
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหาร  วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๒/ ๒๕๖๒ 

 ว่าด้วย รายละเอียดการสมัครสมาชิก สทิธิประโยชน์สมาชิก และรายช่ือสมาชิกของวฉท. 
____________________________   

          
         อ้างจากระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ว่าด้วย สมาชิก การเข้าเป็นสมาชิก การขาดจาก
สมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่สมาชิก พ .ศ. ๒๕๖๐ มติในการประชุมสภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมาชิกแห่งวิทยาลัยแพทย์ฉกุเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.)  
ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ และต่อจากประกาศคณะกรรมการบริหาร  วิทยาลัยแพทย์
ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที่ ๑/ ๒๕๖๑ ว่าด้วย รายละเอียดการสมัครสมาชิก สิทธิประโยชน์สมาชิก และรายชื่อ
สมาชิกของวฉท. หมวด ๑ สมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบ ประกาศ ณ วันที ่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทาง
คณะกรรมการบริหาร  วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉนิแห่งประเทศไทยประกาศรายช่ือสมาชิกเพิ่มเติม ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
๑.สมาชิกสามญั 
   ๑.๑ แพทยผ์ู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา และมีสถานะความรู้ความช านาญ
เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หนังสืออนุมัติฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๙ (รายช่ือแนบท้ายประกาศ) ทั้งหมดเป็น
สมาชิกสามัญ โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้จากฐานข้อมูลแพทยสภา (tmc.or.th)  
   ๑.๒ แพทยผ์ู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา และมีสถานะความรู้ความช านาญ
เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ป ี๒๕๖๒ (รายช่ือแนบท้ายประกาศ) ทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ โดยสามารถ
ตรวจสอบสถานะได้จากฐานข้อมูลแพทยสภา (tmc.or.th) 

๒.สมาชิกสมทบ ได้แก ่
   แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มรีายช่ือขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา โดยมีสถานะเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,แพทย์ที่ยังมิไดส้ถานะความรู้ความช านาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ป ี๒๕๖๒และ
สมัครเป็นสมาชิกของวฉท.โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้จากฐานข้อมูลแพทยสภา (tmc.or.th) 
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๑.๑รายช่ือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีรายชือ่ขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา และมีสถานะความรู้ความ
ช านาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หนังสืออนุมัติฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๙ 
อนุมัต ิ 2546 นพ.สมัย ขาววิจิตร 
อนุมัต ิ 2546 นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ 
อนุมัต ิ 2546 นพ.จอมจักร จันทรสกุล 
อนุมัต ิ 2546 นพ.วิศาล เยาวพงศ์ศิริ 
อนุมัต ิ 2546 นพ.อนันต์ ตัณมุขยกุล 
อนุมัต ิ 2546 นพ.ประเสริฐ วศินานุกร 
อนุมัติ 2546 นพ.สุวชัย อินทรประเสรฐิ 
อนุมัต ิ 2546 นพ.ธวัชชัย ปานเสถียรกุล 
อนุมัต ิ 2546 นพ.บุญชู กุลประดิษฐารมณ ์
อนุมัต ิ 2546 พล.อ.ต.บุญเลิศ จุลเกียรต ิ
อนุมัต ิ 2546 พญ.คุณวรรณา สมบูรณ์วิบูลย ์
อนุมัต ิ 2546 นพ.สันต์ชัย เตชะโสภณมณ ี
อนุมัต ิ 2546 นพ.สมชาย กาญจนสุต 
อนุมัต ิ 2546 พญ.ธารทิพย ์ ประณุทนรพาล 
อนุมัต ิ 2546 นพ.สุทธิศักด์ิ สุทธิพงษ์ชัย 
อนุมัต ิ 2546 นพ.วิทยา ศรีดามา 
อนุมัต ิ 2546 นพ.ชาญเวช ศรัทธาพุทธ 
อนุมัต ิ 2546 นพ.สารเนตร ์ ไวคกุล 
อนุมัต ิ 2546 นพ.ธีระ ลีลานันทกิจ 
อนุมัต ิ 2546 นพ.ปรีชา ศิริทองถาวร 
อนมุัต ิ 2546 พญ.คุณหญิงพรทิพย ์ โรจนสุนันท ์
อนุมัต ิ 2546 นพ.ธัญญณัฐ บุนนาค 
อนุมัต ิ 2546 นพ.ดาบศักด์ิ กองสมุทร 
อนุมัต ิ 2546 พลอากาศตรี นพ.เฉลิมพร บุญสิร ิ
อนุมัต ิ 2546 นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ ์
อนุมัต ิ 2546 นพ.สุรจิต สุนทรธรรม 



 
 

 

อนุมัต ิ 2546 พญ.จิตรลดา ลิ้มจินดาพร 
อนุมัต ิ 2549 นพ.ดุสิต ล้ าเลิศกุล 
อนุมัต ิ 2549 นพ.นิพนธ์ รุทธพิชัยรักษ ์
อนุมัต ิ 2549 พญ.อัญชล ี เบี้ยวไข่มุข 
อนุมัต ิ 2549 นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล 
อนุมัต ิ 2549 นพ.บุญชัย พิพัฒน์วนิชกุล 
อนุมัต ิ 2549 นพ.เอกฤทธิ ์ คุณศรีรักษส์กลุ 
อนุมัต ิ 2549 นพ.ไกรสร วรดิถี 
อนุมัต ิ 2549 นพ.พิเชฏฐ์ กรัยวิเชียร 
อนุมัต ิ 2549 นพ.นคร ทิพย์สุนทรศักดิ ์
อนุมัต ิ 2549 นพ.เพชรพงษ์ ก าจรกิจการ 
อนุมัต ิ 2549 นพ.บริบูรณ ์ เชนธนากิจ 
อนุมัต ิ 2549 นพ.นเรนทร ์ โชติรสนิรมิต 
อนุมัต ิ 2549 นพ.สุทธิสัณห ์ จันทร์ขจร 
อนุมัต ิ 2549 พญ.ดวงกมล เสนะวงษ ์
อนุมัต ิ 2549 นพ.ภาณุ สยามวาลา 
อนุมัต ิ 2549 นพ.ไพโรจน์ จอมไธสง 
อนุมัต ิ 2549 พญ.กรรณยิการ ์ วรรณวิมลสุข 
อนุมัต ิ 2549 พญ.ยุวเรศมคฐ ์ สิทธิชาญบัญชา 
อนุมัต ิ 2549 นพ.ฌาโน เสนะวงษ ์
อนุมัต ิ 2549 พญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล 
อนุมัต ิ 2549 พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย 
อนุมัต ิ 2549 นพ.อมร จงสถาพงษ์พันธ ์
อนุมัต ิ 2549 นพ.ฉัตรบดินทร ์ เจตนะศิลปิน 
อนุมัต ิ 2549 พญ.กิตติยาพร วิวัชรโกเศศ 
อนุมัต ิ 2549 พญ.อภิวรรณ ศิริคะเณรัตน์ 

 
 
 
 



 
 

 

 
๑.๒ แพทยผ์ู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีรายช่ือขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา และมีสถานะความรู้ความช านาญ
เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี ๒๕๖๒ 
 
 
 

1 พญ. กนกรัตน ์ ทัมพากร 

2 พญ. ชนิดา กิจอุดมรัตน์ 

3 นพ. ธนวัฒน์ ค าภูแก้ว 

4 พญ. นิชาภา จงถาวรสถิตย์ 

5 พญ. ปิยธิดา แกล้วกล้า 

6 พญ. ภัทร์นฤน ปุณณะนิธิ 

7 นพ. วณิช รุจิคุณานันท ์

8 พญ. ศิรินาถ เหิรเมฆ 

9 นพ. กิตติภูมิฐ์ กวินโชติไพศาล 

10 พญ. ชิดชนก เปลี่ยนศร ี

11 พญ. ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน ์

12 นพ. ณัฐพงษ ์ เขียวค้า 

13 พญ. เปมิสา ประทีปพัฒนธ ารง 

14 นพ. พิรญาณ ์ อุ่นช่ืน 

15 พญ. ภาวิตา ชุมเกลี้ยง 

16 พญ. เลิศนภา สุมนาวดี 

17 พญ. ขวัญชนก เลิศสิริภัทรจิตร 

18 นพ. คณาฤทธิ ์ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ 

19 นพ. ชวินทร ์ สุเทพารักษ ์

20 นพ. ณพัชร สมบัติเจริญไทย 

21 พญ. ปิยะนาถ จันทรศัพท ์

22 พญ. มัลลิกา บุญเนียม 

23 พญ. วรินญา ศรีสุดด ี



 
 

 

24 พญ. ธัญธร นพเก้ารัตนมณ ี

25 พญ. กนกวรรณ ไชยเรศ 

26 พญ. เกษรา วิไลศร ี

27 พญ. ณัฐิกานต ์ อรรถปรียางกูร 

28 พญ. ปรียารัตน ์ เอียดแก้ว 

29 นพ. ปาวี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 

30 พญ. พรนิตา นาคสินธุ ์

31 นพ. วีรวิทย์ เจริญพงพันธุ ์

32 พญ. จุฬาลักษณ ์ นุพอ 

33 พญ. ทิฆัมพร วงศ์ไชวะ 

34 นพ. ธนาวุฒิ ทือกระโทก 

35 พญ. ธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ 

36 นพ. นรวชิญ ์ กิจไพศาลรัตนา 

37 พญ. พิมพ์ไทย นามโพธิ์ 

38 พญ. วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์ 

39 นพ. สัณฐวัฒน ์ วรรณบุษปวิช 

40 พญ. เก็จอัมพร ศิริปักมานนท ์

41 พญ. จุติมา แสนค าหมื่น 

42 นพ. เชฐพล ตั้งค้าวานิช 

43 พญ. ณัฐฐิกานต์ มีลาภ 

44 นพ. ธณดล เศียรอินทร ์

45 พญ. ธวัลรัตน์ ดุรงค์ธรรม 

46 พญ. ปริญยดา ฝูงทองเจริญ 

47 พญ. วิภาดา ทูลภิรมย ์

48 นพ. กฤชสิร ิ จีระศิร ิ

49 พญ. แก้ววล ี แก้วนิล 

50 นพ. จิรัฐต ิ จารุวัฒนสุนทร 

51 นพ. ทศพร กุลวงศ์อนันชัย 

52 พญ. วริษา ประเสริฐทรัพย์ 



 
 

 

53 พญ. วิภาดา พิศพรรณ 

54 พญ. สาธญา บุร ี

55 นพ. ใจประภัสส ์ ว่องวัฒนโรจน์ 

56 พญ. ชนิกานต์ มาไพโรจน์ 

57 นพ. ณัฐพล ตรีทิพย์สถิตย์ 

58 พญ. พัชรนุช วรรณจักร ์

59 นพ. วชิระ วงศ์ธนสารสิน 

60 นพ. สุทธิพงส์ สุวรรณทวีมีสขุ 

61 พญ. จตุพร ตังเจริญ 

62 พญ. จุฑารัตน ์ นิลด ี

63 พญ. ฉัตรสุดา จันทา 

64 นพ. พลัฏฐ ์ ประกอบศรีกุล 

65 นพ. พิทยุตม ์ เจนสัจวรรณ ์

66 พญ. พุทธิพร แพรกสมุทร 

67 พญ. ภคพร ด ารงกุลชาติ 

68 นพ. ภาณุเมศวร ์ หิรัญวิชญารัตน์ 

69 นพ. กฤษฎา ชุมวณิชย์ 

70 นพ. กอบชัย สัตยภิวัฒน์ 

71 พญ. ณัฐญดา บุญชนะ 

72 นพ. เทวา แสนละเอียด 

73 พญ. มัลลิกา บุญยัง 

74 พญ. มานิตา ทดเพชร 

75 นพ. ศราวิน ทองรอง 

76 พญ. กัญญาวีร ์ อนันตรัมพร 

77 พญ. ชุติกาญจน ์ ทองสุจริตกุล 

78 พญ. ณัฏฐณิชา อดุลยธรรม 

79 พญ. ณัฏฐิณีพร ช านาญเวช 

80 พญ. ดวงใจ ผดุงเกียรติสกุล 

81 พญ. น้ าทิพย ์ อิ่มวัฒนกุล 



 
 

 

82 พญ. ปิยะธิดา หฤหรรษวาสิน 

83 นพ. พชรพล ผลิตวานนท์ 

84 พญ. ลลิตา ฉลองกุลศักดิ ์

85 พญ. กิตติยา สินธนา 

86 นพ. คงพันธ์ เหมือนมยุรฉัตร 

87 นพ. คมสันต ิ วงศ์กุลพิศาล 

88 นพ. ชลธิศ รัตนธราธร 

89 นพ. นิคม พันธ์พฤกษา 

90 พญ. มณฑิรา พัฒสาริกรณ ์

91 พญ. อรอินทร ์ วินทะไชย 

92 นพ. ธีร์ธวัช สถิรรัตน ์

93 นพ. ปรีชา สุวันเตโช 

94 พญ. ผกามาศ ฮ้อถาวรพัฒน์ 

95 พญ. วรัญญา ระวังนาม 

96 พญ. สุขุมาล สุนทร 

97 พญ. สุวิชญา สุรพรไพบูลย ์

98 พญ. นิภา พึ่งส าราญ 

99 นพ. พงศ์ดนัย วัฒนเพ็ญไพบูลย ์

100 พญ. ภัทราภรณ์ ทองยงค์ 

101 พญ. ยิ่งลักษณ ์ แสงเวหาสน์ 

102 นพ. วนวัชร วิเชียรนพรัตน์ 

103 พญ. วันดี เหลืองพูนลาภ 

104 นพ. ไวณิก สุขม ี

105 พญ. สลิล พงศ์พจมาน 

106 พญ. กิตติยา ไทยธวัช 

107 พญ. คาฐาวัณฏ์ วงศ์ไชยเสรี 

108 นพ. ชิษณุสรณ ์ มีพลัง 

109 พญ. ชุตินันท ์ แสวงรัตน์ 

110 พญ. พัสส์ชปภา ชัยสุข 



 
 

 

111 นพ. วิพุธ เล้าสุขศร ี

112 นพ. ศุภกฤษ เจริญข า 

 113 นพ. ภวินท ์ ฟู่เจริญ 

114 นพ. อิทธาวุธ งามพสุธาดล 

115 พญ. จุฬณ ี สังเกตชน 
 
 
 
๒.รายช่ือสมาชิกสมทบ แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา โดยมีสถานะเป็น
แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ที่ยังมิไดส้ถานะความรู้ความช านาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ปี ๒๕๖๒ 
  ๒.๑ แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๑๔๓ คน 

  
ค า

น าหน้า 
ชื่อ สกุล ชื่อสถาบันฝึกอบรม 

1 นพ. ไตรสุชน จงวัชรสถิตย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 นพ. ณพัชญ์ ศกุนีรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 พญ. ธนพร ผลชานิโก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 พญ. จิราภรณ ์ จันทร์ค า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 พญ. เนติพร ประเสริฐปาริฉัตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 พญ. ลิปดา วงศ์สามิตา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 พญ. พิชาภพ บ้านเนิน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 นพ. ธนากร เจนบวรกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9 พญ. สุพิชญา วิฑูรย์พนากุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10 พญ. กัญจน์นรี มนตรมีนัส คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11 นพ. พงศ์พล วิเชียรสรรค์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 พญ. มนฉาน โลหะ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 พญ. พรรณิกา เทือกตา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14 พญ. อุมารินทร์ ค าพูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 
 

 

15 พญ. ดวงกมล รัตตะพันธ์ุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16 นพ. ปณิธาน ปันทะวัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

17 นพ. ภัทรพงศ์ ผลพิสิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18 พญ. พิชญ์ศรัณย์ เวษฎาพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

19 พญ. ปิยนุช โล่ห์วนิชชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

20 นพ. สุรนันต์ นิลมาลย ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

21 นพ. วาปี มาศผล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

22 พญ. ธนาภรณ์ แสงสว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 นพ. ณปฐม ซุ้นสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

24 นพ. วันเฉลิม กองโชค คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

25 นพ. เอกไพบูลย์ เชื้อทองฮัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

26 พญ. ธิดารัตน์ รัตนนิคม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

27 พญ. ประภาพร ศุภธนกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 พญ. จีรนันท์ บริบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

29 พญ. ณิชกานต ์ บุญยก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

30 พญ. สุจิณณา หินทอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

31 นพ. วีระวัฒน์ เธียรประธาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

32 นพ. สิทธิโชค ลีลาอมรสิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

33 นพ. ซารีมัน เจ๊ะแว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

34 นพ. กีรต ิ กีรติพงศ์พันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

35 นพ. กฤตภาส พัฒนพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

36 พญ. ขวัญชนก จันทรมณี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

37 นพ. ธนวินท์ สาครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

38 พญ. พิชญา ปุณญนันทกร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

39 นพ. ณัฐ ชลวานิช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

40 พญ. กอบกาญจน์ กุลสุจริต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

41 พญ. ขวัญชนก คันธชาต ิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

42 พญ. พิมพ์ชนก ถิ่นสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 
 

 

43 นพ. ภาณุพงศ ์ ศรีค าภา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

44 นพ. ธนัท ทั้งไพศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

45 นพ. ณัฐพงศ ์ บ ารุงจิตต ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

46 พญ. กชกร จ าเริญเกตุประทีป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

47 นพ. เกียรติชัย พรหมคช กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

48 นพ. มีเกียรติ ภาวศุทธิกุล กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

49 พญ. สิราภา ศัลยพงษ์ กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

50 พญ. ศรุดา ไม้สุพร กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

51 นพ. พงศกร พจนาสุคนธ ์ กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

52 นพ. อธิภัทร ศิลปีโยดม กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

53 พญ. อัญชิษฐา อินทรพิน กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

54 พญ. นนทกา นิพิธกุล กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

55 พญ. ภรภัทร อินทรีย์ กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

56 พญ. นภวรรณ สินธุวงษ์ กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

57 นพ. คงธวัช เล็กศิริวิไล กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

58 พญ. วราภรณ์ พันธ์ประสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

59 นพ. กษิเดช คุปตะพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

60 พญ. กิตติยา กลิ่นสุคนธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

61 พญ. อาทิตยา บ ารุงพนิชถาวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

62 นพ. ฉัตรบดินทร์ ทองภูสวรรค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

63 นพ. วิชญ์พล ผกาวรรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

64 นพ. เจษฎา พุ่มศรีสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

65 พญ. ปาจรีย ์ ปิยจันทร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

66 พญ. วรางคณา หมั่นไร่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

67 พญ. มณีรัตน์ ไตรวนาธรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

68 นพ. พุฒิวัชร ถิรโสตถินานนท์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

69 นพ. ศุภณัฐ เกรียงไกรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

70 พญ. ปวริศา ชัยสุธีกุล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 



 
 

 

71 พญ. สุคนธา เกื้อหนุน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

72 นพ. นราวิชญ์ จันทวรรณ กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

73 นพ. ณัฐพัฒน์ จันมะโน กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

74 นพ. ศุภกร นาคใหม่ กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

75 พญ. นลัทพร เอื้ออริยกุล กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

76 พญ. ณัฐสุดา ศรีมาทา กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

77 นพ. นันทวัฒน์ ปภินวิช กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

78 พญ. สิรินาถ เพ็ชรโกมล กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

79 นพ. วุฒิพงษ์ จันทร์โท กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

80 นพ. ชรินธร บุญยงค์ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

81 พญ. ณัฐวรา พ่วงเภตรา กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

82 นพ. อภิวัฒน์ ศรีสิงห ์ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

83 พญ. ธนัญญา ศักดาเดช กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

84 พญ. ชนิดา จุ้ยคลัง กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

85 พญ. กนกรัตน ์ บุญสัมฤทธิ์ผล กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

86 นพ. นิติ เกิดสิน สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

87 พญ. วิชุนันท์ ศรีวิไล สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

88 พญ. สุริศา ลาภเอกอุดม สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

89 นพ. จักรพงศ ์ อาคะมา สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

90 พญ. ณวรา ณ นคร สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

91 พญ. พิมพ์ชนก ปิ่นทอง กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

92 นพ. คันธศักดิ์ สนธนวณิชย์ กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

93 พญ. วลีรัตน์ ชะอุ่มเครือ กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

94 พญ. สุธิสา เผือกเดช กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

95 นพ. บพิตร สัสสี กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

96 นพ. ชญานนท์ วงศ์ลือ กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

97 นพ. อานุภัทร์ ศรีเพ็ชรใส กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

98 นพ. เอกวิทย์ อัศวศิริศิลป ์ กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 



 
 

 

99 นพ. ปฐวี มงคลนาค สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

100 นพ. อนุกูล องอาจวาณิชย์ กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน 

101 พญ. ธนพร จิตติพาณิชย์ กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน 

102 พญ. ดาริกา ปั้นคณาผล กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน 

103 พญ. วิไลวรรณ ปันฟอง กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

104 พญ. ณิชกานต ์ เกกินะ กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

105 พญ. ขวัญชนก ศรีวิชัย กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

106 พญ. กุสุมา ศรีธรรมมา สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

107 พญ. ธีราภรณ์ ฉายาวุฒิพงศ์ สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

108 พญ. กฤษณา รัตนวงศ์ สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

109 พญ. กนกอร เทียบดอกไม้ สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

110 พญ. ฐิติมา ประเสริฐ สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

111 พญ. ภาสินี พันธุสุนทร สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

112 นพ. วิโรจน์ รุ่งทรัพย์ไพบูลย์ สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

113 พญ. วฤณ พวงภู่ สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

114 นพ. ศิริพงษ์ เศรษฐชาญวิทย์ สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

115 นพ. ปัณณทัต ศิริรักษ์ สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

116 นพ. ธนพัฒน์ เจริญสุข สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

117 พญ. วริยา เหมืองจา สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

118 พญ. ณัฐวีร์ พัฒนสุขวสันต์ สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

119 นพ. นท ี ศรเกิด สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

120 พญ. สุชารีย ์ หิรัญศรี สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

121 นพ. พีรณัฐ ผลวิชา สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

122 พญ. ปพิชญา พิเชษฐบุญเกียรติ สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

123 พญ. พัณณ์ชิตา ช านาญกิจวณิชย์ สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

124 พญ. รัดเกล้า วงศ์ชัยสุริยะ สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

125 นพ. นิพนธ์ สิงห์ค า สป-โรงพยาบาลนครพิงค์ 

126 พญ. อภิรดี แสนลี ่ สป-โรงพยาบาลนครพิงค์ 



 
 

 

127 นพ. ก่อ อุปพงษ์ สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

128 พญ. สิรินาถ จันทร์ลา สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

129 นพ. ธนภัทร์ แก่นภูเขียว สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

130 พญ. สุภิญญา งามอุรุเลิศ สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

131 พญ. ภัทรา สนหอม สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

132 นพ. ศิริวุฒิ ศริิเดชอุดม สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

133 พญ. ชนิญญา เขตสมุทร สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

134 นพ. วงศกร นันท์สูงเนิน สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

135 พญ. ภัณฑิรา ภูมิศานติพงศ์ สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

136 พญ. พัณณ์ชิตา วงศ์ธนู สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

137 พญ. จารุภา เยาวละออง สป-โรงพยาบาลล าปาง 

138 พญ. พริมา โวหารสุชน สป-โรงพยาบาลล าปาง 

139 นพ. วิชยะ ทัฬหกิจ สป-โรงพยาบาลล าปาง 

140 พญ. ฟ้าใส รัตนบุรี สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

141 พญ. สศิริ ดิลกธราดล สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

142 นพ. ณัฏฐภัทร ถาวรพัฒนพงศ ์ สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

143 นพ. ปิยวัฒน์ จริยะวัฒนา สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

 
๒.๒ แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๑๖๒ คน 

 
ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชื่อสถาบันฝึกอบรม 

1 พญ. ชนกพร ภุชงค์มาศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 พญ. จันทกานต์ จันทร์ฉาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 พญ. เพชรสินีย์ บุญมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 นพ. ปกรณ์ รุ่งแสนทอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 นพ. วศิน ปานสิริธนาโชติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 นพ. พันธกานต์ ปัญใจแก้ว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 นพ. เตชสิทธิ์ เวสสธาดา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



 
 

 

8 นพ. อิสยาห์ วสุพันธ์รจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9 พญ. รสสุคนธ์ ชูปัญญา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10 นพ. เสริมศักดิ์ โอษฐ์งาม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11 พญ. ช่อชบา เกศนรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 พญ. อิศราวดี รักพวก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 นพ. วิพุธ เลขาชินบุตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14 พญ. ธนวรรณ เกตุจรัส คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 นพ. คณพัทธ ์ เลิศไชยงค์พานิช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 พญ. มณีพร ถาวรเวช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17 พญ. กรกต ปล้องทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18 นพ. ณัฐพล ทิเขียน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

19 นพ. พฤกษ์ แดงบุบผา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

20 พญ. ภาณุมาศ สุฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

21 พญ. นันธนันท์ เจ็งสืบสันต ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

22 นพ. สุขุมพัทธ์ ณ น่าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

23 นพ. ปรวิน อัศวปิตานนท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

24 พญ. ชญานิศ โควะวินทวีวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

25 นพ. ชัยธวัช ชื่อลือชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

26 พญ. ธนภรณ์ สถาพรธนาสิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

27 นพ. พสิษฐ์ เนตรอาภา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 พญ. เฟื่องสิริ ต่อด ารงค์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

29 พญ. มัลลิกา วิศาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

30 นพ. ชนม์พิสิฐ มณฑล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

31 นพ. ธนภัทร พนิตนันท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

32 นพ. อรรถวิทย์ ปิ่นศิโรดม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

33 พญ ทิพานันท์ เทพคง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

34 พญ. พิชญ์นรี วิทย์นลากรณ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

35 พญ. พิรญาณ์ วิเชียรสรรค์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 



 
 

 

36 พญ. อรุณกมล พ่วงนิล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

37 พญ. ธนภรณ์ เหมเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

38 นพ. ศขรินทร์ แก้วยิ่งยงค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

39 พญ. นภาภรณ์ ทองมาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

40 พญ. อริสา ยิ้มดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

41 พญ. กมลนัทธ์ ปุยทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

42 พญ. กีรต ิ ทรัพย์สมาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

43 นพ. ศุภกร เทพบ ารุง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

44 พญ. นิลลักษมี ฉินกมลทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

45 นพ. ปรเมท ภูมิโยชน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

46 พญ. สุกัญญา เข็มทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

47 นพ. ทรงวุฒิ พรมโท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

48 นพ. นิรุตติ ศรีมาค า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

49 พญ. ฐิตาภรณ์ นาสอ้าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

50 พญ. กานต์พิชชา กลีบบัวขวัญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

51 พญ. กุลชา โทณานนท์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

52 นพ. ธิติวุฒิ แสงคล้อย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

53 นพ. นันชลิต เลิศประวัติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

54 นพ. ปริญญา โลกโบว์ กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

55 พญ. สุขุมาภรณ์ วงศ์สว่าง กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

56 พญ. รินรดา เคี่ยมทองค า กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

57 พญ. ณัฐฐิติยาพรรณ นุกูลสวัสดิ์ กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

58 พญ. จันทรัตน์ วิศวชัยวัฒน์ กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

59 พญ. ธนกชพร เดชพรม กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

60 พญ. ศิรประภา กิ่มยิ่งยศ กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

61 พญ. สุธินี ดีแสน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

62 นพ. ภัทรพล บุญคู่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

63 นพ. กฤตวัฒน์ ภู่รุ่งฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 
 

 

64 นพ. ภานุพงศ ์ เฟื่องฟุ้ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

65 พญ. วรัญญา ทิมทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

66 พญ. ฉัทชนัน พรพนิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

67 นพ. พิทย์ จันทร์สมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

68 นพ. ธราธร หร่ายเจริญ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

69 พญ. วันวิสา บัวบาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

70 พญ. สิริวิมล บัวทอง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

71 พญ. ลลิดา คงอินทร ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

72 พญ. รัตติยา เหลืองอ าพนศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

73 พญ. วรันธร สัทธาธรรมรักษ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

74 นพ. ปัณณวัชญ ์ วงษ์ธนะสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

75 พญ. พุธิตา อินทราสุขพร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

76 พญ. ศุภาฐ์ภรฐ์ เวสสะสุนทร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

77 นพ. ศุภพงศ ์ สุขีชล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

78 พญ. ณัฐรดี ดีโชต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

79 นพ. ปวรพล ผาสุขมูล กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

80 พญ. วศินี นิรันพรพุทธา กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

81 พญ. ณัฐสุดา อนรรฆรจิต กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

82 พญ. ณัฐณิชา ขจรวิทยา กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

83 นพ. โชคชัย ประจงพร กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

84 นพ. ศักรินทร์ รัตนวิเศษศรี กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

85 นพ. เกรียงไกร เพ็งบุญ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

86 นพ. รัตนะ ชิมะบุตร กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

87 นพ. ณัฐภูมิ ชอบดอน กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

88 พญ. ปาจรีย ์ เวชศิลป์ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

89 พญ. อรณิชา โตวิวัฒน์ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

90 พญ. ภิญญาพัชญ์ บุญศิริโรจน์ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

91 พญ. ยุพาภรณ์ จุเมือง กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 



 
 

 

92 นพ. ธียุทธ์ อยู่จงดี กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

93 นพ. วรวีร์ ชูรุจิพร กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

94 พญ. พีรกานต์ สุขประสงค์ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

95 นพ. นภเกติ ติลกเลิศ สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

96 พญ. ณัฏฐณิกา จิณสิทธิ์ สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

97 พญ. พรปวีณ์ สุวรรณพานิช สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

98 นพ. วิทวัส จงสุวรรณวัฒนา สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

99 พญ. คุณัญญา คล้ายคลึง สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

100 นพ. ศุภมิตร ศุภมงคลศิร ิ สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

101 นพ. ชญานิน ทัปนวัชร์ สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

102 พญ. ชลธิชา ติ๊ดเหล็ง กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

103 นพ. ปุญญธัช ทุนเจริญ กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

104 พญ. บุษกร ษรบัณฑิต กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

105 พญ. ธัญวรรณ กุศลช ู กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

106 พญ. ญานิศา ตั้งนภากร กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

107 นพ. ธนวิชญ์ จิรเดชพิทักษ์ กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

108 นพ. ปุญญพัฒน์ นาวีการ กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

109 นพ. ศมาโรจน์ เดชาศิลปชัยกุล กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

110 นพ. ธนภัทร อยู่ย่ังยืน กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน 

111 พญ. วิราวรรณ ฉัตรเงิน กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน 

112 พญ. วชิราภรณ์ สตารัตน์ กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน 

113 นพ. พุทธินันท์ วรรธนทวาทศ กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน 

114 พญ. ปรียวัจน์ ฤทธิรัศมี กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

115 พญ. คัคนางค ์ วะรงค์ กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

116 พญ. สุทธิรัตน์ รัตนโรจนากุล กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

117 พญ. ชลธิชา คงนิวัฒน์ศิร ิ กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

118 พญ. ณิชกานต ์ พินิจจิตรสมุทร กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

119 พญ. นนทรียา หวังธนกิจ กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 



 
 

 

120 พญ. กฤษฎา จันทะดวง สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

121 นพ. รวินท์ วาณิชยชาต ิ สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

122 นพ. ไชยโย มโนคุ้น สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

123 พญ. ปารณัท พรมศิริ สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

124 พญ. ปภินพิทย์ แก้วนา สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

125 พญ. ทิพย์วรรณ ท านา สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

126 พญ. ไพรพนา วงศ์รัศมีเดือน สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

127 พญ. รัชฎา จันทะสี สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

128 นพ. ธนพงศ์ เขตอริยกุล สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

129 พญ. ทัชมน เลี้ยงพาณิชย์ สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

130 พญ. ปิยะกาญจน์ สมบูรณ์สิทธิ์ สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

131 พญ. พรปวีณ ชื่นใจ สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

132 นพ. ชนพพล อนุรพันธ์ สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

133 พญ. สุชชนา เอี่ยมจิตโสภา สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

134 นพ. วีรภัทร วรรณสาธพ สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

135 นพ. วิภู ชวาลตันพิพัทธ์ สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

136 พญ. รัชภรณ์ มีเงิน สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

137 พญ. วศินี ปล้องนิราศ สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

138 พญ. เฑียรมณี รุมดอน สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

139 พญ. กีรต ิ สวรรณยานุกิจ สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

140 นพ. กรีฑา ค าเนียม สป-โรงพยาบาลนครพิงค์ 

141 นพ. สรัล อินทพิบูลย์ สป-โรงพยาบาลนครพิงค์ 

142 พญ. ปิยธิดา แก้วตะพาน สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

143 นพ. ทองธวัช แสงสันติ สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

144 พญ. ขัตติยาพร บ ารุงเกาะ สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

145 นพ. กิตติพัฒน์ สีหปัญญา สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

146 นพ. ทยากร สามารถ สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

147 พญ. อัญชสา แถวไธสงสุข สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 



 
 

 

148 พญ. เขมนิจภรณ์ เอื้อวิทยาศุภร สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

149 พญ. ดวงสมณญ์ ธนกิจมานะชัย สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

150 พญ. สุพิชชา ศิลปพันธุ์ สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

151 นพ. ณัฐชัย พรวิชุลดา สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

152 พญ. ณัฐณิชา อากาศวิภาต สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

153 นพ. ปาณัสม์ โสฬสลิขิต สป-โรงพยาบาลล าปาง 

154 นพ. ประสบชัย ลิ่มธรรมรตัน์ สป-โรงพยาบาลล าปาง 

155 พญ. ธิดา เนตรนพรัตน์ สป-โรงพยาบาลล าปาง 

156 พญ. ธัญสุดา อรรถวิน สป-โรงพยาบาลสระบุรี 

157 นพ. รวิพล เจือใจ สป-โรงพยาบาลสระบุรี 

158 นพ. ปุญญพัฒน์ ชีวเสถียรชัย สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

159 พญ. วฤณพร โพธิวรรณา สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

160 นพ. บดีพล รักขพันธ์ สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

161 พญ. ปรีชญา ณ รังษี สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

162 พญ. บุชกร ชุนเฮงพันธุ์ สป-โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบร 

 
๒.๓ แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๑๖๒ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ชื่อสถาบันฝึกอบรม 

1 พญ. กลั่นแก้ว   กลั่นนุรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 พญ. วิชญาดา   ระงับภัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 นพ. นภกฤษฎ์   หนูขวัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 พญ. เกวลิน   หลีทศรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 พญ. พิมพ์รพี   สุธาพร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 พญ. แวววดี   วีรกิตติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 พญ. เชาวดี กิตติคงวัตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 นพ. กฤษณะ ท้วมจุ้ย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9 พญ. อัญญา ไอยสุวรรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10 พญ. อรวี ฮวดลิ้ม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11 นพ. วินัย แทนบุญไพรัช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 นพ. ภัทร วิริยะบัณฑิตกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 นพ. เดชา แสงเลิศศิลปชัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14 นพ. เฉลิมชัย เตศิริ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 นพ. วิษณุ ทองอุทัยศรี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 พญ. มนทารว์ มหาวงค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

17 พญ. เสาวลักษณ์ ไฝคงเงิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

18 พญ. ชลทิพย์ บุญญาพงษ์พันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

19 พญ. ภาวดี ช านิเชิงค้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

20 นพ.. กอสิน เลาหะวิสุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

21 พญ. พิมพ์พรรณ อัศวสุรอิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

22 พญ. กมลวรรณ   แดงประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 พญ. ศิรดา จินตนาวสันต์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

24 พญ. กันธิชา สุทธิสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

25 พญ. วรัชญา นิ่มนวน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

26 พญ. พชรพร ปรีชากุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

27 พญ. ปาญริกัญ พิทักษ์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 



 
 

 

28 พญ. กรวีร ์ ขจรวัฒนากุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

29 พญ. กันต์ฤทัย อิ่มอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

30 พญ. เบญจมาภรณ์ สุขหมื่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

31 พญ. พีรยา เลิศไพศาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

32 นพ. ชาวิน ตรีกาญจนานันท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

33 นพ. สุรพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

34 นพ. พิชญ์ แสงประทีปทอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

35 นพ. ศิรสิทธิ์   สถิรเจริญกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

36 นพ. กิตติพงศ์ ยกทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

37 นพ. กฤษฎา ลีลาวิลาส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

38 พญ. ปริษฐา ไทรงาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

39 พญ. มทินา กุลภารัชต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

40 พญ. สิรีธร ขุนพานิช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

41 พญ. สุวนันท์ ศุภวจนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

42 นพ. อัฐพล เด็นเบ็น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

43 พญ. เสาวลักษณ์ อินจันทร์ต๊ะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

44 พญ. วิสาลินี ส่งเสริม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

45 พญ. กมลชนก ภูโอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

46 นพ. หริรักษ์ เกลี้ยงสะอาด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

47 นพ. เจษฎา ศรัณยพฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

48 นพ. เจษฎา อัศวภาคย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

49 พญ. อิชญาอร ไชยขันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

50 นพ. สว่างวรัช พิยะไพศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

51 นพ. ธชย ศรีนพรัตนกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

52 นพ. ปฐมพงษ์ ภักดี กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

53 พญ. พีริยา ตรีรัตนพันธุ์ กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

54 พญ. วิชญาพร โสภณสุขสถิตย์ กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

55 นพ. พีระพัตร์ อภัยพงศ์ กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

56 พญ. สุภัทรชา มณีเพชร กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 



 
 

 

57 ร.ท. อภิสิทธิ์ ก.ศรีสุวรรณ กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

58 พญ. ธีรนาฎ ศรีฉันทะมิตร กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

59 พญ. พัชรี ดิลกกุลวัฒนา กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

60 พญ. ภัทรานิษฐ์ ปึงพิพัฒน์ตระกูล กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

61 นพ. ธนเดช พงษ์ชมพร กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

62 นพ. ณัฐวุฒิ ฮ้อศิริกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

63 พญ. ณัฐธยา ช่อไม้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

64 พญ. พัชรณิชา ด่วนเดิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

65 นพ. ศุภการ อุปกรณ์ศริการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

66 พญ. วัชรีภรณ์ แย้มกลีบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

67 พญ. บุษบง อุฬารกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

68 นพ. ประณิธิ  พิพัฒน์ประทานพร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

69 พญ. วริศา  เปลี่ยนประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

70 พญ. สุชาดา  ทองบัว คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

71 พญ. โสมพรรณ  เรือนทิพย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

72 พญ. นาตาลี  ลินนีมัยเยอร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

73 นพ. นนทกรณ์  พรไพศาลสกุล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

74 พญ. ฐิตาภรณ์  ฤทธิรงค์สกุล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

75 นพ.  ฐิติณัฐ  ฤกษ์สุนทรี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

76 พญ.  ดิฏฐาพร  ธรรมมะ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

77 พญ.  ณัฐกานต์ กองแก้ว คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

78 นพ. ธนพัฒน์  เอื้อเชิดกุล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

79 พญ. ภัทรมน  วฤทธิกุล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

80 พญ. พรปวีณ์ วงศ์วัฒนะ กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

81 พญ. วรางคณา เกียรติโอภาส กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

82 นพ. วีรโรจน์ นิธิธาริยโสภณ กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

83 พญ. อุษา พนัสบดีกุล กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

84 พญ. นวรัตน์ แสงชาล ี กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

85 นพ. กิตตินัทธ์ ชูเชื้อ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 



 
 

 

86 ร.ท. เจษฎา ศุภปีติพร กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

87 นพ. ธีระ อินทวัฒน์ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

88 ร.ท. นิติ รุ่งฟ้าแสงอรุณ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

89 นพ. นฤดม ผาติกูลรังสรรค์ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

90 นพ. วรการ ตีระกนก กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

91 พญ. ชุติมณฑน์ ไวยหงษ์ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

92 พญ. มาสสุภา ประดุจชนม์ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

93 พญ. ภูริสา ทองบุตร กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

94 พญ. ผาณิตา ปานนาค กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

95 พญ. ธิดาภรณ์ เปล่งอุดมกิจ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

96 นพ. ภควัต ลิ้มสิริวัฒนกุล สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

97 พญ. ศุภารัตน์ สกุลพานิช สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

98 พญ. ภัคพิชา ศรีสกุล สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

99 นพ. ณัฐวัฒน์ แซ่หลี สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

100 พญ. วราภรณ์ สโมสร สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

101 พญ. ณัฐชยาภรณ์ จันทร์ส่อง สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

102 นพ. สรอรรถ เลาประสพวัฒนา สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

103 นพ. ณัฐวุฒิ เฉลิมวณิชย์กุล สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

104 พญ. ประพิศ ฉันทสุจริต สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 

105 พญ. สิรินันท์ สามัคคีนนท์ กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

106 พญ. วิสสุตา ประไพพร กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

107 พญ. กิตินารถ   นาคเสน กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

108 พญ. กรแก้ว   เตียวตระกูล กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

109 พญ. ภิษชา   เบญจวิญญู กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

110 พญ. ทฤฒมน   อิ่มวิทยา กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

111 นพ. ชินธิป   อุไรฤกษ์กุล กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

112 นพ. วรพงษ์   สุดสงวน กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 

113 นพ. วรกันต์    ฉัตรศิริมงคล กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน 

114 นพ. เวธน์วิทย์    สุขแก้ว กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน 



 
 

 

115 พญ. วริษฐา     เอกเมธีพันธ์ กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน 

116 พญ. สริตา     ไชยเจริญ กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน 

117 นพ. วศิน เพริศรายวงศ์ กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

118 พญ. โสภิดา เจริญชัย กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

119 พญ. ศิวาพร  กุสละพัชรินทร์ กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

120 พญ. เจนตา อุตสาหะ กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

121 พญ. เมธีณัฐ อัครจรัญรัตน์ กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

122 พญ. ณัฐธยาน์ คูสุวรรณ กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

123 นพ. จารุกิตติ ์  นันทประพิณ สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

124 นพ. ธีรกานต์   เจริญไชย สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

125 นพ. ดนัยณัฏฐ์   เจริญภาณุพงษ์ สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

126 นพ. ธราเวช   น้อยสอาด สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

127 นพ. ธีรวัฒน์   ไชยรักษ์ สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

128 นพ. ปฏิภาณ    ทองศรี สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

129 พญ. ภัทรนันท์   พูลทอง สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

130 พญ. นุสรา   วีสูงเนิน สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 

131 นพ. ธนวัฒน์ แซ่แต้ สป-โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

132 พญ. สุนิษา ทองค าฟู สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

133 นพ. พารณ ขันติโชติ สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

134 พญ. รัชวรรณ เจิดเสริมอนันต์ สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

135 นพ. กุลภัทร์ กลิ่นหอม สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

136 พญ. ชัชศรัณย ์ อินธิสาร สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

137 พญ. ชมพูทิพย์ ศิริวรรัตน์ สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

138 นพ. สุพัฒน์กิจ รัตนกังวานวงศ ์ สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

139 พญ. มนฤญช์ อรุโณทอง สป-โรงพยาบาลชลบุรี 

140 พญ. กิตติมา โพธิปัตชา สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

141 นพ. พฤฒิพงศ์ ปวราจารย์ สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

142 นพ. ธนทัต รุจิพรรณ สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

143 พญ. คณพร คุณประดิษฐ์ สป-โรงพยาบาลนครพิงค ์



 
 

 

 
๒.๔ แพทย์ประจ าบ้านที่ยังมิได้สถานะความรู้ความช านาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ป ี๒๕๖๒ 
นพ.พงศกร ทองนุ่น    
นพ.ณัฐพล ปิตะนีละบุตร    
พญ.มาริสา สุขบัต ิ     
นพ.ระวินทร ์ โนนหนองค ู   
พญ.อารีรัตน ์ ไกรศรีวรรธนะ    
พญ.สุภาสิน ี จิตปรีดา 

144 พญ. สริยา เสือแซมเสริม สป-โรงพยาบาลนครพิงค ์

145 นพ. ธนโชติ   กิจมีรัศมีโยธิน สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

146 นพ. ยศกร   เกียรติวรชาติ สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

147 พญ. ปริยดา ปิยกุลมาลา สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

148 พญ. พลอยไพลิน   ประสานศิลป ์ สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

149 พญ. วาทินี   งามพิมลกุล สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

150 พญ. สุจาร ี  ฉัตรรัตนวารี สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

151 นพ. ณัฐชัย   พรวิชุลดา สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

152 พญ. ณัฐณิชา   อากาศวิภาต สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

153 พญ. ธนพร   เวียสุวรรณ สป-โรงพยาบาลล าปาง 

154 นพ. วัชพล   สุนทร สป-โรงพยาบาลล าปาง 

155 พญ. สุกัลยา   ปริยบ ารุงชาต ิ สป-โรงพยาบาลล าปาง 

156 นพ. ปณตพันธ์   เพ็ชรน้ าสิน สป-โรงพยาบาลล าปาง 

157 นพ. พิชญ อธิการยานันท์ สป-โรงพยาบาลสระบุรี 

158 นพ. ปุณยวัจน์ สุพรรณพงศ์ สป-โรงพยาบาลสระบุรี 

159 พญ. ปวรดา กิจปรีชา สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

160 พญ. กนกอร ทองจันทร์แก้ว สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

161 พญ. นิรชา ตันติธรรม สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

162 นพ. ไกรฤกษ์ ชวลิตกุล สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
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