
 

 

 

ประกาศราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

เร่ือง  ผลการสอบเพือ่หนังสืออนุมตัิและวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี 2561 

ตามท่ีราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จดัใหมี้การสอบเพื่อหนงัสืออนุมติัและวฒิุบตัร
เพื่อแสดงความรู้ ความช านาญ ในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี 2561ท่ีผา่นมานั้น   

ราชวทิยาลยัฯ ขอประกาศรายช่ือผูส้อบผ่าน เพื่อหนงัสืออนุมติัและวฒิุบตัรฯสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

1 พญ. กชกร ไตรศรีวรัิตน์ วว 24 พญ. ชุติกาญจน์ เพชรสิทธ์ิ  วว 

2 พญ. กนกพร ราชแพทยาคม วว 25 พญ. โชติกา ชูรักษา วว 

3 พญ. กนกวรรณ ศรีลาดเลา วว 26 พญ. ซุฮายลาห์ สตอพา วว 

4 นพ. กนตธ์ร เหมะธุรินทร์ วว 27 พญ. ฐิติพร ทรัพยช์าตอนนัต ์ วว 

5 พญ. กฤษณา ทวทีรัพย ์ วว 28 พญ. ณฐพร บุญพาเกิด วว 

6 พญ. กษมา เบญ็นิปาร์ วว 29 นพ. ณพชัร โพธ์ิศรี วว 

7 นพ. กอสิน จนัทร์จอม วว 30 นพ. ณภทัร รัตนเลิศ วว 

8 นพ. กิตติพศ วงศนิ์ศานาถกุล วว 31 พญ. ณฤชนก เลิศกุศล วว 

9 พญ. กิตติยาภรณ์ คมพิทยากุล วว 32 พญ. ณฏัฐากร พงศเ์ศรษฐก์ุล วว 

10 นพ. เกรียงไกร บุญญประภา วว 33 นพ. ณฐักานต ์ ด านิล วว 

11 พญ. คคันมัพร วะรงค ์ วว 34 นพ. ณฐัพงษ ์ สิทธิ วว 

12 พญ. จสัมี โนะ วว 35 นพ. ณฐัพงษ ์ พุทธวงค ์ วว 
13 นพ. จิรวฒัน์ อ่อนมณี วว 36 นพ. ณฐัวฒิุ สิงห์สันเทียะ วว 
14 นพ. จีรยทุธ ใจเขียนดี วว 37 พญ. ณฐัฬส เวดิขนุทด วว 
15 พญ. ฉตัรดาว จางวางกร วว 38 พญ. ณิชา วรัิชศศิวมิล วว 
16 นพ. ฉนัทลกัษณ์ หม่ืนณรงค ์ วว 39 พญ. ดารินดา รอซะ วว 
17 พญ. ชนกพรรณ โชตติยาภรณ์ วว 40 นพ. ตฤณ งามดี วว 
18 นพ. ชนะสาร แสวงผล วว 41 พญ. ติณรัตน์ คชินเผอืก วว 
19 พญ. ชมพนุูท วงษาเนาว ์ วว 42 นพ. ทนิน ฟักรักษา วว 
20 พญ. ชรัฐพร จิตรพีระ วว 43 พญ. ทิพยป์ระไพ มหาศกัด์ิศิริ วว 
21 นพ. ชลธาร บุญแทน วว 44 นพ. เทพนที หาญชนะชยักลู วว 
22 พญ. ชโลธร ชาวบา้นกร่าง วว 45 นพ. ธนเมศร์ พิทกัษา วว 
23 พญ. ชวกิา วรรณโร วว 46 นพ. ธวชั ดีไธสง วว 



47 นพ. ธวชัชยั วงไชยา วว 81 พญ. พรหมเรขา เจริญมิตร วว 
48 นพ. ธนัวา บุญตูบ วว 82 พญ. พร้อมพกัตร์ จ ากิจ วว 
49 นพ. ธีรวทิย ์ คลา้ยแท ้ วว 83 นพ. พชัรพงศ ์ ตนัสุวรรณรัตน์ วว 
50 นพ. ธีรศกัด์ิ อุ่นเจริญ วว 84 พญ. พาณิชย ์ จนัทจร วว 
51 พญ. นยนนัท ์ ปริญญโรจน์ วว 85 พญ. พาสนา เรืองสวสัด์ิ วว 
52 นพ. นรัญธกร สมรูป วว 86 นพ. พิทยภูมิ สิริเพาประดิษฐ์ วว 
53 พญ. นราพร อินทร์จนัทร์ วว 87 พญ. พิมพิกา ทองปน วว 
54 พญ. นนัทอ์นงค ์ รอดเฉย วว 88 พญ. พิมลพรรณ รัตนพฒันากุล วว 
55 นพ. นารท เจนประวทิย ์ วว 89 นพ. พิมลศกัด์ิ ศรีธรรมา วว 
56 พญ. นิตยา มอยนา วว 90 พญ. พิศมยั วชิน วว 
57 พญ. นิภาพร นิรัติศยั วว 91 นพ. พีรพฒัน์ ตนัสกุล วว 
58 พญ. นูรลยัลา กระจ่างลิขิต วว 92 พญ. เพชรสินีย ์ บุญมี วว 
59 พญ. บุญญาพร ด ารงคธ์วชั วว 93 พญ. ฟ้าอินทร์ เทียนทอง วว 
60 นพ. เบญทวชิ สุรศาสตร์พิศาล วว 94 พญ. ภทัรกานต ์ จตุรภทัรวงศ ์ วว 
61 พญ. ปนดัดา อยักา วว 95 นพ. ภทัรนนท ์ บุณยอุดมศาสตร์ วว 
62 นพ. ปภณ อรุณรังษี วว 96 นพ. ภาสกร ชีวพงศพ์นัธ์ุ วว 
63 พญ. ปภาดา นาไวย ์ วว 97 พญ. ภูวศิา วลีวฒันา วว 
64 พญ. ปรัชญห์ทยั ชิตไทสง วว 98 พญ. มานิตา พนธารา วว 
65 นพ. ปรินทร์ เลิศตระการสกุล วว 99 พญ. รวพิร เจริญสวสัด์ิ วว 
66 พญ. ปริศา มณีฉาย วว 100 พญ. ระววิรรณ สิงห์ป้อง วว 
67 พญ. ปรียพศั พรประเสริฐ วว 101 พญ. รัตนวรรณ มาธนะสารวฒิุ วว 
68 พญ. ปวณีรัตน์ จรัสสุริยงค ์ วว 102 พญ. เรืองหทยั ปัณณราช วว 
69 พญ. ป่ินนภา เตอะอา้ย วว 103 พญ. ลลิตภ์ทัร ถิรธนัยบูรณ์ วว 
70 นพ. ปิยะฉตัร พิมพา วว 104 พญ. ลลิตา จุฑารัตนากลู วว 
71 พญ. ปิยะฎา ยะยอง (จินดาหลวง) วว 105 พญ. วรรณิสา ประโสรักษ ์ วว 
72 พญ. ปิยาภรณ์ กล่ินหอม วว 106 พญ. วริษา เจริญวฒัน์ วว 
73 นพ. พงศกร นิยมรัตน์ วว 107 นพ. วศิน จีราระร่ืนศกัด์ิ วว 
74 นพ. พงศธ์ร ขจรศรี วว 108 นพ. วชัรพงษ ์ เถาวโ์ท วว 
75 นพ. พงศธร ชุ่มแสง วว 109 พญ. วชิญา วนิชกุลวริิยะ วว 
76 นพ. พงศพ์ล กิจการ วว 110 นพ. วทิิต ชูศรียิง่ วว 
77 นพ. พชร เมฆี วว 111 นพ. วพิุธ วอ่งวีรวฒันกุล วว 
78 นพ. พชรพล มณีธนวฒัน์ วว 112 พญ. วภิาวรรณ แกว้มณี วว 

79 พญ. พรพิมล จิตธโนปจยั วว 113 นพ. วฒิุไกร ชินช่งจู วว 
80 นพ. พรหมมินทร์ แซ่โงว้ วว 114 พญ. ศิรภา วชิรปรีชาพงษ ์ วว 



115 นพ. ศุภกร ศรีแผว้ วว 126 พญ. หทยัรัตน์ แซ่คู วว 
116 นพ. สมบติั งามสมบติั วว 127 นพ. อดุลกฤษณ์ นาตะ๊ วว 
117 พญ. สรชา สมบติัวรรณทนา วว 128 พญ. อนญัญา ชุติมารัต วว 
118 พญ. สิริลกัขณา พระวงศ ์ วว 129 พญ. อนุธิดา จนัทร์เอ่ียม วว 
119 นพ. สุทธิวฒัน์ ขมุเงิน วว 130 พญ. อนุธิดา ประทุม วว 
120 พญ. สุภลกัษณ์ ตนัติทวีโชค วว 131 นพ. อภิรักษ ์ โคกนาดี วว 

121 พญ. สุภาพร สมปานวงั วว 132 พญ. อมรา ปาปะเก วว 
122 พญ. สุภิศา ปลูกรักษ ์ วว 133 พญ. อวสิา บุญส่งเสริมสุข วว 
123 พญ. สุมลมาลย ์ แสนทวสุีข วว 134 นพ. อาจหาญ กาญจนาองักรู วว 
124 นพ. สุเมธ พาสวา่ง วว 135 นพ. ฮมัดี หะยอีาลี วว 

125 พญ. แสงระว ี ศรีเสน วว 136 นพ. อนัอมั สมานประธาน วว 

รายช่ือผูส้อบผ่านหนงัสืออนุมติั ฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2561 

1 นพ. กรุณา ชวเลิศสกุล อว 17 นพ. วนนัดร โกเมศ อว 

2 พญ. กฤติกา วานิชกุล อว 18 นพ วรวฒิุ โตแฉ่ง อว 

3 นพ. กอ้งเกียรติ บุญญาอารักษ ์ อว 19 นพ. วศิน คมัภีระ อว 

4 พญ. กญัญาภคั สะอาดอน้ อว 20 พญ. ศิรประภา สิทธาพานิช อว 

5 นพ. เกษมสันต ์ วนวนากร อว 21 พญ. ศุภรณี ขาววจิิตร อว 

6 นพ. ชยัณุภาค ขนุพิลึก อว 22 นพ สราวธุ สุพรรณพิทกัษ ์ อว 

7 นพ. ชานนท ์ นนัทวงค ์ อว 23 พญ. สุกญัญา ศิริไพศาล อว 

8 พญ. ศรีกญัญา ชุณหวกิสิต อว 24 นพ สุธี เชิดชูตระกลูศกัด์ิ อว 

9 นพ. ณฐัวฒิุ ช่วยหอม อว 25 พญ. แสงเดือน แสงสระศรี อว 

10 พญ. ณฐิักา วรรณแกว้ อว 26 พญ. หทยัชนก ปานนุกลู อว 

11 นพ. ทวเีกียรติ ตั้งวงคไ์ชย อว 27 พญ. หทยัชนก แกว้ศรี อว 

12 พญ. ธีวรา พนธารา อว 28 นพ อนุชิต สงสม อว 

13 พญ. นนัทกาญจน์ ตปนียากร อว 29 พญ. องัคณา สูงส่งเกียรติ อว 

14 พญ. ปรารถนา ตีระพิพฒันกุล อว 30 พญ. อษัฎาพร เหล่าตระกลูสวสัด์ิ อว 

15 พญ. ปริญ มัน่เขม็ทอง อว 31 นพ. อานนท ์ เอียดปราบ อว 

16 นพ. พีรธชั วสิารกาญจน อว 32 นพ. อิทธิพล อุดตมะปัญญา อว 
 ทั้งน้ี ผูเ้ขา้สอบท่ีไม่มีรายช่ือในประกาศน้ี ราชวทิยาลยัฯจะติดต่อกลบัทางอีเมล ์ภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม น้ี 
   ประกาศ ณ วนัท่ี  15  สิงหาคม  2561 
 
 

(ผศ.ดร.นพ.อภินนัท ์  อร่ามรัตน์) 
ประธานราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 


