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ประกาศราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
เร่ือง  ผลการคัดเลอืกแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 คร้ังที ่1 

  ตามท่ีราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นประจ าปีการ
ฝึกอบรม 2563 ท่ีผา่นมานั้น ราชวทิยาลยัฯขอแจง้ผลการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 จ านวน  72  คน  
ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

สถาบัน รายช่ือ ต้นสังกดั 

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ 

1. พญ.ปิญชาณ์      เงาวลัลโภ รพ. บางมลูนาก 

2. นพ.รุจ   ปุญญโชติ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

3. พญ.วารุณี  จนัทร์อนัธิกา รพ. สไุหงโกลก 

4. นพ.มณเฑียร    คะนึงบุตร รพ. พระปกเกล้า 

5. นพ.ยงคช์ยั    บุญปิติกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
6. พญ.สุชญา  ชมรัตนสุวรรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
7. นพ.กิตติภณ    กุลวรโชติ รพ. บางบวัทอง 
8. นพ.วรพจน ์  บุญสิทธิวราภรณ์ รพ. พระนัง่เกลา้ 

คณะแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

1. นพ.กิตติธชั      ธนะสาร รพ.จอมทอง 
2. นพ.ณฐัพล   วรรคตอน รพ.แพร่ 
3. นพ.ธนชนม ์ อุทยับุตร รพ.สวรรคป์ระชารักษ ์
4. ปฏิญญา   สุริยงค ์ รพ.สันป่าตอง 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

1. นพ.กิติภูมิ     ทองคณทา รพ.เกษตรสมบูรณ์ 

2. พญ.ชนิดา      เกาะลอย รพ.ตราด 

3. พญ.ปนดัดา   ทองแดง รพ.หล่มสัก 

4. พญ.ศลิษา     ราชประสิทธ์ิ รพ.สวา่งแดนดิน 

ส ารอง 

5. พญ.ดุษฎี   อึงพินิจพงศ ์ รพ.ปักธงชยั 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

1. พญ.กชกร    ดุลยพชัร์ รพ.พทัลุง 
2. พญ.ชาลินี   แก่นคง รพ.จะนะ 
3. พญ.ตกัวา   จินารง รพร.ยะหา 
4. พญ.นนัทนชั   เจริญพงศ ์ รพ.ทุ่งสง 

5. พญ.บงกช   บูรพเกียรติ รพ.กระบ่ี 
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สถาบัน รายช่ือ ต้นสังกดั 

คณะแพทยศาสตร์   
มหาวทิยาลยันเรศวร 

1. นพ.วชัรศกัด์ิ  พงษป์ระไพ รพ.สวรรคป์ระชารักษ ์

2. นพ.ศกัยศ์รณ์  มีลาภ รพ.สววรคป์ระชารักษ ์

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

1. พญ.ชิดกมล   ตนัไชย รพ.ท่าวงัผา 
2. นพ.ณฐกมล  พุม่สุวรรณ์ รพ.ท่าโรงชา้ง 
3. นพ.โกสินทร์   มหรรณพกุล รพ.ปากช่องนานา 
4. บดีศร  เตชะจนัตะ รพ.ชยันาทนเรนทร 

คณะแพทยศาสตร์   
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

1. พญ.กชกร  คนัธฬิกา รพ.โคกโพธ์ิ 
2. นพ.จกักาย  เกษมนานา รพ.บา้นแพว้ 
3. นพ.พีรภาส   จิราธิยตุ อิสระ 
4. นพ.ธีรยทุธ  วงศคู์ประเสริฐ รพ.สวรรคป์ระชารักษ ์
5. ณิชา  จิรวิภาพนัธ์ุ อิสระ 
6. พญ.พรรณพิลาส  เยน็สบาย รพ.สุราษฎร์ธานี 
7. พญ.นภสร  จนัทร์สงค ์ รพ.บุรีรัมย ์
8. นพ.ภูริภทัร  บุญตานนท์ รพ.ระยอง 
9. นพ.วรภทัร์  ตั้งทรงเจริญ รพ.บางละมุง 

10. พญ.ธนิสา  สรรมณ๊ รพ.นครปฐม 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

1. ร.ต.หญิง กรวร์ี  เมธิสริยพงศ ์ กรมแพทยท์หารบก 
2. พญ.อมลวรรณ   มณีไชยวฒิุ รพ.ทหารผา่นศึก 

3. พญ.ปรียาภรณ์  ศรีสุวรรณกาฬ รพ.โพธาราม 

โรงพยาบาลต ารวจ 
1. นพ.นภนต ์  แมน้จนัทรารัตน์ รพ.ต ารวจ   

2. นพ.ชลธิศ   มหากุศลศิริกุล รพ.สวรรคป์ระชารักษ ์

โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น 
1. นพ.นราธร  เจริญธญัรักษ์ รพ.ขอนแก่น 

2. พญ.วลิาสินี  นาดอน รพ.กุมภวาปี 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
1. นพ.ธีภพ  ล่ิมวจิิตรวงศ ์ รพ.ปากพนงั 
2. นพ.ธนทั  ตั้งวราไพร รพ.เบตง 
3. พญ.สิราภา  ทองนุ่น รพ.รามนั 

 
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

1. พญ.กาญจนา  นาคมี รพ.พรหมพิราม 
2. นพ.ธีรพฒัน์   อ าพนัพงษ์ รพ.พิจิตร 

3. พญ.ปาจารีย ์ เวยีงแกว้ รพ.สวรรคป์ระชารักษ ์

โรงพยาบาลตรัง 1. พญ.พชรพรรณ   บาลทิพย ์ รพ.สงขลา 
2. พญ.จุฑารัตน์  เสียมไหม รพ.ปะเหลียน 
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สถาบัน รายช่ือ ต้นสังกดั 

ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุ
โรงพยาบาลชลประทาน 

1. พญ.พิตยา    จิตรพร รพ.พระนัง่เกลา้ 

2. พญ.ณฐัธิดา   หมัน่คติธรรม รพ.บางใหญ่ 
3. พญ.ณิชกานต ์  วงศพ์ฒันเลิศ รพ.ป่าซาง 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1. พญ.นลินี  นามชยัภูมิ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

2. นพ.ชนตัต ์ โอฬารธนาเศรษฐ์ รพ.สุรินทร์ 

3. นพ.ธนพงษ ์  ส่ือสัตรัตน์ รพ.ชยัภูมิ 

4. นพ.วฒิุไกร   กรพิมาย รพ.ปากช่องนานา 

โรงพยาบาลสงขลา 1. พญ.ดวงธิดา  รัตนพงษ ์ รพ.สงขลา 

2. พญ.อนตัติยา   บุญคงทอง รพ.สงขลา 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 1. พญ.นุชกวนิ   สอดส่องกิจ รพ.พระนครศรีอยธุยา 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1. พญ.เจิมขวญัญ ์  ไชยรัตนสกุล รพ.เวยีงป่าเป้า 

โรงพยาบาลราชวถีิ 
1. พญ.ชลธิป     สุวรรณรัตน์ อิสระ 
2. พญ.อาทิตยา   มหารมย ์ อิสระ 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

1. นพ.จนัทสรี  เจริญคงสกุล อิสระ 

2. พญ.สุพรรษา   ศกัด์ิระพี อิสระ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 
ณ ศรีราชา 

1. นพ.พศัรุจ    ดาโรจน์ รพ.สัตหีบ กม.10 

2. พญ.กมลฉตัร  วรโชติศุภกุล อิสระ 

โรงพยาบาลเลิดสิน 
1. พญ.เพญ็พร  น าการุณอรุณโรจน์ อิสระ 

2. พญ. นภสัวรรณ   วงษส์วรรค ์ อิสระ 

โรงพยาบาลอุดรธานี 1. พญ.ไพลิน   พิชยัแพทย ์ รพ.กุมภวาปี 

  
ทั้งน้ีราชวทิยาลยัฯ ขอประกาศผลใหท้ราบเป็นการเบ้ืองตน้เท่านั้น  ให้รอประกาศผลอยา่งเป็นทางการจาก

แพทยสภา และด าเนินการตามประกาศของแพทยสภาต่อไป 
จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  15    มกราคม  2563 
 
 

 
(ผศ.ดร.นพ.อภินนัท ์ อร่ามรัตน์) 

ประธานราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 


