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ภาพถายการติดประกาศรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจําปของบุคลากรในหนวยงาน และเปดเผยผลการปฏิบัติราชการอยูใน  ระดับดีเดนและดีมา กรอบที่ ๒/
๒๕๖4 (๑ เมษายน ๒๕๖4- ๓๐ กันยายน ๒๕๖4) ในที่เปดเผยใหทราบ  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ภาพถายการติดประกาศรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปของบุคลากรในหนวยงาน และเปดเผยผลการปฏิบัติราชการอยูใน  ระดับดีเดนและดีมา กรอบที่ ๒/
๒๕๖4 (๑ เมษายน ๒๕๖4- ๓๐ กันยายน ๒๕๖4) ในที่เปดเผยใหทราบ  
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สำนักงาน¥าธารณ่สุข๊i งหวั๊ดพํ้ษฉ!ลก๊ 
ถนนอาทิตย์วงศ์ พล ๖๕๐๐o

ก '.  พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เร่ือง ประกาศรายซื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มืผลการปฏิบติราฃการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุมขนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
สั๋งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด

ลง'วัน'ท่ี 0 0  พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษญโสก ได้ม ีประกาศรายซื่อข้าราชการพลเรือนลามัญ ่ผ ู้ม ี
ผลการปฏิบัติราซการอยู่ใบระดับดีเด่นและดีมาก รอบท่ี ๒/๒๔๖๔ (๑ เมษายน ๒๔๖๔ -  ๓0  กับยายน ๒๕๖๔) 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมีนผลการปฏิบัติราชการของข้าราซก'1รพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน 
ก,ห. ท่ี นร ๑ 0 ๑๒/ว ๒0 ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๔๕๒ รายละเอียดตามส์งที่ส่งมาด้วย

จิงเรียนมาเพึ๋อทราบ และติดประกาศให้ทราบโคยทั่วกัน
?|น ผํอำนวยการไรงพยTบาลวัพโ บ ส ? _

”  y  1 ขอแลคงความนับถอ
\ / \  เพชิเ่ปรตทราบ

izf ^ . 5 ^ £ S ! s i - 'น '้าล ุบ่  ั ^
เ ล ั บ ั/ ก ัช / ™  ะ...'ช ุ.,/ ) 'เพ!1 11111 ........... , . 1’ป 111” ',1

1ฑน้.ั A

(นางบิ'ยาภร{ว์ ทิมมร;)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิปั^งาน

/<V - j b vV',M ^  ...
jpj บอเห็ด่ ivUw'fVเรคิงนั

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ....... ............ .......... .
โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๒๐๕๒ ต่อ รท๒๘ 
โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๕๐๘๘
สำเนาล่ง นายแพทย์เชี่ยวราญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน), นั กวิ ชาการสาฮารณสุ ข^!พจศญ1 เ ^ ฉ ์ า ) ,  

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวซาญ (ด้านบริการทางวิขากร) .รองนายแพทย์ลาธารณสุขจังหวัด
และหัวหน้ากลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 4 C ,ๆ, 0, 01-,,.’ < ' 1 ช แพ, 2504

(นาVสาวmmพรรณ มีนโพรี)

๖1.

พิษณุโลก "มุง่ผลสมัฤทรมิจึติบรกิาร ยึดม่ันfjณรรรม ทำงานเปน็ทมี,’
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แนบท้ายประกาศข้าราชทารผู้มีผลการปฎพราชการอยู่ในระสับเฟนแสะเมาก 

รอบการประเมนท่ี 2/2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
สำสับ ชื่อ - นามศกุล ตำแหน่ง ระสับ

ระสันสิฟน
1 บารสาว กนกกาญจบ์ อบค,ริ นักวิชาการสาธารณชุฃ ปฎบตการ

- 2 นางสาว กฤษณา มกคขา,ว เภสัชกร ชำนาญการ
3 นางสาว กาญจนาพร ช่ืนซม ทินตแพทย์ ชำนาญการ
4 นาย กำหนด มจักร นักวิชาการสาธารณสุฃ ชำนาญการ
5 นาย กติคักล๋ึ ออบบ่'น เภสัชกร ปฎิบตการ
6 นางสาว ใกล้รุ่ง เกตุพิจิตร หัวหน้าพยาบาล ชำนาญการพิเศษ
7 นาย จตุพล ขบมธุรส ผู้อำนนก"รโรงพยาบ"ลโรงพยาบาล ชำนาญการพิเศษ
8 นาย จอมพล พรมชาติ นักวิช''การสาร"รณสุข ชำนาญการ
9 บาย จัก’รน สมบุรฌ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาล ชำนาญการพิเศษ
10 นาง จับทรา ใจทัน นักวิชาการสาธ"รณสุซ ชำนาญการ
11 นางสาว จิตตมา ไหยหาญ นายแพทย์ ชำนาญการ
12 นางสาว จิตาริภรณ์ รุ่งฉาย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
13 นาย จิรพ้ซร์’ ทิมเสน นักวิชาการสาธารณสุข ปฏ'บดีการ
14 นางสาว จุฑาทิพย แตงตรง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
15 นาย ฉ้ตรชัยก'านทิ สุขนริบทร่ นักวิ!คราะหนใยบายน?ะแผน ชำนาญการพิเศษ
16 บาย ชรศ รัฒนกุลซับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏินัตการ
17 น"ย ณรงค์ ชินทรักษา นักรังสิการแพทย์ ชำนาญการ
18 นาย ณฤทธ้ี กันท,วรรณ์ นิติกร ชำนาญการพิเศษ
19 นาย ทวิช เพ็งสลด สาธารณสุขอำ๓ อ ชำนาญ.การพิเศษ
20 นาย .(.'ทอดสักด แนิยม:เปีย นักวิขาการลาธารณสุข ชำนาญการ
21 นาย รบกรณ ทองรักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
22 นาย รนากร ชำสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญการ
23 นาย ธบาลักษณ์ สุ*!]ป'ระลาน นักวิชาการลาธารณสุช ชำนาญการ
24 นาย ธรรมรัตน์ เพซริ สาธารณสุขอำเภอ ชำนาญการพิเศษ
25 นาย ธานี ถือแก้ว สาธ"รณสุขอำเภอ ชำนาญการพิเศษ
26 บางสาว นฤมล ปีบล หัวหน้าพยาบาล ชำนาญการพิเศษ
27 นาง นวลน้อย เพ็ซรบัว นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญทารพิเศษ
28 นางลาว น้นทมาส นาคผู้ นายแพทย์ ปฏินัตการ
29 นางสาว นาฝน ริส้มซ่า จพ.ธุรการ ชำนาญงาน
30 บาง นิรว,รรณ บรรจงปรุ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
31 นาง เนาวรัตน์ ศริทองวัฒนา หัวหน้าพยาบาล ชำนาญการพิเศษ
32 นางสาว เบญจวรรณ อนวิเชียร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
33 นาง ปฐมัพร เชียวบุตร เภสัชกร ชำนาญการ
34 บางสาว ปริตาพร เหยนสว่าง นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบตภาร
35 นาย ปริดี ดษร นายแพทย์ ชำนาญการ
36 นาง ปาลตา สระทองยอด พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
37 นาย พยุง สิวเมรกุล สาธารณสุขอำเภอ ชำนาญการพิเศษ
38 นาง พรทิพย์ คชหิรัญ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
39 นาง พรทิพย์ เริองม นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
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M u li t i i
40 นาง- พรพิมล คำเหลือง นักวิเคราะหนโยบายแสะแผน ขำนาญการพิเศษ
41 นาย พ็ขร์พิบุล เสมาทอง นักวิชาการสาธารณสุข ขำนาญการ
42 นาย พ?รรักษ์ รักษ์ยอง นายแพทย์ ขำนๆญโทรพิเศษ
43 นาย ภาณุพงษ์ ตงเย็บ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฎบ้ตการ
44 นาย มณเฑิยร หักษณา สาธารณสุขอำเภอ ชำนาญการพิเศษ
45 นาง มนัสซนก บุญ1หักษ์ เภสัชกร ชำนาญการ
46 นาย มนัส/กด์ มากบุญ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
4? นาง ฤดีกาญจน์ บุตรคา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
48 นาง ลอยพิมพ์ ทุฒวงศ์สกล พยาบ"ลวิชาชีพ ชำนาญการ
49 นางสาว ละอองคาว หับอาจ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
50 นาย ลัญจกร โก /ย นักจัดการงานท่ัวเป ชำนาญการพิเศษ
51 นาย วัชรนทร วิรมย์เจียม นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
52 นาง วันเพ็ญ พิมพ์เสน จพ.หัสตุ ชำนาญงาน
53 นาย วัเขยร มี'บุญ ล้ํา ส่าธารณสุฃอำเภอ ชำนาญการพิเศษ
54 นาง วิรุด คารา พย"บาลวิขาชีพ ชำนาญการ
55 นาง วิลาวรรณ นภาคิรปิกรณ่ นักวิชาการเงินและนัญชิ ชำนาญการ
56 นาย ภรลักด้ี สิหะวงษ์ นักวิชาการลาธารณสุข ชำนาญการ
57 นาง ศศิธร เป้รอด พย''บ"'ลวิขาชีพ ชำนาญการพิเศษ
58 นาง ศ๊รัลัก'ษณ โกวิทยานบหั นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเคษ
59 นาง ติริวรรณ ฏ่สามส่าย นักวิชาการสาซารณสุข ชำนาญการ
60 นาย ศุภซัอ รสพล นักวิช"การสาฮารณสุข ชำนาญการ
61 นางสาว ศุภสุตา สุขสินธารานนท์ เภสัชกร ปฎนัติการ
62 นาย เศษฐวิซซ ศิริวิฒบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาล ซ"'น',ญการพิเศษ
63 นางสาว สกาวพรรณ อวัสดาถาวร นักวิซาการสาธารณสุข ปภินัติการ
64 นาย ลมชาย พรหมม{น นักวิขาการลาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
65 %ทย สมหวัง ข้อนงาม พยาบาลวิชาชีพ ขำบาญการ
66 นาย สัญญา กีรติวาสิ นักวิชาการสารารณสุข ขำนาญภาร
67 นาย ส้นร แก้วชเชิด นักวิชาการลาธารณสุข ขำนาญการ
68 นาย สาธิต หลักธงชัย นักวิชาการลาธารณสุข ชำนาญการ
69 นาย สาบิต พรมชาติ ส่าธารณสุขอำ๓อ ชำนาญการพิเศษ
70 นางสาว สาวินิย์ \(ทอง นักเทคนิคการแพทย์ ปฎิบตการ
71 นาย สิทธวิร์ ทองวิฒนั นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
72 นางสาว สุกัญญา ธ็รบวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
73 บาง สุกัญญา พัฒนคิมหันต์ พยาบาลาช''ชีพ ช'':นาญการ
74 บาย สุทรรศน์ สิทธิลักด๋ึ นักวิชาก''1รสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
75 นาย สุ'ธชาติ มงคล เอทบวอทารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญการพิเศษ
76 นาง สุภาพร ปรางค์เจริญ นายแพทย์ ชำนาญการ
77 นางลาว สรัุชตา แสงข้นทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
78 นาย อนุ เสาวก? ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญการ
79 นางสาว อรณิขขา รอดสิน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
80 นางสาว อรพรรณ คุ้มย้ิม จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาบ
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81 นาย อวบ มีนตนไผ นักจ้ดการงานหัว1ป ชำนาญการ
82 นาย อัคร?4ล ข้างเฝือก ผู้อำนวยการโรงพยาบ'':ลสงเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญงาบ
83 นาง อังคณา ศรจ'น่ทริ พยาบาลวิชา?พ ชำนาญการ
84 บาง อัญขุ่1 พิมพ์ประสานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
85 นาย อาภ่รัฅ ขุนมธุรส นิติกร ชำนาญการ
86 นาง อำไพพิศ เล้ียง[สุข นักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการ
8? นาง อำภาศรี ศรียศ พยาบาลวิชา?พ ชำนาญการ
88 นาย อุเทน: จาดยางโทน นักวิชาการสาธารณสุซ ชำนาญการ
89 นาย อุปถัมภ์ พล.หน่าย เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
90 นาย เอกซย สรอยสังวาลย สาธารณสุขอำเภอ ชำนาญการพิเศษ
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1 นางลาว กซาวรร่ฌ ศรีท้วม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
2 นางลาว กต-วรรณ คเสมอ พยาบาลวิช,'ชีพ ชำนาญการ
3 นาง กนกกร ขุนมธุรส พย-บาลวิซ'ชีพ ชำนาญการ
4 นางสาว กนกพร เจรีญทิม เจ้าพนิ'กง-นสารารณสุข ชำนาญงาบ
5 นางสาว กนกพร "|€อารย์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
6 นางสาว กนกฬรรณ คงพันธ์ นักวิชาการสารารณสุข ปฏิบัติการ
7 นาง กนกภรีฌ์ เกษน้อย พยาบาลวิชาชีพ ชำบาญการ
8 นางลาว กนกวรรณ จัน,ทร์อยู ทับตแพทย่ ปฏิบัติการ
9 นางลาว กนกวร่รณ เตขัย ท้นตนพทย่ ปฏิ,นิติ การ
10 นางสาว กนกวรรณ ลัฟ ศรี พยาบาล,วซา’ชีพ ปฏิบัติการ
11 นางลาว กนก-วรรณ สังสิ เจ้าพนักงานท้น้ตสาธารณสุข ซาน■ าญงาน
12 นางสาว กนก'วรรณ สายบุญแยง พยาบาลรีซาชีพ ชำนาญการ
13 นาง กนกวรรณ อ่อนแตง พยาบาลรซีาชีพ ชำนาญการ

/1 4 นางสาว กนกว รร-ณ รู่หฒินันท้ นายแพทย์ ชำนาญการ
15 นาง กนิษฐา ตะวันสุก พย-บ-ลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
16 นางสาว กนิษฐา ทุ่มอยู่ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
17 นางสาว กนิษฐา อิ่มสะอาด เจ้าหนักง-นสาธารณสุข ซาบวญงาบ
18 นาย กมล กลนน้อย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
1.9 นางสาว กมลฉัตร กุสกติเกษ เภสัชกร ปฏิบัติการ
20 นางสาว กมลซนก ด้วงพรม นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
21 นางสาว กมลทิพย สันตติอนันต์ พยาบาลรีซาชีพ ชำนาญก",ร
22 นางสาว กมล/ หร ศรีคักล๋ี นายแพทย์ ขำนาญการ
23 นาง กมล-ว:รรณ วิจิตรพงษา เภสัชกร ชำนาญการ

/  24 นางลาว กมลไ รรณ่ อินสรรค์ พยาบาลรีซาชีพ ปฏิบัติการ
25 นาง กรก-ซ อิ่มสะอาด พยาบาล'รีซา1ชีพ ชำนาญการ
26 นางสาว กรซวั!ล พิรียะประใพพันธ์ นักรีฃาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
27 นางสาว กรรนิ.กา บุญส้ํา พยาบาลวิซาชีพ ปฏิบัติการ
28 นาง กรรนิศาร์ โกลัน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
29 นางสาว กรรนิกาธ์ ใจเงัน นักเท!ศนิ?.การแพฑย์ ปฏิบัติการ
30 นางสาว กรรลีเการ์ ทับทิม เภสัชกร ซ-นาญการ
31 นาง กรร ftรการ์ ระนะ พยาบาลรีชาชีพ ซิ"นาญการ
32 นาง กรรลีเการ์ มาทรักชาติ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
33 บางสาว กรรณิการ์ เสนะจานงค์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
34 นางสาว กรวัลส์ หาญโนนนดง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
35 นาง กรองหอง มาแก้ว ทับต แพทย์ ชำนาญทารพเศษ
36 นางส'ท กรุณา บุรณะกรณิ ท้นตแพทย์ ปฏิบัติการ
37 นาง กรุณา พุ่มติ" นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
38 นาย กฤซfอานนท์ พ " 3 นักวิซาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
39 นาย กฤตร'นกร งามคำ ยู้ส์านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำน ชำนาญงาบ
40 บางสาว กฤติกา เนตรณัฏฐรี นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
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41 นาย กฤษฎา ม''rr เนต ทยาบณจวิชาชีพ ชำนาญการ
42 นาง กฤษณา เจริญ#นษ่า พยาบาลวิข'•'ชีพ ชำนาญการ
43 นางสาว กฤษณา แสงกองเนาว พยาบาลวิชาชีพ ปฎิบติการ
44 นาง' กฤษณา แสบลม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
45 บาย กลศาสตร์ เกตกรม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

/ 46 นาง กลองหอง สุขฤทร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
47 นาย กวี เมรฟระด้บ นักวิขาการสารารณสุข ชำนาญการ
48 นาย ก'รติส มวงทอง พยาบาลวิขาขพ ชำนาญการ
49 นาง กอบกาญจนั ขามพนห น''ยแพทย์ ปฎนัตการ
50 นางสาว กัญญาณัฐ ใจกลาง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
51 นาง กัญญาณัฐ ทับแปลง นักวิชาการลาธารณสุข ปฎิ'มติ การ
52 บางสาว กัญญาภัค สะอาดอ้น นายแพทย์ ชำนาญการ
53 นางสาว กัญญารัตน์ จันทร์รอต เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
54 บางสาว กัญญารัตน์ หับ1รพิธ พยาบาลวิชาชีพ ปฏบติการ
55 บาง กัญลญารัตน์ วัชรธ-'นากรณ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญ:การ
56 นางสาว กัตติกา อุทัยมา พย'ไบ'!ลวิชาชีพ ปฏิบติการ
57 บาง กันณกา สุขกรัต เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฎิบ้ติงาน
58 นาง กันตนๆ สุวรรณสิงห พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
59 นาง กันติขา สายพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
60 บาง ก้น์ทวาห แสงปีญญ'ไ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
61 นาง กันย่นภัค สัจจริตานันท์ นักวิซาการสาร''รณสุข ชำนาญการ
62 นางสาว กันยารัตน์ พิสุทธิโสภณ พยาบาลวิซาชีพ ชำบาญการ
63 นาย ก้มปนา'ท ภรผล เจ้าพนักง',บเภสัชกรรม ชำนาญงาน
64 นาง กัลจนา รันแย้ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
65 บาง กัลยา สินประเสริฐ เจ้าพนักงาบธุรการ ชำนาญงาน
66 นางลาว กาญจนา แก้วสระศรี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
67 นาง กาญจนา ภัยตระกล เจ้าพนักงาบสาธารณสุข ชำนาญงาน
68 นาง กาญจนา นาพุก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
69 บางสาว กาญจนา ปญีญาแหลม เภสัชกร ชำนาญการ
70 นาง กาญจนา พุ่มโพธ พยาบาลวิชาชีพ ปฏนัติการ
71 บางสาว กาญจนา มีผล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
72 นาง กาญจนา ศรรุ่ง นักวิขาการลาธารณสุข ชำนาญการ
73 นางสาว กาญจนาภา พมศรื พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
74 บางสาว กานต์ณพขญ์ หัตถ'ขัยพงศา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
75 บาง กานต์ธรา ธนส- พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
76 นางสาว กานต์พิขขา พุคำ เจ้าพนักงานลาธารณสุข ปฎนัติงาน

/ 77 นางสาว กานติมา สุขโฉม เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
78 วาง ก''ระ๓กุ คำสิ ทยาบ''ลวิชาชีพ ชำนาญการ

/ 79 บ'’ง กัง กา ญจนั พุกทอง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
80 บาย ก้ฅติ วรศริหัรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเสริมสุขภ''พตำบ ชำนาญการ
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ระดับสีมาก

81 นาย กิตติโชค ประเสริฐกุล นา#ซกร ช*'เบาญการ
82 นาง กิตติบันท์ ไฝทอง เจ้าพนกงานลาธารณสุข ชำนาญงาบ
83 น'.ย กิตติพ๗ แอ่งโว นักรีซาการสาธารณสุข ปฏึบัติการ
84 บางศาว กิตติมา โตมาปา พยาบาลรีซาชีพ ปฏิบัติการ
85 นาง กิติวิภา เครือวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำ'บ อาวุโส
86 นาง กุลป้า ฟ้ศออน พยาบาลรีซ"’ชีพ ชำนาญการ
87 บางส'ฑ กลตร อ่องอราม เจ้าพนักง''บสาร'รณสุข ชำนาญงาบ
88 นางสาว กุลธดา คงกลอม พยาบาลวซาชีพ ชำนาญการ
89 นางสาว กลบรี ญาณ'ขา!สกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
90 นางสาว กุลภัสสร์ พฤก'ษะ'วัน เภสัชกร ชำนาญการ
91 นางสาว กลภา วงศ์กังแห ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
92 นางสาว กุสุมา จงทอง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
93 นางสาว เกตแก้ว วาจาขำ เจ้าพนักงานส''ธารณสุข ชำนาญงาน
94 ว่าท ร.ห, เกรียงใกร หาสิธง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
95 บาย เกรียงดักดํ่ สรี'สติเทพ ผู้'อำนวยการโรงพยาบาลล่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
96 บางสาว เกศิณี พ่วงทาโก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
97 บาง เกคิบี ปิญญ"ป้ เจ้าพนักงาบเภสัชกรรม ชำนาญงาน
98 บางสาว ๓ษรา ต า ลี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
99 นาย เกิดชัย เครือยา นักวิชาการลารารณสุข ชำบาญการ
100 นาย ๓ยรติดักด๋ึ เชีญกลาง ผู้อํ'1นวยm รโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ'บ ชำนาญการ
101 นาย เกียรติฅักด๋ึ สิมมาลี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาบ
102 นาย เก้ือกล บุญเทอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญงาน
103 นาย โก''3ท พทรถนอม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
104 นาย โกวิท ครีภักด นักวิชาก''รลาธ''รณสุฃ ปฏิบัติการ
105 บางสาว ขปีษฐา คำโบสถ์ นักรีซ''ก''รลาธ''รณสุข ปฏิบัติการ
106 บางสาว ขปีษฐา ทวนไธสง เภสัชกร ชำนาญการ
107 บาง ขปี'ษฐา ภัทรเศรษฐเศรณี พยาบาลรีซาชีพ ชำนาญการ
108 บาง ขฉษฐา รัตนพยุงสถาพร เภสัชกร ชำนาญการ
109 บาง ขนษฐา วงศ์สุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาบ
110 บางสาว ขรี'ญ!ดา ยอดคำ เภสัชกร ปฏิบัติก'1ร
111 นาง ขวัญ!รอบ พานหอง หยาบ■ 'ลวิชาชีพ ชำนาญการ
112 นาง ขวัญเรือน สุขเพ็ญ พยาบ'1ลวิชาชีพ ชำนาญการ
113 นางลาว ขวัญฤสี แจ้งนิล พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
114 นาย เฃมปีนท่ แยมหัคน่ เจ้าพนักงานสาธารฒลุช ชำนาญงาน
115 นาย คงกระพัน คงพิรุณ เจ้าพนักงานลาธารณสุข ชำนาญงาน
116 บาย คเนิบ ศิลาหลัก ทันตแพทย์ ชำนาญก"ร
117 นางลาว ศณ้ศร มาลาศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาบ
118 บาง คัธรยีา คำคงอยู่ เภสัชกร ขำนาญการ
119 บาง คันร1รส นฃวงเมืองณรงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
120 นาย คำณบ มากจ้ย ๓สัชกร ชำนาญการพิเศษ
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121 นาย ธุณชาติ วิภาสวงศ์ เภสัชกร ขำนาญการ
/ 122 นา# คณ รมกระ1จาง พยาบาลวิชา?พ ชำนาญการ

123 นาย โรไษิฅ อัครวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุฃ ปฏิบัติการ
124 นาย จตุพร มณีสาร เจ้าพนักงานสารารณสุข ปฏิบัติงาบ
125 นางส•ไว จรรยารัตน์ ทาสีดา พยาบาลวิชา?พ ชำนาญการ
126 นาย จรัญ เพ็ญโพธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพตำบ ชำนาญการ
127 นาง จรญญ'! เมอง?ท พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
128 บางสาว จริยา หิดแห่ว เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
129 บาง จริยาภรณ์ ศรีใจ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญการ
130 บ''.ง จ5เวรรณ วนิชยาโกศล บายแพทย์ ชำนาญการ
131 น'':ง จรีย์ก้สร์ วัฒนกุลขัย เจ้าพนักงานสถิต ชำน'’ญงาน
132 นางสาว จรรัตน์ คงรอด พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัสิการ

/1 3 3 นาย m แธุดร นักวิชาการลาธารณสุข ข'ํ น'ไญการ
134 นาย จรูญพันร อรกชัย ท้นตนพทย์ ชำนาญการพิเฅษ
135 นางสาว จอมขวัญ มะสันต์ นายแพทย์ ชำนาญการ
136 น"'ย จอมขัย คงมณีกาญจน่ นักวิชาการลาธารณสุข ชำนาญการ
137 บ''ย จักกฤษณ์ เนียมสลุก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญงาน
138 นาย จักรกฤษณ์ ปานสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
139 นาย จักรกฤษณี ลุหวีรนกล เภสัชกร ชำนาญการ
140 บาย จักรพงศ์ กลนน้อย นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
141 บาย จักรพนธ์ บุญอ่อง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
142 บางสาว จันทร์จริา สิงห์คง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
143 บาง จันทร์ทิพย แก้วรุพฺชิด พยาบาลวิขา?พ ชำนาญการ
144 นางสาว จันทร์เพญ เพ็ญสุภา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
145 นางสาว จันทร์เพญ วงคร เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
146 นางสาว จัน1ทริ เอมหยวก นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

/ 147 นางลาว จันทิพๆ อาสมาน นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
148 บางสาว จันทิมา จันทร์สิ พยาบาลวิชา?พ ชำนาญการ
149 บางสาว จันทิมา แย้มหิ'ค นายแพทย์ ชำนาญการ
150 นางล"ท จารวี ขำน่ิม พย'ไบ':ลวิข',ชีพ ชำนาญการ
151 บาง จารุณี จันดา'วัฒนขัย พยาบาลวิชาชีพ ขำนาญการ
152 นาง จารุณี นาสอบ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
153 นาง จารุณีย์ เงินแจ้ง ผู้อำนวยก':รโรงพยาบาลส่งเลริมสุขภาพตำบล ชำนาญการ

/154 นางสาว จารุนัย คาม่ิง เจ้าพนัก.ทนเภสัชกรรม ชำนาญงาน
155 บางลาว จารุภา ณ สำปาง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
156 บาง จารุวรรณ์ บุญวุติ:วิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
157 นาง จารุวรรณ ปานเกิด พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

/'158 บาง จารุวรรณ วรวิเศษกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
159 บางสาว จารุวรรณ อุดน้อยวงษ์ พยาบาลวีซาชีพ ปฏิบัติการ
160 นาย จำ-ไวงศ์ บุญขำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญก'’ร
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161 บาง จิณัฐตา บัวขับ พย"บ"ลวาทชีพ ขำบาญการ
162 น"งลาว จิคาภา กระตายน้อย พย"บาลเขาชีพ ปฏิบัติการ
163 บางสาว จิคาภา ค ำ ส ิ บักจิดวิหยา ปฏิบัติการ
164 นางลาว เตาภา อับดาหาร นักกายภาพบำบัด ปฏินัสิการ
165 นางส่าว จิตนภา เกตุหอม เจ้าพนักงานส"รารณสุข ชำนาญงาบ
166 บางลาว จิตบาถ ทองแฉล้ม นักเซ''ก"รสาธารณสุข ปฏิบัติการ
167 บาย จิตรกร ศรีแก่ว เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
168 บาง จิตรลคา พันธ์แซง พยาบาลเซาชีพ ชำนาญภาร
169 บางสาว จิตรลตา สุพร นายแพทย์ ปฏิบัติการ
170 นาง จิตรา หักษณา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ขำ นาญงาน
171 บางสาว จิตรานุช ปีญญาวัน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
172 บางสาว จินต์จุฑา พิบคุ้ม นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

/ 1 7 3 บาง เนตนา แ®น พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
174 นาง เนตนา วิมลไตรรัตนิ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
175 นาง จิบตบา หลวงตรีร''’พภร พยาบาลเซ"ชีพ ชำ'นาญการ
176 บางสาว ขนตบา แหลม'ฟ้มาย นักรชาการลาธ''รณสุข ปฏิบัติการ
177 นาย จิรซาติ อินทร์ขนหร์ นักเซาการสาธ"รณสุข ปฏิบัติการ
178 บางสาว จิรพรรณ เพ็ชรอ่อน พยาบาลเขาชีพ ชำนาญการ
179 นาง จิรพัฒบ เพ็งเมองนนท์ พยาบาลเซ"ชีพ ชำนาญการ
180 บาง จิรภัทร์ สิงห์ชัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

/ 1 81 นางสาว จิรวสิ บังเหมน พยาบาลวิซ"ชีพ ปฏิบัติการ
182 นาย จิรวัฒน์ เ!เยรพิเซ'พ พ งศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฎนัติการ
183 นางลาว จิ!''ซญา อันแสน พยาบาลเขาชีพ ชำนาญการ
184 นางสาว จิราพัชร เพ็งจันทร์ หันดแพทย์ ชำนาญการ
185 บางสาว จิราภรณ์ ธรรม'ปีทม่ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

/1 8 6 บาง จิราวรรณ ธปบ'ชา นักวิรๆการสาธ"รณสุข ปฏิบัติการ
187 นาย เราวัฒนั สุขคํ'ามี นักวิช"ก"รส''ซ"รณสุข ปฏิงบติการ
188 นางลาว จีร'นนท์ กระเสาร์ เจ้าพนักงานทับตสาธารณสุฃ ปฏิบัติงาน
189 บาย จีรพงษ์ ร่อบสิ นักวิชาการลาธารณสุข ชำนาญการ
190 นาง จีรพรรณ จิตณรงค์ พยาบาลเขาชีพ ชำนาญการ

/ 1 9 1 บางสาว จิรภก ฝาท'!พร เภสัชกร ชำนาญการ
192 บาง จิรภา วงคํสุนพร พย"บ"ลวิชาชีพ ชำ นาญการ
193 บางสาว จิรวรรณ เกด'บวน นักเข"ก"รสาธารณสุข ปฏิบัติการ
194 บางสาว จิรวรรณ อ้นอร นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
195 นาย จิรศักด๋ึ วิจิตร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
196 นาย จิระดักด ปีนแ'ขม พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
197 นางลาว จีราวรรณ เก๊ดลวัสด้ิมงคล นักกายภาพนัานัด ปฏิบัติการ

/198 นางสาว จีริสุดา ศรแก้ว นายแพทย์ ปฏิบัติการ
199 นางสาว จุฑาภรณ เผีอกวิลุทธ๋ี เจ้าพนักงานท้นตสาธารณสุข ปฏิ*'วัติ,งาน
200 นางสาว จุฑาภรณ์ ศรสวัสต๋ึ พยาบาลเซ"ชีพ ซิ"น"ญการ
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ระ!ม..ฒีาก

/ 201 นางลาว. จุฑามาศ กระมลศร นักวิชาการลาธารณสุข ปฏิบัติการ
202 นางลาว จุฑามาค ด้วงบ้านยาง นักวิชาการสาธารณสุช ปฏิบัติการ
203 นาง จุฑารัตน์ ช่วยทวิ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
204 นาง จุฑารัตน์ ญาณวิจิตร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
205 นาง จุฑารัตน์ ทองศรี นักวิชาการสาร"รณสุข ปฏิบัติการ
206 นางสาว จุฑารัตน์ สอนชาวเรือ นักรังลการแพทย์ ปฏิบัตกิาร
207 นางสาว จุฬาน พักแฟง นายแพทย์ ชำนาญการ
208 นาง จุฬาลักษณ์ ประเสริฐกุล ๓ล''ชก-ร ชำนาญการ
209 นาง จุฬาลักษณ์ ยะปะนันัห์ เจ้าพนักงาบพัสดุ ชำนาญงาบ
210 นาย เจตนภัฒน์ ไทยกล้า นักวิชาการสาธารณสุข ชำบาญการ
211 บางสาว เจนจิรา คงเจริญ เภสัชกร ปฏิบัติการ
212 นาง เจนจิรา สิท!]ชุนพต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเสรีมสุขภาพตำบ ชำนาญงาน
213 นางส"ว เจนรัชยา แก้ว นจัง ทันตแพทย์ ชำนาญการ
214 นาย เจริญ คลังเอ่ียม แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
215 นาย เจริญ มวงแก่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
216 นาย เจษฎา บุญญานุภาพพงศ์ นายแพทย์ ชำนาญการ
217 บางสาว เจียระโน สุชารี พย•'บาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

/ 218 นางสืาร ไฬ ก ยฬกุ่ประพันธ ทันตแพทย์ ชำนาญการ
219 นาง ฉวี วงษ์น้อย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
220 นาย ฉัตรลัย ปญญฤทธ่ํ ทันตแพทย์ ชำนาญการพเศษ
221 นางสาว ฉัตรมณี ท่ังทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
222 นาง เฉลิมพร วงษ์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
223 นาย เฉลิมฤทธ๋ึ เอ่ียมอ่อน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
224 นางลาว ชนกฌัฐภา ธีรพงศ์ ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
225 บ"ง ชนณ์คา หลวงแนม เจ้าพนักงานสาธารณสุซ ปฏิบัติงาน
226 นางลาว ชนม์นิภา ยศปีญญ" พขาบ"ล.วิข'■ ชีพ ชำนาญการ
227 มาย ซนลรฌ์ ศรีสิงห์ นักวิชาการลาธ'รfaสุข ชำบาญการ
228 บาง ซนัดดา โมกซ!ตน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
229 บาย ชนาวิ มนคง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
230 บาง ฃนิสา น่ิมสุวรรณ์ เภสัชกร ชำนาญการ
231 บาง ชมฎ อยู่อ่ํา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
232 นาง ชมภู่ เรือนคำ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
233 นางสาว ชมาพร เแอยพุก พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
234 นาง ซรัตน์ ตันติอำนวย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
235 นางสาว ซโรบล ศภสามเลน ทันตแพทย์ ชำนาญการ
236 นางสาว ชลธ'ซา จันทร์มณี เจ้าพนักงานลาธารณสุฃ ปฏิบัติงาน
237 น"งสาว ชลร,ซา นับเจริญ เจ้าพนักงานลาธ'':รณสุข ชำนาญงาน
238 บางสาว ชลภรณ์ คงลมพงบ้ นักวีชาการล"ร"รณสุข ปฏิบัติการ
239 นางลาว ซลลดา อาจบัว เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
240 นางสาว ชลีซน!า บกด่วน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
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241 นาย ขลิตร่ เวงศ์ ผู้รันวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ซานาญการ
242 นางสาว ขสืตา เดียวตระกล บายแพทย์ ชำนาญการ
243 บางลาว ชวนชิต ทองดอนคา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
244 นาย ซวนัฐ .พงสลุด แพทย์แผนไพอ ปฏิบัติการ
245 บาย ■ ชวัฃ f รึพงษ์ ทันตแพทย์ ปฏิบติการ
246 นาย ชวิฌฎา โจขัยชาญ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
247 นางสาว ช่อผกา ผลทิพย์ แาพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาบ
248 นางสาว ช่อลัดดา คำบุญมา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
249 นางสาว รัชขญา อันมา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาบ
250 นาย รัชวาลย์ โทจํ''ปา เจ้าพนักงาบสาธารณสุข ชำ'นาญงาน
251 นาย รัชวาลย์ เสิงทอง นักเหดนิคก"1แพทย์ ชำนาญการ
252 นาย รยัพิพัฒน์ อภิโชครัตนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
253 นาย รัยรัตน์ ลังฆธรรม ผู้รันวยการโรงพยาบาลสง๗รมสุขภาพตำบ ชำบาญการ
254 น'ไย รัยวัฒน์ ตกควรเธง พยาบาลวิซาชีพ ปฏิบ้ติการ
255 นางสาว ชาสิบิ ซเตชะ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
256 นางสาว ชิตชนก อ้นหร์ตรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาบ
25? นางสาว ชิดชนก บัวผัด นักวิชาก''รสาธารณสุข ปฏิบัติการ
258 นางสาว ชุฅกิาญจน์ บิลกำแหง พยาบาลวิซ''ชีพ ปฏิบัติการ
259 นาง ชุตินันทั เกตุพาว พยาบาลวิซ"ชีพ ชำนาญการ:
260 นางสาว ชุติมณฑน์ สุขชาวนา พยาบาลวิซ"ชีพ ชำนาญการ
261 นางสาว ชุติมา พินิจ แพทย์แผน'ไทย ปฏิบัติการ
262 บางสาว ชุติมา หวังสุด เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาบ
263 นาย ชุมพร พรหมชุนทอง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
264 นาย ชซุ'ไร แลนแทน เจ้าพนักงาบทับตลาธารณสุข ชำนาญงาน
265 นาย เชิดพงษ์ น้อยภู่ นักวิชาการลาธารณสุข ชำนาญการ
266 นางสาว โชติมา โฉมแดง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
267 นาย โชยวัฒบ์ จารลุ"ธิต นายแพทย์ ปฏิน้ติการ
268 นาย ไชยวัฒบ์ พัวฟัน น''ย..พทย์ ปฏิบัติการ
269 บาง ซ่อนกล่ิน โพ ร ุ้ง นักจัดการงาบท่ัวโป ปฏิบัติการ
270 นาง ซ่อนกล่ิน ม่วงทิม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
271 นางสาว ซารึนา ลังข'จันทร์ แพทย์แผนโทย ปฏิบ้ติการ
272 นาย fชุณากร อวิ'ลดาถาวร เจ้างชนักงานสาธารณสุข ปฏิบ้ติง'’น
273 นางสาว ญาณิ m ด้วงคำ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

^ 7 4 บาย ฐากุร •ชนทเอง ทันตแพทย์ ชำนาญการ
275 น"ง ฐาณวีร์ มีอุดร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญงาน
276 นาง ฐ'’นิดๆ น้ญญพ 'i ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเคบ
277 นางลาว ฐาปนันหน์ อมร■ ''งกร พยาบาลวิขาชีพ ชำนาญการ
278 นางลาว เตชญา ยาจิ"ปา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาบ
2 7 9 นาง ะตึพร รุ่งโรจน์ถาวร เจ้าพนักงาบลาธารณสุซ ชำนาญงาน
280 บางสาร เตมิา จอยวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
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281 นางสาว เตมิา จันทร์ถนอม พยาบาลวิชาชีพ ชำบาญการ
282 นางสาว เตมิา ถมทอง นักวิซาการสารารณสุข ปฏิบัติการ
283 นางสาว ฐติวรค่า ตุงคะศืริ นิติกร ข '"บาญการ
284 นางสาว แรุ่วรคา ศำแสบ เภสัชกร ปฏิบัติก"ร
285 นาง 1๒ยา สิริ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
286 นางสาว ฑัมภ์พร หมั่นเรยน เภสัชกร ปฏิบัติการ
28? นาย ณฐภณ่ ชัยกิจ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
288 นาง ณฐมน เรองกิจจา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
289 นาง ณภัทร์ วิลาลีบ / เจ้าพนักงานเภส์โยไรรม ชำนาญงาน
290 นาง ณยฎๆ มืพัต พยาบาลวิซ"ชีพ ชำนาญการ
291 นาย ณรงค์ แซ่ดาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเลร้มสุขภาพคำบ ชำนาญงาน
292 นาง ณร'.ท1 เมฆ,บุญสงลาภ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
293 นาย ณวรรธ ปึญญาค์า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
294 บาง ณ'ขกร สุทธิวรรณ นักวิชาการสาซารณสุข ชำนาญการ
295 นาง รนัฏฐ-นนท์ สารใจ พยาบาลวิชาชีพ ขำบาญการ
296 นาง ฌัฏฐาปบา อินศาคำ เภสัชกร ชำนาญการ
297 นาง ณัฏฐชา ทองทัศน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
298 นางสาว ณัฐคกุด่ท ทองกะชัน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
299 นาง ณ้ฐกาญ อินทุ,วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญการ
300 นาย ณ้ฐชยุตม ประลานจล นักวิชาการลาธารณสุข ปฏิบัติการ
301 นาง ณัฐ*ซา บัวล๊ษฐ์ พยาบาลวิขาชีพ ชำนาญการ
302 น"ง ณัฐซภา นพจินดา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
303 นาย ณัฐนันห์ มหาวงศนัน์ท่ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
304 บาย ณัฐพงษ่ ฟองจางวาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเสริมสุขภาพคำบ ชำนาญการ
305 นๆ ง ณ'ฐพร จาดยางโพน นักวิขาการลาธารณสุข ปฏิบัติการ
306 นางสาว ณัฐพร บัวติ เจ้า1พนักงานเวชลถิติ ปฏิบัติงาบ
307 นาย ฌ้ฐพล ทุ่มอ่ิม นักวิชาทารสาธารณสุข ชำนาญการ
308 นาย ณัฐพล แสงอาทิตย์ พยาบาเทขาชีพ ปฏิบัติการ
309 บาง ณัฐภัสสร ผาสุข พยาบาลวิชาชีพ ขำนาญการ
310 บาย ณัฐภูมิ วงคไหญ่ นักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติการ
311 บาย ณัฐจัฒ สาราโซติ พยาบาลวิขาชีพ ชำนาญการ
312 นาย ณ้ฐวฒํ แสงคำ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
313 นางสาว ณ้ฐสิปิ นมเนย ทันตแพทย์ ชำนาญการ
314 นาง {นชาพร พงศ์ดา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
315 นาง ณิชาภา ลร้อยฎ่ระย้า V.ย'- บ-•วิ'''ไ'',พ ชำนาญการ
316 น''ย ดนัย พ่วงภัทรพงศ์ นักวิชาการส"รารณสุข ชำนาญการ
317 นาย ดนัย รอดแสวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเสริมสุขภาพคำบ ชำนาญการ
318 นาง ดนิตา เหมือนมิ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
319 นางสาว ดรุณทิพย์ อยู่อา นายแพทย์ ชำนาญการ
320 นาง ดลหทัย กมล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ



12/40

ลำดับ ขี่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระตับ
ระดับเมาก

321 นา4 ตวงดาว กิตติสยาม เจ้าพนักงานการฝ็นนละบัญชี ชานาญงาน
322 นา4สาว ตวงเ1อนุ บุญรุ) พย''บาลวีซ''ชีพ ชำนาญการ
323 นางสาว ตวงพร ทองปาศาอ ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
324 นาง ดวงพร ผลดีนานา นักวีราการสาธารณสุข ชำนาญการ
325 บางสาว ตวงรัตน์ วงศๅฒํ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

/ 326 นางสาว ดาม''พวัสย อ่อนดาบ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
327 บาง ดารณี มีวงษ์ เจ้าพนักงานลาร'’รณสุข ชำนาญงาน
328 นาง ตารัช หองปีลโณร์ เภลัชกร ชำนาญการ
329 นางลาว ตารุณี บุญญาวงค์ เจ้าพนักงานลาซารณสุข ชำนาญงาน
330 บางลาว ตาวนภา แจ้งเรียม เจ้าพนักง'รนเวชสถิดี ปฏิบัติงาน
331 นาง ทวรุ่ง สุทธรัดน์ พยาบาลวิซาชีพ ชำนาญการ
332 บางล่าว ตาว'วภ'' นบทโคตร นักรขาการลาธารณสุข ปฏิบัติการ

y 333 นางสาว ตาหวัน วันหริสิน เจ้าพนัทง''นการพนและบัญชี ชํ''นาญงาบ
334 นาย ดีเรก แก้วเกิด พยาบาลวีช’'ชีพ ปฏิบัติการ
335 นางล่าว ติษญา รมน้อย น''1นพหย์ ปฏิบัติการ
336 นางสาว ดุจดาว ประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
337 นาง ดุจเดือน เมาพัด เจ้''พนักงานลาซารณสุข ชํ••นาญงาน
338 นางสาว ดุษฎีพร แสบคำฟ เจ้าพนักงานลาธารณสุข ชำนาญงาน
339 บาง ตรณี โพธแก้ว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
340 นาง เดือนรุ่ง อุ่นใจดี หัวห'น้าพยาบาล ชำนาญการพิเศษ
341 บาย ตุลย์ สุขะตุงคะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
342 น''งลาว ตุลยดา อุ่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
343 นาง ดุลยาภร โตเครือดี เจ้าพนักงาบการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
344 นาย เตรียมชย รอตเทศ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
345 นาย ไตรภพ ทองงามดี น''ยแพทย์ ปฏิบัติการ
346 นาร ไตรสิน สุรพั®1บา พยาน''’สวี'ช'':ชีพ ปฏพการ
347 นาง ถนอม ปีอมกสันต่ พยาบาลวีราชีพ ชำนาญการ
348 นาย ถนอมตักค้ี ศรีฟอง เจ้าพนักงานโสตทัศนศทษา ปฏิบัติงาน
349 บาย ทรงกรีซ คุณคำ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
350 นาย ทรงคุณ ศลปศาสตร์ เภสัชกร ปฏิบัติการ
351 บาง ทรรศน์ย์ ดีแจ้ง เภสัชกร ชำนาญการ
352 นาย ทวีป ทองพลับ ผ้ส์านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำบ ชำนาญการ
353 บางสาว ทศพรสวรรค์ แจ้งซีรติลป๋ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
354 นาง ทองกร นิกร เจ้าพนักงานการนบและบ้ญชี ชำนาญงาน
355 นางลาว ทองใบ ใจวงค พยาบาลวีซาชีพ ชำนาญการ

/ 356 นาง ทองฝลว โพธพา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
357 นาย หัสนะ ศรีสุราษฎร์ นักวีขาการส่าธารณสุฃ ชำบาญการ
358 นาง ทัศน์อ กล่ินน้อย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
359 นางสาว ทศนีย์ แก้วอุษล นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
360 นาง ทัศน์ย์ ศัญทัพ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
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361 นาย ทำนอง ซาวเวียง สู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพคำบ ชำนาญการ
362 นางส̂ ว ทิฆมพร ซ่งสกุล.ขัย นักวิซ'ไก'•รสาธารณสุข ปฏิบัตการ
363 นางลาว ทิพย์พวรรณ สุคันธนาค พยาน''?วิชาชีพ ชำนาญการ
364 นาง ทิพย์อุพา พิศอ่อน สู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพคำบ ชำนาญงาน
365 นางสาว ทิพย์สุคบธ์ น้อยมัน เจ้าพนักงานลารารณสุข ชำนาญงาน
366 นางสาว ทิพย์สุดา ติอัน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
367 นางลาว ทิพรัตน์ จันสิ1ขำ พยาบาลวิช''ชีพ ชำนาญการ
368 นางลาว ทิพวรรณ ขันทอง พยานาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
369 นางลาว ทิพวรรณ จันแสน นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
370 นางลาว ทิพวรรณ รบอา นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
371 นาง ทิพสุค'๗ สุรชาติพิทักษ์ เจ้าพนักงานการเงนและบัญชี ชำนาญr น
372 นางสาว ทิพา'พร สอบปีน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
373 นาย ทิวา ติณรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
374 นาย ทิวากร คบม่ัน *จ้''พนักงานสาธารณสุข ปฎบัติงาน
375 นาง ทิวาพร แก้ววิเศษ »จ'้'พนักงานลาธารณสุข ปฏิบัติงาน
376 นาง ทิวาพร สุภาพ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

/ 377 นางสาว ทิวารัตน์ คำเครอคง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
/  378 นาง ทิวาศร อัตโตทิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ช 'ิ''นาญงาบ

379 นาย เทอดพงษ์ อุบแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
380 นาย ธงชัย รมสุด สู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรีมสุฃภาพคำบ ชำนาญการ
381 นาย ธงชัย บุญไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
382 นาย ธงชัย ปาบเกีด พยาบาลวิชาชีพ ช่ำนาญการ
383 นาย ธฌเกียรติ สวัสดี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
384 นางสาว รบพร ศรีรม นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัตกิาร
385 นางสาว ธนพร อำนวยรุ่งเรือง ทันตแพทย์ ปฏิบัตกิาร
386 นาย ธนพล ทองสินปีน พยาน'ลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
387 นางสาว ธนภรณ จินดาเพ็ง เจ้าพนักง'1นทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
388 นาย ธนภัทร บุญอาจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
389 นาย ธนภมิ เจสระ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
390 นาย ธนวัฒน์ โกธรรม นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
391 บางสาว รบวินทั ทรัพย์สารีบุตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
392 นาย ธนะสักค ศรีโสภา สู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพคำบ ชำนาญงาน
393 นางสาว ธบัชพร อธิวาล นักเทคนศการแพทย์ ปฏิบัติการ
394 นาง ธนัญญา พ่วงศร สู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเสรีมสุขภาพคำบล ชำนาญการ
395 นาง ธบัตถํศรัญ มีอนันต์ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
396 นาง ธนากรณ ขาวสะอาต พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
397 บางสาว ธนิตตา แตงอ่อน เภสัชกร ชำนาญการ
398 นางสาว รบตา สมะถะธัญกรฌ์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
399 นางลาว ธนิศา พงษ์หองเจริญ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
400 บาย ธเนศ อ่ิมกระจ่าง สู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพคำบ ชำนาญการ
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401 นาย รณษพล บันพิพัฒนชัย นายแพทย์ ปฏิบัติการ
402 นาง ธมลวรรณ ดีรงทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
403 นาย ธราธร คชนล นักเทคน์คการแพทย์ ปฏิบัติการ
404 นาย ธัชธร'ฒ์ แตงอ่ํา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
405 นาง ธัญขนก เกตุทรม พยาบาลวิซาชีพ ชำนาญการ

/ 406 นางรทว ธัญชนก นพวงศ์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
/ 407 นาง ธัญญ์ณัฐ แสงมิ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

408 นางสาว ธัญญรัตน์ สิงห์ชรณ์ พยาบาลวิซาชีพ ปฏิบัติการ
409 นาง รัญญา บัดถา เจ้าพนักงานสาธารฌสุฃ ชำนาญงาน
410 บาง ธัญวรร& ประเสริฐกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
411 บาง ธัญสรี จันทรัมีเทศ แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ

/ 412 นางสาว ธัญสิ? วงศ์สิริเศรษเ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาบ
413 นาย ธันวา จันดี แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
414 นางสาว ธารซีรท วาทะ!!ระกุล นักวิชาก"รลาร''รณสุข ปฏิบัตกิาร

/ 415 นาง รีดารัตน์ ไชยพิพักษ์ชลธาร นักเทคบัดการแพทย์ ชำนาญการ
416 นางสาว รดารัตน์ หมินคำลือ เจ้าพนักงานหน์ฅสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
417 นางสาว ธรพร เลอนบัวระบัตร นักวิชาการลารารณสุช ปฏิบัติการ
418 บางสาว ธีฅ๊มา หมเฮง ไวักวิ'ขาการเในและบัญชี ชำนาญการ
419 บาง ธตยา ชังทรง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญงาบ
420 นาง ธิษณา เกตุตะมะ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
421 นาย ธีรเดช เรืองหน่าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
422 นาย ธีรพงศ์ แบนประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
423 นาย ธีรภัทร เขียวลอาด นายแพทย์ ชำนาญการ
424 นาย ธีรวิฒน์ ภู่ฟ้ก พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
425 บาย ธีระ สุขวรรณโน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
426 นาย รีระพัฒน์ ภู่กลาง เจ้าพนักงาบสารารณสุข ปฏิบัติงาน
427 บางสาว รีรานันทิ มะปะโท พยาบาลวิชาเพ ปฏิบัตกิาร
428 นาย นครชัย ศรีแก้ว เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
429 นางลาว นงณภัส แบันน้อย พยาบ"ลวิชาชีพ ปภบัฅการ
430 นางสาว นงนุช เรียบหม พยาบ'ลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
431 นางสาว นตา เก่งพาปิข พันตแพทย์ ปฏิบัติการ
432 นาย นที สืบ'นุญ นักรังสิการแพทย์ ชำนาญการ
433 นาง นที'ทัศน์ บุญเพอ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
434 นางสาว นนธกานต์ จันทรรักษ์ ทินตแพทย์ ชำนาญการ
435 นาย นพเก้า กาศทิพย์ พยาบ''ลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
436 นาย นพดล คำพฒ นักวิซ"ก"รส'ร ใรณสุข ชำนาญการ
437 นาย นพดล สุริยาภาสื นักวิราการส"ธารณสุข ชำนาญก"ร
438 นางสาว นพมาค ยอดเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
439 บางสาว นพวรรณ ใจชนะ นักเหดนัคการแพทย์ ปฏิบัติการ
440 นางสาว นพวรรณ ซั"งฟ้น์จ นักวิชาการสารารณสุข ปฏิบัติการ
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441 นางสาว นพวรรณ มตโตเพลง นายแพทย์ ชำนาญการ
442 นาง นพวรรณ รุ่งรัง'ร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

/ 443 จ.ส.อ. นพศรย์ เหสิอแย้ม เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
 ̂ 444 บางลาว นภกมล วาสนาวณิช พยาบาลวฃาชีพ ชำนาญการ

445 นางลาว นภณัฐ แจ้คำ พยาบาลวีซาจีพ ปฎิบ้ตการ
446 นางสาว นภณัฐ หร่นแพน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบติงาน
447 นาย นภัสธรณ์ ชัยยา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

/ 448 นพ นภสวรรณ ป้ญญวานัซ นักวิชาการลารารณสุข ชำนาญการ
449 นางสาว นภ้สสร อรุณประเสริฐกุล นักกายภาพนำบัด่ ปฎิบติการ
450 นางสาว บภาพร แสวงทรัพย์ นักเตวิทยา ปฏิบัติการ
451 นาง นภาภรณ์ #บทิมทอง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

/ 452 นพสาจ นภาวี ฟร์มล พยาบาลวีซาชีพ ปฏินัติการ
453 นางสาว นมิศ'า วงศ์วชรานนท์ นายแพทย์ ชำนาญการ
454 นางสาว บรรษฐมน แสงพระจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำบาญงาบ

/ 455 นางสาว นรรัm3 กิ่งแก้ว พยาบาลวีชาชีพ ชำนาญการ
456 นาย นรา วีเจียรไพศ"ส น"'ยแพทย์ ปฎึนัติการ

'  457 นางสาว นราภรณ์ ลังชัย พย';บาลวีข"ชีพ ชำนาญการ
458 บาย นราวิหย็ ทองปลิว นักวีซาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัตกิาร
459 นางสาว นริศรๆ ศล้ายสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิใปติงาน
460 นางสาว บ!่ศรา คนภ พยาบาลวีซาชีพ ปฎิบัติการ
461 นาย นเรศ ฏํระหงษ์ นักวีขาการสารารณสุข ชำนาญการุ
462 นางสาว นฤมล กอกอง พยาบาลวีซาชีพ ปฏิบัติการ
463 นางสาว นฤมล แก้วไซยะ พยาบาลวีซาชีพ ปฏิบัติการ
464 นาง บฤมล ทองวัฒน์ พยาบาลวีซาชีพ ชำนาญการ

/ 465 นาง นชุมส สุชาติธ.รุรม พยาบาลวีซาชีพ ชำนาญการ
466 นาง นฤมส คู่ทองมาก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
467 บาย นฤสรณ์ สาระสิทธ๋ึ น':ยแพทย์ ปฏิบ้ติการ
468 นางสาว นวภัทร' ธปทล'’ a เจ้าพนักงาบเภสัชกรรม ปฏิบ้ติง":'น
469 นาง นวรัฅบ์ ซุตีปิญญาภรณิ พยาบ"ลวีซาจีพ ชำนาญการ
470 บาง นวลจันทร์ เสาวกล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
471 นาง นวลเพญ พิเคราะห์ พยาบาลวิขาชีพ ชำนาญการ
472 นางสาว นวศมณ ลังหริม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฎิบ้ติงาน
473 นาง นัฏยาภรณ์ แก้วฟ้องปก ผู้อำนวยการโรงพยาบ"ลส่ง:เสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
474 นาง บัฐชฎาภรณํ อินทร์จันทร์ นักวิชาการสาธ"รณสุข ปฏิบัติการ
475 บางสาว นัฐนัซา สีบุญ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
476 นางสาว นัณฐกานต์ สิบสุพรรณ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
477 นางสาว นัทฐาภรณ์ อุดอ่าง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
478 นาง นัทธึรา แก้วกอง พยาบาลวีขาชีพ ชำนาญการ
479 นาง นับท์นภัส สารพานัข นักวิ*ชาการลาธารณสุฃ ชำนาญการ
480 บางลาว บันท์บภัส ฮิเทัง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
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481 นาง นันทนัข สนองคุณ พยาบาลวิชาชีพ ชี'ไนาญการ
482 นางสาว นันทพร วิจิตรดำรง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
483 นาง?ทว นับทรัตน์ แบ้นน้อย เจ้าพนักงานลาธารณสุข ชำนาญงาน
484 นางสาว บันทรัน เฉลิมพันธ์,ชัย เภสัชกร ชำนาญการ
485 นาย บันทๅฒํ อุ่นเรือน ‘นกวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
486 นาง นันทิขา แซ่ดาน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำบาญงาบ
487 นางสาว นันทิชา ศรีวิจารย์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
488 นาย บันธวั&เบ์ แก้วมณี เจ้าพนักงาน,อันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
489 นางสาว นัยนา มณีธรรม พย''บาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
490 นางสาว นาคนารี น่มน้อย เจ้"พนักงานทันด่สารารณ่สุ่ข ชำนาญงาน
491 นาง นาฏยา ม่ันสอน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
492 นางสาว นาฏลดา แก้วกล่อม นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
493 นางสาว นาฏอนงค์ ธีรธน"'ทิพย์ นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
494 บ'ง นาตยา บารมี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
495 นางสาว' นารีนทร สายทองคำ พยาบาลวิชาชีพ ปฐบัลการ
496 นางสาว นารีรัตน์ ทองเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
497 นางลาว นาค้าง คงรอด นักวิชาการลาธารณสุร ปฏิบ้ตการ
498 นางสาว น้ําทิพย์ จันทะคุณ นักวิฯาการ?"ธารณสุข ปฏิบัติการ
499 นาง น้ําผ้ึง พ?รุ) พยาบ'ลวิชาชีพ ชำนาญการ
500 นาง นาผง ไมตรีสิทธิท;ร พย่''.บาล'วิชาชีพ ชำนาญการ
501 นางสาว ป้าผ้ึง วงศ์สมัย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
502 นาง ป้าฝน บุรีวงศ์ นักวิชาก"ร?'’ธารณสุข ปฏิบัติการ
503 นาง ป้าเพชร รัศมี พยาบาลวิซาชีพ ชำนาญการ
504 นางสาว ป้าอ้อย, อินทับทิม เจ้าหนักงาบธุรการ ชำนาญงาน
505 นาย นิกรณี เมาทัด นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
506 นางสาว นิ'ชฮา-วัลย์ ฤทธ๋ึเนตกล พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

/ 507 นางสาว นิชนันทิ ซนแสงมอญ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
508 น';งลาว นิชาภา ตันติวัต.รน์วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
509 นางสาว นิขาภา พวนอารี นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
510 นาง นิดยา คำสิ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
511 บาง นิดยา อำลองกล พยาบาลวิชาชีพ ชำน-ไญการ
512 นางลาว นิฅยา ถนอมรัตน์ เจ้าพนักงานทันดสาธารณ่สุข่ ปฏิบัติงาน

/5 1 3 นาง นิด'ย่า นวลบุ พยาบาลวิซาชี?เ ชำนาญการ
514 นางลาว นิดย่า บานทอง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
515 นาง นิดยา 'ปัญญาคำ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
516 นางสาว นิดยา ลาภะกุล ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
517 นาง นิดยา สายอรุณ เจ้าพนักงาบสาธารณสุข ชำนาญงาน
518 นางลาว นิดยา สุทธิ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
519 นาง นิดยาภา นิธิลมนัติ พยาบาลวิซาชีพ ชำนาญการ
520 นางสาว นิติยพันธ์ แสงติ นักวิซาการล"รารณสุข ปฏิบัติการ
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521 บาง นิภากร สุปีนะ พยาบาล'ริซา-ชีพ ชำนาญการ
522 นางลาว นิภาพร แสนแทบ ผู้อำนายการโรงพยาบาลล่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
523 บางลาว นิภาวรรณ เนิบเพม'พสุหร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
524 นาย นิรดล นวล?น นักวิชาทารสาธารณสุข ชำนาญการ
525 นางสาว นิสาวัณย์ บุญเอยม พยาบ"ลวิร"?พ ปฏิบัสิการ
526 นาย นพินั ่ น้อยเนตร ผู้อำนวยท"รโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาวุโส
527 นาง นิศา ซองนพทบ ทันตแพทย์ ชำนาญการ
528 บางสาว นิศากร ทองงาม พยาบาลวิชา?พ ปฏิบัติการ
529 บาง นิคาชล หอยสังข์ เจ้าพนักงาบสาธารณสุข ชำนาญงาน
530 บาง นิศารัตบ ทับจีบ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
531 บาง นิสา สอนสิหธ๋ี นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
532 นาง นุ'ซจ'! ติษฐบ้าน'"เร่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
533 นางสาว นุ'ขจรีย์ นุช'วิสัย เจ้าพนักงานส"ธ"รณสุข ชำนาญงาบ
534 นางลาว นุชนาถ มาก'รน เจ้าพนักงานลาธารณสุช ชำนาญงาน
535 นาง บุ?ร'' พ่องจางวาง ผู้อํ"'นวยภารโรงพยาบาลล่งเสรมสุขภาพตำบล ชำนาญการ

^536 นาง เบื้อทอง ทาทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
537 บางสาว โน'รพร บัวองค นักโภชนาการ ปฏิบัติการ
538 นางส•ไว นงกร สิริเหลองทอง พุยๆบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
539 นางสาว บริมาส สุวรรณ", ทันตแพทย์ ชำนาญการ
540 บาย บัญชา โดก็-'นพ ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญการ
541 บาย บารุง «1นิ:ท้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุฃภาพตำบล ชำนาญการ
542 นาง บุญ! ยอดจันทร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

/ 543 นางสาว บุญญาพร หทัยกรรณ์ เจ้าพนักง"นการฝ็นนละบัญชี ชำนาญงาน
544 บาย บุญสง เม?เพรประเสริฐ ผู้อำนวยทารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญการ
545 นางสาว บุญสม บุญนะ เจ้าพนักงาบการเงินและบัญชี ชำนาญงาบ
546 นางสาว บุณยวรรณ คำหล้า เจ้าพนักงานทันสลาธารณสุข ชำนาญงาน
547 นางสาว บุปผา จ้น์หร์ร้ก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเสริมสุขภาพศำบ ชำนาญการ
548 นาง บุศรา โล่'พรีอง1ทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
549 นางสาว บุศราวดี อนคำไพ พยาบ'ลวิชาชีพ ชำนาญการ
550 นาง บุษกร แลงโชติ เจ้"พนักงานทันตลาธารณสุข ชำนาญงาน
551 นาย บุรณ์พิภพ คุ้มมี เภสัชกร ชำนาญการ
552 นาง บุร ยา แก้วสูงเนิน เภสัชกร ชำนาญการ
553 นาง เบญจมาศ หองมี เจ้าพนักงานทันฅสาธารณสุข ชำนาญงาน
554 บาง เบญจมาศ เพชรเหียน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
555 นาง เบญจมาศ มงคลคำ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
556 นางลาว เบญจมาศ อุดมดี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
557 นางส'ท เบญจรัตน์ โกมลก๊ดีสกุล เจ้าพนักงานทันสลาธารณสุข ปฏิบัติงาบ
558 นาง ใบหยัน เพ็งสสุด พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
559 นางสาว ปกิตตา สิงหกวาง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
560 นางสาว ปฏิพัทธ์ งามสม เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
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561 นาง ปฐมาภรณ์ ช้ยเพ็ชรั เภสัชกร ซานาญการ
562 บางลาว ปณิดา เสมอขน พย'บาลวิชาชีพ ชำนาญการ
563 บางสาว ปทุมพรรณ พรมสินชัย ทน?นพทยํ ชำนาญการ
564 นางสาว บ่นชตา ฝ็ายเทศ นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
565 นาง ปภาดา อภิโชครัตนกุล พย''บ''ลวี'ซา'ชีพ ซิ-นาญการ
566 นางสาว บ่ภาพร อุดมฤทธ้ี เภสัชกร ชำนาญการ
567 นาง ปภาวี รอดแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
568 นาง ปรมาภรณ์ สงหเลอ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
569 นาย ปรเมษฐ สกุลพัลวี รุ่;อำนวยการโรงพย-บาลส่งเสรีมสุขภาพดำบ ชำนาญง'!น
570 บาง ปรรณพัชร์ สมชิต พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
571 นาย ประกอบ ทิมกระชิน นักจัดการงานทัวไป ชำนาญการ
572 นาย ประกาจ สวนราว๒น์ นักวิชาการสาธารณสุฃ ชำนาญการ
573 นางสาว ประกายกุล นลงนาค นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
574 บาย ประจ้กษ์ แจงทอง ผู้อำนวยการ'โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำบ- ชำนาญการ
575 นาย ประขัญ เกดไซย ผู้อไํนวยการโรทน า บาลส่งเสรีมสุขภาพดำบ ชำนาญการ
576 นาย ประเซญ ทองจันทร์ นักจัดการง''บท่ัวโป ชำนาญการ
577 นางสาว บ-ระทิป จงแจ้ง เจ้าพนักงานส''ธารณสุข ชำนาญงาน
578 นาย ประพันร นันท่ปรีชากุล ผู้อำน;ยการโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพดำบล ชำนาญการ
579 นาง ประภัสสร ทันทะวัง เจ้าพนักงานลาธารณสุข ชำนาญงาน
580 นางสาว ประภัสสร คนขย้น นักวีขาการสาธารณสุข ปฎบัดีการ
581 นาง ประภัสสร บัวส,ริ เจ้าพนักงานส-ธารณสุข ชำนาญงาบ
582 นางสาว ประภารัตน์ ปีนดี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
583 นาย ประภาส บ'!รม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพดำบ ชำนาญการ
584 บาย ประยุธ พันธ์แซง เภส์ซกร ชำนาญการ
585 นาย ประ'วิทย์ เอมอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพดำบ ชำนาญการ
586 บาย ประเสริฐ บุญเอ่ียม นักวีซาการส-ธารณสุข ชำนาญการ
587 บาง ประเสริฐ สุจ''ริ แพทย์แผนเหย ชำนาญการ

/ 588 นางสาว ป%ฐทร พ่วงฟ้รง เภสัชกร ชำนาญการ
589 บางส''ว ปราณสา หงษ์สนับ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
590 นางสาว ปราณีตศิลป๋ ถ่ินแปง พย'บ-ลวิขาชีพ ชำนาญการ
591 นาง ปรารถนา มลคำ พย'บาลวิซ'ชีพ ชำนาญการ
592 นาง ปริซาด คุ้มสุพรรณ เจ้าพนักง-นวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
593 บางสาว ปริญ ม่ันเข็ม'ทอง นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
594 บาง ปริตตา อ้วนวิจิตร เจ้าพนักงาบสาธารณสุข ชำนาญงาบ
595 นาง ปริยาภรน! ปานอย่ นักวีซาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
596 บางสาว . ปริยานาถ ศรโววงศ์ เภสัชกร ปฎบัตการ
597 บาย ปฤษฐ วันแย้ม ผู้อำนวยก''รโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพดำบ ชำนาญภาร
598 นาย ปลาย ช่ืนแลงมอญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพดำบ ชำนาญการ
599 นาง ปล๋ึมกมล จ่ันเจริญ พยาบาลวิชาซพ ชำนาญ,การ
600 นางสาว ปวดรา ฤทธ๋ึเร๊องเตช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัตกิาร
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601 บางสาว ปวิณา ครุฑปังพร้าว นักเหคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
602 นาพาว ปวิณา พันธ์พั&!นาๆล นักวิชาก-รสาธารณสุช่ ปฏิบัติการ
603 นางลาว ปีญจรัฅ่น์ ทองเชอ พย'บา?วิซ-ชีพ ชำนาญการ
604 นาย ปัญญา เฟมเทศ เร้าพนัก*ทนสาธารณสุข ปฏิบัติงาบ
605 นาย ปัญญา นุซ,ธม นักวิซ-ก-รสาธารณสุข ชำนาญการ
606 บาง ปัญญา บุญโพร เร้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
607 นาง ปัณณกร รุ่งอินทร์ นักวิชาการส''ธารณสุข ชำนาญการ
608 นางลาว ปิฅทมา สุขมามอญ นักวิชาก-รสารารณสุข ปฏิบัติการ
609 นาย ปิทฐวิกรณี ไวยโมทฃํ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
610 น'•ไ ปัทมา กรองใจ พยาบาลวิขาชีพ ชำนาญการ
611 บางลาว ปีหมา พรมภาพ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
612 บางลาว ปีหมา รนที แพทย์แผนไทย ชำนาญการ
613 บาง ปีหมา ลอยเวหา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
614 นางล''ว ปัทมา อุตะมะ พยาบาลวิชาริพ ปฏิบัติการ
615 นางลาว ฃหมาพร «ส ั-ยลา พยาบาลวิซาเพ ปฏิบัติการ
616 นาย ป'' ณัลม์ วภไรณพับรุ่ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
617 นาง ป-ร่นศ'รา กุลรัคมิโรจน์ พยาบาลวิชาเพ ชำนาญการ
618 นาง ปานทิพย์ พลดงนอก เร้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
619 นางลาว ปานรวิ หวาเกตุ เร้าพนักงานพันตลาธารณสุข ปฏิบัติงาบ
620 นางลาว ปาริบัตร เบ้าซ'ย เร้าพนักง-บเภสัชกรรม ชำนาญงาบ
621 นาง ปาริซาฅ อ้ึงตระกล เร้าพนักงานสาธารณลุซ ชำนาญงาน
622 นางสาว ปาริชาติ ตุ้มเริอง เร ้า พนักงานเภส์ซกรรม ชำนาญงาบ
623 นางสาว ปารชาติ พุกอด พยาบ-ลวิชาชีพ ชำนาญการ
624 นางสาว ปาริมา ศรีป'รบ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
625 นางสาว ปีนมณี คล้ายทอง เจ้าพนักงานหันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
626 บางสาว ปียณัเร วงลา พฮาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
627 นาย ปิยซาส างษ่เชียงเพ็ง นักกายภาพปานัค ปฏิบัติการ
628 นาง. ปิยพร จิตทอง พยาบาลวิชาชีพ ขำนาญการ
629 นางสาว ปิยมน ชวัญเไน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
630 บาง ปิยรัตน์ ว่องวง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
631 นาย ปิยวิฒน์ มาสวลต๋ิ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
632 บางสาว ปิยะวรรณ ขนหริสุข นักวิชาการลาธารณสุข ปฏิบัติก'';ร
633 ว่าท ร.ห. ปิยะวัร,m มากบุญ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

/ 634 บาง ปิยาภร& ทีมมะ เร้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาบ
635 นางสาว ปุณยนุช ครุธเกตุ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
636 นาง ปุณยนุร สินค้-งาม พยาบาลวิช-จพ ชำนาญการ
637 นาย ปุนภพ ชัยรัตนดักตา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
638 นางสาว ปุอฝ็าย ทองลำปา นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
639 นาย เปรมปรีชา ชาติไทยเจรีญ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
640 นาง ผกากรอ่ง อุปนับไขย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัตกิาร
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641 นางสาว รายคำ อุปสร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาบ
642 นาย พงศกร บุญภักดี เจ้าพนักงาบเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
643 นาย พงศกร ม่วงขึงพราว นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
644 นาย พงศ์สรรค พนมสืลฟ้ เจ้าพนักงาบสาธารณสุข ปฎิบัดิง'ไน
645 บาย พงษ์ปกรณ์ ดอกพิกุล ทันดแพทย์ ปฏ■ บดการ
646 นาย พงษ์หัส สมัยธาดาพงษ นักวิชาการล''!ธารณสุข ชำนาญการ
647 นางลาว พงษ์พิศ ก้น.ภัย ทยาบาลวิชาชีพ ปฎ๊บํดิการ
648 นาย พงพกดี๋ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเลรีมสุขภาพตำน ชำนาญการ
649 นางลาว พจมาน รันทะวงศ์ พยาบ'!ลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
650 นาย พนม พรหมเมศรี นักจ้ดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ

/ 51 นาง พนารัตน์ ทองวัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาบ
652 นาง พนารัตน์ บุรพะซนอาภา เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
653 นาง พนาวรรณ แสงสุวรรฌ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
654 นาง พนาวัลย์ ศรีสุวรรณภพ เภสัชกร ชำนาญการ
655 นาง'สาว พบิดา นาคบุรี เจ้าพนักงานบาสัซกรรม ชำนาญงาบ
656 นางสาว พบิดา วรรณรัตน์ นายแพทย์ ปฏิบัดีการ
657 นาง พนตตา เสิงทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
658 นาย พยม บุญภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเสรีมสุขภาพตำบล อาวุโส
659 นางลาว พรจร สังข์บุข นัทวิซาก"รส’'ธารณสุข ปฎิบํตการ
-660 นางลาว พรซนก ชะนะมา พยาบาลวิข''ชีพ ปฏิบัติการ
661 นาง พรณิพรรณ สุวนราวัฒน์ เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
662 นางสาว พรทิพย์ คำหะลุง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
663 นางสาว พรทิพย์ เผอ๊กเทศ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
664 นาง พรทิพย์ เม*เพรประเสรฐ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
665 นางสาว พรทิพย์ สุรีนทรี เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
666 นางสาว พรทิพา อุดมบุญดี เภสัชกร ชำบาญการ
667 นาย พรเทพ สุว'รรณประสพ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
668 นางสาว พรนภา อินทรีแผลง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
669 นางสาว พรบิภา อินถาโท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
670 นางลาว พรพรรณ นซพวง พย'บ '‘ลวิข''ชี'.. ปฏิบัติการ
671 นางลาว พรพรรณ บุญเต"อิฐ เจ้าพนักงานทินัฅสาธารณสุข ชำนาญงาบ
672 บาง พรพรร& หาญโพโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

/673 บางลาว พรหัส'นันทิ เหลาเกลี้ยง นักวิชาการส'ธารณสุข ปฏิบัติการ
674 บางสาว พรพิมล น้อยด้วง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
675 นาง พรพิมล ปีนอุดม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
676 นางสาว พรพิรุณ เงินแจง เจ้าพนักงาบทันดสาธารฌสุฃ ปฏิบัติงาน
677 บางสาว พรเพ็ญ เพชรพุก เภสัชกร ชำนาญการ
678 บาง พรกมล แก้วแสง พย''บาลวิซ"ชีพ ชำนาญการ
679 นาง พรรณนภา วืระกิจพานช พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
680 บางลาว พรรณวดี พิทยาเวซวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
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6 8 1 นาง พรรณวสี. ทองงามดี เจ้าพนักงาบธุรการ ขำนาญงาน
6 8 2 นางสาว กมลทิพย์ ต่อนชนะ พยาบาลวิชาชีพ ปฎินัดีการ
6 8 3 บาง พร้อมพักตร์ จำกิจ นายแพทย์ ขำนาญการ
684 นาง พระพิมพ์ ปรฌพัริยะ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
685 นาย พล จันทะคุณ ผู้อำนวยภารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญการ
686 นางสาว พวงผกา กะเลาทอง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ

/ 687 นาง พวงเพชร พุ่มเฉียว เจัาพนักงานล''รารณสุข ปฏิบ้ติงาน
688 นางสาว พลซนับ นัวส่งคํ'' เจ้าพนักงานทันดลาธารณสุช ปฏิบัติงาน
689 นางสาว พัช'บิยา วัฒนสมบัติสิริ นักวิชาการสาธารณสุจ ชำนาญการ
690 นางสาว พัชรพร เลนานุซ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปก,วัติงาน
691 นางสาว พัชรพรรณ เผยวัขน์ ท้นดแพทย์ ปฏิบัติการ
6 9 2 บางสาว พัชร', ตัวงสงกา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

/ 693 :นาง พัชราภรณ์ บุญดง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
694 นาง พัช'ราภรณ์ วิมุก?'านนท์ เภสัชกร ชำนาญการ
695 นางสาว พัชรินทร์ ชมเมองมง พยาบาสวิราชีพ ชำนาญการ
696 นางสาว พัช,ริบ'ทร๎ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญงาน
697 นางส่าว พัชร แช่มรัมย่ เจ้าพนักงานลาธารณสุข ชำนาญงาน
698 นาง พัชริ ทองพลับ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

/  699 นางสาว พัณณ้ตา เสิงพานช นายแพทย์ ปฏิบัติการ
700 นาย พัทธบันพ์ มาแจ๊ด เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
701 นาย พัลลภ มบเดชา เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
702 นาย พัลสภ วันทัศน์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
703 นาย พสกร สารกไร ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
704 บางสาว พาชวัญ ท้าวสาลื เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาบ
705 นาย พายัพ แลงทอง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
706 นาย พาศกร แสงสุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
707 บางสาว พัชซานันทิ สรวิชัย นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
708 นาง พัชญทิภา จันทร์บรรจง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
709 นางสาว พัชญา จันตาหาร นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
710 บาย พัชน ดรินวลชัย ผู้อำน'ไยท'ร'โรงพยาบาลล่ง,ล'ริมสุขภาพตำบล ชำนาญการ
711 บาย พัเชษฐ์ วีระกิจพานิช นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
712 น'ย พัทยา สืขํ' ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาวุโส
713 นาย พิทักษ์ เขียวขำ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
714 น'าย พินิจ บริ'จาศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญงาน
715 นางสาว พิพัฒน' รนแตง พย''บาลวิชาชีพ ชำนาญการ
716 นางสาว พิมช'นก บุญสิมาศ แพทย์แผนไทย ปฏิบัติกา'ร
717 นางสาว พิมพกานต์ บุญไทย แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
718 บางสาว พิมพ์ขวัญ เพนเทศ เจ้าพนักงานสาธ'รณสุข ปฏิบัติงาน
719 นางสาว พิมพ์]1จ พิม'ป่าต้ิว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
720 นาง พิมพ์ชนก กันภัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
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721 นางลาว mm1นารา อ่อนศรี พยาบาลรีซาชีพ ปฏิบัติการ
722 นาง พิมพ์ฬรรณ สุทธิแพทย์ พยาบาลรีชาชีพ ชำนาญการ
723 นาง พิมพ์พิศา ราชเพิยแก้ว พยาบาลรีขาชีพ ชำนาญการ
724 นางลาว พิมพ์ลภัสร' ลายตรง นัทจํสวทยา ปฏิบัติการ
725 นางส-ว พิมพ์ดีริ พวงกลีน พยาบาลรีช-ชีพ ชำนาญการ
726 นางสาว พิมพ์สุจี แฟนเลิศ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุช ปฏิบัติงาน
727 นาง พิมลพรรณ เ'ขญจว พยาบาลรีซ''ชีพ ปฏิบัติการ
728 นาย พิษณุ ปีนเหน่งเพิชร เจ้าพนักงานทันตสารารฌสุข ชำนาญงาน
729 นาย พิษญ สาดอร นักรีชาก'’รสา'รารณสุฃ ปฏิบัติการ
730 นาย พิษณฺ เหสิองทอง นักว'ชาการสารารณสุช ชำนาญการ
731 นางสาว พิลม้ย คล้ายสุวรรณ พย-บาลวิชาชีพ ชำนาญการ
732 นาย พุฒนันพ์ จำ'นา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
733 นาง ปณภัช ประสานวรกิจการ ผู้อานวยการโรงพยาน''ลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
734 นางสาว พลศิริ ญาณปีญญา นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
735 นางสาว เพชรเพลิน เสบาบุช ผู้ตำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญงาน
736 นางลาว เพชรรัตน์ เทียนชวลิต เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
737 นาง เพ็ญนภา บเวรรด พยาบาลวิช-รพ ชำนาญการ
738 นางลาว เพ็ญพร ฒ นักโภชนาการ ปฏิบัติการ
739 นางสาว เพ็ญพสุหธ รมขันธ์ เจ้าพนักง''นสาธารณสุข ชำนาญงาน
740 นาง เพ็ญกุภา น้อยเมอง ใ',ย ''บ 1ลไร าชีพ ชำนาญการ
741 นาง เพ็ญสร โซตึก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
742 บาง เพ็ญศร แช่เตยว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
743 นาง เพ็ญศรี พันธุรี ผู้อานวยการโรงพย''บาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
744 บาง เพ็ญศรี รียะรัตน์ พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
745 นาง เพ็ญสิณ มากบุญ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
746 นางสาว แพรว โคตรจรัส นักวิชาการลาธารณสุข ปฎิบัดีการ
747 บาง ไพหล พนพิน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
748 นาย โพร,ชล หองน้อย ผู้ตำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ อาวุโส
749 นางล-ว ไพรันท'ร ทุกอด เจ้าพนักงานการเไนและบัญชี ชำนาญงาน
750 นาง ไพรินทร์ สน้ทภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญงาน
751 นาง ไพเราะ หล้าสมศร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
752 นาย ไพโรจน์ นิมดีริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฎินัติการ
753 นาย ไพโรจน์ ปานเพชร เภสัชกร ชำนาญการ
754 นาย ไพโรจน์ พล่วิริทธ๋ึกล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
755 นาง ไพลิน ต้ังศรีวงศ์ พยาบาลวิซาชีพ ชำนาญการพิเศษ
756 นางสาว เพิอง,ฟ้า ลิชาวนา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิ'พการ
757 นาย ภราดร แป็นเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
758 นาย ภศล สุริยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
759 นางสาว ภักดีชญา เซืย่วชาญวิฬ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
760 นางสาว ภัค?รา จัน'หริสี'ทอง เจ้าพนักงานธุรก-ร ปฏิบัติงาน
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761 นาย ภัทร ต้ังตระกลวจิตร นักวิชาการลาธารณสุข ขำนาญการ
762 นาง ภัทรพร จูจันทร์ พยาบาลวิชาซิพ ขำนาญการ
763 นางลาว ภัทรภร พวงอุบล พยาบาลวิขาชีพ ขำนาญการ
764 นางสาว ภัทรวดิ เลาทรัพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฎิน้ตงาบ
765 นางสาว ภัทรวรรณ สิแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุข ปเ}บ?การ
766 บางสาว ภัทรวรรณ โพธ๋ึงาม พยาบาลวิชาชีพ ปฎิบ?เการ
767 นางสาว ภัทรศยา เรืองรุง เจ้าพนักงานทันดสาฮารฌสุข ขำนาญงาน
768 บางสาว ภัทราวรรณ พรหมโชติ ทันตแพทย์ ขำนาญการ
769 นางสาว ภัสราพร' ทศงวัตร นักวิชาการสาธารณสุข ปฎ'บ?การ
770 นาย ภาคีน จันโทมา นักวิชาการสาธารณสุข ปฐนั?การ
771 นางสาว ภาฌนึ ดิษฐ์แก้ว พย"บาลวิชาชีพ ปฎีบ?การ
772 นาย ภาณุ5,'m จันทโร‘ไ:บ์ พย'บาลวิชาชีพ ปฏิบ?การ
773 นางสาว ภาณุมาศ สีหะว-:ษ่ เจ้าพนักงานลาซารณสุข ขำนาญงาน
774 บางสาว ภาบุซญา คำภาพลา เภสัชกร ชำนาญการ
775 บ'’ง ภาวดี โตท่าโรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสำบ ขำนาญการ
776 นาง ภาวนา ลุ'พง ผู้อํ"นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสำบ ขำบาญทาร
777 บ"งสาว ภา'วิณี จันทร์อยู่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ขำนาญ-ทน
778 บางสาว ภารคา ศริโภคาเตบา นายแพทย์ ชำนาญการ
779 บาย ภาวฒ ปานเกิด นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
780 บางสาว ภาคีณ เกิดป็งพร้าว นักจัดการงานท่ัวไป ปฐใ!ร?การ
781 นางสาว ภาพท ร่วมเหสิง พย',บาลวิชาชีพ ปฎิบ้ตการ
782 นาย ภาสุ วัภ าตะนัย บายแพทย์ ชํ"บาญการ
783 บาย ภิรมย์ ใตม นักวิขาการสาธารณสุข ปฎิบ้?การ
784 นาย ภ'■ ชงสิ ท่ันส์มฤทธ๋ึ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
785 นาย ฦฃากร ธรรมรงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฐ,ป?เงาน
786 บาย ภูธเรศ ป๋องคหลวง พยาบาลวิชาชีพ ปฏบ?การ

/ 787 บาย คูฒศ อมหมี เจ้าพนักงานเวชกรรมฟ้นฟ ขำนาญงาบ
788 บาย ภริขญ่ วัฒนภัพท่ ทันดแพทย์ ขำนาญการพิเศษ
789 บาย ภวเนตร หอมหวล หัแ "  . "ก J? ปฏิบัตการ
790 นางสาว ภษณิศา ธรรมรังสีห์ พยาบาลวิชาชีพ ขำนาญการ
791 บาย ฎ5รด ขันกสิกรรม นักวิชาการสารารณสุข ชำนาญการ
792 บาย มงคล เงนแจ้ง ผู้อํ''นวยก'ทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสำบ ขำนาญการพิเศษ
793 นาย มงคล ทองทัศน์ นักวิชาการล่าธารณสุข ขำบาญการ
794 นาย มงคล อ่ิมสะอาด พยาบ"ลวิข''ชีพ ขํ"บาฌการ
795 นาย มณฑลธรรส ทองอร เภสัชกร ขำนาญการ
796 นางสาว มณฑา คล้ายเขียว พยาน"?ไข''?พ ปฎับ้ตการ
797 นาง มณฑาทิพย์ สีหะอำไพ พยาบาลวิช"ชีพ ขำนาญการ
798 บาง มณเฑียร ไล่ไหม พยาบาลวิซาชีพ ชำนาญการ
799 บางสาว มณนหรา อินหะ เจ้าพนักงานสาธารณสุฃ ขำนาญงาน
800 นางสาว มณิรัตน์ โถงโฉม เจ้าพนักงานส"ธารณสุข ชำนาญงาบ
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801 บ''งลาว มณี!ต■ น สอบเสียม นักวิชาการสารารณสุข ปฎิบ้ติการ
802 บางสาว มณีวรรณ รสพล เจัาพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
803 บาง มนตรา มาน้อย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
804 บาง มนัดดา พันธุเหล็ก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
805 บาย มนัส เมองพระฝาง ก้อ''นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุ,ยภาพตำบ อาวุโส
806 บางสาว มนัสืบันท์ เนตะมุล นักเทคนิคกไรแพทย์ ปฎิ'นติการ
807 นาย มนญ เรืองหน่าย นักวิ'ขาการสาธารณสุข ชำนาญการ
808 นาง มยุรื ธปหอม พยาบ''ลวิชาชีพ ชำนาญการ
809 นาง ม!!รี สิท'ธ#เด V,ยาบ'’ลวิชาชีพ ชำนาญการ
810 นางสาว มลุลี กงเกตุ ทยาบ"ลวิชาชีพ ปฎบ้ติการ
811 นาง มะลิ จารึก ก้อๆ นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญการ
812 นาง มะลิ นุนารถ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
813 นาง มะลิวัลย์ นัวสุข นัก'วิชาการลาธารฌสุข ปฏนัติการ
814 นาง มัลสิกา แลงทอง เจ้าพนักงานสารารณสุฃ ชำนาญงาบ
815 บาย มานพ เกตุแพร นักวิชาการลารารณสุข ปฎิบ้ติการ
816 นางสาว มานะ ทรงคงดวงดี เจ้าพนักงานสารารณสุข ปฎิ'บ!งาบ
817 นาย มานิตย์ ผดุงกรรณ์ นักวิชาการลารารณสุช ชำนาญการ
818 บาง มาลัย ชัยกจ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญก''ร
819 นาง มิตรธรา แจ่มใส พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
820 นางสาว รนดรา รินลา เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฎิฟ้ติงาน
821 นางสาว รนตรา วงนักองแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบ้ติการ
822 นางสาว มุกดารัตน่ แจ่มสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข ปภิบติการ
823 นางสาว เมฑิณี ชัตุรภทรี เภสัชกร ชำนาญการ
824 นาย ยงพิชญ์ วรศรีหิรัญ ทย''บ":ลวิชาชีพ ชำนาญการ
825 นาย ยงยุทธ์ ศรีอรุณ ผูอ้'ํv .yการโรงพยาบาลส่งเสวิมลชภาพตำบล ชำนาญการ
826 นางสาว ยลรด เจียนจนทร่เร,จัง 1.1'นาสวิชาชีพ ปฏ'ปติการ
827 นาย ยุทรนา ศรีหอง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาบ
828 น"ย ยุท&พล ทองนาคปาน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
829 นาย ยุทธภูมิ วิจารณ์พล นักวิชาการลาธารณสุช ชำนาญการ
830 บางสาว ยุพานวล อินนาศกล นายแพทย์ ชำนาญการ
831 บาง ยุพิน ใจดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญงาบ
832 นาง ยุพิน ต้ังสกุลเรืองโล นักวิชาการสาซารณสุข ชำนาญการ
833 นาง ยุพิน มีบุญล้ํา พยาบาลวิชาชีพ ข''นาญการ
834 นาง ยุพน รักษ์งาน พยาบาลวิชาชีพ ช'''นาญการ
835 นาง ยุภาพร เรณุมาร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
836 นางสาว ยุวณีย์ จันทร์ส่ง พยาบาลวิราชิพ ชำนาญการ
837 นางสาว ยุวนาต ปซาโรจนจันดา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
838 นา3 เยาวลักษณ์ รอดละม้าย นักกายภาพบำนัด ชำนาญการ
839 นางสาว โยทกา แสงคณิต พยาบาลวิซ":ชีพ ปฎ็บ้ดการ
840 นาย รณซัย อนหรไพบุลย์ เภสัชกร ชำนาญการ
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841 นางลาว รติมา มณีวัลย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
842 นางสาว รพิภรส! พิพัฒน์ศาสตร์ ทันดแพทย์ ชำนาญการ
843 นางลาว รมตา ด้ะเทยน นักโภชนาการ ปฎ'บดการ
844 นาง - รวิพร ศรีบุรินพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพตำบ ชำนาญงาบ
845 บาง ร’วิวรรณ ขัต๊วงษ์ พยาบาลวิชา?พ ชำนาญการ

/ 846 นาง รวึวรรณ สงคราม พยาบาลวิชา?พ ชำนาญการ
84? นางสาว รส?รคนธ แก้วป้องปก นวยการโรงพยาบาลส่งเส่รินสุขภาพตำบล ชำนาญการ
848 นางสาว ระวิพร นก้วอบัง พยาบาลวิชา?พ ปฏิบัติการ
849 นางสาว ระวิวรรณ สิงห์ป้อง นายแพทย์ ชำนาญการ
850 นาย รังสิมันตุ่ สุขสวิสติอำนวย นายแพทย์ ชำนาญการ
851 นางลาว รัชซนก ภูบัว นักโภชนาการ ปฏิบัติการ
852 นาง รัชตา ประตังเ-วสา พยาบาลวิซ"ชีพ ชำนาญการ
853 นาง รัชตาภรณ์ จิตต์รำพิง พยาบาลวิชา?พ ชำนาญการ

/ 854 นางสาว รัชคๆภรณ์ อ่ําอ่วม พยาบาลวิชาชีพ ปฎ,ปดการ
855 บางสาว รัชปี มงคลคิรีโรจน์ นักวิชาการ?ทรารณสุข ปฏิบัติการ

'  856 นางสาว รัช'ปีวรรณ t 'าอํวม พยาบาลวิช''ชีพ ปฎิบัติการ
857 นาง รัชนวัลย์ คำผงแดง พยาบ''?.วิซ"ชีพ ชำนาญการ
858 นางสาว รัฐมนติ พรหมมา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบตการ
859 นางสาว รัตติกาล ดวงชุน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
860 นางสาว รัตติญา โชติเกียรติคุณ นายแพทย์ ปฐบัดการ
861 นาง รัตนา แก้วส.วร'รณ์ เจ้าพนักงานสวธารณสุข ชำนาญงาน
862 นาง รัตนา ขับกสิกรรม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
863 น"งสาว รัตนา แตงลงเบน เก้าพนักงานส"รารณสุฃ ชำนาญงาน
864 นางสาว รัตนา พังก้อย เจ้าพนักงานโลดทัศนสืกษา ปฏ-บดงาน
865 นางสาว รัตบา ตรีมณฑล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
866 นางสาว รัตนา สิทธิปรีชาชาญ ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
867 นางสาว รัตบาภรณ บุญโสภา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
868 นาง รัตนาภรณ์ มากะนัดถ์ พยาบาลวิชา?พ ชำนาญการ
869 นางสาว รัตนาภรณ์ วงษ์หาญ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาบ
870 นาง รัศมี เกิดไชย นักวิชาการสาธารณสุข. ชำนาญการ
871 นางสาว รัศมี ฟองจางวาง พยาบาลวิชาชีพ ปฎิบัตการ
872 บางสาว ราตรี คงเมือง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
873 นางลาว ราตรี สิงห์แรง พยาบาลวิชา?พ ชำนาญการ
874 บางลาว ราวรรณ ยอด๓ อ'น นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
875 บางลาว ราครี สุชจะน์น พยาบาลวิชา?พ ชำนาญการ
876 นางลาว รุ่งนภา หลอดหอง แพทย์แผนโทย ปฎบัดการ
877 นางล•'ว รุงนภา อุดมดี พยาบาลวิซ"?พ ปฏิบัติการ
878 นางลาว รุ่งนภาภรณ ใจสมัคร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
879 นางสาว รุ้งเพชร ประศ'’สน์ครุการ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
880 นาง รุ่งรัตน์ อนุกลพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
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881 นางสาว รุ่งอรุณ เกสราแกว พยาบาล'วิชา'ชีพ ขำนาญการ
882 นางสาว รุ่งอรุณ อินลองพล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

A m นาง เรญ สุขอ่วม พยาบาลวิช''ชีพ ชำนาญการ
✓ 884 นาง เริองศิรี ไกรคง หัวหน้าพย'’บ''ล ชำนาญการพิเศษ

885 นางสาว ลฎา'ภา จิตพินิจ ทยาบาลวิซ"ชีพ ชำนาญการ
886 นางสาว ลภัสิ'ริน1ทร ทองงาม เจ้าพนัก งานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติร้งาน
887 นางสาว ลลดา ทพ่ืง เภสัชกร ชำนาญการ
888 นางสาว ลลิตภัทร ทองปสิว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัตีการ
889 นางสาว ลสิตๆ มงกุฎ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัตีการ
890 นางสาว ลสิตา สำเร็จศิลป่ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
891 นางลาว ลลิตา เสือเหสิอง เจ้าพนักง•ในลาธารณสุข ชำนาญงาน

/ 892 นาง ละมัย เกตะมะ พยาบาลวิช"ชีพ ชำนาญการ
893 นาง ละมัย น้อยเนตร เจ้าพนักงาบลาธารณสุฃ ชำนาญงาบ
894 นาย ละมัย เอมหยวก ผู้อ''นวยก■รใรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญการ
895 นางสาว ละอองทราย ปานเกด พยาบ’ลวิช"ชีพ ปฏิบัติการ
896 นาง ละเอียด คงมงดล พยาบ 'ลวิชาชีพ ชำนาญการ
897 นางสาว ลัคนา วงษ์แก้ว พยาบ"ลวิชาชีพ ชำบาญการ
898 นาง ลัดดา พืชผล ผู้อํ"นวยก"รโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพตำบ. ชำนาญการ
899 นาง ลัดดา เมองข้าย พยาบ"ลวิชาชีพ ชำนาญการ

/ 900 นาง ลัดดรวัลย่ นันพปรีชากุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
901 นางสาว ลัดดาวัลย์ ปานสมชรณ์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
902 นางสาว ลัดดาวัลย์ ศรีโสภา นพทย่นม*นโหย ปฎินัตการ
903 นาง ลัหธ'วรรณ รอดเงิน พย"บาลวิชาชีพ ชำนาญการ
904 นาย ลาภวัต เลศศรมงคล บายแพทย์ ปฏิบัติการ
905 นาง ลำดวน มาระวิชัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
906 นาง ลำยอง มขเมอง นักวิชาการพ้ลดุ ชำบาญการ
907 นางสาว สินลา ประทุมทอง เภสัชแร ชำนาญการ
908 นาง ลกคิต จัน,ทรกุญขา พยาบาลวิช"ชีพ ชำนาญการ
909 นางสาว เลิศลักษณ รนทร?ลิต พยาบา?วิซ"ชีพ ชำนาญการ
910 นางสาว วชีรญาณ์ ศรโรจนจินร,'' พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
911 นางสาว วชีรฎา ปีติยะ นักเทสนิคการแพทย์ ป ฏิบัติการ
912 นาย วซร'วิทย่ กลมเกลียว นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
913 นางสาว วณิชยา ศรีรัตนะ นายแพทย์ ปฏิบัติการ
914 นาง วณิ พนาวรรต เจ้าพนักงาบสาธารณสุข ปฏิบัติงาบ
915 นาง วทบยา แช่มช้อย ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
916 บางสาว วนขยา ดาราวิเศษ เจ้าพนักงานลาธารณสุข ชำนาญงาน
917 นางสาว วนดา เขียวขจรเขต พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
918 นางสาว วบิดา องชาติเจริญพร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
919 นางลาว วนตา มากล้น ทันตแพทย์ ชำนาญการ
920 นางสาว วรฉัตร อนทรีเปียม พย'บาสวิชาชีพ ชำนาญการ
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921 นาย วรขัย แสงปีญญา พยาบาลวิชาซิ'พ ชำนาญการ
922 นางสาว วรณัฐ*นภัสร์ วงษ์มะณี เจ้าพนักงานสาธารญสุข ชำนาญงาบ
923 นางสาว วรนับทน์ คงกรุด เจ้าพนักงานสาธารณสุ่.ข ชำนาญงาน
924 นางสาว วรนุซ พวงสุดรัก เจ้าพนักงานเวชสถิต ปฏิบัติง''น
925 นางสาว วรพร จ้นทร์โต เจ้าพนักงานสารารณสุข ชำนาญงาน
926 นาย วรพล พ่วงสร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
927 ว่าท่ี รด.หญิง วรรณกาญจน์ สิริอรยุต นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
928 นางสาว วรรณทณี ราชวงศ์ เจ้าพนักงานลาธารณสุข ชำนาญงาน
929 นาง วรรณพร บุญดา พยๆ บ'1ลวิชาชีพ ชำนาญการ
930 นางสาว วรรณพร วงษใสภา เจ้าพนักงานทันคลารารณสุข ปฏิบัติงาบ
931 นางลาว วรรณรัตน์ คร้ามสมอ นักวิชาการลาธารณสุข ปฏิบัติการ

/ 932 นาง วรรณวิภา สีหะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
933 นางสาว วรรณริษา แลวงผล นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
934 นางสาว วรรณศร เอ่ียมอาจ นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
935 นาง วรรณา มหาสีตระกล พย''บาลวิชาชีพ ชำนาญการ
936 บางสาว วรรณิพๆ ท้วมใจตี พย''บาลวิซาชีพ ปฏิบัติการ
937 นางสาว วรรฌิคา นรบนา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
938 นาง วรรษมน แก้วแลนเมอืง นักวิชาการสารารณสุข ปฏิบัติการ
939 นาง วรลักษณ์ เหลกรมมา พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
940 นางสาว วรวรรฌ ทองวัฒน่ บักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
941 นางสาว วร้ญญา นาคอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
942 นางสาว วรัญญา ฐ่นปาน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
943 บางสาว วรัญญา ฤทธ๋ิแซม พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติ m i
944 นางลาว วร้ญญา สุขมามอญ แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
945 นางสาว วรัญญา รุ่นจัน,ทร์ นักวิชาการลารารณสุข ปฏิบัติการ
946 บาง วรางคณา บุบผา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
947 บางสาว วรางคณา เอกริลัย พทบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
948 นาง วราภรณ์ ลนสิริ พย'’บ''ลริซาชีพ ชำนาญการ
949 น''งส*'ว วราภรณ์ สิทธิผลวนิรกล พอ''บาลริขาชีพ ชำนาญการ

/  950 นางรทว วราลักษณ์ ท้รรรสิง่ห นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
951 นาย วราวฒิ ลายเปลยน ผ้อานวยการ'โรง'พยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำบ ชำนาญการ
952 บาง วรินธร พุ่มย้ิม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
953 นางลาว วรศรา นญ,ขำ นายพพทย์ ชำนาญการ
954 นางสาว วรครา ราชเพ็ยแก้ว นักวิชาการลาธารณสุข ปฏิบัติกัาร
955 นาง วริศรา ละอองศรี ท้นดแพทย์ ชำนาญการ
956 นางสาว วริษฐา มุนินหร นายแพทย์ ปฏิบัติการ
957 นาง ว'รบา กิจสวน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
958 นางสาว วรุณยุพา แก่นโงน พยาบาลวิซาชีพ ชำนาญการ
959 นางลาว วลัยพร พงษ์มณี พยาบาลวิขาชีพ ชำนาญการ
960 นาง วลัยรัตน์ ทองเพ็ง เภสัชกร เปฏิบัดการ
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961 ’นางสาว วลัยสักบณ์ โสมณวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัต:การ
t/962 นาง วลี สิแสง พยาบาลวิชาชีพ ชัา'นาญการ
1/963 นาง วสืบี สิธง’ทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

964 นาย วสวัตต่ํ คำจรง นายแพทย์ ปฎิบ้สิการ
965 นาง วัชรี พิทักษ์โสภณ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
966 นางสาว วัชรญา วงค์กวานกรม นักวิขาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
967 นางลาว วัชลาวลี เกตุดี นักวิชาการสาธ"รณลุฃ ปฎิบ้ตการ
968 บาย วัตม นา นสงคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเลรีมสุชภาพคำบ ชำนาญการ
969 น''ย วับชัย จิบระลี เจัๆ พนักง-ไนสาชารณสุข บุฏิบัตงาน
970 นาย วับชัย ทิมชม สาธารณสุขอำเภอ ชำนาญท ารพิเคษ
971 บาง วันสิ ศ*!วิจารย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
972 นาง วันเพ็ 0J เชียมสุวรรณ พยาบ''ลวิชาชีพ ชำนาญการ
973 นาง วันเพ็ญ จิตรเก้ือกูล พยาบ"ลวิชาชีพ ชำนาญการ
974 นางสาว วันเพ็ญ ดันวีระ'ดันธุ ผู้อํ"นวยการ'โรง1พยาบาลส่งเสริมสุขภาพคำ'บ ชำนาญการ
975 น"ง วันวิสา เกษแก้ว นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัตการ
976 น"งส'',า วันวิสา .แก้วก'ไ-ญจน์ พยาบาลวิซาชีพ ปฎบัตการ
977 นางสาว วันวิสา ช่วงซด พยาบาลวิซาชีพ ปฏิบัตการ
978 นาง วันวิสา วัฒนกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
979 นางสาว วันวิสาฃ์ คงนวลใย เภสัชกร ชำนาญการ
980 นางลาว วันวิสาฃ์ ยงรน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
981 นางลาว วันวิสาฃ์ แลงบญญไ พยาบาลวิขาชีพ ปฏิบัติการ
982 นาง วัลภา ลอก" / พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
983 นางสาว วัลยา รุ่งจร'ลศิรี v ทันตแพทย์ ขำนาญการ
9S4 นาง วารีนทร์ อิมหมี y พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
985 นางสาว วารุ{ร สัสดีแพง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
986 บาง ว''!รุณ รุ่นเมือง พยาบาลวิซาชีพ ชำนาญการ
987 บาง วาสนา บาขาว เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบ้ตงาบ
988 บาง วาสนา บุญภักดี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
989 นางสาว วาสนา เรีองบ้านโคน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
990 นาง วาสนา เหมือนมี พยาบาลวิชาชีพ ขำนาญการ
991 บาง วาสนา อันอินหร' นักวิชาการสาธารณสุข ขำนาญการ
992 นางลาว วาสิน สอนศรี นักก"ยภาพบุ"บ้ศ ชำนาญการ
993 นางลาว วิจิตรา ร์ฑํมา นักกายภาพ'บาบดี. บุ{ทุ}ดีการ
994 นาง วิจิตรา มีครี เจ'้’พนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
995 บาง วิ*ชรรริ ย ้อ น เพ ช ร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
996 นาย วิ'ซซา ณัฒาสศร ทันตแพทย์ ชำนาญการ
997 นางสาว วิซซุลดา ธรรมนิดยลกุล เภสัชกร ชำนาญการ
998 บาย วิชยุตม์ คงสุขโซ เจ้าพนักงานสาธารผสุฃ ชำนาญงาน
999 บาง วิเชียร จันทรีโนบา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมสุขภาพ ชำนาญการ
1000 นาย วิหยา ฉายศรี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
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1001 บางสาว วิทยาภรฌ์ จันห่วงค์ พยาบาลวิราพี ชำนาญการ
1002 นาย วิห่วัฒน์ กันภัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำน ชำนาญการ
.003 บาย วิทวัส ทองยา นักวิชาการลาธารณสุข ปฎิบ?ก"ร
1004 นาย วิทิตพงษ์ น้ฃ๋ึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
1005 บาย วิหล ราชรองเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาน'ลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญการ
1006 นาย วิธาน ตราซ๋ึนตัอง 1อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
1007 นางสาว วิภา ทองอินทร์ เจ้าพนักงานสาร'1รผสุจ ปฎ,ไตงาบ
1008 นางสาว วิภาดา เพ็งจีนทร์ นักวิชากๆ รสาธารณสุข น่ฎิ'บ?!การ
1009 นาง วิภา{รท อิทธิมงคลกุล เภ ส ชั กร ชำนาญการ
1010 บาง วิภาพร วัฒนะกูล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1011 นาง วิภาร้ตน่ ศริบ-1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ชำนาญงาน
1012 นางสาว วิภาวัดนิ สามารถไพร เจ้า'พนักงานเภสัชกรรม: ชำนาญงาน
1013 บางสาว วิภาลัย เนตรแสงสิ พยาบาลวชิาพี น่ฏิบตการ
1014 นาง วิภาวรรณ น้อยภู่ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1015 นางสาว วิมลมาลย์ สุดแสง พยาบาลวิชาพ ี ชำนาญการ
1016 บางสาว วิยดา รอดฟาย เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
1017 บาง วิยุดาจัน อรบแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ปฏินัด๊งาน
1016 บวงสาว วิรชา แสงจันทร์ ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
1019 นางสาว วิรากานต์ ภู่ประเสร์ฐ ทันดแพทย์ ปฎิน์?การ
1020 นางสาว วิรุณญา ดาเดช พยาบาลวิข'1พ ี ปฏิบัต๊การ
1021 นาง วิลาวัณย์ จันหน พยาบาลวิชาพี ชำนาญการ
1022 บางสาว วิไลวรรณ จันหะคุณ นักเทคนิคการแพทย์ ชำบาญการ
1023 บาง วิไลวรรณ เสือสะเดา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1024 นาง วิไล ดัก ส์ สสิวงค์ พยาน'ลวิชาชีพ ป0นิดการ
1025 บาย วิษวีต จีนดาพงนิ นักวิชาก'1รลารารณสุข ชำนาญการ
1026 นาย วิสุทธ เวชสวรรค์ น"Vช'-น'ทศนิค ชำนาญงาน
1027 นาย วิรกาญน์ ทิมพ' กู้อํ'1นวย’'''ไรใ'รง■ พยาบาลส่งฟ รมสุขภาพตำบล ชำนาญการ
1028 บางสาว วิรยา อินหรนวล นักวิชาการสาธารณสุข ปฏินิติการ
1029 นาง วีรวัตน์ ชนะโยธา พยาบาลวิชาชีพ น่ฎินั?,การ
1030 นาย วีรวัฒน่ เพ็ชรคง เจ้าพนักง'นเภสัชกรรม ชำนาญงาน
1031 บาย วิระพล ภู่หมื นักเทคนิคก'รแพทย์ ปภน์ตการ
1032 บางสาว วิ'!?ท พลศ!สุทธิกล บายแพทย์ ปฏ๊,บ'ลิ การ
1033 นาย วุฒิขัย กรเวช เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
1034 นาย วุฒิขัย โอภาสจีรวิโรจน์ นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
1035 นาย วฒุทิพิ ทองเพ็ง ทันตแพทย์ ชำนาญการ
1036 นางสาว แววตา ขำแจม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1037 นางสาว แววตา วิเศษวงษา พยาบาลวิขาพี ชำนาญการ
1038 นางสาว ศจีบุตร เมรเบุตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
1039 บ 't ศตวรรษ พิทยาเวซวิวัฒน์ นักวีซาการสาธารณสุข ปฎบตัการ

/ 1040 บางสาว ศรสวรรค์ แกัวมฟ้ พยาบาลวีขาชีพ ปฎินิตการ
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1041 นางลา'ว ครสวรรค จันทร์ประเสริฐ เจ้าพนักงาบทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1042 นาง ศรัญญา คุ้มวันร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1043 นาง ศรัญญา อ้นทร์เครือง พยาบาลริชาชีพ ชำนาญการ
1044 นางสาว ศรัญณา นันทวรรณ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
1045 นางสาว ศรัญญา เสียววิจักขณ์ นักวิชาการลาธารณสุข ชำนาญการ
1046 นวย ศรัณยพงศ์ คงทอง นักกายภาพน่านัด ปฏิบัตกิาร
104? นาย ศรา{เทธ พูบพัน นักวิชาการลาธารณสุข ชำนาญการ
1048 นางลาว ศรีณ ญา ทบสุวรรณ เภสัชกร ขำบาญการ

/ 1 049 'นางทว ศริน.ลา'วัณย์ สม,yรณ์จับท! ทันตแพทย์ ชำนาญการ
1050 นางสาว ศรพร ทองรัตบ พยาบาลริชาชีพ ชำนาญการ

A o 51 นาง ■ ศ่เม่าสา: พยาบาลริชาชีพ ชํ"นาญการ
1052 นาง ศรี เมือง อวัส ดา ถาวร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำบ"ญงาน
1053 นาย ศรีวรีทธ่ํ สิริอรยุต นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
1054 นางสาว ศสิ'เรา ยกยิง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1055 นางสาว ศสิญา ซ่างพนิจ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1056 นางสาว ศคิซร ชมคูมี นักกายภาพน่านัด ปฏิบัติการ
1057 นาง พ ธร ภูมืผล พยาบาลริขาชีพ ชำนาญการ
1058 นางสาว ฅศ์น้นท์ เล''หศักคุ้บ่ระสีทธ๋ึ นักกายภาพน่าบัด บ่ฏิบติการ
1059 บาง ศศิพัซร์ ณ กรม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1060 นางสาว ศศิมา ลร้อยจันดารัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1061 นาย m วงศ์ ฉัตรกอบถูล นายแพทย์ ปฏิบต้การ
1062 นาย ดักดสิทร ฑาแก้วั นักโภชนาการ ปฎบตการ
1063 นาย คิฃรินทร์ พันณะกิจ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1064 นางสาว สิทราวรรณ อ้นหะคุณ นักวิชาการสาธารณสุข ปฎน่ตกิรร
1065 นางสาว คิรนาถ เง่ือนจันทร์ทอง เจ้าพนักงานทันตลาธารณสุข ปฎ๊'m งาน
1066 นางลาว สิรประภา ขัดสี พยาบาลริชาชพ ชำนาญการ
1067 นางสาว สิรัญญา สุขเปรม นักกายภาพน่าบัด ปฏิบัติการ
1068 บางสาว สิราผี ปิญญามานะรุง เภสัชกร ปภิบติการ
1069 นางลาว สิ'ริกล อรรถลงเคราะห์ เภสัชกร ชำนาญการ
1070 บาง คิริเกตุ ขนรุน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1071 บาง คิรีโชค กางทน 'นักวิชาการลาธารณสุข ชำนาญการ
1072 บางลาว คิริญญา ด้วงวาล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1073 บาง mm รสพล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1074 บาง mm ผาพันธุ พยาบาลริชาชีพ ชำนาญการ
1075 นางสาว คิรินภา ใจกล้า เจ้า,พนักงาบการเงินและ'บัญชี: ปฎบ้ตงิาน
1076 นาง คิรินภา อุ่นพรม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1077 นางลาว คิริ'นนท์ จันทร์กล้า นักรังสิการแพทย์ ปฏิบัติการ
1078 นางสาว คิรีนาฏ เครอช้า นายแพทย์ ชำนาญการ
1079 นาง คิรีเนตร เริองหน่าย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1080 นางสาว คิริพร แสงเพชรอ่อน เจ้าพนักงานสาธารณสุฃ ชำนาญงาน
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1081 นางสาว คิริยา วังคีรี นักวิชาการสาธารสนสุซ ปฎบ้ดีการ
1082 นางสาว คิริ!ตบ ชม', พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1083 นางลาว คิริ!'ตบ ปีญญา นายแพทย์ ปฎิบัดีการ

/iQ84 บางสาว คิริลักษณ์ เกียวพันรุ แพทย์แผนไทย ปฎ๊'บดีการ
1085 นาง คิริลักษณ์ นาคบุรี พยาบาล'วิชา’ชีพ ชำนาญการ
1086 นางลาว คิริลักษณ์ ยอดเกตุ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
1087 นางสาร คิริลักษณ์ สุขคิรี นักวิขาการลาธารณสุข ชำนาญการ
1088 นาง คิริวรรณ เม พลพงษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1089 นางสาว คิวๆ พร ฦมรีนหร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1090 นาง คิทภรณ มีบุญลํ้า พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1091 นางสาว ศุกร์ภา กันอ่อง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1092 นางสาว ศุภกาญฟ ต้นภมืษ์ระเหส หันตแพทย์ ปฐ,บดีการ
1093 นาย ศุภซัย แย้มสุทธ้ี นักวิขาการลาธารณสุข ปฏิบัดีการ
1094 นาย ศุภโชค ต้นติวิ!ณ์บ่-วงศ์ นักวิขาการลาธารณสุข ชำบาญการ
1095 นาย ศุภเฅฃ ปานบัว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
1096 นางลาว คุภมาศ พันธุร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบ้ตการ
1097 นาย ศุภฤกษ์ ดีบ้านคลอง เจ้าพนักงานลาธารณสุข ปภิบ้ตงาน
1098 นาง คุภลักษ์ มห''ยนต์ เจ้าพนักงานทับตลาธารณสุข ชำนาญงาน
1099 นางสาว คุภลักษณ์ ซมฎมี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1100 นาง ศุภวรรฌ ทาสี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1101 นาย คุภวัฒน์ วงศไพโรจน์'พานิข ทันตแพทย์ ชำนาญการ
1102 นาย คุภลัทร ลมอบทร์ นายแพทย์ ชำนาญการ
1103 นาง ศุภสุตา เมืองพระฝาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

/ 1 104 นางสาร คุภั'รญา สุขกายะ นายแพทย์ ชำนาญการ
1105 นางสาว คภาพิชญ์ มืชับหมาก นักวิขาการลาธารณสุข ปฏิบัติการ
1106 นาง คุลาวัลย์ โคกหอง นักวิขาการลาธารณสุข ปฏิบัติการ
1107 นางสาว คุวัลลักษณ์ ปีนฉลวย นักเทศน์คก"รแพทย์ ปฎบ้ดกีาร
1108 นางสาว สกลรัตน์ ดาวเรีอง เจ้าพนักงานเภลัชกรรม ปฎิบัดีงาน
1109 นาย สกลชัย แก้วตวงนัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ

/ 1 110 นาง สงน บุญญะ พยาบาลวิข"ชีพ ชำนาญการ
1111 บาย สสาปิตย์ กมลเขตุ พยาบาลวิชาชีพ ปฎบ้ดีการ
1112 บาย ลนอง นวลล,' นักวิชาการลาธารณสุข ชำนาญการ
1113 นาย ลมเกียรติ ใจจร นักวิชาการสาธารณสุฃ ปฏิบ้ดกีาร
1114 นาย สมเกียรติ วิวัต.น์ยุวะถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบ',ลล่งเสรมสุขภาพตำบ ชำนาญงาน
1115 นาย ลมควร แลงทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญงาน
1116 นางลาว สมคิด เผือกวิลท! / พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1117 นาย สมคิด เอ่ียมซาวนา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
1118 นางสาว สมชิต จารุฃวลด พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1119 บาง ล่มชิต เรืองอุไร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1120 นาง ลมจิตร โชติชัยสุ'พัน เภสัชกร ชำนาญการ
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ลำสับ ซ่ือ - บามสกุล ตำแหน่ง ระสับ
ร สันร ม วft

1121 บาง ศมใจ สอับศรี เจ้าพนักงาบทบตสาธารณสุข ชำนาญงาน
1122 นาย สมขาย สิลาวงศ์สันติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรีมส ุซภาพตำบ ชำนาญการ
1123 นาย ลมประสงค์ พฒวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพตำบล อาวุโส
1324 บาย สมพงไร จารุอภินัน่ห์ ๓สัขกร ชำนาญการ
1125 นาย ลมพงป ชัยสงคร''ม แพทย์แ&บไทย ชำนาญการ
1126 บาง ลมพร ขวัญเมอง พยาบาลวิชาฃพ ชำนาญการ
1127 นาง สมพร น้อยสุขระ เจ้า'พนักงาน#นฅสาธารณสุข ชำนาญงาน
1128 นางสาว สมพร บุญสนพร พยาบาลวิชารพ ชำนาญการ
1129 นาย สมพร ประเสรัฐกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
1130 บาง สมพร ระวีจัฒบ' พยาบาลวิชาเพ ชำนาญการ
1131 บาง สมพร วร่รณดี นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัตการ
1132 นาย สมพล จันทร์ค ีร ี พยาบ0ลวิชาเห ชำนาญการ
1133 นาย สมภพ โกสิงห์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1134 นาย สมภาส ลงวนวงศ์วิจิตร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
1135 นาย สมสักดี เคบ้ําอ่าง เจ้าพนักงานลาธารณสุข ชำนาญงาน
1136 บาย สมสักดี ดีเนียม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรีมลุชภาพตำบ ชำนาญการ
1137 นาย ลมสัก-ดี วงค์วาร เภสัชกร ชำนาญการ
1138 นางสาว ลมหญิง ริบหนาชัย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1139 นาง สมหมาย ทิมอัน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1140 นาย สมหวัง ง ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลส่ง;,สรีมสุขภาพตำบล ชำนาญการ
1141 นาย ลม'ญญา บัวคร๋ีน ผู้อำนวยท"รโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
1142 นาง สมาพร คงมา พยาบาลวชิ"ชีพ ชำนาญการ
1143 นาง สมหรา ปลิ่นกลอัง เจั"พนักงานส'’ธ-'รณสุข ชำนาญงาน
1144 นาย สรพงศ์ คงปนบา ผู้อำนวน,'"รโรงพยาบาลส่งพริม่สุขภาพตำบล ชำนาญการ
1145 บางสาว สร้อยทิพย์ แก้วศรีทอง พยาบาลวิซ"ชีพ ปฏิบัติการ
1146 นาง สร้อยฟ้า สิสมุทร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1147 นางสาว สรญญา คำย้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
1148 นางสาว สโรชา ถาวร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1149 บางสาว สลักจิตร ทรงสัจจา เจ้าพนักงาน๓สัซกรรม ชำนาญงาน
1150 นาง สลํตตา เพ็งคุ้ม พยาบ-าลวิ1ขา-ชีพ ชำนาญการ
1151 นางสาว สวรส นาคแจ่ม พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัตกิาร
1152 บางสาว ลว-รส งซ้ึง พย’บ"ลวิา"ชีพ ชำนาญการ
1153 นาง สวรรค์ ศรี1บรรจง เจ้ห,,นัเ t r  นทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
1154 นาย ส,หรฐ วิชิต1าภา นักวิ1ซ"ก"รสาธารณสุข ปฏิบัติการ
1155 นาย สันต จันทร์เสง่ียม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรนสุขภาพตำบ ชำนาญการ
1156 บาย สันติภาพ จันทร์รักษา พยาบาลวิซาชีพ ปฏิบัติการ
1157 นาย สันติรักษ์ นวลใส เจ้าพนักงาบทับตสา®าร่ณสุข ปฏิบัติงาบ
1158 นาย สัมฤ'หธ้ี สิสมุทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
1159 นาย สาธร ลมบุรฌ์ นักวิซาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

/ ท 60 บางสาว ลารตา อรวา-ส นักรัง-สิการนพทย์ ปฏิบัติการ



33/40

สำพับ เ อ  - นามลกุล สำแหบ่ง ระพับ
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1161 นาย สามารถ จันทร์ไ?ม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
1162 นาง สาย'ทอง นวลจิน พยาบ''ลวิชาชีพ ขำนาญการ
1163 นาง สายฝน พลาศจิตร เจ้าพนักงานทบตสาธารณสุข ชำนาญงาน
.1164 นาง สายฝน ศรีวิจารย์ พยาบาลวิชาเพ ขำนาญการ
1165 บ';งสาว สายฝน หาญสิพงศ์ พยาบาลวิชาเพ ชำนาญการ
1166 นาง สายฝน อุดมหาราช เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฎิบ้พังาน
1.167 นางสาว สายทิน ไกรคง พยาบาลวิชาเพ ชำนาญการ
1168 บาง สายสิญจน์ อ่ไทย‘ก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1169 นางสาว ลาย?ปิย' พ่ึงรอด พยาบาลวิชาชีพ ขำนาญการ
1170 นางสาว สายไหม มมาก เจ้''พนักงานสาธารณสุข ขำนาญงาน
1171 บางสาว สาล สุ่มนาค พยาน''ลวัชาเพ ขำนาญการ
1172 นาง สาล สุราษฎร์มณี พยาบาลวิขาชีพ ชำนาญการ
1173 นางสาว สาวัตร วงศ์นรี พยาบาลวิชาชีพ ขำนาญการ
1174 นาง สำราญจิต คำปิญใญ เจ้าพนักงานเวชสถิพั ขำนาญงาน
1175 นาง สำเร็จ สิงห์กสิน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
1176 นาย สำเริง ใจเทยงธรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
1177 นาง ลญากาญจน์ ธนาตย์นพนนท พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

/ l l  78 นาง สิตานัน จันทร์1ต พยาบาลวิขาชีพ ชำนาญการพิเศษ
1179 นาย สิน สัจจริตาน้นท์ ม้อำนวยก''รโรท•.ยาบาลส่งเสริมสุขภาพสำบล ชำนาญการ
1180 นาง สินาฏ เกียรตกิ"ญจน์ ผู้อํ''นวยการโรงVนาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบ ชำนาญการ
1181 นางสาว สินบาฎ หรุจิตตวิวัต.น์ มุอำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบ ชำนาญการ
1182 บาง สิรัตน์ เพ็งเนียม นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิน้พัการ
1183 นางล่าว สิริกร กล่อมนาค พย''บาลวิชาเพ ชำนาญการ
1184 นางล่าว สิริกานต์ จันทร์ประเสริฐ ทันตแพทย์ ขำนาญการ
1185 นางสาว สิริกานต์ เอกอภิวงศ์ น'ไยแพทย์ ชำนาญการ
1186 บางสาว สิรินารถ นุ่มน้อย นักวิชาการสาธารณสุข ปภินัติการ
1187 บางสาว. สิริพร ต์ณีฑารักษ พยาบาลวิช',เพ ขำนาญการ
1188 นางสาว สิริเทิญ เธิยรพิเซ'ษฐพงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญเ ชำนาญงาน
1189 บางสาว สิริลักษณ์ ชุมพล นักวิชาการสาธารณสุข ปฎบ้พัการ
1190 นาง สิริลักษเน์ ปานมิ เจ้าพนักงานการเงินและนัญเ ขำนาญงาน
1191 นาง สิริศาสตร์ สิริบุญญาขัย เจ้าพนักงานหันตล่าฮารณสุข ขำนาญ!ทบ
1192 นางสาว สิริษฎา ฉัตรรัตนกุลขัย นายแพทย์ ชำนาญการ
1193 นาง สุกัญญา จารอุภินันทิ พยาบ''ลวิชาชีพ ชำนาญการ
1194 นางสาว สุกัญญา ม่วงทอง พยาบ''ลวิชาเพ ชำนาญการ
1195 พ.จ,อ.หญิง สุก้ญัญ7 ไม้หอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเสริมสุขภาพสำบ ชำนาญการ
1196 นางสาว ตุกัญญา เรองสุกใส พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1197 นาง สุกัญญา อยู่พก พยาบาลวิซาชีพ ชำนาญการ
1198 นางสาว ลกุานตา ไกรบุตร พยาบาลวิขาเพ ชำนาญการ
1199 นางลาว สุขเกใร่ม พูลหน่าย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏินัติงาน
1200 นาง สุขใจ ถ็อนทว พยาบาลวิชาเพ ชำนาญการ
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1201 นางสาว สุชุมา คุ้มบุญน้อย พยาบาลจิช"ชีพ ชำนาญการ
1202 นาง สุจิตรา บัวสุด นักเทค'ปิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
1203 นางสาว สุจินดา จันทร์นาษม เจ้าพนักงานทันคลาธารณสุข ชำนาญงาน
1204 นาง สุจิบนา ป๋อมเน้น พยาบาลจิซาชีพ ชำนาญการ
1205 บางสาว สุซญา โคตรจรัส ;นายแพทย์ ชำนาญการ
1206 นางสาว สุขาดา เด.ขะดีล"รักษ์ เ / พย"บาลจิข"ชีพ ชำนาญการ
1207 นางสาว สุขาดา พรมมา นักโภชนาการ ปฏิบัตการ
1268 จ.อ.หญิง สุขาดา พรอบทร์ พยาบาลวิข"ชีพ ชำนาญการ
1209 นาง สุขาดา สวบนุ่ม พยาบาลวิซ"ชีพ ชำนาญการ
1210 นาย สุขิน จับจิสิ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
1211 นางส"ว สุขรา ปานนม เจ้า,พนักงานลาธารณสุข ชำนาญงาน
1212 นางสาว สุ5คาริ'ตน บุรวินะทอง เภสัชกร ปฏิบัติการ
1213 นาง สุณํซญ์ มากบุญ ผู้อำนวยก"รโรงพยาบาลส่งเสรมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
1214 นางสาว สดธิดา ดีแล้ว นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
1215 น"งสาว สุด" จับทะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1216 นางสาว สุดาพร จันทร์มณี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1217 นางสาว สุดารักษ์ หิมะคฌ นักกายภ'พป'’บั5 ปฏิบัติการ
1218 บางสาว สุดารัตน์ ญาณปีญญา นักวิชาการส"ธารณสุข ปฏิบัติการ
1219 บางสาว สุดารัตน์ พ่วงกองนะ นักวิชาการล"ธารณสุข ปฏิบัติการ
1220 บางสาว สุดารัตน์ สหลเนตร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
1221 บางสาว สุดารัตน์ หัสมิ'นทร์ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
1222 นางสาว สุหธวรรฌ พรมมา เจ้าพนักงาบทันตสาธารณสุข ชำนาญ:งาบ
1223 บาง สุทธสินื ทองมลไพร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1224 บ"งสาว สุทธิตา สิทุ่งสิอ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัตกิาร
1225 นาย สุทธิพงศ์ จิราพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญการ
1226 นาง สุ'ทนมณี สุขป๋อม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1227 นาย สุเหพ เรอนคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่ง๗ เมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
1228 นางสาว สุซาทพ นาคเนียม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1229 นางสาว สุราสินี นมพานซ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
1230 นาง สุราสิบ มงคลวัจน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1231 นางสาว สุธรา ภมิภาค นายแพทย์ ชำนาญการ
1232 นาง สุธมนต์ พิมพิลา นักวิชาการสาธารfaสุข ปฏิบัติการ
1233 นางสาว สุธิศา โตพล เจ"1พนัก ฑนสาธารณสุข ปฎบัเงาน
1234 บาย สุธ หับแปลง เจ้"พนัก 3 "นทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
1235 นาย สุนทร พรมเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเสรัมสุขภาพตำบ ชำนาญงาน
1236 น"ง สุนันทา เหียงแก้ว เจ้าพนักงานลาธารณสุข ชำนาญงาน
1237 นางสาว สุนิลา โทจิ'ไป" พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1238 บางสาว สุนีลา วิเลศรัมย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1239 บาง สุน์ยํ กุลณน้กษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1240 เนางสาว สุนีย์ ดีพิจารณ พยาบาลวิขาชีพ ชำนาญการ
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124! นาง สุบ๊ย์รัตน์ สมบุรณ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
1242 บาง สุประวีณ์ ไ,วกสิกรรม เจ้าพนัก ทนลาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1243 บางสาว สุปราณี หนุนนาค พยาบาลวิชาชีพ ฟ้านาญการ
1244 นางสาว สุปรียา ศรหับทิม เภสัชกร ปฏิบัติการ
1245 นางสาว สุปวีณ์ คูลศิล่ฟ้ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1246 บาย สุพจน์ เมืองฟรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมสุขภาพตำบ ฟ้านาญการ
1247 บางสาว สุพรรณ โตส้มสุทธ้ี พยาบาลวิชาชีพ ฟ้านาญการ
1248 นาง สุพรรณ นิลวงศ์ นักวิชาการลารารณสุข ชำนาญการ
1249 นางส'ฑ ลุพรรณิ มุลสระ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1250 นางลาว ลุพัตรา ใกนสนตอ เจ้าพนักงานหันตลารารณสุข ชำนาญงาบ
1251 นางสาว สุพ้ตรา บุญมาหอง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1252 นางสาว สุพัตรา ปีนใจ นักกายภาพบำบัต ปฏิบัติการ
1253 นางส"ว สุพัตรา ฤทธทิศ พยาบาลวิขาชีพ ปฏิบัติการ
1254 นางล่าว สุพัตรา สาตท่าโพ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1255 นางล่าว สุพ'ตรา หางนาค หันตแพทย์ ชำนาญการ
1256 นางล่าว สุพัชฌาย์ สร้อยนาค พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1257 นาง สุพิมพ์ มหนิรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํ•ไ,นาญการ
1258 นาง สุพิมพ์ อุ่นพรม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1259 นาง สุพิศ ม่วงทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1260 นางลาว ธุภัหรา จับทาวโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
126! นาง สุภหรา ตวงจร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1262 บางลาว สุภาคิณิ ศริลมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
1263 นาง สุภาบัน ชีนใจ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1264 นาง สุภาพ แกล้วกล้า พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1265 บาย สุภาพ ฟิกเอม เจ้าพนักงาน๓ สัซกรรม ชำนาญงาน
1266 บาง สุภาพร ผ่าทอง เจ'''พนักงานล่าธารณสุฃ ปฏิบัติงาน
1267 บางลาว สุภาภรณี ออมสิน เจ้’'พนักง''นทันตลาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1268 บางลาว สุภาว! แก้วป๋องปก พย"บาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1269 บางลาว สุภาวดี จรยาธรรมคร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1270 นางสาว สุภาวดี เทพราชา เจ้า:ฬนักงาบส่าธารณสุข ชำนาญงาน
1271 นางสาว สุภาวดี รัตนครสุโซ นักวิชาการคอมพัวิเตอร ปฏิบัติการ
1272 บางสาว สุภิณญา สุขรอด พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1273 นางส''ว สุภิญญา น,ลนผ่องจับ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1274 นาง สุภิรัตน์ ณ ล้าปาง เจ้าพนักงาบลารารณสุข ชำนาญงาบ
1275 บางลาว สุมาตินิ แสงแก้ว เจ้าพนักงาบลารกรณสุข ปฏิบัติงาน
1276 นาง สุมาล้ คำไพร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1277 บางลาว สุมาสิ ด้วงสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1278 นางลาว สุมกสิ เผือกพงพ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1279 นางสาว สุมาสื พุ่มช่ืน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1280 นาง สุมาล เพ็ญโพร พยาบาลวิชาชีพ ฟ้านาญการ
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ะ281 นางสาว สร?เรา รักสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
1282 นาย สุเมธ ทรงสรัสต๋ึวงศ์ แพทย์แผน'โทย ปฏิบัติการ
1283 นางลาว สุรจนา พอจิต พยาบ':ลวิชาชีพ ชำนาญการ
1284 นาย สุรเดช ด่านชลวิจิตร เภสัชกร ชำนาญการ
1285 นาย สรุ#๗ โยธา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
1286 นาย สรวิขญ์ กิจรุ่งวิพัฒะ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1287 นาย สุรศ้กด๋ิ สิงห์ชัย แพทย์แผนไหย ปฎิบ?!การ
1288 นาย สุรสิทธ๋ิ จันมิ เหศ แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
1289 นางสาว สุรัตนา สินธุชล พย''บาลวิชาชีพ ปฎิบัตการ
1290 บาย สุรินทร์ นัวแก้ว เภสัชกร ชำนาญการ
1291 นาง สุรีพร คขนีส พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1292 นางสาว ลุรี'พร เพชรตุ่น เจ้าพนักงานเวชสถิต ปฏิบัติงาน
1293 บาง ส ุร ีย ์ นวลลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
1294 บาง สุรีย์พร ซมประเสริฐ พยาบ"ลวิชาชีพ ชำนาญการ
1295 บาง สุรีย์พร ปานหนู พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

/12-96 นางสาว สุ.รี-!ตน ด้วงเตะ เภสัชกร ชำนาญการ
1297 นาง สุวคนธ์ กล่ินหอม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
1298 นางสาว สุวธดา พันธ์ผูก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1299 นางสาว สุวนันพั ใจจอน นักวิชาการสาธารณสุฃ ปฏิบัติการ
1300 นาย สุวนัย แสงราช นักกายภาพบำนัด ปฎิบดการ
1301 นางลาว สุวรรณา ครุธจัน พยาบาลวิชาชีพ ช0'นาญการ
1302 นางสาว สุวรรณี คดสุ®ป พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1303 นาง สุวรา ใจปีญญา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1304 บางสาว สุวิซญา กล่ิน'ฟ้ง นักจิตวิทยา ปฏิบัติการ
1305 นาย สุวิV ย์ ทนพับ / พยาบ''ลวัช’'ชีพ ช 'ํนาญการ
1306 นางสาว สุวิ'น'นท์ ศรีอรุณราช ๙ พยาบาลวัช'ชีพ ปฏิบัติการ
1307 บางลาว สุวิมล บาลีใหญ่ พย'น':ลวัช'ชีพ ปฏิบัติการ
1308 นางสาว สุวิมล ล้ีผดุง พยาบาลวิซ'ชีพ ชำนาญการ
1309 บาง สุวิมล สุวรรณพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1310 บางสาว สุวิร์พร สิทอแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1311 นาย เสกสรร เสื.รทอง เจ้าพนักงานสารารณสุข ปฏิบัติงาน
1312 บาย เสกสิหธ้ี รอดเมือง พยาบาลวิขาชีพ ปฏิบัติการ
1313 นาช เสถียร ทองใด นักวิชาการสาธารณสุ”ม่ ชำนาญการ
1314 นางสาว เสาวนีย์ ศรีพงค่สุทธ่ํ เภสัชกร ชำนาญการ
1315 นางสาว เลาวลักษณ มาเขียว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1316 นางสาว แสงจันทร์ ผ่านขาวนา นักวิชาการลารารณสุช ปฏิบัติการ
1317 บาง แสงเดือน 1 มีจักร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1318 นางสาว แสงสุดา เพิงคุ้ม เภสัชกร ปฏิบัติการ
1319 บาย แสวง พิมพํลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภ'พตํ'บ ชำนาญงาบ
1320 นาง โสพิศ ระเวกโฉม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
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1321 บาง ใสพิศ วาฤทธ๋ึ พย',บาลวิชาเพ ลำนาญการ
1322 บางลาว หทัยชนก บางงาม นักร ีช'’การลารารณสุฃ น่ฐบ้ตการ
1323 บางสาว หทัย'ซนน่ ธเนศอนันต์ ทันตแพทย์ ลำนาญการ
1324 บางสาว หทัย,ทิพย์ เอยหอง เจ้าพนักงานทับตลาธารณสุข ชำนาญงาน
1325 น"งสาว หทัยรัตน์ กวยหิ นักวิชาการลารารณสุข ปฏิบัติการ
1326 บาง หทัยรัตน์ มากร พยาบาลวิชาเพ ชำนาญการ
1327 นาง หทัยรัตน์ รอตเมือง พยาบาลวิชาเพ ชำนาญการ
1328 บางล่าว หบงฤดี ม่ีมนุข นักวิชาการลาธารณสุข ปฏิบ้ตการ
1329 นางล่าว หม่ีงฤทัย ขมเพชร เภสัชกร ชำนาญการ
1330 บางสาว หม่ีงฤทัย ทรงพ® พยาบ"?วใ:'ชิพ ปฏิบ้ตการ
1331 บาง หม่ีงฤทัย มห■ ทงคนันท์ เจ้าพนัก ทนเภสัชกรรม ชำนาญงาน
1332 ’นางสาว หฤทัย ชานุวัฒน่ พยาบา?วิชาชีพ ชำนาญการ
1333 นางสาว พสบ ตันทา แพทย์แมนไทย ปฏิบัติการ
1334 ว่าท่ี ร.อ, หัสดี-นทร์ ฤนอมถบ พยาบาลวิข''ชีพ ปฏิบัติการ
1335 นางลาว อณัญญา สนสสัิตย์ นักรังลการแพทย์ ปฏิบัติการ
1336 บาย อดีดักด๋ึ นาแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
1337 ว่าท ี่ รฅ. อดุลย ์ มระกรณ่ ผ ู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฅำบ ชำนาญการ
1338 นาย อธิป นาไข บาย'ช "งโยธ'' ชำนาญงาน
1339 นาย อธิพงษ ์ สุขเพึญ พยๆบ''ล“ ใ 'ช พิ ชำนาญการ
1340 นาย อนนท์ ย ุต ์ นักวิชาการลาธารณสุข ขำนาญการ
1341 นาง อนัญญ'1 มงคล หยาบ"สวิชาชีพ ชำนาญการ
1342 นาย อนันต์ ด้วงบ้านยาง นักวิชาการลารารณสุข ชำนาญการ
1343 นาย อนันต์ บุญเนียม เภสัชกร ชำนาญการ
1344 บาย อ’4'พันธ์ ทับจบ / เจ้าพนักง"'นเวชลถดี ชำนาญงาน
1345 นางสาว อนุรักษ์ ต ีอินทร์ เจ้"พนักง''บ๓สัชกรรม ปฏิบัติงาบ
1346 บางสาว อภัสรา อุประบุญ พยาบาลวิชาซ็พ่ ปฏิบัติการ
1347 นาง อภิขญาดา ลิมประ!?ษเากร นักร ีซาการสาธารณ'สุข ปฏิบัติการ
1348 นางสาว อภิญญา แก้วพิลา พยาบาลวิชาเพ ชำนาญการ .
1349 นางสาว อภิญญา พันธุประเสริฐ นายแพทย์ ชำนาญการ
1350 นางสาว อภิญญา วุฒศรีมาบันห พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1351 นางสาว อภิญญา ศรีคำแซง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
1352 บาย อภิมุข กาศทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1353 นาย อภิวิซญ์ โนเตมา นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
1354 นาง อภิษฎา พรหมร กีร ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
1355 นางลาว อภิสรา ต้มคำ เจ้าหนักงานพันตสาธ',รณสุข ปฏิบัติงาน
1356 นาย อมรพันรุ อ้วนวิจิตร ผ ู้อำนวยการโรงหย'’บ''ลล่งเส่เมสุขภาพตำบล ชำนาญการy1357 นางสาว อมรบาต ค ุด้น นักว ิซาการสาร',รณสุข ปฏิบัติการ
1358 นาง อมรรัตน์ พะโยม พยาบาลว ขิาชีพ ชำนาญการ
1359 นางสาว อมรรัตน์ หลำชาวนา เจ้าพนักงาบหันตลาธาร■ ณสุข ปฏิบัติงาน
1360 นางลาว อมรรัตน์ อินหมี หันตแพทย์ ชำนาญการ
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136! นางลาว อรกานต ส้ินจ่ีขาว น้กจิ'ชกการล'ไธารณสุข ปฏิบัติการ
1362 น''ง อรณิต สงวนวงศ์วิจิตร พยาบาลจิขาชีพ ชำนาญการ

./.3 6 3 นางสาว อรณี บุญคำคุล พยาบาลจิขาชีพ ปฏิบัติการ
/เ3 6 4 นาง อรนัย จิกุลชัยกิจ พยาบาลจิขาเพ ขำนาญการ

1365 นาง อรนัย เวชประลิทธ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ขำนาญงาน
1366 นาง อรบุ*ร ปีนระนะ พยาบาลวิซาชีพ ชำนาญการ
1367 นางสาว อรพ .ุ'' เลิศเดชะ พยาบาลจิซาเพ ชำนาญก'’ร
1368 นางสาว อรพรรรน แตงอา เจ้าพนักงานหับตสาธารณสุข ปฏิบัติง"บ
1369 นางสาว อรพรรโน บุญโฉม เจ้าพนักงานส'''ธารถวสฃ่ ปฏิบัติง"น

/-3 7 0 นาง อรทิบท์ อันไทย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1371 นางลาว อรพินนั ครุฑจับนาค นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
1372 นาง อรยา ลาตระถูล พยาบาลวิซาชีพ ชำบาญการ
1373 นาย อรรทกร รัศมี เจ้าพนักงาบสารารณสุข ปฏิบัติงาน
1374 นาย อรรถ'ชาติ เพชรี พยาบาลวิซาชีพ ปฏิบัติการ
1375 บาย อรรถหล ธีรบันท์ธน'พั&ณ์ นักวิชาการล'"รารณสุข ปฏิบัติการ
1376 นางสาว อรวรรถฝ พนชุ่ม แพทย์แตนไทย ปฏิบัติการ
1377 นางสาว อรวรรยา มามี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1378 นางล':ว อรวรา ทิพย์กำพร นักจิชาการลาธ''รณสุข ชำนาญการ
1379 นาง อรอนงค์ เนตรแสง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1380 นางสาว อรอุมา ขวัญแลง นักกายภาพบาบัด ชำนาญการ
1381 นาง อรอุมา พล'ซา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1382 นาง อรอุมา รา.ซะพเง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1383 นางสาว อรอุมา สีอค พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1384 บาย อริญซย์ คงณรงค์ เจ้าพนักงานหับฅสาธารณสุข ปฎบัติงาบ
1385 บางสาว อริสา พนทองตี เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
1386 บางสาว อริลา โพธผ่อง พยาบาลจิซาเพ ชำนาญการ
1387 นางสาว อรุณรัตน์ ลักษฌาลรบุรี พยาบาลจิขาชีพ ปฏิบัติการ
1388 นางลาว อรุณี เกิดสวัสด๋ึมงคล เภสัชกร ชำนาญการ
1389 นาง อรุณ แก้วกองทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1390 นาง อรุณ พลอยระย้า พยาบาลจิซาชีพ ชำบาญการ
1391 นางสาว อรุณี พุตรม พยาบาลวิช"ชีพ ชำนาญการ
1392 นาย อลงกรณ์ สุขชาวนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
1393 นาง อลิษา เมืองสนธ พยาบ"ลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1394 บางลาว ออมบุญ เพ่ิมบุญญากล แพทย์แผนโหย ปฏิบัติการ
1395 นาง อ้อยทิพย์ สาขา เจ้าพนักงานส่าธ"รณสุข ชำนาญงาน
1396 นาย อัครพงศ์ อมหับ นักจิตวิทยา ปฏิบัติการ
1397 นางลาว อังคณา ยกย่ิง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1398 นางลาว อังคณา ย้ิมจ้าง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1399 นางสาว อังคณา สังข์สนิท พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1400 นาง อังศุมาลน โชยมงคล เอ้"พนักงานลาธารณสุข ชำนาญงาน
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1401 บางลาว อัจจิมา เพ็งอำไ Vi นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
1402 นางสาว อัจฉราพร ลังคติส ผู้อำนวยการใรงพยาบาลสงเสรีมสุฃภาพตำบ ชำนาญการ
1403 นางสาว อัจฉราพร แสนคำวงศ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
1404 นางสาว อัจฉราพรรณ ม่ันด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
1405 นางสาว อัจฉรารัตน์ แสงสว่าง เภสัชกร ชำนาญการ
1406 นางสาว อัญซล ทสิริ'รัยกุล ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
1407 นางล่าว อัญชลี คำแพร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
1408 นางสาว อัญชลี นมพอง เจ้าพนักง"นเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
1409 นาง อัญชลี ประพับวงคํ พยาบาลริขาชีพ ชำนาญการ
1410 นางลาว อัญชลี รองคำภร' เจ้าพนักงานการเไนแสะบัญชี ปฎบัติงาน
1411 นาง อัญชลี ศรีสม'บติ พยาบาลรีซาชีพ ชำนาญการ
1412 นาย อัญเชิญ ขันติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชำนาญการ
1413 นาง อัญณญา ดวงแก้ว เจ้าพนักงานพสด ชำนาญงาน
1414 นาง อ'ญมณี อ่ไหย พยาบาลริขาชีพ ชำนาญการ
1415 บาย อัทธยาลัย คงเดช นักริซาการลารารณสุข ชำนาญการ
1416 นางสาว อัน!เกา คำไล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1417 นาง อัมพร โพรพยอม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
.418 น''4 อัมพร หาญแก้ว พยาบ■ 'ลวิชาชีพ ชำนาญการ
1419 น''ย อ'''ท์ตย่ ศรีสม พยาน''ลวิชาชีพ ชำนาญการ
1420 นาง อ'•พันธ์ชนก วัฒบกุลชัย นักวิขาการสาธารณสุข ชำนาญการ
1421 บางสาว อ'''รัยา นาคคิรี นักวิชาภารสารารณสุข ปฏิบัติการ
1422 นางสาว อารีย์ มีอารีย พยาบ"ลวิชาชีพ ชำนาญการ
1423 นางสาว อารีรักษ์ บุญพรม นักริซาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
1424 นางสาว อารีรัตน์ พรมชาวนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่งเลริมสุขภาพตำบ่ อาวุโส
1425 บาง อาริวรรณ แก้วคำมา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1426 บาง อารีวรรณ ตาวงฅ่ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1427 นาย อำนวย ด้วงรอด นักเทคนิคการแพทย์ ขำนาญการ
1428 นาง อำ-นวย เพขรี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

/ น 2 9 นาง อำพร วรีทม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1430 นาย อัทธพัทธ์ สุรา? น"ยแพทย์ ชำนาญภาร
1431 นาย อุทัย โตพาโรง นักวิช',ก''รสาธารณสุข ชำนาญการ
1432 นางสาว อุมาพร แก้วเอ๊ยม พยาบาลวิชารีพ ปรงติการ
1433 นาง อุไรรัตน์ อำอม เจ้าพนัก ทนสาธารณสุข ชำนาญงาน
1434 บาง อุไรวรรณ จริยานนท์กร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1435 บาง อุษณี บุญเ^อง พยาบาลวิซาชีพ ชำนาญการ
1436 นางสาว อุษณึย์ อังสุธรรม นายแพทย์ ชำนาญการ
1437 นาง อุษณืร์ พาปง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
1438 นางสาว อุษา ฤทธ๋ึจํน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
1439 นาง อุษา เสมาพอง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
1440 นางสาว อุสา โทจำปา หัวห,น้าพยาบ''ล ชำนาญการพิเศษ
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1441 บาย เอกฉัตร โสด'' เจ้าพนักงานสาธารณสุข ขำนาญงาน
1442 บาย เอกขัย เหล่ากา1 พยาบาลวิ,ขาซีพ ปฏิบัติการ
1443 นาย เอกภพ สุจ! เจ้าพนักงานสาธารณสุข ขำนาญงาน
1444 นาย เอกราซ แก้วอ้น เจ้าพนักงานรังสืการแพทย์ ขำนาญงาน
1445 บาง เอมอร พนมา พยาบาลวิชาซีพ ชำนาญการ
1446 บาง เอ้ืองโพร ข้อหน่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ชำนาญการ
144? บาง เอ้ือมพร มิ’งสว่าง พยาบาลวิซาซีพ ชำนาญการ
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