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1 น.ส.พรนภา  โกมิฬ พยาบาลวิชาชีพ 1005547 ดีมาก1
2 น.ส.อรสุธี  จันทร์สุข เจ้าพนักงานพัสดุ 1006475 ดีมาก1
3 น.ส.นิตยา  แสนทวีสุข เจ้าพนักงานพัสดุ 1005544 ดีมาก1
4 น.ส.ณัฐชนัญ  นางาม จพ.การเงินและบัญชี 1005500 ดีมาก1
5 น.ส.นัฎฐาภรณ์  พรมโสภา พยาบาลวิชาชีพ 1005667 ดีมาก1
6 น.ส.นิรัชพร  เสาวัต พยาบาลวิชาชีพ 1005569 ดีมาก1
7 น.ส.ปริยาภรณ์  คะตะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 1005567 ดีมาก1
8 น.ส.พิพัชชา  ร่วมรักษ์กิติกูล นักวิชาการเงินและบัญชี 1005509 ดีมาก2
9 น.ส.เสาวลักษณ์  ช่วงโชติ พยาบาลวิชาชีพ 1005570 ดีมาก2
10 น.ส.อรวรรณ  หอมทรัพย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1005517 ดีมาก2
11 นายสกล ไชยโกฎิ พนักงานบริการ ดีมาก2
12 น.ส.เกศราภรณ์  ไชยโกฎิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1005518 ดีมาก3
13 น.ส.จรีดา  บุตรพินธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1005516 ดีมาก3
14 น.ส.ปวรรัตน์  คูแก้ว นักเทคนิคการแพทย์ 1005507 ดีมาก3
15 น.ส.โยษิตา  ไชยดรุณ นักกายภาพบ าบัด 1005505 ดีมาก3
16 นายจตุพล  บัวใหญ่ จพ.เวชสถิติ 1005501 ดีมาก3
17 น.ส.กนกวรรณ  ธงวิชัย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก3
18 น.ส.วิไลพร  ดวงค า พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก3
19 น.ส.อรอุมา  ไชยโกฏิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1005458 ดีมาก4
20 นายพลภัทร  ม่ิงขวัญ พนักงานบริการ 1006652 ดีมาก4
21 นายสิทธิศักด์ิ  ทาปศรี นักกายภาพบ าบัด 1005506 ดีมาก4
22 น.ส.ปวีณา  เสาขวัญ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1005537 ดีมาก4
23 น.ส.ศิริยากร  เคนดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1006474 ดีมาก4
24 นายทักษิณ โคตรมงคล พนักงานบริการ ดีมาก4
25 นายไพศาล  ขุ่ยทอง พนักงานบริการ 1005535 ดีมาก4
26 นายลักษมันต์  เพชรวรวงค์ พนักงานบริการ 1006473 ดีมาก4
27 น.ส.กมลชนก  กล้าหาญ พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก4
28 น.ส.กฤตาภรณ์ ทวีเงิน พยาบาลวิชาชีพ 1006470 ดีมาก4
29 น.ส.ขวัญภิรมย์  ดาวัลย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1006471 ดีมาก4
30 น.ส.ชนาภา ชาติท้าว พยาบาลวิชาชีพ 1005999 ดีมาก4
31 น.ส.นุชจรินทร์  แก้วโน พยาบาลวิชาชีพ 1005548 ดีมาก4
32 น.ส.ประภัสสร  ก้อนมณี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก4
33 น.ส.ประภาภรณ์  ค าสอน พยาบาลวิชาชีพ 1005499 ดีมาก4
34 น.ส.รุ่งทิพย์  บุญล้อม พยาบาลวิชาชีพ 1005545 ดีมาก4
35 น.ส.ฤทัยชนก  ขันแก้ว พยาบาลวิชาชีพ 1005566 ดีมาก4
36 น.ส.ศิริพร  คงศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1005510 ดีมาก4
37 น.ส.สิริรัตน์  วงศ์กระจ่าง พยาบาลวิชาชีพ 1005565 ดีมาก5
38 น.ส.อารญา  บัวใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ 1006663 ดีมาก5
39 น.ส.อศิราพรรณ  พุ่มจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ 1005489 ดีมาก5
40 นายธนาธิป  ก าจร นว.คอมพิวเตอร์ 1005508 ดีมาก5
41 นายศราวุฒิ  หาสุข พนักงานบริการ 1006472 ดีมาก5
42 นายวัชรพล  วาจาสัตย์ พนักงานบริการ ดีมาก5
43 นายสรฤทธ์ิ  จันทร์แก้ว พนักงานบริการ ดีมาก5
44 นายเอกดนัย  จันทร์กระจ่าง พนักงานบริการ 1005539 ดีมาก5
45 น.ส.พรทิพย์  แก่นจันทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1005519 ดีมาก5
46 น.ส.กาญจนา  สมสาย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1005514 ดีมาก5
47 น.ส.ณัชธชา  วันตา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1005513 ดีมาก5
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48 น.ส.สุกัญญา  กางก้ัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1005515 ดีมาก5
49 นายสุรัตน์  นัยวงศ์ พนักงานบริการ 1005540 ดีมาก5
50 นายชิษณุพงษ์  ณ อุบล พนักงานบริการ 1005532 ดีมาก5
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