
 
 

 รายช่ือแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนจาก สสป. เพื่อเข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรระยะส้ัน “เวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ”  ปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 16 

 
1. นาย ธนญัชยั  ศรีชยัยนัต์  รพ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  
2. นส. พงษล์ดัดา  วงศสุ์วรรณ์  รพ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  
3. นาย ไตรจกัร  กุลศิริ   รพ.เชียงค า พะเยา 
4. นาย ชูชาติ  คูศิริรัตน์  รพ.อุตรดิตถ ์
5. นาย ธนาลกัษณ ์  ลิ้มศิริลกัษณ ์  รพ.อุตรดิตถ ์
6. นส. นนัทวดี  พิริยะมานนท ์  รพ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 
7. นาย ทศพล  ศิริวฒัน์   รพ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 
8. นาย โชคอนนัต ์ เสือพุก   รพ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ 
9. นส. ปานจนัทร์ แสนมุข   รพ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 
10. นาย ปฐมพงษ ์ ภกัดี   รพ.หันคา จ.ชยันาท 
11. นส. ศุภิสรา  นิมิตรพรชยั  รพ.สรรคบุรี จ.ชยันาท 
12. นส. สุภทัร  วฒันธีรานนท ์  รพ.สรรคบุรี จ.ชยันาท 
13. นาย วิชา  มงคลชยัอรัญญา  รพ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี 
14. นาย นพรัตน์  ชยัเจริญวิมลกุล  รพ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
15. นส. บารมีบุญ สุทธิพงศ์เกียรติ์   รพ.พหลพลพยหุเสนา จ.กาญจนบุรี 
16. นาย ณัฐพล  ธรธนดล  รพ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 
17. นส. สุนนัทา  จินดารัตน ์  รพ.อู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
18. นาย ปวริศ  ศิริโกมล  รพ. ดอนเจดีย ์จ.สุพรรณบุรี 
19. นส. ณัฐณิชา  นนัตติกูล  รพ.เกาะสีชงั จ.ชลบุรี 
20. นาย ธาริต   พงษถ์าวรวิช  รพ.แหลมสิงห์ จนัทบุรี 
21. นส. เพชรรัตน์ ญาณสุคนธ์  รพ.ประจนัตคาม  จ.ปราจีนบุรี 
22. นส. สมบตั ิ  ชุติมานุกูล  รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 
23. นาย เศรษฐวุฒิ ประยรูศิริ  รพ.โคกสูง จ.สระแกว้ 
24. นาย เชิดชัย    กิตติโพวานนท ์  รพ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
25. นาย นราธิป  นพวิญญูวงศ์  รพ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น   
26. นาย สารสิน  กิตติโพวานนท ์  รพ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 
27. นาย สุรพงษ์  ผานาค   รพ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 
28. นส. ประภารัตน์ นอ้ยสุวรรณา  รพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 
29. นาย กลัย ์  เน่ืองโพธ์ิ  รพ.ดอนจาน จ.กาฬสินธ์ุ 



 
 
 

30. นส. พรกนก  สุโพธ์ิ   รพ.แกด า จ.มหาสารคาม 
31. นาย ธฤษณุ  ธนแสนไทย  รพ.ปากชม จ.เลย 
32. นาย ศรณรงค์ ศุกรนนัทน์  รพ.กุสุมาลย ์จ.สกลนคร 
33. นาย ปฐมพร  ทองนุ่ม   รพ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 
34. นส. ดวงหทยั ทนน ้า   รพร.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
35. นาย ขุมธน  ถนนทิพย ์  รพ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 
36. นาย ธรรมศกัด์ิ สุพรรณพงศ์  รพ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 
37. นาย กฤษณ ์  เพชรส ารวล  รพ.นพพิต า จ.นครศรีธรรมราช 
38. นาย พงศกร  อบสุวรรณ  รพ.บางไทร จ.พงังา 
39. นาย ณัฐกุล  ลงักรณ์   รพ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
40. นาย ธีรวฒัน์  สกุลมานนท ์  รพ.คลองท่อม จ.กระบี ่
41. นาง เพญ็บุญญา พานิช   รพ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 
42. นาย นพรัตน์  เอียดสุย   รพ.ควนโดน จ.สตูล 
43. นส. รอฮานี  เจะสมะแอ  รพ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 
44. นาย วิโรจน์  คงสุวรรณ  รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 
45. นาย ประมวล ทองอินทราช  รพ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 
46. นาย ทศพล    ปุสวิโร   รพ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
47. นส. มลทิรา  เมืองผุด   รพ.สตูล 
48. นส. อารีนา   ดอเล๊าะ   รพ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 
49. นส. ศรีวิดา  แซ่เฉิน   รพ.บนันงัสตา จ.ยะลา 
50. นาย ดนุชา  พรหมแกว้  รพ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
51. นาย วิชยั  วิเชียรวฒันชัย  รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 
52. นาย ฮยัซนั  เจะตู   รพ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
53. นาย พงศธร  อาสนศกัด์ิ  กลุ่มงานศลัยกรรม โรงพยาบาลสงขลา 

 
 
 


