
เลขทีส่อบ รายชือ่ / นามสกุล ร.พ. / สถาบนั
001 จารุวรรณ บรูณสมภพ รพ.หว้ยคต
002 ศศลิติา ประภาพร รพ.ลาดพรา้ว
003 กนัยกร เพชรนวล รพ.พะโต๊ะ
004 ศนัสนยี ์หยนัยามนี รพ.หาดใหญ่
005 ธนชัพร นวลละออง รพ.หาดใหญ่
006 วรดา สมิมา รพ.สวรรคโลก
007 สปนังา จารกึกลาง รพ.ตราด
008 วนดิา จติอารยี์ รพ.ดอนสกั
009 ฮุซนา แวมะ ม.บรูพา
010 อภนิยา พมิพส์ทีา รพ.ลานสกั
011 ธมลวรรณ พงษ์อุดม รพ.เมอืงพทัยา
012 กิง่แกว้ จนัทราช ม.มหาสารคาม
013 ปนัฐติา สนิรตันะ ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
014 วา่ที ่ร.ต.หญงิ อรอนงค ์ชวีวฒุพิงศ์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั
015 สริณิ ตตยิศุภกรกุล ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
016 อลีฮ ่า แลแมแล รพ.รอืเสาะ
017 อรทยั แช่มคุ่ย รพ.ศคิรนิทร์
018 วรดา รอมาลี ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
019 ศรณัย ์แรงเขตการณ์ บ.เนสทเ์ล่ (ไทย) จ ากดั
020 ชาลลีกัษม ์ทองประเสรฐิ รพ.ชลบุรี
021 กติตนินัท ์สงัขช์ยั บ.เนสทเ์ล่ (ไทย) จ ากดั
022 กฤษณะ เชดิชู ม.มหาสารคาม
023 รุง่ทวิา ขนัตี รพ.ศรรีตันะ
024 ปณัฑติา ชยัวนนท์ ศนูยฯ์หาดใหญ่ชวีาสุข
025 วลยัภรณ์ ทองนาค ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
026 พรนภิา ยนิดชีาติ รพ.วภิารามอมตะนคร
027 ภทัรวรนิทร ์ภมูพิรรคธาราดล บ.บรอดแคส ดพีอรท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั

หมายเหตุ          1. ทา่นตอ้งน าบตัรสอบพรอ้มบตัรประชาชน มาแสดงก่อนเขา้หอ้งสอบ
   2. ไม่อนุญาต ิให ้น าเอกสารอุปกรณ์อื่นๆ เขา้หอ้งสอบ

 3. สมาคมฯจะจดัเตรยีมอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสอบไวใ้ห้

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบ CDT ครัง้ที ่10
วนัเสารท์ี ่23 พฤศจกิายน 2562

เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ หอ้งประชุมพบิลูยส์งคราม ชัน้ 12

อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษา โรงพยาบาลราชวถิี



028 อภชิญา ด ารงสนัตสิุข ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
029 กจิตยิา สมกานดา รพ.ละแม
030 กษมพร มาลาทอง สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนิี
031 วรีณฐั เขยีวงาม ม.บรูพา
032 รงัษยิาภรณ์ ทองเงนิ รพ.เปาโลพระประแดง
033 ปรางทพิย ์สุทธเิรอืง รพ.เทพธารนิทร์
034 ณฎัฐณิชา ชมทอง ร.พ.ศรเีมอืงใหม่
035 ชติพชิา แก่นทบัทมิ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
036 จติอนงค ์ผ่องแกว้ ม.มหดิล
037 พลอยมณีโชค พยุงแกว้ รพ.พริน้ซ ์ปากน ้าโพ
038 ซไูฮนา วาเซง็ รพ.นราธวิาสราชนครนิทร์
039 มธุรส คงบุญแกว้ รพ.สวนสราญรมย์
040 ไอลดา ธรรมวงค์ ม.ราชภฏัอุบลราชธานี
041 ศุภานนั อนิลา รพ.พุทธชนิราช พษิณุโลก
042 กรีตกิา บ ารุงราชภกัดี รพ.ทกัษณิ
043 กมลชนก วรสทิธิ ์ ม.มหดิล
044 กมลชนก ทองสนัต์ รพ.ศนูยก์ารแพทยป์ญัญานนัทภกิข ุชลประทาน
045 ฉตัรลดัดา ทมุะลิ บ.sodexo
046 โชตชินก ตาตะบุตร ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
047 มณิตษา สุขคง รพ.พญาไท 2
048 อภญิญา พรรณา บ.sodexo
049 จุไรวรรณ หร่อยดา รพ.วเิชยีรบุรี
050 พชัรภีรณ์ เตมิสายทอง รพ.ศริริาชปิยมหาราชการุณย์
051 สุดารตัน์ สาระกจิ รพ.วภิาราม
052 ธนาลกัษณ์ พฒัเสมา รพ.เปาโล รงัสติ
053 นฐักาน รูสุ้ข ม.มหาสารคาม
054 ศรญัญา สาขาเรอืน รพ.ลานนา
055 มธุรส ธรรมลงักา ม.พะเยา
056 ปภาดา ศลิจ านงค์ รพ.บ ารุงราษฎร์
057 ปนดัดา ศกัดิร์ุง่เรอืง รพ.สายไหม
058 ณิชาภทัร เสวยศรี ม.บรูพา
059 อธริาภรณ์ องคต รพ.จติเวชสระแกว้ราชนครนิทร์
060 วศมล นรารกัษ์ รพ.เขาพนม
061 สุนนัทา วงศว์รรณวฒัน์ รพ.ทรายมลู
062 ฉายศริ ิไกรกจิราษฎร์ รพ.ทุง่เสลีย่ม
063 ธารนิ ีจนัทรค์ง รพ.นครธน



064 สุพชิชา ฤกษ์ดี รพ.กรุงเทพ
065 ภาคภมู ิกององักาบ รพ.กรุงเทพ
066 น.ต.หญงิ สรนิทพิย ์ธนนัทเ์ดชากจิ รพ.ภมูพิลอดุลยเดช 
067 ณฐัาวด ีปนูรมัย์ รพ.กรุงเทพ
068 ณฐัภรณ์ เมอืงจนัทร์ รพ.นายแพทยห์าญ
069 รุง้ธดิา นากอง รพ.ปทมุเวช
070 อุ่นไอธรรม ธรรมวงศ์ รพ.บา้นมะค่าใต้
071 กฤษณา รวมกลาง ม.ราชภฏัเชยีงราย
072 ประกายดาว แกว้ทองโต รพ.มหาวทิยาลยันเรศวร
073 จริาภทัร ์สวา่งทติย์ ม.พะเยา
074 สติมณี แยม้ศรี บ.เอก็มี ่จ ากดั
075 หทยัชนก เหลางาม รพ.บ ารุงราษฎร์
076 จกัรนิ กนัทา รพ.ทรายทองวฒันา
077 กนัธชิา สงทอง ม.พะเยา
078 อ าพล ศุขวฒันา ม.บรูพา
079 แสงมณี นธิสิกุลบวร ม.พะเยา
080 ทศันยี ์นารนิทร์ ม.มหาสารคาม
081 ธนนนัท ์ค าอนิต๊ะ ม.พะเยา
082 ไผทกานต์ สารสุข ม.บรูพา
083 หทยัชนก รดิมดั รพ.วภิาราม
084 จนิตนา พนัธพ์ษิฐาน ม.พะเยา
085 อนนัตญา น้อยนา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
086 จนิตนา บุพโต รพ.บา้นไผ่
087 ศริลิกัษณ์ พดัโต ม.พะเยา
088 ปิยวด ีชปูระยรู รพ.บางไผ่
089 ผกากรอง นสิยนัต์ รพ.สมุทรสาคร
090 อาจรยี ์จนัทา รพ.สมติเิวช ชลบุรี
091 ณฐัรตัน์ แดนวนาภริมย์ ม.พะเยา
092 จารุนนัท ์อุ่นที ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
093 ศริยิาพร ศลิปศร ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
094 ภาสกิาญจน์ ศรสีารคาม ม.บรูพา
095 เกษราภรณ์ พลอยชืน่ชม รพ.เจรญิกรุงประชารกัษ์
096 ฉนัทสิา แซ่กงั รพ.สนิแพทยเ์ทพารกัษ์ 
097 พมิพป์วณ์ี ผายพมิพ์ ม.มหาสารคาม
098 สุรยีา ไชยขนัธ์ ม.พะเยา
099 นทัธช์นนั สุบรรณวงศ์ ม.มหดิล



100 ธนุส จริกุลวฒันะ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
101 รมติา ต๊ะเทยีน ม.พะเยา
102 ศศธิร อารมณ์สวะ รพ.เขาวง 
103 พสชนนั มาลารตัน์ ม.พะเยา
104 ธนรรถพร วมิลภตัรานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
105 นรีชา มหามาตย์ รพ.จุฬารตัน์ 3 อนิเตอร์
106 สุทศิา วฒันา รพ.ลาดพรา้ว
107 ญาณิศา พฒันกจิววิฒัน์ ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
108 วมิาลา สาครธนะศกัดิ ์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
109 เจนวีา หวงัประโยชน์ ม.บรูพา
110 ฉนัทลกัษณ์ แสนสุโพธิ ์ รพ.สายไหม
111 กุญชช์ญา กรุณากอ้ ม.พะเยา
112 ปพชิญา แกว้พลิา ม.พะเยา
113 รนิรดา ตะเลงิกลู ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
114 ชลดา นนทะการ ม.บรูพา
115 ญาณิศา ทบัเจรญิ ม.มหดิล
116 จนัทมิา ศรคี า รพ.สมติเิวช ชลบุรี
117 ยถูกิา พรมโชติ รพ.ปิยะเวท
118 เกศกนก แปยอ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถมัภ์
119 ภทัรกนัย ์ปิตอิรุณโรจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
120 วลัยา จนัทรโ์ฉม รพ.วภิาวดี
121 ดาเรศ บวัทอง ม.มหาสารคาม
122 ดวงตา ปหูิน้ รพ.ชลประทาน
123 รตันาภรณ์ ดนัมแีกว้ รพ.สรรพสทิธปิระสงค์
124 สริวิรรณ ท างาน ม.พะเยา
125 อรประภสัร ์ถาวรวฒันเจรญิ รพ.ชลบุร ี2
126 รตันา แกว้กลัยา รพ. บา้นดอนแขม
127 ศุภานนั นนัตะสตูร รพ.วงัสามหมอ
128 กษมา สุขสวคนธ์ รพ.สมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้
129 อรณี ชยัเลศิดลิกกุล รพ.นครธน
130 ศวิมิล ทองเจรญิ รพ.นพรตัน์ราชธานี
131 นฐัรณิีย ์ราชเจรญิ ม.บรูพา
132 ทกัษพร วรรณารกัษ์ รพ.เกาะคา
133 นภิาพร เฟ่ืองศลิา รพ.นครธน
134 วราภรณ์ ประยรูยิ้ม ม.พะเยา
135 ชนติรา ค าแสน ม.พะเยา



136 เบญญา เกตุแกว้ ม.บรูพา
137 นนัทนา นาคเสน รพ.พระนัง่เกลา้
138 พงศธร เชาวช์าญชยักุล รพ.เสรรีกัษ์
139 สรลัรตัน์ บุญสวสัดิ ์ ม.บรูพา
140 มะล ิปรางคม์ณี รพ.พระนัง่เกลา้
141 สาวติร ีค าแสน บ.Sodexo
142 ขวญัสุดา ทองนู ม.มหาสารคาม
143 นาราพร พวงบานเยน็ รพ.พระนัง่เกลา้
144 ชญานนัท ์ชอบประดษิฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
145 สญัญลกัษณ์ กญัญาพนัธ์ ม.ศลิปากร
146 ชดิชนก พมิพนุ์ช รพ.พระนัง่เกลา้
147 นศัรน่ีา ทองเลก็  รพ.ทุง่หวา้
148 ชลลดา งามมานะ ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
149 ณฐัชา ปนัเขือ่นขดั รพ.เลดิสนิ
150 สุกญัญา งามดอกไม้ รพ.พระนัง่เกลา้
151 ชดิชนก เฮยีงราช รพ.วานรนวิาส
152 จดิาภา แกว้บุญมี ม.บรูพา
153 มนิตรา จารวฒัน์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
154 วนัทนา สทีา ม.พะเยา
155 กฤตยิา สนินธิถิาวร บจก.โปรออโตเมชัน่ เซอรว์สิ
156 นสิติา พาหา ม.มหาสารคาม
157 วลิาสนิ ีตระกลูมาภรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
158 เพญ็นภา ทวชีพี ม.มหาสารคาม
159 บุษบา ทาฤทธิ ์ รพ.สมุทรปราการ
160 พรธดิา สมเสอื รพ.สมติเิวช ธนบุรี
161 นติยา แสงค า รพ.สมุทรปราการ
162 นภสัสร จงึชยัชนะ ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
163 พชัราภา จติตริตันกุล รพ.สมติเิวช ธนบุรี
164 ฐติมิา จนัทรป์ระเสรฐิ รพ.สมุทรปราการ
165 อรรถพล ชาตมินตรี รพ.ขอนแก่น
166 ชญัญานุช เงนิเยน็ รพ.วชิยัยุทธ
167 ปาลติา สุรสัโม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
168 ชลพีร ขาวละออ รพ.บ ารุงราษฎร์
169 สุญาดา สุขโข จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
170 อจัฉรา ภาณุฐติิ รพ.บ ารุงราษฎร์
171 พรทพิย ์สทิธชิยั รพ.โคกเจรญิ



172 วชิญากานต์ แสนค า ม.มหาสารคาม
173 สุรรีตัน์ รตันสมบรูณ์ ม.มหดิล
174 สุนภิณัฑ ์ค าปนั ม.พะเยา
175 ปฐมพงษ์ ภกัดบุีตร ม.มหาสารคาม
176 สุนษิา เรอืงอยู่ ม.พะเยา
177 บุบผา มะลกิรรณ์ รพ.มชิชัน่
178 จริายุส วเิชยีร ม.มหดิล
179 อรชร เดอืนเด่น รพ.ศรสีชันาลยั
180 ตรทีพิพา รตันไตรมาศ รพ.จุฬาภรณ์
181 สุนศิา ธ.น.ดี รพ.นาเชอืก
182 รอยฮาน หะยดีอปอ ม.สงขลานครนิทร์
183 กนกกาญจน์ สุภารยี์ รพ.คามลิเลยีน
184 ปรยีา ยนืมาก รพ.สนัทราย
185 วลรีตัน์ ไชยเศษ รพ.วงัหนิ
186 พุทธกุล จนัทรภ์กัดี รพ.เลดิสนิ
187 ศกลวรรณ จงฤาชา บ.โมดชิ ฟู้ด ดไีซน์ จ ากดั
188 กฤษณา ฟกัป้อม รพ.เกษมราษฎร ์รตันาธเิบศร์
189 บณัฑติา พรหมรกัษา รพ.เปาโลเกษตร
190 นสัรนี หาเสน็ รพ.บางกล ่า
191 อภญิญา ปนัโทะ๊ รพ.ราชเวช เชยีงใหม่
192 นูรไลลา มะตานงิ ม.สงขลานครนิทร์
193 ณฐัรกิา ปญัโญ รพ.ราชเวช เชยีงใหม่
194 อารรีตัน์ ค าหงษา รพ.พระมงกุฎเกลา้ฯ
195 ปพชิญา เพช็รจนัทกึ รพ.จุฬารตัน์ ระยอง
196 ส.ต.หญงิ หทยัชนก โชคสวสัดิ ์ รพ.พระมงกุฎเกลา้ฯ
197 อศลัยา รงัษี ม.พะเยา
198 กฤษณา เจรญิสงา่ รพ.พญาไท นวมนิทร์
199 ปวณีา มณีภาค รพ.สมติเิวช สุขมุวทิ
200 สุกญัญา ชารรีตัน์ รพ.สนิแพทย ์เทพารกัษ์ สมุทรปราการ
201 ธนัยช์นก เสยีงเสนาะ รพ.ปทมุเวช
202 ณฐัชนน ถาวะโร รพ.ไทยนครนิทร์
203 ณฐัวด ีนามวงศ์ บ.เอม็โอแคป็ จ ากดั
204 ณฐัวฒุ ิวรวงคศ์า รพ.กรุงเทพราชสมีา
205 ณฏัฐ์ วาจาฉลาด สถาบนัสุขภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนิี
206 วรญัญา หาญยุทธ บ.เอม็โอแคป็ จ ากดั
207 โกวทิย ์ศรสีุวรรณ รพ.สมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา



208 ธชิานนัท ์ระเมาะอา ม.มหาสารคาม
209 อ าพล พละศนูย์ รพ.อ านาจเจรญิ 
210 สมฤด ีกุลโคตร รพ.หนองหาน
211 ชฎาพร ฦาชา รพ.พญาไท 3    
212 นาฎตยา สงัขะนนัท์ รพ.เอกชล 1
213 นนัทพร เจรญิผล รพ.จุฬาลงกรณ์
214 ปารฉิตัร นุ่นสงัข์ รพ.บางปะกอก 8
215 ดวงลดา ลื่นโพธิก์ลาง ม.มหาสารคาม
216 ณชัชา คงเมอืง รพ.เอกชล 2
217 ธญัทพิ ป่ินทอง รพ.บางปะกอก 8
218 สุจติรา พจิารณ์ รพ.สมติวิช สุขมุวทิ
219 ดารณี สุธพีเิชฐภณัฑ ์ Sodexo
220 ปตมิา จงยิง่ศริิ ม.เกษตรศาสตร ์บางเขน
221 ชุตมิาพร องัศุโกมุทกุล รพ.นครธน
222 กรรณิกา สุวรรณฤทธิ ์ ม.มหดิล
223 โชตกิา แซ่จวิ ม.พะเยา
224 วราพร ชนิวร รพ.นวมนิทร ์9
225 พรสุดา ล่อกมิ ม.บรูพา
226 วภิา บุญทองสุข ม.พะเยา
227 ฐาปน ีทบัทมิหนิ รพ.บางปะกอก 1
228 ปิยรตัน์ โอฬารพ์ฤกษ์ ม.มหดิล
229 วชิญา ภู่พนัธ์ ม.เกษตรศาสตร ์
230 ปาลติา ศริพินัธ์ รพ.วฒันแพทยต์รงั
231 จดิาภา ศรสีุวรรณ รพ.ปิยะเวท
232 พชิญาภา สุขบาง ม.มหดิล
233 ฉววีรรณ ศรบีรรพต ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
234 รกัษ์สุดา ขนัธพฒัน์ รพ.รามค าแหง
235 ภทัรจ์ริา ผลอ าไพ รพ.กรุงเทพ
236 ปาลดิา เจรญิรตัน์ ม.เกษตรศาสตร์
237 สุลกัคณา เจรญิขวญั รพ.จติเวชราชนครนิทรข์อนแก่น
238 ยุพนิ เงนิศรทีอง รพ.กรุงเทพภเูกต็
239 มารตร ีภานุรกัษ์ รพ.ขอนแก่นราม
240 ภทัรพมิพ ์ศรมี ัน่ รพ.มงกุฎวฒันะ
241 อณัณ์ชญาณ์ คนธสงิห ์ รพ.กรุงเทพ-เชยีงใหม่
242 ภทัรวด ีบวรศกัย์ รพ.วภิาวด ีสุราษฎรธ์านี
243 ชนกิา แทนโชต ิ รพ.ไชยา



244 ศริวิรรณ สมิลี รพ.ขอนแก่น
245 อภษิญา ชละธาร ม.เกษตรศาสตร์
246 พชิชาพร ศริวิงษ์ศลิป์ รพ.พระมงกุฎเกลา้ฯ
247 รตัมณี พเิชษฐนาวนิ ม.เกษตรศาสตร ์บางเขน
248 อภชิาต ิทองวงษ์เจรญิ บ.รนิ แอนด์ รนิ ซพัพลาย
249 ศกุณตฬา จนัทรน์วล รพ.แกง้ครอ้
250 ขวญัฤทยั นุ่มอ่อน ม.เกษตรศาสตร์
251 ปิยมาศ บุญสมปอง บ.รนิ แอนด์ รนิ ซพัพลาย
252 ศรินิยา แดงมณี ม.พะเยา
253 ยุทธนา พรหมอุ่น รพ.สตกึ
254 นสัรนีา ดอืราโอะ รพ.สมเดจ็พระยุพราชยะหา
255 ณฐัธกิา แสงเทยีนประไพ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
256 นธินินัท ์ขนัธรกัษ์ ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
257 ฟาซยีะ แวสามะ ม.สงขลานครนิทร์
258 ปิยาพร ศรลีะโคตร ม.บรูพา
259 อมติรา เจ๊ะอุเซง็ ม.สงขลานครนิทร์
260 กมลฉตัร ธรรมสอน รพ.นวมนิทร์
261 คนางค ์ผวิข า รพ.เกษมราษฎร ์ บางแค
262 วรรณนสิา ลอืหาร ม.มหาสารคาม
263 ขวญัจริา พลายชุม รพ.เสรรีกัษ์
264 พชันกีร ฉายาภกัดี รพ.ยนัฮี
265 ภทัรสุดา มาสระคู รพ.เกษมราษฎร ์รตันาธเิบศร์
266 ปาลติา วอ่งไว ม.มหาสารคาม
267 ปารฉิตัร เสอือนิทร์ รพ.นวมนิทร ์
268 ณชัชา ลิ้มตระกลู จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
269 จ าลอง พรรณสุวรรณ์ รพ.หนองเสอื
270 ชฎาภา เยน็ใจ ม.พะเยา
271 ปาณิสรา เจรญิพร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
272 มนสรินิ ลอืชา รพ.กรุงเทพครสิเตยีน
273 จุฑามาศ กองไชย รพ.อุดรธานี
274 รตันากร ประดบับุตร ม.พะเยา
275 วชิุดา สุวรรณนุช รพ.กรุงเทพพทัยา
276 ณชัชา แซ่เตยีว ม.พะเยา
277 โศจริตัน์ ศรเีลศิรตันกุล ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
278 นปภา ม่วงมว้น รพ.วภิาราม สมุทรสาคร
279 ลกัขณา ภคู าวงษ์ รพ.จุฬาภรณ์



280 ปนดัดา บุญปลกู ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
281 เสกศกัดิ ์เกศณรายณ์ ม.พะเยา
282 ฉนัทพร จรินัตนพศิุทธิ ์ ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
283 ณฐัรกิา พนักลัน่ ม.พะเยา
284 นูรอาดนีา บากอสดิ ิ ม.สงขลานครนิทร์
285 สุชาดา ชุ่มชจูนัทร์ ม.บรูพา
286 ยุทธกรณ์ ภกูจิกสกิร รพ.เพชรบรูณ์
287 ณฐัพล เทยีนทอง ม.บรูพา
288 ปลดิา จ ารสั ม.พะเยา
289 ธรีาภรณ์ ศรทีองอนิทร์ ม.บรูพา
290 พรรณนารายณ์ ประทปีรตัน์ รพ.พญาไท 1
291 บุษกร กลิน่ซอ้น ม.บรูพา
292 ชลธารทพิย ์ศรเีจรญิ ม.มหดิล
293 อาอเีซาะห ์ลมิา ม.สงขลานครนิทร์
294 สริริตัน์ สงัขรตัน์ ม.บรูพา
295 วราภรณ์ ช่างหลก รพ.สายไหม
296 รตันา อบัสรีมัย์ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถมัภ์
297 สุมน กนัตา ม.พะเยา
298 นฤมล หนูเพช็ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
299 สุธาสนิ ีแกว้เอีย่ม รพ.ขอนแก่น
300 สทิธพิงษ์ มลูมาตร รพ.นากลาง
301 ชุตนินัท ์อนิทโชติ ม.มหดิล
302 ทพิยาภา ปองนาน ม.มหาสารคาม
303 ปรญิญาพร คุนาชน ม.พะเยา
304 วภิา ถนอมศรี รพ.กาฬสนิธุ-์ธนบุรี
305 ธรีดา ลวีนั ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
306 ชฎาพร ก๋วนค า ม.พะเยา
307 สุธาพร พวงภู่ รพ.การไฟฟ้านครหลวง
308 เจนจริา เกือ้กลู ม.มหาสารคาม
309 กวภีทัร ชยัวรรณธรรม รพ.เปาโล พหลโยธนิ
310 ภาวนิ สงิหเสนี รพ.มะเรง็ชลบุรี
311 ตสันมี มะแซ ม.สงขลานครนิทร์
312 ลลติา หมวดทองอ่อน Sodexo บ ารุงราษฎร์
313 นูรฮีนั รอยงิ ม.สงขลานครนิทร์
314 รชัน ีมาศพงค์ รพ.วชริะภเูกต็
315 วภิาดา เรอืงน้อย รพ.เจา้พระยายมราช



316 ทศันยี ์เกตุบุตร รพ.เขือ่งใน
317 หทยัภทัร กามาตย์ ม.มหดิล
318 ปวณีา ตรเีสน ม.พะเยา
319 วรรณิศา ชาวดร บ.ฟู้ดเฮา้ส ์รพ.กรุงเทพ-อุดร
320 พมิพช์นก ศรสีุข รพ.วชริะภเูกต็
321 เกษศรินิทร ์จาวสุวรรณวงษ์ รพ.เจา้พระยายมราช
322 รฮูมาร ์เจะนิ ม.สงขลานครนิทร์
323 นวลกมล ช่อเจรญิรตัน์ รพ.วภิาวดี
324 วภิาพรรณ เปรมธนะ รพ.เจา้พระยายมราช
325 ชลธชิา ทพิรงัศรี ม.เกษตรศาสตร ์บางเขน
326 ชุตภิา ตะถะ ศนูยส์่งเสรมิฟ้ืนฟูสุขภาพผูส้งูอายุ สภากาชาดไทย
327 อลษิา เจะยามา ม.สงขลานครนิทร์
328 กฤตณฐั ทวศีกัดิว์ไิล บ.ไทยโอซกูา้ จ ากดั
329 วทิวสั วงษ์สวสัดิ ์ ม.มหดิล
330 รุจริตัน์ พชิยวรวชิ ม.บรูพา
331 วริดา อารยี์ ม.มหดิล
332 ชนากานต์ สนิไพร ม.มหดิล
333 นวพร ธนพฒัน์ธนากร ม.บรูพา
334 ธรีนาฏ งามข า ม.มหดิล
335 ศุภาวรรณ ศรโีพนทอง ม.พะเยา
336 ธนัยพร สุวรรณธรรมา ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
337 ศรทัธาวธุ ตัง้ประคองกุล ม.บรูพา
338 สุรรีตัน์ คงเมอืง รพ.หว้ยยอด
339 เกตุสุณี ปญัเศษ รพ.บา้นม่วง
340 สวรส ปินะเก รพ.หว้ยเมก็
341 ชุตมิา ไชยวอน รพ.เพชรบรูณ์
342 สุทธดิา ศรรีกัษา ม.มหาสารคาม
343 มนสัสกิาญจน์ ครุฑน้อย ม.พะเยา
344 นฐัพล สแีดง รพ.ศรธีาตุ
345 สุรสัวด ีปิยดลิก ม.พะเยา
346 อารษิา สุขพลู รพ.ขอนแก่นราม
347 ภทัรวรรณ สุพรรณคง ม.สวนดุสติ
348 พ.อ.ต. หญงิ ฐนมณฑ ์จุฬานนทภ์ภิคัสนิ รพ.ภมูพิลอดุลยเดช
349 นนัทน์ภสั พระเจรญิ รพ.จุฬารตัน์ 11
350 ปารชิาต ิเกดินุช รพ.เจา้พระยายมราช
351 อมัรนิทร ์วรีะพนัธ์ ม.พะเยา



352 ภทัราภรณ์ สุขจติร ม.สวนดุสติ
353 ชลกานต์ ร่าเรงิใจ ม.บรูพา
354 มาลติา สุพร ม.มหาสารคาม
355 อภญิญา ปรรีตัน์ รพ.กรุงเทพ ระยอง
356 อรอนงค ์ผลจติประเสรฐิ ม.เกษตรศาสตร์
357 ชยกร ศุภประชากร บ.รนิ แอนด์ รนิ ซพัพลาย
358 ปวณีา ส าราญเรยีบ ม.มหาสารคาม
359 อจัฉรา เดชโพธิพ์ระ ม.มหดิล
360 ภญิญาพชัร ์อรยิคุณาพนัธ์ ม.มหดิล
361 กลัยวรี ์หงสาค า รพ.วภิารามพฒันาการ
362 ยุวด ีบุญผล ม.สงขลานครนิทร์
363 นภาพร ภสูวสัดิ ์ ม.พะเยา
364 วรษิา ชเูกลี้ยง ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
365 อนุจนิต์ พรหมสุข ม.พะเยา
366 กุลธดิา ภู่สวสัดิ ์ รพ.เปาโล โชคชยั 4
367 อจัฉรา เกตแกว้ รพ.สุราษฎรธ์านี
368 นนัทวรรณ สายสวสัดิ ์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
369 อุรว ีทองนอก ม.มหาสารคาม
370 อรพรรณ สุขสจัจี ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
371 นาฏยา ใจหนกัแน่น ม.พะเยา
372 เมธปิยา รกัษาพนัธุ์ Sodexo รพ.สมติเิวช สุขมุวทิ
373 ณิชาภทัร กราบทอง ม.เกษตรศาสตร์
374 เพญ็พชิชา เกดิใจบุญ ม.เกษตรศาสตร์
375 กฤชมงคล กมลสุวรรณ ม.มหดิล
376 ศริวิมิล นนตา ม.มหาสารคาม
377 ณฏัฐ์สุดา วงคแ์พทย์ ม.พะเยา
378 กญัญารตัน์ งามเหลอื ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
379 จติตานนัท ์ทนันะบุตร ม.พะเยา
380 ทานตะวนั บุญพนัธ์ ม.บรูพา
381 ธนฏัฐา ชยัมงคล ม.พะเยา
382 กฤตกิา สุนทรโภคนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
383 สถติยพ์ร ทองสา รพ.ไชยวาน
384 นงลกัษณ์ จรสัวมิลพร บ.บางปะกอก ฮอสพทิอล กรุป๊
385 สมฤทยั วอนพานชิ รพ.มเหสกัข์
386 ส.ต.หญงิ สุชานาถ สุขสุภี รพ.พระมงกุฎเกลา้ฯ
387 หทยัรชัย ์สมบตัเิศวตธาดา รพ.ต ารวจ



388 ธมลวรรณ พมิพท์อง รพ.บางพลี
389 วชริาภรณ์ ไชยเดช ม.สวนดุสติ
390 อรุณี จนัทรเ์กตุ รพ.ต ารวจ
391 ไอรณิ บู่น้อย ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
392 วา่ที ่ร.ต.หญงิ จุรพีร จนัทรเสนา รพ.สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
393 นนัทนา คงดี ม.พะเยา
394 สุภสัสรา ภู่บุปผา ม.เกษตรศาสตร์
395 ภมูริพ ีสริลิาภวรชยั ม.สวนดุสติ
396 เปรมกิา องัษานาม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
397 ฉตัรนิ ฉตัรวโิรจน์ ม.สวนดุสติ
398 กชมน คาวาโน่ รพ.จุฬาลงกรณ์
399 เอมอร ใจชอบงาม ม.สวนดุสติ
400 ยุพาพร ค ามลู รพ.บา้นตาก
401 ชนดิาภา เหล่าศรไีพบลูย์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
402 รสสุคนธ ์ใจกวา้ง ม.พะเยา
403 อานนท ์วริยิพฒันานุกุล ม.มหาสารคาม
404 สุรภทัร วเิศษนอก ม.เกษตรศาสตร์
405 จริวฒัน์ พาบุ ม.มหาสารคาม
406 เบญจรตัน์ ธนญัชยั รพ.เปาโลโชคชยั 4
407 ปทัมพร ตลอดชยัสง ม.มหาสารคาม
408 ณฐัธยาน์ ตระกลูเอีย่มศริิ ม.เกษตรศาสตร์
409 สุธดิา แสนค าวงษ์ ม.มหาสารคาม
410 อคัลมีา แวฮามะ รพ.เจาะไอรอ้ง
411 ศริพิร มารยาท รพ.ศรรีะยอง
412 เกตุวด ีศรแีพงมล ม.มหาสารคาม
413 ชารยีา นาดี ฟู้ดเฮา้ส ์รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่ 
414 นฤมล คงชนะ ฟู้ดเฮา้ส ์รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่ 
415 รตันาภรณ์ ประทมุสาย ม.มหาสารคาม
416 พรรณนภิา พุทธพงศ์ ม.บรูพา
417 อรญา ดนตรี ม.มหาสารคาม
418 บวรรตัน์ จติรบวรวงศ์ ม.บรูพา
419 ชนกนนัท ์นาทุง่มล ม.สงขลานครนิทร์
420 จริกานต์ จงนอก รพ.คอนสวรรค์
421 จนัทกานต์ วงัสงิห์ บ.ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์ิง่ เซอรว์สิเซส 
422 กนกวรรณ กนัฟนั ม.บรูพา
423 ธนาภรณ์ รตัตโน ฟู้ดเฮา้ส ์รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่ 



424 ชาตสิยาม ยศมบุีญ รพ.น ้าพอง
425 ทศัน์วรรณ พวยฟุ้ง ม.พะเยา
426 วชัรพีร อ่อนสุข รพ.เจา้พระยายมราช
427 พรรณราย พ่อโพธิ ์ รพ.สมเดจ็พระยุพราชธาตุพนม
428 ปทัมา กุลนพณฐัธนา รพ.รามาธบิดจีกัรนีฤบดนิทร์
429 พริาอร เทยีนศรี ม.ราชภฏัวไลยอลงกรณ์
430 ชาลนิ ีชุ่มแสง รพ.บ ารุงราษฎร์
431 สุดารตัน์ นาวฒุิ รพ.ธนบุร ี1
432 ฟาตมีะฮ ์จ าปากลาย ม.สงขลานครนิทร์
433 เกรยีงไกร สายสริเิวชกุล สถาบนัประสาทวทิยา
434 วศิวนารถ ตรสีุข ี รพ.กรุงเทพ
435 ขวญัขา้ว แยม้ทมิ รพ.ธนบุร ี1
436 ธนกิลู โศภาพพิฒันวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
437 ไรวนิทร ์เอื้ออารธีรรม ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
438 สวรนิทร ์นนัปินตา Sodexo รพ.สมติเิวช สุขมุวทิ
439 พชัราภรณ์ พุ่มดอกไม้ รพ.กลว้ยน ้าไท
440 มณีนุช ใจดี ม.เกษตรศาสตร์
441 มณี จนัทรไ์ทย รพ.ยะลา
442 พรทพิา ศรคีชา ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
443 นลนิรตัน์ ฉตัรสถาพรชยั รพ.ประชาพฒัน์
444 ทมิวด ีลอยนอก ฟู้ดเฮา้ส ์รพ.เปาโลโชคชยั 4
445 ลลติา ไพรสงิห์ รพ.รามาธบิดจีกัรนีฤบดนิทร์
446 กญัจนพร โคตรมณี ม.มหาสารคาม
447 ธนดล แกว้มัน่ ม.พะเยา
448 องัคณาพร เหล่าอุด ม.บรูพา
449 สุพรรณี พวงราช รพ.กะเปอร์
450 ธริตัตพิร ทา้วสนทิ รพ.พญาไท 3   
451 วลิาวลัย ์ทาปลดั รพ.สรรพสทิธปิระสงค์
452 มลัลกิา เมอืงแมะ รพ.เชยีงใหม่ราม
453 ยุทธภมู ิมาชยัภมูิ รพ.ชยัภมูิ
454 ธนทตั แซ่เลา้ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
455 พชิาณชัพร อวดผล รพ.เชยีงใหม่ราม
456 อสัลนีา กาเรง็ รพ.เทพา
457 ววิฒัน์ ใจเถงิ ม.พะเยา
458 ชมพนุูช กระโจมทอง CP ฟู้ด เชน็ซ์
459 เบญจพร นาโลม ซพีเีอฟ เรสเทอรองท ์รพ.สนิแพทย์



460 จติประภสัสร นะแส ม.เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั
461 เอกรนิทร ์กลิน่อม้ ม.มหาสารคาม
462 ทวิาพร สุวรรณศกัดิ ์ รพ.เพชรบรูณ์
463 ปิยดา ยางศรี รพ.สนิแพทย ์เทพารกัษ์ สมุทรปราการ
464 นรนิทร เลศิศรนีภาพร ม.มหดิล
465 ศริประภา นนัทะเสน รพ.จุน
466 หริญัญา อนิต๊ะมลู รพ.มหาราชนครเชยีงใหม่
467 ลกัษกิา ลอยฟู ม.มหดิล
468 ศศวิมิล ชเูนตร รพ.มหาสารคามอนิเตอรเ์นชัน่แนล
469 วราวธุ มาตยน์อก ม.มหาสารคาม
470 ปียะพร แกว้เทพ ม.พะเยา
471 พรพรรณ หลุยบุญเป็ง ม.สุโขทยัธรรมธริาช
472 ฐติภิรณ์ ภผูวิฟ้า บ.Food house รพ.กรุงเทพเมอืงราช
473 นฤชล แกว้ด า ม.มหดิล
474 กาญจนา มชีะนะ รพ.ไทยนครนิทร์
475 จศิภิรณ์ กวา้งทุง่ ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
476 เปมกิา บวัสุวรรณ บ.รนิ แอนด์ รนิ ซพัพลาย
477 อลงกรณ์ บุญทอง บ.รนิ แอนด์ รนิ ซพัพลาย
478 พณิฑกา บุญสวน กรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข
479 วณิชฌา จ าปาค า บ.อารเ์อฟเอส จ ากดั
480 จรญิญา ไชยสมบตัิ รพ.วฒันแพทย ์อ่าวนาง
481 พมิพจ์นัทร ์พลเวยีง ม.ราชภฏัวไลยอลงกรณ์
482 ปาณิดา บ่ายเทีย่ง ม.ราชภฏัวไลยอลงกรณ์
483 อารยา ทองสดีี ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
484 สริอิาภา ศรหีาวงษ์ ม.สวนดุสติ
485 อญัชญั จนัเป็ง รพ.เชยีงใหม่ราม
486 ปรญัํ ูเทยีมกติิ รพ.จกัษุรตันนิ
487 ชลธชิา ปิยวชัรวจิติร ม.ราชภฏัวไลยอลงกรณ์
488 อุรารตัน์ ค ามุงคุณ รพ.สนิแพทย ์เทพารกัษ์ สมุทรปราการ
489 ณิชารยี ์สมัปชัชลติ รพ.รทัรนิทร์
490 สุภาวด ีศรสีงคราม รพ.กรุงเทพอุดร
491 อมรรตัน์ ดนีกคุม้ ม.บรูพา
492 กุสุมาลย ์เจรญิเขตร ม.พะเยา
493 วนัทพิย ์สารี รพ.ศรธีญัญา
494 ณฏัฐวรรณ ทองชมภู จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
495 ประภสัสร เชตุราช รพ.กรุงเทพราชสมีา



496 พนชักร ส าเร รพ.ชุมพรเขตรอุดรศกัดิ ์
497 กนกวล ีตรลีาภ ี รพ.เสนา
498 ศุภกัษร โวหาร รพ.บุณฑรกิ
499 รพพีรรณ แสงเพช็ร รพ.สุวรรณภมูิ
500 อุทมุพร ทองวเิชยีร ม.บรูพา
501 แวอาอซีะฮ ์โตะอาแด ม.สงขลานครนิทร์
502 ชาภรณ์ เสาโกมุท รพ.พระอาจารยแ์บน ธนากโร
503 บุญทลู กราวกระโทก รพ.พงัโคน
504 ญาดา ธรรมเนยีม ม.เกษตรศาสตร์
505 ธมนวรรณ แสงอุทยั ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
506 ธนาภรณ์ ระโพธิ ์ ม.มหดิล
507 ปพชิญา ปรตัเถ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
508 ร.ท.หญงิ จริภญิญา เชาวช์าญ รพ.ภมูพิลอดุลยเดช
509 ลกัษกิา เจอืจนัทร์ ม.พะเยา
510 ภสัสร แกว้จงัหวดั รพ.ภทัร-ธนบุรี
511 ศริริตัน์ วงคด์ี ม.พะเยา
512 กฤตนนั บวัจนัทร์ รพ.เจา้พระยา
513 องัคณา ปินตาเทพ ม.พะเยา
514 ประนมพร ระบุดดา รพ.การุณเวชปทมุธานี
515 ณฐัณิชา บุญศริิ ม.บรูพา
516 กวนิกาญจน์ สุขมุฐติวิฒัน์ ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
517 จนูภา โชตชิยัวงศ์ บ.บเีอน็เอช เมดเิคลิ เซน็เตอร ์จ ากดั
518 พนารตัน์ จรญูโรจน์ ณ อยุธยา ม.เกษตรศาสตร์
519 ผกามาศ ศรอ่ีอน รพ.วภิารามพฒันาการ
520 ธนานนัท ์เวทยสุธรรม ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
521 จุฑามาศ บรรจง รพ.กรุงเทพหวัหนิ
522 ดาลลีะ อซีอ รพ.บาเจาะ
523 จนิดารตัน์ ภู่พุ่ม รพ.การุณเวชปทมุธานี
524 ประภสัสรา ธรรมประเสรฐิ รพ.ดอนมดแดง
525 วา่ที ่ร.ต.หญงิ กมลชนก แกว้ขนุทด รพ.เทพรตัน์นครราชสมีา
526 กรชนก โพดาพล รพ.กรุงเทพราชสมีา
527 ภคพร โคเจรญิ สถาบนักลัยาณ์ราชนครนิทร์
528 อมรรตัน์ ฤกษ์ประกอบ รพ.เสนา
529 ภทัรวด ีน้อยหนองสวง รพ.หนองเรอื
530 จุฑารตัน์ ศลิาแยง รพ.กรุงเทพขอนแก่น
531 อภญิญา สงิหา รพ.เกษมราษฎร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล



532 ลติตมิา โพธิค์ า รพ.จุฬารตัน์ 9
533 พรีดา พืน้ชมภู รพ.กรุงเทพพทัยา
534 อมรพ ีปจัจยั ม.พะเยา
535 ธรีพจน์ จนัทรเ์ลศิดี ม.เกษตรศาสตร์
536 ปิตภิรณ์ พลูสวสัดิ ์ รพ.วชิยัยุทธ
537 นสิากร เจรญิกุล รพ.สมเดจ็พระยุพราชเวยีงสระ
538 รฐัพร เพง็ผล ม.พะเยา
539 สุทธชิา รตันเลศินาวี รพ.มชิชัน่ภเูกต็
540 ปรยิากร คงเจรญิ ม.เกษตรศาสตร์
541 อรนชิ บุญพงษ์ รพ.จติเวชนครราชสมีาราชนครนิทร์
542 ศุภามาศ จุรตัน์ ม.พะเยา
543 ญาตา สงิหต์าแกว้ ม.พะเยา
544 นธิปิรยีา ไทยแท้ บ.วชิญเวช จ ากดั
545 ลดัษกิา สงิหส์ุวรรณ รพ.จุฬารตัน์ 9 อนิเตอร์
546 อามนีา มฮู ามดั ม.สงขลานครนิทร์
547 อารยีา โอสถ ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
548 ขวญัหทยั ชยันนท์ รพ.ไทยนครนิทร์
549 เบญจวรรณ เทพมะที รพ.ไทยนครนิทร์
550 ฮานาน แวมามะ ม.สงขลานครนิทร์
551 สารยิา แกว้โยธา รพ.ไทยนครนิทร์
552 ประภาสริ ิคงศรี ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
553 จุธาศณิี รามศรี บ.บเีอซ ีกรเูมทเ์ฮา้ส ์จ ากดั รพ.กรุงเทพ
554 มนูา บาสอสดิกิ รพ.กรงปินงั
555 อรปภา เพยีรวชิา ม.เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
556 วรรณี ซง ม.สงขลานครนิทร์
557 อมรศิา จอมค าสงิห์ รพ.ศริริาชปิยการุณ
558 เพชรมณี อนัทะสี รพ.พบิลูยร์กัษ์
559 เสาวภา โชตพินัธ์ รพ.อุทมุพรพสิยั
560 จริาภรณ์ หวานชุม ม.มหาสารคาม
561 เปรมภย์ุตา ทบัทมิบวั รพ.สมเดจ็บรมราชเทว ีณ ศรรีาชา
562 ศรณัยพ์ร เหมวงษ์ รพ.เรณูนคร
563 ศริวิมิล พฤฒพิานชิ รพ.พหลพลพยุหเสนา
564 เพลนิพศิ เทนเกาะ ม.เทคโนโลยรีาชมงคล
565 ปฏมิาพร แกว้ขาว ม.มหดิล
566 สุพชิชา ดอกเขม็ ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
567 จรีนนัท ์เวชกจิ รพ.อุม้ผาง



568 นวนิดา ศรินิาวนิ ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
569 กนกกาญจน์ ป่ินทองพนัธุ์ รพ.สุไหงโก-ลก
570 ทรรศมน ถนิรตัน์ รพ.วชิยัเวช อนิเตอร ์เนชัน่แนล ออ้มน้อย
571 ทองพนู เป่ียมวฒันาทรพัย์ ม.มหดิล
572 จุฑามาศ สุทธริกัษ์ รพ.มะเรง็สุราษฎรธ์านี
573 กรีต ิอยู่ประสทิธิ ์ ม.มหดิล
574 นนทล์ยา แหลมราบ ม.พะเยา
575 พมิพศ์ริ ิทเุรยีนงาม ม.ราชภฏัวไลยอลงกรณ์
576 ภติตมิน ก าแพงทอง ม.มหดิล
577 นริชา หนูช่วย ม.พะเยา
578 หทยัวรรณ บุญถูก รพ.รามาธบิดี
579 ยุทธพงษ์ ก่อสรา้ง รพ.แม่ลาว
580 นาตยา เดมิชยั รพ.รามาธบิดี
581 กนัยารตัน์ ไกร รพ.สมเดจ็พระยุพราชฉวาง
582 เกดจนัทร ์ไชยแสง รพ.เมยวดี
583 อมรธษิณ์ แสนทวสีุข รพ.สมเดจ็พระยุพราชเดชอุดม
584 ศรุฒยา เลศิพฒันศกัดิ ์ รพ.รามาธบิดี
585 อารสิรา ค าเครือ่ง ม.พะเยา
586 กลอยกมล ไชยแสง รพ.เพญ็
587 เคลอืวลัย ์เผ่าคนชม รพ.รามาธบิดี
588 ณชัชานนัท ์ขนัธรกัษ์ ม.พะเยา
589 อาทติยา บุญนาค รพ.รามาธบิดี
590 ธราธปิ สมาธิ รพ.สเิกา
591 ชนติา ไหวพนิจิ ม.เกษตรศาสตร ์บางเขน
592 ณฐัฐา หมัน่เรยีน รพ.เกษตรวสิยั
593 นรศิรา สายเมยีศ ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
594 ฮาซาน๊ะ เจ๊ะซอ ม.สงขลานครนิทร์
595 กญัญารตัน์ พุทธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
596 นนัทกิา นามลาย ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
597 นริะชา ทโูคกกรวด รพ.สงูเนนิ
598 พรชติา อิม่วงศ์ ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
599 ณฏัฐธดิา จัน่สุข จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
600 ณฐัธดิา ผ่องสุวรรณ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั
601 ลลติภทัร แสงเนตร รพ.ถลาง
602 ปวชิญา สุขไพบลูย์ รพ.ภมูพิลอดุลยเดช
603 ปฐัว ีวงัครีี รพ.โพนพสิยั



604 ถริวฒัน์ นนลอืชา ม.มหาสารคาม
605 สุวรรณี ศรเีอก รพ.กรุงเทพครสิเตยีน
606 ณฐัมล สภา ม.มหาสารคาม
607 ธงชยั กา้วมุง่ม ัน่ ม.สุโขทยัธรรมธริาช
608 โสมวชัร ์ถอยวลิยั ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
609 สริขิวญั พนัสนทิ ม.มหาสารคาม
610 ภทัรวด ีโต๊ะยะเล ม.สงขลานครนิทร์
611 ภาณุชนารถ กลิน่หอมดี ม.มหดิล
612 วรชัพล บรบิรูณ์ธนกุล ม.เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
613 ณฐัธดิา สมเสนาะ ม.พะเยา
614 วจัน ีชวีพนัธ์ รพ.รามาธบิดี
615 ทพิวรรณ ศรคี า รพ.บางปะกอก สมุทรปราการ
616 สุขมุา สุขมุนยั ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
617 อุนนดา บรริกัษ์ตงักุล ม.สวนดุสติ
618 วชริาวฒุ ิหวงัสม ม.มหาสารคาม
619 ทวพีร จงจติสถติมัน่ ม.เกษตรศาสตร์
620 จรีวรรณ แกว้ก ่า ม.มหาสารคาม
621 เพชรรตัน์ วทิยพฒัน์ ม.ครสิเตยีน
622 กนัยารตัน์ คลีาวงค์ รพ.สมเดต็พระญาณสงัวร
623 กุสุมา แกว้หลา้ รพ.ธนบุร ีบ ารุงเมอืง
624 ธวชัชยั วงษ์วรรณา รพ.ศริริาช 
625 อาลวีรรณ ศรปีระดู่ รพ.ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ


