
ล ำดบั ช่ือ -สกุล โรงพยำบำล จังหวดั เขต
1 มธุรส จนัทร์แสงศรี ด่านชา้ง สุพรรณบุรี เขต 5
2 มนณฐั บุญมาก สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา เขต 6
3 สุพตั เอ่ียมสุองค์ วดัเพลง ราชบุรี เขต 5
4 นางประกายทิพย.์ เหล่าประเสริฐ บา้นไผ่ ขอนแก่น เขต 7
5 สุดาวดี แกว้พิบูลย์ นาหม่อม สงขลา เขต 12
6 อรุณวรรณ เชิดเกียรติเจริญ บรรพตพิสัย นครสวรรค์ เขต 3
7 ศุภลกัษณ์ อ่ินแกว้ แม่สรวย เชียงราย เขต 1
8 วิทย ์มงคลวิสุทธ์ิ ภูเพียง น่าน เขต 1
9 เรืองศิริ ไกรคง วดัโบสถ์ พิษณุโลก เขต 2

10 นฤนาท บรรจงละเอียด กาบงั ยะลา เขต 12
11 มะลิ จนัทร์ยาง โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ก าแพงเพชร เขต 3
12 ภทัรลดา เหล่าไพฑูรย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช อุดรธานี เขต 8
13 ศิริรัตน์ สิทธิชยั บา้นหลวง น่าน เขต 1
14 สายพิมพ ์คงคุม้ อ่าวลึก กระบ่ี เขต 11
15 พรทิพย ์อคันิจ วาริชภูมิ สกลนคร เขต 8
16 ปราณี คุณอุดม เทพสถิต ชยัภูมิ เขต 9
17 พรศิลป์ อุปนนัท์ เเม่จนั เชียงราย เขต 1
18 อภิรดี พญาพรหม ท่าสองยาง ตาก เขต 2
19 พรหมมาตร์ ปฏิสังข์ แก่งหางแมว จนัทบุรี เขต 6
20 อุสา โทจ าปา ชาติตระการ พิษณุโลก เขต 2
21 นางปิยะดา พรหมศรี โรงพยาบาลภูสิงห์ ศรีสะเกษ เขต 10
22 นางสาวอ าพนัธ์ สินนารายณ์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา เขต 6
23 จงกล อินทสาร โรงพยาบาลบางปะหนั พระนครศรีอยธุยา เขต 4
24 สุมาลี หงษาวงศ์ โพนทราย ร้อยเอ็ด เขต 7
25 ขนิษฐา ธรรมรักษา ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี เขต 11
26 สุดี แซ่โคว้ รัตภูมิ สงขลา เขต 12
27 นงนภสั เพชรกูล ท่าศาลา นครศรีธรรมราช เขต 11
28 สายทิพย ์ รุ่งโรจน์ นายายอาม จนัทบุรี เขต 6
29 นาตญา มีสุข สวนผ้ึง ราชบุรี เขต 5
30 พิมลพร คุปติพงศก์ุล บวัใหญ่ นครราชสีมา เขต 9
31 นางวรรณพรธ์ ปัญโญนัท์ บา้นโฮ่ง ล าพนู เขต 1
32 วรนารถ เลา้อติมาน สารภี เชียงใหม่ เขต 1
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33 รัชนี บ  ารุงสุนทร วงัจนัทร์ ระยอง เขต 6
34 สมร อภิวาท โรงพยาบาลบ่อไร่ ตราด เขต 6
35 อุทยั นอ้ยพรหม ยางชุมนอ้ย ศรีสะเกษ เขต 10
36 วรวรรณ วรศกัตยานนัต์ แวง้ นราธิวาส เขต 12
37 รัตนา อนนัต์ คลองใหญ่ ตราด เขต 6
38 นางอรุณศรี หอเจริญ สมเด็จพระญาณสังวร อ.เวียงชยั เชียงราย เขต 1
39 อุไรรักษ ์เล้ียววฒันาสกุล ปะเหลียน ตรัง เขต 12
40 ประนอม ฤดี บางกระทุ่ม พิษณุโลก เขต 2
41 นางนิรภรณ์ หลวงฟอง แม่สาย เชียงราย เขต 1
42 นางสาวอาภรณ์ ถนดัคา้ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด เขต 7
43 บุษบา จิรกิตตยากร บา้นแท่น ชยัภูมิ เขต 9
44 เดือนรุ่ง อุ่นใจดี บางระก า พิษณุโลก เขต 2
45 วรวรรณ ภูทะวงั ฆอ้งชยั กาฬสินธุ์ เขต 7
46 ยพิุน กอศรี พยคัฆภูมิพิสัย มหาสารคาม เขต 7
47 จนัทร์ประภา นางาม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร เขต 8
48 เชาว ์สุทธหลวง นาหม่ืน น่าน เขต 1
49 วลีทิพย ์สุดแสวง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี เขต 5
50 นางนุกุล อ่ินอา้ย เชียงม่วน พะเยา เขต 1
51 สุนารี เนาวสุ์ข อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ เขต 10
52 ทองเพญ็ ปาละกอ้น ป่าซาง ล าพนู เขต 1, 
53 วรัญภรณ์ พุ่มคุม้ ดอนพดุ สระบุรี เขต 4
54 นางสิริญญา เกียรติกวินพงศ์ โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ อ.เข สุรินทร์ เขต 9
55 รัชนี ป้ันสน พญาเมง็ราย เชียงราย เขต 1
56 หน่ึงนุช เชนยวาณิช สองแคว น่าน เขต 1
57 มาลยั พฒันา เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย เขต 1
58 อุลยัวรรณ พงศณ์ภทัรสกุล ส่องดาว สกลนคร เขต 8
59 ดอกเอ้ือง แสนสีระ โนนสัง หนองบวัล าภู เขต 8
60 ทิพาพร ยอดญาติไทย ยางสีสุราช มหาสารคาม เขต 7
61 สุนีย ์น าพิพฒัน์ ระแงะ นราธิวาส เขต 12
62 วีนา ขามช่วง โพธ์ิชยั ร้อยเอ็ด เขต 7
63 จนัทร์เพญ็ เอ่ียมจนัทร์ ภูเรือ เลย เขต 8
64 ภารดี เจิพิพฒัน์ บา้นฉาง ระยอง เขต 6
65 รัตนา ไชยฟองศรี สันทราย เชียงใหม่ เขต 1
66 สราวลัภ ์วรธรากุล หนองเรือ ขอนแก่น เขต 7



67 นางพิมพพ์รรณ สิงหฬ ชยับาดาล ลพบุรี เขต 4
68 สุปิน สาระพนัธ์ โนนสะอาด อุดรธานี เขต 8
69 ล าดวน ผลดี แม่พริก ล าปาง เขต 1
70 อารีรัตน์ ชวนคิด ป่าแดด เชียงราย เขต 1
71 ศุภาพร โพธ์ิเอ้ียง แม่เมาะ ล าปาง เขต 1
72 ศรีเพญ็ วิทิตานนท์ ฮอด เชียงใหม่ เขต 1
73 ศุภรัสม์ิ แกว้ค  าดี เกาะคา ล าปาง เขต 1
74 นงลกัษณ์ บุญช่วย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด เขต 7
75 มุกดา ยิม้ยอ่ง ท่ายาง เพชรบุรี เขต 5
76 แววดาว บวัประเสริฐยิง่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ เขต 1
77 อภิวนั. ชาวดง เถิน ล าปาง เขต 1
78 บุณฑริกา วรรณกลึง รพ.หนองมะโมง ชยันาท เขต 3
79 อาคม มีเมล์ วงัเหนือ ล าปาง เขต 1
80 หทยัรัตน์ ชยัดวง เทพา สงขลา เขต 12
81 ศุภลกัษณ์ ม่ิงไทยสงค์ บางน ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา เขต 6
82 นางอญัชลี กนัทา โรงพยาบาลอมก๋อย เชียงใหม่ เขต 1
83 ปัทมา อิทะวงศ์ ไชยปราการ เชียงใหม่ เขต 1
84 สุปราณี. ยโูซ๊ะ สุไหงปาดี นราธิวาส เขต 12
85 นิภาพร อุปปินใจ โรงพยาบาลเชียงดาว เชียงใหม่ เขต 1
86 อุบล สิงห์แกว้ หางดง เชียงใหม่ เขต 1
87 พรทิพย ์นิลพงศ์ มะนงั สตูล เขต 12
88 นางสาวจิตติมา อรุรรัตนา หนองจิก ปัตตานี เขต 12
89 สมศรี จนัทร์เทวี เสริมงาม ล าปาง เขต 1
90 ยไูฮดา นิแฮ ศรีสาคร นราธิวาส เขต 12
91 อรทยั ทองร่ืน หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบุรี เขต 5
92 ศศิธร ศุภรมย์ เวียงเก่า ขอนเเก่น เขต 7
93 สรียา พรหมมีชยั เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา เขต 9
94 ประกอบ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวงัผา น่าน เขต 1
95 นางพรทิพย ์ศรีรุ่งเรือง มญัจาคีรี ขอนแก่น เขต 7
96 รักชนก เจนวิริยะกุล สมเด็จ กาฬสินธ์ุุ เขต 7
97 การเกต รังรองธานินทร์ แม่ทา ล าพนู เขต 1
98 พิกุลแกว้ ค  ายอด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ น่าน เขต 1
99 เยาวดี อุตระศรี กาบเชิง สุรินทร์ เขต 9

100 ดวงจิต พานิชกรณ์ สทิงพระ สงขลา เขต 12



101 สุรีย ์ศรีบุรี ทุ่งหวัชา้ง ล าพนู เขต 1
102 ล าใย บุตรศรี เหล่าเสือโกก้ อุบลราชธานี เขต 10
103 เบญจวรรณ ล้ิมพิพฒันวงศ์ ยา่นตาขาว ตรัง เขต 12
104 ปราณี งามประหยดั ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี เขต 6
105 นิดดา อายะวรรณา นานอ้ย น่าน เขต 1
106 ธญัวรัตน์ รัตนจริยา หนองหงส์ บุรีรัมย์ เขต 9
107 สมปอง ส าราญสุข วานรนิวาส สกลนคร เขต 8
108 สุริยา ซงั เกาะพะงนั สุราษฎร์ธานี เขต 11
109 ดวงเดือน ศรีมาดี เมืองสรวง ร้อยเอ็ด เขต 7
110 อรชร ปอแกว้ โรงพยาบาลพนา อ านาจเจริญ เขต 10
111 มะลิ โพธ์ิบาย สร้างคอม อุดรธานี เขต 8
112 มลัลิกา คุณช่ืน หนองสองหอ้ง ขอนแก่น เขต 7
113 ฐิติมญชุ์ ปัญญานะ เชียงกลาง น่าน เขต 1
114 สุวรรณี พรหมวิเศษ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี เขต 11
115 น.ส.เพญ็ศรี สิริวรารมย์ หนองบุญมาก นครราชสีมา เขต 9
116 จินตนา สุวรรณทตั โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช ขอนแก่น เขต 7
117 กรุณรัตน์ วายโสกา ไทรนอ้ย นนทบุรี เขต 4
118 ใกลรุ่้ง เกตุพิจิตร เนินมะปราง พิษณุโลก เขต 2
119 นุชนารถ อุดมญาติ วงัน ้าเขียว นครราชสีมา เขต 9
120 ระพีพรรณ กิวฒันา แม่จริม น่าน เขต 1
121 ประเมิน นวลเทศ สมเด็จพระยพุราชหล่มเก่า เพชรบูรณ์ เขต 2
122 สุรีย ์ลีลาธรรม กนัตงั ตรัง เขต 12
123 บริสุทธ์ิ วิรัชศิลป์ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน เขต 1
124 กุลธินี บวัเผ่ือน โพนสวรรค์ นครพนม เขต 8
125 หวานเพญ็ สาลี สังขละบุรี กาญจนบุรี เขต 5
126 สนาน นามสง่า หนองแซง สระบุรี เขต 4
127 จินตนา ด่านปาน ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร เขต 3
128 พรทิพย ์กปัตนั ตะกัว่ทุ่ง พงังา เขต 11
129 อ านวยพร สุขพนัธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช พิจิตร เขต 3
130 ศีตลา วงศป์ทุมทิพย์ ดอนตูม นครปฐม เขต 5
131 ปารียา เกกินะ เหนือคลอง กระบ่ี เขต 11
132 ทิวาพร ศิลปเจริญ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พทัลุง เขต 12
133 ดารานี โชติเจริญไพศาล นาหวา้ นครพนม เขต 8
134 เกษสุดาพร แป้นทอง ไชโย อ่างทอง เขต 4



135 เชาวนี ค  าสวสัด์ิ โรงพยาบาลแสวงหา อ่างทอง เขต 4
136 ศิริลกัษณ์ จตุปาริสุทธิศิล ลาดยาว นครสวรรค์ เขต 3
137 สุภาวดี สมทรัพย์ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด เขต 7
138 นพวรรณ ศิริเขตต์ บา้นหมอ สระบุรี เขต 4
139 ราตรี เสียงเสนาะ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี เขต 10
140 รุจิรา ง้ิวโสม อากาศอ านวย สกลนคร เขต 8
141 วิฑูร เสนานคร หนองฮี ร้อยเอ็ด เขต 7
142 รตี สิงห์ดวง บางปลามา้ สุพรรณบุรี เขต 5
143 ขวญัใจ โพธิพฒัน์ โรงพยาบาลขลุง จนัทบุรี เขต 6
144 ทศันีย ์วีระเสถียร สังขะ สุรินทร์ เขต 9
145 ชนิษฐ์นาฏ จุรีมาศ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด เขต 7
146 นางสาววชัรินทร์ บุญเฉ่ือย เขาฉกรรจ์ สระแกว้ เขต 6
147 พีรดาพฒัน์ พงษศิ์ริ ดอนมดแดง อุบลราชธานี เขต 10
148 ขนิษฐา สุขเลิศ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี เขต 10
149 กฤติกาพร ใยโนนตาด ภกัดีชุมพล ชยัภูมิ เขต 9
150 ณฐันภสัสร์ ธญัญาพงษ์ เขายอ้ย เพชรบุรี เขต 5
151 จิมลงั มนสัศิลา พทุไธสง บุรีรัมย์ เขต 9
152 ธญัพร ปลดัรักษา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี เขต 11
153 จนัทร์เพญ็ กิจประเสริฐ ตรอน อุตรดิตถ์ เขต 2
154 วรรณา สมบุศย์ พล ขอนแก่น เขต 7
155 อรภทัร หงษท์อง พอ่ท่านคลา้ยวาจาสิทธ์ิ นครศรีธรรมราช เขต 11
156 อญัตนา จารัตน์ ประโคนชยั บุรีรัมย์ เขต 9
157 มณี ธาดาบดินทร์ พนสันิคม ชลบุรี เขต 6
158 สุภาวดี เกตุแกว้ ท่าปลา อุตรดิตถ์ เขต 2
159 ศรีพร้ิง วาสินสันติ เทิง เชียงราย เขต 1
160 ทวีพร เพชรซดั บ่อทอง ชลบุรี เขต 6
161 จตุพร พลบัช่วย โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ปัตตานี เขต 12
162 มะลิพร ร่มเกตุ สะเดา สงขลา เขต 12
163 เนาวรัตน์ ศรีทองวฒันา วงัทอง พิษณุโลก เขต 2
164 กลัยาณี ภทัรวงศา ทรายมูล ยโสธร เขต 10
165 ดวงตา ลิมปิวฒันา บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา เขต 4
166 จนัทิมา นิลจอ้ย วงันอ้ย พระนครศรีอยธุยา เขต 4
167 พชัรี ปันค า พาน เชียงราย เขต 1
168 อุมาพร ไชยแกว้ แม่ลาว เชียงราย เขต 1



169 อรุณี ผุยปุ้ย บึงนาราง พิจิตร เขต 3
170 บงัอร สิมสีแกว้ พนมไพร ร้อยเอ็ด เขต 7
171 นางอ าไพ ไชยอามิตร ทุ่งชา้ง น่าน เขต 1
172 ธนาพนู ผลไพบูลย์ หนองแค สระบุรี เขต 4
173 นวลจนัทร์ วงศศ์รีใส ล้ี ล าพนู เขต 1
174 จนัทิพา เทพขจร เกาะลนัตา กระบ่ี เขต 11
175 ระวิวรรณ. เตชทวีทรัพย์ ไทรงาม ก าแพงเพชร เขต 3
176 อาภรณ์ ทองทิพย์ ขนุตาล เชียงราย เขต 1
177 วรรณี เจนรักสุขมุ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ สงขลา เขต 12
178 สมพร มีทองแสน เสนางคนิคม อ านาจเจริญ เขต 10
179 วรางคณา บุบผา พรหมพิราม พิษณุโลก เขต 2
180 พิมลพรรณ คุณสิทธ์ิ สมเด็จพระยพุราชปัว อ.ปัว จ. น่าน เขต 1
181 วรรณนภา ด่านธนวานิช ทบัคลอ้ พิจิตร เขต 3
182 ปริยาพร คลา้ยบา้นใหม่ พิปูน นครศรีธรรมราช เขต 11
183 พงษเ์ทพ โกฉยัพฒัน์ เขาสุกิม จนัทบุรี เขต 6
184 สุดใจ แสงสุนทร พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เขต 6
185 บานเยน็ สายสุด หวัตะพาน อ านาจเจริญ เขต 10
186 ศิริพร สมโภชน์ พิบูลยรั์กษ์ อุดรธานี เขต 8
187 จนัทรัสม ์เหลือวงศ์ ชะอ า เพชรบุรี เขต 5
188 อรทยั เขินกลาง หว้ยแถลง นครราชสีมา เขต 9
189 สุนนัทา สุริยพนัตรี เข่ืองใน อุบลราชธานี เขต 10
190 มาลา วงคค์  า เวียงหนองล่อง ล าพนู เขต 1
191 ธนาวฒิุ พรมดี รพ.สิรินธร อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี เขต 10
192 นางอุบลศรี หาญเจริญกิจ เวียงป่าเป้า เชียงราย เขต 1
193 อลัจนา ภู่นอ้ย บางมูลนาก พิจิตร เขต 3
194 วรรณี ท่าดี โรงพยาบาลทบัปุด พงังา เขต 11
195 ภทัรวดี บ ารุงสวสัด์ิ หวา้นใหญ่ อ าเภอหวา้นใหญ่ มุกดาหาร เขต 10
196 มธุรส อน้สืบสาย หนองหญา้ไซ สุพรรณบุรี เขต 5
197 วศินีย ์แตป้ระยรู วดัสิงห์ ชยันาท เขต 3
198 รจนี ฮอพานิชวฒัน์ ทรายทองวฒันา ก าแพงเพชร เขต 3
199 นุชรี ศรีสุขใส เกาะพีพี กระบ่ี เขต 11
200 ต่อศกัด์ิ ดีเสียง ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี เขต 6
201 สายใจ กิตติพงษพ์ฒันา โรงพยาบาลคลองขลุง ก าแพงเพชร เขต 3
202 มทัณา พรหมพลู ตากใบ นราธิวาส เขต 12



203 ลกัขณา ล้ีประเสริฐ ลอง แพร่ เขต 1
204 อริสรา บวัปอน แม่อาย เชียงใหม่ เขต 1
205 นางสาวพนมพร ศิลาพนัธ์ โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร พิจิตร เขต 3
206 เบ็ญจา ใจสบาย ด่านมะขามเต้ีย อ ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี เขต 5
207 ดวงสุดา เกล้ียงช่วย สิเกา ตรัง เขต 12
208 บุศบา ใจดี เขาคิชฌกูฏ จนัทบุรี เขต 6
209 นางชุมศรี ตน้เกตุ โรงพยาบาลล าปลายมาศ อ าเภอ บุรีรัมย์ เขต 9
210 สุภณิดา ศรีลาศกัด์ิ ดอนตาล มุกดาหาร เขต 10
211 สุภาพร. โชติศิริคุณวฒัน์ บางแพ. อ.บางแพ. จ.ราชบุรี ราชบุรี เขต 5
212 มณีรัตน์ ทองดีพนัธ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี เขต 5
213 พวงเพชร สมสุข นาจะหลวย อุบลราชธานี เขต 10
214 ณฐัมา พิทกัษอ์รรณพ ทพัทนั อุทยัธานี เขต 3
215 สุมาลี อินตา แม่ลานอ้ย แม่ฮ่องสอน เขต 1
216 ทินารัตน์ วงศน์ ้าค  า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด เขต 7
217 นางศิรินทร์ ยางทอง ควนเนียง สงขลา เขต 12
218 ศุภร ถ่ินแกว้ ควนกาหลง สตูล เขต 12
219 เบญจมาศ หวาจอ้ย สามง่าม พิจิตร เขต 3
220 อจัฉรา ชูก าลงั กะปงชยัพฒัน์ พงังา เขต 11
221 จ ารูล จนัทร์หอม สีคิ้ว นครราชสีมา เขต 9
222 ปัทมา รติปาณ กรงปินงั ยะลา เขต 12
223 เกยรีู บุตราช เชียงยนื มหาสารคาม เขต 7
224 ปัญจพร หร่ิงรอด สรรพยา ชยันาท เขต 3
225 ละออ วิรัตน์ชยางกูร บา้นโคก อุตรดิตถ์ เขต 2
226 อภิญญา จนัทร์นวล หนองฉาง อุทยัธานี เขต 3
227 พรนภา อินตางาม ขาณุวรลกัษบุรี ก  าแพงเพชร เขต 3
228 สุณีย ์เดชพิทกัษศิ์ริกุล บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา เขต 6
229 นางประภาพร ดว้งสงค์ บา้นไร่ อุทยัธานี เขต 3
230 นงลกัษณ์ ขาววนัดี เพญ็ อุดรธานี เขต 8
231 จิตรวรรณ ไชยเดช ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา เขต 6
232 สุภาพร ศรีจกัรวาลวงษ์ ท่าตะโก นครสวรรค์ เขต 3
233 เกยรู บุญทศันา หว้ยพลู นครปฐม เขต 5
234 วิยดา เจียมเจือจนัทร์ หว้ยคต อุทยัธานี เขต 3
235 วลัลีย ์บุญนิธิพนัธุ์ สูงเม่น แพร่ เขต 1
236 พรพิชญ ์พรหมพนัธ์ใจ ขามทะเลสอ นครราชสีมา เขต 9



237 จินตนา เกษเมือง บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี เขต 11
238 ละอองศรี มัง่มี รพ.น ้ายนื อุบลราชธานี เขต 10
239 วิมล หาญเกียรติกลา้ ธญับุรี ปทุมธานี เขต 4
240 จนัทิรา นุ่มดี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี เขต 5
241 ศรุตา สมตน คลองลาน ก าแพงเพชร เขต 3
242 กลัทลี ไชยศิลป์ เวียงสา น่าน เขต 1
243 มีฤทธ์ิ ศรีประไหม เขาวง กาฬสินธุ์ เขต 7
244 รุจิรา หวงัมัน่ ส าโรงทาบ สุรินทร์ เขต 9
245 ธาราทิพย ์อุทศัน์ ร้องกวาง แพร่ เขต 1
246 นางสิริกร โชคบ ารุงศิลป์ โรงพยาบาลก าแพงแสน นครปฐม เขต 5
247 บุปผชาติ พวงจนัทร์ ส าโรง อุบลราชธานี เขต 10
248 ศิริวรรณ ทองเลิศ สวรรคโลก สุโขทยั เขต 2
249 นาง จนัทร์ฉาย โพยมรัตน์ วงัสะพงุ เลย เขต 8
250 คชัรินทร์ วงศพ์ฒิุ สอง แพร่ เขต 1
251 วลัชุรี เกาะเสมด็ ท่าใหม่ จนัทบุรี เขต 6
252 สุวรรณี เตง็รัง นาโยง ตรัง เขต 12
253 ดอกบวั บุรัตน์ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ เขต 10
254 ดุษฎี สุจารี หนองพอก ร้อยเอ็ด เขต 7
255 อดาวนั ชมศิริ สมเด็จพระยพุราชกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ เขต 7
256 จนัทนา ชวฤทธ์ิ ท่าหลวง ลพบุรี เขต 4
257 ณฐัฤดี สุทธิบูรณ์ เกาะจนัทร์ ชลบุรี เขต 6
258 ยพิุน ฟอนฟัก ปากพลี นครนายก เขต 4
259 กุลภธิ์กาณฒ ์พิทกัษว์งศ์ กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ เขต 10
260 นภางคด์าว มาดว้ง หนองบวัระเหว ชยัภูมิ เขต 9
261 บรรจง คงเขียว ลานสัก อุทยัธานี เขต 3
262 สมจิต กรโกษา หนองขาหยา่ง อุทยัธานี เขต 3
263 อรลกัษณ์ แพทยชี์พ อุทยั พระนครศรีอยธุยา เขต 4
264 จิดาภา สุทธธิพงศ์ เจด็เสมียน ราชบุรี เขต 5
265 จริวรรณ คณูวฒันา ปลวกแดง ระยอง เขต 6
266 อจัฉรา สุทธิพรมณีวฒัน์ เมืองปาน ล าปาง เขต 1
267 ธารินี ศิริวลัย์ พบพระ ตาก เขต 2
268 ฉตัรานาถ เฟรย์ แม่ใจ พะเยา เขต 1
269 พิสมยั ปุงไธสง นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ เขต 9
270 นงคเ์ยาว ์ค  าโสภา ไพรบึง ศรีสะเกษ เขต 10



271 พิมพกานต ์บุญทนั เนินสง่า ชยัภูมิ เขต 9
272 นางสาวรัดดาภรณ์ บุญกิจ ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด เขต 7
273 ราตรี. หาทรัพย์ วดัญาณสังวราราม ชลบุรี เขต 6
274 ณิชากร เพ่ิมพรสกุล ละแม ชุมพร เขต 11
275 สมศรี รสสุคนธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช เขต 11
276 ศุณาลกัษณ์ สุรภกด์ิั ช่ืนชม มหาสารคาม เขต 7
277 พิศมร. กปัตพล หล่มสัก เพชรบูรณ์ เขต 2
278 วราภรณ์ อคัพิน โรงพยาบาลพระอาจารยฝ้ั์น อา สกลนคร เขต 8
279 สิรี สมใจ สันติสุข น่าน เขต 1
280 ฉตัรกมล เจริญวิภาดา คลองท่อม กระบ่ี เขต 11
281 วนัเพญ็ เรืองเกษม ท่าเรือ พระนครศรีอยธุยา เขต 4
282 ชุลีพร ช่ืนตา ไทยเจริญ ยโสธร เขต 10
283 พิมฉวี จนัทร์เพญ็ โคกเจริญ ลพบุรี เขต 4
284 พิมพา แออ่วม ลานกระบือ ก าแพงเพชร เขต 3
285 หทยันุช ภู่เพง็ กงไกรลาศ สุโขทยั เขต 2
286 นางสุรียพ์ร  โสภาลุน กุดขา้วปุ้น อุบลราชธานี เขต 10
287 นางชิสาพชัร์ วงษจิ์นดา คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา เขต 6
288 ศศิธร คงสกุล ตาลสุม อุบลราชธานี เขต 10
289 ประภาพร ชูด า บนันงัสตา ยะลา เขต 12
290 สุทิยา รักษนุ์ย้ รัษฎา ตรัง เขต 12
291 สุมาลินี อน้เกษม เต่างอย สกลนคร เขต 8
292 สิริรัตน์ เกตุเสม สระโบสถ์ ลพบุรี เขต 4
293 ปิยนาถ สารินทร์ นาเยยี อุบลราชธานี เขต 10
294 นิกร วงษปั์ญญา หนองนาค า ขอนแก่น เขต 7
295 นางจงรักษ ์วฒิุ ดอยหล่อ เชียงใหม่ เขต 1
296 อญัชลี ระวิพงษ์ รัตนบุรี สุรินทร์ เขต 9
297 จรีภรณ์ อ้ิววงัโส โรงพยาบาลเขาพนม กระบ่ี เขต 11
298 จนัทรวรรณ เหล็นเรือง ล าทบั กระบ่ี เขต 11
299 รานี หงษส์ถิตย์ พานทอง ชลบุรี เขต 6
300 สุนิดา เท่ียงแกว้ มหาราช พระนครศรีอยธุยา เขต 4
301 จารุวรรณ พุ่มวิเศษ พะโตะ๊ ชุมพร เขต 11
302 เขมจิรา เพียรชอบ ชุมพลบุรี สุรินทร์ เขต 9
303 ประริณา ประทุมค า บา้นใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ เขต 9
304 นางยพิุน บุญไมตรีสัมพนัธ์ สมเด็จพระสังฆราชองคท่ี์ 19 กาญจนบุรี เขต 5
305 ก่ิงดาว เถินมงคล บา้นเขวา้ ชยัภูมิ เขต 9



306 อจัฉราภรณ์ พรหมขนุทอง สวี ชุมพร เขต 11
307 นางรัตนา สายสุข สมเด็จพระยพุราชเลิงนกทา ยโสธร เขต 10
308 ประภารัตน์ สามลเกียรติ ด่านขนุทด นครราชสีมา เขต 9
309 นางวชัราภรณ์ ผิวเหลือง สระใคร หนองคาย เขต 8
310 จนัทร สังขสุ์วรรณ ตาคลี นครสวรรค์ เขต 3
311 ปิยากรณ์ ค  าผอง โพนนาแกว้ สกลนคร เขต 8
312 เฉลียว สิทธิแกว้ สมเด็จพระยพุราชเชียงของ เชียงราย เขต 1
313 อาริยา เลิศวิไล บา้นคา ราชบุรี เขต 5
314 นพสิทธ์ิ โชติสถิตยโ์ภคิน แก่งกระจาน เพชรบุรี เขต 5
315 บุญเฉลิม  ศรีขาว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ เขต 7
316 สุทาทิพย ์จ่าก่าซ้ือ ปาย แม่ฮ่องสอน เขต 1
317 กมลาภรณ์. อินทรสวสัด์ิ คุระบุรีชยัพฒัน์ พงังา เขต 11
318 อรชร คนชุม โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ เขต 9
319 กญัญว์รา อุปนิสากร ตระการพืชผล อุบลราชธานี เขต 10
320 วจันี สนธิ เวียงแหง เชียงใหม่ เขต 1
321 สุภาณี โสทนั โรงพยาบาลฟากท่า อุตรดิตถ์ เขต 2
322 ยพิุม สิทธิพนัธ์ สิงหนคร สงขลา เขต 12
323 ลดาวลัย ์เลนท ามี นาดูน มหาสารคาม เขต 7
324 อุบลรัตน์ โดยพิลา ท่าแพ สตูล เขต 12
325 นาคนอ้ย นนทวี สวา่งวีระวงศ์ อุบลราชธานี เขต 10
326 พงษพ์นัธ์ พรทิพย์ แม่ลาน ปัตตานี เขต 12
327 นส.รัชนี นวลจนัทร์ โรงพยาบาลคีรีมาศ สุโขทยั เขต 2
328 รุ่งอรุณ เหลืองพิพฒัน์ พระสมุทรเจดียส์วาทยานนท์ สมุทรปราการ เขต 6
329 อาซียะ. เระปูตา จะแนะ นราธิวาส เขต 12
330 ดรุณี กระจายพนัธ์ แกง้คร้อ ชยัภูมิ เขต 9

331 ฉลอม ล้ีจินดา บางจาก สมุทรปราการ เขต 6
332 แกว้รี กฤตสัมพนัธ์ สามเงา ตาก เขต 2
333 วนัชุลี สมประสงค์ บ่อพลอย กาญจนบุรี เขต 5
334 อมัพร สายทอง ทุ่งเสล่ียม สุโขทยั เขต 2
335 พตัราภรณ์ เอ้ียวซิโป หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ ตรัง เขต 12
336 กาญจนา ตั้งต่อสุจริต วดัจนัทร์เฉลิมพระเกียรติ๘๐ เชียงใหม่ เขต 1
337 จงกล ดาวเรือง โรงพยาบาลเกาะชา้ง ตราด เขต 6
338 มารียา ปัตยะบุตร รามนั ยะลา เขต 12
339 สมร ละเลิง หนองม่วงไข่ แพร่ เขต 1
340 พจนา วงศส์วา่งศิริ หว้ยยอด ตรัง เขต 12
341 จิตรา เฉลิมจนัทน์ พฒันานิคม อ.พฒันานิคม จ. ลพบุรี เขต 4
342 ผ่องศรี หนูทวน โพทะเล พิจิตร เขต 3



343 รุจี จ  าปาดวง โรงพยาบาลหนองโดน สระบุรี เขต 4
344 เทพทวย มูลวงษ์ บา้นตาก ตาก เขต 2
345 วิมลพร พลูศิริ ประจกัษศิ์ลปาคม อุดรธานี เขต 8
346 มณัฑนา รุ่งสาย โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น เขต 7
347 มานิตา แวดีซา มายอ ปัตตานี เขต 12
348 เอกจิตรา จินดาทอง อุม้ผาง ตาก เขต 2
349 ศิรินทิพย.์ โกนสันเทียะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา่ 100 ปี นครราชสีมา เขต 9
350 อรสา กะเหวา่นาค โรงพยาบาลลาดหลุมแกว้ ปทุมธานี เขต 4
351 นางประคองลกัษณ์ จ่ากลาง ภูเวียง ขอนแก่น เขต 7
352 เพญ็ศรี ฉายสบดั ป่าตอง ภูเก็ต เขต 11
353 นางสมใจ คณานุรักษ์ รือเสาะ นราธิวาส เขต 12
354 จารุวรรณ พทุธิผล โรงพยาบาลบุณฑริก อุบลราชธานี เขต 10
355 วรรณา แกว้ศรีสังข์ บางกล ่า สงขลา เขต 12
356 จิราภรณ์ ภู่สมบูรณ์ เจริญศิลป์ สกลนคร เขต 8
357 สุภาภรณ์ อุตส่าหะ เอราวณั เลย เขต 8
358 ปวีณ์ริศา สายประเสริฐ ขนุยวม แม่ฮ่องสอน เขต 1
359 รัตติกรณ์ มูลเครือค า หนองหิน เลย เขต 8
360 อารีวรรณ พนัธ์หนู บางระจนั สิงห์บุรี เขต 4
361 จีรภทัร พ่ึงเกษม คลองหาด สระแกว้ เขต 6
362 นางสุนทรี หาญเสมอ กระสัง บุรีรัมย์ เขต 9
363 วิไลลกัษณ์ เลิศเมธากุล ทุ่งหวา้ สตูล เขต 12
364 โชติกา น าอินทร์ เวียงแก่น เชียงราย เขต 1
365 สุวรรณา เพ่ิมพลู วิเศษชยัชาญ อ่างทอง เขต 4
366 รัตนาภรณ์. มโนรัตน์ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ เขต 10
367 นางวชิรา ล้ิมเจริญชยั บา้นบึง ชลบุรี เขต 6
368 สุนิดา แสงยอ้ย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ เขต 10
369 รัชวรรณ พลศกัด์ิ สมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ หนองคาย เขต 8
370 ณฏัฐณิชา สังสวสัด์ ปะทิว ชุมพร เขต 11
371 อรพรรณ สุดใจนาค เกาะสีชงั ชลบุรี เขต 6
372 ทิพยวรรณ ไชยศล คูเมือง บุรีรัมย์ เขต 9
373 ประเพญ็ศรี เนตรไลย์ สมเด็จพระยพุราชธาตุพนม นครพนม เขต 8
374 สมพร กนกสิริรัตน์ แหลมฉบงั ชลบุรี เขต 6
375 ดวงพร เตมีศกัด์ิ โรงพยาบาลแม่แตง เชียงใหม่ เขต 1
376 นางมาลยั ศรีชมภู สมเด็จพระยพุราชเด่นชยั แพร่ เขต 1
377 พทุธมาท พคัคสุ์นทร เคียนซา สุราษฎร์ธานี เขต 11
378 ฐิตารีย ์นวมดี ไทรโยค กาญจนบุรี เขต 5
379 จารวี จนัทราภิรมย์ โพธ์ิทอง อ่างทอง เขต 4



380 ปัญชลีย ์พิมพอ์ภิกฤติยา นาดี ปราจีนบุรี เขต 6
381 นางวิไลวรรณ พทุธสิมมา วงัโป่ง เพชรบูรณ์ เขต 2
382 พชัราภรณ์ สุวรรณภกัดี น ้าปาด อุตรดิตถ์ เขต 2
383 รัชฎาพร ประสงค์ หนองใหญ่ ชลบุรี เขต 6
384 นางจารุนนัท ์เกียรติประภาพร แม่ออน เชียงใหม่ เขต 1
385 มลิวรรณ์ ชูด า ป่าพะยอม พทัลุง เขต 12
386 เพญ็ณฏัฐา ตาปราบ ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชยัภูมิ เขต 9
387 วิลาวรรณ สมตน หลงัสวน ชุมพร เขต 11
388 เสาวภา เริงสนาม บา้นเหล่ือม นครราชสีมา เขต 9
389 พวงลดัดา สุภกุล โนนศิลา ขอนแก่น เขต 7
390 เพญ็พกัตร์ พิมพจ์นัทร์ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี เขต 10
391 เพลินใจ พานทอง ศรีประจนัต์ สุพรรณบุรี เขต 5
392 มณฑา ภู่หอ้ย ลบัแล อุตรดิตถ์ เขต 2
393 สมถวิล หลาวทอง พิชยั อุตรดิตถ์ เขต 2
394 เนาวรัตน์ สุ่มต๊ิบ วิหารแดง สระบุรี เขต 4
395 ประทุมพร ค  าแสน ดอยเต่า เชียงใหม่ เขต 1
396 ศุภจรีย ์เมืองสุริยา เชียงแสน เชียงราย เขต 1
397 ประไพ ธนะชยัขนัธ์ โรงพยาบาลวงัวิเศษ ตรัง เขต 12
398 วิมลศรี ตะโฉ สุขส าราญ ระนอง เขต 11
399 เอ้ือทิพย ์แกว้กระจ่าง ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี เขต 5
400 องุ่น เจิมจิตรผ่อง โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น เขต 7
401 ทศันีย ์จินะธรรม ดอยหลวง เชียงราย เขต 1
402 อรนงค ์สีหนาท พงัโคน สกลนคร เขต 8
403 ประภา ช่วยเกิด นาบอน นครศรีธรรมราช เขต 11
404 นายพิทกัษ ์วรรณลาวณัย์ กะเปอร์ ระนอง เขต 11
405 บวังาม กล่ินหอม สามชุก สุพรรณบุรี เขต 5
406 ปิยะรัตน์ สินธุประเสริฐ โพนทอง ร้อยเอ็ด เขต 7
407 เกษร วรรณมหินทร์ ล าสนธิ ลพบุรี เขต 4
408 สิริลกัษณ์ อินทร์ศร ราษีไศล ศรีสะเกษ เขต 10
409 กาญจนา บุตรชน ธวชับุรี ร้อยเอ็ด เขต 7
410 กนกวรรณ พรมมา แม่ฟ้าหลวง เชียงราย เขต 1
411 ทิพวรรณ เกตุแสง โรงพยาบาลไชยา สุราษฎร์ธานี เขต 11
412 นางศรีไพร วฒันากลาง คง นครราชสีมา เขต 9
413 สุนทร วิเศษสิทธิโชค ป่าโมก อ่างทอง เขต 4
414 สุรีรัตน์ จรัสโสภณ โรงพยาบาลล าลูกกา ปทุมธานี เขต 4
415 พรรณนิภา ทางทอง ละอุ่น ระนอง เขต 11
416 ดาราทิพย ์พรัดภู่ ป่าบอน พทัลุง เขต 12



417 ลาวณัย ์โชติพนัธ์ุุ ลานสกา นครศรีธรรมราช เขต 11
418 รัชนินทร สาธุเสน วงัเจา้ ตาก เขต 2
419 อรัญญา เช่ียวรอบ ศีขรภูมิ สุรินทร์ เขต 9
420 จุฬา พรหมฤทธ์ิ เชียงคาน เลย เขต 8
421 รัชนี สุทธิธรรม กุดชุม ยโสธร เขต 10
422 ศิริพร เจริญพร บางคลา้ ฉะเชิงเทรา เขต 6

423 ก่ิงกาญจน์ เชียงกา สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี เขต 5

424 พิทยา ภาโสม บา้นแพง นครพนม เขต 8
425 จรรยา ชูจนัทร์ โรงพยาบาลนบพิต า นครศรีธรรมราช เขต 11
426 สุมลรัตน์ พงษข์วญั พทุธมณฑล นครปฐม เขต 5
427 วาสนา ล้ิมประเสริฐ กุดบาก สกลนคร เขต 8
428 พิมพิไล ช่างทอง โรงพยาบาลบ่อเกลือ น่าน เขต 1
429 โชษิตา เตม็ยอด บางแกว้ พทัลุง เขต 12
430 วนัเพญ็ บินตะคุ ศรีวิไล บึงกาฬ เขต 8
431 ลกัษณา หสัดินทร์ ระโนด สงขลา เขต 12
432 เสมอกาญจน์ อนัโนนจารย์ ร่องค า กาฬสินธุ์ เขต 7
433 อรสา ป้ันสุวรรณ ผกัไห่ พระนครศรีอยธุยา เขต 4
434 ประภสัสร เจริญนาม สอยดาว จนัทบุรี เขต 6
435 ระยอง สุทธิ เจา้คุณไพบูลย ์พนมทวน กาญจนบุรี เขต 5
436 อญัชลี ครองบุญ โรงพยาบาลสามโก้ อ่างทอง เขต 4
437 ลกัขณา กองมณี หนองสูง มุกดาหาร เขต 10
438 สมพรรณ ไกรษร บ าเหน็จณรงค์ ชยัภูมิ เขต 9
439 พรศิล โกสินทร์รักษา ปักธงชยั นครราชสีมา เขต 9
440 นางกฤชสร ถิรตนัติกุล (ช่ือเดิม สุรีพร) ถลาง ภูเก็ต เขต 11
441 จารุวรรณ วิชยัดิษฐ พนุพิน สุราษฎร์ธานี เขต 11

442 อ านวยพร เมธีรัตนาพิพฒัน์ โพธ์ิประทบัชา้ง พิจิตร เขต 3

443 นางพนิดา เขตอริยกุล ขามสะแกแสง นครราชสีมา เขต 9
444 ลานนัท ์ศรีโปฎก เลาขวญั กาญจนบุรี เขต 5
445 กลัยา หชัลีฬหา เขาสมิง ตราด เขต 6
446 มณฑา ธรรมณี ท่าแซะ ชุมพร เขต 11

447 แสงหลา้ พิทาค า
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ60พรรษา เชียงใหม่ เขต 1

448 นางวฒิุพร พรหมราษฏร์ แวงใหญ่ ขอนแก่น เขต 7
449 ขวญัดาว ค  าคง รพช. วงัช้ิน แพร่ เขต 1
450 สาวผาสุข อบรมวรรณ บา้นแพรก พระนครศรีอยธุยา เขต 4
451 ก่ิงกาญจน์ ใจซ่ือกุล พยาบาลสถานพระบารมี กาญจนบุรี เขต 5



452 นางสุพตัรา ตนัไพบูลย์ หลวงพอ่เป่ิน นครปฐม เขต 5
453 นภาพรรณ ทองธรรมชาติ พระยนื ขอนแก่น เขต 7
454 ธญันนัท ์ศรีชนะ ป่าต้ิว ยโสธร เขต 10
455 ประภสัสร บุญอยู่ กุสุมาลย์ สกลนคร เขต 8
456 นางทวีพร ยิม้อ่อน โรงพยาบาลสามโคก ปทุมธานี เขต 4
457 วิรัตน์ พฒุพนัธ์ คอ้วงั ยโสธร เขต 10
458 มลัลิกา ลุนจกัร์ หนองววัซอ อุดรธานี เขต 8
459 สุรีย ์จุลเจริญ เกาะกูด ตราด เขต 6
460 งามพิศ ศิริเวชธ ารง โรงพยาบาลกู่แกว้ อุดรธานี เขต 8
461 นอ้งนุช. ฆวีวงค์ เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ๘๐ ระยอง เขต 6
462 วารี มุสิกะวนั ดงเจริญ พิจิตร เขต 3
463 นางประณีตศิลป์ เชาวน์ลกัษณ์สกุล สันป่าตอง เชียงใหม่ เขต 1
464 ศรีสุดา โพธ์ิวรรณ ดงหลวง มุกดาหาร เขต 10
465 สมภาร ไวยลาภ เซกา บึงกาฬ เขต 8
466 วราภรณ์ ยบุลพนัธ์ นาวงัเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หนองบวัล าภู เขต 8
467 นางวิจิตรา มีรัตน์ บุ่งคลา้ บึงกาฬ เขต 8
468 รุจิรา ละอองนวล ท่าชา้ง สิงห์บุรี เขต 4
469 ลดาวลัย ์ทวดอาจ บรบือ มหาสารคาม เขต 7
470 พยอม มงคล ปางมะผา้ แม่ฮ่องสอน เขต 1
471 น ้าออ้ย ผาค า มโนรมย์ ชยันาท เขต 3
472 สาวิตรี  เสนามนตรี พรหมบุรี สิงห์บุรี เขต 4
473 ค าสรณ์ เกยไชย แหลมสิงห์ จนัทบุรี เขต 6
474 อรนนัท ์สรสิทธ์ิ โนนแดง นครราชสีมา เขต 9
475 วิไลพร เพียพิมเพ่ิม หนองบวัแดง ชยัภูมิ เขต 9
476 มลัลิกา ช่วยคูณ จตุัรัส ชยัภูมิ เขต 9
477 มยรีุ วรคนอง สองพ่ีนอ้ง จนัทบุรี เขต 6
478 ศรีสุดา ปลัง่กลาง จกัราช นครราชสีมา เขต 9
479 สมพร หุ่นเลิศ บางบวัทอง 2 นนทบุรี เขต 4
480 น.ส.เขมานนัท ์จนัทร์เจริญ ผาขาว เลย เขต 8
481 กิตติยา สาริสุต บางบวัทอง นนทบุรี เขต 4
482 อรปรียา บุปผาวลัย์ นิคมค าสร้อย มุกดาหาร เขต 10
483 สมควร จนัทร์คง ล าทะเมนชยั นครราชสีมา เขต 9
484 ฉลวย สร้อยสุวรรณ บา้นแหลม เพชรบุรี เขต 5
485 เพญ็สกุล ป่ินสุวรรณ ซบัใหญ่ ชยัภูมิ เขต 9
486 มุทิตา ชมภูศรี สบปราบ ล าปาง เขต 1
487 สุนนัทา สกุลยนืยง พยหุะคีรี นครสวรรค์ เขต 3
488 ณปภชั อินทรทตั จอมพระ สุรินทร์ เขต 9



489 ณฐักมล สีกา หว้ยทบัทนั ศรีสะเกษ เขต 10
490 เพชรา ค  าแยม้ สัตหีบ กม.10 ชลบุรี เขต 6
491 ทิวา รุ่งประทีปไพบูลย์ รพช.บางบ่อ สมุทรปราการ เขต 6
492 นางยพุารัตน์ จุลรัตน์ จตุรพกัตรพิมาน ร้อยเอ็ด เขต 7
493 สุรียพ์ร ศรีนอ้ย บา้นฝาง ขอนแก่น เขต 7
494 วิไลลกัษณ์ จ่าพนัธ์นา ปากคาด บึงกาฬ เขต 8
495 พิสมยั ศิริรักษ์ กระแสสินธุ์ สงขลา เขต 12
496 กนัตินนัท ์เพ่ิมสุคนธรักษ์ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช เขต 11
497 อาภรณ์ วงษภ์าษ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา เขต 6
498 พจณีย ์ไหลพนิชถาวร แม่ทะ ล าปาง เขต 1
499 พิทยา พิมพามา ปากชม เลย เขต 8
500 นางพเยาว ์ประจนันวล พรเจริญ บึงกาฬ เขต 8
501 ทองใบ มีคุณ แจห่้ม ล าปาง เขต 1
502 จนัทร์หอม บุญญเมธานนัท์ พรานกระต่าย ก าแพงเพชร เขต 3
503 ศุภวลัย ์รักมาก ปากพะยนู พทัลุง เขต 12
504 พชัรา วิชยัดิษฐ์ ปลายพระยา กระบ่ี เขต 11
505 ฐิติพรรณ ดวงอุปะ นาแหว้ เลย เขต 8
506 นางวรรณภรณ์ กล่ินสุข บา้นกรวด บุรีรัมย์ เขต 9
507 นทัธ์วิภา สีตลพฤกษ์ บึงสามคัคี ก าแพงเพชร เขต 3
508 อุมาภรณ์. ก าลงัดี บางไทร พงังา เขต 11
509 นภสัสร ขนุจิตรงาม ชานุมาน อ านาจเจริญ เขต 10
510 ธนิกา บุรพกรณ์ โป่งน ้าร้อน จนัทบุรี เขต 6
511 อรนุช สมสิรินวกุล เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ เขต 9
512 นุชดา บุญซ่ือ คอนสาร ชยัภูมิ เขต 9
513 จรูญรัตน์ บุญโพธ์ิ ท่าคนัโท กาฬสินธุ์ เขต 7
514 วนิดา แจ่มใส พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ๘๐ สุรินทร์ เขต 9
515 พเยาว ์บุญที เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ เขต 9
516 รุจิรา  ประพนัธ์สุข งาว ล าปาง เขต 1
517 จ าเนียร ตณัฑจรรยา สูงเนิน นครราชสีมา เขต 9
518 วฒันาภรณ์ กระจ่างจิตร์ ค่ายบางระจนั สิงห์บุรี เขต 4
519 เรืองศกัด์ิ ศรีสุภา ค าชะอี มุกดาหาร เขต 10
520 เบญจมาศ ทิวทอง บา้นด่าน บุรีรัมย์ เขต 9
521 บุญมี หตัตะโสภา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา เขต 6
522 วนิดา เศลารักษ์ มหาชนะชยั ยโสธร เขต 10
523 จนัทิรา พิกุลผล เกาะยาวชยัพฒัน์ พงังา เขต 11
524 พิไลลกัษณ์ เมชฌสมภพ ประชาธิปัตย์ ปทุมธานี เขต 4
525 สุนีย ์พงษโ์สภา รพ.พร้าว เชียงใหม่ เขต 1



526 พรรณพิไล วิริยะ คลองหอยโข่ง(ยวุสมาคมแห่ง สงขลา เขต 12
527 ณฐัชยา ครองยทุธ ปรางคก์ู่ ศรีสะเกษ เขต 10
528 พนิดา บริบูรณ์บนัเทิง หนองม่วง ลพบุรี เขต 4
529 นางรัชนีวรรณ ค ามีอ่อน ศรีสงคราม นครพนม เขต 8
530 กิรณา นองมณี โรงพยาบาลละงู สตูล เขต 12
531 วชัรี บุตรศรี พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี เขต 10
532 ราณี วิริยะเจริญกิจ ค าตากลา้ สกลนคร เขต 8
533 มาลี วฒันวิกยก์รรม์ โรงพยาบาลแม่วงก์ นครสวรรค์ เขต 3
534 เทียนจรัส จนัทร์มะโน หา้งฉตัร ล าปาง เขต 1
535 พชัรี อมรสิน นาตาล อุบลราชธานี เขต 10
536 รุ่งทิวา อุดมพนัธ์ ศิลาลาด ศรีสะเกษ เขต 10
537 บุญทิพย ์ทองเพชร ดอนสัก สุราษฎร์ธานี เขต 11
538 ศศิวิมล ชุตินนัทกุล หวัไทร นครศรีธรรมราช เขต 11
539 ก่ิงกาญจน์ ฮะไล้ ประจนัตคาม ปราจีนบุรี เขต 6
540 วรรณดี ชายเกตุ กงหรา พทัลุง เขต 12
541 บุญมาก เหล่าวนิชชานนท์ บางเลน นครปฐม เขต 5
542 นางสุรีภรณ์ กอเซ็ม นาดว้ง เลย เขต 8
543 จิราภรณ์ นิยมะจนัทร์ สากเหล็ก พิจิตร เขต 3
544 ชลธิชา แขมพิมาย ท่ากระดาน กาญจนบุรี เขต 5
545 นส.นิตยา จิณารักษ์ บึงโขงหลง บึงกาฬ เขต 8
546 มณฑาทิพย ์นาคทอง โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร เขต 3
547 สุมิตรา สุริยะวงศ์ จุน พะเยา เขต 1
548 ส่งศรี นรถี บา้นด่านลานหอย สุโขทยั เขต 2
549 สุภาวดี ทองอ่อน บา้นสร้าง ปราจีนบุรี เขต 6
550 สายจวน แสงดาว แหลมงอบ ตราด เขต 6
551 สุมิตรา จนัทร์แยง ทองแสนขนั อุตรดิตถ์ เขต 2
552 ปรานอม ยิง่เจริญ โคกส าโรง ลพบุรี เขต 4
553 มุทิตา ยาวิชยั สันก าแพง เชียงใหม่ เขต 1
554 ภทัรธิฌา โสดากุล โนนนารายณ์ สุรินทร์ เขต 9
555 กอบกุล พนัธุ์รัตนอิสระ ปะค า บุรีรัมย์ เขต 9
556 พรรณทิภา ฝ้ันแจง้ สะเมิง เชียงใหม่ เขต 1
557 ทิพยภ์าพร คงนนัทะ ละหานทราย บุรีรัมย์ เขต 9
558 สิริฉตัร สมบูรณ์เอนก ศรีเทพ เพชรบูรณ์ เขต 2
559 พิมพิลา ประเสริฐผล บึงสามพนั เพชรบูรณ์ เขต 2
560 พิชชาพร ผลเดช วงัสามหมอ อุดรธานี เขต 8



561 ชมภูนุช เศรษฐผล มวกเหล็ก สระบุรี เขต 4
562 พรรณี จนัทร์เพญ็ โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์ เขต 9
563 สงวนจิตต ์นุตาดี น ้าพอง ขอนแก่น เขต 7
564 กญัญมน  บุญเหลือ โรงพยาบาลบวัลาย นครราชสีมา เขต 9
565 สุจิณ มาลาศรี ชุมตาบง นครสวรรค์ เขต 3
566 ประภาพร ค  าอุดม เมยวดี ร้อยเอ็ด เขต 7
567 วารุณี วงศป์ระทุม บา้นม่วง สกลนคร เขต 8
568 พณัณิภา ช่ืนกล่ินธูป นครชยัศรี นครปฐม เขต 5
569 วีระชาติ วรธรรม โนนคูณ ศรีสะเกษ เขต 10
570 วิศลัยา ศิริทรัพยป์รีดา โนนดินแดง บุรีรัมย์ เขต 9
571 ขติัยา สวสัด์ิมูล ซ าสูง ขอนแก่น เขต 7
572 พจนา รุ่งรัตน์ โรงพยาบาลบา้นค่าย ระยอง เขต 6
573 ฉวีวรรณ สุวรรณไตร โซ่พิสัย บึงกาฬ เขต 8
574 วลัภา. วิเศษศุกล ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ เขต 10
575 ทิพวนั ไชยะเดชะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ เขต 10
576 รษา รวิสานนท์ คอนสวรรค์ ชยัภูมิ เขต 9
577 นริศรา วิมลอกัษร ภูกระดึง เลย เขต 8
578 จุไร ถนนทิพย์ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช เขต 11
579 นวรัตน์ พิสิษฐ์คุณานนท์ บางสะพาน ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 5
580 รัตนา สายยศ ศรีณรงค์ สุรินทร์ เขต 9
581 บุญญาภา จนัทร์หอม องครักษ์ นครนายก เขต 4
582 นงนุช เมธาภาวะกรกูล ศรีสัชนาลยั สุโขทยั เขต 2
583 อรพิน เทอดอุดมธรรม สมเด็จพระยพุราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี เขต 11
584 รจนา  เลา้บณัฑิต สามร้อยยอด ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 5
585 นนัทาศิริ  พีรพงศพ์รรณ บา้นลาด เพชรบุรี เขต 5
586 คนัธารัตน์  สุนทรประทุม เสาไหเ้ฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สระบุรี เขต 4


