
เลขสมาชิก สาขา สังกัด

กชกร พลาชีวะ 0372 การให้ยาระงับความรู้สึก ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นเมือง ขอนแก่น 40002

กนกวรรณ บุญสังข์ 0170 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

กนกวรรณ อ านวยพาณิชย์ 0288 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

กนกวรรณ บุญเสริม 0432 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เมือง สงขลา 90000

กมลรัตน์ ดินกามิน 0394 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

กรกฎ สุวรรณอัคระเดชา 0507 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรรณิกา ชาธรรม 0407 เด็ก รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

กรรณิการ์ ศุภชัย 0417 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.จุฬาภรณ์ หลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

กฤษณา ส าเร็จ 0118 การให้ยาระงับความรู้สึก ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นเมือง ขอนแก่น 40002

กษมภัฏ สวัสดิรักษ์ 0591 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ตรัง เมือง ตรัง 92000

กษมา พลดงนอก 0284 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น 40150

กอบกุล สาวงศ์ตุ้ย 0399 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพช.เถิน เถิน ล าปาง 52160

กัญจนา ปุกค า 0527 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช80000

กัญญาวีณ์ โมกขาว 0047 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.แหลมฉบัง (อ่าวอุดม) ศรีราชา ชลบุรี 20230

กัญฐณา รณิศชยะกูร 0509 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ห้างฉัตร ห้างฉัตร ล าปาง 52190

กันทิมา ขาวเหลือง 0152 เด็ก รพ.ปทุมธานี อ.เมือง ปทุมธานี 12000

กัลปังหา โชสิวสกุล 0137 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน วพบ. กรุงเทพฯ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กัลยา ช่ืนใจ 0116 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

กัลยา เอ่ียมมงคล 0419 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.อ่างทอง เมือง อ่างทอง 14000

กัลยาณี ไชยมณี(เก้ือก่อพรม) 0282 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 93110

กาญจนา สังข์สิงห์ 0032 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84210

กาญจนา อนุตริยะ 0071 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค บางแค กรุงเทพฯ 10160

กาญจนา ชวนไชยสิทธ์ิ 0411 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ 55 ม.8 บ้านนาหว้า เนินสง่า ชัยภูมิ 36130

กานดา เลาหศิลป์สมจิตร์ 0120 การให้ยาระงับความรู้สึก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ก าไล สมรักษ์ 0601 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช80160

กิตติกา ม่วงสัมฤทธ์ิ 0332 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ปุทมธานี เมือง ปทุมธานี 12000

กิตติญาภรณ์ พันวิไล 0621 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล ม.นวมินทราธิราชดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กิตติยา ติดไชย 0144 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน กลุ่มงานเวชปฏิบัติ รพ.หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ 54170

กิติพร กางการ 0331 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก รพ.ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ 36000

กุลนรี ญาณจ ารัสกูล 0291 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.บ้านคลอง อ.เมือง เมือง พิษณุโลก 65000

รายช่ือสมาชิกสมาคม APN พร้อมเลขท่ีสมาชิก สาขา และสังกัด  ณ  วันท่ี  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่



กุลิสรา เฟ่ืองมะนะกูล 0166 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สามพราน สามพราน นครปฐม 86110

กุศลธิดา โสมพงษากุล 0552 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

เกศนี บุณยวัฒนางกุล 0147 เด็ก ศูนย์การพยาบาลรายกรณี  ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์เมือง ขอนแก่น 40002

เกษร ค าดี 0159 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.เชียงใหม่-ราม เมือง เชียงใหม่ 50200

ขนิษฐา นันทบุตร 0128 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40002

ขนิษฐา พันธ์ุสุวรรณ 0408 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.เจ้าพระยายมราช เมือง สุพรรณบุรี 72000

ขวัญใจ รุ่งเรือง 0139 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก รพ.สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

ข่ิม สกุลนุ่ม 0096 จิตเวชและสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เขมิกาญจน์ ไพฑูรย์ 0343 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

คมเนตร สกุลธนะศักด์ิ 0549 ผู้สูงอายุ รพ.ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ   33000

งามจิต คงทน 0415 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช80000

เงินยวง ศิริกาญจนโรจน์ 0262 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 90210

จงรัตน์ สุวัฒนปรีดา 0443 จิตเวชและสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

จตุพร สุขจีน 0627 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ล้ี ล้ี ล าพูน 51110

จรรวมล แพ่งโยธา 0063 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช80000

จรวย สุวรรณบ ารุง 0437 เด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช80161

จรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์ 0112 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

จริดาภรณ์ ธนบัตร 0022 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ระนอง เมือง ระนอง 85000

จรินยา แก้วแทน 0222 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ เมือง ตรัง 92000

จริยา วิทยะศุภร 0075 เด็ก รร.พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดีพญาไท กรุงเทพฯ 10400

จันทนา ธรรมธัญญารักษ์ 0346 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.นครนายก เมือง นครนายก 26000

จันทนา จินาวงศ์ 0531 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ 0051 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ระยอง เมือง ระยอง 21000

จันทร์นิภา เภตรา 0582 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว 27210

จันทร์เพ็ญ ประโยงค์ 0536 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน 51180

จันทรา จันทร์จรัส 0341 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.เลิดสิน บางรัก กรุงเทพฯ 10500

จารึก ธานีรัตน์ 0318 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช80000

จารุณี ล้ีธีระกุล 0355 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก รพ.ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

จารุวรรณ หีบท่าไม้ 0105 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120

จ านงค์ แก้วนาวี 0237 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตานี 94120

จ าเนียน วิไลวัลย์ 0190 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.นพรัตน์ราชธานี คันนายาว กรุงเทพฯ 10240

จิณพิชญ์ชา สาธิยมาส 0611 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คลองหลวง ปทุมธานี 12121



จิตราวดี จิตจันทร์ 0017 ผู้สูงอายุ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

จิตสิริ รุ่นใหม่ 0005 เด็ก รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

จินตนา สวัสด์ิโรจน์ 0052 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 93170

จินตนา ทอนฮามแก้ว 0056 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ศูนย์ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

จินตนา ยูนิพันธ์ุ 0123 จิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปทุมวัน กรุงเทพฯ 10400

จินตนา พรรณเนตร 0410 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 20210

จินตนา วงศ์สุริยะ 0441 เด็ก รพ.แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

จินตภัค ประกอบ 0358 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.สันป่าตอง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50230

จิรวรรณ พนาย่ิงไพศาล 0290 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ สัตหีบ ชลบุรี 20180

จิรา แก่นยะกูล 0595 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

จิราพร เชาว์โพธ์ิทอง 0198 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

จิราภรณ์ ฉัตรศุภกุล 0092 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 46120

จิราภรณ์ ฉลานุวัฒน์ 0319 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พุทธโสธร เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

จิราภรณ์ สุมลมาตย์ 0492 ผู้สูงอายุ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เมือง เชียงราย 57000

จิราภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี 0073 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

จิราวดี สินไชย 0498 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.วังวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 92220

จิราวรรณ ลีลาพัฒนาพาณิชย์ 0057 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศูนย์อุดรธานี เมือง อุดรธานี 41000

จีรนัทธ์ิ โพธิพฤกษ์ 0511 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 61120

จีระพรรณ สุริยงค์ 0329 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.สวนปรุง เมือง เชียงใหม่ 50200

จุก สุวรรณโณ 0337 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

จุฑาทิพย์ ประทินทอง 0606 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.พิจิตร เมือง พิจิตร 66000

จุฑาภรณ์                           เพ่ิมพูล   0296 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด 45000

จุฑามาศ ผดุงญาติ 0501 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง 14130

จุฑารัตน์ บุญวัฒน์ 0253 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

จุฑารัตน์ เกิดเจริญ 0322 ผดุงครรภ์ มารดา-ทารก รพ.พุทธโสธร เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

จุฑารัศม์   ก่ิงมณี 0373 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.น้ าเกล้ียง น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ   33000

จุฬาพร แสงเพ็ชร 0102 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 93170

จุฬาพร ประสังสิต 0353 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

จุฬารัตน์ สุริยาทัย 0087 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 55140

แจ่มจันทร์ แหวนวิเศษ 0230 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สังขะ สังขะ สุรินทร์ 32150

ฉวีวรรณ ทองสาร 0033 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

ฉวีวรรณ ธงชัย 0157 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200



เฉลาศรี เสง่ียม 0453 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

เฉลิมศรี สรสิทธ์ิ 0397 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40002

ชญานิศ บุตรดี 0161 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.อุบลรัตน์ อุบลรัตน์ อุบลราชธานี 40250

ชญาภา สุขสัมพันธ์ 0481 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ศรีส าโรง สุโขทัย 64120

ชนากานต์ แสนสิงห์ชัย 0602 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ล าพูน เมือง ล าพูน 51000

ชนิดา รังสิทัตศุกล 0053 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ค าเข่ือนแก้ว ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 35110

ชบา เรียนรมย์ 0339 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

ชมนภัส รัตติโชติ 0596 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ชมพูนุท ศรีวิชัย 0474 ผดุงครรภ์ มารดา-ทารก รพ.อุตรดิตถ์ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

ชยพล ศิรินิยมชัย 0214 ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รัตนบัณฑิต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ชยุต ใหม่เขียว 0146 ผู้สูงอายุ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

ชัชฎาวดี ปานเช้ือ 0249 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

ชุฤณี เอ่ียมองค์ 0289 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ชุมชนกะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 85120

ชูขวัญ ป่ินสากล 0078 เด็ก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170

ญาณิกา เชษฐโชติศักด์ิ 0377 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40002

ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธ์ิ 0066 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.กระแสสินธ์ุ กระแสสินธ์ุ สงขลา 90270

ฐานียา สุทะปา 0570 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.สวนปรุง เมือง เชียงใหม่ 50100

ฐิติมา โพธิศรี 0143 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ มรภ.ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

ณฐมน เฉลิมนนท์ 0506 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.บ้านหม่ี บ้านหม่ี ลพบุรี 15110

ณภัทริน พุฒศรี 0269 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140

ณัฎฐิกา แซ่แต้ 0486 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ยะลา เมือง ยะลา 95000

ณัฐกฤตา ทุมวงศ์ 0196 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ 46190

ณัฐภัสสร เดิมขุนทด 0496 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทร์ฯดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ณัตยา บูรณไทย 0462 ผู้สูงอายุ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ศรีส าโรง สุโขทัย 64120

ณาตยา ขนุนทอง 0359 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.เจ้าพระยายมราช เมือง สุพรรณบุรี 72000

ณิชนันทน์ อารีย์การเลิศ 0525 ผดุงครรภ์ มารดา-ทารก รพ.ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ดวงกมล วัตราดุลย์ 0173 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ดวงกมล ขาวสอาด 0455 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.ล าพูน เมือง ล าพูน 51000

ดวงตา กุลรัตนญาณ 0080 จิตเวชและสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ดวงตา ภัทโรพงศ์ 0217 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก รพ.สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

ดวงมณี วิยะทัศน์ 0510 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

ดวงสุดา สุวรรณศรี 0442 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.สุรินทร์ เมือง สุรินทร์ 32000



ดารณี มะลิหวล 0070 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา เมืองนครราชสีมานครราชสีมา 30280

ตรีพร ชุมศรี 0060 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก รพ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84000

ต้องจิตร ลันโคตร 0545 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110

ทรรศนีย์ นาคราช 0469 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.มะการักษ์ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

ทองเปลว กันอุไร 0069 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี 16000

ทัตพิชาญ์ พิมพ์อักษร 0400 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพช.บ้านฝาง      บ้านฝาง ขอนแก่น 40270

ทัศนีย์ อินทรสมใจ 0089 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 11120

ทัศนีย์ บุญอริยเทพ 0551 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 54140

ทัศพร พรหมประเสริฐ 0409 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เมือง สมุทรปราการ10270

ทานตะวัน ยมรัตน์ 0260 ผู้สูงอายุ รพ.เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ทิพเนตร งามกาละ 0618 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ทิพยวรรณ มุกน าพร 0370 การให้ยาระงับความรู้สึก ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นเมือง ขอนแก่น 40002

ทิพวรรณ วิภามณีโรจน์ 0624 เด็ก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมือง ตาก 63000

ทิพวัลย์ ไชยวงศ์ 0605 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา 56120

เทพินทร์ เขียวข า 0472 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.อุตรดิตถ์ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

ธนวรรณ เอ่ียมรอด 0181 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 3 นครสวรรค์ปากน้ าโพ นครสวรรค์ 60000

ธนาวรรณ แสนปัญญา 0562 ผู้สูงอายุ รพ.แพร่ เมือง แพร่ 54000

ธนิดา สุขรมย์ 0460 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ปากช่องนานา ปากช่อง นครราชสีมา 30130

ธนิษฐา สมัย 0241 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ธมภร มหัสพัน 0503 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน 55160

ธมลวรรณ ยอดกลกิจ 0508 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ธมลวรรณ คณานิตย์ 0567 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.กู่แก้ว อ. กู่แก้ว อุดรธานี 41130

ธัญญลักษณ์ ภัทรวิชยานันท์ 0440 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ช านิ ช านิ บุรีรัมย์ 31110

ธัญพร สมันตรัฐ 0172 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สตูล เมือง สตูล 91000

ธันยพร อินทรภูมิ 0194 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.พระอาจารย์ฝ้ันอาจาโร พรรณนานิคม สกลนคร 47130

ธันยมัย ปุรินัย 0553 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ   33000

ธิดา ขุนทอง 0571 เด็ก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช สายไหม กรุงเทพฯ 12120

ธิดากาญจน จันทร 0448 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 15230

ธิดารัตน์ ลาลาด 0326 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.มะการักษ์ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

ธิติมาอภินันท์ สุขบาล 0540 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.ชัยนาทนเรนทร เมือง ชัยนาท 17000

นงพิมล นิมิตรอานันท์ 0352 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียน เมือง นครปฐม 73000

นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช 0016 ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย 57100



นงลักษณ์ เภทพ่อค้า 0299 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.มหาราชนครราชสีมา เมือง นครราชสีมา 30000

นงลักษณ์ ศรีสุจริต 0422 การให้ยาระงับความรู้สึก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นงลักษณ์ ทองอินทร์ 0574 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นงลักษณ์* ค าสวาสด์ิ 0497 ผดุงครรภ์ มารดา-ทารก วิทยาพยาบาลศรีมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 44000

นพวรรณ เปียซ่ือ 0625 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รร.พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดีราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นพวรรณ อูปค า 0195 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.จอมทอง จองทอง เชียงใหม่ 50160

นภาพร ต้ังพูลผลวนิชย์ 0021 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ยโสธร เมือง ยโสธร 35000

นภาพร สุบงกช 0401 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นฤมล กล่อมจิตเจริญ 0191 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ท่าเรือ กาญจนบุรี 71000

นฤมล เฉ่งไล่ 0223 เด็ก วพบ. ตรัง เมือง ตรัง 92000

นฤมล อนุมาศ 0335 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

นฤมล                                       ศรีสม                                        0266 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000

นวพร เทพแก้ว 0203 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.เสริมงาม เสริมงาม ล าปาง 52210

นวรัตน์ บุญนาน 0471 ผู้สูงอายุ รพ.แกด า เมือง มหาสารคาม 44190

นวลจันทร์ สุพรรณ 0280 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.ล าปาง เมือง ล าปาง 52000

นวลพรรณ พิมพิสาร 0093 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ เมือง นครราชสีมา 30000

นันท์นภัส ยุทธไธสงค์ 0007 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน สนง.ป้องกันควบคุมโรคท่ี 3 นครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์ 60000

นันท์นภัส รักษาสุข 0347 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร 10150

นันทพร พ่วงแก้ว 0354 เด็ก รพ.ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นันท์มนัส บุญโล่ง 0412 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ตะก่ัวป่า ตะก่ัวป่า พังงา 82110

นันทวัน มะยะเฉ่ียว 0389 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ท่าศาลา นครศรีธรรมราช80000

นันทิกานต์ หวังจิ 0628 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตานี 94120

นันทิยา พานิชายุนนท์ 0031 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน ศูนย์แพทย์ชุมชนดอนยอ รพ.พัทลุง เมือง พัทลุง 93000

นัยนา ปาระมี 0006 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก รพ.บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

นาตยา ปริกัมศีล 0184 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120

น้ าฝน ส่งบุญ 0365 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.มะการักษ์ ท่ามะกา กาญจนบุรี  71130

น้ าเพชร สายบัวทอง 0431 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พญาไท กรุงเทพฯ 11120

นิการีหม๊ะ นิจินิการี 0483 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 96140

นิชนันท์ ค าล้าน 0233 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ เข่ืองใน อุบลราชธานี 34150

นิตยา ถนอมศักด์ิศรี 0308 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพช.พุทธมณฑล พุทธมณฑล นครปฐม 73170

นิตยา ภาโนมัย 0416 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ศูนย์ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

นิตยา ดาวเชิญ 0452 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ 46000



นิธิดา สมอหอม 0193 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.พระอาจารย์ฝ้ันอาจาโร พรรณนานิคม สกลนคร 47130

นิภา ไทโส 0165 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.อุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250

นิภาพร หอมหวล 0001 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.นครพนม เมือง นครพนม 48000

นิภาวรรณ ชามทอง 0404 ผู้สูงอายุ รพ.สงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

น่ิมนวล มันตราภรณ์ 0114 การให้ยาระงับความรู้สึก 146 ถ.นนทบุรี แขวงท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000

น่ิมนวล ชูย่ิงสกุลทิพย์ 0424 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ระยอง เมือง ระยอง 21000

นิลุบล วินิจสร 0134 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ปทุมธานี กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เมือง ปทุมธานี 12000

นิศานาถ ชีระพันธ์ุ 0568 เด็ก รพ.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

นุจนาฏ รินทวุธ 0578 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

นุจนีย์ มณีรัตน์ 0539 เด็ก รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย 57000

นุชสรา* อ้ึงอภิธรรม 0309 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก รพ.แม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130

เนตรชนก จุละวรรณโณ 0406 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สะเดา สะเดา สงขลา 90120

เนตรทอง นามพรม 0185 เด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

เนาวนิตย์ พลพินิจ 0421 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.ศูนย์อุดรธานี เมือง อุดรธานี 41000

บงกช ธิติบดินทร์ 0513 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

บรรจง จาดบุญนาค 0603 ผู้สูงอายุ รพ.มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 44000

บรรเจิดลักษณ์จงนันทนาวนิชย์ 0248 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.น้ าคอก เมือง ระยอง 21000

บังอร อยู่นาน 0620 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี 12000

บังเอิญ แพรุ้งสกุล 0245 ผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เมือง สมทรสงคราม75000

บัวทอง สถาน 0505 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.เกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

บ าเหน็จ แสงรัตน์ 0488 ผู้สูงอายุ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

บุญช่วย เคหฐาน 0068 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110

บุญช่ืน อ่ิมมาก 0325 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บุญญรัตน์ รัตนประภา 0546 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ศรีส าโรง สุโขทัย 64120

บุญตนา พุ่มเล่ง 0049 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ.นาทวี นาทวี สงขลา 90160

บุญเตือน เหลืองเลิศขจร 0004 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 61000

บุญธิดา สุวรรณรัตน์ 0398 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

บุญศรี ปันต๊ิบ 0543 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.บ้านสิริมังคลาจารย์ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160

บุศรา อนุพันธ์ 0464 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.พระลับ เมือง ขอนแก่น 40000

เบญจพร เองวานิช 0396 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 44000

เบญจมาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ 0292 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เมือง อุบลราชธานี 34000

เบญจมาศ รอดแพ้วพาล 0467 ผู้สูงอายุ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สามพราน นครปฐม 75210



เบญจมาส ถ่ินหัวเตย 0162 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

เบญจลักษณ์ ศรีเกิดพงษ์ 0502 เด็ก รพ.ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

เบญจา น่ิมนวล 0376 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ เมือง เลย 42000

ปฏิพร บุณยพัฒน์กุล 0107 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ปณัฐฑิกา เหล็กแท้ 0315 เด็ก รพ.สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 84110

ปทุมรัตน์ เกตุเล็ก 0275 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130

ปนัดดา อินทรลาวัณย์ 0212 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เมือง เชียงราย 57000

ปนัดดา ธีระเช้ือ 0300 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.สันทราย สันทราย เชียงใหม่ 50290

ประกอบพร ทิมทอง 0438 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เมือง นครสวรรค์ 60000

ประคอง อินทรสมบัติ 0133 ผู้สูงอายุ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประจวบ หนูอุไร 0236 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ประณีต ส่งวัฒนา 0494 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90112

ประทุม สร้อยวงค์ 0444 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

ประทุมพร รุจิเจริญวรรณ 0180 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ. โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120

ประไพ แก้วอารีลักษณ์ 0140 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 66000

ประไพศรี แสงชลินทร์ 0564 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี 12000

ประภารัตน์ ณ พัทลุง 0286 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ศูนย์อุดรธานี เมือง อุดรธานี 61000

ปรีดา อุ่นเสียม 0246 เด็ก รพ.พัทลุง เมือง พัทลุง 93000

ปรีดาวรรณ บุญมาก 0616 เด็ก นักวิชาการอิสระ เมือง จันทบุรี 22000

ปรียนันท์ สละสวัสด์ิ 0446 จิตเวชและสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ปรียา ปรุงค ามา 0272 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

ปรียานุช จันทิมา 0293 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ เมือง อ านาจเจริญ 37000

ปรียานุช ช่ืนตา 0544 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.นครปฐม เมือง นครปฐม 73000

ปวริศา ก าจายกิตติกุล 0263 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140

ปวีณา กาบสลับ 0164 ผู้สูงอายุ รพ. ตราด เมือง ตราด 23000

ปวีณา บุญเกิด 0167 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ปักธงชัย ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

ปวีณ์ริศา ทาใจ 0607 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน สนง.สาธารณสุขอ าเภอเมือง เมือง เชียงใหม่ 50120

ปองหทัย พุ่มระย้า 0065 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี คันนายาว กรุงเทพฯ 10240

ปัญญภัทร ภัทรกัณทากุล 0210 ผู้สูงอายุ รพ.พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 57290

ปัทมา วาจาม่ัน 0086 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ ส านักวิชาพยาบาล ม.เทคโนโลยีสุรนารี เมือง นครราชสีมา 30000

ปาริชาต ใจสุภาพ 0533 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เมือง อุบลราชธานี 34000

ปาริชาติ จันทร์สุนทราพร 0576 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300



ปิติรัตน์ พิชยมงคล 0218 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศูนย์ตรัง เมือง ตรัง 92000

ปิยณัฐ ค้ามีผล 0555 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40000

ปิยธิดา บวรสุธาศิน 0338 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

ปิยนันท์ ไพไทย 0393 เด็ก รพ.เลย เมือง เลย 42000

ปิยนุช อิสริยะวาณิช 0043 เด็ก รพ.ระนอง เมือง ระนอง 85000

ปิยมาภรณ์ พุทธิพงษ์ศิริพร 0577 ผดุงครรภ์ มารดา-ทารก รพ.วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ปิยะนุช ชูโต 0613 ผดุงครรภ์ มารดา-ทารก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

ปิยะพรรณ วงศ์ทา 0465 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110

ปุญญิสา พรหมมา 0297 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก รพ.แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

ปุณญณิน เข่ือนเพ็ชร์ 0541 ผู้สูงอายุ รพ.แม่ลาว แม่ลาว เชียงราย 57250

เปรมจิต จันทะแจ่ม 0234 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน เทศบาลต าบลห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240

ผกาพันธ์ุ วุฒิลักษณ์ 0345 จิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

ผนึกแก้ว คลังคา 0449 เด็ก รพ.ศูนย์ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

ผ่องพรรณ ภะโว 0379 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ วัฒนานคร สระแก้ว 27160

ผ่องเพ็ญ ตระกูลขจรศักด์ิ 0175 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270

พงศ์ลดา รักษาขันธ์ 0581 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.สกลนคร เมือง สกลนคร 47000

พนอ เตชะอธิก 0403 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

พนิษฐา พานิชาชีวะกุล 0361 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

พรจันทร์ สุวรรณมนตรี 0534 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เมือง นครสวรรค์ 60000

พรชัย ทุมมา 0368 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จ.สระแก้ว วัฒนานคร สระแก้ว 27160

พรทิพย์ ลีลาอนันตกุล 0482 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.กระบ่ี เมือง กระบ่ี 81000

พรทิพย์ เตชะนิเวศน์ 0493 เด็ก รพ.รามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

พรนพภา ทองประภา 0388 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110

พรเพ็ญ ขาวผ่อง 0371 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.ปัตตานี เมือง ปัตตานี 94000

พรภัทรา แสนเหลา 0615 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน มรภ.ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ 36000

พรรณี บัลลังก์ 0427 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก เมือง นนทบุรี 11000

พรวิภา ยาสมุทร์ 0550 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน 51130

พรศิริ* ศรมยุรา 0113 เด็ก รพ.ราชบุรี เมือง ราชบุรี 70000

พร้อมพันธ์ คุ้มเนตร 0458 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 54140

พรอุมา โอฬารฤทธินันท์   0265 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.โคกแย้ หนองแค สระบุรี 18140

พวงผกา ม่ันหมาย 0303 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

พอหทัย จิวารัตน์ 0176 เด็ก รพ.สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 84000



พัชรินทร์ ศิลป์กิจเจริญ 0461 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พระปกเกล้า เมือง จันทบุรี 22000

พัชรินทร์ มีกุศล 0478 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140

พัชรี ประไพพิณ 0106 เด็ก รพ.วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

พัชรี วรกิจพูนผล 0186 เด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

พัชรี เพ็งสุพรรณ์ 0579 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.อุตรดิตถ์ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

พัฒน์ชนก จิตสุวรรณ 0366 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า ธนบุรี กรุงเทพ 10600

พาณี พิบูลย์เวช 0141 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร 74000

พานทิพย์ แสงประเสริฐ 0518 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คลองหลวง ปทุมธานี 12121

พิกุล ทองรักษ์ 0614 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.แม่ลาว แม่ลาว เชียงราย 57250

พิกุล พรพิบูลย์ 0124 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50002

พิชญ์ทิภา วรรณทอง 0207 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.บ้านท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

พิชญาภา พิชะยะ 0587 ผู้สูงอายุ รพ.มะเร็งชลบุรี เมือง ชลบุรี 20000

พิณรวี สิงห์โต 0038 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน ศูนย์การแพทย์ชุมชนเมืองโพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120

พิมผกา ศรีใจอินทร์ 0413 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.น่าน เมือง น่าน 55000

พิมพ์ใจ คงกาล 0231 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.บางแก้ว บางแก้ว พัทลุง 93140

พิมพ์ณิชณิณ ภิวงศ์ก าจร 0560 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย 43120

พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ 0026 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียน เมือง นครปฐม 73000

พิมพ์มาดา อัจฉริยพัฒนา 0149 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 20230

พิมลรัตน์ อินแสน 0163 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.บึงสามัคคี บึงสามัคคี ก าแพงเพชร 62210

พิมลวรรณ กัมปนานุรักษ์ 0258 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190

พิสมัย สุโขดมโชติ 0267 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

พีราวรรณ เก่งสงวนสิทธ์ิ 0178 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 56130

พุทธวรรณ ศิวเวทพิกุล 0386 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพช.โพทะเล   โพทะเล พิจิตร 66130

พูนทรัพย์ สมกล้า 0395 ผู้สูงอายุ รพ.มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 44000

พูลสุข ศิริพูล 0100 เด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

เพชรธยา แป้นวงษา 0477 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบูรณ์เมือง เพชรบูรณ์ 67000

เพชรรัตน์ เจิมรอด 0434 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สวนดุสิต 204/3 ถ.สิรินธร บางพลัด กรุงเทพฯ 10700บางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เพ็ชรินทร์ เขียวสิงห์ 0276 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน 51180

เพชรี คันธสายบัว 0445 จิตเวชและสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เพ็ญแข วิจิตร 0199 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.พระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เพ็ญนภา มะหะหมัด 0538 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

เพ็ญประภา ถวิลลาภ 0020 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200



เพ็ญประภา ปัญโย 0250 ผู้สูงอายุ รพ.เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

เพ็ญศรี ปักกังวะยัง 0575 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด 45000

เพ็ญศรี โภชนกิจ 0626 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.คลองรี สสอ.สทิงพระ สสจ.สงขลา สทิงพระ สงขลา 90190

เพลิน สูงโคตร 0279 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.โนนคูณ โนนคูณ ศรีษะเกษ 33250

เพียงดาว จุลบาท 0619 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000

เพียงพิมพ์ ปัณระสี 0002 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 61160

เพียรศรี ใจกันทา 0148 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.ปาย ปาย แม่ฮ่องสอน 58130

ไพรวัลย์ ร่มซ้าย 0451 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เมือง ขอนแก่น 40000

ไพรัช เผือกสวัสด์ิ 0597 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150

ไพรินทร์ สมบัติ 0479 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว ปัว น่าน 55120

ภรณพรรษสร พุฒวิชัยดิษฐ์ 0008 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.หลวงพ่อเป่ิน นครชัยศรี นครปฐม 73120

ภรภัทร อ่ิมโอฐ 0542 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม 73140

ภัทราภรณ์ ภทรสกุล 0061 จิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

ภาวินี ธนบดีธรรมจารี 0204 จิตเวชและสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ภีรพร ค าพิมูล 0064 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี คันนายาว กรุงเทพฯ 10240

มธุริน ค าวงศ์ปิน 0328 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.สวนปรุง เมือง เชียงใหม่ 50200

มนต์ทิพา เทพเทียมทัศน์ 0235 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม 73120

มนัชญา เสรีวิวัฒนา 0590 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.ไขแสง ก าเนิดมี เมือง นนทบุรี 11000

มนัสสา สิงห์เฉลิม 0019 ผู้สูงอายุ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

มยุรี ลัคนาศิโรรัตน์ 0381 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92130

มยุรี โรจนอังกูร 0547 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศูนย์อุตรดิตถ์ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

มลฤดี เกษเพชร 0569 ผู้สูงอายุ รพ.รามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มะลิวรรณ อังคณิตย์ 0532 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด 45000

มัณทนา นทีธาร 0034 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 81420

มัทนา อาคาสุวรรณ 0072 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ระยอง เมือง ระยอง 21000

มาริยา สุทธินนท์ 0588 ผดุงครรภ์ มารดา-ทารก รพ.ตรัง เมือง ตรัง 92000

มาลินี จิตรนึก 0528 ผู้สูงอายุ รพ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สวรรคโลก สุโขทัย 64110

มาลินี นักบุญ 0572 เด็ก รพ.รามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มาลี งามประเสริฐ 0522 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

มาลีจิตร์ ชัยเนตร 0558 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.แม่ลาว แม่ลาว เชียงราย 57250

ม่ิงขวัญ อุดมผล 0305 ผู้สูงอายุ รพ.สต.หนองพลวงมะนาว เมือง นครราชสีมา 30110

เมธิณี เกตวาธิมาตร 0156 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ วพบ.นพรัตน์วชิระ คันนายาว กรุงเทพฯ 10230



ยงยุทธ ประมวลสุข 0468 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน เรือนจ าจังหวัดนนทบุรี เมือง นนทบุรี 11000

ยาใจ สิทธิมงคล 0082 จิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ยุคลธร จิตรเก้ือกุล 0058 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ก าแพงเพชร เมือง ก าแพงเพชร 62000

ยุพา สายอุบล 0348 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.นครปฐม เมือง นครปฐม 73000

ยุวดี เกตสัมพันธ์ 0131 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ยุวพัชญ์ ต้ังประดิษฐ์ 0028 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน สถาบันราชประชาสมาสัย พระประแดง สมุทรปราการ10140

ยุวมาลย์ ศรีปัญญวุฒิศักด์ิ 0385 ผู้สูงอายุ รพ.นครนายก เมือง นครนายก 26000

เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร 0083 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

รพีพรรณ อุปการ 0357 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

รมิดา คงเจริญ 0274 ผู้สูงอายุ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมเมือง ปราจีนบุรี 25000

รสมาลิน โทธรรม 0378 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพช.ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92000

รสสุคนธ์ ศรีใส 0085 เด็ก รพ.ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 93110

รังสิมันต์ สุนทรไชยา 0206 จิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์ คลองหลวง ปทุมธานี 12121

รัชจณา สิงห์ทอง 0344 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

รัชนี ธนวรรณ (ปานเพ็ชร)0594 จิตเวชและสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

รัชนีกร บุณยโชติมา 0110 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รัชนีกร ใจค าสืบ 0563 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.อุตรดิตถ์ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

รัชนีพร คนชุม 0585 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

รัตตินันท์ สิงห์ประเสริฐ 0254 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช สายไหม กรุงเทพฯ 10220

รัตนา เพียรเจริญสิน 0169 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ 0612 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รัสดาพร สันติวงษ์ 0054 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ.ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110

ราตรี ฤทธิรัตน์ 0011 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช80160

ราตรี พรหมหลวงศรี 0391 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

ราตรี มณีขัติย์ 0456 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ล าพูน เมือง ล าพูน 51000

รานี ศรีทับทิม 0158 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.เชียงใหม่ - ราม เมือง เชียงใหม่ 50200

ราภรณ์* ศุภนิกร 0283 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน สสจ.อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี 34000

ชยพล ศิรินิยมชัย 0215 ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เมือง เชียงใหม่ 50000

รุ่งอรุณ พรหมดวงดี 0600 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240

รุจิรา อักษร 0150 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.เลิดสิน เขตศรีเวียง กรุงเทพฯ 10500

เรณู พุกบุญมี 0076 เด็ก รร.พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดีราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เรณู แบนสุภา 0604 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ล้ี ล้ี ล าพูน 51110



เริงจิตร                               ตุ้ยดง 0295 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.แพร่ เมือง แพร่ 54000

ลดารัตน์ สาภินันท์ 0317 ผู้สูงอายุ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

ลดาวัลย์                               พลวิเศษ                               ก0261 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120

ละเอียด จารุสมบัติ 0320 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พุทธโสธร เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

ลักขนา ชอบเสียง 0045 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ เมือง อุบลราชธานี 34000

ลัดดา อะโนศรี 0428 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ 46000

เลิศศิลป เอ่ียมพงษ์ 0330 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.วชิระ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

วงรัตน์ ใสสุข 0390 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช80000

วณิชชา เรืองศรี 0429 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี คันนายาว กรุงเทพฯ 10230

วนาลักษณ์ รอวิลาน 0029 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน 55160

วนิดา ศรีพรหมษา 0225 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.เฝ้าไร่ หนองคาย เฝ้าไร่ หนองคาย 43120

วนิดา ไวกิตติพงษ์ 0495 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ยะลา เมือง ยะลา 95000

วรรณพร ทองประมูล 0435 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 20210

วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 0014 ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

วรรณริชฎา กิตติโสภณ 0473 เด็ก รพ.สุโขทัย เมือง สุโขทัย 64000

วรรณวิมล ศิริจันทร์ 0046 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.แหลมฉบัง (อ่าวอุดม) ศรีราชา ชลบุรี 20230

วรรณา บัวขาว 0238 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตานี 94120

วรรณี จันทร์มาศ 0039 เด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วรรณี แก้วคงธรรม 0247 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก รพ.พัทลุง เมือง พัทลุง 93000

วรรธกร รักอิสสระ 0109 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วรรษา แซ่อุ่ย 0214 เด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พญาไท กรุงเทพฯ 10400

วรสุดา* ทองรักษ์ 0342 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.โพนทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

วราทิพย์ แก่นการ 0216 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี 34000

วรินทร ประเสริฐทรัพย์ 0121 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.สุโขทัย เมือง สุโขทัย 64000

วริยา บุญช่วย 0327 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.จุฬาภรณ์ หลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

วริศรา ตุวยานนท์ 0524 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

วรีวรรณ คงชุ่ม 0383 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.นครนายก เมือง นครนายก 26000

วัชราภรณ์ โต๊ะทอง 0382 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.เพชรบูรณ์ เมือง เพชรบูรณ์ 67000

วัชรี กิติมศักด์ิ 0273 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ เมือง ปราจีนบุรี 25000

วัฒนาภรณ์ พิบูลอาลักษณ์ 0514 จิตเวชและสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

วันดี สุทธรังษี 0079 จิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90112

วันนา จินดาเพ่ิม 0500 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300



วันเพ็ญ รักษ์ชูช่ืน 0187 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พัทลุง เมือง พัทลุง 93000

วารุณี ผ่องแผ้ว 0598 จิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

วาสนา ธนเศรษฐ 0095 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ10290

วาสนา มากผาสุข 0278 ผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุบางละมุง ชลบุรี 20150

วาสนา ธรรมศิริพงษ์ 0369 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

วาสนา ฉายศรี 0392 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช เมือง สุพรรณบุรี 72000

วาสนา ช านาญอักษร 0583 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว 27210

วินิตย์ หลงละเลิง 0487 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

วิภา แก้วเคน 0367 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สกลนคร เมือง สกลนคร 47000

วิภารัตน์ นาวารัตน์ 0108 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วิภาวดี หีตนาแค 0270 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140

วิภาวี เผ่ากันทรากร 0205 จิตเวชและสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

วิมล เนติวิธวรกุล 0619 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เมือง สมุทรปราการ10270

วิมล วงศ์หนู 0362 ผู้สูงอายุ รพ.หนองก่ี หนองก่ี บุรีรัมย์ 31210

วิมลรัตน์ ผลงาม 0091 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.กระบ่ี เมือง กระบ่ี 81000

วิมาลา เจริญชัย 0220 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ เมือง อุบลราชธานี 34000

วิราวรรณ จันทมูล 0242 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา13000

วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 0127 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

วิลาวัณย์ ศรีโพธ์ิ 0304 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.มะค่า เมือง นครราชสีมา 31000

วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร 0414 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

วิลาวัณย์ จริงจิตร 0589 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ควนโดน ควนโดน สตูล 91160

วิไลรัตน์ สะสมผลสวัสด์ิ 0520 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190

ศรัณยา แสงมณี 0229 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ตากสิน คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ศรีสุดา อัศวพลังกูล 0609 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.แม่สอด แม่สอด ตาก 63110

ศศิธร ชาญโลหะ 0041 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ระนอง เมือง ระนอง 85000

ศศิธร สัณหภักดี 0321 เด็ก รพ.พุทธโสธร เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

ศศิธร จารย์คูณ 0324 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพช.คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 31190

ศศิธร มหัทธนาภรณ์ 0405 การให้ยาระงับความรู้สึก ภ.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์หาดใหญ่ สงขลา 90110

ศศิธร มงคลสวัสด์ิ 0450 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศูนย์ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

ศศิลักษณ์ วิบูลชัย ศุภกิจ 0490 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด 45000

ศศิวิมล พงษ์นิลละอาภรณ์ 0271 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พะเยา เมือง พะเยา 56000

ศักด์ินรินทร์ หลิมเจริญ 0027 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.เขาคิชฌกูฏ เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210



ศันสนีย์ พูลผล 0257 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เมือง สมุทรสงคราม75000

ศิฐิหลิว สุทธิจิตกานันท์ 0349 ผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านหัววัง เมือง ล าปาง 52000

ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน 0285 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เมือง อุบลราชธานี 34000

ศิรินาฎ ตินิกุล 0268 เด็ก รพ.อุทัยธานี เมือง อุทัยธานี 61000

ศิริพร ชิตสูงเนิน 0314 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.มหาราชนครราชสีมา เมือง นครราชสีมา 30000

ศิริพร แสงสว่าง 0380 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.ราชวิถี  ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ศิริพร เสมสาร 0515 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ศิริพร เหลืองอุดม 0584 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.น้ าพอง น้ าพอง ขอนแก่น 40000

ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ 0036 เด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ศิริอร สินธุ 0130 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ศิโรรัตน์ โชติกสถิต 0042 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ระนอง เมือง ระนอง 85000

ศุภมาศ บ ารุงรัตน์ 0219 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ระยอง เมือง ระยอง 21000

ศุภลักษณ์ รัตนะ 0301 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

ศุภวดี ลิมปพานนท์ 0213 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.พหลพลพยุหเสนา เมือง กาญจนบุรี 71000

ศุภิสรา วรโคตร 0617 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก รพ.เต่างอย เต่างอย สกลนคร 47260

สกาวรัตน์ พวงลัดดา 0013 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ศรีธัญญา เมือง นนทบุรี 11000

สกาวรัตน์ ทวีนุต 0557 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

สมจิต หนุเจริญกุล 0122 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รร.พยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สมจิตต์ ศรีเจริญ 0476 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เมือง อุบลราชธานี 34000

สมถวิล เพชรนอก 0182 เด็ก รพ.พิมาย พิมาย นครราชสีมา 30110

สมทรง เค้าฝาย 0504 เด็ก รพ.แพร่ เมือง แพร่ 54000

สมบูรณ์ เงาส่อง 0142 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

สมปอง พิมพ์ทอง 0211 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.แก่นเท่า บ้านฝาง ขอนแก่น 40270

สมพร ค าพรรณ์ 0119 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.ราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สมพร ก้อนเมฆ 0168 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

สมพร ยาเภา 0356 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สมพร รุ่งเรืองกลกิจ 0535 จิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

สมเพียร ประภาการ 0101 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สต.หนองมะเขือ พล ขอนแก่น 40230

สมศรี ซ่ือต่อวงศ์ 0333 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.ชลบุรี เมือง ชลบุรี 20000

สรัญญา พิจารณ์ 0012 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

สายนาท พลไชโย 0430 ผู้สูงอายุ รพ.ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ 36000

สายพิน ลิขิตเลิศล้ า 0081 จิตเวชและสุขภาพจิต 1362 (67/26) ซ.เพชรเกษม 55/2  บางแค หลักสอง กรุงเทพ 10160



สายสมร ภัทรจิตรานนท์ 0615 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.แม่ลาว แม่ลาว เชียงราย 57250

สาวิตรี สุริยะฉาย 0593 จิตเวชและสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ส าอางค์ เวียงนนท์ 0310 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สามชัย สามชัย กาฬสินธ์ุ 46180

สินิทธ์ิ อนันทวัฒน์ 0221 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ศรีสังวรณ์สุโขทัย ศรีส าโรง สุโขทัย 64120

สินีนาฏ ลิขิตรัตน์เจริญ 0208 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พญาไท กรุงเทพฯ 10400

สิรพิชญ์ ภัทรธรรมาภรณ์ 0111 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สิริกร วงษ์แก้ว 0264 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140

สิริพร เกษไชย 0015 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

สิริรักษ์ เกตุจินดา 0323 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.พุทธโสธร เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

สิริลักษณ์ จันเทร์มะ 0334 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

สุกมล วงศ์คูณ 0556 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

สุกฤติยา กุลศรี 0433 จิตเวชและสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

สุกัญญา ปริสัญญกุล 0125 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก 34 ถนนพหลโยธิน ต. ชมพู อ.เมือง ล าปาง เมือง ล าปาง 52100

สุกัญญา งามสกุลรัตน์ 0138 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

สุกัญญา ธรรมโชโต 0227 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ธารโต ธารโต ยะลา 95150

สุกัญญา สุวิถี 0374 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ วัฒนานคร สระแก้ว 27160

สุกันติมา ทวีทอง 0202 เด็ก รพ.ยะลา เมือง ยะลา 95000

สุกุมา เถาะสุวรรณ 0629 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

สุชาดา แพทย์พงศ์ 0251 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ควนเนียง ควนเนียง สงขลา 90220

สุณิสา ช่ืนตา 0350 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.ยโสธร เมือง ยโสธร 35000

สุดใจ แสงสุนทร 0136 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

สุดรัก พิละกันทา 0155 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

สุดารัตน์ ภิรมย์นก 0470 ผดุงครรภ์ มารดา-ทารก รพ.สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

สุทธินี สุดใจ 0259 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สุทธิพันธ์ ถนอมพันธ์ 0608 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.นครพิงค์ แม่ริม เชียงใหม่ 50000

สุทิวา สุริยนต์ 0256 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.แพร่ เมือง แพร่ 54000

สุธิดา พุฒทอง 0530 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

สุธิสา เต็มทับ 0623 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

สุนันท์ ทองพรหม 0420 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช80000

สุนันทา อินต๊ะจอมวงศ์ 0243 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64150

สุนันทา ภักดีอ านาจ 0244 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.พุทธชินราช เมือง พิษณุโลก 65000

สุนันทา สกูลดี 0375 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110



สุนิดา ปรีชาวงษ์ 0425 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สุนิสา ปัทมาภรณ์พงศ์ 0099 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก รพ.แพร่ เมือง แพร่ 54000

สุปราณี อัทธเสรี 0132 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย 57000

สุปราณี ยอดรักษ์ 0302 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย 42220

สุพร ยุรพันธ์ 0313 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ระโนด ระโนด สงขลา 90140

สุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ 0519 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.วชิระภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 83000

สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ์ 0287 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

สุพรรณี ธรากุล 0484 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รร.พยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล พญาไท กรุงเทพฯ 10400

สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ 0090 เด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

สุพัตรา กันธะรส 0311 เด็ก รพ.พระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สุพัตรา ปวนไฝ 0610 ผู้สูงอายุ รพ.ประสาทเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50000

สุพัตรา อุปนิสากร 0423 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

สุพัตรา สหายรักษ์ 0554 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.บ้านเหมืองทะเล เมือง นครศรีธรรมราช80000

สุพิชชา ทองประสิทธ์ิ 0189 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์ 0151 ผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สุพิศ กุลชัย 0281 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

สุภัสรา อยู่สุข 0009 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สามพราน นครปฐม 73210

สุภาพ อ่ิมอ้วน 0402 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

สุภาพร ทัศน์ทอง 0200 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.พระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สุภาภรณ์ ปัญหาราช 0499 เด็ก รพ.หนองบัวล าภู เมือง หนองบัวล าภู 39000

สุมล เล่ียมทอง 0117 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี 94220

สุมาลี บุญธรรม 0298 เด็ก รพ.สงขลา เมือง สงขลา 90000

สุมาลี เช้ือพันธ์ 0364 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150

สุมาลี หมัดสะและ 0463 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี คันนายาว กรุงเทพฯ 10230

สุรชัย สินธวาชีวะ 0145 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.โพธ์ิทอง โพธ์ิทอง อ่างทอง 14120

สุรีพร ธนศิลป์ 0224 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330

สุรีพร ศรีสุทธิกมล 0586 เด็ก รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

สุรีภรณ์ สมคะเนย์ 0188 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี 34150

สุรีย์รัตน์ ชลันธร 0466 เด็ก รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110

สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 0062 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา เมือง ชลบุรี 20130

สุวราภรณ์                          โพธ์ิร่มเย็น 0294 ผู้สูงอายุ รพ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา13000

สุวารี ค าศิริรักษ์ 0055 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน วพบ.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000



เสมียน ด้วงนคร 0565 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 72110

เสริมศรี สันตติ 0126 เด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพฯ 10400

เสาวณีย์ พงผ้ึง 0040 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ระนอง เมือง ระนอง 85000

เสาวนีย์ บ ารุงวงษ์ 0521 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เสาวภา ศรีภูษิตโต 0307 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ก าแพงเพชร เมือง ก าแพงเพชร 62000

เสาวลักษณ์ โอฐเจริญชัย 0160 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงของ เชียงราย 57140

เสาวลักษณ์ ฟูปินวงศ์ 0316 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

แสงทอง ธีระทองค า 0097 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รร.พยาบาลรามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แสงทิพย์ อินทรสวัสด์ิ 0024 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ คุระบุรี พังงา 82150

แสงวรรณ* ต้ังแสงสกุล 0529 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โสพรรณ โพทะยะ 0115 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช สายไหม กรุงเทพฯ 10220

โสพรรณ เรืองเจริญ 0226 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41130

โสเพ็ญ ชูนวล 0077 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90112

โสภิตา กรีพัฒน์ 0003 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา13000

โสมภัทร ศรไชย 0098 เด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

หงษ์สกุล เกษมจิต 0255 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.กุดม่วง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

หทัยรัตน์ นิยมาศ 0179 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190

หรรษา* เทียนทอง 0018 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 50200

หร่อกีบ๊ะ บุญโส๊ะ 0174 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ.นาทวี นาทวี สงขลา 90160

อทิตยา พรชัยเกตุโอว ยอง 0154 จิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

อนงค์ พูใบ 0025 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.เวียงสา เวียงสา น่าน 55110

ภัครินทร์ ชิตดี 0209 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.อ านาจเจริญ เมือง อ านาจเจริญ 37000

อภันตรี กองทอง 0480 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ศรีส าโรง สุโขทัย 64120

อภัยวรรณ กันสุข 0023 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.มโนรมย์ มโนรมย์ ชัยนาท 17100

อภินันท์ ชูวงษ์ 0177 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ. โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120

อมรรัตน์ สัทธาธรรมรักษ์ 0277 ผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุบางละมุง ชลบุรี 20150

อรทัย ศิลป์ประกอบ 0153 เด็ก รพ.ปทุมธานี ตึกกุมารเวชกรรม 1 อ.เมือง ปทุมธานี 12100

อรทัย บัวค า 0439 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก รพ.ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ 37210

อรทัย ทรงผาสุข 0537 ผดุงครรภ์ มารดา-ทารก รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 72110

อรนลิน สิงขรณ์ 0426 จิตเวชและสุขภาพจิต ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง เมือง เชียงราย 57100

อรพรรณ โตสิงห์ 0084 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

อรพรรณ อุดมพร 0232 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน คณะพยาบาล ม.วงษ์ชวลิตกุล เมือง นครราชสีมา 30000



อรพรรณ ไชยเพชร 0384 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

อรพรรณ แอบไธสง 0457 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ศรีธัญญา เมือง นนทบุรี 11000

อรวรรณ สมบูรณ์จันทร์ 0067 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร 74000

อรวรรณ สังวาลย์ 0197 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270

อรสา พันธ์ภักดี 0129 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รร.พยาบาลรามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อรอนงค์ กิจไพบูลย์ชัย 0351 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 เมือง สุพรรณบุรี 72110

อรอวล ลาภเจริญ 0573 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อรุณ โพธิงาม 0459 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ศรีส าโรง สุโขทัย 64120

อรุณศรี รัตนพรหม 0340 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

อรุณี หล่อนิล 0088 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.อุทัยธานี เมือง อุทัยธานี 61000

อังคณา วังทอง 0192 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.หนองจิก หนองจิก ปัตตานี 94170

อังคณา บุญลพ 0561 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ   33000

อังศุมาลิน โคตรสมบัติ 0485 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ยโสธร เมือง ยโสธร 35000

อัจฉรา จินดาวัฒนวงศ์ 0312 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เมือง ประจวบคีรีขันธ์77000

อัจฉรา ภู่พิจิตร 0489 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130

อัจฉริยา แวจูนา 0035 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.มายอ มายอ ปัตตานี 94140

อัชณี เจิมภักดี 0240 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.ระยอง เมือง ระยอง 21000

อัญชรส ทองเพ็ชร 0526 จิตเวชและสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อัญชลี ยศกรณ์ 0516 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อัญชลี พรด ารงค์รัศมี 0592 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ตรัง เมือง ตรัง 92000

อัมพรพรรณ ธีรานุตร 0475 ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

อัมพา กิตติอุดมเดช 0050 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.เจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน กาญจนบุรี 71110

อาคม รัฐวงษา 0252 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.โกสุมพิสัย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

อารี จันใด 0228 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 70140

อารีรัตน์ ม่วงไหมทอง 0201 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000

อ าพร โยธานันท์ 0363 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ยโสธร เมือง ยโสธร 35150

อ าพัน จ าเนียรกาล 0387 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150

อ าพัน ไชยง าเมือง 0599 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.นางแล เมือง เชียงราย 57100

อิงอร พงศ์พุทธชาติ 0183 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120

อินทิรา อินทร์เกิด 0559 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

อินทิรา ภูสง่า 0566 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร 35120

อุดมลักษณ์ ศรีเพ็ง 0523 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช สายไหม กรุงเทพฯ 10220



อุทุมพร รูปเล็ก 0512 จิตเวชและสุขภาพจิต รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า บุคคโล ธนบุรี 10600

อุทุมพร ศรีสถาพร 0580 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

อุ่นจิตร คุณารักษ์ 0491 จิตเวชและสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

อุบล จ๋วงพานิช 0360 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

อุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง 0104 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40000

อุบลวรรณ เกษสุวรรณ 0135 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67110

อุบลวรรณา เรือนทองดี 0037 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

อุมาพร อินทวงศ์ 0010 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.พังงา (แผนกวิสัญญี) เมือง พังงา 82000

อุษา พงษ์เลาหพันธ์ุ 0094 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 10150

อุษา สุขาพันธ์ุ 0336 ผดุงครรภ์-มารดา-ทารก รพ.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

อุษา เอ่ียมละออ 0418 การให้ยาระงับความรู้สึก รพ.อ่างทอง เมือง อ่างทอง 14000

อุสาห์ กุลปรีดารัตน์ 0059 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.แกลง แกลง ระยอง 21110

เอมอร ทาระค า 0447 เด็ก รพ.สุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130

เอมอร แสงศิริ 0454 อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

เอมิตา เกาะสมบัติ 0030 โรคติดเช้ือและการควบคุมฯ รพ.วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190

เอ่ียมศิริ กิจประเสริฐ 0622 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.สต.ปากดุก ต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

เอ้ืองดอย ตันฑพงศ์ 0103 เด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แอนนา สุมะโน 0048 เวชปฏิบัติชุมชน-ชุมชน รพ.แหลมฉบัง (อ่าวอุดม) ศรีราชา ชลบุรี 20230

*สมาชิกสมทบ จ านวน 7 คน

สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ รวม

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (เดิม Med-Surg) 215 0 215

การพยาบาลเด็ก 50 1 51

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 82 1 83

การพยาบาลผู้สูงอายุ 39 0 39

การผดุงครรภ์ และ การพยาบาลมารดา-ทารก 24 3 27

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และการพยาบาลชุมชน 138 2 140

การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเช้ือและการควบคุมการติดเช้ือ 21 0 21

การพยาบาลผู้ป่วยด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 47 0 47

616 7 623รวมท้ังส้ิน

สาขา
จ านวน (คน)


