
เขตสุขภาพที่ ล าดับ ชื่อ รพ. จังหวดั
สถาบนัสนับสนุนวชิาการ

(สถาบนัหลัก)

1 นางสาว อุ้มขวัญ บัวอนิทร์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย รพ .เชียงรายประชานุเคราะห์
2 นาย สามารถ จนัทร์ฤทธิ์ รพ.เวียงป่าเป้า เชียงราย รพ .เชียงรายประชานุเคราะห์
3 นาย ชัยเนตร วิชัยค า รพ.เชียงของ เชียงราย รพ .เชียงรายประชานุเคราะห์
4 นาย ธันว์ ปวราธิสันต์ รพ.สันทราย เชียงใหม่ รพ.นครพงิค์
5 นางสาว ศศิวิมล ทองวิลาศ รพ.สันทราย เชียงใหม่ รพ.นครพงิค์
6 นางสาว ขนิษฐา ต๊ะชู้ รพ.สะเมิง เชียงใหม่ รพ.นครพงิค์
7 นางสาว ณิชารีย ์ ส าเนียง รพ.นครพงิค์ เชียงใหม่ รพ.นครพงิค์
8 นางสาว กญัญาสิริ เกาะสุวรรณ์ รพ.นครพงิค์ เชียงใหม่ รพ.นครพงิค์
9 นางสาว จริานันท์ ปัญโญใหญ่ รพ.นครพงิค์ เชียงใหม่ รพ.นครพงิค์

10 นางสาว สิริรัตน์ แกว้เกตุ รพ.ฝาง เชียงใหม่ รพ.นครพงิค์
11 นาย รณชัย  บัวบาง รพ.งาว ล าปาง รพ.ล าปาง
12 นางสาว สจพีรรณ  อนันตโสภณ รพ.เกาะคา ล าปาง รพ.ล าปาง
13 นางสาว สิรินทิพย ์ ยอดยา รพ.เกาะคา ล าปาง รพ.ล าปาง
14 นาย ศุภโชค  หิตตราวัฒน์ รพ.ล าปาง ล าปาง รพ.ล าปาง
15 นาย คเณศ  ค าแจ้ รพ.ล าปาง ล าปาง รพ.ล าปาง
16 นาย ธนพล สิงคะปะ รพ.แพร่ แพร่ รพ.แพร่
17 นางสาว ณัชชา ปัทมาภรณ์พงศ์ รพ.แพร่ แพร่ รพ.แพร่
18 นาย ส่งศักด์ิ ริยะป่า รพ.บ้านโฮ่ง ล าพนู รพ.ล าพนู
19 นางสาว นันทลักษณ์ ทองงาม รพ.ล้ี ล าพนู รพ.ล าพนู
20 นาย อนุชาติ จอมแปง รพ.สันป่าตอง เชียงใหม่ รพ.ล าพนู
21 นางสาว กิ่งกาญจน์ ชมภูกลาง รพ.ล าพนู ล าพนู รพ.ล าพนู

22 นาย พงษ์พฒัน์ ค าแดง รพ.น่าน น่าน รพ.น่าน
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23 นาย ศุภกร ศิริโภคารัตนา รพ.พทุธชินราช พษิุโลก พษิณุโลก รพ.พทุธชินราช พษิุโลก
24 นาย ภาณุพงศ์ เอมอยู่ รพ.แม่สอด ตาก รพ.พทุธชินราช พษิุโลก
25 นางสาว วราวรรณ สุทธิประภา รพ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ รพ.เพชรบูรณ์
๒๖ นางสาว สุธิกานต์ บานเยน็ รพ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ รพ.เพชรบูรณ์
๒๗ นางสาว กานต์ธิดา อกัษร รพ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ รพ.เพชรบูรณ์
๒๘ นางสาว เหมือนฝัน โอภานันท์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ รพ.ก าแพงเพชร
๒๙ นาย ช่วงโชติ สิงห์สง่า รพ.พจิติร พจิติร รพ.ก าแพงเพชร
๓๐ นาย พทุธิพนัธ์ ทองรอด รพ.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา รพ.พระนครศรีอยธุยา
๓๑ น.ส. วิสสุตา ศรศุกลรัตน์ รพ.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา รพ.พระนครศรีอยธุยา
๓๒ น.ส. สโรชา เชิดชูธรรม รพ.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา รพ.พระนครศรีอยธุยา
๓๓ นาย กช พทิักษ์วงศ์โรจน์ รพ.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา รพ.พระนครศรีอยธุยา
๓๔ นาย ปวรพชัร บุริมสิทธิชัย รพ.บางกรวย นนทุบรี รพ.พระนครศรีอยธุยา
๓๕ น.ส. เขมิสรา ทรัพยอ์ดุลชัย รพ.บางกรวย นนทุบรี รพ.พระนครศรีอยธุยา
๓๖ นาย พลวัต หาญชนะ รพ.พระพทุธบาท สระบุรี รพ.สระบุรี
๓๗ น.ส. ณัฐชยา จฑุาคงพเิชฐ รพ.พระพทุธบาท สระบุรี รพ.สระบุรี
๓๘ น.ส. รัตติยา ต้ังเฮงอนันต์ รพ.พระพทุธบาท สระบุรี รพ.สระบุรี
๓๙ น.ส. วรางคณา หมั่นผจง รพ.สระบุรี สระบุรี รพ.สระบุรี
๔๐ น.ส. ลักษิกา เมธาคุปต์ รพ.แกง่คอย สระบุรี รพ.สระบุรี
๔๑ นาย ศุภณัฐ ปัญญาจริวุฒิ รพ.ท่ายาง เพชรบุรี รพ.ราชบุรี
๔๒ นางสาว สุธิดา พร้ิงรักษา รพ.ท่ายาง เพชรบุรี รพ.ราชบุรี
๔๓ นางสาว อาทิตยา กาญจนโอภาส รพ.เขายอ้ย เพชรบุรี รพ.ราชบุรี
๔๔ นางสาว มนทิตา สิริธาราริน รพ.พนัสนิคม ชลบุรี รพ.ชลบุรี
๔๕ นางสาว ญาณิศา นิลพงษ์ รพ.ชลบุรี ชลบุรี รพ.ชลบุรี
๔๖ นาย พชร กวีวัฒนถาวร รพ.ระยอง ระยอง รพ.ชลบุรี
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๔๗ นางสาว อารยา เอื้อวงศ์วัฒนา รพ.ระยอง ระยอง รพ.ชลบุรี
๔๘ นาย จริพนธ์ เจยีรจรูญศรี รพ.พทุธโสธร ฉะเชิงเทรา รพ.พทุธโสธร
๔๙ นาย วัชพล วนาภรณ์ รพ.พทุธโสธร ฉะเชิงเทรา รพ.พทุธโสธร
๕๐ นาย ณัฐพงศ์ นิโรจน์สุวรรณ รพ.พทุธโสธร ฉะเชิงเทรา รพ.พทุธโสธร
๕๑ นาย ณัฐพล ตันเจริญ รพ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา รพ.พทุธโสธร
๕๒ นางสาว ภคพร เวฬุตันติ รพ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา รพ.พทุธโสธร
๕๓ นางสาว หทัยกานต์ เมืองแกว้ รพ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา รพ.พทุธโสธร
๕๔ นาย สุรพศั เหลืองพรนุวัฒน์ รพ.กบินทร์บุรี ปราจนีบุรี รพ.พทุธโสธร
๕๕ นางสาว ปภาณิน สุวรรณเศรษฐ รพ.กบินทร์บุรี ปราจนีบุรี รพ.พทุธโสธร
๕๖ นาย สิทธิพล จนิดา รพ.พระปกเกล้า/รพช.ขลุง จนัทบุรี รพ.พระปกเกล้า
๕๗ นางสาว นันท์ธีมา  เมฆแสน รพ.อบุลรัตน์ ขอนแกน่ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
๕๘ นาย ธนพล ศรีวงษ์ รพ.สิรินธร ขอนแกน่ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
๕๙ นางสาว วิภาวี  กรีติวรสกลุ รพ.น้ าพอง ขอนแกน่ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
๖๐ นางสาว เจนจริา  แกว้พรม รพร.กระนวน ขอนแกน่ รพ.ขอนแกน่
๖๑ นางสาว ปิยะพร บุญสุวรรณ รพ.ขอนแกน่ ขอนแกน่ รพ.ขอนแกน่
๖๒ นางสาว รจนา นามทะจนัทร์ รพ.เกษตรวิสัย ร้อยเอด็ รพ.ขอนแกน่
๖๓ นางสาว จณิสตา มาฤทธิ์ รพ.โกสุมพสัิย มหาสารคาม รพ.มหาสารคาม

๖๔ นาย ธนาชัย  เสรีรัตน์ รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม รพ.มหาสารคาม

๖๕ นางสาว วัชรินทร์ เล็กเจริญกลุ รพ.อดุรธานี อดุรธานี รพ.อดุรธานี
๖๖ นางสาว กลุกานต์ ชัชวาล รพ.เลย เลย รพ.ขอนแกน่
๖๗ นางสาว อรปรียา แวงวรรณ รพร.สว่างแดนดิน สกลนคร รพ.สกลนคร
๖๘ นาย ณัฐนนท์ จนัทนพรชัย รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา
๖๙ นาย สุทธิรักษ์ แสงปัดสา รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา
๗๐ นาย ฐาปกรณ์ แสงงาม รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา
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๗๑ นางสาว ชรินธร เกดิสันเทียะ รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา
๗๒ นางสาว ทัศนีย์ เทีย่งธรรม รพ.ปราสาท สุรินทร์ รพ.มหาราชนครราชสีมา
๗๓ นางสาว ญาณิศา กนกศิลป์ รพ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ รพ.บุรีรัมย์
๗๔ นางสาว ณัฐธิดา ศักด์ิสุรกานต์ รพ.50พรรษามหาวชิราลงกรณ อบุลราชธานี รพ.สรรพสิทธิประสงค์

๗๕ นาย ไพรัช มนต์ชัยกลุ รพ.วารินช าราบ อบุลราชธานี รพ.สรรพสิทธิประสงค์

๗๖ นางสาว ศลิษา โลบูลโย่ รพ.เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี รพ.สุราษฏร์ธานี
๗๗ นางสาว ชาลิสา กลุวดีวงศ์ รพ.สุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี รพ.สุราษฏร์ธานี
๗๘ นางสาว จรัิชยา บุญมีประกอบ รพ.วชิระภูเกต็ ภูเกต็ รพ.วชิระภูเกต็
๗๙ นางสาว หทัยชนก บุญจนัทร์ รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพ.หาดใหญ่
๘๐ นางสาว พรชิตา มุนินทรวงศ์ รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพ.หาดใหญ่
๘๑ นางสาว กติตกาญจน์ สาราลักษณ์ รพ.สงขลา สงขลา รพ.สงขลา
๘๒ นาย ปริญญา อนุลินทร์ รพ.ห้วยยอด ตรัง รพ.ตรัง
๘๓ นางสาว วริษฐา เจนไพบูลย์ รพ.ตรัง ตรัง รพ.ตรัง
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