
1 นายโสภณ เสนบี้ เจ้าพนกังานโสตทศันศึกษา
2 นางสาวนจุิรา ค าแสนเดช พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
3 นายชวลิต อสิระวิสุทธิ์ พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
4 นางสุณิสา จักรแกว้ พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
5 นางสาวลัดดาวรรณ โนนทนวงษ์ พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
6 นายจตุพร โยธิกลุ พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
7 นายชาญชัย กลุเลียบ พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
8 นายอรรถวุฒิ อนสุุเรนทร์ พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
9 นางสาวอจัฉรา เนติวัชราจารย์ พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
10 นางนภิา อนศุรี พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
11 นายสมทรง นะค าสี เจ้าพนกังานโสตทศันศึกษา
12 นางสาวกานต์นภสั โพธิชิต เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี
13 นางสาวลัดดาวัลย์ สระแสน พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
14 นางสาวพสัตราภรณ์ ฤทธิเ์รืองไกร พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
15 นางสาววิมล พลสิม พนกังานประจ าหอ้งยา
16 นางสาวปรางค์มาศ ปรางค์โคกกรวด พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
17 นายสุรชาติ สุเหง่า พนกังานซักฟอก
18 นายณรงค์เดช โพธิสุวรรณ เจ้าพนกังานธุรการ
19 นางสาวสุพรรณษา สีโนนมว่ง พนกังานประจ าหอ้งทดลอง
20 นายเอนก ทองท ามา เจ้าพนกังานโสตทศันศึกษา
21 นางสาวจิราวรรณ เบา้ไธสง พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
22 นางสาวปณุยนชุ (ทิพวรรณ) จันทะคุณ เจ้าพนกังานธุรการ
23 นางสาวอมุาพร บญุจวง เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี
24 นายพรีะพงศ์ ทวีกนั พนกังานซักฟอก
25 นางสาวณัฏธิรา แดงพรวน นกัวิชาการคอมพวิเตอร์
26 นายอาทติย์ เนยีมจักรศรี พนกังานซักฟอก
27 นางสาวกนกวรรณ รักษาเคน พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
28 นางสาวลักขณา เพิ่มชีวาวัน เจ้าพนกังานพสัดุ
29 นายเอกสิทธิ์ โพธิชิต พนกังานประจ าหอ้งทดลอง
30 นายปยิะวัฒน์ ภสีูคุณ พนกังานประจ าหอ้งทดลอง
31 นางสาวอจัฉราพร สุเหง่า พนกังานประกอบอาหาร
32 นางสาวสายฝน กาดนอก นกัวิชาการสาธารณสุข
33 นายกฤษณะ แนน่อดุร พนกังานเปล
34 นางมยุรา ประทมุชาติ พนกังานประจ าหอ้งยา
35 นางสาวนรีนชุ แสนค ามี พนกังานประจ าหอ้งยา
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36 นางรัชดาพร บวัพรมมา พนกังานประจ าหอ้งยา
37 นางสาวกรณษา สายตรี พยาบาลวิชาชีพ
38 นางสาวสุภาดา จุ้ยประชา ผู้ช่วยพยาบาล
39 นางสาวสุชานาฎ เภาขัน ผู้ช่วยพยาบาล
40 นางสาวสุชาดา ปอ้มอาษา ผู้ช่วยพยาบาล
41 นางสาววรรณภา หมั่นเสริม ผู้ช่วยพยาบาล
42 นางสาวดุษฎี แสงมาศ ผู้ช่วยพยาบาล
43 นางสาวนภสัวรรณ หนกัค าผง ผู้ช่วยพยาบาล
44 นางสาวปนดัดา เกษร ผู้ช่วยพยาบาล
45 นางสาวอรพรรณ ล าปี ผู้ช่วยพยาบาล
46 นางสาวชนาภา ดินจันทร์ ผู้ช่วยพยาบาล
47 นายปญัญาวุธ วงษค์ าพนัธ์ นกักายภาพบ าบดั
48 นางสาววันวิสาข์ สุนทรฉัตราวัฒน์ นกักายภาพบ าบดั
49 นางสาวพรรณจารี ชาวโยธา นกักายภาพบ าบดั
50 นายวัชรินทร์ กล้าศึก นกัเทคนคิการแพทย์
51 นางสาวสุธาสินี แกว้เอี่ยม โภชนากร
52 นางสาวนนัทยิา พมิพฒิุ พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
53 นางสาวภทัราธิป ปญัญาดี พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
54 นางสาวอญัชนา สนธิระ พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
55 นางสาวสินนีาฎ ตรีสาด พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
56 นางสาวรสสุคนธ์ สอนบบุผา พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
57 นางสาวนทัชรินทร์ญา หอไชย พนกังานบริการเอกสารทั่วไป
58 นางสาวกญัญาภคั ช านาญ พนกังานช่วยเหลือคนไข้
59 นายภานพุงศ์ ตันตระภริมย์ พนกังานประจ าหอ้งทดลอง
60 นายสมชาย มณีรัตน์ พนกังานเปล
61 นางสาววันเพญ็ ดีชอบ ผู้ช่วยพยาบาล
62 นางสาวรินทร์รดา จันทร์งาม พยาบาลวิชาชีพ
63 นางสาววิสุดา ภโูคก พยาบาลวิชาชีพ
64 นางสาวกนัยารัตน์ วิโรจนบ์รรจง พยาบาลวิชาชีพ
65 นางสาวรัชนก พทุธบรีุ ผู้ช่วยพยาบาล
66 นางสาวประนดัดา โคธิเสน ผู้ช่วยพยาบาล
67 นายนฐัพงษ์ จองลีพนัธ์ ผู้ช่วยพยาบาล
68 นางหนึ่งฤทยั บญุไตรย์ ผู้ช่วยพยาบาล
69 นางวันวิสาข์ คาดสนทิ พยาบาลวิชาชีพ
70 นางสาวศิริชล สุขเล้ียง นกัวิชาการสาธารณสุข
71 นายอนชุา เสถียรขันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
72 นายเอกสิทธิ์ แสนแกว้ พยาบาลวิชาชีพ
73 นายธารินทร์ บตุรชารี พยาบาลวิชาชีพ
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74 นางสาววิจิตรา ดวงปากดี พยาบาลวิชาชีพ
75 นางาวคนงึพร ยิ่งสุจริตพนัธุ์ พยาบาลวิชาชีพ
76 นางสาวปยิพร แพนพา พยาบาลวิชาชีพ
77 นางสาววิภาดา โคตรพนัธ์ พยาบาลวิชาชีพ
78 นางสาวขวัญฤทยั ไพรต่ืน พยาบาลวิชาชีพ
79 นางสาวจิรนนัท์ ดีบง้ พยาบาลวิชาชีพ
80 นางสาวธนานษิฐ์ พชัระอดุมวิทย์ พยาบาลวิชาชีพ
81 นายชาติเจริญ นามมงุคุณ เจ้าพนกังานเภสัชกรรม
82 นายสิทธิศักด์ิ สารี นกัเทคนคิการแพทย์
83 นายอนนัต์ กนัหากลุ พนกังานประจ าหอ้งทดลอง
84 นางสาวปทัมวรรณ ฉินตะเคียน นกักายภาพบ าบดั
85 นางสาวกาญจนา ภสูมตา พยาบาลวิชาชีพ


