43 นางดวงฤทัย จันเขียว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
44 นางสาวพจนา จุฬารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
45 นางสาวศิริพรรณ ปิติมานะอารี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
46 นางกุลณัฐฐา พาพวยสุรสิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
47 นางพรภิญญา สุวรรณาคม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
48 นางสาวรุจิรา เอี่ยมบุญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
49 นางสาวนุจรินทร์ โคตรชมภู พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน
50 นางทรายทอง บุญประเทือง พนักงานทั่วไป
51 นางสาวคัคนางค์ ขันเงิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
52 นางวรุฬธร จุลมัลลิก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
53 นางสาวสุณัฐชา จันทร์คํา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ



54 นางรุ่งรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
55 นางสาวรุ่งลาวรรณ์ เทพิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
56 นางโสภาพรรณ อรุณธนาวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
57 นางสาวมณฑา จันทร์กระมล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
58 นางนิยดา ภมรสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
59 นางสาวกนกวรรณ ผาสุขดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
60 นางปรินดา วรภมร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
61 นางสาวชลลดา ฟูเกษม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
62 นางสาววิจิตรา สืบตระกูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
63 นางสาวกนกวรรณ ใจภักดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
64 นางธันยพร หาฤทธี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
65 นางสาวสุกาญจน์ ชัยณรงค์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
66 นางสาววัชรี ภูวคีรีวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
67 นางสธัญรัชต์ กนกตีสีห์รัต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
68 นางสาวจิตติกานต์ สุทธิศิริ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
69 นางวันเพ็ญ จุฑามหาธนพงศ์ พนักงานทั่วไป
70 นางมาริษา สินธนนพคุณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
71 นางวิชิตา ทนันชัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
72 นางสาวกชกร พูลสุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
73 นางสาวณัฐธิดา สาธารณะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
74 นางฐิติญา สีระสา พนักงานหอผู้ป่วย
75 นางสาวฉบาไพร ทองหล่อ พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ
76 นางสาวจุฑาพร ทัดแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
77 นางสาวอรอนงค์ องอาจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
78 นางสาวจันทร์ฉาย แสงสว่าง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
79 นางสาวศรัณยา แสงมณี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
80 นางสาวยุพิน เหมือยไธสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
81 นางสาวกชพรรณ บัวศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
82 นางนพรัตน์ เรืองศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ



83 นางอัจฉราพร ลภนโชติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
84 นางสาวศิริรัตน์ ยินดีโช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
85 นางวันเพ็ญ ลลิตวงศ์อุดม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
86 นางวรรณี ตั้งเวทย์ถาวร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
87 นางขนิษฐา ห้าประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
88 นางสาวพรพิมล คงพารา เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล
89 นางสาวสุกัญญา รัตนโชติช่วง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
90 นางรัชฎา วันฒนะโสภณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
91 นางอัจฉรา คงอยู่ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
92 นางสาวสมจิตร์ กุลฉันท์วิทย์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
93 นางสาวสาวิตรี แบ่งศิลป์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
94 นางสาวมณฑิรา มาตย์สาลี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
95 นางสาวจันทร์สว่าง ทวีวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
96 นางสาวปารณี ทองคําขาว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
97 นางสาวฐิติยา ศรีชู พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
98 นางสาวปริยากร ศิวเวทยลือชัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
99 นางสาวศิริมา องอาจมณีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
100 นางนันทภรณ์ สระบัว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
101 นางสาวพรธนา วงศ์ชาญสถาปัตย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
102 นางพรจิตร ปรียธาดา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
103 นางธนาวดี มีเสถียร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
104 นางสาวพรสวรรค์ มัณยานนท์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
105 นางสาวสมจิต วรรณขาว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
106 นางมัทรียา ทองโสม พยาบาลเทคนิค
107 นางอาภาพร กิจบํารุงพร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
108 นางสาวโชติกา ศุภศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
109 นางดารารัตน์ วุฒิโสภณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
110 นางสาวจารุวรรณ งาสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
111 นางสาวปรียาภรณ์ หรือเจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ



112 นางสาวนิลุบล บุนนาค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
113 นางอังคณา อุดม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
114 นางอรพิน ไทยวานิช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
115 นางผ่องศรี สวยสม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
116 นางกิ่งดาว คําคล้าย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
117 นางสุนทรี โฆสิตวัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
118 นางพรทิพย์ สรณารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
119 นางสาววรากร มณีสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
120 นางสาววรรณี นวลฉวี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
121 นางสาวจรรยา กิจกสิกร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
122 นางสาวกอบกุล สุตันนิราษฎร์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
123 นางวรรณนภา จตุรพติร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
124 นางสาวระวีวรรณ กี่เจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
125 นางธนิดา กาลจักร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
126 นางสาววราภรณ์ สาขา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
127 นางสาวสยุมพร พาซุย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
128 นางสาวอรวัสสา นิลคร้าม พนักงานทั่วไป
129 นางสาวสุพิน พรมจินดา พนักงานทั่วไป
130 นางสาวพรพิไล อัครธิติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
131 นางสาวโรจน์ลักษณ์ ภราดรภักดีมล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
132 นางสุมณฑา จักรมานนท์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
133 นางสาววีนัส เอามาวัฒน์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
134 นางสาวสุดาวรรณ อินทรเจริญ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
135 นางวันเพ็ญ สุดกระโทก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
136 นางกรองทิพย์ เทียนสว่าง พนักงานหอผู้ป่วย
137 นางสุนัน เพธิโส พนักงานทั่วไป
138 นางสาวมณฑา จินดาพลอย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
139 นางรุ่งนภา สายเมฆ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
140 นางสุภนิช หอมหวน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ



141 นางสาวสุพัฒน์ ลามคํา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
142 นางชูขวัญ รู้ขายสิรนนท์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ



ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง
1 นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล

2 นางสาวยุพารัตน์ ชลสินธุ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

3 นางสาวพนิดา ทวีโภค เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

4 นางสาวศศินันท์ ประดิษฐสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

5 นางฤดีวรรณ รัตนานุวัติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

6 ร.อ.ท.สุภาณี จันทสุทธิบวร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

7 นางสาวอัญชลี ไพศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

8 นางณัฐสุรางค์ จินเต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

9 นางกรรณชลิกา สิทธิเลิศประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้สมัครชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา 2557


	รพก.pdf
	รพต.pdf
	รพล.pdf

