
ล ำดับ รหสั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โรงพยำบำล
1 5405010001 นางสาว กนกวรรณ เจริญประโยชน์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลประจ าโรงงาน  -
2 5405010002 นางสาว กรรณิกา สายโสภา พยาบาลวิชาชีพ OR รพ.เปาโล พหลโยธิน
3 5405010003 นางสาว กรรณิการ์ พรมแก้ว พยาบาลวิชาชีพ  - รพ.ราชธานี โรจนะ อยธุยา
4 5405010004 นางสาว กนัต์ญาณินท์ กนัทา พยาบาลวิชาชีพ  -  -
5 5405010005 นางสาว กาญจนา เอ๊งทอง พยาบาลวิชาชีพ  - รพ.บางบอ่
6 5405010006 นางสาว กิตตยิา อยูเ่จริญ พยาบาลวิชาชีพ  - รพ.กล้วยน า้ไท1
7 5405010007 นางสาว กสุมุา จนัทะสาร พยาบาลวิชาชีพ  - รพ.มงกฎุวฒันะ
8 5405010008 นางสาว ขวญัใจ ทบัสมบตัิ พยาบาลวิชาชีพ ICU รพ.กล้วยน า้ไท1
9 5405010009 นางสาว จรัญญา พิจารณ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ราชธานี 

10 5405010010 นางสาว จิรา ดมอุ่นดี พยาบาลวิชาชีพ ห้องพิเศษ รพ.รวมแพทย์ (หมออนนัต์)จ.สริุนทร์

11 5405010011 นางสาว จิราภรณ์ จารัตน์ พยาบาลวิชาชีพ OR รพ.นวมินทร์
12 5405010012 นางสาว จฬุาลกัษ์ ศรีฮาด พยาบาลวิชาชีพ
13 5405010013 นาย เจษฎา ใจสวาท พยาบาลวิชาชีพ
14 5405010014 นางสาว ชญานินทร์ แก้วเลื่อน พยาบาลวิชาชีพ  - รพ.กล้วยน า้ไท 1
15 5405010015 นางสาว ชไมพร แสงงาม พยาบาลวิชาชีพ แผนกตรวจสขุภาพ รพ.เปาโล พหลโยธิน
16 5405010016 นางสาว ดษุฤดี เสาร์วงษ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.กล้วยน า้ไท 2 
17 5405010017 นางสาว ธัญลกัษณ์ ขอชยั พยาบาลวิชาชีพ ห้องพิเศษ รพ.รวมแพทย์ (หมออนนัต์)จ.สริุนทร์

18 5405010018 นางสาว ธารีณี สรุเนตร พยาบาลวิชาชีพ
19 5405010019 นางสาว นริศรา สขุสะอาด พยาบาลวิชาชีพ แผนกเดก็ รพ.เปาโล พหลโยธิน
20 5405010020 นางสาว นชุนาถ เจริญรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ICU รพ.เปาโล สมทุรปราการ
21 5405010021 นางสาว นชุสรี โนรี พยาบาลวิชาชีพ ICU รพ.กล้วยน า้ไท 1
22 5405010022 นางสาว บปุผา ลาแพงดี พยาบาลวิชาชีพ
23 5405010023 นางสาว บปุผา สงิห์คาร พยาบาลวิชาชีพ
24 5405010024 นางสาว พจน์จรินทร์ เอ่ียมสะอาด พยาบาลวิชาชีพ
25 5405010025 นางสาว พรรณทพิย์ ค าภิชยั พยาบาลวิชาชีพ ICU รพ.เปาโล พหลโยธิน
26 5405010026 นางสาว พชัรี โชตกิวณิชย์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.กล้วยน า้ไท 1
27 5405010027 นางสาว พชัรียา เสละ พยาบาลวิชาชีพ
28 5405010029 นางสาว ภาวิณี ทะประสพ พยาบาลวิชาชีพ รพ.แพทย์รังสติ
29 5405010030 นางสาว ภิรมยา ค าภเูขียว พยาบาลวิชาชีพ รพ.จฬุารัตน์ รวมแพทย์ ระยอง
30 5405010032 นางสาว มะลิ ซาลา พยาบาลวิชาชีพ แผนกดแูลผู้สงูอายุ รพ.กล้วยน า้ไท
31 5405010033 นางสาว มะลวิลัย์ นิพรรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ แผนกเดก็ รพ.รวมแพทย์ (หมออนนัต์)จ.สริุนทร์

32 5405010034 นางสาว เมษา บตุรชว่ง พยาบาลวิชาชีพ
33 5405010035 นางสาว ยวุรี ผลไธสง พยาบาลวิชาชีพ
34 5405010036 นางสาว เยาวพานี บวัแก้ว
35 5405010037 นางสาว รัชฎาภร พิมพ์เสน พยาบาลวิชาชีพ รพ.กล้วยน า้ไท 1
36 5405010038 นางสาว สริิวรรณ คลองงาม พยาบาลวิชาชีพ
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ล ำดับ รหสั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โรงพยำบำล
37 5405010039 นางสาว รัชดาพร โบราณประสทิธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ
38 5405010040 นาย รัฐพงษ์ ประยรูพนัธุ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.เปาโล สมทุรปราการ
39 5405010041 นางสาว เรไร ขนัวงั พยาบาลวิชาชีพ แผนกศลัยกรรม รพ.นครธน
40 5405010042 นางสาว ลดัดา มีออ่ง พยาบาลวิชาชีพ ห้องพิเศษ รพ.รวมแพทย์ (หมออนนัต์)จ.สริุนทร์

41 5405010043 นาย วชัรพล มามขนุทด พยาบาลวิชาชีพ
42 5405010044 นางสาว วชัรี โชตรัิกษา พยาบาลวิชาชีพ NICU รพ.สมิตเิวช ศรีราชา
43 5405010045 นางสาว วิภาภรณ์ ราชบวัพนัธ์ รพ.กล้วยน า้ไท 1
44 5405010046 นางสาว วิมลมาศ สมานมิตร พยาบาลวิชาชีพ ER รพ.เจ้าพระยายมราช
45 5405010047 นาย วฒิุชยั ล า้เลศิ พยาบาลวิชาชีพ ER รพ.วิภาราม ปากเกลด็
46 5405010048 นาย เวียงชยั บตุรมาศ พยาบาลวิชาชีพ ห้องผา่ตดั รพ.วิภาราม
47 5405010049 นางสาว ศริินภา ลาปะ พยาบาลวิชาชีพ ICU รพ.เปาโล พหลโยธิน
48 5405010050 นางสาว สายรุ้ง กิจการ พยาบาลวิชาชีพ sami ICU รพ.นวมินทร์
49 5405010051 นางสาว สายสนุนั บญุสร้าง พยาบาลวิชาชีพ  - รพ.กล้วยน า้ไท 2
50 5405010052 นางสาว สริินพร ยลไชย พยาบาลวิชาชีพ ICU รพ.บางพลี
51 5405010053 นางสาว สชุญัญา แวน่ศลิา พยาบาลวิชาชีพ  - รพ.กล้วยน า้ไท 1
52 5405010054 นางสาว สทุธาธินี สใีส พยาบาลวิชาชีพ ศนูย์กระดกูและข้อ รพ.เจ้าพระยายมราช
53 5405010055 นางสาว สนิุษา ราชอาษา พยาบาลวิชาชีพ อายรุกรรม รพ.เกษมราฎร์ สระบรีุ
54 5405010056 นาย สพุฒัน์ ภาคมฤค  -  -  -
55 5405010057 นางสาว สพุตัรา พลวนั  -  -  -
56 5405010059 นางสาว สรัุตน์ตกิานต์ รัตนวิชยั  -  -  -
57 5405010060 นางสาว อทสิา ยงัโนนตาด พยาบาลวิชาชีพ OR รพ.สมิตเิวช ธนบรีุ
58 5405010061 นางสาว อนธิุดา เรืองจนัทร์  -  -
59 5405010062 นางสาว อมินตา นามสวสัดิ์  -  -
60 5405010063 นางสาว อรณี เหวห้วย พยาบาลวิชาชีพ อายรุกรรม รพ.นครธน
61 5405010064 นางสาว อรทยั สเุข็มมา พยาบาลวิชาชีพ OPD รพ.กล้วยน า้ไท 1
62 5405010065 นางสาว อายลดา อรรถวิลยั พยาบาลวิชาชีพ  - รพ.ราชธานี โรจนะ อยธุยา
63 5405010066 นางสาว ไอรดา ศรีภงูา  -  -
64 5405010068 นางสาว อทติา วิชยัรัมย์  -  -
65 5405010069 นางสาว วิไลวรรณ ตาเมือง พยาบาลวิชาชีพ  - รพ.สมิตเิวช ธนบรีุ
66 5405010071 นางสาว พะยอม ผลสมภพ พยาบาลวิชาชีพ  - รพ.บางไผ่
67 5405010072 นางสาว สภุาพร ภมิูวฒันากิจ พยาบาลวิชาชีพ  - รพ.บางไผ่
68 5405010073 นางสาว ชลธิชา พลราชม  -
69 5405010096 นางสาว พชัรา พรหมมา  -
70 5405010097 นางสาว มาริสา ไชยลงักา  -





 


