
 

 

 

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปีฝึกอบรม 2564 

 
ตามที่แพทยสภาก าหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ประจ าบา้น ประจ าปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-31 

ตุลาคม 2563 โดยส่งเอกสารการสมัครผ่านราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่ผา่นมานัน้  
ราชวิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิไ์ด้รับการคัดเลือกจากสถาบนัฝึกอบรม รอบที่ 1 จ านวน 87 คน ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด 

1 พญ. กชพร ระย้าเพชร โรงพยาบาลรัตนบุรี 
2 นพ. กรณัฐ เมธีสุทธิพรรณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 
3 พญ. กรณิศ ป้อมบุญมี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
4 นพ. กฤตภัทธ์ ฐานสันโดษ โรงพยาบาลประโคนชัย 
5 นพ. กษิดิศ หล้าวงษา กรมแพทย์ทหารบก 
6 นพ. กิตติพงศ์ แซ่เล้า โรงพยาบาลตากสิน 
7 นพ. กิตติพัฒน์ สีหปัญญา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
8 นพ. กิตติภพ อุดมชัยฤทธิ์ โรงพยาบาล จุฬาฯ 
9 พญ. เกวลิน ผลแก้ว โรงพยาบาลกระบี่ 
10 นพ. ขจรวัฒน์ วัฒนาพร โรงพยาบาลสันป่าตอง 
11 พญ. ขวัญปริญชญ์ แสงมุข โรงพยาบาลเสลภูมิ 
12 นพ. คณาธิศ ภักดีวงศ์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
13 พญ. คณิตา ทองเนื้อแปด โรงพยาบาลแสวงหา 
14 พญ. จิรัญญ์ยา เกตุสิงห์ อิสระ 
15 พญ. ชาลิสา ธนะปุระ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
16 นพ. ชินพร รัตนสะอาด โรงพยาบาลสูงเม่น 
17 พญ. ชุติกาญจน์ ศิริรัตน์ โรงพยาบาลสามพราน 
18 นพ. ฐากูร แสนเขื่อน โรงพยาบาลนครพนม 
19 พญ. ณัฏฐนิช เกตุชัยโกศล โรงพยาบาลนครพิงค์ 
20 พญ. ณัฐนรี ฉันทวานิช อิสระ 
21 นพ. ณัฐพล เวชยากิจ โรงพยาบาลบางมูลนาก 
22 นพ. ธนทัต บางเพ็ญสิริ โรงพยาบาลพุทธชินราช 
23 พญ. ธนัชชา สุริยะพันธ์ อิสระ 
24 นพ. ธนาพร ไพบูลย์วิเชียรกุล โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ 
25 พญ. ธัญชนก สิริวันต์ โรงพยาบาลราชบุรี 



26 พญ. ธันยา วงศ์วราวิภัทร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
27 นพ. ธาดา นูโพนทอง โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
28 พญ. ธิติมา เชื้อทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
29 นพ. เธียร บุญถูก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 
30 พญ. นลพรรณ อนุจันทร์ โรงพยาบาลพัทลุง 
31 พญ. นวลนพรัตน์ โชติศิริคุณวัฒน์ โรงพยาบาลแกลง 
32 นพ. นันทวัฒน์ เลิศเจริญยงค์ อิสระ 
33 พญ. บรรณฑรวรรณ ยิ้มศิริวัฒนะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
34 พญ. บุษรัตน์ น่านโพธิ์ศรี โรงพยาบาลนางรอง 
35 พญ. เบญจวรรณ เจริญโล่ห์ทองดี โรงพยาบาลชุมแพ 
36 นพ. ปภิณวิช จินทรา อิสระ 
37 นพ. ปรมินทร์ แก่นยะกูล โรงพยาบาลปากพะยูน 
38 พญ. ปวรวรรณ ปัดภัย โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
39 นพ. ปัณณวัฒน์ ตัณฑ์พะลัง โรงพยาบาลชาติตระการ 
40 นพ. ปิต ิ แซ่ลิ่ม โรงพยาบาลจะนะ 
41 นพ. ปิยพัทธ์ เส็งสาย โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
42 พญ. ฝัน ศรีธุระวานิช โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 
43 นพ. พงศ์ศักดิ์ เอ่ียมไธสง โรงพยาบาลบ้านกรวด 
44 พญ. พชรวรรณ แก้วกระจ่าง โรงพยาบาลปัตตานี 
45 พญ. พรรณสิรี อ่อนเส็ง โรงพยาบาลพรหมพิราม 
46 พญ. พฤษรัตน์ อาจหาญ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
47 พญ. พัศรินทร์ อารยะธนิตกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
48 พญ. พาขวัญ พหลโยธิน อิสระ 
49 พญ. พิชชาภา จันทิวาสน์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
50 พญ. พิณแก้ว ศิลปโภชากุล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
51 พญ. เพียงจิต เสียงอ่อน โรงพยาบาลพัทลุง 
52 พญ. เพียงใจ บุญทวี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
53 พญ. ภคนันท ์ ทับศรี โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
54 พญ. มณีมัย พ่วงข า โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
55 พญ. เมธาวี สถาวรานนท์ โรงพยาบาลกลาง 
56 นพ. ยศบดินทร์ ศรีทับทิม อิสระ 
57 นพ. รัชติพัฒน์ ปิติวรารมย์ เขตสุขภาพ 5 
58 พญ. ลัลน์ลลิต ภู่ทอง โรงพยาบาลตะกั่วป่า 
59 พญ. วรดา เกรียงเกษม โรงพยาบาลขอนแก่น 
60 พญ. วรรณนิสา บรรจงศิลป์ อิสระ 
61 พญ. วรวลัญช ์ กาฬหว้า โรงพยาบาลบ้านไผ่ 
62 นพ. วรัญชิต ชนะสิทธิ์ โรงพยาบาลควนโดน 



63 นพ. ศุภกร ฉัตรบุปผา โรงพยาบาลระยอง 
64 พญ. ศุภิสรา มีสุนทร โรงพยาบาลทุ่งสง 
65 พญ. สมสกุล กิตติรัตนวศิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
66 นพ. สรวิชญ ์ วิชญาณรัตน์ โรงพยาบาลหางดง 
67 พญ. สิรินันท์ ติ๊บสุยะ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
68 พญ. สิริพร เซียวสกุล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
69 พญ. สิริพร บูรีจิตตินันท์ อิสระ 
70 พญ. สิริมา สะแตยี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 
71 พญ. สิรีธร วงศ์หาญชัย โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันจักรีนฤบดินทร์ 
72 พญ. สุจารี สังข์เงิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
73 พญ. สุชาดา แซ่ลิ่ม โรงพยาบาลระนอง 
74 พญ. สุดาภัทร เทียมเก่า โรงพยาบาลชุมแพ 
75 พญ. สุทธิดา จตุจินดา โรงพยาบาลเถิน 
76 นพ. สุทัศน์ อังสวัสดิ์ โรงพยาบาลทับสะแก 
77 พญ. สุพิชชา ธัมม์บริสุทธิ์ โรงพยาบาลทุ่งสง 
78 พญ. สุภาพันธ์ ไถ่ทอง โรงพยาบาลเทพา 
79 นพ. สุไลมาน อาแว โรงพยาบาลยะลา 
80 นพ. เสฎฐวุฒ ิ หาญสวัสดิ์ อิสระ 
81 พญ. อชิรญา เรืองชัยศิวเวท โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
82 นพ. อธิศ รัตนศรีสกุล โรงพยาบาลบางปะหัน 
83 พญ. อภิรุจี ประดับศรี โรงพยาบาลท่าตูม 
84 นพ. อรรถโกวิท สัตยรักษา โรงพยาบาลหัวหิน 
85 นพ. อัคบัร แวมามะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 
86 พญ. อัญชนา มิตรเปรียญ โรงพยาบาลกระบี่ 
87 พญ. อิงตะวัน แสงอุทัย เขตสุขภาพ 5 

 
  ทัง้นีผู้้มีสทิธ์ิรับคดัเลอืกให้ตดิตอ่กบัสถาบนัท่ีเลอืกเพื่อนดัวนัสมัภาษณ์โดยตรง ตามตารางแนบท้ายประกาศ 

ประกาศ ณ วันที่  10 พฤศจิกายน  2563 
 
 
 
 

(ผศ.ดร.นพ.อภินันท์   อร่ามรัตน์) 
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 



 

สถาบันฝึกอบรม ติดต่อ 

102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02 256 5389 

103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์  053 935 462 

104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02 201 1486 

105 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074 451 330 

106 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศพัท์ 043 363588 

107 - กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทรศัพท์ 02 354 9006 

109 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 02 926 9698 

110 - คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช โทรศพัท์ 02 244 3278 

111 - คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร โทรศัพท์ 055 965522 

119 - กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โทรศัพท์ 02 534 7155 

121 - สกท-โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทรศัพท์ 038 320200 ต่อ 66142 

127 - สป-ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ รพ.ชลประทาน  โทรศัพท์ 02 5022308 

202 - กพ-โรงพยาบาลราชวิถี โทรศัพท์ 02 3548108 ต่อ 11320 

203 - กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน โทรศัพท์ 084-6606855  

215 - สป-โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ 043 – 232555  ต่อ 1112 

218 - สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 0-5391-0600, 0-5371-1009 ต่อ 3041 

220 - สป-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 082 8261951 

222 - สป-โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โทรศัพท์ 055 270 300 ต่อ 21610 

224 - สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทรศัพท์  044-235240 

230 - สป-โรงพยาบาลล าปาง โทรศัพท์ 054-237400 ต่อ งานเวชกรรมสังคม 

237 - สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074 273 108 

238 - สป-โรงพยาบาลอุดรธานี โทรศัพท์ 042 245 555 ต่อ  1171  

247 - สป-โรงพยาบาลตรัง โทรศัพท์ 075-201-500 ต่อ 3020 

251 - สป-โรงพยาบาลสกลนคร โทรศัพท์ 042-711615 

252 - สป-โรงพยาบาลสงขลา โทรศัพท์ 074-338100 ต่อ 1612 

254 - สป-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทรศัพท์ 076 361234 ต่อ เวชกรรมสังคม 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk025PXrhhlL9m7Z8EJdKvRrVXxzgbQ%3A1605008638451&lei=_nyqX52HG_KX4-EPqpSNsAw&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%20%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3&ved=2ahUKEwid_oWO8_fsAhXyyzgGHSpKA8YQsKwBKAB6BAgNEAE&biw=1455&bih=717

