
ชือ สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน อีเมล์

1 นางพัชสิณีวรรณ ธิติว ิภู จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน ฝ่ายทันตสาธารณสุข phatsineewan@gmail.com

2 นางยุวดี ตันโยสิ จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน ฝ่ายทันตสาธารณสุข yudentalnursedansai@gmail.com

3 นายเฉลิมเกียรติ เนตรผง จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน ฝ่ายทันตสาธารณสุข lermnursedansai@gmail.com

4 นายศานิต นิคง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ฝ่ายทันตสาธารณสุข yaris_Za@hotmail.com

5 น.ส.อิษญาฎา คําแก ้ ว จพ.ธุรการปฏิบัติงาน งานพัสดุ isayada2558@gmail.com

6 น.ส.พนัดดา จันดาหาร จพ.เภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน jundaharn2533@gmail.com

7 นางเบญจวรรณ ผิวเหลือง จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน missyou_yaibua@hotmail.com

8 นางมลฤทัย เจริญชัยบัว จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน Missyou_yaibua@hotmail.com

9 นางถาวร สาธุรัมย์ จพ.รังสีการแพทย์ชํานาญงาน งานรังสี tha98993@gmail.com

10 น.ส.มลลิกา รัตนเมือง นักเทคนิคการแพทย์ งานเทคนิคการแพทย์ molicamia@gmail.com

11 น.ส.พวรรณ์ตรี แสงนวล จพ.เวชสถิติ งานเวชระเบียน tuk_phawantree@gmail.com

12 ว่าท ีรต.อภิชาติ ดีด่านค ้ อ จพ.เวชสถิติชํานาญงาน ฝ่ายแผนงานและประเมินผล Petercop2544@gmail.com

13 นายเกียรติพงษ์ ฤทธิศักดิ จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน งานเวชระเบียน Wasaby2012@gmail.com13 นายเกียรติพงษ์ ฤทธิศักดิ จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน งานเวชระเบียน Wasaby2012@gmail.com

14 นายสมัคร ศรีบุตตา จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน งานการเงินและบัญชี dansaimoney@gmail.com

15 นายนัฐพงษ์ วังคีรี จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน emsloei1669@hotmail.com

16 นายพีรยุทธ เกษขุนทศ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

17 นายเอกวัฒน์ อุ่นแก ้ ว จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน -

18 นางรัชนี เชอร์บาค๊อฟ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน งานแพทย์แผนไทย 2nid4nid@gmail.com

19 น.ส.จรีย์พร พิมใจ จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน Ichigo.amp@gmail.com
20 น.ส.เพ็ญประภา อุ่นแก ้ ว จพ.โสตทัศนศึกษา งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์frame.penprapa@gmail.com

21 นายกฤษฎา ทองยา เจ ้ าพนักงานคอมพิวเตอร์ งานศูนย์คอมพิวเตอร์ whalerider.hosting@gmail.com

22 นายกฤษดาพันธ์ จันทนะ ทันตแพทย์ชํานาญการ ฝ่ายทันตสาธารณสุข kritsadaphan@gmail.com



23 น.ส.ณัฐพร พวงพันธ์บุตร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ฝ่ายทันตสาธารณสุข bowdent4904098@gmail.com

24 น.ส.ทัชชา ทรรปณ์จินดา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ฝ่ายทันตสาธารณสุข wanabeearn@gmail.com

25 น.ส.วรวรรณ วรสินธพ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ฝ่ายทันตสาธารณสุข oaoaworawan@gmail.com

26 นายธนพล รีพลมหา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ฝ่ายทันตสาธารณสุข Tanapontux@gmail.com

27 น.ส.ภัทรา ศรีบุร ินทร์ นวก.การเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี pattratom@gmail.com

28 นายภาณุ ภักดีสาร นวก.คอมพิวเตอร์ งานศูนย์คอมพิวเตอร์ arm.panu@gmail.com

29 นายสมคิด พรหมรักษา นวก.คอมพิวเตอร์ งานศูนย์คอมพิวเตอร์ somkid.prom@gmail.com

30 นางสร ้ อยสุดา เสืออุดม นวก.พัสดุ งานธุรการ vaweso002@gmail.com

31 นางสุธาสินี สายบุญตั ง นวก.สาธารุณสุขชํานาญการ ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนsuthasinee.nahm@gmail.com

32 น.ส.จิราพรรณ สุวรรณท ้ าว นวก.สาธารณสุข งานศูนย์ประกันสุขภาพ kook2520@windowslive.com

33 น.ส.บุษบา คํานัน นวก.สาธารณสุข งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์budsaba.kamnan@gmail.com

34 ว่าท ีรต.เดชา สายบุญตั ง นวก.สาธารณสุขชํานาญการ ฝ่ายบริหารงานทัวไป decha015@gmail.com

35 นายไกรลาศ พิมพ์รัตน์ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนpcudansai2012@gmail.com

36 น.ส.นิศากร เกิดแสง นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ ฝ่ายเวชกรรมฟืนฟู iamning9@gmail.com36 น.ส.นิศากร เกิดแสง นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ ฝ่ายเวชกรรมฟืนฟู iamning9@gmail.com

37 นางภิญญา ภัทรตรัยรัตน นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ ฝ่ายเวชกรรมฟืนฟู dansai.pt3@gmail.com

38 นางอรอุมา อุมารังษี นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ ฝ่ายเวชกรรมฟืนฟู dansaipt@gmail.com

39 น.ส.วิภาวี แก ้ วกํา นักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ ฝ่ายเวชกรรมฟืนฟู ribbinbowvy@gmail.com

40 นายอภิชัย อุประ นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ ฝ่ายบริหารงานทัวไป dansaimanager@gmail.com

41 น.ส.ศิวาพร พรมมาวัน นักจิตวิทยา งานให ้ คําปรึกษา Siwaporn.zomcheng@gmail.com

42 น.ส.วรรณนิศา ศรีว ิชา นักเทคนิคการแพทย์ งานเทคนิคการแพทย์ nakayoshi_103@hotmail.com

43 น.ส.ศุกล หนูมณี นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ งานเทคนิคการแพทย์ nongnunang@gmail.com

44 นางมยุรี วังคีรี พนักงานประจําห ้ องทดลอง งานเทคนิคการแพทย์ mayureewangkeeree@gmail.com

45 นางรัชนก พรหมรักษา พนักงานประจําห ้ องทดลอง งานเทคนิคการแพทย์ -



46 นางสุรินทร สอนศรียา จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงานงานเทคนิคการแพทย์ surintorn.sorn@gmail.com

47 นายธนา ธิติว ิภู นายช่างเทคนิคชํานาญงาน งานซ่อมบํารุง thana-01@hotmail.com

48 น.ส.สุขุมาล หุนทนทาน นายแพทย์ชํานาญการ งานเวชปฏิบัติทัวไป suhuntontan@gmail.com

49 นายเจษฎา พิมพ์รัตน์ นายแพทย์ชํานาญการ งานเวชปฏิบัติทัวไป Jed_tor@yahoo.com

50 นายอัคเรศ วงศ์มณี นายแพทย์ชํานาญการ งานเวชปฏิบัติทัวไป popmedcmu@hotmail.com

51 นางทิพพาวดี สืบนุการณ์ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ งานเวชปฏิบัติทัวไป tippawadee.s@gmail.com

52 นายสันทัด บุญเรือง นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ งานเวชปฏิบัติทัวไป doctouch30@gmail.com

53 นายภักดี สืบนุการณ์ นายแพทย์เชียวชาญ งานเวชปฏิบัติทัวไป pakdeesuebnugarn@gmail.com

54 น.ส.ภัทราภรณ์ พุ่มเรือง นายแพทย์ปฏิบัติการ งานเวชปฏิบัติทัวไป Pattrapon.dao@gmail.com

55 นายธีรพล มโนศักดิเสรี นายแพทย์ปฏิบัติการ งานเวชปฏิบัติทัวไป teerapol_por@hotmail.com

56 นางเพ็ญศรี ทองสวัสดิ ผู ้ ช่วย จนท.อนามัย ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน-

57 นายประดิษฐ์ อรรคสูรย์ ผู ้ ช่วยช่างทัวไป งานซ่อมบํารุง -

58 นายอรรคเส แถวบุญตา ผู ้ ช่วยช่างทัวไป งานซ่อมบํารุง -

59 น.ส.นิภารัตน์ เชือบุญมี ผู ้ ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายทันตสาธารณสุข dansai.fun@gmail.com59 น.ส.นิภารัตน์ เชือบุญมี ผู ้ ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายทันตสาธารณสุข dansai.fun@gmail.com

60 น.ส.ปรียภาณี สารมะโน ผู ้ ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายทันตสาธารณสุข Vandee.jj12@gmail.com

61 นางสมดุลย์ เชือบุญมี ผู ้ ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายทันตสาธารณสุข Somdul2555@gmail.com

62 นายสุริยา เชือบุญมี ผู ้ ช่วยนักกายภาพบําบัด ฝ่ายเวชกรรมฟืนฟู Solacell07@hotmail.com

63 นายอัษฎางค์ อัครสูรย์ พนักงานกายภาพบําบัด ฝ่ายเวชกรรมฟืนฟู -

64 นางพรทิพย์ จันทศร พนักงานการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี pornthip.dc@gmail.com

65 นางศิรินันท์ เชือบุญมี พนักงานการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี yuisirinun@gmail.com

66 นายศิวรักษ์ ประดิษฐ์ศิลา พนักงานการแพทย์และรังสีการแพทย์งานรังสี Siwarak_2532@hotmail.com

67 นางปัดทุมมา ษรจันทร์ พนักงานเกษตรพืนฐาน งานภูมิทัศน์ -

68 นายสมพล สว่างไธสง พนักงานเกษตรพืนฐาน งานภูมิทัศน์ -



69 นายสายฝน ธรรมวงษ์ พนักงานเกษตรพืนฐาน งานภูมิทัศน์ -

70 นายสุทัศน์ ษรจันทร์ พนักงานเกษตรพืนฐาน งานภูมิทัศน์ -

71 นายสุรัตน์ คารมสม พนักงานขับรถ งานยานพาหนะ surat.cat.ds@gmail.com

72 นายอํานาจ ศรีใจยา พนักงานขับรถ งานยานพาหนะ amnat4210@gmail.com

73 นายอัศวิน เชือบุญมี พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานเคลือนย ้ าย -

74 นางจินตนา พรหมรักษา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานจ่ายกลาง -

75 นางปภิญญา นามปัญญา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานจ่ายกลาง -

76 นางผาสุข ไปดี พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานจ่ายกลาง -

77 นายเดชอุดม ทองคํา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานจ่ายกลาง -

78 นายภาณุพงศ์ ทองเรือง พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานจ่ายกลาง jubujubu_32@hotmail.com

79 นายสมบูรณ์ เชือบุญมี พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานจ่ายกลาง -

80 นายเสกสรรค์ ษรจันทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานจ่ายกลาง -

81 นางเกศสิรินทร์ เปลรินทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานผู ้ ป่วยนอก -

82 นางปัตตา การุณ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานผู ้ ป่วยนอก -82 นางปัตตา การุณ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานผู ้ ป่วยนอก -

83 นางพรรณทิพา โกษาจันทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานผู ้ ป่วยนอก -

84 นายวีระชัย พรหมรักษา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานผู ้ ป่วยนอก -

85 นายอัศวิน ตันตุลา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานแพทย์แผนไทย Aussawin.Hm@gmail.com

86 น.ส.วิพารัตน์ นนทะโคตร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานเวชระเบียน Nattyrak285@gmail.com

87 นายทองดี อุ่นแก ้ ว พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานเวชระเบียน tumnfl2522@gmail.com

88 นายนิกร แสนประสิทธิ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานเวชระเบียน NONGNoei2552@gmail.com

89 น.ส.เรืองมณี อรรคสูรย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานห ้ องคลอด -

90 น.ส.ศศิธร จันทบุตร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานห ้ องคลอด Helarylady@hotmail.com

91 นางเนาวรัตน์ พรหมรักษา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานห ้ องคลอด -



92 นางสุกลณี เสนานุช พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานห ้ องคลอด Pinky254915@gmail.com

93 น.ส.ทัศวรรณ อินปลัด พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานห ้ องผ่าตัด tatsawan_in28@hotmail.com

94 น.ส.สุขสวัสดิ เครือหงษ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานห ้ องผ่าตัด paew_psk@hotmail.com

95 น.ส.มณทิยา วงษ์อุปรี พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 Molthiya@gmail.com

96 น.ส.ศิริรัตน์ เจริญสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 Jampee891701@Gmail.com

97 น.ส.สุจิตรา เหล่าสุวรรณ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 nunnnnnnn1@hotmail.com

98 นางรักษ์ตรา สุวรรณชาติ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 ruktra_na@hotmail.com

99 นางวิภาณี บุญเมือง พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 -

100 นางสวรรณยา ไชยวงษ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 sawanya.chai@gmail.com

101 น.ส.จิตสุภา ทาคํา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานหอผู ้ ป่วยใน 2 JitsuPa-Praw@hotmail.co.th

102 น.ส.อัญชลี โสประดิษฐ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานหอผู ้ ป่วยใน 2

103 นางวาสนา ปทักขินัง พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานหอผู ้ ป่วยใน 2 Namkong556@gmail.com

104 น.ส.ชนิดา พรหมรักษา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานหอผู ้ ป่วยใน 3 amp_ds@hotmail.com

105 น.ส.ชีวนันท์ นนทะโคตร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานหอผู ้ ป่วยใน 3 -105 น.ส.ชีวนันท์ นนทะโคตร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานหอผู ้ ป่วยใน 3 -

106 น.ส.ณพัชญ์พิชญ์ วังธรรม พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานหอผู ้ ป่วยใน 3 napatchapit1979.janysa@gmail.com

107 นางผุสดี แสนประสิทธิ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานหอผู ้ ป่วยใน 3 Nongblue_pp@hotmail.com

108 น.ส.กนกพิชญ์ ษรจันทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน -

109 น.ส.ยุวธิดา จันทะคุณ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน Yuvathda@gmail.com

110 น.ส.รัชฎา ด ้ วงหลิว พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน pair_jaa@hotmail.co.th

111 นางกฤษญา นันตวงศ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

112 นางสุภี อรรคสูรย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

113 น.ส.ชุติกาญจน์ คําภู พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ ฝ่ายทันตสาธารณสุข Chutikanmm@hotmail.co.th

114 นายโสภณ ทองคํา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ ฝ่ายเวชกรรมฟืนฟู sopon_15@hotmail.com



115 นายสุวิทย์ ศรีแสง พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ งานเคลือนย ้ าย

116 นางวราภรณ์ เสนานุช พนักงานซักฟอก งานซักฟอก -

117 นางสายหยุด เครือหงษ์ พนักงานซักฟอก งานซักฟอก -

118 นายประสิทธิ นันตา พนักงานซักฟอก งานซักฟอก -

119 นางบุญตา นามเสนาะ พนักงานทําความสะอาด งานทําความสะอาด -

120 นางบังอร โสประดิษฐ พนักงานทําความสะอาด งานทําความสะอาด -

121 นางราวรรณ กุลลา พนักงานทําความสะอาด งานทําความสะอาด -

122 นางวิระดา แม่งแก ้ ว พนักงานทําความสะอาด งานทําความสะอาด -

123 นางสมภาร สุทธิ พนักงานทําความสะอาด งานทําความสะอาด -

124 นางสมัย เงินงาม พนักงานทําความสะอาด งานทําความสะอาด -

125 นางสังเวียน จันทา พนักงานทําความสะอาด งานทําความสะอาด -

126 นางอรยา ภู่เหล็ก พนักงานทําความสะอาด งานทําความสะอาด -

127 น.ส.ธิดาวดี มณีราช พนักงานธุรการ กลุ่มการพยาบาล thidawadee2111@gmail.com

128 น.ส.ฝนทิพย์ อรรคสูรย์ พนักงานธุรการ ฝ่ายทันตสาธารณสุข fontip_akasoon@hotmail.com128 น.ส.ฝนทิพย์ อรรคสูรย์ พนักงานธุรการ ฝ่ายทันตสาธารณสุข fontip_akasoon@hotmail.com

129 นางขวัญใจ หุมอาจ พนักงานนวด งานแพทย์แผนไทย khwanchai.hm02@gmail.com

130 นางนภาภรณ์ ประกระโทก พนักงานนวด งานแพทย์แผนไทย napaporn.po3@gmail.com

131 นางละม่อม นนทะโคตร พนักงานนวด งานแพทย์แผนไทย Lamom2512@gmail.com

132 นางสาวพิมพ์พร วงศ์หล่มแก่ว พนักงานนวด งานแพทย์แผนไทย Pimpon221@gmail.com

133 นางสุพัตรา สร ้ อยนาค พนักงานนวด งานแพทย์แผนไทย Suputtra.sn04@gmail.com

134 นายยุทธจักร สีหะไตรย์ พนักงานบริการ งานยานพาหนะ Dansai.ambu3@gmail.com

135 นายราเมศ ยะเสน พนักงานบริการ งานยานพาหนะ dansai.ambu5@gmail.com

136 นายวงศกร นนทะโคตร พนักงานบริการ งานยานพาหนะ Engteng_club@hotmail.com

137 นายวีระพงษ์ วงษ์ลา พนักงานบริการ งานยานพาหนะ weerapong.a7@gmail.com



138 นายสราวุธ แสนใจ พนักงานบริการ งานยานพาหนะ Sanjaiverpool@gmail.com

139 นายสุรเดช ยอดแก ้ ว พนักงานบริการ งานยานพาหนะ Bas.suradet2523@gmail.com

140 นายทองลี แสงอร่าม พนักงานบริการ งานรักษาความปลอดภัย -

141 นายพรชัย แถวอุทุม พนักงานบริการ งานรักษาความปลอดภัย -

142 นายพิษณุลักษณ์ สุทธิ พนักงานบริการ งานรักษาความปลอดภัย -

143 นายสุนิวา สิงห์สถิตย์ พนักงานบริการ งานรักษาความปลอดภัย -

144 นายพิทักษ์ หอมวุฒิวงศ์ พนักงานบริการ ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน-

145 นายชูวิทย์ ส ิทธิศักดิ พนักงานบัตรรายงานโรค งานเวชระเบียน chuvit36@gmail.com

146 นายชัชวาลย์ เชือบุญมี พนักงานประกอบอาหาร งานซักฟอก -

147 น.ส.จีระนันท์ แสงสว่าง พนักงานประกอบอาหาร งานบริการอาหาร -

148 น.ส.นิภาพร โสประดิษฐ์ พนักงานประกอบอาหาร งานบริการอาหาร -

149 น.ส.นารีรัตน์ ทองอรรถ พนักงานประกอบอาหาร งานบริการอาหาร -

150 น.ส.ยุ ุ พิน สุทธิ พนักงานประกอบอาหาร งานบริการอาหาร -

151 น.ส.สุนิสา เชือบุญไทย พนักงานประกอบอาหาร งานบริการอาหาร -151 น.ส.สุนิสา เชือบุญไทย พนักงานประกอบอาหาร งานบริการอาหาร -

152 น.ส.อริสรา โสประดิษฐ พนักงานประกอบอาหาร งานบริการอาหาร -

153 นางพัฒน์ศิญา โสประดิษฐ์ พนักงานประกอบอาหาร งานบริการอาหาร -

154 นายนิยม เชือบุญมี พนักงานประกอบอาหาร งานรักษาความปลอดภัย -

155 นายสมหมาย พรมแสงใส พนักงานประกอบอาหาร งานรักษาความปลอดภัย -

156 นายธนภัทร ต.ประดิษฐ์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ งานเทคนิคการแพทย์ tanapat.dansai@gmail.com

157 นายวทัญ ู วงศ์ศีลธรรม นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ งานเทคนิคการแพทย์ watanyou.frodo@gmail.com

158 น.ส.กัญชลี นนทะการ พนักงานประจําห ้ องยา ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน jibjibpensri@gmail.com

159 น.ส.ธัญพร เพ็ญศรี พนักงานประจําห ้ องยา ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน -

160 นายจีรพนธ์ จันทศร พนักงานประจําห ้ องยา ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน Stockdansai@gmail.com



161 นายทัชชา รังกุล พนักงานประจําห ้ องยา ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน aon22_2529@hotmail.com

162 นายขัตติย มาแก ้ ว พนักงานเปล งานเคลือนย ้ าย -

163 นายเขมชาติ บุตรดีวงษ์ พนักงานเปล งานเคลือนย ้ าย -

164 นายคุณวุฒิ คําสอน พนักงานเปล งานเคลือนย ้ าย -

165 นายธีรยุทธ โชคชัยชุมพล พนักงานเปล งานเคลือนย ้ าย -

166 นายไพฑูรย์ ยะเสน พนักงานเปล งานเคลือนย ้ าย addeds61@gmail.com

167 นายอินทนนท์ ปินลา พนักงานเปล งานเคลือนย ้ าย -

168 น.ส.กมลลักษณ์ บัวเหมือน พนักงานผู ้ ช่วยเหลือคนไข ้ งานหอผู ้ ป่วยใน 3 kamonluck1996Aof@gmail.com

169 นายพงษ์ศักดิ บุญสุวรรณ พนักงานเภสัชกรรม งานซักฟอก -

170 นายนุกูล มิงแก ้ ว พนักงานเภสัชกรรม งานศูนย์ประกันสุขภาพ mingkaew@gmail.com

171 น.ส.เมวิกา กาพุด พนักงานห ้ องบัตร งานเวชระเบียน maykey_maywika@hotmail.com

172 น.ส.กนกอร เทพวีระกุล พยาบาลวิชาชีพ งานผู ้ ป่วยนอก aorn1990@gmail.com

173 น.ส.กิตติยา โสประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพ งานผู ้ ป่วยนอก Pur_kittiya@hotmail.com

174 น.ส.พิมพ์ประไพ คํามะลี พยาบาลวิชาชีพ งานห ้ องคลอด pim.pimprapai31@gmail.com174 น.ส.พิมพ์ประไพ คํามะลี พยาบาลวิชาชีพ งานห ้ องคลอด pim.pimprapai31@gmail.com

175 น.ส.วรานันทน์ ฐานวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ งานห ้ องคลอด Waranuntn@gmail.com
176 น.ส.วรณัน จันทศร พยาบาลวิชาชีพ งานห ้ องผ่าตัด LookoilLookoil@gmail.com

177 น.ส.นิตยา สุวรรณชาติ พยาบาลวิชาชีพ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 Ning_1200@hotmail.com

178 น.ส.สุภาพร วังคํา พยาบาลวิชาชีพ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 nummon_narak@hotmail.com

179 น.ส.อรวรรณ ภูมิพล พยาบาลวิชาชีพ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 Max_Narak_000@hotmail.com

180 น.ส.เดือนเพ็ญ ตัญญาภักดิ พยาบาลวิชาชีพ งานหอผู ้ ป่วยใน 2 annypoohliverpool@gmail.com

181 น.ส.จิราพร เชือบุญมี พยาบาลวิชาชีพ งานหอผู ้ ป่วยใน 3 mintzaa_148@hotmail.com

182 น.ส.นุธิดา โพธิปลัด พยาบาลวิชาชีพ งานหอผู ้ ป่วยใน 3 th_nutida@hotmail.com

183 น.ส.จุฑามาศ ปินตาคํา พยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน popor_jutamad@hotmail.co.th



184 น.ส.ทัศนีย์ กันยาประสิทธิ พยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน Tutsanee_tai_bt@hotmail.com

185 น.ส.นฤชล พรหมรักษา พยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน Chiarkides@gmail.com

186 น.ส.นลิตตา สารมะโน พยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน nalitta.215@hotmail.com

187 น.ส.นิตยา ตันโยสิ พยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน Nong_noinar12734@hotmail.com

188 นางธีรวรรณ วงศ์ศีลธรรม พยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน teerawanamm@gmail.com

189 นางสุขใจ ช่อรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ กลุ่มการพยาบาล Suk.jay2503@gmail.com

190 นางพรพิไล นิยมถิน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน pornpilai2517@gmail.com

191 นางนภาพร ภักดีสาร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานบริการอาหาร pakdeesan.n@gmail.com

192 น.ส.ธนัชพัชญ์ สุขวัฒน์พงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานผู ้ ป่วยนอก thanatch_2014@hotmail.com

193 น.ส.สุวรรณี วังคีรี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานผู ้ ป่วยนอก w.suvan40@gmail.com

194 นางคุณารักษ์ มณีนุษย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานผู ้ ป่วยนอก kunarak1111@gmail.com

195 นางเมตตาจิตร เจริญทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานผู ้ ป่วยนอก mettachid2013@gmail.com

196 นางศิริพร สิทธิศักดิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานผู ้ ป่วยนอก sririporn2519@gmail.com

197 นายชัยรัตน์ จันธุ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานผู ้ ป่วยนอก Jokedansai2@gmail.com197 นายชัยรัตน์ จันธุ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานผู ้ ป่วยนอก Jokedansai2@gmail.com

198 น.ส.ลาวรรณ์ ศรีบุตตา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานห ้ องคลอด lawan377@gmail.com

199 น.ส.เอือมพร เชือบุญมี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานห ้ องคลอด Peaw002@hotmail.com

200 นางพรพิมล เห็มสุทธิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานห ้ องคลอด ponpimon.1977@gmail.com

201 นางวรพร ต.ประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานห ้ องคลอด woraporn444@gmail.com

202 นางรัศมีแข จันธุ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานห ้ องผ่าตัด ic.mom111@gmail.com

203 นางศิวาพร ดอกนาค พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานห ้ องผ่าตัด Sivapon_ta98@hotmail.com

204 นางสุนทรียา ศิขรินวรานนท์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานห ้ องผ่าตัด prinnpunn@gmail.com

205 นางสุภาภรณ์ มิงแก ้ ว พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานห ้ องผ่าตัด s.mingkaew@gmail.com

206 น.ส.เยาวฤทธิ สุวรรณสิงห์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 am1799180@gmail.com



207 นางจํานงค์ ยิงยืน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 yingyeun@hotmail.com

208 นางภาวดี ศรีคํามี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 kuan-p@gmail.com

209 นางวิมลมาศ พงษ์อํานวยกฤต พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 wimonmas.ds@gmail.com

210 น.ส.ดวงกมล มณีราช พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานหอผู ้ ป่วยใน 2 maneerach25@gmail.com

211 น.ส.ดาวศิริ มนตรี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานหอผู ้ ป่วยใน 2 james3560_@hotmail.co.th

212 น.ส.พงศ์วรินทร์ นันทกร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานหอผู ้ ป่วยใน 2 Ssriwarin@gmail.com

213 น.ส.สาคร วันทองสุข พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานหอผู ้ ป่วยใน 2 pook2409_@hotmail.co.th

214 นางณัฐิยา ดีด่านค ้ อ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานหอผู ้ ป่วยใน 2 aunmom2514@gmail.com

215 นางวราภรณ์ ทองหล ้ า พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานหอผู ้ ป่วยใน 3 Waraporn677@gmail.com

216 นางสันทนา ศรีพรหม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานหอผู ้ ป่วยใน 3 Julypp2013@gmail.com

217 นางสิริพร สิทธิศักดิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานให ้ คําปรึกษา th.siri919@gmail.com

218 น.ส.กาญจนาภรณ์ ยศปัญญา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน Tankanjanaporn@gmail.com

219 นางพัทธ์ธีรา พลเดชาสวัสดิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน Phatthira999@gmail.com

220 น.ส.เยาวพา สิงห์สถิต พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนdsyaowapa@gmail.com220 น.ส.เยาวพา สิงห์สถิต พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนdsyaowapa@gmail.com

221 นางนิตยา แก ้ วพิลา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนnittaya.keawphila@gmail.com

222 นางพุทธลักษ์ ดีสม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนphuttaluk.Deesom@gmail.com

223 นางสุว ิมล ศรีแสง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนnunang1812@gmail.com

224 นางเปรมศรี สาระทัศนานันท์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล dansainurse@gmail.com

225 นางเจนจิรา เชือบุญมี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ งานผู ้ ป่วยนอก pukwan2011@gmail.com

226 น.ส.พิมพา ราชอินตา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ งานห ้ องคลอด pimpa.jmm@hotmail.com
227 น.ส.อมรรัตน์ วังคีรี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ งานห ้ องคลอด amornrat.nurse@gmail.com
228 นายโชคชัย เชือบุญมี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ งานห ้ องผ่าตัด chokchai.cbm@gmail.com
229 น.ส.ธนัชพร ประชานันท์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 Ntunyosi@gmail.com

230 น.ส.ศิริพร ชรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 Lovena_joy@hotmail.com



231 น.ส.สิริรัตน์ บุญศรีมาศ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 Konhin_pan@gmail.com

232 นางบุญลักษณ์ แว่นทอง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 wantong26@gmail.com

233 นางประภัสสร ตาริยะ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 Ann_patsorn@hotmail.com

234 นางปาริชาต จันทนะ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 Nick4850@hotmail.com

235 นางโสภาภรณ์ ประกิระตา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ งานหอผู ้ ป่วยใน 1 kaun-p@hotmail.com

236 น.ส.ฐาปนี อ ินแผลง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ งานหอผู ้ ป่วยใน 2 Tapanee2524@gmail.com

237 น.ส.นิดธิดา ไชยปัน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ งานหอผู ้ ป่วยใน 3 Nammontb@gmail.com

238 น.ส.วิจิตรา สุธงษา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน Aemmy_king@hotmail.com

239 นางวรรณฑณี สุวรรณกูฎ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

240 นางสายใจ ถึงนาค พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนSaijai.thungnak@gmail.com

241 น.ส.ภริตา เพิมผล แพทย์แผนไทย งานแพทย์แผนไทย parita.ttm@gmail.com

242 น.ส.อนัญญา เย็นขัน แพทย์แผนไทย งานแพทย์แผนไทย noo__kat@hotmail.com

243 นายไพโรจน์ ทองคํา แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ งานแพทย์แผนไทย pairotds@gmail.com

244 น.ส.ดาริน จึงพัฒนาวดี เภสัชกรชํานาญการ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน darinaoy@gmail.com244 น.ส.ดาริน จึงพัฒนาวดี เภสัชกรชํานาญการ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน darinaoy@gmail.com

245 นางอัญชลี พิมพ์รัตน์ เภสัชกรชํานาญการ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน unchalee.bb@gmail.com

246 น.ส.ปัญญาภรณ์ เกตุคร ้ าม เภสัชกรปฏิบัติการ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน panyapharmacist@gmail.com

247 น.ส.รสนรินทร์ แสงสุข เภสัชกรปฏิบัติการ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ros_naruk55@hotmail.com

248 น.ส.วิมลฉัตร จันทรพันธุ์ เภสัชกรปฏิบัติการ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน wim.on.chat.cp@gmail.com

249 นายอนุพงศ์ แหวนสุข เภสัชกรปฏิบัติการ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

250 นายจักรรินทร์ ถึงนาค วิศกรไฟฟ้า งานซ่อมบํารุง Jakkrarin@gmail.com


