เอกสารหมายเลข 3
บัญชีรายชื่อบุคลากร กรณีตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวทีจ่ า้ งไว้เดิม มีชื่อตาแหน่งในพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แต่ประสงค์เปลีย่ นสายงานระดับเดียวกัน
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 นายศตคุณ เสาร์สุวรรณ

ตาแหน่ง พกส.
พยาบาลวิชาชีพ

เขต

จังหวัด
1 เชียงราย

อาเภอ

ชื่อหน่วยงาน

แม่สรวย

คานา
รพช.

แม่สรวย

2 นายอัศวิน แสนศรี

พนักงานบริการ

1 เชียงราย

แม่สรวย

รพช.

แม่สรวย

3 นางสาวพรสิรี ศรีโยทัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1 เชียงราย

แม่สรวย

สสอ.

แม่สรวย

4 นางสาวกนกอร หอมทุมมา

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

1 เชียงใหม่

เชียงดาว

รพช.

เชียงดาว

5 นางสาววาสินี สิทธิประภา

เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย

1 เชียงใหม่

เชียงดาว

รพช.

เชียงดาว

6 นางสาวพรนภา จินะสุข

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

1 เชียงใหม่

ไชยปราการ

รพช.

ไชยปราการ

7 นางเบญจวรรณ์ ฉวีวงค์

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

1 เชียงใหม่

ดอยสะเก็ด

รพช.

ดอยสะเก็ด

8 นางสาวธันย์ชนก มูลเจริญ

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

1 เชียงใหม่

แม่แตง

รพช.

แม่แตง

9 นางสาวรัตติกาล อุทัย

เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย

1 เชียงใหม่

แม่ออน

รพช.

แม่ออน

10 นางสาวพัชรี ใจกว้าง

เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย

1 เชียงใหม่

แม่อาย

รพช.

แม่อาย

11 นายทวีพร วรรณภา

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

1 เชียงใหม่

แม่อาย

รพช.

แม่อาย

12 นางสาวจันทร์พร วิทยาประเสริญพร เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

1 เชียงใหม่

เวียงแหง

รพช.

เวียงแหง

13 นางสาวพิมผกา นิลธง

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

1 เชียงใหม่

สะเมิง

รพช.

สะเมิง

14 นางสาวสุธินี สมคา

เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย

1 เชียงใหม่

สันกาแพง

รพช.

สันกาแพง

15 นางสาวชฎาทอง แกนุ

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

1 เชียงใหม่

สันทราย

รพช.

สันทราย

16 นางสาวนริศรา สุทะ

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

1 เชียงใหม่

สันป่าตอง

รพช.

สันป่าตอง

17 นางสาวสุพรรณี คุรุกรเกษม

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

1 เชียงใหม่

อมก๋อย

รพช.

อมก๋อย

18 นางสาวกมลวรรณ คาอ้าย

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

1 เชียงใหม่

ฝาง

รพท.

ฝาง

19 นางสาวกิง่ กาญจน์ วรรณภิระ

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

1 เชียงใหม่

ฝาง

รพท.

ฝาง

20 นายณัฐพล สมานจิตร

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

1 น่าน

เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

รพช.

เฉลิมพระเกียรติ

21 นายเจษฎากร จันทร์เนตร

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

1 น่าน

เชียงกลาง

รพช.

เชียงกลาง

22 นางสาวจิราภรณ์ ขัติยะ

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

1 ลาปาง

เถิน

รพช.

เถิน

23 นายเอกชาย ฤทธิล์ ัคนา

พนักงานบริการ

2 ตาก

ท่าสองยาง

รพ.สต.

บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตาบลแม่อสุ ุ

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
24 นางสาวศรัณยา นัยอาชากุล

ตาแหน่ง พกส.
พนักงานบริการ

เขต

จังหวัด

อาเภอ

2 ตาก

ท่าสองยาง

คานา
รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน
บ้านห้วยนกกก หมู่ที่ 4 ตาบลแม่หละ

25 นายชาคร ณานรุ่งไพศาล

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

2 ตาก

พบพระ

รพช.

พบพระ

26 นางสาวศรสวรรค์ วงษ์เศษฐี

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

2 ตาก

แม่ระมาด

รพช.

แม่ระมาด

27 นางนงเยาว์ โจมทอง

พนักงานบริการ

4 นครนายก

ปากพลี

รพช.

ปากพลี

28 นายกิตติพมิ นต์ นวลโฉม

พนักงานบริการ

4 นครนายก

ปากพลี

รพช.

ปากพลี

29 นางสาวกนกวรรณ เยาะเย้ย

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4 ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

รพท.

ปทุมธานี

30 นางสาวกนกอร พลอยหมื่นไวย

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4 ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

รพท.

ปทุมธานี

31 นางสาววันทนา กูลเรือน

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4 ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

รพท.

ปทุมธานี

32 นางสาวสุมิตตรา ธูปหอม

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4 ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

รพท.

ปทุมธานี

33 นายสมพงษ์ เลิงฮัง

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4 ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

รพท.

ปทุมธานี

34 นางสาวนิรัญชฎา ธรรมเวช

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านการนวด)

4 ปทุมธานี

คลองหลวง

รพสต.

ตาบลคลองสอง

35 นางสาวนราพิมพ์สิริ หิรัญธนิศา

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

4 พระนครศรีอยุธยา เสนา

รพท.

เสนา

36 นายชาตรี สายรัดทอง

พนักงานประจาห้องทดลอง

4 พระนครศรีอยุธยา เสนา

รพท.

เสนา

37 นางสาวรสสุคนธ์ คงสถาน

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

4 ลพบุรี

โคกเจริญ

รพช.

โคกเจริญ

38 นางสาวกนกวรรณ มะลิ

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4 ลพบุรี

บ้านหมี่

รพท.

บ้านหมี่

39 นางสาวชุติมณฑน์ ทองอิม่

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

4 ลพบุรี

บ้านหมี่

รพท.

บ้านหมี่

40 นายสราวุฒิ สาดจุย้

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

4 ลพบุรี

เมืองลพบุรี

รพท.

พระนารายณ์มหาราช

41 นางสาวณัฐรดา ก้อนจันทร์เทศ

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4 สระบุรี

มวกเหล็ก

รพช.

มวกเหล็ก

42 นางสาววศา แสงชัย

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4 สระบุรี

หนองแค

รพช.

หนองแค

43 นางสาวดาวนภา รักเจ้าไทย

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4 สระบุรี

เมืองสระบุรี

รพศ.

สระบุรี

44 นางสาวพันธกานต์ ขระเขื่อน

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4 สระบุรี

เมืองสระบุรี

รพศ.

สระบุรี

45 นางสาวศิรสุภา มูฮาหมัดสะและ

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4 สระบุรี

เมืองสระบุรี

รพศ.

สระบุรี

46 นางสาวศุภลักษณ์ ศรีกมล

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

4 สระบุรี

เมืองสระบุรี

รพศ.

สระบุรี

47 นางสาวสมจารีย์ เศวตศิลา

พนักงานบัตรรายงานโรค

4 สระบุรี

เมืองสระบุรี

รพศ.

สระบุรี

48 นางสาวสุธาทิพย์ ศรีเอีย่ ม

พนักงานบัตรรายงานโรค

4 สระบุรี

เมืองสระบุรี

รพศ.

สระบุรี

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
49 นายภีรพกรณ์ เด็ง

ตาแหน่ง พกส.
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

50 นายศุภสิทธิ์ ชิณวงศ์

เขต

ชื่อหน่วยงาน

จังหวัด
4 สระบุรี

อาเภอ
เมืองสระบุรี

คานา
รพศ.

สระบุรี

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4 สระบุรี

เมืองสระบุรี

รพศ.

สระบุรี

51 นายสกุล คงธนสาโรช

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4 สระบุรี

เมืองสระบุรี

รพศ.

สระบุรี

52 นายสมศักดิ์ คชารัตน์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

4 สระบุรี

เมืองสระบุรี

รพศ.

สระบุรี

53 นางสาวสุชาฎา ไทยุพทั ธีย์

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

4 สิงห์บุรี

ท่าช้าง

รพช.

ท่าช้าง

54 นางสุชาดา กระดานทอง

พนักงานบริการ

5 นครปฐม

นครชัยศรี

รพช.

ห้วยพลู อาเภอนครชัยศรี

55 นางสาวสุนันทา

ศรีพลทัศน์

พนักงานพิมพ์

5 นครปฐม

บางเลน

รพช.

บางเลน

56 นางสาวสุนิศา อุดหนุนเผ่าพงษ์

พนักงานพิมพ์

5 นครปฐม

บางเลน

รพช.

บางเลน

57 นายพิษณุ ปุ่มเพชร

ช่างฝีมือทั่วไป

5 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด

รพช.

สามร้อยยอด

58 นางสาวสุภนัทธ์ ทองทวี

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

5 เพชรบุรี

เมืองเพชรบุรี

รพท.

พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

59 นายพงศกร อุน่ เป็นนิจ

นักวิชาการสาธาณสุข

5 เพชรบุรี

เมืองเพชรบุรี

รพท.

พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

60 นางสาวทิพรัตน์ สาวสวรรค์

นักวิชาการสาธาณสุข

5 ราชบุรี

ดาเนินสะดวก

รพ.สต.

ตาบลบัวงาม-โพหัก

61 นางสาวสาวิกา อติชาติมณี

เจ้าพนักงานธุรการ

5 ราชบุรี

ดาเนินสะดวก

รพ.สต.

บ้านบัวงาม ตาบลบัวงาม

62 นางสาวณัฐริกา ทองแก้ว

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

5 ราชบุรี

ดาเนินสะดวก

รพท.

ดาเนินสะดวก

63 นางสาวพัชรียา ป๎้นจาด

เจ้าพนักงานธุรการ

6 จันทบุรี

สอยดาว

รพ.สต.

ตาบลทุ่งขนาน

64 นางณัฎฐา คนไว

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

6 จันทบุรี

เขาคิชฌกูฏ

รพช.

เขาคิชฌกูฎ

65 นางสาวกัญญ์วรา พูลพันธ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

6 จันทบุรี

เขาคิชฌกูฏ

รพช.

เขาคิชฌกูฎ

66 นางสาวจันจิรา เมืองที่รัก

พนักงานเก็บเอกสาร

6 จันทบุรี

เขาสุกมิ

รพช.

เขาสุกมิ

67 นางสาวพิมพ์พไิ ล เฉลิมทอง

พนักงานเก็บเอกสาร

6 จันทบุรี

เขาสุกมิ

รพช.

เขาสุกมิ

68 นายทวี โพธิศ์ รีดา

พนักงานบริการ

6 จันทบุรี

โป่งน้าร้อน

รพช.

โป่งน้าร้อน

69 นายคมสันต์ วงศ์สิงห์

พนักงานบริการ

6 จันทบุรี

สอยดาว

รพช.

สอยดาว

70 นางสาวณัฐวรรณ บรรจงแจ่ม

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6 จันทบุรี

เมืองจันทบุรี

รพศ.

พระปกเกล้า จันทบุรี

71 นางสาวเปรมพิดา ขัติวงค์

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6 จันทบุรี

เมืองจันทบุรี

รพศ.

พระปกเกล้า จันทบุรี

72 นางสาวรุ่งรัตน์ สิทธิบุ่น

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6 จันทบุรี

เมืองจันทบุรี

รพศ.

พระปกเกล้า จันทบุรี

73 นางสาววิภาวรรณ ลักษวุธ

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6 จันทบุรี

เมืองจันทบุรี

รพศ.

พระปกเกล้า จันทบุรี

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
74 นายกิตติศักดิ์ ดวงตา

ตาแหน่ง พกส.
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

75 นายอรรถวิทย์ สีทิศ

ชื่อหน่วยงาน

จังหวัด
6 จันทบุรี

อาเภอ
เมืองจันทบุรี

คานา
รพศ.

พระปกเกล้า จันทบุรี

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6 จันทบุรี

เมืองจันทบุรี

รพศ.

พระปกเกล้า จันทบุรี

76 นายกฤษณรงค์ สายยนต์

พนักงานเปล

6 ฉะเชิงเทรา

บ้านโพธิ์

รพช.

บ้านโพธิ์

77 นางสาวศิวิมล อร่ามศรี

พยาบาลวิชาชีพ

6 ฉะเชิงเทรา

แปลงยาว

รพช.

แปลงยาว

78 นางสาวปาริฉัตร ยะคะเสม

เจ้าพนักงานธุรการ

6 ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม

รพช.

พนมสารคาม

79 นางสาวปิ่นอนงค์ มากเจริญ

เจ้าพนักงานพัสดุ

6 ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม

รพช.

พนมสารคาม

80 นายศตวรรต ปางยะพันธ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

6 ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม

รพช.

พนมสารคาม

81 นายอดิศักดิ์ มากเจริญ

นักวิชาการพัสดุ

6 ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม

รพช.

พนมสารคาม

82 นางสาวอรนิชา สอนรุณ

พยาบาลวิชาชีพ

6 ฉะเชิงเทรา

สนามชัยเขต

รพช.

สนามชัยเขต

83 นางศรีไพร ชาวปลายนา

พนักงานประกอบอาหาร

6 ชลบุรี

บ้านบึง

รพช.

บ้านบึง

84 นางเรืองระวี บุญภิรมย์อญ
ั ชัน

นักวิชาการศึกษา

6 ชลบุรี

เมืองชลบุรี

รพศ.

ชลบุรี

85 นางสาวชนิกา ไกรเจริญ

นักวิชาการศึกษา

6 ชลบุรี

เมืองชลบุรี

รพศ.

ชลบุรี

86 นางสาวปิยาพัทญ์ สุขสถาน

นักวิชาการศึกษา

6 ชลบุรี

เมืองชลบุรี

รพศ.

ชลบุรี

87 นางสาวเปรมฤทัย นึกอนันต์

นักวิชาการศึกษา

6 ชลบุรี

เมืองชลบุรี

รพศ.

ชลบุรี

88 นางสาวมนัญญา บรรเทาทุกข์

นักวิชาการศึกษา

6 ชลบุรี

เมืองชลบุรี

รพศ.

ชลบุรี

89 นางสาวอรพรรณ ธรรมปละ

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

6 ปราจีนบุรี

ประจันตคาม

รพช.

ประจันตคาม

90 นางสาวสุพรรณญา สารี

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

6 ปราจีนบุรี

ศรีมโหสถ

รพช.

ศรีมโหสถ

91 นางผุสดี เครือโสม

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

6 ปราจีนบุรี

กบินทร์บุรี

รพท.

กบินทร์บุรี

92 นางสาวจิตติมา ขาสาธร

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6 ปราจีนบุรี

เมืองปราจีนบุรี

รพศ.

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

93 นางสาวพชรมาศ เพชรมาตย์

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6 ปราจีนบุรี

เมืองปราจีนบุรี

รพศ.

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

94 นางสาวศศิธร จันไต้

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6 ปราจีนบุรี

เมืองปราจีนบุรี

รพศ.

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

95 นางสาวอัมรินทร์ พึ่งพินิจ

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6 ปราจีนบุรี

เมืองปราจีนบุรี

รพศ.

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

96 นายทรงยศ วนฤทธิเ์ รือง

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

6 ปราจีนบุรี

เมืองปราจีนบุรี

รพศ.

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

97 นางสาวกนกอร ชลสวัสดิ์

พนักงายช่วยการพยาบาล

6 ระยอง

เมืองระยอง

รพ.สต.

ตาบลเนินพระ

98 นางสาววนาลี

พนักงายช่วยการพยาบาล

6 ระยอง

เมืองระยอง

รพ.สต.

ตาบลเนินพระ

ศรีสุทธิ์

เขต

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
99 นางสาววรรณวิษา วงษ์ใส

ตาแหน่ง พกส.
พนักงายช่วยการพยาบาล

เขต

ชื่อหน่วยงาน

จังหวัด
6 ระยอง

อาเภอ
เมืองระยอง

คานา
รพ.สต.

ตาบลเนินพระ

100 นางสาวเจนจิรา ดอนกระสินธุ์

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6 ระยอง

เมืองระยอง

รพศ.

ระยอง

101 นางสาวพัทธิดา พลสอนดา

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6 ระยอง

เมืองระยอง

รพศ.

ระยอง

102 นางสาวศิริวิมล สมิงทอง

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6 ระยอง

เมืองระยอง

รพศ.

ระยอง

103 นางสาวสิริอาภรณ์ สีดาเสถียร

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6 ระยอง

เมืองระยอง

รพศ.

ระยอง

104 นางสาวสุดารัตน์ คัดสาย

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6 ระยอง

เมืองระยอง

รพศ.

ระยอง

105 นายนาวิน วิเวก

พนักงานประจาห้องทดลอง

6 สมุทรปราการ

บางเสาธง

รพช.

บางเสาธง

106 นายนิพนธ์ ช้างโรจน์

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

6 สมุทรปราการ

บางเสาธง

รพช.

บางเสาธง

107 นายภานุวัฒน์ วุฒิยานันท์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

6 สมุทรปราการ

บางเสาธง

รพช.

บางเสาธง

108 นายจานงค์ ภู่ผล

พนักงานบริการ

6 สมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ

รพศ.

สมุทรปราการ

109 นายสามารถ ถาตุ้ย

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6 สมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ

รพศ.

สมุทรปราการ

110 นางสาวพัชรี แก้วกล่า

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

6 สระแก้ว

วังสมบูรณ์

รพช.

วังสมบูรณ์

111 นางสาวอัจฉรา คงเล็ก

นักวิชาการพัสดุ

6 สระแก้ว

วัฒนานคร

รพช.

วัฒนานคร

112 นางสาวอภิญญา หงษ์เวียงจันทร์

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

6 สระแก้ว

อรัญประเทศ

รพท.

อรัญประเทศ

113 นายพัฒนะ เพชรเวียง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

6 สระแก้ว

อรัญประเทศ

รพท.

อรัญประเทศ

114 นางกันยา มาลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

7 กาฬสินธุ์

เมืองกาฬสินธุ์

รพ.สต.

บ้านท่าไคร้ ตาบลบึงวิชัย

115 นายรักชัย ศรีป๎ญญา

พนักงานบริการ

7 กาฬสินธุ์

ห้วยเม็ก

รพช.

ห้วยเม็ก

116 นางสาววราภรณ์ โสกชาตรี

นักสังคมสงเคราะห์

7 กาฬสินธุ์

เมือง

รพท.

กาฬสินธุ์

117 นางสาวจรรยาภรณ์ เทวกฤชสิริไพศาลพนักงานซักฟอก

7 ขอนแก่น

บ้านไผ่

รพช.

บ้านไผ่

118 นางวลัยลักษณ์ วันสีแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ

7 ขอนแก่น

มัญจาคีรี

รพช.

มัญจาคีรี

119 นางสาวณัฐพร ลูกภูเขียว

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

7 ขอนแก่น

ชุมแพ

รพท.

ชุมแพ

120 นางสาวอรุณลักษณ์ ลาสร้อย

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

7 ขอนแก่น

ชุมแพ

รพท.

ชุมแพ

121 นายณัฐพล อูท่ อง

พนักงานบริการ

7 ขอนแก่น

ชุมแพ

รพท.

ชุมแพ

122 นายภูนนท์ ทวีแก้ว

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

7 ขอนแก่น

ชุมแพ

รพท.

ชุมแพ

123 นายสมบัติ แก้วรักษา

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

7 ขอนแก่น

ชุมแพ

รพท.

ชุมแพ

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
124 นางสาวนริศรา ทองนาค

ตาแหน่ง พกส.
พยาบาลวิชาชีพ

เขต

ชื่อหน่วยงาน

จังหวัด
7 ขอนแก่น

อาเภอ
เมืองขอนแก่น

คานา
รพศ.

ขอนแก่น

125 นางมลิวรรณ เกษนอก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

7 มหาสารคาม

บรบือ

รพช.

บรบือ

126 นางสาวปรียานุช บุตรดี

เจ้าพนักงานพัสดุ

7 มหาสารคาม

เมืองมหาสารคาม

รพท.

มหาสารคาม

127 นางดารณี เวียงสมุทร

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

128 นางปิยะพร พรมเกตุ

พนักงานรับโทรศัพท์

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

129 นางสาวกมลชนก ศรีบุบผา

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

130 นางสาวกรรณิการ์ วัฒนพจน์

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

131 นางสาวฐิฏิวรดา นาเมืองรักษ์(วาระพิพนั
ลา)กงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

132 นางสาวณิชชารีย์ จิรภาคย์ภานันท์ พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

133 นางสาวดาหวัน พานตะสี

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

134 นางสาวนาถนลิน ผาริโน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

135 นางสาวปาริชาต รังศรีคาร

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

136 นางสาวปิยนันท์ อนุศาสตรชน

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

137 นางสาวปิยะพร รินทะสมบัติ

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

138 นางสาวพรนภา ภักดีสมัย

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

139 นางสาวพรรณี ทานาเมือง

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

140 นางสาวพัชราภรณ์ ประกอบแสน

พนักงานซักฟอก

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

141 นางสาวพัณรพี ทวีพฒ
ั น์

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

142 นางสาวพัษนาพร ไวยศรี

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

143 นางสาวพิมพ์ลภัทร์ ใสยิ่ง

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

144 นางสาววัชรินทร์ วินทะไชย

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

145 นางสาววิภาวรรณ อาวรณ์

พนักงานซักฟอก

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

146 นางสาวศศิธร อิศรานุวัฒน์

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

147 นางสาวสุพรรณทิพย์ ภูธรวงศ์

พนักงานรับโทรศัพท์

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

148 นางสาวสุพฒ
ั ตรา อังกาบ

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
149 นางสาวสุรีพร แก้วกาหลง

ตาแหน่ง พกส.
พนักงานพิมพ์

เขต

ชื่อหน่วยงาน

จังหวัด
7 ร้อยเอ็ด

อาเภอ
เมืองร้อยเอ็ด

คานา
รพศ.

ร้อยเอ็ด

150 นางสาวอัจฉรา นิลยอง

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

151 นายจิตติพงษ์ แก้วประสาร

พนักงานประกอบอาหาร

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

152 นายเทอดศิลป์ ปิ่นละออ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

153 นายธีระศักดิ์ ศิริเวช

พนักงานประจาตึก

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

154 นายบวรลักษณ์ หนองขุ่นสาร

พนักงานห้องผ่าตัด

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

155 นายบัญชา วงค์สว่าง

พนักงานประกอบอาหาร

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

156 นายปราโมทธ์ โคตรศรีวงค์

พนักงานห้องผ่าตัด

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

157 นายภากร สุขสงคราม

พนักงานห้องผ่าตัด

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

158 นายมนัสชัย ภาชะนะ

พนักงานพิมพ์

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

159 นายวรานันท์ พาชอบ

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

160 นายสุรชัย อนุพนั ธ์

พนักงานธุรการ

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

161 นายสุรเชษฐ์ ศรีราช

พนักงานห้องผ่าตัด

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

162 นายอาทิตย์ เสริฐวิชา

พนักงานห้องผ่าตัด

7 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

รพศ.

ร้อยเอ็ด

163 นางสาวจริญญา สิงตา

พนักงานธุรการ

8 นครพนม

ท่าอุเทน

รพช.

ท่าอุเทน

164 นางเตือนใจ บุญมาวงษา

พนักงานประจาห้องทดลอง

8 นครพนม

โพนสวรรค์

รพช.

โพนสวรรค์

165 นางศรัณย์พร เหมวงษ์

นักโภชนาการ

8 นครพนม

เรณูนคร

รพช.

เรณูนคร

166 นางสาวพุทธพร อินทิชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

8 นครพนม

เรณูนคร

รพช.

เรณูนคร

167 นางสาวสุภาวดี นวลตา

เจ้าพนักงานธุรการ

8 นครพนม

เรณูนคร

รพช.

เรณูนคร

168 นายโสภณวิชญ์ ม่วงเรือง

พนักงานเก็บเงิน

8 นครพนม

เรณูนคร

รพช.

เรณูนคร

169 นายคมกริช แสงใส

ช่างเครื่องช่วยคนพิการ

8 นครพนม

เมืองนครพนม

รพท.

นครพนม

170 นายเอกลักษ์ ไชยศรี

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

8 นครพนม

เมืองนครพนม

รพท.

นครพนม

171 นายธวัชชัย สุนี

พนักงานวิทยาศาสตร์

8 นครพนม

ธาตุพนม

รพร.

ธาตุพนม

172 นายวีระยุทธ เฟอร์นันเดส

พนักงานบัตรรายงานโรค

8 นครพนม

ธาตุพนม

รพร.

ธาตุพนม

173 นางสาวกัญญาณัฐ คาภูษา

เจ้าพนักงานธุรการ

8 บึงกาฬ

เซกา

รพ.สต.

บ้านเหล่าคาม ตาบลน้าจัน้

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
174 นางสาวโชติกา ยืนสุข

ตาแหน่ง พกส.
ผู้ช่วยทันตแพทย์

เขต

จังหวัด
8 บึงกาฬ

อาเภอ

ชื่อหน่วยงาน

ศรีวิไล

คานา
รพ.สต.

ตาบลชุมภูพร

175 นายสมพงษ์ ศรีจนั ทร์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

8 บึงกาฬ

ศรีวิไล

รพ.สต.

ตาบลนาสะแบง

176 นางลัดดาวรรณ เกตวงษา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านการนวด)

8 สกลนคร

พังโคน

รพช.

พังโคน

177 นายชานาญ นรสาร

ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

8 สกลนคร

พังโคน

รพช.

พังโคน

178 นายทศพล จันทรคง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

8 สกลนคร

พังโคน

รพช.

พังโคน

179 นายสงกรานต์ ปิยะลังกา

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

8 สกลนคร

พังโคน

รพช.

พังโคน

180 นายกรีชัย มุตตโสภา

พนักงานบริการ

8 สกลนคร

ภูพาน

รพช.

พระอาจารย์แบน ธนากโร

181 นายกาพล สอนสิงห์ไชย

พนักงานบริการ

8 สกลนคร

วานรนิวาส

รพช.

วานรนิวาส

182 นายณรงค์ฤธิ์ สิงห์เสียว

พนักงานบริการ

8 สกลนคร

วานรนิวาส

รพช.

วานรนิวาส

183 นายธนทรัพย์ สุทธิจกั ร

พนักงานบริการ

8 สกลนคร

วานรนิวาส

รพช.

วานรนิวาส

184 นายประครอง อิธิราช

พนักงานบริการ

8 สกลนคร

วานรนิวาส

รพช.

วานรนิวาส

185 นายศุภวัฒน์ แนวคาดี

พนักงานบริการ

8 สกลนคร

วานรนิวาส

รพช.

วานรนิวาส

186 นางสาวภิชญาพร ไชยดี

แพทย์แผนไทย

8 สกลนคร

วาริชภูมิ

รพช.

วาริชภูมิ

187 นางทัศนีย์ อินตะสงค์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

8 สกลนคร

ส่องดาว

รพช.

ส่องดาว

188 นางสาวศรัณย์รักษ์ ศรีวงษา

พนักงานวิทยาศาสตร์

8 สกลนคร

ส่องดาว

รพช.

ส่องดาว

189 นายสุพงค์ ทองเหลือง

พนักงานเปล

8 สกลนคร

ส่องดาว

รพช.

ส่องดาว

190 นางสาวมณฑณัฐฐา สาขันโคตร

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

8 สกลนคร

สว่างแดนดิน

รพร.

สว่างแดนดิน

191 นางสาวสุพสั ตรา ดาน้อย

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

8 สกลนคร

สว่างแดนดิน

รพร.

สว่างแดนดิน

192 นายปฐมพร ปากดีสี

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

8 สกลนคร

สว่างแดนดิน

รพร.

สว่างแดนดิน

193 นายพิมหันต์ กันเสนา

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

8 สกลนคร

สว่างแดนดิน

รพร.

สว่างแดนดิน

194 นางวัสสากรณ์ ดวงแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ

8 สกลนคร

เมืองสกลนคร

รพศ.

สกลนคร

195 นายราชันย์ โคตรธรรม

พนักงานบริการ

8 สกลนคร

เมืองสกลนคร

รพศ.

สกลนคร

196 นางสาวลัดดาวัลย์ ทาพงษ์

พนักงานบริการ

8 หนองคาย

โพธิต์ าก

รพ.สต.

โพนทอง

197 นายวินัย กาบพวงพันธ์

พนักงานธุรการ

8 หนองคาย

ศรีเชียงใหม่

รพ.สต.

บ้านท่ากฐิน หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านหม้อ

198 นางนิตภา ศรีวังโพน

พนักงานธุรการ

8 หนองคาย

เฝ้าไร่

รพช.

เฝ้าไร่

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
199 นางศิรินภา วงศ์ชาลี

ตาแหน่ง พกส.
พนักงานซักฟอก

เขต

จังหวัด
8 หนองคาย

อาเภอ

ชื่อหน่วยงาน

เฝ้าไร่

คานา
รพช.

เฝ้าไร่

200 นางสาวจารุวรรณ คูหานา

พนักงานพัสดุ

8 หนองคาย

เฝ้าไร่

รพช.

เฝ้าไร่

201 นางสาวทองปาน พรมจารี

พนักงานประจาตึก

8 หนองคาย

เฝ้าไร่

รพช.

เฝ้าไร่

202 นางสาวนลินี หวังทา

พนักงานประจาตึก

8 หนองคาย

เฝ้าไร่

รพช.

เฝ้าไร่

203 นางสาวพัชรินทร์ หงษ์สีทอง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

8 หนองคาย

เฝ้าไร่

รพช.

เฝ้าไร่

204 นางสาวพิสมัย หอมสมบัติ

พนักงานซักฟอก

8 หนองคาย

เฝ้าไร่

รพช.

เฝ้าไร่

205 นางสาวอธิชา อรุณพงษ์

พนักงานซักฟอก

8 หนองคาย

เฝ้าไร่

รพช.

เฝ้าไร่

206 นายฐิติพงษ์ ศรีกมล

พนักงานประจาห้องยา

8 หนองคาย

เฝ้าไร่

รพช.

เฝ้าไร่

207 นายนิรุจน์ กุดสารี

เจ้าพนักงานพัสดุ

8 หนองคาย

เฝ้าไร่

รพช.

เฝ้าไร่

208 นายป๎ญญา วงศ์ชาลี

พนักงานเปล

8 หนองคาย

เฝ้าไร่

รพช.

เฝ้าไร่

209 นายพรสุวรรณ์ ถาวาปี

พนักงานประจาห้องยา

8 หนองคาย

เฝ้าไร่

รพช.

เฝ้าไร่

210 นายพลวัฒน์ ชาลีกลุ

พนักงานประจาห้องทดลอง

8 หนองคาย

เฝ้าไร่

รพช.

เฝ้าไร่

211 นายวรรลพ ลัพตา

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

8 หนองคาย

เฝ้าไร่

รพช.

เฝ้าไร่

212 นางสาวจุฑามาศ ทองทาบ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

8 หนองคาย

สังคม

รพช.

สังคม

213 นางสาวพัชรี อุน่ เที่ยว

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

8 หนองคาย

สังคม

รพช.

สังคม

214 นางสาวลักษณ์พร เทือกทาคา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

8 หนองคาย

สังคม

รพช.

สังคม

215 นายทวีศักดิ์ บุญมี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

8 หนองคาย

สังคม

รพช.

สังคม

216 นายประเด็น มาตรกลาง

พนักงานเปล

8 หนองคาย

สังคม

รพช.

สังคม

217 นางกองศิลป์ ศรีโคตร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

8 หนองบัวลาภู

เมืองหนองบัวลาภู

รพ.สต.

บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 ตาบลโนนขมิ้น

218 นายจิรายุทธ ชัยทุมมา

พนักงานบริการ

8 หนองบัวลาภู

เมืองหนองบัวลาภู

รพท.

หนองบัวลาภู

219 นายธวัชชัย ชัยทุมมา

พนักงานบริการ

8 หนองบัวลาภู

เมืองหนองบัวลาภู

รพท.

หนองบัวลาภู

220 นางสาวสุชาดา หงษ์สาอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการ

8 อุดรธานี

ศรีธาตุ

รพ.สต.

บ้านท่าไฮ หมู่ที่ 11 ตาบลจาปี

221 นางสาวจีระภรณ์

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

8 อุดรธานี

เพ็ญ

รพช.

เพ็ญ

222 นางสาวภาวดี ผาจวง

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

8 อุดรธานี

เพ็ญ

รพช.

เพ็ญ

223 นางณัฐกานต์ เนตรภักดี

พนักงานประจาห้องยา

8 อุดรธานี

ห้วยเกิง้

รพช.

ห้วยเกิง้

คาทะเนตร

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
224 นางสาวนุชนภา เนียมจันทร์

ตาแหน่ง พกส.
เจ้าพนักงานธุรการ

เขต

จังหวัด
8 อุดรธานี

อาเภอ

ชื่อหน่วยงาน

กุมภวาปี

คานา
รพท.

กุมภวาปี

225 นางสาวอมรรัตน์ เพชรโก

เจ้าพนักงานธุรการ

8 อุดรธานี

กุมภวาปี

รพท.

กุมภวาปี

226 นางพรพันธ์ มาทน

ผู้ช่วยพยาบาล

9 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

รพท.

ชัยภูมิ

227 นางพิกลุ ชาวประทุม

ผู้ช่วยพยาบาล

9 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

รพท.

ชัยภูมิ

228 นางเพ็ญศรี ฐานวิศัย

ผู้ช่วยพยาบาล

9 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

รพท.

ชัยภูมิ

229 นางไพรวรรณ์ ชาวประทุม

ผู้ช่วยพยาบาล

9 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

รพท.

ชัยภูมิ

230 นางสาวนวลศิริ ฐานวิเศษ

ผู้ช่วยพยาบาล

9 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

รพท.

ชัยภูมิ

231 นางสาวพัชรินธร วงษ์นรา

ผู้ช่วยพยาบาล

9 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

รพท.

ชัยภูมิ

232 นางสาวสิริรัตน์ เจริญธรรม

ผู้ช่วยพยาบาล

9 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

รพท.

ชัยภูมิ

233 นางสาวสุภาพร คาพิทักษ์

ผู้ช่วยพยาบาล

9 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

รพท.

ชัยภูมิ

234 นางสุภาพร วงศ์ษา

ผู้ช่วยพยาบาล

9 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

รพท.

ชัยภูมิ

235 นายจตุรงค์ จรูญพันธ์

ผู้ช่วยพยาบาล

9 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

รพท.

ชัยภูมิ

236 นายชัยยศ ศรีบุญยืน

ผู้ช่วยพยาบาล

9 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

รพท.

ชัยภูมิ

237 นายชัยวัฒน์ พงษ์จนั ทร์

ผู้ช่วยพยาบาล

9 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

รพท.

ชัยภูมิ

238 นายวรัญํู บุญราก

ผู้ช่วยพยาบาล

9 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

รพท.

ชัยภูมิ

239 นายวรัญํู บุญราก

ผู้ช่วยพยาบาล

9 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

รพท.

ชัยภูมิ

240 นายหนึ่ง ประทุมถิ่น

ผู้ช่วยพยาบาล

9 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

รพท.

ชัยภูมิ

241 นางสาวนิรุบล อดทน

พนักงานบริการ

9 นครราชสีมา

ประทาย

รพ.สต.

หนองคู ตาบลเมืองโคน

242 นายพงศกร สานหมวง

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

9 นครราชสีมา

เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมราพช.

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง

243 นาสาวเมษา กลบกระโทก

พนักงานบริการ

9 นครราชสีมา

พิมาย

รพช.

พิมาย

244 นายอุดม

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

9 นครราชสีมา

สีดา

รพช.

สีดา

245 นางสาวนภาพร ปะตังทะสา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านการนวด)

9 นครราชสีมา

ห้วยแถลง

รพช.

ห้วยแถลง

246 นางสาวณัฐธิดา อ่องคา

ผู้ช่วยนักกายภาพบาบัด

9 นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

รพศ.

มหาราชนครราชสีมา

247 นางสาวภัทราพันธ์ พันอินากูล

พนักงานซักฟอก

9 นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

รพศ.

มหาราชนครราชสีมา

248 นางสาววลิญา ไทนาทม

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

9 นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

รพศ.

มหาราชนครราชสีมา

คิดรอบ

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
249 นางสาวบัวหลวง โต๊ะนาค

ตาแหน่ง พกส.
เจ้าพนักงานธุรการ

เขต

จังหวัด
9 สุรินทร์

อาเภอ

ชื่อหน่วยงาน

บัวเชด

คานา
รพ.สต.

ตาบลตาวัง

9 สุรินทร์

บัวเชด

สสอ.

บัวเชด

250 นางสาวอาติญา กระจ่างจิต

เจ้าพนักงานธุรการ

251 นางสาวพิมพิไล ห้วยทราย

แพทย์แผนไทย

10 มุกดาหาร

ดงหลวง

รพ.สต.

บ้านแก่งนาง ตาบลกกตูม

252 นายศรัณยธร(ราชัน) กันดี

เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย

10 มุกดาหาร

ดอนตาล

รพ.สต.

บ้านโพธิไ์ ทร ตาบลโพธิไ์ ทร

253 นางสาวนิโลบล เลิศชาญ

แพทย์แผนไทย

10 มุกดาหาร

นิคมคาสร้อย

รพ.สต.

บ้านเหล่าหลวง ตาบลหนองแวง

254 นายพงษ์พริ ิยะ ดลประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการ

10 มุกดาหาร

เมืองมุกดาหาร

รพ.สต.

บ้านโคกป่งเปือย หมู่ที่ 7 ตาบลนาโสก

255 นางสาวจินดารัตน์ แสงบุญ

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

10 มุกดาหาร

ดอนตาล

รพช.

ดอนตาล

256 นางสาวสุดารัตน์ คาประเทือง

พยาบาลวิชาชีพ

10 มุกดาหาร

ดอนตาล

รพช.

ดอนตาล

257 นางสาวสุดาทิพย์ เบญมาตย์

แพทย์แผนไทย

10 มุกดาหาร

เมืองมุกดาหาร

สอ.

258 นางสาวหยัด ทองป๎ญญา

พนักงายช่วยการพยาบาล

10 ศรีสะเกษ

บึงบูรพ์

รพ.สต.

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านนาโสก ต.นาโสก จ.
มุบ้กานม่
ดาหาร
วง ตาบลเป๊าะ

259 นางวงค์เดือน งามศิริ

พนักงายช่วยการพยาบาล

10 ศรีสะเกษ

บึงบูรพ์

รพ.สต.

บ้านหนองคูใหญ่ ตาบลเป๊าะ

260 นางเกษร สุทธภักดี

พนักงายช่วยการพยาบาล

10 ศรีสะเกษ

อุทุมพรพิสัย

รพ.สต.

บ้านขะยูง ตาบลขะยูง

261 นางสาวสุภารัตน์ ศรีลาชัย

พนักงานธุรการ

10 ศรีสะเกษ

ขุขันธ์

รพช.

ขุขันธ์

262 นายทรงเกียรติ บุตรดาห์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

10 ศรีสะเกษ

ขุขันธ์

รพช.

ขุขันธ์

263 นายเอกกร ชาวเชียงตุง

นักจัดการงานทั่วไป

10 ศรีสะเกษ

ขุนหาญ

รพช.

ขุนหาญ

264 นางสาวนภาพร โพธิห์ มวก

พนักงานธุรการ

10 ศรีสะเกษ

เมืองศรีสะเกษ

รพท.

ศรีสะเกษ

265 นางสาวภัทราพร ลาภรัตน์

แพทย์แผนไทย

10 อานาจเจริญ

เสนางคนิคม

รพช.

เสนางคนิคม

266 นางประดิษฐ สงคราม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

10 อุบลราชธานี

เขื่องใน

รพ.สต.

บ้านกุดตากล้า ตาบลสร้างถ่อ

267 นางสุนิตษา ปะมังคะตา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

10 อุบลราชธานี

โขงเจียม

รพ.สต.

บ้านนาบัว ตาบลห้วยยาง

268 นายเพิ่มพูน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

10 อุบลราชธานี

โขงเจียม

รพ.สต.

บ้านหนองผือน้อย ตาบลนาโพธิก์ ลาง

269 นางสาวทัศนีย์ คุณิรัตน์

พนักงานพิมพ์

10 อุบลราชธานี

ตระการพืชผล

รพ.สต.

บ้านตระการ ตาบลตระการ

270 นายปิยะพงษ์ ประวารี

พนักงานพิมพ์

10 อุบลราชธานี

บุณฑริก

รพ.สต.

บ้านขอนแป้น ตาบลคอแลน

271 นางสาวรุ่งกาญน์ ปวงสุข

ผู้ช่วยทันตแพทย์

10 อุบลราชธานี

บุณฑริก

รพ.สต.

บ้านหนองแสง ตาบลโพนงาม

272 นางสาวนุชจรี แก้วศรี

เจ้าพนักงานธุรการ

10 อุบลราชธานี

กุดข้าวปุ้น

รพช.

กุดข้าวปุ้น

273 นางสาวเพ็ญจันทร์ คาภู

เจ้าพนักงานธุรการ

10 อุบลราชธานี

กุดข้าวปุ้น

รพช.

กุดข้าวปุ้น

มลิมาศ

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
274 นางภัคพันธ์ ตามสีวัน

ตาแหน่ง พกส.
พนักงานวิทยาศาสตร์

เขต
จังหวัด
10 อุบลราชธานี

อาเภอ

ชื่อหน่วยงาน

เขื่องใน

คานา
รพช.

เขื่องใน

275 นางสาวธัญชนก สกุลจาป

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

10 อุบลราชธานี

เขื่องใน

รพช.

เขื่องใน

276 นางสาวธีรรัตน์ รุ่งเรือง

พนักงานเภสัชกรรม

10 อุบลราชธานี

เขื่องใน

รพช.

เขื่องใน

277 นางสาวมนทิรา สิมมา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

10 อุบลราชธานี

เขื่องใน

รพช.

เขื่องใน

278 นางสาวสุนทรีย์ มนัส

ผู้ช่วยทันตแพทย์

10 อุบลราชธานี

เขื่องใน

รพช.

เขื่องใน

279 นางสุภวรรณ โกศลานนท์

พนักงานเภสัชกรรม

10 อุบลราชธานี

เขื่องใน

รพช.

เขื่องใน

280 นายธงชัย การินทร์

พนักงานเภสัชกรรม

10 อุบลราชธานี

เขื่องใน

รพช.

เขื่องใน

281 นายกฤตนัน หิรัญพันธ์

พนักงานบัตรรายงานโรค

10 อุบลราชธานี

ดอนมดแดง

รพช.

ดอนมดแดง

282 นายนิติพงษ์ เที่ยงธรรม

พนักงานผลิตน้าประปา

10 อุบลราชธานี

ดอนมดแดง

รพช.

ดอนมดแดง

283 นายศักนรินทร์ ผลาวงศ์

พนักงานบริการ

10 อุบลราชธานี

ดอนมดแดง

รพช.

ดอนมดแดง

284 นายณัฐวุฒิ กาสา

พนักงานประจาห้องยา

10 อุบลราชธานี

ตระการพืชผล

รพช.

ตระการพืชผล

285 นายทิณกรณ์ ทิณเสวก

พนักงานบริการ

10 อุบลราชธานี

ตระการพืชผล

รพช.

ตระการพืชผล

286 นายเทพบัณฑิต สีสม

ผู้ช่วยทันตแพทย์

10 อุบลราชธานี

ตระการพืชผล

รพช.

ตระการพืชผล

287 นายประจักษ์ ยุทธภิญโญ

พนักงานประจาห้องยา

10 อุบลราชธานี

ตระการพืชผล

รพช.

ตระการพืชผล

288 นายยุทธนา ทาทอง

พนักงานบริการ

10 อุบลราชธานี

ตระการพืชผล

รพช.

ตระการพืชผล

289 นายวุฒินันท์ อังฉกรรณ์

พนักงานบริการ

10 อุบลราชธานี

ตระการพืชผล

รพช.

ตระการพืชผล

290 นายปฐมพงศ์ วารสิน

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

10 อุบลราชธานี

ตาลสุม

รพช.

ตาลสุม

291 นายวิชชา แสงวงษ์

พนักงานวิทยาศาสตร์

10 อุบลราชธานี

ตาลสุม

รพช.

ตาลสุม

292 นางวิภา สืบผง

พนักงานบริการ

10 อุบลราชธานี

ทุ่งศรีอดุ ม

รพช.

ทุ่งศรีอดุ ม

293 นางสาวขจรพรรณ พิลาแดง

พนักงานบริการ

10 อุบลราชธานี

ม่วงสามสิบ

รพช.

ม่วงสามสิบ

294 นางสาวลัดดา เข็มขาว

พนักงานบริการ

10 อุบลราชธานี

ม่วงสามสิบ

รพช.

ม่วงสามสิบ

295 นางสาววิยดา ปลุกใจ

พนักงานบริการ

10 อุบลราชธานี

ม่วงสามสิบ

รพช.

ม่วงสามสิบ

296 นายทวีวัฒน์ กาฬเนตร

ผู้ช่วยนักกายภาพบาบัด

10 อุบลราชธานี

ม่วงสามสิบ

รพช.

ม่วงสามสิบ

297 นางยุวราช ชมภูศรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

10 อุบลราชธานี

ศรีเมืองใหม่

รพช.

ศรีเมืองใหม่

298 นางสาวนงลักษณ์ ปิ่นธุรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

10 อุบลราชธานี

ศรีเมืองใหม่

รพช.

ศรีเมืองใหม่

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
299 นายณัฐพงษ์ บุญล้อม

ตาแหน่ง พกส.
นายช่างเทคนิค

เขต
จังหวัด
10 อุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน

อาเภอ
ศรีเมืองใหม่

คานา
รพช.

ศรีเมืองใหม่

300 นายวินัน คาดี

ผู้ช่วยทันตแพทย์

10 อุบลราชธานี

ศรีเมืองใหม่

รพช.

ศรีเมืองใหม่

301 นายสิทธิพนั ธ์ พาสุข

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

10 อุบลราชธานี

สิรินธร

รพช.

สิรินธร

302 นายไสว ค้าจุล

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

10 อุบลราชธานี

สิรินธร

รพช.

สิรินธร

303 นางสาวดอกรัก โกมลศรี

พนักงานซักฟอก

10 อุบลราชธานี

เหล่าเสือโก้ก

รพช.

เหล่าเสือโก้ก

304 นางสาวสุธาทิพย์ ดีดวงพันธ์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

10 อุบลราชธานี

เหล่าเสือโก้ก

รพช.

เหล่าเสือโก้ก

305 นางสาวสุภาวดี ทองโสม

เจ้าพนักงานธุรการ

10 อุบลราชธานี

วารินชาราบ

รพท.

วารินชาราบ

306 นางพัชรพร อาจหาญ(เพ่งพิศ)

พนักงานธุรการ

10 อุบลราชธานี

เดชอุดม

รพร.

เดชอุดม

307 นายจักรกฤษณ์ วิริยะภาพ

พนักงานบัตรรายงานโรค

10 อุบลราชธานี

เดชอุดม

รพร.

เดชอุดม

308 นายพิทยา แสงชาติ

เจ้าพนักงานพัสดุ

10 อุบลราชธานี

เมืองอุบลราชธานี

รพศ.

สรรพสิทธิประสงค์

309 นายณัฐวัช โอสถศรี

ผู้ช่วยทันตแพทย์

10 อุบลราชธานี

ดอนมดแดง

สสอ.

ดอนมดแดง

310 นางสาวพรสุดา สนทะวิน

พนักงายช่วยการพยาบาล

10 อุบลราชธานี

นาจะหลวย

สสอ.

นาจะหลวย

311 นางปิยะนุช สายจันทร์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

10 อุบลราชธานี

ม่วงสามสิบ

สสอ.

ม่วงสามสิบ

312 นางสาวจริยาภรณ์ ลาดสมดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

10 อุบลราชธานี

ศรีเมืองใหม่

สสอ.

ศรีเมืองใหม่

313 นางสาวอดิศร ราชกิจจา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านการนวด)

11 กระบี่

เขาพนม

รพ.สต.

บ้านมะม่วงเอน ตาบลสินปุน

314 นางสาวดาลิกา ช่วยรอด

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

11 กระบี่

เกาะลันตา

รพช.

เกาะลันตา

315 นางสาวเพชรไพลิน รักษารัตน์

เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย

11 กระบี่

ปลายพระยา

สสอ.

ปลายพระยา

316 นางสาวษุนิรัน ทิพย์อดุ มเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

11 กระบี่

เมืองกระบี่

สสอ.

เมืองกระบี่

317 นางสาวสโรชา ประคีตวาทิน

เจ้าพนักงานพัสดุ

11 กระบี่

เหนือคลอง

สสอ.

เหนือคลอง

318 นางอาภรณ์ ฤทธิมาศ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

11 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

รพ.สต.

บ้านคงคาเลียบ ม.5 ตาบลกุแหระ

319 นางสาวลัดดาวัลย์ สรรเพชร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

11 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

รพ.สต.

บ้านหนองคล้า ตาบลปริก

320 นางมนทิรา จุย้ นุ่ม

พนักงานเก็บเอกสาร

11 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่

รพช.

เชียรใหญ่

321 นางสาวพณิดา ดาเกลี้ยง

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

11 นครศรีธรรมราช ถ้าพรรณรา

รพช.

ถ้าพรรณรา

322 นางดวงมณี เรืองฉัน

พนักงานบริการ

11 นครศรีธรรมราช บางขัน

รพช.

บางขัน

323 นางสาวสุมลตรา สงเกิดทอง

พนักงานบริการ

11 นครศรีธรรมราช บางขัน

รพช.

บางขัน

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
324 นางสาวเบญจวรรณ เขตนิคม

ตาแหน่ง พกส.
พนักงานประจาห้องยา

เขต
จังหวัด
อาเภอ
11 นครศรีธรรมราช พระพรหม

ชื่อหน่วยงาน

คานา
รพช.

พระพรหม

325 นายสุรศักดิ์ รัตนจานอง

ช่างฝีมือทั่วไป

11 นครศรีธรรมราช สิชล

รพท.

สิชล

326 นางสาวธัญญาเรศ คงปรก

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

11 สุราษฎร์ธานี

กาญจนดิษฐ์

รพช.

กาญจนดิษฐ์

327 นางสาวปวีณา ศรีอภัย

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

11 สุราษฎร์ธานี

ดอนสัก

รพช.

ดอนสัก

328 นางสาวสุนิษา จงจิตต์

พนักงายช่วยการพยาบาล

11 สุราษฎร์ธานี

พระแสง

รพช.

พระแสง

329 นางสาวสุวิมล ยิ่งรัตน์

พนักงานประจาห้องทดลอง

12 พัทลุง

เมืองพัทลุง

รพท.

พัทลุง

330 นางสาวอรอุมา แก้วตุ้น

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

12 พัทลุง

เมืองพัทลุง

รพท.

พัทลุง

331 นายวรรณพงศ์ ศรีอดุ มพงษ์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

12 พัทลุง

เมืองพัทลุง

รพท.

พัทลุง

332 นายอนิวรรตน์ บุญแก้ว

พนักงานพิมพ์

12 พัทลุง

เมืองพัทลุง

รพท.

พัทลุง

333 นางสาวซาวีลา กาแบ

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

12 สงขลา

เทพา

รพช.

เทพา

334 นางปรียานุช ราษฎร์บารุง

เจ้าพนักงานธุรการ

12 สงขลา

นาหม่อม

รพช.

นาหม่อม

335 นางสาวรัญชิดา สิทธิวุฒินนท์

เจ้าพนักงานธุรการ

12 สงขลา

ปาดังเบซาร์

รพช.

ปาดังเบซาร์

