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ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล           ต าแหน่ง 

๑. นางสาวเบญจวรรณ สามสาล ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

๒. นางสาวเพญ็พรรณ์ ชิตวร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓. นายชาญชัย ทองพานิช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๔. นางประเสริฐ แสวงสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๕. นายเสถียร บุญกล่อม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๖. นายวิสูตร เนตรน้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๗. นางสาววรัญญา เจริญแสงเพชร พยาบาลวิชาชีพ 

๘. นางเพ็ญพุฒ คงพาณิชย์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๙. นางสาววันดี บุปผาถา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๐. นางสาวพัชร ี วัฒนาเมธี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๑. นางดวงจันทร ์ บัวคลี ่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๒. นางบุญเหนือ หัตถา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๓. นายสมบรูณ์ บุร ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๔. นางสาวนิตยา ธัมมวราภรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๕. นางสาวอรพรรณ เสนาะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๖. นายด ารงค์ ตุ้มโหมด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๗. นายวีรยุทธ บุปผาถา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



๑๘. ดร.อุทยา นาคเจรญิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๙. นางสาวภาวินี บุตรแสน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๒๐. นางสาวภควดี ประดบัเพชรรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข 

 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล              ต าแหน่ง 

๒๑. นางสาวพัชรินทร ์ อรุณเรือง นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการพิเศษ 

๒๒. นางสาวพรพรรณ มีฤทธ์ิ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

๒๓. นางสาวรสสุคนธ์ ผลค าแปง นักจิตวิทยา 

๒๔. นางยุวด ี มณีสอดแสง นักสังคมสงเคราะห ์

๒๕. นางสาวรุ่งฟ้า แสงพรมชาล ี นักสังคมสงเคราะห ์

๒๖. นางกฤษณา อ าคา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๒๗. นางสุพรรณี แสงรกัษา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๒๘. นายเอกพล สุดาชม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

๒๙. นายธนิต เผือกม่วงศร ี นักสังคมสงเคราะห ์

๓๐. นางกัลนิกา ศรีวงค์วรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๑. นางบุญน า เล้าโสภาภิรมย ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๒. นางสาวชนิดา ชาฎิโกฏ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๓. นายกรกช ทาจินะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๔. แพทย์หญงิวิชชุดา จันทราษฎร ์ นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

๓๕. นายสงคราม อินทรเ์พชร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๖. นายวราพงษ ์ ก าไร นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ 

๓๗. นางสาวปาณิตา กัณสุทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



๓๘. นางสาวสริ ี อุดมผล นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ 

๓๙. นางสาวปิดาพร อยู่เย็น นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

๔๐. นางสาวสุธัญญา ทุทน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๔๑. นางสาวเดือนรุ่ง รีรัตน์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

๔๒. นางเพชร ี คันธสายบัว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๔๓. นายสิทธิชัย โพธ์ิสะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๔๔. นายขนิษฐ์ วรรณธนกานต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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๔๕. แพทย์หญงิกนกวรรณ กิตติวัฒนากูล นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

๔๖. นางขวัญฤดี เมืองเก่า พยาบาลเทคนิคช านาญงาน 

๔๗. นางสาวสุพัตรา รัชอินทร ์ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ 

๔๘. นางธนพร เอกกลาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๔๙. แพทย์หญงิจิตติมา แกล้วทนง นายแพทย์เช่ียวชาญ 

๕๐. นางสุจริา เนาวรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ 

๕๑. นางสาวสุภาพ แสงด ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๕๒. นางเยาวลักษณ์ การกล้า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๕๓. นางสาวเยาวรินทร ์ อ้วนเฝือ นักจิตวิทยาคลินิก 

๕๔. นางขนิษฐา พุ่มประดับ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 

๕๕. นางสาวนันทิน ี เอี่ยมยัง นักสังคมสงเคราะห ์

๕๖. นางจรญิญา เปาะทองค า นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ 

๕๗. นางดาวเรือง สุขสบาย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



๕๘. นางนวลฉวี ทาระวัฒน ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 

 


