
ลําดับ ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน/ฝ่าย
1 สุนันท์ ลิ้มไพบูลย์ กลุ่มงานเทคโนช้ัน4
2 วนิดา ล่าสมบูรณ์ กลุ่มงานเทคโนช้ัน4
3 วิชวินท์ พันธรังษี กลุ่มงานเทคโนช้ัน4
4 วรรณิศา สายแก้ว กลุ่มงานเทคโนทะเบียนมะเร็ง
5 ชยากร มาเมือง กลุ่มงานเทคโนทะเบียนมะเร็ง
6 อรพิณ พวกแก้ว กลุ่มงานเทคโนเวชระเบียน
7 เสน่ห์ มาเนียม กลุ่มงานเทคโนเวชระเบียน
8 พรพิมล เทียนสวัสดิ์ กลุ่มงานเทคโนเวชระเบียน
9 อุไร เรืองศรี กลุ่มงานเทคโนเวชระเบียน
10 ผุสดี ก้อนนิล กลุ่มงานเทคโนเวชระเบียน
11 มะลิ ร่วมยอด กลุ่มงานพยาธิ
12 วิมล สุขตั้งมั่น กลุ่มงานพยาธิ
13 อุษณีย์ พรหมประกอบ กลุ่มงานพยาธิ
14 ศิริรัตน์ ตันสกุล กลุ่มงานพยาธิ
15 รัชฎาพรเล้งรักษา กลุ่มงานพยาธิ
16 ญานิณี จรัสวิศรุตพร กลุ่มงานพยาธิ
17 วรยุพา ถมปัด กลุ่มงานพยาธิ
18 กาญจนา วิทยากรณ์ กลุ่มงานพยาธิ
19 เทพผทัย พาดี กลุ่มงานพยาธิ
20 มณีรัตน์ มัสอูดี กลุ่มงานพยาธิ
21 ยุวรี ภุมมา กลุ่มงานพยาธิ
22 สุทิสา ใจห้าว กลุ่มงานพยาธิ
23 นภาพร ปู่จันทร์ กลุ่มงานพยาธิ
24 คําป้อ ศรีบุเรือง กลุ่มงานพยาธิ
25 พรทิพย์ แจ้งจร กลุ่มงานพยาธิ
26 กวีวรรณ เทศท้วม กลุ่มงานพยาธิ
27 วาสนา ทิพย์สันเทียะ กลุ่มงานพยาธิ
28 ประภารัตน์ โตเขียว กลุ่มงานพยาธิ
29 หฤทัย ขันทชัย กลุ่มงานพยาธิ
30 วิจิตร ลัคนาเลิศ กลุ่มงานพยาธิ
31 วาสิณี ปรัชญานันทกุล กลุ่มงานพยาธิ
32 กรรณิกา มาฆะเซ็นต์ กลุ่มงานพยาธิ
33 ณัฐฐา พฤษสลุง กลุ่มงานพยาธิ
34 วรินธร อ่อนเกลี้ยง กลุ่มงานพยาธิ
35 ปิยาภรณ์ บัวกลาง กลุ่มงานพยาธิ
36 พรนภา ประทุมสูตร์ กลุ่มงานเภสัชกรรม
37 วิชาญ ศิริยรรยง กลุ่มงานเภสัชกรรม
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38 สมใจ อินทโร กลุ่มงานโภชนวิทยา
39 วันชัย ศรีแสงสุก กลุ่มงานโภชนวิทยา
40 ไพรินทร์ เปรมพรหม กลุ่มงานโภชนวิทยา
41 วิจิตรา พัสถาน กลุ่มงานโภชนวิทยา
42 อุไรวรรณ สุภาวงค์ กลุ่มงานโภชนวิทยา
43 อาทิตย์ เสียงเย็น กลุ่มงานโภชนวิทยา
44 จิราภรณ์ มั่นน้อย กลุ่มงานรังสีรักษา
45 ขันทอง ไชยมงคล กลุ่มงานรังสีรักษา
46 สิริพร พิสุทธิทรัพย์ กลุ่มงานรังสีรักษา
47 วันชาติ เยี่ยมญาติ กลุ่มงานรังสีรักษา
48 สุพจน์ ไวทยาชีวะ กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยฯ
49 ชูจิตต์ กฤชด้ามนิล กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยฯ
50 สุชานุช อ่อนดี กลุ่มงานวิจัย
51 จรัญญา งามขํา กลุ่มงานวิจัย
52 สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ กลุ่มงานวิจัย
53 วิชัย ปุริสา กลุ่มงานวิจัย
54 อนงค์ เทพสุวรรณ์ กลุ่มงานวิจัย
55 พร เมืองชา กลุ่มงานวิจัย
56 ศรีนวล ยิ้มจั่น กลุ่มงานวิจัย
57 มาลี ยิ้มจั่น กลุ่มงานวิจัย
58 อนงค์ ปุงคานนท์ กลุ่มงานวิจัย
59 กิรติ์กานต์กีรติวานิ กลุ่มงานวิจัย
60 เทียนแสง พันธ์ศรี กลุ่มงานวิจัย
61 สิริมล ไพรัตน์ กลุ่มงานวิจัย
62 จีระนันท์ วงศ์วทัญญู กลุ่มงานวิจัย
63 ฉวีวรรณ ตุลยพงษ์รักษ์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
64 โสภี วิจิตรสงวน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
65 กนกวรรณ ม่อมละมัย กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
66 สุกัญญา ยังหอกิจไพศาล กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง
67 มณี ปัญจสิริวรรณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง
68 ปารณีย์ รัตนภาสุร กลุ่มงานศัลยศาสตร์
69 สนธยา แก้วรัตน์ กลุ่มงานศัลยศาสตร์
70 มาลัย สงฆ์ประสิทธ์ิ กลุ่มงานศัลยศาสตร์
71 กรรณิการ์ อุ่นผล กลุ่มงานศัลยศาสตร์
72 สุวดี มากยก กลุ่มงานศัลยศาสตร์
73 สุดารัตน์ หอมแพง กลุ่มงานศัลยศาสตร์
74 กนกวรรณ อยู่คง กลุ่มงานศัลยศาสตร์
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75 ปรียานุช เกตุขํา กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
76 สายพิณ ขําวิจิตราภรณ์ การเงินและบัญชี
77 พัชรีย์ ธรรมวิญญา การเงินและบัญชี
78 สุพรรณี คําสกุลวัฒนะ การเงินและบัญชี
79 สนม ธิอินแก้ว การเงินและบัญชี
80 กนกวรรณ เดียวสุขประเดียว การเงินและบัญชี
81 พรทิพย์ ลีลาศวิทิต การเงินและบัญชี
82 ศุภมาส  ผดุงกิจ การเงินและบัญชี
83 สุนีย์ หอกําปัง การเงินและบัญชี
84 วาสนา  แสงแป้น การเงินและบัญชี
85 ฑิฆัมพร ทองคณารักษ์ การเงินและบัญชี
86 ผกากมล จันทร์สุพรประภา ทรัพยากรบริหาร
87 อรสา อ่ิมแสง ทรัพยากรบริหาร
88 พรพรรณ ชมงาม ทรัพยากรประเมินผล
89 วรวลัญช์ ศักดิ์สิน ทรัพยากรประเมินผล
90 นิรมล บํารุงพืช ทรัพยากรประเมินผล
91 คารมย์ จันยะนัย บริหารเคหะบริการ
92 นิยม  โพธ์ิวรรณ บริหารเคหะบริการ
93 สมนึก  ตุลาทอง บริหารเคหะบริการ
94 สมจิต  มีมุก บริหารเคหะบริการ
95 ปราณี เลิศหลาย บริหารเคหะบริการ
96 ประโยชน์ กกสันเท๊ียะ บริหารเคหะบริการ
97 ดวงใจ  ประกอบ บริหารเคหะบริการ
98 กาญจนา รอดวินิจ บริหารเคหะบริการ
99 ประยูร พินประเสริฐ บริหารเคหะบริการ
100 สุกัญญา ใยเมือง บริหารเคหะบริการ
101 อํานาจ ผิวเหลืองดี บริหารเคหะบริการ
102 วรรณวิไล สุขใส บริหารเคหะบริการ
103 สุรีย์ จุลอักษร บริหารเคหะบริการ
104 ศิริพร รุมรณกาศ บริหารเคหะบริการ
105 สงัด แสนจันทร์ บริหารเคหะบริการ
106 สนิท  ธิอินแก้ว บริหารเคหะบริการ
107 ประดิษฐ์ เพชรประดับ บริหารเคหะบริการ
108 ทิพย์สุคนธ์ รวยรื่น บริหารเคหะบริการ
109 สุพัฒน์ ขุนราช บริหารเคหะบริการ
110 ละมูล ฟักเทศ บริหารเคหะบริการ
111 จันทร์เพ็ญ ตินณารมย์ บริหารเคหะบริการ
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112 ประทีป เพ็ชรพินิจ บริหารเคหะบริการ
113 สุรพงษ์ เหลืองเรืองบาน บริหารเคหะบริการ
114 วิทยา เย็นชีพ บริหารเคหะบริการ
115 มลินี  สนธิไชย บริหารท่ัวไป
116 สมพร  ปัญญาประทีป บริหารท่ัวไป
117 อารีย์ คงบุญ บริหารท่ัวไป
118 รัชดา เหลืองเรืองบาน บริหารท่ัวไป
119 อัญชรีพร ทัพซ้าย บริหารท่ัวไป
120 หงษ์ไพร เสนทอง บริหารท่ัวไป
121 จันทร์เพ็ญ ชุ่มช่ืน บริหารท่ัวไป
122 วิชาญ นาควิจิตรไพฑูรย์ บริหารท่ัวไป
123 ณัททชา สันต์สถาผล บริหารประชาสัมพันธ์
124 วรางคณา สายัณต์ ผู้ป่วยนอก
125 พัชรี จุ้ยประเสริฐ ผู้ป่วยนอกกล้องส่องตรวจ
126 ประทุมทิพย์ แตงอยู่ ผู้ป่วยนอกกล้องส่องตรวจ
127 พรรณทิพา บุญส่ง ผู้ป่วยนอกคัดกรอง
128 ธวัลรัตน์ นาคา ผู้ป่วยนอกคัดกรอง
129 นงเยาว์ รสหอม ผู้ป่วยนอกคัดกรอง
130 กัลยา เชิญขวัญแก้ว ผู้ป่วยนอกคัดกรองมะเร็งเต้านม
131 เปรมสุดา ศรีพันธ์ ผู้ป่วยนอกคัดกรองมะเร็งเต้านม
132 นพรัตน์ ธรรมพิทักษ์ ผู้ป่วยนอกตรวจสุขภาพ
133 สมศรี บุญรอด ผู้ป่วยนอกตรวจสุขภาพ
134 ปัทมา นาคประโคน ผู้ป่วยนอกตรวจสุขภาพ
135 วรีย์ บุญยาศวิน ผู้ป่วยนอกทางเดินปัสสาวะ
136 ปราณี ศิลาพัชรนันท์ ผู้ป่วยนอกทางเดินปัสสาวะ
137 นารีรัตน์ เมทาวงศ์ ผู้ป่วยนอกทางเดินอาหาร+ตับ
138 ศรีอัมพร มงคลศิริ ผู้ป่วยนอกนรีเวช
139 วัลภา ชินบุตร ผู้ป่วยนอกนรีเวช
140 หฤทัย สุกใส ผู้ป่วยนอกประคับประคอง
141 อนันทิยา สมสอาด ผู้ป่วยนอกพยาบาลเคมีบําบัด
142 จีรภา อุระวัฒนพันธ์ ผู้ป่วยนอกพยาบาลเคมีบําบัด
143 ธนพร คงอํ่า ผู้ป่วยนอกพยาบาลเคมีบําบัด
144 สวนสี สีสุระ ผู้ป่วยนอกพยาบาลเคมีบําบัด
145 รุจาภา รักณรงค์ ผู้ป่วยนอกพยาบาลเคมีบําบัด
146 กรกมล ชาติชาญชัย ผู้ป่วยนอกพยาบาลเคมีบําบัด
147 คมกริช เอกวิริยะสกุล ผู้ป่วยนอกพยาบาลเคมีบําบัด
148 จริยา สงวนไทร ผู้ป่วยนอกพยาบาลรังสีรักษา
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149 สุวรรณี วรรณศิโรรัตน์ ผู้ป่วยนอกพยาบาลรังสีรักษา
150 ดวงแข ชํานาญเมือง ผู้ป่วยนอกพยาบาลรังสีรักษา
151 บังอร เจษฎาภูริ ผู้ป่วยนอกพยาบาลรังสีรักษา
152 พรทิพย์ สุติ ผู้ป่วยนอกพยาบาลรังสีรักษา
153 สมหมาย มิตรเกษม ผู้ป่วยนอกพยาบาลรังสีรักษา
154 อรอนงค์ วรเดชากุล ผู้ป่วยนอกพยาบาลรังสีรักษา
155 วาสนา ยิ้มแย้มโอฐ ผู้ป่วยนอกพยาบาลรังสีรักษา
156 จิรัญญา หลิจินตะ ผู้ป่วยนอกพยาบาลรังสีรักษา
157 ยุพาวรรณ ทองสบืสาย ผู้ป่วยนอกพยาบาลรังสีรักษา
158 ฐานิสา รอดขํา ผู้ป่วยนอกพยาบาลรังสีรักษา
159 เฉลย คําแพง ผู้ป่วยนอกระบบส่งต่อ
160 สุจี กลัดทับทิม ผู้ป่วยนอกระบบส่งต่อ
161 หฤทัย อัศวกิจธนานนท์ ผู้ป่วยนอกรับผู้ป่วยใน
162 กัณฑวรรณ ชุ่มเช้ือ ผู้ป่วยนอกรับผู้ป่วยใน
163 กมลวัลย์ สามณฑา ผู้ป่วยนอกศัลยกรรมเต้านม
164 ฐิตาภรณ์ ข้ึนสันเทียะ ผู้ป่วยนอกศัลยกรรมเต้านม
165 สาริณี มณีวัน ผู้ป่วยนอกศัลยกรรมเต้านม
166 วิลาวัลย ์เล้าสกุล ผู้ป่วยนอกศูนย์เคมีบําบัด
167 นลินี แก้วดี ผู้ป่วยนอกศูนย์เคมีบําบัด
168 วนิดา โชควาณิชย์พงษ์ ผู้ป่วยนอกสนง.พยาบาล
169 ไข่มุกด์ อู่อ่อน ผู้ป่วยนอกสนง.พยาบาล
170 รัตนา ปุณหะกิจ ผู้ป่วยนอกสนง.พยาบาล
171 มรกต พรหมจันทึก ผู้ป่วยนอกสนง.พยาบาล
172 สุภี ทองปาน ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก
173 วรพล อินปลัด ผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก
174 พรทิพย ์บุญเพ็ญ ผู้ป่วยใน 4
175 นรลักษณ์ เสน่หา ผู้ป่วยใน 4
176 ศรีวรา วงษ์พันธ์ุ ผู้ป่วยใน 4
177 อรนุช จันฟัก ผู้ป่วยใน 4
178 จิตปภัส ขอจงกลาง ผู้ป่วยใน 4
179 พิศสมัย ดวงจันทร์ ผู้ป่วยใน 5
180 ธนภรณ์ สินธุญาณ ผู้ป่วยใน 5
181 บุปผาชาติ ขุนอินทร์ ผู้ป่วยใน 6
182 อัฐ์ภิญญา โพธ์ิสร้อย ผู้ป่วยใน 7
183 กรชฎา ลีลาเลิศประเสริฐ ผู้ป่วยในICU
184 นุภรณ์ หงษ์สุวรรณ ผู้ป่วยในICU
185 ปราโมทย์ รุมรณกาศ ผู้ป่วยในจ่ายกลาง
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ลําดับ ชื่อ - สกุล กลุ่มงาน/ฝ่าย
รายชื่อเจ้าหน้าท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติท่ีมาปฏิบัติราชการตรงต่อเวลาประจําเดือนตุลาคม 2553

186 มนัสชนก พาดี ผู้ป่วยในจ่ายกลาง
187 สุชิน นุ่มพินิจ ผู้ป่วยในจ่ายกลาง
188 นันทยา คณา ผู้ป่วยในพิเศษ
189 ศรีสุดา จารีธรรม แผนงาน+ประเมิน
190 สมฤดี  วารีสระ แผนงาน+ประเมิน
191 โชคชัย สุขเหลือง แผนงาน+ประเมิน
192 รัตนา เฟ่ืองทรัพย์ พัสดุและบํารุงรักษา
193 อภิสิทธิ ทับผล พัสดุและบํารุงรักษา
194 วารุณี ฉลวย พัสดุและบํารุงรักษา
195 เพ็ญใจ สุขโกษา พัสดุและบํารุงรักษา
196 อายันต์ เคลื่อนศร พัสดุและบํารุงรักษา
197 อรัญญา สําราญใจ พัสดุและบํารุงรักษา
198 กรรณิกา สถานพงษ์ พัสดุและบํารุงรักษา
199 สมหมาย หนูท่าข่อย พัสดุและบํารุงรักษา
200 สุจิตตรา ใยเมือง พัสดุและบํารุงรักษา
201 สิริขวัญ โตดํารงรัตน์ ลูกค้าสัมพันธ์
202 นารีรัตน์ แห่งศิลป์ ลูกค้าสัมพันธ์
203 ศิรินุช เกิดศิริ ลูกค้าสัมพันธ์
204 จิดานันท์ ศรีคํา ลูกค้าสัมพันธ์
205 ศิริพร สวยพริ้ง วิชาการพยาบาล
206 ดาวรุ่ง เทพสุวรรณ วิชาการพยาบาล
207 อรสา อัครวัชรางกูร วิชาการพยาบาล
208 ไกรรวี ประภากร วิชาการพยาบาล
209 ศิริพร ตาละชีพ วิชาการพยาบาล
210 ณาตยา ทรัพย์สินธรรม วิชาการพยาบาล
211 อัญชลี สุขขัง วิชาการพยาบาล
212 สุภาภรณ์วงศ์อนันท์ วิชาการพยาบาล
213 สุวารี อรรครส วิชาการพยาบาล
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