
ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน
1 นาง กนกวรรณ จิตใจกล้า พนักงานคุมประพฤติช านาญการ ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสมุทรสงคราม 
2 นางสาว กัณตา ทองแผ่ นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลตากฟ้า
3 นาย กิตติพงศ์ แซ่เล้า นายแพทย์ปฏบิัติการ โรงพยาบาลตากสิน
4 นางสาว กุณธดิา กุลภทัร์แสงทอง พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
5 นาง เกศกนก นาสืบ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเสนางคนิคม
6 นาย จตุพร หนูสวสัด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี
7 นางสาว จันทกานต์ แจ่มใส พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลบางละมุง
8 นางสาว จิตราภรณ์ ต่างท้วม นักจิตวทิยา โรงพยาบาลปากเกร็ด
9 นางสาว จุฬารัตน์ เคนศิลา พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 23

10 นาย ชนกชนม์ เกียรติวฒิุ นักกิจกรรมบ าบัด สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
11 นางสาว ชยาภรณ์ ปัญญาวชัราภรณ์ นักจิตวทิยาปฏบิัติการ โรงพยาบาลชลบุรี
12 นาย ชัชวาลย์ ยิม้ภาพันธุ์ พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลหนองมะโมง
13 พ.อ.อ. ชาญณรงค์ มงคลดี พยาบาล ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ
14 นางสาว ฎารารัตน์ ปิงสุทธวิงศ์ นักจิตวทิยาคลินิก จิตเวชและยาเสพติด
15 นาย ฐิรโรจน์ ปฐวร่ีวมชาติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูคต
16 ส.อ.หญิง ณัฑริกา ไชยยศ ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
17 นางสาว ณิศรา ชิตวรากร แพทย์ โรงพยาบาลบางกรวย
18 นาง ดารุณี ชัยวรรณา พนักงานคุมประพฤติช านาญการพิเศษ ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัชียงใหม่ 
19 นาย ทวศัีกด์ิ การดี นักอาชีวบ าบัด โรงพยาบาลธญัญารักษ์สงขลา
20 นาย ธรีนาถ บุญญาธกิาร พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
21 นาง นงลักษณ์ ดวงมณี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลดอนพุด
22 นางสาว นภาพร แสวงทรัพย์ นักจิตวทิยา โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
23 นาย นิพล ภาระพงษ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สบยช. 
24 นางสาว เนตรนภา พูนจันทึก พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลสระโบสถ์
25 นางสาว เบญจมาศ ไข่นุ่น พนักงานคุมประพฤติปฏบิัติการ ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัสมุทรสาคร
26 นาย ประสิทธิ์ มาชื่น พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สบยช. 
27 นางสาว ปรียา ผันผาย นักจิตวทิยาคลินิก โรงพยาบาลบางน้ าเปร้ียว
28 นาง ปิยวดี โสภาจันทร์ นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลคูคต
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29 นางสาว ผการัตน์ เร่ียวแรง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลธญัญารักษ์อุดรธานี
30 นางสาว พิมพ์นภสั โภคา พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบ่อพลอย
31 นางสาว เพชรา เมธาอนันต์กุล นักจิตวทิยา โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่
32 ร.ท.หญิง ภสัสร ธารมรรค พยาบาล รพ.ค่ายภาณุรังษี โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
33 นาง เมตตา ค าพิบูลย์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

34 นาย รัชต์กนกพัชร์ ประศรีระเก นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลล าลูกกา
35 นางสาว รัชนี อุดมทรัพย์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สบยช. 
36 นางสาว วรพรรณี พิสิษฐพงศ์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร
37 ส.ท.หญิง วาสนา โกกระบูรณ์ ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
38 นางสาว วไิลพร สุขสวสัด์ิ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพนมสารคาม
39 นางสาว สมใจ วงศ์พรประทีป พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สบยช. 
40 นาย สิริพงษ์ มาทาเม เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏบิัติงาน ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
41 นางสาว สุปรียา สาธารณะ นักวชิาการสาธารณสุขปฎบิัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
42 นางสาว สุอัยดา เดชเลย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏบิัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง

43 นางสาว หนึ่งฤทัย ปิ่นตบแต่ง พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ สบยช. 
44 นางสาว อภสัรา กล่ินแก้ว พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ สบยช. 
45 นาย อภสิิทธิ์ สิทธรัิกษ์ นักจิตวทิยาปฏบิัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 643 มีนบุรี
46 นางสาว อรดี ใจชื่น ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ ส านักงานคุมประพฤติ สาขาวเิชียรบุรี
47 นาง อัจฉรา พุ่มแก้ว พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลบางละมุง
48 นางสาว อัญมณี อินเม้ พยาบาลวชิาชีพ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
49 นางสาว อาร์ชวี เสริมสกุล พยาบาลวชิาชีพ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
50 นางสาว อุมา มีโพธิส์ม พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบางไทร


































