
ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-นำมสกุล
เลขท่ีใบอนุญำต

วิชำชีพพยำบำล
หน่วยงำนท่ีท่ำนสังกัด 

1 นาง อุไร ภรณ์ อุปมา 4911196156 แผนก Nursery  โรงพยาบาลพระรามเก้า

2 นางสาว กาญจนา นะรมรัมย์ 4511060959 หอผู้ป่วยสูติกรรม อาคาร1ช้ัน6 รพ.รามาธิบดี 

3 น.ท.หญิง นันทพร สุบรรณเทพภูษิต 4511022761 ศูนบ์นมแม่ รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า

4 นางสาว พัชรินทร์ บุญลือลักษณ์ 4511005073 หน่วยทารกแรกเกิด รพ.ศิริราช

5 นางสาว สุรีภรณ์ สุวรรณโอสถ 4311152600 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

6 นางสาว กัญญาภัทร ค าโสม 5311218261 ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น

7 นาย ชนายุส ค าโสม 5411225940 ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น

8 นางสาว ปราณี มุ่งกลาง 4511065316 คลินิกนมแม่ รพ.ชัยภูมิ

9 นาง จุฬา ยันตพร 4511002137 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต

10 นางสาว ดวงพร ปานเพ็ง 4411159901 ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลพุทธชินราช 

11 นางสาว ไม่ระบุช่ือ 4612103588 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

12 อาจารย์ ฐิติพร แสงพลอย 5411223705 วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

13 นางสาว วรารักษ์ บุญคะเณ 5111206867 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองคูขาด

14 นาง จันทรา ป้ันฉาย 4411159848 โรงพยาบาลพุทธชินราช 

15 นาง กิตติพร ประชาศรัยสรเดช 4511002661 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

16 นาง ณัฏฐนันท์ ธนสารัญญเวช 4811192530 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

17 นาง ไพลิน ภูเฮืองแก้ว 5311215053 รพ.จิตเวชพิษณุโลก 

18 นางสาว สุธิดา เรืองเจริญธรรม 5511237172 ศูนย์อนามัยท่ี7 ขอนแก่น

19 นางสาว ศิริพร พวงพี 5511236926 กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 

20 นางสาว ธัญญรัตน์ ธรรมรังษี 4511176137 ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น

21 นางสาว นลินี สิทธิบุญมา 5211212380 วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

22 นาง อรทัย พรมบุญ ชู 4411164312  รพ.นครพิงค์

23 นางสาว ปุณยนุช ครุธเกตุ 4411159906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าทองอ.เมืองพิษณุโลก

24 นาง พัฒน์อนันตร์ ดีกัลลา 4311155854 ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ร่วมกับ สมำคมพยำบำลนมแม่ประเทศไทย

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรเน่ืองในสัปดำห์นมแม่โลก 2564 หัวข้อ “พยำบำลรวมใจ ปกป้องเด็กไทยได้กินนมแม่”

วันอำทิตย์ท่ี 15 สิงหำคม 2564 เวลำ 8.00-12.00 น. ผ่ำนโปรแกรม Zoom



25 นาง ภาวิณี ปลิวมา 4511043096 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลราชวิถี

26 นางสาว วรรณา พาหุวัฒนกร 4511046203 คณะพยาบาลศาสตร์

27 นาง ภาวดี 4511911380 รพปทุมธานี

28 นางสาว พรพรรณ พุ่มประดับ 4911195601 ห้องเด็กแรกเกิด โรงพยาบาลศิริราช

29 นาง ประภัสสร โตธิรกุล 4811082010 ศูนย์อนามันท่ี1 เชียงใหม่

30 นางสาว กรรณิการ์ ชัยขนะ 5111205715 คลินิกนมแม่ อาคารพระเทพรัตน์ ร.พ.รามาธิบดี

31 นางสาว ธัญญมล สุริยานิมิตรสุข 4511002609 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

32 นางสาว ปารมี สุบงกฎ 5711254769 หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง 

33 นาง ถรรศนา เจริญไว 5011193437 ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา

34 นางสาว จงสฤษฎ์ ม่ันศิล 5111206685 วิทยาลัยพยาบสลกองทัพบก

35 นางสาว สุดารัตน์ จันทะศรี 5411226229 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

36 นางสาว เปรมกมล ณรงค์เจริญพร  4511091156 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

37 นางสาว กิติมา ทรงประกอบ 4611106800 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

38 นางสาว วรรณดี ศรีสว่าง 4311155283 โรงพยาบาลนครปฐม ห้องคลอด

39 นาง สิริมนต์ คงถาวร 4511176613 หน่วยบรินมแม่และธนาคารนมแม่ รพ.รามาธิบดี

40 นางสาว ธิดารัตน์ เย็นตะคุ 5611240780 รพ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

41 นางสาว นฤมล อังศิริศักด์ิ 5011200055 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

42 นางสาว จิติมา จริยะคุณปัญญา 6311307109 ศิริราช

43 นางสาว มยุรี ช่วยบ ารุง 4411160148  โรงพยาบาลสทิงพระอ.สทิงพระ จ.สงขลา

44 นางสาว ณภัทร ณ เชียงใหม่ 5411229405 รพ.รามาธิบดี

45 นาง ศิวพร เถ่ียนมิตรภาพ 4911171798 รพ.พระนครศรีอยุธยา 

46 นางสาว สิทธิยา เทียบรัตน์ 4611093945 พยาบาลช านาญการ มหาวิทยาลัยมหิดล

47 นางสาว พิจิตรา ศรีสุนา 5411229427 คลินิกนมแม่และธนาคารนมแม่ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

48 นางสาว นงลักษณ์ พวงดอกไม้ 5411229165 รพ.ศูนย์การแพทย์พระเทพฯ องครักษ์

49 นางสาว ภัทราวดี ฤทธิลัน 5311217130 คลินิก นายแพทย์ไกรสร อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

50 นางสาว สุทธิพร อภิวงค์ 5811263315 รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 

51 นาง เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ 4511054604 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

52 นางสาว ภาวิณี ช่วยแท่น 4411163745 รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

53 นาง อารียา เตชะไมตรีจิตต์ 4511050166 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

54 นางสาว จุลีวัลย์ เต็มพุทธ 5411223943 ตึกนวมินทร์ 21ใต้ รพ.ศิริราช

55 นางสาว วราภรณ์ เตชตรีสุคนธ์ 5111204083 หออภิบาลทารกแรกเกิด NICU โรงพยาบาลศิริราช



56 นาง รัศมี ศรีนนท์ 4511036352 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

57 นาง นวพร มามาก 4511072968 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุนี

58 นางสาว อัญชลิดา ดิฐมหาผล 5411223039 หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช รพ.ประจวบคีรีขันธ์

59 นางสาว จารุวรรณ ดาขุนทด 6311310584 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

60 นางสาว สุกาญดา อุปเสน 4711069979 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

61 นางสาว ชวนพิศ ชาญธัญกรรม 4311154644 หออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU) รพ.ศิริราช

62 นางสาว พัทธมน ปภุสสโร 6111287914 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

63 นาง ศิริพร บุญญะอติชาติ 4511009938 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

64 นางสาว สุภาวดี แมกา 5411221767 รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

65 นางสาว โรสมาลิน พันธุ 5711253441 โรงพยาบาลศิริราช (nicu)

66 นาง สุมาลี กล่ินเพ็ชร์ 5411225824 รพ.สต.บ้านกะลาเส หมู่1 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง

67 นางสาว ศิริวรรณ วรรณภักด์ิ 5511239553 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

68 นางสาว ณัฏฐพัชร ์ การัณย ศิลป์ 5811258080 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

69 นางสาว นพมาส เย็นสกุล 4611088297 รพ.บ้านแหลม

70 นางสาว พิชชาภรณ์ สาตะรักษ์ 5211212205 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขลบุรี 

71 นางสาว พิชฎา อังคะนาวิน 4511002658 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 

72 นางสาว สัจจพร ศรีบุตร 5511231761 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

73 นางสาว ญาดา หงษ์โต 4711179822 โรงพยาบาลศิริราช หน่วยตรวจโรคกุมารฯ 

74 นางสาว สุภาวัจน์ วโรทัยทศวร 6211296752 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

75 นางสาว อัญชลี โอกรุงรัมย์ 5011202667 คลิกนิกศูนย์แพทย์พัฒนา แผนกสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

76 นางสาว สุนิดา ชูแสง 6011182033 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

77 นางสาว นฤมล พุทธเลิศ 5711253797 กุมารเวชศาสตร์

78 นางสาว บังอร ศุภวิทิตพัฒนา 4511038640 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

79 นาง ศรัณยา อุนาวงศ์ 4711185828 รพสต.บ้านนาอุดม 150ม.1

80 นางสาว รัตยา ไพรบึง 5611245822 สูตินรีเวชกรรม

81 นางสาว สมิตรา กันทาหงษ์ 4811189561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

82 นางสาว มัลลิกา วรรณะ 5311219303 ตึกสูตินรีเวชกรรม รพ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

83 นาง มัลลิกา สิงห์สังข์ 5211212675 ตึกสูตินรีเวช รพ.หัวหิน 30/2 จ.ประจวบฯ

84 นาง ชิตชนัญ โพธ์ิชัยหล้า 4511092774 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

85 นาง รวิวรรณ ห้วยทราย 5211210070 รพ.มุกดาหาร

86 นาง มัณฑนา ปองตระกูล 4511066182 คลินนมแม่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 



87 นางสาว วิภาพร ปิตินพคุณ 4511017196 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

88 นางสาว กรรณิการ์ แสงประจง 4911195687 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

89 นาง อรพิน คชพิมพ์ 4511072538 โรงพยาบาลอากาศอ านวย

90 นางสาว ศศิวิมล อินถา 6011273573 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 

91 นางสาว สุภาพร ปรารมย์ 4511083368 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

92 นาง สิริพรรณ ปถัมพันธ์ 4511052682 รพ วชิระภูเก็ต 

93 นางสาว นันทนา วัชรเผ่า 19541 รพอุตรดิตถ์

94 นางสาว ขันทอง สุขผ่อง 4511036387 รพ.ม.บูรพา

95 นาง ไกษร แสวงผล 5111086753 รพ.สต.ทรายไหลแล้ง  จ.มุกดาหาร 

96 นางสาว ดวงใจ กันธิยา 4611106360 ศูนย์อนามัยท่ี8 อุดรธานี 

97 พว. ปรียานุช ยศกุณา 5811262230 รพ.เถิน 96/5 ม.7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล าปาง

98 นาย ทวี จันทะคัด 4511055621 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

99 พว. พงศกร แก้วเข้ม 6411312662 แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน  โรงพยาบาลเทพารักษ์ 

100 พว. จันทมณี ดิเส็ม 5611240580 คลินิกนมแม่ ,คลินิก ANC รพ.หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ

101 นาง ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์ 5211210087 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

102 นางสาว มนทชา สุรัญญานนท์ 4511074658  สูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

103 พว. ดวงนภา ปงกา 5911266311 ศูนย์อนามัยท่ี 6 ชลบุรี 43 ม.7 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

104 นางสาว ณัฐวรรณ ประทุมวี 6311307854 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

105 นาย กิติพงษ์ เรือนเพ็ชร 6111279308 ม.เวสเทิร์น

106 นางสาว ธารินี ป้องขันธ์ (หอมหวล) 4511061337 ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านมาบประชัน 

107 นางสาว กฤตพร ใจสืบ 6221297423 โรงพยาบาลพะเยาราม 

108 นางสาว เนตรสุมล จตุรจรรยาเลิศ 6011278039 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

109 ร.อ.หญิง กมลชนก น้อยวิเศษ 5611243082 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

110 นางสาว พิรภรณ์ จันแปงเงิน 5211208885 ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจอมทอง  จ.เชียงใหม่ 

111 นางสาว สุมาลี โพธ์ิสุ 5811257120 แผนกห้องคลอด รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

112 นางสาว ศิริวรรณ ศรีสัมพันธ์ 4611094839 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

113 นางสาว สมพิศ อ าไพ 4511077406 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติฯคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

114 นาง สุดาพร กมลวารินทร์ 4511034101 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

115 นาง ผกากรอง คงกระพันธ์ 6211292923 รพ ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

116 นาง สุทธดา 5241102237 สสจ.หนองคาย

117 นางสาว มยุรา ระดาเขต 4411164998 รพ.สงฆ์ 



118 ร.อ.หญิง หทัยทิพย์ รอดเสง่ียม 5711250366 ร.พ.พระมงกุฎเกล้า 

119 นางสาว อรยา เสนาสังข์ 6311311275 รพ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์

120 นางสาว ฐิติชญา อัตโน 6411317538 รพ.รวมแพทย์(หมออนันต์) สุรินทร์

121 นางสาว จิราภรณ์ ม้าฤทธ์ิ 4711187894 โรงพยาบาลวังวิเศษ จ.ตรัง

122 นาง ช่ืนจิต ใยฤทธ์ิ 4711182443 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

123 นางสาว อารีรัตน์ พะวินรัมย์ 5011199642 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

124 นาย ศุภนนท์ กล่ินจันทร์ 6111284242 โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช

125 นาง สุจิตรา ชัยวุฒิ 4511049330 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

126 ผศ. ชลดา จันมร์ขาว 4511012119 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

127 นางสาว วรันต์ภัทร์ กลางปางรัตน์ 4911171842 ตึกหลังคลอด รพ.เจ้าพระยายมราช

128 นาง สุชาดา จิตวิไล 4711183956 รพ.บ้านฉาง  จ.ระยอง

129 นาง วิไลลักษณ์ รุ่งสว่าง 4511051511 รพ.สมุทรปราการ

130 นาง จรรยา เปรมจิตร์ 4511066787 ร.พ.อุทัยธานี

131 นางสาว อรุณี งามประดิษฐ์ 5311217630 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

132 นางสาว กาญจนา ศรีสวัสด์ิ 4711183574 STOU

133 นางสาว หฤทัย วิทังจีน 4911197665 รพ.สต.หนองจอก จ.อุทัยธานี

134 นางสาว พิมพา เคนค าภา 5711255951 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟ่ืองฟ้า จังหวัดนนทบุรี

135 นาง ปวีณา จินดาวัฒนวงศ์ 4611031979 รพ ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบ 77000

136 นางสาว เรณู สมประสงค์ 4411159049 โรงพยาบาลพุทธโสธร พิเศษสูตินรีเวชกรรม 

137 นางสาว ศิรดา ศรีโสภา 4811102410 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

138 ดร. ทิตยาวดี อินทรางกูร 4911198290 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

139 นาง สุรัสวดี ค าย่ิง 4511077354 ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี

140 นาง ผกาภรณ์ ล้ิมสกุลศิริรัตน์ 4511037122 โรงพยาบาลพระพุทธบาท

141 นาง วิภา ด านา 4811064689 ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่

142 นางสาว ดารุณี ภูษณสุวรรณศรี 4511012180 ศ นย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

143 นาย ธีรวัฒน์ พงศ์ภาณุพัฒน์ 4511067316 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

144 นาง รจนา สุดตา 4511175708 รพ.พนา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

145 นาง พัทนี เดชธรรมรงค์ 4512070790 รพ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

146 นางสาว จิตรลดา สมประเสริฐ 4911195692 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

147 นาย ชาตรี สีดาค า 6211299623 ศูนย์อยามัยท่ี 3 นครสวรรค์

148 นาง อัญญารัตน์ ถวิลรักษ์ 4811036717 รพ.สต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย



149 นาง พจนีย์ ขวัญเงิน 4511081414 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

150 นาง ณัชฎาพร จันทรา 4511040557 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

151 นาง ปิยนุช กรุณา 4511079800 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

152 นางสาว วิลาสิณี ไชยวัฒนานนท์ 5911266409 ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์

153 นางสาว สุขวดี เกษสุวรรณ 4511026247 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

154 นาง ฤดีวรรณ วงศ์เจริญ 4511070486 สสจ.อ านาจเจริญ

155 นาง ตติยา ภูมิสายดร 4811193986 กลุ่มงาส่งเสริมสุขภาพ สสจ.หนองบัวล าภู

156 นาง พรทิพย์  โฉมทอง 4511023988 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

157 นาง วันเพ็ญ ถ่ีถ้วน 4411191258  ร.พ.ชลบุรี

158 นาง วันรัฐ พจนา 4511041766 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

159 นาง สารินี ควนวิไล 4311155540 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลตรัง

160 นางสาว ขวัญใจ ตีอินทอง 4511019789 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 

161 นาง อัจฉรา ใจกว้าง 4511083274 โรงพยาบาลพุทธโสธร

162 นางสาว อภิชญา กิติวรรณ 6211295774 ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์

163 พ.ต.ท.หญิง ธนพร นาคข าพันธ์ 4511046713 โรงพยาบาลต ารวจ

164 นางสาว ชวาลา บัวหอม 5911272636 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

165 พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ สุชาสันติ 4511055190 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

166 พ.ต.หญิง พนิตอนงค์ อุดมวัฒนารักษ์ 4711184109 รพ.ค่ายประจักษ์ศืลปาคม

167 พว. ณัฏฐภัสสร ศรีไทย 4811191902 ตึกผู้ป่วยใน รพ.วังวิเศษจ.ตรัง 

168 นางสาว อัจฉรี จันทนจุลกะ 4511036966 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

169 นาง สวณีย์ เครือทองศรี 4511018628 รพ.ประทาย

170 พว. กรรณิการ์ ศรีธาวิรัตน์ 5211210022 รพ.สต.นาด่าน

171 นางสาว จิราวัลณ์ วินาลัยวนากูล 4511046585 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ม.เวสเทิร์น

172 นางสาว ปิยะพร แสนโฮม 5911267109 โรงพยาบาลนายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี

173 นางสาว สุนิสา จันทร์กระจ่าง 5111207151 รพ กรุงเทพ

174 นางสาว รัจจิมา เนติธรรมกุล 4711187508 รพ สุราษฎร์ธานี 

175 นางสาว สมปรารถนา วรสุทธิพงษ์ 4911183309 รพ.สต.บ้านเด่ือ

176 นางสาว รัชฎา อนันต์วรปัญญา 4511013007 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

177 นางสาว มาลี น่ิมพงษ์พันธ์ 4511092084 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

178 นาง น้ าอ้อย น้อยนิยม 4411160281 งานห้องคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

179 พว. วรัญญู แสงก่ า 5611247536 ไตเทียม โรงพยาบาลสรรพสิทธประสงค์



180 พว. ปาริชาติ สาขามุละ 4711184018 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

181 นาง รังสิมา กองเงิน 4511003110 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ 

182 นาย สุรศักด์ิ ลิสันเทียะ 5911272838 ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์ 

183 นางสาว จารุวรรณ ไชยกันทะ 4711181339 เทศบาลต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

184 นางสาว พัสสมน ภาคสุทธิ 6211296096 หน่วยการพยาบาลปฐมภูมิ รพ.ศิริราช

185 นางสาว วารีรัตน จิตติถาวร 4811189396 คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

186 นางสาว เพ็ญนิภา อย่างรัตนโชติ 4511065391 รพ.สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

187 นางสาว จิราวรรณ เจือจันทร์ 5311215227 Icu โรงพยาบาล ประโคนชัย จ บุรีรัมย์

188 นาง พัศนียา พรธาราพงศ์ 5511239010 รพ.วิชัยเวชอ้อมน้อย

189 นาย อุเทน หาแก้ว 4511062819 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

190 พว. สมคิด สุริยวรรณ 5611247076 กรมอนามัย

191 พ.ต.อ.หญิง ยุ ว ภา ศิริ ว รรณาง กู ล 3.1007E+12 โรงพยาบาลต ารวจ ปทุมวัน กทม.

192 นางสาว อพินยากร พันชารี 4611081829 ห้องฝากครรภ์ โรงพยาบาลโนนสัง 

193 นางสาว อมรรัตน์ จริยวัฒนพันธ์ 4911196690 ศัลยกรรม

194 นางสาว ก าไร ถาบุตร 4711184777 รพ.บ้านม่วง 

195 นางสาว ภัทราพร ทองสังข์ 5111207134 ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์ 

196 นางสาว ปานเลขา กะนะฮาด 5911265076 สสจ สกลนคร

197 นางสาว วิลาวัณย์ เนติธรรมกุล 4511072917 รพ.กาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

198 นางสาว มานะตี ไชยรบ 4511092267 ห้องคลอด โรงพยาบาลอากาศอ านวย สกลนคร

199 นางสาว จิฬาพร ผาลี 4411161742 รพ.ประจวบคีรีขันธ์

200 นางสาว พูนทรัพย์ อุปชัย 4311152319 รพ.สต.นาข่า  จ.อุดรธานี

201 พว. วรัญญา สอนคะภัทรโรจน์ 6411312438 รพ.สต.บ้าค ายาง สังกัด สสอ บ้านม่วง

202 นาง พิงศ์ค า พงศ์นภารักษ์ 4511098172 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบุรีรัมย์

203 นาง สุรีวรรณ์ อภิเดชกุล 4711099476 โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

204 นาง อาภัสสร แสงโชติ 4511167541 รพ. อากาศอ านวย 

205 นาง ทัศนีย์ เหลืองวัฒนานนท์ 5311215862 สสจ อุดรธานี

206 นางสาว จรินทร์ วงษ์ดี 5911265613 โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

207 นางสาว ปิยลักษณ์ จันทร์สม 5311219599 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

208 นางสาว ลลนา กล่ินอวล 5211212464 หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลโพธาราม 

209 นางสาว ธัญญมน ง้ิวโสม 4511177216 โรงพยาบาลอากาศอ านวย

210 นางสาว ภาวิดา กริดกระโทก 5711248699 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 



211 พว. สุนิสา ลานอก 5311218871 โรงพยาบาลหนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 

212 นางสาว นลินี สาทรพาณิชย์ 5011199076 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

213 นางสาว ชญานิษฐ์ สมเจริญ 4911195559 สถาบัพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

214 ผศ.ดร. นฤมล ธีระรังสิกุล 4511014276 คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

215 นางสาว พรรณทิพา ข าโพธ์ิ 4811193330 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

216 นางสาว อาทิมา แช่มช่ืน 6111282551 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

217 นางสาว ณัฐวดี ศรีชนะ 6311301709 สูตินรีเวชสามัญ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

218 นาง วรรณีสังวาลย์ 5111079487 โรงพยาบาลหาดใหญ่

219 นางสาว กรรณิกา ประจงค์ 6311305460 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

220 นางสาว บุษกร ยอดทราย 5411231112 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

221 นาง สิรินันท์ ชาติสันติกุล 4811027353 โรงพยาบาลสังขะ. อ.สังขะ จ.สุรินทร์

222 นางสาว วิมล แซ่ก๊วย 5211211568 ศิริราช

223 นางสาว พรรวินท์ บุบพะลา 4611049573 โรงพยาบาลหนองก่ี  จ.บุรีรัมย์ 

224 นางสาว น้องนุช ชุ่มเช้ือ 461102748- โรงพยาบาลบ้านแหลม

225 นางสาว พิริยา ทิวทอง 4511052513 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

226 นางสาว นวลฉวี บุตะละ 5611240065 รพร.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

227 นาง เกษร วิเชียรมณีโชติ 4611107104 รพ.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

228 นาง วรรณกร สมเจริญ 4511054609 โรงพยาบาลยันฮี

229 พว. ดารุณีย์ แพงพิมพ์โล้ 4911198729 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแพด

230 นางสาว มาริสา ด่าดี 6411313706 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

231 นางสาว อมรรัตน์ แสงเขียว 5311221410 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

232 นางสาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4511055881 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

233 นางสาว นงนภัส สมทอง 4511168821 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

234 นาง ปิยะพันธ์ุ นันตา 4511078846 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

235 นางสาว สายรุ้ง บุญเกิด 6411313661 รพ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

236 นาง เดือนเพ็ญ ปะติกานัง 4911079400 ห้องคลอด_หลังคลอด รพ.นาดูน

237 นาง ชนิตา แป๊ะสกุล 4311155676 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

238 นางสาว โรสิตา นูรประธาน 5311231383 โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

239 พว. สารินี ปู่น้อย 5311221385 หัวหน้าแผนกห้องเด็กอ่อน รพ.กรุงเทพเมืองราช จ.ราชบุรี

240 นางสาว กัลยาลักษณ์ ไชยศิริ 5411223430 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ

241 นางสาว ศิรินทรา จันทรศร 5311218216 รพ.สต.บ้านเบิกไพร 54 ม.1 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง



242 นางสาว ณิชาภัทร คงแก้ว 1.49726E+15 รพ.ยะลา จ.ยะลา

243 นาย เอกกวี หอมขจร 5511233119 ศูนย์อยามัยท่ี 3 นครสวรรค์

244 นางสาว กาญจนา มหาวงศ์ 5211211234 งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

245 นางสาว จันทณัช ทองศิริ 4511067127 รพ.น่าน 1 ถนนวรวิชัย อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

246 นางสาว สิริยากร ตอสกุล 6211293176 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยแย้ จังหวัดชัยภูมิ 

247 นางสาว ดวงพร ไมตรีจิตต์ 4511053530 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

248 พ.ต.ต.หญิง สินีนาฏ สลุบพล 5411223460 รพ.ต ารวจ

249 นาง ภัทราวดี ดอนนอก 4811078226 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ 

250 นางสาว สายจิตร มีโชค 4511012859 รพ ราชบุรี จ. ราชบุรี

251 พว. จันทร์ฉาย จารนัย 5111203833 ศูนย์บริการสาธารณสุขนาเวง สกลนคร 

252 นางสาว ปุณญิศาฐ์ จรินทร์ธนันต์ 5411221855 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

253 นางสาว กรวรรณ เช้ือสาย 4811193222 HealthyPlus 

254 นาง เกียรติสุดา บุญสร้าง 4511022056 โรงพยาบาลขอนแก่น ตึกพ.120/5

255 นาง สุพัตรา สุวรรณมงคล 4311152200 โรงพยาบาลสกลนคร

256 นางสาว พิมลพรรณ ธนสารอนุสรณ์ 5911264008 ศูนย์อนามัยท่ี 3

257 นางสาว ตูวันซูลวาณี ตูวันสะราวี 6311311515 โรงพยาบาลเลิดสิน 

258 นาง สุพัตรา เคนไชยวงค์ 4611104963 สสอ.เมืองสกลนคร 

259 นางสาว ณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ 5411223709 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

260 นางสาว ศิริพร เนตรโกศล 6311305788 โรงพยาบาลชัยภูมิ

261 พ.ต. นิพนธ์ โคกกะเทียม 5411223305 ศสพ. ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี 

262 นางสาว กัลยกร วงษาเนาว์ 5811257158 โรงพยาบาลสกลนคร งานวิสัญญี 

263 นางสาว จีราพร พระคุณอนันต์ 5311216668 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต

264 นางสาว จิฬาลักษณ์ มะลิร่ืน 5711252013 วิสัญญี

265 นางสาว วิราพร พ้ัวทา 6311306707 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 

266 นางสาว สุรีพร แสงสว่าง 4511046597 โรงพยาบาลเลิดสิน

267 นาง อรอุมา เช้ือหมอเฒ่า 4311152408 โรงพยาบาลนาบอน

268 นางสาว ฟ้ารุ้ง สุพรรณ 5811257086 วิสัญญี รพ.สกลนคร

269 นางสาว สลินการณ์ ย่องนุ่น 6211293313 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช

270 นาง ปนัดดา หามะลิ 4811192291 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

271 นางสาว สุวรัตน์ หลาบนอก 5511239447 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

272 นาย บุญธรรม ข่าขันมะณี 5811043656 มหาวิทยาลัยนครพนม 



273 นางสาว สุวรรณา อู่แก้ว 4511079853 ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

274 นาย อรรณพ แสบงบาล 5211214311 รพร.กุฉินารายณ์

275 พว. จารุภา เผ่าวิจารณ์ 4511015032 รพ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

276 นางสาว พัรทิภา โพธ์ิแสงดา 4511005487 รพ.กรุงเทพ  กทม.  

277 นางสาว นุชศรา ศรีสุข 5111204173 NICU รพ.ตรัง  จ.ตรัง

278 นางสาว ศศิพินท์ุ ศุภมนตรี บัวพล 4611106077 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

279 นาง ปริษา อุทัยวรรณ 5211067701 สสจ.ร้อยเอ็ด

280 นางสาว มาลี แซ่ล้ี 5311215285 แผนกสูติ นรีเวช คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 

281 นางสาว พัชรมนต์ ดีมะการ 4511070513 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

282 นางสาว ยุภาวดี วงศ์ประสิทธ์ิ 4511012321 รพ ตร

283 นางสาว น้ าฝน ฤทธิภักดี 5111204389 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

284 นาง สุรัสวดี ชัยวงศ์วิวัฒน์ 4511176055 โรงพยาบาลปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

285 นาง สุชีวา ศรีภิรมย์ 4411161543 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

286 นาง กนกวรรณ์ ไชยสัตย์ 4511166330 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

287 นางสาว สุทธิดา สิทธิมนต์ 6411315395 โรงพยาบาลเกาะพีพี 

288 นาง บัวณาลักษณ์ สมบัติดี 4611103374 รพร สว่างแดนดิน

289 นาง รัตติยา บุษบงษ์ 4311153934 งานห้องคลอด รพ.บ้านม่วง 

290 นางสาว อรุณี แจ้งกิจ 4411162307 โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า

291 นาง สิรินธร สงวนเจียม 4511091459 หลังคลอดโรงพยาบาลแพร่

292 ผศ. อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย 4511009627 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

293 นาง พัชรา สมช่ือ 4511017420 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

294 นาง วิภาดา กาญจนสิทธ์ิ 4411165880 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล 

295 นางสาว ธัญทิวา สวยสม 5411223442 กก.ตชด.32

296 นาง อุไรวรรณ ระมาศ 2512174788 โรงพยาบาบอม่สอด

297 นาง รุ่งนภา มหิทธิ 4411159048 รพ.พุทธโสธร

298 พว. น้ าฝน ศรีจันน้อย 4511173380 รพ.สปส.อุบล

299 นาย ทวีรัตน์ ภักดี 4711092756 โรงพยาบาลวังวิเศษ จ.ตรัง 

300 นางสาว ภัทราภรณ์ รัตนศฤงค์ 5811257438 ว่างงาน

301 ร.ท. พลศักด์ิ มหิทธิ 5521238718 ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช

302 ร.ท.หญิง ดารินทร์ ศรีชุม 6011276823 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

303 พ.ต.อ.หญิง นฤมล เพียรเจริญ 4511012279 รพ ต ารวจ



304 นางสาว จิรัฐยา จิตอร่าม 4411160176 รพ.ราชบุรี

305 นาง เจนนารา วงศ์ปาลี 4511068604 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

306 นางสาว สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล 4511006740 สาขาวิพยาบาลศาสตร์ มสธ

307 นาย ทินกร ไชยสุข 5911269780 หน่วยไตเทียม2 รพ.ชัยบาดาล

308 นาง จิตติมา สมัยมาก 4611096104 Nursery

309 นางสาว ธารทิพย์ เล่ียนชอบ 5811262483 โรงพยาบาลบ้านแหลม 

310 พว. สายพิน ฉัตรโชคไพศาล 4511070363 คลินนรีเวช

311 นาง สมประสงค์ หุตะวัฒนะ 4411163550 โรงพยาบาล บัวใหญ่ 

312 นางสาว กุศล ญาณะ จารี  4511006475  1873  รพ.จุฬาลงกรณ์ 

313 นาง ปณิตา บุญมี 4611104389 รพ.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

314 นางสาว พรธวัล รักจรรยา 4711180517 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

315 นางสาว รินทร์ณฐา วิชาวัฒนอนันต์ 4811192627 โรงพยาบาลกรุงเทพ ส านักงานใหญ่

316 นาง เพชรนาถ กระชอนสุข 5411082701 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระธาตุบังพวน 

317 นาง มรินทร์ ราชสีห์ 4511077513 รพ.อุทัยธานี

318 นางสาว อัมพร เกิดผลวัฒนา 4511052008 เจ้าหน้าท่ีบ านาญสภากาชาดไทย

319 นางสาว ภัทรา อนุสิกข์วัฒนา 5611243942 ห้องผ่าตัด รพ.พุทธโสธร 

320 นาง สุทธดา ต้ังอยู่ดี 4611098105 มหาวิทยาลัยรังสิต

321 นางสาว ปริยสุดา สิงห์ดา 6111002267 โรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง) 

322 นาง ปภาวรินทร์ วังดี 5911269271 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

323 นาง เยาวเรศ อัสมศรี 4511021617 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

324 นางสาว จรัญญา เรือนมูล 4711085390 โรงพยาบาลฝาง

325 นางสาว ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร 4511074650 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

326 นางสาว สุวลักษณ์ แสงนาโก 4711184815 งานแม่และเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแก

327 นางสาว รสิตา นาคไทย 6211291825 โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

328 นาง แสงเดือน ชัดเจน 5211047349  รพ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

329 พว. ดอกพร้ิง สายละดา 5711253991 รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

330 นางสาว มนทิรา ค ามีภา 6311308201 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

331 นาง อรดี ชมบุญ 4511034622 รพ.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

332 นาง ศิริรัตน์ ต้ังสุขนิรันดร 4511045543 รพ.จุฬา

333 นาย โชคชัย วรบรรณากร 4611105498 โรงพยาบาลสกลนคร

334 นางสาว อ าไพ เกิดผลวัฒนา 4511090244 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์



335 นาง ปราณิสา หวังสีศิริเพชร 4511047911 ฟรีแลนซ์

336 นางสาว มณทิชา กล่ินหอม 6111287198 โรงพยาบาลศิริราช

337 นาง ดุษฎี ประชาชิตร 4411162672 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

338 นาง สุนีรัตน์ จุ้ยเสง่ียม 4611065042 โรงพยาบาลสรรพยา 

339 นาง อรพินทร์ เตชรังสรรค์ 4511087256 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

340 นาง นงลักษณ์ วงศ์ลังกา 4711085269 แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลฝาง

341 นางสาว กิตตยา คุณสวัสด์ิ 6221300304 Dermaster clinic สาทร

342 นางสาว ชนันรัตน์ บุญดี 5711253252 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

343 นางสาว พรนิภา ดีมงคล 5411222684 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 

344 นางสาว นาฏฉวี ภู ดอนนาง  4611094859  โรงพยาบาลสุวรรณคูหา

345 นาง อุ้นบุญอุรุชา นัยเนตร 5511237337 สสอ สูงเม่น

346 นางสาว ประภัสสร สูนพันโน 6311307126 Freelance

347 นาง นงลักษณ์ ตรากลาง 4711069118 งานสูติ นรีเวชกรรม อาคารแม่และเด็ก 

348 พ.ต.อ.หญิง ชฎาวีณ์ สุวรรณรัตน์ 4511070169 เกษียณราชการ

349 นาย เอกภณ พงษ์เขตการณ์ 4811192227 โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

350 นาย ศราวุธ แปงหลวง 4611108060 อุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ฝาง 

351 นาง ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร 4511021377 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

352 นาง สภาภรณ์ โต๊ะซอ 4511014561 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 

353 นาง อัญชลี ก าหัวเรือ 4411162107 รพ.สต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย

354 นางสาว สุพัดชา ค าวงษา 4711183002 โรงพยาบาล จ.ขอนแก่น

355 นาง ณัฐกานต์ กาญจนะเกตุ 4511082912 ห้องผ่าตัดอาคารสมเด็จพระเทพฯช้ัน4รพ.มหาราชนครราชสีมา

356 นาง จรูญลักษณ์ ทองเกษร 4811024201 รพ.สงขลา  จ.สงขลา

357 นางสาว ชนินาถ ต้ังเพียรวัฒนา 6311302471 โรงพยาบาลบางบัวทอง 

358 นาง รุ้งลาวัณย์ ปราบเขต 4811191879 โรงพยาบาลหางดง

359 นางสาว จารุพร พละไกร 6221297207 โรงพยาบาลอากาศอ านวย

360 นางสาว ถนอมรัตน๋ ประสิทธิเมตต์ 4511017923 วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรฃา

361 นาง กิตติยาภรณ์ แดนพันธ์ 5611241759 สูติกรรม 1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบล

362 นาง รุ่งศรี ชินโสตร์ 4511057678 OPD รพ กล้วยน้ าไท ซอยรูเบียร์ กทม

363 นางสาว ชัชฎาภรณ์ แสงน้อย 5011200431 โรงเรียนเอ็กซ์เปิร์ทแคร์และภาษาไลฟ์พลัส

364 นาง กนกพร บุญเกิน 5511232448 โรงพยาบาลชัยภูมิ

365 นาง ดวงพร ภูสุดสูง 4711187396 ธาราเวชคลินิค 



366 นาง พิชญ์สินี โอฬารดิลก 4611095657 หน่วยตรวจโรคผิวหนัง รพ.ศิริราช

367 พ.ต.อ.หญิง อุทุมพร เจษฎาพรชัย 4511021396 โรงพยาบาลต ารวจ กทม.

368 นางสาว ศิรินทร์ณา ทัศนียรัตน์ 4911195814 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รัตนบัณฑิต

369 พว. สมพร ระวีวัฒน์ 4511083701 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

370 นางสาว สุวิชชา สังข์วะระปรีชา 6211296809 ศูนย์การแพทย์มหิดลบ ารุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

371 นาง จันทร์จิรา ศรีนุกูล 4811188900 รพ.เชียงใหม่ฮอสพิทอล

372 นางสาว ระวีวรรณ ปล้องสวย 5311215288 NICU

373 นาง บุญญาพร กะลาสี 4611101591 รพ. นครินทร์ จ. นครศรีธรรมราช

374 นางสาว ศิริภัสสร แสงจันทร์ 6211296393 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณ

375 นาง นภศพร เทวะเศกสรรค์ 5411223846 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 

376 นางสาว สุหรี หนุ่งอาหลี 4711182125 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 

377 นาง เจนเนตร พราหมณ์น้อย 4711178187 ตึกหญิงและหลังคลอด โรงพยาบาลท่ายาง

378 นาง สุมืตรา สิทธิฤทธ์ิ 4511011276 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

379 นางสาว พนาวรรณ ยาคล้าย 5511236290 สมาชิกสภาการพยาบาล

380 ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ ต้ังภักดี 4611106990 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

381 พว. เครือฟ้า สุพรรณ ์ 5211211435 งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

382 นาง อารีรัตน์ กุลวงค์ 4511041848 โรงพยาบาลดงหลวง

383 นาง อรุณวรรณ คงศักด์ิศรี 4511049081 งานการพยาบาลผู้คลอด โรงพยายาลราชวิถี

384 นางสาว อชิรญา วัฏฏสันติ 5711250617 หอผู้ป่วยพิเศษสูตินรีเวช B // โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

385 นาง ศันสนีย์ จันทร์ศิริ 4511035839 รพ.อุทัยธานี แผนกสูติ-นรีเวชกรรม  จ.อุทัยธานี 

386 นาง ร าไพ ชาวระนอง 4511060198 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านเหล่ากลาง

387 นางสาว ธัญทิญา คึมภูเขียว 6211298343 รพ.พระนารายณ์มหาราช

388 นางสาว กันยารัตน์ ลาสุธรรม 5111205675  รพ.สงฆ์ 

389 นางสาว วรินรัชต์ ทรัพย์ธาดาโชติ 5011108395 รพ.สต.หนองหว้า

390 นางสาว สุพรรณิกา ถันชนนาง 5911269838 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

391 นางสาว อัญชลี ดีนอก 4811193344  รพ.โนนสูง ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ. นครราชสีมา30160 

392 นางสาว พิมพ์พิสุทธ์ิ พงษ์สิงห์ 6311303069 รพ.พระนารายณ์มหาราช

393 นางสาว ปราณขวัญ จันทร์สงเคราะห์ 6211299621 ศูนย์อยามัยท่ี 3 นครสวรรค์

394 นางสาว กรรณิการ์ แก้วเพชร 4511170233 NICU รพ.ศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย

395 นาง ปาลิดา สุทธิสุวรรณ 4511004539 โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร ราชเทวี กทม

396 นางสาว อัญชลี ประเสริฐ 4511011202 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 



397 นาง จิดาภา เลาหกาญจนไพบูลย์ 4411158893 โรงพยาบาลมะการักษ์ 

398 พว. โชติกา จุ้ยดอนกลอย 5011010366 รพ.สว่างอารมณ์

399 นางสาว อินทุอร เสนด า 6411315411 NICU โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

400 นาง พัชรีย์ ศรีวิริยเลิศกุล 4611104620 โรงพยาบาลกรุงเทพ แผนก JMS


