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ชื่อ/นามสกุล
นางปัญจรัตน์ กังวานฐิติ
นางพัทธนันท์ สิริบุญพาณิชย์
นางสาวพรนับพัน ปันตี
นางสาวเปรมฤทัย เปรมวรรธนไผท
นางสาวโชติกา รัตนาภรณ์นุกุล
นางสาวจิราภรณ์ สอนสิน
นางสาวสุวิมล ต้นกัน
นางทัสดา บุญธนภัทร
นางสาววิไลพร มาติ๊บ
นายกิติศักดิ์ อ่อนปาน
นางสาวเบญญาภา แสนนรินทร์
นางสาวอาริตา วงศ์เปี้ย
นางสาวอรุณสวย เมืองชื่น
นางสาวขวัญธิดา ยอดคำ
นางสาวมณีกร แก้วกูล
นางสาวนิภาวรรณ ยศพิมพ์
นางสาวกนกวรรณ จ้ายประเสริฐ
นางสาวณัฐชยา บัวลอย
นางสาวปุณชญา พินันนวกุล
นางสาวจินดาพร วีระพงษ์
นางสาวพรนัชชา ต่วนเทศ
นางสาวมัลลิกา ชำนาญเสือ
นางสาวเบญจมาศ บาลเพียร
นางสาวปิยะมณี สหเมธาพัฒน์

ขอย้ายจาก
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สสจ.เชียงใหม่
รพช.แม่อาย สสจ.เชียงใหม่
รพช.บ้านโฮ่ง สสจ.ลำพูน
รพช.ลี้ สสจ.ลำพูน
รพช.งาว สสจ.ลำปาง
รพช.เวียงสา สสจ.น่าน
รพร.เชียงของ สสจ.เชียงราย
รพช.แม่สรวย สสจ.เชียงราย
สสจ.อุตรดิตถ์
รพช.พบพระ สสจ.ตาก
รพช.อุ้มผาง สสจ.ตาก
รพช.อุ้มผาง สสจ.ตาก
รพช.บ้านด่านลานหอย สสจ.สุโขทัย
รพช.ศรีสัชนาลัย สสจ.สุโขทัย
รพช.หล่มสัก สสจ.เพชรบูรณ์
รพช.วังโป่ง สสจ.เพชรบูรณ์
รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สสจ.ตาก
รพท.แม่สอด สสจ.ตาก
รพท.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์
รพช.คลองขลุง สสจ.กำแพงเพชร
รพช.ลานกระบือ สสจ.กำแพงเพชร
รพช.โพทะเล สสจ.พิจิตร
รพท.พิจิตร สสจ.พิจิตร

ขอย้ายไปที่
สสจ.สงขลา
รพช.บางใหญ่ สสจ.นนทบุรี
รพท.อำนาจเจริญ สสจ.อำนาจเจริญ
รพช.เวียงแหง สสจ.เชียงใหม่
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์
รพช.แม่สรวย สสจ.เชียงราย
รพท.แม่สอด สสจ.ตาก
รพช.แม่ใจ สสจ.พะเยา
สสจ.พิษณุโลก
รพช.เชียงดาว สสจ.เชียงใหม่
รพช.แม่จัน สสจ.เชียงราย
รพช.วังโป่ง สสจ.เพชรบูรณ์
สสจ.พิษณุโลก
สสจ.นครนายก
รพท.กำแพงเพชร สสจ.กำแพงเพชร
รพช.ลี้ สสจ.ลำพูน
รพท.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี
รพช.บางปะหัน สสจ.พระนครศรีอยุธยา
สสจ.พิษณุโลก
รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์
รพช.คีรีมาศ สสจ.สุโขทัย
รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์
รพช.มะขาม สสจ.จันทบุรี
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นางสาวขวัญใจ สาโรจน์
นางสาววิลาสิณี ทัตตานนท์
นายเตชิน ผาอินทร์
นางสาวแสงสุดา เพ็งคุ้ม
นางสาวลลินยา โตเกิด
นางสาวอรวดี เพ็งประสพ
นางแววใจ ไม้เลี้ยง
นายจรัลพงษ์ ชาวแพร่
นางสาวปัทมาวรรณ คำมี
นางสาวธนาภา แก่นภูเขียว
นางสาวธนาภรณ์ แก่นภูเขียว
นายณัฐกิตติ์ คับเพียง
นางสาวมัทนา เฮงฮั้ว
นางสาวสุธาดา ภัยนิลาศ
นางสาวหนึ่งฤทัย คำเงิน ยกเลิกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
นางสาวณัฐภากานต์ ศรีจันทร์
นางสาวอลิสา สุขเอม
นางณิชาพร กตะศิลา
นางสาวศรัญญา แพ่งประสิทธิ์
นางสาวพัชราวดี ยอดบุญนอก
นางสาวมัลลิกา ศิลาพร
นางสุจิตตา วงศ์สุวรรณ
นางวันดี ขำยัง
นายนิรันดร์ จ่างคง
นางสาวดนุลดา ฤทธิ์เทพ
นางสาวสาธิกา จุสมใจ
นางวิภากุล วงษ์ชาชม
นายธีรวิทย์ พรหมเสนา

รพช.บางใหญ่ สสจ.นนทบุรี
รพช.ธัญบุรี สสจ.ปทุมธานี
รพช.บางไทร สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.บางปะหัน สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.ลาดบัวหลวง สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.ลาดบัวหลวง สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.ไชโย สสจ.อ่างทอง
รพช.โพธิ์ทอง สสจ.อ่างทอง
รพช.พัฒนานิคม สสจ.ลพบุรี
รพช.โคกเจริญ สสจ.ลพบุรี
รพช.ลำสนธิ สสจ.ลพบุรี
สสจ.สระบุรี
รพช.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สสจ.สระบุรี
รพช.วังม่วงสัทธรรม สสจ.สระบุรี
รพช.วังม่วงสัทธรรม สสจ.สระบุรี
รพช.องครักษ์ สสจ.นครนายก
รพท.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี
รพท.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี
รพท.อ่างทอง สสจ.อ่างทอง
รพท.อินทร์บุรี สสจ.สิงห์บุรี
รพท.พระพุทธบาท สสจ.สระบุรี
รพท.นครนายก สสจ.นครนายก
รพศ.ราชบุรี สสจ.ราชบุรี
รพศ.ราชบุรี สสจ.ราชบุรี
รพศ.เจ้าพระยายมราช สสจ.สุพรรณบุรี
รพศ.เจ้าพระยายมราช สสจ.สุพรรณบุรี
รพศ.นครปฐม สสจ.นครปฐม
สสจ.ราชบุรี

รพท.อุทัยธานี สสจ.อุทัยธานี
รพศ.สระบุรี สสจ.สระบุรี
รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ
สสจ.พิษณุโลก
รพช.ลาดยาว สสจ.นครสวรรค์
รพช.พระแสง สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.บางระจัน สสจ.สิงห์บุรี
รพช.เชียงม่วน สสจ.พะเยา
รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์
รพช.ภูเขียว สสจ.ชัยภูมิ
รพช.ยางตลาด สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.เอราวัณ สสจ.เลย
รพท.บางพลี สสจ.สมุทรปราการ
รพท.ปากช่องนานา สสจ.นครราชสีมา
รพช.ปทุมราชวงศา สสจ.อำนาจเจริญ
รพช.นายูง สสจ.อุดรธานี
รพท.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร
รพท.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ
รพท.อุทัยธานี สสจ.อุทัยธานี
รพศ.มหาราชนครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา
รพท.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี
รพช.ธัญบุรี สสจ.ปทุมธานี
รพช.นภาลัย อำเภอบางคนที สสจ.สมุทรสงคราม
รพศ.เจ้าพระยายมราช สสจ.สุพรรณบุรี
รพท.กำแพงเพชร สสจ.กำแพงเพชร
รพช.หาดสำราญ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สสจ.ตรัง
รพท.นครพนม สสจ.นครพนม
สสจ.แพร่
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นางสาววิลาวัณย์ เพชรมี
นางสุภพิชญ์ จันทร์ชัย
นางสาวพรรษพร ภิญโญสวัสดิ์สกุล
นางสาวดวงใจ จันทร์ภิรักษ์
นางสาววรลักษณ์ จุ้ยจุนเจิม
นางสาวอภิญญา ชื่นวัฒนกุลชัย
นางสาววลาชิณี แสงนาค
นางสาวปิยะธิดา เลิศประเสริฐ
นางสาวปิยวรรณ สุขเจริญ
นางสาวประภัสสร อารยะสุวรรณ
นายณัฐวัตร ยอดสุรางค์
นางสาววรรณี ชัยศิริเพ็ญภาค
นางสาวพรประภา ภิกขุวาโย
นางสาวกนกวรรณ ส่องสุข
นางสาวสุชิตา สุภาวิลัย
นายไตรสิทธิ์ ชื่นปิติกุล
นางสาวกนกพร สุขทรัพย์
นางสาวกฤตยา แสงสุนทร
นางสาวณัฎฐ์ภรณ์ เวสสะสุนทร
นายอภินันท์ ชุ่มชื่นสระน้อย
นางจุฑาทิพย์ สังวรประธาน
นางสาววรรณิภา ทองสอง
นางสาวรุ่งวิไล เอี่ยมนิรันดร์
นางสาววิภารัตน์ ชราชิต
นางสาวปิญาภรณ์ ดีเสมอ
นางสาวประภัสรา ประภาสอน
นางสาวอภิญญา ท่าข้าม
นางสาววรรณิศา ตรีอุดม

รพช.บ้านคา สสจ.ราชบุรี
สสจ.สมุทรสาคร
รพช.นภาลัย อำเภอบางคนที สสจ.สมุทรสงคราม
รพช.นภาลัย อำเภอบางคนที สสจ.สมุทรสงคราม
รพช.บางสะพาน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
รพท.โพธาราม สสจ.ราชบุรี
รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สสจ.สุพรรณบุรี
รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สสจ.สุพรรณบุรี
รพท.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร
รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สสจ.สมุทรสงคราม
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี
รพศ.ระยอง สสจ.ระยอง
รพศ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี
รพช.มะขาม สสจ.จันทบุรี
สสจ.ตราด
รพช.บางน้ำเปรี้ยว สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.บ้านโพธิ์ สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.คลองเขื่อน สสจ.ฉะเชิงเทรา
สสจ.ปราจีนบุรี
รพช.บ้านสร้าง สสจ.ปราจีนบุรี
รพช.ศรีมหาโพธิ สสจ.ปราจีนบุรี
รพช.ศรีมโหสถ สสจ.ปราจีนบุรี
รพช.คลองหาด สสจ.สระแก้ว
รพช.ตาพระยา สสจ.สระแก้ว
รพช.ตาพระยา สสจ.สระแก้ว
รพช.วังน้ำเย็น สสจ.สระแก้ว
รพช.วัฒนานคร สสจ.สระแก้ว

รพท.สิชล สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.บ้านโฮ่ง สสจ.ลำพูน
รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก
รพร.เดชอุดม สสจ.อุบลราชธานี
รพช.ธัญบุรี สสจ.ปทุมธานี
รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สสจ.สุพรรณบุรี
รพช.ลาดบัวหลวง สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.ลำดวน สสจ.สุรินทร์
รพช.โนนสูง สสจ.นครราชสีมา
รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สสจ.ชุมพร
รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง
รพร.หล่มเก่า สสจ.เพชรบูรณ์
รพท.สงขลา สสจ.สงขลา
รพศ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.เวียงป่าเป้า สสจ.เชียงราย
สสจ.นครปฐม
รพช.หนองบัว สสจ.นครสวรรค์
รพช.บางแก้ว สสจ.พัทลุง
รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์
รพช.วังน้ำเขียว สสจ.นครราชสีมา
รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
รพท.นครนายก สสจ.นครนายก
รพช.คลองเขื่อน สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.เชียงกลาง สสจ.น่าน
รพช.ท่าตูม สสจ.สุรินทร์
รพช.บัวใหญ่ สสจ.นครราชสีมา
รพช.นากลาง สสจ.หนองบัวลำภู
รพร.จอมบึง สสจ.ราชบุรี
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นางสาวภาสินี เตจ๊ะวันดี
นางสาวอุไร ขุณีวรรณ
นายวิศิษฏ์ โสดาวิชิต
นางสาวศิริวรรณ ศรีสังวาลย์
นายโกวิทย์ โต๊ะงาม
นางสุดารัตน์ พิมพะนิตย์
นางสาวจุฑารัตน์ บุระสิทธิ์
นางสาวหทัยชนก ขันทะชา
นางสาวนุชาวรรณ สุราสา
นางสาวฐิตินันท์ ไชยสินธุ์
นางสาวอรดี สุภดี
นางสาวผุสดี สุขประเสริฐ
นางกวินทรา ทาบึงการ
นายศิรปรัชญ์ จำปาหอม
นางสาวฤทัยชนก จันศรี
นายพิรัชญาณเมธา ชมภูคำ
นายธีรวัฒน์ รักเกียรติมาตุภูมิ
นางสาวศิริกุล สิงหราช
นางสาวจินตหลา เคนศิริ
นางสาวจินนภา บุญเฉลียว
นางสาวแพรวรุ่ง แก้งทอง
นางสาววายูน กลางประพันธ์
นางสาวมนธิดา บุญมาก
นายวุฒิไกร พาโคกทม
นางสาวลินทิพย์ แก้วแก่น
นางสาวธัญญรัตน์ ธัญญพันธ์
นายอนุพงศ์ แหวนสุข
นางสาวปริยาพร โพธิ์ศรี

รพช.โคกสูง สสจ.สระแก้ว
รพท.บางพลี สสจ.สมุทรปราการ
รพร.สระแก้ว สสจ.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว สสจ.สระแก้ว
รพท.อรัญประเทศ สสจ.สระแก้ว
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพช.พระยืน สสจ.ขอนแก่น
รพช.น้ำพอง สสจ.ขอนแก่น
รพช.พนมไพร สสจ.ร้อยเอ็ด
รพร.กุฉินารายณ์ สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.ยางตลาด สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.ยางตลาด สสจ.กาฬสินธุ์
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม
รพช.โซ่พิสัย สสจ.บึงกาฬ
รพช.โซ่พิสัย สสจ.บึงกาฬ
รพช.โซ่พิสัย สสจ.บึงกาฬ
รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
รพช.นากลาง สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.นากลาง สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.นากลาง สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.ศรีบุญเรือง สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.ศรีบุญเรือง สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.ศรีบุญเรือง สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.สุวรรณคูหา สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.หนองหาน สสจ.อุดรธานี
รพช.วังสามหมอ สสจ.อุดรธานี
รพร.ด่านซ้าย สสจ.เลย
รพช.ภูกระดึง สสจ.เลย

รพช.แม่สาย สสจ.เชียงราย
รพช.กันทรารมย์ สสจ.ศรีสะเกษ
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม
รพท.นครนายก สสจ.นครนายก
รพช.บางปะกง สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.ยางตลาด สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.กมลาไสย สสจ.กาฬสินธุ์
รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
รพช.กุดชุม สสจ.ยโสธร
รพท.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพท.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
สสจ.หนองคาย
รพช.คำตากล้า สสจ.สกลนคร
รพช.ธวัชบุรี สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.พนมไพร สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.ท่าคันโท สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.พล สสจ.ขอนแก่น
รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
รพช.ผาขาว สสจ.เลย
รพช.พยัคฆภูมิพิสัย สสจ.มหาสารคาม
รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ
รพช.ธัญบุรี สสจ.ปทุมธานี
รพช.ชาติตระการ สสจ.พิษณุโลก
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม
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นางสาวเพ็ญนภา ไชยวารี
นางสาววราภรณ์ ปริปุรณะ
นายภัทรวรรธน์ สุขสาครธนาวัฒน์
นางสาวพิชญ์นิธี จันทพันธ์
นางสาวจุฑามาศ สมบูรณ์
นางสาวมุจลินท์ เรืองไพศาล
นางสาวหงส์กมล สว่างสิริวรรณ
นายสุริยา สุวรรณมา
นายชนะพล ป้อมสุวรรณ
นางสาวฐิติญา โนนมี
นางสาวศรัณยา ลาจันทึก
นางสาวพรธิวา สีแสง
นายตฤณ แสงสุวรรณ
นางสาวปิยะนาฏ เชิงสะอาด
นางสาวกัญญารัตน์ ดั่งศิริโชค
นางสาวพรหมพร บุญญะวัติพงศ์
นางสาวอภิญญา จำรูญทิพวรรณ
นายศิริศักดิ์ บุญหมั่น
นางสาวณัฐกาญจน์ นิธิปรีชา
นางสาวกันตฤทัย จตุเทน
นายวรพจน์ ฐิติประยูรวงศ์
นายวริน บุญฤทธิ์
นายฎลภ์รดา ศิริศักดิ์รัชกุล
นางสาวภารดี ปลอดภัย
นางสาวอินทราพร ประวันนา
นายยุทธนา นาภี
นางสาวอริศรา รังสีปัญญา
นางสาวสิริลักษณ์ ยิ่งนอก

รพช.เอราวัณ สสจ.เลย
รพช.โพนพิสัย สสจ.หนองคาย
รพช.โพนพิสัย สสจ.หนองคาย
รพช.ศรีเชียงใหม่ สสจ.หนองคาย
รพช.รัตนวาปี สสจ.หนองคาย
รพช.วาริชภูมิ สสจ.สกลนคร
รพช.ส่องดาว สสจ.สกลนคร
รพช.บ้านแพง สสจ.นครพนม
รพช.นาแก สสจ.นครพนม
รพช.ศรีสงคราม สสจ.นครพนม
รพช.โพนสวรรค์ สสจ.นครพนม
รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ
รพท.เลย สสจ.เลย
รพท.เลย สสจ.เลย
รพท.นครพนม สสจ.นครพนม
รพท.นครพนม สสจ.นครพนม
รพศ.มหาราชนครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา
รพศ.มหาราชนครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา
รพช.ด่านขุนทด สสจ.นครราชสีมา
รพช.บัวใหญ่ สสจ.นครราชสีมา
รพช.วังน้ำเขียว สสจ.นครราชสีมา
รพช.สตึก สสจ.บุรีรัมย์
รพช.พลับพลาชัย สสจ.บุรีรัมย์
สสจ.สุรินทร์
รพช.ชุมพลบุรี สสจ.สุรินทร์
รพช.โนนนารายณ์ สสจ.สุรินทร์
รพช.เกษตรสมบูรณ์ สสจ.ชัยภูมิ
รพช.หนองบัวแดง สสจ.ชัยภูมิ

รพช.ส่องดาว สสจ.สกลนคร
รพช.โนนสะอาด สสจ.อุดรธานี
รพช.น้ำพอง สสจ.ขอนแก่น
รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
รพช.เพ็ญ สสจ.อุดรธานี
สสจ.นครพนม
รพท.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี
รพท.จอมทอง สสจ.เชียงใหม่
รพช.หนองสองห้อง สสจ.ขอนแก่น
รพร.กระนวน สสจ.ขอนแก่น
รพช.เชียงยืน สสจ.มหาสารคาม
รพช.ชานุมาน สสจ.อำนาจเจริญ
รพร.สว่างแดนดิน สสจ.สกลนคร
รพท.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ
รพท.มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร
รพท.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี
รพร.เดชอุดม สสจ.อุบลราชธานี
รพท.มะการักษ์ สสจ.กาญจนบุรี
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม
สสจ.ปราจีนบุรี
รพช.กระบุรี สสจ.ระนอง
สสจ.พระนครศรีอยุธยา
กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.นาเชือก สสจ.มหาสารคาม
รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์
รพช.ชนบท สสจ.ขอนแก่น
รพช.มัญจาคีรี สสจ.ขอนแก่น
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นางสาวเมธินี เจียมจับเล่ห์
นางนิสากร ศรีโคตร
นายพงศ์พันธุ์ ทองสวัสดิ์วงศ์
นางสาวศรัณยา เหลืองภิรมย์
นางสาวนฤมล บุญสรรค์
นางสาวณัชชา สาวีรัมย์
นายศุภกร อึ้งโชคอำนวย
นางสาวสวนิตย์ สุวรรณราช
นางสาวเอริน แข็งขันธ์
นางสาวพรนิต เจริญสุข
นางสาวเสาวนีย์ แสนคาร
นางเสาวภา จึงมั่นคง
นางสาวศุภิญญา ชนะดี
นางสาววราภรณ์ โลกนิมิตร
นางกมลา สุโขวัฒนกิจ
นางศินลิน ตันสุขโกศล
นางสาวปฏิมา สุวรรณกาญจน์
นางสาวพิณทิพย์ ธนาเจริญสกุล
นางสาวอโนชา ณ ตะกั่วทุ่ง
นางสาวสุธาสินี สุวรรณกาญจน์
นางสาวดวงใจ ผะสารพันธ์
นางสาวสุวภัทร ธราวัฒนากร
นายภานุพงศ์ ศรีทองสุข
นางเสาวลักษณ์ จ่างพิพัฒนวกิจ
นางสาวภัทราภรณ์ นิลฉาย
นางสาวทัศนีย์ เรืองจันทร์
นางสาวจิตติมา ว่องไวโรจน์
นายพลธนัถ สดาษเสดียร

-6รพช.บำเหน็จณรงค์ สสจ.ชัยภูมิ
รพช.ภูเขียว สสจ.ชัยภูมิ
รพช.ภูเขียว สสจ.ชัยภูมิ
รพท.เทพรัตน์นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี
รพช.ไพรบึง สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.ราษีไศล สสจ.ศรีสะเกษ
สสจ.อุบลราชธานี
รพช.สำโรง สสจ.อุบลราชธานี
รพช.สำโรง สสจ.อุบลราชธานี
สสจ.ยโสธร
รพท.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ
รพท.วารินชำราบ สสจ.อุบลราชธานี
รพท.มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพศ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.ทุ่งใหญ่ สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.เขาพนม สสจ.กระบี่
สสจ.พังงา
รพช.คุระบุรีชัยพัฒน์ สสจ.พังงา
สสจ.ภูเก็ต
รพช.ถลาง สสจ.ภูเก็ต
รพช.ท่าฉาง สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.ท่าโรงช้าง สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.กระบุรี สสจ.ระนอง
รพช.หลังสวน สสจ.ชุมพร
รพช.หลังสวน สสจ.ชุมพร
รพท.ตะกั่วป่า สสจ.พังงา

รพศ.มหาราชนครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา
รพช.อุบลรัตน์ สสจ.ขอนแก่น
รพท.เทพรัตน์นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา
รพท.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี
รพช.ศีขรภูมิ สสจ.สุรินทร์
รพช.หนองกี่ สสจ.บุรีรัมย์
รพศ.สุรินทร์ สสจ.สุรินทร์
สสจ.ขอนแก่น
รพช.น้ำพอง สสจ.ขอนแก่น
รพท.พิจิตร สสจ.พิจิตร
สสจ.ร้อยเอ็ด
รพท.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี สสจ.
รพช.สุวรรณภูมิ สสจ.ร้อยเอ็ด
รพท.นครพนม สสจ.นครพนม
รพศ.ตรัง สสจ.ตรัง
สสจ.พัทลุง
รพช.ตะโหมด สสจ.พัทลุง
รพช.ห้วยยอด สสจ.ตรัง
สสจ.ภูเก็ต
รพช.ศรีบรรพต สสจ.พัทลุง
สสจ.พังงา
รพท.บางพลี สสจ.สมุทรปราการ
รพช.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี สสจ.สงขลา
รพท.โพธาราม สสจ.ราชบุรี
รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สสจ.ชุมพร
รพช.ควนเนียง สสจ.สงขลา
รพศ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.นาบอน สสจ.นครศรีธรรมราช
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นางสาวพีระยา หวังชูผล
นางสาวพรพิมล เธียรธีรศานต์
นางสาวภิญญารัตน์ รัตนจามิตร
นางสาววันวิสาข์ คงนวลใย
นางสาวทิพย์ภาภรณ์ สุขไชยะ
นางเพ็ญจิตร เมืองไข่
นางสาวประธานพร โรจน์ประกาศิต
นางสาวนิรชา เสาวนีย์พิทักษ์
นายชาญวิทย์ ยุทธวารี
นายสุเมธ พงศ์ดารา
นางสาวสุวภัทร นารีพล
นางสาวดวงลักษณ์ คงขาว
นางกานต์กมล มีมณี
นางสาวสุณิสา จันทมณีโชติ
นางสาวนารถระวี กุมลา
นางสาววัลลภา สายสินธุ์

-7รพท.เกาะสมุย สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพท.ระนอง สสจ.ระนอง
รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
รพช.เทพา สสจ.สงขลา
รพช.ระโนด สสจ.สงขลา
รพช.ศรีบรรพต สสจ.พัทลุง
รพช.ศรีบรรพต สสจ.พัทลุง
รพช.บางแก้ว สสจ.พัทลุง
สสจ.ปัตตานี
สสจ.นราธิวาส
รพช.ตากใบ สสจ.นราธิวาส
รพช.แว้ง สสจ.นราธิวาส
รพท.พัทลุง สสจ.พัทลุง
รพท.นราธิวาสราชนครินทร์ สสจ.นราธิวาส
รพท.สุไหงโก-ลก สสจ.นราธิวาส
วสส.จังหวัดยะลา สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง

รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพศ.ตรัง สสจ.ตรัง
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
รพช.เนินมะปราง สสจ.พิษณุโลก
รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
รพช.ร่อนพิบูลย์ สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.เทพา สสจ.สงขลา
รพช.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี สสจ.สงขลา
รพช.ห้วยยอด สสจ.ตรัง
รพช.ควนกาหลง สสจ.สตูล
รพช.พระพรหม สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.ศรีบรรพต สสจ.พัทลุง
รพท.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี
รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
รพท.สิชล สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.ละงู สสจ.สตูล

