
 

 

 

 

ประกาศ  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ  

และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการ กระจายแพทย์หน่ึงอ าเภอหน่ึงทุน  

One Doctor One District (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 ตามประกาศ  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙               

เรื่อง  การรับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง

ทางด้านวิชาการ ก่อนการสอบคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน One Doctor One District 

(ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ จ านวน ๑๑๑ คน 

(ประกาศเรยีงตามตัวอักษร) ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน 

๑ นางสาวกมลทิพย์   สองสีใส เชยีงค าวิทยาคม 

๒ นางสาวกมลพรรณ   เครือมูล พะเยาพิทยาคม 

๓ นางสาวกรรณกิา   แซ่ซ้ง เชยีงค าวิทยาคม 

๔ นายกฤษดา   แซ่จาง ปงรัชดาภเิษก 

๕ นางสาวกวิสรา   แก้วโห้ แมใ่จวิทยาคม 

๖ นางสาวกัญนิภา   ทรายแก้ว พะเยาพิทยาคม 

๗ นางสาวกันยารัตน์   ใจเวียง ภูซางวิทยาคม 

๘ นางสาวกาญจนาภรณ์   กาติ๊บ เชยีงค าวิทยาคม 

๙ นางสาวเกตจยิาพร   โป่งมณี ปงพัฒนาวิทยาคม 

๑๐ นางสาวเกวรินทร์   เพียรจริง พะเยาพิทยาคม 

๑๑ นางสาวขวัญฤทัย   เสนานุช จุนวทิยาคม 

๑๒ นางสาวจจยิา   ศูนย์กลาง จุนวทิยาคม 

๑๓ นายจารุวัฒน์   คูณารูป จุนวทิยาคม 

๑๔ นายจิรนนท์   ศริิยะราช พะเยาพิทยาคม 

๑๕ นางสาวจุฑามาศ   ด าแดงดี เชยีงค าวิทยาคม 

๑๖ นางสาวจุฑามาศ   บรรดาศักดิ์ พะเยาพิทยาคม 

๑๗ นางสาวจุฑามาศ   บุญเติม จุนวทิยาคม 

๑๘ นางสาวจุฑามาศ   ศรโียธี เชยีงค าวิทยาคม 



 ๒ 

 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน 

๑๙ นางสาวจุฑามาศ   สาระไชย เชยีงค าวิทยาคม 

๒๐ นางสาวเจนจิรา   เจิมเฉลิม จุนวทิยาคม 

๒๑ นางสาวเจนจิรา   พรมเสน จุนวทิยาคม 

๒๒ นางสาวฉันท์ชนก   บุญสิงมา พะเยาพิทยาคม 

๒๓ นางสาวชฏาพร   หงษ์สุดตา เชยีงม่วนวทิยาคม 

๒๔ นางสาวญาณิศา   สุทธวงค์ ปงพัฒนาวิทยาคม 

๒๕ นายฐานุตต์   ช้างสาร เชยีงม่วนวทิยาคม 

๒๖ นางสาวฐิติพร   แสงแก้ว พะเยาพิทยาคม 

๒๗ นายณฐดล   ใจเขียว จุนวทิยาคม 

๒๘ นางสาวณัฎฐณิชา   วงศใ์หญ่ เชยีงค าวิทยาคม 

๒๙ นางสาวณัฐธิกา   สมศรี พะเยาพิทยาคม 

๓๐ นางสาวดารเนตร   จตุนาม ภูซางวิทยาคม 

๓๑ นายด ารงค์    กลิ่นหอม เชยีงค าวิทยาคม 

๓๒ นายทรงพล   มาไกล เชยีงค าวิทยาคม 

๓๓ นางสาวทิชากร   ธนะจักร ์ ปงพัฒนาวิทยาคม 

๓๔ นางสาวทิวาพร   ฟองการ จุนวทิยาคม 

๓๕ นายธนภัทร   สุวรรณรัตน์ พะเยาพิทยาคม 

๓๖ นายธนวุฒิ   อยู่ดี เชยีงค าวิทยาคม 

๓๗ นางสาวธนัชพร   เขื่อนเขตร เชยีงค าวิทยาคม 

๓๘ นางสาวธนาวรรณ   แวงอุย้ ง าเมืองวิทยาคม 

๓๙ นายธนาวุฒิ  วงศไ์ชย เชยีงค าวิทยาคม 

๔๐ นายธรรมรัตน์  ไชยมงคล จุนวทิยาคม 

๔๑ นางสาวธารีญา   เขจร ภูซางวิทยาคม 

๔๒ นายธิตพิงศ์   เผา่กันทะ พะเยาพิทยาคม 

๔๓ นายธีระพงศ์   สฤสิทธิ ์ จุนวทิยาคม 

๔๔ นางสาวนลินทิพย์   คิดว่อง พะเยาพิทยาคม 

๔๕ นางสาวนลินทิพย์   เวชกามา เชยีงค าวิทยาคม 

๔๖ นางสาวนันทชา   กลางกาญจน์ เชยีงค าวิทยาคม 

๔๗ นางสาวนิตยา   ประวัง ภูซางวิทยาคม 

๔๘ นางสาวนิรชา   วงศป์ระเสริฐ ภูซางวิทยาคม 

๔๙ นางสาวเนตรนภา   มะโนนึก เชยีงค าวิทยาคม 

๕๐ นางสาวปนัสดา   ค าภีระ ภูซางวิทยาคม 



 ๓ 

 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน 

๕๑ นางสาวปภันนันท์   มีสหีไ์ชย เชยีงค าวิทยาคม 

๕๒ นางสาวประกายฟ้า   ใจเบีย้ เฉลิมพระเกียรตฯิพะเยา 

๕๓ นางสาวประภาพร   สิงหค์ง ปงพัฒนาวิทยาคม 

๕๔ นางสาวปราณฤทัย   ไชยมงคล พะเยาพิทยาคม 

๕๕ นางสาวปรารถนา   วัฒนจิตสัมพันธ์ เชยีงค าวิทยาคม 

๕๖ นางสาวปัญญาพร   เชื้อสะอาด เชยีงค าวิทยาคม 

๕๗ นางสาวผกามาศ   เมืองมูล เชยีงค าวิทยาคม 

๕๘ นายพงศกร   บ ารุงพร เชยีงค าวิทยาคม 

๕๙ นางสาวพนัชกร   สุนันต๊ะ ปงพัฒนาวิทยาคม 

๖๐ นางสาวพรภิมล    คนดี พะเยาพิทยาคม 

๖๑ นางสาวพรรณวดี   เมืองมูล เชยีงค าวิทยาคม 

๖๒ นางสาวพรสวรรค์   เรือนอิ่น ภูซางวิทยาคม 

๖๓ นางสาวพริมา   ใจปันธ ิ พะเยาพิทยาคม 

๖๔ นางสาวพัชรพร   บุญธรรม ปงพัฒนาวิทยาคม 

๖๕ นายพิชชากร   เมืองแก้ว เชยีงค าวิทยาคม 

๖๖ นายพิชวัชร์   สมฤทธิ์ เชยีงค าวิทยาคม 

๖๗ นางสาวพิทยารัตน์   หอมนาน เชยีงค าวิทยาคม 

๖๘ นายพีรดนย์   น้อมแนบ พะเยาพิทยาคม 

๖๙ นางสาวเพ็ญนภา   ไชยสถาน เชยีงค าวิทยาคม 

๗๐ นางสาวภาวิณี   อุ่นค า เชยีงค าวิทยาคม 

๗๑ นายภูวไนย   ไชยกุล เฉลิมพระเกียรตฯิ พะเยา 

๗๒ นางสาวมนัญชยา   บุญตัว จุนวทิยาคม 

๗๓ นางสาวมลฤดี   แสงศรีจันทร์ เชยีงค าวิทยาคม 

๗๔ นางสาวมัญชุภา   สถิตพงษ์ แมใ่จวิทยาคม 

๗๕ นางสาวเมธาพร   คลังแสง พะเยาพิทยาคม 

๗๖ นายเมธิชัย   เหยื่อง พะเยาพิทยาคม 

๗๗ นายรัชชานนท์   เครือมูล แมใ่จวิทยาคม 

๗๘ นางสาวรุ่งทิวา   ใจกล้า ภูซางวิทยาคม 

๗๙ นางสาวลักษิกา   โชคประเสริฐ เชยีงค าวิทยาคม 

๘๐ นางสาวลายกนก   อินตะ๊สาร พะเยาพิทยาคม 

๘๑ นายวรโชติ   สุถาลา ภูซางวิทยาคม 

๘๒ นายวรพงศ์    ธิมา ปงรัชดาภเิษก 



 ๔ 

 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรยีน 

๘๓ นางสาววริศรา   พันมา จุนวทิยาคม 

๘๔ นางสาววริษฐาพร   หงอกชัย เชยีงค าวิทยาคม 

๘๕ นางสาววิภาวี   ใจกล้า เชยีงค าวิทยาคม 

๘๖ นางสาววิสุทธินี   ปาเอือ้ม เชยีงค าวทิยาคม 

๘๗ นายวุฒิชัย  ธิหล้า จุนวทิยาคม 

๘๘ นางสาวศศปิภา   พอใจ ปงรัชดาภเิษก 

๘๙ นางสาวศิวพร   กองจันทร์ ปงรัชดาภเิษก 

๙๐ นางสาวศุภกานต์   ทวีทรัพย์ เชยีงค าวิทยาคม 

๙๑ นายสหกานต์   ดีอุน่ เชยีงค าวิทยาคม 

๙๒ นายสาธิต   เลิศทอง พะเยาพิทยาคม 

๙๓ นางสาวสาธิตา   สืบสิน พะเยาพิทยาคม 

๙๔ นางสาวสาวิตรี   วงค์หลวง เชยีงค าวิทยาคม 

๙๕ นางสาวสิรภัทร   ปานสมบัติ เชยีงค าวิทยาคม 

๙๖ นางสาวสุพรรณษา   อินเรอืน แมใ่จวิทยาคม 

๙๗ นางสาวสุพรรณี   พวงสมบัติ เชยีงค าวิทยาคม 

๙๘ นางสาวสุพัชญา   แถมเงิน เชยีงค าวิทยาคม 

๙๙ นางสาวสุพิชฌาย์   ชมช่ืน เชยีงค าวิทยาคม 

๑๐๐ นางสาวสุรัสวดี   ศรคี า เชยีงค าวิทยาคม 

๑๐๑ นางสาวหทัยเทพ   อินท์ถิรธนาคุปต์ พะเยาพิทยาคม 

๑๐๒ นางสาวหฤทัย   ปิกจุมปู พะเยาพิทยาคม 

๑๐๓ นางสาวอนันตญา   นครังสุ พะเยาพิทยาคม 

๑๐๔ นายอภิสทิธิ์   พันธ์เจรญิ จุนวทิยาคม 

๑๐๕ นางสาวอมรดา   ฟูแสง เชยีงค าวิทยาคม 

๑๐๖ นายอรรถพล   สุวันโน ปงพัฒนาวิทยาคม 

๑๐๗ นางสาวอรวรรณ   ยี่สิบแสน ภูซางวิทยาคม 

๑๐๘ นางสาวอังคณา  มหาวงค์ พะเยาพิทยาคม 

๑๐๙ นางสาวอันธิกา   กันยานะ พะเยาพิทยาคม 

๑๑๐ นายเอกชัย   สาใจ ภูซางวิทยาคม 

๑๑๑ นางสาวฮิวลัม   ต่ัง จุนวทิยาคม 

 

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ให้เข้าสอบในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ อาคาร ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เวลา 

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยให้มารายงานตัว ณ ห้องสอบ เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น. หากไม่มาสอบตามวัน 



 ๕ 

 

เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๘  สิงหาคม 

๒๕๕๙  ทางเว็ปไซต์ http://www.phayaohospital.go.th และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วม

กิจกรรมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๔๐๙๓๖๕ , ๐๕๔-๔๐๙๓๐๐ ต่อ ๑๑๒๑  ภายในวันจันทร์ที่ ๘  

สิงหาคม ๒๕๕๙  ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. 

    

ประกาศ  ณ   วันที่   ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙  

                   (ลงชื่อ)       

                (พญ.กนกรส  โค้วจิริยะพันธุ์) 

          ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก 

               โรงพยาบาลพะเยา 

http://www.phayaohospital.go.th/

