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เลข

ประจ าตวั
ค าน าหนา้ ชือ่ - สกลุ รพ. จงัหวดั workshop

001 พญ สนุทร ี ชยัโชตริานันท์ พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา A

002 นพ วทิยา   คนงาม โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน่ขอนแกน่ B

003 พญ เนาวรัตน ์  บญุยตา ตรังรวมแพทย์ ตรัง C

004 พญ สดุใจ  ศรเีพ็ง วฒันแพทย ์ตรัง ตรัง C

005 นพ. ณัฐพล ตัง้ชวาล เทพรัตน์ นครราชสมีา A

006 พญ. รัตตยิา วถิเีทพ จฬุารัตน ์304 ปราจนีบรุี A

007 นพ. วรภมู ิตัง้ใฝ่คณุธรรม โนนสะอาด อดุรธานี A

008 พญ. นริมล อารยเจรญิวงศ์ สมเด็จพระยพุราชทา่บอ่ หนองคาย B

009 พญ. ธรีารัตน ์ศภุกมลเสนยี์ สรินิธร ขอนแก่น่ A

010 พญ. สจุติรา ตนัทัดประเสรฐิ ศนูยอ์ดุรธานี อดุรธานี C

011 พญ. ทพิวรรณ ชนะศกึ สมเด็จพระยพุราชกระนวน ขอนแกน่ B

012 พญ. ปวณีา สทุธเิจรญิ วาปีปทมุ มหาสารคาม B

013 พญ. เวณกิา แพงวงษ์ บรุรัีมย์ บรุรัีมย์ C

014 พญ. จริาวรรณ จันทรักษ์ ราษีไศล ศรสีะเกษ B

015 พญ. ฐชิาภัทร เจยีระนัยปรเีปรม กระนวน ขอนแก่น่ B

016 นพ. รัชพล หาพันธ์ นคิมค าสรอ้ย มกุดาหาร A

017 พญ. ปรญิรัตน ์โพชารี บรบอื มหาสารคาม A

018 พญ. จารุพรรณ มโนสทิธศิกัดิ์ กาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์

019 นพ. นติกิลุ จติปรดีา พังโคน สกลนคร B

020 พญ. ฐติมิา เตชะวฒุธิร กทม กทม C

021 นพ. ชชัวาลย ์พนิจิศริกิลุ รอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด A

201 พญ. ยพุนิ กนกคณุ สวา่งแดนดนิ สกลนคร B

202 นพ. ฐาปนกิ ทสิะเส กดุจับ อดุรธานี B

203 พญ. ปรดีญีาดา จันทรอ์ปุละ บา้นฝาง ขอนแกน่ B

204 นพ. ภาณุศาสน์ การเกษ บา้นไผ่ ขอนแก่น่ C

205 พญ. บวรรัตน ์สตุณัฑวบิลูย์ บา้นโป่ง ราชบรุี A

206 พญ. พันธท์พิย ์นลิแสวง กงุหวา พัทลงุ D

207 นพ. รัฐธรรมนูญ ลมลุศรี ทุง่ตะโก ชมุพร A

101 นส. ปรยีาวด ี อดุม สมเด็จ ณ ศรรีาชา ชลบรุี B

102 นส. เพ็ชรัตน ์อธัยาศยังาม สมเด็็จพระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชาชลบรุี B

103 นส. นภิาพัฒน ์แกว้มณีชยั สมเด็จพระยพุราชธาตพุนม นครพนม B

104 นส. ลนิดา  แกน่นาค า สหัสขนัธ์ กาฬสนิธุ์ A

105 นาง พัชรนิทร ์  ราชบตุร มกุดาหาร มกุดาหาร B

106 นาง สภุาพ   เลศินรัินดร์ พระจอมเกลา้ เพชรบรุี D

107 นาย ทองสขุ   สทิธไิพศาล พระจอมเกลา้ เพชรบรุี D

108 นส. จฑุาทพิย ์คนตรง สมเด็จ กาฬสนิธุ์ A

109 นส. สรุวีลัย ์  เจา้ฝัน สงขลานครนิทร์ สงขลา B

110 นส. สจุติรา  ทองค า สงขลานครนิทร์ สงขลา B

111 นส. พงษ์พณีิ   บญุยาเกดิศริิ วเิชยีรบรุี เพชรบรูณ์ B

112 นาง กลัยารักษ์ นวสวุรรณกลุ น่าน น่าน B

113 นส. วรศิรา ประกอบเทีย่ง น่่าน น่าน D

114 นส. กาญจนา วบิลูยพั์นธ์ หาดใหญ่ สงขลา C

115 นส. สมติรา เดชะพันธ์ หาดใหญ่ สงขลา C

116 นาง ปรญิญาพรรณ ประยรู สวรรคโลก สโุขทัย D

117 นส รุจริาภรณ์ ตัง้ชวาล รพ.เทพรัตน ์นครราชสมีา นครราชสมีา A

118 นส ปญุญาภา เลศิไตรกลุ พระมงกฎุเกลา้ กทม B

119 นส วภิากร สงัขส์ าโรง พระมงกฎุเกลา้ กทม B

120 นาง สภุาณี กาวลิเครอื ระยอง ระยอง B

121 นส. ธันยช์นก แกว้วงศา ระยอง ระยอง D

122 นส. ยวุรรณพมิพ ์ลาภทวี สง่เสรมิสขุภาพเขตสขุภาพที ่1เชยีงใหม่ A

วสิญัญแีพทย ์และ แพทย์

พยาบาล
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123 นส. สรญิญา ศรโีลห์ ศรสีะเกษ ศรสีะเกษ B

124 นส. นุชสดุา นามวงษ์ ศรสีะเกษ ศรสีะเกษ B

125 นส. วลิาวณัย ์กรนิทร์ โชคชยั นครราชสีมีา C

126 นส. กฤตตญ์าดา วรีะพงษ์ อตุรดถิต์ อตุรดถิต์ C

127 นส. เพชรรัตน ์เตโชฬาร อตุรดถิต์ อตุรดถิต์ D

128 นส. นันทน์ภัส วงษ์ชา สมเด็จพระยพุราชกระนวน ขอนแกน่ D

129 นส. พมิลวรรณ กจิสภุี ปทมุธานี ปทมุธานี D

130 นาย อภศิกัดิ ์ผลบญุภริมย์ พล ขอนแก่น่ D

131 นส. ทัดดาว ทะวกิาริ เชยีงรายประชานุเคราะห์ เชยีงราย C

132 นส. ภาสนิ ีกลุดี เชยีงรายประชานุเคราะห์ เชยีงราย C

133 นส. เบ็ญจวรรณ เทีย่งงามดี เสนา อยุธุยา B

134 นส. สกลรัชต ์รัตนแสง โพนทอง รอ้ยเอ็ด B

135 นส. ณัฏฐริา โพธกิลุ โพนทอง รอ้ยเอ็ด B

136 นส. นุชจร ีสขุดี ขขุนัธุ์ ศรสีะเกษ C

137 นส. วรัญชนภรณ์ ชาชอบ 50พรรษามหาวชริาลงกรณ์ อบุลราชธานี C

138 นส. พัทธนันท ์พารืน่รมย์ บรุรัีมย์ บรุรัีมย์ C

139 นาย เจษฎา มิง่ขวญั บรุรัีมย์ บรุรัีมย์ C

140 นส. สวุรรณา นิม่นวล พทุธชนิราช พษิณุโลก D

141 นส. กิง่นภา ฤาชยัราม พทุธชนิราช พษิณุโลก D

142 นาง ล าไพย พลเสนา คณะแพทยศาสตร ์มข มข

143 นาง กญัญา พานชิกลุ คณะแพทยศาสตร ์มข มข

144 นาง อญัชล ีไตรฟ้ืน เลย เลย A

145 นาง อรอนงค ์ศรสีวุรรณ์ เลย เลย D

146 นส. สายรุง้ กฤษฎี สงิหบ์รุี สงิหบ์รุี C

147 นาง ดรุณี ค าปาน สงิหบ์รุี สงิหบ์รุี D

148 นาง นุจรนิทร ์กศุล เกาะคา ล าปาง D

149 นส. กติฑาพร ลอืลาภ ปทมุธานี ปทมุธานี A

150 นส. วณีา หอมชะมด พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา D

151 นส. จฑุามาศ แกว้เกดิ พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา D

152 นส. วนษิฐา แผน่ศลิา สมเด็จพระยพุราชกฉุนิารายณ์กาฬสนิธุ์ B

153 นส. สวุรรณา ภบูญุเตมิ กาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ A

154 นส. เกือ้กลู กาญจนะกณัโห กาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์ A

155 นส. ผอ่งศร ีนวลมณี ศนูยส์กลนคร สกลนคร B

156 นส. ศริญิา พานโฮม ศนูยส์กลนคร สกลนคร B

157 นส. สภุาพร ชาญณรงค์ ศนูยอ์ดุรธานี อดุรธานี B

158 นส. รุง่อรุณ บวมขนุทด ศนูยอ์ดุรธานี อดุรธานี B

159 นส. เสาวนยี ์ภงูามเงนิ ยางตลาด กาฬสนิธุ์ D

160 นส. ปัทมา สตุโต สมเด็จเจา้พระยายมราช สพุรรณบรุี D

161 นส. ดจุดาว ภญิโญวนางกรู สมเด็จเจา้พระยายมราช สพุรรณบรุี D

162 นาย ศภุชยั ผลมุง่ สวา่งแดนดนิ สกลนคร D

163 นส. อรยิาภัทร ์เกสรทอง เพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ C

164 นส. รุง่ทพิย ์ใจแกว้ เพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ C

165 นาง นรัิน วรรณทอง เขาวง กาฬสนิธุ์ A

166 นาง จริาพร ทศิมสุกิ 

167 นาง นติยา ใจหาญ

168 นส. สภุาพร ชยัรัมย์ บรุรัีมย์ บรุรัีมย์ C

169 นส. รัศม ีเกยแกว้ หนองบวัแดง ชยัภมูิ

170 นาง จนิตนา แดงจันทกึ บรบอื มหาสารคาม D

171 นส. ฐาปรมินต ์วงศรั์ตนจริากลุ บรบอื มหาสารคาม C

172 นาง นางสมจติร ์ธ ารงพล ยโสธร ยโสธร C

173 นาง นางชรุมีาศ พรหมประกาย ยโสธร ยโสธร D

174 นาง นางพมิลพรรณ กลา้หาญ บวัใหญ่ นครราชสมีา A

175 นส. อาทติยา ตะ๊เปง จอมทอง เชยีงใหม่ D

176 นส. นลณีิ ฤทธติะมน คณะแพทยศาสตร ์มข มข

177 นส. จันทรา คนขยัน คณะแพทยศาสตร ์มข มข

178 นาง สภุาพร ปราศรัย เทพรัตนเวชชานุกลู เชยีงใหม่ D

179 นาง นงลกัษณ์ สรุศร สรุนิทร์ สรุนิทร์ D
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180 นาง ธนัชชา จรัสโส สรุนิทร์ สรุนิทร์ D

181 นส. สชุาดา ป้องขวาเลา ชยัภมูิ ชยัภูมู ิ A

182 นส. วนดิา ผดงุเวยีง ชยัภมูิ ชยัภูมู ิ A


