
ล ำดบั ชือ่-นำมสกลุ ภำควชิำ/หนว่ยงำน

1 น.ส. สพุาภรณ์ เฉลมิวฒุิ งานการศกึษาระดับหลังปรญิญา

2 น.ส. ภัสสยภ์รณ์ สภุาภรณ์ประดับ งานการศกึษาระดับหลังปรญิญา

3 น.ส. ชดาพร โตอุน่เพชร งานการศกึษาระดับหลังปรญิญา

4 นาย สนุทร สุม่กลั่น งานการศกึษาระดับหลังปรญิญา

5 น.ส. ทพิยภรณ์ บญุประคอง งานการศกึษาระดับหลังปรญิญา

6 นาง หญงิ ธาระทรัพย์ งานการศกึษาระดับหลังปรญิญา

7 น.ส. สมมงคล ไมห้อม งานการศกึษาระดับหลังปรญิญา

8 น.ส. ชลธชิา ชนิบดี งานการศกึษาระดับหลังปรญิญา

9 น.ส. จฑุารัตน ์ เทยีมอมัพร งานการศกึษาระดับหลังปรญิญา

10 น.ส. วชริญาณ์ เลศิไกร งานการศกึษาระดับหลังปรญิญา

11 น.ส. ศศธิร เมธวีรกลุ งานการศกึษาระดับหลังปรญิญา

12 น.ส. วันวสิาข ์ กลิน่ศรสีขุ งานการศกึษาระดับหลังปรญิญา

13 น.ส. ขนษิฐา วจิติรรั์ตน์ งานกจิกรรมเพือ่สงัคม

14 น.ส. กณัฐมาศ ศภุมณี งานกจิกรรมเพือ่สงัคม

15 น.ส. พมิพพั์นธ ์ วจิติรเอกสงิห์ งานกจิกรรมเพือ่สงัคม

16 น.ส. ปัณรส โตะ๊เงนิ งานกจิกรรมเพือ่สงัคม

17 นาง ศริวิรรณ อิม่กศุล งานกจิการนักศกึษา

18 นาง วันเพ็ญ หุน่ยนต์ งานกจิการนักศกึษา

19 นาย วนัิย สวา่งอารมย์ งานกจิการนักศกึษา

20 น.ส. ศริวิรรณ คงเป่ียม งานกจิการนักศกึษา

21 น.ส. รววีรรณ ฤทธริงค์ งานกจิการนักศกึษา

22 น.ส. ชตุมิา นามพลกรัง งานกจิการนักศกึษา

23 นาย นพิจน ์ ยนัตะระกะ งานกจิการนักศกึษา

24 นาย รณชัย ทรัพยส์ถติยก์ลุ งานกจิการนักศกึษา

25 น.ส. รัตตกิาล รปูสี งานกจิการนักศกึษา

26 น.ส. ณัฐกลุ ติง่บญุญา งานกจิการนักศกึษา

27 น.ส. วภิาว ี เหมาะงาม งานกจิการนักศกึษา

28 น.ส. ภารด ี สาระอาภรณ์ งานกจิการนักศกึษา

29 น.ส. ฐติาภรณ์ โชคทองดี งานกจิการนักศกึษา

30 นาย ธนวัฒน ์ เมธสทุธิ์ งานกจิการนักศกึษา

31 น.ส. สรุางครั์ตน ์ พลิมุ งานกจิการนักศกึษา

32 นาง ศวิรรณ เดชาตวิงศ ์ ณ อยธุยา งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ



33 น.ส. เพ็ญสริ ิ การสมธร งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ

34 น.ส. ลภัสรดา ป่ินแกว้ งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ

35 น.ส. ณัฐพร มาลรัีตน์ งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ

36 น.ส. บงกช สงวนศักดิ์ งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ

37 นาง นกเคา้ แยม้ประยงค์ งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ

38 น.ส. หทัยทพิย ์ บรพัินธ์ งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ

39 น.ส. ศศกิานต ์ พึง่ต าบล งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ

40 น.ส. อรณุศร ี รุม่จ าปา งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ

41 น.ส. จริาพร ศรสีขุรอด งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ

42 น.ส. สภัุสสร พร ่าสอนบตุร งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ

43 น.ส. สริรัิตน ์ นลิวรรณา งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ

44 น.ส. วรวรรณ พจนา งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ

45 นาง รัตตกิาล เมอืงโคตร งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ

46 พญ. สนัุนทา ชอบทางศลิป์ งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ

47 พญ. ชดิศภุางค ์ ตัจฉนกีลุ งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ

48 นพ. ธรีศักดิ ์ เกยีรตปิฐมชัย งานคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ

49 น.ส. สนุาร ี เพง่รุง่เรอืงวงษ์ งานคณุธรรมและจรยิธรรม

50 น.ส. บงกช ประทมุพันธุ์ งานคณุธรรมและจรยิธรรม

51 น.ส. ชนดิา โตตาบ งานคณุธรรมและจรยิธรรม

52 น.ส. วรัญญา บัวศรี งานคณุธรรมและจรยิธรรม

53 น.ส. ลัดดา แกว้จนิดา งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

54 นาง ณัฐชไม ไตรมาศ งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

55 น.ส. นุกลู ดอกบัว งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

56 น.ส. ปรานอม เกตสุมพร งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

57 นาย สมหวัง วชิติตานนท์ งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

58 นาย ณัฐชัย ทองค า งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

59 นาย สมชาย กล า่ศรี งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

60 นาย อนันต ์ ทองใบ งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

61 นาย วาทยากร ทภีเูวยีง งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

62 นาย ปณุณรัตน ์ สรรพกจิชาญชัย งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

63 น.ส. ปทมุมา อดุอา้ย งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

64 นาย รัตน ์ ผอ่งใส งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

65 นาย ส ารวย ชา้งหลอ่ งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย



66 นาย สมบรูณ์ เอย่ศริิ งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

67 นาย นพัิฒน ์ นธิากรณ์ งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

68 นาย องอาจ บญุนาค งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

69 นาย สงกราน มากมลู งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

70 นาย ศริวัชร สกลุณา งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

71 นาย วารนิทร ์ ภูอ่ยู่ งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

72 นาย สทิธโิรจน์ บางวจิติร งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

73 น.ส. ศริพิร บัวเหม งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

74 นาย เชดิชัย ค าภู งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

75 นาย สริวิัฒน ์ เชดิชศูรี งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

76 นาย ทองเจรญิ ยางธสิาร งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

77 นาย ประสทิธิ ์ จันทนะโสตถิ์ งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

78 นาย ศราวธุ จันทรห์อมชืน่ งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

79 น.ส. อรณีุ จันทรเ์จรญิ งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

80 นาย บญุเลศิ ภักดพีงษ์วรรณา งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

81 นาย จริศักดิ ์ สทุธเิสงีย่ม งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

82 นาย ธวัชชัย สขุนอ้ย งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

83 นาย สกล โพธิศ์รทีอง งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

84 นาย ชษิณุชา ชาวยอง งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

85 นาย ธรีวฒุ ิ สทิธศิักดิ์ งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

86 นาง อนันต ์ เคนสลีา งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

87 น.ส. จฑุามาศ เจรญิผล งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

88 นาย นคิม มาบขนุทด งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

89 นาย ชวนากร อตัตสมัมากลุ งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

90 นาย สรุชัย วฒุพิรหม งานเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

91 น.ส. ปารว ี สยดัพานชิ งานจัดการความรู ้

92 นาย เอกกนก พนาด ารง งานจัดการความรู ้

93 น.ส. สรุยีพ์ร ไมภู้ งานจัดการความรู ้

94 น.ส. สดุารัตน ์ พันธเ์ถือ่น งานจัดการความรู ้

95 น.ส. ชลติา มิง่ขวัญ งานจัดการความรู ้

96 น.ส. วจิติรา นุชอยู่ งานจัดการความรู ้

97 นาง อรวรรณ ฟองอนันตรัตน์ งานทันตกรรม

98 นาง ประชมุ สงัขเ์พ็ง งานทันตกรรม



99 นาง อ าพร ภูส่ถติยอ์นันต์ งานทันตกรรม

100 นาง เอือ้งนอ้ย อ า่บญุ งานทันตกรรม

101 นาง ทพิวัลย ์ ภูม่าลี งานทันตกรรม

102 นาง จารวุรรณ เกดิชชูืน่ งานทันตกรรม

103 น.ส. ทัศนยี ์ สถติานนท์ งานทันตกรรม

104 ทพญ. แขขวัญ มณีไพโรจน์ งานทันตกรรม

105 น.ส. วนดิา เหมะเทวัญ งานทันตกรรม

106 น.ส. พนอจติ วัฒนสชุาติ งานทันตกรรม

107 ทพญ. ฉัตรแกว้ บรบิรูณ์หรัิญสาร งานทันตกรรม

108 ทพญ. พมิพน์ราพร พูท่องค า งานทันตกรรม

109 นาง พมิพช์ญา สรุะพร งานทันตกรรม

110 น.ส. สธุรรมมา ยอดเจรญิ งานทันตกรรม

111 น.ส. ธนิทริา สนัรัมย์ งานทันตกรรม

112 น.ส. พนูศร ี สตงิาม งานทันตกรรม

113 น.ส. พัชร ี ฤทธยิา งานทันตกรรม

114 นาง นวลจันทร ์ มสีกลุ งานทันตกรรม

115 ทพญ. ณัฐนิี โกษาคาร งานทันตกรรม

116 น.ส. กนกวรรณ สขุภญิโญ งานทันตกรรม

117 น.ส. มะลยิา ค าภาพันธ์ งานทันตกรรม

118 น.ส. กานตน์ภา นสิภา งานทันตกรรม

119 น.ส. สริวัศยา มบีญุ งานทันตกรรม

120 ทพญ. สายศภุ ี อารยสนัตวิงษ์ งานทันตกรรม

121 ทพญ. สราล ี วาทหงษ์ งานทันตกรรม

122 ทพ. ศริชิัย ธรรมชาตอิารี งานทันตกรรม

123 น.ส. นงคเ์ยาว ์ ฉ ่าโสฬส งานทันตกรรม

124 นาง นาร ี เชีย่วชาญ งานทันตกรรม

125 ทพญ. วภิาภรณ์ โชคชัยวรกลุ งานทันตกรรม

126 น.ส. กาญจนา มกีงัวาล งานทันตกรรม

127 น.ส. วจิติรา ผวิละมยั งานทันตกรรม

128 ทพญ. ศศพนิทุ ์ เจณณวาสนิ งานทันตกรรม

129 น.ส. วันวสิา สบืส าราญ งานทันตกรรม

130 น.ส. กรรณกิาร ์ ธรรมราช งานทันตกรรม

131 นาง ณัฏฐณชิา วรรณา งานทันตกรรม



132 น.ส. ณัฐกฤตา เสร็จกจิ งานทันตกรรม

133 ทพญ. สธุาสนิี พรวรนันท์ งานทันตกรรม

134 นาง ชนัญชดิา เสนารนิทร์ งานทันตกรรม

135 นาย อานนท ์ อนิทนา งานทันตกรรม

136 ทพญ. กนกอร ตันตพิาณชิยก์ลู งานทันตกรรม

137 น.ส. อาทติยา จากมาลี งานทันตกรรม

138 ทพ. กฤตนุ พนิทพุรีโกวทิ งานทันตกรรม

139 ทพญ. พัชรมยั อดออมพานชิ งานทันตกรรม

140 น.ส. ภรัณยา ขนัธโ์พธิน์อ้ย งานทันตกรรม

141 ทพ. ชวนิทร ์ อคัรวรกลุชัย งานทันตกรรม

142 น.ส. ศริวิรรณ บญุศร งานทันตกรรม

143 นาย พศิาล ชาตะรปูะ งานบรกิารผา้

144 นาย นรนิทร ทองมาก งานบรกิารผา้

145 นาย บญุธรรม ประดษิฐก์ลุ งานบรกิารผา้

146 นาง ทัศนา สขุสวัสดิ์ งานบรกิารผา้

147 นาง บญุรัก เดชพละ งานบรกิารผา้

148 นาย เจษฎา เป่ียมศักดิ์ งานบรกิารผา้

149 นาง นงนภัส ศรแีดง งานบรกิารผา้

150 น.ส. บปุผา ไหมทอง งานบรกิารผา้

151 น.ส. อนัธกิาร ์ ธรรมสอน งานบรกิารผา้

152 น.ส. จติณดา รูส้มยั งานบรกิารผา้

153 น.ส. บญุฉัน เพชรคนชม งานบรกิารผา้

154 น.ส. กลัยา แกน่จรรยา งานบรกิารผา้

155 น.ส. ปรยีานุช กลา้การไถ งานบรกิารผา้

156 น.ส. สมุาล ี อไุรรัตน์ งานบรกิารผา้

157 น.ส. อมัพร สทุธปิระพันธ์ งานบรกิารผา้

158 นาย สกุลัย ์ ยะไข่ งานบรกิารผา้

159 นาย สงกา กงแกว้ งานบรกิารผา้

160 น.ส. องัคณา ท่ังเกษม งานบรกิารผา้

161 นาย จริะวัธ มาตรอ์ยูเ่ย็น งานบรกิารผา้

162 น.ส. วไิลลักษณ์ หาญสงูเนนิ งานบรกิารผา้

163 น.ส. ศศธิร ท่ังเกษม งานบรกิารผา้

164 นาง วรียา แซโ่งว้ งานบรกิารผา้



165 นาย ปรดีา มลวิัลย์ งานบรกิารผา้

166 นาย ปรเมศวร ์ ฤกษ์อรณุ งานบรกิารผา้

167 นาง อรัญญา ภัทรนาวกิ งานบรกิารผา้

168 นาย ชัยณรงค ์ ศรแีสงจันทร์ งานบรกิารผา้

169 นาย มณเฑยีร โพธิท์อง งานบรกิารผา้

170 นาย จักรกฤษณ์ จันทรเ์หลอืง งานบรกิารผา้

171 นาง ศศธิร เชือ้บญุ งานบรกิารผา้

172 นาย สมศักดิ ์ โพธิส์ขุ งานบรกิารผา้

173 น.ส. อ าพร คลา้ยจนิดา งานบรกิารผา้

174 นาย บรูณ์พภิพ สทุธรัิกษ์ งานบรกิารผา้

175 นาย สามารถ ยะไข่ งานบรกิารผา้

176 นาย ไกรฤกษ์ มาเจรญิศักดิ์ งานบรกิารผา้

177 น.ส. ธนัญดา ทรงประสทิธิ์ งานบรกิารผา้

178 นาย นันทพงศ ์ อนันตชัยมงคล งานบรกิารผา้

179 นาย วันชัย สนิอยู่ งานบรกิารผา้

180 น.ส. กานดา แตงแกว้ งานบรกิารผา้

181 นาย พรรณทวิา นราอาจ งานบรกิารผา้

182 นาย มนตร ี อว่มเลีย้ง งานบรกิารผา้

183 น.ส. จันทรเ์พ็ญ คลา้ยจนิดา งานบรกิารผา้

184 นาย ธนู เฮงสขุ งานบรกิารผา้

185 นาง อาทติยา ชงิชนะ งานบรกิารผา้

186 น.ส. ชมพนุูช ไพบลูยป์รดีี งานบรกิารผา้

187 นาย จริศักดิ ์ บณุโยประการ งานบรกิารสขุภาพปฐมภมูศิริริาช

188 น.ส. สวุรรณา วชิติชาญ งานบรกิารสขุภาพปฐมภมูศิริริาช

189 นาย ศภุชัย แยม้สอาด งานบรกิารสขุภาพปฐมภมูศิริริาช

190 นาง ญาจติต ์ ตันสมบรูณ์ งานบรกิารสขุภาพปฐมภมูศิริริาช

191 น.ส. กญัญาภัค สขุเกษม งานบรกิารสขุภาพปฐมภมูศิริริาช

192 น.ส. ภาวนิ ี วงศว์วิัฒนไ์ชย งานบรหิารจัดการความเสีย่ง

193 น.ส. พจนยี ์ บญุศรี งานบรหิารจัดการความเสีย่ง

194 น.ส. กรรณชิา ภาคสาลี งานบรหิารจัดการความเสีย่ง

195 น.ส. จตพุร อิม่จาด งานบรหิารจัดการความเสีย่ง

196 นาง มนัสนันท ์ รจุศิักดิเ์ดโช งานบรหิารจัดการความเสีย่ง

197 น.ส. ณัฐชารัศม ์ อ านวยเกยีรติ งานบรหิารจัดการความเสีย่ง



198 น.ส. อาภาพรรณ นากสกุ งานบรหิารจัดการความเสีย่ง

199 น.ส. นัยนา ไทยตระกลู งานบรหิารทรัพยากรสขุภาพ

200 น.ส. ปรศินา เปรมสมยั งานบรหิารทรัพยากรสขุภาพ

201 น.ส. พัชรนิทร ์ เลามั่ง งานบรหิารทรัพยากรสขุภาพ

202 น.ส. ดจุดาว วงษ์ศรมีงคล งานบรหิารและธรุการ

203 นาย คมสนัต ์ สขุศริกิลุ งานบรหิารและธรุการ

204 น.ส. กาญจนา ธปูโอ ้ งานบรหิารและธรุการ

205 น.ส. ลัคณา แจสมทุร งานบรหิารและธรุการ

206 น.ส. รัชนพีร ยศปัญญา งานบรหิารและธรุการ

207 นาย ประสทิธศิักดิ ์ เปลีย่นทันผล งานบรหิารและธรุการ

208 น.ส. เสาวลักษณ์ วัชรสนิธุ์ งานบรหิารและธรุการ

209 นาย เกรยีงไกร ออ่นละออ งานบรหิารและธรุการ

210 น.ส. ศันสนยี ์ เพ็งพพัิฒน์ งานบรหิารและธรุการ

211 นาย นาว ี กหุลาบ งานบรหิารและธรุการ

212 น.ส. ปรยีภา วงษ์งามข า งานบรหิารและธรุการ

213 น.ส. สธุาทพิย ์ จงจติต์ งานบรหิารและธรุการ

214 นาย ณฐนน สมีว่ง งานบรหิารและธรุการ

215 น.ส. คณติยา ศรไีพบลูย์ งานบรหิารและธรุการ

216 น.ส. อภชิญา วงศจั์นทร์ งานบรหิารและธรุการ

217 นาย ธนพัชร ์ ประสาทพร งานบรหิารและธรุการ

218 นาง อไุรลักษณ์ วาจยีะสตัย์ งานประชาสมัพันธแ์ละกจิการพเิศษ

219 น.ส. นษิฐภั์สสร หอ่เนาวรัตน์ งานประชาสมัพันธแ์ละกจิการพเิศษ

220 นาย พรีะพล หมดุทอง งานประชาสมัพันธแ์ละกจิการพเิศษ

221 น.ส. จันจริา เรอืงสอน งานประชาสมัพันธแ์ละกจิการพเิศษ

222 น.ส. ศศธิร เนตรแกว้ งานประชาสมัพันธแ์ละกจิการพเิศษ

223 นาง ดรณีุ วนัินทมาลากลู งานประชาสมัพันธแ์ละกจิการพเิศษ

224 นาย วรายทุธ ์ ทาดา งานประชาสมัพันธแ์ละกจิการพเิศษ

225 วา่ทีร่อ้ยตร ี ปัญญาวฒุ ิ สรรพา งานประชาสมัพันธแ์ละกจิการพเิศษ

226 นาง ทศวรรณ มชีัยเลศิสกลุ งานประชาสมัพันธแ์ละกจิการพเิศษ

227 น.ส. สชุาดา แสงตะวัน งานประชาสมัพันธแ์ละกจิการพเิศษ

228 น.ส. จติตนัินท ์ มรรคประเสรฐิ งานประชาสมัพันธแ์ละกจิการพเิศษ

229 น.ส. วันทน ี ยิม้จันทร์ งานประชาสมัพันธแ์ละกจิการพเิศษ

230 นาง กองทอง วถิแีมน งานประชาสมัพันธแ์ละกจิการพเิศษ



231 นาย ณัฐสกัก ์ เรอืงส าอางค์ งานประชาสมัพันธแ์ละกจิการพเิศษ

232 น.ส. พนัญญา พุม่เจา้ งานประชาสมัพันธแ์ละกจิการพเิศษ

233 นาย บญุเลศิ เกตแุยม้ งานเปลีย่นอวัยวะศริริาช

234 นาง เทพนิทร ์ ทวสีนิ งานเปลีย่นอวัยวะศริริาช

235 น.ส. เพ็ญพร สทิธสิ าอางค์ งานเปลีย่นอวัยวะศริริาช

236 นาง เฟ่ืองฟ้า วัฒนพลูสขุ งานพัฒนาคณุภาพ

237 นาง สดุารัตน ์ สมติรชาติ งานพัฒนาคณุภาพ

238 น.ส. นฤมล คงกระพันธ์ งานพัฒนาคณุภาพ

239 น.ส. นภิาพร แสงทอง งานพัฒนาคณุภาพ

240 น.ส. กฤตมน พทุธนมิติร งานพัฒนาคณุภาพ

241 น.ส. พมิพภั์ค กฤตสมัพันธ์ งานพัฒนาคณุภาพ

242 น.ส. แฉลม้ บตุรอนิทร์ งานพัฒนาคณุภาพ

243 น.ส. ศรินิธร อนันตล์าภมงคล งานพัฒนาคณุภาพ

244 นาย พนิติ พลับจุย้ งานพษิวทิยา

245 นาย ไพบลูย ์ ทมุรนิทร์ งานพษิวทิยา

246 นาย พักรบ แกว้บัญดษิฐ งานพษิวทิยา

247 น.ส. สภุาวด ี ภักดนุีกลูกจิจา งานพษิวทิยา

248 นาย ทพิเนตร เขยีววจิติร งานพษิวทิยา

249 น.ส. อลษิา วงษ์มาน งานพษิวทิยา

250 น.ส. มารสิา ดวงแกว้ งานพษิวทิยา

251 น.ส. ตวงพร พรหมขนุทอง งานพษิวทิยา

252 นาง เรณู ยิง่ขจร งานพษิวทิยา

253 น.ส. รัษฎา บญุประเสรฐิ งานพษิวทิยา

254 น.ส. ญาณปภา ชนากรวรัิตนพร งานพษิวทิยา

255 น.ส. ระเบยีบ เขยีวเภกา งานโภชนศาสตรค์ลนิกิ

256 น.ส. จริาภรณ์ ฤกษ์บา่ย งานโภชนศาสตรค์ลนิกิ

257 น.ส. สวุชิชา ดาวไิล งานโภชนศาสตรค์ลนิกิ

258 น.ส. รุง่นภา สารศักดิ์ งานโภชนศาสตรค์ลนิกิ

259 น.ส. เทพนมิติร จแุดง งานโรคตดิเชือ้

260 นาง วราภรณ์ พุม่สวุรรณ งานโรคตดิเชือ้

261 นาง รัชดา เจดิรังษี งานโรคตดิเชือ้

262 น.ส. ดวงพร จนิตโนทัยถาวร งานโรคตดิเชือ้

263 นาง ณัฐธยาน ์ สนิทับทอง งานโรคตดิเชือ้



264 น.ส. กลัยาณี ศรุะศรางค์ งานโรคตดิเชือ้

265 นาง ถวนันท ์ อนิทรพ์พัิฒน์ งานโรคตดิเชือ้

266 น.ส. ศริพิร ราชคมน์ งานโรคตดิเชือ้

267 น.ส. วภิาพร สทิธฤิทธิ์ งานโรคตดิเชือ้

268 น.ส. ปพชิญาน ์ อภโิช งานโรคตดิเชือ้

269 น.ส. สภุาณี สขุโสภี งานโรคตดิเชือ้

270 นาง ปรชีญา พลเทพ งานวจัิย

271 น.ส. ภัทรพร สามงามยา งานวจัิย

272 น.ส. นวลรัตน ์ หนูขาว งานวจัิย

273 น.ส. จดิาภา เขมสริวิัฒน์ งานวจัิย

274 น.ส. ฐฏิรัิชต ์ สงัขท์อง งานวจัิย

275 น.ส. อรอนงค ์ โพธิเ์พ็ชรเล็บ งานวจัิย

276 น.ส. ทานตะวัน โพธรัิชต์ งานวจัิย

277 น.ส. กรีต ิ ศลิปะ งานวจัิย

278 นาย วัชระ พฤฑฒกิลุ งานวจัิย

279 น.ส. วจิติรา ผลเิจรญิผล งานวจัิย

280 น.ส. สธุรีา ศรสีมยั งานวจัิย

281 น.ส. ชลนภิา บญุสนอง งานวจัิย

282 น.ส. กนกวรรณ ทองทับทมิ งานวชิาการ

283 น.ส. บัวผัน อนิตะ๊วัน งานวชิาการ

284 นาง อมรรัตน ์ แสงแกว้ งานวชิาการ

285 น.ส. วลรัีตน ์ กลิน่เกษร งานวชิาการ

286 นาย วสนัต ์ แสงสวัสดกิลุ งานวชิาการ

287 น.ส. ประภาศกิานต ์ ววิัฒนวาณชิย์ งานวชิาการ

288 น.ส. พรชนก ลักษณะวบิลูย์ งานวชิาการ

289 นาย ทพรรธสพ์ล เอีย่มพมิพ์ งานวชิาการ

290 น.ส. พริยิา ศริวิรรณ งานวชิาการ

291 น.ส. วาสนิ ี แสงสขุเอีย่ม งานวชิาการ

292 น.ส. อภญิญา จันทรน์วลเมฆา งานวชิาการ

293 น.ส. ยพุา ประไพพงษ์ งานวชิาการ

294 นาย เปรมศักดิ ์ ผอ่งจติร์ งานวชิาการ

295 น.ส. ปิยะนุช เป้าชัง งานวชิาการ

296 นาง กฤตยา ปวารณะ งานวเิทศสมัพันธ์



297 น.ส. เกษศรินิทร ์ ยะบญุวัน งานวเิทศสมัพันธ์

298 น.ส. ชโลธร โอฬารประเสรฐิ งานวเิทศสมัพันธ์

299 นาง จันทรจ์ริา เพ็งปรชีา งานวเิทศสมัพันธ์

300 นาย อตวิชิญ ์ ไชยครีี งานวเิทศสมัพันธ์

301 น.ส. ยวุด ี วงศส์เุมธ งานวเิทศสมัพันธ์

302 นาย พฒุนัินท ์ รังสรรคโ์ลหะกลุ งานวเิทศสมัพันธ์

303 น.ส. กอบญุ เพชรเรอืงรอง งานวเิทศสมัพันธ์

304 นาย ฐติพิงศ ์ ศลิปารัตน์ งานวเิทศสมัพันธ์

305 นาย อรรถวทิย ์ อศัวษิณุ งานวเิทศสมัพันธ์

306 นาย คณุภัทร วรรณะอนริทุ งานวเิทศสมัพันธ์

307 นาง สงกรานต ์ บ ารงุสขุ งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

308 นาง อภชิา นภิารักศ์ งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

309 นาง วรรณภรณ์ พศูักดิศ์รกีจิ งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

310 น.ส. ธนภรณ์ นิม่สมทุร งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

311 นาย บัณฑติ พาสงิหส์ี งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

312 นาง สไบภรณ์ ปนุบตุรดา งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

313 น.ส. ภษูณศิา สทุธแิสน งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

314 นาง ธัญญาเรศ จารภุมู ิ งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

315 น.ส. ประนอม แสงฉมิ งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

316 นาง สายพนิ กฬีา งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

317 น.ส. กอลเียา๊ะ ดอเลาะ งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

318 น.ส. บรรจง ทองประศรี งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

319 น.ส. กมลวรรณ มเีอม งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

320 นาย ธนู บัวทอง งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

321 นาย สพุล เจนวณชิชานนท์ งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

322 นาง พรชนก สวัสดี งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

323 นาย ณัฐวฒุ ิ สวุรรณแสวง งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

324 นาย ณัฐพงศ ์ จักรวเิชยีร งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

325 น.ส. วรีานันท ์ คฤหเดช งานเวชภัณฑป์ลอดเชือ้

326 นาง สนัธนา จลุศักดิ์ งานเวชระเบยีน

327 นาย ไพฑรูย ์ นิม่ก าเหนดิ งานเวชระเบยีน

328 นาย วรัิช สขุเกษม งานเวชระเบยีน

329 น.ส. สรอ้ยสดุา รุง่ทองใบสรุยี์ งานเวชระเบยีน



330 น.ส. วันด ี วันศรสีธุน งานเวชระเบยีน

331 น.ส. เพ็ญพร โฉมชัชวาล งานเวชระเบยีน

332 นาย พงษ์เทพ มหากายนิ งานเวชระเบยีน

333 นาง อญัชล ี แจม่ดอน งานเวชระเบยีน

334 นาง สมุาล ี มหากายนิ งานเวชระเบยีน

335 นาย วรียทุธ สวนขวัญ งานเวชระเบยีน

336 น.ส. กญัญาพร ตรงสจุรติ งานเวชระเบยีน

337 นาง นภิาพรรณ นวรัตน ์ ณ อยธุยา งานเวชระเบยีน

338 นาง สชุาดา ชาญชัย งานเวชระเบยีน

339 นาง บญุญรัสมิ ์ ภาษะยะวรรณ์ งานเวชระเบยีน

340 น.ส. ทองรัก เขมน้ดี งานเวชระเบยีน

341 น.ส. สดุาพร กระจา่งวฒุชิัย งานเวชระเบยีน

342 นาง นฤมล บัวพุม่ งานเวชระเบยีน

343 น.ส. รังสมิา จนิตยานนท์ งานเวชระเบยีน

344 น.ส. สติาพร ไชยเชษฐ์ งานเวชระเบยีน

345 น.ส. สณุษิา ศรอีาจ งานเวชระเบยีน

346 นาง กิง่แกว้ วะมะพทุธา งานเวชระเบยีน

347 น.ส. จรรยา พรมมาก งานเวชระเบยีน

348 นาง ราตร ี ชมชัย งานเวชระเบยีน

349 นาย ทักษิณ วงษ์ขนัธ์ งานเวชระเบยีน

350 นาง ณชิาภัทร ผอ่งสภุา งานเวชระเบยีน

351 นาย ศวิยศ เนตรไทย งานเวชระเบยีน

352 น.ส. ศดานันท ์ สงัชู งานเวชระเบยีน

353 นาย วชิติ ค าพลู งานเวชระเบยีน

354 นาย ณัฏพงษ์ ทพิยข์ยนั งานเวชระเบยีน

355 นาง รัตนาภรณ์ แปนนาค งานเวชระเบยีน

356 นาง จรรยา เถาวช์ู งานเวชระเบยีน

357 นาง เสาวลักษณ์ บรรเทงิจติร งานเวชระเบยีน

358 นาง กนัยารัตน ์ วงษ์สวรรค์ งานเวชระเบยีน

359 น.ส. กาญจนา เนตรข า งานเวชระเบยีน

360 น.ส. วชริาภรณ์ หนูเล็ก งานเวชระเบยีน

361 นาย ธนวัฒน ์ เกษร งานเวชระเบยีน

362 น.ส. สดุารัตน ์ ยาออ่น งานเวชระเบยีน



363 น.ส. ศรัญญา ทรงประสทิธิ์ งานเวชระเบยีน

364 น.ส. นธิมิา มหัคฆะกาญจนะ งานเวชระเบยีน

365 น.ส. พาฝัน โตรืน่ งานเวชระเบยีน

366 นาง สมพร เบญจพฤกษชาติ งานเวชระเบยีน

367 น.ส. จนิดา ปานสวัสดิ์ งานเวชระเบยีน

368 น.ส. สวิล ี แยม้สรวล งานเวชระเบยีน

369 น.ส. นุสสร ี จลุอดงุ งานเวชระเบยีน

370 น.ส. เฉลมิลักษณ์ ดษิฐผ์ึง้ งานเวชระเบยีน

371 น.ส. พณิฑฉั์ตร เสฏฐณรงคท์อง งานเวชระเบยีน

372 นาง จันจริา ศวิะอางกรู งานเวชระเบยีน

373 น.ส. ณชิาภา ภักดกีลุ งานเวชระเบยีน

374 น.ส. ปัทมา สนัตวิงศเ์ดชา งานเวชระเบยีน

375 นาย ภมูชิาย พงษ์สรุะ งานเวชระเบยีน

376 น.ส. อไุรพร รัตนวฒุสิวุรรณ งานเวชระเบยีน

377 น.ส. วรางคณา ชดิชัยภมูิ งานเวชระเบยีน

378 น.ส. สาวติร ี บรสิทุธพัินธุ์ งานเวชระเบยีน

379 น.ส. อรอนิทุ ์ เพิม่พลูสมบัติ งานเวชระเบยีน

380 นาง พรปวณ์ี ขจรจติร์ งานเวชระเบยีน

381 น.ส. น ้าผึง้ ภูท่อง งานเวชระเบยีน

382 น.ส. วรรณนา คุม้กลิน่วงษ์ งานเวชระเบยีน

383 น.ส. สมุาล ี สารสวุรรณ งานเวชระเบยีน

384 นาย ฉัตรชัย ชา้งสสีกุ งานเวชระเบยีน

385 นาง ชนติา ดษิยบตุร งานเวชระเบยีน

386 นาย ทเิมธา สดุทมิ งานเวชระเบยีน

387 นาย ธนวัฒน ์ หงษา งานเวชระเบยีน

388 น.ส. รักชนก ชืน่ชเูดช งานเวชระเบยีน

389 น.ส. เฉลมิศร ี นามอรรถ งานเวชระเบยีน

390 นาย ประนอม เทา่เทยีม งานเวชระเบยีน

391 น.ส. เสาวณีย ์ คลา้ยอไุร งานเวชระเบยีน

392 น.ส. กรรณกิาร ์ สขุศรี งานเวชระเบยีน

393 น.ส. พัชรพร เสนางาม งานเวชระเบยีน

394 นาย สรุชัย แววอไุร งานเวชระเบยีน

395 น.ส. ทวิาพร ดว้งแสง งานเวชระเบยีน



396 นาย สญัญา ชัยวนารมย์ งานเวชระเบยีน

397 น.ส. โนร ี ขนัทอง งานเวชระเบยีน

398 นาย สรุเชษฐ ์ วงษ์พลบ งานเวชระเบยีน

399 นาย สรัุตน ์ วงษ์จนิดา งานเวชระเบยีน

400 น.ส. จดิาภา รักษ์ภักดี งานเวชระเบยีน

401 นาย กติตภิมู ิ ทองโสม งานเวชระเบยีน

402 น.ส. เปรมจติ จารวุจิติรรัตนา งานเวชระเบยีน

403 น.ส. ศริพิร นสิยัชล งานเวชระเบยีน

404 น.ส. ประกาย ชาวลีแ้สน งานเวชระเบยีน

405 นาง ธดิา สถาพร งานเวชระเบยีน

406 นาย สทิธกิารณ์ พวงไต ้ งานเวชระเบยีน

407 นาย มนตร ี ศรวีรพรต งานเวชระเบยีน

408 น.ส. เกตเุพชร อตุสาหะ งานเวชระเบยีน

409 น.ส. สมหวัง หรัิญสทิธิ์ งานเวชระเบยีน

410 น.ส. จันทรเ์พ็ญ สขุใย งานเวชระเบยีน

411 นาย สริศิักดิ ์ ตัง้เสถยีร งานเวชระเบยีน

412 น.ส. เอมอร เชือ้กลางใหญ่ งานเวชระเบยีน

413 น.ส. นพมาศย ์ เชือ้น่วม งานเวชระเบยีน

414 นาย ณรงคเ์ดช กองแกว้ งานเวชระเบยีน

415 นาย ศกิวัส สขุดี งานเวชระเบยีน

416 น.ส. ทพิยว์มิล นลิจันทร์ งานเวชระเบยีน

417 นาย ธรีะพงษ์ สรรพกจิชาญชัย งานเวชระเบยีน

418 น.ส. อรณีุ ตอ่ศักดิอ์ดุม งานเวชระเบยีน

419 น.ส. สพัุตตรา พรหมชนะ งานเวชระเบยีน

420 น.ส. ศศวิมิล ไทรพฒุทอง งานเวชระเบยีน

421 น.ส. จติลัดดา บศุยน์ ้าเพชร งานเวชระเบยีน

422 นาย สหวัฏ ไกรฤกษ์ งานเวชระเบยีน

423 น.ส. ทพิยว์รรณ นยิมชม งานเวชระเบยีน

424 น.ส. ชนธัญ อดุมรัตน์ งานเวชระเบยีน

425 น.ส. สมุาฬ ี ทวพัีนธุ์ งานเวชระเบยีน

426 นาย ชยวัฒน ์ นรจนี งานเวชระเบยีน

427 น.ส. ธนกฤตา วริฬุหณ์ชิ งานเวชระเบยีน

428 น.ส. สภุารัตน ์ ศรทีะลับ งานเวชระเบยีน



429 น.ส. สรัุชนา สบืตระกลู งานเวชระเบยีน

430 น.ส. เทพสตร ี พลอยสวุรรณ์ งานเวชระเบยีน

431 น.ส. สภุาวด ี เนยีรมงคล งานเวชระเบยีน

432 น.ส. ธัญลักษณ์ เอีย่มพรชัย งานเวชระเบยีน

433 น.ส. สณุฐิา ประทมุรัตน์ งานเวชระเบยีน

434 น.ส. สดุารัตน ์ กลุโสภณ งานเวชระเบยีน

435 น.ส. เสาวลักษณ์ อน้จนี งานเวชระเบยีน

436 นาง กญัญภั์คพมิพ ์ จนิดาศรี งานเวชระเบยีน

437 น.ส. ทวีัน นนทข์นุทด งานเวชระเบยีน

438 น.ส. อรวรรณ จันทดุม งานเวชระเบยีน

439 น.ส. กชพร ตน้เสมอไทย งานเวชระเบยีน

440 น.ส. รัณยาณัฐ ยนิดี งานเวชระเบยีน

441 น.ส. สภุาวด ี ยามมสีนิ งานเวชระเบยีน

442 นาย ชสูทิธิ ์ ทองโต งานเวชระเบยีน

443 นาย มนูญศักดิ ์ สรรพกจิชาญชัย งานเวชระเบยีน

444 น.ส. สภัุตรา นาคเรอืงศรี งานเวชระเบยีน

445 น.ส. อญัชล ี วัดสงิห์ งานเวชระเบยีน

446 นาย สเุมธ นริมติรนุรักษ์ งานเวชระเบยีน

447 นาย ปรัชญา กาญจนพบิลูย์ งานเวชระเบยีน

448 นาย เชาวลติย ์ ทาเสน งานเวชระเบยีน

449 น.ส. สนุทร ี สดุสาคร งานเวชระเบยีน

450 น.ส. พกิลุ เมอืงเงนิ งานเวชระเบยีน

451 น.ส. รุง่ทวิา ประโยชนง์าม งานเวชระเบยีน

452 น.ส. แววดาว คลา้ยสบุรรณ งานเวชระเบยีน

453 น.ส. พัชรนันท ์ อคัรพงศภ์รณ์ งานเวชระเบยีน

454 น.ส. ศริลิักษณ์ สขุสแุพทย์ งานเวชระเบยีน

455 น.ส. อนัญญา เขยีวติ๊บ งานเวชระเบยีน

456 น.ส. ละออง สอนสวุรรณ์ งานเวชระเบยีน

457 นาย วรัิตน ์ ธรรมสรุางคก์รู งานเวชระเบยีน

458 นาย สมภพ เสอืเดช งานเวชระเบยีน

459 นาย ทรงศักดิ ์ แดงอาจ งานเวชระเบยีน

460 นาย อนุรักษ์ คณุเวยีน งานเวชระเบยีน

461 วา่ที ่ ร.ต.หญงิ อรอมุา เขยีวสด งานเวชระเบยีน



462 น.ส. จริาวรรณ ฉัตรชัยนพคณุ งานเวชระเบยีน

463 น.ส. สทุธรัิต สาคร งานเวชระเบยีน

464 นาง ยวุด ี ศริจ่ัินเจรญิกลุ งานเวชระเบยีน

465 น.ส. ภรณ์ชนัท เมอืงนอ้ย งานเวชระเบยีน

466 นาย รัฐพล พันธุพ์งษ์ งานเวชระเบยีน

467 น.ส. มณีรัตน ์ ป่ินสเุทพ งานเวชระเบยีน

468 น.ส. สริยิา เอีย่มในวงษ์ งานเวชระเบยีน

469 นาย สรายทุธ อทิธเิมธอีมร งานเวชระเบยีน

470 น.ส. สริกิลุ ณ สงขลา งานเวชระเบยีน

471 นาย คมธัช รัตนจันทร์ งานเวชระเบยีน

472 น.ส. อมรา สายนุช งานเวชระเบยีน

473 น.ส. กลุรัตน ์ ออ่นสรอ้ย งานเวชระเบยีน

474 นาย สทุธพิงศ ์ แจม่นยิม งานเวชระเบยีน

475 น.ส. สพัุตรา สทิธจัินทรเ์สน งานเวชระเบยีน

476 น.ส. ณัชชา สงัขท์อง งานเวชระเบยีน

477 น.ส. นติยา เจรญิสขุ งานเวชระเบยีน

478 น.ส. รัฐนันท ์ เลศิสกลุรุง่เรอืง งานเวชระเบยีน

479 น.ส. ศรสีดุา ฟุ้งสริวิโิรจน์ งานเวชระเบยีน

480 น.ส. นติยา แซเ่ถน่ งานเวชระเบยีน

481 น.ส. ชนากานต ์ ล าใย งานเวชระเบยีน

482 น.ส. รุง่อรณุ ใจตรง งานเวชระเบยีน

483 น.ส. ชญาดา ทองไพจติร งานเวชระเบยีน

484 น.ส. เพชรลักษณ์ ใจอารยี์ งานเวชระเบยีน

485 น.ส. น ้าคา้ง กรมนารถ งานเวชระเบยีน

486 น.ส. นรศิรา เหรยีญทอง งานเวชระเบยีน

487 น.ส. สยมุพร ถาวรจันทร์ งานเวชระเบยีน

488 นาย ธรีพัฒน ์ เนื่องศาสนศ์รี งานเวชระเบยีน

489 จ.ส.อ.หญงิ กมลทพิย ์ แกว้เทพ งานเวชระเบยีน

490 น.ส. พภัิทรา ศรทีอง งานเวชระเบยีน

491 น.ส. ทัศนันท ์ ฐานประเสรฐิกลุ งานเวชระเบยีน

492 น.ส. แอนนา พกิลุ งานเวชระเบยีน

493 น.ส. อภญิา กองเกดิ งานเวชระเบยีน

494 น.ส. วภัิสสร มากนคร งานเวชระเบยีน



495 นาย ทวปี ประเสรฐิลาภ งานเวชระเบยีน

496 น.ส. วราศร ี ตันตระกลู งานเวชระเบยีน

497 น.ส. อรพนิท ์ เชือ้แขก งานเวชระเบยีน

498 น.ส. ปาลด ี แสงหงิหอ้ย งานเวชระเบยีน

499 นาง ประนอม มั่นก าเนดิ งานเวชระเบยีน

500 นาย คฑาวธุ พึง่พา งานเวชระเบยีน

501 น.ส. อนงค ์ อว่มนอ้ย งานเวชระเบยีน

502 น.ส. สจุริา สอนนา งานเวชระเบยีน

503 น.ส. สชุานันท ์ อศัวธรรมรัตน์ งานเวชระเบยีน

504 น.ส. สพัุตรา ตัง้ใจอาวรณ์ งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

505 นาย บญุเกดิ เกตนุาค งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

506 นาง กริณา กระจกเอีย่ม งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

507 น.ส. ณัฐธยิา สงัขท์อง งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

508 น.ส. ปารฉัิตร ์ หงศาลา งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

509 นาย ปิยะพงษ์ ทองเอก งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

510 นาง ศจุนิาฏ ภักดกีลาง งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

511 นาย โอภาส อกัษรจรรยา งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

512 นาย ธนรัช เป้าชัง งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

513 น.ส. จันทรจ์ริา เอีย่มเนยีม งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

514 นาย ลนีวัฒน ฟักแกว้ งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

515 น.ส. ณัฐธนิี ซปีระเสรฐิ งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

516 นาย วฒุชิัย ประทมุเนตร งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

517 นาย สทุธพิงษ์ แจง้จติร งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

518 น.ส. ณภัทร ประเสรฐิสขุ งานสรา้งเสรมิสขุภาพ

519 น.ส. อศันยี ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา งานสงัคมสงเคราะห์

520 นาง อรวรรณ กาญจนสนิธุ์ งานสงัคมสงเคราะห์

521 นาง มนัสพร สารสวุรรณ งานสงัคมสงเคราะห์

522 นาง สง่ศร ี เมอืงทอง งานสงัคมสงเคราะห์

523 นาง บญุเลีย้ง ค าศรี งานสงัคมสงเคราะห์

524 นาง ฐติรัิตน ์ คนซือ่ งานสงัคมสงเคราะห์

525 น.ส. กลัยาณี กฤตสมัพันธ์ งานสงัคมสงเคราะห์

526 นาง นลิวรรณ พันธุเ์ขยีน งานสงัคมสงเคราะห์

527 นาง พวงทพิย ์ เจย้ทอง งานสงัคมสงเคราะห์



528 นาง พสชนัน นาคเสววีงศ์ งานสงัคมสงเคราะห์

529 น.ส. เมธาว ี ธโีรภาส งานสงัคมสงเคราะห์

530 น.ส. รัชดาภรณ์ บญุชมุ งานสงัคมสงเคราะห์

531 น.ส. สรนุิชร ์ วัฒนเจรญิ งานสงัคมสงเคราะห์

532 น.ส. สพุรรณ อกุฤษฎอ์สัดร งานสงัคมสงเคราะห์

533 น.ส. ประภาพร เชือ่มสขุ งานสงัคมสงเคราะห์

534 นาง ชตุมิา ประสานสขุ งานสงัคมสงเคราะห์

535 น.ส. ศริลิักษณ์ เกษมธรีะสมบรูณ์ งานสงัคมสงเคราะห์

536 น.ส. ชัญญา สบืเพ็ชร งานสงัคมสงเคราะห์

537 น.ส. กนกวรรณ ดว้งเขยีว งานสงัคมสงเคราะห์

538 นาง อรพนิท ์ ถาวรกลุ งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

539 นาย อนุรักษ์ รววีัฒนกลุ งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

540 นาง ดวงกมล โกวทิวบิลู งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

541 น.ส. ภัทรพร ปานอว่ม งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

542 น.ส. มลทพิย ์ หน่ายคอน งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

543 น.ส. นวพร เชีย่วชาญพาณชิกจิ งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

544 น.ส. นพมาศ สขุสวัสดิ์ งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

545 นาย ภดูศิ เดชานันทยศ งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

546 นาย พชิติ ประค า งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

547 นาย ศริศิักดิ ์ องัคณาวรกลุ งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

548 นาย อภชิาต ิ บตุรลพ งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

549 น.ส. นุจรยี ์ อว่มดเีจยีม งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

550 น.ส. สพุรรษา สขุเกษม งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

551 น.ส. อญัชล ี ธรรมสอน งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

552 น.ส. จณิหจ์ฑุา สนิศขุ งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

553 น.ส. ธัญรัตน ์ กลิน่หอม งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

554 น.ส. วศิัลยศ์ยา สมคัรร์าช งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

555 น.ส. ศภุาวรรณ ทองกลิน่ งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

556 น.ส. จนิดามณี เขยีวค ารพ งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

557 น.ส. สวุรรณา ปัสเกตุ งานสทิธปิระกนัสขุภาพ

558 นาง กนกกาญจน ์ วรรณประสทิธิ์ งานหอสมดุศริริาช

559 นาง สนทนา วงษ์ลับ งานหอสมดุศริริาช

560 นาย ชยพัทธ ์ จรีพัฒนก์ลุ งานหอสมดุศริริาช



561 นาย ณกลุ ไวประดับ งานหอสมดุศริริาช

562 น.ส. พชิญา ไทยข า งานหอสมดุศริริาช

563 น.ส. วรมน วชิญธตีา งานหอสมดุศริริาช

564 น.ส. นาถอนงค ์ ศรจีนิดา งานหอสมดุศริริาช

565 น.ส. บญุเรอืน กลัยาณเมธี งานหอสมดุศริริาช

566 นาง องัสนา รุง่รักษ์สนัติ์ งานหอสมดุศริริาช

567 น.ส. ศศวิมิล ถาวรกจิ งานหอสมดุศริริาช

568 น.ส. พนดิา พอ่คา้เรอื งานหอสมดุศริริาช

569 นาง ฬรุยิา มนาศัย งานหอสมดุศริริาช

570 นาง ราณี ป่ินทอง งานหอสมดุศริริาช

571 น.ส. บงกช ประกติตกิลุ งานหอสมดุศริริาช

572 น.ส. ปทมุพร แกว้ประชมุ งานอาชวีอนามยั

573 น.ส. เรณู จลุศรี งานอาชวีอนามยั

574 นาย สมพล แสงทองพราว งานอาชวีอนามยั

575 นาง พัชร ี สรุารักษ์ งานอาชวีอนามยั

576 น.ส. สวุรรณี จามจรุี งานอาชวีอนามยั

577 นาง อนงค ์ ชลานุภาพ งานอาชวีอนามยั

578 นาย อษัฎาวธุ บัวชมุ งานอาชวีอนามยั

579 น.ส. กญัญาณัฐธ ์ ชา้งปั้น งานอาชวีอนามยั

580 นาง ชนดิา คชาทอง ฝ่ายการคลัง

581 นาย ศภุณัฐ โทนบ ารงุ ฝ่ายการคลัง

582 น.ส. นริบุล ศริปิระเสรฐิ ฝ่ายการคลัง

583 น.ส. สรุางค ์ อคันโิรจน์ ฝ่ายการคลัง

584 นาง นวิสิน ์ อนุรัตนานนท์ ฝ่ายการคลัง

585 นาย มงคล บญุโสภาคย์ ฝ่ายการคลัง

586 นาง กชพร ชโยปถัมภ์ ฝ่ายการคลัง

587 น.ส. อมร ทองแจม่ ฝ่ายการคลัง

588 นาง อ าพร ตงิ ฝ่ายการคลัง

589 น.ส. ชมภ ู สมพงษ์ ฝ่ายการคลัง

590 น.ส. พรพนา อยูส่ าราญ ฝ่ายการคลัง

591 น.ส. กนกนุช ยงัสวา่ง ฝ่ายการคลัง

592 น.ส. วชริาภรณ์ นอ้ยเหนื่อย ฝ่ายการคลัง

593 น.ส. นรมน เหลา่ซว่น ฝ่ายการคลัง



594 นาง องิอร ปองสขุ ฝ่ายการคลัง

595 นาง ทริาพร ชว่ยสี ฝ่ายการคลัง

596 นาง รุง่นภา เชดิชงูาม ฝ่ายการคลัง

597 นาย วันชัย ฉันส าราญ ฝ่ายการคลัง

598 น.ส. ชนัญชติา แยม้เงนิ ฝ่ายการคลัง

599 น.ส. นุสรา สภานุชาต ฝ่ายการคลัง

600 น.ส. สภุาพร บญุถนอม ฝ่ายการคลัง

601 น.ส. พัทนยี ์ เกตเุทีย่งกจิ ฝ่ายการคลัง

602 นาง เพยีงพศิ บญุนก ฝ่ายการคลัง

603 นาง จนิดา ตัง้เตรยีมใจ ฝ่ายการคลัง

604 นาง บญุนภา เฟ่ืองเกตุ ฝ่ายการคลัง

605 น.ส. ปณติา ครา้มวงษ์ ฝ่ายการคลัง

606 นาย ปัญญา เอมรักษา ฝ่ายการคลัง

607 นาง ศริพิร ปานเอีย่ม ฝ่ายการคลัง

608 นาย สมบรูณ์ เหมอืนวัดไทร ฝ่ายการคลัง

609 นาง วนดิา ขาวนุย้ ฝ่ายการคลัง

610 นาย ธงชัย จอ้ยเจอื ฝ่ายการคลัง

611 นาง จนิตนา ธนัทธนศักดิ์ ฝ่ายการคลัง

612 นาย สรุศักดิ ์ เปียทอง ฝ่ายการคลัง

613 นาง กญัญาภัทร การะเกตุ ฝ่ายการคลัง

614 น.ส. วรวรรณ ผกูจติต์ ฝ่ายการคลัง

615 น.ส. ธนดิา เลาหประวณิชัย ฝ่ายการคลัง

616 น.ส. นพวรรณ รอดแจม่ ฝ่ายการคลัง

617 น.ส. บษุบา เสยีงล ้าเลศิ ฝ่ายการคลัง

618 นาง นันทน์ภัส ชัยชนะ ฝ่ายการคลัง

619 น.ส. สพุรรณษา สงัชู ฝ่ายการคลัง

620 น.ส. เสาวนติ พลสมสาย ฝ่ายการคลัง

621 นาย วเิชยีร นาใจเย็น ฝ่ายการคลัง

622 น.ส. นันทนัช ชา่งเรอืนกลุ ฝ่ายการคลัง

623 นาย มานพ หลอ่นภาชัยสกลุ ฝ่ายการคลัง

624 น.ส. วจิติต ์ ยงัสวา่ง ฝ่ายการคลัง

625 น.ส. สเุนตรา รักวรนจิ ฝ่ายการคลัง

626 นาย พลกฤต เหลอืงขมิน้ ฝ่ายการคลัง



627 น.ส. สริภัค พวงผกา ฝ่ายการคลัง

628 นาง สกลุรัตน ์ จันทรแ์สงศรี ฝ่ายการคลัง

629 น.ส. สกณุา ตา่ยจันทร์ ฝ่ายการคลัง

630 นาย สมชัย พลดร ฝ่ายการคลัง

631 น.ส. ณัฏฐร์ะพ ี ชาประดษิฐ์ ฝ่ายการคลัง

632 น.ส. ฐานดิา พันธุ ฝ่ายการคลัง

633 น.ส. จฑุามาศ ป่ันสนัเทยีะ ฝ่ายการคลัง

634 นาง อนุสรา วัชรแข ฝ่ายการคลัง

635 นาง ฉัตรชนก พัดบ าเรอ ฝ่ายการคลัง

636 น.ส. ณศิาภัทร ์ กิม่บางยาง ฝ่ายการคลัง

637 น.ส. ภรัิญญา อยูจั่นทรน์า ฝ่ายการคลัง

638 น.ส. สมปอง คนทัศน์ ฝ่ายการคลัง

639 นาย ชนพล พรหมป้อง ฝ่ายการคลัง

640 น.ส. ชมะนาด สขุี ฝ่ายการคลัง

641 น.ส. ตรนุีช จ าปาทอง ฝ่ายการคลัง

642 น.ส. ธัญชดิา วงศก์ลอ่ม ฝ่ายการคลัง

643 น.ส. สพุาขวัญ ใจอารยี์ ฝ่ายการคลัง

644 น.ส. หรัิญญา ศริบิญุโกศัย ฝ่ายการคลัง

645 นาง อารณีุ เจย้เปลีย่น ฝ่ายการคลัง

646 น.ส. พพิาพรรณ รอดดอน ฝ่ายการคลัง

647 นาย จตพุล ซือ่อดุมทรัพย์ ฝ่ายการคลัง

648 น.ส. ปิยะดา นลิถนอม ฝ่ายการคลัง

649 น.ส. ชาลนิ ี ทนุกะเสน ฝ่ายการคลัง

650 นาย ประเสรฐิ พันธุเ์รอืงสกาว ฝ่ายการคลัง

651 นาง จริาพร ชมุพล ฝ่ายการคลัง

652 น.ส. จรีพร เลศิไชย ฝ่ายการคลัง

653 น.ส. อจัฉรา เชือ้ปราง ฝ่ายการคลัง

654 น.ส. รัญชล ี พานศริิ ฝ่ายการคลัง

655 น.ส. ปัณณภัสร ์ ศาสตรส์อ่งแสง ฝ่ายการคลัง

656 นาง ภรณ์สรวง เหงา้พรหมมนิทร์ ฝ่ายการคลัง

657 น.ส. ศรนิณา พงษ์ตันกลุ ฝ่ายการคลัง

658 น.ส. ลัดดาวัลย ์ ธรรมสทุธิ์ ฝ่ายการคลัง

659 น.ส. ศันสนยี ์ กระปกุทอง ฝ่ายการคลัง



660 นาย นพดล ขนุนุช ฝ่ายการคลัง

661 น.ส. ณฐพร ชณิวงษ์ ฝ่ายการคลัง

662 น.ส. นงลักษณ์ สทุธแิสน ฝ่ายการคลัง

663 น.ส. สรุพีร เพกิอนิทร์ ฝ่ายการคลัง

664 น.ส. จันทมิา ขนุชนะ ฝ่ายการคลัง

665 น.ส. ชวัลรัตน ์ เขยีวแก่ ฝ่ายการคลัง

666 นาง สไีพล สวัสดิส์รรค์ ฝ่ายการคลัง

667 นาย บรุนิทร ์ เลศิไพบลูย์ ฝ่ายการคลัง

668 น.ส. พรรณี สวัสดิจ์ุน้ ฝ่ายการคลัง

669 น.ส. กติตรัิตน ์ กติตไิชยากลุ ฝ่ายการคลัง

670 น.ส. ตา้ ฐานพรม ฝ่ายการคลัง

671 น.ส. อมุาภรณ์ พลูเกษม ฝ่ายการคลัง

672 น.ส. พรหมภัสสร เทพยา ฝ่ายการคลัง

673 นาย กรีต ิ เอีย่มส าอางค์ ฝ่ายการคลัง

674 นาง พมิพใ์จ ทองน่วม ฝ่ายการคลัง

675 น.ส. กาญจนา คชฉมิ ฝ่ายการคลัง

676 น.ส. ทัศนยี ์ กลิน่ประสาร ฝ่ายการคลัง

677 น.ส. นอิร เหมอืนภู่ ฝ่ายการคลัง

678 น.ส. สโรชา พลหาญ ฝ่ายการคลัง

679 นาง พัฑฒดิา ยมนา ฝ่ายการคลัง

680 น.ส. กมลหทัย ไมห้อม ฝ่ายการคลัง

681 น.ส. ศริพิร กมทุวณชิ ฝ่ายการคลัง

682 น.ส. นงพงา ใจเย็น ฝ่ายการคลัง

683 นาย คณศิร ์ เกดิโพธิช์า ฝ่ายการคลัง

684 นาย ประธาน ยิง่ยวด ฝ่ายการคลัง

685 น.ส. จรีนันท ์ จติรเีดช ฝ่ายการคลัง

686 น.ส. สราญรัตน ์ มหสธน ฝ่ายการคลัง

687 น.ส. เมตตา ชมุพงศ์ ฝ่ายการคลัง

688 นาง อลสิา กลุเสวตร์ ฝ่ายการคลัง

689 น.ส. นพวรรณ เณรวงค์ ฝ่ายการคลัง

690 นาย อดเิรก เนตรานนท์ ฝ่ายการคลัง

691 น.ส. ภัทรวรรณ เจตนะวบิลูย์ ฝ่ายการคลัง

692 นาง เฉลมิพรรณ เนตรานนท์ ฝ่ายการคลัง



693 น.ส. มาลัย วังสขุสนัต์ ฝ่ายการคลัง

694 น.ส. อรัญญา เอือ้สริมินต์ ฝ่ายการคลัง

695 น.ส. กลัยาณี หลวงบาน ฝ่ายการคลัง

696 น.ส. ณัฐวสา สนัตจ์ติโต ฝ่ายการคลัง

697 น.ส. นาราภัทร โชตชิัยปรดีี ฝ่ายการคลัง

698 นาง ปวณีา แกว้บอ่ไทย ฝ่ายการคลัง

699 น.ส. จารวุรรณ เปลีย่นศรี ฝ่ายการคลัง

700 นาง ดรณีุ เลศิสริถิาวร ฝ่ายการคลัง

701 น.ส. ธนนันท ์ สงิหานนท์ ฝ่ายการคลัง

702 นาย สทุธพิงศ ์ วณีนิ ฝ่ายการคลัง

703 น.ส. อษิฏา รัชตนันทิ ฝ่ายการคลัง

704 น.ส. ศจุนัินท ์ ชกูลิน่ ฝ่ายการคลัง

705 นาง ณชิกานต ์ อนิทรนุกลูกจิ ฝ่ายการคลัง

706 น.ส. เขมพรรณ เชดิชงูาม ฝ่ายการคลัง

707 น.ส. ศริพิร ปานสสัดี ฝ่ายการคลัง

708 น.ส. วภิาวัลย ์ วไิลศรี ฝ่ายการคลัง

709 น.ส. สวุรรณี มานอ้ย ฝ่ายการคลัง

710 น.ส. กาญจนา นวลจันทร์ ฝ่ายการคลัง

711 น.ส. วรรัตน ์ วรธรรม ฝ่ายการคลัง

712 นาย ศริชิัย รสรืน่ ฝ่ายการคลัง

713 น.ส. สรุรัีตน ์ จันทรแ์ดง ฝ่ายการคลัง

714 น.ส. เกศรา กมลลาพงษ์ ฝ่ายการคลัง

715 น.ส. ชไมพร ตงุคะเสรรัีกษ์ ฝ่ายการคลัง

716 น.ส. มณฑา จรจรญู ฝ่ายการคลัง

717 น.ส. ภญิญาพัชญ ์ สาธมิณี ฝ่ายการคลัง

718 นาย จักรพล ทวศีักดิป์ระเสรฐิ ฝ่ายการคลัง

719 น.ส. ศริเิพ็ญ แจง้พลู ฝ่ายการคลัง

720 น.ส. ปารติา อาสนกลุ ฝ่ายการคลัง

721 น.ส. วราภร วสิวุรรณ ฝ่ายการคลัง

722 นาย ณภัทร ์ พรีะศภุภพ ฝ่ายการคลัง

723 น.ส. กนกวรรณ คนซือ่ ฝ่ายการคลัง

724 น.ส. ประไพพร สขุโคนา ฝ่ายการคลัง

725 น.ส. ยมลพร ไขธ่ารา ฝ่ายการคลัง



726 นาง ดารารัตน ์ กระนจีติร ฝ่ายการคลัง

727 นาย วเิชยีร จันทรังษี ฝ่ายการคลัง

728 นาย พัฒนพงษ์ หว่งอาวรณ์ ฝ่ายการคลัง

729 น.ส. จฑุามาศ เกดิสาสน์ ฝ่ายการคลัง

730 น.ส. ศรสี าราญ บญุชว่ย ฝ่ายการคลัง

731 น.ส. ธัญลักษณ์ วรรณวโิรจน์ ฝ่ายการคลัง

732 นาง ทพิวรรณ อนันตว์ัฒนกจิ ฝ่ายการคลัง

733 นาย ตอ่พงษ์ เอีย่มส าอางค์ ฝ่ายการคลัง

734 นาย ทวโีชค สงิหศ์รี ฝ่ายการคลัง

735 น.ส. อรวรรณ ศรทัีต ฝ่ายการคลัง

736 นาย พรหมพร พรมมาส ฝ่ายการคลัง

737 น.ส. วจิติรา เถาแตง ฝ่ายการคลัง

738 น.ส. วรีนุช มว่งกลม ฝ่ายการคลัง

739 นาง ลกูตาล อนันทวัน ฝ่ายการคลัง

740 น.ส. สริญิาณ์ เกดินมิติร ฝ่ายการคลัง

741 น.ส. ปรยีาภัทร ์ แสงสวุรรณ ฝ่ายการคลัง

742 นาง วัชร ี ทายพงศศ์ักดิ์ ฝ่ายการคลัง

743 น.ส. กลุรัตน ์ พรหมศร ฝ่ายการคลัง

744 นาง ระตรัิตน ์ ค ้าชู ฝ่ายการคลัง

745 นาย เทวัญ รมิตระกลู ฝ่ายการคลัง

746 นาย สมบรูณ์ สตันาโค ฝ่ายการคลัง

747 นาย กฤตพรต สารกลิน่ ฝ่ายการคลัง

748 น.ส. มทัรยีา ออ่นสี ฝ่ายการคลัง

749 น.ส. สนุสิา โตทอง ฝ่ายการคลัง

750 น.ส. นงลักษณ์ ล า่สนั ฝ่ายการคลัง

751 น.ส. วรัญญา มชีืน่ ฝ่ายการคลัง

752 น.ส. ภริตา อรธิชาติ ฝ่ายการคลัง

753 นาย ภัทรกร แกว้สวา่ง ฝ่ายการคลัง

754 นาย วรา เพ็ชรก์จิ ฝ่ายการคลัง

755 นาย รักเกยีรต ิ กณุฑยีะ ฝ่ายการคลัง

756 น.ส. วรีวรรณ์ ลมิปิอนันตช์ัย ฝ่ายการคลัง

757 นาย ก าพล เอีย่มเอก ฝ่ายการคลัง

758 วา่ที ่ ร.ต.หญงิ สภุาพร โกมลศรี ฝ่ายการคลัง



759 น.ส. ศภุลักษณ์ ภูเ่งนิ ฝ่ายการคลัง

760 น.ส. เปรมนยี ์ สทิธเิจรญิ ฝ่ายการคลัง

761 น.ส. แสงดาว พนูทรัพย์ ฝ่ายการคลัง

762 น.ส. วัชรยี ์ ศรสีมบรูณ์ ฝ่ายการคลัง

763 น.ส. ธารารัตน ์ เสงีย่มศักดิ์ ฝ่ายการคลัง

764 น.ส. มณทชิา ศรขีาว ฝ่ายการคลัง

765 น.ส. ชลดิา คลา้ยเหล็ง ฝ่ายการคลัง

766 นาย ธนพัฒน ์ ภาคแกว้ ฝ่ายการคลัง

767 น.ส. น ้าทพิย ์ สมบรูณ์ ฝ่ายการคลัง

768 นาย ศภุฤกษ์ นพการ ฝ่ายการคลัง

769 น.ส. วัลลภา เถาแตง ฝ่ายการคลัง

770 น.ส. นาถลดา อนิทราวธุ ฝ่ายการคลัง

771 นาย ธรีภัทร อทัุยอว่ม ฝ่ายการคลัง

772 นาย สวุทิย ์ สทิธพิรม ฝ่ายการคลัง

773 น.ส. หนึง่ฤทัย เบา้ชัย ฝ่ายการคลัง

774 น.ส. พรพมิล ชืน่กมล ฝ่ายการคลัง

775 นาย คฑาวฒุ ิ ประวัตศิลิป์ ฝ่ายการคลัง

776 น.ส. อ าภา สขุกรม ฝ่ายการคลัง

777 น.ส. ชลธชิา วอิุน่ ฝ่ายการคลัง

778 น.ส. ธมิาพร พันธรัุตน์ ฝ่ายการคลัง

779 น.ส. พมิพกานต ์ คมนานุกจิ ฝ่ายการคลัง

780 น.ส. เจตสภุา ตัง้โพธธิรรม ฝ่ายการคลัง

781 น.ส. อนุธดิา เตยีวไพบลูย์ ฝ่ายการคลัง

782 นาย จริาย ุ บรรจงพนิจิ ฝ่ายการคลัง

783 นาง จันทรเ์พ็ญ ชา่งสพุรรณ ฝ่ายการพยาบาล 

784 นาง อมุาภรณ์ ผลศริิ ฝ่ายการพยาบาล 

785 นาง สนุยี ์ นสิยนัต์ ฝ่ายการพยาบาล 

786 น.ส. เดอืนนอ้ย ใบค า ฝ่ายการพยาบาล 

787 นาง ฉันทนา ธนสิสร ฝ่ายการพยาบาล 

788 น.ส. เปรมจติต ์ เรงิโกสมุ ฝ่ายการพยาบาล 

789 นาง จ าปี ตันปิยะกลุ ฝ่ายการพยาบาล 

790 นาย ประเสรฐิ ศริพินิ ฝ่ายการพยาบาล 

791 นาง สคุนธา ผดงุวัตร ฝ่ายการพยาบาล 



792 นาง วัฒนา แจม่จ ารัส ฝ่ายการพยาบาล 

793 นาง ดารณี พพัิฒนกลุชัย ฝ่ายการพยาบาล 

794 นาง วชริาภรณ์ ควรขจร ฝ่ายการพยาบาล 

795 นาง วันเพ็ญ ตะโกพร ฝ่ายการพยาบาล 

796 นาง สายทอง พมิลบตุร ฝ่ายการพยาบาล 

797 น.ส. เกษร ี ปั้นลี้ ฝ่ายการพยาบาล 

798 น.ส. สภุรี ์ จันทรก์ระจา่ง ฝ่ายการพยาบาล 

799 คณุ เพ็ญศร ี เชาวพ์านชิยเ์วช ฝ่ายการพยาบาล 

800 น.ส. มาล ี อาณากลุ ฝ่ายการพยาบาล 

801 นาง วรรณา เชือ่มสขุ ฝ่ายการพยาบาล 

802 น.ส. สมุนา บญุหลาย ฝ่ายการพยาบาล 

803 น.ส. ทพิวรรณ โลมรัตนา ฝ่ายการพยาบาล 

804 น.ส. สมจติร ไวศยะ ฝ่ายการพยาบาล 

805 นาง ชตุกิาญจน ์ ครา้มพมิพ์ ฝ่ายการพยาบาล 

806 น.ส. ศรอีรณุ ธนะรัชตกิารนนท์ ฝ่ายการพยาบาล 

807 นาง สมฤด ี วังจนิดา ฝ่ายการพยาบาล 

808 น.ส. ยศวรรณ นพัิฒนศ์ริผิล ฝ่ายการพยาบาล 

809 นาง สมบัต ิ คงปราโมทย์ ฝ่ายการพยาบาล 

810 นาง ทพิยว์รรณ ดวงประชา ฝ่ายการพยาบาล 

811 น.ส. ศศนัินท ์ หลา้นามวงค์ ฝ่ายการพยาบาล 

812 นาง ธดิารัตน ์ ชัยมตั ิ ฝ่ายการพยาบาล 

813 น.ส. มณฑา แหง่ทรัพยเ์จรญิ ฝ่ายการพยาบาล 

814 นาง บษุกร กจิรัตนา ฝ่ายการพยาบาล 

815 ดร. วัลลยี ์ กาญจนกจิสกลุ ฝ่ายการพยาบาล 

816 นาง บษุด ี ซือ่สตัยค์มสนั ฝ่ายการพยาบาล 

817 น.ส. วภิาดา พวงพนมรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล 

818 น.ส. สง่ศร ี แกว้ถนอม ฝ่ายการพยาบาล 

819 นาง ประวณีา เขยีวนรภัย ฝ่ายการพยาบาล 

820 น.ส. รัจนา วรากลุ ฝ่ายการพยาบาล 

821 นาง ปรนิดา เพ็ชรย์งั ฝ่ายการพยาบาล 

822 นาง รุง่นภา รัตนปรชีาชัย ฝ่ายการพยาบาล 

823 น.ส. กตินัินท ์ สทิธชิัย ฝ่ายการพยาบาล 

824 น.ส. อดศิรา สวุพศิ ฝ่ายการพยาบาล 



825 น.ส. ปัณรส ี ยิม้แชม่ ฝ่ายการพยาบาล 

826 น.ส. นภาพร เพ็งสอน ฝ่ายการพยาบาล 

827 นาง นวพร ด ารงเชือ้ ฝ่ายการพยาบาล 

828 นาง หนึง่ฤทัย ตอ่สวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล 

829 นาง อรภรณ์ ด ารงวัฒนกลุ ฝ่ายการพยาบาล 

830 นาง โอฬาร ี ชัยเพชร ฝ่ายการพยาบาล 

831 นาง วันเพ็ญ แกว้ไทรทว้ม ฝ่ายการพยาบาล 

832 นาง นงคราญ พรรณาปยกุต์ ฝ่ายการพยาบาล 

833 น.ส. ทวทีรัพย ์ สนิเพ็ง ฝ่ายการพยาบาล 

834 น.ส. เตอืนใจ น ้าทองสกลุ ฝ่ายการพยาบาล 

835 น.ส. เพ็ญรัตน ์ เพ็ญมงคล ฝ่ายการพยาบาล 

836 นาง ยพุา แสนกลาง ฝ่ายการพยาบาล 

837 น.ส. วารรัีตน ์ วานชิกร ฝ่ายการพยาบาล 

838 นาง ชลดิา เรอืงระวี ฝ่ายการพยาบาล 

839 นาง สรุยีรั์ตน ์ ธ ารงสมบัตสิกลุ ฝ่ายการพยาบาล 

840 นาง อ าไพ วงศเ์รณู ฝ่ายการพยาบาล 

841 น.ส. จนิตนา พาทธีรรม ฝ่ายการพยาบาล 

842 นาง ชลนชิา ฉวศีักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล 

843 นาง พรรณทพิย ์ ธรรมวัติ ฝ่ายการพยาบาล 

844 น.ส. วราภรณ์ ศรยีกุ ฝ่ายการพยาบาล 

845 นาง อจัฉรา พฒุภา ฝ่ายการพยาบาล 

846 น.ส. กนกวรรณ ชชูาตไิทย ฝ่ายการพยาบาล 

847 น.ส. ขวัญนภา ปรชีามานติกลุ ฝ่ายการพยาบาล 

848 น.ส. ขวัญหทัย เลีย่ววไิลกลุวัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล 

849 น.ส. รักตก์นัท ์ เวชสวุรรณมณี ฝ่ายการพยาบาล 

850 น.ส. นวิรรณ นันทสขุเกษม ฝ่ายการพยาบาล 

851 นาง บังอร เหลือ่มเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล 

852 นาง สริรัิตน ์ เจรญิยงอยู่ ฝ่ายการพยาบาล 

853 นาง มนัสวรี ์ ฤทธยิานุกลู ฝ่ายการพยาบาล 

854 นาง วไิลลักษณ์ พงิชัยภมูิ ฝ่ายการพยาบาล 

855 น.ส. หทัยชนก ชนากลาง ฝ่ายการพยาบาล 

856 น.ส. สรอ้ยทอง สนุทร ฝ่ายการพยาบาล 

857 นาง ภคมน ทวรัีชธกลุ ฝ่ายการพยาบาล 



858 นาง เกศราภรณ์ อรรถาชติ ฝ่ายการพยาบาล 

859 นาง ณัจฉรา สขุภัทรทิธกิลุ เพาเวล ฝ่ายการพยาบาล 

860 น.ส. ปิยอร ลรีะเตมิพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล 

861 น.ส. พจน ี ไตรเกษมศักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล 

862 น.ส. อารภีร ธรรมอกัษร ฝ่ายการพยาบาล 

863 นาง พชิญส์นิี จ าปาจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล 

864 นาง วันทนา ทองชมุภู ฝ่ายการพยาบาล 

865 นาย ศรชัย ไชยศลิป์ ฝ่ายการพยาบาล 

866 น.ส. ดวงเดอืน ไขท่า ฝ่ายการพยาบาล 

867 นาง นลนิรัตน ์ สริกิลุพัชร ฝ่ายการพยาบาล 

868 น.ส. ปณุศกิร ศริปัิญญกลุ ฝ่ายการพยาบาล 

869 น.ส. ศศวิมิล หมอแกว้ ฝ่ายการพยาบาล 

870 นาง อโนชา ฉูว้งศ์ ฝ่ายการพยาบาล 

871 นาง อรวรรณ หอมมาก ฝ่ายการพยาบาล 

872 น.ส. ภัทราวด ี รักษากจิ ฝ่ายการพยาบาล 

873 นาง บงกชธร ยิม้อยู่ ฝ่ายการพยาบาล 

874 นาง สมุาล ี ชันแสง ฝ่ายการพยาบาล 

875 นาง กนกพร จวิโพธิเ์จรญิ ฝ่ายการพยาบาล 

876 น.ส. จรรยา แกว้สาร ฝ่ายการพยาบาล 

877 น.ส. จนิดา กงัวานรัตนศลิป์ ฝ่ายการพยาบาล 

878 น.ส. สชุาวด ี ล าภา ฝ่ายการพยาบาล 

879 น.ส. สภุาพร หลาวทอง ฝ่ายการพยาบาล 

880 น.ส. วนดิา ข าวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล 

881 น.ส. นติยา ยรุะเทศ ฝ่ายการพยาบาล 

882 น.ส. วัชรนิทร ์ ฤทธิล์ ้า ฝ่ายการพยาบาล 

883 น.ส. จารวุรรณ ทา่ชา้ง ฝ่ายการพยาบาล 

884 น.ส. ดลยา มาระทัด ฝ่ายการพยาบาล 

885 นาง ธนดิา เลศิรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล 

886 น.ส. วาสนา บญุขาว ฝ่ายการพยาบาล 

887 นาง ยพุาวรรณ เจนตเ์จษฎาธรรม ฝ่ายการพยาบาล 

888 นาง เกษร ศรโียธี ฝ่ายการพยาบาล 

889 น.ส. จตพุร หวะสวุรรณ์ ฝ่ายการพยาบาล 

890 นาง จันรยิา สดุสาย ฝ่ายการพยาบาล 



891 น.ส. เนตรนภา อนิตะ๊นอน ฝ่ายการพยาบาล 

892 น.ส. ปราณี แกว้สอาด ฝ่ายการพยาบาล 

893 น.ส. ปิยะมาศ นโิครธ ฝ่ายการพยาบาล 

894 น.ส. มณีรัตน ์ งาหอม ฝ่ายการพยาบาล 

895 นาง รัศม ี วภิาตะพันธุ์ ฝ่ายการพยาบาล 

896 น.ส. วรัทยา รจุวิรี์ ฝ่ายการพยาบาล 

897 น.ส. สพัุกตร ์ มลูมณี ฝ่ายการพยาบาล 

898 น.ส. อรนุช รุง่เรอืง ฝ่ายการพยาบาล 

899 น.ส. กนษิฐา เสอืคง ฝ่ายการพยาบาล 

900 นาง จริกติ นวมาลา ฝ่ายการพยาบาล 

901 นาง อรยิา บญุยะวนชิ ฝ่ายการพยาบาล 

902 น.ส. มลทา สวุงษ์ ฝ่ายการพยาบาล 

903 น.ส. เสาวภา พนธารา ฝ่ายการพยาบาล 

904 น.ส. มธรุส ศลิาโชติ ฝ่ายการพยาบาล 

905 นาง จรยิา สขุรัตนวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล 

906 นาง ชลพรจรรย ์ ทองแกว้ ฝ่ายการพยาบาล 

907 น.ส. ธนุสรญิญา ทวพัีนธ์ ฝ่ายการพยาบาล 

908 น.ส. นภาปิลันธน ์ กนัตะ๊ ฝ่ายการพยาบาล 

909 นาง ปารชิาต ิ วัฒนอมรเกยีรติ ฝ่ายการพยาบาล 

910 น.ส. วรนิทรพ์ร ภัคคธิารวรรณ ฝ่ายการพยาบาล 

911 น.ส. ศันสนยี ์ ใสสะอาด ฝ่ายการพยาบาล 

912 น.ส. สมลักษณ์ ศกุระศร ฝ่ายการพยาบาล 

913 น.ส. สวุมิล พงษ์พรรณรวม ฝ่ายการพยาบาล 

914 นาง อจัฉรัตน ์ แกว้โรจน์ ฝ่ายการพยาบาล 

915 นาง ธนสติา บญุพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล 

916 น.ส. ศรรีุง้ นันตา ฝ่ายการพยาบาล 

917 น.ส. จารณีุ เจษฎาภัทรกลุ ฝ่ายการพยาบาล 

918 น.ส. จารณีุ อฏิฐารมณ์ ฝ่ายการพยาบาล 

919 น.ส. นติศากรณ์ คงสกลุ ฝ่ายการพยาบาล 

920 น.ส. ปัทมา สงิหบ์รุะอดุม ฝ่ายการพยาบาล 

921 น.ส. พรีา ปานพรม ฝ่ายการพยาบาล 

922 น.ส. มยลุ ี จันทนา ฝ่ายการพยาบาล 

923 น.ส. รุง่ลัดดา ศรบีญุ ฝ่ายการพยาบาล 



924 น.ส. วราภรณ์ ผากา ฝ่ายการพยาบาล 

925 น.ส. วัลยา ปิงเมอืง ฝ่ายการพยาบาล 

926 น.ส. สปุราณี ฟองแกว้ ฝ่ายการพยาบาล 

927 นาง นุสรยีา นยิม ฝ่ายการพยาบาล 

928 นาง ถวติา ดนีวนพะเนาว์ ฝ่ายการพยาบาล 

929 น.ส. จันจริา หนูทอง ฝ่ายการพยาบาล 

930 น.ส. ศรวีไิล บญุป้อง ฝ่ายการพยาบาล 

931 นาง ศภุรัตน ์ รัศมทัิต ฝ่ายการพยาบาล 

932 น.ส. สวุลักษณ์ ชมวา่ดี ฝ่ายการพยาบาล 

933 น.ส. ลัดดา สบิรัมย์ ฝ่ายการพยาบาล 

934 น.ส. อนงค ์ สารทอง ฝ่ายการพยาบาล 

935 นาง อพัฒตร ี เพิม่เกยีรติต์ระกลู ฝ่ายการพยาบาล 

936 น.ส. ชนานจิ สมติานนท์ ฝ่ายการพยาบาล 

937 น.ส. อญัชล ี ไชยานนท์ ฝ่ายการพยาบาล 

938 น.ส. กนกกานท ์ บญุรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล 

939 นาง วาทนิ ี เธยีรสคุนธ์ ฝ่ายการพยาบาล 

940 นาง อ าพร บ ารงุศรี ฝ่ายการพยาบาล 

941 น.ส. นาฏสริ ิ ราชฉวาง ฝ่ายการพยาบาล 

942 นาง กลัยพรรณ ทติอรา่ม ฝ่ายการพยาบาล 

943 น.ส. ชลธชิา จันทรเ์มอืง ฝ่ายการพยาบาล 

944 นาย ชาตชิาย เสรมิสมบรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล 

945 น.ส. ณัฐว ี ทรงรจุรัิตน์ ฝ่ายการพยาบาล 

946 นาง ปวณีา ภูพั่ฒนะกลู ฝ่ายการพยาบาล 

947 นาย คมกฤษ เกตทุอง ฝ่ายการพยาบาล 

948 น.ส. จฑุาทพิย ์ แสนเขือ่น ฝ่ายการพยาบาล 

949 น.ส. นภาวรรณ แสวงศลิป์ ฝ่ายการพยาบาล 

950 นาง นรนิทร ์ คลา้ยกมล ฝ่ายการพยาบาล 

951 น.ส. ปวณีา ไกยะลกึ ฝ่ายการพยาบาล 

952 น.ส. วนดิา วญิญหูัตถกจิ ฝ่ายการพยาบาล 

953 นาย สขุโข ตองตดิรัมย์ ฝ่ายการพยาบาล 

954 นาง อไุรวรรณ นาคกระแสร์ ฝ่ายการพยาบาล 

955 น.ส. ศรวีตาภรณ์ เงอ่สงัข์ ฝ่ายการพยาบาล 

956 น.ส. วราลักษณ์ เพ็ญสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล 



957 น.ส. กนกพร มศีริ ิ ฝ่ายการพยาบาล 

958 น.ส. ศรัญญา เตชะสทิธิ์ ฝ่ายการพยาบาล 

959 น.ส. สกุญัญา ลาดลา่ย ฝ่ายการพยาบาล 

960 น.ส. ดวงเดอืน อดุมโภชน์ ฝ่ายการพยาบาล 

961 น.ส. ณัฐรกิา กา้นเหลอืง ฝ่ายการพยาบาล 

962 น.ส. กนกนาฏ เขยีวแก่ ฝ่ายการพยาบาล 

963 น.ส. พนดิา พไิลพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล 

964 นาย ขวัญชัย กาฬภักดี ฝ่ายการพยาบาล 

965 น.ส. ธนดิา สทุธแิสน ฝ่ายการพยาบาล 

966 นาย เอกลักษณ์ ยางนอก ฝ่ายการพยาบาล 

967 น.ส. พรพรรณ สะเรญิรัมย์ ฝ่ายการพยาบาล 

968 น.ส. ศริพิร เปงชะเนตร ฝ่ายการพยาบาล 

969 น.ส. สภุารัตน ์ เมฆยะ ฝ่ายการพยาบาล 

970 น.ส. อไุลวรรณ์ ส าราญรืน่ ฝ่ายการพยาบาล 

971 น.ส. วรีวรรณ สทิธโิสภณ ฝ่ายการพยาบาล 

972 น.ส. เหมอืนฝัน สระทองคุม้ ฝ่ายการพยาบาล 

973 น.ส. ศศพัิชร ์ นาคดี ฝ่ายการพยาบาล 

974 น.ส. ชชิา หงวนบญุมาก ฝ่ายการพยาบาล 

975 น.ส. จริาวรรณ ยอมประโคน ฝ่ายการพยาบาล 

976 น.ส. เบญจพร หลอดทอง ฝ่ายการพยาบาล 

977 น.ส. จตพุร แนมไธสง ฝ่ายการพยาบาล 

978 นาง รุง่แสง กลุพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล 

979 น.ส. ศรินิภา โพธวิัง ฝ่ายการพยาบาล 

980 น.ส. ธรุดิา ถนัดคา้ ฝ่ายการพยาบาล 

981 น.ส. ษาฑญิา พมิสะเกศ ฝ่ายการพยาบาล 

982 น.ส. อรธัญตด์า พลิาทอง ฝ่ายการพยาบาล 

983 น.ส. อษุณีย ์ เหล็กเพชร ฝ่ายการพยาบาล 

984 น.ส. ศศธิร ทานุมา ฝ่ายการพยาบาล 

985 น.ส. ศริพิร สวาสี ฝ่ายการพยาบาล 

986 น.ส. สภุธดิา แกว้แสน ฝ่ายการพยาบาล 

987 น.ส. จรนิยาพร เรอืงโสม ฝ่ายการพยาบาล 

988 น.ส. นงเยาว ์ ชา่งถม ฝ่ายการพยาบาล 

989 น.ส. พวงผกา แกว้ตา ฝ่ายการพยาบาล 



990 น.ส. สายฝน นลิพยคัฆ์ ฝ่ายการพยาบาล 

991 น.ส. อนุสรา สนุทะวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล 

992 นาง ขนษิฐา อยูเ่พ็ชร์ ฝ่ายการพยาบาล 

993 น.ส. พทิชัชฎา ทมิหอม ฝ่ายการพยาบาล 

994 น.ส. สกุานดา ทมิพวงทอง ฝ่ายการพยาบาล 

995 น.ส. จรรยา เตมิชพี ฝ่ายการพยาบาล 

996 น.ส. เกษร ระหา ฝ่ายการพยาบาล 

997 น.ส. นุชร ี แสงงาม ฝ่ายการพยาบาล 

998 นาง พกิลุ ฐติะสาร ฝ่ายการพยาบาล 

999 น.ส. จติตมิา รืน่ส าราญ ฝ่ายการพยาบาล 

1000 น.ส. สรัุชฎา บรูพามงคลชัย ฝ่ายการพยาบาล 

1001 น.ส. นัดดา มงคลชาติ ฝ่ายการพยาบาล 

1002 นาง ชมอร สริวิโรชา ฝ่ายการพยาบาล 

1003 น.ส. ทพิวรรณ ภารา ฝ่ายการพยาบาล 

1004 น.ส. พงษ์ลัดดา ผอืโย ฝ่ายการพยาบาล 

1005 นาง หัสยาพร เสวกจนิดา ฝ่ายการพยาบาล 

1006 น.ส. อรพนิ ทองใบ ฝ่ายการพยาบาล 

1007 น.ส. ศจุภีรณ์ บังเมฆ ฝ่ายการพยาบาล 

1008 นาย ดรุยิะ ทะไชย ฝ่ายการพยาบาล 

1009 น.ส. นรีนุช แกว้เทพ ฝ่ายการพยาบาล 

1010 น.ส. ศศวิมิล ปาปะขา ฝ่ายการพยาบาล 

1011 น.ส. สวุาท ี มหาชัย ฝ่ายการพยาบาล 

1012 น.ส. หทัยทพิย ์ กาฬภักดี ฝ่ายการพยาบาล 

1013 น.ส. จฑุาภรณ์ ค าภมิาบศุก์ ฝ่ายการพยาบาล 

1014 น.ส. โสภาพรรณ เหมอืนสทุธวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล 

1015 น.ส. วันวสิาข ์ เครอืดี ฝ่ายการพยาบาล 

1016 น.ส. วชิญาดา วนาสถติย์ ฝ่ายการพยาบาล 

1017 น.ส. แสนระว ี ชาแสน ฝ่ายการพยาบาล 

1018 น.ส. นภัสวรรณ นาเลีย้ง ฝ่ายการพยาบาล 

1019 น.ส. สกุญัญา ชว่งวเิชยีร ฝ่ายการพยาบาล 

1020 น.ส. เบญจวรรณ หอกขนุทด ฝ่ายการพยาบาล 

1021 น.ส. เจนจริา ดวงชัยอยูส่ขุ ฝ่ายการพยาบาล 

1022 น.ส. วราภรณ์ ใจซือ่ ฝ่ายการพยาบาล 



1023 น.ส. นุชจร ี ปลืม้ประเสรฐิกลุ ฝ่ายการพยาบาล 

1024 น.ส. เกษศรินิทร ์ เทยีนไสย์ ฝ่ายการพยาบาล 

1025 น.ส. ไพลนิ สดุใจ ฝ่ายการพยาบาล 

1026 น.ส. วจิติรา งามวลิัย ฝ่ายการพยาบาล 

1027 ดร. จฬุาดา ธนาบดนิทร์ ฝ่ายการพยาบาล 

1028 น.ส. ณมนชนก พลิาจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล 

1029 น.ส. นศิรัตน ์ แดหวา ฝ่ายการพยาบาล 

1030 น.ส. รุง่ทวิา แกว้บาง ฝ่ายการพยาบาล 

1031 น.ส. รจุกิา โลนัน ฝ่ายการพยาบาล 

1032 น.ส. ทพิวรรณ บญุเหลอื ฝ่ายการพยาบาล 

1033 นาง ปิยธดิา ทองกลงึ ฝ่ายการพยาบาล 

1034 น.ส. พรทพิย ์ ยะวร ฝ่ายการพยาบาล 

1035 น.ส. วไิลพร หาญเจรญิกลู ฝ่ายการพยาบาล 

1036 น.ส. ไพลนิ คณุพทุธวิงศ์ ฝ่ายการพยาบาล 

1037 น.ส. สภุาพร แกว้สมนกึ ฝ่ายการพยาบาล 

1038 นาย กววีัธน ์ ภรัิญค า ฝ่ายการพยาบาล 

1039 น.ส. ปิยานร ี ยศบตุร ฝ่ายการพยาบาล 

1040 น.ส. วารสิา ผยุค าสงิห์ ฝ่ายการพยาบาล 

1041 น.ส. ชลธชิา ภูช่ ืน่ ฝ่ายการพยาบาล 

1042 น.ส. หทัยรัตน ์ สะใบแพร ฝ่ายการพยาบาล 

1043 น.ส. ศริรัิตน ์ กาตวิงศ์ ฝ่ายการพยาบาล 

1044 น.ส. สนัุนทา ใสแสง ฝ่ายการพยาบาล 

1045 น.ส. ณัฎฐพัชร ยงัดี ฝ่ายการพยาบาล 

1046 น.ส. ปนัดชา หนูสทิธิ์ ฝ่ายการพยาบาล 

1047 น.ส. จรุนิทร เรอืงสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล 

1048 น.ส. พรนภา จันทรพ์บิลูย์ ฝ่ายการพยาบาล 

1049 น.ส. อลสิรา ลาวัลย์ ฝ่ายการพยาบาล 

1050 น.ส. นุชนาฎ เทยีนทอง ฝ่ายการพยาบาล 

1051 น.ส. วภิาว ี มณีพงศ์ ฝ่ายการพยาบาล 

1052 น.ส. ปิยะมาศ สามารถ ฝ่ายการพยาบาล 

1053 น.ส. เบญจวรรณ ศรจีะบก ฝ่ายการพยาบาล 

1054 น.ส. อรอนงค ์ สวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล 

1055 น.ส. อภญิญา นักรบ ฝ่ายการพยาบาล 



1056 น.ส. ฐติมิา โสดา ฝ่ายการพยาบาล 

1057 น.ส. มาลนิ ี แสนธนันชัย ฝ่ายการพยาบาล 

1058 น.ส. อภญิญา พรมเลศิ ฝ่ายการพยาบาล 

1059 นาย วทิยา ดวงศรี ฝ่ายการพยาบาล 

1060 น.ส. อจัฉรนิทร ์ เมฆลอย ฝ่ายการพยาบาล 

1061 น.ส. อไุรวรรณ ถ ้าทอง ฝ่ายการพยาบาล 

1062 น.ส. หยาดนภา แสนโหน่ง ฝ่ายการพยาบาล 

1063 น.ส. ผกาญจนจ์ติ หงษ์หา้ ฝ่ายการพยาบาล 

1064 น.ส. วรรณนศิา มะลสิุน่ ฝ่ายการพยาบาล 

1065 น.ส. อรวรรณ นลิผาย ฝ่ายการพยาบาล 

1066 น.ส. ปิยะวรรณ สวุอ ฝ่ายการพยาบาล 

1067 น.ส. เมธริา พลค ามาก ฝ่ายการพยาบาล 

1068 น.ส. ลัดดาวรรณ ศรรัีกษ์ ฝ่ายการพยาบาล 

1069 น.ส. ศริวิรรณ วอ่งไว ฝ่ายการพยาบาล 

1070 น.ส. สภุาพร เรอืงเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล 

1071 น.ส. วรางคณา เรอืงจุย้ ฝ่ายการพยาบาล 

1072 น.ส. กรกมล ซา้ยขวา ฝ่ายการพยาบาล 

1073 น.ส. เดอืนฉาย บญุเรอืงรอด ฝ่ายการพยาบาล 

1074 น.ส. สนุศิา เอีย่มอ า่ ฝ่ายการพยาบาล 

1075 น.ส. สภุาพร ฉมิแกว้ ฝ่ายการพยาบาล 

1076 น.ส. พัชนดิา เลาะไธสง ฝ่ายการพยาบาล 

1077 น.ส. ณพชิญา สรอ้ยสอน ฝ่ายการพยาบาล 

1078 น.ส. ยภุาพร พณิทอง ฝ่ายการพยาบาล 

1079 น.ส. ยภุาวรรณ พันธะกนั ฝ่ายการพยาบาล 

1080 น.ส. เยาวลักษณ์ ค าแน่น ฝ่ายการพยาบาล 

1081 น.ส. จนิดารัตน ์ เทีย่งเดช ฝ่ายการพยาบาล 

1082 น.ส. อาทติยา มาละ ฝ่ายการพยาบาล 

1083 น.ส. ศศธิร โพธมิณี ฝ่ายการพยาบาล 

1084 น.ส. กรัญญา ยนืยง ฝ่ายการพยาบาล 

1085 น.ส. นภาพร คาทาสี ฝ่ายการพยาบาล 

1086 น.ส. นติยา พันอะนุ ฝ่ายการพยาบาล 

1087 น.ส. ชตุมิา สุม่มาตย์ ฝ่ายการพยาบาล 

1088 น.ส. นราภรณ์ ลีศ้ริวิัฒนกลุ ฝ่ายการพยาบาล 



1089 น.ส. สชุรีา นยิมสขุ ฝ่ายการพยาบาล 

1090 น.ส. เศรษฐต์ระการ บัวหลวง ฝ่ายการพยาบาล 

1091 น.ส. อมรรัตน ์ นันทาทอง ฝ่ายการพยาบาล 

1092 น.ส. พรเทว ี แกว้ค าดี ฝ่ายการพยาบาล 

1093 น.ส. จติมณี วรัิตน์ ฝ่ายการพยาบาล 

1094 น.ส. เบ็ญจภรณ์ โชตริุง่โรจน์ ฝ่ายการพยาบาล 

1095 น.ส. กนกวรรณ พันศรภีมู ิ ฝ่ายการพยาบาล 

1096 น.ส. วนุทัญญา สงิหเ์จรญิ ฝ่ายการพยาบาล 

1097 น.ส. จรรยา จันหนองหวา้ ฝ่ายการพยาบาล 

1098 น.ส. จฑุารัตน ์ สนุสขุ ฝ่ายการพยาบาล 

1099 น.ส. ชมภนูกิข ์ สทิธรัิตน์ ฝ่ายการพยาบาล 

1100 น.ส. ณัฐวภิา หงษ์สามสบิเกา้ ฝ่ายการพยาบาล 

1101 น.ส. เบญจวรรณ เตโช ฝ่ายการพยาบาล 

1102 น.ส. วรรณรัตน ์ ปลืม้สดุ ฝ่ายการพยาบาล 

1103 น.ส. สกุญัญา สายสมบัติ ฝ่ายการพยาบาล 

1104 น.ส. สนุสิา นาคชลที ฝ่ายการพยาบาล 

1105 น.ส. อรอมุา บญุหาร ฝ่ายการพยาบาล 

1106 นาย คมสนั คันทะมลู ฝ่ายการพยาบาล 

1107 น.ส. บษุบากร ขนัเขือ่น ฝ่ายการพยาบาล 

1108 น.ส. รัตนา จารัตน์ ฝ่ายการพยาบาล 

1109 น.ส. วจ ี อนิแป้น ฝ่ายการพยาบาล 

1110 น.ส. อรพนิ เกษสพัุนธ์ ฝ่ายการพยาบาล 

1111 น.ส. อาทติยา ชารี ฝ่ายการพยาบาล 

1112 น.ส. จนิตนาพร ศรเีสนา ฝ่ายการพยาบาล 

1113 น.ส. นติยา วรวัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล 

1114 น.ส. ศริศิร ผาบจันดา ฝ่ายการพยาบาล 

1115 น.ส. สดุธดิา ดวงฟู ฝ่ายการพยาบาล 

1116 นาย สธุศิักดิ ์ ผกูมั่น ฝ่ายการพยาบาล 

1117 น.ส. สมุนิตรา การสงัเวช ฝ่ายการพยาบาล 

1118 น.ส. สวุรรณี ป่ันสนัเทยีะ ฝ่ายการพยาบาล 

1119 น.ส. มยรุฉัตร ศรินิาโพธิ์ ฝ่ายการพยาบาล 

1120 น.ส. เมธนิ ี กาหลง ฝ่ายการพยาบาล 

1121 น.ส. ระพพีรรณ ตุน่กลิน่ ฝ่ายการพยาบาล 



1122 น.ส. สภัุทรา แจม่จ ารัส ฝ่ายการพยาบาล 

1123 น.ส. พมิพก์มล เพ็ชรสกุใส ฝ่ายการพยาบาล 

1124 น.ส. ชนนิาถ ช านาญดี ฝ่ายการพยาบาล 

1125 น.ส. สปุรยีา บญุทวโิรจน์ ฝ่ายการพยาบาล 

1126 น.ส. นติยา นงคล์ักษ์ ฝ่ายการพยาบาล 

1127 น.ส. กนกวรรณ สนิเดระดาษ ฝ่ายการพยาบาล 

1128 น.ส. บัวลดิ สาเสง็ ฝ่ายการพยาบาล 

1129 น.ส. วภิาพร อูส่งูเนนิ ฝ่ายการพยาบาล 

1130 น.ส. ศรัญญา จันทร ฝ่ายการพยาบาล 

1131 น.ส. ปัญชณติ ทองอ าไพ ฝ่ายการพยาบาล 

1132 น.ส. ปรยีาพร รัตนครีี ฝ่ายการพยาบาล 

1133 น.ส. เสาวนยี ์ อะสรุะพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล 

1134 นาง งามตา ประทมุทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1135 นาง ดวงเนตร สรอ้ยเพ็ชร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1136 นาง อทัุยวรรณ สวา่งศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1137 นาง ประนอม เอกสริไิตรรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1138 นาง วาสนา นพคณุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1139 นาง สภุญิญา บบุผามาศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1140 นาง กลัยาภรณ์ เดน่กรีติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1141 นาง พรทพิา สริสิณัห์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1142 น.ส. ชมชืน่ คชเถยีร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1143 นาง กฤษณา สธุรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1144 นาง สมหมาย ผจงวริยิาทร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1145 นาง เตอืนใจ เทพฉายโต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1146 นาง วัลลยี ์ ปลอดดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1147 นาง จนิตนา ชนประชา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1148 นาง วนดิา ศรตีัณฑ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1149 นาง ขวัญเรอืน หกึขนุทด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1150 นาง อมุาพร พนิจินกึ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1151 น.ส. พรชฎา สวุรรณภักดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1152 นาง ทัศนยี ์ ไทยนรัินประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1153 น.ส. พัชรนิทร ์ ยศเทยีม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1154 นาง วรรณลา ผกูพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์



1155 นาง ภัคณัฏฐ ์ หอ่เลง้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1156 นาง บญุสม มณัยานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1157 น.ส. สชุาดา อิม่สอาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1158 นาง องัคนา แสนรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1159 น.ส. นัตตมิา ชดูวงแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1160 น.ส. พรวไิล อรัุจฉัทชัยรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1161 นาง วรรณนภิา ชนะเกยีรติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1162 น.ส. สพุรรณี หอมชะเอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1163 นาง บัวงาม สดุสวาท ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1164 นาง สมพร พลูประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1165 น.ส. อภญิญา เสยีงกอ้ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1166 นาง ลัดดาวัลย ์ ตัง้จติตพ์รชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1167 นาง วันเพ็ญ รัตนไตร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1168 นาง วรัิชณี กรคณฑี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1169 น.ส. ปรัชญา ทองเกดิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1170 น.ส. พจนา ศริวิรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1171 นาง ทัศนยี ์ จรดล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1172 นาง บญุเตอืน เกตรุวรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1173 นาง อาภรณ์ แจง้นคร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1174 นาง จันทนา คุม้ญาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1175 นาง ประคอง พรหมสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1176 นาง อไุร สชูัยยะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1177 นาง บังอร สวุรรณภานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1178 น.ส. สมศร ี เพชรขาว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1179 น.ส. อรวุรรณ ตอ่วริยิะพงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1180 น.ส. ทศิารัตน ์ คสูวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1181 นาง สจุติรา เอบิอาบ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1182 นาง โสภา ศรปีระทมุรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1183 น.ส. สมศร ี แสงสวา่งชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1184 น.ส. สจุนิ กลอ่มเสนาะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1185 น.ส. สดุใจ สมทิธกิาร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1186 น.ส. สณีุย ์ ลวีรัิตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1187 น.ส. จนิตนา หาญประสทิธิค์ า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์



1188 น.ส. ชลุพีร ศรศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1189 น.ส. พศิมยั บญุเกดิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1190 น.ส. ศริพิร บญุรอด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1191 นาง ภัคนันท ์ รักสอาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1192 นาง ณชินันทน์ อารยีก์ารเลศิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1193 นาง กฤดาภรณ์ เจรญิวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1194 น.ส. ภัสรน์นท ์ สนิธสุวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1195 น.ส. วชริา นพัินธวงศก์ร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1196 นาง ประชติ ฉายพมิาย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1197 นาง พัชร ี ตัง้สขุเกษมสนัติ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1198 นาง วันด ี เย็นเพชร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1199 นาง วรวยี ์ พทุธประยรูวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1200 น.ส. ชัชฎา บณุยะอภชิาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1201 นาง ศศกิาญจน ์ คอ่มบญุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1202 นาง มยรุนิทร ์ เพ็ชรัตนกลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1203 น.ส. รุง่นภา อานุภาพบญุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1204 น.ส. วรีวรรณ สะพันธัง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1205 น.ส. ศวิาพร จันทรป์ยุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1206 นาง มญัชษิฐา สรณวชิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1207 นาง มตัตกิา ออ่นบาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1208 นาง อานติยา อนิพักทัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1209 น.ส. ธชพร เทศะศลิป์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1210 น.ส. ชญาน ี จตรุชัยเดช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1211 นาง วรรณพ ศลษิฎอ์รรถกร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1212 น.ส. บญุลอ้ม ศลิปี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1213 นาง พรวมิล หมอนทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1214 นาง นวลจันทร ์ อดุมพงศล์ักขณา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1215 น.ส. สจุภิรณ์ งานในเมอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1216 น.ส. อจัฉรา บรูณะพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1217 น.ส. จารดุา มสุกิาวัตร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1218 นาง สนุติา ป่ินอยู่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1219 นาง นันทวัน สตัตวัชรวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1220 นาง สมเพยีร สรา้งพล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์



1221 นาง สมคดิ คลา้ยแจง้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1222 นาง เกษรา ศภุวัตรวรคณุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1223 น.ส. จงรักษ์ บรสิทุธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1224 นาง จารวุรรณ รอดนวล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1225 นาง จริาพร พันธรัุตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1226 น.ส. ชนศิา ลมลูวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1227 น.ส. ปัทมา ส ารวจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1228 น.ส. วรภาส ฉัตรเจรญิสมบัติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1229 นาง วารณีุ ทองนวล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1230 นาย สมรัฐ ศรชีัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1231 นาง ล าดวน วรรณสมพร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1232 นาง กงใจ ทับทมิทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1233 นาย สนัตชิัย วเิชยีรสาร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1234 น.ส. กญันภิา แปงเครือ่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1235 น.ส. รจุาภา นยิมพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1236 นาง สมใจ โพธิจ์ าศลิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1237 น.ส. ภรณัฐฏ ์ ค าปวง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1238 นาง จริาพร วงษ์สวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1239 น.ส. ธัญลักษณ์ อนิทโชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1240 น.ส. นันทรักษ์ ชนะใหญ่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1241 น.ส. เบญจมาศ กลิน่บ ารงุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1242 น.ส. ปารชิาต ิ ด ารงครั์กษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1243 น.ส. รัชดาภรณ์ หน่ายคอน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1244 น.ส. อมรรัตน ์ พาชยิานุกลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1245 น.ส. อารยี ์ ผลเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1246 นาง สดุากรณ์ เชา้เจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1247 นาง ศริพิร โปษนานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1248 นาง กรกฎ รอดไสว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1249 นาง นาฏยา ชาห์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1250 นาง วรีะวรรณ ศรพีรหมคณุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1251 นาง ประภัสสร กติตธิรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1252 น.ส. อนงค ์ สาระบรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1253 น.ส. กลัยา คดิขยนั ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์



1254 นาง จันทนา กลิน่ขจร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1255 น.ส. มาล ี สารวัดถี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1256 น.ส. ปิยมาศ คณาสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1257 นาง ยิง่วรรณ พาลบีตุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1258 น.ส. สภุลัคน ์ ดรนัุยธร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1259 น.ส. เนาวรัตน ์ รัตนะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1260 นาง เดอืนเพ็ญ เพ็ชรภวูงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1261 น.ส. สมใจ แมน่ปืน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1262 นาง เกสร ี และล ้าเลศิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1263 นาง กนัยารัตน ์ วงษ์เหมอืน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1264 นาง กานดา สมบรูณ์นอก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1265 นาง ชญาดา สามารถ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1266 น.ส. ทัศนยี ์ วงศเ์กยีรติข์จร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1267 น.ส. พรสวรรค ์ ทพิยส์มบรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1268 นาง วรรณทนิ ี ผลบญุเสรมิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1269 นาง กนัยส์นิี เกยีรตแิสงทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1270 น.ส. มาลัย พลานุเวช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1271 นาง นติยา งามเลศิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1272 น.ส. ปิยะนุช วงศแ์กว้มลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1273 นาง พัชร ี ศริโิสภณพงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1274 นาง ยพุา นงนุช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1275 นาง รัชน ี สขุเกษม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1276 นาง สภุาพรรณ เถราวัตร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1277 นาง อญัชนา โตตะเภา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1278 นาง จารพุร สขุจติต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1279 นาง ฐตินัินท ์ เปียกระโทก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1280 นาง เตอืนใจ ลัทธริมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1281 นาง นงคนุ์ช ยอดนยิม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1282 น.ส. นวนจันทร ์ จงกลาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1283 น.ส. ปรยีาภรณ์ ฉัตรประภารักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1284 น.ส. นงนุช พึง่ครฑุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1285 น.ส. กลัยาณ์ เอีย่มล าน ้า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1286 น.ส. ศวิพร สนินอ้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์



1287 น.ส. จรีะภา จันทรส์อน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1288 นาง จฑุารัตน ์ บญุหนุน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1289 น.ส. เบญจมาศ พรมใจบญุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1290 น.ส. ญาณากร วังคะฮาต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1291 น.ส. วราภรณ์ พวกอิม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1292 น.ส. สปุราณี รักษาพล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1293 น.ส. ล าพลู บญุชะโด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1294 นาง พัชร ี ศรชีทูอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1295 น.ส. พธิาดา โสวพรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1296 น.ส. ณัฐธชิา ศรเีจยีม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1297 นาง ชมุพล ตราชู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1298 น.ส. กลัยา เกตแุกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1299 นาง จนิตนา ทวตีัง้ตระกลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1300 น.ส. ดนติา พลชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1301 น.ส. กลุรัศมิ ์ พรมไธสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1302 นาง นุชนารถ มั่นสทิธกิลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1303 น.ส. มะลวิัลย ์ ทฆีภาคยว์ศิษิฎ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1304 นาง วราภรณ์ ชวนใช ้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1305 น.ส. ไหมหยก จวนสาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1306 น.ส. ชวนพศิ ชาญธัญกรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1307 นาง เบ็ญจวรรณ ศริพินิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1308 น.ส. มณีรัตน ์ เงนิประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1309 น.ส. อมัพา แซห่ลี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1310 น.ส. จารณีุ หอมตลบ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1311 น.ส. จริาวรรณ บรบิาล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1312 น.ส. ทองชัย สทีะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1313 น.ส. วัชณี สาทน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1314 น.ส. สจุารณีิ ค าพลงาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1315 น.ส. ขวัญผกา ปรางทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1316 น.ส. จฑุากาญจน ์ บญุนุชอภรัิกษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1317 น.ส. ทรงศริ ิ คลา้ยคลงึ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1318 น.ส. เยาวลักษณ์ แดงแท ้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1319 น.ส. วยิะดา ขนอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์



1320 นาง เรอืนแกว้ จางกติตรัิตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1321 นาง ปิยวรรณ แจง้จ ารัส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1322 น.ส. สายฝน วงษ์จนิดา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1323 นาง ภัทรา ศภุมงคล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1324 น.ส. อนันฐญา จันทรว์จิติร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1325 น.ส. จรรยาภร วรปัญญา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1326 น.ส. ชวนชม มากวงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1327 น.ส. ณัฐยา แยม้ศริิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1328 น.ส. สคุนธา ไชยอยุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1329 น.ส. อาทติญา หนิเพชร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1330 น.ส. อษุาทติ ปีตเิลศิวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1331 นาง เกษรา ป๋ิวสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1332 นาง กนกวรรณ พพัิฒนช์ืน่สกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1333 น.ส. ศภุวรรณ ขนุนางจา่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1334 น.ส. ญาดา หงษ์โต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1335 น.ส. วรนาฎ ศรสีขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1336 นาง วลิาสนิ ี เทศนธ์รรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1337 น.ส. อรวรรณ พัชรกฤศยศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1338 น.ส. แสงเพชร ศรวีรรณะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1339 นาง อรณุ บญุแสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1340 น.ส. วชิณีุย ์ แซเ่ลา้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1341 น.ส. สจุติรา มสีมานพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1342 น.ส. เวธกา เทพา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1343 น.ส. วรรณภา แวน่กลาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1344 น.ส. นฤมล แกว้วงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1345 น.ส. ปรารถนา สทิธวิงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1346 น.ส. วชริาภรณ์ ประชากลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1347 น.ส. สายฝน แตง่แดน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1348 น.ส. ยภุาวด ี ผานัด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1349 น.ส. อมัพร จันทรเ์ฉลมิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1350 น.ส. พรพรรณ พุม่ประดับ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1351 น.ส. วันเพ็ญ บญุรวย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1352 น.ส. วภิานันท ์ ฉน ากลาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์



1353 น.ส. กรรณกิา บัวสอน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1354 น.ส. ดวงกมล แกว้อาจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1355 น.ส. เพ็ญสติางศุ ์ ศรสีอ่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1356 น.ส. เมทนิ ี ปิดโต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1357 นาง กนกวรรณ วอ่งกจิกร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1358 น.ส. ชใูจ อธเิบญญากลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1359 น.ส. นันทยิา กวาวสบิสาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1360 น.ส. ประภัสสร ค าจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1361 น.ส. ลดาวรรณ อบุล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1362 น.ส. วลิาวัลย ์ คงประจักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1363 น.ส. ชนันรัตน ์ ปรพิล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1364 น.ส. เยาวนาฎ ค ้าชู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1365 น.ส. สกาวเดอืน ตุน่มี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1366 น.ส. ชตุมิา เสารแ์กว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1367 น.ส. ปิตพิร เทยีมไธสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1368 น.ส. สโรญา หวังเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1369 น.ส. จันทรเ์พ็ญ มว่งส าเภา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1370 น.ส. จฑุามาศ อนุชาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1371 น.ส. วราภรณ์ เตชตรสีคุนธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1372 น.ส. วรีนุช เป่ียมคุม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1373 น.ส. สธุาสนิี วอ่งไว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1374 น.ส. บญุโฮม ขนัสโีพ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1375 น.ส. รัตตกิาล ค าปัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1376 น.ส. ลกูน ้า อนัดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1377 น.ส. สวุรรณี สอีอ่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1378 น.ส. อนุรักษ์ จันทเก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1379 น.ส. ดารนิทร ์ พมิพท์อง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1380 น.ส. ปรารถนา รัตนจ านงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1381 น.ส. เพชรรัตน ์ นาคนุ่ม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1382 น.ส. ภัทราวรรณ สงัฆบตุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1383 นาง ภาชนิ ี สวุรรณวัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1384 น.ส. ลักคณา หวลสวุรรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1385 นาง สพุรรณี ตัณฑโอภาส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์



1386 นาง สภุาพร นูญศริิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1387 นาง เสาวลักษณ์ รัตนมาลัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1388 นาง มลฤด ี ศรเีสรมิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1389 น.ส. ชไมพร อนิเลศิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1390 น.ส. พชิชา สารภี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1391 น.ส. รัตนากร ละอองเอก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1392 นาง บัวผัน แจง้บญุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1393 น.ส. จันจริาภรณ์ กนัธา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1394 น.ส. ศภุรัตน ์ สทุธแิสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1395 น.ส. รุง้นภา สนัตพิพัิฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1396 น.ส. ฤดมีาศ อยัวรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1397 น.ส. วนัสนันท ์ ศรหีวัง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1398 น.ส. สรัุสวด ี สมบรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1399 น.ส. กนกทพิย ์ เกตทุองสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1400 น.ส. รุง่รพ ี ปิตชินกนันท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1401 น.ส. ศริพิร เอีย่มศริิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1402 น.ส. อรชดุา อจันปัญญา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1403 น.ส. อวัสดา วงษ์ขวัญเมอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1404 น.ส. เกศสดุา สตันาโค ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1405 น.ส. วสิดุา ชทูอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1406 น.ส. ขนษิฐา โทแสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1407 น.ส. อลษิา แววบตุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1408 น.ส. ไอยาดา สงัขข์าล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1409 น.ส. ณัฐชนก วงษ์ประดู่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1410 น.ส. พจนวรรณ ยาทา้ว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1411 น.ส. สพัุตรา ศรสีกุใส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1412 น.ส. หนึง่ฤทัย ศรตีา่งวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1413 น.ส. จฑุารัตน ์ ทองค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1414 นาย ทักษ์ดนัย สทุธแิสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1415 นาย ศราวฒุ ิ บ ารงุผล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1416 น.ส. กนกวรรณ ภนูาสอน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1417 น.ส. อนิทราพัชร ทนิบตุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1418 น.ส. ส าเนยีง โรจนบ์ญุถงึ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์



1419 น.ส. ปรัชญาณี เขมะนุเชษฐ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1420 น.ส. จรีพร พากโพธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1421 น.ส. ปาลดิา สงิหอ์อ่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1422 น.ส. นภาพร วรรณขาว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1423 น.ส. นัฎศภุร สรุะพร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1424 น.ส. วรรณมาฆะ ไตรรัตนผ์ดงุผล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1425 นาง หทัยกานต ์ ศรสีธุรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1426 น.ส. ศันตศ์นยี ์ จันทรว์เิศษ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1427 น.ส. วรพรรณ กนัุนตา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1428 น.ส. พรพมิล พันธุต์าวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1429 น.ส. ปิยะพร สานอ้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1430 น.ส. นฐพร โอษฐยิม้พราย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1431 น.ส. ธณมน ใจแน่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1432 น.ส. คมคาย จันทรแ์กว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1433 น.ส. ณชนก ทา้วทา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1434 น.ส. ภัสรา มาตรโพนทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1435 น.ส. เสาวลักษณ์ จันทะมา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1436 น.ส. วมิลศริ ิ โสภา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1437 น.ส. มานติา มณีวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1438 น.ส. วรางคณา จอกดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1439 น.ส. อรษิา อรณุโชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1440 น.ส. สริกิาญจน ์ ชัยหาร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1441 น.ส. อรปรยีา สมคัรเขตรการ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1442 น.ส. ณชิาภา บนุนาค ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1443 น.ส. สภุาพร เผา่สขุดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1444 น.ส. สาวนิ ี สกัการะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1445 น.ส. อรมนัส เรณุมาศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1446 น.ส. วชิญส์นิี ชเูมอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1447 น.ส. ชลดิา จดีแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1448 น.ส. นฤมล พทุธเลศิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1449 น.ส. พรรณนภา ทะฟู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1450 น.ส. จรรญา ทองดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1451 น.ส. นริมล เสรเีผา่วงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์



1452 น.ส. ศริวิรรณ เสนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1453 น.ส. กานตธ์ดิา นพรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1454 น.ส. ธนษิฐา อดุมธนะบรบิรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1455 น.ส. ศภุรัตน ์ ศริแิวว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1456 น.ส. ปารชิาต ิ ภหูัวตลาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1457 น.ส. ปัทมา นามอาษา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1458 น.ส. พัฒนวัชร เป้ียทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1459 น.ส. รมยร์วนิท ์ หงษ์พงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1460 น.ส. วนดิา ทาวงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1461 น.ส. ธนชิพัญญ ์ วงศป์ราณีกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1462 น.ส. วัชรภรณ์ โพธไิพร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1463 น.ส. ณัฐตพิร เขือ่นคง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1464 น.ส. ภัณฑฌิา ชัยพวิงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1465 น.ส. ณัฐชานันท ์ จงอรณุทัพรังษี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1466 นาย พรหมนารายณ์ ปัญญานันทกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1467 น.ส. ศศธิร แสนกลา้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1468 น.ส. ดารกิา ฟักนกิร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1469 น.ส. อจัฉราภรณ์ ฉมิอ าพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1470 น.ส. ธัญญารัตน ์ โนนค าภา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1471 น.ส. บรุฉัตร พืน้นวล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1472 น.ส. ปราญชล ี อนิสวา่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1473 น.ส. พชรกร ศรจีามร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1474 น.ส. พรียา สรา้งทรัพยส์นิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1475 น.ส. รุง่ฤด ี แจง้พวงศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1476 น.ส. วจิติรา แกว้กาญจน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1477 น.ส. จริาภา นันทพัิฒนชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1478 น.ส. กลัยา อยูส่ขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1479 น.ส. กิง่กาญจน ์ อากรชี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1480 น.ส. ณัฐสมุา นนทวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1481 น.ส. รจุริา นรีะพจน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1482 น.ส. วลิาสนิ ี นุประโคน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1483 น.ส. เสาวลักษณ์ ค าพมิลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1484 น.ส. อภชิญา หลาทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์



1485 น.ส. อญัญาณี ตัง้อารยีม์ติร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1486 น.ส. อารยีา นธิเิมธาโชค ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
1487 นาย โกวทิ สอนค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1488 นาง ดลพร เลศิทรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1489 น.ส. ประภาพร เพง่พศิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1490 น.ส. พอใจ ศรพียคัฆ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1491 นาง จรณู มทัทวกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1492 นาง สรุพัีนธ ์ องัสโวทัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1493 นาง พสิมยั วธิสีอน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1494 น.ส. ลักขะณา นวนส าเนยีง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1495 น.ส. สธุาดา ใจมนต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1496 นาง แฉลม้ ทองประทปี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1497 น.ส. สทัุศนยี ์ มแีสงแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1498 น.ส. มะล ิ เวชเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1499 น.ส. อมรรัตน ์ จธูารี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1500 นาง ขนษิฐา สวุานชิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1501 น.ส. กนกวรรณ ซมิพัฒนานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1502 น.ส. อารยีรั์ตน ์ กลา้อาษา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1503 น.ส. รุง่นภา ตันตศิริกิลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1504 นาง องัคณา อิว้ชาวนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1505 น.ส. เนาวรัตน ์ โตปู่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1506 น.ส. บญุฉว ี อมรสนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1507 น.ส. จันทมิา มลูจติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1508 น.ส. บศุรนิทร ์ บมุี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1509 น.ส. เปรมจติร ์ จวบความสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1510 นาง พัชรนิทร ์ อภสิทิธกิลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1511 นาง ล าใย จัดสนาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1512 น.ส. สกุญัญา ถนอมสตัย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1513 น.ส. เกศณีิ ค าเหลา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1514 นาย พพัิฒน ์ แกว้แจม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1515 นาง นันทวัน ไกลถิน่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1516 นาง ทองสขุ สขุแสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1517 นาย ทวศีักดิ ์ หวานพรอ้ม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา



1518 น.ส. ณพัชกร ชตุมิาสกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1519 น.ส. กดิาภรณ์ อนิไชย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1520 น.ส. กลัยกร พบิลูย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1521 น.ส. จดิาภา เถยีรทวี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1522 นาง อรจริา แป้นนางรอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1523 น.ส. ปิยวรรณ ยงุไธสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1524 น.ส. สตัตรัตน ์ สดุสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1525 นาง จ านง โตไหล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1526 นาง ขวัญฤด ี ปานพมิพใ์หญ่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1527 นาง ฉววีงษ์ ด ารงสทิธิต์รคีณู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1528 น.ส. ชลธชิา อรรคพลเดชาชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1529 นาง วรรณา วรีะขนัค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1530 น.ส. จติตพิร ยบุลพริง้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1531 น.ส. วมิล สายสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1532 นาง ชว่ยช ู ผอบทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1533 นาง จรีนันท ์ อนิทะนลิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1534 น.ส. จฑุามาศ สาทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1535 นาง ศริวิรรณ วัฒนากลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1536 นาย รัตนพงษ์ ปัญญา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1537 นาย ธวัชชัย สรุะโพ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1538 น.ส. สนิ ี ทองอนิค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1539 น.ส. วนดิา บญุกณัฑ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1540 นาย วัลลภ บ ารงุวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1541 น.ส. สคุนธา ตว่นโกศัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1542 นาง สมหวัง นากเกษม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1543 นาง สมพร ชุม่สงิห์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1544 น.ส. เบญจวรรณ ธงภักดิ ์ ปราบภัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1545 นาย สรุเดช โพธิศ์รชีัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1546 น.ส. ศริพิร อนิพลับ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1547 น.ส. ชัชนติย ์ เรอืนสอน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1548 น.ส. ราตร ี ลทีนทา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1549 น.ส. พรนภา สขุมุเจรญิวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1550 น.ส. สกนุตลา บัวนันท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา



1551 น.ส. นฤมล มว่งงาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1552 นาง น ้าฝน มาระสตุร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1553 นาย โยธนิ มหานาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1554 น.ส. วนดิา เสลาคณุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1555 นาง ศริวิงศ ์ อศัวสกลุไกร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1556 น.ส. ณัฏฐป์วณ์ี เนตรกระจา่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1557 น.ส. บรรพศริ ิ ชัยลยี์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1558 น.ส. กาญจนา ชณิเกตุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1559 น.ส. บญุนภา นาค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1560 น.ส. เบญจมาศ แวน่จันลา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1561 น.ส. ภาวณีิ ไชยโชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1562 น.ส. อรณุ นลิเลศิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1563 น.ส. ธัญวรัตน ์ สบืสอาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1564 น.ส. นฐิพิร บญุตาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1565 น.ส. นริารัตน ์ ป้อมไชยา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1566 น.ส. เสาวลักษณ์ ข าสด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1567 น.ส. ดวงพร บ าเพ็ญพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1568 นาย วัชรา วเิชฏฐพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1569 น.ส. ฑติยา พานสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1570 น.ส. สริพัินธุ ์ ภความนตรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1571 น.ส. ณกาญจน ์ กาศจักร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1572 น.ส. จันทรท์พิย ์ ประเสรฐิสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1573 นาย ปกรณ์เกยีรต ิ ปะวะภชูะโก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1574 น.ส. ชญาภา สอิง้รัมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1575 น.ส. นพรัตน ์ บาอุย้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1576 น.ส. ภาพตะวัน ศรชีาดา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1577 น.ส. กมลวรรณ ภนูาคพันธุ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1578 น.ส. กมลรัตน ์ แกว้ธรรมคณุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1579 น.ส. สธุชิา ปู่ เนยีม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1580 น.ส. อดลุรัตน ์ หาลวย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1581 น.ส. ศริลิักษณ์ ตาทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1582 น.ส. กฎศมลธชพรรณ ศริพัิฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1583 น.ส. สภุาวด ี อทัุยแสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา



1584 น.ส. ปภัสรา บรรหารบตุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1585 น.ส. ชมพนุูท ผองปัญญา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1586 น.ส. อฤทธพิร จันทรา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1587 น.ส. น ้าฝน มโนวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1588 น.ส. รชา เจนจบวทิยา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1589 น.ส. ศรัณพร เขยีวสอาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1590 น.ส. ศริพิร หนา้ผอ่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1591 น.ส. สวุชิา ยวดยง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1592 น.ส. ศริรัิตน ์ บญุทวี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1593 น.ส. ณัฐกานต ์ แสนหาญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
1594 นาง จันทนา กลิน่ค าหอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1595 นาง นจิชติา ชนุหวัติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1596 นาง สกุลัยา กจิเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1597 นาง ดาราณี ศรเมฆ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1598 นาง กาญจนา โรจนบรุานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1599 นาง ปรยีพงศ ์ บรรณการ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1600 น.ส. นษิา แสงทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1601 น.ส. เนาวรัตน ์ ชา่งไม ้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1602 นาง เพ็ญโฉม เอกจติต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1603 นาย วนัิย ฤกษ์มงคล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1604 นาง สายพรวน แกว้วเิชยีร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1605 น.ส. กลุชล ี ยอดเชือ้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1606 น.ส. วรนิทรา ดวงดารา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1607 นาง สายสมร โกมลกระหนก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1608 น.ส. มาลนิ ี โตประสี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1609 นาง สมคดิ มั่งอดุม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1610 นาง งามตา วยิะบญุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1611 น.ส. ปรยีาพร เพชรมงคลชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1612 นาง วรัญญา หอมตะโก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1613 นาง สมพร กจินุกลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1614 นาย สมปอง พัดบ าเรอ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1615 นาง จันทนาภรณ์ เกตสุมพร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1616 นาง อนุพา คงศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก



1617 น.ส. สรุยี ์ ลีม้งคล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1618 น.ส. กาญจน ี นติเิรอืงจรัส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1619 นาง ชไมพร เจรญิไกรกมล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1620 นาง พศิมยั ไผท่อง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1621 น.ส. ศรสีดุา พลูยม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1622 นาง วญิาดา บษุบา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1623 นาง กรเกลา้ บษุบาวศนิกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1624 นาง น ้าผึง้ ป่ินกมุภรี์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1625 นาง เอือ้งพร พทัิกษ์สงัข์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1626 นาง ทองยอ้ม แชม่ชืน่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1627 น.ส. ศรัญญา สทุธโิรจนรั์กษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1628 นาง ปิยนันท ์ เทพรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1629 นาง บญุศร ี เนื่องศาสนศ์รี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1630 นาง ปรานอม สงวนพันธุ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1631 น.ส. เดอืนเพ็ญ กลกจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1632 นาง สมทุร ์ จ่ันหนู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1633 น.ส. ฟ้าอรณุ ใจบญุธรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1634 นาง บัวพติร โยธา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1635 นาง พรพรรณ์ กรรณกิาธนานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1636 น.ส. กาญจนา หล าดารา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1637 นาง กหุลาบ เสยีงลอืชา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1638 นาง พรรณี ศรแีพง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1639 นาง ดรณีุ ค าลอื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1640 นาง ประภาพร เกตเุทีย่งกจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1641 นาย มติรชัย ปินตาแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1642 นาง วราภรณ์ ปานวเิชยีร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1643 นาง บญุศรินัินท ์ ศริอิกัษรศริา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1644 น.ส. นงนุช เขาวงศท์อง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1645 น.ส. นงนุช อิม่ทรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1646 นาง นัทกานต ์ หงสท์อง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1647 นาง ประภัสสร ทวทีา้ว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1648 น.ส. วรนษิฐ ์ วฒุอินันตน์ธิ ิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1649 น.ส. สดุา สขุสะอาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก



1650 นาง อจัฉรา ค าทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1651 น.ส. อษุณีย ์ ฟองศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1652 น.ส. เกษฎาภรณ์ ขวัญทะเล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1653 น.ส. ภคนันท ์ บญุใหญ่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1654 นาย ธนโชต ิ งสีนัเทยีะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1655 นาง ปัณฑติา บญุเกดิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1656 นาง เพ็ญศร ี กลิน่ถนอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1657 นาง ปฤษณา กติยิวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1658 น.ส. นติยา นาจวง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1659 นาง แคทลยีา มณีเชวง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1660 นาง ประนอม อดุมพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1661 นาย พนธห์ฤษฎ ์ เสรมิจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1662 นาง วรรณา เลศิธรรมธรีกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1663 นาย สพุจน ์ สขุเถือ่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1664 น.ส. ศรวีรนิทร ์ ศรคีง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1665 นาง ปราณี พลมณี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1666 น.ส. นภาพร พลเยีย่ม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1667 นาง ทพิยพ์วัล สภุาพพลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1668 น.ส. ณัฐธดิา วริฬุหเดช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1669 นาง พธ ู พรมโสฬส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1670 น.ส. ดลนภา เครอืวัลย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1671 นาง สภุาพร สงวนธ ามรงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1672 น.ส. ฬรุาภรณ์ ศรบีญุเรอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1673 น.ส. อรทัย วรานุกลูศักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1674 นาง เกศแกว้ สลางสงิห์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1675 นาง จารณีิ ค าแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1676 น.ส. คณุณิชญา อนุกลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1677 น.ส. นงลักษณ์ ป่ินแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1678 นาย นพพร ถาวรกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1679 น.ส. นพมาศ สมบรูณ์นาวนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1680 นาง ปราณี เกา่คา้งพลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1681 นาง ผกาทพิย ์ ไชยศลิป์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1682 นาง รุง่พทิยา ปั้นงา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก



1683 น.ส. สลักใจ พมิโคตร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1684 น.ส. สพัุตรา สายหงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1685 นาย อ านาจ มะกล า่ศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1686 นาง เฉลมิศร ี แนวจ าปา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1687 นาง วมิล สดุสตัย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1688 น.ส. พวงเพชร เวยีงภักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1689 น.ส. มนัสว ี วเิศษชาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1690 นาย สรุ ิ ค ามี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1691 นาง ทองใบ ชนิภักดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1692 น.ส. ชวศิา มะโนรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1693 น.ส. ชัชวรรณ มารมยพั์นธุ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1694 น.ส. ชาลสิา ปะกริะคะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1695 น.ส. ชลุภีรณ์ มาศรักษา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1696 น.ส. ณชญาดา อมัพธุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1697 น.ส. นกแกว้ พุม่ปัญญา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1698 น.ส. นัยนา ขยายแยม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1699 น.ส. บหุงา สมศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1700 นาง ประกายแกว้ สดุหลา้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1701 น.ส. กมลพร ววิทิธวร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1702 น.ส. ไพเราะ พึง่นุสนธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1703 น.ส. รจุริา จันบัวลา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1704 น.ส. ปาณศิา ชานุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1705 นาง สจุติตา แคลว่คลอ่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1706 น.ส. สพุรรณ ตลอดแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1707 นาง อมรรัตน ์ รัตนบรุม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1708 น.ส. บัณทติา ชะนะโม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1709 น.ส. ปรารว ี สอนเทยีน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1710 นาง ยวุรัตน ์ มว่งเงนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1711 น.ส. ศรอีมัพร พันธุเ์ดมิวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1712 นาง สดุา เทีย่งอารมณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1713 นาย ไชยรัตน ์ เลอสวรรคว์ารี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1714 นาย ทะเวท ใบยา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1715 นาง นภาพร ทรงภักดกีลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก



1716 นาย นวิัตร ศรนีอ้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1717 นาง เบญจรัตน ์ ไตรภธูร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1718 นาย มนตร ี แคลว่คลอ่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1719 น.ส. เยาวรัตน ์ ค ายศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1720 น.ส. ปราณี ยนืยง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1721 นาง รังสนิ ี สธุรี์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1722 นาง เรวด ี สรุาทะโก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1723 น.ส. วรัิชดา พงษ์ไพโรจน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1724 นาง กติตญิา ทองอม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1725 น.ส. จตภัุทร ์ ศริกิจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1726 นาง พมิพค์ณัุช เสรมิจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1727 น.ส. บษุกร สวา่งวัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1728 นาง ฉันทนา เคหะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1729 นาย ประกอบ เนยีมศริิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1730 นาง อไุลวรรณ วงศส์วุรรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1731 น.ส. วรางคณา ธาราเป่ียม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1732 น.ส. กาญจนา จันติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1733 นาง ยพุด ี ศรสีอาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1734 น.ส. สพุนิ สงนางรอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1735 น.ส. สรุางครั์ตน ์ แซเ่ลา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1736 น.ส. อจัฉรากลุ ชาตนิ ้าเพชร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1737 น.ส. ทักษิณา เทพชมุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1738 นาง วรนิทร กองอาษา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1739 นาง สปุรยีา ลอยพมิาย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1740 น.ส. จติตพิร พรมเสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1741 น.ส. ปาณศิรา กลา้หาญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1742 น.ส. พัชรนิทร ์ รัตนพงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1743 น.ส. สพุรรษา มากงลาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1744 นาย อนันต ์ จันทสร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1745 น.ส. จนิตนา ส าเรยีนรัมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1746 น.ส. นติญิา ชาธงชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1747 น.ส. บงกช อนุฤทธิป์ระเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1748 น.ส. บษุบา สงิหส์ถติย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก



1749 นาง พงศส์ดุา พวงนางแยม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1750 น.ส. พัฒนน์ร ี สทิธบิตุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1751 นาง พชิญส์นิี โอฬารดลิก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1752 น.ส. มะลวิรรณ์ ตาเสาร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1753 น.ส. รัชฎาภรณ์ สอนเทยีน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1754 นาย ปัณณวชิญ ์ สายกระสนุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1755 นาง ณัฐสนิี มั่งมี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1756 นาง อรณุรุง่ อิม่สทุธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1757 น.ส. จรีนันท ์ จันทรประพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1758 นาง พรรณทพิา ตรธีรรมกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1759 น.ส. วรัณปภา ทพิยว์งศา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1760 นาง สรุางค ์ เครอืคต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1761 น.ส. ยพุาวด ี อนิทรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1762 นาง ญาดาณัฐ สวุัตถี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1763 นาย ชสูทิธิ ์ อณุหกจิเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1764 นาง นัทธมน พรหมชนะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1765 น.ส. สมพศิ วงคอ์นิตา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1766 น.ส. กรรณกิาร ์ ค าเตยีม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1767 น.ส. นภิาพร พวงมี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1768 น.ส. ฉันทนา รักฉาย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1769 น.ส. ปรารถนา แซล่ิม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1770 นาย ธรีพงษ์ ทรัพยว์งศว์ไิล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1771 น.ส. ประวณีา รัตนสมบัติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1772 น.ส. ฐติภิรณ์ วาโรรส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1773 น.ส. วราภรณ์ พาเทพ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1774 น.ส. ศรินิทพิย ์ ช านาญรักษา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1775 น.ส. อรพนิ ชั่งใจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1776 นาย ปวชิ ธรีะสทุธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1777 นาย ทรัพย ์ เนาวบัตร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1778 น.ส. ศรรีุง้ ออ่นละมลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1779 น.ส. มนัสสายศร ี พงศจ์รนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1780 น.ส. พลอยรัตน ์ อทัุยพัฒนะศักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1781 น.ส. พธิาน บัวทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก



1782 น.ส. วศนิ ี มว่งนุ่ม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1783 น.ส. อภฤิด ี เอีย่มรอด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1784 น.ส. อรจริา มทีอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1785 นาง อรณุวด ี จนุเจอืจาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1786 นาง อาทติยา ค ารศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1787 น.ส. พัชร ี ภรูะกา้นตง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1788 นาย สรุพล พันธวุงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1789 นาย กฤษณะ คงประมลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1790 น.ส. จรีวรรณ มาสอาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1791 น.ส. จวุราภรณ์ ลันไธสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1792 น.ส. ฉันทนา พทุธรักษา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1793 น.ส. ชญานุศภัฒน ์ ปิตะบตุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1794 น.ส. เพชรไพลนิ อนิวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1795 น.ส. วรรณฤด ี อุน่แกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1796 น.ส. วรรณสิาข ์ อยูพ่ชื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1797 น.ส. ศศมิา ปลืม้สดุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1798 นาง สจุนิต ์ ทววีัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1799 นาย สริพิงศ ์ ผดงุทรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1800 นาย กวนิ สวุรรณเวก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1801 น.ส. พัชรนันท ์ โคแล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1802 นาย เอกรัตน ์ ศรัทธา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1803 น.ส. พัชร ี ศาสตรท์ยารัฐ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1804 น.ส. รัชน ี อนิทรม์า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1805 น.ส. ศศธิร สรุยิะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1806 น.ส. กญัญว์รา หอยสงัข์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1807 นาง ชไมพร หงษามนุษย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1808 นาย พรชัย แดงสมัฤทธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1809 น.ส. ศรัญญา แกว้บญุค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1810 น.ส. ศศธิร ศรคี าภา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1811 น.ส. สลุวีัลย ์ ผาสขุล ้า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1812 นาย สมรักษ์ ชืน่ชม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1813 นาง สวุรรณา นยิมไทย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1814 น.ส. กาญจนา ชดิปลัด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก



1815 น.ส. ฐติมิา วัชรเขือ่นขนัธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1816 นาง ปิยนันท ์ กจิพทัิกษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1817 นาย วันชัย สทุธแิสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1818 น.ส. วาสนา อาทติย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1819 น.ส. สกุญัญา จันตะมะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1820 นาย อาทติย ์ ผวิออ่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1821 น.ส. กนกวรรณ จรภักดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1822 น.ส. นัฐธนัน หล าสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1823 นาง นภาสนิ โพธิม์ะฮาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1824 นาง อรสิราวรรณ ธนกาญจน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1825 น.ส. วภิาษณีย ์ ตันเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1826 น.ส. ศศรินิทร ์ มาตยค์ าจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1827 น.ส. ขวัญตา จันทรใ์หม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1828 น.ส. อลสิรา ปัทมเสถยีรชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1829 น.ส. ธนติา ภักดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1830 นาง วรรษชล ไทยนยิม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1831 น.ส. พรสวรรค ์ สทุธเิสถ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1832 นาง ปานระพ ี เพยีรชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1833 น.ส. จันทรรัตน ์ องักาบ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1834 นาย ณัฐวฒุ ิ นามสงิห์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1835 น.ส. ปาหนัน คุม้กดุขมิน้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1836 น.ส. ระว ี ฤกษ์ดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1837 น.ส. ภาวนิ ี เกดิอิม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1838 นาง นติยาพร อรรถเมธี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1839 น.ส. ศันสนยี ์ พลูวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1840 นาย สามารถ กา๋นวม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1841 น.ส. ภาวดิา ผูฉุ้น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1842 น.ส. แพรวรุง่ แยม้ประยงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1843 น.ส. นจิเิกต สาตะนมิิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1844 นาย เทวนาถ ศรไีพบลูย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1845 น.ส. ปรยีารัตน ์ นันทจักร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1846 น.ส. ภรณ์ทพิย ์ นลิภักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1847 น.ส. สวุด ี ขมุมลิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก



1848 น.ส. อารวีรรณ ธัญญากรดลิก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1849 น.ส. นารรัีตน ์ พุม่มาลา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1850 น.ส. พรรณทพิย ์ รักบญุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1851 น.ส. พรทพิา สวุัฒภญิโญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1852 น.ส. ปรศินา ชืน่ประไพ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1853 น.ส. ณชิาวด ี สงวนพันธุ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1854 น.ส. ดวงกมล ประสพแสนทวี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1855 น.ส. สริพิรรณ ตน้ไฮ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1856 นาง รนิรดา ภัทรวานชิานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1857 น.ส. ทพิยป์ระภา ทวสีขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1858 น.ส. ณัฐกาญจน ์ กอมณี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1859 น.ส. ณัฐพร กวศีรสีวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1860 น.ส. รสรนิ อนินอ้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1861 น.ส. ธนวัน พลูสมบัติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1862 นาย ณภัทร ธรรมวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1863 นาย รัชพล มงคล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1864 น.ส. รมดิา ศรสีลับ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1865 นาง ทพิวรรณ อบุลรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1866 นาง รักชนก วงคร์าษฎร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1867 น.ส. อรณสิา นารนุีช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1868 น.ส. อรณุรัตน ์ แกว้ตา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1869 น.ส. อดุมลักษณ์ อทุธา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1870 น.ส. บรูณา เชือ้บา้นเกาะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1871 นาง หัทยา บญุทวี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1872 น.ส. เจยีมจติร กนัยา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1873 น.ส. เพยีงจันทร ์ ภกูาบ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1874 นาง จตพุร โยธา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1875 น.ส. สดุาทพิย ์ สบืบกุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1876 น.ส. นฤมล ทองลว้น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1877 น.ส. เบญจรัตน ์ อายรุไชย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1878 น.ส. ธรีนาถ วชิัยดษิฐ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1879 น.ส. นลนินาฏ ธนบญุสทุธิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1880 น.ส. ณพสร พลอยแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก



1881 น.ส. ดลนภา วงศม์ลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1882 น.ส. วภิาวด ี คันที ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1883 น.ส. วภิาวรรณ ตันเล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1884 นาง อรทัย โมขนุทด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1885 นาย โรจน ์ คา้ปลา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1886 นาย พสธร ภมูบิรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1887 นาย อารมณ์ บัวจอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1888 นาย ชโยดม สขุเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1889 น.ส. กรองแกว้ ข าผึง้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1890 น.ส. จริภญิญา ค าแสนราช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1891 น.ส. สดุารัตน ์ ค านอ้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1892 นาย จักรนิทร ์ นุย้สขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1893 นาย จริายสุ เจรญิมาก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1894 นาย สถาพร พมิพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1895 นาง กลัยาณี เจรญิพาศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1896 น.ส. ปัทมาภรณ์ บญุทัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1897 นาย วริตุร ์ โคตรชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1898 น.ส. สดุาพร ทองสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1899 น.ส. วไิลลักษณ์ ผางกระโทก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1900 น.ส. ทริาภรณ์ เนธบิตุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1901 น.ส. สริลิักษณ์ ยะคะเรศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1902 นาง อรอนงค ์ ค าแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1903 น.ส. หรรษา พมิพพ์พัิฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1904 นาย นริตุติ ์ รอดเลศิงาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1905 นาย สนัต ิ น่วมแหวว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1906 น.ส. เครอืวัลย ์ ชัยสดีา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1907 น.ส. จฬุาลักษณ์ ลมพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1908 น.ส. เทวกิา แกว้กนัใจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1909 น.ส. นภสร ภคูรองนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1910 น.ส. นภาพร ตนภู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1911 น.ส. ปารรัีตน ์ นาคเลศิทพิย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1912 น.ส. วรนุช เผอืกสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1913 น.ส. วภิาดา บญุหาร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก



1914 น.ส. สรุางคนางค ์ ตาเล็ก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1915 นาย สบุนิ บญุตา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1916 นาย จักรพงศ ์ ประภัสสร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1917 น.ส. นลิบุล มลูสาร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1918 น.ส. เบญจมาศ แน่ประโคน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1919 น.ส. ภาวณีิ บกุขนุทด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1920 น.ส. รวนิทน์ภิา ค าแสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1921 นาย เสกสรร ชดู า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1922 น.ส. กรณุา ปานพันธุ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1923 น.ส. กฤตยิา ใจดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1924 น.ส. กฤตยิา ภพูาดเขยีว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1925 น.ส. กสุมุา นาคสีนิธุ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1926 น.ส. กมลชนก หงษ์นกิร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1927 น.ส. กฤตยา ใจขาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1928 น.ส. ฐติวิรรณ สวุรรณพานชิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1929 น.ส. ธัญยธรณ์ ชัยโพนงาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1930 น.ส. พัชร ี วงคต์า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1931 น.ส. รตดิาพร อสิสะโร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1932 น.ส. สรญา วงษ์ปู่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1933 น.ส. ผอ่งพรรณ ศรชีมภู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1934 น.ส. นฤมล สภุสีนุทร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1935 น.ส. กฤษณา พรมกว๋น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1936 น.ส. ณัฐสดุา สารฤทธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1937 น.ส. นภัสวรรณ แกว้มาลา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1938 น.ส. ธนัชญา มาเยอะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1939 น.ส. น ้าฝน ขาวฟอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1940 น.ส. ปารชิาต ิ บญุสวาย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1941 นาย วศิวะ ปานทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1942 นาย ศวิกร วงศค์ณู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1943 นาย เอกนรนิทร ์ ยงัมั่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1944 นาย จรัิฎฐ ์ เพิม่สนิเตชาภัทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1945 นาย ศราวฒุ ิ สอดศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1946 น.ส. เบญจมาศ วศิษิฐศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก



1947 น.ส. จริาภรณ์ กลุศริิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1948 น.ส. มาลนิ ี มาลัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1949 น.ส. เพ็ญนภา ก าเนดิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1950 น.ส. สณุชิา สมศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1951 น.ส. พมิฐส์ภุาชนิ ี ธนะวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1952 น.ส. กฤตยา สงิหข์ร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1953 น.ส. พมิกมล นธิคิณุทรัพยท์วี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1954 น.ส. กญัญารัตน ์ สกลุคณุาทพิย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1955 น.ส. พรรษพร อตุมะพงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1956 น.ส. รังศยิา ชืน่โกมล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1957 นาย รณชติ พันสนีาค ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1958 นาย บวร เสนาอนิทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1959 น.ส. อมรวรรณ กติยป์ระไพ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1960 น.ส. เจนจริา สวุรรณกลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1961 น.ส. สรัุชดา พวงพ่ัว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1962 นาย กติตศิักดิ ์ หมั่นตรอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1963 น.ส. กมลรัตน ์ คณุแหลม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1964 น.ส. อลษิา เพ็ชรอยู่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1965 น.ส. พรอษุา ภัทรดษิย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1966 น.ส. ชัมพนูท พวงพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1967 น.ส. ณชิมน โมรา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1968 น.ส. ทพิสดุา ดว้งนยิม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1969 นาย นรศิ ใจบรสิทุธกิลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1970 น.ส. บบุผชาต ิ บญุทศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1971 น.ส. พัชรดิา อุน่ผาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1972 น.ส. พัชรวีรรณ ทวิถนอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1973 น.ส. ศรนิญา ประมวลการ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1974 น.ส. ศศธิร ตัง้กลุบรบิรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1975 น.ส. กรรภริมย ์ ชลัมพชุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1976 น.ส. วชิดิา ชัยรัตนก์ลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1977 น.ส. ระววิรรณ ปานกลาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1978 น.ส. ทวิาพร หล าสมหวัง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1979 น.ส. บษุรักษ์ คงมั่นประกายกจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก



1980 น.ส. ลลติา วาตานาเบ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1981 น.ส. ศศภิา จันทรส์มบัติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1982 น.ส. สภัุทธตรา สขุสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1983 น.ส. หทัยพันธน ์ ทัฬหชัยกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1984 น.ส. จฬุาลักษณ์ พรพีรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1985 น.ส. ณัฐนชิ ตัง้เกยีรตกิ าจาย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1986 น.ส. ณชิากร ละมา้ยแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1987 น.ส. ธันยพร วรรณพนิจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1988 น.ส. นภัสวรรณ นามบญุศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1989 น.ส. พมิลมาศ ถริศลิาเวทย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1990 น.ส. มนัสนันท ์ พรมมา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1991 น.ส. วรกมล ดาวเวยีง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1992 น.ส. สรัุตนา สวนหนองแวง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1993 น.ส. อธพิร บุน่วรรณา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1994 น.ส. กลัยา บรูณกลุกจิการ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1995 น.ส. ชนมน์ภิา สรุพัฒนพ์งษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาผูป่้วยนอก
1996 น.ส. อญัณกิาร ์ วงศพ์รหม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
1997 นาง เพ็ญรพ ี ผูท้รงธรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
1998 นาง วรรณวล ี คชสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
1999 นาง สดุใจ บรมสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2000 นาง ฐติยิา เจนจโิรจพพัิฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2001 น.ส. ภาพตะวัน โพธิท์ะเล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2002 นาง วันทนา ชว่ยสงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2003 น.ส. วาสนิ ี ชาญศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2004 นาง ธติมิา ตัง้พมิลจติต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2005 น.ส. มณฑริา ธรรมสาลี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2006 นาง หทัยทพิย ์ สรอ้ยสอาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2007 น.ส. ศนันทอ์ร พสิทิธิพ์รสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2008 นาย ประจักษ์ มณีจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2009 นาง เมทกิา ศรวีงคจั์นทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2010 นาย อรรคเดช นันตะสคุนธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2011 น.ส. เอือ้มดาว อกัษรกลาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2012 นาง กมลฉัตร แจม่นยิม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ



2013 น.ส. ชลติา อชุชนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2014 นาย วศิรตุ คงผอ่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2015 น.ส. อญัรัตน ์ ทองเถาว์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2016 นาง สวุรรณา บงบตุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2017 นาย เอกราช พรมธริาช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2018 น.ส. ขวัญเรอืน ลว้นดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2019 น.ส. นารนิทร ์ ถิน่ฐาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2020 น.ส. นงลักษณ์ อนิตา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2021 นาง ทวิารัตน ์ ไกรเกยีรตสิกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2022 น.ส. รุง่นภา อตุสาห์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2023 น.ส. อรรัศมิช์ญา ปักกาสเีนย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2024 น.ส. วนดิา คณุสทุธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2025 นาย ยวุดล เกตชุาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2026 น.ส. บงกช วริยิะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2027 นาง กรรณกิาร ์ ตัณฑเ์กยรู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2028 นาย ปฐมภพ ออ่นพทุธา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2029 น.ส. ชนาพร ใจดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2030 น.ส. รัชฎาภรณ์ เมอืงใย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2031 น.ส. วติตกิา ฐานไชยยิง่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลปฐมภมูิ
2032 นาง บญุสม ตัง้ทองทพิย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2033 นาย เลอพงษ์ บญุก าเหนดิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2034 นาง คณัสนันท ์ ฉ่อนเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2035 นาง นติยา ฉันทวัชร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2036 นาย ฉลอง ปานทรัพยท์วี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2037 นาง บญุชว่ย รุง่เรอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2038 นาง วัฒนา อมัพะวัต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2039 นาง พรสวรรค ์ ปลอดโปรง่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2040 นาง พศิมยั ทองเป่ียม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2041 นาง นัชชญกร ป่ินเกษร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2042 นาง ทพิมาศ หนูทรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2043 น.ส. นงคเ์ยาว ์ นุชนารถ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2044 นาย มนตร ี เขยีวแกร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2045 นาง พเยาว ์ สดุแสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด



2046 นาง รัตตภิรณ์ จตนุราพทิย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2047 น.ส. การเกด ชัยสวุรรณรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2048 นาง พัชรนิทร ์ ภาษยะวรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2049 น.ส. จริาภรณ์ ศานตสิขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2050 นาง สวุภัทร ผูพั้ฒนพงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2051 นาย ถาวร เดชเพ็ชร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2052 นาง พัชร ี วไิลลักษณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2053 น.ส. ประทมุ เสลานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2054 นาง เพ็ญปวณี จตรุพธิโพธิท์อง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2055 น.ส. ฉววีรรณ บตุรราช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2056 นาง ทองเพิม่ จันทรท์อง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2057 นาง ผอ่งศร ี กจิสมชพี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2058 นาง ศรินุิช ดลุยประภา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2059 นาง สมศร ี เจรญิสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2060 น.ส. สณีุ ทมิแตงบญุรอด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2061 น.ส. กรองแกว้ กศุลสถาพร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2062 นาง กลุชล ี พมิพา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2063 น.ส. จฑุามาศ คา้แพรดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2064 น.ส. เบญจวรรณ ธรีะเทอดตระกลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2065 นาง หฤทัย ปัญทโีป ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2066 น.ส. ร าพงึ อบุลบตุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2067 นาง เนาวรัตน ์ เพ็งชาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2068 นาง อนัญญา เสภา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2069 น.ส. หัตถพันธ ์ วานติเลศิพบิลูย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2070 นาง ศริมิา มาลาสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2071 นาย เอกรัตน ์ ธนนอ้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2072 นาง วมิลรัตน ์ ดา่นวริยิะกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2073 น.ส. จติรา เกดิเพ็ชร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2074 ดร. จฑุาทพิย ์ นันทวนิติย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2075 น.ส. นติยา เตมิเกาะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2076 นาง สรัุตน ์ เฉลมิจติต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2077 นาง นันทญิา เลศิไตรกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2078 น.ส. สมศร ี ปัญญาปฏพัิทธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด



2079 น.ส. กรองแกว้ โสรัจธรรมกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2080 น.ส. พรทวิา ราษอาสา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2081 น.ส. กาญจนา เซ็นนันท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2082 นาง สายใจ เอยีงอิม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2083 นาง สชุา ปานอ้ยนนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2084 นาง รัตนาพร ภูด่ว้ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2085 นาง วราลักษณ์ เปลีย่นกลิน่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2086 น.ส. มนีา สบุรรณเสณี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2087 นาง ธันยช์นก จติตวิไิล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2088 น.ส. นฤมล โยธนัง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2089 นาง สริมิา สงัขท์อง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2090 นาง ขวัญจติ ศริเิชดิชโูต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2091 นาง สายหยดุ ทองคง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2092 นาง สปุรยีา วเิศษ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2093 นาง พรทพิย ์ มหาสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2094 น.ส. ดวงรัตน ์ ดวงเนตร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2095 นาง พรทพิย ์ มากสวาสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2096 น.ส. ชตูมิา ประจวง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2097 น.ส. ทพิวรรณ โตอนันต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2098 นาง ประพรทพิย ์ จันทร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2099 น.ส. รัตนาภรณ์ หลสีวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2100 นาง ธนัทอร ธนลาภศริิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2101 นาง วราลักษณ์ บญุชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2102 น.ส. สพัุตรา ศราธพันธุ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2103 นาง ศรัณยภ์ร จริาสติธนวัชร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2104 นาง รัตตนัินท ์ พทุธจิริะพัชร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2105 นาง ณชิากร ภมูชิาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2106 น.ส. ขวัญหลา้ ทองอยู่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2107 นาย ไพศาล ถาวรศักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2108 นาง ภัทธริา แหชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2109 น.ส. อญัชล ี ตรอีนิทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2110 นาง ปราณี สรุจติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2111 นาง ปราน ี วงคร์าษฎร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด



2112 นาง พันทพิย ์ นติานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2113 น.ส. มณฑชิา กฤษบญุชู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2114 นาง มลวิัลย ์ ตาอนิทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2115 น.ส. นษิา เรอืงกจิอดุม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2116 น.ส. สภุาพร แกว้ชว่ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2117 นาง สรัุญญา ศริอินันต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2118 นาง สพุรวัสสา หนูจติตด์ ารง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2119 นาง เสาวลักษณ์ เยาวรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2120 นาง ปรดีารัตน ์ รัทนี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2121 น.ส. กญัจนช์ญา สงคราม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2122 น.ส. ฐติมิา จ านงคเ์ลศิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2123 ดร. วรรณวมิล คงสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2124 นาง ชอ่ทพิย ์ เหลา่พลูทรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2125 นาย ทวชีัย กนัซือ่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2126 นาง ณฐนันท ์ ศริวิงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2127 นาย เสรยี ์ เมฆาระ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2128 นาง ขวัญเรอืน กลิน่ภู่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2129 นาง อรณีุ แกว้ทรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2130 นาง ธรีนาถ บัวแชม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2131 นาย สนัต ิ ถาวรศักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2132 น.ส. อารดา บญุศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2133 นาย เทดิศักดิ ์ มณีวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2134 นาง นงเยาว ์ สมบรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2135 นาง ฐติพิร ศรสีวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2136 นาง รัจนา หตีล าพนู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2137 นาง กลุวรา คปุรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2138 น.ส. ดวงชวีัน ชฤูกษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2139 ดร. ภัทราภรณ์ สกุาญจนาภรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2140 นาง บษุบา ศรปีระเทศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2141 นาง ศริอิร สงประภา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2142 น.ส. สณุษิา พุม่นาค ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2143 นาง อ าไพ ถริะโสภาพรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2144 นาง กญัญาภัค ศรสีขุโกศลนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด



2145 นาง จติตภิา ธารพานชิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2146 น.ส. นุชนาถ ฤทธสินธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2147 น.ส. นุชชญา กลุจารอุมร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2148 นาง ปฐมา คงอนิทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2149 น.ส. ประทมุทพิย ์ เกตแุกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2150 น.ส. พัชราวลัย ออ่งสมบรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2151 นาง มลฤด ี เช็งสทุธา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2152 นาง วรรณวณี ศรทีมิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2153 นาง วันด ี บัวค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2154 น.ส. ศรินิทร ทับทมิสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2155 นาง ศวิพร ถอืชาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2156 น.ส. สกุญัญา ศรเีดชมลทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2157 น.ส. หทยา รัตนโชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2158 น.ส. ภณติา อาภรณ์พงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2159 น.ส. ขวัญใจ ศรธีนกฤตวศนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2160 นาย ชัยสนัต ์ ประโยชนส์มจติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2161 นาย ประภัส พวงนางแยม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2162 น.ส. รัตนา ชาลสีงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2163 น.ส. อรณี กลิน่ศรสีขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2164 นาง กนัทมิา อนิสอน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2165 น.ส. จันทนา คลา้ยเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2166 น.ส. จันทรเ์พ็ญ จันทรส์วาท ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2167 นาง จรีภา พมิพท์นต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2168 นาง นฤมล ทองค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2169 น.ส. นัทฐา โพธโิยธนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2170 น.ส. ปาณสิรา แสงสงัข์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2171 นาง รัตนา เพยีรเจรญิสนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2172 นาง สดุารัตน ์ ศรสีมทุรนาค ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2173 นาง โสมพันธ ์ เจอืแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2174 น.ส. หทัยกาญจน ์ ชดึนอก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2175 น.ส. พริาวรรณ์ วชิาศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2176 น.ส. กนกพร เอตยิตั ิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2177 นาง ประภาวด ี ทพิยพ์รม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด



2178 นาง ลัดดา อดุมผล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2179 น.ส. ลั่นทม แสวงบญุนที ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2180 นาง วณีา ถาวรกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2181 นาง สภุาวด ี ยิม้รอด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2182 น.ส. อปัสร พราวศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2183 น.ส. ธนพรรณ กณุาละสริิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2184 น.ส. กร องัสวุรรณณเขต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2185 น.ส. เยาวลักษณ์ คลา้ยทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2186 น.ส. วทัญญตุา เวยีรชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2187 น.ส. วรศิรา ตวุยานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2188 นาง วไิลวรรณ อมรเดชเทวนิทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2189 น.ส. สมพร วงศส์วุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2190 น.ส. มนันพัทธ ์ ทองบญุเกือ้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2191 นาง จรุภีรณ์ ไทรหอมหวล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2192 น.ส. ธนัญญาณ์ ลิม้มั่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2193 น.ส. สนุทรยี ์ ฆานะสทิธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2194 น.ส. รังสมิา ชัยวัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2195 นาง ปัทชณ สขุเกษม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2196 น.ส. จันทนา ศรปีระทมุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2197 นาง จันทรเพ็ญ นอ้ยพา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2198 น.ส. นสิาพร ลิน้จี่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2199 นาง บษุบา กาลออง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2200 นาง เพ็ญศร ี ดา่นกลาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2201 นาง มรสิา เมฆาระ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2202 นาง สคุนธท์พิย ์ พว่งสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2203 นาง อรสา วงศส์ะอาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2204 น.ส. อรศิรา ผลพทัิกษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2205 น.ส. ณัฐณชิา พรมโสภา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2206 นาง เนาวรัตน ์ นกอยู่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2207 วา่ที ่ ร.ต.หญงิ วารรัีตน ์ ธรีวัฒนเศรษฐ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2208 นาง วภิารัตน ์ นรัิตศิัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2209 น.ส. สรุยีพ์ร โพธิศ์รี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2210 นาง ทองใบ ขนทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด



2211 นาง กมลทพิย ์ สกลุกนับัณฑติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2212 น.ส. จงด ี สวุรรณกมัพล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2213 น.ส. จรีะพันธ ์ รักษาชาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2214 น.ส. ญาณนันท ์ รัตนธรีวเิชยีร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2215 น.ส. ทววิรรณ อนิทรแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2216 นาง นุชนภา อนันตอ์ปุถัมภ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2217 น.ส. ลักษม ี ประสทิธิส์วุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2218 น.ส. สมรรัตน ์ รักษ์งาร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2219 น.ส. สธุสิา ทศิอาจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2220 น.ส. ดวงกมล แดงโชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2221 นาย วฑิรูย ์ กลอ่มปาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2222 นาง สมคดิ เจรญิสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2223 นาย อาคเณย ์ ทองใบ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2224 นาง นติพิร ประสงคส์นิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2225 น.ส. กฤษณี กอ้นพงิค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2226 นาง นพวรรณ สทิธารถ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2227 น.ส. ปิยนันท ์ สงฤทธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2228 น.ส. พมิลนาฏ ซือ่สตัย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2229 น.ส. รัดเกลา้ สขุวัฒนาวทิย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2230 น.ส. อารยี ์ วงศแ์กว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2231 น.ส. วจิติรา สงัขะโห ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2232 น.ส. พมิพศ์ริ ิ ดวงแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2233 นาง แชม่ บัวศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2234 น.ส. กนกพร เกดิพาลา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2235 น.ส. กรีต ิ อดุนัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2236 น.ส. จารวุรรณ์ กบัปะโน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2237 น.ส. ฐติมิา ชาญนาวา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2238 นาง เบญจมาภรณ์ ศรแีจม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2239 นาง สายฝน มะเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2240 นาง อจัฉราวด ี สบุรรณเสณี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2241 น.ส. อญัชล ี ศรสีขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2242 นาง กนกวรรณ ดว้งสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2243 นาย ณัฐพฤทธ ์ ศริพัิฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด



2244 นาย วณชิกรณ์ ออ่นสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2245 นาย ปรุนิทร ์ ช านาญรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2246 น.ส. ทาดา เพ็ชรยงั ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2247 นาง ทพิรัตน ์ ทองชัยเดช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2248 น.ส. องัคณา ศรวีรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2249 นาง อจัฉรา ใจเขยีว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2250 น.ส. อญัชล ี กาบตุม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2251 น.ส. จนิตนา บญุจบุัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2252 น.ส. อชุตุา เรอืงวญิญเูวช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2253 น.ส. พรอมุา ศรนีวล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2254 น.ส. สวนยี ์ พุม่สนีลิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2255 นาย กติตพิงษ์ ปานอ าพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2256 นาง ประภาวัลย ์ โคกสน่ัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2257 น.ส. ล าแพน ศริแิกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2258 น.ส. วรวรรณ ศรสีคุนธรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2259 น.ส. วมิลวรรณ กนัวเิชญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2260 น.ส. วลิาวัลย ์ ลิม่เสฎโฐ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2261 น.ส. เจรดา ธรรมลังกา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2262 น.ส. ศริชิล เนตรสวา่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2263 นาง สมจติต ์ วรศักดาพศิาล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2264 น.ส. เบญจวรรณ พวงเพชร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2265 น.ส. วรานุช ศรรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2266 น.ส. ภัคภร เกตสุสีงัข์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2267 น.ส. วาสนา ววิัฒนเ์มธา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2268 น.ส. วริาพร พรมวัง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2269 น.ส. สายหยดุ นันทะสงิห์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2270 น.ส. ศศธิร ศรปีตุตะรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2271 น.ส. กรรณกิา ราชหาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2272 น.ส. ตรชีฎา วุน่ฉมิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2273 น.ส. วนดิา อาจศริิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2274 น.ส. ภัสณี สภุาพรหม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2275 น.ส. ละอองดาว หอมล าดวน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2276 น.ส. วมิลทพิย ์ ศรเีจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด



2277 น.ส. พจนยี ์ ศลิป์ชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2278 น.ส. สปัุญญา วาจาจติร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2279 นาย บรรเจดิ เกตแุกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2280 นาย ศักดิส์ทิธิ ์ เนาวบัตร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2281 น.ส. ชตุมิา สทิธปิรุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2282 น.ส. นสิากรณ์ สวุรรณะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2283 นาย ชาญชัย เจรญิรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2284 นาย วรีะศักดิ ์ ภริมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2285 น.ส. พมิพท์อง สวุรรณประทปี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2286 น.ส. ปฐมพร บนุนาค ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2287 น.ส. ณฐมน ศกุระรจุ ิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2288 น.ส. ศันศนยี ์ บัวพลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2289 น.ส. สายทอง เดชะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2290 นาง วสิาข ์ เพชรภา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2291 น.ส. อาณดา แกว้นาคณู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2292 น.ส. บงกช เตยีวสกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2293 น.ส. รัตยิา วันศกุร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2294 นาง ลัดดาวัลย ์ เทยีนรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2295 น.ส. ปทดิา ยศทราทรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2296 นาง วรารัตน ์ ขจัดภัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2297 น.ส. นันทวัลย ์ นลิผอ่งอ าไพ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2298 น.ส. จริาวรรณ ชว่ยเหลอื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2299 นาง ศราวด ี จติอารกีลุชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2300 น.ส. วรลักษณ์ ศริจ่ัินเจรญิกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2301 นาง นวลฉว ี รังษี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2302 นาย นพดล มกีมล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2303 น.ส. นุชจร ี กาญจนสนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2304 น.ส. กลุรดา ใหมเ่ป็ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2305 น.ส. พลอยชนกภรณ์ กลุวัฒนาพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2306 น.ส. ฐติวิรรณ มงคลลักษมี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2307 น.ส. เกษรนิทร ์ บษุรากรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2308 นาย ณัฐพัชร ์ ปรางทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2309 นาย ประสงค ์ เสอืโครง่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด



2310 น.ส. กชพรรณ เหลอืงงาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2311 น.ส. วันวสิา บตุดา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2312 น.ส. อาภาภรณ์ สทิธศิาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2313 นาง นฤมล สขุเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2314 น.ส. กรรณกิา กลัยาณคปุต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2315 น.ส. สกุญัญา ศรเีฉลมิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2316 น.ส. สกุญัญา หามทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2317 น.ส. อรประภา ตาเรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2318 น.ส. ชายกิา หาญมนตรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2319 นาย ปิยะพงษ์ นลิถนอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2320 นาย พรชัย ชัยยิม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2321 นาย ธวัชชัย จันทรังษี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2322 น.ส. เกษร สนีลิแท ้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2323 น.ส. ประนอม ทับทมิทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2324 น.ส. พมิพล์ภัทร ถาวรวัตร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2325 น.ส. รจศรินิทร ์ ชัยวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2326 น.ส. สนัุนทา ดษิฐประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2327 น.ส. มรกต ปั้นเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2328 นาย สทิธพิร เนยีมหอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2329 นาง วรีวรรณ สขุชีติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2330 น.ส. กรัณฑรั์ตน ์ วมิานรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2331 น.ส. วรรณนศิา ชัยวสิทิธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2332 น.ส. จรีวรรณ วงษ์จนี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2333 น.ส. ธันยช์นก จริภัตตานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2334 น.ส. พัทธมน ทพิกร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2335 น.ส. วัลยา โชตกิารณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2336 น.ส. ศรินิภา พันธโ์สภา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2337 น.ส. ธารกมล สนธรัิกษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2338 น.ส. ปลายมาศ ทลูค ารักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2339 น.ส. ยพุยงค ์ ระหาร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2340 น.ส. ศริพิร ทองทักษิณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2341 น.ส. ศริพิร เกดิศรชีัง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2342 น.ส. สภุา จันทะสอน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด



2343 น.ส. ปิยะนุช วรรณสงิห์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2344 น.ส. พัชรา สขุรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2345 น.ส. ณัฐญา สมบญุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2346 น.ส. วภิาพร พพิวนนอก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2347 น.ส. นวชวีัน น ่าทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2348 น.ส. อรวรรณ ค าเหลา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2349 น.ส. วชริาภรณ์ แกว้มาตย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2350 น.ส. ธรีพร รัตนเสลานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2351 น.ส. องิกร โลกสนัตสิขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2352 น.ส. เดอืนนภา ทองนลิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2353 น.ส. ปภัสสร พรีะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2354 น.ส. พรรณฤชา สวุรรณชาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2355 น.ส. ศริกิาญจน ์ ศรธีัญรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2356 น.ส. ขนษิฐา หาดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2357 น.ส. นริสุลนีา หะยมีานุง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2358 น.ส. เขมสิรา บังศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2359 น.ส. จันจริา เทศมาสา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2360 น.ส. ธนัชพร ผลทวชีัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2361 น.ส. ปรัศนยี ์ ดาวลอย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2362 น.ส. พรรณธกานต ์ เอกสนิธุ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2363 น.ส. วไิลวรรณ วงศใ์หญ่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2364 น.ส. ศภุราภรณ์ รามสตู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2365 น.ส. ศภุสตุา บษุรากรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2366 น.ส. จริาพรรณ ฑฆีายุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2367 น.ส. นวพร นักปราชญ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2368 นาง ศรัณยา ทพิยารมณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2369 น.ส. กนกวรรณ ปะนาตา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2370 น.ส. ศภุวรรณ นรจนี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2371 น.ส. เข็มทอง ชาตดิ าดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2372 น.ส. อณุสรา แทนกลาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2373 น.ส. ปิยะรัตน ์ จันทรย์นืยง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2374 น.ส. พรนภิา ขุม่ดว้ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2375 น.ส. แพรวพรรณ เวชชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด



2376 น.ส. เบญจลักษณ์ ชาญครไทย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2377 น.ส. สณุสิา ดะสมทุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2378 น.ส. นพรัตน ์ อยูแ่ยม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2379 น.ส. เสาวภา ศรพีรหม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2380 น.ส. กลุนร ี ทองเรอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2381 น.ส. ทพิญาณี ถิน่วไิล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2382 น.ส. นัฐวด ี ทพิยช์ัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2383 น.ส. ศริภัสสร พรหมพันธกรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2384 น.ส. สรรสณีย ์ รัตนมนตรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2385 น.ส. สกุญัญา คลา้ยชู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2386 น.ส. วราภรณ์ เฉลมิลาภ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2387 น.ส. โชษิกาวรรณ มณีโชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2388 น.ส. นฤมล พละสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2389 น.ส. ปภัสวรรณ พึง่เกตุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2390 น.ส. สริลิักษณ์ ค า่คณู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2391 น.ส. อาภานันท ์ ภริมยาภรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2392 น.ส. ทฆิัมพร วงษ์พพัิฒนพั์นธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2393 น.ส. อษุณีย ์ บรรพตาธิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2394 น.ส. เนตรนภา หายทกุข์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2395 นาย นพพร จตรุนันทานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2396 น.ส. วชริาภรณ์ ใจดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2397 น.ส. นันทยา คณาภรณ์ทพิย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2398 น.ส. อจัราพร ศรอีนิทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2399 น.ส. สภุาวด ี แกว้สนิธุ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2400 น.ส. อารยา วาดรอด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2401 น.ส. สชุญา สตัยซ์ือ่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2402 น.ส. สทุธนิ ี ทองทพิย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2403 น.ส. ธัญวรักษ์ ชา่งปัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2404 น.ส. ปรัชญา สธุรรมารักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2405 น.ส. ศริลิักษณ์ เรยีนใส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2406 น.ส. กนกวรรณ บวรพพัิฒนชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2407 น.ส. กรกมล มสีบาย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2408 น.ส. นลนิพร พฤทธิข์จรวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด



2409 น.ส. รัฐยา คมิรูะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2410 น.ส. ภัทรพร หลสีวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2411 น.ส. วภิาว ี ศรฮีอแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2412 น.ส. ธันยพร สมนกึ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2413 น.ส. ชไมพร พลสี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2414 น.ส. มลวิัลย ์ องัคะฮาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2415 นาย ศริชิัย มนัดนิแดง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2416 น.ส. ณัฐชา ผวิคราม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2417 น.ส. พรรณพลอย หนูเสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2418 นาย สเุมธ โคตรสมบัติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2419 น.ส. นุชนภางค ์ มโนเรอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2420 น.ส. พรณชิา ศริเิวชช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2421 น.ส. ปภัสรา สาลี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2422 น.ส. ชนกานต ์ ก าจรกติตคิณุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2423 น.ส. ฉววีรรณ แกน่เชือ้ชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2424 น.ส. วภิาดา ผาหยาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2425 น.ส. เจนจริา ตันปิรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2426 นาย ศราวฒุ ิ เหล็กมั่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2427 น.ส. กนัตนา ค าฟู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2428 น.ส. ธดิารัตน ์ มหานลิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2429 น.ส. กรวภิา จอมพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2430 น.ส. ปารฉัิตร ณ น่าน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2431 น.ส. ธัญพมิล วรวัฒนธ์ ารง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2432 น.ส. ธนัชพร ทองสมบัติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2433 น.ส. พชิญา พัวรักษา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2434 น.ส. ฐติา แซต่ั๊น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2435 น.ส. ธวัลพร พงศน์ภารักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2436 น.ส. ธัญลักษณ์ พกุตริตานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2437 น.ส. ธันวพร สมทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2438 น.ส. วรกานต ์ ใจแกลว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2439 น.ส. วรดา กลุทรัพยม์ณี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2440 น.ส. วันวสิา ฤกษ์ศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2441 น.ส. ธนดิา ทองนอก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด



2442 น.ส. อณัฑกิาร ์ โกสนิทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2443 น.ส. เบญจรัตน ์ จติตเ์ลศิวัฒนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2444 น.ส. วรีญา ฉายพล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2445 น.ส. สมฤด ี หยมิกระโทก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2446 น.ส. กญุช ์ ธนะบญุกอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2447 น.ส. ขวัญแกว้ อธคิมกลุชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2448 น.ส. จฑุานันท ์ แสนยะนันท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2449 น.ส. ธมลวรรณ จันทราอกุฤษฏ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2450 น.ส. ลลดิา นุชปาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2451 น.ส. สวุมิล ศรบีญุเรอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2452 น.ส. สนุติา จ าปางาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผา่ตัด
2453 นาง เฉลาลักษณ์ ชัน้ไพบลูย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2454 นาง ดวงตา เนตรบ์ตุร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2455 นาง องิอร ธรรมจารุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2456 นาง ยพุด ี จตทุพิยคันธา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2457 นาง วรรณชนาถ ศรมีงคล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2458 นาง พัสนนั์นท ์ มงคลจาตรุงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2459 น.ส. สมุณฑา ผอ่งแผว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2460 น.ส. ดวงพร สนัทัด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2461 นาง จรุพัีนธ ์ บญุทัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2462 นาง สมบัต ิ ส าเภาเทศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2463 นาย เชาวม์ณี แทน่นลิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2464 นาง ปวณีา สกิขชาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2465 นาง มณฑริา ค าตุม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2466 นาง ศรเีรอืน สงัขมณี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2467 นาง อรัญญา เนยีมปาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2468 นาง รจุเิรข คลา้ยสงัข์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2469 น.ส. ชมภัสสร สนใจยทุธ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2470 นาง พรรณพนัช อทิธพิงศส์กลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2471 น.ส. อภัสรา อรัญวัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2472 น.ส. ศริลิักษณ์ หมืน่ไธสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2473 น.ส. ณัฏฐพั์ชร ์ ปณุยหทัยกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2474 นาง สมพศิ ค าเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ



2475 น.ส. ภัทรภร วสิทุธกิลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2476 น.ส. ปภาภนิ ศริผิล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2477 นาย ประสพ สวุรรณแสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2478 นาย วเิชยีร ใจซือ่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2479 นาง วภิาพร ลเีลศิมงคลกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2480 นาง มนัทนา สวุรรณแสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2481 นาง ตรทีพิย ์ ปานเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2482 นาง อศันพีร ระดิง่หนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2483 นาง ดาวรุง่ นยิมศลิป ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2484 นาง นภิา พกิลุขาว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2485 นาย เฉลมิพันธ ์ สรุจติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2486 น.ส. กณุฑล แกว้จันที ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2487 นาง โสภา ยะซนั ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2488 นาง กฤษณี วชริบา้นกลาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2489 นาง จริาภรณ์ รัตตกิาลสขุะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2490 น.ส. สาวติร ี จันทคา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2491 นาง ชดิชนก บญุกศุล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2492 นาง นันทภัค ตัง้นภากร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2493 นาง ประยรู สนุทรนิท ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2494 นาง ผตุษะณีมาต วธิริวาท ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2495 นาย พพัิฒน ์ เพิม่พลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2496 น.ส. กนัตน์พัช มาตรงดวง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2497 นาง จรยิา ชาตรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2498 นาย ประพันธ ์ เลาะสนัเทยีะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2499 น.ส. ปรัศน ี ภักดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2500 นาง พลมิา บญุพรหม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2501 นาย มงคล ออ่นบาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2502 นาง เมตตา ไชยยะนนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2503 น.ส. ศรินัินท ์ ขนัยา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2504 นาง อนงคนุ์ช กลักลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2505 นาง พรสริ ี หนูแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2506 นาง อรอมุา ทันใจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2507 น.ส. พกิลุ ภูโ่ต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ



2508 นาง ญาดา มาชู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2509 น.ส. ดารารัตน ์ ศรธีรรมพนิจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2510 นาง พรนภิา ขาวเหลอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2511 นาย อดุม อปุมาณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2512 นาง นฤมล ทองจ าปา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2513 นาย สดุใจ หลอยถวลิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2514 น.ส. พรทติา วศิวาจารย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2515 น.ส. สวุรรณา สกประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2516 นาง ชญาดา เกตรัุตนก์ลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2517 น.ส. ฉัตรจารนิ สนิธปุระเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2518 นาง ละอองดาว เพ็ชรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2519 นาง พริยิาภรณ์ วรรณสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2520 นาง อมรรัตน ์ โสตถฤิทธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2521 นาง ประภาพร ศริพัินธุ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2522 น.ส. ภรีภา แสงจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2523 นาง นติยา เกษตรสนิธุ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2524 น.ส. ชัญญา ดลี ้า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2525 น.ส. บษุบา จรูะกนั ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2526 น.ส. กนกวรรณ บญุสงัข์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2527 นาง จรุมีาศ องคส์รุกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2528 นาง ดวงตา โสมาบตุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2529 นาง ภัสดาวรรณ ค าคลา้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2530 นาง วรรณรัตน ์ มลัลกิะมาลย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2531 น.ส. สชุาดา สงวนพรรค ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2532 น.ส. นนธญา จันทโพธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2533 นาง นุชรยี ์ สมนัตรัฐ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2534 น.ส. พนิทพิย ์ ชว่ยสวุรรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2535 น.ส. วารนิทร ์ ตันตระกลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2536 นาง ณภัทร โพธิช์ะอุม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2537 น.ส. พรทพิย ์ สงัวาลวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2538 น.ส. พชิชาภัสร ์ พณชิศภุเศรษฐ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2539 น.ส. สภุารัตน ์ เสถยีรวงศนุ์ษา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2540 น.ส. น ้าผึง้ ประสทิธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ



2541 น.ส. นันทน์ภัส กองเกดิภากร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2542 น.ส. จรยิา นาโควงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2543 น.ส. จารวุรรณ คงตระกลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2544 นาง สชุวีัน นันธสิงิห์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2545 น.ส. กาญจนา บัวสองชัน้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2546 น.ส. กษิรา หวะสวุรรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2547 น.ส. ศรัณธรญ ์ อภัยนอก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2548 น.ส. สธุามาศ พวงพทัิกษ์กลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2549 นาง สภุาภรณ์ ค ามลูมาตย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2550 นาง หนึง่นุช ทพิยล์ม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2551 น.ส. จ าเลยีง สงิหอ์ยู่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2552 นาง ดวงเดอืน เหมปั้น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2553 น.ส. กนษิฐา จันทรฉ์าย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2554 น.ส. ทัศนยี ์ ผันใจผอ่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2555 น.ส. ทวิาพร รักงาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2556 น.ส. มยรุา จรรยารักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2557 น.ส. วันเพ็ญ แปลกเมอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2558 นาง สนุทรยี ์ ประกอบทรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2559 นาง อรอนงค ์ ทัพสวุรรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2560 น.ส. พัศญา พลิาสา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2561 นาง รุง่นภา จริปฐมชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2562 น.ส. พนดิา แสงทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2563 น.ส. รัตณดา สลุักษณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2564 น.ส. นติยา เนยีมรุง่เรอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2565 น.ส. พศิมยั จันทวพัินธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2566 น.ส. ยพุนิ พานเหนอื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2567 นาง รัชน ี เรอืงหนู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2568 น.ส. วารยี ์ ส าราญใจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2569 นาง วภิา โชตแิสงศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2570 นาง สมจติ กงแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2571 น.ส. สายพณิ ไทยเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2572 นาง สนุยี ์ สามขนุทด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2573 น.ส. ชญาภา ปณารัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ



2574 น.ส. ทชิาภรณ์ แกน่พฒุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2575 น.ส. นงลักษณ์ สรรสม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2576 น.ส. นภิาพร พรมดวงดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2577 นาง บญุเตอืน กรานจ านงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2578 น.ส. พรเพ็ญ ค าแปง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2579 น.ส. ยภุาวด ี วงศห์วนุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2580 น.ส. จัตพุร บญุถอื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2581 น.ส. ชริาณี ยศตวิงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2582 นาง ภญิญาพัชญ ์ รัตนพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2583 น.ส. ภรณี ศรสีวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2584 นาง วรรด ี เรอืนแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2585 นาง สมพร ศรสีระคู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2586 น.ส. สริกิาญจน ์ ชัญธนวิรกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2587 น.ส. วราภรณ์ นอ้ยนวล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2588 น.ส. ปิตพิร สริทิพิากร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2589 น.ส. เกศนิ ี เผยีงสงูเนนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2590 นาย วรัทธธิร รว่มรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2591 น.ส. กรรณกิาร ์ บัวสมบญุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2592 น.ส. ปิยมาศ สวนกลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2593 น.ส. วยิะดา รัตตยิานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2594 น.ส. อรชา คันธวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2595 นาง พชรมน สงิขรอาจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2596 นาง วภิาดา ศรจัีนดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2597 นาง กลุวด ี จันทรเ์จรญิสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2598 น.ส. จันทรแ์รม คชมนต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2599 น.ส. ทพิยอ์ษุา สพุาวฒุิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2600 น.ส. นันธดิา สดุประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2601 น.ส. วัลภา ดอีนิทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2602 น.ส. กญัจนรั์ตน์ ธนกนัตพล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2603 น.ส. วารณีุ แหวนวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2604 น.ส. กนกวรรณ แกว้พวง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2605 นาง ชญาภา เงนิตรากลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2606 น.ส. ดวงกมล ใครเ่ขยีว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ



2607 นาง สรยพรรณ บญุตน้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2608 น.ส. ประภากร ธรรมโร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2609 นาง จติตมิา นวลมณี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2610 น.ส. มาลดา อคัรเมธาสกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2611 น.ส. วรรณวรา ทักขนนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2612 น.ส. รัชดาภรณ์ จนีแคะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2613 น.ส. ภนดิา สวุรรณะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2614 น.ส. จรรยา ชหูมืน่ไวย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2615 น.ส. มณัฑนา จนิตะยนต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2616 นาย มานพ แจม่จ ารัส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2617 น.ส. อรณีุ ป่ินเกตุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2618 นาง ดวงเดอืน เณรคลา้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2619 น.ส. ทัดดาว ทองหอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2620 น.ส. พรสมณ ดศีรสีขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2621 น.ส. เพ็ญศริ ิ ดวงผนุมาตย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2622 น.ส. มารยาท เงนิดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2623 น.ส. รัตตมา ภักดศีริวิงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2624 น.ส. วันเพ็ญ เอี๊ยะเผา่พันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2625 น.ส. สภุาพร สนุทรธนานุกลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2626 นาง นารรัีตน ์ เทีย่งยตุ ิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2627 น.ส. คัทรยีา เทพกนั ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2628 น.ส. ชไมพร เครอืสงูเนนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2629 น.ส. สภุญิญริา ประวัง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2630 น.ส. ศริวิรรณ หมั่นดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2631 น.ส. ป่ินทอง สรุาวธุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2632 น.ส. ศศภิา บญุธรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2633 นาง วราพร แกน่เรอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2634 นาง พรทพิย ์ สทุธกิลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2635 น.ส. อ าพร จติรศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2636 น.ส. ชตุมิา สนิชัยวนชิกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2637 น.ส. รัชดาภรณ์ แสนศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2638 น.ส. ศริวิรรณ ทศิาภาคย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2639 น.ส. กาญญสรินิ เหมอืนใจนกึ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ



2640 น.ส. พนชิา โพธิส์ดีา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2641 น.ส. สมสกลุ งามคณุธรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2642 น.ส. หทัยชนก แป้นอนิทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2643 น.ส. ดวงใจ โคตรพัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2644 น.ส. นงนุช ปะนันโต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2645 น.ส. ปนดิา ตอรบรัมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2646 น.ส. ลาวด ี แกว้เจก๊ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2647 นาง พรนภิา ศรจัีนดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2648 น.ส. วรรณณี สภัุกดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2649 น.ส. ขวัญดาว ทศิาภาคย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2650 น.ส. วจิติรา สบุญุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2651 น.ส. องัคณา ทพิยสทิธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2652 น.ส. ธรีาภรณ์ แสนเยยี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2653 นาย ไกรวทิย ์ ปะทิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2654 น.ส. พรพรรณ วงษ์จันลา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2655 น.ส. วัชราภรณ์ ดนัยเธยีรธนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2656 น.ส. ศภุลักษณ์ สนัรัมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2657 น.ส. สวุภิา แซล่ิว่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2658 น.ส. อไุรรัตน ์ คงทรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2659 น.ส. กนกวรรณ นอ้ยนติย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2660 น.ส. มาลนิ ี หวังเกษม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2661 น.ส. เมตตา สวุรรณเทน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2662 น.ส. ภัทราภรณ์ จอมทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2663 น.ส. ชลธชิา อรุาทร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2664 น.ส. รัตนาภรณ์ จงึเจรญิสขุยิง่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2665 น.ส. ศริภิรณ์ วังกี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2666 น.ส. อลสิา วังกานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2667 น.ส. อาทติยาพร ฤทธิเ์รอืงรุง่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2668 น.ส. อญัชล ี อรณุรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2669 น.ส. อมัพร ศักดาวัฒนกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2670 น.ส. รัตนา กนัยามา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2671 น.ส. รสสคุนธ ์ บรูสทิธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2672 น.ส. สมุนิตา วันนุรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ



2673 น.ส. วาสนา จารัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2674 น.ส. ธดิาทพิย ์ เมอืงโคตร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2675 น.ส. ขนษิฐา จ่ันโพธิเ์ตีย้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2676 น.ส. สภุาวรรณ แคนตะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2677 น.ส. กมลชนก ลอยลม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2678 น.ส. รัชพร แสงจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2679 น.ส. อภันตร ี จันทะไทย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2680 น.ส. ภญิญดา วัฒนานุกจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2681 น.ส. เสาวรัตน ์ พนิจิมนตรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2682 น.ส. กรกนก ทพิยป์ระสทิธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2683 น.ส. นนทนันท ์ เนยีมเพชร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2684 น.ส. รัชดาวรรณ ทองทว้ม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2685 น.ส. เกศรัชตา ชนินาค ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2686 น.ส. กญัญาพัชร ศรฟ้ีา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2687 น.ส. ปทมุมา สวุดษิฐ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2688 น.ส. ธารารัตน ์ เนอืยทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2689 น.ส. ชตุพิร บรรยงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2690 น.ส. ผรติา หาล าเจยีก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2691 น.ส. รุง่ทพิย ์ จันทรค์ าวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2692 น.ส. กมลรัตน ์ แซเ่จง่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2693 น.ส. กมุภาวรรณ เบกิบาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2694 น.ส. เจมจริา ยาอดุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2695 น.ส. ธดิากานต ์ ช านาญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2696 น.ส. วรกานต ์ แซส่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2697 น.ส. วภิาวรรณ สขุดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2698 น.ส. สรวงสดุา หนูเพชร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2699 น.ส. เสาวลักษณ์ เมอืงโพธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2700 น.ส. สนิจัย จันทะปัญญา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2701 น.ส. สริกิร คงพรอ้ม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2702 น.ส. รัตตยิา อนิยาศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2703 น.ส. ปางรว ี มสีทิธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2704 น.ส. วรางคณา ออกเวหา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2705 นาง จันทรจ์ริา บรุี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ



2706 น.ส. ชลธชิา วัชรศักดิต์ระกลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2707 น.ส. พัชรนิทร ค าเพราะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2708 น.ส. อรวรา ลิม้ยิง่เจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2709 น.ส. ปารชิาต ชรากาหมดุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2710 น.ส. ศริวิรรณ สาวชิัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2711 น.ส. อรรกิา สทิธศิลิป์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2712 น.ส. ศภุวรรณ คลืน่สน่ัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2713 น.ส. นภัสนันท ์ สารทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2714 น.ส. กนกวรรณ บัวสด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2715 น.ส. กมลลักษณ์ กองแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2716 น.ส. ศภุมาส วรรณศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2717 นาย ชลธ ี ทวคีณู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2718 น.ส. สกุญัญา อยูค่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2719 น.ส. มณฤด ี แสงคลา้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2720 น.ส. มนปรยิา กาฬภักดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2721 น.ส. นาฏลลีา ไชยเลศิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2722 น.ส. เสาวรส ทองอม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2723 น.ส. อาทมิา เก็จวลวีรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2724 น.ส. สพุชิชา เชดิฉิง่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2725 น.ส. ปรารถนา เหมามมิาต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2726 น.ส. วรศิรา อษัฎมงคล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2727 น.ส. ณัฐชญา ชัยผดงุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2728 น.ส. ชลดิา จันทรเ์จรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2729 น.ส. จฑุามาศ รัศมี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2730 น.ส. ศภุวรรณ กนัทะสอน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2731 น.ส. ภารด ี วุน้ประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2732 น.ส. ศรยิา แกว้ขนุทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2733 น.ส. พรทพิา เอกวงษา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2734 น.ส. กมลวรรณ พทัิกษ์วงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2735 น.ส. กวักมณี ศรมีกุดา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2736 น.ส. นารรัีตน ์ โสวันทา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2737 น.ส. วราภรณ์ กลุสงิห์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2738 น.ส. อรอนงค ์ สงา่งาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ



2739 น.ส. กมลอร ค ามลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2740 น.ส. จตพุร นวลพุม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2741 น.ส. กมลชนก ซาวขดั ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2742 น.ส. กสุมุา นามศริิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2743 น.ส. จฑุากาญจน ์ ศรลีอย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2744 น.ส. จฑุามาศ นลิกจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2745 น.ส. เจนจริา พงหนองพอก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2746 น.ส. ชตุมิา จ าปาเรอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2747 น.ส. ณชิกานต ์ มั่นชาวนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2748 น.ส. ทัศนยีา ประเสรฐิสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2749 น.ส. ธัชวรรณ ใบบญุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2750 น.ส. นรศิรา สขุค าเมอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2751 น.ส. นฤภร ภแูชม่โชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2752 น.ส. พวงผกา ใจทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2753 น.ส. พชิญา ถริพัฒนกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2754 น.ส. สนุาภา หวังตอ่ผล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2755 น.ส. อนันชญา ทาสงิหค์ า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2756 น.ส. เฟ่ืองฟ้า พรมภักดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2757 น.ส. มนันยา เจจอื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2758 น.ส. ลักษณา โลหติไทย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2759 น.ส. ศศธิร วงศาสลุักษณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2760 น.ส. วรวลัญช ์ ค าทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2761 น.ส. วรศิรา โทสมยั ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2762 น.ส. สทุธกิานต ์ โพธิแ์สง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2763 น.ส. สทุธนิ ี เหมะสขิณัฑกะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2764 น.ส. จรยิา พณิรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2765 น.ส. เบญจพร ไชยวฒุิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2766 น.ส. คนัมพร สภุารี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2767 น.ส. นัฐชา ขวัญครีี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2768 น.ส. พัชรนิทร ์ ค านวนดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2769 น.ส. สโรบล สทุธสินัตช์าญชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2770 น.ส. สภุาวรรณ จันทรา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2771 น.ส. ศริพิร จันทรา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ



2772 น.ส. กมลพัชร เลศิจติบรรจง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2773 น.ส. กลุสิรา บนุฑารักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2774 น.ส. ขวัญมนัส จงึมั่นคง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2775 น.ส. ณัฐธดิา หน่อทา้ว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2776 น.ส. ภัทรานษิฐ ์ ศรปีระโมทย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2777 น.ส. อรนภา ทมเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2778 น.ส. อารยีา ศรวีงศแ์สง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผูป่้วยพเิศษ
2779 นาง ณภัสนันต ์ สหีาโม ้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2780 นาง ดารารัตน ์ การะวี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2781 นาง จงลักษณ์ โกษาเสวยีง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2782 นาย สญัญา แกว้แกมเอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2783 นาง ชอ่ผกา พัฒนาสนัตชิัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2784 นาง มาล ี อปุนสิากร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2785 นาง วนดิา จริชวีนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2786 น.ส. สรุยี ์ โพธาราม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2787 น.ส. อมลวรรณ คณะเบญจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2788 นาง วนดิา ธาระศัพท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2789 นาง เพลนิตา โชตวิทิยา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2790 นาง วันด ี โรจนะสริิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2791 นาง สธุรีา พฤทธิไ์พศาล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2792 นาย ศวิกร ศรสีมออ่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2793 นาง ดวงหทัย เข็มชาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2794 น.ส. พรทพิา ทองมา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2795 นาง วไิลลักษณ์ สารสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2796 น.ส. กหุลาบทพิย ์ สาระ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2797 นาง ฉววีรรณ เหมมั่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2798 นาง ปิยะฉัตร ลวีานันท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2799 น.ส. กญัญาวณ์ี สวุทิยว์รกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2800 น.ส. เยาวธ์ดิา แน่นชารี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2801 น.ส. รัตยา ดอกไม ้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2802 นาง บัวบาน ขาวออ่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2803 นาง มะณี สมิมา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2804 น.ส. ชลดิา ปลาเงนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด



2805 น.ส. รุง่นภา ลไิธสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2806 น.ส. วาสนา ปลอ้งไหม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2807 น.ส. วชิชดุา ดอกผึง้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2808 นาง สดุารัตน ์ สตัยซ์ือ่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2809 น.ส. อมุาพร พลูสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2810 น.ส. วจิติรา เอมะรัตต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2811 นาง พรสวรรค ์ ลมมลูตรกีลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2812 นาง อโนมา ศรแีสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2813 นาง ตลิลยา สายวงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2814 นาง วริยิา อภัยโส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2815 น.ส. ชลนรรจ ์ วังแสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2816 น.ส. สภุานัน อนินอก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2817 นาง อรัญญา ครธุสหะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2818 น.ส. วยิะดา แสงศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2819 น.ส. วราภรณ์ โนรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2820 น.ส. นันทน์ภัส พลพทัิกษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2821 นาย ณัฐพัชร ์ ธเนตรธันยธ์ ารง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2822 น.ส. วนดิา ศรบีญุมา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2823 น.ส. สมุลวรรณ ศรเีกดิครนื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2824 น.ส. พัณณ์ชติา จตพุรพลูสมบัติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2825 น.ส. พจมาลย ์ วจัิกขณ์กาญจน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2826 น.ส. สรุยีพ์ร เตมยีชาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2827 น.ส. สายสมร ละคร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2828 น.ส. ประนอม จันตะมะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2829 น.ส. ติม้ ค าขนุทด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2830 นาง กรณุา ชมถนอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2831 น.ส. วยิะดา พทุธขนัธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2832 น.ส. ล าพนู ลนุสี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2833 น.ส. อนุชดิา ไชยหลอ่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2834 น.ส. อมัพกิา สขุจติร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2835 นาย ถนอมศร ี ไชยสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2836 น.ส. ยพุนิ คดจราช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2837 น.ส. มทัชสุา กณัฐรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด



2838 น.ส. อจัฉพรรณี ศรนีาทม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2839 น.ส. กฤตกิา เวชกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2840 น.ส. กญัญา เกษรบัว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2841 น.ส. ชญานุช ทะนานทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2842 นาย วสนัต ์ เสอืชาวป่า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2843 น.ส. สรารัตน ์ รุง่สงัข์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2844 น.ส. ธัญญลักษณ์ เอีย่มส าโรง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2845 น.ส. มนัสชญา เนยีมเทศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2846 นาย วรีะพล ละวันนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2847 น.ส. จฑุามาศ รปูโอ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2848 น.ส. มนิตรา สทิธศิร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2849 น.ส. เจนจริา ประทวน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2850 น.ส. ชฎารัตน ์ จามชาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2851 น.ส. ธนพร หาญปราบ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2852 น.ส. น ้าฝน ไวไธสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2853 น.ส. เบญจรัตน ์ หงษ์ศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2854 น.ส. กนกวรรณ สวุรรณี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2855 น.ส. สนัุน แกว้กนัหา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2856 น.ส. ธรีารัตน ์ เหลอืงรุง่อดุม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2857 น.ส. วรรณธมน สงัวาลย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2858 น.ส. จารวุรรณ ลิม้ผจญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2859 นาง จริภัทร ขวัญเรอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2860 น.ส. กาญจนา ศรชีะนะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2861 น.ส. อรชพร มายนุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2862 น.ส. อารญีา จันทรต์น้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2863 น.ส. วชริาภรณ์ นาคชลที ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2864 น.ส. ศริพิร เนาวน์อก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2865 น.ส. วรีะยา เทพโยธี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2866 น.ส. เพ็ญประภา จันนอก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2867 น.ส. ภัทราภรณ์ บญุทวี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2868 น.ส. ณัฐกฤตา เงนิมศีรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2869 น.ส. ศศวิรรณ สสีงัข์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2870 น.ส. ณัฐธดิา สาลพัีนธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด



2871 น.ส. กนกวรรณ ศรสี ารวม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2872 น.ส. กลัยา หมสูี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2873 นาย ศภุวัทน ์ วฒุิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2874 น.ส. พทิยารัตน ์ เรอืงโฉม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2875 น.ส. เจษฎาพร สขุค าไฮ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2876 น.ส. พไิลวรรณ เศษวงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2877 น.ส. ชตุมิา นาโควงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2878 น.ส. ปิยรัชต ์ สรุะพร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2879 น.ส. ปิยะพร อิม่ส าอางค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2880 น.ส. ปณุณภา อธขิจรสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2881 น.ส. กานดา กตคณุสริิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2882 น.ส. ชไมพร ดจุกอน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2883 น.ส. ณัฐวรา ธารกมลสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2884 น.ส. แสนทพิย ์ สวา่งวรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2885 นาย อกุกฤษฏ ์ อทิธพิรนุสนธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2886 น.ส. วัสสาอสิสร เดอืนสวา่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2887 น.ส. สวุนันท ์ รักความสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2888 น.ส. ศริดา ปราณอมรกจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลอืด
2889 นาง ยพุนิ หยกอมัพร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2890 นาง อรทัย ศริพิทัิกษ์โยธนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2891 น.ส. จริาภรรณ ทองสโุชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2892 นาง นติยา สทุธยิทุธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2893 น.ส. ปัถยา ไทยทุง่ฉนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2894 น.ส. นันทา เกยีรตกิงัวาฬไกล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2895 น.ส. ดวงกมล ตัณฑศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2896 น.ส. สจุติร ์ กจิบัญชา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2897 นาง พรพรรณ วนวโรดม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2898 น.ส. มยรุ ี โฆษิตเจรญิสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2899 นาย คณติ วงษ์สรุี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2900 นาย จ ารัก ลัมภเวช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2901 นาง สมจติร ไกรสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2902 น.ส. พชิอร สวุะเสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2903 น.ส. พรทพิย ์ พานชิเจรญิวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา



2904 นาง สพัุตรา พันธุภั์กดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2905 นาง นฤวรรณ ทองจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2906 นาง ธันยภรณ์ สวุรรณสทิธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2907 น.ส. วรศิรา ไตรรัตนอ์ภชิาต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2908 นาง อทัุยวรรณ สงิหเสนี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2909 น.ส. ลักขณา เศวตศลิป์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2910 นาง อ าไพ มณีวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2911 น.ส. สรุางรัตน ์ พกทองจริภัทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2912 นาง ดาหวัน หลอยถวลิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2913 นาง องักาบ แสนยนัต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2914 น.ส. พรรณราย อดุมกาญจน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2915 น.ส. อไุรพร ศรสีวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2916 น.ส. จันทพิย ์ ชัยชาญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2917 น.ส. ธดิารัตน ์ เชือ้สะอาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2918 น.ส. อรพนิท ์ สภุาพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2919 นาง อาภรณ์ ชศูรวีัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2920 น.ส. บษุกร สทิธศิรจัีนทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2921 น.ส. เจยีมใจ เครอืสาย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2922 นาง พรพรรณ วนกลาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2923 น.ส. ภัทริา บัวพลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2924 น.ส. เนาวรัตน ์ เหลอืงออ่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2925 น.ส. ประทมุพร แสนพัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2926 น.ส. เยาวภา ศริธิานันท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2927 น.ส. รัชฎาวรรณ เจอืจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2928 น.ส. รัตตกิาญ ฐานสมบัติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2929 นาง วลิัยพร ดวงทาแสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2930 นาง สรุรัีตน ์ จันทรพ์าณชิย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2931 น.ส. เสาวนยี ์ หอมสดุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2932 น.ส. นกเขยีน ซอสงูเนนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2933 น.ส. ศตนันท ์ เมฆแสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2934 น.ส. อญัชล ี มอญศลิา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2935 น.ส. สธุดิา กลัยว์งศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2936 น.ส. อรจริา รัตนเณร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา



2937 นาง ปิยมาพร วรรณุรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2938 น.ส. อรวรรณ ทองหัวเตย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2939 น.ส. ชลดิา โอทารัมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2940 น.ส. วันทกานต ์ ราชวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2941 นาง ร าใย พรมเสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2942 น.ส. ศยามล ลายชวี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2943 น.ส. สณัุชชา ทศค าไส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2944 น.ส. สภัุกดิ ์ ไชยเลศิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2945 นาง กฤษณา พากเพยีร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2946 น.ส. สวุรรณี ยอดสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2947 น.ส. กลัยา ทะนติะ๊ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2948 น.ส. นัดดา รุง่เดชารัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2949 น.ส. กฤตยิา ศริทิองจักร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2950 น.ส. วราภรณ์ คนยงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2951 นาง วรรณพร บญุยงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2952 น.ส. สนิจัย มณฑาทพิย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2953 น.ส. สพุรรณี ศรคีณุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2954 น.ส. กานตรัชต ์ โรจนพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2955 น.ส. มลทพิย ์ ฤทธสิาร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2956 น.ส. มณฑริา ค าหอ่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2957 นาง อจัฉรยิา กลิน่หอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2958 น.ส. ฤทัยรัตน ์ สวัสดิป์ระภา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2959 น.ส. ดสุติา อษัดงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2960 น.ส. ธารทพิย ์ สวุัฒนานนทก์จิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2961 น.ส. นยิดา พพัิฒนภ์านุกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2962 น.ส. ศศวิมิล ญาวลิาศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2963 น.ส. ณัฐพร ดาทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2964 น.ส. ดวงเดอืน ตมิลุา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2965 น.ส. เดอืนเพ็ญ อาษากจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2966 น.ส. ศริลิักษณ์ เจรญิงาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2967 นาง นอ้ย หา่มไธสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2968 น.ส. เอมกิา กลยนี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2969 นาง อรณุ สระทองพลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา



2970 น.ส. ไอลดา ฉมิพาลี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2971 น.ส. นันตพร ธรรมภัิกดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2972 น.ส. ปนัดดา ภูทั่บทมิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2973 น.ส. สภุมาศ แกว้เพ็ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2974 น.ส. พรทพิย ์ สนุทะวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2975 น.ส. สวุรรณี นวลนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2976 นาย ประจักษ์ พลยทุธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2977 นาง ธติยา โพธกิลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2978 น.ส. จนิตนา เกดิกาหลง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2979 น.ส. ตะวันฉาย ไชยเดช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2980 น.ส. ผกาวรรณ พลูสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2981 น.ส. ขวัญฤทัย บณุยฤทธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2982 น.ส. ชลลดา พันธง์าม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2983 น.ส. ณัฏฐญ์าดา รัตนโรจนธรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2984 น.ส. วัชราวรรณ คร ่ากระโทก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2985 น.ส. โสภติา โสภณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2986 น.ส. ปรยีานุช เกตกุาล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2987 น.ส. รุง่นภา บัวสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2988 น.ส. ธัญลักษณ์ นอ้มระวี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2989 น.ส. วภิาวด ี วะโรรส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2990 น.ส. พรวมิล สมิาพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2991 น.ส. อฉัราพรรณ ออ่นพทุธา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2992 น.ส. ชลลดา สรุวทิย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2993 น.ส. ญาดา ศาลาทุง่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2994 น.ส. วจิติรา บางจ่ัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2995 น.ส. ศริกิญัญา สรุโิย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2996 น.ส. นติญา อาจหยดุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2997 น.ส. รัษฎากร เจยีมชัยภมูิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2998 น.ส. อรพรรณ ไชยมหา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
2999 น.ส. เบญจวรรณ แน่ประโคน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3000 น.ส. สมพร ชมุเมา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3001 น.ส. ชนดิา สวุรรณสรู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3002 น.ส. ชลดิา ค าไอ่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา



3003 น.ส. ชลศิา มานุรัตนวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3004 น.ส. กรทพิย ์ สดุตา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3005 น.ส. เดอืนเพ็ญ โกฉมิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3006 น.ส. ธยิาภรณ์ ศรอีาวธุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3007 น.ส. ปวติรา เศกิศริิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3008 น.ส. พัชร ี ปฏโิยเก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3009 นาย เมธาว ี ขาวดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3010 น.ส. วชิชดุา ฤทธิส์ าเร็จ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3011 น.ส. สชุาดา กงศนูย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3012 น.ส. กลัยส์ดุา พฒุไิชยจรรยา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3013 น.ส. ปิยาภรณ์ อุน่ใจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3014 น.ส. สวุรรณา เตมิใจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3015 น.ส. โสภา วาจามั่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3016 น.ส. พมิลรัตน ์ ประทมุมี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3017 นาย ปรญิญา ใจซือ่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3018 น.ส. อนันตญา จณิะไชย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3019 น.ส. จรรยา พันธท์อง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3020 น.ส. อรณีุ หนูไธสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3021 น.ส. นวพร เพชรแอ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3022 น.ส. เมธาว ี ไหวดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3023 น.ส. วรนิทร ์ หยกสรุยินัต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3024 น.ส. วรินิดา วรรณุลัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3025 น.ส. จฑุารัตน ์ ลิม้เจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3026 น.ส. ผกามาศ ค ามงุคณุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสวีทิยา
3027 นาง ประจวบ อทิธสิถติกลุชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3028 นาง กญัญา พระสมงิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3029 นาง กานตร์ว ี บ ารงุสวน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3030 น.ส. จรีณัฐ บญุลอืชา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3031 นาง ราตร ี เจยีมสมบัติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3032 นาย วสชนิ สาโรจน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3033 นาง ธนกร สกุกสงัค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3034 นาย เสวก บัวชมุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3035 น.ส. อ านวยพร จติรเจอืวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3036 นาง กติตยิา ใจเทีย่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3037 นาง ชไมพร เพิม่อตุสา่ห์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3038 น.ส. ไพรนิทร ์ แผว้สกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3039 นาง ละออ กองชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3040 น.ส. สรัุตน ์ เทยีมสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3041 นาย อคัรเดช มากทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3042 นาง ทองทพิย ์ คงนาค ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3043 นาย ไพบลูย ์ บญุเลศิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3044 นาง ยพุนิ ด าสนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3045 นาง วลีดา พันจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3046 นาง นภิา ทองประศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3047 นาง ปราณี แยม้ตว่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3048 น.ส. พรภวิรรณ สงัขว์เิศษ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3049 น.ส. ยพุา เตา่ทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3050 นาง วชริา มหาราช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3051 นาย วเิชยีร กล า่อนิทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3052 นาง สภุาภรณ์ ธังศริิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3053 นาย วัฒนา เป่ียมเจยีก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3054 นาง สมสนิ กล า่อนิทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3055 น.ส. เพยีงใจ โภคา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3056 นาง นสิากร องักลมเกลยีว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3057 นาง ทพิวรรณ์ เทพหัสดนิ ณ อยธุยา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3058 นาง นภิา บญุผาสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3059 น.ส. ปวรศิา โชตชิศูรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3060 นาย ส าเรงิ เพ็ชรอ์นิทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3061 น.ส. ไพเราะ กรุพุนิฑารักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3062 น.ส. รตน ตั๊นสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3063 น.ส. สวุมิล รัตนพงศเ์จรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3064 นาย ไอศรูย ์ ทองพมิพ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3065 น.ส. กอบแกว้ ซือ่ตรง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3066 น.ส. สรุรัีตน ์ ชว่งสวัสดศิักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3067 น.ส. อญัชนา ทว้มเพิม่ผล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3068 นาง นภิา ผอ่งบรุษุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3069 นาง นุจรยี ์ ลอ้มสธุา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3070 น.ส. ออ้ยทพิย ์ สือ่สวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3071 น.ส. วันด ี นอ้ยเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3072 นาง พชิชาพร สวนพฒุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3073 นาง ชศูร ี ชทูอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3074 นาง ภาวนิ ี สขุสาคร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3075 นาง สวุรรณา ไชยประพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3076 นาง ปราณีต ทว้มจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3077 นาง พมิลรัตน ์ สวุรรณกลาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3078 นาง ศรวีภิา ดใีจวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3079 น.ส. สมจติร ์ ดอกบัวทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3080 นาง สมศร ี ชู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3081 นาง นพมาส กนัเสอื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3082 น.ส. สกุญัญา มากเกษร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3083 น.ส. อษุา พพัิฒนส์าธกุจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3084 นาง ศริรัิตน ์ วัฒนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3085 น.ส. จงจติร หงษ์เจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3086 น.ส. นติยา องัพานชิเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3087 น.ส. อจัฉรา โสภาเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3088 น.ส. ทัศนยี ์ อนิทรสมใจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3089 นาง จอมใจ เทศลาภ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3090 นาง อรณุ บัวสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3091 นาง สดุารัช สทา้นวงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3092 น.ส. สายฝน มหาวัฒนะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3093 นาง กา้นตอง สทุธไิกร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3094 นาง สธุาณี คุม้เมอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3095 นาง สมุทัณา บตุรเพชร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3096 นาง นลิบุล ทองนุช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3097 นาง ศภุร กณัหะสตุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3098 นาง สกุญัญา สทุนต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3099 นาง นุชสรา เพชรบตุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3100 น.ส. วาสนา ศรสีขุสมบัติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3101 น.ส. จติชญา บญุนันท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3102 น.ส. รัตนา พระยานอ้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3103 น.ส. สนุทราภรณ์ นโิครธะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3104 น.ส. ทฆิัมพร อทิธพิงษ์วัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3105 น.ส. สวุชิา อนิธบิาล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3106 นาง เยาวเรศ กาญจนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3107 น.ส. สชุาดา กติตเิดชา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3108 นาง มทันา ดอีภัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3109 น.ส. นันทา ขวัญดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3110 นาง ขวัญจติร พรหมวรณุรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3111 นาย ทรงฤทธิ ์ อนิทรชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3112 น.ส. ประเทอืง เทศนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3113 นาง พงษ์เพ็ชร เหลา่ธง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3114 น.ส. รุง่นภา เตชะกจิโกศล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3115 นาย สายนัห ์ พลูทรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3116 น.ส. สดุารัตน ์ เป่ียมสนิธุ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3117 นาย สธุ ี ค าดว้ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3118 น.ส. สรัุตน ์ เหมอืนทา่ไม ้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3119 น.ส. จนาวรรณ ชอ่สมัฤทธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3120 น.ส. สมฤทัย แกลว้กสกิรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3121 นาง โสภ ี พราหมณ์ฤกษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3122 นาง วัชร ี งามลว้น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3123 น.ส. จันทรจ์รุยี ์ เขาพนิพฤกษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3124 นาง เพยีงพศิ ออ้มนอก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3125 น.ส. ลาวัณย ์ จงอกัษร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3126 นาง วไิลวรรณ ดวงแข ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3127 น.ส. สายชล รอดแผว้พาล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3128 นาง สจุนิดา เพ็ชรกอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3129 น.ส. สรุนิทร ์ ทองยิม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3130 น.ส. บษุกร รามพัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3131 นาย วรีศักดิ ์ จงอกัษร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3132 น.ส. วาร ี หาญพศิทุธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3133 น.ส. วภิาภรณ์ หอมจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3134 น.ส. สมุาล ี สกประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3135 นาย ทศพร ไชยชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3136 นาง สรินุิช ดาศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3137 น.ส. นันทน์ภัส เกศเกลา้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3138 น.ส. ลัดดา พรรณพงาพันธุ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3139 น.ส. ฐณิฎา บดศีรสีกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3140 น.ส. นุชนาถ รักศลิสจั ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3141 นาง พวงยพุา ยิม้เจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3142 นาง วันทนา พทุธก าเนดิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3143 นาง อกนษิฐ ์ จงรักษ์รดา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3144 น.ส. อญัชัญ โสตถลิักษณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3145 น.ส. อาภรณ์ ศรสีวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3146 นาง วัชร ี แกว้เลือ่นมา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3147 นาย สมัพันธ ์ ธงไชย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3148 น.ส. อไุรวรรณ สทุธหลวง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3149 นาย สพัุฒน ์ ชืน่บาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3150 น.ส. ขวัญเรอืน แสงจนี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3151 น.ส. ไขม่กุ รจุริเศรษฐกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3152 น.ส. นพรัตน ์ โอภาสวภิาดา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3153 น.ส. พกิลุ ยอดรัก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3154 น.ส. วฤณพร สวา่งพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3155 น.ส. สชุญาดา ขนุเสถยีร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3156 น.ส. อรพนิท ์ แตงเทศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3157 น.ส. อจัฉรา สวุรรณนาคนิทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3158 น.ส. ณัฐณชิา มงคลเฉลมิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3159 น.ส. ปวรวรรณ ประชมุชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3160 น.ส. ปิยะมาศ สมพงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3161 นาง สายใจ อารักขกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3162 น.ส. ณัฐยา วชิัยค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3163 น.ส. เยาวพร รุง่เพ็ชรวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3164 นาง รุง่รว ี ละวรรณวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3165 น.ส. ลดาวัลย ์ กาศเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3166 นาง วรรณา อาราเม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3167 นาง วไิลลักษณ์ บญุวทิยาลขิติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3168 นาง ศริพิร สปิุงคลัด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3169 น.ส. สมลักษณ์ เตมิตอ่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3170 นาง สายฝน สาระพางค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3171 น.ส. สจุติรา น าสวุัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3172 น.ส. สพัุตรา สขุโข ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3173 น.ส. อมุาพร แกว้จนิดา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3174 น.ส. อไุรพร ศริเิทพ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3175 น.ส. นภิาภรณ์ ออ่นชัยมงคล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3176 นาย กญัจนธ์นษิฐ ์ สวุัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3177 น.ส. จฬุา สขุธร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3178 นาง ชอ่พกิลุ อนิทะหอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3179 น.ส. นันธยา อาจหาญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3180 นาง เพ็ญศร ี คงแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3181 น.ส. พัชรนิทร ์ ไชยบัวค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3182 นาง วาสนา ทวกีาญจน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3183 น.ส. จารวุรรณ พวงดอก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3184 น.ส. นาถตญิา จันทรส์น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3185 น.ส. มฑันา กานตไ์กรศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3186 น.ส. สธุารัตน ์ กลุรัตนมาศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3187 น.ส. สวุคล โกสยีไ์กรนริมล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3188 น.ส. เสาวภา อนิผา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3189 น.ส. อวยพร พลเดช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3190 น.ส. อศิรา ค านงึสทิธิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3191 นาย เชาวลติ นกเสอื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3192 น.ส. ขวัญใจ อุน่เศยีร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3193 น.ส. จันทรา การะเวก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3194 นาง วริยิะ ชืน่จติร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3195 น.ส. จริาวรรณ สตุนัิน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3196 นาง ณัฏฐนชิ เทศะศริิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3197 นาง เนาวรัตน ์ เกดิทรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3198 น.ส. นรีนุช สทุธแิสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3199 นาง พชรวรรณ เพชรรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3200 น.ส. พรพมิล สอนหลง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3201 นาง เพ็ญทพิย ์ วัฒนอรยิกจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3202 นาง ลลติา สวุรรณี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3203 นาง ศรัญญา ลิม้นราภรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3204 น.ส. ธวัลรัตน ์ เทพสวุรรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3205 นาง กาญจนา มติตานนทส์กลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3206 น.ส. จันทา เทยีนทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3207 น.ส. ทศพร ธรรมรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3208 น.ส. ปิยาณี นรนิทรส์ขุสนัติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3209 น.ส. วรรโณทัย สงูสวา่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3210 น.ส. วนดิา พรมใจบญุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3211 น.ส. วารดิา จงธรรม์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3212 น.ส. วาสนา กลิน่ชืน่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3213 นาง สภุาพร รอดพาที ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3214 น.ส. สวุมิล งามนลิประดษิฐ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3215 น.ส. เสาวนยี ์ เชยีรวชิัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3216 น.ส. หัสญา วงษ์กรดุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3217 น.ส. อมรรัตน ์ พลูเกตุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3218 น.ส. อารยี ์ นิม่ทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3219 นาง ณัฎฐณ์ชิชา พว่งทองเหลอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3220 นาง รัตนา วรีะภักดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3221 น.ส. ละออทพิย ์ พงศเ์กษม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3222 นาย สรุยิา กัว้หว้ยขวาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3223 น.ส. มณัฑนา กรายรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3224 น.ส. สงวนวงศ ์ อนิทรแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3225 น.ส. อ านวย พรมวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3226 นาง อ านวย รุง่เรกิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3227 น.ส. กาญจนา พลูสนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3228 น.ส. จารวุรรณ พงษ์ปราโมทย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3229 น.ส. ชลนทิรา แสงบรุาณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3230 นาง พภัสสรณ์ ศรศีักราภคิปุต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3231 นาง นันทนา มดีี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3232 น.ส. นติสญา ยอดเกดิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3233 น.ส. เบญจกาย ตรถีกูแบบ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3234 น.ส. นภัสนันท ์ พลูมา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3235 น.ส. ภาคนิ ี คลีส่กลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3236 น.ส. ยพุาภรณ์ โรจนกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3237 น.ส. สนุศิา ยมตะโก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3238 น.ส. อจัฉรัช อยุยะพัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3239 นาย พยนต ์ รว่มญาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3240 นาง มนตรา คงสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3241 น.ส. วาสนา เปลีย่นกลิน่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3242 น.ส. จารณีุ หลงละเลงิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3243 น.ส. ชลุพีร พละไชย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3244 น.ส. นรศิา อาจออ่นศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3245 น.ส. รัชดาภรณ์ เรอืงวเิศษ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3246 น.ส. ศวิรา จติรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3247 น.ส. สายชล งบครบรุี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3248 น.ส. สรัุส มพีวงผล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3249 น.ส. วัฒนา พันธด์ี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3250 น.ส. แจว๋ บัวสอน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3251 น.ส. ทพิยว์รรณ คงทน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3252 นาย บัญชัย ดาราช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3253 นาง มาล ี เพ็ชรลว้น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3254 นาง นภัสศัย คงคาศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3255 น.ส. ศรเีวยีง เนยีมนอ้ม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3256 นาง ศริพิร ชมุชาตรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3257 นาง สจุนัีนท ์ อปุเสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3258 น.ส. สนัุนท ์ สระทองแหว่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3259 น.ส. อรัญญา โคว้เหลย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3260 น.ส. อ าพัน กนันิม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3261 น.ส. เกศรนิทร ์ ธนะรุง่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3262 น.ส. ดวงดาว มหา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3263 น.ส. ธติมิา กนกปราน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3264 น.ส. ชนนิทร เกลีย้งดา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3265 น.ส. สมจนี ยะหัวฝาย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3266 น.ส. สรอ้ยทพิย ์ วศิษิฐส์กลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3267 นาง สริมิาส เกษรบัว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3268 นาง เกวล ี ป่ันเทพ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3269 นาง ศริพิร สมประสทิธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3270 น.ส. ภัททยิา รังแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3271 น.ส. อญัชัญ เกตเุมฆ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3272 น.ส. รัตนา บตุรเเสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3273 น.ส. ทองพนู ธาตวุสิยั ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3274 นาง ทานธปิ อนิทรแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3275 น.ส. ทพิยม์าศ ป้อมเสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3276 นาง ปิยธดิา เถลงิศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3277 น.ส. พกิลุ แจม่ใส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3278 น.ส. สนุศิา หทโยทัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3279 น.ส. สภุาพร ค าสนุี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3280 น.ส. อญัวณ์ี อนิคา้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3281 นาง โสภา สะแสงสาร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3282 นาง จไุรรัตน ์ วฒุอิงัคณา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3283 นาย ณภัทร ธคิม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3284 น.ส. บังอร สมิหลา้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3285 น.ส. ปนัดดา เสอืหรุน่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3286 น.ส. ลัดดาวัลย ์ หมิคณุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3287 น.ส. วันด ี เครอืหนุน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3288 น.ส. วลิาวัณย ์ ตลาดขวัญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3289 นาย สวชิ เถาวช์าลี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3290 นาง อรอมุา บรุาคร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3291 นาง เตอืนใจ กลิน่ฉุย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3292 น.ส. วัจนา สวัสดิพ์กุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3293 น.ส. สมุติรา สนิธศ์ริมิานะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3294 น.ส. ขวัญจติ แสวงศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3295 น.ส. ภัญเบญญาดา ศรพีรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3296 นาง วราภรณ์ ศรปีระเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3297 น.ส. ฐติยิา แสนจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3298 น.ส. นันธยา เต็นประโคน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3299 น.ส. สภุาวด ี วงษ์ศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3300 น.ส. จ าเนยีร ลอ่งลอย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3301 น.ส. จันทรข์จร ใจเดยีว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3302 น.ส. ฤทัยชนก พุม่มลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3303 น.ส. รววิรรณ หนูนะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3304 น.ส. พรฤด ี นราสงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3305 น.ส. ชัชมณฑพ์ร กมลพันธท์พิย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3306 น.ส. สรุรัีตน ์ ลิม้ศริวิัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3307 น.ส. อรวรรณ แสงภริมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3308 น.ส. วาสนา พรมแยม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3309 น.ส. สมุาล ี ผอ่งศลิป์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3310 น.ส. อมัพร เอีย่มส าอาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3311 นาง วไิลพร ปลืม้ถนอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3312 น.ส. จารมุน ใจเอือ้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3313 น.ส. ชไมพร ดัสกรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3314 น.ส. งามทรัพย ์ ทองจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3315 น.ส. จริาย ุ พจนด์ว้ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3316 น.ส. จริารัตน ์ สพุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3317 น.ส. จฑุารัตน ์ เย็นฉ ่า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3318 น.ส. พัชรนิทร ์ สาระแน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3319 น.ส. รัชฎาพร ชัยจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3320 น.ส. จรรยา วงศห์วนุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3321 น.ส. นรัินดา จนิโจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3322 นาย นวพล ศริเิกษเรอืงโรจน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3323 น.ส. พนดิา สออนรัมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3324 น.ส. ยมฤด ี สมจติร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3325 น.ส. ล าเพย เกตพัุนธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3326 น.ส. วรรณนสิา พาอเีมง้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3327 นาง บญุรว่ม ภดูวงจติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3328 นาง วมิล ดมีขุดา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3329 น.ส. พมิพพ์จ ี พรมสุกิาวัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3330 น.ส. สริวิรรณ วงษ์จา่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3331 น.ส. ดนยา ชาญจริกติติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3332 น.ส. นาถวล ี บรูณะสมพจน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3333 น.ส. พัชร ี บตุรแสนโคตร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3334 น.ส. วนดิา วงคร์อบ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3335 น.ส. สนัุนทา ตนกลาย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3336 น.ส. สวุรรณา กนันะลา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3337 น.ส. อรทัย ไชยอโุคตร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3338 น.ส. ภคพร แยม้ส ารวล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3339 น.ส. ปรชิาต ิ พฤกษาอารักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3340 น.ส. รัดดาวรรณ์ ภยูะดาว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3341 นาง พรพรรณ ค าแผน่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3342 น.ส. ณัฏฐช์านันท ์ กลุโพธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3343 น.ส. สมุติรา แป้นคุม้ญาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3344 น.ส. อญัชลวีรรณ นนทรยี์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3345 นาง จนิตหรา ทศแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3346 น.ส. ผสุด ี แสงนวน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3347 น.ส. สวุรรณี ชรูี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3348 น.ส. กชพร เหลอืงงาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3349 น.ส. รัชฎาพร แสนเมอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3350 น.ส. จฑุามาศ คงกลาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3351 น.ส. จฑุามาศ วอ่งการโกศล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3352 น.ส. ปนัดดา หาสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3353 น.ส. รุง่นภา กระแสโสม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3354 น.ส. รุง่นภา แซล่ิว่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3355 นาย กติศิักดิ ์ ศรนีวล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3356 น.ส. ทพิวรรณ เวยีงจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3357 น.ส. นงคราญ โตเอีย่ม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3358 นาย ยรุนันท ์ คลา้ยมาลา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3359 น.ส. วจิติรา วาโย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3360 น.ส. สรินิาถ ปิดตังทาเน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3361 น.ส. สพัุตรา คันทะมลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3362 น.ส. สภุารัตน ์ เกษอดุม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3363 น.ส. ณัฐนาถ ละมลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3364 นาง ปานทพิย ์ จันทรโต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3365 น.ส. วรัศมนั์นท ์ เชยีงนยิม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3366 น.ส. อภชิญา มั่นเกษวทิย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3367 นาย เฉลมิวฒุ ิ ค าเขือ่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3368 น.ส. ดารัตน ์ โทอดุทา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3369 นาย ดเิรก ทมเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3370 น.ส. วภิาพร ค าพระ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3371 น.ส. วรรณภิา ศรทีองแท ้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3372 น.ส. พัชร ี ประจงจัด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3373 น.ส. ลักษม ี ประชมุอาจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3374 น.ส. จรุ ี บญุใส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3375 น.ส. ณภัค ศรอีกัษร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3376 น.ส. อรทัย สดุใจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3377 น.ส. สทุธรัิตน ์ แสงสวา่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3378 น.ส. กฤตพร หลวงยศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3379 นาย ชัยธวัช ศรไีพบลูย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3380 นาย ธรีพงษ์ ยะเสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3381 น.ส. เมษา โชคเหมาะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3382 น.ส. รจนา ค าโท ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3383 น.ส. วาสนา ผจญหาญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3384 น.ส. วมิลพรรณ ค ามลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3385 น.ส. ขวัญชนก ดาวฮามแป ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3386 น.ส. พมิพกิา อบมา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3387 นาง จารวุรรณ หมั่นมี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3388 น.ส. กมลชนก เลศิชัยธนากร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3389 น.ส. จฬีาภรณ์ แสงค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3390 น.ส. ธัญกมล ยานสาร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3391 น.ส. หนึง่ฤทัย โลหะบาล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3392 น.ส. ณัฐชยา วัดวาปี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3393 น.ส. นงลักษณ์ ร าไพกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3394 น.ส. สรัุสวด ี เกตนุอ้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3395 น.ส. ชลธชิา พันธส์งา่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3396 น.ส. ปิยวรรณ วงศเ์จรญิกจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3397 นาย วรีวัฒน ์ แกว้สทีา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3398 น.ส. สดุารัตน ์ พทุธโชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3399 น.ส. สมุนทา ทับทมิหนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3400 น.ส. ณฐติา แกน่มั่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3401 น.ส. ปัทมาพร รัตนวรีนนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3402 น.ส. ภรณ์ทพิย ์ สคีราม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3403 น.ส. วรรณภา นรสาร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3404 น.ส. วรลักษณ์ โกศลสรุเสนยี์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3405 น.ส. วมิลพร อาภรพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3406 น.ส. สาธนิ ี ศรกีรรณกิานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3407 น.ส. สภัุทรา ขนุศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3408 น.ส. ชฎลิรัตน ์ หัตถเฟ่ืองฟู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3409 นาย จริะวัฒน ์ มงคล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3410 น.ส. จันทรเ์พ็ญ อปุะเก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3411 น.ส. กลุวรา เชือ้ไตรสรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3412 น.ส. กรรณกิา ทปีสวา่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3413 น.ส. อรณีุ มณีวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3414 นาย รชกนัต ์ เกดิสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3415 น.ส. สพัุตรา สวนสจุรติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3416 น.ส. สมุาล ี มุย้จนี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3417 นาย รัชชณ์ฤทธิ ์ จติบญุญอารยี์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3418 นาย อภศิักดิ ์ กระแสโสม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3419 น.ส. อรณุ ค าภรีะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3420 น.ส. ภริมยญ์า แสนโคก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3421 น.ส. ประภา สนิธวุานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3422 น.ส. บณุฑรกิา มณีโชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3423 น.ส. บายศร ี สายน ้าใส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3424 น.ส. ธนภรณ์ คงคลัง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3425 น.ส. มลฤด ี พรดอนกอ่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3426 น.ส. รพภีรณ์ ศรทีองสกุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3427 น.ส. ศริญิญา ปัญญาชืน่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3428 น.ส. ศจุนิทรา บัวชืน่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3429 น.ส. สชุาวด ี ชัยวรรณะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3430 น.ส. หทัยรัตน ์ ปรัชญาพรศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3431 น.ส. อสิราภรณ์ มาตชะลา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3432 น.ส. สพัุตรา นาน่วม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3433 นาย ไกรสร นุรักรัมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3434 น.ส. จฑุามาศ พวงเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3435 นาย ธนพล อภัยบรุี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3436 น.ส. เพยีงโสม พันธุพ์านชิย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3437 น.ส. มนัสชนก กลุอนิทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3438 น.ส. มลวิัลย ์ โสนางาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3439 น.ส. วชินันท ์ จันทรช์ัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3440 น.ส. สภัุคกาญจน ์ ออ่นแยม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3441 น.ส. สภุาวด ี เลศิปัญญา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3442 น.ส. สวุรรณา เทยีมกลาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3443 น.ส. อรสิรา ธนานุภาพไพศาล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3444 นาย ธนา กนัค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3445 น.ส. นฤมล เถาปรัก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3446 น.ส. สวุรรณี แสนแดง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3447 น.ส. วรรณวไิล กลิน่เอีย่ม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3448 น.ส. นาฏอนงค ์ ผลเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3449 น.ส. การันตร ี ทพิยม์ณี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3450 น.ส. จริกติติ ์ ดวงจักร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3451 น.ส. เกศนิ ี สงแจง้ใหญ่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3452 น.ส. ญาดาพร ยอดสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3453 น.ส. ผกากรอง เลาล ้า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3454 น.ส. ภตินัินท ์ สทุธธิรีนันท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3455 น.ส. วดลีดา ธานี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3456 น.ส. พชีชา หมืน่ศรพีรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3457 น.ส. วยิะดา สายน ้าเย็น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3458 น.ส. สารณีิ โตพวง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3459 น.ส. วศิัลยศ์ยา ค าภเูขยีว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3460 น.ส. ศภุลักษณ์ ฝาเทพ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3461 น.ส. จฑุามาศ พันธด์ี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3462 น.ส. อภญิญา เรอืนเรอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3463 น.ส. วยิารัตน ์ งามสทิธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3464 น.ส. ชยาภา ฝาชัยภมูิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3465 น.ส. ธัญญาเรศ เจยีมภู่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3466 น.ส. วไิลลักษณ์ ทโีพนทัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3467 น.ส. สมฤทัย ทาโสม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3468 น.ส. ชลธชิา ชณิมาตย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3469 นาย พทัิกษ์ มเีหลอื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3470 น.ส. ณัฐสดุา เฟ่ืองฟู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3471 น.ส. เพชรรัตน ์ ชืน่ชู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3472 นาย สลุัยวัฒน ์ จ าปาโอก้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3473 น.ส. กนกวรรณ อทุโท ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3474 นาย ศรัณยภั์ทร ไชยเพ็ชร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3475 นาย สถาพร ภเูทยีมศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3476 นาย จริาย ุ แกน่เกษ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3477 น.ส. สพัุตรา เดชะปักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3478 น.ส. กิง่ดาว เฮยีงราช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3479 น.ส. วจิติตรา จันทวฤทธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3480 นาย ภาคภมู ิ มลูไชย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3481 น.ส. สรัญธร สขุประกอบ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3482 น.ส. พชิญา ปั้นแพร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3483 น.ส. นวรัตน ์ โพธิจั์นทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3484 น.ส. พรรณนภิา จันทรส์ดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3485 น.ส. สรุรัีตน ์ สรอ้ยสทีอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3486 น.ส. จฑุามาศ เกตรุวม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3487 น.ส. วนดิา ภูพ่มิล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3488 น.ส. สมหทัย พรรณมนตรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3489 น.ส. เพ็ญนภา ทนดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3490 น.ส. ภัทราวรรณ ทตุะกจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3491 น.ส. อภญิญา ปัญญาอนิทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3492 น.ส. อรสา อทุาหรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3493 น.ส. แพรวไิล พยฆัชาญศลิป์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3494 น.ส. กนกภรณ์ พันธุพ์ฤกษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3495 น.ส. อนงคน์าถ วฒุพิรหม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3496 น.ส. กลัยรัตน ์ แกว้โสด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3497 น.ส. ณัฐธดิา หวัน่ท๊อก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3498 น.ส. อรนุช จ่ันแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3499 น.ส. นพวรรณ ชาญศขิรนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3500 น.ส. พรพมิพา จันทกลัด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3501 น.ส. จรรยพร จันทรร์อง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3502 น.ส. อารญิา โพธิท์า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3503 น.ส. สชุาดา แวงโสธรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3504 น.ส. วมิลรัตน ์ เวยีงสมิา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3505 น.ส. บลุาพร ไพรวัลย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3506 น.ส. อรกญัญา เสรมิพล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3507 น.ส. นงรัตน ์ ยอนรัมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3508 น.ส. กนกวรรณ เตยีวเจรญิโสภา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3509 น.ส. จริาภรณ์ จันเทพา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3510 น.ส. ธดิาวรรณ ภักดพีนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3511 น.ส. โสรญา ตาเมอืงมลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3512 น.ส. สาธยิา สขุคุม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3513 น.ส. ธนาบัตร ผลท ามบีญุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3514 น.ส. หนึง่เพชรรัตน ์ งามแสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3515 น.ส. นรศิรา พันธห์นองหวา้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3516 น.ส. นุทธพิร ศรวีะรมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3517 น.ส. อญัชลุ ี ค ารังสี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3518 น.ส. เจนจริา ศรแีกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3519 น.ส. พัณณติา เครอืมิง่มงคล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3520 น.ส. นาฏอนงค ์ กลัดศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3521 น.ส. ศริจิรรยา แสงสรอ้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3522 น.ส. สภุาวดิา ตันเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3523 น.ส. รัตตยิา แสงทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3524 น.ส. ทพิยท์วิา โภคาพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3525 น.ส. ศรัญพร จันทรส์อน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3526 น.ส. ศภุลักษณ์ นวลสมอ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3527 น.ส. ตวงรัตน ์ กองเงนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3528 น.ส. กนัตช์ติา ประชมุพมิาย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3529 น.ส. กติตยิาภรณ์ ยอดด าเนนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3530 น.ส. จติรานุช ดาแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3531 นาย ธวัชชัย วันโท ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3532 น.ส. อบุล สทุธแิสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3533 น.ส. จริาย ุ ดอนสามารถ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3534 น.ส. รัตนวล ี อดุมผล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3535 น.ส. รัตนาภรณ์ วัฒนศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3536 น.ส. วรรณวภิา สรุารักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3537 น.ส. วัชราภรณ์ สรุเิมอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3538 น.ส. วสิา ธรรมพฤฒนัินท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3539 น.ส. ศรสวรรค ์ มอีาชญา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3540 นาย สทุธลิาภ โกรพมิาย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3541 น.ส. อญัญช์สิา เดชปั้น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3542 น.ส. พรรณนภา สายยดื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3543 น.ส. กมลทพิย ์ กรโีรจนยี์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3544 น.ส. จริาพร โกมด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3545 น.ส. องิคพ์ศิา ศรธีนพงศา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3546 น.ส. นภาพร นากรงุศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3547 น.ส. นุสรา ดอนแกว้ประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3548 น.ส. ประภัชรกลุณ์ จติมั่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3549 น.ส. พลอยไพลนิ เพ็ชรตะกั่ว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3550 น.ส. วดิารัศม ์ เยาวพ์ฤกษ์ชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3551 น.ส. ภัทรสนิ ี ภวูงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3552 น.ส. มลชญา หอมบญุมา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3553 น.ส. มณัฑนา ศรคี ามา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3554 น.ส. มสัยา คงภู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3555 นาย วัชระ เอกตาแสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3556 น.ส. อธชิา อนิทสวุรรณโณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3557 น.ส. สพุชิญา ขวัญทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3558 น.ส. ศริลิักษณ์ พมิอาจหาญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3559 น.ส. ณัฐฐญิา ไตรนาค ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3560 น.ส. นลิเนตร ศรพีลัง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3561 น.ส. จฑุาทพิย ์ นอ้ยศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3562 น.ส. จารวุรรณ นากเกษม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3563 นาย วทิวัส สบืชัยลังกา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ



3564 น.ส. ปภาวรนิทร ์ วรอนิทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3565 น.ส. ปรายทอง คงกระพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3566 น.ส. พชิญาภัค ใบยา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3567 นาย กฤษฎา โพธิค์รีี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3568 น.ส. จันทรส์ดุา ทัพนลิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3569 น.ส. จนิตจ์ฑุา ออ่นชืน่จติร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3570 นาย ณัฐกติต ์ แยม้ขยาย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3571 น.ส. ปวชิญา ยอดดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3572 น.ส. รัชดาภรณ์ หัดโต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3573 น.ส. โสภา ทองนุย้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3574 น.ส. อรวรรณ ทัพแสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3575 น.ส. กชกร เรอืงมาลัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3576 น.ส. ปรยีากร จันทะบรุี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3577 น.ส. อรณีุ ค าฮอ้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยแ์ละศัลยศาสตรอ์อรโ์ธฯ
3578 น.ส. จฑุา เหลา่จันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3579 นาง ละมลู พวงเดช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3580 นาง อไุร นลิสนิธพ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3581 น.ส. เยาวเรศ ชา่งสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3582 นาง กรรณกิาร ์ ครฑุปรชีาสกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3583 นาง อบุล บญุประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3584 นาง เครอืวัลย ์ พทุธคณุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3585 นาง สฟ้ีา ค าพา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3586 นาง เมธาว ี แหลมหลัก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3587 นาง วรวรี ์ เวชสถล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3588 นาง จรีณัฐ วจิติรวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3589 นาง พยอง ฉัตรรัตนมนุี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3590 นาง สมหมาย จรรยากรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3591 นาง สดุารัตน ์ สวุรรณเพชร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3592 นาง สพุรรณราย กาญจนานุสนธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3593 นาง กรรณกิา ลัทธคิณุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3594 นาง ณัฏฐวรรณ สดุรัก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3595 น.ส. นพพรรณ อคัรผล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3596 นาง มณสิร สมบญุลาภ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



3597 นาง สพัุตรา ค าลอื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3598 นาง สวุด ี บบุผาค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3599 น.ส. สภุาพร ทองประจวบ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3600 น.ส. เสาวภา กระจา่งพล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3601 นาง เพยีงเพ็ญ ธัญญะตลุย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3602 น.ส. วัชราวัณย ์ วนเกยีรติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3603 นาง วจิติรา สรอ้ยสงมิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3604 นาง จรรยา ออเขายอ้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3605 นาง ฐติมิา ชัยนติย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3606 นาง วรพัณณ์ เจรญิวฒุลิักษณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3607 นาง ประทมุ มาตรวังแสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3608 น.ส. ปราณี ไกรทีพ่ ึง่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3609 นาง ณฤด ี ชว่ยกนัจักร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3610 นาง พัชรา วสิมุา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3611 นาง สายชล สงัขะอน้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3612 น.ส. นันท ิ สวุภริมยโ์ชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3613 น.ส. ล าดวน คณุสมบัติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3614 นาง วรรณา หมิะสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3615 นาง สธุรีา ยมตะโก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3616 นาง สวุรรณี ยิง่ยนืยง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3617 น.ส. อดุมลักษณ์ ฤษีสทิธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3618 น.ส. สายพณิ ขวัญเจรญิทรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3619 นาง สรนิทร์ดา ภูน่าค ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3620 น.ส. อมรรัตน ์ อนิทรจนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3621 นาง เนาวรัตน ์ สงิหโ์ต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3622 นาง สดใส รอดอยู่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3623 นาง สพุทิยา เดน่ด ารงกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3624 น.ส. ร าพงึ ศรจีไุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3625 นาง สาคร ตัง้ศรอีูย่า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3626 นาง สาระภ ี สคุนธสโุชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3627 นาง ชนศิา ชาตวิัฒนสคุนธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3628 นาง สชุาดา กลุมยั ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3629 นาง โสภา มณีโชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



3630 น.ส. จนิดา ลัทธลาภกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3631 นาง ทรงใจ สวุรรณทศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3632 นาง นภิา เพยีรพจิารณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3633 นาง ปัณณรศร ี เอีย่มโฉม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3634 นาง พมิพใ์จ ครเูจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3635 นาง ส าเรงิ พทัิกษ์สนิธุ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3636 นาง อไุรรัตน ์ แกว้ประสงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3637 นาง วาสนา อัง้สพุว่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3638 นาง ศมาธร เจรญิศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3639 นาง กญัจน ี ชายู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3640 นาง วราภรณ์ เอีย่มวจิารณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3641 น.ส. เชาวน ี สคุนธป์ระดษิฐ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3642 น.ส. รุง่ทพิย ์ ตัณฑวรรธนะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3643 น.ส. อ าพัน เนตรพสิทุธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3644 นาง ขวัญจติร เหลา่ทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3645 นาง ศรตุยา รองเลือ่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3646 นาง พรรณราย หนูมา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3647 นาง เพลนิพศิ ธรรมนภิา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3648 น.ส. มาล ี งามประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3649 น.ส. วัลลยี ์ ศรตีงกมิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3650 น.ส. อภชิา เกดิพพัิฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3651 นาง สนุสิา สมคัรวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3652 นาง ปรพรรณ พันธวุงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3653 น.ส. รัชน ี เหมอืนอน้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3654 นาง สรุยี ์ ศรรัีตนะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3655 นาง สมศร ี สริกิอแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3656 น.ส. จรนิทร บญุประสงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3657 น.ส. ชลธชิา ปลืม้จติต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3658 นาง ทพิวรรณ พรรณรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3659 น.ส. สจุติรา มลูภา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3660 นาง ชวน ี ผลงาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3661 นาง เรณู ชนูาคา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3662 น.ส. บบุผา ไวประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



3663 นาง คนงึนจิ บญุสม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3664 น.ส. มรรยาท สธุรรมพทัิกษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3665 น.ส. ปรยีาภา สริเิลศิเมฆาสกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3666 นาง อ าพร โอนออ่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3667 นาง นศิารัตน ์ การสมวรรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3668 นาง พรพมิล ศริรัิกษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3669 น.ส. ราตร ี ศริสิมบรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3670 นาง ลาวัลย ์ การะวี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3671 นาง ศวติา ภรูนัินทน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3672 นาง ธนพร เพชรเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3673 นาง สจุติตรา พงศป์ระสบชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3674 น.ส. เตอืนตา แกว้ประสทิธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3675 น.ส. พลูศร ี ธรีวาณชิยผ์ล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3676 น.ส. มณี วงศป์ระดษิฐช์า่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3677 นาง วภิา เรอืนเพ็ชร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3678 นาง ล าเทยีน กลา้หาญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3679 น.ส. ศริลิักษณ์ เกตสุรุโิย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3680 น.ส. จารณีุ ลีธ้รีะกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3681 นาง พเยาว ์ เอนกลาภ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3682 นาง บษุกร ศภุวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3683 นาง ธนภรณ์ สวัสดิม์ี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3684 น.ส. ญาใจ กรมิทมุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3685 น.ส. ทัศนยี ์ คดิสม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3686 นาง ยวุด ี วัฒนกลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3687 นาง กลัยาณี พอดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3688 น.ส. เต็มดวง ชา้งหัวหนา้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3689 นาง นงนุช เจรญิสรุะสถล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3690 น.ส. นุสรา ศรศีรัยมณี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3691 น.ส. รวนิวรกานต ์ ประสงคเ์งนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3692 น.ส. กลัยารัตน ์ หลา่สกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3693 นาง ชวัลกร ถมยา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3694 น.ส. จติตมิา สงัขส์มัฤทธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3695 นาง บญุเหลอื เอีย่มโฉม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



3696 นาง ปราณี ซือ่สกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3697 นาง พัชชกุร ปัจจสุมยั ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3698 นาง มะล ิ ดรุงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3699 น.ส. ยภุาพร สดุสะอาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3700 นาง สภุาภร แบง่ทศิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3701 นาง วารนิทร ์ ไทรบัวข า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3702 น.ส. ศริติา เพ็งสมบรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3703 นาง กาญจนา คา่ไทยสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3704 น.ส. กาญจนา พมิล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3705 นาง ชนนกิานต ์ พวงมะลิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3706 น.ส. นวรัตน ์ เขยีวหวาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3707 นาง น าพร ลาภธนภัทร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3708 นาง พรทพิย ์ ศภุมณี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3709 น.ส. มาล ี ชุม่โพธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3710 น.ส. วันทนา จรรยส์บืศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3711 น.ส. วลิาวัลย ์ บญุขนัธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3712 นาง ภรูติา อว่มยง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3713 น.ส. ฉววีรรณ์ วรรณดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3714 น.ส. เตอืนใจ ยิม้ใจดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3715 น.ส. ปิยนุช สายสขุอนันต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3716 น.ส. รัชดา จริประเสรฐิวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3717 น.ส. รัตนา ทอดสนทิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3718 น.ส. ศริลิักษณ์ หรสทิธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3719 น.ส. เมษปภา สดุเพชร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3720 น.ส. สพัุตรา สทุธศิริมิงคล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3721 น.ส. สภุาภรณ์ เจ็กสกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3722 น.ส. อรณีุ พึง่แพง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3723 นาง อารรัีตน ์ บางพเิชษฐ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3724 น.ส. นรสิา ประโยชนง์าม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3725 นาง วไิลวรรณ สรุาโพธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3726 น.ส. ธนภรณ์ แกว้เจรญิตระกลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3727 นาง นติยา นุ่มพรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3728 นาง สมศร ี นาเมอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



3729 นาง เสาวณีย ์ ตรงตอ่กจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3730 น.ส. อนิทรม์ณี เสาแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3731 นาง ประกาย สขุมงคล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3732 น.ส. กญัญา อานอาชา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3733 นาง น ้าเพ็ญ ปานแดง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3734 น.ส. รัตนส์ยิาภรณ์ นลิวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3735 นาง หนึง่ฤทัย ยิม้แยม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3736 นาง นุจร ี ชืน่ยงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3737 น.ส. สนุยี ์ ทองธานี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3738 น.ส. สรุางครั์ตน ์ ชะตารัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3739 น.ส. วันเพ็ญ น ้าใจดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3740 น.ส. สมใจ งามวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3741 น.ส. สรติา ศรปีระการ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3742 น.ส. สกุญัญา ชืน่แสงเนตร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3743 นาง สกุญัญา สรุยิจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3744 นาง อนุศรา นวทวพีร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3745 นาง กรกนก ปกติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3746 นาง อศิราภรณ์ เกตแุกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3747 น.ส. กนกพร โพธาราม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3748 น.ส. กาญจนา คงทรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3749 น.ส. พรีพรรณ ลขิติตระกลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3750 นาง พศิมยั ส าราญสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3751 นาง ภัชรา ศรสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3752 นาง ลดาวัลย ์ คุม้ภญิโญบญุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3753 นาง วาสนา ทมุมา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3754 นาง สรินิทพิย ์ ไชยวงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3755 น.ส. สดุารัตน ์ บางขา่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3756 น.ส. เสาวนยี ์ ทองศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3757 น.ส. หทัยรัตน ์ คงแสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3758 นาง อญัชนา มากเตีย้ม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3759 น.ส. พร ประเทศสงิห์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3760 น.ส. มารษิา แดงสภุา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3761 น.ส. นุชนารถ ถิน่สมบรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



3762 นาง สมใจ ศรกีอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3763 นาง จรีพรรณ เลศิวงศส์กลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3764 นาง ฐติยิา วายภัุกตร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3765 น.ส. นุชจรนิทร ์ รว่มชาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3766 น.ส. บศุรนิทร ์ สตัยาประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3767 นาง พรรณทพิย ์ แบ็งเวอนสิต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3768 น.ส. สพุศิ บญุกาญจน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3769 น.ส. สภุาพันธ ์ เหมอืนวัดไทร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3770 นาง นงนุช ทองงาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3771 นาง ดรณีุ ปาเวยีง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3772 น.ส. อารยี ์ ไกลถิน่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3773 นาง ปัญจาทนี ี กลิน่จ าปา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3774 น.ส. ศวิาพร เรยีงมา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3775 นาง สายฝน พยิะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3776 น.ส. กญัญารัตน ์ เชือ้หมอ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3777 น.ส. จารนัุนท ์ ศรจัีนทรด์ี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3778 นาง ชนากานต ์ เกดิกลิน่หอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3779 น.ส. ดวงสมร ปั้นมว่งแดง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3780 น.ส. สภุาภรณ์ กวัดแกวง่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3781 น.ส. สวุมิล พงศส์รุยิา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3782 น.ส. วนดิา รัชกาล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3783 น.ส. อารยี ์ คา้กระบอื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3784 น.ส. กมลทพิย ์ ปานมทีรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3785 นาง ขวัญใจ ชืน่ตา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3786 น.ส. ณฐวรรณ ประจ าเมอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3787 น.ส. กญัญช์สิา ธนดรีวยรังสี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3788 น.ส. ไพรผกา นามนัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3789 นาง ณชิาภา สขุแสวง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3790 น.ส. ภญิญาพัชญ ์ มลูบรรดษิฐ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3791 น.ส. สมุลฑา อนิทรจั์นทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3792 น.ส. อาภรณ์ แสงสดุใจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3793 นาง ปานปิญชาน ์ เขือ่นสวุงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3794 น.ส. พรทพิย ์ แกว้ไพฑรูย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



3795 นาง ศริยิงค ์ หมูม่ว่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3796 น.ส. สภุาภรณ์ ระดากรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3797 น.ส. อภริด ี โขพมิพ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3798 น.ส. อไุร ส าเภาเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3799 น.ส. อษุา แจม่จรัส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3800 นาง บัวบาน ขนัททีา้ว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3801 นาง นติญา ทองพา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3802 น.ส. ปิยาพร ปานอ าพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3803 นาง กมิหรา่น นิม้เจรญิโรจน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3804 น.ส. จรรยา แสนสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3805 น.ส. จริภา ราชนกิรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3806 น.ส. จรีนันท ์ เอยีดแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3807 น.ส. จรีะภา พวงมาลัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3808 น.ส. ฐริวรรณ บัวแยม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3809 น.ส. วัชราภรณ์ อนิกะสงัข์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3810 น.ส. ศวิพร ลักษณะบัณฑติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3811 นาง ภรชนัลณ์ พรงึล าภู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3812 น.ส. สชุาดา กลอ่มจติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3813 น.ส. สนุศิา นวลจนี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3814 น.ส. สารศิา ทะปะละ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3815 น.ส. อบุลรัตน ์ สคุันธวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3816 น.ส. เพยีงใจ คงนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3817 นาง สายพณิ คงนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3818 น.ส. ปภัสรา บัวจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3819 น.ส. สทุธดิา ผาสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3820 นาง สไุรยา รามาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3821 น.ส. หนูพัฒ ค าลมีกั ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3822 น.ส. จภุาพร สารธมิา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3823 นาง บังอร สาขา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3824 น.ส. ปราณี เกษมสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3825 นาง ศันสนยี ์ จันทรแ์จม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3826 น.ส. อนงค ์ ส ารวมรัมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3827 น.ส. อญัชนา สมรปู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



3828 นาง วชริาภรณ์ มั่งคั่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3829 น.ส. กฤษณา นรัิตศิยานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3830 นาง เกตแุกว้ น่วมเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3831 นาง เกศณีิ กดุสดุา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3832 น.ส. พนูทรัพย ์ ภคู า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3833 น.ส. มยรุ ี หอมชืน่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3834 น.ส. กมลวรรณ ลนีะธรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3835 น.ส. ธติยิา ศาลไพล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3836 น.ส. เนตรชนก ศักดิบ์รบิรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3837 น.ส. รนิทรฤ์ด ี บญุญาธิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3838 นาง จติรา เตมิศลิป์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3839 น.ส. วันวสิา ค าสอนทา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3840 น.ส. นธภร พลิาลัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3841 น.ส. วารณีุ กลิน่สกุหอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3842 น.ส. โสภา ศริคิ ารณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3843 น.ส. วริาวรรณ์ ป๋าวลิา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3844 น.ส. ภควด ี จันทรอ าพร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3845 น.ส. ปฐมาภรณ์ เตยีงลัดดาวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3846 น.ส. นันทยิา เวชชาภนัินท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3847 น.ส. ชัชฎาภรณ์ โสดา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3848 นาง สดุาพร ประชาดา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3849 น.ส. กชกร ถงึกลาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3850 น.ส. อมัพร รอบครบรุี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3851 น.ส. สธุาสนิี เหลอืงรัตนเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3852 น.ส. วศิัลยา สขุเชดิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3853 นาง พรทพิย ์ ราชพรหมมา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3854 น.ส. รัตนา ฉลงุเรอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3855 น.ส. กณัหา สสีมบัติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3856 น.ส. ปารชิาต ิ เสยีงหวาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3857 น.ส. กรณุา มั่งคั่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3858 นาง สรุางครั์ตน ์ บญุสรา้ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3859 นาง พรพมิล พุม่นลิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3860 นาง ศริกาญจน ์ โรจนว์ภิาภรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



3861 น.ส. ปรศินา ทนงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3862 น.ส. ปวณีา จตเุทน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3863 น.ส. วรรณา มลูแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3864 น.ส. กฤตญิา ทรรศนะกลุเกษม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3865 น.ส. วรนิทรภ์รณ์ แกว้ประดษิฐ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3866 น.ส. ชลธชิา ชว่งชู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3867 น.ส. ปารดีา เป่ินสงูเนนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3868 น.ส. พัชราวด ี บตุรภักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3869 นาง นภสร วทิยารมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3870 น.ส. วรรณา เชือ้ดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3871 น.ส. แสงเทยีน จันทวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3872 น.ส. พัชรา เคหะสถาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3873 น.ส. อ าภา แกว้แดง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3874 น.ส. ยภุาวรรณ นามวงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3875 น.ส. อรัญามาศ พรมมี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3876 น.ส. เขมกิา แสนสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3877 น.ส. นวภัทร แกว้พนูศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3878 น.ส. อมรรัตน ์ สนิธมุดั ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3879 นาง เครอืฟ้า สพุรรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3880 น.ส. เพ็ญประภา เครอืฟอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3881 น.ส. วลิาสณีิ ทองเอม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3882 น.ส. ภาวนิ ี พังจนัุน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3883 น.ส. ปิโยรส ปรชีา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3884 น.ส. กญัญณัช เคหะนาควรากร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3885 น.ส. ขนษิฐา หว้ยหงษ์ทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3886 น.ส. เนตรนภา เคหะสถาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3887 นาง เฉลมิขวัญ ค ามลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3888 นาง รัชฎาวรรณ์ มาเสมอ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3889 น.ส. สาวติร ี สทีองทาบ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3890 น.ส. จตพุร มาตวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3891 น.ส. ทพิวัลย ์ จัตกุลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3892 น.ส. นภสร เสนเพ็ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3893 นาง น ้าตาล สบืมงคล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



3894 น.ส. เนตรนภา ดวงส าราญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3895 น.ส. ปรยิา บรรเทา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3896 น.ส. ปรศินา ขวัญยนื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3897 น.ส. ปรยีานุช ทองบุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3898 น.ส. ภมูพิร ค าเสมอ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3899 น.ส. มกุดา บญุฤทธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3900 น.ส. วรัินดา ไชยฤทธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3901 น.ส. วณีา อวยชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3902 น.ส. อมรรัตน ์ เจรญิใหญ่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3903 น.ส. อรัญญา กรชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3904 นาง กลุพร ลี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3905 น.ส. ธัญพร วงษ์เนยีม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3906 น.ส. จติรลัดดา วตะผาบ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3907 น.ส. จฑุามาศ บญุเผอืก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3908 น.ส. อภชิญา มณีวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3909 น.ส. สดุารัตน ์ กลั่นเพชรพะเนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3910 น.ส. สพัุชรกรณ์ สพัุชรธนวัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3911 น.ส. ธมลวรรณ ขนัเงนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3912 น.ส. สมจติร มั่งสกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3913 นาย พรชัย กอ้นค าออน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3914 น.ส. พทุธชาด นามบญุมี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3915 น.ส. ปัทมา เรยีนแพง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3916 น.ส. แคทรยีา วาโยพัด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3917 น.ส. จริะภรณ์ ธรุะกจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3918 น.ส. ภัทรวรรณ ระงับภัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3919 น.ส. กนกรัตน ์ จันทรกานต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3920 น.ส. สจุติรา เกตชุมุพร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3921 น.ส. อมัฐญิา สทุธวิรากร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3922 น.ส. เอมกิา อนันตรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3923 น.ส. พรธดิา วาดดว้งมา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3924 น.ส. พรนดิา ขจรด ารงเชดิกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3925 น.ส. อชัราภรณ์ ประทมุสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3926 น.ส. ภัทรานษิฐ ์ อคัรพงศภ์รณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



3927 น.ส. ศภุษร หลาบมาลา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3928 น.ส. อารรัีตน ์ ตัง้ขจรกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3929 น.ส. รัชฎาภรณ์ วงคเ์ครา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3930 น.ส. ดาวเรอืง กศุลคุม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3931 น.ส. นัชนันท ์ เข็มทองค าดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3932 น.ส. ภัทราพร ชรูจุพิร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3933 น.ส. ปวณีา พรอ้มสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3934 น.ส. พศิภาดา ส ารวมจติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3935 น.ส. สายใหม บรรดาศักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3936 น.ส. อไุรรัตน ์ สขุครฑุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3937 น.ส. อญัญรัตน ์ แกว้วงศว์รรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3938 น.ส. ศรัญญา แหลมฉลาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3939 น.ส. รัชน ี ศรงีาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3940 น.ส. รัตตยิา พาหลุรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3941 นาง วชิญาดา จันตะเข ้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3942 น.ส. สพุรรษา สาโสภา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3943 น.ส. เกศรนิทร ์ คา้ขาย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3944 น.ส. อ าพาภรณ์ แสนโพธิก์ลาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3945 น.ส. พัชราภรณ์ กลว้ยนจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3946 น.ส. เพ็ญนภา เกตชุาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3947 น.ส. เพยีงพลอย ภญิญาภริมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3948 น.ส. อรธรีา ลาภวงศอ์นันต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3949 น.ส. ธนกาญจน ์ พนูสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3950 น.ส. ปวณีา ฉัตรพชิติพงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3951 น.ส. พัชนก ชมภนุูช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3952 น.ส. พสิมยั เบกิบาล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3953 น.ส. ชลพรรษ สทุ าแปง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3954 น.ส. อนงคน์าฏ ศรวีชิัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3955 น.ส. ประภาพร ศรสีะอาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3956 น.ส. ปิตพิร เสอืแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3957 น.ส. วรรณวกิาร ์ เง็กลี้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3958 น.ส. วัชปรยิา ภศูรฐีาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3959 น.ส. รววีรรณ แสงประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



3960 น.ส. เมธนิ ี แกว้ปัด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3961 น.ส. เพยีงใจ ทองเกตุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3962 น.ส. พชิญา ปานรักษา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3963 น.ส. องัศมุา โคตรมลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3964 น.ส. นันทณี ลว้นเสง้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3965 น.ส. องัศมุาลนิ วงศป์ระเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3966 น.ส. สพัุตรา ใจไหว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3967 น.ส. ทพิกญัญา พงษ์อดุทา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3968 น.ส. สวุติา จรัญสริพัิชร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3969 น.ส. สายฝน นาเมอืงรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3970 น.ส. ดารษิา ศรคีลัง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3971 น.ส. นันทยิา โกษาแสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3972 น.ส. มาลนิ นามมลูตรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3973 น.ส. อจัฉรยิาพร พรมมาลนุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3974 น.ส. นันทน์ภัส วชิัยกติตพิศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3975 น.ส. กานตพ์ชิชา ชัยพานนทว์ชิญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3976 น.ส. มธรุยา เพยีสา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3977 น.ส. ธดิารัตน ์ ศริสินุทร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3978 น.ส. ชนดิาภา กติตอิภนัินท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3979 น.ส. อรปภา ปรางมาศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3980 น.ส. จติรา เอกจนี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3981 น.ส. วนัีส บญุรัศมี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3982 น.ส. ขวัญชนก ศภุลักษณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3983 น.ส. พมิพน์ารา รองเดช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3984 น.ส. ปิยพร พรมภักดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3985 น.ส. หทัยกาญจน ์ รัตนพลที ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3986 น.ส. ปานระว ี สขุกลา้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3987 น.ส. ภรัณยา ปชูติเสถยีร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3988 น.ส. มาลนิ ี แตงเขยีว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3989 น.ส. กนกภัทร เกตสุวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3990 นาง สกุลัยา โตย่จันทกึ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3991 น.ส. พรสวรรค ์ ขนัอดุทา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3992 น.ส. อรษิา ภชูะธง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



3993 น.ส. ชัญญา สมเพช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3994 น.ส. พัชญา รัตนโมรา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3995 น.ส. ปรชิาต ิ นาคสูส่ขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3996 น.ส. อมรรัตน ์ อนันโท ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3997 น.ส. จฑุามาศ จารวุาทเีลศิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3998 น.ส. รังสมิา สนธวิรรธนะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
3999 น.ส. ธมลวรรณ หวา้มขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4000 น.ส. ธนษิฐา อามาตย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4001 น.ส. พชรวรรณ ปรดีวิสิทุธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4002 น.ส. ปัญญศิา ค าปลอ้ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4003 น.ส. ธัญญารัตน ์ อาจธะขนัธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4004 น.ส. นริชา นลิโสด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4005 น.ส. ภัทรสดุา สงัโขบล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4006 น.ส. วรรณภา ธนูผาย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4007 น.ส. ศริปิระภา เขมน้กสกิรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4008 น.ส. สชุาดา เพ็ชรอยู่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4009 น.ส. กมลรัตน ์ สงนอก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4010 น.ส. กฤตยิากานต ์ ชัยมงคล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4011 น.ส. กานตธ์ดิา ครกิเคา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4012 น.ส. ครษิฐา สงัสยั ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4013 น.ส. จไุรพรรณ งามสมพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4014 น.ส. ชัชรยี ์ ยนืยาว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4015 น.ส. ณัฏฐกิา วงศธ์งชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4016 น.ส. ณชิา กาญจนเสถยีร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4017 น.ส. ประภาพรรณ สบุรรณพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4018 น.ส. พรรณกมล พงศย์ีล่า่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4019 น.ส. เบญญาภัต เตมิไพบลูย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4020 น.ส. ปภัสรา วันทาดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4021 น.ส. พรรณนภา ทาเหล็ก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4022 น.ส. ภมุร ี วรทศิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4023 น.ส. เยาวลักษณ์ ศรยีทุธ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4024 น.ส. วนภิา วงชมภู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4025 น.ส. วชิภานันท ์ สรุะแสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



4026 น.ส. ศศธิร หนองตรดุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4027 น.ส. เกษร อนันทวรรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4028 น.ส. สโรชา สวุรรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4029 น.ส. อภญิญา รอดสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4030 น.ส. อาทติยา มหาวรรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4031 น.ส. ปภัสสรา คันธะชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4032 น.ส. ชวัลลักษณ์ สทิธิโ์ท ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4033 น.ส. ชอ่ทพิย ์ ศรวีงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4034 น.ส. ณัฐพร ชัยทรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4035 น.ส. ณัฐวด ี เมอืงงิว้ราย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4036 น.ส. ทัชชา ทวิาพรภานุกลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4037 น.ส. ภัทราพร เทพทองดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4038 น.ส. กณัศญิาณ์ จหูอ้ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4039 น.ส. รัชนกีร หัดโต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4040 น.ส. รัตนกนก มอญสนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4041 น.ส. ลภัสรดา ปักเคทาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4042 น.ส. วรรณี เชาวนะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
4043 นาง ชรนิทร โอฬารประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4044 นาง บปุผา มณีนนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4045 นาง สมศร ี บญุส าราญจติต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4046 นาย สหัสวรรษ คลา้ยเข็ม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4047 นาง ชบา ศรสีวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4048 นาง สมหมาย พกุะทรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4049 นาง สพัุชรา นามวเิศษ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4050 นาย กติตพิงษ์ สวนกนั ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4051 นาง จันทน ี เทพวณชิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4052 น.ส. นงนุช สวุรรณโชติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4053 นาง ครองทรัพย ์ พึง่แยม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4054 น.ส. เพ็ญใจ จติรน าทรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4055 นาง ศรกีลุณัฐ กะโหแ้กว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4056 นาง จันทนา กรแีสงศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4057 น.ส. พรรณี ผณนิทรารักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4058 น.ส. วันด ี ละอองทพิรส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์



4059 นาง พชิานัน ดอนแรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4060 น.ส. รจุ ี นาคนัตร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4061 นาง ศศธิร วัฒนกลุานุรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4062 น.ส. อารยี ์ วงษ์ประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4063 น.ส. ยพุา ปานแสงทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4064 นาง ศริภา ชนิดษุฏกีลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4065 น.ส. รัตนา บัณฑติย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4066 น.ส. ปัณณธร วฒุสิวิะชาตกิลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4067 น.ส. รักษนันท ์ ขวัญเมอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4068 น.ส. วรรณี ลมิสมัพันธเ์จรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4069 น.ส. ปดวิรัดา ทองใบ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4070 นาง ทวพีร เกดิเพิม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4071 น.ส. ชตุพัินธุ ์ ติว๋โวหาร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4072 น.ส. ปานทพิย ์ ฟเูฟ่ือง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4073 น.ส. สริรัิตน ์ เปรมประวัต ิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4074 น.ส. นงลักษณ์ ส าเนยีง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4075 นาง บญุนาค ปั้นมว่งแดง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4076 น.ส. นันทวรรณ วอ่งวงศศ์รี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4077 นาง พชิญา กนัไชย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4078 น.ส. นภาพร อภริดวีจเีศรษฐ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4079 น.ส. นันทรัตน ์ สขุถิน่ไทย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4080 น.ส. นภิา อยัยสานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4081 น.ส. อบุล หุน่แกว้ชมภู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4082 น.ส. ศริรัิตน ์ ปานพันธุโ์พธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4083 น.ส. ปรยีาภรณ์ แสงแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4084 นาง ปลืม้จติต ์ ทาเวยีง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4085 น.ส. ดวงมณี องักาบ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4086 น.ส. ผกาพันธ ์ แสงเงนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4087 น.ส. วัชราภรณ์ รุง่ชวีนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4088 นาง อมราภรณ์ อนิทรต์ลาดชมุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4089 นาง สดุตา แจง้อิม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4090 น.ส. อารยา บัวส าลี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4091 นาง เพลนิจติร บัวเนยีม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์



4092 นาง มาล ี เหมทานนท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4093 น.ส. ภรภัค ไชยรปิู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4094 นาย วันชัย ชนะเลศิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4095 น.ส. กลุธรยี ์ ก ามา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4096 นาง นภาพร จมูณีย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4097 น.ส. นัยนา นามทพิย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4098 นาย บรรลอืศักดิ ์ ธรรมนติยางกรู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4099 นาง บญุเรอืน พลูศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4100 นาง บญุสง่ มะเสนัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4101 นาง อารมย ์ รอดเย็น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4102 น.ส. พชิามญชุ ์ ทองแท ้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4103 นาง นาร ี สระทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4104 น.ส. ผอ่งศร ี ดษิเพิม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4105 นาง อารยี ์ คงแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4106 น.ส. กณัฑธ์มิา แดงนิม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4107 นาง จริภรณ์ คงสมจติร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4108 นาง ชตุมิา แจง้จติร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4109 นาง บงกช ปานัง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4110 น.ส. อญัชล ี สขุพนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4111 นาง อษุา วรรณฉวี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4112 น.ส. ขวัญเรอืน ผลประดษิฐ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4113 นาง จ านงค ์ ทคู ามี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4114 น.ส. จริาวรรณ ใจวรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4115 นาง นวลจันทร ์ หาญชนะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4116 นาย นคิม เพยีรไธสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4117 น.ส. มนวณี ชวูงษ์วาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4118 น.ส. กรกญัญา เผา่ภรูี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4119 น.ส. ถนอมศร ี แดงศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4120 นาง จรวย แรงฤทธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4121 น.ส. วนดิา เบ็ญจสพัุฒนนันท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4122 นาง สนัุนท ์ ธนาสมทุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4123 น.ส. เสาวนยี ์ เนาวพาณชิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4124 น.ส. อมัพาภรณ์ เตชธนางกรู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์



4125 น.ส. กาญจนณั์ฏฐา เหลา่เรอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4126 นาง วราพร ฟมูา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4127 น.ส. จติรา รัตนดลิก ณ ภเูก็ต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4128 น.ส. นฤมล ปัญญาพงศน์าวนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4129 น.ส. นุจรนิทร ์ วงศส์วย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4130 น.ส. นุชจร ี พลูมี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4131 นาง บษุบา บญุทะจติต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4132 นาง วภิารัตน ์ ศรสีวุรรณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4133 น.ส. สรนินา สขุสมบรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4134 น.ส. อษุณีย ์ เพ็ชรออ่น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4135 น.ส. รัดดา ภกูาเมศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4136 นาง นนทกร วงษ์ยาปาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4137 น.ส. ปรณิดา อศัวภมูิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4138 นาง ยภุารัตน ์ วริยิะธนวโิรจน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4139 น.ส. นาร ี บัวตมู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4140 น.ส. อารรัีตน ์ ปีตพิชื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4141 น.ส. พรลภัส เกษรบัว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4142 น.ส. อไุรวรรณ จันล าโกน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4143 น.ส. จารณีุ ศรทีองทมุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4144 นาง ธนรัตน ์ พรศริรัิตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4145 น.ส. นุชนารถ ศริไิพบลูย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4146 น.ส. เยาวลักษณ์ จฑุารัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4147 น.ส. ลาวัณย ์ ตุน่ทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4148 น.ส. วริญิจน ์ ไชยจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4149 น.ส. วลิาวัณย ์ พฤฒสิวุรรณกจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4150 น.ส. สทุศิา ปิตญิาณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4151 น.ส. สปุราณี เพ็ชรยิม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4152 นาง รววิรรณ ศริรัิศมวีงศา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4153 นาง วันด ี กองขนุชาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4154 น.ส. พัชรนิทร ์ เนื่องพชื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4155 น.ส. สารภ ี ทัศนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4156 นาง สคุนธท์พิย ์ ดอกแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4157 น.ส. ขนษิฐา น ้าใจดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์



4158 นาง จารณีุ ธโิกศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4159 น.ส. นงลักษณ์ ตอ่ดอก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4160 น.ส. ภมุรนิทร ์ หมั่นหา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4161 น.ส. เยาวลักษณ์ ศรผีอ่งงาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4162 นาง วัลภา ศรแีสงจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4163 น.ส. ศริลิักษณ์ พยพัเมฆ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4164 นาง สจุติรา กงทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4165 นาง อรทัย กิง่แกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4166 นาง อรนุช ชา่งเกวยีน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4167 น.ส. อ าพร ฟังเสนาะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4168 น.ส. วนดิา สงัขพันธุ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4169 นาง สพุศิ สงไพรสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4170 น.ส. บบุผา ขานออ่นตา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4171 นาง พัชร ี เอกคณาสงิห์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4172 น.ส. ปญุญศิา สขุจันดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4173 น.ส. จารณีุ ทรงมว่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4174 น.ส. ชนภิรณ์ เพชรสงูเนนิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4175 น.ส. นัฐพร สาระพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4176 น.ส. เบญจมาส ธรรมวาระ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4177 น.ส. ปิยะมาศ ศรปีราชญ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4178 น.ส. ไพรนิทร ์ พธุเมฆ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4179 น.ส. มยลุาวรรณ อิน่ค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4180 นาง มะลวิรรณ หนูสลงุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4181 น.ส. ยพุนิ พลูก าลัง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4182 นาง รจนา ภักดวีงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4183 นาง รัชนก วสิทิธวิงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4184 น.ส. รุง้ดาว หงษ์โต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4185 น.ส. วจิติรา ทองจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4186 น.ส. สเุนตร จิว๋ปัญญา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4187 น.ส. สวุัชล ี ยาใจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4188 น.ส. อ าไพ ตะโกพร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4189 นาย ชวัลวทิย ์ แสงสรุยิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4190 นาง วรรณเพ็ญ บัวประเสรฐิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์



4191 นาง จนิตนา รุง่เรอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4192 นาง ผสุด ี แจง้อิม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4193 นาง รัชน ี ดสีน่ัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4194 น.ส. ดารณี เดชะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4195 น.ส. จรทีพิย ์ วงคส์า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4196 น.ส. ดรณีุ เลศิสดุคนงึ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4197 น.ส. ดวงฤด ี แถมเดช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4198 น.ส. ดารณี เจรญิรืน่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4199 นาง นงคนุ์ช แนะแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4200 น.ส. พรรณภิา ยนืยง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4201 น.ส. พัชราวลัย พัฒนเจรญิวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4202 นาง พไิลวรรณ จันตะ๊นุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4203 น.ส. มยรุา วัฒนพงศไ์พศาล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4204 น.ส. รัตนา ศริโิรจน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4205 นาง ปภัชญา หนูสลงุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4206 น.ส. ละออ นยิม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4207 น.ส. วรรณา ศภุวชริกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4208 น.ส. วารณีุ จ าเรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4209 นาง ณัฐวรา มลทิอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4210 น.ส. ธรรศญา เนตนิยิม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4211 น.ส. สวุาร ี คงสรอ้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4212 น.ส. องัคณา ผวิเณร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4213 นาง สงา่ มาลาศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4214 น.ส. สมัฤทธิ ์ บอกขนุทด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4215 น.ส. มทุติา ทพิยม์าตย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4216 น.ส. นันทนา ประสพสขุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4217 นาง วรรณา เทศนาบรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4218 นาง วันด ี นนตานอก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4219 น.ส. สมุลรัตน ์ กนกกวนิวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4220 น.ส. เสาวภา ทองงาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4221 น.ส. อนัธกิา วฒุดิลิกประพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4222 นาง ภาวณีิ พมิพพ์รม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4223 น.ส. ขวัญฤทัย รุง่เรอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์



4224 น.ส. ขวัญจติร พุม่ขนุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4225 นาง อารศิรา พละเอ็น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4226 น.ส. ขวัญเรอืน ชาลี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4227 น.ส. นรนิทรรั์ตน ์ ปยุะติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4228 น.ส. ปนฎิฐา นาคชว่ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4229 น.ส. ปัณฑติา เพ็ญพมิล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4230 น.ส. พัชรัตน ์ เอกทัศน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4231 น.ส. พัฒนาพร สปิุนะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4232 น.ส. รักชนก โภคาบญุเสรมิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4233 น.ส. ดวงพร คณานุรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4234 น.ส. พนิาภรณ์ สงักลมเกลีย้ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4235 น.ส. กนกนาฏ เมอืงสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4236 น.ส. ภัฎทยิา พยาวงศ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4237 น.ส. อรณชิชา สารรัมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4238 น.ส. สพุรรษา วรมาลี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4239 น.ส. อ าพวรรณ์ ยวนใจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4240 น.ส. อุน่เรอืน กลิน่ขจร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4241 น.ส. ขวัญตา มากระจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4242 น.ส. ชนมน์กิานต ์ จันทรเ์ดช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4243 น.ส. นฤมล จงจติวบิลูยผ์ล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4244 น.ส. นวลนภา เกษมวลิาวัณย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4245 น.ส. บษุบา เสมอใจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4246 น.ส. ธันยภัททช์นก เพอืดขนุทด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4247 นาง ศริวิรรณ ผลประโยชน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4248 น.ส. คนงึนติย ์ ศรเีสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4249 นาง สรุรัีตน ์ ชาวสวนงาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4250 นาง สนัุนทา สบืพลิัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4251 นาง นุชศรา ประชมุเวช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4252 นาง ชญาภา ธรรมนติยางกรู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4253 น.ส. วลิาวรรณ พรมชาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4254 น.ส. ผกาวรรณ จันทรศ์ริวิชิัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4255 นาง ณัฐพร ยศวชิัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4256 น.ส. กรองกาญจน ์ คลา้ยคลัง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์



4257 น.ส. อ านวย วลิัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4258 น.ส. อรณีุ ตดุเกือ้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4259 น.ส. ภัฎศรัณย ์ หวังรุง่กจิเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4260 น.ส. ศริพิร ทองจ่ัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4261 น.ส. รืน่ฤด ี ผอ่งเกตุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4262 น.ส. สพัุฒตรา กสุลางกรูวัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4263 น.ส. วัชร ี สมัฤทธิภ์าพ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4264 นาง ศวิพร ขนัฮะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4265 น.ส. สรุางค ์ ปรางทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4266 น.ส. พรพรรณ มลูเรอืน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4267 น.ส. อจัฉราภรณ์ พนัส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4268 น.ส. จริาพร เมอืงแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4269 น.ส. วภิาวด ี เสยีงเพราะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4270 น.ส. สรญิญา นามฮงุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4271 น.ส. เดอืนแรม ประชมุเวช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4272 น.ส. จันทรเ์ทีย่ง ประภา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4273 น.ส. นุชจร ี แสงสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4274 น.ส. ประทปี บญุสง่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4275 น.ส. สพุรรณี หลอดแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4276 น.ส. ธมลวรรณ ผดงุโชค ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4277 นาง สมหวัง เป๋สมบรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4278 นาง วไิลพร สขุรมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4279 น.ส. เกตวุด ี ไชยชนะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4280 น.ส. จันทมิา แจม่จ ารัส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4281 น.ส. วรรณา มลิยมาตร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4282 น.ส. ผสุด ี สนุทร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4283 น.ส. หทัยรัตน ์ คนดอน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4284 น.ส. ศศวิมิล อนิทรศร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4285 น.ส. ทัศนนั์ย เอยีงทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4286 น.ส. พจิติร ประทมุมี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4287 น.ส. วราพร พนมเขต ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4288 น.ส. วภิารัตน ์ แวน่แควน้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4289 น.ส. วไิลวรรณ แกว้บตุรสา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์



4290 นาง แดง บตุรพรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4291 นาง สวุรรณ สทิธพิงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4292 น.ส. นุช ทองกลาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4293 น.ส. ยวุธดิา สดุเสงีย่ม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4294 นาง สลุาวัลย ์ อนิทรน์า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4295 น.ส. มณีรัตน ์ พงษ์วัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4296 น.ส. ชนัญฉัตร ์ วงษาราช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4297 น.ส. วกิานดา ผวิงาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4298 นาย ประวทิย ์ พันธแ์สน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4299 น.ส. ชืน่ชม แซต่ัน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4300 น.ส. สภุาภรณ์ มะปรางค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4301 น.ส. จารวุรรณ์ เวชพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4302 น.ส. บษุยา ธวัชกาญจน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4303 นาย พงศกร มสัดาย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4304 น.ส. พนดิา กลุธรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4305 น.ส. พกิลุ โสภพัีนธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4306 นาง พมิพแ์กว้ ศรดีว้ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4307 น.ส. เฟ่ืองฟ้า หริโิกกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4308 น.ส. มทันา สาที ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4309 น.ส. วรรณศิา ศรมีาลา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4310 น.ส. วรรษมน เฉลมิวัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4311 นาง วราพร ศรภีริมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4312 น.ส. ศริวิรรณ อิม่ส าราญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4313 น.ส. ฐติมิา พทุธลา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4314 น.ส. อรวไิล แตง่พลกรัง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4315 นาง กลัยาณี จลุกะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4316 นาย ขวัญชัย มาครมี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4317 น.ส. จริาภรณ์ มั่นคง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4318 น.ส. วรนิทร ลภัสภาส์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4319 น.ส. วรัญญา นวลไธสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4320 น.ส. อรทัย ศรลีาชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4321 น.ส. อลสิา โทแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4322 นาง อญัมน ี สนธพิร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์



4323 น.ส. อจัฉนยี ์ คนงึวริยิะกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4324 น.ส. นชิาภา นามวเิศษ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4325 น.ส. ทักขณิา จันทาธุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4326 น.ส. ศศปิระภา ตรศีนูย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4327 น.ส. วาสนา น ้านุช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4328 น.ส. กลุกลัยา ชุม่ดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4329 น.ส. วรวรรณ อนิทรบตุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4330 น.ส. หนึง่ฤทัย บบุผา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4331 น.ส. ปิยะวด ี นลิเสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4332 น.ส. จรรยา มมีาก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4333 นาย ภสูติ สวุรรณวัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4334 น.ส. ชตุมิา โพธิส์รอ้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4335 น.ส. โยธกิา จติคง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4336 น.ส. ปิโยรส สกลุเนรมติร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4337 น.ส. กาญจนา อาจกลา้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4338 น.ส. มตัตกิา วลิัยพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4339 น.ส. ปรศินา กนัยะมารัก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4340 น.ส. นรศิรา สมัมาแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4341 นาย ประเสรฐิ ปราบหนองบั่ว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4342 น.ส. พัชรยี ์ สสีุม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4343 น.ส. สริมิา โสมศรคี า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4344 นาย อภลิักษณ์ อนัมณี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4345 นาย ไสว ออ่นค าผาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4346 น.ส. กชกร สงัขค์ร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4347 น.ส. นริพัฒน ์ กลิน่หอมฟุ้ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4348 น.ส. ออ้มสรอ้ย คุม้ส าราญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4349 น.ส. พรพมิล ประเสรฐิจติร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4350 น.ส. พรรณประภา สธุรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4351 นาย ศราวฒุ ิ แสงแกว้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4352 น.ส. สมร เสนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4353 นาย สนัต ิ ใจเทีย่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4354 น.ส. สมุาตรา ศรทีาแก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4355 นาย อดลุย ์ มยัขนุทด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์



4356 น.ส. อมรรัตน ์ มะปะเท ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4357 น.ส. สกาวเดอืน พานชิย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4358 น.ส. สพุรรณี สขุสะอาด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4359 น.ส. ภัทราภรณ์ ทาค าสม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4360 น.ส. ภารด ี ปรชีา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4361 น.ส. อรวรรณ วรรณรส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4362 น.ส. จรุ ี ตว่นเทศ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4363 น.ส. วรรณา หนูเลศิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4364 น.ส. วาสนา อนิตอ่ม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4365 นาง พรพมิล มาดสีขุสถติย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4366 น.ส. ศรันยา เจรญิศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4367 น.ส. ศริาณี แกว้สกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4368 น.ส. ศริพิร พันธใ์หม่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4369 น.ส. ส าเนยีง โถนอ้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4370 น.ส. นันทดิา พึง่ประชา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4371 น.ส. สพัุตรา ศรวีงษา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4372 นาง อมรรัตน ์ สขุสวัสดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4373 น.ส. ณัฐธยาน ์ ถาวร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4374 น.ส. ขจรจติร หอมดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4375 น.ส. คณาพร ตรศีนูย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4376 น.ส. จลุวีัลย ์ เต็มพทุธ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4377 นาย ปิยณัฐ อคัมาตร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4378 น.ส. พรรณนภิา ยงัครีี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4379 น.ส. พัชร ี ทวิาวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4380 นาง วลิาวัลย ์ ดาวลอย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4381 น.ส. วสิณีุ ประทมุมาตย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4382 น.ส. สจุติรา ฟังเร็ว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4383 น.ส. นมติา รัตนสวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4384 น.ส. ชตุมิา วงษ์เสอื ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4385 น.ส. กานตส์ภัุค สขุรักษา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4386 น.ส. การตา ศรเีพ็ชร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4387 น.ส. ขวัญฤทัย แสนยะมลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4388 น.ส. นงลักษณ์ จนิดาพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์



4389 น.ส. น ้าทพิย ์ แทน่ประยทุธ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4390 น.ส. บษุบา จันทราช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4391 นาย ไพรัตน ์ นิม่นวน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4392 น.ส. มานสิา ตนภู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4393 น.ส. วัชรพีร ปานทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4394 น.ส. รภัสพศิา ลิน้แกว้พัสถาน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4395 น.ส. กรรณกิาร ์ ค าดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4396 น.ส. จริาพร ดวงฟู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4397 น.ส. อนงค ์ ไสยเดช ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4398 น.ส. สมหญงิ วงคท์อง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4399 น.ส. สกุญัญา เชงิกาญจน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4400 น.ส. ศริพิร กาลจักร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4401 นาง บษุยมาส ประศาสตรศ์ลิป์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4402 น.ส. นรศิรา ศรโีพธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4403 น.ส. ภาสวนี ์ เทพกาล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4404 น.ส. ปวันรัตน ์ วงศภ์า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4405 น.ส. ดรณุวรรณ ศรษีะนอก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4406 น.ส. บญุญวรี ์ ใจกนัทะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4407 น.ส. พรณภา เพ็ชรม์าก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4408 น.ส. เพชรดา มหาแสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4409 น.ส. ภญิญาพัชญ ์ สคุ าวัง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4410 นาย ศวิะ บตุรศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4411 น.ส. สายสนุ ี อภบิาลวนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4412 น.ส. สนัุนทา ปกป้อง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4413 น.ส. อรวรรณ นาคภู่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4414 น.ส. ฉววีรรณ หงษ์วเิศษ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4415 นาง มาล ี วาศนรุง่เรอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4416 น.ส. แสงจันทร ์ ทพิยอ์า้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4417 น.ส. จ าเนยีร พรมวจิติร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4418 น.ส. นุกลู อนิทรอ์ดุม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4419 น.ส. ภานุมาศ เสมา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4420 น.ส. ลัดดา บัวทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4421 น.ส. สริามล เสาวะระ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์



4422 น.ส. สวุรรณา แสนโคตร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4423 น.ส. อภญิญา แสนปาง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4424 น.ส. อารรัีตน ์ กลุสงัขาร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4425 น.ส. องัคณา เสารรั์งษี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4426 น.ส. จารยิา รัตนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4427 น.ส. จริาพัชร บตุรนามรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4428 น.ส. กญัญาวรี ์ บญุปัญญารักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4429 น.ส. พัณนดิา บญุชว่ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4430 น.ส. พมิพช์นก ศรปีระยรู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4431 น.ส. เบญจพร อคัโคตร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4432 น.ส. ปรญีา ยอ้ยไธสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4433 น.ส. เมทน ี พรมลังกา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4434 น.ส. สภุาพร อรุะเพ็ญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4435 น.ส. ธนัญญา หนูจนีเสง้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4436 น.ส. ศลษิา สทุธพัินธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4437 น.ส. จฑุามาศ อารรีมย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4438 น.ส. สดุารัตน ์ ลวติพนูสริิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4439 น.ส. สนุสิา หงวนตัด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4440 น.ส. รัตตกิาล ทองค าเปลว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4441 น.ส. นฐิดิา วรรณจักร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4442 น.ส. ธรีตา รัตนพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4443 น.ส. หทัยชนก กลิน่หวล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4444 น.ส. รุง่ลดา สมบรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4445 น.ส. ปิยะมาศ วงศบ์ตุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4446 น.ส. กติตยิา มุง่กสกิร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4447 น.ส. ชนาพร แกว้จรัญ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4448 น.ส. ธัญญารัตน ์ แซส่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4449 น.ส. สมุาล ี มใีจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4450 น.ส. จฬุาลักษณ์ รัตนพลที ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4451 น.ส. กนัผกา ยวงค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4452 น.ส. ชนากานต ์ ดวงสนิทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4453 น.ส. พรวมิล เบยีดกระโทก ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4454 น.ส. ปรศินา สวุะรักษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์



4455 น.ส. อวัสดา วสรุยิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4456 น.ส. ศรัณยา พานชิขจรกลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4457 น.ส. อภชิญา ทนธรรม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4458 น.ส. รจุรินิทร ์ ตันทเสน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4459 น.ส. แสงระว ี สกักะวงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4460 นาย ทศพล อศัวอารยี์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4461 น.ส. วศนิ ี คุม้แสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4462 น.ส. จฬุาลักษณ์ วงคล์ังกา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4463 น.ส. สภุาวด ี กรังพานชิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4464 น.ส. มณชดุา เบญญาภาวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4465 น.ส. ผกาภรณ์ แพรสมบรูณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4466 น.ส. ผจงจติต ์ สนัตอิดศิัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4467 น.ส. ศริดา พอใจ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4468 น.ส. วนติา เจรญิทรัพย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4469 นาย สทุธพิงษ์ บตุรตา๋ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4470 น.ส. ชยวรรณ วรรณด ารัส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4471 น.ส. ภัททยิา เชือ้สระคู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4472 น.ส. ลัดดาวัลย ์ แสงกลา้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4473 น.ส. พทุธดิา โตบัว ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4474 น.ส. พรพรรณ วลิัยวัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4475 น.ส. นติยา แดนดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4476 น.ส. ทวิาพร ยอดมงคลุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4477 น.ส. บศุรา ค ามลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4478 น.ส. เมธาณชิา ธงภักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4479 น.ส. รัญชดิา บญุเย็น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4480 น.ส. ณัฏฐน์ทิชา กลิน่จันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4481 น.ส. วรรณนภิา ธวิงคน์อ้ย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4482 น.ส. เจนจริา อนิทะชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4483 น.ส. ไดน่า วรเดชสทิธชิัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4484 น.ส. ธรีวัลย ์ นันทชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4485 น.ส. นฤมล คงสวา่ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4486 น.ส. กมลวรรณ โลว่ศิาลมงคล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4487 น.ส. ภาวณีิ ชกูา้น ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์



4488 น.ส. จฬุาลักษณ์ เดชเฟ่ือง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4489 น.ส. มกุระว ี ผดงุฤกษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4490 น.ส. พสิชา คงสตัย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4491 น.ส. มานติา บัวชืน่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4492 นาย ชนิวัฒน ์ สะตะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4493 น.ส. นันทน์ภัส แพนพา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4494 น.ส. สพัุตรา สนธริะ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4495 น.ส. ฐติมิา พลแดง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4496 น.ส. กรวภิา เนตรปัญญา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4497 น.ส. ศภุาวรรณ สวุรรณา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4498 น.ส. นนทนา พลิกึ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4499 น.ส. อิม่กมล ค าดัด ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4500 น.ส. คนงึนจิ ลสีวุรรณ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4501 น.ส. วรศิรา ปัตธมิากร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4502 น.ส. กนกกาญจน ์ สกุใส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4503 น.ส. นดิารัตน ์ อปุละ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4504 น.ส. ภาสนิ ี บญุฉาย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4505 น.ส. นพรัตน ์ แซล่ิม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4506 น.ส. สนุสิา แกว้ดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4507 น.ส. กนกวรรณ วรรณกจิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4508 น.ส. พรียา ประเสรฐิสงั ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4509 น.ส. จารวุรรณ มารบตุร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4510 นาย ภาณุวชิญ ์ สนุา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4511 น.ส. สพัุตรา ชรัูตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4512 น.ส. เกตวุด ี หมูห่มี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4513 น.ส. ทฆิัมพร ผวิทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4514 น.ส. ปาจรยี ์ ผลภาษี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4515 น.ส. อรชดุา คุม้พร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4516 น.ส. ธวีรา วริยิะชศูรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4517 น.ส. ณกมล นันทประพณิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4518 น.ส. อรณีุ สงิหชาติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4519 น.ส. ทยิาภรณ์ ปัญญาเหมอืง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4520 น.ส. สกาวเดอืน อทุปา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์



4521 น.ส. สริพิร เคลา้ดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4522 น.ส. สพัุตรา โมรา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4523 น.ส. ธันยช์นก อยา่งกลุยาชัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4524 น.ส. พรนภา สมศรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4525 น.ส. ศภุากร ปัตตาเคสา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4526 น.ส. อารณีย ์ เกษทอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4527 น.ส. กนกพร เศรษฐศภุพนา ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4528 น.ส. กนกวรรณ แพทยานันท์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4529 น.ส. กมลกานต ์ ค าภชิัย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4530 น.ส. กญัยาณี เอีย่นเลง่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4531 น.ส. ขวัญตา หมั่นเรยีน ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4532 น.ส. จฑุาทพิย ์ คะชะวะโร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4533 นาย เจนจบ พจิารณ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4534 น.ส. เจยีรนัย ขวัญชืน้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4535 น.ส. ณัฏฐนิี กา๋ค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4536 น.ส. ณัฐรจุา ไพฤทธิ์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4537 น.ส. ณัฐดิา ทองเฟ้ือง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4538 น.ส. นลิดา สงวนงาม ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4539 นาย ปกรณ์ชัย คงอปุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4540 น.ส. พมิพใ์จ สงูไธสง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4541 น.ส. ภัทรา เบ็ญจพัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4542 นาย ภวูดล แซล่ิม้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4543 น.ส. วรศิรา สนทินราทร ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4544 น.ส. สริกิร ไมน้นทรี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4545 น.ส. พนดิา นลิมาลี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4546 น.ส. วชิญาพร ชกูลิน่ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4547 น.ส. ศศมิาพร ส ารวมจติต์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4548 น.ส. กรองทอง น ้าเยือ้ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4549 น.ส. อรศิรา งามวบิลูยผ์ล ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4550 น.ส. กรกนก วงษ์เดมิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4551 น.ส. ชยาภรณ์ คดิสนอง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4552 น.ส. ปณุณดา ธัญญเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4553 น.ส. ณัฐกานต ์ นอ้ยสรา้ง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์



4554 น.ส. ธวัลรัตน ์ บญุเกือ้ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4555 น.ส. ธัญญารัตน ์ ยาอดุ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4556 น.ส. บญุประคอง สวัสดแิพทย์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4557 น.ส. เปมกิา ปรางคส์มบัติ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4558 น.ส. พมิพพ์สิทุธิ ์ ปัญญาโส ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4559 น.ส. วัณยส์ริ ิ ทองค า ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4560 น.ส. สริวิภิา โสดากลู ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4561 น.ส. ภรณี โพธิส์าวัง ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจติเวชศาสตร์
4562 น.ส. ถนอมศร ี สหีาโม ้ ฝ่ายการพยาบาล งานทรัพยากรบคุคล
4563 น.ส. ศริพิร เลาหสวุรรณพานชิ ฝ่ายการพยาบาล งานทรัพยากรบคุคล
4564 น.ส. เบญจวรรณ ปั้นมว่งแดง ฝ่ายการพยาบาล งานทรัพยากรบคุคล
4565 นาง สมพศิ บญุยะวนชิ ฝ่ายการพยาบาล งานทรัพยากรบคุคล
4566 นาง จันทรเ์พ็ญ เจยีเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานทรัพยากรบคุคล
4567 น.ส. อรวรรณ พันธพ์ฤกษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานทรัพยากรบคุคล
4568 นาง มณีรัตน ์ สงวนจนี ฝ่ายการพยาบาล งานทรัพยากรบคุคล
4569 น.ส. นงนาถ พติตวิัตถ์ ฝ่ายการพยาบาล งานทรัพยากรบคุคล
4570 นาง กมล พจนา ฝ่ายการพยาบาล งานทรัพยากรบคุคล
4571 น.ส. บังอร หงษาไกร ฝ่ายการพยาบาล งานทรัพยากรบคุคล
4572 นาง ดารณีย ์ สรหงษ์ ฝ่ายการพยาบาล งานทรัพยากรบคุคล
4573 น.ส. ณชิาภัทร จันทร ฝ่ายการพยาบาล งานทรัพยากรบคุคล
4574 น.ส. สธุาสนิี จันทรช์า่งพดู ฝ่ายการพยาบาล งานทรัพยากรบคุคล
4575 น.ส. นฤมล สสีนั ฝ่ายการพยาบาล งานทรัพยากรบคุคล
4576 นาง ชตุกิาญจน ์ เปาทยุ ฝ่ายการพยาบาล งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายการพยาบาล)

4577 น.ส. สมุาล ี เคยีนทอง ฝ่ายการพยาบาล งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายการพยาบาล)

4578 น.ส. วันทนา พรเจรญิ ฝ่ายการพยาบาล งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายการพยาบาล)

4579 นาง นรนิทรภั์ทร แพทยศ์ริิ ฝ่ายการพยาบาล งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายการพยาบาล)

4580 นาง ลาวัลย ์ วงษ์ยนื ฝ่ายการพยาบาล งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายการพยาบาล)

4581 นาง ดวงกมล จันทรเ์ฉลมิ ฝ่ายการพยาบาล งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายการพยาบาล)

4582 นาย ชัชวาล สุม่อดุม ฝ่ายการพยาบาล งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายการพยาบาล)

4583 นาย สนธยา ชใูจ ฝ่ายการพยาบาล งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายการพยาบาล)

4584 นาง ชนัญญา ทองแตม้ ฝ่ายการพยาบาล งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายการพยาบาล)

4585 น.ส. ณชิาภา สวุรรณศรี ฝ่ายการพยาบาล งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายการพยาบาล)

4586 นาง ณัชยา โพธดิะนุช ฝ่ายการพยาบาล งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายการพยาบาล)



4587 น.ส. จารณีุ ลิม้ผจญ ฝ่ายการพยาบาล งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายการพยาบาล)

4588 นาง วันเพ็ญ คงศริิ ฝ่ายการพยาบาล งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายการพยาบาล)

4589 น.ส. ทว ี เกตสุรุยิงค์ ฝ่ายการพยาบาล งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายการพยาบาล)

4590 น.ส. ศริพิรรณ ชาญสกุจิเมธี ฝ่ายการพยาบาล งานพัฒนาคณุภาพการพยาบาล
4591 นาง จติตมิา พรีชัยเดโช ฝ่ายการพยาบาล งานพัฒนาคณุภาพการพยาบาล
4592 น.ส. รพพีรรณ อปุการ ฝ่ายการพยาบาล งานพัฒนาคณุภาพการพยาบาล
4593 น.ส. สมพร ยาเภา ฝ่ายการพยาบาล งานพัฒนาคณุภาพการพยาบาล
4594 น.ส. เปรมจติร คลา้ยเพ็ชร์ ฝ่ายการพยาบาล งานพัฒนาคณุภาพการพยาบาล
4595 น.ส. กาญจนา รุง่แสงจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานพัฒนาคณุภาพการพยาบาล
4596 น.ส. ทวิาพร อนินัน ฝ่ายการพยาบาล งานพัฒนาคณุภาพการพยาบาล
4597 นาง จารรัุตน ์ ไชยถาวร ฝ่ายการพยาบาล งานพัฒนาคณุภาพการพยาบาล
4598 น.ส. ชรัสนกิลู ยิม้บญุณะ ฝ่ายการพยาบาล งานวจัิยและสารสนเทศการพยาบาล
4599 น.ส. จันทนา นามเทพ ฝ่ายการพยาบาล งานวจัิยและสารสนเทศการพยาบาล
4600 นาง วัฒนพรรณ ฤกษ์มงคล ฝ่ายการพยาบาล งานวจัิยและสารสนเทศการพยาบาล
4601 น.ส. ราตร ี ฉมิฉลอง ฝ่ายการพยาบาล งานวจัิยและสารสนเทศการพยาบาล
4602 นาง สมควร พทุธเกษร ฝ่ายการพยาบาล โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล
4603 นาง อมรรัตน ์ จวบสมยั ฝ่ายการพยาบาล โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล
4604 นาง รัชนพีร ภัทรปกรณ์ ฝ่ายการพยาบาล โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล
4605 นาง ลัดดาวัลย ์ ปิยะทรงสทุธิ์ ฝ่ายการพยาบาล โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล
4606 นาง ประนอม พรมแดง ฝ่ายการพยาบาล โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล
4607 นาง ยพุาวะด ี เดชป้อง ฝ่ายการพยาบาล โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล
4608 นาง อมุาพร กฎุศีรี ฝ่ายการพยาบาล โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล
4609 น.ส. มลัลกิา สงิหน์อ้ย ฝ่ายการพยาบาล โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล
4610 นาง พรพรรณ ศรไสว ฝ่ายการพยาบาล โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล
4611 น.ส. พริยิาพร พลอยทพิย์ ฝ่ายการพยาบาล โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล
4612 นาง ค าหนอ้ย บัวทอง ฝ่ายการพยาบาล โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล
4613 น.ส. วรรณภา เพชรแกว้มณี ฝ่ายการพยาบาล โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล
4614 น.ส. สรัุชนา เกษตรเสรมิวริยิะ ฝ่ายการพยาบาล โรงเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล
4615 น.ส. สริกิารย ์ อายวุัฒนะ ฝ่ายการศกึษา

4616 นาย นเิทศ กลิน่หวล ฝ่ายการศกึษา

4617 น.ส. ธรรศญภั์ทรษ์ร เทยีนทองดี ฝ่ายการศกึษา

4618 นาง ธรีวรรณ แสงแพ ฝ่ายการศกึษา

4619 นาง นภัสสร รุง่เรอืง ฝ่ายการศกึษา



4620 นาง สภุาพร ผวิผอ่ง ฝ่ายการศกึษา

4621 น.ส. แววตา ศริวิรรณ ฝ่ายการศกึษา

4622 น.ส. อมุาภรณ์ กาญจนประทมุ ฝ่ายการศกึษา

4623 นาง นัทธมน ศรดีาทน ฝ่ายการศกึษา

4624 นาง วรางคณา มว่งวโิรจน์ ฝ่ายการศกึษา

4625 นาย สทุธดิล ดวงเวยีง ฝ่ายการศกึษา

4626 น.ส. ทพิาพร ยอดระยบั ฝ่ายการศกึษา

4627 นาย ณรงคฤ์ทธิ ์ ธนกจิเดชา ฝ่ายการศกึษา

4628 น.ส. ปิยะพร พมิงา ฝ่ายการศกึษา

4629 นาย กติตภิพ เดชทรัพย์ ฝ่ายการศกึษา

4630 นาย ประเทอืง นาคสทิธิ์ ฝ่ายการศกึษา

4631 นาง นงคราญ ศริมิงคล ฝ่ายการศกึษา

4632 นาย สายนัต ์ ดว้งหรา่ย ฝ่ายการศกึษา

4633 นาย พรชัย จริวฒุาภรณ์ ฝ่ายการศกึษา

4634 นาง บญุธรรม แผพ่ร ฝ่ายการศกึษา

4635 นาง ภัทรวรรณ บณุโยประการ ฝ่ายการศกึษา

4636 นาง วารนิทร ์ เทศกิม่ ฝ่ายการศกึษา

4637 นาย ขจรศักดิ ์ พัฒนเดชากลุ ฝ่ายการศกึษา

4638 นาย สมบรูณ์ อุน่เปีย ฝ่ายการศกึษา

4639 นาย ธาตร ี คลังสมบรูณ์ ฝ่ายการศกึษา

4640 น.ส. นงเยาว ์ ชวนปกรณ์ ฝ่ายการศกึษา

4641 นาย ทศพร มาสวัสดิ์ ฝ่ายการศกึษา

4642 น.ส. พัชรา เปรมพพัิฒน์ ฝ่ายการศกึษา

4643 นาย สมคะเน สทิธเิสอื ฝ่ายการศกึษา

4644 นาย ธนวัฒน ์ จงอษุากลุ ฝ่ายการศกึษา

4645 น.ส. อรวรรณ เอือ้กจิ ฝ่ายการศกึษา

4646 นาย ปกรณ์ ผาสขุ ฝ่ายการศกึษา

4647 นาย พงษธร ชนิบดี ฝ่ายการศกึษา

4648 นาย ชวลติ ภูเ่กษร ฝ่ายการศกึษา

4649 นาง สนัุนทา สรุทานตน์นท์ ฝ่ายการศกึษา

4650 นาย วลิาศ ตัง้พพัิฒนพรชัย ฝ่ายการศกึษา

4651 น.ส. ปณุยนุช พนิชู ฝ่ายการศกึษา

4652 น.ส. วริงรอง สติไทย ฝ่ายการศกึษา



4653 น.ส. นติยาภรณ์ บญุสวัสดิ์ ฝ่ายการศกึษา

4654 นาย ชนนิทร ์ ป่ินแกว้ ฝ่ายการศกึษา

4655 นาย ศภุชัย ศรดีาทน ฝ่ายการศกึษา

4656 น.ส. สจุาร ี วลิาวรรณ ฝ่ายการศกึษา

4657 น.ส. ชณูชิ ศรอีรณุ ฝ่ายการศกึษา

4658 น.ส. อลษิา แคลว้เครอื ฝ่ายการศกึษา

4659 น.ส. สชุรีา วบิลูยส์ขุ ฝ่ายการศกึษา

4660 น.ส. รวนิทอ์ร อนิทรวชิัย ฝ่ายการศกึษา

4661 น.ส. แพรวพรรณ แกว้เพ็ชร ฝ่ายการศกึษา

4662 น.ส. อรอนงค ์ บนิสมประสงค์ ฝ่ายการศกึษา

4663 น.ส. พัชดาพรรณ อดุมเพ็ชร ฝ่ายการศกึษา

4664 น.ส. นลิญา อาภรณ์กลุ ฝ่ายการศกึษา

4665 น.ส. กชพรรณ วลิาพันธ์ ฝ่ายการศกึษา

4666 น.ส. เหมอืนฝัน จันตะ๊อนิ ฝ่ายการศกึษา

4667 นาย ภคณัท ศภุประเสรฐิ ฝ่ายการศกึษา

4668 นาย ปรัชญา ลอดบาง ฝ่ายการศกึษา

4669 น.ส. นุชจรยี ์ หงษ์เหลีย่ม ฝ่ายการศกึษา

4670 น.ส. พชร แสงแกว้ ฝ่ายการศกึษา

4671 นาย อนันต ์ เกยีรตกิมลชัย ฝ่ายการศกึษา

4672 นาง พรรณกิาร ์ สวุรรณไตรย์ ฝ่ายการศกึษา

4673 นาย ภวูนัย รกิ าแง ฝ่ายการศกึษา

4674 น.ส. เกวล ี จติแปลง ฝ่ายการศกึษา

4675 น.ส. ศกนุตลา สายแกว้ ฝ่ายการศกึษา

4676 น.ส. ภัทรพร นาคนาเกร็ด ฝ่ายการศกึษา

4677 น.ส. นุชร ี ชอ่งงาม ฝ่ายการศกึษา

4678 น.ส. วรัญญา ศรสีมศักดิ์ ฝ่ายการศกึษา

4679 นาง นัดดา วรรณราช ฝ่ายการศกึษา

4680 น.ส. สวุรรณี แรงครฑุ ฝ่ายการศกึษา

4681 นาย พงษ์พันธ ์ หรัิญตรีพล ฝ่ายการศกึษา

4682 น.ส. พริาวรรณ หนูเสน ฝ่ายการศกึษา

4683 น.ส. กติยิา ภมรคล ฝ่ายการศกึษา

4684 น.ส. รัตนสดุา โสภวัฒนกลุ ฝ่ายการศกึษา

4685 น.ส. ธัญญา สงิหด์า ฝ่ายการศกึษา



4686 นาย ชาตชิาย ศรสีมทุร ฝ่ายการศกึษา

4687 น.ส. ณัฐกานต ์ ภูเ่สอื ฝ่ายการศกึษา

4688 นาง สภุาพร ทองมสีทิธิ์ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4689 น.ส. นฤมล มาลัยมาตร์ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4690 นาย ปรชีา บัวเหม ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4691 น.ส. สวุล ี ยนัเยีย่ม ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4692 นาย สเุทพ วเิศษ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4693 นาง อรทพิย ์ แทน่นลิ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4694 นาง ฐติรัิตน ์ ทองรวย ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4695 น.ส. จณิณภักดิ ์ ศรศีลิารักษ์ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4696 นาย จักรพันธ ์ สงวนแกว้ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4697 นาง ปิยวด ี โชคขจรเกยีรติ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4698 นาย นริตุน ์ ทองมณี ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4699 น.ส. วรีวรรณ วรรณสอน ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4700 นาย วรียทุธ ปิยะธาราธเิบศร์ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4701 น.ส. ทัศนยีภรณ์ พทัิกษ์ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4702 นาง ธาราภรณ์ ปรัชญวนชิ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4703 น.ส. พมิลพร โทรจฬุานนท์ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4704 นาย ชัยวทิย ์ นโิครสหเกยีรติ์ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4705 นาย พนากร ทองสขุ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4706 นาย เดีย่ว สงิหานนท์ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4707 น.ส. อตยิา เมฆเสรี ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4708 นาย ก าพล เย็นศลิป์ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4709 น.ส. สโรชา คงตกุ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4710 น.ส. รมดิา ประสพแสง ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4711 น.ส. พรรณทพิย ์ ปรางคว์เิศษ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4712 น.ส. สพัุตรา ปณุกาลกลุ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4713 น.ส. สธุาสนิี นอ้ยรักษา ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4714 น.ส. มณีรัตน ์ กลิน่ทอง ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4715 น.ส. ศวิพร สอดศรี ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4716 น.ส. ภัสรณ์วรา นุชถิน่ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4717 น.ส. ฐติาพร อว้นโคตร ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4718 นาย วรีะยทุธ มภีมู ิ ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ



4719 น.ส. วาทนิ ี อชนิธรางกรู ฝ่ายทรัพยส์นิและพัสดุ

4720 น.ส. สดุธดิา โตชมบญุ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4721 นาง ก าไร ค าคลา้ย ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4722 นาง เพชร ี วัฒนเสวี ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4723 น.ส. วัลลยี ์ ศรปีระภาภรณ์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4724 นาย ไพโรจน ์ ปานเอีย่ม ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4725 น.ส. วรรณพร ชโยปถัมภ์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4726 น.ส. วาทนิ ี จติรทรัพย์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4727 นาง สภุาณี ธรีะอรรถ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4728 นาง อมัพกิา โกมณเฑยีร ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4729 วา่ทีร่อ้ยตร ี สรทัศน ์ แสงเพชรใส ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4730 น.ส. พชิชาภา โพธมิน ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4731 นาย ยงยทุธ ์ เนยีมกอง ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4732 นาย สายชล เกตกุรรณ์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4733 น.ส. ลกูจันทร ์ วงษ์แกว้เกตุ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4734 น.ส. วันด ี ทองพรม ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4735 นาย กรบดนิทร ์ วรนุช ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4736 น.ส. อษุาพรรณ บนิสมประสงค์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4737 นาง นติยา ศารทมณี ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4738 นาย สมัพันธ ์ วเิศษ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4739 นาย ณัฐวฒุ ิ ทัญชวีะ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4740 นาย ประภัสสร อรณุธารี ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4741 นาย สราวธุ เกยีรตเิกือ้กลู ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4742 นาย มนัสว ี เทีย่งพนูวงศ์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4743 น.ส. ยรุ ี สาสงิห์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4744 น.ส. ศริพิร สขุแยม้ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4745 น.ส. ดวงพรรณ รัตนสวุรรณ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4746 นาย นเรศ ลอืพันธุ์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4747 นาง วภิารัตน ์ นโิครสหเกยีรติ์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4748 นาง พานทอง ชว่ยปลอด ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4749 น.ส. ศศวิมิล แกว้ทองมลู ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4750 นาง ณัฐกรณศิา บัวเอีย่ม ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4751 น.ส. พอพลอย วงศส์วุรรณเดชา ฝ่ายทรัพยากรบคุคล



4752 นาง วราภรณ์ วัชโรบล ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4753 นาง สรินิพร ยิง่ยวด ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4754 น.ส. สมพศิ นอ้ยส าราญ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4755 น.ส. ภคมน เหมอืนอว่ม ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4756 น.ส. สชุาดา ผลวัฒนะ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4757 น.ส. สรุยีว์รรณ วงศเ์ลศิ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4758 น.ส. วมิลมณี นนทเสน ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4759 น.ส. สริวิรรณ จริะกลุสวัสดิ์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4760 น.ส. ทพิพาพร นาคเอีย่ม ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4761 น.ส. ณปภัช เรอืงกจิอดุม ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4762 น.ส. นติญา ศรกีณัหา ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4763 นาง น ้าฝน ชา้งสมัฤทธิ์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4764 น.ส. สทุธวิรรณ สขุศรดีากลุ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4765 น.ส. ผกาวัลย ์ อนิทรวชิัย ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4766 น.ส. แกว้กาญจน ์ วเิศษสรรค์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4767 นาย สรวศิ กิง่โก ้ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4768 น.ส. สจุาร ี หมืน่พันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4769 น.ส. ธนติา ขนุทองนอ้ย ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4770 น.ส. ปวติรา ไหวพ้รหม ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4771 น.ส. วรัญญา อาศัยศาสน์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4772 นาย พงศธร เปลีย่นเชาวพ์ลัน ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4773 นาย ปารเมษฐ ์ กล า่ศรี ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4774 นาง พัชรพร เดชนาเกร็ด ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4775 น.ส. จฑุาทพิย ์ สทุธชิืน่ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4776 น.ส. กมลรัตน ์ ลา่ดี ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4777 นาง ศรปีระภา ปิยะศริศิลิป์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4778 น.ส. ปิยาภรณ์ วจิติร ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4779 นาย เวทวนิติ ทองสกุดี ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4780 นาย บรรัิกษ์ นาใหผ้ล ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4781 น.ส. สชุาดา สวุรรณนคิม ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4782 น.ส. สวุนันท ์ สาทประเสรฐิ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4783 น.ส. กฤชญา โชครัตนวศิาล ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4784 นาย ศรตุ เกษมศรี ฝ่ายทรัพยากรบคุคล



4785 น.ส. สภัุค วงศด์ี ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4786 น.ส. สดุนภา พงษ์บรูณกจิ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4787 น.ส. รัญชนา ภูส่ถติยอ์นันต์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4788 นาย กฤต พรเสรมิสขุ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4789 น.ส. นาถวด ี อดุมรัตนโยธนิ ฝ่ายนโยบายและแผน

4790 น.ส. นัดดา ชืน่ชู ฝ่ายนโยบายและแผน

4791 น.ส. ณัฏฐพร เอกสทิธพิงษ์ ฝ่ายนโยบายและแผน

4792 นาง สอีอน ตรลีักษณวรรณ ฝ่ายนโยบายและแผน

4793 นาง พัชร ี กระบลิ ฝ่ายนโยบายและแผน

4794 น.ส. นภากร แสงมหาชัย ฝ่ายนโยบายและแผน

4795 น.ส. พชิญาภัค ภมูถิาวร ฝ่ายนโยบายและแผน

4796 นาง ดรรชน ี กจิสมคัร ฝ่ายนโยบายและแผน

4797 น.ส. ปิยาภรณ์ จันทรค์ า ฝ่ายนโยบายและแผน

4798 น.ส. สชุาดา ชัยขจรภัทร์ ฝ่ายนโยบายและแผน

4799 น.ส. ปาณศิา ใจโลกา ฝ่ายนโยบายและแผน

4800 นาง รสสคุนธ ์ วัฒนมะโน ฝ่ายนโยบายและแผน

4801 น.ส. กตัญยตุา เชาวนปรชีา ฝ่ายนโยบายและแผน

4802 น.ส. รนิทนว์ด ี ยอดศรี ฝ่ายนโยบายและแผน

4803 น.ส. ณฐมณ อนิทโฉม ฝ่ายนโยบายและแผน

4804 น.ส. สภุาว ์ มณีงาม ฝ่ายนโยบายและแผน

4805 น.ส. ณฐาชญาณ์ แผลงศร ฝ่ายนโยบายและแผน

4806 นาย ศรตุ ยงัสบาย ฝ่ายนโยบายและแผน

4807 น.ส. ณัชชยาน ์ บญุประคอง ฝ่ายนโยบายและแผน

4808 นาย ทศพร แกว้ศริิ ฝ่ายนโยบายและแผน

4809 น.ส. ชลาลัย มโนธรรม ฝ่ายนโยบายและแผน

4810 น.ส. วธดิา มานะพงศพั์นธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน

4811 นาย กฤตธ ี ศรปีณูะ ฝ่ายนโยบายและแผน

4812 น.ส. อรปทมุ ศรงีาม ฝ่ายนโยบายและแผน

4813 น.ส. วรศิรา โพธารมย์ ฝ่ายนโยบายและแผน

4814 น.ส. ทันญน์พัช รุง่วไิลเจรญิ ฝ่ายนโยบายและแผน

4815 น.ส. ฐาสนิี บัวขาว ฝ่ายนโยบายและแผน

4816 น.ส. ล ายอง อน้ส าราญ ฝ่ายเภสชักรรม

4817 น.ส. ชศูร ี พวงมณี ฝ่ายเภสชักรรม



4818 ภกญ. ปณติา จันทปัชโชติ ฝ่ายเภสชักรรม

4819 น.ส. ปรารถนา ชืน่วัฒนา ฝ่ายเภสชักรรม

4820 นาง นาตยา จันทรเ์ดน่ดวง ฝ่ายเภสชักรรม

4821 น.ส. วรลักษณ์ จจูอ้ย ฝ่ายเภสชักรรม

4822 น.ส. ภัทรา ชวีะดษุฎี ฝ่ายเภสชักรรม

4823 นาง วันด ี สามเสน ฝ่ายเภสชักรรม

4824 นาง ฐติทิพิย ์ จันทรแ์จม่แจง้ ฝ่ายเภสชักรรม

4825 น.ส. กวติา โพธิม์า ฝ่ายเภสชักรรม

4826 นาง พรทพิย ์ สงวนแสง ฝ่ายเภสชักรรม

4827 นาย วชิัย ถาวร ฝ่ายเภสชักรรม

4828 นาย ณัฐพล เมอืงโคตร ฝ่ายเภสชักรรม

4829 นาย วทิชกุร สงิหท์อง ฝ่ายเภสชักรรม

4830 ภก. บญุชัย รัตนธนาฤกษ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4831 นาง ทพิยท์วิา รอดโต ฝ่ายเภสชักรรม

4832 น.ส. พัฐชญาณ์ ผดงุกจิ ฝ่ายเภสชักรรม

4833 น.ส. สภุาพร เกตดุ า ฝ่ายเภสชักรรม

4834 น.ส. อจัจมิา เรอืนแกว้ ฝ่ายเภสชักรรม

4835 นาง ณัฐภัฏ สวนสมบรูณ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4836 นาง หทัยพัชร ์ ถาวร ฝ่ายเภสชักรรม

4837 นาง วราภรณ์ แสงวมิาน ฝ่ายเภสชักรรม

4838 น.ส. พมิพพ์ร อนิหลวง ฝ่ายเภสชักรรม

4839 น.ส. รัตนา กลิน่ทพิย์ ฝ่ายเภสชักรรม

4840 น.ส. ขวัญรัตน ์ รอดรักษาทรัพย์ ฝ่ายเภสชักรรม

4841 น.ส. แกว้ตา ไชยหรัิญการ ฝ่ายเภสชักรรม

4842 น.ส. พัสวรี ์ ป่ันสนัเทยีะ ฝ่ายเภสชักรรม

4843 น.ส. สรัุตน ์ เผอืกคะเชนทร์ ฝ่ายเภสชักรรม

4844 ภกญ. จริาย ุ มหทิธิย์ทุธนา ฝ่ายเภสชักรรม

4845 ภกญ. พัตรสนัุนท ์ ชวศิเจรญิวงศ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4846 ภก. ธนกร ศริสิมทุร ฝ่ายเภสชักรรม

4847 นาย อาณกร ศภุเจรญิ ฝ่ายเภสชักรรม

4848 ภกญ. เพชรรัตน ์ สรัุจกลุวัฒนา ฝ่ายเภสชักรรม

4849 น.ส. วรนุช ควรสนอง ฝ่ายเภสชักรรม

4850 น.ส. วาสนา มสิยาม ฝ่ายเภสชักรรม



4851 น.ส. สนินีาฎ สขุชุม่ ฝ่ายเภสชักรรม

4852 นาง อรณุ แสงสุม่ ฝ่ายเภสชักรรม

4853 ภกญ. เฉลมิศร ี สถริสทุธพิงศ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4854 ดร. ภกญ. ฐนติา ทวธีรรมเจรญิ ฝ่ายเภสชักรรม

4855 ภก. ปรดีา เบญจนากาศกลุ ฝ่ายเภสชักรรม

4856 ภกญ. รุง่รัตน ์ ปิยนันทจ์รัสศรี ฝ่ายเภสชักรรม

4857 ภกญ. ลภัสรดา เลศิบรรธนาวงศ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4858 ภก. สจัจา ศภุรพันธ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4859 ภกญ. อลศิลา เลศิบรรณพงษ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4860 น.ส. ลัดดา มนีาง ฝ่ายเภสชักรรม

4861 ภกญ. วัลลภา ศรจีรรยา ฝ่ายเภสชักรรม

4862 ภกญ. กญัญาลักษณ์ พอ่คา้ ฝ่ายเภสชักรรม

4863 ภกญ. กานดา วรีะวัฒนานันท์ ฝ่ายเภสชักรรม

4864 ภกญ. ณัฐพัชร ์ แสงสขุเกษมศักดิ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4865 น.ส. ภัทราภรณ์ อ านวยชัยววิัฒน์ ฝ่ายเภสชักรรม

4866 นาง อานันทวัน ภูพั่นธ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4867 นาง บญุเกือ้กลู เต็มกนัทา ฝ่ายเภสชักรรม

4868 น.ส. จันทรอ์มัพร นรากร ฝ่ายเภสชักรรม

4869 น.ส. ทัศพร อนิแชม่ชืน่ ฝ่ายเภสชักรรม

4870 น.ส. รัชดารัตน ์ บรรจบสขุ ฝ่ายเภสชักรรม

4871 น.ส. นวลจันทร ์ เทีย่งบญุ ฝ่ายเภสชักรรม

4872 ภกญ. ดวงกมล ฉันทส์มฤทธิก์ลุ ฝ่ายเภสชักรรม

4873 นาง นงลักษณ์ สขุตะโก ฝ่ายเภสชักรรม

4874 ภกญ. ภรูติา ทองกจิปรชีา ฝ่ายเภสชักรรม

4875 ภกญ. มยรุ ี เจนบดนิทร์ ฝ่ายเภสชักรรม

4876 ภกญ. อรอนงค ์ วงศด์าราพานชิ ฝ่ายเภสชักรรม

4877 นาย อดศิักดิ ์ แสงศรี ฝ่ายเภสชักรรม

4878 น.ส. พภิารัตน ์ ปัททมุ ฝ่ายเภสชักรรม

4879 นาย สมนกึ บศุยน์ ้าเพ็ชร ฝ่ายเภสชักรรม

4880 น.ส. ภัทราพรรณ์ ปันคะปวง ฝ่ายเภสชักรรม

4881 ภกญ. พลอยพรรณ โพธสินุทร ฝ่ายเภสชักรรม

4882 นาง วันเพ็ญ พุม่แยม้ ฝ่ายเภสชักรรม

4883 ภกญ. ศณุชิา ลิม้กอปรไพบลูย์ ฝ่ายเภสชักรรม



4884 น.ส. กรดา ชแูสงโรจน์ ฝ่ายเภสชักรรม

4885 ภกญ. อจัจมิา สระภักดิ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4886 ภกญ. นงลักษณ์ ลิม้กลุ ฝ่ายเภสชักรรม

4887 ภกญ. ฉันทนา นัยนรัินดร์ ฝ่ายเภสชักรรม

4888 ภกญ. นรสิา ตัณฑยัย์ ฝ่ายเภสชักรรม

4889 ภก. ธนพล นิม่สมบรูณ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4890 ภกญ. ธนกาญจน ์ ธนารัชตะภมูิ ฝ่ายเภสชักรรม

4891 ภก. ธรียทุธ ป่ินแกว้ ฝ่ายเภสชักรรม

4892 ภกญ. วรัญญา พันธกาญจนกจิ ฝ่ายเภสชักรรม

4893 ภกญ. ชนกิาญจน ์ เกดิสริโิรจนก์ลุ ฝ่ายเภสชักรรม

4894 นาย ปัญญา จันลา ฝ่ายเภสชักรรม

4895 ภก. ปรญิญา สนุทรานันท์ ฝ่ายเภสชักรรม

4896 น.ส. พรพรม พรมเดช ฝ่ายเภสชักรรม

4897 น.ส. ศรันญา มงคลครฑุ ฝ่ายเภสชักรรม

4898 ภก. ปิยะพล สวัสดิม์งคล ฝ่ายเภสชักรรม

4899 ภกญ. นันทนา นิม่สมบรูณ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4900 ภกญ. ปนัดดา สวัสดิม์งคล ฝ่ายเภสชักรรม

4901 ภก. วฒุเิชษฐ รุง่เรอืง ฝ่ายเภสชักรรม

4902 น.ส. อญัชลุ ี นอ้ยหรัิญ ฝ่ายเภสชักรรม

4903 นาย พรียศ อดุค ามี ฝ่ายเภสชักรรม

4904 น.ส. กมลลักษณ์ สทีา ฝ่ายเภสชักรรม

4905 น.ส. ขวัญธน ี พุม่โพธิท์อง ฝ่ายเภสชักรรม

4906 น.ส. สายชล อบุลโชติ ฝ่ายเภสชักรรม

4907 ภกญ. ชัญญา เหมเภตรา ฝ่ายเภสชักรรม

4908 ภกญ. ผสุด ี ปจุฉาการ ฝ่ายเภสชักรรม

4909 ภกญ. รัศม ี ลปีระไพวงษ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4910 ภกญ. พนดิา เกทพิย์ ฝ่ายเภสชักรรม

4911 ภกญ. นราวด ี กาญจนนิทุ ฝ่ายเภสชักรรม

4912 น.ส. ลกูน ้า ขจรกลิน่ ฝ่ายเภสชักรรม

4913 น.ส. ชมนาด มผีล ฝ่ายเภสชักรรม

4914 น.ส. ชญาดา น่วมแหวว ฝ่ายเภสชักรรม

4915 น.ส. ยพุนิ ปันใจ ฝ่ายเภสชักรรม

4916 นาย เอกรนิทร ์ จนีสมบรูณ์ ฝ่ายเภสชักรรม



4917 น.ส. พมิพร์ภัทร หัสไชโย ฝ่ายเภสชักรรม

4918 น.ส. ปทมุมา ศรรัีตนศริิ ฝ่ายเภสชักรรม

4919 น.ส. เจนจริา ปยุงาม ฝ่ายเภสชักรรม

4920 น.ส. วไิลวรรณ พรมดี ฝ่ายเภสชักรรม

4921 น.ส. จารวุรรณ โภชนะ ฝ่ายเภสชักรรม

4922 นาย ชัยยทุธ ์ พังยาง ฝ่ายเภสชักรรม

4923 นาง สนัุนทา รอดแฟง ฝ่ายเภสชักรรม

4924 ภกญ. อทัุยวรรณ นวลสวุรรณ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4925 ภก. จรนิทร ์ เกตทุอง ฝ่ายเภสชักรรม

4926 น.ส. สกลุยา สบืสาย ฝ่ายเภสชักรรม

4927 น.ส. บญุโฮม มาตยน์อก ฝ่ายเภสชักรรม

4928 ภกญ. กนกวรรณ อภริมยช์ัยกลุ ฝ่ายเภสชักรรม

4929 ภกญ. พจนา โกเมศมนุบีรรัิกษ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4930 ภกญ. จันทรพ์ร กอ้งวัชรพงศ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4931 น.ส. นภิารัตน ์ พนิไธสง ฝ่ายเภสชักรรม

4932 น.ส. สริพิร เป่ียมคุม้ ฝ่ายเภสชักรรม

4933 ภก. ณัฐดนัย ไทยพพัิฒน์ ฝ่ายเภสชักรรม

4934 ภกญ. ธนาพร ศรสีเุทพ ฝ่ายเภสชักรรม

4935 ภกญ. ธรีดา สสุมบรูณ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4936 ภกญ. พทุธรัตน ์ ขนัอาษา ฝ่ายเภสชักรรม

4937 น.ส. จริาภรณ์ อยูแ่ฉ่ง ฝ่ายเภสชักรรม

4938 น.ส. สภุา นลิเพชร ฝ่ายเภสชักรรม

4939 น.ส. พมิพพ์ร สขุศริกิลุ ฝ่ายเภสชักรรม

4940 นาย วรีะยทุธ สนัตภิญิโญเลศิ ฝ่ายเภสชักรรม

4941 น.ส. โสภา กรดเครอื ฝ่ายเภสชักรรม

4942 น.ส. อภญิญา การญุกร ฝ่ายเภสชักรรม

4943 น.ส. ศศษิา บญุธรรม ฝ่ายเภสชักรรม

4944 นาง ฐติรัิตน ์ อทิธพัิทธก์าญกลุ ฝ่ายเภสชักรรม

4945 นาย สวุัฒน ์ เทีย่งบญุ ฝ่ายเภสชักรรม

4946 น.ส. ยภุาภรณ์ ศรสนัต์ ฝ่ายเภสชักรรม

4947 นาย ชมุพล จรดล ฝ่ายเภสชักรรม

4948 นาย วรเมธ อนิผลเล็ก ฝ่ายเภสชักรรม

4949 น.ส. สกุญัญา มาตรังศรี ฝ่ายเภสชักรรม



4950 น.ส. นรัิจฉรา จวิยิน้ ฝ่ายเภสชักรรม

4951 ภก. ตรัย ธารพานชิ ฝ่ายเภสชักรรม

4952 ภกญ. ศตนันทน ์ มณีออ่น ฝ่ายเภสชักรรม

4953 ภกญ. พมิลรัตน ์ ชนาภวิัตน์ ฝ่ายเภสชักรรม

4954 ภกญ. วฒุรัิต ธรรมวฒุิ ฝ่ายเภสชักรรม

4955 น.ส. ประภาศร ี สบืศริิ ฝ่ายเภสชักรรม

4956 ภกญ. พัสวรีณั์ฐ กศุลทรามาส ฝ่ายเภสชักรรม

4957 ภกญ. อษุณีย ์ เพยีรภัทรพงศ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4958 ภกญ. อภริด ี วศิษิฏศ์าสตรก์ลุ ฝ่ายเภสชักรรม

4959 ภกญ. รุง่นภา ดังวันเลศิมงคล ฝ่ายเภสชักรรม

4960 ภกญ. วมิลกาญจน ์ ศริสิขุสนัต์ ฝ่ายเภสชักรรม

4961 น.ส. จนิตนา มา้วมาเมอืง ฝ่ายเภสชักรรม

4962 น.ส. เจนจรัิตน ์ เปลง่ศรี ฝ่ายเภสชักรรม

4963 น.ส. รัตนาภรณ์ สนัตภิญิโญเลศิ ฝ่ายเภสชักรรม

4964 นาง ธนาพร พทัิกษ์สนิเกษม ฝ่ายเภสชักรรม

4965 น.ส. รัตนาภรณ์ ปาดศรี ฝ่ายเภสชักรรม

4966 ภกญ. วรวมิล เชดิชจูติ ฝ่ายเภสชักรรม

4967 ภก. รัชวัฒน ์ พรมราช ฝ่ายเภสชักรรม

4968 ภกญ. ประภาพร นพรัตยาภรณ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4969 ภกญ. บศุยา กลุบศุย์ ฝ่ายเภสชักรรม

4970 ภกญ. ชลนภิา เอีย่มธนาภรณ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4971 ภกญ. พรรณ์พมิณ พนิจิสถลิ ฝ่ายเภสชักรรม

4972 ภกญ. กฤตกิา แยม้พยนต์ ฝ่ายเภสชักรรม

4973 ภกญ. ลลติา สมิะบวรสทุธิ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4974 ภกญ. กาญจนา กระถนิทอง ฝ่ายเภสชักรรม

4975 ภกญ. วภิา ธรรมทนิโน ฝ่ายเภสชักรรม

4976 ภกญ. ฉัตรทพิย ์ หงอสวุรรณ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4977 ภกญ. สธุดิา พุม่กมุาร ฝ่ายเภสชักรรม

4978 ภกญ. รัตตกิรณ์ บญุพัฒน์ ฝ่ายเภสชักรรม

4979 ภก. สมภพ พรมใย ฝ่ายเภสชักรรม

4980 ภกญ. สรุณีิ จริเกรยีงไกร ฝ่ายเภสชักรรม

4981 ภกญ. กนกวรรณ ไตรพรวัฒนกลุ ฝ่ายเภสชักรรม

4982 ภกญ. มานติา สรุยิรังษี ฝ่ายเภสชักรรม



4983 น.ส. ดลยภรณ์ ศรจีารพุฤกษ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4984 น.ส. จตพุร คชาพันธ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4985 น.ส. อรวรรณ จวุรรณ ฝ่ายเภสชักรรม

4986 น.ส. วรพรรณ ธรรมวงษ์ ฝ่ายเภสชักรรม

4987 น.ส. นันทวิัน รมยะสมติ ฝ่ายเภสชักรรม

4988 น.ส. ลัดดาวัลย ์ พากลุ ฝ่ายเภสชักรรม

4989 น.ส. นภาพร แสงนนท์ ฝ่ายเภสชักรรม

4990 น.ส. ธัญญา จันทรบ์ญุณะ ฝ่ายเภสชักรรม

4991 น.ส. บญุฑรกิ แซเ่ฮง้ ฝ่ายเภสชักรรม

4992 น.ส. ทรัพยศ์ริอินันท ์ นอ้ยโพนทัน ฝ่ายเภสชักรรม

4993 น.ส. อารยา ปั้นตระกลู ฝ่ายเภสชักรรม

4994 นาย ภราดร วัดดี ฝ่ายเภสชักรรม

4995 ภกญ. กนกวรรณ เวธนภ์าคนิ ฝ่ายเภสชักรรม

4996 ภกญ. กญัญา มชัฌมิาววิัฒน์ ฝ่ายเภสชักรรม

4997 ภกญ. รัชดา สวุรรณรัตน์ ฝ่ายเภสชักรรม

4998 ภก. ธนศักดิ ์ สขุสมโสตร ฝ่ายเภสชักรรม

4999 ภกญ. นสิสา ตาตดิอนิ ฝ่ายเภสชักรรม

5000 ภกญ. ปนัดดา ภาณุสทิธกิร ฝ่ายเภสชักรรม

5001 ภกญ. ปรยีานุช กฤษณะประสทิธิ์ ฝ่ายเภสชักรรม

5002 ภกญ. พลอยลาภ เลศิวภิาภัทร ฝ่ายเภสชักรรม

5003 ภก. พริณุ ค าลี ฝ่ายเภสชักรรม

5004 ภก. วรีวฒุ ิ โตใหญ่ ฝ่ายเภสชักรรม

5005 ภกญ. ศริลิักษณ์ สายสนุยี์ ฝ่ายเภสชักรรม

5006 ภกญ. ศทุธนิ ี ไชยชอ่ฟ้า ฝ่ายเภสชักรรม

5007 ภกญ. เดยีน่า กรมีี ฝ่ายเภสชักรรม

5008 ภกญ. นสิา แซล่ิม้ ฝ่ายเภสชักรรม

5009 น.ส. วรรณา แมม่ิง่ ฝ่ายเภสชักรรม

5010 น.ส. จริาภรณ์ ปานกลั่น ฝ่ายเภสชักรรม

5011 น.ส. ณัฐนิี นันทาภรณ์ศักดิ์ ฝ่ายเภสชักรรม

5012 น.ส. สนัุนทา ร ่ารวย ฝ่ายเภสชักรรม

5013 น.ส. ธนพร วมิลกลุวนชิ ฝ่ายเภสชักรรม

5014 น.ส. วาสนา ธัญญากร ฝ่ายเภสชักรรม

5015 น.ส. จนิตนา แรงฤทธิ์ ฝ่ายเภสชักรรม



5016 น.ส. จรัสพร ปานมา ฝ่ายเภสชักรรม

5017 น.ส. มยรุ ี บญุเดช ฝ่ายเภสชักรรม

5018 นาย ธวัชชัย พรผล ฝ่ายเภสชักรรม

5019 ภกญ. นัฐนันท ์ กิง่สวุรรณกลุ ฝ่ายเภสชักรรม

5020 ภกญ. พรปวณ์ี นยิะบญุ ฝ่ายเภสชักรรม

5021 ภก. เศรษฐพงศ ์ ขจรไชยกลุ ฝ่ายเภสชักรรม

5022 ภก. ฐติพิล เยาวลักษณ์ ฝ่ายเภสชักรรม

5023 ภก. ณัฐวฒุ ิ จรบีญุสมโภช ฝ่ายเภสชักรรม

5024 ภกญ. จารวุรรณ งามข า ฝ่ายเภสชักรรม

5025 ภกญ. พัณณติา วัฒนเรอืงชัย ฝ่ายเภสชักรรม

5026 ภกญ. ภัทราวด ี ชแูกว้รุง่โรจน์ ฝ่ายเภสชักรรม

5027 ภกญ. วรสีา เตชะชาญวชิติ ฝ่ายเภสชักรรม

5028 ภกญ. ศริฎา สนุเจรญิ ฝ่ายเภสชักรรม

5029 ภกญ. จริาวรรณ รุง่เรอืง ฝ่ายเภสชักรรม

5030 ภกญ. สพัุตรา ฤกษ์วลกีลุ ฝ่ายเภสชักรรม

5031 ภกญ. สภัุทรา ปญุญนรัินดร์ ฝ่ายเภสชักรรม

5032 ภกญ. กนกกร เกดิผล ฝ่ายเภสชักรรม

5033 ภกญ. กฤตยา วรนสิรากลุ ฝ่ายเภสชักรรม

5034 น.ส. พรรณธภิา สบืเชือ้ ฝ่ายเภสชักรรม

5035 น.ส. น ้าผึง้ เหง่หอม ฝ่ายเภสชักรรม

5036 น.ส. สชุาดา ชมมอญ ฝ่ายเภสชักรรม

5037 น.ส. ปภัสมณ การนิทร์ ฝ่ายเภสชักรรม

5038 นาย ส าเรงิ นอ้ยวัด ฝ่ายเภสชักรรม

5039 น.ส. สภุาพร โฉมศรี ฝ่ายเภสชักรรม

5040 ภก. ณัฐรณ สายแกว้ ฝ่ายเภสชักรรม

5041 น.ส. ปิยาภา แซคู่ ฝ่ายเภสชักรรม

5042 นาย วรีะพงษ์ วริณุพันธ์ ฝ่ายเภสชักรรม

5043 ภกญ. ชลสิา วรีะพงษ์ ฝ่ายเภสชักรรม

5044 ภกญ. ภัทราภา ขนุศักดโิยดม ฝ่ายเภสชักรรม

5045 ภกญ. นศิาชล มนตรศีรี ฝ่ายเภสชักรรม

5046 ภกญ. นาถนภา พนิจิผล ฝ่ายเภสชักรรม

5047 ภกญ. อรรคพร ศรข าพันธ์ ฝ่ายเภสชักรรม

5048 ภก. ธนนิทรั์ฐ ส าเรงิ ฝ่ายเภสชักรรม



5049 ภก. นทเีทพ รัตนวภิานนท์ ฝ่ายเภสชักรรม

5050 ภกญ. กรรณกิาร ์ เสมเจรญิ ฝ่ายเภสชักรรม

5051 ภกญ. จันทพร กลุศริธิรรม ฝ่ายเภสชักรรม

5052 ภกญ. ณัฐวด ี รักไพรสเุทพสริิ ฝ่ายเภสชักรรม

5053 ภกญ. จันทนา ทรัพยม์ั่นคงทวี ฝ่ายเภสชักรรม

5054 ภกญ. ธนานันท ์ พลลาภานันท์ ฝ่ายเภสชักรรม

5055 ภกญ. พรีดา โพพาทอง ฝ่ายเภสชักรรม

5056 ภกญ. พชิญภ์า พยงุพันธ์ ฝ่ายเภสชักรรม

5057 ภกญ. ชญาน ี อสิรไกรศลี ฝ่ายเภสชักรรม

5058 ภกญ. วภิา วชริตรรัีตน์ ฝ่ายเภสชักรรม

5059 ภกญ. เอกอนงค ์ ชัยภักดิ์ ฝ่ายเภสชักรรม

5060 ภกญ. จฑุามาศ ดทีองงาม ฝ่ายเภสชักรรม

5061 ภกญ. อรพรรณ ณัฐพลูวัฒน์ ฝ่ายเภสชักรรม

5062 ภกญ. อรศิราภัศว เลศิศรัณย์ ฝ่ายเภสชักรรม

5063 ภกญ. วรรณวมิล สขุเสมอกลุ ฝ่ายเภสชักรรม

5064 ภกญ. ศรัณยรั์ชต ์ รัตนดาวเรอืง ฝ่ายเภสชักรรม

5065 น.ส. รัตตกิาล หลา้ค าภา ฝ่ายเภสชักรรม

5066 นาง พรรณภิา นุสวีอ ฝ่ายเภสชักรรม

5067 ภกญ. สพุรรษา กติตมิิง่มงคล ฝ่ายเภสชักรรม

5068 นาย สนินกิร พงษ์ววิัฒนก์จิ ฝ่ายเภสชักรรม

5069 น.ส. รัชนกีร สงิหพ์านุกลู ฝ่ายเภสชักรรม

5070 น.ส. ยพุนิ สกึรัมย์ ฝ่ายเภสชักรรม

5071 ภกญ. กมลวรรณ พัดศรเีรอืง ฝ่ายเภสชักรรม

5072 ภกญ. จันทรจ์ริา ศักดิอ์รณุชัย ฝ่ายเภสชักรรม

5073 ภกญ. จฑุามาศ หลอ่สทุธเิศรษฐ ฝ่ายเภสชักรรม

5074 ภกญ. ดษุญา วนชิเวทยพ์บิลู ฝ่ายเภสชักรรม

5075 ภกญ. วรัชญา เอือ้วัฒนะสกลุ ฝ่ายเภสชักรรม

5076 ภก. วสรัุตน ์ สงัวรณ์ ฝ่ายเภสชักรรม

5077 ภกญ. สโรชา จอืเหลยีง ฝ่ายเภสชักรรม

5078 ภก. วสิฏิฐ ์ สรุวดี ฝ่ายเภสชักรรม

5079 ภกญ. รจุกิร เฉลมิฉัตร์ ฝ่ายเภสชักรรม

5080 ภกญ. สมุณัฑนา ตันประยรู ฝ่ายเภสชักรรม

5081 น.ส. ศริานนิท ์ วริฬุหช์นติว์ ฝ่ายเภสชักรรม



5082 น.ส. อรณีุ พันธุส์วัสดิ์ ฝ่ายเภสชักรรม

5083 นาย พธุชิัย รักษ์ธรรมมั่น ฝ่ายเภสชักรรม

5084 นาง มณฑชิา เมน่มกุดา ฝ่ายเภสชักรรม

5085 น.ส. เจนจริา จอยไธสง ฝ่ายเภสชักรรม

5086 น.ส. สมญัญา ชุม่ชมไชย ฝ่ายเภสชักรรม

5087 ภกญ. ชลลดา รัตนธราธร ฝ่ายเภสชักรรม

5088 ภกญ. ณฐมน ยอดเพชร ฝ่ายเภสชักรรม

5089 ภกญ. ทพิยวรรณ ตุม้ประชา ฝ่ายเภสชักรรม

5090 ภกญ. ภญิญดา วงษ์นาค ฝ่ายเภสชักรรม

5091 ภกญ. จารรัุตน ์ เพ็ชรพล ฝ่ายเภสชักรรม

5092 ภกญ. กรรัตน ์ พมิพเ์อีย่ม ฝ่ายเภสชักรรม

5093 ภกญ. กฤตญิา เยอืกเย็น ฝ่ายเภสชักรรม

5094 ภกญ. กนัตก์นก ชัยผดงุ ฝ่ายเภสชักรรม

5095 ภกญ. จติตป์ระไพ นอ้ยนวล ฝ่ายเภสชักรรม

5096 ภกญ. ธร อ านวยผลววิัฒน์ ฝ่ายเภสชักรรม

5097 ภกญ. ยวุด ี กลุชนะชตุพิร ฝ่ายเภสชักรรม

5098 ภกญ. อทัุยรัตน ์ มอีดุมพงศ์ ฝ่ายเภสชักรรม

5099 ภกญ. วรรณดิา ใจสมคม ฝ่ายเภสชักรรม

5100 ภกญ. ลลติภัทร ตรรัีตนพันธ์ ฝ่ายเภสชักรรม

5101 ภกญ. จันทรจ์ริา ตอ้งไม ้ ฝ่ายเภสชักรรม

5102 ภกญ. กอบกลุ อนิทรัตนช์ัยกจิ ฝ่ายเภสชักรรม

5103 ภกญ. ธนาพร คุม้สวา่ง ฝ่ายเภสชักรรม

5104 ภกญ. พรชนก มนแกว้ ฝ่ายเภสชักรรม

5105 ภกญ. พรชนก พัววัลยะลัดด์ ฝ่ายเภสชักรรม

5106 ภกญ. พรธญิา รณรงค์ ฝ่ายเภสชักรรม

5107 ภกญ. เอลยีา ฟ้ามตินินท์ ฝ่ายเภสชักรรม

5108 นาง อโณทัย หมสีมทุร ฝ่ายเภสชักรรม

5109 ภกญ. นฤมล พว่งออมสนิ ฝ่ายเภสชักรรม

5110 ภกญ. ภัคจริา วชริวัฒนา ฝ่ายเภสชักรรม

5111 ภก. ฉัตรรพ ี ลอ้วัฒนไพศาล ฝ่ายเภสชักรรม

5112 ภก. เฉลมิเกยีรต ิ เล็กสาคร ฝ่ายเภสชักรรม

5113 ภกญ. ณัฏฐนันท ์ องัศวุรพฤกษ์ ฝ่ายเภสชักรรม

5114 ภกญ. สรรัตน ์ ท าแกว้ ฝ่ายเภสชักรรม



5115 ภก. วศิรตุ มเีงนิ ฝ่ายเภสชักรรม

5116 ภก. ณัฐวัฒน ์ วไิลเจรญิพัฒน์ ฝ่ายเภสชักรรม

5117 ภกญ. ขอพร เพชรเรอืงรอง ฝ่ายเภสชักรรม

5118 น.ส. กมลชนก สมออ๊ด ฝ่ายเภสชักรรม

5119 น.ส. จนิตหรา เอีย้งปาน ฝ่ายเภสชักรรม

5120 ภก. วฒุชิัย เลศิวัฒนชัย ฝ่ายเภสชักรรม

5121 ภกญ. ชฎาพร ภัทรพบิลูพงศ์ ฝ่ายเภสชักรรม

5122 ภกญ. ชนดิา อมรประภัสรช์ัย ฝ่ายเภสชักรรม

5123 ภกญ. นวรัตน ์ ดา่นวัฒนา ฝ่ายเภสชักรรม

5124 ภกญ. อจัจมิา จติรไมตรเีจรญิ ฝ่ายเภสชักรรม

5125 ภกญ. ณัฐกานต ์ งามสอาด ฝ่ายเภสชักรรม

5126 ภกญ. ณัฏฐา ฟเูดช ฝ่ายเภสชักรรม

5127 ภกญ. จรัิชญา บันลอืพงศเ์จรญิ ฝ่ายเภสชักรรม

5128 ภกญ. กมลชนก แซล่ิม้ ฝ่ายเภสชักรรม

5129 นาย ฐานศิร ทรงแสง ฝ่ายโภชนาการ

5130 นาย สมคดิ จันทรส์มาน ฝ่ายโภชนาการ

5131 นาง ประภา ทองแท ้ ฝ่ายโภชนาการ

5132 น.ส. จลุภีรณ์ เหมะทัพพะ ฝ่ายโภชนาการ

5133 น.ส. ดวงใจ เงนิทองดี ฝ่ายโภชนาการ

5134 นาย ส าราญ เทยีมเมอืง ฝ่ายโภชนาการ

5135 นาย กติตพิงษ์ วฒุบิญุญะ ฝ่ายโภชนาการ

5136 น.ส. ฉันทนา ชมภพูาน ฝ่ายโภชนาการ

5137 นาย นวิัฒ แกว้นมิติร ฝ่ายโภชนาการ

5138 นาง จันทรล์า พทุธจรรยา ฝ่ายโภชนาการ

5139 นาง ทองส ี จลุเสรมิ ฝ่ายโภชนาการ

5140 นาง สนัุนท ์ ชาวบางแกว้ ฝ่ายโภชนาการ

5141 นาย ฉุย ศรดีี ฝ่ายโภชนาการ

5142 นาง ล าดวน พลนาค ฝ่ายโภชนาการ

5143 นาง ศริพิร อนิทรเ์จรญิ ฝ่ายโภชนาการ

5144 น.ส. ทองปรวิ เนยีมจอ้ย ฝ่ายโภชนาการ

5145 นาย ประยรู ยอดเครอื ฝ่ายโภชนาการ

5146 น.ส. สาทติย ์ พรมนาค ฝ่ายโภชนาการ

5147 น.ส. อดุม ทองแพ ฝ่ายโภชนาการ



5148 น.ส. สมพร ประมวลวงศ์ ฝ่ายโภชนาการ

5149 น.ส. สมใจ ออ่นปรางค์ ฝ่ายโภชนาการ

5150 นาง จติตมิา สงิหอทัุย ฝ่ายโภชนาการ

5151 น.ส. บัวลัน พวงทวี ฝ่ายโภชนาการ

5152 นาง วมิล สขุอน้ ฝ่ายโภชนาการ

5153 นาย ทนิ จอ้ยรอ่ย ฝ่ายโภชนาการ

5154 นาง รุง่นภา จอ้ยรอ่ย ฝ่ายโภชนาการ

5155 นาย ศักดิด์า บรรดาศักดิ์ ฝ่ายโภชนาการ

5156 น.ส. ธัญมน ชัยจันทร์ ฝ่ายโภชนาการ

5157 นาย อสิเรศ จ าปาวัน ฝ่ายโภชนาการ

5158 น.ส. วชริาภรณ์ ตรเีย็น ฝ่ายโภชนาการ

5159 นาง จณิณพัต แกว้นมิติร ฝ่ายโภชนาการ

5160 นาง น ้าฝน คุม้วงษ์ดี ฝ่ายโภชนาการ

5161 น.ส. ธันชนก เกตแุกว้ ฝ่ายโภชนาการ

5162 น.ส. ลนิดา วงศป์ราณี ฝ่ายโภชนาการ

5163 นาย สมศักดิ ์ วาดเขยีนภริมย์ ฝ่ายโภชนาการ

5164 นาง สมอน มคีติ ฝ่ายโภชนาการ

5165 น.ส. วนดิา เสนดี ฝ่ายโภชนาการ

5166 นาย ปรญิญา เหมสขุ ฝ่ายโภชนาการ

5167 น.ส. ราน ี แยม้ประดษิฐ์ ฝ่ายโภชนาการ

5168 น.ส. คนษิฐา ปานยงค์ ฝ่ายโภชนาการ

5169 นาย สมรัก สงัวาลยท์อง ฝ่ายโภชนาการ

5170 น.ส. ชญาณัฐ แกว้สะอาด ฝ่ายโภชนาการ

5171 นาย วงเดอืน ศรอีนิทร์ ฝ่ายโภชนาการ

5172 น.ส. มณีนุช เข็มมะลัง ฝ่ายโภชนาการ

5173 น.ส. ประอรศริ ิ แสงอรณุ ฝ่ายโภชนาการ

5174 นาง วรรณศิา เกษมราษฎร์ ฝ่ายโภชนาการ

5175 น.ส. ชมพนุูท สายกระสนุ ฝ่ายโภชนาการ

5176 น.ส. สภุาพร ทรัพยส์มบัตชิัย ฝ่ายโภชนาการ

5177 น.ส. จฑุามาส เลศิล ้า ฝ่ายโภชนาการ

5178 นาง อุน่เรอืน กลบีผึง้ ฝ่ายโภชนาการ

5179 น.ส. รุง่ทวิา กองแดน ฝ่ายโภชนาการ

5180 นาง เอือ้งฟ้า ศภุขจรวนชิ ฝ่ายโภชนาการ



5181 นาย ณัฐวฒุ ิ วรรณมว่ง ฝ่ายโภชนาการ

5182 นาง กนกเนตร จงประเสรฐิกลุ ฝ่ายโภชนาการ

5183 น.ส. อรณชิา นราวริยิะกลุ ฝ่ายโภชนาการ

5184 น.ส. วันด ี มาปากลัด ฝ่ายโภชนาการ

5185 น.ส. เสาวรส ไชยะวนชิ ฝ่ายโภชนาการ

5186 น.ส. ปิยมาศ สบืสทิธิ์ ฝ่ายโภชนาการ

5187 นาย สมคัร ทองรุง่ ฝ่ายโภชนาการ

5188 นาย วรีะ ดวงพล ฝ่ายโภชนาการ

5189 นาย หัส รสหอม ฝ่ายโภชนาการ

5190 น.ส. สริมิา แซต่ั๊ง ฝ่ายโภชนาการ

5191 นาย เฉลมิพล มะลพิุม่ ฝ่ายโภชนาการ

5192 น.ส. กชกร สวุรรณอ าไพ ฝ่ายโภชนาการ

5193 นาง พัชร ี ชมุรักษา ฝ่ายโภชนาการ

5194 น.ส. สภุาภรณ์ สรอ้ยทอง ฝ่ายโภชนาการ

5195 นาย เฉลมิพรรณ นุชเวช ฝ่ายโภชนาการ

5196 น.ส. คณัช เอาแสงดกีลุ ฝ่ายโภชนาการ

5197 นาง จรยิา เอกพัน ฝ่ายโภชนาการ

5198 น.ส. สมหมาย สงวนพงค์ ฝ่ายโภชนาการ

5199 น.ส. ภารจุรี ์ นาคจุย้ ฝ่ายโภชนาการ

5200 น.ส. ขจรศร ี เฮงดี ฝ่ายโภชนาการ

5201 น.ส. นันทยิา แกว้พรหมณ์ ฝ่ายโภชนาการ

5202 นาย ธวัชชัย สงิหก์า้น ฝ่ายโภชนาการ

5203 นาง กานตมิา วานชิพทัิกษ์ ฝ่ายโภชนาการ

5204 น.ส. มณีรัตน ์ ศรเีรอืงพันธ์ ฝ่ายโภชนาการ

5205 นาย ทศพล ท่ังโต ฝ่ายโภชนาการ

5206 น.ส. กานดา เกยีรตพัิฒนาชัย ฝ่ายโภชนาการ

5207 น.ส. ฐติพิร สวุรรณคาม ฝ่ายโภชนาการ

5208 น.ส. อรวรรณ พชืสวุรรณ์ ฝ่ายวจัิย

5209 นาง อรณุรุง่ สทุธเิทพธ ารง ฝ่ายวจัิย

5210 นาง กรรณกิาร ์ ใจพกุ ฝ่ายวจัิย

5211 น.ส. อรนุช ประดษิฐท์รัพย์ ฝ่ายวจัิย

5212 น.ส. หนึง่หทัย สวัสดี ฝ่ายวจัิย

5213 น.ส. สรุดา เลศิวนา ฝ่ายวจัิย



5214 รศ. ดร. พญ. ปนษิฎ ี อวริทุธนั์นท์ ฝ่ายวจัิย

5215 นาง นภิา โสดามกุ ฝ่ายวจัิย

5216 นาง อนงค ์ แววข า ฝ่ายวจัิย

5217 น.ส. ชลดิา สทิธศิักดิ์ ฝ่ายวจัิย

5218 น.ส. อษุา เกยสวุรรณ ฝ่ายวจัิย

5219 น.ส. ศริพิร มากบรบิรูณ์ ฝ่ายวจัิย

5220 น.ส. พัชรนิทร ์ ทับวโิรจน์ ฝ่ายวจัิย

5221 น.ส. ธัญญาพร เดชทววีัฒน์ ฝ่ายวจัิย

5222 น.ส. กษมา สขุาภริมย์ ฝ่ายวจัิย

5223 น.ส. พัชราภา เทพทัย ฝ่ายวจัิย

5224 รศ. ดร. ณัฐวัฒน ์ ออ่นลมลู ฝ่ายวจัิย

5225 อ. ดร. เปรมฤทัย ธติเิลศิเดชา ฝ่ายวจัิย

5226 น.ส. อสุา ทโิน ฝ่ายวจัิย

5227 อ. ดร. นพ. บญุรัตน ์ ทัศนยีไ์ตรเทพ ฝ่ายวจัิย

5228 น.ส. จฬุาภรณ์ พลูเอีย่ม ฝ่ายวจัิย

5229 น.ส. สริขิวัญ กลอ่มฤทธิ์ ฝ่ายวจัิย

5230 รศ. ดร. นทัิศน ์ สขุรุง่ ฝ่ายวจัิย

5231 ดร. วรภา หบีจันทรต์รี ฝ่ายวจัิย

5232 น.ส. พนดิา รัตนสมบรูณ์ ฝ่ายวจัิย

5233 นาย ตรมีนต ์ ยงัอยู่ ฝ่ายวจัิย

5234 น.ส. พัชร ี ทรงประโคน ฝ่ายวจัิย

5235 น.ส. วันวสิา ชนะภัย ฝ่ายวจัิย

5236 นาง สรนิยา งามทพิยว์ัฒนา ฝ่ายวจัิย

5237 น.ส. รววีรรณ วัฒนมงคล ฝ่ายวจัิย

5238 น.ส. อญัชสิา ทวธีรรมเจรญิ ฝ่ายวจัิย

5239 น.ส. อนิทริา โหะกา ฝ่ายวจัิย

5240 น.ส. จฑุารัตน ์ ขจฟ้ีา ฝ่ายวจัิย

5241 นาย ชชูัย เนตรธวุกลุ ฝ่ายวจัิย

5242 นาง วรรณลักษณ์ ธารสวุรรณวงศ์ ฝ่ายวจัิย

5243 น.ส. ชมพนุูท บญุอากาศ ฝ่ายวจัิย

5244 นาย อาทติย ์ ยนิดงีาม ฝ่ายวจัิย

5245 นาง ณชิาภัทร ทองแกว้ ฝ่ายวจัิย

5246 อ. ดร. รัตตยิาภรณ์ กลัยา ฝ่ายวจัิย



5247 นาง จรีภา เกดินพคณุ ฝ่ายวจัิย

5248 น.ส. พรพมิล พลเทพ ฝ่ายวจัิย

5249 น.ส. พรเพ็ญ นุชงาม ฝ่ายวจัิย

5250 ภกญ. พัชรภรณ์ มโนภนิเิวศ ฝ่ายวจัิย

5251 น.ส. ภัทรภร ตันสงิห์ ฝ่ายวจัิย

5252 นาง ชลภัส ลิม้ปฏภิาณ ฝ่ายวจัิย

5253 น.ส. เกศวร ี ไมห้อม ฝ่ายวจัิย

5254 น.ส. ศริลิักษณ์ สทุธชิไูพบลูย์ ฝ่ายวจัิย

5255 น.ส. รุง่ทวิา พงษ์อคัคศริา ฝ่ายวจัิย

5256 น.ส. ยพุาพร ละเลศิ ฝ่ายวจัิย

5257 น.ส. ภัสสรา กล า่สวัสดิ์ ฝ่ายวจัิย

5258 อ. ดร. เมธจิติ วัฒนพานชิ ฝ่ายวจัิย

5259 ดร. ศักดเิทพ ไชยฤทธิ์ ฝ่ายวจัิย

5260 นาย อดศิักดิ ์ สง่แจง้ ฝ่ายวจัิย

5261 น.ส. ปภาณัช ธัมนุวัต ิ ฝ่ายวจัิย

5262 ภกญ. ศภุรัตน ์ อรรถกลุเรขา ฝ่ายวจัิย

5263 น.ส. พรชนก จงสบืสขุ ฝ่ายวจัิย

5264 นาย ศราวฒุ ิ นามลลีา ฝ่ายวจัิย

5265 น.ส. ปิโยบล คอนรัตน์ ฝ่ายวจัิย

5266 นาย สธุ ี อดุมโชตพิฤทธิ์ ฝ่ายวจัิย

5267 น.ส. เพ็ญแข รัตนสมบรูณ์ ฝ่ายวจัิย

5268 น.ส. ปณธิาน นิม่แสวงกลุ ฝ่ายวจัิย

5269 น.ส. สลลิตา ขนัตศิลีชัย ฝ่ายวจัิย

5270 น.ส. นุชรยี ์ ถาปันแกว้ ฝ่ายวจัิย

5271 น.ส. รัตนากร มนตแ์ข็ง ฝ่ายวจัิย

5272 นาย สดาย ุ แสะสาร ฝ่ายวจัิย

5273 นาง อมลวรรณ แดงอาจ ฝ่ายวจัิย

5274 น.ส. วนดิา ชวีะธรรมรัตน์ ฝ่ายวจัิย

5275 น.ส. ศริวิมิล สมนาม ฝ่ายวจัิย

5276 น.ส. กรกช พลศรลีา ฝ่ายวจัิย

5277 น.ส. คนงึนุช กระดังงา ฝ่ายวจัิย

5278 นาย ชัยชนะ ตรทีติยน์ภิา ฝ่ายวจัิย

5279 น.ส. กรณ์วกิา กจิสวัสดิ์ ฝ่ายวจัิย



5280 น.ส. ศรินาถ คุม้ประวัต ิ ฝ่ายวจัิย

5281 น.ส. นันทกา กองสถาน ฝ่ายวจัิย

5282 นาย ณัฐพงศ ์ สระศรสีม ฝ่ายวจัิย

5283 น.ส. ชษุณา รุง่จนิดามยั ฝ่ายวจัิย

5284 ผศ. นพ. อธรัิฐ บญุญาศริิ ฝ่ายวจัิย

5285 น.ส. กรรณกิาร ์ ฮวดยิง่ ฝ่ายวจัิย

5286 ดร. ชตุ ิ เหลา่ธรรมธร ฝ่ายวจัิย

5287 ดร. จันทรเ์จา้ ลอ้ทองพานชิย์ ฝ่ายวจัิย

5288 น.ส. สรัลธร จติรประสงค์ ฝ่ายวจัิย

5289 น.ส. สมฤทัย อยูแ่ฉ่ง ฝ่ายวจัิย

5290 น.ส. วไิลรัตน ์ สรรพกจิชาญชัย ฝ่ายวจัิย

5291 น.ส. ปนัดนา อเนกเวยีง ฝ่ายวจัิย

5292 ดร. ขวัญฤทัย ไมเ้รยีง ฝ่ายวจัิย

5293 น.ส. ณัฐกฤตา ปักษา ฝ่ายวจัิย

5294 น.ส. ปวณ์ีอร องัศธุรารักษ์ ฝ่ายวจัิย

5295 น.ส. นัฐยา แจม่แจง้ ฝ่ายวจัิย

5296 น.ส. จรุรัีตน ์ ทองประไพ ฝ่ายวจัิย

5297 น.ส. วชริาพรรณ นาคท่ัง ฝ่ายวจัิย

5298 ดร. นันทยา พรมั่น ฝ่ายวจัิย

5299 ดร. ทวศีักดิ ์ เชีย่วชาญศลิป์ ฝ่ายวจัิย

5300 นาย ณรงคว์ทิย ์ ศักดิอ์าธรทรัพย์ ฝ่ายวจัิย

5301 ดร. ธดิารัตน ์ สกุแสงเปลง่ ฝ่ายวจัิย

5302 นาย สมชาย เทยีมเมฆา ฝ่ายวจัิย

5303 น.ส. พรสขุ แยม้เล็กนอ้ย ฝ่ายวจัิย

5304 น.ส. อารยี ์ สงิหล์ าพอง ฝ่ายวจัิย

5305 น.ส. ชตุมิา มสีมานพงษ์ ฝ่ายวจัิย

5306 น.ส. วรสิรา แทนสงา่ ฝ่ายวจัิย

5307 น.ส. กมลมาศ ศรขีวัญ ฝ่ายวจัิย

5308 น.ส. ดวงทพิย ์ อภรัิตนม์นตรี ฝ่ายวจัิย

5309 นาง องัคณา จงสวัสดิพั์ฒนา ฝ่ายวจัิย

5310 น.ส. วรัญญา ฐติธิรรมจรยิา ฝ่ายวจัิย

5311 นาง อญัชล ี กลุพรหม ฝ่ายวจัิย

5312 นาย อดศิร คงชาตี ฝ่ายวจัิย



5313 ดร. จตพุร สจุจติรจ์ลู ฝ่ายวจัิย

5314 น.ส. ภควรรณ พทุธคณุพทัิกษ์ ฝ่ายวจัิย

5315 น.ส. ภาวณีิ สขุเจรญิ ฝ่ายวจัิย

5316 น.ส. อรจริา อจัฉราโยธนิ ฝ่ายวจัิย

5317 น.ส. ชวกิานต ์ บญุวงศ์ ฝ่ายวจัิย

5318 ดร. อรวรรณ สภุาพึง่ ฝ่ายวจัิย

5319 ดร. เกศสริ ิ คงมนัส ฝ่ายวจัิย

5320 ดร. ปาลรัีตน ์ พรีะเพ็ญ ฝ่ายวจัิย

5321 น.ส. อนัญญา ศรสีมนกึ ฝ่ายวจัิย

5322 น.ส. วรางคณา ตันตถิาวร ฝ่ายวจัิย

5323 นาง เฉลมิขวัญ วามวาณชิย์ ฝ่ายวจัิย

5324 น.ส. ณัฐณชิาช ์ ศรบีรุรัีกษ์ ฝ่ายวจัิย

5325 น.ส. พรนภา ชืน่ชม ฝ่ายวจัิย

5326 น.ส. เพ็ญศร ี เนยีมยิม้ ฝ่ายวจัิย

5327 น.ส. ชลติา แสงสนีลิ ฝ่ายวจัิย

5328 อ. ดร. ประภาพร จงึตระกลู ฝ่ายวจัิย

5329 น.ส. จติสภุา ปีเลย์ ฝ่ายวจัิย

5330 น.ส. นวรรนพร แซล่ิม้ ฝ่ายวจัิย

5331 ดร. วรษิา อมรฤทธิ์ ฝ่ายวจัิย

5332 ดร. ณัฐพล เครอืค าหลอ่ ฝ่ายวจัิย

5333 น.ส. พสินิ ี เอีย่มอไุร ฝ่ายวจัิย

5334 ดร. สริพิรรณ มโนชวีะ ฝ่ายวจัิย

5335 น.ส. โศรยา กลัยาณมนตรี ฝ่ายวจัิย

5336 น.ส. ภรติา ทองสขุนอก ฝ่ายวจัิย

5337 น.ส. ปวณีา สขีนุทด ฝ่ายวจัิย

5338 น.ส. ณชิากร ขม่อาวธุ ฝ่ายวจัิย

5339 น.ส. สจุติรพ์ร จันทรช์ู ฝ่ายวจัิย

5340 น.ส. มารอีา อาซาดเดกาน ฝ่ายวจัิย

5341 นาย อนุพงษ์ วรีบรุนีนท์ ฝ่ายวจัิย

5342 น.ส. อศิราวรรณ เกดิไกรชัยวัฒน์ ฝ่ายวจัิย

5343 น.ส. พาณี นาคทอง ฝ่ายวจัิย

5344 น.ส. กานดา กมุพล ฝ่ายวจัิย

5345 นาย เกยีรตชิัย แซไ่ต่ ฝ่ายวจัิย



5346 น.ส. กนัยารัตน ์ ศกึษากจิ ฝ่ายวจัิย

5347 อ. ดร. ศักดิด์า คุม้หร่ัง ฝ่ายวจัิย

5348 น.ส. สทุธชิา มาต านาน ฝ่ายวจัิย

5349 น.ส. สริกิญัญา ปลิม้วรสวัสดิ์ ฝ่ายวจัิย

5350 น.ส. วลิาสนิ ี พรหมะวัน ฝ่ายวจัิย

5351 น.ส. ศภุรัตน ์ ใจงาม ฝ่ายวจัิย

5352 น.ส. ธนาภรณ์ เนตรสวุรรณ ฝ่ายวจัิย

5353 น.ส. จฑุามาศ สริวิัฒนโ์สภณ ฝ่ายวจัิย

5354 น.ส. ชญานนั์นท ์ ธนาเกยีรตวิบิลู ฝ่ายวจัิย

5355 วา่ที ่ ร.ต.หญงิ รัชนกีร แรมลี ฝ่ายวจัิย

5356 น.ส. ชตุมิา ใยเยีย่ม ฝ่ายวจัิย

5357 ดร. ปรยิดา ตั๋นจักร ฝ่ายวจัิย

5358 นพ. กลุวชิญ ์ ศรประชมุ ฝ่ายวจัิย

5359 นาย บญุชัย มตัสยะวนชิกลู ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5360 นาง รจุริา คุม้ยิม้ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5361 นาย สดุใจ ปาปะกะ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5362 นาย ชาตร ี จนียา่ม ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5363 นาย ปทปี หาญศริรัิตนสกลุ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5364 นาย มนตร ี ออ่นน่วม ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5365 นาย มนทพิย ์ แสงสนิทรัพย์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5366 นาย สนัทัด วงษ์สวรรค์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5367 นาง ชตุมิา วเิศษสมติ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5368 นาย มานะ เจย้เปลีย่น ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5369 นาย สมศักดิ ์ ปัญญาใส ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5370 นาย อนุวัตร งอ้เหรยีญ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5371 นาย ประยทุธ อภชิาตวิรกลุ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5372 นาย สลลิ โชตวิสิทุธิ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5373 นาย เชาว ์ ล ้าเลศิ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5374 นาย เชดิชัย มะโนแกว้ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5375 นาย จักรพงศ ์ คงคาใส ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5376 นาย ณัฐพร เวชกลุ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5377 นาย สดุทา้ย พฒุหอม ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5378 นาย เอกชัย อุย่กมุกร ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ



5379 นาย โชคทว ี ศภุธรีารักษ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5380 นาย ทวศีักดิ ์ ดษิยบตุร ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5381 นาย วชริาวธุ โพลดพลัด ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5382 นาง อศิราพร วสิาค า ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5383 นาย สมชาต ิ จติรเทีย่ง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5384 นาย อทัุย สอุทัุย ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5385 น.ส. เฉลยีว พานจันทร์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5386 นาย ศักดา มขี า ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5387 น.ส. อุน่เรอืน บญุปลกู ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5388 นาย วชิช ุ ทับชว่ยขวา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5389 นาย ณรงค ์ บตุรดี ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5390 นาย ฉัตรชัย สนุทรวภิาต ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5391 นาย บวรศักดิ ์ เพชรชู ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5392 วา่ทีร่อ้ยตร ี ธนกร ธนเศรษฐโชค ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5393 นาย ราชศักดิ ์ ยาจติต์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5394 นาย อษัฎาวธุ วานชิยาภรณ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5395 นาง แกว้ตา ศภุธรีารักษ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5396 นาย ธนวัฒน ์ เอีย่มแจ๋ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5397 นาย สคุนธรส พวงประโคน ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5398 นาย สมศักดิ ์ ตรรัีตนา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5399 นาย วทิยา มาพงษ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5400 นาย สคุล ทองแจม่ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5401 นาย ชนิวัฒน ์ มั่นใจ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5402 นาย เภา วันละ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5403 น.ส. จรณนิท ์ ไวยประเสรฐิ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5404 นาย สริพิงศ ์ เปลง่ฉวี ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5405 นาย ประทนิ ชาญสงูเนนิ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5406 นาย อดศิักดิ ์ จรีะดษิฐ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5407 นาย จริเดช จันทรภ์ริมย์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5408 นาย อนุชา มาลี ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5409 นาย ชัชชัย ชะวาลา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5410 นาย จักรพงศ ์ เพชรชู ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5411 นาง วรรณวรนิ ชืน่ประสทิธิ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ



5412 นาย วจิติร ควรขนุทด ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5413 นาย นฤสรณ์ แจม่ทมิ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5414 นาย เมธา กดูเพตรา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5415 นาย กติต ิ ธรรมากรธนสาร ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5416 นาย อนุชาต ิ ค าพันธ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5417 นาย อนันตช์ัย สะอาดเอีย่ม ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5418 นาง พรรภณา คงคาใส ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5419 นาย ณัฐวฒุ ิ เปลีย่นใจ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5420 นาย อานนท ์ เดชสงัด ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5421 นาย อภชิาต ิ บญุฤทธิ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5422 นาย พษิณุ แนมสวุรรณ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5423 นาย ธรียทุธ สงิหก์า้น ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5424 นาย วทิยา โชคโสด ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5425 นาย สมชาย จอมพะเยาว์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานซอ่มบ ารงุ
5426 นาย สมวงค ์ จันทรส์งา่ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5427 น.ส. วยิดา หมั่นหาทรัพย์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5428 นาง สมจติร ์ เพ็ชรกิง่ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5429 นาย พเิชษฐ ์ ภูท่อง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5430 นาย มานพ แยม้กลิน่ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5431 นาย วฒุภัิทร อาศองค์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5432 นาย พเิชษฐ ์ เอีย่มแสงวัฒนา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5433 น.ส. กญัญพ์ชิญา เองไทร ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5434 นาย ออม แสงวเิชยีร ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5435 นาย ชัชวาลย ์ ศลิอาภรณ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5436 นาย ไพบลูย ์ สวัสดี ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5437 น.ส. ชตุมิา ยอดแกว้ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5438 นาย อนุสษิฐ ์ สรุนาคะพันธ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5439 นาย ณรงศักดิ ์ บญุพงษ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5440 นาย ธนัชพันธ ์ มเีอม ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5441 น.ส. รัชน ี สวัสดิก์ติติ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5442 นาย อภชิาต ิ นลิเจยีรนัย ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5443 นาย นพรจุ แซห่วอ่ง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5444 น.ส. พรทพิย ์ อุน่อมรมาศ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)



5445 นาย นสิติย ์ แกว้ประเสรฐิ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5446 นาย อภเิชฐ คลา้ยแกว้ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5447 นาง คณภิา สมพริง้โชติ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5448 นาย ณัฐพล วังสตัง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5449 นาย สทัุศน ์ ภญิโญ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5450 นาย ธฤต พวงมณี ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5451 นาย อ าพร วจิารย์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5452 นาย สภุาโชต ิ สวุรรณรัตน์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5453 นาย ประยทุธ รัตนพาพร ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5454 นาย ดนัย ลขิติเจรญินุกลู ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5455 นาย วเิชยีร นันทพรชัย ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5456 นาย รษิฎ ี เชดิชงูาม ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5457 น.ส. ลักขณาภรณ์ วงษาสนัต์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5458 นาง วรรณา ขจรพรรณพงศ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5459 นาย สมยศ โชตชิว่ง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5460 นาย ชวนิ สกุจิโกวทิ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5461 นาย สรุยิา ทองชมุภู ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5462 นาย สมชาย ดา่นแกว้ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5463 นาย ศภุชัย สชูาวนา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5464 นาย ภณุภัส จวิยิน้ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5465 นาย โสภณ สรรพโรจนพั์ฒนา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5466 นาย สรัุตน ์ งามศลิป์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5467 นาย กมัพล พลฉีิม่ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5468 นาย สขุเกษม แตงสกลุ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5469 นาย จักระภ ี ทองนุ่ม ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5470 นาย ตอ่พงศ ์ บรูณะนนท์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานธรุการและสนับสนุน(ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร)

5471 นาย กฤษฎาพงษ์ พานจันทร์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานบ าบัดน ้าเสยี
5472 นาย ชัยทัต หนูเขยีว ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานบ าบัดน ้าเสยี
5473 นาง ปวงพร ทมิถาวร ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานบ าบัดน ้าเสยี
5474 นาย มนตร ี แพนลา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานบ าบัดน ้าเสยี
5475 นาย สมเนตร ศลิปศร ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานบ าบัดน ้าเสยี
5476 นาย อดสิรณ์ สขุชู ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานบ าบัดน ้าเสยี
5477 น.ส. นงลักษณ์ อิว้มณี ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานบ าบัดน ้าเสยี



5478 นาง นพมาส วริยิะเจรญิรัตน์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานบ าบัดน ้าเสยี
5479 นาย วรัญญ ู กลบีผึง้ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานบ าบัดน ้าเสยี
5480 นาย วัชระ บญุมา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานบ าบัดน ้าเสยี
5481 นาย โกศล สนีวล ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานบ าบัดน ้าเสยี
5482 นาย คมศักดิ ์ รัตนภริมย์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานระบบแกส๊ทางการแพทย์
5483 นาย พสษิฐ ์ มาลัย ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานระบบแกส๊ทางการแพทย์
5484 นาย จรัญ ผอ่งพธิี ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5485 นาย ประสทิธิ ์ สาสงิห์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5486 นาย สมภพ หอมสวุรรณ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5487 นาย สมเกยีรต ิ เปรมทอง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5488 นาย ประทนิ ด าเนื้อดี ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5489 นาย ปราโมทย ์ วังววิัฒนข์จร ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5490 นาย นพินธ ์ ชาตปิรชีากลุ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5491 นาย ราเชนทร ์ แจม่แจง้ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5492 นาย จวน ลว้นพร ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5493 นาย ณัฐฤกษ์ ศลิมั่น ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5494 นาย กรฑีา ชมุชาตรี ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5495 นาย เฉลมิ เพยีรธรรม ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5496 นาย ตุ๊กตา แสงทอง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5497 นาย ประจักษ์ สงวนสรอ้ย ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5498 นาย ปรชีา เล็กเจรญิ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5499 นาย โสภณ สทุธโิพธิ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5500 นาย อทัุย ภาเจรญิสขุ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5501 นาย มนูญ ขนษิดา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5502 นาย บวร มุง่ผล ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5503 นาย บรรจง ศรกีะชา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5504 นาย ไพศาล ชัยมงคล ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5505 น.ส. ฉววีรรณ เหรยีญประชา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5506 นาย เสถยีร บญุนุเคราะห์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5507 นาย สชุาต ิ ชุม่สงิห์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5508 นาย บญุเลศิ บูส่ามสาย ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5509 นาย สวดิ ศรภัีกดี ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5510 นาย สราวธุ บอ่พชื ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย



5511 นาย ชาญชัย แกว้เมธากลุ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5512 นาย หรัิณย ์ มา้วมาเมอืง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5513 นาย พัฒนา วงษ์จา่ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5514 นาย อศิรานุวัฒน์ ถาวรจันทร์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5515 นาย จรยิวฒุ ิ มลุศรสีขุ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5516 นาย อดลูย ์ อลิพัฒน์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5517 นาย พทิยา จันทนา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5518 นาย พรศักดิ ์ รุง่เจษฎาวณชิ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5519 นาย ชัยยงค ์ หมอผึง้ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5520 นาย สนทิ แจง้บญุ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5521 นาย ปราโมทย ์ ภฆูัง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5522 นาย รุง่ หลักแกว้ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5523 นาย ขวัญชัย เปรมจติต์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5524 นาย เอกนรนิทร ์ ทองนวล ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5525 นาย จตพุร สทุธนะ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5526 นาย ศราวฒุ ิ ปรุสิงัข์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5527 นาย พยอม วงษ์ววิัฒน์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5528 นาย ฤทธิส์ร อตุนาม ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5529 นาย ธรรมรักษ์ ทพิยส์วุรรณ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5530 นาย ไพศาล โสตสดับปกรณ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5531 นาย อนุกลู เหลาทอง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5532 นาย โอภาส โพคง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5533 นาง กณัญาว ี เพยีวสงูเนนิ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5534 นาย จรีวัต นวลจันทร์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5535 น.ส. ดรรชน ี ปากแคว ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5536 นาย ปวรศิร ์ กงใชยา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5537 นาย สนัต ิ รัศมทีวสีขุ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5538 นาย ฉลองชัย แกว้คง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5539 นาย ชัยวัฒน ์ สวา่งภพ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5540 นาย สขุประเสรฐิ โพตุย้ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5541 น.ส. อศิรา ภูร่ะยา้ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5542 น.ส. นษิา เธยีรเดชาพล ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5543 นาย ธนพันธ ์ สมร ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย



5544 นาย เสฏฐวฒุ ิ อูท่รัพย์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5545 น.ส. ทัศนยี ์ แสงครฑุ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5546 นาย ฉัตรชัย สมญัญา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5547 นาย นาค ครองแหง้ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานรักษาความปลอดภัย
5548 นาย ปรเีปรม โปรง่ไธสง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม
5549 นาย พงศว์ฒุ ิ อรา่มศรี ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม
5550 วา่ทีร่อ้ยตร ี ชยธร ชาตพิฤกษพันธุ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม
5551 น.ส. มณีนุช เมฆสทัุศน์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม
5552 นาย ยทุธศักดิ ์ จันทโรทัย ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม
5553 น.ส. ปาณสิรา ตณิธรานนท์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม
5554 นาย จริวฒุ ิ เจรญิอาภารัศมี ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม
5555 น.ส. พมิพช์นก จ่ันหนู ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม
5556 นาง ปณุยนุช ภูร่ะหงษ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสือ่สาร
5557 นาง เย็นจติต ์ ทัพปัชชา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสือ่สาร
5558 นาง พนดิา แข็งเขตตก์าร ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสือ่สาร
5559 น.ส. ชลกนก รุง่สวา่ง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสือ่สาร
5560 น.ส. ลัดดา ทัศนากร ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสือ่สาร
5561 นาย กติตศิักดิ ์ ทองใบนอ้ย ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสือ่สาร
5562 นาย จตพุร ศรแีมน้มว่ง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสือ่สาร
5563 นาย ประกติ คงทพิย์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสือ่สาร
5564 น.ส. อรณุลักษณ์ จริะโรจนกลุ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสือ่สาร
5565 น.ส. พชริาภรณ์ ฉายปัญญา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสือ่สาร
5566 นาย มาโนช ทา้วโพธิเ์อน ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสือ่สาร
5567 นาย นพินธ ์ คชชะ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสือ่สาร
5568 น.ส. ชยาภรณ์ แสงสมมาตร์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสือ่สาร
5569 น.ส. ศริรัิตน ์ ค ายก ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสือ่สาร
5570 นาย ชาตชิาย มาจวง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานสือ่สาร
5571 นาง ศภุาพชิญ ์ ทองศภุโชค ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่
5572 นาง ประนอม เอมรักษา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่
5573 นาย ถวัลย ์ ชะมงักลู ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่
5574 นาง จันทรภ์รณ์ รักดอกเกตุ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่
5575 นาย บวร กอ้นทอง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่
5576 นาย ประสพโชค กลิน่ฉุย ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่



5577 นาย วันชาต ิ พึง่ประชา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่
5578 นาง เกษสณีุ สวัสดวีงษา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่
5579 น.ส. ฉลอง พลนาค ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่
5580 นาย พทิยา ศริเิพชร ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่
5581 นาย สยาม แกน่ผวิ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่
5582 นาย วัลลภ ส าราญ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่
5583 น.ส. ปณชล ฐานะเมธาเดช ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่
5584 น.ส. ทพิวรรณ ชะมงักลู ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่
5585 นาง เพชรชรัตน ์ โสรัตญาทร์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่
5586 นาย โสภณ ไหมทอง ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่
5587 นาย นพดล มตีา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอาคารสถานที่
5588 นาย ทรงกรฎ แมงทับ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5589 นาย พนิจิ ชรูอด ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5590 นาง ภคนิ ี แสงพทัิกษ์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5591 นาง สาธกา มณีสขี า ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5592 นาย สนัสกฤฏ รักประเทศ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5593 นาย สรุพงษ์ ดมีานพ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5594 นาย พรชัย พว่งเจรญิ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5595 นาย สมชาย วงศส์ะอาด ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5596 นาย นรงฤทธิ ์ มั่งขลบิ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5597 นาย เจรญิ นกเทศ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5598 นาย ธรีะพงษ์ จนีประชา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5599 นาย อมร นามพรหมดี ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5600 นาย ศริศิักดิ ์ สริรัิตนปัญญา ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5601 นาย นภดล วรรัตน์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5602 นาย จริโมท ประสงค์ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5603 นาย จักรกฤษณ์ พันธมาศ ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5604 น.ส. ภัคฑรีา พวงภูน่อ้ย ฝ่ายวศิวกรรมบรกิารและอาคารสถานที ่ งานอปุกรณ์ทางการแพทย์
5605 น.ส. กนัยา อสิรยิะเนตร ฝ่ายสารสนเทศ

5606 นาง บังอร มนัสอารนีาท ฝ่ายสารสนเทศ

5607 นาย วรีพล มนัสอารนีาท ฝ่ายสารสนเทศ

5608 นาง รัตนา เลศิกติตกิลุโยธนิ ฝ่ายสารสนเทศ

5609 นาง วันวสิา เสนวีงศ ์ ณ อยธุยา ฝ่ายสารสนเทศ



5610 นาย นพพร ซา้ยงาม ฝ่ายสารสนเทศ

5611 นาย สรุะยทุธิ ์ เจย้เปลีย่น ฝ่ายสารสนเทศ

5612 น.ส. ภรีฏ ิ เสนวีงศ ์ ณ อยธุยา ฝ่ายสารสนเทศ

5613 นาย วศนิ ศตีสิาร ฝ่ายสารสนเทศ

5614 นาย สมพร วารวีนชิ ฝ่ายสารสนเทศ

5615 นาย กนก เอมรจุิ ฝ่ายสารสนเทศ

5616 นาย สรรชัย ฉายโชตเิจรญิ ฝ่ายสารสนเทศ

5617 น.ส. ศริพิร สริสิวุัณโณ ฝ่ายสารสนเทศ

5618 นาย กญัณภัทร มงัสค์ละแสน ฝ่ายสารสนเทศ

5619 น.ส. กฤตยพร ไวคณุา ฝ่ายสารสนเทศ

5620 น.ส. ทัศนยี ์ คงสนุ่น ฝ่ายสารสนเทศ

5621 น.ส. กรรณกิา ละมั่งทอง ฝ่ายสารสนเทศ

5622 นาย อมรเทพ เบญจธนัง ฝ่ายสารสนเทศ

5623 น.ส. สมหทัย จารพุมิล ฝ่ายสารสนเทศ

5624 นาย ประทมุ นวลมิง่ ฝ่ายสารสนเทศ

5625 น.ส. จันทมิา เกษมชัยนันท์ ฝ่ายสารสนเทศ

5626 นาย ประสทิธิช์ัย เจตนาภวิัฒน์ ฝ่ายสารสนเทศ

5627 นาย กฤษณะ ป่ินสวาสดิ์ ฝ่ายสารสนเทศ

5628 น.ส. อศิรา แยม้งามเหลอื ฝ่ายสารสนเทศ

5629 นาย อภชิาต ิ พลาศลิป์มงคล ฝ่ายสารสนเทศ

5630 นาย พงษ์ศักดิ ์ พลเทพ ฝ่ายสารสนเทศ

5631 นาย ปรญิญา เจรญิวรเกยีรติ ฝ่ายสารสนเทศ

5632 น.ส. สรุางค ์ พรหมศร ฝ่ายสารสนเทศ

5633 น.ส. สมคดิ ค าศรเีมอืง ฝ่ายสารสนเทศ

5634 น.ส. อรพรรณ ขาวสนทิ ฝ่ายสารสนเทศ

5635 นาย ศราวฒุ ิ สทิธารถ ฝ่ายสารสนเทศ

5636 น.ส. ผกากาญจน ์ เกือ้เดช ฝ่ายสารสนเทศ

5637 น.ส. อไุรวรรณ สาระศริิ ฝ่ายสารสนเทศ

5638 น.ส. วันวสิาข ์ คงทน ฝ่ายสารสนเทศ

5639 นาย ชาตร ี เลศิมณี ฝ่ายสารสนเทศ

5640 น.ส. ฐติาภรณ์ ก าเหนดิรัตน์ ฝ่ายสารสนเทศ

5641 นาย ลัดจติร ์ ชทัูน ฝ่ายสารสนเทศ

5642 น.ส. ธติยิา เดชทรัพย์ ฝ่ายสารสนเทศ



5643 น.ส. ดวงพร พรหมรัศมี ฝ่ายสารสนเทศ

5644 น.ส. พมิพา ตัง้จติตพิร ฝ่ายสารสนเทศ

5645 น.ส. ณกานต ์ โพธิป์ฐม ฝ่ายสารสนเทศ

5646 น.ส. นศิา สดุถอ้ย ฝ่ายสารสนเทศ

5647 น.ส. สวุพรรณ ตันสกลุ ฝ่ายสารสนเทศ

5648 น.ส. หทัยรัตน ์ มะไพร ฝ่ายสารสนเทศ

5649 น.ส. วรรณวสิา ศรชีมุ ฝ่ายสารสนเทศ

5650 นาย ถริวฒุ ิ องัครัุตน์ ฝ่ายสารสนเทศ

5651 นาย ภมูนิทร ์ บญุเฮา้ ฝ่ายสารสนเทศ

5652 น.ส. กชวัณณ์ กลุเกษ ฝ่ายสารสนเทศ

5653 น.ส. มลฤด ี พึง่สวัสดิ์ ฝ่ายสารสนเทศ

5654 นาย สคมวชิช ์ สขุภัทรทิธกิลุ ฝ่ายสารสนเทศ

5655 นาย สมพร องอาจ ฝ่ายสารสนเทศ

5656 น.ส. ชลติา อสิสระสทิธภิาพ ฝ่ายสารสนเทศ

5657 นาย ธนพร เขยีวค ากลู ฝ่ายสารสนเทศ

5658 นาย สทุธพิงศ ์ ปราการพลิาศ ฝ่ายสารสนเทศ

5659 นาย เอกพล จันทรเกดิ ฝ่ายสารสนเทศ

5660 นาย ยงยทุธ เพิม่สขุ ฝ่ายสารสนเทศ

5661 นาย เสร ี เจรญิไทย ฝ่ายสารสนเทศ

5662 น.ส. วไิลลักษณ์ อมรมนเทยีร ฝ่ายสารสนเทศ

5663 นาย วเิชยีร บญุญะประภา ฝ่ายสารสนเทศ

5664 นาย สมพล วงศร์าษี ฝ่ายสารสนเทศ

5665 วา่ทีร่อ้ยตร ี ชเูกยีรต ิ ยกโต ฝ่ายสารสนเทศ

5666 น.ส. อจัฉรา กจิเดช ฝ่ายสารสนเทศ

5667 น.ส. รพ ี มณีงาม ฝ่ายสารสนเทศ

5668 น.ส. ศริรัิตน ์ ชัยวร ฝ่ายสารสนเทศ

5669 น.ส. จติวร ี ฤกษ์เวยีง ฝ่ายสารสนเทศ

5670 น.ส. อภชิญา เปลีย่นวจิารณ์ ฝ่ายสารสนเทศ

5671 น.ส. สรัุตนา สทุธชิืน่ ฝ่ายสารสนเทศ

5672 น.ส. รัตนา ปัดถา ฝ่ายสารสนเทศ

5673 นาย กติตศิักดิ ์ แกว้บตุรดี ฝ่ายสารสนเทศ

5674 นาย กติตกิลุ เลศิจนิดารัศมี ฝ่ายสารสนเทศ

5675 น.ส. กาญจนา งามวงศ์ ฝ่ายสารสนเทศ



5676 วา่ที ่ ร.ต.หญงิ นันทน์ภัส จนิดา ฝ่ายสารสนเทศ

5677 น.ส. สพุชิญา แกน่ทรัพยเ์กรกิ ฝ่ายสารสนเทศ

5678 น.ส. กนษิฐา ปัญญา ฝ่ายสารสนเทศ

5679 น.ส. สทิธ ี สามกองงาม ฝ่ายสารสนเทศ

5680 น.ส. กิง่กาญจน ์ กนัยิง่ ฝ่ายสารสนเทศ

5681 น.ส. วภิาว ี รืน่จติต์ ฝ่ายสารสนเทศ

5682 นาย อรรคเดช อนัผาสขุ ฝ่ายสารสนเทศ

5683 น.ส. ปวณ์ีกร วมิลพันธุ์ ฝ่ายสารสนเทศ

5684 นาย ณัฐวฒุ ิ เจรญิสขุ ฝ่ายสารสนเทศ

5685 นาย กฤษณะ ค าจะ๊ ฝ่ายสารสนเทศ

5686 น.ส. จฑุามาศ อยูเ่จรญิ ฝ่ายสารสนเทศ

5687 นาย พจิติร รอดพยนัตร์ ฝ่ายสารสนเทศ

5688 น.ส. ศรินิภา พลูด า ฝ่ายสารสนเทศ

5689 น.ส. กนัยส์นิี มศีาสตร์ ฝ่ายสารสนเทศ

5690 นาง สกุญัญา เอีย่มส าอางค์ ฝ่ายสารสนเทศ

5691 น.ส. ลาวัลย ์ อปุระโรจน์ ฝ่ายสารสนเทศ

5692 นาย ชัยนันท ์ บตุรน ้าเพชร ฝ่ายสารสนเทศ

5693 นาย สมชัย บรุรัีกษ์ ฝ่ายสารสนเทศ

5694 น.ส. สวุรรณา ยอดเกวยีน ฝ่ายสารสนเทศ

5695 นาย นธิ ิ ภัทรปิตติานนท์ ฝ่ายสารสนเทศ

5696 น.ส. กนกกาญจน ์ พงศศ์รเีอีย่ม ฝ่ายสารสนเทศ

5697 นาย เลอพงศ ์ แกว้อนิทร์ ฝ่ายสารสนเทศ

5698 น.ส. พชิญะ เพยีรงาม ฝ่ายสารสนเทศ

5699 นาย ยรุนันท ์ ทักษิโณรส ฝ่ายสารสนเทศ

5700 วา่ทีร่อ้ยตร ี ปัญญาวัฒน ์ ทับเคลยีว ฝ่ายสารสนเทศ

5701 นาง กลัยา ปราการพลิาศ ฝ่ายสารสนเทศ

5702 น.ส. สาวติร ี ชชูม ฝ่ายสารสนเทศ

5703 น.ส. ปรยีาภรณ์ สขุงาม ฝ่ายสารสนเทศ

5704 นาย ไพศลิป์ชัย ไชยพรเดชเจรญิ ฝ่ายสารสนเทศ

5705 นาย ธนาว ี เอีย่มบตุรลบ ฝ่ายสารสนเทศ

5706 น.ส. จริาภัต หนูวงศ์ ฝ่ายสารสนเทศ

5707 น.ส. กลุภาภร นอ้ยโนนทอง ฝ่ายสารสนเทศ

5708 น.ส. จฑุามาศ สลีาน ้าเทีย่ง ฝ่ายสารสนเทศ



5709 รศ. ดร. สทิธา ปิยสลีกลุ ภ.กายวภิาคศาสตร์

5710 ศ. สพ.ญ. อาภรณ์ จันทจ์ารณีุ ภ.กายวภิาคศาสตร์

5711 รศ. ดร. ขจ ี ปิลกศริิ ภ.กายวภิาคศาสตร์

5712 รศ. พญ. รสรนิ รัตนเลขา ภ.กายวภิาคศาสตร์

5713 นาย มานะ พงษ์จะโปะ ภ.กายวภิาคศาสตร์

5714 นาย เกษม เกดิพชืน์ ภ.กายวภิาคศาสตร์

5715 รศ. ดร. ศรินุิช ศรเีจรญิเวช ภ.กายวภิาคศาสตร์

5716 รศ. พ.ท.หญงิ ดร. สพุนิ ชมภพูงษ์ ภ.กายวภิาคศาสตร์

5717 น.ส. ศศปิระภา เยีย่มไธสง ภ.กายวภิาคศาสตร์

5718 นาย เป้ โภชนสมบรูณ์ ภ.กายวภิาคศาสตร์

5719 นาย นพดล เป่ียมพกุ ภ.กายวภิาคศาสตร์

5720 นาย สมโภชน ์ ไกรศร ภ.กายวภิาคศาสตร์

5721 นาย รว ี สงัขาว ภ.กายวภิาคศาสตร์

5722 นาย โสวัตร เพยีวสงูเนนิ ภ.กายวภิาคศาสตร์

5723 อ. ดร. เบญจพร พานชิเจรญิ ภ.กายวภิาคศาสตร์

5724 น.ส. สดุาวรรณ พมิพก์รรณ์ ภ.กายวภิาคศาสตร์

5725 น.ส. นุตกานต ์ ทองสนัทัด ภ.กายวภิาคศาสตร์

5726 อ. ดร. นพ. ชัยรัตน ์ เตบิไพบลูย์ ภ.กายวภิาคศาสตร์

5727 นาย อรรถชัย ลิม้เลศิเจรญิวนชิ ภ.กายวภิาคศาสตร์

5728 นพ. สทุธชิัย ชลาลัยสถาพร ภ.กายวภิาคศาสตร์

5729 น.ส. ธัญจริา ฤทธทิศิ ภ.กายวภิาคศาสตร์

5730 อ. พญ. อนุช ดรุงคพั์นธุ์ ภ.กายวภิาคศาสตร์

5731 นาง คัทร ี ชัยชาญวัฒนากลุ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5732 ศ. นพ. วฐิารณ บญุสทิธิ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5733 นาง ณัฐวด ี ณ มโนรม ภ.กมุารเวชศาสตร์

5734 ศ. พญ. อจัฉรา สมับณุณานนท์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5735 ศ.คลนิกิ นพ. ประพันธ ์ อา่นเปรือ่ง ภ.กมุารเวชศาสตร์

5736 น.ส. วภิา สริวิรามาศ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5737 ศ. พญ. ดวงมณี เลาหประสทิธพิร ภ.กมุารเวชศาสตร์

5738 น.ส. สมุาล ี ธรรมใจใส ภ.กมุารเวชศาสตร์

5739 นาง กลัยา เตชะวณชิย์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5740 รศ. พญ. สภุาวด ี ลขิติมาศกลุ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5741 ศ. พญ. จารพุมิพ ์ สงูสวา่ง ภ.กมุารเวชศาสตร์



5742 นาง จงกลรัตน ์ คมิหันต์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5743 รศ. พญ. วาณี วสิทุธิเ์สรวีงศ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5744 รศ. พญ. กลบีสไบ สรรพกจิ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5745 นาง นาถชญากลุ ดนุชากลุ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5746 น.ส. วราภรณ์ กลมเกลา ภ.กมุารเวชศาสตร์

5747 ศ. พญ. อรทัย พบิลูโภคานันท์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5748 นาง นันทนา ตแุกว้ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5749 ศ. พญ. กลุกญัญา โชคไพบลูยก์จิ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5750 นาง รัตนา คลา้ยแยม้ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5751 นาง มณีวรรณ ลา่ดี ภ.กมุารเวชศาสตร์

5752 นาง ประทปี เปลีย่นทอง ภ.กมุารเวชศาสตร์

5753 รศ. พญ. โสภาพรรณ เงนิฉ ่า ภ.กมุารเวชศาสตร์

5754 น.ส. อรอมุา โสพัฒน์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5755 ศ. พญ. ไพรัลยา นาควัชระ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5756 นาย โฆษิต ล าใย ภ.กมุารเวชศาสตร์

5757 นาง ขนษิฐา ดขี า ภ.กมุารเวชศาสตร์

5758 น.ส. พรพมิล เกยีรตศิักดิท์วี ภ.กมุารเวชศาสตร์

5759 วา่ทีร่อ้ยตร ี พษิณุ รัตนรักษ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5760 น.ส. ขนษิฐา นามดัง ภ.กมุารเวชศาสตร์

5761 น.ส. สนัุนทา ฝากสาคร ภ.กมุารเวชศาสตร์

5762 น.ส. พัชน ี แซก่ั๋ง ภ.กมุารเวชศาสตร์

5763 น.ส. ภัทรพรรณ สงัฆส์กลุ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5764 น.ส. แพรววรญิญ ์ วรีกลุวัฒนา ภ.กมุารเวชศาสตร์

5765 นาง ทองสอน มงคลทพิย์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5766 น.ส. สมุติตรา ฤกษ์รืน่ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5767 นาง จติตมิาส เสถยีรรุง่เรอืง ภ.กมุารเวชศาสตร์

5768 น.ส. สกุญัญา อบัดลุเลาะห์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5769 น.ส. พัชรนิทร ์ เทีย่งสมพงษ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5770 น.ส. เบญจวรรณ ข าฉา ภ.กมุารเวชศาสตร์

5771 ผศ. พญ. จรยิา ทะรักษา ภ.กมุารเวชศาสตร์

5772 ผศ. นพ. เจษฎา บัวบญุน า ภ.กมุารเวชศาสตร์

5773 ผศ. พญ. รัตนาวลัย นติยิารมย์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5774 ผศ. นพ. นัทธ ี นาคบญุน า ภ.กมุารเวชศาสตร์



5775 ผศ. นพ. สปุระพัฒน ์ สนใจพาณชิย์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5776 นาง ฉววีรรณ ศรปีระมงค์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5777 รศ. พญ. กนกพร อดุมอทิธพิงศ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5778 น.ส. วันด ี ทองใบศรี ภ.กมุารเวชศาสตร์

5779 นาง ชลดิา รัชตเมธาวนิ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5780 นาง วยิการณ์ อนิทรรจุกิลุ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5781 นาง สนุสิา อลุลา ภ.กมุารเวชศาสตร์

5782 นาง อรอนงค ์ มะลลิ า ภ.กมุารเวชศาสตร์

5783 น.ส. ศริบิังอร บญุชู ภ.กมุารเวชศาสตร์

5784 รศ. นพ. บญุช ู พงศธ์นากลุ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5785 รศ. นพ. สโุรจน์ ศภุเวคนิ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5786 รศ. พญ. รัชฎา กจิสมมารถ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5787 น.ส. รัตชนก จรีาคม ภ.กมุารเวชศาสตร์

5788 น.ส. สนัุนทา เทยีนแกว้ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5789 นาย สมฤกษ์ เตชะวรพัฒนา ภ.กมุารเวชศาสตร์

5790 น.ส. อภรัิต ิ กลอ่มแพทอง ภ.กมุารเวชศาสตร์

5791 นาง สายพนิ ปลืม้จติต์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5792 นาง ชตุมิา ตองออ่น ภ.กมุารเวชศาสตร์

5793 นาย สวุรรณ กระแสเทพ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5794 น.ส. กชปิญชร จันทรส์งิห์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5795 อ. พญ. นภัทร สทิธาโนมยั ภ.กมุารเวชศาสตร์

5796 รศ. พญ. บญุยิง่ มานะบรบิรูณ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5797 ผศ. พญ. สรุยีล์ักษณ์ สจุรติพงศ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5798 น.ส. สชุาดา นันทพลูทรัพย์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5799 น.ส. วลัยพรรณ รักขมุแกว้ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5800 นาย ไพศาล มลูอดุม ภ.กมุารเวชศาสตร์

5801 น.ส. กรกณุรัศม ์ นฤมติ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5802 น.ส. มาล ี ใจยวน ภ.กมุารเวชศาสตร์

5803 น.ส. ทมติา ถริะชนะกมล ภ.กมุารเวชศาสตร์

5804 น.ส. อรพนิ ลมีะทวกีลู ภ.กมุารเวชศาสตร์

5805 น.ส. อมรรัตน ์ พพัิฒนเ์สถยีร ภ.กมุารเวชศาสตร์

5806 รศ. พญ. อรณี แสนมณีชัย ภ.กมุารเวชศาสตร์

5807 ผศ. นพ. วรพันธ ์ เกรยีงสนุทรกจิ ภ.กมุารเวชศาสตร์



5808 น.ส. สมุาล ี นาคไรข่งิ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5809 น.ส. เสรมิศร ี สามบญุมี ภ.กมุารเวชศาสตร์

5810 น.ส. จรัิชญา แสนดี ภ.กมุารเวชศาสตร์

5811 ผศ. นพ. กมล เผอืกเพ็ชร ภ.กมุารเวชศาสตร์

5812 ผศ. นพ. สรวศิ วรีวรรณ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5813 น.ส. นภาพร ลิม้อิม่ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5814 น.ส. หนึง่ฤทัย จงใจเทศ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5815 น.ส. สดุารัตน ์ ศริศิักดิพ์าณชิย์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5816 รศ. พญ. เกษวด ี ลาภพระ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5817 น.ส. วรรณา เทยีนแกว้ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5818 นาย ศักรนิทร ์ อาจศริิ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5819 ผศ. พญ. สภุญิญา อนิอวิ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5820 น.ส. สรุางคณา พรแจม่ใส ภ.กมุารเวชศาสตร์

5821 ผศ. พญ. ณัศวรี ์ วัฒนา ภ.กมุารเวชศาสตร์

5822 ผศ. พญ. สวุรรณี ผูม้ธีรรม ภ.กมุารเวชศาสตร์

5823 นาง ภาวดิา ภวูราจารภัุทร ภ.กมุารเวชศาสตร์

5824 น.ส. ศศรินิทร ์ สริวิาสโนทัย ภ.กมุารเวชศาสตร์

5825 น.ส. ประอรลักษณ์ โตมา ภ.กมุารเวชศาสตร์

5826 อ. พญ. พนดิา กาญจนอปุถัมภ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5827 นาย รุง่โรจน ์ โสจันทกึ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5828 น.ส. ศริพิร โกเศยะโยธนิ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5829 น.ส. กนษิฐา วังงาม ภ.กมุารเวชศาสตร์

5830 นาย ขนุพล มะโหฬาร ภ.กมุารเวชศาสตร์

5831 น.ส. พรพรรณ เอีย่มกล า่ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5832 นาง ฉันทนา คณุยศยิง่ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5833 รศ. พญ. ชดชนก วจิารสรณ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5834 น.ส. อภญิญา พลูสขุ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5835 น.ส. อญัชล ี วางฐาน ภ.กมุารเวชศาสตร์

5836 นาง วาสนา แดนรักษ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5837 น.ส. นติา อรรถประดษิฐ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5838 น.ส. องุน่ ทา้วโพธิเ์อน ภ.กมุารเวชศาสตร์

5839 ผศ. พญ. ปวณีา จงึสมประสงค์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5840 อ. พญ. ศศธิร จันทรทณิ ภ.กมุารเวชศาสตร์



5841 น.ส. สชุานัน เลาหะเอกกรนิ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5842 น.ส. หทัยชนก ตริพงศพ์ร ภ.กมุารเวชศาสตร์

5843 พญ. ชญามน ทักษ์ประดษิฐ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5844 น.ส. ศรัณยรั์ฐ อนิทรโ์อสถ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5845 น.ส. ธรีารัตน ์ แมน้พยคัฆ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5846 อ. พญ. กรมกิา วนิจิกลุ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5847 อ. พญ. พัฏ โรจนม์หามงคล ภ.กมุารเวชศาสตร์

5848 นาย เอกราช คณุเวยีง ภ.กมุารเวชศาสตร์

5849 อ. นพ. ปราการ ตอวเิชยีร ภ.กมุารเวชศาสตร์

5850 อ. นพ. มงคล ชาญวณชิตระกลู ภ.กมุารเวชศาสตร์

5851 นาย สวุทิย ์ บดุดา ภ.กมุารเวชศาสตร์

5852 น.ส. ปารฉัิตร เนตรสกลุณี ภ.กมุารเวชศาสตร์

5853 นาง ออ้ยทพิย ์ รัตตนนท์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5854 อ. พญ. ธนพร ไชยภักดิ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5855 น.ส. ภัคนันท ์ พวงพันธ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5856 นาง นภิา ลอืนาม ภ.กมุารเวชศาสตร์

5857 นาย วรวฒุ ิ จรจรญู ภ.กมุารเวชศาสตร์

5858 น.ส. ปรยีนันท ์ ศริะประภาภัสส์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5859 น.ส. ศริกิลัยา ทพิยป์ระเสรฐิ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5860 นาย วสษิฐพ์ร ฟักศรเีมอืง ภ.กมุารเวชศาสตร์

5861 นาย เจษฎา บญุธมิาศ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5862 น.ส. สวุัฒนา เนยีมนลิ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5863 นพ. เศรษฐพงศ ์ จติตว์อ่งไว ภ.กมุารเวชศาสตร์

5864 อ. นพ. ไกรสรูย ์ ลอ้มจันทรส์ขุ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5865 น.ส. สวุมิล อภนัินทนากลุ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5866 น.ส. ปิยาภรณ์ ชติเดชะ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5867 น.ส. กมลทพิย ์ บญุอาจ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5868 น.ส. ภัทธาลดา จตรุวธิวงศ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5869 นาย กษิดิณั์ฐ สนมฉ ่า ภ.กมุารเวชศาสตร์

5870 น.ส. ยพุนิ ภจูอมใจ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5871 น.ส. สวุมิล ศรปีราชญ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5872 อ. พญ. ปิตพิร ศริพัิฒนพพิงษ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5873 อ. พญ. อรสดุา เลศิบรรณพงษ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์



5874 น.ส. กนกวรรณ สมหมาย ภ.กมุารเวชศาสตร์

5875 น.ส. จรีนันท ์ คันทะสอน ภ.กมุารเวชศาสตร์

5876 อ. นพ. ธรี กจิมาตรสวุรรณ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5877 นาย ชัชชล แสวงศักดิ์ ภ.กมุารเวชศาสตร์

5878 นาง สธุา เนื่องนยิม ภ.จักษุวทิยา

5879 นาง ศริวิรรณ โลเกตุ ภ.จักษุวทิยา

5880 นาง พรทพิย ์ วสิยัแสวง ภ.จักษุวทิยา

5881 ผศ. พญ. สมุาล ี หวังวรีวงศ์ ภ.จักษุวทิยา

5882 รศ. พญ. จฑุาไล ตันฑเทอดธรรม ภ.จักษุวทิยา

5883 นาง ฉลวย ซือ่สตัยป์ระเสรฐิ ภ.จักษุวทิยา

5884 ศ. พญ. ละอองศร ี อชัชนยีะสกลุ ภ.จักษุวทิยา

5885 น.ส. สภุวรรณ์ พทัิกษ์เผา่สกลุ ภ.จักษุวทิยา

5886 รศ. พ.ท. นพ. อดศิักดิ ์ ตรนีวรัตน์ ภ.จักษุวทิยา

5887 น.ส. ประเทอืงศร ี ชอ้นพมิาย ภ.จักษุวทิยา

5888 นาย สรุพล ดอนงาม ภ.จักษุวทิยา

5889 รศ. นพ. นรศิ กจิณรงค์ ภ.จักษุวทิยา

5890 รศ. นพ. นพินธ ์ จริภาไพศาล ภ.จักษุวทิยา

5891 น.ส. สริมินต ์ โกมลนมิิ ภ.จักษุวทิยา

5892 นาย มนัสวนิ สายมญั ภ.จักษุวทิยา

5893 นาง ชลธชิา เกตกุรรณ์ ภ.จักษุวทิยา

5894 น.ส. ประภัสสร แสงศรี ภ.จักษุวทิยา

5895 ผศ. พ.ท. พญ. ณัฐพร เทศะวบิลุ ภ.จักษุวทิยา

5896 น.ส. กสุมุาลย ์ อนิทร ภ.จักษุวทิยา

5897 นาง สนุสิา ขดูแกว้ ภ.จักษุวทิยา

5898 ผศ. นพ. พทิยา ภมรเวชวรรณ ภ.จักษุวทิยา

5899 รศ. พญ. อตพิร ตวงทอง ภ.จักษุวทิยา

5900 ผศ. พญ. โสมนัส ถงุสวุรรณ ภ.จักษุวทิยา

5901 น.ส. ธัญญธร เมธาลักษณ์ ภ.จักษุวทิยา

5902 น.ส. รุง่ทพิย ์ ยิง่ยง ภ.จักษุวทิยา

5903 น.ส. ธัญภรณ์ เขยีวกล า่ ภ.จักษุวทิยา

5904 รศ. นพ. ปิตพิล ชพูงศ์ ภ.จักษุวทิยา

5905 น.ส. วาร ี หนูจอ้ย ภ.จักษุวทิยา

5906 น.ส. สพัุตรา สวา่งกลุ ภ.จักษุวทิยา



5907 อ. ดร. นพ. นพศักดิ ์ ผาสขุกจิวัฒนา ภ.จักษุวทิยา

5908 วา่ที ่ ร.ต.หญงิ เกษชัณญา รุง่ศริ ิ ภ.จักษุวทิยา

5909 น.ส. เกศราภรณ์ ศรศีริ ิ ภ.จักษุวทิยา

5910 นาย พันธวทิย ์ บทุธจัิกร์ ภ.จักษุวทิยา

5911 น.ส. อธปิระภา พนิจินกึ ภ.จักษุวทิยา

5912 นาย สมถิน่ ดงงาม ภ.จักษุวทิยา

5913 น.ส. ณาตยาณี หอมชง ภ.จักษุวทิยา

5914 น.ส. สกุญัญา ปลายชัยภมูิ ภ.จักษุวทิยา

5915 น.ส. สตพร วงษ์นวม ภ.จักษุวทิยา

5916 น.ส. น ้าฝน กมิยง ภ.จักษุวทิยา

5917 นาย นพพร ส าเนยีงดี ภ.จักษุวทิยา

5918 นาย ณัฐวฒุ ิ สดุโต ภ.จักษุวทิยา

5919 น.ส. วภิาว ี ด ารงศักดิส์ถาพร ภ.จักษุวทิยา

5920 น.ส. พรรณนภิา สขุแกว้ ภ.จักษุวทิยา

5921 น.ส. จารวุรรณ ใจอา้ย ภ.จักษุวทิยา

5922 อ. พญ. สธุาสนิี บญุโสภณ ภ.จักษุวทิยา

5923 อ. นพ. สภุเลศิ ประคณุหังสติ ภ.จักษุวทิยา

5924 น.ส. วชิดุา ครธุทอง ภ.จักษุวทิยา

5925 นาง สมพร จรัสเจรญิวทิยา ภ.จติเวชศาสตร์

5926 รศ. ดร. พญ. สนัุนทา ฉันทกาญจน์ ภ.จติเวชศาสตร์

5927 น.ส. ศรัณยา เหลีย่มเพ็ชร์ ภ.จติเวชศาสตร์

5928 น.ส. มาลัย เฉลมิชัยนุกลู ภ.จติเวชศาสตร์

5929 รศ. พญ. สดุสบาย จลุกทัพพะ ภ.จติเวชศาสตร์

5930 รศ. นพ. เธยีรชัย งามทพิยว์ัฒนา ภ.จติเวชศาสตร์

5931 นาง วัชราภรณ์ บตุรแสนสี ภ.จติเวชศาสตร์

5932 รศ. ดร. นพ. นันทวัช สทิธรัิกษ์ ภ.จติเวชศาสตร์

5933 นาง สดุาพร ออ่นบาง ภ.จติเวชศาสตร์

5934 น.ส. จรยิา จันตระ ภ.จติเวชศาสตร์

5935 นาง อมลวรรณ นอ้ยมณี ภ.จติเวชศาสตร์

5936 ผศ. นพ. ศภุโชค สงิหกนัต์ ภ.จติเวชศาสตร์

5937 นาย กรีต ิ บรรณกลุโรจน์ ภ.จติเวชศาสตร์

5938 นาง สชุาดา ศรรีะวิ ภ.จติเวชศาสตร์

5939 อ. สรอ้ยสดุา อิม่อรณุรักษ์ ภ.จติเวชศาสตร์



5940 อ. นพ. ธรีศักดิ ์ สาตรา ภ.จติเวชศาสตร์

5941 น.ส. สภัุทรา ชืน่เบกิบาน ภ.จติเวชศาสตร์

5942 รศ. พญ. พรจริา ปรวิัชรากลุ ภ.จติเวชศาสตร์

5943 รศ. นพ. สวุทิย ์ เจรญิศักดิ์ ภ.จติเวชศาสตร์

5944 ผศ. พญ. กอบหทัย สทิธริณฤทธิ์ ภ.จติเวชศาสตร์

5945 น.ส. นวพรรัศร ์ ลาภหรัิญศริิ ภ.จติเวชศาสตร์

5946 น.ส. ประภาพรรณ พุม่โพธิท์อง ภ.จติเวชศาสตร์

5947 ผศ. นพ. วัลลภ อจัสรยิะสงิห์ ภ.จติเวชศาสตร์

5948 นาง บญุพลอย ศรมีานะ ภ.จติเวชศาสตร์

5949 ผศ. ดร. นพ. วรภัทร รัตอาภา ภ.จติเวชศาสตร์

5950 ผศ. ร.อ. พญ. ณัฏฐา สายเสวย ภ.จติเวชศาสตร์

5951 น.ส. กรรทพิย ์ ทองชอ้ย ภ.จติเวชศาสตร์

5952 รศ. พญ. สพุร อภนัินทเวช ภ.จติเวชศาสตร์

5953 ผศ. พญ. ฑฆิัมพร หอสริิ ภ.จติเวชศาสตร์

5954 อ. ณัชพล อว่มประดษิฐ์ ภ.จติเวชศาสตร์

5955 อ. ดร. ธนยศ สมุาลยโ์รจน์ ภ.จติเวชศาสตร์

5956 น.ส. นันทพร วงคอ์รุะ ภ.จติเวชศาสตร์

5957 ผศ. นพ. สนทรรศ บษุราทจิ ภ.จติเวชศาสตร์

5958 น.ส. พณดิา โยมะบตุร ภ.จติเวชศาสตร์

5959 ผศ. พญ. กมลเนตร วรรณเสวก ภ.จติเวชศาสตร์

5960 น.ส. ภารว ี เขยีวจ ารัส ภ.จติเวชศาสตร์

5961 อ. พญ. กมลพร วรรณฤทธิ์ ภ.จติเวชศาสตร์

5962 ผศ. พญ. สรินัิดดา ปัญญาภาส ภ.จติเวชศาสตร์

5963 พญ. ณัฏฐา สงิหกนัต์ ภ.จติเวชศาสตร์

5964 น.ส. สธุาศนิ ี ศริกิจิ ภ.จติเวชศาสตร์

5965 น.ส. ภคณัท ฤทธิข์จร ภ.จติเวชศาสตร์

5966 อ. นพ. ปเนต ผูก้ฤตยาคามี ภ.จติเวชศาสตร์

5967 น.ส. ภัทรา สดุสาคร ภ.จติเวชศาสตร์

5968 น.ส. ฐติมิา พัฒนโพธกิลุ ภ.จติเวชศาสตร์

5969 น.ส. พัชรยีา พันธุจ์ยุ ภ.จติเวชศาสตร์

5970 นพ. กนัตณัฏฐ ์ อยูต่รรัีกษ์ ภ.จติเวชศาสตร์

5971 นพ. วฒุภัิทร เอีย่มมชีัย ภ.จติเวชศาสตร์

5972 พญ. ครษิฐา ศภุนมิติอมร ภ.จติเวชศาสตร์



5973 นาย วสนัต ์ สุน่ประสทิธิ์ ภ.จลุชวีวทิยา

5974 ศ. ดร. พญ. รวงผึง้ สทุเธนทร์ ภ.จลุชวีวทิยา

5975 ศ. ดร. นพ. ประเสรฐิ เอือ้วรากลุ ภ.จลุชวีวทิยา

5976 น.ส. กฤษณา น่วมอยู่ ภ.จลุชวีวทิยา

5977 น.ส. มณฑา คุม้รักษ์ ภ.จลุชวีวทิยา

5978 นาง สายสณีุย ์ กลิน่วมิล ภ.จลุชวีวทิยา

5979 นาง พรพรรณ เพชรล ้า ภ.จลุชวีวทิยา

5980 นาง ดวงใจ บญุเลศิ ภ.จลุชวีวทิยา

5981 น.ส. อญัชล ี ทองพฒุ ภ.จลุชวีวทิยา

5982 ศ. ดร. นพ. ภัทรชัย กรีตสินิ ภ.จลุชวีวทิยา

5983 ศ. ดร. วรรณี กณัฐกมาลากลุ ภ.จลุชวีวทิยา

5984 รศ. ดร. สพ.ญ. ศภุร ฟุ้งลัดดา ภ.จลุชวีวทิยา

5985 นาง วรรณลักษณ์ ประดษิฐฐ์ากรู ภ.จลุชวีวทิยา

5986 นาง นภิา ติง่ตอ้ย ภ.จลุชวีวทิยา

5987 นาง เครอืวัลย ์ ไมห้อม ภ.จลุชวีวทิยา

5988 นาง ธนพร อาศองค์ ภ.จลุชวีวทิยา

5989 น.ส. ส ารวย ขาวสขุ ภ.จลุชวีวทิยา

5990 นาง เพ็ญพัตร ์ นาคสทิธิ์ ภ.จลุชวีวทิยา

5991 นาย กจิตพิล วรขนัธ์ ภ.จลุชวีวทิยา

5992 นาง จนิตนา ปานจไุร ภ.จลุชวีวทิยา

5993 น.ส. มฐัฏกิา โยวะผยุ ภ.จลุชวีวทิยา

5994 น.ส. สมพศิ พลูปาน ภ.จลุชวีวทิยา

5995 ผศ. ดร. นพ. พบชัย งามสกลุรุง่โรจน์ ภ.จลุชวีวทิยา

5996 นาง ศริพิร พมิพน์นท์ ภ.จลุชวีวทิยา

5997 นาง พชิชานันท ์ ภสูงา่ ภ.จลุชวีวทิยา

5998 อ. ดร. นพ. จตรุงค ์ เสวตานนท์ ภ.จลุชวีวทิยา

5999 น.ส. ธันยนันท ์ โสตะพราหมณ์ ภ.จลุชวีวทิยา

6000 น.ส. ธติยิา ยั่งยนื ภ.จลุชวีวทิยา

6001 น.ส. บัวหลัน แกว้นาพันธ์ ภ.จลุชวีวทิยา

6002 น.ส. ภาวณีิ ทลูปราง ภ.จลุชวีวทิยา

6003 น.ส. เปรมวด ี โคววกิกยั ภ.จลุชวีวทิยา

6004 น.ส. ทพิวรรณ ทองมอญ ภ.จลุชวีวทิยา

6005 น.ส. ชมพนุูช ยทุธเกง่ ภ.จลุชวีวทิยา



6006 นาย ปรญิญา บญุเรอืงศรี ภ.จลุชวีวทิยา

6007 น.ส. สทิธนิยี ์ แสนมี ภ.จลุชวีวทิยา

6008 น.ส. อษุา กจิสนิธพชัย ภ.จลุชวีวทิยา

6009 น.ส. สนุยี ์ ลิม้ศรวีาณชิยกร ภ.จลุชวีวทิยา

6010 น.ส. ภัทราภรณ์ จนิดาลัทธ ภ.จลุชวีวทิยา

6011 น.ส. สภัุค อว่มบ ารงุ ภ.จลุชวีวทิยา

6012 น.ส. พงึใจ ฉ่ัวศรสีกลุ ภ.จลุชวีวทิยา

6013 น.ส. เพ็ญศริ ิ ดสิถาพร ภ.จลุชวีวทิยา

6014 น.ส. นริชา อธปัิญญาศลิป์ ภ.จลุชวีวทิยา

6015 น.ส. อชริญาณ์ ปัทมะ ภ.จลุชวีวทิยา

6016 น.ส. อตพิร บญุใหญ่ ภ.จลุชวีวทิยา

6017 นาย ณัฐพล ณรงค์ ภ.จลุชวีวทิยา

6018 น.ส. จงด ี เจก๊จ่ัน ภ.จลุชวีวทิยา

6019 น.ส. วราภรณ์ วชริมกุดากลุ ภ.จลุชวีวทิยา

6020 น.ส. นติกิานต ์ สหตุนัย ภ.จลุชวีวทิยา

6021 น.ส. ขวัญชนก อาภาธรีญาณ ภ.จลุชวีวทิยา

6022 น.ส. กาญจนา พวงแกว้ ภ.จลุชวีวทิยา

6023 น.ส. ธัญลักษณ์ สนิหนัง ภ.จลุชวีวทิยา

6024 น.ส. มณีรัตน ์ กติตวิรเกยีรติ ภ.จลุชวีวทิยา

6025 พญ. ชตุกิาญจน ์ ชัยมาโย ภ.จลุชวีวทิยา

6026 น.ส. ศริวิัฒน ์ มานะจติร์ ภ.จลุชวีวทิยา

6027 น.ส. เบญจมาศ พรมศลิา ภ.จลุชวีวทิยา

6028 นาย วทิรู ธรีะกติตวิัฒนา ภ.จลุชวีวทิยา

6029 น.ส. ภาวณีิ ค าภริานนท์ ภ.จลุชวีวทิยา

6030 น.ส. รัชนกีร ศรทีอง ภ.จลุชวีวทิยา

6031 น.ส. กรีณา อศิรนาเวศ ภ.จลุชวีวทิยา

6032 น.ส. ธดิารัตน ์ ศรแีสง ภ.จลุชวีวทิยา

6033 น.ส. สภัุทรา ค าสอน ภ.จลุชวีวทิยา

6034 น.ส. จักษุมน นครสตุ ภ.จลุชวีวทิยา

6035 น.ส. ณัฐพร จรัิฐติภัิทร์ ภ.จลุชวีวทิยา

6036 น.ส. อาทติยา ภนูบทอง ภ.จลุชวีวทิยา

6037 น.ส. อนุสรา มงกฏุกาญจน์ ภ.จลุชวีวทิยา

6038 น.ส. ดวงมณี เปรมศริิ ภ.จลุชวีวทิยา



6039 อ. ดร. กมล สวุรรณการ ภ.จลุชวีวทิยา

6040 น.ส. อรศิสา เยีย่มเวช ภ.จลุชวีวทิยา

6041 น.ส. พรรษิน ี ศรวีรรณา ภ.จลุชวีวทิยา

6042 น.ส. วอิาม ตานพัีนธ์ ภ.จลุชวีวทิยา

6043 น.ส. ปภาวรนิท ์ สงิหเ์วยีง ภ.จลุชวีวทิยา

6044 อ. ดร. ภมู ิ ชัยรัตน์ ภ.จลุชวีวทิยา

6045 นาย กติตภิมู ิ เงนิมศีรี ภ.จลุชวีวทิยา

6046 น.ส. สริกิานต ์ อธปัิญญาศลิป์ ภ.จลุชวีวทิยา

6047 นาย สรุนิทร ์ ขนัหยก ภ.ชวีเคมี

6048 นาง สปุราณี อมัพรสริรัิตน์ ภ.ชวีเคมี

6049 รศ. ดร. รัชนกีร กลัลป์ระวทิธ์ ภ.ชวีเคมี

6050 นาย สมพงษ์ เหลีย่มมงคลกลุ ภ.ชวีเคมี

6051 นาย ศราวธุ จ่ันหนู ภ.ชวีเคมี

6052 รศ. ดร. นพ. ชัชวาลย ์ ศรสีวัสดิ์ ภ.ชวีเคมี

6053 น.ส. อารยี ์ ฟตูระกลู ภ.ชวีเคมี

6054 นาย สายฝน ผลดี ภ.ชวีเคมี

6055 น.ส. นฤมล พานชิกลุ ภ.ชวีเคมี

6056 นาย สนัต ิ เกาะแกว้ ภ.ชวีเคมี

6057 น.ส. อญัชลกีร โสมเกษตรนิ ภ.ชวีเคมี

6058 ผศ. ดร. นพ. เฉลมิชัย มติรพันธ์ ภ.ชวีเคมี

6059 นาง จรนิทพิย ์ นงิสานนท์ ภ.ชวีเคมี

6060 ผศ. ดร. นพ. ภัทรบตุร มาศรัตน ภ.ชวีเคมี

6061 ผศ. ดร. นพ. ภมู ิ สขุธติพัิฒน์ ภ.ชวีเคมี

6062 ผศ. ดร. นพ. วชิติ สธุรรมารักษ์ ภ.ชวีเคมี

6063 อ. ดร. นพ. ชนิวธุ วัฒนชวีโนปกรณ์ ภ.ชวีเคมี

6064 นาย สรุศักดิ ์ ใจเอบิอิม่ ภ.ชวีเคมี

6065 อ. ดร. นพ. คงธนะ ตระการสงา่ ภ.ชวีเคมี

6066 น.ส. ศรินิภา ศรพีนิติชัย ภ.ชวีเคมี

6067 นาย ชยพล สมบรูณ์ยศเดช ภ.ชวีเคมี

6068 ดร. สนุรัีตน ์ หทัยรักษ์ธรรม ภ.ชวีเคมี

6069 อ. ดร. ชนาธปิ เมธไีตรรัตน์ ภ.ชวีเคมี

6070 น.ส. พชิญส์ณีิ บญุชว่ย ภ.ชวีเคมี

6071 น.ส. จารชิาต ธสูรานนท์ ภ.ชวีเคมี



6072 อ. ดร. ปรมีน ปณุณกติเิกษม ภ.ชวีเคมี

6073 น.ส. ธริารัตน ์ แซเ่ตยีว ภ.ชวีเคมี

6074 นาย วบิลูย ์ อ า่เจรญิ ภ.ตจวทิยา

6075 ศ. พญ. กนกวลัย กลุทนันทน์ ภ.ตจวทิยา

6076 นาย ส ารวย ป่ินแกว้ ภ.ตจวทิยา

6077 ศ. พญ. วรัญญา บญุชัย ภ.ตจวทิยา

6078 รศ. พญ. ชนษิฎา วงษ์ประภารัตน์ ภ.ตจวทิยา

6079 นาง พายงค ์ ประสทิธิ์ ภ.ตจวทิยา

6080 น.ส. จดิาภา เรอืงแกว้ ภ.ตจวทิยา

6081 นาง จติตมิา หอมเทยีน ภ.ตจวทิยา

6082 นาง กสุมุา บณุยบตุร ภ.ตจวทิยา

6083 น.ส. อษุณีย ์ ผอ่งใส ภ.ตจวทิยา

6084 รศ. พญ. รังสมิา วณชิภักดเีดชา ภ.ตจวทิยา

6085 ผศ. นพ. สมุนัส บณุยะรัตเวช ภ.ตจวทิยา

6086 น.ส. พวงทอง วริยิอมร ภ.ตจวทิยา

6087 ผศ. นพ. รัฐพล ตวงทอง ภ.ตจวทิยา

6088 รศ. พญ. ปภาพติ ตูจ้นิดา ภ.ตจวทิยา

6089 ผศ. พญ. สเุพ็ญญา วโรทัย ภ.ตจวทิยา

6090 น.ส. คณศิร สดีจีรงิ ภ.ตจวทิยา

6091 น.ส. ศภุสิรา หาญชะนะ ภ.ตจวทิยา

6092 รศ. พญ. ลนีา จฬุาโรจนม์นตรี ภ.ตจวทิยา

6093 น.ส. รุง่นภา ทองอยู่ ภ.ตจวทิยา

6094 น.ส. สธุาสนิี ภัทรวดี ภ.ตจวทิยา

6095 น.ส. ลลติา มฎัฐาพันธ์ ภ.ตจวทิยา

6096 ผศ. พญ. ศศมิา เอีย่มพันธุ์ ภ.ตจวทิยา

6097 พ.ต.ต.หญงิ ผศ. พญ. เพ็ญวด ี พัฒนปรชีากลุ ภ.ตจวทิยา

6098 น.ส. อนงคน์าถ บญุประเสรฐิ ภ.ตจวทิยา

6099 น.ส. ปิยะวด ี นุชกลู ภ.ตจวทิยา

6100 น.ส. กมลพรรณ เลศิรจุวิณชิ ภ.ตจวทิยา

6101 น.ส. มณฑาทพิย ์ บญุยะวารี ภ.ตจวทิยา

6102 น.ส. พัชรนิทร ์ นุชสา ภ.ตจวทิยา

6103 นาง นัฐพร นันทวสิทุธวิงศ์ ภ.ตจวทิยา

6104 น.ส. พรพรรณ ปันใจ ภ.ตจวทิยา



6105 น.ส. อารยา กจิเลศิผล ภ.ตจวทิยา

6106 น.ส. ธนัชพร ลบิตุรดี ภ.ตจวทิยา

6107 อ. พญ. ดรัลพร ไตรวงศว์รนาถ ภ.ตจวทิยา

6108 น.ส. ปัณยาณัฏฐ ์ โยธะชัย ภ.ตจวทิยา

6109 นาย วรัญญ ู ประสงค์ ภ.ตจวทิยา

6110 น.ส. ธัญลักษณ์ ชมุนุมราษฎร์ ภ.ตจวทิยา

6111 น.ส. พรจติ สอนดี ภ.ตจวทิยา

6112 น.ส. ชนกานต ์ พศิาลไกรกติติ ภ.ตจวทิยา

6113 น.ส. ธตินัินท ์ ก าแพงสนิ ภ.ตจวทิยา

6114 นาง อรทัย ศภุมงคล ภ.นติเิวชศาสตร์

6115 รศ. นพ. วสิตูร ฟองศริไิพบลูย์ ภ.นติเิวชศาสตร์

6116 น.ส. ป่ินนาร ี สงักรธนกจิ ภ.นติเิวชศาสตร์

6117 นาง อสิราภรณ์ นธิโิชตชิัยสริิ ภ.นติเิวชศาสตร์

6118 รศ. ดร. นพ. วชิัย วงศช์นะภัย ภ.นติเิวชศาสตร์

6119 ผศ. พญ. สภุาวรรณ เศรษฐบรรจง ภ.นติเิวชศาสตร์

6120 นาง ณัฐภัสสร นรโคตร ภ.นติเิวชศาสตร์

6121 น.ส. นุจรนิทร ์ ศริกิจิ ภ.นติเิวชศาสตร์

6122 ผศ. นพ. ปภาณุ สทุธปิระสทิธิ์ ภ.นติเิวชศาสตร์

6123 นาง ลัดดา ซา้ยงาม ภ.นติเิวชศาสตร์

6124 น.ส. อญัชล ี ล าดวน ภ.นติเิวชศาสตร์

6125 น.ส. นภิาพรรณ จงสขุใส ภ.นติเิวชศาสตร์

6126 อ. นพ. สรุเชษฎ ์ วงศว์ทิยาพาณชิย์ ภ.นติเิวชศาสตร์

6127 น.ส. นวรัตน ์ อายยุนื ภ.นติเิวชศาสตร์

6128 น.ส. สภุาพร คงประสทิธิ์ ภ.นติเิวชศาสตร์

6129 นาง บังอร จอกแกว้ ภ.นติเิวชศาสตร์

6130 น.ส. เกศนยี ์ ขจรทรัพยส์กลุ ภ.นติเิวชศาสตร์

6131 น.ส. สชุัญญา พลูสขุ ภ.นติเิวชศาสตร์

6132 น.ส. นรศิรา อปุถัมภ์ ภ.นติเิวชศาสตร์

6133 น.ส. ญาดา ฉายแสง ภ.นติเิวชศาสตร์

6134 น.ส. สนุติดา ขาวทอง ภ.นติเิวชศาสตร์

6135 น.ส. ธัญญาภรณ์ เพ็งค า ภ.นติเิวชศาสตร์

6136 น.ส. รัตนา ภพตระกลู ภ.นติเิวชศาสตร์

6137 น.ส. สรัุตนา หว่งทอง ภ.นติเิวชศาสตร์



6138 น.ส. รตพิร อนันตธนารักษ์ ภ.นติเิวชศาสตร์

6139 น.ส. อารญา เขมะพรรคพงษ์ ภ.นติเิวชศาสตร์

6140 น.ส. อมลรดา ยนิดชีัย ภ.นติเิวชศาสตร์

6141 น.ส. จติสภุา ธงดา่นทวน ภ.นติเิวชศาสตร์

6142 น.ส. ภาวนา นุ่มนอ้ย ภ.นติเิวชศาสตร์

6143 น.ส. อรสธุ ี จันทรน์ิม่ ภ.นติเิวชศาสตร์

6144 น.ส. น ้าฝน บญุเจรญิ ภ.นติเิวชศาสตร์

6145 รศ. พญ. สภัุทรา เตยีวเจรญิ ภ.ปรสติวทิยา

6146 นาย วรัิช จ่ันหนู ภ.ปรสติวทิยา

6147 รศ. พญ. ดาราวรรณ วนะชวินาวนิ ภ.ปรสติวทิยา

6148 นาง จรีวรรณ องคโ์รจนกลุ ภ.ปรสติวทิยา

6149 รศ. ดร. พญ. อญัชล ี ตัง้ตรงจติร ภ.ปรสติวทิยา

6150 ผศ. ดร. ณัฐ มาลัยนวล ภ.ปรสติวทิยา

6151 ศ. ดร. สริจิติ วงศก์ าชัย ภ.ปรสติวทิยา

6152 นาย ส ารวย แกว้งาม ภ.ปรสติวทิยา

6153 น.ส. นันทยิา มั่นคง ภ.ปรสติวทิยา

6154 น.ส. หทัย โนโชติ ภ.ปรสติวทิยา

6155 นาย พสิฏิธ ์ ชนิบตุร ภ.ปรสติวทิยา

6156 น.ส. ปารชิาต ิ ปานส าเนยีง ภ.ปรสติวทิยา

6157 น.ส. มนสชิา สขุชม ภ.ปรสติวทิยา

6158 อ. ดร. พญ. พัชรพร เตชะสนิธุธ์นา สาระสมบัติ ภ.ปรสติวทิยา

6159 นาย วทิยา กองแกว้ ภ.ปรสติวทิยา

6160 นาย ธรีพงษ์ วางอภัย ภ.ปรสติวทิยา

6161 นาง ประภากร วงศเ์จรญิสนัติ ภ.ปรสติวทิยา

6162 น.ส. บังอร เสรมิสาตร์ ภ.ปรสติวทิยา

6163 น.ส. สดุารัตน ์ บญุยง ภ.ปรสติวทิยา

6164 อ. ดร. ลดาวัลย ์ โควาวเิศษสตุ ภ.ปรสติวทิยา

6165 น.ส. สริรัิตน ์ วจิติร ภ.ปรสติวทิยา

6166 นาง พจนา เลาหอดุมพันธ์ ภ.พยาธวิทิยา

6167 น.ส. ขนษิฐา ศรสีขุ ภ.พยาธวิทิยา

6168 น.ส. น ้าทพิย ์ คณากลุ ภ.พยาธวิทิยา

6169 ศ. นพ. สญัญา สขุพณชินันท์ ภ.พยาธวิทิยา

6170 นาง เอมอร เอมสมบญุ ภ.พยาธวิทิยา



6171 รศ. พญ. เตอืนใจ ชว่งสวุนชิ ภ.พยาธวิทิยา

6172 นาง จอมขวัญ อรรถาโภชน์ ภ.พยาธวิทิยา

6173 นาง วรัญญา วรวัฒนานนท์ ภ.พยาธวิทิยา

6174 นาง นุชศรา ชอ่มณี ภ.พยาธวิทิยา

6175 นาย ชัชวาลย ์ แซแ่ต ้ ภ.พยาธวิทิยา

6176 อ. พญ. มาล ี วรรณสิสร ภ.พยาธวิทิยา

6177 นาง ออ่นสา สอุทัุย ภ.พยาธวิทิยา

6178 นาง นจิพีรรณ สวุรรณภัฏ ภ.พยาธวิทิยา

6179 น.ส. กานตท์วิารัตน ์ เจรญิรักษา ภ.พยาธวิทิยา

6180 น.ส. วริณุรักษ์ ลขิติานุภาพ ภ.พยาธวิทิยา

6181 น.ส. สรนิทร เนตรสาคร ภ.พยาธวิทิยา

6182 นาง เดอืนเพ็ญ เล็กมาก ภ.พยาธวิทิยา

6183 นาง ปภัสสร เตบิโต ภ.พยาธวิทิยา

6184 นาง วรศิรา พรมสขุ ภ.พยาธวิทิยา

6185 ผศ. พญ. อนัญญา พงษ์ไพบลูย์ ภ.พยาธวิทิยา

6186 ผศ. พญ. พนติตา สทิธนิามสวุรรณ ภ.พยาธวิทิยา

6187 น.ส. รัตนวรรณ ศรนีวล ภ.พยาธวิทิยา

6188 น.ส. สพัุตรา สรอ้ยทอง ภ.พยาธวิทิยา

6189 น.ส. แสงเทยีน วรีะวงศ์ ภ.พยาธวิทิยา

6190 น.ส. อ าภา ชา้งน ้า ภ.พยาธวิทิยา

6191 ผศ. พญ. พรสขุ ชืน่สชุน ภ.พยาธวิทิยา

6192 ผศ. นพ. ถริพล บญุญาอรณุเนตร ภ.พยาธวิทิยา

6193 นาง ธนภร วัชระมานนท์ ภ.พยาธวิทิยา

6194 ผศ. พญ. รจุริา เรอืงจริะอไุร ภ.พยาธวิทิยา

6195 ผศ. พญ. สชุานัน หาญอมรรุง่เรอืง ภ.พยาธวิทิยา

6196 น.ส. ธติมิา เอือ้กจิ ภ.พยาธวิทิยา

6197 นาย จักรวีงศ ์ มาอน้ ภ.พยาธวิทิยา

6198 น.ส. เปรมศร ี ด าโคตร ภ.พยาธวิทิยา

6199 นาย สวุัฒชัย โพธิห์ลา้ ภ.พยาธวิทิยา

6200 น.ส. จ านรรจา สขุมี ภ.พยาธวิทิยา

6201 น.ส. วรรณพร บญุมา ภ.พยาธวิทิยา

6202 น.ส. พรพริณุ ลปิิมงคล ภ.พยาธวิทิยา

6203 น.ส. ชอ่ทพิย ์ โพธิอ์ ิม่ ภ.พยาธวิทิยา



6204 น.ส. ศวิะพร กล า่คลา้ย ภ.พยาธวิทิยา

6205 นาง ณัฐชติา แกว้เจรญิ ภ.พยาธวิทิยา

6206 น.ส. มทันา ปู่ จันทร์ ภ.พยาธวิทิยา

6207 น.ส. อาภาภรณ์ สภุารยี์ ภ.พยาธวิทิยา

6208 น.ส. ธัญญรัตน ์ เจะสมนั ภ.พยาธวิทิยา

6209 ผศ. พญ. จันทมิา แทนบญุ ภ.พยาธวิทิยา

6210 น.ส. นฤมล นลิอรณุ ภ.พยาธวิทิยา

6211 นาง เฉลมิพร จอมพะเยาว์ ภ.พยาธวิทิยา

6212 นาย มนัส บรูณเทศะ ภ.พยาธวิทิยา

6213 ผศ. นพ. นรเศรษฐ ์ สมานไทย ภ.พยาธวิทิยา

6214 น.ส. สนินีาฎ ธัชแกว้กรพนิธุ์ ภ.พยาธวิทิยา

6215 น.ส. ปิยธดิา พลแสน ภ.พยาธวิทิยา

6216 น.ส. หทัยชนก พมิปุ้ ย ภ.พยาธวิทิยา

6217 นาย ธนาคาร ดอกแสง ภ.พยาธวิทิยา

6218 นาย ปกรณ์ นาคสขุ ภ.พยาธวิทิยา

6219 น.ส. ธัญรัตน ์ พรหมวจิติร์ ภ.พยาธวิทิยา

6220 อ. พญ. วภิาพัชร วกิกี ้ เฉลมิวัย ภ.พยาธวิทิยา

6221 น.ส. ชเนรนิทร ์ จันทรทั์น ภ.พยาธวิทิยา

6222 อ. พญ. วลิาสนิ ี ฤกษ์พชิัยสทุธิ์ ภ.พยาธวิทิยา

6223 น.ส. รุง่อรณุ สวัสดิก์วา้น ภ.พยาธวิทิยา

6224 น.ส. สมุนทพิย ์ ศริลิักษณ์ ภ.พยาธวิทิยา

6225 อ. พญ. เงนิตรา ทันธรานนท์ ภ.พยาธวิทิยา

6226 นาย ภาณุวัฒน ์ ปฏสินธิ์ ภ.พยาธวิทิยา

6227 นาย ภาณุวัฒน ์ เอีย่มวงษ์ ภ.พยาธวิทิยา

6228 น.ส. ดวงกมล เอกคณุธรรม ภ.พยาธวิทิยา

6229 น.ส. ณัฏฐณชิา หนุเจรญิกลุ ภ.พยาธวิทิยา

6230 รศ. ดร. พญ. นศิารัตน ์ โอภาสเกยีรตกิลุ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6231 นาง ผสุด ี ลอืนยี์ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6232 น.ส. ปัทมา วรวัฒนานนท์ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6233 นาง จริาภา พว่งเจรญิ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6234 นาง ปัทมา เนยีมจอ้ย ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6235 น.ส. กวนินาถ ใบปอด ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6236 นาง สรินิทพิย ์ เทพอสิสระเดช ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ



6237 นาง มทริา วงเวยีน ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6238 นาง จันจริา ซามี ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6239 น.ส. สจุติรา หวังชัยเจรญิกจิ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6240 นาย อภสิทิธิ ์ ปานเอม ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6241 นาง ทพิวรรณ เชยชพี ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6242 น.ส. สมใจ นาคหร่ัง ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6243 นาย เอกพงษ์ คมิหันต์ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6244 นาง สมสนทิ ส าเนยีงดัง ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6245 น.ส. ฐริดา เทยีนกะสิ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6246 นาง จริาภรณ์ ภูเ่จรญิ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6247 น.ส. นติยา นภัสรวรีวงศ์ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6248 น.ส. ปวณีา มว่งเขยีว ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6249 น.ส. สมคดิ แสนสดุ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6250 ผศ. พญ. จารดุา กอบกจิเจรญิ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6251 นาย สรุยิา มปัีญญา ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6252 น.ส. ชลธชิา บชูา ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6253 น.ส. กนกกาญจน ์ ไชยมงคล ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6254 นาง สงกรานต ์ วงคว์ชิัย ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6255 นาง ทพิวัลย ์ กลั่นความดี ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6256 นาย ทฤษฎ ี ศรรีะวิ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6257 นาย พงศธร บัวบังขงั ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6258 นาง รุง้กานต ์ บดุดา ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6259 นาง ทพิยธ์ารา โพธสิาร ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6260 นาย กสพัิฒน ์ เหลา่อภชิาตวิรกลุ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6261 นาย วรีะพล แดงแนวนอ้ย ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6262 นาย ศภุวัตร ์ ตลับทอง ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6263 นาง สริยิม รอดพทัิกษ์ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6264 น.ส. พัชรนันท ์ เทยีนธนวนิท์ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6265 น.ส. อจัฉรา จันทรัตน์ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6266 น.ส. ชลณัฐ เกดิจ ารญู ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6267 น.ส. สชุรีา คงเพยีรธรรม ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6268 รศ. นพ. ชัยเจรญิ ตันธเนศ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6269 น.ส. ศริพิร กอ้งเกรยีงเดช ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ



6270 นาง สภารัชต ์ ปานเอม ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6271 น.ส. ศริจัินทร ์ นลิสนทิ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6272 น.ส. ศริลิักษณ์ ธาระฤกษ์ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6273 น.ส. อณัญญา เกดิหา้งสงู ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6274 น.ส. สพุรรษา เชยกลิน่เทศ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6275 ผศ. พญ. ปรชีญา วงษ์กระจา่ง ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6276 น.ส. พรพรรณ นันทศ์ริวิรรณ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6277 น.ส. รุง่ดาว พันธเุจษฎากร ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6278 น.ส. บงกช เวสารัชกติติ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6279 น.ส. ศภุวรรณ พว่งแพ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6280 น.ส. วไิลกนก คูเ่มอืง ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6281 นาย ณัฐพงศ ์ มลูพันธุ์ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6282 นาง อษุา ครุรัุตนช์ัยกลุ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6283 น.ส. สทัุตตา สขุใหญ่ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6284 นาง จตพุร ธ ารงศรสีกลุ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6285 น.ส. ณชิาดา ไชยเพรี ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6286 อ. ดร. สรัุสวด ี อศัวรัตน์ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6287 น.ส. กลุธดิา แซล่ี ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6288 น.ส. เบญจพร เถาวโ์ท ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6289 นาย จักรพรรณ์ ธ ารงศรสีกลุ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6290 น.ส. อมัพกิา ภักดสีทุธิ์ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6291 น.ส. ศศนิภา มชีา้ง ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6292 น.ส. ศศภัิทธ ์ จคูา้ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6293 น.ส. พชิลดาณ์ ทองอู๋ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6294 วา่ทีร่อ้ยตร ี เฉลมิพล เผา่กนัทะ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6295 น.ส. ปารฉัิตร คา้ทันเจรญิ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6296 น.ส. ปรยีานุช สดากร ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6297 น.ส. อญัชนาภรณ์ อนัทนัย ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6298 น.ส. เพ็ญลักษณ์ ล าใย ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6299 น.ส. ศศลิักษณ์ มลูค า ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6300 น.ส. กลุธดิา เนตรหนิ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6301 นาย คณุาธปิ สทุธยิทุธ์ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6302 น.ส. วราภรณ์ ตามบญุ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ



6303 น.ส. อภญิญา นุ่นทองหอม ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6304 น.ส. รุง่ทพิย ์ โชตพินชิเศรษฐ์ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6305 น.ส. เชษฐธดิา กลูใจ ภ.พยาธวิทิยาคลนิกิ

6306 รศ. ดร. นพ. อดศิักดิ ์ วงศข์จรศลิป์ ภ.เภสชัวทิยา

6307 นาย อธวิัฒน ์ ถาวร ภ.เภสชัวทิยา

6308 รศ. ดร. นพ. ประวทิย ์ อคัรเสรนีนท์ ภ.เภสชัวทิยา

6309 นาย สนอง แพใหญ่ ภ.เภสชัวทิยา

6310 น.ส. กญัดา เกษตรสนิสมบัติ ภ.เภสชัวทิยา

6311 นาง สมา วงศแ์กว้นาวา ภ.เภสชัวทิยา

6312 รศ. ดร. พญ. อไุรวรรณ พานชิ ภ.เภสชัวทิยา

6313 ผศ. พญ. วรีวด ี จันทรนภิาพงศ์ ภ.เภสชัวทิยา

6314 น.ส. ทชิชาภรณ์ ปาโล ภ.เภสชัวทิยา

6315 ผศ. ดร. พญ. พนิภัทร ไตรภัทร ภ.เภสชัวทิยา

6316 อ. นพ. เมธา ใหญก่วา่วงศ์ ภ.เภสชัวทิยา

6317 นาง เสนอ สขุเอีย่ม ภ.เภสชัวทิยา

6318 นาย พพัิฒน ์ เพชรเรอืงรอง ภ.เภสชัวทิยา

6319 น.ส. จันทนยี ์ วัฒนรังสรรค์ ภ.เภสชัวทิยา

6320 น.ส. พรนภา เจรญิกจิ ภ.เภสชัวทิยา

6321 นาย ปิยะชาต ิ ทองสวัสดิ์ ภ.เภสชัวทิยา

6322 อ. ดร. พญ. สวุมิล นยิมในธรรม ภ.เภสชัวทิยา

6323 น.ส. ทัศน ี ออ่นโคกสงู ภ.เภสชัวทิยา

6324 ผศ. พญ. พณิพไิล จทูะสมพากร ภ.เภสชัวทิยา

6325 น.ส. สนุสิา ดว้งสอาด ภ.เภสชัวทิยา

6326 น.ส. รัตนา ผดงุรักษ์วทิยา ภ.เภสชัวทิยา

6327 น.ส. จรุพีร ศรอีนิทร์ ภ.เภสชัวทิยา

6328 น.ส. พรรณวด ี เปลือ้งนุช ภ.เภสชัวทิยา

6329 น.ส. ชลวรา เฉลมิรจุนิานันท์ ภ.เภสชัวทิยา

6330 น.ส. ดวงพร กฤตพชิญนั์นท์ ภ.เภสชัวทิยา

6331 น.ส. ธติรัิตน ์ ภมร ภ.เภสชัวทิยา

6332 น.ส. เจษฎาภรด ์ ประกอบกจิเจรญิ ภ.เภสชัวทิยา

6333 น.ส. ภัทรภร พุม่สนีลิ ภ.เภสชัวทิยา

6334 น.ส. วราภรณ์ สสีนั ภ.เภสชัวทิยา

6335 อ. ดร. ศวินนท ์ จริวัฒโนทัย ภ.เภสชัวทิยา



6336 น.ส. อารยิา เมธา ภ.เภสชัวทิยา

6337 น.ส. วรรณศิา ธนะโกสยั ภ.เภสชัวทิยา

6338 น.ส. ณัฐวด ี สวัสดิพ์บิลูย์ ภ.เภสชัวทิยา

6339 อ. ดร. สมพลนาท สมัปัตตะวนชิ ภ.เภสชัวทิยา

6340 น.ส. พรภมิล เอกอดุมสขุ ภ.เภสชัวทิยา

6341 น.ส. พรไพลนิ กิง่คา้งพลู ภ.เภสชัวทิยา

6342 นาย ชัยพชิติ พยงัเค ภ.เภสชัวทิยา

6343 น.ส. พัชราภรณ์ แกว้ชมุภู ภ.เภสชัวทิยา

6344 น.ส. กฤตกิาญจน ์ สวุรรณสโรช ภ.เภสชัวทิยา

6345 น.ส. ศนิาลักษณ์ จติบวรรัตน์ ภ.เภสชัวทิยา

6346 พญ. ญาณสิร นันทช์ัยพฤกษ์ ภ.เภสชัวทิยา

6347 นาง อนงคน์ภา โตสกลุ ภ.รังสวีทิยา

6348 ศ. พญ. ภาวนา ภสูวุรรณ ภ.รังสวีทิยา

6349 นาง กานดา รจุกิลิน่ ภ.รังสวีทิยา

6350 นาง นุชรยี ์ โชตพัินธุว์ทิยากลุ ภ.รังสวีทิยา

6351 น.ส. วนัีส วเิศษแสง ภ.รังสวีทิยา

6352 นาง ประภา คชดี ภ.รังสวีทิยา

6353 นาย จฑุา ศรเีอีย่ม ภ.รังสวีทิยา

6354 นาง ตองออ่น นอ้ยวัฒน์ ภ.รังสวีทิยา

6355 น.ส. องัคนา คณชิชาพงษ์ ภ.รังสวีทิยา

6356 นาง บษุรา สตัยาบรรพ ภ.รังสวีทิยา

6357 ผศ. พรทพิย ์ เอีย่มพงษ์ไพบลูย์ ภ.รังสวีทิยา

6358 น.ส. พวงแกว้ ไทรนิม่นวล ภ.รังสวีทิยา

6359 นาง วรรณดิา จันทรส์วุรรณ ภ.รังสวีทิยา

6360 นาง สขุมุาล ฉมิวัย ภ.รังสวีทิยา

6361 รศ. พญ. จริาพร ศรปีระภาภรณ์ ภ.รังสวีทิยา

6362 นาง เนาวรัตน ์ อยุวงศ์ ภ.รังสวีทิยา

6363 นาย บญุธรรม อมรกติตเิจรญิ ภ.รังสวีทิยา

6364 นาง สวุรรณา ประทมุรัตน์ ภ.รังสวีทิยา

6365 น.ส. ศริลิักษณ์ นักเจรญิ ภ.รังสวีทิยา

6366 นาง สมุาล ี ปรกิประดับ ภ.รังสวีทิยา

6367 น.ส. จริวรรธ สดุหลา้ ภ.รังสวีทิยา

6368 น.ส. ปรยีานุช มโนธรรม ภ.รังสวีทิยา



6369 ผศ. นพ. กลุธร เทพมงคล ภ.รังสวีทิยา

6370 นาย ค ารณ วงคพ์รหม ภ.รังสวีทิยา

6371 นาย ตอ่ศักดิ ์ ใจสงิห์ ภ.รังสวีทิยา

6372 น.ส. สรุยี ์ พึง่ผลงาม ภ.รังสวีทิยา

6373 นาง ชฎาพร ไชยรัตน์ ภ.รังสวีทิยา

6374 นาง พัฒนน์ร ี อนิผลเล็ก ภ.รังสวีทิยา

6375 รศ. พญ. กอบกลุ เมอืงสมบรูณ์ ภ.รังสวีทิยา

6376 ศ. พญ. ปิยาภรณ์ อภสิารธนรักษ์ ภ.รังสวีทิยา

6377 รศ. ดร. ไพรัช สายวริณุพร ภ.รังสวีทิยา

6378 รศ. พญ. นศิา เมอืงแมน ภ.รังสวีทิยา

6379 รศ. พญ. พรพมิพ ์ กอแพรพ่งศ์ ภ.รังสวีทิยา

6380 น.ส. นพรัตน ์ พงษ์สวัสดิ์ ภ.รังสวีทิยา

6381 น.ส. ณัฎฐพัชร จันทรต์ะ๊มลู ภ.รังสวีทิยา

6382 น.ส. จณยิา กติตกิรชัยชาญ ภ.รังสวีทิยา

6383 รศ. พญ. กนัยารัตน ์ โตธนะรุง่โรจน์ ภ.รังสวีทิยา

6384 รศ. นพ. ฑติพงษ์ สง่แสง ภ.รังสวีทิยา

6385 รศ. พญ. รณษิฐา ทองดี ภ.รังสวีทิยา

6386 น.ส. อไุรวรรณ ค าพันธ์ ภ.รังสวีทิยา

6387 นาง อรยิา มงคลวงศ์ ภ.รังสวีทิยา

6388 นาย สทิธสิาร องัศธุร ภ.รังสวีทิยา

6389 น.ส. ประภาพร พรปัญญาวฒุิ ภ.รังสวีทิยา

6390 รศ. พญ. อภญิญา เจรญิศักดิ์ ภ.รังสวีทิยา

6391 รศ. พญ. จันจริา เพชรสขุศริิ ภ.รังสวีทิยา

6392 น.ส. จนิตนา อารเีอือ้ ภ.รังสวีทิยา

6393 นาย สหัส ฟักออ่น ภ.รังสวีทิยา

6394 รศ. พญ. จติรลัดดา วะศนิรัตน์ ภ.รังสวีทิยา

6395 รศ. พญ. โสภา พงศพ์รทรัพย์ ภ.รังสวีทิยา

6396 รศ. นพ. สทิธพิงศ ์ ศรสีจัจากลุ ภ.รังสวีทิยา

6397 น.ส. เยาวภา พันธุส์วัสดิ์ ภ.รังสวีทิยา

6398 น.ส. ชตุมิา เดชพันพัว ภ.รังสวีทิยา

6399 น.ส. วันพาม ี ผวิทอง ภ.รังสวีทิยา

6400 นาย ศาสตราวธุ ธรรมกติตพัินธ์ ภ.รังสวีทิยา

6401 นาย ชเูกยีรต ิ โสมทองมี ภ.รังสวีทิยา



6402 น.ส. เอือ้มเดอืน นาคสลัก ภ.รังสวีทิยา

6403 น.ส. กนกวรรณ เนยีมประยรู ภ.รังสวีทิยา

6404 นาง นุชนาถ บัณฑติยเ์จรญิพันธุ์ ภ.รังสวีทิยา

6405 ผศ. พญ. เบญจาภา เขยีวหวาน ภ.รังสวีทิยา

6406 นาย เฉลมิพล เตชะวเิศษ ภ.รังสวีทิยา

6407 นาย เผา่พันธ ์ จายางกลู ภ.รังสวีทิยา

6408 นาย พัฒนศักดิ ์ สนุทรพธิ ภ.รังสวีทิยา

6409 นาย จัตรุงค ์ บญุถนอม ภ.รังสวีทิยา

6410 น.ส. นาตยา ศมศานติ์ ภ.รังสวีทิยา

6411 นาง พัชรา จ าปาเงนิ ภ.รังสวีทิยา

6412 น.ส. สมุาล ี ยิม้เรอืง ภ.รังสวีทิยา

6413 น.ส. ส าอางค ์ ภูอ่ยู่ ภ.รังสวีทิยา

6414 น.ส. นฤมล ทองอไุร ภ.รังสวีทิยา

6415 นาย ชัชวาลย ์ แยม้ชัยสาร ภ.รังสวีทิยา

6416 น.ส. ปิยะมาศ วะนะสขุ ภ.รังสวีทิยา

6417 น.ส. ศันสนยี คงคุม้ ภ.รังสวีทิยา

6418 นาง นันทา ทองพลู ภ.รังสวีทิยา

6419 นาย ไพรัตน ์ มณีุ ภ.รังสวีทิยา

6420 นาย วสนัต ์ ปันเขือ่นขตัยิ์ ภ.รังสวีทิยา

6421 น.ส. ลัดดาวัลย ์ เขยีนสาร์ ภ.รังสวีทิยา

6422 น.ส. วชิดุา สริเิมธาธโนปกรณ์ ภ.รังสวีทิยา

6423 น.ส. วมิลรัตน ์ หลอ่นมิติดี ภ.รังสวีทิยา

6424 นาย วาทติ คุม้ฉายา ภ.รังสวีทิยา

6425 ผศ. นพ. พทิยา ดา่นกลุชัย ภ.รังสวีทิยา

6426 น.ส. มทันยีา ดวงมณี ภ.รังสวีทิยา

6427 นาง กฤตยา อบุลนุโชตมิรรค ภ.รังสวีทิยา

6428 นาง บญุชอบ มว่งลาย ภ.รังสวีทิยา

6429 นาย พเิชษฐ ์ มะลิ ภ.รังสวีทิยา

6430 ผศ. พญ. วรรณวรางค ์ ตรีสมทิธ์ ภ.รังสวีทิยา

6431 นาง ประเสรฐิ โตเอีย่ม ภ.รังสวีทิยา

6432 นาย ฐติพิงษ์ นาคงาม ภ.รังสวีทิยา

6433 น.ส. สริวิภิา วงศณ์รัตน์ ภ.รังสวีทิยา

6434 น.ส. ปานใจ ดพีลาย ภ.รังสวีทิยา



6435 น.ส. สกุญัญา มิง่ไชย ภ.รังสวีทิยา

6436 นาย ธรีพร โสมทองมี ภ.รังสวีทิยา

6437 นาย ธนาพล จันทรเ์ฉลมิ ภ.รังสวีทิยา

6438 ผศ. นพ. สมราช ธรรมธรวัฒน์ ภ.รังสวีทิยา

6439 น.ส. นฤมล แจม่ศรี ภ.รังสวีทิยา

6440 น.ส. จารวุรรณ เวยีนขนาน ภ.รังสวีทิยา

6441 นาย สวุัฒน ์ วัฒนอาภรณ์ชัย ภ.รังสวีทิยา

6442 นาย นฤนาท พึง่แพ ภ.รังสวีทิยา

6443 น.ส. เสาวณีย ์ กองศรี ภ.รังสวีทิยา

6444 นาย เทพพล อมาตยกลุ ภ.รังสวีทิยา

6445 รศ. ลลดิา ตันตภิมูอิมร ภ.รังสวีทิยา

6446 น.ส. นรีนุช ทวบีญุ ภ.รังสวีทิยา

6447 อ. นพ. จักรมเีดช เศรษฐนันท์ ภ.รังสวีทิยา

6448 นาย วรวฒุ ิ กก๊รัมย์ ภ.รังสวีทิยา

6449 นาย ปฏยิทุธ ศรวีลิาศ ภ.รังสวีทิยา

6450 ผศ. พญ. สวุมิล วงศล์ักษณะพมิล ภ.รังสวีทิยา

6451 น.ส. นลิมณี ทววีัฒนโสภณ ภ.รังสวีทิยา

6452 นาย เอกพล บางกรวย ภ.รังสวีทิยา

6453 นาย พเิศฐ พานทอง ภ.รังสวีทิยา

6454 อ. พญ. สริอิร ตรติระการ ภ.รังสวีทิยา

6455 นาง ศศพิร หนูศรใีส ภ.รังสวีทิยา

6456 น.ส. สภุาวด ี อไุรรัตน์ ภ.รังสวีทิยา

6457 น.ส. กฤตญา สายศวิานนท์ ภ.รังสวีทิยา

6458 น.ส. ศภุลักษณ์ รัศมี ภ.รังสวีทิยา

6459 นาย ธวัชชัย พรหมเกดิ ภ.รังสวีทิยา

6460 น.ส. พรนภา เคลอืบแกว้ ภ.รังสวีทิยา

6461 น.ส. อญัชล ี ไหลพริยิกลุ ภ.รังสวีทิยา

6462 น.ส. อรพนิ ทองจดู ภ.รังสวีทิยา

6463 นาย ส าเรงิ มาประชมุ ภ.รังสวีทิยา

6464 อ. นพ. ภัทรวทิย ์ วทิยาสขุ ภ.รังสวีทิยา

6465 น.ส. ภราดร ชมุเปีย ภ.รังสวีทิยา

6466 นาย วศิาล บญุประสาร ภ.รังสวีทิยา

6467 นาย ไพฑรูย ์ ฉายอรณุ ภ.รังสวีทิยา



6468 น.ส. จันทรเ์พ็ญ บตุโชติ ภ.รังสวีทิยา

6469 รศ. พญ. ธัญญลักษณ์ เธยีรธัญญกจิ ภ.รังสวีทิยา

6470 น.ส. อษุณีย ์ ภูส่สีวุรรณ ภ.รังสวีทิยา

6471 นาง ศรสีวัสดิ ์ ใจสมคัร ภ.รังสวีทิยา

6472 น.ส. พลอย ดังสมคัร ภ.รังสวีทิยา

6473 น.ส. นรัิชรา บญุนอ้ย ภ.รังสวีทิยา

6474 น.ส. วลิาวัลย ์ โพธิศ์รี ภ.รังสวีทิยา

6475 น.ส. พจนยี ์ กาญจนพบิลูย์ ภ.รังสวีทิยา

6476 น.ส. ขวัญชนก วันไทย ภ.รังสวีทิยา

6477 นาง จริาพร ลาภเกดิ ภ.รังสวีทิยา

6478 ผศ. พญ. จริาพร เสตกรณุกลู ภ.รังสวีทิยา

6479 นาย ยงยทุธ ตะ๊ดกุ ภ.รังสวีทิยา

6480 นาง ธารทพิย ์ วังกาวรรณ์ ภ.รังสวีทิยา

6481 อ. พญ. อภชิญา คลา้ยมนต์ ภ.รังสวีทิยา

6482 อ. นพ. ปาลนันท ์ ศริวินารังสรรค์ ภ.รังสวีทิยา

6483 น.ส. ไพลนิ พาฬโิพธิ์ ภ.รังสวีทิยา

6484 น.ส. พัชรญีา เชือ้นลิ ภ.รังสวีทิยา

6485 อ. นพ. ภาคภมู ิ ธริาวทิย์ ภ.รังสวีทิยา

6486 อ. พญ. ชนกิานต ์ ธริาวทิย์ ภ.รังสวีทิยา

6487 อ. นพ. สาธติ โรจนว์ัชราภบิาล ภ.รังสวีทิยา

6488 อ. พญ. วรปาร ี สวุรรณฤกษ์ ภ.รังสวีทิยา

6489 น.ส. บษุบา หอมเกล็ด ภ.รังสวีทิยา

6490 น.ส. ภาวณีิ นุชพงษ์ ภ.รังสวีทิยา

6491 นาย สรัิณยาพงศ ์ สวุรรณโอภาส ภ.รังสวีทิยา

6492 น.ส. กนกอร เมอืงแพน ภ.รังสวีทิยา

6493 ผศ. พญ. เฉลมิรัตน ์ แกว้พดุ ภ.รังสวีทิยา

6494 น.ส. จรุพีร อศัวรัตนภักดี ภ.รังสวีทิยา

6495 น.ส. พรพรรณ เจยีมวฒุศิักดิ์ ภ.รังสวีทิยา

6496 นาง ธัญญภรณ์ มณีสธุรรม ภ.รังสวีทิยา

6497 นาย ทศพร ศริปิระภา ภ.รังสวีทิยา

6498 น.ส. นพรัตน ์ ขนืเขยีว ภ.รังสวีทิยา

6499 นาย ปัญญากร เสง้อัน้ ภ.รังสวีทิยา

6500 นาย บญุเอือ้ สรุสงัข์ ภ.รังสวีทิยา



6501 นาย สหรัฐ ตา่ยสกลุทพิย์ ภ.รังสวีทิยา

6502 น.ส. ฟ้าวลัย พงษ์ไพบลูย์ ภ.รังสวีทิยา

6503 นาย ชลคนิทร ์ ครรชติชลกลุ ภ.รังสวีทิยา

6504 นาย วศิวะ พงษ์ประพันธ์ ภ.รังสวีทิยา

6505 นาย สราวฒุ ิ สวัสดิก์วา้น ภ.รังสวีทิยา

6506 น.ส. ปณธิ ิ ชืน่สพุงษ์ ภ.รังสวีทิยา

6507 น.ส. นัทวรรณ มว่งไม ้ ภ.รังสวีทิยา

6508 น.ส. นภาพร โตจนิดา ภ.รังสวีทิยา

6509 น.ส. นุชรยี ์ พลูเอยีด ภ.รังสวีทิยา

6510 น.ส. ปิตมิา รักชนะ ภ.รังสวีทิยา

6511 น.ส. กนกกาญจน ์ กกึกอ้ง ภ.รังสวีทิยา

6512 น.ส. ศภุนดิา งามดี ภ.รังสวีทิยา

6513 น.ส. นันทพร สมนันชัย ภ.รังสวีทิยา

6514 นาย วสวัตติ ์ ประสงคส์รา้ง ภ.รังสวีทิยา

6515 น.ส. เสาวลักษณ์ พันธเ์รอืงวงศ์ ภ.รังสวีทิยา

6516 อ. พญ. จริวด ี ยอดยิง่ ภ.รังสวีทิยา

6517 น.ส. กนกพันธ ์ ประศาสนว์ทิย์ ภ.รังสวีทิยา

6518 น.ส. ลัดดาวัลย ์ สวุรรณไพรัตน์ ภ.รังสวีทิยา

6519 น.ส. ญาณี กาฬกาญจน์ ภ.รังสวีทิยา

6520 น.ส. บันฑติา อรณุวภิาดา ภ.รังสวีทิยา

6521 น.ส. จตพุร นยิมส ารวจ ภ.รังสวีทิยา

6522 นาย จักรพงษ์ จักมา ภ.รังสวีทิยา

6523 น.ส. ลัญวัชร หมาดปเูตะ๊ ภ.รังสวีทิยา

6524 นาย อธทัิต อนิทรปพงศ์ ภ.รังสวีทิยา

6525 น.ส. สดุารัตน ์ พรวนค า ภ.รังสวีทิยา

6526 น.ส. ณัฐกานต ์ งะ๊สมนั ภ.รังสวีทิยา

6527 น.ส. รุง่ทวิา ณัฏฐาโชติ ภ.รังสวีทิยา

6528 น.ส. กรรว ี ศรัณยวงศ์ ภ.รังสวีทิยา

6529 น.ส. ภัทราวด ี วงคล์ังกา ภ.รังสวีทิยา

6530 น.ส. มนทกานต ์ ธรุะ ภ.รังสวีทิยา

6531 น.ส. สภัุสสรา สพัโส ภ.รังสวีทิยา

6532 น.ส. อกนษิฐ ์ แยม้กลิน่ ภ.รังสวีทิยา

6533 นาย มนัสว ี ทฆีาวงค์ ภ.รังสวีทิยา



6534 น.ส. กรรณกิา มลูดวง ภ.รังสวีทิยา

6535 นาย ปฐมเกยีรต ิ พฒุทอง ภ.รังสวีทิยา

6536 นพ. ณัฐวฒุ ิ จบีโจง ภ.รังสวีทิยา

6537 นพ. ธนันต ์ จติรวัชรโกมล ภ.รังสวีทิยา

6538 นพ. วรนิทร ์ จารวุงศว์ณชิย์ ภ.รังสวีทิยา

6539 นาย ธนภมู ิ เพ็ชรนุช ภ.รังสวีทิยา

6540 นาย ภานุพงศ ์ สมเกษม ภ.รังสวีทิยา

6541 น.ส. กรกช สนุทรชัยนุกลุ ภ.รังสวีทิยา

6542 ศ. ดร. สนุยี ์ กอรปศรเีศรษฐ์ ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6543 นาย จรนิทร ์ เทพทัย ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6544 น.ส. มณฑนา นลีะเมฆ ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6545 นาง อุน่เรอืน เทพทัย ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6546 อ. ดร. ปฏมิาพร วงษ์พรหมพทัิกษ์ ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6547 นาย สมเกยีรต ิ อดุแน่น ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6548 อ. ดร. วทพิย ์ ตัง้จติตโิภคนิ ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6549 นาย อเุทน รุง่พาณชิย์ ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6550 น.ส. อจัฉรา อนุชาติ ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6551 อ. ดร. พญ. จารภุา สงูสถติานนท์ ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6552 อ. ดร. นพ. พรนพ นัยเนตร ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6553 น.ส. เบญจวรรณ เสารักษา ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6554 นาง ศศนิา อบุลแยม้ ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6555 น.ส. จนิตภา เสอืสวย ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6556 นาย วฒุไิกร คงแสนค า ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6557 น.ส. ป่ินเกลา้ อ า่รอด ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6558 นาง เรวด ี ศาลาศัย ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6559 น.ส. ถริพทิย ์ บตุรลพ ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6560 น.ส. วนิติา ชืน่พันธ์ ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6561 น.ส. ณหฤทัย อนิตะ๊สนิ ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6562 น.ส. มณีปราง โทวราภา ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6563 น.ส. ธัญสดุา เทนสทิธิ์ ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6564 น.ส. ณชิกานต ์ นาคประดษิฐ์ ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6565 น.ส. กชมน ชว่ยแกว้ ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั

6566 น.ส. ธัญวรรณ แสนวัด ภ.วทิยาภมูคิุม้กนั



6567 ศ.เกยีรตคิณุ พญ. จรยิา เลศิอรรฆยมณี ภ.วสิญัญวีทิยา

6568 นาง ภัททพิา สขุโสภี ภ.วสิญัญวีทิยา

6569 นาง สวุรรณา ชวลติ ภ.วสิญัญวีทิยา

6570 น.ส. ศริประภา หน่ายคอน ภ.วสิญัญวีทิยา

6571 น.ส. สธุศิา ฉมาดล ภ.วสิญัญวีทิยา

6572 นาง ธนาภรณ์ นะภาโชติ ภ.วสิญัญวีทิยา

6573 น.ส. นุชนาถ สกลุพาเจรญิ ภ.วสิญัญวีทิยา

6574 น.ส. สดุคนงึ สรุเชษฐพงษ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6575 นาง จรญิญา เมอืงเกษม ภ.วสิญัญวีทิยา

6576 ศ. พญ. สวุรรณี สรุเศรณีวงศ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6577 รศ. พญ. อบุลรัตน ์ สนัตวัตร ภ.วสิญัญวีทิยา

6578 นาง ลัดดา เพิม่ผลประเสรฐิ ภ.วสิญัญวีทิยา

6579 รศ. พญ. ศริลิักษณ์ สขุสมปอง ภ.วสิญัญวีทิยา

6580 รศ. พญ. เสาวภาคย ์ จ าปาทอง ภ.วสิญัญวีทิยา

6581 นาง วรรณภา ตวิรัิช ภ.วสิญัญวีทิยา

6582 น.ส. สปุราณี ปวงจันทร์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6583 น.ส. สภุญิญา ตวิรัิช ภ.วสิญัญวีทิยา

6584 รศ. พญ. อรวรรณ พงศร์ววีรรณ ภ.วสิญัญวีทิยา

6585 นาง พรทพิย ์ มหัตนรัินดรก์ลุ ภ.วสิญัญวีทิยา

6586 นาย พรีะพงษ์ กลุประภาวรี์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6587 นาง สรัุญชนา ผวิออ่น ภ.วสิญัญวีทิยา

6588 น.ส. วราภรณ์ พบิลูธนะกติติ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6589 นาง สดุตา ปรักกโมดม ภ.วสิญัญวีทิยา

6590 ผศ. นพ. สมเกยีรต ิ อรณุพฤกษากลุ ภ.วสิญัญวีทิยา

6591 นาง เบ็ญจวรรณ์ คงเมอืง ภ.วสิญัญวีทิยา

6592 นาง ปารชิาต อภเิดชากลุ ภ.วสิญัญวีทิยา

6593 นาง นภิา ตั๊งสมบญุ ภ.วสิญัญวีทิยา

6594 นาย นาวนิ ฤทธยิานุกลู ภ.วสิญัญวีทิยา

6595 ผศ. ร.อ. นพ. ปฐม หล์ลีะเมยีร ร.น. ภ.วสิญัญวีทิยา

6596 น.ส. สจุติรา ดว้งเทพ ภ.วสิญัญวีทิยา

6597 รศ. พญ. นัยนา อรณุพฤกษากลุ ภ.วสิญัญวีทิยา

6598 รศ. พญ. อรศิรา เอีย่มอรณุ ภ.วสิญัญวีทิยา

6599 นาง ปวนัีส รุง่วัฒนะกจิ ภ.วสิญัญวีทิยา



6600 นาย สชุาต ิ พรบญุเสรมิ ภ.วสิญัญวีทิยา

6601 นาง สภุาณด ี เจยีรวทิยกจิ ภ.วสิญัญวีทิยา

6602 ผศ. พญ. ปราณี รัชตามขุยนันต์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6603 นาง ชนนิทร หมูผ่ ึง้ ภ.วสิญัญวีทิยา

6604 นาง ปิยะนุช ชัยมงคล ภ.วสิญัญวีทิยา

6605 น.ส. สกุานดา สามคัคนีชิย์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6606 น.ส. องัศมุาศ หวังดี ภ.วสิญัญวีทิยา

6607 นาง อญัชลา จริะกลุสวัสดิ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6608 ผศ. พญ. กษณา รักษมณี ภ.วสิญัญวีทิยา

6609 ผศ. พญ. พชิยา ไวทยะวญิญู ภ.วสิญัญวีทิยา

6610 ผศ. พญ. ขตัตยิา มโนมยางกรู ภ.วสิญัญวีทิยา

6611 ผศ. พญ. บศุรา ศริวิันสาณฑ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6612 ผศ. นพ. ยทุธนา อดุมพร ภ.วสิญัญวีทิยา

6613 อ. นพ. ภมูิ ์ ตรติระการ ภ.วสิญัญวีทิยา

6614 นาง ล าไพ นยิมทอง ภ.วสิญัญวีทิยา

6615 นาง สารภ ี เพยีรจรงิ ภ.วสิญัญวีทิยา

6616 น.ส. อารยา องคเ์อีย่ม ภ.วสิญัญวีทิยา

6617 ผศ. นพ. นฤนาท โลมะรัตน์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6618 น.ส. กรองทพิย ์ ศรปีุ้ นจ่ัน ภ.วสิญัญวีทิยา

6619 นาง ทัศนยี ์ ใจเย็น ภ.วสิญัญวีทิยา

6620 ผศ. พญ. น ้าทพิย ์ ไตรยสนัุนท์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6621 ผศ. พญ. สหัสา หมั่นดี ภ.วสิญัญวีทิยา

6622 น.ส. มธลุา ธารรัีตน์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6623 น.ส. จารวุรรณ พรหมอนิทร์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6624 ผศ. นพ. ปราโมทย ์ เอือ้โสภณ ภ.วสิญัญวีทิยา

6625 น.ส. ภาวัลย ์ สทุนต์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6626 น.ส. วไิลพร สพุรรณ ภ.วสิญัญวีทิยา

6627 ผศ. นพ. ภรูพิงศ ์ ทรงอาจ ภ.วสิญัญวีทิยา

6628 ผศ. พญ. มิง่ขวัญ วงษ์ยิง่สนิ ภ.วสิญัญวีทิยา

6629 ผศ. พญ. เสาวภาคย ์ ลาภมหาไพศาล ภ.วสิญัญวีทิยา

6630 นาง จริาวรรณ ปีคาล ภ.วสิญัญวีทิยา

6631 น.ส. อลษิา วันเพ็ชร ภ.วสิญัญวีทิยา

6632 นาง วันทนยี ์ แสงอรัญ ภ.วสิญัญวีทิยา



6633 น.ส. จฑุารัตน ์ เวชกามา ภ.วสิญัญวีทิยา

6634 น.ส. ศริจิรรยา จรรยาธรรม ภ.วสิญัญวีทิยา

6635 นาย นันทพนธ ์ ตรษุทมิ ภ.วสิญัญวีทิยา

6636 นาง สธุาทพิย ์ วันเชยีง ภ.วสิญัญวีทิยา

6637 ผศ. นพ. นันตสรณ์ สญิจนบ์ณุยะกลุ ภ.วสิญัญวีทิยา

6638 น.ส. ภัสสร ธรรมอกัษร ภ.วสิญัญวีทิยา

6639 น.ส. ปิยวด ี บรรจง ภ.วสิญัญวีทิยา

6640 ผศ. พญ. ธัชวรรณ จริะตวิานนท์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6641 ผศ. พญ. ภาวณีิ ปางทพิยอ์ าไพ ภ.วสิญัญวีทิยา

6642 น.ส. วารณีุ บัวแยม้ ภ.วสิญัญวีทิยา

6643 นาง จันทรร์ะว ี เหลา่รจุสิวัสดิ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6644 น.ส. กรรณกิา ทองพสิฐิสมบัติ ภ.วสิญัญวีทิยา

6645 น.ส. สริรัิตน ์ โจมฤทธิ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6646 นาง ปิยะวด ี รุง่มงคลทรัพย์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6647 น.ส. ชลธชิา พังหมืน่ไว ภ.วสิญัญวีทิยา

6648 ผศ. พญ. สกุญัญา เดชอาคม ภ.วสิญัญวีทิยา

6649 อ. นพ. อรรณพ พริยิะแพทยส์ม ภ.วสิญัญวีทิยา

6650 นาง ชลุกีร จันทรเ์ดช ภ.วสิญัญวีทิยา

6651 น.ส. พรประภา เทยีรศรี ภ.วสิญัญวีทิยา

6652 น.ส. ธารนิ ี บัวสขุ ภ.วสิญัญวีทิยา

6653 น.ส. พาพริณุ นอ้ยตาแสง ภ.วสิญัญวีทิยา

6654 น.ส. ณชิชาอร รัตนนุกลู ภ.วสิญัญวีทิยา

6655 น.ส. ชตุมิณฑน ์ เทยีนขาว ภ.วสิญัญวีทิยา

6656 น.ส. สรุยีพ์ร อยูศ่รี ภ.วสิญัญวีทิยา

6657 น.ส. นฤมล นาชะวี ภ.วสิญัญวีทิยา

6658 น.ส. กนษิฐา ซือ่ดี ภ.วสิญัญวีทิยา

6659 น.ส. เพ็ญพักตร ์ ดปิีนตา ภ.วสิญัญวีทิยา

6660 น.ส. สภุาพรรณ นอ้ยพทัิกษ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6661 น.ส. ชนดิา วรกจิสมบรูณ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6662 น.ส. แกว้มณี สาคะนลิ ภ.วสิญัญวีทิยา

6663 อ. นพ. อภชิาต ศภุธรรมวทิย์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6664 นาย อนุชา จ าลองปั้น ภ.วสิญัญวีทิยา

6665 น.ส. สคุนธท์พิย ์ ตัง้จติตธ์รรม ภ.วสิญัญวีทิยา



6666 น.ส. วรัินตร ี พันชกูลาง ภ.วสิญัญวีทิยา

6667 น.ส. ดษุฎ ี อรรจนอ์งักรู ภ.วสิญัญวีทิยา

6668 นาย ณัฐภมู ิ เมตตาพล ภ.วสิญัญวีทิยา

6669 อ. ดร. นพ. สารเศรษฐ ์ เอีย่มธนเศรษฐ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6670 น.ส. รุง้ลาวัณย ์ ศริยานนท์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6671 อ. พญ. สรัุสวด ี วังน ้าทพิย์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6672 อ. พญ. สกุญัญา จริะชัยพทัิกษ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6673 อ. พญ. กรณุา วงษ์ตัง้มั่น ภ.วสิญัญวีทิยา

6674 นาย พงศกร นุชศริิ ภ.วสิญัญวีทิยา

6675 นาย เกรยีงไกร ปานด ารงค์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6676 น.ส. ฝนทพิย ์ แซต่ัง้ ภ.วสิญัญวีทิยา

6677 น.ส. ภาวด ี สทุธโส ภ.วสิญัญวีทิยา

6678 น.ส. ศรัณยา เฮงไพศาล ภ.วสิญัญวีทิยา

6679 นาย จฑุาวฒุ ิ อุน่อมรมาศ ภ.วสิญัญวีทิยา

6680 น.ส. ฐตินัินท ์ ผาแกว้ ภ.วสิญัญวีทิยา

6681 น.ส. พัชร ี โพธิส์นธ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6682 น.ส. พัชชา หอ่ตระกลู ภ.วสิญัญวีทิยา

6683 น.ส. พนติษา สมัฤทธิ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6684 น.ส. ชัญญญ์าณ์ จันทรส์วัสดิ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6685 น.ส. พัชรอร แสงจักร์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6686 อ. พญ. ฐานกิา เกยีรตชิัย ภ.วสิญัญวีทิยา

6687 อ. พญ. นพนันท ์ ชัยกติตศิลิป์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6688 นาย วฒุชิัย อบเชย ภ.วสิญัญวีทิยา

6689 น.ส. นภัสสร ทยุาตโิก ภ.วสิญัญวีทิยา

6690 น.ส. ภาวณีิ สารนัีนท์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6691 อ. นพ. เชาวนันท ์ ค าตุย้เครอื ภ.วสิญัญวีทิยา

6692 อ. พญ. เพ็ญศริ ิ ศรชีวีะชาติ ภ.วสิญัญวีทิยา

6693 น.ส. สจุติรา บ ารงุสวัสดิ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6694 น.ส. มรลุ ี อุย้ดวงดี ภ.วสิญัญวีทิยา

6695 ดร. นพ. ภาวติ สมนกึ ภ.วสิญัญวีทิยา

6696 นาง ภัทราภรณ์ สมบศุย์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6697 อ. พญ. สวติา คณาวฑิรูย์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6698 อ. นพ. ชพูงศ ์ ลว้นศรตีสิกลุ ภ.วสิญัญวีทิยา



6699 อ. พญ. ศริรัิตน ์ รัตนอาภา ภ.วสิญัญวีทิยา

6700 นาง นจิริา พริานนท์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6701 น.ส. นริชา วงคช์มภู ภ.วสิญัญวีทิยา

6702 น.ส. ชนติดา ปานทับทมิ ภ.วสิญัญวีทิยา

6703 น.ส. คณติา กสกิาร ภ.วสิญัญวีทิยา

6704 น.ส. อภพิร เจรญิศรี ภ.วสิญัญวีทิยา

6705 น.ส. ชวัลลักษณ์ ประจงมลู ภ.วสิญัญวีทิยา

6706 น.ส. ธัชนัน จนิตดาวงษ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6707 อ. พญ. วริยิา ไหมสาสน์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6708 น.ส. ศศธิร ศริพัินธ์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6709 นาย สนัต ิ บญุฟู ภ.วสิญัญวีทิยา

6710 อ. นพ. ภานพ หลมิรัตน์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6711 อ. นพ. ทัศย ุ อยูเ่ย็น ภ.วสิญัญวีทิยา

6712 นาย สทุธาศริ ิ แสงนลิ ภ.วสิญัญวีทิยา

6713 พญ. ภัทราพรรณ วงศศ์รภีมูเิทศ ภ.วสิญัญวีทิยา

6714 พญ. จติสภุา นธิอิทัุย ภ.วสิญัญวีทิยา

6715 พญ. ณัฐธยาน ์ เรขะธรีะโรจน์ ภ.วสิญัญวีทิยา

6716 พญ. นวลแพร กติสินิ ภ.วสิญัญวีทิยา

6717 พญ. นนทดิา โรจนพทิยากร ภ.วสิญัญวีทิยา

6718 นาย พศิณุพงษ์ พลับจุย้ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6719 นาง ยบุลรัตน ์ ธนเขตไพศาล ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6720 นาย สปุภาต จติจ านงชัย ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6721 นาย เอกราช รุง่เรอืง ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6722 น.ส. ดวงพร ศรนีาค ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6723 นาง พรรณพมิล หลวงตระกลู ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6724 ดร. โกมล หลวงตระกลู ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6725 น.ส. อษุณีย ์ ศริบิญุฤทธิ์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6726 นาง สมาพร ถ ้าเพชร ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6727 อ. นพ. วโิรจน ์ จงกลวัฒนา ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6728 นาง กสุมุา อภัยเสวตร์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6729 นาง ทองใบ รุง่เรอืง ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6730 นาย รุง่โรจน ์ ทองประดษิฐ์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6731 นาง ระพพีรรณ จันทรแ์ตง่ผล ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด



6732 นาย ประพันธ ์ กนัภัย ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6733 น.ส. สมพร งามถาวรวงศ์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6734 นาง ฉลวย เฉดิฉาย ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6735 น.ส. ณัฐตยิา แจง้จงดี ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6736 น.ส. ชตุมิา เสรมิดวงประทปี ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6737 นาย บวร เข็มทอง ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6738 รศ. ร.อ. พญ. ปารชิาต ิ เพิม่พกิลุ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6739 นาง ลักษณา เข็มทอง ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6740 น.ส. วราภรณ์ มสีมรรถ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6741 นาย วชิติชัย บณิฑาประสทิธิ์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6742 นาย สมบรูณ์ เล็กมาก ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6743 นาย ธนัฐภาคย ์ วรนิทรพ์งศ์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6744 น.ส. สภัุทรา ชรัูตน์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6745 นาย ชนก งามสงา่ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6746 น.ส. วราภรณ์ พมิสามสี ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6747 นาง อญัชล ี อิม่ประเสรฐิ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6748 น.ส. อ าไพพรรณ สามงั ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6749 นาย กติต ิ วงศช์นะภัย ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6750 นาง ดรณีุ ไชยสงคราม ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6751 อ. พญ. สมศร ี ลายธรีะพงศ์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6752 นาง วัณณา เฉลมิพล ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6753 นาง ดวงธดิา พรมลี ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6754 น.ส. กญัญา พระลักษณ์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6755 น.ส. แสงเดอืน เกยีรตอิดุมพันธุ์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6756 น.ส. ภญิญดา โรจนพ์วง ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6757 นาง ศรัณยพ์ร แววสงีาม ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6758 นาง สภุาพร พสิทุธพิร ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6759 นาย รังสรรค ์ แกน่ประกอบ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6760 นาย สมบัต ิ พรพชิัยฤกษ์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6761 น.ส. นงคนุ์ช ชดูอกพฒุ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6762 นาง ศริวิรรณ์ ประทาสี ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6763 น.ส. สายฝน กลา้เด็ด ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6764 นาง นติยา กงษบศุ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด



6765 น.ส. ละมยั อนิทรฉ์าย ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6766 นาย สมเจต กระดี่ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6767 น.ส. จฑุามาศ จตุบิตุร ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6768 นาง อรณุวรรณ อนิทรก าแหง ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6769 น.ส. อญัชล ี นลิพงษ์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6770 นาง สธุาสนิี วรัิตน์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6771 น.ส. มลทริา ทองสกุ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6772 นาย ภาวนิ ประกิง่ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6773 นาง กนษิฐา คนขยนั ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6774 น.ส. ศรนิทพิย ์ เชยกลุ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6775 น.ส. ยวุด ี วนายทุธศลิป์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6776 นาย ประเดมิชัย แซต่ัม ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6777 น.ส. ตรีณา ตัง้วัฒนาสกลุชัย ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6778 น.ส. กนัยาพร สขุสอาด ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6779 น.ส. สนัุนธา ชอบปลกู ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6780 น.ส. จรีภา สงา่วงษ์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6781 นาย ณัฐวทิย ์ กาญจนก าธร ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6782 น.ส. จฬุาลักษณ์ ปัญญาคง ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6783 นาง ณัฐกานต ์ ทองปาน ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6784 น.ส. จรัสศร ี ชชูะเอม ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6785 อ. พญ. เจนจริา กติตวิรภัทร ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6786 อ. พญ. กลุวรา กติตสิาเรศ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6787 นาง เปรมฤด ี ทองรุง่ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6788 น.ส. พัชราพรรณ ปานมทีรัพย์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6789 น.ส. วารณีุ ข าพึง่ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6790 น.ส. สภุาพร นาคคลา้ย ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6791 น.ส. จริาภรณ์ ประเสรฐิสงัข์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6792 น.ส. อภริด ี ธรีนวกรรม ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6793 น.ส. พัชรนิทร ์ ค าชาลี ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6794 น.ส. จรีานุช จันทสาร ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6795 น.ส. กญัญารัตน ์ ไทรเมอืง ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6796 น.ส. ชนัญชดิา ทองโสม ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6797 น.ส. เสาวลักษณ์ เอือ้สถติวงศ์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด



6798 น.ส. ณัฐนี เกษสวุรรณ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6799 น.ส. อญัรนิทร ์ พจนะสงิหโ์ชติ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6800 น.ส. บงกช คงเนยีม ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6801 น.ส. อจัฉรา เพชรอาภา ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6802 น.ส. อารรัีตน ์ วงษ์สมทุร ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6803 น.ส. อศุนา ธรีะวชิติชัยนันท์ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6804 น.ส. อมุาพร องคโ์รจนกลุ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6805 น.ส. สธุาสนิี นามสวุรรณ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6806 น.ส. วาสนา ทองผวิ ภ.เวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

6807 น.ส. ศศพิร วทิยาวฒุยิานนท์ ภ.เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

6808 อ. พญ. ทพิา ชาคร ภ.เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

6809 อ. นพ. โชค ลิม้สวุัฒน์ ภ.เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

6810 น.ส. ศรัญญา หนภัีย ภ.เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

6811 อ. พญ. ณัฐกานต ์ ประพฤตกิจิ ภ.เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

6812 อ. พญ. อภชิญา มั่นสมบรูณ์ ภ.เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

6813 ผศ. พญ. อษุาพรรณ สรุเบญจวงศ์ ภ.เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

6814 น.ส. เรณู ค ามา ภ.เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

6815 อ. พญ. ธันยพร นครชัย ภ.เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

6816 อ. พญ. วันสริ ิ ชัยสรินิทร์ ภ.เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

6817 อ. พญ. อรลักษณ์ เรอืงสมบรูณ์ ภ.เวชศาสตรฉุ์กเฉนิ

6818 นาง สชุาดา เจรญิราษฎร์ ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6819 นาง ดจุปรารถนา พศิาลสารกจิ ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6820 น.ส. องิกมล ดลุยอนุกจิ ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6821 ศ. นพ. ประเสรฐิ อสัสนัตชัย ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6822 น.ส. อรณีุ สาวเสม ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6823 รศ. นพ. ธรีะ กลลดาเรอืงไกร ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6824 นาย สพุ ี พึง่แยม้ ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6825 ผศ. นพ. กมล อดุล ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6826 น.ส. งามดวงเนตร ์ สขุเสมอ ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6827 ศ. นพ. วรีศักดิ ์ เมอืงไพศาล ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6828 นาง ลัดดา พรรณโภชน์ ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6829 อ. นพ. สมบรูณ์ อนิทลาภาพร ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6830 นาง แสงนภา ทา่พรกิ ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม



6831 น.ส. กลา้ หมายชอ้นกลาง ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6832 น.ส. ปรางทพิย ์ กลุทะโชติ ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6833 น.ส. ดาว แผพ่ร ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6834 น.ส. สมคดิ อนิทรเ์ย็น ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6835 นาง ธนพร แกว้สี ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6836 น.ส. ไพฑรูย ์ เหลา่จันทร์ ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6837 น.ส. ชลลดา มสีขุ ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6838 น.ส. เยาวนุช ภูร่ะยา้ ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6839 น.ส. กชภัสสรณ์ หาสอดสอ่ง ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6840 อ. พญ. ถริจติ บญุแสน ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6841 น.ส. สนุทร ี จีใ๋จหลา้ ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6842 น.ส. พรนภา เพิม่พลู ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6843 น.ส. วยิฉัตร มนกลาง ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6844 น.ส. สมถวลิ โสภณกติตธิาดา ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6845 นาง อรสิรา ชว่ยเพ็ง ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6846 นาย สนัต ิ ศลิารักษ์ ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6847 อ. พญ. อรนชิ นาวานุเคราะห์ ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6848 อ. พญ. ภัทรจติ ภัทโรดม ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6849 นพ. สชิน ลอืฤทธพิงษ์ ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6850 นพ. ณรงคช์ัย วัฒนวงศว์รรณ ภ.เวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม

6851 น.ส. พัชรา ลิม้อ าไพ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6852 รศ. พญ. วไิล คปุตน์รัิตศิัยกลุ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6853 อ. ดร. นพ. ฉกาจ ผอ่งอกัษร ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6854 ผศ. นพ. วษิณุ กมัทรทพิย์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6855 น.ส. สทุธรัิตน ์ ทมิแดง ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6856 น.ส. จันทรจ์ริา เกดิวัน ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6857 น.ส. ประเสรฐิพร จันทร ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6858 นาง หทัยกานต ์ เกตเุหม ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6859 นาง อษุา ศรโีรจน์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6860 น.ส. ศริวิรรณ ดวงจติต์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6861 น.ส. เยาวลักษณ์ มณีฉาย ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6862 นาย ภานุ ปันทรนนทกะ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6863 นาง บญุรอด สขุใย ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู



6864 น.ส. จริาภรณ์ บญุอนิทร์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6865 น.ส. พัชรนิทร ์ พทุธรักษา ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6866 นาง กานดา สงัฆรักษ์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6867 น.ส. ศริพิร เธยีรประดษิฐ์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6868 นาง ศริลิักษณ์ แกว้นารี ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6869 น.ส. สดีา แสงสกลุ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6870 นาง วันเพ็ญ วงศรเีทพ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6871 น.ส. นสิากร คงศรี ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6872 นาย ศภุฤกษ์ หอมแกว้ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6873 ผศ. พญ. นวพร ชัชวาลพาณชิย์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6874 นาง อรวด ี ลัดพลี ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6875 น.ส. พัชรนิทร ์ ใจดี ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6876 ผศ. นพ. สนัต ิ อศัวพลังชัย ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6877 นาย เกรยีงศักดิ ์ มว่งสนุทร ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6878 น.ส. สมลักษณ์ เพยีรมานะกจิ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6879 นาย พชิติร เภาแกว้ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6880 นาย สมภพ ใชย้ิม้แยม้ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6881 นาง สะใบพร อิม่ใจ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6882 น.ส. สวุาร ี ภูร่ะหงษ์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6883 นาง อนามยั ทองค าชมุ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6884 นาย วรีวชิญ ์ พณชิศภุเศรษฐ์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6885 นาย พชิัย มณีฉาย ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6886 น.ส. รังสมิา แยม้เทศ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6887 น.ส. ศริรัิตน ์ ลาวัณยศ์ลิป ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6888 นาย กติตศิักดิ ์ ธานทีรัพย์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6889 รศ. พญ. วลิาวัณย ์ ถริภัทรพงศ์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6890 นาย สชุาต ิ กล า่ศรี ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6891 นาง ฐติมิา อดุมเลศิลักษณ์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6892 นาย ฐานศิวร ์ งามพรอ้มมงคล ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6893 น.ส. ดวงรัตน ์ อภเิดชตรรัิตน์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6894 น.ส. โชตกิา ชาวน ้า ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6895 น.ส. รุง่รัตน ์ หอทับทมิ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6896 น.ส. วภิาดา สมีานันทชัย ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู



6897 น.ส. วไิลรัตน ์ พนิจิเลศิสกลุ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6898 นาย ชวลติ หงษาพล ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6899 น.ส. อษุณา ประเสรฐิแสง ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6900 น.ส. นภสร กรานจ านงค์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6901 อ. พญ. ผกามาส ตันวจิติร ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6902 นาง มณฑา โพธิท์อง ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6903 น.ส. บังอร สขุสวีงษ์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6904 น.ส. รุง้ทพิย ์ ศรเีดช ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6905 อ. พญ. รัชรนิ คงคะสวุรรณ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6906 น.ส. อมุาพร อตชิาตมิณี ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6907 นาย ศราวฒุ ิ แตงสาขา ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6908 นาย เกรยีงไกร โควนิทเศรษฐ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6909 น.ส. กชสร ประมวลวงศ์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6910 นาย คณติ คลา้ยแจง้ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6911 นาย เอกธนัช สรุะพงษ์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6912 อ. พญ. พวงแกว้ ธติสิกลุชัย ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6913 น.ส. สพุนิ สารกิา ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6914 น.ส. รวมพร พนิจิพงศ์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6915 ผศ. พญ. ธรีดา พลอยเพชร ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6916 นาย กติต ิ หนูทอง ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6917 น.ส. กนกวรรณ เลยีดประถม ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6918 ผศ. พญ. ธนษิฐา ธนาเกยีรตภิญิโญ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6919 น.ส. ธนดิา ศรคีลอ้ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6920 นาย สรุนิทร ์ พรหมธาดา ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6921 นาย อนุชติ เสอืนาค ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6922 นาย วรายทุธ นารา ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6923 นาย ปิยะพงษ์ อคัเทพ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6924 น.ส. ฐานยิพร คลา้ยเข็ม ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6925 น.ส. สธุดิา จันทรเ์ปลง่ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6926 น.ส. ภัคภญิญา แกว้มาตย์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6927 นาย จริพงศ ์ วงษ์เวช ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6928 นาง จันทรจ์ร วริยิะชศูรี ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6929 นาย กรกมล ทปีรักษพันธ์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู



6930 น.ส. มะลษิา มแีสวง ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6931 นาง ชลลดา หมวกสอน ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6932 นาง มารสิา โพธเิจรญิ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6933 น.ส. ศลิาวรรณ์ ทองทพิย์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6934 น.ส. กตัตกิา อยูเ่จรญิ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6935 อ. พญ. ชยาภรณ์ โชตญิาณวงษ์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6936 น.ส. นสิา จ าปาแฝด ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6937 น.ส. อจัฉรา โคว้สวา่ง ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6938 นาย สบืพงศ ์ ฉัตรธัมมลักษณ์ ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6939 น.ส. พภัิทรา นภาอมัพร ภ.เวชศาสตรฟ้ื์นฟู

6940 นาง ปณดิาภรณ์ กรรณเลขา ภ.ศัลยศาสตร์

6941 ศ.คลนิกิ นพ. วริณุ บญุนุช ภ.ศัลยศาสตร์

6942 น.ส. นภิา ไวยวฒุิ ภ.ศัลยศาสตร์

6943 นาง ณชินันทน์ สขุสมุติร ภ.ศัลยศาสตร์

6944 ศ. ดร. นพ. ประสทิธิ ์ วัฒนาภา ภ.ศัลยศาสตร์

6945 รศ. ดร. นพ. ยงยทุธ ศริวิัฒนอกัษร ภ.ศัลยศาสตร์

6946 นาง ชญานษิฐ ์ หากลิน่ดี ภ.ศัลยศาสตร์

6947 นาง ชัชฎา บญุญศาสตรพั์นธุ์ ภ.ศัลยศาสตร์

6948 รศ. นพ. ถาวร ทรัพยท์วสีนิ ภ.ศัลยศาสตร์

6949 ศ.คลนิกิ นพ. อดลุย ์ รัตนวจิติราศลิป์ ภ.ศัลยศาสตร์

6950 นาง วันด ี เบญจศริวิัฒนา ภ.ศัลยศาสตร์

6951 นาง ศรวีรา คชนาคา ภ.ศัลยศาสตร์

6952 น.ส. พัชรสรวง บตุรดาพันธ์ ภ.ศัลยศาสตร์

6953 ผศ. นพ. ปณุณฤกษ์ ทองเจรญิ ภ.ศัลยศาสตร์

6954 น.ส. แสงเดอืน ประกายทอง ภ.ศัลยศาสตร์

6955 นาง วันเพ็ญ จันทรพมิล ภ.ศัลยศาสตร์

6956 นาย ศรัณย ์ ก าป่ันทอง ภ.ศัลยศาสตร์

6957 น.ส. สวุรรณี ครฑุจนี ภ.ศัลยศาสตร์

6958 ผศ. นพ. สรวฒุ ิ ชอูอ่งสกลุ ภ.ศัลยศาสตร์

6959 ศ. นพ. ธวัชชัย อคัรวพิธุ ภ.ศัลยศาสตร์

6960 นาง ศริลิักษณ์ ศรวีัฒนากลุ ภ.ศัลยศาสตร์

6961 รศ. ดร. นพ. เชดิศักดิ ์ ไอรมณีรัตน์ ภ.ศัลยศาสตร์

6962 นาย มงคล นวลทอง ภ.ศัลยศาสตร์



6963 นาง นภาพร สขุเกษม ภ.ศัลยศาสตร์

6964 นาง สรุษิา ศรรีาตรี ภ.ศัลยศาสตร์

6965 นาง ภรณ์ทพิย ์ อนัผาสขุ ภ.ศัลยศาสตร์

6966 นาง รังสยิา ไชยวฒุิ ภ.ศัลยศาสตร์

6967 รศ. นพ. วรวงศ ์ ศลษิฏอ์รรถกร ภ.ศัลยศาสตร์

6968 รศ. ดร. นพ. สบืวงศ ์ จฑุาภสิทิธิ์ ภ.ศัลยศาสตร์

6969 ผศ. นพ. ธรีพล วทิธเิวช ภ.ศัลยศาสตร์

6970 น.ส. อาภา อาภาพงศภั์ทร ภ.ศัลยศาสตร์

6971 นาย เอกชัย จุย้ประเสรฐิ ภ.ศัลยศาสตร์

6972 นาย ประสทิธิช์ัย อดุมพรไพบลูย์ ภ.ศัลยศาสตร์

6973 นาง สมหวัง นลิกลัด ภ.ศัลยศาสตร์

6974 อ. นพ. ปฤณัต อทิธเิมธนิทร์ ภ.ศัลยศาสตร์

6975 น.ส. สภุาภรณ์ ตันพรพทัิกษ์ ภ.ศัลยศาสตร์

6976 นาง ขนษิฐา เอมประณีตร์ ภ.ศัลยศาสตร์

6977 รศ. พญ. นริมล ตันเต็มทรัพย์ ภ.ศัลยศาสตร์

6978 นาง จริาวรรณ หมืน่ชาญ ภ.ศัลยศาสตร์

6979 นาง องัคณา สตีาแสง ภ.ศัลยศาสตร์

6980 ผศ. นพ. สทิธโิชค ทวปีระดษิฐผ์ล ภ.ศัลยศาสตร์

6981 น.ส. วราพร เทยีวพานชิ ภ.ศัลยศาสตร์

6982 รศ. นพ. ทวศีักดิ ์ เอือ้บญุญาวัฒน์ ภ.ศัลยศาสตร์

6983 น.ส. วภิา นาคสวัสดิ์ ภ.ศัลยศาสตร์

6984 น.ต. รศ. นพ. คามนิ ชนิศักดิช์ัย ภ.ศัลยศาสตร์

6985 อ. ดร. นพ. ชตุวิชิัย โตวกิกยั ภ.ศัลยศาสตร์

6986 อ. พญ. ณัฐณชิา สขุสมานพันธ์ ภ.ศัลยศาสตร์

6987 น.ส. อรทัย ส าราญพานชิย์ ภ.ศัลยศาสตร์

6988 ผศ. นพ. มนวัฒน ์ เงนิฉ ่า ภ.ศัลยศาสตร์

6989 นาง ศศพิรรณ สงวนธ ามรงค์ ภ.ศัลยศาสตร์

6990 รศ. นพ. อฐัพร ตระการสงา่ ภ.ศัลยศาสตร์

6991 น.ส. สธุศิา ด ารงมั่นไพศาล ภ.ศัลยศาสตร์

6992 น.ส. ลักขณา นาคสวัสดิ์ ภ.ศัลยศาสตร์

6993 ผศ. นพ. วันชัย วงศก์รรัตน์ ภ.ศัลยศาสตร์

6994 น.ส. รัตนวรรณ สทุธสิมัพันธ์ ภ.ศัลยศาสตร์

6995 อ. นพ. ชติพงศ ์ ศริทิองถาวร ภ.ศัลยศาสตร์



6996 นาย มานะ ศริบิรูณ์ ภ.ศัลยศาสตร์

6997 รศ. นพ. ประเวชย ์ มหาวทิติวงศ์ ภ.ศัลยศาสตร์

6998 อ. นพ. ศริส จติประไพ ภ.ศัลยศาสตร์

6999 อ. นพ. ประวัฒน ์ โฆสติะมงคล ภ.ศัลยศาสตร์

7000 อ. นพ. ศริชิัย ก าเนดินักตะ ภ.ศัลยศาสตร์

7001 นาง พรณภัทร ชทูรัพย์ ภ.ศัลยศาสตร์

7002 น.ส. ณัฐธยาน ์ จัตวาภักดี ภ.ศัลยศาสตร์

7003 น.ส. ธัญลักษณ์ เตชะพรีะพรรณ ภ.ศัลยศาสตร์

7004 นาย วรีพงษ์ ฟักเจรญิ ภ.ศัลยศาสตร์

7005 น.ส. ชลธชิา จวิารัตนพงศ์ ภ.ศัลยศาสตร์

7006 น.ส. สภุารัตน ์ เสนรัีตน์ ภ.ศัลยศาสตร์

7007 น.ส. มสัชา อนันตการณ์ชัย ภ.ศัลยศาสตร์

7008 อ. นพ. สปุรชีา อสัวกาญจน์ ภ.ศัลยศาสตร์

7009 อ. พญ. ชลัยรัชฎ ์ สขุอวยชัย ภ.ศัลยศาสตร์

7010 อ. ดร. นพ. ดลุยพัฒน ์ สงวนรักษา ภ.ศัลยศาสตร์

7011 อ. นพ. สธุคีณติ หัถพรสวรรค์ ภ.ศัลยศาสตร์

7012 นาง ณัฐวด ี เบญจมาตย์ ภ.ศัลยศาสตร์

7013 อ. นพ. ธรรมวัฒน ์ ปรคนธรรพ์ ภ.ศัลยศาสตร์

7014 อ. นพ. หลักชัย พลวจิติร ภ.ศัลยศาสตร์

7015 อ. พญ. ศริลิักษณ์ ประภาศรวีรกลุ ภ.ศัลยศาสตร์

7016 น.ส. พชรมน วชิัยณรงค์ ภ.ศัลยศาสตร์

7017 น.ส. อาทยิา ธรรมสาลี ภ.ศัลยศาสตร์

7018 ผศ. นพ. เกรยีงไกร ตันตวิงศโ์กสยี์ ภ.ศัลยศาสตร์

7019 น.ส. ปรศินา บญุเฉย ภ.ศัลยศาสตร์

7020 น.ส. สภุนดิา เปศะรัตน์ ภ.ศัลยศาสตร์

7021 อ. นพ. ธวัชชัย มั่นคงศรสีขุ ภ.ศัลยศาสตร์

7022 น.ส. กชกร ยงถาวร ภ.ศัลยศาสตร์

7023 นาย ธนกฤต ศรทีองดี ภ.ศัลยศาสตร์

7024 อ. นพ. ชัยณรงค ์ พลานุสติเทพา ภ.ศัลยศาสตร์

7025 น.ส. สดุารัตน ์ ชชูว่ย ภ.ศัลยศาสตร์

7026 น.ส. สรัุตน ์ พุม่พวง ภ.ศัลยศาสตร์

7027 อ. นพ. พงษ์เทพ พศิาลธรุกจิ ภ.ศัลยศาสตร์

7028 ผศ. พญ. อนิธริา ขมัภลขิติ ภ.ศัลยศาสตร์



7029 อ. นพ. พรีศักดิ ์ ฉอตระการกจิ ภ.ศัลยศาสตร์

7030 น.ส. ญาณศิา พันธุพ์ฤกษ์ ภ.ศัลยศาสตร์

7031 น.ส. กนกวรรณ กลอ่มฤทธิ์ ภ.ศัลยศาสตร์

7032 น.ส. วันเพ็ญ วรรณสงิห์ ภ.ศัลยศาสตร์

7033 นาย วนัิย ชจัูนทร์ ภ.ศัลยศาสตร์

7034 อ. นพ. ณัฐวฒุ พว่งพันธุง์าม ภ.ศัลยศาสตร์

7035 น.ส. อษุณีย ์ ฉ ่าเฉื่อย ภ.ศัลยศาสตร์

7036 นาง จฑุาพมิพ ์ ขยนักจิ ภ.ศัลยศาสตร์

7037 อ. นพ. ธรีพงศ ์ โตเจรญิโชค ภ.ศัลยศาสตร์

7038 น.ส. สดุารัตน ์ เพชรรุง่ ภ.ศัลยศาสตร์

7039 อ. พญ. กสุมุา ชนิอรณุชัย ภ.ศัลยศาสตร์

7040 อ. นพ. วรัชญ ์ วรนสิรากลุ ภ.ศัลยศาสตร์

7041 นาง แคชร ี ชณุหหรัิญ ภ.ศัลยศาสตร์

7042 อ. นพ. สรจุ ชัยศรสีวัสดิส์ขุ ภ.ศัลยศาสตร์

7043 นาย ณรงคศ์ักดิ ์ ใจซือ่ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7044 ผศ. พรทพิย ์ กลุประสตูดิลิก ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7045 นาง เหรยีญพร ผูเ้จรญิชนะชัย ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7046 นาง จฑุามาศ ภาสบตุร ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7047 น.ส. โบตั๋น ศรโีพธิง์าม ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7048 น.ส. สดุารัตน ์ ลปิตรัตน์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7049 น.ส. วภิา ธนะนมิติร ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7050 น.ส. มณี สระศรสีม ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7051 นาง อารยา วัฒนศัพท์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7052 น.ส. สมหมาย เถือ่นเมอืง ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7053 นาง ทัศนยี ์ หงสศ์ภุางคพั์นธุ์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7054 นาง บปุผา รุง่โรจนว์ณชิย์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7055 นาง กชกร สดุเจรญิ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7056 น.ส. แพนนอ้ย สวุรรณศรสีาคร ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7057 นาง จรรยารักษ์ กณะสตุ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7058 ศ.คลนิกิ นพ. สรุนิทร ์ ธนพพัิฒนศริิ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7059 นาง วาสนา โชตวิงศานันต์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7060 นาง สยมุพร เกยีรตเิกาะ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7061 นาง ธนัชพร เกษแกว้ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด



7062 นาย สหชาต ิ มาฆะดลิก ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7063 น.ส. จฑุามาศ คลา้ยนลิ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7064 ศ. นพ. บรรจง มไหสวรยิะ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7065 นาง ดวงสมร จมุจุย้ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7066 น.ส. พมิพจ์รัส สรอ้ยมกุดา ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7067 รศ. นพ. วศิษิฎ ์ วามวาณชิย์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7068 ศ. นพ. อภชิาต ิ อศัวมงคลกลุ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7069 นาง จริาพร ฟ้าคุม้ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7070 น.ส. รัตนห์ทัย เมอืงธรรม ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7071 น.ส. ดารณี มว่งมิง่สขุ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7072 นาย เก ๋ ฤกษ์พจนยี์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7073 น.ส. ธัญสตุา ดวงมณี ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7074 นาย เอกภพ ตลิะกลุ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7075 น.ส. จริดา วจิารณกลุ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7076 นาย สรุศักดิ ์ ทองเกดิหลวง ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7077 น.ส. จริาภา พลายเล็ก ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7078 รศ. ร.ท. นพ. กอ้งเขต เหรยีญสวุรรณ ร.น. ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7079 นาย สงา่ ไหวพรบิ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7080 รศ. นพ. พสิฏิฐ ์ เลศิวานชิ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7081 น.ส. สรญา มา้กาบแกว้ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7082 นาง ปทติตา รังสยิานนท์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7083 นาย ภัทณนิทร ์ อิม่สทุธิ์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7084 น.ส. นฤมล สดุใจ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7085 น.ส. ทัศไนย ์ เอีย่มอาทร ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7086 รศ. นพ. วรีะศักดิ ์ สทุธพิรพลางกรู ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7087 นาย ศภุกจิ บญุสรา้ง ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7088 น.ส. วจิติราภรณ์ ทวศีรี ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7089 น.ส. สายฝน ผวิเหลอืง ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7090 นาย วรณัฐ ยามี ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7091 น.ส. กวศิรา เอีย่มบรรณพงษ์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7092 นาย สง่ผล วังทะพันธ์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7093 น.ส. รุง่กานต ์ บญุปิยวงศ์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7094 น.ส. ภาวณีิ ปิยบญุศรี ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด



7095 นาง ชตุมิา ไสยนารถ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7096 นาง ประยงค ์ ยิม้โสตร์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7097 น.ส. อจัฉรา ยิม้กนั ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7098 นาย ณฐพล ธนสมบรูณ์พันธุ์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7099 ผศ. นพ. ธรีวฒุ ิ ธรรมวบิลูยศ์รี ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7100 นาย น าพล สงิหท์อง ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7101 น.ส. ญาณนิ ี วงคษ์า ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7102 อ. ดร. นพ. โพชฌงค ์ โชตญิาณวงษ์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7103 น.ส. รัตตกิร ทองใบ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7104 น.ส. ทพิยอ์าภรณ์ เรอืงวฒุสิกลุชัย ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7105 น.ส. แสงอรณุ ดังกอ้ง ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7106 น.ส. ญาดา อนิทรป์ระสทิธิ์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7107 น.ส. ค าแกว้ จันทรป์ระสทิธิ์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7108 น.ส. นภชนก สขุประเสรฐิ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7109 นาย วัชระ สดุาชม ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7110 น.ส. จันทณี นลิเลศิ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7111 น.ส. อญัชล ี คงสมชม ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7112 นาย วัสคม นลิสวุรรณโฆษิต ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7113 น.ส. กรดา ผึง่ผาย ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7114 น.ส. วราภรณ์ เฉลมิสขุ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7115 น.ส. สโรชา สงวนพันธุ์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7116 ผศ. นพ. จตรุงค ์ พรรัตนมณีวงศ์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7117 น.ส. ชตุกิาญจน ์ อมรสภัุค ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7118 น.ส. ลักคณา สระศรสีม ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7119 น.ส. มยรุ ี พวงก าหยาด ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7120 น.ส. อรสิรา เพชรเกา่ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7121 นาง จงกลน ี งามยิง่ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7122 อ. นพ. ธเนศ อรยิะวัตรกลุ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7123 นาย นธิธิร เบญจกลุทรัพย์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7124 นพ. ภพ กนกโรจน์ ภ.ศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละกายภาพบ าบัด

7125 น.ส. เพ็ญศร ี ผอ่งชัยกลุ ภ.สรรีวทิยา

7126 นาง พวงเพชร หัสรนิทร์ ภ.สรรีวทิยา

7127 ผศ. ดร. พญ. วัฒนา วัฒนาภา ภ.สรรีวทิยา



7128 นาย ส ารวย เทยีนเล็ก ภ.สรรีวทิยา

7129 รศ. ดร. นพ. ชัยเลศิ พชิติพรชัย ภ.สรรีวทิยา

7130 อ. ดร. นพ. บดนิทร ์ ทรัพยส์มบรูณ์ ภ.สรรีวทิยา

7131 รศ. ดร. ภญ. กนกวรรณ ตลิกสกลุชัย ภ.สรรีวทิยา

7132 น.ส. พนมพร ลวิกิร ภ.สรรีวทิยา

7133 นาย ชชูาต ิ จติรสมพงษ์ ภ.สรรีวทิยา

7134 ผศ. ดร. นพ. สรชัย ศรสีมุะ ภ.สรรีวทิยา

7135 นาย สทุนิ กวา้งใจทะเล ภ.สรรีวทิยา

7136 อ. ดร. นพ. สมพล เทพชมุ ภ.สรรีวทิยา

7137 นาง น ้าออ้ย เสมประเสรฐิ ภ.สรรีวทิยา

7138 ผศ. ดร. นพ. นราวฒุ ิ ภาคาพรต ภ.สรรีวทิยา

7139 ผศ. ดร. พญ. เรวกิา ไชยโกมนิทร์ ภ.สรรีวทิยา

7140 น.ส. ณฤทัย เพยีวส าราญ ภ.สรรีวทิยา

7141 รศ. ดร. พญ. ฉันทชา สทิธจิรญู ภ.สรรีวทิยา

7142 น.ส. กติติช์ญาห ์ พงศว์ัฒนภาคนิ ภ.สรรีวทิยา

7143 อ. ดร. นพ. สนัตพิงศ ์ ชัชวาลวานชิ ภ.สรรีวทิยา

7144 ผศ. ดร. นพ. ปณภัฏ เอือ้วทิยา ภ.สรรีวทิยา

7145 นาย พทัิกษ์ แกว้ธรรม ภ.สรรีวทิยา

7146 น.ส. จรรยา พกุกะคปุต์ ภ.สรรีวทิยา

7147 นาย วงศส์ถติย ์ จนิดาศรี ภ.สรรีวทิยา

7148 น.ส. อญัชล ี วัตรากร ภ.สรรีวทิยา

7149 น.ส. จฬุาลักษณ์ ทองเอม ภ.สรรีวทิยา

7150 นาย ศภุชัย ยอดรัก ภ.สรรีวทิยา

7151 น.ส. น ้าผึง้ ทองทา ภ.สรรีวทิยา

7152 น.ส. สนุทร ี มชี านาญ ภ.สรรีวทิยา

7153 นาย พัฒนา รอดพลอย ภ.สรรีวทิยา

7154 น.ส. ไพลนิ ไมแ้กว้ ภ.สรรีวทิยา

7155 อ. ดร. นพ. รจุภพ สทุธวิเิศษศักดิ์ ภ.สรรีวทิยา

7156 ศ.คลนิกิเกยีรตคิณุ นพ. สจุนิต ์ กนกพงศศ์ักดิ์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7157 นาย ฉัตรชัย อารเีสวต ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7158 น.ส. ประคอง ชืน่วัฒนา ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7159 นาง ฐติวิรรณ คงประสทิธิ์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7160 นาย ประพัฒน ์ เชดิชงูาม ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



7161 รศ. นพ. ดฐิกานต ์ บรบิรูณ์หรัิญสาร ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7162 นาง สพุร วรพทัิกษานนท์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7163 นาง วนดิา ภาครีณุห์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7164 น.ส. สมใจ ฉมิมงคล ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7165 นาย ประยทุธ ์ เสยีงล ้าเลศิ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7166 น.ส. สวุรรณา สงัชู ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7167 น.ส. อบุล สนแจง้ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7168 ผศ. นพ. อนุวัฒน ์ สตุัณฑวบิลูย์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7169 ศ. พญ. มณี รัตนไชยานนท์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7170 นาง องัสมุาล ี ปญุรัตนรังษี ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7171 น.ส. ปัญจมา บ ารงุรัตน์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7172 น.ส. รัฐชามญชุ ์ คุม้เกษม ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7173 นาง สมหมาย วบิลูยช์าติ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7174 นาง ทองพันธ ์ ดรุยิะพันธ์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7175 นาง สภุาพร เวทกีลู ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7176 นาย สมคณุ บญุปาล ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7177 น.ส. กนกพร โพธิป์ฐม ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7178 นาง บังอร ชา้งหลอ่ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7179 นาง รุง่อรณุ แยม้สขุ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7180 น.ส. อรวรรณ ปัจฉา ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7181 น.ส. เกศสดุา จริวัชรเดช ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7182 ผศ. นพ. ชยวัฒน ์ ผาตหิัตถกร ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7183 รศ. นพ. ประภัทร วานชิพงษ์พันธุ์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7184 นาย ก าพล จันทรฉุ์น ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7185 ผศ. นพ. จปรัฐ ปรชีาพานชิ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7186 รศ. พญ. ธันยารัตน ์ วงศว์นานุรักษ์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7187 น.ส. สพัุตรา พรวลิาศสริิ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7188 รศ. นพ. กศุล รัศมเีจรญิ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7189 ผศ. พญ. บรูยา พัฒนจนิดากลุ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7190 น.ส. จรัฐภรณ์ อนิทะวงค์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7191 น.ส. กนกชญา สสีวา่ง ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7192 รศ. นพ. อรรถพล ใจชืน่ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7193 นาย พรศักดิ ์ ยนืเพชร ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



7194 อ. นพ. บญุเลศิ วริยิะภาค ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7195 น.ส. พรพมิล พยหุไพศาล ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7196 น.ส. ดวงรัตน ์ ตวงรัตนสริกิลุ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7197 น.ส. อญัชรา ศรนีวลประเสรฐิ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7198 รศ. ดร. นพ. สมสญิจน ์ เพ็ชรยิม้ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7199 น.ส. สนุทร ี รจุริะวาณชิย์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7200 น.ส. สรญิญา สขุะมงคล ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7201 นาย วรัิตน ์ สงวนใจ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7202 นาง วมิล ทับคลา้ย ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7203 นาง วาสนิ ี สวุรรณ์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7204 น.ส. สจุติรา อานอาชา ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7205 น.ส. วภิาภรณ์ วฒุวิบิลูยโ์ชค ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7206 ผศ. ร.อ. นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7207 น.ส. กนษิฐา ทวดอาจ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7208 ผศ. พญ. ปัทมา เชาวโ์พธิท์อง ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7209 ผศ. ดร. พญ. ภัทรวลัย ตลงึจติร ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7210 ผศ. พญ. อสิรนิทร ์ ธนบณุยวัฒน์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7211 อ. พญ. ภัทรวรรณ หลิม่ศริ ิ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7212 น.ส. สกุนัยา ศรเีอีย่ม ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7213 นาง เดอืนเพ็ญ อรชร ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7214 น.ส. เบญจวรรณ โถคา้ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7215 น.ส. สรุรัีตน ์ ประสาทสทิธิ์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7216 น.ส. จารดุา ศริบิตุร ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7217 นาง วาสนา มั่นแกว้ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7218 น.ส. ขวัญใจ รูร้อบดี ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7219 น.ส. ศริวิรรณ เชือ่มไชยกลุ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7220 น.ส. มารษิา วงษ์ศริิ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7221 น.ส. เจนจริา อาจหาญ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7222 น.ส. พัชราพร เทยีมเมฆ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7223 น.ส. ณกานดา สอ่งพราย ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7224 น.ส. เกศรา สทิธฤิทธิ์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7225 น.ส. อรพรรณ เรอืงเนตร ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7226 น.ส. วพิา สมมะนา ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



7227 นาง เนตรนภา เหมเปา ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7228 นาย อดุม เนยีมศริิ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7229 น.ส. อมัประภา เผา่พันธ์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7230 ผศ. พญ. ศนติรา อนุวฒุนิาวนิ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7231 น.ส. เมธยา คลา้ยอน้ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7232 น.ส. ชดิชนก แกว้จนัุนท์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7233 นาย รตกิร มะหพัินธุ์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7234 อ. พญ. นลัท สมภักดี ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7235 นาง กฤษณา สวัสดิศ์รี ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7236 รศ. พญ. เจนจติ ฉายะจนิดา ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7237 น.ส. กรนกิาร ์ เรอืนสอน ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7238 น.ส. องัคณา เพชรกาฬ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7239 น.ส. ศศธิร สงิหค์ า ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7240 น.ส. เครอืวัลย ์ สทุธไชย ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7241 น.ส. วภิาภรรณ์ เชดิชู ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7242 น.ส. สชุาดา สารสวุรรณ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7243 อ. พญ. กนกวรณุ วัฒนนรัินตร์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7244 น.ส. วาสนา ไทยโยธนิ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7245 น.ส. กรรณกิาร ์ เชดิชงูาม ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7246 อ. พญ. ปรญีาพร จริะกติตดิลุย์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7247 น.ส. พกิลุ ประยรูหาญ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7248 อ. พญ. นลนิ ี พาณชิยวัฏ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7249 อ. พญ. ชตุมิน อสมัภนิวงศ์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7250 อ. พญ. เพยีงบหุลัน ยาปาน ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7251 น.ส. วชิชดุา สขุสมบรูณ์ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7252 น.ส. พรนพเกา้ ศรแสงทอง ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7253 น.ส. คมทพิ เตชะบรกิติ ิ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7254 น.ส. กมลวรรณ พันธุเ์ทศ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7255 อ. พญ. นดิา จารมีติร ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7256 อ. พญ. ธัชจารยี ์ พันธช์าลี ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7257 น.ส. สกุญัญา มสีา ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7258 อ. พญ. ปณชิา จันทราพานชิกลุ ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7259 พญ. ภัทราพร ชรีะอารี ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา



7260 น.ส. ณญาดา ไหมคง ภ.สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา

7261 นาง กาญจนา อว่มสมพงษ์ ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7262 น.ส. นวลนารถ เกษจรัล ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7263 น.ส. เนตรา บัวกนก ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7264 ผศ. พญ. สวุัจนา อธภิาส ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7265 นาย สมพร นามเจรญิชัยสขุ ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7266 นาง บังอร ป่ินแกว้ ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7267 ผศ. นพ. ไพบลูย ์ สรุยีพ์งษ์ ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7268 น.ส. รัชฎาพร มากมลู ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7269 นาย วชิัย สวุมิล ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7270 น.ส. สพุรรณี คะลจัีก ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7271 ผศ. นพ. ศรัญ ประกายรุง้ทอง ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7272 อ. พญ. สนัุนท ์ องอาจ ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7273 รศ. ดร. นพ. พงศกร ตันตลิปิีกร ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7274 น.ส. ปัณฑา มาตรวังแสง ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7275 ผศ. พญ. ศริพิร ลมิป์วริยิะกลุ ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7276 ผศ. นพ. วรตุม ์ พงศาพชิญ์ ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7277 นาง ครษิฐา บัวสกีา ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7278 อ. นพ. เจตน ์ ล ายองเสถยีร ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7279 ผศ. นพ. อาชวนิทร ์ ตันไพจติร ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7280 น.ส. ปทมุพร ไชยวรรณ์ ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7281 น.ส. ชตุกิาญจน ์ ชาแกว้ ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7282 น.ส. มาน ี ขนัราม ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7283 อ. นพ. เปรมยศ เงาเทพพฤฒาราม ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7284 น.ส. ศศลักษมณฑ ์ ชนะชัย ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7285 อ. พญ. ปวณีา พทัิกษ์สรุชัย ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7286 นาย ณัฐพล งามยิง่ ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7287 นาย โสภณ อูเ่งนิ ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7288 น.ส. สญัลักษณ์ วัฒนาเฉลมิยศ ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7289 น.ส. อรรถยา พงศส์พัุฒน์ ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7290 อ. พญ. กนกรัตน ์ สวุรรณสทิธิ์ ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7291 นาย ธราธรรม พลมณี ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7292 นาย ฐติพิล ชมสขุ ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา



7293 นาย อรรถพล ศรสีขุใส ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7294 พญ. กวติา อธภิาส ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7295 น.ส. อารรัีตน ์ ถนอมชาติ ภ.โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา
7296 นาง หทัยรัตน ์ เกรยีงพันธุ์ ภ.อายรุศาสตร์

7297 นาง ปราณีต วัฒนเขจร ภ.อายรุศาสตร์

7298 นาง ลภัสรดา หอมหวล ภ.อายรุศาสตร์

7299 นาง จรรยา มั่นเขตวทิย์ ภ.อายรุศาสตร์

7300 นาง เยาวลักษณ์ อูป่รัชญา ภ.อายรุศาสตร์

7301 นาง สนินีาฎ หนุนภักดี ภ.อายรุศาสตร์

7302 นาง มนชยา วรสมุนัต์ ภ.อายรุศาสตร์

7303 นาย เลศิชาย วชริตุมางกรู ภ.อายรุศาสตร์

7304 รศ. พญ. นาราพร ประยรูววิัฒน์ ภ.อายรุศาสตร์

7305 นาง วรนุช พันธุแ์พรห่ลาย ภ.อายรุศาสตร์

7306 นาง นติยา อุย่ประเสรฐิ ภ.อายรุศาสตร์

7307 รศ. นพ. ไชยรัตน ์ เพิม่พกิลุ ภ.อายรุศาสตร์

7308 น.ส. บังอร โชตเิสมอ ภ.อายรุศาสตร์

7309 น.ส. รัตนา ลาภกจิขจร ภ.อายรุศาสตร์

7310 ผศ. นพ. สน่ัน วสิทุธศิักดิช์ัย ภ.อายรุศาสตร์

7311 นาย สมัฤทธิ ์ ธรรมวัติ ภ.อายรุศาสตร์

7312 นาง วัลลภา เฉียงตะวัน ภ.อายรุศาสตร์

7313 นาง เบญจวรรณ คลา้ยทอง ภ.อายรุศาสตร์

7314 รศ. นพ. เดโช จักราพานชิกลุ ภ.อายรุศาสตร์

7315 นาย สธุ ี แสงแกว้ ภ.อายรุศาสตร์

7316 น.ส. จริกานต ์ สขุะยวุนะ ภ.อายรุศาสตร์

7317 รศ. นพ. ยงชัย นลิะนนท์ ภ.อายรุศาสตร์

7318 น.ส. สขุกญัญา เพยีค าเมอืง ภ.อายรุศาสตร์

7319 นาง ทพิวัลย ์ แยม้มั่งมี ภ.อายรุศาสตร์

7320 ศ. ดร. พญ. จริาย ุ เอือ้วรากลุ ภ.อายรุศาสตร์

7321 ผศ. พญ. เมทนิ ี กติตโิพวานนท์ ภ.อายรุศาสตร์

7322 น.ส. อรทัย พรหมสวุชิา ภ.อายรุศาสตร์

7323 ผศ. นพ. ยิง่ยง ชนิธรรมมติร์ ภ.อายรุศาสตร์

7324 รศ. ดร. นพ. เมธ ี ชยะกลุครีี ภ.อายรุศาสตร์

7325 อ. ดร. นพ. อาจรบ คหูาภนัินทน์ ภ.อายรุศาสตร์



7326 นาย ณัฐพล พรมลี ภ.อายรุศาสตร์

7327 รศ. พญ. นธิมิา รัตนสทิธิ์ ภ.อายรุศาสตร์

7328 นาง วรรณด ี มะลวิรรณ ภ.อายรุศาสตร์

7329 น.ส. ทศรัตน ์ พบิลูธนะกติติ์ ภ.อายรุศาสตร์

7330 นาง ปทมุรัตน ์ สมวงศ์ ภ.อายรุศาสตร์

7331 นาง จันทรจ์ริา จันทรว์จิติร ภ.อายรุศาสตร์

7332 รศ. นพ. พลูชัย จรัสเจรญิวทิยา ภ.อายรุศาสตร์

7333 น.ส. นภารัตน ์ แกว้เกือ้กลู ภ.อายรุศาสตร์

7334 นาง สชุรีา กาญจนพบิลูย์ ภ.อายรุศาสตร์

7335 นาง อภันตร ี แสงมณี ภ.อายรุศาสตร์

7336 นาง อมลวรรณ เดชผล ภ.อายรุศาสตร์

7337 น.ส. อาทติยา หงษ์อดุร ภ.อายรุศาสตร์

7338 น.ส. ณภัทรชนม ์ แขรัตน์ ภ.อายรุศาสตร์

7339 น.ส. สริกิร มงคลวงศ์ ภ.อายรุศาสตร์

7340 รศ. พญ. อภริด ี ศรวีจิติรกมล ภ.อายรุศาสตร์

7341 น.ส. จรญู ตรวีภิาคธนสกลุ ภ.อายรุศาสตร์

7342 นาย สวุัฒน ์ ตัง้จติยงสวิะ ภ.อายรุศาสตร์

7343 นาง สกุญัญา หนูฉง้ ภ.อายรุศาสตร์

7344 อ. พญ. นลนิ ี เปรมษัเฐยีร ภ.อายรุศาสตร์

7345 น.ส. อารยี ์ จามกีรรักษ์ ทวเีชือ้ ภ.อายรุศาสตร์

7346 น.ส. ปฐมาวด ี ตรเีมฆ ภ.อายรุศาสตร์

7347 นาง ทัศนยี ์ บรบิรูณ์สขุ ภ.อายรุศาสตร์

7348 น.ส. อญัชล ี เทศสวัสดิ์ ภ.อายรุศาสตร์

7349 น.ส. ปัทมวรรณ มงคลธง ภ.อายรุศาสตร์

7350 น.ส. อรทัย ทะกา๋ ภ.อายรุศาสตร์

7351 น.ส. ส ารวย สคุนที ภ.อายรุศาสตร์

7352 น.ส. ดวงกมล บัณฑติวรภมูิ ภ.อายรุศาสตร์

7353 รศ. พญ. ปวณีา เชีย่วชาญวศิวกจิ ภ.อายรุศาสตร์

7354 รศ. พญ. วันรัชดา คัชมาตย์ ภ.อายรุศาสตร์

7355 นาย พลูทรัพย ์ เทีย่งรอด ภ.อายรุศาสตร์

7356 น.ส. นฤมล ภกูาญจนมรกต ภ.อายรุศาสตร์

7357 ผศ. นพ. พรพจน ์ เปรมโยธนิ ภ.อายรุศาสตร์

7358 นาง ศรัญญา คลอ่งแคลว่ ภ.อายรุศาสตร์



7359 รศ. นพ. วัฒนชัย โชตนัิยวัตรกลุ ภ.อายรุศาสตร์

7360 รศ. ดร. พญ. ภญิโญ รัตนาอมัพวัลย์ ภ.อายรุศาสตร์

7361 น.ส. วลัยพร เตชะวณชิ ภ.อายรุศาสตร์

7362 รศ. พญ. พรพรรณ กูม้านะชัย ภ.อายรุศาสตร์

7363 นาง จันทรจ์ริา จันทรภ์ริมย์ ภ.อายรุศาสตร์

7364 ผศ. พญ. ศวิะพร ไชยนุวัต ิ ภ.อายรุศาสตร์

7365 นาง สกุญัยา ฉันบญุชว่ย ภ.อายรุศาสตร์

7366 ศ. พญ. ธนัญญา บณุยศรินัินท์ ภ.อายรุศาสตร์

7367 รศ. นพ. สชัชนะ พุม่พฤกษ์ ภ.อายรุศาสตร์

7368 รศ. พญ. ระววีรรณ เลศิวัฒนารักษ์ ภ.อายรุศาสตร์

7369 อ. ร.ท. นพ. นพดล โสภารัตนาไพศาล ภ.อายรุศาสตร์

7370 น.ส. ปรยีาดา ยิม้พลาย ภ.อายรุศาสตร์

7371 น.ส. ธัญญาภรณ์ จารวุงศ์ ภ.อายรุศาสตร์

7372 น.ส. อญัชล ี ชา้งหลอ่ ภ.อายรุศาสตร์

7373 น.ส. ภาวไิล ชัยศรี ภ.อายรุศาสตร์

7374 รศ. นพ. สรัุตน ์ ทองอยู่ ภ.อายรุศาสตร์

7375 น.ส. กนิร ี ศริพัิฒนววิรณ์ ภ.อายรุศาสตร์

7376 รศ. นพ. ชยว ี เมอืงจันทร์ ภ.อายรุศาสตร์

7377 นาง ธันยาภัทร ์ สมานมติร ภ.อายรุศาสตร์

7378 น.ส. วนดิา หวนิก าปัง ภ.อายรุศาสตร์

7379 รศ. นพ. ณัฐวฒุ ิ วงษ์ประภารัตน์ ภ.อายรุศาสตร์

7380 ผศ. นพ. อดศิักดิ ์ มณีไสย ภ.อายรุศาสตร์

7381 น.ส. นรัชพัณญ ์ ปะทิ ภ.อายรุศาสตร์

7382 นาง สกุญัญา ผาสขุ ภ.อายรุศาสตร์

7383 น.ส. รักษ์ธดิามาศ ศรวีงศบ์ญุเดช ภ.อายรุศาสตร์

7384 น.ส. ยพุยงค ์ คงสอน ภ.อายรุศาสตร์

7385 น.ส. บณุยนุช ชัชวานชิกลุ ภ.อายรุศาสตร์

7386 น.ส. วรีนุช ยนึประโคน ภ.อายรุศาสตร์

7387 น.ส. พรประภา จากยางโทน ภ.อายรุศาสตร์

7388 นาย สทัุศน ์ พภิพสทุธไิพบลูย์ ภ.อายรุศาสตร์

7389 อ. นพ. เอกพันธ ์ ครพุงศ์ ภ.อายรุศาสตร์

7390 นาย จริวัฒน ์ อศัวภมูิ ภ.อายรุศาสตร์

7391 น.ส. มนฤทัย เดน่ดวง ภ.อายรุศาสตร์



7392 น.ส. สปุรดีา คชาอนันต์ ภ.อายรุศาสตร์

7393 นาง วนดิา สอนนวน ภ.อายรุศาสตร์

7394 นาง ธนษิฐา ชมภบูบุผา ภ.อายรุศาสตร์

7395 นาย ประสทิธิ ์ ชัยลาด ภ.อายรุศาสตร์

7396 น.ส. อษุณียพ์ร เหลอืงอมรนารา ภ.อายรุศาสตร์

7397 นาย อรรถพล รักษ์สถาปัตย์ ภ.อายรุศาสตร์

7398 น.ส. กนกวรรณ รัตนแสงเลศิ ภ.อายรุศาสตร์

7399 น.ส. สพัุตรา กา้นขาว ภ.อายรุศาสตร์

7400 น.ส. สนุษิา ไชยชเนตรตี ภ.อายรุศาสตร์

7401 อ. พญ. จนิตนา อาศนะเสน ภ.อายรุศาสตร์

7402 รศ. พญ. ณสกิาญจน ์ องัคเศกวนัิย ภ.อายรุศาสตร์

7403 ผศ. วา่ทีร่อ้ยตร ี นพ. ธาดา คณุาวศิรตุ ภ.อายรุศาสตร์

7404 ผศ. นพ. ศภุฤกษ์ ดษิยบตุร ภ.อายรุศาสตร์

7405 น.ส. สภุาพร สรัุตน์ ภ.อายรุศาสตร์

7406 น.ส. สรุรัีตน ์ บัวเขยีว ภ.อายรุศาสตร์

7407 รศ. พญ. ศทุธนิ ี อทิธเิมฆนิทร์ ภ.อายรุศาสตร์

7408 นาง วยรุ ี ธรรมรังษี ภ.อายรุศาสตร์

7409 อ. พญ. อรศิรา สวุรรณกลู ภ.อายรุศาสตร์

7410 นาย เอกรัฐ วงคส์วัสดิ์ ภ.อายรุศาสตร์

7411 น.ส. พัทรยีา พฤกษ์สถาพร ภ.อายรุศาสตร์

7412 นาย จักรพงษ์ สนีามะ ภ.อายรุศาสตร์

7413 น.ส. กลัยา กาลสมัฤทธิ์ ภ.อายรุศาสตร์

7414 นาง สมิาพร พรมสาร ภ.อายรุศาสตร์

7415 น.ส. รมณีย ์ เสอืค าจันทร์ ภ.อายรุศาสตร์

7416 อ. พญ. ปวณีา ชณุหโรจนฤ์ทธิ์ ภ.อายรุศาสตร์

7417 อ. นพ. สพุจน ์ นิม่อนงค์ ภ.อายรุศาสตร์

7418 นพ. สงคราม โชตกิอนุชติ ภ.อายรุศาสตร์

7419 น.ส. นษิฐกานต ์ นภนที ภ.อายรุศาสตร์

7420 อ. พญ. ศรสีกลุ จริกาญจนากร ภ.อายรุศาสตร์

7421 น.ส. ฐายกิา สภุาพกลุ ภ.อายรุศาสตร์

7422 อ. นพ. นัฐสทิธิ ์ ลาภปรสิทุธิ ภ.อายรุศาสตร์

7423 อ. นพ. สกุจิ รักษาสขุ ภ.อายรุศาสตร์

7424 น.ส. เขมจริา การเกตกลาง ภ.อายรุศาสตร์



7425 น.ส. นงคนุ์ช พาณชิยช์ัชวาลย์ ภ.อายรุศาสตร์

7426 น.ส. ชญานนั์ทช ์ นพคณุ ภ.อายรุศาสตร์

7427 น.ส. พมิพพ์กิา เกตเุงนิ ภ.อายรุศาสตร์

7428 นาง สริรัิกษ์ ชยเมธานนท์ ภ.อายรุศาสตร์

7429 น.ส. ปิยวรรณ ทองแดง ภ.อายรุศาสตร์

7430 พญ. เจน เจยีรธนะกานนท์ ภ.อายรุศาสตร์

7431 น.ส. สมฤทัย ยนืยง ภ.อายรุศาสตร์

7432 นาย กรมษิฐ ์ พชินาหะรี ภ.อายรุศาสตร์

7433 น.ส. สายหยดุ สขุประเสรฐิ ภ.อายรุศาสตร์

7434 นาง ปนัดดา เทีย่งรอด ภ.อายรุศาสตร์

7435 นาย ชาญวทิย ์ จรัสเกดิสกลุลิม้ ภ.อายรุศาสตร์

7436 น.ส. ชตุรัิตน ์ จริบัณฑติยส์กลุ ภ.อายรุศาสตร์

7437 น.ส. ศกุรธ์พิร เอีย่มจันทรป์ระทปี ภ.อายรุศาสตร์

7438 น.ส. อรสยิาภัณ แสงฉาย ภ.อายรุศาสตร์

7439 นาย วรรณชัย ใสสะอาด ภ.อายรุศาสตร์

7440 ผศ. พญ. กฤตยิา กอไพศาล ภ.อายรุศาสตร์

7441 อ. นพ. เอกพล อจัฉรยิะประสทิธิ์ ภ.อายรุศาสตร์

7442 น.ส. นันทวรรณ ลัดดาวัลย์ ภ.อายรุศาสตร์

7443 น.ส. วาสนา ทะชาดา ภ.อายรุศาสตร์

7444 น.ส. กญัจนสรณ์ แผงงาม ภ.อายรุศาสตร์

7445 น.ส. พัชรนิทร ์ หล าส าเรงิ ภ.อายรุศาสตร์

7446 น.ส. อรไท เทยีนแกว้ ภ.อายรุศาสตร์

7447 อ. พญ. ทัศนพ์รรณ ศรทีองกลุ ภ.อายรุศาสตร์

7448 พญ. ชตุมิา คณุาชวีะ ภ.อายรุศาสตร์

7449 น.ส. กาญจนา โอยะ ภ.อายรุศาสตร์

7450 อ. พญ. พลอยเพลนิ พกิลุสด ภ.อายรุศาสตร์

7451 ดร. ธรีะวทิย ์ ตัง้กอ่สกลุ ภ.อายรุศาสตร์

7452 อ. พญ. ปีณดิา สกลุรัตนศักดิ์ ภ.อายรุศาสตร์

7453 อ. พญ. กสุมุา ไชยสตูร ภ.อายรุศาสตร์

7454 น.ส. วลัยภรณ์ วงศศ์รสีกลุแกว้ ภ.อายรุศาสตร์

7455 น.ส. ณัฏฐฤิทัย จันทรโ์พธิ์ ภ.อายรุศาสตร์

7456 อ. นพ. วรีภัทร โอวัฒนาพานชิ ภ.อายรุศาสตร์

7457 น.ส. ขวัญอยู ่ พวงแกว้ ภ.อายรุศาสตร์



7458 น.ส. ณัฐพัชร ์ ทวัชสมลักษณ์ ภ.อายรุศาสตร์

7459 อ. พญ. ชลธชิา เอือ้สมหวัง ภ.อายรุศาสตร์

7460 อ. นพ. มงคล สมพรรัตนพันธ์ ภ.อายรุศาสตร์

7461 อ. พญ. ตลุยา สตีสวุรรณ ภ.อายรุศาสตร์

7462 อ. พญ. ฐติมิา วอ่งวริยิะวงศ์ ภ.อายรุศาสตร์

7463 อ. พญ. จริาพร จติประไพกลุศาล ภ.อายรุศาสตร์

7464 อ. พญ. สรินิาถ สรินิทรว์ราวงศ์ ภ.อายรุศาสตร์

7465 น.ส. ณัฐทยิา ชืน่เชือ่ม ภ.อายรุศาสตร์

7466 น.ส. นรศิรา ธรรมทวโีชค ภ.อายรุศาสตร์

7467 อ. นพ. ลักษมนัต ์ ธรรมลขิติกลุ ภ.อายรุศาสตร์

7468 น.ส. นฤมล มากนคร ภ.อายรุศาสตร์

7469 น.ส. กนัยารัตน ์ แกว้สวา่ง ภ.อายรุศาสตร์

7470 อ. พญ. กรชนก วารแีสงทพิย์ ภ.อายรุศาสตร์

7471 อ. พญ. รังสมิา ทนิมณี ภ.อายรุศาสตร์

7472 น.ส. พรทพิย ์ ลรัีตน์ ภ.อายรุศาสตร์

7473 นาย สหสณัห ์ สรุนิทร์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7474 นาย วัชรพงศ ์ เกยีรตพิงสา โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7475 นาง จรนิทร ์ ชัน้ฉมิพลี โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7476 น.ส. ภัทรสรุยี ์ จกลัยา โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7477 นาย ภานุพงษ์ วไิลวงษ์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7478 นาย สมชนก ค าวชิติ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7479 นาง นันทน์ภัสถ ์ พันธะไชย โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7480 นาย วันเฉลมิ โพธิจ์นี โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7481 น.ส. พรภมิล ศนูยศ์รี โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7482 น.ส. ชตินิภิา พรหมโยธา โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7483 นาย วสนัต ์ ศริจ่ัินเจรญิกลุ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7484 อ. ศศธิร สขุถมยา โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7485 นาย วรีเชษฐ ์ ชมภโูกษฐ์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7486 น.ส. พัณณ์ชติา โยคะนติย์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7487 อ. จฑุามาศ พนิจิเลศิสกลุ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7488 อ. มนัญชยา สามาลา โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7489 น.ส. อ าพวรรณ ป่ินแกว้ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7490 นาย นพรัตน ์ จันทรมติร โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร



7491 อ. ธันยพร รักบางบรูณ์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7492 นาย พชิญะ ระโยธี โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7493 นาย เอกชัย จันทวงษ์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7494 น.ส. พาขวัญ นวลนิม่ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7495 น.ส. ศรินิทพิย ์ แกว้ทพิย์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7496 น.ส. วรลักษณ์ ปรากฎมงคล โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7497 น.ส. สมบรูณ์ คลา้ยบัวผัน โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7498 น.ส. วารณีุ ทองดี โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7499 นาย อทิธพิล พงษ์พรรณรวม โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7500 อ. ศริรัิตน ์ เสง้เอยีด โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7501 นาย ณัฐพงษ์ พลหาญ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7502 น.ส. จตุมิา รัตนคช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7503 นาย พรพจน ์ หนูมี โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7504 นาย ศราวธุ สุม่ศริ ิ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7505 น.ส. เขมสิา เองมหัสสกลุ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7506 นาย พงพันธ ์ ตันเล โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7507 อ. นพ. วรธรี ์ เดชารักษ์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7508 น.ส. ขวัญเนตร เพิม่พลู โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7509 น.ส. พรชนก โพธิบ์ัณฑติย์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7510 น.ส. ปวณีา สดุเดช โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7511 น.ส. สริกิญัญา นิม่แยม้ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7512 น.ส. จริาภรณ์ ดาฉาว โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7513 นาง หนึง่ฤทัย วสิาลี โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7514 นาย ธนา เจรญิวทิยว์รกลุ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7515 น.ส. ภาพร โชคปิตบิรูณ์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7516 น.ส. สรินิทร ์ ศภุธรีวงศ์ โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร

7517 น.ส. อญัชล ี จันทรเ์หมอืน ศนูยธ์าลัสซเีมยี

7518 น.ส. ชมพนุูช กาญจนากร ศนูยธ์าลัสซเีมยี

7519 น.ส. มนตจั์นทร ์ ศริคิง ศนูยธ์าลัสซเีมยี

7520 นาง ปารชิาต ิ นฤประกร ศนูยธ์าลัสซเีมยี

7521 น.ส. สชุาดา ริว้เหลอืง ศนูยธ์าลัสซเีมยี

7522 น.ส. กมลรัตน ์ โพธิข์าว ศนูยธ์าลัสซเีมยี

7523 ดร. นพ. ศภุชัย เอกวัฒนกจิ ศนูยธ์าลัสซเีมยี



7524 น.ส. จณิหจ์ฑุา ค าตั๋น ศนูยธ์าลัสซเีมยี

7525 นาย ธวัชชัย แพนอชุชวัน ศนูยน์ทิรรักษ์ศริริาช

7526 นาง เอือ้มพร คชลัย ศนูยน์ทิรรักษ์ศริริาช

7527 นาย ภาคภมู ิ เชยชพี ศนูยน์ทิรรักษ์ศริริาช

7528 น.ส. ดวงพร เลศิศลิป์ ศนูยน์ทิรรักษ์ศริริาช

7529 น.ส. กสุมุา มามณี ศนูยน์ทิรรักษ์ศริริาช

7530 น.ส. ภคณัช พรมเคยีมออ่น ศนูยน์ทิรรักษ์ศริริาช

7531 น.ส. ปัทมาภรณ์ เอยีดจุย้ ศนูยน์ทิรรักษ์ศริริาช

7532 น.ส. จติตว์ด ี สบืวงษ์ ศนูยน์ทิรรักษ์ศริริาช

7533 นพ. ศภุการ เตชัสอนันต์ ศนูยบ์รรัิกษ์ศริริาช

7534 นาง ภัคภร ผดงุทรัพย์ ศนูยบ์รรัิกษ์ศริริาช

7535 นพ. ภญิโญ ศรวีรีะชัย ศนูยบ์รรัิกษ์ศริริาช

7536 พญ. ประถมาภรณ์ จันทรท์อง ศนูยบ์รรัิกษ์ศริริาช

7537 นาย ภชุงค ์ ฉมิพบิลูย์ ศนูยบ์รรัิกษ์ศริริาช

7538 นพ. ชัยรัฏฐ ์ ศรภีริมย์ ศนูยบ์รรัิกษ์ศริริาช

7539 นาย ไชยพร พลมณี ศนูยเ์บาหวานศริริาช

7540 น.ส. ฤทัยภัทร ชนุหวัติ ศนูยเ์บาหวานศริริาช

7541 น.ส. ศรวีรรณ ทองแพง ศนูยเ์บาหวานศริริาช

7542 น.ส. ตอ้งฤทัย จรดล ศนูยเ์บาหวานศริริาช

7543 น.ส. ปรยีารัตน ์ สอนเจรญิ ศนูยเ์บาหวานศริริาช

7544 น.ส. นุจจัีนทร ์ บญุญาพัฒนาพงศ์ ศนูยเ์บาหวานศริริาช

7545 นาย มนตต์ร ี จ่ันโพธิเ์ตีย้ ศนูยรั์งสวีทิยาหลอดเลอืดและรังสรีว่มฯ

7546 น.ส. วาสนา พฤศการ ศนูยรั์งสวีทิยาหลอดเลอืดและรังสรีว่มฯ

7547 นาย พรีพจน ์ ประทปีวรรณโพธิ์ ศนูยรั์งสวีทิยาหลอดเลอืดและรังสรีว่มฯ

7548 นาง ปัณฑารยี ์ โกศลวรรธนะ ศนูยรั์งสวีทิยาหลอดเลอืดและรังสรีว่มฯ

7549 น.ส. อกัษร เสรธีนากร ศนูยรั์งสวีทิยาหลอดเลอืดและรังสรีว่มฯ

7550 นาย ธรีภัทร คุม้ทรัพย์ ศนูยรั์งสวีทิยาหลอดเลอืดและรังสรีว่มฯ

7551 นาย ภานุพงศ ์ เนยีนพานชิ ศนูยรั์งสวีทิยาหลอดเลอืดและรังสรีว่มฯ

7552 นาย วงศกร บญุชวลติ ศนูยรั์งสวีทิยาหลอดเลอืดและรังสรีว่มฯ

7553 นาย สทุธกิรณ์ กะการดี ศนูยรั์งสวีทิยาหลอดเลอืดและรังสรีว่มฯ

7554 น.ส. จฑุามาศ คลา้ยเชย ศนูยรั์งสวีทิยาหลอดเลอืดและรังสรีว่มฯ

7555 น.ส. กานตพ์ชิชา เกดิศรเีล็ก ศนูยรั์งสวีทิยาหลอดเลอืดและรังสรีว่มฯ

7556 น.ส. กมลชนก พลูประเสรฐิ ศนูยรั์งสวีทิยาหลอดเลอืดและรังสรีว่มฯ



7557 น.ส. สพุชิชา ลาภบญุเรอืง ศนูยรั์งสวีทิยาหลอดเลอืดและรังสรีว่มฯ

7558 นาย บรุนิทร ์ ขาวสอาด ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7559 น.ส. สกุญัญา ปรูณวัฒนกลุ ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7560 นาย ประจักษ์ ธนาพบิลูยผ์ล ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7561 น.ส. สภุาภรณ์ นาคเย็น ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7562 น.ส. ชญานษิฐ ์ โพธิน์อก ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7563 นาง นฤมล แดงรัตน์ ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7564 นาย ราเยสเวอร ์ ซงิห์ ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7565 น.ส. เสาวลักษณ์ ตระกลูพงษ์ ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7566 น.ส. นติยิา เทพสงา่ ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7567 นาง ตรเีนตร เหรยีญทอง ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7568 นาย วษิณุ จติรโรจนรักษ์ ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7569 นาย พจนด์นัย โควาดสิยั ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7570 น.ส. นภาวรรณ พรนมิติรธรรม ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7571 น.ส. ชัชญาภา ศรพีรม ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7572 น.ส. อรษิา ดับสนัเทยีะ ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7573 น.ส. สภุาพร รัตนวงศค์ า ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7574 น.ส. นารรัีตน ์ บ ารงุรักษ์ ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7575 น.ส. สขุมุาลย ์ ยิง่อนันตบ์วร ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7576 น.ส. สภัุสสร บัวแยม้ ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7577 น.ส. ฤทัยทพิย ์ ศรเมฆ ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7578 น.ส. กนกอร ช านาญ ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7579 น.ส. อจัฉรา พุม่สมบัติ ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7580 น.ส. สภัุทรา หงษ์ทองค า ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7581 น.ส. นาร ี ค าหอมกลุ ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7582 นพ. กรกฏ โตวชริาภรณ์ ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7583 น.ส. วสิาขา อนุสรณ์ ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7584 น.ส. สมุาส ชัยค า ศนูยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนิฯี

7585 น.ส. ธติมิา แกว้ค า ศนูยว์จัิยเป็นเลศิ

7586 น.ส. ณัฏฐน์ร ี เย็นทรวง ศนูยว์จัิยเป็นเลศิ

7587 น.ส. วรวลัญช ์ ขอประเสรฐิ ศนูยว์จัิยเป็นเลศิ

7588 นาง วรภาณี อน้เรอืงศรี ศนูยส์อ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารวกีจิฯ

7589 นาย กติตพิงศ ์ พทุธชาติ ศนูยส์อ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารวกีจิฯ



7590 น.ส. วันณภา ยอ่มเจรญิ ศนูยส์อ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารวกีจิฯ

7591 น.ส. นฤมล ฉันทดลิก ศนูยส์อ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารวกีจิฯ

7592 นาย ภัคพงศ ์ อคัรวพิธุ ศนูยส์อ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารวกีจิฯ

7593 น.ส. นดิา มสิยาม ศนูยส์อ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารวกีจิฯ

7594 นาย ไสว พทุธชาติ ศนูยส์อ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารวกีจิฯ

7595 นาย สขุสรรค ์ พึง่นา ศนูยส์อ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารวกีจิฯ

7596 น.ส. สรุสิา ศรสีมบัติ ศนูยส์อ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหารวกีจิฯ

7597 นาย ประพันธ ์ ปานสงา่ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7598 น.ส. ปิยาอร สรีปูหมอก สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7599 นาง ฉววีรรณ ใจวรีะวัฒนา สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7600 อ. ดอกไม ้ ววิรรธมงคล สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7601 นาย นันทพัิฒน ์ ค าแกว้ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7602 อ. ทัพพเ์ทพ ทพิยเจรญิธัม สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7603 อ. ศภุกจิ สวุรรณไตรย์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7604 อ. สรอ้ยศร ี เอีย่มพรชัย สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7605 นาง พนติอนงค ์ ค าแกว้ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7606 อ. สริกิานต ์ ภโูปรง่ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7607 อ. สภุาวด ี ตัง้จติรเจรญิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7608 น.ส. มาตกิา เลศิวจนะ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7609 อ. เอือ้มพร สวุรรณไตรย์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7610 นาย อภนัินท ์ จ าเนยีร สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7611 นาง จอมจติ แหลง่ิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7612 น.ส. พัสราภรณ์ ศภุวงศว์รรธนะ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7613 นาง ฉันทณัฏฐ ์ ทพิยเจรญิธัม สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7614 นาง พรปวณ์ี ตระกลูบา้นมะหงิษ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7615 นาย อรรคเดช ออ่นสอาด สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7616 น.ส. ปณธิดิา แซเ่ฮง สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7617 น.ส. เป่ียมฤทัย บตุรดาพันธ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7618 น.ส. ปารชิาต ิ พงษ์พานชิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7619 น.ส. น ้าผึง้ ป่ินมรรคผล สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7620 น.ส. ทัศนยี ์ ภารพัฒน์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7621 น.ส. นารรัีตน ์ จปัู้น สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7622 น.ส. วรรณภา เทนิสะเกษ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์



7623 น.ส. ภัทราวด ี จงเสถยีรภาพ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7624 อ. ณัชกร ล ้าเลศิกจิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7625 นาย ปรัชญาวฒุ ิ รอดสมัฤทธิ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7626 น.ส. ผอ่งพมิล ดาศรี สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7627 น.ส. สวุรีวรรณ ลิม้สวุรรณ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7628 น.ส. พทุธดิา เทพนรรัตน์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7629 อ. ดร. สกุกส์ลลิ บรูณะทรัพยข์จร สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7630 น.ส. สธุาทพิย ์ มหาเจรญิสริิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7631 อ. ดร. อรอษุา ธรรมเสรมิสรา้ง สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7632 นาย ณัฐพล วัชรสริกิลุ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7633 น.ส. ดารัตน ์ กลัยานันฑปรชีา สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7634 น.ส. ธดิารัตน ์ มเีงนิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7635 น.ส. นารชิาต ิ ชืน่สกลุ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7636 น.ส. แมน้มาศ วรรณภมูิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7637 น.ส. ศลติา ประชากจิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7638 น.ส. องัคณา อภชิาตวิรกจิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7639 นาย อทิธพัิทธ ์ จ าญาติ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7640 น.ส. รณดิา บญุรักษ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7641 นาย จตรุภัทร ตันตวิงศ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7642 น.ส. ฐยิาภัทร ์ มชีัย สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7643 น.ส. นรศิรา เนตรลอืชา สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7644 น.ส. ปรารถนา วทิยากลุ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7645 น.ส. พรพมิล ชาญจติร สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7646 น.ส. เอ็นด ู ธรรมวงษ์การณ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7647 น.ส. อภสิรา พัฒนก าชัย สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7648 น.ส. นภาพร ชตุโิย สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7649 น.ส. สภุาพรรณ สนัทกจิไพบลูย์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7650 น.ส. พจณชิา จาตรุภัทร์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7651 น.ส. เกษมณี จงเจยีมดี สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7652 น.ส. ณัฐฑติา จันทรส์วัสดิ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7653 น.ส. ดรณีุ รัตนวงศาเมธากลุ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7654 นาย ธนภักษ์ เชาวนพ์รีะพงศ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7655 น.ส. สรัชฌา พัฒนาพลกรสกลุ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์



7656 น.ส. โสภาพรรณ วงศช์ัย สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7657 น.ส. สรัญธร พทุธไิพบลูย์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7658 นาย สรุศักดิ ์ แววอไุร สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7659 น.ส. กฤตพิร นิม่ละออ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7660 น.ส. กญัทมิา ทลูสงวนศรี สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7661 นาย จักรนิ วัฒนกติตกิลุ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7662 น.ส. ชนกนันท ์ ทองค า สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7663 น.ส. ชัญทชิา ดรณุสวัสดิ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7664 น.ส. ชดิาภา ภักดิแ์จม่ใส สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7665 นาย ณกฤช ศรสีขุค า สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7666 น.ส. ณัญญภัชร รัตนาธาร สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7667 น.ส. ณัฐกานต ์ ฆารเลศิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7668 น.ส. ณัฐชยา เซีย่งฉนิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7669 น.ส. ดลพร มะแมทอง สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7670 น.ส. พมิพว์รยี ์ ศรสีทิธรัิตนก์ลุ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7671 น.ส. นันทวัน ประทมุสวุรรณ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7672 น.ส. นติยา พันธม์ี สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7673 น.ส. ประภัสสรา บตุรแกว้ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7674 น.ส. ปารมิา บญุพร สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7675 น.ส. หัตถพันธ ์ วปัินโส สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7676 น.ส. ณัฐพัชร มหามติร สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7677 น.ส. กนกพรรณ ธนปัญญานนท์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7678 น.ส. กมลชนก มณีฉาย สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7679 นาย ธัชชัย คงแกว้ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7680 น.ส. ชลุติา มามาก สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7681 นาย ณัฐดนัย โฆสติาภา สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7682 นาย ณัฐพงศ ์ นลิคปุต์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7683 น.ส. ธัญญาศริ ิ พยคัฆวสิยั สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7684 น.ส. นารรัีตน ์ สวุรรณพงษ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7685 น.ส. บัณฑติา กงัวานสกล สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7686 น.ส. เบญญทพิย ์ ตระกลูศลิป์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7687 นาย พงศส์ทิธิ ์ คณุเดชานนท์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7688 น.ส. พัชยา ปันทะรส สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์



7689 น.ส. พมิพกานต ์ จันทรก์าวี สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7690 น.ส. ไพลนิ ออ่นโพธิอ์ารยี์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7691 น.ส. ศริญิา ภูเ่จรญิวงศ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7692 นาย ศภุกติติ ์ วศิภุกาญจน์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7693 น.ส. ศภุากร รักษาวงษ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7694 น.ส. สพุชิฌาย ์ บัณฑติ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7695 น.ส. อรณชิา เตชวริยิะ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7696 น.ส. กชกร โสมชาต สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7697 น.ส. กมลชนก สริโิยธนิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7698 น.ส. กลุภัสสรณ์ จ าปาเงนิทวศีรี สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7699 น.ส. ปาณสิรา สขุเจรญิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7700 น.ส. พจนยี ์ สตัยผาติ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7701 นาย ภัสสพ์ณัฐ หตุะแพทย์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7702 น.ส. เมธาว ี ด ารงคศ์ักดิก์ลุ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7703 น.ส. ววิด ี บญุเลีย้ง สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7704 น.ส. ศรัณยธร เลศิผดงุกจิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7705 น.ส. ยลกร โพธิพ์นิจิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7706 น.ส. ศวติา ประสาทพรศริโิชค สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7707 น.ส. อณัศยา ธรีภาพพจนกลุ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7708 น.ส. วมิลมาศ ชัยวรศลิป์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7709 นาย พศณิ พันธวุนชิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7710 น.ส. กานตมิา โกแมน สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7711 น.ส. กตินิาถ พพัิฒสตัยานุวงศ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7712 น.ส. ณัฐณชิา ณ บางชา้ง สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7713 น.ส. นันทน์ภัส ลอืวณชิยพั์นธ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7714 น.ส. ปฏญิญา ปฏยิทุธรั์กษ์ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7715 น.ส. เปมกิา ศริบิญุสง่ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7716 น.ส. พรรณปพร เนตรเจรญิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7717 น.ส. พมิพน์ภิา พรวงคเ์ลศิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7718 นาย เมธัส มิง่ขวัญ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7719 นาย รัฐชนิต์ะ ประกาศสจัธรรม สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7720 น.ส. รุง่ทพิย ์ หวังสมบรูณ์ศริิ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7721 น.ส. วรพรรณ ศรสีวา่ง สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์



7722 น.ส. อรณุลักษณ์ นาถเสวี สถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

7723 นาย การัณย ์ กรีตวิรรณพงศ์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7724 ผศ. สริกิร เอมแยม้ธ ารง สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7725 นาง ฝนทอง พราพงษ์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7726 นาย ไวพจน ์ ไชยการ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7727 ผศ. ดร. นพพล เผา่สวัสดิ์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7728 น.ส. มนัสนันท ์ สอดหว่ง สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7729 นาย ธเนศ รัตนคปุต์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7730 นาย ทว ิ ไชยถาวร สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7731 นาย บัณฑติ พวงมาลัย สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7732 นาย พฤทธิ ์ กนษิฐสงักาศ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7733 นาย สญัชัย รัตนาไพบลูย์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7734 นาย วังชา ชมุทัพ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7735 นาง วงเดอืน จงประจักษ์สกลุ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7736 นาย อษัฎา คณุวฒุิ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7737 นาย วญิญ ู วญิญนุาวรรณ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7738 นาย มาโนทย ์ ปรชีานันท์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7739 น.ส. สรุยี ์ ชรูาศรี สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7740 น.ส. เมตตา ข าทว้ม สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7741 นาง ขวัญฤทัย เอีย่มจุย้ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7742 นาย นเรศ ทานะขนัธ์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7743 นาง พาสวรรณ รัตนคปุต์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7744 น.ส. เรอืงกติติ ์ อยา่งดี สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7745 นาย สรุชัย อมรเฉลมิวทิย์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7746 นาย ธรรมธร บัญชาบษุบง สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7747 น.ส. มธวุัลย ์ ศรคีง สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7748 น.ส. อมัพร แซเ่ลา่ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7749 นาย สทุนิ โยกบัว สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7750 นาย กนก เสถยีรกานนท์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7751 นาย ตน้ฉัตร ใจซือ่ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7752 น.ส. สภุาวด ี นาคนคร สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7753 นาย ส าราญ ค ากอ้น สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7754 นาย วทิยา ประสมทอง สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์



7755 นาย สมเกยีรต ิ ฟักมี สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7756 นาย นพณัฐ ประทมุสตูร สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7757 นาย สรายทุธ แพงาม สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7758 น.ส. ทพิยป์ระภา สขุรืน่ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7759 นาย วชิติ บญุสวัสดิ์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7760 น.ส. อจัฉรา ทุง่ทอง สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7761 น.ส. สดุใจ เถาวน์อ้ย สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7762 นาย สขุสนัต ์ ขาวจันทร์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7763 น.ส. ณชิาพร สรุนิทรว์งศ์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7764 นาย เศกสรร โพธิศ์รี สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7765 น.ส. วาสนา แจม่เทีย่งตรง สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7766 นาย ตฤน กลิน่หอม สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7767 น.ส. ฟารดีา วรพันธุ์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7768 น.ส. จฑุารัตน ์ ลมิปาภนัินท์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7769 น.ส. สรอ้ยทพิย ์ จันทนะภัค สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7770 นาย จริอาจ สมงิชัย สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7771 นาย อภชิติ ทองดี สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7772 น.ส. พัชรนิทร ์ ชฏาด า สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7773 อ. ดร. ศภุจติ รัตนมณีฉัตร สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7774 น.ส. กญัชรญิา ลานนท์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7775 นาย เอกชัย รักประยรู สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7776 นาย ชัยยทุธ ์ ชืน่สดใส สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7777 น.ส. เมทกิา มานะวานชิ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7778 น.ส. เกศวรนิทร ์ ทองอยู่ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7779 น.ส. รัชนกีร วงศป์ระเสรฐิ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7780 น.ส. มณีรัตน ์ สายทอง สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7781 นาย วศิษิฏ ์ สมบัตถิาวรกลุ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7782 น.ส. สดุารัตน ์ เพชรพรหม สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7783 น.ส. จติรลดา เจรญิพร สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7784 น.ส. ณชิกวดิา เตารัตน์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7785 น.ส. อารวีรรณ ยศวไิล สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7786 น.ส. อรสิา จันทรลาภ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7787 น.ส. ณภาสณั์ฐ แกว้อดุม สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์



7788 นาย ศริพิงษ์ ชา่งสพุรรณ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7789 นาย อตวิชิญ ์ เวชคณุานุกลู สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7790 นาย ณัฐวัฒน ์ ชาครยีนันท์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7791 น.ส. กนกพร สรุยิพรพันธ์ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7792 น.ส. ตณิณา วรวัฒนกลุ สถานเทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์

7793 น.ส. ฐานติ หรัิญคปุต์ สถานวทิยามะเร็งศริริาช

7794 นาง มทัณา แสงตา สถานวทิยามะเร็งศริริาช

7795 นาง สริพิร ทมิประเสรฐิ สถานวทิยามะเร็งศริริาช

7796 นาง พรพรรณ รักนอ้ย สถานวทิยามะเร็งศริริาช

7797 น.ส. ฐาปณี แซเ่จ็ง สถานวทิยามะเร็งศริริาช

7798 น.ส. กนกพร ธรรมปาละ สถานวทิยามะเร็งศริริาช

7799 น.ส. เอมอร ใจหมาย สถานวทิยามะเร็งศริริาช

7800 น.ส. พมิพกาญจน ์ เทพกนั สถานวทิยามะเร็งศริริาช

7801 น.ส. ทพิวรรณ สนเจรญิ สถานวทิยามะเร็งศริริาช

7802 น.ส. ธนพร โชคกจิ สถานวทิยามะเร็งศริริาช

7803 นาย ศภุธรี ์ การะเกตุ สถานวทิยามะเร็งศริริาช

7804 น.ส. ชนากานต ์ ถาวรกจิ สภาอาจารยศ์ริริาช

7805 นาง ณัฐพร มณีสธุรรม ส านักงานคณบด ี ศนูยป์ฏบิัตกิารฝึกทักษะระบบจ าลอง(SiMSET)

7806 นาง กลอย แกว้บดุดา ส านักงานคณบด ี ศนูยป์ฏบิัตกิารฝึกทักษะระบบจ าลอง(SiMSET)

7807 นาย ชยธร มนตช์ัยนนท์ ส านักงานคณบด ี ศนูยป์ฏบิัตกิารฝึกทักษะระบบจ าลอง(SiMSET)

7808 นาย อคัราพร พลบรูณ์ ส านักงานคณบด ี ศนูยป์ฏบิัตกิารฝึกทักษะระบบจ าลอง(SiMSET)

7809 น.ส. วรวีรรณ์ พพัิฒนเกือ้กลู ส านักงานคณบด ี ศนูยป์ฏบิัตกิารฝึกทักษะระบบจ าลอง(SiMSET)

7810 น.ส. นภัสวรรณ อนิทรส์วน ส านักงานคณบด ี หน่วยพพิธิภัณฑศ์ริริาช
7811 น.ส. เกสร ี ยอดกนัสี ส านักงานคณบด ี หน่วยพพิธิภัณฑศ์ริริาช
7812 น.ส. โชตริส พพัิฒนผ์ล ส านักงานคณบด ี หน่วยพพิธิภัณฑศ์ริริาช
7813 น.ส. นงฤด ี ปานประสทิธิ์ ส านักงานคณบด ี หน่วยพพิธิภัณฑศ์ริริาช
7814 น.ส. นุชชริา สมทุรประภตู ส านักงานคณบด ี หน่วยพพิธิภัณฑศ์ริริาช
7815 นาย ชัยยศ เจรญิสนัตพิงศ์ ส านักงานคณบด ี หน่วยพพิธิภัณฑศ์ริริาช
7816 น.ส. ธนัฎฐา ลขิติพงศไ์พศาล ส านักงานคณบด ี หน่วยพพิธิภัณฑศ์ริริาช
7817 น.ส. รุง่นภาพร แววน า ส านักงานคณบด ี หน่วยวนัิยและนติกิาร
7818 น.ส. ณัฐนพัชร ์ วสิทุธแิพทย์ ส านักงานคณบด ี หน่วยวนัิยและนติกิาร
7819 นาย สายหยดุ สขุงาม ส านักงานคณบด ี หน่วยสวัสดกิารคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
7820 น.ส. ลาวัลย ์ คงดี ส านักงานคณบด ี หน่วยสวัสดกิารคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล



7821 นาย ฉัตรชัย ประทมุสตูร ส านักงานคณบด ี หน่วยสวัสดกิารคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
7822 นาย ยทุธนา พวงผกา ส านักงานคณบด ี หน่วยสวัสดกิารคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
7823 นาย เทพธร บญุอาจ ส านักงานคณบด ี หน่วยสวัสดกิารคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
7824 นาง ยพุวรรณ วงศท์อง ส านักงานคณบด ี หน่วยสวัสดกิารคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
7825 น.ส. พัชรัตน ์ ทมุสงคราม ส านักงานคณบด ี หน่วยสวัสดกิารคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
7826 น.ส. นภิา เวชสวุรรณรักษ์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7827 นาง ละมยั พวงไต ้ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7828 นาย ภัทรพล กระบลิ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7829 น.ส. พรนภา กจิเจรญิ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7830 นาย สรรธนะ สขุแยม้ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7831 นาย พงษ์พพัิฒน ์ ชืน่ประภารัตน์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7832 น.ส. อารยีา สรอ้ยสวัสดิ์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7833 น.ส. พนิดิา จันทันโอ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7834 นาง ภัทรธริา นาคทองค า ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7835 นาง สนนีารถ สม้เกลีย้ง ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7836 น.ส. โสภติตา คุม้กนั ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7837 น.ส. สรุนิทรา เกดิกลา้ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7838 น.ส. ปรยีาดา สนัตนิยิม ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7839 น.ส. เบญจวรรณ โมงศริิ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7840 นาง พมิพช์นา ทวนัีนทเ์ชยโชติ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7841 นาย กษิดิเ์ดช กลา้กลางชน ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7842 นาย ประมขุ ตัง้นภากร ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7843 น.ส. ภัณฑริา รณุบญุรอด ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7844 น.ส. ชัญปภา ออ่นนาเลน ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7845 น.ส. ศรนิทพิย ์ ศรดีจีรงิ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7846 น.ส. ววิรรณณี วสิชันาม ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7847 น.ส. สริปิระภา ส ารวมรัมย์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7848 นาง พชิญา ยามี ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7849 น.ส. วรีวรรณ ศลิป์ศร ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7850 น.ส. สานติา ชนะพันธภ์ากร ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7851 น.ส. อนิทริา บญุบางเก็ง ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7852 น.ส. มารสิา พบิลูศริิ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7853 นาย พงศธร บัวขวัญ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 



7854 นาย ธนัตถ ์ สงคป์ระชา ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7855 นาย อคัรวฒุ ิ รปูสม ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7856 นาย ณัฏฐชัย เกง่ตรง ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7857 นาย จริวัฒน ์ นภนที ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7858 น.ส. รัชฎาพรรณ คลา้ยเข็ม ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7859 น.ส. สรุภเีพ็ญ วรวัฒนานนท์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7860 น.ส. ศริพิร แสงใสแกว้ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7861 น.ส. ธนาภรณ์ บญุส าราญจติต์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7862 นาย ธนกฤต มว่งมคีา่ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7863 น.ส. กนกวรรณ สขุสวัสดิ์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7864 น.ส. มนวด ี มทีรัพย์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7865 น.ส. อรกญัญา ฤทธกิ ากบัการ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7866 น.ส. พรพศิ พนูศรสีวัสดิ์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7867 นาย บรพัิตร มวีัฒนะ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7868 น.ส. สนุษิา เชยกลิน่เทศ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช 

7869 นาง ปราณี จอมประเสรฐิ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยธรุการและสนับสนุน
7870 น.ส. อรณุวรรณ ศริจิารพุงษะ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยธรุการและสนับสนุน
7871 น.ส. อุน่เรอืน สรุนาคะพันธ์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยธรุการและสนับสนุน
7872 น.ส. อารยีรั์ตน ์ หมั่นหาทรัพย์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยธรุการและสนับสนุน
7873 น.ส. นงลักษณ์ เลีย่นเครอื ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยธรุการและสนับสนุน
7874 น.ส. ศริลิักษณ์ วงษ์วรรณา ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยธรุการและสนับสนุน
7875 นาย ชมุพล โพธวิงศานนท์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยธรุการและสนับสนุน
7876 น.ส. ลลติา มณีโสตร์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยธรุการและสนับสนุน
7877 น.ส. สพุชิญา เรอืงภริมย์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยธรุการและสนับสนุน
7878 น.ส. ภัทชญา นติยสทุธิ์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยธรุการและสนับสนุน
7879 น.ส. อรรถกร อนิทรโกสมุ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยบรหิารธรุกจิโรงพยาบาล
7880 นาง กลัยาณี รสโสดา ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยบรหิารธรุกจิโรงพยาบาล
7881 น.ส. รสกิา นวมนอ้ย ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยผูป่้วยสมัพันธ์
7882 นาง สภุาด ี หาญสทิธิ์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยเวชระเบยีนประกนัสงัคม
7883 น.ส. อรทัย ปั้นประดษิฐ์ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยเวชระเบยีนประกนัสงัคม
7884 นาง อรษา ชมุทัพ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยเวชระเบยีนประกนัสงัคม
7885 น.ส. ราณีย ์ เสอืงามเอีย่ม ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยเวชระเบยีนประกนัสงัคม
7886 น.ส. จริพร ยาแกว้ ส านักงานผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศริริาช หน่วยเวชระเบยีนประกนัสงัคม



7887 น.ส. ศภุกานต ์ เข็มเงนิ หน่วยจรยิธรรมการวจัิยในคน

7888 น.ส. ธาราทพิย ์ โพลดพลัด หน่วยจรยิธรรมการวจัิยในคน

7889 น.ส. สภัุทตรา ดาค า หน่วยจรยิธรรมการวจัิยในคน

7890 น.ส. รัชนก เสนยีว์งศ ์ ณ อยธุยา หน่วยจรยิธรรมการวจัิยในคน

7891 น.ส. พรียา เชาวลติวงศ์ หน่วยจรยิธรรมการวจัิยในคน

7892 นาย คงศักดิ ์ ขนัทอง หน่วยจรยิธรรมการวจัิยในคน

7893 นาย อดลุ บญุศรี หน่วยจรยิธรรมการวจัิยในคน

7894 น.ส. จติรลดา จติตะนาวกิ หน่วยตรวจสอบภายใน

7895 น.ส. ชัชชา แดงดเีลศิ หน่วยตรวจสอบภายใน

7896 น.ส. ประภาทพิย ์ เวชประเสรฐิกลุ หน่วยตรวจสอบภายใน

7897 นาง จฑุารัตน ์ ตอ่ปัญญาชาญ หน่วยตรวจสอบภายใน

7898 นาง วไิลรัตน ์ สขุโชติ หน่วยตรวจสอบภายใน


