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Executive Committees

ประธานราชวิทยาลัยฯ

ที่ ร.ว.พ.ค.ท. 875 / 2564
11 มิถุนายน 2564

President

ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์
Asst.Prof .Dr.Apinun Aramrattana

รองประธานราชวิทยาลัยฯ คนที่ 1
และประธานฝ่ ายวิ ชาการและ
วารสาร
Vice- President 1 & Scientific
Section

พญ.สายรัตน์ นกน้อย
Dr.Sairat Noknoy

รองประธานราชวิทยาลัยฯ คนที่ 2
และประธานคณะกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบ สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว
Vice-President 2 & Education
& Training Chairman of FM

ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ
Asst.Prof.Dr.Krishna Suvarnabhumi

เลขาธิการ
Secretary General

พญ.สุพตั รา ศรี วณิ ชชากร
Dr.Supattra Srivanichakorn

ผูช้ ่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary General

พญ.ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา

เรือ่ ง ขอแจ้งรายละเอียดการปรับการจัดสอบเพือ่ หนังสืออนุมตั แิ ละวุฒบิ ตั รฯสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว ประจาปี 2564
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ / ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล สถาบันฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว
อ้างถึง หนังสือที่ พส.012/ ว.3866 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. การปรับเปลี่ยนการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2564 ใน
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. รายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิสอบเพือ่ หนังสืออนุมตั แิ ละวุฒบิ ตั รฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ประจาปี 2564

Dr.Sirinapa Siriporn Na Ratchaseema

เหรัญญิก
Treasurer

นพ.จตุภูมิ นี ละศรี
Dr.Jatuphoom Neelasi

ผูช้ ่วยเหรัญญิก
Assistant Treasurer

นพ.นนท์ โสวัณณะ
Dr.Non Sowanna

ประชาสัมพันธ์
Public Relations

นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร
Dr.Arthit Chaithanasarn

นายทะเบียน
Registration

นพ.ธาตรี โบสิ ทธิ พิเชฎฐ์
Dr.Tatree Bosittipichet

ปฏิคม
House Master

พญ.วนาพร วัฒนกูล
Dr.Wanaporn Watanakul

ประธานฝึ กอบรมและสอบ
ด้านบริบาลและประคับประคอง
Education & Training Chairman
of Palliative

ผศ.นพ.กิตติพล นาควิโรจน์
Assoc.prof.Kittipol Nakaviroj

กรรมการกลาง
Committee Members

รศ.พญ.สมจิต พฤกษะริ ตานนท์

เนื่องจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงความรุนแรงในบางพื้นที่
ร่วมกับ อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา มีมติให้ทุกราชวิทยาลัย ปรับวิธีการสอบ และดำเนินการ
จัดสอบแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2564 เพือ่ ให้แพทย์
สำเร็จการฝึกอบรมและกลับไปปฏิบัติหน้าที่ยังต้นสังกัดให้ทันวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 08 / 2564 เรื่อง การปรับเปลี่ยนการสอบเพือ่
หนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวประจำปี พ.ศ. 2564 ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 11 มิถุนายน
2564 แล้วนั้น
ราชวิทยาลัยฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากสถาบันฝึกอบรม/สถาบันปฏิบัติงานเพื่อสอบ กรุณายกเว้นการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 และแพทย์ผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ สาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2564 ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์ผู้
มีสิทธิสอบได้สามารถเข้าสอบตามวัน เวลาที่กำหนด
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

Assoc.Prof.Dr.Somjit Prueksaritanond

ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์
Asst.Prof.Dr.Korpchoot Tayakkanonta

รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริ ญ
Assoc.Prof.Dr.Wichuda Jiraporncharoen

นพ.วราวุธ กุลเวชกิจ
Dr.Warawut Kulwedchakit

(ผศ.ดร.นพ.อภินนั ท์ อร่ามรัตน์)
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

