
ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน
1 นางสาว กมลวลัย์ รุ้งเฟื่องฟู พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเสิงสาง
2 นางสาว กฤชญา ต้ังสุวรรณศรี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดักาญจนบุรี
3 นาย กอบศักด์ิ พิมานแพง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมุกดาหาร
4 นางสาว กุลธดิา พิพัฒน์จรัสสกุล นักจิตวทิยาคลินิกปฏบิัติการ โรงพยาบาลราชวถิี
5 นางสาว ขวญัธดิา ปิดสาโย นักจิตวทิยา ปฏบิัติ การ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
6 นางสาว ขวญัฤดี แก้วโบย นักกิจกรรมบบ าบัดปฏบิัติการ โรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน
7 นาย คมสัน พิศภา นักจิตวทิยาปฏบิัติการ โรงพยาบาลชลบุรี
8 นางสาว จตุพร พลับใหญ่ พยาบาลวชิาชีพปฎบิัติการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
9 นางสาว จันทกานต์ แจ่มใส พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลบางละมุง
10 นางสาว จันทรกานต์ ปราบสงบ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบางพลี
11 นางสาว จินดารัตน์ ทองประพันธุ์ นักจิตวทิยาคลินิก โรงพยาบาลปักธงชัย
12 นางสาว จิราภรณ์ รัตนพิทักษ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
13 นางสาว ชวนัรัตน์ เสถียรกิตต์ิธนา พยาบาลวชิาชีพ ช านาญการ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
14 นาย ชัยณรงค์ ไชยชนะ นักจิตวทิยาคลินิกช านาญการ โรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน
15 นางสาว ชุลีกร ล้ิมจันทร์ทอง นวก.สาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลอู่ทอง
16 นางสาว ฎารารัตน์ ปิงสุทธวิงศ์ นักจิตวทิยาคลินิกปฏบิัติการ โรงพยาบาลบางพลี
17 นางสาว ณัฐวศา ภสูมศรี นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลตรอน
18 นาง ถนอมศรี เขียวเล็ก พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลศรีธญัญา
19 นางสาว ทัศน์วรรณ เทพประสิทธิ์ นักจิตวทิยาปฎบิัติการ โรงพยาบาลสวา่งอารมณ์
20 วา่ที่ร้อยตรี ธนกฤต กุลภาอนนท์ นักจิตวทิยา โรงพยาบาลปากเกร็ด
21 นาย ธนวรรธน์ เกิดจันทร์ นักจิตวทิยาคลินิกปฏบิัติการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
22 นางสาว ธญัชนก หอมชื่น นักจิตวทิยา โรงพยาบาลอุ้มผาง
23 นาย ธรีะวตัร ทวสุีข พยาบาลวชิาชีพ ช านาญการ โรงพยาบาลศรีธญัญา
24 นาง นัชชารินทร์ ช่ าชองกิจ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่
25 นาง ปราณี เก่งกวา่สิงห์ พยบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่น
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26 นางสาว ปุณฑริกา ศรีจันทร์ นักจิตวทิยาคลินิกปฏบิัติการ โรงพยาบาลราชวถิี
27 นางสาว พัชราภา มงคลวรผล นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สวา่ง
28 นางสาว เพชรา เมธาอนันต์กุล นักจิตวทิยา โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่
29 นางสาว เพ็ญนภา ดีมูล พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่น
30 นางสาว เพ็ญสุพพัต วเิศษศรี นักจิตวทิยาปฎบิัติการ โรงพยาบาลหนองเสือ
31 นางสาว ภทัรวดี ปะทิ นักจิตวทิยา โรงพยาบาลบางไทร
32 นาย ภาณุวฒัน์ มีเดช พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน
33 นาง มลฑา ชื่นชอบ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา
34 นาง รัชนี ไพรสวสัด์ิ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
35 นางสาว รุ่งพร ลีย์ติกูร พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน
36 นางสาว วรรณวภิา ศรีหอมชัย พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ าเลิศ
37 นางสาว ศิริลักษณ์ มะสุวรรณ นักจิตวทิยา โรงพยาบาลหนองแซง
38 นาง ศิริลักษณ์ มหาครอง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสันป่าตอง
39 นาง ศิโรรัตน์ ป้องปวเรศ พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่
40 นาง ศุภวลัย์ เอกศิริวรานนท์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย
41 นางสาว สมฤทัย  สวา่งประเสริฐ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบางปลาม้า
42 นางสาว สุกัญญา กะแตเซ็ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏบิัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุม่
43 นางสาว สุปรียา สาธารณะ นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
44 นาง สุพาภรณ์ สุยะสืบ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอุ้มผาง
45 นาง สุวมิล เกิดอินทร์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลลานสัก
46 นางสาว หทยา มหาปัญญาวงศ์ นักจิตวทิยาปฏบิัติการ โรงพยาบาลตรอน
47 นางสาว หทัยภทัร์ บุษดี นักจิตวทิยาปฏบิัติการ โรงพยาบาลมุกดาหาร
48 นาง หทัยรัตน์ ดวงค า พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ
49 นาง อาภรณ์ ภมูี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัมหาสารคาม
50 นาง อุษา สัมมา พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลแหลมงอบ














































