
        ประกาศรายชือ่ผูเ้ขา้รว่มอบรมในโครงการอบรมวชิาการ

  เรือ่ง บทบาทนักกายภาพบ าบัดสรา้งเสรมิสขุภาพในสงัคมสงูอายุ

ในวันที ่1 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 -16.40 น.

ล าดบัที่ ค ำน ำหนำ้ชือ่ ชือ่ - นำมสกลุ สถำนทีท่ ำงำน

1 นำงสำว นภิำพร รวมธรรม รพ.บงึโขงหลง

2 นำงสำว ธัญญ ลกัษณ์ มลูฑำ ศนูยก์ำรศกึษำพเิศษ เขตกำรศกึษำ 10 จังหวดัอบุลรำชธำนี

3 นำย ธนัท ตกิปัญญำวฒุิ รพ.พนัสนคิม

4 นำย พงษ์พัฒน ์ธรรมธรุะสำร โรงพยำบำลแกง้ครอ้

5 นำง ศศธิร พฒุฟัก โรงพยำบำลพทุธชนิรำช พษิณุโลก 

6 นำย ปำนปรญิณ์ ป่ินสกลุ โรงพยำบำลพทุธชนิรำช พษิณุโลก

7 นำงสำว มัฌนภิำ ธรุะดี รพ.ปำกชม

8 นำย สรุนันท ์กลิน่ศรสีขุ รพ.มหำสำรคำม

9 นำย วรีะวฒัน ์ไชยำยงค์ รพ.ศรสีะเกษ

10 นำงสำว สำวติร ีหมืน่พะเนยีง รพ.เซกำ

11 นำง วชริำภรณ์ เสนำรำษฎร์ โรงพยำบำลยโสธร

12 นำย กำนต ์ทพิกร รพ.ภเูขยีวเฉลมิพระเกยีรติ

13 นำงสำว ยวุด ีซุน่อือ้ รพ.กะเปอร์

14 นำงสำว พรทพิย ์ ค ำมี รพ.จัตรัุส

15 นำงสำว ปรำวด ีจงเจรญิ โรงพยำบำลวชริบำรม ีจ.พจิติร

16 นำง อำรยำ ญำณกำย มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่

17 นำย จริวฒัน ์ทวิวฒันป์กรณ์ รพ.หำดใหญ่

18 นำงสำว ธสุำวด ียิง่เชดิสขุ โรงพยำบำลพนมดงรักเฉลมิพระเกยีรต๘ิ๐พรรษำ

19 นำย ภดูศิ สะวคิำมนิ โรงพยำบำลเซกำ

20 นำงสำว รัตนำภรณ์ ซอ้นเปียยงุ คณะกำยภำพบ ำบดั วทิยำลยัเซนตห์ลยุส์

21 นำง อโณทัย  สมุำกรณ์ โรงพยำบำลสรรพยำ

22 นำงสำว ปรำรถนำ เนมยี์ โรงพยำบำลชยัภมูิ

23 นำงสำว รัตนำวด ีกง๋เฮ็ง โรงพยำบำลแหลมฉบงั

24 นำย ศรัณย ูมงคล รพ.แมจั่น จ.เชยีงรำย

25 นำย สขุมุ  ณ หนองคำย โรงพยำบำลเชยีงแสน

26 นำย พงษ์ประภัทร เสนำ ศนูยก์ำยภำพบ ำบดั คณะกำยภำพบ ำบดั มหำวทิยำลยัมหดิล

27 นำงสำว โสมวรรณ พุม่ประกอบศรี โรงพยำบำลสมทุรปรำกำร

28 นำงสำว นันทวรรณ ไชยค ำวงั รพ.สำรภี

29 นำย ธนเศรษฐ ์กงแกว้ โรงพยำบำลสงัขะ

30 นำย กมัปนำท พลูศริิ โรงพยำบำลสมทุรสำคร

31 นำงสำว มกุดำ แซเ่ตยี รพ.สมเด็จพระพทุธเลศิหลำ้ จ.สมทุรสงครำม

32 นำงสำว ชำทัส สวสัดกิลุ รพ.หำดใหญ่

33 นำงสำว ปิยะมำศ ครีแีกว้ โรงพยำบำลสนัก ำแพง

34 นำงสำว ปำรว ีมสุกิรัตน์ มหำวทิยำลยันเรศวร

35 นำง สมใจ ลอืวเิศษไพบลูย์ สภำกำยภำพบ ำบดั

36 นำงสำว สธุลีกัษณ์  ลำดปำละ -

37 นำงสำว ธดิำพร วงศส์ทุนิ โรงพยำบำลตะกัว่ป่ำ

38 นำย อนวชั เตรยีมสกลุ ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุเทศบำลนครนนทบรุี

39 นำย กฤษฎำ สมรัก โรงพยำบำลละหำนทรำย

40 นำงสำว รังสยิำ แฝงสระ รพ.วดัสงิห์

41 นำงสำว ปัญญว์ลยั ฤทธำภัย โรงพยำบำลทับปดุ

42 นำงสำว ป่ินปินัทธ ์ภำประเวช โรงพยำบำลเทศบำลนครอดุรธำนี

43 นำย อทิธ ิ วชริะบงกช ศนูยแ์พทยท์ำงเลอืกเทศบำลต ำบลสเุทพ

44 นำง ฐธิดิำ จันทรกรัด โรงพยำบำลสเิกำ

45 นำงสำว งำมลกัษณ์ ชนะนำ โรงพยำบำลสรรพยำ

46 นำงสำว นลนิรัตน ์สนธิส์ริ ิ โรงพยำบำลสงูเมน่ จังหวดัแพร่



47 นำงสำว ศริลิกัษณ์ มำกมี โรงพยำบำลอทัุยธำนี

48 นำง ดวงเดอืน เฆพ้วง รพท.หนองคย่

49 นำย สนัตภิำพ  พึง่อ ำ่ โรงพยำบำลวงัน ้ำเขยีว

50 นำย ประภำส โพธิท์องสนัุนท์ คลนิกิกำยภำพบ ำบดัแมปิ่ง  เชยีงใหม่

51 นำงสำว จริำพร  ขำวผอ่ง ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุ  51 จตจัุกร  ส ำนักอนำมัย  กรุงเทพมหำนคร

52 นำงสำว ชนกนำถ ศภุมติร โรงพยำบำลดงหลวง

53 นำง เรวด ีจังศริพิรปกรณฑ์ โรงพยำบำลสมทุรปรำกำร

54 นำงสำว ศภัุคชญำ เกือ้เมอืง โรงพยำบำลสมทุรปรำกำร

55 นำงสำว จรัิชญำ พรมจนิำ โรงพยำบำลรอ้งกวำง

56 นำงสำว สริลิกัษณ์  ใยดี โรงพยำบำลลบัแล

57 นำงสำว อรุณรัตน ์เครอืเนตร โรงพยำบำลพนมสำรคำม อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ 24120

58 นำย สนัต ิเดชสริิ โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบลสมอแข กองสำธำรณสขุและสิง่แวดลอ้ม

59 นำงสำว มัชล ีจันทรล์ทุนิ รพ อ ำนำจเจรญิ

60 นำง พัชร ีคณุค ้ำชู ภำควชิำกำยภำพบ ำบดั คณะสหเวชศำสตร ์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์

61 นำงสำว อนงค ์ตนัตสิวุฒัน์ ภำควชิำกำยภำพบ ำบดั คณะสหเวชศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

62 นำง ปนดำ เตชทรัพยอ์มร คณะสหเวชศำสตร ์มหำวทิยำลยันเรศวร

63 นำย เสน่ห ์ ประกอบเทีย่ง แผนกกำยภำพบ ำบดั ร.พ.เจำ้พระยำอภัยภเูบศร

64 นำงสำว นัจรยี ์พมิพแ์คร์ รพ.บำ้นบงึ

65 นำงสำว จริภัสส ์ดวงเพชรแสง โรงพยำบำลพระปกเกลำ้

66 นำงสำว นวมน อนิเทศ โรงพยำบำลตำกฟ้ำ

67 นำงสำว วรัญญภ์ร  สำรำกจิ โรงพยำบำลโกรกพระ

68 นำงสำว พรรณทพิย ์คนัธภมูิ โรงพยำบำลรำชพพัิฒน์

69 นำงสำว นอ้มจติต ์นวลเนตร์ สำขำวชิำกำยภำพบ ำบดั คณะเทคนคิกำรแพทย ์มหำวทิยำลยัขอนแกน่

70 นำงสำว สทุศิำ ปลืม้ปิตวิริยิะเวช คณะกำยภำพบ ำบดัและเวชศำสตรก์ำรกฬีำ ม.รังสติ

71 นำงสำว พรพมิล จันทรวโิรจน์ อสิระ

72 นำย สยำม เพิม่เพ็ชร์ โรงพยำบำลมหำรำชนครศรธีรรมรำช

73 นำง รัตตยิำ  จนิเดหวำ มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

74 นำย คณุำวฒุ ิวรรณจักร มหำวทิยำลยับรูพำ

75 นำงสำว สนัทณี เครอืขอน ภำควชิำกำยภำพบ ำบดั คณะสหเวชศำสตร ์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์

76 นำงสำว พนดิำ หำญพทัิกษ์พงศ์ คณะสหเวชศำสตร ์มหำวทิยำลยัพะเยำ

77 นำง ภครต ีชยัวฒัน์ มหำวทิยำลยัมหดิล

78 นำง รุง่ทวิำ วจัฉละฐติ ิ มหำวทิยำลยัมหดิล

79 นางสาว พจิกิานต ์ทวสีขุ โรงพยาบาลขนุหาญ

80 นำย สดดุ ีทองทพิยม์ำก ศนูยก์ำรศกึษำพเิศษ เขตกำรศกึษำ 10 จังหวดัอบุลรำชธำนี

81 นำงสำว ขนษิฐำ ขมึภเูขยีว รพ.จัตรัุส

82 นำงสำว ฐติรัิตน ์ออ่นสงิห์ ศนูยก์ำรศกึษำพเิศษ เขตกำรศกึษำ10 จังหวดัอบุลรำชธำนี

83 นำงสำว บญุสติำ บญุเทศนำ ศนูยด์แูลผูส้งูอำยฮุนัโน๊ะเวชพงศ์

84 นำงสำว นนทกร กำญจนำภำศ รพ เปำโล พหลโยธนิ

85 นำงสำว เกวล ีแตงชยัภมูิ โรงพยำบำลซบัใหญ่

86 นำงสำว ศศวิมิล วรรณพงษ์ รพ.แกง้ครอ้

87 นำงสำว วฒันส์ดุำรัตน ์กระบวนรัตน์รพ.เซกำ

88 นำย ณัฐกลุ ทลูแกว้ โรงพยำบำลโนนดนิแดง

89 นำง หนึง่ฤทัย อรุโณทัย เทศบำลต ำบลทำ่เสด็จ

90 นำย จักรนิทร ์ทับแสง รพ.มหำสำรคำม

91 นำย จริกติติ ์สำรอกัษร ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุเทศบำลเมอืงนำสำร

92 นำงสำว สงวน นำคำแกว้ รพ.จัตรัุส

93 นำย สทุธรัิกษ์ มณีรัตน์ โรงพยำบำลโคกโพธิ์

94 นำย พชิติชยั ชวูฒันกลู โรงพยำบำลเวชชำรักษ์ ล ำปำง

95 นำงสำว นภำพรรณ สมคะเน โรงพยำบำลนำเยยี

96 นำงสำว ศศภิำ เรอืงรัตน์ โรงพยำบำลทำ่ฉำง จังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี

97 นำงสำว พทุธรักษำ นำคทอง รพ.โพธิไ์ทร จ.อบุลรำชธำนี



98 นำงสำว จรุรัีตน ์ ใจหำ้ว โรงพยำบำลศรเีมอืงใหม่

99 นำงสำว นุชนำถ สรุมำศกลุชำ โรงพยำบำลโพธิศ์รสีวุรรณ

100 นำงสำว ยภุำพร  สงิคร โรงพยำบำลขนุหำญ

101 นำง อรวรรณ  พนำสนัต์ โรงพยำบำลปลำปำก

102 นำง ลกัขณำ  ทองมี โรงพยำบำลสรรพสทิธปิระสงค์

103 นำย พพัิฒนพ์ล  สกลุสขุ โรงพยำบำลสรินิธร จ.อบุล

104 นำงสำว รัตนำภรณ์ แสนทวสีขุ รพ.โขงเจยีม

105 นำง นันทชิำ ทองแสง รพร.บำ้นดงุ

106 นำงสำว พรรณรำยณ์ พลูศริิ โรงพยำบำลกูแ่กว้

107 นำงสำว สภุำพร แปะทำ รพ.หนองแสง จ.อดุรธำนี

108 นำงสำว วรพรรณ พลเยีย่ม รพ.ตำลสมุ

109 นำงสำว รุง่ทพิย ์เกดิสมบรูณ์ รพ.ตำลสมุ

110 นำย ฉัตรชยั บษุบงก์ โรงพยำบำลน ้ำยนื

111 นำงสำว พัชรำ บญุธรรม รพ.สรำ้งคอม

112 นำงสำว ปภำวรนิท ์ หมัน่งำน โรงพยำบำลทุง่ฝน

113 นำงสำว เบญจวรรณ จันทระ รพ.ชยับรุี

114 นำงสำว องิอร ปรอืทอง รพ.ป่ำติว้

115 นำงสำว พสิมัย วอ่งไว โรงพยำบำลประจักษ์ศลิปำคม อ.ประจักษ์ศลิปสคม จ.อดุรธำนี

116 นำงสำว บณุฑรกิำ ทำนะสงิห์ โรงพยำบำลกดุจับ

117 นำงสำว สริยิำกร ศรโียธี โรงพยำบำลหนองหำน

118 นำงสำว ขวญัชนก วมิลู โรงพยำบำลบอ่พลอย

119 นำงสำว ประภัสสร ชมภพูืน้ รพ.อำกำศอ ำนวย

120 นำงสำว อรอมุำ ปำนแยม้ โรงพยำบำลน ้ำโสม

121 นำงสำว จติลดัดำ สงวน ศกัดิ ์ รพ.บอ่พลอย

122 นำงสำว ณัฐกำนต ์สลำงสงิห ์ โรงพยำบำลดอนตำล 

123 นำงสำว ออ้มใจ ส ำรำญ รพ.นคิมน ้ำอนู

124 นำงสำว ศภุำพชิญ ์ บญุเสนำ รพ.มว่งสำมสบิ

125 นำย วชิญำนนท ์ทมุมำ โรงพยำบำลมว่งสำมสบิ

126 นำงสำว หฤทัย นำเมอืงรักษ์ รพ.เมยวด ีอ.เมยวด ีจ.รอ้ยเอ็ด

127 นำงสำว รัชดำพร จงรักษ์ โรงพยำบำลดอนมดแดง

128 นำงสำว ไพจติรำ ธนะสงิห์ โรงพยำบำลโพธิไ์ทร

129 นำงสำว พมิพช์นก พลูจุย้ โรงพยำบำลลำดยำว

130 นำงสำว อสมำ พัฒนคหูะ โรงพยำบำลลำดยำว

131 นำงสำว อรทัย อทัุยศรี รพร.บำ้นดงุ

132 นำงสำว สงคก์ำนต ์ทองแทน่ โรงพยำบำลโนนคณู

133 นำงสำว สธุำสนิ ีสบืสนธ์ รพช.ขขุนัธ์

134 นำง สปุรำณี โมระชำติ แผนกกำยภำพบ ำบดั รพ.สมเด็จพระยพุรำชเดชอดุม

135 นำงสำว อมรรัตน ์ อนุพันธ์ โรงพยำบำลค ำเขือ่นแกว้ 

136 นำงสำว สดุำรัตน ์ กนกแกว้ รพ.ค ำเขือ่นแกว้

137 นำง สดุำภรณ์ เกษศริิ รพ.ค ำเขือ่นแกว้

138 นำย กติตพิงษ์  ตตีรำ กลุม่งำนเวชกรรมฟ้ืนฟ ูรพ น ้ำขุน่

139 นำงสำว ศจุวิรรณ แสงพุม่ โรงพยำบำลกำญจนดษิฐ์

140 นำง ธนัตถำ วรรณปิยะรัตน์ โรงพยำบำลแหลมฉบงั

141 นำย วนัเฉลมิ แมน่ทอง โรงพยำบำลน ้ำขุน่

142 นำย นนทป์วธิ ตองอบ โรงพยำบำลน ้ำเกลีย้ง

143 นำย ปรญิญำ รสิกสีกลุก. รพ.สะเดำ

144 นำงสำว สนุทรพีร สอนศรี โรงพยำบำนโ้เ้กลีย้ง

145 นำงสำว ณัฐกำนต ์อรัญวงศ์ โรงพยำบำลแกลง

146 นำงสำว จติรำนุ รักดี โรงพยำบำลบำ้นฉำง

147 นำงสำว กลุกนัยำ เกรกิกลำ้ไตรภพ โรงพยำบำลสมติเิวช สชุมุวทิ

148 นำง นวลศร ีโสธรพรสวรรค์ โรงพยำบำลนคิมพัฒนำ



149 นำง ณัฐชำนันท ์กลัยำณวตัร ศนูยก์ำรแพทยแ์ละฟ้ืนฟบูงึบีโ่ถ เทศบำลเมอืงบงึยีโ่ถ

150 นำย มรรควรรธน ์ บญุขำว รพ.เขำชะเมำเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษำ

151 นำง รุจริำภรณ์ ศริเิกษ อปุรโคตรโรงพยำบำลหนองบวัล ำภู

152 นำงสำว ปภำวรนิท ์สขุสวสัดิ์ รพ.นำแหว้ จ.เลย

153 นำงสำว หทัยภัทร สโุพธิ์ รพ.หว้ยทับทัน

154 นำงสำว ลลติำ ตอ่ไพบลูย์ โรงพยำบำลทำ่ใหม่

155 นำง นำงธัญมำศ อดุมทรัพย์ ศนูยก์ำรศกึษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัรอ้ยเอ็ด

156 นำย ศรำวฒุ ิแซอ่ึง้ โรงพยำบำลบำ้นมว่ง

157 นำงสำว ธันยพร สขุเรอืง กำยคตำ เดอะพรอมนำด สหคลนิคิ

158 นำงสำว สภุำพรรณ ทองเลศิ โรงพยำบำลปลวกแดง

159 นำงสำว ศรัญญำ สขุบญัชำ รพ.เทศบำลนครอดุรธำนี

160 นำงสำว เยำวพำ บญุเจรญิ อบต.บำ้นเป้ำ

161 นำงสำว กนกพรรณ ทว้มวงษ์ รพ.สต.บำ้นเขำสมอคอน

162 นำย โชคฉกำจ ดอนลำดลี อบอุน่กำยภำพบ ำบดั

163 นำงสำว วริยิำ โรจนโพธิ์ รพ.เตำ่งอย

164 นำย โชตวิฒัน ์เกดิในมงคล โรงพยำบำลทำ่ใหม ่จ.จันทบรุี

165 นำงสำว อำทติยำ ชมภนูมิติร รพ.อบุลรัตน์

166 นำงสำว มณีรัตน ์ สขุยิง่ รพ.สงูเมน่ 

167 นำย ภรำดร อนับรุี โรงพยำบำลบงึกำฬ

168 นำงสำว ปิยะนุช ครองยตุ ิ รพ.พนมไพร

169 นำย วรีะยทุธ เวยีงนำค รพ โซพ่สิยั

170 นำงสำว อำทติยำ อปุโลภำส โรงพยำบำลหนองหำน จ.อดุรธำนี

171 นำงสำว สรยิำ องัคปัทมำกลุ โรงพยำบำลหนองหนิ

172 นำงสำว พยีำพร ออ่นศรี โรงพยำบำลหนองหนิ

173 นำงสำว สทุธนิ ีเกือ้กลู รพ.บำงโพ

174 นำง วมิลวรรณ  ปันสวุรรณ? โรงพยำบำลหนองหำน

175 นำย ภมีณพัชญ ์กำลพันธำ โรงพยำบำลโขงเจยีม

176 นำงสำว มำรสิำ แกน่กจิวบิลูย์ โรงพยำบำลระยอง

177 นำย ธรีะพงษ์ พรรัตน์ โรงพยำบำลบุง่คลำ้

178 นำงสำว ประภำรัตน ์พันธลุี มหำวทิยำลยัรำชภัฎจันทรเกษม

179 นำงสำว สำยชล กำระเกษ โรงพยำบำลกดุขำ้วปุ้น

180 นำงสำว ณัฐญำดำ ชำตปิระเสรฐิ รพ.หนองบญุมำก จ.นครรำชสมีำ

181 นำงสำว ชมพนุูท ชวีะกลุ โรงพยำบำลบรุรัีมย์

182 นำงสำว เพ็ญสดุำ  สกลุนำมรัตน์ โรงพยำบำลพนมดงรักเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษำ

183 นำงสำว เกวล ีเจรญิพำนชิยิง่ กำยคตำ คลนิกิ

184 นำงสำว ปรยีนันท ์ศริชิยัครีโีกศล รพ.ดำ่นขนุทด

185 นำงสำว องัคณำ โยธำ รพ.นำดว้ง

186 นำงสำว อรวรรณ วงศอ์อ่น โรงพยำบำลทุง่เสลีย่ม

187 นำงสำว ศวิพร  วำอทัุศน์ ศนูยก์ำรศกึษำพเิศษประจ ำจังหวดัตำก

188 นำงสำว กนัยำ พงษ์ช ำนำญ ศนูยอ์นำมัยที3่นครสวรรค์

189 นำงสำว ภรณ์ณภัส สทิธกิลู โรงพยำบำลสรุำษฎรธ์ำนี

190 นำงสำว วนัสนันท ์ผำสขุ โรงพยำบำลบณุฑรกิ

191 นำงสำว ดวงเดอืน โนนนอ้ย โรงพยำบำลบณุฑรกิ

192 นำงสำว วลยัทพิย ์เทวบนิ ศนูยก์ำรศกึษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสตลู

193 นำงสำว สริทิพิย ์ สบีญุเรอืง คลนิกิกำยภำพบ ำบดั

194 นำงสำว สวุสิำ ไสลรัตน์ ศนูยก์ำรศกึษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสตลู

195 นำย ธนกรณ์  บสุนัเทยีะ โรงพยำบำลกูแ่กว้ อ.กูแ่กว้ จ.อดุรธำนี

196 นำงสำว ขวญัฤทัย ทองใบ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

197 นำงสำว ภำวนำ ใจกำร รพ.บำ้นโพธิ์

198 นำงสำว ดวงพร บญุส ำเร็จ โรงพยำบำลบำ้นสรำ้ง

199 นำย สถำพร อำบสวุรรณ รพ.กมุภวำปี



200 นำงสำว ศศปิระภำ ธรรมบนัดำลสขุ สมติเิวชไชน่ำทำว

201 นำงสำว กณุฑน์ท ีแกว้เทวดำ -

202 นำงสำว เพ็ญสริ ิประเสรฐิสวุรรณ โรงพยำบำลปำกชอ่งนำนำ

203 นำงสำว พชิชำนันท ์ศรวีชิยั โรงพยำบำลพรหมพริำม

204 นำงสำว รัตตยิำ สขุกวี โรงพยำบำลป่ำติว้

205 นำงสำว อำรยิำ  นอ้ยสวุรรณ รพ.นำดว้ง

206 นำงสำว วำรุณี ไตรยขนัธ์ โรงพยำบำลพังโคน

207 นำงสำว มลวภิำ เตจ๊ะแยง โรงพยำบำลสมเด็จพระปิยมหำรำชรมณียเขต

208 นำง ปรำนอม แกว้แกมทอง อสิระ

209 นำงสำว รัตนกำนต ์ดทีอง รพ.บำงสะพำนนอ้ย

210 นำงสำว ฐติกิำ คงแสนค ำ รพ.บำงเลน

211 นำง ณำยำ เทพธรณนิทรำ ดณุิศำคลนีกิ

212 นำงสำว สพัุตรำ เดชกลำ้หำญ โรงพยำบำลหว้ยกระเจำเฉลมิพระเกยีรต๘ิ๐พรรษำ จังหวดักำญจนบรุี

213 นำง พชรวรรณ ช ำนถิำวรกลุ โรงพยำบำลสมเด็จพระสงัฆรำชองคท์ี ่19

214 นำง ผำณติ สขุจติต์ สวรรคป์ระชำรักษ์

215 นำงสำว เกสร ีวนัแกว้ โรงพยำบำลเขำยอ้ย

216 นำงสำว วณชิชำ คุม้นำน โรงพยำบำลเขำยอ้ย

217 นำงสำว กนัทก์มล หมืน่นรำ รพ.บำงเลน

218 นำงสำว จฬุำวรรณ จ ำเนยีร โรงพยำบำลสำมพรำน

219 นำงสำว สนินีำฏ  วไิลจติต์ โรงพยำบำลด ำเนนิสะดวก

220 นำย ไพฑรูย ์ปัญญำภู โรงพยำบำลเจำ้พระยำยมรำช จ.สพุรรณบรุี

221 นำงสำว พัชลติำ สงเครำะห์ รพ.บำ้นโป่ง

222 นำงสำว กลัยำ วรรณกลุ รพ.พระพทุธบำท

223 นำย ชวลติ ทองกลัยำ โรงพยำบำลปรำณบรุี

224 นำงสำว กำญจนำ คุม้ชนม์ รพ.แหลมงอบ

225 นำงสำว ศรินิภำ ทับทมิ โรงพยำบำลสวนผึง้

226 นำงสำว นศิำรัตน ์ทวศีลิป์ โรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำชเดชอดุม

227 นำงสำว ปฤษฎำ ทองปำน รพ.เฉลมิพระเกยีรต ินครศรธีรรมรำช

228 นำงสำว จำรยิำ  หนูแจม้ รพ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.นครศรธีรรมรำช

229 นำงสำว วรำทพิย ์   ค ำเงนิ เทศบำลเมอืงสโุขทัยธำนี

230 นำงสำว ลลติำ แกว้มณี โรงพยำบำลยโสธร

231 นำงสำว สพัุตรำ  แสงศรจัีนทร์ โรงพยำบำลมหำชยัแมก่ลอง

232 นำงสำว ศศนัินท ์เลำหศกัดิป์ระสทิธิโ์รงพยำบำลพรหมพริำม

233 นำงสำว อรชำ ศรวฒันำ โรงพยำบำลโพธำรำม

234 นำงสำว เพชรรัตน ์ลำซำ่ โรงพยำบำลดำ่นชำ้ง

235 นำงสำว วรียำ ชลำนันต์ รพ.บำงซำ้ย

236 นำงสำว พมิพ ์ผลเจรญิ คณะเทคนคิกำรแพทย ์มช.

237 นำงสำว วรีวรรณ จันทรห์อมหวล APEX MEDICAL CENTER 

238 นำงสำว ธดิำลกัษณ์ ธมิำชยั โรงพยำบำลสกลนคร

239 นำย อภชิำต ิสวสัดี รพ.อำภำกรเกยีรตวิงศ์

240 นำงสำว อลษิำ หำเวลี เสรไีทย 57

241 นำงสำว ฐติมิำ เซง่ฮอ่ โรงพยำบำลสเิกำ อ ำเภอสเิกำ จังหวดัตรัง

242 นำงสำว นรศิรำ ชยัมงคล รพ.ป่ำซำง

243 นำงสำว กนกพร อณุเอกลำภ อสิระ

244 นำงสำว สนุยี ์มะรเีป็น โรงพยำบำลแวง้

245 นำงสำว วรัญญำ  กอเสม็ ศนูยบ์รบิำลผูส้งูอำย ุอบจ.สงขลำ

246 นำง ฐติะวนั สงัขส์ร รพ.สมเด็จพระบรมรำชนินีำถ ณ อ ำเภอนำทวี

247 นำงสำว โสรยำ  แกว้นลิประเสรฐิ โรงพยำบำลกนัตงั

248 นำงสำว อญัชล ีฝงูชมเชย จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

249 นำงสำว สนุสิำ เทยีบสงิห์ โรงพยำบำลโนนศลิำ

250 นำงสำว นลพรรณ บญุโญปกรณ์ โรงพยำบำลรำชพพัิฒน์



251 นำงสำว อนงค ์พลประสทิธิ์ รพ. มติรภำพสำมัคคี

252 นำงสำว มัณฑติำ ขนัมัง โรงพยำบำลบำ้นฝำง

253 นำงสำว สริภิำวด ี นวลใย โรงพยำบำลสทงิพระ

254 นำย รัฐวฒุ ิทรัพยค์ลำ้ย kloss clinic

255 นำง นภำภรณ์ ตัง้อดลุยรั์ตน์ ม. สงขลำนครนิทร์

256 นำงสำว จริำพร สำยจันดำ Kloss clinic

257 นำย วงศห์รัิณย ์พรีกติตกิลุ Kloss clinic 

258 นำง เสำวทพิย ์ศริเิพชร โรงพยำบำลโคกโพธิ ์

259 นำงสำว จธุำดำ  เพ็งสถำน รพ.กระแสสนิธุ์

260 นำย อำทติย ์ กมุำรำ รพ.สโุขทัย

261 นำง อญัชสิำ ชกู ำเหนดิ รพ.รัฐ

262 นำย ณรงคก์รณ์ หลำ้ดวงดี ดำยำคลนิกิ

263 นำง องัคณำ เทพพมิล โรงพยำบำลเขำพนม

264 นำง ละมลุ แจง้วำรติ รพ.หนองแซง

265 นำงสำว เหมอืนแข พละสขุ โรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำชกฉุนิำรำยณ์

266 นำย นฟิำอฟี หะยวีำเงำะ รพ.ทุง่ยำงแดง

267 นำงสำว บลักสี ยมีะยี โรงพยำบำลศรสีำคร

268 นำงสำว ปภัสรำ หำญมนตรี รพศ. สกลนคร

269 นำงสำว สดุำรักษ์ หมิะคณุ โรงพยำบำลบำงระก ำ

270 นำย สมชำย ก ำธรเดชะ คลนิกิชมุชนอบอุน่เทศบำลนครแมส่อด

271 นำย พงศธร แกว้ดี รพ พษิณุเวช

272 นำงสำว กลุจริำ เจมิเฉลมิ โรงพยำบำลพษิณุเวช

273 นำงสำว ณัฐญำณี แสนสทุธิ์ รพ.พระอำจำรยแ์บน ธนำกโร

274 นำย ทวศีกัดิ ์ปฐม ศนูยก์ำรแพทยม์หดิลบ ำรุงรักษ์จังหวดันครสวรรค์

275 นำย กติศิกัดิ ์ ปรชีำกลุ กติศิกัดิก์ำยภำพบ ำบดัคลนิกิ

276 นำงสำว กนกวรรณ กนัติ๊บ ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุที ่1 เทศบำลต ำบลทำ่ขำ้วเปลอืก

277 นำย สมโภชน ์ชมุจติร รพร. เดชอดุม จ.อบุลรำชธำนี

278 นำงสำว นำงสำวมณีกณัฑ ์สงัขท์องโรงพยำบำลศรบีรรพต จังหวดัพัทลงุ

279 นำงสำว ศศธิร   ประมลูพงศ์ รพ.เขือ่งใน

280 นำงสำว สทุธกิำนต ์จนิตะเวช โรงพยำบำลสรรพสทิธปิระสงค์

281 นำงสำว ปวติรำ มหำพรำหมณ์ โรงพยำบำลวดัโบสถ์

282 นำงสำว ปิยนุช เตโช โรงพยำบำลศนูยส์กลนคร

283 นำงสำว อำมเีนำะ แวนิ รพ.สมเด็จพระบรมรำชนินีำถ ณ อ ำเภอนำทวี

284 นำง วลิำวณัย ์สพุรรณ์กลำง วลิำวณัยค์ลนิกิกำยภำพบ ำบดั

285 นำงสำว สำยสพุรรณ ตณัฑวฑุโฒ ร.พ.ตรำด

286 นำงสำว ปภำณนิ เวชเฟ่ือง รพ.พษิณุเวช

287 นำงสำว วภิำรัตน ์บวัทพิย์ โรงพยำบำลศรบีรรพต

288 นำงสำว ธดิำรัตน ์รอดแสดง สถำบนัโรคทรวงอก

289 นำงสำว จรีนันท ์ศริอินุสรณ์ศกัดิ์ Astraco medical networks 

290 นำย ธรรมรัฐ เดชมำก โรงพยำบำลมหำวทิยำลยันเรศวร

291 นำงสำว วงกมล เตีย๋อนุกลู รพ.แมร่ะมำด

292 นำงสำว สศมินต ์ สกลุไกรพรีะ โรงพยำบำลกลำง

293 นำงสำว จันทรส์ภุำงค ์จันทรล์อม โรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำชธำตพุนม

294 นำย พงศธร นันทะเสนำ โรงพยำบำลเลย

295 นำงสำว ปัทมำ เจยีมวงษำ โรงพยำบำลหนองเรอื

296 นำงสำว วกิำนดำ กนัทะอโุมงค์ โรงพยำบำลป่ำซำง

297 นำงสำว เพ็ญโฉม ชเูชดิ Astraco medical network 

298 นำย ธติพิงษ์  ไชยรบ PTT ACADEMY

299 นำย พงศศ์ริ ิค ำสงิห์ คลนีเอกชน

300 นำงสำว จริำวรรณ  จริะพันธ์ รพ.ปำดงัเบซำร ์จ.สงขลำ

301 นำงสำว โศรยำ อุน่เรอืนงำม สมำคมกฬีำวลีแชรรั์กบีไ้ทย



302 นำงสำว ณชิำภำ  ศริมิสุกิะ อบจ.กำญจนบรุี

303 นำย วรวฒุ ิอนิทสวุรรณ รร.สงขลำพัฒนำปัญญำ จ.สงขลำ

304 นำงสำว เสำวลกัษณ์ ดอกนำค รพ สวรรคป์ระชำรักษ์

305 นำงสำว ฟำตฮีะ๊ สำและ รพ.บนันังสตำ

306 นำงสำว กอ้งนภำ ใจกลำ้ โรงพยำบำลเชยีงรำยประชำนุเครำะห์

307 นำงสำว จรยิำ พันธเ์สน โรงพยำบำลเชยีงรำยประชำนุเครำะห์

308 นำงสำว ธนชิำ อนิสอน โรงพยำบำลเชยีงรำยประชำนุเครำะห์

309 นำย จตรุวทิย ์เจ๊ะเย็ง โรงพยำบำลยะลำ

310 นำงสำว มณฑริำ ประมลูวงษ์ โรงพยำบำลเชยีงรำยประชำนุเครำะห์

311 นำย นันทพล ทวชิสงัข์ สถำบนัโรคทรวงอก

312 นำงสำว กิง่กำญจน ์สำลผีล วำ่งงำน

313 นำงสำว ยวุรำ แวหะมะ โรงพยำบำลยะลำ

314 นำงสำว หรญิญำ ศริโิชคผวิงำม โรงพยำบำลกนัทรลกัษ์

315 นำงสำว นูรซีนั  อะมยิะ โรงพยำบำลกรงปินัง จังหวดัยะลำ

316 นำงสำว อรสิรำ นันทบตุร โรงพยำบำลวชริะภเูก็ต

317 นำงสำว นภัสวรรณ พลิำสนัต์ รพ.บำ้นใหมไ่ชยพจน์

318 นำง วนกมล เศษโพธิ์ รพ.สรินิธร

319 นำง วำรุณี ฐนะศริิ โรงพยำบำลศรบีรรพต

320 นำย สมชยั ภมูชิยั โรงพยำบำลเลย

321 นำงสำว ศศธิร เสนำธรรม โรงพยำบำลบำงซำ้ย

322 นำงสำว ปิยะดำ ไทยยิง่ โรงพยำบำลเขมรำฐ

323 นำงสำว ประไพพักตร ์สำรกิำ นักกำยภำพบ ำบดัอสิระ

324 นำงสำว เกษมศร ีจันทรผ์อ่ง โรงพยำบำลร่มฉัตร

325 นำงสำว ปรำรถนำ เหมอืนจนิดำ คลนิกิศนูยแ์พทยพั์ฒนำ

326 นำงสำว จรรยวรรธน ์เรอืงศรี โรงพยำบำลน ้ำพอง

327 นำง จฑุำทพิย ์เสำยอด โรงพยำบำลสงัขะ จังหวดัสรุนิทร์

328 นำง วภิำดำ แววน ำ สถำบนัเวชศำสตรส์มเด็จพระสงัฆรำชญำณสงัวรเพือ่ผูส้งูอำยุ

329 นำงสำว พัชรนิทร ์ศรบีตุร โรงพยำบำลหวำ้นใหญ่

330 นำย จริะวฒุ ิ หมวดรอหมี เทศบำลนครสรุำษฎรธ์ำนี

331 นำย พศษิฐ ์ทรงศรวีรกลุ รพ.ขำมทะเลสอ

332 นำงสำว พชิชำภรณ์ วงษ์ประเสรฐิำตทีท่ ำกำรสว่นตวั

333 นำงสำว วรีำวรรณ วรีะพันธเ์จรญิ บรษัิท ประภัสสร เอ็นจเินยีริง่ ซพัพลำย จ ำกดั

334 นำงสำว กำญจนำ เสนำรักษ์ รพ.วำรนิช ำรำบ

335 นำงสำว นติยำ ศรบีษุย์ ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุ 2 เทศบำลนครสมทุรปรำกำร

336 นำงสำว ลดัดำวลัย ์อิม่กระจำ่ง ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุ(2)เทศบำลเมอืงชยันำท

337 นำง ปรำณีต เพ็ญศรี คณะสหเวชศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

338 นำย ธนพล พงศทั์ศนะธำดำ รพ.สรุนิทร์

339 นำงสำว ปณติำ เสน่หก์ลศำสตร์ ศนูยก์ำรแพทยส์มเด็จพระเทพฯมศว

340 นำงสำว ชตุกิำญจน ์ใหญย่ง Freelance

341 นำงสำว ศรดีำ รอดภักดี โรงพยำบำลกนัทรลกัษ์

342 นำงสำว นรศิรำ ปัญญำน ้ำ -

343 นำงสำว ประพรมพร พนิจิมัง้ สถำบนัโรคทรวงอก

344 นำง ปฐมำว ์ รวยทรัพย์ แผนกกำยภำพบ ำบดั โรงพยำบำลสรรพสทิธปิระสงค์

345 นำย วฒุชิยั โยตำ คณะศกึษำศำสตร ์มหำวทิยำลยัขอนแกน่

346 นำง ภญิรดำ ศรสีโุพธิ์ โรงพยำบำลกำฬสนิธุ์

347 นำงสำว อภญิญำ  ธัญ ญ เจรญิ อบต.บำงกอบวั

348 นำง วรำภรณ์ วฒันธรรม รพ.เขลำงคน์ครรำม

349 นำงสำว ฟำฏมีะ เจะและ รพ.หนองจกิ

350 นำย สทุธพิงษ์ กำบกรณ์ เทศบำลต ำบลบำงเมอืง จังหวดัสมทุรปรำกำร

351 นำงสำว วำทนิ ีอำรเีอือ้ โรงพยำบำลกำฬสนิธุ์

352 นำงสำว คณฎิฐษ์ำ ดวงปัญญำ ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภำพผูท้ีม่ภีำวะพึง่พงิองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดอยหลอ่



353 นำงสำว สพัุตรำ บญุลำด โรงพยำบำลหนองพอก

354 นำงสำว ธันยพร ลีศ้กัดิส์กลุ ส ำนักงำนเขตพระโขนง

355 นำงสำว ชนนกิำนต ์สงิขร รพ.สต.เกำะแกว้

356 นำงสำว สโรชำ เสรฐิปัญญำ โรงพยำบำลกรุงเทพเชยีงใหม่

357 นำงสำว ปรยิฉัตร หแูกว้ โรงพยำบำลโชคชยั

358 นำงสำว ทพิปภำ ตวิเถำว์ โรงพยำบำลเขำพนม

359 นำงสำว ดำรำรัตน ์โสดำดี เทศบำลเมอืงวงัน ้ำเย็น

369 นำงสำว นัทธห์ทัย  จันทรักษ์ โรงพยำบำลทุง่สง

361 นำงสำว นุจรนิทร ์ รัตนต์ะคุ โรงพยำบำลเฉลมิพระเกยีรติ

362 นำงสำว ชนันดำ คำ้ขึน้ โรงพยำบำลโคกโพธิ ์จ.ปัตตำนี

363 นำงสำว เมธำว ีไชยภมูิ โรงพยำบำลผูส้งูอำยุchersery home

364 นำงสำว ปำรฉัิตร สมศกัดิ์ คลนิกิกำยภำพบ ำบดัศขุ

365 นำย ไพศำล เรอืนแกว้ รพ.สมเด็จพระบรมรำชนินีำถ ณ อ ำเภอนำทวี

366 นำงสำว อรพรรณ เกดิโต โรงพยำบำลพชิยั

367 นำงสำว กนกอร อุน่ใจ อสิระ

368 นำย กนัตพล จำรุนำกหรัิญ สถำบนัเวชศำสตรส์มเด็จพระสงัฆรำชญำณสงัวรเพือ่ผูส้งูอำยุ

369 นำง สริจรีณัฐ  สงัขว์ณชิภำรำดำโรงพยำบำลขนุยวม

370 นำงสำว เกสรำ เกตเุกลีย้ง รพ.ทำ่โรงชำ้ง

371 นำงสำว ณัฐวด ีร ำไพพนำลี โรงพยำบำลขนุยวม

372 นำงสำว นฤมล ใหญส่ำร โรงพยำบำลกลำง

373 นำงสำว พชรพร  วอ่งไว โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ  คอนเวนต(์บำ้นเซอรย์ำย)

374 นำงสำว จฑุำลกัษณ์ พนิจิ โรงพยำบำลปักธงชยั

375 นำย สรำยทุธ ภญิโญ บรษัิท เอ็นรำฟโนเนยีส

376 นำย ธวชัชยั เลอืดศรี โรงพยำบำลเกำะชำ้ง

377 นำงสำว ณัฐพร มำไชยนำม รพสต.วงัหวำย

378 นำย ชยตุอฒัฑ ์บษุบงค์ โรงพยำบำบเชยีงขวญั

379 นำงสำว อรชดำ จริำภริมยก์ร ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุเทศบำลต ำบลสนันำเม็ง

380 นำงสำว ศริรัิตน ์จอ้ยชู ศนูยร์ำชกำร อำคำรบ ีเเจง้วฒันะ

381 นำย อรัญ  บญุ หลำ้  โรงพยำบำล กำฬสนิธุ ์

382 นำงสำว คณำกร รัตนวรรณ โรงพยำบำลกรุงเทพเชยีงใหม่

383 นำงสำว ทัศนยี ์ขนุชยั โรงพยำบำลร่มฉัตร

384 นำงสำว วรำภรณ์  ศรดีวงดี ศนูยก์ำรศกึษำพเิศษ ประจ ำจังหวดับรุรัีมย์

385 นำงสำว รุง่นภำ เซน้เครอื รพ.รำษฎรบ์รูณะ

386 นำงสำว มนสชิำ อรยิชำติ รพ.ประจักษ์ศลิปำคม

387 นำงสำว ศริประภำ ศริวิมิำตย์ รพ.น ้ำปำด

388 นำงสำว ศริกิลุ  เผำ่ทะชยั ฟรแีลนซ์

389 นำงสำว ศรินัินท ์คงประโคน รพ.ประโคนชยั

390 นำย นพรัตน ์มำลำรัตน์ รพ.กรุงเทพเชยีงใหม่

391 นำงสำว พมิลรัตน ์ทองคู่ คลนิกิกำยภำพบ ำบดัพมิลรัตน์

392 นำงสำว ออ้มขวญั ทมินิกลุ มหำวทิยำลยัแมฟ้่ำหลวง

393 นำงสำว ธนพร ป่ินกอง โรงพยำบำลอรัญประเทศ

394 นำงสำว วสิำ ญำณอบุล ศนูยก์ำรศกึษำพเิศษ ประจ ำจังหวดับรุรัีมย์

395 นำย ศรัณวชิญ ์โศภษิฐป์ฏภิำณโรงพยำบำลอมกอ๋ย

396 นำงสำว มทุติำ มสุกิำรยกลู เทศบำลนครนครรำชสมีำ

397 นำงสำว ภัทรสดุำ ไชยศริิ โรงพยำบำลดอนจำน

398 นำย ธนำย ุมอน๋อง ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภำพคนงำน ภำค 5

399 นำงสำว จริำวรรณ ค ำเครือ่ง รพ.เมอืงปำน

400 นำย คมสนัต ์พลกึรุง่โรจน์ ศนูยก์ำรศกึษำพเิศษ ประจ ำจังหวดับรุรัีมย์

401 นำงสำว สริกิำนต ์กญัญวมิล รพ.สมติเิวช ศรนีครนิทร์

402 นำงสำว ฐติยิำ หน่องพงษ์ ไมไ่ดท้ ำงำน

403 นำงสำว ปนดิำ โตสวุรรณถำวร โรงพยำบำลเนนิสงำ่



404 นำงสำว ภลดำ พัฒนำประทปี ทีบ่ำ้น

405 นำงสำว กณัฑมิำ  บญุเมอืง ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุตำปี เทศบำลนครสรุำษฎรธ์ำนี

406 นำงสำว สมุติตำ ภูแ่จง้ รพ.เนนิสงำ่

407 นำงสำว ธนภรณ์ สอนสทุธิ์ ส ำนักสำธำรณสขุและสิง่แวดลอ้ม เทศบำลเมอืงบำ้นสวน

408 นำงสำว อรยำ พรหมบตุร รพ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.นครรำชสมีำ

409 นำย ณัฐพงษ์ วงคก์ำเม็ง รพ.ดอกค ำใต ้

410 นำงสำว ณัฏฐธดิำ ทองใบ โรงพยำบำลเมอืงปำน

411 นำย อนพัช จริพงศช์ยักลุ ธนภัทรคลนิกิกำยภำพบ ำบดั

412 นำงสำว สมุนิตรำ ทมิจนี ศนูยก์ำรศกึษำพเิศษประจ ำจังหวดัอ ำนำจเจรญิ

413 นำงสำว สนุสิำ หรำหนิ รพ.สะเดำ

414 นำงสำว ดรุณี วริยิะ รพ.โอเวอรบ์รุค๊

415 นำย นพณัช บญุสขุ โรงพยำบำลแมล่ำว

416 นำงสำว อษัฎำภรณ์ เถิม้ลง พซีคลนิกิกำยภำพบ ำบดั

417 นำงสำว พลอยไพลนิ หวงัชม สถำนอีนำมัยเฉลมิพระเกยีรต6ิ0พรรษำนวมนิทรำชนิี

418 นำงสำว นทัดชำ พลวเิศษ บ.เมริซ์ 

419 นำงสำว มธรุส วงศเ์ลศิ รพ.ระยอง

420 นำงสำว นภำงค ์อว้นออ่น ศนูยก์ำรศกึษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัอตุรดติถ์

421 นำง ณัฏฐริำ กณิเรศ โรงพยำบำลบำ้นมว่ง

422 นำงสำว รัตตยิำพร วงัมณี โรงพยำบำลแมส่ำย

423 นำงสำว ประภำรัตน ์แสงผอ่ง โรงพยำบำลเมตตำประชำรักษ์(วดัไร่ขงิ)

424 นำย ณรงคเ์กยีรต ิศรคี ำขตั ิ ศนูยก์ำยภำพบ ำบดัและแพทยท์ำงเลอืก

425 นำงสำว ศจวีรรณ์  ธวชัสนิ โรงพยำบำลกนัทรลกัษ์

426 นำย ลขิติ แกว้โน รพ.ศรเีชยีงใหม่

427 นำงสำว ซำรปีะห ์เวำะแมะ สมพศิคลนิกิกำยภำพบ ำบดั

428 นำงสำว ลดำวด ีขมุทอง สถำบนัโรคทรวงอก

429 นำงสำว ฐติชิญำ จันทรเ์อย้ รพ.เทงิ

430 นำงสำว อคัรำน ีทมินิกลุ คลนิกิกำยภำพบ ำบดับำ้นดงุ

431 นำงสำว สรุษิฎำ พึม่ชยั รพ.วดัเพลง

432 นำงสำว รัตนำภรณ์ ถวลิกำร โรงพยำบำลกำฬสนิธุ์

433 นำงสำว ณัฐพฌิำ เกดิแกว้ สวนยนิดทีะเล

434 นำงสำว ธนพร รัตนโอภำส ศนูยพั์ฒนำและฟ้ืนฟคูณุภำพชวีติผูส้งูอำยแุละผูพ้กิำรเทศบำลเมอืงชมุพร

435 นำง ปิยะนุช  แกว้ ถำวร ศนูย ์บรกิำร สำธำรณสขุ หำดใหญ ่ชวีำ สขุ  เทศบำลนคร หำดใหญ ่

436 นำงสำว ณัฏฐนันท ์ศรประสทิธิ์ โรงพยำบำลสทงิพระ จ.สงขลำ

437 นำงสำว นัศนนี เรอืงทอง อสิระ

438 นำงสำว ชนณกิำญจน ์พรศรี ศนูยด์แูลผูส้งูอำย ุหลงัผำ่ตดั หลอดเลอืดสมอง Siriarun wellness 

439 นำงสำว ณัฐณร ีกอ่วำณชิกลุ โรงพยำบำลประสำทเชยีงใหม่

440 นำงสำว พัขรนิทร ์เขตบญุพรอ้ม บเีฮลตต์ีค้ลนิกิกำยภำพบ ำบดั

441 นำงสำว นภำพร แกน่เพ็ชร บเีฮลทต์ีค้ลนิกิกำยภำพบ ำบดั

442 นำงสำว จำรุวรรณ หนูพงษ์ บรษัิทเอ็นรำฟ-โนเนยีส เมดคิอล อคิวปิเมนท ์จ ำกดั

443 นำงสำว จฑุำมำศ คนกลำ้ โรงพยำบำลค ำชะอี

444 นำง เกศณีิ วงศท์องเจรญิ โรงพยำบำลบำ้นดำ่น

445 นำงสำว ปภัสรำ มติตำ โรงพยำบำลประสำทเชยีงใหม่

446 นำงสำว นรศิรำ ทพิวลัย์ รพเวชศำสตรเ์ขตรอ้น

447 นำงสำว จรยิำ ทองค ำ โรงพยำบำลฝำง

448 นำงสำว รุง่ทวิำ เยยีดยัด คลนิกิฟิวเซยี เอ็กคลซูหีจ ำกดั

449 นำง ณชญำดำ รัตนรักษพงศ์ รพ.เวยีงป่ำเป้ำ

450 นำงสำว ณัชชำ ชำ่งเหล็ก รพ.กรุงเทพ ส ำนักงำนใหญ่





โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบลสมอแข กองสำธำรณสขุและสิง่แวดลอ้ม


