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1 พญ. กชกร คนัธฬิกา โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ

2 พญ. กชกร ดุลยพชัร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รพ. พทัลุง

3 พญ. กมลฉตัร วรโชติศภุกลุ รพ.สมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

4 พญ. กรวีร์ เมธิสริยพงศ์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ กรมแพทยท์หารบก

5 พญ. กาญจนา นาคมี โรงพยาบาลพทุธชินราช รพ. พรหมพิราม

6 นพ. กิตติธชั ธนะสาร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รพ. จอมทอง

7 นพ. กิตติภณ กลุวรโชติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รพ. บางบวัทอง

8 นพ. กิติภูมิ ทองคณทา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  มหาวิทยาลยัขอนแก่น โรงพยาบาลพทุธชินราช รพ. เกษตรสมบูรณ์

9 นพ. โกสินทร์ มหรรณพกลุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รพ. ปากช่องนานา

10 นพ. จตุพร พงษรั์กษ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รพ. บางปะอิน

11 นพ. จกักาย เกษมนานา โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลบา้นแพว้

12 นพ. จนัทสริ เจริญคงสกลุ โรงพยาบาลเลิดสิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั -

13 พญ. จุฑารัตน์ เสียมไหม โรงพยาบาลตรัง รพ. ปะเหลียน

14 พญ. เจิมขวญัญ์ ไชยรัตนสกลุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รพ. เวียงป่าเป้า

15 นพ. ชนตัต์ โอฬารธนาเศรษฐ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหาวิทยาลยัขอนแก่น รพ. สุรินทร์

16 พญ. ชนิตา เกาะลอย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น รพ. ตราด

17 พญ. ชลธิป สุวรรณรัตน์ โรงพยาบาลราชวิถี
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18 นพ. ชลธิศ มหากศุลศิริกลุ โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลราชวิถี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รพ. สวรรคป์ระชารักษ์

19 พญ. ชาลินี แก่นคง  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รพ. จะนะ

20 พญ. ชาลิสา ธนะปุระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

21 พญ. ชิดกมล ตนัไชย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รพ. ท่าวงัผา

22 นพ. ณฐกมล พุ่มสุวรรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รพ. ท่าโรงชา้ง

23 พญ. ณัฐธิดา หมัน่คติธรรม ศนูยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รพ. บางใหญ่

24 นพ. ณัฐพล วรรคตอน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยันเรศวร รพ. แพร่

25 พญ. ณิชกานต์ วงศพ์ฒันเลิศ ศนูยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุ รพ. ป่าซาง

26 พญ. ณิชา จิรวิภาพนัธุ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

27 พญ. ดวงธิดา รัตนพงษ์ โรงพยาบาลสงขลา รพ. สงขลา

28 พญ. ดุษฎี อึงพินิจพงศ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น รพ. ปักธงชยั

29 พญ. ตกัวา จินารง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รพ. สมเดจ็พระยพุราชยะหา

30 นพ. ธนชนม์ อุทยับุตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น โรงพยาบาลต ารวจ รพ. สวรรคป์ระชารักษ์

31 นพ. ธนพงษ์ ส่ือสตัรัตน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลรามาธิบดี รพ. ชยัภูมิ

32 นพ. ธนทั ตั้งวนาไพร โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลตรัง รพ. เบตง

33 นพ. ธนาคม พรสุขศิริ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ รพ. ควนขนุน

34 พญ. ธนิสา สรรมณี โรงพยาบาลรามาธิบดี รพ. นครปฐม



ล ำดบัที่ 1 ล ำดบัที่ 2 ล ำดบัที่ 3

รำยช่ือผูส้สมคัรแพทยป์ระจ ำบำ้น สำขำเวชศำสตรค์รอบครวั

ประจ ำปีฝึกอบรม 2563 รอบที่ 1

ที่ ช่ือ - สกลุ
สถำบนัฝึกอบรม

ตน้สงักดั

35 นพ. ธีภพ ล่ิมวิจิตรวงศ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รพ. ปากพนงั

36 นพ. ธีรพฒัน์ อ  าพนัพงษ์ โรงพยาบาลพทุธชินราช มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัขอนแก่น รพ. พิจิตร

37 นพ. ธีรยทุธ วงศคู์ประเสริฐ โรงพยาบาลรามาธิบดี รพ. สวรรคป์ระชารักษ์

38 นพ. นภนต์ แมน้จนัทรารัตน์ โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ

39 พญ. นภสร จนัทร์สงค์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รพ. บุรีรัมย์

40 พญ. นภสัวรรณ วงษส์วรรค์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเลิดสิน

41 นพ. นราธร เจริญธญัรักษ์ โรงพยาบาลขอนแก่น รพ. ขอนแก่น

42 พญ. นลินี นามชยัภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รพ. ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

43 พญ. นนัทนชั เจริญพงศ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รพ. ทุ่งสง

44 พญ. นุชกวิน สอดส่องกิจ โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา รพ. พระนครศรีอยธุยา

45 พญ. บงกช บูรพเกียรติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รพ. กระบ่ี

46 นพ. บดีศร เตชะจนัตะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ รพ. ชยันาทนเรนทร

47 นพ. ปฏิญญา สุริยงค์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลล าปาง รพ. สนัป่าตอง

48 พญ. ปนดัดา ทองแดง มหาวิทยาลยัขอนแก่น โรงพยาบาลพทุธชินราช โรงพยาบาลขอนแก่น รพ. หล่มสกั

49 พญ. ปรียาภรณ์ ศรีสุวรรณกาฬ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ รพ. โพธาราม

50 พญ. ปาจารีย์ เวียงแกว้ โรงพยาบาลพทุธชินราช  คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รพ. สวรรคป์ระชารักษ์

51 พญ. ปิญชาณ์ เงาวลัลโภ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี รพ. บางมลูนาก
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52 พญ. พชรพรรณ บาลทิพย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลตรัง รพ. พทัลุง

53 พญ. พรรณพิลาศ เยน็สบาย โรงพยาบาลรามาธิบดี รพ. สุราษฎร์ธานี

54 นพ. พศัรุจ ดาโรจน์ รพ.สมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รพ. สตัหีบกม10

55 พญ. พิชา เครือรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลป่าตอง

56 พญ. พิตยา จิตรพร ศนูยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุ โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รพ. พระนัง่เกลา้

57 พญ. พิมพช์นก วิเชียร โรงพยาบาลตรัง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รพ. ยา่นตาขาว

58 นพ. พีรภาส จิราธิยตุ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

59 พญ. เพญ็พร น าการุณอรุณโรจน์ โรงพยาบาลเลิดสิน

60 พญ. ไพลิน พิชยัแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี มหาวิทยาลยัขอนแก่น โรงพยาบาลพทุธชินราช รพ. กมุภวาปี

61 นพ. ภูริเดช ภทัรวรธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

62 นพ. ภูริภทัร บุญตานนท์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระปกเกลา้ รพ. ระยอง

63 นพ. มณเฑียร คนึงบุตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ รพ. พระปกเกลา้

64 นพ. ยงคช์ยั บุญปีติกลุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

65 นพ. รุจ ปุญญโชติ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

66 นพ. วรพจน์ บุญสิทธิวราภรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รพ. พระนัง่เกลา้

67 นพ. วรภทัร์ ตั้งทรงเจริญ โรงพยาบาลรามาธิบดี รพ. บางละมงุ

68 นพ. วชัรศกัด์ิ พงษป์ระไพ มหาวิทยาลยันเรศวร รพ. สวรรคป์ระชารักษ์
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69 พญ. วารุณี จนัทร์อนัธิกา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รพ. สุไหงโกลก

70 พญ. วิลาสินี นาดอน โรงพยาบาลขอนแก่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น รพ. กมุภวาปี

71 นพ. วุฒิไกร กรพิมาย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหาวิทยาลยัขอนแก่น โรงพยาบาลรามาธิบดี รพ. ปากช่องนานา

72 พญ. ศลิษา ราชประสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี รพร.สว่างแดนดิน

73 นพ. ศกัยศ์รณ์ มีลาภ มหาวิทยาลยันเรศวร รพ. สวรรคป์ระชารักษ์

74 พญ. สิราภา ทองนุ่น โรงพยาบาลหาดใหญ่ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสงขลา รพ. รามนั

75 พญ. สุชญา ชมรัตนสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

76 พญ. สุพรรษา ศกัด์ิระพี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยัขอนแก่น

77 พญ. อนตัติยา บุญคงทอง โรงพยาบาลสงขลา รพ. สงขลา

78 พญ. อมลวรรณ มณีไชยวุฒิ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โรงพยาบาลทหารผา่นศึก

79 พญ. อาทิตยา มหารมย์ โรงพยาบาลราชวิถี


