
ที่ FP เลขที่ ที่ FP เลขที่

1 Nick A.   Walters, M.D. 1763 35 พญ. กรภทัร์ ระลึกฤาเดช 2198
2 นพ. กชกร สนัติมาลาพงษ์ 737 36 นพ. กรภทัร มยรุสาคร 2649
3 พญ. กชกร ไตรศรีวิรัตน์ 2462 37 พญ. กรรณิกา พรมค า 2141
4 พญ. กชกร สิริประเสริฐ 1036 38 พญ. กรรณิกา ทองเกลียว 2353
5 พญ. กชพร อินทวงษ์ 1967 39 พ.อ.หญิง กรรณิกา ตาตะนนัทน์ 941
6 พญ. กติกา เล้ียงสกุล 2283 40 พญ. กรรณิกา  ชูเกียรติมัน่ 237
7 ผศ.นพ. กนก  สีจร 990 41 พญ. กรรณิกา  ฉตัรยิง่มงคล 533
8 นพ. กนก  มาลากร 1410 42 พญ. กรรณิการ์  สนัตะวงศ์ 1464
9 พญ. กนกพร พลานุกูลวงศ์ 1946 43 พญ. กรรณิการ์  เซียวทวีสิน 1661

10 พญ. กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์ 2194 44 พญ. กรรณิการ์  สราญรมย์ 1873
11 พญ. กนกพร ราชแพทยาคม 2463 45 พญ. กรวรรณ จกักะพาก 2199
12 พญ. กนกพร  มงคลพิทกัษสุ์ข 1659 46 พญ. กรวิกา  สมสุด 1662
13 พญ. กนกรัตน์ ศิริพานิชกร 796 47 พญ. กรองแกว้  ร่มสงฆ์ 1663
14 พญ. กนกวรรณ ศรีลาดเลา 2464 48 นพ. กระสวย    ศาสตรสิงห์ 74
15 พญ. กนกวรรณ  สิทธิวิรัชธรรม 1602 49 นพ. กรีเทพ   ประสิทธ์ิธรรม 686
16 พญ. กนกวรรณ  เตชะกุลวิโรจน์ 2040 50 นพ. กรุณา ชวเลิศสกุล 2598
17 พญ. กนกวรรณ  คนหาญ 2195 51 นพ. กฤชเทพ  วรินทร์ปราโมทย์ 809
18 รศ.พญ. กนกวลยั  กุลทนนัทน์ 844 52 พญ. กฤชยา     เนตรียานนท์ 1834
19 นพ. กนตธ์ร เหมะธุรินทร์ 2465 53 นพ. กฤดา   ณ สงขลา 504
20 นพ. กมล  อุดล 888 54 นพ. กฤตนุ นาคแท้ 2142
21 นพ. กมล  ทรายสมุทร 1660 55 นพ. กฤตบุญ ธรรมเจริญสถิต 2200
22 นพ. กมล   นครชยั 152 56 พญ. กฤตยา  ลอยช่ืน 1664
23 นพ. กมล     กล่ินไทย 1640 57 นพ. กฤติ  แกว้สนธิ 1417
24 พญ. กมลทิพย์ อศัววรานนัท์ 2196 58 นพ. กฤติ   เน่ืองจ านงค์ 1765
25 พญ. กมลพร พลูพฒุ 1947 59 นพ. กฤติกา หงษโ์ภคาพนัธ์ 2028
26 พ.ต.หญิง กมลพร   สวนสมจิตร 100 60 พญ. กฤติกา วานิชกุล 2599
27 พญ. กมลพรรณ   ชีวพนัธุศรี 372 61 นพ. กฤษฎา รัตตานุกูล 936
28 พญ. กมลวรรณ เจริญพนัธ์ 2351 62 นพ. กฤษฎ์ิ ทองบรรจบ 1874
29 นพ. กรกช   ศรีเก้ือ 1833 63 พญ. กฤษณนนัท ์ เก่งกิตติภทัร 760
30 นพ. กรกฎ  ศิริมยั 713 64 นพ. กฤษณะ  สุวรรณภูมิ 1582
31 พญ. กรกนก จารุทศัน์ 2140 65 พญ. กฤษณา ชาติไทย 2096
32 พญ. กรกมล ก าบุญเลิศ 2197 66 พญ. กฤษณา ดิสนีเวทย์ 2190
33 นพ. กรกฤต ธีรเชิดตระกูล 2352 67 พญ. กฤษณา กุศลารักษ์ 2201
34 พญ. กรทอง   อศัวาณิชย์ 422 68 พญ. กฤษณา ทวีทรัพย์ 2466

ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล

รายช่ือสมาชิกสามญัราชวทิยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ที่เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวนัเลือกตั้ง วาระ 2563-2564



ที่ FP เลขที่ ที่ FP เลขที่ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล

69 พญ. กฤษณา พานิชชีวลกัษณ์ 770 105 นพ. การุณ รามการุณ 2355
70 พญ. กฤษณี ศรีวิชา 2041 106 นพ. การุณ  พทุธภาวนา 878
71 นพ. กฤษดา หนูวฒันา 2118 107 นพ. ก าจร   ดวงแกว้ 90
72 นพ. กฤษดา  จงสกุล 786 108 นพ. ก าธร จิรชีวิน 735
73 นพ. กฤษดา  สุนทรภาส 1115 109 นพ. ก าธร  ปริญญานุสรณ์ 1613
74 นพ. กฤษติพงษ์ ทิพยลุ์ย้ 2284 110 นพ. กิจจา  ตงัทตัสวสัด์ิ 1302
75 นพ. กลา้หาญ  หลิมสิริภาพ 708 111 พล ต. ผศ.นพ. กิฎาพล   วฒันกูล 52
76 นพ. กวิน  กา้นแกว้ 557 112 นพ. กิตติ  องคคุ์ณารักษ์ 709
77 พญ. กวินทรา คนัธรส 2285 113 นพ. กิตติ  วิชยั 1194
78 นพ. กวี  ไชยศิริ 1281 114 นพ. กิตติ   วงศป์ทุมทิพย์ 309
79 พ.ท.นพ. กวีพจน์   โพธ์ิวิเชียร 42 115 นพ. กิตติ   วงศท์นัตกร 404
80 พญ. กษมา เบญ็นิปาร์ 2467 116 นพ. กิตติไกร  ไกรแกว้ 716
81 นพ. กษิดิศ  วารีรุทธเขต 703 117 นพ. กิตติคุณ จนัทนะศิริ 2089
82 นพ. กสิวฒัน์  ศรีประดิษฐ์ 803 118 พ.ต.อ.นพ. กิตติพงษ์ สุวธันเดชา 1927
83 นพ. กอ้งเกียรติ บุญญาอารักษ์ 2600 119 นพ. กิตติพงษ ์    ศรัณยานุรักษ์ 334
84 นพ. กอ้งเกียรติ    ลออวงศ์ 1766 120 นพ. กิตติพศ วงศนิ์ศานาถกุล 2469
85 นพ. กอ้งภพ สีละพฒัน์ 1924 121 นพ. กิตติภพ แจ่มโสภณ 2356
86 ศ.นพ. กอบชยั  พวัวิไล 1054 122 พญ. กิตติภฎั สรัสสมิต 2085
87 นพ. กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท์ 443 123 พญ. กิตติยา ทองสุข 2202
88 นาวาเอก ก่อพงศ ์ หงัสพฤกษ์ 997 124 พญ. กิตติยา   ศรีเลิศฟ้า 516
89 นพ. กอสิน จนัทร์จอม 2468 125 พญ. กิตติยาภรณ์ คมพิทยากุล 2470
90 พญ. กญัชลี เอกเพชร 1597 126 นพ. กิตติวฒัน์ กนัทะ 2203
91 พญ. กญัญช์ณฐั พลายเพช็ร 2218 127 นพ. กิตติวฒัน์  มะโนจนัทร์ 1503
92 พญ. กญัญาภคั สะอาดอน้ 2601 128 นพ. กิตติศกัด์ิ สุธิบุตร 2357
93 พญ. กณัฐาภรณ์  สุรเบญจวงศ์ 842 129 นพ. กิตติศกัด์ิ  ฐานวิเศษ 1307
94 พญ. กนัตฤ์ทยั แกว้มีสุข 2354 130 นพ. กิตติศกัด์ิ  เช้ือสกุลวนิช 1424
95 พญ. กนัตินนัท ์ มหาสุวีระชยั 1319 131 นพ. กิติกร พนิชยส์กุล 1962
96 พญ. กนัตินนัท ์ ลีฬหบุญเอ่ียม 945 132 นพ. กิติพล     นาควิโรจน์ 1767
97 นพ. กมัปนาท  โกวิทางกูร 296 133 นพ. กิติศกัด์ิ  เกษตรสินสมบติั 857
98 นพ. กมัปนาท  ตนัสิถบุตรกุล 1119 134 นพ. กิติศกัด์ิ  เทพสุวรรณ 1507
99 พญ. กลัยา  ตีระวฒันานนท์ 1338 135 พญ. กิรดา ถิรวฒันกุล 1963
100 พญ. กลัยาณี สุวรรณกูฏ 2286 136 นพ. กีรพรรดิ  ภิรมยไ์กรภกัด์ิ 178
101 พญ. กลัยาณี     กงัสนารักษ์ 1127 137 พญ. กุลกานต ์ ค  าพล 1465
102 พลตรี กาญจน์  เฉลิมศิริกุล 775 138 พ.อ.นพ. กุลชยั   ฐานพงษ์ 81
103 พญ. กาญจนา  ปรีดิศรีพิพฒัน์ 1294 139 นพ. กุลเชษฐ์ เกษะโกมล 2204
104 พญ. กาญจนา  วิศวเวช 1554 140 พ.ท.นพ. กุลดนยั  สุพิมพ์ 663
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141 พญ. กุลธิดา  สวสัดี 1126 177 นพ. เกียรติ  พิสิษฐ์ชลกาญจน์ 1106
142 พญ. กุลวลี โกฏิแกว้ 2287 178 นพ. เกียรติคุณ เกียรติอารยกุล 861
143 พญ. กุสุมา  เลิศทศันีย์ 913 179 นพ. เกียรติคุณ   ศิลาบุตร 228
144 พญ. กุสุมา  เนรมิตตกพงศ์ 1181 180 นพ. เกียรติชาย  จิระมหาวิทยากุล 1501
145 พญ. เกตุวดี จารุวรานนท์ 2288 181 นพ. เกียรติพงศ ์ ศรีมนูญธิผล 187
146 พญ. เกยรู  สถาพรพงษ์ 1173 182 นพ. เกียรติพงษ ์    ชาตะเมธีกุล 305
147 นพ. เกริก กนัทนนัท์ 2289 183 นพ. แกว้ อินทรอุทก 2205
148 พ.ต.ท. เกริกกมล แยม้ประยรู 1968 184 นพ. โกดม   อารียา 25
149 นพ. เกริกไกร เพียรระพีกุล 2042 185 นพ. โกมล   ภาสุภทัร 315
150 นพ. เกริกศกัด์ิ วารีใส 2013 186 นพ. โกวิท ยงวานิชจิต 481
151 นพ. เกรียง  อศัวรุ่งนิรันดร์ 536 187 นพ. โกวิท  ไชยศิวามงคล 545
152 นพ. เกรียงไกร บุญญประภา 2471 188 นพ. โกวิท  ค  าพิทกัษ์ 1159
153 นพ. เกรียงไกร  อุดมสินโรจน์ 490 189 นพ. โกวิท   คมัภีรภาพ 273
154 นพ. เกรียงไกร  โกวิทางกูร 537 190 นพ. โกสิต   พบสุข 159
155 นพ. เกรียงไกร  ปึงเสียงดี 574 191 พ.อ.นพ. ไกรวชัร   ธีรเนตร 460
156 นพ. เกรียงไกร  ไกยวรรณ์ 1293 192 นพ. ไกรสร เจียมสวสัด์ิ 590
157 นพ. เกรียงยทุธ   วรศีตกาลกุล 128 193 น.อ.นพ. ไกรสร   วรดิถี 80
158 นพ. เกรียงศกัด์ิ  ชุณหทนัตพานิช 734 194 นพ. ไกรสร     โตทบัเท่ียง 1647
159 นพ. เกรียงศกัด์ิ  นิมมานเทอดวงศ์ 876 195 นพ. ขจรศกัด์ิ จนัมา 2358
160 นพ. เกรียงศกัด์ิ  เจิมประไพ 1494 196 นพ. ขจิต   ชูปัญญา 120
161 นพ. เกรียงศกัด์ิ  วงศภิ์รมยศ์านต์ิ 1630 197 พญ. ขนิษฐา   สุริยจ์ามร 488
162 นพ. เกรียงศกัด์ิ   สุวรรณกาศ 154 198 พญ. ขนิษฐิญา เล็กสมบูรณ์ 2290
163 นพ. เกรียงศกัด์ิ   หาญสิทธิพร 191 199 นพ. ขรรคช์ยั  มาลากิจ 1523
164 นพ. เกรียงศกัด์ิ   หลิวจนัทร์พฒันา 353 200 พญ. ขวญัชนก คุณนะลา 2206
165 นพ. เกรียงศกัด์ิ    วารีแสงทิพย์ 702 201 พญ. ขวญัชนก  ยิม้แต้ 932
166 พญ. เกศนาถ  จิรัปปภา 1620 202 นพ. ขวญัชยั ประเสริฐยิง่ 2640
167 พญ. เกษณี  โอฬารเสถียรกุล 317 203 พญ. ขวญัตา ตั้งตระกูล 1870
168 นพ. เกษม เกียรติปานอภิกุล 1024 204 นพ. ขติัญพณัศ ์อเล็กซีสกฏอศัญทีปณ์ 2291
169 นพ. เกษม เรืองรองมรกต 1533 205 นพ. เขมชาติ พิกุล 2292
170 ร.อ.อ. นพ. เกษม  เกษมอ าไพพรรณ 1309 206 นพ. เขมพงศ ์ เวชสาร 1388
171 นพ. เกษม  จนัทรพฒันา 1448 207 นพ. คงฤทธ์ิ ศรียา 1875
172 ผศ.นพ. เกษม   อุตวิชยั 78 208 น.ท.นพ. คณพฒัน์ พรพิพิธ 866
173 นพ. เกษม   ภทัรฤทธิกุล 417 209 นพ. คณาวฒิุ นิธิกุล 1969
174 นพ. เกษมสนัต์ วนวนากร 2602 210 นพ. คณิต ธิติเชษฐตระกูล 2207
175 พญ. เกษวรินทร์  ชุมพลสกุลวงศ์ 577 211 นพ. คณิน   คุรุรัตน์พนัธ์ 211
176 นพ. เกษียร   บุญดีสกุลโชค 387 212 พล.ต.ต.นพ. คติ  อาศิรเวช 1012
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213 พญ. คนึงนิด พาที 2143 249 นพ. จรูญ บุญธกานนท์ 2029
214 นพ. คมกฤช   สุวรรณกูฏ 518 250 นพ. จรูญ  ล้ีตระกูลน าชยั 295
215 พญ. คมคาย  อินทโชติ 782 251 นพ. จรูญศกัด์ิ  นวลแจ่ม 107
216 นพ. คมสนั    วฒิุประเสริฐ 1768 252 นาวาอากาศตรี จเร  ใครน ้า 1034
217 นพ. คมสนัต ์ เตือนจนัทึก 1665 253 พญ. จวงจนัทร์  ชยัธชวงค์ 919
218 นาวาอากาศโท คมสนัต์ิ  สุวรรณฤกษ์ 651 254 นพ. จกัรพนัธ์ ค  าศุกล 2043
219 นพ. ครรชิต  เพชราภิรัชต์ 499 255 นพ. จกัรพนัธ์   พงษเ์สฐียร 258
220 นพ. ครรชิต  ช่อหิรัญกุล 1254 256 นพ. จกัรี  สาริกานนท์ 1158
221 นพ. ครรชิต   เจิมจิตรผ่อง 284 257 พ.อ.นพ. จดัพล  วฑุฒกนก 1180
222 เรือเอก นพ. คคันนัต ์ กีรติสุนทร 625 258 พญ. จนัจิรา ลีลาไพบูลย์ 1971
223 พญ. คคันมัพร วะรงค์ 2472 259 พญ. จนัทนา  พนัธ์บูรณะ 1565
224 นพ. คาซึคาเงะ  ซากายริู 1510 260 พญ. จนัทร์จิรา แก่นวงศ์ 2209
225 นพ. ค านวน  พนัธุ์ศรี 193 261 พญ. จนัทร์จุรี  คงมีสุข 795
226 พ.ต.นพ. คิมห์   อิทธิกุล 467 262 พญ. จนัทร์พิมพ ์ คลา้ยสุบรรณ  335
227 นพ. คิมหนัต ์ ยงรัตนกิจ 65 263 พญ. จนัทิมา เทพสุเมธานนท์ 1192
228 พญ. คิริบูลย ์   อศัวราชนัย์ 1829 264 พญ. จสัมี โนะ 2473
229 นพ. คุณากร นาต๊ะ 2359 265 นพ. จาตุรงค ์ เพง็นรพฒัน์ 1469
230 นพ. คุณากร   วงศทิ์มารัตน์ 378 266 นพ. จาตุรนต์ ตั้งสงัวรธรรมะ 1877
231 พญ. เครือวลัย ์ แกว้สุทธิ 1267 267 พญ. จารุณี  ทิพยพ์ญาชยั 1667
232 พญ. เคียงญาดา ยาคลา้ย 2208 268 พญ. จารุณี   นพฤทธ์ิ 266
233 นพ. ฆฤน  เอมะศิริ 1576 269 พญ. จารุวรรณ  ตนัติพลากร 1145
234 นพ. โฆษิต  ตนัตินาม 1455 270 พญ. จารุวรรณ  ตรียะวรางพนัธ์ 1296
235 นพ. งามวงศ ์ จรัสอุไรสิน 1144 271 นพ. จารุวธัน์  พลเดช 567
236 นพ. จเด็จ   ธรรมธชัอารี 250 272 นพ. จิตติ  ลาวลัยต์ระกูล 1364
237 นพ. จตุพล  สุวรรณพินิจ 1666 273 นพ. จิตติกร ผลแกว้ 2044
238 นพ. จตุภูมิ นีละศรี 1964 274 นพ. จิตตินทร์  จินดาดวงรัตน์ 535
239 พญ. จรรยธ์ร  กฤษฎาพงษ์ 897 275 นพ. จิตตินตัถ ์ หะวานนท์ 1107
240 พญ. จรรยารักษ์ พลอยสุภา 1876 276 พญ. จิตติพร    ภู่รัตนมาลย์ 1238
241 นพ. จรัน   มาลฮอตรา 357 277 พญ. จิตติมา  มโนมยั 1562
242 พ.ท.นพ. จรัสพงศ ์ เกษมมงคล 747 278 พญ. จิตติมา  ทมาภิรัต 1589
243 นพ. จรัสพล รินทระ 1332 279 พญ. จิตติมา   บุญเกิด 451
244 นพ. จรัสศกัด์ิ  เรืองพีระกุล 1487 280 พ.อ.หญิง จิตถนอม   สุวรรณเตมีย์ 429
245 พญ. จริดา สนัธิติพงศ์ 2641 281 นพ. จิตรกร  เพชรศิราสณัห์ 1060
246 พญ. จริยา คุณมงคลวฒิุ 1970 282 พญ. จิตรลดา บุตรงามดี 1668
247 พญ. จริยา  ทะรักษา 665 283 พญ. จิตรสุดา  วชัรสินธุ์ 677
248 พญ. จรีภรณ์  วิชยศาสตร์ 589 284 พญ. จิตรา  ผ่องสุวรรณ 757
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285 นพ. จิตวตั  รุ่งเจิดฟ้า 1025 321 พญ. จุฑาทิพย ์ นิรุตติรักษ์ 560
286 นพ. จิติศกัด์ิ พนูศรีสวสัด์ิ 1921 322 พญ. จุฑาทิพย ์ พทุธสอน 398
287 พญ. จินดา  สิรินทร์วราวงศ์ 845 323 พญ. จุฑามาศ ช่อไสว 2365
288 พญ. จินดา  อุดมปัญญาวิทย์ 1669 324 พญ. จุฑามาศ  โกสียะกุล 556
289 พญ. จินดามยั  องักลมเกลียว 1670 325 พญ. จุฑามาศ  สมชาติ 805
290 พญ. จินดารัตน์ อรุณรักถาวร 1168 326 พญ. จุฑารัตน์  ปิติพทุธิพงค์ 1588
291 พญ. จินตนา ชอ้นศรี 2210 327 พญ. จุฑารัตน์    ฉตัรวิริยาวงศ์ 1836
292 พญ. จินตนา   ธีระประภาจิตร 252 328 นพ. จุมพล  ตนัวิไล 1290
293 พญ. จินตหรา พฒันมงคลเชฐ 2023 329 นพ. จุมพล  เตชะภาส 1438
294 พญ. จิรฐา บุตรแกว้ 2360 330 นพ. จุมพล   พบสุข 163
295 นพ. จิรพงศ ์ อุทยัศิลป์ 330 331 พญ. จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ 1516
296 นพ. จิรพงษ์ ค  าวงค์ 2293 332 พญ. จุไรรัตน์  รัตนพทุธาสาคร 674
297 พญ. จิรพรรณ์  โงว้เชียง 407 333 พญ. จุไรรัตน์     พรหมเจียม 1837
298 นพ. จิรพนัธ์ เตพ้นัธ์ 1210 334 พญ. จุไรรัตน์     พฤกษว์รุณ 1880
299 นพ. จิรวฒัน์ สีต้ือ 2211 335 พญ. จุไรรัตน์     ญาณแกว้ 2045
300 นพ. จิรวฒัน์ อ่อนมณี 2474 336 นพ. จุล   กาญจนเจตนี 646
301 พญ. จิรวลัย ์   มานะตระกูล 1769 337 นพ. จุลานนท ์ พิมแพนไชย 780
302 พ.ต.นพ. จิรวิทย ์ ขาวเมืองนอ้ย 1500 338 พญ. จุฬานี ฟักแฟง 2097
303 พญ. จิระพรรณ วินยักุลพงค์ 539 339 ผศ.พญ. จุฬาพรรณ อ้ิงจะนิล 985
304 นพ. จิระพนัธ์  สุขขี 602 340 นพ. จุฬารัตน์ พละบุตร 2213
305 พญ. จิระภา พนัธุเศรษฐ์ 1878 341 พญ. จุฬาลกัษณ์ โรจนวิภาต 2144
306 พญ. จิราภรณ์ ประสงคว์ฒันา 2000 342 นพ. เจตน์วฒันา พาลี 2630
307 พญ. จิราภา คชวฒัน์ 2361 343 พญ. เจน อารีจนัทวฒัน์ 2119
308 พญ. จิราภา หล่ิมโตประเสริฐ 2362 344 นพ. เจน บุญไพรัตน์สกุล 1074
309 นพ. จิราย ุ เล็กพิทยา 1227 345 นพ. เจนพล แกว้กิติกุล 2366
310 นพ. จิรายทุธ์ พทุธรักษา 2212 346 นพ. เจริญ  ฉายศิริกุล 286
311 พญ. จิศพรรณ จงเจริญคุณวฒิุ 1879 347 นพ. เจริญ  ใจวงค์ 1493
312 นพ. จีรพงษ ์ แกว้ระดี 1287 348 นพ. เจริญ   อมรนรชยั 356
313 พญ. จีรภา กาญจนาพงศก์ุล 2363 349 พญ. เจษฎา  โทนุสิน 1075
314 นพ. จีรยทุธ ใจเขียนดี 2475 350 นพ. เจษฎา   จิตตภิรมย์ 77
315 พญ. จีรวรรณ เวศกิจกุล 668 351 น.อ.นพ.  เจษฎา   สุวรรณสินธุ์ 521
316 พ.ต.อ.หญิง จีรวรรณ จิระกิจจา 779 352 นพ. เจษฎาพร ทองสถิตย์ 2367
317 พญ. จีระนาถ  ศรีวรมาศ 912 353 นพ. แจง้ทอง   ลีลาเอก 146
318 นพ. จีระวฒัน์   วิวฒันานุสรณ์ 303 354 นพ. ฉมาดล   รัตนสวสัด์ิ 307
319 นพ. จีระศกัด์ิ ศรีเจริญ 1147 355 พญ. ฉวีวรรณ   มณีฉาย 271
320 พญ. จุฑาทิพย์ พรพรหมประทาน 2364 356 นพ. ฉตัรชยั งานไว 2214
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357 นพ. ฉตัรชยั ศรีบณัฑิตกุล 2277 393 พญ. ชมนาด โนนคู่เขตโขง 2371
358 นพ. ฉตัรชยั ประทุมทิพย์ 1462 394 พญ. ชมนาด     วรรธนะพิศิษฐ์ 274
359 นพ. ฉตัร์ชยั  วิมลกิตติพงศ์ 1544 395 พญ. ชมพนุูท วงษาเนาว์ 2480
360 นพ. ฉตัรชยั  สวสัดิไชย 657 396 นพ. ชยนัต ์  สุนทรนนัท์ 97
361 นพ. ฉตัรชยั  กาญจนโชติกมล 1413 397 พญ. ชรัฐพร จิตรพีระ 2481
362 นพ. ฉตัรชยั   ไข่เกษ 1671 398 นพ. ชรินทร์ ดีปินตา 1958
363 นพ. ฉตัรชยั   พทุธสินธุ์ 1929 399 นพ. ชรินทร์  บดัติยา 833
364 พญ. ฉตัรดาว จางวางกร 2476 400 พญ. ชลกานต ์ ประทกัษิธร 1578
365 นพ. ฉตัรนรินทร์ เมธีกุล 1672 401 พญ. ชลชินี  ทาบโลกา 1385
366 พญ. ฉตัรมณี  คูณเรือง 843 402 พญ. ชลทิพย์ ธีระชาติสกุล 2145
367 นพ. ฉทัฐกร ธญัเกียรติ 347 403 นพ. ชลทิศ  อุไรฤกษก์ุล 158
368 นพ. ฉนัทลกัษณ์ หม่ืนณรงค์ 2477 404 นาวาเอก นพ. ชลธร  สุวรรณกิตติ ร.น. 673
369 นพ. ฉนัทวฒัน์ สุทธิพงษ์ 2294 405 นพ. ชลธวชั สุวรรณปิยะศิริ 1095
370 พ.ท.นพ. ฉนัทสุ์ต  ประยรูพรหม 968 406 นพ. ชลธาร บุญแทน 2482
371 พญ. ฉุลีรัตน์ สกุลราษฎร์ 1972 407 พญ. ชลลดา   บุษยรัตน์ 89
372 นพ. เฉลิมชยั  สุระประสิทธ์ิ 256 408 นพ. ชลอ   คุปตวินทุ 145
373 นพ. เฉลิมชยั  ดีสระวินิจ 808 409 นพ. ชลทั ตูจิ้นดา 1042
374 น.อ.นพ. เฉลิมพร  บุญญศิริ 79 410 พญ. ชลิดา  อภินิเวศ 777
375 นพ. เฉลิมพล  วิริยานุกูลวงศ์ 612 411 นพ. ชลิต ชยัประสาธน์ 1274
376 พญ. เฉิดฉวี  ตนัเดชานุรัตน์ 1183 412 นพ. ชลิต  ทองประยรู 1456
377 พญ. ช.เขมศิริ     คงรักเกียรติยศ 1770 413 พญ. ชโลธร ชาวบา้นกร่าง 2483
378 นพ. ช.ศรีพิชญ ์ เพช็ญไ์พศิษฏ์ 190 414 นพ. ชวชยั    พงษพ์นศั 1771
379 พญ. ชญาดา ใจแดง 2368 415 นพ. ชวลิต  วิตตานนท์ 139
380 พญ. ชฎาทิพย ์ เจนจิตรภาณุ 1468 416 นพ. ชวาลา จนัทะวงษ์ 2278
381 พญ. ชนกพรรณ โชตติยาภรณ์ 2478 417 พญ. ชวิกา วรรณโร 2484
382 นพ. ชนะสาร แสวงผล 2479 418 นพ. ชวินทร์ ศิรินาค 2350
383 นพ. ชนตั     วงศป์ระเสริฐสุข 1838 419 พญ. ช่อทิพย์ พรหมมารัตน์ 2098
384 นพ. ชนากร ศีรษะภูมิ 598 420 นพ. ชะฤทธ์ิ   พงศอ์นุตรี 240
385 พญ. ชนิกา  ครุฑนาค 1178 421 นพ. ชชัวาล วฒันะกุล 928
386 พญ. ชนิกานต์ วงศป์ระเสริฐสุข 2120 422 นพ. ชชัวาล  ลีลาเจริญพร 826
387 พญ. ชนิญญา  พฒันศกัด์ิภิญโญ 964 423 นพ. ชชัวาลย ์  สุวิชาเชิดชู 235
388 พญ. ชนิดา  หอมหวล 1353 424 นพ. ชยัชนะ  ตนัติกุล 1029
389 พญ. ชนิตา พยงุวงษ์ 1881 425 นพ. ชยัชาญ  เหล่ียวรุ่งเรือง 1094
390 นพ. ชนินท์ ประคองยศ 2369 426 นพ. ชยัชาญ  บุญอาภา 1175
391 นพ. ชนินทร์   สรรพาณิชย์ 182 427 นพ. ชยัณรงค ์    ธีราทร 510
392 พญ. ชเนตตา หตัถา 2370 428 นพ. ชยัณุภาค ขุนพิลึก 2603



ที่ FP เลขที่ ที่ FP เลขที่ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล

429 นพ. ชยันนัท ์ บุญศิริวฒันกุล 1211 465 นพ. ชาญชยั  สามคัคีนิชย์ 1673
430 นพ. ชยันนัท ์ สวสัดีนฤนาท 1387 466 นพ. ชาญชยั   ฉตัรศิริมงคล 496
431 นพ. ชยัพร  ลีละศิธร 1288 467 นพ. ชาญวิทย ์ พนัธ์ทอง 2372
432 นพ. ชยัพร  ทองประเสริฐ 1520 468 นพ. ชาญวิทย ์ ชินวงศ์ 501
433 นพ. ชยัพร      พรหมสิงห์ 230 469 นพ. ชาญวิทย ์ เลิศเมธากุล 1591
434 นพ. ชยัยา ปานนัท์ 1948 470 นพ. ชาตรี  เมธาธราธิป 926
435 นาวาอากาศโท ชยัยทุธ  ต่างใจ 752 471 นพ. ชาตรี  สุเมธวานิชย์ 1259
436 นพ. ชยัรัก  จิวางกูร 1402 472 นพ. ชาตรี    เจริญชยัวฒันา 1772
437 นพ. ชยัรัชฉฎ ์  จิตรกุล 201 473 นพ. ชาติชาย  กิติยานนัท์ 1396
438 นพ. ชยัรัฏฐ์ ศรีภิรมย์ 2215 474 นพ. ชาติชาย   พนูสวสัด์ิ 46
439 นพ. ชยัรัฐ  พิทกัษกิ์จนุกูร 1442 475 พ.อ.นพ. ชาตินกัรบ  แสงสวา่ง 832
440 นพ. ชยัรัตน์   ธีรสุขประเสริฐ 442 476 นพ. ชานนท์ สมเจตนารมย์ 2296
441 นพ. ชยัโรจน์  วงัศานุวตัร 744 477 นพ. ชานนท์ นนัทวงค์ 2604
442 นพ. ชยัโรจน์  ขุมมงคล 785 478 พลเอก นพ. ชายชาญ  ตาตะนนัทน์ 821
443 พ.ต.อ.นพ. ชยัโรจน์  ปาสาทิกา 1446 479 นพ. ชาลี   สโมสร 435
444 พล.อ.นพ. ชยัโรจน์    ธรรมศารทูล 513 480 นพ. ช านาญ  เตชะนิรัติศยั 257
445 นพ. ชยัลิต  ตั้งศิลสตัย์ 1558 481 พญ. ชิดชนก ศิริวิบุลยกิติ 2373
446 นพ. ชยัวฒัน์ สวนยา 2295 482 พญ. ชิสรา บ ารุงวงศ์ 1883
447 นพ. ชยัวฒัน์  ทศันพนูชยั 393 483 นพ. ชีวิน  ประพนัธ์ 1463
448 นพ. ชยัวฒัน์  จิรานนัทส์กุล 538 484 พญ. ช่ืนสุข จนัทรเมธีกุล 1282
449 ผศ.นพ. ชยัวฒัน์   โมกขะเวส 554 485 พญ. ชุติกาญจน์ เพชรสิทธ์ิ 2485
450 นพ. ชยัวฒัน์  พิสุทธ์ิไพศาล 1394 486 นพ. ชุติธร  จ  าเริญดารารัศมี 1674
451 นพ. ชยัวฒัน์  พฒันาพิศาลศกัด์ิ 1585 487 พญ. ชุติมา สุขสนัตศิ์ริกุล 1098
452 นพ. ชยัวฒัน์  ทองไหม 1632 488 พญ. ชุติมา  พฒันาพิศาลศกัด์ิ 998
453 นพ. ชยัวฒัน์   ธีรสุขประเสริฐ 444 489 พญ. ชุติมา  วิเศษสมวงศ์ 1621
454 นพ. ชยัศิลป์ ด าดว้ง 1472 490 นพ. ชุมพร  อุษาคณารักษ์ 690
455 นพ. ชยัสิทธ์ิ  ศรีสมบูรณ์ 1260 491 นพ. ชุมพล นุชผ่อง 1884
456 นพ. ชยัสิทธ์ิ  จริยะพร 1422 492 นพ. ชุมพล  ศรีประภา 1086
457 นพ. ชยัสิริ  องักุระวานนท์ 1882 493 นพ. ชุมสาย  บุนนาค 189
458 นพ. ชยัอนนัต์ ยวุพฒันวงศ์ 2146 494 พญ. ชุลีพร  ดุลยากร 1340
459 ร.อ.นพ. ชยัอนนัต ์  สงวนพงษ์ 1648 495 นพ. ชูเกียรติ   ศุภนนัตฤกษ์ 285
460 นพ. ชาครีย ์ ไมตรีสถิต 1273 496 นพ. ชูชยั ตั้งเลิศสมัพนัธ์ 1091
461 นพ. ชาญชยั ล้ิมธงเจริญ 2090 497 นพ. ชูชยั   เต็มธนะกิจไพศาล 232
462 นพ. ชาญชยั  ชาครเวท 580 498 นพ. ชูศกัด์ิ เกษมสินทรัพย์ 1316
463 นพ. ชาญชยั  พจมานวิพธุ 1229 499 นพ. ชูศกัด์ิ  อ๋ึงเจริญ 1184
464 นพ. ชาญชยั  บุญอยู่ 1374 500 นพ. ชูสิน  สีลพทัธ์กุล 898
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501 พญ. ชูหงส์ มหรรทศันพงศ์ 2147 537 พญ. ฐิติมา หุตะจิตต์ 1492
502 นพ. เชริด แยม้รับบุญ 1567 538 พญ. ฑุติพร เหลืองสุวิมล 1678
503 นพ. เชวงศกัด์ิ   สืบนุการณ์ 248 539 พญ. ณฐพร บุญพาเกิด 2489
504 นพ. เชาวนะ   ดุสิตนานนท์ 188 540 พญ. ณฐภรณ์ ตงกิจเจริญ 2299
505 นพ. เชิง   จิรวิศลัย์ 376 541 นพ. ณพชัร โพธ์ิศรี 2490
506 พญ. เชิญขวญั ฐิติรุ่งเรือง 2297 542 พญ. ณภชันนัท์ โลหิตหาญ 2279
507 พล.ท.นพ. เชิดชยั เจียมไชยศรี 793 543 พญ. ณภทัร สิทธิศกัด์ิ 2004
508 นพ. เชิดชาติ  วิทูราภรณ์  1504 544 นพ. ณภทัร รัตนเลิศ 2491
509 นพ. เชิดศกัด์ิ   พฤกษะริตานนท์ 369 545 พญ. ณภทัร  สกนธวฒิุ 440
510 นพ. เช่ียวชาญ  สระคูพนัธ์ 1362 546 นพ. ณรงค ์ ศิริมานพเลิศ 1295
511 นพ. โชคชยั   อินทรประสงค์ 445 547 นพ. ณรงค ์ ถวิลวิสาร 1529
512 นพ. โชคชยั     เหล่าอารยะ 1839 548 นพ. ณรงค ์  น่ิมสกุล 483
513 นพ. โชคราชนั  ชยัฤกษสุ์ขสนัต์ 1676 549 นพ. ณรงคธ์ชั  ภาคภากร 1679
514 พญ. โชติกา ชูรักษา 2486 550 นพ. ณรงคภ์ณ  ทุมวิภาต 887
515 นพ. ไชยนนัท ์  ทยาวิวฒัน์ 288 551 พ.อ.นพ. ณรงคฤ์ทธ์ิ  ศิริโสภณา 1318
516 รศ.นพ. ไชยยทุธ  ธนไพศาล 875 552 นพ. ณรงคศ์กัด์ิ เอกวฒันกุล 1973
517 นพ. ไชยรัตน์   ชยัวฒันวสุ 320 553 นพ. ณรงชยั วอ่งกลกิจศิลป์ 969
518 นพ. ไชยวฒัน์  กิตติปัญญางาม 173 554 นพ. ณรงชยั  ผิวค  าศรีบุญเรือง 814
519 นพ. ไชยศิริ ทองมี 1675 555 พญ. ณฤชนก เลิศกุศล 2492
520 นพ. ไชยา เบญจพลากร 1148 556 พญ. ณวรรณ์ศา ธนชัเดชสุธาทิพย์ 2374
521 พญ. ซุฮายลาห์ สตอพา 2487 557 นพ. ณหทยั จงประสิทธ์ิกุล 2216
522 นพ. ฌาโน  เสนะวงษ์ 733 558 นพ. ณฎัฐพงศ ์ ธาราจนัทร์ 420
523 พญ. ญาณิศา โมกขมรรคกุล 208 559 นพ. ณฏัฐพร  เลขะธรรม 1439
524 พญ. ญาณี  ชาญอนุรักษ์ 1044 560 พญ. ณฏัฐวรรณ ค ้าชู 2217
525 พญ. ฐนิตา สมตน 2046 561 พญ. ณฏัฐา พลบัพลา 2276
526 นพ. ฐปนทั  ศรีธาราธิคุณ 855 562 พญ. ณฏัฐา  ชุณหสวสัดิกุล 958
527 นพ. ฐานพฒัน์ ดิฐสถาพรเจริญ 463 563 พญ. ณฏัฐากร พงศเ์ศรษฐ์กุล 2493
528 นพ. ฐานิศ   พลานุเวช 389 564 น.อ.นพ. ณฏัฐากร  วิริยานุภาพ  1488
529 นพ. ฐานิศร์  ช่ืนมีเชาวน์ 1154 565 นพ. ณฐั   โคนนัทน์ 297
530 พญ. ฐานิสร  ธรรมลิขิตกุล 1572 566 นพ. ณฐักร  อนุกูลประเสริฐ 1226
531 นพ. ฐิติกร  ไกรสรกุล 1677 567 พญ. ณฐักาญจน์ เด่นชยั 2375
532 พญ. ฐิติกาญจน์ ผสมบุญ 2047 568 พญ. ณฐักานต์ ขวญัเรือน 2022
533 พญ. ฐิตินาถ ทองข าดี 2298 569 พญ. ณฐักานต์ เหล่าธีรศิริ 2219
534 พญ. ฐิติพร ทรัพยช์าตอนนัต์ 2488 570 นพ. ณฐักานต์ ด านิล 2494
535 พญ. ฐิติพร  วงศศิ์ริอ  านวย 838 571 พญ. ณฐัฐานนัท ์ ประสพสนัติ 865
536 นพ. ฐิติพฒัน์  รชตะนนัทน์ 1749 572 นพ. ณฐัธกูล ไชยสงคราม 2220
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573 พญ. ณฐัธิดา เอ้ือกิจขจร 2007 609 นพ. ดามพ ์ ถาวรามร 841
574 พ.ต.อ.นพ. ณฐันนัทน์  ประศาสน์สารกิจ 1076 610 พญ. ดารณี อินทรลาวณัย์ 2024
575 พญ. ณฐันิช สุดาทิพย์ 2376 611 พญ. ดารณี อนนัตศรัณย์ 2150
576 นพ. ณฐัพงษ์ สิทธิ 2495 612 น.อ.หญิง ดารา   บุรสิกพงศ์ 522
577 นพ. ณฐัพงษ์ พทุธวงค์ 2496 613 พญ. ดาราวรรณ วงศพ์รหมเมศร์ 2378
578 พญ. ณฐัพร โตอ้ิม 2017 614 พญ. ดาริน  จตุรภทัรพร 1681
579 นพ. ณฐัพล พรรณเชษฐ์ 2221 615 พญ. ดารินดา รอซะ 2500
580 นพ. ณฐัพล  สิริวตัถานนัต์ 1253 616 พญ. ด ารงรัตน์  เลิศรัตนานนท์ 1682
581 นพ. ณฐัพล   สวา่งสุนทรเวศย์ 209 617 นพ. ด ารงศกัด์ิ    ประพทุธ์พิทยา  247
582 นพ. ณฐัพล    เดือนแจ่ม 1773 618 พ.อ.นพ. ดิตถ ์ สิงหเสนี 1027
583 นพ. ณฐัวฒิุ สิงห์สนัเทียะ 2497 619 นพ. ดิเรก สุดแดน 2048
584 นพ. ณฐัวฒิุ ช่วยหอม 2606 620 นพ. ดิเรก    เพญ็สุภา 1140
585 นพ. ณฐัวฒิุ   รอดอนนัต์ 14 621 นพ. ดิลก  ทิวทอง 792
586 นพ. ณฐัวธุ มณีขาว 2148 622 นพ. ดิศดนยั อมตัรวงศ์ 2222
587 นพ. ณฐัสุทธ์ิ  ธนากรโยธิน 1742 623 ศ.พญ. ดิษยา  รัตนากร 1146
588 พญ. ณฐัฬส เวิดขุนทด 2498 624 นพ. ดือรามนั  บินสะมะแอ 1376
589 พญ. ณฐิักา วรรณแกว้ 2607 625 นพ. ดุษฎี จิรเวชด ารงคก์ุล 2461
590 พญ. ณฐิันี    อิศรางกูร ณ อยธุยา 1680 626 พญ. ดุสิดา ตูป้ระกาย 1683
591 พญ. ณิชยา    ชุณหะมณีวฒัน์ 1774 627 นพ. ดุสิต ข  าชยัภูมิ 706
592 พญ. ณิชา วิรัชศศิวิมล 2499 628 พ.ท.นพ. ดุสิต  จนัทยานนท์ 43
593 นพ. ณิปไทย  ศีลาเจริญ 1517 629 นพ. ดุสิต  ศรีสกุล 1103
594 พญ. ณิศศา เกียรต์ิกิตติพงษ์ 973 630 นพ. เดชา แซ่หลี 1885
595 ดร.นพ. ดนยั  ด่านวิวฒัน์ 991 631 นพ. เดชาศกัด์ิ  สุขนวล 1477
596 นพ. ดนุ    เกษรศิริ 416 632 นพ. เด่นชยั ตั้งมโนกุล 1886
597 พญ. ดลนภา บวัศิลา 2006 633 พญ. เด่นดาว ศรีสมภาร 2379
598 พญ. ดลยา ถมโพธ์ิ 2149 634 พญ. เดือนเพญ็     ขาวประไพ 1745
599 พญ. ดลฤทยั     ระบบั 195 635 พญ. ไดอาน่า ศรีพรกิจขจร 2151
600 พญ. ดวงกมล เสนะวงษ์ 1741 636 นพ. ตระกล   กงัสมัฤทธ์ิ 1831
601 พญ. ดวงแกว้ แซ่อึง 748 637 พญ. ตรีธนัว์ ศรีวิเชียร 2087
602 พญ. ดวงใจ  รุ้งดนยั 555 638 นพ. ตฤณ งามดี 2501
603 พญ. ดวงตา ไกรภสัสร์พงษ์ 1345 639 นพ. ต่อพงษ ์ บุญทรง 750
604 พญ. ดวงทิพย ์ สิงหาคุณ 946 640 นพ. ตะวนั  พลสระคู 586
605 พญ. ดวงพร ยอดจนัทร์ 2377 641 พญ. ติณรัตน์ คชินเผือก 2502
606 พญ. ดวงพร   ปิณจีเสคิกุล 1756 642 นพ. เติมชยั   เต็มยิง่ยง 360
607 นพ. ดอนรัตน์  ไมป้ระดิษฐ์ 241 643 พญ. เตือนใจ  ซุ่นฮะ 1130
608 พ.อ.นพ. ดาบศกัด์ิ   กองสมุทร 28 644 นพ. โตชิยาสุ  อิการาชิ 1150



ที่ FP เลขที่ ที่ FP เลขที่ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล

645 รศ.นพ. ไตรจกัร  ซนัดู 1108 681 นพ. ทองหล่อ  ฮิมหมัน่งาน 1499
646 พ.ต.นพ. ไตรรัตน์  ทิพยม์งคล 1073 682 พญ. ทศันวดี ฬาพานิช 2050
647 นพ. ถนอมศกัด์ิ อเนกธนานนท์ 881 683 นพ. ทศันยั  เผือกพิพฒัน์ 548
648 น.ต.นพ. ถนสั  หนองขุ่นสาร 1546 684 พญ. ทศันีย ์ เอกวานิช 836
649 นพ. ถวลัย ์ เบญจวงั 113 685 นพ. ทินกร   จงวรนนท์ 170
650 นพ. ถวลัย ์ นะล าเลียง 569 686 พ.ต.อ.(พิเศษ)นพ. ทิพย ์ โตทอง 1244
651 นพ. ถวลัย ์ สายวฒัน์ 658 687 พญ. ทิพยป์ระไพ มหาศกัด์ิศิริ 2504
652 พ.อ.(พิเศษ)นพ. ถวลัย ์   อภิรักษโ์ยธิน 489 688 พญ. ทิพยรัตน์  คณาสวสัด์ิ 1187
653 นพ. ถาวร  ขุมมงคล 1305 689 พญ. ทิพยสุ์ดา  วงศภิ์รมยศ์านต์ิ 1631
654 นพ. ถาวร  สายสวรรค์ 1684 690 รศ.พญ. ทิพยา เอกลกัษณานนัท์ 1269
655 นาวาตรี เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ 1974 691 พญ. ทิพวรรณ ไชยปราการ 2051
656 นพ. ทนง  อาทรธรรมรัตน์ 385 692 พญ. ทิพาวดี สืบนุการณ์ 2052
657 นพ. ทนง  วีระแสงพงษ์ 637 693 นพ. ทิว อุดชาชน 2152
658 นพ. ทนิน ฟักรักษา 2503 694 นพ. เทพกร  สาธิตการมณี 766
659 นพ. ทรงกลด รุ่งมี 2380 695 นพ. เทพนที หาญชนะชยักูล 2505
660 พ.ต.อ.นพ. ทรงชยั  สิมะโรจน์ 994 696 นพ. เทพฤทธ์ิ เหลืองวฒันากิจ 1372
661 นาวาเอก นพ. ทรงพล   วิชิตนาค 1775 697 นพ. เทวญั  ธานีรัตน์ 153
662 นพ. ทรงยศ  ตั้งกิจโชติ 909 698 นพ. เทอดทูล   น่ิมพงษศ์กัด์ิ 205
663 นพ. ทรงยศ  มยรุะสาคร 1449 699 ผศ.นพ. เทอดไทย ทองอุ่น 905
664 นพ. ทรงศกัด์ิ   เลาหวินิจ 96 700 นพ. เทอดศกัด์ิ โรจน์สุรกิตติ 1638
665 นพ. ทรนง พิลาลยั 2049 701 นพ. เทิดศกัด์ิ  ลาภหลาย 1407
666 นพ. ทวี สุริยเดชสกุล 1887 702 นพ. เทียม   องัสาชน 310
667 นพ. ทวี แสงพิสิทธ์ิ 1419 703 นพ. ธงชยั สินธุ์ทอง 1949
668 นพ. ทวีเกียรติ ตั้งวงคไ์ชย 2608 704 นพ. ธงชยั เติมประสิทธ์ิ 1329
669 นพ. ทวีชยั  ทีปประสาน 1495 705 นพ. ธงชยั  ฉตัรยิง่มงคล 532
670 นพ. ทวีโชค  โรจนอารัมภก์ุล 1262 706 นพ. ธงชยั  พิสิฐตระกูลพร 1218
671 พญ. ทวีพร  ครุสนัธ์ิ 546 707 นพ. ธงชยั  นนัทนรานนท์ 1349
672 นพ. ทวีพร  สหพฒันา 622 708 น.อ.นพ. ธงชยั  แสงโชติช่วงชยั 1475
673 นพ. ทวีลาภ  ตัน๊สวสัด์ิ 1004 709 นพ. ธงชยั   ไชยสิริยะสวสัด์ิ 71
674 พล.ต.ต.นพ ทวีศกัด์ิ  ชยัประเสริฐ 16 710 นพ. ธนพงษ ์    วีระประเสริฐศกัด์ิ 1840
675 พ.ต.ต.นพ. ทวีศกัด์ิ  กสิวฒัน์ 329 711 พญ. ธนพร  อนุกูลประเสริฐ 1228
676 นพ. ทวีศกัด์ิ  แทนวนัดี 542 712 นพ. ธนพล   จนัทร์สวา่ง 62
677 นพ. ทวีศิลป์  ไชยบุตร 966 713 นพ. ธนเมศร์ พิทกัษา 2506
678 นพ. ทศพร สุนิมิตรไพรวนั 2099 714 นพ. ธนรัฐ  จนัทอุปฬี 642
679 นพ. ทศพล  ล้ิมพิจารณ์กิจ 1378 715 นพ. ธนศกัด์ิ     สืบหลินวงศ์ 823
680 นพ. ทศพล    สินพาณี 1189 716 นาวาโทหญิง ธนษวฒัน์  ชยักุล 971
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717 นพ. ธนสนัตชยั พรหมบุตร 2642 753 นพ. ธวชัชยั   พีรพฒัน์ดิษฐ์ 216
718 นพ. ธนะวฒัน์ วงศผ์นั 2381 754 นพ. ธวชัชยั   กมลธรรม 311
719 นพ. ธนชั พจน์พิศุทธิพงศ์ 1888 755 นพ. ธวชัชยั   สุภาจารุพนัธุ์ 767
720 พญ. ธนนัดา  ตระการวนิช 1391 756 นพ. ธชัชยั  ภทัราคม 1496
721 นพ. ธนา  ประมุขกุล 952 757 ร.ต.อ.หญิง ธญัญนุช  อรรถกฤษณ์ 1687
722 นพ. ธนากร สุเดชมารค 2382 758 พญ. ธญัญพทัธ์ สุนทรานุรักษ์ 1835
723 นพ. ธนาชยั   บุญชชัวาล 179 759 พ.อ.นพ. ธญัญะ  โรจน์พานิช 751
724 นพ. ธนาสิทธ์ิ วิจิตราพนัธ์ 2153 760 พญ. ธญัญาภรณ์ รัตนวิชยั 1975
725 พญ. ธนิตา  วงศย์ะรา 1685 761 พญ. ธญัญารัตน์   สิทธิวงศ์ 1779
726 พญ. ธนิศา ภานุมาตรัศมี 1686 762 พญ. ธญัลกัษณ์ สวา่งบุญ 2280
727 พญ. ธนิษฐา จรรยา 2300 763 นพ. ธนัวา ธรรมบุตร 2301
728 พญ. ธนิษฐา    ศิริรักษ์ 1776 764 นพ. ธนัวา บุญตูบ 2509
729 นพ. ธนู  ลอบนัดิส 543 765 นพ. ธนัวา  ตนัสถิตย์ 605
730 นพ. ธเนศ  รังษีขจี 828 766 นพ. ธาดา   ทศันกุล 438
731 นพ. ธเนศ   แก่นสาร 1777 767 นพ. ธาตรี โบสิทธิพิเชฏฐ์ 2154
732 นพ. ธรธเนศ  อายานะ 448 768 นพ. ธานินทร์  สุขวลัย์ 931
733 นพ. ธรรม  อรุณรักถาวร 676 769 นพ. ธานินทร์  เดชยาภิรมย์ 978
734 นพ. ธรรมคุณ  ทรงธรรมวฒัน์ 801 770 นพ. ธามน เต็มสงสยั 1889
735 นพ. ธรรมชาติ   ทองบริสุทธ์ิ 150 771 พญ. ธารทิพทย์ แสงสุวรรณ 2011
736 นพ. ธรรมนูญ  วานิยะพงศ์ 1514 772 นพ. ธารา   รัตนอ านวยศิริ 186
737 นพ. ธรรมพ์งษ ์  รังสิภทัร์ 180 773 นพ. ธาริต มงคล 2384
738 น.อ.นพ. ธราธร  รัตนเนนย์ 1397 774 นพ. ธารินทร์ เพญ็วรรณ 2302
739 นพ. ธราธร    ดุรงคพ์นัธุ์ 1778 775 พญ. ธารินี  ศรีพฒัน์พิริยกุล 929
740 พญ. ธรินทร ธีรชุติมานนัท์ 2383 776 พญ. ธารีรัตน์ อนนัตช์ยัทรัพย์ 2121
741 นพ. ธเรศ เล่าสุองักูร 825 777 พญ. ธิดา วฒันพนัธ์พิทกัษ์ 2137
742 นพ. ธวชั ดีไธสง 2507 778 นพ. ธิติ  เกิดอรุณสุขศรี 1656
743 นพ. ธวชั  บูรณถาวรสม 64 779 พ.ท.นพ. ธิติชยั  เกาะสมบติั 1595
744 นพ. ธวชั   สุคนธปฏิภาค 164 780 พญ. ธิติมา  เหล่าศิริรัตน์ 818
745 นพ. ธวชั   คงคาลยั 418 781 นพ. ธิติวฒัน์  สุรพนัธุ์ 1286
746 นพ. ธวชัชยั ฉนัทวฒิุนนัท์ 2091 782 นพ. ธีรชิต  โชติสมัพนัธ์เจริญ 1601
747 นพ. ธวชัชยั โรวจน์ศิริกูลกิจ 2223 783 พญ. ธีรดา  ตนัติรังสิมาพนัธ์ 943
748 นพ. ธวชัชยั วงไชยา 2508 784 พญ. ธีรธร ทองกอ้นใหญ่ 1950
749 นพ. ธวชัชยั บ  ารุงสงฆ์ 1599 785 พญ. ธีรนุช  บุญพิพฒันาพงศ์ 975
750 นพ. ธวชัชยั  มากมน 593 786 นพ. ธีรพงศ์ ตญัเจริญสุขจิต 1976
751 นพ. ธวชัชยั  ลีลาโสภิต 624 787 นพ. ธีรพงศ์ อร่ามเรือง 2100
752 นพ. ธวชัชยั  ทวีมัน่คงทรัพย์ 710 788 นพ. ธีรพงศ ์ เมฆสงค์ 1049
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789 นพ. ธีรพจน์ ฟักนอ้ย 2155 825 ว่าทีร้อยตรี นพคุณ   หลา้ก ่า 1751
790 นพ. ธีรพล มโนศกัด์ิเสรี 2224 826 นพ. นพชยั  ประสงคสุ์ธน 1046
791 นพ. ธีรพล  โตพนัธานนท์ 1381 827 นพ. นพดล โสภารัตนาไพศาล 1555
792 นพ. ธีรภทัร   ภิสชัเพญ็ 324 828 นพ. นพดล  แข็งแรง 249
793 นพ. ธีรภาพ  ล่ิวลกัษณ์ 1688 829 นพ. นพดล  ศิริทิพย์ 582
794 นพ. ธีรยทุธ คงสินธุ์ 2303 830 นพ. นพดล  เสรีรัตน์ 719
795 นพ. ธีรยทุธ์      คงทองสงัข์ 1841 831 นพ. นพดล  จีวรทานนท์ 1089
796 นพ. ธีรวรรธน์  ขนัทอง 1577 832 นพ. นพปฎล พรรณราย 2101
797 นพ. ธีรวฒัน์  วลยัเสถียร 798 833 นพ. นพปฎล  คูหาสวสัด์ิ 1414
798 นพ. ธีรวิทย์ คลา้ยแท้ 2510 834 นพ. นพพร  วิเศษมงคลชยั 794
799 นพ. ธีรศกัด์ิ อุ่นเจริญ 2511 835 นพ. นพพร  พฤกษาพนาชาติ 1117
800 นพ. ธีรศกัด์ิ ลกัษณานนัท์ 993 836 นพ. นพพล  ธาดากุล 1421
801 นพ. ธีรศกัด์ิ  คทวณิช 1182 837 นพ. นพรัตน์ วชัรขจรกุล 1891
802 นพ. ธีรศกัด์ิ  มหามงคล 1780 838 พญ. นพรัตน์ เบญจชลมาศ 617
803 นพ. ธีรศกัด์ิ  พุม่สีทอง 1890 839 นพ. นพรัตน์ วิบุลสนัติ 902
804 นพ. ธีรศกัด์ิ   อ่ิมสุวรรณศรี 184 840 พญ. นพวรรณ กิติวฒัน์ 1479
805 นพ. ธีระ  ล่ิมพิทกัษ์ 132 841 นพ. นพวชัร์  สมานคติวฒัน์ 1102
806 นพ. ธีระ  กลลดาเรืองไกร 886 842 นพ. นภดล พงษพิ์สุทธินนัท์ 1892
807 นพ. ธีระพงษ ์  แกว้ภมร 111 843 นพ. นภดล บุญเฉลย 2053
808 พ.ท.นพ. ธีระวฒัน์  ญาณศิริ 1270 844 นพ. นภดล  สุวรรณพงษ์ 1297
809 พญ. ธีรา    จนัทร์เจริญสุข 1781 845 นพ. นภดล     บุตรากาศ 1234
810 พญ. ธีรานนัท์ นาคะบุตร 2385 846 พญ. นภมาศ  พงษพ์านิช 1009
811 พญ. ธีวรา พนธารา 2609 847 นพ. นภสิน มาไพโรจน์ 2281
812 นพ. เธียร   จ่างรัตศศพินทุ 494 848 พญ. นภทัร แผ่ผล 1764
813 นพ. เธียรชยั  กิจสนาโยธิน 675 849 พญ. นภทัร เขียววอ่น 1045
814 นพ. เธียรชยั   แยม้รับบุญ 194 850 พญ. นภา  เกษมสินทรัพย์ 1317
815 นพ. นคร รัตนรักษ์ 2386 851 พญ. นภาฉตัร  เรืองวฒันสุข 1498
816 พ.อ.นพ. นคร  ศิลปโชติ 819 852 พญ. นภาพรรณ  วิริยะอุตสาหกุล 933
817 พญ. นคมัยภรณ์ ชูชาติ 2304 853 พญ. นภาพนัธุ์    เอ้ือฤาชา 1783
818 พญ. นงนาถ  จวนแจง้ 1689 854 พญ. นยนนัท์ ปริญญโรจน์ 2512
819 พญ. นงนิด เจริญงามเสมอ 2387 855 นพ. นรัญธกร สมรูป 2513
820 พญ. นงนุช  จนัทร์งาม 1156 856 พญ. นราทิพย ์ มาโนษยวงศ์ 755
821 พญ. นติมา      ติเยาว์ 1782 857 นพ. นราพงศ ์  ธีรอคัรวิภาส 261
822 นพ. นที  มัน่สกุล 995 858 พญ. นราพร อินทร์จนัทร์ 2514
823 นพ. นนท ์    โสวณัณะ 1842 859 นพ. นรินทร์  เตชะนิรัติศยั 509
824 พญ. นพคุณ คุณเลิศกิจ 1931 860 นพ. นรินทร์  โชติรสนิรมิต 661
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861 พญ. นรินทรา นภาวฒันด ารงศ์ 1932 897 พญ. น ้าเพชร  งดงามทวีสุข 1441
862 นพ. นริศ  เพชรบ่อใหญ่ 1344 898 นพ. นิตย ์ สุดหลา้ 1466
863 พญ. นริศรา     อดุลพนัธุ์ 1007 899 พญ. นิตยา บุราณรักษ์ 2388
864 พ.ท.หญิง นรีรัตน์   ศรีเลณวติั 500 900 พญ. นิตยา มอยนา 2517
865 นพ. นรุตม์ อภิชาตอ ามฤต 2305 901 พญ. นิตยา  บุญสนอง 1002
866 นพ. นเรศ  สมิตาสิน 1512 902 พญ. นิตยา   ทนุวงษ์ 91
867 นพ. นฤชา โกมลสุรเดช 2016 903 พญ. นิตยา    ยวงเดชกลา้ 1785
868 นพ. นฤพล กิตติคุณากร 771 904 นพ. นิติ อารมณ์ช่ืน 2102
869 พญ. นฤมล  สวรรคปั์ญญาเลิศ 1231 905 นพ. นิติ  เกษรคุปต์ 802
870 พญ. นฤมล    ปัญจมะวตั 1843 906 พญ. นิติมา  ทองชิต 1420
871 นพ. นล  เลขยานนท์ 1197 907 นพ. นิติวฒิุ  วงศเ์สง่ียม 1221
872 พญ. นลินทิพย์ ธรรมฤกษฤ์ทธ์ิ 1925 908 พญ. นินี  สุไลมาน 901
873 พญ. นลินรัตน์ ชูวงศ์ 639 909 นพ. นิพนธ์   ชินานนทเ์วช 476
874 พญ. นลินี จกัรแกว้ 2005 910 นพ. นิพนธ์   เขินประติยทุธ 507
875 พญ. นลินี  สุทธิพิศาล 1138 911 นพ. นิพนธ์     เสริมพาณิชย์ 1832
876 พญ. นวพร   หิรัญวิวฒัน์กุล 461 912 นพ. นิพฒัน์ กุหลาบขาว 2032
877 นพ. นวพรรณ    พรหมสาขา ณ สกลนคร 1041 913 นพ. นิพธั กิตติมานนท์ 1966
878 นพ. นวโภค  เจริญระบิน 762 914 นพ. นิพิฐ   พิรเวช 345
879 นพ. นวรัตน์ วนาพนัธพรกุล 1412 915 พญ. นิภาพร ประเสริฐพรเลิศ 2306
880 พญ. นวรัตน์  จงเจษฎ์ 1432 916 พญ. นิภาพร นิรัติศยั 2518
881 พญ. นวลจนัทร์ หวงัศุภดิลก 2156 917 พญ. นิภาพร   อรุณวรากรณ์ 294
882 พญ. นวลศรี  ทิวทอง 712 918 พญ. นิภาภรณ์  กุศลาศยั 1223
883 พญ. นชัชา เรืองเกียรติกุล 2122 919 พญ. น่ิมนวล   เลขานนท์ 654
884 นพ. นฐัพล   กาฬปักษี 1784 920 พญ. นิมสัรา  สุไลมาน 754
885 พญ. นทัธมน พงษพ์วั 1893 921 นพ. นิมิตต์ อุตมา 1913
886 พญ. นนัทกาญจน์ ตปนียากร 2610 922 นพ. นิยมศกัด์ิ ตนัติบูล 1222
887 พญ. นนัทวนั  ชอุ่มทอง 363 923 พญ. นิรชรา วฒันาภรณ์ 2225

924 นพ. นิรันดร์ วงษไ์ทย 2103
889 พญ. นนัทวลัย ์ ตนัติธนวฒัน์ 1436 925 นพ. นิรันดร์ ภทัรธนวดี 852
890 พญ. นนัทอ์นงค์ รอดเฉย 2515 926 นพ. นิรันดร์  ทวีกุล 1612
891 พญ. นนัทิชา โรจนจิรพงศ์ 2632 927 พญ. นิลเนตร   วีระสมบติั 394
892 พญ. นนัทิดา  ชุ่มวิเศษ 1605 928 พญ. นิลวรรณ นมัมานวรวงศ์ 2008
893 พญ. นนัทิยา เข็มเพชร 2026 929 พญ. นิโลบล ช่วยแสง 2389
894 พญ. นนัทิยา    จนัทร์อ่อน 1844 930 พญ. นิโลบล จิระบุญศรี 541
895 นพ. นารท เจนประวิทย์ 2516 931 นพ. นิวฒัน์ชยั  นามวิชยัศิริกุล 893
896 นพ. นาวิน    จิตเทศ 1845 932 พญ. นิศจรา กุณาฑลต์ 2157
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933 พญ. นิศาชล ทองสร้อย 2307 969 นพ. บณัฑิต ชุมวรฐายี 1206
934 พญ. นิศาชล สตัยานุรักษ์ 2390 970 นพ. บณัฑิตย์ ไชยอุป 2309
935 พญ. นิสา    ล้ิมสุวรรณ 1786 971 พญ. บุญกฐิน ธรรมจารีสวสัด์ิ 2227
936 นพ. นิสิต     ประเสริฐ 1690 972 นพ. บุญชยั   สมบติัพานิช 270
937 พญ. นิสิตา     นาทประยทุธ์ 1787 973 นพ. บุญชู  ตระกูลสจัจาวตัร 903
938 พญ. นุจรินทร์  ศิริพงศ์ 1530 974 นพ. บุญไชย  ประภากรมโน 1276
939 พญ. นุชจรี ไมจ้นัทร์ดี 2308 975 พญ. บุญญาพร ด ารงคธ์วชั 2520
940 พญ. นุชชรินทร์ ไววอ่ง 1470 976 นพ. บุญเติม   แสงดิษฐ 316
941 พญ. นุชนาฏ พบประเสริฐ 1452 977 นพ. บุญทรง  ปรีชาบริสุทธ์ิกุล 1625
942 พญ. นุชนารถ ไชยกิจ 2391 978 นพ. บุญเทียม   พิทกัษด์ ารงกิจ 140
943 พญ. นูรลยัลา กระจ่างลิขิต 2519 979 นพ. บุญมี  โพธ์ิสนาม 600
944 พญ. นูรีนา มะเห 2392 980 นพ. บุญรัก   ธ ารงลกัษณ์กุล 151
945 พญ. เนตรชนก  หลัง่น ้าสงัข์ 1300 981 พล.ต.นพ. บุญเลิศ   จนัทราภาส 454
946 พญ. เนตรนภิศ ชยัรังษี 2393 982 นพ. บุญส่ง   เกษมพิทกัษพ์งค์ 116
947 นพ. เนติรัฐ      จนัทร์ปาน 1788 983 น.อ.นพ. บุญสม  กอบประดิษฐ์ 980
948 นพ. บซนัตก์ุมาร   ปาวา 124 984 นพ. บุญสวสัด์ิ  ณ เชียงใหม่ 1451
949 นพ. บรรจง   นอ้มศิริ 30 985 พญ. บุพชาติ   สาครินทร์ 137
950 นพ. บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล 957 986 นพ. บุรินทร์   สุรอรุณสมัฤทธ์ิ 1486
951 นพ. บรรจบ   อุบลแสน 155 987 ร.อ.หญิง บุษบนั  เช้ืออินทร์ 1050
952 นพ. บรรจบ   มานะกุล 203 988 พญ. บุษยมาส บุศยารัศมี 1933
953 นพ. บรรเจิด     บาลมงคล 1217 989 นพ. บูรณินทร์ ชีวสกุลยง 1342
954 นพ. บรรเจิม  มะโน 664 990 พญ. เบญจพร  นิตินาวาการ 1303
955 นพ. บรรพต   พินิจจนัทร์ 29 991 พญ. เบญจพร  คุณาวาณิชกุล 1691
956 นพ. บรรยง  พิชญาสาธิต 1298 992 พญ. เบญจภรณ์  เกรียงไกรเพช็ร์ 1692
957 พญ. บรินดา อุจวาที 1894 993 พญ. เบญจมา  มานะทวีวฒัน์ 1693
958 นพ. บริบูรณ์ รักษาแดน 2394 994 ผศ.พญ. เบญจมาศ  อภิพนัธุ์ 1081
959 นพ. บริบูรณ์    เชนธนากิจ 66 995 พญ. เบญ็จมาส  พฤกษก์านนท์ 1121
960 นพ. บริรักษ ์ ลภันะกุล 547 996 พญ. เบญจวรรณ ธรรมปัญญวฒัน์ 1590
961 นพ. บริสุทธ์ิ  ศรีพญา 441 997 พญ. เบญจวรรณ   ระลึก 148
962 นพ. บญัชา จนัสิน 2395 998 นพ. เบญจวฒิุ ครุฑเมือง 2396
963 นพ. บญัชา  คนัฉ่อง 277 999 นพ. เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล 2521
964 นพ. บญัชา  คา้ของ 1382 1000 นพ. ปกรณ์  นาระคล 645
965 นพ. บญัชา   สมสร 336 1001 นพ. ปกรณ์  ทองวิไล 688
966 นพ. บญัญติั  อศัวเลิศพานิช 1313 1002 นพ. ปกรณ์กิจ พฤกษาอุดมชยั 2158
967 นพ. บญัญติั   เจตนจนัทร์ 276 1003 นพ. ปกรวิชย ์ จิรัปปภา 1619
968 นพ. บณัฑิต ดวงดี 2226 1004 นพ. ปกิต  วิชยานนท์ 550
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1005 เรืออากาศเอก นพ. ปฎล  โกศลารักษ์ 983 1041 พญ. ประไพศรี    สงกุมาร 35
1006 นพ. ปฏิภาคย์ นมะหุต 2054 1042 พญ. ประภสัสร วีระประสิทธ์ิ 2398
1007 นพ. ปฐม  สวรรคปั์ญญาเลิศ 1230 1043 พญ. ประภสัสร  วงศป์ทุมทิพย์ 308
1008 นพ. ปฐวี  โชติทวีศกัด์ิ 1694 1044 พญ. ประภาพร  สู่ประเสริฐ 1142
1009 ศ.นพ. ปณต   มิคะเสน 27 1045 นพ. ประภาส  กมลอ านวยกิจ 643
1010 พ.ท.นพ. ปณิธาน เปมะโยธิน 892 1046 นพ. ประภาส  ธีระกุล 822
1011 นพ. ปณิธาน วจันาคมกุล 2159 1047 พ.ท.นพ. ประมวล  โพธิมา 711
1012 พญ. ปณิธี    พนูเพชรรัตน์ 1789 1048 นพ. ประมวล   เจริญจิตต์ 302
1013 พญ. ปนดัดา อยักา 2522 1049 นพ. ประยกุต ์ พวัวิไล 961
1014 นพ. ปภณ อรุณรังษี 2523 1050 นพ. ประยทุธ  แซ่ตั้ง 1611
1015 พญ. ปภาดา นาไวย์ 2524 1051 นพ. ประวิทย ์ อคัรเสรีนนท์ 169
1016 พญ. ปภาดา     ศรีวิภาโอภาส 1846 1052 นพ. ประวิทย ์  เอ่ียมวิถีวนิช 206
1017 นพ. ปรเมศวร์ ไตรภพ 1236 1053 นพ. ประวีร์  สิริเธียรทรรศน์ 1186
1018 นพ. ปรวิน อศัวปิตานนท์ 2397 1054 พล.ต.ท.นพ. ประเวสน์ คุม้ภยั 1272
1019 นพ. ประกาย   วิบูลยวิ์ภา 108 1055 นพ. ประศาสตร์  ผิวเรืองนนท์ 1255
1020 พญ. ประกายทิพ สุศิลปรัตน์ 1951 1056 นพ. ประสงค ์ วิทยถาวรวงศ์ 1048
1021 นพ. ประกิต  วงษท์รัพยท์วี 749 1057 นพ. ประสงค ์ ตรีวิจิตรศิลป์ 1242
1022 นพ. ประกิต   กาญจนวตี 105 1058 นพ. ประสบสุข  พฒุาพิทกัษ์ 265
1023 นพ. ประจวบ  ศิริวงศรั์งสรร 784 1059 นพ. ประสาน  เสถียรภาพงษ์ 896
1024 นพ. ประจกัษ ์ สีลาชาติ 558 1060 นพ. ประสิทธิ จีระศิริ 2161
1025 พ.อ.นพ. ประจกัษ ์ บุญจิตตพิ์มล 728 1061 นพ. ประสิทธ์ิ  ช านาญเวช 337
1026 นาวาอากาศตรี     ประจกัษ ์   สุภินี 666 1062 นพ. ประสิทธ์ิ  นาเวช 540
1027 นพ. ประจินต ์ เหล่าเท่ียง 1059 1063 นพ. ประสิทธ์ิ  นิพทัธสจัก์ 920
1028 พญ. ประดบัพร ลีละศาสตร์ 2310 1064 นพ. ประเสริฐ  เสตสุบรรณ 36
1029 นพ. ประดิษฐ์   เมฆมงักรทอง 279 1065 นพ. ประเสริฐ  ส่ีศิลปชยั 732
1030 นพ. ประทีป ตลบัทอง 2160 1066 รศ.นพ. ประเสริฐ  อสัสนัตชยั 883
1031 นพ. ประทีป หาญอิทธิกุล 1257 1067 นพ. ประเสริฐ  ลีองักูรเสถียร 1233
1032 นพ. ประทีป  กาญจนวิกยั 563 1068 นพ. ประเสริฐ  ศรีแสวงทรัพย์ 1490
1033 นพ. ประทีป  ลีลามัน่คง 1062 1069 นพ. ประเสริฐ   แสงกูล 326
1034 พญ. ประนอม  บุพศิริ 829 1070 นพ. ประเสริฐ   สมัปุณณะโชติ 354
1035 นพ. ประพนธ์  ดิษฐ์รุ่งโรจน์ 588 1071 พญ. ปรัชญห์ทยั ชิตไทสง 2525
1036 นพ. ประพนธ์   ด ารงวงศ์ 390 1072 นาวาอากาศโท ปราการ ฉตัรชยัการ 1384
1037 นพ. ประพฤทธ์ิ   สุวรรณรัฐ 18 1073 พญ. ปราง เจริญทรัพย์ 2311
1038 นพ. ประพนัธ์  ภูมิรัตน์รักษ์ 620 1074 พญ. ปรางทิพย์ กงัวานวงศา 2228
1039 นพ. ประพนัธ์  ชยัสิทธ์ิสงวน 1423 1075 พญ. ปราณี  บุญอาภา 1174
1040 พญ. ประไพ  เรืองศิริกูลชยั 916 1076 พญ. ปราณี  ศิริวิริยะกุล 1361
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1077 พญ. ปราณี  สุขรวย 1657 1113 นพ. ปัญญา สตัยาภกัดีชยั 1871
1078 พญ. ปราณี    พลงัวชิรา 421 1114 นพ. ปัญญา จ ารูญเกียรติกูล 2124
1079 นพ. ปราโมทย ์ ประคองวงษ์ 908 1115 นพ. ปัญญา  จิตตพ์ลูกุศล 174
1080 นพ. ปราโมทย ์  ทุมวิภาต 20 1116 นพ. ปัญญา  อยูป่ระเสริฐ 238
1081 นพ. ปราโมทย ์  เกรียงตนัติวงศ์ 361 1117 นพ. ปัญญา  ทว้มสุข 595
1082 นพ. ปราโมทย ์   คะระวานิช 38 1118 นพ. ปัณณวิช จนัทกลาง 2229
1083 พญ. ปรารถนา โกศลนาคร 2123 1119 นพ. ปัตพงษ ์  เกษสมบูรณ์ 130
1084 พญ. ปรารถนา ตีระพิพฒันกุล 2611 1120 พญ. ปัทมา สายสุจริต 2312
1085 พญ. ปริญ มัน่เข็มทอง 2612 1121 พญ. ปัทมา    โกมุทบุตร 1848
1086 นพ. ปริญญา สุทธิธรรมานนัต์ 2633 1122 พญ. ปัทมา    สายขุน 1918
1087 นพ. ปริญญา  ชมวงษ์ 1624 1123 พญ. ปาริฉตัร  อศัวสุดสาคร 565
1088 นพ. ปริญญา   ตนัเสนีย์ 391 1124 พญ. ปาริชาติ เมืองไทย 1977
1089 พ.อ.นพ. ปริญญา   ทวีชยัการ 430 1125 พญ. ปาริชาติ  ปัญดิษฐ์ 1627
1090 นพ. ปริญญา     พลเสน 1847 1126 พญ. ปาริชาติ   ค  าลือ 1791
1091 นพ. ปรินทร์ เลิศตระการสกุล 2526 1127 นพ. ปิณณพงศ ์ สุทธิกาศนีย์ 1299
1092 พ.ท.หญิง ปริศนา  พานิชกุล 1339 1128 พญ. ปิติพนัธุ์  จูศิริวงค์ 1191
1093 พญ. ปริศา มณีฉาย 2527 1129 นพ. ปิติสุข  ไกรทศัน์ 156
1094 นพ. ปรีชา ช่ืนวิภาสกุล 2193 1130 พญ. ป่ินนภา เตอะอา้ย 2530
1095 1131 พญ. ปิยดา  สงัวรชาติ 1070
1096 นาวาอากาศโท ปรีชา เฉลยภาพ 1131 1132 พญ. ปิยธิดา   สมุทระประภูติ 50
1097 นพ. ปรีชา  ภิญโญพรพาณิชย์ 894 1133 นพ. ปิยนนัต ์    มธุรมน 1792
1098 พ.ต.ท. ปรีชา  รุ่งศกัด์ิแสงมณี 963 1134 พญ. ปิยนนัท์ ตุลาผล 2162
1099 นพ. ปรีชา  มิตรกูล 1057 1135 พญ. ปิยนุช ประฏิภาณวตัร 1492
1100 ผศ.นพ. ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล 1058 1136 นพ. ปิยพงศ ์ รัตนอาภา 1306
1101 นพ. ปรีชา   โตวรานนท์ 224 1137 นพ. ปิยพงษ์ ชินสุทธ์ิ 2400
1102 นพ. ปรีชา   มุสิกุล 1828 1138 พ.ท.นพ. ปิยลาภ  วสุวตั 1525
1103 นพ. ปรีดา  สุขประชา 1308 1139 พญ. ปิยวรรณ เสนาไชย 2230
1104 นพ. ปรีดา   แตอ้ารักษ์ 871 1140 พญ. ปิยวรรณ  จตุปาริสุทธ์ิ 768
1105 พญ. ปรียพศั พรประเสริฐ 2528 1141 นพ. ปิยะ     ลินลาวรรณ 1375
1106 พญ. ปรียา  เตชเพญ็พนัธ์ 1440 1142 พญ. ปิยะกุล สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 2313
1107 นพ. ปวริศ หะยอีามะ 2399 1143 นพ. ปิยะฉตัร พิมพา 2531
1108 นพ. ปวิตร  วณิชชานนท์ 1740 1144 พญ. ปิยะฎา จินดาหลวง 2532
1109 พญ. ปวีณรัตน์ จรัสสุริยงค์ 2529 1145 นพ. ปิยะบุตร บุตตะจีน 2402
1110 พญ. ปวีณา    บุตรดีวงศ์ 1790 1146 นพ. ปิยะพงษ์ เลิศอริยะวงศ์ 2314
1111 พญ. ปอแกว้ ชูวิชา 2055 1147 นพ. ปิยะพงษ์ ค  าบูชา 2401
1112 น.ต.(หญิง) ปอฤทยั    บุรพรัตน์ 1757 1148 นพ. ปิยะมิตร บุญปก 2104
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1149 นพ. ปิยะวฒัน์  เอ่ียมจนัทร์ 141 1185 พญ. พณญัญา เช้ือด ารง 2405
1150 พญ. ปิยาภรณ์ กล่ินหอม 2533 1186 พญ. พธู  ตณัฑไ์พโรจน์ 1542
1151 พญ. ปุณพรรณ กมลมุนีโชติ 2403 1187 นพ. พนธกร เหมะจนัทร 2233
1152 พญ. ปูชนิยะดา  ฝึกฝน 724 1188 นพ. พนสั  พฤกษสุ์นนัท์ 1425
1153 นพ. เปตรง เขียนแมน้ 2039 1189 นพ. พนา   พงศช์ านะภยั 505
1154 นพ. เปรม   พจนปรีชา 85 1190 พญ. พนิดา จนัทรังสิกุล 1895
1155 พญ. เปรมกมล อินไชยา 2315 1191 พญ. พนิดา ธงทอง 1896
1156 พญ. ผกามาศ เพชรพงศ์ 1978 1192 พญ. พนิดา  พงศน์นทชยั 874
1157 พญ. ผจงนิติ     ทวีวฒิุทรัพย์ 1849 1193 พญ. พนิตนาฏ ตะกรุดแกว้ 2163
1158 นพ. ผจญ  วงษต์ระหง่าน 1301 1194 นพ. พยงค ์  ตนัติลีปิกร 351
1159 นพ. ผดุง ล่ิมเฮง 618 1195 นพ. พยนต์ บุญญฤทธิพงษ์ 2192
1160 พญ. ผาสุข ภู่รักษ์ 1603 1196 นพ. พยงุศกัด์ิ ทองปันแต 1067
1161 นาวาโทหญิง ผุสดี  หิรัญอศัว์ 753 1197 นพ. พยงุศกัด์ิ  สุจิตวฒันศกัด์ิ 1285
1162 นพ. เผด็จ บรรจงจิตร์ 1333 1198 นพ. พโยม   ทองมีอาคม 343
1163 นพ. เผ่าพงศ์ สุนทร 2033 1199 นพ. พรกิจ  กิจจารุวฒันากูล 1696
1164 นพ. พงศกร นิยมรัตน์ 2534 1200 พญ. พรขวญั ตณัฑจิ์ตานนท์ 2406
1165 นพ. พงศเ์ทพ  ศิรินิรันดร์ 1450 1201 พญ. พรจิรา  ศุภราศรี 1697
1166 นพ. พงศธ์ร ขจรศรี 2535 1202 นาวาเอก นพ. พรชยั  แยม้กล่ิน 525
1167 นพ. พงศธร ชุ่มแสง 2536 1203 นพ. พรชยั  กุลสิวลี 807
1168 นพ. พงศพ์ล กิจการ 2537 1204 นพ. พรชยั   อนิวรรตธีระ 1793
1169 นพ. พงศพ์ฒัน์ อมรวฒันพงศ์ 2404 1205 นพ. พรชยั   ประเสริฐวชิรากุล 2057
1170 นพ. พงษเ์ทพ  เลิศสุวรรณสิทธ์ิ 714 1206 พญ. พรทิพา วชาติมานนท์ 573
1171 นพ. พงษเ์ทพ   เทพสมาน 26 1207 รศ.นพ. พรเทพ จนัทวานิช 1153
1172 นพ. พงษพิ์สุทธ์ิ  จงอุดมสุข   344 1208 นพ. พรเทพ  วรวงศป์ระภา 1104
1173 นพ. พงษศ์กัด์ิ ราชสมณะ 2231 1209 นพ. พรเทพ  โคชยัศรี 1434
1174 นพ. พงษศ์กัด์ิ  ชุนพงษท์อง 1447 1210 พญ. พรนารี พชัรพจนากรณ์ 2019
1175 พ.ท.นพ. พจน์ เอมพนัธุ์ 1541 1211 พญ. พรปวีณ์     ฐิตะวิรัชวฒัน์ 1850
1176 นพ. พจน์  ตนันิรันดร 890 1212 พญ. พรพิมล จิตธโนปจยั 2540
1177 นพ. พจน์ชวิทย ์ อภินิเวศ 778 1213 พญ. พรพิมล เทพสวสัด์ิ 1794
1178 นพ. พชร เมฆี 2538 1214 พญ. พรพิศ  ใจแกว้ 797
1179 นพ. พชรพล มณีธนวฒัน์ 2539 1215 นพ. พรพิสุทธ์ิ  เดชแสง 1795
1180 พญ. พชรมน กุลวฒันาพร 2056 1216 พญ. พรเพญ็  อคัรวชัรางกูร 1698
1181 พญ. พชรวรรณ เชิดชู 1695 1217 พญ. พรรณทิพา  สงัฆฤทธ์ิ 1606
1182 นพ. พชรวรรธน์ จิระสุทศัน์ 2232 1218 พญ. พรรณทิภา ไตรประวติั 2164
1183 นพ. พณพฒัน์ โตเจริญวาณิช 506 1219 พญ. พรรณราย   เลอวฒันกิจถาวร 1851
1184 พญ. พณชักร มีสิทธ์ิ 2316 1220 พญ. พรรณี  กุลดิลกชยั 1292



ที่ FP เลขที่ ที่ FP เลขที่ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล

1221 นพ. พรรษ โนนจุย้ 2317 1257 นพ. พนัธุ์ธชั  ทรัพยเ์ดชญาณกร 611
1222 พญ. พรรัตน์ แสงรุ่งเรืองกิจ 2318 1258 รศ.นพ. พนัธุ์ศกัด์ิ  ลกัษณบุญส่ง 872
1223 พญ. พรลดา  องัศุสิงห์ 895 1259 นพ. พลัลภ เทพวงศ์ 1935
1224 นพ. พรเลิศ   จิตตป์ระทุม 181 1260 พญ. พาณิชย์ จนัทจร 2545
1225 นพ. พรหมมินทร์ แซ่โงว้ 2541 1261 พญ. พาสนา เรืองสวสัด์ิ 2546
1226 พญ. พรหมเรขา เจริญมิตร 2542 1262 พญ. พิกุล  อาศิรเวช 1013
1227 พญ. พรหมศิริ   อ  าไพ 401 1263 พญ. พิกุลแกว้ พยงุพนัธุ์ 2060
1228 พญ. พร้อมพกัตร์ จ ากิจ 2543 1264 นพ. พิชญานนท์ งามเฉลียว 1979
1229 นพ. พรเอก  อภิพนัธุ์ 1082 1265 นพ. พิชยั   พนูทองพนัธ์ 48
1230 นพ. พระจนัทร์  อศัวตุมางกุร 1739 1266 นพ. พิชยั   ศิริเวชฎารักษ์ 51
1231 พญ. พฤกษพร ธรรมโชติ 2058 1267 นพ. พิชยั   ไตรภทัร 282
1232 นพ. พล  หิรัณยศิริ 1275 1268 นพ. พิชิต สุขสบาย 1936
1233 นพ. พลเทพ  มณีวรรณ 1852 1269 นพ. พิชิต เผ่ือนงูเหลือม 1459
1234 นพ. พลรัตน์  วิไลรัตน์ 202 1270 นพ. พิชิต   กงัวลกิจ 319
1235 พญ. พลอย พงษวิ์ทยภานุ 2319 1271 นพ. พิเชฐ  อกนิษฐาภิชาติ 667
1236 น.อ.หญิง พวงพลอย  ขจิตสุวรรณ 979 1272 นพ. พิเชฐ   บญัญติั 94
1237 พญ. พวงเพญ็ อ ่าบวั 950 1273 นพ. พิเชษฐ์ จงขจรพงษ์ 1897
1238 นพ. พศิน ภูริธรรมโชติ 2165 1274 นพ. พิเชียร มิตานี             640
1239 นพ. พสุวฒัน์  คงศีล 1365 1275 พญ. พิณรัตน์ เพง็คุม้ 1071
1240 พญ. พชันีวรรณ  อินต๊ะ 1205 1276 นพ. พิทยภูมิ สิริเพาประดิษฐ์ 2547
1241 นพ. พชัรพงศ์ ตนัสุวรรณรัตน์ 2544 1277 นพ. พิทยะ  รัตนกุล 974
1242 นพ. พชัรพล พชัรพจนากรณ์ 2407 1278 นพ. พิทยา  ชาญเชิงภพ 1658
1243 พญ. พชัรวรรณ วิเศษสุมน 1965 1279 รศ.นพ. พิทยา   จารุพนูผล 379
1244 พญ. พชัรินทร์ ปิงเมืองแกว้ 1934 1280 นพ. พิทยา    พิสิฐเวช 1350
1245 พญ. พชัริยา  ธญัประสาท 1237 1281 นพ. พิทวสั เหล่าอุดม 2106
1246 พญ. พชัรี  งามละมยั 638 1282 นาวาอากาศเอก พิทกัษ ์ วีระวฒักานนท์ 925
1247 พญ. พชัรี  บุญรอดชู 1796 1283 เรืออากาศเอก นพ. พิทกัษ ์ อ่อนศิริ 1636
1248 พญ. พชัรี     เลิศประวิตร 1853 1284 นพ. พินยั     ลว้นเลิศ 1761
1249 ร.อ.หญิง พฒัน์ศรี  ศรีสุวรรณ 1699 1285 นพ. พินิจ  สนธยานนท์ 219
1250 นพ. พฒันา   กิจไกรลาศ 491 1286 นพ. พินิจ   สิมะเสถียร 322
1251 นพ. พฒัสรรค ์ จินดาอภิรักษก์ุล 863 1287 นพ. พินิจ      หิรัญโชติ 1758
1252 พญ. พดัชา คุม้ไพรี 2105 1288 นพ. พิพฒั  เคลือบวงั 575
1253 พญ. พทัธ์นรินทร์  พรานพนสั 1700 1289 นพ. พิพฒัน์ พิพฒัน์รัตนเสรี 1701
1254 พญ. พนัธ์ทิพย ์ จิรเศรษฐสิริ 1557 1290 นพ. พิพฒัน์  พงศรั์ตนามาน 682
1255 พญ. พนัธิตรา สิงห์เขียว 2059 1291 นพ. พิพฒัน์     คงทรัพย์ 1753
1256 พ.ท.นพ. พนัธุดิศ   ทองอุปการ 123 1292 พญ. พิพิธพร หลิวจนัทร์พฒันา 1166



ที่ FP เลขที่ ที่ FP เลขที่ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล

1293 นพ. พิภพ จิตรน าทรัพย์ 1872 1329 พญ. พนูทรัพย ์ จุลฤกษ์ 967
1294 พญ. พิมธิดา  เลิศขจรสิน 1584 1330 พญ. พลูทิพย์ เจริญผล 2236
1295 พญ. พิมพป์ระไพ  ธนาศิริ 730 1331 นพ. พลูสมบติั  มหาเสนา 1598
1296 พญ. พิมพพ์ร พรหมค าตนั 1898 1332 นพ. พลูสิทธ์ิ   ศีติสาร 31
1297 พญ. พิมพิกา ทองปน 2548 1333 นพ. เพช็รเกษตร วิเชียรแสน 1052
1298 พญ. พิมลพรรณ รัตนพฒันากุล 2549 1334 นพ. เพช็รณรงค ์  ส่งศิริ 519
1299 นพ. พิมลศกัด์ิ ศรีธรรมา 2550 1335 พญ. เพชรพร้ิง     ประจวบพนัธ์ศรี 1855
1300 พญ. พิรุณี   สพัโส 1797 1336 พญ. เพชรรัตน์ แซ่วอ่ง 2320
1301 ร.อ.นพ. พิศณุ ผลากรกุล 746 1337 พญ. เพชรรุ้ง    ไพรพยอม 1856
1302 พญ. พิศมยั วิชน 2551 1338 พญ. เพชรสินีย์ บุญมี 2553
1303 นพ. พิศาล  นวธนสกุล 1481 1339 พญ. เพชรินทร์   จิวะสนัติการ 41
1304 นพ. พิศิฐ อิสรชีววฒัน์ 2061 1340 พญ. เพญ็พรรษา อุดมทรัพย์ 2321
1305 นพ. พิศิษฐ์ พิริยาพรรณ 1928 1341 พญ. เพญ็ลกัษณ์ อจละนนัท์ 2322
1306 นพ. พิศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 1030 1342 พญ. เพญ็ศรี  มโนวชิรสรรค์ 1176
1307 นพ. พิษณุ ลือพรมมาศ 2235 1343 พญ. เพียงทิพย ์  หงัสพฤกษ์ 1754
1308 นพ. พิษณุ  รักสกุลกานต์ 1061 1344 นพ. แพทยพ์งษ ์ วรพงศพิ์เชษฐ 671
1309 พญ. พิสมยั ยนืยาว 1454 1345 พญ. แพรวพรรณ  มงคลเกิด 1519
1310 นพ. พิสิฐ  อินทรวงษโ์ชติ 685 1346 พญ. แพรวพรรณ  พรมยศ 2282
1311 นพ. พิสิษฐ์  ค  าภีระ 1055 1347 นพ. โพธ์ิศรี แกว้ศรีงาม 1980
1312 นพ. พิสิษฐ์   วฒันสุข 8 1348 ศ.(พิเศษ)นพ. ไพจิตร ปวะบุตร 480
1313 พญ. พีชญา ศรีสา 2408 1349 นพ. ไพฑูรย์ อุ่นบา้น 1952
1314 นพ. พีรธชั วิสารกาญจน 2613 1350 นพ. ไพฑูรย ์ วอ่งวฒิุเวช 604
1315 พญ. พีรนุช ตีวารี 2234 1351 นพ. ไพฑูรย ์ อ่อนเกตุ 1172
1316 พญ. พีรนุช  โรหิตเสถียร 1854 1352 นพ. ไพฑูรย ์ ใบประเสริฐ 1444
1317 นพ. พีรพงศ์ นิลพฒัน์ 1899 1353 นพ. ไพบูลย์ เซ่ียงฉิน 2411
1318 นพ. พีรพล   สุทธิวิเศษศกัด์ิ 196 1354 นพ. ไพบูลย ์ ปิยะบณัฑิตกุล 239
1319 นพ. พีรพฒัน์ ตนัสกุล 2552 1355 นพ. ไพบูลย ์ กาญจนบตัร 984
1320 นพ. พีรศกัด์ิ  ผลพฤกษา 601 1356 นพ. ไพบูลย ์ รุ่งแสงตะวนัฉาย 1161
1321 นพ. พีรศกัด์ิ   ไชยนนัทน์ 272 1357 นพ. ไพบูลย ์ จิรธรรมโอภาส 1125
1322 นพ. พีระ พทุธิพรโอภาส 1320 1358 นพ. ไพรัช  ดีสุดจิต 200
1323 นพ. พีระชยั  สนองชาติ 1271 1359 นาวาเอก นพ. ไพรัช   ยติตติพินิจ 526
1324 พญ. พีระพรรณ  ชยัรัตนาวรรณ 1628 1360 ว่าท่ีร้อยเอก ไพรัตน์  พฤกษชาติคุณากร 1326
1325 นพ. พีระวฒัน์  ล้ิมมหาคุณ 1445 1361 พญ. ไพเราะ   เพชราภิรัชต์ 502
1326 นพ. พีระศกัด์ิ   เลิศตระการนนท ์ 63 1362 นพ. ไพโรจน์ อภิรักษก์านต์ 781
1327 นพ. พทุธิพร  พานิช 1093 1363 นพ. ไพโรจน์ เตชะจนัตะ 1458
1328 พญ. พวุสัสา พงษพ์านิช 2409 1364 นพ. ไพโรจน์  บุญศิริค  าชยั 707



ที่ FP เลขที่ ที่ FP เลขที่ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล

1365 นพ. ไพโรจน์  สงวนดีกุล 987 1401 พญ. ภทัราพร   ภาสุภทัร 415
1366 นพ. ไพโรจน์  ช่างประหยดั 1141 1402 พญ. ภทัราภรณ์ พุม่เรือง 2239
1367 นพ. ไพโรจน์  พวัพนัธุ์ 1373 1403 พญ. ภทัราภรณ์  วิชยัดิษฐ 918
1368 นพ. ไพโรจน์   เตชะพฒันารัตน์ 73 1404 พญ. ภทัราวรรณ พลเหิม 2323
1369 นพ. ไพโรจน์   กสิวฒัน์ 259 1405 พญ. ภทัรี  เลากิจเจริญ 318
1370 นพ. ไพโรจน์   พงศวิ์ทวสั 653 1406 นพ. ภากรณ์ หอมจ าปา 2166
1371 พญ. ไพลิน ไพสิน 2010 1407 นพ. ภาคภูมิ รู้คงประเสริฐ 2413
1372 นพ. ไพวิทย ์ ศรีพฒัน์พิริยกุล 930 1408 นพ. ภาณุ  คูวฒุยากร 1110
1373 นพ. ไพศาล จนัทร์หนองสรวง 1919 1409 นพ. ภาณุมาศ  ขวญัเรือน 1596
1374 นพ. ไพศาล วรสถิตย์ 2348 1410 นพ. ภานุ  เนียมโภคะ 1005
1375 นพ. ไพศาล  รัมณียธ์ร 1019 1411 นพ. ภานุวฒัน์ ฝ้ันมูล 2631
1376 นพ. ไพศาล   ปัณฑุก าพล 5 1412 นพ. ภานุวฒัน์ ชยัสิทธ์ิ 2634
1377 นพ. ไพสนัต ์    แจ่มดี 571 1413 นพ. ภานุวตัร  ทรัพยคิ์รี 816
1378 พญ. ฟัทมา ประดู่ 2410 1414 พญ. ภารดี  เอ้ือวิชญาแพทย์ 834
1379 พญ. ฟ้าอินทร์ เทียนทอง 2554 1415 พญ. ภาวนา  คชวรานนท์ 1703
1380 พ.อ.นพ. ฟเูศรษฐ์  จงเฟ่ืองปริญญา 1354 1416 นพ. ภาวพนัธน์   ดุลยพฤกษ์ 1798
1381 พญ. เฟ่ืองฟ้า เบญจโอฬาร 1937 1417 นพ. ภาวศุทธ์ิ เบิกบาน 2167
1382 นพ. ภมร ดรุณ 2412 1418 พญ. ภาวินี  วงศป์ระสิทธ์ิ 1179
1383 นพ. ภรเอก  มนสัวานิช 1702 1419 นพ. ภาสกร ชีวพงศพ์นัธุ์ 2557
1384 นพ. ภราดร  มณัยานนท์ 1473 1420 นพ. ภาสวิชญ์ จวงทอง 2414
1385 นพ. ภราดร   มงคลจาตุรงค์ 76 1421 นพ. ภิญโญ  สุวรรณ 9
1386 นพ. ภกัดี สืบนุการณ์ 2062 1422 นพ. ภิรมย ์  กมลรัตนกุล 23
1387 นพ. ภกัดี  เมืองพลู 1622 1423 นพ. ภุชงค์ วงศหิ์รัญรัชต์ 2324
1388 พญ. ภคัจิรา  ศิริพนัธุ์ 1085 1424 นพ. ภูชิชย์ สุวราพฒันาภรณ์ 2415
1389 พญ. ภคัวิภา เร่ิมยนิดี 2237 1425 นพ. ภูดิท เตชาติวฒัน์ 1053
1390 พญ. ภคัวีร์ นาคะวิโร 2125 1426 นพ. ภูมินทร์ พรหมรัตนกุล 1981
1391 พญ. ภทัทิรา  ทางรัตนสุวรรณ 954 1427 นพ. ภูริทตั แสงทองพานิชกุล 2063
1392 พญ. ภทัร์    สิทธิการิยกุล 1857 1428 นพ. ภูวดล มงคลดี 2168
1393 พญ. ภทัรกานต์ จตุรภทัรวงศ์ 2555 1429 พญ. ภูวิศา วลีวฒันา 2558
1394 นพ. ภทัรนนท์ บุณยอุดมศาสตร์ 2556 1430 พ.อ.นพ. ภูษิต   รัตนธรรม 456
1395 นพ. ภทัรพงศ ์ ศิริลิมากุล 839 1431 นพ. โภคิน ศกัรินทร์กุล 1799
1396 นพ. ภทัร์พงศ ์  อุดมพฒัน์ 117 1432 นพ. มงคล ตั้งวงษสุ์จริต 1268
1397 พญ. ภทัรพร   ริมชลา 409 1433 นพ. มงคล  ลือชูวงศ์ 715
1398 นพ. ภทัรรัตน์ ปานสุวรรณจิตร์ 2238 1434 นพ. มงคล  จิรสถาพร 1028
1399 พญ. ภทัรหทยั  ภู่พานิช 1429 1435 นพ. มงคล  มาเจริญรุ่งเรือง 1704
1400 พญ. ภทัราพร สินธุประสิทธ์ิ 2240 1436 นพ. มงคล   ยอดค า 70



ที่ FP เลขที่ ที่ FP เลขที่ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล

1437 พ.ท.นพ. มงคล   หงษศิ์รินิรชร 459 1473 นพ. มานพ  ศิริมหาราช 1291
1438 นพ. มณฑล ศรียศชาติ 1938 1474 เรือเอก  มานพชยั  ธรรมคนัโธ 1017
1439 พญ. มณทิรา  ศรีพลกรัง 1705 1475 นพ. มานสั สุหา 2036
1440 พ.อ.นพ. มณี   ตั้งใจ 487 1476 นพ. มานิจ   ชยัชาญณรงค์ 21
1441 พญ. มณีรัตน์ สุรวงษสิ์น 655 1477 นพ. มานิต  ลีโทชวลิต 331
1442 พญ. มธุรมาศ สีเสน 2416 1478 นพ. มานิต  ค  าแหง 772
1443 พญ. มนฑรัตม ์ จินดา 1800 1479 นาวาเอก นพ. มานิตย ์ ศตัรูล้ี 1355
1444 พญ. มนตกานต ์ ตนัสถิตย์ 603 1480 นพ. มานิตย ์  ประพนัธ์ศิลป์ 314
1445 พ.อ.นพ. มนตช์ยั ชุมนุมนาวิน 745 1481 พญ. มานิตา พนธารา 2559
1446 นพ. มนตช์ยั   แกว้ลาย 359 1482 นพ. มาโนช   มุกาตี 433
1447 นพ. มนตรี  อ้ึงประเสริฐภรณ์ 723 1483 นพ. มาโนชญ ์ ลีโทชวลิต 992
1448 นพ. มนตรี  ภูริปัญญวานิช 743 1484 นพ. มาร์ค  สุนทรเกศ 1744
1449 พญ. มนตรี  ค  ามูลตา 1379 1485 พญ. มาลิน ไวประดบั 1610
1450 นพ. มนตรี      กณัหรัตนชยั 364 1486 พญ. มาลินี พิสุทธิโกศล 1901
1451 พญ. มนทิรา  ทองสาริ                 527 1487 รศ.พญ. มาลียา  มโนรถ 1063
1452 พ.อ.นพ. มนสั  ล่ิมวรพนัธุ์ 585 1488 นพ. มาฮามะอบัดุลนาเซ   นิรีย์ 1629
1453 ร.ต.อ.นพ. มนสั  ฉายาวิจิตรศิลป์ 1112 1489 พญ. มุกดา  สุดงาม 1155
1454 พญ. มนสัวี  อินทรพินทุวฒัน์ 1706 1490 พญ. มุกดา     วิเชียร 1858
1455 นพ. มนสัวี  สมิตสุวรรณ 1914 1491 พญ. เมตตา  อนุจารี 1143
1456 พญ. มนสัสวาสด์ิ    พงษเ์สฐียร 405 1492 นพ. เมธี  พลคอ้ 705
1457 นพ. มโนธรรม อุสาโห 1960 1493 พญ. โมไนยา พฤทธิภาพย์ 2092
1458 พญ. มยรีุ  พิทกัษศิ์ลป์ 1608 1494 นพ. โมลี  วนิชสุวรรณ 1220
1459 นพ. มรกต  ไทยทองหลาง 742 1495 พ.อ.นพ. ยงยศ   มากบุญ 370
1460 พญ. มรกต   เตรียมเวชวฒิุไกร 414 1496 ศ.เกียรติคุณ นพ. ยงยทุธ  วชัรดุลย์ 764
1461 พญ. มลิวลัย ์    ออฟวูงศ์ 1642 1497 นพ. ยงยทุธ  อุทยานะกะ 1037
1462 นพ. มะโนธรรม   พงษอ์  าไพ 299 1498 นพ. ยงยทุธ  ศิริปการ 1522
1463 พญ. มะลิ  วิโรจน์สกุลชยั 889 1499 นพ. ยงยทุธ   พงษสุ์ภาพ 142
1464 พญ. มะลิ  รุ่งเรืองวานิช 1016 1500 นพ. ยลชยั จงจิระศิริ 721
1465 พญ. มญัชุกร ลีละตานนท์ 2417 1501 พญ. ยิง่แกว้   พีรานนท์ 103
1466 พญ. มลัลิกา วินิจฉยั(โยคะสิงห์)   1982 1502 พญ. ยฑุามาส วนัดาว 2325
1467 พญ. มลัลิกา ณ ราช 2169 1503 นพ. ยทุธกรานต์ ชินโสตร 2170
1468 นพ. มาณพพ์ เงินวิวฒัน์กุล 101 1504 นพ. ยทุธนา ตรงดี 1959
1469 นพ. มานน สถิโรภาส 2126 1505 นพ. ยทุธนา ยานะ 2127
1470 นพ. มานพ ฉลาดธญัญกิจ 1900 1506 นพ. ยทุธนา  ศตวรรษธ ารง 660
1471 นพ. มานพ เตชะไพฑูรย์ 629 1507 นพ. ยทุธนา   ภาระนนัท์ 251
1472 นพ. มานพ  เบญ็จพงษ์ 1015 1508 นพ. ยทุธนา   สุทธิธนากร 1801
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1509 นพ. ยทุธพงษ ์   ศรีมงคล 411 1545 ศ.นพ. รัชตะ  รัชตะนาวิน 1377
1510 นพ. ยทุธสิทธ์ิ   ธนพงศพิ์พฒัน์ 280 1546 นพ. รัชนยัน์  มหาโพธ์ิ 1266
1511 พญ. ยพุเยาว ์ เอ้ืออารยาภรณ์ 1502 1547 พญ. รัชนี วงษค์  า 2420
1512 พญ. ยเุพญ็ สมาณาธิกรณ์ 699 1548 พญ. รัชนี  ไพรสุวรรณ 1583
1513 เรืออากาศเอก   ยรุฉตัร  ธนงักุล 1707 1549 พญ. รัชนีกร เอ่ียมผ่อง 1122
1514 พญ. ยวุดี  หิรัญวฒันะ 1360 1550 นพ. รัฐพล    เตรียมวิชานนท์ 517
1515 พญ. ยวุธิดา ชาลี 2326 1551 พญ. รัดเกลา้ ฤกษรุ์จิพิมล 2421
1516 พญ. ยวุรีย ์  วนาวณิชยก์ุล 323 1552 พญ. รัตนนุช มาธนะสารวฒิุ 2422
1517 พญ. เยน็จิต  วฒันะกุล 927 1553 พญ. รัตนวรรณ มาธนะสารวฒิุ 2562
1518 พญ. เยาวเรศ  กิตติธเนศวร 1547 1554 พญ. รัตนา  พรมอุทยั 1393
1519 รศ.พญ. เยาวลกัษณ์ สุขธนะ 1152 1555 พญ. รัตนา   จิรกาลวิศลัย์ 437
1520 พญ. เยาวลกัษณ์ จริยพงศไ์พบูลย์ 1505 1556 พญ. รัตนา   มนตป์ระจกัษ์ 503
1521 พ.อ.นพ. เยื้อง   คชภกัดี 6 1557 พญ. รัตนาภรณ์ ชูทอง 2241
1522 รศ.นพ. โยธิน  เบญจวงั 559 1558 นพ. ราชย ์ ประดิษฐ์สถาวงษ์ 1484
1523 นพ. โยธิน  บ่อค  า 1437 1559 นพ. ราชนั  ธีระนุกูล 1639
1524 พญ. รจเลข     ศิวะสตัยานนท์ 1859 1560 นพ. ราชนัย์ วงศส์าขา 2423
1525 นพ. รณชยั พรมในเมือง 2418 1561 พญ. ราณี   ดีลคันทิน 692
1526 นพ. รณชยั  มโนพาประเสริฐ 1235 1562 พญ. ราตรี  ทองค า 1536
1527 นพ. รณภพ  เอ้ือพนัธเศรษฐ์             1645 1563 พญ. รานี  จงจิระศิริ 720
1528 พญ. รตินนัทน์  เตชะสืบ 626 1564 พ.ท.นพ. ราม  รังสินธุ์ 1331
1529 พญ. รวมพร  ชดชอ้ย 824 1565 นพ. ร าเพย  ครุธกูล 698
1530 พญ. รวิพร เจริญสวสัด์ิ 2560 1566 พญ. รินนภาภรณ์ คิดบรรจง 2172
1531 พญ. รวิพิมพ์ จิรธนสมบติั 2419 1567 รศ.นพ. ร่ืนเริง  ลีลานุกรม 1195
1532 พญ. รวิวรรณ  รุ่งไพรวลัย์ 731 1568 พญ. รุ่งทิพย ์  วรรณวิมลสุข 348
1533 พญ. รวีวรรณ  กนกเวชยนัต์ 846 1569 พญ. รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ 2003
1534 พญ. รสนา  พิทยพงษพ์ชัร์ 1604 1570 นพ. รุ่งเรือง เศรษฐบดี 1511
1535 พญ. รสลิน  สมสมยั 1570 1571 นพ. รุ่งเรือง  ล้ิมไพบูลย์ 551
1536 พญ. รอยพิมพ ์   วงศทิ์นบดี 1860 1572 นพ. รุ่งเรือง  กิจผาติ 616
1537 พญ. ระวิวรรณ สิงห์ป้อง 2561 1573 นพ. รุ่งโรจน์ ทรัพยสุ์นทร 2643
1538 นพ. รังสรรค ์ กองทอง 1380 1574 นพ. รุ่งโรจน์   ตรีนิติ 98
1539 นพ. รังสนัต ์ ชยักิจอ านวยโชค 1066 1575 นพ. รุ่งฤทยั  มวลประสิทธ์ิพร 1252
1540 พญ. รัชฎา  แกว้สนธิ 1418 1576 นพ. รุ่งวิทย ์    เหราบตัย์ 1861
1541 พญ. รัชฎาพร สีลา 2107 1577 พญ. รุจิรา   มงัคละศิริ 432
1542 พญ. รัชดา  ภทัราดูลย์ 959 1578 พญ. รุจิราลกัข์ พรหมเมือง 2459
1543 พญ. รัชดาพร บุญญาภิสมภาร 2171 1579 พญ. รุจี เผือดจนัทึก 1708
1544 พญ. รัชดาภรณ์  ภกัดีอุทธรณ์ 1802 1580 พญ. รุสนี ปีแนบาโง 2424
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1581 พญ. เรณู  ศรีสมิต 55 1617 นาวาอากาศโท วทญัญภิ์สกั  เหล่าโมราพร 1105
1582 พญ. เรียมใจ พลเวียง 2021 1618 นพ. วนนัดร โกเมศ 2614
1583 นพ. เรืองนิพนธ์ พอ่เรือน 2425 1619 พญ. วนาพร  วฒันกูล 1710
1584 นพ. เรืองฤทธ์ิ  จารุรังสีพงค์ 599 1620 พญ. วนิดา  ศิลปอาชา 1552
1585 นพ. เรืองวฒิุ  ตนัติไชยากุล 1336 1621 พญ. วนิดา   ฉิมคลา้ย 49
1586 พญ. เรืองศรี  ชยัวิรัตนะ 1537 1622 พญ. วรกญัญ์ เถาหมอ 2108
1587 พญ. เรืองหทยั ปัณณราช 2563 1623 นพ. วรกิจ  จริยโสภณ 1021
1588 พญ. เรือนขวญั กณัหสิงห์ 2242 1624 พญ. วรงคก์ช  สิริเอ่ียมสกุล 1803
1589 นพ. โรจน์  ทรงอยู่ 648 1625 นพ. วรงคว์ฒิุ ป่ินอนงค์ 2065
1590 นพ. โรจนกาล พานดวงแกว้ 2243 1626 พญ. วรณนั กองรักษเวช 1902
1591 นพ. โรจนศกัด์ิ  ทองค าเจริญ 1709 1627 นพ. วรทศัน์ ค  าตรี 1922
1592 นพ. ฤกษช์ยั ประกอบแสง 2327 1628 นพ. วรพงษ์ ชยัชนะมงคล 2191
1593 นพ. ฤกษโ์รจน์  ประยรูสิทธิ 1077 1629 นพ. วรพงษ ์  ศานติธรรม 262
1594 นพ. ฤทธิไกร   อคัรสกุล 486 1630 น.ต.นพ. วรพจน์  นรสุชา 468
1595 พญ. ลลิตภ์ทัร ถิรธนัยบูรณ์ 2564 1631 พล.ต.ต. วรพจน์  เลิศลกัษณา 790
1596 พญ. ลลิตยา   กองค า 402 1632 พญ. วรพรรณ ผูกผ่ึง 1961
1597 พญ. ลลิตา จุฑารัตนากูล 2565 1633 นพ. วรพล  หฏัฐะสกุล 1083
1598 พญ. ลลิตา  สิงหติราช 1405 1634 นพ. วรพล    เวชชาภินนัท์ 1644
1599 พญ. ลกัขณา  สุวรรณฤกษ์ 652 1635 นพ. วรพนัธุ์ พนัธศรี 1954
1600 พญ. ลกัขณา  หิรัญ 1114 1636 พ.ต.อ.นพ. วรพนัธุ์  เสาวรส 1200
1601 พญ. ลกัษณา  ธ ารงวิทวสัพงศ์ 1337 1637 พญ. วรรณพร ตนัตระรุ่งโรจน์ 1903
1602 นาวาอากาศโทหญิง ลกัษมี   วอ่งกุศลกิจ 1014 1638 พญ. วรรณวดี  ส่ือมโนธรรม 948
1603 พญ. ลคันา ฤกษศ์ุภผล 1953 1639 พญ. วรรณวิภา นพรัตน์ 2426
1604 พญ. ลดัดาวลัย ์  ศรียานนท์ 229 1640 พญ. วรรณา   ศรีประโมทย์ 220
1605 พญ. ลานทิพย ์ เหราบตัย์ 1171 1641 พญ. วรรณา   ตรีวิทยรัตน์ 520
1606 พญ. ลาวลัย ์ ปัจจกัขภติั 552 1642 พญ. วรรณิสา ประโสรักษ์ 2566
1607 พญ. ลินดา  เอ้ือไพบูลย์ 860 1643 พญ. วรรธนา   จินตฤทธ์ิ 212
1608 พญ. ลินดา  อิงศรีวรกุล 1581 1644 พญ. วรลกัษณ์  สปัจาตุระ 1258
1609 พญ. ลิลล่ี  นะล าเลียง 562 1645 นพ. วรวิชญ ์ เหลืองเวชการ 981
1610 ศ.พญ. ลีนา  องอาจยทุธ 817 1646 นพ. วรวิทย ์ ทวิทยานนท์ 1321
1611 พญ. ลีฬห์  นาวารวงศ์ 192 1647 นพ. วรวิทย ์ กิตติภูมิ 1367
1612 พ.ต.อ.นพ. เลอศกัด์ิ วชัรศีขร 1199 1648 นพ. วรวฒิุ จ าเริญศรี 2031
1613 พญ. เลิศลกัษณ์   ลีลาเรืองแสง 86 1649 นพ. วรวฒิุ โตแฉ่ง 2615
1614 นพ. วชิรพงศ ์ เพชรลานน์ 1346 1650 พ.อ.นพ. วรเวช  ทวีวฒิุทรัพย์ 835
1615 พญ. วณิชยา สีชมพู 2328 1651 นพ. วรศกัด์ิ  สายโกสุม 1323
1616 พญ. วดี อมัรักเลิศ 2064 1652 นพ. วรเศรษฐ์ ศกัด์ิศิรินุกูล 1239



ที่ FP เลขที่ ที่ FP เลขที่ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล

1653 พญ. วรสิริ หงส์ลดารมภ์ 1983 1689 นพ. วสนัต ์ ลิมปเจต 1805
1654 พญ. วรัญญา เพชรสุนทรพจน์ 2427 1690 นพ. วสนัต ์  สิงหมณี 57
1655 ร.อ.นพ. วรัญญู     สตัยวงศทิ์พย์ 1646 1691 พญ. วสากร  เกตุประยรู 450
1656 นพ. วรา  เศลวฒันะกุล 1540 1692 นพ. วสุ   ริจิรานุวตัร 403
1657 นพ. วรา   ตนัตราภรณ์ 371 1693 พญ. วจันา  ปรีชาไว 1564
1658 พญ. วรางคณา แกว้พรหม 848 1694 พญ. วจันา   ลีละพฒันะ 1806
1659 พญ. วรางคณา มัน่สกุล 996 1695 นพ. วชัชิระ  ตีระพิพฒันกุล 1241
1660 พญ. วรางคณา พิสิษฐ์ชลกาญจน์ 1532 1696 นพ. วชัรชยั  รัตนแสง 697
1661 พญ. วรางคนาง ธีระทีป 2329 1697 นพ. วชัรชยั  ฉวานนท์ 1408
1662 พนัเอกหญิง วราภรณ์  ทวีวฒิุทรัพย์ 831 1698 นพ. วชัรพงษ์ เถาวโ์ท 2569
1663 ร.อ.หญิง วราภรณ์  กลัน่วารินทร์ 851 1699 นพ. วชัรพงษ ์ รักษบ์  ารุง 1219
1664 รศ.พญ. วราภรณ์  เช้ืออินทร์ 1000 1700 นพ. วชัรพงษ ์  รินทระ 1807
1665 พญ. วราภรณ์    ศิวะพรพนัธ์ 937 1701 ร.ต.อ. วชัรสาร  รัตนานนัท์ 1711
1666 พญ. วรารัตน์ ปาจรียานนท์ 2244 1702 นพ. วชัระ   เอ่ียมรัศมีกุล 168
1667 พญ. วราลี     อภินิเวศ 1804 1703 ร.อ.หญิง วชัราภรณ์  เพญ็ศิริ 1712
1668 นพ. วราวฒิุ  บูรณวฒิุ 1371 1704 พญ. วชัราภรณ์  ตาบูรี 2067
1669 นพ. วราวทุธ สมบูรณ์ 2330 1705 พญ. วชัริน  สินธวานนท์ 1389
1670 นพ. วราวธุ กุลเวชกิจ 1939 1706 พญ. วชัรินทร์ รัตนเกษตรสิน 2430
1671 นพ. วราวธุ  กิตติวฒันากูล 544 1707 นพ. วชัรินทร์ อินกลอง 2431
1672 นพ. วราวธุ  ช่ืนตา 1467 1708 พ.ต.ท.นพ. วชัรินทร์  พิภพมงคล 938
1673 นพ. วราศกัด์ิ   ไกรฤกษ์ 172 1709 นพ. วชัรินทร์  รักบวั 1224
1674 นพ. วรินทร  ทานาค 717 1710 นพ. วฒันชยั  โชตินยัวตัรกุล 1358
1675 พญ. วริยา กาลญักุล 2173 1711 นพ. วฒันศกัด์ิ สุวรรณโน 2174
1676 นพ. วริศวงศ์ นาต๊ะ 2428 1712 นพ. วฒันา   วานิชสุขสมบติั 263
1677 พญ. วริษา เดชธราดล 2429 1713 พ.ต.นพ. วฒันา   สุทธิสมบูรณ์ 470
1678 พญ. วริษา เจริญวฒัน์ 2567 1714 พ.อ.หญิง ท่านผูห้ญิง วฒันา    วชัโรทยั 431
1679 พญ. วริสรา เตยะราชกุล 1984 1715 พญ. วฒันิจ   ชยัประเสริฐ 340
1680 พญ. วไลพร  เอ้ือนนทชั 672 1716 นพ. วนัเฉลิม  จิตด าริห์ 1579
1681 นพ. วศิน แซ่หมกั 1985 1717 นพ. วนัชยั ลอ้กาญจนรัตน์ 1471
1682 นพ. วศิน ทองทรงกฤษณ์ 2109 1718 นพ. วนัชยั  พินิจกชกร 1243
1683 นพ. วศิน จีราระร่ืนศกัด์ิ 2568 1719 นพ. วนัชยั  อตัถากร 1312
1684 นพ. วศิน คมัภีระ 2616 1720 นพ. วนัชยั  จ่ายเจริญ 1416
1685 นพ. วศิน  โพธิพฤกษ์ 469 1721 นพ. วนัชยั  ศรีทา 1443
1686 พ.อ.นพ. วศิน  บวัแสง 1284 1722 นพ. วนัชยั   ศกัด์ิอิสระพงศ์ 325
1687 พญ. วศินี วีระไวทยะ 2066 1723 พญ. วนัณศรินทร์ ประสงคก์ูล 2245
1688 นพ. วสนัต ์ กร่ิมวิรัตน์กุล 799 1724 พญ. วนัดี   โภคะกุล 392
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1725 พญ. วนัทนา  ไทรงาม 678 1761 นพ. วิชิต   เสง่ียมกุลถาวร 58
1726 พญ. วนัวิสาข์ มหาสมบติักุล 2644 1762 นพ. วิชิต   รุ่งพทุธิกุล 1862
1727 พญ. วลัภา  สิงหถนดักิจ 1327 1763 นพ. วิชิต     อร่ามนิจ 1010
1728 นพ. วลัลภ   ยงัตรง 382 1764 พญ. วิชุกรานต์ ชนะศิลป์ 2129
1729 นพ. วลัลภ   ดุลยพฤกษ์ 466 1765 พญ. วิชุดา   จิรพรเจริญ 1810
1730 รศ.นพ. วลัลภ   แกว้เกษ 641 1766 พญ. วิชุดา   วิวฒันเจริญ 2069
1731 พญ. วลัลิยา แต่งสวน 2128 1767 นพ. วิเชียร  พานิชชอบ 1151
1732 พญ. วสันา   ศรีวิชยั 375 1768 นพ. วิเชียร  ศิริกาญจนกูล 1383
1733 พญ. วาทินี   สนธิรติ 1808 1769 นพ. วิเชียร   โพธ์ิแกว้ 32
1734 พญ. วารุณี  ภูริสมับรรณ 579 1770 นพ. วิเชียร   สุนทรศิริ 246
1735 พญ. วาลิกา รัตนจนัทร์ 2068 1771 นพ. วิเชียร   ชูเสมอ 321
1736 พญ. วาสุณี  เตียวตรานนท์ 425 1772 พ.อ.รศ.นพ. วิเชียร   มงคลศรีตระกูล 449
1737 นพ. วิกรม  รัตนเลิศนาวี 1185 1773 นพ. วิเชียร    แพทยานนัท์ 1762
1738 นพ. วิกรม  สู่พานิช 1204 1774 นาวาอากาศเอก วิญญู  จนัทรสุนทรกุล 1020
1739 พ.ต.นพ. วิชชา   อภิชิตเรืองเดช 350 1775 พญ. วิณิตา วาจาเท่ียง 2432
1740 นพ. วิชญ ์ บรรณหิรัญ 1202 1776 นพ. วิทยา เลิศวิริยะกุล 1600
1741 พญ. วิชญา วนิชกุลวิริยะ 2570 1777 นพ. วิทยา  บุญเลิศเกิดไกร 534
1742 นพ. วิชนารถ   เพชรบุตร 332 1778 นาวาเอก นพ. วิทยา  พรกิจประสาน 718
1743 พญ. วิชยา   นิพิฐวธันะผล 1809 1779 นพ. วิทยา  จารุพนูผล 1485
1744 พญ. วิชยาภรณ์ นนัทิยา 2331 1780 นพ. วิทยา  บุตรสาระ 1509
1745 นพ. วิชยั ผลิตนนทเ์กียรติ 1923 1781 นพ. วิทยา   พืชน์ไพบูลย์ 24
1746 นพ. วิชยั วิริยะอุตสาหกุล 934 1782 นพ. วิทยา   มีสมรรถ 1654
1747 นพ. วิชยั โกสลาทิพย์ 1133 1783 พญ. วิทยาภรณ์ ศรีภิรมย์ 1986
1748 นพ. วิชยั  นิยมรัตน์ 701 1784 นพ. วิทวสั อภิชาติบุตร 2070
1749 นพ. วิชยั  เตชะสาธิต 882 1785 นพ. วิทวสั รามการุณ 2246
1750 นพ. วิชยั  ฉตัรธนวารี 884 1786 นพ. วิทวสั ตั้งวิจิตรสกุล 2433
1751 นพ. วิชยั  ล่ิมระนางกูร 1035 1787 นพ. วิทวสั  สวสัดิบุตร 1404
1752 นพ. วิชยั  ตนัวิสุทธ์ิ 1524 1788 นพ. วิทวสั  องัคทะวานิช 1574
1753 นพ. วิชยั   ใจแกว้ 75 1789 นพ. วิทิต ชูศรียิง่ 2571
1754 นพ. วิชยั   วิจิตรพรกุล 82 1790 นพ. วิทิต   บรรจง 1752
1755 นพ. วิชยั   ศรีมนสั 210 1791 นพ. วิทิตย์ วารีทิพย์ 2434
1756 นพ. วิชยั   เจริญกิจภณัฑ์ 352 1792 พญ. วิทิตา แจง้เอ่ียม 2071
1757 นพ. วิชยั   อศัวภาคย์ 366 1793 นพ. วิทูร  บุญแสง 1124
1758 นพ. วิชา  พิพฒัน์ประทานพร 1614 1794 ผศ.นพ. วิทูรย ์ ประเสริฐเจริญสุข 989
1759 นพ. วิชิต  บุณยวรรธนะ 1315 1795 นพ. วิธวินท์ ฝักเจริญผล 2130
1760 พ.อ.นพ. วิชิต  อ่ิมอาเทศ 1426 1796 พญ. วินนัต ์ วิริยานุภาพ 143
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1797 นพ. วินยั ศรีสะอาด 2349 1833 พญ. วิไล  ราตรีสวสัด์ิ 607
1798 นพ. วินยั รัตนสุวรรณ 885 1834 พญ. วิไล  ชินธเนศ 621
1799 ผศ.นพ. วินยั ตนัติยาสวสัดิกุล 907 1835 พญ. วิไล  ธนสารอกัษร 1136
1800 นพ. วินยั ลีสมิทธ์ิ 1047 1836 พญ. วิไล   ยวุพรพาณิชย์ 1717
1801 นพ. วินยั   ตนัติธนพร 1811 1837 พญ. วิไลรัตน์   นุชประมูล 523
1802 นพ. วินิจ  พงศป์ริตร 1483 1838 พญ. วิไลลกัษณ์ พรรคพวก 2435
1803 พญ. วินิดา  บณัฑิต 564 1839 พญ. วิไลลกัษณ์  ทีปประสาน 1526
1804 นพ. วินิต  รอดอนนัต์ 12 1840 พญ. วิไลวรรณ  สโมสร 1359
1805 ผศ.นพ. วิบูลย ์ วีระอาชากุล 986 1841 นพ. วิวรรธน์  วิมาลยั 649
1806 นพ. วิบูลย ์ วิระมิตรชยั 1428 1842 นพ. วิวฒัน์ โสตถิเวศว์ 694
1807 รศ.นพ. วิบูลย ์   ฤทธิทิศ 1341 1843 นพ. วิวฒัน์  ศีตมโนชญ์ 207
1808 พญ. วิบูลยศ์รี พทุธเจริญ 2247 1844 นพ. วิวฒัน์  ปองเสง่ียม 531
1809 นพ. วิพธุ วอ่งวีรวฒันกุล 2572 1845 นพ. วิวฒัน์  ลญัจกรกุล 1051
1810 พญ. วิภา เทียนเนียม 1489 1846 นพ. วิวฒัน์  แจง้อริยวงศ์ 1506
1811 พญ. วิภา   อุทยานินทร์ 267 1847 นพ. วิวฒัน์   เชวงชยัยง 183
1812 พญ. วิภาพร เฉลิมวยั 1713 1848 นพ. วิวธัน์  พูพ่รอเนก 1568
1813 พญ. วิภาวดี  ณ พทัลุง 1538 1849 นพ. วิศณุ  นนัทยัเก้ือกูล 1363
1814 พญ. วิภาวรรณ แกว้มณี 2573 1850 พญ. วิศรี  วายรุกุล 659
1815 พญ. วิภาวี เกตุวงั 2645 1851 นพ. วิศาล   เยาวพงศศิ์ริ 118
1816 พญ. วิภาวี  เนียมศิริ 608 1852 นพ. วิศิษฎ ์   อินทรบุหร่ัน 1747
1817 พญ. วิภาวี  กิจก าแหง 1714 1853 นพ. วิสนั   เทียนรุ่งโรจน์ 167
1818 นพ. วิภาส   พงศเ์ท่ียงธรรม 147 1854 นพ. วิสนัต ์ สิรินทรโสภณ 1617
1819 นพ. วิม   คีรีวรรณ 485 1855 นพ. วิสาท   เชาวน์ชูเวชช์ 177
1820 พญ. วิมลวรรณ รัตนธราธร 729 1856 นพ. วิสิฐ  ศรุติพรหม 1277
1821 นพ. วิรัช  วิชระอนนท์ 473 1857 พ.ต.อ. วิสิทธ์ิ  เทียนไพฑูรย์ 341
1822 นพ. วิรัช  ศิริกุลเสถียร 1111 1858 นพ. วิสิทธ์ิ  อวิรุทธ์นนัท์ 774
1823 นพ. วิรัช  ชีวเรืองโรจน์ 1715 1859 นพ. วิสุทธ์ิ  หิรัญยปูกรณ์ 568
1824 นพ. วิรัช   เกียรติเมธา 423 1860 นพ. วิสุทธ์ิ  มฆวตัสกุล 1101
1825 นพ. วิรัตน์ โพคะรัตน์ศิริ 1162 1861 นพ. วิสูตร  ลาภบริสุทธ์ิ 581
1826 นพ. วิริยะ   อ่ึงตระกูล 197 1862 พญ. วีรจิตร ทิพยป์ระเสริฐ 2249
1827 ศ.นพ. วิรุฬห์  เหล่าภทัรเกษม 915 1863 นพ. วีรชยั ชีวาดิศยักุล 2027
1828 นพ. วิโรจน์  วรรณภิระ 1245 1864 นพ. วีรทรรศน์ เก้ือกูล 2072
1829 นพ. วิโรจน์  ศุภโชคนิรันดร์ 1280 1865 นพ. วีรเทพ รัตนสุวรรณศรี 756
1830 พญ. วิลาวลัย ์ เติมกล่ินจนัทน์ 1716 1866 นพ. วีรพฒัน์   เงาธรรมทศัน์ 436
1831 พญ. วิลาสินี สุราวรรณ์ 2248 1867 นพ. วีรภตั  บุญธรรมติระวฒิุ 1718
1832 พญ. วิลาสินี ฉิมภกัดี 2646 1868 นพ. วีรภทัร ฟเูจริญไพบูลย์ 2436
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1869 นพ. วีรยทุธ ชยัพรสุไพศาล 2030 1905 พญ. ศศิกร พืชน์ไพบูลย์ 1987
1870 นพ. วีรยทุธ  แดนสีแกว้ 572 1906 พญ. ศศิธร ศรีโพธ์ิทอง 2012
1871 นพ. วีรวฒัน์   ยอแสงรัตน์ 278 1907 พญ. ศศิธร ศรีสุวรรณ 2437
1872 นพ. วีรวฒิุ พฒันวรพงศ์ 2131 1908 พญ. ศศิธร  พงษส์ามารถ 1080
1873 นพ. วีรวฒิุ   เอกกมลกุล 367 1909 พญ. ศศินี  อภิชนกิจ 635
1874 นพ. วีรศกัด์ิ นนทารมย์ 2073 1910 พญ. ศศิพร เบญจโอฬาร 1988
1875 นพ. วีรศกัด์ิ  บุญผสม 1427 1911 พญ. ศศิวิมล อ่ึงวรากร 1989
1876 นพ. วีระ สุเจตน์จิตต์ 911 1912 นพ. ศกัดา เมืองค า 2034
1877 นพ. วีระ  แสงรุ้งฐิติรักษ์ 904 1913 รศ.นพ. ศกัดา ไชกิจภิญโญ 899
1878 พ.อ.นพ. วีระ   เข่ืองศิริกุล 427 1914 นพ. ศกัดา เพียรประเสริฐกุล 1031
1879 นพ. วีระชยั   จ  าเริญดารารัศมี 22 1915 นพ. ศกัด์ิ   แท่นชยักุล 227
1880 นพ. วีระเดช วีระพงศเ์ศรษฐ์ 1120 1916 นพ. ศกัด์ิชยั วงศกิ์ตติรักษ์ 935
1881 นพ. วีระยทุธ แกว้โมกข์ 2332 1917 นพ. ศกัด์ิชยั  สตัยาวิรุทธ์ 700
1882 นพ. วฑุฒา  สวา่งสุภากุล 741 1918 นพ. ศกัรภพน์  จุฑาสงฆ์ 922
1883 พญ. วฒิุกนก  วงัโน 1100 1919 นพ. ศาศวชั จงวิศาล 2439
1884 นพ. วฒิุไกร ชินช่งจู 2574 1920 ศ.นพ. ศาสตรี เสาวคนธ์ 2095
1885 นพ. วฒิุชยั  ธวชัธงชยั 773 1921 พญ. ศินิภา ปาเลย์ 2636
1886 นพ. วฒิุชยั     จ่าแกว้ 1812 1922 พญ. ศิรประภา สิทธาพานิช 2617
1887 นพ. วฒิุโชค   พิทกัษากร 419 1923 พญ. ศิรภทัร  สงวนทรัพยท์วี 1719
1888 นพ. วฒิุนนัท์ วรรณวงศ์ 2333 1924 พญ. ศิรภา วชิรปรีชาพงษ์ 2575
1889 นพ. วฒิุพงษ ์ ฐิรโฆไท 1399 1925 นพ. ศิระ เมืองไทย 2093
1890 นพ. ศรชยั  วีรมโนมยั 138 1926 นพ. ศิริ  ด ารงศกัด์ิ 1322
1891 นพ. ศรนรินทร์ เชิดทวีทรัพย์ 2647 1927 พญ. ศิริกญัญา พฒันาประทีป 2438
1892 นพ. ศรัณย์ วีรเมธาชยั 2635 1928 พญ. ศิริกุล   อิศรานุรักษ์ 373
1893 พญ. ศรัณยา ศิลากุล 2250 1929 นพ. ศิริเกษม  ศิริลกัษณ์ 1096
1894 พญ. ศรีกนก    วิสุทธิวิเศษ 1813 1930 นพ. ศิริชยั ศิลปอาชา 1553
1895 พญ. ศรีกญัญา ชุณหวิกสิต 2605 1931 พญ. ศิรินภา     ศิริพร ณ ราชสีมา 1863
1896 พญ. ศรีเจริญ  มิคะเสน 339 1932 พญ. ศิรินาฏ เครือซา้ 2334
1897 นพ. ศรีธร   ศาสตรี 61 1933 นพ. ศิริพงษ ์  ถมสุวรรณ 283
1898 พญ. ศรีเพชรรัตน์ เมฆวิวฒันาวงศ์ 1398 1934 นพ. ศิริพงษ ์  เอกคัคตาจิต 512
1899 พญ. ศรีรัตน์   มากมาย 1814 1935 นพ. ศิริพจน์  ศรีบณัฑิตกุล 1618
1900 พญ. ศรีวรรณ  รุจิรวฒันกุล 947 1936 พญ. ศิริพร เถกิงศกัดากุล 2175
1901 พ.อ.(พิเศษ)พญ. ศรีวฒันา   ชิตช่าง 17 1937 พญ. ศิริพร สุคนัธมาลา 2335
1902 นพ. ศรีศกัด์ิ   ศรีคิรินทร์ 289 1938 พญ. ศิริพร ยะยอง 2336
1903 พญ. ศรีสมยั เช้ือชาติ 1955 1939 พญ. ศิริพร เช่ียววฒันกุล 962
1904 นาวาเอก ศรีสุราช  สวา่ง 596 1940 พญ. ศิริพร  วิทยจรรยาพงศ์ 870
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1941 พญ. ศิริพร     ธนินทรานนท์ 1056 1977 พญ. สกุณี  ภระกุลสุขสถิตย์ 1721
1942 นพ. ศิริยศ     วนิชชานนท์ 859 1978 นพ. สกุล เล็กศรีสกุล 956
1943 พญ. ศิริรัตน์ แสงอริยวนิช 2110 1979 นพ. สงกรานต ์ ไหมชุม 1334
1944 พญ. ศิริรัตน์  สุวนัทโรจน์ 1531 1980 นพ. สงกรานต ์  นิติวรนนัท์ 406
1945 พญ. ศิริรัตน์   วฒันาชยากูล 761 1981 นพ. สงกรานต ์   ก่อธรรมนิเวศน์ 1641
1946 พญ. ศิริลกัษณ์ สุวรรณบูลย์ 955 1982 นพ. สงคราม   ทรัพยเ์จริญ 355
1947 พญ. ศิริลกัษณ์  ช านาญเวช 1216 1983 นพ. สงบ  อมรเลิศวิมาน 1018
1948 พญ. ศิริลกัษณ์  ผ่องจิตสิริ 1720 1984 ร.อ.นพ. สงวน  บุญอาษา 1480
1949 พญ. ศิริวดี    จนัทนชาติ 1864 1985 นพ. สงวนชยั  วนะชกิจ 982
1950 พญ. ศิริวรรณ จิตตปราณีรัชต์ 2251 1986 นพ. สง่า   นิลวรางกูร 214
1951 พญ. ศิริวรรณ  โสตถิเวศว์ 695 1987 นพ. สตางค์ ศุภผล 2086
1952 นพ. ศิริศกัด์ิ   นนัทะ 312 1988 นพ. สถาปน์  ชินพงศ์ 338
1953 นพ. ศิววงศ ์ เหมือนลมา้ย 1040 1989 รศ.นพ. สถาพร  มานสัสถิตย์ 584
1954 นพ. ศุภกร ศรีแผว้ 2576 1990 นพ. สถาพร   สินเจริญกิจ 34
1955 ศ.นพ. ศุภกร  โรจนนินทร์ 970 1991 นพ. สนธยา  เทพพิพิธ 1528
1956 นพ. ศุภกฤต ธนาจิระศกัด์ิ 2253 1992 นพ. สนอง   อาราเม 218
1957 นพ. ศุภการ เตชสัอนนัต์ 1940 1993 นพ. สมเกียรติ  ทยานิธิกุล 578
1958 นพ. ศุภกิจ ปัญญาวงษ์ 2337 1994 นพ. สมเกียรติ  กีรติกรณ์สุภคั 811
1959 นพ. ศุภฉตัร เหล่าธีรศิริ 2254 1995 นพ. สมเกียรติ  แซ่อ้ึง 1461
1960 รศ.นพ. ศุภชยั รัตนมณีฉตัร 880 1996 นพ. สมควร  จารุธ ารง 549
1961 นพ. ศุภชยั  นอ้ยวฒันา 1170 1997 นพ. สมคิด  เพญ็พธันกุล 1515
1962 นพ. ศุภชยั  ชยับุตร 1750 1998 นพ. สมคิด  สุริยเลิศ 1626
1963 นพ. ศุภชยั     บุญอ าพนัธ์ 129 1999 นพ. สมคิด   อุดมกิจมงคล 223
1964 พญ. ศุภดา   เตชะพงศธร 1815 2000 พญ. สมจิต  พฤกษะริตานนท์ 19
1965 พญ. ศุภมาศ  อุ่นสากล 847 2001 พญ. สมจิต  วีระวฒัน์ 1279
1966 พญ. ศุภมาส อ าพล 2176 2002 นพ. สมจิตต ์ เอ่ียมสอาด 1
1967 พญ. ศุภรณี ขาววิจิตร 2618 2003 พญ. สมจิตร  ภทัรธนวดี 853
1968 นพ. ศุภฤกษ์ ส่ือรุ่งเรือง 2177 2004 นพ. สมเจตต ์ ขติัยพงศ์ 1177
1969 นพ. ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ 2252 2005 พญ. สมใจ  อุดมพงศล์กัขณา 917
1970 นพ. ศุภวิวชัร โรจนสิงหะ 2440 2006 พญ. สมใจ   รอดอนนัต์ 13
1971 นพ. ศุภิษชั  ฐิติถากุล 45 2007 นพ. สมชยั วฒันาสนัดาภรณ์ 254
1972 นพ. เศรษฐ์  เลอพงศพิ์พฒักุล 613 2008 นพ. สมชยั  พงษธ์ญัญะวิริยา 862
1973 พญ. โศรยา   ดาราสวา่ง 106 2009 นพ. สมชยั  พวัวิจิตรธรรม 949
1974 นพ. สกล สินธุพรหม 2178 2010 นพ. สมชยั  นิจพานิช 1134
1975 นพ. สกล เลิศวิจิตรกมล 2338 2011 นพ. สมชยั  วงศบ์นัเทิง 1723
1976 นพ. สกล   วธันวิสิต 365 2012 นพ. สมชยั   เธียรธญักุล 492
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2013 นพ. สมชาติ  แสงสอาด 988 2049 พญ. สมปรารถนา ค าผ่องศรี 1990
2014 นพ. สมชาติ  สุจริตรังษี 1722 2050 นพ. สมปอง   ธนไพศาลกิจ 84
2015 นพ. สมชาย  เทเวลา 149 2051 นพ. สมพงษ ์ พรวิลาวณัย์ 1038
2016 นพ. สมชาย  ตรีทิพยส์ถิตย์ 514 2052 รศ.นพ. สมพงษ ์  ศรีแสนปาง 464
2017 นพ. สมชาย  ลุวีระ 615 2053 นพ. สมพนธ์  นวรัตน์ 1311
2018 นพ. สมชาย  ปราสาทแสนสวย 820 2054 นพ. สมพร  ชุมช่วย 1556
2019 นพ. สมชาย  วงศศิ์ริอ  านวย 837 2055 นพ. สมพร   โพธินาม 135
2020 นพ. สมชาย  สุขอารียช์ยั 972 2056 พญ. สมพร   สุมาลยน์พ 213
2021 นพ. สมชาย  โอวฒันาพานิช 1039 2057 นพ. สมพล  สงวนรังศิริกุล 630
2022 นพ. สมชาย  อภินทนาพงศ์ 1240 2058 นพ. สมพล   นามวงษา 399
2023 นพ. สมชาย  จนัทรานิกูร 1347 2059 พญ. สมพิศ   จ  าปาเงิน 300
2024 นพ. สมชาย  เช้ือนานนท์ 1366 2060 นพ. สมภพ  สนิทวงศ ์ณ อยธุยา 529
2025 นพ. สมชาย  หฤหรรษวาสิน 1521 2061 นพ. สมภพ  พระธานี 827
2026 นพ. สมชาย  ลินลาวรรณ 1634 2062 นพ. สมภพ  อิทธิอาวชักุล 1008
2027 นพ. สมชาย   พรหมจกัร 234 2063 นพ. สมภพ   อินทรประสงค์ 185
2028 นพ. สมชาย   เกาะคู 1650 2064 นพ. สมภพ   สงัคุตแกว้ 396
2029 นพ. สมชาย    นรเศรษฐีกุล 1652 2065
2030 นพ. สมชาย     ล่ีทองอิน 127 2066 นพ. สมโภช   นิปปกานนท์ 328
2031 พญ. สมดัง่ใจ พิณแกว้ 2442 2067 นพ. สมมิตร สิงห์ใจ 2179
2032 นพ. สมดี  รัตนาวิบูลย์ 1248 2068 นพ. สมยศ  เฉินบ ารุง 597
2033 พ.อ.นพ. สมเดช  วิจิตรานนัท์ 776 2069 ศ.นพ. สมยศ  คุณจกัร 1261
2034 พ.ต.อ.นพ. สมไทย  องักุวรกุล 791 2070 นพ. สมยศ  บุญวชัรพนัธ์ 1343
2035 นพ. สมนึก  จิรกุลวฒันาพร 47 2071 นพ. สมยศ    เหรียญกิตติวฒัน์ 1830
2036 นพ. สมบติั งามสมบติั 2577 2072 นพ. สมรัฐ  ศรีตระกูล 1352
2037 นพ. สมบติั เทพรักษ์ 736 2073 พญ. สมฤดี  เอ้ือสุดกิจ 243
2038 นพ. สมบติั  บุญศกัด์ิเลิศ 1637 2074 พญ. สมศรี  รัตนวิจิตราศิลป์ 999
2039 ร.ศ.นพ. สมบติั  ชยัเพช็ร 221 2075 นพ. สมศกัด์ิ โสฬสลิขิต 2037
2040 นพ. สมบติั  ศกัด์ิสง่าวงษ์ 800 2076 นพ. สมศกัด์ิ  กิตติวฒันโชติ 1088
2041 นพ. สมบุญ  รุ่งจิรธนานนท์ 1022 2077 นพ. สมศกัด์ิ   โล่ห์เลขา 160
2042 นพ. สมบูรณ์ นนัทานิช 1571 2078 นพ. สมศกัด์ิ   เศรษฐกร 171
2043 นพ. สมบูรณ์  ชุ่มวิจารณ์ 292 2079 นพ. สมศกัด์ิ   ภกัดีวงศ์ 242
2044 นพ. สมบูรณ์  ศรีธุระวานิช 627 2080 นพ. สมศกัด์ิ   เหรียญตระกูล 493
2045 นพ. สมบูรณ์   คุณาธิคม 498 2081 นพ. สมศกัด์ิ    วสุวิทิตกุล 1865
2046 นพ. สมบูรณ์   อินทลาภาพร 1580 2082 นพ. สมสกุล ศรีพิสุทธ์ิ 1904
2047 พญ. สมบูรณ์สุข ตูจิ้นดา 1043 2083 รศ.พญ. สมสงวน  อษัญคุณ 1129
2048 พล.ท.นพ. สมประสงค ์  ศุภะวิท 306 2084 พญ. สมสุข  ตติยานุพนัธ์วงศ์ 1247
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2085 นพ. สมหมาย   เฉยเจริญ 662 2121 นพ. สนัธาน   สุรวงษสิ์น 670
2086 นพ. สมาจาร วิจารณ์ปรีชา 4 2122 นพ. สมัพนัธ์  สกุณา 1534
2087 นพ. สมาน   ฟตูระกูล 37 2123 นพ. สมัพนัธ์   ฮนัตระกูล 39
2088 นพ. สมาร์ท  พงษก์ล ่า 1592 2124 นพ. สมัพนัธ์   คหินทพงศ์ 104
2089 นพ. สมิต  วฒันธญัญกรรม 1633 2125 นพ. สาธิต บวัคลา้ย 1992
2090 นพ. สมิทธ์ิ  สนัน่เสียง 804 2126 พ.ท.นพ. สาธิต  แก่นสิงห์ 614
2091 พญ. สยมพร  โกมลภิส 462 2127 นพ. สาธิต  ไผ่ประเสริฐ 1190
2092 พญ. สรชา สมบติัวรรณทนา 2578 2128 นพ. สาธิต  เท่ียงวิทยาพร 1491
2093 พญ. สรญา  เจษฎาพทัยา 1816 2129 นพ. สามารถ จ าปี 873
2094 นพ. สรยทุธ  ช านาญเวช 1215 2130 นพ. สามารถ   เกตุอร่าม 131
2095 นพ. สรรคเพชร หอมสมบติั 2180 2131 พญ. สายชล  กาญจนเจตนี 647
2096 นพ. สรรชยั   วงศวิ์วฒันนุกิจ 377 2132 พญ. สายชลี ทาบโลกา 2189
2097 พญ. สรรเสริญ  สุขะวชัรินทร์ 1203 2133 พญ. สายทิพย์ คูประทุมศิริ 2648
2098 นพ. สรวิทย์ จนัทรังสิกุล 1905 2134 พญ. สายน ้าผ้ึง  ตูจิ้นดา 689
2099 นพ. สรวิศ บุญญฐี 2441 2135 พญ. สายรัตน์ นกนอ้ย 2088
2100 นพ. สราวฒิุ   ศิวโมกษธรรม 680 2136 นพ. สายณัย ์  ชูไพร 446
2101 นพ. สราวธุ ผุดผ่อง 2255 2137 นพ. สาริกข์ พรหมมารัตน์ 2111

2138 พญ. สารีฝ๊ะ ชุมรักษา 2339
2103 นพ. สราวธุ   สุพรรณพิทกัษ์ 349 2139 พญ. สาวิตรี มิพล 2445
2104 นาวาอากาศโทหญิง สวณี  ชุนหจินดา 696 2140 พญ. สาวิตรี วิษณุโยธิน 2460
2105 พญ. สวภทัร พงศด์ารา 2443 2141 พญ. สาวิตรี  ตนัเจริญ 1587
2106 ศ.นพ. สวา่ง เช้ือหิรัญ 479 2142 พญ. สาวิตรี  จงวิไลเกษม 2074
2107 นพ. สวา่ง  อมัพรพนัธ์ 1135 2143 นพ. ส าเนา  อ  ่าบวั 951
2108 นพ. สศิษฏ์ ฟุ้งตระกูล 2256 2144 นพ. ส าราญ  ตนันาภยั 1406
2109 นพ. สหรัชต ์ ชาติพรหม 867 2145 นพ. ส าเร็จ โพดาพล 1123
2110 นพ. สอาด  วีระเจริญ 583 2146 นพ. สิงห์ชยั ค  าภู 474
2111 พ.ท.นพ. สจัจา ตรีวานิช 1395 2147 นพ. สิทธ์ิ ภคไพบูลย์ 1993
2112 พ.อ.นพ. สญัญพนัธุ์   ศรีพิชิต 222 2148 นพ. สิทธิกร  ลุประสิทธ์ิ 1433
2113 พญ. สณัหพรรณ วรรธนะพิศิษฐ์ 2257 2149 พ.อ.นพ. สิทธิชยั   ธรรมสนอง 92
2114 พ.อ.นพ. สตัยา  จิวจินดา 684 2150 นพ. สิทธิชยั   พฒันสุวรรณ 1819
2115 นพ. สนัต์ ใจยอดศิลป์ 1956 2151 พญ. สิทธิธนา โตอ่อน 2112
2116 นพ. สนัต ์ เมธาศิริ 1569 2152 นพ. สิทธิพร  เตชาธรรมนนัท์ 524
2117 นพ. สนัติ ลาภเบญจกุล 2444 2153 นพ. สิทธิพร  ห่อหริตานนท ์         725
2118 นพ. สนัติ  ปลอดทอง 1265 2154 นพ. สิทธิพร  สิมะบวรสุทธ์ิ 1369
2119 นพ. สนัติพงษ ์ นิติสุข 1817 2155 นพ. สิทธิพร   ศรีนวลนดั 650
2120 พ.ท.นพ. สนัติภาพ   สงัขชู์ 1818 2156 นพ. สิทธิพล แกว้พรชยั 2258
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2157 นพ. สิทธิศกัด์ิ     ค  าศรีสุข 1866 2193 พญ. สุจริต  สุขเวสพงษ ์ 1726
2158 นพ. สิทธิสตัย ์ เจียมวงศแ์พทย ์ 528 2194 พญ. สุจรี กุหลาบเพชร 1906
2159 พญ. สินีนาฏ กุศลจริยา 561 2195 พญ. สุจนัทรา  หล่อตระกูล 397
2160 พญ. สิรนิสถ ์ ประพนัธ์ศิลป์ 313 2196 เรือเอกหญิง สุจิตตรา  สวาทยานนท์ 1109
2161 พญ. สิริ เกรียงไกรลิปิกร 2446 2197 พญ. สุจิตรา  นภาธร 1563
2162 นพ. สิริ   โสตถิพชัราสยั 478 2198 พญ. สุจินตนา  แสงสายณัห์ 395
2163 นพ. สิริชยั  ศิริวิวฒัน์ 1400 2199 พญ. สุเจน  ลิมปดนยั 739
2164 นพ. สิริชยั     นามทรรศนีย์ 1820 2200 นพ. สุใจ  รังษีภทัร์ 758
2165 พญ. สิริทยั   จารุพนูผล 380 2201 นาวาเอก สุชยั  โอฬารรัตน์มณี 944
2166 พญ. สิรินรัตน์ แสงศิริรักษ์ 2094 2202 นพ. สุชา  นิมมานนิตย์ 965
2167 พญ. สิรินนัท ์ คงสตัยกุล 1724 2203 พญ. สุชาดา เจริญยทุธ 669
2168 พญ. สิรินาฎ อาจกิจ 2009 2204 พญ. สุชาดา  คงจรูญ 1431
2169 พญ. สิริพร  วิเชฏฐะพงษ์ 1118 2205 นพ. สุชาติ  จนัทวิบูลย์ 386
2170 พญ. สิริรัตน์  เล่าสุองักูร 381 2206 นพ. สุชาติ  ตนัติรังสี 495
2171 พญ. สิริลกัขณา พระวงศ์ 2579 2207 นพ. สุชาติ  พหลภาคย์ 813
2172 พญ. สิริลกัษณ์  วฒิุพนัธุ์ 1078 2208 ผศ.นพ. สุชาติ  ศิริใจชิงกุล 906
2173 พญ. สิริวรรณ จนัที 2075 2209 นพ. สุชาติ   ศุภปีติพร 126
2174 พญ. สิวนิต  โอจงเพียร 1160 2210 พญ. สุณิสา  สุขนวล 1476
2175 พญ. สิวิลกัษณ์ กาญจบตัร 953 2211 พญ. สุดา พิพฒัน์บรรณกิจ 2637
2176 พญ. สีขาว เช้ือปรุง 1994 2212 พญ. สุดา เยน็บ ารุง 1392
2177 นพ. สืบพงศ ์  ลีนาราช 162 2213 พนัโทพญ. สุดาทิพ ศิริชนะ 2001
2178 พญ. สืบศิริ  บณัฑิตภิรมย์ 1474 2214 พญ. สุดานี  บูรณเบญจเสถียร 1097
2179 นพ. สุกเกษม  ศุภมิตรกิจจา 858 2215 พญ. สุดาพร ไพรคณะรัตน์ 1543
2180 พญ. สุกญัญา ศิริไพศาล 2620 2216 พญ. สุดารัตน์ วิจิตรเศรษฐกุล 2138
2181 พญ. สุกญัญา  หงัสพฤกษ์ 1725 2217 พญ. สุดารัตน์   ศรีคิรินทร์ 87
2182 พญ. สุกญัญา    สิงห์ตระกูล 1314 2218 พญ. สุทธ์ศรี    กอแกว้วิเชียร 1823
2183 พญ. สุกญัญา    ขุนสิทธิเจริญ 1821 2219 นพ. สุทธิใจ ใยทอง 1916
2184 นพ. สุกิจ น าสวสัด์ิชยักุล 2015 2220 นพ. สุทธิชยั  เนาวนิรุทธ์ 1033
2185 นพ. สุกิจ  เตือนราษฎร์ 1250 2221 พญ. สุทธิดา    อินทรบุหร่ัน 1746
2186 นพ. สุกิจ  ธนประสิทธ์ิพฒันา 1867 2222 นพ. สุทธินนัท์ โคตะสิน 2259
2187 นพ. สุขวฒัน์  ทศันเอกจิต 157 2223 ศ.นพ. สุทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 1196
2188 นพ. สุขสนัติ พกัธรรมนกั 1995 2224 พญ. สุทธิรา  โพธิศรี 1727
2189 พญ. สุขุมาล คิดสงวน 1941 2225 นพ. สุทธิวฒัน์ ขุมเงิน 2580
2190 พญ. สุคนธ์ทิพย์ บุญยงั 2076 2226 นพ. สุทธิศกัด์ิ วฒิุพนัธ์เรืองชยั 245
2191 พญ. สุคนธา  สุวนิช 1403 2227 นพ. สุทนต์ พิมพอ่์อน 2077
2192 พญ. สุคนธา    บ  ารุงสาลี 1822 2228 นพ. สุทศัน์  ไชยบงั 291
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2229 นพ. สุทศัน์  บวรสมบติั 1728 2265 นพ. สุพล บงกชมาศ 632
2230 นพ. สุทศัน์   เมธีกุล 33 2266 นพ. สุพล  มโนรมณ์ 1169
2231 นพ. สุทศัน์   จอโภชาอุดม 54 2267 นพ. สุพชัร์ศกัย ์     พนัธุ์ศิลา 812
2232 นพ. สุทิตต ์  กุลสรรคศ์ุภกิจ 301 2268
2233 นพ. สุเทพ  จนัทรเมธีกุล 1283 2269 นพ. สุพฒัน์   พรหมสอาด 388
2234 นพ. สุธน   ยวุศิรินนัท์ 199 2270 นพ. สุพตัร บูรณะเวช 2078
2235 พญ. สุธรรมา น่ิมสกุล 2132 2271 พญ. สุพตัรา อมรอมฤตกุล 2448
2236 พญ. สุธิดา  ตรงสวสัด์ิ 619 2272 พญ. สุพตัรา  ลาวณัยศิ์ริ 136
2237 นพ. สุธี เชิดชูตระกูลศกัด์ิ 2621 2273 พญ. สุพตัรา  ศรีวณิชชากร 342
2238 นพ. สุธี  โกศล 1586 2274 พญ. สุพิน แทนศิริ 1926
2239 นพ. สุธีร์ ช่างเจรจา 2260 2275 พญ. สุพินดา  เกียรติพนัธ์ 1729
2240 นพ. สุธีร์  กิตติธรกุล 1453 2276 พญ. สุพิมล วตัรชาติศุภกุล 2261
2241 นพ. สุธีร์   บรรเจิดสุทธิกุล 763 2277 พญ. สุพิศ   หยองอนุกูล 161
2242 นพ. สุนทร อินทพิบูลย์ 2447 2278 พญ. สุภลกัษณ์ ตนัติทวีโชค 2581
2243 นพ. สุนทร  บูรณวฒันาโชค 738 2279 พญ. สุภชัฌา เก่งพานิช 2449
2244 นพ. สุนทร  เสรีเชษฐพงศ์ 787 2280 ศ.นพ. สุภทัร  สุจริต 69
2245 นพ. สุนทร  ธีรพฒันพงศ์ 806 2281 นพ. สุภทัรชยั  เหล่าฤทธิรัตน์ 1370
2246 พ.ท.นพ. สุนทร  อุย้ศรีคูณ 877 2282 พญ. สุภทัรา สายนัเกณะ 2450
2247 นพ. สุนทร  ตรีสรานุวฒันา 1386 2283 พญ. สุภทัรา เตียวเจริญ 530
2248 นพ. สุนทร     สุริยพงศกร 60 2284 พญ. สุภาณี  โลหะประธาน 1328
2249 นพ. สุนทร     สุนทรชาติ 1755 2285 พญ. สุภาพ ไพศาลศิลป์ 1548
2250 พญ. สุนทรี  อ่ิมอ านวยทรัพย์ 1139 2286 พญ. สุภาพร สมปานวงั 2582
2251 นพ. สุนนัท์ แมนเมือง 1907 2287 พญ. สุภาวดี เกตุนวม 921
2252 พญ. สุนนัท ์  ศรีสุพรรณดิฐ 424 2288 พญ. สุภาวรรณ ตนัติหาชยั 2340
2253 พญ. สุนิดา   อติชาติ 83 2289 พญ. สุภาวิดา เช้ือฉุน 2451
2254 พญ. สุนี  ไมตรีสถิต 914 2290 พญ. สุภิศา ปลูกรักษ์ 2583
2255 พญ. สุนีย ์   ยอดเยีย่ม 410 2291 พญ. สุมลมาลย์ แสนทวีสุข 2584
2256 พญ. สุเนตรา   ชินะผาจงตระกูล 275 2292 พญ. สุมาลี  วนาทรัพยด์ ารง 679
2257 รศ.พญ. สุปราณี  ฟอูนนัต์ 1090 2293 นพ. สุมิน   พฤกษิกานนท์ 204
2258 พญ. สุปราณี   อ่างแกว้ 408 2294 นพ. สุเมธ พาสวา่ง 2585
2259 นพ. สุพงศ ์ สมตน 1065 2295 นพ. สุเมธ  มัน่ทรงธรรม 633
2260 พญ. สุพจี ศรีเกษ 1137 2296 นพ. สุเมธ  พิทกัษ์ 1518
2261 รศ.นพ. สุพรชยั กองพฒันากุล 923 2297 นพ. สุเมธ   องคว์รรณดี 400
2262 พญ. สุพรรณี คูณแสง 1930 2298 นพ. สุเมธ   ปุญญโชติ 508
2263 พญ. สุพรรณี  ประดิษฐ์สถาวงษ์ 1482 2299 นพ. สุรกาญจน์  แมนเมือง 1593
2264 พญ. สุพรรษา ยาใจ 2181 2300 นพ. สุรเกียรติ   อาชานานุภาพ 99
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2301 พ.ท.นพ. สุรจิต  สุนทรธรรม 475 2337 พญ. สุรีรัตน์  บุญแสง 1116
2302 นพ. สุรชยั  อมรานนัทกิจ 570 2338 พญ. สุไรดา  ศรีอุทารวงศ์ 1457
2303 รศ.นพ. สุรชยั  แซ่จึง 1001 2339 พญ. สุลกัษณา จินดากุล 2263
2304 นพ. สุรชยั  โชคครรชิตไชย 1113 2340 นพ. สุวชาติ   อนุมานไพศาล 125
2305 นพ. สุรชยั  ปิยวรวงศ์ 1330 2341 พญ. สุวณี  รักธรรม 1390
2306 นพ. สุรชยั   วิจารณ์กยักิจ 472 2342 พญ. สุวนิตย ์ สร้างศรีวงศ์ 726
2307 นพ. สุรเชษฐ์  พรสุวรรณนภา 788 2343 พญ. สุวพีร์ วชัรหิรัญ 2182
2308 น.อ.นพ. สุรเชษฐ์  สู่พานิช 1225 2344 นพ. สุวรรณ เพช็รรุ่ง 2183
2309 นพ. สุรเชษฐ์    วงศป์ระไพโรจน์ 1566 2345 นพ. สุวรรณ์  องัคณานุชาติ 1023
2310 นพ. สุรเดช เผือกพิบูลย์ 2638 2346 นพ. สุวรรณ  วงัธนากร 1435
2311 นพ. สุรเดช  คงคาสุวรรณ 1232 2347 นพ. สุวรรณชยั  วฒันายิง่เจริญชยั  236
2312 พญ. สุรธี   ริยาพนัธ์ 384 2348 พญ. สุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม 1942
2313 นพ. สุรพงษ ์ หล่อสมฤดี 1256 2349 พญ. สุวรรณา  เอตะคะสกุล 1545
2314 นพ. สุรพงษ ์ พิมพเ์อ่ียม 1087 2350 พญ. สุวรรณา   ชูพิศาลยโรจน์ 452
2315 นพ. สุรพงษ ์  ลูกหนุมารเจา้ 215 2351 พญ. สุวรรณี  ตรีทิพยส์ถิตย์ 515
2316 นพ. สุรพร  ลอยหา 1535 2352 พญ. สุวรัญญา  โคตรฐิติธรรม 1609
2317 ศ.นพ. สุรพล สุวรรณกูล 879 2353 นพ. สุวชัชยั  มานิตพรสุทธ์ 1623
2318 นพ. สุรพล  พจนสุภาวรรณ์ 1324 2354 นพ. สุวฒัน์  กุศลจริยา 815
2319 นพ. สุรพนัธ์  ทวีวิกยการ 656 2355 นพ. สุวฒัน์  วฒันสินธุ์ 1289
2320 พญ. สุรภี  ป่ินอ าพล 864 2356 นพ. สุวฒัน์   ล้ิมวฒิุไกรจิรัฐ 1827
2321 นพ. สุรวรรธน์  นิยะมานนท์ 1730 2357 พ.ต.ท.หญิง สุวฒันา  โภคสวสัด์ิ 1026
2322 นพ. สุรศกัด์ิ  เกษมศิริ 1149 2358 นพ. สุวิชา  กิตติมงคลมา 1163
2323 พล.อ.อ.นพ. สุรศกัด์ิ    โปร่งจนัทึก 1651 2359 พญ. สุวิตรา ต่างศรี 2113
2324 นพ. สุรเศรษฐ์  งา้วหิรัญพฒัน์ 1335 2360 นพ. สุวิทย ์ เลิศขจรสิน 1731
2325 นพ. สุรสิทธ์ิ จิตรพิทกัษเ์ลิศ 1996 2361 นพ. สุวิทย ์  ชุณหะมณีวฒัน์ 7
2326 นพ. สุรสิทธ์ิ  หทัยาสมบูรณ์ 1069 2362 พ.อ.นพ. สุวิทย ์  เวชกฤติยา 40
2327 นพ. สุรัตน์ บุญยนื 2035 2363 นพ. สุวิน  สมเงิน 610
2328 นพ. สุรัตน์   สิทธิพงศศ์รี 133 2364 นพ. สุวินยั  บุษราคมัวงษ์ 691
2329 พญ. สุรัตนา สิงห์ป้อง 2262 2365 พญ. สุวิมล  ศรีเบญจรัตน์ 1351
2330 นาวาอากาศตรีหญิง สุรางคณา  เตชะไพฑูรย์ 628 2366 นพ. สุวิศิษฎ ์ เช่ียวธนะกุล 1132
2331 นพ. สุรินทร์   อศัววิทูรทิพย์ 358 2367 นพ. สุใหญ่  หล่ิมโตประเสริฐ 1348
2332 นพ. สุรินทร์   จิรนิรามยั 412 2368 นพ. เสกสรร ไข่เจริญ 2341
2333 นพ. สุริยะ   วงศว์านวฒันา 53 2369 นพ. เสถียร  ล่ิมพงศพ์นัธุ์ 281
2334 พล.ร.ต.นพ. สุริยา  ณ นคร 940 2370 นพ. เสถียร  เทศวิเชียรชยั 1401
2335 พญ. สุรียพ์ร ศรีตั้งรัตนกุล 1908 2371 นพ. เสรี   ศิริเศรษฐ์ 333
2336 พญ. สุรียรั์ตน์  ธนะพงศพิ์ทยา 1193 2372 พญ. เสาวภา ศรีใส 2452
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2373 พญ. แสงเดือน แสงสระศรี 2622 2409 นพ. อติพล   สราญเศรษฐ์ 95
2374 นพ. แสงทอง   ประภาสุวรรณ 304 2410 นพ. อติวทุธ  กมุทมาศ 1068
2375 พญ. แสงระวี ศรีเสน 2586 2411 นพ. อธิคม ด าดี 2002
2376 นพ. แสงโรจน์   ประดบัแกว้ 176 2412 พญ. อนงค ์ อนงคเ์ลขา 1167
2377 นพ. แสงสูรย ์ ไผ่ประเสริฐ 693 2413 ร.อ.หญิง อนงครั์ตน์  เกาะสมบติั 1594
2378 พญ. โสดารัตน์  วารีรุทธเขต 704 2414 พล.ต.นพ. อนนท ์  นอบไทย 455
2379 นพ. โสภณ   นาวฒิุ 231 2415 นพ. อนวชั วิเศษบริสุทธ์ิ 1998
2380 พญ. โสภณา  เนียมศิริ 609 2416 พญ. อนญัญา ชุติมารัต 2589
2381 นพ. โสมนสั โกยสวสัด์ิ 1909 2417 พญ. อนญัญา  เมืองงามสมบูรณ์ 789
2382 พญ. โสรยา  วงศวิ์ไล 1635 2418 พญ. อนญัพร เจนวิริยะกุล 2265
2383 นพ. โสรัฐ  พลชยั 1084 2419 นพ. อนนัต์ สนัน่เอ้ือ 1999
2384 นพ. โสฬส ปลอดภยั 1997 2420 นพ. อนนัต ์ ธรรมจ ารัสศรี 960
2385 ผศ.นพ. ไสว   ลิมปิษเฐียร 134 2421 นพ. อนนัต ์ ธาระเวช 576
2386 พญ. หทยัชนก ปานนุกูล 2623 2422 พล.ร.อ.นพ. อนนัต ์ ต่อประดิษฐ์ 1743
2387 พญ. หทยัชนก แกว้ศรี 2624 2423 นพ. อนนัต ์  เช้ือสุวรรณ 217
2388 พญ. หทยัทิพย์ ธรรมวริยะกุล 2456 2424 นพ. อนนัต ์  กนกศิลป์ 298
2389 พญ. หทยัพร อ่ิมวิทยา 1910 2425 นพ. อนนัต ์  เมนะรุจิ 362
2390 พญ. หทยัรัตน์ แซ่คู 2587 2426 พล.อ.ต. อนนัตช์ยั  เดชอมรธญั 287
2391 พญ. หน่ึงกานต์ ทองสิน 2453 2427 นพ. อนนัตศ์กัด์ิ  เลิศปัญญา 327
2392 พญ. หน่ึงฤทยั หสัดีผง 1209 2428 นพ. อนิรุทธ์ ชยัสมบูรณ์พนัธ์ 2454
2393 นพ. หฤษฎ ์  สุวรรณรัศมี 119 2429 นพ. อนุชาติ  มาธนะสารวฒิุ 88
2394 ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ. หะทยั  เทพพิสยั 1561 2430 นพ. อนุชิต หิรัญกิตติ 2114
2395 นพ. หชัชา  ณ บางชา้ง 594 2431 นพ. อนุชิต สงสม 2625
2396 นพ. หาญชยั ขลิบเงิน 2264 2432 นพ. อนุชิต  วงัทอง 924
2397 นพ. หาญชยั  พินยักุล 783 2433 นพ. อนุชิต  ปิตะพรหม 1615
2398 นพ. เหวง   โตจิราการ 3 2434 พญ. อนุธิดา จนัทร์เอ่ียม 2590
2399 นพ. องอาจ   ไชยธนศิลป์ 290 2435 พญ. อนุธิดา ประทุม 2591
2400 นพ. อดิศร  วฒันวงษสิ์งห์ 1356 2436 นพ. อนุพนัธ์ สารมณี 1943
2401 นพ. อดิศร  ศรีสุริยสวสัด์ิ 1733 2437 พญ. อนุมล  นนัทิยา 1263
2402 นพ. อดิศกัด์ิ ศรีศุภรางคก์ุล 2133 2438 นพ. อนุโรจน์  พ่ึงผล 683
2403 นพ. อดิศกัด์ิ ชุมขวญั 2342 2439 นพ. อนุวตัร แกว้เชียงหวาง 2458
2404 นพ. อดิศกัด์ิ  วงศข์จรศิลป์ 722 2440 พญ. อนุสรา ศิริสุภาศกัด์ิ 2266
2405 นพ. อดิศกัด์ิ   กนกศิลป์ 268 2441 นพ. อภิชยั วรรธนะพิศิษฐ์ 2267
2406 นพ. อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ 2588 2442 นพ. อภิชยั  ลิมานนท์ 681
2407 นพ. อดุลย ์  สายสงัข์ 447 2443 พญ. อภิชาดา  เดชะรัฐ 477
2408 นพ. อดุลย ์   เร็งมา 1513 2444 นพ. อภิชาต เอกกกะคตาจิต 2079
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2445 นพ. อภิชาต สุวรรณโส 2139 2481 พ.ต.นพ. อรรถพล   กงวิไล 374
2446 นพ. อภิชาต  อภิวฒันพร 634 2482 พ.ต.อ.นพ. อรรถพนัธ์ พรมณฑารัตน์ 976
2447 นพ. อภิชาต   พานิชชีวลกัษณ์ 769 2483 นพ. อรรถพนัธ์  ตรีรัตนรังสี 1092
2448 นพ. อภิชาติ  สุรเมธากุล 1201 2484 นพ. อรรถสิทธ์ิ     โนวงัหาร 1539
2449 นพ. อภิชาติ  จิตตเ์จริญ 1560 2485 นพ. อรรถสิทธ์ิ     ประดิษฐ์พรกุล 1868
2450 พญ. อภิญญา เก้ือสุข 2025 2486 พญ. อรรัตน์  จนัทร์เพญ็ 869
2451 พญ. อภิญญา สชัฌะไชย 854 2487 พญ. อรลกัษณ์ รอดอนนัต์ 15
2452 พญ. อภิญญา    อมรธีระสวสัด์ิ 1643 2488 พญ. อรวรรณ เจตน์วราพงศ์ 2020
2453 นพ. อภินนัท ์ จิรัฐติกาล 850 2489 พญ. อรวรรณ  อุตราวิสิทธิกุล 1003
2454 นพ. อภินนัท ์  อร่ามรัตน์ 346 2490 น.ท.หญิง อรวรรณ  กิจเชวงกุล 1246
2455 นพ. อภิรักษ์ โคกนาดี 2592 2491 พญ. อรวรรณ  ตะเวทิพงศ์ 1738
2456 นพ. อภิรัต กตญัญุตานนท์ 592 2492 พญ. อรวรรณ  วรวงศป์ระภา 1911
2457 พญ. อภิฤดี  อศัววงศเ์สถียร 759 2493 พญ. อรวรรยา ยิม้ละมยั 2270
2458 พญ. อภิสรา ธ ารงวรางกูร 2268 2494 พญ. อรสิริ ปิติสุทธิธรรม 2344
2459 นพ. อภิสิทธ์ิ   คูวิจิตรสุวรรณ 1655 2495 พญ. อรอนงค ์ มานะเจริญ 1128
2460 นพ. อภิสิทธ์ิ    วงศป์ระไพโรจน์ 765 2496 พญ. อรอินท ์ เรืองวฒันสุข 1497
2461 นพ. อมร   รอดคลา้ย 439 2497 พญ. อริยา  เลิศชวนะกุล 255
2462 รศ.นพ. อมร   เปรมกมล 465 2498 พญ. อริศรา  เอ่ียมอรุณ 830
2463 ศ.นพ. อมร   ลีลารัศมี 644 2499 นพ. อรุณ  ชชัเดล 910
2464 นพ. อมรชยั   หาญผดุงธรรมะ 2 2500 พญ. อรุณี  ทิพยว์งศ์ 1734
2465 นพ. อมรพฐั กิจโร 2343 2501 พญ. อรุณี  ประจญัอธรรม 1735
2466 พญ. อมรรัตน์ ปิตะพรหม 1616 2502 พญ. อลงกรณ์  อตัตาหกุล 1157
2467 พญ. อมรรัตน์  เทพากรณ์ 1607 2503 พญ. อลิสา บดัติยา 1944
2468 พญ. อมรา ปาปะเก 2593 2504 นพ. อวิรุทธ์ิ นนัทบุตร 2115
2469 พญ. อรดี วรรณธิต 2080 2505 พญ. อวิสา บุญส่งเสริมสุข 2594
2470 พญ. อรนุช  เจริญก่อบุญมา 1551 2506 นพ. อหมดัมูซูลมั  เปาะจิ 1357
2471 พญ. อรพรรณ ฟมูณีโชติ 2134 2507 นพ. ออมสิน   บูลภกัด์ิ 165
2472 พญ. อรพรรณ  อ านวยวฒันา 1304 2508 นพ. อคัรพงศ ์ จุธากรณ์ 1214
2473 พญ. อรพินท ์ ค  าซาว 553 2509 นพ. อคัรพนัธ์   สุรวิลาศ 93
2474 นพ. อรรคพาสน์ โอวาทตระกูล 727 2510 นพ. อคัรรัช  วงษจิ์ราษฎร์ 1415
2475 ผศ.พญ. อรรฆิสา  ไชกิจภิญโญ 900 2511 พญ. องัคณา นาคอุบล 2135
2476 นพ. อรรถกร รักษาสตัย์ 2269 2512 พญ. องัคณา สูงส่งเกียรติ 2626
2477 นพ. อรรถพล  ชีพสตัยากร 233 2513 พญ. องัคณา  เหลืองนทีเทพ 606
2478 นพ. อรรถพล  ศิริแกว้กาญจน์ 1072 2514 พญ. องัคณา  เจริญวฒันาโชคชยั 1478
2479 นพ. อรรถพล  ภูอาษา 1164 2515 นพ. องัคาร รัตนสีดา 2345
2480 นพ. อรรถพล  ฉตัรอารียกุล 1732 2516 พญ. องัศุมาลิน ศรีสาสน์รัตน์ 2184
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2517 พญ. องัสุวารินทร์ วงคเ์ปียง 2116 2553 พญ. อาภานุช พนัธุ์เทียน 2117
2518 พญ. อจัฉรา พฒันวิทยกุล 2271 2554 พญ. อาภาพรรณ  นเรนทร์พิทกัษ์ 636
2519 พญ. อจัฉราภรณ์ นีละศรี 2018 2555 พญ. อาภาพชัร บุญเจริญ 2639
2520 พญ. อญัชลี  อินทนนท์ 1411 2556 เรือเอก อารยะ    อดุลพนัธุ์ 1006
2521 พญ. อญัญพร สุทศัน์วรวฒุ 2061 2557 พญ. อารยา    รุ่งเรืองรัตน์ 1760
2522 พญ. อญัมณี  ศิลป์ประสิทธ์ิ 1430 2558 นพ. อารีย์ นิสภนนัท์ 1915
2523 นพ. อฑัฒ์ หิรัณยากาศ 1550 2559 พญ. อารีย ์ กนัตชูเวสศิริ 1079
2524 นพ. อนัอมั สมานประธาน 2597 2560 พญ. อารีรัตน์  ฉวานนท์ 1409
2525 นพ. อบัดุลฮากิม  กริยา 1573 2561 พญ. อาวีพรรณ กมลศรี 2274
2526 พญ. อมัพร รัตนปริญญา 2038 2562 นพ. อ านวย  สุระโคตร 1198
2527 พญ. อมัพร  กรอบทอง 810 2563 นพ. อ านวย  ทองสมัฤทธ์ิ 1208
2528 พญ. อมัพร     หิรัญโชติ 1759 2564 นพ. อ านวย  ชิตาพนารักษ์ 1508
2529 พญ. อมัพรรณ ด ารงวฒันะสุข 1912 2565 นพ. อ านาจ  ทองชิต 856
2530 พญ. อมัพวนั  ศรีครุฑรานนัท์ 631 2566 นพ. อ านาจ   จิตรวรนนัท์ 144
2531 พ.อ.หญิง อมัพา   สุทธิจ ารูญ 471 2567 นพ. อ าพล   จินดาวฒันะ 109
2532 พ.ต.นพ. อมัรินทร์ เกรียงยะกุล 977 2568 นพ. อ าพล    เวหะชาติ 1748
2533 นพ. อศัจรรย ์  จนัทนพ 1824 2569 นพ. อิทธาวธุ   งามพสุธาดล 115
2534 นพ. อศัวิน โรจนสุมาพงศ์ 2455 2570 นพ. อิทธิชยั  นาคสมบูรณ์ 1249
2535 นพ. อศัวิน  อุทยัจนัทร์ 1032 2571 นพ. อิทธิชยั   วฒันโกศล 1826
2536 นพ. อศัวิน  วิสุทธิวรรณ 1212 2572 นพ. อิทธิพล วงษพ์รหม 2082
2537 พญ. อษัฎาพร เหล่าตระกูลสวสัด์ิ 2627 2573 นพ. อิทธิพล อุดตมะปัญญา 2629
2538 นพ. อสันี   โยธาสมุทร 166 2574 นพ. อิทธิพล  สูงแข็ง 1165
2539 นพ. อาคเนย ์  สุขอยู่ 293 2575 นพ. อิทธิพล  ไชยถา 1251
2540 นพ. อาคม บุญเลิศ 2272 2576 นพ. อิทธิพล   จรัสโอฬาร 383
2541 นพ. อาจหาญ กาญจนาองักูร 2595 2577 นพ. อิทธิพนัธ์ เจริญผล 198
2542 พญ. อาชีญาภทั อินทพงษ์ 2273 2578 นพ. อินทร  นะที 1188
2543 พ.อ.นพ. อาณุภาพ   ชิตพงษ์ 428 2579 นพ. อินทร์ทรง   อินทรภกัดี 269
2544 พญ. อาทิชา     ล่ิมสกุล 891 2580 พญ. อินทิรา เทวตา 1736
2545 นพ. อาทิตย์ ชยัธนสาร 2014 2581 พญ. อินทิรา ศรีพนัธ์ 2185
2546 พญ. อาทิตยา    ล่ิวชิรากรณ์ 1825 2582 พญ. อินทิรา  หิรัณยากาศ 1549
2547 นพ. อานนท์ สาทรวิริยะพงศ์ 2346 2583 นพ. อิศรา สพสมยั 2186
2548 นพ. อานนท์ เอียดปราบ 2628 2584 นพ. อิศวเทพ อภยัโส 2187
2549 นพ. อานนท ์ แกว้บ ารุง 1278 2585 นพ. อิศวร ดวงจินดา 1460
2550 นพ. อานนท ์  วรยิง่ยง 102 2586 นพ. อิสระ สมพร 1945
2551 นพ. อานุภาพ  สหภิญโญชนม์ 1099 2587 นพ. อิสระ แสงทอง 2136
2552 พญ. อาภากร  สุผล 1213 2588 นพ. อิสระ    เจียวิริยบุญญา            110
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2589 นาวาอากาศเอก อิสรา  บุญสาธร 1207 2625 พญ. เอ้ือมพา กาญจนรังสิชยั 2650
2590 นพ. อิสเรศ   จนัทร์ตระกูล 226 2626 นาวาอากาศเอก โอ๊ค  บุญเกิด 849
2591 นพ. อุกฤษฎ ์ มิลินทางกูร 44 2627 นพ. โอภาส  ธรรมวานิช 56
2592 นพ. อุกฤษฎ ์ จารุพฒันาพงศ์ 1011 2628 นพ. โอภาส  การยก์วินพงศ์ 1368
2593 นพ. อุดม อศัวฒิุมางกูร 2083 2629 นพ. โอภาส   ไชยมหาพฤกษ์ 260
2594 นพ. อุดม  สอนสอาด 687 2630 นพ. โอฬาร  ยิง่เสรี 1575
2595 นพ. อุดม   สุวรรณศรี 122 2631 พญ. ไอรดา สายปัญญา 2275
2596 นพ. อุดมรัตน์  ขตัตินานนท์ 623 2632 นพ. ฮมัดี หะยอีาลี 2596
2597 นพ. อุดมศกัด์ิ  สงัฆคุ์ม้ 939
2598 พล.ต.ท.นพ. อุทยั   อุเทนพิพฒัน์ 434
2599 พญ. อุทยัทิพย ์   สุวรรณเทพ 1264
2600 นพ. อุทิตย์ พิทกัษท์อง 942
2601 พ.อ.นพ. อุทิศ   วิมลรัตน์ 453
2602 นพ. อุทุมพร สุมากรณ์ 2347
2603 นพ. อุเทน   จารณศรี 175
2604 พญ. อุบล เลาหเจริญสมบติั 1917
2605 นพ. อุปทิน  รุ่งอุทยัศิริ 840
2606 นพ. อุรส สิงห์งาม 1957
2607 ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ. อุรุษา  เทพพิสยั 1559
2608 พ.อ.หญิง อุษณา   ลุวีระ 458
2609 พญ. อุษา  จนัทร์จรัสสิน 1310
2610 พ.ต.หญิง อุษา   ตนัติแพทยางกูร 426
2611 นพ. เอกชยั รักสวย 2188
2612 นพ. เอกชยั วงศส์รรคกร 591
2613 นพ. เอกชยั  โควาวิสารัช 1527
2614 พ.อ.นพ. เอกชยั   จุลเสวก 457
2615 นพ. เอกชยั     เพชรล่อเหลียน 1869
2616 นพ. เอกภพ เพียรพิเศษ 2084
2617 นพ. เอกรัฐ  จนัทร์วนัเพญ็ 1737
2618 นพ. เอกลกัษณ์   ธรรมสุนทร 225
2619 นพ. เอกวิทย์ เรืองไชยวฒิุ 1920
2620 นาวาเอก นพ. เอนก  ตนัติวรสิทธ์ิ 566
2621 นพ. เอนก   กนกศิลป์ 264
2622 นพ. เอนก   เผ่าสจัจะ 497
2623 นพ. เอลวิล  เพชรปลูก 868
2624 นพ. เอ้ือชาติ  กาญจนพิทกัษ์ 740
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