
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว ฉันทนา ไดดี รพ.กลาง

2 นางสาว สมฤทัย อินตะ รพ.กําแพงเพชร

3 นางสาว อังสุมารินทร เล็กพริก รพ.กําแพงเพชร

4 นางสาว วรัลยุภา รื่นรักษา รพ.เกาะสมุย

5 นางสาว สุดารัตน ชูแนม รพ.เกาะสมุย

6 นางสาว ฝนหา บุญรอดคุม รพ.โคกสําโรง

7 นางสาว รัตติยา ไชยชมภู รพ.จุฬาภรณ

8 นาง กนกพร เยี่ยมสุวรรณ รพ.จุฬาลงกรณ

9 นางสาว ชนุตย วรรณประเสริฐ รพ.จุฬาลงกรณ

10 นางสาว นุชสิริน เจตวงษ รพ.จุฬาลงกรณ

11 นางสาว วริศรา บุญจําเนียร รพ.จุฬาลงกรณ

12 นางสาว วาศิณี สินทร รพ.จุฬาลงกรณ

13 นางสาว ศนิษา พรพจนีย รพ.จุฬาลงกรณ

14 นางสาว สุรัตนา ปนตา รพ.จุฬาลงกรณ

15 นางสาว เพ็ญศรี กมลวิจิตร รพ.เจริญกรุงประชารักษ

16 นางสาว อรสา สมศรีอักษรแสง รพ.เจาพระยา

17 นางสาว กัญชร บุญราศรี รพ.ชลบุรี

18 นางสาว นฤพร จิตตธรรม รพ.ชลบุรี

19 นางสาว ปวีณา ตั๊นเจริญ รพ.ชลบุรี

20 นาง จินตนา เนียมคํา รพ.ชัยบาดาล

21 นางสาว กชามาส เชิดจอหอ รพ.ชัยภูมิ

22 นางสาว ฑิตฐิตา วงมา รพ.ชัยภูมิ

ชื่อ - นามสกุล
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23 นางสาว เณศรา โซเงิน รพ.ชัยภูมิ

24 นางสาว ลักขณา เขตรักษา รพ.ชัยภูมิ

25 นางสาว วนิดา ผดุงเวียง รพ.ชัยภูมิ

26 นางสาว จิราวรรณ หมุนลี รพ.ชุมแพ

27 นางสาว วรัทยา พุงอุไร รพ.ชุมแพ

28 นางสาว รุงรวี ปุจฉาการณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

29 นางสาว อมรา คํามูล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

30 นางสาว สุนิศา โฉมเชิด รพ.เดิมบางนางบวช

31 นางสาว อรวรรณ สุธาวุฒิวรชัย รพ.เดิมบางนางบวช

32 นางสาว กมลชนก จี้อาทิตย รพ.ตากสิน

33 นางสาว พรพิรุณ พันธพิษฐาน รพ.ตากสิน

34 นาง พัดชา ชมญาติ รพ.ตากสิน

35 นางสาว ศรัญญา กันทะมัง รพ.ตากสิน

36 นาง ณิชาภัทร แยมวิจิตรจรรยา รพ.นครพนม

37 นางสาว เปรมกมล อวนจี รพ.นครพนม

38 นาง แรมจันทร ผูนา รพ.นครพนม

39 นางสาว อัจฉราภรณ พันธุเวียง รพ.นครพนม

40 นางสาว ดวงใจ แฟมไธสง รพ.นพรัตนราชธานี

41 นาง สิริกุล สวัสดีแจง รพ.นพรัตนราชธานี

42 นางสาว สุธาสินี อภัยศรี รพ.นพรัตนราชธานี

43 นางสาว ศศิธร สะเลิศรัมย รพ.นางรอง

44 นาง จันทนา ฑีฆาวงศ รพ.นาน
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45 นาย นัฐพงษ รินอินทร รพ.นาน

46 นางสาว ภาคินี เสรีรัฐโพธิ์ตระกูล รพ.บางบอ

47 นาง เรณู แจงอรุณ รพ.บางบอ

48 นางสาว ลภัสรดา จันทรหอม รพ.บางพลี

49 นาย สาธร หมื่นสกุล รพ.บางพลี

50 นางสาว เบญจรัตน รองรัตน รพ.บางสะพาน

51 นาง ปณาลี ภัทรบวรนนท รพ.บานโปง

52 นาง ปวีณา เมธสุทธิ์ รพ.บานโปง

53 นางสาว กมลชนก ขอบใจ รพ.บานแพว (องคการมหาชน)

54 นางสาว เบญจมาส กิจชนะพานิชย รพ.บานแพว (องคการมหาชน)

55 นาง จินตนา เศรษฐรัมย รพ.บุรีรัมย

56 นางสาว เยาวลักษณ ถั่วประโคน รพ.บุรีรัมย

57 นางสาว พิมพลักษณ มวงศิริ รพ.ปทุมธานี

58 นางสาว อรสา แกนพุดซา รพ.ปทุมธานี

59 นางสาว นิภาพร ไชยเชษฐ รพ.ประสาทเชียงใหม

60 นาง สุนิสา ชํานาญวาด รพ.ประสาทเชียงใหม

61 นางสาว มุทิตา วรรณโก รพ.ปากชองนานา

62 นางสาว ศิริรัตน อรรฐาเมศร รพ.พระนครศรีอยุธยา

63 นาง วรวรรณ ฉิมพัด รพ.พระนั่งเกลา

64 นางสาว สุรีย กุลเฉียบ รพ.พระนั่งเกลา

65 นางสาว ปวีณา ศรีนาค รพ.พระนารายณมหาราช

66 นางสาว โสภิตา พูลทรัพย รพ.พระนารายณมหาราช
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67 พันตรีหญิง ณปภัช วิเศษชูชาติกุล รพ.พระมงกุฏเกลา

68 รอยโทหญิง พิมพชนก แกววานิช รพ.พระมงกุฏเกลา

69 รอยเอกหญิง เพ็ญนภา แกวพิทยา รพ.พระมงกุฏเกลา

70 รอยเอกหญิง ภาวิตา เหลืองเพชรงาม รพ.พระมงกุฏเกลา

71 รอยเอกหญิง ศันสนีย ดํารงคศิลป รพ.พระมงกุฏเกลา

72 นาง ปริญญา รามจันทร รพ.พัทลุง

73 นาง พนา หวยล้ํา รพ.พัทลุง

74 นางสาว ฤทัยรัตน เกลี้ยงคําหมอ รพ.พัทลุง

75 นาง ณัฐณิชา พุทธรักษ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

76 นาง นงลักษณ ชินะผา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

77 นางสาว พัทธนันท เล็กชม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

78 นาง สุกัญญา ลี้เรืองโรจน รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

79 นาง รัชนก สงวนทรัพย รพ.โพธาราม

80 นาง สุดาวรรณ เกิดชาง รพ.โพธาราม

81 เรืออากาศเอกหญิง สุภาพร นมัสการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

82 นาง ศริยา ทองสวาง รพ.มหาราชนครเชียงใหม

83 นางสาว อัจฉรา สมรัตน รพ.มหาราชนครเชียงใหม

84 นาง กนกวรรณ เพชรสุวรรณ รพ.มหาสารคาม

85 นางสาว จีรพรรณ แสงฉายา รพ.มหาสารคาม

86 นาง ทิพากร มงคลสิริภัทร รพ.มหาสารคาม

87 นาง นุชจรินทร ทองโรจน รพ.มหาสารคาม

88 นางสาว บุษยมาศ ภิรมย รพ.มหาสารคาม
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89 นางสาว อาริยา บุตตะคาม รพ.มหาสารคาม

90 นางสาว กฤษณา บุญอยู รพ.มะการักษ

91 นางสาว วราภรณ ยินดี รพ.มะการักษ

92 นาง ปรานี ธรรมรักษศิริ รพ.มะเร็งชลบุรี

93 นางสาว พัชรา คําหงษา รพ.มะเร็งชลบุรี

94 นางสาว วีนัส แสงแกว รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

95 นางสาว วาสนา สังขทอง รพ.เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

96 นางสาว นิศารัตน รุงเสรีชัย รพ.แมสอด

97 นางสาว พวงบุบผา มุยแกว รพ.แมสอด

98 นางสาว จีรนันต เพ็ชรใต รพ.รวมแพทยหนองคาย

99 นางสาว ธัญญานุช ดวงตา รพ.ราชบุรี

100 นางสาว ประภาพร ประเสริฐศิลป รพ.ราชพิพัฒน

101 นางสาว นิตยา สาระสิทธิ์ รพ.ราชวิถี

102 นางสาว จุฑามาศ แสนทวีสุข รพ.รามาธิบดี

103 นาง พิมพนิภา โอทอง รพ.รามาธิบดี

104 นางสาว รุงอรุณ พึ่งแยม รพ.รามาธิบดี

105 นางสาว อัฐษราภรณ ทิมซอน รพ.รามาธิบดี

106 นางสาว สนทณีธ พฤกษรัตนกุล รพ.เลิดสิน

107 นางสาว สุมาลี ปงวัง รพ.เลิดสิน

108 นางสาว พัชราพรรณ คําแกว รพ.วิภาราม-ชัยปราการ

109 นางสาว ธานรัตน ยอดสิงห รพ.ศรีสะเกษ

110 นางสาว สมพร แกวแสน รพ.ศรีสะเกษ
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111 นางสาว ปาริชาติ ดํารงครักษ รพ.ศิริราช

112 นางสาว มนัสชนก หมื่นสุข รพ.ศิริราช

113 นางสาว วชิรญา กุลยวง รพ.ศิริราช

114 นางสาว วารุณี จําเริญ รพ.ศิริราช

115 นาย สุธี คําดวง รพ.ศิริราช

116 นางสาว อุไรพร ศิริเทพ รพ.ศิริราช

117 นางสาว ชมนาด แสงพระพาย รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ

118 นางสาว ศศิธร บุญจันทร รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ

119 นาง ธนิดา ทองบุญเกียรติ รพ.ศูนยนครปฐม

120 นางสาว มณฑากานต ธรรมเจริญ รพ.ศูนยนครปฐม

121 นางสาว กมลวรรณ สะนนท รพ.สงขลานครินทร

122 นางสาว ชุติกาญจน พัฒนชวย รพ.สงขลานครินทร

123 นางสาว ปราณี หลอพันธ รพ.สงขลานครินทร

124 นางสาว ศิริขวัญ วองนาวี รพ.สงขลานครินทร

125 นาวาตรีหญิง กมลชนก เอี่ยมโอภาส รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

126 นางสาว วรารัตน คําทวี รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

127 นาวาตรีหญิง สายสุดา ผลใหม รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

128 เรือเอก สุชาติ สัณหภักดี รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

129 เรือโทหญิง จิตติมา สุราภา รพ.สมเด็จพระปนเกลา

130 นางสาว ดวงดาว แสงมี รพ.สมเด็จพระปนเกลา

131 นางสาว ภัสสร ฆองทอง รพ.สมเด็จพระปนเกลา

132 นางสาว รจรีย เดือนแจม รพ.สมเด็จพระปนเกลา
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133 นางสาว วนิดา เหมหา รพ.สมเด็จพระปนเกลา

134 นางสาว วรรณิสา ทองหยาด รพ.สมเด็จพระปนเกลา

135 นางสาว วาริสา ธรรมสละ รพ.สมเด็จพระปนเกลา

136 พันจาเอก ศักดิ์สิทธิ์ โชติวิบูลยสวัสดิ์ รพ.สมเด็จพระปนเกลา

137 เรือเอกหญิง สุจิตตา เหมือนศรี รพ.สมเด็จพระปนเกลา

138 เรือตรีหญิง สุดารัตน คงพุกา รพ.สมเด็จพระปนเกลา

139 พันจาเอกหญิง อําพร ตรึกตรา รพ.สมเด็จพระปนเกลา

140 นางสาว นิตา สุขพรอม รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

141 นางสาว เพ็ญศรี บัวพึ่ง รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

142 นาง วัชรี เลิศวัฒนาสมบัติ รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

143 นางสาว สาลินี ถันชนนาง รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

144 นาง ผกานันท กรมแขวง รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

145 นางสาว อรวรรณ ศรีวงษ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

146 นางสาว ธันยพัฒน รัตนาวิโรจน รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17

147 นางสาว ปาริฉัตร เหมกุล รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17

148 นาง ธนิดา จุมพรม รพ.สมุทรปราการ

149 นางสาว ศิรินทรา ศิริพรมพิศาล รพ.สมุทรปราการ

150 นางสาว ชาตยา ภูมิประเสริฐ รพ.สรรพสิทธิประสงค

151 นาง ศิลาพร จันทโกสิน รพ.สรรพสิทธิประสงค

152 นาง วิศณี ปนทอง รพ.สวรรคประชารักษ

153 นาง กัลญาณี ทองอราม รพ.สิงหบุรี

154 นาง นุชนาถ วรพิมพงษ รพ.สิงหบุรี
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155 นางสาว กนกกร ทองสง รพ.สิรินธร

156 นาย เอกนรินทร สาวารัตน รพ.สิรินธร

157 นาง ขวัญตา สุนันทเสวก รพ.สุราษฎรธานี

158 นาง จุฑามาส สมเศรษฐ รพ.สุราษฎรธานี

159 นางสาว ปาณิศรา อนุกูล รพ.สุราษฎรธานี

160 นาง เรณู แสงสุวรรณ รพ.สุราษฎรธานี

161 นางสาว ศิรประภา ขจรบุญ รพ.สุราษฎรธานี

162 นางสาว สุรัสวดี ทองสกุล รพ.สุราษฎรธานี

163 นางสาว โสพิศ สุมานิต รพ.สุราษฎรธานี

164 นางสาว อรพรรณ คงทรัพย รพ.สุราษฎรธานี

165 นางสาว อาภรณ สุขโสดา รพ.สุราษฎรธานี

166 นางสาว ผองศรี นุนทิพย รพ.หลังสวน

167 นาง วิลัยวรรณ ตาตะนันท รพ.หลังสวน

168 นาง สิรินทรา นันทะศิริ รพ.อุดรธานี

169 นางสาว กรรณิการ ทิอุด รพ.อุมผาง

170 นางสาว จุฑามาศ มหาศาล รพ.อุมผาง

171 นางสาว จรัตภรณ ปุลันรัมย รพ.เอกชล 2

172 นางสาว ดวงพร ปรีชาชัยชาญ รพ.โอเวอรบรุค

173 นางสาว สิริยา วงคริยะ รพ.โอเวอรบรุค

174 นางสาว ขวัญสุดา วิญคาม สถาบันบําราศนราดูร

175 นางสาว ณภัทร ไวปุรินทะ สถาบันบําราศนราดูร

176 นางสาว ตรีญดา โตประเสริฐ สถาบันบําราศนราดูร
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177 นางสาว สริญญา แรงกสิวิทย สถาบันบําราศนราดูร

178 นางสาว ณภัทร บุตรออน สถาบันราชประชาสมาสัย

179 นางสาว ยุพาวรรณ เมืองจวง สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
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