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ประกาศราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
เร่ือง  ผลการคัดเลอืกแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปีการฝึกอบรม 2562 คร้ังที ่1 

  ตามท่ีราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นประจ าปีการ
ฝึกอบรม 2562  ท่ีผา่นมานั้น ราชวทิยาลยัฯขอแจง้ผลการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น ประจ าปีการฝึกอบรม 2562 จ านวน  85 คน 
ดงัน้ี 

สถาบัน รายช่ือ ต้นสังกดั 

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ 

1.พญ.ญาณิศา  สมบูรณ์เทอดธนา รพ.สุรินทร์ 
2. พญ.ณทันนั  อุณหโภคา รพ.บา้นแพว้ 
3. พญ.ธนพร   โสภกัดี รพ.จุฬาลงกรณ์ 
4. พญ.ธนิสร   พรประสิทธ์ิ รพ.พระนัง่เกลา้ 
5. พญ.นวสิริ  สิริประเสริฐ รพ.จุฬาลงกรณ์ 
6. พญ.วรวรรณ  ทองภู่ รพ.พุทธโสธร 
7. พญ.ศนิ   ปัญญาจงเลิศ รพ.เถิน 
8. นพ.สิทธินนัท ์  พั้วป้อง รพ.หนองไผ ่

คณะแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

1.พญ.งามพิศ    พรมพลอย รพ.พิจิตร  จ.พิจิตร 
2.พญ.ปุญญิสา   อินไชย รพ.สมเด็จพระยพุราชปัว  จ.น่าน 
3. พญ.วริิยา  จารุสุขถาวร รพ.อุทยัธานี  จ.อุทยัธานี 
4. นพ.สิทธิชยั  ขา้มเจด็ รพ.แพร่  จ.แพร่ 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

1.พญ.เพญ็วรา    วรามิตร รพ.ยโสธร 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

1.พญ.กญัญพิมพ ์ สะอะ รพ.พระยพุพราชสายบุรี 
2. พญ.กญัญาภทัร  จนัทร์แยม้ รพ.วงัวเิศษ 
3. นพ.คงกฤช   จริยสุนทรกิจ รพ.วชิระภูเก็ต 
4. พญ.รุจา  เถาวก์ลอย   รพ.สมเดจ็พระบรมราชินีนาท ณ อ  าเภอนาทวี 

5. พญ.วชิชาณี   ทองพิจิตร รพ.สิชล  
6. นพ.วชิญะ  เด่นปรีชาวงศ ์ รพ.สตูล 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

1.พญ.บุญยชล  คงอินทร์ รพ.ลบัแล 
2.นพ.กรกต  สมฤทธ์ิ รพ.เวยีงสา 
3.พญ.บงกช  ธิติโรจนะวฒัน์ รพ.ปทุมธานี 
4.พญ.ธญัวรัตน์  พานแกว้ รพ.พุทธโสธร 
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สถาบัน รายช่ือ ต้นสังกดั 

คณะแพทยศาสตร์   
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

1.พญ.พลอยพิศุทธ์    นิยมพลอย รพ.เสนา 
2.พญ.ศุภลกัษณา    ศรีประมงค ์ รพ.สิงห์บุรี 
3.พญ.ดวงพร   ตนัติวฒัน์นิยม รพ.สิงห์บุรี 
4.พญ.นูรอยัม่ี    ต่วนอาดมั รพ.ยะรัง 
5.พญ.ปพิชญา  พรมจนัทร์ รพ.มุกดาหาร 
6.พญ.จตุพร  ฤกษส์มผสุ รพ.น่าน 
7.นพ.ฐากรู   ชยัศรีสุข รพ.ท่าวงัผา 
8.นพ.รุ่งโรจน์    สลบั รพ.สูงเม่น 
9.พญ.ซูลวนีาร์   ซีเดะ รพ.โคกโพธ์ิ 
10.พญ.ศรีภาดา    เกรียงขจร อิสระ 
11.พญ.กมนตภ์รณ์    สุวรรณทวมีีสุข สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ รพ.รามาธิบดี 

12.นพ.ศุภณฎัฐ ์  วงศศิ์ริธร รพ.ลาดหลุมแกว้ 
13.พญ.กลัยรัตน์   สุขเรือง สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ รพ.รามาธิบดี 

14.นพ.อนวชั   ตระกลูช่าง รพ.ศรีสะเกษ 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

1.ร.ท.นพ.เชม   ฟ้ามิตินนท ์ กรมแพทยท์หารบก 
2.ร.ต.นพ.สัณหวชั   โสประทุม กรมแพทยท์หารบก 
3.ร.ท.นพ.รัฐพงศ ์ เพชรนอ้ย กรมแพทยท์หารบก 
4.พ.ต.นพ.ธีรธชั   คุณรัตนาภรณ์ กรมแพทยท์หารบก 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

1.นพ.ศิวกร  จดัระเบียบ รพ.ปากช่องนานา 
2.พญ.ณิชากมล   ใจเอ้ือ รพ.ราชสาส์น  จ.ฉะเชิงเทรา 
3.พญ.ศุภาพิชญ ์  สุวรรณสาม รพ.ตะกัว่ป่า  จ.พงังา 
4.พญ.กญัภร   หอวรรณภากร อิสระ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

1.พญ..ลกัษณานนัทน์ พลูเพียร รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ 

2.นพ. มานิต  นาควนั รพ.บางบอ่  จ.สมทุรปราการ 

3.นพ.ธนนัต์ ตัง้สขุสนัต์ เขตสขุภาพท่ี 5 

4.พญ. มนสัวี ภู่พงศ์เพ็ชร รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

5.นพ. สรุพศั เกียรตเิสรีกลุ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 

6.พญ. สพุรรษา อุน่สอาด รพ. พทัลงุ 

7.พญ.นนัทรัตน์  บญุญารัชต์ อิสระ 

โรงพยาบาลชลบุรี 1.พญ.ชนากานต ์ สโมสร รพ.ชลบุรี 

โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น 1.พญ.ชลลดา   อตัถากร รพ.ร้อยเอ็ด 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 1.นพ.กิตติ   พิทกัษา รพ.ศรีสะเกษ 



3 
 

สถาบัน รายช่ือ ต้นสังกดั 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

1. พญ.จีรพรรณ  หงส์วรานนท ์ รพ.ทุ่งใหญ่ 
2. พญ.พรชนิตว ์ ด่านเสถียรสกุล รพ.ยะลา 
3. นพ.นภดล   จิตผวิงาม รพ.สตูล 
4. นพ.ระพี   เลาประสพวฒันา รพ.ละงู 
5. นพ.ศิรณฐั   นาวงศ ์ รพ.พงังา 

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
1.นพ.ปรินทร์   เอียงเทศ รพ.พุทธชินราช  พิษณุโลก 
2.นพ.พฐักร  ศรีสุข รพร.หล่มเก่า 
3.พญ.ประพิมพร   จิตพินิจ รพ.ศรีสังวรสุโขทยั 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

1.พญ.จิรภาพร   นอ้ยดี รพ.คอนสาร 
2.พญ.เหมือนชนก   สายมาหา รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 
3.พญ.วรัญญา  ตั้งตระกลู รพ.ปากช่องนานา 
4.นพ.อิทธิพทัธ์   สันธิ รพ.สังขะ 

โรงพยาบาลล าปาง 1.พญ.บุศยรินทร์  ไชยพรม รพ.เกาะคา 
โรงพยาบาลตรัง 1.นพ.ขมุธน  ถนนทิพย ์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 

โรงพยาบาลสงขลา 
1.พญ.สรัญธร  ทองวิเศษ รพ.สงขลา 
2. พญ.มรรษมล  สุจิตะพนัธ์ รพ.กระบ่ี 
3.พญ.ธนธรณ์  ตณัฑเวส รพ.สงขลา 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 
1.พญ.สวามินี  ค  ามา รพ.ชยันาทนเรนทร  จ.ชยันาท 
2.พญ.ณฐัณิชา   ธญัญาดี รพ.วเิศษชยัชาญ  จ.อ่างทอง 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
1.นพ.ธนากร  แกว้สุทธิ รพ.ร้องกวาง 
2. พญ.เบญจรัตน์  ฟูวงศสิ์ทธ์ิ รพ.แม่จนั 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
1.นพ.พิสัณห์   สุขประเสริฐ รพ.บา้นไผ ่
2.พญ.ชลิตา   สิรเมธี รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
3.พญ.ภคัสุขา   อิศระภิญโญ รพร.เดชอุดม 

โรงพยาบาลราชวถีิ 
1.พญ.ทิพปภา  นนทวงศ ์ อิสระ 
2.พญ.หทยัชนก  รัตนพงศเ์ศรษฐ์ อิสระ 
3.พญ.สุชา  สุวรรณวงศ ์ อิสระ 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

1.พญ.อริศรา  ศิริวิริยะกุล อิสระ 
2.พญ.พชร   พุม่จนัทร์ รพ.หนองไผ ่
3.พญ.วริศรา   ป้ันทอง รพ.ระยอง 
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ทั้งน้ีราชวทิยาลยัฯ ขอประกาศผลใหท้ราบเป็นการเบ้ืองตน้เท่านั้น  ให้รอประกาศผลอยา่งเป็นทางการจาก
แพทยสภา และด าเนินการตามประกาศของแพทยสภาต่อไป 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  10   มกราคม  2562 
 
 
 

(ผศ.ดร.นพ.อภินนัท ์ อร่ามรัตน์) 
ประธานราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 


