


ล าดบัที่ ชือ่ตวั - ชือ่สกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมาชกิ สงักัดเรียกเก็บ การเรยีกเก็บเงนิ

1 พ.ต.ท.รัฐฐชยั  ปอูงสวย 434259 สมทบ -ลบชือ่สมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

2 นาย นราเดช  ขนัธรูจี 434260 สมทบ นางวนัทนา ขนัธรูจ ี024898 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

3 นางสาว พลอยนภสั  ชนะขนัธรูจี 434261 สมทบ นางวนัทนา ขนัธรูจ ี024898 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

4 นาย ชมุพล  ศรียานนท์ 434262 สมทบ นางประไพ ศรียานนท ์014727 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

5 นาย สุรวศั  สินเดชารักษ์ 434263 สมทบ นางสาวชยนชุ เรืองฤทธริงค์ 389222 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

6 นาย เฉลิมเกยีรติ  สกลุพอง 434264 สมทบ นางกญัภร สกลุพอง 038879 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

7 นางสาว ชนกิานต์  วงษส์วสัด์ิ 434265 สามญั 800218 - ส านกังานการฌาปนกจิสงเคราะห ์ของกระทรวงสาธารณสุข 2.10 บาท

8 นาย สกลุชาย  มิง่ขวญั 434266 สมทบ นางสาววราลักษณ์ มิง่ขวญั 327082 800265 - ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ(พเิศษ) 3.00 บาท

9 นางสาว ทวิาวรรณ  ซ่ือสัตย์ 434267 สามญั 800609 - ส านกัส่งเสริมสุขภาพ   กรมอนามยั 2.10 บาท

10 นางสาว ศิรินภา  ภูเ่ทศ 434268 สามญั 800629 - ส านกัส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามยั  (พเิศษ) 3.00 บาท

11 นาย บญุทว ี เสียงล้ า 434269 สมทบ นางพรเพญ็ เสียงล้ า 415956 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

12 นางสาว ณัฐวริิยา  กจิเจริญชาวชัร์ 434270 สามญั 490201 - โรงพยาบาลราชบรีุ 2.10 บาท

13 นาง อชริญา  สะราค า 434271 สามญั 600201 - โรงพยาบาลสมทุรสาคร 2.10 บาท

14 นางสาว นฤภร  ขนุณรงค์ 434272 สามญั 030204 - โรงพยาบาลกมลาไสย   จงัหวดักาฬสินธุ ์ ( ชัว่คราว ) 2.10 บาท

15 นาย สุริยนั  ชยัทศัน์ 434273 สมทบ นางจริาภรณ์ ชยัทศัน ์190145 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

16 นางสาว จารุพชิญ์  ภูส่กลุ 434274 สามญั 630203 - โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั  (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

17 วา่ที ่ ร.ต.หญิง เพญ็พกัตร์  พมิพบ์ญุ 434275 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

18 นาย ธนากร  ยิง่ยนื 434276 สมทบ นางศฤงคาร  ยิง่ยนื 412369 550101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร 2.10 บาท

19 นาง ทรรศนยี ์ หาญเวช 434277 สามญั 100103 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภมูิ(พเิศษ) 3.00 บาท

20 นาง จริาภรณ์  ยอดสุข 434278 สามญั 390210 - โรงพยาบาลวงัชิน้  จ.แพร่   (พเิศษ) 3.00 บาท

21 นาง สุลีพร  สายทพิยจ์นัทร์ 434279 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

22 นางสาว รุ่งไพลิน  ภกัดีสาร 434280 สมทบ นางอญัชสิา  ภกัดีสาร 274403 100201 - โรงพยาบาลชยัภมูิ 2.10 บาท

23 นาง วชัรี  จพูนัธ์ 434281 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

24 นาง แววตา  สบายสูงเนนิ 434282 สามญั 200262 - โรงพยาบาลสูงเนนิ (พเิศษ) 3.00 บาท

25 นาย ณัฏฐ์  สุขมารมย์ 434283 สมทบ นางนวลละออง  สุขมารมย ์157250 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

26 นางสาว พนูศรี  ไชยทองเครือ 434284 สามญั 080308 - โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพือ่ผู้สูงอาย ุจ.ชลบรีุ 2.10 บาท

27 นางสาว ธวลัรัตน ์ ต่านแตง 434285 สามญั 590201 - โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหล้า 2.10 บาท

28 นางสาว สายใจ  เศษฐา 434286 สามญั 480203 - โรงพยาบาลระยอง (พเิศษ) 3.00 บาท
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29 นางสาว กติติกา  เครือตา 434287 สามญั 120201 - โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์ 2.10 บาท

30 นางสาว จริภา  ศรีจนัทร์ 434288 สามญั 500219 - โรงพยาบาลบา้นหมี ่จงัหวดัลพบรีุ(พเิศษ) 3.00 บาท

31 นาย สหเทพ  สุขสิงห์ 434289 สามญั 500205 - โรงพยาบาลบา้นหมี ่ลพบรีุ(ชัว่คราว) 2.10 บาท

32 นาง วรรณา  ประกายแกว้ 434290 สามญั 260225 - โรงพยาบาลพลับพลาชยั บรีุรัม (พเิศษ) 3.00 บาท

33 นาง เจนจริา  การเพยีร 434291 สามญั 260225 - โรงพยาบาลพลับพลาชยั บรีุรัม (พเิศษ) 3.00 บาท

34 นางสาว วภิาจรี  ค าหล้า 434292 สามญั 660201 - โรงพยาบาลสุรินทร์ 2.10 บาท

35 นางสาว จารุวรรณ  สุทธโิส 434293 สามญั 660201 - โรงพยาบาลสุรินทร์ 2.10 บาท

36 นางสาว ชลลดา  มปีี้ 434294 สามญั 190210 - โรงพยาบาลปลาปาก   จ.นครพนม  ( ชัว่คราว ) 2.10 บาท

37 นางสาว ศิริวรรณ  ตันสมรส 434295 สามญั 190101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม 2.10 บาท

38 นาง ยภุา  ทพุแหมง่ 434296 สามญั 550108 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร(พเิศษ) 3.00 บาท

39 นาย อมัรินทร์  เครือสุวรรณ 434297 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

40 นาย ณัฐพงษ ์ จนัทะกลาง 434298 สมทบ นางสาวจริยา  นว่มหนอม  432560 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

41 นาย สุรินทร์  อน้คง 434299 สามญั 360205 - โรงพยาบาลพทุธชนิราช  พษิณุโลก  (พเิศษ) 3.00 บาท

42 นางสาว ชนดิาภา  คล้ายสุวรรณ์ 434300 สามญั 360205 - โรงพยาบาลพทุธชนิราช  พษิณุโลก  (พเิศษ) 3.00 บาท

43 นางสาว ชติุกาญจน ์ พุม่สุข 434301 สามญั 480204 - โรงพยาบาลวงัจนัทร์ ระยอง (พเิศษ) 3.00 บาท

44 นาง นชุรินทร์  ยิม้ชืน่ 434302 สามญั 480204 - โรงพยาบาลวงัจนัทร์ ระยอง (ชัว่คราว) 3.00 บาท

45 นางสาว ธนัยมยั  พรหมสวสัด์ิ 434303 สามญั 480204 - โรงพยาบาลวงัจนัทร์ ระยอง (ชัว่คราว) 2.10 บาท

46 นางสาว กาญจนา  กองกะมดุ 434304 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

47 นาง ปรีดา  กาญจนะ 434305 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

48 นางสาว ศิริพร  เงาะเศษ 434306 สามญั 050101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแกน่ 2.10 บาท

49 นาย ปกรณ์  ออ่นกล่ัน 434307 สามญั 640208 - โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จงัหวดัสุพรรณบรีุ(ชัว่คราว) 2.10 บาท

50 นาย จกัรกฤษณ์  ขยนัสะการ 434308 สามญั 640208 - โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จงัหวดัสุพรรณบรีุ(ชัว่คราว) 2.10 บาท

51 นาย จกัรพนัธ ์ ประยรูเจริญชยั 434309 สามญั 640208 - โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จงัหวดัสุพรรณบรีุ(ชัว่คราว) 2.10 บาท

52 นาย กติิศักด์ิ  วชัระ 434310 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

53 นาย ธรีพล  เล่ียนเพชร 434311 สามญั 640208 - โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จงัหวดัสุพรรณบรีุ(ชัว่คราว) 2.10 บาท

54 นาง เตรียมใจ  รักประเทศ 434312 สมทบ นางสาวชบาไพ  ไชยเอก 250194 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

55 นางสาว ตรียาภรณ์  ไพค านาม 434313 สมทบ นายสมบติั  ไพค านาม 200822 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

56 นางสาว พทุธาพร  ประดิษสาร 434314 สมทบ นางจรวย  ฉมิตระกลู 012113 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

57 นาย ชนะภยั  ไชยเอก 434315 สมทบ นางสาวชบาไพ  ไชยเอก 250194 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

58 นางสาว บณัฑิตา  บญุจนัทร์ 434316 สมทบ นางขวญัฤทยั  บรีุรักษ ์207217 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
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59 นางสาว ยวุดี  เยน็เยอืก 434317 สมทบ นางวไิล  เยน็เยอืก 097101 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

60 นาย อนนัต์ชยั  ไพจติรผลกวี 434318 สามญั 280212 - โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ ์(พเิศษ) 3.00 บาท

61 นาย ณัฐกรณ์  บญุศรี 434319 สมทบ นางสาวสุพรรณี  เพช็รนอก 355962 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

62 นาย กรวชิญ์  มะโนแกว้ 434320 สมทบ นางเยาวเรศ  มะโนแกว้ 433861 430201 - โรงพยาบาลศรีสังวาลย ์  แมฮ่่องสอน 2.10 บาท

63 นางสาว พมิพว์รัตม ์ ธนคุคามนิ 434321 สมทบ นางพมิพว์ลัญช ์  ธนคุคามนิ 025273 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

64 นาย ภทัรกร  จนัทร์ปญ๎ญา 434322 สมทบ นางธนวลัย ์ ญาณฤทธิ ์142251 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

65 นาง ขวญัเรือน  สุริยา 434323 สมทบ นายสุชาติ  สุริยา 134695 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

66 พ.อ.ท. ณัฐนนท ์ บ ารุงสิน 434324 สมทบ นางณัฐภรณ์  ภูส่วา่ง 109659 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

67 นางสาว นภมณฑ์  ตันติโรจนรั์ตน์ 434325 สมทบ นางมยรุา  ชยัจนิดา 040064 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

68 นางสาว เบญจพร  พลัง 434326 สามญั 800462 - สถาบนับ าราศนราดูร (พเิศษ) 3.00 บาท

69 นางสาว จติสุภา  นลิประดิษฐ์ 434327 สามญั 730403 - วทิยาลัยพยาบาล บรมราชชนน ีกรุงเทพ (พเิศษ) 3.00 บาท

70 นาย นฤทธพิรรณ  ล้อมวงศ์ 434328 สามญั 800316 - สถาบนัจติเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา 2.10 บาท

71 นาย รัฐพล  สุโขวฒันกจิ 434329 สมทบ นางสุธาสิน ี สุโขวฒันกจิ 373709 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

72 นางสาว ผกามาศ  กจิโกศลกจิจา 434330 สามญั 800254 - สภาการพยาบาล  กระทรวงสาธารณสุข 2.10 บาท

73 นางสาว จนัทนา  ค าเบา 434331 สามญั 800463 - กองวณัโรค (พเิศษ) 3.00 บาท

74 นาง พรพมิล  พชืงาม 434332 สามญั 800351 - สถาบนัสุขภาพจติเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ (พเิศษ) 3.00 บาท

75 นางสาว พรเพญ็  เอีย่มส าอางค์ 434333 สามญั -ลบชือ่สมคัรใหม่ 800265 - ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ(พเิศษ) 3.00 บาท

76 นางสาว ภทัราพร  กรสูต 434334 สามญั 800265 - ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ(พเิศษ) 3.00 บาท

77 นาย โยธนิ  วงศ์ศรีเสลา 434335 สามญั 800265 - ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ(พเิศษ) 3.00 บาท

78 นางสาว ธนภรณ์  งามสมทรัพย์ 434336 สามญั 800444 - กองยทุธศาสตร์และแผนงาน กรม คร. (พนกังานราชการ) 2.10 บาท

79 นางสาว ธญัญ์วรี  ธรีพฒันโรจน์ 434337 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

80 นางสาว ภาชนิ ี จนัทรธาดา 434338 สามญั 800350 - กองคลัง กรมสุขภาพจติ (พเิศษ) 3.00 บาท

81 นางสาว กมลพรรณ  ชุม่อิม่ 434339 สามญั 800306 - กองคลัง  กรมสุขภาพจติ 2.10 บาท

82 นาย เมราณี  นวมดี 434340 สามญั 800306 - กองคลัง  กรมสุขภาพจติ 2.10 บาท

83 นาย นภิทัร์  โพธิศ์รี 434341 สามญั 800306 - กองคลัง  กรมสุขภาพจติ 2.10 บาท

84 นางสาว ชลลดา  ยอดทพั 434342 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

85 นาง สุวชั  สกลุไทย 434343 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

86 นาย สมทิธิ ์ โพธิค์ า 434344 สมทบ นางสาวอศิราภรณ์ มว่งงาม 314028 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

87 นางสาว ณัฐธชิา  สุปารา 434345 สามญั 800702 - ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 2.10 บาท

88 นางสาว ปญ๎จรัตน ์ บตัรมาก 434346 สามญั 800704 - ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (พเิศษ) 3.00 บาท
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89 นางสาว สุธาสิน ี ฤทธจินัทร์ 434347 สามญั 800464 - สถาบนัโรคทรวงอก (พเิศษ) 3.00 บาท

90 นาย ธนพร  ครุธส าอางค์ 434348 สามญั 800349 - โรงพยาบาลศรีธญัญา  (พเิศษ) 3.00 บาท

91 วา่ที ่ร.ต. ดนพุล  สงวนปรางค์ 434349 สามญั 800314 - โรงพยาบาลศรีธญัญา 2.10 บาท

92 นางสาว อมรรัตน ์ ภูห่อ้ย 434350 สามญั 800314 - โรงพยาบาลศรีธญัญา 2.10 บาท

93 นางสาว จรี  การ์พงษศ์รี 434351 สามญั 800314 - โรงพยาบาลศรีธญัญา 2.10 บาท

94 นางสาว แคทรีญา  มแีสง 434352 สามญั 800314 - โรงพยาบาลศรีธญัญา 2.10 บาท

95 นาย สุทศั  บญุชม 434353 สามญั 800222 - กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ (พเิศษ) 3.00 บาท

96 นางสาว ญาณิศา  ศรีโมรา 434354 สามญั 640101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบรีุ 2.10 บาท

97 นาง วารินธร  อบุล 434355 สามญั 640101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบรีุ 2.10 บาท

98 นาง สุกลัยา  เมฆฉาย 434356 สามญั 640101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบรีุ 2.10 บาท

99 นางสาว ฮาบบีะ๊  อาแซ 434357 สามญั 300101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปต๎ตานี 2.10 บาท

100 นางสาว อรอมุา  ภธูรภกัดี 434358 สามญั 210101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช 2.10 บาท

101 นาย ประสบโชค  เชาวลิต 434359 สมทบ นางสาวสุวภทัร นารีพล 432426 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

102 นางสาว พทัธน์รี  วนัวธันาสารสิน 434360 สามญั 310207 - โรงพยาบาลจนุ  จงัหวดัพะเยา (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

103 นางสาว วราภรณ์  เส็นสมมาตร 434361 สามญั 570101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล 2.10 บาท

104 นาย สันติพงษ ์ ทองหอม 434362 สามญั 570101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล 2.10 บาท

105 นาย พงษศั์กด์ิ  จนัทร์ศิริวชิยั 434363 สามญั 470101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระนอง (พเิศษ) 3.00 บาท

106 นางสาว ธมุาวลี  ดอนราชลี 434364 สามญั 130101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ 2.10 บาท

107 นางสาว อไุรพร  หปิะนติั 434365 สามญั 720101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธาน ี(พเิศษ) 3.00 บาท

108 นาง สุรณี  บญุกาญจน์ 434366 สามญั 720101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธาน ี(พเิศษ) 3.00 บาท

109 นางสาว จริญญา  สัตบษุ 434367 สามญั 640302 - วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัสุพรรณบรีุ (พเิศษ) 3.00 บาท

110 นางสาว ศรัญญา  พรหมเหมอืน 434368 สามญั 340101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง 2.10 บาท

111 นาง พรพมิล  อว่มภกัดี 434369 สามญั 630101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั 2.10 บาท

112 นางสาว ธญัยพร  สดสุข 434370 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

113 นาง ติญาพร  พรมประโคน 434371 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

114 นางสาว แพรวนภา  วนิจิรักษา 434372 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

115 นางสาว ปยิะนชุ  ถนัพลกรัง 434373 สามญั 610306 - ส านกังานปอูงกนัควบคุมโรคที ่4 สระบรีุ (พเิศษ) 3.00 บาท

116 นางสาว นาตยา  สุขศิริ 434374 สามญั 580203 - โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์จ.สมทุรปราการ 2.10 บาท

117 นางสาว จฑุารัตน ์ ข าโคกสูง 434375 สามญั 200301 - ศูนยอ์นามยัที ่9 นครราชสีมา 2.10 บาท

118 นาย พงษพ์ฒัน ์ อทิธวิรกลุ 434376 สมทบ นางภทัรภร อทิธวิรกลุ 041555 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท
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119 นางสาว ณิชณัฑฐ์  อทิธวิรกลุ 434377 สมทบ นางภทัรภร อทิธวิรกลุ 041555 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

120 นางสาว จารุภทัร  ดาวเวยีงกนั 434378 สมทบ นางชติุภา ดาวเวยีงกนั 041830 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

121 นาย ปณ๎ณทตั  โลตุรัตน์ 434379 สมทบ นางสกาวรัตน ์โลตุรัตน ์222593 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

122 นางสาว สวชิญา  มากเจริญ 434380 สมทบ -ลบชือ่สมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

123 นาย อคัรวชัร์  พะนโิคดม 434381 สามญั -ลบชือ่สมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

124 นาย นติิพฒัน ์ กล่ินชยั 434382 สมทบ นางสาวณกานดา สกลนกุรกจิ  219436 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

125 นาย วญิํู  สุทธจินัทร์ 434383 สมทบ นางอบุลศรี สุทธจินัทร์ 355583 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

126 นางสาว นวพชัร  สิขณัฑกนาค 434384 สมทบ นางวณีา สิขณัฑกนาค 048110 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

127 นางสาว ทพิยรัตน ์ สุวรรณภญิญา 434385 สมทบ นางสมพศิ สุวรรณภญิญา 055868 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

128 นาย อรัญชยั  ล้ิมบวรสิน 434386 สมทบ นางพรหมภสัสร์ ล้ิมบวรสิน 360861 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

129 นางสาว พรรวนิท ์ แสวงการ 434387 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

130 นาย เอือ้องักรู  โฉมสิริเดชานนัท์ 434388 สามญั 800500 - สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง กรมอนามยั  (พเิศษ) 3.00 บาท

131 นาย สิทธพินัธ ์ ปญ๎ญาวโิรจน์ 434389 สมทบ นางสาวพาริดา สิงหเสน ี357225 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

132 นางสาว กติติมา  ปาูนสุวรรณ 434390 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

133 นาย สมชาย  ธานี 434391 สมทบ นางสาวรุ่งทวิา ธาน ี157097 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

134 นาง ฐิติชญา  มสุีวรรณ 434392 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

135 นาย จรีะศักด์ิ  ด าเนนิพงษ์ 434393 สมทบ นางสาวพรรณิภา พลึิก 394193 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

136 นาย วรีะศักด์ิ  ไชยโคตร 434394 สามญั 800911 - ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ 2.10 บาท

137 นาย วรวฒิุ  มาทองแดง 434395 สามญั 800352 - สถาบนัสิรินธรเพือ่การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาติ (พเิศษ) 3.00 บาท

138 นางสาว ปาลิตา  ชยัแสง 434396 สามญั 800301 - สถาบนัจติเวชศาสตร์ สมเด็จเจา้พระยา(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

139 นางสาว ภษมน  สุวรรณศรี 434397 สามญั 800464 - สถาบนัโรคทรวงอก (พเิศษ) 3.00 บาท

140 นาย ธร์ีวริศ  หนินก 434398 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

141 นาย ชาญณรงค์  ศรีเกตุ 434399 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

142 นางสาว อญัชลี  แกว้จนิดา 434400 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

143 นางสาว ไพลิน  พนัธวงค์ 434401 สามญั 800203 - กองบริหารทรัพยากรบคุคล สป. 2.10 บาท

144 นางสาว ญาณิกา  ปรวชิชยากรณ์ 434402 สามญั 230101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันนทบรีุ 2.10 บาท

145 นาย สยาม  เล่ือนไธสง 434403 สามญั 800349 - โรงพยาบาลศรีธญัญา  (พเิศษ) 3.00 บาท

146 นาย พศิิษฐ์  พทัมนิทร์ 434404 สามญั 800014 - โรงพยาบาลศรีธญัญา(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

147 นางสาว กฤษกมล  พนูพนิจิ 434405 สามญั 640202 - โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช สุพรรณบรีุ 2.10 บาท

148 นาย สุพจน ์ ศรีอนนัต์ 434406 สมทบ นางปารณีย ์ศรีอนนัต์ 383441 490215 - โรงพยาบาลโพธาราม ราชบรีุ (พเิศษ) 3.00 บาท
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149 นางสาว สุพชิฌาย ์ ปิน่แกว้ 434407 สามญั 500219 - โรงพยาบาลบา้นหมี ่จงัหวดัลพบรีุ(พเิศษ) 3.00 บาท

150 นางสาว อาทติยา  ควรพฒันกลุ 434408 สามญั 610107 - โรงพยาบาลพระพทุธบาท สระบรีุ  (พเิศษ) 3.00 บาท

151 นางสาว สิริกาญจน ์ เวน้บาป 434409 สามญั 770205 - โรงพยาบาลปากคาด  จงัหวดับงึกาฬ  (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

152 นาย จกัรกฤษณ์  แจม่เหลือ 434410 สมทบ นางสาวมลฤดี แกว้ปด๎ 394273 160206 - โรงพยาบาลแมส่อด (พเิศษ) 3.00 บาท

153 นางสาว ปทติา  เตียงแกว้ 434411 สามญั 260208 - โรงพยาบาลพลับพลาชยั   จงัหวดับรีุรัมย ์(ชัว่คราว) 2.10 บาท

154 นางสาว ดวงพร  แกว้ศรี 434412 สามญั 630204 - โรงพยาบาลสุโขทยั   (ชัว่คราว) 2.10 บาท

155 นาย อธคิม  มโีต 434413 สามญั 360205 - โรงพยาบาลพทุธชนิราช  พษิณุโลก  (พเิศษ) 3.00 บาท

156 นาง ศรัณยาพร  ชาปญ๎ญา 434414 สามญั 050207 - โรงพยาบาลบา้นไผ่  จงัหวดัขอนแกน่ (ชัว่คราว) พเิศษ 3.00 บาท

157 นางสาว ชลิตา  ไชยกรุง 434415 สามญั 480204 - โรงพยาบาลวงัจนัทร์ ระยอง (ชัว่คราว) 2.10 บาท

158 นาง พมิพช์นก  วจิารัตน์ 434416 สามญั 350212 - โรงพยาบาลพจิติร   ( พเิศษ) 3.00 บาท

159 นางสาว วชัรา  สองศรี 434417 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

160 นาง ลดาวลัย ์ วชิาชยั 434418 สามญั 500201 - โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 2.10 บาท

161 นางสาว พรพรรณ  ไกรบตุร 434419 สามญั 630205 - โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทยั (พเิศษ) 3.00 บาท

162 นางสาว ณัฐกฤตา  เสถยีรบตุร 434420 สามญั 130201 - โรงพยาบาลนครพงิค์ เชยีงใหม่ 2.10 บาท

163 นางสาว นพวรรณ  นนัทะชยั 434421 สามญั 130104 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม ่(พเิศษ) 3.00 บาท

164 นางสาว ศรินทนนัท ์ บญุปก 434422 สามญั 750210 - โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแกว้(พเิศษ) 3.00 บาท

165 นาย สมยั  นครชยัศรี 434423 สมทบ นางสาวสวรรยา บรรดาศักด์ิ 392033 200101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา 2.10 บาท

166 นาย วทิวสั  สีขาว 434424 สามญั 690202 - โรงพยาบาลอดุรธาน ี (ชัว่คราว) 2.10 บาท

167 นาย ศิริอนนัต์  ประสิทธิ์ 434425 สามญั 440204 - โรงพยาบาลยะลา (พเิศษ) 3.00 บาท

168 นาย ธรีวฒัน ์ ลูกนอ้ย 434426 สมทบ นางสาวศิริธร เดชทอง 430889 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

169 นาง ฐิติมา  ยศใจสุรินทร์ 434427 สามญั 130236 - โรงพยาบาลเชยีงดาว  จงัหวดัเชยีงใหม ่(พเิศษ) 3.00 บาท

170 นางสาว สุภาพร  ติวสร้อย 434428 สามญั 100101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภมูิ 2.10 บาท

171 นางสาว แสงดาว  ปญ๎ญากลู 434429 สามญั 390210 - โรงพยาบาลวงัชิน้  จ.แพร่   (พเิศษ) 3.00 บาท

172 นาย วเิชยีร  ปิน่ธรัุตน์ 434430 สามญั 720229 - โรงพยาบาลศรีเมอืงใหม ่ อบุลราชธาน ี (พเิศษ) 3.00 บาท

173 นางสาว กติติธรา  บญุขนัธ์ 434431 สมทบ นางสังวาลย ์บญุขนัธ ์067436 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

174 นาย ณัฐกร  แสนทิ 434432 สามญั 520210 - โรงพยาบาลปาุซาง  จ.ล าพนู (พเิศษ) 3.00 บาท

175 นาง ศิริวรรณ  สุวรรณวงค์ 434433 สามญั 200262 - โรงพยาบาลสูงเนนิ (พเิศษ) 3.00 บาท

176 นาง นสิา  ยหุะประโคน 434434 สามญั 260225 - โรงพยาบาลพลับพลาชยั บรีุรัม (พเิศษ) 3.00 บาท

177 นางสาว บษุบา  กลุธรรมโม 434435 สามญั 100217 - โรงพยาบาลบา้นเขวา้  จ.ชยัภมู ิ (พเิศษ ) 3.00 บาท

178 นางสาว กาณ์นดิา  ขามผลา 434436 สามญั 760103 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอ านาจเจริญ  (พเิศษ) 3.00 บาท



ล าดบัที่ ชือ่ตวั - ชือ่สกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมาชกิ สงักัดเรียกเก็บ การเรยีกเก็บเงนิ

179 นาย สุรชาติ  ศรีสัมฤทธิ์ 434437 สมทบ นางสาวผการัตน ์ โยธะชยั 410847 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

180 นางสาว นภทัร  ดิษฐอว่ม 434438 สามญั 170206 - โรงพยาบาลนครนายก (พเิศษ) 3.00 บาท

181 นางสาว ชติุกาญจน ์ แกว้ชุม่เชือ้ 434439 สามญั 170206 - โรงพยาบาลนครนายก (พเิศษ) 3.00 บาท

182 นาง ทวิา  ศรีพมิลปาณี 434440 สามญั 490212 - โรงพยาบาลราชบรีุ (พเิศษ) 3.00 บาท

183 นาย ระวกีานต์  ผลมลู 434441 สมทบ นางสาวนสิาชล  เจตนาเสน 398458 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

184 นางสาว หทยัรัตน ์ ใจสุทธิ 434442 สามญั 060203 - โรงพยาบาลพระปกเกล้า (ชัว่คราว) 2.10 บาท

185 นางสาว กมลชนก  ปลายเนนิ 434443 สมทบ นางสาวนาถตยา  ปลายเนนิ 429296 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

186 นางสาว พนัธลั์กษณ์  สุยะ 434444 สามญั 120101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงราย 2.10 บาท

187 นางสาว วรรณิภา  ลาโต 434445 สามญั 120101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงราย 2.10 บาท

188 นางสาว เกศรินทร์  พมิพม์ลีาย 434446 สามญั 550108 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร(พเิศษ) 3.00 บาท

189 นาย บรรณวฒิุ  ปติิพงศ์ไพศาล 434447 สมทบ นางวไิลวรรณ  ปติิพงศ์ไพศาล 394178 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

190 นาง รุจริา  แสงสุข 434448 สามญั 250201 - โรงพยาบาลนา่น 2.10 บาท

191 นาย ภคัพล  ค าแปลงตัน 434449 สมทบ นางมะลิวลัย ์ ค าแปลงตัน 366966 250203 - โรงพยาบาลนา่น   (ชัว่คราว ) 2.10 บาท

192 นางสาว ปยิะดา  พรมสาร 434450 สามญั 450101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร 2.10 บาท

193 นางสาว รวษิฎา  บญุโรจน์ 434451 สามญั 480209 - โรงพยาบาลเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชราชสุดา(ขา้ราชการพเิศษ)) 3.00 บาท

194 นางสาว กญัญา  สวยสม 434452 สามญั 480209 - โรงพยาบาลเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชราชสุดา(ขา้ราชการพเิศษ)) 3.00 บาท

195 นางสาว จติรธรีา  รวยสูงเนนิ 434453 สามญั 050201 - โรงพยาบาลขอนแกน่ 2.10 บาท

196 นาย สกลุชยั  ฉมิรักแกว้ 434454 สามญั 250218 - โรงพยาบาลนา่น  (พเิศษ) 3.00 บาท

197 นางสาว เมษน ี แกว้มณี 434455 สมทบ นางรัชน ี แกว้มณี 156780 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

198 นาง กาญจนา  จติโลหะ 434456 สมทบ นางอริสา  อนิทมโน 277096 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

199 นาย ฤทธณัินท ์ ปน๎ค า 434457 สมทบ นางสาวเยาวเ์รศ  เครือเพลา 172488 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

200 นางสาว วราภรณ์  สุเตจะ๊ 434458 สมทบ นายเกษม  กนัค า 398506 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

201 นางสาว ภาวณีิ  เทพสิงห์ 434459 สามญั 510103 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง (พเิศษ) 3.00 บาท

202 นาง อญัรินทร์  รุ่งสิริพงศ์ภทัร 434460 สามญั 600203 - โรงพยาบาลบา้นแพว้จงัหวดั สมทุรสาคร 2.10 บาท

203 นาย สุรเดช  นงคราญ 434461 สามญั 600203 - โรงพยาบาลบา้นแพว้จงัหวดั สมทุรสาคร 2.10 บาท

204 นางสาว ศิริกาญจน ์ ววิฒันสิ์นชยั 434462 สามญั 600203 - โรงพยาบาลบา้นแพว้จงัหวดั สมทุรสาคร 2.10 บาท

205 นางสาว พณัณิตา  นาเวยีง 434463 สามญั 600203 - โรงพยาบาลบา้นแพว้จงัหวดั สมทุรสาคร 2.10 บาท

206 นาย อาคม  ราชปึ 434464 สามญั 550225 - โรงพยาบาลบา้นมว่ง  จงัหวดัสกลนคร ( พเิศษ ) 3.00 บาท

207 นางสาว อรัญฑณา  หอระสิทธิ์ 434465 สามญั 550225 - โรงพยาบาลบา้นมว่ง  จงัหวดัสกลนคร ( พเิศษ ) 3.00 บาท

208 นางสาว มนเทยีน  ศรีวพินัธ์ 434466 สามญั 550225 - โรงพยาบาลบา้นมว่ง  จงัหวดัสกลนคร ( พเิศษ ) 3.00 บาท



ล าดบัที่ ชือ่ตวั - ชือ่สกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมาชกิ สงักัดเรียกเก็บ การเรยีกเก็บเงนิ

209 นางสาว ปท๎มาพร  ชนิบตุร 434467 สามญั 550101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร 2.10 บาท

210 นาย นพดล  บตุรไทย 434468 สมทบ นางสาวสุธารัตน ์ ศรีเมอืง 394365 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

211 นาง หนกูาน  ไขสาร 434469 สมทบ นางสาวกวนินา   ไขสาร 419269 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

212 นาย ศุภกร  เชือ้มาก 434470 สามญั 260204 - โรงพยาบาลนางรอง  จงัหวดับรีุรัมย ์(ชัว่คราว) 2.10 บาท

213 นาย ประวทิย ์ วฒันกลู 434471 สามญั 260241 - โรงพยาบาลนางรอง  จงัหวดับรีุรัมย ์(ชัว่คราว) พเิศษ 3.00 บาท

214 นางสาว สุมาลี  ชมภแูดง 434472 สามญั 120201 - โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์ 2.10 บาท

215 นางสาว สุกญัญา  ตุงคบรีุ 434473 สามญั 120202 - โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห ์ (ชัว่คราว) 2.10 บาท

216 นาย สุชาญ  โตสุวรรณเจริญ 434474 สามญั 120202 - โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห ์ (ชัว่คราว) 2.10 บาท

217 นาง ศุภลักษณ์  แกว้ค าปา 434475 สามญั 120201 - โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์ 2.10 บาท

218 นาย กงัวาล  จะแรบรัมย์ 434476 สามญั 260230 - โรงพยาบาลละหานทราย จงัหวดับรีุรัมย ์(พเิศษ) 3.00 บาท

219 นางสาว ชติุมา  พลาสืบสาย 434477 สามญั 260230 - โรงพยาบาลละหานทราย จงัหวดับรีุรัมย ์(พเิศษ) 3.00 บาท

220 นางสาว สุดารัตน ์ เต่ือยตุ่น 434478 สามญั 260213 - โรงพยาบาลละหานทราย จงัหวดับรีุรัมย์ 2.10 บาท

221 นางสาว จนัทรา  พศิดุพนัธ์ 434479 สามญั 260213 - โรงพยาบาลละหานทราย จงัหวดับรีุรัมย์ 2.10 บาท

222 นาง สมใจ  เทยีมสงวน 434480 สามญั 260230 - โรงพยาบาลละหานทราย จงัหวดับรีุรัมย ์(พเิศษ) 3.00 บาท

223 นางสาว วสุิดา  โพธิด์ า 434481 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

224 นางสาว กลัญา  นาพงษ์ 434482 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

225 นาง เมทนิ ี มอญปาก 434483 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

226 นาย พงษศั์กด์ิ  มอี ามาตร 434484 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

227 นาย ปริญญา  ตระกลูไทย 434485 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

228 นาย สุมล  สุขคะ 434486 สามญั 080216 - โรงพยาบาลบางละมงุ ชลบรีุ (ชค.พเิศษ) 3.00 บาท

229 นางสาว ซารีนา  ฉตัรทอง 434487 สามญั 080216 - โรงพยาบาลบางละมงุ ชลบรีุ (ชค.พเิศษ) 3.00 บาท

230 นาง ปนดัดา  รัตนโกศล 434488 สามญั 080206 - โรงพยาบาลบางละมงุ ชลบรีุ (ชัว่คราว) 2.10 บาท

231 นาย ยทุธจกัร  แกว้มหานนิ 434489 สามญั 080216 - โรงพยาบาลบางละมงุ ชลบรีุ (ชค.พเิศษ) 3.00 บาท

232 นาย ภาณุพงศ์  ร่ืนอารมย์ 434490 สามญั 080206 - โรงพยาบาลบางละมงุ ชลบรีุ (ชัว่คราว) 2.10 บาท

233 นางสาว พชัราภรณ์  เรืองฤทธิ์ 434491 สามญั 080211 - โรงพยาบาลบางละมงุ (ขา้ราชการ) 2.10 บาท

234 นาย วทิวสั  ศรีรัตน์ 434492 สามญั 480201 - โรงพยาบาลระยอง 2.10 บาท

235 นางสาว นวลนติย ์ ศิริรัตน์ 434493 สามญั 480203 - โรงพยาบาลระยอง (พเิศษ) 3.00 บาท

236 นางสาว ศศิธร  ปศิโน 434494 สามญั 480201 - โรงพยาบาลระยอง 2.10 บาท

237 นาง อมัภกิา  รัตนบรีุ 434495 สามญั 480203 - โรงพยาบาลระยอง (พเิศษ) 3.00 บาท

238 นางสาว สุมาลัย  เปีย่มสิน 434496 สามญั 480203 - โรงพยาบาลระยอง (พเิศษ) 3.00 บาท
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239 นาง สุธศิา  จนัต๊ะคาด 434497 สามญั 480203 - โรงพยาบาลระยอง (พเิศษ) 3.00 บาท

240 นางสาว จนัทมิา  พลศักด์ิ 434498 สามญั 480203 - โรงพยาบาลระยอง (พเิศษ) 3.00 บาท

241 นาง ศิวาภรณ์  เขยีนนลิศิริ 434499 สามญั 260232 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

242 นางสาว อทุยัวรรณ  พาชนติ 434500 สามญั 260201 - โรงพยาบาลบรีุรัมย์ 2.10 บาท

243 นาย พชิยั  ประโลมรัมย์ 434501 สามญั 260232 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

244 นางสาว พรสวรรค์  จติสันเทยีะ 434502 สามญั 260202 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

245 นางสาว ปารจรีย ์ ภแูกว้ 434503 สามญั 260232 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

246 นาย เสริมวฒิุ  จนัทร์นวล 434504 สมทบ นางศิปปนนัท ์  จนัทร์นวล 387379 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

247 นาย วรีะพนัธ ์ นาควชัระ 434505 สมทบ นางกลุสตรี  นาควชัระ 367948 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

248 นางสาว พรพรรณ  จนัทะพนัธ์ 434506 สามญั 260232 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

249 นางสาว รุ่งระว ี ศิริวงศ์วบิลูย์ 434507 สมทบ นางศิริวรรณ  อาจบรุาย 322134 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

250 นาย ธวชัร์  สังฆจนัทร์ 434508 สมทบ นายศราวธุ  สังฆจนัทร์ 404473 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

251 นาง เฉลา  สังฆจนัทร์ 434509 สมทบ นายศราวธุ  สังฆจนัทร์ 404473 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

252 นาย อาคเนย ์ มณีเทยีนทอง 434510 สมทบ นางสาวขตัติยา  แกว้ค า 433850 200201 - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2.10 บาท

253 นาย ฐานพฒัน ์ ไพค านาม 434511 สมทบ นายสมบติั ไพค านาม 200822 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

254 นาย ธนศักด์ิ  เพิม่พลู 434512 สมทบ นางสาวชบาไพ ไชยเอก 250194 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

255 นางสาว มนสันนั  คงอดุมเกยีรติ 434513 สมทบ นางสาวบญุมาก เทยีนแจม่วงศ์ 331997 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

256 นาย ธรีเทพ  เทยีนแจม่วงศ์ 434514 สมทบ นางสาวบญุมาก เทยีนแจม่วงศ์ 331997 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

257 นาง ภทัร์นรินทร์  ธญัญวชิยเวช 434515 สามญั 270101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปทมุธานี 2.10 บาท

258 นางสาว ปรียาภรณ์  นามไพร 434516 สามญั 270101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปทมุธานี 2.10 บาท

259 นาย ค าพล  แสงแกว้ 434517 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

260 นางสาว ดวงเพญ็  ปท๎มดิลก 434518 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

261 นาง วรรณชนก  ล้ิมจ ารูญ 434519 สามญั 800629 - ส านกัส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามยั  (พเิศษ) 3.00 บาท

262 นางสาว ระวพิมิพ ์ อดุมโภชน์ 434520 สามญั 800314 - โรงพยาบาลศรีธญัญา 2.10 บาท

263 นางสาว ณิชชา  กอบเบญจพล 434521 สามญั 800349 - โรงพยาบาลศรีธญัญา  (พเิศษ) 3.00 บาท

264 นางสาว นศิากานต์  ลักขณา 434522 สามญั 800349 - โรงพยาบาลศรีธญัญา  (พเิศษ) 3.00 บาท

265 นางสาว ชอ่ฟาู  ครุฑจู 434523 สามญั 800314 - โรงพยาบาลศรีธญัญา 2.10 บาท

266 นาย พสิิษฐ์  เมอืงบญุมี 434524 สามญั 800349 - โรงพยาบาลศรีธญัญา  (พเิศษ) 3.00 บาท

267 นางสาว ฌานกิา  ภลูะมลู 434525 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

268 นางสาว สุรัชวดี  นชุเจริญ 434526 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท



ล าดบัที่ ชือ่ตวั - ชือ่สกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมาชกิ สงักัดเรียกเก็บ การเรยีกเก็บเงนิ

269 นาง สนอง  แกว้โยธา 434527 สมทบ นางสาวกนกพร แกว้โยธา 395145 610403 - วทิยาลัยพยาบาล บรมราชชนน ีพระพทุธบาท จ.สระบรีุ (พเิศษ) 3.00 บาท

270 นางสาว จฑิาภรณ์  ยกอิน่ 434528 สามญั 210012 - วทิยาลัยพยาบาล บรมราชชนน ีนครศรีธรรมราช 2.10 บาท

271 นาง รุ่งรว ี เอกคณาสิงห์ 434529 สามญั 050314 - ศูนยอ์นามยัที ่7 ขอนแกน่  (พเิศษ) 3.00 บาท

272 นาง วศิน ี ติตะปญ๎ 434530 สามญั 050314 - ศูนยอ์นามยัที ่7 ขอนแกน่  (พเิศษ) 3.00 บาท

273 นางสาว ปญ๎ญสิริย ์ จนัทร์นอ้ย 434531 สามญั 560314 - ส านกังานปอูงกนัควบคุมโรคที ่12 สงขลา (พเิศษ) 3.00 บาท

274 นาย ประจบ  ประคองยศ 434532 สมทบ นางสุพศิ ประคองยศ 336326 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

275 นาย โปรด  พวงกล่อม 434533 สามญั 490310 - ศูนยอ์นามยัที ่5 ราชบรีุ   (พเิศษ)  ศูนยส่์งเสริมสุขภาพเขต 5 ราชบรีุ 3.00 บาท

276 นางสาว เพญ็วสิาข ์ สุทธโน 434534 สามญั 120103 - สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชยีงราย จ ากดั 2.10 บาท

277 นางสาว สุวรรณดี  เจตนว์ราพงศ์ 434535 สามญั 560314 - ส านกังานปอูงกนัควบคุมโรคที ่12 สงขลา (พเิศษ) 3.00 บาท

278 นาย ธนพล  พฤกษาทพิย์ 434536 สมทบ นางยวุลักษณ์ พฤกษาทพิย ์378284 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

279 นาย ธรีะวทิย ์ เครือผักปง๎ 434537 สามญั 270202 - โรงพยาบาลปทมุธาน ี(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

280 นางสาว ศศิธร  รอดเสง่ียม 434538 สามญั 270202 - โรงพยาบาลปทมุธาน ี(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

281 นางสาว เบญจวรรณ  เนตรวงศ์ 434539 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

282 นางสาว สุรจนา  มัน่คง 434540 สามญั 140101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตรัง 2.10 บาท

283 นาง ศุลีพร  คงฤทธิ์ 434541 สามญั 140101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตรัง 2.10 บาท

284 นางสาว ปาจรีย ์ คดีพศิาล 434542 สามญั 140101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตรัง 2.10 บาท

285 นาย สุมติร  รินชยั 434543 สามญั 120234 - โรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุ้ง   เชยีงราย  (พเิศษ) 3.00 บาท

286 นางสาว ปิน่หทยั  ส่ีพร 434544 สามญั 110103 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชมุพร  (พเิศษ) 3.00 บาท

287 นาง อนธุดิา  ณ นา่น 434545 สามญั 250101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันา่น 2.10 บาท

288 นางสาว ละอองดาว  ธรีธาราธคุิณ 434546 สามญั 250103 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันา่น  (พเิศษ) 3.00 บาท

289 นางสาว จริวรรณ  พมิพแ์กว้ 434547 สามญั 070101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรา 2.10 บาท

290 นางสาว กนกวรรณ  มาลารัตน์ 434548 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

291 นางสาว นนัทชิา  กิง่พรมภู 434549 สามญั 550108 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร(พเิศษ) 3.00 บาท

292 นางสาว ทพิยว์มิล  พงษสิ์งห์ 434550 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

293 นางสาว องัศุมาลิน  พนิจินารถ 434551 สามญั 020101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบรีุ 2.10 บาท

294 นางสาว สุภลักษณ์  พฒิุตรีภมูิ 434552 สามญั 020101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบรีุ 2.10 บาท

295 นางสาว อรดา  เทีย่งตรง 434553 สามญั 020101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบรีุ 2.10 บาท

296 นางสาว สุภาพร  สาธพุนัธ์ 434554 สามญั 020101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบรีุ 2.10 บาท

297 นางสาว จารุวรรณ  ทว่งที 434555 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

298 นางสาว อรอนงค์  พุม่เกตแกว้ 434556 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท



ล าดบัที่ ชือ่ตวั - ชือ่สกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมาชกิ สงักัดเรียกเก็บ การเรยีกเก็บเงนิ

299 นาย กติติคุณ  ถวลิไพร 434557 สมทบ นางจรูญลักษณ์ ถวลิไพร 131027 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

300 นาง นติยา  ประชาชติร 434558 สามญั 460216 - โรงพยาบาลโพธิช์ยั  จงัหวดัร้อยเอด็  (ชัว่คราว) 2.10 บาท

301 นางสาว รัชน ี ศรีวสัิย 434559 สามญั 460216 - โรงพยาบาลโพธิช์ยั  จงัหวดัร้อยเอด็  (ชัว่คราว) 2.10 บาท

302 นาง อญัลาวรรณ  เนือ่งโนราช 434560 สามญั 460216 - โรงพยาบาลโพธิช์ยั  จงัหวดัร้อยเอด็  (ชัว่คราว) 2.10 บาท

303 นาย อนวุตั  หวัหนองหาร 434561 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

304 นาง กญัญ์วรา  โชลิตกลุ 434562 สามญั 120106 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงราย  (พเิศษ) 3.00 บาท

305 นาง ชไมพร  นวลอ านวยศิริ 434563 สามญั 120101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงราย 2.10 บาท

306 นางสาว กลัยา  ยกยอ่ง 434564 สามญั 120106 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงราย  (พเิศษ) 3.00 บาท

307 นางสาว กมลวรรณ  หอมทพิย์ 434565 สามญั 750101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระแกว้ 2.10 บาท

308 นางสาว วรางคณา  ศิวลัิย 434566 สามญั 750101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระแกว้ 2.10 บาท

309 นาง เปรมวดี  พฒันสิริกลุ 434567 สามญั 350102 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพจิติร  (พเิศษ) 3.00 บาท

310 นางสาว นภิาภทัร  ยนิดี 434568 สามญั 350215 - โรงพยาบาลโพทะเล   จ.พจิติร  (พเิศษ) 3.00 บาท

311 นางสาว ณัฐธดิา  แสงสิงห์ 434569 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

312 นางสาว ทศันยี ์ พวงเงิน 434570 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

313 นาง ณิชาภา  พฒันพนัธุ์ 434571 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

314 นางสาว กมลวรรณ  จนัทร์อนิทร์ 434572 สามญั 540101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ 2.10 บาท

315 นางสาว ปยิรัตน ์ ชาวนา 434573 สามญั 540211 - โรงพยาบาลภสิูงห์ 2.10 บาท

316 นางสาว สาลิน ี ไกรทอง 434574 สมทบ นายธรีะพงศ์  ขนุเพชร 429940 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

317 นางสาว เจนจริา  รักษาพล 434575 สามญั 290101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปราจนีบรีุ 2.10 บาท

318 นาย ชยัยนัต์  เพช็รแพง 434576 สมทบ นางนรีนชุ  เพช็รแพง 432436 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

319 นางสาว ปวชิญา  ยานะฝ้๎น 434577 สามญั 250101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันา่น 2.10 บาท

320 นางสาว แพรพลอย  ลานเล้ียงชพี 434578 สามญั 500101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบรีุ 2.10 บาท

321 นางสาว รักขณา  วงค์ค าแกว้ 434579 สามญั 500104 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบรีุ (พเิศษ) 3.00 บาท

322 นางสาว พรพมิล  นามตาแสง 434580 สามญั 770101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับงึกาฬ 2.10 บาท

323 นางสาว มาริสา  สียางนอก 434581 สามญั 610101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระบรีุ 2.10 บาท

324 นางสาว นราวลัย ์ ระพงั 434582 สามญั 610101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระบรีุ 2.10 บาท

325 นางสาว ศศิธร  แกว้มี 434583 สามญั 610101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระบรีุ 2.10 บาท

326 นาง จรีุพร  ลวดลาย 434584 สามญั 610101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระบรีุ 2.10 บาท

327 นาง เนาวรัตน ์ พฒัจนัทร์หอม 434585 สมทบ นายวรีชาติ  พฒัจนัทร์หอม 301573 590103 - สสจ.สมทุรสงคราม (พเิศษ) 3.00 บาท

328 นาง มะลิสา  ทนกล้า 434586 สามญั 200112 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา (พเิศษ) 3.00 บาท



ล าดบัที่ ชือ่ตวั - ชือ่สกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมาชกิ สงักัดเรียกเก็บ การเรยีกเก็บเงนิ

329 นางสาว มลัลิกา  ค าสร้าง 434587 สามญั 550204 - โรงพยาบาลพงัโคน   จงัหวดัสกลนคร ( ชัว่คราว ) 2.10 บาท

330 นางสาว กลัยา  หนเูปล่ียน 434588 สามญั 080206 - โรงพยาบาลบางละมงุ ชลบรีุ (ชัว่คราว) 2.10 บาท

331 นาย ประวทิย ์ ด้วงโพธิ์ 434589 สามญั 690234 - โรงพยาบาลหว้ยเกิง้  จงัหวดัอดุรธาน ี(พเิศษ) 3.00 บาท

332 นางสาว ลักขณา  แต้มต่วน 434590 สามญั 040202 - โรงพยาบาลก าแพงเพชร (ชัว่คราว) 2.10 บาท

333 นางสาว พตัสร  เพชรทอง 434591 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

334 นางสาว ประทมุ  ปานจนัทร์ 434592 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

335 นางสาว หสัดี  กระแสโสม 434593 สามญั 210015 - ศูนยอ์นามยัที ่11 นครศรีธรรมราช  (พเิศษ) (ศสภ.เขต 11 นครศรีธรรมราช) 3.00 บาท

336 นาย อภชิาติ  ศรีสวสัด์ิ 434594 สามญั 690240 - โรงพยาบาลวงัสามหมอ  (พเิศษ) 3.00 บาท

337 นางสาว อรวรรณ  ดวงเทยีน 434595 สามญั 690225 - โรงพยาบาลบา้นผือ  จงัหวดัอดุรธาน ี(ชัว่คราว) 2.10 บาท

338 นางสาว สิริกญัญา  ดลละวจิติร 434596 สามญั 050101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแกน่ 2.10 บาท

339 นาง มะลิวรรณ  ค ามี 434597 สามญั 050101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแกน่ 2.10 บาท

340 นางสาว รูซีนา  ดอเล๊าะ 434598 สามญั 440108 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา (พเิศษ) 3.00 บาท

341 นางสาว ซัยน ี สะมะแอ 434599 สามญั 440108 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา (พเิศษ) 3.00 บาท

342 นางสาว ณัฐวดี  ธรเสนา 434600 สามญั 740101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู 2.10 บาท

343 นางสาว มะณีไพ  จนัตะเม่ 434601 สามญั -ลบชือ่สมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

344 นาง สุภาภรณ์  ชอบธรรมกลู 434602 สมทบ นางกรสุภา  ธนกลุาศรี 171810 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

345 นาย ราตรี  ปแีกว้ 434603 สมทบ -ลบชือ่สมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

346 นางสาว ณิชามญัช ์ เอีย่มแสงจนัทร์ 434604 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

347 นางสาว สุกญัญา  แกว้สวสัด์ิ 434605 สามญั 800910 - ส านกับริหาร กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ 2.10 บาท

348 นาย จริวฒัน ์ เชาวจ์อหอ 434606 สามญั 800917 - ส านกับริหาร กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ (พเิศษ) 3.00 บาท

349 นาย สุกฤษฏิ ์ เอีย่มส าอางค์ 434607 สามญั 800917 - ส านกับริหาร กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ (พเิศษ) 3.00 บาท

350 นางสาว เกษมณี  แกว้ค าบง้ 434608 สามญั 800910 - ส านกับริหาร กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ 2.10 บาท

351 นาย สุริยา  เวยีงทอง 434609 สามญั 800349 - โรงพยาบาลศรีธญัญา  (พเิศษ) 3.00 บาท

352 นาง กลอยใจ  ด ารงค์กลู 434610 สามญั 020102 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบรีุ (พเิศษ) 3.00 บาท

353 นาย ธรีะ  ขวญัสุข 434611 สามญั 170202 - โรงพยาบาลนครนายก(ชัว่คราว) 2.10 บาท

354 นาย ศุภกฤต  กนัสถติย์ 434612 สามญั 680203 - โรงพยาบาลอา่งทอง  (พเิศษ) 3.00 บาท

355 นาง อนงค์  กลุธรีะวทิย์ 434613 สามญั 290206 - โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร์ (พเิศษ) 3.00 บาท

356 นาง บงัอร  อตุรชน 434614 สามญั 250219 - โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชปว๎  นา่น (พเิศษ) 3.00 บาท

357 นาย อดุม  ชยัวงศ์ 434615 สามญั 120223 - โรงพยาบาลเวยีงแกน่  จงัหวดัเชยีงราย (พเิศษ) 3.00 บาท

358 นางสาว ดุริยา  ฟองมลู 434616 สามญั 510404 - โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง (พเิศษ) 3.00 บาท



ล าดบัที่ ชือ่ตวั - ชือ่สกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมาชกิ สงักัดเรียกเก็บ การเรยีกเก็บเงนิ

359 นาง บณันกิา  อภริมยานนท์ 434617 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

360 นาย อดิศร  หล้าสิม 434618 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

361 นาย สุทธติ  กนัทะวงค์ 434619 สามญั 390213 - โรงพยาบาลสอง  จงัหวดัแพร่  (พเิศษ) 3.00 บาท

362 นางสาว ลัญชณา  ตาค า 434620 สามญั 040101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร 2.10 บาท

363 นางสาว นจัวา  คาเดร์ 434621 สามญั 240203 - โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร์(ชัว่คราว) 2.10 บาท

364 นางสาว ขวญัจริา  วงค์ขนัธ์ 434622 สมทบ นางอรทยั  วงค์ขนัธ ์094305 390201 - โรงพยาบาลแพร่ 2.10 บาท

365 นาง มาลัย  ดาวกระจาย 434623 สามญั 060213 - โรงพยาบาลพระปกเกล้า (พเิศษ) 3.00 บาท

366 นาง จติราภรณ์  เครือนาค 434624 สามญั 320217 - โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา (พเิศษ) 3.00 บาท

367 นางสาว รัตนา  ศรีบริุนทร์ 434625 สมทบ นางสาวชบาไพร  ขนัตี 416446 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

368 นาย ธรียทุธ  พทุธวงษา 434626 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

369 นางสาว สมทอน  กนัหาลา 434627 สามญั 550212 - โรงพยาบาลค าตากล้า  จงัหวดัสกลนคร  ( ชัว่คราว ) 2.10 บาท

370 นางสาว นฤมล  อนิปวุน 434628 สามญั 160203 - โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  (ชัว่คราว) 2.10 บาท

371 นาย จริาย ุ พรมจมุปู 434629 สามญั 160203 - โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  (ชัว่คราว) 2.10 บาท

372 นาย ศุภดิตถ ์ เสนธริิ 434630 สามญั 550221 - โรงพยาบาลสกลนคร  (พเิศษ) 3.00 บาท

373 นางสาว ศิริพร  บตุรโพธิศ์รี 434631 สามญั 550221 - โรงพยาบาลสกลนคร  (พเิศษ) 3.00 บาท

374 นาย นวิฒัน ์ จนัศรี 434632 สามญั 130240 - โรงพยาบาลฝาง (พเิศษ) 3.00 บาท

375 นาย กวพีจน ์ อตุมะพษิย์ 434633 สามญั 130217 - โรงพยาบาลฝาง จงัหวดัเชยีงใหม ่(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

376 นาย วรวฒัน ์ ไชยชาญ 434634 สามญั 220225 - โรงพยาบาลจติเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (พเิศษ) 3.00 บาท

377 นางสาว รชตพรณ์  คงดิษฐ 434635 สามญั 220225 - โรงพยาบาลจติเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ (พเิศษ) 3.00 บาท

378 นางสาว เสาวรัตน ์ อรุาพร 434636 สามญั 550225 - โรงพยาบาลบา้นมว่ง  จงัหวดัสกลนคร ( พเิศษ ) 3.00 บาท

379 นาย ดนยั  ไชยอนิทร์ 434637 สามญั 550101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร 2.10 บาท

380 นางสาว บญุญาพร  นามสนธิ์ 434638 สามญั 550225 - โรงพยาบาลบา้นมว่ง  จงัหวดัสกลนคร ( พเิศษ ) 3.00 บาท

381 นาง กรรณิการ์  แกว้บวัคู 434639 สามญั 120226 - โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  เชยีงราย (พเิศษ) 3.00 บาท

382 นาย สิทธชิยั  สุปนิะ 434640 สมทบ นางดวงเดือน สุปนิะ 250181 120214 - โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  จงัหวดัเชยีงราย   (ชัว่คราว) 2.10 บาท

383 นาย อทิธพิงษ ์ ราชสมบติั 434641 สมทบ นางนภิา ราชสมบติั 255097 120214 - โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  จงัหวดัเชยีงราย   (ชัว่คราว) 2.10 บาท

384 นาย พรชยั  ประเสริฐ 434642 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

385 นางสาว ทพิวรรณ์  อนิทรสิทธิ์ 434643 สามญั 550108 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร(พเิศษ) 3.00 บาท

386 นางสาว จติุพร  มหาหงิค์ 434644 สามญั 550212 - โรงพยาบาลค าตากล้า  จงัหวดัสกลนคร  ( ชัว่คราว ) 2.10 บาท

387 นางสาว จริประภา  ไชยวงศ์ 434645 สามญั 550101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร 2.10 บาท

388 นาง กญัญา  ปเุรตัง 434646 สมทบ นางสาวอมุาพร ปเุรตัง 393806 200112 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา (พเิศษ) 3.00 บาท
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389 นาย อรัุก  ปเุรตัง 434647 สมทบ นางสาวอมุาพร ปเุรตัง 393806 200112 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา (พเิศษ) 3.00 บาท

390 นาย สุริยนัต์  ภเูขยีว 434648 สมทบ นางประพาฬรัตน ์ โทแกว้ 262738 550221 - โรงพยาบาลสกลนคร  (พเิศษ) 3.00 บาท

391 นาย ประวติร  ภเูขยีว 434649 สมทบ นางประพาฬรัตน ์ โทแกว้ 262738 550221 - โรงพยาบาลสกลนคร  (พเิศษ) 3.00 บาท

392 นางสาว พชัรียา  ดีอา้ย 434650 สามญั 120201 - โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์ 2.10 บาท

393 นางสาว อจัรีย ์ ปญ๎โญ 434651 สามญั 120201 - โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์ 2.10 บาท

394 นาง สุภารัตน ์ ชุม่มะโน 434652 สามญั 120201 - โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์ 2.10 บาท

395 นางสาว ศรีแพร  พคิะสอน 434653 สามญั 120202 - โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห ์ (ชัว่คราว) 2.10 บาท

396 นางสาว หนึง่ฤทยั  ไขทา 434654 สามญั 120201 - โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์ 2.10 บาท

397 นางสาว นวพรรณ  เกตวงศา 434655 สามญั 260213 - โรงพยาบาลละหานทราย จงัหวดับรีุรัมย์ 2.10 บาท

398 นางสาว แพรรว ี จานกิร 434656 สามญั 260213 - โรงพยาบาลละหานทราย จงัหวดับรีุรัมย์ 2.10 บาท

399 นาย สมบติั  จานกิร 434657 สมทบ นางแพร้ว จานกิร 400204 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

400 นาง รัชพร  มะลิวรรณ์ 434658 สมทบ นายสมชาย มะลิวรรณ์ 400206 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

401 นาย ณรงศักด์ิ  เงินงอกงาม 434659 สามญั 260213 - โรงพยาบาลละหานทราย จงัหวดับรีุรัมย์ 2.10 บาท

402 นาย ธรรมชาติ  ดีระสาร 434660 สามญั 260230 - โรงพยาบาลละหานทราย จงัหวดับรีุรัมย ์(พเิศษ) 3.00 บาท

403 นาง วาสนา  เขม็พนัธ์ 434661 สามญั 720243 - โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม   จ.อบุลราชธาน ี (พเิศษ) 3.00 บาท

404 นาย ยรุนนัท ์ บรรโล 434662 สามญั 720219 - โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม  จ.อบุลราชธาน ี (ชัว่คราว) 2.10 บาท

405 นางสาว ราตรีจติร  แกน่มาลี 434663 สามญั 720219 - โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม  จ.อบุลราชธาน ี (ชัว่คราว) 2.10 บาท

406 นางสาว ยพุนิ  พึง่นา 434664 สามญั 720243 - โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม   จ.อบุลราชธาน ี (พเิศษ) 3.00 บาท

407 นางสาว จริยาอร  สัตยากลุ 434665 สามญั 720243 - โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม   จ.อบุลราชธาน ี (พเิศษ) 3.00 บาท

408 นาย บญุธรรม  ทองสะอาด 434666 สามญั 720243 - โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม   จ.อบุลราชธาน ี (พเิศษ) 3.00 บาท

409 นาย ธนาดล  บญุเหลา 434667 สามญั 720255 - โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอดุม(ขา้ราชการ) 2.10 บาท

410 นางสาว เพญ็แข  บอ่ไทย 434668 สามญั 260201 - โรงพยาบาลบรีุรัมย์ 2.10 บาท

411 นาง ชมภนูชุ  ไพฑูรย์ 434669 สามญั 720306 - โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี 2.10 บาท

412 นางสาว ระพพีรรณ  กลุณาวงศ์ 434670 สามญั 700201 - โรงพยาบาลอตุรดิตถ์ 2.10 บาท

413 นางสาว ภทัราวดี  แซ่ล่ิม 434671 สามญั 560211 - โรงพยาบาลบางกล่ า สงขลา 2.10 บาท

414 นางสาว อบุลรัตน ์ คชภมูิ 434672 สามญั 560211 - โรงพยาบาลบางกล่ า สงขลา 2.10 บาท

415 นางสาว จรีาภรณ์  สุวรรณชาตรี 434673 สามญั 560211 - โรงพยาบาลบางกล่ า สงขลา 2.10 บาท

416 นาง ณภชันนัท ์ วงศ์พพิฒันศิ์ลป์ 434674 สามญั -ลบชือ่สมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

417 นางสาว ธญัชนก  สุธาอดั 434675 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

418 นาย สุพล  บญุญหรัิญพพิฒั 434676 สมทบ นางสาวสุธาสิน ี ฤทธจินัทร์ 434347 800412 - สถาบนัโรคทรวงอก 2.10 บาท
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419 นาง กาญจน ี เทพศิลา 434677 สามญั 050402 - วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแกน่ (พเิศษ) 3.00 บาท

420 นาย สุทศัน ์ แยม้นยิม 434678 สมทบ นางสาวจนัทนา  ค าเบา 434331 800463 - กองวณัโรค (พเิศษ) 3.00 บาท

421 นางสาว จนิตนา  ออ่นอุน่ 434679 สามญั 220310 - ศูนยอ์นามยัที ่3 นครสวรรค์  (พเิศษ) 3.00 บาท

422 นาย อภรัิกษ ์ สุขหรัิญ 434680 สามญั 220302 - ศูนยอ์นามยัที ่3 นครสวรรค์ 2.10 บาท

423 นาง จนิดารัตน ์ กศุลธรรมรัตน์ 434681 สามญั 220310 - ศูนยอ์นามยัที ่3 นครสวรรค์  (พเิศษ) 3.00 บาท

424 นาย ภาณุพงศ์  บวัไหล 434682 สามญั 220302 - ศูนยอ์นามยัที ่3 นครสวรรค์ 2.10 บาท

425 นาย รัตนา  ค าพทิลู 434683 สมทบ นางนงค์นตุร  ค าพทิลู 296241 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

426 นางสาว อรชา  ทองรอด 434684 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

427 นาย วฒุธสิรรณ์  เกือ้หนนุ 434685 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

428 นาง พนัธมร  นภามาศ 434686 สามญั 120101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงราย 2.10 บาท

429 นางสาว ณชญาดา  เอมรัฐ 434687 สามญั 120101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงราย 2.10 บาท

430 นางสาว ณัฎฐ์  ใจค าปน๎ 434688 สามญั 130104 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม ่(พเิศษ) 3.00 บาท

431 นาย ชยัวฒัน ์ วงค์เสือ 434689 สมทบ นางสาวสุพรรณิกาท ์ สุยะ 390750 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

432 นาง จรีะนชุ  กิง่สีดา 434690 สามญั 540101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ 2.10 บาท

433 นาง ศุภธดิา  บญุเสนอ 434691 สามญั 540101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ 2.10 บาท

434 นางสาว วไิลวรรณ  ใยขนัธ์ 434692 สามญั 540206 - โรงพยาบาลเบญจลักษณ์ 2.10 บาท

435 นางสาว เทวรัตน ์ รุ่งแสง 434693 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

436 นางสาว วราภรณ์  เทยีงกอง 434694 สามญั 540102 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ(ชัว่คราว) 2.10 บาท

437 นางสาว ยภุาพร  สิงคร 434695 สามญั 540101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ 2.10 บาท

438 นางสาว มชันก  สืบเสาะ 434696 สามญั 280209 - โรงพยาบาลทบัสะแก (พเิศษ) 3.00 บาท

439 นางสาว อญัชลี  หงษร่์อน 434697 สามญั 700101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอตุรดิตถ์ 2.10 บาท

440 นางสาว กลัยาณี  คนหมัน่ 434698 สามญั 190101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม 2.10 บาท

441 นาย จตุพร  เทยีมธรรม 434699 สามญั 190102 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม   ( ชัว่คราว ) 2.10 บาท

442 นางสาว ทศันยี ์ ค าชนะ 434700 สามญั 190101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม 2.10 บาท

443 นาง สุริรัตน ์ ถาวร 434701 สามญั นายพรชยั  ถาวร 069530 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

444 นาย กติติ  กจิจานลัุกษณ์ 434702 สมทบ นางสาวพทัธญาณี  พึง่ผาสุก 357661 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

445 นาย สาครินทร์  หาบศุย์ 434703 สามญั 420102 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมกุดาหาร   (พเิศษ) 3.00 บาท

446 นางสาว สุวชัรา  การินทร์ 434704 สามญั 530102 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย (พเิศษ) 3.00 บาท

447 นางสาว อรอนงค์  ทนัวงษา 434705 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

448 นาย ซาฮาบ  เจะ๊นิ 434706 สามญั 440108 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา (พเิศษ) 3.00 บาท
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449 นาย ณรงค์ชยั  คงสุข 434707 สมทบ นางสาวพวงทพิย ์คงสุข 160356 440108 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา (พเิศษ) 3.00 บาท

450 นางสาว เสาวนยี ์ จนัทร์เผิบ 434708 สามญั 220101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค์ 2.10 บาท

451 นางสาว ณิรดา  เขยีวสะอาด 434709 สามญั 490101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ 2.10 บาท

452 นางสาว สลิตตา  บวัชมุ 434710 สามญั 490103 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบรีุ  (พเิศษ) 3.00 บาท

453 นาย อทุยั  พฒุโสม 434711 สามญั 720105 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธาน ี (พเิศษ) 3.00 บาท

454 นาง สมหมาย  นาคสงค์ 434712 สามญั 180204 - โรงพยาบาลนครปฐม (พเิศษ) 3.00 บาท

455 นาย ประสิทธิ ์ สุระชยั 434713 สมทบ นางสาวทบัทมิ  สิทธสิร 394530 580209 - โรงพยาบาลพระสมทุรเจดียส์วาทยานนท ์(พเิศษ) 3.00 บาท

456 นางสาว วรรณา  รอดประเสริฐ 434714 สามญั 580209 - โรงพยาบาลพระสมทุรเจดียส์วาทยานนท ์(พเิศษ) 3.00 บาท

457 นางสาว พรีดา  ไชยเกษร 434715 สามญั 580101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมทุรปราการ 2.10 บาท

458 นางสาว ณัฐพร  โหมดมา 434716 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

459 นาย วทิยา  เมอืงไทย 434717 สมทบ นางสาวกณัหา เมอืงไทย 332756 210015 - ศูนยอ์นามยัที ่11 นครศรีธรรมราช  (พเิศษ) (ศสภ.เขต 11 นครศรีธรรมราช) 3.00 บาท

460 นางสาว อมรมาศ  คงเกล้ียง 434718 สามญั 080506 - ส านกังานปอูงกนัควบคุมโรคที ่6 ชลบรีุ 2.10 บาท

461 นางสาว รุ่งรัตน ์ เสขนุทด 434719 สามญั 610310 - ส านกังานปอูงกนัควบคุมโรคที ่4 สระบรีุ (พเิศษ) 3.00 บาท

462 ด.ต. ทวนชยั  ขนัทะสีมา 434720 สามญั -ลบชือ่สมคัรใหม่ 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

463 นางสาว ปนดัดา  ค านนท์ 434721 สมทบ นางจรรยา  นามศิริ 058946 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

464 นางสาว สุชาดา  มว่งศักด์ิ 434722 สมทบ นางสังวาลย ์ มว่งศักด์ิ 054685 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

465 นางสาว ณัฐชยา  ทองธานี 434723 สมทบ นางดารินยี ์ ทองธาน ี050478 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

466 นาย วสุธร  กองขนุทด 434724 สมทบ นายสุทศัน ์ กองขนุทด 059767 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

467 นางสาว พรนภสั  กองขนุทด 434725 สมทบ นายสุทศัน ์ กองขนุทด 059767 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

468 นาง ยพุนิ  จติระดับ 434726 สมทบ นางสาวสุนนัทา  จติระดับ 404910 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

469 นางสาว แพรวไพลิน  แกน่จกัร 434727 สมทบ นางนฏัพร  แกน่จกัร 080155 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

470 นางสาว ปภชิญา  สายสวาสด์ิ 434728 สามญั 800403 - กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพในภาวะฉกุเฉนิ (พนกังานราชการ) 2.10 บาท

471 นาย เทวฤทธิ ์ วงักลุ 434729 สมทบ นางงามจติร  วงักลุ 328534 800265 - ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ(พเิศษ) 3.00 บาท

472 นางสาว พมิพธ์นดา  สิริอนนทภ์คั 434730 สามญั 800280 - กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก (พเิศษ) 3.00 บาท

473 นางสาว นารี  สมฤทธิ์ 434731 สมทบ นายธนธชั  เปาลานวฒัน ์349940 800316 - สถาบนัจติเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา 2.10 บาท

474 นาง รววิรรณ  อทิธวิรเชษฐ 434732 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

475 นางสาว เวณิกา  ชาญนคร 434733 สามญั 800322 - สถาบนัโรคผิวหนงั 2.10 บาท

476 นางสาว ปยิะฉตัร  เฮงจติตระกลู 434734 สามญั 800322 - สถาบนัโรคผิวหนงั 2.10 บาท

477 นางสาว กมลนฐัพฒั  อตุราภรณ์ 434735 สามญั 800704 - ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (พเิศษ) 3.00 บาท

478 นางสาว ปท๎มา  แสนเสนยา 434736 สามญั 800702 - ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 2.10 บาท
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479 นางสาว มลธสิา  ชาญประเสริฐ 434737 สามญั 800702 - ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 2.10 บาท

480 นาง วลัยา  นธิปิภารักษ์ 434738 สามญั 800704 - ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (พเิศษ) 3.00 บาท

481 นาย ธงไชย  อนภุาพประเสริฐ 434739 สามญั 800321 - สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ 2.10 บาท

482 นาย ธนากร  สมบรูณ์อารี 434740 สามญั 800321 - สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ 2.10 บาท

483 นางสาว นภิาภทัร  อสิมาแอล 434741 สมทบ นายทรงศักด์ิ   มหนักฤษ 373204 800461 - สถาบนัราชประชาสมาสัย (พเิศษ) 3.00 บาท

484 นางสาว มาลัย  อชุยัภมูิ 434742 สามญั 800461 - สถาบนัราชประชาสมาสัย (พเิศษ) 3.00 บาท

485 นางสาว ลัดดาวลัย ์ นาคไกรสรณ์ 434743 สามญั 800461 - สถาบนัราชประชาสมาสัย (พเิศษ) 3.00 บาท

486 นางสาว กนกพร  ยอดนารี 434744 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

487 นางสาว ณัฐชานนัท ์ ดิสสงค์ 434745 สามญั 800014 - โรงพยาบาลศรีธญัญา(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

488 นางสาว ดาวเรือง  คชมล 434746 สามญั 230205 - โรงพยาบาลบางใหญ่  (ชัว่คราว) 2.10 บาท

489 นางสาว รุ่งนภา  เรไร 434747 สามญั 600203 - โรงพยาบาลบา้นแพว้จงัหวดั สมทุรสาคร 2.10 บาท

490 นางสาว วลิาวรรณ  ชมบา้นแพว้ 434748 สามญั 600207 - โรงพยาบาลบา้นแพว้จงัหวดั สมทุรสาคร(พเิศษ) 3.00 บาท

491 นางสาว ร าไพ  ภสีูฤทธิ์ 434749 สามญั 600207 - โรงพยาบาลบา้นแพว้จงัหวดั สมทุรสาคร(พเิศษ) 3.00 บาท

492 นาย ไพบลูย ์ ชมบญุ 434750 สมทบ นางสาวนพรัตน ์  ศิริเทพ 375406 580211 - โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์(พเิศษ) 3.00 บาท

493 นางสาว มณฑาทพิย ์ แสงปอูง 434751 สามญั 580203 - โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์จ.สมทุรปราการ 2.10 บาท

494 นางสาว กนกลักษณ์  งามทรง 434752 สามญั 580211 - โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์(พเิศษ) 3.00 บาท

495 นาย อาทร  นิม่ลมยั 434753 สามญั 580211 - โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์(พเิศษ) 3.00 บาท

496 นางสาว สุทธดิา  ยอดวงศ์ทอง 434754 สามญั 230201 - โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า นนทบรีุ 2.10 บาท

497 นาย กติติเดช  วงศ์สรรคกร 434755 สามญั 230210 - โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า (พเิศษ) 3.00 บาท

498 นางสาว จติติมา  สิงหเสนี 434756 สามญั 230210 - โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า (พเิศษ) 3.00 บาท

499 นางสาว สุวรรณา  แสงบวัทา้ว 434757 สามญั 230210 - โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า (พเิศษ) 3.00 บาท

500 นาย ชยันนัท ์ สันทนะ 434758 สามญั 230210 - โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า (พเิศษ) 3.00 บาท

501 นางสาว อญัชลี  หว้ยหงษท์อง 434759 สามญั 230210 - โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า (พเิศษ) 3.00 บาท

502 นางสาว อภสิรา  กานต์นนทกร 434760 สามญั 200202 - โรงพยาบาลจติเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 2.10 บาท

503 นาง ฐิติยา  ตามล 434761 สามญั 510401 - โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 2.10 บาท

504 นาง ลัดดาวลัย ์ เถาวโ์ท 434762 สามญั 720312 - โรงพยาบาลมะเร็ง อบุลราชธาน ี(พเิศษ) 3.00 บาท

505 นาย วรพฒัน ์ กดทรัพย์ 434763 สมทบ นางสาวมนสันนัท ์เวสนสิุทธิ ์193300 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

506 นางสาว กลุณัฐ  ธรรมเรือง 434764 สามญั 080201 - โรงพยาบาลชลบรีุ 2.10 บาท

507 นาย พรีพล  ถวลิหวงั 434765 สมทบ นางพรทพิย ์ถวลิหวงั 251371 600205 - โรงพยาบาลกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 2.10 บาท

508 นางสาว จรีาพร  มว่งศิริ 434766 สามญั 640208 - โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จงัหวดัสุพรรณบรีุ(ชัว่คราว) 2.10 บาท
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509 นาย นนัทน์ภสั  สานู 434767 สามญั 030202 - โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์  ( ลูกจา้งชัว่คราว ) 2.10 บาท

510 นางสาว มยรีุ  ศรีช านาญ 434768 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

511 นางสาว กญัญาภคั  บวัประทมุ 434769 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

512 นางสาว พรทพิย ์ เคนโพธิ์ 434770 สามญั 100221 - โรงพยาบาลแกง้คร้อ (พเิศษ) 3.00 บาท

513 นางสาว วาสนา  เอมโอฐ 434771 สามญั 280202 - โรงพยาบาลหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 2.10 บาท

514 นาง จริาธร  เจริญสุข 434772 สามญั 030107 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสินธุ ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

515 นาง นวลอนงค์  อมราพทิกัษ์ 434773 สามญั 560102 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา (พเิศษ) 3.00 บาท

516 นาย ธรีศักด์ิ  ปญ๎ญาค า 434774 สามญั 520209 - โรงพยาบาลล าพนู (พเิศษ) 3.00 บาท

517 นาง น้ าค้าง  บ ารุงนา 434775 สมทบ นางสาววลิาวณัย ์อว่มสม 428817 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

518 นาย สมควร  พนัธเ์พง็ 434776 สามญั 720229 - โรงพยาบาลศรีเมอืงใหม ่ อบุลราชธาน ี (พเิศษ) 3.00 บาท

519 นาย วราวธุ  ส าเรียนรัมย์ 434777 สามญั 720232 - โรงพยาบาลนาจะหลวย  จ.อบุลราชธาน ี( พเิศษ) 3.00 บาท

520 นาย อมร  สิงหสุ์วรรณ 434778 สมทบ นางสาวกรชญาดา มนทพิย ์322911 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

521 นางสาว ณัฐนชิา  ชืน่เยน็ 434779 สามญั 350101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพจิติร 2.10 บาท

522 นางสาว อนสุรา  ทารินทร์ 434780 สามญั 130201 - โรงพยาบาลนครพงิค์ เชยีงใหม่ 2.10 บาท

523 นาง โสภา  เต็มราษี 434781 สมทบ นางสาวนจิสุดา เต็มราษ ี432409 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

524 นาง รัชนก  ศรีเงินยวง 434782 สามญั 350201 - โรงพยาบาลพจิติร 2.10 บาท

525 นางสาว จรัิฐกาล  สุภา 434783 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

526 นางสาว วรัิลพชัร  ค าผุย 434784 สามญั 550108 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร(พเิศษ) 3.00 บาท

527 นางสาว ศรัญญา  ศรีวชิยั 434785 สามญั 120208 - โรงพยาบาลเชยีงแสน   จงัหวดัเชยีงราย  (ชัว่คราว) 2.10 บาท

528 นาง นฤมล  หนองชา้ง 434786 สามญั 390201 - โรงพยาบาลแพร่ 2.10 บาท

529 นางสาว อ าไพร  สุกนัทา 434787 สามญั 160206 - โรงพยาบาลแมส่อด (พเิศษ) 3.00 บาท

530 นางสาว ณปภชั  ตุ่มหนแยม้ 434788 สามญั 260230 - โรงพยาบาลละหานทราย จงัหวดับรีุรัมย ์(พเิศษ) 3.00 บาท

531 นาย เทพพร  ทองแทน่ 434789 สมทบ นางสาวบวัศร ผิวทอง 389791 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

532 นาย ประจกัษ ์ อนิทะเล 434790 สมทบ นางจริาพร  อนิทะเล 358063 720250 - โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ จ.อบุลฯ (พเิศษ) 3.00 บาท

533 นาง กาญจนา  นาพกุ 434791 สามญั 360103 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพษิณุโลก   (พเิศษ) 3.00 บาท

534 นาย พศิณุ  ด่านชยัสิทธิ์ 434792 สามญั 320212 - โรงพยาบาลภาช ี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา(ชัว่คราว) 3.00 บาท

535 นาย สยาม  เกษจนัทร์ทวิา 434793 สมทบ นางสาวออ้มฟาู  กล่ินโกสุม 404799 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

536 วา่ที ่ ร.ต.หญิง วราภรณ์  มาลัยรัตน์ 434794 สามญั 020203 - โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา(ชัว่คราว) 3.00 บาท

537 นางสาว เกศิน ี เพิม่พลู 434795 สามญั 020203 - โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา(ชัว่คราว) 3.00 บาท

538 นาย ณัฐวฒิุ  ชอ่งแสก 434796 สามญั 370201 - โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ 2.10 บาท
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539 นางสาว นภิาพรรณ  สวสัดี 434797 สามญั 370201 - โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ 2.10 บาท

540 นางสาว ฤทยัชนก  รุจอวงศ์ 434798 สามญั 480103 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง (พเิศษ) 3.00 บาท

541 นางสาว นภาพร  ปล้ืมผล 434799 สามญั 480103 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง (พเิศษ) 3.00 บาท

542 นาย สมนกึ  ทองโสภา 434800 สามญั 480201 - โรงพยาบาลระยอง (พเิศษ) 3.00 บาท

543 นาย จฑุามาศ  เมฆประดับ 434801 สามญั 480201 - โรงพยาบาลระยอง (พเิศษ) 3.00 บาท

544 นาย ธนศักด์ิ  มาตยส์อน 434802 สมทบ นางชดุา สมวลัิย 313031 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

545 นาย ศาสตรา  ค ามา 434803 สมทบ น.ส.ณิชรัตน ์ กาหลง 285458 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

546 นาย สถาพร  นามหงษา 434804 สมทบ น.ส.พมิพภ์ทัรา  นามหงษา 394493 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

547 นางสาว สุกญัญา  ชะเทยีนรัมย์ 434805 สามญั 260212 - โรงพยาบาลสตึก   จงัหวดับรีุรัมย ์(พเิศษ) 3.00 บาท

548 นาง นรากร  น าเจริญ 434806 สามญั 100202 - โรงพยาบาลภเูขยีวเฉลิมพระเกยีรติ ชยัภมู ิ(พเิศษ) 3.00 บาท

549 นางสาว อารีรัตน ์ คัชเขยีว 434807 สามญั 100204 - โรงพยาบาลภเูขยีวเฉลิมพระเกยีรติ ชยัภมู ิ( ชัว่คราว ) 2.10 บาท

550 นางสาว ขนษิฐา  พลาฤทธิ์ 434808 สามญั 690233 - โรงพยาบาลอดุรธาน ี (พเิศษ) 3.00 บาท

551 นาย ภควตั  ทรัพยป์ระเสริฐ 434809 สามญั 690233 - โรงพยาบาลอดุรธาน ี (พเิศษ) 3.00 บาท

552 นาย ปญ๎ญาเดช  โพธิศ์รีอาจ 434810 สมทบ นางสาวมณฑาทพิย ์โพธิศ์รีอาจ 312934 200103 - โรงพยาบาลบวัใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา 2.10 บาท

553 นาย วเิชต  พรมสาท 434811 สามญั 200214 - โรงพยาบาลพมิาย   จ.นครราชสีมา (พเิศษ) 3.00 บาท

554 นาย อนรัุกษ ์ ทนิค า 434812 สามญั 690216 - โรงพยาบาลหนองววัซอ   จงัหวดัอดุรธาน ี(ชัว่คราว) 2.10 บาท

555 นาง ทองจนัทร์  จนัทร์เทศ 434813 สมทบ นายท านรัุช  จนัทร์เทศ 432575 690102 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอดุรธาน ี(พเิศษ) 3.00 บาท

556 นาย ธนศักด์ิ  โคตรเคร่ือง 434814 สมทบ นางสาวปรียานนชุ สุริยะวทิยะ 366596 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

557 นางสาว พรรณนภา  เผ่าสีหา 434815 สามญั 550217 - โรงพยาบาลพระอาจารยฝ้๎์น อาจาโร  จ.สกลนคร ( ชัว่คราว ) 2.10 บาท

558 นาย ปนดัดา  วาปี 434816 สามญั 420201 - โรงพยาบาลมกุดาหาร 2.10 บาท

559 นาย นลิรดา  สุพร 434817 สามญั 420202 - โรงพยาบาลมกุดาหาร  (พเิศษ) 3.00 บาท

560 นาง วนัเพญ็  คหนิทพงษ์ 434818 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

561 นาย สถาพร  คหนิทพงษ์ 434819 สามญั 550212 - โรงพยาบาลค าตากล้า  จงัหวดัสกลนคร  ( ชัว่คราว ) 2.10 บาท

562 นาย สาธติ  เอกา 434820 สามญั 520210 - โรงพยาบาลปาุซาง  จ.ล าพนู (พเิศษ) 3.00 บาท

563 นาย ณฐคุณ  สองธติิธดา 434821 สามญั 520210 - โรงพยาบาลปาุซาง  จ.ล าพนู (พเิศษ) 3.00 บาท

564 นาย เทวนิ  รักร่วม 434822 สามญั 060213 - โรงพยาบาลพระปกเกล้า (พเิศษ) 3.00 บาท

565 นาย สมไทย  ค าศรี 434823 สามญั 060213 - โรงพยาบาลพระปกเกล้า (พเิศษ) 3.00 บาท

566 นาย พงศกร  ปานขาว 434824 สามญั 060213 - โรงพยาบาลพระปกเกล้า (พเิศษ) 3.00 บาท

567 นาย ธชัพล  พรหมลัทธิ์ 434825 สมทบ นางวรัชญา บอ่ค า 123758 380205 - โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

568 นางสาว นติยา  ริศนาเคน 434826 สามญั 380202 - โรงพยาบาลเพชรบรูณ์(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท
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569 นางสาว กฤตยา  พมิเสนา 434827 สามญั 380205 - โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

570 นางสาว นนัทภคั  สวสัด์ิผล 434828 สามญั 200232 - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (พเิศษ) 3.00 บาท

571 นางสาว ชติุมา  จะสุวรรณ์ 434829 สามญั 200232 - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (พเิศษ) 3.00 บาท

572 นางสาว สุภาภรณ์  นลิโคกสูง 434830 สามญั 200232 - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (พเิศษ) 3.00 บาท

573 นาย พชิยัญาติ  สมดี 434831 สามญั 720221 - โรงพยาบาลวารินช าราบ   อบุลราชธานี 2.10 บาท

574 นาย มนตรี  อ าคาสาย 434832 สามญั 720221 - โรงพยาบาลวารินช าราบ   อบุลราชธานี 2.10 บาท

575 นางสาว จฑุารัตน ์ มะลิลา 434833 สามญั 720221 - โรงพยาบาลวารินช าราบ   อบุลราชธานี 2.10 บาท

576 นาย แสงเพชร  อนิตา 434834 สมทบ นางสาวอ าพนั  อนิตา 321424 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

577 นางสาว ณัฐธนภทัร์  เวชการณ์ 434835 สามญั 040209 - โรงพยาบาลก าแพงเพชร (พเิศษ) 3.00 บาท

578 นางสาว สุพรรษา  ดุษฎี 434836 สามญั 040202 - โรงพยาบาลก าแพงเพชร (ชัว่คราว) 2.10 บาท

579 นางสาว พกิลุ  มงคลวสุิทธิ์ 434837 สามญั 360205 - โรงพยาบาลพทุธชนิราช  พษิณุโลก  (พเิศษ) 3.00 บาท

580 นางสาว สีแพร  แจม่จนัทร์ 434838 สามญั 360205 - โรงพยาบาลพทุธชนิราช  พษิณุโลก  (พเิศษ) 3.00 บาท

581 นาย ชยัณรงค์  คงสัมฤทธิ์ 434839 สามญั 360205 - โรงพยาบาลพทุธชนิราช  พษิณุโลก  (พเิศษ) 3.00 บาท

582 นาย นทัวฒิุ  ลีทอง 434840 สมทบ นางสาวสุวพิร  สรรพานชิ  432024 550222 - โรงพยาบาลพงัโคน สกลนคร (พเิศษ) 3.00 บาท

583 นาย อดิศักด์ิ  ขนัละ 434841 สมทบ นางสาวดวงฤทยั ขนัละ 431561 550108 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร(พเิศษ) 3.00 บาท

584 นาง พชัรินทร์  ขนัละ 434842 สมทบ นางสาวดวงฤทยั ขนัละ 431561 550108 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร(พเิศษ) 3.00 บาท

585 นาง อมรรัตน ์ กนัยาประสิทธิ์ 434843 สามญั 380206 - โรงพยาบาลหล่มสัก จงัหวดัเพชรบรูณ์(พเิศษ) 3.00 บาท

586 นาง วลิาวรรณ  สีเสือ 434844 สามญั 380206 - โรงพยาบาลหล่มสัก จงัหวดัเพชรบรูณ์(พเิศษ) 3.00 บาท

587 นาง พทุธชาติ  หอ้งแกว้ 434845 สามญั 380206 - โรงพยาบาลหล่มสัก จงัหวดัเพชรบรูณ์(พเิศษ) 3.00 บาท

588 นางสาว ชอ่แกว้  มาดี 434846 สามญั 380206 - โรงพยาบาลหล่มสัก จงัหวดัเพชรบรูณ์(พเิศษ) 3.00 บาท

589 นางสาว ณัฐหทยั  พทุรามาศ 434847 สามญั 480208 - โรงพยาบาลเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชราชสุดา(ขา้ราชการ) 2.10 บาท

590 นางสาว ดวงมณีย ์ ลานตวน 434848 สามญั 480209 - โรงพยาบาลเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชราชสุดา(ขา้ราชการพเิศษ)) 3.00 บาท

591 นางสาว พอตา  สุขสวสัด์ิ 434849 สามญั 480209 - โรงพยาบาลเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชราชสุดา(ขา้ราชการพเิศษ)) 3.00 บาท

592 นาย สมภพ  สุ่มมาตร 434850 สมทบ นางพรทพิย ์สุ่มมาตร 358943 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

593 นาง ณิชามล  มากเวยีง 434851 สามญั -ลาออกสมคัรใหม่ 740206 - โรงพยาบาลหนองบวัล าภ ู(พเิศษ) 3.00 บาท

594 นาย ทว ี วงศ์ทองรักษ์ 434852 สมทบ นางสาวสุพตัรา จนัทา 360441 740202 - โรงพยาบาลหนองบวัล าภ ู (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

595 นาย มนต์ชยั  จนัทรทะเกตุ 434853 สมทบ นางสาววราภรณ์ จนัทรทะเกตุ  281169 740206 - โรงพยาบาลหนองบวัล าภ ู(พเิศษ) 3.00 บาท

596 นาย ประสิทธิ ์ พาภกัดี 434854 สมทบ นางสาววราภรณ์ จนัทรทะเกตุ 281169 740206 - โรงพยาบาลหนองบวัล าภ ู(พเิศษ) 3.00 บาท

597 นาย ไพรวลัย ์ แปงเรือน 434855 สมทบ นางชติุกาญจน ์แปงเรือน 376898 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

598 นาย สุวตัร  ปด๎ไธสง 434856 สมทบ นางวาสนา ปก๎ไธสง 302282 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท



ล าดบัที่ ชือ่ตวั - ชือ่สกุล ทะเบียน ประเภท สมทบสมาชกิ สงักัดเรียกเก็บ การเรยีกเก็บเงนิ

599 นาย สันติชยั  ทะทาศัย 434857 สมทบ นางวาสนา ปก๎ไธสง 302282 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

600 นาง จฑุามาศ  เถาวช์าลี 434858 สามญั 050226 - โรงพยาบาลขอนแกน่ (พเิศษ) 3.00 บาท

601 นางสาว รัตนาภรณ์  ใจดี 434859 สามญั 080206 - โรงพยาบาลบางละมงุ ชลบรีุ (ชัว่คราว) 2.10 บาท

602 นางสาว กติติยา  ดอกบวั 434860 สามญั 080206 - โรงพยาบาลบางละมงุ ชลบรีุ (ชัว่คราว) 2.10 บาท

603 นาง ณัฐชยา  ลาสา 434861 สามญั 080216 - โรงพยาบาลบางละมงุ ชลบรีุ (ชค.พเิศษ) 3.00 บาท

604 นางสาว ยพุา  วอนเมอืง 434862 สมทบ นางสาวรุจลิาภา วอนไวย 431778 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

605 นาย รณฤทธิ ์ ศรีสุริยจนัทร์ 434863 สมทบ นางเนตรนภา ศรีสุริยจนัทร์ 398031 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

606 นางสาว สุดาทพิย ์ จติต์ซ่ือ 434864 สามญั 080214 - โรงพยาบาลบางละมงุ (พเิศษ) 3.00 บาท

607 นางสาว กาญจนา  หนปูระโคน 434865 สามญั 260210 - โรงพยาบาลประโคนชยั   จงัหวดับรีุรัมย ์(ชัว่คราว) 2.10 บาท

608 นางสาว กนกอร  ชยัปลัด 434866 สามญั 260210 - โรงพยาบาลประโคนชยั   จงัหวดับรีุรัมย ์(ชัว่คราว) 2.10 บาท

609 นางสาว ชอ่ผกา  สมติุรัมย์ 434867 สามญั 260210 - โรงพยาบาลประโคนชยั   จงัหวดับรีุรัมย ์(ชัว่คราว) 2.10 บาท

610 นางสาว กติติภรณ์  เรืองประโคน 434868 สามญั 260101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ 2.10 บาท

611 นาย คธาวธุ  ชาญประโคน 434869 สามญั 260210 - โรงพยาบาลประโคนชยั   จงัหวดับรีุรัมย ์(ชัว่คราว) 2.10 บาท

612 นางสาว ปวณีา  ศรีขริิยะกลุ 434870 สามญั 280101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 2.10 บาท

613 นางสาว กนกพร  วงศ์จริรัตน์ 434871 สามญั 280101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 2.10 บาท

614 นางสาว พนดิา  กวา้งขวาง 434872 สามญั 280211 - โรงพยาบาลบางสะพาน(พเิศษ) 3.00 บาท

615 นาย กติติชยั  ดอนไผ่ศรี 434873 สามญั 280206 - โรงพยาบาลบางสะพาน(ชัว่คราว) 2.10 บาท

616 นาย นพรัตน ์ ทองแดง 434874 สามญั 280211 - โรงพยาบาลบางสะพาน(พเิศษ) 3.00 บาท

617 นาง ศรัญญา  ทองววิฒัน์ 434875 สามญั 500104 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบรีุ (พเิศษ) 3.00 บาท

618 นางสาว พชัรินทร์  พวงแกว้ 434876 สามญั 500101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบรีุ 2.10 บาท

619 นางสาว เกสรี  ชา่งกลึง 434877 สามญั 500101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบรีุ 2.10 บาท

620 นางสาว จติรดา  คัชวาลย์ 434878 สามญั 500101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบรีุ 2.10 บาท

621 นาย ศรายทุธ  ใจตรงกล้า 434879 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

622 นาย ทนิกร  กางบดิ 434880 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

623 นาย ทศพร  ภนูาเชยีง 434881 สามญั 500213 - โรงพยาบาลโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ(ชัว่คราว) 2.10 บาท

624 นาง อภวิรรณ  ทบัทมิทอง 434882 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

625 นาย ชาติไทย  เหล่าทองสาร 434883 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

626 นาง ดุจดาว  ฤทธิบ์ ารุง 434884 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

627 นางสาว ทศันยี ์ คุ้มเกรง 434885 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

628 นาย ฉลอง  พรมวชิยั 434886 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท
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629 นาย เรืองศักด์ิ  ภูอ่ดุมวไิล 434887 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

630 นาย เอนก  นอ้ยทมิ 434888 สมทบ นางสาวกิง่ดาว นอ้ยทมิ 328134 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

631 นางสาว วริยา  แจง้ก าพี้ 434889 สมทบ นางสาวสิรยากร แจง้ก าพี ้432809 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

632 นางสาว ฐปนรรษ  แจง้ก าพี้ 434890 สมทบ นางสาวสิรยากร แจง้ก าพี ้432899 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

633 นางสาว พชัรินทร์  ข าสุทศัน์ 434891 สามญั 800311 - โรงพยาบาลราชวถิี 2.10 บาท

634 นาย ก าพล  อนิไชย 434892 สมทบ นางสุภาภรณ์ อนิไชย 426945 800356 - โรงพยาบาลราชวถิ ี(พเิศษ) 3.00 บาท

635 นาง พรรณนดิา  หุน่ทอง 434893 สามญั 080506 - ส านกังานปอูงกนัควบคุมโรคที ่6 ชลบรีุ 2.10 บาท

636 นาง สุนสิา  ทรัพยเ์ขยีน 434894 สมทบ นางสาวสุมติตรา ทรัพยเ์ขยีน 384667 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

637 นาย สามาตร์  ทรัพยเ์ขยีน 434895 สมทบ น.ส.สุมติรา  ทรัพยเ์ขยีน 384667 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

638 นางสาว สาวติรี  ภมร 434896 สมทบ 610306 - ส านกังานปอูงกนัควบคุมโรคที ่4 สระบรีุ 2.10 บาท

639 นางสาว กมลพรรณ  คุ้มวงษ์ 434897 สามญั 610310 - ส านกังานปอูงกนัควบคุมโรคที ่4 สระบรีุ (พเิศษ) 2.10 บาท

640 นาย ประพนัธ ์ ไชยเชษฐ์ 434898 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

641 นางสาว นรีนชุ  ปโิย 434899 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

642 นางสาว วไิลลักษณ์  ภคะประทปี 434900 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

643 นาย วนิยั  ใจมา 434901 สมทบ นางปาริชาติ ใจมา 419700 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

644 นาง ลัดดาวลัย ์ มสุีวรรณ์ 434902 สมทบ นายวชิติ มสุีวรรณ์ 286624 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

645 นาย กติติพงศ์  ศรีจนัทร์ 434903 สมทบ นางสาวสุนสิา  ศรีออ่งซอ 352293 270117 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปทมุ (พเิศษ) 3.00 บาท

646 นาย ณัฐภทัร  ทองธรรมชาติ 434904 สมทบ นางสาวธติิกาญจน ์สุดโท 415743 270117 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปทมุ (พเิศษ) 3.00 บาท

647 นาง บรรจบ  ออ่นเฉวยีง 434905 สมทบ นางสาวฟารีดา  ออ่นเฉวยีง 424494 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

648 นางสาวพรทภิา  ไพศาลธรรม 434906 สามญั 100101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภมูิ 2.10 บาท

649 นางสาว ศิริพร  กพุนัล า 434907 สามญั 100101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภมูิ 2.10 บาท

650 นางสาวตรินภทัร  งอนภเูขยีว 434908 สามญั 100103 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภมูิ(พเิศษ) 3.00 บาท

651 นางสาวอภรุิจ ี ชืน่พฒันรัฐ 434909 สามญั 100103 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภมูิ(พเิศษ) 3.00 บาท

652 นางสาว ดุษฎ ี กฤษฎี 434910 สามญั 610106 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระบรีุ (พเิศษ) 3.00 บาท

653 นางสาว สุกญัญา  มลูมาศ 434911 สามญั 610101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระบรีุ 2.10 บาท

654 นางพรพรรณ  ตะวนัแสงทอง 434912 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

655 นาง จรีารัตน ์ เลิศภคิน 434913 สามญั 120106 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงราย  (พเิศษ) 3.00 บาท

656 นายเอกรินทร์  กอ้นใจ 434914 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

657 นางสาว สุพตัรา  ทาว์ 434915 สามญั 120101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงราย 2.10 บาท

658 นายอสิระ  วงัมา 434916 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท
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659 นาย ธนายทุธ  สุวรรณ์ 434917 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

660 นางสาว ดวงเดือน  ขติัยศ 434918 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

661 นาง ขวญัตา  จนัทร์ไตรรัตน์ 434919 สามญั 190103 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม  (พเิศษ) 3.00 บาท

662 นางสาว ภสัธนมนท ์ จลุทอง 434920 สามญั 190102 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม   ( ชัว่คราว ) 2.10 บาท

663 นาย นฤรงค์  มณีปกรณ์ 434921 สมทบ นางจฑุามาศ  มณีปกรณ์ 430465 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

664 นาย อรุณี  บญุลือ 434922 สามญั 170101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครนายก (พเิศษ) 3.00 บาท

665 นางสาว ประภสัสร  โตกลุ 434923 สามญั 170101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครนายก (พเิศษ) 3.00 บาท

666 นาย จติตานนัท ์ บรรณารักษช์มูณี 434924 สามญั 670102 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย  (พเิศษ) 3.00 บาท

667 นาย ปราโมทย ์ กระจง 434925 สมทบ นางสุทธนิ ี กระจง 389722 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

668 นาง วยิะดา  หนิทอง 434926 สามญั 450104 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร  (พเิศษ) 3.00 บาท

669 นางสาว นสัซีลา  เต๊ะมะเต๊ะ 434927 สามญั 440108 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา (พเิศษ) 3.00 บาท

670 นาย ปณ๎ณธร  ศักด์ิแสง 434928 สมทบ นางดารณี  ศักด์ิแสง 135050 470101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระนอง 2.10 บาท

671 นาย วยิดุา  ยงิรัมย์ 434929 สามญั 260101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย์ 2.10 บาท

672 นางสาว สิริยาภรณ์  ภอูวด 434930 สามญั 420101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมกุดาหาร 2.10 บาท

673 นางสาว ขนษิฐา  ปาระเคน 434931 สามญั 630101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั 2.10 บาท

674 นาย วรีะวฒัน ์ ก าศร 434932 สามญั 450101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร 3.00 บาท

675 นาย ฤกษช์ยั  ถาวรานนัท์ 434933 สามญั 570102 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล (พเิศษ) 3.00 บาท

676 นาย อฏัฐพล  ทองจดู 434934 สมทบ นางสาวมลฤดี ตุ้นด้วง 312425 340103 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง(พเิศษ) 3.00 บาท

677 นางสาว ณัฐรดา  ใจเยน็ 434935 สามญั 310101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพะเยา 2.10 บาท

678 นาย นสัชนก  ชวนคิด 434936 สามญั 310104 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพะเยา (พเิศษ) 3.00 บาท

679 นางสาวชนกิานต์  อว่มหมี 434937 สามญั 180201 - โรงพยาบาลนครปฐม 2.10 บาท

680 นายเอกรงค์  หงษศ์รีทอง 434938 สมทบ นางสาวพริบพรี  หงษศ์รีทอง 339977 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

681 นาย ภทัรพล  เอีย่มสะอาด 434939 สมทบ นางสาวพชรอร  วรรณภรีะ 399070 080211 - โรงพยาบาลบางละมงุ (ขา้ราชการ) 2.10 บาท

682 นางสาวจริาพร  พทุธพงษ์ 434940 สามญั 580202 - โรงพยาบาลสมทุรปราการ(ลูกจา้งชัว่คราว) 3.00 บาท

683 นางสาวเบญญาภา  ผิวออ่น 434941 สามญั 580202 - โรงพยาบาลสมทุรปราการ(ลูกจา้งชัว่คราว) 3.00 บาท

684 นางสาว ลภสัรดา  พะวงศ์ 434942 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

685 นาย อารีฟนิ  จารุ 434943 สามญั 440201 - โรงพยาบาลยะลา 2.10 บาท

686 นางสาว ชลธชิา  ทาประเสริฐ 434944 สามญั 510201 - โรงพยาบาลล าปาง 2.10 บาท

687 นางสาว สุชาดา  สวา่งศรี 434945 สมทบ นางสาวสุมารัตน ์ อผู่อรุณ 428080 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

688 นาย ณัฐพงษ ์ จนัทพลาบรูณ์ 434946 สมทบ นางสาวจรินทร์รัตน ์ ไชยมงคล 369038 130105 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม ่ พนกังาน (พเิศษ) 3.00 บาท
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689 นางสาว พรรณผกา  ศรีดี 434947 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

690 นาย ร าเพยีร  ชาวสวน 434948 สมทบ นายจนิดา  ปญ๎ญาสาร 424873 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

691 นาย เทวรัตน ์ ธรรมวงศ์ 434949 สามญั 120209 - โรงพยาบาลขนุตาล   จงัหวดัเชยีงราย (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

692 นาย วฒิุชยั  อนิอวิ 434950 สมทบ นางสาวอรวรรณ บญุมา 427841 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

693 นาย อดุมพงษ ์ เทศวงษ์ 434951 สมทบ นางกติิยา  เทศวงษ ์106239 260106 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับรีุรัมย ์(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

694 นางสาว ณัศณาพฒัน ์ สุขแดง 434952 สามญั 390210 - โรงพยาบาลวงัชิน้  จ.แพร่   (พเิศษ) 3.00 บาท

695 นางสาว นลิณี  สมทุรคีรี 434953 สามญั 480201 - โรงพยาบาลระยอง 3.00 บาท

696 นางสาว กติิยา  ชืน่ฤดี 434954 สามญั 480203 - โรงพยาบาลระยอง (พเิศษ) 3.00 บาท

697 นางสาว รตา  กติติพส 434955 สามญั 560215 - โรงพยาบาลสิงหนคร 2.10 บาท

698 นาย อนนท ์ ครูโพธิ์ 434956 สมทบ นางสาวอภริมย ์ครูโพธิ ์279349 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

699 นาย ยาคิม  พฤกษา 434957 สามญั 120224 - โรงพยาบาลแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย  (พเิศษ) 3.00 บาท

700 นาง จริาภรณ์  พฤกษา 434958 สามญั 120224 - โรงพยาบาลแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย  (พเิศษ) 3.00 บาท

701 นาย ณรงค์ฤทธิ ์ งูขาว 434959 สามญั 120212 - โรงพยาบาลแมจ่นั   จงัหวดัเชยีงราย  (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

702 นางการุณ  กอ๋งดี 434960 สมทบ นายอดิศักด์ิ กอ่งดี 416574 120224 - โรงพยาบาลแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย  (พเิศษ) 3.00 บาท

703 นางสาว พชัรา  รักชาติ 434961 สามญั 160202 - โรงพยาบาลแมส่อด จ.ตาก 2.10 บาท

704 นางสาว ปภสัดา  มทุธกิา 434962 สามญั 160202 - โรงพยาบาลแมส่อด จ.ตาก 2.10 บาท

705 นาง แสงหล้า  ทะจกัร์ 434963 สามญั 160206 - โรงพยาบาลแมส่อด (พเิศษ) 3.00 บาท

706 นาย ธรีะชยั  แหงมพรม 434964 สามญั 160206 - โรงพยาบาลแมส่อด (พเิศษ) 3.00 บาท

707 นางสาว พรรษชล  ถาปน๎ 434965 สามญั 160202 - โรงพยาบาลแมส่อด จ.ตาก 2.10 บาท

708 นาง ธารา  ตันเจริญ 434966 สามญั 160206 - โรงพยาบาลแมส่อด (พเิศษ) 3.00 บาท

709 นาง จลีรัตน ์ ยอดสง่า 434967 สามญั 050226 - โรงพยาบาลขอนแกน่ (พเิศษ) 3.00 บาท

710 นางสาว พนติวนญัช ์ ภมูเิพง็ 434968 สามญั 050201 - โรงพยาบาลขอนแกน่ 2.10 บาท

711 นาง พฒันะ  ลันดา 434969 สมทบ นางจนิกดาพร  ลันดา 394634 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

712 นาย กฤช  เรืองยศ 434970 สามญั 050226 - โรงพยาบาลขอนแกน่ (พเิศษ) 3.00 บาท

713 นางสาว สายฝน  เทพาลุน 434971 สามญั 050226 - โรงพยาบาลขอนแกน่ (พเิศษ) 3.00 บาท

714 นาง อรไท  โพธิไ์ชยแสน 434972 สามญั 050226 - โรงพยาบาลขอนแกน่ (พเิศษ) 3.00 บาท

715 นาย ธนากร  ส าเภาทอง 434973 สามญั 050201 - โรงพยาบาลขอนแกน่ 2.10 บาท

716 นาย สุริยา  ใจใหญ่ 434974 สมทบ นางลักษกิา  ใจใหญ่ 376897 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

717 นาย มนสั  รักประเทศ 434975 สมทบ นางเตรียมใจ  รักประเทศ 434312 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

718 นาย ชนากาตน ์ นามศักด์ิ 434976 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท
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719 นางสาว กานดา  เรืองพล 434977 สามญั 610306 - ส านกังานปอูงกนัควบคุมโรคที ่4 สระบรีุ 2.10 บาท

720 นางสาว วรรณวศิา  ช านาญ 434978 สามญั 610306 - ส านกังานปอูงกนัควบคุมโรคที ่4 สระบรีุ 2.10 บาท

721 นาย ผดุงศักด์ิ  ศรีวาส 434979 สามญั 050309 - ศูนยอ์นามยัที ่7 ขอนแกน่ 2.10 บาท

722 นางสาว ชมยัพร  พรหมภกัดี 434980 สามญั 800312 - สถาบนัราชานกุลู 2.10 บาท

723 นางสาว สุกญัญา  ชตูรี 434981 สามญั 800321 - สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ 2.10 บาท

724 นางสาว ศิรินทรา  เกา้สันเทยีะ 434982 สามญั 800105 - โรงพยาบาลเลิดสิน (ชัว่คราว) 2.10 บาท

725 นางสาว สุนสิา  แจม่ใส 434983 สามญั 800418 - สถาบนับ าราศนราดูร(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

726 นาง สุนนัทา  ราตรี 434984 สามญั 800462 - สถาบนับ าราศนราดูร (พเิศษ) 3.00 บาท

727 นาย อนชุา  พมิพา 434985 สามญั 200102 - ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสีค้ิว นม. 2.10 บาท

728 นาย อดุลย ์ เฝือสูงเนนิ 434986 สมทบ นางสาวพชัรากร  เฝือสูงเนนิ 121461 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

729 นางสาว ซอบารียะห ์ มะโน 434987 สามญั 560101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา 2.10 บาท

730 นางสาว อารีฟา  เบญญาวฒิุกร 434988 สามญั 560101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา 2.10 บาท

731 นาย ธนติ  สุทธะ 434989 สมทบ นางสาวมาลา  จนิะมอญ 360894 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

732 นาย วทิวสั  จงใจ 434990 สามญั 510101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง 2.10 บาท

733 นาย เกยีรติศักด์ิ  สุวรรณโชติ 434991 สมทบ นางนติยา  สุวรรณโชติ 346510 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

734 นางสาว ลลนา  มะโนขนัธุ์ 434992 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

735 นาง นติยา  เหลาทอง 434993 สามญั 720105 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธาน ี (พเิศษ) 3.00 บาท

736 นาง ศุทธนิ ี หล้ามาชน 434994 สามญั 720101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี 2.10 บาท

737 นางสาว อรวรรณ  เทพารักษ์ 434995 สามญั 680103 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอา่งทอง (พเิศษ) 3.00 บาท

738 นางสาว กลัยสุ์ดา  เหมอืนกลู 434996 สามญั 680101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอา่งทอง 2.10 บาท

739 นางสาว หทยัรัตน ์ กล้ากสิกจิ 434997 สามญั 680101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอา่งทอง 2.10 บาท

740 นางสาว ทาวณีิ  อธเิจริญกลุ 434998 สามญั 080103 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบรีุ (พเิศษ) 3.00 บาท

741 นาง พนดิา  ชมุจนัทร์ 434999 สามญั 080103 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบรีุ (พเิศษ) 3.00 บาท

742 นางสาว พมิพพ์ร  บวังาม 435000 สามญั 640101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบรีุ 2.10 บาท

743 นางสาว ณิชชา  มคีวามเจริญ 435001 สามญั 020102 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบรีุ (พเิศษ) 3.00 บาท

744 นางสาว หยดฝน  โรจนค์ าลือ 435002 สามญั 120106 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงราย  (พเิศษ) 3.00 บาท

745 นางสาว ไอรดา  เอีย่มพลับ 435003 สามญั 710101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอทุยัธานี 2.10 บาท

746 นางสาว อรุาพร  ศักด์ิหาญภพ 435004 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

747 นางสาว จนัทร์จริา  ข าทบัทมิ 435005 สามญั 700101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอตุรดิตถ์ 2.10 บาท

748 นาย พศิณุ  ทา่สอน 435006 สามญั 210101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช 2.10 บาท
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749 นางสาว อรุณี  นงค์ทอง 435007 สามญั 660101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ 2.10 บาท

750 นางสาว จารุวรรณ  ก าลังเดช 435008 สามญั 680101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอา่งทอง 2.10 บาท

751 นางสาว ชไมพร  ภูพ่งษ์ 435009 สามญั 680101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอา่งทอง 2.10 บาท

752 นางสาว วนีสัริน  เจีย่ตระกลู 435010 สามญั 680101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอา่งทอง 2.10 บาท

753 นางสาว สุนนัทา  ออ่นส าลี 435011 สามญั 350209 - โรงพยาบาลโพทะเล  จงัหวดัพจิติร (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

754 นางสาว พนดิา  แหยมโอก๊ 435012 สามญั 350101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพจิติร 2.10 บาท

755 นางสาว เบญจมาศ  เมอืงเหลือ 435013 สามญั 350209 - โรงพยาบาลโพทะเล  จงัหวดัพจิติร (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

756 นางสาว หนึง่ฤทยั  พศิออ่น 435014 สามญั 350215 - โรงพยาบาลโพทะเล   จ.พจิติร  (พเิศษ) 3.00 บาท

757 นางสาว พรนภา  ส าเภา 435015 สามญั 540214 - โรงพยาบาลวงัหนิ 2.10 บาท

758 นาง กมลมาศ  พฒุพนัธ์ 435016 สามญั 540214 - โรงพยาบาลวงัหนิ 2.10 บาท

759 นางสาว จรินนัท ์ สีทา 435017 สามญั 540214 - โรงพยาบาลวงัหนิ 2.10 บาท

760 นางสาว รัตนาภรณ์  ชาเครือ 435018 สามญั 190101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม 2.10 บาท

761 นางสาว ภทัรา  กอ้งกงัวาล 435019 สมทบ นางมาลีวรรณ  กอ้งกงัวาล 037066 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

762 นาย นพดล  นพมณี 435020 สามญั 130104 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม ่(พเิศษ) 3.00 บาท

763 นางสาว นภาพร  อรินทร์ 435021 สามญั 580101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมทุรปราการ 2.10 บาท

764 นาง ลลดา  สุระธนาสิริ 435022 สามญั 580105 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมทุรปราการ(พเิศษ) 3.00 บาท

765 นางสาว สมาพร  ยิง่กล้า 435023 สามญั 580105 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมทุรปราการ(พเิศษ) 3.00 บาท

766 นางสาว ศิริพร  ยิม้แยม้ 435024 สามญั 580101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมทุรปราการ 2.10 บาท

767 นาย ณรงค์ศักด์ิ  กนัหา 435025 สามญั 270209 - โรงพยาบาลปทมุธาน ี(พเิศษ) 3.00 บาท

768 นาย เมธา  คอยผล 435026 สมทบ นางสาวบญุธดิา  คอยผล 156121 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

769 นาย นรพงษ ์ ยิม้งาม 435027 สมทบ นางสาวพรทพิย ์ แสงทอง 346095 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

770 น.ท. สุรพงษ ์ จลุานพุนัธ์ 435028 สมทบ นางฐนติา  จลุานพุนัธ ์ 342254 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

771 นาย อทุยั  เมอืงสวสัด์ิ 435029 สมทบ นางวนัเพญ็  แกว้กล่ิน 171875 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

772 นาง เนตรนภา  แหวนเพชร 435030 สามญั 580210 - โรงพยาบาลสมทุรปราการ (พเิศษ) 3.00 บาท

773 นาง จรีุรัตน ์ ดาราแจง้ 435031 สามญั 580201 - โรงพยาบาลสมทุรปราการ 2.10 บาท

774 นางสาว สุจติรา  ท าแกว้ 435032 สามญั 700101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอตุรดิตถ์ 2.10 บาท

775 นาย สุวฒัน ์ เชยนิม่ 435033 สมทบ นางลดาวลัย ์โพธิจ์นัทร์ 168077 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

776 นาย ณัฐวฒิุ  คุ้มแกว้ 435034 สมทบ นางสุนยี ์พรหมวงศ์ 045015 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

777 นาย ปญ๎ญา  รักษาเชือ้ 435035 สามญั 800251 - แพทยส์ภา 2.10 บาท

778 นางสาว นวลธดิา  มณีวงษ์ 435036 สามญั 800911 - ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ 2.10 บาท
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779 นางสาว พชัราวรรณ  พลรักษา 435037 สามญั 800702 - ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 2.10 บาท

780 นางสาว พรปรียา  สุพรรณกลู 435038 สามญั 800702 - ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 2.10 บาท

781 นางสาว เสาวภา  สิทธโิชคธรรม 435039 สามญั 800702 - ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 2.10 บาท

782 นางสาว รมดิา  วงส าแดง 435040 สามญั 800302 - กองคลัง กรมการแพทย์ 2.10 บาท

783 นางสาว คัทลียา  โสดาปด๎ชา 435041 สามญั 800629 - ส านกัส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามยั  (พเิศษ) 3.00 บาท

784 นางสาว สุดาวลัย ์ โชติสุขสงวน 435042 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

785 นางสาว วรินทร์ธนาตย ์ คุ้มสมบติั 435043 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

786 นางสาว วรนาถ  แกว้แกมทอง 435044 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

787 นางสาว อภญิญา  แกน่ทา้ว 435045 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

788 นางสาว อมรรัตน ์ กนัหาวงษ์ 435046 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

789 นาย ธรีพงศ์  พยงุทอง 435047 สมทบ นางสาวรอซิต้า มณี 383566 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

790 นาย ค าภ ู ลาภพลู 435048 สมทบ นางสาวสุพรรณี ลาภพลู 369676 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

791 นางสาว พจนารถ  โตประศรี 435049 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

792 นาย สุสิทธ ิ สุพรรณวรรษา 435050 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

793 นางสาว ปญุญาดา  จติตรง 435051 สามญั 590201 - โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหล้า 2.10 บาท

794 นางสาว สุทศิา  แสงทวี 435052 สามญั 170206 - โรงพยาบาลนครนายก (พเิศษ) 3.00 บาท

795 นาง นฤมล  อิม่แสงจนัทร์ 435053 สมทบ นายนฤพล อิม่แสงจนัทร์ 418120 640216 - โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที ่17  (พเิศษ) 3.00 บาท

796 นาย อภชิาติ  ปญ๎จพลานรัุกษ์ 435054 สามญั 080101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบรีุ 2.10 บาท

797 นางสาว ธรีารัตน ์ ศุภกมลเสนยี์ 435055 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

798 นาง นฐัสุดา  สมดีตี 435056 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

799 นางสาว นาตยา  พาพมิพ์ 435057 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

800 นางสาว จริภา  ร่มโพธิ์ 435058 สามญั 040101 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร 2.10 บาท

801 นางสาว อจัฉราภรณ์  ทบับรีุ 435059 สามญั 090214 - โรงพยาบาลสรรคบรีุ (พเิศษ) 3.00 บาท

802 นางสาว รติมาส  ปนิะสา 435060 สามญั 690236 - โรงพยาบาลหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธาน ี(พเิศษ) 3.00 บาท

803 นาง ธญัธร  คุ้มภยั 435061 สามญั 050226 - โรงพยาบาลขอนแกน่ (พเิศษ) 3.00 บาท

804 นางสาว ทศันยี ์ จนัทร 435062 สามญั 410204 - โรงพยาบาลมหาสารคาม   (พเิศษ) 3.00 บาท

805 นาง ศรีไพร  อา้ยวงศ์ 435063 สามญั 080508 - โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบรีุ (พเิศษ) 3.00 บาท

806 นางสาว นติยา  ทองขาว 435064 สามญั 220203 - โรงพยาบาลจติเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 2.10 บาท

807 วา่ที ่ ร.ต.หญิง ฉตัรแกว้  บบุผาวงศ์ 435065 สามญั 720223 - โรงพยาบาลเขมราฐ   อบุลราชธาน ี (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

808 นางสาว พาฝ๎น  บญุชืน่ 435066 สามญั 520209 - โรงพยาบาลล าพนู (พเิศษ) 3.00 บาท
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809 นาย จกัรกริช  ค าอนิทร์ 435067 สมทบ นางสาวจรีุรัตน ์ค าอนิทร์ 411706 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

810 นางสาว ร าแพน  ชบุเล้ียง 435068 สามญั 020211 - โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย (พเิศษ) 3.00 บาท

811 นาย จกัรพรรดิ  นาราช 435069 สมทบ นางปนดัดา บวัตูม 129729 530204 - โรงพยาบาลเลย (พเิศษ) 3.00 บาท

812 นาย วรเดช  เกรียงไกรชยัพร 435070 สามญั 680203 - โรงพยาบาลอา่งทอง  (พเิศษ) 3.00 บาท

813 นางสาว สุพษัตรา  รินเชือ้ 435071 สามญั 480203 - โรงพยาบาลระยอง (พเิศษ) 3.00 บาท

814 นางสาว พชิญ์สิน ี มพีนัธ์ 435072 สามญั 130201 - โรงพยาบาลนครพงิค์ เชยีงใหม่ 2.10 บาท

815 นาย ปติิพนัธ ์ เชือ้เมอืงพาน 435073 สามญั 120226 - โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  เชยีงราย (พเิศษ) 3.00 บาท

816 นางสาว ศศิ  อญัญะคณิต 435074 สามญั 440204 - โรงพยาบาลยะลา (พเิศษ) 3.00 บาท

817 นาง ปภาดา  ทรงเหล็กสิงห์ 435075 สมทบ นางนติยา  จติุยนต์ 117961 550108 - ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร(พเิศษ) 3.00 บาท

818 นาง บญุน า  ศรนวุตัร 435076 สามญั 320218 - โรงพยาบาลบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา(พเิศษ) 3.00 บาท

819 นางสาว สุนทรี  อุน่เรือน 435077 สามญั 320218 - โรงพยาบาลบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา(พเิศษ) 3.00 บาท

820 นางสาว จนัทร์ธมิา  สุขเสนาะ 435078 สามญั 320217 - โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา (พเิศษ) 3.00 บาท

821 นางสาว สตรีพร  ทองเทพารักษ์ 435079 สามญั 320201 - โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 2.10 บาท

822 นางสาว จรัิชญา  ปญ๎ญะพงษ์ 435080 สามญั 460202 - โรงพยาบาลร้อยเอด็(ชัว่คราว) 2.10 บาท

823 นาย ถาวร  เวยีงสิมา 435081 สมทบ นางอมร อคัรวริิยะคุณ 275270 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

824 นางสาว วาสนา  เจริญสุข 435082 สามญั 360203 - โรงพยาบาลพทุธชนิราช   พษิณุโลก  (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

825 นาง อมัพกิา  วรชาญนนัท์ 435083 สามญั 360202 - โรงพยาบาลพทุธชนิราช   พษิณุโลก 2.10 บาท

826 นางสาว พงศ์ลดา  รัตนภานพ 435084 สามญั 290206 - โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร์ (พเิศษ) 3.00 บาท

827 นาย พงษป์ระภทัร  สิงจอน 435085 สามญั 290202 - โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร(ชัว่คราว) 2.10 บาท

828 นางสาว รัชฎากร  กณิเรศ 435086 สมทบ นางณภาภชั จลุนยี ์164678 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

829 นาย อดุลเดช  ลีพรม 435087 สามญั 550224 - โรงพยาบาลพระอาจารยฝ้๎์น อาจาโร จ.สกลนคร ( พเิศษ ) 3.00 บาท

830 นาย วรวฒิุ  โคตรแสนลี 435088 สมทบ นางสาวพชัรินทร์ ปด๎มะนดั 432619 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

831 นาย อภชิาติ  ฮาตระวงั 435089 สามญั 770206 - ร.พ.บงึกาฬ (พเิศษ) 3.00 บาท

832 นาง นารีรัตน ์ แกว้ใย 435090 สามญั 130226 - โรงพยาบาลนครพงิค์ เชยีงใหม ่(พเิศษ) 3.00 บาท

833 นาย ธวชั  ต้นนาค 435091 สามญั 130226 - โรงพยาบาลนครพงิค์ เชยีงใหม ่(พเิศษ) 3.00 บาท

834 นางสาว กนกพรรณ  ปิน่ขาว 435092 สามญั 380205 - โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

835 นางสาว อมัผกา  กดัแดง 435093 สามญั 380201 - โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ 2.10 บาท

836 นาง ดวงกมล  อาแว 435094 สามญั 240207 - โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร์ (พเิศษ) 3.00 บาท

837 นางสาว อรไท  เล่ียนกตัวา 435095 สามญั 240207 - โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร์ (พเิศษ) 3.00 บาท

838 นางสาว ทพิวลัย ์ สิมสะกะ 435096 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท
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839 นางสาว บษุบา  มอญปาก 435097 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

840 นางสาว พรทพิย ์ ดีสร้อย 435098 สามญั 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

841 นาง กาญจนา  เหล่าวงษา 435099 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

842 นางสาว สมปอง  เกดิเพิม่ดี 435100 สมทบ นางบวรรัตน ์มะนล้ี า 308806 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

843 นาย คมสันต์  แรงจบ 435101 สามญั 660220 - โรงพยาบาลสุรินทร์  ( พเิศษ) 3.00 บาท

844 นางสาว นติยา  เกษมพร 435102 สามญั 260213 - โรงพยาบาลละหานทราย จงัหวดับรีุรัมย์ 2.10 บาท

845 นาย ประเทอืง  สุดเนตร 435103 สมทบ นางกญัหา สุดเนตร 400202 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

846 นาง สุพรรณา  พลารักษ์ 435104 สามญั 120229 - โรงพยาบาลเชยีงแสน จ.เชยีงราย  (พเิศษ) 3.00 บาท

847 นางสาว หยาดพรุิณ  แกว้มหาคุณ 435105 สมทบ นางสาวสนธยา  แกว้มหาคุณ 252279 120229 - โรงพยาบาลเชยีงแสน จ.เชยีงราย  (พเิศษ) 3.00 บาท

848 นางสาว ฟารีดา  ตรีเนตร 435106 สามญั 580202 - โรงพยาบาลสมทุรปราการ(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

849 นางสาว กิง่ดาว  ศรีนามบรีุ 435107 สามญั 580202 - โรงพยาบาลสมทุรปราการ(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

850 นางสาว สายฝน  ชืน่ชมบญุ 435108 สามญั 580202 - โรงพยาบาลสมทุรปราการ(ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

851 นาย สวสัด์ิ  บตุรวงษ์ 435109 สมทบ นางวงศ์ชนก  บตุรวงษ ์299286 610107 - โรงพยาบาลพระพทุธบาท สระบรีุ  (พเิศษ) 3.00 บาท

852 นางสาว อาภาภรณ์  สมใจ 435110 สามญั 610103 - โรงพยาบาลพระพทุธบาท สระบรีุ (ชัว่คราว) 2.10 บาท

853 นางสาว ประภสัรา  สุหรัิญ 435111 สามญั 610102 - โรงพยาบาลพระพทุธบาท สระบรีุ 2.10 บาท

854 นาย พริิยะ  ศรีหาสาร 435112 สามญั 550221 - โรงพยาบาลสกลนคร  (พเิศษ) 3.00 บาท

855 นางสาว มนทา  อิม่ดี 435113 สามญั 550221 - โรงพยาบาลสกลนคร  (พเิศษ) 3.00 บาท

856 นาง ศศิธร  สุรินราช 435114 สมทบ นายอนวุฒัน ์  สุรินราช  405111 550221 - โรงพยาบาลสกลนคร  (พเิศษ) 3.00 บาท

857 นางสาว นงคราญ  เบา้หล่อเพชร 435115 สามญั 690233 - โรงพยาบาลอดุรธาน ี (พเิศษ) 3.00 บาท

858 นางสาว เจนจริา  พมิเสน 435116 สามญั 690201 - โรงพยาบาลอดุรธานี 2.10 บาท

859 นางสาว อนศุรา  แดดขนุทศ 435117 สามญั 690233 - โรงพยาบาลอดุรธาน ี (พเิศษ) 3.00 บาท

860 นางสาว สุปราณี  ศรีสุทอ 435118 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

861 นาง อมัพวลัย ์ นาพลจนัทร์ 435119 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

862 นางสาว ศิริพร  หรหมนอ้ย 435120 สามญั 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

863 นางสาว ทสัรินทร์  สียางนอก 435121 สามญั 060213 - โรงพยาบาลพระปกเกล้า (พเิศษ) 3.00 บาท

864 นางสาว วรัชญา  ซ่ือตรง 435122 สามญั 060201 - โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2.10 บาท

865 นางสาว ธติิมา  โพธิท์อง 435123 สามญั 060201 - โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2.10 บาท

866 นาย มงคล  แซ่เตียว 435124 สามญั 060213 - โรงพยาบาลพระปกเกล้า (พเิศษ) 3.00 บาท

867 นาย สมปอง  อ าพาส 435125 สมทบ นางสุพรรณ  สายบวั 395258 120227 - โรงพยาบาลเทงิ   จงัหวดัเชยีงราย  (พเิศษ) 3.00 บาท

868 นางสาว สุนารีย ์ ปลอกทอง 435126 สามญั 120227 - โรงพยาบาลเทงิ   จงัหวดัเชยีงราย  (พเิศษ) 3.00 บาท
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869 นางสาว ศิริดวงพร  บงัแพน 435127 สามญั 120227 - โรงพยาบาลเทงิ   จงัหวดัเชยีงราย  (พเิศษ) 3.00 บาท

870 นาย รัชพงศ์  วงศืประเสริฐ 435128 สมทบ นางศรีวรรณ   วงศ์ประเสริฐ  188699 120210 - โรงพยาบาลเทงิ   จงัหวดัเชยีงราย  (ชัว่คราว) 2.10 บาท

871 นางสาว นภเกตน ์ พนัธศิ์ริ 435129 สามญั 720201 - โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์  จ.อบุลราชธานี 2.10 บาท

872 นาย ณัฐภกูฤษณ์  พนัธศิ์ริ 435130 สามญั 720203 - โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์  (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

873 นางสาว รุจริา  สบายใจ 435131 สามญั 720240 - โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์  ( ชัว่คราว พเิศษ) 3.00 บาท

874 นางสาว ชมพนูชุ  ชาวนา 435132 สามญั 720240 - โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์  ( ชัว่คราว พเิศษ) 3.00 บาท

875 นาย เอกชยั  โรยอ าไพ 435133 สามญั 720240 - โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์  ( ชัว่คราว พเิศษ) 3.00 บาท

876 นาย วฑูิรย ์ โสมณวตัร 435134 สมทบ นางสาวบษุยา  ผลศิริ 376334 720242 - โรงพยาบาลเขือ่งใน   อบุลราชธาน ี  (พเิศษ) 3.00 บาท

877 นาย ปวชิ  สายพนัธ์ 435135 สมทบ นางสาวภทัรานษิฐ์   ประดิษฐ์รวยดี 418840 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

878 นาย ทรงธนศักด์ิ  รัตนะจนิดาพงษ์ 435136 สมทบ นางสาวอนิทราณี  ชนะวนั 169393 720228 - โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์   (พเิศษ) 3.00 บาท

879 วา่ที ่ ร.ต. ภญิโญ  งามจนัทร์อฐั 435137 สมทบ นางสาวอรทยั  อทุยักรณ์ 391393 720228 - โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์   (พเิศษ) 3.00 บาท

880 นางสาว สุวะดี  บญุเติม 435138 สมทบ นางสาวสุมาลี  ทรัพยศิ์ริ 336116 720228 - โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์   (พเิศษ) 3.00 บาท

881 นางสาว บษุราคัม  โถนค า 435139 สามญั 260232 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

882 นางสาว ดวงตา  อะรัญ 435140 สามญั 260202 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (ลูกจา้งชัว่คราว) 2.10 บาท

883 นางสาว วรรณา  จริตรัมย์ 435141 สามญั 260232 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

884 นาง พชัรินทร์  โรบรัมย์ 435142 สามญั 260232 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

885 นาย คมสัน  ภมูชิยั 435143 สามญั 260232 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

886 นางสาว สมพร  ประกอบแกว้ 435144 สามญั 260232 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

887 นางสาว วรรณเพญ็  พรมสุวรรณ 435145 สามญั 260232 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

888 นางสาว ทศพร  เรืองไพศาล 435146 สามญั 260232 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

889 นางสาว วสิาขา  บญุทศ 435147 สามญั 260232 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

890 นางสาว ชณุตพร  เกตุเพชร 435148 สามญั 260232 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

891 นาย ชนกนนัท ์ โรจนสุ์กจิ 435149 สมทบ นางสาวศศิภาณี  ธนาสูรย ์430553 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

892 นาย บญุเยือ้น  ปลดรัมย์ 435150 สมทบ นางสาวส าเร็จ  เรียรัมย ์365276 260232 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (พเิศษ) 3.00 บาท

893 นางสาว มกุ  ดิษตะคุ 435151 สมทบ นางสาวเดีย  ดิษตะคุ 414422 000000 - ส่วนตัว 2.10 บาท

894 นาย นติิพฒัน ์ อริยอนนัตชยั 435152 สมทบ นางสาวณัฐปภสัร์  อริยอนนัตชยั 401122 000000 - ส่วนตัว 3.00 บาท

895 นาย สุมติร  กยุรัมย์ 435153 สามญั 260232 - โรงพยาบาลบรีุรัมย ์ (พเิศษ) 3.00 บาท


