
ล ำดับ ท่ีอยู่ในกำรจัดส่งประกำศนียบัตร

1 นพ. การุณ รามการุณ 82/1 หมู่ท่ี 2 ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
2 พญ. กนกพร โชคคติวัฒน์ 45 ถนนวรบุตร ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
3 นพ. คณิน จินตนาปราโมทย์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  1 หมู่ 8 ถนนจรดวิถีถ่อง ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
4 นพ. จิรทีปต์ เชยกล่ินพุฒ 10/86 สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี หมู่ 13 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
5 พญ. โฉมขจี สุขอารีย์ชัย* 285/81 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
6 พญ. ชนัดดา สมคง ร้านยาจิราวรรณเภสัช  79 หมู่ 7 ถนนเทวบุรี ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
7 นพ. ชัชวาล แซ่ไว่ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
8 นพ. ชุติพงศ์ ชูรักษา 72  หมู่ 8 ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160
9 นพ. ไชยวัฒน์ ท านานอก 120/90 หมู่บ้านแกรนด์วิลล์ หมู่ 3 ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 
10 พญ. ญาณิศา พงศ์นภารักษ์ ส านักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลาง จังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
11 พญ. ณภัทรา ต้ังอนุรักษ์พงศา 241/205 Hamlet1, Eastern Star ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
12 พญ. ณัฐนิช สุขานนท์สวัสด์ิ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
13 นพ. ณัฐวุฒิ นุชนนทรี  1411/435 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพ 10800
14 พญ. ถลัชนันท์ ค าทะแจ่ม 18 ถนนวิชยานนท์ ต าบลช้างม่อย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
15 นพ. ถิรกิจ วณิชยากร 31 ถนนกลาง ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
16 พญ. ทรรศยา  บูรณุปกรณ์ 105/48 อรสิริน 1 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต าหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
17 นพ. ธนกร อุดมพงษ์ 267/58 วันพลัส คอนโดนายน์ทีน ตึก 1 ถนนมหิดล ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
18 นพ. ธนันต์ ต้ังสุขสันต์ 246/12 หู่บ้านชวนช่ืนพาร์ควิลล์ ถนนกาญจนาภิเษก ศาลาธรรมสพน์ กรุงเทพฯ 10170
19 พญ. ธัญญกมล ผู้ศรัทธาธรรม 104-104/2 หมู่ท่ี 20 ถนนเล่ียงเมือง ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
20 นพ. ธารินทร์ ไวประเสริฐวงศ์ 112/224 เดอะแกรนด์พระราม2 (Grandio) หมู่ 6 ถนนพระรามท่ี 2 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
21 นพ. นพรัตน์  รัชฎาพร 176/34 หมู่ 6 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
22 พญ. นภัฐมณ มโนรัตน์ 180-182 ถนนราชด าเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดร้ยเอ็ด 45000
23 พญ. นัตติมา ไวทยานันต์ 164 หมู่ 4 ต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
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24 พญ. นัทธมน งามวาสีนนท์ 399/115 ถนนเชียงใหม่สมโภชน์ 700 ปี ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
25 นพ. เนติรัฐ วรรัตน์ นอตต้ิง ฮิลล์ แหลมฉบัง-ศรีราชา 18/455 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
26 นพ. ปภาณุ สุทธิประสิทธ์ิ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ช้ัน 9 ตึกอุลเดชวิกรม โรงพยาบาลศิริราช เลขท่ี 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
27 พญ. ปรัชญา ศักด์ิจ าปา ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
28 นพ. ปัณณทัต  แก้วมณี 90/264 Ideo mobi พระราม 9 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
29 นพ. ปัณณวิช จันทกลาง คลินิกอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ 10 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
30 นพ. พงศกร วันงาม 311/109 หมู่บ้าน CasaCity  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
31 พญ. พจนีย์ สุทธิพันธ์ 1/7  หมู่ 1 หมู่บ้านปาล์มสปริง 7 ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
32 นพ. พชร ศศะนาวิน ศูนย์แพทย์ศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ 10 ถนนโชตนา ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
33 นพ. พัชรพล พัชรพจนากรณ์ 599-240 หมู่บ้านกลางกรุงรัชวิภา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กทม. 10900
34 นพ. พิชญ จงสกุล 1655/78 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
35 พญ. พิมพ์ทอง จิตสกุลชัยเดช 22/91 หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 12 หมู่ 3 ต าบลป่าบง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
36 นพ. ภควัต  พรหมเพชร องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลเกาะสมุย 61 หมู่ 1 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
37 พญ. ภิญญาพร อารีโกเศศ 120/90 หมู่บ้านแกรนด์วัลเลย์ หมู่ 3 ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
38 พญ. มนต์สิกานต์ เสมมหาศักดิกุล 118/26 หมู่ 7 อรสิริน บี สุสาน เซ็นเตอร์ 3 ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

118/26 หมู่ 7 อรสิริน บี สุสาน เซ็นเตอร์ 3  ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 5022039 พญ. รัตนวรรณ มาธนะสารวุฒิ 1039 เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ถนนสถานพยาบาล ต าเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
40 พญ. ลักษณานันทน์ พูลเพียร (สปส. 6103040)
41 นพ. ลานโพธ์ิ เบญจธรรมรตี ตึกนิติเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กทม.
42 พญ. วิราภรณ์ ณรงค์ราช 111 แผนกเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
43 นพ. ศุภวาร วงษ์สวัสด์ิ 1/695 หมู่บ้านการ์เด้นโฮม ถนนพหลโยธิน 60 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
44 นพ. สิทธิพร กมลเทพไพฑูรย์ 78/6 หมู่ 4 ต าบลสันกลาง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
45 นพ. สิทธิพันธ์ ตะนอพรม โรงพยาบาลสูงเนิน 280 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
46 พญ. สิรินดา ธาวนพงษ์ เลขท่ี 15 ถนนธรรมคุณากร ต าบลโกรกกราก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
47 นพ. สุกัลย์  นิลวรางกูร 134/1 ซอยพหลโยธิน 30 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
48 พญ. สุธีรา ยมนา 68 ซอยทุ่งมังกร 3 ถนนทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กทม. 70120
49 พญ. สุพัฒนา ฉัตรร่มเย็น 88/303 คอนโดดิเอ็มไพร์เพลส ถนนนราธิวาส แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
50 พญ. สุรัชดา วิชชุตานนท์ 10/4 หมู่ 5 ถนนวิชิตสงคราม ต าบลกะทู้ อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
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51 พญ. อติพร สุรวงษ์สิน 119/30 ต.เหล่านาดี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
52 นพ. อนล สถาพรสถิต กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลราชบุรี 85 ถนนสมบูรณ์กุล ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
53 นพ. อมรพัฐ กิจโร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

54 พญ. อมรรัตน์ ภูวนวิโรจน์ องค์กรแพทย์โรงพยาบาลเชียงค า 244 หมู่ 4 ถนนสิทธิประชาราษฎร์ ต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 56110
55 พญ. อรสุธี ก าลังมาก 260 หมู่ 10 ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
56 พญ. อริศรา ศิริวิริยะกุล 61 ต าบลลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
57 พญ. อังศุมาลิน สุขทองสา 98/1 หมู่ 24 ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
58 พญ. อัมพร มิตรประสิทธ์ิ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 950 ถนนม้าสีหมอก ต าบลท่าพ่ีเล้ียง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

* หมำยเหตุ: กรุณาตรวจสอบรายช่ือและท่ีอยู่ในการจัดส่งประกาศนียบัตร ภำยในวันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2563 หำกเกินก ำหนดและไม่มีกำรแจ้งแก้ไขใด ๆ จะยึดท่ีอยู่ในประกำศในกำรจัดส่ง


