
1 534991101 นางสาว กนกพร พวงบอน รพ.นครปฐม ICU Neuro 099-2188290 194 ม. 14 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

2 534991102 นางสาว กนกวรรณ หนุนภักดี รพ.บ0านแพ0ว (องค2กรมหาชน) สามัญหญิง 085-1721957 26 ม.10 ต.หลักสาม อ.บ0านแพ0ว จ.สมุทรสาคร

3 534991103 นางสาว กมลชนก รุ:งเรือง รพ.พหลพลพยุหเสนา อายุรกรรมชาย 095-9143750 รพ.พลพลพยุหเสนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

4 534991105 นางสาว กิ่งแก0ว ชัยชววุฒิ รพ.บ0านแพ0ว (องค2กรมหาชน) พิเศษ 4A 081-9426576 132 ต.สระแก0ว ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

5 534991106 นางสาว จันทร2เพ็ญ แก0วธัญญาวงค2 รพ.นครปฐม อายุกรรมหญิง 1 083-5581844 91 ม.6 ต.ทุ:งขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

6 534991107 นางสาว จันทิมาพร เล:งฮ0อ รพ.นครปฐม อายุรกรรมหญิง 2 087-6622143 65 ม.1 ต.ท:านัด อ.ดําเนินสะดวก จ.นครปฐม

7 534991108 นางสาว จินดาพร แก0วกล่ํา รพ.สระแก0ว ทารกแรกเกิดปGวย 099-2157566 19 ม.3 ต.วังใหม: อ.วังสมบูรณ2 จ.สระแก0ว

8 534991109 นางสาว ฐิติมา ปJญโญเหียง รพ.นครปฐม สูติกรรม 082-1430954 18 ม.9 ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

9 534991110 นางสาว ณัฐิยา พึ่งนุสนธิ์ รพ.กําแพงแสน พิเศษรวม 084-3531311 47 ม.4 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

10 534991111 นางสาว ธนิกา เมฆอรุณ รพ.นครปฐม สูติกรรม 099-3954741

11 534991112 นางสาว ธัญญารัตน2 ปJนปริมเปรม รพ.นครปฐม อายุรกรรมหญิง 2 084-5188415 82 ม.3 ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

12 534991113 นางสาว นภาพร บุญสนอง รพ.บ0านแพ0ว (องค2กรมหาชน) กุมารเวชกรรม 097-1035685 111 ม.8 ต.บางช0าง อ.สามพราน จ.นครปฐม

13 534991114 นางสาว นรรัตน2 สงวนทรัพย2 รพ.นครปฐม อายุรกรรมหญิง 2 082-2542627 60/4 ม.3 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

14 534991115 นางสาว นิรมล ทองมูล รพ.บ0านแพ0ว (องค2กรมหาชน) ศัลยกรรมชาย 084-6436521 258 ม.8 ต.ห0วยหมอนทอง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

15 534991117 นางสาว เบญจรัตน2 ชมภูศรี รพ.บ0านแพ0ว (องค2กรมหาชน) พิเศษ 4 ใหม: 091-7297773 28 ม.8 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
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16 534991118 นางสาว ประวาลปJทม2 ปJญญาสุพัฒน2 รพ.นครปฐม ICU Med 089-2608317 5 ม.5 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม

17 534991119 นางสาว ปรัชญาภรณ2 แต0มฉลาด รพ.นครปฐม ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 062-4694296 11/1 ม.7 ต.บางยาง อ.กระทุ:มแบน จ.สมุทรสาคร

18 534991121 นางสาว พรเพ็ญ ชูสุทธิสกุล รพ.นครปฐม ศัลยกรรมกระดูกชาย 087-6629522 22 ม.5 ต.ท:านัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี

19 534991122 นางสาว พัชราภรณ2 นุสีวอ รพ.นครปฐม OR 087-0885021 196 (ห0องผ:าตัด) รพ.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

20 534991123 นางสาว ภัสราภรณ2 สมบุตร รพ.นครปฐม ศัลยกรรมหญิง 089-2585151 58/8 ม.7 ต.บ:อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม

21 534991124 นางสาว รุ:งวราพร บัวรักษา รพ.บ0านแพ0ว (องค2กรมหาชน) ศัลยกรรมหญิง 082-2980129 83 ม.10 ต.โรงเข0 อ.บ0านแพ0ว จ.สมุครสาคร

22 534991125 นางสาว วรรณิสา อ:อนจันทร2 รพ.พหลพลพยุหเสนา กุมารเวชกรรม (ล:าง) 090-1401690 2 ม.6 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

23 534991126 นางสาว วราพร คชแก0ว รพ.พหลพลพยุหเสนา กุมารเวชกรรม (ล:าง) 080-1114251 161 ม.1 ต.บ0านเก:า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

24 534991127 นางสาว วารุณี พิมพ2มณีทรัพย2 รพ.นครปฐม ER 092-9546551 44/3 ม.4 ต.สามง:าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

25 534991128 นางสาว วารุณี สามเพชรเจริญ รพ.นครปฐม อายุรกรรมชาย 1 085-1646004 151 ม.5 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม

26 534991129 นาย วิทย2วุฒิ จันทร2กระแจะ รพ.นครปฐม ICU Med 083-0360163 รพ.นครปฐม 196 ต.พระปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

27 534991130 นางสาว ศรัญญา แจVดทอง รพ.นครปฐม อายุกรรมชาย 2 097-2517370 55 ม.10 ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

28 534991131 นางสาว สโรชา ทองอ:อน รพ.พหลพลพยุหเสนา กุมารเวชกรรม (ล:าง) 090-4354770 รพ.พหลพลพยุหเสน 527 ม.3 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

29 534991132 นางสาว สุกัญญา กิจประเสริฐ รพ.รามาธิบดี ศัลยกรรมพิเศษ (5NE) 095-3688191 4/162 หมู:บ0านสวนอริยวัฒน2 ต.สนามจันทร2 อ.เมือง จ.นครปฐม

30 534991133 นางสาว สุทธินี เห็นวัฒนะ รพ.นครปฐม ICU ศัยกรรม 084-1357259 125/7 ม.5 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม
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31 534991134 นางสาว สุนทรี เอี้ยงอารีย2 รพ.นครปฐม ICU อายุรกรรม 087-5675701 5/2 ม.7 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

32 534991135 นางสาว สุนิสา บุตรโสลี รพ.นครปฐม ศัลยกรรมชาย 098-2488996 41ม.10 ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

33 534991136 นางสาว สุนิสา อ:อนสกล รพ.นครปฐม ICU Med 081-0161060 51 ม.11 ต.ไร:ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

34 534991137 นางสาว สุประวีณ2 ปYยวชิรานนท2 รพ.นครปฐม อายุรกรรมชาย 2 084-2174307 10/1 ถ.หน0าวัง ต.พระปฐมเจดีย2 อ.เมือง จ.นครปฐม

35 534991138 นางสาว สุภาภรณ2 เจี้ยมดี รพ.ชะอํา ผู0ปGวยในชาย 083-5571072 56 ม.2 ต.เขาใหญ: อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

36 534991139 นางสาว สุภาภรณ2 โสวณะปรีชา รพ.นครปฐม ICU กุมาร 092-3958228 100 ม.14 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น0อง จ.สุพรรณบุรี

37 534991140 นางสาว สุภาวดี แซ:ตั๊น รพ.นครปฐม ห0องผ:าตัด 081-7058520 4 ม.10 ต.สามง:าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

38 534991141 นางสาว เหมือนฝJน จันทร2คงวงษ2 รพ.นครชัยศรี ER 080-6540597 55/2 ม.2 ต.ท:าตําหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

39 534991142 นาย อธิปชัย อุบลชาติ รพ.บ0านแพ0ว (องค2กรมหาชน) ศัลยกรรมชาย 098-5370871 28/4 ม.5 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

40 534991143 นางสาว อมรศรี คงพุฒ รพ.นครปฐม ห0องผ:าตัด 091-8510405 223/93 ม.10 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

41 534991144 นางสาว อัญมณี อั่งลี้ รพ.บ0านแพ0ว (องค2กรมหาชน) คลินิกสุขภาพใจ 088-1870172 45/2 ม.13 ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม

42 534991145 นางสาว นุชจรี ชิงชู รพ.นครปฐม Trauma 080-5815904 65 ม.4 ต.หนองอ0อ อ.บ0านโปGง จ.ราชบุรี

43 534991147 นางสาว นิตยา มานุช รพ.นครปฐม ICU Surg 090-7279740 99/117 ม.4 ต.ยายชา อ.สามพราน อ.นครปฐม

44 534991148 นางสาว สุภาพร ประเสริฐสังข2 รพ.นครปฐม อช. 098-2487878 55 ม.6 ต.คลองใหญ: อ.สามพราน จ.นครปฐม

45 534991150 นางสาว วนิดา ทองสงัด รพ.พหลพลพยุหเสนา ศัลยกรรมชาย 084-4132099 68/2 ม.2 ต.ปากแรด อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
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46 534991151 นางสาว ศิริจันทร2 สุขเกษม รพ.นครปฐม ศัลยกรรมชาย 090-6535214 75 ม.9 ต.ห0วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ2

47 534991152 นางสาว ศรีวิภา ขุนเทพ รพ.บ0านแพ0ว (องค2กรมหาชน) OR 083-3899874 31/1 ม.1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

48 534991154 นางสาว นภาเพ็ญ สังขรัตน2 รพ.นครปฐม กว.1 080-1754282 261 ม.3 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

49 534991155 นางสาว ไพลิน ยีรัมย2 รพ.รามาธิบดี Burn Unit (SNB) 089-7160568 16 ม.1 อ.แคนดง จ.บุรีรัมย2

50 534991156 นางสาว สุดารัตน2 สุวรรณะ รพ.นครปฐม ICU กุมาร 098-2713818 35 ม.7 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

51 534991157 นางสาว อภิสรา อันทะผลา รพ.โกสุมพิสัย ตึกชาย 095-7241028 37 ม.3 ต.แห:ให0 อ.โกสุม จ.มหาสารคาม

52 534991158 นางสาว กนกวรรณ คํารินทร2 รพ.นครปฐม อช.2 094-2496150 36 ม.2 ต.แวงนาง อ.เมือง จ.เมหาสารคาม

53 534991159 นางสาว จิราพร จุลกิ่ง รพ.รามาธิบดี สูติ - นรีเวช 086-7985253 54 ม.11 ต.หนองบัว อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย2

54 534991160 นางสาว ภรณ2ธิดา ชื่นตา รพ.รามาธิบดี Ortho 081-6155482 111 ม.2 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร





นครปฐม






