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ล ำดบัที่ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ

1 พนัจ่าเอกพิชยั จนัทร์สวสัด์ิ พยาบาล 
2 นางสาวอุมาพร จนัทรขนัตี เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
3 นางสาวสุดารัตน์ สนัติวงศานนท์ นกัสุขศึกษา
4 นางสาวอาภาภรณ์ คูทองกุล พยาบาล
5 นางกนกภรณ์ หมอแพทย์ ผูป้ฏิบติังานวิทยาศาสตร์การแพทย์
6 นางนนัทนา แสนสุข (บุญเลิศ) พยาบาล
7 นางสาวพชัราภรณ์ ฤกษโ์สภี เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
8 นางสายชล ทิพยค์งคา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
9 นางสาวอริศา ฤทธ์ิจรูญ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
10 นางอรมณี ภทัรทิพากร พยาบาล
11 นางสาวสุภาพรฌ์ ด ารงคพ์งศก์ูร พยาบาล
12 นางสาวอุทยัวรรณ พลูสุข เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
13 นางสาวศิริพร ธรรมประโชติ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
14 นางสาวศนัสนีย์ ณรงคศ์กัด์ิภูติ พยาบาล
15 ดร.อ านวยพล แจง้เจริญ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์
16 นางศิริพนัธ์ หงษท์รัพยภิ์ญโญ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์
17 นายสุชาติ ทบัยาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์
18 นางสาวศิริวิมล ปิยะจิตโต นกัวิชาการคอมพิวเตอร์
19 นายศุภวฒัน์ อรรถเศรษฐากร นกัวิชาการคอมพิวเตอร์
20 นายพีระพล เพียรผดุงรัชต์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์
21 นางสาวพรรณพิลยั พิมพา นกัวิชาการคอมพิวเตอร์
22 นายวชัรพงษ์ จิตรเกาะ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์
23 นางสาวณัฐนนัท์ แกว้สน นกัวิชาการคอมพิวเตอร์
24 นายวสนัต์ ขวญัเผือก นกัวิชาการคอมพิวเตอร์
25 นายวราวฒิุ ศรีวงษช์ยั นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ
26 นายธนฐั เยน็ประสิทธ์ิ นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ
27 นางณัฐปาณี คูณขนุทด นกัทรัพยากรมนุษย์
28 นางสาววฒันา รัมกุล นกัทรัพยากรมนุษย์
29 นางสาวอรวรรณ โพธ์ิเอ่ียม นกัทรัพยากรมนุษย์
30 นายอุดร ชูหนู นิติกร

รำยช่ือพนักงำนมหำวทิยำลยั และข้ำรำชกำร สำยสนับสนุนวชิำกำร

ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว

ช่ือ-นำมสกุล

โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลมิพระเกยีรติ



2

ล ำดบัที่ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือช่ือ-นำมสกุล

31 นางสาวหรรษา อาจดี นกัทรัพยากรมนุษย์
32 นางน ้าฝน จอ้ยจิตต์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
33 นายไพโรจน์ ลอยจิรากุล วิศวกร
34 นางสาวทิพยวิ์ภา ข าพงศ์ นกัประชาสมัพนัธ์
35 นางนฤภร ผลฉตัร นกัประชาสมัพนัธ์
36 นางสาวชุลีพร ฟักฟมู นกัวิชาการโสตทศันศึกษา
37 นายพทุธิวฒัน์ เกรอด นกัวิชาการโสตทศันศึกษา
38 นางสาวอุษณีย์ มีลาภา นกัวิชาการเงินและบญัชี
39 นางสาวสุภาพ ใสพลกรัง นกัวิชาการเงินและบญัชี
40 นายบุญชู กาญจนปฐมกุล นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน
41 นางสาวสุภคั ถือมัน่ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน
42 นางนพวรรณ จงสง่ากลาง นกัวิจยั
43 นางสาวปณพร เหลืองพฤกษชาติ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน
44 นางสาวสุพตัรา มัน่ท่ีสุด นกัวิชาการเงินและบญัชี
45 นางสาวจินตนา บูรพนัธ์ นกัวิชาการเงินและบญัชี
46 นางสาวอุดมพร พทุธธนะพิทกัษ์ นกัวิชาการเงินและบญัชี
47 นางณัฐกฤตา อ่อนธรรม นกัวิชาการเงินและบญัชี
48 นางสาวเลอลกัษณ์ ศรีอุทยั นกัวิชาการเงินและบญัชี
49 นางสาวนภาพร ป่ินภู่ นกัวิชาการเงินและบญัชี
50 นางสาวนงเยาว์ ศิลป์ประกอบ นกัวิชาการเงินและบญัชี
51 นางสาวกชพร ลาภสุวรรณสกุล นกัวิชาการเงินและบญัชี
52 นางสาวอมราลกัษณ์ พจน์วิชยั นกัวิชาการเงินและบญัชี
53 นางนิราวรรณ อุม้ญาติ นกัวิชาการเงินและบญัชี
54 นางสาวอุษณีย์ พทุธธนะพิทกัษ์ นกัวิชาการเงินและบญัชี
55 นางเกษราภรณ์ แปลงนารถ นกัวิชาการเงินและบญัชี
56 นางอรวรรณ เมฆทรัพย์ นกัวิชาการเงินและบญัชี
57 นางรุ่งอรุณ ศิลป์ประกอบ นกัวิชาการเงินและบญัชี
58 นางเกตุวดี เอ่ียมเอกสุวรรณ นกัวิชาการเงินและบญัชี
59 นางนิตยา นุชประสพ นกัวิชาการเงินและบญัชี
60 นางสาววารินทร์ อาจใย นกัวิชาการเงินและบญัชี
61 นางสาวศิริพร จนัทร์หอม นกัวิชาการพสัดุ
62 นางฉวีวรรณ อ่อนทองหลาง นกัวิชาการพสัดุ
63 นางลกัขณา บุญราช นกัวิชาการพสัดุ
64 นางสาวพฤกษณี กะการดี นกัวิชาการพสัดุ
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65 นางสาวณัฏฐวิตรา ปรางทอง นกัวิชาการพสัดุ
66 นางสาวกรรธิมา ประภาศรีอนนัต์ พยาบาล
67 นางสาวจุฬาภรณ์ พรหมมาพนัธ์ุ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
68 นายทรงวฒิุ เกิดทรัพย์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
69 นางสาวปุณชญา ภทัรพิทกัษ์ พยาบาล
70 นางสาวพชันี ขนุองัดี นกัวิชาการเวชสถิติ
71 นางเมธาวี ใจประทุม (ผิวผ่อง) นกัวิชาการเวชสถิติ
72 นางสาวดวงกมล ศรีประเสริฐ นกัวิชาการเวชสถิติ
73 นางนงนุช นอกพดุซา นกัวิชาการเวชสถิติ
74 นางสาวกุณฑลี รักษง์าร นกัวิชาการเวชสถิติ
75 นายวิชาญ นะคะรังสุ นกัวิชาการเวชสถิติ
76 นางสาวเบญจมาภรณ์ คงกลัป์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
77 นางวีราภรณ์ ทบัยาง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
78 นางฌชัภคัร ทองแท่ง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
79 วา่ท่ีร้อยตรีพิเชษฐ์ ดีเสมอ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
80 นางจินณาลี อ่องอร่าม นกัวิชาการเวชสถิติ
81 นายภานุพนัธ์ หงษวิ์ไล นกัวิชาการเวชสถิติ
82 นางสาวจุฑามาศ คุดฉา นกัวิชาการเวชสถิติ
83 นางสาวบุษยารัตน์ รุจิราพรพนัธ์ุ พยาบาล
84 นางนพกาญจน์ เนียมนาภา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
85 นางเยาวลกัษณ์ อมราลกัษณ์ พยาบาล
86 นางสาวองัผกามาศ นนัทโกมล ผูช่้วยพยาบาล
87 นางอมรพรรณ สารเกล้ียง ผูช่้วยพยาบาล
88 นางวี จิตะพนัธ์กุล พยาบาล
89 นางสาวนฤตยา แหวนเพชร เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
90 ดร.ขนิษฐา บูรณพนัศกัด์ิ นกัสงัคมสงเคราะห์
91 นายธีระนิตย์ อุ่นหลา้ นกัสงัคมสงเคราะห์
92 นายอภิชาต จิณะไชย นกัสงัคมสงเคราะห์
93 นางสาวเบญจพรรณ บุรวฒัน์ นกัวิชาการโภชนาการ
94 นางรัตนา นนัตรี นกัวิชาการโภชนาการ
95 นางสาวณฐวรรณ พงศต์นั นกัวิชาการโภชนาการ
96 นางสาววิไล อยูค่ง นกัวิชาการโภชนาการ
97 วา่ท่ีร้อยตรีหญิงนงคเ์ยาว์ หมูนดี นกัวิชาการโภชนาการ
98 นายปรีชา พรมมา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
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99 นางสาวมาลยัพร องัศุพิพฒัน์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
100 นางทศันีย์ นิมนภาโรจน์ พยาบาล
101 นางสาวศรีประภา ชนะรัตนไพศาล เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
102 นายสุรจิต มูลเงิน เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
103 นางสาวพทุธธิดา นุชนาฎ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
104 นายสมเจต แตงเพชร์ ผูช่้วยพยาบาล
105 นางสาววนิดา สงัขเ์พช็ร นกัวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
106 นายเอกลกัษณ์ มณีเสาวภาคย์ นกัวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
107 นายถาวร วาจนศิริ นกัวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
108 นายเฉลิมพล สนอุดม วิศวกร
109 นายธนา เทียนทอง นกัวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
110 นางสาวอมรรักษ์ จินนาวงศ์ พยาบาล
111 นางปริศนา ปทุมอนนัต์ พยาบาล
112 นางบุณยวีร์ อินเฉิดฉาย พยาบาล
113 นางสาวรตา พรหมมา ผูช่้วยพยาบาล
114 นางเติมทรัพย์ จัน่เพชร พยาบาล
115 นางสาวกนัทิมา ชูฤทธ์ิ พยาบาล
116 นางสาวฐิติรัตน์ อ่อนมี พยาบาล
117 นางสาวปิยาภรณ์ โสค าภา พยาบาล
118 นางสาวภทัทิรา วอ่งกิตติพงษ์ พยาบาล
119 นางดวงรัตน์ อาษาสุจริต พยาบาล
120 นางสาวพิมพล์ภสั บุญเกิด ผูช่้วยพยาบาล
121 นางนนัทา บุญปกครอง ผูช่้วยพยาบาล
122 นางจิตรานุช กรมสุริยศกัด์ิ ผูช่้วยพยาบาล
123 นางสาวมนทรัตน์ โพธิสุพรรณ พยาบาล
124 นางสาวอมัพร ครุธวงษ์ พยาบาล
125 นางทิพยว์รรณ ดว้งทา (จนัทร์มณี) พยาบาล
126 นางสาวศศินนัท์ ธนตัวรานนท์ พยาบาล
127 นางสาวอุมาพร สินปราณี พยาบาล
128 นางสาวอพิณญา เทศทอง พยาบาล
129 นางสาวมนฑิรา แฝงฤทธ์ิ พยาบาล
130 นางธนาภรณ์ มะลิจนัทร์บวั พยาบาล
131 นางสาวพิชญาภา ปานแกว้ พยาบาล
132 นางสาวรัชติญา วงคศ์รีชา พยาบาล
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133 นางสาวอารีรัตน์ วาปีทะ พยาบาล
134 นางอญัชลี ตั้งบุปผา (เรือนใจมัน่) พยาบาล
135 นางสาวพลอยพิมพ์ เชิดชู พยาบาล
136 นางสาวพชัรี ทองแผ่น พยาบาล
137 นางสาวอรจิรา สจัธรรม พยาบาล
138 นางสาวจีรภทัร์ ปริยวงศก์ร พยาบาล
139 นางสาวทิพนา บุญไกร พยาบาล
140 นางสาวจุฬาลกัษณ์ เนตรวงศ์ พยาบาล
141 นางสาววรรณวิมล กางทา พยาบาล
142 นางสาวนรานุช ตะนงัสูงเนิน พยาบาล
143 นางสาวณัฐสุดา ค าสุข พยาบาล
144 นางสาวสุดคนึง เจริญพารากุล พยาบาล
145 นางสาววรัญญา มูลธิโต พยาบาล
146 นางสาวมานิดา สุคนัโธ พยาบาล
147 นางสาวนิสากร วิชยั พยาบาล
148 นางสาวสารินี ประโพธิง พยาบาล
149 นางบุษบา แกว้สุวรรณ ผูช่้วยพยาบาล
150 นางสาวประภาพรรณ สุวรรณวฒัน์ พยาบาล
151 นางสาวสุภาพร ผมหอม ผูช่้วยพยาบาล
152 นางสุภาภรณ์ ปรีสงค์ ผูช่้วยพยาบาล
153 นางสาวจรินรัตน์ วงษส์มบติั พยาบาล
154 นางสาวดวงกมล ผิวบวัค  า พยาบาล
155 นางสาวศุภลกัษณ์ กุญชรินทร์ พยาบาล
156 นางสาวศิริพร สนชาวไพร พยาบาล
157 นางสาวชนากานต์ จนัทรสิงหาญ พยาบาล
158 นางสาวบุบผา ลาภทวี พยาบาล
159 นางสาวชลดา อาด า พยาบาล
160 นายวินยั ม่วงทอง ผูช่้วยพยาบาล
161 นางสาวปวีณา ขาวละเอียด พยาบาล
162 นางสาวจุฑารัตน์ วรศิริ พยาบาล
163 นางสาววราภรณ์ สมบติั พยาบาล
164 นางสาววราพรรณ วฒัน์แกว้ พยาบาล
165 นางสาวกรดา วิทยศ์ลาพงษ์ พยาบาล
166 นางสาวปุราภรณ์ โชคเฉลิมวงศ์ พยาบาล
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ล ำดบัที่ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือช่ือ-นำมสกุล

167 นางสาวมณีนุช ดาวลาย พยาบาล
168 นายรณกฤต ยิม้ป่ิน พยาบาล
169 นางสาวกญัญารัตน์ อรรถสิงห์ พยาบาล
170 นางสาววทนัยา ธุมาพนัธ์ พยาบาล
171 นางสาวนิตยา ศรีเทียมจนัทร์ พยาบาล
172 นางสาวศศินา โคตรสุวรรณ พยาบาล
173 นางสาวศิริวรรณ ศรีนิยม พยาบาล
174 นางสาวปทิตา รถทอง พยาบาล
175 นางสาวรุจีรัตน์ จตุเทน พยาบาล
176 นางสาวธิดารัตน์ สุทธิฉนัท์ พยาบาล
177 นางสาวควินณา วิเศษชาติ พยาบาล
178 นางสาวปริญญารัตน์ ใบยา พยาบาล
179 นางสาวสิริรัตน์ ทองค า พยาบาล
180 นางสาวภทัรชนก บุญมาเลิศ พยาบาล
181 นางสาวกุลธิดา โมราฤทธ์ิ พยาบาล
182 นางสาววราภรณ์ พิลา พยาบาล
183 นางสาวอมรวรรณ กวีภทัรนนท์ พยาบาล
184 นางสาวอรอุมา หินประกอบ พยาบาล
185 นางสาวชนิดา ไวยสุตรา พยาบาล
186 นางสาวเบญจพร มัน่อยู่ พยาบาล
187 นางสาวลาวลัย์ เรียมทา พยาบาล
188 นางสาวนิศาชล มุขศิริ พยาบาล
189 นางสาวศิริพร หนูแกว้ พยาบาล
190 นางสาวอภสันนัท์ ปัญญา พยาบาล
191 นางสาวกนัทิมาภรณ์ ภกัดีสุวรรณ พยาบาล
192 นางสาวพิชชาธร ประพนัธ์กาญจน์ พยาบาล
193 นางสาววลัวิษา สุมหิรัญ พยาบาล
194 นางสาวสกุณา กลา้หาญ พยาบาล
195 นางสาวพชัรพรรณ พรามจร พยาบาล
196 นางนงลกัษณ์ พานิช พยาบาล
197 นางแสนสุข กง้หวัน่ ผูช่้วยพยาบาล
198 นางยภุา ภูผา พยาบาล
199 นางสาวมินตรา เวรีภยั พยาบาล
200 นางสาวนริศรา ธานีรัตน์ พยาบาล
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201 นางศิริญญา วฒิัวรรณผล พยาบาล
202 นางสาวนฐัวิกานต์ ชาญประโคน(ซ้ิมสวสัด์ิ) พยาบาล
203 นางฐิตารีย์ วงษเ์ดช (ล้ิมสมบูรณ์) พยาบาล
204 นางสาวศศิพิมพ์ สุขใส พยาบาล
205 นางวลัยา เมฆฉาย (ทองอุไร) พยาบาล
206 นางเกษรา แกว้นิล พยาบาล
207 นางสาวใบบุญ ศรีธรรมมา พยาบาล
208 นางสาวรสสุคนธ์ ชิณวงษ์ พยาบาล
209 นางสาวธีรญา มุสิกพนัธ์ พยาบาล
210 นางสาวกญัญามาศ ธรรมบญัหาร พยาบาล
211 นางสาววาทินี เตม็ราม พยาบาล
212 นางสาวศรสลกั สีลาดเลา พยาบาล
213 นางสาวจุฑาภรณ์ ธนมาก พยาบาล
214 นางสาวสุกญัญา เรียบร้อย พยาบาล
215 นางสาวอจัฉรา บุตรวงค์ พยาบาล
216 นางสาวธนพร ประเสริฐดี พยาบาล
217 นางสุมณฑา ประทุมสุวรรณ ผูช่้วยพยาบาล
218 นางสาวกนกพรรณ โสภณรัตน์ พยาบาล
219 นางสาวสายรุ้ง แสงทอง พยาบาล
220 นางสาวนนัทวรรณ พลสุวรรณ พยาบาล
221 นางสาวณัชชาพร สุมณฑา พยาบาล
222 นางสาวกมลชนก ศรีวฒันพงศ์ พยาบาล
223 นางสาวอรอนงค์ มากสินธ์ุ พยาบาล
224 นางสาวสตพร เจียมจิตร พยาบาล
225 นางสาวเกศวดี ไกลถ่ิน พยาบาล
226 นางสาวสุภาภรณ์ ผดุงชีพ พยาบาล
227 นางสาวรัชนี สมศิริ พยาบาล
228 นางสาวสิรินนัท์ ปรัชญพฤทธ์ิ พยาบาล
229 นางสาวอณัศยา พลูภิญโญ พยาบาล
230 นางสาววรรณาภรณ์ วงษจ์นัทร์ พยาบาล
231 นางดุษาร์กร เปียทิพย์ พยาบาล
232 นางสาวกมลรัตน์ เชียงดี พยาบาล
233 นางสาวพชัรินทร์ หาญอาษา พยาบาล
234 นางสาวลดารัตน์ คนซ่ือ พยาบาล



8
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235 นางสาวอลิน สุปัญญา พยาบาล
236 นางสาวทิพนิภา คณาวฒิุขจรเดช พยาบาล
237 นางสาวราชาวดี ต่ายจนัทร์ พยาบาล
238 นางสาวภสัธารีย์ ลอ้อิสระตระกูล พยาบาล
239 นางสาวธมลวรรณ ผินนารี พยาบาล
240 นางสาวปวีณา ใฝ่จิตร์ พยาบาล
241 นางสาวพณัณิตา การตูม (เพง็พลู) พยาบาล
242 นางสาวอจัฉราภรณ์ พวงผกา พยาบาล
243 นางสาวสุปรียา ศรเผือก พยาบาล
244 นางสาวทิพยว์าที องควิ์จารณ์ พยาบาล
245 นางยภุาพร สาขา พยาบาล
246 นางสาวกษมา เสวราภี พยาบาล
247 นางสาวธมนวรรณ อ่องสุข พยาบาล
248 นางสาวผกามาศ บนัเลิง พยาบาล
249 นางสาวพิมพล์ดา ชลสวสัด์ิ พยาบาล
250 นางสาวนนทิยา ค าพลศกัด์ิ พยาบาล
251 นางสาวยลรดี ปัจจุโส พยาบาล
252 นางสาวสุภาวดี โรจน์แสงสิทธ์ิกุล พยาบาล
253 นางณัฏฐพชัร์ อภิสิริคุณาธิป ผูช่้วยพยาบาล
254 นางสาวธิดา ธรรมรักษา พยาบาล
255 นางสาวจริยา ดนตรี พยาบาล
256 นางสาวธีรนุช จุดเพช็รแจ่ม พยาบาล
257 นางสาวนรีกานต์ กลัน่ก าเนิด พยาบาล
258 นางสาวยวุลกัษณ์ โชติศรีพนัธ์ุพร พยาบาล
259 นางสาวปิยาภรณ์ โทนุบล พยาบาล
260 นางสาวจิราวรรณ์ เอ่่ียมแกว้ พยาบาล
261 นางสาวเรณู สีม่วง พยาบาล
262 นางสาวประไพพกัตร์ วงษล์า พยาบาล
263 นางสาวดวงหทยั จนัทนนท์ พยาบาล
264 นายกฤษณพล(อนุสรณ์) แรกไธสง พยาบาล
265 นางศรีไพร ถีระพนัธ์ พยาบาล
266 นางสาวศศิธร ทรัพยค์ณารักษ์ พยาบาล
267 นางสาววนัวิสาข์ สงัขท์อง พยาบาล
268 นางสาวสุปรียา มาตขาว พยาบาล
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269 นางสาวจนัทร์นิพา ศรีเมือง พยาบาล
270 นางสาวประพฤทธ์ิ ดีเพง็ พยาบาล
271 นางสาววรรณา โชคเจริญ พยาบาล
272 นางสาวธมลวรรณ แกว้กุล พยาบาล
273 นางสาวลกัษมินตรา คนัธธรรมนนท์ พยาบาล
274 นางสาวตวงพร พ่ึงงาม พยาบาล
275 นางสาวรังสินี ชาไชย พยาบาล
276 นางสาวนภสัวรรณ เทพอุทยั พยาบาล
277 นางวีระนนัท ์(วาณี) นามศร ผูช่้วยพยาบาล
278 นางสาววลัลภา ทองยอ่ย พยาบาล
279 นางสาวสุปนดัดา ทองยงั พยาบาล
280 นางอุไรวรรณ จูมทอง พยาบาล
281 นางสาวอรุณี ปะมา พยาบาล
282 นางสาวสุพตัรา มาระแสง(กลางนุรักษ)์ พยาบาล
283 นางสาวรัตติยา บุญอินทร์ พยาบาล
284 นางอนุสรา แกว้วิชยั พยาบาล
285 นางสาวสุภาวดี ณ บางชา้ง พยาบาล
286 นางสาวกมลชนก สืบสุวรรณ์ พยาบาล
287 นางสาวอุมาไร พิกุลรัตน์ พยาบาล
288 นางสาวจนัทิมา ภาคสุข พยาบาล
289 นางสาวดวงฤทยั ส านกัดี พยาบาล
290 นางสาวอมรศรี กียะสูตร พยาบาล
291 นางสาวสุชาดา แซ่จิว พยาบาล
292 นางสาวชวิศา เชาวป์รีชา (สดช่ืน) พยาบาล
293 นายยงคย์ทุธ เลิศลอย พยาบาล
294 นายกิตติภฏั พลูสวสัด์ิ พยาบาล
295 นางสาวกรรติมาภรณ์ เจริญรัมย์ พยาบาล
296 นางสาวธนภรณ์ แสนศรีแกว้ พยาบาล
297 นายอนนัต์ ฝนทิพย์ พยาบาล
298 นางสาวบุษยามาส แตงอ่อน พยาบาล
299 นางสาวกมลพรรณ ณัฎฐาหฤษฎ์ พยาบาล
300 นางสาววิภาวี วนเชียงราก พยาบาล
301 นางสาวเบ็ญจางค์ เจริญสุข พยาบาล
302 นางศุภลคัน์ ปู่ ประเสริฐ พยาบาล
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303 นางขนิษฐา แซ่เฮง้ พยาบาล
304 นางสาวศิริวรรณ จะงาม พยาบาล
305 นางสาวนวพร บูรณ์เจริญ พยาบาล
306 นางสาวธญัชนก เหล่าตระกูลงาม พยาบาล
307 นางสาวสุภารัตน์ กล่ินก าเนิด พยาบาล
308 นางสาวปาหนนั โคตรมนตรี พยาบาล
309 นางสาวปนดัดา เอ่ียมส าอางค์ พยาบาล
310 นางสาวปรียานุช แยม้ศรี พยาบาล
311 นางสาวสุวนนัท์ ข  าค  า พยาบาล
312 นางสาวสุรีรัตน์ สินค าคูณ พยาบาล
313 นางสาวปานพร ภูโกมุท พยาบาล
314 นางสาวเพชรรัตน์ ยอดเจริญ พยาบาล
315 นางสาวณัฐชยา กุลละวณิชย์ พยาบาล
316 นางสาวสุชาดา ศรีลาแสง พยาบาล
317 นางสาวจริยา เรียนวาที (หอมหวน) พยาบาล
318 นางสาวพนิดา แกว้อินทร์ พยาบาล
319 นางสาวอาภาภรณ์ เอกตาแสง พยาบาล
320 นางสาวชดารัตน์ ทองแดง พยาบาล
321 นางสาวพิริยา เขม็ประดบั พยาบาล
322 นางสาวลกัษวฒัน์ ลอยสมุทร พยาบาล
323 นางสาวจารุณี แซ่วี พยาบาล
324 นางสาวศิรดา สงผดั พยาบาล
325 นางสาวปุณยวีร์ พิมพน์าวี พยาบาล
326 นางสาวดวงกมล สอนแกว้ พยาบาล
327 นางสาวปวีณา บุญมัง่ พยาบาล
328 นางสาวลดาวลัย์ มณีรุ่ง พยาบาล
329 นางสาวภทัรา พทุธมณี พยาบาล
330 นางสาวกนกวรรณ ตีบรรโต พยาบาล
331 นางสาวอรอนงค์ พนัลพ พยาบาล
332 นางสาวอารียา ค  าพลึก พยาบาล
333 นางสาวพชัราพร นกัฆอ้ง พยาบาล
334 นางสาวสุรัสดา แสงงาม พยาบาล
335 นางสาวณัฐธิดา เก้ือประพนัธ์ พยาบาล
336 นางสาวนภิสา ฤทธ์ิก าลงั พยาบาล
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337 นางสาวเยาวลกัษณ์ ราชเจริญ พยาบาล
338 นางสาวบุศกร กล่ินอวล พยาบาล
339 นางสาวสายฝน แกว้ศรีงาม พยาบาล
340 นางสาวกญัญญ์าภคั ผาสุข พยาบาล
341 นางสาวกรุณา บุญเกิด พยาบาล
342 นางสาวชนาภา ตั้งไพศาลกิจ พยาบาล
343 นายวฒิุไกร ป่ินศิริ พยาบาล
344 นางสาวหทยัเพชร ภางาม พยาบาล
345 นางสาวสุคนธ์ฑา แกว้กบัทอง พยาบาล
346 นางสาวณัชชา เนินทราย พยาบาล
347 นางสาวพนิดา บุญโฮม พยาบาล
348 นางสาวกาญจนา ทบัแสง พยาบาล
349 นางสาวเกวลี นาจรูญ พยาบาล
350 นางพจรินทร์ เรืองปรีชา พยาบาล
351 นางสาวชนิกานต์ สุนทโรทก พยาบาล
352 นางสาวปัญญาพร เตชะศิรินุกูล พยาบาล
353 นางสาววรรณกานต์ วรีพงษ์ พยาบาล
354 นางสาวปนทัชา สุขประสงค์ พยาบาล
355 นางสาวรีซมาน อาแวกือจิ พยาบาล
356 นางสาวอารีรัตน์ ศรีสุวรรณรัตน์ พยาบาล
357 นางสาวณัฐมาศ ศุภกุลธาดาศิริ พยาบาล
358 นางสาวชญาดา ลอองเอก พยาบาล
359 นางสาวสุนีย์ เอ่ียมศิรินุกูล พยาบาล
360 นางพรชนก (เยาวลกัษณ์) จริงจิตร พยาบาล
361 นางสาวปวีณา ยามนั พยาบาล
362 นางสาววรรณนิภา บุญเศษ พยาบาล
363 นางสาวกมลวรรณ ก๋าอินตา พยาบาล
364 นางเรวดี อุดม พยาบาล
365 นางสาวสุภาพร รูปเรียบ พยาบาล
366 นางสาวน ้าผ้ึง ข้ึนกนักง พยาบาล
367 นางสาวประภทัรสรณ์ สาวะพนัธ์ พยาบาล
368 นางสาวพิชญสิ์นี นรสิงห์ พยาบาล
369 นางสาวพรชมพู พนัธุมะโน พยาบาล
370 นางสาวพชัรา ยอดพรมแวน่ พยาบาล
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371 นางสาวธญัญลกัษณ์ ตาทอง พยาบาล
372 นางสาวศิริประภา โพธ์ิสุวรรณ พยาบาล
373 นางสาวศุภาวรรณ พรนภดล พยาบาล
374 นางสาวฐิติมา วรรณโส พยาบาล
375 นางสาวศิรินทิพย์ ไลเ้สน พยาบาล
376 นางสาวบุษกร ธุรารัตน์ พยาบาล
377 นางสาวสาวิณี อุมะวิชนี พยาบาล
378 นายกรวิชญ์ พิทยชยั พยาบาล
379 นายภคัภิณญา ชินบุตร พยาบาล
380 นางสาวนิภาธร รุ่งเรือง พยาบาล
381 นางสาววาสนา รักสะอาด พยาบาล
382 นางสาวปราณี สายรัตน์ พยาบาล
383 นางสาวสุทธิลกัษณ์ ศรีเจริญชยัสิทธ์ิ พยาบาล
384 นางสาววนสันนัท์ ปิยะรักษ์ พยาบาล
385 นางสาวปรีชญา ตกัโพธ์ิ พยาบาล
386 นางสาวปัทมา แสงแกว้ พยาบาล
387 นางสาวลลิตภ์ทัร ประหยดัทรัพย์ พยาบาล
388 นางสาวปิยนุช พทุธอาสน์ พยาบาล
389 นางสาวธญัรัตน์ มงคลธง พยาบาล
390 นางสาวพชัรีย์ ทองหยอด พยาบาล
391 นางสาวนงลกัษณ์ ชยัสนัติเกียรติ พยาบาล
392 นางสาวลดัดาวรรณ กรองกรุด พยาบาล
393 นางสาวพิชญา มีก าลงั พยาบาล
394 นางสาววริสรา ชยัประภา พยาบาล
395 นายณัฐพล ชยัหาญ พยาบาล
396 นางสาวปภสัสวรรณ (ศนัสนีย)์ธานี พยาบาล
397 นางสาวอริษา สุทธาวาสราภรณ์ พยาบาล
398 นางสาวพิมพป์ภทัร สะใบ พยาบาล
399 นางสาวศุภรัตน์ สมนึก พยาบาล
400 นายบดินทร์ ยอเเซ พยาบาล
401 นายกิตติพนัธ์ ศุภผล พยาบาล
402 นางสาวปภาวดี สุรินทร์ตะ๊ พยาบาล
403 นางสาวสุภาวตั โพธิพิทกัษ์ พยาบาล
404 นางสาวสไบทิพย์ สายทอง พยาบาล
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405 นางสาวเสาวนิต ซ่อนกล่ิน พยาบาล
406 นางสาววีรญา สุ่มพกุ พยาบาล
407 นางสาววรัญญา หินกอง พยาบาล
408 นางสาวโยธกา ดนตรี พยาบาล
409 นางสาวพชัรา ตุ่มเด่น พยาบาล
410 นางสาวยวุดี พนัธ์ชา้ง พยาบาล
411 นางสาวภาวิณี สุวงศ์ พยาบาล
412 นางสาวธิติมา ณ นครพนม พยาบาล
413 นายภทัราวธุ เทาขนุทด พยาบาล
414 นางสาวสวรรยา รังรักษ์ พยาบาล
415 นายธนกฤต พรหมสมัฤทธ์ิ พยาบาล
416 นางสาวเจนจิรา ไทรทองมี พยาบาล
417 นางสาวนีรนุช ท่ีภกัดี พยาบาล
418 นางสาวสิรามล จ๋ิวแหยม พยาบาล
419 นางสาวเพญ็พิชญ์ มหรรณพ พยาบาล
420 นางสาววิภาวรรณ จิตตว์รวฒัน์ พยาบาล
421 นางสาวสุมาลี พลดงนอก พยาบาล
422 นายเสกสิทธ์ิ สาระวนั พยาบาล
423 นางสาวปาริชาต สิทธินามะ พยาบาล
424 นางสาวมาริสา ชา้งแสง พยาบาล
425 นางสาวสุวดี ใสโสภณ พยาบาล
426 นางสาววรัญญา ตรีลบ พยาบาล
427 นางสาวลทัธพรรณ นาคสุข พยาบาล
428 นางสาวสุชานรี อุ่นค า พยาบาล
429 นางสุมาลี ชูศกัด์ิศิลป์ พยาบาล
430 นางสาวรถธิยา สิงห์สถิตย์ พยาบาล
431 นางสาวฤทยั เจียระนยัปรีเปรม พยาบาล
432 นางสาวศนัสนีย์ มัน่ใจ พยาบาล
433 นางสาวเปรมยดุา แสงโชติ พยาบาล
434 นางสาวสุจิตรา ปลอ้งอ่อน พยาบาล
435 นางสาวผไทมาส ยานนั พยาบาล
436 นางสาวปภสัสรา ประภสัสร พยาบาล
437 นางสาวแกว้กานดา บรรณา พยาบาล
438 นางสาวอินธิอร ปัตภี พยาบาล
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439 นางสาวจุไรวรรณ มคัคภาวี พยาบาล
440 นางสาวปิยภรณ์ ทอนโพธ์ิ พยาบาล
441 นางสาวสุรีพร แซ่หนึง พยาบาล
442 นางสาวสุพรรษา ชุมจนัทร์ พยาบาล
443 นางสาวแสงเดือน รุ่งศรี พยาบาล
444 นางสาวกรรณิกา อุทิศ พยาบาล
445 นางสาวปรียานุช ทองเฟ่ือง พยาบาล
446 นางสาวชลธิชา เพชรไชยา พยาบาล
447 นางสาวกนัยารัตน์ อู่วิเชียร พยาบาล
448 นางสาวสุธาศินี แสนแพง พยาบาล
449 นางสาวพทุธิดา บุตรรัตน์ พยาบาล
450 นางสาวไพรชนก ทองชาติ พยาบาล
451 นางสาวชลจิรา แตงกลดั พยาบาล
452 นางสาวเพญ็โพยม สาคร พยาบาล
453 นางอุไร ค ามาก พยาบาล
454 นางสาวสุกญัญา ทองบุผา พยาบาล
455 นายศุภชยั รักแกว้ พยาบาล
456 นางสาวอุทยัทิพย์ สิงห์แกว้ พยาบาล
457 นางสาวปียานุช ลาหลา้เลิศ พยาบาล
458 นางสาวรจนา ลุนราศรี พยาบาล
459 นางสาวปิยรัตน์ อินทโชติ พยาบาล
460 นางสาวจารุวรรณ กองแกว้ พยาบาล
461 นางสาวยวุดี บุตรเอก พยาบาล
462 นางสาวรัตนา ใยจอหอ พยาบาล
463 นางสาวศิรินทิยา พลูโคก พยาบาล
464 นางสาวปราณปริยา อุทยั พยาบาล
465 นางสาววรรณพรรณ สาสุขวฒัน์ พยาบาล
466 นางสาววลัลภา รักษาธรรม พยาบาล
467 นางสาวพรรณิศา วงศก์องแกว้ พยาบาล
468 นางสาวนนัทิยา พนัธ์ุเสือ พยาบาล
469 นางสาวกรองทอง แสงสวา่ง พยาบาล
470 นางสาวลลิศรา สุขิโตวฒัน์ พยาบาล
471 นางสาวกฤตินารถ มานรินทร์ พยาบาล
472 นางสาววรรณฤดี รุ่นพงษ์ พยาบาล
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473 นางสาวสวรส (รัตนพร) ทวีรักษ์ พยาบาล
474 นางสาวธนิตา ใจการุณ พยาบาล
475 นางสาวฐิติมน ละเอียด พยาบาล
476 นางสาวสิริรัตน์ เท่ียงสุข พยาบาล
477 นางสาวตวงรัตน์ แซ่เตียว พยาบาล
478 นางสาวทิพาพร สอนโพธ์ิตรุ พยาบาล
479 นางสาวศรีประภา ช านาญพนัธ์ พยาบาล
480 นางสาวเพญ็นภา แสงอาจ พยาบาล
481 นางสาวอณัศยา เช้ือฉลาด พยาบาล
482 นายตลัมีซนั อาสะวะ พยาบาล
483 นางสาวชนิกานต์ นอ้ยสกุล พยาบาล
484 นางสาวอลิสา บุญโพธ์ิ พยาบาล
485 นางสาววจันา เนคมานุรักษ์ พยาบาล
486 นางสาวลดาวลัย์ ฤทธ์ิกลา้ พยาบาล
487 นางสาวภริตา ค าแสน พยาบาล
488 นางสาวกมลศรี รินสาร พยาบาล
489 นางสาวสุนีรัตน์ พลหนองคูณ พยาบาล
490 นางสาวเขมิกา พนัทอง พยาบาล
491 นางสาวจุฑามาศ คุม้วงษ์ พยาบาล
492 นางสาวเกศลาวณัย์ ทรัพยพ์นัธ์ พยาบาล
493 นางสาววนิดา นิลสาลิกา พยาบาล
494 นางสาวสิริษา ทนัเจริญ พยาบาล
495 นางสาวชไมพร จารุพงศ์ พยาบาล
496 นางสาวปรางทิพย์ ช านาญยา พยาบาล
497 นางสาววรัชยา ล้ิมศิริ พยาบาล
498 นางสาวบุปผา คะพลวงษ์ พยาบาล
499 นางสาวกญัจรจน์ ขาวช านาญ พยาบาล
500 นางสาววนิดา คณะนาม พยาบาล
501 นายสมประสงค์ สาวินาจ พยาบาล
502 นางสาวสายฝน แกว้กาหลง พยาบาล
503 นายสถาพร สิงห์เสียว พยาบาล
504 นางสาวปนดัดา ธรรมสละ พยาบาล
505 นางสาวสุธาวลัย์ ดีเกิด พยาบาล
506 นางสาวณัฐธยาภรณ์ คนัศร พยาบาล
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507 นางมณัฑนา ปรีเลิศ พยาบาล
508 นางสาวพรศิริ ศรีรังสรรค์ พยาบาล
509 นางสุจิตรา สุรินทร์ พยาบาล
510 นางสาวบุญตา นุชเจริญ พยาบาล
511 นางสาวนราพร สุทธิแสน พยาบาล
512 นางสาวณิชกานต์ จนัตะ๊ปวน พยาบาล
513 นางสาวอมรรัตน์ บุญอุดม พยาบาล
514 นางสาวสุดารัตน์ หลกัทรัพย์ พยาบาล
515 นางสาวอรยา สุขเกษม พยาบาล
516 นางสาวชลธิชา จิตตวฒันากูล พยาบาล
517 นางสาวลกัษณา แจ่มใส พยาบาล
518 นางสาวขวญัแกว้ อร่าม พยาบาล
519 นางสาวฐิตารีย์ แกว้ตาทิพย์ พยาบาล
520 นางสาวสิริภา ม่วงสมยั พยาบาล
521 นางสาวปนดัดา สุทธิบุญ พยาบาล
522 นางสาวกรวรรณ ภูสิทธิโกศล พยาบาล
523 นางสาวกมลพร ขนุทอง พยาบาล
524 นางเสาวลกัษณ์ ตรีวิโรจน์ พยาบาล
525 นางสาวเอ้ือจิต แสงนิมิตร ผูช่้วยพยาบาล
526 นางสาวอษัณีย์ เจะ๊แล๊ะ พยาบาล
527 นางสาววิมพธิ์วา พาชู พยาบาล
528 นางสาวนุชนาฏ ชุมคลา้ย พยาบาล
529 นางสาวศิวรัศม์ิ สีพนัธ์ พยาบาล
530 นางสาวสุนทรีย์ ศรีนวล พยาบาล
531 นางสาวนฐักานต์ หลีเพ่ิมสุข พยาบาล
532 นางสาวประภสัสร ป๊อกหลง พยาบาล
533 นางสาวปรินาสุภา หอมสมบติั พยาบาล
534 นางสาวเรณู ชมพิกุล พยาบาล
535 นางสาวลฎาภา พานเทียน พยาบาล
536 นางสาวนิธิดา ควรสถิตย์ พยาบาล
537 นางสาวสุพิชชา เตชวงศวิ์กยั พยาบาล
538 นางสาวปดาวรินทร์ ฤทธ์ิมหา พยาบาล
539 นางสาวสิริกาญจน์ ถวลัยธ์นากร พยาบาล
540 นางสาวพรพิมล มามีทรัพย์ พยาบาล
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541 นางสาวกุศลินณภสั ผลงาม พยาบาล
542 นางสาวแสงทิพย์ ครรลยั พยาบาล
543 นางจนัทร์เพญ็ กุลหกูล ผูช่้วยพยาบาล
544 นางสาววชัรินทร์ โปธาเมือง พยาบาล
545 นางสาวปวีณา ฐานวิเศษ พยาบาล
546 นางสาวจุฑามาศ โตพฒันกุล พยาบาล
547 นางสาวกานตช์นิต เยอืกเยน็ พยาบาล
548 นางสาวภากร ชูพินิจรอบคอบ พยาบาล
549 นางสาวมนสันนัท์ เครือเนียม พยาบาล
550 นางสาวฐาปนี สุภาศรี พยาบาล
551 นางสาวอรทยั สินธพ (ฤทธิสิงห์) พยาบาล
552 นางสาวศศิกาญจน์ ไกรมะเริง พยาบาล
553 นางสาวปิยกาญจน์ นพศรี พยาบาล
554 นางสาวนฤมล แกว้ลอยมา พยาบาล
555 นายนิติพล จอมขนัเงิน พยาบาล
556 นางสาวกนกวรรณ จ าปา พยาบาล
557 นางสาวทิพานนั ท าสวน พยาบาล
558 เรือตรีหญิงวรรณา จนัทร์สวสัด์ิ พยาบาล
559 นางสาวกณัญาพชัร์ ผลสมบุญ พยาบาล
560 นางสาวนฤมล ทองเสม พยาบาล
561 นางสาวพชัรา โพยนอก พยาบาล
562 นางสาวสิริพชัร สิมะไพศาล พยาบาล
563 นางสาวเบญจรัตน์ จ ารัสศรี พยาบาล
564 นางสาวศศะณิศมา พิศพล พยาบาล
565 นางสาวชญัภร ยนิยอม พยาบาล
566 นางสาวพชัรี พารา พยาบาล
567 นางสาวอริษา ลาสิงห์ พยาบาล
568 นางสาวชลลดา ดลเฉลิมยทุธนา พยาบาล
569 นางสาวจุมภกา ชวนกระโทก พยาบาล
570 นางสาวอาริสา จรุณศรี พยาบาล
571 นางสาวจิตติมา ทองเพง็ พยาบาล
572 นางสาวองัคณา เก่งนา พยาบาล
573 นางสาวอมรทิพย์ เพง็สวรรค์ พยาบาล
574 นางสาวกนกวณัย์ บวัแช่ม พยาบาล
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575 นางสาวทรงลกัษณ์ ณ นคร พยาบาล
576 นางสาวนนัทน์ภสั เล้ียงพนัธ์ุ พยาบาล
577 นางสาวปิยะรัตน์ ชาญประเสริฐ พยาบาล
578 นางสาวเรไร สิงห์ค  าป้อง พยาบาล
579 นางสาวพนิตนาฎ ทิพยเ์นตร พยาบาล
580 นางสาวเกศทิพย์ เทียมวิสยั พยาบาล
581 นางสาวหญิง ศิริโสม พยาบาล
582 นางสาวธนญัญา ธาดาหิรัญโชติ (สาริกา) พยาบาล
583 นางสาวภทัรภรณ์ จตุักูล พยาบาล
584 นางสาวลดาวลัย์ อูมา พยาบาล
585 นางสาวสุจิตรา ใคร่นุ่นกา พยาบาล
586 นางสาวสุวดี เจียมทอง พยาบาล
587 นางสาวกีรติ เกียรติทวีพงษ์ พยาบาล
588 นางสาวศรวณีย์ หลวงไชยค า พยาบาล
589 นางสาวมยเุรศ มัน่พรรษา พยาบาล
590 นางสาวฐิติกุล กาญจนศิริเวชกุล พยาบาล
591 นางจิดาภา พิกุลงาม พยาบาล
592 นางสาวอมรรัตน์ รอดบุญ (ชูช่อ) พยาบาล
593 นางสาวสุนิสา แดงไฟ พยาบาล
594 นางสาวจุลลดา นิศาภากร พยาบาล
595 นางสาวนุชนารถ ปรึกษาดี พยาบาล
596 นางสาวชลธิชา มาทิพย์ พยาบาล
597 นางสาวธญักร พิมพน์นท์ พยาบาล
598 นางสาวอญัชลี ธีรเถลิงเกียรต์ิ พยาบาล
599 นางสาวสุกลัยา ส ามาสา พยาบาล
600 นางสาวณิธิมา โชติช่วง พยาบาล
601 นางสาวณัฐชา พนัธ์ธง พยาบาล
602 นางสาวลดัดาวลัย์ เจริญหม่ืน พยาบาล
603 นางสาวศรีสุดา ตรงงาม พยาบาล
604 นางสาวณัฐชานนัท์ เศรษฐวสุภรณ์ พยาบาล
605 นางสาวนิตยา สอนนาค พยาบาล
606 นายมานะ ท่าดีสม พยาบาล
607 นางสาวเจตปรียา ยศมูล พยาบาล
608 นางสาวสุรีรัตน์ เขียวขจร พยาบาล
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609 นางอมราพร นาโควงค์ พยาบาล
610 นางสาวญาราภรณ์ ปรังฤทธ์ิ พยาบาล
611 นายสราวฒิุ ศิริกุล พยาบาล
612 นายสรวชัญ์ พนัธ์ภูวงษ์ พยาบาล
613 นางสาวชญาภา (เนตรนภา)กฤติพงศณ์วกุล (เนตรทว้ม) พยาบาล
614 นายสหราช จนัทะลุน พยาบาล
615 นางสุชาดา วงศช์นะภยั พยาบาล
616 นายเขมนตั เกษทองมา พยาบาล
617 นายวิทยา โพธ์ิหลวง พยาบาล
618 นายคมสนั ฤทธิแผลง พยาบาล
619 นางสาวชาวาลา อินทร์บุญช่วย พยาบาล
620 นางสาวทิพวรรณ อ่อนงาม พยาบาล
621 นายพีรพฒัน์ อ่อนนอ้ม พยาบาล
622 นางจิรชญา จิตรโชติ(ดีทัว่) พยาบาล
623 นางสาวยวุดี ศรีสวสัด์ิ พยาบาล
624 นางเนตรทิพย์ บุญชรัตน์ พยาบาล
625 นางณิตาภา(พรทิพย)์ ธีระกาญจน์ พยาบาล
626 นางสาวศิริพร วีรธีรางกูร พยาบาล
627 นางนนัทพร สิทธิศรชยั ผูช่้วยพยาบาล
628 นางภิตินนัท ์ เมืองชา้ง ผูช่้วยพยาบาล
629 นางศศิวิมล ปานุราช (ด ารงสตัย)์ พยาบาล
630 นางสาวทศันีย์ อยูดี่ พยาบาล
631 นางสาววนัดี เอ่ียมอ่ิม พยาบาล
632 นายนิติพจน์ เดชค าภู ผูช่้วยพยาบาล
633 นายอดุลวิทย์ ทองอ่วม พยาบาล
634 นางสาวพิชญา พนัธ์ธง พยาบาล
635 นางสาวศิริพร คิว้สถาพร พยาบาล
636 นางสาวมนสันนัท์ อตัตวนิช พยาบาล
637 นายกีรบุตร สุวรรณหงส์ พยาบาล
638 นางสาวจุฑาทิพย์ แกว้ศรีทอง พยาบาล
639 นางสาวพรรณทิพยภ์า อารีมิตร์ พยาบาล
640 นางสาวอจัฉรา ชาญอศัวกุล พยาบาล
641 นางสาวปัทมา นอ้มสมบติั พยาบาล
642 นางวนญัญา จิตรีชาติ (สงัขศ์รี) พยาบาล
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643 นางสาวชนิดา ตาเมือง พยาบาล
644 นางสาวพิริยา เวียนเป๊ะ พยาบาล
645 นางสาวจิดาภา เภาแสน พยาบาล
646 นางสาวศิรารัตน์ สิถิระบุตร พยาบาล
647 นางสาววิภาวรรณ สมพนัธ์ พยาบาล
648 นางสาวธมลวรรณ บุญมีลาภ พยาบาล
649 นางสาวพรรณี ทองน า พยาบาล
650 นางสาวช่อผกา จนัทร์หิรัญ พยาบาล
651 นางสาวศิริวรรณ กนิฐกุล พยาบาล
652 นางสาวหน่ึงชนก เจก็มะดนั พยาบาล
653 นางสาวพสัตราภรณ์ อนุวงศน์วรัตน์ พยาบาล
654 นางสาววลัลภา ข าทศัน์ พยาบาล
655 นางสาววนัเพญ็ บุนนาค พยาบาล
656 นางสาวเขมจิรา บุระพวง พยาบาล
657 นางสาวโปรดปราณ    ฉินวิวฒัน์(ชูเช้ือ) พยาบาล
658 นางสาวปัญญาพร ศรเพช็ พยาบาล
659 นางสุกญัญา คุณกิตติ พยาบาล
660 นางสาวสุดารัตน์ คุณกิตติ พยาบาล
661 นางสาวเกศินี เอ็นดูราษฎร์ พยาบาล
662 นางสาวสุธาสินี พิมพส์งัข์ พยาบาล
663 นางสาวชญัญพิ์ชญา เช้ือนพรัตน์ พยาบาล
664 นางสาวองัคณา บุญศรี พยาบาล
665 นางจรัสศรี แสงจนัทร์ฉาย แกว้ใจจง พยาบาล
666 นางสาวภทัรา บุดดาวงศ์ พยาบาล
667 นางหฤทยั มตัสึบะระ (กิจเสนาะ) พยาบาล
668 นางกาญจนา พนารินทร์ พยาบาล
669 นางสาวสุนสัดา เนินทอง พยาบาล
670 นายนฤทธ์ิ เซ็นนอ้ย นกัสุขศึกษา
671 นางพรรณรัสม์ิ จินะการ พยาบาล
672 นางสาวชลธิชา รอดเพช็รภยั นกัสุขศึกษา
673 นางสาวชาลินี สุขสวา่ง(เกตกะโกมล) นกัสุขศึกษา
674 นางสาวสุธีรา มงคลแกว้ทรัพย์ นกัสุขศึกษา
675 นางวรัญญา บุญซอ้น พยาบาล
676 นางสาวนวชล จงเปรมกิจไพศาล พยาบาล
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677 นางสุนทรี คงเสรีพงศ์ พยาบาล
678 นางสุธิดา มูลหมนั พยาบาล
679 นางสาวฐาปวี ลิขิตการไพบูลย์ พยาบาล
680 นางสาวนรันภชัป์ ธิพึง พยาบาล
681 นางสาวธญัพิทย์ พรโสภาสวสัด์ิ พยาบาล
682 นางอภิรดา ทองคุม้ พยาบาล
683 นางสาวนภาพร ชูนาม พยาบาล
684 นางสาวสุพรรษา อ่อนรัสมี พยาบาล
685 นางสาวสุปราณี ปรีประสาท พยาบาล
686 นางทศันียา จนัทรเวคิน พยาบาล
687 นางสาวน ้าทิพย์ เช่ียวชาญศิลป์ พยาบาล
688 นางเยาวนิจ วงษปั์กษา พยาบาล
689 นางสาววรัญญา วิลยัรส พยาบาล
690 นางสาวกฤษณา ทองใบใหญ่ พยาบาล
691 นางสาวรุ่งวิภา คงแท้ พยาบาล
692 นางสาวธนาภรณ์ วฒันศิรางค์ พยาบาล
693 นางสาวลลิดา จนัทนา พยาบาล
694 นางสาวจุฬาลกัษณ์ ผลวิเศษ พยาบาล
695 นางเกียรติสุดา เกิดแดงอาทิตย ์(มว้นทอง) พยาบาล
696 นางสาวปิณฑกานต์ อุไรวฒันา พยาบาล
697 นางสาวกาญจนศิริ ศกัด์ิอรุณชยั พยาบาล
698 นางสาวชนินาถ กลา้หาญ พยาบาล
699 นางสาวฑิดารัตน์ จีนขี พยาบาล
700 นางสาววิวรรณอร ธุวพฒันาวงศ์ พยาบาล
701 นางสาวจิรวรรณ ชุมวงค์ พยาบาล
702 นางสาวสายใจ คุม้วงศ์ พยาบาล
703 นางสาวเมธาวี เพ่ิมสวสัด์ิชยั พยาบาล
704 นางสาวภรณ์พรรณ จรัสเพช็ร์ พยาบาล
705 นายรักสิทธ์ิ เกิดกระโทก พยาบาล
706 นางชิดชนก จิรพิทยาวาณิชย์ พยาบาล
707 นางสาวสิทธาสินี พนัธ์แก่น พยาบาล
708 นางสาวอมรรัตน์ สุขสมัผสั พยาบาล
709 นางสาวพชัรินทร์ วา่นกระ พยาบาล
710 นางเอมอร เอ่ียมส าอาง พยาบาล
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711 นางสาวชลิดา รวงกลาง พยาบาล
712 นายธนภูมิ ศกัดี พยาบาล
713 นางสาวออ้มใจ ธรรมนิยม พยาบาล
714 นางสาวสุมินตรา ค ากนัธา พยาบาล
715 นางสาวณัฐกานต์ คุณธร พยาบาล
716 นางสาวจีราพชัร์ รัตนธนวชัร์ พยาบาล
717 นางสาวสุพตัรา มลิลา พยาบาล
718 นางปราณี วารีนิล พยาบาล
719 นางมารินี ธูปทอง พยาบาล
720 นางสมจิตร สนัติวรนารถ พยาบาล
721 นางสาวพิชาพชัร์ ธนนทว์ฒิุฉตัร์ พยาบาล
722 นางสาวอุมาพร จงจิตตานนท์ พยาบาล
723 นางสาวนนัทพร จิตรประเสริฐ พยาบาล
724 นางเพญ็ศรี จะนู พยาบาล
725 นางสาววิลาวณัย์ บูรพนัธ์ พยาบาล
726 นางสาวรังสิมา แช่มชอ้ย พยาบาล
727 นางสาวลภทัธ์สรณ์ ทองประเสริฐ พยาบาล
728 นางสาวลลนา สายบวัทอง พยาบาล
729 นางสาวปราณี สายหนู พยาบาล
730 นางแกว้นพเกา้ เอ่ียมจ ารัส พยาบาล
731 นางสาวพิชญสิ์นี เดือนเพญ็ พยาบาล
732 นางสาวรินรดา หนูรี (แผนสมบูรณ์) พยาบาล
733 นางสาวศรุดา สอนดอนไพร พยาบาล
734 นางสาววิชุรญา สิงห์ทอง พยาบาล
735 นางสาววรรณา กิตติศุภลกัษณ์ พยาบาล
736 นางสาวภรภคั ผลแสน พยาบาล
737 นางสาวกมลชนก หนูเสน พยาบาล
738 นางสาวชลิดา ธนรงคธ์ญักร พยาบาล
739 นางสาวนิภาพร ทว้มโสด พยาบาล
740 นางสาวเสาวนีย์ เบ็ญมาศ พยาบาล
741 นางสาวพลอยไพลิน เพชรประดบัสุข พยาบาล
742 นายเทอดศกัด์ิ พนัธ์ไผ่ พยาบาล
743 นางสาววิภาวี อุดมกิตติ พยาบาล
744 นางสาวคณิดา ศรีถาวรณ์ พยาบาล
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745 นางสาวสุปรียา คงจนัทร์ พยาบาล
746 นางสาววรางคณา ทองมี พยาบาล
747 นางสาวสราทิพย์ แกว้ศิริพนัธ์ พยาบาล
748 นางสาวจนัจิรา โคตรสงัข์ พยาบาล
749 นายธนญักรณ์ บุตรพรม พยาบาล
750 นางสาวปิยดา สงัฆธรรม พยาบาล
751 นางสาวศิริลกัษณ์ หนุนภกัดี (จนัละคร) พยาบาล
752 นางสาวชลลดา รักงาน พยาบาล
753 นางสาววรรณฤดี เอการัมย์ พยาบาล
754 นางสาวณัฐกาญจน์ ทองมา พยาบาล
755 นางสาวภาวิณี สองสี พยาบาล
756 นางสาวจิตรลดา จนัทร์เพญ็ พยาบาล
757 นางสาวพรพรรณ มณีสุวรรณ์ พยาบาล
758 นายวิทยา หาระพนัธ์ พยาบาล
759 นางสาวกนกวรรณ เขียวภกัดี พยาบาล
760 นางสาวอมรา ทศพรพิทกัษก์ุล พยาบาล
761 นางสาวโชติกา บิดาทุม พยาบาล
762 นางสาวธิดารัตน์ เกษตรรัตนชยั พยาบาล
763 นางสาวเจนจิรา รุจิวรกุล พยาบาล
764 นางสาวอุมาภรณ์ ใจเท่ียง พยาบาล
765 นางสาวสุมิตรา อ่อนนอ้ม (พรหมโคตร) พยาบาล
766 นายกฤตภาส จิตจ านงชยั พยาบาล
767 นางสาวณัฐกานต์ พลสงคราม พยาบาล
768 นางสาวฐิตารีย์ จนัตะ๊นาเขต พยาบาล
769 นางสาวชรินรัตน์ มาตยน์อก พยาบาล
770 นางสาวปภสัสร เสน่ห์ พยาบาล
771 นางยวุพชัร์ อุตวฒัน์ พยาบาล
772 นางศุภลกัษณ์ เชยประโคน ผูช่้วยพยาบาล
773 นางสาวปิยะดา ตอสกุล พยาบาล
774 นางสาวชลลดา ช่ืนกล่ิน พยาบาล
775 นางสาวธิติยา สุภาพผล พยาบาล
776 นางสาวพนิดา รอบดูดี พยาบาล
777 นางสาวณัฐนรี สุภาพ พยาบาล
778 นายนิกร สารคุณ พยาบาล
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779 นางสาววรัญญา รอดภยั พยาบาล
780 นางสาวฐิติมา สีทน พยาบาล
781 นางสาวภทัรวดี พิมงาม พยาบาล
782 นางศรีสุดา นรการ พยาบาล
783 นางสาวอโนลกัษณ์ นาคเขียว พยาบาล
784 นางสาวณัฐนรี แสงจนัทร์ พยาบาล
785 นางสาวศศิธร ทนัดร พยาบาล
786 นางสาวกิติญา เสนสิทธ์ิ พยาบาล
787 นางเกวลิน ตั้งตระกูลเจริญ พยาบาล
788 นางสาวอรุณี อ่อนแกว้ พยาบาล
789 นางสาววรัชยา รัตนา พยาบาล
790 นางสาวชลาธร เภาแสน พยาบาล
791 นางทรรศมน จนัทร์แกว้ พยาบาล
792 นางวรรณา บรรจงรักษา พยาบาล
793 นางศศิพิมพ์ ไพโรจน์กิจตระกูล พยาบาล
794 นางจุไรรัตน์ เพียวริบุตร พยาบาล
795 นางมณฑิรา เขียนลิขิต พยาบาล
796 นางสาวนนัทิภา ออ้นค าภา พยาบาล
797 นางสาวชณัญชิดา(องัคณา)มหานิยม พยาบาล
798 นางสาวศิริลกัษณ์ ชาญภูเขียว พยาบาล
799 นางธนารักษ์ บุญเกิด พยาบาล
800 นางเสริมศิริ เงินศรีสุข(ชนิลกุล) พยาบาล
801 นางสาวดวงพร ล้ิมประเสริฐ พยาบาล
802 นางสมพร มณีวนั พยาบาล
803 นางสาวศศิธร ทศันศาสตร์ พยาบาล
804 นางสาวทิตยา ธรรมพิรานนท์ พยาบาล
805 นางสาวสลิตตา แนวโสภณ พยาบาล
806 นางสาวพิมพธิ์ดา นิลสนธิ พยาบาล
807 นางสาวชนาพร ศรีสง่า พยาบาล
808 นางสาวเบญจพร แตน้วกุล พยาบาล
809 นางสาวนทัยา สีทาดี พยาบาล
810 นางสาวอจัฉรา ขนัธสนธ์ิ พยาบาล
811 นางสาวภาวิณี สุริยะ พยาบาล
812 นางชมทิศา สาระสนธิ พยาบาล
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813 นางสุภาวณี อินอ านวย พยาบาล
814 นางสาวศิริพร วิเศษธร พยาบาล
815 นางสาวณัฐฐิกา จนัทนพนัธ์ พยาบาล
816 นางสาวจุฑารัตน์ คติธรรมบญัชา พยาบาล
817 นางสาวอารีวรรณ ทรงเจริญ พยาบาล
818 นางอรอนงค์ แตงเพชร์ ผูช่้วยพยาบาล
819 นางสาวมณีรัตน์ กวานเหียน พยาบาล
820 นายวินิตย์ หลงละเลิง พยาบาล
821 นางอาภรณ์  ศรีประชา พยาบาล
822 นางวรรณิภา สร้อยสกุล พยาบาล
823 นางสาวไปรยา บวัรัตนกุล พยาบาล
824 นางสาวอารยา แสนบุญส่ง พยาบาล
825 นางสุทิศา พกุมนต์ พยาบาล
826 นางสุพชัรี ค  ้าคูณ พยาบาล
827 นางสาวนนัทนิต ทองธรรมชาติ พยาบาล
828 นางสาวนนัทพร บุญชูดวง พยาบาล
829 นางสาวสุพิชฌา ไชยขนัธ์ุ พยาบาล
830 นางสาวสิรินพร สาจกัร พยาบาล
831 นางวชัรี เจนเจริญรัตน์ พยาบาล
832 นางสาวสุพรรณี เพชรแสน พยาบาล
833 นางสาวพชัรัตดา หารชยั พยาบาล
834 นางสาวทิพยาภา ถิรรุจฐนิชา พยาบาล
835 นางรุ่งใจ รณธีร์ พยาบาล
836 นางสาวอยัรินทร์ สิงห์ทอง พยาบาล
837 นางสาวสุทธิดา อมัระปาล พยาบาล
838 นางพชัรา บุญญอนุชิต พยาบาล
839 นางศิริพร เนียมฤทธ์ิ พยาบาล
840 นางสาวธญัภรณ์ โพธ์ิน่ิมแดง (อินทร์เล็ก) พยาบาล
841 นายชวภณ ชงัอินทร์ พยาบาล
842 นางสายรุ้ง จารุวงัสนัติ ผูช่้วยพยาบาล
843 นางพนิดา บุตรดีวงษ์ พยาบาล
844 นางสาวพิชญสิ์ณี มาเจริญรุ่งเรือง พยาบาล
845 นางทศันียภ์รณ์ เทพรักษา ผูช่้วยพยาบาล
846 นางสมพร อ่อนละมูล ผูช่้วยพยาบาล
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847 นางสุภาพร หาญริษ ผูช่้วยพยาบาล
848 นางกนกทิพย์ เขียวละมา้ย พยาบาล
849 นางสาวเกศินี อินทรา พยาบาล
850 นางสาวสายสมร แสงทอง พยาบาล
851 นางสาวเติมสุข รักษศ์รีทอง พยาบาล
852 นางสาวสุพตัรา กองเแกว้ พยาบาล
853 นางสาวภทัราภรณ์ ปัตตายะโส พยาบาล
854 เรือตรีหญิงกาญจนา สมบติัศิรินนัท์ พยาบาล
855 นางสาวธญัญารัตน์ จิวสิทธิประไพ พยาบาล
856 นางสุภาพร นอ้ยมี พยาบาล
857 นางกมลทิพย์ พุ่มสีนิล พยาบาล
858 นางสาวนิตยา เจริญโพธ์ิ ผูช่้วยพยาบาล
859 นางสาวสุพตัรา บุญจูง พยาบาล
860 นางสาวสุมาลี ทองสวนส้ม พยาบาล
861 นางสาวพชันู สตานนท์ พยาบาล
862 นางสาวยวุดี หนุนบุญ พยาบาล
863 นางสจี ศกัด์ิโสภิษฐ์ พยาบาล
864 นายไพรัช ใบครุธ ผูช่้วยพยาบาล
865 นางสาวสุภาพร บุญโยธา ผูช่้วยพยาบาล
866 นางพรรณี จุฑานฤนาท พยาบาล
867 นางสาวจริยา โกมล พยาบาล
868 นางนนัทวรรณ พนัธ์ุไพโรจน์ พยาบาล
869 นางสาวนพมาศ ชนะดวงใจ พยาบาล
870 นางประไพพิศ แกว้ประดิษฐ์ พยาบาล
871 นางสาวปาริชาติ สุทธิชน พยาบาล
872 นางสาวขวญัจิตร์ ปุ่ นโพธ์ิ พยาบาล
873 นางสาวณัฏฐกานต์ นรมั่่น พยาบาล
874 นางสาวชุติมา ศรีไทย พยาบาล
875 นางสาววิภาดา สิงหเสนี พยาบาล
876 นางภทัพร เกตุวิทยา ผูช่้วยพยาบาล
877 นางปุญญาดา(พิชญว์รา) ณปัณพฒัน์(พนัธ์ุพิทยแ์พทย)์ พยาบาล
878 นางสาวจุฑามาส ไกรวงษว์ณิชรุ่ง พยาบาล
879 นางปวีณา งามสิงห์ พยาบาล
880 นางกุหลาบ กางทอง พยาบาล



27

ล ำดบัที่ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือช่ือ-นำมสกุล

881 นางสุขศรี นราเลิศ ผูช่้วยพยาบาล
882 นางอ าไพ เสืออุดม ผูช่้วยพยาบาล
883 นายจรรยา บุตรครุฑ ผูช่้วยพยาบาล
884 นางสาวนยันา สายทองทวี ผูช่้วยพยาบาล
885 นางเสถียร วรรณราม ผูช่้วยพยาบาล
886 นางสาวณัฏฐ์ธมน ธนธรณ์กีรติ พยาบาล
887 นางสาวพนัธ์ทิพย์ แดงทิพย์ พยาบาล
888 นางสาวสุภาภรณ์ ขอ้ยุน่ พยาบาล
889 นางสาวกรกช อินทรไพศาล พยาบาล
890 นางนภสัลดา เก่งวิชา พยาบาล
891 นางสาวสุชีวา กรอบทอง พยาบาล
892 นางสาวสุภาวรรณ แกว้โก พยาบาล
893 นางสาวณัฐศิริ มณีมาตร พยาบาล
894 นางสาวกนกอร สิทธิสุวรรณสิน พยาบาล
895 นางสาวภรทิพย์ ใจแน่น พยาบาล
896 นางสาวฐิตินนัท์ ไมตรี พยาบาล
897 นางสาวสนธยา หนูขาว พยาบาล
898 นางคณัสนนัท์ ผลตนั พยาบาล
899 นางสาวสุรียพ์ร อรรถเศรษฐากร พยาบาล
900 นางสาวนนัทิกา ขอดเตชะ พยาบาล
901 นางสาวปภารัศม์ โพธิอุโมงค์ พยาบาล
902 นางอมาวศรี ภาคดารา พยาบาล
903 นายบุญชิต ถีระพนัธ์ พยาบาล
904 นางสายสวาท ปาจินะ พยาบาล
905 นางสุภจี สุโธ ผูช่้วยพยาบาล
906 นางสาวณัฐฐิรา กอเจริญ ผูช่้วยพยาบาล
907 นางสาวร าพอง วนัเป่ียม พยาบาล
908 นางสาววิญาณิน ชุติวฒันธาดา พยาบาล
909 นางปวีณา สิกขชาติ พยาบาล
910 นางสาวศศิกานต์ ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา (เพ่ิมสุข) พยาบาล
911 นางจาฤก อ่อนมี ผูช่้วยพยาบาล
912 นางปราณี จ ารัสศรี ผูช่้วยพยาบาล
913 นางปิติพร กอ้งประเสริฐกุล พยาบาล
914 นางสาวชลธิรา กองจริต พยาบาล
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915 นางญาณภทัร ดวงชอุ่ม พยาบาล
916 นางสาวนภทัร์พร(ธนพร) ไชโย(เพง่พิศ) พยาบาล
917 นางวิภาวี เหล่าเทิดพงษ์ พยาบาล
918 นางสาวแสงเดือน นอ้ยจนัทร์ พยาบาล
919 นางสาวปวริศา ทนัเจริญ พยาบาล
920 นางสาวอุทุมพร วงัแสน พยาบาล
921 นางสาวสุนนัทา แตงทอง พยาบาล
922 นางสาวสุรารักษ์ สุดยนิดี พยาบาล
923 นางมณฑิรา ยวุนิชยากุล พยาบาล
924 นางสุวิมล สุดศรี พยาบาล
925 นางพิมลสิริ พิเชฐพีระพนู พยาบาล
926 นางสาวมิณฐ์นรา (รติมา) อิทธิธนนัพงศ ์(อยูส่มสุข) พยาบาล
927 นางสุพาภรณ์ วนัทอง พยาบาล
928 นางทิพวรรณ ขนักสิกรรม พยาบาล
929 นางกรองทิพย์ จนัทร์ลอย พยาบาล
930 พนัจ่าเอกหญิงชนิกา ศรีราช พยาบาล
931 นางวิไลลกัษณ์ กองกูล พยาบาล
932 นางสาวนพิษฐา เกตุวิทยา พยาบาล
933 นางนิภาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร พยาบาล
934 นางสาวจุฑารัตน์ อยูสุ่ขเจริญ พยาบาล
935 นางสาวรักษสุ์ดา คุม้เรือน พยาบาล
936 นางกนกพร ทองภูเบศร์ พยาบาล
937 นางอรวรรณ อินชูใจ พยาบาล
938 นางสาวอาภาพร พยพุา พยาบาล
939 นางสาวปิยะนนัท์ อนนัตะ๊ยศ พยาบาล
940 นางสาวศุจินธร มาลยั พยาบาล
941 นางสาวพชัรีวรรณ พรหมเดช พยาบาล
942 นางสาวสาธิตา ศรีคล ้า พยาบาล
943 นางสาวสถิตาภรณ์ ฝางค า พยาบาล
944 นางสาวกญัญาพชัร เจริญสวสัด์ิ พยาบาล
945 นางสาวกลัยสุ์ดา คล่องยทุธ พยาบาล
946 นางสาวพนัทิพา พนัธ์ุเพชร พยาบาล
947 นางสาวสุปัญญา โตจุย้ พยาบาล
948 นางสาวประภาพร ดองโพธ์ิ พยาบาล
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949 นางจุฑาจิต สร้อยซา พยาบาล
950 นางสาวกรรณิการ์ มูลสาร พยาบาล
951 นางสาวเนาวนิตย์ แกว้กล่ึงกลม พยาบาล
952 นางสาวสุภสัสร ฤทธ์ิเตม็ พยาบาล
953 นางอวยพร พินิจชยั พยาบาล
954 นางสาวภิญญารัตน์ อสัดงพงพนา พยาบาล
955 นางสาวชุติมา โชติรัตนวิมล พยาบาล
956 นางสาวปานฤทยั ไหลวารินทร์ พยาบาล
957 นางสาวนงลกัษณ์ วฒันกูล พยาบาล
958 นางสาวกวินนา พนัธ์สวสัด์ิ พยาบาล
959 วา่ท่ีร้อยตรีหญิงอรอุมา รักน่ิม พยาบาล
960 นางสาวศศิธร ทองไพร พยาบาล
961 นางสาวพนิดา เทือกเถาว์ พยาบาล
962 นางวนัเพญ็ เทศวิรัช พยาบาล
963 นางจารุตา เกิดโต ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม
964 นางปันจรินทร์ ทองสมบูรณ์ ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม
965 นางสมพิศ หสัดี ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม
966 นางสาวภทัรภร สีหะวงษ์ ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม
967 นางนภาพร ลิมปิไพบูลย์ ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม
968 นางชุติมา นกัธรรม ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม
969 ทนัตแพทยดิ์ศพล สมศิริวฒันา ทนัตแพทย์
970 ทนัตแพทยห์ญิงอภิชญา เจียมกิม ทนัตแพทย์
971 ทนัตแพทยห์ญิงพาณี กิจบูรณะ ทนัตแพทย์
972 นางสาวสุพตัรา วนัเพญ็ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
973 นางสาวพรรุ่ง องัวิทยาธร เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
974 ทนัตแพทยห์ญิงณัฏฐรี ผลิตกรรม ทนัตแพทย์
975 ทนัตแพทยป์าลม์ ชลประเสริฐสุข ทนัตแพทย์
976 ทนัตแพทยห์ญิงวรัมพร โรจนกิจอ านวย ทนัตแพทย์
977 ทนัตแพทยห์ญิงวราภรณ์ กาหลิบ ทนัตแพทย์
978 ทนัตแพทยห์ญิงพรรษพร ทมทิตชงค์ ทนัตแพทย์
979 ทนัตแพทยศ์ตายุ ฐาปนาเวท ทนัตแพทย์
980 ทนัตแพทยห์ญิงธนาภรณ์ เจนจรัตน์ ทนัตแพทย์
981 ทนัตแพทยห์ญิงวิวรรณ ทิพยางกูร ทนัตแพทย์
982 ทนัตแพทยห์ญิงภิรญา ศรีชรัตน์ ทนัตแพทย์
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983 ทนัตแพทยช์วกร อศัวถาวรเศรษฐ์ ทนัตแพทย์
984 ทนัตแพทยห์ญิงศุภิสรา พิบูลยล์าภอุดม ทนัตแพทย์
985 ทนัตแพทยห์ญิงกุลนนัท์ พนัธ์ศรีมงักร ทนัตแพทย์
986 ทนัตแพทยห์ญิงศศธร อาจสูงเนิน ทนัตแพทย์
987 ทนัตแพทยห์ญิงพิชามญชุ์ ไตรบ ารุงสุข ทนัตแพทย์
988 ทนัตแพทยห์ญิงชุติมณฑน์ สมประจบ ทนัตแพทย์
989 นางสาวณัฐวีร์ หวงัพิริยะพาณิช ทนัตแพทย์
990 ทนัตแพทยห์ญิงอิษฎี จึงประดิษฐ์ผล ทนัตแพทย์
991 ทนัตแพทยว์รุณ สุนทรธรรม ทนัตแพทย์
992 ทนัตแพทยห์ญิงปัทมพร บรรเจิดจินต์ ทนัตแพทย์
993 ทนัตแพทยห์ญิงวรกานต์ สุวรรณเวช ทนัตแพทย์
994 นายกรรณกร อินทรข า นกัวิทยาศาสตร์
995 นางนนัทน์ภสั สายบริสุทธ์ิ นกัวิทยาศาสตร์
996 แพทยห์ญิงศิริพกัตร์ เศวตชยักุล แพทย(์เฉพาะทาง)
997 นายแพทยจ์งรัก แกว้บรรจง แพทย(์เฉพาะทาง)
998 แพทยห์ญิงวลีรัตน์ เศวตสุทธิพนัธ์ แพทย(์เฉพาะทาง)
999 นางวงกช ทิมศรี นกัเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก
1000 นายแพทยด์ลลชา วาณิชยก์าร แพทย(์เฉพาะทาง)
1001 นายแพทยพ์รรควธุ จนัทร์สวา่งภูวนะ แพทย(์เฉพาะทาง)
1002 อ.พญ.กนกลดา ศรีเก้ือ แพทย(์เฉพาะทาง)
1003 นายแพทยเ์รวฒัน์ นอ้ยพิทกัษ์ แพทย(์เฉพาะทาง)
1004 นายแพทยจ์ตุพงษ์ จนัทร์ทอง แพทย(์เฉพาะทาง)
1005 นายนราศกัด์ิ แหวนบวั นกัเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก
1006 แพทยห์ญิงลลิต ลีลาทิพยก์ุล แพทย(์เฉพาะทาง)
1007 แพทยห์ญิงดวงทิพย์ เตียเจริญ แพทย(์เฉพาะทาง)
1008 นางสาววรรณวนชั กุลมาตย์ นกัโสตสมัผสัวิทยา
1009 นางสาวิตรี แดงศรี ผูป้ฏิบติังานวิทยาศาสตร์การแพทย์
1010 นายมาโนชญ์ ยะวตัตะ นกัวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
1011 นางลคักุล ยานากิฮาระ นกัวิทยาศาสตร์
1012 นางสาวรจนา ม่วงเล็ก นกัวิทยาศาสตร์
1013 นายแพทยนิ์รุจิ แสงสมส่วน แพทย(์เฉพาะทาง)
1014 แพทยห์ญิงเนรัญชลา สุนทรเกส แพทย(์เฉพาะทาง)
1015 นางสาวทิพวรรณ ไทยวนต์ นกักิจกรรมบ าบดั
1016 นางสาวณัฐรัตน์ ตนัติวงัไพศาล นกักายอุปกรณ์
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1017 นางสาวนิศาชล ชมเชย นกักิจกรรมบ าบดั
1018 แพทยห์ญิงวิรณา อ่างทอง แพทย(์เฉพาะทาง)
1019 นายแพทยปิ์ยะ อรุณรักถาวร แพทย(์เฉพาะทาง)
1020 นายแพทยธ์นภทัร เดชะศาศวตั แพทย(์เฉพาะทาง)
1021 นายชยัสินธ์ุ พาชิยานุกูล นกัรังสีการแพทย์
1022 นางจุฑามาศ รุ่งกิจธนกุล นกัรังสีการแพทย์
1023 นายธวชัชยั บุตรดีวงษ์ นกัรังสีการแพทย์
1024 นางสาวสุวลี เหมวงษ์ นกัรังสีการแพทย์
1025 นางสาวสมหมาย ค าแทน นกัรังสีการแพทย์
1026 นางสาวภทัรา จนัทวรรณโณ นกัรังสีการแพทย์
1027 นายธงชยั นิมิตตานนัท์ นกัรังสีการแพทย์
1028 นายณัฐกานต์ โขนงนุช นกัรังสีการแพทย์
1029 นางสาวอนุตตรา วิชาพร นกัรังสีการแพทย์
1030 นางสาวนิรมล แสงทบั นกัรังสีการแพทย์
1031 นายฉตัรชยั ตน้นอ้ย นกัรังสีการแพทย์
1032 นางสาวขนิษฐา คงแรงดี นกัรังสีการแพทย์
1033 นายณรงศกัด์ิ ค  ากลอน นกัรังสีการแพทย์
1034 แพทยห์ญิงคิด ภูมิเมือง แพทย(์เฉพาะทาง)
1035 แพทยห์ญิงลลัธริมา ภู่พฒัน์ แพทย(์เฉพาะทาง)
1036 นายแพทยก์านน จตุวรพฤกษ์ แพทย(์เฉพาะทาง)
1037 นายแพทยโ์รจน์ รจเรขอ าไพ แพทย(์เฉพาะทาง)
1038 นางสาวกาญจนรัตน์ โพธ์ิศรี นกัวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
1039 นางสาวจิรัฐติกาล ไชยา นกัวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
1040 นางสาวรังสิมา ปานสิงห์ นกัวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
1041 แพทยห์ญิงอิษฎบุษป์ ทศันะเทพ แพทย(์เฉพาะทาง)
1042 นางโสภาพรรณ พงษพ์นัธ์ุ นกัจิตวิทยา
1043 นางสาวกุลนนัทร์ สมบูรณ์ทรัพย์ ผูช่้วยพยาบาล
1044 นายธนิตเชษฐ์ เขตคาม นกัวิทยาศาสตร์
1045 แพทยห์ญิงวราภรณ์ มิตรสนัติสุข แพทย(์เฉพาะทาง)
1046 แพทยห์ญิงสุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ แพทย(์เฉพาะทาง)
1047 นายแพทยด์วงมนตรี โรจน์ด ารงรัตนา แพทย(์เฉพาะทาง)
1048 นายแพทยอ์นุวชัร์ พฤทธิพงศสิ์ทธ์ิ แพทย(์เฉพาะทาง)
1049 แพทยห์ญิงณภทัร วรฉตัราวณิช แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1050 นายแพทยณ์ัฐพงษ์ สมัฤทธ์ิทรัพย์ แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
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1051 นายแพทยฉ์ตัรบดินทร์ ทองเช่ือม แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1052 แพทยห์ญิงพิมพใ์จ เดชรุ่งเรือง แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1053 นายแพทยเ์สฎฐวฒิุ ศิษฏิวงศ์ แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1054 นายแพทยอ์ภิวฒัน์ สกุลรุ่งเจริญ แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1055 แพทยห์ญิงวราลี อกัษรจินดารัตน์ แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1056 แพทยห์ญิงณิชกานต์ แววศรี แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1057 แพทยห์ญิงนฏวรรณ ศิริวงษ์ แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1058 แพทยห์ญิงพิชชาพร ธีรธิติวงศ์ แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1059 แพทยห์ญิงแพรวา พนาเวศร์ แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1060 แพทยห์ญิงเมธาวี เดชเดโช แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1061 นายแพทยอิ์นทชั อ าไพพรรณ แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1062 นายแพทยว์ศัพล กุลธวชัวิชยั แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1063 แพทยห์ญิงจุตินนัท์ อิทธิอาวชักุล แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1064 นายแพทยพ์ศวตั สุรบถโสภณ แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1065 แพทยห์ญิงชญัญา วิจิตรทองเรือง แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1066 นายแพทยก์ลวชัร จารุนิภากุล แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1067 แพทยห์ญิงณัฐวรา ดีรัตนศรีกุล แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1068 นายแพทยป์รัชญ์ ธรรมธชัอารี แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1069 นายแพทยพ์ชร ชมโฉม แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1070 นายแพทยภ์าวสั เหลืองตั้งวโรดม แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1071 นายแพทยภ์ทัรภณ เอ่ียมมีโชคชยั แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1072 นายแพทยปิ์ยวฒัน์ ติวิรัช แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1073 นายแพทยณ์ภทัร อยรังสฤษฎก์ูล แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1074 แพทยห์ญิงณัฐธยาน์ พิมพาภรณ์ แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1075 แพทยห์ญิงชนกรัก ศรีวฒันพงศ์ แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1076 นายแพทยท์ดัณัฏฐานนท์ ส าเภาเงิน แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1077 แพทยห์ญิงดลชนก ฟ้าสวา่ง แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1078 แพทยห์ญิงอาริยา เอาฬารภคพร แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1079 นายแพทยเ์สฏฐวฒิุ สนัติวิฑูรวงศ์ แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1080 แพทยห์ญิงอติญา ศรีอนนัตรั์กษา แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1081 นายแพทยกิ์ตติพงศ์ วฒันาศิริสมบติั แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1082 แพทยห์ญิงพิชชาภา ศิริทตัธ ารง แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1083 แพทยห์ญิงสุรางคนา เกตุป้ัน แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1084 แพทยห์ญิงธนัยพร สนัติวิริยผดุง แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
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1085 นายแพทยเ์สกสรร กุกเรยา่ แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1086 นายแพทยก์นตธ์ร จนัทร์คง แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1087 นายแพทยกิ์ตติภทัร ภู่พงศ์ แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1088 นายแพทยภู์มิพฒัน์ แกว้พิจิตร แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1089 แพทยห์ญิงปุญณิศา ตาลกิจกุล แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1090 นายแพทยธ์นกฤต วงศอ์นวชั แพทย(์แพทยใ์ชทุ้น)
1091 กภ.สุวรรณา ชยัทวีทรัพย์ นกักายภาพบ าบดั
1092 นายยงยทุธ วารีนิล ผูป้ฏิบติังานวิทยาศาสตร์การแพทย์
1093 นางสาวณภทัร จิตรโชติ ผูป้ฏิบติังานวิทยาศาสตร์การแพทย์
1094 นางสาวธนพรรณ เรียงรอด นกัเทคนิคการแพทย์
1095 นายเทอดศกัด์ิ สินธนา นกัเทคนิคการแพทย์
1096 ดร.ทนพ.พลากร พทุธรักษ์ นกัเทคนิคการแพทย์
1097 นางสาวกฤติยา ถาวรผล นกัเทคนิคการแพทย์
1098 นายกฤษฎา ศิริสภาภรณ์ นกัเทคนิคการแพทย์
1099 นางสาววนัทรียา จนัทร์ณรงค์ นกัเทคนิคการแพทย์
1100 นางสาวนฤมล เสรีขจรจารุ นกัเทคนิคการแพทย์
1101 นางสาวนยันา พทุธเสน นกัเทคนิคการแพทย์
1102 นางสาววราภรณ์ ฟักโพธ์ิ นกัเทคนิคการแพทย์
1103 นายชานนท์ นยัจิตร นกัเทคนิคการแพทย์
1104 นางสาววราภรณ์ บุบผา นกัเทคนิคการแพทย์
1105 นางสาวอจัฉราพร ศรีสุวรรณ์ นกัเทคนิคการแพทย์
1106 นางสาวสุภาพร พุ่มพา นกัเทคนิคการแพทย์
1107 นางสาวยพุาพิน อน้ทอง นกัเทคนิคการแพทย์
1108 นางล าไพร ตรรกวจันวงศ์ ผูป้ฏิบติังานวิทยาศาสตร์การแพทย์
1109 นางสาวสุชญัญา มะลิลา ผูป้ฏิบติังานวิทยาศาสตร์การแพทย์
1110 นางนริศรา มงักรแกว้ นกัเทคนิคการแพทย์
1111 นางสาวอนนัตพร ฉนัทผ์่อง นกัเทคนิคการแพทย์
1112 นางพนารัตน์ เหมะธุลิน (รัตนาคม) นกัเทคนิคการแพทย์
1113 กภ.สุพรรณี เฉยรอด นกักายภาพบ าบดั
1114 กภ.ดุษฎี เขม็เพช็ร นกักายภาพบ าบดั
1115 กภ.ชาริณี วิวฒัน์พาณิชย์ นกักายภาพบ าบดั
1116 กภ.อจรี มณีเสาวภาคย์ นกักายภาพบ าบดั
1117 กภ.ทินกร โคกวิลยั นกักายภาพบ าบดั
1118 กภ.พิชามญชุ์ คา้แพรดี นกักายภาพบ าบดั
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1119 กภ.นพรัตน์ ชูพีรัชน์ นกักายภาพบ าบดั
1120 กภ.อจัฉราพรรณ ไสยวาฬ นกักายภาพบ าบดั
1121 กภ.อิทธิพงฒ์ ศรีธรวรรณกูล นกักายภาพบ าบดั
1122 กภ.ศุภานนั ผ้ึงถนอม นกักายภาพบ าบดั
1123 กภ.นารีรัตน์ สามคัคีธรรม นกักายภาพบ าบดั
1124 นางณิชาภา เจียมจรรยา นกัเทคนิคการแพทย์
1125 นางสาวสาริสา จิตตระกูล นกัเทคนิคการแพทย์
1126 นางสาวพิชชาภทัร์ น่ิมนุช นกัเทคนิคการแพทย์
1127 นางสาวณิชชา ไพรัตน์ นกัเทคนิคการแพทย์
1128 นางสมิตา ธนานนัทยศ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
1129 นางสาวปิยธิดา คุม้สุข นกัเทคนิคการแพทย์
1130 นางโศรยา เหลืองรุ่งทิพย์ นกัเทคนิคการแพทย์
1131 นางสาวกญัญภทัร์ ทิพยบุญ นกัเทคนิคการแพทย์
1132 นายพศัวฒัน์ (ณัฐวฒิุ) ศุภด ารงคเ์กียรติ (สีอว้น) นกัเทคนิคการแพทย์
1133 นางสาวศรัณยภ์ทัร์ แกว้ประเพณี นกัเทคนิคการแพทย์
1134 นางสาวสุภาภรณ์ จนัทร์ธร เภสชักร
1135 นางสาวพลอย วรรณภากร เภสชักร
1136 นางสาวสุมนา จิตโภคเกษม เภสชักร
1137 นางสาวดวงกมล กฤษณพิพฒัน์ เภสชักร
1138 นางสาวนาวินี โพธ์ิชะนิกร เภสชักร
1139 นางสาวจุฑารัตน์ วชัรสุวรรณเสรี เภสชักร
1140 นางสาวปณิดา สุขสม เภสชักร
1141 นางสาวณัฐสุดา หลกัเพชร เภสชักร
1142 นางสาววรรษชล หลิมไชยกุล เภสชักร
1143 นางสาวกนัตก์นิษฐ์ สิงหเสนี(พรรณรายกุล) เภสชักร
1144 นางสาวกานตธิ์ดา เมธาเศรษฐ์ เภสชักร
1145 นางสาวกนกกานต์ บุญเรือง เภสชักร
1146 นางสาวปิยรัตน์ ปรีดียานนท์ เภสชักร
1147 นางนภรัตน์ หวา่งภกัดี ผูป้ฏิบติังานเภสชักรรม
1148 นางชนญัญา ศิริสุขประเสริฐ เภสชักร
1149 นางสาวสุลาวลัย์ สุขะเกตุ เภสชักร
1150 นายสิทธิพงษ์ ลิวนานนทช์ยั เภสชักร
1151 นายปารเมศ สอาดบวั เภสชักร
1152 นางสาวอภิญญา วฒุโธ เภสชักร



35

ล ำดบัที่ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือช่ือ-นำมสกุล

1153 นายเอกประพนัธ์ ท าสะดวก เภสชักร
1154 นางสาวองัคณา โควีระวงศ์ เภสชักร
1155 นางสาวอรทยั วิริยะวชัรากร เภสชักร
1156 นายปิยพทัธ์ โอวาท เภสชักร
1157 นายจกัรภพ เทพเดชา เภสชักร
1158 นางสาวณัฐฐินนัท์ ขลิบเงิน เภสชักร
1159 นางสาวธนนาถ ศรีแสงเงิน เภสชักร
1160 นางสาวพรพิมล พิพิธหิรัญการ เภสชักร
1161 นางสาวชิราภรณ์ ไวยมิตรา เภสชักร
1162 นางสาวพชัริดา ฐิตะยารักษ์ เภสชักร
1163 นางสาวณัฏยา อุ่นจิตต์ เภสชักร
1164 นางสาวปัทมนนัท(์อจัฉรา) รุ่งเรือง เภสชักร
1165 นายวฒิุชยั กะวีกุล เภสชักร
1166 นางสาวยพุาพิน ขาวเหลือง นกัวิชาการพสัดุ
1167 นางสาวกรรณิกา พงศท์รางกูร เภสชักร
1168 นางจารุภา ฉตัรชยัธิติธ ารงค์ ผูป้ฏิบติังานเภสชักรรม
1169 นางลกัขณา มดแสง ผูป้ฏิบติังานบริหาร
1170 นางวาสนา ปุยภิรมย์ ผูป้ฏิบติังานบริหาร
1171 นางสาวณัชชา รุ่งโรจน์พานิช เภสชักร
1172 นางสาวธีร์วรานนัท์ ครุฑวงศ์ เภสชักร
1173 นางสาวสุวิสา กาญจนนพวงศ์ เภสชักร
1174 นางสาวปัณรสี วีระก าแหง เภสชักร
1175 นางสาวระวีวรรณ บรรยงวิมลณัฐ เภสชักร
1176 นางสาวโชติมา อบเหลือง เภสชักร
1177 นางสาวหน่ึงฤทยั นิสยัสม เภสชักร
1178 นางสาวสิริวจันีย์ กะตะศิลา เภสชักร
1179 นายแพทยณ์ัฐพล อุฬารศิลป์ แพทย(์เฉพาะทาง)
1180 นายแพทยปิ์ยะ อรุณรักถาวร แพทย(์เฉพาะทาง)
1181 นางสาวสุธิดา เจะ๊เอเลา พยาบาล
1182 นางสาววลี วงษพิ์ทกัษ์ พยาบาล
1183 นางสาวปาริชาติ โกมิน พยาบาล
1184 นางสาวสุจิตรา เหล่าสิงลา ผูช่้วยพยาบาล
1185 นายสุทิน ชาลี พยาบาล
1186 นางสาวพชัริยา แจง้พุ่ม พยาบาล
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1187 นางสาวสุดารัตน์ พรมภาค ผูช่้วยพยาบาล
1188 นางสาวณัฐริกา เสือโต พยาบาล
1189 นางสาวสุธาสินี สจัจวาณิชย์ พยาบาล
1190 นางสาวเสาร์วลกัษณ์ ฉิมชา้ง พยาบาล
1191 นางสาวนิสิตา พฒัน์ช่วย พยาบาล
1192 นางสาวสุชาดา สรรภิรมยก์ุล พยาบาล
1193 นางสาวมลัลิกา สดสายทอง พยาบาล
1194 นางสาวอรพรรณ รอดบุตร พยาบาล
1195 นางสาวเบญญาภา เสนาราช พยาบาล
1196 นางสาวพรทิพย์ ป่ีแกว้ พยาบาล
1197 นางสาวตูแวอาฏีฟะฮ์ สาแม พยาบาล
1198 นางสาวสุพรรณษา ขนุทอง พยาบาล
1199 นางสาวขวญัชนก ดวงศิริ พยาบาล
1200 นางสาวณัฐมล การุณย์ พยาบาล
1201 นางสาวชญัษา ช่ืนสกุล พยาบาล
1202 นางสาวสุดารัตน์ ดีนาน พยาบาล
1203 นางสาวชฎาพร เมืองศรี พยาบาล
1204 นางสาวจิรายุ ประมาณพล พยาบาล
1205 นางสาวพิมลวรรณ ไชยผดุง พยาบาล
1206 นายรณกฤต ผ่องแผว้ พยาบาล
1207 นางสาวขนิษฐา วงษเ์พช็ร์ พยาบาล
1208 นางสาวรังสิมา ปรีเปรม พยาบาล
1209 นางสาวซอบีเราะห์ กาลอ พยาบาล
1210 นางสาวสิริกร อุ่นทรัพย์ พยาบาล
1211 นางสาวเกศสิริ ดีแกว้ พยาบาล
1212 นางสาวธญัญารักษ์ กุลโพนเมือง พยาบาล
1213 นายนฐันนท์ หิรัญพนัธ์ พยาบาล
1214 นางสาวนินูรอาดีบะห์ แวโด พยาบาล
1215 นางสาวณัฐณิชา สร้างกลาง พยาบาล
1216 นางสาวอภิรดี พลีขนัธ์ พยาบาล
1217 นายวชิรวิทย์ ดาวเรือง พยาบาล
1218 นางสาวชลธิชา เทศนอ้ย พยาบาล
1219 นางสาวณัฐนรีรัตน์ นอ้ยค านุช พยาบาล
1220 นายปรินทร์ จิระชีวะนนัท์ พยาบาล
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1221 นางสาวภทัรธิดา ทองพนันา พยาบาล
1222 นางสาวอารียา คูณผล พยาบาล
1223 นางสาวกรรณิการ์ บุญมีสนม์ พยาบาล
1224 นางสาวชลธิชา วงษผ์าง พยาบาล
1225 นางสาวกญัภิฐตา เขียนจุม พยาบาล
1226 นางสาวสุกญัญาภรณ์ หนูจอ พยาบาล
1227 นางสาววนัสิริมา สตัยา พยาบาล
1228 นางสาวกนิษฐา อินทร์กลัน่ พยาบาล
1229 นางสาวจีราพชัร วารี พยาบาล
1230 นางสาวภชัชญา ช่วยตรึกตรอง พยาบาล
1231 นางสาวธนภรณ์ บุญทวี พยาบาล
1232 นางสาวปทิตตา จัน่เพชร พยาบาล
1233 นางสาวภทัราพร สวา่งอารมณ์ พยาบาล
1234 นางสาวสุนนัทา เรืองยิม้ ผูช่้วยพยาบาล
1235 นางสาวโยษิตา คา้ผล พยาบาล
1236 นางสาวแพรวประกาย ทาแกง พยาบาล
1237 นางสาวญาสุมินทร์ พิมพรั์ตน์ พยาบาล
1238 นางสาวดารุณี เจียมรัมย์ ผูช่้วยพยาบาล
1239 นางสาวมณัฑนา แกว้ศรีใจ พยาบาล
1240 นางสาวศริญญา ศรีศกัด์ิวรชยั พยาบาล
1241 นางสาวจนัทมาศ จนัทวี พยาบาล
1242 นางสาวภทัราภรณ์ ขติัยะวงศ์ พยาบาล
1243 นางสาววรรณิภา ชยณัฐมพนัธ์ุ พยาบาล
1244 นางสาวเพญ็ทิพย์ เงินเหรียญ พยาบาล
1245 นางสาวยคุลฉตัร อนาวงศ์ พยาบาล


