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ประกาศราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัแห่งประเทศไทย 

ฉบบัท่ี  ๐๑/๒๕๖๕ 
เรื่อง  ผลการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้น สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๕ รอบท่ี ๑ 

………………………………………………………. 
 

 ตามทีร่าชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัแหง่ประเทศไทย เปิดรบัสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๕ 
ทีผ่า่นมานัน้ ราชวทิยาลยัฯขอแจง้ผลการคดัเลอืกแพทยป์ระจ าบา้น ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๕ รอบที ่๑ จ านวน  ๘๖  คน  
ดงัรายชือ่ต่อไปนี้ 
  

สถาบัน รายชื่อ ต้นสังกัด 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๑. แพทย์หญิงเกวลิน ลีลาสุธานนท์ โรงพยาบาลกระบี่ 
๒. แพทย์หญิงนัสรี่ย์ สามทอง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
๓. แพทย์หญิงพิริยา คล้ายทอง โรงพยาบาลบางสะพาน 
๔. แพทย์หญิงชาลิสา สมใจสุข เขตสุขภาพ ๔ 
๕. นายแพทยป์องธรรม มงคลทรง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
๖. แพทย์หญิงอนุธิดา พูลสุขเสริม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
๗. นายแพทย์อธิวิทย์ สินอยู่ อิสระ 
๘. แพทย์หญิงพริม อัคราวณิชย์ โรงพยาบาลท่าแซะ 
๙. แพทย์หญิงมัลลิกา ธาราธิคุณ โรงพยาบาลปากช่องนานา 
๑๐. แพทย์หญิงวริศรา ทรงเงินดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
๑๑. นายแพทญ์เตชน์ จริตงาม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
๑๒. นายแพทยก์ัณเพชร ธานีรัตน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 

คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

๑. นายแพทยจ์ักรกฤษณ์ ปินตาคำ รพ.สันป่าตอง 
๒. แพทย์หญิงวิฐิตา กาญจนประดิษฐ์ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ 
๓. แพทย์หญิงมนต์สิกานต์ เสมมหาศักดิกุล โรงพยาบาลป่าซาง 
๔. นายแพทยว์ุฒิไกร จิตอารี โรงพยาบาลเชียงกลาง 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑. แพทย์หญิงกชกร ชมเชย โรงพยาบาลมุกดาหาร 
๒. นายแพทย์ตั้งใจ นิลวรรณ์ โรงพยาบาลลำปลายมาศ 
๓. นายแพทยว์รินทร์ วชิรโกวิทย์ โรงพยาบาลพล 
๔. แพทย์หญิงณัฐสุดา แซ่อึ้ง โรงพยาบาลชุมแพ 

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

๑. นายแพทยก์ฤตภาส นาควิจิตร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
๒. แพทย์หญิงพัชชานิตย์ ปิติ โรงพยาบาลลำทับ 
๓. แพทย์หญิงอาทิมา สอนไทย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๔. แพทย์หญิงลัลน์ลลิต เทิดสุธาธรรม โรงพยาบาลศิริราช 



๒ 

 

สถาบัน รายชื่อ ต้นสังกัด 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

๑. นายแพทยณ์ัฐนนท์ บุญเพชร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
๒. แพทย์หญิงอัยยา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลปากพนัง 
๓. แพทย์หญิงชนกาน เนียมรินทร์ โรงพยาบาลทุ่งสง 
๔. แพทย์หญิงเบญญา ฉายเมธากุล โรงพยาบาลสิงหนคร 
๕. นายแพทยธ์นพล ประเทืองพงศ์ โรงพยาบาลสกลนคร 
๖. แพทย์หญิงเวฬุวรรณ ประทุมมณี โรงพยาบาลจะนะ 
๗. แพทย์หญิงณฐกานต์ อัมพรพิริยกุล โรงพยาบาลสตูล 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๑. แพทย์หญิงณัฐธิดา จิตรนอก เขตสุขภาพ ๔ 
๒. แพทย์หญิงนัสวีร์ บัวภิบาล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
๓. แพทย์หญิงจิตรทิวา คำจริง โรงพยาบาลกำแพงเพชร 
๔. นายแพทยว์รพล ดิษพงษ์ เขตสุขภาพ ๔ 

คณะแพทยศาสตร์   
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

๑. แพทย์หญิงกฤติกา มีศิลป์ โรงพยาบาลย่านตาขาว 
๒. แพทย์หญิงณัฐวดี บุญชู โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช 

๓. แพทย์หญิงกัญญภา ชาญจิรกิตติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
๔. นายแพทย์อาดัม สุไลมาน โรงพยาบาลมายอ 
๕. แพทย์หญิงปณัฐดา เกนุ้ย โรงพยาบาลปะเหลียน 
๖. แพทย์หญิงพัทธวรรณ พัทธนันทพงศ์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
๗. แพทย์หญิงณัฐวรรณ มีประเสริฐสกุล เขตสุขภาพ ๑๐ 
๘. แพทย์หญิงธีรนันท์ จันทิมา โรงพยาบาลตะกั่วป่า 
๙. แพทย์หญิงฐิติกร มากวิจิตร โรงพยาบาลสะเดา 
๑๐. แพทย์หญิงพัชรวรรณ ทิพวัน โรงพยาบาลบางพลี 
๑๑. แพทย์หญิงญาณิศา กองทัพธรรม อิสระ 
๑๒. นายแพทยป์ฏิภาณ ศรีศิริรัตน์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๑๓. แพทย์หญิงศุวนันท์ ยงประเดิม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
๑๔. นายแพทยถ์ิรวุฒิ แสงตุ่น โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

๑. นายแพทย์เชิดพงษ์ ว่องไวพานิช โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 
๒. แพทย์หญิงณวารี เทพชาตรี อิสระ 
๓. นายแพทยส์ุภัทร ทิพย์มาบุตร กรมแพทย์ทหารบก 
๔. นายแพทยว์รพล หัตถเวชไพบูลย์ โรงพยาบาลราชบุรี 
๕. แพทย์หญิงพัชริดา บุญญสุวรรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช ๑. นายแพทยว์ัชรวิทย์ เปรียบเหมือน โรงพยาบาลวชริะภูเก็ต 

โรงพยาบาลสงขลา ๑. แพทย์หญิงบัณฑิตา บุญมาศ โรงพยาบาลควนเนียง 

โรงพยาบาลชลบุรี ๑. แพทย์หญิงณัฐชา ตรีวัชรีกร โรงพยาบาลชลบุร ี

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
๑. นายแพทย์ไผทธัช ภู่วิวัฒนา โรงพยาบาลท่าศาลา 

๒. แพทย์หญิงโสรญา จันทรภักดี โรงพยาบาลปัตตานี 



๓ 

 

สถาบัน รายชื่อ ต้นสังกัด 

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 

๑. นายแพทยณ์ัฏฐ์ เหล่าเรืองวัฒนะ โรงพยาบาลหนองเรือ 
๒. แพทย์หญิงตรีรัตน์ มหรรฆสุวรรณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 
๓. นายแพทยก์ฤษกร ศรีพล โรงพยาบาลชุมพวง 
๔. นายแพทยธ์นกฤต กุมพล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

โรงพยาบาลราชวิถ ี
๑. นายแพทยศ์ุภณัฐ รักษ์ไพเศษ โรงพยาบาลระยอง 
๒. แพทย์หญิงญาณิศา ตันสกุล โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
๓. นายแพทยว์งศภัสสร์ อัญชลีนุกูล โรงพยาบาลพุทธโสธร 

โรงพยาบาลพทุธชินราช พิษณุโลก 
๑. แพทย์หญิงรัตติญา โชติเกียรติคุณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
๒. นายแพทยป์าณัสม์ วิภูษณพันธุ์ โรงพยาบาลพรหมพิราม 
๓. นายแพทยว์สวัตติ์ คำจริง โรงพยาบาลพรหมพิราม 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 
๑. นายแพทยว์ชิรวิทย์ กิตติรัตน์พัฒนา โรงพยาบาลจักราช 
๒. แพทย์หญิงกัลยาณี วิริยะไชโย โรงพยาบาลพิมาย 
๓. แพทย์หญิงอารยา วีนะสนธิ โรงพยาบาลหนองบุญมาก 

โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ 
๑. แพทย์หญิงกมลชนก สายใจ โรงพยาบาลเชียงคำ 
๒. นายแพทยป์รัชญา ศรีสุวรรณ์ โรงพยาบาลแม่สาย 
๓. แพทย์หญิงจิราภา พู่เจริญ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

 
คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

๑. แพทย์หญิงสิริยากร รอดปรีชา อิสระ 
๒. นายแพทยร์ัฐธรรมนูญ ลมุลศรี โรงพยาบาลไชยา 
๓. นายแพทยณ์วรา ธรรมจำรัสศรี โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

โรงพยาบาลตำรวจ ๑ แพทย์หญิงถิรดา แซ่ไว โรงพยาบาลยะลา 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกข ุ
โรงพยาบาลชลประทาน 

๑. แพทย์หญิงณัชชา กอบกาญจนสินธุ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
๒. แพทย์หญิงชนากานต์ เตียวรุ่งเรืองสุข โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

โรงพยาบาลเลิดสิน 
๑. แพทย์หญิงลลิตา อึ้งปัญสัตวงศ ์ อิสระ 
๒. แพทย์หญิงนรมน เวชชพิพัฒน์ อิสระ 

โรงพยาบาลวชริะภูเก็ต ๑. นายแพทย์อรุณฤกษ์ สินเสาวภาคย์ โรงพยาบาลป่าตอง 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ๑. นายแพทยณ์ัฐพล ธรธนดล โรงพยาบาลบ่อพลอย 

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ๑. นายแพทยก์ิตติพศ กิติพิเชฐสรรค์ โรงพยาบาลลืออำนาจ 
  

ทัง้นี้  ผูส้มคัรรอบแรก ทีไ่มไ่ดร้บัคดัเลอืกจากสถาบนัทีเ่ลอืกไว ้สามารถตดิต่อสถาบนัฝึกอบรมตามเอกสารทา้ยประกาศ 
เพือ่ขอเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกจากสถาบนัทีย่งัมตี าแหน่งวา่งอยู ่โดยใหต้ดิต่อภายในเดอืนมกราคม ๒๕๖๕ นี้  และประกาศนี้ 
เป็นการประกาศผลเบือ้งตน้เท่านัน้ เมือ่แพทยสภาพจิารณาคุณสมบตัแิละเอกสารต่างๆ แลว้ จะมปีระกาศผลอยา่งเป็นทางการจาก
แพทยสภาอกีครัง้ ภายในเดอืนมนีาคม และใหด้ าเนินการตามประกาศของแพทยสภาต่อไป  

 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
ประกาศ ณ วนัที ่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 (แพทยห์ญงิสพุตัรา  ศรวีณิชชากร) 
ประธานราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัแหง่ประเทศไทย 



ติดต่อสถาบนัฝึกอบรม 

รหัส
สถาบัน 

ชื่อสถาบัน จำนวนที่ว่างตาม
ศักยภาพ 

ติดต่อสถาบัน 

103 
ม.เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ 

3 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
คุณนกน้อย 0897599979 

107 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

1 กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
คุณสามารถ 0891808096 

111 
ม.นเรศวร-คณะแพทยศาสตร์  

6 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คุณธีรภัทร  0800899925 

119 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 5 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น4 อาคารคุ้มเกล้า 
คุณอนงค์นาถ  02 534 7155 

121 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

12 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  
ณ ศรีราชา  
คุณศกลวรรณ  0380320200 

122 โรงพยาบาลตำรวจ 2 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ 
นายธนภณ ตุ้มม่วง 022075217  

127  
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ รพ.ชลประทาน 

 
2 

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน  
คุณศิมาภรณ์  081-414-4635 

215 โรงพยาบาลขอนแก่น 6 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 
คุณวรินทพร  0646197898 

217  
โรงพยาบาลชลบรุี 

 
5 

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชลบุร ี
คุณบุปผา  0816389176 

218  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

 
1 

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 
คุณเสาวนีย์ 0897552566 

219  
โรงพยาบาลนครพิงค์ 

 
2 

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครพิงค ์
คุณเยาวลักษณ์ 0634020990   

220  
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

 
1 

งานแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
คุณธัญญากิตติ์ 0828261951 

222 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 7 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก (ชั้น6) 
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  
คุณพิชามญช์  0997499956 

224 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
คุณศุภมาศ 0967635889 

232 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 5 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
พญ.สุมลมาลย์  0885602655 

235 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 2 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
พญ.ฐนิตา สมตน โทร 085-079-6306 

237 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 5 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
คุณวรวรรณ  0892943308 



รหัส
สถาบัน 

ชื่อสถาบัน จำนวนที่ว่างตาม
ศักยภาพ 

ติดต่อสถาบัน 

238 โรงพยาบาลอุดรธานี 2 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอุดรธานี 
042245555-1171  

245 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 4 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
คุณณัฐนันท์ 0934139977 

247 โรงพยาบาลตรัง 5 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตรัง 
คุณปนัดดา 0959577236 

249 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 5 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
พญ.ปาริชาติ เมืองไทย โทร 0818777829 

250 โรงพยาบาลสกลนคร 3 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสกลนครสาขา1 (ไฟฟ้าเก่า) 
คุณจุฑาทิพย์  0914454553 

252 โรงพยาบาลสงขลา 4 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา 
คุณจันจิรา  0824287656 

261 โรงพยาบาลลำพูน 5 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำพูน 
นพ.วิทวัส  0894344666 

 


