
1 นาง เพลินตา พรหมบัวศรี วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511014884

2 นาง ดลใจ จองพานิช วพบ.ชัยนาท ชัยนาท 4511042892

3 นาง กาญจนา ร้อยนาค วพ.พระปกเกล้า จนัทบุรี จนัทบุรี 4511036326

4 น.ส. จริาภรณ์ โตอสัมิ รพ.เจริญกรุง ประชารักษ์ กรุงเทพฯ 5011202856

5 น.ส. อรทิชา คลังสุวรรณ์ - กรุงเทพฯ 5211186470

6 น.ส. กนกวรรณ หงส์ศรีจนัทร์ รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี 5511232504

7 นส. กาหลง ยิ่งภิญโญ รพ.พหลพลพยหุเสนา กาญจนบุรี 4511092365

8 นส แกว้กาญจน์ เหลืองประเสริฐ รพ.พหลพลพยหุเสนา กาญจนบุรี 5611241310

9 น.ส. ณัฐวลี แกว้กรอง รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี 4711187601

10 นาง ดวงทิพย์ ประภาวงศ์ รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี 4511038576

11 น.ส. นันทวัน ธรรมนิตย์ รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี 4411191336

12 น.ส. ลักขณา ศรีวงศ์รัตน์ รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี 4611241339

13 นาง วันเพญ็ สูตรวราพนัธ์ รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี 4512059702

14 น.ส. วันวิสาข์ ทรัพยเ์ยน็ รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี 4711108969

15 น.ส. สุณีรัตน์ ปฐมอนงค์กลุ รพ.พหลพลพยหุเสนา กาญจนบุรี 4511051137

16 นาง สุดารัตน์ เขม้แขง็ รพ.พหลพลพยหุเสนา กาญจนบุรี 4611104027

17 นาง สุนันทา กจิส าเร็จ รพ.มะการักษ์       กาญจนบุรี 4611099768

18 นาง สุประพา ตันศิริ รพ.พหลพลพยหุเสนา กาญจนบุรี 4411160249

19 นาง สุภาภรณ์ อนุรักษ์อดุม รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี 4411164937

20 นาง อรทัย วรมาศกลุ รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี 4511049559

21 น.ส. กลัยารัตน์ รอดแกว้ รพ.สต.โพรงอากาศ/สสอ.บ้างน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 5111203355

22 นาง กญัญาวีณ์ โมกขาว วพบ.ชลบุรี ชลบุรี 4511044780

23 นาง ขวัญตา เพชรมณีโชติ วพบ.ชลบุรี ชลบุรี 4511002652

24 นาย ตระกลูวงศ์ ฤาชา ม.บูรพา ชลบุรี 4711179170

25 นาง สรวงทิพย์ ภูก่ฤษณา วพบ.ชลบุรี ชลบุรี 4511002681

26 นส. อนิสา อรัญคีรี วพบ.ชลบุรี ชลบุรี 4511074032

27 น.ส. จฬุารัตน์ บุตรโยจนัโท รพสต.หนองแซง ชัยภูมิ 4711179169

28 นาง ชื่นทรวง ชุมวรฐายี รพ.ปากน้ าชุมพร ชุมพร 4511169127

29 นาง องิอร ยงัสุนิตย์ รพ.ประทิว ชุมพร 4311156906

30 นาง ต้องตา ขนัธวิธิ ม.วงษ์ชวลิตกลุ นครราชสีมา
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31 นาง วาสนา                   ใจห้าว รพ.สิชล นครศรีธรรมราช 471184885

32 นาย ชิษณุพงศ์ เขตรคง รพ.บรรพตพสัิย นครสวรรค์ 5011201666

33 นาง รพพีรรณ วิบูลยว์ัฒนกจิ วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 4511066806

34 น.ส. สุนิศา รอดเหว่า รพ.บรรพตพสัิย นครสวรรค์ 4911194713

35 นาง นพวรรณ ห้วยหงษ์ทอง รพ.ไทรน้อย นนทบุรี 4511020543

36 นาง ปาลิดา กาญจนการุณ รพ.ไทรน้อย นนทบุรี 4511031216

37 น.ส. สุธีรา ทวยรินทร์ รพ.ปากคาด บึงกาฬ 5011201375

38 น.ส. อรวรรณ ค าส าแดง สถานสงเคราะห์คนไขจ้ติเวช ปทุมธานี ปทุมธานี 5011199302

39 น.ส. จติติกานต์ จนัทราภรณ์ รพ.ทับสะแก ประจวบคีรีขนัธ์ 4811047814

40 น.ส. นงนุช เชิดสวัสด์ิ รพ.ประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขนัธ์ 4712177625

41 นาง นราธิป ด ารงสุภลักษณ์ รพ.ประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขนัธ์ 4611103993

42 นาง นาตยา ทัพไชย รพ.ประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขนัธ์

43 นาง ปรัชญา คงยาง รพ.สต.คลองวาฬ ประจวบคีรีขนัธ์ 5111066158

44 นาง มะลิ โคตะมาลี รพ.ประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขนัธ์

45 นาง ศรีเรือน เพชรเยน็ รพ.ประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขนัธ์ 4512074664

46 นาง ศรีวิพฒัน์ ภูสุ่นทรธรรม รพ.สต.บ้านไร่ขน ประจวบคีรีขนัธ์ 4811014763

47 นาง อบุลรัตน์ คงนุ่น รพ.ประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขนัธ์ 4511023948

48 นาย คมสัน แกว้ระยะ วพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี เพชรบุรี 4511011854

49 นาง วิมาลา พทุธจนั สสจ.ยโสธร ยโสธร

50 นาง ธัญญัชยา พรมเกตุ รพ.ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็ 5011093594

51 นาง ประกายรัตน์ กระจา่งจนัทร์ รพ.ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็ 4911098813

52 นาง หนูทัศน์ ผาวิรัตน์ รพ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอด็ ร้อยเอด็ 4811063496

53 นาง อรทัย พงษ์แกว้ ม.ราชภัฏร้อยเอด็ ร้อยเอด็

54 นาง พชันี อุ่นหนู รพ.สต.บ้านสองแพก ระนอง 4911089250

55 นาง เสาวลักษณ์ สุขสวัสด์ิ - ระยอง 4711031388

56 น.ส. กมลพร แพทยช์ีพ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036350

57 นาง กรรณิการ์ กจินพเกยีรติ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036388

58 นาง กาญจนา เลิศถาวรธรรม วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036336

59 น.ส. กลุนภา สุรารักษ์ รพ.โพธาราม ราชบุรี 4511017572

60 น.ส. ขวัญใจ เพทายประกายเพชร วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4911197092
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61 นาง จนัทิรา ตุ้มภู่ สนง.เทศบาลต าบลสวนผ้ึง ราชบุรี 4911088004

62 น.ส. จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036400

63 น.ส. จรัิฐยา จติอร่าม รพ.ราชบุรี ราชบุรี 4411160176

64 นาง จริาภรณ์ อนุชา วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511011846

65 นาง จฑุาทิพย ์              กนัเกตุกนัเกตุ รพ.บางแพ ราชบุรี 4711185063

66 น.ส. จฬุาภรณ์ แกว้โชติ รพ.ราชบุรี ราชบุรี 4512003971

67 น.ส. จฬุาลักษณ์ เขยีวค า รพ.ราชบุรี ราชบุรี 5311215233

68 น.ส. ชลธิชา บุญศิริ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 5211209021

69 นาง ชิตสุภางค์ ทิพยเ์ทีย่งแท้ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036375

70 นาง ชุติมา มาลัย วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036383

71 น.ส. ญาติรัตน์ วงศ์โสภา รพ.ราชบุรี ราชบุรี 4511012707

72 นาง ณัฐภัท มากมาย รพ.ราชบุรี ราชบุรี 4611094651

73 น.ส. ดรุณี สุวรรณบ ารุง รพ.โพธาราม ราชบุรี 4511168294

74 นาง ดวงมณี ทองงาม รพ.โพธาราม ราชบุรี

75 นาง ดาวเรือง เอติญัติ รพ.สต.เบิกไพร ราชบุรี

76 นาง ทิพวรรณ ผ่องศิริ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511021930

77 น.ส. ธวัลรัตน์ อิ่มส าราญ สปสช. ราชบุรี

78 น.ส. ธัญญพร ชอบตรง วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511064641

79 น.ส. ธัญญษร เนียมรักษา รพ.ราชบุรี ราชบุรี

80 นาง ธิดา ควรคิด รพ.ราชบุรี ราชบุรี 4811171269

81 นาง นงนุช วงศ์สว่าง วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036368

82 นาง นราทิพย์ สุขเจริญ รพ.ราชบุรี ราชบุรี 4511169220

83 นาง นรินทร อนิทร์จนัทร์ รพ.โพธาราม ราชบุรี 4311152802

84 นาง นฤมล ปัน้ทรัพย์ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองราชบุรี ราชบุรี 4511049712

85 น.ส. นิศากร เยาวรัตน์ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036390

86 น.ส. บ าเพญ็ พงศ์เพชรดิถ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036324

87 น.ส. บุญทิพย์ ลิขติพงษ์วิทย์ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036362

88 น.ส. บุญมา โอฐธนู รพ.โพธาราม ราชบุรี 4311155985

89 น.ส. บุษกร คงประดิษฐ์ รพ.โพธาราม ราชบุรี 4711177551

90 นาง เบญจวรรณ พทิทาร์ด วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036365
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91 นาง ปราณี แกว้ด ารงค์ รพ.สต.เบิกไพร ราชบุรี 5612088006

92 น.ส. ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036360

93 น.ส. ปวีณา ออ่นประไพ รพ.เจด็เสมียน ราชบุรี 4911028129

94 น.ส. ปาริฉตัร อารยะจารุ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4911194529

95 นาง ปาลิตา เมืองชู รพสต.ดอนทราย ราชบุรี 4911025269

96 น.ส. ปิยะนาฎ ช่างเสียง วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511087894

97 นาง พรทิพย์ บุญถนอม รพ.โพธาราม ราชบุรี 4511017486

98 น.ส. พรรณี ลีลาคงกระพนัธ์ รพ.โพธาราม        ราชบุรี 4511054150

99 นาง พชัรินทร์ วิหคหาญ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4711178952

100 น.ส. พชัรี อนิทศรี รพ.ราชบุรี ราชบุรี 5111203338

101 น.ส. พชัรี จติอร่าม รพสต.หนองกระทุม่ ราชบุรี 4611026688

102 นาง พศิมัย ยอดรักษ์ รพ.โพธาราม ราชบุรี 4411158884

103 นาง พศิมัย อานัญจวณิชย์ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036317

104 นาง พลูศรี พทุธิจนุ รพ.โพธาราม ราชบุรี 4711177557

105 นาง เพญ็นภา ค าอาจ สอ.บ้านหนองสองห้อง ราชบุรี 4511017694

106 นาง เพญ็รุ่ง ออ่นละมูล รพ.ราชบุรี ราชบุรี 4511012793

107 นาง มัลลิกา ยนพทิักษ์กจิ รพ.ราชบุรี ราชบุรี 4512012958

108 นาง เยาวดี แดงงาม รพ.ราชบุรี ราชบุรี 4811052460

109 นาง เยาวลักษณ์ มีบุญมาก วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4611086958

110 นาง รจนารถ ชูใจ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036322

111 น.ส. รัชฎา ภูธ่งทอง รพสต.บ้านหนองนกกระเรียน ราชบุรี 4511017692

112 นาง รัตนา นิลเล่ือม วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4711183828

113 นาง รัศมี ศรีนนท์ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036352

114 น.ส. รุ่งทิพย์ สุขเกลอ รพ.ราชบุรี ราชบุรี 5311184336

115 น.ส. รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036354

116 น.ส. รุ่งลาวัลย์ ทองล่ิม รพ.ราชบุรี ราชบุรี 6711188018

117 นาง รุ่งศรี รุ่งตระกลู รพ.โพธาราม ราชบุรี 4511054178

118 น.ส. ลัดดาวัลย์ สมจติร์ รพ.สต.หนองรี ราชบุรี 4512065930

119 นาย วรเดช ช้างแกว้ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036323

120 นาง วรรณา ท่าไว รพ.โพธาราม ราชบุรี 4532007906
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121 น.ส. วรรณี ศรีวิลัย วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036319

122 นาง วรวรรณ พลายละหาญ รพ.ราชบุรี ราชบุรี 4511012684

123 นาง วรางคณา ชุติโขติมหาพงศ์ รพ.โพธาราม ราชบุรี 4611028611

124 น.ส. วริศรา ม่วงช่วง วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4611094653

125 นาง วิภารัตน์ ยมดิษฐ์ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036321

126 นาง วิมลพรรณ นิธิพงศ์ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036397

127 นาง วิมลมาส ต่ิงบุญ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511036353

128 นาง วิไลลักษณ์ ทรัพยอ์นันต์ รพ.เจด็เสมียน ราชบุรี 4511028085

129 น.ส. วีณา ดวงรัตน์มาลี รพ.ราชบุรี ราชบุรี 5011109434

130 นาง สดา บุพศิริ รพ.โพธาราม ราชบุรี 4511007823

131 นาย สนธยา ศรีเมฆ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี  - 

132 นาง สมควร แกว้พานิชย์ รพ.ราชบุรี ราชบุรี 4411158891

133 นาง สมพร สว่างเมฆ รพ.โพธาราม ราชบุรี 4511173198

134 น.ส. สร้อยสุดา สนจติร รพ.ราชบุรี ราชบุรี 4611012937

135 นาง สายพนิ ชาติดี ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองราชบุรีราชบุรี 4511088038

136 น.ส. สาวิตรี จติงามข า รพ.ราชบุรี ราชบุรี 4911170768

137 นาง สุกญัญา เสาธง รพ.บ้านโป่ง ราชบุรี 5311001814

138 นาง สุนิสา กล่ินสุคนธ์ รพสต.วังมะนาว ราชบุรี 4911197109

139 น.ส. สุภาพ เหมือนชู วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4511075677

140 นาย สุรินทร์ มีลาภล้น วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4521036406

141 น.ส. แสงเดือน บุญกระพอื รพ.ราชบุรี ราชบุรี 5111178638

142 นาง อรอมุา เทพสุธา รพ.โพธาราม ราชบุรี 5111206445

143 น.ส. องัคณา หมอนทอง วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 5511152781

144 น.ส. อจัฉรา อว่มเครือ วพบ.ราชบุรี ราชบุรี 4611102319

145 นาง อญัชลี เพญ็ตระกลูชัย รพ.ราชบุรี ราชบุรี 4311152783

146 น.ส. อบุล วาอทุัศน์ รพ.โพธาราม ราชบุรี 4911198134

147 นาง อไุร แพฟนื รพ.ราชบุรี ราชบุรี 4511167818

148 นาง เอมอร รังสิมันต์ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองราชบุรี ราชบุรี 4511030510

149 นาง ประเทือง ธราธรรุ่งเรือง รพ.บางพลี สมุทรปราการ 4511045864

150 น.ส. ผกาวดี จนัทโชติ รพ.บางพลี สมุทรปราการ 5611242446
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151 น.ส. วรรณศิริ พรหมลายนาค รพ.บางพลี สมุทรปราการ 5611242459

152 น.ส. สุพรรณี จนัทวี รพ.บางพลี สมุทรปราการ 5311211709

153 นาง ฉตัรชนก อร่ามเลิศมงคล รพ.สมเด็จพระพทุธเลิศหล้าฯ สมุทรสงคราม

154 นาง นิตยา วงศ์สมุทร รพ.อมัพวา สมุทรสงคราม 4511168400

155 น.ส. ปวีณา ชื่นจติร รพ.สมเด็จพระพทุธเลิศหล้าฯ สมุทรสงคราม 5311012208

156 น.ส. สุวิมล บรรดาศักด์ิ รพ.สมเด็จพระพทุธเลิศหล้าฯ สมุทรสงคราม 5011170920

157 นาง หทัยรัตน์ สุทธินิมิตร รพ.สมเด็จพระพทุธเลิศหล้าฯ สมุทรสงคราม 4511031257

158 น.ส. กจิลัดดา เหลืองออ่น รพ.บ้านแพว้ สมุทรสาคร 5511232450

159 น.ส. นนทรี เกยีรติระบือไกล รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 5011199278

160 น.ส. นภาพร ธาตุประเสริฐ รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 5011199279

161 น.ส. นันท์นภัส วัฎฎะสุวรรณ รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 4911197095

162 น.ส. น้ าทิพย์ แยม้ประยรู รพ.บ้านแพว้ สมุทรสาคร 5511237384

163 น.ส. ศิรินทิพย์ นิมิตรภูวดล รพ.บ้านแพว้ สมุทรสาคร 5511232489

164 นาย สายชล เฟือ่งแดง รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 5011171583

165 น.ส. ขจรสิริ จนัทร์ดาประดิษฐ์ - สุพรรณบุรี 4811188973

166 นาง ธารินี วงชารี รพ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 4511082483

167 นาย ประภัสร์ บัวอไุร รพ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 5611241377

168 นาง พยงค์ เชียงทอง รพ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 4311153634

169 น.ส. สุกญัญา กล่ินเอี่ยม รพ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 4611037040

170 น.ส. อารีวัน หนูทอง รพ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 4511082438

171 นาง นรารัตน์ ชูมี รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 4511065122

172 นาง เปรมฤดี ทิพยช์ิต รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 4511044174

173 น.ส. เมตตา หลิมสุวรรณ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 4511027956

174 เพญ็พรรณ เชาวณัฏ

175 นาง รัชนี จลุใส


