


ผนวก ก. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเปน็แพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก.)  
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ คร้ังที่ ๑.๑ 

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
................................................ 

๑. รหัส สฝอ. ๑๐๑ คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายงานตัวที่ ส านักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ช้ัน ๑ ตึกผู้ป่วยนอก 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ นพ. กานต์ มาตังคะ รพ. บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สาธารณสุข 

๒ พญ. จันทกานต์ จันทร์ฉาย รพ. หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สาธารณสุข 

๓ พญ. ชนกพร ภุชงค์มาศ รพ. บ้านแพ้ว  สมุทรสาคร สาธารณสุข 

๔ นพ. ชาวิน ตรีกาญจนานันท์ อิสระ   

๕ พญ. ทัชมน เลี้ยงพาณิชย์ รพ. สมุทรสาคร สมุทรสาคร สาธารณสุข 

๖ พญ. ธนภรณ์ เหมเวช รพ. บ้านโปุง ราชบุร ี สาธารณสุข 

๗ นพ. ปกรณ์ รุ่งแสนทอง รพ. วังน้อย พระนครศรีอยุธยา สาธารณสุข 

๘ นพ. ปริญญา โลกโบว์ รพ. วังน้อย พระนครศรีอยุธยา สาธารณสุข 

๙ นพ. ปัณณวัชญ์ วงษ์ธนะสิทธ์ิ รพ. กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สาธารณสุข 

๑๐ นพ. พันธกานต์ ปัญใจแก้ว เขตสุขภาพที่ 1 ล าปาง สาธารณสุข 

๑๑ นพ. พิทย์ จันทร์สมบูรณ ์ รพ. อุดรธานี อุดรธานี สาธารณสุข 

๑๒ พญ. เพชรสินีย์ บุญมี รพ. ราชบุร ี ราชบุร ี สาธารณสุข 

๑๓ นพ. ภัทราวุธ วงษ์แสงอรุณศร ี อิสระ   

๑๔ นพ. วศิน ปานสิริธนาโชติ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล กรุงเทพฯ ศึกษาธิการ 

๑๕ นพ. วศิน เพริศพรายวงศ ์ รพ. บางพลี สมุทรปราการ สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. รหัส สฝอ. ๑๐๒ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รายงานตัวที่ ห้องประชุมชั้น ๔ ตึกจุฬาภรณ์ (ตึก ER) รพ.จุฬาลงกรณ์ 

ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ พญ. ช่อชบา เกศนรินทร์ รพ. อินทร์บุรี สิงห์บุร ี สาธารณสุข 

๒ นพ. พฤฒิ สร้อยเพชรเกษม รพ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สาธารณสุข 

๓ พญ. มณีพร ถาวรเวช รพ. บางบ่อ สมุทรปราการ สาธารณสุข 

๔ พญ. วศินี นิรันพรพุทธา อิสระ     

๕ นพ. วิพุธ เลขาชินบุตร รพ. จุฬาลงกรณ ์ กรุงเทพฯ สภากาชาดไทย 

๖ นพ. เสริมศักด์ิ โอษฐ์งาม รพ. สุรินทร์ สุรินทร ์ สาธารณสุข 

๗ นพ. อานันท์ อรุณพฤกษากุล รพ. ระยอง ระยอง สาธารณสุข 

๘ พญ. อิศราวดี รักพวก รพ. สมเด็จฯ ณ ศรีราชา ชลบุร ี สภากาชาดไทย 

๙ นพ. อิสยาห์ วสุพันธ์รจิต รพ. หนองคาย หนองคาย สาธารณสุข 

 
๓. รหัส สฝอ. ๑๐๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รายงานตัวที่ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี 
ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ พญ. กรกต ปล้องทอง รพ. พิจิตร พิจิตร สาธารณสุข 

๒ นพ. กิตติรัฐ สุรพัฒนา รพ. ศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย สาธารณสุข 

๓ นพ. ณัฐพล ทิเขียน เขตสุขภาพที่ 1 ล าพูน สาธารณสุข 

๔ พญ. นิลลักษม ี ฉินกมลทอง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ นครนายก ศึกษาธิการ 

๕ นพ. พฤกษ์ แดงบุบผา เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม ่ สาธารณสุข 

๖ พญ. ภาณุมาศ สุฤทธ์ิ เขตสุขภาพที่ 1 น่าน สาธารณสุข 

๗ พญ. อรพรรณ ปันทะธง เขตสุขภาพที่ 1 ล าพูน สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. รหัส สฝอ. ๑๐๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายงานตัวที่ ห้องประชุม Board room ชั้น ๓ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.รามาธิบดี 

ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ นพ. กรีฑา ค าเนียม รพ. ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน สาธารณสุข 

๒ พญ. ชญานิศ โควะวินทวีวัฒน์ รพ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สาธารณสุข 

๓ นพ. ชนม์พิสิฐ มณฑล รพ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สาธารณสุข 

๔ นพ. ชัยธวัช ชื่อลือชา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นครปฐม ศึกษาธิการ 

๕ พญ. ณัฐรดี ดีโชต ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นนทบุรี ศึกษาธิการ 

๖ นพ. เตชสิทธ์ิ เวสสธาดา รพ. เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุร ี สาธารณสุข 

๗ พญ ทิพานันท์ เทพคง รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สาธารณสุข 

๘ พญ. ธนภรณ์ สถาพรธนาสิน รพ. เพชรบูรณ ์ เพชรบูรณ ์ สาธารณสุข 

๙ นพ. ธนภัทร พนิตนันท์ รพ. ตราด ตราด สาธารณสุข 

๑๐ พญ ธนยพร อรุณแสง รพ. ตรัง ตรัง สาธารณสุข 

๑๑ นพ. นิรุตติ ศรีมาค า รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ์ อุบลราชธานี สาธารณสุข 

๑๒ พญ นุสรา สุขพัฒน์ รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สาธารณสุข 

๑๓ นพ. ปรวิน อัศวปิตานนท์ รพ. ระยอง ระยอง สาธารณสุข 

๑๔ นพ. ปวรพล ผาสุขมูล รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ์ อุบลราชธานี สาธารณสุข 

๑๕ นพ. พสิษฐ์ เนตรอาภา เขตสุขภาพที่ 1 แพร่ สาธารณสุข 

๑๖ พญ. พัชร ี บรรณศร ี รพ. เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด สาธารณสุข 

๑๗ พญ. พิชญ์นรี วิทย์นลากรณ์ รพ. สุโขทัย สุโขทัย สาธารณสุข 

๑๘ พญ. พิรญาณ์ วิเชียรสรรค ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี  กรุงเทพฯ ศึกษาธิการ 

๑๙ พญ. เฟ่ืองสิร ิ ต่อด ารงค์ รพ. หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สาธารณสุข 

๒๐ พญ. มัทนียา เข็มก าเหนิด รพ. พระปกเกล้า จันทบุรี สาธารณสุข 

๒๑ พญ. มัลลิกา วิศาล รพ. พังงา พังงา สาธารณสุข 

๒๒ พญ. วชิราภรณ ์ สตารัตน์ รพ. ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สาธารณสุข 

๒๓ นพ. วรกันต์ ฉัตรศิริมงคล โรงพยาบาลกรงุเทพสมุย สุราษฎร์ธานี   

๒๔ นพ. วิทวัส จงสุวรรณวัฒนา รพ. เชียงรายประชานุเคราะห ์ เชียงราย สาธารณสุข 

๒๕ พญ. ศมน ทวีชุมพล รพ. ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ชุมพร สาธารณสุข 

๒๖ นพ. สิโรตม ์ เดชหาญสถิต อิสระ     

๒๗ นพ. อรรถวิทย์ ปิ่นศิโรดม รพ. นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส สาธารณสุข 

๒๘ พญ. อรุณกมล พ่วงนิล โรงพยาบาลจุฬาภรณ ์ กรุงเทพฯ ส านักนายกฯ 

 
 
 
 
 



๕. รหัส สฝอ. ๑๐๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รายงานตัวที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ช้ัน 12 อาคารรัตนชีวรักษ์ 

ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ นพ. ณัฐวัฒน์ แซ่หลี รพ. นครปฐม นครปฐม สาธารณสุข 

๒ พญ. นภาภรณ์ ทองมาก รพ. หาดใหญ่ สงขลา สาธารณสุข 

๓ นพ. ยศกร ละมัยสะอาด รพ. ละงู สตูล สาธารณสุข 

 
๖. รหัส สฝอ. ๑๐๖ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานตัวที่ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หอผู้ป่วย AE๔ 
ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ พญ. กุลชา โทณานนท์ รพ. ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สาธารณสุข 

๒ พญ. ฐิตาภรณ์ นาสอ้าน รพ. กมลาไสย กาฬสินธ์ุ สาธารณสุข 

๓ นพ. ทรงวุฒิ พรมโท รพ. กุมภวาปี อุดรธานี สาธารณสุข 

๔ นพ. ปรเมท ภูมิโยชน์ รพ. พล ขอนแก่น สาธารณสุข 

๕ พญ. รสสคุนธ์ ชูปัญญา รพ. กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ สาธารณสุข 

๖ พญ. สุกัญญา เข็มทอง รพ. อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ สาธารณสุข 

 
๗. รหัส สฝอ. ๑๐๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

รายงานตัวที่ ห้องประชุมพลเอก อาทิตย์ ก าลังเอก ช้ัน ๘ อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี ก าลังเอก 
ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ พญ. จันทรัตน์ วิศวชัยวัฒน์ รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก สาธารณสุข 

๒ พญ. ซาร่าห์ โต๊ะนากายอ รพ. สิโรรสปัตตานี ปัตตานี เอกชน 

๓ พญ. ณัฐฐิติยาพรรณ นุกูลสวัสด์ิ รพ. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สาธารณสุข 

๔ พญ. ดวงหทัย ทนน้ า รพ. ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สาธารณสุข 

๕ พญ. ธนกชพร เดชพรม เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม ่ สาธารณสุข 

๖ พญ. บุญฑริกา มุ่งวัฒนา รพ. พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ กลาโหม 

๗ พญ. รินรดา เคี่ยมทองค า รพ. อานันทมหิดล ลพบุร ี กลาโหม 

๘ พญ. ศิรประภา กิ่มย่ิงยศ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุร ี สาธารณสุข 

๙ พญ. สุขุมาภรณ์ วงศ์สว่าง รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. รหัส สฝอ. ๑๐๙ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รายงานตัวที่ ห้องเรียน ๘ ชั้น ๕ อาคารกิตติวัฒนา 

ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ นพ. กฤตวัฒน์ ภู่รุ่งฤทธ์ิ รพ. สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สาธารณสุข 

๒ พญ. ฉัทชนัน พรพนิต อิสระ     

๓ พญ. ณัฏฐณิกา จิณสิทธ์ิ รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก สาธารณสุข 

๔ พญ. พนิดา ทิมเทพ รพ. ชัยบาดาล ลพบุร ี สาธารณสุข 

๕ นพ. ภัทรพล บุญคู่ รพ. คลองใหญ ่ ตราด สาธารณสุข 

๖ นพ. ภานุพงศ์ เฟ่ืองฟูุง รพ. ท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี สาธารณสุข 

๗ พญ. วรัญญา ทิมทอง รพ. พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา สาธารณสุข 

๘ พญ. สุธินี ดีแสน รพ. แก่งคอย สระบุร ี สาธารณสุข 

 
๙. รหัส สฝอ. ๑๑๐ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

รายงานตัวที่ ส านักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ช้ัน M อาคารเพชรรัตน์ 
ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ นพ. ธราธร หร่ายเจริญ รพ. พระน่ังเกล้า นนทบุรี สาธารณสุข 

๒ พญ. พุธิตา อินทราสุขพร รพ. พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี สาธารณสุข 

๓ พญ. รัตติยา เหลืองอ าพนศักด์ิ อิสระ     

๔ พญ. ลลิดา คงอินทร ์ รพ. กระบี่ กระบี่ สาธารณสุข 

๕ พญ. วรันธร สัทธาธรรมรักษ ์ รพ. นครชัยศร ี นครปฐม สาธารณสุข 

๖ พญ. วันวิสา บัวบาน รพ. สวรรค์ประชารักษ ์ นครสวรรค ์ สาธารณสุข 

๗ นพ. ศุภพงศ ์ สุขีชล รพ. สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร สาธารณสุข 

๘ พญ. ศุภาฐ์ภรฐ ์ เวสสะสุนทร รพ. ชัยนาทนเรนทร ชัยนาท สาธารณสุข 

๙ พญ. สิริวิมล บัวทอง รพ. เพชรบูรณ ์ เพชรบูรณ ์ สาธารณสุข 

๑๐ พญ. อริสา ย้ิมดี รพ. สมุทรสาคร สมุทรสาคร สาธารณสุข 

 
๑๐. รหัส สฝอ. ๑๑๘ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

รายงานตัวที่ ห้องประชุมธุรการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ช้ัน ๓ อาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน (ตึกฉุกเฉินใหม่) 
ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ นพ. โชคชัย ประจงพร กองทัพเรือ กรุงเทพฯ กลาโหม 

๒ พญ. ณัฐณิชา ขจรวิทยา รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ กลาโหม 

  



๑๑. รหัส สฝอ. ๑๑๙ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
รายงานตัวที่ ธุรการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ช้ัน ๔ อาคารคุ้มเกล้า (บก กตน.) 

ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ นพ. เกรียงไกร เพ็งบุญ อิสระ     

๒ นพ. จตุพนธ์ ก้อนสัมฤทธ์ิ อิสระ     

๓ นพ. ชญานิน ทัปนวัชร์ รพ. พระน่ังเกล้า นนทบุรี สาธารณสุข 

๔ นพ. ณัฐภูมิ ชอบดอน รพ. วิเชียรบุรี เพชรบูรณ ์ สาธารณสุข 

๕ นพ. ธียุทธ์ อยู่จงดี รพ. ด าเนินสะดวก ราชบุร ี สาธารณสุข 

๖ พญ. พีรกานต์ สุขประสงค ์ รพ. พระนารายณ์มหาราช ลพบุร ี สาธารณสุข 

๗ พญ. ภิญญาพัชญ์ บุญศิริโรจน์ รพ. โพนทอง ร้อยเอ็ด สาธารณสุข 

๘ พญ. ยุพาภรณ์ จุเมือง รพ. สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด สาธารณสุข 

๙ นพ. รัตนะ ชิมะบุตร รพ. ด่านขุนทด นครราชสีมา สาธารณสุข 

๑๐ นพ. วรวีร์ ชูรุจิพร รพ. กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สาธารณสุข 

๑๑ นพ. ศักรินทร ์ รัตนวิเศษศร ี รพ. ด่านช้าง สุพรรณบุร ี สาธารณสุข 

๑๒ พญ. สริตา ไชยเจริญ รพ. ราชบุร ี ราชบุร ี สาธารณสุข 

 
๑๒. รหัส สฝอ. ๑๒๒ โรงพยาบาลต ารวจ 

รายงานตัวที่ ธุรการกลุ่มงานผู้ป่วยนอก ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9  
ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ นพ. ธีร์ธนิน จันทร์อารักษ ์ อิสระ    

๒ นพ. นภเกติ ติลกเลิศ อิสระ     

๓ พญ. พรปวีณ์ สุวรรณพานิช อิสระ      

๔ นพ. พารณ ขันติโชติ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓. รหัส สฝอ. ๒๐๒ โรงพยาบาลราชวิถี 
รายงานตัวที่ ห้องประชุม ช้ัน ๒ อาคาร EMS 

ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ พญ. คัคนางค ์ วะรงค ์ รพ. ยโสธร ยโสธร สาธารณสุข 

๒ พญ. ชลธิชา ต๊ิดเหล็ง รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม สาธารณสุข 

๓ พญ. ญานิศา ต้ังนภากร รพ. อรัญประเทศ สระแก้ว สาธารณสุข 

๔ พญ. ทฤฒมน อิ่มวิทยา รพ. พล ขอนแก่น สาธารณสุข 

๕ นพ. ธนวิชญ์ จิรเดชพิทักษ ์ รพ. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก สาธารณสุข 

๖ พญ. ธัญวรรณ กุศลช ู รพ. สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สาธารณสุข 

๗ พญ. บุษกร ษรบัณฑิต รพ. ชะอ า เพชรบุร ี สาธารณสุข 

๘ พญ. ปวีณา อาษากิจ รพ. สิชล นครศรีธรรมราช สาธารณสุข 

๙ พญ. ปาจรีย์ เวชศิลป ์ รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก สาธารณสุข 

๑๐ นพ. ปุญญธัช ทุนเจริญ รพ. ปทุมธานี ปทุมธานี สาธารณสุข 

๑๑ นพ. ปุญญพัฒน์ นาวีการ รพ. วชิระภูเก็ต ภูเก็ต สาธารณสุข 

๑๒ นพ. พัชรพงศ ์ ตันสุวรรณรัตน์ รพ. พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา สาธารณสุข 

๑๓ นพ. ศมาโรจน์ เดชาศิลปชัยกุล รพ. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สาธารณสุข 

๑๔ พญ. ศุภางค ์ ต้ังลิตานนท์ อิสระ     

๑๕ พญ. อรณิชา โตวิวัฒน์ รพ. อุทัยธานี อุทัยธานี สาธารณสุข 

๑๖ พญ. อริสา วงศ์วานวัฒนา อิสระ     

 
 
 

๑๔. รหัส สฝอ. ๒๐๓ โรงพยาบาลเลิดสิน 
รายงานตัวที่  

ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ พญ. จิราภรณ ์ จันเขียว โรงพยาบาลกรงุเทพตราด ตราด เอกชน 

๒ นพ. ธนภัทร อยู่ย่ังยืน รพ.จุฬารัตน์ ชลเวช ชลบุร ี สาธารณสุข 

๓ นพ. พุทธินันท์ วรรธนทวาทศ อิสระ   

๔ พญ. วิราวรรณ ฉัตรเงิน รพ. ปราสาท สุรินทร ์ สาธารณสุข 

๕ พญ. หทัยกาญจน์ เสียงเพราะ รพ. สังขะ สุรินทร ์ สาธารณสุข 

 
๑๕. รหัส สฝอ. ๒๐๔ โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี

รายงานตัวที่ 
ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ พญ. ชลธิชา คงนิวัฒน์ศิริ รพ. เลย เลย สาธารณสุข 

๒ พญ. ปรียวัจน์ ฤทธิรัศมี รพ. สวรรคโลก สุโขทัย สาธารณสุข 

๓ นพ. ศุภมิตร ศุภมงคลศริ ิ รพ. สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร สาธารณสุข 



๑๖. รหัส สฝอ. ๒๐๕ โรงพยาบาลขอนแก่น 
รายงานตัวที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้น ๕ อาคารสิรินธร 

ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ พญ. กรกนก พาบ ุ รพ. มหาสารคาม มหาสารคาม สาธารณสุข 

๒ พญ. กฤษฎา จันทะดวง รพ. ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สาธารณสุข 

๓ พญ. เจนตา อุตสาหะ รพ. กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ สาธารณสุข 

๔ นพ. ไชยโย มโนคุ้น รพ. ขอนแก่น ขอนแก่น สาธารณสุข 

๕ พญ. เฑียรมณี รุมดอน รพ. สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย สาธารณสุข 

๖ พญ. ทิพย์วรรณ ท านา รพ. กระนวน ขอนแก่น สาธารณสุข 

๗ พญ. ปภินพิทย์ แก้วนา รพ. บรบือ มหาสารคาม สาธารณสุข 

๘ พญ. ปารณัท พรมศิร ิ รพ. เสลภูมิ ร้อยเอ็ด สาธารณสุข 

๙ นพ. ปุญญพัฒน์ ชีวเสถียรชัย รพ. สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธร สาธารณสุข 

๑๐ นพ. พิทยภูมิ สิริเพาประดิษฐ ์ รพ. บ้านไผ่ ขอนแก่น สาธารณสุข 

๑๑ พญ. ไพรพนา วงศ์รัศมีเดือน รพ. สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย สาธารณสุข 

๑๒ นพ. รวินท์ วาณิชยชาติ รพ. ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ สาธารณสุข 

๑๓ พญ. รัชฎา จันทะสี รพ. เลย เลย สาธารณสุข 

๑๔ พญ. วฤณพร โพธิวรรณา รพ. สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี สาธารณสุข 

๑๕ พญ. วิสสุตา ประไพพร รพ. เลย เลย สาธารณสุข 

๑๖ พญ. เสาวลักษณ์ อินจันทร์ต๊ะ รพ. นางรอง บุรีรัมย์ สาธารณสุข 

๑๗ นพ. หริรักษ ์ เกลี้ยงสะอาด รพ. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สาธารณสุข 

 
๑๗. รหัส สฝอ. ๒๑๗ โรงพยาบาลชลบุรี 

รายงานตัวที่ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ช้ัน 6 ตึกชลายุวัฒน์  
ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ นพ. ชนพพล อนุรพันธ์ รพ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ระยอง 

ระยอง สาธารณสุข 

๒ นพ. ธนพงศ์ เขตอริยกุล รพ. สุรินทร์ สุรินทร ์ สาธารณสุข 

๓ นพ. ธนานนท์ เรืองจรูญ รพ. พระปกเกล้า จันทบุรี สาธารณสุข 

๔ พญ. ปิยะกาญจน์ สมบูรณ์สิทธ์ิ รพ. แหลมฉบัง ชลบุร ี สาธารณสุข 

๕ พญ. พรปวีณ ชื่นใจ รพ. พนัสนิคม ชลบุร ี สาธารณสุข 

๖ นพ. สุกฤษฎิ์ เลิศสกุลธรรม รพ. อรัญประเทศ สระแก้ว สาธารณสุข 

๗ พญ. สุชชนา เอ่ียมจิตโสภา รพ. บ้านบึง ชลบุร ี สาธารณสุข 

 
 
 
 
 



๑๘. รหัส สฝอ. ๒๑๘ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. 
รายงานตัวที่ 

ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ พญ. รัชภรณ ์ มีเงิน โรงพยาบาลหรภิุญชัย เมโมเรียล ล าพูน เอกชน 

๒ พญ. วศินี ปล้องนิราศ เขตสุขภาพที่ 1 เชียงราย สาธารณสุข 

 
๑๙. รหัส สฝอ. ๒๑๙ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

รายงานตัวที่ 
ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
ไม่มีผู้สมัคร 

 
๒๐. รหัส สฝอ. ๒๒๔ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รายงานตัวที่ ห้องธุรการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ นพ. กิตติพัฒน์ สีหปัญญา รพ. ครบุร ี นครราชสีมา สาธารณสุข 

๒ พญ. ขัตติยาพร บ ารุงเกาะ รพ. มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา สาธารณสุข 

๓ พญ. เขมนิจภรณ์ เอ้ือวิทยาศุภร รพ. สุรินทร์ สุรินทร ์ สาธารณสุข 

๔ พญ. คุณัญญา คล้ายคลงึ รพ. สวรรค์ประชารักษ ์ นครสวรรค ์ สาธารณสุข 

๕ พญ. ณัฐสุดา อนรรฆรจิต รพ. ประโคนชัย บุรีรัมย์ สาธารณสุข 

๖ พญ. ณิชกานต์ พินิจจิตรสมุทร รพ. ปากช่องนานา นครราชสีมา สาธารณสุข 

๗ พญ. ดวงสมณญ์ ธนกิจมานะชัย รพ. มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา สาธารณสุข 

๘ นพ. ทยากร สามารถ รพ. ปราสาท สุรินทร ์ สาธารณสุข 

๙ นพ. ทองธวัช แสงสันติ รพ. ปากช่องนานา นครราชสีมา สาธารณสุข 

๑๐ นพ. ธราเวช น้อยสอาด รพ. ยโสธร ยโสธร สาธารณสุข 

๑๑ พญ. ปิยธิดา แก้วตะพาน รพ. พิมาย นครราชสีมา สาธารณสุข 

๑๒ นพ. ยศกร เกียรติวรชาติ รพ. มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา สาธารณสุข 

๑๓ พญ. ราตรี คนใจบุญ รพ. สมเด็จพระยุพราชกระนวน ขอนแก่น สาธารณสุข 

๑๔ พญ. ศุมาลิน ชัยโยบัว รพ. ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ สาธารณสุข 

๑๕ นพ. สุรชชั ศิวะตระกูล รพ. กุมภวาปี อุดรธานี สาธารณสุข 

๑๖ พญ. อัญชสา แถวไธสงสุข รพ. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑. รหัส สฝอ. ๒๓๐ โรงพยาบาลล าปาง 
รายงานตัวที่ ห้องศูนย์อบรมและเรียนรู้ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ช้ัน ๑ อาคารนวมินทรราชภักดี 

ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ พญ. กีรติ สวรรณยานุกิจ เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม ่ สาธารณสุข 

๒ พญ. ธิดา เนตรนพรัตน์ เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม ่ สาธารณสุข 

๓ นพ. ปาณัสม์ โสฬสลิขิต เขตสุขภาพที่ 1 แพร่ สาธารณสุข 

 
๒๒. รหัส สฝอ. ๒๓๗ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

รายงานตัวที่ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ช้ัน ๑ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ นพ. บดีพล รักขพันธ์ รพ. หาดใหญ่ สงขลา สาธารณสุข 

 


