
ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน
1 นางสาว กชพรรณ ขุนอินทร์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ ส านักงาน ป.ป.ส.
2 นางสาว กิตติยา ทองสวสัด์ิ นักสังคมสงเคราะห์ปฏบิัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ล าผักชี
3 นางสาว กุลธดิา พิพัฒน์จรัสสกุล นักจิตวทิยาคลินิกปฏบิัติการ โรงพยาบาลราชวถิี
4 นาย เกริกเกียรติ แก้วมี นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลเกาะจันทร์
5 นาย ไกรศร เสาวดี พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอบิ-จิตร ทงัสุบตัร
6 นาง ขวญัจิตร จ าเริญ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สบยช.
7 นางสาว จงรักษ์ หมายดี นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าหลวง
8 นางสาว จตุพร พลับใหญ่ พยาบาลวชิาชีพปฎบิัติการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
9 นางสาว จุฑามาศ  ปั้นจัน่ นักวชิาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัเพชรบุรี
10 นางสาว ชนกนันท์ ขันยอด นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง
11 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ เริงเล่ือม นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเขาค้อ
12 นางสาว ไซนะห์ เจ๊ะสะนิ นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลธญัญารักษ์ปัตตานี
13 วา่ที่ ร.ต. ณัฐนนท์ โพธิท์อง เจ้าพนักงานพิมพ์ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภเูก็ต
14 นางสาว ณิชาดา วรรณรักษ์ นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางปะหัน
15 นาย ตามใจ นิยมทรัพย์มณี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สบยช.
16 นาย ทศพร สมบัติใหม่ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏบิัติงาน เรือนจ ากลางตาก
17 นาง ทองสุข เล็กผลา พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลอู่ทอง
18 นาย ทินกร ขุมทอง พยาบาลวชิาชีพปฎบิัติการ โรงพยาบาลบ้านแท่น
19 นาย ธนวฒัน์ สิทธวิงศ์ พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล โรงพยายาลบุณฑริก
20 นางสาว ธนัชพร อักษรสาร นักจิตวทิยาคลินิกปฏบิัติการ สบยช.
21 นางสาว ธญัญากาญจน์ ฉายแก้ว นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลหนองหงส์
22 นางสาว ธรีารัตน์ หม่อมปลัด พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลฉลอง
23 นาง นภาพร เถรี นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมพลบุรี
24 นางสาว นฤนาฎ จันทร์พงค์ พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
25 นางสาว น้ าทิพย์ มาตรโคกสูง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ าเลิศ
26 นางสาว น้ าผ้ึง บุญสุวรรณ์ พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลจติเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
27 นางสาว น้ าฝน ชูยะไข พยายาลวชิาชีพช านาญการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
28 นางสาว เนาวรัตน์ นาคดี นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 2
29 นางสาว บุญยภทัร์ โชติสุภาพ พยาบาลวชิาชีพปฏบัติการ สบยช.
30 นางสาว เบญจวรรณ รัตนมงคลกุล นักสืบสวนสอบสวน ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 6
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31 นางสาว ปทิตตา พัฒนกุล นักสังคมสงเคราะห์ปฏบิัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก
32 จ.ส.อ. ปริทัศน์ ค าพลทัน นายสิบพยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดล
33 นางสาว ปาริฉัตร ธนบัตร นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
34 นางสาว ปุณฑริกา ศรีจันทร์ นักจิตวทิยาคลินิกปฏบิัติการ โรงพยาบาลราชวถิี
35 นางสาว พิมพ์กัลยา ษณะนาคินทร์ พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลกรงปินัง
36 นางสาว พิไลลักษณ์ แสนมีสุข พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ สบยช.
37 นางสาว เพ็ญสุพพัต วเิศษศรี นักจิตวทิยาปฎบิัติการ โรงพยาบาลหนองเสือ
38 จ.ส.อ. ไพวนั ปานทอง นายสิบพยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดล
39 นาย ภทัรพล เพชรเมือง เจ้าหน้าที่บริการสุขภาพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
40 นางสาว ภทัรวดี ปะทิ นักจิตวทิยา โรงพยาบาลบางไทร
41 นางสาว มะลิวลัย์ คชงิน นักจิตวทิยา โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
42 นางสาว รัตดา ภู่แส พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลศรีธญัญา
43 นาง รัยลา  โอ่งเจริญ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
44 นางสาว รุ่งฤดี พันธจ์ันทร์ พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
45 นาย วรวฒิุ พาจันดี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลทุ่งฝน
46 นาง วราภรณ์ เพ็งพุด พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลประชาธปิัตย์
47 นางสาว วาธณีิ ล้ีวบิูลย์ศิลป์ นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลอู่ทอง
48 นางสาว วจิิตรา ศรีดี นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 7
49 นางสาว ศิริลักษณ์ มะสุวรรณ นักจิตวทิยา โรงพยาบาลหนองแซง
50 นาง สมถวลิ ก๊กมาศ พยาบาลวขิาชีพข านาญการ โรงพยาบาลประชาธปิัตย์
51 วา่ที่ ร.ต.หญิง สรินทร โมฬีพันธ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 1
52 นางสาว สุธารินี ศรีชาย นักสังคมสงเคราะห์ปฏบิัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบงั

53 นางสาว สุรีพร ตาจันทะ นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลเขาค้อ
54 นางสาว อนุษรา แก้วงาม นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านักงาน ป.ป.ส.
55 นาง อัจฉรา พุ่มแก้ว พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลบางละมุง
56 นางสาว อาภสัรา กล่ินแก้ว พยาบาลวชิาชีพปฏบัติการ สบยช.
57 นาง อุษา สัมมา พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลแหลมงอบ
58 นางสาว ฮาซนะห์ เฮาะเด็ง นักจิตวทิยาปฏบิัติการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์


