
ล ำดับ สังกัด หมำยเหตุ
๑ ร.ท. ชัยรัตน์ กุลวิวัฒน์ กร.ทบ.
๒ พ.ต.หญิง สถิดาภรณ์  แฟงคล้าย กร.ทบ.
๓ พ.ต.หญิง ภรณ์ชญา ภูสง่า มทบ.๑๑
๔ พ.ต.หญิง สุภาวรรณ ชินพันธ์ุ มทบ.๑๑
๕ พ.ต.หญิง อังคณา ทองสม สลก.ทบ.
๖ พ.ต.หญิง วิไลลักษณ์ ศรีสุระ สพ.ทบ.
๗ พ.ต.หญิง ชญาภัช มียอด สลก.ทบ.
๘ พ.ต.หญิง ศันสนีย์ มุขหริวัฒนานนท์ สลก.ทบ.
๙ พ.ต.หญิง เพ็ญนภา แก้วพิทยา สลก.ทบ.

๑๐ พ.ต.หญิง กัญชริญา ต่อมใจ สลก.ทบ.
๑๑ พ.ท.หญิง วารุณี โพธา สลก.ทบ.
๑๒ พ.ท.หญิง วิมลรัตน์ เสลา กบ.ทบ.
๑๓ พ.ท.หญิง สมิดานันท์ ศรีวาสโนดม นรด.
๑๔ พ.ต.หญิง พรพรหม สุทธไชย สลก.ทบ.
๑๕ พ.ท.หญิง นภัทร ปาลวัฒน์ ยศ.ทบ.
๑๖ พ.ท.หญิง ปรียาภรณ์ บุนนาค สง.ปรมน.ทบ.
๑๗ พ.ท.หญิง ปัทมาภรณ์ พูลประเสริฐ กร.ทบ.
๑๘ พ.ต.หญิง พัชรินทร์ บุศยกุล สลก.ทบ.
๑๙ พ.ต.หญิง อรวรรณ ราชบุรี ยย.ทบ.
๒๐ พ.ท.หญิง อัจฉราวรรณ ทองนาค สลก.ทบ.
๒๑ พ.ท.หญิง กัลยา จุลศรี ยศ.ทบ.
๒๒ พ.อ.หญิง พัทธนันท์ ศักด์ิเสรีธรรม กบ.ทบ.
๒๓ พ.ต.หญิง ศุภรัสม์ิ อิทธิกุลเสฏฐ์ สง.ปรมน.ทบ.
๒๔ พ.ท.หญิง จันทิรา นิลรัตน์ กพ.ทบ.
๒๕ พ.ท.หญิง ณปภัช วิเศษชูชาติกุล สง.ปรมน.ทบ.
๒๖ พ.ท.หญิง เนทยา เรือนคง กร.ทบ.
๒๗ พ.ท.หญิง รัชดาวัลย์ รังสฤษฏ์โยธิน สง.ปรมน.ทบ.
๒๘ พ.อ.หญิง จิตรลดา บุญเพ็ญ สง.ปรมน.ทบ.
๒๙ พ.ท.หญิง ชญานี อรุณโชติ ยศ.ทบ.
๓๐ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ดอกชา สห.ทบ.
๓๑ พ.ท.หญิง ดุจดาว เสือเฒ่า กร.ทบ.
๓๒ พ.ท.หญิง ไปรมา ช่ืนศิริเกษม สลก.ทบ.
๓๓ พ.ท.หญิง หงสรถ เบญจจินดา จบ.

รำยช่ือก ำลังพล เหล่ำ พ. นอกสำยงำนแพทย์ (พยำบำล) ระลอกท่ี ๓

ยศ ช่ือ - สกุล
ตำมอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ำยหนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมำก ท่ี กห ๐๔๐๑/๑๓๙๓ ลง ๑๗ เม.ย. ๖๓



ล ำดับ สังกัด หมำยเหตุยศ ช่ือ - สกุล
๓๔ พ.ท.หญิง งามเนตร งามใส ยศ.ทบ.
๓๕ พ.ท.หญิง จิราภา จิตรสุวรรณ ยศ.ทบ.
๓๖ พ.อ.หญิง วราภรณ์ ทับทิมรณยุทธ กบ.ทบ.
๓๗ พ.ท.หญิง ปัทมาพร การบรรจง ศซบ.ทบ.
๓๘ พ.อ.หญิง วรางคณา ตาเตียว ยศ.ทบ.
๓๙ พ.ท.หญิง ธิวาพร เก่งทอง สง.ปรมน.ทบ.
๔๐ พ.อ.หญิง วิภาวรรณ ศิริปัญจนะ มทบ.๑๑
๔๑ พ.ท.หญิง มรกต มีศิริ สปช.ทบ.
๔๒ พ.อ.หญิง อัจฉรา แดงสุวรรณ์ จบ.
๔๓ พ.ท.หญิง จิราวรรณ กนกะปิณฑะ กร.ทบ.
๔๔ พ.ท.หญิง สังวาลย์ ไม้เลิศ ยศ.ทบ.
๔๕ พ.อ.หญิง บุษบา โพอุทัย จบ.
๔๖ พ.อ.หญิง เบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์ สง.ปรมน.ทบ.
๔๗ พ.อ.หญิง สิริรัตน์ ศรีสอ้าน ยศ.ทบ.
๔๘ พ.อ.หญิง สมสิริ ธัญญสิริ ยย.ทบ.
๔๙ พ.อ.หญิง สุดารัตน์ สุมงคล ศซบ.ทบ.
๕๐ พ.ท.หญิง สุทิศา ปานอุทัย กบ.ทบ.
๕๑ พ.ท.หญิง วิชุกุล อองพลากร สลก.ทบ.
๕๒ พ.อ.หญิง พิชยา ยูวะนิยม ขว.ทบ.
๕๓ พ.ท.หญิง บวรลักษณ์ สุวิเศษพงษ์ สง.ปรมน.ทบ.
๕๔ พ.ต.หญิง เกศสุดา ภู่ชัย กบ.ทบ.
๕๕ พ.ท.หญิง สิรินาถ กสิวัฒน์ สลก.ทบ.
๕๖ พ.ท.หญิง สุพิชชา สุทธิสาร สง.ปรมน.ทบ.
๕๗ พ.ท.หญิง รศมน สุนทราจารย์ ยย.ทบ.
๕๘ พ.อ.หญิง อรยา พูลทรัพย์ กพ.ทบ.
๕๙ พ.อ.หญิง รินทร์ลภัส ศิระศักด์ิชัย สลก.ทบ.


