ประกาศผลรายชื่อ ตำแหน่งนายแพทย์ ผู้ได้รับการอนุมัติรอบที่ 1
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ/นามสกุล
นางสาวพัชรา จีนประชา
นายถวัลย์ศักดิ์ รัตนสิริ
นางสาวนิธิตา นันทตันติ
นางสาวปริยากร ตาสิงห์
นางสาวณัฐพร อำพล
นายนิววิทย์ เจริญกิตติศักดิ์
นายธีรวัฒน์ แสนมังกาละ
นางสาวอรณิชา ญาณิสราพันธ์
นายณัฐพล พรรณเชษฐ์
นางสาวปุญญิสา อินไทย
นายนิลวัตร สุวรรณศร
นางสาวธัญกร กิ่งเกษม
นายนริศ บุญธนภัทร
นายกวีวัฒน์ ชุมนุมพร
นางสาวพัทธมน บุญสิริพิพัฒน์
นางสาวอรพรรณ ปันทะธง
นางสาวกนันตพัสตร์ กาญจนะวสิต
นางสาวชุติมณฑน์ เขื่อนคำ
นายสังเกต เผ่ากันทะ
นางสาวชมพูนุท แสงพานิชย์
นางสาวผกาพร ชมภูใบ
นายศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล
นายธนพงศ์ โลกคำลือ
นางสาวศรัณยา ศรีวราสาสน์

ขอย้ายจาก
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง
รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สสจ.เชียงราย
รพช.หางดง สสจ.เชียงใหม่
รพช.ร้องกวาง สสจ.แพร่
รพช.ลอง สสจ.แพร่
รพช.สูงเม่น สสจ.แพร่
รพช.เวียงสา สสจ.น่าน
รพช.ปง สสจ.พะเยา
รพช.ปง สสจ.พะเยา
รพร.เชียงของ สสจ.เชียงราย
รพร.เชียงของ สสจ.เชียงราย
รพช.เทิง สสจ.เชียงราย
รพช.พาน สสจ.เชียงราย
รพช.ป่าแดด สสจ.เชียงราย
รพช.ป่าแดด สสจ.เชียงราย
รพช.ปาย สสจ.แม่ฮ่องสอน
รพท.ฝาง สสจ.เชียงใหม่
รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์
รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์
รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก
รพช.พิชัย สสจ.อุตรดิตถ์
รพช.ท่าสองยาง สสจ.ตาก

ขอย้ายไปที่
รพศ.นครปฐม สสจ.นครปฐม
รพช.วาปีปทุม สสจ.มหาสารคาม
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สสจ.เชียงราย
รพช.สันป่าตอง สสจ.เชียงใหม่
รพท.เกาะสมุย สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.บ้านผือ สสจ.อุดรธานี
รพช.สบเมย สสจ.แม่ฮ่องสอน
รพช.สันกำแพง สสจ.เชียงใหม่
รพช.บางมูลนาก สสจ.พิจิตร
รพช.สองแคว สสจ.น่าน
รพช.ห้างฉัตร สสจ.ลำปาง
รพช.แม่วาง สสจ.เชียงใหม่
รพท.แม่สอด สสจ.ตาก
รพท.เชียงคำ สสจ.พะเยา
รพช.รัตภูมิ สสจ.สงขลา
รพช.ลี้ สสจ.ลำพูน
รพช.แม่สะเรียง สสจ.แม่ฮ่องสอน
รพช.หางดง สสจ.เชียงใหม่
รพช.บางคล้า สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก
รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง
รพช.หล่มสัก สสจ.เพชรบูรณ์
รพช.ร้องกวาง สสจ.แพร่
รพช.ทองผาภูมิ สสจ.กาญจนบุรี
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นางสาววริศา ธนสารชัย
นายชนะชัย จันทรคิด
นายปิยะ โตสุโขวงศ์
นางสาวสุพิชฌาย์ กล่ำทอง
นายพงษ์ศักดิ์ จรุงเรืองทรัพย์
นางสาวมานิตา พรรณวดี
นายณัฐภูมิ กุลทรัพย์สมบัติ
นางสาววรัญญากานต์ ปานทอง
นางสาวศศิโฉม เจริญรุ่งศิริ
นายยศวัศ สาระเวียง
นายธนกร บูรณะชนอาภา
นางจารุวรรณ เดียวสุรินทร์
นายชานนท์ นันทวงศ์
นายนันทวัฒน์ เรวุฒิฐิติพงษ์
นางสาวสรวีย์ เตชะเทียมจันทร์
นางสาวพัชรินทร์ เกียรติกังวาฬไกล
ว่าที่นาวาตรีชาตรี สารโย
นางสาวจิรณัฏ พวงแก้ว
นางสาวภัครวรรณ์ เศรษฐิยานันท์
นายณัฐวุฒิ วรรณธะพิสุทธิ์
นายณัฏฐวุฒิ อิทธิพงศธร
นางสาวนวลนาง กายสอน
นางสาวอโณทัย ประภาไพฑูรย์
นางสาวนิตยา ยวงเดชกล้า
นางสาวกรกนก ชัยสุวรรณรักษ์
นายอาทิตย์ โสรถาวร
นางสาวศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา
นายพงศ์ธร โตอินทร์

รพช.ชนแดน สสจ.เพชรบูรณ์
รพท.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์
รพท.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์
รพช.บรรพตพิสัย สสจ.นครสวรรค์
รพช.ตาคลี สสจ.นครสวรรค์
รพช.ทัพทัน สสจ.อุทัยธานี
รพช.ทัพทัน สสจ.อุทัยธานี
รพช.คลองลาน สสจ.กำแพงเพชร
รพช.ขาณุวรลักษบุรี สสจ.กำแพงเพชร
รพช.ขาณุวรลักษบุรี สสจ.กำแพงเพชร
รพท.กำแพงเพชร สสจ.กำแพงเพชร
รพศ.พระนครศรีอยุธยา สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.บางปะหัน สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.บางปะหัน สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพท.พระนารายณ์มหาราช สสจ.ลพบุรี
รพท.สิงห์บุรี สสจ.สิงห์บุรี
รพศ.ราชบุรี สสจ.ราชบุรี
รพศ.ราชบุรี สสจ.ราชบุรี
รพช.บางเลน สสจ.นครปฐม
รพท.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร
รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สสจ.สมุทรสงคราม
รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สสจ.ปราจีนบุรี
รพช.แหลมฉบัง สสจ.ชลบุรี
รพช.สัตหีบ กม.10 สสจ.ชลบุรี
รพช.เขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สสจ.ระยอง
รพช.เกาะกูด สสจ.ตราด
รพช.บ้านโพธิ์ สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.ประจันตคาม สสจ.ปราจีนบุรี

รพช.ปากเกร็ด สสจ.นนทบุรี
รพท.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพท.ฝาง สสจ.เชียงใหม่
รพช.บ้านด่านลานหอย สสจ.สุโขทัย
รพช.กำแพงแสน สสจ.นครปฐม
รพช.บ้านโพธิ์ สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.วังจันทร์ สสจ.ระยอง
รพช.วังทอง สสจ.พิษณุโลก
รพช.บางใหญ่ สสจ.นนทบุรี
รพช.ลี้ สสจ.ลำพูน
รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก
รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก
รพศ.สระบุรี สสจ.สระบุรี
รพช.ชัยบาดาล สสจ.ลพบุรี
รพท.เทพรัตน์นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา
รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สสจ.ปราจีนบุรี
รพศ.เจ้าพระยายมราช สสจ.สุพรรณบุรี
รพท.พหลพลพยุหเสนา สสจ.กาญจนบุรี
รพท.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพท.ระนอง สสจ.ระนอง
รพท.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร
รพท.หัวหิน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
รพท.แกลง สสจ.ระยอง
รพช.บางปะกง สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.เจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม สสจ.ราชบุรี
รพช.โพธิ์ศรีสุวรรณ สสจ.ศรีสะเกษ
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพช.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 สสจ.กาญจนบุรี

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

นายชัยรัตน์ วงศ์วรพิทักษ์
นางสาวผาณิต ศรีสุวรัตน์
นายอำนาจ อนันต์วัฒนกุล
นางจันทร์จิรา อนันต์วัฒนกุล
นายพงศ์ไพบูลย์ กระจับเงิน
นายพิธี วงศ์ยงศิลป์
นางสาวศิรดา จันทร์โสม
นางสาวชื่ณ เชาว์ตระกูล
นายวรรธนะ เกิดศิลป์
นายสุชาติ ทองแป้น
นางสาวณัฐรินทร์ ดิฐศิระพงศ์
นางสาวปาริญา ละแมนชัย
นายอภิวิชญ์ กุดแถลง
นายกฤษฎา สิงห์พันธ์
นางสาวปัญญ์ชุลี ประสาททอง
นางสาวณัฐพร เจริญภักตร์
นางสาวจิตรภัทรา งันลาโสม
นางสาวพลอย ใจทอง
นางสาววิรชา ฉายรัตนานันท์
นางสาวนันท์ชนก รอดแก้ว
นางสาวอาภัสรา เสาร์แก้ว
นางสาวเด่นดาว ศรีสมภาร
นางสาวปณิตา อรเอก
นางสาวณพิชญา วิริยะ
นายธีรพล มโนศักดิ์เสรี
นางสาวณัฐณิชา กาญจนไวกูณฐ์
นายปชา สินธรเกษม
นายธนาสิทธิ์ ยิ่งกำแหง

-3รพท.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ
รพท.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
รพท.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพท.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพท.อรัญประเทศ สสจ.สระแก้ว
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม
รพท.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพท.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพท.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.เซกา สสจ.บึงกาฬ
รพช.โซ่พิสัย สสจ.บึงกาฬ
รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
รพช.นากลาง สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.ศรีบุญเรือง สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.ศรีธาตุ สสจ.อุดรธานี
รพช.ศรีธาตุ สสจ.อุดรธานี
รพช.ศรีธาตุ สสจ.อุดรธานี
รพร.บ้านดุง สสจ.อุดรธานี
รพช.กู่แก้ว สสจ.อุดรธานี
รพร.ด่านซ้าย สสจ.เลย
รพช.วังสะพุง สสจ.เลย
รพช.วังสะพุง สสจ.เลย
รพช.เอราวัณ สสจ.เลย

รพท.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี
รพช.บางปะกง สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพท.หนองบัวลำภู สสจ.หนองบัวลำภู
รพท.หนองบัวลำภู สสจ.หนองบัวลำภู
รพศ.พระนครศรีอยุธยา สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพร.ท่าบ่อ สสจ.หนองคาย
รพช.โพนทอง สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.สุวรรณภูมิ สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.หนองบัวแดง สสจ.ชัยภูมิ
รพท.นางรอง สสจ.บุรีรัมย์
รพศ.สุรินทร์ สสจ.สุรินทร์
รพท.บางพลี สสจ.สมุทรปราการ
รพร.ท่าบ่อ สสจ.หนองคาย
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม
รพช.พนัสนิคม สสจ.ชลบุรี
รพช.พนัสนิคม สสจ.ชลบุรี
รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
รพช.วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สสจ.เชียงใหม่
รพช.บ้านนา สสจ.นครนายก
รพช.ห้วยเม็ก สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.กมลาไสย สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.วัดญาณสังวราราม ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง สสจ.ชลบุรี
รพช.วังสะพุง สสจ.เลย
รพช.ป่าโมก สสจ.อ่างทอง
รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
รพท.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร
รพท.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร
รพช.โพนทอง สสจ.ร้อยเอ็ด
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นางสาวปัทมา ปานพรหมมินทร์
นายอาทิตย์ คำจันทร์
นางสาวนรัญลักษมณ์ แสงทอง
นายธนกฤต นิธิถิรวุฒิ
นางสาวพันสกาว สันติเทวกุล
นายธนกร ไชยยา
นายชลธิศ ละเอียดอ่อง
นางสาวปณาลี ลาภอุดมพันธ์
นางสาวภัทรสิณี ลิขิตพันธ์พิสิฐ
นางสาวณัฐหทัย ประทุมชาติ
นายวิษณุ เกตุรุน
นายธานุพล แสงงาม
นายณรงศักดิ์ ราชภักดี
นางสาวศรินทิพย์ พานชัยเจริญ
นายชาญวิชญ์ โพธิสุวรรณ
นางสาวเบญจ์นรี ชูไสว
นายพีรพัฒน์ ภู่พิบูลย์
นายพลสิทธิ์ เหล่าเรืองรอง
นายเมธาวุฒิ ชนะจะโปะ
นางสาวจิราภรณ์ บุดดาวงศ์
นางสาวมัชฌิมา เชาว์เสาวภา
นางสาวชวิศา เจนครองธรรม
นางสาววิชกุล ชีวภัทร
นางสาวศศิประภา ธีรพงศ์ภักดี
นายจิระชัย ธิมาชัย
นางสาวกนกกาญจน์ มหาวีรวัฒน์
นายปฐม สกลกิติวัฒน์
นางสาวชุลีพร คงมีสุข

รพร.ท่าบ่อ สสจ.หนองคาย
รพช.สังคม สสจ.หนองคาย
รพช.วานรนิวาส สสจ.สกลนคร
รพช.นาแก สสจ.นครพนม
รพช.โพนสวรรค์ สสจ.นครพนม
รพช.นาทม สสจ.นครพนม
รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ
รพท.กุมภวาปี สสจ.อุดรธานี
รพท.กุมภวาปี สสจ.อุดรธานี
รพท.กุมภวาปี สสจ.อุดรธานี
รพท.กุมภวาปี สสจ.อุดรธานี
รพท.นครพนม สสจ.นครพนม
รพท.นครพนม สสจ.นครพนม
รพท.นครพนม สสจ.นครพนม
รพช.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง สสจ.นครราชสีมา
รพช.ละหานทราย สสจ.บุรีรัมย์
รพช.พลับพลาชัย สสจ.บุรีรัมย์
รพช.กันทรลักษ์ สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.ขุขันธ์ สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.อุทุมพรพิสัย สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.อุทุมพรพิสัย สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.ดงหลวง สสจ.มุกดาหาร
รพท.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ
รพร.เดชอุดม สสจ.อุบลราชธานี
รพท.มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร
รพท.มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต

รพช.สมเด็จพระญาณสังวร สสจ.เชียงราย
รพช.เกาะพะงัน สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.บางเลน สสจ.นครปฐม
รพช.เขาค้อ สสจ.เพชรบูรณ์
รพช.สามพราน สสจ.นครปฐม
รพช.เขื่องใน สสจ.อุบลราชธานี
รพท.หนองคาย สสจ.หนองคาย
รพช.นาโยง สสจ.ตรัง
รพร.จอมบึง สสจ.ราชบุรี
รพร.จอมบึง สสจ.ราชบุรี
รพช.เต่างอย สสจ.สกลนคร
รพท.หนองคาย สสจ.หนองคาย
รพท.กุมภวาปี สสจ.อุดรธานี
รพศ.ราชบุรี สสจ.ราชบุรี
รพช.ดอนมดแดง สสจ.อุบลราชธานี
รพท.บางพลี สสจ.สมุทรปราการ
รพร.จอมบึง สสจ.ราชบุรี
รพช.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ สสจ.สมุทรปราการ
รพช.ศรีเมืองใหม่ สสจ.อุบลราชธานี
รพช.เสนางคนิคม สสจ.อำนาจเจริญ
รพช.พุทธมณฑล สสจ.นครปฐม
รพช.เขาค้อ สสจ.เพชรบูรณ์
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี
รพท.บางพลี สสจ.สมุทรปราการ
รพท.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพท.กระบี่ สสจ.กระบี่
รพศ.ตรัง สสจ.ตรัง

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

นายกฤษฎา ลีลาวิลาส
นางสาววีรพิชญ์ ตั้งมานะกิจ
นางสาวสุภาวิดา ตันทวีวงศ์
นางสาวสินีนาถ โสฬส
นางสาวอิงอร กังวานฐิติ
นายวริษ คุปต์กาญจนากุล
นายเอกเกษม วาณิชเจริญกุล
นายสิทธิพร พลจันทร์
นางสาวปรารถนา ตุลยกนิษก์
นางสาวรุ่งระวี เด่นปรีชาวงศ์
นายปรินทร์ เลิศตระการสกุล
นางสาวปรียาพร สุพรรณพงศ์
นายวศิระ วิบุลศิลป์
นางสาวกานต์จุฑา รัตนสมบัติ
นางสาวพัทธมน วิบูลย์พงศ์
นายสุธีรวิทย์ สุขนวล
นางสาวจุฑาพา พงษ์กล่าวขำ
นายนิพัทธ์ นิพัทธ์ผลสกุล
นายถนัด อาวารุลหัก
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญยรัตน์
นางสาวปาณฉัตร ดำเกลี้ยง
นางพรพรรณ วัฒนโภคา

-5รพช.ท้ายเหมือง ชัยพัฒน์ สสจ.พังงา
รพช.ถลาง สสจ.ภูเก็ต
รพช.เกาะพะงัน สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.บ้านนาสาร สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพท.ทุ่งสง สสจ.นครศรีธรรมราช
รพท.กระบี่ สสจ.กระบี่
รพท.พังงา สสจ.พังงา
รพท.ตะกั่วป่า สสจ.พังงา
รพท.ระนอง สสจ.ระนอง
รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
รพช.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี สสจ.สงขลา
รพช.เขาชัยสน สสจ.พัทลุง
รพช.ควนขนุน สสจ.พัทลุง
รพช.ปากพะยูน สสจ.พัทลุง
รพช.ป่าบอน สสจ.พัทลุง
รพช.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) สสจ.พัทลุง
รพช.ทุ่งยางแดง สสจ.ปัตตานี
รพช.รือเสาะ สสจ.นราธิวาส
รพช.แว้ง สสจ.นราธิวาส
รพช.สุคิริน สสจ.นราธิวาส
รพท.สตูล สสจ.สตูล
รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี

รพช.ถลาง สสจ.ภูเก็ต
รพช.กำแพงแสน สสจ.นครปฐม
รพช.ลาดหลุมแก้ว สสจ.ปทุมธานี
รพช.เขาพนม สสจ.กระบี่
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
รพท.สงขลา สสจ.สงขลา
รพศ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.ท่าศาลา สสจ.นครศรีธรรมราช
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพท.สงขลา สสจ.สงขลา
รพช.ยะรัง สสจ.ปัตตานี
รพช.เชียรใหญ่ สสจ.นครศรีธรรมราช
รพท.สิชล สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.ท่าศาลา สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.ท่าศาลา สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.เกาะลันตา สสจ.กระบี่
รพช.ระแงะ สสจ.นราธิวาส
รพช.พนัสนิคม สสจ.ชลบุรี
รพช.กะพ้อ สสจ.ปัตตานี
รพช.สะบ้าย้อย สสจ.สงขลา
รพช.ควนขนุน สสจ.พัทลุง
รพช.ห้วยยอด สสจ.ตรัง

