
ล ำดบั ช่ือ - นำมสกุล หน่วยงำน จงัหวดั เขต

1 นำงศรีวรรณ   เหล่ียมทอง โรงพยำบำลเชียงแสน เชียงรำย 1

2 นำงสุกญัญำ   ศรีประภำพร รพ.สมเด็จพระยพุรำชชียงของ เชียงรำย 1

3 นำงรัตนำ   ณ บุตรจอม รพ.สมเด็จพระยพุรำชชียงของ เชียงรำย 1

4 นำงสำวรัตนำ   โชติธนำนุรักษ์ โรงพยำบำลพำน เชียงรำย 1

5 นำยยทุธพล   จนัดำ รพ.สมเด็จพระยพุรำชชียงของ เชียงรำย 1

6 นำยศุภฤกษ ์  โนสุ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1

7 นำงสุจนัทร์   ขนัตี ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1

8 นำงฐิติณฏัฐ ์  อคัคะเดชอนนัต์ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1

9 นำงกุลวดี   สวสัดี ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1

10 นำยศตกร   ธนูสนธ์ิ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1

11 นำงลินดำ   อินพรหม โรงพยำบำลแม่ออน เชียงใหม่ 1

12 นำงสำวกญัญำณฐั   เทพพรบญัชำกิจ โรงพยำบำลแม่ออน เชียงใหม่ 1

13 นำยสำธิต   กิมศิริ โรงพยำบำลดอยหล่อ เชียงใหม่ 1

14 นำยอิสรำพงษ ์  วฒิุ โรงพยำบำลดอยหล่อ เชียงใหม่ 1

15 นำงอนญัญำพร   อุดมวรรธน์กุล โรงพยำบำลดอยหล่อ เชียงใหม่ 1

16 นำงนภำลยั   แสงรุ่งเรือง โรงพยำบำลดอยหล่อ เชียงใหม่ 1

17 นำงจุฑำมำศ   เพชรปริตต์ โรงพยำบำลดอยหล่อ เชียงใหม่ 1

18 นำงจงรักษ ์  วฒิุ โรงพยำบำลดอยหล่อ เชียงใหม่ 1
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19 นำงสำวเกษณี   ค ำจนัทร์ ส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1

20 นำงจรรยำ   จินตจิ์ระนนัท์ สันป่ำตอง เชียงใหม่ 1

21 นำงสำวศิวพร   ดีพร้อม รพ.สันป่ำตอง เชียงใหม่ 1

22 นำยศิชล   สุกสี รพ.รำชเวช เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1

23 นำยศิชล   สุกสี รพ.รำชเวช เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1

24 นำงวิไลพร   มำลีเจริญ รพ.สันป่ำตอง เชียงใหม่ 1

25 นำงมยรุำ   ชูจิตร รพ.ส่งเสริมสุขภำพ เชียงใหม่ 1

26 นำงสุรีย ์  กำวรรณ โรงพยำบำลจอมทอง เชียงใหม่ 1

27 นำงสำวณฏัฐ์สดำ   วิชยัชำติ โรงพยำบำลจอมทอง เชียงใหม่ 1

28 นำงสำวเสำวณีย ์  วิบุลสันติ ส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม่ 1

29 นำงสุกฤตำ   สุวรรณเลิศ โรงพยำบำลท่ำวงัผำ น่ำน 1

30 นำงสำวนิภำธร   อ่อนดี เทศบำลเมืองน่ำน น่ำน 1

31 นำงบุษรำรัตน ์  ค ำบุญเรือง โรงพยำบำลปง พะเยำ 1

32 นำงปำลิดำ   จนัตะ๊คำด รพ.เชียงค  ำ พะเยำ 1

33 นำงกญัญำณฐั    เขียนทอง โรงพยำบำลปง พะเยำ 1

34 นำยพนัธ์ธวชั   หอมนำน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควร พะเยำ 1

35 นำงจิรำวรรณ   สัมพนัธสิทธ์ิ รพ.สต.ร่มเยน็ พะเยำ 1

36 นำงสำววำสนำ   ค ้ำสกุล เชียงค ำ พะเยำ 1

37 นำงมณฑำทิพย ์  สมฤทธ์ิ เชียงค ำ พะเยำ 1

38 นำงสำวกุณฑล   ปณิธำนณรักษ์ รพ.สต.สบบง พะเยำ 1

39 นำงสำวอภิรุจี   เกนทำ สำธำรณสุขอ ำเภอปง พะเยำ 1

40 นำงวิไลวรรณ   แกว้ค  ำปำ รพ.สต.ป่ำสัก พะเยำ 1

41 นำงสำวสุวรรณำ   ตำค ำ รพ.สต.งิม พะเยำ 1

42 นำงธนิฐำเนตร   ทำ้วเข่ือน รพ.สต.เชียงแรง พะเยำ 1



43 นำงสำวนฤมล   เจือจำน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นม่วง พะเยำ 1

44 นำงช่อทิพย ์  ค ำอิสระ เชียงค ำ พะเยำ 1

45 นำงนงเยำว ์  แกว้ค  ำปำ รพ.สต.ดอนมูล พะเยำ 1

46 นำงกนัจณำ   สุทำค ำ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลออย พะเยำ 1

47 นำงณฐัธิณี   กองแกว้ รพ.สต.บำ้นฮวก พะเยำ 1

48 นำงสุวพิชญ ์  เท่ียงชนะประพฒัน์ รพ.สต.ทุ่งกลว้ย พะเยำ 1

49 นำงสุพรรณี   พระวิสัตย์ รพ.สต.ขนุลำน พะเยำ 1

50 นำงวิจิตร   อินตะ๊แสน รพ.สต.น ้ำแวน พะเยำ 1

51 นำยปรีดำ   สุทธิประภำ รพ.สต.ปำงมดแดง พะเยำ 1

52 นำยอดิศกัด์ิ   สุทธกำร รพ.เชียงค  ำ พะเยำ 1

53 นำงสำวศิรดำ   ปัญญำ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขนุควร พะเยำ 1

54 นำงดวงดำว   ปิงสุแสน รพ.เชียงค  ำ พะเยำ 1

55 นำงจอม   แกว้มหำนิล รพ.สต.คือเวียง พะเยำ 1

56 นำงพนัธนำ   เฟ้ืองฟู รพ.เชียงค  ำ พะเยำ 1

57 นำงสำวอริสรำ   ออ้ยหวำน รพ.สต.บำ้นสบขำม พะเยำ 1

58 นำงประกำยวรรณ   ปินตำ รพ.เชียงค  ำ พะเยำ 1

59 นำงสำวนิชณำ   รำชคม โรงพยำบำลเชียงค ำ พะเยำ 1

60 นำงสำวอจัฉรำภรณ์   ใจกลำ้ รพ.เชียงค  ำ พะเยำ 1

61 นำงเกษนำ   ใฝ่จิตร รพ.เชียงค  ำ พะเยำ 1

62 นำงสำวมรกต   กองศรี รพ.เชียงค  ำ พะเยำ 1

63 นำงนพมำศ   เช้ือสะอำด รพ.เชียงค  ำ พะเยำ 1

64 นำงสำวแจ่มใส   ขำวสะอำด รพ.สต.ฝำยกวำง พะเยำ 1

65 นำงมณัีตน ์  ค ำมูล รพ.สต.ทุ่งผำสุข พะเยำ 1

66 นำงกรรณิกำร์   นิทะโน รพ.สต.น ้ำมิน พะเยำ 1



67 นำงสำวกำญจนำ   ค ำดี รพ.สต.หว้ยลำน พะเยำ 1

68 นำงสุนทรี   บุญพร้อม รพ.สต.หยว่น พะเยำ 1

69 นำงมำลี   หอมนำน รพ.สต.จ ำบอน พะเยำ 1

70 นำงศิริรักษ ์  ไชยมงคล รพ.สต.เวียง พะเยำ 1

71 นำงวรลกัษณ์   คิดอ่ำน รพ.สต.สันปูเลย พะเยำ 1

72 นำงก่ิงกำญจน ์  สถำน รพ.สต.แม่ลำว พะเยำ 1

73 นำงอรุณวรรณ   สุวรรณรัตน์ รพ.ดอกค ำใต้ พะเยำ 1

74 นำงเพญ็ศรี   ปัญจขนัธ์ รพ.แม่ใจ พะเยำ 1

75 นำงสำวสุรัญณี   เผ่ำกนัทะ รพ.ดอกค ำใต้ พะเยำ 1

76 นำยสุทธิวฒัน ์  เจียมตระกูล รพ.ดอกค ำใต้ พะเยำ 1

77 นำงณชัฌำนนัน ์  อินตะ๊สิน รพ.สต.หนองป่ำแพะ พะเยำ 1

78 นำงศิริลกัษณ์   นบัแสง รพ.ดอกค ำใต้ พะเยำ 1

79 นำงมณีรัตน ์  ค ำมูล รพ.สต.ต ำบลทุ่งผำสุข พะเยำ 1

80 นำงมณิสรำ   ยอดยิง่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นถ ้ำเจริญรำษฎร์พะเยำ 1

81 นำงกรรณิกำ   ฤกษย์ำม โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นน ้ำมิน พะเยำ 1

82 นำงชลำลยั   ใจกลำ้ รพ.สต.ดอกค ำใต้ พะเยำ 1

83 นำงวิไลพร   ประภำกำร รพ.สต.สันโคง้ พะเยำ 1

84 นำงสุกนัยำ   แกว้นอ้ย รพสต.บำ้นปำง พะเยำ 1

85 นำงวรรณพร   หมำยพิทกัษพ์งษ์ รพสต.ป่ำซำง พะเยำ 1

86 นำงจำรุวรรณ   บวับึง ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั พะเยำ 1

87 นำงสำวจิดำภทัร   เนตรสุวรรณกุล ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั พะเยำ 1

88 นำงสำวจนัทร์ทิพย ์  ยะแสง ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั พะเยำ 1

89 นำงปำณิศำ   ทองแฉลม้ รพ.ดอกค ำใต้ พะเยำ 1

90 นำงสุดฤทยั   ชยัวฒันวสุ โรงพยำบำลพะเยำ พะเยำ 1



91 นำงจ ำเนียร   ทำจินะ โรงพยำบำลพะเยำ พะเยำ 1

92 นำงสำวพทัยำ   มำเมืองกล โรงพยำบำลพะเยำ พะเยำ 1

93 นำงรุ่งทิวำ   เกษจรัล โรงพยำบำลพะเยำ พะเยำ 1

94 นำงศุภลกัษณ์   แก่นจนัทร์ รพ.สต..บำ้นแม่อิง พะเยำ 1

95 นำงสำวรุ่งนภำ   มหำวรรณ์ รพ.สต. สวำ่งอำรมณ์ พะเยำ 1

96 นำงสำวรัชนก    โยธำดี รพ.สต.บำ้นถ ้ำ พะเยำ 1

97 นำงณฏัฐพิชำ   ปำวะรี รพ.สต.บุญเกิด พะเยำ 1

98 นำงดุษฏีพร   ขนัทะวงค์ รพ,เชียงค  ำ พะเยำ 1

99 นำงสุนิสำ   ขนัเป้ีย โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชียงบำน พะเยำ 1

100 นำงดรุณี   ใจหนกั รพ.สต.บำ้นเจน พะเยำ 1

101 นำงสำววรำงคณำ   เผ่ำกนัทะ รพ.ดอกค ำใต้ พะเยำ 1

102 นำยธวชัชยั   เสำหิน รพ.เชียงค  ำ พะเยำ 1

103 นำยปรัศนี   อำรีรัตน์ รพ.เชียงค  ำ พะเยำ 1

104 นำงนิสำคร   วรรณสมพร รพ.สต.ดงเจน พะเยำ 1

105 นำงปำลิตำ   เผ่ำตนั โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองหล่ม พะเยำ 1

106 นำงสำวกลัยำ   จ ำรัส รพ.เชียงค  ำ พะเยำ 1

107 นำงสุปรำณี   ยศสละ จุน พะเยำ 1

108 นำงจนัทร์เพญ็   ไชยมงคล จุน พะเยำ 1

109 นำงสำวนิศมำ   ค ำยศ รพสต.ลอ พะเยำ 1

110 นำงล ำดวน   ไทยกรรณ์ รพสต.ร่องยำ้ง พะเยำ 1

111 นำงสำวปทุมทิพย ์  ชยัชนะ รพสต.สักลอ พะเยำ 1

112 นำงวนัเพญ็   จกัร์เงิน รพสต.หงส์หิน พะเยำ 1

113 นำงสุจิตรำ   ค ำทิพย์ รพสต.ทุ่งรวงทอง พะเยำ 1

114 นำงศุทธำสินี   ยศพล รพสต.ศรีมำลยั พะเยำ 1



115 นำงสำวสุภำวดี   อินทะรังษี รพสต.จุน พะเยำ 1

116 นำงสำวศิรประภำ   นนัทเสน จุน พะเยำ 1

117 นำงสำววรปรำณี   มำตระกูล จุน พะเยำ 1

118 นำงสำวสุมิตรำ   สุริยะวงศ์ จุน พะเยำ 1

119 นำงสำวอมัพิกำ   ใจกลำ้ จุน พะเยำ 1

120 นำงดวงดำว   ศรีวฒิุ จุน พะเยำ 1

121 นำงสมคิด   ไชยสถำน รพสต.พระธำตุขิงแกง พะเยำ 1

122 นำงจินฏำพฒัน ์  นิลพนัธุ์ โรงพยำบำลปง พะเยำ 1

123 นำงสำวกตัติกำ   หำลือ พะเยำ พะเยำ 1

124 นำงดอนค ำ   แกว้บุญเสริฐ พะเยำ พะเยำ 1

125 นำงเพญ็ศรี   อุทธโยธำ พะเยำ พะเยำ 1

126 นำงสำวจรรยำ   วรรณทอง พะเยำ พะเยำ 1

127 นำงดวงพลอย   กนัไชยค ำ โรงพยำบำลพะเยำ พะเยำ 1

128 นำงสำวจรรยำ   วรรณทอง พะเยำ พะเยำ 1

129 นำยธนกร   อภิญญำเวศพร โรงพยำบำลพะเยำ พะเยำ 1

130 นำงกชพร   สำคะศุภฤกษ์ โรงพยำบำลพะเยำ พะเยำ 1

131 นำงหทยักำนต ์   เปียทิพย์ โรงพยำบำลพะเยำ พะเยำ 1

132 นำงสุชำฎำ   บุญทิพย์ โรงพยำบำลพะเยำ พะเยำ 1

133 นำงสำวอรทยั   ใจบุญ โรงพยำบำลพะเยำ พะเยำ 1

134 นำงสำวปุณชณีมำศ   จินตวิ์เศษ โรงพยำบำลพะเยำ พะเยำ 1

135 นำงสำวนิชกำนต ์  สุยะรำช โรงพยำบำลพะเยำ พะเยำ 1

136 นำงสำววรัชญำ   อินทจกัร โรงพยำบำลพะเยำ พะเยำ 1

137 นำงสำวปำลิตำ   ศรีพระนสั รพ.สต.บำ้นต ๊ำ พะเยำ 1

138 นำงภทัรำภรณ์   จนัทร์หิรัญ รพ.สต.บำ้นร้องเอ่ียน พะเยำ 1



139 นำงกมลลกัษณ์   รัตน์สกุลวงศ์ รพ.สต.ท่ำจ ำปี พะเยำ 1

140 นำงสำวธนัยพร   นำขยนั รพ.สต.หว้ยแกว้ พะเยำ 1

141 นำงสำวรัชนี   วิชยั สสช.บำ้นปำงผกัหม พะเยำ 1

142 นำงสำวเพียงฤทยั   วงคไ์ชย โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บำ้นหนองบวั พะเยำ 1

143 นำยสุรชยั   คนงำน รพ.สต.บำ้นน ้ำปุก พะเยำ 1

144 นำงทิพกญัญำ   ใจกลำ้ รพ.สต.บำ้นหนองสระ พะเยำ 1

145 นำงองัสนำ   อินทร์เทศ รพ.สต.บำ้นป่ำตึง พะเยำ 1

146 นำงชชัชญำ   โชติพนัธ์ รพ.สต.บำ้นเหล่ำ พะเยำ 1

147 นำงสำวศิริรัตน ์  ดั้นเมฆ ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ใจ พะเยำ 1

148 นำงวชัรี   หำญยศ รพ.สต.แม่สุก พะเยำ 1

149 นำงอนงคศ์รี   เมืองใจ รพ.สต.ศรีถอ้ย พะเยำ 1

150 นำงพีรำวรรณ   เก่งสงวนสิทธ์ิ รพ.สต.แม่ใจ พะเยำ 1

151 นำงสำวณฐัปภสัร์   เรือนวงค์ รพ.สต.ป่ำแฝก พะเยำ 1

152 นำงพชัรีย ์  สำยลงักำ รพ.สต.บำ้นดงอินตำ พะเยำ 1

153 นำงสุขนภสัสร   พรมมำ รพ.สต.เจริญรำษฏร์ พะเยำ 1

154 นำยสุรพจน ์  มูลยะเทพ รพ.แม่ใจ พะเยำ 1

155 นำงสำวน ้ำทิพย ์   จองศิริ โรงพยำบำลแพร่ แพร่ 1

156 นำงประพิศ   ไกรรำช โรงพยำบำลแพร่ แพร่ 1

157 นำงอ ำพร   พธุทรง โรงพยำบำลสอง แพร่ 1

158 นำงเสวย   อำกรสกุล ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัแพร่ แพร่ 1

159 นำงอมัพร   พธุทรง โรงพยำบำลสอง แพร่ 1

160 นำงพยอม   สภำเอ่ียมจิตร โรงพยำบำลแพร่ แพร่ 1

161 นำงสำวพรพนำ   สุวรรณเสน โรงพยำบำลแพร่ แพร่ 1

162 นำงสำวประภสัสร   ศุภจิตรำนนท์ โรงพยำบำลแพร่ แพร่ 1



163 นำงศิริรัตน ์  ภู่ตนัติกุล ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัแพร่ แพร่ 1

164 นำงพรรณวดี   ยศทวี โรงพยำบำลแพร่ แพร่ 1

165 นำงคุณญำ   แกว้ทนัค ำ โรงพยำบำลแพร่ แพร่ 1

166 นำงกรรณิกำ   ยศอำลยั ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอวงัช้ิน แพร่ 1

167 นำงจนัทร์เพญ็   สุทธนะ ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลทุ่งโฮง้ แพร่ 1

168 นำงรุจิรำ   ธรรมใจกูล ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำปำง ล ำปำง 1

169 นำงนงครำญ   คชรักษำ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำปำง ล ำปำง 1

170 นำงสำวแสงระวี   ค ำสำมผิว ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำปำง ล ำปำง 1

171 นพ.ประนำท  เข่ียววำนิช รพ.ล ำปำง ล ำปำง 1

172 นำงกำญจนำ   เลิศวฒิุ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัล ำพนู ล ำพนู 1
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173 นำงสำวจุฑำมำศ   จนัทรำมำศ โรงพยำบำลอุม้ผำง ตำก 2

174 นำงสำวพิมพภ์ำพ   บุรีเทพ โรงพยำบำลอุม้ผำง ตำก 2

175 นำงสำววำสนำ   ศรีตระกูลคีรี โรงพยำบำลอุม้ผำง ตำก 2

176 นำงสำวจีรนนัท ์  เวชกิจ โรงพยำบำลอุม้ผำง ตำก 2

177 นำงสำวณฐักำรณ์   นนัทะใจ รพ.อุม้ผำง ตำก 2

178 นำงสำวสุนนัทำ   โยธำ รพ.อุม้ผำง ตำก 2

179 นำงรุงทิพย ์  ธรรมนิมิต แม่สอด ตำก 2

180 นำงครวญคิด   เป้ียน ้ำลอ้ม แม่สอด ตำก 2

181 นำงสุจินต ์  ใจรักษ์ โรงพยำบำลสมเด็จพระเจำ้ตำกสินมหำรำช ตำก 2

182 นำงเนตรชนก   แพทยเ์พียร โรงพยำบำลสมเด็จพระเจำ้ตำกสินมหำรำช ตำก 2

183 นำงสำวพงศล์ดำ    ศรีสุขำ โรงพยำบำลสมเด็จพระเจำ้ตำกสินมหำรำช ตำก 2

184 นำงสำวรวิสรำ   เผือกสิงห์ รพ.พบพระ ตำก 2

185 นำยเถลิงศกัด์ิ   บุญบ ำเรอ โรงพยำบำลท่ำสองยำง ตำก 2

186 นำงจีรยำ   ธูปมงคล ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ เขต 2 พิษณุโลก 2

187 นำงนพวรรณ   ไพบูลย์ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติเขต 2 พิษณุโลก 2

188 นำงจีรยำ   ธูปมงคล ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติเขต 2 พิษณุโลก 2

189 นำงสุประวีณ์   ปภำดำกุล ส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคท่ี 2 พิษณุโลก 2

190 นำงธนำภรณ์   ขำวสะอำด โรงพยำบำลวงัทอง พิษณุโลก 2
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191 นำงสุภำภรณ์   นำกลำง โรงพยำบำลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2

192 นำงสำวเพญ็นภำ   ศรีกุลศศิธร โรงพยำบำลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2

193 นำงสำวลภสัรดำ   ค ำพฒุ รพ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2

194 นำยสุทธิศกัด์ิ   มว้นชำวนำ ชนแดน เพชรบูรณ์ 2

195 นำงสำวรุ่งนภำ   ปล้ืมบุญ โรงพยำบำลชนแดน เพชรบูรณ์ 2

196 นำงดวงนภำ   วิศิษฐพนัธ์ โรงพยำบำลชนแดน เพชรบูรณ์ 2

197 นำงสำวพรรณปพร   พงษผ์ำ โรงพยำบำลชนแดน เพชรบูรณ์ 2

198 นำงสำววนัทนีย ์  บุญประสม โรงพยำบำลชนแดน เพชรบูรณ์ 2

199 นำยพรเลิศ   ทองพนู โรงพยำบำลชนแดน เพชรบูรณ์ 2

200 นำยณฏัฐชยั   เสมำ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2

201 นำงสำวเอ้ือมเดือน   นำมวิเศษ โรงพยำบำลวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 2

202 นำงจำรวี   วฒันศพัท์ โรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำชหล่มเก่ำ เพชรบูรณ์ 2

203 นำงไพลิน   เตจะ๊ศรี โรงพยำบำลหล่มสัก เพชรบูรณ์ 2

204 นำงสำวทิวำพร   สุวรรณศกัด์ิ โรงพยำบำลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2

205 นำงสำววิไลรัตน ์  จนัทร์นอ้ย โรงพยำบำลวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 2

206 นำงมยรีุ   อินทุยำนนท์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั สุโขทยั 2

207 นำงสำวสุมำรี   แกว้เนย ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั สุโขทยั 2

208 นำงสำวมุกดำ   ทองสุก ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั สุโขทยั 2

209 นำงสนธยำ   ทองรุ่ง ศรีสัชนำลยั สุโขทยั 2

210 นำยวชัรพงษ ์  ไทยแท้ ศรีสัชนำลยั สุโขทยั 2

211 นำงสุมำลี   แกว้เนย ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัสุโขทยั สุโขทยั 2

212 นำงนิภำ   สุขเจริญ โรงพยำบำลศรีนคร สุโขทยั 2

213 นำงสำวกุสุมำ   บุญมำตำ รพ. บำ้นโคก อุตรดิตถ์ 2

214 นำงสำวสำลินี   มูลเขียน รพ.บำ้นโคก อุตรดิตถ์ 2



215 นำงสำวภำนุมำศ   เทียรฆนิธิกูล รพ. บำ้นโคก อุตรดิตถ์ 2

216 นำงสำวหน่ึงฤทยั   สิงห์ทำ รพ.บำ้นโคก อุตรดิตถ์ 2

217 นำงนิตยำ   พฤกษเ์พช็รไพศำล รพ.ตรอน อุตรดิตถ์ 2

218 นำงสำววลัลภำ   ทองศรีอน้ รพ.ตรอน อุตรดิตถ์ 2

219 นำงจุฬำภรณ์   แกว้หลำ้ รพ.ท่ำปลำ อุตรดิตถ์ 2

220 นำงสำวณฏัฐินี   จำรุชยันิวฒัน์ โรงพยำบำลพิชยั อุตรดิตถ์ 2

221 นำยอนุสิษฐ ์  เป็งแกว้ โรงพยำบำลพิชยั อุตรดิตถ์ 2

222 นำงเอ้ือมเดือน   กรรมถนั สำธำรณสุขอ ำเภอตรอน อุตรดิตถ์ 2

223 นำงแสนสุข   สรรคเ์สถียร รพ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2

224 นำงปริศนำ   แซ่แต้ รพ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2

225 นำงจำรุวรรณ   โอสถธนำกร รพ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2

226 นำงสำวอญัชรี   ดิษฐลกัษณ์ รพ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2

227 นำงชฎำภรณ์   ศรีม่วงสุข รพ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2

228 นำยเกริกฤทธ์ิ   เพช็รวิรัช โรงพยำบำลทองแสนขนั อุตรดิตถ์ 2

229 นำงสำวรัตติกำล   จนัทร์แดง โรงพยำบำลลบัแล อุตรดิตถ์ 2

230 นำงดวงกมล   ภูนวล โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2

231 นำงสำวณฐัวดี   วงัเส็ง โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2

232 นำงอญัชลี   นอ้ยศิริ รพ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2

233 นำงกำญจนำ   ชั้นสุพฒัน์ รพ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2
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234 นำงสำวจนัทนส   ทองช่ืน โรงพยำบำลก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร 3

235 นำยกอ้งเกียรติ   บุญญำอำรักษ์ โรงพยำบำลบึงสำมคัคี ก ำแพงเพชร 3

236 นำงวิไลลกัษณ์   ล้ิมตระกูล โรงพยำบำลก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร 3

237 นำงสำวกนกวรรณ   พรมชำติ โรงพยำบำลคลองลำน ก ำแพงเพชร 3

238 นำงสำวนลินี   ต๊ิบประสำร โกสัมพี ก ำแพงเพชร 3

239 นำงสำวกำญจณี   ฉำยภิรมย์ โกสัมพี ก ำแพงเพชร 3

240 นำงสำวเปรมวดี   ศิริพฒัน์พงศพ์ร รพ.สต.นครชุม ก ำแพงเพชร 3

241 นำงสำวอรนงค ์  หงษอิ์นตำ รพ.สต.บึงหล่ม ก ำแพงเพชร 3

242 นำงสำววชัรำ   เมืองแก โรงพยำบำลขำณุวรลกัษบุรี ก  ำแพงเพชร 3

243 นำงบงัอร อ ำไพวชัรำกุล   กวินลกัษณ์ นำวิชิตโรงพยำบำลพรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร 3

244 นำงกวินลกัษณ์    นำวิชิต โรงพยำบำลพรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร 3

245 นำยธเนศ   สุขภิรมย์ ทุ่งโพธ์ิทะเล ก ำแพงเพชร 3

246 นำงสำวน ้ำคำ้ง   จ ำสอน ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร 3

247 นำยศุภชยั   ค ำหนู ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร 3

248 นำงสำวศรีวรรณ   รัตนไพรแกว้ โรงพยำบำลปำงศิลำทอง ก ำแพงเพชร 3

249 นำงสำวชบำ   ไชยเชษฐ์ โรงพยำบำลปำงศิลำทอง ก ำแพงเพชร 3

250 นำงสำวตรีทิพย ์  มำโต รพ.ชยันำทนเรนทร ชยันำท 3

251 นำงสำวนิภำพร   อรุณวรำกรณ์ รพ.ชยันำทนร้นทร ชยันำท 3
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252 นำงรุ่งทิพย ์  อรรถสุข รพ.ชยันำทนเรนทร ชยันำท 3

253 นำงสำวนิตยำ   ไวสำริกรรม โรงพยำบำลชยันำทนเรนทร ชยันำท 3

254 นำงกนิษฐำ   มิตรถำวร โรงพยำบำลชยันำทนเรนทร ชยันำท 3

255 นำงบงัอร   ม่วงไทยงำม รพ.สรรคบุรี ชยันำท 3

256 นำงสำวภำพฟ้ำ    เนียมนิล โรงพยำบำลสรรคบุรี ชยันำท 3

257 นำงทินประภำ     ตวนันำ โรงพยำบำลสรรคบุรี ชยันำท 3

258 นำง อนงนำฏ   สุขโก โรงพยำบำลสรรคบุรี ชยันำท 3

259 นำงสุพนิต    ชำติไทย โรงพยำบำลสรรคบุรี ชยันำท 3

260 นำงสำวนงลกัษณ์   ชะเอม รพ.ชยันำทนเรนทร ชยันำท 3

261 นำงสำวสำวิตรี   คณฑำ รพ.ชยันำทนเรนทร ชยันำท 3

262 นำงสำวเบญจมำศ   จนัทบตัร ชยันำทนเรนทร ชยันำท 3

263 นำงฉวีวรรณ   บวัสุข โรงพยำบำลชยันำทนเรนทร ชยันำท 3

264 นำงน ้ำผ้ึง   จิรำนนัทส์กุล ชยันำทนเรนทร ชยันำท 3

265 นำงกฤษณำ   เนียมนิล ชยันำทนเรนทร ชยันำท 3

266 นำงชุมสำย   ค ำเอม โรงพยำบำลชยันำทนเรนทร ชยันำท 3

267 นำงสำวนงลกัษณ์   ขนัอ่อน โรงพยำบำลชยันำทนเรนทร ชยันำท 3

268 นำยก ำจดั   จุฑำวฒิุกุล ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัชยันำท ชยันำท 3

269 นำยพลูสิทธ์ิ   ศีติสำร ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัชยันำท ชยันำท 3

270 นำงปำนทิพย ์  จ๋ิวรี ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองชยันำท ชยันำท 3

271 นำงสำวธนำพร   ทวี ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองชยันำท ชยันำท 3

272 นำงสำวณฐัธยำน ์  พฤทธ์ิธนตัพร ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองชยันำท ชยันำท 3

273 นำยพิสิฎฐ ์  จึงสมเจตไพศำล ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอวดัสิงห์ ชยันำท 3

274 นำยด ำรงค ์  คงเมือง ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอเนินขำม ชยันำท 3

275 นำงสำวรัตติกำล   ช่ืนสมบติั รพ .วดัสิงห์ ชยันำท 3



276 นำงเพญ็พิชชำ   พิทกัษกิ์จวำนิช รพ.วดัสิงห์ ชยันำท 3

277 นำงสำว เดียนำ    วิเชียรสรำง โรงพยำบำลสรรคบุรี ชยันำท 3

278 นำงนงคล์กัษณ์   สุวรำช โรงพยำบำลตำกฟ้ำ นครสวรรค์ 3

279 นำงสุกญัญำ   อ ่ำรอด โรงพยำบำลตำกฟ้ำ นครสวรรค์ 3

280 นำงสำวชชัวรรณ   วิชยัดิษฐ์ รพ.ปำกน ้ำโพ นครสวรรค์ 3

281 นำงวิไล   ศิริพฒุ ลำดยำว นครสวรรค์ 3

282 นำงปรำณี   จิตตะ ชุมแสง นครสวรรค์ 3

283 นำงจนัทิมำ   สินแต่ง สถำนีอนำมยัเฉลิมพระเกียรติฯบำ้นหนองเบน นครสวรรค์ 3

284 นำงวชัรี   ฉตัรเจริญพฒัน์ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นแก่ง นครสวรรค์ 3

285 นำงกฤฤษณรรณ   สนิทม่วง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นเกรียงไกร นครสวรรค์ 3

286 นำงพนิดำ   เทึยมจรรยำ โรงพยำบำลส่วเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นหวัครัก นครสวรรค์ 3

287 นำงสำวภทัรภร  วชัระธรำดล ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นครสวรรค์ 3

288 นำงสำวอำรี   ฉตัรชยัรัตนเวช ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดันครสวรรค์ นครสวรรค์ 3

289 นำงสำวฉฎัฐมำ   ชยัรัตน์ โรงพยำบำลสวรรคป์ระชำรักษ์ นครสวรรค์ 3

290 นำงศิรินทร   ไชยนนัทน์ โรงพยำบำลตำคลี นครสวรรค์ 3

291 นำงสำวปรีญำ   ใจเพชร โรงพยำบำลท่ำตะโก นครสวรรค์ 3

292 นำงอจัฉรำ   บ ำรุงไทย ส ำนกังำนเทศบำลเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 3

293 นำงรัชนี   อิทธิวิบูลย์ ส ำนกังำนเทศบำลเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 3

294 นำงกนกพร   พรหมประกอบ ส ำนกังำนเทศบำลเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 3

295 น.ส.  กมลวรรณ จนัทร์เฉลิม โรงพยำบำลสวรรคป์ระชำรักษ์ นครสวรรค์ 3

296 นำงพิสิติ   ศรีนำรำง โรงพยำบำลโพทะเล พิจิตร 3

297 นำงสำวนนัทพร   ปำนป่ิน โรงพยำบำลโพทะเล พิจิตร 3

298 นำงสำวอำรีนำ   เด่ียวทิพยสุ์คนธ์ โรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำชตะพำนหิน พิจิตร 3

299 นำงปทิตตำ   แกว้จอน โรงพยำบำลวชิรบำรมี พิจิตร 3



300 นำงสกุลรัตน ์  บูรณะชนอำภำ โรงพยำบำลวชิรบำรมี พิจิตร 3

301 นำงสำวสุภำรัตน ์  พุ่มใบ โรงพยำบำลบำงมูลนำก พิจิตร 3

302 นำงสำวอุไรวรรณ   กระแสสินธุ์ โรงพยำบำลโพทะเล พิจิตร 3

303 นำงเบญจมำศ   เอมสวสัด์ิ สำกเหล็ก พิจิตร 3

304 นำงสำวณิชนนัทน ์  อำจธญักรรม โรงพยำบำลหนองฉำง อุทยัธำนี 3

305 นำงสำวรุ่งฤทยั   มำกหมู่ โรงพยำบำลหนองฉำง อุทยัธำนี 3

306 นำงสำวอญัชลี   ฉลำดธญัญกิจ โรงพยำบำลหว้ยคต อุทยัธำนี 3

307 นำงพิมลพร   ค ำมณี รพ.ลำนสัก อุทยัธำนี 3

308 นำงเปรมทิพย ์  เตียทวีเกียรติ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัอุทยัธำนี อุทยัธำนี 3

309 นำงสำววรรณนิสำ   อ่อนฉ ่ำ รพ.สวำ่งอำรมณ์ อุทยัธำนี 3

310 นำงสำวปิยฉตัร์   เมืองจนัทร์ รพ.สต.หนองยำยดำ อุทยัธำนี 3

311 นำงสำววรรณนิสำ   อ่อนฉ ่ำ รพ.สวำ่งอำรมณ์ อุทยัธำนี 3

312 นำงชรินทร์ทิพย ์  วิมลโสภำรัตน์ ทพัทนั อุทยัธำนี 3

313 นำงนุชรี   วิริยำภรณ์ประภำส รพ.ทพัทนั อุทยัธำนี 3

314 นำงสำวพธุวรรณ   คนัศร ลำนสัก อุทยัธำนี 3

315 นำงสำวรุจิษยำ   สงวนเผ่ำ ลำนสัก อุทยัธำนี 3

316 นำงวลยัรัตน์    พลูสุขเสริม รพ.ทพัทนั อุทยัธำนี 3

317 นำงสำวนิธิมำ   มิตรสำนุช ลำนสัก อุทยัธำนี 3

318 นำงจิตรำ   ปันตะ๊รังษี โรงพยำบำลหว้ยคต อุทยัธำนี 3

319 นำงสกำวรัตน ์  คุม้ชู โรงพยำบำลอุทยัธำนี อุทยัธำนี 3

320 นำงประหยดั   แจง้แสง โรงพยำบำลหนองขำหยำ่ง อุทยัธำนี 3

321 นำงสำวศิรินภำ   อุ่นดีมะดนั อุทยัธำนี อุทยัธำนี 3

322 นำงสำวชิดชนก   นำมสำย โรงพยำบำลอุทยัธำนี อุทยัธำนี 3

323 นำงสำวชญำณฐั   แจ่มฟ้ำ รพ.สวำ่งอำรมณ์ อุทยัธำนี 3



324 นำงสำวฤทยั   อ่ำงทอง รพ.บำ้นไร่ อุทยัธำนี 3

325 นำงเนตรนภำ   บุญธนำพิศำน โรงพยำบำลบำ้นไร่ อุทยัธำนี 3

326 นำงสำวรุ่งทิวำ   พิลึก ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลสวำ่งแจง้สบำยใจ อุทยัธำนี 3

327 นำงสำวสุภวรรณ   อ ำตำพนัธุ์ ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลสวำ่งแจง้สบำยใจ อุทยัธำนี 3

328 นำยบริพตัร   นิลเพช็ร์ ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลสวำ่งแจง้สบำยใจ อุทยัธำนี 3



ล ำดบั ช่ือ - นำมสกุล หน่วยงำน จงัหวดั เขต

329 นำยปรัตถกร   จิพิมำย โรงพยำบำลนครนำยก นครนำยก 4

330 นำงสำววิภณี   บวัทอง รพ นครนำยก นครนำยก 4

331 นำงนำงผำสุข   สุตวฒัน์ โรงพยำบำลนครนำยก นครนำยก 4

332 นำงจนัทนำ   บุญส่ง ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดันครนำยก นครนำยก 4

333 นำงรำตรี   โกศลจิตร โรงพยำบำลปำกพลี นครนำยก 4

334 นำงลกัขณำ   จนัทรำช โรงพยำบำลองครักษ์ นครนำยก 4

335 นำงพิศมยั   บำฬี โรงพยำบำลนครนำยก นครนำยก 4

336 นำงหทยัชนก   ประทีปจินดำ โรงพยำบำลบำ้นนำ นครนำยก 4

337 นำงพรทิพย ์  เขม็นำค สำธำรณสุขจงัหวดันครนำยก นครนำยก 4

338 นำงสำวสุมิตรำ   ยำน ้ำทอง รพ.สต.ออ้มเกร็ด นนทบุรี 4

339 นำงสำววรรณำ   พลูพอกสิน รพ.สต.บำงตะไนย์ นนทบุรี 4

340 นำงสำววำสนำ   เภสัชชำ รพ.สต.คลองพระอุดม นนทบุรี 4

341 นำงสำวรังสิมำ   ไชยพงษ์ รพ.สต วดัโชติกำรำม นนทบุรี 4

342 นำงสินีนำท   รัตนภณัฑพ์ำณิชย์ รพ.สต.วดัโชติกำรำม นนทบุรี 4

343 นำงสำวอำมีนะห์   เจะปอ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค นนทบุรี 4

344 นำงสำวศกลวรรณ   แกว้กล่ิน ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค นนทบุรี 4

345 นำงสำวสุมนี   วชัรสินธุ์ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค นนทบุรี 4

346 นำงอจัฉรำ   ภกัดีพินิจ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค นนทบุรี 4
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347 นำงสำวศศมน   ศรีสุทธิศกัด์ิ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค นนทบุรี 4

348 นำงเมตตำ   ค ำพิบูลย์ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค นนทบุรี 4

349 นำงสำวสุภำพร   พรหมจีน ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค นนทบุรี 4

350 นำยกณัฑพล   ทบัหุ่น ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค นนทบุรี 4

351 นำยพฤทธำนนัต ์  ศรีวงศเ์ลียง มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช นนทบุรี 4

352 นำงเพญ็ศรี    แสนสุข รพ.สต.บำ้นใหม่ นนทบุรี 4

353 นำงปิยำภรณ์   เลำห์อุทยัวฒันำ รพ.พระนัง่เกลำ้ นนทบุรี 4

354 นำงอรอนงค ์  วฒันำกูล สสจ.นนทบุรี นนทบุรี 4

355 นำงนภสับงกช   ศุภะพิชน์ กองกิจกรรมทำงกำยเพ่ือสุขถำพ นนทบุรี 4

356 นำงวธญัญำ   สถำนสุข รพ.สตบำงพดู นนทบุรี 4

357 นำงสุดำวรรณ์   ล่ิมอกัขรำ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดันนทบุรี นนทบุรี 4

358 นำงสำวนนัทกำรณ์   ผลำนิสงค์ ชลประทำน นนทบุรี 4

359 นำงสำวนพรัตน ์  จนัเพง็ ชลประทำน นนทบุรี 4

360 นำงจนัทร์ทิมำ   เจริญทรัพย์ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำนสัมฤทธ์ิ นนทบุรี 4

361 นำงสำวเกศกรกช   ปทุมวนั โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำทรำย นนทบุรี 4

362 นำงสำวปำนหทยั   แกว้สะอำด บำงบวัทอง2 นนทบุรี 4

363 นำงสำวจนันภำ   สุทธิประภำ บำงบวัทอง2 นนทบุรี 4

364 นำงเตือนจิตต ์  เปรมจิต บำงบวัทอง2 นนทบุรี 4

365 นำงสำวหทัยำ   นำควิมล บำงบวัทอง2 นนทบุรี 4

366 นำงนภำพร   วฒันะไพบูลยสุ์ข รพสตบำงพดู นนทบุรี 4

367 นำงดรุณี   โพธ์ทอง รพ.สต บำ้นวดัแดง นนทบุรี 4

368 นำงมยรุฉตัร   กรองมำลยั เทศบำลนครนนทบุรี นนทบุรี 4

369 นำงสำวนงเยำว ์  สระป้อมแกว้ เทศบำลนครนนทบุรี นนทบุรี 4

370 นำงวิมลศรี   อุทยัพฒันำชีพ กองสุขศึกษำ กรมสนบัสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุขนนทบุรี 4



371 นำงพิณญำดำ   อ ำภยัฤทธ์ิ กองสุขศึกษำ กรมสนบัสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุขนนทบุรี 4

372 นำงสำววิภำศรี   สุวรรรณผล ส ำนกัโภชนำกำร นนทบุรี 4

373 นำงกุลพร   สุขมุำลตระกูล ส ำนกัโภชนำกำร นนทบุรี 4

374 นำงสำวลกัษณิน   รุ่งตระกูล ส ำนกัโภชนำกำร นนทบุรี 4

375 นำงวสุนธรี   เสรีสุชำติ ส ำนกัโภชนำกำร นนทบุรี 4

376 นำงสำวสุทธำศินี   จนัทร์ใบเล็ก ส ำนกัโภชนำกำร นนทบุรี 4

377 นำงสุภชัรำ   จนัทกำญจน์ คำเมรำตำคลินิกเวชกรรม สำขำเมืองเอก ปทุมธำนี 4

378 นำงสำวกุลวดี   เอ่ียมสะอำด ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองเสือ ปทุมธำนี 4

379 นำงนนัทชำ    สงวนกุลชยั สำมโคก ปทุมธำนี 4

380 นำงแสงเทียน   อยูน่ดั โรงพยำบำลหนองเสือ ปทุมธำนี 4

381 นำงสำวพรทิพย ์  คลำ้ยนุช โรงพยำบำลหนองเสือ ปทุมธำนี 4

382 นำงนภำพร   จำระนยั รพ.คลองหลวง ปทุมธำนี 4

383 นำงสำวอญัชลี   สูตรมงคล รพ.คลองหลวง ปทุมธำนี 4

384 นำงพฒัสรัล   มีเสนำ ธญับุรี ปทุมธำนี 4

385 นำงสุภำภรณ์   ทวีหนัต์ โรงพยำบำล ธญับุรี ปทุมธำนี 4

386 นำงสำวจำรุวรรณ   แยม้พ่ึง โภชนศำสตร์ ปทุมธำนี 4

387 นำงสำวชุติมำ   ม่ิงเมือง โรงพยำบำลลำดหลุมแกว้ ปทุมธำนี 4

388 นำงศิรินทร์ดำ   ศีลธรรม โรงพยำบำลคลองหลวง ปทุมธำนี 4

389 นำงนงนุช   พงษเ์จริญ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัปทุมธำนี ปทุมธำนี 4

390 นำงสำวนำรีรัตน ์  จนัทะ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัปทุมธำนี ปทุมธำนี 4

391 นำยอศัวิน   รุ่งพฒันกิจชยั โรงพยำบำลเสนำ พระนครศรีอยธุยำ 4

392 นำงสำวจนัทนำ   ชูเกษร โรงพยำบำลเสนำ พระนครศรีอยธุยำ 4

393 นำยณิธตัธ   ต่อบุณศุภชยั โรงพยำบำลเสนำ พระนครศรีอยธุยำ 4

394 นำงอรอนงค ์  จนัทร์งำม โรงพยำบำลเสนำ พระนครศรีอยธุยำ 4



395 นำงเปรมณพิชญ ์  ตั้งประเสริฐ โรงพยำบำลเสนำ พระนครศรีอยธุยำ 4

396 นำงสำวสิริมำส   แสงทอง โรงพยำบำลผกัไห่ พระนครศรีอยธุยำ 4

397 นำงอุไร   สุธีรวฒันำนนท์ โรงพยำบำลบำงปะอิน พระนครศรีอยธุยำ 4

398 นำงสำวศตกมล   ประสงคว์ฒันำ โรงพยำบำลบำงปะอิน พระนครศรีอยธุยำ 4

399 นำงบงัอร   ศุภชำติวงศ์ โรงพยำบำลบำงปะอิน พระนครศรีอยธุยำ 4

400 นำงมงคล   เอกผล โรงพยำบำลท่ำเรือ พระนครศรีอยธุยำ 4

401 นำงนพรัตน ์  สุอุทยั โรงพยำบำลภำชี พระนครศรีอยธุยำ 4

402 นำงอรวรรณ   ถำวรชำติ โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำช พระนครศรีอยธุยำ 4

403 นำงสำวสุนิตย ์   ทองเกิด โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำช พระนครศรีอยธุยำ 4

404 นำงจุฑำรัตน ์  ศิริวินนัท์ รพ.ลำดบวัหลวง พระนครศรีอยธุยำ 4

405 นำงชุลี   กวมทรัพย์ รพ.ลำดบวัหลวง พระนครศรีอยธุยำ 4

406 นำงสำวจนัทรำ   พลูศิลป์ รพ.ลำดบวัหลวง พระนครศรีอยธุยำ 4

407 นำงไพรินทร์   แซ่อ้ึง โรงพยำบำลบำ้นแพรก พระนครศรีอยธุยำ 4

408 นำงบงัอร   กำรวฒันี โรงพยำบำลเสนำ พระนครศรีอยธุยำ 4

409 นำงมะลิวลัย ์  เกตุศกัด์ิ โรงพยำบำลเสนำ พระนครศรีอยธุยำ 4

410 นำงสำวรัตนำ   อุดมสิทธิโชติ พระนครศรีอยธุยำ พระนครศรีอยธุยำ 4

411 นำงสำวกนกวลี   ตรีลำภี โรงพยำบำลเสนำ พระนครศรีอยธุยำ 4

412 นำงอมรรัตน ์  ฤกษป์ระกอบ โรงพยำบำลเสนำ พระนครศรีอยธุยำ 4

413 นำงมนสิชำ   เวรุนตั รพ.พระนครศรีอยธุยำ พระนครศรีอยธุยำ 4

414 นำงนำงอนุรักษ ์  ป่ินสวสัด์ิ ศูนยแ์พทยชุ์มชนโรงพยำบำลพระนครศรีอยธุยำ พระนครศรีอยธุยำ 4

415 นำงสุรียว์รรณ   รัตนกิจสุนทร หน่วยไตเทียม รพ พระนครศรีอยธุยำ พระนครศรีอยธุยำ 4

416 นำยขนุทอง   ก ำลงัวธุ หน่วยไตเทียม รพ พระนครศรีอยธุยำ พระนครศรีอยธุยำ 4

417 นำงพิมพสุ์ภคั   ปำนเพียรกุลภคั โรงพยำบำลพระนครศรีอยธุยำ พระนครศรีอยธุยำ 4

418 นำงสำวกิตติมำ   ไวยศิลป์ โรงพยำบำลพระนครศรีอยธุยำ พระนครศรีอยธุยำ 4



419 นำยขนุทอง   ก ำลงัวธุ ไตเทียม พระนครศรีอยธุยำ 4

420 นำงกำญจน์ณฏัฐำ   โพธ์ิกล่ิน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระยำบนัลือ หมู่ท่ี 2พระนครศรีอยธุยำ 4

421 นำงวำรุณี   พทุธพิพิธ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคูส้ลอด พระนครศรีอยธุยำ 4

422 นำงสมพร   สำตแสงธรรม โรงพยำบำลพระนครศรีอยธุยำ พระนครศรีอยธุยำ 4

423 นำยทินกร   ทิพยสู์ตร์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ พระนครศรีอยธุยำ 4

424 นำงสำวสำยญั   พ่ึงตระกูล โรงพยำบำลบำงปะหนั พระนครศรีอยธุยำ 4

425 นำงสำวบุบผำ   ธูปเทียน รพ.บำงไทรี พระนครศรีอยธุยำ 4

426 นำงสำวบุปผำ   ธูปเทียน โรงพยำบำลบำงไทร พระนครศรีอยธุยำ 4

427 นำงสำวบุปผำสวรรค ์   อุดมพืชน์ โรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช ลพบุรี 4

428 นำงสมคิด   ปรัชญำภรณ์ โรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช ลพบุรี 4

429 นำงสำวพรโสภำ   แกว้แดงดี โรงพยำบำลท่ำหลวง ลพบุรี 4

430 นำงสำวธิดำกำญจน   จนัทร โรงพยำบำลท่ำลวง ลพบุรี 4

431 นำงทบัทิม   ศรีวิไล เทศบำลต ำบลโคกส ำโรง ลพบุรี 4

432 นำงสำวจิตรำ   สำยศร ล ำสนธิ ลพบุรี 4

433 นำงสิรญู   ธำสถำน ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัลพบุรี ลพบุรี 4

434 นำงสำวคนึงนิตย ์  มีสวรรค์ โรงพยำบำลโคกส ำโรง ลพบุรี 4

435 นำงสำวรัชนีกรณ์   วิชิรำภรณ์ โรงพยำบำลพฒันำนิคม ลพบุรี 4

436 นำงปำนิสรำ   งำมเลิศ โรงพยำบำลสระโบสถ์ ลพบุรี 4

437 นำงสำวศิริพร   เอ่ียมกมล โรงพยำบำลหนองแค สระบุรี 4

438 นำยประภำส    ธนะ วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี สระบุรี สระบุรี 4

439 นำงสุวรรณี   ศรีปรำชญ์ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติเขต 4 สระบุรี 4

440 นำงศรีสมำน    อินสุวรรณ์ กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ สระบุรี 4

441 นำงสำวเจียรไน   สระฉนัทพงษ์ กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ สระบุรี 4

442 นำยทรงพล   ตั้งศรีไพร ศูนยอ์นำมยัท่ี 4 สระบุรี สระบุรี 4



443 นำงสำวศิรินทร   ปัญจะทองค ำ ศูนยอ์นำมยัท่ี 4 สระบุรี สระบุรี 4

444 นำงสำวสนทยำ   สิงห์นิกร ศูนยอ์นำมยัท่ี 4 สระบุรี สระบุรี 4

445 นำงศรีสุดำ   เรืองวฒิุเดช ศูนยอ์นำมยัท่ี 4 สระบุรี สระบุรี 4

446 นำงสำวปรียำภรณ์   รอดเดชำ ศูนยอ์นำมยัท่ี 4 สระบุรี สระบุรี 4

447 นำงสำวสุรีรัตน ์  กุมำรี ส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4 สระบุรี 4

448 นำงผ่องศรี   ค ำปัญญำ ส ำนกังำนเทศบำลเมืองสระบุรี สระบุรี 4

449 นำยวรพจน ์  ขำวผ่อง ส ำนกังำนเทศบำลเมืองสระบุรี สระบุรี 4

450 นำงสำวนนัทวนั   แกว้เฉลิมทอง ส ำนกังำนเทศบำลเมืองสระบุรี สระบุรี 4

451 นำงเนำวรัตน ์  ยทุธวิริยะ โรงพยำบำลอินทร์บุรี สิงห์บุรี 4

452 นำยวนัเฉลิม   สมคัรวงษ์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัสิงห์บุรี สิงห์บุรี 4

453 นำงบงัอรรัตน ์  ป่ินทอง ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัสิงห์บุรี สิงห์บุรี 4

454 นำงสำวกชพรรณ   ปิยะชำนนท์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัสิงห์บุรี สิงห์บุรี 4

455 นำงสำวภำชญำ   กล่ินกุหลำบ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัสิงห์บุรี สิงห์บุรี 4

456 นำงนนัทน์ภสัร    แสนสุข รพ.อ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

457 นำงสำวประกำย   สัญโญชน์วิทย์ รพ.อ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

458 นำงสำวสุนนัทำ   คำ้ทวี รพ.อ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

459 นำงนุชรี   แดงอร่ำม รพ.อ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

460 นำงบุญเยีย่ม   สุทธิพงศเ์กียรติ รพ.อ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

461 นำงเมตตำ   ธีระนิธิ สสจ.อ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

462 นำงคมคำย   สิทธิโชค สสจ.อ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

463 นำงสำวเบญจวรรณ   ค่ำยสงครำม โรงพยำบำลอ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

464 นำงสำวสุมนำ   ชูใจ รพ.อ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

465 นำยปัฐพงษ ์  แกว้เกตุ โรงพยำบำลอ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

466 นำยสุวพนัธ ์  พำนแกว้ รพ.อ่ำงทอง อ่ำงทอง 4



467 นำงสำวนำงสำวสิริกำนต ์  พน้ภยัพำล โรงพยำบำลวิเศษชยัชำญ อ่ำงทอง 4

468 นำงสำวนำงจุฬำลกัษณ์   โพธ์ิรี โรงพยำบำลวิเศษชยัชำญ อ่ำงทอง 4

469 นำงกญัญำรัตน ์  ทองสด โรงพยำบำลไชโย อ่ำงทอง 4

470 นำยศรัณยช์ล   ปำริฉตัริรภำส โรงพยำบำลไชโย อ่ำงทอง 4

471 นำงสุธำสินี   วนัดี โรงพยำบำลไชโย อ่ำงทอง 4

472 นำงสำววรรณดี   แจง้สวำ่งศรี OPD/โรงพยำบำลสำมโก้ อ่ำงทอง 4

473 นำงสำววนัวิสำข ์  ผลทิพย์ กลุ่มงำนโภชนศำสตร์/โรงพยำบำลอ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

474 นำงสุรียรั์ตน ์  กลุ่มไหม โรงพยำลแสวงหำ อ่ำงทอง 4

475 นำยทวีโชค   โรจนอำรัมภก์ุล ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัอ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

476 นำงสำววนัเพญ็   ชำ้งเช้ือ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัอ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

477 นำงสำวรัชนีย ์  จิตร์กระจ่ำง ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัอ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

478 นำงรุ่งทิวำ   มำกอ่ิม ส ำนกังำนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

479 นำงสำวรักษวดี   ชุตำภำ ส ำนกังำนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

480 นำงพนูศรี   กมุท ส ำนกังำนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

481 นำงสำวนทัมน   พนัธุ์ดี ส ำนกังำนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 4

482 นำงอ ำพนั   แสงประเสริฐ ส ำนกังำนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 4



ล ำดบั ช่ือ - นำมสกุล หน่วยงำน จงัหวดั เขต

483 นำยชชัวำล   วงคส์ำรี คณะพยำบำลศำสตร์ กำญจนบุรี มหำวิทยำลยัเวสเทิร์น กำญจนบุรี 5

484 นำงจนัทร์อำภำ   ธนธรรมสถิตย์ รพ.มะกำรักษ์ กำญจนบุรี 5

485 นำงสำวอ ำพรรณ   เทียมไทย ร.พ.มะกำรักษ์ กำญจนบุรี 5

486 นำงสินีนำถ   เกียรติอมรเวช ร.พ.มะกำรักษ์ กำญจนบุรี 5

487 นำงณฏัฐ์ฐำวรรณ    เหมือนชู ncd clinic รพ.พหลพลพยหุเสนำ กำญจนบุรี 5

488 นำงสำวอรทยั   วิไลวรรณ รพ.พหลพลพยหุเสนำ กำญจนบุรี 5

489 นำงสมทรง   เท่ียงตรงดี พหลพลพยหุเสนำ กำญจนบุรี 5

490 นำงฐิตำภรณ์   เนตยำกร รพ.พหลพลพยหุเสนำ กำญจนบุรี 5

491 นำงศิริพร   จิระพลงัสันติ รพ.มะกำรักษ์ กำญจนบุรี 5

492 นำงสำวปุญญำวีร์    อำรำเม รพ.เมตตำประชำรักษ(์วดัไร่ขิง) นครปฐม 5

493 นำงพิมพใ์จ   หสัชู รพ.เมตตำประชำรักษ(์วดัไร่ขิง) นครปฐม 5

494 นำงมำริสำ   ประทุมมำ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดันครปฐม นครปฐม 5

495 นำงปณิชำ   แดงอุบล ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดันครปฐม นครปฐม 5

496 นำงสำวชลกนก   สิทธิลำภกุล ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอสำมพรำน นครปฐม 5

497 นำยพชัรวิชช ์  พชัรเกียรติกนก รพ.สต.บำ้นดงเกตุ นครปฐม 5

498 นำงศศิพชัร์   สุขถำวร รพ.สต.ต ำบลคลองจินดำ นครปฐม 5

499 นำงอินทิรำ   เดชงำม โรงพยำบำลบำงเลน นครปฐม 5

500 นำยชยัวฒัน ์  มัง่ลอ รพ.สต.กระทุ่มลม้ นครปฐม 5
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501 นำยณฏัฐำพล   ยมพกุ รพ.สต.กระทุ่มลม้ นครปฐม 5

502 นำงณฐักำนต ์  ยมพกุ รพ.สต.หว้ยผกัชี นครปฐม 5

503 นำงวชัรี   สุขสมบติั ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอสำมพรำน นครปฐม 5

504 นำงสลิลทิพย ์  แสงศร รพ.สต.ต ำบลออ้มใหญ่ นครปฐม 5

505 นำงนิสำชล    นำคทรัพย์ รพ.หว้ยพลู นครปฐม 5

506 นำงขวญัใจ   ศรีประเสริฐ รพ.สำมพรำน นครปฐม 5

507 นำงจอมขวญั    นวพนัธ์ รพ.หว้ยพลู นครปฐม 5

508 นำงฉนัทนำ   ภทัรเจริญสิน รพ.สำมพรำน นครปฐม 5

509 นำงสำวกนกวรรณ   ล้ิมมรัพยเ์จริญ รพ.หว้ยพลู นครปฐม 5

510 นำงมำริสำ   ประทุมมำ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดันครปฐม นครปฐม 5

511 นำงสำวอนุสรำ   แสงพลอย รพ.หว้ยพลู นครปฐม 5

512 นำงศิรำภรณ์   ต่อวรรณะ รพ.หว้ยพลู นครปฐม 5

513 นำงกล่ินสุคนธ ์  แก่นโต รพ.สต.ต ำบลคลองใหม่ นครปฐม 5

514 นำงดวงรัตน ์  วิชนี รพ.สต.ต ำบลบำงชำ้ง นครปฐม 5

515 นำงยภุำพร   สนธิสำขำ รพ.หว้ยพลู นครปฐม 5

516 นำงสำววรำรัตน ์  พทุธไพบูลย์ รพ.หว้ยพลู นครปฐม 5

517 นำงสำวสุพตัรำ   สุฐำปัญณกุล รพ.สต.ท่ำกระชบั นครปฐม 5

518 นำงสำวสำยสุนีย ์  เมกฉำย รพ.สต.ต ำบลตลำดจินดำ นครปฐม 5

519 นำงวิลำสินี   ชวลิตด ำรง โรงพยำบำลนครปฐม นครปฐม 5

520 นำงวิไลพรรณ   อิงสุรำรักษ์ โรงพยำบำลบำงเลน นครปฐม 5

521 นำงผ่องศรี   บุญญเลสนิรันตร์ รพ.หว้ยพลู นครปฐม 5

522 นำงสำววีร์สุดำ   นำคหล่อ รพ.สต.บำ้นหว้ยตะโก นครปฐม 5

523 นำงฐิติพร   ศิริบุรำนนท์ รพ.สำมพรำน นครปฐม 5

524 นำงสำวปนดัดำ   หวำนชะเอม รพ.สำมพรำน นครปฐม 5



525 นำงเก้ือกูล   วฒันำนุกูล รพ.สำมพรำน นครปฐม 5

526 นำงสำวรุ่งอรุณ   ชูทวีป ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดันครปฐม นครปฐม 5

527 นำงสำวอญัชลีกร   ทองแช่ม หลวงพอ่เป่ิน นครปฐม 5

528 นำงนิตยำ   ถนอมศกัด์ิศรี พทุธมณฑล นครปฐม 5

529 นำงสำวศิรประภำ   ช่ืนคำ้ พทุธมณฑล นครปฐม 5

530 นำงกำจนำ   อินทร์คุม้วงศ์ นครชยัศรี นครปฐม 5

531 นำยธนบตัร   นำตะสุต พทุธมณฑล นครปฐม 5

532 นำงรัศม์ินภสัร์   ไชยสงครำม รพ.สต.บำ้นหนองเขมร นครปฐม 5

533 นำงสุภตัรำ   วงษน์อ้ย รพ.สต.บำ้นหนองจิก นครปฐม 5

534 นำงดวงเดือน   ศรไชย โรงพยำบำลเมตตำประชำรักษ(์วดัไร่ขิง) นครปฐม 5

535 นำงสำวจริยำ   ศรีสุขวงศว์ฒันำ สสอ.สำมพรำน นครปฐม 5

536 นำงเพ่ิมเพญ็จิต   ผลิเจริญสุข โรงพยำบำลนครปฐม นครปฐม 5

537 นำงสำวอญัชนำ   มณีงำม โรงพยำบำลเมตตำประชำรักษ์ นครปฐม 5

538 นำงหสัยำ   นิลอ่อน โรงพยำบำลเมตตำประชำรักษ์ นครปฐม 5

539 นำงฉลวย   ปริยกุล โรงพยำบำลสำมร้อย ประจวบคีรีขนัธ์ 5

540 นำงสำวรังสิมำ   สุวรรณศรี รพ.สำมร้อยยอด ประจวบคีรีขนัธ์ 5

541 นำงมำลี   วรรัตนำกุล รพ.หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 5

542 นำยพนิต   เกตุทอง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นหนองจิก ประจวบคีรีขนัธ์ 5

543 นำงนงนุช   อุประวรรณำ ทบัสะแก ประจวบคีรีขนัธ์ 5

544 นำงสำวชริดำ   บุญมำก โรงพยำบำลทบัสะแก ประจวบคีรีขนัธ์ 5

545 นำงสุมณฑำ   ม่วงศรี โรงพยำบำลหวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 5

546 นำยศิริศกัด์ิ   ศรีสังวรณ์ รพสต.หว้ยยำง รพ.ทบัสะแก อ ำเภอทบัสะแก ประจวบคีรีขนัธ์ 5

547 นำงสำวอภิรดี   โชติกิตติพงศ์ โรงพยำบำลหวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 5

548 นำงสำวศิริรุ่ง   แซ่คู โรงพยำบำลหวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 5



549 นำงวำสนำ   บุษบกแกว้ โรงพยำบำลพระจอมเกลำ้ จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี 5

550 นำงสำวจงจิตร   ตณัฑโ์พธ์ิประสิทธ์ิ โรงพยำบำลพระจอมเกลำ้ จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี 5

551 นำงสำวพวงผกำ   โพธ์ินอ้ย รพ.สต. เพชรบุรี 5

552 นำงประภำ   ชุ่มกมล สสจ.เพชรบุรี เพชรบุรี 5

553 นำงสำวชลิตำ   ทวีทรัพย์ สสจ.เพชรบุรี เพชรบุรี 5

554 นำงวำสนำ   บุษบกเเกว้ พระจอมเกลำ้ จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี 5

555 นำงเสำวนี   นิลใบ พระจอมเกลำ้ จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี 5

556 นำงเกษร   วิเชียรมณีโชติ พระจอมเกลำ้ จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี 5

557 นำงศิริพร   ธรรมวินยัสถิต พระจอมเกลำ้ จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี 5

558 นำงไพรัช   ทบัสี พระจอมเกลำ้ จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี 5

559 นำงกฤษณำ   เปรมศรี ท่ำยำง เพชรบุรี 5

560 นำงสุจรรยำ   เปร่ืองปรำญ เเก่งกระจำน เพชรบุรี 5

561 นำงนงครำญ   บุญอ้ิง ชะอ ำ เพชรบุรี 5

562 นำงสำวณฐมน   ปิยะรัตนสถิตย์ สปสช. เขต 5 รำชบุรี รำชบุรี 5

563 นำงสำวบุปผำ   โพธิเรือน ร.พ.บำงแพ รำชบุรี 5

564 นำงสุนีย ์  คล ้ำฉำย ร.พ.บำงแพ รำชบุรี 5

565 นำงสำวกิตติมำ   มญัญะหงษ์ ร.พ.บำงแพ รำชบุรี 5

566 นำงจิรำพร   พฒันสุวรรณ รพ.สต.บำ้นบวังำม รำชบุรี 5

567 นำงสำวกรวรรณ   ปำนแพ โรงพยำบำลด ำเนินสะดวก รำชบุรี 5

568 นำงสำวกมลพร   เขมำธร รพ.ด ำเนินสะดวก รำชบุรี 5

569 นำงสำวปภชัญำ   วรวรรธกุล โรงพยำบำลปำกท่อ รำชบุรี 5

570 นำงชุติมำ   กิจจำวรเสถียร โรงพยำบำลปำกท่อ รำชบุรี 5

571 นำงประทุมพร   รุจิเจริญวรรณ รพ.โพธำรำม รำชบุรี 5

572 นำงสำวสุมนฑำ   หลบัภยั รพ.สต.บวังำม-โพหกั รำชบุรี 5



573 นำยไตรสิทธ์ิ   ปฐมเจริญสุขชยั ปำกท่อ รำชบุรี 5

574 นำงสุนนัทำ   มีบ  ำรุง ร.พ.บำงแพ รำชบุรี 5

575 นำงชุติวรรณี   จนัทร์ดำ โรงพยำบำลโพธำรำม รำชบุรี 5

576 นำงสำวปพิชญำ   พงศท์อง หน่วยงำนโภชนำกำร/รพ.ปำกท่อ รำชบุรี 5

577 นำงสำวเสำวลกัษณ์   ศรีขจรลำภ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนยอ์นำมยัท่ี 5 รำชบุรี 5

578 นำงสำวจิตติมำ   ธำรำพนัธ์ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนยอ์นำมยัท่ี 5 รำชบุรี 5

579 นำงมยรีุ   ไกรศรินท์ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนยอ์นำมยัท่ี 5 รำชบุรี 5

580 นำงพชัรี   วงศษ์ำ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ศูนยอ์นำมยัท่ี 5 รำชบุรี 5

581 นำยปิยพฒัน ์  ทองภูเบศร์ ส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคท่ี ๕ รำชบุรี 5

582 นำงนทัธมน   ยิม้แยม้ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัรำชบุรี รำชบุรี 5

583 นำงปำจำรีย ์  อำรียร์บ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัรำชบุรี รำชบุรี 5

584 นำงดวงเดือน   กอ้นทอง ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัรำชบุรี รำชบุรี 5

585 นำงสำยสวำท   เด่นดวงใจ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัรำชบุรี รำชบุรี 5

586 นำงนงนุช   จนัทศรี ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัรำชบุรี รำชบุรี 5

587 นำงสำวพรทิพย ์  สินประสงค์ ส ำนกังำนเทศบำลเมืองบำ้นโป่ง รำชบุรี 5

588 นำงสมหมำย   เครือนพคุณ ส ำนกังำนเทศบำลเมืองบำ้นโป่ง รำชบุรี 5

589 นำงศศินำ   ศรีส ำรำญ ส ำนกังำนเทศบำลเมืองบำ้นโป่ง รำชบุรี 5

590 นำงสำวกสลี   ศรีอนนัต์ โรงพยำบำลรำชบุรี รำชบุรี 5

591 นำงทำริกำ   พำเจริญ โรงพยำบำลปำกท่อ รำชบุรี รำชบุรี 5

592 นำงสงกรำนต ์  สมพิทกัษ์ โรงพยำบำลปำกท่อ รำชบุรี รำชบุรี 5

593 นำงนิภำพรรณ   นพรัตนธีระวฒิุ โรงพยำบำลปำกท่อ รำชบุรี รำชบุรี 5

594 นำงสำวนรรัตน ์  ตั้งรุ่งวงษธ์นำ โรงพยำบำลปำกท่อ รำชบุรี รำชบุรี 5

595 นำงสำวนิตยำ   ทำ้วปรำบภยั รพ นภำลยั สมุทรสงครำม 5

596 นำงสำวมณีรัตน ์  ศรีสวสัด์ิ รพ สมเด็จพระพทุธเลิศหลำ้ สมุทรสงครำม 5



597 นำงสำวพนิดำ   กิตติหชั รพ.นภำลยั สมุทรสงครำม 5

598 นำงพกัตร์ศิริ   เก้ือกูล รพ.นภำลยั สมุทรสงครำม 5

599 นำงจตุพร   ดวงผำสุข ีรีพ สต วดัปำกสมุทร สมุทรสงครำม 5

600 นำงจริยำพร   สังขม์ณีโชติ รพ สมเด็จพระพทุธเลิศหลำ้ สมุทรสงครำม 5

601 นำงสำวจินตนำ   ศิลสวำ่ง ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัสมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 5

602 นำงพนิดำ   กิตติหชั โรงพยำบำลนภำลยั สมุทรสงครำม 5

603 นำงชุติกำญจน ์  บรรเลงจิต โรงพยำบำลสมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

604 นำงศุภมิตำ   เรืองศิริวฒัก์ โรงพยำบำลสมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

605 นำงสำวนวรัตน ์  สมทิพย์ โรงพยำบำลสมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

606 นำงสำวปำริชำต   เศรษฐลกัษณ์ รพ.วดัเกตุมดีศรีวรำรำม (รพ.สมุทสำคร2) สมุทรสำคร 5

607 นำงสำวจำรุวรรณ   แกว้สมจิตร์ โรงพยำบำลสมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

608 นำงสำวเมธยำ   มะลิทอง โรงพยำบำลสมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

609 นำงสำวกนัยำนนท ์  ล ้ำเลิศ โรงพยำบำลสมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

610 นำงสำวพชัรี   มูลเทพ โรงพยำบำลสมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

611 นำงสำวโสภำ   พลูนิน โรงพยำบำลสมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

612 นำงสำวไพลิน   ธรรมลงักำ โรงพยำบำลสมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

613 นำงอติกำนต ์  ค ำแหงกูล โรงพยำบำลสมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

614 นำงวลัยล์ดำ   เลำหกุล รพ.สมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

615 นำงสำวดวงแกว้   องักูรสิทธ์ิ สมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

616 นำงจิดำภำ   บรรพกำญจน์ สมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

617 นำงสำวนภำพร   มำกคง ศูนยสุ์ขภำพชุมชนเมืองออ้มนอ้ย สมุทรสำคร 5

618 นำงประภำพนัธ ์  สวสัด์ิผล ร.พสมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

619 นำงสำวนำงสำว ชญำภำ    สุขสันรุ่งเรืองหน่วยไตเทียม โรงพยำบำล สมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

620 นำงสำวพชัรินทร์   ชมภู โรงพยำบำลกระทุ่มแบน สมุทรสำคร 5



621 นำงสำวธิดำรัตน ์  กำ้นเหลือง โรงพยำบำลกระทุ่มแบน สมุทรสำคร 5

622 นำงสำววรำรัตน ์  ทองศิริมำ คลินิกโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โรงพยำบำลสมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

623 นำงสำยฝน   เชำวดี์กรพนัธุ์ โรงพยำบำลสมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

624 นำงหทยัรัตน ์  แขมมี โรงพยำบำลสมุทรสำคร สมุทรสำคร 5

625 นำงรักชนก   ประสิทธิวงษ์ โรงพยำบำลเจำ้พระยำยมรำช สุพรรณบุรี 5

626 นำงสำวสุภำวดี   ทรัพยผ์ดุงสุข รพ.เจำ้พระยำยมรำช สุพรรณบุรี 5

627 นำงวชัรีย ์  มนตวิ์รัตน์กุล โรงพยำบำลศรีประจนัต์ สุพรรณบุรี 5

628 นำงสำวจุฑำรัตน ์  ภำตะนนัท์ รพ.เดิมบำงนำงบวช สุพรรณบุรี 5

629 นำงสำวกรรณิกำร์   จนัทร์เพญ็ รพ.เดิมบำงนำงบวช สุพรรณบุรี 5

630 นำงสำวธิดำรัตน ์  ไตรตั้งกมล โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำช องคท่ี์ 17 สุพรรณบุรี 5

631 นำงชนกนนัท ์  ปทุมรัตน์ โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำช องคท่ี์ 17 สุพรรณบุรี 5

632 นำง อุบล   สุทธิธำรสุวรรณ รพ.บำงปลำมำ้ สุพรรณบุรี 5

633 นำงสมหมำย   อุบำลี รพ.บำงปลำม้่ สุพรรณบุรี 5

634 นำงบุปผำ   ชลสวสัด์ิ รพ.บำงปลำมำ้ สุพรรณบุรี 5

635 นำยพลำกร   สุภำพวำนิช รพ.บำงปลำมำ้ สุพรรณบุรี 5

636 นำงทรงศรี   พลเสน รพ.ศณีประจนัต์ สุพรรณบุรี 5

637 นำงสำวสุนนั   ปทุมสูติ อู่ทอง สุพรรณบุรี 5

638 นำงขนิษฐำ   ขลงัธรรมเนียม ศรีประจนัต์ สุพรรณบุรี 5

639 นำยวิโรจน ์  คชินทร์ ศรีประจนัต์ สุพรรณบุรี 5

640 นำงจริยำ   ละมยัเกศ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั สุพรรณบุรี 5

641 นำงโสภำ   ตั้งทีฆกูล ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั สุพรรณบุรี 5

642 นำงเยำวลกัษณ์   วงศวี์รกูล ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั สุพรรณบุรี 5

643 นำงสำวอรัชพร   ชูสำลี เดิมบำงนำงบวช สุพรรณบุรี 5

644 นำยชำคริต   สัตยำรมณ์ รพสต.บำ้ยลองตอง อ ำเภอสองพ่ีนอ้ง สุพรรณบุรี 5



645 นำงสำวสำยฝน   อินทร์ใจเอ้ือ โรงพยำบำลบำงปลำมำ้ สุพรรณบุรี 5

646 นำงธนรักษ ์  กนัทะมูล บำงปลำมำ้ สุพรรณบุรี 5

647 นำงสำวโสภิต   เลำ้สิทธิวรงค์ รพ.บำงปลำมำ้ สุพรรณบุรี 5

648 นำงเรณู   ใยบวัเอ่ียม โรงพยำบำลเจำ้พระยำยมรำช สุพรรณบุรี 5

649 นำงพนัทิภำ   พิญญคุณ โรงพยำบำลเจำ้พระยำยมรำช สุพรรณบุรี 5



ล ำดบั ช่ือ - นำมสกุล หน่วยงำน จงัหวดั เขต

650 นำงสำวกลัยำลกัษณ์   กลมเกล้ียง รพ.แหลมสิงห์ จนัทบุรี 6

651 นำงกุสุนยั   ยติุวงษ์ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวงัแซ้ม จนัทบุรี 6

652 นำงสำวชนนิพทัธ ์  ประเสริฐพรรณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบท่ำหลวง จนัทบุรี 6

653 นำงเพชรรุ่ง   วำรนิช โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลฉมนั จนัทบุรี 6

654 นำงชูใจ   จิตนนท์ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลฉมนั จนัทบุรี 6

655 นำงสุดใจ   พนัธุสะกุล ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอมะขำม จนัทบุรี 6

656 นำงวำสนำ   แตม้ทอง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอ่ำงคีรี จนัทบุรี 6

657 นำงประทุม   ประชุมสุข โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหลวงประกอบนิติสำร จนัทบุรี 6

658 นำงลกัษณมณ   วฒันพลำชยักูร โรงพยำบำลมะขำม จนัทบุรี 6

659 นำงชมอ้ย   จิตตส์งวน โรงพยำบำลมะขำม จนัทบุรี 6

660 นำงสำวอภิรดี   ฌำนปัตร โรงพยำบำลมะขำม จนัทบุรี 6

661 นำงศรีธณำ   ศรีทำ โรงพยำบำลมะขำม จนัทบุรี 6

662 นำยรัฐวฒิุ   ศรีสิงหเดช โรงพยำบำลมะขำม จนัทบุรี 6

663 นำงสำววรัดดำ   ศรีชวนะ โรงพยำบำลมะขำม จนัทบุรี 6

664 นำงสำววรพรรณ   วรผล ขลุง จนัทบุรี 6

665 นำงสุวรรณำ   เขียวผ่อง ขลุง จนัทบุรี 6

666 นำยธวชั   วิเชียรประภำ โรงพยำบำลขลุง จนัทบุรี 6

667 นำยวรำ   เศลวตันะกุล ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัจนัทบุรี จนัทบุรี 6
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668 นำงทิพวิมล   ตั้งชูทวีทรัพย์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัจนัทบุรี จนัทบุรี 6

669 นำงสำวอุษณีย ์  เปรมสุริยำ โรงพยำบำลพระปกเกลำ้ จนัทบุรี 6

670 นำงนุชนำถ   โพธ์ิพิทกัษ์ โรงพยำบำลสอยดำว จนัทบุรี 6

671 นำงสำวมนนภำ   ทิพภูมี โรงพยำบำลแหลมสิงห์ จนัทบุรี 6

672 นำงสำวระพีพรรณ   ทิมสุวรรณ รพ.ท่ำตะเกียบ ฉะเชิงเทรำ 6

673 นำงสำวปนดัดำ   ครองสระนอ้ย รพ.ท่ำตะเกียบ ฉะเชิงเทรำ 6

674 นำงสำวพนันิดำ   กำนทอง รพ.ท่ำตะเกียบ ฉะเชิงเทรำ 6

675 นำงสำวรุ่งอรุณ   จนัทรำ รพ.ท่ำตะเกียบ ฉะเชิงเทรำ 6

676 นำงสำวปำรีณำ   สีหำนำท รพ.ท่ำตะเกียบ ฉะเชิงเทรำ 6

677 นำงสำวลมโชย   กลมมิ บำงคลำ้ ฉะเชิงเทรำ 6

678 นำงวรรณำ   หน่ำยคอน รพ.บำงคลำ้ ฉะเชิงเทรำ 6

679 นำงเพญ็   มงคลชนะชยั โรงพยำบำลบำ้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรำ 6

680 นำงสำวอรอนงค ์  ท่ำทรำย โรงพยำบำลบำ้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรำ 6

681 นำงสุนนัทำ   ชนะววรณ์ สสจ. ฉะเชิงเทรำ 6

682 นำงนนัชรินทร์   อรณพ ณ อยธุยำ สสจ ฉะเชิงเทรำ 6

683 นำงสำวอญัชลี   สังขเ์จริญ สสจ ฉะเชิงเทรำ 6

684 นำยอนนท ์  เทวำนำครี สสจ ฉะเชิงเทรำ 6

685 นำงฐิติรัตน ์  โสธรเจริญสินธ์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำ้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรำ 6

686 นำงสำวนุจรินทร์   กุลอุปรำช ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำ้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรำ 6

687 พญ.สรำพร มทัยำท โรงพยำบำลพทุธโสธร ฉะเชิงเทรำ 6

688 นำงนวลปรำงค ์บลสุวรรณ โรงพยำบำลพทุธโสธร ฉะเชิงเทรำ 6

689 นำงอินทิรำ สุขรุ่งเรือง โรงพยำบำลพทุธโสธร ฉะเชิงเทรำ 6

690 นำงองัศุมำลิน ทองอยู ่ โรงพยำบำลพทุธโสธร ฉะเชิงเทรำ 6

691 นำงสำวอำรีย ์  ป้อมประสิทธ์ิ โรงพยำบำลพทุธโสธร ฉะเชิงเทรำ 6



692 นำงจนัทณำ    วงัคะออม ส ำนกังำนส่ธำรณสุขจงัหวดัชลบุรี ชลบุรี 6

693 นำงปณิชำ   ภูริธิชำภรณ์ เวชกรรมสังคม ชลบุรี 6

694 นำงกำญจนำ   ธ ำรงสินถำวร เวชกรรมสังคม ชลบุรี 6

695 นำงสำวทิพำนนั   เมธวนั ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั ชลบุรี 6

696 นำงบุญชู   แสงอรุณ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั ชลบุรี 6

697 นำยกำนดิศ   ระฆงัทอง สำธำรสุขอ ำเภอบำ้นบึง ชลบุรี 6

698 นำงณภชัดำ   ศิริมำสกุล โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ ชลบุรี 6

699 นำงณภชัดำ   ศิริมำสกุล โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ ชลบุรี 6

700 นำงพรเพญ็   เมธำจิตติพนัธ์ โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ ชลบุรี 6

701 นำงสำวรมณีย ์  ลิมปนุสสรณ์ ร.พ.สมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ ชลบุรี 6

702 นำงสำวศิวำภรณ์   ศรีสกุล รพ.สมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ ชลบุรี 6

703 นำงปิยะมำศ   พลบ ำรุง โรงพยำบำลสมิติเวช ชลบุรี ชลบุรี 6

704 นำงแอนนำ   สุมะโน รพ.แหลมฉบงั ชลบุรี 6

705 นำงทศันีย ์   นำคนอ้ย รพ.แหลมฉบงั ชลบุรี 6

706 นำงสำวสำวิตรี   สลบัศรี รพ.แหลมฉบงั ชลบุรี 6

707 นำงวรรณภำ   สิทธิปำน รพ.แหลมฉบงั ชลบุรี 6

708 นำงสำวสำยฝน   ม่วงคุม้ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลยับูรพำ ชลบุรี 6

709 นำงนิสำรัตน ์  ภิรมยภ์กัด์ิ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัตรำด ตรำด 6

710 นำงดวงนภำ   จนัทนำตำล รพ.ตรำด ตรำด 6

711 นำงโชติกำ    นิลชำ รพ.ตรำด ตรำด 6

712 นำงสำวฑิฆมัพร   เกตุศรี รพ.ตรำด ตรำด 6

713 นำงปวีณำ   คงศิลป์ รพ.ตรำด ตรำด 6

714 นำงกำญจนำ   โภคพิบูลย์ รพ.ตรำด ตรำด 6

715 นำงอรสำ   เพ่ิมทรัพย์ รพ.แหลมงอบ ตรำด 6



716 นำงสำวดวงภรณ์   เนตรสวำ่ง รพ.แหลมงอบ ตรำด 6

717 นำงนิตยำ   มณัฑรัตน์ รพ.แหลมงอบ ตรำด 6

718 นำงโสรยำ   จินตกำนนท์ รพ.สต.บำ้นคลองขวำง ตรำด 6

719 นำงสำวสุพรรษำ   แสงพระจนัทร์ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นสลกัเพชร ตรำด 6

720 นำงสำวณฐัพร   ศิลปวฒิุ โรงพยำบำลเขำสมิง ตรำด 6

721 นำงวิไลภรณ์   วงศว์ำรเจริญ โรงพยำบำลบ่อไร่ ตรำด 6

722 นำงสุภำภรณ์   พรหมอกัษร โรงพยำบำลตรำด ตรำด 6

723 นำง  นิตยำ มณัฑรัตน์ รพ.แหลมงอบ ตรำด 6

724 นำงสำวกิติมำ อภิบำลศรี  รพ.บ่อไร่ ตรำด 6

725 นำงอำรักข ์  เทพำรส ศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุรี 6

726 นำงสำวผกำมำศ   ครูทอง เจำ้พระยำอภยัภูเบศร ปรำจีนบุรี 6

727 นำงสำววิมลพรรณ   ช่อรัก เจำ้พระยำอภยัภูเบศร ปรำจีนบุรี 6

728 นำงเยำวลกัษณ์   รุ่งศิริ โรงพยำบำลเจำ้พระยำอภยัภูเบศร ปรำจีนบุรี 6

729 นำยพรประสิทธ์ิ   ยปูำนนท์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั ปรำจีนบุรี 6

730 นำงสำววีรนุช   มีชยั รพ.ศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุรี 6

731 นำงเอมอร  สุทธิสำ สสจ.มหำสำรคำม มหำสำรคำม 6

732 นำงสำวนวลปรำงค ์ดวงสวำ่ง สสจ.มหำสำรคำม มหำสำรคำม 6

733 นำยวนัชนะ สิริสม สสจ.มหำสำรคำม มหำสำรคำม 6

734 นำงสำวพนูทรัพย ์ สมกลำ้ รพ.มหำสำรคำม มหำสำรคำม 6

735 นำงสำววริดำ นำมเชียงใต้ รพ.มหำสำรคำม มหำสำรคำม 6

736 นำยมำลยั   ควรหำ รพ.วงัจนัทร์ ระยอง 6

737 นำงสำวประภำรัตน ์  ตั้งสกุล รพ.วงัจนัทร์ ระยอง 6

738 นำงรุ่่งนภำ   ยทุธ์ธนโรจน์ ร.พ.บำ้นค่ำย ระยอง 6

739 นำงพนิดำ   แสวงผล รพ.ปลวกแดง ระยอง 6



740 นำยสุรพล   เอกวณิชสกุลพร ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ ระยอง 6

741 นำงจิรำพร   นิลสุ รพ.ระยอง ระยอง 6

742 นำงสำวแอปเป้ิล   หิรัญชยั โรงพยำบำลเปำโล สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 6

743 นำงสำวนิศำ   เสมอภำค โรงพยำบำล เปำโล สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 6

744 นำงประวีณำ   อนุกูลพิพฒัน์ สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 6

745 นำงสุรีรัตน ์  ปิงสุทธิวงศ์ สมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร 6

746 นำงเพียงใจ   ศรียอด ผูป่้วยนอก/โรงพยำบำลพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรำกำร 6

747 นำงนิตยำ   เศรษฐวรำนนท์ ผูป่้วยนอก/โรงพยำบำลพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรำกำร 6

748 นำงศิริวฒันำ   ตั้งสมสุข ผูป่้วยนอก/โรงพยำบำลพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรำกำร 6

749 นำงสำววรำงคณำ   อ่ิมจิตต์ ผูป่้วยนอก/โรงพยำบำลพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรำกำร 6

750 นำยสุทิน   มีมำก บำงบ่อ สมุทรปรำกำร 6

751 นำงสุขใจ    ประชำกรณ์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำงพลี สมุทรปรำกำร 6

752 นำยธีรพล   บุญประกอบ โรงพยำบำลเซ็นทรัล ปำร์ค สมุทรปรำกำร 6

753 นำงสำวไอรดำ   ฉนัไชย โรงพยำบำลเซ็นทรัล ปำร์ค สมุทรปรำกำร 6

754 นำงสำวอำภำพร   บุญสุขำ โรงพยำบำลเซ็นทรัล ปำร์ค สมุทรปรำกำร 6

755 นำงสำวนวพรรษ   โพธ์ิแกว้สุกใส โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ สมุทรปรำกำร 6

756 นำงภทัรำ   ผำแกว้ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัสระแกว้ สระแกว้ 6

757 นำงสำวกรองกำญจน ์  สิงห์ประสม ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัสระแกว้ สระแกว้ 6

758 นำงสำวขวญัอิสรำ อนุภยั 6



ล ำดบั ช่ือ - นำมสกุล หน่วยงำน จงัหวดั เขต

759 นำงรัศมี   ลือฉำย โรงพยำบำลร่องค ำ กำฬสินธุ์ 7

760 นำงสำวถนอมนวล   สำยเช้ือ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดักำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 7

761 นำยสิทธิชยั   วรรณู ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดักำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 7

762 นำยวฒิุชยั   อินทรพำณิชย์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดักำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 7

763 นำงเตือนใจ   ภูทองกลม ยำงตลำด กำฬสินธุ์ 7

764 นำงดวงแกว้   สุระเสียง ยำงตลำด กำฬสินธุ์ 7

765 นำงสำวปนดัดำ   กมลปรีดี โรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำชกุฉินำรำยณ์ กำฬสินธุ์ 7

766 นำงสุพฒันำ   อรุณไพร โรงพยำบำลร่องค ำ จงัหวดักำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 7

767 นำงสำวปิยะนุช   บุญธรรม โรงพยำบำลร่องค ำ จงัหวดักำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 7

768 นำงอุไรวรรณ   วงศค์  ำจนัทร์ โรงพยำบำลร่องค ำ กำฬสินธุ์ 7

769 นำงสำวศิริกำนดำ   โชติมุข โรงพยำบำลร่องค ำ กำฬสินธุ์ 7

770 นำงสำวนิตยำ   อำยยุนื โรงพยำบำลร่องค ำ กำฬสินธุ์ 7

771 นำงสำวอุบลวรรณ   นิรันสวย ท่ำคนัโท กำฬสินธุ์ 7

772 นำงสำวนนัทน์ลิน   สิมพำ รพ.ท่ำคนัโท กำฬสินธุ์ 7

773 นำงสำวลดัดำ   อะโนศรี รพ.กำฬสินธ์ กำฬสินธุ์ 7

774 นำงสำวยวุดี   ใสเหล่ือม รพ.กำฬสินธ์ กำฬสินธุ์ 7

775 นำงสำวพรทิพย ์  ภูสง่ำ รพ.กำฬสินธ์ กำฬสินธุ์ 7

776 นำงสำวดำรำรัตน ์  วฒิุสำร รพ.กำฬสินธ์ กำฬสินธุ์ 7
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777 นำงพรพิมล   พงษสุ์วรรณ์ รพ.บำ้นฝำง ขอนแก่น 7

778 นำงสำวสุขิตำ   สละ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติเขต 7 ขอนแก่น 7

779 นำงสำยใจ   สำยปัญญำ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติเขต 7 ขอนแก่น 7

780 นำงสำวเพชรี   เหล่ำพิลยั ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติเขต 7 ขอนแก่น 7

781 นำงสำวเฟ่ืองฝน   เบำ้จรรยำ โรงพยำบำลสิรินธร ขอนแก่น 7

782 นำงสำววนิดำ   วิระกุล ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติเขต 7 ขอนแก่น 7

783 นำงประวีณำ   ศรีบุตรดี รพ.สิรินธร จงัหวดัขอนแก่น (โรงพยำบำลทัว่ไป) ขอนแก่น 7

784 นำงกฤษณำ   ศรีพระธำตุ ประชำสโมสรไตเทียมคลินิกเฉพำะทำงดำ้นเวชกรรมอำยรุศำสตร์โรคไตขอนแก่น 7

785 นำงขนิษฐำ   จนัทร์ส ำรำญ หน่วยบริกำรปฐมภูมิหวัทุ่ง ขอนแก่น 7

786 นำงอกัษรำพร   สินจตุัรัส สสจ.ขอนแก่น ขอนแก่น 7

787 นำงบวัพำ   ทรงคำศรี สสจ.ขอนแก่น ขอนแก่น 7

788 นำงยภุำพร    ดีแป้น สสจ.ขอนแก่น ขอนแก่น 7

789 นำงสำวสุมนมำลย ์  ลุนส ำโรง รพ.สิรินธร ขอนแก่น 7

790 นำงสำวมยรีุ   ก ่ำกระโทก รพ.สิรินธร ขอนแก่น 7

791 นำงเรณู   ภำวะดี รพ.สิรินธร ขอนแก่น 7

792 นำยสรำยทุธ ์  บุญชยัพำนิชวฒันำ โรงพยำบำลธญัญำรักษข์อนแก่น ขอนแก่น 7

793 นำงวิภำวี   ตนัอนุกูล ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติเขต 7 ขอนแก่น 7

794 นำยปิยะ   ไทยวงษ์ โรงพยำบำลธญัญำรักษข์อนแก่น ขอนแก่น 7

795 นำยอนุสรณ์   ศิริโชติ สปสช. เขต7 ขอนแก่น 7

796 นำยวรชยั   อ้ึงอภินนัท์ สปสช เขต 7 ขอนแก่น ขอนแก่น 7

797 นำงสำวนำงสำวประภำพร   สุนธงศิริ โรงพยำบำลขอนแก่น ขอนแก่น 7

798 นำงสุมำลี   นำมนวด โรงพยำบำลสีชมพู ขอนแก่น 7

799 นำงวรรธณี   อ ำไพชำ รพ.พล ขอนแก่น 7

800 นำงจำรุวรรณ   เภำพำน รพ.พล ขอนแก่น 7



801 นำงสำววิไลวรรณ   แสนโฮม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 7

802 นำงสำวสรัญญำ   มำตรำช รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 7

803 นำงณฐัวศำร์   รุ่งแจง้ โรงพยำบำลอุบลรัตน์ ขอนแก่น 7

804 นำงสำวอภิสรำ   ธ ำรงวรำงกูร โรงพยำบำลอุบลรัตน์ ขอนแก่น 7

805 นำงช่ืนพนัธ์ วิริยะวิภำพ สคร.7 ขอนแก่น 7

806 นำงอนิสสำ   เกตุก ำเนิด ส ำนกังำนเขตสุขภำพท่ี 7 ขอนแก่น 7

807 นำงพรรณรำย   ชูศรีทอง ส ำนกังำนเขตสุขภำพท่ี 7 ขอนแก่น 7

808 นำงอำรียรั์ตน ์  สุขโข ส ำนกังำนเขตสุขภำพท่ี 7 ขอนแก่น 7

809 นำงช่ืนพนัธ ์  วิริยะวิภำพ สคร.7 ขอนแก่น 7

810 นำงสำววิทูรทิพย ์  รังสิยำนนท์ โรงพยำบำลขอนแก่น ขอนแก่น 7

811 นำงสำวมยรุำ  สีสำร ส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคท่ี  7 ขอนแก่น 7

812 นำงสำว มยรุำ สีสำร ส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคท่ี  7 ขอนแก่น 7

813 นำงนภสันนัท ์  ประทุมข ำ คลินิกไตเทียมมหำสำรคำม มหำสำรคำม 7

814 นำยวชัรินทร์   กระบวนศรี คลินิกไตเทียมมหำสำรคำม มหำสำรคำม 7

815 นำยธิติพงษ ์  สำระวะ โรงพยำยำลแกด ำ มหำสำรคำม 7

816 นำยสุรศกัด์ิ   จนัทะรส โรงพยำบำลแกด ำ มหำสำรคำม 7

817 นำงสำวชฎำพร   ใจศิริ โรงพยำบำลแกด ำ มหำสำรคำม 7

818 นำงสำวชวมยั   ปินะเก โรงพยำบำลมหำสำรคำม มหำสำรคำม 7

819 นำงสำวนิธิยำ   นำมวงศ์ มหำสำรคำม มหำสำรคำม 7

820 นำงสำววรรณพร   คงอุ่น โรงพยำบำลมหำสำรคำม มหำสำรคำม 7

821 นำยสุรนนัท ์  กล่ินศรีสุข โรงพยำบำลมหำสำรคำม มหำสำรคำม 7

822 นำงสุนีรัตน์  สิงห์ค  ำ โรงพยำบำลแกด ำ มหำสำรคำม 7

823 นำงสำวพนูทรัพย ์ สมกลำ้ โรงพยำบำลมหำสำรคำม มหำสำรคำม 7

824 นำงสำววริดำ นำมเชียงใต้ โรงพยำบำลมหำสำรคำม มหำสำรคำม 7



825 นำงสำวขวญัอิสรำ อนุภยั โรงพยำบำลมหำสำรคำม มหำสำรคำม 7

826 นำงเรืองศรี   ศรีสวนจิก โรงพยำบำลศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 7

827 นำยสุรชำติ    สมศรี โรงพยำบำลศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 7

828 นำงพรทิพย ์  โรจนกร โรงพยำบำลจงัหำร ร้อยเอ็ด 7

829 นำงวลยัพร    มิเถำวลัย์ โรงพยำบำลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 7

830 นำงนำงพชัรินทร์   พ่ึงสุข โพธ์ิชยั ร้อยเอ็ด 7

831 นำงสมจิตร   กิตติสมสกุล บ.พลำญชยัไตเทียม ร้อยเอ็ด 7

832 นำงนุชนำรถ   แกว้กนัเนตร บ.พลำญชยัไตเทียม ร้อยเอ็ด 7

833 นำงธญัพิมล   เจริญนนท์ โรงพยำบำลศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 7

834 นำงขนิษฐำ   เจริญนพกิจ โรงพยำบำลอำจสำมำรถ ร้อยเอ็ด 7

835 นำงสำวรัชนีกร   ไข่หิน โรงพยำบำลอำจสำมำรถ ร้อยเอ็ด 7

836 นำงนิทศัน ์  ชินบุตร โรงพยำบำลพนมไพร ร้อยเอ็ด 7

837 นำงสำวสนธยำ   คณำศรี โรงพยำบำลศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 7

838 นำงสุภำวดี   ศิริโอด โรงพยำบำลศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 7
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839 นำงสำวรัตนมณี   เปรมศิริวงศ์ นครพนม 8

840 นำงสำวนพฎำรัตน ์  ไชยยงค์ รพ.นครพนม นครพนม 8

841 นำงแสงอุษำ   ทศัคร ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดันครพนม นครพนม 8

842 นำงพรเพญ็   บรรดำศกัด์ิ หน่วยไตเทียม2 รพ บึงกำฬ บึงกำฬ 8

843 นำงกุลรภสั   ภูค  ำโส ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดับึงกำฬ บึงกำฬ 8

844 นำยสุพจน ์  ค ำหำรพล ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดับึงกำฬ บึงกำฬ 8

845 นำงนิชำนนัท ์  มำสิงบ์ุญ โรงพยำบำลบึงกำฬ บึงกำฬ 8

846 นำงนจัวรีย ์  สร้อยศรี โรงพยำบำลศรีวิไล บึงกำฬ 8

847 นำยปรำโมทน ์  ศรีแกว้ โรงพยำบำลบึงโขงหลง บึงกำฬ 8

848 นำงสำวอรนุช   อนนัตะพงษ์ โรงพยำบำลท่ำล่ี เลย 8

849 นำงเพญ็จิต   ล ำมะยศ สสจ.เลย เลย 8

850 นำงมนฤดี   นำมวงษ์ สสจ.เลย เลย 8

851 นำงสำววลยัภรณ์   กุลวงค์ โรงพยำบำลบำ้นม่วง สกลนคร 8

852 นำงสำวรัชนีวรรณ   พนัเสนำ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัสกลนคร สกลนคร 8

853 นำงสำวอำริสำ   โกสิงห์ โรงพยำบำลพระอำจำรยฝ้ั์น อำจำโร สกลนคร 8

854 นำงสำวโสภิดำ   ชิณโน สกลนคร สกลนคร 8

855 นำงดวงละพำ   กุดนอก โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธำตุเชิงชุม สกลนคร 8

856 นำงพิสมยั   ตั้งเคหะนำม โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธำตุเชิงชุม สกลนคร 8
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857 นำงภำสินีนุช   พงษไ์พบูลย์ รพ.สกลนคร สกลนคร 8

858 นำงอนงครั์กษ ์  ประกิระนะ โรงพยำบำลค ำตำกลำ้ สกลนคร 8

859 นำงกุลนที   ทองโคตร รพ.สมเด็จพระยพุรำชสวำ่งแดนดิน สกลนคร 8

860 นำงสำวยลจิต   บุตรเวทย์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัหนองคำย หนองคำย 8

861 นำงณฐัสุดำ   สำครินทร์ โรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำชท่ำบ่อ หนองคำย 8

862 นำงขนิษฐำ   วรเชษฐ์ ร.พ ศรีเชียงใหม่ หนองคำย 8

863 นำงมยฉุตัร   อินทรโชติ ร.พ เฝ้ำไร่ หนองคำย 8

864 นำงณฐัธยำน ์  วงศป์ระเทศ ร.พ สังคม หนองคำย 8

865 นำงเยำวดี   ศรีสถำน สสจ.หนองบวัล ำภู หนองบวัล ำภู 8

866 นำงจิรำภรณ์   ระวิ สสจ.หนองบวัล ำภู หนองบวัล ำภู 8

867 นำงลินดำ   จ ำนงศำสตร์ โรงพยำบำลหนองบวัล ำภู หนองบวัล ำภู 8

868 นำงสำวนิดำ   สำครเจริญ โรงพยำบำลหนองบวัล ำภู หนองบวัล ำภู 8

869 นำงสำวสุปรำณี   กิตติพิมพ์ โรงพยำบำลนำกลำง หนองบวัล ำภู 8

870 นำงสำววรำลกัษณ์   - สสอ.นำกลำง หนองบวัล ำภู 8

871 นำงอุไรวรรณ   สีเขียว โรงพยำบำลสุวรรณคูหำ หนองบวัล ำภู 8

872 นำยสิงหำ   สีหำนำท รพ.สต.ศรีวิชยั หนองบวัล ำภู 8

873 นำงวำสนำ   ชนะพำล โรงพยำบำลศรีบุญเรือง หนองบวัล ำภู 8

874 นำงสำวรัตนำกร   ดอนหมัน่ รพ.สต.ดอนเกล็ด หนองบวัล ำภู 8

875 นำยวิทิต   สฤษฎีชยักุล ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัหนองบวัล ำภู หนองบวัล ำภู 8

876 นำงสำวรัตนำกร   ดอนหมัน่ รพ.สต.ดอนเกล็ด หนองบวัล ำภู 8

877 นำงสำววรรณนภำ   สระทองหน สปสช. เขต 8 อุดรธำนี อุดรธำนี 8

878 นำงสำวจิรำวรรณ   ลีลำพฒันำพำณิชย์ โรงพยำบำลอุดรธำนี อุดรธำนี 8

879 นำงสำวอนุสรณ์   สนิทชน กลุ่มงำนโภชนศำสตร์โรงพยำบำลอุดรธำนี อุดรธำนี 8

880 นำงสำวทิพำกร   แสงจนัทร์ ร.พ.อุดรธำนี อุดรธำนี 8



881 นำงสำวนุชรี   อำบสุวรรณ ส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคท่ี8 อุดรธำนี 8

882 นำงสำวพทุธำพร   ประภำกำร โรงพยำบำลอุดรธำนี อุดรธำนี 8

883 นำยเอกวิทย ์  ลำดลำ้ย ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัอุดรธำนี อุดรธำนี 8

884 นำงนิพำภรณ์   กองทอง สสจ.อุดรธำนี อุดรธำนี 8

885 นำงสำวจีรพนัธ์   พิจำรยจ์นัทร์ สสจ.อุดรธำนี อุดรธำนี 8

886 นำยธงภกัด์ิ   มีเพียร รพ.ไชยวำน อุดรธำนี 8

887 นำงฉลองขวญั   มัง่โงน้ รพ.น ้ำโสม อุดรธำนี 8

888 นำงเน้ือทิพย ์  หมู่มำก รพ.บำ้นผือ อุดรธำนี 8

889 นำงสำวนนัทพร   หตัถนตัย์ โรงพยำบำลบำ้นผือ อุดรธำนี 8

890 นำงสัจจพร   บ ำรุงตำ โรงพยำบำลบำ้นผือ อุดรธำนี 8

891 นำงสำวพชัรินทร์   แกว้ดวงดี โรงพยำบำลบำ้นผือ อุดรธำนี 8

892 นำงสำวอรกญัญำ   มะโนรำช โรงพยำบำลบำ้นผือ อุดรธำนี 8

893 นำงสำวจำรุณี   แกว้วนันำ รพ.สต.พงังู อุดรธำนี 8

894 นำงทิพยวิ์มล   มหำอุดมศกัด์ิ รพ.สต.ปะโค อุดรธำนี 8

895 นำงชนนัตญ์ำต ์  ศรีพนัดอน โรงพยำบำลโนนสะอำด อุดรธำนี 8

896 นำงสำวสรำญลกัษณ์   มีพลงำม โรงพยำบำลโนนสะอำด อุดรธำนี 8

897 นำงสำวจิรพนัธ์   พิจำรณ์จนัทร์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัอุดรธำนี อุดรธำนี 8
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898 นำงชลธิชำ   คุณอุตส่ำห์ โรงพยำบำลบ ำเหน็จณรงค์ ชยัภูมิ 9

899 นำงสำวฐิตำภรณ์   พลทอง เทพสถิต ชยัภูมิ 9

900 นำงสำวนำงสำวดรุณี   ภำระขนัธ์ โรงพยำบำลชยัภูมิ ชยัภูมิ 9

901 นำงสมจิต   ศิริชำติ บำ้นเขวำ้ ชยัภูมิ 9

902 นำงนำงพชัรฉตัร    ภูมิสถำน คลินิกผูสู้งอำยแุละกำรดูแลค่อเน่ือง ชยัภูมิ 9

903 นำงสำวพฒันี   ค ำพิทกัษ์ รพ.ชยัภูมิ ชยัภูมิ 9

904 นำงสำวดำรำวรรณ   ฐำนวิเศษ โรงพยำบำลชยัภูมิ ชยัภูมิ 9

905 นำงวีณำ    อจัฉรียสุนทร โรงพยำบำลชยัภูมิ ชยัภูมิ 9

906 นำงสำวอนุทยั   พระคลงัทิว รพ.ชยัภูมิ ชยัภูมิ 9

907 นำงโสลดัดำ   จวงเงิน ชยัภูมิ ชยัภูมิ 9

908 นำงพวงเพญ็   เพช็รภกัดี ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัชยัภูมิ ชยัภูมิ 9

909 นำงสำวสุดำรัตน ์  บวัมัน่ โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชยัภูมิ 9

910 นำงธิดำรัตน ์  เวียงสมุทร รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชยัภูมิ 9

911 นำงสำวไพรวลัย ์  สร้อยจรุง โรงพยำบำลภูเขียว ชยัภูมิ 9

912 นำงรัศมี    หล่ำแสนเมือง บำ้นเขวำ้ ชยัภูมิ 9

913 นำงสำวอรุณรัศม์ิ    กุณำ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ นครรำชสีมำ 9

914 นำงสุมิตรำ   ใจซ่ือ โรงพยำบำลหนองบุญมำก นครรำชสีมำ 9

915 นำงพรรทิพยภ์ำ   จิตติธรรมวฒัน์ โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 9
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916 นำยณฐัวฒัน ์  กงัวำนศิรวธัน์ รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 9

917 นำงสำวหน่ึงฤทยั   ทองไพลิน โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ นครรำชสีมำ 9

918 นำงสำวอุษำ   หน่ำยโคกสูง โรงพยำบำลพระทองค ำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ นครรำชสีมำ 9

919 นำงสำวฑิฆมัพร   โดมขนุทด โรงพยำบำลโนนแดง นครรำชสีมำ 9

920 นำงสำวกุลนนัทน ์  บุณยเกียรติ โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 9

921 นำยจิระพงษ ์  ภูสมนึก โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 9

922 นำงสุรำงค ์  เรือนแป้น รพ.จิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์ นครรำชสีมำ 9

923 นำงจิรัฐิติกำล   ดวงสำ รพ.จิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์ นครรำชสีมำ 9

924 นำยจกัตุพล   พลแสน โรงแรมปัญจะดำรำ (อำหำรโรงพยำบำล) นครรำชสีมำ 9

925 นำงสุพฒัน ์  ลือขนุทด รพ.ขำมทะเลสอ นครรำชสีมำ 9

926 นำงศรีสุดำ   ค ำสวสัด์ิ โรงพยำบำลขำมทะเลสอ นครรำชสีมำ 9

927 นำงนฐัพร   กกสูงเนิน ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอขำมทะเลสอ นครรำชสีมำ 9

928 นำงสำวสุนนัทำ   สีมำรัตนำภรณ์ รพสต.หนองสรวง นครรำชสีมำ 9

929 นำงสมหวงั   โชติขนุทด รพสต.โป่งแดง นครรำชสีมำ 9

930 นำยนิรุธ   สุวรรณ มหำรำชนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 9

931 นำงภสัส์กุญช ์  เหล่ือมเจริญ โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 9

932 นำงสำวนำงสำวนิตยำ   นำประจกัษ์ โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 9

933 นำงพรรณทิพยภ์ำ   จิตติธรรมวฒัน์ โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 9

934 นำงสำวสุภวรรณ    แกว้อ ำไพ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 9

935 นำงสำวสมประสงค ์  เอ่ียมกลำง ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดับุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 9

936 นำงสำวกำญจนำ   วรรณกิจ งำนผูป่้วยนอก รพ.ช ำนิ บุรีรัมย์ 9

937 นำงสำวศุภลกัษณ์   ศิริวำนิชย์ งำนผูป่้วยนอก รพ.ช ำนิ บุรีรัมย์ 9

938 นำงเปรมจิตต ์  เบญจมำศ โรงพยำบำลนำโพธ์ิ บุรีรัมย์ 9

939 นำงพชัรินทร์   ศรียอด โรงพยำบำลนำโพธ์ิ บุรีรัมย์ 9



940 นำงสำวจุฑำทิพย ์  ลำมจนัทึก โรงพยำบำลคูเมือง บุรีรัมย์ 9

941 นำงนุชจรีรัตย ์   ตอนไตร โรงพยำบำลคูเมือง บุรีรัมย์ 9

942 นำงสำวละอองดำว   ปรมตัธนำกุล โรงพยำบำลคูเมือง บุรีรัมย์ 9

943 นำงพรรณทิพำ   สังฆฤทธ์ิ โรงพยำบำลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 9

944 นำงสำวอชัรำพรรณ   ปำโส รพ.บุรัรมย์ บุรีรัมย์ 9

945 นำยภูวฤทธ์ิ   นำมคนัที รพ.นำงรอง บุรีรัมย์ 9

946 นำงธญัชนก   อำษำกิจ ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอสตึก บุรีรัมย์ 9

947 นำงสำวกรรณิกำร์   เข่ือนมัน่ รพสต.เมืองยำง บุรีรัมย์ 9

948 นำงกิตติพรรณ์   ผำดโผน โรงพยำบำลพทุไธสง บุรีรัมย์ 9

949 นำงฐิติยำ   ขนัโสม โรงพยำบำลประโคนชยั บุรีรัมย์ 9

950 นำงสำวกำนดำ   จงกล โรงพยำบำลคูเมือง บุรีรัมย์ 9

951 นำงสำวมนภรณ์   เวสำ โรงพยำบำลคูเมือง บุรีรัมย์ 9

952 นำงวรัญญำ   แปลงดี รพ ปะค ำ บุรีรัมย์ 9

953 นำงสุภำรัตน ์  กร่ำมจนัทำ โรงพยำบำลคูเมือง บุรีรัมย์ 9

954 นำงสมพร   โล่สุวรรณรักษ์ โรงพยำบำล บุรีรัมย์ 9

955 นำงสำวนวพร   ทองชำ โรงพยำบำล บุรีรัมย์ 9

956 นำงสมชิด   เกษเกษม โรงพยำบำลปะค ำ บุรีรัมย์ 9

957 นำยจำรุกิตต์ิ   นนัทประพิณ โรงพยำบำล บุรีรัมย์ 9

958 นำงสำวเนริสำ   วงศเ์ลิศประยรู โรงพยำบำลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 9

959 ภก.เธียรวิชญ ์เมืองซ ำ โรงพยำบำลนำโพธ์ิ บุรีรัมย์ 9

960 ภก. เธียรวิชญ ์เมืองซ ำ โรงพยำบำลนำโพธ์ิ บุรีรัมย์ 9

961 นำงศิริรัตน ์  โสตศิริ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัสุรินทร์ สุรินทร์ 9

962 นำยทอง   บุญยศ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัสุรินทร์ สุรินทร์ 9

963 นำงสำวสุดำ   รำชอำษำ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัสุรินทร์ สุรินทร์ 9



964 นำงสำวกชพรรณ   วรรณศิริ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัสุรินทร์ สุรินทร์ 9

965 นำงสำวณฐัณิชำ   ขมุทอง ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัสุรินทร์ สุรินทร์ 9

966 นำงสำวศรียดุำ   มำนุจ ำ โรงพยำบำลปรำสำท สุรินทร์ 9

967 นำงสำวจีรวรรณ์   ประชุมฉลำด โรงพยำบำลปรำสำท สุรินทร์ 9

968 นำงสำวจุไรรัตน ์  ทองสุภำภรณ์ รพ.ปรำสำท สุรินทร์ 9

969 นำงสำวงำมลกัษณ์   ชนะนำ โรงพยำบำลปรำสำท สุรินทร์ 9

970 นำงสุภีร์   เขม็ทอง โรงพยำบำลปรำสำท สุรินทร์ 9

971 นำงนนัทน์ภสั   ดวงจิต โรงพยำบำลปรำสำท สุรินทร์ 9

972 นำงสุภำพร   คิดดี สังขะ สุรินทร์ 9

973 นำงกนกรัชต ์  เพลินสุข สังขะ สุรินทร์ 9

974 นำงสำวสุชำวดี   พฤฒิพนัธ์พิศุทธ์ สังขะ สุรินทร์ 9

975 นำงสำวสุวรรณี   จ ำปำทอง รพ.บวัเชด สุรินทร์ 9

976 นำงสำวจุฑำมำศ   นำมม่วง รพ.บวัเชด สุรินทร์ 9

977 นำงสุพรรณิพำ   สีสลบัชยัธร โรงพยำบำลท่ำตูม สุรินทร์ 9

978 นำยนำงรุ้งฟ้ำ เหล่ำอุดมลำภ   นำงสำวศิริวรรณ อินทะหลำบหน่วยไตเทียม โรงพยำบำล สุรินทร์ สุรินทร์ 9

979 นำงจนัทรำ   ศรีเคลือบ โรงพยำบำลจอมพระ สุรินทร์ 9



ล ำดบั ช่ือ - นำมสกุล หน่วยงำน จงัหวดั เขต

980 นำงสำวทศันีย ์  วิภำวิน ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัมุกดำหำร มุกดำหำร 10

981 นำงนงนุช   ปลำยด่วน โรงพยำบำลหวำ้นใหญ่ มุกดำหำร 10

982 นำงสำวจำรุณี   กุลวงค์ โรงพยำบำลดงหลวง มุกดำหำร 10

983 นำงลกัขณำ   กองมณี โรงพยำบำลหนองสูง มุกดำหำร 10

984 นำงสำววิภำรัตน ์  จนัทพนัธ์ ดอนตำล มุกดำหำร 10

985 นำงมุกพฒันะ   แสนสุข โรงพยำบำลหนองสูง มุกดำหำร 10

986 นำงจนัทรจร   เสนำมำตย์ ดอนตำล มุกดำหำร 10

987 นำงวิมลรัตน ์  สุวรรณไตรย์ ดอนตำล มุกดำหำร 10

988 นำงสำวสุขสันต ์  สำรบูรณ์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตำล มุกดำหำร 10

989 นำงสำวนนัทน์ภสั   แสนสุข โรงพยำบำลหนองสูง มุกดำหำร 10

990 นำงอกนิษฐ ์  จินดำมณีมำศ โรงพยำบำลมุกดำหำร มุกดำหำร 10

991 นำงวิรัตนำ   คชัมุข โรงพยำบำลมุกดำหำร มุกดำหำร 10

992 นำงวิรัตนำ   คชัมุข โรงพยำบำลนิคมค ำสร้อย มุกดำหำร 10

993 นำงมทัวนั   เบญมำตย์ โรงพยำบำลมุกดำหำร มุกดำหำร 10

994 นำงวิภำรัตน ์  จนัทพนัธ์ โรงพยำบำลดอนตำล มุกดำหำร 10

995 นำงส่งศรี   มูลสำร สสจ ยโสธร 10

996 นำงณฐัรำนุช   ศิวบุณยวงศ์ ฝ่ำยโภชนำกำรรพ.ยโสธร ยโสธร 10

997 นำงสำววิชชุดำ   จนัทร์งำม ฝ่ำยโภชนำกำร โรงพยำบำลยโสธร ยโสธร 10
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998 นำงสำวพิสมยั   หวงัผล รพ.ทรำยมูล ยโสธร 10

999 นำงนิบพร   แสนโท รพ.กุดชุม ยโสธร 10

1000 นำงภทัรวรรณ   จนัทร์ศิริ รพ.ค ำเข่ือนแกว้ ยโสธร 10

1001 นำงมณีแสง   องอำจ รพ.ไทยเจริญ ยโสธร 10

1002 นำงอ ำะร   โยธำนนัท์ โรงพยำบำลยโสธร ยโสธร 10

1003 นำงสำวกิติมำ   เศรษฐ์บุญสร้ำง โรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำชเลิงนกทำ ยโสธร 10

1004 นำงปัณณธร   สำยพฤกษ์ โรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำชเลิงนกทำ ยโสธร 10

1005 นำงวำสนำ   นิมิตร โรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำชเลิงนกทำ ยโสธร 10

1006 นำงสำวพฒันนัท ์   อินทร์เอ่ียม โรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำชเลิงนกทำ ยโสธร 10

1007 นำงสำวไพรวลัย ์  กำลจกัร์ โรงพยำบำลกุดชุม ยโสธร 10

1008 นำงสำวจิรำภำ   พนัเพชร์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุดชุม ยโสธร 10

1009 นำงไพวลัย ์  แกว้ใส รพ.สต.นำโส่ ยโสธร 10

1010 นำงพนันิภำ   แก่นจ ำปำ รพ.สต.หวันำ ยโสธร 10

1011 นำงจิตรลดำ   พิมพพ์รหม รพ.กุดชุม ยโสธร 10

1012 นำงธญัญธิ์ชำ   ช่ืนตำ รพ.สต.โพนงำม ยโสธร 10

1013 นำงสำวนิรมล   กุบแกว้ สอน.แดง ยโสธร 10

1014 นำงยพุำภรณ์   สุทธิประภำ โรงพยำบำลไทยเจริญ ยโสธร 10

1015 นำงบวัรัน   เจริญตำ โรงพยำบำลไทยเจริญ ยโสธร 10

1016 นำงสำวอนุกูล   ทองเฟ่ือง รพ.สต.โนนประทำย ยโสธร 10

1017 นำงสำวกฤษณำ   ภูมรำ รพ.สต.ค ำน ้ำสร้ำง ยโสธร 10

1018 นำงวรำงกุร   ลครชยั รพ.สต.หวังวั ยโสธร 10

1019 นำงรำตรี   ช่อจ ำปี ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองยโสธร ยโสธร 10

1020 นำงนรรถฐิยำ   ผลขำว รพ.สต.หนองคูนอ้ย ยโสธร 10

1021 นำงทศันียว์รรณ   โชติเนตร รพ.สต.ค ำไผ่ ยโสธร 10



1022 นำงเพญ็พกัต ์  โพพำทอง รพ.สต.น ้ำค  ำ ยโสธร 10

1023 นำงทหยัทิพ   จิรชยัเแลิม สสอ.ไทยเจริญ ยโสธร 10

1024 นำงเพียงพิศ   สำยสุวรรณ รพ.สต.ค ำเตย ยโสธร 10

1025 นำงสำวจตุพร   วฒิุสำร รพ.สต.ส้มผ่อ ยโสธร 10

1026 นำงสำวจตุพร   วฒิุสำร รพ.สต.ส้มผ่อ ยโสธร 10

1027 นำงหทยัทิพย ์  จิรชยัเฉลิม สำธำรณสุขอ ำเภอไทยเจริญ ยโสธร 10

1028 นำงเพญ็ศรี   ปำละวงศ์ รพ.สต.หนองสนม ยโสธร 10

1029 นำงศิริพร   จนัทร์ช่ำงทอง โรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำชเลิงนกทำ ยโสธร 10

1030 นำยกฤษณ์พิสิษฐ ์  พิมพภ์ำค ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอเลิงนกทำ ยโสธร 10

1031 นำงพชัรีภรณ์   พลูทวี รพ.สต.สำมแยก ยโสธร 10

1032 นำงสำวจณิสตำ   นิมิต โรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำชเลิงนกทำ ยโสธร 10

1033 นำงสำวปิยมำศ    จ ำรัสธนสำร รพ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 10

1034 นำงสำวสิริรัตน ์  อศัวเมธำพนัธ์ รพ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 10

1035 นำงมะลิ   สุปัตติ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 10

1036 นำงมะลิวำส   สุทธิพนัธ์ โรงพยำบำลขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 10

1037 นำงหทยัชนก    ชยัเวช โรงพยำบำลกนัทรำรมย์ ศรีสะเกษ 10

1038 นำงสำวธนัยมยั   โปร่งจิต โรงพยำบำลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 10

1039 นำงสำวสุกรี   ศิริบูรณ์ โรงพยำบำลกนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 10

1040 นำยธีระยทุธ ์  มุจรินทร์ สนง.สสจ.อ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ 10

1041 นำงสำวณภทัร   ปฏิวงศ์ สนง.สสจ.อ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ 10

1042 นำงพรเพญ็   แกว้ยก โรงพยำบำลเสนำงคนิคม อ ำนำจเจริญ 10

1043 นำงสำวณฐันิชำ   วยะลุน โรงพยำบำลปทุมรำชวงศำ อ ำนำจเจริญ 10

1044 นำงเจนจิรำ   จำมพฒัน์ โรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ 10

1045 นำงสำวสุดำพร   ภูมิพกัตร์ โรงพยำบำลโพธ์ิไทร อุบลรำชธำนี 10



1046 นำงสำวจนัทร์ฉำย   ประมุขกุล ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ เขต 10 อุบลรำชธำนี 10

1047 นำงสำวจิรำพรรณ   โพธ์ิก ำเนิด ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ เขต 10 อุบลรำชธำนี 10

1048 นำงสำวอลิษำ   สุพรรณ สนง.สำธำรณสุขจงัหวดัอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 10

1049 นำงสำวฐิติกำ   พทุธิผล โรงพยำบำลบุณฑริก อุบลรำชธำนี 10

1050 นำงจำรุวรรณ   พทุธิผล โรงพยำบำลบุณฑริก อุบลรำชธำนี 10

1051 นำงสำวภูริดำ   พลศกัด์ิ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 10

1052 นำงจนัทร์เพญ็   หวำนค ำ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 10

1053 นำงนำงเยำวลกัษณ์   โภคละทวีพงศ์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 10

1054 นำงสำวสุรณี   พำเรือง ส ำโรง อุบลรำชธำนี 10

1055 นำงสำวผุสดี   มหำวงศ์ เข่ืองใน อุบลรำชธำนี 10

1056 นำงสำวนจัรินทร์   เนืองเฉลิม วิทยำลยักำรสำธำรณสุขสิรินธร อุบลรำชธำนี 10

1057 นำงสำวนจัรินทร์   เนืองเฉลิม วิทยำลยักำรสำธำรณสุขสิรินธร อุบลรำชธำนี 10

1058 นำยภคิน   ไชยช่วย วิทยำลยักำรสำธำรณสุขสิรินธร อุบลรำชธำนี 10

1059 นำงพนำไพร   โฉมงำม วิทยำลยักำรสำธำรณสุขสิรินธร อุบลรำชธำนี 10

1060 นำงนุชจรินทร์   แก่นบุปผำ วิทยำลยักำรสำธำรณสุขสิรินธร อุบลรำชธำนี 10

1061 นำงสำวทิวำกร   กลัน่ควำมดี โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลรำชธำนี 10

1062 นำงสำวศุภำกร   วรจกัรวณิชกุล ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอบุณฑริก อุบลรำชธำนี 10

1063 นำงสำวกษมำ   มกักำรุณ โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลรำชธำนี 10

1064 นำงนุชนำฎ   ดว้งผ้ึง โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลรำชธำนี 10

1065 นำงจุรีพร   อ ำไพพนัธุ์ โรงพยำบำลตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี 10

1066 นำงธนญัชนก   นครไพร โรงพยำบำลตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี 10

1067 นำยพิสิษฐ ์  เวชกำมำ สรรพสิทธิประสงค์ อุบลรำชธำนี 10

1068 นำงนำงสุทธิรำวรรณ   บุญปก โรงพยำบำลม่วงสำมสิบ อุบลรำชธำนี 10

1069 นำงนิตยำ   สมประสงค์ ส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคท่ี 10 อุบลรำชธำนี 10



ล ำดบั ช่ือ - นำมสกุล หน่วยงำน จงัหวดั เขต

1070 นำงเดือนเพญ็   เพญ็รัตน์ โรงพยำบำลอ่ำวลึก กระบ่ี 11

1071 นำงอญัชลี   ขนุทรงอกัษร คลองท่อม กระบ่ี 11

1072 นำงสำวสุภำพร   ป่อส่ิว คลองท่อม กระบ่ี 11

1073 นำงปพชัญำ   เหลือพงค์ โรงพยำบำลเหนือคลอง กระบ่ี 11

1074 นำงพรพิมล   อุลิตผล โรงพยำบำลเขำพนม กระบ่ี 11

1075 นำงพึงใจ   มงัคุด โรงพยำบำลกระบ่ี กระบ่ี 11

1076 นำงอจัฉรำพร   ก่ิงเล็ก โรงพยำบำลเหนือคลอง กระบ่ี 11

1077 นำยณฐัพล   เหมทำนนท์ โรงพยำบำลเหนือคลอง กระบ่ี 11

1078 นำงภควดี   วชิรวฒันกำญจน์ โรงพยำบำลเหนือคลอง กระบ่ี 11

1079 นำงจุฑำทิพ   นบนอบ โรงพยำบำลเหนือคลอง กระบ่ี 11

1080 นำงสำวขวญัตำ   ซ่ือตรง รพ.เกำะลนัตำ กระบ่ี 11

1081 นำงสำวสุดำวลัย ์  หมัน่เพียร รพ.เกำะลนัตำ กระบ่ี 11

1082 นำงสำวฐิติยำพร   โดยประกอบ รพ.ล ำทบั กระบ่ี 11

1083 นำงสำวจกัษณำภำ   ศรีสุข รพ.ล ำทบั กระบ่ี 11

1084 นำงสำวดวงนภำ   พรมทิพย์ รพ.เกำะลนัตส กระบ่ี 11

1085 นำงสำวทิพวรรณ   หนูทอง ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั กระบ่ี 11

1086 นำงอรวรรณ   เล็กมำก สสอ.คลองท่อม กระบ่ี 11

1087 นำงสุพำพร   เช่ือมแกว้ รพปลำยพระยำ กระบ่ี 11
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1088 นำงสำวกิติมำ    บวัแกว้ รพ.ปลำยพระยำ กระบ่ี 11

1089 นำยธนำวธุ   ล่ิมเล็ก กระบ่ี กระบ่ี 11

1090 นำงสำวมณีญำ   หว้ยลึุก โรงพยำบำลคลองท่อม กระบ่ี 11

1091 นำยอำชว์   กำญจนปกรณ์ชยั โรงพยำบำลคลองท่อม กระบ่ี 11

1092 นำงสำวอมรรัตน ์  ตนัติวฒิุนนัท์ โรงพยำบำลคลองท่อม กระบ่ี 11

1093 นำงสำวธิดำรัตน ์  หมำนเสบ โรงพยำบำลคลองท่อม กระบ่ี 11

1094 นำงกมลฉตัร   วงศว์ำนิช ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดักระบ่ี กระบ่ี 11

1095 นำงสำวพชัรินทร์   มีกุศล งำนผูป่้วยรอก รพ.ท่ำแซะ ชุมพร 11

1096 นำงณฐภณัฑ ์  ตนัธนกุล โรงพยำบำลหลงัสวน ชุมพร 11

1097 นำงรัตนำ   จนัทร์ภกัดี โรงพยำบำลหลงัสวน ชุมพร 11

1098 นำงวีณำภรณ์   กล่ินละออ โรงพยำบำลหลงัสวน ชุมพร 11

1099 นำงสำวกุสุมำ   สุวรรณบูรณ์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัชุมพร ชุมพร 11

1100 นำงณกำนตช์ญำ   นววชัรินทร์ โรงพยำบำลปำกน ้ำชุมพร ชุมพร 11

1101 นำงอุบลรัตน ์  เก่งอนนัตำนนท์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัชุมพร ชุมพร 11

1102 นำงสำวสำลิกำ   นำคกล่อม โรงพยำบำลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ ชุมพร 11

1103 นำงสุดำวดี   เอ้ืองเรืองโรจน์ โรงพยำบำลมำบอมฤต ชุมพร 11

1104 นำยศรีชยั   วีระนรพำนิช นำยกเทศมนตรีเมืองชุมพร ชุมพร 11

1105 นำงธนิกำ   โพธ์ิกระสังข์ เทศบำลเมืองชุมพร ชุมพร 11

1106 นำงวิไลวรรณ   ใจปล้ืม เทศบำลเมืองชุมพร ชุมพร 11

1107 นำงสุนีย ์พฒัรำช สสจ.ชุมพร ชุมพร 11

1108 นำงจิรภทัร   นอ้ยส ำลี โรงพยำบำลทุ่งสง นครศรีธรรมรำช 11

1109 นำงสุวิมล   กะตำกูล รพร.ฉวำง นครศรีธรรมรำช 11

1110 นำงศรุตยำ   ลิมปจรัสกุล รพร.ฉวำง นครศรีธรรมรำช 11

1111 นำงสำวอุไรวรรณ   พำนทอง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นไมแ้ดง นครศรีธรรมรำช 11



1112 นำงสำวนภชัชำ   วณิชชำนนท์ รพ.มหำรำชนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 11

1113 นำงสำวนฤมล   แซ่ลู่ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั นครศรีธรรมรำช 11

1114 นำงสำวกอ้งนภำ   ชุมเอียด รพร.ฉวำง นครศรีธรรมรำช 11

1115 นำงงำมจิต   คงทน รพ.มหำรำชนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 11

1116 นำงสำวรฏฐรินีย ์  ธนเศรษฐ ส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคท่ี 11 นครศรีธรรมรำช 11

1117 นำงสำวพรทิพย ์  ใจเพชร ส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคท่ี 11 นครศรีธรรมรำช 11

1118 คุณจนัทนำ   คนัธิก โรงพยำบำลพรหมคีรี  นครศรีธรรมรำช 11

1119 นำงสำวชะออ้น  ศรีรักษำ โรงพยำบำลพรหมคีรี  นครศรีธรรมรำช 11

1120 นำงเกศชฎำ เพชรทอง  รพ.สต.บำ้นพระเพรง  นครศรีธรรมรำช 11

1121 นำงประภำพรรณ สุขบ ำเพิง รพ.สต.บำ้นพระเพรง  นครศรีธรรมรำช 11

1122 นำงเกษรำ  ญำณเวทยส์กุล สคร.11 นครศรีธรรมรำช 11

1123 นำง เกษรำ ญำณเวมยส์กุล ส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคท่ี  11 นครศรีธรรมรำช 11

1124 นำงสำวงำมช่ืน   ทองล่ิม รพ.ทำ้ยเหมืองชยัพฒัน์ พงังำ 11

1125 นำงเจะมีเน๊ำะ   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร.พ. ทำ้ยเหมืองชยัพฒัน์ พงังำ 11

1126 นำงวิไลวรรณ   แกว้จรัส ส ำนกังำนเขตสุขภำพท่ี ๑๑ พงังำ 11

1127 นำงสำวทรัสตรี   ทองสกุล รพ. ทำ้ยเหมืองชยัพฒัน์ พงังำ 11

1128 นำยสุเทพ   รักเมือง ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัพงังำ พงังำ 11

1129 นำงจุฑำมำศ   เอกชยั โรงพยำบำลพงังำ พงังำ 11

1130 นำงรัญจวน   สุพิทกัษ์ โรงพยำบำลพงังำ พงังำ 11

1131 นำงจอมมณี   ศฤษคำรีนนัท์ โรงพยำบำลตะกัว่ป่ำ พงังำ 11

1132 นำงร ำภำ   ตนัติเพชรำภรณ์ โรงพยำบำลตะกัว่ป่ำ พงังำ 11

1133 นำยชยัณรงค ์  มหำแร่ ส ำนกังำนเทศบำลเมืองกะกัว่ป่ำ พงังำ 11

1134 นำงชชัฎำพร   ถำวรวงศ์ ส ำนกังำนเทศบำลเมืองกะกัว่ป่ำ พงังำ 11

1135 นำงกณัณิชชำ   ทองล้ิม ส ำนกังำนเทศบำลเมืองกะกัว่ป่ำ พงังำ 11



1136 นำงเสริมศรี  ล่ิมสกุล โรงพยำบำลตะกัว่ป่ำ พงังำ   11

1137 นำงประภำ    นคัรำ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัภูฌก็ต ภูเก็ต 11

1138 นำงสำวจนัทร์จิรำ   ยอ่ยซ่ือ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัภูฌก็ต ภูเก็ต 11

1139 นำงสำวรูฮำนำ   ยำชะรัด ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัภูก็ต ภูเก็ต 11

1140 นำงสำววิลำวลั   ผลพลอย โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต 11

1141 นำงสำวเสำวลี   มณีศรี โรงพยำบำลป่ำตอง ภูเก็ต 11

1142 นำงสำวภชฤณ   จัน่นิธิ โรงพยำบำลป่ำตอง ภูเก็ต 11

1143 นำงไลยำลีนำ   พำที โรงพยำบำลถลำง ภูเก็ต 11

1144 นำงยวุดี   แต่สกุล หน่วยลำ้งไตทำงช่องทอ้ง/รพ.ระนอง ระนอง 11

1145 นำงสำวเกณิกำ   บุญจนัทร์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั ระนอง 11

1146 นำงศิรำณีย ์  ช่วยชะนะ โรงพยำบำลละอุ่น ระนอง 11

1147 นำงสุดใจ   บวัทอง โรงพยำบำลละอุ่น ระนอง 11

1148 นำงนงพเยำว ์  จงมี ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ เขต 11 สุรำษฎร์ธำนี 11

1149 นำงอวยพร   พรพิริยล ้ำเลิศ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ เขต 11 สุรำษฎร์ธำนี 11

1150 นำงนำรี   ชูอินทร์ รพ.ท่ำโรงชำ้ง อ พนุพิน สุรำษฎร์ธำนี 11

1151 นำงนำรี   ชูอินทร์ รพ.ท่ำโรงชำ้ง อ พนุพิน สุรำษฎร์ธำนี 11

1152 นำงสำวเสำวณี   ไทยเจริญ โรงพยำบำลบำ้นตำขนุ สุรำษฎร์ธำนี 11

1153 นำงปรีชำภรณ์   ประจิตร์ เคียนซำ สุรำษฎร์ธำนี 11

1154 นำงสำวรัตนำ   บวัเจริญ โรงพยำบำลวิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี 11

1155 นำงสำวรุ่งฤดี   แกว้ชลครำม ส ำนกังำนเขตสุขภำพท่ี ๑๑ สุรำษฎร์ธำนี 11

1156 นำงสำววรรณดี   ศุภวงศำนนท์ ส ำนกังำนเขตสุขภำพท่ี ๑๑ สุรำษฎร์ธำนี 11

1157 นำงสำวศิริสุข   วรรณศรี รพ.สุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 11

1158 แพทยห์ญิงพนิดำ  จนัทรังสิกุล  โรงพยำบำลไชยำ สุรำษฎร์ธำนี 11

1159 นำงกำยจนำ รักษำพรำหมำณ์ โรงพยำบำลไชยำ สุรำษฎร์ธำนี 11



1160 นำงเพลินตำ  เรืองสูง  โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี  สุรำษฎร์ธำนี  11

1161 นำงสุธิดำ  พฒุทอง โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี  สุรำษฎร์ธำนี  11

1162 นำงกรรณิกำร์  นำคอุดม โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี  สุรำษฎร์ธำนี  11

1163 นำงสำวมนญัญำ  แกว้พิพฒัน์ โรงพยำบำลชุมชน สุรำษฎร์ธำนี  11
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1164 นำงโสภำ   บุญมณีประเสริฐ ไตเทียม/ตรัง ตรัง 12

1165 นำงจำรุมน   ลคันำวิวฒัน์ รพ.หว้ยยอด ตรัง 12

1166 นำงสำวนิโลบล   ไทรงำม รพ.หว้ยยอด ตรัง 12

1167 นำงชฎำพร   จนัทร์แยม้ รพ.หว้ยยอด ตรัง 12

1168 นำยเกษตรศกัด์ิ   ล่วนเส้ง ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัตรัง ตรัง 12

1169 นำงพรทิพย ์  วฒิุวงศ์ โรงพยำบำลตรัง ตรัง 12

1170 นำงทิพยรั์ตน ์  ขวญันิมิตร โรงพยำบำลตรัง ตรัง 12

1171 นำงสำวเสำวลกัษณ์   พลำยมี ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัตรัง ตรัง 12

1172 นำงอญัชนั   ทองส่งโสม โรงพยำบำลกนัตงั ตรัง 12

1173 นำงสำวสำเรส   กงัแฮ โรงพยำบำลยำ่นตำขำว ตรัง 12

1174 นำงนิโลบล   ไทรงำม โรงพยำบำลหว้ยยอด ตรัง 12

1175 นำงจิรำวดี   สินไชย โรงพยำบำลวงัวิเศษ ตรัง 12

1176 นำงสำววรกญัญำ   ทองข ำ โรงพยำบำลสุไหงปำดี นรำธิวำส 12

1177 นำงสำวเพญ็ศิริ   ศิริกุล โรงพยำบำลสุไหงปำดี นรำธิวำส 12

1178 นำงสำวนวลนภำ   เผือกพนัธ์ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดันรำธิวำส นรำธิวำส 12

1179 นำงสำวกิรณำ   อรุณแสงสด โรงพยำบำลสุไหงโก-ลก นรำธิวำส 12

1180 นำงทิพวรรณ ศรีสุวรรณ รพ.นรำธิวำสรำชนครินทร์ นรำธิวำส 12

1181 นำงซำรีป๊ะ   ดอเลำะ รพสต.ตนัหยงลุโละ อ ำเภอเมือง ปัตตำนี 12
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1182 นำยสุจิไกร   คงกระจ่ำง โรงพยำบำลโคกโพธ์ิ ปัตตำนี 12

1183 นำงวชัรำพนัธ ์  หิรัญ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัปัตตำนี ปัตตำนี 12

1184 นำงจุลยัรัตน ์  รัตน์ทอง โรงพยำบำลปัตตำนี ปัตตำนี 12

1185 นำยบซัลี   มำหมดั โรงพยำบำลโคกโพธ์ิ ปัตตำนี 12

1186 นำงฤดี   นกร่อน โรงพยำบำลศรีบรรพต พทัลุง 12

1187 นำงนิตยำ   ดวงจนัทร์ ศรีบรรพต พทัลุง 12

1188 นำงสำวนวรัตน ์  เรืองหิรัญ โรงพยำบำลพทัลุง พทัลุง 12

1189 นำงรุจิรำ   นิตยเดชพฒัน์ โรงพยำบำลพทัลุง พทัลุง 12

1190 นำงศิริรักษ ์  อมรดลใจ โรงพยำบำลพทัลุง พทัลุง 12

1191 นำงปรียำ   ธรรมสโร โรงพยำบำลควนขนุน พทัลุง 12

1192 นำงทฏัธภสัส์   มณีชำตรี ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัพทัลุง พทัลุง 12

1193 นำงสำวกรรณิกำ   ไข่เอ็ม โรงพยำบำลกงหรำ พทัลุง 12

1194 นำงสุดำ   ข ำนุรักษ์ โรงพยำบำลกงหรำ พทัลุง 12

1195 นำงสำวงำมเนตร   ทองฉิม โรงพยำบำลควนขนุน พทัลุง 12

1196 นำงศศิวิมล   เพง็แกว้ โรงพยำบำลพทัลุง พทัลุง 12

1197 นำงจิตติมำ   ด่ำนเสถียรสกุล ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัยะลำ ยะลำ 12

1198 นำงวรลกัษณ์ น่ิมนวล รพ.สต.บำ้นมำลำสสอ.เบตง สสจ.ยะลำ ยะลำ 12

1199 นำงจนัทรำ ฐิติเมฆินทร์ รพ.สต.ธำรน ้ำทิพยส์สจ.ยะลำ ยะลำ 12

1200 นำงนิตินยั พุ่มข  ำ   รพ.สต.บำ้นกม.7 สสอ.เบตง   สสจ.ยะลำ ยะลำ 12

1201 นำงอจัฉรำ   กลบักลำย รพ.คลองหอยโข่ง สงขลำ 12

1202 นำงเสำวลกัษณ์   มุสิกะรังษี ส ำนกังำนป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 สงขลำ 12

1203 นำงพยอม   ดวงภกัดี โรงพยำบำลสงขลำ สงขลำ 12

1204 นำงสำวภิญญำณี   ณ พทัลุง สปสช. สงขลำ 12

1205 นำยเจริญ   เกียรติวชัรชยั รพ หำดใหญ่ สงขลำ 12



1206 นำงสมถวิล   เกียรติวชัรชยั รพ.หำดใหญ่ สงขลำ 12

1207 นำยวีระพนัธ์   ลีธนะกุล ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ เขต 12 สงขลำ 12

1208 นำงสำวภรชุลี   บริสุทธ์ิ สปสช.เขต 12 สงขลำ 12

1209 นำยวีระพนัธ์   ลีธนะกุล สปสช.เขต 12 สงขลำ 12

1210 นำงปรำรถนำ   วชัรำนุรักษ์ สสจ สงขลำ สงขลำ 12

1211 นำงนวรัตน ์  รักชำติ โรงพยำบำลสงขลำ สงขลำ 12

1212 นำงจงกล   สุกิจจำรักษ์ รพ สะบำ้ยอ้ย สงขลำ 12

1213 นำงสำววิไลพร   รักษำยศ รพ สะบำ้ยอ้ย สงขลำ 12

1214 นำยมงคล   ชวยหนู รพ สะบำ้ยอ้ย สงขลำ 12

1215 นำงสำวปำนเลขำ   เจำ้โว่ รพ สะบำ้ยอ้ย สงขลำ 12

1216 นำงสำวอำอีเส๊ำะ   สีบู ้ รพ สะบำ้ยอ้ย สงขลำ 12

1217 นำงไมมูเน๊ำะ   อ่อนประเสริฐ รพ สะบำ้ยอ้ย สงขลำ 12

1218 นำงเกียรติสุดำ   ชุมสุวรรณ รพ.หำดใหญ่ สงขลำ 12

1219 นำงสำวศิรินำถ จูหอ้ง สสจ.สงขลำ สงขลำ 12

1220 นำงจงกล สุกิจจำรักษ์ รพ. สะบำ้ยอ้ย สงขลำ 12

1221 นส. ซูรำยดำ มะเร็ง รพ. สะบำ้ยอ้ย สงขลำ 12

1222 นำงดวงกมล  ดุษฎีธรรมโม รพ.สงขลำ     สงขลำ 12

1223 นส.จำฤดี กองผล รพ.สงขลำ สงขลำ 12

1224 นส. ณวศันนัท ์ เตง็มีศรี รพ.สงขลำ สงขลำ 12

1225 นส. พนัณี  ขนัติกำโร รพ.สงขลำ สงขลำ 12

1226 นำงปวลี คงประดิษฐ์ รพ.สงขลำ สงขลำ 12

1227 นำงสำวปิยวลัย ์  ชยัเช้ือ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั สตูล 12

1228 นำยสุทธิมำศ   บินสอำด ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัสตูล สตูล 12
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1229 นำงสำวจินตนำ   แจง้โพธ์ิ กองสร้ำงเสริมสุขภำพ ส ำนกัอนำมยั กรุงเทพมหำนคร 13

1230 ดร.พญ. ดวงจิต กนิษฐำนนท ์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 13

1231 นำงเนธิชญำภำ   เนติวรรธนะ คลองหลวงคลินิกเวชกรรม กรุงเทพมหำนคร 13

1232 นำยบณัฑิต   ใสกระจ่ำง คลินิกเวขกรรมพทุธบูชำ กรุงเทพมหำนคร 13

1233 นำงสำววชัรำภรณ์   บวังำม คลินิกเวขกรรมพทุธบูชำ กรุงเทพมหำนคร 13

1234 นำยพงษศ์กัด์ิ   ศรีมุษิกโพธ์ิ คลินิกเวชกรรมคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 13

1235 นำงสำวชญัชนำ   บุญญไกร ตำกสิน กรุงเทพมหำนคร 13

1236 นำงอุมำพร   ปรำณีตพลกรัง ธมวรรณสหคลินิก กรุงเทพมหำนคร 13

1237 นำงสำวอำนีซะห์   ทองดอเล๊ำะ ธมวรรณสหคลินิก กรุงเทพมหำนคร 13

1238 นำงสำวกมลชนก   รัตนเวฬุ ธรำวรรณสหคลินิก กรุงเทพมหำนคร 13

1239 นำงนิสำนำถ   ปล้ืมใจ บริษทั ซีพีแอฟ เทรดด้ิง จ  ำกดั กรุงเทพมหำนคร 13

1240 นำงนำงคทัรินทร์   ปิยะวำทวงศ์ บริษทั บีบีนิวทรีชัน่ กรุงเทพมหำนคร 13

1241 นำงสำววรำภรณ์   ช่ำงหลก บริษทั บีบีนิวทรีชัน่ กรุงเทพมหำนคร 13

1242 นำงสำวอำรี   สวำ่งภพ บริษทั บีบีนิวทรีชัน่ กรุงเทพมหำนคร 13

1243 นำงสำวธนภร   ขนัธเขต บริษทั อ่ิมอร่อย โรงพยำบำลคำมิลเลียน กรุงเทพมหำนคร 13

1244 นำยอำนนท ์  อำจศิริ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหำนคร 13

1245 นำงสุมำลี   หมดัสะและ รพ.นพรัตนรำชธำนี กรุงเทพมหำนคร 13

1246 นำงสำวสัตยำพร   สิงหำด รพ.นวมินทร์ กรุงเทพมหำนคร 13
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1247 นำงเพียงใจ   อดิศยัมนตรี รพ.รำชวิถี กรุงเทพมหำนคร 13

1248 นำงพรพรรณ   ชคถัธำดำ รพ.รำชวิถี กรุงเทพมหำนคร 13

1249 นำงสำวณิชำภทัร   แสนโสด รพ.รำชวิถี กรุงเทพมหำนคร 13

1250 นำงทิพวรรณ   ถำมำ รพ.วชิรพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 13

1251 นำงสำววรำรัตน ์  วงเวียน รพ.วชิรพยำบำล กรุงเทพมหำนคร 13

1252 นำงสำวภำพตะวนั   โพธ์ิทะเล รพ.ศิริรำช กรุงเทพมหำนคร 13

1253 นำงสำวกนิษฐำ    จนัทรำคณำ รพ.ศิริรำช กรุงเทพมหำนคร 13

1254 นำงเบ็ญจพร   บุญชิต รพ.ศิริรำช กรุงเทพมหำนคร 13

1255 นำงสำวพิลำสินี   ชปำรังษี โรงพยำบำลต ำรวจ กรุงเทพมหำนคร 13

1256 นำงสำวชนนี   บุญมำก โรงพยำบำลต ำรวจ กรุงเทพมหำนคร 13

1257 นำงนำวนั   แสงศรีเพชร์ โรงพยำบำลบำงโพ กรุงเทพมหำนคร 13

1258 นำงสำวอุทิศ   พุ่มโพธ์ิ โรงพยำบำลบำงโพ กรุงเทพมหำนคร 13

1259 นำงสำวกนกวรรณ   กอไผ่แกว้ โรงพยำบำลบำงโพ กรุงเทพมหำนคร 13

1260 นำงสำวกมลชนก   เมตตำ โรงพยำบำลปิยะเวท กรุงเทพมหำนคร 13

1261 นำงสำวอรทยั   เหลืองอ่อน โรงพยำบำลปิยะเวท กรุงเทพมหำนคร 13

1262 นำงสำวสิรินทิพย ์  โปรดปรำน โรงพยำบำลพระรำม2 กรุงเทพมหำนคร 13

1263 นำงนนัทำ   นพคุณ โรงพยำบำลรำชวิถี กรุงเทพมหำนคร 13

1264 นำงสำวกมลวรรณ   ศรีแสง โรงพยำบำลรำชวิถี กรุงเทพมหำนคร 13

1265 นำงสุมนำ   พนำโรจน์วงศื โรงพยำบำลรำชวิถี กรุงเทพมหำนคร 13

1266 นำงธญัญลกัษณ์   ธนโรจนวณิช โรงพยำบำลรำชวิถี กรุงเทพมหำนคร 13

1267 นำงขวญัตำ   ชินวฒันชยั โรงพยำบำลรำชวิถี กรุงเทพมหำนคร 13

1268 นำงสำวจุฑำมำศ   เทียนสอำด โรงพยำบำลรำมำ กรุงเทพมหำนคร 13

1269 นำงสำวกฤติกำ   สรำญบุรุษ โรงพยำบำลรำมำธิบดี กรุงเทพมหำนคร 13

1270 นำงพลูลกัษณ์   อำจศิริ โรงพยำบำลลำดกระบงักรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 13



1271 นำงสำวอรษำ   สองนำ โรงพยำบำลลำดพร้ำว จ  ำกดั มหำชน กรุงเทพมหำนคร 13

1272 นำงสำวปนดัดำ   สนบัสนุน โรงพยำบำลลำดพร้ำว จ  ำกดั มหำชน กรุงเทพมหำนคร 13

1273 นำงสำวศิริพร   ทรัพยท์รง โรงพยำบำลเลิดสิน กรุงเทพมหำนคร 13

1274 นำยนพ.วีระพงษ ์  ภูมิรัตนประพิณ โรงพยำบำลเวชศำสตร์เขตร้อน กรุงเทพมหำนคร 13

1275 นำงอำริญำ   เฮงทวีทรัพยสิ์ริ โรงพยำบำลศิริรำช กรุงเทพมหำนคร 13

1276 นำงธิติญำณ์   ติระศรี โรงพยำบำลสมเด็จพระป่ินเกลำ้ กรุงเทพมหำนคร 13

1277 นำงสำวกลัปังหำ   โชสิวสกุล วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชชนี กรุงเทพ กรุงเทพมหำนคร 13

1278 นำงสำวภรณี   ศรีสวสัด์ิ ศิริรำช กรุงเทพมหำนคร 13

1279 นำงยวุรัตน ์  ม่วงเงิน ศิริรำช กรุงเทพมหำนคร 13

1280 นำงสำวนลินนำฏ   ธนบุญสุทธิ ศิริรำช กรุงเทพมหำนคร 13

1281 นำงสุภำพร   สงวนธ ำมรงค์ ศิริรำช กรุงเทพมหำนคร 13

1282 นำงรวีวรรณ   โชติวงษ์ ศึกษำต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1283 นำงศรินทร   สนธิศิริกฤตย์ สถำบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหำนคร 13

1284 นำงภทัรภำ   แกว้ประสิทธ์ิ สถำบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหำนคร 13

1285 นำยณฐัวฒิุ   แดงสวสัด์ิ สถำบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหำนคร 13

1286 นำงธญัญำ   รอดสุข สถำบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหำนคร 13

1287 นำงอรนงค ์  คงเรือง สถำบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหำนคร 13

1288 นำงพรเลขำ   บรรหำรศุภวำท สบคม. กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหำนคร 13

1289 นำงบุญสิงห์   มีมะโน สปสช กรุงเทพมหำนคร 13

1290 นำยณรงคศ์กัด์ิ   องัคะสุวพลำ สปสช กรุงเทพมหำนคร 13

1291 นำยพงศกรณ์   ล่องฉ้วน สมเด็จพระป่ินเกลำ้ กรุงเทพมหำนคร 13

1292 นำงสำวมำริสำ   ชูปัญญำ สมเด็จพระป่ินเกลำ้ กรุงเทพมหำนคร 13

1293 นำงสำวสุวิณำ   รัตนชยัวงศ์ สมำคมผูใ้หค้วำมรู้โรคเบำหวำน กรุงเทพมหำนคร 13

1294 นำงสำวเสำวลกัษณ์   อินไชยำ สร้ำงสุขคลินิกเวชกรรม กรุงเทพมหำนคร 13



1295 นำงสุวภทัร   ภู่แจง้ สร้ำงสุขคลินิกเวชกรรม กรุงเทพมหำนคร 13

1296 นำงสิริกร   ขนุศรี ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1297 นำงสำวอภิสมยั   สวสัดิสำร ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1298 นำงสำวนอ้งนุช   บ่อค ำ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1299 นำงสุวภรณ์   มำสุข ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1300 นำงประไพ   วฒันไกร ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1301 นำยปำนเทพ   คณำนุรักษ์ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1302 นำงกริษฐำ    เกิดอุดม ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1303 นำยมนตรี    สุระศรี ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1304 นำงสำวณฎัฐำพชัร์   อรรถพนัธุ์ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1305 นำงกญัจนำ   รัตนะ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1306 นำงสำวมนสันีย ์  รัตนเมธีนนท์ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1307 นำงสำวภิญญดำ   เอกพจน์ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1308 นำยชยัวฒัน ์  ดลยวฒันำ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1309 นำยอุดม   อรุณรุ่งศรี ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1310 นำงสำวมณทิรำ   รุจิรำนนท์ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1311 นำงดวงตำ   อ่อนสุวรรณ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1312 นำงหทยัทิพย ์  เพง็จนัทร์ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1313 นำยอำทิตย ์  วสุรัตน์ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1314 นำงเพียงพร สันทดั ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1315 พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1316 นำงจุฬำดำ สุขมุำลวรรณ์ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 13

1317 นำงสำวณฐัธิวรรณ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1318 นำงเพชรำภรณ์ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13



1319 นำงสำวเพียงใจ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1320 นำงสมพร ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1321 นำงสำวพชัชวีร์ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1322 นำงกมลทิพย์ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1323 นำงสำวหทยัชนก ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1324 นำงสำวอลิสรำ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1325 วำ่ท่ีรต.หญิงนำรำชำ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1326 นำงสำวกญัชลี ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1327 นำงสำวณฐัสุดำ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1328 นำงสำวณฐัธิดำ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1329 นำงสำวธิดำรัตน์ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1330 นำงสำวรักนิรันดร์ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1331 นำงสำวเบญจมำศ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1332 นำงสำวกำญตพิ์ชชำ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1333 นำงสำวภำรดี ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1334 นำยทองหล่อ ค  ำสวสัด์ิ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1335 นำยวนัชำติ กำญจนวฒัน์ ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1336 นำยนิคม กล่อมก ำเนิด ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1337 นำยนิพล ฉ ่ำแสง ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ กรุงเทพมหำนคร 13

1338 นำงสำววรวรรณ   เทพอำวธุ สุขเจริญสหคลินิก กรุงเทพมหำนคร 13

1339 นำงสำวชลทิพ   ปรีติประสงค์ สุขผลินคลินิกเวชกรรม กรุงเทพมหำนคร 13

1340 นำยคงกระพนั   ศรีสุวรรณ หน่วยโรคไตเด็ก โรงพยำบำลพระมงกุฎเกลำ้ กรุงเทพมหำนคร 13

1341 นำงสำววนัวิสำ   ชนะภยั หน่วยวิจยัคลินิก รพ.ศิริรำช กรุงเทพมหำนคร 13

1342 นำงสำวอมลวรรณ   แดงอำจ หน่วยวิจยัคลินิก รพ.ศิริรำช กรุงเทพมหำนคร 13



1343 นำงสำวอนญัญำ   ศรีสมนึก หน่วยวิจยัคลินิก รพ.ศิริรำช กรุงเทพมหำนคร 13

1344 นำงสำวพรสิริ   ชินสวำ่งวฒันกุล หน่วยวิจยัคลินิก รพ.ศิริรำช กรุงเทพมหำนคร 13
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