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โรงพยาบาลระยอง
นาย ปฏิพัทธ์
บุตุธรรม
โรงพยาบาลมหาสารคาม
นางสาว ปัณฑารีย์
พุทธรักขิโต
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นางสาว สมพิศ
คุ้มบุญ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ลําดับ
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

นาย สุระศักดิ์
นาง ชิสา
นางสาว มณฑรัตน์
นาง ปิยนุช
นางสาว อริศรา
นาง นิตยา
นางสาว สมพร
นาง สุพีชา
นางสาว จิราพรรณ
นาง เพชรา
นาง กาญจนา
นาง จันทนา
นางสาว สมจิตร์
นาง สุกัญญา
นาง สุรัดดา
นางสาว หนูกลาย
นางสาว ศุภลักษณ์
นางสาว รสริน
นาง บรรเจิด
นางสาว กานดา
นางสาว วิไลวรรณ

ชื่อ-สกุล
กาบเมืองปัก
ไตรภพ
ดํารงสกุล
งามวิลาส
รุ่งเรือง
รัตนภิรมย์ภักดี
บุญญาโรจน์
ศิริคุโณปการ
มนุญศิลป์
ยกเลื่อน
หุ่นศิริ
มะโนวัฒนา
ปิติธรรมรัตน์
องอาจ
ล้ําเลิศ
ไปใกล้
อัจฉรารุจิ
นามวงศ์
ลีวรรณนภาใส
มหาสิรินิยม
สุวรรณรัตน์

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลปักธงชัย
โรงพยาบาลฝาง
โรงพยาบาลเลย
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โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลป่าตอง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลราฃวิถี
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
โรงพยาบาลกุมภวาปี
โรงพยาบาลกุมภวาปี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
สถาบันราชประชาสมาสัย
สถาบันราชประชาสมาสัย
โรงพยาบาลตะกั่วป่า

ลําดับ
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
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ชื่อ-สกุล
สถานที่ปฏิบัติงาน
นางสาว เบญจมาส
ชัยศรี
โรงพยาบาลลําพูน
นางสาว วรรณภา
แซ่เจี้ยว
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
นางสาว จันทร์จิรา
สุขแก้ว
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
นาง ณัฐนภัสสร์
ธัญญาพงษ์
โรงพยาบาลเขาย้อย
นางสาว วราวรรณ
รุ่งโรจน์ชํานาญกิจ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
นางสาว จีรวรรณ
เอี่ยมศิริกิจ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
นาง แขไข
บุญอนันต์
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
นางสาว ตติยา
ทากลม
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
นางสาว พรปวีณ์
คมคาย
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
นาย นพพร
บุตรวิเศษ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
นางสาว พรพิมล
เจริญสุข
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
นางสาว พัชราภรณ์
เปรมสิงห์
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
นาง อารีย์
โกเมนจรัสวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
นางสาว อรอนงค์
บุญญลาภา
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
นาง จิณณ์นิชา
แพะขุนทด
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นางสาว มานิสา
แดงโต
โรงพยาบาลนครปฐม
นางสาว อารีย์
เส็งสาย
โรงพยาบาลนครปฐม
นางสาว รินทร์
ปานเจริญ
โรงพยาบาลนครปฐม
นางสาว วันเพ็ญ
นําพล
โรงพยาบาล ป.แพทย์
นางสาว สุดารัตน์
พวงผกา
โรงพยาบาลหัวหิน
นาง อภิชญา
ชมขวัญ
โรงพยาบาลลับแล

ลําดับ
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

ชื่อ-สกุล
นาง สุภัสสร
เสริมกิจเสรี
นาง ณัฐธิดา
ยุวนิชยากุล
นางสาว อุทุมพร
เมืองนิล
นางสาว พิมสิริ
ชวิศฐิตนันท์
นางสาว ประไพ
ภูวิภิรมย์
นางสาว นัยนา
น้อยประเทศ
นาง วันเพ็ญ
พงษ์สถิตย์พร
นางสาว นภาพร
สมัครธัญญกรณ์
นาง กัญญกาญจน์ โพธิ์ศรี
นางสาว ขนิษฐา
ชาอุ่น
นางสาว เพ็ญพรรณ
กุสุพะ
นาง จุรีรัตน์
เถาสมบัติ
นางสาว ดอกไม้
อุดอ่อง
นางสาว สุดารัตน์
ภูมิประเสริฐรุ่ง
นาง พวงทอง
เพชรชูศรี
นางสาว กิตติมา
พูนประสิทธิ์
นางสาว สุภาภรณ์
ผาจวง
นาง ปิยสุดา
รัชพล
นาง ทองเยี่ยม
บุญสวัสดิ์
นางสาว ลัดดา
จิระชีวะนันท์
นาง นิตยาภรณ์
สุวรรณโณ

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
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โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลเกาะสมุย
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลตาคลี
โรงพยาบาลตาคลี
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลสามพราน
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลเอกชล 2
โรงพยาบาลนครปฐม
สถาบันโรคทรวงอก
สถาบันโรคทรวงอก
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกระบี่

ลําดับ
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
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นางสาว ศิริลักษณ์
นางสาว พัชรินทร์
นางสาว นพน้อย
นางสาว สุวดี
นาง อภิญญา
นาง ปิยะนุช
นาย อาคม
นางสาว อัญชลี
นาย ศรศักดิ์
นาย พันธ์ศักดิ์
นาง จิตติรัตน์
นาง ปรานอม
นางสาว สินีนาฏ
นาง กรรณิกา
นาง ปภัสภรณ์
นาง วรกานต์
นางสาว อารีรัตน์
นางสาว สุดารัตน์
นางสาว เบญจวรรณ
นางสาว นภเกตน์
นางสาว มาลินี

ชื่อ-สกุล
สถานที่ปฏิบัติงาน
ศิริเพชร
โรงพยาบาลกระบี่
จันทร์ตระกูล โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
พานิชชา
โรงพยาบาลพล
นิลวิสุทธิ์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ถวิลหวัง
โรงพยาบาลพิมาย
ทวีทรัพย์
โรงพยาบาลปทุมธานี
กลมดวง
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ฉวีศักดิ์
โรงพยาบาลุอุตรดิตถ์
ต๊ะผัด
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
พัฒผล
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
มั่นแย้ม
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เนาว์สุวรรณ โรงพยาบาลสิชล
ตันติวัชรประกาย โรงพยาบาลพญาไท 1
เจริญสีรุ้ง
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
หาจัตุรัส
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
คําสีเขียว
โรงพยาบาลชลบุรี
ปิยะวาทินทร์ โรงพยาบาลชลบุรี
วิวัฒนพูนผล โรงพยาบาลกลาง
ช่อรัก
โรงพยาบาลกลาง
ศรีเสน่ห์พร
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
จรัสโรจนกุล โรงพยาบาลพุทธโสธร

ลําดับ
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

นางสาว กิตติยา
นางสาว ถิรพร
นาง สุวรรณา
นาง ดารณี
นาง จันจิรา
นางสาว พิน
นาง ปนัดดา
นางสาว นิภาวรรณ์
นาง เบ็ญจวรรณ์
นาง ศุภาศิริ
นางสาว สุธิศา
นางสาว กันตรัตน์
นางสาว ศุภักษร
นางสาว ศิรินทร์ณา
นางสาว วิภารัตน์
นาง ดวงสุดา
นางสาว นวลจันทร์
นาย อนันต์
นาง พุทธชาติ
นางสาว จินตนา
นาง กัลญา

ชื่อ-สกุล
นาดี
พรหมบุตร
อําสวง
ศิริรักษ์นภา
ศรีมาชัย
ศิริสวัสดิ์
สถิตย์วัฒน์
จุมปาลี
คงเมือง
การิกาญจน์
ฉมาดล
เชาว์ทัศน์
โพธิสัย
เดชมณี
มูลวงษ์
สุวรรณศรี
สุบิงปรัส
พวงคํา
ลวดเงิน
สิงจานุสงค์
อภิวัชรารัตน์
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สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลน้ําพอง
โรงพยาบาลมุกดาหาร
โรงพยาบาลนครพนม
โรงพยาบาลนครพนม
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

โรงพยาบาลปัตตานี
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์

ลําดับ
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

นางสาว ประทุมทอง
นางสาว รัตนาภรณ์
นาง นิ่มนวล
นางสาว อําพัน
นาง สุพัตรา
นางสาว นิรชา
นางสาว ธนัชชา
นาง สุวิมล
นาง สุมาลี
นางสาว ขวัญนภา
นางสาว อัญชลี
นางสาว อโณทัย
นางสาว ศิริวรรณ
นางสาว พรรลรัตน์
นาง สมคิด
นางสาว กฤตภรณ์
นาง ศิริทิพย์
นาง กุสุมา
นางสาว วาสนา
นางสาว พิชญาภา
นาง สุวารินทร์

ชื่อ-สกุล
พรมแก้ว
รัตโนสถ
มันตราภรณ์
จําเนียรกาล
จงกลกลาง
มีพร้อม
จรัสใส
ศุภวงศ์วรรธนะ
วิมลสันติรังษี
จันทร์วรศิริ
เอี่ยวสานุรักษ์
มีชํานาญ
อนันต์นาวี
เหล็กเพชร
ศรีสุวรรณดิษฐ์
ประกอบแสง
สงวนวงค์วาน
สีเจริญ
ชุ่มมงคล
นิลวัฒน์
ลอง

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลแก่งกระจาน
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลตราด
โรงพยาบาลตราด
โรงพยาบาลตราด
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสุโขทัย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โรงพยาบาลสงขลา

ลําดับ
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

นางสาว ธัญวลัย
นางสาว อัญชลี
นางสาว นารีรัตน์
นางสาว รัตนาภรณ์
นางสาว วิไลลักษณ์
นางสาว ปัณฑารีย์
นาง ชารินี
นางสาว วัชรี
นางสาว จุฑามาศ
นาง กนกวรรณ
นาง ละมัยศิลป์
นางสาว สุวิชา
นาง ผ่องศรี
นาง จุฑามาส
นางสาว สุชยา
นางสาว อําไพ
นางสาว จิราวรรณ
นางสาว บัวเพชร
นางสาว ชลิตา
นางสาว รมดี
นางสาว รุจกานต์

ชื่อ-สกุล
เชื้อเมืองพาน
สุวรรณศิริเจริญ
ทองยินดี
ภูริพันธ์
ผ่องอําไพ
คาจิวารา
รุ่งสุข
สีขํา
เชี่ยวชาญ
ม่อมละมัย
เหมะธุรินทร์
วาสนาเป็นสุข
นวลมณี
เกษตรสุนทร
จันทร์คูนอก
พุฒซ้อน
สุวรรณภารต
มะโนฤทธิ์
เมามาก
เฉียวกุล
วิรานันท์

สถานที่ปฏิบัติงาน
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โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โรงพยาบาลสกลนคร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

โรงพยาบาลชลประทาน
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ลําดับ
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

นางสาว สุวรรณภา
นาง วาสนา
นางสาว ลลินทิพย์
นางสาว นุชรี
นางสาว สุอําภา
นาง ไพรินทร์
นาง ชัญญาณัฏฐ์
นาง ศุภากร
นาง สุพิศ
นาง ดลฤดี
นางสาว สุจิตรา
นาง หรรษา
นางสาว สมทรง
นาง ลักษณาวดี
นาง ปานฤดี
นาง อุไรรักษ์
นาง ธนทิพย์
พันตรี ทานตะวัน
ร้อยโทหญิง ธารารัตน์
นาง ปาณิสร
นางสาว ชัญญาพัทธ์

ชื่อ-สกุล
โสชู
ด้วงทอง
พูลหอม
ม่วงแดง
วิเศษศรี
แข็งขัน
สวัสดีพึ่ง
พรมบัวคู
แสงทรวง
ไวยาสิทธิ์
พ่อค้า
เกษประทุม
ปั้นหุ่น
ปาทาน
ฝอยทอง
ผาชา
ผงผ่าน
คําราช
พรมสาร
บุญเรือง
เพ็ชรหัวหงษ์
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สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรงพยาบาลชะอํา
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
โรงพยายาลยโสธร
โรงพยายาลยโสธร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

โรงพยาบาลกันทรลักษ์
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ลําดับ
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
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ชื่อ-สกุล
สถานที่ปฏิบัติงาน
นางสาว ชนธรรณ
คํามี
โรงพยาบาลวิภาวดี
นาง จริยา
พินิจนัย
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ดร.พ.อ.หญิง ธิดารัตน์
หมีปาน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นางสาว ประเทือง
ดอกจันทร์
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
นาง จิราภรณ์
แสงพันธุ์
โรงพยาบาลอํานาจเจริญ
นางสาว ชนิกานต์
เกียกสูงเนิน
โรงพยาบาลชัยภูมิ
นาง ปรีดารา
ปรุงชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
นาง วณิชชา
จิตติละอองวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
นางสาว รัชฎาลักษณ์ อินต๊ะนัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
นางสาว ไพรัฐ
ใสสะอาดตา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นาง สุรีรัตน์
กาญจนพิบูลย์วงศ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นางสาว จิราภา
อารยศิริ
สถาบันโรคทรวงอก
นาง กฤติยา
สุพจีประเสริฐ สถาบันโรคทรวงอก
นางสาว พิชามญชุ์
วีระ
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
นางสาว กัญจนา
เมืองสาคร
โรงพยาบาลราชวิถี
นาง อารีย์
โกสุวรรณ
โรงพยาบาลราชวิถี
นางสาว พโยม
กลิ่นพยอม
โรงพยาบาลวชิระพยาบาล
นางสาว พับพลึง
ใจ๋คอดี
โรงพยาบาลวชิระพยาบาล
นาย สุวิทย์
ธีระพงษ์ธนากร โรงพยาบาลพญาไท 2
นางสาว พวงผกา
เมตตา
สถาบันประสาทวิทยา
นางสาว นลินรัตน์
อัตตนาถ
สถาบันประสาทวิทยา

ลําดับ
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
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ชื่อ-สกุล
สถานที่ปฏิบัติงาน
นาง เปรมพิมล
กลิ่นขจร
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
นาง ดุษณ๊
มานะกิจสมบูรณ์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
นาง อรอรงค์
ไชยนต์
โรงพยาบาลเลิดสิน
นาง พรเพ็ญ
ศรีเจริญ
โรงพยาบาลพุทธโสธร
นาง สุจิตรา
ศิริอร
โรงพยาบาลพุทธโสธร
นาง สุวรรณา
วิงวอน
โรงพยาบาลพุทธโสธร
นาง ไกรวาส
แจ้งเสม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาว สุดาสิริ
กันทะวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาว ปาณิสรา
ไชยสาร
โรงพยาบาลเลิดสิน
นาง ยุพาพร
หงษ์สามสิบเจ็ด โรงพยาบาลแพร่
นาง กันยากร
แก้วมา
โรงพยาบาลแพร่
นาง อมรรัตน์
เดชเจริญ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
นาง อุไร
เบ็ญจพงศาพันธุ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นาง วรรณิภา
สิทธิ์ธรรมวิไล โรงพยาบาลรามาธิบดี
นาง พรพิมล
จอมมะเริง
โรงพยาบาลรามาธิบดี
นาง เมธิณี
พิศาลายน
โรงพยาบาลรามาธิบดี
นางสาว จุฑามาศ
จารุพงศา
โรงพยาบาลรามาธิบดี
นางสาว วิไลลักษณ์
วงษ์คํา
โรงพยาบาลรามาธิบดี
นางสาว นภาพร
พัฒนสุทธิชลกุล โรงพยาบาลรามาธิบดี
นางสาว พจนีย์
จันทร์คํา
โรงพยาบาลรามาธิบดี
นางสาว จินดาพร
เบ็ญจนิรัตน์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ลําดับ
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

ชื่อ-สกุล
นาง ณิชาภา
มูลสวัสดิ์
นางสาว สุจิตรา
แมนสืบชาติ
นางสาว พรรณจารีย์
สหนาวิน
นางสาว เสาวลักษณ์
เลียบวานิช
นางสาว เบญจพร
ไพบูลย์พลาย้อย
นางสาว กรภัทร
พวงทอง
นาง ประไพ
เพชรประดิษฐ์
นาย ธนศักดิ์
โปตระนันท์
นางสาว อติภา
มีแสง
นางสาว นิตย์รดี
โกษะโยธิน
นางสาว ขะจีรพันธ์
นุชหมอน
นาง ญาณี
อิ่มวิทยา
นาง สุทิศา
คงเมือง
นาย นิรุตย์
เกาพูล
พิกุล
สิทธิกัน
เจนจิรา
นุ่มอุดม
นางสาว นัยนา
บัวลอย
นางสาว ศิริวรรณ
เชียงฉิน
นาง จินดรุณี
รักแคว้น
นาง อนัญพร
อยู่คง
นางสาว นันทพร
อาจองค์

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลกลาง
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โรงพยาบาลชลประทาน
โรงพยาบาลสงฆ์
สถาบันโรคทรวงอก
สถาบันโรคทรวงอก
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรงพยาบาลโพธาราม
โรงพยาบาลโพธาราม
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โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี

ลําดับ
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389

นางสาว พิมพ์ใจ
นาง ภาณุมาศ
นาง พิมภัคภัส
นางสาว นงลักษณ์
นางสาว ขัตติยานี
จิตประภา
สุภัญญา
พรทิพย์
สุภาณดี
อัญชลา
ศิราณี
เบญจมาพร
อรณี
นาง ชุติมา
นาง ประภัสสร
นางสาว วิไลศรี
นาง สุมาลี
นางสาว รัตนาภรณ์
นางสาว ปิ่นทิพย์
นาง วิภาวดี
นาง ชวนพิศ

ชื่อ-สกุล
อิสรีย์นุรักษ์
บัวงาม
ปางพุฒพงษ์
ศรีสุจริต
ชินเสนา
มานนท์
ติวิรัช
มหัตหิรันดร์กุล
เจียรวิทยกิจ
จิระกุลสวัสดิ์
นาคสุขใส
บุญเสวก
สวัสดิ์-ชูโต
สนขาว
ธรรมมงคลชัย
บรมศรี
ตีระวัฒนานนท์
โนสูงเนิน
จันทร์สุคนธ์
ศรีแก้ว
พลูภาพ
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สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลนครนายก
โรงพยาบาลนครนายก
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู

ลําดับ
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

ชื่อ-สกุล
นาง มนทิรา
บัวภาเรือง
นาง สลักจิตร
บุญช่วย
นาง รัศมี
กฤตยานุวัฒน์
นางสาว จันศรี
อุจันทึก
นาง ณัฏฐิกา
ศศิมณฑล
นาง วราภรณ์
จีนเจนกิจ
นาง ณัฐวรรณ
เราจนานนท์
นาง สุธารี
ดิษฐแก้ว
นาง ขนิษฐา
พันธุ์สุวรรณ
นาง วาสนา
ฉายศรี
นาง พัทยา
แพทองคํา
นาย คําแพง
หนูนารถ
นาง อุไรวรรณ
ตั้งสุพพัตกุล
นาง สุพิศ
สกูลคง
นางสาว บุษบา
เนื้ออ่อน
นางสาว สุภัค
นฤมลสัณห์
นางสาว สุภาวดี
มาลา
นางสาว นภัทร
จันทรวงศ์
นาง จารุวรรณ
บัวขาว
นางสาว ชนิตา
เศวตจินดา
นาง กุลฉัตร
หอมบุตร
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สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลหาดใหญ่

ลําดับ
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
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ชื่อ-สกุล
สถานที่ปฏิบัติงาน
นาง เครือพันธ์
พงศาศิลาพันธุ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
นาง เกวลี
เส้งนนท์
โรงพยาบาลหาดใหญ่
นางสาว พรรษชล
โรงพยาบาลหาดใหญ่
นางสาว นันทิยา
แซ่หว่อง
โรงพยาบาลหาดใหญ่
นาง อรวรรณ
ทวีชื่น
โรงพยาบาลหาดใหญ่
นางสาว ปรีดา
บุญญสุวรรณ โรงพยาบาลหาดใหญ่
นาง งามพิศ
สุวรรณรัศมี
โรงพยาบาลหาดใหญ่
นาย ณรงค์
บุตรมาตา
โรงพยาบาลหาดใหญ่
ซีต๊ตาบีต๊ะ
มามะ
โรงพยาบาลหาดใหญ่
อาอีฉ๊ะ
บินดึส๊ะ
โรงพยาบาลหาดใหญ่
นาง สายพิณ
ขัตติยวิทยากุล โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
นางสาว ลลนา
นิชานนท์
โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
นาง เบญจพร
พิเชฐโสภณ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
นางสาว อุไรรัตน์
ศรีพุ่ม
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นางสาว ปรัชญาภรณ์ นาคพุทธ
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
กฤษณา
วันขวัญ
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ประไพ
ผลอิน
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
นางสาว สิริลักษณ์
กสานติ์ศรี
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
นางสาว บุญศิริ
เกตุกรุด
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
นางสาว อรอนงค์
กิจไพบูล์ชัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
นางสาว อัญชลี
ธรรมกูล
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

ลําดับ
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
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ชื่อ-สกุล
สถานที่ปฏิบัติงาน
นางสาว อรชา
เกตุแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
นาง วารี
แสงจิตใส
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
นางสาว ณฐา
เขียวแก้ว
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
นางสาว ปัทมา
พงศ์ศิริ
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
นาง วารุณี
สงวนหมู่
ที่ปรึกษา
นางสาว ศิริพร
ยุทธวราภรณ์ ที่ปรึกษา
นาง เพลินจิตร์
เนตรรังษี
ที่ปรึกษา
นางสาว สุชาดา
ตรีสิงหวงศ์
โรงพยาบาลกลาง
นางสาว ณัฐวรรณ
ชิโณรโส
โรงพยาบาลกลาง
นาง นพนภา
สุทธิวิเศษศักดิ์ โรงพยาบาลกลาง
นางสาว ปิยะดา
ทัพมงคล
โรงพยาบาลราชบุรี
นางสาว นิทรา
ธรรมพิทักษ์พงษ์ โรงพยาบาลชลบุรี
นาง มยุรี
แววรวีวงศ์
โรงพยาบาลชลบุรี
นางสาว กุลวดี
ฐิติรุ่งเรือง
โรงพยาบาลชลบุรี
นาง กนิษฐา
ปฐมอาทิวงศ์ โรงพยาบาลชลบุรี
นางสาว ศิริพร
ยุติธรรม
โรงพยาบาลชลบุรี
นางสาว ฐิติรัตน์
อู่สุวรรณ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
นางสาว ปุณณัฎฐา
เรืองหิรัญวนิช โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18
นาง ปรานี
แก้วสิงห์
สถาบันประสาทวิทยา
นาง บุญดี
นฤชัยกุศล
โรงพยาบาลกลาง
นางสาว กาญจนา
ตั้งกุศลลิต
โรงพยาบาลกลาง

ลําดับ
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473

นางสาว ขจีรัตน์
นาง ภัทราพร
นาง กนกกร
พ.ต.อ.หญิง เสาวลักษณ์
พ.ต.ท.หญิง พิสมัย
นางสาว เวณิกา
นางสาว รพีพร
นางสาว วลันธ์ภัทร
นางสาว นิภาภรณ์
นางสาว วชิรยา
นาง วิภารัตน์
จริญญา
อังคณา
ปาริชาติ
ชนิตดา
คณิตา
นิรชา
วิภานี
กนกวรรณ
พันธ์วิรา
ตนุชา

ชื่อ-สกุล
เจริญวัย
ประเสริฐอัครกุล
กิติมูล
วงศ์แป้น
ปฏิสัมภิทากุล
นิธิเจริญ
บุญฤทธิ์
ดีด้วยชาติ
โนวฤทธิ์
ปิติเขต
เกตุรัตน์
เมืองเกษม
ประวัติวิถีสุข
บุญมาก
ปานทับทิม
กสิการ
วงศ์ชมภู
ภาพิมลวัชร
วงศ์วทัญญู
บัวคลี่
บุญรมย์

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
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คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ลําดับ
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
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ชื่อ-สกุล
สถานที่ปฏิบัติงาน
สุภา
สินโต
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปัทมา
พูลน้อย
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
รัชนี
ผาใต้
โรงพยาบาลตากสิน
รุ่งนภา
อุทปา
โรงพยาบาลตากสิน
นางสาว สมพร
เตรียมเกียรติคุณ โรงพยาบาลตากสิน
นางสาว อัญชุลี
คชลุน
โรงพยาบาลศิริราช ปิยะมหาการุณย์
นางสาว ภัทรพรรณ
กิตตินาฏเจริญ โรงพยาบาลศิริราช ปิยะมหาการุณย์
เขมจิรา
ทวนทอง
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ฐาปวีร์
ลิขิตกาญจน์ไพบูลย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสาว วลี
กันทวงค์
โรงพยาบาลลําปาง
นางสาว ณัฐติยา
นางสาว กิ่งนภา
นาง ธนิสสรา
นางสาว อรุณรัตน์
นาง กรรณิกา
ผกามาศ
ลาวัลย์
นาง อุษณี
นาง ผ่องพรรณ
นาง รุ่งตะวัน

คําสอน
ฤาชัยนาม
ปัญญาเครือ
ทองเกตุ
ฉ่ําพึ่ง
ธีวีระพันธ์
เข็มทอง
ปั้นเพ็ง
มากมี
รัตนะจิตร

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลสระบุรี

ลําดับ
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
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ชื่อ-สกุล
สถานที่ปฏิบัติงาน
นางสาว จิรัฐยา
จารัตน์
โรงพยาบาลสระบุรี
นางสาว ฐิติพร
สัตยานุพันธ์ โรงพยาบาลสระบุรี
นาง นุจรินทร์
พันโกฎิ
โรงพยาบาลอุดรธานี
นาง ตรีณากานต์ มหภัทรธร
โรงพยาบาลอุดรธานี
นาง รุ่งทิวา
ศิริวงศ์กุล
โรงพยาบาลอุดรธานี
นาง พูลศิลป์
คําอ้น
โรงพยาบาลอุดรธานี
นาง เสริมพร
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงพยาบาลอุดรธานี
นาง จิตราวดี
ตรีศักดิ์
โรงพยาบาลอุดรธานี
นาง น้ําเพชร
ตงสิริ
โรงพยาบาลอุดรธานี
นาง วชิราภรณ์
จานคําภา
โรงพยาบาลอุดรธานี
นาง ชวนพิศ
ลิ่มสุวรรณ
โรงพยาบาลนครปฐม
นางสาว สุวนันท์
พยูรเกียรติ
โรงพยาบาลนครปฐม
นาง นิตยา
ทองยอด
โรงพยาบาลนครปฐม
นางสาว พิสุธินี
คุ้มรักษา
โรงพยาบาลนครปฐม
นาง สุภิชา
ศรียากุล
โรงพยาบาลนครปฐม
นาง สิริพร
ศัลย์วิเศษ
โรงพยาบาลภูเขียว
นาง อรวรรณ
ทักษะวิเรขะพันธ์ โรงพยาบาลภูเขียว
นาง กัญญา
สมสุวรรณ
โรงพยาบาลพญาไท 1
พ.ต.หญิง ชัญรชาภัช
ทะประสพ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ปุณญาภา
เลิศไตรกุล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ฐิติพร
ขุนเพชร
โรงพยาบาลยันฮี

ลําดับ
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536

ชื่อ-สกุล
วัชรี
ภูวคีรีวิวัฒน์
สุภกาญจน์
ชัยณรงค์
แพรวพรรณ แซ่เตียว
สุพัตรา
อภิเดชากุล
นาง จินตนา
เด่นสันติกุล
นาง ไมตรี
ยอดแก้ว
นาง วันทนา
จุฑามณี
นางสาว เจตนา
ยอดเอียด
มานิต
วงศ์ศิริเมธีกุล
นาง นิตยา
ธนสุนทรสุทธิ์
นางสาว พรพิมล
วิชกรรม
นางสาว ชมรส
วารีศรี
นางสาว มยุรี
เอนกแสน
นาง สมพิศ
จันทราเรืองฤทธิ์
นาง กฤษณา
หลวงยี
นาง สมปอง
กาฬเนตร
นาง อุดมลักษณ์
นนทะโคตร
นาง มะลิวรรณ
โกลละสุต
นาง ทัศนีย์
บุญวานิตย์
นางสาว สุภรณ์
โรจนครินทร์
นาง วาสนา
บุญชู

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลตากสิน
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โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลนางรอง
โรงพยาบาลนางรอง
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ลําดับ
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557

ชื่อ-สกุล
นาง คมขวัญ
กัลยาณลาภ
นาง พัชรินทร์
ราชบุตร
นางสาว สุนิดา
พิมพ์โคตร
นาง ชุติมา
หาระสาร
นางสาว วันวิสาร์
นามบุต
นางสาว ศิริวรรณ
อาจบุราย
นาง จิริณี
วงศ์ละคร
นาง เสาวานีย์
ขีระมาตย์
นาง นันทภัค
ภูผา
นาง สุณิสา
ชื่นตา
นางสาว นุชราพรรณ
วงษ์มั่น
นางสาว จิราพร
พัฒลากุล
นาง ณัฐกานต์
ไชยแก้ว
นาง พณิชา
สกุลโกสิน
นาง กุสุมา
แย้มกระจ่าง
นาง สุภาภรณ์
เจริญปรุ
นาง ทศพร
กลไกรศาสตร์
นาง ศิริวิภา
แสงไทยทวีพร
นางสาว วิลัสนา
ธนบดินทร์
นางสาว สุภัทรา
หลวงเมือง
นางสาว ลักขณา
ดูพันดุง

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลมุกดาหาร
โรงพยาบาลมุกดาหาร
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โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลอํานาจเจริญ
โรงพยาบาลอํานาจเจริญ
โรงพยาบาลยโสธร
โรงพยาบาลยโสธร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลเชียงคํา
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ลําดับ
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578

นางสาว สุวรรณา
นาง สุนันทา
นางสาว สุขใจ
นางสาว จิราวรรณ
นางสาว นุชนาฏ
นางสาว ดวงเนตร
นาง นงนุช
นางสาว สุพรรณษา
นางสาว พาวดี
น.ท.หญิง ณัฐ
นาง ศุภลักษณ์
นาง ปิยาอร
นาง พิมพ์ฉวี
นาง อังคณา
พ.อ.อ. อนุรักษ์
นางสาว พิศมัย
นางสาว นุจรี
สมพิศ
ภัทรภร
เปรมทิพย์
จงรัก

ชื่อ-สกุล
ธีระศักดากุล
อุตะมะ
อยู่ญาติมาก
เฉียบแหลม
บุโฮม
ปิติปาละ
เพชรรุ่ง
แสงอรุณ
พรมน้อย
ลิ่มเฉลิมวงศ์
พรเลิศ
บุญวงศ์
เตชะภัทร
นวพัฒนพงศ์
ไชยสิงห์
รื่นธะนะ
เงินมาก
มะระยงค์
ติยสถาพร
ลิขิตรพงศธร
อําภูธณ
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สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลลาดกระบัง
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลเสนา
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ลําดับ
ชื่อ-สกุล
579
ไพลิน
กาญจนนิธิ
580
นวลจันทร์
ดิเรกวุฒิกลุ
581 นางสาว วิลาวรรณ
บํารุงไทย
582
ดวงกมล
คล่องวิชา
583 นาย ศิริพงษ์
รีเจริญ
584
อภิชา
พลอยวิเศษ
585
พรพิมล
หมื่นจง
586
จิตราภรณ์
โล่นพันธ์
587
588
589
590
591
จันทนา
คํานาค
592
ศุภางค์
ดําเกิงธรรม
593
อุษา
โปร่งใจ
594
ยุพา
แก้วอ้วน
595
อริยาภัทร์
เกสรทอง
596
รุ่งทิพย์
ใจแก้ว
597
กนกวรรณ
ขุนทอง
598
พัชรีวรรณ
ช่างกล
599
จิตติมา
พลห่วง
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สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลกําแพงเพชร
โรงพยาบาลกําแพงเพชร
โรงพยาบาลแพร่-ราม

ลําดับ
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620

ชื่อ-สกุล
นางสาว สมจิตร
ดวงแข
นาง อุบล
คนที
นางสาว กนกวรรณ
ธรรมเกียรติ
นางสาว เตือนใจ
คําขุนทด
นาย อภินันท์
วัชเรนทร์วงศ์
นาง พรสุข
หม้อทิพย์
น.ต.หญิง พชรวรรณ
พันธ์จันทร์
นางสาว สมศรี
ศรีเจริญจิระ
นาง ดารารัตน์
สุระมานนท์
นางสาว จิตติมา
ไม้เจริญ
นางสาว สุชาดา
กมลเพชร
นางสาว อรอนงค์
สุพรรณจนาภพ
นางสาว สุดา
เลาห์สัฒนะ
นางสาว จรรจิรา
ประดิษฐ์
กําไรแก้ว
นาคพุ่ม
ธัญทิพย์
พรโสภาสวัสดิ์
อรนาถ
พิทักษ์ธํารง
เรณู
อ่อนธานี
น.ส เขมิกา
แปนนาค
นางสาว ศรีรัตน์
แก้วกัลยา
นางสาว อมรรัตน์
ตาทอง
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สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลเลิดสิน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โรงพยาบาลเปาโลโมเรียล
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลอุทัยธานี
โรงพยาบาลอุทัยธานี
โรงพยาบาลบ้านหมี่
โรงพยาบาลบ้านหมี่
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ลําดับ
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
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ชื่อ-สกุล
สถานที่ปฏิบัติงาน
เกสินี
สมบูรณ์ยิ่ง
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
วราภรณ์
ปินใจ
โรงพยาบาลแม่จัน
จารุเนตร
แสนใจกล้า
โรงพยาบาลแม่จัน
นาง ทองศรี
มีชัย
โรงพยาบาลพะเยา
นาง กัลยา
ปัญญา
โรงพยาบาลพะเยา
นาง สุมาลี
เจริญสมศักดิ์ โรงพยาบาลพะเยา
นางสาว นภาภรณ์
อินต๊ะ
โรงพยาบาลพะเยา
นาง นวลจันทร์
วงศ์ศรีใส
โรงพยาบาลลี้
นาย จตุพงษ์
พันธ์วิไล
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
นาง นฐธิกานตร์
เจริญรัตนเดชะกูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาง เกศกนก
ศรีวิทะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาง ลัดดาวัลย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาง ราศี
ผิวนวล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาง วรรณิภา
นุสุภะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาง พนิดา
พุทธรักษา
โรงพยาบาลกําแพงเพชร
นาง อัมพวัน
วัฒนศิริ
โรงพยาบาลกําแพงเพชร
นาง ดารณี
ศิริวัชรกาญจน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
นางสาว วิลาวัลย์
กิจบํารุงกุลถาวร โรงพยาบาลชลบุรี
นางสาว ปวัณจิตร
เลิศงานดี
โรงพยาบาลชลบุรี
นางสาว ศันสิดา
ชูชาญ
โรงพยาบาลชลบุรี
นางสาว อรัญญา
นามคุณ
โรงพยาบาลชลบุรี

ลําดับ
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
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ชื่อ-สกุล
สถานที่ปฏิบัติงาน
นางสาว พิมชนก
ประชิตวัติ
โรงพยาบาลชลบุรี
นางสาว มะลิวรรณ
วิจิตต์ไพบูลย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
นาง จันทร์ตรา
ขันธุวาร
โรงพยาบาลตราด
นางสาว ฉันทนา
ภู่เจริญ
โรงพยาบาลตราด
นางสาว ฐิติเยาว์
วรรณทนาพร โรงพยาบาลราชวิถี
นาง ไกรสร
แจ่มจํารัส
โรงพยาบาลราชวิถี
นาง วนิดา
ธีรเกาศัลย์
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
นางสาว กิตติมา
ลิ่มสกุล
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
นาง พัชรา
อัมรินทร์พรชัย โรงพยาบาลปทุมธานี
นางสาว มยุรี
ลีกําเนิดไทย โรงพยาบาลปทุมธานี
นางสาว วิมลมาลย์
ฟูศรี
โรงพยาบาลปทุมธานี
นางสาว สุรัสวดี
สุเทพากุล
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
พ.ต.ท.หญิง นัคมน
นิ่มนวล
โรงพยาบาลตํารวจ
พ.ต.ท.หญิง จันทนี
เกียรติโพธา
โรงพยาบาลตํารวจ
พ.ต.ท.หญิง จินดาพร
ลาภวงษ์
โรงพยาบาลตํารวจ
พ.ต.ท.หญิง นวนันท์
สรวมศิริ
โรงพยาบาลตํารวจ
พ.ต.ท.หญิง กฤติยา
เห่งนาเลน
โรงพยาบาลตํารวจ
นาง ศศิธร
ดีคล้าย
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
นางสาว ทิพยาภา
สุขสว่าง
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
นางสาว สุพัตรา
นวลสกุล
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นาง กานดา
เลาหศิลป์สมจิตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ลําดับ
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683

ชื่อ-สกุล
นางสาว เบ็ญจพร
พันธุ์อารีย์
นาง มนตรา
หวังถิรวัฒน์
นาง พรรธช์ธนกรณ์ กานต์ธนาพร
นางสาว นิ่มนุช
อุปวาณิช
นาง กิตติมา
ศรีสุขสวัสดิ์
นางสาว อุษณีย์
น้อยสุขเสริม
นาย นรินทร์
ฉั่วสกุล
นางสาว จริยาภรณ์
ชูรัตน์
นางสาว กฤษณา
นาคสินธุ์
นางสาว วาสนา
ชูเดช
นาง ขวัญใจ
สุขขี
นาง นันท์นภัส
อารัมภวิโรจน์
นาง ศิราณี
ศรีคเณย์
นาง พนารัตน์
จารุจิตร
นางสาว พิมลพรรณ
พิบูลย์
นางสาว กรนิภา
ภคเลิศรจิพร
นางสาว น้ําพอง
เดชสูงเนิน
นาง จันทนา
สาทกลาง
นาง มลฤดี
มาลา
นาง พิมพ์ลักษณ์
ส่องประกาย
นางสาว สาวียา
บากา
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สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลชลประทาน
โรงพยาบาลชลประทาน
โรงพยาบาลนครธน
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
โรงพยาบาลบีแคร์
โรงพยาบาลศิครินทร์
โรงพยาบาลบางบ่อ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลบางปะกอก 3
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลวารินชําราบ
โรงพยาบาลอํานาจเจริญ
โรงพยาบาลบัวใหญ่
โรงพยาบาลปากช่องนานา
โรงพยาบาลปากช่องนานา
โรงพยาบาลปากช่องนานา
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลยะลา

ลําดับ
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704

นางสาว ซาอีด๊ะ
นางสาว พาณี
นางสาว วิภาวี
นางสาว อรวรรณ
นางสาว นงเยาว์
นาง วงจันทร์
นางสาว อรอนงค์
นาง จุรีรัตน์
นางสาว อรนุช
นาง มลิ
นาง จันทรา
นางสาว สุกานดา
นาง วิริยา
วราทิพย์
นางสาว จิรายุ
น.ต. บรม
นางสาว ปวีณา
นางสาว จิตตาภัทร์
นาง เบญจมาศ
นาง ธนาภรณ์

ชื่อ-สกุล
แยนา
พยัพพานนท์
จารุมา
วัชชวัลคุ
ฐิมาบุตร
ด้วงเฮี้ยม
วิมลสาระวงค์
กิจทนิน
ศักดิ์สกุลไกร
พึ่งถิ่น
สุภัคสิริถาวร
ปุรินัย
นามทองใบ
ทองเดช
ทองคํา
วงษ์จันทเจริญ
ซาวนาป่า
แก้วหนู
ชัยกุล
นะภาโชติ

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลยะลา

34

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลธนบุรี 1
โรงพยาบาลธนบุรี 1
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
705 นางสาว วิรันตรี
พันชูกลาง
706 นางสาว กมลวรรณ
รุมทอง
707 นาย คเชนทร์
สักลอ

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลเซนหลุยส์

708 นางสาว อัญชนา

นาคสุวรรณ

โรงพยาบาลเซนหลุยส์

709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725

บุณยไวโรจน์ โรงพยาบาลตากสิน
ตามเที่ยงตรง โรงพยาบาลตากสิน
สีหาเสน
โรงพยาบาลบางปะกอก 8
จาดชนบท
โรงพยาบาลบางปะกอก 8
ใจชื้น
โรงพยาบาลสงฆ์
ทัดแก้ว
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ธรรมครองอาตม์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จันทร์ผล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อ่ําขวัญเมือง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กล่อมปัญญา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มโนพัฒนกร โรงพยาบาลเปาโล
ศรีจักรโคตร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
อภินันท์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เตชสุนทรกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปลั่งกลาง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ลูกจันทร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กองเพิ่มพูล
โรงพยาบาลเลิดสิน

นางสาว วารุณี
นางสาว รัตนาภรณ์
ประภาพร
วราภรณ์
นางสาว พวงเพ็ชร
พ.ต.หญิง กรภัทร์
พ.ต.หญิง วรรณา
พ.ต.หญิง ณัฐนรี
พ.ต.หญิง กันยา
พ.ต.หญิง อัญชิสา
รัตน์ธาริณี
นุกูล
นฤมล
กนกอร
เนตรนภา
ศรัญญา
กิ่งกาญจน์

ลําดับ
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746

วีรวัฒน์
สายฝน
อรนิชา
พ.อ.อ. เจษฏา
ร.อ.หญิง กนกนุช
วันวิสาข์
เจษฏา

นาง อัจฉรา
นางสาว สมศรี
นาง อัจฉราวดี
นาง กนกวรรณ
นางสาว กุลวดี
วนิดา
หทัยรัตน์
นาง ยุพยงค์
นาง ศศินาถ
พ.ต.ท.หญิง จันทนา
พ.ต.ท.หญิง เบญจรัตน์
พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ

ชื่อ-สกุล
ทางธรรม
บุญภูงา
แห้วนคร
เพ็งสลุด
ทิมรัตน์
สิริวันต์
ปราบ

จูประเสริฐ
ศรีเสถียร
ศรีสถิตย์นรากูร
โฉมแฉล้ม
ลิมปนวัสส์
สอดสี
ชูชื่น
สุวรรณาภิชาติ
ศรีโคตร
นาคฉาย
สมเกียรติ์
วิวิธสิริ

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลเลิดสิน
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โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลสิรินธร

โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลตํารวจ

ลําดับ
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767

ชื่อ-สกุล
คมสัน
เชาว์สุโข
นาง ศรีสุดา
มาศิริ
นางสาว ปุณณัตถ์
บุญมา
นาง เบญจพร
ปานมงคล
นาง ดวงฤทัย
ชลัย
นางสาว อังคณา
ขันทะ
นางสาว รังสิมา
ทิพย์ปาละ
นางสาว จินตนา
ฝั้นก้อ
นางสาว ณัฐชยา
จีรวุฒิ
พนมพร
วิรัชราภ
กาญจนา
แยบเกษตรกรณ์
นิรมล
ขัตติ
นางสาว สุทิวา
สุริยนต์
นางสาว สาริศา
กุณวงค์
เสาวรส
ชื่นเกษร
นิภา
บ้านไร่
รุ่งมณี
มณีนุตร์
อัญชลี
นัยจิต
ภาวิณี
ศรีวิสิฐศักดิ์
ลักษมีวรรธ์
งามภักดิ์
พ.ท.หญิง จุฬาภรณ์
วัฒนโยธิน
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สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
โรงพยาบาลลําพูน
โรงพยาบาลลําพูน
โรงพยาบาลลําปาง
โรงพยาบาลลําปาง
โรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

โรงพยาบาลอนันทมหิดล

ลําดับ
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
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ชื่อ-สกุล
สถานที่ปฏิบัติงาน
สุมนา
วัชรดิเรกรัตน์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ศุภลักษณ์
อัจฉริยวรพงศ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
นางสาว นภัสรัญ
เขื่อนจันทึก
โรงพยาบาลชลบุรี
นางสาว ชลิตา
กัณหารี
โรงพยาบาลชลบุรี
สิริรัตน์
แสงจันทร์
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เสาวนีย์
มะลา
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
ไพจิตร์
เยือกเย็น
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
วิสาขา
สาพิพัฒน์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
นาง ปราณี
จิตร์ไทย
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
นาง พวงเพชร
มีสวัสดิ์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
วรรณพร
ทองประมูล
โรงพยาบาลนครนายก
นภา
เพิ่มพูนสุขสมบัติ โรงพยาบาลนครนายก
จิราภรณ์
จิตต์โสภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์
กาญจนา
สําเนียงแจ่ม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
อวยพร
จงสกุล
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
นาง สุธิดา
มูลหมัน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นาง รุ่งใจ
รณธีร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสาว ชลพินทุ์
เหล่าเกียรติกุล โรงพยาบาลสิรินธร
นางสาว ปานทิพย์
พรมชัย
สถาบันประสาทวิทยา
พ.ท.หญิง สิริรัตน์
ศรีสอ้าน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
พ.ต.หญิง เพ็ญแข
วิจิตร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ลําดับ
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809

ร.อ.หญิง วราภรณ์
ร.อ.หญิง เอื้องฟ้า
ร.อ.หญิง ศุภภรณ์

อุมาพร
ณัชฎา
อภิรดี
จิราภรณ์
นางสาว พวงรัตน์
นาง สมจิตร
นาง ธิดาพันธ์
นาย ทองสุข
นางสาว ปัทมา
นางสาว วันเพ็ญ
นาง จิรนันท์
พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์
นางสาว อารีวรรณ์
นาง ยุพา
นางสาว ปรียานุช
นางสาว บุษกร
นาง นิศาชล
นางสาว ชัชฎาพร

ชื่อ-สกุล
ช่างเล็ก
สิทธิฤทธิ์
แจ่มใส
ภควัตมงคล
ครุฑสวัสดิ์
ประสานเสียง
วรรักษา
ยมนา
สิงคิพร
เพชรวงษ์
สิทธิไพศาล
สมรมิตร
เสียงลือชา
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สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลโพธาราม
ทิพยดาราพาณิชย์ โรงพยาบาลโพธาราม
สืบเสาะ
โรงพยาบาลตํารวจ
ชื่นชู
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
สายอุบล
โรงพยาบาลนครปฐม
นาคอ่อน
โรงพยาบาลนครปฐม
มงคลนิมิตร
โรงพยาบาลเดิมบางบวช
บุญกระเตื้อง โรงพยาบาลชลบุรี
วิเชียรเลิศ
โรงพยาบาลชลบุรี

ลําดับ
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830

ชื่อ-สกุล
นางสาว พิจิตรา
สุลักษณานนท์
นาง รุ้งตะวัน
ชลพิทักษ์พงษ์
นาง ธนพร
หอมสุวรรณ์
นาง สุธิดา
มุกสกุล
นาง อัชณี
เจิมภักดี
นาง สุชาดา
ขําปฏิ
นางสาว ฉวีวรรณ
สวัสดิชัย
นาง รัตติยา
ไชยสิริ
นาง จินตนา
โรจนัย
นาง พยุง
สุขเจริญ
นาง ธิติมา
ยุวานนท์
นางสาว อารยา
จิตรประชา
นาง ขษีร์สิริ
มงคล
นาง รัตติยา
เพ็ชรนิล
นางสาว สุภาวดี
คชเสถียร
นางสาว มนต์ทิพย์
สุธาสิโนบล
นางสาว สุพัตรา
เนียมจันทร์
นาง สุมาลี
ทัศพินิจ
นาง วารีรัตน์
สุทัศน์
นางสาว สุดา
ธวัชวัฒนานันท์
นาง นุชพงษ์
คุ้มเพ่ง
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สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลพุทธโสธร

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลนครนายก
โรงพยาบาลนครนายก
โรงพยาบาลนครนายก
โรงพยาบาลนครนายก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ลําดับ
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851

ชื่อ-สกุล
นาง กาญจนา
พันธ์ปทุม
นาง รัชนก
วัชรศศิวิมล
นาง จินตนา
พรรณเนตร
นาง ทองปิ่น
มณฑารักษ์
นางสาว อรอุมา
แสงศรี
นางสาว รัตติพร
ครุฑป่า
นางสาว รัตมณี
เลียวสกุล
นางสาว โสภา
สิริฤกษ์ดี
นางสาว อมรรัตน์
เอกตะ
นางสาว ภัสสร
ธรรมอักษร
นาง วิมล
กีรติเจริญวงศ์
นาง พิมพ์วิไล
แกล้วกล้า
พ.ต.อ.หญิง กฤษณา
ศรีสวัสดิ์
พ.ต.ท.หญิง สุธีรา
สุมานัส
นางสาว วรรณา
เพราะแก้ว
นางสาว สุมาลี
ลีจ้อย
นางสาว นวลปรางค์
ทองทวีวัฒน์
นาง อัญชนา
ภูติโส
นางสาว อุบล
ระดามาตย์
นางสาว จันทร์ทรา
จันทร์จรัส
นางสาว กิ่งกาญจน์
กาบเครือ
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สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลแหลมฉบัง
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ลําดับ
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872

ชื่อ-สกุล
นางสาว ศรีสุดา
สร่างไธสง
นางสาว สิราวรรณ
ตอพรม
นางสาว มนสิชา
ศิลปกิจโกศล
นางสาว กิตติยา
แก้วมูล
นางสาว ศิรินาถ
พวงจันทร์
นาง อรทัย
สารบูรณ์
นางสาว นันทกา
เจียรกุล
นางสาว ปวันรัตน์
เศรษฐรักษ์สกุล
นาง สุภาวดี
แสกรุง
นางสาว ปัทมา
เอนก
นาง ณัฐนันท์
คงกิจดํารง
นาง สมพร
คําพรรณ์
นางสาว สุวณี
เจริญเจษฏา
นางสาว จินต์นภัส
ศิลป์ประเสริฐ
จรินทร
เลิศสงวนสินชัย
นางสาว นภัสสร
จั่นเพชร
นางสาว สมสุริยา
หาญศักดิ์สิทธิ์
นางสาว วรรณภา
ติวิรัช
นางสาว กรนิภา
พัฒนะพรหม
นางสาว ดวงใจ
วงศ์วิชิต
นาง สมจิตต์
ศรีเจริญ

สถานที่ปฏิบัติงาน
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โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาการุณย์
โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาการุณย์

โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลพานทอง
โรงพยาบาลพานทอง
โรงพยาบาลพานทอง
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลมะการักษ์
โรงพยาบาลมะการักษ์
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ลําดับ
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894

ชื่อ-สกุล
นาง อมรา
สีแสน
นางสาว สุภาพร
สงวนดี
นางสาว นันทวัน
ทรัพย์ประเสริฐ
นาง พิมพ์ใจ
ไพศาลย์
นางสาว วารุณี
เพชรบุรี
เพชรี
เจนจบ
วิไลพร
สุพรรณ
ร.อ.หญิง นิตยา
รักษาพันธ์
ร.อ.หญิง ศิรินารถ
ภุมรินทร์
ร.อ.หญิง เกศินี
รักชอบ
ร.ท.หญิง ชลธิชา
โพธินิกร
นางสาว ลัดดาวัลย์
ท่าทราย
นาง ประภาพรรณ เมืองลาย
นางสาว ณัฐรดา
จิตตั้งตรง
นาง วรนารฤ
สุจินต์
นาง นฤมล
ท้วมจันทร์
นางสาว ปัทมา
สุตโต
นางสาว วรรธนา
ยิ้มสมบูรณ์
นางสาว พิสมัย
สุภาภา
นาง ทฤษฎี
อุบลเลิศ
นาง เฉลียว
ถุงทอง
วราภรณ์
สะพานแก้ว
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สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

โรงพยาบาลพะเยา

ลําดับ
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917

ชื่อ-สกุล
กนกกาญจน์ ยารังสี
ศรีวรรณ
สกุลพรรณ
ศรีสังวาลย์
เนตรอนงค์
นาง จินตนา
วราภาสกุล
นางสาว จุไรรัตน์
นันทเสนา
นางสาว ปุณยวีร์
สุวรรณพันธ์
นาง เสาวลักษณ์
คล้ายอุดม
นางสาว กรองทอง
ไร่ทับทิม
นาง อรนุช
คลังบุญครอง
นางสาว สุวรรณา
ภูบุญเต็ม
นางสาว วิมลรัตน์
คชอาจ
นาง พิมพ์
เจียมวิทยานุกูล
นาง สุทธิสา
บุญสุทธิ
นางสาว มาริณีย์
นิตย์ภักดี
นาง สุพัตรา
สีการนอก
นางสาว แวว
ขํานาค
นางสาว จุฬาลักษณ์
ปิ่นวัฒนะ
พ.ต.ท.หญิง นันทวัน
สูงดี
พ.ต.ท.หญิง มณฑา
บุรีเจริญ
นางสาว ฐิติรัตน์
ธนกิจวรวงศ์
นางสาว ศิรินทรา
สมบุญทรัพย์
ภัทราภรณ์
สุระสาย
สุภาพรรณ
น้อยพิทักษ์
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สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช

ลําดับ
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940

ชื่อ-สกุล
นางสาว จินตนา
ประคอง
นางสาว บุศรินทร์
คุ้มชนะ
นางสาว ศิริรัตน์
วิหงษ์
นางสาว หิรัญญา
สงวนสุข
นางสาว ศศิวรรณ
บุญญธรรม
นาง กาญจนา
นุกูลกิจ
นาง สมใจ
ไกยเวช
นางสาว ภัทราภรณ์
ศรีโลห์
นาง มาลี
ปวงกลาง
นางสาว เกศินี
ทองจุลเจือ
นางสาว ธัญมน
สุวรรณพัฒน์
ศิโรรัตน์
สุทธิหล่อ
นาง นัฐฎ์ฐานัญญ์ พลสยม
นางสาว นฤมล
บรรณประเสริฐ
นาง เฉลิมศรี
นนทนาคร
นาง อมรรัตน์
เกตุเมฆ
นาง พรรณราย
ขําพิมพ์
นาง ผสมพร
อุดมสิน
นาง พรรณี
จินะดิษฐ์
นางสาว ใจทิพย์
สาลี
นาง ศรุดา
ประเสริฐผล
นาง ธัญญ์นภัส
เลิศอัครศรีกุล
นาง พริมลักษณ์
เหล่าวีรพงษ์
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สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ลําดับ
941
942
943
944
945
946
947
948

ชื่อ-สกุล
นางสาว ส้มลิ้ม
ขุนทองน้อย
นางสาว กิตติมา
มัญญะหงษ์
นาย จําเนียร
ปันคํา
นาย สิงห์ชัย
พงศ์พันธ์ชัยกุล
นาง ครองสิน
สุริโย
นางสาว หนึ่งฤทัย
แน่นทรัพย์
นางสาว มุกดา
วายพา
นางสาว อรุณี
จีนคุ้ม
นาง พัณณ์ชิตา
นาแนสัน
ร.อ.หญิง วราภรณ์
ตรีพุฒ

สถานที่ปฏิบัติงาน
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สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โรงพยาบาลบางแพ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาลอานันทมหิดล

