
ล าดบั ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน
1 นาย กมัปนาท รูปขาว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
2 นางสาว กลัยาณี พุทธา นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองแค
3 นาย เกรียงไกร ณ สงขลา พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแกว้
4 นาย แกน่เพชร พรหมศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปาง
5 นางสาว จันทกานต์ แจ่มใส พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางละมุง
6 นาง จันทร์ฉาย วิชางาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลลืออ านาจ
7 นาย จิณณวัตร จิตต์สว่าง นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเกาะจันทร์
8 นาย ใจยากรณ์ เกื้อไข่ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแกว้
9 นางสาว ชฏาพร อุ้ยปะโค พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
10 นางสาว ชนาภา เมฆส่าน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ส านกังานปอ้งกนัและบ าบดัการติดยาเสพติด 
11 นาย ชัยพิศณธิ์ ตาวรรณา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
12 นาย ชุติไกร ตันติชัยวนิช นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองม่วง
13 นางสาว ธนิดา ชาติสุวรรณ พี่เล้ียงผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแกว้
14 นาง ธัญชนก สุวรรณรงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สตบ้านหนองค้อ
15 นาง นวลฉวร คงมณี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พยาบาลสถานพระบารมี
16 นาย นิทัศน์ นาประทุม เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
17 นาย นิพิฐพนธ์ สุปัญบุตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
18 นางสาว เนตรนภา พูนจันทึก พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสระโบสถ์
19 นาง เนตรนิภา จันตระกลูชัย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอู่ทอง
20 นาย บ ารุง ดุลยะคง รองผู้อ านวยการ บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
21 นาย ประเจตน์ วิจารณ์ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ศูนย์ชุมชนบ าบัด เรือนจ ากลางนครปฐม
22 นาง ปราณี ปะละน่าน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถานพนิจิและคุ้มครองเด็กฯ จ.พระนครศรีอยุธยา
23 นาง พนิดา ทัพทวี ผู้อ านวยการ บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
24 นางสาว พัชรี แซ่ตัน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
25 นาย พีระพงษ์ เพียรพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ไห้ค าปรึกษา บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
26 นาย มนัส ธีระรังสิกลุ เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลบางเลน
27 นาย มูฮีมหมัดอซิซุดีน บินอาลี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
28 นางสาว เมธานี  ผลอดุม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
29 นาย รุ่งคุณ มีทรัพย์คุณติสุข รองผู้อ านวยการ บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
30 นางสาว รุจิรา แกว้กาม ผู้ช่วยเหลือคนไข้ สบยช.
31 นางสาว ลดาวัลย์ ขานคุปต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลห้วยคต
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32 นางสาว ลัดดา สว่างรุ่งเรือง พี่เล้ียงผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแกว้
33 นาง ลัดดาวัลย์ ธีรภาพชัยศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบางเลน
34 นางสาว วรวลัญช์ ขอประเสริฐ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ต าหนักพระแม่กวนอิมฯ

35 นาย วิกรณ์ สิงห์จันทึก นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแกว้
36 นางสาว สรารัตน์ ปิดนุ้ย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
37 นางสาว สุนิตา ฟักเถื่อน พี่เล้ียงผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแกว้
38 นางสาว สุนิสา ศรีประจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
39 นาย สุพันธ์ สิริวิญญู พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
40 นางสาว สุอยัดา เดชเลย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 
41 นาย เสกสรร อารีศรีสม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อ านวยการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด
42 นางสาว อญ้ชลิกา มะโน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
43 นางสาว อนุธิดา พลแสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
44 นางสาว อรุณแกว้ จันดี นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางละมุง
45 นาย อลงกต ประสานศรี นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแกว้
46 นาย อคัรเดช เสาร์นาง ผู้ช่วยผู้น ากลุ่มกจิกรรมบ าบัด รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
47 นางสาว อญัชุลี นุนาบี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
48 นางสาว อมัพร จับใจนาย พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน


