
ล ำดบัที่ 1 ล ำดบัที่ 2 ล ำดบัที่ 3

1 พญ. กมนตภ์รณ์ สุวรรณทวมีสุีข โรงพยาบาลรามาธิบด ี สถาบนัการเเพทยจ์กัรีนฤบดนิทร ์รพ.รามาธิบดี

2 นพ. กรกต สมฤทธิ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช รพ. เวยีงสา

3 พญ. กญัญาพมิพ์ สะอะ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ รพร.สายบรุี

4 พญ. กญัญาภทัร จนัทรแ์ยม้ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ รพ. วงัวเิศษ

5 พญ. กญัภร หอวรรณภากร โรงพยาบาลเลดิสนิ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช อสิระ

6 พญ. กลัยรตัน์ สุขเรอืง โรงพยาบาลรามาธิบด ี สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดนิทร ์รพ.รามาธิบด ี

7 นพ. กติติ พทิกัษา โรงพยาบาลศรสีะเกษ โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น รพ. ศรีสะเกษ

8 นพ. ขมุธน ถนนทพิย์ โรงพยาบาลตรงั รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช

9 นพ. คงกฤช จรยิสุนทรกจิ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ รพ. วชริะภูเก็ต

10 พญ. งามพศิ พรมพลอย มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล โรงพยาบาลพทุธชินราช รพ. พจิติร

11 พญ. จตพุร ฤกษส์มผุส โรงพยาบาลรามาธิบด ี รพ. น่าน

12 พญ. จริภาพร นอ้ยดี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา มหาวทิยาลยัขอนแก่น รพ. คอนสาร

13 พญ จรีพรรณ หงสว์รานนท์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ รพ. ทุ่งใหญ่

14 พญ. ชนากานต์ สโมสร โรงพยาบาลชลบรุี โรงพยาบาลพระปกเกลา้ โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา รพ. ชลบรุี

15 พญ. ชลลดา อตัถากร โรงพยาบาลขอนแก่น รพ. รอ้ยเอด็

16 พญ. ชลติา สริเมธี โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ รพ. สรรพสทิธปิระสงค์

17 นพ. เชม ฟ้ามตินินท์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ กรมแพทยท์หารบก

18 พญ. ซูลวนีาร์ ซเีดะ โรงพยาบาลรามาธิบด ี รพ. โคกโพธิ์

19 พญ. ญาณิศา สมบูรณ์เทอดธนา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รพ. สุรินทร์

20 นพ. ฐากูร ชยัศรสุีข โรงพยาบาลรามาธิบด ี รพ. ท่าวงัผา

สถำบนัฝึกอบรม
ตน้สงักดัช่ือ - สกลุ

รำยช่ือผูส้สมคัรแพทยป์ระจ ำบำ้น สำขำเวชศำสตรค์รอบครวั

ประจ ำปีฝึกอบรม 2562 รอบที่ 1

ที่
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21 พญ. ณฐัณิชา ธญัญาดี โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช รพ. วเิศษชยัชาญ

22 พญ. ณทันนั อุณหโภคา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โรงพยาบาลรามาธิบด ี โรงพยาบาลบา้นแพว้

23 พญ. ณิชากมล ใจเอื้อ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช โรงพยาบาลชลบรุี รพ. ราชสาสน์

24 พญ. ตวงพร ตนัตวิฒันนิ์ยม โรงพยาบาลรามาธิบด ี รพ. สงิหบ์รุี

25 พญ. ทพิปภา นนทวงค์ โรงพยาบาลราชวถิี อสิระ

26 พญ. ธนธรณ์ ตณัฑเวส โรงพยาบาลสงขลา สงขลา

27 พญ. ธนพร โสภกัดี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

28 นพ. ธนนัต์ ต ัง้สุขสนัต์ โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา เขตสุขภาพที ่5

29 นพ. ธนากร แกว้สุทธิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รพ. รอ้งกวาง 

30 พญ. ธนิสร พรประสทิธิ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รพ. พระนัง่เกลา้

31 พญ. ธญัวรตัน์ พานแกว้ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช โรงพยาบาลชลบรุี รพ. พทุธโสธร

32 นพ. ธีรธชั คุณรตันาภรณ์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ กรมแพทยท์หารบก (โรงพยาบาลค่ายสุรนาร)ี

33 นพ. ธีรพงษ์ รุ่งววิฒันศิ์ลป์ โรงพยาบาลเลดิสนิ คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร อสิระ

34 นพ. นพดล จติผวิงาม โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลตรงั รพ. สตูล

35 พญ. นวสริิ สริปิระเสรฐิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

36 พญ. นนัทรตัน์ บญุญารชัต์ โรงพยาบาลต ารวจ อสิระ

37 พญ. นูรอยัมี่ ต่วนอาดมั โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ยะรงั

38 นพ. เนรมติ เขยีววชิยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล เขตสุขภาพที ่5

39 พญ. บงกช ธิตโิรจนะวฒัน์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ รพ. ปทมุธานี

40 พญ. บณุยชล คงอนิทร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โรงพยาบาลรามาธิบด ี รพ. ลบัแล
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41 พญ. บศุยรนิทร์ ไชยพรม โรงพยาบาลล าปาง รพ. เกาะคา

42 พญ. เบญจรตัน์ ฟูวงศส์ทิธิ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รพ. แม่จนั

43 พญ. ปพชิญา พรมจนัทร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี รพ. มกุดาหาร

44 พญ. ประพมิพร จติพนิิจ โรงพยาบาลพทุธชินราช รพ. ศรีสงัวร

45 นพ. ปรนิทร์ เอยีงเทศ โรงพยาบาลพทุธชินราช รพ. พทุธชนิราช

46 พญ. ปญุญสิา อนิไทย มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปวั

47 พญ. พชร พุม่จนัทร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล โรงพยาบาลต ารวจ รพ. หนองไผ่

48 พญ. พรชนิตว์ ด่านเสถยีรสกลุ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา รพ. ยะลา

49 พญ. พลอยพศุิทธ์ นิยมพลอย โรงพยาบาลรามาธิบดี รพ. เสนา

50 นพ. พฐักร ศรสุีข โรงพยาบาลพทุธชินราช รพร.หลม่เก่า

51 นพ. พสิณัห์ สุขประเสรฐิ โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ รพ. บา้นไผ่

52 พญ. เพญ็วดี ขนัสมัฤทธิ์ โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ รพ. วารินช าราบ

53 พญ. เพญ็วรา วรามติร มหาวทิยาลยัขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น รพ. ยโสธร

54 พญ. ภคัสุชา อศิระภญิโญ โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ รพร.เดชอดุม

55 พญ. มนสัวี ภู่พงศเ์พช็ร โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลหาดใหญ่ คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล รพ. สชิล

56 พญ. มรรษมล สุจติะพนัธ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ โรงพยาบาลสงขลา รพ. กระบี่

57 นพ. มานิต นาควนั โรงพยาบาลต ารวจ คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช รพ. บางบ่อ

58 นพ. ระพี เลาประสพวฒันา โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลละงู

59 นพ. รฐัพงค์ เพชรนอ้ย โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้

60 พญ. รุ่งทวิา กงัวานสุระ โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รพ. ถลาง
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61 นพ. รุ่งโรจน์ สลบั โรงพยาบาลรามาธิบดี รพ. สูงเม่น

62 พญ. รุจา เถาวก์ลอย มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ รพ. สมเดจ็พระบรมราชนีินาถ ณ อ.นาทวี

63 พญ. ลกัษณานนัทน์ พูลเพยีร โรงพยาบาลต ารวจ คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ รพ. นครพงิค์

64 พญ. วรวรรณ ทองภู่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รพ. พทุธโสธร

65 พญ. วรญัญา ตัง้ตระกูล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา มหาวทิยาลยัขอนแก่น รพ. ปากช่องนานา

66 พญ. วรศิรา ปัน้ทอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล โรงพยาบาลต ารวจ รพ. ระยอง

67 พญ. วชิชาณี ทองพจิติร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ รพ. สชิล

68 นพ. วชิญะ เด่นปรชีาวงศ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ รพ. สตูล

69 พญ. วริยิา จารุสุขถาวร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รพ. อทุยัธานี

70 นพ. วรีกร ยองจา  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ รพ. จอมทอง

71 พญ. ศนิ ปญัญาจงเลศิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รพ. เถนิ

72 พญ. ศรภีาดา เกรยีงขจร โรงพยาบาลรามาธิบดี อสิระ

73 นพ. ศิรณฐั นาวงศ์ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ รพ. พงังา

74 นพ. ศิวกร จดัระเบยีบ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล รพ. ปากช่องนานา

75 นพ. ศุภณฏัฐ์ วงศศิ์รธิร โรงพยาบาลรามาธิบด ี รพ. ลาดหลมุแกว้

76 พญ. ศุภลกัษณา ศรปีระมงค์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี รพ. สงิหบ์รุี

77 พญ. ศุภาพชิญ์ สุวรรณสาม โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช รพ. ตะกัว่ป่า

78 พญ. สรญัธร ทองวเิศษ โรงพยาบาลสงขลา รพ. สงขลา

79 พญ. สวามนีิ ค ามา โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา รพ. ชยันาทนเรนทร

80 นพ. สณัหวชั โสประทมุ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ โรงพยาบาลพระมงกฏุเกลา้
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ประจ ำปีฝึกอบรม 2562 รอบที่ 1

ที่

81 นพ. สทิธิชยั ขา้มเจ็ด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ รพ. แพร่

82 นพ. สทิธินนัท์ พ ัว้ป้อง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รพ. หนองไผ่

83 พญ. สุชา สุวรรณวงศ์ โรงพยาบาลราชวถิี อสิระ

84 พญ. สุพรรษา ศกัดิ์ระพี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล อสิระ

85 พญ. สุพรรษา อุ่นสอาด โรงพยาบาลต ารวจ คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช รพ. พทัลงุ

86 พญ. สุภาพนัธ์ ไถท่อง โรงพยาบาลหาดใหญ่ รพ. เทพา

87 นพ. สุรพศั เกยีรตเิสรกีลุ โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลรามาธิบด ี โรงพยาบาลหาดใหญ่ รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช

88 พญ. หทยัชนก รตันพงศเ์ศรษฐ์ โรงพยาบาลราชวถิี อสิระ

89 พญ. เหมอืนชนก สายมาหา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา โรงพยาบาลต ารวจ คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล โรงพยาบาลเทพรตันน์ครราชสมีา

90 นพ. อนวชั ตระกูลช่าง โรงพยาบาลรามาธิบด ี รพ. ศรีสะเกษ

91 พญ. อรศิรา ศิรวิริยิะกลุ คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล อสิระ

92 นพ. อทิธิพทัธ์ สนัธิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา โรงพยาบาลรามาธิบด ี โรงพยาบาลต ารวจ รพ. สงัขะ


