
ล าดับ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน
1 นางสาว กนกวรรณ แดงกระจา่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเกาะจนัทร์
2 นาย กติติพงศ์ แซ่เล้า นายแพทยป์ฏิบัติการ โรงพยาบาลตากสิน
3 นางสาว กสุุมา เศษฐบุรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สาธารณสุขอ าเภอบางสะพานน้อย
4 นาย เกรียงศักด์ิ พิมสุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เรือนจ าอ าเภอหล่มสัก
5 พันจา่เอก จกัรกริช แยม้นัยนา พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
6 นางสาว จนัทร์เจา้ จนัทเขต นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลอรัญประเทศ
7 นางสาว จารุวรรณ กา้นศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนนาท
8 นาย จติชนะ แสงทุย นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลศิลาลาด
9 นางสาว จติราภรณ์ ต่างท้วม นักจติวิทยา โรงพยาบาลปากเกร็ด
10 นางสาว จนิตนา อาจวิชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลนาคู
11 นาวาอากาศตรีหญิง จฬุารัตน์ เคนศิลา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 23
12 นางสาว ชญานิศ ชมบุญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใน
13 นาย ชนะชล ยนิดีหา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกยีรติ
14 จา่อากาศตรี ชมภู กดุวงค์แกว้ รรก.เจา้หน้าที่สันทัดงาน โรงพยาบาลกองบิน กองบิน.4
15 นางสาว ไซนะห์  เจะ๊สะนิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
16 นางสาว ณัฐฐา สุขใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการช านาญการโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
17 นาง ทรงศรี พลเสน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาล.ศรีประจนัต์
18 นางสาว ทิพวัลย์ มัน่ถาวร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลแปลงยาว
19 นาย ธนภัทธ์ เครือสิงห์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานพยาบาลเรือนจ าอ าเภอธัญบุรี
20 ว่าที่ร.ต.หญิง นภัสญาณ์ สังวาลย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากแพรก
21 นาง นวลฉวี คงมณี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลหนองปรือ
22 นางสาว นันท์รวี สายทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลก าแพงแสน
23 นางสาว นิตยากรณ์ วรนันพิพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ โรงพยาบาลบางเสาธง
24 นางสาว นิศาลักษณ์ แกว้นิลตา นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่สรวย
25 นางสาว ปณิชา รุ่งอรุณสุนทร นักจติวิทยา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวัดนครปฐม
26 นาย ประพันธ์ ค าทอน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกร เรือนจ าจงัหวัดเพชรบูรณ์
27 นางสาว ปัจฉมิา สูงสุมาลย์ นักจติวิทยา โรงพยาบาลบางเลน
28 นางสาว พรศรีลักษณ์ ฟองไหล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวัดกาญจนบุรี
29 พันจา่เอก ภัทรพล เพชรเมือง เจา้หน้าที่สารสนเทศ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทยท์หารเรือ
30 นาย ภาราดร กนัหา นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่สรวย
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31 นาย มนัส ธีระรังสิกลุ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางเลน
32 นางสาว เมธานี ผลอดุม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
33 นางสาว ยพุาพรรณ จมุพูโสด นักจติวิทยาปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
34 นาวาตรีหญิง ยวุดี วงษ์แสง อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
35 นาง รัยลา โอง่เจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
36 นาวาตรีหญิง วนิดา อารยะเลิศ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิน่เกล้า
37 นาย วัชระ   พรหมฉวี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาล
38 นาง ศิริวรรณ ริมโพธิ์เงิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสร้างคอม
39 เรือเอก สมคิด แป้นแกว้ พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
40 นางสาว สุกญัญา ศรีตระการปฐม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เวชกรรมสังคม รพ.พระนัง่เกล้า
41 นางสาว สุดารัตน์ ชมวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางเสาธง
42 นางสาว หนึง่รัก คธาเพ็ชร พยาบาลวิชิชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าใหม่
43 พันจา่เอก อนุวัฒน์ อร่ามศรี เจา้หน้าที่บริการสุขภาพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทยท์หารเรือ
44 นางสาว อภัสรา กล่ินแกว้ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
45 นาง อมรรัตน์ บุญชนะมนตรี นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ โรงพยาบาลบางเสาธง
46 นาง อรอนงค์นาฎ สุมานะนันท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์
47 นางสาว อลัชลี บุญศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
48 นางสาว อาร์ชวี เสริมสกลุ พยาบาลวิชาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
49 นางสาว อาลัย บุญญะ พยาบาล โรงพยาบาลสะบ้ายอ้ย
50 นาย อเุทน เสนรัตน์ พนักงานบริการ โรงพยาบาลศิลาลาด


