
ล าดบั เลขใบประกอบวิชาชีพ สังกัด
1 นางสาว กัณทรัตน์ มั่งมี 5511233867 บจก. เพอร์เฟค โมบาย แคร์
2 นางสาว ดวงกมล โพธิท์อง 5111204160 รพ. กระทุม่แบน
3 นางสาว พัชรินทร์ วงศ์วิริยากร 5111203372 รพ. กระทุม่แบน
4 นางสาว ปิยดา โลหะมาศ 5011200326 รพ. จุฬาลงกรณ์
5 นางสาว สิรปัญญ์ ศรีสุวรรณ์ 4511045801 รพ. จุฬาลงกรณ์
6 นางสาว วาสนา พุม่จันทร์ 4311155045 รพ. จุฬาลงกรณ์
7 นางสาว น้้าฝน นายหน้า 4411163720 รพ. จุฬาลงกรณ์
8 นางสาว จุไรรัตน์ สุปะติ 4511107361 รพ. จุฬาลงกรณ์
9 นางสาว บุญชู ทองไพรวัน 4011107358 รพ. จุฬาลงกรณ์
10 นางสาว สุรัช อยู่ยง 4511053803 รพ. จุฬาลงกรณ์
11 นางสาว ศิริภัณฑ์ ภูผิว 4711180111 รพ. จุฬาลงกรณ์
12 นางสาว สมศิริ แก้วมงคล 4411163793 รพ. จุฬาลงกรณ์
13 นางสาว จุฑามาศ หมู่ชยธา รพ. ชัยภูมิ
14 นางสาว นงเยาว์ ธนะมูลเรศ 4811183241 รพ. ชัยภูมิ
15 นาง เอื้อมพร อินทระ 4511065671 รพ. ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ
16 นาง อ้าไพร ไวแสน 4611078274 รพ. เซกา
17 นางสาว เสาวนีย์ อรรละออ รพ. ด้าเนินสะดวก
18 นางสาว ศรัญญา กันทะวัง 5411223574 รพ. ตากสิน
19 นางสาว สุนิสา ศรีแม้น 5311217344 รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
20 นาง วรัญญา บุญซ้อน 4511172347 รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
21 นาง นลินี ทองฉิม 4411165843 รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
22 นางสาว สุภาริณี อินนันชัย รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
23 นาง เอมอร เอี่ยมส้าอาง 4611101815 รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
24 นางสาว จันทร์เพ็ญ มงคลพานิช 4911198459 รพ. นพรัตนราชธานี
25 นาง อรุณณี วงค์ปันดีด 5611045444 รพ. นพรัตนราชธานี
26 นางสาว นวพร ธรรมศิรินิเวศ 4511177175 รพ. นภาลัย
27 นางสาว ศิริเพ็ญ แก้วประดิษฐ์ 4511027706 รพ. นภาลัย
28 นาง เพ็ญลักษณ์ ใจดี 4811088289 รพ. นราธิวาสราชนครินทร์
29 นางสาว สายฝน ราบร่ืน 5211208751 รพ. บึงกาฬ
30 นางสาว สุวรรณี ชัยสมัคร รพ. บุรีรัมย์
31 นาง จิดาภา สมบูรณ์มงคล รพ. บุรีรัมย์
32 นางสาว ธัญสุดา บุญอาจ รพ. บุรีรัมย์
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33 นางสาว อุมาพร สีเขียว รพ. บุรีรัมย์
34 นางสาว ชุลี หาญประโคน 4411162169 รพ. พระมงกุฎเกล้า
35 ร.ท.หญิง มนทกานต์ิ สุขสถาพรเลิศ 5311216234 รพ. พระมงกุฎเกล้า
36 นางสาว ยุพิน จันทร์เพ็ง 5211210318 รพ. พระมงกุฎเกล้า
37 พ.ต. หญิง สุพัตรา กันธะรส 4511054125 รพ. พระมงกุฎเกล้า
38 พ.ต. หญิง วิภารัตน์ นาวารัตน์ 4511046554 รพ. พระมงกุฎเกล้า
39 พ.ต. หญิง จิราพร เชาว์โพธิท์อง รพ. พระมงกุฎเกล้า
40 ร.อ.หญิง เนตรดาว ชัชวาล 4911195010 รพ. พระมงกุฎเกล้า
41 นาง ปาริชาติ ยังดี 4511175402 รพ. พิจิตร
42 นาง วิไลพร เดชะ 4911183061 รพ. พิจิตร
43 นางสาว บุษบงค์ สาสอน 4511175422 รพ. พิจิตร
44 นาง ศุภลักษณ์ เลาวกุล 4411161043 รพ. พิจิตร
45 นาง สายรุ้ง ปรารถนารักษ์ 4511170477 รพ. พิจิตร
46 นางสาว สิริรัตน์ สุขศรี 4411165027 รพ. พุทธโสธร
47 นางสาว รสรินทร์ สันติสิทธินนท์ 4511019227 รพ. พุทธโสธร
48 นางสาว พิมพ์ชนก บวรโชคชัย 5611243938 รพ. พุทธโสธร
49 นางสาว ประทุมมาศ แสงกล้า 5111206223 รพ. พุทธโสธร
50 นางสาว ละเอียด จารุสมบัติ 4511018683 รพ. พุทธโสธร
51 นางสาว ณัฐพี กระจ่าง 4511049459 รพ. พุทธโสธร
52 นางสาว สิริภา วันหร่ัง 5711620350 รพ. พุทธโสธร
53 นาง น้้าทิพย์ วัฒนวิจารณ์ 4511031448 รพ. พุทธโสธร
54 นาง วันธนา อวยพร 4311157233 รพ. พุทธโสธร
55 นางสาว รีย์รัตน์ คงเจริญ 4311157480 รพ. พุทธโสธร
56 นาง ณัฐธิดา จ้อยโย 4311157481 รพ. พุทธโสธร
57 ร.ท.หญิง เบญจวรรณ บุญช่วย 5411223364 รพ. ภูมิพลอดุลยเดช
58 นาง เกสร แก้วประดิษฐ์ 4511047056 รพ. มหาราชนครราชสีมา
59 นาง ลักษณาวดี ทองทับ 4511080065 รพ. มหาราชนครราชสีมา
60 นางสาว นฤมล ศิริรัตนพงศ์ธร 4311157576 รพ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
61 นางสาว นัยนา แจ้งประจักษ์ รพ. มะเร็งลพบุรี
62 นางสาว อนงค์ สง่าเนตร 4311155949 รพ. มะเร็งลพบุรี
63 นางสาว กัญญา เรือนภู 4311157221 รพ. ราชทัณฑ์
64 นาย เจริญ หมื่นพวง 4611096694 รพ. ราชทัณฑ์
65 นางสาว จิตติมา สุขีวัฒนมงคล 4711178087 รพ. ราชวิถี
66 นางสาว พิลาสสราญ วงศ์สุวรรณ 4911048972 รพ. ราชวิถี
67 นางสาว สุมาลี มาดีคาน 4511061698 รพ. ราชวิถี
68 นางสาว วิภาณี คงทน 5011244920 รพ. รามาธิบดี
69 นาง นันทนา รีพิมพ์ 4411162016 รพ. เลย



70 นาย เชาว์ธวัจน์ ราชพัฒ 4811170822 รพ. เลย
71 นางสาว ชนิดา สอนจันทร์ 5211209434 รพ. เลย
72 นาง สุมณฑา ศรีวัชรกุล 7411178728 รพ. เลย
73 นาง เนตรนภา ศรีหาภูธร 4711181878 รพ. เลย
74 นางสาว พันทิวา กลางเสนา 5011201350 รพ. เลย
75 นางสาว วิไล ศรีบุรินทร์ 5111203576 รพ. เลย
76 นางสาว เจนจิรา บุญญะวัตร 4811188862 รพ. เลย
77 นางสาว จุไรรัตน์ สังขวุฒิ 4711044574 รพ. ศรีสังวรสุโขทัย
78 นาง โยษิตา มหาค้า 4411159889 รพ. ศรีสังวรสุโขทัย
79 นางสาว สายชล ธ้ารงโชติ 4611096091 รพ. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
80 นางสาว ทิพวรรณ อยู่คุ้ม 4711180843 รพ. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
81 นางสาว ศิโรรัตน์ โพธิลั์งกา 4611106063 รพ. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
82 นาง อรสา ภูพุฒ 4511047857 รพ. ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ
83 นาง กุลธรา จงตระกาลสมบัติ 4511047716 รพ. ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ
84 นางสาว บุญประเสริฐ แสงวิจิตรประชา 4811168072 รพ. ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ
85 นางสาว ยุพาพร อัคฮาด 4711188197 รพ. ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ
86 นาง สุนิสา รูปดี 4811191787 รพ. ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ
87 นางสาว จุติมาพร จันทร์ตรี 5211209994 รพ. ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ
88 นาง มลชนก ศรีทอง 4911195280 รพ. ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ
89 นางสาว ยุวธินีย์ ซุ้ยไกร 5311216581 รพ. ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ
90 นางสาว ศรัญญา สมดี 4811193650 รพ. ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ
91 นางสาว วัลลิดา ราชกรม 4611095392 รพ. ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ
92 นางสาว ชิรารัตน์ ทองสมบัติ 4611095327 รพ. ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ
93 นาย ปัญญา เลิศไธสง 5311217307 รพ. ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ
94 นาย วรายุทธ สืบสาย 4811189509 รพ. ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ
95 นาย สุภัทร์ชัย พันธุช์ัย 5011201238 รพ. ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ
96 นางสาว ไพลิน นัดสันเทียะ 4511092216 รพ. สกลนคร
97 นางสาว บงกฎ   ปัจสา 4511092330 รพ. สกลนคร
98 นางสาว วิไลลักษณ์   ศรีราช 4511167157 รพ. สกลนคร
99 นางสาว วรากุล   แก่นท้าว 5431231407 รพ. สกลนคร
100 นางสาว ณภัทธิรา  ปิยะพงศ์สกุล 5311221405 รพ. สกลนคร
101 นางสาว จีรวรรณ   ตรีโอษฐ์ 5511234619 รพ. สกลนคร
102 นางสาว สุกัญญา   บุริภักด์ิ 5411229842 รพ. สกลนคร
103 นางสาว สุพรรณี   นามมุงคุณ 5511231571 รพ. สกลนคร
104 นาย เทิดศักด์ิ   พรหมโคตร 5011200923 รพ. สกลนคร
105 นางสาว อุษณีย์ ศิริวงศ์พรหม 4511172622 รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
106 นางสาว สุมาลี สิงหราช 4411165531 รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
107 นางสาว นฤมล สินบริสุทธิ์ 4511003540 รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
108 นาง ปุญญิศา อ่อนอุระ 4911171267 รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า



109 นาง กาญจนา เมฆะสุวรรณดิษฐ์ 4711004738 รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
110 นาง รัชนี หลงสวาสด์ิ 4511012278 รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
111 นาง กัญญาณี ปานแก้ว 5511232744 รพ. สมเด็จพระยุพราช ฉวาง
112 นาง สารภี ศิลปวิสุทธิ์ 5111182178 รพ. สมเด็จพระยุพราช ฉวาง
113 นางสาว จิราพร เหลืองจันทึก 4411159009 รพ. สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
114 นางสาว นิยม เกตุพันธ์ 5511237187 รพ. สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
115 นางสาว พัชนีพร เพ็ชรสมบูรณ์ 5511232477 รพ. สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
116 นางสาว มานิตา สวนเลิศ 5611242573 รพ. สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
117 นางสาว บุญแจ่ม สุขาค้า 5111203847 รพ. สิรินธร
118 นางสาว อัญชลี พุม่พวง 5711256642 รพ. สิรินธร
119 นางสาว สุณิชญา ทิพยกร 4411163739 รพ. สิรินธร
120 นางสาว ชุติมา กพรพันธ์ รพ. สุราษฎร์ธานี
121 นาง ธัญญรัตน์ ชูด้าดี 4311156566 รพ. สุราษฎร์ธานี
122 นางสาว มณีรัตน์ เพชรชนะ 5311221379 รพ. องค์การบริหารส่วนต้าบล จ.ภูเกต็
123 นางสาว ตอยยีบะห์ หะยีแยนา 5411229736 รพ. องค์การบริหารส่วนต้าบล จ.ภูเกต็

** หมายเหต ุ;
1. รายชื่อทีป่ระกาศคือผู้ทีส่่งใบสมคัรพร้อมช าระค่าลงทะเบียน
2. กรณีตอ้งการให้ออกใบเสร็จในนามโรงพยาบาลหรือบริษัท กรุณาตดิตอ่ภายในวันที ่15 ธันวาคม 2557
3. กรณี ชื่อ-นามสกุล ผิด กรุณาโทรแจ้งภายในวันที ่15 ธันวาคม 2557
เบอร์ตดิตอ่ 02-547-0999 ตอ่ 30202


