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[นางรัชนกร เนาวฟันร 

นล.กนกกร นก,นวง^

นางแขไช แผลงฤหธ 

8 นายจักรกฤใ;> ฬึผนสิงห
เนล■จันท ิศร[พร

10 เนล■จารวึ ผวหอม่
11 เนล■จนคนา สุรสิงพ์
12 [นล.ทิพวัน ไขผะนิ^ะ
13 นางจัพรทริกา ศรัไคพร
14 เนางอาริจพร นฤมิคุกริ'มกมสุ
15 เนางสุพณืย์ แจ่มใล
16 เนางขพฐา ครึหา^(ทร
17 เนฝิ.วสุลพ์ฒพ ์พะโยเยี่ยม
18 เนล■พลรัพน์คา ดลสุขิ
19 เนส.มยุร ีไชยา
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ที่ ชื่อสฤล ตำแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ

33 นส.ฐิตรัตน ์ขันวงษ์ พยาบาลวีชาชีพช์านาญการ

34 นางนงลักษณ์ เดชกล้า พยาบาลวีชาชีา(หำนาญการ ■>^)ร
35 นางนฤมล พรมสำลี พยาบาลวิชาชีพช์านาญการ

36 นส.นิภาพร ปัญญาคม พยาบาลวิชาชีพ่ช์านาญการ -----

37 นส.พนาวรรณ บุญหวาน พยาบาลวิชาชีพข์านาญการ 'Vljua-"'
38 นส.รจรินทร ีใจเป็น พยาบาลวิชาชีพช์านาญการ (ป

39 นางรัตตยา สะโสดา พยาบาลวิชาชีพข์านาญการ

40 นายโกวิทย ์ทองละมุล เภสัชกรข์านาญการ

41 นส.ธมนวรรณ นันทา เภสัชกรปฏีบ้ต๊การ &

42 นส.นภิศรา ทองแสง เภสัชกรข์านาญการ

43 นายวสุรัตน ์ปรัสพันธ์ เภสัชกรปฏิบัติการ

44 นส.เบญจวรรณ ์ใจเอื้อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏีบ้ตการ

45 นายพิเชฐ ประถมปัทมะ . จพ.๓สัชกรรมข์านาญงาน ริพวี'

46 นส.กิตติมา นนตา จพ.๓สัชกรรมปฏิบัติงาน
47 นส.นิศาชล ฉัตรจิราภรณ์ จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน

48 นางปรัชญาน ิคำหลีอ พยาบาลวิชาชีพช์านาญการ

49 นางสุพรรณ อุตส่าห์ พยาบาลวิชาชีพข์านาญการ <|1ฬ
50 นส.นิภาพร คำชาลี นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

51 นายปัญญา จันทา พนักงานบริการ VflK)
52 นส.วิภารัตน ์คูณผล , พนักงานบริการ ร้พ3®/
53 นายปรัชญา ศรีรส พนักงานขับรถยนต์ ชิ/V'"'
54 นายธานินทร ีมุลกะคุล พนักงานบริการ 'โ),พึพ'''^

55 นายสมคิด คำนวณ พนักงานจุลทัศนากร

56 นายพนธกร คู้เหิม พนักงานขับรถยนต์ ท(fnr^
57 นายบุญเทึยน ศรีสะอาด พนักงานขับรถยนต์

58 นายธนพงฅ ํนิสลัย พนักงานขับรถยนต์

59 นายปิยะภัทร ผิวอ่อน พนักงานขับรถยนต์ พนา.

60 นายวีรชัย ดาเชิงเขา พนักงานขับรถยนต์

61 นางอนงค์ ดาเชิงเขา พนักงานช่วยเหลีอคนไข้

62 นส.จันทร์ฉาย คำทวี พนักงานช่วยเหลึอคนไข้

63 นส.วงเดือน อภัยคิลา พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ

1 64 นส.วชิรา พละด้กด พยาบาลวิชาชีพช์านาญการ
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87 เนายจพร ศรีกะชา
88 เนางรัชนืท? ชุญลพ
89 เนางปรัชญาน ึคำหลือ
90 เนายวิรทงค ์ดาเชิงเชา
91 นางสุพรรณ ชุตส่าห์
92 นายกํตติพงษ์ ลพ

93 เนางกรบๆล เป็นqขู่'
94 นายปรึชา ฐนรั{■เพท
95 เนางจิตพพร วันทา
96 เนายเอสิมพล ยวนชื่น
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[พยาบาลวิชาชีพซ้านาญการ 

^พยาบาลเทคนคชีานาญงาน 
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พนักงานช่วยเหลึอคนโข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางธนวรรณ พันธ์ชน:

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานกายภาพ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นส.วขิราภรณ ์ประทมวงศ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้


