บัญชีรายชื อนักศึกษาแพทย์ ผู้ทาํ สั ญญาฯ ประจําปี พ.ศ. 2558 (แพทย์ FM)
ลําดับ
คํา
เขต รหัสบัตรประชาชน รหัสนักศึกษา
ที
นําหน้ า

1

1

1509900996325 520710232 นาย

2

1

3

ชื อ

ชัยญาพร

สกุล

สถาบันการศึกษา

ประเภท
โครงการ

จังหวัด
ชดใช้ ทุน

จังหวัด
บรรจุแต่ งตัง

10 เดือน รพศ./รพท.

2 เดือน รพช.

ปี 2-3

ฝันมูล

ม.เชียงใหม่

ODOD เชียงใหม่ เชียงใหม่ รพศ.นครพิงค์ = 5

เชียงใหม่ รพช.สันป่ าตอง

1100200599566 520710234 น.ส. ณัฏฐา

คิดกันไว้

ม.เชียงใหม่

ODOD เชียงใหม่ เชียงใหม่ รพช.ฝาง = 2

เชียงใหม่ รพช.ดอยสะเก็ด

1

1509900885248 520710236 นาย

ณัฐวุฒิ

สิ งห์สันเทียะ

ม.เชียงใหม่

ODOD เชียงใหม่ เชียงใหม่

เชียงใหม่ รพช.เชียงดาว

4

1

1509900952042 520710239 น.ส. นราพร

อินทร์จนั ทร์

ม.เชียงใหม่

ODOD เชียงใหม่ เชียงใหม่

เชียงใหม่ รพช.สารภี

5

1

1509900886619 520710243 น.ส. ปิ นนภา

เตอะอ้าย

ม.เชียงใหม่

ODOD เชียงใหม่ เชียงใหม่

เชียงใหม่ รพช.สันทราย

6

1

3500700075453 53480175 น.ส. ปภาดา

นาไวย์

ม.นเรศวร

CPIRD เชียงใหม่ เชียงใหม่

เชียงใหม่ รพช.สันทราย

7

1

1509900960908 520710200 น.ส. หทัยรัตน์

แซ่คู

ม.เชียงใหม่

CPIRD เชียงใหม่ เชียงใหม่

เชียงใหม่ รพช.ฮอด

8

1

1101401688460 510710013 นาย

เกรี ยงไกร

บุญญประภา

ม.เชียงใหม่

ทัวไป เชียงใหม่ เชียงใหม่ รพศ.นครพิงค์ = 2

เชียงใหม่ ศสม.รพ.นครพิงค์

9

1

1509901003648 520710026 นาย

ชลธาร

บุญแทน

ม.เชียงใหม่

ทัวไป เชียงใหม่ เชียงใหม่ รพช.จอมทอง = 2

เชียงใหม่ รพ.สารภี

10

1

1509900999367 520710074 น.ส. ปรัชญ์หทัย

ชิตไทสง

ม.เชียงใหม่

ทัวไป เชียงใหม่ เชียงใหม่ รพช.ฝาง = 2

เชียงใหม่ ศสม.รพ.นครพิงค์

11

1

1349900394556 520710082 น.ส. ปั ญญ์ชลี

พาเกิดสุ ข

ม.เชียงใหม่

ทัวไป เชียงใหม่ เชียงใหม่

เชียงใหม่ รพ.แม่แตง

12

1

1469900160180 520710132 นาย

ชูศรี ยิง

ม.เชียงใหม่

ทัวไป เชียงใหม่ เชียงใหม่

เชียงใหม่ รพ.สะเมิง

13

1

1101401766622 520710159 น.ส. สุ ทิตยา

อินทุวณิ ช

ม.เชียงใหม่

ทัวไป เชียงใหม่ เชียงใหม่

เชียงใหม่ รพ.สารภี

14

1

1549900229529 520710193 น.ส. วรนารี

เจริ ญรุ่ งรัตน์

ม.เชียงใหม่

CPIRD แพร่

ลําปาง

รพศ.ลําปาง

ลําปาง

ศสม.รพ.ลําปาง

15

1

1529900410819 520710242 น.ส. ปนัดดา

อัยกา

ม.เชียงใหม่

ODOD ลําปาง

ลําปาง

รพศ.ลําปาง

ลําปาง

ศสม.รพ.ลําปาง

16

1

1579900307481 520710211 น.ส. ปรารถนา

ปั นทะ

ม.เชียงใหม่

CPIRD น่าน

ลําปาง

รพศ.ลําปาง

ลําปาง

ศสม.รพ.ลําปาง

17

1

1929900268822 520710020 น.ส. ชนกพรรณ

โชตติยาภรณ์

ม.เชียงใหม่

ทัวไป ลําพูน

ลําพูน

รพท.ลําพูน

ลําพูน

รพช.ลี

18

1

1509900865166 520710086 น.ส. ปิ ยะดา

ยะยอง

ม.เชียงใหม่

ทัวไป ลําพูน

ลําพูน

รพท.ลําพูน

ลําพูน

ศสม.รพ.ลําพูน

วิทิต

หน ้าที 1/7

หมายเหตุ

บัญชีรายชื อนักศึกษาแพทย์ ผู้ทาํ สั ญญาฯ ประจําปี พ.ศ. 2558 (แพทย์ FM)
ลําดับ
คํา
เขต รหัสบัตรประชาชน รหัสนักศึกษา
ที
นําหน้ า

ชื อ

สกุล

ประเภท
โครงการ

สถาบันการศึกษา

จังหวัด
ชดใช้ ทุน

จังหวัด
บรรจุแต่ งตัง

10 เดือน รพศ./รพท.

2 เดือน รพช.

19

1

1589900065852 520710088 นาย

พงศ์พล

กิจการ

ม.เชียงใหม่

ทัวไป ลําพูน

ลําพูน

รพท.ลําพูน

20

1

1579900368537 520710231 นาย

กนต์ธร

เหมะธุรินทร์

ม.เชียงใหม่

ODOD เชียงราย

เชียงราย

รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย

รพช.เชียงแสน

21

1

2950400008686 520710238 นาย

ธันวา

บุญตูบ

ม.เชียงใหม่

ODOD เชียงราย

เชียงราย

รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย

รพช.เชียงของ

22

1

1570500145150 520710240 น.ส. นิตยา

มอยนา

ม.เชียงใหม่

ODOD เชียงราย

เชียงราย

รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย

รพช.พาน

23

1

1509900970598 520710215 น.ส. รัตนวรรณ

มาธนะสารวุฒิ

ม.เชียงใหม่

CPIRD เชียงใหม่ เชียงราย

รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย

ศสม.รพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์

24

1

1579900352398 520710218 น.ส. วิชญา

วนิชกุลวิริยะ

ม.เชียงใหม่

CPIRD เชียงราย

เชียงราย

รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย

ศสม.รพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์

25

1

1570400141411 520710248 นาย

อาจหาญ

กาญจนาอังกูร

ม.เชียงใหม่

ODOD เชียงราย

เชียงราย

รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย

รพช.เวียงป่ าเป้า

26

1

1559900162297 520710180 นาย

ณัฐพงษ์

สิ ทธิ

ม.เชียงใหม่

CPIRD น่าน

น่าน

รพท.น่าน

น่าน

ศสม.รพ.น่าน

27

1

1559900177367 520710214 น.ส. รวิพร

เจริ ญสวัสดิ

ม.เชียงใหม่

CPIRD น่าน

น่าน

รพท.น่าน

น่าน

ศสม.รพ.น่าน

28

1

1549900249074 520710222 น.ส. สรชา

สมบัติวรรณทนา ม.เชียงใหม่

CPIRD แพร่

น่าน

รพท.น่าน

น่าน

รพช.ปั ว

29

1

3521200128117 53480090 นาย

ณัฐพงษ์

พุทธวงค์

ม.นเรศวร

ขรก/cpird แพร่

แพร่

รพท.แพร่

เชียงราย

รพท.แพร่

30

1

1579900338174 520710204 น.ส. ชมพูนุท

ไชยชมภู

ม.เชียงใหม่

CPIRD เชียงใหม่ พะเยา

รพท.พะเยา

เชียงราย

รพช.ปง

31

2

1639800102861 52461212 นาย

นาต๊ะ

ม.นเรศวร

ODOD ตาก

รพท.แม่สอด

ตาก

รพช.แม่ละมาด

32

2

1659900414163 52460925 น.ส. วิภาวรรณ

แก้วมณี

ม.นเรศวร

CPIRD พิษณุโลก พิษณุโลก รพศ.พุทธชินราช

พิษณุโลก ศสม.รพ.พุทธชินราช

33

2

1609900158833 52460284 นาย

โพธิศรี

ม.นเรศวร

ODOD พิษณุโลก พิษณุโลก รพศ.พุทธชินราช

พิษณุโลก รพช.บางกระทุ่ม

34

2

1650600088572 52460093 น.ส. พัชรี รัตน์

จันทร์ชูศรี

ม.นเรศวร

ODOD พิษณุโลก พิษณุโลก รพศ.พุทธชินราช

พิษณุโลก รพช.นครไทย

35

2

1671100048823 52460451 นาย

นรัญธกร

สมรู ป

ม.นเรศวร

CPIRD เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ รพช. วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์ รพช.เขาค้อ

36

2

1679800141980 52460734 นาย

ภคธร

พวงคํา

ม.นเรศวร

CPIRD เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ รพท.เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ ศสม.รพ.เพชรบูรณ์

อดุลกฤษณ์
ณพัชร

หน ้าที 2/7

ตาก

ลําพูน

ปี 2-3

ศสม.รพ.ลําพูน

หมายเหตุ

บัญชีรายชื อนักศึกษาแพทย์ ผู้ทาํ สั ญญาฯ ประจําปี พ.ศ. 2558 (แพทย์ FM)
ลําดับ
คํา
เขต รหัสบัตรประชาชน รหัสนักศึกษา
ที
นําหน้ า

ชื อ

สกุล

ประเภท
โครงการ

สถาบันการศึกษา

จังหวัด
ชดใช้ ทุน

จังหวัด
บรรจุแต่ งตัง

10 เดือน รพศ./รพท.

2 เดือน รพช.

ปี 2-3

37

2

1679900192268 52460277 น.ส. ณฐพร

บุญพาเกิด

ม.นเรศวร

ODOD เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ รพท.เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ รพช.หล่มสัก

38

2

1669800115601 52461137 น.ส. สุ ภาพร

สมปานวัง

ม.นเรศวร

ODOD เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ รพช. วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์ รพช.วิเชียรบุรี

39

2

5530190008641 53480014 น.ส. กนกวรรณ

ศรี จนั ทร์ฉาย

ม.นเรศวร

CPIRD อุตรดิตถ์

สุ โขทัย

40

3

3620600231584 53480212 นาง

เมฆี

ม.นเรศวร

ขรก/cpird กําแพงเพชร กําแพงเพชร รพท.กําแพงเพชร

41

4

1100800658695 5211590152 นางสาวพรพิมล

จิตธโนปจัย

ม.ธรรมศาสตร์

CPIRD ปทุมธานี

ปทุมธานี

รพท.ปทุมธานี

ปทุมธานี

รพช.ลําลูกกา

42

4

1769900225424 5211670475 นาย

อรุ ณรังษี

ม.ธรรมศาสตร์

ทัวไป นนทบุรี

นนทบุรี

รพศ.พระนังเกล้า

นนทบุรี

รพช.ไทรน้อย

43

4

1129900044026 5211670616 นางสาวลลิตา

บัวแย้ม

ม.ธรรมศาสตร์

ทัวไป นนทบุรี

นนทบุรี

รพศ.พระนังเกล้า

นนทบุรี

รพช.บางบัวทอง

44

4

1639900107791 510710100 น.ส. มานิตา

พนธารา

ม.เชียงใหม่

ทัวไป

พระนครศรี อยุธยา พระนครศรี อยุธยา

รพศ.พระนครศรี อยุธยา

พระนครศรี อยุธยา ศสม.รพ.พระนครศรี อยุธยา

45

4

1101700102726

วงศ์นิศานาถกุล

ศิริราชพยาบาล

ทัวไป

พระนครศรี อยุธยา พระนครศรี อยุธยา

รพศ.พระนครศรี อยุธยา

พระนครศรี อยุธยา ศสม.รพ.พระนครศรี อยุธยา

46

4

1159900155651 5211670681 นางสาวสุ ภิศา

ปลูกรักษ์

ม.ธรรมศาสตร์

ทัวไป

พระนครศรี อยุธยา พระนครศรี อยุธยา

รพศ.พระนครศรี อยุธยา

พระนครศรี อยุธยา ศสม.รพ.พระนครศรี อยุธยา

47

4

1102001592857 520710138 นาย

ศรัณย์

วีรเมธาชัย

ม.เชียงใหม่

ทัวไป สระบุรี

สระบุรี

รพศ.สระบุรี

สระบุรี

48

4

1100500598476 5211670483 นาย

ปริ ญญา

สุ ทธิธรรมานันต์ ม.ธรรมศาสตร์

ทัวไป ลพบุรี

ลพบุรี

รพท.พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี

รพช.ชัยบาดาล

49

4

1100500500476 5211670509 นางสาวปริ ศา

มณี ฉาย

ม.ธรรมศาสตร์

ทัวไป ลพบุรี

ลพบุรี

รพท.พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี

รพช.ท่าวุง้

50

4

1103700182942 5211570055 นางสาวศินิภา

ปาเลย์

ม.ธรรมศาสตร์

ODOD ลพบุรี

ลพบุรี

รพท.พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี

รพช.หนองม่วง

51

5

1102000071195 53480366 นาย

วุฒิไกร

ชินช่งจู

ม.นเรศวร

CPIRD นครปฐม นครปฐม รพศ.นครปฐม

นครปฐม ศสม.รพ.นครปฐม

52

5

1709800120591

5222073 นาย

ภควัต

ลิมสิ ริวฒั นกุล

รพ.ราชบุรี (ศิริราชพยาบาล)

ODOD ราชบุรี

ราชบุรี

รพศ.ราชบุรี

ราชบุรี

ศสม.รพ.ราชบุรี

53

5

1103700268243

5202024 นางสาวเขมภร

เลิศเดชขจร

รามาธิบดี

ทัวไป เพชรบุรี

เพชรบุรี

รพท.พระจอมเกล้า

เพชรบุรี

ศสม.รพ.พระจอมเกล้า

54

5

1103700154256

5114017 นาย

หมืนณรงค์

ม.นวมินทราธิราช

ทัวไป เพชรบุรี

เพชรบุรี

รพท.พระจอมเกล้า

เพชรบุรี

รพช.เขาย้อย

5201057 นาย

พชร
ปภณ

กิตติพศ

ฉันทลักษณ์

หน ้าที 3/7

สุ โขทัย

รพท.สุ โขทัย

รพช.คีรีมาศ

กําแพงเพชร ศสม.รพ.กําแพงเพชร

ศสม.รพ.สระบุรี

หมายเหตุ

บัญชีรายชื อนักศึกษาแพทย์ ผู้ทาํ สั ญญาฯ ประจําปี พ.ศ. 2558 (แพทย์ FM)
ลําดับ
คํา
เขต รหัสบัตรประชาชน รหัสนักศึกษา
ที
นําหน้ า

ชื อ

สกุล

สถาบันการศึกษา

ประเภท
โครงการ

จังหวัด
ชดใช้ ทุน

จังหวัด
บรรจุแต่ งตัง

10 เดือน รพศ./รพท.

2 เดือน รพช.

ปี 2-3

55

5

1769900215402

5222068 นางสาวเพชรสิ นีย ์

บุญมี

รพ.ราชบุรี (ศิริราชพยาบาล)

CPIRD เพชรบุรี

เพชรบุรี

รพท.พระจอมเกล้า

เพชรบุรี

รพช.ท่ายาง

56

5

1759900177250

5222106 นาย

กุลทนาวงศ์

รพ.ราชบุรี (ศิริราชพยาบาล)

CPIRD เพชรบุรี

เพชรบุรี

รพท.พระจอมเกล้า

เพชรบุรี

รพช.เขาย้อย

57

6

1103300033702 5235091530 นางสาวทิพย์ประไพ

มหาศักดิศิริ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทัวไป ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา รพท.พุทธโสธร

ฉะเชิงเทรา รพช.บ้านโพธิ

58

6

1101500472767 5211570154 นาย

คมกฤช

สุ ทธิฉนั ท์

ม.ธรรมศาสตร์

ODOD ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา รพท.พุทธโสธร

ฉะเชิงเทรา รพช.บางประกง

59

6

1269900127940 5211570170 นาย

สุ รเดช

เผือกพิบูลย์

ม.ธรรมศาสตร์

ODOD ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ฉะเชิงเทรา รพช.บ้านโพธิ

60

6

1103700290575 5211590681 นาย

พัชรพงศ์

ตันสุ วรรณรัตน์

ม.ธรรมศาสตร์

CPIRD ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา รพท.พุทธโสธร

ฉะเชิงเทรา ศสม.รพ.พุทธโสธร

61

6

1249900219518 5211590699 นางสาวพาสนา

เรื องสวัสดิ

ม.ธรรมศาสตร์

CPIRD ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา รพท.พุทธโสธร

ฉะเชิงเทรา ศสม.รพ.พุทธโสธร

62

6

1259700084376

นิยมรัตน์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ทัวไป ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา รพท.พุทธโสธร

ฉะเชิงเทรา รพช.สนามชัยเขต

63

6

1200100374952 5235123030 นางสาวนันทิชา

โรจนจิรพงศ์

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ODOD ชลบุรี

ชลบุรี

รพศ.ชลบุรี

ชลบุรี

รพช.บ้านบึง

64

6

1200100330831 5235204130 นางสาวภูวิศา

วลีวฒั นา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ODOD ชลบุรี

ชลบุรี

รพศ.ชลบุรี

ชลบุรี

รพช.พานทอง

65

6

1209700313049 520710077 น.ส. ปรี ยพัศ

พรประเสริ ฐ

ม.เชียงใหม่

ทัวไป ชลบุรี

ชลบุรี

รพศ.ชลบุรี

ชลบุรี

ศสม.รพ.ชลบุรี

66

6

1909800421637 5211670467 นางสาวนยนันท์

ปริ ญญโรจน์

ม.ธรรมศาสตร์

ทัวไป ชลบุรี

ชลบุรี

รพศ.ชลบุรี

ชลบุรี

ศสม.รพ.ชลบุรี

67

6

1769900235489 5211670277 นาย

พิมพา

ม.ธรรมศาสตร์

ทัวไป ชลบุรี

ชลบุรี

รพศ.ชลบุรี

ชลบุรี

ศสม.รพ.ชลบุรี

68

7

ภัทรอิทธิกลุ

ม.ขอนแก่น

ODOD ขอนแก่น ขอนแก่น รพศ.ขอนแก่น

ขอนแก่น รพช.มัญจาคีรี

69

7

1409900753822 523070249-8 นางสา เปรมกมล
1409900750939 523070224-4 วนาย พิทยภูมิ

สิ ริเพาประดิษฐ์

ม.ขอนแก่น

ODOD ขอนแก่น ขอนแก่น รพศ.ขอนแก่น

ขอนแก่น รพช.บ้านฝาง

70

7

1409900753563 523070243-0 นาย

ศิวโรจน์

พลนําเทียง

ม.ขอนแก่น

ODOD ขอนแก่น ขอนแก่น รพศ.ขอนแก่น

ขอนแก่น รพช.นําพอง

71

7

1409900709963 523070162-0 นาย

วศิน

จีราระรื นศักดิ

ม.ขอนแก่น

CPIRD ขอนแก่น ขอนแก่น รพศ.ขอนแก่น

ขอนแก่น รพช.ชําสู ง

72

7

1409900568090 5219410248 นาย

เทพนที

หาญชนะชัยกูล

ม.อุบลราชธานี

CPIRD ขอนแก่น ขอนแก่น รพศ.ขอนแก่น

ขอนแก่น ศสม.รพ.ขอนแก่น

5100056 นาย

สิ นธนา

พงศกร

ปิ ยะฉัตร

หน ้าที 4/7

หมายเหตุ

บัญชีรายชื อนักศึกษาแพทย์ ผู้ทาํ สั ญญาฯ ประจําปี พ.ศ. 2558 (แพทย์ FM)
ลําดับ
คํา
เขต รหัสบัตรประชาชน รหัสนักศึกษา
ที
นําหน้ า

ชื อ

สกุล

ประเภท
โครงการ

สถาบันการศึกษา

จังหวัด
ชดใช้ ทุน

จังหวัด
บรรจุแต่ งตัง

10 เดือน รพศ./รพท.

2 เดือน รพช.

ปี 2-3

73

7

1409900717427 5219410352 นางสาวสิ ริลกั ขณา

พระวงค์

ม.อุบลราชธานี

CPIRD ขอนแก่น ขอนแก่น รพศ.ขอนแก่น

ขอนแก่น ศสม.รพ.ขอนแก่น

74

7

เหลืองวิริยะสิ ริ

ม.ขอนแก่น

CPIRD มหาสารคาม มหาสารคาม รพท.มหาสารคาม

มหาสารคามรพช.โกสุ มพิสัย

75

7

1239900145611 523070205-8 นางสา นิธิพร
ว
5630100030896 53480311 น.ส.
ลลิตภ์ ทั ร

ถิรธันยบูรณ์

ม.นเรศวร

CPIRD ตาก

ร้อยเอ็ด

รพศ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

รพช.เสลภูมิ

76

7

3570700199276 53480120 นาย

วิมลวรรณ

ม.นเรศวร

ขรก/cpird ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

รพศ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

รพช.เกษตรวิสัย

77

8

บุญลือ

ม.ขอนแก่น

CPIRD อุดรธานี

หนองคาย รพท.หนองคาย

บึงกาฬ

รพร.ท่าบ่อ

78

8

2549900001241 533070088-7 นางสา สุ ชาดา
1410600220308 523070144-2 วนาย ตฤณ

งามดี

ม.ขอนแก่น

CPIRD อุดรธานี

อุดรธานี

รพศ.อุดรธานี

เลย

รพช.บ้านผือ

79

8

ปั ณณราช

ม.ขอนแก่น

CPIRD อุดรธานี

อุดรธานี

รพศ.อุดรธานี

เลย

ศสม.รพ.อุดรธานี

80

8

วงษาเนาว์

ม.ขอนแก่น

ODOD นครพนม นครพนม รพท.นครพนม

นครพนม ศสม.รพ.นครพนม

81

8

1419900255008 523070210-5 นางสา เรื องหทัย
1480600093260 523070240-6 วนางสา ชมพูนุท
1480400061761 523070231-7 วนาย จิรวัฒน์

อ่อนมณี

ม.ขอนแก่น

ODOD นครพนม นครพนม รพท.นครพนม

นครพนม รพร.ธาตุพนม

82

8

สุ วรรณสิ งห์

ม.ขอนแก่น

ODOD สกลนคร สกลนคร รพท.สกลนคร

สกลนคร รพช.วานรนิวาส

83

8

1909800484663 523070228-6 นางสา ญาดา
1411900194621 523070271-5 วนาย วงศ์ธนาวัฏ

ถือธรรม

ม.ขอนแก่น

CPIRD อุดรธานี

อุดรธานี

รพศ.อุดรธานี

อุดรธานี

ศสม.รพ.อุดรธานี

84

9

1409900656151

5222005 นาย

ขัตติยะ

ผลานิสงค์

รามาธิ บดี(รพ.มหาราชนครราชสี มา)

CPIRD ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

รพท.ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

รพช.จัตุรัส

85

9

1409900767262

5222114 นาย

สุ รศักดิ

สว่าง

รามาธิ บดี(รพ.มหาราชนครราชสี มา)

CPIRD ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

รพท.ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

รพช.หนองบัวระเหว

86

9

1100701245368

5202085 นางสาวปวีณรัตน์

จรัสสุ ริยงค์

รามาธิบดี

ทัวไป นครราชสี มา นครราชสี มา รพศ.มหาราชนครราชสี มา นครราชสี มา รพ.มหาราชนครราชสีมา

87

9

1102001461957

5202140 นางสาวศิรภา

วชิรปรี ชาพงษ์

รามาธิบดี

ทัวไป นครราชสี มา นครราชสี มา รพศ.มหาราชนครราชสี มา นครราชสี มา รพ.มหาราชนครราชสีมา

88

9

คมพิทยากุล

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

CPIRD นครราชสี มา นครราชสี มา รพศ.มหาราชนครราชสี มา นครราชสี มา รพช.ปากช่องนานา

89

9

วิรัชศศิวิมล

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

CPIRD นครราชสี มา นครราชสี มา รพศ.มหาราชนครราชสี มา นครราชสี มา รพช.ปากช่องนานา

90

9

1309900591653 B5264063 นางสา กิตติยาภรณ์
1309900644846 B5264124 วนางสา ณิ ชา
ว
1300100116235 B5263967 นางสา
บุญญาพร

ดํารงค์ธวัช

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

CPIRD นครราชสี มา นครราชสี มา รพศ.มหาราชนครราชสี มา นครราชสี มา ศสม.มหาราชนครราชสี มา

ว

ธนพล

หน ้าที 5/7

หมายเหตุ

บัญชีรายชื อนักศึกษาแพทย์ ผู้ทาํ สั ญญาฯ ประจําปี พ.ศ. 2558 (แพทย์ FM)
ลําดับ
คํา
เขต รหัสบัตรประชาชน รหัสนักศึกษา
ที
นําหน้ า

ชื อ

สกุล

สถาบันการศึกษา

ประเภท
โครงการ

จังหวัด
ชดใช้ ทุน

จังหวัด
บรรจุแต่ งตัง

10 เดือน รพศ./รพท.

2 เดือน รพช.

ปี 2-3

91

9

1302000142643

5222028 นางสาวณัฐฬส

เวิดขุนทด

รามาธิ บดี(รพ.มหาราชนครราชสี มา)

ODOD นครราชสี มา นครราชสี มา รพศ.มหาราชนครราชสี มา นครราชสี มา รพช.สี คิว

92

9

1301700167028

5222088 นางสาววรรณิ สา

ประโสรักษ์

รามาธิ บดี(รพ.มหาราชนครราชสี มา)

ODOD นครราชสี มา นครราชสี มา รพศ.มหาราชนครราชสี มา นครราชสี มา รพช.ครบุรี

93

9

1309900652407

5222116 นาย

อภิรักษ์

โคกนาดี

รามาธิ บดี(รพ.มหาราชนครราชสี มา)

CPIRD นครราชสี มา นครราชสี มา รพศ.มหาราชนครราชสี มา นครราชสี มา ศสม.รพ.มหาราชนครราชสีมา

94

9

1329900259764

5222121 นาย

อันอัม

สมานประธาน

รามาธิ บดี(รพ.มหาราชนครราชสี มา)

CPIRD บุรีรัมย์

นครราชสี มา รพศ.มหาราชนครราชสี มา นครราชสี มา ศสม.รพ.มหาราชนครราชสีมา

95

9

1329900294136 B5264339 นางสาว กมลพรรณ

เทียมมณี รัตน์

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

CPIRD บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

รพศ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

ศสม.รพ.บุรีรัมย์

96

9

1311000148535 B5264179 นาย

พิทกั ษา

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ODOD บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

รพศ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

รพช.นางรอง

97

9

1309900670260

5222117 นางสาวอมรา

ปาปะเก

รามาธิ บดี(รพ.มหาราชนครราชสี มา)

CPIRD บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

รพศ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

ศสม.รพ.บุรีรัมย์

98

9

1820500073814

5222070 นางสาวฟ้าอินทร์

เทียนทอง

รามาธิ บดี(รพ.มหาราชนครราชสี มา)

CPIRD สุ รินทร์

สุ รินทร์

รพศ.สุ รินทร์

สุ รินทร์

รพช.ปราสาท

10 1349900369853 523070172-7 นางสา กนกวรรณ
100 10 1341200057959 523070254-5 วนางสา ปิ ยาภรณ์
101 10 1349900371378 523070250-3 วนางสา พรหมเรขา

ศรี ลาดเลา

ม.ขอนแก่น

CPIRD อุบลราชธานี อุบลราชธานี รพศ.สรรพสิ ทธิประสงค์

อุบลราชธานี รพช.50พรรษามหาวชิราลงกรณ์

กลินหอม

ม.ขอนแก่น

ODOD อุบลราชธานี อุบลราชธานี รพศ.สรรพสิ ทธิประสงค์

อุบลราชธานี รพช.50พรรษามหาวชิราลงกรณ์

เจริ ญมิตร

ม.ขอนแก่น

ODOD อุบลราชธานี อุบลราชธานี รพศ.สรรพสิ ทธิประสงค์

อุบลราชธานี รพช.วาริ นชําราบ

102 10 1341100178169 523070251-1 วนางสา ภัทรกานต์
103 10 1349900355585 523070229-4 วนาย พีรพัฒน์

จตุรภัทรวงศ์

ม.ขอนแก่น

ODOD อุบลราชธานี อุบลราชธานี รพศ.สรรพสิ ทธิประสงค์

อุบลราชธานี รพช.วาริ นชําราบ

ตันสกุล

ม.ขอนแก่น

ODOD อุบลราชธานี อุบลราชธานี รพศ.สรรพสิ ทธิประสงค์

อุบลราชธานี รพช.พิบูลย์มงั สาหาร

104 10 1340400130896 523070230-9 นาย

วัชรพงษ์

เถาว์โท

ม.ขอนแก่น

ODOD อุบลราชธานี อุบลราชธานี รพศ.สรรพสิ ทธิประสงค์

อุบลราชธานี รพช.ม่วงสามสิ บ

105 10 1342000054442 5219410604 นาย

สุ ทธิวฒั น์

ขุมเงิน

ม.อุบลราชธานี

CPIRD อุบลราชธานี อุบลราชธานี รพศ.สรรพสิ ทธิประสงค์

อุบลราชธานี ศสม.รพ.สรรพสิทธิประสงค์

เพชรสิ ทธิ

ม.ขอนแก่น

ODOD ศรี สะเกษ ศรี สะเกษ รพท.ศรี สะเกษ

ศรี สะเกษ รพช.กันทรารมย์

ศรี เสน

ม.ขอนแก่น

ODOD ศรี สะเกษ ศรี สะเกษ รพท.ศรี สะเกษ

ศรี สะเกษ รพช.ขุขนั ธ์

พาลี

ม.ขอนแก่น

ODOD ศรี สะเกษ ศรี สะเกษ รพท.ศรี สะเกษ

ศรี สะเกษ รพช.อุทุมพรพิสัย

ธนเมศร์

99

106 10 1349900373541 523070232-5 นางสา ชุติกาญจน์
107 10 1339900157007 523070256-1 วนางสา แสงระวี
ว
108 10 1339900178527 523070234-1 นาย
เจตน์วฒั นา
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บัญชีรายชื อนักศึกษาแพทย์ ผู้ทาํ สั ญญาฯ ประจําปี พ.ศ. 2558 (แพทย์ FM)
ลําดับ
คํา
เขต รหัสบัตรประชาชน รหัสนักศึกษา
ที
นําหน้ า

ชื อ

สกุล

ประเภท
โครงการ

สถาบันการศึกษา

จังหวัด
ชดใช้ ทุน

จังหวัด
บรรจุแต่ งตัง

10 เดือน รพศ./รพท.

2 เดือน รพช.

ปี 2-3

109 10 1349900005690 53480274 นางสาวพิมพิกา

ทองปน

ม.นเรศวร

ขรก/cpird ยโสธร

อุบลราชธานี รพท.ยโสธร

ยโสธร

ศสม.รพ.สรรพสิ ทธิประสงค์

110 10 3349900617977 53480281 นาย

พิมลศักดิ

ศรี ธรรมา

ม.นเรศวร

ขรก/cpird ยโสธร

อุบลราชธานี รพท.ยโสธร

ยโสธร

ศสม.สรรพสิ ทธิประสงค์

111 11 1849900103816 5211570089 นางสาวกาญจนา

ทองทิพย์

ม.ธรรมศาสตร์

ODOD สุ ราษฎร์ธานี สุ ราษฎร์ธานี รพศ.สุ ราษฎร์ธานี

สุ ราษฎร์ธานี รพศ.สุ ราษฎร์ธานี

112 12 1969900140702 5210310022 นางสา จัสมี
113 12 1960100095771 5260801022 วนาย ฮัมดี

โนะ

ม.สงขลานคริ นทร์

ODOD นราธิวาส นราธิวาส รพท.สุ ไหงโก-ลก

นราธิวาส ศสม.รพ.สุไหงโก-ลก

หะยีอาลี

ม.นราธิวาสราชนคริ นทร์ CPIRD นราธิวาส นราธิวาส รพท.นราธิวาส

นราธิวาส

ศสม.รพ.นราธิ วาสราชนคริ นทร์

114 12 1909800391835 5210310042 นาย

ดํานิล

ม.สงขลานคริ นทร์

ทัวไป สงขลา

สงขลา

รพศ.หาดใหญ่

สงขลา

ศสม.รพ.หาดใหญ่

วรรณโร

ม.สงขลานคริ นทร์

ทัวไป สงขลา

สงขลา

รพท.สงขลา

สงขลา

รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถนาทวี

เบ็ญนิปาร์

ม.นราธิวาสราชนคริ นทร์ CPIRD ปั ตตานี

สงขลา

รพท.ปั ตตานี

สงขลา

ศสม.รพ.สงขลา

เลิศตระการสกุล ม.นราธิวาสราชนคริ นทร์ CPIRD ปั ตตานี

สงขลา

รพท.ปั ตตานี

สงขลา

สมเด็จพระบรมราชินีนาถนาทวี

ณัฐกานต์

115 12 1959900259670 5210310036 นางสา ชวิกา
116 12 1949900136535 5260801001 วนางสา กษมา
117 12 1909800470280 5260801011 วนาย ปริ นทร์
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