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1 สชภ.632 กชธนาณฏัฐ์ โพธิมา 1322 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

2 สชภ.315 กชพร แจ้งโสภา 0428

3 สช.545 กนกนนัทน์ วิทยาเกษมสนัต์ 0709 โรงพยาบาลรามาธิบด ี

4 สชภ.890 กนกนาถ ด้วงชว่ย 0825 โรงพยาบาลกรุงเทพ ส านกังานใหญ่

5 สชภ.279 กนกรดา เจริญวงศ์ 0273 โรงพยาบาลบงึโขงหลง

6 สช.508 กนกวรรณ เจริญคงสกลุ 0301

7 สชภ.648 กนกวล ีเสาไพบลูย์ 0883 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชกระนวน

8 สช.610 กนกอร โชตจิิรกาล 0637 บริษัท สปาชา  บวิตี ้ แอนด์  สลมิ  จ ากดั

9 สช.389 กมล ไชยสทิธ์ิ 0535 Vitallife Scientific Wellness โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

10 สชภ.091 กมลชนก รอตงาม 0093 โรงพยาบาลลาดยาว

11 สชภ.114 กมลฐา เกยดา่นกลาง 0344 โรงพยาบาลหนองคาย

12 สชภ.051 กมลรัตน์ แสงแก้ว 0583 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

13 สชภ.595 กมลวรรณ จนัทร์เฉลมิ 0064 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

14 สช.591 กมลวรรณ นิมิตรประเสริฐ 0834 สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี 

15 สช.254 กรกต วีรเธียร 0180 ส านกังานแพทย์ ส านกังานสนบัสนนุ ส านกังาน

ปลดักระทรวงกลาโหม

16 สช.573 กรรณิการ์ ตัง้มัน่จิตเจริญ 0726 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

17 สชภ.707 กรรณิการ์ บวรสมบรูณ์กลุ 0621 โรงพยาบาลธนบรีุ

18 สชภ 758 กฤษฎา พิพฒัน์กษีร 630 สถาบนัโรคทรวงอก 

19 สช.375 กฤษฎี แพ๊ตทเีชียร์ โพธิทตั 0003 โรงพยาบาลเทพธารินทร์

20 สชภ.242 กฤษณา บษุปกฤกษ์ 0651 โรงพยาบาลยโสธร

21 สช.864 กฤษณา ป่ันสวสัดิ์ 1138 โรงพยาบาลกระบี่

22 สช.418 กษิรา ตนัตธิรานิกร 0874 โรงพยาบาล ซีจีเอช สายไหม

23 สช.010 กญัชล ีทมิาภรณ์ 0018 -

24 สช.475 กญัญาณิษฐ์ อารักษ์ 0386 โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลยัมหดิล

25 สช.255 กญัธนชั วสกุลุสริิ 0029

26 สชภ.376 กณัฐพิชชา สดุจนัโท 0160

27 สชภ 500 กนัต์นธีร์ ตาค า 0794 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่

28 สชภ.1353 กลัยรัตน์ ศรีวรนนัท์ 1364 โรงพยาบาลรวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา

29 สชภ.349 กลัยา จนัทร์ขาว 0254 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

30 สชภ.237 กลัยา อยูค่ง 0627 โรงพยาบาลเขมราฐ

31 สชภ.652 กาญจนา ฉิมเรือง 0437 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

32 สชภ.1115 กาญจนา เทพนิมิตร 1263 โรงพยาบาลทหารผา่นศกึ

33 สชภ.195 กาญจนาพร แก้วอไุร 0363 โรงพยาบาลเอกชล

34 สชภ.297 กาญจินา โคเงิน 0444 โรงพยาบาลตากฟ้า

35 สช.200 ก่ิงกมล กิตตภิมิูวงศ์ 0183

36 สชภ.1144 กิตต ิเพ็ญสขุ 1303 โรงพยาบาลระยอง
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37 สชภ.803 กิตตทิศัน์ พิชญาปิยะศกัดิ์ 0668 โรงพยาบาลกรุงเทพ

38 สชภ.702 กรุาวด ีเทยีมแก้ว 0793 โรงพยาบาลทา่ศาลา

39 สชภ.740 กลุธิดา ศริิจรูญวงศ์ 0671 โรงพยาบาลรามาธิบดี

40 สช.025 กลุวด ีบณุยทรัพยากร 0168 โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์

41 สช.145 กหุลาบ แสงจงเจริญ 0012 สมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย

42 สช.426 เกริกศกัดิ ์ทรงประกอบ 0181 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า

43 สชภ.677 เกศนีย์ สภุทัรชยัวงศ์ 0845

44 สช.447 เกษชนก สวามิภกัดิ ์ 0666

45 สชภ.253 เกษนา สมจิตร 0309 โรงพยาบาลเชียงค า

46 สช.407 เกษราภรณ์ พงษ์เสาวคนธ์ 0262 จิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจ้าพระยา

47 สชภ.997 ขจีพรรณ แก้วโสตร์ 1117 โรงพยาบาลพญาไท 2

48 สชภ.158 ขนิษฐา จิตต์พรหม 0463 โรงพยาบาลกระบี่

49 สช.409 ขนิษฐา นิยมวงศ์ 0379

50 สชภ.457 ขวญัจิต เสอืกลบั 0287 โรงพยาบาลรัตภมิู

51 สชภ.1380 ขวญัชยั ด าปิน 1341 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร์

52 สชภ.1102 คอรียา มะซมั 1343 โรงพยาบาลศนูย์ยะลา

53 สช.202 คทัรินทร์ ปิยะวาทวงศ์ 0445

54 สชภ.399 จงรัก ทองน้อย 0038 โรงพยาบาลเกาะสมยุ

55 สชภ.155 จตพุร เขมาทานต์ 0094 โรงพยาบาลสริุนทร์

56 สชภ.1384 จรรยา โตชยัภมิู 1339 โรงพยาบาลหนองมว่งไข่

57 สชภ.616 จรัสศรี สงัข์เสอื 0173 โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต

58 สชภ.815 จริญญา วีระพนัธ์ 0642 บริษัท Sodexo โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต 

59 สช.505 จริยา บญุภทัรรักษา 0370 โรงพยาบาลรามาธิบดจีกัรีนฤบดนิทร์

60 สชภ.873 จรูญศรี ชศูกัดิ์ 0751 คณะสหเวชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

61 สช.430 จนัทกานต์ เอ่ียมโอฬาร 0743 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

62 สช.314 จนัทนา สมรไกรสรกิจ 0206 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

63 สชภ.059 จนัทนา แสงเพชร 0225 โรงพยาบาลขอนแกน่

64 สชภ.594 จนัทร์จิรา ไกรสงัข์ 0065 โรงพยาบาลหนองบวั

65 สช.758 จนัทร์เพ็ญ เพ็ญแก้ว 1205 โรงพยาบาลพญาไท 3

66 สชภ.1306 จนัทรา อารีการ 1183 โรงพยาบาลพงังา

67 สชภ.186 จนัทมิา เทีย่วทัว่ 0087 โรงพยาบาลโป่งน า้ร้อน

68 สชภ.600 จารุวรรณ ทองดี 0333 โรงพยาบาลตราด

69 สชภ.451 จารุวรรณ บญุกาวิน 0542 โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

70 สช.519 จิตตมิา สงิหอทุยั 0882 โรงพยาบาลศริิราช

71 สช.513 จินตนา วงค์กอ่ 0681

72 สช.316 จิรพิชชา บญุพอ 0118 คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัสกลนคร

73 สชภ.227 จิรวฒัน์ สงัข์สวุรรณ 0457 โรงพยาบาลฝาง

74 สชภ.408 จิรัฐิตกิาล ดวงสา 0274 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราชนครินทร์ 

75 สชภ390 จิรา ลิม่พงศ์พทัธ์ 0670
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76 สชภ.644 จิราภรณ์ พรจรัสพิศทุธ์ิ 0401 โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต

77 สชภ.455 จิราภรณ์ แสงสวุรรณ 0396 โรงพยาบาลนครพนม

78 สช.512 จิราภา ขนุค้า 860 โรงพยาบาลศริิราช

79 สช.498 จิราภา เพ็ชรพว่งแสง 0084 บ.ซีพีเอฟเรสเทอรองท์แอนฟุดูเชนจ ากดั

80 สชภ.1402 จฑุาพร พานิช 1354 โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่

81 สชภ.1556 จฑุามาศ กองผาพา 1507

82 สช.317 จฑุามาศ นรสงิห์ 0505 โรงพยาบาลพญาไท 2

83 สช.232 จฑุามาส ถนอมพงษ์ชาติ 0515 โรงพยาบาลศรีธัญญา

84 สช.641 จฑุามาส โพธ์ิฐิตรัิตน์ 0778

85 สช.602 จฑุามาส เลศิล า้ 0700 โรงพยาบาลศริิราช 

86 สชภ.1205 จฑุามาส สขุบญุสงัข์ 1320 โรงพยาบาลทา่ศาลา

87 สชภ.1024 จฑุารัตน์ นรภาร 1278 โรงพยาบาลหนองกงุศรี

88 สช.277 จรีุย์พร จนัทรภกัดี 0496 ศนูย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านโรคไวรัสตบัอกัเสบและ

มะเร็งตบั คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

89 สช.493 จรีุย์รัตน์ งามบญุแถม 0282

90 สชภ.402 เจนจิรา วงศ์ ปัญญา 0075 โรงพยาบาล สมเดจ็ พระ ยพุราช สวา่ง แดนดนิ  

91 สชภ.372 เจนสดุา มีเงิน 0095 โรงพยาบาลขามทะเลสอ

92 สชภ.281 เจะมีเน๊าะ รัตนดลิก ณ ภเูก็ต 0601 โรงพยาบาลท้ายเหมืองชยัพฒัน์

93 สชภ.784 แจ๊ก วฒิุจารีเลศิสกลุ 0785 โรงพยาบาลแหลมฉบงั

94 สชภ.259 ฉลวย ปริยกลุ 0574 โรงพยาบาลสามร้อยยอด

95 สชภ.766 ฉวีวรรณ บวัสขุ 1236 โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร

96 สชภ.1330 ฉตัรเงิน เงินธนโชติ 1208

97 สชภ 283 ฉตัรทอง บณุยภทัรากลุ 0270 โรงพยาบาลสคีิว้

98 สชภ.548 ฉตัรเพชร สายทอง 0572 โรงพยาบาลอูท่อง 

99 สช.918 ฉตัรยา งามเลศิ 1353

100 สชภ.130 ฉตัรระวี บริุนทร์ 0366 โรงพยาบาลราชวิถี

101 สช.926 ชฎากาญจน์ มานะเจริญลาภ 1273 -

102 สชภ.1372 ชฎาพร หนองขุน่สาร 1238 โรงพยาบาลเทพธารินทร์

103 สช.781 ชฎารัตน์ สวุรรณาภิชาติ 1239 โรงพยาบาลวิภาวดี

104 สชภ.406 ชนกนนัท์ ปทมุรัตน์ 0062 โรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราช องค์ที ่17

105 สช.899 ชนนี บญุมาก 1325

106 สชภ.1347 ชนญัชิดา ปฐมงั 1338 โรงพยาบาลบ้านนา

107 สช.927 ชนฐักานต์ อมรวรสนิ 1276 บริษัท เฟรเซนีอสุ คาบ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั 

108 สช.421 ชนิกา วงศ์วานิช 0504 โรงพยาบาลสนิแพทย์รามอินทรา

109 สช.296 ชนิดา ปโชตกิาร 0001

110 สช.154 ชนิตา ศริิมยั 0607 บริษัท Sodexo ประจ าสาขา รพ.บ ารุงราษฎร์

111 สช.408 ชมชนก ศรีจนัทร์ 0235 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ

112 สชภ.751 ชมนาด สงิห์หนัต์ 0829 คณะแพทยศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลยัพะเยา

113 สช.268 ชลจิต ค าพฒัน์ 0032 โรงพยาบาลสมทุรปราการ

114  สชภ.1413 ชลทพิย์ โยธกลุสริิ 1358 วิทยาลยัชมุชนตราด
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115 สชภ.567 ชลธิชา พนัธ์เทศ 0481 โรงพยาบาลบ้านโป่ง

116 สชภ.1319 ชลดิา ถมยาปริวตัิ 1244 โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี

117 สชภ.588 ชวลัพชัร์ อาภาโรจนโสภณ 0108 โรงพยาบาลพิจิตร 

118 สช.383 ชชัชนก พฒันบณุยากร 0397 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

119 สช.287 ชชัวรรณ วิชยัดษิฐ์ 0340 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

120 สชภ.670 ชญัญานชุ ปานนิล 0296 ศนูย์อนามยัที ่7 จ.ขอนแกน่

121 สช.167 ชญัญาพชัร์ พรหมพนัธกรณ์ 0385

122 ชนัณิชา ดสีม 1237 ศนูย์เรียนรู้สถานพฒันาเดก็เลก็ สง่เสริมนมแมแ่ละเรียนรู้แบบบรูณาการ โรงพยาบาลสทุธาเวช

123 สช.589 ชยัวฒัน์ เอ่ียมส าอางค์ 1306

124 สช.194 ชาลณีี งามสวสัดิ์ 0317 โรงพยาบาลไทยนครินทร์

125 สชภ.541 ชินพนัธ์ บลิละหมีฟาฎิล 0432 โรงพยาบาลจะนะ

126 สช.218 ชิษณชุา ลมัพชวา 0027 โรงพยาบาลพญาไท 1

127 สชภ.1273 ชตุกิาญจน์ ทา่นกเอีย้ง 1299 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา 

128 สช.229 ชตุมิณฑน์ คตภธูร 0346 บริษัท sodexo โรงพยาบาลตกึศนูย์การแพทย์วิชยัยทุธ

129 สชภ.1324 ฐาปนี ขวญัเมือง 1232

130 สช.306 ฐิตชิญา สงัสมัฤทธ์ิ 0202 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

131 สช.881 ฐิตพิร สวุรรณคาม 1298 โรงพยาบาลศริิราช

132 สชภ.763 ณฐมน ศรีวิศาล 1216 โรงพยาบาลทกัษิณ

133 สช.365 ณภทัณญั วารี 0153 โรงพยาบาลธนบรีุ

134 สชภ.1303 ณชัชา จรลี 1187 โรงพยาบาลนครพนม

135 สช.271 ณชัฌา พนัธุ์วงษ์ 0246 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลยัสวนดสุติ

136 สช.704 ณฏัฐณิชา แซโ่ง้ว 1196 โรงพยาบาลเปาโลโชคชยั 4 

137 สชภ.985 ณฏัฐณิชา ผลสนิ 1245 โรงพยาบาลภทัร-ธนบรีุ

138 สช.659 ณฏัฐพชัร ชยัปกรณ์วงศ์ 0750 โรงพยาบาลราชวิถี 

139 สชภ.1318 ณฐัชยา เหลา่อบุล 1311 โรงพยาบาลแมล่าน้อย 

140 สชภ.213 ณฐัชา ข้องนอก 0438 โรงพยาบาลมกุดาหาร

141 สชภ.220 ณฐัฐิญา เพ็งเลา 0136 โรงพยาบาลซานคามิลโล  

142  สชภ.1399 ณฐัณิชา เยน็สมใจ 1218

143 สชภ.839 ณฐัธิดา ชิวปรีชา 1305 โรงพยาบาลสมทุรสาคร

144 สชภ.553 ณฐัธิดา เธียรถาวร 0162 โรงพยาบาลบ้านไร่

145 สชภ.959 ณฐัปภสัร์ อริยอนนัตชยั 1268 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ 

146 สชภ.300 ณฐัพร ตัง้ใจ 0863 โรงพยาบาลกระทุม่แบน 

147 สช.826 ณฐัพร วงค์วฒันะ 1198

148 สช.691 ณฐัพชัร ธงไธสง 1189 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสมีา 

149 สชภ 1379 ณฐัพฒัน์ ทองน่ิม 1284 ศนูย์อนามยัที ่5 ราชบรีุ 

150 สชภ.1395 ณฐัภทัร มว่งงาม 1282 โรงพยาบาลสวนปรุง 

151 สชภ.885 ณฐัมนฑน์ จิรวฒันาวงษ์ 0823 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ศนูย์โภชนาการและการก าหนด

อาหาร

152 สช.416 ณฐัยา ครีีเพชร 0368 บริษัท โซเดก็ซ์โซ่

153 สช.468 ณฐัรานชุ ศวิบณุยวงศ์ 0086 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเดชอดุม
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154 สช.921 ณฐัวรรณ ใจบญุ 1302

155 สชภ.597 ณฐัสดุา แสวงศรี 0690 โรงพยาบาลขนุหาญ 

156 สช.233 ณฐัา คงรอต 0459 สถาบนัมะเร็ง แหง่ชาติ

157 สชภ.601 ณิฌารัตน์ แข็งแรง 0305 โรงพยาบาลแมส่ะเรียง

158 สช.264 ณิรัชภร เจนจบ 0493 โรงพยาบาลนนทเวช

159 สชภ.655 ดวงใจ อ าไพ 0198 โรงพยาบาลพญาไท 3

160 สชภ.142 ดวงเดอืน จนัทร์เจริญกิจ 0049

161 สชภ.714 ดวงฤด ีลีก้ลุวฒันา 0720 โรงพยาบาลนครปฐม 

162 สช.016 ดวงสมร สยูะศนุานนท์ 0014 สมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย

163 สชภ.561 ดารณี ครุะศรี 0115 โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี

164 สชภ.1118 ดษุณี ปัตตะเน 1182 โรงพยาบาลสงูเนิน

165 สช.108 ตวงพร ยอดชมญาณ 0212 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

166 สชภ.1248 เตอืนใจ นนัตาลติร 1113

167 สช.575 ไตรภพ มีชยั 0814 โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 

168 สชภ.036 ถนอมศรี ฐานะ 0425 โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี

169 สช.433 ทนอุดุม มณีสงิห์ 0614

170 สช.226 ทวีทรัพย์ เสอืกร่าย 0320 โรงพยาบาลธนบรีุ 

171 สช.459 ทองกร อรรถยทุธเสมา 0367 โรงพยาบาลเอกชยั

172 สชภ.1361 ทกัษอร ศรีเพชร 1301 โรงเรียนนานาชาตเิบอร์ดาคลอ็ด

173 สช.905 ทชัชกร บษุรารัตนโกเมน 1297 บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากดั 

174 สช.258 ทศันีย์ บญุเงิน 0279 -

175 สชภ.570 ทพิวรรณ เอียบอวน 552 โรงพยาบาลตะกัว่ป่า 

176 สช.223 ทวิาพร มณีรัตนศภุร 0495

177 สชภ.543 ทมุรัชนี สริีษา 0548 โรงพยาบาลนาน้อย

178 สชภ.521 ธนพร จิวสวุรรณ 0145 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

179 สชภ.200 ธนพร นงัตะลา 0190 โรงพยาบาลนางรอง

180 สชภ.160 ธนพรรณ พรมกญัญา 0543 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

181 สช.626 ธนภร ขนัธเขต 0835 โรงพยาบาลคามิลเลยีน 

182 สช.623 ธนรัตน์ เลปนานนท์ 0663 ภาคอายรุศาสตร์ รพ.รามาธิบด ี

183 สชภ.404 ธนชัพร นชุบตุร 0728 โรงพยาบาลบ้านบงึ 

184 สชภ.217 ธนทักญัญ์ ครองบญุ 0347 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จนัทบรีุ

185 สชภ.116 ธนิยา องึรัตนากร 0426 โรงพยาบาลสตลู 

186 สชภ.354 ธมารินทร์ เงินทพิย์ 0473 โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี

187 สช.489 ธรรมรักษ์ สนุทราลกัษณ์ 0178 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า

188 สชภ.276 ธัชกร ยนืยง 0069 โรงพยาบาลพนมสารคาม

189 สชภ.542 ธัญชนก ค าแสน 0122 โรงพยาบาลล าปาง

190 สช.452 ธัญญชล พงษ์อ่ิม 0103 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

191 สช.568 ธัญญาภรณ์ เลศิสกลุทรัพย์ 0800 โรงพยาบาลรามค าแหง

192 สชภ.147 ธัญพิมล เจริญนนท์ 0338 โรงพยาบาลศรีสมเดจ็ 

193 สชภ.1083 ธัญรัศม์ หรัิญวิศษิฏ์ 1347 โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช พอ. 
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194 สชภ.452 ธัญลกัษณ์ โมราษฎร์ 0224 โรงพยาบาลขอนแกน่ 

195 สช.914 ธัญลกัษณ์ สผีึง้ 1210 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

196 สช.151 ธัญวรินทร์ ตัง้เสริมวงศ์ 0021 โรงพยาบาลรามาธิบดี

197 สช.923 ธันยพร สายทอง 1260 โรงพยาบาลกรุงเทพ ส านกังานใหญ่

198 สชภ.507 ธันยวนั สวนทวี 1118 คณะสหเวชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

199 สชภ.118 ธันยารัศม์ิ ประทมุสวุรรณ 402 โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต

200 สช.491 ธานทั ผดงุเพ็ชร 0283 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตยีน

201 สชภ.196 ธารีรัตน์ มฆันาโส 0802 โรงพยาบาลอดุรธานี

202 สชภ.312 ธิดา เทวรักษ์ 0319 โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต

203 สชภ.109 ธิดารัตน์  จนัทรา 0510 โรงพยาบาลสงูเนิน

204 สชภ.998 ธีระเดช สวนเส 1256 โรงพยาบาลวิภาวดี

205 สช.883 ธีราพร วงษ์คงค า 1287 โรงพยาบาลทหารอากาศ (สกีนั) 

206 สชภ.1192 นงค์เยาว์ หมนูดี 1292 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ

207 สชภ.491 นงนภสั พดัใย 0286 โรงพยาบาลบางปลาม้า

208 สชภ.449 นงนชุ โพธ์ิสขุ 0528 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

209 สชภ.756 นงลกัษณ์ โพธ์ิพิทลู 0844 โรงพยาบาลห้วยผึง้

210 สช.356 นงลกัษณ์ สวา่งพนัธ์ 0182 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า

211 สชภ.1233 นพวรรณ เกตกุอ่ผล 1368 โรงพยาบาลสระบรีุ

212 สช.902 นภาพร แชม่เชียง 1283 โรงพยาบาลซานเปาโลหวัหนิ 

213 สชภ.1261 นภาพร ธนชิตชยักลุ 1144

214 สชภ.1169 นฤมล วรรณเวช 1195 โรงพยาบาลนายายอาม

215 สชภ.347 นฤมล วรุณโรจน์ 0415 โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี

216 สช.310 นฤมล วฒันาโสภณ 0112 F&B International Co.,Ltd.

217 สชภ.1326 นฤมิตร บ้านคุ้ม 1279 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่

218 สชภ.566 นลนีิ บญุชู 0313 โรงพยาบาลโพธาราม

219 สชภ.352 นวลพรรณ ศริิบรรทดั 0081 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จนัทบรีุ

220 สชภ.008 นวลรัดดา พลสมคัร 0056 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ

221 สชภ.1178 นฏัฐิกา ผดุผอ่ง 1084 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบด ีและสถาบนั

โภชนาการ ม.มหดิล

222 สชภ.1344 นฏัพงษ์ ยาวะโนภาส 1362 โรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 อินเตอร์ 

223 สชภ.1288 นตัตญา เวียงจนัดา 1326 โรงพยาบาลศรีธัญญา

224 สชภ.690 นทัชนาถ ปักกะมานงั 1156 โรงพยาบาลชลบรีุ

225 สชภ.177 นนัตภร ใจอินทร์ 0564 โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี

226 สชภ.778 นนัท์ฐภสั ขานมา 1370 โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

227 สช.372 นนัท์ฐิตา  สภุาสี 0533 โรงพยาบาลคามิลเลยีน

228 สช.207 นนัท์ธนา ชจูงกล 0135 โรงพยาบาลราษฎร์บรูณะ

229 สชภ.304 นนัทน์วรันธร ศรีรัตน์ 0796 โรงพยาบาลแมว่าง 

230 สช.032 นนัทวด ีสาริกานนท์ 0166

231 สช.366 นนัทวนั วโรทยั 0297 สถาบนัสริินธรเพ่ือการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์

แหง่ชาติ



เลขที่ รหัสสมาชิก ช่ือ/นามสกุล เลขที่ กอช. สังกัด รพ/สถาบัน

232 สชภ.400 นารี ชอิูนทร์ 0658 โรงพยาบาลทา่โรงช้าง

233 สช274 นาวนั แสงศรีเพ็ชร์ 0521 โรงพยาบาลบางโพ

234 สช.667 น า้ค้าง พริม้พราย 1093 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบรีุ 

235 สชภ.216 น า้ทพิย์ จองศริิ 0335 โรงพยาบาลแพร่ 

236 สช.507 น า้ทพิย์ ศรีวรานนท์ 0159 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)

237 สชภ.821 น า้ฝน ภิญโญ 0816 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

238 สชภ.462 นิชานาถ จนัทรภา 0342 โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี

239 สชภ.077 นิชาภา เช่ียวธัญกิจ 0071 โรงพยาบาลอทุยัธานี

240 สชภ.258 นิตยา กิจชอบ 0546 โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา

241 สชภ.250 นิตยา นาประจกัษ์ 0689 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

242 สชภ.767 นิตยา เศรษฐวรานนท์ 0811 โรงพยาบาลพระสมทุรเจดย์ีสวาทยานนท์

243 สช.628 นิตวิรรณ ดอนเพ็งไพร 0680 บริษัท เจริญสขุฟาร์มา ซพัพลาย จ ากดั

244 สชภ.179 นิธินาถ ทองรักษ์ 0478 โรงพยาบาลตรัง

245 สชภ.208 นิธิมา มงคลชู 0454 โรงพยาบาลเมืองสรวง

246 สชภ.837 นิพนธ์ สขุสาระพนัธ์ 1367 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา

247 สชภ.212 นิภาพร ดวงธนู 0603 โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ 

248 สชภ.584 นิภารัตน์ ปริุเส 0073 โรงพยาบาลพทุธชินราช พิษณโุลก

249 สชภ.482 นิลบุล โพพิพฒัน์ 0322 โรงพยาบาลล าพนู

250 สช.216 นิสานาถ ปลืม้ใจ 0234 บริษัท ศนูย์วิจยัและพฒันาอาหาร ซีพีเอฟ จ ากดั

251 สชภ.320 นชุศรา ประจนัตะเสน 0295 โรงพยาบาลขอนแกน่ 

252 สชภ.624 นชุศรินทร์ เนตรคง 0109

253 สช.586 นชุษรินทร์ เปรมใจ 0647

254 สชภ.593 นสุรา กลิน่ชิด 0125 โรงพยาบาลล าปาง

255 สชภ.414 นรูฉาม มาลนีิ 0447 โรงพยาบาลสตลู 

256 สช.863 เนตมิา ดสีวสัดิม์งคล 1179 โรงพยาบาลวิภาราม

257 สช.313 เนริสา วงศ์เลศิประยรู 0569 โรงพยาบาลบรีุรัมย์

258 สช.483 บงัอร ทรัพย์ประดษิฐ์ 216 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

259 สชภ.519 บณัฑิต ดอกตาลยงค์ 0869

260 สช.929 บญุญริน ชาคริยานกุลู กอ.ช.1360

261 สช.251 บญุวาสน์ วิเชียรศาสตร์ กอ.ช.0360

262 สชภ.104 บปุผา เทีย่งพกุ 0449 สถาบนับ าบดัรักษาและฟืน้ฟผูู้ตดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรม

ราชชนนี

263  สชภ.1410 บปุผาชาต ิโพธ์ิทพิย์ 1247 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหดิล 

264 สชภ.254 บษุบา ทองเชือ้ 0077 โรงพยาบาลศรีบญุเรือง

265 สชภ.1405 บษุรา มกุดาสกลุภิบาล 1359

266 สชภ.107 เบญจพรรณ บรุวฒัน์ 0306 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรต ิ

267 สชภ.537 เบญสร์ิยา จฑุาภิรักษ์ 1228 โรงพยาบาลศนูย์ตรัง

268 สช.451 ปฏิมา พรพจมาน 0105 โรงพยาบาลสมิตเิวช สขุมุวิท

269 สชภ.649 ปณท นาคนชม 0427 โรงพยาบาลชมุแพ

270 สชภ.1091 ปณิตา เชยวิจิตร์ 1225 โรงพยาบาลมะการักษ์
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271 สชภ.280 ปทติตา ชาชมุวงค์ 0400 โรงพยาบาลเซกา

272 สชภ.530 ปธิตา สริุยะ 0243 โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์

273 สภช.474 ปพศัธนพร พงศ์พสัศมล 0431 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

274 สช.370 ปภาวี จริตงาม 0355

275 สชภ.221 ประนอม หลเีกษม 0074 โรงพยาบาลโคกส าโรง

276 สชภ.442 ประพิศ ไกรราช 0277 โรงพยาบาลแพร่ 

277 สชภ.532 ประไพ จิตนิยม 0870 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

278 สชภ.547 ประภสัสร มีวาสนา 0361 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

279 สชภ.047 ประภาพร โคตถา กอ.ช. 0440 โรงพยาบาลมกุดาหาร

280 สชภ.298 ประภาพร สนุธงศริิ 0339 โรงพยาบาลขอนแกน่

281 สชภ.334 ประภาพนัธ์ สวสัดิผ์ล 0140 โรงพยาบาลสมทุรสาคร

282 สชภ.326 ปรัชพร แพงศรี 0489 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝัน้ อาจาโร

283 สชภ 826 ปรางนฤมล หลวงแก้ว 604 ศนูย์หวัใจสริิกิติฯ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแกน่

284 สชภ.162 ปราณี คงทอง 0416 โรงพยาบาลมหาราชนครสรีธรรมราช

285 สช.302 ปราณี ปาลวฒัน์ 0389 โรงพยาบาลพญาไท 2 (แผนกโภชนการ sodexo)

286 สช.403 ปราณี รุ่งเรือง 0102 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

287 สช.346 ปราณี หยกเทีย่งธรรม 1328 โรงพยาบาลราชบรีุ 

288 สช.578 ปรารถนา ตปนีย์ 0828 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหดิล

289 สชภ.1239 ปรียาภทัร มงัคะลาด 1312 สถาบนับ าราศนราดรู 

290 สชภ.689 ปลติตา เจียรนยั 0732 โรงพยาบาลสมิตเิวชศรีราชา 

291 สชภ.988 ปวีณ์ธิดา พนัธ์ศรี 1349 บริษัท ฟู้ ดเฮ้าส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั

292 สชภ.395 ปัทมา มาศจด 0570 โรงพยาบาลชมุแพ

293 สชภ.582 ปารณีย์  เฉลมิ วยั 1235 รพ.สมเดจ็ พระ บรม ราชินีนาถ ณ อ าเภอ นาทวี จงัหวดั สงขลา 

294 สชภ.549 ปาริชาต ิรักสขุ 0573 โรงพยาบาลอูท่อง 

295 สชภ.489 ปิยเนตร แรงกล้า 0629 โรงพยาบาลกรุงเทพสริิโรจน์ 

296 สช.521 ปิยมาศ สบืสทิธ์ิ 0594 โรงพยาบาลศริิราช 

297 สชภ.716 ปิยรัตน์ ทบัคล้าย 0791 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

298 สช.485 ปิยะพร เครือบตุร 0044 โรงพยาบาลลาดพร้าว

299 สชภ.639 ปิยะมาศ พลบ ารุง 0443 โรงพยาบาลสมิตเิวชชลบรีุ

300 สช.422 ปียภสัร์ รังสยิาธนะนนท์ 372

301 สชภ.1396 ปญุชรัสม์ิ ธีระวฒันศกัดิ์ 1346 โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี

302 สชภ.662 ปณุยนชุ ไข่แก้ว 0231 โรงพยาบาลกยุบรีุ

303 สชภ.1397 ไปรยา แก้วจนัทรานนท์ 1324 ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์

304 สชภ.153 ผกามาศ ครูทอง 0321 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร์

305 สช.526 ผกาวล ีประกายสทิธ์ิ 0641 โรงพยาบาลกรุงเทพ

306 สชภ.306 พงศ์ลดา ศรีสขุา 0439 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา

307 สชภ.1087 พงศ์สภุา ป่ินแก้ว 1271 บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ ดเซน จ ากดั สาขา 

รพ.ศริิราช ปิยมหา ราชการุณย์ 
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308 สชภ.328 พจนา พฒัสขุ 0378 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

309 สชภ.241 พยอม ศกุรวรรณ 0804 โรงพยาบาลเบตง

310 สช.576 พรทพิย์ พสกุมลเศรษฐ์ 0650 คลนิิกแอดไลฟ์ /มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

311 สช.848 พรทพิย์ ไหวพริบ 1203 โรงพยาบาลรามาธิบดี

312 สชภ573 พรพรรณ อารีย์กิจ 645 โรงพยาบาลธนบรีุ1 

313 สชภ.184 พรเพ็ญ วรรณสญู 0678 โรงพยาบาลพระปกเกล้า

314 สช.514 พรรณทพิย์ ศริิสมัปทา 0411 โรงพยาบาลเปาโลสมทุรปราการ

315 สชภ.086 พรรณทพิย์ภา จิตตธิรรมวฒัน์ 0298 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

316 สช.862 พรรณนิดา ศรีนวลดี 1180 โรงพยาบาลเทพธารินทร์

317 สชภ.550 พรรณวิภา แจม่ทุง่ 0050 โรงพยาบาลสโุขทยั

318 สชภ.415 พรรณิการ์ เพชรอดุม 0407

319 สชภ.769 พรฤทยั สนิทมุวงค์ 0784 โรงพยาบาลทา่วงัผา

320 สชภ.126 พรหมภสัสร ภทัรศรีพงศ์ 0479 โรงพยาบาลตรัง

321 สภช 1285 พลอย บโีทมสั 1288

322 สช.819 พลอยศริิ ศรีทอง 1114 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

323 สชภ.743 พวงเพชร หมดศรีมา 0685 โรงพยาบาลสวนปรุง

324 สช.900 พชัรมน ธนกาญจนพงศ์ 1242 บริษัท สยามฟาร์มาซตูคิอล 

325 สช.299 พชัรวีร์ ทนัละกิจ 0024 โรงพยาบาลรามาธิบด ี

326 สชภ.416 พชัรา วงศ์หมัน้ 0836 โรงพยาบาลขขุนัธ์

327 สชภ.872 พชัราภรณ์ ค าภา 0745 โรงพยาบาลคา่ยจิรประวตัิ

328 สชภ.1107 พชัราภรณ์ คเูลศิ 1373 โรงพยาบาลพระพทุธบาท

329 สชภ.335 พชัรี สงัข์ด้วง 0255 โรงพยาบาลสมทุรสาคร

330 สชภ.757 พชัรีย์ จนัทเดช 0635 สถาบนัโรคทรวงอก

331 สชภ.619 พฒันชยั วรรณกาล 0575 โรงพยาบาลบงึกาฬ

332 สชภ.313 พฒันา เกตเุสมอ 0318 โรงพยาบาลสอยดาว

333 สชภ.498 พทัธนนัท์ เมฆแจ้ง 0522 โรงพยาบาลศรีสงัวาลย์

334 สช.391 พทัธนนัท์ ศรีมว่ง 0330 มหาวิทยาลยัสวนดสุติ

335 สชภ.303 พนัธ์ทพิย์ กฤษณะเศรณี 184 โรงพยาบาลราชบรีุ 

336 สช.455 พาฝัน ฝึกหดั 0271 บริษัท โซเดก็ซ์โซ่

337 สช.898 พิจาริน สมบรูณกลุ 1243 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 

338 สชภ.274 พิจิตรา จินดาวลัย์ 0099 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเดชอดุม

339 สช.897 พิธพร ธาดามาตากลุ 1252

340 สช.417 พิมพ์พรรณ นิตย์ค าหาญ 0221 โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ 

341 สชภ.1406 พิมพ์พิศา ชินธเนศ 1406 โรงพยาบาลธนบรีุ1

342 สชภ.605 พิมพ์พิศา พฒันวรานวุงศ์ 0539 โรงพยาบาลกาฬสนิธุ์

343 สชภ.557 พิมพร รุจิรกลุ 0632 โรงพยาบาลขอนแกน่

344 สชภ.698 พิมลพรรณ โพธ์ิทองค า 0657 บริษัท บเีอซี กร์เมท์ เฮ้าส์ จ ากดั

345 สชภ.589 พิศาล ประเสริฐพงษ์ 0850 โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

346 สชภ461 พิสทุธินี เกวียนวงษ์ 0716 โรงพยาบาลสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้า 

347 สชภ.427 พีรญา สารักษ์ 0708 โรงพยาบาลตาลสมุ
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348 สช.240 พีระพรรณ โพธ์ิทอง 0398

349 สชภ.832 พทุธาพร ประภาการ 0695 โรงพยาบาลอดุรธานี

350 สช.550 เพชรดาว ทศันศร 0649 โรงพยาบาลสกลนคร

351 สช.465 เพชรนภา องค์ตระกลูกิจ 0314 โรงพยาบาลสมิตเิวชศรีนครินทร์ 

352 สช.841 เพชรบรีุ รัตนประทปีพร 1334 สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี

353 สช.044 เพ็ชร์มณี ทองแจ้ง 0861 โรงพยาบาลพญาไท 2

354 สชภ.523 เพ็ญจนัทร์ สงวนศกัดิ์ 0818 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

355 สชภ.057 เพ็ญนภา แสนขวา 0110 โรงพยาบาลพทุธชินราช พิษณโุลก

356 สช.019 เพ็ญพรรณ อินทร์มา 0299 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

357 สชภ.425 เพ็ญศรี เพชรสขุ 0420 โรงพยาบาลรัษฎา

358 สชภ.870 เพียงพร เจริญวฒัน์ 0797 โรงพยาบาลรามาธิบดี

359 สชภ.608 แพงศรี ศรีพิทกัษ์ 0664 โรงพยาบาลกนัทรารมย์

360 สชภ.1284 ไพทลูย์ วงเวียน 1264 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

361 สชภ.876 ฟาริด้า อีดสนั 0822

362 สช.364 ภคพร วฒันาทรัพย์เจริญ 0128 บริษัท ฟู้ ดเฮ้าส์ เคเทอร์ร่ิง

363 สช.920 ภคอร เทยีบรัตน์ 1356 โรงพยาบาลปิยะเวท

364 สชภ.317 ภณิตา อร่ามรุ่งอรุณ 0156 โรงพยาบาลโกสมุพิสยั  

365 สชภ.393 ภทรกรรณ ชยัแก้ว 0244 โรงพยาบาลแมจ่นั

366 สช.235 ภนิตา ศรีชมเชย 0492 โรงพยาบาลเทพธารินทร์  ศนูย์โภชนาการฯ 

367 สชภ.1227 ภรณ์ทพิย์ ร้อยก่ิง 1215 โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสมีา

368 สช.562 ภวินท์พล โชตวิรรณวิรัช 0779

369 สชภ.428 ภคัจิรา เบญญาปัญญา 0436 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

370 สช.460 ภคัณพณัณ์ น่ิมไพบลูย์ 0256

371 สช.280 ภคัธิมา เชาว์ประดษิฐ์ 0034 โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน

372 สชภ.999 ภฐั ไทยตรง 0922

373 สชภ.965 ภทัทยิา วงพินิจ 1321

374 สช.600 ภทัรพร ลกูน า้เพชร 0659 บริษัท โซเดก็ซ์โซ ่ซอร์วิสเซส ประเทศไทย จ ากดั

375 สชภ.694 ภทัรวด ีรุ่งกิจพฒันา 0721 โรงพยาบาลมะเร็งสรุาษฎร์ธานี

376 สชภ.496 ภทัรวรรณ ตรีณานวุตัร 1230 โรงพยาบาลกรุงเทพสริิโรจน์ 

377 สชภ.485 ภทัรานิษฐ์ สหีมนตรี 0267 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

378 สชภ.1310 ภสัราภรณ์ ทองภธูรณ์ 1229 โรงพยาบาลกดุจบั

379 สชภ.105 ภานิชา การกิจโอฬาร 0304 โรงพยาบาลหนองบวัล าภู

380 สชภ.688 ภานมุาศ สบืวงศ์ 644 โรงพยาบาลเทพปัญญา 

381 สชภ.884 ภาพร คลอ่งกิจเจริญ 0753 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

382 สชภ.713 ภาวด ีคุ้มภยั 0718 โรงพยาบาลนครปฐม 

383 สช.541 ภาวด ีบรูณ์วิจิตร 0608 บริษัทโซเดก็โซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั

384 สชภ.161 ภาวนา จนันา 0455 โรงพยาบาลหนองบวัล าภู

385 สชภ.351 ภิมชญาณ์ภรณ์ จีนาใหม่ 0838 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

386 สช.919 มณเฑียร อ ่าพึง่อาตม์ 1327 บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากดั

387 สช.411 มณทชิา พนัธุ์ไพร 0369 โรงพยาบาลรามาธิบด ี
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388 สชภ.440 มณีวรรณ ทองออ่น 0604 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

389 สช.239 มนทพิย์ ร่าเริงวิจิตร 276 โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา 

390 สช.561 มนพทัธ์ แซล่ิม้ 0622 โรงพยาบาลคามิลเลยีน

391 สช.583 มนสัสยิา สมใจ 0631 โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม

392 สชภ.830 มยรีุ สมปาน 0735 โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 

393 สช.334 มลฤด ีจิตรขาว 0072

394 สช.250 มลฤด ีตัง้นิตยวงศ์ 0409 ศนูย์ดแูลผู้สงูอาย ุนวศรีเนอสซิงโฮม

395 สชภ.583 มลวิลัย์ วงศ์พยคัฆ์ 0507 สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี

396 สชภ.638 มะลวิลัย์ วงศ์วิรัตน์ 0585 โรงพยาบาลศรีสะเกษ

397 สช.749 มะลสิา ค าพนัธ์ 1294 โรงพยาบาล บ ีแคร์ เมดคิอลเซ็นเตอร์

398 สชภ 1132 มทัณา วงัวงษ์ 1323 โรงพยาบาลพบพระ  

399 สชภ.396 มลัลกิา แก้ววงัปา 0559 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแกน่

400 สชภ.726 มารินี เปาะสู 0652 โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา  

401 สช.249 มาริสา หวงัเจริญ 0111

402 สชภ.786 มาล ีอยูเ่ยน็ 0628 โรงพยาบาลบางน า้เปรีย้ว 

403 สชภ.471 มีณา ไทยแก้ว 0581 โรงพยาบาลสงขลา (เกาะยอ)

404 สช.554 มกุดา สขุกลุ 0648 โรงพยาบาลนนทเวช

405 สชภ.465 เมธยา ออ่นน้อม 0465 โรงพยาบาลสอง

406 สชภ.1290 ยงยทุธ แจม่ใจหาญ 1204 โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช 

407 สช.577 ยพุา ชาญวิกรัย 0815

408 สชภ.261 ยพุา ภทัรเคหะ 0236 โรงพยาบาลนา่น

409 สชภ.883 ยภุาณี แต้มเรืองอิทธ์ิ 0764 สถาบนัโรคทรวงอก 

410 สชภ.663 ยภุารัตน์ สกุกล้า 0560 โรงพยาบาลศรีสงัวรสโุขทยั

411 สชภ.799 ยวุธิดา รักษาภกัดี 0729 โรงพยาบาลปง

412 สชภ.384 เยาวลกัษณ์ พลภกัดี 0694

413 สชภ. 1241 รชภคั ชลดาไชยากร 1249 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 

414 สช.777 รตยิา แก้วชุม่ 1167 โรงพยาบาลสงฆ์

415 สชภ.063 รตรัิตน์ กสกิลุ 0061 โรงพยาบาลมหาสารคาม 

416 สชภ.1198 รภสัลดา ป่ินสวุรรณ 1369 โรงพยาบาลทกัษิณ

417 สช.773 รสริน ตัง้ศลิาถาวร 1202 โรงพยาบาลพญาไท 1

418 สช.311 รสรินทร์ อินผดงุ 0204 บจ.ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ฟู้ ดเชน ส านกังานใหญ่ 

419 สช.821 รสสคุนธ์ โชตพิรม 1172 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 

420 สช.916 ระวีวรรณ ลาภพิเชษฐไพบลูย์ 1352 โรงพยาบาลคา่ยนวมินทราชินี

421 สชภ.229 รักชนก ประสทิธิวงษ์ 0325

422 สช.385 รักษยา องัคกษมรัตน์ 0697 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

423 สช.315 รัชนี กรวาทนิ 0203 โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน

424 สชภ.526 รัชนี ศรีสขุ 0881 โรงพยาบาลบางคล้า 

425 สช.379 รัฏฐิการ์ คงประพนัธ์ 0736 โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 

426 สช.924 รัฐพร แย้มฉวาก 1259 โรงพยาบาลราชบรีุ 

427 สช.399 รัตนา นนัตรี 0307 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ
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428 สช.071 รัตนา พิเชฐจ ารัสชีพ 0199 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

429 สชภ.581 ริญญาภสัร์ นิธิวฒัน์ศริิ 0334 โรงพยาบาลสนัป่าตอง

430 สช.528 รินดา ซาเฮาะ 0381 โรงพยาบาลชลบรีุ 

431 สชภ.1074 ริศรา นพวรรณ 1332 โรงพยาบาลสนามชยัเขต

432 สชภ.394 รีนา โปด า 0538 โรงพยาบาลละง ู

433 สช.211 รุ่งทพิย์ อยูท่วี 0158 โรงพยาบาลพระรามเก้า

434 สช.263 รุ่งนภา ฟุ้ งสมทุร 0033 โรงพยาบาลสขุสวสัดิ์

435 สช.497 รุ่งนภา สารศกัดิ์ 0197 โรงพยาบาลศริิราช 

436 สชภ.319 รุ่งนิภา พริบไหว 0578 โรงพยาบาลแพร่ 

437 สชภ.762 รุ่งนิภา อินทะวงศ์ 0840 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บริุนทร์

438 สชภ.388 รุ้งลดา มีแจ้ง 0422 โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา

439 สช.400 รุ่งอรุณ เสอืสมิง 0076 ศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกข ุชลประทาน

440 สชภ.124 รุ่งอรุณ เสอืสมิง 0068 โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า

441 สช.076 รุจิรา สมัมะสตุ 0008

442 สชภ.222 รุจิราพร กลัน่เขตรกิจ 0486 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแกน่

443 สชภ.544 เรวด ีรู้ยาม 0284 รพศ.เชียงรายประชานเุคราะห์ 

444 สชภ.146 เรืองยศ โพธิข า 0088 โรงพยาบาลพทุไสธง

445 สชภ.204 ไรหนาบ ราษฎร์นิยม 174 โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต

446 สช.318 ฤทยัรัตน์ ศรีสเุลศิ 0193 โรงพยาบาลพญาไท 1

447 สช.833 ลลติา ใจกล้า 1330 โรงพยาบาลระยอง

448 สช.178 ละเมียด ยมสงูเนิน 0789 โรงพยาบาลเอกชน 

449 สชภ.438 ละออง ศริิชยัพฒันา 0387 โรงพยาบาลปทมุธานี

450 สชภ.055 ละออง สาลพีวง 0066 โรงพยาบาลกบนิทร์บรีุ

451 สชภ.1362 ลดัดา ทพัพิลา 1348 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสระแก้ว 

452 สชภ.097 ลดัดา สริิวีระพนัธุ์ 0291

453 สช.117 ลาวณัย์ แจม่ประเสริฐ 0211 โรงพยาบาลราชวิถี

454 สชภ.1381 ไลลา มามะ 1342 บริษัท อาร์เอฟเอส จ ากดั

455 สช.348 วชิรศกัดิ ์ภิรมย์พรินทร์ 0191 โรงพยาบาลชลบรีุ 

456 สชภ.1328 วชิราพรรณ สนิสมบตัิ 1309 Royal phnom penh hospital  

457 สช.503 วชิราภรณ์ ตรีเยน็ 0597 โรงพยาบาลศริิราช

458 สช.503 วชิราภรณ์ พงศ์ลกัษมาณา 362 ศนูย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

459 สชภ.592 วชิราภรณ์ ศรีภกัดี 0343 โรงพยาบาลหนองคาย 

460 สชภ.238 วนิชชา มานะกิจ 0418 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชปัว

461 สชภ.148 วนิดา สภุจนัทร์ 0250 โรงพยาบาลกนัทรารมย์

462 สชภ.246 วรรณด ีนวลสวุรรณ 0477 โรงพยาบาลตรัง

463 สชภ.467 วรรณภา เยน็ตะคุ 0057 บริษัทฟู้ ดเฮ้าส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั

464 สชภ.255 วรรณภา สงัข์วิจิตร์ 0052 โรงพยาบาลชยับาดาล

465 สชภ.383 วรรณรัตน์ สายสงิห์ 0417 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

466 สชภ.450 วรรณา ประเสริฐสม 0331 โรงพยาบาลตระการพืชผล
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467 สชภ.421 วรรัตน์ พลอนั 0147 โรงพยาบาลโชคชยั

468 สช.193 วรวรรณ พิทกัษ์เขต 0490

469 สช.355 วรวรรณ สทิธิเวช 0179 โรงพยาบาลพระมงกฏุเกล้า

470 สช.651 วรัญญา เตชะสขุถาวร 0659 คณะสหเวชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

471 สชภ.332 วราพรรณ อยูเ่ม่ียง 0516 โรงพยาบาลสมทุรสาคร

472 สชภ.423 วราภรณ์ เสยกระโทก 0448 โรงพยาบาลโชคชยั

473 สชภ.302 วราภรณ์ เอ่ียมมี 0311

474 สชภ.514 วราลกัษณ์ บญุมาวงค์ 0707 โรงพยาบาลวงัเหนือ

475 สชภ.1352 วลยัพร ช่ืนอ่ิม 1333 โรงพยาบาลกรุงเทพสริิโรจน์

476 สช.305 วลยัพรรณ ภูเ่พนียด 0023 บริษัท สวีท ด ีอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

477 สช.495 วลลีกัษณ์ วีรเดชะ 0624 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตยีน

478 สชภ.1020 วชัรพงษ์ แสนใจยา 1028 โรงพยาบาลแพร่ 

479 สชภ.207 วชัราพร ธีระธรรมประชา 0265 โรงพยาบาลบ้านโป่ง

480 สชภ.290 วชัรี ผดุเพชรแก้ว 0576 โรงพยาบาลสมทุรสาคร

481 สชภ.139 วนัด ีธนกลุวิสษิ 0089 โรงพยาบาลหลงัสวน

482 สช.208 วนัทนีย์ เกรียงสนิยศ 0004 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหดิล

483 สชภ 360 วนัทพิย์ หร่ิงรัตนพนัธ์ 423 โรงพยาบาลแมส่อด 

484 สชภ.633 วนัเพ็ญ คล้ายพนัธ์ 0866 โรงพยาบาลราชบรีุ 

485 สชภ.441 วนัเพ็ญ ทองอินทร์ 0476 โรงพยาบาลตรัง

486 สชภ.209 วนัวิสาข์ ผลทพิย์ 0055 โรงพยาบาลอา่งทอง

487 สชภ.623 วารุณี คงสวุรรณ 0868 โรงพยาบาลศนูย์ราชบรีุ

488 สชภ.1217 วาสนา จิตตะบตุร 1250 บริษัท บเีอซี กร์เมท์ เฮ้าส์ จ ากดั

489 สชภ.463 วาสนา ตวิงค์ 0172 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ส านกัวิชาสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

490 สชภ.454 วาสนา ปัดไธสง 0223 โรงพยาบาลขอนแกน่ 

491 สชภ.338 วาสนา ศรีโพนทอง 0251 โรงพยาบาลกนัทรลกัษ์

492 สช.320 วาสนา อินโพธ์ิ 0048 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

493 สชภ.1297 วิชชดุา ศรีไพล 1253 โรงพยาบาลยโสธร

494 สชภ.678 วิภาณี บวัทอง 0781 โรงพยาบาลนครนายก 

495 สชภ.1371 วิภาภรณ์ สขุสวสัดิ์ 1241 องค์การบริหารสว่นต าบลตะเคยีนทอง

496 สช.450 วิภารัตน์ รวดเจริญ 1193 สถาบนัราชประชาสมาสยั

497 สชภ.811 วิภาวี ศรีค าภา 1201

498 สชภ.486 วิภาวี สทุธิพล 0582 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

499 สช.384 วิมลณฐั ชยัสริุนทร์ 0353 โรงพยาบาลเซนต์หลยุส์

500 สชภ.197 วิมลรัตน์ สมสกลุมนตรี 0441 โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ

501 สชภ.426 วิลยัวรรณ เพชรน้อย 0512 โรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์

502 สช.471 วิลาวรรณ คศูวิิไลส์ 1317 วิวฏัฏะคลนิิก

503 สชภ.1323 วิลาวลัย์ บญุก้อน 1335 โรงพยาบาลนครพนม

504  สชภ.1412 วิลาสนีิ ศริิสมบตัิ 1313 บริษัท อาร์เอฟเอส จ ากดั (ส านกังานใหญ่)

505 สชภ.375 วิลาสนีิ สริิวฒัน์ 0104 โรงพยาบาลป่าตอง
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506 สชภ.205 วิไล อยูค่ง 0831 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ

507 สชภ.640 วิไลภรณ์ ช่ืนไทย 0264 โรงพยาบาลสงิห์บรีุ

508 สชภ.1221 วิไลลกัษณ์ แชม่เจริญ 1197 โรงพยาบาลวิภาวดี

509 สชภ.235 วิไลวรรณ นกัร า 0452 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ

510 สชภ.1357 วิสมนทพิย์ ถ่ินทวี 1310 ศนูย์แพทยศาสตรศกึษาชัน้คลนิิก โรงพยาบาลพะเยา 

511 สช.266 วีณา สขุวิบลูย์ 0201 ส านกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

512 สชภ.038 วีนสั วยัวฒันะ 0424 โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี  

513 สช.343 วีรยา โสตปิระวตัิ 0222 โรงพยาบาลราชวิถี

514 สช.267 วีรวรรณ เตชะเกรียงไกร 0288 โรงพยาบาลกรุงเทพ

515 สช.275 แววตา เอกชาวนา 0399

516 สชภ.311 ศกณุตลา อินถา 0272 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

517 สชภ.488 ศตวรรณ วงศ์สทุนิ 0442 โรงพยาบาลกรุงเทพสริิโรจน์

518 สชภ.1376 ศตวรรษ พลูสวสัดิ์ 1262

519 สช 906 ศรัณญา ลายดมุชร 1308 โรงพยาบาลสมิตเิวชสขุมุวิท 

520 สชภ.178 ศรีกลัญา เรืองเกษม 257 โรงพยาบาลบรีุรัมย์

521 สชภ.958 ศรีประไพ ฉายถวิลน์ 1267 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ 

522 สชภ.061 ศรีสมาน อินสวุรรณ์ 0462 โรงพยายาลสระบรีุ 

523 สชภ.175 ศรีสภุา วิเชียรชยั 0450 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

524 สชภ.144 ศรุตยา ลมิปจรัสกลุ 0341 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชฉวาง

525 สช.548 ศศธิร กนัทะอินทร์ 0661 บริษัทซีออยล์ จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

526 สช.647 ศศภิา กรินทรากลุ 0762 โรงพยาบาลรามค าแหง

527 สชภ.710 ศศภุางค์ มสุกิบญุเลศิ 0639 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

528 สชภ.658 ศนัสนีย์ ศรีเพ็ง 0706 โรงพยาบาลนางรอง

529 สช.300 ศลัยา คงสมบรูณ์เวช 0002 โรงพยาบาลเทพธารินทร์

530 สช.889 ศศัวตั พฒุพินิจ 1212 โรงพยาบาลหวัตะพาน 

531 สชภ.346 ศริดา กลิน่ช่ืน 0332 โรงพยาบาลสริินธร

532 สชภ.341 ศริิธร มาหรัิญ 0205 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

533 สชภ.377 ศริินภา ราตรีสขุ 0474 โรงพยาบาลบรบอื

534 สชภ.847 ศริินภา อุน่ดมีะดนั 0705 โรงพยาบาลอทุยัธานี

535 สชภ.211 ศริิพร จิระพลงัสนัติ 0359 โรงพยาบาลมะการักษ์

536 สชภ.176 ศริิพร เอ่ียมกมล 0531 โรงพยาบาลหนองแค 

537 สชภ.577 ศริิลกัษณ์ กระชิมรัมย์ 0315 โรงพยาบาลโนนไทย

538 สชภ.1207 ศริิศกัดิ ์สเีกาะ 1188 โรงพยาบาลกล้วยน า้ไท 1

539 สชภ.121 ศวิพร สาครสนิธุ์ 0577 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

540 สช.358 ศภุลกัษณ์ ทองนุน่ 0263 โรงพยาบาลกล้วยน า้ไท

541 สชภ.745 ศภุลกัษณ์ สกลุผอม 1137 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

542 สชภ.898 ศภุาพร ลขิิตโสภี 1219 โรพงพยาบาลสงิห์บรีุ

543 สชภ.064 ศภุาวรรณ ริว้บ ารุง 0215 โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวีศกัดิ ์

544 สช.487 สกาว มีแหวน 0394 สถาบนับ าบดัรักษาและฟืน้ฟผูู้ตดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรม

ราชชนนี
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545 สชภ.1341 สดาย ุเหมทานนท์ 1231

546 สชภ.164 สมใจ ขวญัเลศิ 0451 โรงพยาบาลศนูย์ยะลา

547 สชภ.049 สมนกึ โตมะสงูเนิน 0026 โรงพยาบาลสริุนทร์

548 สช.242 สมศรี เตชะวรกลุ 0020

549 สชภ.264 สมสขุ คงทองสงัข์ 0176 โรงพยาบาลพทัลงุ

550 สชภ.715 สมหมาย เนียมเนย 0719 โรงพยาบาลศนูย์นครปฐม

551 สชภ.248 สรวงสดุา สร้อยสวุรรณ 0148 โรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์

552 สชภ.005 สงัวาล ศริิมงัคลากลุ 0011 สมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย

553 สชภ.748 สงัวาลย์ ชมภจูา 0792 มหาวิทยาลยัสวนดสุติ ล าปาง

554 สช.608 สตัยาพร สงิหาด 0817 โรงพยาบาลปิยะเวท

555 สชก 674 สายใจ เรืองฉาย 0377  บริษัท ฟู้ ดเฮ้าส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั

556 สชภ.1061 สายทอง กาบศรี 1220 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

557 สชภ.323 สายสวุรรณ แย้มประยรู 0015

558 สชภ.411 ส าเนียง สขุคุ้ม 0468 โรงพยาบาลสตัหบี กม.10

559 สช.291 สนีินาถ สริุยกาญจน์ 0046

560 สช.615 สนีิรัตน์ พรเกษมสขุ 0625 โรงเรียน นานาชาตสิงิคโปร์ กรุงเทพ (SISB)

561 สช.166 สริารัตน์ เกตสุมบรูณ์ 0497 ศนูย์ล้างไตทางชอ่งท้อง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การ

มหาชน)

562 สชภ.1311 สริิลกัษณ์ ค ามงุคณุ 1375 โรงพยาบาลมหาสารคาม

563 สชภ.819 สขุศรี แซซื่อ 0808 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

564 สชภ.1342 สจุารี อินทรสนัติ 1272 อบต.สวนผึง้ กองสาธารณสขุฯ 

565 สชภ.527 สจิุตตรา บญุลี่ 0483 โรงพยาบาลเกาะสมยุ

566 สชภ.149 สจิุตรา นาคประทมุ 855 โรงพยาบาลทา่ตะโก

567 สช.221 สชุญา สาธิตพิฐกลุ 0501 โรงพยาบาลเมดพาร์ค 

568 สชภ.068 สชุาดา ตาหล้า 0240 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย

569 สช.259 สดุคะนงึ โรจนชีวาคม 0461

570 สชภ.533 สดุาพร ราชาวงศ์ 0555 โรงพยาบาลบ้านนา

571 สชภ.234 สดุารัตน์ บวัมัน่ 0351

572 สชภ.1244 สทุธิณี แป้นเงิน 1363 โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

573 สช.642 สทุตัตา สรัุสสนนัท์ 0775

574 สชภ.459 สธุรรมา สวุรรณศรี 0852 โรงพยาบาลศรีธัญญา

575 สช.614 สธุาดา คชเสนีย์ 1240

576 สช.222 สธิุดา จ าปาเทศ 0498 โรงพยาบาลสมิตเิวชศรีนครินทร์

577 สช.084 สธีุรา บวัศรี 0083 โรงพยาบาลสงฆ์

578 สชภ.622 สนุทรี หรัิญรัตน์ 0867 โรงพยาบาลราชบรีุ

579 สชภ.430 สนุนัทา สขุโต 0192 โรงพยาบาลประทาย

580 สช.122 สนุาฎ เตชางาม 0009

581 สชภ.247 สนิุษา ประมวล 0540 โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

582 สชภ.838 สนิุสา เงินทพิย์ 1304 โรงพยาบาลสมทุรสาคร

583 สช 312 สปุราณี ฟทูพิย์ 0200 โรงพยาบาลมวกเหลก็  
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584 สชภ.299 สพุร แซล่ี ้ 0470 โรงพยาบาลควนเนียง 

585 สชภ.620 สพุรรณิกา ไชยวรรณ์ 0124 โรงพยาบาลสวนปรุง

586 สช.917 สพุฒันา พฒันประเสริฐ 1221 โรงพยาบาลพญาไท 1

587 สชภ.381 สพิุชฌาย์ ศรีสทิธิพรหม 0472 โรงพยาบาลศนูย์ขอนแกน่

588 สช.553 สพิุชญ์รดา พงศ์ศรีกลุ 0832 ส านกัการแพทย์ 

589 สช.410 สพิุชญา ค าคม 0374 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

590 สชภ.295 สพิุศ โมรีย์ 0421 โรงพยาบาลภเูวียง

591 สช.209 สภุจัฉรา นพจินดา 0019 โรงพยาบาลรามาธิบดี

592 สชภ.949 สภุทัรา มยาเศรษฐ 1365

593 สช.279 สภุาพร เพ็งโนนยาง 0783 สถาบนัเพ่ือการวิจยัและนวตักรรมด้านเอชไอวี

594 สชภ.231 สภุาพร ศรีเมือง 0247 โรงพยาบาลสชิล

595 สชภ.433 สภุาพร อินทร์สวุรรณโณ 0025 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 

596 สช.653 สภุาภรณ์ แขวงโสภา 0715 อบต.ไทรน้อย

597 สช.825 สภุาภรณ์ ค าสขุ 1222

598 สชภ.119 สภุารัตน์ จงจิตร 1371 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ

599 สช.535 สภุิญญา ธีรฐิตธิรรม 0303 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 

600 สชภ.043 สมุน วงศาโรจน์ 0058 โรงพยาบาลพะเยา

601 สชภ.210 สมุนา ชใูจ 0141 โรงพยาบาลอา่งทอง

602 สชภ.386 สมุาล ีจนัทร์ปรีดา 0245 โรงพยาบาลหวัไทร

603 สชภ.190 สรุภรณ์ สงิห์โต 0043 โรงพยาบาลสริินธรจงัหวดัขอนแกน่ 

604 สชภ.1129 สรุศกัดิ ์จนัทะรส 1217 โรงพยาบาลแกด า

605 สช.873 สรุศกัดิ ์ศรีละคร 1199 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

606 สชภ.363 สรัุญณี เผา่กนัทะ 0413 โรงพยาบาลดอกค าใต้

607 สช.566 สรัุสวด ีสมนกึ 0772 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ คณะ

วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

608 สชภ.401 สรุางค์ เรือนแป้น 0091 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราชนครินทร์

609 สชภ.609 สรีุพร สวา่งชาติ 0503

610 สชภ.470 สวุรรณา ทองออ่น 0801 โรงพยาบาลสงขลา 

611 สชภ.647 สวุรรณา วงค าจนัทร์ 0880 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชทา่บอ่

612 สช 188 สวุรรณา สานศุษิย์ 0393 ศนูย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

613 สชภ.974 สวุิมล สขุผอม 1211 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

614 สช.587 สวุิมล เหมนิธิ 0646 รพ.บเีอ็นเอช

615 สชภ.1302 เสาวลกัษณ์ นวฤทธิอศัวิน 1209 บริษัท บ ีเอ ซี กร์ูเมท์ เฮ้าส์ จ ากดั

616 สชภ.604 เสยีงพิณ สายสมาน 0230 โรงพยาบาลพทุธโสธร

617 สชภ.286 โสพิณ หมอกมาเมิน 0242 ศนูย์อนามยัที ่1 เชียงใหม่

618 สชภ.358 โสพิต แสงทอง 0419 โรงพยาบาลกระบี่

619 สชภ.172 โสภา เอกวิโรจนสกลุ 0037 โรงพยาบาลสมทุรปราการ

620 สช.342 หทยา สทีอง 0547 โรงพยาบาลราชวิถี

621 สช.445 หทยัชนก รักประยรู 0611 คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

622 สชภ.1355 หนึง่ฤทยั ครุฑคาบแก้ว 1307 โรงพยาบาลบางละมงุ 
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623 สชภ.579 หอมนวล กรรเชียง 0126 โรงพยาบาลล าปาง

624 สชภ.1360 อณวตั พชัรกิจจากร 1331 รพ.กรุงเทพ ระยอง 

625 สช.522 อตมิา ขอประเสริฐ 0593 โรงพยาบาลศริิราช

626 สชภ.165 อนงค์ จินดาพนัธ์ 0458 โรงพยาบาลราษฎร์ยนิดี

627 สชภ.518 อนงค์นาฎ เช่ียวชาญ 0541 ฝ่ายโภชนาการ Foodhouse  รพ.สมิตเิวชศรีราชา

628 สช.879 อนญัญา สภุวรรณวงศ์ 1269 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

629 สชภ.292 อนชุตรา วรรณเสวก 0106 โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี

630 สชภ 1196 อนสุรณ์ ทองใหญ่ 1293 โรงพยาบาลมะเร็งสรุาษฎร์ธานี 

631 สชภ.103 อนสุรณ์ สนิทชน 0357 โรงพยาบาลอดุรธานี

632 สช.525 อภิชยั เจริญชยัยง 0114 บริษัท โซเดก็ซ์โซ ่เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จ ากดั

633 สชภ.215 อภิพร เนมขนุทด 0456 โรงพยาบาลปากชอ่งนานา

634 สชภ.371 อภิรพร จนัทร์ขอนแกน่ 0090 โรงพยาบาลอาจสามารถ

635 สชภ.878 อภิรัตน์ ศภุธนาทรัพย์ 0826 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

636 สชภ.076 อภิสรา มณีรัตน์ 0534 โรงพยาบาลทา่ศาลา

637 สชภ.345 อมรรัตน์ ยนืยาว 0491 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

638 สช.367 อมรรัตน์ หทยัเดชะดษุฎี 0371 โรงพยาบาลรามาธิบดี

639 สชภ.1226 อมราวด ีสลีี 1329 โรงพยาบาลสทุธาเวช

640 สชภ.801 อรณิชา นราวิริยะกลุ 0702 โรงพยาบาลศริิราช

641 สช.549 อรทยั เหลอืงออ่น 0660 โรงพยาบาลรามาธิบดจีกัรีนฤบดนิทร์

642 สชภ 1274 อรไท เลศิสวุรรณกิจ 1154 บริษัทไทยโอซกู้า จ ากดั 

643 สชภ.446 อรนชุ ศรีภาพงษ์ 0358

644 สชภ.913 อรรจมาภรณ์ สมบตัโิชตสินิ 1280 โรงพยาบาลผาขาว

645 สช.672 อรวรรณ กลิน่สวสัดิ์ 1213 โรงพยาบาลปิยะเวท

646 สชภ.941 อรวรรณ มงุวงษา 1071 มหาวิทยาลยั ราชภฏั เพชรบรีุ

647 สช.344 อรวรรณ อพุาพรรณ 0536 โรงพยาบาลราชวิถี

648 สชภ.828 อรษา สองนา 1234 วิทยาลยัการอาชีพห้วยยอด 

649 สชภ.1337 อรอนงค์ ยอดพฒุ 1227 โรงพยาบาลโพธาราม 

650 สช.474 อรัญญา พรหมครีี 0525

651 สชภ.322 อรัญญา วงศ์วรรณา 0171 โรงพยาบาลอทุมุพรพิสยั 

652 สชภ.603 อรัญญา สเีม้า 1265 ศนูย์หวัใจสริิกิติฯ์ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

653 สช.059 อรุณศรี ตัง้วงศ์วิวฒันา 0016

654 สชภ.330 อรุณี มัง่มี 0131 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 

655 สช.708 อลสิรา ประชารักษ์ 1257 บริษัท ไทยดลีเชียร์ จ ากดั สาขา รพ.สนิแพทย์ เทพารักษ์

656 สชภ.141 ออม กิตตพิร 0312 โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

657 สชภ.202 ออมสนิ ดา่นพฒันามงคล 0403 โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา

658 สชภ.045 อจัฉรา ศริิรัตนากร 0041 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

659 สช.423 อจัฉรีย์ สวุรรณช่ืน 0710 โรงพยาบาลรามาธิบดี

660 สชภ.088 อญัชรี ดษิฐลกัษณ์ 0464 โรงพยาบาลอตุรดติถ์

661 สช.913 อญัชล ีศริิกาญจนโรจน์ 1192 ส านกัโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 

662 สช.014 อญัญาณี อิศรางกรู ณ อยธุยา 0013



เลขที่ รหัสสมาชิก ช่ือ/นามสกุล เลขที่ กอช. สังกัด รพ/สถาบัน

663 สชภ.1294 อณัณ์ปัณณ์ จนัทะวนั 1207 โรงพยาบาลเทพธารินทร์

664 สชภ.1242 อตัทวิชญ์ เวียงหล้า 1191 โรงพยาบาลแมแ่ตง

665 สช.351 อปัสรสรวง ชวรัฐรังสรรค์ 0711 บริษัท บเีอซี กร์เมท์ เฮ้าส์ จ ากดั

666 สช 398 อมัพร ออ่นมี 0807 โรงพยาบาลแพร่

667 สช.494 อมัรินทร์ พิริยะไพศาล 0281 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตยีน

668 สชภ.325 อยัยา โสภาค 0152 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชบ้านดงุ

669 สช 925 อาทติยา กองพฒัน์พาณิชย์ 1275

670 สช.702 อาภสัรา มหธิิธรรมธร 1233 โรงพยาบาลธนบรีุ บ ารุงเมือง

671 สช.228 อารยา เสรีวิสทุธิพงศ์ 0070 โรงพยาบาลวิชยัยทุธ

672 สช.859 อารยา เหมริด 1170

673 สชภ.555 อารีนา เดีย่วทพิย์สคุนธ์ 0467 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

674 สช.437 อารีย์ ประจนัสวุรรณ 0612 สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหดิล 

675 สชภ.256 อ าภา ไพบลูย์สมบตัิ 0348 โรงพยาบาลตาคล ี

676 สช.592 อิสรีย์ ช่ืนจิตต์เสาวคนธ์ 0688 โรงพยาบาลสมิตเิวช ศรีนครินทร์

677 สชภ.206 อบุลรัตน์ สวุรรณวงศ์ 0260 โรงพยาบาลคา่ยสรรพสทิธิประสงค์

678 สชภ.418 อมุาพร ชเูทพ 0310 โรงพยาบาลหนองหาน

679 สช.448 อมุาล ีธรศรี 217 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

680 สชภ.515 อรุารัตน์ เขตบ ารุง 0530 โรงพยาบาลชยัภมิู

681 สช.530 อรุารัตน์ ปัญญาดี 0196 โรงพยาบาลกูแ่ก้ว 

682 สชภ.267 อไุร พงษ์ภมร 0579 โรงพยาบาลสงขลา

683 สชภ.100 อไุรพร วสนัต์ขจร 0123 โรงพยาบาลล าปาง

684 สชภ.513 อษุา บตุรฉยัยา 0677 โรงเรียนศรีจนัทร์บริบาล

685 สช.655 เอกหทยั  แซเ่ตยี 0827 โรงพยาบาล สถาบนั โรค ไต ภมิู ราช นครินทร์ 

686 สช 838 เอมปวีณ์ อรรถสทิธ์ิสริิ 1300 โรงพยาบาลกรุงเทพส านกังานใหญ่

687 สช.510 เอือ้ชชัญา กาลสมัฤทธ์ิ 0502 โรงพยาบาลศริิราช

688 สช.325 แอปเปิล้ หรัิญชยั 0308 โรงพยาบาลเปาโล สมทุรปราการ

689 สชภ.435 ฮาลเีมาะ สอืแมง 0561 โรงพยาบาลศนูย์ยะลา

690 สช.331 ชลภสัสรณ์  สกุแดง (เกศกนก) 0830 โรงพยาบาลพระรามเก้า 

หมายเหต ุผู้สมคัรทา่นใดทีไ่มมี่รายช่ือข้างต้น กรุณาตดิตอ่ นางสาวจนัทร์สดุา จนัทร์แย้ (น้อง) 080-338-7443 / 082-563-9179

วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ เวลา 08:00 - 16.00 น. หรือ E-mail:thaidietetics@gmail.com หรือ Line : เบอร์โทรศพัท์ 0803387443









ศนูย์เรียนรู้สถานพฒันาเดก็เลก็ สง่เสริมนมแมแ่ละเรียนรู้แบบบรูณาการ โรงพยาบาลสทุธาเวช






























