
ลําดับท่ี คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล สถานที่ปฏิบัตงิาน ตําแหนง

1 นาย ธีระวัฒน  เจริญชัยรัตน สปสช.เขต 8 อุดรธานี หัวหนางาน

2 นางสาว จารุวรรณ  บุญเอ็ม คลินิกเปรมประชาการแพทย เจาหนาที่สาธารณสุข

3 นางสาว บีรยานุช  แผนคํา เรือพระรวงคลนิิกเวชกรรม สาขา 3 ผุจัดการ

4 นางสาว รุงกานต  หงษเอี่ยม เรือพระรวงคลินิกเวชกรรม สาขา 3 นักวิชการสาธารณสุข

5 นาง พิมลสิร ิ ชัยวงศ มิตรไมตรีสหคลนิิก สาขาลาซาล พยาบาลวิชาชีพ

6 นางสาว ศรันญา  อุตสวงค มิตรไมตรีสหคลินิก สาขาลาซาล นักวชิาการสาธารณสขุ

7 นางสาว นิษฐารัตน  อิสรภาค มิตรไมตรีคลินิกการแพทย นักกายภาพบําบัด

8 นางสาว สุปราณี คงแสนคํา คลินิกเวชกรรมจันทนสะพาน 4 นักวิชาการสาธารณสุข

9 นางสาว เมธาพร สีดี คลินิกเวชกรรมจันทนสะพาน 4 (คลินิคอบอุน) นักวิชาการสาธารณสุข

10 นางสาว อลิษา  หงสทอง คลินิกเวชกรรมจันทนสะพาน4 นักวิชาการสาธารณสุข

11 นางสาว ผองศรี  บัวชมภู คลินิกเวชกรรมจันทนสะพาน4 นักวิชาการสาธารณสุข

12 นางสาว มาลี หวางพันธุ คลินิกเวชกรรมจันทรนสะพาน4 (คลินิกอบอุน) นักวิชาการสาธารณสขุ

13 นางสาว ภิญญดา วงศรสัีงข คลินิกเวชกรรมจันทนสะพาน 4 ผูชวยเภสัช

14 นาย อัตถพงศ พวงพี คลินิกเวชกรรมใกลบาน นักวิชาการสาธารณสุข

15 นางสาว ชมพู ยุทธรรม ลาดพราวการแพทยคลินิกเวชกรรม
ผูใหคําปรึกษาผูปวยโรคเรื้อรัง/

เจาหนาที่สาธารณสุข

16 นางสาว สาวิณี พรมภักดี ลาดพราวการแพทยคลนิิกเวชกรรม เจาหนาที่สาธารณสุข

17 นางสาว ทัศลักษณ วันทอง ลาดพราวการแพทยคลนิิกเวชกรรม ผูชวยเหลือคนไข

18 นาง ปยาพัชร กองพิลา ลาดพราวการแพทยคลนิิกเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพ

19 นาย ปยะเชษฐ กรรมสิทธิ์ ลาดพราวการแพทยคลินิกเวชกรรม เจาหนาที่สาธารณสุข

20 นาง เบญจวรรณ  รัตตกุล สหคลินิกแพทยเวชกรรมและแพทยแผนไทย เจาหนาท่ีทั่วไป

21 นางสาว อังคณา  สมมวง สหคลินิกแพทยเวชกรรมและแพทยแผนไทย แพทยแผนไทย

22 นาย พินัย ลวนเลิศ ศนูยบริการสาธารณสขุ 29 ชวง นุชเนตร ผูอํานวยการ

23 นาย อดิศร  ทันที คลินิกเวชกรรมสายสัมพันธ เจาหนาท่ีสาธารณสุข

24 นางสาว สนัทนา  หาลวย คลินิกเวชกรรมสายสัมพันธ ผูชวยเภสัชกร

25 นางสาว กัณทิมา  ดวนใหญ คลินิคเวชกรรมสายสัมพันธ เจาหนาท่ีสาธารณสุข

26 นางสาว ปยนุช ใจมั่น คลนิิกเวชกรรมสายสัมพันธ ผูใหคําปรึกษา

27 นาง เนตรนภา  ตันติเจริญใจ คลินิกเวชกรรมสายสัมพันธ พยาบาลวิชาชีพ

28 นางสาว ศภุลักษ ขําคม บางขุนเทียน 5 คลินิกเวชกรรม
ผูจัดการฝายสงเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรค

29 นาย สุระ คงสุข บางขุนเทียน 5 คลินิกเวชกรรม เวชระเบียน

30 นางสาว พรพิศ  ทิพยธนะกาญจน กรงุเทพฯ หัวหนาแผนกบุคคล

31 นางสาว วนิดา ขวัญใจ นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขา มีนบุรี พยาบาลวิชาชีพ

32 นางสาว มนตรัตน  ปนตะ
นวมินทรคลีนิกเวชกรรม สาขามีนบุรี 99/20-21 ม.13 สีหบุรานุ

กิจ 4 ถนน สีหบุรานุกิจ แขวง/เขต มีนบุรี 10510
เจาหนาที่สาธารณสุข

33 นางสาว นฤมล  บุตรโรบล
นวมินทรคลีนิกเวชกรรม สาขามีนบุรี 99/20-21 ม.13 สีหบุรานุ

กิจ 4 ถนน สีหบุรานุกิจ แขวง/เขต มีนบุรี 10510
เจาหนาที่สาธารณสุข

34 นางสาว พัฎลียะห  แมเราะ
นวมินทรคลีนิกเวชกรรม สาขามีนบุรี 99/20-21 ม.13 สีหบุรานุ

กิจ 4 ถนน สีหบุรานุกิจ แขวง/เขต มีนบุรี 10510
เจาหนาที่สาธารณสุข

35 นางสาว จีรานันท บํารุงภักดิ์ บางขุนเทียน 5 คลินิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

36 นางสาว ภณทัษญา  สายทอง บางขุนเทียน 5 คลินิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

37 นางสาว ภาวณิ ีวงศเครือศร ศิริกัญญาคลินิกเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพ

38 นางสาว เกศินี  โพธิสาร ลาดพราวการแพทยคลินิกเวชกรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

39 นาย ดนัย อ่ําทุง สหคลินิกแพทยเวชกรรมและแพทยแผนไทย เจาหนาที่สาธารณสุข

40 นางสาว ศภุนุช เหมพรมมา สหคลินิกแพทยเวชกรรมและแพทยแผนไทย เจาหนาที่สาธารณสุข

41 นาง สายฝน. เลิศวาสนา ศนูยบริการสาธารณสขุ48 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

42 นาย จีระศักดิ์  สุขเสริม สหคลินิกแพทยเวชกรรมและแพทยแผนไทย เจาหนาท่ีสาธารณสุข
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43 นางสาว ภัทราพร  จูเมฆา
ศูนยบริการสาธารณสุข7 บุญมี ถ.สาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง

 เขตยานนาวา กทมฯ
เจาหนาที่ชวยงานดานสารสนเทศ

44 นาง นางเบญจวรรณ วัฒนศิรางค ศูนยบริการสาธารณสขุ 53 ทุงสองหอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

45 นาง จําปา  สุขจินดามณี ศูนยบริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎฯ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

46 นางสาว วกิานดา คงถาวร ศูนยบริการสาธารณสุข 14 แกว สีบุญเรือง พนักงานชวยงานดานสุขภาพ

47 นาง แสงจันทน    เอกเสถียร ศูนยบริการสาธารณสุข14แกวสบีุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

48 นาง นางบุปผาชาติ  ศรีพิบูลย ศูนยบริการสาธารณสุข 53 ทุงสองหอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

49 นางสาว จรรยา  พุดดี ศูนยบริการสาธารณสุข 53 ทุงสองหอง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ชํานาญงาน

50 นาง หรรษา  ชะบํารุง ศูนยบริการสาธารณสุข 53 ทุงสองหอง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

51 นาง ชุติมา  เข็มตรง ศูนยบริการสาธารณสุข 53 ทุงสองหอง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

52 นางสาว ศรีตัน รินปน ลาดพราวการแพทยคลนิิกเวชกรรม พยาบาล

53 นางสาว หทัยรัตน ศรีวงคไชย ศนูยอนามัยท่ี13กรุงเทพฯ รพ.สงเสริมสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

54 นาง จุรีพร วรรณสินธุ ศูนยอนามัยที1่3 กรุงเทพฯ รพ.สงเสริมสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

55 นาย นายจักรพันธ  วัชรวิทยานนท ศูนยบริการสาธารณสุข 53 ทุงสองหอง พนักงานชวยงานดานสาธารณสุข

56 นาง สุนันทา  ชัยวิทยางกุล ศูนยบริการสาธารณสุข 53 ทุงสองหอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

57 นาย ธนาชัย ตั้งชัยภูมิ บางขุนเทียน5 คลินิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

58 นางสาว นัฐจิราพร  แดงเอียด
ฝายงบประมาณการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา

รักษ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญ

การพิเศษ

59 นางสาว วชัราภรณ  บัวงาม คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา พยาบาลวิชาชีพ

60 นาย บัณฑิต  ใสกระจาง คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา ผูใหคําปรึกษา

61 นางสาว รัตนดาพร  ศรีมันตะ คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา เจาหนาท่ีสาธารณะสุข

62 นางสาว จีระนันท  ลิมปพัฒน คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา เจาหนาท่ีประสานงาน

63 นางสาว ศริญัญา   พลอาจ คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา เจาหนาท่ีสาธารณสขุ

64 นางสาว อรวรรณ   ชาดแสน คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา จนท.สาธารณสุข

65 นางสาว ทัศนีย   ศรวีเิศษ คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา จนท.สาธารณสุข

66 นาย นพดล  พันธโยธาชาติ คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา จนท.คอมพิวเตอร

67 นาย เวสารัช  จันทรไชย คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา จนท.การตลาด

68 นางสาว ไพลิน  บุญเรือง สหคลินิกตลาดตัว เจาหนาที่สาธารณสุข

69 นาง จิตกราณดา  ธโนปจัย คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา นักสุขศึกษา

70 นางสาว อรุณี  เนตยารักษ คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา เวชระเบียน

71 นางสาว ศรินิภา  นวลไม สหคลินิกตลาดบัว เจาหนาที่สาธารณสุข

72 นางสาว อริสรา  ดุลแสง สหคลินิกตลาดบัว เจาหนาที่สาธารณสุข

73 นางสาว วราภรณ รื่นแสง สหคลินิกตลาดบัว เจาหนาที่สาธารณสุข

74 นางสาว รัตนา แสนบัว สหคลินิกตลาดบัว เจาหนาที่สาธารณสุข

75 นางสาว พรทิพย  จําปาแกว สหคลินิกตลาดบัว เจาหนาท่ีใหคําปรึกษา

76 นางสาว ดาวเรือง  บัวสนธิ สหคลินิกตลาดบัว เวชระเบียน

77 นางสาว รินรดา  พลเสนา สหคลินิกตลาดบัว ผูชวยเภสชั

78 นางสาว สภุาวดี  สีงาม สหคลินิกตลาดบัว เจาหนาที่คอมพิวเตอร

79 นางสาว มยุรี  สุขเจริญ สหคลินิกตลาดบัว ผูชวยเภสัชกร

80 นาง สายพิณ  นอยหมอ สหคลินิกตลาดบัว พยาบาล

81 นางสาว ปญจพร  พิพัฒนพงษเลศิ สหคลนิิกตลาดบัว ผูชวยพยาบาล

82 นาง กาญจนา  กาวิน สหคลินิกตลาดบัว ผูชวยเหลือคนไข

83 นาง สุดารัตน  ลี้สุวรรณ สหคลินิกตลาดบัว พยาบาลวิชาชีพ

84 นาง อราวรรณ อภิเชฎฐบุตร โรงพยาบาลวชิัยเวช แยกไฟฉาย สงเสริมสุขภาพ

85 นาง อัจฉริยา กิจชมภู โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที1่3 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

86 นางสาว วราภรณ  ติมุลา ศนูยอนามัยท่ี 13 กรุงเทพฯ นักวิชาการสาธารณสุข
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87 นาง สมลักษณ  ดําสงแสง ศนูยบริการสาธารณสขุ 46 กันตารัต ิอุทิศ พนักงานชวยงานดานสาธารณสุข

88 นางสาว พรทิพย เปรมปรี ศูนยบริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ พนักงานชวยงานดานสาธารณสุข

89 นาย กานต ธรรมจํารัสศรี โรงพยาบาลอนันตพัฒนา 2 ผูประกอบกิจการ

90 นาย ธนกมล ศรชีัย งานสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรค โรงพยาบาล เลดิสิน พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ

91 นางสาว สภุาพ หอมดวงศรี โรงพยาบาลปยะเวท เจาหนาท่ีเวชระเบียน

92 นางสาว จิราพร เอี่ยมสะอาด โรงพยาบาลปยะเวท นักวิชาการสงเสรมิสขุภาพ

93 นางสาว ปนเก  อมรการ ทับสุวรรณคลินิกเวชกรรม ผูใหคําปรึกษา

94 นางสาว น้ําฝน ดอกยี่สุน ทับสุวรรณคลินิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

95 นางสาว นิตยา เย็นพู ทับสุวรรณคลินิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

96 นาย มนัส บุตรสิงห ทับสุวรรณคลีนิคเวชกรรม เจาหนาที่สาธารณสุข

97 นาง นภสร. เขื่อนพงษ เรือพระรวงสหคลินิก 15161 ผจก.

98 นาง สุมล  สมคะเน สหคลินิกตลาดบัว พยาบาล

99 นางสาว วรญัญา  กุลจริยานุวัตร สหคลินิกตลาดบัว เภสัชกร

100 นางสาว สุดารัตน ภูพิพัฒน คลินิกเวชกรรมวภิาวด6ี0 ผูจัดการ

101 นางสาว นุชจรินทร สิงหไชย ทับสุวรรณคลินิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

102 นางสาว นงลักษณ  ศุภนิมิตร ทับสุวรรณคลินิกเวชกรรม เจาหนาที่สาธารณสุข

103 นาย เจนณงค  เพงจินดา โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เจาหนาท่ีสาธารณสุข

104 นางสาว อรอนงค ใจบุญ รพ.เพชรเกษม 2 Refer

105 นาง กนกรส  ทองมานะเสถียร ศูนยบริการสาธารณสุข46 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

106 นาง รัตนา  คปุตะศิริ สถาบันราชานุกูล
เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ชํานาญงาน

107 นางสาว จุฑามาศ  มณกีระจางแสง สถาบันราชานุกูล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

108 นางสาว ภาพตะวัน โพธิ์ทะเล โรงพยาบาลศิริราช
หัวหนางานบริการสขุภาพปฐมภูมิศิ

ริราช

109 นางสาว รุงทิภา  ใจตรง คลินิกเวชกรรมทุงครุ นักวชิาการสาธารณสุข

110 นางสาว มยุรา เฮืองหลา คลินิกเวชกรรมทุงครุ นักวิชาการสาธารณสุข

111 นางสาว บุษบา เหลาบุรี ศูนยบริการสาธารณาสุข14แกวสีบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

112 นางสาว วันวิภา   พันธฤทธิ์ ศูนยบริการสาธารณสุข14 แกวสีบุญรือง ธรุการชําญานงาน

113 นางสาว พรวิมล ปดสูงเนิน คลนิิกเวชกรรมทุงครุ ผูชวยพยาบาล

114 นาย ศุภกร  คตวงค คลินิกเวชกรรมทุงครุ นักวิชาการสาธารณสุข

115 นางสาว สายฝน  พางาม คลินิกเวชกรรมแพทยฉัตรลดา เจาหนาเวชระเบียน

116 นางสาว อําภา เพ็ชรรังศรี ศูนยบริการสาธารณสขุ 22 วัดปากบอ พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

117 นางสาว กนกวรรณ  ฮมแสน ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ พยาบาลวชิาชีพ ระดับปฏิบัติการ

118 นางสาว เปรมฤดี  วัฒนพงศ ศูนยบริการสาะารณสุข 22 วัดปากบอ พยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ

119 นาย มงคล มาเจริญรุงเรือง คลนิิก เวชกรรมอนันตพัฒนา ผุอํานวยการคลินิก

120 นาง ปยรัตน  พลพงศ ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ

พิเศษ

121 นางสาว อุบลวรรณ คืนรัมย อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม สาขาบางแค เจาหนาท่ีสาธารณสุข

122 นางสาว วิลาวณัย  เกิดสมบูรณ ศูนยบริการสาธารณสขุ 22 วัดปากบอ พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

123 นางสาว แววมยุรา  ทรายหมอ ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

124 นางสาว สรารัตน  โตสัมพันธ อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม สาขาบางแค ผูใหคําปรึกษา( Counselor)

125 นางสาว สุทธารัตน  ชัยฤทธิ์ ศูนยบริการสาธารณสขุ 22 วัดปากบอ พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

126 นางสาว ชลิดา วัฒนะนุพงษ อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรม สาขาบางแค เจาหนาท่ีสาธารณสุข

127 วาท่ี รต.หญิง นฤมล  วชิรสัจจานนท ศนูยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ พยาบาลวชิาชีพ ระดับปฏิบัติการ

128 นาง ศศธิร ฉายโชติเจริญ ศูนยบริการสาธารณสขุ 14 แกว สีบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
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129 นาง บุญรัตน พงศภัณฑารักษ ศูนยบริการสาธารณสุข 14 แกว สีบุญเรอืง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

130 นางสาว สุนันท ไพลิน ศนูยบริการสาธารณสขุ 14 แกว สีบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

131 นาง นางนิภา ปานเสนห ศูนยบริการสาธารณสขุ14 แกว สีบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

132 นาย ณัฐเดช เมฆรุงจรัส รพ. เวชการุณรัศมิ์ นายแพทยชํานาญการ

133 นางสาว มณีรัตน หมาดลาย อินทัชเมดิแครคลินิกเวชกรรมสาขาบางแค เจาหนาท่ีสาธารณสุขศาสตร

134 นางสาว แกวกาญจน  ทาแทงทอง ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ พยาบาลวชิาชีพ ระดับปฏิบัติการ

135 นาง กชนนท พงษศิลา ศูนยบริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย
เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ชํานาญงาน

136 นาย ตวงเพชร ทองแทน เรือพระรวงสหคลินิก นักวิชาการสาธารณสุข

137 นางสาว อาคิยา   ลําใย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา พนักงานการเงินและบัญชี

138 รอ.ญ อรวรีย สุประดิษฐศกัดิ์ กองเวชศาสตรปองกันกรมแพทยทหารอากาศ
นายทหารอนามัย ทํางานหอง

หลักประกันสุขภาพกวป.พอ

139 จาสิบเอก วิภาวัช   เทพอภิชัยกุล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา นายสิบพยาบาล

140 พันโทหญิง วลิาสินี   ชาญใบพัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หัวหนาสวนเงินรายรับสถาพยาบาล

141 นางสาว สรญา   พินิจกิตยางกูร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี

142 พันเอกหญิง วิมลรัตน   ภิญโญชนม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
หัวหนาสํานักงานประกันสุขภาพ

และประกันสังคม

143 นางสาว ปฤษณา  ภูมิธรรมพิทักษ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กทม. หัวหนางาน

144 นาย ประสิทธิ์  รุงหิรัญ สนง.เขตบางแค ลูกจางอาวุโส

145 นางสาว พาสนา มาสงามเมือง สปสช.เขต 13 กทม. ลูกจาง

146 นาง ปรีดารัตน  ภูติวรนาถ ศูนยบริการสาธารณสขุ46 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

147 นางสาว อมาวศร.ี เปาอินทร สปสข.เขต13 กทม. หัวหนากลุมงาน

148 นางสาว นงนุช พูลสมบัติ เขตคลองสามวา ลูกจางอาวุโส

149 นางสาว รินลดา ทาทราย สปสช.เขตสายไหม ลูกจางบริการงานทะเบียน

150 นางสาว นันทินี  วงษเงิน สปสช. สํานักงานเขตลาดพราว ลูกจางอาวุโส

151 นางสาว บุษกร สุรรังสรรค สปสช เขต 13 กรุงเทพมหานคร ผูชวยผูอํานวยการ

152 นางสาว โสภิดา  ปญญาทิพย สํานักงานเขตบางนา ลูกจางบริการประชาชน

153 นางสาว จันทนา  เทศกูล สํานักงานเขตหลักสี่ ลูกจางอาวุโส (S2)

154 นางสาว ณัฐพร  โกศินานนท สาํนักงานเขตจอมทอง ลูกจางอาวุโส

155 นางสาว ชัชฎาภรณ วองไว สปสช. สํานักงานเขตบางกอกใหญ ลูกจางบริการงานทะเบียน

156 นางสาว รมิดา กุลธรรจุิกร สํานักงานเขตหนองจอก ลูกจาง

157 นางสาว ยศวรรณ  มีวรรณกุล สนง.เขตลาดกระบัง ลูกจาง

158 นางสาว ประไพพักตร  ยศสันเทียะ สปสช.เขตตลิ่งชัน ลกูจางบริการประชาชน

159 นางสาว ขวัญเรียม  นิลวงค เขตบางซื่อ ลูกจาง

160 นางสาว นัฐกีรตา  ดวงเลขา
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร

(ศนูยราชการแจงวัฒนะ)
เจาหนาที่อาวุโส

161 นาย โสรัชต โสดา หัวลําโพง ลูกจาง

162 นาง จิราภรณ แกนจันทรดา สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ ลูกจางอาวุโส

163 นางสาว ศรีรินทร ศิระจิราวัชร สํานักงานเขตหวยขวาง ลูกจาง

164 นางสาว จุฑารัตน  สอนสขุ เขตบางขุนเทียน ลกูจางประจํา

165 นางสาว วรางคณา  นาแกว สํานักงานเขตมีนบุรี ลูกจาง

166 จาสิบโทหญิง ฐานิตาภรณ  พลพิมพ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา นายสิบพยาบาล

167 นางสาว สุกัลยา  พรรณเมธี สํานักงานเขตบางคอแหลม จางเหมาบริการ

168 นาย สุกิจ กฤษณานนท สํานักงานเขตพระโขนง ลูกจาง

169 นางสาว สาวินี  วิทยาชัยเกียรติ สาไหมคลินิกเวชกรรม-สาขาเคหะรมเกลา เจาหนาท่ีสาธารณสุข

170 นางสาว นพรัตน   มาออน เขตประเวศ ลูกจาง
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171 นาง วัชรินทร ปุณณะบุตต เขตบางกะป ลูกจาง

172 นางสาว อัญชลี มีเย็น สปสช.เขตบางกะป ลูกจาง

173 นางสาว ลัดดาวลัย ชัยประกายวรรณ สปสช. เขต 13 กทม. ลกูจางบริการประชาชน

174 นางสาว ซารีนา  สือแม
358/19 หมูที่ 4 แขวงคลองสองตนนุน เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 10520
เจาหนาที่สาธารณสุข

175 นางสาว ศิริขวัญ  สุขสวสัดิ์ สายไหมคลินิกเวชกรรม  สาขาเคหะรมเกลา เจาหนาท่ีสาธารณสุข

176 นาย ศุภวัฒน รักซอน คลินิกเวชกรรมซอยนวลจันทร เถสัชกร ทีมควบคุมคุณภาพ

177 นาย วิษณุ   บุญโห เรือพระรวงสหคลินิก นักวิชาการสาธารณสุข

178 นางสาว กาญจนารัตน บุญอยู มิตรชุมชนคลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา กม.2 สาธารณสุข

179 นาง สกุลรัตน เกษร สํานันวานเขตราชเทวี ลูกจาง

180 นางสาว นางสาวมธุรส ละเหมาะ คลินิกกลวยน้ําไท ทุงสองหอง นักสุขศึกษา

181 นางสาว วรุณกาญจน แทเท่ียง เพชรืองคําคลินิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสขุ

182 นางสาว พราวพิลาศ  รักสุด ดินแดงคลินิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

183 นางสาว ชิดชนก สันชูรักษ คลินิคสายไหม-รมเกลา เจาหนาท่ีสาธารณสขุ

184 นางสาว อริศรา  บุรานอก ดินแดงคลินิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

185 นางสาว รัชนก  เอี่ยมแยม ดินแดงคลินิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

186 นางสาว อนุศรา กันทะเงิน เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

187 นาง วิจิตรา ออนอินทร บางขุนเทียน 5 คลินิกเวชกรรม เวชระเบียน

188 นางสาว ปอแกว  นามโคตร พิบูลวัฒนาสหคลินิก ผูจัดการ

189 นาง อิงบุญ  สิงหอัศวนิ พิบูลวฒันาสหคลินิก พยาบาล

190 นางสาว ลาลิตา สาและ เมืองมีนบุรีคลนิิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

191 นาย เศรษฐญา มวงศิริ สปสช เขต 13 กรุงเทพมหานคร เจาหนาท่ีอาวุโส

192 นางสาว พัชรา สายสิงหเทศ บงขุนเทียน 5 คลินิกเวชกรรม แคชเชียร

193 นาย นเรศ แกวเนย ดินแดงคลนิิกเวชกรรม นักวชิาการสาธารณสุข

194 นางสาว สุธดิา สีดางาม เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม สาธารณสุข

195 นางสาว ปราณ ี  พงษจินดา คลินิกเวชกรรมบางไผ -

196 นางสาว จิราภรณ. จีระนันตชัย พิบูลวัฒนาสหคลินิก นักกายภาพบําบัด

197 นางสาว สุภาภรณ ศรีฟา คาเมราตาคลินิกเวชกรรม ผูจัดการ

198 นาง พิมพนารา คัมภีรวัฒนกุล คลินิกเวชกรรมซอยนวลจันทร พยาบาลวิชาชีพ

199 นางสาว ธัญญาพร แกวมา พิบูลวัฒนาสหตลินิก นักวิชาการสาธารณสุข

200 นางสาว ธาริกา   พรมวังขวา สหคลนิิกซอยเพชรบุร3ี5 นวก.สาธารณสุข

201 นางสาว ปาริชาติ ตมกลั่น เรือพระรวงสหคลินิก นักวิชาการสาธารณสุข

202 นางสาว พิไลวรรณ  กุลงูเหลือม ทับสุวรรณคลินิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

203 นางสาว ดวงพร ภควิโรจนกุล ทับสุวรรณคลินิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

204 นางสาว ธัญญาภัทร  ธรรมชอบ สํานักงานเขตธนบุรี ลูกจาง

205 นางสาว อัจฉราภรณ ขัตคาํ รพ.ขนาดเล็กท่ัวไปนันอา เจาหนาท่ีสาธารณสขุ

206 นางสาว กาญจนารัตน บุญอยู มิตรชุมชนคลินิกเวชกรรม นักสาธารณสุข

207 นาง อภิรดี  ศรีกําพล คลินิกเวชกรรมเจริญแพทยปนเกลา พยาบาลวิชาชีพ

208 นาง ขันธกิุล โรงพยาบาลเพชรเกษม2
พยาบาลหัวหนาฝายบัตรประกัน

สุขภาพ

209 นางสาว  ูปรียาภรณ  คัคนางกูล มิตรชุมชนคลินิกเวชกรรม นักสาธารณสุข

210 นางสาว มาลัย เรือนทิ มิตรชุนคลินิกเวชกรรม นักสาธารณสุข

211 นาง ภัณฑิรา เสวตชาติ มิตรชุมชนคลินิกเวชกรรม พยาบาลประจําคลินิก

212 นางสาว ชุติมา สนิทโกสยั สหคลินิก พยาบาลวิชาชีพ

213 นาง กอบกุล  สิทธิชัย ร.พ.บางไผ รอง ผอก.ฝายการพยาบาล

214 นางสาว อาริสา สิมาชัย มิตรชุมชนคลีนิก กม.2 สาธารณสุข

215 นางสาว ณัฏฐา-ภัควรสิน ศบส.55เตชะสัมพันธ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
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216 นางสาว ฐิติมา ตรีมาลา ศบส.7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค สํานักอนามัย กทม. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

217 นาง หทัยรัตน. ถนอมชาติ ศิริกัญญาคลินิคเวชกรรม ผูจัดการคลินิค (พยาบาลวิชาชีพ)

218 นางสาว จันทิรา  อินสุม ศิริกัญญาคลินิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

219 นางสาว รอกีเยาะ ใบกาเด็น ศริกิัญญาคลินิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

220 นางสาว สวลี สมบัติใหม ศิริกัญญาคลินิกเวชกรรม ผูใหคําปรึกษา

221 นางสาว ธันยลัลน  อุตสาห ศิริกัญญาคลินิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

222 นางสาว นันทนภัส พุมทอง ธราวรรณสหคลินิก สาธารณสุข

223 นางสาว เมษา บุญเชื้อ เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

224 นางสาว ฟานาวนิ  รอดเท่ียง สํานักงานเขตสะพานสูง ลุกจางบริการงานทะเบียน

225 นางสาว สุพตร สาดกระโทก คลนิิกเวชกรรมบางไผ เวชระเบียน

226 นางสาว เบญจมาศ สงวนไว คลินิกเวชกรรมอนันตพัฒนาสาขาทวีวฒันา เจาหนาท่ีสาธารณสขุ

227 นางสาว วัลลภา ศรีพลัง โพธิ์สุวรรณคลินิกเวชกรรม สาขาถนนลาดปลาเคา เจาหนาท่ีสาธารณสขุประจํา

228 วาท่ีรอยตรีหญิง นัยนา  ตาวงศ โพธิ์สุวรรณคลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน เจาหนาท่ีสาธารณสุข

229 นางสาว ญาดา ลงเย เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม เภสัชกร

230 นางสาว วรภา  สันตสัมพันธกุล เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม ผูชวยเภสชั

231 นางสาว กาญจนา  พาหา จันทน 16 คลินิกเวชกรรม เจาหนาที่สาธารณสุข

232 นาง ธัญญารักษ ยุทธศักดิ์กําแหง คลินิกเวชกรรมเจริญแพทยดุสิต ผูจัดการคลินิก

233 นางสาว ปยะนุช มีปน คลินิกเวชกรรมอนันตพัฒนา สาขาทวีวัฒนา เจาหนาท่ีสาธารณสุข

234 นางสาว กมลฉัตร  ดาวหาญ จันทน 16 คลนิิกเวชกรรม เจาหนาที่สาธารณสุข

235 นางสาว เสาวลักษณ คําผง รพ.สต.เขาเตา พนักงานธุรการ

236 นางสาว พัชรินทร   เสี้ยวทอง จันทน 16 คลินิกเวชกรรม เจาหนาที่สาธารณสุข

237 นางสาว นิตยา  ภูคําศักดิ คลินิกเวชกรรมอนันตพัฒนาสาขาทววีฒันา เจาหนาสาธารณสุข

238 นางสาว อนงคนาถ  หงษาคํา จันทน 16 คลินิกเวชกรรม เจาหนาที่สาธารณสุข

239 นางสาว เจนจิรา  ศรีเสน ประชาสุขคลินิกเวชกรรม สาขาอินทามระ 4 สาธารณสขุ

240 นางสาว ปริตา  สอนไชยญาติ ประชาสุขคลินิกเวชกรรม สาขาอินทามระ 4 สาธารณสขุ

241 นางสาว ลลติา จันทรเพ็ง จันทน 16 คลนิิกเวชกรรม เจาหนาที่สาธารณสุข

242 นางสาว ศุภานัน  ปรุรัตน ประชาสุขคลินิกเวชกรรม สาขาอินทามระ 4 สาธารณสขุ

243 นางสาว บัณฑิตา  ลาภทวีธนาชัย คลินิกเวชกรรมทุงครุ ธุรการบัญชี

244 นาง อภิญญา    สุปน คลินิกเวชกรรมทุงครุ เจาหนาท่ีบัญชี - การเงิน

245 นางสาว มณีรัตน ตนคํา จันทร16 คลีนิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

246 นางสาว จันจิรา   บงแกว ประชาสุขคลินิกเวชกรรม สาขาอินทามระ 4 สาธารณสขุ

247 นางสาว ปนอนงค  กอมมะณี ประชาสุขคลินิกเวชกรรม สาขาอินทามระ 4 สาธารณสขุ

248 นางสาว ปรียาวดี กาศโอสถ นาหลวงคลินิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

249 นางสาว ธีรดา อิ่มเอี่ยม เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม ผูชวยพยาบาล

250 นาย พสธร ไนยเนตร คลนิิกเวชกรรมบางไผ เจาหนาท่ีสาธารณสุข

251 นางสาว สุดารัตน แขวงซาย คลินิกเวชกรรมบางไผ ผูใหคําปรึกษาผูปวยโรคเรื้อรัง

252 นางสาว หรอบิอะห พลนุย คลีนิกเวชกรรมบางไผ นักวิชาการสาธารณสุข

253 นางสาว ปราณี คลินิกเวชกรรมบางไผ -

254 นางสาว รัชนก  คําออง นาหลวงคลิกนิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

255 นางสาว อาอีเสาะ ดูมิแด ดินแดงคลินิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

256 นางสาว รัตนาภรร  อนนาง นาหลวงคลินิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

257 นางสาว ปวีณา   อารี เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสขุ

258 นางสาว จิตฤดี  ขอยแกว ดินแดงคลินิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

259 นางสาว สุพัตรา คําบุญเรือง นาหลวงคลนิิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

260 นางสาว จินณรินทร ชายทอง นาหลวงคลินินกเวชกรรม เจาพนักงานผูชวยเภสัชกร

261 นางสาว ปรัญญา   กันยานวน คลินิกเวชกรรมอนันตพัฒนา สาขาบางออ
23, 25 จรัญ 95/1 แขวงบางออ 
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262 นางสาว นุสรา ตนกันยา เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

263 นาง สุนีย ฤทธิ์มาก เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพ

264 นาง สุภาวดี สุวรรณแสง เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพ

265 นางสาว จิราพร จันทรการจร คลินิกเวชกรรมบางไผ เจาหนาท่ีสาธารณสุข

266 นางสาว สุวรรณา  นวมแหวว งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช โรงพยาบาลศิริราช พนักงานพิมพ ระดับ 3

267 นางสาว สุวรรณา วิชิตชาญ งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช รพ.ศิริราช นักวิชาการเงินและบัญชี

268 นางสาว กัญญาภัค  สุขเกษม งานบริการสขุภาพปฐมภูมิศิริราช รพ.ศิริราช เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป

269 นางสาว สุพร สุขนอย ธนารมยสหคลินิก(ราชพฤกษ-สวนผัก) เจาหนาท่ีสาธารณสขุ

270 นาย สมพล ศรีชัย คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาสาทร นักวิชาการสาธารณสุข

271 นางสาว ปาริชาติ  คงทอง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เจาหนาท่ีอาวุโส

272 นางสาว เพชรรัตน สุขสวัสดิ์ คลินิกเวชกรรมทุงครุ เภสัชกร

273 นางสาว พุธพร เจตดํารงกุล คลินิกเวชกรรมทุงครุ พยายาลวิชาชีพ

274 นางสาว พัชนีย เพลินพรอม กรมอนามัย เจาหนาท่ีประสานงานโครงการ

275 นางสาว ปราณ ี ทะเย็น คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขารามคําแหง36/1 นักวชิาการสาธารณสุข

276 นางสาว จีระนันท  จันดี คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขารามคําแหง 36/1 นักวชิาการสาธารณะสุข

277 นางสาว หทัยรัตน  ทองตําลงึ คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขารามคําแหง36/1 พยาบาลวชิาชีพ

278 นางสาว ลัดดาวลัย  ดิษขนาน คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขารามคําแหง36/1 นักวิชาการสาธารณสุข

279 นางสาว วิริยา  ตุมคํา คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขา 1 (รามคําแหง53) นักวิชาการสาธารณสุข

280 นางสาว รัตนา  ศรีหาวงษ คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขารามคําแหง36/1 ผูชวยพยาบาล

281 นางสาว นภัสสร อาชาบุญญาวิศิษฏ พหลโยธนิ 65 คลินิกเวชกรรม เจาหนาที่สาธารณสุข

282 นางสาว รัฐประทานพร  กันหา พหลโยธนิ 65 คลินิกเวชกรรม เจาหนาที่ใหการปรึกษา

283 นางสาว ปรัศนีย  นามทาว เรือพระรวงคลินิกเวชกรรม สาขาปฐวิกรณ พยาบาลวิชาชีพประจําการ

284 นางสาว ซารีฮัน  เครือธัญญากร เรือพระรวงสหคลินิก นักวิชาการสาธารณสุข

285 นาย กรทักษ ธรรมิศราธิบดี คลนิกทวิมาศ สาขารามคําแหง36/1 นักวิชาการสาธารณสุข

286 นางสาว ดวงพร ไขขวัญ คลินิกเวชกรรมบางไผ-กระโจมทอง จนท.สาธารณสขุ

287 นางสาว นางสาวจันทรจิรา   พาชื่น คลินิกเวชกรรมบางไผ-กระโจมทอง เจาหนาที่สาธารณสุข

288 นางสาว รัชทิพร ชนะมาร คลินิกเวชกรรมบางไผ-กระโจมทอง เจาหนาที่สาธารณสุข

289 นางสาว นิรดา กิติยา ศนูยบริการสาธารณสขุ 11 ประดิพัทธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

290 นางสาว วรภรณ เพิ่มพูลสุข ศูนยบริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

291 นางสาว อุมาพร ศรีโนนลาน คลินิกเวชกรรมแพทยปญญา 4 นักวิชาการสาธารณสุข

292 นางสาว ทัศวรรณ ทาภู ภานพคลนิิกเวชกรรม สารสนเทศ

293 นาย ธรภณ  ตรีคณุประภา โรงพยาบาลบางมด ผูอํานวยการโรงพยาบาล

294 นางสาว เอมฤดี  ขวญัครอง ภานพคลนิิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสขุ

295 นางสาว ปรัศนี  มาศขาว โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

296 นางสาว กนกวรรณ ทองเตจา โรงพยาบาลบางมด เจาหนาท่ีสาธรณสุข

297 ส.อ.หญิง  จุฑารัตน คําจันตะ ภานพคลินิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

298 นางสาว พัชราภรณ แกวใส โรงพยาบาลบางมด เจาหนาท่ีสาธารณสขุ

299 นางสาว สมหญิง แขงกระโทก โรงพยาบาลบางมด เจาหนาที่สาธารณสุข

300 นางสาว เกวณี  ภาวะโคตร โรงพยาบาลบางมด เจาหนาที่สาธารณสุข

301 นาง ฉลองพรรณ  ศรีสุข คลินิกเวชกรรมวิภาวด6ี0 พยาบาลวิชาชีพ

302 นาง ศิริกุล  ฮามิต คลนิิกเวชกรรมรวินทมาศ สาขาพหลโยธิน2 พยาบาล

303 นางสาว สุกัญญา สุพล ศูนยบริการสาธารณสขุ 9 ประชาธิปไตย นักสังคมสงเคราะห

304 นางสาว ทัศวรรณ ทาภู ภานพคลนิิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสารสนเทศ

305 นางสาว รุงนภา  พลพุทธา โรงพยาบาลบางมด เจาหนาที่สาธารณสุข

306 นางสาว ประภาพร   คําแสนราช โรงพยาบาลบางมด เจาหนาท่ีสาธารณสุข

307 นางสาว วัฒนา ทุมาสิงห คลินิกรวินทมาศ เจาหนาท่ีสาธารณสุข

308 นางสาว วรรณวมิล   ชัยประสานสินธุ โรงพยาบาลบางมด เจาหนาที่สาธารณสุข
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309 นางสาว กมลชนก  นามวงค โรงพยาบาลบางมด เจาหนาที่สาธารณสุข

310 นางสาว ซรูยีา  จะนือรง
กลุมหลักประกันสุขภาพ สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสขุ 

สํานักอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ

311 นางสาว นิภาพร  เคยชัยภูมิ โรงพยาบาลบางมด เจาหนาที่สาธารณสุข

312 นาย ชัยทัศน ฤทธิ์จีน คลินิกเวชกรรมรวนิทมาศ เจาหนาที่สาธารณสุข

313 นาง วันทนา ทับท่ีสุด คลินิกเวชกรรมรวินทมาศ พยาบาลวิชาชีพ

314 นางสาว นภาพร จันทะเกษ คลนิิกเวชกรรมรวินทมาศ ผูชวยพยาบาล

315 นาย ทศพร สุขยิ่ง คลินิกเวชกรรมรวนิทมาศ เจาหนาสาธารณสุข

316 นางสาว รัชนีฉาย ชุมเสนา คลินิกเวชกรรมรวนิทมาศ เจาหนาสาธารณสุข

317 นาย เดชชัย กลมเกลี้ยง คลินิกเวชกรรมรวินทมาศ แพทย

318 นางสาว อนงค  โพธิ์อําไพ โรงพยาบาลบางมด
ผูจัดการฝายสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพ

319 นางสาว อรณ  หงสรัตนวิจิตร โรงพยาบาลบางมด ผูจัดการฝายการพยาบาลผูปวยนอก

320 นางสาว บุญชนกนาถ กองทอง คลินิกเวชกรรมทุงครุ ฝายสงเสริมสุขภาพ

321 นาง รัชดา  พลายงาม โรงพยาบาลบางมด รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล

322 นางสาว กุลสิริ  ปานพรหมมาศ โรงพยาบาลบางมด หัวหนา ER

323 นาย ชาตรี สุขเลิศ โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

324 นาย อดิศักดิ์ สาวิสทิธ โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

325 นางสาว สายฝน แถวอุทุม โรงพยาบาลบางมด หัวหนา OPD1

326 นางสาว สุภาพร มงคลมะไฟ โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

327 นางสาว อัพกา ยะปญญา โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

328 นางสาว กาญจนา สระทองลอย คลินิกอินทัช บางแค พยาบาล

329 นางสาว จุฑามาศ บุญละคร โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

330 นางสาว ศิริทร อัญชลิสังกาศ โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

331 นางสาว ทัศนีย พานอนันต โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

332 นางสาว สุทัชชา หนองเหล็ก โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

333 นางสาว ณัฐธิดา อุทัยคํา โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

334 นางสาว พัสตราภรณ  นันทชาติ งามเจริญคลนิิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

335 นางสาว รัชนีวรรณ พุทไธสง โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

336 นางสาว ธวลัรัตน เอี่ยมสอาด โรงพยาบาลบางมด พยาบาลบางมด

337 นางสาว พรรณิภา บุญสวาย โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

338 นางสาว สุดารัตน ชาลี โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

339 นางสาว กัลยา บุญทศ โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

340 นางสาว ปารีณา โกศลจิตกุล โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

341 นางสาว ประวีณา คําสอง โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

342 นางสาว สุรีวรรณ เอี่ยมสะอาด โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

343 นางสาว ธิติมา ธุระมนวงศ รพ.ทันตกรรม ม.มหิดล ทันตแพทย

344 นางสาว วันทนีย เตชะสุวรรณา โรงพยาบาลบางมด ผูจัดการฝายการพยาบาลผูปวยใน

345 นางสาว ภานุมาศ หอมนาน โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

346 นางสาว เกษร พลไตร โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

347 นางสาว ประวีณา เฉลยพจน โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

348 นางสาว วิไล พืชสงิห โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

349 นางสาว กมลวรรณ ออมอด โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

350 นางสาว ฐิตาภา ผานชมภู โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

351 นางสาว สมฤดี ศรีบุญโรจน โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

352 นางสาว วิมล จันทะรี โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ
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353 นางสาว อรัญญา นามสม โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

354 นาย นพดล จําปา โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

355 นางสาว แสงอรุณ จํานงคอาษา โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

356 นางสาว ศิริพร ชนะพาห โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

357 นาย นายมนตรี สายเสนา สํานักงานหลักประสุขภาพแหงชาติ เจาหนาท่ี

358 นางสาว ปวงวะไลย ทาระศรี โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

359 นางสาว สุกัญญา ศรีสงคราม โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

360 นางสาว ดวงเดือน ทัศนสุวรรณ โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

361 นางสาว ยุพิน นอมหนู โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

362 นางสาว บุณยเบญจา อินทรประเสริฐ โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

363 นางสาว ณัฐกิตติกานต ชื่นบาน โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

364 นางสาว ประภัสสร มาตยาคณุ โรงพยาบาลบางมด พยาบาลวิชาชีพ

365 นาย สุชาติ  มีสารภี
สํานักสงเสริมการมีสวนรวม สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ
เจาหนาที่

366 นางสาว อาจารี วงษเพ็ชร อิสรภาพคลินิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสขุ

367 นางสาว ดาวเรือง ปะนามะกา งามเจริญคลนิิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

368 นางสาว ดาวเรือง  ปะนามะกา งามเจริญคลนิิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

369 นางสาว วัลชลีย    ปราบโรค งามเจริญคลนิิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

370 นางสาว นัฐิยา  ลําพึงแสน งามเจริญคลนิิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

371 นางสาว สมหญิง ชอพะยอม บางมด3คลินิกเวชกรรม เจาหนาที่สาธารณสุข

372 นางสาว ศิริรัตน หลาทา งามเจริญคลนิิกเวชกรรม พนักงานสาธารณสุข

373 นาง กาญจนา สุดใจ สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ

374 นางสาว อัญชลี ศรีสุพรรณ สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ

375 นางสาว สาวิตร ีแสงสวาง สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

376 นางสาว ปานฤดี  เกียรติอาภรณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ พนักงานประกันสังคม

377 นางสาว กัลยา  ขันติวีรธรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ พนักงานประกันสังคม

378 นางสาว บังอร  ประกอบพร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ พนักงานประกันสังคม

379 นาง สุพรรณี  แซชี้ โรงพยาบาลเพชรเวช ผูจัดการฝายสงเสริมสุขภาพ

380 นาง ปยนาฎ จิตติธาดา จันทน 16 คลนิีกเวชกรรม ผูจัดการคลินีก

381 นางสาว ศศธิร จันทรศิริ คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขา 1 รามคําแหง 53 นักวชิาการสาธารณสุข

382 นางสาว วนิดา  พุทธเสน บางกอกใหญคลินิกเวชกรรม เจาหนาท่ีสาธารณสุข

383 นาย บัณฑิต  ใสกระจาง คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา นวก.สธ./Counselor

384 นางสาว นันวดี  ศรีโชติ ศูนยบริการสาธารณสขุ 60 รสสุคนธ มโนชญากร พนักงานชวยงานดานสาธารณสุข

385 นาง สุดารัตน ลี้สุวรรณ สหคลินิกตลาดบัว พยาบาลวิชาชีพ

386 นางสาว อลิสา เชาโต มิตรชุมชนคลินิกเวชกรรมสาขาลาดพราว111 เจาหนาท่ีสาธารณสขุ

387 นางสาว อริษา เกตุมาชม คลินิกเวชกรรมวิภาวด6ี0 เจาหนาที่สาธารณสุข

388 นางสาว อภิญญา กุลากุล คลินิกเวชกรรมวิภาวด6ี0 เจาหนาที่สาธารณสุข

389 นางสาว วราพร เทสะนอก คลินิกเวชกรรมวภิาวดี 60 นักวิชาการสาธารณสุข

390 นาย จักรพันธ  นิยมพงษ คลินิกเวชกรรมวิภาวด6ี0 เจาหนาที่สาธารณสุข

391 นางสาว จุฑาลักษณ   ทิพประมวล เรือพระรวงคลินิกเวชกรรม  สาขาปฐวิกรณ นักวิชาการสาธารณสุข

392 นางสาว สุพิศ  นาคทอง เรือพระรวงคลนิิกเวชกรรม   สาขาปฐวิกรณ นักวิชาการสาธารณสุข

393 นางสาว วิมล  คืนประคอง เรือพระรวงคลนิิกเวชกรรม   สาขาปฐวิกรณ นักวิชาการสาธารณสุข

394 นางสาว สุรีรัตน  ไชยเสน เรือพระรวงคลนิิกเวชกรรม   สาขาปฐวิกรณ นักวิชาการสาธารณสุข

395 นางสาว ปนัดดา  รูเกณฑ เรือพระรวงคลนิิกเวชกรรม   สาขาปฐวิกรณ นักวิชาการสาธารณสุข

396 นางสาว ชลทิพ ปรีติประสงค สุขผลินคลินิกเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพ

397 นางสาว พิราวรรณ  ศรีจันทร สุขผลินคลินิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

398 นางสาว ปณิตา วิ ยาภรณ วิภาวดี เเพทย

399 นางสาว นิตจิรา.  มะลัยจันทร งามเจริญคลินิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข
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400 นางสาว สุกานดา คานภู สขุผลินคลินิกเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

401 นางสาว ศศวิมิล    สุขมี การแพทยเทอดไทคลินิกเวชกรรมฃ ผูจัดการ

402 นางสาว พนิดา  ไขแสง เรือพระรวงคลินิกเวชกรรม สาขา5 ผูจัดการ

403 นางสาว การตีกา สาเมาะ เรือพระรวงคลนิิกเวชกรรม สาขา 5 นักวิชาการสาธารณสขุ

404 นางสาว สรินยา ฮาดภักดี เรือพระรวงคลนิิกเวชกรรม สาขา 5 นักวิชาการสาธารณสขุ

405 นางสาว ดาราพร  ยอดดําเนิน เรือพระรวงคลนิิกเวชกรรม สาขา 5 นักวิชาการสาธารณสขุ

406 นางสาว ออนอนงค อึงสกาว งามเจริญคลินิคเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

407 นางสาว รัตติกาล จันทรอิ่ม เรือพระรวงคลรนิคเวชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข

408 นางสาว ชนิดาภา   สีบุษผา เรือพระรวงคลินิกเวชกรรม สาขา 5 นักวิชาการสาธารณสุข

409 นาง สุกัญญา มหาอุป สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาสุขุมวิท 93 ผูจัดการคลินิก

410 นาง สุกัญญา มหาอุป สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาสุขุมวิท 93 ผูจัดการคลินิก

411 นาง สุกัญญา มหาอุป สหคลินิกกลวยน้ําไท สาขาสุขุมวิท 93 ผูจัดการคลินิก

412 นางสาว ชานิดา  รักประชา โรงพยาบาลเลิดสิน นักวิชาการสาธารณสุข

413 นางสาว นริศรา นรินทรางกูร ณ อยุธยา คลินิกเวชกรรมกลวยน้ําไท สาขาสาทร นักสุขศึกษา

414 นาง ชนาทิพย  มารมย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หัวหนากลมงาน

415 นางสาว ศิริลกัษณ  ฟกทิม สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หัวหนางาน

416 นางสาว ศศพิร  แสนโฮม คลินิกเวชกรรแพทยศรีนครินทร นักวิชาการสาธารณสุข

417 นางสาว ธัญญนภัส บุญวงษวรานันท คลินิกเวชกรรมแพทยศรีนครินทร นักวิชาการสาธารณสุข

418 นางสาว วรรณ ี วงศวริิยกร คลินิกเวชกรรมแพทยศรีนครินทร นักวิชาการสาธารณสุข

419 นางสาว ชุติกานต สุริยะ สาํนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 1 เชียงใหม หัวหนางาน

420 นางสาว วิภาพร พรมจันดา คลินิกเวชกรรมลาดพราว122 นักสาธารณสุข

421 นางสาว ชมภูนุช วงษสุววรณ คลินิกลาดพราว122 ผูชวยพยาบาล

422 นางสาว พรพิมล คําพวง คลินิกเวชกรรมลาดพราว122 นักสาธารณสุข

423 นางสาว วนิดา โยธาภักดี คลินิกเวชกรรมลาดพราว122 นักสาธารณสุข

424 นางสาว นัสลียา นอร คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขา 1(รามคําแหง 53) ผชวยพยาบาล

425 นางสาว ฤทัยรัตน เลิศศกัดิ์เกษตร เสนานิเวศนคลินิกเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพ

426 นางสาว ออมใจ โจไธสง โรงพยาบาลนวมินทร พยาบาลวชิาชีพ

427 นาง ศุจิกา. กลับพันธ นวมินทรคลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูง พยาบาลวิชาชีพ

428 นางสาว สารินี อักษรกวน นวมินทรคลนิิกเวชกรรมสาขารัตนบัณฑิต พยาบาลวิชาชีพ

429 นาง จิราพร  สรอยมุกดา นวมินทรโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ
ผูจัดการคลินิกเครือขายและฝาย

ประกันสุขภาพ

430 นางสาว นนทิชา  นนทจักร
นวมินทรการแพทยสหคลินิก  สาขาหนานิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบัง
พยาบาลวิชาชีพ

431 นางสาว ผกาณี ฤกษจํานง นวมินทรคลินิกเวชกรรมสาขาหัวตะเข พยาบาลวิชาชีพ

432 นาง รักษิกานต คงมา นวมินทรคลินิกเวชกรรมสาขาเคซรีามอินทรา พยาบาล

433 นางสาว จรรยวรรธน บุญชวยตั้งสกุล โรงพยาบาลผูสงูอายุบางขุนเทียน พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ

434 นางสาว ดาว แดงดี โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

435 นางสาว ศิรินธร นอยวิสัย โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบัติการ


