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ชื่อ/นามสกุล
นางสาวพิมพ์วดี อาษา
นายสมยศ สมประสงค์
นางสาวกฤตกนก จินดายก
นางสาวดวงกมล สุขประทุม
นายสุรจิต สมงาม
นางสาวบุษบา ศราสิทธิ์สันติกุล
นางสาวศศิมาส อ่ำครองธรรม
นางสาววิภา ยิ้มสุวรรณ
นางสาวจิดาภา ศิลุจจัย
นางสาวศรีประภา ภูริธนสาร
นางสาวจิสฎาวรรณ ริยะตานนท์
นางสาวอาทิตยา อึ๊งแสงภากรณ์
นางสาวอรพิณ หมู่ภัทรโรจน์
นางสาวเกษราภรณ์ บินมา
นางสาวพลอยกนก ศิริธนชัย
นางสาวขวัญชนก คูณรังษีสมบูรณ์
นางสาวเบญจพร วรปาณิ
นางสาวชาทัส แสนแปง
นางสาวประภารัตน์ ตั้งจิตเพียรพงศ์
นางสาวธัญญารัตน์ มณีรัตน์
นางสาวอลิสา ยูงทอง
นายวิศรุต รตนธงชัย
นางสาวปนัดดา เอโหย่
นางสาวทติยา เลิศเรืองปัญญา

ขอย้ายจาก
รพช.เวียงสา สสจ.น่าน
รพช.เฉลิมพระเกียรติ สสจ.น่าน
รพช.ดอยหลวง สสจ.เชียงราย
รพช.พิชัย สสจ.อุตรดิตถ์
รพช.หนองไผ่ สสจ.เพชรบูรณ์
รพช.พยุหะคีรี สสจ.นครสวรรค์
รพท.อุทัยธานี สสจ.อุทัยธานี
รพช.วิเศษชัยชาญ สสจ.อ่างทอง
รพช.องครักษ์ สสจ.นครนายก
รพท.อ่างทอง สสจ.อ่างทอง
รพช.พนมสารคาม สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.ตาพระยา สสจ.สระแก้ว
รพช.วังสมบูรณ์ สสจ.สระแก้ว
รพช.แวงใหญ่ สสจ.ขอนแก่น
รพช.ภูเวียง สสจ.ขอนแก่น
รพช.หนองกุงศรี สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.หนองกุงศรี สสจ.กาฬสินธุ์
รพท.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.นากลาง สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.สุวรรณคูหา สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.นาด้วง สสจ.เลย
รพช.ภูกระดึง สสจ.เลย
รพช.ภูหลวง สสจ.เลย

ขอย้ายไปที่
รพช.ป่าแดด สสจ.เชียงราย
สสจ.ลพบุรี
รพช.แม่จริม สสจ.น่าน
รพท.จอมทอง สสจ.เชียงใหม่
รพช.ท่าโรงช้าง สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพศ.พระนครศรีอยุธยา สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.บางกรวย สสจ.นนทบุรี
สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.ธัญบุรี สสจ.ปทุมธานี
รพท.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี
รพท.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ
รพช.วิเศษชัยชาญ สสจ.อ่างทอง
รพท.อ่างทอง สสจ.อ่างทอง
รพช.เอราวัณ สสจ.เลย
รพท.วารินชำราบ สสจ.อุบลราชธานี
รพช.งาว สสจ.ลำปาง
รพช.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สสจ.สระบุรี
รพช.หล่มสัก สสจ.เพชรบูรณ์
รพท.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ
รพช.บ้านนา สสจ.นครนายก
รพช.โกสุมพิสัย สสจ.มหาสารคาม
รพช.ท่าเรือ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.ดอยเต่า สสจ.เชียงใหม่
รพช.ป่าแดด สสจ.เชียงราย
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นางสาวเพชรรัตน์ ภัทรนุกุลกิจ
นางสาวเกษมศร ขันติพงศ์
นางสาวณัฏฐิการ์ แสงนิล
นางสาวศิริประภา กำศิริพิมาน
นายนันทภพ ทองเทพ
นางสาวปรางทิพย์ สุขศรีจักรวาฬ
นางสาวณัฐติยา อภิวาท
นางสาวณิรดา เอกอธิโชติ
นายเทพรัตน์ ดอกประโคน
นายศรายุธ ชินโคตรพงศ์
นายปรัชญวัฒก์ คันธเสวี
นางสาวศิรดา นันทพัฒน์พิทยา
นายพีระพัฒน์ โชติกเดชาณรงค์
นางสาวณัฏฐา ยังถาวร
นางสาวนันท์ชนก วีระกุล
นางสาวจิราพร มั่นขจรพงษ์
นางสาวพัชนีย์ อภิเศรษฐการ
นางสาวบุณยนุช เสมอมิตร
นางสาวธนิษฐา ลักษิตานนท์
นางสาวธนัญอินท์ คูเจริญไพศาล
นางสาวชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์
นายสัพพัญญู เดชวรวิทย์
นางสาวจุรีย์ภรณ์ นิ่มโอ่
นางสาวฟิรฮานา อาแซ
นางสาวณิชา เขียวฤทธิ์
นางจูไนดา จาราแว
นางณัฐวรา มัคครากุล

รพช.ส่องดาว สสจ.สกลนคร
รพช.นาแก สสจ.นครพนม
รพร.สว่างแดนดิน สสจ.สกลนคร
รพช.บ้านเหลื่อม สสจ.นครราชสีมา
รพช.โนนสูง สสจ.นครราชสีมา
สสจ.บุรีรัมย์
รพช.สตึก สสจ.บุรีรัมย์
รพช.ปะคำ สสจ.บุรีรัมย์
รพช.หนองหงส์ สสจ.บุรีรัมย์
รพช.คอนสาร สสจ.ชัยภูมิ
รพช.ภักดีชุมพล สสจ.ชัยภูมิ
รพช.ขุขันธ์ สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.อุทุมพรพิสัย สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.อุทุมพรพิสัย สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.น้ำยืน สสจ.อุบลราชธานี
รพช.นาเยีย สสจ.อุบลราชธานี
รพช.พิปูน สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.เขาพนม สสจ.กระบี่
รพช.ป่าตอง สสจ.ภูเก็ต
รพช.พนม สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.ควนโดน สสจ.สตูล
รพช.โคกโพธิ์ สสจ.ปัตตานี
รพช.โคกโพธิ์ สสจ.ปัตตานี
รพช.บันนังสตา สสจ.ยะลา
รพช.กาบัง สสจ.ยะลา
รพช.กรงปินัง สสจ.ยะลา
วสส.จังหวัดพิษณุโลก สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัด

รพช.ขุนตาล สสจ.เชียงราย
รพช.แจ้ห่ม สสจ.ลำปาง
รพช.เพ็ญ สสจ.อุดรธานี
รพท.อ่างทอง สสจ.อ่างทอง
รพท.ตะกั่วป่า สสจ.พังงา
รพช.วิเศษชัยชาญ สสจ.อ่างทอง
รพช.บ่อไร่ สสจ.ตราด
สสจ.ราชบุรี
รพช.สีดา สสจ.นครราชสีมา
รพช.คง สสจ.นครราชสีมา
รพช.แม่สรวย สสจ.เชียงราย
รพช.ไทรน้อย สสจ.นนทบุรี
รพช.ไทรโยค สสจ.กาญจนบุรี
รพช.บ้านสร้าง สสจ.ปราจีนบุรี
วสส.จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัด
รพช.โนนสูง สสจ.นครราชสีมา
รพช.ครบุรี สสจ.นครราชสีมา
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
สสจ.สุราษฎร์ธานี
สสจ.สมุทรสาคร
รพช.ท่าใหม่ สสจ.จันทบุรี
รพช.สะบ้าย้อย สสจ.สงขลา
รพช.บางแก้ว สสจ.พัทลุง
รพช.ทุ่งยางแดง สสจ.ปัตตานี
รพช.พิปูน สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.ควนโดน สสจ.สตูล
รพช.แหลมฉบัง สสจ.ชลบุรี

