
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
เลขท่ีใบ
ประกอบ
วิชำชีพ

โรงพยำบำล อำหำร
ล ำดับใน

แฟ้ม

1 นางสาว กชพรรณ สุณาวงศ์ 4611036240 โรงพยาบาลพุทธโสธร นางสาว กชพรรณ สุณาวงศ์ ธรรมดา 7
2 นาง กชพรรณ สินารักษ์ 4711184929 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี นาง กชพรรณ สินารักษ์ ธรรมดา 208
3 นางสาว กนกวรรณ พฤกษะวัน 4511101204 โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก นางสาว กนกวรรณ พฤกษะวัน ธรรมดา 65
4 นางสาว กมลพร ศิริเดชะกุล 4511053736 สถาบันบ าราศนราดูร สถาบันบ าราศนราดูร ธรรมดา 180
5 นางสาว กมลรัตน์ แสงบ ารุง 5111205286 โรงพยาบาลชัยภูมิ นางสาว กมลรัตน์ แสงบ ารุง ธรรมดา 253
6 นาง กรนิษฐ์ศิริ เกตุจ าปา 4911198424 โรงพยาบาลสุรินทร์ นาง กรนิษฐ์ศิริ เกตุจ าปา ธรรมดา 325
7 นางสาว กรรณิกา ตรีชฎารุ่งเรือง 4511018668 โรงพยาบาลพุทธโสธร นางสาว กรรณิกา ตรีชฎารุ่งเรือง ธรรมดา 5
8 นางสาว กรรณิกา สุคนธนิตย์ 4511057559 โรงพยาบาลกลาง นางสาว กรรณิกา สุคนธนิตย์ ธรรมดา 32
9 นางสาว กรรณิกา เจริญเกตุ 5211209029 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก นางสาว กรรณิกา เจริญเกตุ ธรรมดา 219
10 นางสาว กรองทอง อินพรม 4511088874 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี นางสาว กรองทอง อินพรม ธรรมดา 25
11 นางสาว กัลยาณี มงคลทอง 4311151888 โรงพยาบาลบางใหญ่ นางสาว กัลยาณี มงคลทอง ธรรมดา 18
12 นางสาว กาญจนา ศรีพรม 5511236106 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว นางสาว กาญจนา ศรีพรม ธรรมดา 169
13 นาง กานต์สินี นาครัตน์ 4511079966 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นาง กานต์สินี นาครัตน์ ธรรมดา 161
14 นาง ก่ิงดาว ผูกดวง 4611017875 โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลแกลง ธรรมดา 270
15 นาย กิตติชัย พรหมมินทร์ 4711184947 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นาย กิตติชัย พรหมมินทร์ ธรรมดา 274

16 นาง กุลพร ศรเพชรนรินทร์ 4711181338
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต
แพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ธรรมดา 266

17 นางสาว เกศนี พรมสุคนธ์ 4411165400 โรงพยาบาลชัยภูมิ นางสาว เกศนี พรมสุคนธ์ ธรรมดา 258
18 นางสาว เกศรินทร์ อุดเสริม 5411224365 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางสาว เกศรินทร์ อุดเสริม ธรรมดา 275

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรพัฒนำศักยภำพพยำบำลห้องผ่ำตัด ประจ ำปี 2560

ออกใบเสร็จในนำม

บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด 589/163
 อาคารเซ็นทรัสซีต้ี ทาวเวอร์ ช้ัน 32 ถ.บางนา-
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260



19 นาง เกษสุดา วันทะมาตย์ 5011201541
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ระยอง

ธรรมดา 292

20 นางสาว ขนิษฐา ศิลาลาย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บริษัท  สคิปา  เมด  จ ากัด ธรรมดา 249
21 นางสาว ขวัญดาว งามสม 4311153226 โรงพยาบาลพระพุทธบาท นางสาว ขวัญดาว งามสม ธรรมดา 187

22 นาง คนึง ฤทธ์ิกล้า 4411165289 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ธรรมดา 202

23 นาง จงกล อินทร์ยงค์ 4511010822 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก นาง จงกล อินทร์ยงค์ ธรรมดา 217
24 นาง จรรยา วงศ์กิตติถาวร 4511035879 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นาง จรรยา วงศ์กิตติถาวร ธรรมดา 230
25 นางสาว จรินทร์ญา ธงชัยภูมิ 5911272087 โรงพยาบาลชัยภูมิ นางสาว จรินทร์ญา ธงชัยภูมิ ธรรมดา 257
26 นางสาว จันทกานต์ ขันค า 4411160923 โรงพยาบาลอรัญประเทศ บริษัท  ออมนิเมด   จ ากัด ธรรมดา 238
27 นาง จันทนา วรคุตตานนท์ 4511038791 โรงพยาบาลท่ายาง โรงพยาบาลท่ายาง ธรรมดา 306
28 นางสาว จันทร์ฉาย ทรัพย์พลับ 4811046364 โรงพยาบาลนครปฐม นางสาว จันทร์ฉาย ทรัพย์พลับ ธรรมดา 122
29 นางสาว จันทร์สุดา ณรงค์ประดิษฐ์ 5311219674 โรงพยาบาลพุทธโสธร นางสาว จันทร์สุดา ณรงค์ประดิษฐ์ ธรรมดา 10
30 นาง จันทรา ป้ันฉาย 4411159848 โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก นาง จันทรา ป้ันฉาย ธรรมดา 64
31 นาง จันทรา สุขสวัสด์ิ 5011045874 โรงพยาบาลบางพลี นาง จันทรา สุขสวัสด์ิ ธรรมดา 160
32 นางสาว จิญณพัทธ์ ชนสูงเนิน 5011171941 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นางสาว จิญณพัทธ์ ชนสูงเนิน ธรรมดา 36
33 นางสาว จินตนา คชานันท์ 4511051932 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี นางสาว จินตนา คชานันท์ ธรรมดา 23
34 นางสาว จินตนา ดาวเรือง 4511010696 สถาบันบ าราศนราดูร สถาบันบ าราศนราดูร ธรรมดา 179
35 นางสาว จิราพร เพิงรัตน์ 5611243374 โรงพยาบาลกลาง บริษัท  บี.บราวน์  (ประเทศไทย)  จ ากัด ธรรมดา 313
36 นางสาว จิราภรณ์ หวานระร่ืน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บริษัท  สคิปา  เมด  จ ากัด ธรรมดา 252
37 นาย เจษฏากรณ์ ฐานคร 5111207853 สถาบันบ าราศนราดูร สถาบันบ าราศนราดูร ธรรมดา 184
38 นาง ฉวีวรรณ สระสงค์ 4511009540 คณะแพทย์ศาสตร์  วชิรพยาบาล นาง ฉวีวรรณ สระสงค์ ธรรมดา 111

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยอง

บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด  
(ส านักงานใหญ่)  699  อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาว
เวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม.10250



39 นางสาว ฉัตรสุดา กาฬกาญจน์ 4511012882 โรงพยาบาลราชบุรี นางสาว ฉัตรสุดา กาฬกาญจน์ ธรรมดา 102
40 นาง ชญานุช ตรงต่อกิจ 4711093733 โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก นาง ชญานุช ตรงต่อกิจ ธรรมดา 69
41 นาย ชาญศักด์ิ ศิริสาคร 5411230883 โรงพยาบาลราชบุรี นาย ชาญศักด์ิ ศิริสาคร ธรรมดา 106
42 นาย ชาตรี ยีรัมย์ 4811193572 โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก นาย ชาตรี ยีรัมย์ ธรรมดา 66
43 นางสาว ชิดชนก อินทรวิชา 5311219549 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นางสาว ชิดชนก อินทรวิชา ธรรมดา 315
44 นางสาว ชินสุมน โพธ์ิพฤกษ์ 4511077062 โรงพยาบาลอุทัยธานี นางสาว ชินสุมน โพธ์ิพฤกษ์ ธรรมดา 223
45 นางสาว ชุลีพร ชัยชมภู 5911272737 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นางสาว ชุลีพร ชัยชมภู ธรรมดา 52
46 นาง ชุลีพร จ าปาเกตุ 4411161141 โรงพยาบาลอุทัยธานี นาง ชุลีพร จ าปาเกตุ ธรรมดา 222
47 นางสาว ชูศรี วงศ์ฉลาด 4511019302 โรงพยาบาลสุรินทร์ นางสาว ชูศรี วงศ์ฉลาด ธรรมดา 319
48 นางสาว ซ่อนกล่ิน ศรีสมโภชน์ 4411158636 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี นางสาว ซ่อนกล่ิน ศรีสมโภชน์ ธรรมดา 215
49 นางสาว ญานิศา บุตะเขียว 5911270574 โรงพยาบาลชัยภูมิ นางสาว ญานิศา บุตะเขียว ธรรมดา 256
50 นางสาว ญานิสา รอดเย็น 5611244990 โรงพยาบาลนารายณ์มหาราช นางสาว ญานิสา รอดเย็น ธรรมดา 92
51 นางสาว ฐาปนี ระดมกิจ 5911266190 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน นางสาว ฐาปนี ระดมกิจ ธรรมดา 136
52 นางสาว ณัชชา จันทร์ดี 5911271794 โรงพยาบาลปทุมธานี นางสาว ณัชชา จันทร์ดี ธรรมดา 144
53 นาง ณัฎฐ์คุณา ใจขันค า 4411160331 โรงพยาบาลล าพูน นาง ณัฎฐ์คุณา ใจขันค า ธรรมดา 14
54 นางสาว ณัฏฐณิชา ป่ินแก้ว 4611104458 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมดา 245

55 นางสาว ณัฏฐา ค้าดี 5111204874
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต
แพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ธรรมดา 269

56 นางสาว ณัฐชยา ศรีอาวุธ 5911265984 โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก นางสาว ณัฐชยา ศรีอาวุธ ธรรมดา 68
57 นางสาว ณัฐธกานต์ ชูสนุก 4511089645 โรงพยาบาลพนัสนิคม นางสาว ณัฐธกานต์ ชูสนุก ธรรมดา 284
58 นางสาว ณัฐนันท์ วังทอง 5811261914 โรงพยาบาลนครปฐม นางสาว ณัฐนันท์ วังทอง ธรรมดา 129
59 นางสาว ณัฐพร แสงอรุณ 5311218504 สถาบันบ าราศนราดูร สถาบันบ าราศนราดูร ธรรมดา 186

บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด 589/163
 อาคารเซ็นทรัสซีต้ี ทาวเวอร์ ช้ัน 32 ถ.บางนา-
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260



60 นางสาว ณัฐพัชร มีมงคล 5521236994 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ธรรมดา 203

61 นางสาว ณัฐภากัญญ์ เจียนิวัตต์ 4511023991 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ธรรมดา 333

62 นาย ณัฐวุฒิ ช่องแสก 5411228401 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี นาย ณัฐวุฒิ ช่องแสก ธรรมดา 31

63 นางสาว ณันช์ธณัฎัฐ์ ภักดีนิติ 5211212120
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต
แพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ธรรมดา 267

64 นาง ณิศราพรรณ์ จ้องสุวรรณ 4511021635 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ธรรมดา 195

65 นางสาว ดรินธร ทิวาวรรณภรณ์ 5511232463 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นางสาว ดรินธร ทิวาวรรณภรณ์ ธรรมดา 47
66 นาง ดรุณี ชัยชิตาทร 4511009530 คณะแพทย์ศาสตร์  วชิรพยาบาล นาง ดรุณี ชัยชิตาทร ธรรมดา 114
67 นาง ดรุณี ไชยปัญญา 4411163835 โรงพยาบาลลาดพร้าว  (รอใบโอนเงิน) โรงพยาบาลลาดพร้าว ธรรมดา 220
68 นางสาว ดรุณี พลีบัตร 4311156413 โรงพยาบาลเสนา นางสาว ดรุณี พลีบัตร ธรรมดา 278
69 นางสาว ดวงตา สันชวฤทธ์ิ 5611240301 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน นางสาว ดวงตา สันชวฤทธ์ิ ธรรมดา 133
70 น.ท.หญิง ดวงตา วิเศษสุวรรณ 4511022385 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ธรรมดา 316
71 นางสาว ดวงฤทัย สาวทรัพย์ 5311220280 โรงพยาบาลนครปฐม นางสาว ดวงฤทัย สาวทรัพย์ ธรรมดา 124
72 นางสาว ดาวศุกร์ เม่ียงคลองคราม 5311215824 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี  17 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ปกรณ์ภัณฑ์  เมดิคอล    ซัพพลาย ธรรมดา 57
73 นาง ทัตดา อยู่สวัสด์ิ 4511035502 โรงพยาบาลสิรินธร บริษัท   ซัมมิท   เฮลธ์แคร์  จ ากัด ธรรมดา 171
74 นางสาว ทัศน์ทยา สิงห์ศิลป์ 6011273693 โรงพยาบาลสุรินทร์ นางสาว ทัศน์ทยา สิงห์ศิลป์ ธรรมดา 326

บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด  
(ส านักงานใหญ่)  699  อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาว
เวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม.10250

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 124 ถ.สีลม แขวงสี
ลม เขตบางรัก กทม.10500

บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด 589/163
 อาคารเซ็นทรัสซีต้ี ทาวเวอร์ ช้ัน 32 ถ.บางนา-
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด  
(ส านักงานใหญ่)  699  อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาว
เวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม.10250



75 นาง ทัศนีย์ สุทธิ 4511053826 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นาง ทัศนีย์ สุทธิ ธรรมดา 244
76 นางสาว ทัศนีย์ ธรรมสุข 4511172700 โรงพยาบาลพนัสนิคม นางสาว ทัศนีย์ ธรรมสุข ธรรมดา 289
77 นาง ทัศนีย์ ไทยแท้ 4511033269 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ธรรมดา 298
78 นาง ทิพยา สอนสุภาพ 4711184053 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นาง ทิพยา สอนสุภาพ ธรรมดา 35
79 นาง ทิพวรรณ เชาว์สุโข 4511009521 คณะแพทย์ศาสตร์  วชิรพยาบาล นาง ทิพวรรณ เชาว์สุโข ธรรมดา 112
80 นาง ทิพาพร สุจินต์ธรรมสาร 4511177174 โรงพยาบาลราชบุรี นาง ทิพาพร สุจินต์ธรรมสาร ธรรมดา 105
81 นาง ทิวาพร นาธง 5111207294 โรงพยาบาลล าพูน นาง ทิวาพร นาธง ธรรมดา 13
82 นางสาว ธนวรรณ เสร็จกิจ 5711252961 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี นางสาว ธนวรรณ เสร็จกิจ ธรรมดา 216
83 นางสาว ธนันท์อร ฉวีกุลมหันต์ 4511088879 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี นางสาว ธนันท์อร ฉวีกุลมหันต์ ธรรมดา 24
84 นาง ธนารัตน์ ฉายแสง 4611097972 โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก นาง ธนารัตน์ ฉายแสง ธรรมดา 62
85 นาง ธนารัตน์ เกียรติไกรสิน 4511052675 โรงพยาบาลสุรินทร์ นาง ธนารัตน์ เกียรติไกรสิน ธรรมดา 321
86 นางสาว ธนาวดี ภู่พวง 4511076504 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี  17 บริษัท  ทริมเมอร์  จ ากัด ธรรมดา 58
87 นาย ธวัชชัย คามวัลย์ 5911265051 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นาย ธวัชชัย คามวัลย์ ธรรมดา 51
88 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ป่ินแก้ว 5811262410 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี  17 บริษัท  ทริมเมอร์  จ ากัด ธรรมดา 61
89 นางสาว ธัญรัตน์ ผิวด า 4311154150 โรงพยาบาลกลาง นางสาว ธัญรัตน์ ผิวด า ธรรมดา 33
90 นางสาว ธิดารัตน์ บรรลือฤทธ์ิ 5911270552 โรงพยาบาลปทุมธานี นางสาว ธิดารัตน์ บรรลือฤทธ์ิ ธรรมดา 143
91 นางสาว ธิดารัตน์ แย้มส าราญ 5011183805 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นางสาว ธิดารัตน์ แย้มส าราญ ธรรมดา 213
92 นาง นนทชา วิมลวัฒนา 4511009538 คณะแพทย์ศาสตร์  วชิรพยาบาล นาง นนทชา วิมลวัฒนา ธรรมดา 115
93 นางสาว นพมาส อินทร์แจ้ง 5411222449 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน นางสาว นพมาส อินทร์แจ้ง ธรรมดา 132

94 นาง นราธิป เติมประยูร 4711187028 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้านนทบุรี ธรรมดา 76

95 น.ท.หญิง นริศรา นีละบุษบานนท์ 4511047555 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธรรมดา 138

96 นาง นฤมล ศรีอินทร์งาม 4511023040 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี บริษัท  เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย)  จ ากัด ธรรมดา 276
97 นางสาว นันทนา ซ่ือตรง 4411164610 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี นางสาว นันทนา ซ่ือตรง ธรรมดา 207

บริษัท  โควีเดียน  (ประเทศไทย)  จ ากัด  319  
อาคารจตุรัสจามจุรี  ช้ัน 17  ยูนิต 1-8 ถ.พญาไท  
แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กทม.
กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลย
เดช



98 นางสาว น้ าทิพย์ ชาญณรงค์ 4811189986 โรงพยาบาลชัยภูมิ นางสาว น้ าทิพย์ ชาญณรงค์ ธรรมดา 254
99 นางสาว น้ าอ้อย นิรันดร 5311220688 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นางสาว น้ าอ้อย นิรันดร ธรรมดา 163

100 นางสาว นิตยา พันอะนุ 5611244050 โรงพยาบาลศิริราช  ปิยะมหาราชการุณย์ ธรรมดา 235

101 นางสาว นิธนันท์ ยอดรัก 5911264944 โรงพยาบาลบางพลี บริษัท  เออี  เมดิคัล  อินสตรูเมนท์  จ ากัด ธรรมดา 158
102 นางสาว นิภาพร แสงฟุ้ง 5511239847 โรงพยาบาลพนัสนิคม นางสาว นิภาพร แสงฟุ้ง ธรรมดา 288
103 นางสาว นิภาพรรณ สวัสดี 5411223005 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี นางสาว นิภาพรรณ สวัสดี ธรรมดา 30
104 นางสาว นิรมล สันทวีวิตรกุล 4411166286 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นางสาว นิรมล สันทวีวิตรกุล ธรรมดา 247

105 นางสาว นิรมล พรหมโครต 4511003475 โรงพยาบาลยาสูบ ธรรมดา 263

106 นาย นิรุต ขอเปีย 4311155978 โรงพยาบาลราชบุรี นาย นิรุต ขอเปีย ธรรมดา 104
107 นางสาว นิสา รัตนสิทธ์ิ 5321220461 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นางสาว นิสา รัตนสิทธ์ิ ธรรมดา 165
108 นาง เนตรดาว พลชนะ 4711184693 โรงพยาบาลหัวหิน นาง เนตรดาว พลชนะ ธรรมดา 96
109 นางสาว บุญเรือง เอ่ียมส าอางค์ 4911198582 สถาบันบ าราศนราดูร สถาบันบ าราศนราดูร ธรรมดา 183
110 นาง บุปผา ผ่องสว่าง 4511052547 โรงพยาบาลสุรินทร์ นาง บุปผา ผ่องสว่าง ธรรมดา 318
111 นางสาว บุศรินทร์ ศรีเกิด 4711184926 โรงพยาบาลสนามชัยเขต นางสาว บุศรินทร์ ศรีเกิด ธรรมดา 54
112 นาง บุษกร ลิปิการกุล 4511009537 คณะแพทย์ศาสตร์  วชิรพยาบาล นาง บุษกร ลิปิการกุล ธรรมดา 116
113 นางสาว เบญจมาภรณ์ จ๋ิวปาน 4311156770 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางสาว เบญจมาภรณ์ จ๋ิวปาน ตามท่ีจัด 1
114 นาง เบญจมาศ พรหิรัญรัตน์ 4411160195 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นาง เบญจมาศ พรหิรัญรัตน์ ธรรมดา 166

115 นางสาว เบญจลักษณ์ รักษาวงศ์ 5611244054 โรงพยาบาลศิริราช  ปิยะมหาราชการุณย์ ธรรมดา 234

116 นางสาว ปนัดดา แสงอาทิตย์ 5711252812 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน นางสาว ปนัดดา แสงอาทิตย์ ธรรมดา 135
117 นางสาว ประทุม ทับทิม 4511051728 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นางสาว ประทุม ทับทิม ธรรมดา 39
118 นางสาว ประภัสสร ผาสุก 4411187683 โรงพยาบาลพุทธโสธร นางสาว ประภัสสร ผาสุก ธรรมดา 6

โรงพยาบาลศิริราช  ปิยะมหาราชการุณย์ 2 ถ.วัง
หลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

โรงพยาบาลยาสูบ  กระทรวงการคลัง 184 ถ.
พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110

โรงพยาบาลศิริราช  ปิยะมหาราชการุณย์ 2 ถ.วัง
หลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700



119 นาง ประภัสสร พาตน 4511170308 โรงพยาบาลพระพุทธบาท นาง ประภัสสร พาตน ธรรมดา 153
120 นาย ประภาส ก่ิงพาน 5011199628 โรงพยาบาลพุทธโสธร นาย ประภาส ก่ิงพาน ธรรมดา 9
121 นางสาว ปราณี ปานเฉ 4511011482 โรงพยาบาลบางใหญ่ นางสาว ปราณี ปานเฉ ธรรมดา 15
122 นาง ปรารถนา ภูติธนารักษ์ 4512052765 โรงพยาบาลสุรินทร์ นาง ปรารถนา ภูติธนารักษ์ ธรรมดา 327

123 นางสาว ปริฉัตร ธีระเดชะชาติ 4511027300 โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ ธรรมดา 170

124 นางสาว ปวีณา มาม่ัง 4511172472 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ธรรมดา 176

125 นาง ปัญจลักษณ์ นทีทวีวัฒน์ 4511009511 คณะแพทย์ศาสตร์  วชิรพยาบาล นาง ปัญจลักษณ์ นทีทวีวัฒน์ ธรรมดา 118
126 นาง ปาจรีย์ เท่ียงเจริญ 4511168402 โรงพยาบาลพุทธโสธร นาง ปาจรีย์ เท่ียงเจริญ ธรรมดา 8

127 นาง ป่ินอนงค์ ม่ิงพฤติ 4511038519 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ธรรมดา 204

128 นาง ปิยดา สดับธรรม 4511008218 โรงพยาบาลนารายณ์มหาราช นาง ปิยดา สดับธรรม ธรรมดา 89
129 นางสาว ปิยพร จริยะประดับ 5411231279 โรงพยาบาลหัวหิน นางสาว ปิยพร จริยะประดับ ธรรมดา 99
130 นาง ปิยะฉัตร สุจริตธรรม 4511010708 โรงพยาบาลสมุทรสาคร นาง ปิยะฉัตร สุจริตธรรม ธรรมดา 79
131 นางสาว ปิยะนุช แสนทวีสุข 5411222017 สถาบันบ าราศนราดูร สถาบันบ าราศนราดูร ธรรมดา 185
132 นางสาว เปรมวดี พงษ์ศิวรรณ์ 4511019733 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นางสาว เปรมวดี พงษ์ศิวรรณ์ ธรรมดา 229
133 นาวาโทหญิงเปล่งศรี ประชารัตน์ 4511056801 ส านักงานแพทย์  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นาวาโทหญิง เปล่งศรี ประชารัตน์ ธรรมดา 93

134 นางสาว ไปรยา โสวรรณะ 4411162921

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ระยอง

นางสาว ไปรยา โสวรรณะ ธรรมดา 291

นางสาวปริฉัตร  ธีระเดชะชาติ  โรงพยาบาลเซ็นต์
หลุยส์ 27 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร 
กทม.10120

บริษัท  เทอร์โม (ประเทศไทย) จ ากัด  ห้อง 
1203-1207 ช้ัน 12 อาคาร บีบี บิลด้ิง 54 ถ.อโศก 
(สุขุมวิท 21)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.

บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด  
(ส านักงานใหญ่)  699  อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาว
เวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม.10250



135 นาง ผ่องพรรณ ฉันทมิตร์ 4511173820 โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลแกลง ธรรมดา 272

136 นาย พงศ์ธร อ่อนลา 4711848943 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ธรรมดา 177

137 นางสาว พรพรรณ ทองด้วง 5711249117 โรงพยาบาลหัวหิน นางสาว พรพรรณ ทองด้วง ธรรมดา 101
138 นางสาว พรพิมล อินทรวงศ์ 5211209059 โรงพยาบาลโพธาราม นางสาว พรพิมล อินทรวงศ์ ธรรมดา 226
139 นางสาว พัชร์สิตา รัฐโชติวรารักษ์ 5611206886 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นางสาว พัชร์สิตา รัฐโชติวรารักษ์ ธรรมดา 53
140 นาง พัชรา สิทธิไพศาล 4511075130 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี นาง พัชรา สิทธิไพศาล ธรรมดา 28
141 นางสาว พัชราภรณ์ นุสีวอ 5711253071 โรงพยาบาลนครปฐม นางสาว พัชราภรณ์ นุสีวอ ธรรมดา 125
142 น.ต.หญิง พัชรินทร์ พงษ์เผือกธาดา 4511047536 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธรรมดา 139
143 นาง พัชรินทร์ ทรงก าพล 4511066459 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นาง พัชรินทร์ ทรงก าพล ธรรมดา 328
144 นาง พิชามญช์ุ วิริยะวรางค์กูร 4511044454 โรงพยาบาลยโสธร นาง พิชามญช์ุ วิริยะวรางค์กูร ธรรมดา 261
145 ร.อ.หญิง พิมลวรรณ โพธิรัตน์ 4911195105 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ธรรมดา 317
146 นาง พิสมัย อ่องสมบูรณ์ 4911103252 โรงพยาบาลบางกรวย ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลบางกรวย  จ.นนทบุรี ธรรมดา 86
147 นาง พีรยา ร่มเจียม 4511008352 โรงพยาบาลนารายณ์มหาราช นาง พีรยา ร่มเจียม ธรรมดา 88
148 นาง พุทธิกาญจน์ กิจจาบัญชา 4311157403 สถาบันโรคผิวหนัง นาง พุทธิกาญจน์ กิจจาบัญชา ธรรมดา 303
149 นาง พูนทวี วรินทักษะ 4511059605 โรงพยาบาลมะการักษ์ นาง พูนทวี วรินทักษะ ธรรมดา 108
150 นาง เพ็ชรมณี ทัดภูธร 4611102656 โรงพยาบาลยโสธร นาง เพ็ชรมณี ทัดภูธร ธรรมดา 262
151 นาง เพชรศรี เจริญสมบัติอมร 4511008890 คณะแพทย์ศาสตร์  วชิรพยาบาล นาง เพชรศรี เจริญสมบัติอมร ธรรมดา 110
152 นางสาว ไพรวัล คงเนียม 4511020296 โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบ้านโป่ง ธรรมดา 146
153 นางสาว ภัทรสุดา จ าเริญสัตย์ 5311217491 โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ นางสาว ภัทรสุดา จ าเริญสัตย์ ธรรมดา 260
154 นางสาว ภัทรา จติวัธนชัยกุล 4511045573 โรงพยาบาลนครปฐม นางสาว ภัทรา จติวัธนชัยกุล อิสลาม 130
155 นางสาว ภัทรา เตยะวัฒน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บริษัท  สคิปา  เมด  จ ากัด ธรรมดา 250

บริษัท  เทอร์โม (ประเทศไทย) จ ากัด  ห้อง 
1203-1207 ช้ัน 12 อาคาร บีบี บิลด้ิง 54 ถ.อโศก 
(สุขุมวิท 21)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.



156 นางสาว ภัทราภรณ์ แขพิมาย 5311215123
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต
แพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ธรรมดา 268

157 นาง ภาวิณี กังวานศุภพันธ์ 4611052779 โรงพยาบาลสุรินทร์ นาง ภาวิณี กังวานศุภพันธ์ ธรรมดา 323
158 นางสาว มณฑิรา ธีรศักด์ิ 5511232482 โรงพยาบาลโพธาราม นางสาว มณฑิรา ธีรศักด์ิ ธรรมดา 227
159 นางสาว มนทกานต์ วัฒนานันท์ 5411223873 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมดา 246
160 นางสาว มนัญชยาพร ติโนชัง 4511169398 โรงพยาบาลบางกรวย ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลบางกรวย  จ.นนทบุรี ธรรมดา 85
161 นางสาว มโนรจ เดชศรี 5211211901 โรงพยาบาลอรัญประเทศ บริษัท  ออมนิเมด   จ ากัด ธรรมดา 237
162 นางสาว มยุสา ต้ังวีชัย 5911263967 โรงพยาบาลนครปฐม นางสาว มยุสา ต้ังวีชัย ธรรมดา 126
163 นาง มรกต ปฏิบัติ 4711109142 โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลแกลง ธรรมดา 271
164 นาง มัลลิกา อภัยจิตต์ 4511044081 โรงพยาบาลสุรินทร์ นาง มัลลิกา อภัยจิตต์ ธรรมดา 322
165 นางสาว มาลัย สงฆ์ประสิทธ์ิ 5311055906 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นางสาว มาลัย สงฆ์ประสิทธ์ิ ธรรมดา 239
166 นาง มาลี สุขเจริญ 4512051887 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นาง มาลี สุขเจริญ ธรรมดา 45

167 นางสาว มินต์ชาลี มหาช่ืนใจ 5111050256 โรงพยาบาลวิภาราม ธรรมดา 78

168 นางสาว ยุพเรศ บุญมี 4911194219 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี นางสาว ยุพเรศ บุญมี ธรรมดา 209
169 นาง ยุพาวรรณ ดวงสวัสด์ิ 4811017707 โรงพยาบาลโพธาราม นาง ยุพาวรรณ ดวงสวัสด์ิ ธรรมดา 225
170 นาง ยุพิน แสนยศ 4911170741 โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก นาง ยุพิน แสนยศ ธรรมดา 63
171 นางสาว รัชต์วรรณ ณ  ตะก่ัวทุ่ง 4611095801 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นางสาว รัชต์วรรณ ณ  ตะก่ัวทุ่ง ธรรมดา 233

172 นาง รัตติกาล ไชยแสง 5211212283
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ระยอง

ธรรมดา 293

173 นาง รัตนา ไทยทองหลาง 4511072098 โรงพยาบาลหัวหิน นาง รัตนา ไทยทองหลาง ธรรมดา 94
174 นาง รัตนา เทียนภู่ 4511038790 โรงพยาบาลท่ายาง โรงพยาบาลท่ายาง ธรรมดา 305
175 นางสาว ร าไพ ท ามา 5811263379 โรงพยาบาลเสนา นางสาว ร าไพ ท ามา ธรรมดา 279

บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด 589/163
 อาคารเซ็นทรัสซีต้ี ทาวเวอร์ ช้ัน 32 ถ.บางนา-
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยอง

บริษัท  โรงพยาบาลวิภาราม  จ ากัด 2677  ถนน
พัฒนาการ  แขวงสวนหลวง กทม.10250



176 นาง ริมาพร สุนทรสวัสด์ิ 4511063028 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นาง ริมาพร สุนทรสวัสด์ิ ธรรมดา 231
177 นางสาว รุ้งตะวัน อาศัยสุข 4511020755 โรงพยาบาลเสนา นางสาว รุ้งตะวัน อาศัยสุข ธรรมดา 280
178 นาง รุ่งฟ้า ประกาสิทธ์ิ 4711109135 โรงพยาบาลพระพุทธบาท นาง รุ่งฟ้า ประกาสิทธ์ิ ธรรมดา 152
179 นางสาว รุ่งรัชนี พิลาราช 5111205933 สถาบันโรคผิวหนัง นางสาว รุ่งรัชนี พิลาราช ธรรมดา 304
180 นางสาว ฤดี กุลอ้ึง 4411106224 โรงพยาบาลราชบุรี นางสาว ฤดี กุลอ้ึง ธรรมดา 103

181 นาง ลดาวัลย์ แสงฉิม 4611107950 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ธรรมดา 200

182 นาง ลมเย็น สุรมิตรไมตรี 4511009523 คณะแพทย์ศาสตร์  วชิรพยาบาล นาง ลมเย็น สุรมิตรไมตรี ธรรมดา 117
183 นาง ลองประภา สวนมาลี 4611092828 โรงพยาบาลเลย นางลองประภา  สวนมาลี ธรรมดา 331
184 นางสาว ลักขณา ฤทธิกุล 5611246558 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นางสาว ลักขณา ฤทธิกุล ธรรมดา 142

185 นาง ลัดดา ส าโรงรักษ์ 4511032746 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้านนทบุรี ธรรมดา 74

186 นางสาว ลาตีปะห์ หะยีลาเตะ 4511018822 โรงพยาบาลปัตตานี อิสลาม 310

187 นาง ลาภาศิริ สุ่มข า 4511017010 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ธรรมดา 197

188 นางสาว วนิดา อังกุรวิโรจน์ 4511024396 โรงพยาบาลโพธาราม นางสาว วนิดา อังกุรวิโรจน์ ธรรมดา 224

บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด  
(ส านักงานใหญ่)  699  อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาว
เวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม.10250

บริษัท  โควีเดียน  (ประเทศไทย)  จ ากัด  319  
อาคารจตุรัสจามจุรี  ช้ัน 17  ยูนิต 1-8 ถนนพญาไท
  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กทม.

บริษัท  เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย)  จ ากัด  
144,146,148   ซ.รามค าแหง 60/4 หัวหมาก บาง
กะปิ กทม.10240

บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด  
(ส านักงานใหญ่)  699  อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาว
เวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม.10250



189 นางสาว วนิดา ชัยรัตน์ 5111203257 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นางสาว วนิดา ชัยรัตน์ ธรรมดา 243
190 นางสาว วนิษฐา เลาหวิทยะรัตน์ 4811189391 โรงพยาบาลสิรินธร บริษัท   ซัมมิท   เฮลธ์แคร์  จ ากัด ธรรมดา 172
191 นางสาว วรญา คชเดช 4711181067 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี  17 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ปกรณ์ภัณฑ์  เมดิคอล    ซัพพลาย ธรรมดา 56
192 นาง วรนุช ย่ีทอง 4511002176 โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบ้านโป่ง ธรรมดา 145
193 นาง วรรณา เดือนแรม 4511173248 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ธรรมดา 299
194 นาง วรรณา ปิติพัทธ์พงศ์ 4511068040 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี  19 นาง วรรณา ปิติพัทธ์พงศ์ ธรรมดา 309
195 นางสาว วรัญญา ภาคาเนตร 5911270759 โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก นางสาว วรัญญา ภาคาเนตร ธรรมดา 70
196 นางสาว วรัญญา บางผ้ึง 5311214913 โรงพยาบาลนารายณ์มหาราช นางสาว วรัญญา บางผ้ึง ธรรมดา 91
197 นางสาว วรัญญา รังกล่ิน 5811257549 โรงพยาบาลนครปฐม นางสาว วรัญญา รังกล่ิน ธรรมดา 128

198 นาง วรา พิมาพันธ์ุศรี 4511038190
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต
แพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ธรรมดา 265

199 นางสาว วรินทร์ธร ทองสุขตจ 5711248240 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นางสาว วรินทร์ธร ทองสุน ธรรมดา 50
200 นางสาว วลี เล้ียวรัศมี 4711000974 โรงพยาบาลบางกรวย ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลบางกรวย  จ.นนทบุรี ธรรมดา 84

201 นาง วไลพร หาวารี 4511019465 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ธรรมดา 199

202 นางสาว วัจนา แซ่เต้ียว 4411165821 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นางสาว วัจนา แซ่เต้ียว ธรรมดา 232
203 นาง วัชรา อัศวโรจน์พงษ์ 4511059602 โรงพยาบาลมะการักษ์ นาง วัชรา อัศวโรจน์พงษ์ ธรรมดา 107

204 นาง วัฒนา ศรีจันทร์ 4511014967 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้านนทบุรี ธรรมดา 73

205 นาง วารี วงศ์ปรากฎ 4511021615 โรงพยาบาลพนัสนิคม นาง วารี วงศ์ปรากฎ ธรรมดา 283

บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด 589/163
 อาคารเซ็นทรัสซีต้ี ทาวเวอร์ ช้ัน 32 ถ.บางนา-
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด  
(ส านักงานใหญ่)  699  อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาว
เวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม.10250

บริษัท  โควีเดียน  (ประเทศไทย)  จ ากัด  319  
อาคารจตุรัสจามจุรี  ช้ัน 17  ยูนิต 1-8 ถนนพญาไท
  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กทม.



206 นาง วาสนา พูนบุญ 4511035984 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี นาง วาสนา พูนบุญ ธรรมดา 206
207 นางสาว วิชชุนี ตาละลักษณ์ 4511023069 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี บริษัท  เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย)  จ ากัด มังสวิรัติ 277
208 นาย วิเชียร ป่ินเงิน 4511170308 โรงพยาบาลพระพุทธบาท นาย วิเชียร ป่ินเงิน ธรรมดา 156

209 คุณ วิภา กาญจนภิวัฒน์ 5411222465 โรงพยาบาลราชบุรี ธรรมดา 192

210 นางสาว วิภาพร เรืองม่ัน 4611098294 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางสาว วิภาพร เรืองม่ัน ตามท่ีจัด 2
211 นาง วิภาวี มาลีแก้ว 4611019391 โรงพยาบาลสุรินทร์ นาง วิภาวี มาลีแก้ว ธรรมดา 320
212 นางสาว วิลาวัลย์ สาระแสน 5511237775 โรงพยาบาลหัวหิน นางสาว วิลาวัลย์ สาระแสน ธรรมดา 100
213 นางสาว วิลาสิณี ทิพย์มณี 5811257275 โรงพยาบาลนครปฐม นางสาว วิลาสิณี ทิพย์มณี ธรรมดา 123
214 นาง วิไล ตันติสันติกร 4511002457 โรงพยาบาลกลาง บริษัท  เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย)  จ ากัด ธรรมดา 281
215 นาง วิไลภรณ์ ฉัตรไตรรัตน์ 4511017418 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี นาง วิไลภรณ์ ฉัตรไตรรัตน์ ธรรมดา 26
216 นาง วิไลวรรณ ข าเครือ 4511009545 คณะแพทย์ศาสตร์  วชิรพยาบาล นาง วิไลวรรณ ข าเครือ ธรรมดา 119
217 นาง วีณา ว่องเจริญ 4411163781 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บริษัท  สคิปา  เมด  จ ากัด ธรรมดา 248
218 นางสาว แวรอฮิมะห์ เจ๊ะหะ 5311221238 โรงพยาบาลปัตตานี บริษัท  เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย)  จ ากัด อิสลาม 311
219 นางสาว แวววจี เชาว์สุโข 5511231756 โรงพยาบาลพนัสนิคม นางสาว แวววจี เชาว์สุโข ธรรมดา 286
220 นาง ศดภร จันทร์ศิริ 4711038849 โรงพยาบาลท่ายาง โรงพยาบาลท่ายาง ธรรมดา 307

221 คุณ ศรัญรัตน์ ผลกายา 5511232488 โรงพยาบาลราชบุรี ธรรมดา 193

222 นางสาว ศรันย์พร ชัยชนะศรีโสภณ 5711248199 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นางสาว ศรันย์พร ชัยชนะศรีโสภณ ธรรมดา 49
223 นาง ศศิธร สุวรรณบุตร 4711178916 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี นาง ศศิธร สุวรรณบุตร ธรรมดา 173
224 นางสาว ศศิธร ศักด์ิขวา 5411227325 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นางสาว ศศิธร ศักด์ิขวา ธรรมดา 242
225 นางสาว ศศิประภา โกศลจิตร 4411164996 โรงพยาบาลพนัสนิคม นางสาว ศศิประภา โกศลจิตร ธรรมดา 285
226 นาง ศิญนิกัญพร แสงสุวรรณธนกุล 5211051892 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นาง ศิญนิกัญพร แสงสุวรรณธนกุล ธรรมดา 43

227 นางสาว ศิรพัชร ศรีทองดี 4711042239 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี  17 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ปกรณ์ภัณฑ์  เมดิคอล    ซัพพลาย ธรรมดา 55
228 นางสาว ศิราณี ศรีแสงนวล 4411159262 โรงพยาบาลบางกรวย ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลบางกรวย  จ.นนทบุรี ธรรมดา 87

บริษัทไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์  จ ากัด 138/18  หมู่ 
14   ซ.ศิริพร ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 
40000

บริษัทไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์  จ ากัด 138/18  หมู่ 
14   ซ.ศิริพร ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 



229 นางสาว ศิริธร มีศิริ 5111171046 โรงพยาบาลสุรินทร์ นางสาว ศิริธร มีศิริ ธรรมดา 324
230 นางสาว ศิรินทรา สุทธิวิเศษ 5111205775 โรงพยาบาลพุทธโสธร นางสาว ศิรินทรา สุทธิวิเศษ ธรรมดา 11
231 นางสาว ศิรินทรา พุทธา 5711250000 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นางสาว ศิรินทรา พุทธา ธรรมดา 164
232 นาง ศิริพร ยีรัมย์ 4911194450 โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก นาง ศิริพร ยีรัมย์ ธรรมดา 67
233 นางสาว ศิริพร พีรกุลารักษ์ 5711255001 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน นางสาว ศิริพร พีรกุลารักษ์ ธรรมดา 134
234 นางสาว ศิริรัชต์ ปานพันธ์ุ 4611104851 โรงพยาบาลสิงห์บุรี นางสาว ศิริรัชต์ ปานพันธ์ุ ธรรมดา 296
235 นางสาว ศิริรัตน์ เนินบก 5921269622 โรงพยาบาลอรัญประเทศ นางสาว ศิริรัตน์ เนินบก ธรรมดา 189

236 คุณ ศิริรัตน์ มิถุนาวงค์ 5511232538 โรงพยาบาลราชบุรี ธรรมดา 194

237 นางสาว สกุณี วงศ์สว่าง 4711016469 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี นางสาว สกุณี วงศ์สว่าง ธรรมดา 210
238 นางสาว สนธยา แก้วรัตน์ 4711182015 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นางสาว สนธยา แก้วรัตน์ ธรรมดา 240
239 นางสาว สมจิตต์ ชาโชติ 4511038500 โรงพยาบาลมะการักษ์ นางสาว สมจิตต์ ชาโชติ มังสวิรัติ 109
240 นาง สมใจ จันทวงศ์ 4311156385 โรงพยาบาลพนัสนิคม นาง สมใจ จันทวงศ์ ธรรมดา 287

241 นาย สมชาย พิสุทธ์ิเสาวลักษ์ 4511084513 โรงพยาบาลราชบุรี ธรรมดา 191

242 นาง สมบุญ มากมี 4411158683 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ธรรมดา 301
243 นางสาว สมพร โชติประดิษฐ 4511018671 โรงพยาบาลพุทธโสธร นางสาว สมพร โชติประดิษฐ ธรรมดา 4
244 นางสาว สมพร แสงตัน 5311216824 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นางสาว สมพร แสงตัน ธรรมดา 46
245 นางสาว สมพร เพ็ชร์พิรุณ 4611094924 โรงพยาบาลสมุทรสาคร นางสาว สมพร เพ็ชร์พิรุณ ธรรมดา 81
246 นางสาว สรณ์สิริ เดชทองค า 4511041199 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นางสาว สรณ์สิริ เดชทองค า ธรรมดา 162
247 นางสาว สริยา ศิริชาติ 5811258864 โรงพยาบาลชัยภูมิ นางสาว สริยา ศิริชาติ ธรรมดา 259
248 นาย สลิล สว่างจิตต์ 4311152761 โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบ้านโป่ง ธรรมดา 151
249 นาง สวลี นิทัศนานันท์ 4711109218 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก นาง สวลี นิทัศนานันท์ ธรรมดา 218

บริษัทไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์  จ ากัด 138/18  หมู่ 
14   ซ.ศิริพร ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 
40000

บริษัทไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์  จ ากัด 138/18  หมู่ 
14   ซ.ศิริพร ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 
40000



250 นาย สัญญา ศรีอัมพร 5311218824 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน นาย สัญญา ศรีอัมพร ธรรมดา 131
251 นาย สัญญา โพธ์ิงาม 4911171085 โรงพยาบาลสิงห์บุรี นาย สัญญา โพธ์ิงาม ธรรมดา 297
252 นางสาว สาธินี ทองเจริญ 5911270522 โรงพยาบาลชัยภูมิ นางสาว สาธินี ทองเจริญ ธรรมดา 255
253 นาย สามารถ เกาะเกตุ 5211209490 โรงพยาบาลหัวหิน นาย สามารถ เกาะเกตุ ธรรมดา 97
254 นางสาว สายทิพย์ กอนแสง 5911271541 โรงพยาบาลอรัญประเทศ บริษัท  ออมนิเมด   จ ากัด ธรรมดา 236

255 นาง สายฝน เศรษฐีสมบัติ 4511021629 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ธรรมดา 205

256 นางสาว สายใย ตุวินันท์ 4511010703 สถาบันบ าราศนราดูร สถาบันบ าราศนราดูร ธรรมดา 181
257 นาย สิทธิชัย ชูวารี 5011199469 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นาย สิทธิชัย ชูวารี ธรรมดา 312
258 นาง สิรินันท์ อุยานันท์ 5011199237 โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอส  ที เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส ธรรมดา 19

259 นาง สุกฤตา มิตรโกสุม 4511043468 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ธรรมดา 196

260 นางสาว สุกัญญา อ่วมคงศาสตร์ 5911270766 โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก นางสาว สุกัญญา อ่วมคงศาสตร์ ธรรมดา 71
261 นาง สุกัญญา ก าเนิด 4512175609 โรงพยาบาลสมุทรสาคร นาง สุกัญญา ก าเนิด ธรรมดา 80
262 นาง สุดใจ อธิดมเสรณี 4311191154 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อิสลาม 302
263 นางสาว สุดารัตน์ เรืองศรี 5511236935 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นางสาว สุดารัตน์ เรืองศรี ธรรมดา 241

264 นางสาว สุทธสินี เฉลิมภูษิตารักษ์ 4511049886 โรงพยาบาลยาสูบ ธรรมดา 264

265 นาง สุธีพร ไพศาลวัฒนานนท์4311156902 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ธรรมดา 174
บริษัท  เทอร์โม (ประเทศไทย) จ ากัด  ห้อง 
1203-1207 ช้ัน 12 อาคาร บีบี บิลด้ิง 54 ถ.อโศก 
(สุขุมวิท 21)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.

บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด  
(ส านักงานใหญ่)  699  อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาว
เวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม.10250

บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด  
(ส านักงานใหญ่)  699  อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาว
เวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม.10250

โรงพยาบาลยาสูบ  กระทรวงการคลัง 184 ถ.
พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110



266 นาง สุนันทา วรธนากรกุล 4511002178 โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบ้านโป่ง ธรรมดา 148
267 นางสาว สุนิสา สิริยาตรานนท์ 5911265617 โรงพยาบาลบางใหญ่ นางสาว สุนิสา สิริยาตรานนท์ ธรรมดา 17
268 นางสาว สุนิสา คิดรอบคอบ 5511231496 โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลแกลง ธรรมดา 273

269 นาง สุนีย์ ฟ้าแฟ 4511048785 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ธรรมดา 201

270 นาง สุปราณี ภุมมะกสิกร 4511014966 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้านนทบุรี ธรรมดา 72

271 นางสาว สุปรียา เรียงเอียด 5011051030 สถาบันบ าราศนราดูร สถาบันบ าราศนราดูร ธรรมดา 182
272 นางสาว สุพรรณ จันทรแพ 4711185654 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นางสาว สุพรรณ จันทรแพ ธรรมดา 214
273 นางสาว สุพัตรา สิงห์ทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บริษัท  สคิปา  เมด  จ ากัด ธรรมดา 251
274 นาง สุพัตรา กางนนท์ 5411222958 โรงพยาบาลเลย นางลองประภา  สวนมาลี ธรรมดา 332
275 นางสาว สุพิน กล่ินพงษา 4511051670 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นางสาว สุพิน กล่ินพงษา ธรรมดา 38
276 พ.ต.หญิง สุภัทรา วิบูลชาติ 4511014491 โรงพยาบาลอานันทมหิดล พ.ต.หญิง สุภัทรา วิบูลชาติ ธรรมดา 190
277 นาง สุภัสรา อยู่สุข 4511005458 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นาง สุภัสรา อยู่สุข ธรรมดา 167
278 นางสาว สุภาพร หงษ์ทอง 5311215321 โรงพยาบาลนครปฐม นางสาว สุภาพร หงษ์ทอง ธรรมดา 121
279 นางสาว สุภาพร เขยะตา 5511232550 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว นางสาว สุภาพร เขยะตา ธรรมดา 168
280 นางสาว สุภาวดี บุตรละ 5611241170 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นางสาว สุภาวดี บุตรละ ธรรมดา 37

281 นางสาว สุภิญญา โสสองช้ัน 4611106350 โรงพยาบาลวิภาราม ธรรมดา 77

282 นางสาว สุมนา รัตนอาคม 4511169380 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นางสาว สุมนา รัตนอาคม ธรรมดา 212
283 นาง สุมมนา แพเพ็ชร 4511002175 โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบ้านโป่ง ธรรมดา 147

บริษัท  โรงพยาบาลวิภาราม  จ ากัด 2677  ถนน
พัฒนาการ  แขวงสวนหลวง กทม.10250

บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด  
(ส านักงานใหญ่)  699  อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาว
เวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม.10250

บริษัท  โควีเดียน  (ประเทศไทย)  จ ากัด  319  
อาคารจตุรัสจามจุรี  ช้ัน 17  ยูนิต 1-8 ถนนพญาไท
  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กทม.



284 นาง สุมลรัตน์ โพธ์ิป่ินรุ่งเรือง โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ธรรมดา 178

285 นาง สุมาลี ดุสรักษ์ 4511090083 โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบ้านโป่ง ธรรมดา 150
286 นาง สุมาลี ภู่สกุล 4611096654 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นาง สุมาลี ภู่สกุล ธรรมดา 211
287 พอ.(พิเศษ) สุรศักด์ิ เอ่ียมอ านวย โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (รอโอนเงิน) บริษัท  บีเจซี ธรรมดา 335
288 นาง สุรีพร คะตุ๊ 4511073143 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี  19 นาง สุรีพร คะตุ๊ ธรรมดา 308
289 นางสาว สุรีย์รัตน์ หนูเล็ก 4711184705 โรงพยาบาลหัวหิน นางสาว สุรีย์รัตน์ หนูเล็ก ธรรมดา 95

290 นาย เสรี เพ็ชร์ชะ 4511052520 โรงพยาบาลเกษมราฎร์  รัตนาธิเบศร์ ธรรมดา 329

291 นางสาว เสาวภาคย์ เหลืองวิไล 4511021634 โรงพยาบาลพนัสนิคม นางสาว เสาวภาคย์ เหลืองวิไล ธรรมดา 290
292 นางสาว เสาวลักษณ์ แสงสว่าง 4411161435 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี  17 บริษัท  ทริมเมอร์  จ ากัด ธรรมดา 59
293 นางสาว หทัยชนก ปล้ืมเกษร 5711254934 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นางสาว หทัยชนก ปล้ืมเกษร ธรรมดา 48
294 นางสาว หทัยรัตน์ หอมแขก 5011198859 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นางสาว หทัยรัตน์ หอมแขก ธรรมดา 44
295 นางสาว หฤทัย สท้านบัว 5911269307 โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอส  ที เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส ธรรมดา 20
296 นาง หอมหวน พุกทอง 5011008372 โรงพยาบาลนารายณ์มหาราช นาง หอมหวน พุกทอง ธรรมดา 90
297 นางสาว อโณทัย บุญชัยยะ 4511002170 โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบ้านโป่ง ธรรมดา 149
298 นางสาว อธิชา วิลาวรรณ 5911265609 โรงพยาบาลบางใหญ่ นางสาว อธิชา วิลาวรรณ ธรรมดา 16
299 นางสาว อนงค์นารถ อ่อนพุทธา 4711109126 โรงพยาบาลพระพุทธบาท นางสาว อนงค์นารถ อ่อนพุทธา ธรรมดา 154

300 นางสาว อนงค์นุช รักชาติ 4311156176 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้านนทบุรี ธรรมดา 75

301 นาง อนัญญา เลาหไพโรจน์วัฒนา4511035701 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า ธรรมดา 198

บริษัท  โควีเดียน  (ประเทศไทย)  จ ากัด  319  
อาคารจตุรัสจามจุรี  ช้ัน 17  ยูนิต 1-8 ถนนพญาไท
  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กทม.
บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด  
(ส านักงานใหญ่)  699  อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาว
เวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กทม.10250

บริษัท  เทอร์โม (ประเทศไทย) จ ากัด  ห้อง 
1203-1207 ช้ัน 12 อาคาร บีบี บิลด้ิง 54 ถ.อโศก 
(สุขุมวิท 21)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.

บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จ ากัด  60 หมู่ 6 ต.
เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11040



302 นางสาว อภิญญา ศรีศักดา 5011171865 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี  17 บริษัท  ทริมเมอร์  จ ากัด ธรรมดา 60
303 นางสาว อมรรัตน์ หลักค า 5211211928 โรงพยาบาลบางพลี นางสาว อมรรัตน์ หลักค า ธรรมดา 159
304 พันตรีหญิง อมรรัตน์ สุทัศน์  ณ  อยุธยา4511021303 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (รอโอนเงิน) บริษัท  บีเจซี ธรรมดา 334
305 นางสาว อรนุช โพธ์ิแดง 5311219315 โรงพยาบาลหัวหิน นางสาว อรนุช โพธ์ิแดง ธรรมดา 98

306 นาย อรรถพงษ์ พลานิผล 4611105593 โรงพยาบาลบางโพ ธรรมดา 83

307 นาง อรรัมภา ศรีแสงนิล 4311155318 โรงงานยาคูลท์แห่งประเทศไทย นาง อรรัมภา ศรีแสงนิล ธรรมดา 294
308 นาง อริสรา จินธิแสง 4511100060 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นาง อริสรา อินค าสง ธรรมดา 34
309 นางสาว อริสา นพฤทธ์ิ 5711255423 โรงพยาบาลพุทธโสธร นางสาว อริสา นพฤทธ์ิ ธรรมดา 12
310 นางสาว อลิชา สังกะล้ี 5411228771 โรงพยาบาลลาดพร้าว  (รอใบโอนเงิน) โรงพยาบาลลาดพร้าว ธรรมดา 221
311 นางสาว อษิฏา อัครณัฏฐ์ 4611094928 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี นางสาว อษิฏา อัครณัฏฐ์ ธรรมดา 29
312 นางสาว อังคณาพร ไพศาลนันทน์ 5611241354 โรงพยาบาลโพธาราม นางสาว อังคณาพร ไพศาลนันทน์ ธรรมดา 228

313 นางสาว อังสนา จ าปา 4511070383 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ธรรมดา 175

314 นางสาว อัจฉรา สมเหมาะ 4511009514 คณะแพทย์ศาสตร์  วชิรพยาบาล นางสาว อัจฉรา สมเหมาะ ธรรมดา 113
315 นางสาว อัญชลี หอสุวรรณานนท์ 5911269304 โรงพยาบาลพระรามเก้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอส  ที เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส ธรรมดา 21
316 นาง อัญชลี สุขสันติพร 4511089111 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี นาง อัญชลี สุขสันติพร ธรรมดา 27
317 นางสาว อัญชลี ภู่พงษ์ 4611104865 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นางสาว อัญชลี ภู่พงษ์ ธรรมดา 141
318 นาง อัญชลี นาพุทธา 4411165200 โรงพยาบาลพระพุทธบาท นาง อัญชลี นาพุทธา ธรรมดา 155
319 นาง อัฒยา ปัณฑิตานนท์ 4511019860 โรงพยาบาลนครปฐม นาง อัฒยา ปัณฑิตานนท์ ธรรมดา 120
320 นางสาว อัมพร นาควิจิตร 5911266247 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน นางสวา อัมพร นาควิจิตร ธรรมดา 137
321 นาง อาทิตยา จตุรพรภัทร 4511051773 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นาง อาทิตยา จตุรพรภัทร ธรรมดา 40
322 นางสาว อาภา เติมเกาะ 4511051931 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี นางสาว อาภา เติมเกาะ ธรรมดา 22

โรงพยาบาลบางโพ  95 ถ.ประชารักษ์ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ10800

บริษัท  เทอร์โม (ประเทศไทย) จ ากัด  ห้อง 
1203-1207 ช้ัน 12 อาคาร บีบี บิลด้ิง 54 ถ.อโศก 
(สุขุมวิท 21)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.



323 นาง อารี บุญม่ัน 4511176643 โรงพยาบาลอรัญประเทศ นาง อารี บุญม่ัน ธรรมดา 188
324 นาง อารีย์ จันทรวิจิตร 4511040537 โรงพยาบาลสิงห์บุรี นาง อารีย์ จันทรวิจิตร ธรรมดา 295
325 นางสาว อ านวย อาทิตย์อุทัย 4711051563 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นางสาว อ านวย อาทิตย์อุทัย ธรรมดา 42
326 นาย อ านาจ ศรีสุรักษ์ 4711108922 โรงพยาบาลพุทธโสธร นาย อ านาจ ศรีสุรักษ์ ธรรมดา 3
327 นาง อ าไพ พ่วงศรี 4511051495 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นาง อ าไพ พ่วงศรี ธรรมดา 41
328 นาง อ าไพ หนูปล้อง (ช่วยชาติ)4511018820 โรงพยาบาลปัตตานี นาง อ าไพ ช่วยชาติ ธรรมดา 330
329 นางสาว อ าภา เสมอค า 5911262588 โรงพยาบาลนครปฐม นางสาว อ าภา เสมอค า ธรรมดา 127
330 นางสาว อุมาพร ม่วงอุมิง 4911194550 โรงพยาบาลสมุทรสาคร นางสาว อุมาพร ม่วงอุมิง อิสลาม 82
331 นาง อุมารินทร์ นุชผ่องใส 5011199175 โรงพยาบาลกลาง บริษัท  เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย)  จ ากัด ธรรมดา 282
332 นางสาว อุราวรรณ มุมขาว 5311219557 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นางสาว อุราวรรณ มุมขาว ธรรมดา 314
333 นาง อุไร คุณานิช 4511017292 โรงพยาบาลบางพลี บริษัท  เออี  เมดิคัล  อินสตรูเมนท์  จ ากัด ธรรมดา 157
334 น.ต.หญิง อุษา วงศ์ปาน 4611106780 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด   โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชธรรมดา 140
335 นาง เอ้ืองสุดา พงษ์วิเชียร 4511091361 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ธรรมดา 300

หมำยเหตุ  - ผู้ท่ีมีปัญหำหรือมีข้อสงสัยกรุณำติดต่อ คุณนฤมล 081-9346539 หรือโต๊ะแก้ไขปัญหำ ในวันประชุม
 - อนุญำตให้เฉพำะผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมเท่ำน้ัน (งดผู้ติดตำม)


