
ลําดบัที คํานําหนา้ชอื ชอื นามสกลุ หนว่ยงาน/โรงพยาบาล สถานะการชําระเงนิ
1 นาย ธนานพ ถกลสเุวช โรงพยาบาบวภิาราม อมตะนคร รอการยนืยนั
2 นางสาว ภัทรวดี ศรคํีาแดง เภสชักรรา้นยา รอการยนืยนั
3 นางสาว รัตนาภรณ์ รุดโถ รา้นตงัสมบรูณ์สขุ รอการยนืยนั
4 นางสาว ศภุลักษณ์ เมธาวนัทนากร - รอการยนืยนั
5 นางสาว ทวชิชา ไชยดํา โรงพยาบาลวภิาราม อมตะนคร รอการยนืยนั
6 นางสาว สพุาธติา สอ่งแสงจันทร์ บา้นยาวงัขอน รอการยนืยนั
7 นาย คณนิ ครีแีลง รา้นยา รอการยนืยนั
8 นางสาว นภิาพร แพพากเพยีร เฟิรส์เวสเทอรน์ รอการยนืยนั
9 นางสาว อภชิญา ดวงรัตนประทปี ศริริาชปิยะมหาราชการุณย์ รอการยนืยนั
10 นางสาว ธนัยาภัทร์ ธนวฒันร์วโีชค รา้นยา รอการยนืยนั
11 นางสาว มลริัตน์ ภักดี รา้นยา รอการยนืยนั
12 นางสาว พรธดิา บรูณสขุสมบตัิ รา้นยาเอ็กซต์า้พลัส รอการยนืยนั
13 นาย ธนวฒัน์ เศวตะดลุ รา้นยาธนวฒันเ์ภสชั รอการยนืยนั
14 นางสาว อจัฉราถรณ์ พานพระศรี รา้นยากรุงเทพ รอการยนืยนั
15 นางสาว ชนาธปิ กองคํา รา้นยาเอ็กซต์า้พลัส รอการยนืยนั
16 นาย ศภุณัฐ งามเสงยีม รพ.วภิาราม รอการยนืยนั
17 นางสาว สภุาวดี สกุเหลอืง รพ.บวัใหญ่ รอการยนืยนั
18 นางสาว เปรมกมล ภูคําสอน โรงพยาบาลกาฬสนิธุ-์ธนบรุี รอการยนืยนั
19 นาย ประธาน ชาญตระการ Thai-Otsuka pharmaceutical รอการยนืยนั
20 นาย ภูวนัตถ์ บญุพา รา้นยา เอ็กตา้ พลัส รอการยนืยนั
21 นาย ธรีพงศ์ แสงแกว้ ดฟีารม์าซี รอการยนืยนั
22 นางสาว เขมนันท์ นุสโส โรงพยาบาลวภิาวดี รอการยนืยนั
23 นางสาว กขวรรณ คณะเจรญิ รา้นยา รอการยนืยนั
24 นางสาว อรทยั ศรรีะษา รา้นยา รอการยนืยนั
25 นาย พงศกร เจรญิววิฒันกจิ สขุสวสัดิ รอการยนืยนั
26 นางสาว ปาจรยี์ มงคล คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา ชําระเงนิแลว้
27 นางสาว ชยาภรณ์ สภุาพุฒ รา้นยาเอ็กซต์า้ พลัส รอการยนืยนั
28 นางสาว บณุยานุช ประชาศลิป์ เภสชักรรม โรงพยาบาลนวเวช รอการยนืยนั
29 นางสาว ชลธชิา รุ่งสอาด รา้นยากรุงเทพ รอการยนืยนั
30 นางสาว เมธาวี ทองนาค รา้นยาเมธาวเีภสชั รอการยนืยนั
31 นาย สวุณัฐ พทิกัษ์ตระกลู ดา่นขนุทด รอการยนืยนั
32 นางสาว ปรดีณิพัชร์ โกมลวภิาต บ.ไดอจิิ รอการชําระเงนิ
33 นาง กาญจนาพร วบิลูยศ์ริกิลุ กลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลบางปะหัน ชําระเงนิแลว้  
34 นางสาว นูรอาซกีนี มามะ โรงพยาบาลยนัฮี รอการยนืยนั
35 นางสาว อลษิา ธญับรูณ์ภนัินท์ รา้นยา รอการยนืยนั
36 นางสาว ธนัยช์นก เรอืงทพิยพ์พิัฒน์ รา้นยาอสีเทริน์ฟารม์าซ ีชากโดน รอการยนืยนั
37 นางสาว จุฑามาศ สปุระภากร รา้นยาใหม่เภสชั รอการยนืยนั
38 นาย โกสทิธิ ลายคราม รา้นยา รอการยนืยนั
39 นางสาว ฉัตรสรุยี ์ อําไพ ประชาพัฒน์ รอการยนืยนั
40 นางสาว หทยัภัทร เศวตวงัสงิห์ รา้นยา super drug รอการยนืยนั
41 นางสาว นภเกตน์ สงิหคํ์า คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา ชําระเงนิแลว้
42 นาย อาทติย์ ประจันทรน์วล รา้นยา รอการยนืยนั
43 นางสาว พรสริี จติรถเวช จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ชําระเงนิแลว้
44 นางสาว นันทกิานต์ พลเดช รา้นยาexta plus รอการยนืยนั
45 นาง นนูิรดีา บนิเสะ โรงพยาบาลจะแนะ รอการยนืยนั
46 นางสาว กานตธ์รีา จวิพัฒนกลุ โรงพยาบาลสรินิธร สํานักการแพทย์ ชําระเงนิแลว้
47 นางสาว ณัฐกานต์ ไพรัตนากร โรงพยาบาลสรินิธร สํานักการแพทย์ ชําระเงนิแลว้
48 นาง วรนิทร ศภุวจิติรกลุ บรษัิท เกร๊ต อสิเทอรน์ ดรกั จํากดั ชําระเงนิแลว้
49 นางสาว สมสขุ พวงมะลิ โรงพยาบาลนครธน รอการยนืยนั
50 นางสาว ปนัดดา วฒุศิรุต รา้นยาบา้นโอสถสาขาขามสะแกแสง รอการยนืยนั
51 นางสาว อลังการ ศรเีพ็ชร โรงพยาบาลนครธน รอการยนืยนั
52 นาย พัทธพล จารุววิฒันว์งศ์ รา้นยา รอการยนืยนั
53 นางสาว เกยีรตลิักษณ์ มณีรัตนกร รา้น บา้นยา (อ.ดา่นขนุทด จ.นครราชสมีา) รอการยนืยนั
54 นางสาว ณัฐชยา สขุสําราญ โรงพยาบาลเมอืงพัทยา รอการยนืยนั
55 นางสาว เพชรรัตน์ ทองดศูรี โรงพยาบาลศริริาช ปิยมหาราชการุณย์ รอการยนืยนั
56 นางสาว วราภรณ์ กณัฑวงษ์ ศริริาช ปิยมหาราชการุณย์ รอการยนืยนั
57 นางสาว อญัชสิา ชไมบปุผา รา้นยาโลตสั รอการยนืยนั
58 นางสาว นุชดา นวลศริโิกศล นครธน รอการยนืยนั
59 นางสาว ตวนัณา วรีะอมรกลุ พญาไท 2 รอการยนืยนั
60 นางสาว บญุพชิญ์ บญุลอย รพ.เซนตห์ลุยส์ รอการยนืยนั
61 นางสาว นภาภร พวงมะลิ เซนตห์ลุยส์ รอการยนืยนั
62 นาย ภาณุวชิย์ เฉลมิพันธ์ รา้นยา รอการยนืยนั
63 นาย กติตคิณุ อุย๋สวุรรณ รา้นยา รอการยนืยนั
64 นางสาว กชพรรณ ประยงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ชําระเงนิแลว้
65 นางสาว ทวิลปิ เปรมปรี สถานทสีอนพเิศษ รอการชําระเงนิ
66 นางสาว ฐติารยี์ พุทธาศรี โรงพยาบาลจติเวชนครราชสมีาราชนครนิทร์ ชําระเงนิแลว้
67 นาย พงศล์ภัส กลนิพบิลูย์ โรงพยาบาลจติเวชนครราชสมีาราชนครนิทร์ ชําระเงนิแลว้
68 นางสาว จริาพร วฒุภิาคย์ โรงพยาบาลกลาง ชําระเงนิแลว้
69 นาย ภานุภาค วบิลูชยัชพี โรงพยาบาลกลาง ชําระเงนิแลว้
70 นางสาว นชิาภา จันทปัน รพ.กลาง รอการยนืยนั
71 นาย ธนัช เรอืงเดช โรงพยาบาลนครธน รอการยนืยนั
72 นาย ธธีชั จันบํารุง โรงพยาบาลนครธน กรุงเทพมหานคร ชําระเงนิแลว้
73 นาง กติตพิร ธเนศเศรษฐ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา รอการชําระเงนิ
74 นางสาว มณฑาทพิย์ เพ็ชรส์สีม อสิระ ชําระเงนิแลว้
75 นางสาว นุจรนิทร์ กมลเลศิวณชิ บรษัิท บูท๊ส ์รเีทล (ประเทศไทย) จํากดั ชําระเงนิแลว้

รายชอืผูล้งทะเบยีนและการชําระเงนิ



76 นาย ศริสทิธิ ภูมริัตน์ โรงพยายาลกลาง รอการยนืยนั
77 นาง ปราณี วรวทิยอ์ดุมสขุ โรงพยาบาลศริริาช ชําระเงนิแลว้
78 นางสาว พลอยพรรณ โพธสินุทร ฝ่ายเภสชักรรม โรงพยาบาลศริริาช ชําระเงนิแลว้
79 นางสาว พรรณี หนูซอืตรง มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ชําระเงนิแลว้
80 นางสาว เยาวลักษณ์ สทิธเิดฃ รพ.พระนครศรอียธุยา ชําระเงนิแลว้
81 นาย กมล คณุาประเสรฐิ รพ พระนครศรอียธุยา ชําระเงนิแลว้
82 นางสาว พรรณทพิย์ นกิรวฒัน์ รพ.สมุทรปราการ ชําระเงนิแลว้
83 นาง สญุาณี พงษ์ธนานกิร กพย. ชําระเงนิแลว้
84 นางสาว ธติมิา เพ็งสภุาพ กพย. ชําระเงนิแลว้
85 นางสาว สนุทรี วชัรดํารงกลุ กพย. ชําระเงนิแลว้
86 นางสาว มลธฌิา สายเครอืง โรงพยาบาลกระทุม่แบน จังหวดัสมุทรสาคร ชําระเงนิแลว้
87 นางสาว แพรวนภา พงึเงนิ โรงพยาบาลกระทุม่แบน จังหวดัสมุทรสาคร ชําระเงนิแลว้
88 นางสาว ณัฐสริิ วทิยาพันธป์ระชา รพ.กรุงเทพสรุาษฎรฯ์ รอการยนืยนั
89 นาย พลัฏฐ์ การเมอืง มหาวทิยาลัยรังสติ รอการยนืยนั
90 นางสาว ณัฏฐกลัยา เพยีรการคา้ คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยายลัยอสีเทริน์เอเชยี รอการชําระเงนิ
91 นางสาว ภัททยิา กองแกว้ - รอการยนืยนั
92 นางสาว สรินิพร ศรวีนชิย? เกษมราฏรร์ัตนาธเิบศร์ รอการยนืยนั
93 นาย ชวาลยว์ตั รัตนประยรู รา้นขายยา ชําระเงนิแลว้
94 นาย พงศธร ขาวลําเลศิ กลุ่มงานเภสชักรรม รพ.ตากสนิ รอการยนืยนั
95 นาย ศภุกจิ ธนกิกลุ EXta plus รอการยนืยนั
96 นางสาว ศภุนดิา สงิหเ์งนิ รพ.ธนบรุ1ี รอการชําระเงนิ


