
ล ำดบั ค ำน ำหนำ้ ชือ่ นำมสกลุ สถำบนั จงัหวดั

1 นายแพทย์ จตพุล มณีเสน กรุงเทพภเูก็ต ภก็ูต

2 นายแพทย์ เฉลมิเกยีรติ ไพโรจน์ จอมทอง เชยีงใหม่

3 นายแพทย์ ไชยวัฒน์ ชว่ยชสูกลุ สงขลานครนิทร์ สงขลา

4 นายแพทย์ ณัฐฐพล สรัุชตห์นาแน่น ม.บรูพา ชลบรุี

5 นายแพทย์ ทรงวฒุิ ฐติบิญุสวุรรณ วชริะพยาบาล กรุงเทพ

6 นายแพทย์ เทอดพงษ์ ธนาวริยิะชยั มหาราชนครราชสมีา นครราชสมีา

7 นายแพทย์ ธรรมกร แทต้ะกลู สมเด็จพระยพุราชเชยีงของ เชยีงราย

8 นายแพทย์ นพรัตน์ รุจวิัฒนพงศ์ นครพงิค์ เชยีงใหม่

9 นายแพทย์ ปรชีา บรรจงเจรญิเลศิ พระน่ังเกลา้ นนทบรุี

10 แพทยห์ญงิ ปาวาลี ดาวศริโิรจน์ อดุรธานี อดุรธานี

11 นายแพทย์ พยัพ พยัพพานนท์ ชมุพรเขตอดุมศกัดิ์ ชมุพร

12 นายแพทย์ พรธรรม ชศูกัดิ์ อทัุยธานี อทัุยธานี

13 นายแพทย์ มาโนช ตนัตมิาลา พระพทุธบาท สระบรุี

14 นายแพทย์ วรุณ ตนัตวิรวทิย์

15 นายแพทย์ สธุี ทะกลุพันธ์ คณะแพทยฯ์ ม.ขอนแกน่ ขอนแกน่

16 นายแพทย์ อกุฤษฏ์ อทัุยเจรญิพงษ์

17 นายแพทย์ อุม้รัก จงึวโิรจน์

18 นายแพทย์ เอกพงษ์ ตัง้วงศว์าร

19 นายแพทย์ วัสยส กรุยรุ่งโรจน ์ รพ.พะเยา พะเยา

20 นายแพทย์ ณัฐวฒุิ ศรเีมท รพ.สมเด็จพระบรมราชนินีาถ อ.นาทวี สงชลา

21 นายแพทย์ ศรัญ พรมวังขวา รพ.สมเด็จพระยพุราชปัว น่าน

22 นายแพทย์ พลากร พัฒนศษิฎางกรู รพ.หรภิญูชยั ล าพนู

23 นายแพทย์ พอกจิ บญุคง รพ.หว้ยยอด ตรัง

24 นายแพทย์ พรีดนย์ จารุปรัชญ์ รพ.จฬุาลงกรณ์ กรุงเทพ

25 นายแพทย์ วราวธุ สทุธสิน รพ.วัฒนแพทยอ์า่วนาง กระบี่

26 นายแพทย์ ยวุชยั ศริเิลขอนันต์ รพ.นางรอง บรุรัีมย์

27 นายแพทย์ ศรุต วรานุชติกลุ รพ.สามพราน นครปฐม

28 นายแพทย์ ศภุกฤษฏิ์ กจิภากรณ์ รพ.อรัญประเทศ สระแกว้

29 นายแพทย์ สรวฒุิ ศริศิกัดิ์ รพ.สรินิธร กรุงเทพ

30 นายแพทย์ สชุจัจ์ ภู่สนัติ รพ.โชคชยั นครราชสมีา

31 นายแพทย์ ทรงพล พมิพป์ระสานต์ รพ.บา้นผอื อดุรธานี

32 นายแพทย์ เทพรักษา เหมพรหมราช รพ. สมทุรสาคร สมทุรสาคร

33 นายแพทย์ มานะ บรรณจริกลุ รพ บางละมงุ ชลบรุี

34 นายแพทย์ กติตศิกัดิ์ ชยัชบูตุร รพ ชยัภมูิ ชยัภมู ิ

35 นายแพทย์ ธรีากร วงศว์เิศษ รพ เชยีงราย เชยีงราย

36 นายแพทย์ พพัิฒน์ คงวชริไพฑรูย์ รพ.สรรพสทิธปิระสงค์ จ.อบุลราชธานี

37 นายแพทย์ พฤทธิ์ พทัิกษ์การ รพ.โชคชยั นครราชสมีา

38 นายแพทย์ กวี ล ิม้สมทุรเพชร รพ.แพร่ แพร่

39 แพทยห์ญงิ จติตมิา ตยีพันธ์ รพ.กรุงเทพเชยีงราย เชยีงราย

40 นายแพทย์ กฤษฎา ศรกีลุวงศ์ รพ.หนองคาย หนองคาย

41 นายแพทย์ ภญีญ์ สามัญ Fellow จฬุา กรุงเทพ

42 นายแพทย์ ธนัท ทพิยพ์มิานชยั Fellow โคราช นครราชสมีา

43 นายแพทย์ นฤนารถ นาคสทุธิ์ Fellow BDMS กรุงเทพ

44 นายแพทย์ จักรพงษ์ แกว้บญุเรอืง Fellow BDMS กรุงเทพ

45 นายแพทย์ ด ารงศกัดิ์ เกือ้กลู Fellow ภมูพิล กรุงเทพ

46 นายแพทย์ Animesh Joshi Fellow BDMS กรุงเทพ

47 นายแพทย์ ปวณี ตัง้จติตพ์สิทุธิ์ Fellow เชยีงใหม่ เชยีงใหม่

48 นายแพทย์ กลวัชร ทรัพยส์วนแตง Fellow รามา กรุงเทพ

49 นายแพทย์ ดศิรณ์ เจนศกัดิศ์รสีกลุ รพ.วภิาราม อมตะนคร จ.ชลบรุี

50 นายแพทย์ กติตพิงษ์ เศรษฐส์มัพันธิ์ รพ.ขอนแกน่ จ.ขอนแกน่

51 นายแพทย์ ปิยะพงศ์ อนิทรสมพันธ์ ศนูยก์ารแพทยปั์ญญานันทภกิข ุชลประทาน จ.นนทบรุี

52 นายแพทย์ เอกวทิย์ ถาวร รพ พญาไท ศรรีาชา ชลบรุี

53 นายแพทย์ พงษ์พันธ์ แสนเพ็ญ รพ พญาไท ศรรีาชา ชลบรุี

54 นายแพทย์ พนิจิ จันทรศ์รวีงศ์ รพ พญาไท ศรรีาชา ชลบรุี
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