
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ - สกุล โรงพยำบำล/สถำบัน จังหวัด
1 นาง สุวาลี สุมาลี โรงพยาบาลกระบ่ี กระบ่ี
2 นาง ดาวพระศุกร์ อักขรธีรพันธ์ โรงพยาบาลเกาะลันตา กระบ่ี
3 นาง วงเดือน เดชะรินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
4 นางสาว โซเฟียนีย์    เบ็ญเลาะห์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
5 น.ต.หญิง นารินดา อิสรพงศ์พันธ์ุ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร
6 นางสาว ณิชารีย์  ชัยชนะ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร
7 นางสาว วรรณนภา โพธ์ิศรี โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร
8 นางสาว จิตรลดา พันธ์ุเจริญดี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร
9 นางสาว นลินี ปุรินทะ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
10 นาง หงส์. ตัวตุลานนท์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
11 นางสาว อมรรัตน์ จีนเย้ียน โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
12 นาง อารยา  พงษ์พานิช โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพมหานคร
13 นางสาว ขนิษฐา แสนอามาตย์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
14 นางสาว จินดา ใจสงเคราะห์ โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพมหานคร
15 นางสาว ศิวาพร ศรีสุข โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร
16 นางสาว พรรณทิพย์ จีนเท่ียง โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
17 นางสาว ชนาลัย อ านวยศักด์ิ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
18 นางสาว ประภาภรณ์  อินทรนุกูลกิจ โรงพยาบาลศิร  ิราชปิยมหา ราชการุณย์ กรุงเทพมหานคร
19 นางสาว วรรณชนก ภักดีนอก โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร
20 นางสาว ฐิติมา ทรงเคารพ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรุงเทพมหานคร
21 น.ต.หญิง รุ่งนภา จุ่งเป็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร
22 นางสาว อมรรัตน์ เอกตะ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
23 นางสาว สุพิศ งามวิลัย โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
24 พันเอกกญิง อุมาพร พิมลศิริ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ กรุงเทพมหานคร
25 นางสาว อรณิช ไทยแท้ โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ กรุงเทพมหานคร
26 นางสาว ซอปียะ กาซอ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
27 นางสาว นันทนา มีดี โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
28 นาง วีรวรรณ  เตชะเกรียงไกร โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
29 นาง เจริญขวัญ เสียงใหญ่ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
30 นางสาว จรีพรรณ แก้วมหาดไทย BNH Hospital กรุงเทพมหานคร
31 นางสาว พัชรี เสน่ห์เจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
32 นางสาว เยาวภา  เกตุพิบูลย์ โรงพยาบาลพญาไท3 กรุงเทพมหานคร
33 นางสาว กุณฑรา บุญธรรม โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
34 นางสาว นันท์นภัส สุทธิวรากร อิสระ กรุงเทพมหานคร
35 พ.ต.อ.หญิง สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล วิทยาลัยพยาบาบต ารวจ กรุงเทพมหานคร
36 นาง วีราภรณ์     สายหยุดทอง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร
37 พ.ต.ท.หญิง ภัคหทัย เปียภิรมย์ โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพมหานคร
38 นางสาว ขวัญดาว ปัดถานะ โรงพยาบาลพญาไท3 กรุงเทพมหานคร
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ - สกุล โรงพยำบำล/สถำบัน จังหวัด
39 พันเอกหญิง อภิญญา อินทรรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กรุงเทพมหานคร
40 ร้อยเอกหญิง ศิริรัตน์ จ านงค์จิตต์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กรุงเทพมหานคร
41 นางสาว กาญจนา รัศมีทรัพย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร
42 นาง กมลเนตร วงษ์วรรณะ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
43 นาวาโทหญิง เปรมใจ สุขศิริ กรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร
44 พ.ต.ท.หญิง ศิริพร  สีตะโสภา โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพมหานคร
45 พ.ต.ท.หญิง พรศิริ  มุ่งสังเกตุ โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพมหานคร
46 ดร. ศรัทธา ประกอบชัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
47 นาง จิรวดี คันธะวิชัย โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
48 นาย ธาวิน สุทธวงค์ บริษัท ซิกน่าประกันภัย จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
49 นางสาว ตรีชฎาภรณ์ ปรีวงษ์ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร
50 นางสาว พรทิพย์ ไพศาลธรรม โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ กรุงเทพมหานคร
51 นาง ทิพวรรณ  อุบลรัตน์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
52 นางสาว ขนิษฐา ศิริวรรณ์ โรงพยาบาล BDMS กรุงเทพมหานคร
53 นาง ดารณี สรรพวัฒน์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
54 นาง ศราวดี สุวรรณประเสริฐ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร
55 นางสาว สุทิสา สิงหรา โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
56 นางสาว อรธีรา  ลาภวงศ์อนันต์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
57 นางสาว วลัยพร จิตรประเวศน์ อิสระ กรุงเทพมหานคร
58 นางสาว ดารุณี  ประมูลจะโก โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพมหานคร
59 นางสาว อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
60 น.ท.หญิง ฉัตรวารินทร์  บุญเดช โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร
61 พ.ต.ท.หญิง ดรุณี เต้ืองวิวัฒน์ โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพมหานคร
62 นางสาว พิมพ์อ าไพ ก่ิงทองสุข โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
63 น.ต.หญิง ศุภิศา  มาลาฝอย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร
64 นาง ศุภมาส กิตติคุณ โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี กรุงเทพมหานคร
65 พ.ต.ท.หญิง ธนันต์ภัท จีรัตนชินบุตร์ โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพมหานคร
66 นางสาว พิจิตรา  สถิตศาสตร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
67 นางสาว สุภาวดี วงษ์ศรี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
68 นางสาว ชนิการ์ แซ่ต้ัง โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร
69 นางสาว เสาวภา อินผา โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
70 นางสาว สุมิตา ต้ังกาญจนกิจ โรงพยาบาล Medpark กรุงเทพมหานคร
71 นาง นิภาพร  แสงอรุณากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร
72 นาง สารภี สุวรรณธนู โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
73 นางสาว วิภาดา งามวงษ์ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนล กรุงเทพมหานคร
74 นางสาว มัลลิกา แก้วโต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร
75 นางสาว จรรยา   วงศ์หวุน โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
76 นางสาว ผกามาศ กังฮา โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
77 นาง กุลดา อุดมศิลป์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
78 นาย ไซฮา เซีย Mission Hosptal กรุงเทพมหานคร
79 นางสาว ธมลวรรณ จันทร์ชุ่ม โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
80 ร.ต.หญิง ดรุณี สุภลาภ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ - สกุล โรงพยำบำล/สถำบัน จังหวัด
81 นางสาว อุษา ปัญญาประเสริฐ โรงพยาบาลพญาไท1 กรุงเทพมหานคร
82 นางสาว มัณฑนา ศรีทอง โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
83 นางสาว จิรัชญา พิมพลดิษฐ์ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
84 นางสาว พัชรี  สุขแสน โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
85 นางสาว อรชพร ฤทธิสุข โรงพยาบาลสมิติเวช กรุงเทพมหานคร
86 นางสาว นุช นาฎ จันทร์วงษ์ โรงพยาบาล ต ารวจ กรุงเทพมหานคร
87 นางสาว เบญจวรรณ เพชรสังข์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
88 นางสาว ลัดดาวัลย์ โพธ์ิทอง โรงพยาบาลธนบุรี กรุงเทพมหานคร
89 นางสาว สุชาดา ปานด้วง โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
90 นางสาว ซูลฟะห์ ยูโซะ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
91 นางสาว ดวงดาว มหา โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
92 นาง อริญญา หฤทัย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
93 นางสาว ปารีนาถ ครุธโม โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพมหานคร
94 พันโทหญิง สุธาทิพย์ ศรีปุงวิวัฒน์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร
95 นาย วสันต์  เกิดเจริญ โรงพยาบาล CGH พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
96 นางสาว มยุรา ระดาเขต โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร
97 นางสาว ดวงสุดา วัฒนธัญญการ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร
98 นางสาว ชลพรรณ  จันทรังษี โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
99 นางสาว กนกวรรณ  จันทร์เทศ โรงพยาบาลกรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร
100 นางสาว เพลินพิศ   สมบูรณ์ โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
101 นางสาว กนกรัตน์ รองเล่ือน วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร
102 นางสาว โซเฟียร์ แซฮะ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
103 นางสาว กันติชา นวลดี โรงพยาบาล.สมเด็จพระป่ินเกล้า กรุงเทพมหานคร
104 ว่าท่ี พ.ต.ต.หญิง ปัทมภัส พูดเพราะ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กรุงเทพมหานคร
105 นางสาว พอฤทัย เขียวข า โรงพยาบาลเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร
106 นางสาว น้ าทิพย์ โพธ์ิย้อย อยู่สมบูรณ์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพมหานคร
107 นางสาว ชลธิชา  ภู่ช่ืน โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพมหานคร
108 นางสาว ทัศวรรณ ทรงประโคน โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร
109 นางสาว พิรุณพร ประเสริฐ Mission hospital กรุงเทพมหานคร
110 นาง กมลวรรณ พานิชวัฒนา โรงพยาบาลสินแพทย์ กรุงเทพมหานคร
111 นาง ลฎาภา เหลืองทอว โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาช่ืน กรุงเทพมหานคร
112 นางสาว อัจฉรียา เจรจา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
113 นางสาว วราภรณ์ เผือกหอม โรงพยาบาลนครธน กรุงเทพมหานคร
114 นางสาว เจือจันทร์ แสนวิเศษ โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4 กรุงเทพมหานคร
115 นางสาว อัญชลี ไพศรี โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
116 นาย วีรวัฒน์ ทางธรรม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
117 นางสาว วริฐา พรกิจวรกุล โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร
118 นาง อัจฉรา แสงธาราทิพย์ โรงพยาบาลพญาไท2 กรุงเทพมหานคร
119 นาย เมธาสิทธ์ิ หนองโศรก โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
120 นางสาว เยาวมาลย์ เนตรัตน์ โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพมหานคร
121 นางสาว บุศราวดี ผองข า โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข กรุงเทพมหานคร
122 นาง ธนัชญา สุบุญสันต์ ส านักแพทย์และอนามัย การท่าเรือ กรุงเทพมหานคร
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123 นางสาว พัสตาภรณ์ วัฒนพิมล โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพมหานคร
124 นางสาว ปาริชาติ  ค าผุย โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพมหานคร
125 พันต ารวจตรีหญิง รพีพรรณ ศรีสุข โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพมหานคร
126 เรืออากาศเอกหญิง วรัญญา จันทรวัต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร
127 นางสาว สุนันท์ สนน่ิม โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
128 นาง วลัยพร บริบูรณ์ธนกุล โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
129 นางสาว ดุจดาว ชัยสูงเนิน โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
130 นาง จรรยา  แตงโต โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
131 นางสาว หทัย กาญจน์  เกียรติ ไพบูลย์ โรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
132 นางสาว จินตนา แย้มกล่ิน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี19 กาญจนบุรี
133 นาง พิรุณ  กมลผาด โรงพยาบาลกาฬสินธ์ กาฬสินธ์
134 นางสาว วรรณวิษา อายุวงษ์ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
135 นางสาว นภสรณ์ หอมแก่นจันทร์ โรงพยาบาลคลองลาน ก าแพงเพชร
136 นางสาว พิลาวัลย์  เหมือนเผ่า โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล  ก าแพงเพชร
137 นาย สิทธิชัย คงพิรุณ โรงพยาบาลสีชมพู  ขอนแก่น
138 นางสาว อัญชัญ  จงดี โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี จันทบุรี
139 นาง อรพินท์ วงศ์ศิริเมธีกุล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
140 นาง กุลภาภร  ภัทรรังสรรค์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
141 นางสาว กมลวรรณ  ปากน้ าเค็ม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
142 นางสาว พรรณภิตา ปานมงคล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
143 นางสาว วีรยา บุญการี โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
144 นางสาว ชุติกาญจน์ อูปทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังอีแอ่น จันทบุรี
145 นางสาว กมลชนก ธรรมเกษร โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
146 นางสาว มยุรี กุศลจิตต์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จันทบุรี
147 นาง นงลักษณ์ ศิริธัญญาลักษณ์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
148 นางสาว อรทัย  สานันต์ โรงพยาบาลสิริเวช  จันทบุรี
149 นาง ศิริพร  พาทีทิน โรงพยาบาลขลุง  จันทบุรี
150 นางสาว ลลิตา ฉายาชวลิต โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จันทบุรี
151 นางสาว นนธิยา ศิริตัง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
152 นาง ภัทรวดี  ชวนะ โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม ชลบุรี
153 นางสาว ศิขริน อินทโชติ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ชลบุรี
154 นางสาว ธนปพร  พรมบุตร โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ชลบุรี
155 นาย สันติ พรมนอก เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว ชลบุรี
156 นางสาว มลิสา อาชีวะ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี
157 นางสาว จีรดา  สิงหเสนี โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี
158 นางสาว นิภาพร ค าโส โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี
159 นางสาว วรรณวิสา วงศ์ชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ กรมแพทย์ทหารเรือ ชลบุรี
160 นาวาตรีหญิง รัตติยา พวงไสว โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ชลบุรี
161 นางสาว จีรวรรณ คุ้มพงษ์ โรงพยาบาลเกาะจันทร์  ชลบุรี
162 นางสาว พัชรินทร์ กวีพงษ์ศิรินาถ โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา ชลบุรี
163 นาย กฤษณพงษ์ บมขุนทด โรงพยาบาลพานทอง ชลบุรี
164 นางสาว ณัฏฐนิชา เหลืองอ่อน โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ชลบุรี
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165 นางสาว แสงเดือน เน่ืองจ านงค์ โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี
166 นางสาว สุจิตรา  สระแก้ว โรงพยาบาลเมืองพัทยา ชลบุรี
167 นางสาว ชัญญาณ์ภัช หาญกล้า โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ชลบุรี
168 นาง กาญจนา ป่ินมณี โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี
169 นาง ศุภากร เอกมฤเคนทร์ โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี
170 นาง นฤมล  วิลาวรรณ โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ
171 นางสาว สุพิชญ์ชญา วัฒนะเลิศเมธา โรงพยาบาลหนองบัวแดง ชัยภูมิ
172 นาง บุณยนุช รักอยู่ โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ
173 นางสาว อลิสรา กันทาสุวรรณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
174 นาง ฐิชารัศม์ ดิษยไชยพงษ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
175 นาง เกวลิน แก่นทอง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
176 นาง อมรรัตน์ มะโนเรือง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
177 นางสาว เกศินี อุดค า โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่
178 นาง ศศิวิมล ใจธิ  โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่
179 นาง จันทร์จิรา อุ่นบ้าน โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ เชียงใหม่
180 นางสาว นิธัญญา จ้ีจ าปา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
181 นางสาว ชวัลกร  อุ่นโพธ์ิ โรงพยาบาลไชยปราการ เชียงใหม่
182 นางสาว วาสนา ธิเอ้ย โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่
183 นางสาว สุขใจ กันธะเนตร์ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่
184 นางสาว อาภากร อดุลย์พรหทัย โรงพยาบาลแม่แตง เชียงใหม่
185 นางสาว จิตต์อารี ภวันนา โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่
186 นาย ณัฐพล ชูแก้วร่วง โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช ตรัง
187 นาง ดาวรุณี เพ็งรัศมี โรงพยาบาลนาโยง ตรัง
188 นาง ปิยาภรณ์  ขันธนิเทศ โรงพยาบาลตรัง ตรัง
189 นางสาว สุนิศา ใฮงาม โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช ตรัง
190 นาง นันทนา รัตนธรรม โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ตราด
191 นางสาว ปรียานุช โรจน์โยธินพิพัฒน์ โรงพยาบาลแหลมงอบ ตราด
192 นางสาว กานดา เจริญสุข โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตราด
193 นางสาว สุรัสวดี เสนะโกวร โรงพยาบาลตราด ตราด
194 นาง ชีวรัตน์  อรัณยกานนท์ โรงพยาบาลแหลมงอบ ตราด
195 นาง ภาวิณี ปัสเสนะ โรงพยาบาล.ตราด ตราด
196 นางสาว ธนกฤตา ชัยชนะ โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก
197 นาง ศศินา  วงษ์ดี โรงพยาบาลนครนายก นครนายก
198 นาง สุดา หม่ันตลุง โรงพยาบาลนครนายก นครนายก
199 นาง รัตนาภรณ์  เอกศิริ โรงพยาบาลบ้านนา นครนายก
200 นางสาว สุลี ถาวรกุล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก
201 นางสาว ปาริชาติ ทางธรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ นครนายก
202 ร.ต. ณัฐกมล ด้วงสุข โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก
203 นางสาว ดารานุรักษ์  ไชยยา โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ นครปฐม
204 นางสาว สุกฤตา สรวัษพงศ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ-สนามจันทร์ นครปฐม
205 นาง เอ้ือการย์  คงธนสิทธิกวี โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ นครปฐม
206 นาง ปิยารัตน์ รุ่งเรือง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นครปฐม
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207 นาง ฐิติมา หมอทรัพย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม
208 นางสาว ศิริพร ภมรพล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล นครปฐม
209 นาง น้ าฝน ลาภเพ่ิมพูลย่ิง โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม
210 นางสาว วัลลภา ใช้โฉมยงค์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นครปฐม
211 นางสาว อมรรัตน์ จริยวัฒนพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
212 นาง กชมนต์ แกมุนทด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
213 นาง ศรัญญา เพียรเกาะ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
214 นางสาว เพ็ญประภา คงเจริญ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
215 นางสาว ประภัทศร  ชอบสระน้อย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
216 นาง ฐิติยาพร  ส่งสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
217 นาง จารุวรรณ เจ๊ก มะดัน  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  นครราชสีมา
218 นางสาว สมใจ อรรถเนตร โรงพยาบาลสูงเนิน นครราชสีมา
219 นาง วันนา น้อมสูงเนิน โรงพยาบาลสูงเนิน นครราชสีมา
220 นาง ธิดารัตน์ เกิดมงคล โรงพยาบาลสีค้ิว นครราชสีมา
221 นางสาว สลินการณ์ ย่องนุ่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
222 นาง วิชุนันท์ มากดวง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
223 นาง วรรณี  ล่ิมพรรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
224 นาง บุญริน เรืองรุ่ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
225 นางสาว กิตติยวดี จิตติศักด์ิ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
226 นางสาว พัชรีภรณ์ ช่วยวัง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
227 นาง กันยารัตน์   โชติธรรมโม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
228 นางสาว ณฐา เชียงป๋ิว โรงพยาบาลพร๊ินซ์ปากน้ าโพ นครสวรรค์
229 นาย วัชระ  อัมรนันท์ โรงพยาบาลศรีสวรรค์  นครสวรรค์ นครสวรรค์
230 นางสาว เครือวัลย์ แก่นย่ิง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
231 นางสาว ชยารัตน์ ฤกษ์หร่าย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
232 นางสาว สมฤทัย เท่ียงธรรม อิสระ นนทบุรี
233 นางสาว ศิรินยา ธรรมสละ สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี
234 นางสาว ชญาญ์ณัฏฐ  อ าพันทอง สถาบันบ าราศนราดรู นนทบุรี
235 นาง ศรินยา เอ่ียมสอาด โรงพยาบาลนนทเวช นนทบุรี
236 นางสาว สุจิตรา บุญมี โรงพยาบาลนนทเวช นนทบุรี
237 นางสาว สีตีรอฮานา จูเต๊ะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลจุฬาภรณ์พัฒนา 12 นราธิวาส
238 นางสาว ธัญญา ศรีวรษา โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ
239 นางสาว ภัสราธร เสาทอง โรงพยาบาลโนนดินแดง บุรีรัมย์
240 นางสาว กมลชนก ละมูลภักด์ิ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ปทุมธานี
241 นางสาว ดวงกมล ปานเจริญ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ปทุมธานี
242 นางสาว ดวงกมล เทศน์กร โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ปทุมธานี
243 นางสาว วรวลัญช์ สง่าสงเคราะห์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
244 นางสาว จุฑามาศ ทองระย้า โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี ปทุมธานี
245 นางสาว สิริภาวรรณ ทวีคุณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
246 นางสาว เสาวนี แสงฤกษ์ โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
247 นาง พรสวรรค์ ดีเลิศ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
248 พ.ต.หญิง ลักขณา มงคลแม้น โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ปราจีนบุรี
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249 นางสาว อัจฉรา ศรีพลพา โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
250 นางสาว ปทุมพร นาเจริญ โรงพยาบาลบ้านสร้าง ปราจีนบุรี
251 นางสาว แวฮาลีเมาะ  อีแต โรงพยาบาลยะหร่ิง ปัตตานี
252 นาง ปัทมา  แวสะแลแม โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี
253 นาย ฮาซัน เซะบากอ โรงพยาบาลยะรัง ปัตตานี
254 นางสาว สยุมพร  กาญจโนบล โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา
255 นางสาว สุรินทรา ช่างทอง โรงพยาบาลบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
256 นางสาว ธนาภรณ์ การสมมิตร์ โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา
257 นาง รัตนาพร อินท์ถิรธนาคุปต์ โรงพยาบาลพะเยา พะเยา
258 นางสาว อรุณี  โพธ์ิเท่ียง โรงพยาบาลพะเยา พะเยา
259 นาง อุมาพร ชาวน่าน โรงพยาบาลพะเยา พะเยา
260 นางสาว ภัทรียา ช่วงชัย บริษัท ทูเคทูเค จ ากัด พังงา
261 นาง ลาวัลย์  ชัยศิริ โรงพยาบาลตะก่ัวป่า พังงา
262 นางสาว พรรทิพย์  ศรีบุญ โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงา
263 นางสาว ปทุมพร จิตตะพันธ์ โรงพยาบาลพังงา พังงา
264 นางสาว พีรยา นันทนาเนตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง
265 นางสาว ศิริวรรณ  บุญยืน โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร
266 นางสาว สุพรรณี นาจารย์ โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร
267 นางสาว ธิติมา งามตรง โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร
268 นางสาว ชาริณี  ด่อนดี โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก พิษณุโลก
269 นาย โชติพงษ์ ดีดน้อย โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก พิษณุโลก
270 นางสาว อภิชญา เผือกเอ่ียม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
271 นางสาว อรทัย ต้ิงฉ่ิน โรงพยาบาลมหา วิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
272 นางสาว บุษกร คุณานนท์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
273 นางสาว ฉัญธยาน์ ศิริกิจเสถียร โรงพยาบาลมหา วิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
274 นาง ธิติรัตน์  ยรรยงค์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก
275 นางสาว อ าภา  เรืองมี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก
276 นางสาว ธันย์ณพัชณ์ ธนณัฏฐากร โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก
277 นาง อุทุมพร แหลมหลวง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
278 นางสาว นลัทพร  รวดเร็ว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
279 นางสาว อัยลิศา วัฒนาณรงค์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
280 นางสาว กมลวรรณ  แสงละออ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก พิษณุโลก
281 นาง สมัย มหาเดช โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
282 นางสาว ปนัดดา ม่วงทอง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
283 นางสาว วัชรี หล่ายแปด โรงพยาบาลแพร่ แพร่
284 นาง ธนาวรรณ แสนปัญญา โรงพยาบาลแพร่ แพร่
285 นาง สุทธิดา วรรณสุคนธ์ โรงพยาบาลแพร่ แพร่
286 นางสาว งามตา เจริญกุศล โรงพยาบาลแพร่ แพร่
287 นางสาว เบญจรัตน์ บ ารุงรัตน์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต
288 นางสาว กนกพร  บุญรอด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต
289 นาย วพีร์ ขันธจีรวัฒน์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต
290 นางสาว กิตติยา พรมสอน โรงพยาบาลป่าตอง ภูเก็ต
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291 นาง ปิยะพร แพนล้ินฟ้า โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
292 นาง ณฐมน  ยศค าลือ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
293 นางสาว อรวรรณ บุรีนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
294 นาง ณัฐธิดา มหานิล โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
295 นางสาว ภุชงค์  สินธพทอง โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
296 นาง ธนวรรณ ธรรมสานุกุล โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
297 นาง อรพรรณ ศรีวิลัย โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
298 นาง ฟารีดา มาหะมะ โรงพยาบาลยะลา ยะลา
299 นาง พัฒนี บุรณะเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
300 นางสาว ชญาดา เท่ียงผดุง โรงพยาบาลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด
301 นาย นันทวุฒิ บุญใบ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
302 นางสาว เพ็ญวจี เสง่ียมทรัพย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
303 นาง จุฑารัตน์ บัวทอง โรงพยาบาลศรีระยอง ระยอง
304 นางสาว เบญจมาศ ม่ันคง โรงพยาบาลระยอง ระยอง
305 นาง ฐิตารีย์ วัสสวัสด์ิ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ระยอง
306 นางสาว สุพิชญ ศรีประสิทธ์ิ โรงพยาบาลแกลง ระยอง
307 นางสาว รัตนา หิรัญนาค โรงพยาบาลระยอง ระยอง
308 นาง พเยาว์ ภัทรพิศาล โรงพยาบาลระยอง ระยอง
309 นางสาว ประภาพร ศรีสวาท โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
310 นางสาว วราภรณ์ เกิดเรียน โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
311 นางสาว จารุณี ตันด ารงตระกูล โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
312 นาย อภิเชษฐ์ เห้ียมหาญ โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
313 นางสาว ภัสราภรณ์  ตอนศรี โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
314 นางสาว ชนิดา ศรีสุวรรณ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ราชบุรี
315 นางสาว ศิริวรรณ วนิชจันทร์สกุล โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
316 นาย กมล มีงาม โรงพยาบาลบ้านโป่ง ราชบุรี
317 นางสาว มาริษา นุชก าบัง โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
318 นางสาว นิภา จูมทอง โรงพยาบาลบ้านหม่ี ลพบุรี
319 นาย กฤษณะ   หามนตรี โรงพยาบาล บ้านหม่ี  ลพบุรี
320 นางสาว หน่ึงฤทัย ชัยวงศ์ โรงพยาบาลสบปราบ  ล าปาง
321 นางสาว เมตตาวลี พิรักษ์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักด์ิมนตรี ล าปาง
322 นาง ขวัญชนก พรมชาติ โรงพยาบาลล าปาง ล าปาง
323 นาง อรุณี บุญจันทร์ โรงพยาบาลล าปาง ล าปาง
324 นางสาว จันทร์จิรา จุลกาญจน์ ศูนย์เรียนรู้ฯ ล าพูน
325 นาง อนัญพัทธ์ ชวอรรคนานนท์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
326 นาง เข็มพร พรมศร โรงพยาบาลวังหิน ศรีสะเกษ
327 นาง ภาวิณี ฝ่ังสระ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
328 นาง ศศิธร  จันทร์ต้ือ โรงพยาบาลวานรนิวาส สกลนคร
329 นาย บุคอรี สันหลี โรงพยาบาล.ศิครินทร์หาดใหญ่ สงขลา
330 นาง อารญา กัลย์ปณชัย โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี สงขลา
331 นางสาว อามีนา กะโด โรงพยาบาลสะบ้าย้อย สงขลา
332 นางสาว นฤมล  หนูรอด โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา
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333 นาง ศิวิไลส์ แก้วค า โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา
334 นางสาว ชลธิชา หนูนิลปลอดดี โรงพยาบาลสงขลา สงขลา
335 นาง กนกพร ทักษิณาวงศ์สกุล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา
336 นางสาว เบญจวรรณ  บงแก้ว โรงพยาบาลเปาโล  สมุทรปราการ สมุทรปราการ
337 นางสาว ชนากานต์ จันทร์เพ็ญ สถาบันราชประชาสมาสัย สมุทรปราการ
338 นาง พฤฒิยา  ตรียศ โรงพยาบาลสถาบันราชประชาสมาสัย สมุทรปราการ
339 นางสาว อนงค์ลักษณ์ วิมล โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ
340 นางสาว รพีภร  แจ่มกระจ่าง โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ สมุทรปราการ
341 นางสาว จีรณา ก่อกิจงาม บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์จ ากัด สมุทรปราการ
342 น.อ.หญิง รุ่งทิพย์   ช้างศิลา สถาบันเอกชน สมุทรปราการ
343 นางสาว มาลี วงศ์ศิรินพคุณ โรงพยาบาลส าโรงการแพทย์ สมุทรปราการ
344 นางสาว วรรณา วาดเขียน โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม
345 นางสาว กัลญา เปล่ียนสีทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม
346 นาง อินทิรา  พันธ์ุเมธิศร์ โรงพยาบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
347 นางสาว ยุพา  ชุณห์วิจิตรา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม
348 นาง พรรณี พุฒิธีระโชติ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
349 นางสาว สุพัตรา ทองขาว โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สมุทรสาคร
350 นาย วัฒนา โพธ์ิทิพย์วงษ์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
351 นางสาว วิไลรัตน์ คอมเพ็ชร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สมุทรสาคร
352 นางสาว ชนานันท์  ไกรนรา โรงพยาบาลสมุทรสาร สมุทรสาคร
353 นางสาว พิชามญช์ุ เศวตกิตติกาญจน์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
354 นางสาว สายสุณี ม่ันจิตต์ โรงพยาบาลสระแก้ว สระแก้ว
355 นางสาว เสาวณี รุ่งเรือง โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว
356 นาง ธัญชนก ไชยคีนี โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว
357 นางสาว อุษา  ชาวบ้านเกาะ โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี
358 นาง นารีวัลย์  ภูไพรัชพงษ์ โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี
359 นางสาว ศิริรัตน์ บัวศรี โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี
360 นางสาว ชัญญรัสย์ เดชพิทักษ์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี
361 นางสาว อนุสรา  ดาววีระกุล โรงพยาบาลอู่ทอง สุพรรณบุรี
362 นาง อรนิต สุวินทรากร โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
363 นาง กนกวรรณ จงชาญสิทโธ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
364 นาง นงค์นภัส สินพูลผล โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี 17 สุพรรณบุรี
365 นาง วัชรพร พันธ์ุศักด์ิ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
366 นางสาว หน่ึงฤทัย น้อยหา โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย สุราษฎร์ธานี
367 นาง สุติมา  พลศิริ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
368 นาง พิชามญช์ุ ทองรอด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
369 นาง ปวันนุช ไทยสังคม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
370 นาง พัชรี อยู่แสง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
371 นาง กรรณิกา ทองโสภา โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
372 นางสาว ลลิตพรรณ บัวเงิน โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
373 นาง สุมณีย์  เดชเสง่ียมศักด์ิ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
374 นาง ขัตติยา บุณยรัตพันธ์ุ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ - สกุล โรงพยำบำล/สถำบัน จังหวัด
375 นางสาว ผกามาศ ศรีวรสาร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
376 นาง ประไพ  ใจเติบ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
377 นาง จันทิมา  ช่วงโชติ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
378 นางสาว วราภรณ์ พันธ์เจริญ Royal  phnom phenh hospital อ านาจเจริญ
379 นางสาว เบญจรงค์ งอมสงัด โรงพยาบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
380 นางสาว จุฑารัตน์ บุญมาตุ่น โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี
381 นางสาว กัลยาลักษณ์ นาคพรมมินทร์โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร อุดรธานี
382 นาง วาทินี นาคบัว โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
383 นางสาว ยุพิน สุจินพลัม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี
384 นางสาว เดือนเพ็ญ บุญมาชู คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
385 นาง สุพัตรา เกียรติเจริญศิริ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
386 นางสาว ไพรวัลย์ โคตรตะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี
387 นางสาว พัฒธิริยา เวียงค า โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
388 นางสาว จันทร์ทิพย์ บัววัฒน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี
389 นาย สราวุฒิ โสภาณะโสม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี
390 นาง ภัชราภรณ์ วงศ์อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี
391 นางสาว ศรินญา ภูมิสาขา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี
392 นาง สุภาพร เมธาวรธันย์ โรงพยาบาลวารินช าราบ อุบลราชธานี
393 สิบเอกหญิง จิตติมา  คณะบุตร โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
394 พ.ต.หญิง สมสมัย  ผ่องศรี โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
395 นาง อรัญญา หมายหม้ัน โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
396 นางสาว กนกพร ทองประเสริฐ โรงพยาบาลสรรพสิทธประสงค์ อุบลราชธานี
397 นางสาว ศิริลักษณ์ สีลาชาติ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
398 นาง ธันยนิษฐ์  ทองบาง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
399 นางสาว ภาวิณี ธนูผาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี
400 นาง ปิยดา  เคียง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
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