
 

 ประกาศราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย 

เร่ือง  ผลการคัดเลือกแพทยประจำบานประจำปการฝกอบรม ๒๕๖๕  

รอบที่ ๑ 

  

         ตามที่ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย ไดประกาศรับสมัครแพทยประจำบาน  ประจำปการ

ฝกอบรม ๒๕๖๕ รอบท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแลวนั้น บัดนี้ การคัดเลือกเสร็จสิ้นแลว จึงขอประกาศรายชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนแพทยประจำบาน (แผน ก) และแพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร (แผน ข) ปการฝกอบรม ๒๕๖๕ 

รอบท่ี ๑ ตามสถาบันตางๆ ดังนี ้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตนสังกัด สถาบัน 

๑ นพ.  ชัยพัทธ  สุทธพงศ สถาบนัสิรินธรเพื่อการฟนฟสูมรรถภาพทางการ

แพทยแหงชาต ิ

โรงพยาบาลราชวิถี  

กรมการแพทย 

๒ พญ.พีรยา  บุญยะลีพรรณ โรงพยาบาลอูทอง โรงพยาบาลราชวิถี  

กรมการแพทย 

๓ นพ.ชนาธิศ  ดุลนกิจ อิสระ คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

๔ พญ.นรมน  จาตุรวทิย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

สภากาชาดไทย 

คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

๕ พญ.นริศรารัตน  เตรียมวิศิษฎ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

๖ พญ.ปทมา  ลิขิตวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา  คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

๗ พญ.เปมิกา  เครือรัตน โรงพยาบาลเลย คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

๘ พญ.สิรินดา  กิตตปิระชากุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  

สภากาชาดไทย 

คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

๙ พญ.สิรินทิพย  อัศวสุดสาคร โรงพยาบาลพัทลุง คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 



 

๑๐ พญ.สุธิมา  ศรีฟา โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

๑๑ พญ.อภิชญา  จิตรภักด ี โรงพยาบาลระยอง คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

๑๒ พญ.ชฎาทาน   ศรีสมบัณฑิต โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

๑๓ นพ.ชยุตพล   ทองศิริ โรงพยาบาลปากชองนานา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

๑๔ นพ.ธนชนม  อุงอำรุง โรงพยาบาลพระปกเกลา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

๑๕ นพ.ปรัตถกร  เฉลิมชวง โรงพยาบาลคายสุรนารี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

๑๖ พญ.พิมพกิา  ฟกทองพรรณ สถาบนัเวชศาสตรการบิน 

กองทัพอากาศ 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

๑๗ พญ.รวิภา  ขุนณรงค โรงพยาบาลตำรวจ 

สำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

๑๘ นพ.ขรรคชัย  ติรพงศพร เขตสุขภาพ ๔ คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธบิด ี

๑๙ นพ.คณิน  ลีอารียกุล โรงพยาบาลสิงหบุรี คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธบิด ี

๒๐ พญ.ชนนิช์นก  ลาภธนชัย โรงพยาบาลนครพนม คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธบิด ี

๒๑ พญ.ชนัญชิดา  วชิยศาสตร โรงพยาบาลบุรีรัมย คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธบิด ี

๒๒ พญ.ณวรรณ  ชีวะสุทโธ โรงพยาบาลชลบุรี คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธบิด ี

๒๓ นพ.พิชัยยุทธ  โตวรกุล โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธบิด ี

๒๔ นพ.กนกพล  ศุภสิริมนตรี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๒๕ นพ.จักรภัทร  สวัสดิ์เรือง โรงพยาบาลชลบุรี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 



 

๒๖ พญ.ธัญญนุช   อัตวนิิจตระการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๒๗ นพ.นวพฒัน  เคลือบวัง อิสระ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๒๘ พญ.ปยรณา  นาคแดง โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๒๙ พญ.พลอยปภัส  รชตเจริญทรัพย โรงพยาบาลสุรินทร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๓๐ พญ.พิมพ  ระหงษ โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๓๑ พญ.ภาสนิี  ธีระภาพ โรงพยาบาลปทุมธาน ี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๓๒ นพ.วชิรพล  วนัเพ็ญ โรงพยาบาลระยอง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๓๓ นพ.อินทัช  อำไพพรรณ อิสระ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๓๔ นพ.ไตรพเิชษฐ  อธิวรัตถกูล โรงพยาบาลวานรนิวาส โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

๓๕ นพ.ธนาภูม ิ พรหมสมบัต ิ โรงพยาบาลรอยเอ็ด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

๓๖ นพ.ณภัทร  ภูศิริภิญโญ โรงพยาบาลมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

๓๗ พญ.ปวิชญา  อุดมพันธ โรงพยาบาลศรีสะเกษ คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

๓๘ นพ.ปองพล  คูหาทอง โรงพยาบาลอุดรธาน ี คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

๓๙ พญ.สุภัคศร  ตรีสุธรรมมาศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

๔๐ พญ.ณัฐชยา  กันทะเสนา  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัพะเยา คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

๔๑ พญ.นงนชุ  สัมพนัธสิทธิ ์ โรงพยาบาลศรีสงัวาลย คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

๔๒ พญ.ปาจรีย  ศรมยุรา โรงพยาบาลชะอำ คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 



 

 

 

 

 

 

๔๓ นพ.ณัฐวุฒิ  แกวพิทักษ เขตสุขภาพ ๑๑ คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

๔๔ นพ.สุรินทร  แซตัน โรงพยาบาลเบตง คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

แผน ข 

๔๕ พญ.ญาณิศา  สนิธัญญาธรรม  คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

๔๖ นพ.ภากร  เจษฎาวณชิย  คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

๔๗ พญ.กชกรณ   เมฆาวุฒิกุล  คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

๔๘ พญ.ณัชชา  อรุณไพโรจนกุล  คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

๔๙ พญ.ปทิตตา  จิรถาวรกุล  คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

สำรอง 

๑ พญ.อัจฉรานันท  ประวัติศิลป โรงพยาบาลบางใหญ โรงพยาบาลราชวิถี  

กรมการแพทย 

๒ พญ.สิริวรา  วรามิตร โรงพยาบาลเชียงคำ คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

๓ พญ.อภิญญา  ผลวานชิย เขตสุขภาพ ๕ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๔ พญ.มทินา  งดงามทวีสุข โรงพยาบาลศูนยการแพทย 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 



 

 

 

 

ทั้งนี้ใหแพทยผูไดรับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามประกาศของแพทยสภา นำหนังสือแจงผลการขึ้นทะเบียน ซ่ึง

ดาวนโหลดไดจาก website: http://www.tmc.ot.th/tcgme พรอมหลักฐานแสดงการทำสัญญากับหนวยงานตนสังกัด (กรณีมี

ตนสังกัดจากหนวยงานรัฐ) หรือหลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใชทุนหรือภาระอื่นกับหนวยงานของรัฐแลว กรณีอิสระ)    

ไปยื่นตอสถาบันฝกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจงผลดังกลาว และตองรายงานตัวเขารับการฝกอบรม ณ สถาบัน

ฝกอบรม และเริ่มการฝกอบรมภายในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

        

 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

           (ศ.คลินิก พญ.กมลทิพย   หาญผดุงกิจ) 

          ประธานราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย 

http://www.tmc.ot.th/tcgme

