
0640 นาง กชพร สาคะศภุฤกษ ์ พะเยา
0009 น.ส กนกกานท ์ บญุรตัน์ ศิรริาช
0010 น.ส กนกวรรณ งามสมบญุชยั กบนิทรบ์รุ ี
0011 น.ส กนกวรรณ จนัทรต์อ้ย กรงุเทพฯ
0012 นาง กนกวรรณ เหมอืนสนิ ชลประทาน
0013 ผศ. กนกวรรณ พุม่ทองดี มหาวทิยาลยัขอนแกน่
0014 น.ส กนกวรรณ บญุแสง รามาธบิดี
827 กนกวรรณ สทิธริกัษ ์ โรงพยาบาลก าแพงเพชร
688 นางสาว กนิษฐา เกศราแกว้ กรงุเทพ
752 นาง กนิษฐา แทบทาม เมตตาประชารกัษ ์
0015 น.ส กมลรตัน์ อิม่ใจ วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
757 นาง กมลรตัน์ แกว้ค า แพร่
0016 น.ส กรกช บญุแทน ศิรริาช
811 นางสาว กรพชัชา คลา้ยพกิลุ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
0017 น.ส กรรณธ์มิา นนทราช พระพุทธบาท
0018 น.ส กรรณิกา ตรชีฎารุง่เรอืง เมอืงฉะเชงิเทรา
0019 น.ส กรรณิกา บญุเสรมิ ศิรริาช
0020 นาง กรรณิการ ์ ยุ่นจติต ์ ศิรริาช
0021 นาง กรรณิการ ์ ศภุกจิอนันตค์ณุ อดุรธานี
0023 น.ส กรวภิา สนิศิร ิ ศรสีะเกษ
734 นาง กรองทอง อนิธแิสง
0533 นางสาว กรองพร ผดงุ ร.พ.สงขลา (เกาะยอ)
712 นาง กฤตกิา เวสสเมฆนิทร ์
0034 น.ส กฤตมิา ไทยประสานทรพัย ์ ราชบรุ ี
0470 นาง กฤษณกมล รกัญาตสิกลุ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เชยีงใหม่
0453 กศมิา ชลาลยั ร.พ.สมเด็จพระยพุราชสระแกว้
0585 นางสาว กษมา หมืน่การ เจา้พระยาอภยัภเูบศร

เลขทีส่มาชกิชม
พยาบาลระบบปัสสาวะ

ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล โรงพยาบาล



770 นางสาว กษมา ปันยาชนุ พหลพลพยหุเสนา
0513 นางสาว กญัจนณั์ฏฐ ์ ชยัชนะ ร.พ.ศนูยน์ครปฐม
812 พ.ต.หญงิ กญัญาภคั  ใจเพ็ชร โรงพยาบาลพระมงกฏุเกลา้
0505 นางสาว กญัยาณี จรีาระร ืน่ศกัดิ ์ วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0644 นาง กณัฑมิา บญุศาสตร ์ สงขลานครนิทร ์
0477 นาง กนัยา จงประสาธนส์ขุ ร.พ.น่าน
0024 น.ส กลัยณัฐ เป่ียมศกัดิ ์ สมเด็จพระพุทธเลศิหลา้
0270 นาง กลัยรสัย ์ สกลุปิยะเทวญั วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0025 น.ส กาญจนา รงัษบีตุร เดมิบางนางบวช
0026 นาง กาญจนา ชติเจรญิ ทหารผ่านศกึ
0027 น.ส กาญจนา ตพูนัดงุ ศิรริาช
0028 นาง กาญจนา สขุสมพงษ ์ ศิรริาช
0029 นาง กาญจนา ออ่นกลิน่ ส านักแพทยแ์ละอนามยัการทา่เรอืแหง่ประเทศไทย
0463 น.ต.หญงิ กาญจนา เกษกาญจน์ ร.พ.ภมูพิลอดลุยเดช
0568 นาง กาญจนา อบุลพงศ ์ สระบรุ ี
0030 นาง กาญจนาพร วงัตระกลู ล าปาง
740 นางสาว การนัตร ี ทพิยม์ณี
0599 นาง กาลสรุกัษ ์ ชว่ยเยยีวยา มหาราชนครเชยีงใหม่
727 นางสาว กิง่กาญจน์ ไชยนวล มหาราชนครเชยีงใหม่
755 นางสาว กิง่แกว้ นรรตัน์ เชยีงราย
0031 น.ส กติตมิา เดชศิร ิ พระจอมเกลา้ เพชรบรุ ี
0032 น.ส กติตยิา แกว้มูล ศิรริาช
0464 จ.อ. กติยิากร กา้นจกัร ร.พ.ภมูพิลอดลุยเดช
813 นาง กลุทรพัย ์ เจรญิเอกประภา โรงพยาบาลกระบี่

678 นางสาว กลุธดิา  ไชยวฒุ ิ ล าปาง
0022 น.ส กลุภสัสรณ์ พรธวีานนท ์ ราชบรุ ี
0033 น.ส กลุรา คปุรตัน์ ศิรริาช
808 นาง เกตลุดา พรมมี โรงพยาบาลสรุนิทร ์
700 นางสาว เกศกญัญา จริตัถติกิลุ พญาไท3



0548 นาง เกศราภรณ์ คงสขุโข ร.พ.พุทธชนิราชพษิณุโลก
731 นางสาว เกศณีิ ธรีทองดี จฬุาลงกรณ์
0035 น.ส เกษมณี พงิคะสนั รามาธบิดี
0428 น.ส เกษร ฉ ่าแกว้ อนิทรบ์รุ ี
653 นางสาว เกสร สนิีลแท ้ ศิรริาช
0597 นาย ขจร รงัผึง้ ราชวถิี
0486 นาง ขจี พงศธรวบิลูย ์ วทิยาลยัพยาบาลเกือ้การณุย ์
0036 นาง ขนิษฐ ์ อมรประดษิฐ ลพบรุ ี
0037 น.ส ขนิษฐา ชยัสวุรรณ ศิรริาช
0515 นาง ขนิษฐา รตันกลัยา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
0560 นางสาว ขนิษฐา วฒันาชยากลู วชริะ
717 นางสาว ขนิษฐา ศิรวิรรณ์ บ ารงุราษฎร ์
0038 น.ส ขวญัจติ คลงัทรพัย ์ ก าแพงเพชร
0465 น.ต.หญงิ ขวญัชนก เสนาะดนตรี ร.พ.ภมูพิลอดลุยเดช
0039 น.ส ขวญันภา ปรชีามานิตกลุ ศิรริาช
0429 น.ส ขวญัเรอืน เกตสุขุ า บางบอ่
0040 นาง ขวญัศศธิร แกว้เมอืงเพชร ล าปาง
744 นาง เขมกิา พกิลุ ศรนีครนิทร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่
0526 นางสาว คณิตตา เกตวุสิทุธิ ์ ร.พ.พระจอมเกลา้ เพชรบรุ ี
756 นาง คณิท ประทมุสวุรรณ นครพงิค ์
669 น.ต.หญงิ เครอืวรรณ์ ตุย้แมน้ สมเด็จพระเจา้ตากสนิ
0041 น.ส เครอืวลัย ์ แกน่ยิง่ สวรรคป์ระชารกัษ ์
0512 นางสาว เครอืวลัย ์ ฝ้ายทอง ร.พ.ศิรริาช
0504 นาง แคทรยีา มั่นคง ร.พ.เซนตห์ลยุส ์
0042 น.ส งามนิจ จา๋ยจติสง่า ราชวถิี
0043 น.ส จงจติร ทองเครอื ขอนแกน่
0481 นาง จงรกัษ ์ ช ารมัย ์ ร.พ.บรุรีมัย ์
0044 น.ส จรรยา รตันพนัธ ์ มหาราชนครศรธีรรมราช
0430 นาง จรสัศร ี โกวทิเทวาวงศ ์ สรรพสทิธปิระสงค ์



0045 น.ส จรยิา รกัมติร ศิรริาช
0602 นางสาว จรยี ์ สวสัดี เชยีงค า
0498 พ.ท.หญงิ จนัทนา กมลศลิป์ ร.พ.พระมงกฏุเกลา้
0629 นาง จนัทนาภรณ์ เกตสุมพร ศิรริาช
0471 นาง จนัทรจ์ริา ตานะ ร.พ.นครพงิค ์
0046 นาง จนัทรเ์พ็ญ มหาวรีะ ศิรริาช
668 นางสาว จนัทมิา เปียงใจ ล าปาง
0047 นาง จารณีุ สมัฤทธ ์ อดุรธานี
0431 น.ส จารณีุ ศิรสิทุธิ ์ อนิทรบ์รุ ี
0048 น.ส จารวุรรณ ชยังาม เมอืงฉะเชงิเทรา
0432 น.ส จารวุรรณ ข าดี เจา้พระยาอภยัภเูบศร
720 นางสาว จารวุรรณ คงตระกลู ศิรริาช
778 จารวุรรณ แกว้นุย้ พทัลงุ
666 นางสาว จ าลอง เหลอืสจีนั พุทธชนิราชพษิณุโลก
0049 น.ส จณิภคั กลกาลกลุ รามาธบิดี
0050 นาง จติตมิา พรีชยัเดโช ศิรริาช
0051 น.ส จติรานนท ์ คงคาธนะ ศิรริาช
0052 น.ส จนิตนา ไวรางกรู สวรรคป์ระชารกัษ ์
0053 นาง จนิตนา วชิญเศรณี หวัหนิ
0546 จนิตนา ณ สงขลา ร.พ.สงขลา
0054 น.ส จริภา แกว้ใหญ่ เจา้พระยายมราช สพุรรณบรุ ี
690 รออ.หญงิ จริวรรณ  อนิคุม้    
844 นางสาว จริาพชัร ล าครอง โรงพยาบาลศิรริาช
0055 นาง จริาภรณ์ ฉลานุวฒัน์ เมอืงฉะเชงิเทรา
0056 นาง จริารกัษ ์ สวสัดิร์มัย ์ มหาราช นครราชสมีา
0057 นาง จริาวรรณ ประคองพนัธ ์ สรรพสทิธิป์ระสงค ์อบุลราชธานี
0613 จรีวรรณ โยกบวั กรงุเทพครสิเตยีน
0058 น.ส จรีสดุา ทองสรอ้ย วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0006 น.ส จฑุามาศ คา้แพรดี ศิรริาช



0538 ร.ต.หญงิ จฑุามาศ เทีย่งอทุยั ร.พ.รามค าแหง
814 นาง จฑุามาศ  สงัขว์งศบ์วัหอม เจรญิกรงุประชารกัษ ์
0059 นาง จรุรีตัน ์ กสผิล เมอืงฉะเชงิเทรา
0587 รอ.หญงิ จไุรรตัน์ ค าชาย ภมูพิลอดลุยเดช
0060 น.ส จฬุาภรณ์ ลมดา ศิรริาช
0492 นาง จฬุาลกัษณ์ พรพฒันารกัษ ์ ร.พ.ศรสีงัวรสโุขทยั
0061 นาง ฉันทนา เทวารทุธ วชริพยาบาล
762 นางสาว เฉลมิพร เกษมสานต ์ พหลพลพยหุเสนา
0062 น.ส ชฏานุช เชาวนพ์รีะพงศ ์ ปทมุธานี
674 นางสาว ชนกานต ์ ก าจรกติตคิณุ ศิรริาช
695 นางสาว ชนมนิ์ภา ฉัตรโชคไพศาล ศิรริาช
0063 นาง ชนากานต ์ อกัขระ เมอืงฉะเชงิเทรา
0064 น.ส ชนาทพิย ์ กางรมัย ์ รามาธบิดี
0065 น.ส ชนิษกานต ์ เลศิเกยีรตกิลุ ราชวถิี
0066 น.ส ชลธชิา ปลืม้จติต ์ ศิรริาช
0067 น.ส ชลลดา ชืน่กลิน่ ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ
0068 น.ส ชลอ ทรงเจรญิ ศิรริาช
0480 นาง ชวลยั บญุทารมณ์ ร.พ.สมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช
0069 นาง ชวลติ นาสมยนต ์ วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0070 นาง ชวศิรา เหลอืงเจรญิพฒันะ เมอืงฉะเชงิเทรา
0071 น.ส ชอ่ทพิย ์ น่ิมนวล มะการกัษ ์
836 อาจารย ์ ชชัวาล วงคส์าร ี มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
0072 น.ส ชวีารตัน์ ซอ่นกลิน่ ศรปีระจนัต ์
0073 นาง ชืน่จติร ์ โพธษิเฐยีร ตากสนิ 
0074 นาง ชตุมิา บญุขวาง ศรสีะเกษ
0075 นาง ชรุภีรณ์ สลีกนัตสตูิ วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0076 น.ส ชลุี ดวงแกว้ ราชวถิี
0077 นาง ชลุพีร ไชยจงมี อดุรธานี
815 นางสาว ชลุพีร ชยัชมภู สมุทรปราการ



0078 น.ส ชศูร ี วรรณโกวฒัน์ ศิรริาช
0079 ร.อ. เชาวฤทธิ ์ ข าโสภา สมเด็จพระป่ินเกลา้
0080 น.ส โชตกิา ศภุศร ี ตากสนิ 
702 นางสาว โชตกิา สวุรรณดี กรงุเทพศนูยว์จิยั
816 นางสาว ซนัโดรา่ อามนิ โรงพยาบาลยะลา
0081 น.ส ซลูนีา โซะสะอิ ศนูยย์ะลา
0082 น.ส ญาณนันท ์ รตันธรีวเิชยีร ศิรริาช
0484 นาง ญาณินท ์ ศรทีรงเมอืง วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
685 นางสาว ฐานิตดา  หริญักจิ  ศิรริาชปิยมหาราชการณุย ์
0542 นาง ฐาปณีย ์ พลดัโชตวิงศ ์ ร.พ.พระน่ังเกลา้
677 นางสาว ฐาปนี รอดทกุข ์ ล าปาง
0083 นาง ฐติาภรณ์ ทว้มพลอย อดุรธานี
0501 นางสาว ณปภชั ศิรมิงคล
0532 นางสาว ณภชัชา วงษบ์ญุเพ็ง ร.พ.สระบรุ ี
670 นาง ณัชชา กรรณลา ราชบรุ ี
0084 นาง ณัฏฐญา พฒันะวาณิชนันท ์ วงันอ้ย
0085 น.ส ณัฐญา พทิกัษว์งศ ์ สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาต ิมหาราชนีิ
0092 พ.จ.อ.หญงิ ณัฐฐาสภุคั ดฐิศภุวฒัน์ สมเด็จพระป่ินเกลา้
839 นางสาว ณัฐนันท ์ พาใจออ่น โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์
830 นางสาว ณัฐวรรณ อนุศาสนนั์ทน์ โรงพยาบาลศิรริาช
780 นาย ณัฐวฒุิ แกว้บู่ โรงพยาบาลนครพนม
0086 นาง ณัทฐญิา อลุนรตุ เสนา
0087 นาง ณิชกร ผาสขุ ศิรริาช
0633 นาง ณิชา ปิยสนุทราวงษ ์ รามาธบิดี
0088 นาง ณิศราพรรณ์ จอ้งสวุรรณ พระน่ังเกลา้
0089 น.ส ดรณีุ เลศิสดุคนึง ศิรริาช
0534 นาง ดรณีุ บุง้ทอง ร.พ.สรรพสทิธปิระสงค ์
0424 น.ส ดวงจนัทร ์ ทพิยป์รชีา ศิรริาช
0090 น.ส ดวงชวีนั ชฤูกษ ์ ศิรริาช



0091 น.ส ดวงพร สนัทดั ศิรริาช
0631 นาง ดวงพร มศีร ี ชลประทาน
821 นางสาว ดวงหทยั สารนิทร ์ โรงพยาบาลศิรริาช
0521 นาง ดารณีย ์ กลุจรสั ร.พ.ราชวถิี
0472 นางสาว ดาราณี แซเ่อีย่ม ร.พ.นครพงิค ์
0582 นางสาว ดารณีุ ชว่ยมณี ยะลา
0093 น.ส ดาวเรอืง ค ามาปัน เกษมราษฎร ์
0095 นาง ดลิกา พศิาลรตันคณุ ราชบรุ ี
0094 นาง ดศิรนิทร ์ จริฏัฐภ์าคนิ ศรสีะเกษ
0641 นาง ดษุณี สมบรุษุ สระบรุ ี
837 นางสาว ตรีชฎา โพธิข์วาง โรงพยาบาลสรุาษฎรธ์านี

649 นาง ตว่นรอกเียาะ หะยซีะ ปัตตานี
0096 นาง ทรงศร ี น่ิมเนตร มะการกัษ ์
817 นางสาว ทรพัยเ์จรญิ  ศาลางาม โรงพยาบาลชลประทาน
0097 น.ส ทองเพิม่ จนัทรท์อง ศิรริาช
0098 น.ส ทองสขุ เรอืงสแีสง หวัหนิ
0514 น.ส ทะวนั ทบัทมิ ราชวถิี
0561 นาง ทศันาพร จนัทรแ์พทยร์กัษ ์ วชริะ
0008 นาง ทศันี ศิรริตันประพนัธ ์ วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0099 น.ส ทศันีย ์ วกัแน่ง ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ
741 นาง ทศันีย ์ กลิน่หอม สรรพสทิธปิระสงค ์
0100 น.ส ทฆิมัพร อทิธพิงษว์ฒัน์ ศิรริาช
0101 น.ส ทพิยม์าศ ป้อมเสน ศิรริาช
0626 นาง ทพิวรรณ ศรสีพุรรณ ศิรริาช
0102 นาง ทพิวลัย ์ บอ่สมบตัิ ศิรริาช
0473 นางสาว ทพิวมิล แสนสวุรรณ ร.พ.นครพงิค ์
0621 นาง ทพิาพร สจุนิตธ์รรมสาร ราชบรุ ี
732 นาง ทวิาพร สมานมติร
0509 นางสาว ธนพรพรรณ์ เจรญิศร ี ร.พ.ลพบรุ ี



664 นาง ธนวรรณ สกุสิ ชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์

779 นางสาว ธนัตถป์วรี ์ อิม่เจรญิ เลดิสนิ
0601 นางสาว ธมนวรรณ สมภาร เชยีงค า
824 นางสาว ธมลวรรณ จนัทราอกุฤษฏ ์ โรงพยาบาลศิรริาช
0648 นาวาตรหีญงิ ธรกนก พุฒศรี สมเด็จพระนางเจา้สิรกิติิ ์

0524 นางสาว ธญักนก พงศปิ์ยะไพบลูย ์ ร.พ.สรุาษฎรธ์านี
0103 น.ส ธญัญกร ชหูวาน มหาราชนครศรธีรรมราช
0496 นางสาว ธญัรดี สว่นบญุ ร.พ.มหาราช นครราชสมีา
0588 นต.หญงิ ธญัรศัม ์ หริญัวศิษิฎ ์ ภมูพิลอดลุยเดช
654 นางสาว ธญัวรกัษ ์ ชา่งปัน ศิรริาช
0104 น.ส ธดิารตัน์ สบืพนัธุโ์กย นครปฐม
819 นางสาว ธดิาวรรณ ภกัดพีนิ โรงพยาบาลศิรริาช
657 นางสาว ธติมิา สะอาดยิง่ วชิยัยทุธ
823 ธรีกานต ์ วงศเ์รอืง โรงพยาบาลศิรริาช
0645 นาง ธรีติ ปรวีาสน์ กาฬสนิธุ ์
0105 น.ส ธรีา พงษพ์านิช ราชวถิี
0632 นางสาว ธรีานุช อึง้เจรญิ ชลประทาน
0106 นาง ธรีาภรณ์ ภกัตะวรีะกลุ เมอืงฉะเชงิเทรา
0591 นางสาว ธรีาภา ประสทิธิเ์วช พระจอมเกลา้
0107 นาง นงนาท ชยัศาสตร ์ สมเด็จพระพุทธเลศิหลา้ สมุทรสงคราม
0108 น.ส นงนุช จนัทรค์ลา้ย ราชบรุ ี
0109 น.ส นงนุช ประสทิธิว์ไิล รามาธบิดี
0488 นาง นงนุช อนิเจอืจนัทร ์ ร.พ.ศรสีงัวรสโุขทยั
0110 นาง นงลกัษณ์ ศรไีพบลูย ์ ราชบรุ ี
798 นาง นงลกัษณ ์ จนัทรตัน์ โรงพยาบาลวชริะ
753 นาง นชพรรรณ ดนิิส พระนารายณม์หาราช
0111 น.ส นพเกา้ ชนะภยั ศิรริาช
0522 นาง นพรตัน์ สมัพญัญวทิย ์ ร.พ.ราชวถิี
0605 นางสาว นพรตัน์ ศรไีพบลูย ์ ราชวถิี



0112 นาง นพวรรณ โอสถากลุ สงขลานครนิทร ์
655 นางสาว นภาพร ทองนอ้ย ศิรริาช
0113 น.ส นราพร พุทธวงค ์ มหาราชนครเชยีงใหม่
0114 นาง นฤมล ตน้ไมท้อง สมุทรสาคร
0115 น.ส นลนิรตัน์ เสอืเฒ่า บา้นโป่ง
733 นาย นวภล โยวะผุย
0639 นาง นวรตัน์ ณ พทัลงุ สงขลานครนิทร ์
0116 น.ส นัทฐา โพธโิยธนิ ศิรริาช
0516 นางสาว นัทธมน วทุธานนท ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
0117 นาง นันทน์ภสั เรอืงส าราญ ชลประทาน
703 นาง นันทน์ภสั รจุกิรศิรสิกลุ กรงุเทพศนูยว์จิยั
0118 น.ส นันทพร จติรประเสรฐิ ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ
0479 นาง นันทพร ทศัณีวรรณ์ ร.พ.น่าน
713 นาง นันทวรรณ อนิทเสน ศิรริาช
0119 น.ส นันทวนั มงักร ศิรริาช
0140 น.ส นันทชัพร ทบัทมิดี ศิรริาช
0120 น.ส นันทดิา แผ่วครบรุ ี มหาราชนครราชสมีา
754 นาง นันทยิา มโนเสงีย่ม จฬุาลงกรณ์
0121 น.ส นัยนา นักรบไทย ขอนแกน่
680 นางสาว น า้ทพิย ์ นราทอง  เซนตห์ลยุส ์
714 นางสาว น า้ผีง้ ประสทิธิ ์ ศิรริาช
799 นางสาว น า้ผึง้ โลราช โรงพยาบาลกลาง
0620 นางสาว นิจพร สมนึก พหลพลพยหุเสนา
0122 นาง นิตยา กลิน่รตัน์ มหาราชนครศรธีรรมราช
0123 น.ส นิตยา พยงุธรรม ราชวถิี
0124 น.ส นิตยา พทิกัษโ์กศล ศิรริาช
672 นางสาว นิตยา ทวิคง มหาราชนครศรธีรรมราช
800 นาง นิตยา พรสิรชิยัมงคล โรงพยาบาลพจิติร
801 นาง นิตยา สาเลศ โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์



749 นาง นินูรมีะห ์ สไุลมาน ปัตตานี
0125 นาง นิภา ออประเสรฐิ วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0549 นาง นิภา ทองประทปี ร.พ.พระปกเกลา้
0569 นาง นิยม สีส่วุรรณ สระบรุ ี
0617 นาง นิรมล สมมุติ ศรสีระเกษ
802 นางสาว นิรมล  ทรพัยถ์นอม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลศิหลา้ สมุทรสงคราม
0499 นาง นิลดา จงสบืสทิธิ ร.พ.ศนูยส์รุนิทร ์
0126 นาง นิสากร องักลมเกลยีว ศิรริาช
675 นิสติา  สิรวิฒักิร  ก าแพงเพชร
743 นาง นุจะร ี ธราเธยีรไท วชริะ
0127 น.ส นุชรา ศรม่ีวง ลพบรุ ี
0128 น.ส นุสรา ประสทิธิ ์ ราชบรุ ี
0556 นาง นุสรา ภมูทิรพัย ์ ตราด
0129 น.ส เนาวรตัน์ ววิรรธนกรณัย ์ ศิรริาช
0529 นาง บงัอร ยบุล ร.พ.ศรสีงัวรสโุขทยั
0454 นางสาว บงัอรศร ี ผลสด ร.พ.ราชวถิี
0474 นางสาว บ าเพ็ญ ไหนาถ ร.พ.นครพงิค ์
0543 น.ส บญุชว่ย คลา้ยเมอืง ร.พ.พระน่ังเกลา้
705 นาง บญุศรี ปิยะวรรณสทุธิ ์ พระน่ังเกลา้
0408 นาง บณุยาพร ชนิะโชติ ราชวถิี
0130 น.ส บปุผา พกิลุแกว้ เจา้พระยาอภยัภเูบศร
0131 น.ส. บศุรนิ โฆสติธนาลาภ -
0132 นาง บษุกร ลปิิการกลุ วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0559 นาง บษุบา เรอืงสยิานันท ์ วชริะ
0133 นาง เบญจมาภรณ์ ค าภรีะแปง ล าปาง
0134 นาง เบญจมาศ หรา่ยเจรญิ เมอืงฉะเชงิเทรา
0135 น.ส เบญจวรรณ ปิยจนัทร ์ มหาราชนครศรธีรรมราช
0136 น.ส. เบญจวรรณ ธรีะเทอดตระกลู ศิรริาช
0624 นาง เบญจวรรณ โรยสงูเนิน พะเยา



787 นาง ปฐวยีา บรบิรูณท์รพัย ์ โรงพยาบาลเซนหลยุส ์
0137 น.ส ปทมุศร ี มนัส เปาโลเมโมเรยีล
704 นางสาว ปนัดดา ตัง้ทราสวุรรณ์ กรงุเทพศนูยว์จิยั
665 นางสาว ปภสัวรรณ พึง่เกตุ ศิรริาช
0482 ประกายแกว้ กิง่โก ้ ร.พ.สกลนคร
0550 น.ส ประชติ เตมยีะเสน ศิรริาช
0490 นาง ประทนิ ทรพัยจ์ี่ ร.พ.ศรสีงัวรสโุขทยั
0138 น.ส ประทมุ ศิรพิฤกษ ์ เจา้พระยายมราช สพุรรณบรุ ี
0139 นาง ประทมุ อาจราญ เมอืงฉะเชงิเทรา
0141 น.ส ประทมุทพิย ์ เกตแุกว้ ศิรริาช
0142 นาง ประเทอืง รอดสา เมอืงฉะเชงิเทรา
0143 นาง ประพรทพิย ์ จนัทร ศิรริาช
0144 น.ส ประภสัสร ใจอารยี ์ ราชวถิี
652 นางสาว ประภสัสร ปฏพินัธ ์ ศิรริาช
803 นาง ประภาพร  พลงาม โรงพยาบาลอ านาจเจรญิ
0410 นาง ประภาวลัย ์ เกดิแลว้ มะการกัษ ์
0433 น.ส ประเสรฐิศร ี อตมิานนท ์ กลาง
694 นางสาว ปรชัญา สธุรรมารกัษ ์ ศิรริาช
725 นาย ปราณตว์ฒัน์ มาบรรดษิฐุ ์ สมุทรสาคร
0145 นาง ปราณี บรุนิทรโกษฐ ์ ศรวีชิยั 2
0146 นาง ปรดีา พาณิชยศ์ะศลิวฒัน์ ยาสบู
662 นางสาว ปรยีานุช มนทา ล าปาง
0147 น.ส ปรยีาพร ประถมพล ล าปาง
0148 น.ส ปฤศณา ภวูนันท ์ ศิรริาช
0589 นต.หญงิ ปลดิา สตัะระโส ภมูพิลอดลุยเดช
758 นางสาว ปัญฐติา แกว้ถา น่าน
0578 นาง ปานนาถ สวุรรณพงษ ์ มหาสารคาม
0580 นาง ปารชิาติ ตนัตลิานนท ์ สงขลา
768 นางสาว ปารชิาติ สทุธชิน ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ



0149 น.ส ปาลดิา ละออเกยีรตนัินท ์ บางบอ่
0150 น.ส ปิยพร ศิรอิงักลุ ศิรริาช
0151 น.ส ปิยพรรณ หลวงกนัทา ก าแพงเพชร
0152 น.ส ปิยวรรณ บญุศรี สระบรุ ี
0153 น.ส ปิยะณัฐ เหลา่ออ่น สระบรุ ี
0154 น.ส ปิยะนุช พ่านเผอืก ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูฯ
0155 น.ส ปิยะมาศ สงัขส์จัจธรรม สนามจนัทร ์
0156 น.ส ปิยาภรณ์ ปินตาศรี ล าพูน
0157 นาง ปิยาภรณ์ ทองประดษิฐ ์ วชิยัยทุธ
818 ปญุญศิา หลา้ค าภา
0158 นาง เป่ียมจติต ์ พรเอีย่มมงคล ศรสีะเกษ
0159 น.ส ผกามาศ แสงอรณุ นครปฐม
0581 นาง ผลนิา มณีสวสัดิ ์ ศนูยย์ะลา
0523 นาง ผ่องพกัตร ์ พทิยพนัธุ ์ ร.พ.ศิรริาช
0160 นาง ผ่องศร ี กจิสมชพี ศิรริาช
0007 น.ส พจนี รอดจนิดา รามาธบิดี
0161 น.ส พจนีย ์ ศลิป์ชยั ศิรริาช
0162 นาง พนมพร กลิะกลุดลิก สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาต ิมหาราชนีิ
742 นาง พนมวรรณ ร านา ตรงั
0163 น.ส พนิดา ววิรรธนอ์นันต ์ พนัสนิคม
706 นางสาว พนิดา สาลกิา พญาไท3
667 นาง พเยาว ์ ภทัรพเิศษ ระยอง
0466 น.ต.หญงิ พรจนา ไชยวรีะ ร.พ.ภมูพิลอดลุยเดช
0164 นาง พรทพิย ์ นิลนนท ์ เมอืงฉะเชงิเทรา
660 นางสาว พรทพิย ์ มโนรมสจุรติ บ ารงุราษฎร ์
0165 นาง พรพนา พานแกว้ เมอืงฉะเชงิเทรา
0166 นาง พรพรรณ สวุรรณะชฎ ศนูยฯ์ 28 กรงุธนบรุ ี
0434 น.ส พรพรรณ คลา้ยสบุรรณ เจา้พระยายมราช สพุรรณบรุ ี
761 นาง พรพรรณ สขุเสรมิ สวรรคป์ระชารกัษ ์



828 พรพรรณ พลสงฆ ์ โรงพยาบาลพจิติร

0167 น.ส พรพมิล กนัทะชยั เมอืงฉะเชงิเทรา
681 นางสาว พรพริฬุห ์ โพธดิอกไม ้ ศรนีครนิทร ์มหาวทิยาลยัขอนแกย่
0168 น.ส พรเพ็ญ น า้ทบัทมิทอง เจา้พระยายมราช สพุรรณบรุ ี
0169 น.ส พรเพ็ญ งดงาม หวัหนิ
0493 นาง พรเพ็ญ วริตันช์ยัวรรณ ร.พ.ศรสีงัวรสโุขทยั
0612 นางสาว พรเพ็ญ พยคัฆสงัข ์ พระปกเกลา้ จนัทบรุ ี
739 นางสาว พรรณงาม กวนิการ ระนอง
676 พรรณทพิา  รตันวเินต  ก าแพงเพชร
0170 นาง พรรณนิภา อนุรพนัธ ์ รามาธบิดี
651 นางสาว พรรณฤชา สวุรรณชาติ ศิรริาช
0171 น.ส พรรณิภา พนัธุร์ตัน ์ ศิรริาช
0594 นาง พรรณี จฑุานฤนาท ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ
0172 น.ส พรวดี พศิาลสฤษดกิรรม ราชวถิี
0173 นาง พรอนันต ์ โชคบญุธยิานนท ์ เมอืงฉะเชงิเทรา
0174 น.ส พลอยแกว้ จติสะอาด รามาธบิดี
0425 นาง พวงทอง ตนัวงษว์าน ศิรริาช
0175 น.ส พวงเพชร ทพัมี พนัสนิคม
693 นาง พวงศร ี คลา้ยทอง
0176 นาง พะเยาว ์ พงษพ์นัส ราชวถิี
0489 น.ส. พงังา สวสัดิร์กัษา ร.พ.ศรสีงัวรสโุขทยั
0177 น.ส พชัรตัน์ เอกทศัน์ ศิรริาช
0551 นางสาว พชัรนิทร ์ พนัธช์ยั ศรสีระเกษ
0178 นาง พชัร ี กองประมูล เมอืงฉะเชงิเทรา
0531 นางสาว พชัร ี บา้นไร่ ร.พ.สระบรุ ี
0179 น.ส พฒันน์ร ี เบา้ทองหลอ่ เจา้พระยายมราช สพุรรณบรุ ี
656 นางสาว พทัธนันท ์ พนัธว์งศ ์ พะเยา
0180 น.ส พนัทดิา ภกัดนีวน อดุรธานี
0001 น.ส พกิลุ สวสัดพิละ ศิรริาช



0563 นางสาว พชิญา บณุโยประการ วชริะ
0478 นาง พมิพข์วญั ชมนันท ์ ร.พ.น่าน
707 พมิพจี ตาอา้ย ล าปาง
708 พมิพช์นก จนัทรโ์ชตกิลุ รามาธบิดี
0600 นางสาว พมิพป์วณี ์ นอ้ยเล็น เกษมราษฎร ์สระบรุ ี
0181 น.ส พมิพม์าดา เจยีมวฒันาเลศิ ศิรริาช
0182 นาง พมิพรรณ พืน้นวล มะการกัษ ์
736 นาง พมิพส์ดุา เทววชิชลุดา เจา้พระยายมราช
0183 น.ส พมิพา เชญิผึง้ สถาบนับ าราศนราดรู
0184 นาง พศิเพลนิ พงษส์วุรรณ์ ราชวถิี
0572 นาง พศิมร ลงักาพนิธุ ์ สถาบนับ าราศนราดรู
0646 นางสาว พศิมร ยอดจิว๋ มหาราชนครเชยีงใหม่
0627 นาย พษิณุ ละครอนันต ์ ราชวถิี
774 นางสาว พชีชา หมืน่ศรพีรม ศิรริาช
0185 นาย พรีพงศ ์ ตัง้จติเจรญิ ปทมุธานี
0186 น.ส พรียา วรากลาง สระบรุ ี
0187 นาย พูลศกัดิ ์ แขง่ขนั รามาธบิดี
0188 น.ส เพชรตะวนั พทิกัษท์มิ อดุรธานี
809 นาง เพ็ชรมณี  ทดัภธูร โรงพยาบาลยโสธร
0614 นางสาว เพชรรุง่ เดชบญุญจติต ์ บรมราชชนนี นนทบรุ ี
0189 นาง เพ็ชรา บญุแสง ศิรริาช
0190 น.ส เพ็ญ เพ็งพึง่แกว้ ราชบรุ ี
721 นาง เพลนิใจ นนทค์ าวงค ์ สกลนคร
0530 นางสาว เพลนิพศิ นิลคลา้ย ร.พ.สระบรุ ี
671 นางสาว ไพจติร ไกรนรา มหาราชนครศรธีรรมราช
842 นาย ไพฑรูย ์ คณุยศยิง่ โรงพยาบาลฝาง
0643 นาง ไพรเพ็ญนรี บวัทองธนะการ
0191 น.ส ไพรนิทร ์ แป้นแกว้ สวรรคป์ระชารกัษ ์
0435 นาง เฟ่ืองสขุ ไพศาลกอบฤทธิ ์ คณะพยาบาลฯ ม.สยาม



0192 น.ส ภนิดา พนัธเ์พชร ศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุาร ี
0623 นาง ภมรพรรณ โกเสนตอ มหาราชนครเชยีงใหม่
0576 นางสาว ภคัวภิา สมเกยีรติ พุทธชนิราช
738 นางสาว ภณัฑลิา อุน่ม่วง เจา้พระยายมราช
0193 น.ส ภทัทริา คชเสนา รามาธบิดี
0527 นาง ภทัรจาร ี หา้สกลุ ร.พ.พระจอมเกลา้ เพชรบรุ ี
0194 น.ส ภทัรภร สตีลวรางค ์ วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
724 นาง ภาวดี วงศพ์พินัธ ์ นครศรธีรรมราช
0195 น.ส ภาวณีิ ตระการรงัสี รามาธบิดี
0196 นาย ภาสกร กนัพงษ ์ เจา้พระยายมราช สพุรรณบรุ ี
0197 น.ส ภมิภาวรรณ สรุนิทร ์ ล าปาง
0198 นาง ภริมณ์ บญุเพิม่ มะการกัษ ์
843 นางสาว ภริมณ คมัภรีะ โรงพยาบาลศิรริาช
650 นาง ภรูชิญา พศิปิงค า ล าปาง
825 นางสาว ภรูติา แตงรม่ โรงพยาบาลศิรริาช
0199 นาง มณฑา ไตรพรหม พระน่ังเกลา้
0200 น.ส มณฑริา รสใจ บา้นโป่ง
0201 น.ส มณเฑยีร พรหมมา ศรสีะเกษ
0436 น.ส มธรุส วจิารณ์ เจา้พระยาอภยัภเูบศร
0564 นางสาว มธรุส นอ้ยศร ี ศิรริาช
0202 น.ส มนิดา ชยัทองกลู ล าปาง
0203 น.ส มยรุา จลุนวล สงขลานครนิทร ์
0204 น.ส มยรุา ระดาเขต สงฆ ์
0455 นาง มยรุ ี กลางประพนัธ ์ ร.พ.สรรพสทิธปิระสงค ์
0205 นาง มรกต พงษศ์ร ี สถาบนัราชประชาสมาสยั
0206 น.ส มลทริา สนุสขุ รามาธบิดี
0437 นาง มลฤดี จะรบิรมัย ์ พระพุทธบาท
0207 นาง มลวิลัย ์ ธรรมโชตโิก กระทุม่แบน
0511 นางสาว มลวิลัย ์ จอมค า วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล



0208 น.ส มะลวิรรณ ศรมีนัตะ ยโสธร
765 ร.อ.หญงิ มะลวิลัย ์ เทพกณุหนิมติต ์ ภมูพิลอดลุยเดช
0518 นาง มาลยั ขุย้ศร ร.พ.ชลประทาน
692 นางสาว มาลยั โฉ่พลกรงั
804 พ.ต.หญงิ มาลยั ดงัสะทา้น โรงพยาบาลพระมงกฏุเกลา้
0209 นาง มาสรนิ ศกุลปักษ ์ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นนทบรุ ี
0210 ร.ต. ยงยทุธ สะอาดเอีย่ม สมเด็จพระป่ินเกลา้
0211 นาง ยคุลธร ทองตระกลู อดุรธานี
0212 น.ส ยพุลี พูลผล ศิรริาช
0604 นาง ยพุวลยั วฒัรพนัธุ ์ แพร่
0213 นาง ยพุนิ เดชเกตุ ศิรริาช
0214 น.ส ยพุนิ พูลก าลงั ศิรริาช
0438 น.ส ยพุนิ เหมอืนเงนิ เจา้พระยายมราช สพุรรณบรุ ี
805 นางสาว ยพุนิ  จนัทนันท ์ โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์
0215 ผศ. ยวุดี ชาตไิทย ศิรริาช
0495 น.ส. ยวุราณี สขุวญิญาณ์ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคป์ระชารกัษ ์นครสวรรค ์
673 นางสาว ยวุรนิทร ์ เตมยีะเสน ศิรริาช
0216 นาง เยาวดี สง่าจารยี ์ เมโย
0491 น.ส. เยาวดี เป็งญาวงศ ์ ร.พ.ศรสีงัวรสโุขทยั
0217 น.ส เยาวพร รุง่เพ็ชรวงศ ์ ศิรริาช
760 นาง รจนา สนุทรพงษ ์ สวรรคป์ระชารกัษ ์
826 รจนา ประวนั โรงพยาบาลก าแพงเพชร
833 นางสาว รจนา ข าภานนท ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช
781 รมดิา ธรานนท ์ โรงพยาบาลเปาโลเมดดิ
0218 น.ส รวงทอง ชาวเขาดนิ สมเด็จพระสงัฆราชองคท์ี1่7
0219 น.ส รวมใจ กจิเจรญิ ศิรริาช
701 นาง รสรนิทร ์ ขจติวงศ ์ กรงุเทพศนูยว์จิยั
0475 นางสาว ระพพีรรณ ปันค า ร.พ.นครพงิค ์
698 นางสาว ระววีรรณ เหล็กหมืน่ไวย สงฆ ์



0220 นาง รชัดา เย็นสวสัดิ ์ เมอืงฉะเชงิเทรา
0485 นางสาว รชัดาวรรณ ลมิาชาน วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0221 น.ส รชันก ทองน า้วน กระทุม่แบน
0558 นาง รชันันท ์ โลก่นัภยั ตราด
0222 น.ส รชันี แกว้นอ้ย กรงุเทพครสิเตยีน
711 นาง รชันีบรูณ์ โพธิอ์า่น
0223 น.ส รชันีวรรณ แกว้ทอง ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ
806 นาง รฎัฐร์ษา  นิลศิรโิสภากลุ โรงพยาบาลกรงุเทพ ระยอง
0224 น.ส รฐักาญจน์ ลวีรางกลุ มะการกัษ ์
0225 น.ส รดัใจ เวชประสทิธิ ์ สงขลานครนิทร ์
0439 น.ส รตันตกิร ใจบญุ เจา้พระยายมราช สพุรรณบรุ ี
0226 น.ส รตันภรณ์ แสนอบุล ศิรริาช
0537 นางสาว รตันา จนัทเลศิ ร.พ.หาดใหญ่
0227 น.ส รตันาภรณ์ หลสีวสัดิ ์ ศิรริาช
0228 น.ส รสัสะนี นิลมณี สงขลานครนิทร ์
0229 น.ส ราตรี ยิง่เจรญิ ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ
0573 นาง ราตร ี เพ็ชรเพ็ง สถาบนับ าราศนราดรู
0230 นาง ราศร ี พนัธระวดี ศิรริาช
0231 น.ส ร าพอง วนัเป่ียม ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ
0634 นางสาว ร าพงึ ช านาญรกัษา สวรรคป์ระชารกัษ ์
0232 น.ส รุง่กาญจ ์ ปรยีานุภาพ รามาธบิดี
0233 นาง รุง่ทพิย ์ แชม่วงษ ์ เจา้พระยายมราช สพุรรณบรุ ี
0234 นาง รุง่ทพิย ์ ปันศร ี ล าปาง
0235 นาง รุง่นภา เปลง่อารมณ์ เจา้พระยายมราช สพุรรณบรุ ี
0236 น.ส รุง่นภา ทรงกติตโิชค เดมิบางนางบวช
776 นางสาว รุง่ฤดี เช ีย่ววฒันะ ชลบรุ ี
0237 นาง เรณู อตศิพัท ์ ชลประทาน
0238 น.ส เรณู ดษิฐก์ระจนัทร ์ ดา่นชา้ง
0637 นาง เรวดี ชถูิน่ มหาราชนครศรธีรรมราช



0239 นาง โรจนา หาญชาญชยักลุ สรรพสทิธปิระสงค ์
0240 นาง ฤดวีรรณ วชิยัธนพฒัน์ ศิรริาช
0553 นาง ลองประภา สวนมาลี เลย
0241 น.ส ลออ เข็มทอง เจา้พระยาอภยัภเูบศร
0242 น.ส ละออ นิยม ศิรริาช
0243 นาง ละออง แมน้สขุ มะการกัษ ์
748 นาง ละออง ปานยิม้ หาดใหญ่
0244 น.ส ละอองดาว หอมล าดวน ศิรริาช
0245 น.ส ลคันา สทุธบิตุร มะการกัษ ์
0246 น.ส ลดัดา ยทุธนาถจนิดา ราชวถิี
0247 น.ส ลดัดาวลัย ์ สภุะกะ ราชวถิี
0248 น.ส ลดัดาวลัย ์ ฉายแสงประทปี ศิรริาช
0510 นาง ล าดวน จติตะวกิลุ ร.พ.เชยีงรายประชานุเคราะห ์
0603 นาง ล าเพย อึง้มณีภรณ์ ราชวถิี
0249 นาง ล าไพ บวัหนู วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0250 น.ส วงศอ์ารยี ์ ค าสยีา วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0251 นาง วชริา ฤทธสิาร สวรรคป์ระชารกัษ ์
0440 น.ส วชริา บญุประเสรฐิ
769 นางสาว วชริาภรณ์ ศลิปปรชีากลุ ศิรริาช
697 นางสาว วณิชยา ขนัธอบุล ศิรริาช
0252 นาง วนิดา รตโิรจนากลุ วพ.แพทยศ์าสตรก์รงุเทพและวชริ
0253 นาง วนิดา สธุรรมาภรณ์ เสนา
0592 นางสาว วนิดา ตณิภมูิ ตากสนิ
686 นางสาว วนิษฐา เลาหวทิยะรตัน ์ สิรนิธร
807 นาย วรกร  อนิตะ๊สขุ โรงพยาบาลแพร่
0254 น.ส วรรณภา กระฉ่อนวงษ ์ นครปฐม
0566 นาง วรรณภา ปดฐิพร ราชวถิี
0255 น.ส วรรณวมิล คงสวุรรณ ศิรริาช
0256 นาง วรรณา แกว้โกมุท ราชบรุ ี



0441 น.ส วรรณา กติตศิภุกรณ์ ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ
0584 นางสาว วรรณิภา แสงจ าปา พระปกเกลา้ จนัทบรุ ี
763 นาง วรรษมน หงษส์วสัดิ ์ ราชบรุ ี
0595 นาย วรศกัดิ ์ ขวญัเจรญิทรพัย ์ สงฆ ์
0257 น.ส วรญัญา ตนัปัทมดลิก บางไผ่
0442 น.ส วรางคณา ชนะเคน ราชวถิี
0258 น.ส วราภรณ์ ศรเีจรญิ พระจอมเกลา้ เพชรบรุ ี
0259 น.ส วราภรณ์ ชมุภสูบื ล าปาง
0260 น.ส วราภรณ์ พวกอิม่ ศิรริาช
0567 นาง วราภรณ์ ไวทยบรูณ์ สระบรุ ี
0610 ร.ต.ท(ญ) วราภรณ์ แกว้กงัวาล พหลพลพยหุเสนา
786 นาย วราภทัร ชืน่พกัตร ์ โรงพยาบาลสงฆ ์
0261 น.ส วราลกัษณ์ รงัสวิฒุาภรณ์ ศรสีชันาลยั
0262 น.ส วรศิรา อบุลไทร สถาบนับ าราศนราดรู
0263 ร.ต.อ.หญงิ วลยัพร ชววฒันาพงศ ์ เมอืงฉะเชงิเทรา
0541 นาง วลยัพร ครเูจรญิกจิ ร.พ.พระปกเกลา้ จนัทบรุ ี
0264 น.ส วลยัรกัษ ์ องัคะมาตย ์ สถานสงเคราะหค์นชรา บา้นบางแค
0502 นาง วลยัรตัน์ ไชยมงคล ร.พ.ตรงั
0266 น.ส วชัราภรณ์ สทุธวิชัรเมธกีลุ
789 นาง วชัราภรณ ์ คงอนิพาน โรงพยาบาลพทัลงุ
0267 นาง วชัร ี ตุย้ค าภรี ์ มหาราชนครเชยีงใหม่
0268 น.ส วชัร ี โพธิแ์ยม้ ราชวถิี
0269 น.ส วชัร ี ชาญชยั ราชวถิี
0456 นาง วฒันา ประดบัวงศ ์ ร.พ.สรรพสทิธปิระสงค ์
0271 น.ส วนัดี จลุหนองใหญ่ ขอนแกน่
0443 น.ส วนัดี โบศร ี มหาราชนครศรธีรรมราช
0444 น.ส วนัดี ไชยศร มหาราชนครศรธีรรมราช
0608 นาง วนัดี ยิม้ยอ่ง ลพบรุ ี
0272 น.ส วนัทนา ศิรสิวสัดิ ์ บา้นโป่ง



0457 นางสาว วนัเพ็ญ ดวงมาลา ร.พ.สรรพสทิธปิระสงค ์
0606 นางสาว วนัเพ็ญ สกุแสง ราชวถิี
691 นาง วนัเพ็ญ วรรณนิยม  สมุทรสาคร
719 นางสาว วนัวสิาข ์ ปัทมาวไิล บ ารงุราษฎร ์
0273 น.ส วลัยา ปิงเมอืง ศิรริาช
0274 น.ส วลัยา ลาภเวช สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร ์ทหารบก
0609 นาง วลัลยี ์ ตัง้กจิจาวสิทุธิ ์ พหลพลพยหุเสนา
0275 น.ส วาทนีิ เรอืนไทย ศิรริาช
771 นางสาว วารยา พรมเอีย่ม พุทธชนิราช
0276 นาง วารณีิ เสรมิกจิ ศิรริาช
0570 นางสาว วาร ี ทองแท ้ ราชบรุ ี
0277 น.ส วารณีุ จ าเรญิ ศิรริาช
0278 น.ส วาสนา เพชรพลาย ก าแพงเพชร
0279 น.ส วาสนา ดาวมณี ราชวถิี
0280 น.ส วาสนา โควนิทท์ววีฒัน์ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูสวางคนิวาส สภากาชาดไทย
0281 นาง วาสนา อดุมสรรพ ์ สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนีิ
0554 นางสาว วาสนา ทาเล สมเด็จพระยพุราชสระแกว้
790 นาง วาสนา แกว้ละมุล โรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
0458 นางสาว วชิชตุา สขุกมล ร.พ.ศิรริาช
0607 นางสาว วชิาณี แกว้แกม ราชวถิี
0282 น.ส วชิาภรณ์ มะวญิธร คามลิเลยีน
0628 นาง วญิาดา บษุบา ศิรริาช
772 นาง วพิรม วงศร์ตันพบิลูย ์ พุทธชนิราช
0520 นางสาว วพิาพร ขาวนวล ร.พ.ราชวถิี
0283 น.ส วภิาดา ศภุสวุรรณกลู ล าปาง
0507 นาง วภิาพร ภมุมางกรู ร.พ.รามาธบิดี
0525 นางสาว วภิาภรณ์ หอมจนัทร ์ ร.พ.ศิรริาช
791 นางสาว วภิารตัน์ นุศษิยภ์าพ โรงพยาบาลรามาธบิดี
723 นางสาว วภิาวรรณ สารคี า สกลนคร



0622 นาง วมิล วรงคช์ยกลุ ชลประทาน
696 นางสาว วมิล แซก่ว๊ย ศิรริาช
0459 นางสาว วริวรรณ สาระธรรม ร.พ.สรรพสทิธปิระสงค ์
0284 นาง วิรยิะ ช ืน่จติร ์ ศิรริาช
775 นาย วโิรจน์ ทาระขจดั รอ้ยเอ็ด
0285 น.ส วลิาวรรณ ตนัตสิทิธพิร ราชวถิี
0596 วลิาวรรณ โพชสาลี ราชวถิี
728 นาง วลิาวลัย ์ ขนานสขุ สรุาษฎรธ์านี
0286 นาง วไิล วงศส์นิคงมั่น ราชวถิี
0265 นาง วไิลพร หาวาร ี พระน่ังเกลา้
0467 น.ต.หญงิ วไิลวรรณ์ แกว้สอาด ร.พ.ภมูพิลอดลุยเดช
0287 นาง วไิลวรรณ ข าเครอื วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0615 นาง วไิลวรรณ โสดา สมเด็จพระยพุราชทา่บอ่
0288 รศ. วไิลสร ี ศิรหิงษท์อง ศิรริาช
764 นาง วณีา วอ่งเจรญิ สมเด็จ ณ ศรรีาชา
0630 นาง วรีนุช เรยีบรอ้ยเจรญิ ชลประทาน
0289 นาง แววค า มณีวงษ ์ หวัหนิ
0290 นาง แววศร ี บรูณะ ศรสีะเกษ
0291 น.ส ศรณัยภ์ทัร สทีอง รามาธบิดี
0292 น.ส ศราวรรณ จนัทรเ์จรญิ ราชบรุ ี
746 นางสาว ศราวรรณ ภววฒันานุสรณ์ รามาธบิดี
0540 นาง ศรนิยา ขอทะเสน ร.พ.ล าปาง
0293 ผศ. ศรเีทยีน ตรศีิรริตัน ์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่
0294 น.ส ศรปีระไพ พวงแกว้ ศรสีะเกษ
0295 นาง ศรสีดุา นรการ ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ
0296 นาง ศรสีดุา พรีวณิชกลุ ราชวถิี
0297 น.ส ศรสีดุา จลุพนัธ ์ หนองฉาง 
784 นาง ศลษิา เหลอืงขมิน้ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
0519 นาง ศศกิานต ์ พลิาภรณ์ ร.พ.ราชวถิี



0298 นาง ศศชิา ตนิตะสวุรรณ ราชบรุ ี
0299 น.ส ศศธิร พรหมภบิาล บา้นโป่ง
0300 นาง ศศธิร จเูจรญิ เมอืงฉะเชงิเทรา
0301 น.ส ศศธิร ศรปีตุตะรกัษ ์ ศิรริาช
0575 นาง ศศธิร แกว้กลา้ แพร่
0302 น.ส ศนีิณัฐ แสนโง เจรญิกรงุประชารกัษ ์
0303 น.ส ศริดา บญุยสชุานนท ์ มะการกัษ ์
0547 น.ส ศริาณี เจยีระไนมณี วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0304 นาง ศิรจินัทร ์ แกว้สนิท สงขลานครนิทร ์
718 นาง ศิรเิชดิ สทุธสิคุนธ ์ บ ารงุราษฎร ์
0305 นาง ศิรพิร เนียมฤทธิ ์ ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ
0426 น.ส ศิรพิร เลาหสวุรรณพานิช ศิรริาช
0508 นาง ศิรพิร บญุชาลี ร.พ.จฬุาลงกรณ์
0571 นาง ศิรพิร เทพสภุา สถาบนับ าราศนราดรู
747 นางสาว ศิรพิร สวุรรณสรุะ รามาธบิดี
684 นาง ศิรพิร สงิหโ์ห พระพุทธบาท
0306 น.ส ศิรพิรรณ ชาญสกุจิเมธี ศิรริาช
0307 น.ส ศิรพิรรณ เฉยศิร ิ สมติเิวช   ศรรีาชา
0308 น.ส ศิรริตัน ์ ปักการะโต รามาธบิดี
0309 นาง ศิรริตัน ์ จารรุชักลุ ศรสีะเกษ
0577 นาง ศิรริตัน ์ โพธิศ์รทีอง เจา้พระยายมราช สพุรรณบรุ ี
0445 น.ส ศิรริตัร ์ ยนิดโีธ ตากสนิ 
0310 นาง ศิรลิกัษณ์ อปุยโส ศิรริาช
0311 นาง ศิรวิรรณ กติตวิงศา พระปกเกลา้ จนัทบรุ ี
0312 นาง ศวิพร เกดิภาคี บางไผ่
679 นางสาว สกณุา ฉัตรแกว้  ล าปาง
0313 น.ส สถาพร คงพฒันย์นื พญาไท1
0314 น.ส สนธยา ไทรทองค า หลวงพ่อเป่ิน
0315 น.ส สมคดิ คงเจรญิ เดมิบางนางบวช



0316 นาง สมคดิ บญุจนัทร ์ สมุทรสาคร
0317 น.ส สมจติต ์ สตัยาบรรพ หวัหนิ
716 รศ. สมจนิต ์ เพชรพนัธุศ์ร ี ม.มหดิล
0318 น.ส สมใจ กคุ าใส เจา้พระยายมราช สพุรรณบรุ ี
0319 นาง สมใจ ดอกมณฑา ดา่นชา้ง
0320 น.ส สมใจ นกดี เมอืงฉะเชงิเทรา 174
0321 นาง สมถวลิ จนัทนะโพธิ ศิรริาช
0322 นาง สมบตัิ ฉลาดเอือ้ อดุรธานี
0323 นาง สมบรูณ์ มหาวจิติร สวรรคป์ระชารกัษ ์
0625 นาง สมบรูณ์ นาคเกีย้ว พะเยา
0487 น.ส. สมประสงค ์ เหล็กหมืน่ไวย ร.พ.นพรตันราชธานี
0324 น.ส สมพร ระมาด เมอืงฉะเชงิเทรา
0325 นาง สมพร นราแกว้ ราชวถิี
0326 นาง สมพร เกศธรรมรตัน ศิรริาช
0327 น.ส สมร จงสมจติร ์ เจา้พระยายมราช สพุรรณบรุ ี
0328 น.ส สมศรี ปัญญาปฏพิทัธ ์ ศิรริาช
0590 คณุ สมศรี เจรญิหลา้ วทิยาลยัสภากาชาดไทย
0593 นาง สมศรี เพ็ชรรกัษา ตากสนิ
792 นาง สมศร ี เพ็ชรกัษา โรงพยาบาลตากสนิ
0636 นาย สมศกัดิ ์ ข าภกัดิ ์ สงฆ ์
0329 น.ส สมสขุ วงษเ์กดิศร ี หลวงพ่อเป่ิน
0330 นาง สรพรรณ ณ นคร มหาราชนครศรธีรรมราช
0331 นาง สรนินา สขุเกษม มหาราชนครราชสมีา
0332 นาง สายสมร จ าปาเงนิ เจา้พระยายมราช สพุรรณบรุ ี
0586 นางสาว สายสนีุ ค าสอน สมติเิวช สขุมุวทิ
0333 น.ส สารณีิ ลดาสวรรค ์ สถานตรวจโรคปอด กรงุเทพฯ 
0500 น.ส. สาลนีิ กองพลศรสีิร ิ ร.พ.ศนูยส์รุนิทร ์
0334 นาย ส าราญ ค ามี ชลประทาน
0468 น.ต.หญงิ ส าฤทธิ ์ จนิตนาวงศ ์ ร.พ.ภมูพิลอดลุยเดช



0446 นาง สนีินาต พ่วงสวุรรณ อนิทรบ์รุ ี
0335 น.ส สนีินุช มมีงคล รามาธบิดี
0336 นาง สิรพิร แกว้ศร ี ดา่นชา้ง
0337 น.ส สิรภิทัร เปลีย่นประไพ เจา้พระยา
0338 นาง สิรมิา สงัขท์อง ศิรริาช
0339 นาง สกุฤตา มติรโกสมุ พระน่ังเกลา้
0340 นาง สกุญัญา สงูสมุาลย ์ ศนูยอ์ดุรธานี
730 สกุญัญา คลา้ยชู
793 นางสาว สแุกว้ ขวญัมุข โรงพยาบาลอตุรดติถ ์
699 นางสาว สคุนธา ทรงฤทธิ ์ พญาไท3
0341 น.ส สจุติรา พ่อคา้ เดมิบางนางบวช
0342 น.ส สจุติรา การกิาญจน์ ราชวถิี
0343 น.ส สจุติรา แกว้มาเมอืง รามาธบิดี
0528 นาง สจุติรา ดอนจนัทรท์อง ร.พ.เจา้พระยายมราช
0635 นาง สจุติรา ศรเีกษตรกลุ พะเยา
658 นาง สจุนิต ์ วงษม์ณี ชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์

0344 นาง สชุา ปานอ้ยนนท ์ ศิรริาช
0345 นาง สชุาดา พาณิชกระจา่ง มหาราชนครเชยีงใหม่
0346 นาง สชุาตา วภิวกานต ์ กระบี่

0347 นาง สณิุสา กรณุาพทิกัษ ์ หวัหนิ
0348 น.ส สณิุสา สมลอืชา อดุรธานี
0349 น.ส สณีุ ทมิแตงบญุรอด ศิรริาช
0583 นาง สดุใจ อธดิมเสรณี พระนครศรอียธุยา
715 นางสาว สดุใจ ลาภประเดมิชยั ราชบรุ ี
0350 น.ส สดุพศิ ชยัเปรม ศิรริาช
661 นางสาว สดุารชั ชยัศร ี บ ารงุราษฎร ์
0351 น.ส สดุารตัน์ หอมจนัทร ์ ลพบรุ ี
0476 นาง สดุารตัน์ วรรณสาร ร.พ.นครพงิค ์
822 นางสาว สดุารตัน์ ศรแีกว้ โรงพยาบาลศิรริาช



788 นาง สดุาวดี อุน่โรจน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัด ์ ชตุนิธโรอทุศิ
735 นางสาว สตุาภทัร พวงไม ้ พระจอมเกลา้ จ.เพชรบรุ ี
0447 นาง สทุธาทพิย ์ ภกัดี อนิทรบ์รุ ี
710 สทุธริกัษ ์ ทองก าเนิด ระยอง
0647 นางสาว สทุศิา นิลออ สงขลานครนิทร ์
0448 นาย สเุทพ ชมูณี สงฆ ์
0352 นาง สธุารตัน์ บรูณะพล มหาราชนครศรธีรรมราช
835 พว. สธุพิร สขุแสง โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ ์
0353 นาง สนุทร ี ผาสขุดี หลวงพ่อเป่ิน
794 นาง สนุทร ี อรญัศกัดิช์ยั โรงพยาบาลหนองบวัล าภู
0354 น.ส สนุทรภีรณ์ วรีานันท ์ ศิรริาช
0355 น.ส สนัุนทา รงคท์อง ลพบรุ ี
0579 นาง สนัุนทา วสิยัพรม สมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช
832 นางสาว สนัุนทา จ าเนียรสขุ ศนูยก์ารแพทยปั์ญญานันทภกิข ุชลประทาน
834 นาง สนัุนทา จนัทรส์ม โรงพยาบาลหนองบวัล าภู
840 นางสาว สนิุสา เอีย่มสะอาด โรงพยาบาลบา้นแพว้
0356 นาง สนีุย ์ จติตประไพ ศิรริาช
0357 นาง สปุระวณี ์ วงศว์รรณา สระบรุ ี
0358 น.ส สพุรรณธดิา สศุร ี มะการกัษ ์
0004 นาง สพุรรณี นิลสกลุวฒัน์ รามาธบิดี
0359 น.ส สพุรรณี สถานานนท ์ เดมิบางนางบวช
0360 นาง สพุรรณี สนิธศ์ิรมิานะ มหาราชนครศรธีรรมราช
0361 นาง สพุรรณี นุกรรมัย ์ รามาธบิดี
0362 นาง สพุฒัน์ ศรธีญัญรตัน์ รอ้ยเอ็ด
0363 น.ท.หญงิ สพุดัชา สทุธอินันต ์ สมเด็จพระป่ินเกลา้
0364 นาง สพุตัรา คชนิทร ์ มหาราชนครราชสมีา
0365 นาง สพุตัรา พนัธุภ์กัดี ศิรริาช
0367 นาง สพุญิญา สวุรรณวาทนิ ชลประทาน
0449 น.ส สภุตัรา แกว้มี พระพุทธบาท



0368 น.ส สภุสัรา ทองนอ้ย วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0544 น.ส สภุาณี ทองพรกิ ร.พ.มหาราชนครศรธีรรมราช
0598 นางสาว สภุาพ พรหมวงศ ์ มหาราชนครเชยีงใหม่
0369 น.ส สภุาพร ทองพนัธ ์ รามาธบิดี
0370 น.ส สภุาพร เจรญิอนิทร ์ สงฆ ์
820 นาง สภุาพฒัน์ ลขิติรตันากลุ โรงพยาบาลอา่งทอง
0371 นาง สภุาภรณ์ พจนจ์ริาภรณ์ สมเด็จพระสงัฆราชองคท์ี ่17
785 นาง สภุาภรณ์ ขจรไพศาล โรงพยาบาลมะการกัษ ์
0372 น.ส สภุาวดี สขุนิมติร พระน่ังเกลา้ 
0373 น.ส สมุลฑา จลุรตัน์ ราชวถิี
0642 นาง สมุลทพิย ์ พูลน่ิม สงขลานครนิทร ์
0366 นาง สมุทัรา ภทัรเวยีงกาญจน์ มะการกัษ ์
0374 นาง สมุาลี ดสุรกัษ ์ ก าแพงเพชร
0375 สมุาลี ธรรมะ มหาราชนครราชสมีา
0574 นาย สรุเชฎฐ ์ กคุ าใส เดมิบางนางบวช
0545 นาง สรุะ นาเจรญิ ร.พ.นครนายก
0462 นาง สรุางค ์ ศรบี ารงุสนัติ ร.พ.มหาราชนครเชยีงใหม่
683 นางสาว สรุางคนางค ์ นนทพจน ์ ยโสธร
0503 นาง สรุยี ์ เย็นตา ร.พ.นราธวิาสราชนครนิทร ์
0506 นางสาว สรุรีตัน์ วงัคะออม วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0376 นาง สวุรรณา เทพตะขบ ปทมุธานี
0377 นาง สวุารยี ์ อ านาจบดุดี สรรพสทิธิป์ระสงค ์
766 นาง สศุษิฎา คอวเิชยีรกลุ สงขลานครนิทร ์
831 นาย เสน่ห ์ แววอาราม โรงพยาบาลสงฆ ์
0562 นาง เสาวคนธ ์ โกมลวภิาต วชริะ
0557 นาง เสาวนีย ์ อาจหาญ ตราด
682 เสาวนีย ์ เพ็ญมาศ  ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ
810 นางสาว เสาวนีย ์ เบ็ญมาศ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ
0619 นาง เสาวภาคย ์ เช ือ้ทอง พหลพลพยหุเสนา



0378 น.ส เสาวลกัษณ์ สกุทนั รามาธบิดี
0618 นาง แสงดารา อนิทบตุร พหลพลพยหุเสนา
722 นาง แสงเดอืน เมฆราช สกลนคร
0379 นาง โสมพนัธ ์ เจอืแกว้ ศิรริาช
0380 น.ส โสรยา เจรญิทรง หวัหนิ
750 นางสาว หทยัชนก ปลืม้เกษร สมุทรปราการ
0555 นาง หทยัทพิย ์ มชัปาน สมเด็จพระยพุราชสระแกว้
0381 นาง หทยัพร อนิทติานนท ์ ราชวถิี
0382 น.ส หทยัรตัน์ คงกลอ่ม ศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ
0517 นาง หทยัรตัน์ เอีย่มประพนัธ ์ ร.พ.ราชวถิี
0383 น.ส หฤทยั ฮวบสกลุ ราชวถิี
687 หวัหนา้แผนกศยักรรมผูป่้วยนอก
0384 น.ส ไหมหยก จวนสาง ศิรริาช
0385 นาง องุ่น สมคัรตัน์ มะการกัษ ์
0386 น.ส อตพิร อ า่สกลุ เดมิบางนางบวช
0450 น.ส อทติา สาพาที เจา้พระยาอภยัภเูบศร
0460 นางสาว อภญิญา องัสภุากร ร.พ.ราชวถิี
0451 นาย อภริตัน์ ประทปีจรสัแสง ชลบรุ ี
0539 นางสาว อมรรตัน์ ช ืน่เจรญิ ร.พ.สงขลา (เกาะยอ)
759 นาง อมรรตัน์ ศรสีขุ กลาง
0387 น.ส อรณี กนกจริาพร ราชวถิี
795 นางสาว อรทยั  บวัคลี่ โรงพยาบาลอยธุยา
0494 นาง อรรมัภา ศรแีสงนิล โรงเรยีนมาแตรเ์ดอวีทิยาลยั
0388 น.ส อรวรรณ พรคณาปราชญ ์ วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0611 อรวรรณ ปรางประสทิธิ ์ บ ารงุราษฎร ์
796 นาง อรสา แวงสงูเนิน โรงพยาบาลนครปฐม
0461 นางสาว อรอนงค ์ วภิามณีโรจน์ ร.พ.สมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช
726 นาง อรอนงค ์ ทพิยศกัดิ ์ มหาราชนครเชยีงใหม่
0389 น.ส อรอมุา อบุลกาญจน์ ศิรริาช



0390 น.ส อรอษุา กลุานุวตัิ พระพุทธบาท
729 อรญัญา เรอืงปราชญ ์
751 นาง อรณีุ ฉิมมา สระบรุ ี
689 นางสาว อรโุณทยั สงิหต์าแกว้ มหาราชนครเชยีงใหม่
0391 น.ส อลซิรา บณุยเกยีรติ ปทมุธานี
797 นาง ออ้มใจ มงคล โรงพยาบาลสกลนคร
0497 นาง อกัษร มุ่งพนัธก์ลาง ร.พ.มหาราช นครราชสมีา
782 นางสาว อกัษร ดวงพรหม โรงพยาบาลสงฆ ์
0392 น.ส องัคณา ชา่งสลกั กบนิทรบ์รุ ี
0393 น.ส องัคณา ผวิเณร ศิรริาช
659 นางสาว องัคณา สตูรมงคล บ ารงุราษฎร ์
0394 นาง อจัจมิา เกษโร มหาราชนครศรธีรรมราช
0395 นาง อจัฉรา ปรยิเอกสตุ ราชบรุ ี
0396 น.ส อจัฉรา กาญจนโยธนิ ราชวถิี
0483 นางสาว อจัฉรา ศรรีกัษา ร.พ.รอ้ยเอ็ด
0616 นาง อจัฉรา จริพงษธ์นวฒัน์ ศรสีระเกษ
0397 นาง อจัฉรยี ์ เพชรวสิยั รา้นยาจฬุาเภสชั
0398 น.ส อญัชลี ภูแ่ส วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
0399 น.ส อญัชลี สทุธิ ศิรริาช
0400 น.ส อญัชลี บญุตานนท ์ สถาบนัมะเรง็แหง่ชาติ
0401 นาย อทัธศิกัดิ ์ ประกจิ รามาธบิดี
0402 น.ส อมัพร พุทธรกัษา นพรตันราชธานี
0403 น.ส อมัพรรณ ทองหลอ่ รามค าแหง
0404 นาง อมัภรณร์ตัน์ มากแกว้ มหาราชนครศรธีรรมราช
0405 น.ส อษัฏา วชิติพงศ ์ มหาราชนครศรธีรรมราช
783 นาย อาจณรนิทร ์ เคนสิรนินท ์ โรงพยาบาลสงฆ ์
838 นาย อาทร แกว้ศร ี โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม
737 นางสาว อาทติยา  ศรกีลุวงศ ์ สมเด็จพระยพุราชเดชอดุม
0406 น.ส อาภรณ์ สรรพสวาสดิ ์ ชลประทาน



0427 น.ส อาภรณ์ กสุมุภ ์ ศิรริาช
0638 นาง อาภรณ์ พงษหา สงขลานครนิทร ์
0407 น.ส อาภา มากพพิฒัน์ พระน่ังเกลา้
0409 น.ส อารยา องคเ์อีย่ม ศิรริาช
0002 นาง อารจีติร บวัเอีย่ม ศิรริาช
0411 น.ส อารยี ์ วงศแ์กว้ ศิรริาช
0535 นางสาว อารรีตัน์ มณีนิล ร.พ.หาดใหญ่
0536 นาง อารรีตัน์ นวลแยม้ ร.พ.หาดใหญ่
0469 น.ต.หญงิ อารณีุ จติประจง ร.พ.ภมูพิลอดลุยเดช
0412 นาง อาววีรรณ วทิยาธกิรณศกัดิ ์ วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล
767 นาย อาหามะ ซติมีะนุง ศนูยย์ะลา
0003 นาง อ าไพพรรณ เวยีงสงค ์ ราชวถิี
0413 นาง อ าไพพรรณ เกษดี บางปลามา้
0005 นาง องิพร นิลประดบั ศิรริาช
777 นางสาว องิอร บญุกอ่น กรงุเทพ พทัยา
745 นาง อนิทริา ชนเกา่นอ้ย รอ้ยเอ็ด
0414 นาง อสิราวดี สนิเจรญิ เมอืงฉะเชงิเทรา
0415 นาง อทุยั วนัทา สรรพสทิธปิระสงค ์
0416 นาง อบุล ศภุศรสีรรพ ์ ล าปาง
0417 น.ส อบุลรตัน์ รุง่เรอืงศลิป์ รามาธบิดี
0452 น.ส อมุาพร สารสิาย รามาธบิดี
0418 น.ส อมุารตัน์ แกว้เจรญิ รามาธบิดี
0419 น.ส อไุร อนุบาลผล หนองฉาง 
663 นาง อไุร จ าปาวะดี มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
0420 น.ส อไุรวรรณ ทศันียส์วุรรณ มหาราชนครศรธีรรมราช
0421 ร.อ.หญงิ อไุรวรรณ นิธากรณ์ ราชวถิี
0552 นางสาว อไุรวรรณ ธรรมรกัขติ เมอืงฉะเชงิเทรา
773 นางสาว อไุรวรรณ ศรศีกัดา ศิรริาช
709 นางสาว อวุรรณ โศภติสกล รามาธบิดี



841 นาย เอกศกัดิ ์ ศรคี าตุย้ โรงพยาบาลนครพงิค ์
0565 นาง เอมอร สวุสิทุธเิกษม ราชวถิี
0422 น.ส เอยีดศิร ิ เรอืงภกัดี เจรญิกรงุประชารกัษ ์
829 ฮาเลม ดอเลาะเซง็ โรงพยาบาลยะลา

0423 นาย ฮาเล็ม ดอเลาะเซง็ ยะลา


