
1 น.ส. กฤตยา อัศวสุวรรณา นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ

2 นาย กวิน กลับคุณ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.กงหรา พัทลุง

3 นาย จีรศักด์ิ วรสุนทโรสถ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.แก่งกระจาน เพชรบุรี

4 น.ส. ชนาภา จรัสสุริยงค์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ก าแพงแสน นครปฐม

5 น.ส. ชัชชญา ธิราวิทย์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว

6 นาย ชัชวาล มูลสถาน นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.แจ้ห่ม ล าปาง

7 นาย เชิดศักด์ิ ศิริวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ชาติตระการ พิษณุโลก

8 น.ส. ญาณสิริ เมธาพิสิทธิกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

9 น.ส. ญาณินท์ ปัญญาวิศิษฏ์กุล นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สะเดา สงขลา

10 น.ส. ฐิติพร ตรีบุพชาติสกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ทุง่โพธิท์ะเล ก าแพงเพชร

11 น.ส. ณฤชนก เลิศกุศล นายแพทย์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรี

12 น.ส. ณัฐิกานต์ กิ่งก้าน นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ตะกั่วป่า พังงา

13 น.ส. ณิชา เพียรวิจารณ์พงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย

14 น.ส. ดาราวรรณ วงศ์พรหมเมศร์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สันทราย เชียงใหม่

15 น.ส. ธารทิพย์ เกตุย้อย นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

16 น.ส. ธิดารัตน์ สมกุณา นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ลาดยาว นครสวรรค์

17 น.ส. นงนุช มารินทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย

18 นาง นิตยา บุญสนอง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.บางบัวทอง นนทบุรี

19 น.ส. นุชนารถ ไชยกิจ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางกรวย นนทบุรี

20 นาย บุรเวช อัศวพงศ์ไพบูลย์ นายแพทย์ คณะแพทย์จุฬา กรุงเทพฯ

21 นาย เบญจวุฒิ ครุฑเมือง นายแพทย์ช านาญการ รพ.ทองแสนขัน อุตรดิษถ์

22 น.ส. ปพิชญา เต็มภัทราโชค นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.พิมาย นครราชสีมา

23 น.ส. พรประภา เทียนอ าพร นายแพทย์ปฏิบัติการ รพช.ผักไห่ อยุธยา

24 น.ส. พรพรรณ รุจิรกาล นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สระโบสถ์ ลพบุรี

25 น.ส. พิชญ์สราญ เวษฎาพันธุ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ

26 นาย ไพรัชณ์ ต้ังจารุพงศ์สกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.แม่สาย เชียงราย

27 นาย ไพศาล สิงห์สุวรรณ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.กระบุรี ระนอง

28 น.ส. เฟือ่งสิริ ต่อด ารงค์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ชะอ า เพชรบุรี

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมโครงการพัฒนาแพทย์เวชปฏิบัตทิัว่ไปในการดแูลรักษาผู้ป่วยจักษุขั้นสูง

วันที ่26 พฤษภาคม 2560

ณ  โรงแรมริชมอนด ์ จังหวัดนนทบุรี

ล าดบั ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด



รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมโครงการพัฒนาแพทย์เวชปฏิบัตทิัว่ไปในการดแูลรักษาผู้ป่วยจักษุขั้นสูง

วันที ่26 พฤษภาคม 2560

ณ  โรงแรมริชมอนด ์ จังหวัดนนทบุรี

ล าดบั ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด

29 นาย มาลัย พรมจันทร์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.ทุง่ตะโก ชุมพร

30 นาง มาลี สิริสุนทรานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ไทรน้อย นนทบุรี

31 น.ส. รจนา ญาณสมบูรณ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ธัญบุรี ปทุมธานี

32 น.ส. รติมา โชคชัยธนสิน นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร สกลนคร

33 น.ส. รัตน์สุดา ทองรวย นายแพทย์ รพ.ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี

34 น.ส. วรนารี เจริญรุ่งรัตน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ล าปาง ล าปาง

35 น.ส. วรรณิศา สุขอุ้ม นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สังขะ สุรินทร์

36 น.ส. วรุณยุพา พรพลทอง นายแพทย์ช านาญการ รพ.สิรินธร ขอนแก่น

37 นาย วิรณัฏฐ์ สุทธิสา นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.กันทรวิชัย มหาสารคาม

38 น.ส. วิริยา พัฒนพูนสิน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์

39 นาย วีรภัทร อุดมวงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สรรคบุรี ชัยนาท

40 นาย ศรัณย์ สุภาแพ่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

41 น.ส. ศรุติญา บุญญาอารักษ์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.บึงสามัคคี ก าแพงเพชร

42 น.ส. ศศิธร ศรีสุวรรณ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ชุมพร

43 นาย ศศินทร์ หมวกกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.แม่จัน เชียงราย

44 น.ส. ศิริพร วงศ์วัฒนนาถ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ไพศาลี นครสวรรค์

45 น.ส. สมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

46 นาย สรรคเพชร หอมสมบัติ นายแพทย์ช านาญการ รพ.เอราวัณ เลย

47 น.ส. สุดาลักษณ์ รักษ์ทอง นายแพทย์ รพ.หล่มสัก เพชรบูรณ์

48 น.ส. สุทธาศิณี เหมะนัค นายแพทย์ รพ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

49 น.ส. สุทธิกานต์ รวมเมฆ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.เลาขวัญ กาญจนบุรี

50 น.ส. สุธาดา บุญญาคมน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา

51 น.ส. สุบงกช ศุภธีรสกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางกรวย นนทบุรี

52 นาย อภิรักษ์ ต้ังอนันตรัตน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.รามัน ยะลา

53 น.ส. อรวรรณ เจตน์วราพงศ์ นายแพทย์ รพ.ควนกาหลง สตูล

54 นาย เอกวุฒิ ต้ังตรงไพโรจน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางบัวทอง2 นนทบุรี


