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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
1 000904 นางวิภามาศ พิมพรมมา พยาบาลวิชาชีพ ODS ด.ญ.ทัตพิชา พิมพรมมา ประถมศึกษาปีที่ 1
2 001468 นางชุติมา โชติพิพัฒน์ภูวดลพยาบาลวิชาชีพ OPD ด.ช.จิรโชติ โชติพิพัฒน์ภูวดล ประถมศึกษาปีที่ 1
3 001530 นางพัชรมัย ไชยศรีษะ พยาบาลวิชาชีพ 2/2 ด.ญ.ปกาเฌอ ไชยศรีษะ ประถมศึกษาปีที่ 1
4 001547 น.ส.กัญญณัช คงเจริญ พยาบาลวิชาชีพ 6/1 ด.ช.กันยด์นัย ดาศรี ประถมศึกษาปีที่ 1
5 001839 นายสมบัติ ปานทอง พนักงานเปล ศูนยเ์ปล ด.ช.ธีรศักด์ิ ปานทอง ประถมศึกษาปีที่ 1
6 001889 นางเบญจมาศ แซมทอง พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี ด.ช.วชิรวิทย์ บัวศรี ประถมศึกษาปีที่ 1
7 002086 นางดาริณ โพธิ์แก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการวิทยาลัยพยาบาล ด.ช.ณัฐวิพัชร์ โพธิ์แก้ว ประถมศึกษาปีที่ 1
8 002151 นางอ าภา พรมหงษ์ พยาบาลวิชาชีพ OPD ด.ญ.นราพร พรมหงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 1
9 002190 นายสุนทร ซ่อมทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาศูนยแ์พทย์ ด.ช.ชิษณุพงศ์ ซ่อมทอง ประถมศึกษาปีที่ 1
10 002307 นายสุรพงษ์ เหมือนจิต ยาม ศูนยแ์พทย์ ด.ช.จิรเดช เหมือนนึก ประถมศึกษาปีที่ 1
11 002392 นายณัฏพล แสงเทพ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้แลป ด.ช.ณัฐภัทร แสงเทพ ประถมศึกษาปีที่ 1
12 002428 นายสิทธิธาดา แพ่งพนม พนักงานธุรการ ศูนยข้์อมูลข่าวสารทางการแพทย์ด.ญ.ณชารีญา แพ่งพนม ประถมศึกษาปีที่ 1
13 002430 นายนิกร สายไทย คนงาน ศูนยเ์ปล ด.ช.นพกร สายไทย ประถมศึกษาปีที่ 1
14 002436 นางอัจฉรา โสตรุดร พยาบาลวิชาชีพ ANC ด.ญ.ชนันธร โสตรุดร ประถมศึกษาปีที่ 1
15 002528 นางเจนจิรา ศรีเทพ พยาบาลวิชาชีพ 14/3 ด.ช.กฤษฎา ศรีเทพ ประถมศึกษาปีที่ 1
16 002553 นายธีระศักด์ิ นามมันทะ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาโสตศึกษา ด.ญ.ธีร์จุฑา นามมันทะ ประถมศึกษาปีที่ 1
17 002594 นางหฤดี พริ้งเพราะ พยาบาลวิชาชีพ OR ด.ญ.นฤลดา วันเพ็ญ ประถมศึกษาปีที่ 1
18 002633 น.ส.วธัณฑ์ฌญา เมืองงาม นักวิชาการศึกษา ศูนยแ์พทย์ ด.ญ.อัญปัณฑ ญญา เมืองงาม ประถมศึกษาปีที่ 1
19 002729 น.ส.วิทยาพร วนเกิด พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้จ่ายกลาง ด.ญ.ณดาพร รักไทย ประถมศึกษาปีที่ 1
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20 002785 นางวชิรญา นิยมพันธุ์ นักเทคนิคการแพทยแ์ลป ด.ญ.วัชราวลี นิยมพันธุ์ ประถมศึกษาปีที่ 1
21 002808 น.ส.ศรีนวล หมายจันดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD ด.ญ.ศิวนาถ ยวนจิต ประถมศึกษาปีที่ 1
22 002834 น.ส.การะเกด อ่ิมบุญ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้X-RAY ด.ช.ธนเทพ ทนทาน ประถมศึกษาปีที่ 1
23 002863 นางจิรฐา วงศาประเทศ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/3 ด.ช.อิทธิกร วงศาประเทศ ประถมศึกษาปีที่ 1
24 002984 น.ส.สุณันฐา สกุลทอง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้6/2 ด.ญ.วิภาวี ปานทอง ประถมศึกษาปีที่ 1
25 003094 นางฐิติพร คิดชนะ พยาบาลวิชาชีพ 14/5 ด.ช.ธีรภัทร คิดชนะ ประถมศึกษาปีที่ 1
26 003118 นายวุฒิชัย ชมบุญ ผู้ช่วยพยาบาล 2/2 ด.ญ.วิไลพร ชมบุญ ประถมศึกษาปีที่ 1
27 003164 นายเอกณรงค์ พวงสด ยาม ยาม ด.ช.นพรัตน์ พวงสด ประถมศึกษาปีที่ 1
28 003188 นายอาง กล้าจงยิง่ ยาม ยาม ด.ญ.อักษราภัค กล้าจงยิง่ ประถมศึกษาปีที่ 1
29 003217 น.ส.สุทธิพรรณ บุญเอิบ พยาบาลวิชาชีพ 2/3 ด.ช.พชรวิชย์ ชาครเสถียร ประถมศึกษาปีที่ 1
30 003218 นางณัฐธิดา ส าราญ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้พัฒนาการเด็ก ด.ช.พศวีร์ ส าราญ ประถมศึกษาปีที่ 1
31 003251 น.ส.ทัศนีย์ จิตต์หาญ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OR ด.ช.ปัญวัฒน์ ล้อประสิทธิ์ถาวร ประถมศึกษาปีที่ 1
32 003310 น.ส.มธุกร บูรณ์เจริญ พนักงานธุรการ ศูนยจ์ัดเก็บรายได้ ด.ญ.กนกกร บูรณ์เจริญ ประถมศึกษาปีที่ 1
33 003339 นายวัชรากร ปิตาทะสังข์ พนักงานเก็บเอกสารศูนยจ์ัดเก็บรายได้ ด.ช.นิพพิชฌน์ ปิตาทะสังข์ ประถมศึกษาปีที่ 1
34 003400 น.ส.กุลวดี สุขจิตร์ พยาบาลวิชาชีพ OR ด.ญ.กัญญาพัชร มะกล่ าทอง ประถมศึกษาปีที่ 1
35 003464 นางวิจิตรา แววดี พยาบาลวิชาชีพ Long Term Careด.ญ.ภาณิชา แววดี ประถมศึกษาปีที่ 1
36 003553 นายบัญญติั ชัยพร นักทรัพยากรบุคคลการเจ้าหน้าที่ ด.ช.สัณหณัฐ ชัยพร ประถมศึกษาปีที่ 1
37 003622 นางปาริษา สุพนาม ผู้ช่วยพยาบาล 14/4 ด.ช.เกรียงศักด์ิ สุพนาม ประถมศึกษาปีที่ 1
38 003760 นางวัลภา บุญทัน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD ด.ช.ณรงค์ศักด์ิ บุญทัน ประถมศึกษาปีที่ 1
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39 003827 นายเทพชัย ศิริไสย์ ผู้ช่วยพยาบาล 2/3 ด.ช.ณัฐรัตน์ ศิริไสย์ ประถมศึกษาปีที่ 1
40 003878 น.ส.จิราภรณ์ สุขดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้6/4 ด.ญ.สรารัตน์ จันทร์กล้า ประถมศึกษาปีที่ 1
41 004006 นางจุฬาลักษณ์ ประกอบกิจ พนักงานบริการ วิทยาลัยพยาบาล ด.ช.วรัญญู ประกอบกิจ ประถมศึกษาปีที่ 1
42 004085 น.ส.เบญญาภา สุม่มาตย์ พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ ด.ญ.ธัญลักษณ์ ค ารินทร์ ประถมศึกษาปีที่ 1
43 004086 น.ส.สุธิดา ชุมรัมย์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้วิสัญญี ด.ช.สุภณัฐ บุตรงาม ประถมศึกษาปีที่ 1
44 001075 นายพนาเพชร สุดตลอด พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้คลังยา ด.ช.พลเชษฐ์ สุดตลอด ประถมศึกษาปีที่ 2
45 001156 นางภาวิณี กังวานศุภพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ OR ด.ช.เจตนิพัทธ์ กังวานศุภพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 2
46 001451 นางอัษฎา บูรณ์เจริญ พยาบาลวิชาชีพ 16/5 ด.ช.ธนกฤต บูรณ์เจริญ ประถมศึกษาปีที่ 2
47 001475 น.ส.เยาวลักษณ์ ดียิง่ พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม ด.ญ.พิมพ์ญดา หอมขจร ประถมศึกษาปีที่ 2
48 001476 น.ส.ประทุมทอง พรมแก้ว พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี ด.ญ.กานต์ธิดา กันธิยะ ประถมศึกษาปีที่ 2
49 001713 น.ส.สราญรัตน์ สุนารัตน์ พยาบาลวิชาชีพ OPD ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุขประเสร็ฐ ประถมศึกษาปีที่ 2
50 001731 นางวาสนา ทัดศรี พยาบาลวิชาชีพ อาชีวเวชกรรม ด.ช.กวิน ทัดศรี ประถมศึกษาปีที่ 2
51 001739 นางสุขสันต์ พรหมศวร พยาบาลวิชาชีพ 14/2 ด.ญ.กัญญาภัทร พรหมศวร ประถมศึกษาปีที่ 2
52 001898 นางปริยฉัตร ยนืยง นักจัดการงานทั่วไปศูนยจ์ัดเก็บรายได้ ด.ช.จิรัฏฐ์ ยนืยงั ประถมศึกษาปีที่ 2
53 001957 นายญาณพัฒน์ ศรีสวัสด์ิ พนักงานขับรถยนต์ยานพาหนะ ด.ช.พุฒิพัฒน์ ศรีสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 2
54 002001 นายทรงศักด์ิ เพ็ญประสิทธิ์กุล พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ER ด.ช.ศุภศักย์ เพ็ญประสิทธิ์กุล ประถมศึกษาปีที่ 2
55 002061 น.ส.ศิริวิมล พักต์ภวรัญชน์ พยาบาลวิชาชีพ OR ด.ญ.ณัฐภัทร บุตรราช ประถมศึกษาปีที่ 2
56 002063 นางมาริสา เกตุเมฆ พยาบาลวิชาชีพ 1 บน ด.ช.พรชัย เกตุเมฆ ประถมศึกษาปีที่ 2
57 002180 นางณิชาภา ค าผุย พนักงานธุรการ บัตร ด.ช.กิติพัฒน์ ค าผุย ประถมศึกษาปีที่ 2
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58 002183 น.ส.วิไลลักษณ์ ค าพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพ IC ด.ช.ปัญญพัฒน์ ทรงพระ ประถมศึกษาปีที่ 2
59 002267 นางมณฑิรา นามสวัสด์ิ นักเทคนิคการแพทยแ์ลป ด.ญ.วรณัย นามสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 2
60 002270 นางพัฒยา บุตรงาม พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ ด.ช.พบธรรม บุตรงาม ประถมศึกษาปีที่ 2
61 002276 นายนิพนธ์ พิศลืม ยาม ยาม ด.ช.นพกร พิศลืม ประถมศึกษาปีที่ 2
62 002388 น.ส.สมหญงิ นิยมตรง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ไตเทียม ด.ช.ชวรัศมิ์ เจนขนบ ประถมศึกษาปีที่ 2
63 002469 พญ.สร้อยสุดา สุทัศนาวิจิตร นายแพทย์ วิสัญญี ด.ช.เชษฐภัสส์ อุทัยวัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 2
64 002478 น.ส.จารุวรรณ จารัตน์ พยาบาลวิชาชีพ 14/3 ด.ญ.พรรัมภา เผอิญดี ประถมศึกษาปีที่ 2
65 002503 น.ส.มาลินี ดีประคอง แม่บ้าน ห้องสมุด ด.ช.กิตติกานต์ สถาพร ประถมศึกษาปีที่ 2
66 002517 น.ส.พุ่มพวง ทะเรรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ 9/2 ด.ญ.ณัฏฐชญาดา รุ่งเรือง ประถมศึกษาปีที่ 2
67 002545 นางนันทิยา สุนทอง พนักงานธุรการ OPD ด.ญ.กนกพิชญ์ สุนทอง ประถมศึกษาปีที่ 2
68 002606 น.ส.จันทรา แสงเงิน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/2 ด.ญ.ณฤดี เสงีย่มดี ประถมศึกษาปีที่ 2
69 002618 นางนิตยา ชนะทะเล พยาบาลวิชาชีพ 14/5 ด.ช.ธนาพิพัฒน์ ชนะทะเล ประถมศึกษาปีที่ 2
70 002634 น.ส.ลัดดาวัลย์ สุวรรณทอง พยาบาลวิชาชีพ 14/5 ด.ช.อาชวิณ พลวิชิต ประถมศึกษาปีที่ 2
71 002646 น.ส.สุนิสา เขียนดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ห้องสวนหัวใจ ด.ญ.วรัญญา สาลีทอง ประถมศึกษาปีที่ 2
72 002656 นายว่องไว สุขดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้10/2 ด.ช.วรภพ สุขดี ประถมศึกษาปีที่ 2
73 002660 นางศันสุนีย์ สมจิต นักจัดการงานทั่วไปการเจ้าหน้าที่ ด.ช.ศิรปัณณ์ สมจิต ประถมศึกษาปีที่ 2
74 002698 น.ส.สุวรรณี คิดกล้า พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ศูนยส์่องกล้อง ด.ญ.เบญญาภา จินันทุยา ประถมศึกษาปีที่ 2
75 002716 นางดวงนภา จ าปาทอง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาโสตศึกษา ด.ช.ณภัทร จ าปาทอง ประถมศึกษาปีที่ 2
76 002725 น.ส.ปารณีย์ มานุจ า พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้รังสีรักษา ด.ญ.กัญญาพัชร ชมช่ืนดี ประถมศึกษาปีที่ 2
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
77 002817 นายปิยะ ปัญญาเหลือ ผู้ช่วยทันตกรรม ทันตกรรม ด.ช.ปรัชญา ปัญญาเหลือ ประถมศึกษาปีที่ 2
78 002851 น.ส.พวง มีชัย พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้1 บน ด.ญ.ปนัดดา แผ่นยาใหญ่ ประถมศึกษาปีที่ 2
79 002882 น.ส.จันทรารัตน์ นิราชภัย พยาบาลวิชาชีพ 9/5 ด.ช.กฤตยชญ์ สมสามาลย์ ประถมศึกษาปีที่ 2
80 002891 น.ส.ผาณิต นามบุตร พยาบาลวิชาชีพ 4/4 ด.ญ.พศิกา จันทร์มาลี ประถมศึกษาปีที่ 2
81 002922 นางณัฐณิชาช์ สันตพงศ์ พนักงานธุรการ สังคมสงเคราะห์ ด.ช.อชิตะ สันตพงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 2
82 002968 นายเฉลิม สอนสุข พนักงานทั่วไป ศูนยค์นงาน ด.ญ.ณิชมน สอนสุข ประถมศึกษาปีที่ 2
83 002973 นายนพดล ห้องแก้ว ผู้ช่วยพยาบาล 2/3 ด.ช.เขมชาติ ห้องแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 2
84 002996 น.ส.วาสนา บุตรสาลี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้4/2 ด.ญ.วันทิตา บุตรสาลี ประถมศึกษาปีที่ 2
85 003007 น.ส.จีรภรณ์ พระงาม พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้วิสัญญี ด.ญ.วรินยพุา กทิศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2
86 003074 นายมานิตย์ ชมเชยโฉม เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินER ด.ช.ณัฐพล ชมเชยโฉม ประถมศึกษาปีที่ 2
87 003147 น.ส.ชญานุติ หวังสุดดี เจ้าพนักงานธุรการ ศูนยจ์ัดเก็บรายได้ ด.ช.อมรเชษฐ์ ทุนดี ประถมศึกษาปีที่ 2
88 003158 น.ส.สุดารัตน์ พรมศรี พยาบาลวิชาชีพ 14/2 ด.ญ.กวิสรา จินดาศรี ประถมศึกษาปีที่ 2
89 003200 นายอัศวิน สุวรรณทอง ยาม สนามและภูมิทัศน์ ด.ญ.อริสรา สุวรรณทอง ประถมศึกษาปีที่ 2
90 003224 นายปิยบุตร สะสิริ ช่างไฟฟ้า ช่าง ด.ญ.ธิดารัตน์ สะสิริ ประถมศึกษาปีที่ 2
91 003253 นายสมศักด์ิ ศิริสุข พนักงานเกษตรพ้ืนฐานสนามและภูมิทัศน์ ด.ช.วีรภาพ ศิริสุข ประถมศึกษาปีที่ 2
92 003289 น.ส.บุษราคัม สมปาง ผู้ช่วยพยาบาล 14/3 ด.ญ.พีชญา ชมบุญ ประถมศึกษาปีที่ 2
93 003295 นางนิดา เบ็ญจมาศ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ICU 1 ด.ช.พชรดนัย เบ็ญจมาศ ประถมศึกษาปีที่ 2
94 003298 นางชัชชษา เจือจันทร์ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยพยาบาล ด.ญ.เขมิกา เจือจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 2
95 003304 น.ส.นฤมล บุญศรี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้5 บน ด.ญ.ดวงกมล มีแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 2
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
96 003386 นายเอกพงษ์ ครอบเพชร พยาบาลวิชาชีพ 16/6 ด.ญ.อมลพิรุณ ครอบเพชร ประถมศึกษาปีที่ 2
97 003517 น.ส.สาพร ประดับดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้วิสัญญี ด.ช.จารุวัฒน์ สิริรจน์ ประถมศึกษาปีที่ 2
98 003534 นายวีรชัย แสนสวาท เจ้าพนักงานโสตทัศน์ศึกษาโสตศึกษา ด.ญ.กัญญาภัทร แสนสวาท ประถมศึกษาปีที่ 2
99 003573 นางสุสกานต์ ทองสาดี4/4 พยาบาลวิชาชีพ 4/4 ด.ญ.ปุญญศิา ทองสาดี ประถมศึกษาปีที่ 2
100 003692 น.ส.ธฤติภา พวงเพชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีบัญชี ด.ญ.กชพร พิมเหล่าหนาด ประถมศึกษาปีที่ 2
101 003761 นางสุดารัตน์ แก้วยศ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD ด.ญ.ภิญญดา แก้วยศ ประถมศึกษาปีที่ 2
102 003774 นายโสภณ อยูปู่น พนักงานเปล ศูนยเ์ปล ด.ญ.อนัญญา อยูปู่น ประถมศึกษาปีที่ 2
103 004041 น.ส.ทัศนี ศัตรูพินาศ พนักงานประจ าตึก ศูนยค์นงาน ด.ญ.จิรัชยา ไม่ลืม ประถมศึกษาปีที่ 2
104 004081 นางสายรุ้ง วาหมงคล พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ ด.ญ.เอ้ือมดาว วาหมงคล ประถมศึกษาปีที่ 2
105 004104 นางสาวศกลวรรณอมาตยพงศ์ ผู้ช่วยนักกายภาพ เวชกรรมฟ้ืนฟู ด.ช.กิติภพ บุตรงาม ประถมศึกษาปีที่ 2
106 001352 นางชุติมา ปัญญาโน พยาบาลวิชาชีพ 4/2 ด.ช.ธีรุตม์ ปัญญาโน ประถมศึกษาปีที่ 3
107 001411 น.ส.พูนทรัพย์ นาคฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ 2/3 ด.ช.คณัชญ์ นาคฤทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 3
108 001549 นางณัฐสินี สิริกุลวัฒน์ เภสัชกร ยาใน ด.ช.ณัฐธเดชน์ สิริกุลวัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 3
109 001740 นางมนัสกานต์ ซ่ือสัตย์ พยาบาลวิชาชีพ Palliative Care ด.ช.นพวินท์ ช่ือสัตย์ ประถมศึกษาปีที่ 3
110 001783 นางสุปราณี ดอกประทุม พยาบาลวิชาชีพ ด.ญ.ภัทรธิดา ดอกประทุม ประถมศึกษาปีที่ 3
111 001805 ทพ.นฤทธิ์ พัฒนศุภวานิช ทันตแพทย์ ทันตกรรม ด.ช.ศุภากร พัฒนศุภวานิช ประถมศึกษาปีที่ 3
112 001827 น.ส.ยวุดี เหมาะทอง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ซักฟอก ด.ญ.ณิชากานต์ ดวงจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 3
113 001927 นางภคมน มีสุขสบาย พยาบาลวิชาชีพ 12/5 ด.ญ.พลอยขวัญ มีสุขสบาย ประถมศึกษาปีที่ 3
114 001975 นางชัชฎาพร จันทรสุข วิทยาจารยช์ านาญการวิทยาลัยพยาบาล ด.ญ.มาตา จันทรสุข ประถมศึกษาปีที่ 3
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
115 002046 ทญ.รัศมีจันทร์ กีรติสุขสกุล ทันตแพทย์ ทันตกรรม ด.ญ.กฤชอร พัฒนศุภวานิช ประถมศึกษาปีที่ 3
116 002049 นายจตุพล สะสิริ นายช่างเทคนิค ช่าง ด.ช.บุญญฤทธิ์ สะสิริ ประถมศึกษาปีที่ 3
117 002074 น.ส.อวยพร หนองนา นักเทคนิคการแพทยธ์นาคารเลือด ด.ช.พณศักย์ แก้วสิริกาญจน์ ประถมศึกษาปีที่ 3
118 002085 นางอัญชลี คงชนะ พนักงานธุรการ แลป ด.ญ.ธิราพร คงชนะ ประถมศึกษาปีที่ 3
119 002118 นายเปรม เจนขนบ พนักงานธุรการ บัตร ด.ช.ปัณณธร เจนขนบ ประถมศึกษาปีที่ 3
120 002149 นายนัฐพงค์ จิตตระการ นักวิชาการศึกษา ศูนยแ์พทย์ ด.ญ.ณัฐวรรณ จิตตระการ ประถมศึกษาปีที่ 3
121 002191 น.ส.กชพรรณ นิรัมย์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ศูนยม์ะเร็ง ด.ช.ศุภวิชญ์ นิรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 3
122 002206 นางดรุณี เพชรใส พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ ด.ช.ประกาศิต เพชรใส ประถมศึกษาปีที่ 3
123 002281 น.ส.ธนพร ค าแก้ว พยาบาลวิชาชีพ 9/3 ด.ญ.ชนิตา ฉลาดเฉลียว ประถมศึกษาปีที่ 3
124 002332 นายณภัทร ผิวทอง พยาบาลวิชาชีพ 2/2 ด.ช.วรัญญู ผิวทอง ประถมศึกษาปีที่ 3
125 002357 นายประเสริฐ พวกพูนดี พนักงานขับรถ ยานพาหนะ ด.ญ.พิชยาภา พวกพูนดี ประถมศึกษาปีที่ 3
126 002369 นางสุชาดา ศรีวรขาน พยาบาลวิชาชีพ 16/6 ด.ญ.กวินทร์ธิดา พาเจริญ ประถมศึกษาปีที่ 3
127 002376 นางธนัญญา ทองศรี พนักงานธุรการ พัสดุและบริการ ด.ช.ภัทรศักด์ิ ทองศรี ประถมศึกษาปีที่ 3
128 002393 น.ส.วรรษมน ดัดถุยาวัตร พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/5 ด.ญ.ฐาปนีย์ สนธิวา ประถมศึกษาปีที่ 3
129 002394 นางนงลักษณ์ สุขทอง พยาบาลวิชาชีพ 12/4 ด.ญ.ปัญญภรณ์ สุขทอง ประถมศึกษาปีที่ 3
130 002405 น.ส.วิไลวรรณ ฉัตรทอง พนักงานธุรการ refer ด.ญ.ณัฐรินีย์ สน่ันน้ าหนัก ประถมศึกษาปีที่ 3
131 002488 นางศรัญญา สดช่ืน โภชนาการ โภชนาการ ด.ญ.อริญรดา สดช่ืน ประถมศึกษาปีที่ 3
132 002512 นางสุติมา แซงบุญนาง นักสังคมสงเคราะห์กลุม่งานประกันสุขภาพด.ญ.ณัฐติมา แซงบุญนาง ประถมศึกษาปีที่ 3
133 002538 น.ส.รชาดา พานันท์ เจ้าพนักงานทันตภิบาลทันตกรรม ด.ช.ศุภเดช ขันแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 3
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
134 002560 นายสุวิช เพชรใส คนงาน 4/1 ด.ช.ภูเบศ เพชรใส ประถมศึกษาปีที่ 3
135 002623 นายธวัชชัย บุญลับ พยาบาลวิชาชีพ ศูนยส์่องกล้อง ด.ญ.พิภิสรา บุญลับ ประถมศึกษาปีที่ 3
136 002637 น.ส.อ่อนศรี เจริญศรี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้14/1 ด.ญ.สิรินญา ส านักนิตย์ ประถมศึกษาปีที่ 3
137 002638 นายเจนรบ สุริยานิติกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ธนาคารเลือด ด.ญ.เจนณดา สุริยานิติกุล ประถมศึกษาปีที่ 3
138 002665 นางสิตานัน วงษ์ฉลาด พนักงานธุรการ พยาธิวิทยา ด.ช.นิธิศ วงษ์ฉลาด ประถมศึกษาปีที่ 3
139 002673 น.ส.อิชยญ์าดา วิธีดี นักจัดการงานทั่วไปศูนยแ์พทย์ ด.ช.ฉัตรดนัย สระแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 3
140 002675 นายรัตนชาติ สายยศ พนักงานทั่วไป ศูนยเ์ปล ด.ช.วทัญญู สายยศ ประถมศึกษาปีที่ 3
141 002682 นางจุฑาทิพย์ แกมรัมย์ พนักงานห้องยา ยาใน ด.ช.นภัสดล แกมรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 3
142 002695 นางวาริณี โสมภีร์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD ด.ช.สุรวิชญ์ โภคะสวัสด์ิ ประถมศึกษาปีที่ 3
143 002769 นายธวัชชัย ดียิง่ พนักงานทั่วไป ซักฟอก ด.ช.นิชคุณ ดียิง่ ประถมศึกษาปีที่ 3
144 002775 นางกุสุมา วงค์ศรี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD ด.ช.นนทภัทร วงค์ศรี ประถมศึกษาปีที่ 3
145 002778 น.ส.รัตนาภรณ์ เรืองทอง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD ด.ช.ภาคภูมิ จันทร์พันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 3
146 002788 นางทิพยส์ุคนธ์ แยม้สง่า พยาบาลวิชาชีพ OR ด.ช.ธนันดร แยม้สง่า ประถมศึกษาปีที่ 3
147 002793 นางชุติมา ประคองสุข นักวิชาการเงินและบัญชีวิทยาลัยพยาบาล ด.ญ.วิภวานี ประคองสุข ประถมศึกษาปีที่ 3
148 002807 น.ส.พรทิภา ลาภบุตร พยาบาลวิชาชีพ OPD ด.ญ.บุณยาพร ลาภบุตร ประถมศึกษาปีที่ 3
149 002818 นางอรทัย ปัญญาดี พนักงานทั่วไป ศูนยค์นงาน ด.ช.รัฐภูมิ ปัญญาดี ประถมศึกษาปีที่ 3
150 002839 นางยวุธิดา สมคิด พยาบาลวิชาชีพ OR ด.ช.ปิยงักูร สมคิด ประถมศึกษาปีที่ 3
151 002980 น.ส.ณัฐตญาพร ประสานดี นักวิชาการพัสดุ ช่าง ด.ญ.พรรณวรท ประสานดี ประถมศึกษาปีที่ 3
152 003052 นายปูรณ์ติสรณ์ มีสิทธิ์ พนักงานประจ าตึก ศูนยค์นงาน ด.ญ.อัญทิชาดา มีสิทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 3
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
153 003061 น.ส.นัฏฐพร สามยอด พนักงานธุรการ บัตร ด.ญ.ปุณยดา เพ็ญประสิทธิ์กุล ประถมศึกษาปีที่ 3
154 003078 น.ส.ลักษณา มียิง่ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้3 บน ด.ช.ธันวา อุดหนุน ประถมศึกษาปีที่ 3
155 003084 นางจันทรรัตน์ ได้ดี พนักงานราชการ นิติเวช ด.ญ.ศุภานันท์ ได้ดี ประถมศึกษาปีที่ 3
156 003195 น.ส.พัชรี ศรีสุข พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้TICU 2/3 ด.ญ.อรรคนารี คุ้มแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 3
157 003278 น.ส.ลักขณา สุขใจ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้พัฒนาการเด็ก ด.ญ.จันทกานต์ น้อยบุดดี ประถมศึกษาปีที่ 3
158 003323 น.ส.ณัฎฐณิชา เมืองไทย ผู้ช่วยพยาบาล 4/4 ด.ญ.ปณิดา เมืองไทย ประถมศึกษาปีที่ 3
159 003329 น.ส.อิทธยา กับรัมย์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้6/2 ด.ช.รณชัย เกิดสันโดด ประถมศึกษาปีที่ 3
160 003358 น.ส.พเยาว์ ทางดี พนักงานธุรการ การเงิน ด.ช.ชยพล จารัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 3
161 003431 น.ส.นพรัตน์ ใจหนัก พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้16/2 ด.ญ.วชิรญาณ์ ส านักนิตย์ ประถมศึกษาปีที่ 3
162 003508 น.ส.ปัทมพร แพทยก์ลาง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้14/4 ด.ช.จิรายุ มูลทอง ประถมศึกษาปีที่ 3
163 003583 น.ส.กรองแก้ว มีธรรม เจ้าพนักงานธุรการการเจ้าหน้าที่ ด.ญ.นภัสนันท์ มีธรรม ประถมศึกษาปีที่ 3
164 003641 นางจิราพร ปะโมนะตา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ4/3 ด.ญ.จิรภัต ปะโมนะตา ประถมศึกษาปีที่ 3
165 003783 นายจีราวุฒิ มานุจ า พนักงานประจ าห้องยายานอก ด.ช.ศรัณยภั์ทร มานุจ า ประถมศึกษาปีที่ 3
166 003798 นายอธิวัฒน์ ที่อุปมา พนักงานห้องทดลองธนาคารเลือด ด.ญ.มานิดา ที่อุปมา ประถมศึกษาปีที่ 3
167 003821 นายฉัตรชัย ถ่ินทัพไทย พนักงานห้องยา ยานอก ด.ญ.กัญจนพร ถ่ินทัพไทย ประถมศึกษาปีที่ 3
168 003966 นางแสงจันทร์ฉายชูตาลัด นักเทคนิคการแพทยแ์ลป ด.ช.พีรพล ชูตาลัด ประถมศึกษาปีที่ 3
169 003985 น.ส.เจนจิรา คาวี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ9/4 ด.ช.จิรายุ แสงหม้อ ประถมศึกษาปีที่ 3
170 004049 น.ส.สุนันท์ ทองน า พนักงานช่วยเหลือคนไข้จ่ายกลาง ด.ญ.อภิญญา ขาวแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 3
171 004110 น.ส.สุณิสา ตลับทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการTICU 2/3 ด.ญ.กานต์สินี ตลับทอง ประถมศึกษาปีที่ 3
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
172 001165 นางสิริพร ผลวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ 9/5 ด.ช.เตชิต พิลาศรี ประถมศึกษาปีที่ 4
173 001184 นางวารินทร์ สายยศ พยาบาลวิชาชีพ ANC ด.ช.รัชพล สายยศ ประถมศึกษาปีที่ 4
174 001443 น.ส.สมพร เครือวัลย์ พยาบาลวิชาชีพ 9/5 ด.ญ.บุญณิศา บ าเพ็ญชอบ ประถมศึกษาปีที่ 4
175 001462 นางดัชนี ผิวทวี พยาบาลวิชาชีพ OPD ด.ญ.กานต์สินี ผิวทวี ประถมศึกษาปีที่ 4
176 001471 น.ส.จิราพัชร พันอิน พยาบาลวิชาชีพ 6/1 ด.ญ.ช่ืนชนก ใจหาญ ประถมศึกษาปีที่ 4
177 001533 นางสิริน เริงกมล นักกายภาพบ าบัด เวชกรรมฟ้ืนฟู ด.ญ.สิชา เริงกมล ประถมศึกษาปีที่ 4
178 001541 นางจารุวรรณ สุขศรีศิริวัชร พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาลชุมชนด.ญ.พริมา สุขศรีศิริวัชร ประถมศึกษาปีที่ 4
179 001561 นายบรรเจิด ชูตาลัด พยาบาลวิชาชีพ 16/6 ด.ญ.พิชญาพร ชูตาลัด ประถมศึกษาปีที่ 4
180 001573 นางนุชวรรณ พรหมมา พยาบาลวิชาชีพ ศูนยโ์รคหัวใจ ด.ช.อดิเทพ พรหมมา ประถมศึกษาปีที่ 4
181 001732 นายวรนาถ พรหมศวร พยาบาลวิชาชีพช านาญการวิทยาลัยพยาบาล ด.ช.กิตติศักด์ิ พรหมศวร ประถมศึกษาปีที่ 4
182 001737 น.ส.ศุภราภรณ์ ทองภาส พยาบาลวิชาชีพ 6/4 ด.ช.ภควัฒน์ ทัดศรี ประถมศึกษาปีที่ 4
183 001794 ทญ.ศรีกัลยา จ าปาเหล็ก ทันตแพทย์ ทันตกรรม ด.ญ.สุกฤตา จ าปาเหล็ก ประถมศึกษาปีที่ 4
184 001807 น.ส.อรทัย อุ่นทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ 9/3 ด.ช.กวินสิทธิ์ อุ่นทรัพย์ ประถมศึกษาปีที่ 4
185 001812 นางเพ็ญพิมล หวังสม พยาบาลวิชาชีพ 4/1 ด.ช.ณฐกฤต หวังสม ประถมศึกษาปีที่ 4
186 001907 นางปาริชาต หาญมานพ พยาบาลวิชาชีพ 14/2 ด.ญ.กันต์ฤทัย หาญมานพ ประถมศึกษาปีที่ 4
187 001933 น.ส.มลฤดี แก้วยศ พนักงานธุรการ บัตร ด.ช.กตัญญปั์ฐน์ กล่อมสูงเนิน ประถมศึกษาปีที่ 4
188 001978 นางสุพัตรา จิตตระการ พยาบาลวิชาชีพ ER ด.ญ.ปันปรีดา จิตตระการ ประถมศึกษาปีที่ 4
189 001985 นางหัสญา แม้นจิตร์ พยาบาลวิชาชีพ OR ด.ช.ตีรณ แม้นจิตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4
190 002031 นางทาริกา บ ารุงราษฎร์ พยาบาลวิชาชีพ OR ด.ช.ณพุทธ บ ารุงราษฎร์ ประถมศึกษาปีที่ 4
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
191 002035 น.ส.ร าพึง สุขวิทย์ พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี ด.ญ.กุลนิดา แก้วเสียง ประถมศึกษาปีที่ 4
192 002171 นางจารุณี ทองใหญ่ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้16/2 ด.ช.ปวีร์ ทองใหญ่ ประถมศึกษาปีที่ 4
193 002238 นางพจมาน เพ็งงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการเงิน ด.ญ.ณัฏฐา เพ็งงาม ประถมศึกษาปีที่ 4
194 002252 นางอมราภรณ์ โคษา พยาบาลวิชาชีพ OPD ด.ช.กรพัฒน์ โคษา ประถมศึกษาปีที่ 4
195 002278 น.ส.กาญจนา สุกใส พยาบาลวิชาชีพ 4/2 ด.ช.พลลภัตม์ เจริญรัมย์ ประถมศึกษาปีที่ 4
196 002283 นางนิธิพร มณีค า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการเงิน ด.ช.ธรรมชาติ มณีค า ประถมศึกษาปีที่ 4
197 002288 นางสุรีย์ คงศรี คนงาน PCU สุริยกานต์ ด.ญ.จิรดา คงศรี ประถมศึกษาปีที่ 4
198 002311 นางสุธาดา สุขดีกุลธนา พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ ด.ญ.ศิริวดี ทองงาม ประถมศึกษาปีที่ 4
199 002313 นางนุชนารถ แววดี นักเทคนิคการแพทยแ์ลป ด.ช.เมทวิน แววดี ประถมศึกษาปีที่ 4
200 002354 นางจิรันธนิน บุญมาก นักวิชาการสาธารณสุขPCU ศรีนอก ด.ช.ณัฏฐพล บุญมาก ประถมศึกษาปีที่ 4
201 002377 นางกรรณิกา พรมเกา พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD ด.ญ.ชลภัทรษา พรมเกา ประถมศึกษาปีที่ 4
202 002567 นางสุนารี สายค า คนงาน ศูนยค์นงาน ด.ญ.อรไพลิน สายค า ประถมศึกษาปีที่ 4
203 002572 นางสุภาพร แก้วกระจ่าง คนงาน จ่ายกลางOR ด.ช.วีรยทุธ แก้วกระจ่าย ประถมศึกษาปีที่ 4
204 002582 น.ส.ณัชชารีย์ บูรณะอมรพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ 6/1 ด.ญ.พัทธ์ธีรา บูรณะอมรพันธุ์ ประถมศึกษาปีที่ 4
205 002616 นายเสน่ห์ บุญดา คนงาน ศูนยค์นงาน ด.ช.สุทธิภัทร บุญดา ประถมศึกษาปีที่ 4
206 002672 นายสุทัศน์ แยบดี พนักงานทั่วไป ช่าง ด.ญ.จิตติพัฒน์ แยมดี ประถมศึกษาปีที่ 4
207 002681 นายจักรพงษ์ ป่ินแก้ว คนงาน 6/1 ด.ญ.ญาณวีร ป่ินแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 4
208 002719 นางละออง นับงาม คนงาน ศูนยค์นงาน ด.ช.อภิรักษ์ นับงาม ประถมศึกษาปีที่ 4
209 002731 น.ส.ณัฐกฤตา พ่อค้า พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD ด.ช.สุกฤษฎ์ิ เจริญศิริ ประถมศึกษาปีที่ 4
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
210 002740 นายพฤหัส กงจักร คนงาน ซักฟอก ด.ช.คงภพ กงจักร ประถมศึกษาปีที่ 4
211 002749 นางศสิธร สิริรจน์ พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ ด.ญ.หน่ึงฤทัย สิริรจน์ ประถมศึกษาปีที่ 4
212 002767 นางจีระพร จินาทอง พยาบาลวิชาชีพ 5 ล่าง ด.ช.ปวีรื จินาทอง ประถมศึกษาปีที่ 4
213 002809 น.ส.ทศวรรณ ฤกษ์งาม พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD ด.ญ.กุลปรียา ฤกษ์งาม ประถมศึกษาปีที่ 4
214 002813 นางสุรัตวดี สนธิวา พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้รังสีรักษา ด.ช.ปัญญพัฒน์ สนธิวา ประถมศึกษาปีที่ 4
215 002832 น.ส.สุฑารัตน์ ร่วมบุญ นักจัดการงานทั่วไปศูนยแ์พทย์ ด.ญ.ลอออร ศรีแยม้ ประถมศึกษาปีที่ 4
216 002848 น.ส.กาญจนา หาญยิง่ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้9/4 ด.ช.ปารเมศ หาญยิง่ ประถมศึกษาปีที่ 4
217 002876 น.ส.จินตนา สกุลเตียว พยาบาลวิชาชีพ 9/3 ด.ญ.ปุณณดา ประเมินชัย ประถมศึกษาปีที่ 4
218 002953 น.ส.กาญจนา เยาว์ลักษณ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล ด.ญ.ณัฐนิชา กระแสบัว ประถมศึกษาปีที่ 4
219 003027 น.ส.นันทรัตน์ พูนศรี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้เวชศาสตร์นิวเคลียรด์.ญ.ณัฎฐณิชา พูนศรี ประถมศึกษาปีที่ 4
220 003036 นางจันทา ปานทอง ผู้ช่วยพยาบาล 9/1 ด.ญ.จิราธิป ไม้หอม ประถมศึกษาปีที่ 4
221 003039 นายสามัคคี วันสุข ยาม ช่าง ด.ช.ฑีฆายุ วันสุข ประถมศึกษาปีที่ 4
222 003067 นางณิชาภา ส ารวมจิต พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ANC ด.ญ.เอมิกา ส ารวมจิต ประถมศึกษาปีที่ 4
223 003075 น.ส.ประภัสสร หน่อแก้ว พยาบาลวิชาชีพ เวชกรรมสังคม ด.ช.พงศธร นพพิบูลย์ ประถมศึกษาปีที่ 4
224 003103 น.ส.ดวงจิตร แก้วยอ้ย ผู้ช่วยพยาบาล 14/4 ด.ญ.ชนกชนม์ แสนคม ประถมศึกษาปีที่ 4
225 003201 นายประดิษฐ์ ทรงศรีม่วง ด.ญ.ปุญญตา ทรงศรีม่วง ประถมศึกษาปีที่ 4
226 003210 นายพิรุณ ผิวดี พนักงานประจ าตึก ศูนยค์นงาน ด.ช.ณัฐรัตน์ ผิวดี ประถมศึกษาปีที่ 4
227 003243 น.ส.ศิริกุล วงษ์บุญ นักจัดการงานทั่วไปศูนยจ์ัดเก็บรายได้ ด.ญ.กุลพัชร ชนะทะเล ประถมศึกษาปีที่ 4
228 003263 น.ส.ผุสดี อินทร์แป้น พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้14/6 ด.ช.ณัฐภัค นทีมาศ ประถมศึกษาปีที่ 4
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
229 003277 นางเกสร สนทอง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/3 ด.ช.กัลยวรรธน์ สนทอง ประถมศึกษาปีที่ 4
230 003286 นายอติเทพ ประกอบกิจ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยพยาบาล ด.ญ.อาภัสรา ประกอบกิจ ประถมศึกษาปีที่ 4
231 003308 นายวิเชียร กล้าณรงค์ พนักงานธุรการ วิชาการ ด.ญ.อิศวรา กล้าณรงค์ ประถมศึกษาปีที่ 4
232 003309 น.ส.รินดา สุขสงวน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OR ด.ญ.กชพรรณ จิตรแม้น ประถมศึกษาปีที่ 4
233 003340 นางปุณยวีร์ เป็นเจิด พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้5 บน ด.ญ.วราภรณ์ ค าแหง ประถมศึกษาปีที่ 4
234 003375 น.ส.เพ็ญนภา สุขแฉล้ม พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้5 บน ด.ญ.ณัฐนภา สุขแฉล้ม ประถมศึกษาปีที่ 4
235 003381 น.ส.ธนภรณ์ พูนเฉลียว พยาบาลวิชาชีพ 5 บน ด.ช.บวรนันท์ เสาะสิทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 4
236 003402 นายวุฒิชัย อินทรามะ ยาม ยาม ด.ช.วุฒิไกร อินทรามะ ประถมศึกษาปีที่ 4
237 003472 น.ส.ลัดดา คงสืบเสาะ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้9/6 ด.ญ.ภัทริกา กองทุน ประถมศึกษาปีที่ 4
238 003478 น.ส.สุดารัตน์ กุลวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขเวชกรรมสังคม ด.ญ.ชญานิศ สมพริ้ง ประถมศึกษาปีที่ 4
239 003650 นางศรีสุวรรณ นามโคตร พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้9/3 ด.ญ.ศศิธร นามโคตร ประถมศึกษาปีที่ 4
240 003651 น.ส.ทิพวรรณ หวังสุดดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้3 บน ด.ญ.กนต์กนิษฐ์ นพพิบูลย์ ประถมศึกษาปีที่ 4
241 003653 น.ส.อัมพร เทพสุรินทร์ ผู้ช่วยพยาบาล 9/1 ด.ช.ฐิติพงษ์ ทับหนองฮี ประถมศึกษาปีที่ 4
242 003675 น.ส.ชญานิศ แสงเพ็ง พยาบาลวิชาชีพ PCU สระโบราณ ด.ช.ปุงควะ อสิพงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 4
243 003746 นางเกษร มะลิลา พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้เวชศาสตร์นิวเคลียรด์.ช.ยิง่คุณ มะลิลา ประถมศึกษาปีที่ 4
244 003767 น.ส.ดวงแก้ว ทิศกระโทก เจ้าหน้าที่สินเช่ือ สหกรณ์ออมทรัพย์ ด.ช.วิชญเวธน์ มีพร้อม ประถมศึกษาปีที่ 4
245 003969 น.ส.บัวรื่น แสนดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯวิทยาลัยพยาบาล ด.ญ.บุรินทร์รัตน์ แสนดี ประถมศึกษาปีที่ 4
246 004014 นางสุดารัตน์ นรดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการOR ด.ญ.ภาวิยา นรดี ประถมศึกษาปีที่ 4
247 001100 นางยวุดี บัวแยม้ พยาบาลวิชาชีพ ศูนยโ์รคหัวใจ ด.ญ.พาขวัญ บัวแยม้ ประถมศึกษาปีที่ 5
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
248 001240 นางนงนุช สวัสด์ิวงษ์ชัย พยาบาลวิชาชีพ ศูนยม์ะเร็ง ด.ญ.นิษฐกานต์ สวัสด์ิวงษ์ชัย ประถมศึกษาปีที่ 5
249 001337 นางอุตม์ชญาน์ อินทเรือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษวิทยาลัยพยาบาล ด.ญ.ศุภสิตา อินทเรือง ประถมศึกษาปีทื่ 5
250 001479 นางเยาวเรศ มัทธุรี พยาบาลวิชาชีพ 9/6 ด.ช.ปพัทธ์ศรัณย์ เพ่งแจ่ม ประถมศึกษาปีที่ 5
251 001535 น.ส.สุราพร สายกระสุน พยาบาลวิชาชีพ 14/5 ด.ญ.จิรัชญา แรมฤทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 5
252 001540 นางศรีสุภา เรืองแข พยาบาลวิชาชีพ IC ด.ช.ภีม เรืองแข ประถมศึกษาปีที่ 5
253 001997 นางศิริพรรณ ชัยงาม นักจัดการงานทั่วไปฝ่ายแผนงาน ด.ญ.ชญาวดี ชัยงาม ประถมศึกษาปีที่ 5
254 002080 นายสุพจน์ เพชรใส คนงาน ICU 1 ด.ญ.รุจีรา เพชรใส ประถมศึกษาปีที่ 5
255 002099 นางณัฐริกา ชมดี พยาบาลวิชาชีพ 16/5 ด.ช.ธนกฤต ชมดี ประถมศึกษาปีที่ 5
256 002126 นายชัชวิน อณาชัย เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินER ด.ช.อณาวิล อณาชัย ประถมศึกษาปีที่ 5
257 002127 นายชินดนัย ชมบุญ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินER ด.ช.ณัฐพล ชมบุญ ประถมศึกษาปีที่ 5
258 002158 น.ส.วรรณภา เรืองสัตย์ พยาบาลวิชาชีพ 4/1 ด.ญ.สาวิกา เรืองสัตย์ ประถมศึกษาปีที่ 5
259 002262 น.ส.นริสรา อภิชาติสินพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี ด.ช.ณัฐธนนท์ อภิชาติสินพงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 5
260 002339 น.ส.จิรฐา เกษค า ผู้ช่วยทันตแพทย์ ทันตกรรม ด.ช.ณราวุฒิ เกษค า ประถมศึกษาปีที่ 5
261 002422 นางรุ่งนภา ดีอ้อม พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม ด.ช.นรวีร์ ดีอ้อม ประถมศึกษาปีที่ 5
262 002443 นางดวงนภา แสนปลืม้ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์พยาธิวิทยา ด.ช.ศิวกรณ์ แสนปลืม้ ประถมศึกษาปีที่ 5
263 002468 นางวาสนา แสนแก้ว พยาบาลวิชาชีพ 16/5 ด.ช.นรรัตน์ แสนแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 5
264 002513 นางฐิติยาพร แป้นทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ศูนยค์อมฯ ด.ญ.สุพิชชา แป้นทอง ประถมศึกษาปีที่ 5
265 002516 นายอัธยา วงศาประเทศ คนงาน ช่าง ด.ญ.กมลพร วงศาประเทศ ประถมศึกษาปีที่ 5
266 002661 นายบุญลือ จันทร์กล้า คนงาน OPD ด.ญ.กมลลักษณ์ จันทร์กล้า ประถมศึกษาปีที่ 5
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
267 002671 นายวรวิทย์ รินทร คนงาน 6/1 ด.ช.วรจักร รินทร ประถมศึกษาปีที่ 5
268 002679 น.ส.สุวรรณา ครึ่งมี พนักงานทั่วไป ศูนยค์นงาน ด.ญ.หัทยาพร กรมโพธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 5
269 002694 นายฉลองพันธ์ สามยอด พนักงานห้องยา ผลิตยา ด.ญ.ณัฐวัฒน์ สามยอด ประถมศึกษาปีที่ 5
270 002715 นางอินธิรา ประภาสัย พยาบาลวิชาชีพ TICU 2/3 ด.ช.สิทธิ์ธรา ประภาสัย ประถมศึกษาปีที่ 5
271 002730 น.ส.ประกายแก้วอุดมครบ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ศูนยม์ะเร็ง ด.ช.ศักด์ิชัย โสรกนิษฐ์ ประถมศึกษาปีที่ 5
272 002765 น.ส.บานฤทัย แสวงทรัพย์ พนักงานทั่วไป ศูนยแ์พทย์ ด.ญ.ปาริชาติ ปุปะพา ประถมศึกษาปีที่ 5
273 002811 น.ส.สุนิสา หมายดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้4/2 ด.ญ.ณัฐวรา หมายดี ประถมศึกษาปีที่ 5
274 002823 น.ส.จันทิมา ทองฝอย พนักงานทั่วไป ศูนยค์นงาน ด.ญ.ศุภสุตา ทรัพยเ์จริญ ประถมศึกษาปีที่ 5
275 002893 น.ส.นุสรา บุญเปล่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/1 ด.ญ.วรินทร์นุช จันทร์สามารถ ประถมศึกษาปีที่ 5
276 002913 นายไตรรงค์ สุขมาก พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ ด.ญ.ณัฐพร สุขมาก ประถมศึกษาปีที่ 5
277 002961 นางอ าไพ กล้าณรงค์ เจ้าพนักงานธุรการX-RAY ด.ช.แทนพงศ์ กล้าณรงค์ ประถมศึกษาปีที่ 5
278 002962 น.ส.พัชจิรา จรัสไส พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้14/3 ด.ช.อัคนี เจาะเหมาะ ประถมศึกษาปีที่ 5
279 003005 น.ส.สุพินดา จันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยทันตกรรม ทันตกรรม ด.ช.พงศ์พัฒฐ์ จันทร์เพ็ญ ประถมศึกษาปีที่ 5
280 003016 น.ส.กัลยาณี ขอสุข พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้4/2 ด.ช.ธีระศักด์ิ เพชรทอง ประถมศึกษาปีที่ 5
281 003025 น.ส.วราภรณ์ ขุนอ้อย พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้14/5 ด.ช.ธนดล วันดี ประถมศึกษาปีที่ 5
282 003047 น.ส.จันทร์เพ็ญ บุญทวี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้พัฒนาการเด็ก ด.ญ.ปณิธาน ส านักนิตย์ ประถมศึกษาปีที่ 5
283 003104 นายวีระพันธ์ เช้ือสาย พนักงานซักฟอก ซักฟอก ด.ช.วรณัฎฐ์ เช้ือสาย ประถมศึกษาปีที่ 5
284 003142 น.ส.ทัศนีย์ หงษ์ศรีจันทร์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD ด.ญ.พิชชาภา สุขร่วม ประถมศึกษาปีที่ 5
285 003161 น.ส.นาตยา ต่ าจันทึก พนักงานเกษตรพ้ืนฐานศูนยค์นงาน ด.ญ.กตัญญตุา ทองร่อน ประถมศึกษาปีที่ 5
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
286 003174 น.ส.เจนจิต ทองวิจิตร พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้2/2 ด.ญ.อฐิติยา มาลัย ประถมศึกษาปีที่ 5
287 003219 น.ส.เยาวลักษณ์ บุญมาก พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้6/2 ด.ช.ณัฐพัฒน์ บุญมาก ประถมศึกษาปีที่ 5
288 003266 น.ส.ประภัสรา มานุจ า พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้9/6 ด.ช.อมรเทพ สันดี ประถมศึกษาปีที่ 5
289 003280 นายสมยศ วาจามั่น คนงาน 10/1 ด.ช.ธันวา วาจามั่น ประถมศึกษาปีที่ 5
290 003551 น.ส.จริยา อุปถัมภ์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/1 ด.ช.สงกรานต์ ขุนทอง ประถมศึกษาปีที่ 5
291 003610 นางกฤตยาภรณ์ ผลดี พยาบาลวิชาชีพ 14/2 ด.ญ.ศศิปรียา ผลดี ประถมศึกษาปีที่ 5
292 003672 นายฐิติพงษ์ ปันทะรส ผู้ช่วยทันตกรรม ทันตกรรม ด.ช.ปุณณเมธ ปันทะรส ประถมศึกษาปีที่ 5
293 003748 น.ส.ปัณณ์นิศา ศรีศิริภานนท์ เจ้าหน้าที่สินเช่ือ สหกรณ์ออมทรัพย์ ด.ญ.กัญญาภัค สังข์ศิลา ประถมศึกษาปีที่ 5
294 003764 นางพันทิพย์ เลิศยะโส ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเวชกรรมสังคม ด.ญ.ณิชาภัทร เลิศยะโส ประถมศึกษาปีที่ 5
295 003787 น.ส.มณีวรรณ สามยอด พนักงานช่วยเหลือคนไข้12/5 ด.ญ.เบญจวรรณ แก้วเกลียว ประถมศึกษาปีที่ 5
296 003842 น.ส.อรทัย คนึงกล้า พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/3 ด.ญ.ณิชกุล สาคร ประถมศึกษาปีที่ 5
297 004043 น.ส.นภาพร อ่ิมบุญ พนักงานช่วยเหลือคนไข้12/2 ด.ญ.เพียงขวัญ อ่ิมบุญ ประถมศึกษาปีที่ 5
298 004126 น.ส.พรพิมล ชูบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีบัญชี ด.ญ.ปิญชาพร เกิดค า ประถมศึกษาปีที่ 5
299 000538 นายธีระพันธ์ ฉายกล้า พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้เกษียณอายุ ด.ช.สุริยะ ฉายกล้า ประถมศึกษาปีทื่ 6
300 001090 นางวารี ประมูลศรี พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี ด.ญ.วรกร ประมูลศรี ประถมศึกษาปีที่ 6
301 001161 นางจันทิรา ดังถวิล พยาบาลวิชาชีพ 1 บน ด.ญ.พิณณ์ทานันท์ ดังถวิล ประถมศึกษาปีที่ 6
302 001215 นางเอ้ืองฟ้า จิตหนักแน่น พยาบาลวิชาชีพ 12/2 ด.ญ.ณัฎฐฏาพร จิตหนักแน่น ประถมศึกษาปีที่ 6
303 001333 นางเสาวรัตน์ ดีแก่ นักเทคนิคการแพทยแ์ลป ด.ญ.นฤพร ปลาดลาภ ประถมศึกษาปีที่ 6
304 001410 นางสายรุ้ง กะลีพัด พยาบาลวิชาชีพ ห้องสวนหัวใจ ด.ญ.ธนกร กะลีพัด ประถมศึกษาปีที่ 6
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
305 001497 น.ส.รัชชนันท์ ไกรทอง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมยาใน ด.ช.ศุภณัฏฐ์ แยบดี ประถมศึกษาปีที่ 6
306 001727 นายวิน ปุ๊กไธสง นักเทคนิคการแพทยแ์ลป ด.ช.รชต ปุ๊กไธสง ประถมศึกษาปีที่ 6
307 001776 นางศุจินนธร โพธาราม พนักงานธุรการ กลุม่งานประกันสุขภาพด.ญ.ณัฐวศา โพธาราม ประถมศึกษาปีที่ 6
308 001924 นางอลิศรา หมายเจริญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์แลป ด.ช.ธนพงศ์ อุตสาหะ ประถมศึกษาปีที่ 6
309 001929 นางนวลศรี นภาคเวช พยาบาลวิชาชีพ 16/4 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ นภาคเวช ประถมศึกษาปีที่ 6
310 002057 นายบัญญติั ยิง่ยง คนงาน ศูนยเ์ปล ด.ญ.ปุณยวีร์ ยิง่ยง ประถมศึกษาปีที่ 6
311 002090 น.ส.ปาณิสรา บุตรเงิน พนักงานธุรการ ทันตกรรม ด.ช.วรพล สังเกตุกิจ ประถมศึกษาปีที่ 6
312 002098 นายยศพัทธ์ กังวานศุภพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการเงิน ด.ญ.พัทธ์ธีรา กังวานศุภพันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 6
313 002101 นางศรัณยภั์ต ระเมียดดี พนักงานธุรการ จ่ายกลาง ด.ญ.รักตกันตท์ ค าแสน ประถมศึกษาปีที่ 6
314 002140 นายอาณัติชัย บุญยอ นักวิชาการสาธารณสุขสุขศึกษา ด.ญ.กนกพัชร บุญยอ ประถมศึกษาปีที่ 6
315 002143 นางจันทิรา บุญศรี(วิชาการ) พนักงานธุรการ วิชาการ ด.ญ.รินรดา บุญศรี ประถมศึกษาปีที่ 6
316 002147 น.ส.เลาวดี ดีทรัพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีศูนยจ์ัดเก็บรายได้ ด.ช.กฤตพล เพชรใส ประถมศึกษาปีที่ 6
317 002243 นายปิยะ กองทุน คนงาน ซักฟอก ด.ช.กิตติ กองทุน ประถมศึกษาปีที่ 6
318 002274 นางชุติกาญจน์ ผ่องใส นักจัดการงานทั่วไปเวชระเบียน ด.ช.นพคุณ ผ่องใส ประถมศึกษาปีที่ 6
319 002279 น.ส.เสาวณีย์ สุขวินัย พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้14/2 ด.ช.ปรมินทร์ แซ่ซ่ือ ประถมศึกษาปีที่ 6
320 002290 นางณัฐยา ลีลาอภิรดี ทันตแพทย์ ทันตกรรม ด.ญ.พรปวีณ์ สิริภักดีพิพัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 6
321 002378 นางชลธิฌา ช่วยศรี พยาบาลวิชาชีพ 12/3 ด.ญ.ชลธร ช่วยศรี ประถมศึกษาปีที่ 6
322 002449 นายเสาร์ ด าริเลิศ คนงาน OR ด.ช.ธนายทุธ ด าริเลิศ ประถมศึกษาปีที่ 6
323 002451 นางกัลยาณี อินทรามะ พนักงานธุรการ โภชนาการ ด.ช.วุฒิศักด์ิ อินทรามะ ประถมศึกษาปีที่ 6
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
324 002514 นายสุรเชต บุญศรี พนักงานเปล ศูนยเ์ปล ด.ช.ณตะวัน บุญศรี ประถมศึกษาปีที่ 6
325 002524 นายสุทัศ สมพิศ คนงาน ศูนยเ์ปล ด.ช.กิตติภัทร์ สมพิศ ประถมศึกษาปีที่ 6
326 002595 นางพรชนก ส าราญ พยาบาลวิชาชีพ 6/3 ด.ช.พุฒิเมธ ส าราญ ประถมศึกษาปีที่ 6
327 002620 นางรุ่งฤทัย โพธิข า นักเทคนิคการแพทยแ์ลป ด.ช.รัฐนันท์ โพธิข า ประถมศึกษาปีที่ 6
328 002629 นางผุสดี พระจันทร์ พนักงานทั่วไป TICU 2/3 ด.ญ.ชนกานต์ พรจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 6
329 002647 น.ส.นิศาชล สิมอุด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ ด.ช.คฑาวุธ สิมอุด ประถมศึกษาปีที่ 6
330 002711 นางอัจฉราพรรณเรืองทอง พนักงานทั่วไป จ่ายกลางOR ด.ช.พรมนัส ถาวร ประถมศึกษาปีที่ 6
331 002750 นางราตรี ป่ินเพ็ช พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้6/3 ด.ช.พุฒินันท์ ป่ินเพ็ช ประถมศึกษาปีที่ 6
332 002771 นางจันทร์เพ็ญ จันทร์กาบ พนักงานทั่วไป ศูนยค์นงาน ด.ญ.สุภัสสร จันทร์กาบ ประถมศึกษาปีที่ 6
333 002774 น.ส.ธิดา แสงสว่าง ผู้ช่วยพยาบาล 14/5 ด.ช.ชินวัตร แสงสว่าง ประถมศึกษาปีที่ 6
334 002849 น.ส.วิภาดา กะทิศาส พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/3 ด.ญ.พิมพ์ลดา บุตรเงิน ประถมศึกษาปีที่ 6
335 002948 น.ส.พรชนก ปรีชา พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้TICU 2/3 ด.ญ.กุลปริยา ปรีชา ประถมศึกษาปีที่ 6
336 002955 น.ส.รัตนะธิดา สมานชัย นักวิชาการศึกษา ศูนยแ์พทย์ ด.ญ.ณิชาภา บานเยน็ ประถมศึกษาปีที่ 6
337 002978 น.ส.นงค์ลักษณ์ แจ่มใส พนักงานธุรการ OPD ด.ญ.นันทิชา ส าราญใจ ประถมศึกษาปีที่ 6
338 002991 นายสุทิน อินทร์หอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ศูนยค์อมฯ ด.ช.อดุลวิทย์ อินทร์หอม ประถมศึกษาปีที่ 6
339 003057 น.ส.สุพัฒตรา พ่อค้า พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้วิสัญญี ด.ช.วรธันย์ ตุ้มทอง ประถมศึกษาปีที่ 6
340 003087 นางเบญญาณัช ยามดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD ด.ญ.กนกรัตน์ ยามดี ประถมศึกษาปีที่ 6
341 003092 น.ส.อัจฉริยา ศรีมันตะ ผู้ช่วยทันตกรรม ทันตกรรม ด.ญ.ณัฐนรี นางาม ประถมศึกษาปีที่ 6
342 003146 นายกฤษดา จันทา เจ้าพนักงานธุรการ เวชระเบียน ด.ญ.รชฏวรรณ จันทา ประถมศึกษาปีที่ 6
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
343 003150 นางวัชรี นิยมทวี พนักงานทั่วไป จ่ายกลางOR ด.ญ.กัญญาพัชร นิยมทวี ประถมศึกษาปีที่ 6
344 003153 น.ส.สุณี บุญมาก พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/3 ด.ญ.ณิชาพร เฉ่ือยกลาง ประถมศึกษาปีที่ 6
345 003165 น.ส.จิราภรณ์ สุจินพรัหม พยาบาลวิชาชีพ จิตเวช ด.ญ.พรรวินท์ ทรัพยส์ิน ประถมศึกษาปีที่ 6
346 003335 น.ส.มนันยา แก้วกัณหา พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD ด.ญ.ณัฏฐนิชา แก้วกัณหา ประถมศึกษาปีที่ 6
347 003469 นางวณิชชา ไชยสนาม พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี ด.ญ.ปัญญาพร ไชยสนาม ประถมศึกษาปีที่ 6
348 003470 นางณัฐกานต์ บุราคร พยาบาลวิชาชีพ 4/3 ด.ช.ณัฐดล บุราคร ประถมศึกษาปีที่ 6
349 003484 น.ส.ธิดารัตน์ สุขดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้6/4 ด.ญ.อภิสรา สุขดี ประถมศึกษาปีที่ 6
350 003567 น.ส.อุทุมพร พิทโยทัย พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้เวชกรรมฟ้ืนฟู ด.ช.ภูรินทร์ หูทอง ประถมศึกษาปีที่ 6
351 003581 น.ส.ปิยดา วิชายง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้4/3 ด.ช.อดิศร ก าลังมา ประถมศึกษาปีที่ 6
352 003586 น.ส.กานต์สินี มหรรทัศนะพงศ์ นักกายภาพบ าบัดช านาญการเวชกรรมฟ้ืนฟู ด.ญ.ธมกร นิมิตรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 6
353 003624 นางวรรณิศา สติภา พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้14/4 ด.ช.พงศกร สติภา ประถมศึกษาปีที่ 6
354 003627 น.ส.วันเพ็ญ ศรีมารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการวิทยาลัยพยาบาล ด.ญ.ภัทรวดี ดีทั่ว ประถมศึกษาปีที่ 6
355 003642 น.ส.ณภัทร เรืองศรี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้9/3 ด.ช.วิชญะ เรืองศรี ประถมศึกษาปีที่ 6
356 003725 นางจันทร์เพ็ญ เครือเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาล ด.ช.ศิวกร เครือเพชร ประถมศึกษาปีที่ 6
357 003791 นายสุวิทย์ เอ่ียมสอาด ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาล ด.ญ.อัมมิการ์ เอ่ียมสอาด ประถมศึกษาปีที่ 6
358 003822 นายวรเทพ วุฒิศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนศูนยค์อมฯ ด.ช.ศุภกร วุฒิศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 6
359 003998 น.ส.ปนัดดา อินทนูจิตต์ พนักงานเก็บเอกสารเวชระเบียน ด.ช.สิทธิกรณ์ อินทรูจิตต์ ประถมศึกษาปีที่ 6
360 004045 น.ส.เสาวลักษณ์ เมืองงาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้12/2 ด.ญ.นีนนารา เมืองงาม ประถมศึกษาปีที่ 6
361 004046 น.ส.ภาวิณี ล้ าเลิศ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ศูนยม์ะเร็ง ด.ญ.วรรัตน์ โสบรรเทา ประถมศึกษาปีที่ 6
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362 001191 น.ส.ลัดดาวัลย์ พิศโสระ พยาบาลวิชาชีพ 6/1 ด.ช.ณัฎฐ์ พิศโสระ มัธยมศึกษาปีที่ 1
363 001251 นางบุษบา สาแก้ว พยาบาลวิชาชีพ OPD ด.ช.พันธจักร สาแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1
364 001488 นางสุภิญญา เหมือนจิต พยาบาลวิชาชีพ OPD ด.ช.จรัสพงศ์ เหมือนนึก มัธยมศึกษาปีที่ 1
365 001498 นางสุวรรณี ช่ออินทร์ พยาบาลวิชาชีพ 4/3 ด.ญ.นฤมล มีพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
366 001518 นางธิยา นุสายรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ ศูนยม์ะเร็ง ด.ช.ณัฐพงษ์ นุสายรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
367 001565 นางคนึงนิตย์ ศรีเครือด า นักกายภาพบ าบัด เวชกรรมฟ้ืนฟู ด.ช.นิพิฐพนธ์ ศรีเครือด า มัธยมศึกษาปีที่ 1
368 001568 นายจักรกริช บุญมี พยาบาลวิชาชีพ ER ด.ช.นวินธร บุญมี มัธยมศึกษาปีที่ 1
369 001712 นางบานเยน็ เจนขนบ พยาบาลวิชาชีพ 16/6 ด.ช.ปรัตถกร เจนขนบ มัธยมศึกษาปีที่ 1
370 001973 น.ส.มนัสพันธ์ เผดิมดี พนักงานธุรการ ศูนยจ์ัดเก็บรายได้ ด.ญ.ธัญกร หุนารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
371 001982 นางสุภาพร วงษ์มหา พนักงานธุรการ บัตร ด.ช.นภัสดล วงษ์มหา มัธยมศึกษาปีที่ 1
372 002037 นายพงศ์พันธ์ สายยศ นักวิชาการสาธารณสุขบริหารงานทั่วไป ด.ญ.ปวริศา สายยศ มัธยมศึกษาปีที่ 1
373 002154 น.ส.เอกจิตรา บุญมาก เภสัชกร ยาใน ด.ญ.ขวัญข้าว บัวทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1
374 002167 นางวรารัตน์ สืบนุการณ์ ทันตแพทย์ ทันตกรรม ด.ญ.ทิพยจ์าวีร์ สืบนุการณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
375 002173 นายชุติพันธุ์ เอ็นยอด คนงาน OR ด.ญ.ฐิติชญา เอ็นยอด มัธยมศึกษาปีที่ 1
376 002198 นางสุพรรณี โทสะภา พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ ด.ช.ชัยรัตน์ โทสะภา มัธยมศึกษาปีที่ 1
377 002306 นางวิไลวรรณ เจริญศิริ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD ด.ญ.กัญญาพัชร ใหญม่าก มัธยมศึกษาปีที่ 1
378 002420 นางจันทร์ทนา ดีจันทร์ คนงาน ศูนยค์นงาน ด.ช.อัครพล ดีจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
379 002462 นางสุจิณ ทองน า พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้วิสัญญี ด.ญ.พรปวีณ์ ทองน า มัธยมศึกษาปีที่ 1
380 002504 น.ส.อัจฉราพร มีสิทธิ์ดี พนักงานห้องยา ยานอก ด.ช.อนุภัทร หมายดี มัธยมศึกษาปีที่ 1
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381 002627 น.ส.สุวภัทร ขาวเครือ นักจิตวิทยา นักจิต OPD ตึก100ปีด.ช.นรภัทร อวงประโคน มัธยมศึกษาปีที่ 1
382 002628 นายสมชาย ถูกหมาย คนงาน ซักฟอก ด.ญ.จินตกานต์ ถูกหมาย มัธยมศึกษาปีที่ 1
383 002667 นายวรวัฒน์ ซ้อมทอง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ทันตกรรม ด.ญ.วรางคณา ซ้อมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1
384 002708 น.ส.ศรัญญา สีหาเสน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้9/2 ด.ช.ภัทธกร เพ็ชรประกอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1
385 002724 น.ส.นวลอนงค์ ได้ไซ้ย์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้แลป ด.ญ.สุธีรญา สามยอด มัธยมศึกษาปีที่ 1
386 002739 นางศิริมาศ จันทร์หอมฟุ้ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้16/5 ด.ญ.กีรติกา จันทร์หอมฟุ้ง มัธยมศึกษาปีที่ 1
387 002761 นายจิรเดช ได้ดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้PCU ศุภกาญจน์ ด.ญ.ศุภกานต์ ได้ดี มัธยมศึกษาปีที่ 1
388 002779 นายวุฒิชัย ดียิง่ พนักงานทั่วไป 6/1 ด.ช.ชาญชัย ดียิง่ มัธยมศึกษาปีที่ 1
389 002803 น.ส.คนึงนิจ ลัดโลด พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/4 ด.ช.ธนากร ลัดโลด มัธยมศึกษาปีที่ 1
390 002815 นางดวงใจ เพ่ิมสุข ผู้ช่วยทันตกรรม ทันตกรรม ด.ช.กีรติ เพ่ิมสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1
391 002908 น.ส.อัจจิมา ชูวา พยาบาลวิชาชีพ 16/2 ด.ช.อิฎฐพงษ์ สว่างไสว มัธยมศึกษาปีที่ 1
392 002932 น.ส.จิรพร ได้ดี ผู้ช่วยพยาบาล 14/5 ด.ช.เชาว์วัฒน์ ค าทวี มัธยมศึกษาปีที่ 1
393 002941 นางประจันทร์ ส านักนิตย์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/4 ด.ช.ธีรวุฒิ ส านักนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
394 002946 นายยทุธการ สงวนดี ยาม ช่าง ด.ญ.ชุติณัฏฐา สงวนดี มัธยมศึกษาปีที่ 1
395 002954 น.ส.วิพา แสนกล้า พนักงานทั่วไป ช่าง ด.ช.สิรภพ ชัยสวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีที่ 1
396 003105 นางอนุสรา ปัสสาสิงห์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้จ่ายกลาง ด.ญ.ชฏาพร เสือแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1
397 003121 นายสุชีพ แผ่นจันทร์ เจ้าพนักงานเวชสถิติบัตร ด.ช.กฤษณพล แผ่นจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
398 003169 นางเพชรรัตน์ เอ็นยอด พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OR ด.ช.ชนาธิป เอ็นยอด มัธยมศึกษาปีที่ 1
399 003442 น.ส.ฉันทนา หวังเจริญ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OR ด.ญ.อัจฉรา จับใจเหมาะ มัธยมศึกษาปีที่ 1
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400 003755 น.ส.ณัฐญา อัมหธร พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD ด.ญ.กฤติญา กอปรกิจงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1
401 003762 น.ส.เสาวภา กองทุน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OR ด.ช.ธนกร แก้วกาญจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
402 003773 นายหงส์ แสนมี พนักงานเปล ศูนยเ์ปล ด.ญ.พรรณวิสา แสนมี มัธยมศึกษาปีที่ 1
403 003775 นายมนตรี หมายเจริญ พนักงานเปล ศูนยเ์ปล ด.ญ.ณิชากานต์ หมายเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1
404 003984 นางนารีรัตน์ พระไวย พยาบาลวิชาชีพ ห้องสวนหัวใจ ด.ญ.ฐิติรัตน์ ใยแดง มัธยมศึกษาปีที่ 1
405 001067 นางปิยนันท์ ผาโคตร พยาบาลวิชาชีพ ANC ด.ช.ธนภัทร ผาโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 2
406 001124 นางอ าภา ศิริมาก พนักงานประกอบอาหาร ส.2โภชนาการ ด.ญ.ดวงกลม ศิริมาก มัธยมศึกษาปีที่ 2
407 001279 นางมะลิวัลย์ นนธิจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ OPD ด.ญ.ภูริชญา นนธิจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
408 001287 นางสุวรรณี สกุลดิสัย พยาบาลวิชาชีพ ANC ด.ช.โชติกุล สกุลติสัย มัธยมศึกษาปีที่ 2
409 001369 นางบังอร สุขประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ OR ด.ช.ปัณณวิชญ์ สุขประเสร็ฐ มัธยมศึกษาปีที่ 2
410 001387 นางสุวรัตน์ ปุริทาสัง พยาบาลวิชาชีพ ศูนยส์่องกล้อง ด.ช.กฤตพล ปุริทาสัง มัธยมศึกษาปีที่ 2
411 001429 นางวรรณภา พิกุลชาคร พยาบาลวิชาชีพ 6/1 ด.ช.กฤตภาส พิกุลชาคร มัธยมศึกษาปีที่ 2
412 001513 นางกัลญา อภิวัชรารัตน์ พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี ด.ช.ธภัทร สมชอบ มัธยมศึกษาปีที่ 2
413 001554 น.ส.จินตนา สุขตน พยาบาลวิชาชีพ 14/2 ด.ญ.จิรชยา สุขตน มัธยมศึกษาปีที่ 2
414 001820 นางอรุณรุ่ง พ่อค้า พยาบาลวิชาชีพ 12/4 ด.ญ.ฉัตรศลิษา พ่อค้า มัธยมศึกษาปีที่ 2
415 001828 นางวราภรณ์ เพ่ิมเพียร เภสัชกร ธุรการเภสัช ด.ช.กฤชกัมพล จันทร์เกลียว มัธยมศึกษาปีที่ 2
416 001925 นายนิธิกร ปลาดลาภ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์แลป ด.ช.ชยพล ปลาดลาภ มัธยมศึกษาปีที่ 2
417 001932 นางณียากร รัตนศิริเนตร พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี ด.ช.ชนัญญู รัตนศิริเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 2
418 001963 นางวิมลรัศม์ วงษ์ขันธ์ นักจัดการงานทั่วไปไตเทียม ด.ช.ธนาธิป วงษ์ขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
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419 001976 นางวิภาวี ยอดอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ 4/4 ด.ช.ภูวิช ยอดอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
420 002013 น.ส.วิไลพรรณ ดูใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ศูนยค์อมฯ ด.ช.ธีรเมธ กาสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
421 002079 นายภูธร ตรงใจ บันทึกข้อมูล สุขศึกษา ด.ญ.ปภาวรินท์ ตรงใจ มัธยมศึกษาปีที่ 2
422 002130 นางเกตุลดา พรมมี พยาบาลวิชาชีพ OR ด.ช.ศิรภมิ์ พรมมี มัธยมศึกษาปีที่ 2
423 002132 นางอรพินท์ บุญสุข พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/5 อ.ญ.อินทิรา บุญสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2
424 002210 นางวนิดา วิรุณพันธ์ พนักงานธุรการ 6/1 ด.ช.ธีรวีณ์ วิรุณพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
425 002240 นางศรีเนิน สกุลเตียว พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้14/5 ด.ญ.ชลธิชา สกุลเตียว มัธยมศึกษาปีที่ 2
426 002324 นายยศดนัย จันทร์หอมฟุ้ง คนงาน ซักฟอก ด.ญ.ณภัทร จันทร์หอมฟุ้ง มัธยมศึกษาปีที่ 2
427 002358 นางลักษิกา สมุห์เงิน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ยาใน ด.ช.คิมหันต์ สมุห์เงิน มัธยมศึกษาปีที่ 2
428 002536 น.ส.เจียมใจ งามวิเศษ คนงาน ศูนยค์นงาน ด.ญ.กุกฤตา บุญดา มัธยมศึกษาปีที่ 2
429 002571 น.ส.อินทิรา นาคสุข พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้6/3 ด.ญ.ชุติกาญจน์ นาคสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2
430 002604 นางนันดา พันธ์ศรี คนงาน ศูนยค์นงาน ด.ช.ศุภกร คงวารินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
431 002814 นางภรภัทร กลิน่ฟุ้ง ผู้ช่วยทันตกรรม ทันตกรรม ด.ญ.ธัญณิชา กลิน่ฟุ้ง มัธยมศึกษาปีที่ 2
432 002842 นายนนทกร สุดตลอด คนงาน แลป ด.ช.ศุภากร สุดตลอด มัธยมศึกษาปีที่ 2
433 002872 นายโยธิน ศรีนุเคราะห์ ช่างเทคนิค ช่าง ด.ช.รัชพล ศรีนุเคราะห์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
434 002884 นายศักด์ิสิทธิ์ ผ่ึงผดุง พนักงานทั่วไป 14/1 ด.ช.ปัญญาพร ผ่ึงผดุง มัธยมศึกษาปีที่ 2
435 002940 นางจุฑามาศ ทองพรหม พนักงานทั่วไป ศูนยค์นงาน ด.ญ.อารยา เพชรใส มัธยมศึกษาปีที่ 2
436 003000 นายชัยรัตน์ แรงรอบ พนีกงานบริการ ยาม ด.ช.ภาคิน แรงรอบ มัธยมศึกษาปีที่ 2
437 003017 ว่าที่ร.ต.ชัยวัฒน์ ชมดี ช่างไฟฟ้า ช่าง ด.ญ.วรกร ชมดี มัธยมศึกษาปีที่ 2
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
438 003202 น.ส.ชนันท์รัตน์ ทรงศรีม่วง พนักงานประจ าตึก PCU ศรีนอก ด.ญ.ปพิชญา ทรงศรีม่วง มัธยมศึกษาปีที่ 2
439 003227 น.ส.ภัทรจิตร ระเมียดดี พนักงานธุรการ OPD ด.ช.วีรภัทร มณีล้ า มัธยมศึกษาปีที่ 2
440 003352 นางวิศณุรัตน์ สอนสุข พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้จ่ายกลาง ด.ญ.กชมน สอนสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2
441 003493 น.ส.ปุณรดา โชติเปรมวัฒนา พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้9/5 ด.ช.ภานุรุจ ยอดอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
442 003496 น.ส.เทพี ตามสีรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ OR ด.ช.กีรติ ตามสีรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2
443 003550 น.ส.มัฐกานต์ ศรีอภิชาติ นักวิชาการสาธารณสุขเวชกรรมสังคม ด.ช.สิทธิพล ศรีอภิชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 2
444 001008 นางราณี คุ้มครอง พยาบาลวิชาชีพ 14/2 นายณัฐพรรณ คุ้มครอง มัธยมศึกษาปีที่ 3
445 001084 นางเพียงใจ จันทร์กลิน่ พยาบาลวิชาชีพ 12/4 นายพิชพงศ์ จันทร์กลิน่ มัธยมศึกษาปีที่ 3
446 001188 นางบุญล้วน ตรีเมฆ พยาบาลวิชาชีพ 12/3 ด.ช.แทนคุณ ตรีเมฆ มัธยมศึกษาปีที่ 3
447 001223 นางศิริพร บุญสุยา พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD นายณัฏฐกิตต์ิ บุญสุยา มัธยมศึกษาปีที่ 3
448 001237 นางวาสนา สาลี พยาบาลวิชาชีพ 4/1 น.ส.บุณยานุช สาลี มัธยมศึกษาปีที่ 3
449 001252 นางศรัญญา สัชชานนท์ พยาบาลวิชาชีพ 16/2 น.ส.ณิชาภัทร ศรีเอก มัธยมศึกษาปีที่ 3
450 001302 น.ส.วรวิมล ศรีตะลานุกค์ เภสัชกร เกษียณอายุ น.ส.วรพิม ม่วงพลับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
451 001318 นางวราภรณ์ สาแก้ว ทันตแพทย์ ทันตกรรม น.ส.พรปวีณ์ สาแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3
452 001430 นางป่ินมณี แสนกล้า พยาบาลวิชาชีพ 10/2 น.ส.พิชญา แสนกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 3
453 001455 นางรุ่งนภา สุขแสวง พยาบาลวิชาชีพ 12/2 นายรัชพล สุขแสวง มัธยมศึกษาปีที่ 3
454 001591 นายวัชรพงศ์ บุญเปล่ง นักกิจกรรมบ าบัด เวชกรรมฟ้ืนฟู น.ส.จิตรกาญจน์ บุญเปล่ง มัธยมศึกษาปีที่ 3
455 001717 น.ส.ศรีสุภัค แสนมั่น พยาบาลวิชาชีพ 6/1 ด.ช.ธนภัทร ดีพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
456 001765 นางเรไร หมายกล้า พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้จ่ายกลาง นายกฤติน หมายกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 3
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
457 001823 น.ส.จันทนา สุจินพรัม พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้4/1 นายธนพล สายแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 3
458 001837 นางรัชนู วุฒิศิลป์ พยาบาลวิชาชีพ OR น.ส.ณัฐธา วุฒิศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
459 001913 นายวีรศักด์ิ สุจินพรัหม คนงาน ศูนยเ์ปล นายวันเฉลิม สุจินพรัหม มัธยมศึกษาปีที่ 3
460 001921 น.ส.นวลจันทร์ สุบิงปรัส พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี น.ส.กัญญาณัฐ สุบิงปรัส มัธยมศึกษาปีที่ 3
461 001934 นายนวลจันทร์ แสงงาม คนงาน ซักฟอก นายนวชล แสงงาม มัธยมศึกษาปีที่ 3
462 001940 นางอรนุช เหมือนคนึง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้พยาธิวิทยา นายสิทธินนท์ เหมือนคนึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
463 002003 นายสมบัติ ดีจันทร์ พนักงานขับรถ ยานพาหนะ น.ส.ภัทรวดี ดีจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
464 002014 นางละออง มั่นยนื คนงาน ซักฟอก น.ส.สุนันธินี มั่นยนื มัธยมศึกษาปีที่ 3
465 002022 นางนงนุช ทองใหญ่ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/5 นายปกรณ์ แสงทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3
466 002164 นางกนกนภัส เหล่าแค พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้นิติเวช นายชิษณุชา เหล่าแค่ มัธยมศึกษาปีที่ 3
467 002175 นายวีระพงษ์ สมเป็นชาย คนงาน OR น.ส.จันทิรา สมเป็นชาย มัธยมศึกษาปีที่ 3
468 002205 นางสมพาน คงอุตส่าห์ พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ น.ส.สุธิดา คงอุตส่าห์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
469 002226 น.ส.ทวีสิน สกุลไทย พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ ด.ญ.พิมชนก นาคเก้ียว มัธยมศึกษาปีที่ 3
470 002320 น.ส.กีรติ ข่าขันธ์มาลี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์พยาธิวิทยา น.ส.สิริกร ข่าขันธ์มาลี มัธยมศึกษาปีที่ 3
471 002346 นางวรรณิศา บุตรงาม พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/1 นายกิตติศักด์ิ บุตรงาม มัธยมศึกษาปีที่ 3
472 002397 นางรวมพร มีชัย พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ น.ส.อฐิติยา มีชัย มัธยมศึกษาปีที่ 3
473 002543 น.ส.รัชนีกรณ์ เรืองทอง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้แพทยแ์ผนไทย น.ส.พัตรพิมบ หวายสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่ 3
474 002556 นางดาหวัน สุขปลัง่ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้14/5 น.ส.กัญญารัตน์ สุขปลัง่ มัธยมศึกษาปีที่ 3
475 002574 นายวิชิต ทองเกลีย้ง คนงาน ธนาคารเลือด นายอภิสร ทองเกลีย้ง มัธยมศึกษาปีที่ 3
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
476 002632 นางจรรยา วสุวัชร์ พนักงานทั่วไป ศูนยแ์พทย์ ด.ช.ธันวา วสุวัชร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
477 002799 นางสิริพันธ์ แสบงบาล พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/4 ด.ญ.ฑิตฐิตา แสบงบาล มัธยมศึกษาปีที่ 3
478 002822 นางณัฐิณี เมืองงาม พนักงานธุรการ บริหารงานทั่วไป นายพลกฤต รุ่งเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 3
479 002827 น.ส.ชาปะณี ชูช่ือพรม พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD น.ส.สิรินทรา มานะ มัธยมศึกษาปีที่ 3
480 003043 น.ส.บุหลัน ศรีบุญ ผู้ช่วยพยาบาล 14/5 ด.ญ.รินรวี ภูบุญเต็ม มัธยมศึกษาปีที่ 3
481 003080 นายสมบัน พรมเกา พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ ด.ญ.พัชรมณ พรมเกา มัธยมศึกษาปีที่ 3
482 003082 นายอดิศร มูลทอง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้2/2 น.ส.นิชาภา มูลทอง มัธยมศึกษาปีที่ 3
483 003099 นางนพรัตน์ เสาพ่ึงดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้6/4 ด.ช.ธนวัต คงมุ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 3
484 003184 นายวีระชัย เหลือดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ทันตกรรม น.ส.กรรณิการ์ เหลือดี มัธยมศึกษาปีที่ 3
485 003220 น.ส.วิยะดา คงอุตส่าห์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/4 ด.ช.ธีรดนย์ หมื่นจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
486 003244 นายยอด คงดวงดี ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัดเวชกรรมฟ้ืนฟู น.ส.ปุณยนุช คงดวงดี มัธยมศึกษาปีที่ 3
487 003395 นางนพนันท์ ซ่ือสัตย์ พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม นายวิชา ซ่ือสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
488 003410 นางขนิษฐา ค ามี เภสัชกร ผลิตยา น.ส.ถิรญา ค ามี มัธยมศึกษาปีที่ 3
489 003540 น.ส.ณีรนุช สายธนู ผู้ช่วยพยาบาล 2/3 ด.ช.ภรันยู วิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 3
490 003616 นางมยรุี สวนงาม ผู้ช่วยพยาบาล 14/4 ด.ช.ณัฐภัทร สวนงาม มัธยมศึกษาปีที่ 3
491 003917 น.ส.ฤทัย นกพรม ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 9/2 ด.ช.ภาณุพันธ์ ชาวสวน มัธยมศึกษาปีที่ 3
492 000637 นายบัญชา สุภาพ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้3 ล่าง น.ส.ภรณ์พรรณ สุภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 4
493 000905 นางพิมภากร ภูมิพัฒนากุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์OPD น.ส.ชมพูนุท อ าไพพิศ มัธยมศึกษาปีที่ 4
494 000918 นางอัสนี นาคาวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขสุขศึกษา นายอรรคเดช นาคาวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
495 000998 นางสุภัทรา หอมพิลา พยาบาลวิชาชีพ 6/3 น.ส.ภัทรสุดา หอมพิลา มัธยมศึกษาปีที่ 4
496 001152 นางบุญรัตน์ จรุงจิตตานุสนธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ANC นายปัณณธร จรุงจิตตานุสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4
497 001273 นางพัฒภรณ์ เพ่ิมเพียร พยาบาลวิชาชีพ 6/3 นายปัณณธร เพ่ิมเพียร มัธยมศึกษาปีที่ 4
498 001300 นางพรศรี สันติสุรัตน์ เภสัชกร ธุรการเภสัช นายพสิษฐ์ สันติสุรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4
499 001331 นางวลัยพรรณ รับงาม พยาบาลวิชาชีพ OPD น.ส.ศุธาเนตร์ รับงาม มัธยมศึกษาปีที่ 4
500 001336 นางกัญญา สายรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ศูนยม์ะเร็ง น.ส.กมลชนก สายรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4
501 001358 นางสิริมาส ผลเจริญ พยาบาลวิชาชีพ 14/1 น.ส.ฉัตรชมภู ผลเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 4
502 001431 นางจิราภรณ์ ทิมธนสาร พยาบาลวิชาชีพ refer นายนพพล ทิมธนสาร มัธยมศึกษาปีที่ 4
503 001453 นางวัชรีวงศ์ หวังมั่น วิทยาจารยช์ านาญการพิเศษวิทยาลัยพยาบาล นายสิริ หวังมั่น มัธยมศึกษาปีที่ 4
504 001470 นางจุฑามาศ ล าดวนรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ 14/1 น.ส.พรปวีณ์ ล าดวนรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4
505 001528 นางพรทิพย์ มงคลศรี พยาบาลวิชาชีพ 3 ล่าง น.ส.พซิกส สัชชานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 4
506 001557 นางสุลักขณา สุขสบาย พยาบาลวิชาชีพ กลุม่งานประกันสุขภาพน.ส.ปุณยภา สุขสบาย มัธยมศึกษาปีที่ 4
507 001587 นางอุไรวรรณ เวณัธม์ พยาบาลวิชาชีพ 9/4 น.ส.อักษราภัค ปลืม้สุด มัธยมศึกษาปีที่ 4
508 001716 นางชฎาเวช ห่อทอง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้รังสีรักษา นายชนาเทพ ห่อทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4
509 001751 นางภีรภาภรณ์ ขอนศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพ 14/4 น.ส.พิชญา ขอนศักด์ิ มัธยมศึกษาปีที่ 4
510 001818 นางสุภาพ อนุสรธนาวัฒน์ นักรังสีการแพทย์ เกษียณอายุ นายพศวัต อนุสรธนาวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4
511 001841 นางศิรานุช อินทยงุ พยาบาลวิชาชีพ 14/2 นายศุภโชติ อินทยงุ มัธยมศึกษาปีที่ 4
512 001876 นางภัทราภรณ์ วิริยะวิญญู นักกายภาพบ าบัด เวชกรรมฟ้ืนฟู น.ส.ฐิติภัค วิริยะวิญญู มัธยมศึกษาปีที่ 4
513 001945 นางเนตรธิดา สาธร พยาบาลวิชาชีพ 2/2 น.ส.อภิชญาภรณ์ สาธร มัธยมศึกษาปีที่ 4
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
514 002105 นางนัฐภรณ์ หาญณรงค์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD นายณัฐภูมิ หาญณรงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4
515 002134 น.ส.อุมาภรณ์ ศรีสุข นักเทคนิคการแพทยแ์ลป นายภวินท์ จันทร์ไผ่ มัธยมศึกษาปีที่ 4
516 002217 นางศศิธร วงสุยะ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ANC น.ส.ฉัตรแก้ว วงสุยะ มัธยมศึกษาปีที่ 4
517 002247 นายประดิษฐ์ อยูร่อย คนงาน ผลิตยา น.ส.ปาริชาติ อยูร่อย มัธยมศึกษาปีที่ 4
518 002370 นายกรันยพ์ล มหาพัฒนไทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ศูนยค์อมฯ นายศรัญพัทธ์ บุญกาญจนารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4
519 002467 นายจีรวิทย์ ยวุชัยสง ยาม ยาม น.ส.ปิยภรณ์ ยวุชัยสง มัธยมศึกษาปีที่ 4
520 002570 นางมาลีพร จันทึก พนักงานธุรการ วิชาการ น.ส.เมธาพร จันทึก มัธยมศึกษาปีที่ 4
521 002626 น.ส.ศิริลักษณ์ เกิดเหลีย่ม พนักงานเภสัชกรรมจัดซ้ือยา ด.ช.รัฐนันท์ โพธิข า มัธยมศึกษาปีที่ 4
522 002766 นายเพชร ผิวเอ่ียม พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ นายคัมภีร์ ผิวเอ่ียม มัธยมศึกษาปีที่ 4
523 002957 นางธันยาภรณ์ หวลระลึก พยาบาลวิชาชีพ 6/1 นายขจรพล หวลระลึก มัธยมศึกษาปีที่ 4
524 002995 นางณัฏฐธิดาภรณชิ์นวงศ์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้14/6 น.ส.สิณัฐชามณฑ์ ชินวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4
525 003173 นางสุวรรณา แสนกล้า พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้4/4 น.ส.สรณ์สิริ สร่ายหอม มัธยมศึกษาปีที่ 4
526 003407 นางธณัชพร แสนสวาท เจ้าพนักงานเภสัชกรรมยาใน น.ส.ปพิชญา แสนสวาท มัธยมศึกษาปีที่ 4
527 003530 นางลาวัณย์ มั่งมี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ6/1 น.ส.ณัฐสินี มั่งมี มัธยมศึกษาปีที่ 4
528 003899 นายชาญณรงค์ สุจินพรัหม พนักงานรังสี X-RAY ด.ญ.วราภรณ์ สุจินพรหม มัธยมศึกษาปีที่ 4
529 004079 นายธนัชพงศ์ ยามดี พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ น.ส.กมลพรรณ ยามดี มัธยมศึกษาปีที่ 4
530 000834 นางอมรรัตน์ วงค์ชัยวรกุล พยาบาลวิชาชีพ 5 ล่าง นายธนบดี วงศ์ชัยวรกุล มัธยมศึกษาปีที่ 5
531 000842 นางสกุลยา ธนาหิรัญบุตร พยาบาลวิชาชีพ 6/4 น.ส.ขวัญทิชา ธนาหิรัญบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 5
532 000938 นางเพ็ญฉาย เลิศศุภวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ เกษียณอายุ น.ส.เพียงขวัญ เลิศศุภวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
533 001005 นางบุปผา ศรีบุรมย์ พยาบาลวิชาชีพ OPD นายนพรัตน์ ศรีบุรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
534 001193 นางกานติมา เหิมฉลาด พยาบาลวิชาชีพ ศูนยจ์ัดเก็บรายได้ น.ส.เกียรติสุดา เหิมฉลาด มัธยมศึกษาปีที่ 5
535 001199 นางอภิรดี สายยศ พยาบาลวิชาชีพ 12/2 น.ส.พิชญส์ิตา สายยศ มัธยมศึกษาปีที่ 5
536 001262 นางกรรณิกา รุ่งเรือง พยาบาลวิชาชีพ เวชศาสตร์นิวเคลียรน์.ส.ธัญลักษณ์ รุ่งเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 5
537 001344 นางรัชดาวัลย์ วิมลธราสิทธิ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขทันตกรรม นายณัฐวัฒน์ วิมลธราสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
538 001354 นายวินัย ชาวเมืองปักษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขทันตกรรม นายกณาธิป ชาวเมืองปักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
539 001385 นางกรรณิกา ทองโสภา พยาบาลวิชาชีพ 3 บน น.ส.ลภัสรดา ทองโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 5
540 001433 นางธนารัตน์ เกียรติไกรสิน พยาบาลวิชาชีพ OR นายธนะวรรธน์ เกียรติไกรลิน มัธยมศึกษาปีที่ 5
541 001539 นางพรทิพย์ ชมบุญ พยาบาลวิชาชีพ 14/3 นายชินกฤษณ์ ชมบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 5
542 001548 นางภาวี สุเมธโสภณ พยาบาลวิชาชีพ 6/1 นายจักรภัทร ชันถม มัธยมศึกษาปีที่ 5
543 001720 นางสุภัทตา วงศ์สวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ 12/2 นายวิชชบูรณ์ วงศ์สวัสด์ิ มัธยมศึกษาปีที่ 5
544 001729 นางโสดาจันทร์ สุริวรรณ พยาบาลวิชาชีพ 12/1 นายปัญญา สุริวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 5
545 001879 นางสุภัชชา แสนคม นักจัดการงานทั่วไปIC น.ส.ณัฐณิชา แสนคม มัธยมศึกษาปีที่ 5
546 001955 นายพิพัฒน์ แก้วเลิศ คนงาน ศูนยเ์ปล น.ส.ประภาศิริ แก้วเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 5
547 002087 นางนิรินธน์ ช่อมะลิ(OR)1096พยาบาลวิชาชีพ OR น.ส.อรอริญชย์ งามเชย มัธยมศึกษาปีที่ 5
548 002097 นางโสรยา เจริญสุข คนงาน จ่ายกลางOR น.ส.ธนาภา เจริญสุข มัธยมศึกษาปีที่ 5
549 002119 นายประกอบโชคโลกนิยม พนักงานธุรการ สนามและภูมิทัศน์ นายวิราชัน โลกนิยม มัธยมศึกษาปีที่ 5
550 002124 นายทนงศักด์ิ เข็มทอง นักวิชาการการเงินและบัญชีการเงิน น.ส.อภิสรา เข็มทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5
551 002204 นางวิลัย สุขดี พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ นายกฤษณพล สุขดี มัธยมศึกษาปีที่ 5
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
552 002264 นางดรุณี เอ้ือพรปัญญา พยาบาลวิชาชีพ Long Term Careน.ส.ปาณหยก เอ้ือพรปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 5
553 002318 นางมิดา สอยแก้ว พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ยานอก น.ส.ชุติภา สอยแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5
554 002535 นางภัทราภร บุญศรี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/4 น.ส.ณัฎฐณิชา บุญศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5
555 002573 นางอรอนงค์ รุ่งเรือง คนงาน ศูนยค์นงาน น.ส.นันธิกานต์ รุ่งเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 5
556 002600 นางบุญอยู่ กทิศาสตร์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/1 น.ส.ประภัสสร กทิศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
557 002624 น.ส.เพ็ญนภา แยม้ช่ืน พนักงานธุรการ ช่าง นายจักรกฤษฏ์ แยม้ช่ืน มัธยมศึกษาปีที่ 5
558 002703 นายชัย พิศงาม พนักงานห้องยา นิติเวช น.ส.อัฐภิญญา พิศงาม มัธยมศึกษาปีที่ 5
559 002840 นางแหวนเพชร ศรีนุเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพ 9/5 น.ส.พลอยไพลิน ศรีนุเคราะห์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
560 003001 น.ส.สายยวน เหมือนนึก พนักงานประจ าตึก จ่ายกลางOR น.ส.นันทฉัตร แก้วจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
561 003261 นางเสาวลักษณ์ แก่นพิทักษ์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้พัสดุและบริการ นายลัทธพล แก่นพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
562 003301 น.ส.ปพิชญา คิดดี พยาบาลวิชาชีพ refer น.ส.วรัญญา กันหา มัธยมศึกษาปีที่ 5
563 003336 พญ.พรรณทิพย์ มูลศาสตรสาทร นายแพทย์ เวชกรรมฟ้ืนฟู น.ส.จุฑามาศ แม้ประสาท มัธยมศึกษาปีที่ 5
564 003473 น.ส.รุณีย์ ทรงชาติ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้14/5 น.ส.สุวนันท์ บรรจุงาม มัธยมศึกษาปีที่ 5
565 003590 น.ส.ถวิล สุดเส้นผม พนักงานประจ าตึก ศูนยค์นงาน น.ส.สมฤทัย โต๊ะงาม มัธยมศึกษาปีที่ 5
566 000701 นางค านวล ทองร่อน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD นายณัฐดนัย ทองร่อน มัธยมศึกษาปีที่ 6
567 000775 นางพัณณ์ชิตา ต้ังจิตเพียรโชค นักวิชาการสาธารณสุขสุขศึกษา น.ส.ทิพลักษณ์ ต้ังจิตเพียรโชค มัธยมศึกษาปีที่ 6
568 000863 นายสมบูรณ์ จ าปาทอง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้โสตศึกษา น.ส.ฐานิตา จ าปาทอง มัธยมศึกษาปีที่ 6
569 001248 น.ส.ศิรประภา บุญมั่น(16/6) พยาบาลวิชาชีพ 16/6 น.ส.อภิชญา ปะวะโน มัธยมศึกษาปีที่ 6
570 001290 นางสายสุนี คุ้มจั่น พยาบาลวิชาชีพ 3 ล่าง นายภูมิพิพัฒน์ คุ้มจั่น มัธยมศึกษาปีที่ 6
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
571 001339 นางพรรณนิภา พรอมตตระกูล นักจิตวิทยา 10/1 น.ส.พงศ์สุภา พรอมตตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 6
572 001359 นางพัชรนันท์ กาญจนวิวัฒน์(จิตเวช)พยาบาลวิชาชีพ จิตเวช นายนพสิทธิ์ กาญจน์วิวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
573 001641 นางปาริชาติ แสนมี พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ นายอนุสรณ์ แสนมี มัธยมศึกษาปีที่ 6
574 001725 นางสุริยา ปะทะขีนัง พยาบาลวิชาชีพ จ่ายกลาง น.ส.เธียรขวัญ ปะทะขีนัง มัธยมศึกษาปีที่ 6
575 001736 นางนุจรี ประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ 12/5 น.ส.พัชราภา ประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
576 001744 นางนกัญจน์สรณ์มรรคธนัท พยาบาลวิชาชีพ PCU ศรีนอก น.ส.สุภนิช มรรคธนัท มัธยมศึกษาปีที่ 6
577 001800 นางวิยดา ชมบุญ พยาบาลวิชาชีพ 2/3 น.ส.ชลธร ชมบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 6
578 001815 นางนิพา ยงัคง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการเงิน น.ส.พรลภัส ยงัคง มัธยมศึกษาปีที่ 6
579 001981 น.ส.ยพุา กระแสโสม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกลุม่งานประกันสุขภาพน.ส.กุสุมา ยา่งหาร มัธยมศึกษาปีที่ 6
580 002029 นางจันทร์จิรา ศรีสุวรรณ พนักงานธุรการ พัสดุและบริการ น.ส.ประภัสสรณ์ ศรีสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 6
581 002032 นายวรวัฒน์ ขบวนกล้า ยาม ยาม น.ส.ณัฏฐา ขบวนกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 6
582 002058 น.ส.สิริกร พรหมบุตร พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ทันตกรรม น.ส.ขวัญอนงค์ พรหมบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 6
583 002056 น.ส.พิมพ์ สายแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลพัสดุและบริการ น.ส.ฐาปนี สายแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6
584 002389 นางเภตรา ผิวชา พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ER น.ส.สัญญา ผิวชา มัธยมศึกษาปีที่ 6
585 002533 นางดุสิตา หอมขจร พนักงานธุรการ แพทยแ์ผนไทย น.ส.มณีรัตน์ โสตะวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
586 002652 นางสุทธิณี เจือจันทร์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ศูนยโ์รคหัวใจ น.ส.ณัฐนรี เจือจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
587 002693 นายจิรภัทร เหมือนนึก คนงาน สนามและภูมิทัศน์ น.ส.ชลธิชา เหมือนนึก มัธยมศึกษาปีที่ 6
588 002714 นายธนกฤต ยงคง พนักงานทั่วไป ผลิตยา นายเจษฎา ยงคง มัธยมศึกษาปีที่ 6
589 002733 น.ส.นิตยา สมงาม พนักงานทั่วไป ศูนยค์นงาน น.ส.พีรยา แผ่นจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
590 002734 นางสุพิน บุญโสดากรณ์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD นายกันตพงศ์ บุญโสดากรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
591 003009 นางป่ินมณี บุญชมภู พนักงานประจ าตึก ศูนยค์นงาน น.ส.บุปผา บุญชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 6
592 003011 นายสมชาติ แสบงบาล พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้จ่ายกลาง นายภูริภัทร แสบงบาล มัธยมศึกษาปีที่ 6
593 003079 นายปิยรัตน์ เพชรใส ยาม ยาม นายศุภกิตต์ิ เพชรใส มัธยมศึกษาปีที่ 6
594 003235 น.ส.เปรมปวีษ์ พะนิรัมย์ พนักงานธุรการ ยาใน น.ส.จิตรี แสงค า มัธยมศึกษาปีที่ 6
595 003344 นางณิชา จุฬา พนักงานท าความสะอาดรังสีรักษา น.ส.ทานตะวัน จุฬา มัธยมศึกษาปีที่ 6
596 003434 นางวิลาวัลย์ ชมช่ืนดี พยาบาลวิชาชีพ 12/5 น.ส.วรกานต์ ชมช่ืนดี มัธยมศึกษาปีที่ 6
597 003444 น.ส.อังสุมาลิน ปอยสูงเนิน พนักงานธุรการ เลขานุการ นายณัฐสิช อริยเดช มัธยมศึกษาปีที่ 6
598 003547 นางถกลวรรณ์ บุญเต็ม นักกายภาพบ าบัดช านาญการเวชกรรมฟ้ืนฟู นายธีรภัทร์ ร่าเริงยิง่ มัธยมศึกษาปีที่ 6
599 003734 นางพิมพ์นิภา แก้วพงพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี นายคงฤทธิ์ แก้วระหัน มัธยมศึกษาปีที่ 6
600 004001 นางลัดดาวรรณ บุญมาก พนักงานประจ าตึก ศูนยค์นงาน น.ส.กนกพร บุญมาก มัธยมศึกษาปีที่ 6
601 001584 นายสุรินทร์ ทางดี พนักงานขับรถยนต์ยานพาหนะ นายธีรภัทร์ ทางดี ปวช.1
602 002481 นายพนัด พิมดี พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ น.ส.จุไรรัตน์ พิมพ์ดี ปวช.1
603 003232 น.ส.นิธินันท์ กรุงรัมย์ พนักงานประจ าตึก ศูนยค์นงาน น.ส.วรารัตน์ อยูปู่น ปวช.1
604 003518 นางมยรุา สิงห์ค า พนักงานธุรการ พยาธิวิทยา นายรัฐภูมิ สิงห์ค า ปวช.1
605 001802 นางธรารัตน์ ทองเชิด พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้9/6 นายเมธา ทองเชิด ปวช.2
606 002148 นางสุนิสา แก้วเนตร พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD นายธันยบูรณ์ แก้วเนตร ปวช.2
607 002188 นางรมิดา สุขสงวน นักวิชาการพัสดุ ศูนยจ์ัดเก็บรายได้ น.ส.ชลิตา ธัญธนาพล ปวช.2
608 002220 น.ส.อุไรวรรณ์ มีสิทธิ์ดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ศูนยม์ะเร็ง นายธนวัฒน์ เพชรใส ปวช.2
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
609 002972 น.ส.สมฤดี นาห่อม นักวิชาการศึกษา ฝ่ายการพยาบาล น.ส.โสรญา นาห่อม ปวช.2
610 003048 นางชนิดา เหลือ่มล้ า ผู้ช่วยพยาบาล 6/1 นายวงศธร เหลือ่มล้ า ปวช.2
611 003357 นายจีระศักด์ิ แก้วกระจ่าง พนักงานบริการ ศูนยแ์พทย์ น.ส.จิราพร แก้วกระจ่าง ปวช.2
612 003372 น.ส.อาริสา บุญศรี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OR นายพิชชานนท์ สวนงาม ปวช.2
613 003776 นายบดินทร์ ราศรี พนักงานเปล ศูนยเ์ปล น.ส.อรพรรณ ราศรี ปวช.2
614 003806 น.ส.ศันศนีย์ บงสันเทียะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้OPD นายเจษฎาภรณ์ บงสันเทียะ ปวช.2
615 004004 น.ส.ปนัดดา สุโขรัมย์ พนักงานประจ าตึก ศูนยค์นงาน นายเจษฎา เพียรี ปวช.2
616 001249 นางอัจฉรา อรจันทน์ พยาบาลวิชาชีพ PCU ศรีนอก นายศุภกร อรจันทร์ ปวช.3
617 001642 นายน้ าทิพย์ หมายกล้า พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ นายณัชพงษ์ หมายกล้า ปวช.3
618 002060 นายศรีวิชัย มีรี คนงาน OR น.ส.ธัญวรัตม์ มีรี ปวช.3
619 003876 น.ส.ทรรศนีย์ งามวิไล พนักงานเก็บเอกสารบัตร นายนิพนธ์ ช่อมะลิ ปวช.3
620 004016 นางวารินทิพย์ เกิดเหลีย่ม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ฝ่ายการพยาบาล นายภาคิน เครือวัลย์ ปวช.3
621 002314 นางออย เช้ือสาย พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ นายวิรุษห์ เช้ือสาย ปวส.1
622 003038 นายพงษ์ทอง กริชกระโทก พนักงานบริการ ช่าง นายภัทรพล กริชกระโทก ปวส.1
623 004000 น.ส.อลิษา มานุจ า พนักงานเก็บเอกสารเวชระเบียน นายศุภกร สติมั่น ปวส.1
624 001102 นายพนม เสาะสืบงาม พนักงานห้องผ่าตัดOR น.ส.อังศุมา เสาะสืบงาม ปวส.2
625 001658 นายฐิติโชค คนึงเพียร พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้3 ล่าง นายเถลิงเกียรติ คนึงเพียร ปวส.2
626 002236 นางทัศนีย์ ชนะสุข พยาบาลวิชาชีพ OPD นายวันต์ธน ชนะสุข ปวส.2
627 002641 นางสุกัญญา เจริญผล พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD นายถิรวัฒน์ เจริญผล ปวส.2
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ล าดับที่ เลขสมาชิก ช่ือ นามสกุล แผนก/อาคาร ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล บุตรขอทุน ระดับการศึกษา
628 002930 นางทองม้วน สาแก้ว พนักงานทั่วไป ศูนยค์นงาน นายทัตเทพ สาแก้ว ปวส.2
629 000726 นายบ ารุง พรมตวง พยาบาลวิชาชีพ เวชศาสตร์นิวเคลียรศิ์รวิทย์ พรมตวง ป.ตรี
630 000740 นางลักษยา นันท์ธราธร พยาบาลวิชาชีพ PCU สุริยกานต์ น.ส.ปริยากร นันท์ธราธร ป.ตรี
631 000750 นางสมนึก โตมะสูงเนิน นักโภชนาการ โภชนาการ น.ส.อนัญญา โตมะสูงเนิน ป.ตรี
632 000782 นางวิภาวดี ทวีเหลือ พยาบาลวิชาชีพ 9/4 น.ส.วิสสุตา คงหวี ป.ตรี
633 000806 นางสุดาวดี พัฒนไพศาลชัย พยาบาลวิชาชีพ ศูนยจ์ัดเก็บรายได้ นายชญานิน พัฒน์ไพศาลชัย ป.ตรี
634 000809 นางอรนุช แซ่ลี้ พยาบาลวิชาชีพ 9/2 น.ส.วีรยา อัษฎมงคล ป.ตรี
635 000828 น.ส.อาภรณ์ โอฐงาม นักแผนไทย แพทยแ์ผนไทย นายสุจินต์ โอธินทรยทุธ ป.ตรี
636 000838 นางวัชรีบุตร ต้ังศักด์ิประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล นายสิรวิชญ์ ต้ังศักด์ิประเสริฐ ป.ตรี
637 000872 นางสุขพร สุภาสัย นักวิชาการสถิติ ศูนยข้์อมูลข่าวสารทางการแพทย์นายอธิปไตย สุภาสัย ป.ตรี
638 000897 นางสายสมร สบู่แก้ว ทันตแพทย์ ทันตกรรม น.ส.ธนพร จันทร์โท ป.ตรี
639 000912 นางชบา ศรีวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ 6/4 น.ส.มัญชุพร ศรีวิเศษ ป.ตรี
640 000916 นายสุรชัย มะลิงาม นักเทคนิคการแพทยแ์ลป น.ส.พรรณธร มะลิงาม ป.ตรี
641 000973 นางทิพวิมล วิไลประสงค์ พยาบาลวิชาชีพ ศูนยม์ะเร็ง น.ส.สุภาวรรณ วิไลประสงค์ ป.ตรี
642 000984 นายวิสุทธิ์ ผดุงสุข พนักงานขับรถยนต์ยานพาหนะ น.ส.ชนาภัทร ผดุงสุข ป.ตรี
643 000993 นางจุติพร ค ากลัด พยาบาลวิชาชีพ 12/1 นายชนสรณ์ ค ากลัด ป.ตรี
644 000994 นายสะอาด อ าไพ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมผลิตยา นายอุฤทธิ์ อ าไพ ป.ตรี
645 001018 นางแสงจันทร์ วรรณศรี พยาบาลวิชาชีพ เกษียณอายุ น.ส.วรรณกานต์ วรรณศรี ป.ตรี
646 001019 นางอังคณา สุวรรณปัญญา พยาบาลวิชาชีพ 14/5 น.ส.ณีรนุช สุวรรณปัญญา ป.ตรี
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647 001027 นายสนธยา บัวหอม เจ้าพนักงานพัสดุ โครงสร้าง น.ส.ฐิติรัตน์ บัวหอม ป.ตรี
648 001052 นางธันยธร ปุยะติ พยาบาลวิชาชีพ OPD น.ส.ณัชชา ปุยะติ ป.ตรี
649 001133 นายเสนีย์ ยิง่ยงยทุธ นักรังสีการแพทย์ X-RAY น.ส.ญาณิศา ยิง่ยงยทุธ ป.ตรี
650 001134 นางวัลลดา ปัทมจิตร พยาบาลวิชาชีพ 6/2 น.ส.ปราณณ์ปริยา ปัทมจิตร ป.ตรี
651 001162 น.ส.ดลพร หอมขจร เจ้าพนักงานพัสดุ พัสดุและบริการ นายธนโชติ หอมขจร ป.ตรี
652 001176 นางกรรณิกา แก้วแฉล้ม เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาโสตศึกษา นายอรรถชานนท์ แก้วแฉล้ม ป.ตรี
653 001205 นายประเสริฐ สนิทฉัตร ช่างไม้ วิทยาลัยพยาบาล นายประธาน สนิทฉัตร ป.ตรี
654 001254 นางนิตยา ลุผลแท้ เภสัชกร จัดซ้ือยา น.ส.ภัทรพร แข่งเพ็ญแข ป.ตรี
655 001284 นางสุจิตรา ปุ๊กไธสง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์แลป นายณัฐชนน ปุ๊กไธสง ป.ตรี
656 001299 นางเฉลา จอกทอง พนักงานประกอบอาหาร ส.2โภชนาการ นายชัชพงศ์ จอกทอง ป.ตรี
657 001314 นางพอฤทัย มุ่งเจริญพร พยาบาลวิชาชีพ 9/2 น.ส.ศศิกาญจน์ มุ่งเจริญพร ป.ตรี
658 001327 นางมณทิรา พ้ืนนวล พยาบาลวิชาชีพ 16/5 นายธไนยศวรรย์ พ้ืนนวล ป.ตรี
659 001361 นางมานิตา สิทธิพรมมา พยาบาลวิชาชีพ 4/1 นายวรเมธ สิทธิพรมมา ป.ตรี
660 001362 นางนวลสวาท จ าปาทอง เจ้าพนักงานห้องสมุดศูนยแ์พทย์ นายวีรฐา จ าปาทอง ป.ตรี
661 001363 นางศศิธารา มูลทอง พยาบาลวิชาชีพ 16/5 น.ส.บราลี โพธินิล ป.ตรี
662 001370 นางอ าไพ หวังวก นักเทคนิคการแพทยแ์ลป น.ส.จันทราพร หวักวก ป.ตรี
663 001377 นางสุนันญา พรมตวง พยาบาลวิชาชีพ ศูนยคุ์ณภาพ น.ส.สกุลปรียา พรมตวง ป.ตรี
664 001396 นางนงลักษณ์ สุรศร พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี น.ส.ธัญวรัตม์ สุรศร ป.ตรี
665 001436 น.ส.นิชมน อ่อนหัวโทน พยาบาลวิชาชีพ นอกงบ น.ส.สุชาดา แก้วปลัง่ ป.ตรี
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666 001438 นางจุฑาทิพย์ ประสมศรี พยาบาลวิชาชีพ 9/5 นายณพงศ์ ประสมศรี ป.ตรี
667 001452 นางเตือนใจ ลนขุนทด พยาบาลวิชาชีพ OPD นายศเณศวร ลนขุนทด ป.ตรี
668 001484 นางปราณี อิทธิพลไพศาล พยาบาลวิชาชีพ 5 ล่าง นายดลฤทธ อิทธิพลไพศาล ป.ตรี
669 001621 นางมาลัย นพพิบูลย์ พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ น.ส.จันทร์ธิดา นพพิบูลย์ ป.ตรี
670 001629 นายอภิชาติ พรมคง นักสังคมสงเคราะห์กลุม่งานประกันสุขภาพนายอิทธิกร พรมตวง ป.ตรี
671 001632 นางนงลักษณ์ ก่อแก้ว พนักงานธุรการ กลุม่งานประกันสุขภาพนายหฤษฎ์ ก่อแก้ว ป.ตรี
672 001701 นางเพ็ญศรี บุญธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการเงิน น.ส.พีรยา บุญธรรม ป.ตรี
673 001743 นางพัชร์พิมล ดีรุณ นักจัดการทั่วไป วิทยาลัยพยาบาล น.ส.มณฑ์ณภัค ดีรุณ ป.ตรี
674 001770 นางนิภารัตน์ เสริมศิริ บริหารงานทั่วไป การเงิน น.ส.ปวีณ์พร เสริมศิริ ป.ตรี
675 001778 นางศิริขวัญ เข้มแข็ง พนักงานธุรการ เวชระเบียน น.ส.วัชรี เข้มแข็ง ป.ตรี
676 001786 นางอนงนาต มุ่งสันติ พยาบาลวิชาชีพ 1 บน น.ส.นาถนภา มุ่งสันติ ป.ตรี
677 001791 นายจ าเริญ บุญสุข พนักงานเปล ศูนยเ์ปล น.ส.ณัฐธิดา บุญสุข ป.ตรี
678 001836 นางรัตนา ซ่อนกลิน่ พยาบาลวิชาชีพ 9/6 น.ส.พินิดา ซ่อนกลิน่ ป.ตรี
679 001858 นางมยรุี เติมกล้า พยาบาลวิชาชีพ OPD นายธนพนธ์ เติมกล้า ป.ตรี
680 001863 นางกานดา นับงาม นักจัดการงานทั่วไปบริหารงานทั่วไป น.ส.วรวลัญช์ นับงาม ป.ตรี
681 001906 นายสิทธิชัย สกุลจันทร์ คนงาน จ่ายกลาง น.ส.รุจิรา สกุลจันทร์ ป.ตรี
682 001949 นางเรืองศรี ปัญญาธานี พยาบาลวิชาชีพ refer น.ส.อิศราพร ปัญญาธานี ป.ตรี
683 001980 นางประคอง สูงโคตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการเงิน นายศุภณัฐ สูงโคตร ป.ตรี
684 001984 นางเบญจพร จิตต์ไชยวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ รังสีรักษา น.ส.นับทอง จิตต์ไชยวัฒน์ ป.ตรี
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685 001988 นายเทอดศักด์ิ พ่ึงสุข พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD น.ส.สุพิชญา พ่ึงสุข ป.ตรี
686 001998 นางรุณนี สมานทรัพย์ คนงาน ศูนยค์นงาน น.ส.ภูริตา สมานทรัพย์ ป.ตรี
687 002028 นางจิราภรณ์ ตึกประโคน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้16/3 น.ส.อัจฉรา เยงิรัมย์ ป.ตรี
688 002040 นางวนิดา แสวงมี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ห้องสวนหัวใจ น.ส.ศศิวิมล แสวงมี ป.ตรี
689 002092 นางผาณิต พูนสวัสด์ิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีศูนยจ์ัดเก็บรายได้ นายขวัญชัย พูนสวัสด์ิ ป.ตรี
690 002129 นางสมบัติ ผิวดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้14/6 นายณัฐวัตร ผิวดี ป.ตรี
691 002131 นายถนอม จงชนะ คนงาน ยาม น.ส.นริศรา จงชนะ ป.ตรี
692 002189 นายนิธิวิทย์ บรรจงจัตตุรัส พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้14/3 น.ส.ณัฐกานต์ บรรจงจัตตุรัส ป.ตรี
693 002218 นางสุพรรณ ศรีประเสริฐ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้9/3 นายจิรทีปต์ ศรีประเสริฐ ป.ตรี
694 002300 นางวาสนา เห็นสุข พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ น.ส.ธัญชนก ขอจงสุข ป.ตรี
695 002301 นางส าราญ คมคาย พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ น.ส.ศุภลักษณ์ คมคาย ป.ตรี
696 002341 นางวาสนา สกุลศิริไพบูลย์ พนักงานธุรการ เลขานุการ น.ส.ณิชากร สกุลศิริไพบูลย์ ป.ตรี
697 002365 นางธัญยธรณ์ ทรัพยเ์บญจภาคินพยาบาลวิชาชีพ Palliative Care น.ส.ชวันรัตน์ เกษรแก้ว ป.ตรี
698 002375 นางสุวรรณา จันทสุข พนักงานประกอบอาหารโภชนาการ น.ส.ปณิดา จันทสุข ป.ตรี
699 002390 นางไพเราะ สุดตลอด พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ANC นายยศพล สุดตลอด ป.ตรี
700 002458 นางสุพรรณ โสภา พนักงานบริการ วิทยาลัยพยาบาล นายพีระพงศ์ โสภา ป.ตรี
701 002484 นางทัศนา กระแสโสม พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้วิสัญญี นายชานนท์ ชุ่มนาเสียว ป.ตรี
702 002583 นางสุภี นิมารัมย์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ศูนยส์่องกล้อง นายปกรณ์ นิมารัมย์ ป.ตรี
703 002591 นายสนัย สุขร่วม พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้วิสัญญี น.ส.จิรัชญา สุขร่วม ป.ตรี
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704 002645 นางอุไร ชาติเหิม พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้9/4 น.ส.ธัญภรณ์ ชาติเหิม ป.ตรี
705 002654 นางอังคนา สมานกล้า พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้12/1 น.ส.วรพรรณ สมานกล้า ป.ตรี
706 002668 นายสมศักด์ิ ศรีแยม้ คนงาน ซักฟอก น.ส.ศศิวรรณ ศรีแยม้ ป.ตรี
707 002677 น.ส.นิภา สมานชัย พนักงานทั่วไป ศูนยค์นงาน น.ส.จุฑามาศ สมานชัย ป.ตรี
708 002794 นางอกนิษฐ์ ชาติกิจอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาลชุมชนนายกิตติธัช ชาติกิจอนันต์ ป.ตรี
709 002916 นางสุพรรณี สังข์สนิท พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้OPD นายศุภณัฐ วัชรเมฆขลา ป.ตรี
710 002918 นางวรรณา ชีวิต พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ANC น.ส.ชญานิศ อุไร ป.ตรี
711 002998 นายทศพล เสริมศิริ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาโสตศึกษา น.ส.ชิชญา เสริมศิริ ป.ตรี
712 003108 น.ส.อัมพร หวังสุดดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้TICU 2/3 น.ส.เสาวลักษณ์ หวังสุดดี ป.ตรี
713 003233 น.ส.จิรวัฒน์ บุญสอน เจ้าพนักงานธุรการOPD นายตระการ เห็นถูก ป.ตรี
714 003285 นายทวีป ทุ่มโสภา พนักงานขับรถยนต์วิทยาลัยพยาบาล นายจิรานุวัฒน์ ทุ่มโสภา ป.ตรี
715 003317 นายวิศิษฐ คงศรี พนักงานเปล X-RAY น.ส.กมลชนก คงศรี ป.ตรี
716 003420 นายเกียรติศักด์ิ อนุสรธนาวัฒน์ นักรังสีการแพทยช์ านาญการX-RAY น.ส.กัญญภัส อนุสรธนาวัฒน์ ป.ตรี
717 003623 นางจุฑามณี หวังสุดดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้9/5 น.ส.รพีพรรณ หวังสุดดี ป.ตรี
718 003654 นางนิศากร กะการดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการOR นายธนกฤต กะการดี ป.ตรี
719 003668 นางสุภารัตน์ เพชรสวาย เจ้าพนักงานธุรการOPD น.ส.อภัสนันท์ ยนืยง ป.ตรี
720 003669 นายนัฐพงษ์ ส ารวมจิต พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้10/1 น.ส.สุวิมล ส ารวมจิต ป.ตรี
721 003684 นางอินทิรา มาลีหวล พยาบาลวิชาชีพ OPD น.ส.ศศิวิมล มาลีหวล ป.ตรี
722 003832 นางสมพร พวกพูนดี พนักงานประจ าตึก เวชระเบียน น.ส.สุมิตรา พวกพูนดี ป.ตรี


