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1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์   ทองต๊ิบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 รองศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล   ด้วงโต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

3 ดร. ลออรัตน์   พัวพิทยาเลิศ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4 ดร. ศตพร   แจ่มสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะยา

5 นางสาว จิตตราพร   ทิพย์มาลา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

6 ดร. จารุพล   มหิโพด
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์   พัดเกิด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

8 ดร. ไพศาล ดวงจักร์ ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตร์

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิศักด์ิ   ทองรอง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

10 ดร. หทัยชนก   ชมภูพ้ืน สาขากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

11 นาย ธนโชติ   วิสัยเกต นักเรียน

12 นางสาว นันทพร    ป่ินนาค TISTR

13 อาจารย์ เนตรนภา   พรหมมา คณะสาธารณสุขศาสตร์

14 อาจารย์ พรพนา   สมจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา

15 นางสาว ภาพิชชา   มีเพ็ชรทาน -

16 นางสาว ภูริดี   หม่ืนแก้ว มหาวิทยาลัยพะเยา

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  เจริญสิน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

18 นางสาว จิรพรรณ   ส าเภาพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา

19 นางสาว จุฑาทิพย์    ศิลา ล้อม  มหาวิทยาลัยพะเยา

20 นางสาว ธัญญารัตน์   อังเปรม มหาวิทยาลัยพะเยา

21 อาจารย์ มนชนก  ชูวรรธนะปกรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

22 นางสาว ระวีพรรณ   สุนันต๊ะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

23 นางสาว ประภาพร   ตุลวัฒนกุล มหาวิทยาลัยพะเยา

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณี   อยู่ศิริ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

25 นาย เชษฐาฤทธ์ิ   บริบูรณ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

26 นายแพทย์ เกรียงศักด์ิ   จ าปาวงค์ โรงพยาบาลพะเยา

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ คร้ังท่ี 1
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27 นางสาว ปิยรัตน์   ค ามูลเมือง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

28 นาย พณพณ   สาวิโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

29 นาย ธนชาติ   ไชยชนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

30 นางสาว สุธิดา   กรานเกตุ มหาวิทยาลัยพะเยา

31 นางสาว กัญญ์กุลนัช   ไชยพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

32 นางสาว ธนิษฐา   ดุสิตากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

33 นางสาว พัชรา   คุณากรธ ารงรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา

34 นางสาว ธีรนุช   มะโนศรี คณะแพทยศาสตร์

35 นาย กิติศักด์ิ   สว่างพนาพันธ์ุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

36 นางสาว ลักษณ์ณารีย์   ใจวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับพะเยา

37 นาย ชิษณุพงศ์   มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยพะเยา

38 นางสาว พรสินี   แสงศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

39 นางสาว กชการ   ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

40 นางสาว มนัสวรรณ   กองนักวงษ์ คณะเเพทยศาสตร์

41 นาย พีรัชชัย   วีรภัทรณัฐกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

42 นาย ธนาวุฒิ   จันทร์ครบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

43 นาย ธนกร   ไชยราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

44 นางสาว บัณฑิญาภรณ์   กองแก้ว มหาวิทยาลัยพะเยา

45 นางสาว กัลยณัฐ   แปงใจ -

46 นางสาว ณัฐธิดา   ช่ืนพิริยานนท์ คณะแพทย์ศาสตร์

47 นาย ปิยากร   คุณาทร คณะแพทยศาสตร์

48 นางสาว ปวริศา   ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา

49 นางสาว ศุภสุดา   จงประสิทธ์ิกุล มหาวิทยาลัยพะเยา

50 นางสาว ณิชากร   กาตาสาย มหาวิทยาลัยพะเยา

51 นางสาว ปานหทัย   ใจค าปัน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

52 นาย ณัฐพล   ดีบัว มหาวิทยาลัยพะเยา

53 นางสาว ทัดดาว   อนิทร์ประสิทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

54 นาย กฤษฎา   แสนสองแคว นิสิตแพทย์ ช้ันปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยพะเยา

55 นางสาว ชญาฐิตา   โฉมพรรณ คณะแพทยศาสตร์

56 นาย พงศ์กฤต   คชาปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา
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57 นางสาว วารินทร์   ศิลอยู่ มหาวิทยาลัยพะเยา

58 ดร. วรางคณา   กล้าจริง มหาวิทยาลัยพะเยา

59 อาจารย์ ปิยะนุช   โลนันท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

60 อาจารย์ กานต์ชนก   สุขบท มหาวิทยาลัยพะเยา

61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติกร   ภู่สุวรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

62 ดร. ปิยะกาญจน์   บุญเต็ม วิทยาศาสตร์การแพทย์

63 นางสาว นาฏนิดา   จันทราช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

64 ดร. วไลลักษณ์   ภูสันต์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

65 ดร. ธิชานนท์   พรหมศรีสุข

สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนีพร   กงซุย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

67 นางสาว ชุติมา   ใจเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์

68 นางสาว มณีนุช   รันศรี คณะวิทยาศาสตร์

69 นางสาว วริญญา   บุญประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์

70 ดร. ภัชชนก   รัตนกรปรีดา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

71 นางสาว กนิษฐา   สุทามัน คณะแพทยศาสตร์

72 นาย ปริญญา   เจริญศรี โรงเรียนขามแก่นนคร

73 นางสาว พิมพ์มาดา   พุ่มไสว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

74 นาย ภัทรพงษ์   วงษ์อนันต์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

75 นาย วิษธร   สุรินทร์ -

76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องอาจ   มณีใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

77 อ.ดร.ภก. ปฐมวรรษ   วงศ์รัตนกมล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

78 อาจารย์ วิริญญา   เมืองช้าง คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรญา   ธรรมศักด์ิชัย

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.

นเรศวร

80 นาย พงศ์เรศ   แจ้งพรมมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีน

81 นางสาว วริฐา   อริยบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

82 นางสาว เชียร์รัมภา  ไชยวิโน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

83 นางสาว พรนภา   สมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

84 นางสาว รัชฎาภรณ์   เขียวใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

85 นาย จิตนุกูล   จิตตะวงษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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86 นาย พิชญ์   ล้ีวงศกร มหาวิทยาลัยพะเยา

87 นาย ธีระ   จันทร์มณี สาขากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

88 นางสาว ชัญญานุช   อนุพงศานุกูล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

89 นางสาว นริศรา สายสุดตา

สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

90 นาย จิรัฏฐ์ สังฆธรรม นิสิตแพทย์ช้ันคลินิก ศูนย์แพทย์ ฯ  รพ .พะเยา

91 นาย ศรัณย์รัชต์  ว่องวรานนท์ นิสิตแพทย์ช้ันคลินิก ศูนย์แพทย์ ฯ  รพ .พะเยา

ข้อมูล ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565


