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โรงพยาบาลกองทัพบก
1 พลโท นฤดล
ประภาวัต
กรมแพทยทหารบก
2 พ.อ.เอกพล
พิพัฒนคุโณปการ พัน.สร.23 บชร.3
3 พ.ต.กฤษณะ
นองเนือง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล)า
4 พ.ต.พงศสิน
นนทะนํา
โรงพยาบาลค-ายวีรวัฒนโยธิน
5 ร.ท.หญิง พรสุดา
จันทรณรงค
โรงพยาบาลค-ายสุรศักดิ์มนตรี
6 ร.ต.กสิณจป5ติ
นะประสิทธิ์
ช-วยราชการ โรงพยาบาลค-ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กองทัพไทย
7 น.อ.หญิง สุวรรณภา ปโกฏิประภา
สํานักงานแพทยทหาร กรมยุทธบริการทหาร
โรงพยาบาลกองทัพอากาศ
8 น.ต.เมธี
ศิริโสภณา
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพ ฯ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
9 แพทยหญิง สิริบูรณ เพชรบูรณ
โรงพยาบาลทุ-งสง จ.นครศรีธรรมราช
10 นายแพทย สรณัติ์
ลลิตวงศา
กองแพทยหลวง สํานักพระราชวัง กรุงเทพ ฯ
11 นายแพทย ณุกานต กาญจนประดิษฐ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ
12 แพทยหญิง ดวงใจ
บัวขวา
โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก-น
13 แพทยหญิง รุ-งฤดี
ไกรเสน
โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก-น
14 แพทยหญิง วิราภรณ ณรงคราช
โรงพยาบาลร)อยเอ็ด จ.ร)อยเอ็ด
15 นายแพทย ขวัญ
ยาดาโอ
โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง
16 นายแพทย สุวิทย
อังคสุวรรณ
โรงพยาบาลหาดใหญ- จ.สงขลา
17 แพทยหญิง ดวงสมร ชัยพุทธานุกูล
คณะแพทยศาสตร รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 แพทยหญิง ณัฏฐา
ตันติปรีชาพงศ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพ ฯ
19 แพทยหญิง พิชญนาฏ ศรีเมฆารัตน
โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง
20 แพทยหญิง วราลี
ปรียวาณิชย
โรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่
21 แพทยหญิง ชมพูนุช พงษอัคคศิรา
สถาบันสิรินธร เพื่อการฟFGนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแห-งชาติ
22 นายแพทย สราวุธ
สุวรรณปทุมเลิศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หล-มเก-า จ.เพชรบูรณ
23 นายแพทย ธัชชัย
ศรีเสน
คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวรฯ
24 นายแพทย อดิศัดิ์
ยังสุนิตย
โรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่
25 แพทยหญิง ธชาพิมพ สุขุมวาท
โรงพยาบาลจุฬาภรณ กรุงเทพ ฯ
26 นายแพทย อภิรัฐ
ศรีสถิตย
โรงพยาบาลแกดํา จ.มหาสารคาม
27 นายแพทย ธีรวัฒน
แสนมังกาละ
โรงพยาบาลลอง จ.แพร-

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

แพทยหญิง ภัทรพร
แพทยหญิง ป5ยนุช
นายแพทย ธนาสิทธิ์
แพทยหญิง วราภรณ
แพทยหญิง ภูริชา
แพทยหญิง กนกพร
นายแพทยภาคภูมิ
แพทยหญิง ณัฐพร
แพทยหญิง ณัฒิณี

อภิพัฒนะมนตรี
รัตนโกเศศ
วิจิตราพันธ
แก-นสน
ชัยวิรัช
โชคคติวัฒน
ตันแสนทอง
อําพล
พึ่งวิรวัฒน

นายแพทย กันตภณ
แพทย หญิง ขวัญฤทัย
นายแพทย ศิวะ
นายแพทย ภาสวัฒน
แพทยหญิง วรัมพร
นายแพทย กฤศ
แพทยหญิง กมลฉัตร
แพทยหญิง พรปวีณ
นายแพทย วิจักษ
แพทยหญิง อิศราภรณ

โฆษิตานุฤทธิ์
เจียมรัตโนภาส
องคชัญวัฒนะ
ณ นคร
ลิมัณตชัย
ธิติรังสี
โชคถนอมทรัพย
ปNญญากรณ
กาญจนากร
พูนสวัสดิ์

แพทยหญิง ปราณี

ไกรลาศศิริ

แพทยหญิง กวิณัฐ
นายแพทย ธนภัทร
นายแพทย กวิน

ดาราบถ
อยู-ยั่งยืน
สัจจวีระกุล

ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก จ.นครปฐม
สํานักเวชศาสตรชะลอวัยและฟFGนฟูสุขภาพ จ.เชียงราย
โรงพยาบาลสันปIาตอง จ.เชียงใหมโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท
โรงพยาบาลน-าน จ.น-าน
โรงพยาบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
โรงพยาบาลส-งเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 1 จ.เชียงใหมโรงพยาบาลหางดง จ.เชียงใหมโรงพยาบาลพุทธชิราช จ.พิษณุโลก
เอกชน
โรงพยาบาลธนกาญจน จ.กาญจนบุรี
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป (อิสระ)
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป (อิสระ)
โรงพยาบาลเจ)าพระยา กรุงเทพ ฯ
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป (อิสระ)
คาเมราตาคลินิคเวชกรรม จ.ปทุมธานี
นิติพลคลินิค กรุงเทพ ฯ
โรงพยาบาลจุฬารัตน 3 จ.สมุทรปราการ
โรงพยาบาลบ)านดอนอินเตอร จ.สุราษฎธานี
โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จ.สมุทรปราการ
สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ
โรงพยาบาลตํารวจ กรุงเทพ ฯ
นายแพทยเวชปฏิบัติ โรงพยาบาลจุฬารัตน ชลเวช จ.ชลบุรี
แพทยทั่วไป โรงพยาบาลกระทุ-มแบน จ.สมุทรสาคร
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