
ลําดับที่            ชื่อหนวยงาน

1 นางสาว เทียนมณี เขียวโมรา คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

2 นาง เดือนเพ็ญ พิทักษวงศ รพ.กระบี่

3 นางสาว วินันทดา เถากลอย รพ.กระบี่

4 นางสาว สุภาวดี รักผล รพ.กลาง

5 นางสาว กรกมล แกวออนตา รพ.เกษมราษฎร บางแค

6 นางสาว นันทนภัส ทิพยอักษร รพ.เกษมราษฎร บางแค

7 นาง ศิริพร วรรณศรีเมือง รพ.ขอนแกน

8 นางสาว อาภัสรา สิงหทองทัศน รพ.ขอนแกน

9 นางสาว จุฬารัตน โกห รพ.จุฬาภรณ

10 นางสาว สุภาพร อินทรเขียว รพ.จุฬาภรณ

11 นางสาว จรรยารัตน นิลไสล รพ.จุฬาลงกรณ

12 นางสาว วิจิตรา บูรณศรีกุล รพ.จุฬาลงกรณ

13 นางสาว สุกัญญา ลิ้มศิริวงษ รพ.จุฬาลงกรณ

14 นางสาว สุพัฒนทรา วิทจิตร รพ.จุฬาลงกรณ

15 นาง กรรณิกา ธนไพโรจน รพ.เจริญกรุงประชารักษ

16 นางสาว ณัฐนันทร รณเรืองฤทธิ์ รพ.เจริญกรุงประชารักษ

17 นางสาว พัชรินทร วงคชัย รพ.เจาพระยา

18 นางสาว จุฑามาศ หมูโยธา รพ.ชัยภูมิ

19 นางสาว ปรานิสา นําทาน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

20 นาง พรรษา หิรัญวงศ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห

21 นางสาว ธิดา รักษาแสง รพ.ตรัง

22 นางสาว ศิรัสภรณ ชอผูก รพ.ตรัง

ชื่อ - นามสกุล
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23 นางสาว ชมัยพร มิตรชอบ รพ.นพรัตนราชธานี

24 นาง วงเดือน พรมสําลี รพ.นพรัตนราชธานี

25 นางสาว กาญจนา แซลิ้ม รพ.นราธิวาสราชนครินทร

26 นางสาว สุเพ็ญพิศ ทองรมย รพ.นราธิวาสราชนครินทร

27 นางสาว กิมเฮียง แซเฮา รพ.นางรอง

28 นางสาว วิลาวรรณ พูนมาลัย รพ.นางรอง

29 นางสาว ชิณาภา รักษลาเมือง รพ.บางปะกอก1

30 นาง เพ็ญสุภัค ศศิโรจน รพ.บานโปง

31 นางสาว รัตนาภรณ หงสวัฒนกุล รพ.บานโปง

32 นางสาว จรัสศรี   จันทรวงษ รพ.บานแพว  องคการมหาชน

33 นางสาว มลฤดี วรพัฒนะไพบูลย รพ.บานแพว องคการมหาชน

34 นางสาว เรไร สุนทรชื่น รพ.บานแพว องคการมหาชน

35 นางสาว วราภรณ อยูเจริญ รพ.ปทุมธานี

36 นาง พารุณี หนูจีน รพ.ปตตานี

37 นาง กาญจนา เพชรสุทธิ์ รพ.พระนั่งเกลา

38 นาง นองหญิง รักสองหมื่น รพ.พระนั่งเกลา

39 นางสาว แสงจันทร หวงรักษ รพ.พระนั่งเกลา

40 นาง คนึงนิจ เฉยเฉลียง รพ.พระนารายณมหาราช

41 นางสาว ภัทรานิษฐ เมืองเจริญ รพ.พระนารายณมหาราช

42 นางสาว พรชนก คูณสวัสดิ์ รพ.พระนารายณมหาราช 

43 นาง ประทีป หอมศิริ รพ.พระปกเกลา จันทบุรี

44 รอยโทหญิง กัญญาณัฐ ปนทา รพ.พระมงกุฎเกลา
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45 รอยเอกหญิง ชนิดาภา แกวกัญญา รพ.พระมงกุฎเกลา

46 รอยเอกหญิง ปนัดดา เดชศิริ รพ.พระมงกุฎเกลา

47 รอยโทหญิง ศศิธร กองพล รพ.พระมงกุฎเกลา

48 นาง กาญจนา แดงบุตร รพ.พหลพลพยุหเสนา

49 นางสาว กุลธิดา วรรณวงศวัฒนา รพ.พหลพลพยุหเสนา

50 นางสาว ทัศฤทธิ์ สิงหรา รพ.พหลพลพยุหเสนา

51 นางสาว ภัทรพร นุชนา รพ.พหลพลพยุหเสนา

52 นางสาว แรมจันทร มูลละออง รพ.พหลพลพยุหเสนา

53 นางสาว สุนิสา อินอํานวย รพ.พหลพลพยุหเสนา

54 นางสาว ธนพร ทองบัณฑิต รพ.พัทยาเมโมเรียล

55 นาง รชา เอียดมุสิก รพ.พัทลุง

56 นางสาว ปติมา เชื้อตาลี รพ.เพชรบูรณ

57 เรืออากาศโทหญิง ปยนุช ภักตรเขียว รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

58 นาวาอากาศตรีหญิง สายสมร ประยูรหาญ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

59 เรืออากาศโทหญิง สิริศุภางค เชี่ยวอากาศยาน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

60 นางสาว ตุลา วงศปาลี รพ.มหาราชนครเชียงใหม

61 นางสาว วันดี อภิรักษวรกุล รพ.มหาราชนครเชียงใหม

62 นาง ธนัฐนันทิตา จันทจิรกิตติ์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

63 นางสาว สิริรัตน รักศิลป รพ.มหาราชนครราชสีมา

64 นางสาว จันทรเพ็ญ นวลคง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

65 นางสาว ภาชิตา แกวถาวร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

66 นางสาว ปวีณา ธนารัตน รพ.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
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67 นางสาว จันจิรา พงศนภากาญจน รพ.มะการักษ

68 นาง น้ําออย ประสงค รพ.มะการักษ

69 นางสาว ศิวาพร โพธิ์ทอง รพ.มะเร็งลพบุรี

70 นางสาว จิราภรณ สิทธิมงคล รพ.มะเร็งอุดรธานี

71 นางสาว พัชรี นันตสุคนธ รพ.เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)

72 นางสาว ประภัสสร ใจกัน รพ.แมสอด

73 นางสาว มะลิวัลย สามคุมพิม รพ.แมสอด

74 นางสาว กัลยารัตน จะวะนะ รพ.ราชบุรี

75 นางสาว สุนารี ใบยา รพ.ราชพิพัฒน

76 นางสาว เสาวณีย เอี่ยมประเสริฐ รพ.ราชพิพัฒน

77 นางสาว ประดับดวง สิงหเผน รพ.ราชวิถี

78 นางสาว สุรัสวดี เที่ยงวิบูลยวงศ รพ.ราชวิถี

79 นางสาว ชัชชญา สุวรรณชาตรี รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

80 นางสาว จิราพรรณ ศรีบุรินทร รพ.เลย

81 นางสาว ธนิดา สอนจันทร รพ.เลย

82 นางสาว จิราภร วิชาธรรม รพ.เลิดสิน

83 นางสาว จินตนา นวลเกิด รพ.วชิระภูเก็ต

84 นางสาว สุนิษา บุญชู รพ.วชิระภูเก็ต

85 นาย ไพบูลย พันโน รพ.วิชัยยุทธ

86 นางสาว นาตยา คนซื่อ รพ.วิชัยเวช

87 นางสาว ประภาพร กุมรีจิตร รพ.ศรีสะเกษ

88 นางสาว สวางดวงจันทร คําศรี รพ.ศรีสะเกษ
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89 นาง สรัลชนา พุมไม รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

90 นาง นวลจันทร อุดมพงศลักขณา รพ.ศิริราช

91 นาง ปราณี ทองรุง รพ.ศิริราช

92 นางสาว ลักขณา เจริญ รพ.ศิริราช

93 นางสาว วนิดา สังขพันธุ รพ.ศิริราช

94 นางสาว สุรียพร เตมียชาติ รพ.ศิริราช

95 นางสาว เณริศา สัมฤทธิ์วงศ รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย

96 นาย ธเนษฐ เทียนทอง รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย

97 นางสาว พัชรา ไชยวรรณ รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย

98 นาง วันดี สมัยกลาง รพ.ศิริราช ปยมหาราชการุณย

99 นาย ณัฐวุฒิ สิงทิศ รพ.ศูนยนครปฐม

100 นางสาว เพชรรัตน แดงสวาท รพ.ศูนยนครปฐม

101 นางสาว เสาวณีย สุขพัฒน รพ.ศูนยนครปฐม

102 นางสาว อัณศยา โพธิพันธ รพ.ศูนยนครปฐม

103 นางสาว นุชนารถ แกววิจิตร รพ.สงขลานครินทร

104 นางสาว มานิตา หนูชุม รพ.สงขลานครินทร

105 นางสาว มลฤดี เกิดรักษ รพ.สงขลานครินทร 

106 นางสาว วาสนา วิเลิศ รพ.สงฆ

107 นางสาว ธวัลรัตน ตานแตง รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

108 นางสาว อุษณีย ศิริวงศพรหม รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา

109 นาย เจษฎา ชัยดี รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ

110 นางสาว ธัญลักษณ อุณาสิงห รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ
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111 นาง ไพรลิน สีคําเวียง รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว

112 นางสาว ชนากานต อินยิ้ม รพ.สรรพสิทธิประสงค

113 นางสาว สุวิมล ชุมมาก รพ.สรรพสิทธิประสงค 

114 นางสาว พรนิษา สนธิกุล รพ.สระบุรี

115 นาง ลัดดาวัลย สุทธิพงษ รพ.สระบุรี

116 นาง โสภา เกิดพิทักษ รพ.สระบุรี

117 นางสาว วชิราพร สอนงาม รพ.สังขะ

118 นาง เนตรพานิญ แชมสุขขี รพ.สิงหบุรี

119 นาง วีราภรณ จีนะเจริญ รพ.สิงหบุรี 

120 นางสาว สญามล ลอยหา รพ.สินแพทย

121 นาย ตฤณ กลมสัมฤทธิ์ รพ.สิรินธร

122 นางสาว ศิรินาถ ดวงศรี รพ.สิรินธร

123 นางสาว สุจิตรา ริ้วลอด รพ.สุรินทร

124 นาง อินธิรา ประภาสัย รพ.สุรินทร

125 นางสาว รัชนีกุล ศรีจรัสกุล รพ.สุไหงโกลก

126 นาง พิกุลทอง นันทราช รพ.หนองบัวลําภู

127 นางสาว วิรงรอง ภูดิน รพ.หนองบัวลําภู

128 นางสาว ณัชชา สรางโศรก รพ.หลวงพอทวีศักดิ์

129 นางสาว ชนาพร บุญญาทวี รพ.หัวหิน

130 นางสาว ญาศินี แดงสุวรรณ รพ.หัวหิน

131 นางสาว พฤษชาติ คูณทวี รพ.หัวหิน

132 นางสาว วีรยา แกวนอย รพ.หัวหิน
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133 นางสาว นลิน กลิ่นพุดซอน รพ.อูทอง

134 นาย ติณณธฤต ทัพโคกสูง สถาบันบําราศนราดูร

135 นางสาว พรรณี เรืองรณฤทธิ์ สถาบันบําราศนราดูร

136 นางสาว สิรภัทร กัมพูพงศ สถาบันบําราศนราดูร

137 นาง อัมพวา คุณยศยิ่ง สถาบันบําราศนราดูร

138 นางสาว ปรีดาภรณ กะสินัง สถาบันประสาทวิทยา

139 นางสาว เพ็ญนภา บุทอง สถาบันโรคผิวหนัง

140 นางสาว ศิรประภา แทนสม สถาบันโรคผิวหนัง

141 นางสาว ทรายทิพย ฤกษยาม สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
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