
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวฯ ประจ าปี 2563 จ านวน 43 คน  

 ท่ี ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สถานปฏิบัติงาน จังหวัด 

1 นาย ฉตัรชยั กองแกว้ นายแพทยเ์ช่ียวชาญ ชยันาท 

2 นาย ศภุภาณุฤ์กษ ์ ไพศาลสทุธิ ผอ.รพ.กองบิน 21 กรุงเทพ 

3 นางสาว รุง่อรุณ ภกัดี นายแพทยป์ฏิบติัการ นครสวรรค ์

4 นาย เกษมสนัต ์ เกิดเกียรติขจร โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุร ี

5 นางสาว Thunyaluk Woradechakul โรงพยาบาลไชยา สรุาษฎรธ์านี 

6 นาย นิบาล หะราต ี โรงพยาบาลยะรงั ยะลา 

7 นาย ประวิทยพ์งษ ์ เกียรติกงัวาฬไกล โรงพยาบาลสมทุรสาคร สมทุรสาคร 

8 นาย รุสกี เจ๊ะแอ โรงพยาบาลกรงปินงั ยะลา 

9 นางสาว ภสัราวรรณ สุม่ติบ๊ โรงพยาบาลหนองโดน สระบุร ี

10 นางสาว บุษรตัน ์ นา่นโพธ์ิศรี โรงพยาบาลปะค า บุรรีมัย ์

11 นางสาว วิลาสนีิ วรรณโคตร โรงพยาบาลช านิ บุรรีมัย ์

12 นาย วนัชยั ชยัชลทรพัย ์ โรงพยาบาลก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 

13 นางสาว จตพุร ดีพลงาม โรพงยาบาลทุง่เขาหลวง รอ้ยเอ็ด 

14 นาย อุภยัภทัร เพ็ญโพธ์ิ โรงพยาบาลโพธ์ิประทบัชา้ง พิจิตร 

15 นางสาว สภุชัชา จนัทรป์รดีา โงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น 

16 นาง ระวิวรรณ ดิลกอุดมชยั โรงพยาบาลบา้นโป่ง ราชบุร ี

17 นาย นเรศ มณีเทศ โรงพยาบาลนครชยัศรี นครปฐม 

18 นาย สรนัต ์ โพธ์ิพฤกษาวงศ ์ โรงพยาบาลโพธ์ิทอง อ่างทอง 

19 นางสาว วนัรนิดู นฤชิต โรงพยาบาลสไุหงปาดี  นราธิวาส 

20 นาย อบัดลุรอมนั มะลา โรงพยาบาลรอืเสาะ  นราธิวาส 

21 นางสาว ภรติา บุญรกัษา โรงพยาบาลทา่ชนะ สรุาษฎรธ์านี 



22 นาย วฒันพล ศรสีทุอ ส านกังานกระทรวงสาธารสขุจงัหวดัขอนแก่น ขอนแก่น 

23 นาย เนรมิต ฤทธิยา โรงพยาบาลหว้ยคต อุทยัธานี 

24 นาย ทศพล เปรมทอง ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ อุทยัธานี 

25 นางสาว ชชัชญา ธิราวิทย ์ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ ์ สระแกว้ 

26 นาย วีระยทุธ สขุทวี โรงพยาบาลชุมพลบุร ี สรุนิทร ์

27 นาย จเด็ด ดียิ่ง โรงพยาบาลชุมพลบุร ี จ.สรุนิทร ์

28 นางสาว วรศิรา ครุุชาคร โรงพยาบาลลอง  แพร ่

29 นาย สรุเดช แสงวิสทิธ์ิ โรงพยาบาลหนองฉาง  นครสวรรค ์

30 นางสาว ผการตัน ์ เช่ียวชาญวฒันา โรงพยาบาลน า้โสม  อุดรธานี 

31 นาย ปิยะทศัน ์ เงา่ธรรมสาร โรงพยาบาลบา้นคา ราชบุร ี

32 นาย เชาวะนนท ์ นนทท์อง โรงพยาบาลพะโต๊ะ ชุมพร 

33 นางสาว สราพร มทัยาท โรงพยาบาลพทุธโสธร ฉะเชิงเทรา 

34 นางสาว ธนิดา พุม่พทุรา โรงพยาบาลสรรคบุรี  ชยันาท 

35 นาย จตพุล ภวูงษา รพสต.หนองไมง้าม  บุรรีมัย ์

36 นาย ศิรวิฒัน ์ เสาวกลู โรงพยาบาลละหานทราย บุรรีมัย ์

37 นาย วชัรนิทร ์ เวชชากลุ โรงพยาบาลมาบอ ามฤต  ชุมพร 

38 นาย สรุพศั ศิวาวธุ โรงพยาบาลบางเสาธง สมทุรปราการ 

39 นาย พิสฐิ ศรเีดช โรงพยาบาลศรสีงัวรสโุขทยั  สโุขทยั 

40 นาย วสนัต ์ กิตติวีรวงศ ์ โรงพยาบาลบา้นกรวด บุรรีมัย ์

41 นาย ธีรภทัร ชุติมามาศ โรงพยาบาลโนนสวุรรณ  บุรรีมัย ์

42 นาย ชวภณ ศิรสิถิตย ์ โรงพยาบาลแคนดง บุรรีมัย ์

43 นางสาว ศิรทิิพย ์ ศรอิีนทร ์ โรงพยาบาลป่าตอง จงัหวดัภเูก็ต ภเูก็ต 

 

หมายเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือ COVID-19 ราชวิทยาลัยฯ จึงขอเล่ือนก าหนดการอบรมออกไป โดย
จะรวมการอบรมเป็นรุ่นเดียว ตามก าหนดการเบ้ืองต้น ดังนี้ (ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์)  



สถานทีจ่ัดอบรม  โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

Module 1  วันท่ี 25 – 28 พฤษภาคม 2563   

Module 2  วันท่ี 15 – 17 มิถุนายน 2563 

Module 3  วันท่ี 20 – 23 กรกฎาคม 2563    

Module 4  วันท่ี 17 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 2563 

ทั้งนี้  ราชวิทยาลัยฯ จะขยายเวลาการรับสมัครไปอีก จนถึงวันท่ี 20 เมษายน 2563  

        และประกาศผลรอบ 2 ในวันท่ี 28 เมษายน 2563 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ   คุณรัตนาภรณ์  เก้าเอี้ยน ,คุณศรีสุดา ประชากุล ,คุณพรธิตา แย้มเอี่ยม 

                         โทร 02 716 6651-2, 087 754 5427 

 


