
 

 

 

ประกาศราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

เร่ือง  ผลการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี 2564 

ตามท่ีราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จดัใหมี้การสอบเพื่อหนงัสืออนุมติัและวฒิุบตัรเพือ่แสดง
ความรู้ ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี 2564 ท่ีผา่นมานั้น   

ราชวิทยาลยัฯ ขอประกาศรายช่ือผูส้อบ ผ่าน เพื่อหนงัสืออนุมติัและวุฒิบตัรฯสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
ประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

 

รายช่ือผู้สอบผ่านหนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี 2564  
ท่ี ช่ือ นามสกลุ  ท่ี ช่ือ นามสกลุ 

1 พญ.จตุพร ดีพลงาม  17 นพ.ภาคภูมิ มนสัวรกิจ 

2 นพ.จกัรกฤษณ์ ภิญโญ  18 นพ.ภาณุเดช นกอินทร์ 

3 พญ.จุฑามาส ศรีชยั  19 นพ.ภานุพงศ ์ งวดชยั 

4 พญ.ชณฏัฐา เสตพนัธ ์  20 พญ.วราภรณ์ ภู่ดี 

5 พญ.ชนกพร ใจปินโต  21 พญ.วิทยาภรณ์ จ๋ิวนารายณ์ 

6 พญ.ชลธิรา ศรีสวสัด์ิ  22 นพ.วีรวฒัน ์ ตนัติบริรักษ ์

7 พญ.ดวงใจ จิระสวสัด์ิตระกลู  23 พญ.ศรินญา อ านรรฆกิตติกลุ 

8 พญ.ธญักร ก่ิงเกษม  24 พญ.ศศิวิมล ศิริวิวฒันกรกลุ 

9 พญ.นลิน จรุงธนะกิจ  25 พญ.ศิริอร แหยมนุช 

10 พญ.นารีรัตน์ สิงห์กล่อม  26 นพ.ศุภชยั ครบตระกลูชยั 

11 นพ.นิติกร อินตา  27 นพ.สราวฒิุ วรรักษธ์นานนัท ์

12 พญ.ปริยสุทธ์ิ อินทสุวรรณ  28 พญ.สิรินทิพย ์ สิตานนท ์

13 พญ.ปาลีญา จารนยั  29 พญ.สุภิญญา สดเอ่ียม 

14 พญ.พรพรรณ กลา้ณรงค ์  30 พญ.สุภิสรา เนตรินทร์ 

15 พญ.เพชรชรินทร์ ไชยโกฎิ  31 พญ.สุมญัญา ไชยาโส 

16 พญ.เพชรดา ฉ ่ามณี  32 พญ.อุทยัวรรณ จนัทร์รุ่งโรจน ์
 

 
 
 
 



 
 

รายช่ือผู้สอบผ่านวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี 2564 

       
ที ่ ช่ือ นามสกลุ  ที ่ ช่ือ นามสกลุ 

1 พญ.กนกวรรณ อนุศกัด์ิ  28 นพ.จกัรเพชร อนัทะเกต 

2 พญ.กมลลกัษณ์ ชชัวาลยส์ายสินธ์  29 พญ.จนัทร์จิรา พะโพ 

3 พญ.กรรว ี เหลืองประเสริฐ  30 พญ.จิตติพร มากเมือง 

4 พญ.กรวรรณ สิงหสุต  31 พญ.จิตราวรรณ จนัทร์มา 

5 นพ.กฤติน วารีอุดมทรัพย ์  32 นพ.จิรทีปต ์ เชยกล่ินพฒุ 

6 พญ.กฤษณลกัษณ์ พกุจรูญ  33 นพ.จิรวฒัน ์ แซ่หลี 

7 พญ.กญัญาพิมพ ์ สะอะ  34 นพ.จิรศกัด์ิ วรรณชยั 

8 พญ.กญัญาภทัร จนัทร์แยม้  35 พญ.จีรพรรณ หงส์วรานนท ์

9 พญ.กนัตภ์ศัสร พิพฒัน์ภทัรกลุ  36 พญ.จุฑามาศ วงศเ์ทววิมาน 

10 พญ.กานตร์ว ี ทองตน้  37 นพ.จุมพลภทัร์ ทิพยน์สักุล 

11 พญ.กานตร์ว ี วงษภ์กัดี  38 นพ.เจริญ เกษมสินทรัพย ์

12 นพ.กิตติพงศ ์ จนัทวงษ ์  39 นพ.ฉตัรธิรินทร์ จารุเกียรต์ิ 

13 พญ.กิตติมา เทพรังศิริกลุ  40 นพ.เฉลิมพล บ ารุงศิริ 

14 พญ.กีรติกา เอ้ียงกญุชร  41 พญ.ชญาณสัม ์ เอ่ียมวรพงษ ์

15 พญ.กีรติยา กาญจนอุทยัศิริ  42 นพ.ชญานนท ์ ไข่ค า 

16 พญ.กลุธิดา ดวงเนตร  43 พญ.ชนิกานต ์ วงศแ์หลมสิงห์ 

17 พญ.กลุนิดา มัง่ประยรู  44 พญ.ชมพูนุท วรจรรยาวงศ ์

18 นพ.ไกรพิชิต ปรุงฆอ้ง  45 นพ.ชยพล วงศลื์อ 

19 พญ.ขวญัชนก ไชยป่ิน  46 พญ.ชยานนัต ์ ลือจนัดา 

20 พญ.ขวญัตา หลกัหนองบุ  47 พญ.ชลิดา ชั้นสกลุ 

21 พญ.ขวญัมนสั อุ่นเรือน  48 นพ.ชชัวาล แซ่ไว ่

22 พญ.ขวญัอุษา ญาวิลาศ  49 นพ.ชชัวาล ตัน๋ค า 

23 นพ.คงกฤช จริยสุนทรกิจ  50 นพ.ชยัชนะ ชนะพรมมา 

24 พญ.คณาพร ส่ือดวงจิต  51 นพ.ชยัณรงค ์ วงศส์ันต ์

25 นพ.คมัภีร์ เทพอกัษร  52 พญ.ช่ืนนภา แกว้มีศรี 

26 พญ.จตุทิพย ์ กงัวานเวชกลุ  53 พญ.ชุติพนัธ์ุ ปัญญวฒันกิจ 

27 พญ.จริยาภรณ์ พฒันกลุเลิศ  54 พญ.ชุติมณฑน์ เปล่ียนผนั 



ท่ี ช่ือ นามสกุล  ท่ี ช่ือ นามสกุล 

55 นพ.ไชยยงค ์ ลุนพิลา  84 พญ.ทศัน์ยา แคนยกุต ์

56 นพ.ญาณกิตต์ิ หม่ืนจ้ี  85 นพ.ทิชากร ต๊ิบศรี 

57 พญ.ญาณิศา ศุภศิริสันต ์  86 พญ.ทิพยสุ์ดา คูณค ้า 

58 นพ.ฐากรู สีหาบุญมาก  87 นพ.ทิวา ตั้งสุขสนัต ์

59 พญ.ฐิติยาภรณ์ พิมวรรณ์  88 นพ.ทิวา อินต๊ะวงศ ์

60 พญ.ณภสันนัท ์ เจริญทรัพย ์  89 นพ.เทพพิทกัษ ์ รินรุด 

61 พญ.ณชัชา เจริญสรรพกิจ  90 นพ.ธนชน ศิริโชติ 

62 พญ.ณชัชา วิวฒัน์คุณูปการ  91 นพ.ธนดล ตรีชยัรัศมี 

63 พญ.ณชัชารีย ์ กลุศิริรุ่งโรจน์  92 นพ.ธนธร ลพักิตโร 

64 นพ.ณชัพล ทาแดง  93 พญ.ธนธรณ์ อินต๊ะเสนา 

65 พญ.ณฏัฐนิช เชยสมบติั  94 พญ.ธนพร จิระวิชชเลิศ 

66 พญ.ณฐัชนก กอบหิรัญกลุ  95 นพ.ธนพล ตั้งสกลุ 

67 พญ.ณฐัชยา รอดแป้น  96 นพ.ธนภทัร ยอดจนัทร์ 

68 พญ.ณฐัณิชา ภทัรวิมลพร  97 นพ.ธนวฒัน ์ ยอดนิล 

69 นพ.ณฐัดนยั วดัเก้ียวพงษ ์  98 นพ.ธนาคาร สาระค า 

70 นพ.ณฐัดนยั นิติวิศิษฎก์ลุ  99 พญ.ธมลวรรณ กิติสาธร 

71 พญ.ณฐัธิดา จิตพิทยานุภาพ  100 นพ.ธรรมฬาวฒิุ ธรรมสิทธ์ิ 

72 พญ.ณฐันนัท ์ จนัทร์ดวง  101 พญ.ธญัจิรา แซ่ลอ้ 

73 พญ.ณฐันิช สุขานนทส์วสัด์ิ  102 พญ.ธญันุช โอปณะโสภิต 

74 พญ.ณฐัวรท เรืองบุรพ  103 พญ.ธญัพิชชา ส าแดงเดช 

75 พญ.ณิชชาภทัร อมัพรมุนี  104 พญ.ธญัพิชชา ธีรเวช 

76 พญ.ณิชนนัทน์ กศุลธรรมรัตน์  105 พญ.ธญัลกัษณ์ วรเดชากลุ 

77 พญ.ณิชากร พดัชุมพร  106 พญ.ธญัวรรณ เพช็รนอ้ย 

78 พญ.ณิชานนัท ์ พิทกัษา  107 นพ.ธานี สันติไชยกลุ 

79 นพ.ทรงเกียรติ กาญจนแกว้  108 พญ.ธาราวดี ตั้งตรงจิตร 

80 นพ.ทรงศกัด์ิ เทเสนา  109 พญ.ธิติญา ลาภจิตร 

81 พญ.ทรรศยา บูรณุปกรณ์  110 นพ.ธีร์ธวชั บรรลือคุณ 

82 พญ.ทวิณฐั ศรค า  111 นพ.ธีรเมธ วีระวานิช 

83 นพ.ทวีพงศ ์ ช่างเจรจา  112 พญ.นทสรวง จนัทร์สงวน 

       



ท่ี ช่ือ นามสกุล  ท่ี ช่ือ นามสกุล 

113 พญ.นภสัพร ศรีเกิน  142 นพ.นพดล จิตผิวงาม 

114 นพ.นรวิชญ ์ ศิริทิพย ์  143 นพ.พชร ศศะนาวิน 

115 พญ.นนัทนิ์ธี แกว้ศรี  144 พญ.พนิดา รัตนพงศเ์ศรษฐ์ 

116 พญ.นนัทรัตน์ มีศรีสุข  145 พญ.พรชนิตว ์ ด่านเสถียรสกลุ 

117 พญ.นนัทิกานต ์ ยิง่รัตนสุข  146 พญ.พรรณทิพา เพชรทดั 

118 พญ.นนัทิชา ศรีวิจารย ์  147 พญ.พชัราภรณ์ โคตะยนัต ์

119 พญ.นาตาชา ชวาลา  148 พญ.พชัราภรณ์ พรหมพนัธกรณ์ 

120 พญ.น ้าเพชร เฉียบแหลม  149 พญ.พชัราภรณ์ มีทรัพย ์

121 พญ.นิชาภา เจริญรัตน์  150 พญ.พชัราภรณ์ สิณตัพฒันะศุข 

122 นพ.นุกลกิจ รุสิตานนท ์  151 พญ.พชัริดา มหสัฉริยพงษ ์

123 พญ.เนตรสกาว ด านุย้  152 นพ.พิชญ ์ ภกัดีกลุ 

124 พญ.เบญจวรรณ บุญเสรี  153 พญ.พิชญอ์ร อินทรสมบติั 

125 นพ.ปฏิพล ศรีวรารักษ ์  154 พญ.พิชามญชุ ์ ตนัสกลุ 

126 พญ.ปฐมาภรณ์ อุดมวิทย ์  155 พญ.พิชามญชุ ์ สุวรรณฉตัร 

127 พญ.ประวณีา จนัทนวงษ ์  156 นพ.พิชิต ตรีไตรสิทธ์ิ 

128 พญ.ปรัชญา ศกัด์ิจ าปา  157 พญ.พิณทิพ ธีรธนบดี 

129 นพ.ปริญญา วรรณสุข  158 นพ.พิธาน จินดาวฒันวงศ ์

130 นพ.ปริวฒัน ์ อินทร์นวล  159 พญ.พิมพทิ์พย ์ สงวนไว ้

131 นพ.ปฤณ เลาหะวีร์  160 พญ.พิมพร บูรณ์เจริญ 

132 พญ.ปวริศรา ปรานมนตรี  161 พญ.พิมอาภรณ์ เสียมไหม 

133 พญ.ปาจรีย ์ ศรมยรุา  162 นพ.พีรวสั เหล่าบุญเก้ือ 

134 พญ.ปาณิสรา ยิม้ละมา้ย  163 นพ.พีระวฒัน ์ เรือนบุตร 

135 นพ.ปิยบุตร ปล้ืมใจ  164 พญ.เพลงพนา ทองอุปการ 

136 พญ.ปิยวรรณ ล้ิมสุขสมบูรณ์  165 พญ.ภมรรัตน ์ ศรีธาราธิคุณ 

137 นพ.ปิยวฒัน ์ มาสวสัด์ิ  166 นพ.ภวพล กีรติชีวนนัท ์

138 พญ.ปิยะนนัท ์ การินทร์  167 พญ.ภสัรา ณะค าปุ๊ด 

139 พญ.ปิยะพร บ่อค าเกิด  168 พญ.ภสัสร โรจน์เพญ็เพยีร 

140 นพ.ปิยงักรู จ าบุญ  169 นพ.ภาคภูมิ รัศมีหิรัญ 

141 พญ.ผอ่งพกัตร์ จนัทร์ศิริ  170 นพ.ภาคภูมิ วงศท์องเหลือ 

       



ท่ี ช่ือ นามสกุล  ท่ี ช่ือ นามสกุล 

171 พญ.ภิญญดา ตั้งตรงมิตร  200 พญ.ภาวิตา ล้ิมสมวงศ ์

172 นพ.ภูเบศ โตจ าเริญ  201 พญ.วารุณี สินธุพนัธ์ุประทุม 

173 นพ.ภูวณ ปุณณภพระพ ี  202 พญ.วิชชาณี ทองพิจิตร 

174 พญ.มยรีุ เลพล  203 นพ.วิชญะ เด่นปรีชาวงศ ์

175 พญ.มลฤดี สระแกว้  204 นพ.วิชยั พิบูลย ์

176 พญ.รชยา ตั้งทวีวพิฒัน ์  205 นพ.วิโรจน ์ แซ่ใหล ้

177 นพ.รณภูมิ สุรันนา  206 นพ.วีรภทัร หงศพ์นัธ์กลุ 

178 พญ.รดา จนัทรโยธา  207 พญ.วีรยา ทิพชยั 

179 นพ.ร่มธรรม บุญนิล  208 พญ.วีรินทร์ มาฟ ู

180 นพ.ระพ ี เลาประสพวฒันา  209 พญ.แวฟารินดา หวนักะมา 

181 นพ.รังสรรค ์ สุทธิประภา  210 นพ.ศรัณย ์ พงศพ์ิชญพ์ิทกัษ ์

182 นพ.รัชชานนท ์ สุนนัทย์นืยง  211 นพ.ศรัณย ู ศรีภูษณาพรรณ 

183 พญ.รินรดา วีนะสนธิ  212 พญ.ศวิตา ทองขนุวงศ ์

184 พญ.รุ้งอุษา นาคคงค า  213 พญ.ศศิรินทร์ พนัธ์ุกิติยะ 

185 พญ.รุจยา สุริยะจนัทร์  214 นพ.ศิรณฐั นาวงศ ์

186 พญ.รุจา เถาวก์ลอย  215 พญ.ศิรดา สุรินทร์ 

187 พญ.รุชดา เจะมะ  216 พญ.ศิริลกัษณ์ ภูตเขต 

188 พญ.ฤทยัรัตน ์ แสงนา  217 พญ.ศิวรัตน ์ รัตน์ธนเสถียร 

189 พญ.ลาลิน ประสงคศิ์ลป์  218 พญ.ศีลดา แสงส่อง 

190 พญ.วชิรญาณ์ ราชภกัดี  219 นพ.ศุภโชค วีระวฒัน์โสภณ 

191 พญ.วนิดา วฒิุกิจจารัตน ์  220 นพ.ศุภณฐั ปรีชาวฒิุเดช 

192 พญ.วรัชญา วิริยะสุนทร  221 นพ.ศุภวิทย ์ กฤตนยั 

193 พญ.วรัญญา หล่อพิเชียร  222 นพ.ศุภเสกข ์ เงินทอง 

194 พญ.วรัญญา ศรีตงกิม  223 พญ.ศุภิสรา ธรรมสุรักษ ์

195 พญ.วรัญรดา โรจนาบุตร  224 นพ.สมประสงค ์ นกัขตัระ 

196 พญ.วริศรา โกสุมโชติรส  225 พญ.สรัญญา โสมนสั 

197 พญ.วริษา ปิยนุสรณ์  226 นพ.สราวธุ ชชัวาลกิจกลุ 

198 พญ.วฤษาย ์ สถิรธนากร  227 พญ.สริดา นิธิประดิษฐกลุ 

199 นพ.วาดตะวนั บริสุทธ์ิ  228 พญ.สวรรยา งานวิวฒัน์ถาวร 

       



ท่ี ช่ือ นามสกุล  ท่ี ช่ือ นามสกุล 

229 พญ.สาริสา สุทธิวงศ ์  244 พญ.สัณห์สิรี อินต๊ะสาร 

230 พญ.สินีนาฏ เพชรประทุม  245 พญ.เหมือนฟ้า บาระมี 

231 พญ.สิรินาถ สุริยฉาย  246 นพ.อดิศร โวหาร 

232 พญ.สิริมา พวงแกว้  247 นพ.อภิวฒัน ์ โกกะพนัธ์ 

233 พญ.สุกญัญา บุญโฉม  248 พญ.อรชพร กณุาศล 

234 นพ.สุดสาคร ไชยสาร  249 พญ.อรไท ไชยสลี 

235 พญ.สุทธินี ผกานนท ์  250 พญ.อรอนงค ์ ชนะจรัญวิทย ์

236 นพ.สุทธิพงษ ์ กองวงษา  251 พญ.อริศรา ศิริวิริยะกลุ 

237 พญ.สุทธิศรี สุขส าราญ  252 พญ.อลิชา ชุ่มอินทรจกัร์ 

238 พญ.สุธิดา เยรัมย ์  253 พญ.อมัรา บุญสาหร่าย 

239 พญ.สุพิภา พวงสมบติัวนิช  254 นพ.อาคเนย ์ กระต่ายจนัทร์ 

240 พญ.สุภคัชา เสือจอย  255 นพ.อิลฮมั อีแมดอสะ 

241 พญ.สุภารัตน ์ วฒันา  256 นพ.อุทิศ ศรีวิชยั 

242 พญ.แสงเดือน พทุธรักษา  257 พญ.อุบลวรรณ สุตาภิรัตน์ 

243 พญ.เหมือนจนัทร์ วรรณนาสิทธิโชค  258 นพ.เอกลกัษณ์ สรวมศิริ 
 

 ทั้งน้ี ผูท่ี้มีรายช่ือตามประกาศสามารถขอหนงัสือรับรองท่ีแพทยสภาไดต้ั้งแต่บดัน้ี เป็นตน้ไป  
   ประกาศ ณ วนัท่ี  23  สิงหาคม 2564 
 
 
 

(ผศ.ดร.นพ.อภินนัท ์  อร่ามรัตน)์ 
ประธานราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 


