
ล ำดบั ชื่อ -สกุล โรงพยำบำล จังหวัด โทรศัพท์

1 มธุรส จันทร์แสงศรี ด่านช้าง สุพรรณบุรี 818376679

2 มนณัฐ บุญมาก สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 861127971

3 สุพัต เอี่ยมสุองค์ วัดเพลง ราชบุรี 819813716

4 นางประกายทิพย.์ เหล่าประเสริฐ บ้านไผ่ ขอนแก่น 951566159

5 สุดาวดี แก้วพิบูลย์ นาหม่อม สงขลา 817388051

6 อรุณวรรณ เชิดเกียรติเจริญ บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 892688627

7 ศุภลักษณ์ อิ่นแก้ว แม่สรวย เชียงราย 819525322

8 วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ ภูเพียง น่าน 956982285

9 เรืองศิริ ไกรคง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 817853519

10 นฤนาท บรรจงละเอียด กาบัง ยะลา 73239199

11 มะลิ จันทร์ยาง โรงพยาบาลทุง่โพธิท์ะเล ก าแพงเพชร 809716391

12 ภัทรลดา เหล่าไพฑูรย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชบ้านดุง อ าเภอบ้านดุง อุดรธานี 817086920

13 ศิริรัตน์ สิทธิชัย บ้านหลวง น่าน 910677223

14 สายพิมพ์ คงคุ้ม อ่าวลึก กระบี่ 887656650

15 พรทิพย์ อัคนิจ วาริชภูมิ สกลนคร 872135159

16 ปราณี คุณอุดม เทพสถิต ชัยภูมิ 925921562

17 พรศิลป์ อุปนันท์ เเม่จัน เชียงราย 857126631

18 อภิรดี พญาพรหม ท่าสองยาง ตาก 622944539

19 พรหมมาตร์ ปฏิสังข์ แก่งหางแมว จันทบุรี 898616379

20 อุสา โทจ าปา ชาติตระการ พิษณุโลก 55381020

21 นางปิยะดา พรหมศรี โรงพยาบาลภูสิงห์ ศรีสะเกษ 815795275

22 นางสาวอ าพันธ์ สินนารายณ์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 813356909

23 จงกล อินทสาร โรงพยาบาลบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 819311504

24 สุมาลี หงษาวงศ์ โพนทราย ร้อยเอ็ด 812619437

25 ขนิษฐา ธรรมรักษา ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 862662888

26 สุดี แซ่โค้ว รัตภูมิ สงขลา 815995359

27 นงนภัส เพชรกูล ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 75521333

28 สายทิพย์ รุ่งโรจน์ นายายอาม จันทบุรี 843622311

29 นาตญา มีสุข สวนผ้ึง ราชบุรี 995469532

30 พิมลพร คุปติพงศ์กุล บัวใหญ่ นครราชสีมา 817258922

31 นางวรรณพรธ์ ปัญโญันท์ บ้านโฮ่ง ล าพูน 896592294

32 วรนารถ เล้าอติมาน สารภี เชียงใหม่ 894346182

33 รัชนี บ ารุงสุนทร วังจันทร์ ระยอง 819450199



34 สมร อภิวาท โรงพยาบาลบ่อไร่ ตราด 870589355

35 อุทัย น้อยพรหม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 818784463

36 วรวรรณ วรศักตยานันต์ แว้ง นราธิวาส 910494397

37 รัตนา อนันต์ คลองใหญ่ ตราด 948924553

38 นางอรุณศรี หอเจริญ
สมเด็จพระญาณสังวร อ.
เวียงชัย จ.เชียงราย เชียงราย 851073636

39 อุไรรักษ์ เล้ียววัฒนาสกุล ปะเหลียน ตรัง 895944535

40 ประนอม ฤดี บางกระทุม่ พิษณุโลก 910268209

41 นางนิรภรณ์ หลวงฟอง แม่สาย เชียงราย 948308820

42 นางสาวอาภรณ์ ถนัดค้า เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 814085052

43 บุษบา จิรกิตตยากร บ้านแท่น ชัยภูมิ 816607449

44 เดือนรุ่ง อุ่นใจดี บางระก า พิษณุโลก 858732058

45 วรวรรณ ภูทะวัง ฆอ้งชัย กาฬสินธุ์ 934734291

46 ยุพิน กอศรี พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 883319908

47 จันทร์ประภา นางาม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 42766054

48 เชาว์ สุทธหลวง นาหมื่น น่าน 54787013

49 วลีทิพย์ สุดแสวง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 854895289

50 นางนุกุล อิ่นอ้าย เชียงม่วน พะเยา 817654724

51 สุนารี เนาว์สุข อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 819679675

52 ทองเพ็ญ ปาละก้อน ป่าซาง ล าพูน 53555400

53 วรัญภรณ์ พุม่คุ้ม ดอนพุด สระบุรี 817596545

54 นางสิริญญา เกียรติกวินพงศ์
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ อ.
เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ สุรินทร์ 956125282

55 รัชนี ปัน้สน พญาเม็งราย เชียงราย 53799033

56 หนึ่งนุช เชนยวาณิช สองแคว น่าน 861811550

57 มาลัย พัฒนา เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 911434850

58 อุลัยวรรณ พงศ์ณภัทรสกุล ส่องดาว สกลนคร 909895610

59 ดอกเอื้อง แสนสีระ โนนสัง หนองบัวล าภู 897094081

60 ทิพาพร ยอดญาติไทย ยางสีสุราช มหาสารคาม 868561217

61 สุนีย์ น าพิพัฒน์ ระแงะ นราธิวาส 817380166

62 วีนา ขามช่วง โพธิช์ัย ร้อยเอ็ด 898412466

63 จันทร์เพ็ญ เอี่ยมจันทร์ ภูเรือ เลย 956633877

64 ภารดี เจิพิพัฒน์ บ้านฉาง ระยอง 819058240

65 รัตนา ไชยฟองศรี สันทราย เชียงใหม่ 53921199

66 สราวัลภ์ วรธรากุล หนองเรือ ขอนแก่น 817490835

67 นางพิมพ์พรรณ สิงหฬ ชัยบาดาล ลพบุรี 836092272



68 สุปิน สาระพันธ์ โนนสะอาด อุดรธานี 885724184

69 ล าดวน ผลดี แม่พริก ล าปาง 817462609

70 อารีรัตน์ ชวนคิด ป่าแดด เชียงราย 979183341

71 ศุภาพร โพธิเ์อี้ยง แม่เมาะ ล าปาง 897011964

72 ศรีเพ็ญ วิทิตานนท์ ฮอด เชียงใหม่ 818833139

73 ศุภรัสมิ์ แก้วค าดี เกาะคา ล าปาง 817641781

74 นงลักษณ์ บุญช่วย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 910609757

75 มุกดา ยิ้มย่อง ท่ายาง เพชรบุรี 819861157

76 แววดาว บัวประเสริฐยิ่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 899975525

77 อภิวัน. ชาวดง เถิน ล าปาง 896361564

78 บุณฑริกา วรรณกลึง รพ.หนองมะโมง ชัยนาท 862156830

79 อาคม มีเมล์ วังเหนือ ล าปาง 624248765

80 หทัยรัตน์ ชัยดวง เทพา สงขลา 892991914

81 ศุภลักษณ์ มิ่งไทยสงค์ บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 861541065

82 นางอัญชลี กันทา โรงพยาบาลอมก๋อย เชียงใหม่ 53467111

83 ปัทมา อิทะวงศ์ ไชยปราการ เชียงใหม่ 817242615

84 สุปราณี. ยูโซ๊ะ สุไหงปาดี นราธิวาส 892946610

85 นิภาพร อุปปินใจ โรงพยาบาลเชียงดาว เชียงใหม่ 819505773

86 อุบล สิงห์แก้ว หางดง เชียงใหม่ 817834701

87 พรทิพย์ นิลพงศ์ มะนัง สตูล 959693980

88 นางสาวจิตติมา อรุรรัตนา หนองจิก ปัตตานี 864838360

89 สมศรี จันทร์เทวี เสริมงาม ล าปาง 843781443

90 ยูไฮดา นิแฮ ศรีสาคร นราธิวาส 815991013

91 อรทัย ทองร่ืน หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 892263439

92 ศศิธร ศุภรมย์ เวียงเก่า ขอนเเก่น 896222327

93 สรียา พรหมมีชัย เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 819973085

94 ประกอบ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผา น่าน 899561853

95 นางพรทิพย์ ศรีรุ่งเรือง มัญจาคีรี ขอนแก่น 857433035

96 รักชนก เจนวิริยะกุล สมเด็จ กาฬสินธ์ุ 810474848

97 การเกต รังรองธานินทร์ แม่ทา ล าพูน 812878900

98 พิกุลแก้ว ค ายอด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ น่าน 54693548

99 เยาวดี อุตระศรี กาบเชิง สุรินทร์ 910126769

100 ดวงจิต พานิชกรณ์ สทิงพระ สงขลา 836524535

101 สุรีย์ ศรีบุรี ทุง่หัวช้าง ล าพูน 810205855



102 ล าใย บุตรศรี เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 872488548

103 เบญจวรรณ ล้ิมพิพัฒนวงศ์ ย่านตาขาว ตรัง 810808428

104 ปราณี งามประหยัด ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 863022168

105 นิดดา อายะวรรณา นาน้อย น่าน 898541246

106 ธัญวรัตน์ รัตนจริยา หนองหงส์ บุรีรัมย์ 837439091

107 สมปอง ส าราญสุข วานรนิวาส สกลนคร 653436513

108 สุริยา ซัง เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 818942195

109 ดวงเดือน ศรีมาดี เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 43597073

110 อรชร ปอแก้ว โรงพยาบาลพนา อ านาจเจริญ 973340997

111 มะลิ โพธิบ์าย สร้างคอม อุดรธานี 812605521

112 มัลลิกา คุณชื่น หนองสองห้อง ขอนแก่น 872282926

113 ฐิติมญชุ์ ปัญญานะ เชียงกลาง น่าน 829495963

114 สุวรรณี พรหมวิเศษ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 894294264

115 น.ส.เพ็ญศรี สิริวรารมย์ หนองบุญมาก นครราชสีมา 899453279

116 จินตนา สุวรรณทัต
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชกระนวน ขอนแก่น 818725974

117 กรุณรัตน์ วายโสกา ไทรน้อย นนทบุรี 811738855

118 ใกล้รุ่ง เกตุพิจิตร เนินมะปราง พิษณุโลก 585343350

119 นุชนารถ อุดมญาติ วังน้ าเขียว นครราชสีมา 44228623

120 ระพีพรรณ กิวัฒนา แม่จริม น่าน 811661439

121 ประเมิน นวลเทศ สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า เพชรบูรณ์ 894384258

122 สุรีย์ ลีลาธรรม กันตัง ตรัง 817885576

123 บริสุทธิ ์วิรัชศิลป์ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 53681033

124 กุลธินี บัวเผ่ือน โพนสวรรค์ นครพนม 846024693

125 หวานเพ็ญ สาลี สังขละบุรี กาญจนบุรี 813008495

126 สนาน นามสง่า หนองแซง สระบุรี 817939992

127 จินตนา ด่านปาน ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร 649936162

128 พรทิพย์ กัปตัน ตะกั่วทุง่ พังงา 805288485

129 อ านวยพร สุขพันธ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชตะพานหิน พิจิตร 882829077

130 ศีตลา วงศ์ปทุมทิพย์ ดอนตูม นครปฐม 625989220

131 ปารียา เกกินะ เหนือคลอง กระบี่ 75691801

132 ทิวาพร ศิลปเจริญ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
(ปัญญานันทภิกข)ุ พัทลุง 851199310

133 ดารานี โชติเจริญไพศาล นาหว้า นครพนม 895711038

134 เกษสุดาพร แป้นทอง ไชโย อ่างทอง 817347285

135 เชาวนี ค าสวัสด์ิ โรงพยาบาลแสวงหา อ่างทอง 897730431



136 ศิริลักษณ์ จตุปาริสุทธิศิล ลาดยาว นครสวรรค์ 897655499

137 สุภาวดี สมทรัพย์ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 657259503

138 นพวรรณ ศิริเขตต์ บ้านหมอ สระบุรี 867025316

139 ราตรี เสียงเสนาะ ทุง่ศรีอุดม อุบลราชธานี 897168531

140 รุจิรา ง้ิวโสม อากาศอ านวย สกลนคร 42799000

141 วิฑูร เสนานคร หนองฮี ร้อยเอ็ด 812613708

142 รตี สิงห์ดวง บางปลาม้า สุพรรณบุรี 625626493

143 ขวัญใจ โพธิพัฒน์ โรงพยาบาลขลุง จันทบุรี 619654519

144 ทัศนีย์ วีระเสถียร สังขะ สุรินทร์ 914535636

145 ชนิษฐ์นาฏ จุรีมาศ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 624941962

146 นางสาววัชรินทร์ บุญเฉื่อย เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 625982505

147 พีรดาพัฒน์ พงษ์ศิริ ดอนมดแดง อุบลราชธานี 818774497

148 ขนิษฐา สุขเลิศ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 819761953

149 กฤติกาพร ใยโนนตาด ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 818798230

150 ณัฐนภัสสร์ ธัญญาพงษ์ เขาย้อย เพชรบุรี 870466603

151 จิมลัง มนัสศิลา พุทไธสง บุรีรัมย์ 849841413

152 ธัญพร ปลัดรักษา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 77381167

153 จันทร์เพ็ญ กิจประเสริฐ ตรอน อุตรดิตถ์ 819718440

154 วรรณา สมบุศย์ พล ขอนแก่น 866357219

155 อรภัทร หงษ์ทอง พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ นครศรีธรรมราช 622246891

156 อัญตนา จารัตน์ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 819970021

157 มณี ธาดาบดินทร์ พนัสนิคม ชลบุรี 818894054

158 สุภาวดี เกตุแก้ว ท่าปลา อุตรดิตถ์ 815321934

159 ศรีพร้ิง วาสินสันติ เทิง เชียงราย 989943413

160 ทวีพร เพชรซัด บ่อทอง ชลบุรี 38211288

161 จตุพร พลับช่วย โคกโพธิ ์อ.โคกโพธิ ์จ.ปัตตานี ปัตตานี 635919939

162 มะลิพร ร่มเกตุ สะเดา สงขลา 818978207

163 เนาวรัตน์ ศรีทองวัฒนา วังทอง พิษณุโลก 55311017

164 กัลยาณี ภัทรวงศา ทรายมูล ยโสธร 868687020

165 ดวงตา ลิมปิวัฒนา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 892406954

166 จันทิมา นิลจ้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 818032106

167 พัชรี ปันค า พาน เชียงราย 53721345

168 อุมาพร ไชยแก้ว แม่ลาว เชียงราย 53603100

169 อรุณี ผุยปุย้ บึงนาราง พิจิตร 898602025



170 บังอร สิมสีแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด 833841991

171 นางอ าไพ ไชยอามิตร ทุง่ช้าง น่าน 964241206

172 ธนาพูน ผลไพบูลย์ หนองแค สระบุรี 896149729

173 นวลจันทร์ วงศ์ศรีใส ล้ี ล าพูน 53596517

174 จันทิพา เทพขจร เกาะลันตา กระบี่ 892898366

175 ระวิวรรณ. เตชทวีทรัพย์ ไทรงาม ก าแพงเพชร 882932253

176 อาภรณ์ ทองทิพย์ ขุนตาล เชียงราย 861879451

177 วรรณี เจนรักสุขุม
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ
 อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สงขลา 819632727

178 สมพร มีทองแสน เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 945291529

179 วรางคณา บุบผา พรหมพิราม พิษณุโลก 864481243

180 พิมลพรรณ คุณสิทธิ์
สมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว 
จ.น่าน น่าน 817646724

181 วรรณนภา ด่านธนวานิช ทับคล้อ พิจิตร 891832597

182 ปริยาพร คล้ายบ้านใหม่ พิปูน นครศรีธรรมราช 818935632

183 พงษ์เทพ โกฉัยพัฒน์ เขาสุกิม จันทบุรี 957427979

184 สุดใจ แสงสุนทร พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 812575629

185 บานเย็น สายสุด หัวตะพาน อ านาจเจริญ 850235311

186 ศิริพร สมโภชน์ พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 850143458

187 จันทรัสม์ เหลือวงศ์ ชะอ า เพชรบุรี 969510524

188 อรทัย เขินกลาง ห้วยแถลง นครราชสีมา 842892891

189 สุนันทา สุริยพันตรี เขื่องใน อุบลราชธานี 45423741

190 มาลา วงค์ค า เวียงหนองล่อง ล าพูน 882615219

191 ธนาวุฒิ พรมดี
รพ.สิรินธร อ.สิรินธร จ.
อุบลราชธานี 34350 อุบลราชธานี 981640191

192 นางอุบลศรี หาญเจริญกิจ เวียงป่าเป้า เชียงราย 819521085

193 อัลจนา ภูน่้อย บางมูลนาก พิจิตร 819537369

194 วรรณี ท่าดี โรงพยาบาลทับปุด พังงา 950373714

195 ภัทรวดี บ ารุงสวัสด์ิ
หว้านใหญ่ อ าเภอหว้านใหญ่
 จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร 818722661

196 มธุรส อ้นสืบสาย หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 982646395

197 วศินีย์ แต้ประยูร วัดสิงห์ ชัยนาท 894602345

198 รจนี ฮอพานิชวัฒน์ ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร 869369188

199 นุชรี ศรีสุขใส เกาะพีพี กระบี่ 894742090

200 ต่อศักด์ิ ดีเสียง ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 813317982

201 สายใจ กิตติพงษ์พัฒนา โรงพยาบาลคลองขลุง ก าแพงเพชร 817343855

202 มัทณา พรหมพูล ตากใบ นราธิวาส 936241414

203 ลักขณา ล้ีประเสริฐ ลอง แพร่ 819521951



204 อริสรา บัวปอน แม่อาย เชียงใหม่ 894311121

205 นางสาวพนมพร ศิลาพันธ์
โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.
พิจิตร พิจิตร 815329070

206 เบ็ญจา ใจสบาย
ด่านมะขามเต้ีย อ ด่าน
มะขามเต้ีย จ กาญจนบุรี กาญจนบุรี 885428837

207 ดวงสุดา เกล้ียงช่วย สิเกา ตรัง 6698677248

208 บุศบา ใจดี เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 898330274

209 นางชุมศรี ต้นเกตุ
โรงพยาบาลล าปลายมาศ 
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ 819760266

210 สุภณิดา ศรีลาศักด์ิ ดอนตาล มุกดาหาร 42689085

211 สุภาพร. โชติศิริคุณวัฒน์ บางแพ. อ.บางแพ. จ.ราชบุรี ราชบุรี 32381148

212 มณีรัตน์ ทองดีพันธ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี 818052221

213 พวงเพชร สมสุข นาจะหลวย อุบลราชธานี 618462783

214 ณัฐมา พิทักษ์อรรณพ ทัพทัน อุทัยธานี 878443322

215 สุมาลี อินตา แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 53689060

216 ทินารัตน์ วงศ์น้ าค า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 933238907

217 นางศิรินทร์ ยางทอง ควนเนียง สงขลา 866947987

218 ศุภร ถิ่นแก้ว ควนกาหลง สตูล 74752080

219 เบญจมาศ หวาจ้อย สามง่าม พิจิตร 873091172

220 อัจฉรา ชูก าลัง กะปงชัยพัฒน์ พังงา 885661959

221 จ ารูล จันทร์หอม สีค้ิว นครราชสีมา 818769564

222 ปัทมา รติปาณ กรงปินัง ยะลา 864906390

223 เกยูรี บุตราช เชียงยืน มหาสารคาม 810571557

224 ปัญจพร หร่ิงรอด สรรพยา ชัยนาท 819729234

225 ละออ วิรัตน์ชยางกูร บ้านโคก อุตรดิตถ์ 897053974

226 อภิญญา จันทร์นวล หนองฉาง อุทัยธานี 862091470

227 พรนภา อินตางาม ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 815335023

228 สุณีย์ เดชพิทักษ์ศิริกุล บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 890980071

229 นางประภาพร ด้วงสงค์ บ้านไร่ อุทัยธานี 936499619

230 นงลักษณ์ ขาววันดี เพ็ญ อุดรธานี 985936059

231 จิตรวรรณ ไชยเดช ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 38556065

232 สุภาพร ศรีจักรวาลวงษ์ ท่าตะโก นครสวรรค์ 895643556

233 เกยูร บุญทัศนา ห้วยพลู นครปฐม 890132898

234 วิยดา เจียมเจือจันทร์ ห้วยคต อุทัยธานี 979235493

235 วัลลีย์ บุญนิธิพันธุ์ สูงเม่น แพร่ 850317372

236 พรพิชญ์ พรหมพันธ์ใจ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 623633669

237 จินตนา เกษเมือง บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 77341416



238 ละอองศรี มั่งมี รพ.น้ ายืน อุบลราชธานี 45371098

239 วิมล หาญเกียรติกล้า ธัญบุรี ปทุมธานี 879289718

240 จันทิรา นุ่มดี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 870344962

241 ศรุตา สมตน คลองลาน ก าแพงเพชร 899598255

242 กัลทลี ไชยศิลป์ เวียงสา น่าน 54690810

243 มีฤทธิ ์ศรีประไหม เขาวง กาฬสินธุ์ 895760428

244 รุจิรา หวังมั่น ส าโรงทาบ สุรินทร์ 866534166

245 ธาราทิพย์ อุทัศน์ ร้องกวาง แพร่ 895567480

246 นางสิริกร โชคบ ารุงศิลป์ โรงพยาบาลก าแพงแสน นครปฐม 34281686

247 บุปผชาติ พวงจันทร์ ส าโรง อุบลราชธานี 818792392

248 ศิริวรรณ ทองเลิศ สวรรคโลก สุโขทัย 818886828

249 นาง จันทร์ฉาย โพยมรัตน์ วังสะพุง เลย 872149094

250 คัชรินทร์ วงศ์พุฒิ สอง แพร่ 818858111

251 วัลชุรี เกาะเสม็ด ท่าใหม่ จันทบุรี 897802187

252 สุวรรณี เต็งรัง นาโยง ตรัง 884430124

253 ดอกบัว บุรัตน์ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ 902976226

254 ดุษฎี สุจารี หนองพอก ร้อยเอ็ด 899427837

255 อดาวัน ชมศิริ
สมเด็จพระยุพราชกุฉิ
นารายณ์ กาฬสินธุ์ 817687309

256 จันทนา ชวฤทธิ์ ท่าหลวง ลพบุรี 813074946

257 ณัฐฤดี สุทธิบูรณ์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 922606911

258 ยุพิน ฟอนฟัก ปากพลี นครนายก 868987560

259 กุลภ์ธิกาณฒ์ พิทักษ์วงศ์ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 810714741

260 นภางค์ดาว มาด้วง หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 819552203

261 บรรจง คงเขียว ลานสัก อุทัยธานี 898862290

262 สมจิต กรโกษา หนองขาหย่าง อุทัยธานี 918865557

263 อรลักษณ์ แพทย์ชีพ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 819944697

264 จิดาภา สุทธธิพงศ์ เจ็ดเสมียน ราชบุรี 871616705

265 จริวรรณ คณูวัฒนา ปลวกแดง ระยอง 38659117

266 อัจฉรา สุทธิพรมณีวัฒน์ เมืองปาน ล าปาง 864477705

267 ธารินี ศิริวัลย์ พบพระ ตาก 9929582657

268 ฉัตรานาถ เฟรย์ แม่ใจ พะเยา 982588268

269 พิสมัย ปุงไธสง นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 828658472

270 นงค์เยาว์ ค าโสภา ไพรบึง ศรีสะเกษ 843033924

271 พิมพกานต์ บุญทัน เนินสง่า ชัยภูมิ 892856935



272 นางสาวรัดดาภรณ์ บุญกิจ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอ็ด 840300144

273 ราตรี. หาทรัพย์ วัดญาณสังวราราม ชลบุรี 818614108

274 ณิชากร เพิม่พรสกุล ละแม ชุมพร 818691797

275 สมศรี รสสุคนธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 835258138

276 ศุณาลักษณ์ สุรภกัด์ิ ชื่นชม มหาสารคาม 817698355

277 พิศมร. กัปตพล หล่มสัก เพชรบูรณ์ 818884665

278 วราภรณ์ อัคพิน
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ัน
 อาจาโร สกลนคร 42779105

279 สิรี สมใจ สันติสุข น่าน 896390416

280 ฉัตรกมล เจริญวิภาดา คลองท่อม กระบี่ 830612112

281 วันเพ็ญ เรืองเกษม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 957510524

282 ชุลีพร ชื่นตา ไทยเจริญ ยโสธร 844781197

283 พิมฉวี จันทร์เพ็ญ โคกเจริญ ลพบุรี 815875600

284 พิมพา แออ่วม ลานกระบือ ก าแพงเพชร 899606083

285 หทัยนุช ภูเ่พ็ง กงไกรลาศ สุโขทัย 812814099

286 นางสุรีย์พร โสภาลุน กุดข้าวปุน้ อุบลราชธานี 819779148

287 นางชิสาพัชร์ วงษ์จินดา คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 899368626

288 ศศิธร คงสกุล ตาลสุม อุบลราชธานี 819671869

289 ประภาพร ชูด า บันนังสตา ยะลา 73289142

290 สุทิยา รักษ์นุ้ย รัษฎา ตรัง 75286237

291 สุมาลินี อ้นเกษม เต่างอย สกลนคร 817686827

292 สิริรัตน์ เกตุเสม สระโบสถ์ ลพบุรี 817569089

293 ปิยนาถ สารินทร์ นาเยีย อุบลราชธานี 819975595

294 นิกร วงษ์ปัญญา หนองนาค า ขอนแก่น 862201343

295 นางจงรักษ์ วุฒิ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 818893639

296 อัญชลี ระวิพงษ์ รัตนบุรี สุรินทร์ 898458843

297 จรีภรณ์ อิ้ววังโส โรงพยาบาลเขาพนม กระบี่ 841922356

298 จันทรวรรณ เหล็นเรือง ล าทับ กระบี่ 8987747025

299 รานี หงษ์สถิตย์ พานทอง ชลบุรี 624958755

300 สุนิดา เทีย่งแก้ว มหาราช พระนครศรีอยุธยา 861315596

301 จารุวรรณ พุม่วิเศษ พะโต๊ะ ชุมพร 813707215

302 เขมจิรา เพียรชอบ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 856320995

303 ประริณา ประทุมค า บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 44650317
304 นางยุพิน บุญไมตรีสัมพันธ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที ่19 กาญจนบุรี 971905599
305 กิ่งดาว เถินมงคล บ้านเขว้า ชัยภูมิ 837212992
306 อัจฉราภรณ์ พรหมขุนทอง สวี ชุมพร 847452339



307 นางรัตนา สายสุข สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธร 885610126
308 ประภารัตน์ สามลเกียรติ ด่านขุนทด นครราชสีมา 918329180
309 นางวัชราภรณ์ ผิวเหลือง สระใคร หนองคาย 910615604
310 จันทร สังข์สุวรรณ ตาคลี นครสวรรค์ 818347324
311 ปิยากรณ์ ค าผอง โพนนาแก้ว สกลนคร 885486774
312 เฉลียว สิทธิแก้ว สมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย 899995409
313 อาริยา เลิศวิไล บ้านคา ราชบุรี 638964922
314 นพสิทธิ ์โชติสถิตย์โภคิน แก่งกระจาน เพชรบุรี 32465191
315 บุญเฉลิม ศรีขาว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 935631978
316 สุทาทิพย์ จ่าก่าซ้ือ ปาย แม่ฮ่องสอน 817844001
317 กมลาภรณ์. อินทรสวัสด์ิ คุระบุรีชัยพัฒน์ พังงา 819583931
318 อรชร คนชุม โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 867925335
319 กัญญ์วรา อุปนิสากร ตระการพืชผล อุบลราชธานี 45481777
320 วัจนี สนธิ เวียงแหง เชียงใหม่ 879878365
321 สุภาณี โสทัน โรงพยาบาลฟากท่า อุตรดิตถ์ 815339698
322 ยุพิม สิทธิพันธ์ สิงหนคร สงขลา 74330539
323 ลดาวัลย์ เลนท ามี นาดูน มหาสารคาม 897122925
324 อุบลรัตน์ โดยพิลา ท่าแพ สตูล 908091215
325 นาคน้อย นนทวี สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 836826725
326 พงษ์พันธ์ พรทิพย์ แม่ลาน ปัตตานี 73469422
327 นส.รัชนี นวลจันทร์ โรงพยาบาลคีรีมาศ สุโขทัย 55695145
328 รุ่งอรุณ เหลืองพิพัฒน์ พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ สมุทรปราการ 928829624
329 อาซียะ. เระปูตา จะแนะ นราธิวาส 813887401
330 ดรุณี กระจายพันธ์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 853070440

331 ฉลอม ล้ีจินดา บางจาก สมุทรปราการ 804159144
332 แก้วรี กฤตสัมพันธ์ สามเงา ตาก 55800597
333 วันชุลี สมประสงค์ บ่อพลอย กาญจนบุรี 898904160
334 อัมพร สายทอง ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 846188749
335 พัตราภรณ์ เอี้ยวซิโป หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ ตรัง 864701969
336 กาญจนา ต้ังต่อสุจริต วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ 898529119
337 จงกล ดาวเรือง โรงพยาบาลเกาะช้าง ตราด 819012934
338 มารียา ปัตยะบุตร รามัน ยะลา 897339342
339 สมร ละเลิง หนองม่วงไข่ แพร่ 861975014
340 พจนา วงศ์สว่างศิริ ห้วยยอด ตรัง 836375063
341 จิตรา เฉลิมจันทน์

พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม 
จ.ลพบุรี ลพบุรี 36491341

342 ผ่องศรี หนูทวน โพทะเล พิจิตร 889142661
343 รุจี จ าปาดวง โรงพยาบาลหนองโดน สระบุรี 830940742



344 เทพทวย มูลวงษ์ บ้านตาก ตาก 895667281
345 วิมลพร พูลศิริ ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 812619386
346 มัณฑนา รุ่งสาย โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 815461660
347 มานิตา แวดีซา มายอ ปัตตานี 848536410
348 เอกจิตรา จินดาทอง อุ้มผาง ตาก 897037086
349 ศิรินทิพย.์ โกนสันเทียะ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 
100 ปี นครราชสีมา 953650723

350 อรสา กะเหว่านาค โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 656046495
351 นางประคองลักษณ์ จ่ากลาง ภูเวียง ขอนแก่น 956532701
352 เพ็ญศรี ฉายสบัด ป่าตอง ภูเก็ต 835050503
353 นางสมใจ คณานุรักษ์ รือเสาะ นราธิวาส 73571191
354 จารุวรรณ พุทธิผล โรงพยาบาลบุณฑริก อุบลราชธานี 898472001
355 วรรณา แก้วศรีสังข์ บางกล่ า สงขลา 878375020
356 จิราภรณ์ ภูส่มบูรณ์ เจริญศิลป์ สกลนคร 949059449
357 สุภาภรณ์ อุตส่าหะ เอราวัณ เลย 813803775
358 ปวีณ์ริศา สายประเสริฐ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 53691017
359 รัตติกรณ์ มูลเครือค า หนองหิน เลย 981034052
360 อารีวรรณ พันธ์หนู บางระจัน สิงห์บุรี 931361824
361 จีรภัทร พึง่เกษม คลองหาด สระแก้ว 818088190
362 นางสุนทรี หาญเสมอ กระสัง บุรีรัมย์ 895858636
363 วิไลลักษณ์ เลิศเมธากุล ทุง่หว้า สตูล 939280181
364 โชติกา น าอินทร์ เวียงแก่น เชียงราย 932275566
365 สุวรรณา เพิม่พูล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 996215289
366 รัตนาภรณ์. มโนรัตน์ โพธิศ์รีสุวรรณ ศรีสะเกษ 868722065
367 นางวชิรา ล้ิมเจริญชัย บ้านบึง ชลบุรี 815789944
368 สุนิดา แสงย้อย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 819991584
369 รัชวรรณ พลศักด์ิ สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย 818714175
370 ณัฏฐณิชา สังสวัสด์ ปะทิว ชุมพร 959586853
371 อรพรรณ สุดใจนาค เกาะสีชัง ชลบุรี 818490045
372 ทิพยวรรณ ไชยศล คูเมือง บุรีรัมย์ 945301183
373 ประเพ็ญศรี เนตรไลย์ สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นครพนม 812624111
374 สมพร กนกสิริรัตน์ แหลมฉบัง ชลบุรี 863361741
375 ดวงพร เตมีศักด์ิ โรงพยาบาลแม่แตง เชียงใหม่ 53104148
376 นางมาลัย ศรีชมภู สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย แพร่ 54613134
377 พุทธมาท พัคค์สุนทร เคียนซา สุราษฎร์ธานี 813707176
378 ฐิตารีย์ นวมดี ไทรโยค กาญจนบุรี 895515648
379 จารวี จันทราภิรมย์ โพธิท์อง อ่างทอง 35610688
380 ปัญชลีย์ พิมพ์อภิกฤติยา นาดี ปราจีนบุรี 846095598



381 นางวิไลวรรณ พุทธสิมมา วังโป่ง เพชรบูรณ์ 812847379
382 พัชราภรณ์ สุวรรณภักดี น้ าปาด อุตรดิตถ์ 819734135
383 รัชฎาพร ประสงค์ หนองใหญ่ ชลบุรี 939646978
384 นางจารุนันท์ เกียรติประภาพร แม่ออน เชียงใหม่ 896362980
385 มลิวรรณ์ ชูด า ป่าพะยอม พัทลุง 898779280
386 เพ็ญณัฏฐา ตาปราบ ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ 924615442
387 วิลาวรรณ สมตน หลังสวน ชุมพร 817885732
388 เสาวภา เริงสนาม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา 44387107
389 พวงลัดดา สุภกุล โนนศิลา ขอนแก่น 43009738
390 เพ็ญพักตร์ พิมพ์จันทร์ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 812664839
391 เพลินใจ พานทอง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 35581749
392 มณฑา ภูห่้อย ลับแล อุตรดิตถ์ 882805096
393 สมถวิล หลาวทอง พิชัย อุตรดิตถ์ 818867921
394 เนาวรัตน์ สุ่มต๊ิบ วิหารแดง สระบุรี 819820221
395 ประทุมพร ค าแสน ดอยเต่า เชียงใหม่ 895615992
396 ศุภจรีย์ เมืองสุริยา เชียงแสน เชียงราย 895532772
397 ประไพ ธนะชัยขันธ์ โรงพยาบาลวังวิเศษ ตรัง 891278346
398 วิมลศรี ตะโฉ สุขส าราญ ระนอง 77989818
399 เอื้อทิพย์ แก้วกระจ่าง ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 811992301
400 องุ่น เจิมจิตรผ่อง โคกโพธิไ์ชย ขอนแก่น 834156611
401 ทัศนีย์ จินะธรรม ดอยหลวง เชียงราย 53790056
402 อรนงค์ สีหนาท พังโคน สกลนคร 921499483
403 ประภา ช่วยเกิด นาบอน นครศรีธรรมราช 8406501399
404 นายพิทักษ์ วรรณลาวัณย์ กะเปอร์ ระนอง 872774490
405 บัวงาม กล่ินหอม สามชุก สุพรรณบุรี 925905959
406 ปิยะรัตน์ สินธุประเสริฐ โพนทอง ร้อยเอ็ด 872242466
407 เกษร วรรณมหินทร์ ล าสนธิ ลพบุรี 865169474
408 สิริลักษณ์ อินทร์ศร ราษีไศล ศรีสะเกษ 818252363
409 กาญจนา บุตรชน ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 810490925
410 กนกวรรณ พรมมา แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 861345478
411 ทิพวรรณ เกตุแสง โรงพยาบาลไชยา สุราษฎร์ธานี 818925169
412 นางศรีไพร วัฒนากลาง คง นครราชสีมา 868698211
413 สุนทร วิเศษสิทธิโชค ป่าโมก อ่างทอง 861221086
414 สุรีรัตน์ จรัสโสภณ โรงพยาบาลล าลูกกา ปทุมธานี 818453177
415 พรรณนิภา ทางทอง ละอุ่น ระนอง 841848775
416 ดาราทิพย์ พรัดภู่ ป่าบอน พัทลุง 899755672
417 ลาวัณย์ โชติพันธ์ุ ลานสกา นครศรีธรรมราช 812712327



418 รัชนินทร สาธุเสน วังเจ้า ตาก 849896423
419 อรัญญา เชี่ยวรอบ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 918642419
420 จุฬา พรหมฤทธิ์ เชียงคาน เลย 999686074
421 รัชนี สุทธิธรรม กุดชุม ยโสธร 868779540
422 ศิริพร เจริญพร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 995361654

423 กิ่งกาญจน์ เชียงกา
สมเด็จพระปิยมหาราช
รมณียเขต กาญจนบุรี 810075901

424 พิทยา ภาโสม บ้านแพง นครพนม 844280186
425 จรรยา ชูจันทร์ โรงพยาบาลนบพิต า นครศรีธรรมราช 835908574
426 สุมลรัตน์ พงษ์ขวัญ พุทธมณฑล นครปฐม 613847248
427 วาสนา ล้ิมประเสริฐ กุดบาก สกลนคร 897146001
428 พิมพิไล ช่างทอง โรงพยาบาลบ่อเกลือ น่าน 54778023
429 โชษิตา เต็มยอด บางแก้ว พัทลุง 872947432
430 วันเพ็ญ บินตะคุ ศรีวิไล บึงกาฬ 819644647
431 ลักษณา หัสดินทร์ ระโนด สงขลา 844072101
432 เสมอกาญจน์ อันโนนจารย์ ร่องค า กาฬสินธุ์ 813804724
433 อรสา ปัน้สุวรรณ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 817805998
434 ประภัสสร เจริญนาม สอยดาว จันทบุรี 655936565
435 ระยอง สุทธิ เจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน กาญจนบุรี 898306212
436 อัญชลี ครองบุญ โรงพยาบาลสามโก้ อ่างทอง 890855176
437 ลักขณา กองมณี หนองสูง มุกดาหาร 810489093
438 สมพรรณ ไกรษร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 661562289
439 พรศิล โกสินทร์รักษา ปักธงชัย นครราชสีมา 898466552
440

นางกฤชสร ถิรตันติกุล (ชื่อเดิม 
สุรีพร) ถลาง ภูเก็ต 76311033

441 จารุวรรณ วิชัยดิษฐ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 897280193

442 อ านวยพร เมธีรัตนาพิพัฒน์ โพธิป์ระทับช้าง พิจิตร 947463935

443 นางพนิดา เขตอริยกุล ขามสะแกแสง นครราชสีมา 44383577
444 ลานันท์ ศรีโปฎก เลาขวัญ กาญจนบุรี 871572098
445 กัลยา หัชลีฬหา เขาสมิง ตราด 818623869
446 มณฑา ธรรมณี ท่าแซะ ชุมพร 899713405

447 แสงหล้า พิทาค า
โรงพยาบาลเทพรัตนเวช
ชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ60 เชียงใหม่ 53485371

448 นางวุฒิพร พรหมราษฏร์ แวงใหญ่ ขอนแก่น 897123119
449 ขวัญดาว ค าคง รพช. วังชิ้น แพร่ 939014748
450 สาวผาสุข อบรมวรรณ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 35386121
451 กิ่งกาญจน์ ใจซ่ือกุล พยาบาลสถานพระบารมี กาญจนบุรี 819414187
452 นางสุพัตรา ตันไพบูลย์ หลวงพ่อเปิน่ นครปฐม 898040694



453 นภาพรรณ ทองธรรมชาติ พระยืน ขอนแก่น 43266046
454 ธัญนันท์ ศรีชนะ ป่าต้ิว ยโสธร 815362824
455 ประภัสสร บุญอยู่ กุสุมาลย์ สกลนคร 862312299
456 นางทวีพร ยิ้มอ่อน โรงพยาบาลสามโคก ปทุมธานี 813641653
457 วิรัตน์ พุฒพันธ์ ค้อวัง ยโสธร 895804344
458 มัลลิกา ลุนจักร์ หนองวัวซอ อุดรธานี 42285013
459 สุรีย์ จุลเจริญ เกาะกูด ตราด 925424153
460 งามพิศ ศิริเวชธ ารง โรงพยาบาลกู่แก้ว อุดรธานี 981052851
461 น้องนุช. ฆวีวงค์

เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ
๘๐พรรษา ระยอง 632499553

462 วารี มุสิกะวัน ดงเจริญ พิจิตร 56039790
463

นางประณีตศิลป์ เชาวน์ลักษณ์
สกุล สันป่าตอง เชียงใหม่ 942264915

464 ศรีสุดา โพธิว์รรณ ดงหลวง มุกดาหาร 42697023
465 สมภาร ไวยลาภ เซกา บึงกาฬ 857429784
466 วราภรณ์ ยุบลพันธ์

นาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา หนองบัวล าภู 949068425

467 นางวิจิตรา มีรัตน์ บุง่คล้า บึงกาฬ 963542895
468 รุจิรา ละอองนวล ท่าช้าง สิงห์บุรี 818539412
469 ลดาวัลย์ ทวดอาจ บรบือ มหาสารคาม 43771439
470 พยอม มงคล ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 869135399
471 น้ าอ้อย ผาค า มโนรมย์ ชัยนาท 817275004
472 สาวิตรี  เสนามนตรี พรหมบุรี สิงห์บุรี 865558455
473 ค าสรณ์ เกยไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี 897930490
474 อรนันท์ สรสิทธิ์ โนนแดง นครราชสีมา 810623139
475 วิไลพร เพียพิมเพิม่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 863225718
476 มัลลิกา ช่วยคูณ จัตุรัส ชัยภูมิ 872561770
477 มยุรี วรคนอง สองพีน่้อง จันทบุรี 819492241
478 ศรีสุดา ปล่ังกลาง จักราช นครราชสีมา 44399641
479 สมพร หุน่เลิศ บางบัวทอง 2 นนทบุรี 816151284
480 น.ส.เขมานันท์ จันทร์เจริญ ผาขาว เลย 856475710
481 กิตติยา สาริสุต บางบัวทอง นนทบุรี 819318793
482 อรปรียา บุปผาวัลย์ นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 850081531
483 สมควร จันทร์คง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา 818790355
484 ฉลวย สร้อยสุวรรณ บ้านแหลม เพชรบุรี 811907381
485 เพ็ญสกุล ปิน่สุวรรณ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 866533450
486 มุทิตา ชมภูศรี สบปราบ ล าปาง 954535156
487 สุนันทา สกุลยืนยง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 928597551
488 ณปภัช อินทรทัต จอมพระ สุรินทร์ 849594848
489 ณัฐกมล สีกา ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 981028774



490 เพชรา ค าแย้ม สัตหีบ กม.10 ชลบุรี 816538907
491 ทิวา รุ่งประทีปไพบูลย์ รพช.บางบ่อ สมุทรปราการ 993348789
492 นางยุพารัตน์ จุลรัตน์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 878581721
493 สุรีย์พร ศรีน้อย บ้านฝาง ขอนแก่น 810554581
494 วิไลลักษณ์ จ่าพันธ์นา ปากคาด บึงกาฬ 945300748
495 พิสมัย ศิริรักษ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 863972762
496 กันตินันท์ เพิม่สุคนธรักษ์ โรงพยาบาลทุง่ใหญ่ นครศรีธรรมราช 985635979
497 อาภรณ์ วงษ์ภาษ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 186874489
498 พจณีย์ ไหลพนิชถาวร แม่ทะ ล าปาง 861828917
499 พิทยา พิมพามา ปากชม เลย 951699152
500 นางพเยาว์ ประจันนวล พรเจริญ บึงกาฬ 810524813
501 ทองใบ มีคุณ แจ้ห่ม ล าปาง 991565394
502 จันทร์หอม บุญญเมธานันท์ พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 865895934
503 ศุภวัลย์ รักมาก ปากพะยูน พัทลุง 895959557
504 พัชรา วิชัยดิษฐ์ ปลายพระยา กระบี่ 854771181
505 ฐิติพรรณ ดวงอุปะ นาแห้ว เลย 635939982
506 นางวรรณภรณ์ กล่ินสุข บ้านกรวด บุรีรัมย์ 44679428
507 นัทธ์วิภา สีตลพฤกษ์ บึงสามัคคี ก าแพงเพชร 926964956
508 อุมาภรณ์. ก าลังดี บางไทร พังงา 898716697
509 นภัสสร ขุนจิตรงาม ชานุมาน อ านาจเจริญ 947156536
510 ธนิกา บุรพกรณ์ โป่งน้ าร้อน จันทบุรี 892530871
511 อรนุช สมสิรินวกุล เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 954086411
512 นุชดา บุญซ่ือ คอนสาร ชัยภูมิ 894251528
513 จรูญรัตน์ บุญโพธิ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 813021057
514 วนิดา แจ่มใส

พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ
๘๐พรรษา สุรินทร์ 810651260

515 พเยาว์ บุญที เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 831295237
516 รุจิรา  ประพันธ์สุข งาว ล าปาง 54261253
517 จ าเนียร ตัณฑจรรยา สูงเนิน นครราชสีมา 879935360
518 วัฒนาภรณ์ กระจ่างจิตร์ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 898021392
519 เรืองศักด์ิ ศรีสุภา ค าชะอี มุกดาหาร 42691085
520 เบญจมาศ ทิวทอง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 44664049
521 บุญมี หัตตะโสภา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 813060968
522 วนิดา เศลารักษ์ มหาชนะชัย ยโสธร 885828294
523 จันทิรา พิกุลผล เกาะยาวชัยพัฒน์ พังงา 818941579
524 พิไลลักษณ์ เมชฌสมภพ ประชาธิปัตย์ ปทุมธานี 819271767
525 สุนีย์ พงษ์โสภา รพ.พร้าว เชียงใหม่ 943691556
526 พรรณพิไล วิริยะ

คลองหอยโข่ง(ยุวสมาคม
แห่งประเทศไทย) สงขลา 807189809



527 ณัฐชยา ครองยุทธ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 906213510

528 พนิดา บริบูรณ์บันเทิง หนองม่วง ลพบุรี 813847725

529 นางรัชนีวรรณ ค ามีอ่อน ศรีสงคราม นครพนม 42599230

530 กิรณา นองมณี โรงพยาบาลละงู สตูล 902986628

531 วัชรี บุตรศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 837223553

532 ราณี วิริยะเจริญกิจ ค าตากล้า สกลนคร 819762361

533 มาลี วัฒนวิกย์กรรม์ โรงพยาบาลแม่วงก์ นครสวรรค์ 812812038

534 เทียนจรัส จันทร์มะโน ห้างฉัตร ล าปาง 899985513

535 พัชรี อมรสิน นาตาล อุบลราชธานี 819663914

536 รุ่งทิวา อุดมพันธ์ ศิลาลาด ศรีสะเกษ 45668117

537 บุญทิพย์ ทองเพชร ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 813701114

538 ศศิวิมล ชุตินันทกุล หัวไทร นครศรีธรรมราช 75389511

539 กิ่งกาญจน์ ฮะไล้ ประจันตคาม ปราจีนบุรี 632251220

540 วรรณดี ชายเกตุ กงหรา พัทลุง 892995219

541 บุญมาก เหล่าวนิชชานนท์ บางเลน นครปฐม 926058995

542 นางสุรีภรณ์ กอเซ็ม นาด้วง เลย 631979794

543 จิราภรณ์ นิยมะจันทร์ สากเหล็ก พิจิตร 897035241

544 ชลธิชา แขมพิมาย ท่ากระดาน กาญจนบุรี 811979577

545 นส.นิตยา จิณารักษ์ บึงโขงหลง บึงกาฬ 817080907

546 มณฑาทิพย์ นาคทอง โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร 817271518

547 สุมิตรา สุริยะวงศ์ จุน พะเยา 897587444

548 ส่งศรี นรถี บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 956251590

549 สุภาวดี ทองอ่อน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 37271238

550 สายจวน แสงดาว แหลมงอบ ตราด 831185053

551 สุมิตรา จันทร์แยง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 813240109

552 ปรานอม ยิ่งเจริญ โคกส าโรง ลพบุรี 982944103

553 มุทิตา ยาวิชัย สันก าแพง เชียงใหม่ 980144506

554 ภัทรธิฌา โสดากุล โนนนารายณ์ สุรินทร์ 652235655

555 กอบกุล พันธุรั์ตนอิสระ ปะค า บุรีรัมย์ 981048885

556 พรรณทิภา ฝ้ันแจ้ง สะเมิง เชียงใหม่ 53487124

557 ทิพย์ภาพร คงนันทะ ละหานทราย บุรีรัมย์ 44649029

558 สิริฉัตร สมบูรณ์เอนก ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 841640299

559 พิมพิลา ประเสริฐผล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 882811575
560 พิชชาพร ผลเดช วังสามหมอ อุดรธานี 985845181
561 ชมภูนุช เศรษฐผล มวกเหล็ก สระบุรี 818517808



562 พรรณี จันทร์เพ็ญ โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์ 887885929
563 สงวนจิตต์ นุตาดี น้ าพอง ขอนแก่น 821015558
564 กัญญมน  บุญเหลือ โรงพยาบาลบัวลาย นครราชสีมา 812669458
565 สุจิณ มาลาศรี ชุมตาบง นครสวรรค์ 817851092
566 ประภาพร ค าอุดม เมยวดี ร้อยเอ็ด 857431809
567 วารุณี วงศ์ประทุม บ้านม่วง สกลนคร 819087845
568 พัณณิภา ชื่นกล่ินธูป นครชัยศรี นครปฐม 983262195
569 วีระชาติ วรธรรม โนนคูณ ศรีสะเกษ 895832366
570 วิศัลยา ศิริทรัพย์ปรีดา โนนดินแดง บุรีรัมย์ 872430521
571 ขัติยา สวัสด์ิมูล ซ าสูง ขอนแก่น 862238295
572 พจนา รุ่งรัตน์ โรงพยาบาลบ้านค่าย ระยอง 812571129
573 ฉวีวรรณ สุวรรณไตร โซ่พิสัย บึงกาฬ 956647341
574 วัลภา. วิเศษศุกล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 818761546
575 ทิพวัน ไชยะเดชะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 897167153
576 รษา รวิสานนท์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 44889022
577 นริศรา วิมลอักษร ภูกระดึง เลย 819742219
578 จุไร ถนนทิพย์ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 812702048
579 นวรัตน์ พิสิษฐ์คุณานนท์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 890596070
580 รัตนา สายยศ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 880285086
581 บุญญาภา จันทร์หอม องครักษ์ นครนายก 649919655
582 นงนุช เมธาภาวะกรกูล ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 895672923
583 อรพิน เทอดอุดมธรรม สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 964412293
584 รจนา  เล้าบัณฑิต สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 865525269
585 นันทาศิริ  พีรพงศ์พรรณ บ้านลาด เพชรบุรี 892267316
586 คันธารัตน์  สุนทรประทุม เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาสระบุรี 081 2060786
587 เปรมศรี  สาระทัศนานันท์ สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย 898434440
588 อรุณี  นาประดิษฐ์ นิคมพัฒนา ระยอง 816647475
589 จันทร์จิรา  ภัทรเศรษฐการ แม่วาง เชียงใหม่ 956760958
590 เครือวัลย์  ยิ้มโสภา ศุกร์ศิริศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 899961321
591 ประไพ  พวงชื่น สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 819725589
592 อรุณศรี  ศรีสมบูรณ์ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 056728075-127
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