ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 01/2564
เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจาปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1
ตามที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครแพทย์ประจาบ้านประจาปีการฝึกอบรม
2564 ที่ผ่านมานัน้ ราชวิทยาลัยฯขอแจ้งผลการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน ประจาปีการฝึกอบรม 2564 จานวน 73 คน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
สถาบัน
รายชื่อ
ต้นสังกัด
1. นายแพทย์กรณัฐ เมธีสทุ ธิพรรณ
สานักอนามัย กรุงเทพมหานครฯ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. นายแพทย์กิตติภพ อุดมชัยฤทธิ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

3. แพทย์หญิงเกวลิน ผลแก้ว

โรงพยาบาลกระบี่

4. แพทย์หญิงชาลิสา ธนะปุระ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

5. แพทย์หญิงชุติกาญจน์ ศิริรัตน์

โรงพยาบาลสามพราน

6. แพทย์หญิงพัศรินทร์ อารยะธนิตกุล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

7. แพทย์หญิงลัลน์ลลิต ภูท่ อง

โรงพยาบาลตะกั่วป่า

8. นายแพทย์สุไลมาน อาแว

โรงพยาบาลยะลา

1. แพทย์หญิงณัฏฐนิช เกตุชยั โกศล

โรงพยาบาลนครพิงค์

2. แพทย์หญิงธิติมา เชื้อทอง

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. แพทย์หญิงพรรณสิรี อ่อนเส็ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลพรหมพิราม

4. นายแพทย์ศุภกร ฉัตรบุปผา

โรงพยาบาลระยอง

5. แพทย์หญิงอชิรญา เรืองชัยศิวเวท

โรงพยาบาลกาแพงเพชร

1. นายแพทย์กฤตภัทธ์ ฐานสันโดษ

โรงพยาบาลประโคนชัย

2. นายแพทย์เธียร บุญถูก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

3. แพทย์หญิงสุดาภัทร เทียมเก่า

โรงพยาบาลชุมแพ

4. แพทย์หญิงปวรวรรณ ปัดภัย

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

1. แพทย์หญิงนลพรรณ อนุจนั ทร์

โรงพยาบาลพัทลุง

2. แพทย์หญิงพชรวรรณ แก้วกระจ่าง

โรงพยาบาลปัตตานี

3. นายแพทย์วรัญชิต ชนะสิทธิ์

โรงพยาบาลควนโดน

4.
5.
6.
7.

โรงพยาบาลระนอง
โรงพยาบาลหัวหิน
โรงพยาบาลทับสะแก
โรงพยาบาลทุ่งสง

แพทย์หญิงสุชาดา แซ่ลิ่ม
นายแพทย์อรรถโกวิท สัตยรักษา
นายแพทย์สุทัศน์ อังสวัสดิ์
แพทย์หญิงสุพิชชา ธัมม์บริสุทธิ์
1

สถาบัน
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

รายชื่อ

ต้นสังกัด

1. แพทย์หญิงจิรัญญ์ยา เกตุสิงห์

อิสระ

2. นายแพทย์รชั ติพัฒน์ ปิติวรารมย์

เขตสุขภาพที่ 5

1. แพทย์หญิงพิชชาภา จันทิวาสน์

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

2. แพทย์หญิงสมสกุล กิตติรัตนวศิน

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

1. แพทย์หญิงเพียงใจ บุญทวี

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

2. แพทย์หญิงภคนันท์ ทับศรี

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

3. แพทย์หญิงวรรณนิสา บรรจงศิลป์

อิสระ

1. นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เล้า

โรงพยาบาลตากสิน สานักการแพทย์ กทม.

2. นายแพทย์ธนาพร ไพบูลย์วิเชียรกุล

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์

3. แพทย์หญิงบรรณฑรวรรณ ยิ้มศิริวัฒนะ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

4. แพทย์หญิงบุษรัตน์ น่านโพธิ์ศรี

โรงพยาบาลนางรอง

5. แพทย์หญิงพฤษรัตน์ อาจหาญ

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

6. แพทย์หญิงพาขวัญ พหลโยธิน

อิสระ

7. แพทย์หญิงเพียงจิต เสียงอ่อน

โรงพยาบาลพัทลุง

8. แพทย์หญิงเมธาวี สถาวรานนท์

โรงพยาบาลกลาง

9. นายแพทย์ยศบดินทร์ ศรีทับทิม

อิสระ

10. แพทย์หญิงสิรินันท์ ติ๊บสุยะ

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

11. แพทย์หญิงสิริพร เซียวสกุล

โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12. แพทย์หญิงสิรีธร วงศ์หาญชัย

โรงพยาบาลรามาธิบดี

13. นายแพทย์อธิศ รัตนศรีสกุล

โรงพยาบาลบางปะหัน

14. นายแพทย์อัคบัร แวมามะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

1. นายแพทย์กษิดิศ หล้าวงษา

กรมแพทย์ทหารบก

2. นายแพทย์คณิตา ทองเนื้อแปด

โรงพยาบาลแสวงหา

3. แพทย์หญิงสิริพร บูรีจิตตินนั ท์

อิสระ

1. นายแพทย์คณาธิศ ภักดีวงศ์

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

1. แพทย์หญิงเบญจวรรณ เจริญโล่ห์ทองดี

โรงพยาบาลชุมแพ

2. แพทย์หญิงวรดา เกรียงเกษม

โรงพยาบาลขอนแก่น

3. แพทย์หญิงวรวลัญช์ กาฬหว้า

โรงพยาบาลบ้านไผ่

2

สถาบัน

รายชื่อ

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลหาดใหญ่

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โรงพยาบาลสกลนคร

ต้นสังกัด

1. แพทย์หญิงธนัชชา สุริยะพันธ์

อิสระ

2. นายแพทย์ปิยพัทธ์ เส็งสาย

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

1. นายแพทย์ปิติ แซ่ลิ่ม

โรงพยาบาลจะนะ

2. แพทย์หญิงศุภิสรา มีสุนทร

โรงพยาบาลทุ่งสง

3. แพทย์หญิงสิริมา สะแตยี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

4. แพทย์หญิงอัญชนา มิตรเปรียญ

โรงพยาบาลกระบี่

1. นายแพทย์ณัฐพล เวชยากิจ

โรงพยาบาลบางมูลนาก

2. นายแพทย์ธนทัต บางเพ็ญสิริ

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

3. นายแพทย์ปัณณวัฒน์ ตัณฑ์พะลัง

โรงพยาบาลชาติตระการ

1. แพทย์หญิงกชพร ระย้าเพชร
2. นายแพทย์กิตติพัฒน์ สีหปัญญา
3. นายแพทย์ธาดา นูโพนทอง
4. นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ เอี่ยมไธสง
5. แพทย์หญิงมณีมัย พ่วงขา
6. แพทย์หญิงอภิรุจี ประดับศรี
1. แพทย์หญิงสุภาพันธุ์ ไถ่ทอง
1. นายแพทย์สรวิชญ์ วิชญาณรัตน์
1. แพทย์หญิงนวลนพรัตน์ โชติศิรคิ ุณวัฒน์

โรงพยาบาลรัตนบุรี
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลบ้านกรวด
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
โรงพยาบาลท่าตูม
โรงพยาบาลเทพา
โรงพยาบาลหางดง
โรงพยาบาลแกลง

2. นายแพทย์นันทวัฒน์ เลิศเจริญยงค์
3. แพทย์หญิงพิณแก้ว ศิลปะโภชากุล
1. นายแพทย์ฐากูร แสนเขื่อน

อิสระ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลนครพนม

ทั้งนี้ ประกาศนี้เป็นการแจ้งให้ทราบในเบื้องต้นเท่านั้น เมื่อแพทยสภาตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารต่างๆ แล้ว จะมีประกาศ
ผลอย่างเป็นทางการจากแพทยสภาอีกครั้ง และให้ดาเนินการตามประกาศของแพทยสภาต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2564

(ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์)
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
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