
ล าดบั ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน
1 นาย กฤษฎิ์ ธนสุทธิชญา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลดอยหลวง
2 นาย กนัตินันท์ บุญรักษา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะลุง
3 นาง กลัยา แกว้ผ่อน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพรหมบุรี
4 นางสาว กาญจนาพร ยอดภีระ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลมวกเหล็ก
5 นาย กติติพงศ์ แซ่เล้า นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากสิน
6 นางสาว จงรักษ์ หมายดี นักวิชาการสาธารณสุข สุขภาพจิตและสารเสพติด
7 นางสาว จตุพร พลับใหญ่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
8 นางสาว จิราลักษณ์ ศิลปสาย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
9 นางสาว จุฑามาศ ปั้นจั่น นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
10 นางสาว ชนกนันท์ ขันยอด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
11 นาย ชนะชล ยินดีหา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกยีรติ
12 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ เริงเล่ือม นักวิชการสาธารณสุข โรงพยาบาลเขาค้อ
13 นาย ชัยเดช ทองจิตร์ หัวหน้างานชุมชนบ าบัด เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช
14 พ.จ.อ. ชาญณรงค์ มงคลดี พยาบาล ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ
15 นางสาว ฐิติลักษณ์ จ่าแสง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองมะโมง
16 นางสาว ณิฌานันท์ สุคนธมาลี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางบัวทอง
17 นางสาว ดลยา ย าพะวา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.เมืองเกา่
18 ร.อ. ธณกร พึ่งพิมาย นายทหารสุขาภิบาล โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 4
19 นาย ธนภัทธ์ เครือสิงห์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานพยาบาลเรือนจ าอ าเภอธัญบุรี
20 นางสาว นิตยากรณ์ วรนันพิพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ โรงพยาบาลบางเสาธง
21 นางสาว นิศาลักษณ์ แกว้นิลตา นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่สรวย
22 นางสาว นุชนาถ ฤกษ์ดี นักจิตวิทยาปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางสะพาน
23 นาย บุญไท ประดิษฐ์วงศ์วาน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านคา
24 นางสาว เบญจมาศ ล่ิมล้ี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางละมุง
25 นางสาว เบญจวรรณ ทรัพย์คง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.หนองกี่
26 นางสาว ปัจฉิมา สูงสุมาลย์ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลบางเลน
27 นางสาว ปัณณรัตน์ วรเมธศิริพงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบางบ่อ
28 นางสาว ปาริฉัตร ธนบัตร นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
29 นางสาว ภัชราภรณ์ เคนตู้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกบินทร์บุรี
30 นาย มนัส ธีระรังสิกลุ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางเลน
31 นาง เมตตา ค าพิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
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ล าดบั ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน
32 นางสาว เมธานี ผลอดุม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
33 นางสาว วันวิสา มีเจริญ นักจิตวิทยา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
34 นาง วิจิตรา วาลีประโคน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลห้วยราช
35 นางสาว สุดารัตน์ ชมวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางเสาธง
36 พ.จ.อ. อนุวัฒน์ อร่ามศรี เจ้าหน้าที่บริการสุขภาพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
37 นาย อภิวัฒน์ ทองดีนอก นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจ ากลางนครปฐม
38 นาง อมรรัตน์ บุญชนะมนตรี นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ โรงพยาบาลบางเสาธง
39 นางสาว อยูดี่ หลีเจริญ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
40 นางสาว อาร์ศิก ิ เวาะแม นักจิตวิทยาปฏิบัติการ โรงพยาบาลไม้แกน่ 108 ม.4
41 นางสาว อ าภิกา อนิขอ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบางละมุง
42 นางสาว อมุา มีโพธิส์ม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ โรงพยาบาลบางไทร
43 นาย เอกชัย ต้ัวมาก เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน เรือนจ ากลางตาก


