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ชื่อ/นามสกุล
นางสาวภัทราพร วันดี
นางสาวกนกกร เทพวัง
นายปิยะพงษ์ ชัยวิทยาอัมพร
นางสาวสุพรรษา การัณยเกียรติ์
นางสาวลลิดา คำชื่น
นางสาวอรวรรณ ตู้ทอง
นางสาวกันยารัตน์ พรหมคำแดง
นางสาวปฐมาวดี อาจหาญ
นายเดชา กาวิชัย
นางพงศิยา รัตนจรรยา
นายจิรพงษ์ เกิดฤทธิ์
นายทรงกรด ใจมา
นางสาววรางค์รัตน์ ไชยาวรรณ
นางสาววันทนีย์ วังวล
นางสาวณัฐนิช ส้มจันทร์
นางสาวศิรดา สุริยะวงศ์
นายปาริวรรต ผดุงอรรถ
นายทัศนัย วงศ์เจริญไชย
นางสาวยุวรัชช์ คงเจริญ
นางสาวปองขวัญ เอกจิตต์
นางสาวชุติมา สันตินิภานนท์
นางสาวธิราวรรณ จันทรบุตร
นางสาวสุรางลักษณ์ จงวัฒนาภิรมย์
นางพัทธยา โฆษณสันติ

ขอย้ายจาก
รพร.เชียงของ สสจ.เชียงราย
สสจ.แม่ฮ่องสอน
รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สสจ.ตาก
รพช.บรรพตพิสัย สสจ.นครสวรรค์
รพท.พิจิตร สสจ.พิจิตร
รพช.บางบัวทอง 2 สสจ.นนทบุรี
สสจ.ปทุมธานี
รพช.สามโคก สสจ.ปทุมธานี
รพช.สมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ)นครหลวง สสจ.
รพช.ลาดบัวหลวง สสจ.พระนครศรีอยุธยา
สสจ.อ่างทอง
รพช.โคกสำโรง สสจ.ลพบุรี
รพช.แก่งคอย สสจ.สระบุรี
รพท.อินทร์บุรี สสจ.สิงห์บุรี
รพช.กำแพงแสน สสจ.นครปฐม
รพช.บางสะพาน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
รพท.โพธาราม สสจ.ราชบุรี
รพท.ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
รพช.เกาะสีชัง สสจ.ชลบุรี
สสจ.ตราด
รพช.บางปะกง สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.คลองหาด สสจ.สระแก้ว
รพท.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
รพท.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา

ขอย้ายไปที่
รพช.ห้างฉัตร สสจ.ลำปาง
รพช.ขุนตาล สสจ.เชียงราย
รพช.โกรกพระ สสจ.นครสวรรค์
รพช.ท่าปลา สสจ.อุตรดิตถ์
รพช.เวียงสา สสจ.น่าน
รพช.พัฒนานิคม สสจ.ลพบุรี
รพช.เวียงแหง สสจ.เชียงใหม่
รพช.แจ้ห่ม สสจ.ลำปาง
รพท.กำแพงเพชร สสจ.กำแพงเพชร
สสจ.สุพรรณบุรี
สสจ.อุทัยธานี
สสจ.เชียงราย
รพท.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี
รพช.โคกสำโรง สสจ.ลพบุรี
รพท.พิจิตร สสจ.พิจิตร
รพช.ถลาง สสจ.ภูเก็ต
สสจ.ปทุมธานี
รพท.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี
รพช.เกาะลันตา สสจ.กระบี่
รพท.สงขลา สสจ.สงขลา
รพช.บางจาก สสจ.สมุทรปราการ
รพช.หนองพอก สสจ.ร้อยเอ็ด
รพท.กำแพงเพชร สสจ.กำแพงเพชร
สสจ.ระยอง
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นางสุพิชชา ชนาภาสกุล
นางสาวกนกพร ด่านศักดิ์ชัย
นายปิยะ พลไกรษร
นายภควรรต สอนสิงห์
นายชินโชติ ไชยกิ่ง
นางสาวพนิดา ชมบริสุทธิ์
นางสาวปดิรดา ศรสียน
นางสาวสุนิษา ธุระพันธ์
นางศิวาพร บุญวงค์
นางสาวพิชญาวรรณ ศรีมงคล
นางสาวจิราวรรณ โยธะมาตย์
นางพรจิต หาญสุวรรณ
นางสาวกนกวรรณ โนนคำเฮือง
นางสาวชิดชนก จำปีเพชร
นางสาวสุดารัตน์ สุมาพันธ์
นางสาวนุสรา จันทเลิศ
นางสิรินาถ ศรีแสง
นางสาวธิดารัตน์ ว่องทวีเจริญพร
นายวิสารท์ มะโนมะยา
นายปรวีร์ เจะมะ
นางสาวนิชนิภา มะลี
นางสาวมูนาวเราะฮ์ ระนี
นางสาวฤทัยรัตน์ พึ่งวิรวัฒน์

รพช.ภูผาม่าน สสจ.ขอนแก่น
รพช.บรบือ สสจ.มหาสารคาม
รพช.หนองกุงศรี สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.บึงโขงหลง สสจ.บึงกาฬ
รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
รพช.นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.นายูง สสจ.อุดรธานี
รพช.โพนพิสัย สสจ.หนองคาย
รพช.รัตนบุรี สสจ.สุรินทร์
รพช.บำเหน็จณรงค์ สสจ.ชัยภูมิ
รพช.เนินสง่า สสจ.ชัยภูมิ
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี
รพช.ขุนหาญ สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.อุทุมพรพิสัย สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.ค้อวัง สสจ.ยโสธร
รพช.ทุ่งใหญ่ สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.มาบอำมฤต สสจ.ชุมพร
รพท.กระบี่ สสจ.กระบี่
รพช.โคกโพธิ์ สสจ.ปัตตานี
สสจ.ยะลา
รพร.ยะหา สสจ.ยะลา
รพช.รามัน สสจ.ยะลา
รพช.ตากใบ สสจ.นราธิวาส

รพช.หนองแสง สสจ.อุดรธานี
รพช.โนนดินแดง สสจ.บุรีรัมย์
รพช.เชียงยืน สสจ.มหาสารคาม
รพช.บ้านฉาง สสจ.ระยอง
รพช.ภูเขียว สสจ.ชัยภูมิ
รพช.เชียงแสน สสจ.เชียงราย
รพช.เขาสวนกวาง สสจ.ขอนแก่น
รพช.บรบือ สสจ.มหาสารคาม
รพร.เชียงของ สสจ.เชียงราย
สสจ.มหาสารคาม
รพช.ยางสีสุราช สสจ.มหาสารคาม
รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์
รพช.ชุมพลบุรี สสจ.สุรินทร์
สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.สำโรง สสจ.อุบลราชธานี
รพช.ระโนด สสจ.สงขลา
รพท.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช
รพท.สงขลา สสจ.สงขลา
รพช.กะพ้อ สสจ.ปัตตานี
รพช.โคกโพธิ์ สสจ.ปัตตานี
รพร.สายบุรี สสจ.ปัตตานี
รพช.รัตภูมิ สสจ.สงขลา

