
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือสกุล (ไทย) ช่ือสกุล (อังกฤษ) สังกัด

1 นำงสำว กชกร ชำตะโชติ Kotchakorn Chatachot พุทธชินรำช

2 นำงสำว กนกพร รุ่งเรืองบูรณะกุล Kanokporn Rungrueangburanakun ศูนย์ถันยรักษ์

3 นำง กนกรัตน์ ประกอบกิจ KANOKRAT PRAKOBKIT เฉพำะทำงมะเร็งกรุงเทพ

4 นำงสำว กนกวรรณ ไพเรำะ KANOKWAN PAIROH กรุงเทพสุรำษฎร์

5 นำงสำว กนกวลี พลขนิษฐ์ Kanokvalee Ponkanist จุฬำลงกรณ์

6 พ.ท.หญิง กมลวรรณ ธังศิริ Kamonwan Thungsiri พระมงกุฎเกล้ำ

7 นำย กฤติเดช หัสดีวิจิตร Sahatsorn Saengsurichai สงขลำนครินทร์

8 นำงสำว กวิสรำ เทพบรรทม Kawitsara Thepbanthom ชลบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรประจ ำปี คร้ังท่ี 30

ระหว่ำงวันท่ี 15 - 17 ธันวำคม  2565

ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์  กรุงเทพมหำนคร



9 นำย กัญจน์ บุญปกครอง Kan Boonpokkrong นวเวช

10 นำงสำว กัญญำณัฐ ต้ังใจ Kanyanat Tangchai กรุงเทพไชน่ำทำวน์

11 นำงสำว กัญญำรัตน์ เพ็ชดีคำย Kanyarut Phetdeekhai จุฬำลงกรณ์

12 นำย กันตพงศ์ มหำชนะวงศ์ Kantaphong Mahachanawong ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก

13 นำงสำว กัลยรัตน์ วงศ์รพีพำนิช Kanyarat Wongrapeepanich กรุงเทพพัทยำ

14 นำงสำว กำญจนำ กองมี Kanjana Gongmee สมิติเวชชลบุรี

15 นำงสำว กำญจนำ สุขวิจิตร์ Kanjana Sukwijit จุฬำลงกรณ์

16 นำงสำว กำนติมำ ธรรมศิริ Kantima Thamasiri รำมำธิบดี

17 นำย กิจกุล ขยันกิจ Kitgool Khayankit ประสำทวิทยำ

18 นำย กิตติพร ตรีรัตนพงษ์ Kittiporn  Treerattanapong สวรรค์ประชำรักษ์

19 พ.ท.หญิง เกศกมล พันธ์ุโกศล Ketkamol Punkosol พระมงกุฎเกล้ำ

20 นำงสำว แก้วอภิญญำ ตันตรำจิณ Kaewapinya Tuntrajin ศิริรำช

21 นำง ขนิษฐำ ม่ันเมือง Khanittha Munmueng สถำบันพระบรมรำชชนก

22 นำง ขนิษฐำ อำภำประสิทธ์ิ Kanittha Aparprasith จุฬำลงกรณ์



23 นำงสำว เขมิภำ แสนกล้ำ Khemipa Sanklaa ม.ธรรมศำสตร์

24 นำงสำว ไข่มุกข์  คล่ีพันธ์ุ Khaimook Klephan พระรำม9

25 นำย ค ำรบ ค ำเทียนทอง Khumrob Khumthienthong โตโมกรำฟ

26 นำงสำว เคียงขวัญ ศักยพันธ์ Khiangkwan Sakkayaphan สงขลำ

27 นำงสำว จงกลณี พูลทรัพย์ Jongkolnee Poonsub พุทธชินรำช

28 นำย จงวัฒน์ ชีวกุล JONGWAT CHEEWAKUL ม.สงขลำนครินทร์

29 นำย จตุพร จรดล CHATUPORN CHORADOL กรุงเทพคริสเตียน

30 นำงสำว จริญญำ ขิงษุ JARINYA KINGSU เปำโล

31 นำย จักรพงษ์ ใจอ่อน Jakkrapong Jai-on กรุงเทพ-อุดร

32 นำย จักรพรรดิ เหลืองวุฒิวงษ์ Jakapat Luangwutiwong พญำไท 2

33 นำย จักรรินทร์ อ้นมี

34 นำย จักรำวุธ พำนิชโยทัย Jakrawut Panityotai ม.รังสิต

35 นำง จิตรชญำ สุวรรณรักษำ ม.สงขลำนครินทร์

36 นำย จิตรเทพ  ภูสิทธ์ิอนันต์ Chitthep Phusitanan รำมำธิบดี



37 นำงสำว จินต์จุฑำ เพ็ชรสุวรรณ สงขลำนครินทร์

38 นำงสำว จิรภิญญำ ไชยปัญญำ Jirapinya Chaipanya จุฬำรัตน์ 3 อินเตอร์

39 นำงสำว จิระภำ นวลโฉม Jirapa Noulchoem รำมำธิบดี

40 นำงสำว จิรัชยำ ปัทมำภรณ์ chiratchaya pattamaporn สมิติเวช ไชน่ำทำวน์

41 ร.ท.หญิง จุฑำมำศ กำศเกษม Jutamard Gardkasem พระมงกุฎเกล้ำ

42 นำงสำว จุฑำมำศ คล้ำยเชย Jutamart klaychoi เมดปำร์ค

43 นำงสำว จุฑำมำศ ทองจินดำ Chuthamat   Sopinya สินแพทย์ รำมอินทรำ

44 นำงสำว จุฑำมำศ โสภิญญำ Chuthamat   Sopinya จุฬำลงกรณ์

45 นำงสำว จุรีพร สำข ำ Jureeporn Sakham กรุงเทพ จันทบุรี

46 นำงสำว จุไรรัตน์ ดำทอง Jurairat Dathong จุฬำลงกรณ์

47 นำง จุฬำลักษณ์ ทะนันไชย Chulalak Tananchai พิษณุเวช พิษณุโลก

48 นำย เจฏภัทร ธำรำทรัพย์  Jettapat   Tarasub จุฬำลงกรณ์

49 นำย เจษฎำ คิดรอบ Chetsada Khitrop รำมำธิบดี

50 นำย ฉัฐนภ ภรำสมพงษ์ Chatthanop Parasompong พญำไท 2



51 นำงสำว ฉัตรนภำ นันต้ือ Chatnapa Nuntue ม.ธรรมศำสตร์

52 นำง เฉลิมพร เจริญวิกรม Chalermporn Charoenwikrom  ประสำทวิทยำ

53 นำง เฉลิมวรรณ รุ่งเรืองกิจพัฒนำ Chalermwan Rungruengkitpattana บ้ำนโพธ์ิ

54 นำงสำว ชญำฎำ กนกพันธ์วณิช Chayada kanokphanvanich รอยัลพนมเปญ

55 นำงสำว ชนกชนม์ วงศ์อภิสิทธ์ิ Chanokchon Wongaphisit วิชัยยุทธ

56 นำย ชนำโชติ  หม่ืนใจ Chanachote Muenjai รำมำธิบดี

57 พ.ต.หญิง ชมพูนุท แก้วเพียงเพ็ญ Chomphoonut Kaewpiangphen พระมงกุฎเกล้ำ

58 นำย ชยธร สุทธิประภำ Chayathon Sutthiprapha  จุฬำลงกรณ์

59 นำย ชลคินทร์ ครรชิตชลกุล Shoulakin Kunchitshoulakul ศิริรำช

60 นำงสำว ชลธิชำ เลิศคอนสำร Chonthicha Lerdkhonsan จุฬำลงกรณ์

61 นำงสำว ชัญญ่ำ จำรุสิงห์ Chanya Jarusing เปำโล

62 นำงสำว ชำญธิญำ ซ่ือตรง กรุงเทพ จันทบุรี

63 นำย ชีวำวิชญ์ ชนะสิทธ์ิยศกุล Chewawit chanasityodsakun นครนำยก

64 นำงสำว ชุติกำญจน์ เกษจรุง รำมำธิบดี



65 นำงสำว ชุติกำญจน์ ภูละ Chutikan pula บำงปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนล

66 นำย ไชยวัฒน์ ตำลน์จรัส Chaiwat Tanjarat บ ำรุงรำษฎร์อินเตอร์เนช่ันแนล

67 นำย ซำเรฟ นิเดร์ saref nide สินแพทย์ ศรีนครินทร์

68 นำงสำว ญำณกำนต์ จึงวัฒนมงคล Yannakan Juengwattanamongkol  จุฬำลงกรณ์

69 นำงสำว ฐำนันตำ สุวรรณเลิศ Thananta Suwannalert จุฬำลงกรณ์

70 นำงสำว ฐิติรัตน์ ภัทรำวิวัวฒน์ Thitirat Phattharawiwat ศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

71 นำย ณภัทร สะสม Napat Sasom รำชวิถี

72 พ.ท. ณวพล วรพิพัฒน์ Nawapol Worapipat พระมงกุฎเกล้ำ

73 นำงสำว ณัฏฐ์นลิน ทองไสย Natnalin Thongsai รำมำธิบดี

74 นำงสำว ณัฐชำพร อันถำวร Natchaphorn Onthaworn รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์

75 นำงสำว ณัฐฐิตำ แก้วละเอียด Nuttita Kaewlaied กรุงเทพหำดใหญ่

76 นำงสำว ณัฐธิดำ ดรปัดสำ สุทธำเวช

77 นำงสำว ณัฐนรี มีศิลสัตย์ NATNAREE MEESILSAT รำมำธิบดี

78 นำงสำว ณัฐนันท์ มำตย์มี Nattanan Martmee พญำไท1



79 นำย ณัฐพล เจนใจ Natthapol Jenjai กรุงเทพสุรำษฎร์

80 นำย ณัฐพล ชมภูธวัช nuttapon chomputawut วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรแพทย์และสำธำรณสุขกำญจนำภิเษก

81 นำย ณัฐยศ ศิริอยู่วิทยำ Nuttayos Siri-uvitaya รำมำธิบดี

82 นำงสำว ณัฐวรรณ แจ้งสี nuttawan jangsri ตำกสิน

83 นำงสำว ณัฐวศำ จ้อยเจริญ Natwasa Joycharoen จุฬำลงกรณ์

84 นำย ณัฐวัฒน์ กิมกิจวณิชย์ Natthawat Kimkitwanit พญำไท1

85 นำย ดวงเดช ชมจันทร์ Duangdech Chomchan วิมุต

86 นำงสำว ดำรัญญำ เอกวงษำ darunya    Aekwongsa สมุทรสำคร

87 นำย ดิลก คงบรรจง Dilok Khongbanjong บ ำรุงรำษฎร์อินเตอร์เนช่ันแนล

88 นำย เดช ชูศรี Dej choosri สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ ณ อ ำเภอนำทวี

89 นำยแพทย์ ตะวัน จิตต์จุฬำนนท์ Tawan Chitchulanon เทพธำรินทร์

90 นำงสำว เต็มศิริ วงศ์มุนีวร ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ

91 นำย ถิรวัฒน์ คงฟัก Thirawat Khongfak ชลบุรี

92 นำย ทวีป หน่ำยคอน Taweep Naikon สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ



93 นำง ทัศนีย์ ฉันทสิทธิพร Thussanee Chanthasittiporn วิมุต

94 นำย ทินกร สิงขโรทัย Tinnakorn Singkharothai

95 นำงสำว ทิพย์ฤทัย สิงหพันธ์ Benjawan Sripothong ศิริรำช

96 นำงสำว ทิพย์วิมล เย็นจิตต์ Thipwimol YeNJiT ดอกค ำใต้

97 นำย ธงชัย โคตรสวรรค์ thongchai khotsawan พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ

98 นำย ธงไชย พิพัฒน์พงษ์เลิศ Thongchai Pipatponglert นครธน

99 นำย ธนพัฒน์ เจริญธรรม Thanapat Charoentam ศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

100 นำย ธนวัฒน์ พวงสำยใจ Tanawat Phuangsaijai ศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

101 นำงสำว ธนัณญำ เหลืองกัลยำณคุณ Tananya Lueangklanlayanakhun รำมำธิบดี

102 นำย ธนำ ภู่ประภำดิลก Thana Phuprapadilok ลำดพร้ำว

103 นำย ธนำธร สันติธรรม Tanathon Suntitham ต ำรวจ

104 นำงสำว ธนำภรณ์ หม้อทอง สุรินทร์

105 นำย ธนำยุต วิริยะธำรำกิจ Thanayut Wiriyatharakij นิวซอฟท์ เมดิคอล ซีสเต็มส์

106 นำย ธนินชัย จูตะวิริยะ Taninchai Jutawiriya กรุงเทพ



107 นำย ธวัชชัย ไทยกรรณ์ Thawatchai Thaikan จุฬำลงกรณ์

108 นำงสำว ธัญญำรัตน์ โพธ์ิพรหม Thanyarat Phoprom ศิริรำช

109 นำงสำว ธัญมน ทัศนสุวรรณ TANYAMON THASANASUWAN หัวใจกรุงเทพ

110 นำงสำว ธัญลักษณ์ โพธิกุล Tunyalug Phothikun ศิริรำช

111 นำย ธำนี เสียงเย็น Tanee Sengyen มุกดำหำร

112 นำงสำว ธำรำรัตน์ อ่อนอินทร์ TARARAT ONIN ลำนกระบือ

113 นำงสำว ธิดำรัตน์ ปำนบ ำรุง
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ แผนกรังสี
วินิจฉัย

114 นำงสำว ธีรตำ ปำนทอง Theerata Panthong สุรำษฎร์ธำนี

115 นำย ธีรภัทร์ ควรวินิจ Theerapat Kuanwinij ระนอง

116 นำงสำว ธีร์ภัทร ธรรมตำ THEERPHAT THAMMATA ป่ำซำง

117 นำย ธีระ อนุกูลเรืองกิตต์ิ เจริญกรุงประชำรักษ์

118 นำย เธียรชัย เภสัชชนำงกูล Tienchi Pasetchanangkul เปำโลโชคชัย 4

119 นำงสำว นงลักษณ์ วินไธสง Nong luck Winthaisong มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

120 นำย นพรุจ เหลืองอรุณ Nopparut Luangaroon จุฬำลงกรณ์



121 นำงสำว นภัสสร พรมลำรักษ์ Napatsorn Phromlarak รำมำธิบดีจักรีนฤบดินทร์

122 นำย นฤมำน ภัทรชยำกุล Narumarn Pattharachayakul สุรำษฎร์ธำนี

123 นำงสำว นวลจันทร์ นิลพันธ์ Nualchan Nilpan เมดปำร์ค

124 นำงสำว นันทพร สมนันชัย Nanthaporn Somnanchai ศิริรำช

125 นำง นันทยำ อุตตมะกุล NANTAYA UTTAMAKUL มหำรำชนครศรีธรรมรำช

126 นำงสำว นำยีหบ๊ะ ปำเน๊ำะ ปำดังเบซำร์

127 นำงสำว นำรีนำถ ร่ืนเจริญ Nareenat Rencharoen บำงละมุง

128 ร.ต.ท.หญิง น้ ำฝน พะโยม Namphon Payom  ต ำรวจ

129 นำงสำว น้ ำเพชร ฤดีเลิศเมธี Namphet Ruediloesmethi

งำนรังสีรักษำมะเร็งวิทยำ โรงพยำบำลจุฬำ
ภรณ์

130 นำย นิทัศน์ ตุลำรัตน์เรืองนำม Nitasana Tularatrueangnam มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

131 นำงสำว นิธิวดี กำหลง Mithivadi kolong เซนต์หลุยส์

132 นิลุบล บัวน้ ำอ้อม NILUBOL BUANUMAOM ต ำรวจ

133 นำย นิวัช ศรีวิไลวัชร์ Niwat Sriwilaiwat  มหำรำชนครศรีธรรมรำช

134 นำย นิเวช อินมำ NIWET INMA พญำไท 2



135 นำงสำว นูรนำเดีย กูบกระบ่ี ปัตตำนี

136 นำงสำว บุญกุล มณีรักษ์ กรุงเทพหำดใหญ่

137 นำย บุญชัย นิตยสุภำภรณ์ BUNCHAI NITTAYASUPAPORN จุฬำลงกรณ์

138 นำงสำว บุญญำพัฒน์ จักรนำรำยณ์ Bunyaphat Jaknarai บีแคร์เมดิคอลเซนเตอร์

139 นำงสำว บุญญิสำ มวลค ำลำ Boonyisa Mualkhumla จุฬำลงกรณ์

140 นำงสำว บุญรัตน์ บุญทอง BOONYARAT BOONTHONG สะเดำ

141 นำงสำว บุลกุล มณีรักษ์ Boonkul Maneerak กรุงเทพหำดใหญ่

142 นำงสำว บุษเรศ บุญมี Bussaret Bunmee รำชบุรี

143 นำงสำว เบญจพร ต้ังมุทำสวัสด์ิ Benjaporn Thungmuthasawad วิมุต

144 นำงสำว เบญจมำภรณ์ เมืองมำหล้ำ Benchamaporn Muangmala ลำดพร้ำว

145 นำง เบญจมำศ นวเศรษฐกุล Benjamas Nawasetakul วิชัยยุทธ

146 นำงสำว เบญจมำศ พรหมเผ่ำ Benchamat Phromphao จุฬำลงกรณ์

147 นำงสำว เบญจวรรณ ศรีโพธ์ิทอง Tipruethai Singhapun ศิริรำช

148 นำงสำว เบญญำภำ ฐำนะธรำกุล Benyapha Tanatarakul เดิมบำงนำงบวช



149 นำงสำว ปณิชำ นวลสุธำ Panicha Nualsutha  จุฬำลงกรณ์

150 นำงสำว ปณิดำ วังค ำแหง Panida Wangkamhang ม.นเรรศวร

151 นำงสำว ปณิธิดำ จิอู๋ เมดพำร์ค

152 นำงสำว ปพิชญำ เธียรเจริญ จุฬำภรณ์

153 นำง ประไพพิศ วิสิษฐยุทธศำสตร์ PRAPAIPIT VISITYUTASART หำดใหญ่

154 นำง ประภัสสร ไกรหำญ Prapatsorn Kraiharn สิรินธร จังหวัดขอนแก่น

155 นำงสำว ปรำณี บัวจันทร์ Pranee Buajan ร้อยเอ็ด

156 นำงสำว ปริษำ สกุณำ Parisa Skuna คลองสำมวำ

157 นำย ปรีดีทรรศณ์ ชัญไพบูลย์ Preedetas Chanpaiboon บำงละมุง

158 นำงสำว ปัญญภัค สมบัตินิมิตร Panyapak Sombutnimit กรุงเทพจันทบุรี

159 นำย ปัญญำพล จันทรัตน์ Panyapol Chantarat อุดรเมดิคอลซัพพลำย

160 นำงสำว ปัญญำรัตน์ เชียวเขตรวิทย์ Panyarat Chaiokhetwit มหำชัย2

161 นำง ปัณขมณฑ์ แจ่มจันทร์ Pankamol Jaemjan จุฬำลงกรณ์

162 นำงสำว ปัทมำ ศรีสมบัติ PATTAMA SRISOMBAT ประชำชำช่ืน MRI อิมเมจจ้ิง เซนเตอร์



163 นำงสำว ปำนทอง ไตรพล Panthong Tripol มหำชัย 2

164 นำงสำว ปำวี จันทรสำรี PAWEE JUNTARASAREE แหลมฉบัง

165 นำย ปิยทัศน์ แสงดำว Piyatas Sangdao สมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ

166 นำงสำว ปิยธิดำ อินปำ Piyathida Inpa เวทธำนี

167 รอ.หญิง ปิยะพร รัตนะชโยโต Piyaporn Rattanachayoto พระมงกุฎเกล้ำ

168 นำงสำว ปูรณิศ ฟักแฟง Puranis Fagfaeng  รำชวิถี

169 นำงสำว เปรมยุดำ ชดช้อย Premyuda chodchoi นวมินทร์ 9

170 นำย พงศกร จ่ันจ ำรัส Pongsakorn Janjumrat จุฬำลงกรณ์

171 นำย พรชัย แช่มตำ pornchai chamta วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรแพทย์และสำธำรณสุขกำญจนำภิเษก

172 นำงสำว พรฐวรรณ ปรำงค์ทอง Pornthawan Prangthong อุดรเมดิคอลซัพพลำย

173 นำงสำว พรทิพย์ เอ่ียมสะอำด Porntip Aiemsaard วิชัยยุทธ

174 นำงสำว พรนัชชำ  สกุลอนุรักษ์ Pornnutcha Sakulanurak รำมำธิบดี

175 นำงสำว พรพิม ใบอุบล Pornpimon Baiubon มหำชัย2

176 นำงสำว พรรณวิสำ เชยแก้ว PANVISA CHEYKAEW คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนำ



177 นำงสำว พรลภัส อมรมณีกุล Pornlapat Amornmaneekul รำมำธิบดีจักรีนฤบดินทร์

178 นำย พฤทธิณัฏฐ์ ศรีบุญเรือง Parittinut Sriboonruang โอเวอร์บรุ๊ค

179 นำงสำว พลอยวรรณ ปัญญำเทพ ploywon punyathep นครนำยก

180 นำงสำว พัชรินทร์ เมืองอินทร์ แม่สรวย

181 นำงสำว พัณณิตำ พัฒนทิพำกร Pannita Pattanathipakorn สงขลำนครินทร์

182 นำงสำว พิชญธำดำ วรภคปกรณ์ Pichthada Worrapakapakorn อุดรธำนี

183 นำงสำว พิชยำ ศิริมำตร์พรชัย Pitchaya Sirimartponchai รัชวิภำ MRI

184 นำงสำว พิมพ์นำรำ เครือรอด PIMNARA KRUEROD ตำกสิน

185 นำงสำว พึงใจ  ภูนิคม  Puengjai Punikhom ม.ขอนแก่น

186 นำย พูลสิน ทองดช Poonsin Tongdech อุดรเมดิคอลซัพพลำย

187 นำง เพ็ญจันทร์ ก๋งเกิด Penchan Kongkerd วิมุต

188 นำงสำว เพ็ญนภำ ลุกลำม PENNAPA LOOKLAM นนทเวช

189 นำงสำว เพ็ญพิชชำ บุญมี Penpitcha Boonmee พระมงกุฎเกล้ำ

190 นำงสำว เพ็ญพิดชำ สิทธิรส Penpidcha Sitthiros ภัทร-ธนบุรี



191 นำย ไพสิฐ กันทะวงค์ Paiset Kanthawong สินแพทย์รำมอินทรำ กม.9

192 นำงสำว ฟำดีละห์ บำรำเฮง Fadeelah Baraheng หำดใหญ่

193 นำงสำว ภัทรจิรำ นินทรีย์ Patjira Ninsee รำมำธิบดี

194 นำงสำว ภัทรภร พรหมสุทธ์ิ Pattaraporn Phomsud ศิริรำช

195 ร.ต.อ.หญิง ภัทรำ จันทิมำ PATHRA  JANTHIMA ต ำรวจ

196 นำงสำว ภัทรำพร กองณรงค์ Pattaraporn Kongnarong จุฬำลงกรณ์

197 นำงสำว ภัทรำพร ค ำภักดี วิมุต

198 นำงสำว ภัทรำวดี วงค์ลังกำ Pattrawadee Wonglungka ศิริรำช

199 นำงสำว ภำวิณี จีนำวุฒิ Pawinee Jeenawut พิษณุเวช

200 นำง ภำวิณี ชูตำนนท์ PAWINEE CHUTANON ทักษิณ

201 นำย ภำสกร รัตนำประเสริฐ  Passakorn Rattanaprasert มหำชัย 2

202 นำงสำว ภิญญดำ รัตนไพสนณ์ เมดพำร์ค

203 นำย ภูมิศิษฐ์ มณีพงศ์นำถ Bhumsit Manipongnart สีมำเอ็มอำร์ไอ

204 นำย ภูวดล เชยวัดเกำะ Phuwadol Choeywatkor ม.นเรศวร



205 นำงสำว มนฑกำนต์ิ ย่ังยืน ศิริรำช

206 นำงสำว มนัญชยำ พรมโชติ Mananchaya Promchot ศิริรำช

207 นำย มนูญ ตนัยโชติ MANUN TANAICHOT ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ขอนแก่น

208 นำงสำว มลทิวำ กองปำ Monthiwa  Kongpa สัตหีบ กม.10

209 นำง มัณฑนำ จุลถำวร Muntana Chunlathaworn จุฬำลงกรณ์

210 นำงสำว มัทนำ ฤทธิวงศ์ Matta Rittiwong ธนบุรี 2

211 นำย มำนิต นฤมิตคุณำ Manit Narumitkuna โตโมกรำฟ

212 นำงสำว มำรีนำ แวปำมะ Mareena Waepama ย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ

213 นำย มุนินทร์  ค ำลำ Munin Kamla สมุทรปรำกำร

214 นำงสำว เมทินี วิเศษรินทอง metnee wisetrintong จุฬำลงกรณ์

215 นำย ยนธกำร สันวงษ์ Yonthakan Sanwong ศิริรำช

216 นำย ยศธร บูรณสกุลสถิตย์ Yossatorn   Buranas จุฬำลงกรณ์

217 นำงสำว ยศวดี สมจิตร Yossawadee Somjit เจ้ำพระยำ

218 นำย ยุทธนำ เนตรวงศ์ Yutthana Netwong ประสำทวิทยำ



219 นำง รพีพรรณ หำญพงศำจิตต์ Rapeephun Hanpongsachit จุฬำลงกรณ์

220 รมิดำ หุ้นชัยภูมิ Ramida Hoonchaiyapoom โรคทรวงอก

221 นำงสำว รวิปรียำ พรหมเศรณีย์ Rawipreeya Promserani ศูนย์ตรวจสุขภำพแอดไลฟ์

222 นำงสำว รัชตวรรณ จีนำวุฒิ พิษณุเวช

223 นำงสำว รัติกรณ์ พัฒนแสง Ruttikorn Pattasaeng ม.เทคโนโลยีสุรนำรี

224 นำงสำว ลักษณ์นำฬำ กิจวัชญำนุตระกูล Laksanala Kitwatchayanutrakoon แม่สำย

225 นำงสำว ลัดดำวัลย์ สุวรรณไพรัตน์ Laddawan Suwanpairat ศิริรำช

226 นำงสำว ลิขิตรำ ปิดทอง Likhitra Pidthong จุฬำลงกรณ์

227 นำย วชิรวิชย์ คำวันดี Wachirawich Kawandee มะเร็งล ำปำง

228 นำงสำว วรกัญญำ นุ้ยเย็น Worakanya Nuiyen ปร้ินซ์ปำกน้ ำโพ

229 นำงสำว วรญำ เงินเถ่ือน Woraya Ngoenthuan จุฬำลงกรณ์

230 อ.ดร. วรนันท์ คีรีสัตยกุล Woranan Kirisattayakul ม.ขอนแก่น

231 นำงสำว วรปภำ สอนสุภำพ หนองบุญมำก

232 นำงสำว วรวรรณ พุทธพรหม Worawan Putthaprom บ ำรุงรำษฎร์อินเตอร์เนช่ันแนล



233 นำงสำว วรำงคณำ พวงมำลำ ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ

234 นำงสำว วรำพร อ่อนค ำผำง Waraporn Onkhampang

235 นำงสำว วริศรำ เลิศจรรยำพันธ์ Waritsara Lertchanyaphan เวชธำนี

236 นำย วสันต์ ลอยครบุรี Wasan Loikhonburi รำชวิถี

237 นำงสำว วัชรินทร์ เท่ียงบูรณธรรม Watcharin Thiengburanatam เชียงใหม่รำม

238 นำงสำว วันทนำ ท้ำวปรำบภัย wanthana tawprabpai บ ำรุงรำษฎร์อินเตอร์เนช่ันแนล

239 นำย วัศพล สุนทรพิพัฒน์กุล Watsapol Suntornphiphatkul รำมำธิบดีจักรีนฤบดินทร์

240 นำย วำที เรืองอร่ำม Watee Ruangaram สินแพทย์

241 นำงสำว วำสนำ เพ็ชรแก้ว Wasana Petkeaw มหำรำชนครศรีธรรมรำช

242 นำงสำว วำสนำ ศิริรักษ์ Wassana Sirirak  ร้อยเอ็ด

243 นำงสำว วำสิตำง คงสี Wasitang Kongsee ศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

244 นำงสำว วิชญำภรณ์ เบ้ียวน้อย Witchayaporn Baewnoi นครปฐม

245 นำงสำว วิภำ เมืองมำหล้ำ Wipha Muangmala บ ำรุงรำษฎร์อินเตอร์เนช่ันแนล

246 ร.ท.หญิง วิภำดำ ก่ิงเกตุ Wipada Kingket สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ



247 นำงสำว วิภำพร รักเรืองรอง WIPAPORN RAKRUEANGRONG รำมำธิบดี

248 นำงสำว วิภำรัตน์ วรยศ Wiparat Worrayod บำงละมุง

249 นำงสำว วิภำวี กล่ินข ำ wiphawee klinkham กรุงเทพพัทยำ

250 นำง วิยะดำ สมพงษ์ Wiyada Sompong สำมร้อยยอด

251 นำง วิรงรอง เฟ่ืองฟูขจร Wirongrong Fuangfukachorn หำดใหญ่

252 นำย วิรัตน์ สมำนทรัพย์ ศรีณรงค์ 

253 นำงสำว วิรำวรรณ แก้วเอ่ียม Wirawan kaew-aim นวเวช

254 นำย วิรุฬห์ ม่ังคงสินทรัพย์ Wiroon Monkongsubsin วิภำรำม พัฒนำกำร

255 นำงสำว วิไลวรรณ ฤทธิยูง Wilaiwan Ritthiyoong ศูนย์ถันยรักษ์

256 นำงสำว วิว วันเดช View   Wandej จุฬำลงกรณ์

257 นำย วิศิษฐ์ ศิริปรีชำกูล Wisit Siripreechakul กำฬสินธ์ุ

258 นำย วิษนุกร อุ้มทรัพย์ witsanukorn umsub ศิริรำชปิยมหำรำชกำรุณย์

259 นำย วีรบุรุษ  เทพพรมวงค์ WEERABURUT  THEPPHOMWONG เชียงใหม่รำม

260 นำย วีรบุรุษ เทพพรมวงค์ เชียงใหม่รำม



261 นำย ศรัณย์ ช้ำงแดง Sarun Changdaeng รำมำธิบดี

262 นำย ศรีเพชร ชอบอรุณ Prachachuen

263 นำงสำว ศศิ บุญสวน Sasi Boonsuan จุฬำลงกรณ์

264 นำงสำว ศศินันท์  ก ำขันตี  Sasinan Gumkuntee ม.ขอนแก่น

265 ร.ต.อ.หญิง ศิรินทร์ทิพย์ ยอดค ำ ต ำรวจ

266 นำงสำว ศิริรัตน์ แก่นม่ัน Sirarat Kanman รัชวิภำ MRI

267 นำงสำว ศิริรัตน์ วีรวรรณ Sirirat Virawan เมดพำร์ค

268 นำงสำว ศิโรรัตน์ ทองรอด Sirorat Thongrod วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรแพทย์และสำธำรณสุขกำญจนำภิเษก

269 นำย ศิวัชญำ จรกระโทก Siwutchaya Jonkratok กรุงเทพโครำช

270 นำย ศุภชัย พุทธโม Suphachai Puttamo รำชวิถี

271 นำย ศุภเดช ประดำศรี Supadech padasri โนนนำรำยณ์

272 นำงสำว ศุภนุช จีนเจนกิจ Supanuch Jeanjankij สระบุรี

273 นำงสำว ศุภลักษ์ ด่ำนกลำง Suppalux Danklang โรคไตภูมิรำชนครินทร์

274 นำย สกลชัย จิตรำพิทักษ์กูล ม.เชียงใหม่



275 นำงสำว สกุณำ ผำสุข Sakuna Phasuk จุฬำลงกรณ์

276 นำงสำว สกุลณำ ประเสริฐศักด์ิ Sakunna Prasertsak บำงขุนเทียน

277 นำย สงกรำณ ผำตี Songkran Phatee สีมำเฮล์ธแคร์

278 นำย สถิต ชูไชยยัง ตรัง

279 นำงสำว สมจินตนำ ฟักทอง Somjintana Fakthong พุทธชินรำช

280 นำง สมบัติ อินทร์กอง Sombut Inkong วิเชียรบุรี

281 นำย สมพงษ์ มหำสวัสด์ิ Sompong Mahasawat อุดรเมดิคอลซัพพลำย

282 นำย สมพัน กล่ันดีมำ Somphan klandima
วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรแพทย์และ
สำธำรณสุขกำญจนำภิเษก

283 นำง สมหมำย พลค ำ sommai phonkham ศรีสะเกษ

284 นำงสำว สมำพร ม่ันฤกษ์ Samaporn Munreuk พญำไท1

285 นำย สรศักย์ วณิชชำนันท์ sorasak wanitchanan จุฬำลงกรณ์

286 นำย สรำณัฐ จันทร์เพ็ญมงคล Sranut Chunpenmongkol มะเร็งลพบุรี

287 นำงสำว สริญญำ บุตรกะ Sarinya Buthka จุฬำลงกรณ์

288 นำงสำว สหัสศร แสงสุริฉำย Krittidet Hatsadeevijit สงขลำนครินทร์



289 นำย สัมพันธ์ ค ำเครือ Samphan Khamkhruea กรุงเทพโครำช

290 นำงสำว สำธิตำ อธิวำส Satita Athiwars วัดโบสถ์

291 นำงสำว สำยใจ ต้ังเจริญชัยวัฒนำ Saijai Thangcharoenchaiwattana ธนบุรี1

292 สำยสุนีย์ โชติอนันต์กำล Saisunee Choteanankarn โรคทรวงอก

293 นำย สิงหเดช สุคันธะมำลำ Singhadeth Sukantamala จุฬำภรณ์

294 ร.ท.หญิง สิตำนัน เมฆนิติกุล Sitanan Maknitikul พระมงกุฎเกล้ำ

295 นำงสำว สิตำวีร์ ก่ิงมำลำคณำวิศว์ Sitavee Kingmalakhanavit ศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

296 นำงสำว สิรินทิพย์ สอนสุจิตรำ Sirinthip Sornsuchitra นครธน

297 นำง สิรินภำ เตียวตระกูล Sirinapa Tiaotrakul พุทธชินรำช

298 นำงสำว สิริยำกร เอ่ียมก่ิง Siriyakorn Eaimking นวมินทร์ 9

299 นำงสำว สิวิภำ พูลพันธ์ Siwipa Poolpun หัวหิน

300 นำง สุจิตตรำ เหลืองรุ่งเกียรติ เจริญกรุงประชำรักษ์

301 นำงสำว สุณี ล้ ำเลิศเดชำ Sunee Lumlertdacha เมดพำร์ค

302 นำงสำว สุดฤทัย รอดเกิด Sudruethai roedkerd สมุทรสำคร



303 นำย สุทัศน์ พลคชำ Suthat Polkacha เสลภูมิ

304 นำงสำว สุนทรี ทรัพย์ประสำน Suntree Subprasan ลำดพร้ำว

305 นำงสำว สุนัน สมนำค Sunan Somnak วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรแพทย์และสำธำรณสุขกำญจนำภิเษก

306 นำงสำว สุนันทำ โตวิศัษฐชัย Sunanta Tovisitchai เทพธำรินทร์

307 นำงสำว สุนิสำ จุ้ยหนองเมือง รำมำธิบดี

308 นำงสำว สุพรรษำ บุญดี SUPANSA BOONDEE สวรรค์ประชำรักษ์

309 นำงสำว สุพิชชำ เผือกอ่อน Supitcha Phueakon ศิริรำช

310 นำงสำว สุพิชญำ พู่พิสุทธ์ิ Supitchaya Phupisut เพอเซ็ปทรำ จ ำกัด

311 นำง สุภลักษณ์  ค ำเรือง  มำร์แชลล์ Suphalak Khamruagn  Marshall ม.สงขลำนครินทร์

312 นำงสำว สุภำพ เงินถม Suphap Ngoenthom ประชำชำช่ืน MRI อิมเมจจ้ิง เซนเตอร์

313 นำงสำว สุภำวดี มีชัย Supawardee Meechai เทพรัตน์

314 นำงสำว สุมนัส พิริยะอุดมพร Sumanat  Piriyaudomporn คลองท่อม

315 นำย สุเมต ไทยมำนิตย์ Sumet Thaimanit เมดพำร์ค

316 นำย สุรชำ ปัญญำเสน Suracha Panyasen รำมำธิบดี



317 นำย สุรพล ลิจุติภูมิ Surapon Lijutiphoom สีมำเอ็มอำร์ไอ

318 นำงสำว สุรภี อ่ ำโต Surapee Amto รำมำธิบดี

319 นำย สุรวุฒิ บุญประกอบ Surawut Boonprakob สิงห์บุรี

320 นำย สุรสิทธ์ิ พลอยมณี Surasith Ploymanee จุฬำลงกรณ์

321 นำงสำว สุรัญชนำ บุญเรือง
แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยำบำลสรรพสิทธิ
ประสงค์

322 นำง สุรัตน ภัทรชยำกุล Surattana  Pattharachayakul สุรำษฎร์ธำนี

323 นำย สุวรรณ โชติมิตร suwan chotmit จิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ

324 นำย สุวัฒน์ชัย ส่งแสง SUWATCHAI SONGSAENG สมิตติเวช

325 นำงสำว สุวิมล เกียรติกิจพิศำล Suwimon Kreitikitphisan พญำไท1

326 นำงสำว สุวิมล พิมประวัติ Suwimol Phimprawat ศิริรำช

327 นำย เสรี ศักด์ิจิรพำพงษ์ Seri Sakjirapapong ม.สงขลำนครินทร์

328 นำงสำว เสำวลักษณ์ เขียวแสวง SAOWALUK KHEAWSAWANG ธนบุรี1

329 นำงสำว เสำวลักษณ์ พันธ์เรืองวงศ์ Saowaluk Phanruengwong ศิริรำช

330 นำย อดิศักด์ิ บุญลือ Adisak Boonlue มหำรำชนครเชียงใหม่



331 นำย อดุลย์ รัตโส Adul Ratso วชิระภูเก็ต

332 นำงสำว อทิตำ สุวรรณศักด์ิ Atita Suwannasak ม.เชียงใหม่

333 นำงสำว อธิชำ ธีรกีรยุต Aticha Teerakeerayut ศิริรำช

334 นำงสำว อนงค์ เชิงสมอ Anong Choengsamo สุรำษฎร์ธำนี

335 นำย อนณ กองแก้ว Anon Kongkaew จุฬำลงกรณ์

336 นำย อนนต์ ละอองนวล Anont Laorngnual วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรแพทย์และสำธำรณสุขกำญจนำภิเษก

337 นำย อนุภัทร รำชเจริญ ANUPHAT RATCHAROEN เพชรบูรณ์

338 นำงสำว อนุรักษ์ เชือกรัมย์ ภัทร

339 นำย อนุสิทธ์ิ ชัยวิเศษ Anusit Chaiwiset สรรพสิทธ์ิประสงค์

340 นำงสำว อภัสนันท์ เรืองประโคน สุรินทร์

341 นำย อภิชำ โมรำศิลป์ Apicha Morasilp มหำรำชนครศรีธรรมรำช

342 นำย อภิชำติ เตมีพัฒนพงศำ Apichat tamepattanapongsa วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรแพทย์และสำธำรณสุขกำญจนำภิเษก

343 นำย อภิสิทธ์ิ เดชสุวรรณ Aphisit Detsuwan ต ำรวจ

344 นำง อมรรัตน์ เมฆิน amornrat makin ศรีสังวำลย์



345 นำงสำว อรจิรำ คงธนะ Onjira Kongthana จุฬำลงกรณ์

346 นำง อรทัย จ ำนงค์ศิลป์ Orathai Jamnongsilp จุฬำลงกรณ์

347 นำงสำว อริษำ หมอนอิง Arisa Moning พิษณุเวช

348 นำย อรุณ โสมรังสรรค์ Arun Somarungsan เปำโลเกษตร

349 นำงสำว อัญจน์ บุญปกครอง Kan Boonpokkrong นวเวช

350 นำงสำว อัญชิสำ ดำวพรำย ชลบุรี

351 นำงสำว อัญชิสำ วศินำนนท์ UNCHISA WASINANONT  ศิครินทร์

352 นำย อำทิตย์ ยำวีระ ARTHID YAWEERA สิริเวชจันทบุรี

353 นำงสำว อำรณี ไวเรียบ Aranee Waireab  ปรำสำท สุรินทร์

354 นำงสำว อำรยำ สำตร์เพ็ชร ศูนย์ถันยรักษ์

355 นำย อิงครัต ชูแหวน Ingkarak Chuhaeon มะเร็งล ำปำง

356 นำย อิษฏ์ สุบินมงคล Itt Subinmongkol ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก

357 นำงสำว อุบลวรรณ เนตรทิพย์ Ubonwan Netthip ระยอง

358 นำย เอกชัย แซ่ต๊ัน Aekchai Saetan สหวิทยำกำรมะลิ



หากท่านใดมีรายช่ือ ผิด ตกหล่น แก้ไข เพ่ิมเติม โปรดติดต่อมาท่ี  mtmu.kpd@gmail.com

กรุณาตรวจสอบรายช่ือ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) เพ่ือออกใบ Certificate




