
ล าดบั ชือ่ นามสกุล ชือ่หน่วยงาน จังหวัด
1 ภญ.จิรา สุวันทโรจน์ โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่
2 ภญ.วิมลจิต จันทโชติกุล โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่
3 ภญ.กษมา รังสินธุ์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร
4 ภญ.ธนชัพร ชูโชติ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
5 ภญ.รชฏภรณ์ พุ่มเจริญ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
6 ภก.ณัฐพล  วงศ์เวยีงกาญจน์  โรงพยาบาลรามาธบิดี กรุงเทพมหานคร
7 ภญ.จุฑามาศ  ท้วมเสม โรงพยาบาลรามาธบิดี กรุงเทพมหานคร
8 ภญ.ฉัตรสุดา  โชวพ์านิช โรงพยาบาลรามาธบิดี กรุงเทพมหานคร
9 ภญ.ณิจาภรณ์  หงษ์ษา โรงพยาบาลรามาธบิดี กรุงเทพมหานคร
10 ภญ.ปานทิพย์  จันทมา โรงพยาบาลรามาธบิดี กรุงเทพมหานคร
11 ภญ.ปุณยวร์ี  ไทยปรีชา โรงพยาบาลรามาธบิดี กรุงเทพมหานคร
12 ภญ.วร์ีฐิมา  ดาราพงศ์ โรงพยาบาลรามาธบิดี กรุงเทพมหานคร
13 ภญ.สุพัตรา  พัฒนจารีต โรงพยาบาลรามาธบิดี กรุงเทพมหานคร
14 ภญ.สุพิชญา  บุญมาลี โรงพยาบาลรามาธบิดี กรุงเทพมหานคร
15 ภญ.อัมพิกา  เชาวว์วิฒัน์สกุล โรงพยาบาลรามาธบิดี กรุงเทพมหานคร
16 ภก. ชัช บตุรี โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
17 ภญ.ชนารัศมิ ์จันทร์ทอง โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
18 ภญ.มลฤดี สลามเต๊ะ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร
19 ภญ.วภิาว ีเหล่าษมาภรณ์ โรงพยาบาลสิรินธร ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
20 ภญ.ศรินรัตน์ พีระรัศมี โรงพยาบาลสิรินธร ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
21 ภญ.ชมภนูชุ สุคนธวารี สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
22 ภญ.ณัฐนนัท์ สังข์ชู สถาบนัประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร
23 ภญ.วรรณารัตน ์กมลปยิะพัฒน์ สถาบนัประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร
24 ภญ.กันยรัตน ์คัจฉวารี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบรีุ
25 ภญ.นนัทวัน ใจดี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบรีุ
26 ภญ.พิชญา เสนาสวัสด์ิ โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบรีุ
27 ภญ.วชิรปาณี บรุะสิทธิ์ โรงพยาบาลสังขละบรีุ กาญจนบรีุ

รายชือ่ผู้สมัครเขา้ร่วมประชมุ Module ป ี2562 ครัง้ที่ 27 
เรือ่ง การตรวจตดิตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใชย้า (Adverse Drug Reaction 

Monitoring)  
วันที่ 8 - 12 ก.ค. 62 จ.เชยีงใหม่



ล าดบั ชือ่ นามสกุล ชือ่หน่วยงาน จังหวัด

รายชือ่ผู้สมัครเขา้ร่วมประชมุ Module ป ี2562 ครัง้ที่ 27 
เรือ่ง การตรวจตดิตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใชย้า (Adverse Drug Reaction 

Monitoring)  
วันที่ 8 - 12 ก.ค. 62 จ.เชยีงใหม่

28 ภญ.จินตหลา เคนศิริ โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์
29 ภญ.ภทัษณาวรรณ ปกักุนนนั โรงพยาบาลยางตลาด กาฬสินธุ์
30 ภญ.วราภรณ์ ระหงษ์ โรงพยาบาลยางตลาด กาฬสินธุ์
31 ภญ. กัลญา ระมัยวงษ์ โรงพยาบาลสมเด็จ กาฬสินธุ์
32 ภญ ภทัรพรรณ ภโูทถ้ า โรงพยาบาลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์
33 ภก.ภมีวัจน ์สมชัยมงคล โรงพยาบาลก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
34 ภญ.ขวัญธิดา ยาใจ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบรีุ ก าแพงเพชร
35 ภญ.ศิริจรรยา บญุงามข า โรงพยาบาลขาณุวรลักษบรีุ ก าแพงเพชร
36 ภญ.พัชรฎา เดือนดาว โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร
37 ภญ.อรสา พงษ์เกษตร์กรรม์ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ก าแพงเพชร
38 ภญ.วิชุนนัท์ ขอบคุณ โรงพยาบาลปางศิลาทอง ก าแพงเพชร
39 ภก อมเรศ ทองดีเล็ก โรงพยาบาลพรานกระต่าย ก าแพงเพชร
40 ภก.โชคชัย ล้อมทอง โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
41 ภญ.พันธเทวา ตรีเพชร โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร ขอนแก่น
42 ภญ.พันธเทวา ตรีเพชร โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร ขอนแก่น ขอนแก่น
43 ภญ.ชนาภรณ์ บตุรบรีุ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอนแก่น
44 ภญ.กมลชนก บญุมาก โรงพยาบาลภผูาม่าน ขอนแก่น
45 ภก.ธนาวุธ เขาดี โรงพยาบาลเวียงเก่า ขอนแก่น
46 ภญ.ธนศิรา เรียวเรืองแสงกุล โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอนแก่น
47 ภญ.ชุลีพร พิทยกิตติวงศ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
48 ภญ.พรทิวา ผันสว่าง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
49 ภญ.กรรณิการ์ ฤทธิ์กลาง โรงพยาบาลหนองเรือ ขอนแก่น
50 ภญ.สุรีพร จุ้มชัยภมูิ โรงพยาบาลหนองเรือ ขอนแก่น
51 ภญ.ณัฐธิดา เวทนาสุข โรงพยาบาลหนองสองหอ้ง ขอนแก่น
52 ภก.สุรชาติ ใจสุทธิ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
53 ภญ.กัญญรัตน ์เผือกชอุ่ม โรงพยาบาลนายายอาม จันทบรีุ
54 ภญ.น้ าเพชร พลเยี่ยม โรงพยาบาลแปลงยาว ฉะเชิงเทรา
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55 ภญ.บณุยาพร เคลือบส าราญ โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
56 ภญ.ปราญชลี ศรีศฤงคาร โรงพยาบาลสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
57 ภญ.ขวัญใจ วสุสิริกุล โรงพยาบาลชลบรีุ ชลบรีุ
58 ภญ.อริสา ธนสารชัย โรงพยาบาลชลบรีุ ชลบรีุ
59 ภญ.จิราภรณ์ กุลรักษา โรงพยาบาลบอ่ทอง ชลบรีุ
60 ภญ.เยาวพรรณ แก้วปนั โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ ชลบรีุ
62 ภญ.สิรินญา เกิดสิน โรงพยาบาลแหลมฉบงั ชลบรีุ
63 ภญ.พิมลวรรณ ลีชาค า โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ชัยภมูิ
64 ภญ..มนสัวี ตลอดไธสง โรงพยาบาลชัยภมูิ ชัยภมูิ
65 ภญ.ฉัตรพร ตังวงศ์ประเสริฐ โรงพยาบาลชัยภมูิ ชัยภมูิ
66 ภก. จิตปรีดี ธัญญะภมูิ โรงพยาบาลซับใหญ่ ชัยภมูิ
67 วนดิา โรจนวิจิตรกุล โรงพยาบาลบ าเหนจ็ณรงค์ ชัยภมูิ
68 น.ส.ธนภรณ์ บญุญา โรงพยาบาลภกัดีชุมพล ชัยภมูิ
69 ภญ.สิริกานดา โกสุวรรณ โรงพยาบาลภเูขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภมูิ
70 ภก.ชัยพิพัฒน ์สุยะ โรงพยาบาลหนองบวัแดง ชัยภมูิ
71 ภญ.สาริศา กระจัด โรงพยาบาลปะทิว ชุมพร
72 ภญ.จุฑารัตน ์แก้วด า โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ เชียงราย
73 ภญ.ปิน่กาญจน ์ชินสุขเสริม โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ เชียงราย
74 ภญ. พนดิา ชมบริสุทธิ์ โรงพยาบาลเชียงแสน เชียงราย
75 ภก.สร้างสรรค์ ศิริกุล โรงพยาบาลดอยหลวง เชียงราย
76 ภญ.อาริตา วงศ์เปีย้ โรงพยาบาลแม่จัน เชียงราย
77 ภญ.สุชาดา กิตติปญัญาวรคุณ โรงพยาบาลแม่สาย เชียงราย
78 ภญ.ณัฐวรรณวริน ย้อนใจทัน โรงพยาบาลเวียงปา่เปา้ เชียงราย
79 ภญ.วาศิน ีมณีวงษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย
80 ภญ.โรสนา เตมียชาติ โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่
81 ภญ.วรนาถ บญุกันทะ โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่
82 ภก.กฤตธี กาวิละ โรงพยาบาลไชยปราการ เชียงใหม่
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83 ภก.นธิิพัทธ์ พัตตาสิงห์ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม่
84 ภก.ภาณุพงษ์ ถวาย โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เชียงใหม่
85 ภญ.กรุณา สุขทอง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เชียงใหม่
86 ภญ.วัลลีย์ มิตรมโนชัย โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เชียงใหม่
87 ภก.เมธี พลอาจ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
88 ภญ.จารุวรรณ วังใน โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
89 ภญ.โชติรส หอเจริญ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
90 ภญ.ธันยาน ีพิมสารี โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
91 ภญ.นฤมล สะสมทรัพย์ โรงพยาบาลฝาง เชียงใหม่
92 ภญ.นติยา ประสงค์ โรงพยาบาลพร้าว เชียงใหม่
93 ภญ.ธนัท เกษตระทัต โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ เชียงใหม่
94 ภญ.เนธญีา เค้าคนธ์ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ เชียงใหม่
95 ภญ.รสสุคนธ ์ฝ้ันมงคล โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ เชียงใหม่
96 ภญ.ชัชฎาภรณ์ เสนเจริญ โรงพยาบาลแม่แตง เชียงใหม่
97 ภญ.กิ่งกรานต์ มะโนวรรณ โรงพยาบาลแม่อาย เชียงใหม่
98 ภญ.กาญจนา  หตัถสิน โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่
99 ภญ.รัชน ีสวัสดิจีระ โรงพยาบาลสันปา่ตอง เชียงใหม่
100 ภญ.อัญชรี แก้วประเสริฐ โรงพยาบาลหางดง เชียงใหม่
101 ภญ.ฝนทิวา นนัต๊ะเสน โรงพยาบาลอมก๋อย เชียงใหม่
102 ภญ.ณิชาภทัร คุณาเจริญสุข โรงพยาบาลแม่ระมาด ตาก
103 ภญ. อวิกา ธรรมเอี่ยม โรงพยาบาลแม่สอด ตาก
104 ภญ.ฐานกิา คันธวะ โรงพยาบาลสามเงา ตาก
105 ภก.ชวณัฏฐ์ ด่านวิริยะกุล โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม
106 ภก.ปฐมรัตน ์ทองเรือง โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม
107 ภก.ตุลธร ปยุนเุคราะห์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) นครปฐม
108 ภญ.พรรณทิพย์ ทีสุม โรงพยาบาลนาแก นครพนม
109 ภญ สุทธิน ีศิลาไสย โรงพยาบาลศรีสงคราม นครพนม
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110 ภก.พิชัย พงศ์กิตต์ิรพี โรงพยาบาลแก้งสนามนาง นครราชสีมา
111 ภก.พงษ์ลภสั กล่ินพิบลูย์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ นครราชสีมา
112 ภญ.พลอยไพลิน คูณกระโทก โรงพยาบาลชุมพวง นครราชสีมา
113 ภญ.ขวัญชนก ประวิสุทธิ์ โรงพยาบาลด่านขุนทด นครราชสีมา
114 ภก.วีระพล บณุรงค์ โรงพยาบาลเทพรัตนน์ครราชสีมา นครราชสีมา
115 ภญ.กมลพัชร แสนนาใต้ โรงพยาบาลบา้นเหล่ือม นครราชสีมา
116 ภญ.สิรินาถ ศักด์ิศรีบญุดี โรงพยาบาลประทาย นครราชสีมา
117 ภญ.ปวรรัตน ์พวงศิริ โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา
118 ภญ.ปทัมา แคสันเทียะ โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นครราชสีมา
119 ภญ.กิตติพร ธเนศเศรษฐ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
120 ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
121 ภญ.ปิยลักษณ์ วนัดี โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
122 ภก.อภนินัท์ ชุ่มชื่นสระนอ้ย โรงพยาบาลวังน้ าเขียว นครราชสีมา
123 ภญ.กรวิกา เพ็ชรหดี โรงพยาบาลชะอวด นครศรีธรรมราช
124 ภญ.อังศิยา ไชยศรี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
125 ภญ.วิลาวัณย์ เพชรมี โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช
126 ภญ.ภรณ์นภสั พรอนนัท์ธนกุล โรงพยาบาลตากฟ้า นครสวรรค์
127 ภก.สุทธิ วิบลูย์วัฒนกิจ โรงพยาบาลพยุหะคีรี นครสวรรค์
128 ภก.พงศ์อมร ปอ้มบญุมี โรงพยาบาลไพศาลี นครสวรรค์

129 ภญ.ลลินยา โตเกิด โรงพยาบาลลาดยาว นครสวรรค์
130 ภญ.จิราพร แก้วดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
131 ภก.กฤษฎา กิตติพิชัย โรงพยาบาลบางบวัทอง นนทบรีุ
132 ภก.สสิพงศ์ กลางเมือง โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า นนทบรีุ
133 ภญ.สุปราณี ทองศรี โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า นนทบรีุ
134 ภญ.ปณุฑริกา แก้วเขียว ศูนย์การแพทย์ปญัญานนัทภกิขุ ชลประทาน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นนทบรีุ

135 ภญ.ตะวัน วัชราทักษิณ โรงพยาบาลตากใบ นราธิวาส
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136 ภญ.นลินอร คูอาริยะกุล โรงพยาบาลนา่น นา่น
137 ภญ.ไพจิตร ปนัวัน โรงพยาบาลนานอ้ย นา่น
138 ภญ.สันติยา จันผกา โรงพยาบาลนางรอง บรีุรัมย์
139 ภญ.อารีวรรณ จันทคาต โรงพยาบาลนางรอง บรีุรัมย์
140 ภญ.สุภาวดี ศีลสอน โรงพยาบาลสตึก บรีุรัมย์
141 ภญ.นนัทิยา แปลงไธสง โรงพยาบาลหนองหงส์ บรีุรัมย์
142 ภญ.กรรณิการ์ ฆารสมบรูณ์ โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี
143 ภญ.วิจิตรา เมืองโคตร โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี
144 ภก.เมธวัจน ์จรัสฐิติวสุกุล โรงพยาบาลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
145 ภญ.จามีกร บบุผะเรณู โรงพยาบาลบางสะพานนอ้ย ประจวบคีรีขันธ์
146 ภญ.ณัฐกานต์ ปลอดปล้อง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
147 ภญ.นนัทพร บญุชุม โรงพยาบาลสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
148 ภญ.ปยิาภา ไกรมาก โรงพยาบาลหวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์
149 ภญ. สิริญญา งามกาละ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร ปราจีนบรีุ
150 ภญ. อัญชุลี ผาพันธ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร ปราจีนบรีุ
151 ภญ.นชินภิา มะลี โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ปตัตานี
152 ภก.ทวีศักด์ิ ข าพุก โรงพยาบาลบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
153 ภญ.ณัฎฐิรา ขาวละมัย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
154 ภก.วิศรุต เทพแจ่มใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง) พระนครศรีอยุธยา
155 ภญ.ศดานนัท์ ภญิโญ โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา
156 ภญ.กรรณิการ์ กุนแสง โรงพยาบาลเชียงค า พะเยา
157 ภญ.อันธิกา บญุมา โรงพยาบาลปง พะเยา
158 ภญ.ภคัชริญา ด่านพิทักษ์ โรงพยาบาลพะเยา พะเยา
159 ภญ.รุ่งนภา กันทะสอน โรงพยาบาลพะเยา พะเยา
160 ภญ.พรรณปพร ต่อผล โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง พังงา
161 ภญ.อธิศนนัท์ ผลประเสริฐ โรงพยาบาลดงเจริญ พิจิตร
162 ภญ.พัชรพร ธรรมพิทักษ์ โรงพยาบาลบงึนาราง พิจิตร
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163 ภก.ภกูฤตา ธนาอมรรัตน์ โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร
164 ภญ.หทัยภทัร พงศ์จักรพานชิ โรงพยาบาลวังทรายพูน พิจิตร
165 ภญ.ศิราณี ปญัญามานะรุ่ง โรงพยาบาลชาติตระการ พิษณุโลก
166 ภญ. วิมล เกษสัมมะ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
167 ภญ. ปฏพิัทธ์ งามสม โรงพยาบาลวังทอง พิษณุโลก
168 ภก จักรพงษ์ เงินกล่ัน โรงพยาบาลวัดโบสถ์ พิษณุโลก
169 ภก.ทรงคุณ ศิลปศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก
170 ภญ.กัญจน์กมล  ญาณวโร วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัพิษณุโลก พิษณุโลก
171 ภก.เฉลิมพล ส้มแก้ว โรงพยาบาลชนแดน เพชรบรูณ์
172 ภญ.นรนาถฐา จันทร์แสง โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์
173 ภญ.พิชามญชุ์ มาลัยวงค์ โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์
174 ภญ.วิภาวิน ีแพงมูล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า เพชรบรูณ์
175 ภญ.กชกร อภวิงค์งาม โรงพยาบาลหล่มสัก เพชรบรูณ์
176 ภญ.ศรันยา ลาจันทึก โรงพยาบาลเชียงยืน มหาสารคาม
177 ภญ.ธีรยา ปนิะทาใน โรงพยาบาลบรบอื มหาสารคาม
178 ภญ.ฑิตยาธรณ์ มะปะเข โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
179 ภญ.ปริยาพร โพธิ์ศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
180 ภญ.พัชรีย์ พันจันทร์ โรงพยาบาลวาปปีทุม มหาสารคาม
181 ภญ.กรรณิกา บตุรสาร โรงพยาบาลปาย แม่ฮ่องสอน
182 ภญ.บญุยิ่ง อินทะสอน โรงพยาบาลกุดชุม ยโสธร
183 ภญ.ชิดชนก จ าปเีพชร โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
184 ภญ.จิตราภรณ์ วิสูตรานกุูล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
185 ภญ.ฐิตินนัท์ ไชยสินธุ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
186 ภญ.ศุภญิญา ชนะดี โรงพยาบาลสุวรรณภมูิ ร้อยเอ็ด
187 ภก.ตะวัน จันทร์ขอนแก่น โรงพยาบาลอาจสามารถ ร้อยเอ็ด
188 ภญ.ชนกสุดา พิชัยภาพ โรงพยาบาลกระบรีุ ระนอง
189 ภญ.ปาณิศา แก้วศรีหาภทัร โรงพยาบาลระนอง ระนอง
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190 ภญ.ปาริชาต ลิมปกิาญจนโกวิท โรงพยาบาลแกลง ระยอง
191 ภก.นพดล เยื้อนหนวูงศ์ โรงพยาบาลระยอง ระยอง
192 ภญ.จุฑารัตน ์แลตรง โรงพยาบาลระยอง ระยอง
193 ภญ.จิรามาศ ขจายแสง โรงพยาบาลด าเนนิสะดวก ราชบรีุ
194 ภญ.พจณิชา ลดาวิจิตรกุล โรงพยาบาลบา้นคา ราชบรีุ
195 ภญ.เปรมกมล จินวรรณ โรงพยาบาลปากท่อ ราชบรีุ
196 ภญ.ศิโรรัตน ์บรรเลง โรงพยาบาลท่าหลวง ลพบรีุ
197 ภญ.ธัญญา เหมวงศ์กุล โรงพยาบาลบา้นหมี่ ลพบรีุ
198 ภญ.เสาวณีย์ อินจันทร์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบรีุ
199 ภญ.กวิตา ตัณฑุลเวสส โรงพยาบาลมะเร็งลพบรีุ ลพบรีุ
200 ภก.เกียรติศักด์ิ ทวีค า โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง ล าปาง
201 ภญ.วิชชา ธรรมสรางค์กูร โรงพยาบาลล าปาง ล าปาง
202 ภญ. สกาวรัตน ์ดงเขตต์ โรงพยาบาลทุ่งหวัช้าง ล าพูน
203 ภญ. มณีภรณ์ แปงจันทร์หอม โรงพยาบาลล้ี ล าพูน
204 ภญ.ประภารัตน ์ลาวัณย์ศิริ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เลย
205 ภญ.จามจุรี ราชแวง โรงพยาบาลเลย เลย
206 ภก.รัตนศักด์ิ ศรีนเุสน ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดเลย เลย
207 ภญ.วนดิา ฉายดิลก ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดเลย เลย
208 ภญ.จิราพร สุจริตภกัดี โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
209 ภญ.ปยิารัตน ์อาจอินทร์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
210 ภญ. ชญาฏพัจน ์โพธิ์งาม โรงพยาบาลกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
211 ภญ.กัญณรินทร์ พิริยานนท์ โรงพยาบาลขุนหาญ ศรีสะเกษ
212 ภญ.ศิวะรัญญา พละศักด์ิ โรงพยาบาลน้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ
213 ภก.ภวูนาท ศาสตร์ประสิทธิ์ โรงพยาบาลภสิูงห์ ศรีสะเกษ
214 ภญ.สิริกัณยา มหาลวเลิศ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
215 ภญ.ชื่นชนก วรธงไชย โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
216 ภก.มนสั เหล่าบรีุ โรงพยาบาลค าตากล้า สกลนคร
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217 ภญ.จงกลนี ด ารงรัตน์ โรงพยาบาลรักษ์สกล สกลนคร
218 ภญ.นศิากร สิทธิ โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร
219 ภญ.หทัยชนก ขันทะชา โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร
220 ภ.ญ.ทัศนยี์ เรืองจันทร์ โรงพยาบาลควนเนยีง สงขลา
221 ภญ. วันดี นนัท์วิฑิตพงศ์  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สงขลา
222 ภก.สรคมน ์วัชราภนิชัย โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ สงขลา
223 ภญ.นสุรา จันทเลิศ โรงพยาบาลระโนด สงขลา
224 ภญ.ขวัญฤทัย เซ่งหนู โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สงขลา
225 ภญ.สารทศิริ ณะนวล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สงขลา
226 ภญ.หทัยชนก ธีรธาดากุล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สงขลา
227 ภญ. พิชญกร  วโรตมะกุล โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา
228 ภญ.กนกทิพย์ มรรคาเขต โรงพยาบาลควนกาหลง สตูล
229 ภก.วีรศักด์ิ หลีกาเส็ม โรงพยาบาลท่าแพ สตูล
230 ภญ.ประภสัสร เพขรอักษร โรงพยาบาลสตูล สตูล
231 ภญ.เกษศิรินทร์ นลินนท์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สมุทรปราการ
232 ภก.อลงกต สายสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธบิดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ
233 ภญ.วลิาสินี กองสุข โรงพยาบาลรามาธบิดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ
234 ภญ.ปยิวดี สุขอยู่ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม
235 ภญ.จิรัญญา อารีจิตสกุล โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
236 ภญ.จิราวรรณ ต้ังประเสริฐ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
237 ภก.วิทยา รุ่งแจ้งรัมย์ โรงพยาบาลตาพระยา สระแก้ว
238 ภก.ภทรชัย พรปญัญานกุูล โรงพยาบาลวังน้ าเย็น สระแก้ว
239 ภญ.ชลลนา คังคายะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว
240 ภญ.ธมลวรรณ เพ็งกุล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว
241 ภญ.ปริญญาพร ดีนาน โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว
242 ภญ รุ่งนภา ค าแดงสุข โรงพยาบาลมวกเหล็ก สระบรีุ
243 ภก.พัทยา สุ่มแก้ว โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย
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244 ภญ.โสมิกา คล่ าเงิน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย
245 ภญ. สุกิจ ลืออุดมเวช โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย
246 ภญ.นสิารัตน ์ค าด้วง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 สุพรรณบรีุ
247 ภก.กฤษณะ คู่บญุประเสริฐ โรงพยาบาลอู่ทอง สุพรรณบรีุ
248 ภญ.สุธิน ีติเยาว์ โรงพยาบาลอู่ทอง สุพรรณบรีุ
249 ภญ.เบญจมาศ ทองมณี โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
250 ภญ.ฐิติมา ศรีสุวรรณ โรงพยาบาลท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
251 ภญ.ปยิะดา เพชรสวัสดืิ โรงพยาบาลพระแสง สุราษฎร์ธานี
252 ภญ.กาญจนา ศรีโภคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี
253 ภญ.พิมพ์ไพลิน เบญจกุล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี
254 ภญ.สุภาพร ภักดีชน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่นภาคใต้ จังหวดัสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
255 ภญ.เนติมา วิกรมโรจนานนัท์ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
256 ภญ.ศุภกาญจน ์สุตันติราษฎร์ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
257 ภก.กิตติกร  ริรัตนพงษ์ โรงพยาบาลกาบเชิง สุรินทร์
258 ภก.ธีรพล บตุรพรม โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์
259 ภญ.จุฑารัตน ์เทียมทอง โรงพยาบาลรัตนบรีุ สุรินทร์
260 ภญ.ชนสิรา บรูณ์เจริญ โรงพยาบาลรัตนบรีุ สุรินทร์
261 ภญ.ศิริขวัญ สิมมา โรงพยาบาลล าดวน สุรินทร์
262 ภญ.ปิน่มณี พูนสุข โรงพยาบาลสังขะ สุรินทร์
263 ภก.กวิน เนยีมสา โรงพยาบาลเฝ้าไร่ หนองคาย
264 ภญ.กนฏิฐา ศรีโยธา โรงพยาบาลรัตนวาปี หนองคาย
265 ภญ.กมลรัตน ์ณ หนองคาย โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย
266 ภญ.จริยาพร เพริศแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบอ่ หนองคาย
267 ภญ.ณิชาลฎา แก้วกัณหา โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย
268 ภญ.มนสิชา ภูแ่สวง โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย
269 ภญ สุปริญญา ประภาสสันติกุล โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หนองบวัล าภู
270 ภญ.วรรณชนก ตรีประเสริฐวงศ์ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หนองบวัล าภู
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271 ภญ. พรธิวา สีแสง โรงพยาบาลชานมุาน อ านาจเจริญ
272 ภก.สิทธิชัย หงส์ชารี โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
273 ภก.วันชนะ อุดมศรี โรงพยาบาลเสนางคนคิม อ านาจเจริญ
274 ภญ.นฤมล ศรีสวัสด์ิ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
275 ภญ.พิชชาพัชร สายแดง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
276 ภญ.ชญานศิ  ดอกบวั โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
277 ภญ.มีนรยา ส าแดงไชย โรงพยาบาลบา้นผือ อุดรธานี
278 ภญ.วาทิน ีพันธุ์พรม โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี
279 ภก.อดุลย์ศักด์ิ ชิณบตุร โรงพยาบาลสร้างคอม อุดรธานี
280 ภญ.สุพิชชา ชนาภาสกุล โรงพยาบาลหนองแสง อุดรธานี
281 ภญ.อัจฉราภรณ์ สมบติัพล โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี
282 ภญ.หฤทัย จรเกตุ โรงพยาบาลน้ าปาด อุตรดิตถ์
283 ภญ.นธิิมา เศรษฐธรกุล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
284 ภก.จิรวัฒน ์ยืนยิ่ง โรงพยาบาลเขมราฐ อุบลราชธานี
285 ภญ.ดวงสุดา วัฒนาไชย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี
286 ภญ. พัชรี สัทธรรม โรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
287 ภญ.พิมพ์ศิริ โกกทาน โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
288 ภญ.สุประภา ชาลีกุล โรงพยาบาลวารินช าราบ อุบลราชธานี
289 ภญ.อาชัญญา แก้วเขียว โรงพยาบาลวารินช าราบ อุบลราชธานี
290 ภก.ภมูิพัฒน ์ยุตวันธนานนัต์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
291 ภญ.ขวัญกมล บรูณะกิจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
292 ภญ.จีรนนัท์ วุ่นสีแซง โรงพยาบาลเกษตรสมบรูณ์ ชัยภมูิ
293 ภญ.กนกพร นามปรีดา โรงพยาบาลแพร่ แพร่
294 ภญ.กาญจนา หวังต่อผล โรงพยาบาลแพร่ แพร่


