
ช่ือ - นามสกลุ
1 นางนนัทวนั  เบ่ือน้อย สวนสราญรมย ์อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
2 นายรุ่งฟ้า  ใจเท่ียง เชียงมว่น  200 ม.6 ต าบลเชียงมว่น อ าเภอเชียงมว่น จงัหวดัพะเยา
3 นางมะลิวลัย ์  เพลินชยัวานิช กลุ่มงานรังสีวิทยา  ร.พ.จอมทอง 259 ม.2 ถ.เชียงใหม ่- ฮอด ต.ดอยแกว้ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
4 นายประวิทย ์ อุปพงษ์ ร้อยเอ็ด  111 ถนนรณชยัชาญยทุธ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 45000
5 นายจิรชยั   อคัรานุชาด สุโขทยั
6 นายบนัดิษฐ   ศรีธรรมมา มหาสารคาม  168 ถนนผดุงวิถี ต  าบลตลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม
7 นางสาวนงคราญ   ศินาคม สวรรคป์ระชารักษ์
8 นางสาวองัคณา   ประโยชน์ยิ่ง สวรรคป์ระชารักษ์
9 นางสาวจิรภทัร   มานะกลา้ ประเหลียน  248/2 ม.5 ต าบลทา่ขา้ม อ าเภอประเหลียน จงัหวดัตรัง 

10 นางรัตนา   สิงห์ดี ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล 25/25 ม.6 ต.บอ่ผุด อ.เกาะสมยุ จ.สุราษฎร์ธานี 84320
11 นางสาวฤทยักาญจน์   ยาวิละ บางประกอก 8  1055 ถนนเอกชยั ต  าบลบางบอน อ าเภอบางบอน กรุงเทพฯ11150
12 นางสาวปาหนนั   สิงห์ลา จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 90/50 ม.13 ถ.ก่ิงแกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540
13 นายอนิรุทธ์ิ   วิเศษพุทธศาสน์ พระนั่งเกลา้ ถนนนนทบรีุ 1 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000
14 นายบญุยืน   แกว้วิไล ชลบรีุ  69 ม.2 ถนนสุขุมวิท ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 20000
15 นางสาว สุไรรัตน์   สนัทา น ้าพอง  122/2 ถนนมิตรภาพ ต าบลน ้าพอง อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 40310
16 นายชาญชยั   เกียรติวฒิุพร ราชวิถี กรมการแพทย ์2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
17 นายสนอม   รักสอน ราชวิถี กรมการแพทย ์2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
18 นางสาวจารุภรณ์   มอญแช่มชอ้ย พระนารายณ์มหาราช อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบรีุ
19 นายบญุชยั  วรรณโกษิตย์ บรีุรัมย ์ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดับรีุรัมย ์31000
20 นางสาวมารีนา   แวปามะ นราธิวาสราชนครินทร์ 180 ถ.ระแงะ-มรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
21 นางอมรรัตน์  มงัษา ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
22 นางสายพิณ   โครตตาแสง ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
23 นางสาวภทัรพร   ครศรีจนัทร์ ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
24 นายวฒิุศกัด์ิ   บญุผ่องเสถียร ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
25 นายเฉลิมพล   ปิติฤทธ์ิ ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
26 นายอุทิตย ์  ชาลีอ่อน ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
27 นางกมลรัตน์   ศรีสุบติั สถาบนัประสาทวิทยา กรมการแพทย ์ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
28 นายสมศกัด์ิ   จรรยาวติัวงศ์ สถาบนัประสาทวิทยา กรมการแพทย ์ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
29 นายอุดม   หาญทะเล จริยธรรมรวมแพทย ์529 ถ.อุตรกิจ ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000
30 นางสาวอยัยารี   บรูกุลชยัวณิช ด่านชา้ง 94 ม.1 ต าบลด่านชา้ง อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบรีุ 72180
31 นางปภาดา  ฉลาดแยม้ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 1308/9 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
32 นางสาวสุภาวิณี   ประดบัค า เมืองพทัยา  261/40 ม.10 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20150
33 นางสาวสุทศัน์  บญุสิทธ์ิ ภูเวียง 136 ม.3 ต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น 40150
34 นายศกัรินทร์   ศรีวิเชียร ศภุมิตร  76 ถนนเณรแกว้ ต  าบลทา่พ่ีเล้ียง อ าเภอมือง จงัหวดัสุพรรณบรีุ  72000
35 นางกรกมล    นามฉิม ราชวิถี กรมการแพทย ์2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
36 นายเธียรวิทย ์  อินต๊ะคุณากร ล าปาง  280 ต าบลหวัเวียง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 52000
37 นางสุรุจิรา   อินต๊ะคุณากร ล าปาง  280 ต าบลหวัเวียง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 52000
38 นางสาวจนัทร์เรือง  พงศข์จร ตรัง



39 นายวิทยา   จีรัฐติกุล ตรัง
40 นางไพรวลัย ์  จนัทาป มะเร็งอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี
41 นางสาวดวงสมร   ดาวเศรษฐ์ สมทุรสาคร  1500 ถนนเอกชยั ต  าบลมหาชยั อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
42 นางสาวรัชนก   ดอกสนัเท๊ียะ สมทุรสาคร  1500 ถนนเอกชยั ต  าบลมหาชยั อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000
43 นางพจนา    เกตุเทศ พุทธชินราช พิษณุโลก 90 ถ.ศรีธรรมไตยปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
44 นายสมสวสัด์ิ   โพธ์ชะนิกร พุทธชินราช พิษณุโลก 90 ถ.ศรีธรรมไตยปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
45 นายชาติชาย   พลศิลา ซานเปาโลหวัหิน (บ.พรนามา จ ากดั) 222 ถ.เพชรเกษม ต.หวัหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
46 นางสาววรินทร์ธร   จิรโชติอภิฉัตร์ วิภาวดี 51/3 ถ.งามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพ ์10900
47 นางสุมาลี   ตนัประสิทธ์ิ หนองมว่ง  7/24 ถนนพหลโยธิน ต าบลหนองมว่ง อ าเภอหนองมว่ง จงัหวดัลพบรีุ  15170
48 นางสาวพจมาน   ฤทธ์ิยิ่ง ล  าสนธิ  79 ม.11 ถ.สุระนารายณ์  ต.หนองรี อ.ล าสนธิ จ.ลพบรีุ  15190
49 นายพนม   โคตรตาแสง ขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 
50 นางพรทิพย ์  ชลสุข ศรีสงัวรณ์ สุโขทยั อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั
51 นายสุชาติ   แก่นจนัทร์ บ.เอ มานารินี(ประเทศไทย)ส านกังานใหญ่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ10300

52 นางสาวลภสันนัท ์  เกร็ดงูเหลือม ค่ายสุรนารี  211 ม.1 ถ.พิบลูละเอียด อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000
53 นางณฐัญาดา   จนัทร์บ ารุง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิวาส 681 ถ.สามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ10300

54 นางสาวทศันีย ์  เน้ือจนัทา งานรังสีวินิจฉยั ฝ่ายปฎิบติัการ ศูนยห์วัใจสิริกิต์ิ 123 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

55 นายไมตรี   จิตตินนัท์ บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ  ากดั 39/491 ม.1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000
56 นางสาวสุจิตรา   ดิษฐเดช บางระจนั  41 ม.6 ต.เชิงกลดั อ.บางระจนั จ.สิงห์บรีุ 16130
57 นายขจร   สุธีระกูล บ.เจ เอฟ แอดวาน เมด จ ากดั
58 นางจินตนา   พลอยศรี มะการักษ ์ 47/12 ม.3 ต.ทา่มะกา อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ  71120
59 นายวฒิุพงศ ์  ภูเขียว รัตนบรีุ  150 ม.8 ต าบลรัตนบรีุ อ  าเภอรัตนบรีุ จงัหวดัสุรินทร์ 32130
60 นางดารุณี  ไปวนัเสาร์ โนนดินแดง 125 ม.7 อ าเภอโนนดินแดง จงัหวดับรีุรัมย์
61 นางรองรัตน์   เหล่าปทมุวิโรจน์ กองการแพทย ์เทศบาลนครภูเก็ต 166 ถนนถลาง ต  าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต  
62 นางสาวสุพตัรา   สุขสุวรรณ ยาสูบ กระทรวงการคลงั 184 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
63 คุณนิรัตน์   พลขนัธ์
64 นายสายชล   รัตนะ ศนูยส์ลายน่ิว ร.พ.รามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
65 นายไพฑูรย ์  สวา่งวงศ์ สมเด็จพระยพุราชสระแกว้  283 ถ.สุวรรณศร อ.เมืองสระแกว้ จ.สระแกว้ 27000
66 นางสาวสุพตัรา  เสาร์แกว้ สนัทราย  201 ม.11 ถ.เชียงใหม ่- พร้าว ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่50210
67 นางพิมลวรรณ   อาจหาญ มกุดาหาร  24 ถ.พิทกัษพ์นมเขต ต.มกุดาหาร อ.เมือง จ.มกุดาหาร 49000
68 นายสุวิชา   มณีรัตน์ เวียงแหง  53 ม.3 ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม ่ 50330
69 นายณฐกฤต  จุย้ส่องแกว้ มหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
70 นายบญุเรือน   วงษบ์ญุ มหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
71 นายวฒันา   ร่อนแกว้ มาบอ ามฤต  290ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 80210
72 นางกนกวรรณ   สิทธิสงคราม ศนูยม์ะเร็งล าปาง 199 ม.12 ถ.ล าปาง-เชียงราย ต.พิชยั อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง  52000
73 นายกิตติศกัด์ิ   ติณจินดา ภกัดีชุมพล  160 ม.3 ถ.ชยัภูมิ-นครสวรรค ์ต.เจาทอง อ.ภกัดีชุมพล จ.ชยัภูมิ  36200
74 นางสาวนิตย ์ อินทรชยั แมส่าย  101 ม.10 ต.เวียงพางค า อ.แมส่าย จ.เชียงราย 57130
75 นางศิลปลกัษณ์  สินธุบวั โกสุมพิสยั  256 ม.13 ต.บวัขวาง อ.โกสุมพิสยั  จ.มหาสารคาม
76 นางพพรัตน์   ภู่แสวง โกสุมพิสยั  256 ม.13 ต.บวัขวาง อ.โกสุมพิสยั  จ.มหาสารคาม
77 นางสมญา   กุลรัตน์ ศรีสะเกษ 0859  ถ.กสิกรรม ต.เมืองใต ้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000



78 นางสาวลาฎีฟาห์  สาและอารง ปัตตานี 2 ถนนหนองจิก อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 
79 นายวรวิทย ์  ส้มเกล้ียง วิหารแดง  200 ม.3 ถ.สุวรรณศร ต าบลบา้น      อ.วิหารแดง  จงัหวดัสระบรีุ  
80 นายเกียรติขจร   บญุจอม ศนูยว์ณัโรค
81 นางสาวพรพรรณ  ฤทธ์ิเดชรัมย์ โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต
82 นายเสกสรรค ์  ภูตินนัท์
83 นางสาวพึงพิศ   เอ้ือพูนผล บา้นโป่ง  อ  าเภอบา้นโป่ง จงัหวดักาญจนบรีุ
84 นางสาวชุติกานต ์  วงษเ์นตร โคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบรีุ
85 นางสุปริญญา   ยวุธนานนท์ รือเสาะ  184/2 ม.2 ถ.รือเสาะสนองกิจ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
86 นางสาวศิรินทิพย ์  ดวงราษี ปราสาท  602 ม.2 ถนนถงัแอน อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์  32140
87 ร.ต.ท.หญิง นิลุบล   บวัน ้าออ้ย ต ารวจ  492/1 ถนนพระราม 1 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
88 ร.ต.ท.หญิง หทัยา  นวลคลา้ย ต ารวจ  492/1 ถนนพระราม 1 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
89 นายชยัณรงค ์ นวลคลา้ย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400

90 นายชนก   โพธ์ิพืช ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400

91 นางสาวกญัญาวีร์    มีผล ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400

92 นางสาววราพร    แกว้คูนอก ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400

93 นายศภุกิจ   ตั้งเจริญสุขจิระ สหวิทยาการมะลิ  771 ซอยเอกชยั 75 ถ.เอกชยั เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
94 นายอดิเรก    เสมามอญ เสนา  51 ม.1 ถ.สุขาภิบาลเจา้เจด็ ต.เจา้เจด็ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา 217118
95 นางสาวสุภาพร    ค  าพอ้ง บี เอ็น เอช  9/1 ถนนคอนแวนด์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500
96 นางสาวสิเรียม   จนัทพกัตร์ บี เอ็น เอช  9/1 ถนนคอนแวนด์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500
97 นางสาวปญุญิกา   ชาภูมี เรือนจ ากลางบางขวาง    117 ม.3 ถนนนนทบรีุ 1 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000
98 นายสุริยนัต ์   จนัทิหลา้ เลย  32/1 ถนนมะลิวรรณ  ต  าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัเลย
99 นางสารภี   โสสุทธ์ิ แมอ่าย  อ  าเภอแมอ่าย  จงัหวดัเชียงใหม่
100 นางอรวรรณ   เพช็รมณี หาดใหญ่   182 ถนนรัตการ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110
101 นายไพรฑูรย ์  จนัตะเสน สกลนคร  ถนนเจริญเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 47000
102 นางสมหมาย   กณัฑะเมืองล้ี นครปฐม  196 ถนนเทศา ต  าบลพระปฐมเจดีย ์อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000
103 นางสาวสุนนัทา  ใจบญุมา นครปฐม  196 ถนนเทศา ต  าบลพระปฐมเจดีย ์อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000
104 นางจนัทนีย ์  การะยศ เทิง  146 ม.20 ต าบลเวียง อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย 57160
105 นายสุธี   จนัทร์ลี พุทธโสธร 174 ถนนมรุพงษ ์ต  าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
106 นายเสนีย ์  ยิ่งยงยทุธ สุรินทร์  68 ถนนหลกัเมือง ต  าบลในเมือง  อ  าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 32000
107 นางสาว มะลิวลัย ์ พุ่มพฤกษ ์ ทา่วุง้ 60 ม.7 ต าบลบางอู้ อ  าเภอทา่วุง้ จงัหวดัลพบรีุ  15150
108 นางอญัชลี   บ  ารุงศรี ก าแพงเพชร 428 ถนนราชด าเนิน ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร 62000
109 นายบญุน า  ณ สงขลา สุราษฎร์ธานี 56 ม.2 ถนนศรีวิชยั ต  าบลมะขามเต้ีย อ  าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000
110 นายพรชยั  กิมเสาร์ สุราษฎร์ธานี 56 ม.2 ถนนศรีวิชยั ต  าบลมะขามเต้ีย อ  าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000
111 นายชฎารัตน์   โคตรพนัธ์ นครพนม  270 ถนนอภิบาลบญัชา ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม 48000
112 นายสมชาติ   มาศรี ศนูยม์ะเร็งลพบรีุ
113 คุณปริษา   สกุณา นวมินทร์ 1
114 นายยศ   โชติโยธิน รามาธิบดี
115 นางพิญพิชญา   เฟ่ืองทิพรังสี รามาธิบดี
116 นางวนัเพญ็   อู่รัชตมาศ รามาธิบดี



117 นางสาวสุวิมล   ลิปลัง่ รามาธิบดี
118 คุณหน่ึงฤทยั   นากุดนอก ราชพิพฒัน์
119 คุณจิราภรณ์   พูลผล จุฬารัตน์ 3
120 คุณธนโรจน์   แกว้มณี ภูมิพลอดุลยเดช
121 คุณสุกญัญา   คูณศิริปัญญา สายใหม
122 คุณวาสนา   เอ่ียมจ ารัส ปทมุธานี
123 คุณพรกนก    สีลาโส สมิติเวช
124 คุณองัคณา   สุนทรรัมยน์ะ จุฬาลงกรณ์
125 คุณแสงรุ่ง   อศัวกุลก าเหนิด จุฬาลงกรณ์
126 คุณณพฒัน์   แกว้เพชร ชุมพร
127 คุณอจัฉรา   หวนัอิ สงขลานครินทร์
128 คุณสุทธิรักษ ์  เจริญชยั โตโมกราฟร้อยเอ็ด
129 คุณจิราวฒัน์  อิมโม ยยูดีู เมดิคอล
130 คุณสมพงษ ์  มหาสวสัด์ิ อุดรเมอิคอลซพัพลาย
131 คุณปัญญาพล  จนัทรัตน์ อุดรเมอิคอลซพัพลาย
132 คุณสมชาย    สวา่งศรี ศนูยม์ะเร็งล าปาง
133 คุณอิสรีย ์  ยงัถ่ิน ศนูยม์ะเร็งล าปาง 
134 คุณสุนทร   วารีนิล ศนูยม์ะเร็งล าปาง
135 คุณองัคณา   ประโยชน์ยิ่ง สวรรคป์ระชารักษ์
136 คุณสมจิตร   เอมหยวก พุทธชินราช 
137 คุณปรีดา   บญุเทียน พุทธชินราช
138 คุณวนัเพญ็   เนินเพ่ิมพิสุทธ์ิ พุทธชินราช
139 คุณวฒิุชยั   คงพล พุทธชินราช
140 คุณณฐัชยา   เกิดห้างสูง นายายอาม
141 คุณชลกานต ์  นพรัตน์ พนมสารคาม
142 คุณวิทยา  แกลว้กลา้ ถลาง
143 คุณจ าเริญ   บญุสุข เกาะสมยุ
144 คุณจิรภทัร   มานะกลา้ ปะเหลียน
145 คุณมธุรส   เพช็รสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติ
146 คุณเพชรไทย   ศิริปรี กาฬสินธุ์
147 คุณสุนทร   ชมภูเขา กาฬสินธุ์
148 คุณมานิต   นฤมิตรคุณา สีมา เอ็ม อาร์ ไอ
149 คุณภาณุพงษ ์  หาญสิงห์ สีมา เอ็ม อาร์ ไอ
150 คุณนครพงษ ์  โชครัชตะอนนัต์ โตโมกราฟ
151 คุณปรีดี   บญุเตือน โตโมกราฟ
152 คุณสมศกัด์ิ   แกว้ค  ากอง โตโมกราฟ
153 คุณปัทมณฐั   เหมือนฤทธ์ิ สีมา เฮลธ์แคร์
154 คุณสุรพล   ลิจุติภูมิ สีมา เฮลธ์แคร์
155 คุณค ารบ   ค  าเทียนทอง สีมา เฮลธ์แคร์



156 คุณธวชัชยั   มลูไธสง สีมา เอ็ม อาร์ ไอ
157 คุณปภาดา   ฉลาดแยม้ กรุงเทพโคราช
158 คุณอุปถมัป์   พลพิชยั สมิตเวช ชลบรีุ
159 คุณศิริพงษ ์  พุ่มโพธ์ิทอง อาร์ที ไทย เมดดิคอล
160 คุณเทวฤทธ์ิ   ฉิมพาลี อาร์ที ไทย เมดดิคอล
161 คุณไพโรจน์   น้อยจินดา สมิติเวช ศรีราชา
162 คุณเบญจมาภาณ์    ยอดสมสวย มหาชยั 3
163 คุณประสาร   ยอดนิล สามง่าม
164 นายอภิวฒัน์   ทานอุทิศ ศรีบญุเรือง 106 ม.7 ต าบลเมืองใหม ่อ าเภอศรีบญุเรือง จวัหวดัหนองบวัล าภู
165 นางสมฤดี   โชคศิริสกุลชยั องครักษ ์300 ม.1 ต าบลองครักษ ์อ าเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก  26120
166 นางสาวณฐัธิดา    ดรปัดสา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 269 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
167 นายชยัรัตน์   ไพรแก่น แก่งกระจาน 6 ม.5 ถ.เข่ือนเพชร - แก่งกระจาน ต.วงัชนั อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบรีุ 
168 นางสาวสุกรรณยา   สอนเวียง ระยอง 138 ถนนสุขุมวิท ต าบลทา่ประดู่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21000
169 นางสาวอุมาวลัย ์  ไชยเพชร ระยอง 138 ถนนสุขุมวิท ต าบลทา่ประดู่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21000
170 นายกุญธ์พิศิฎฐ์   ฉิมดอนกลาง หนองก่ี   124 ม.1 ถ.โชคชยั-เดชอุดม ต.ทุ่งกระดาตา อ.หนองก่ี จ.บรัุรัมย ์
171 นางสุวฒันาศิริ   จิตชู อุตรดิตถ์ 38 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ทา่อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
172 นางชชัลยัย   สินสวสัด์ิ อุตรดิตถ์ 38 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ทา่อิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
173 นายศภุกิจ   ลิมปิสวสัด์ิ เฟอร์เฟ็ค เมดิคอล จ ากดั
174 นายสุริพงษ ์  ธิวรรณรักษ์ เฟอร์เฟ็ค เมดิคอล จ ากดั
175 นายกิตติศกัด์ิ   นิยมประสิทธ์ิ เฟอร์เฟ็ค เมดิคอล จ ากดั
176 คุณนิรภา   หมว่ยนอก เฟอร์เฟ็ค เมดิคอล จ ากดั
177 คุณรุ่งนภา   คงศรี มหาชยั 2
178 คุณปวีณา   จินเขตรกิจ มหาชยั 2
179 นายชยัรัตน์  เภารอด ขอนแก่น
180 นายกิตติพงษ ์  ปานวชัราคม วิภาวดี
181 นางดุสิตา  โสติสงฆ์ รพ สงฆ์
182 นายกฤตพงษ ์  ยอดด าเนิน รพ สงฆ์
183 นายเอกชยั  แซ่ตัน๊ รพ บา้นแพว้ สาขาพร้อมมิตร
184 นายอุดม วงเศรษฐทศัน์ รพ หนองบวัล าภู
185 ตุณจ าเนียง หาลี รพ สตึก
186 นายกฤษฎา จรกรรณ์ รพ สมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดิน
187 นส. วิยดา จนัทรเสนา สถาบนับ าราษฎร์นราดูร
188 คุณสิริพกัตร์ สุขสอาด รพ สามโคก
189 นายโสภณ ปันทวงศ์ รพ สนัป่าตอง


