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Saint Thomas Health 
(ສູນສຂຸະພາບເຊນ້ໂທມສັ) 

ລາຍຊ ື່ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ ະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານການເງິນ 
 03/26/2019

ອີງຕາມການລົງທະບຽນພາກທີ 1.501(r)-4(b)(1)(iii)(F) ແລະ ແຈ້ງການ 2015-46, ລາຍຊ ື່ນີີ້ລະບຸແຈ້ງວ່າມີຜູ້
ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸກເສີນ ແລະ ການດູແລທີື່ມີຄວາມຈ າເປັນທາງການແພດທີື່ໃຫ້ບໍລິການຢູູ່ໃນສະຖານທີື່ໂຮງໝໍໃດແດ່
ຢູູ່ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານການເງິນ (FAP) ນີີ້. ຂັີ້ນຕອນດ າເນີນການທີື່ເລ ອກເອົາ ແລະ ການເບິື່ງແຍງດູ
ແລອ ື່ນ ອັນນີີ້ບໍໍ່ແມ່ນການເບິື່ງແຍງດູແລສຸກເສີນ ຫ   ມີຄວາມຈ າເປັນທາງການແພດແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍ 
FAP ສ າລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃດໜ ື່ງ. 

ຜູໃ້ຫບ້ລໍກິານທີື່ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງໂດຍ FAP: ຜູໃ້ຫບ້ລໍກິານທີື່ບໍໍ່ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງໂດຍ FAP: 
ສູນທ າສະຫ ົບແອໂຣ, ພີແອວແອວຊີ 

(ທ າສະຫ ົບ-ໄຮແລນ) 

ສູນຖ່າຍຮູບວິເຄາະທັນສະໄໝ, P.C. ສູນບໍລິການຖ່າຍພາບທາງການແພດ - 
ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌ 

ຫ້ອງທົດລອງພະຍາດວິທະຍາຊຸມຊົນ  
(ພະຍາດວິທະຍາ - ໄຮແລນ ແລະ ສະໂຕນຣິເວີ) 

ທ່ານໝໍ Amanda Barrett  
(ອາມານດາ ບາເຣັດ), ຜ່ານສູນປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ, PLC 

(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 

ສູນທ າສະຫ ົບຄອນເນີສະໂຕນ, ພີແອວແອວຊີ 
(ທ າສະຫ ົບ-ຣິເວີປາກ) 

ຫຸ້ນສ່ວນຫ້ອງທົດລອງກາຍະວິພາກ ແລະ ການປ ິ່ນປົວ  
(ໜ່ວຍພະຍາດວິທະຍາ - ຮິກແມນ, ມິດທາວ, ຣເິວີປາກ ແລະ ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Dawnmarie Riley  
(ດອນມາຣີ ຣິເລ)  

ຜ່ານບໍລິສັດປະສູດ/ພະຍາດຍິງນາມາສະເຕະ, ພີແອວແອວ ຊີ 
(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ຣິເວີປາກ) 

ກຸ່ມບໍລິສັດການແພດທ າສະຫ ົບ, P.C. 
(ບໍລິການທ າສະຫ ົບ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ James Spurlock  
(ເຈມສ໌ ສະເປີລັອກ) -  

(ຜູຊ້່ຽວຊານໂຮງໝໍ - ສະໂຕນຣິເວີ) 
ທ່ານໝໍ Angelo Canonico 
(ແອັງເຈລໂລ ຄາໂນນໂິກະ)  
(ກ່ຽວກັບປອດ - ເວັສທ໌) 

ກຸ່ມບໍລິການເດັກເກີດໃໝ່ແມັກມິນວິລ 
(ການຄຸ້ມຄອງເດັກນ້ອຍ - ຣິເວີປາກ) 

ທ່ານໝໍ Anna Skelo  
(ອານນາ ສະເກໂລ)  

(ສາຍຕາວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Oscar Spivey 
(ອອດສະກາ ສະໄປເວ)  

(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວ - ຣິເວີປາກ) 
ທ່ານໝໍ Anne Rossell  

(ແອນ ຣອດເຊລ) ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຮີຣິເຕດ, P.C. 
(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 

ກຸ່ມການແພດເດັກລັດເທັນເນັສຊີ, P.C.  
(ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ຣັດເຕີຝອດ) 

ທ່ານໝໍ Annette Kyzer  
(ອາເນັດເຕ່ ໄກເຊີ), ຜ່ານສູນປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ, PLC 

(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 

ໜ່ວຍບໍລິການທ າສະຫ ົບເວັບ, ພີແອວແອວຊີ 
(ທ າສະຫ ົບ - ດີກາບ) 



ທ່ານໝໍ Ashish Soni  
(ອາຊິດ ໂຊນິ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນໄຂ່ຫ ັງວິທະຍາ, P.C.) 

(ໄຂຫ່ ັງວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Wendell McAbee  
(ເວັນເດວ ແມັກອາບີ)  

ຜ່ານຝູ່າຍລັງສີວິທະຍາເທັນເນັສຊີຕອນກາງ, P.C. 
(ລັງສີວິທະຍາ, ຣິວີປາກ) 

ທ່ານໝໍ Wayne Westmoreland  
(ເວນ ເວັສມໍແລນ) - ຣັດເຕີຝອດ - ຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ອ ານວຍການທາງ

ການແພດ - ໂຄງການຜ່າຕັດປ ິ່ນປົວພະຍາດຕຸ້ຍ 
ທ່ານໝໍ Authur Ulm  

(ອາເທີ ອ າ)  
(ປະສາດ-ຜ່າຕັດ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Matthew O. Barrett  
(ແມັດທິວ ໂອ ບາເຣັດ) - MTMC - ຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ອ ານວຍການ

ທາງການແພດ - ໂຄງການປູ່ຽນແທນຮ່ວມທັງໝົດ 
ທ່ານໝໍ B. Rentz Dunn  

(ບີ ເຣັນ ດັນ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນໄຂ່ຫ ັງວິທະຍາ, P.C.) 
(ໄຂຫ່ ັງວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ David Beaird  
(ເດວິດ ບີແອດ) - ຣັດເຕີຝອດ - ຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ອ ານວຍການທາງ

ການແພດ - ໂຄງການເບິື່ງແຍງດູແລບາດແຜ 
ທ່ານໝໍ Benjamin Dehner  

(ເບັນຈະມິນ ເດເນີ), ຜ່ານຜູຊ້່ວຍຊ່ຽວຊານລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວແຫ່ງນາສວິນ, ແອວ
ແອວພີ  

(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Brad Chesney  
(ແບຣດ ເຊັສນີ) - ໜ່ວຍບໍລິການຜູ້ຊ່ຽວຊານໂຮງໝໍ MTMC, 

LLC - ຂໍໍ້ຕົກລົງຜູຊ້່ຽວຊານຫ້ອງແລັບ PRN 

ທ່ານໝໍ Bernadette J. Meadors  
(ເບີນາເດັດ ມີດໍ) ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຮີຣິເຕດ, P.C. 

(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ C. Brent Boles  
(ຊີ ເບຣນ ໂບເລັສ) - ໜ່ວຍບໍລິການຜູ້ຊ່ຽວຊານໂຮງໝໍ MTMC, 

LLC - ຂໍໍ້ຕົກລົງຜູຊ້່ຽວຊານຫ້ອງແລັບ PRN 
ທ່ານໝໍ Bijoy John  

(ບີຈອຍ ຈອນ), ຫຸ້ນສ່ວນທາງປອດມິດສະເຕດ, LLC 
(ກ່ຽວກັບປອດ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Colleen Bratsch  
(ໂຄລີນ ແບຣດຊ໌)  - ໜ່ວຍບໍລິການຜູ້ຊ່ຽວຊານໂຮງໝໍ MTMC, 

LLC - ຂໍໍ້ຕົກລົງຜູຊ້່ຽວຊານຫ້ອງແລັບ PRN 
ທ່ານໝໍ Bradford Brock 

(ແບຣດຝອດ ບຣັອກ)  
(ຜ່າຕັດທົົ່ວໄປ - ຣິເວີປາກ) 

ທ່ານໝໍ Dana Jones  
(ດານາ ໂຈນ) - ໜ່ວຍບໍລິການຜູ້ຊ່ຽວຊານໂຮງໝໍ MTMC, LLC - 

ຂໍໍ້ຕົກລົງຜູ້ຊ່ຽວຊານຫ້ອງແລັບ PRN 
ທ່ານໝໍ Brandon Downs  

(ແບຣນດອນ ດາວສ໌)  
(ສັນຍະກ າກະດູກທົົ່ວໄປ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ James Boerner  
(ເຈມ ບໍເນີ) - ໜ່ວຍບໍລິການຜູ້ຊ່ຽວຊານໂຮງໝໍ MTMC, LLC - 

ຂໍໍ້ຕົກລົງຜູ້ຊ່ຽວຊານຫ້ອງແລັບ PRN 
ທ່ານໝໍ Brian Tierney 

(ໄບຣອັນ ເຕີນີ)  
(ປລາສຕິກ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Kelly G. Williams  
(ເຄລລີ ຈີ ວິລລຽມ) - ໜ່ວຍບໍລິການຜູຊ້່ຽວຊານໂຮງໝໍ MTMC, 

LLC - ຂໍໍ້ຕົກລົງຜູຊ້່ຽວຊານຫ້ອງແລັບ PRN 
ທ່ານໝໍ Kimberly McGowan  

(ຄິມເບີລີ ແມັກໂກວັນ) - ໜ່ວຍບໍລິການຜູ້ຊ່ຽວຊານໂຮງໝໍ 
MTMC, LLC - ຂໍໍ້ຕົກລົງຜູ້ຊ່ຽວຊານຫ້ອງແລັບ PRN 

ຜູຊ້່ຽວຊານທ າສະຫ ົບເສັີ້ນເລ ອດຫົວໃຈ, P.C  
(ຫ້ອງມໍລະສຸມພິເສດ ແລະ ຫ້ອງມໍລະສຸມທາງການແພດ - ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Marco Jarrett  
(ມາໂຄ ຈາເຣັດ) - ໜ່ວຍບໍລິການຜູ້ຊ່ຽວຊານໂຮງໝໍ MTMC, 

LLC - ຂໍໍ້ຕົກລົງຜູຊ້່ຽວຊານຫ້ອງແລັບ PRN 
ທ່ານໝໍ Chad Jackson  

(ຊາດ ແຈັກສັນ)  
(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວ - ຣັດເຕີຝອດ) 

ທ່ານໝໍ Sovana Moore  
(ໂຊວານາ ມົວ) -  

ໜ່ວຍບໍລິການຜູຊ້່ຽວຊານໂຮງໝໍ MTMC, LLC - 
ຂໍໍ້ຕົກລົງຜູ້ຊ່ຽວຊານຫ້ອງແລັບ PRN 

ທ່ານໝໍ Chad Robbins 
(ຊາດ ຣອບບິນ)  

(ປລາສຕິກ - ມິດທາວ) 

ຣັງສີວິທະຍາລັດເທັນເນັສຊີຕອນກາງ 

ທ່ານໝໍ Chace Carpenter  
(ຊ້ານສ໌ ຄາເພັນເຕີ), ຫຸ້ນສ່ວນທາງປອດມິດສະເຕດ, LLC 

(ກ່ຽວກັບປອດ - ມິດທາວ) 

ຝູ່າຍຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໂຮງໝໍ  
(HRM) 



ທ່ານໝໍ Charles Eckstein  
(ຊາລສ໌ ເອກສະຕິນ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ, P.C. 

(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ - ມິດທາວ) 

ຫຸ້ນສ່ວນຜ່າຕັດລັດເທັນເນັສຊີຕອນກາງ 

ທ່ານໝໍ Cheryl Fassler  
(ເຊີຣິລ ຟາສເລີ) ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຮີຣິເຕດ, P.C.  

(ຕ່ອມໄຮ້ທໍໍ່ວິທະຍາ, ເບົາຫວານ ແລະ ເມຕາບໍລິສຊິມ - ມິດທາວ) 

ການລ້າງໄຂ່ຫ ັງ DSI 

ທ່ານໝໍ Chine Logan  
(ຊິນ ໂລແກນ)  

(ປະສາດວິທະຍາ - ມິດທາວ) 

ຊັບພະຍາກອນການທ າສະຫ ົບ, LLC 

ທ່ານໝໍ Christopher Hill  
(ຄຣິສຕົບເຟີ ຮິລ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ, P.C. 

(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ - ມິດທາວ) 

ຜູຊ້່ຽວຊານພະຍາດວິທະຍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ທ່ານໝໍ Christopher Trabue 
(ຄຣິສຕົບເຟີ ທຣາບິວ)  

(ພະຍາດຕິດແປດ - ມິດທາວ) 

ບົົ່ງມະຕິພະຍາດພາກໃຕ້ຕອນກາງ 

ທ່ານໝໍ Clara Womack  
(ຄລາຣາ ໂວມັກ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນໄຂ່ຫ ັງວິທະຍາ, P.C.) ໄຂ່ຫ ັງວທິະຍາ - 

ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 

EMCARE 
(ເອັມແຄ) 

ທ່ານໝໍ Claude Workman  
(ຄລອດ ເວີກແມນ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ, P.C. 

(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Craig Martin  

(ເຄຣກ ມາຕິນ) ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຮີຣິເຕດ, P.C. 
(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ David Chatman  
(ເດວິດ ແຊັດແມນ)  

(ການຜ່າຕັດຫ ອດເລ ອດ - ຣັດເຕີຝອດ) 
ທ່ານໝໍ David Choma  

(ເດວິດ ໂຄມາ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນໄຂ່ຫ ັງວິທະຍາ, P.C.) 
(ໄຂຫ່ ັງວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍDavid McMillen  
(ເດວິດ ແມັກມີເລັນ) ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຮີຣິເຕດ, P.C. 
(ລະບົບທາງເດີນອາຫານວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ David Schull  
(ເດວິດ ສະກູລ), ຜ່ານຜູຊ້່ວຍຊ່ຽວຊານລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວແຫ່ງນາສວິນ, ແອວ

ແອວພີ  
(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Deborah Sherman 

(ດີບໍຣາ ເຊີແມນ)  
(ປອດວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 
ຄລິນິກລ້າງໄຂ່ຫ ັງ, ບໍລິສັດ  

(ເບິື່ງແຍງດູແລໄຂ່ຫ ັງ - ມິດທາວ, ຣັດເຕີຝອດ ແລະ ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Diane George  

(ໄດແອນ ຈອດຈ໌), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດແມ່ຍິງ 
(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 

 Lucas Burton, M.D. (General 
Orthopaedics - Midtown)

 Keith Douglas, M.D. (Hand Surgery 
- Midtown)

 Calvin Robinson Dyer, M.D. 
(General Orthopaedics - Midtown)

 W. Blake Garside, M.D. (General 
Orthopaedics - Midtown)

 William Kurtz, M.D. (General 
Orthopaedics - Midtown)

Robert Lowe, M.D. (General Orthopaedics 
- Midtown) 

James Rubright, M.D. (Hand Surgery - 
Midtown) 

Jane Siegel, M.D. (Hand Surgery - Midtown

Stuart Smith, M.D. (General Orthopaedics - 
Midtown)

Tyler Staelin, M.D. (Hand Surgery - 
Midtown)



ທ່ານໝໍ Donna Crowe  
(ດອນນາ ໂຄຣ), ຜ່ານສູນປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ, PLC 

(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Eileen Cassidy  
(ໄອລີນ ຄາຊິດີ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດແມ່ຍິງ 

(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Elisabeth Willers 

(ອີລິຊາເບັດ ວິລເຕີ)  
(ກ່ຽວກັບປອດ - ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Elizabeth Lyons  
(ອີລິຊາເບັດ ລີຢົງ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຮີຣິເຕດ, PC 

(ພະຍາດຂໍໍ້ວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 
ທີື່ປຶກສາການແພດສຸກເສີນຂອງນາສວິລ, ບໍລິສັດ 

(ພະນັກງານຫ້ອງສຸກເສີນ - ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Emily Neely  

(ອີມິລີ ນີລີ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນເບົາຫວານລະບົບຕ່ອມໄຮ້ທໍໍ່  
(ລະບົບຕ່ອມໄຮ້ທໍໍ່ວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍErin Rebele  
(ເອຣິນ ເຣເບລີ) ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຮີຣິເຕດ, P.C. 

(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Erin Yu  

(ເອຣິນ ຢູ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດແມ່ຍິງ 
(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Frank Scott  
(ແຟຣງ ສະກັອດ)  

(ສາຍຕາວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Gautam Jayrum  
(ເກົາຕ າ ເຈຣ າ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ, P.C. 

(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ George Cheji 

(ຈອດຈ໌ ເຊຈິ)  
(ສາຍຕາວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Grayson Woods  
(ເກຣສັນ ວູດ)  

(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 

Gary C. Stahlman, M.D. (General 
Orthopaedics - Midtown) 

Mathew Willis, M.D. (General Orthopaedics 
- Midtown) 

ທ່ານໝໍ Adam Pitts  
(ອາດ າ ພິດ), ຜ່ານສະຖາບັນຜ່າຕັດທາງປາກ, P.C. 

ສູນຜ່າຕັດທາງປາກ ແລະ ແມັກຊວິໂລຟາຊຽລ - ມິດທາວ ແລະ ເວ

ທ່ານໝໍ Austin Lutz  
(ອອສຕິນ ລັດຊ໌)  

(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Donald Lee (ໂດນາລ ລີ)  
(ຜ່າຕັດມ  - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Douglas Mathews (ດັກລາດ ແມັດທິວ)  
(ປະສາດ-ຜ່າຕັດ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Douglas Weikert (ດັກລາດ ໄວເກີດ)  
(ຜ່າຕັດມ  - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ George Wright  

(ຈອດຈ໌ ໄຣ້) ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຮີຣິເຕດ, P.C.  
(ລະບົບທາງເດີນອາຫານວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 

ແພດສຸກເສີນ Hesse Creek  
(ເຮສ ຄຣີກ), PLLC  

(ບໍລິການສຸກເສີນ - ດີກາບ, ໄຮແລນ, ຣິເວີປາກ ແລະ ສະໂຕນຣິເວີ 

ທ່ານໝໍ Howard Aubert (ໂຮເວີດ ອເໍບີດ)  
(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Jeffrey Carter  
(ເຈັບເຟຣ ຄາເຕີ), ຜ່ານະຖາບັນຜ່າຕັດທາງປາກ  

(ສູນຜ່າຕັດທາງປາກ ແລະ ແມັກຊິວໂລຟາຊຽລ - ມິດທາວ ແລະ 
ທ່ານໝໍ John Ch'ng  

(ຈອນ ຈົງ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນເບົາຫວານລະບົບຕ່ອມໄຮ້ທ 

(ລະບົບຕ່ອມໄຮ້ທໍໍ່ວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Kristina O'Shaughnessy (ຄຣິສຕິນາ ໂອ 

ຊາບເນັສຊີ)  
(ປລາສຕິກ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Mitchell Wiatrak  
(ມິເຊລ ເວຍທຣັກ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ, P.C. 

(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Robert Taylor  

(ໂຣເບີດ ເທເລີ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນພະຍາດໄຂ່ຫ ງັວິທະຍາ, P.C 
(ພະຍາດໄຂ່ຫ ງັວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Stuart McKenzie  
(ສະຈວດ ແມັກເຄັນຊີ), ຜ່ານະຖາບັນຜ່າຕັດທາງປາກ  

(ສູນຜ່າຕັດທາງປາກ ແລະ ແມັກຊິວໂລຟາຊຽລ - ມິດທາວ ແລະ 



ທ່ານໝໍ Greg Rowbatham  
(ເກຣກ ໂຣບາທ າ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນໄຂຫ່ ັງວິທະຍາ, P.C.)  

(ໄຂຫ່ ັງວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Greg Stewart  

(ເກຣກ ສະຈວດ)  
(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວ - ຣັດເຕີຝອດ) 
ທ່ານໝໍ Hanson Cowan  

(ຮານສັນ ໂຄວານ), ຫຸ້ນສ່ວນທາງປອດມິດສະເຕດ, LLC 
(ກ່ຽວກັບປອດ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Harriette Scarpero  
(ຮາຣຽດ ສະກາປີໂຣ), ຜ່ານຜູຊ້່ວຍຊ່ຽວຊານລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວແຫ່ງນາສວິນ, 

ແອວແອວພີ  
(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Howard Mertz  
(ໂຮເວີດ ເມີດຊ໌)  

(ລະບົບທາງເດີນອາຫານວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Howard Rosenblum 

(ໂຮເວີດ ໂຣເຊັນບລ າ)  
(ສາຍຕາວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Jacob Unger  

(ຈາຄອບ ອັງເກີ), ຜ່ານວິທະຍາຍາດຄວາມງາມແມັກເວລ, PLLC 
(ປລາສຕິກ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ James Conrad 
(ເຈມ ຄອນຣາດ)  

(ສາຍຕາວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ James Gaume  

(ເຈມ ກໍເມ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນເບົາຫວານລະບົບຕ່ອມໄຮ້ທໍໍ່  
(ລະບົບຕ່ອມໄຮ້ທໍໍ່ວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ James VanWrinkle 
(ເຈມ ວັນວຣິງເກິລ)  

(ຜ່າຕັດທົົ່ວໄປ - ຣິເວີປາກ) 
ທ່ານໝໍ James Wilbeck  

(ເຈມ ວິລເບັກ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນໄຂ່ຫ ັງວິທະຍາ, P.C.) 
(ໄຂຫ່ ັງວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Vito Rocco  
(ວິໂຕ ຣັອກໂກ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນໄຂ່ຫ ງັວິທະຍາ, P.C.) 

(ໄຂ່ຫ ງັວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Whitson Lowe  

(ວິດສັນ ໂລເວ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ, P.C. 
(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ William Pettus  

(ວິລລຽມ ເປດຕສັ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນໄຂ່ຫ ງັວິທະຍາ, P.C.) 
(ໄຂ່ຫ ງັວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 



ທ່ານໝໍ Jason Jones  
(ເຈສັນ ໂຈນສ໌)  

(ສັນຍະກ າກະດູກທົົ່ວໄປ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Jason Pritchett  

(ເຈສັນ ປຣິດເຊັດ), ຫຸ້ນສ່ວນທາງປອດມິດສະເຕດ, LLC 
(ກ່ຽວກັບປອດ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Jennifer Tatalovich  
(ເຈັນນເິຟີ ຕາຕ່າໂລວິດ) ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຮີຣິເຕດ, P.C. 

(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 

ໍໍ່  

ທ່ານໝໍ John Keyser 
(ຈອນ ເກເຊີ)  

(ເສັີ້ນເລ ອດ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ John Pearson 

(ຈອນ ເພຍສັນ)  
(ປອດວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ John R. McRae  
(ຈອນ ອາ ແມັກຣີ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນເບົາຫວານລະບົບຕ່ອມໄຮ້ທໍໍ່  

(ລະບົບຕ່ອມໄຮ້ທໍໍ່ວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ John Tumen 

(ຈອນ ຕູເມັນ)  
(ປອດວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ John Warner  

(ຈອນ ວານເນີ),  
ຜ່ານຜູຊ້່ວຍຊ່ຽວຊານລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວແຫ່ງນາສວິນ, ແອວແອວພີ 

(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ John Werther 

(ຈອນ ເວີເທີ)  
(ປອດວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Joseph Parker  
(ໂຈເຊັບ ປາກເກີ) ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຮີຣິເຕດ, P.C. 

(ລະບົບທາງເດີນອາຫານວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Joy Cox  

(ຈອດຈ໌ ຄອກຊ໌) ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຮີຣິເຕດ, P.C. 
(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Kristin Daniel  
(ຄຣິສຕິນ ດານຽລ), ຜ່ານສູນປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ, PLC 

(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 



ທ່ານໝໍKristina Storck  
(ກຣິສຕິນາ ສະຕັອກ) ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຮີຣິເຕດ, P.C. 

(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ L. Dean Knoll  

(ແອລ ດີນ ນອລ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ, P.C. 
(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Lakshmanan Ganapathy 
(ລັກສະມານັນ ການາປາຕີ)  

(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ຣິເວີປາກ) 
Lawrence E. Burns  
(ລໍເຣ້ນ ອີ ເບີນຊ໌), DPM 
(ພະຍາດຕີນ - ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Ling Yu  

(ລິງ ຢູ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນໄຂ່ຫ ັງວິທະຍາ, P.C. 
(ໄຂຫ່ ັງວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Marcus Soloman  
(ມາຄັສ ໂຊໂລມານ)  

(ສາຍຕາວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Marcy Abel  

(ມາຊີ ອາເບລ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ, P.C. 
(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ ມາດອນ ເດ  
(Mardon Day), ຜ່ານ Nashville Familty Foot 

(ພະຍາດຕີນ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Mark Carr  

(ມາກ ຄາ)  
(ພະຍາດຕິດແປດ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Mark Flora  
(ມາກ ຟລໍຣາ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ,  P.C. 

(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Mark Melson 

(ມາກ ເມວສັນ)  
(ສາຍຕາວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Mark Peacock  

(ມາກ ພີຄັອກ), ຫຸ້ນສ່ວນທາງປອດມິດສະເຕດ, LLC 
(ກ່ຽວກັບປອດ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Mathew Ninan  

(ແມັດທິວ ນີນານ), ຜ່ານການຖ່າຍຮູບວິເຄາະທັນສະໄໝ, P.C. 
(ການຜ່າຕັດຊ່ອງເອິກ - ເວັສທ໌) 



ທ່ານໝໍ Matthew Leavitt  
(ແມັດທິວ ລີວິດ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນໄຂ່ຫ ັງວິທະຍາ, P.C.) 

(ໄຂຫ່ ັງວິທະຍາ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Matthew Speyer 

(ແມັດທິວ ສະເປເອີ)  
(ENT - ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Maurice Barnes  
(ມໍໄຣສ໌ ບາເນັສ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນລະບົບທາງເດີນອາຫານວິທະຍາ 

(ລະບົບທາງເດີນອາຫານວິທະຍາ - ມິດທາວ 
ທ່ານໝໍ Melanie Dunn  

(ເມລານີ ດັນ)  
(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Michael Cash  
(ໄມເຄິລ ແຄຊ), ຜ່ານປລາສຕິກນາສວິລ ແລະ ການຜ່າຕັດສ້າງຄ ນໃໝ່  

(ປລາສຕິກ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Michael Dieckhaus 

(ໄມເຄິລ ດິກຄອສ)  
(ສາຍຕາວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Michael E. Niedermeyer  
(ໄມເຄິລ ອີ ນີເດເີມເອີ), ຫຸ້ນສ່ວນທາງປອດມິດສະເຕດ, LLC 

(ກ່ຽວກັບປອດ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Michael Swan  

(ໄມເຄິລ ສະວານ),  
ຜ່ານລະບົບສ ບພັນ ແລະ ປັດສະວະວິທະຍາສະວານ, P.C.  

(ລະບົບສ ບພັນ ແລະ ປັດສະວະວິທະຍາ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Michelle Whittaker  

(ມິເຊລ ໄວ້ເທັກເກີ), DPM, ຜ່ານການເບິື່ງແຍງດູແລ Nashville 
Familty Foot  

(ພະຍາດຕີນ - ມິດທາວ) 
ສູນພະຍາດປອດລັດເທັນເນັສຊີຕອນກາງ 

(ອິນເທັນຊີວິດ – ຣັດເຕີຝອດ) 
ແພດສຸກເສີນລັດເທັນເນັສຊີຕອນກາງ 

(ບໍລິການຫ້ອງສຸກເສີນ  
(ER) - ມິດທາວ ແລະ ຣັດເຕີຝອດ) 

ສູນຖ່າຍຮູບລັດເທັນເນັສຊີຕອນກາງ, LLC  
(ຖ່າຍຮູບວິເຄາະ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌, ຈັດໃຫຜ້່ານ ADI) 

ກຸ່ມບໍລິສັດທ າສະຫ ົບເມີຟຣີສ໌ບໍໂຣ, P.A. 
(ບໍລິການທ າສະຫ ົບ - ຮັດເຕີຝອດ) 

ທີື່ປຶກສາຣັງສີວິທະຍາ ແລະ ຢານິວເຄລຍເມີຟຣີສ໌ບໍໂຣ, ບໍລິສັດ 
(ບໍລິການຖ່າຍຮູບທາງການແພດ - ຣັດເຕີຝອດ) 

ທ່ານໝNໍancy Lipsitz  
(ແນນຊີື່ ລິບຊິດສ໌) ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຮີຣິເຕດ, P.C. 

(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 



ທ່ານໝໍ Nancy Lynn Driver  
(ແນນຊີື່ ລິນ ດຣ້າຍເວີ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດແມ່ຍິງ 

(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 
ຝູ່າຍບໍລິການຄົນເຈັບພາຍໃນນາສວິລ, PLC  

(ບໍລິການອິນເທັນຊີວິດ, ມໍລະສຸມທາງການແພດ ແລະ ມໍລະສຸມຜ່າຕັດ - 
ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Nicholas Fussell  
(ນໂິຄລາສ ຟັດເຊລ), ຜ່ານການເບິື່ງແຍງດູແລ Nashville Familty 

Foot, PLLC  
(ພະຍາດຕີນ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Nicole Schlechter  
(ນໂິຄລ ສະເລັກເຕີ), ຜ່ານສູນປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ, PLC 

(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 
ຜູຊ້່ຽວຊານຜ່າຕັດກະດູກ, LLC 

ພັດແລັບຂອງລັດເທັນເນັສຊີຕອນກາງ  
(ຝູ່າຍບໍລິການພະຍາດວິທະຍາ – ຣັດເຕີຝອດ) 

ທ່ານໝໍ Patrick Showalter  
(ແພັດທຣິກ ໂຊວອລເຕີ)  

(ການຜ່າຕັດຫ ອດເລ ອດ - ຣັດເຕີຝອດ) 
ສະຖາບັນກະດູກ ແລະ ຂໍໍ້ປີເຕີສັນ, P.C. - 
ຊ່ຽວຊານຜ່າຕັດກະດູກ - ຣິເວີປາກ) 

ທ່ານໝໍ Ralph Atkinson  
(ຣາບ ອັດກິສັນ), III, ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນໄຂຫ່ ັງວິທະຍາ, P.C. 

(ໄຂຫ່ ັງວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Ramesh Gowda  

(ຣາເມັດ ໂກດາ)  
(ການຜ່າຕັດຫ ອດເລ ອດ - ຣັດເຕີຝອດ) 

ທ່ານໝໍ Ranjan Chanda  
(ຣັນຈານ ຈັນດາ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນໄຂ່ຫ ັງວິທະຍາ, P.C.) 

(ໄຂຫ່ ັງວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Rebecca Taylor 

(ເຣເບັກກາ ເທເລີ)  
(ສາຍຕາວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Richard Tyson  

(ຣິດຊາດ ໄທສັນ), ຫຸ້ນສ່ວນທາງປອດມິດສະເຕດ, LLC 
(ກ່ຽວກັບປອດ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Richelle Day  

(ຣິເຊລ ເດ), DPM, ຜ່ານການເບິື່ງແຍງດູແລ Nashville Familty Foot 
(ພະຍາດຕີນ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Robbie Franklin 
(ຣອບບີື່ ແຟຣງກລິນ)  

(ປະສາດ-ຜ່າຕັດ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Robert Cleveland 

(ໂຣເບີດ ຄລີບແລນ)  
(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວ - ຣັດເຕີຝອດ) 
ທ່ານໝໍ Robert Garza  

(ໂຣເບີດ ກາຊ່າ)  
(ປລາສຕິກ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 



ທ່ານໝໍ Robert Ingle  
(ໂຣເບີດ ອິງເກິລ)  

(ລະບົບທາງເດີນອາຫານວິທະຍາ - ຣັດເຕີຝອດ) 
ທ່ານໝໍ Robert Knox  

(ໂຣເບີດ ນັອກຊ໌)  
(ລະບົບທາງເດີນອາຫານວິທະຍາ - ຣັດເຕີຝອດ) 

ທ່ານໝໍ Robert Mericle 
(ໂຣເບີດ ເມຣິເຄິລ)  

(ປະສາດ-ຜ່າຕັດ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Robert Shofner  

(ໂຣເບີດ ຊອບເນີ), ຜ່ານສູນສາຍຕາຊອບເນີ 
(ຜ່າຕັດປົວແປງສາຍຕາຕໍໍ້ກະຈົກ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Ronald Pruitt  
(ໂຣນາລ ປຣຸດ)  

(ລະບົບທາງເດີນອາຫານວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Roy Hood  

(ຣອຍ ຮຸດ)  
(ລະບົບທາງເດີນອາຫານວິທະຍາ - ຣັດເຕີຝອດ) 

ທ່ານໝRໍyan Roberts  
(ໄຣອັນ ໂຣເບີດ) ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຮີຣິເຕດ, P.C. 
(ລະບົບທາງເດີນອາຫານວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ S. Allison C. Strnad

(ເອັສ ອາລລິສັນ ຊີ ສະແຕຣນ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດເຮີຣິເຕດ, PC 
(ປະສູດ ແລະ 

(ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Saadia Khan  

(ຊາເດຍ ຄານ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນໄຂ່ຫ ັງວິທະຍາ, P.C.) 
(ໄຂຫ່ ັງວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Samantha Hall  
(ຊາມັນທາ ຮອລ),  

ຜ່ານການເບິື່ງແຍງດູແລ Nashville Familty Foot, PLLC 
(ພະຍາດຕີນ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Samuel Crosby 
(ຊາມູເອລ ຄຣອສບີ)  
(ຜ່າຕັດມ  - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Sara Habibian  
(ຊາຣາ ຮາບີບຽນ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນສຸຂະພາບແມ່ຍິງສະກາຍລາຍ 

(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Sharon Norman  

(ຊາຣອນ ນໍມັນ), ຜ່ານສູນປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ, PLC 
(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 



ທ່ານໝໍ Shaun Samples  
(ຊວນ ແຊມເປ ິ້ລ), ຜ່ານສູນປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ, PLC 

(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Sree Suryadevara  

(ສະຣີ ຊູຣີຍະດີວາຣາ), ຜ່ານສູນລ າໄສໃ້ຫຍ່ ແລະ ໄສ້ສຸດ, PLC 
(ການຜ່າຕັດລ າໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄສ້ສຸດ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Sriram Dasari  
(ສຣີຣ າ ດາຊາຣິ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ, P.C. 

(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Stacey Vallejo 

(ສະຕາຊີ ວາລເລໂຈ)  
(ກ່ຽວກັບປອດ - ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Stanley Lee  

(ສະແຕນເລ ລີ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນໄຂ່ຫ ັງວິທະຍາ, P.C.) 
(ໄຂຫ່ ັງວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Stephen Capizzi  
(ສະຕີເຟັນ ຄາປ ດຊີ), ຫຸ້ນສ່ວນທາງປອດມິດສະເຕດ, LLC 

(ກ່ຽວກັບປອດ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Steven Enrich 

(ສະຕີເວັນ ເອັນຣິຈ)  
(ENT - ເວັສທ໌) 

ທ່ານໝໍ Sundararajan Venkatesh  
(ຊັນດາຣາຣາຈານ ເວັນກາເຕັສ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນໄຂ່ຫ ັງວິທະຍາ, P.C.) 

(ໄຂຫ່ ັງວິທະຍາ - ມິດທາວ ແລະ ເວັສທ໌) 
ທ່ານໝໍ Sunil Sarvaria  

(ຊູນລິ ຊາວາເຣຍ)  
(ລະບົບທາງເດີນອາຫານວິທະຍາ - ຣັດເຕີຝອດ) 

ກຸ່ມໂຮງໝໍຜ່າຕັດ, LLC  
(ການຜ່າຕັດທົົ່ວໄປ – ຣັດເຕີຝອດ) 

ທ່ານໝໍ Susan Briley  
(ຊູຊານ ບຣິເລ), ຜ່ານການຖ່າຍຮູບວິເຄາະທັນສະໄໝ, P.C. 

(ຜ່າຕັດລ າໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄສ້ສຸດ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ Susan Mackey  

(ຊູຊານ ແມັກເຄ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນການແພດແມ່ຍິງ 
(ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ Tara Allen  
(ຕາຣ່າ ອາເລັນ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ, P.C. 

(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວວິທະຍາ - ມິດທາວ) 
ການປ ິ່ນປົວມະເຮັງວິທະຍາລັດເທັນເນັສຊີື່  

(ໜ່ວຍບໍລິການປ ິ່ນປົວມະເຮັງດ້ວຍລັງສີວິທະຍາ - ເວັສທ໌) 



ທ່ານໝໍ Theodore Shepard 
(ທີໂອດໍ ເຊປາດ)  

(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວ - ຣັດເຕີຝອດ) 
ທ່ານໝໍ Troy Sofinowski 

(ຕຣອຍ ໂຊຟ ໂນສະກີ)  
(ລະບົບທໍໍ່ຍ່ຽວ - ຣັດເຕີຝອດ) 

Trustpoint  
(ທຣັສພ້ອຍ)  

(ການຄຸ້ມຄອງໂລກຈິດ - ຣັດເຕີຝອດ) 

ທ່ານໝໍ Vinita Anand  
(ວານຕິາ ອານັນ), ຜ່ານຫຸ້ນສ່ວນໄຂ່ຫ ັງວິທະຍາ, P.C.) 

(ໄຂຫ່ ັງວິທະຍາ - ມິດທາວ) 

ທ່ານໝໍ William Alexander  
(ວິລລຽມ ອາເລັກຊານເດີ), ຜ່ານທີື່ປຶກສານາສວິລ ກາສໂຕຣ, PLLC 

(ລະບົບທາງເດີນອາຫານ - ມິດທາວ) 
ທ່ານໝໍ William Joseph Harb  

(ວິລລຽມ ໂຈເຊັບ ຮາບ), ຜ່ານສູນລ າໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄສ້ສຸດ, PLC 
(ການຜ່າຕັດລ າໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄສ້ສຸດ - ມິດທາວ) 




