
 
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการบริหาร  วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

ที่ ๑/ ๒๕๖๑ 
 ว่าด้วย รายละเอียดการสมัครสมาชิก สทิธิประโยชน์สมาชิก และรายช่ือสมาชิกของวฉท. 

____________________________   
          
         ระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ว่าด้วย สมาชิก การเข้าเป็นสมาชิก การขาดจากสมาชิก
ภาพ สิทธิและหน้าที่สมาชิก พ .ศ. ๒๕๖๐ มติในการประชุมสภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมาชิกแห่ง วฉท.  ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และ 
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
         อ้างจากหมวด ๑ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ข้อ๘ ก าหนดรายละเอียดการสมัครสมาชิกวิทยาลัย
แพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ดังนี้ 
๑.หลักฐานการสมัคร  : 
-รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
-ส าเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ จ านวน ๑ ฉบับ 
-ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก จ านวน ๔,๐๐๐ บาท 
๒.การช าระเงิน : 
โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์  
เลขที่ 142-0-25853-2 ชื่อบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉนิแห่งประเทศไทย” พร้อมส่งหลักฐานการช าระเงิน มายัง
วิทยาลัย ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tcep.tmc@gmail.com 
๓.ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : 
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.) ชั้น ๗ อาคารท่านผู้หญิงประภาศรีฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
๓๑๕ ถนน ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
๔.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 
โทรศัพท์ ๐๙๔-๙๓๙-๖๗๖๗  Email: tcep.tmc@gmail.com 
๕.ผู้ประสานงาน : 
นางสาว พิชญานิน เจตนา 
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สิทธิประโยชน์สมาชิก วิทยาลัยแพทยฉ์ุกเฉินแห่งประเทศไทย(วฉท.) 

ล าดับ สิทธิประโยชน ์ สมาชิก 
สามัญ สมทบ 

๑ สิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกประธานและกรรมการบริหารวิทยาลัย และลงคะแนนเลือกตั้ง √  

๒ สิทธิ์ในการใช้ครุยวิทยฐานะของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย √  

๓ สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ การประเมินระหว่างการฝึกอบรม,การบรรยายทางวิชาการ
ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 

√ √ 

๔ สิทธิ์ในการได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียม ในการประชุมต่างๆของ วฉท. เช่น การประชุมใหญ่ประจ าปี,การ
ประชุมอบรมระยะสั้น 

√ √ 

๕ สิทธิ์ในการส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด/น าเสนอ ในงานประชุมวิชาการประจ าปี ของวฉท. √ √ 

๖ สิทธิ์ในการตีพิมพ์บทความทางการแพทย์ หรือ งานวิจัยในวารสารของวฉท. √ √ 

๗ สิทธิ์ในการเข้าเว็บไซต์ในส่วนเฉพาะของวฉท. √ √ 

๘ สิทธิ์ในการรับส่วนลดในผลิตภัณฑ์ ของวฉท. เช่น ต ารา, เสื้อวฉท.,แก้วน้ า √ √ 

๙ สิทธิ์ในการรับเอกสารทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารของวฉท. √ √ 

๑๐ สิทธิ์ประโยชน์อ่ืนๆตามที่วฉท.ก าหนด √ √ 

 
รายช่ือสมาชิกของวฉท. 

 
     ๑.สมาชิกสามัญ ได้แก ่

   ๑.๑ รายช่ือแพทย์ผู้สนับสนุนและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับในการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรม สาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จ านวน ๓๙๖ คน(รายช่ือแนบท้ายประกาศ)  
   ๑.๒ แพทยผ์ู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา และต้องมีสถานะความรู้ความ
ช านาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ต้ังแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๖๑ (รายชื่อแนบท้ายประกาศ) ทั้งหมดเป็น
สมาชิกสามัญ โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้จากฐานข้อมูลแพทยสภา (tmc.or.th)  
๒.สมาชกิสมทบ ได้แก ่
แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา โดยมีสถานะเป็นแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและสมัครเป็นสมาชกิของวฉท. 

                                                                   ประกาศ ณ วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
                                                           คณะผู้บริหาร วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 



 
 

 

 
รายช่ือแพทย์ผู้สนับสนุนและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับในการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน จ านวน ๓๙๖ คน 
๑. นายแพทย ์สันต ์หัตถีรัตน์ 
๒. นายแพทย ์เฉลิมพร บุญสิร ิ
๓. นายแพทย ์ดาบศักดิ ์กองสมุทร 
๔. นายแพทย ์สมชาย กาญจนสตุ 
๕. นายแพทย ์สุรจิต สุนทรธรรม 
๖. นายแพทย ์ฉัตรบดินทร์ เจตนะศิลปิน 
๗. นายแพทย ์ดุสิต ล้ าเลิศกุล 
๘. นายแพทย ์นิพนธ์ รุทธพิชัยรักษ ์
๙. นายแพทย ์บริบูรณ ์เชนธนากิจ 
๑๐. นายแพทย ์ไพโรจน์ จอมไธสง 
๑๑. นายแพทย ์ภาณุ สยามวาลา 
๑๒. นายแพทย ์สุทธิสัณห์ จันทร์ขจร 
๑๓. นายแพทย ์เอกฤทธิ์ คุณศรีรกัษ์สกุล 
๑๔. แพทย์หญิง อัญชล ีเบี้ยวไข่มุข 
๑๕. นายแพทย ์พิเชฏฐ ์กรัยวิเชียร 
๑๖. นายแพทย ์จรุงวิทย ์ปลื้มเปรมจิตร 
๑๗. แพทย์หญิง จิรพรรณ พงษ์ศิริเวทย ์
๑๘. แพทย์หญิง จิราภรณ์ ศรีอ่อน 
๑๙. นายแพทย ์ชัชวาลย ์จันทะเพชร 
๒๐. นายแพทย ์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ 
๒๑. แพทย์หญิง ณฤด ีเย็นเสนาะ 
๒๒. นายแพทย ์ทรงศักดิ ์พิทักษ์รตันานุกูล 
๒๓. แพทย์หญิง นลินาสน ์ขุนคล้าย 
๒๔. นายแพทย ์นิต ิเมธีศิริวัฒน ์
๒๕. นายแพทย ์ปณิธาน กวางวโรภาส 
๒๖. นายแพทย ์ปัญญา วุฒิฐิโก 



 
 

 

๒๗. นายแพทย ์พรเลิศ ปลื้มจิตต์มงคล 
๒๘. นายแพทย ์พัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล 
๒๙. นายแพทย์ รพีพัฒน์ บุตราภรณ ์
๓๐. แพทย์หญิง วรณิสร ์อมรทรงชัย 
๓๑. นายแพทย ์วรอัต ทวีลาภ 
๓๒. นายแพทย ์วรัญชัย มุขบัณฑิตพงษ์ 
๓๓. แพทย์หญิง ษธิวี สุขารมณ ์
๓๔. แพทย์หญิง สุภมาศ ดีแจ่ม 
๓๕. แพทย์หญิง ทพิา ชาคร 
๓๖. นายแพทย ์ฤทธิรักษ ์โอทอง 
๓๗. นายแพทย ์กัมพล อ านวยพัฒนพล 
๓๘. นายแพทย ์กิติศักด์ิ แสนประเสริฐ 
๓๙. นายแพทย ์จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์ 
๔๐. นายแพทย ์ชลทิตย ์จงบุญประเสริฐ 
๔๑. นายแพทย ์ณัฐพันธ ์เกษสาคร 
๔๒. แพทย์หญิง ดนยา เพียรพิเศษ 
๔๓. นายแพทย ์ต่อพงศ ์ครองไตรเวทย์ 
๔๔. นายแพทย ์ธนดล โรจนศานติกุล 
๔๕. นายแพทย ์ธรา ศฤงคไพบูลย์ 
๔๖. นายแพทย ์บวร วิทยช านาญกุล 
๔๗. นายแพทย ์บุญฤทธิ ์ค าทิพย ์
๔๘. นายแพทย์ ปกรณ ์ฮูเซ็น 
๔๙. แพทย์หญิง ปณิตา วรปรัชญา 
๕๐. แพทย์หญิง ปิยาภรณ์ ทิพยะรัตน ์
๕๑. นายแพทย ์พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ ์
๕๒. นายแพทย ์พงศธร แก้วจ ารัส 
๕๓. นายแพทย ์พาฤทธิ์ เปลี่ยนข า 
๕๔. แพทย์หญิง พีรพรรณ เจรจาปรีด ี
๕๕. แพทย์หญิง มณฑิน ีแสงเทียน 



 
 

 

๕๖. นายแพทย ์รัฐพงษ ์บุรีวงษ ์
๕๗. แพทย์หญิง วราล ีอภินิเวศ 
๕๘. แพทย์หญิง วิศณีย ์ทองลิมป ์
๕๙. แพทย์หญิง วีระวรรณ ์รัตนพิบูลย์ 
๖๐. นายแพทย ์ศรัณย ์นันทวงศ์ 
๖๑. นายแพทย ์เศรษฐพงษ ์ธนูรัตน ์
๖๒. นายแพทย ์สรสิทธิ์ บุณยะวิโรจ 
๖๓. นายแพทย ์สุกิจ วิภูสัตยา 
๖๔. แพทย์หญิง สุธาพร ล้ าเลิศกุล 
๖๕. นายแพทย ์สุธ ีอินทรชาต ิ
๖๖. นายแพทย ์อรรถสิทธิ ์หอมหวล 
๖๗. นายแพทย ์อัญฤทธิ ์แสงจรสัวิชัย 
๖๘. นายแพทย ์อิศเรศ พละเสถียร 
๖๙. นายแพทย ์อิสระ อริยะชัยพาณิชย ์
๗๐. นายแพทย ์ครองวงศ์ มุสิกถาวร 
๗๑. นายแพทย ์คุณากร วงศ์ทิมารัตน ์
๗๒. นายแพทย ์ธราธร ดุรงค์พันธ์ุ 
๗๓. แพทย์หญิง พรรณอร เฉลิมด าริชัย 
๗๔. นายแพทย ์ภานุวงส์ แสนส าราญใจ 
๗๕. แพทย์หญิง รพีพร โรจน์แสงเรือง 
๗๖. นายแพทย ์สมชาย เรืองวรรณศักดิ์ 
๗๗. นายแพทย ์ไพโรจน์ เครือกาญจนา 
๗๘. นายแพทย ์วิชชา ตันศิร ิ
๗๙. นายแพทย ์กวิน อิสริยะโอภาส 
๘๐. แพทย์หญิง กิตติมา รอดเกิด 
๘๑. แพทย์หญิง เกษศิรินทร ์พุฒิโชติ 
๘๒. นายแพทย ์จตุพร วิจันทร์โต 
๘๓. นายแพทย ์เฉลิมพล ไชยรัตน ์
๘๔. นายแพทย ์ชัยพร บุญศร ี



 
 

 

๘๕. นายแพทย ์ชัยพฤกษ์ ศรีประพันธ์ 
๘๖. นายแพทย ์ชานนท์ พากเพียร 
๘๗. นายแพทย ์ดาส์ม รุ่งโรจน์ก าเนิด 
๘๘. นายแพทย ์ดิสวิน ภู่วุฒิกุล 
๘๙. นายแพทย ์ทัศนวุฒ ิเธียรปัญญา 
๙๐. แพทย์หญิง ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล 
๙๑. นายแพทย ์ธานินทร์ โลเกศกระวี 
๙๒. แพทย์หญิง ธิติมา จรัณยานนท์ 
๙๓. แพทย์หญิง ปฏิมา พุทธไพศาล 
๙๔. แพทย์หญิง ปิยวดี ชัยชาญพิมล 
๙๕. นายแพทย ์พลศร ตริยาวธัญญู 
๙๖. แพทย์หญิง พลอยไพลิน รัตนสัญญา 
๙๗. แพทย์หญิง พัชยา สรรพอาสา 
๙๘. แพทย์หญิง พัชรี ด้วงทอง 
๙๙. นายแพทย ์พีรชัย ดวงสอาด 
๑๐๐. นายแพทย ์ภุมรินทร ์แซล่ิ่ม 
๑๐๑. แพทย์หญิง ลลิลทิพย ์อมตกิตติ์ 
๑๐๒. แพทย์หญิง วรัตม์สุดา สมุทรทัย 
๑๐๓. นายแพทย ์วริษ คุปต์กาญจนากุล 
๑๐๔. นายแพทย ์วิจิตร ประพาศพงษ ์
๑๐๕. นายแพทย ์สมพงษ ์ทองสิมา 
๑๐๖. แพทย์หญิง สลิตา ศรีหนา 
๑๐๗. แพทย์หญิง สิวินีย ์บุญม ี
๑๐๘. แพทย์หญิง อภิชญา มั่นสมบูรณ ์
๑๐๙. นายแพทย ์อรรถสิทธิ ์โคมินทร์ 
๑๑๐. แพทย์หญิง อุษาพรรณ สุรเบญจวงศ ์
๑๑๑. นายแพทย ์อินทนนท ์อิ่มสุวรรณ 
๑๑๒. แพทย์หญิง กฤชฐา จีระวงศ์พานิช 
๑๑๓. แพทย์หญิง กรองกาญจน ์สุธรรม 



 
 

 

๑๑๔. แพทย์หญิง กัลยา รุ่งเรืองวรนนท์ 
๑๑๕. นายแพทย ์จิรวัฒน ์จึงศิรกุลวิทย ์
๑๑๖. นายแพทย ์ไชโย ชมรักษ ์
๑๑๗. นายแพทย ์ธิติกรณ์ เชื้อเมืองพาน 
๑๑๘. นายแพทย ์นพสิทธิ ์ธนะธีระพงศ ์
๑๑๙. แพทย์หญิง นภเกตน์ พริบไหว 
๑๒๐. นายแพทย ์บัณฑิต นูนทะธรรม 
๑๒๑. แพทย์หญิง บูรณิจฉ ์เชื้ออินทร ์
๑๒๒. นายแพทย ์ปณิธาน จริงจิตร 
๑๒๓. นายแพทย ์ประกิจ สาระเทพ 
๑๒๔. แพทย์หญิง ปิยธิดา กัลยาณมิตร 
๑๒๕. แพทย์หญิง ปิยธิดา คัมภิรานนท์ 
๑๒๖. นายแพทย ์เปี่ยมโชค พนมยงค ์
๑๒๗. นายแพทย ์พิชัย สรรพโรจนพ์ัฒนา 
๑๒๘. นายแพทย ์พีรพล ประทีปอมรกุล 
๑๒๙. แพทย์หญิง มธุรส บูรณศักดา 
๑๓๐. นายแพทย ์รัฐระว ีพัฒนรัตนโมฬ ี
๑๓๑. แพทย์หญิง รัตติกร แจ่มจันทร ์
๑๓๒. นายแพทย ์วิรุจน ์พิเชียรเสถียร 
๑๓๓. นายแพทย ์วีรวัฒน ์คชินทักษ 
๑๓๔. นายแพทย ์วีรศักด์ิ พงษ์พุทธา 
๑๓๕. นายแพทย ์ศรัทธา ริยาพันธ ์
๑๓๖. แพทย์หญิง ศรสีกุล ทิพย์กมล 
๑๓๗. นายแพทย ์ศุภชัย นิลด า 
๑๓๘. แพทย์หญิง สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค ์
๑๓๙. แพทย์หญิง นิชานันท์ ปลาค า 
๑๔๐. นายแพทย ์สุจริต สวนกูล 
๑๔๑. นายแพทย ์สุรชัย สาธิตสมิตพงษ ์
๑๔๒. นายแพทย ์สุระ เจตน์วาท ี



 
 

 

๑๔๓. นายแพทย ์อนันต์ เล้าชินทอง 
๑๔๔. นายแพทย ์อนุชิต ไชยบูรณ์ 
๑๔๕. แพทย์หญิง อรภัทรา คงประยูร 
๑๔๖. แพทย์หญิง อลิสา ยาณะสาร 
๑๔๗. แพทย์หญิง อัญชล ีศุระศรางค์ 
๑๔๘. แพทย์หญิง อาอัยซะห์ ดาเด๊ะ 
๑๔๙. แพทย์หญิง ณฐักานต ์ประพฤติกิจ 
๑๕๐. นายแพทย ์ดน ุเกษรศิร ิ
๑๕๑. นายแพทย ์โชคชัย เหล่าอารยะ 
๑๕๒. นายแพทย ์โกศล จันทรวิวัฒน ์
๑๕๓. นายแพทย ์คัมภีร ์สรวมศิร ิ
๑๕๔. นายแพทย ์จักรพงษ ์เครือเจริญ 
๑๕๕. แพทย์หญิง ฉัตรแก้ว ชุ่มเพ็งพันธุ์ 
๑๕๖. นายแพทย ์ชนาธิป พงศ์หล่อพิศิษฎ ์
๑๕๗. แพทย์หญิง ชนิดา ขวัญฐิตินนัท์ 
๑๕๘. นายแพทย ์ฐิติ เอี่ยมไพศาล 
๑๕๙. นายแพทย ์ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน 
๑๖๐. แพทย์หญิง ณชัชา ธนกิจสมบัต ิ
๑๖๑. แพทย์หญิง ดวงฤทัย ตันพรม 
๑๖๒. นายแพทย ์ธนัช อินทร์เจริญ 
๑๖๓. นายแพทย ์ธีรนัย สกุลชิต 
๑๖๔. นายแพทย ์นราธิป โล่หิรัญญานนท ์
๑๖๕. นายแพทย ์ปริญญา เทียนวิบูลย์ 
๑๖๖. นายแพทย ์ปริญญา อัฌธวรพงษ ์
๑๖๗. นายแพทย ์ปริวัฒน์ ภู่เงิน 
๑๖๘. แพทย์หญิง ปวริศา จารวุนากุล 
๑๖๙. แพทย์หญิง ปารณีย ์รักวิทยาศาสตร์ 
๑๗๐. แพทย์หญิง ปิยะวรรณ รุ่งเกียรติอาภรณ์ 
๑๗๑. แพทย์หญิง พรทิพา ตันติบัณฑิต 



 
 

 

๑๗๒. แพทย์หญิง พลิตา เหลืองชูเกียรต ิ
๑๗๓. แพทย์หญิง เพ็ญศิร ิบุรินทร์กลุ 
๑๗๔. นายแพทย ์ภวัต ตันประสิทธิ ์
๑๗๕. นายแพทย ์มนตร ีสุริยาอมฤทธิ ์
๑๗๖. นายแพทย ์รณชัย แก้วผดุง 
๑๗๗. นายแพทย ์ราม บรรพพงษ์ 
๑๗๘. แพทย์หญิง รุจาดา สารจิตต์ 
๑๗๙. นายแพทย ์วินชนะ ศรีวิไลทนต ์
๑๘๐. แพทย์หญิง ศรวีรรณา มานะทิวสน 
๑๘๑. แพทย์หญิง ศศิมา วิทยวินิต 
๑๘๒. แพทย์หญิง ศิรวิิมล ตันตรัตนพงษ ์
๑๘๓. แพทย์หญิง ษมาวีร ์สังเวียนวงศ์ 
๑๘๔. นายแพทย ์สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล 
๑๘๕. นายแพทย ์สันต ิทรัพย์ภิญโญ 
๑๘๖. นายแพทย ์สิทธิชัย วีรนันทชัย 
๑๘๗. แพทย์หญิง สุกัญญา วรรณศรี 
๑๘๘. แพทย์หญิง สุภา นิรันตราย 
๑๘๙. นายแพทย ์อัสมาน อาล ี
๑๙๐. นายแพทย ์ชวศักดิ ์กนกกันฑพงษ์ 
๑๙๑. นายแพทย ์ชายวุฒ ิสววิบูลย์ 
๑๙๒. นายแพทย ์สุรพันธ์ ปรปักษ์เป็นจุณ 
๑๙๓. นายแพทย ์กฤษณ์ คุรุชัยยะพาณิชย์ 
๑๙๔. แพทย์หญิง กฤษณา จงศิริยรรยง 
๑๙๕. แพทย์หญิง กัญจน ีวชิรรังสิมันตุ ์
๑๙๖. นายแพทย ์เกียรติชัย ดาวรัตนชัย 
๑๙๗. นายแพทย ์เฉลิมรัตน ์เพียรพ่ึงตน 
๑๙๘. นายแพทย ์ฐิติ วงษ์ตั้งมั่น 
๑๙๙. แพทย์หญิง ณชัชา หาญสุทธิเวชกุล 
๒๐๐. แพทย์หญิง ณฐัภรณ ์ศรีรัตนวิริยะกุล 



 
 

 

๒๐๑. แพทย์หญิง ณชิยา วัฒนก าธรกุล 
๒๐๒. แพทย์หญิง ธันยพร นครชัย 
๒๐๓. แพทย์หญิง ธาวิน ีไตรณรงค์สกุล 
๒๐๔. แพทย์หญิง ธิดาทิต ประชานุกูล 
๒๐๕. แพทย์หญิง นภัสวรรณ ฟ้าสว่าง 
๒๐๖. แพทย์หญิง นันทนา พรหมประภัศร 
๒๐๗. แพทย์หญิง นิกจรี สงฆ์สังวรณ์ 
๒๐๘. แพทย์หญิง ปัณฑิตา นิธิวิบูลย ์
๒๐๙. แพทย์หญิง เบญจวรรณ เลิศรังสรรค ์
๒๑๐. แพทย์หญิง ประภัสสร ภัทรนานากุล 
๒๑๑. นายแพทย ์ประวีณ จันจ าปา 
๒๑๒. นายแพทย ์ประสิทธิ ์จันทวัชรากร 
๒๑๓. แพทย์หญิง ปาลีรัฐ จริยากาญจนา 
๒๑๔. นายแพทย ์พร้อมพงศ ์โยธาราษฎร์ 
๒๑๕. แพทย์หญิง พลอยแก้ว ตัณฑ์แสงงาม 
๒๑๖. แพทย์หญิง พิชญ์สุชา สงวนวิทย ์
๒๑๗. นายแพทย ์ภัทร สุริย์จามร 
๒๑๘. แพทย์หญิง ภัทรา เจริญทรัพย ์
๒๑๙. แพทย์หญิง ภาวดี สุนทรชีวิน 
๒๒๐. นายแพทย ์รองฤทธิ ์สุขปลั่ง 
๒๒๑. แพทย์หญิง วรรษพร อมรไชย 
๒๒๒. แพทย์หญิง วรัญญา เตชภานุวัฒน ์
๒๒๓. แพทย์หญิง วรันธร จุฬามณ ี
๒๒๔. แพทย์หญิง วราพร นาคเสนสนิ 
๒๒๕. นายแพทย ์วิทวัส จันทร์อ่อน 
๒๒๖. นายแพทย ์วีกิจ ตั้งธิติกุล 
๒๒๗. นายแพทย ์ศุภฤกษ ์สัทธาพงศ ์
๒๒๘. แพทย์หญิง โศภินันท์ ชัยพิริยะศักด์ิ 
๒๒๙. นายแพทย ์สมพร บวรศรีสุข 



 
 

 

๒๓๐. นายแพทย ์สัจจะ ชลิตาภรณ ์
๒๓๑. นายแพทย ์สิทธิเดช ทุนภิรมย ์
๒๓๒. แพทย์หญิง สุดารัตน์ แสงปิ่น 
๒๓๓. นายแพทย ์สุรเดช เชื้อพานิช 
๒๓๔. นายแพทย ์อนันตเดช วงศรียา 
๒๓๕. แพทย์หญิง อภิชญา แสงกาญจนวนิช 
๒๓๖. นายแพทย ์อภิชัย ประคองศิลป ์
๒๓๗. แพทย์หญิง อลิสสรา วณิชกุลบด ี
๒๓๘. แพทย์หญิง อัจฉรา แซ่ตั้ง 
๒๓๙. นายแพทย ์อาณัต ิประคองศิลป ์
๒๔๐. นายแพทย ์วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล 
๒๔๑. นายแพทย ์สุนทร ชินประสาทศักดิ ์
๒๔๒. นายแพทย ์กนก อ่องสกุล 
๒๔๓. แพทย์หญิง กมลวรรณ เอี้ยงฮง 
๒๔๔. นายแพทย ์กรกฎ อภิรัตน์วรากุล 
๒๔๕. แพทย์หญิง กฤษณรฐ พันธ์กุล 
๒๔๖. นายแพทย ์กานต์ ทิพย์ศร ี
๒๔๗. นายแพทย ์กีรต ิพัสสร 
๒๔๘. นายแพทย ์จักรภพ อนิวรรตกูล 
๒๔๙. นายแพทย ์จิรัชย ์สอาดไพร 
๒๕๐. แพทย์หญิง ชมพูนุท แสงพานิชย์ 
๒๕๑. นายแพทย ์ชัยวุฒ ิสุขสมานวงศ ์
๒๕๒. นายแพทย ์ณรงค ์จงอร่ามเรือง 
๒๕๓. แพทย์หญิง ณฐัฐาศิร ิรัฐประเสริฐ 
๒๕๔. นายแพทย ์ณัฐพล เชิดหิรัญกร 
๒๕๕. นายแพทย ์ดิศรณ ์วสุนธราพร 
๒๕๖. นายแพทย ์ดือนัง การะมีแน 
๒๕๗. แพทย์หญิง ทชัชา ต๊ะการ 
๒๕๘. นายแพทย ์ธนานันต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 



 
 

 

๒๕๙. นายแพทย ์ธนาวิทย์ บริสุทธนารักษ ์
๒๖๐. แพทย์หญิง ธันยา ปิติยะกูลชร 
๒๖๑. แพทย์หญิง ธิดา เกษมนานา 
๒๖๒. นายแพทย ์นพดล สี่สุวรรณ 
๒๖๓. นายแพทย ์นภัสถ ์รัตนวงศา 
๒๖๔. แพทย์หญิง นวพร อัศวศักด์ิสกุล 
๒๖๕. แพทย์หญิง นวลจันทร ์อภิวัฒนเสวี 
๒๖๖. นายแพทย ์นิพนธ์ ดิศกัมพล 
๒๖๗. แพทย์หญิง นุชจร ีสินสุขพร 
๒๖๘. นายแพทย ์บดีภัทร วรฐิติอนันต์ 
๒๖๙. แพทย์หญิง ปัญจมาสน ์นิวาเวศน ์
๒๗๐. นายแพทย ์ปิยพล ว่องวงศ์ภพ 
๒๗๑. แพทย์หญิง ปิยะกานต์ ศรีสมบูรณ ์
๒๗๒. แพทย์หญิง ไปรยา กานตานนท ์
๒๗๓. แพทย์หญิง พรพิชชา ยงวณิชชา 
๒๗๔. แพทย์หญิง พรรณิกา ลีรพงศ์นันต์ 
๒๗๕. นายแพทย ์พฤทธิ ์เกียรติตันสกุล 
๒๗๖. นายแพทย ์ภัทรสิทธิ ์สุธราพนากิจ 
๒๗๗. นายแพทย ์ภุชงค์ จาวรุ่งฤทธิ ์
๒๗๘. นายแพทย ์ภูวดล บุญเพิ่มผล 
๒๗๙. แพทย์หญิง เมษญา ชาติกุล 
๒๘๐. แพทย์หญิง รัดเกล้า สายเสน 
๒๘๑. แพทย์หญิง รัตนมณ ีมณีโชติ 
๒๘๒. นายแพทย ์เลิศยศ ประสิทธิโศภิน 
๒๘๓. นายแพทย ์วัชระ รัตนสีหา 
๒๘๔. นายแพทย ์วัชระ เพ็ชรรัชตานนท์ 
๒๘๕. แพทย์หญิง วันสิร ิชัยสิรินทร์ 
๒๘๖. แพทย์หญิง วิภาดา ครรชติกุล 
๒๘๗. นายแพทย ์วีรพล สอนมีทอง 



 
 

 

๒๘๘. แพทย์หญิง ศศิรัศมิ ์อักษรมตั ิ
๒๘๙. แพทย์หญิง ศิรภัทร สงวนทรัพย์ทว ี
๒๙๐. แพทย์หญิง สวรรยา อนุภัทร์ 
๒๙๑. นายแพทย ์สัคคินทร ์ปังฉิม 
๒๙๒. นายแพทย ์สิโรตม ์ศรีมหาดไทย 
๒๙๓. นายแพทย ์สุนทร กิจภิญโญชัย 
๒๙๔. นายแพทย ์อัคเณศร ์เมฆานุวงศ ์
๒๙๕. แพทย์หญิง อุบาลี เทพสาล ี
๒๙๖. นายแพทย ์เอกพงศ ์สระบงกช 
๒๙๗. แพทย์หญิง แพรว โคตรุฉิน 
๒๙๘. แพทย์หญิง กรกนก สิทธิชัย บอส 
๒๙๙. แพทย์หญิง กรณุา โฆษวิฑิตกุล 
๓๐๐. แพทย์หญิง กฤตยา กาญจนรัตน ์
๓๐๑. นายแพทย ์กิตติ ตันตระวิวัฒน ์
๓๐๒. นายแพทย ์เกรียงศักดิ ์ปินตาธรรม 
๓๐๓. แพทย์หญิง ขวัญชนก ลือวีระวงษ์ 
๓๐๔. แพทย์หญิง จฑุาภรณ ์เบ็ญจเลาหรัตน์ 
๓๐๕. แพทย์หญิง จฑุามาศ สุภาพจน ์
๓๐๖. แพทย์หญิง ชนากานต์ สุวัฒนศิลป์ 
๓๐๗. นายแพทย ์ชานนท์ พิริยะวัฒนกุล 
๓๐๘. แพทย์หญิง ฐานธรรมา ทายะพิทักษ์ 
๓๐๙. แพทย์หญิง ณฏัฐ์อาภา กุลกนกวรรณ 
๓๑๐. แพทย์หญิง ณฐัชยา ตรีศักดิ์ศรีสกุล 
๓๑๑. นายแพทย ์ณัฐพงศ ์ทรัพย์สาร 
๓๑๒. แพทย์หญิง ดารานุช แซ่กี ้
๓๑๓. แพทย์หญิง ด ารัสศิร ิไพอุปร ี
๓๑๔. แพทย์หญิง เทพศิรินทร ์ลือศิริ 
๓๑๕. แพทย์หญิง ธวัลกร วลัญชพฤกษ ์
๓๑๖. แพทย์หญิง ธิดา ณ ระนอง 



 
 

 

๓๑๗. นายแพทย ์ธีรชัย เลิศอมรภทัร 
๓๑๘. แพทย์หญิง นฏาประไพ ถาวรสิน 
๓๑๙. แพทย์หญิง นภาจรี ทะนะแสง 
๓๒๐. แพทย์หญิง นวพรรณ ประพันธ์โรจน์ 
๓๒๑. แพทย์หญิง นาวิน ีวงศ์ศุปไทย 
๓๒๒. แพทย์หญิง ประภา บุตรต๊ะ 
๓๒๓. นายแพทย์ ปิยะณัฐ ปิยะวาทิน 
๓๒๔. แพทย์หญิง ปิยะธิดา บรรพวัฒนรักษ์ 
๓๒๕. นายแพทย ์พงศ์สุรีย ์ภูวรัตนาวิวิธ 
๓๒๖. แพทย์หญิง พนิดา ยงสกุลโรจน ์
๓๒๗. แพทย์หญิง พนิตนันท ์จินดามณ ี
๓๒๘. แพทย์หญิง พรรณรัตน ์ จันทรมณ ี
๓๒๙. แพทย์หญิง พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ 
๓๓๐. แพทย์หญิง เพ็ญภัสสร ์ธนัชทัศน์ 
๓๓๑. แพทย์หญิง เพียงฟา้ วัชรมน 
๓๓๒. แพทย์หญิง มุกดา จิระพูนสิน 
๓๓๓. นายแพทย ์เมธัส ช่วงอรุณ 
๓๓๔. แพทย์หญิง รัตติยา บรรจุงาม 
๓๓๕. แพทย์หญิง วรางคณา โฉมจังหรีด 
๓๓๖. แพทย์หญิง วิภาวรรณ สีสังข์ 
๓๓๗. นายแพทย ์วิษณ ุจิตต์สมหมาย 
๓๓๘. แพทย์หญิง วีรวรรณ วชิรวงศากร 
๓๓๙. นายแพทย ์วุฒิพงศ ์พูลเพิ่ม 
๓๔๐. นายแพทย ์ศาสวัต สุขพงษ์ไทย 
๓๔๑. แพทย์หญิง ศิรพิร โพดาพล 
๓๔๒. แพทย์หญิง ศภุวรรณ โรจน์เจริญชัย 
๓๔๓. นายแพทย ์สหชาติ อนุกูลกิจ 
๓๔๔. แพทย์หญิง สาวิตร ีงามสงวน 
๓๔๕. แพทย์หญิง หฤทัย สายสิงห์ทอง 



 
 

 

๓๔๖. แพทย์หญิง อภิญญา กิ่งนาคม 
๓๔๗. นายแพทย ์อภิสิทธิ์ วันเจริญชัยสุข 
๓๔๘. นายแพทย ์อรรถสิทธิ ์อิ่มสุวรรณ 
๓๔๙. แพทย์หญิง อลิสรา กาวิโล 
๓๕๐. นายแพทย ์เอนกชัย ดกพฤกษ์ 
๓๕๑. นายแพทย ์ชวลิต ดังโกสินทร ์
๓๕๒. นายแพทย ์ประกิตฐ์ชัย ตันติพงศ์ 
๓๕๓. นายแพทย ์วัชรพงศ ์พุทธิสวัสด์ิ 
๓๕๔. นายแพทย ์เกษมสุข โยธาสมุทร 
๓๕๕. แพทย์หญิง แคทลียา บัณฑิต 
๓๕๖. นายแพทย ์จารุพล ดวงศิริทรัพย ์
๓๕๗. แพทย์หญิง จิรฐา ทองเหลือ 
๓๕๘. แพทย์หญิง ชลิดา จั่นนพรัตน ์
๓๕๙. แพทย์หญิง ชุติมา จันทรไกรโรจน ์
๓๖๐. แพทย์หญิง ชุติรัตน ์วัชโรทยางกูร 
๓๖๑. นายแพทย ์ฐกร สุวัฒนภักดี 
๓๖๒. นายแพทย ์ณัฐพงศ ์ศีติสาร 
๓๖๓. แพทย์หญิง ดวงฤทัย ภักดีวนิชสุโข 
๓๖๔. นายแพทย ์นภดล อุดมรัศม ี
๓๖๕. แพทย์หญิง นันทรัช ยุทธวงศ์ 
๓๖๖. นายแพทย ์ปนาท มีใย 
๓๖๗. นายแพทย ์ประกิจ จันทร์งาม 
๓๖๘. แพทย์หญิง ปิยฉัตร ศศิภัทรพงศ์ 
๓๖๙. แพทย์หญิง ปิยนุช ชีวะสถาพร 
๓๗๐. นายแพทย ์พศุตม ์งานไว 
๓๗๑. แพทย์หญิง พิมพิศา วงศ์จักร์ 
๓๗๒. แพทย์หญิง แพรวา ธาตุเพชร 
๓๗๓. แพทย์หญิง ภารุจีร์ พันธ์ุพฤกษ์ 
๓๗๔. แพทย์หญิง ภาวิตา เลาหกุล 



 
 

 

๓๗๕. แพทย์หญิง มณีนุช ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 
๓๗๖. แพทย์หญิง มัณฑนา ถวิลไพร 
๓๗๗. แพทย์หญิง รวีวรรณ ธเนศพลกุล 
๓๗๘. แพทย์หญิง วนัชพร อุสส่าหก์ิจ 
๓๗๙. แพทย์หญิง วรรณชนก เมืองทอง 
๓๘๐. แพทย์หญิง วรรณพร พูลธนะนันท์ 
๓๘๑. แพทย์หญิง วัลลภา สิทธิกุล 
๓๘๒. นายแพทย ์ศรัณย ูสารชัย 
๓๘๓. แพทย์หญิง ศิวนาฎ พีระเชื้อ 
๓๘๔. นายแพทย ์ศุภกฤษ สัตตบุศย์ 
๓๘๕. นายแพทย ์สิวิชญ ์ฉันทะวัฒนรักษ ์
๓๘๖. แพทย์หญิง สุธิดา เธียไพรัตน์ 
๓๘๗. นายแพทย ์สุเมธ ประเสริฐด ี
๓๘๘. แพทย์หญิง สุรางค ์เขียวประเสริฐ 
๓๘๙. แพทย์หญิง สุวจ ีสุขสมโฉม 
๓๙๐. แพทย์หญิง หทัยรัตน ์จันทรพรหมกุล 
๓๙๑. นายแพทย ์อมรฉัตร สุจิรัตน ์
๓๙๒. แพทย์หญิง อิษฏบุษป ์ทัศนะเทพ 
๓๙๓. นายแพทย ์อิสระ บุญยรางกูร 
๓๙๔. นายแพทย ์อุดมศักดิ์ ดวงประสพสุข 
๓๙๕. นายแพทย ์สมชาย ศรีสุข 
๓๙๖. นายแพทย ์สมพงษ ์ชลคีรี 
 
แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา และต้องมีสถานะความรู้ความช านาญ
เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๖๑ 
อนุมัต ิ 2550 พญ.ทิพา ชาคร 
อนุมัต ิ 2550 นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ 
อนุมัต ิ 2550 นพ.สัมมน โฉมฉาย 
อนุมัต ิ 2550 นพ.ฤทธิรักษ ์ โอทอง 



 
 

 

อนุมัต ิ 2550 นพ.ประสิทธิ ์ วุฒิสุทธิเมธาวี 
อนุมัต ิ 2550 นพ.สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล 
อนุมัต ิ 2550 นพ.อรรถวุฒ ิ เชื้อทอง 
อนุมัต ิ 2550 นพ.อภินันท์ ตันติวุฒิ 
อนุมัต ิ 2551 นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร 
อนุมัต ิ 2551 นพ.คุณากร วงศ์ทิมารัตน ์
อนุมัต ิ 2551 นพ.จิรวัฒน ์ สว่างศรี 
อนุมัต ิ 2551 พญ.ณัฐชญา ไมตรีเวช 
อนุมัต ิ 2551 นพ.ทวีศักดิ ์ ปุณฑริกวิวัฒน ์
อนุมัต ิ 2551 พญ.ธมล ลิ้มธนาคม 
อนุมัต ิ 2551 นพ.ธราธร ดุรงค์พันธ์ุ 
อนุมัต ิ 2551 พญ.พรรณอร เฉลิมด าริชัย 
อนุมัต ิ 2551 พญ.นพมณ ี ตันติเวทเรืองเดช 
อนุมัต ิ 2551 นพ.พงศ์ธร เกียรติด ารงวงศ์ 
อนุมัต ิ 2551 นพ.ภานุวงส ์ แสนส าราญใจ 
อนุมัต ิ 2551 นพ.ภูริพงศ์ ทรงอาจ 
อนุมัต ิ 2551 พญ.มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน 
อนุมัต ิ 2551 พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง 
อนุมัต ิ 2551 นพ.ศักดา อาจองค ์ วัลลิภากร 
อนุมัต ิ 2551 นพ.สมชาย เรืองวรรณศักดิ ์
อนุมัต ิ 2551 พญ.สมฤด ี ฉัตรสิริเจรญิกุล 
อนุมัต ิ 2551 นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา 
อนุมัต ิ 2551 นพ.วิชชา ตันศิร ิ
อนุมัต ิ 2552 พญ.กฤชฐา จีระวงศ์พานิช 
อนุมัต ิ 2552 นพ.อุเทน ปานดี 
อนุมัต ิ 2553 พญ.ณัฐกานต ์ ประพฤติกิจ 
อนุมัต ิ 2553 นพ.ดนุ เกษรศิร ิ
อนุมัต ิ 2553 นพ.โชคชัย เหล่าอารยะ 
อนุมัต ิ 2553 พญ.โสรัจณีย ์ กาญจนประภาส 



 
 

 

อนุมัต ิ 2554 นพ.ชวศักด์ิ กนกกันฑพงษ์ 
อนุมัต ิ 2554 นพ.ชายวุฒิ สววิบูลย์ 
อนุมัต ิ 2554 นพ.สุรพันธ ์ ปรปักษ์เป็นจุณ 
อนุมัต ิ 2554 นพ.อนุชิต นิยมปัทมะ 
อนุมัต ิ 2555 นพ.ภควัต จุลทอง 
อนุมัต ิ 2555 นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล 
อนุมัต ิ 2555 นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ ์
อนุมัต ิ 2556 พญ.แพรว โคตรุฉิน 
อนุมัต ิ 2557 นพ.ชวลิต ดังโกสินทร ์
อนุมัต ิ 2557 นพ.ประกิตฐิ์ชัย ตันติพงศ์ 
อนุมัต ิ 2557 นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสด์ิ 
อนุมัต ิ 2558 นพ.สมชาย ศรีสุข 
อนุมัต ิ 2558 นพ.สมพงษ์ ชลคีร ี
อนุมัต ิ 2559 พญ.ขวัญศิร ิ นราจีนรณ 
อนุมัต ิ 2559 นพ.ยุวัฒน์ ธนังกุล 
อนุมัต ิ 2559 นพ.สมยศ โล่จินดาพงศ์ 

 
วุฒิบัตร 2550 นพ.กิตติภัต วัฒนพาห ุ
วุฒิบัตร 2550 นพ.จรุงวิทย ์ ปลื้มเปรมจิตร 
วุฒิบัตร 2550 พญ.จิรพรรณ พงษ์ศิริเวทย ์
วุฒิบัตร 2550 พญ.จิราภรณ์ ศรีอ่อน 
วุฒิบัตร 2550 พญ.ชลลดา พงศ์รัตนามาน 
วุฒิบัตร 2550 นพ.ชัชวาลย์ จันทะเพชร 
วุฒิบัตร 2550 นพ.ชัยวัฒน์ ภูริภคธร 
วุฒิบัตร 2550 นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ 
วุฒิบัตร 2550 พญ.ณธิดา สุเมธโชติเมธา 
วุฒิบัตร 2550 พญ.ณฤด ี ศรีแสง 
วุฒิบัตร 2550 นพ.ทรงศักดิ ์ พิทกัษ์รัตนานุกูล 
วุฒิบัตร 2550 พญ.นลินาสน ์ ขุนคล้าย 



 
 

 

วุฒิบัตร 2550 นพ.นิติ เมธีศิริวัฒน ์
วุฒิบัตร 2550 นพ.ปณิธาน กวางวโรภาส 
วุฒิบัตร 2550 นพ.ปัญญา วุฒิฐิโก 
วุฒิบัตร 2550 นพ.พรเลิศ ปลื้มจิตต์มงคล 
วุฒิบัตร 2550 นพ.พัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล 
วุฒิบัตร 2550 นพ.ยุทธนา โค้วจิริยะพันธ์ุ 
วุฒิบัตร 2550 นพ.รพีพัฒน ์ บุตราภรณ ์
วุฒิบัตร 2550 นพ.รุ่งโรจน์ แสงกิติโกมล 
วุฒิบัตร 2550 พญ.วรณิสร ์ อมรทรงชัย 
วุฒิบัตร 2550 นพ.วรอัต ทวีลาภ 
วุฒิบัตร 2550 นพ.วรัญชัย มุขบัณฑิตพงษ ์
วุฒิบัตร 2550 พญ.วิกันดา พัฒน์สินศิร ิ
วุฒิบัตร 2550 พญ.ษธิวี สุขารมณ ์
วุฒิบัตร 2550 นพ.สมยศ วงศกรพัฒนา 
วุฒิบัตร 2550 พญ.สุภมาศ ดีแจ่ม 
วุฒิบัตร 2551 นพ.ก้องภพ คูสุวรรณ 
วุฒิบัตร 2551 นพ.กัมพล อ านวยพัฒนพล 
วุฒิบัตร 2551 นพ.กิติศักดิ์ แสนประเสรฐิ 
วุฒิบัตร 2551 นพ.จิรพงษ ์ ศุภเสาวภาคย์ 
วุฒิบัตร 2551 นพ.จีรพล เหล็กเพชร 
วุฒิบัตร 2551 นพ.ชลทิตย์ จงบุญประเสริฐ 
วุฒิบัตร 2551 นพ.ณัฐพันธ์ เกษสาคร 
วุฒิบัตร 2551 พญ.ดนยา ไชยมงคล 
วุฒิบัตร 2551 พญ.ดาริน เช้าทวี 
วุฒิบัตร 2551 นพ.ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 
วุฒิบัตร 2551 นพ.ธนดล โรจนศานติกุล 
วุฒิบัตร 2551 นพ.ธรา ศฤงคไพบูลย ์
วุฒิบัตร 2551 นพ.ธีระธร อัศวินวินิจกุล 
วุฒิบัตร 2551 นพ.บวร วิทยช านาญกุล 



 
 

 

วุฒิบัตร 2551 นพ.บุญฤทธิ์ ค าทิพย ์
วุฒิบัตร 2551 นพ.ปกรณ์ ฮูเซ็น 
วุฒิบัตร 2551 พญ.ปณิตา วรปรัชญา 
วุฒิบัตร 2551 พญ.ปิยาภรณ์ ทิพยะรัตน ์
วุฒิบัตร 2551 นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ ์
วุฒิบัตร 2551 นพ.พงศธร แก้วจ ารัส 
วุฒิบัตร 2551 นพ.พาฤทธิ์ เปลี่ยนข า 
วุฒิบัตร 2551 พญ.พีรพรรณ เจรจาปรีด ี
วุฒิบัตร 2551 พญ.มณฑิน ี แสงเทียน 
วุฒิบัตร 2551 นพ.รัฐพงษ ์ บุรีวงษ์ 
วุฒิบัตร 2551 พญ.วราลี อภินิเวศ 
วุฒิบัตร 2551 พญ.วิศณีย ์ ทองลิมป ์
วุฒิบัตร 2551 พญ.วีรวรรณ รัตนพิบูลย ์
วุฒิบัตร 2551 นพ.ศรัณย ์ นันทวงศ์ 
วุฒิบัตร 2551 นพ.เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน ์
วุฒิบัตร 2551 นพ.สรสิทธิ ์ บุณยะวิโรจ 
วุฒิบัตร 2551 นพ.สาฬวุฒ ิ เหราบัตย ์
วุฒิบัตร 2551 นพ.สุกิจ วิภูสัตยา 
วุฒิบัตร 2551 พญ.สุธาพร ล้ าเลิศกุล 
วุฒิบัตร 2551 นพ.สุธี อินทรชาติ 
วุฒิบัตร 2551 นพ.เอนก สุภาพ 
วุฒิบัตร 2551 นพ.ดรัณวัชร์ ศิริแก้วกาญจน ์
วุฒิบัตร 2551 นพ.อรรถสิทธิ์ หอมหวล 
วุฒิบัตร 2551 นพ.อัญฤทธิ์ แสงจรัสวิชัย 
วุฒิบัตร 2551 นพ.อารักษ ์ วิบุลผลประเสริฐ 
วุฒิบัตร 2551 นพ.อิศเรศ พละเสถียร 
วุฒิบัตร 2551 นพ.อิสระ อริยะชัยพาณิชย ์
วุฒิบัตร 2552 นพ.กวิน อิสริยะโอภาส 
วุฒิบัตร 2552 พญ.กิตติมา รอดเกิด 



 
 

 

วุฒิบัตร 2552 พญ.เกศิน ี แซ่เฮ้ง 
วุฒิบัตร 2552 พญ.เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ 
วุฒิบัตร 2552 นพ.จตุพร วิจันทร์โต 
วุฒิบัตร 2552 พญ.จินตนา ลิ้มศิริชัยกุล 
วุฒิบัตร 2552 นพ.เฉลิมพล ไชยรัตน ์
วุฒิบัตร 2552 พญ.ชนิดา เข็มเงิน 
วุฒิบัตร 2552 นพ.ชัยพร บุญศร ี
วุฒิบัตร 2552 นพ.ชัยพฤกษ ์ ศรีประพันธ ์
วุฒิบัตร 2552 นพ.ชานนท์ พากเพียร 
วุฒิบัตร 2552 นพ.ชายตา สุจินพรัหม 
วุฒิบัตร 2552 นพ.ดาส์ม รุ่งโรจน์ก าเนิด 
วุฒิบัตร 2552 นพ.ดิสวิน ภู่วุฒิกุล 
วุฒิบัตร 2552 นพ.ทัศนวุฒ ิ เธียรปัญญา 
วุฒิบัตร 2552 พญ.ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล 
วุฒิบัตร 2552 นพ.ธานินทร ์ โลเกศกระวี 
วุฒิบัตร 2552 พญ.ชัชชษา จรัณยานนท ์
วุฒิบัตร 2552 พญ.ปฏิมา พุทธไพศาล 
วุฒิบัตร 2552 พญ.ปิยวด ี ชัยชาญพิมล 
วุฒิบัตร 2552 นพ.พลศร ตริยาวธัญญู 
วุฒิบัตร 2552 พญ.พลอยไพลิน รัตนสัญญา 
วุฒิบัตร 2552 พญ.พัชยา สรรพอาสา 
วุฒิบัตร 2552 พญ.พัชรี ด้วงทอง 
วุฒิบัตร 2552 นพ.พีรชัย ดวงสอาด 
วุฒิบัตร 2552 นพ.ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม 
วุฒิบัตร 2552 พญ.ลลิลทิพย ์ อมตกิตติ์ 
วุฒิบัตร 2552 พญ.วรรณศิร ิ เจริญโชคทว ี
วุฒิบัตร 2552 พญ.วรัตม์สุดา สมุทรทัย 
วุฒิบัตร 2552 นพ.วริษ คุปต์กาญจนากุล 
วุฒิบัตร 2552 นพ.วิจิตร ประพาศพงษ์ 



 
 

 

วุฒิบัตร 2552 พญ.ศักดิ์สิรินทร์ ศักดิ์สูง 
วุฒิบัตร 2552 นพ.สกล เฮดดิการ์ด 
วุฒิบัตร 2552 นพ.สมพงษ์ ทองสิมา 
วุฒิบัตร 2552 พญ.สลิตา ศรีหนา 
วุฒิบัตร 2552 พญ.สิวินีย ์ บุญม ี
วุฒิบัตร 2552 พญ.สุธาสิน ี เสนาส ุ
วุฒิบัตร 2552 นพ.สุรศักด์ิ ศศะภูร ิ
วุฒิบัตร 2552 พญ.เสาวณีย ์ สุขสุริยะโยธิน 
วุฒิบัตร 2552 นพ.อดิศักดิ์ นิธิเมธาโชค 
วุฒิบัตร 2552 พญ.อภิชญา มั่นสมบูรณ ์
วุฒิบัตร 2552 นพ.อรรถสิทธิ์ โคมินทร ์
วุฒิบัตร 2552 พญ.อุษาพรรณ สุรเบญจวงศ ์
วุฒิบัตร 2552 นพ.อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ 
วุฒิบัตร 2552 นพ.อิสระพันธ์ุ แก้วก าเหนิดพงษ ์
วุฒิบัตร 2553 พญ.กรองกาญจน์ สุธรรม 
วุฒิบัตร 2553 พญ.กัณฐิกา ไกรสวัสดิ ์
วุฒิบัตร 2553 พญ.กัลยา รุ่งเรืองวรนนท์ 
วุฒิบัตร 2553 พญ.คีตรา วสิเวช 
วุฒิบัตร 2553 นพ.จิรกิตติ์ เฮงรัศมี 
วุฒิบัตร 2553 นพ.จิรวัฒน ์ จึงศิรกุลวิทย ์
วุฒิบัตร 2553 นพ.โชค ลิ้มสุวัฒน ์
วุฒิบัตร 2553 นพ.ไชยพร ยุกเซ็น 
วุฒิบัตร 2553 นพ.ไชโย ชมรักษ ์
วุฒิบัตร 2553 นพ.ธิติกรณ์ เชื้อเมืองพาน 
วุฒิบัตร 2553 พญ.นงลักษณ ์ เตชะจงเจริญ 
วุฒิบัตร 2553 นพ.นพสิทธิ ์ ธนะธีระพงศ์ 
วุฒิบัตร 2553 พญ.นภเกตน ์ พริบไหว 
วุฒิบัตร 2553 พญ.นิตยา พะวงษ์ 
วุฒิบัตร 2553 นพ.บัณฑิต นูนทะธรรม 



 
 

 

วุฒิบัตร 2553 พญ.บูรณิจฉ ์ เชื้ออินทร ์
วุฒิบัตร 2553 นพ.ปณิธาน จริงจิตร 
วุฒิบัตร 2553 นพ.ประกจิ สาระเทพ 
วุฒิบัตร 2553 พญ.ปิยธิดา กัลยาณมิตร 
วุฒิบัตร 2553 พญ.ปิยธิดา คัมภิรานนท์ 
วุฒิบัตร 2553 นพ.ปุงควะ ศรีเจริญ 
วุฒิบัตร 2553 นพ.เปี่ยมโชค พนมยงค ์
วุฒิบัตร 2553 นพ.พิชัย สรรพโรจน์พัฒนา 
วุฒิบัตร 2553 นพ.พีรพล ประทีปอมรกุล 
วุฒิบัตร 2553 นพ.ภานุ กรเณศ 
วุฒิบัตร 2553 พญ.มธุรส บูรณศักดา 
วุฒิบัตร 2553 นพ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬ ี
วุฒิบัตร 2553 พญ.รัตติกร มาอยู ่
วุฒิบัตร 2553 นพ.เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล 
วุฒิบัตร 2553 นพ.วิรุจน ์ พิเชียรเสถียร 
วุฒิบัตร 2553 นพ.วีรวัฒน์ คชินทักษ 
วุฒิบัตร 2553 นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา 
วุฒิบัตร 2553 นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์ 
วุฒิบัตร 2553 พญ.ศรีสกุล ทิพย์กมล 
วุฒิบัตร 2553 นพ.ศุภชัย นิลด า 
วุฒิบัตร 2553 พญ.สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค ์
วุฒิบัตร 2553 พญ.สวัสปรียา ธรรมวัฒน์วิมล 
วุฒิบัตร 2553 พญ.นิชานันท์ ปลาค า 
วุฒิบัตร 2553 นพ.สุจรติ สวนกูล 
วุฒิบัตร 2553 นพ.สุรชัย สาธิตสมิตพงษ ์
วุฒิบัตร 2553 นพ.สุรสิทธิ ์ แซแ่ต้ 
วุฒิบัตร 2553 นพ.สุระ เจตน์วาท ี
วุฒิบัตร 2553 พญ.เสาวณีย ์ กิติโชตน์กุล 
วุฒิบัตร 2553 นพ.อนันต์ เล้าชินทอง 



 
 

 

วุฒิบัตร 2553 นพ.อนุชิต ไชยบูรณ์ 
วุฒิบัตร 2553 พญ.อรภัทรา คงประยูร 
วุฒิบัตร 2553 พญ.อลิสา ยาณะสาร 
วุฒิบัตร 2553 พญ.อัญชล ี ศุระศรางค์ 
วุฒิบัตร 2553 พญ.อาอัยซะห ์ ดาเด๊ะ 
วุฒิบัตร 2554 นพ.โกศล จันทรวิวัฒน ์
วุฒิบัตร 2554 นพ.คัมภีร์ สรวมศิร ิ
วุฒิบัตร 2554 นพ.จักรพงษ ์ เครือเจริญ 
วุฒิบัตร 2554 พญ.ฉัตรแก้ว ชุ่มเพ็งพันธุ์ 
วุฒิบัตร 2554 นพ.ชนาธิป พงศ์หล่อพิศิษฎ ์
วุฒิบัตร 2554 พญ.ชนิดา ขวัญฐิตินันท ์
วุฒิบัตร 2554 นพ.ฐิต ิ เอี่ยมไพศาล 
วุฒิบัตร 2554 นพ.ฐปนวงศ ์ มิตรสูงเนิน 
วุฒิบัตร 2554 พญ.ณัชชา ธนกิจสมบัติ 
วุฒิบัตร 2554 นพ.ณัฐ ตันพิพัฒน ์
วุฒิบัตร 2554 นพ.ณัฐพงศ ์ บุญเทพ 
วุฒิบัตร 2554 พญ.ดวงฤทัย โนวฤทธิ ์
วุฒิบัตร 2554 นพ.ธณัฐ จิรบันดาลสุข 
วุฒิบัตร 2554 นพ.ธนัช อินทร์เจริญ 
วุฒิบัตร 2554 นพ.ธีรนัย สกุลชิต 
วุฒิบัตร 2554 นพ.นราธิป โล่หิรัญญานนท ์
วุฒิบัตร 2554 นพ.ปริญญา เทียนวิบูลย์ 
วุฒิบัตร 2554 นพ.ปริญญา อัฌธวรพงษ ์
วุฒิบัตร 2554 นพ.ปริวัฒน์ ภู่เงิน 
วุฒิบัตร 2554 พญ.ปวริศา จารุวนากุล 
วุฒิบัตร 2554 พญ.ปารณีย ์ รักวิทยาศาสตร ์
วุฒิบัตร 2554 พญ.ปิยะวรรณ รุ่งเกียรติอาภรณ์ 
วุฒิบัตร 2554 พญ.พรทิพา ตันติบัณฑิต 
วุฒิบัตร 2554 พญ.พลิตา เหลืองชูเกียรติ 



 
 

 

วุฒิบัตร 2554 พญ.เพ็ญศิร ิ บุรินทร์กุล 
วุฒิบัตร 2554 นพ.ภวัต ตันประสิทธิ ์
วุฒิบัตร 2554 นพ.มนตรี สุริยาอมฤทธิ ์
วุฒิบัตร 2554 นพ.มารุต สิริวัฒนเดชากุล 
วุฒิบัตร 2554 พญ.ยาใจ อภิบุณโยภาส 
วุฒิบัตร 2554 พญ.รจเรข จันทร์สร้าง 
วุฒิบัตร 2554 นพ.รณชัย แก้วผดุง 
วุฒิบัตร 2554 นพ.รังสฤษฏ์ รังสรรค ์
วุฒิบัตร 2554 นพ.ราม บรรพพงษ ์
วุฒิบัตร 2554 พญ.รุจาดา สารจิตต์ 
วุฒิบัตร 2554 พญ.วริษฐา ศรีศันสนีย ์
วุฒิบัตร 2554 นพ.วินชนะ ศรีวิไลทนต ์
วุฒิบัตร 2554 พญ.ศรีวรรณา มานะทิวสน 
วุฒิบัตร 2554 พญ.ศศิมา วิทยวินิต 
วุฒิบัตร 2554 พญ.ศิริวิมล ตันตรัตนพงษ์ 
วุฒิบัตร 2554 พญ.ษมาวีร ์ สังเวียนวงศ์ 
วุฒิบัตร 2554 นพ.สถาพร สุระวงศ์วัฒนา 
วุฒิบัตร 2554 นพ.สมมาศ อัครคุณานนท ์
วุฒิบัตร 2554 นพ.สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล 
วุฒิบัตร 2554 นพ.สันติ ทรัพย์ภิญโญ 
วุฒิบัตร 2554 นพ.สิทธิชัย วีรนันทชัย 
วุฒิบัตร 2554 พญ.สุกัญญา วรรณศร ี
วุฒิบัตร 2554 พญ.สุภา นิรันตราย 
วุฒิบัตร 2554 นพ.อัสมาน อาล ี
วุฒิบัตร 2554 นพ.อิศร สุขวนิช 
วุฒิบัตร 2555 นพ.กฤษณ์ คุรุชัยยะพาณิชย ์
วุฒิบัตร 2555 พญ.กฤษณา จงศิริยรรยง 
วุฒิบัตร 2555 พญ.กัญจน ี วชิรรังสิมันตุ ์
วุฒิบัตร 2555 นพ.เกียรตชิัย ดาวรัตนชัย 



 
 

 

วุฒิบัตร 2555 นพ.เฉลิมรัตน ์ เพียรพ่ึงตน 
วุฒิบัตร 2555 พญ.ชฎาพร รักษาทรัพย ์
วุฒิบัตร 2555 นพ.ฐิต ิ วงษ์ตั้งมั่น 
วุฒิบัตร 2555 พญ.ณัชชา หาญสุทธิเวชกุล 
วุฒิบัตร 2555 พญ.ณัฐภรณ ์ ศุภนิตยานนท ์
วุฒิบัตร 2555 พญ.ณิชยา วัฒนก าธรกุล 
วุฒิบัตร 2555 พญ.ธันยพร นครชัย 
วุฒิบัตร 2555 พญ.ธาวินี ไตรณรงค์สกุล 
วุฒิบัตร 2555 พญ.ธิดาทิต ประชานุกูล 
วุฒิบัตร 2555 นพ.นคเรศ บุญสนอง 
วุฒิบัตร 2555 พญ.นภัสวรรณ ฟ้าสว่าง 
วุฒิบัตร 2555 พญ.นันทนา พรหมประภัศร 
วุฒิบัตร 2555 พญ.นิกจร ี สงฆ์สังวรณ์ 
วุฒิบัตร 2555 พญ.ปณัฑิตา นิธิวิบูลย ์
วุฒิบัตร 2555 พญ.เบญจวรรณ เลิศรังสรรค ์
วุฒิบัตร 2555 พญ.ประภัสสร ภัทรนานากุล 
วุฒิบัตร 2555 นพ.ประวีณ จันจ าปา 
วุฒิบัตร 2555 นพ.ประสิทธิ ์ จันทวัชรากร 
วุฒิบัตร 2555 พญ.ปาลีรัฐ จริยากาญจนา 
วุฒิบัตร 2555 พญ.พรพรรณ จินดาวัฒนวงศ์ 
วุฒิบัตร 2555 นพ.พร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์ 
วุฒิบัตร 2555 พญ.พลอยแก้ว ตัณฑ์แสงงาม 
วุฒิบัตร 2555 พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย ์
วุฒิบัตร 2555 นพ.ภัทร สุริย์จามร 
วุฒิบัตร 2555 พญ.ภัทรา เจริญทรัพย ์
วุฒิบัตร 2555 พญ.ภาวดี สุนทรชีวิน 
วุฒิบัตร 2555 พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ 
วุฒิบัตร 2555 นพ.รองฤทธิ์ สุขปลั่ง 
วุฒิบัตร 2555 พญ.วรรษพร อมรไชย 



 
 

 

วุฒิบัตร 2555 พญ.วรัญญา เตชภานุวัฒน ์
วุฒิบัตร 2555 พญ.วรันธร จุฬามณ ี
วุฒิบัตร 2555 พญ.วราพร นาคเสนสิน 
วุฒิบัตร 2555 นพ.วิทวัส จันทร์อ่อน 
วุฒิบัตร 2555 นพ.วีกิจ ตั้งธิติกุล 
วุฒิบัตร 2555 นพ.ศุภฤกษ ์ วิทิตสิร ิ
วุฒิบัตร 2555 นพ.ศุภฤกษ ์ สัทธาพงศ ์
วุฒิบัตร 2555 พญ.โศภินันท์ ชัยพิริยะศักด์ิ 
วุฒิบัตร 2555 นพ.สมพร บวรศรีสุข 
วุฒิบัตร 2555 นพ.สัจจะ ชลิตาภรณ ์
วุฒิบัตร 2555 นพ.สิทธิเดช ทุนภิรมย ์
วุฒิบัตร 2555 พญ.สุดารัตน ์ แสงปิ่น 
วุฒิบัตร 2555 พญ.สุพชิฌาย ์ พงศ์เทพาดิเทพ 
วุฒิบัตร 2555 นพ.สุรเดช เชื้อพานิช 
วุฒิบัตร 2555 นพ.แสงชัย หงส์ยั่งยืน 
วุฒิบัตร 2555 นพ.อนันตเดช วงศรียา 
วุฒิบัตร 2555 พญ.อภิชญา ทัศนพูนชัย 
วุฒิบัตร 2555 นพ.อภิชัย ประคองศิลป ์
วุฒิบัตร 2555 พญ.อลิสสรา วณิชกุลบด ี
วุฒิบัตร 2555 พญ.อังสนา รักษาศิลป ์
วุฒิบัตร 2555 พญ.อัจฉรา แซ่ตั้ง 
วุฒิบัตร 2555 นพ.อาณัติ ประคองศิลป ์
วุฒิบัตร 2556 นพ.กนก อ่องสกุล 
วุฒิบัตร 2556 พญ.กมลวรรณ เอี้ยงฮง 
วุฒิบัตร 2556 นพ.กรกฏ อภิรัตน์วรากุล 
วุฒิบัตร 2556 พญ.กฤตยา พรหมรัตน ์
วุฒิบัตร 2556 พญ.กฤษณรฐ พันธ์กุล 
วุฒิบัตร 2556 นพ.กานต์ ทิพย์ศร ี
วุฒิบัตร 2556 นพ.กีรต ิ พัสสร 



 
 

 

วุฒิบัตร 2556 นพ.จักรภพ อนิวรรตกูล 
วุฒิบัตร 2556 นพ.จิรัชย ์ สอาดไพร 
วุฒิบัตร 2556 พญ.ชมพูนุท แสงพานิชย์ 
วุฒิบัตร 2556 นพ.ชัยวุฒิ สุขสมานวงศ ์
วุฒิบัตร 2556 นพ.ณรงค ์ จงอร่ามเรือง 
วุฒิบตัร 2556 พญ.ณัฐฐาศิร ิ รัฐประเสริฐ 
วุฒิบัตร 2556 นพ.ณัฐพล เชิดหิรัญกร 
วุฒิบัตร 2556 พญ.ณัฐภา สว่างศรี 
วุฒิบัตร 2556 พญ.ณิชาภา ธนกุลเลิศ 
วุฒิบัตร 2556 นพ.ดิศรณ์ วสุนธราพร 
วุฒิบัตร 2556 นพ.ดือนัง การะมีแน 
วุฒิบัตร 2556 พญ.ทัชชา ต๊ะการ 
วุฒิบัตร 2556 นพ.ธนานันต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
วุฒิบัตร 2556 นพ.ธนาวิทย์ บริสุทธนารักษ ์
วุฒิบัตร 2556 พญ.ธันยา ปิติยะกูลชร 
วุฒิบัตร 2556 พญ.ธิดา เกษมนานา 
วุฒิบัตร 2556 นพ.ธีรพันธ์ ดิสเสถียร 
วุฒิบัตร 2556 นพ.นพดล สี่สุวรรณ 
วุฒิบัตร 2556 นพ.นภัสถ ์ รัตนวงศา 
วุฒิบัตร 2556 พญ.นวพร อัศวศักด์ิสกุล 
วุฒิบัตร 2556 พญ.นวลจันทร ์ อภิวัฒนเสวี 
วุฒิบัตร 2556 นพ.นิพนธ์ ดิศกัมพล 
วุฒิบัตร 2556 พญ.นุชจร ี สินสุขพร 
วุฒิบัตร 2556 นพ.บดีภัทร วรฐิติอนันต ์
วุฒิบัตร 2556 พญ.ปัญจมาสน์ นิวาเวศน์ 
วุฒิบัตร 2556 นพ.ปิยพล ว่องวงศ์ภพ 
วุฒิบัตร 2556 พญ.ปิยะกานต์ ต้องประสิทธิ์ 
วุฒิบัตร 2556 พญ.ไปรยา กานตานนท ์
วุฒิบัตร 2556 นพ.พงศธร ทุนอินทร ์



 
 

 

วุฒิบัตร 2556 พญ.พรพิชชา ยงวณิชชา 
วุฒิบัตร 2556 พญ.พรรณิกา ลีรพงศ์นันต์ 
วุฒิบัตร 2556 นพ.พฤทธิ ์ เกียรติตันสกุล 
วุฒิบัตร 2556 นพ.พิเชษฐ อมรพิกุลทอง 
วุฒิบตัร 2556 นพ.ภัทรสิทธิ์ สุธราพนากิจ 
วุฒิบัตร 2556 นพ.ภุชงค์ จาวรุ่งฤทธิ ์
วุฒิบัตร 2556 นพ.ภูวดล บุญเพิ่มผล 
วุฒิบัตร 2556 พญ.เมษญา ชาติกุล 
วุฒิบัตร 2556 พญ.รัดเกล้า สายเสน 
วุฒิบัตร 2556 พญ.รัตนมณ ี มณีโชติ 
วุฒิบัตร 2556 นพ.เลิศยศ ประสิทธิโศภิน 
วุฒิบัตร 2556 นพ.วัชระ รัตนสีหา 
วุฒิบัตร 2556 นพ.วัชระ เพ็ชรรัชตานนท์ 
วุฒิบัตร 2556 พญ.วันสิร ิ ชัยสิรินทร ์
วุฒิบัตร 2556 พญ.วิภาดา ครรชิตกุล 
วุฒิบัตร 2556 นพ.วีรพล สอนมีทอง 
วุฒิบัตร 2556 นพ.วีระชัย แสงสุข 
วุฒิบัตร 2556 พญ.ศศิรัศมิ ์ อักษรมัต ิ
วุฒิบัตร 2556 พญ.ศิรภัทร สงวนทรัพย์ทว ี
วุฒิบัตร 2556 พญ.สวรรยา อนุภัทร์ 
วุฒิบัตร 2556 นพ.สัคคินทร ์ ปังฉิม 
วุฒิบัตร 2556 นพ.สิโรตม์ ศรีมหาดไทย 
วุฒิบัตร 2556 นพ.สุนทร กิจภิญโญชัย 
วุฒิบัตร 2556 พญ.สุรีย์ภรณ ์ บุญญานุกูล 
วุฒิบัตร 2556 นพ.อัคเณศร ์ เมฆานุวงศ ์
วุฒิบัตร 2556 พญ.อุบาลี เทพสาล ี
วุฒิบัตร 2556 นพ.เอกพงศ์ สระบงกช 
วุฒิบัตร 2557 พญ.กรกนก สิทธิชัย บอส 
วุฒิบัตร 2557 พญ.กรุณา โฆษวิฑิตกุล 



 
 

 

วุฒิบัตร 2557 พญ.กฤตยา กาญจนรัตน ์
วุฒิบัตร 2557 นพ.กิตติ ตันตระวิวัฒน์ 
วุฒิบัตร 2557 นพ.เกรียงศักด์ิ ปินตาธรรม 
วุฒิบัตร 2557 พญ.ขวัญชนก ลือวีระวงษ์ 
วุฒิบัตร 2557 พญ.จุฑาภรณ์ เบ็ญจเลาหรัตน ์
วุฒิบัตร 2557 พญ.จุฑามาศ สุภาพจน ์
วุฒิบัตร 2557 พญ.จุฑารัตน ์ จรลักษณ ์
วุฒิบัตร 2557 พญ.ชนากานต์ สุวัฒนศิลป ์
วุฒิบัตร 2557 นพ.ชานนท์  พิริยะวัฒนกุล 
วุฒิบัตร 2557 พญ.ฐานธรรมา ทายะพิทักษ์ 
วุฒิบัตร 2557 พญ.ณัฏฐ์อาภา กุลกนกวรรณ 
วุฒิบัตร 2557 พญ.ณัฐชยา ตรีศักดิ์ศรีสกุล 
วุฒิบัตร 2557 นพ.ณัฐพงศ ์ ทรัพย์สาร 
วุฒิบัตร 2557 พญ.ดารานุช แซ่กี ้
วุฒิบัตร 2557 พญ.ด ารัสศิร ิ ไพอุปร ี
วุฒิบัตร 2557 พญ.เทพศิรินทร์ ลือศิร ิ
วุฒิบัตร 2557 พญ.ธวัลกร วลัญชพฤกษ์ 
วุฒิบัตร 2557 พญ.ธิดา ณ ระนอง 
วุฒิบัตร 2557 นพ.ธีรชัย เลิศอมรภัทร 
วุฒิบัตร 2557 พญ.นฎาประไพ  ถาวรสิน 
วุฒิบัตร 2557 พญ.นภาจร ี ทะนะแสง 
วุฒิบัตร 2557 พญ.นวพรรณ ประพันธ์โรจน์ 
วุฒิบัตร 2557 พญ.นาวิน ี วงศ์ศุปไทย 
วุฒิบัตร 2557 พญ.ประภา บุตรต๊ะ 
วุฒิบัตร 2557 นพ.ปิยะณัฐ ปิยะวาทิน 
วุฒิบัตร 2557 พญ.ปิยะธิดา บรรพวัฒนรักษ ์
วุฒิบัตร 2557 นพ.พงศ์สุรีย ์ ภูวรัตนาวิวิธ 
วุฒิบัตร 2557 พญ.พนิดา ยงสกุลโรจน ์
วุฒิบัตร 2557 พญ.พนิตนันท์ จินดามณี 



 
 

 

วุฒิบัตร 2557 พญ.พรรณรัตน์  จันทรมณ ี
วุฒิบัตร 2557 พญ.พรรณวิไล ตั้งกลุพานิชย์ 
วุฒิบัตร 2557 นพ.พลภัทร รติวรกมลกุล 
วุฒิบัตร 2557 พญ.เพ็ญภัสสร ์ ธนัชทัศน์ 
วุฒิบัตร 2557 พญ.เพียงฟ้า วัชรมน 
วุฒิบัตร 2557 พญ.มุกดา จิระพูนสิน 
วุฒิบัตร 2557 นพ.เมธัส ช่วงอรุณ 
วุฒิบัตร 2557 พญ.รัตติยา บรรจุงาม 
วุฒิบัตร 2557 พญ.วรางคณา โฉมจังหรดี 
วุฒิบัตร 2557 นพ.วัชรพงศ์ ชินศุภลักษณ์ 
วุฒิบัตร 2557 พญ.วิภาวรรณ สีสังข ์
วุฒิบัตร 2557 นพ.วิษณ ุ จิตต์สมหมาย 
วุฒิบัตร 2557 พญ.วีรวรรณ วชิรวงศากร 
วุฒิบัตร 2557 นพ.วุฒิพงศ์ พูลเพิ่ม 
วุฒิบัตร 2557 นพ.ศาสวัต สุขพงษ์ไทย 
วุฒิบัตร 2557 พญ.ศิริพร โพดาพล 
วุฒิบัตร 2557 พญ.ศุภวรรณ สุ่นปาน 
วุฒิบัตร 2557 นพ.สหชาติ อนุกูลกิจ 
วุฒิบัตร 2557 พญ.สาวิตร ี งามสงวน 
วุฒิบัตร 2557 พญ.หฤทัย ศรีวิเศษ 
วุฒิบัตร 2557 พญ.อภิญญา กิ่งนาคม 
วุฒิบัตร 2557 นพ.อภิสิทธิ ์ วันเจริญชัยสุข 
วุฒิบัตร 2557 นพ.อรรถสิทธิ์ อิ่มสุวรรณ 
วุฒบิัตร 2557 พญ.อลิสรา กาวิโล 
วุฒิบัตร 2557 นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์ 
วุฒิบัตร 2558 พญ.กษมณฑ ์ อร่ามวาณิชย์ 
วุฒิบัตร 2558 นพ.เกษมสุข โยธาสมุทร 
วุฒิบัตร 2558 พญ.แคทลียา บัณฑิต 
วุฒิบัตร 2558 นพ.จารุพล ตวงศิริทรัพย ์



 
 

 

วุฒิบัตร 2558 พญ.จิรฐา  ทองเหลือ 
วุฒิบัตร 2558 นพ.เจตพัฒน์ ทวีโภคา 
วุฒิบัตร 2558 พญ.ชลิดา จั่นนพรัตน ์
วุฒิบัตร 2558 พญ.ชุติมา จันทรไกรโรจน ์
วุฒิบัตร 2558 พญ.ชุติรัตน ์ วัชโรทยางกูร 
วุฒิบัตร 2558 นพ.ฐกร สุวัฒนภักด ี
วุฒิบัตร 2558 นพ.ฐิต ิ ภัทรธีรานนท ์
วุฒิบัตร 2558 นพ.พัชรพงศ์ สุนทรส 
วุฒิบัตร 2558 พญ.ณัฐสิน ี อธินาถรัตนพงศ์  
วุฒิบัตร 2558 พญ.ดวงฤทัย ภักดีวนิชสุโข 
วุฒิบัตร 2558 นพ.ทวีพล ประจักษ์ธรรม 
วุฒิบัตร 2558 นพ.นพนันต์ แก้วสว่าง 
วุฒิบัตร 2558 นพ.นภดล อุดมรัศม ี
วุฒิบัตร 2558 พญ.นันทรัช ยุทธวงศ ์
วุฒิบัตร 2558 พญ.บุญทิวา ทังสุบุตร 
วุฒิบัตร 2558 นพ.ปนาท มิใย 
วุฒิบัตร 2558 นพ.ประกิจ จันทร์งาม 
วุฒิบัตร 2558 พญ.ปิยฉัตร ศศิภัทรพงศ์ 
วุฒิบัตร 2558 พญ.ปิยนุช ชีวะสถาพร 
วุฒิบัตร 2558 นพ.พศุตม ์ งานไว 
วุฒิบัตร 2558 พญ.พิมพา ลิ้มพันธ์อุดม 
วุฒิบัตร 2558 พญ.พิมพิศา  วงศ์จักร์ 
วุฒิบัตร 2558 พญ.แพรวา ธาตุเพชร 
วุฒิบัตร 2558 พญ.ภารุจีร์ พันธ์ุพฤกษ ์
วุฒิบัตร 2558 พญ.ภาวิตา เลาหกุล 
วุฒิบัตร 2558 นพ.ภาสวัฒน์ ณ นคร 
วุฒิบัตร 2558 พญ.มณีนุช ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 
วุฒิบัตร 2558 พญ.มัณฑนา ถวิลไพร 
วุฒิบัตร 2558 พญ.รวีวรรณ ธเนศพลกุล 



 
 

 

วุฒิบัตร 2558 พญ.วนัชพร อุสส่าห์กิจ 
วุฒิบัตร 2558 พญ.วรรณชนก เมืองทอง 
วุฒิบัตร 2558 พญ.วรรณพร พูลธนะนันท ์
วุฒิบัตร 2558 พญ.วัลลภา  สิทธิกุล 
วุฒิบัตร 2558 นพ.ศรัณย์พัฒน์ เทพนิมิตร  
วุฒิบัตร 2558 นพ.ศรัณย ู สารชัย 
วุฒิบัตร 2558 พญ.ศิวนาฏ พีระเชื้อ 
วุฒิบัตร 2558 นพ.ศุภกฤษ สัตตบุศย์ 
วุฒิบัตร 2558 นพ.สิวิชญ ์ ฉันทะวัฒนรักษ์ 
วุฒิบัตร 2558 พญ.สุธิดา เธียไพรัตน์ 
วุฒิบัตร 2558 นพ.สุเมธ ประเสริฐด ี
วุฒิบัตร 2558 พญ.สุรางค ์ เขียวประเสริฐ 
วุฒิบัตร 2558 พญ.สุวจ ี สุขสมโฉม 
วุฒิบัตร 2558 นพ.สุวสันต ์ บุญยะรัตน์ 
วุฒิบัตร 2558 พญ.หทัยรัตน ์ จันทรพรหมกลุ 
วุฒิบัตร 2558 นพ.อมรฉัตร สุจิรัตน ์
วุฒิบัตร 2558 พญ.อิษฏบุษป ์ ทัศนะเทพ 
วุฒิบัตร 2558 นพ.อิสระ บุญยรางกูร 
วุฒิบัตร 2558 นพ.อุดมศักดิ ์ ดวงประสพสุข 
วุฒิบัตร 2558 นพ.เอกวัฒน์ ศรีภูมิสวัสดิ ์
วุฒิบัตร 2559 พญ.กนกวรรณ กองจ าปา 
วุฒิบัตร 2559 นพ.กรกฎ มณีโชติ 
วุฒิบัตร 2559 นพ.กวิน ติยวัฒน ์
วุฒิบัตร 2559 นพ.กิตติศักด์ิ ศรีทองสุก 
วุฒิบัตร 2559 พญ.กุลชญา สุธีเชษฐ 
วุฒิบัตร 2559 พญ.แก้วตา วงศ์ภักดี 
วุฒิบัตร 2559 นพ.จักรพงศ ์ จันทนา 
วุฒิบัตร 2559 นพ.จักรพงศ ์ รู้ปิติวิริยะ 
วุฒิบัตร 2559 นพ.จารุบุตร  อังสนากุล  



 
 

 

วุฒิบัตร 2559 พญ.จิตตาภา แสงสุวรรณโต 
วุฒิบัตร 2559 พญ.ชนารัตน ์ สุวรรณวิชัย 
วุฒิบัตร 2559 นพ.ชานนท์ ช่างรัตนกร 
วุฒิบัตร 2559 พญ.ณญาวดี กวีนัฏธยานนท์ 
วุฒิบัตร 2559 พญ.ณัชชา โกศัลยวัตร 
วุฒิบัตร 2559 นพ.ณัฐดนัย มั่นเกษตรกิจ 
วุฒิบัตร 2559 พญ.ณัฐภรณ ์ กิตติรัตน์พัฒนา 
วุฒิบัตร 2559 นพ.ณัฐมนต ์ ศรีสุข 
วุฒิบัตร 2559 พญ.ณัฐศรา เลิศศรีจตุพร 
วุฒิบัตร 2559 พญ.ณิชากร วงค์คม 
วุฒิบัตร 2559 นพ.ทศพร ตันพิพัฒน ์
วุฒิบัตร 2559 นพ.ทองธรรม เหลืองเรืองรอง 
วุฒิบัตร 2559 พญ.ทัตยา ผิวหอม 
วุฒิบัตร 2559 พญ.ทานตะวัน พระโสภา 
วุฒิบัตร 2559 นพ.ธนวัฒน์  ธาราพันธ์  
วุฒิบัตร 2559 นพ.ธนัฐ ลักษณานันท ์
วุฒิบัตร 2559 นพ.ธวัชชัย แซ่เตีย 
วุฒิบัตร 2559 พญ.ธิติพร ถนอมทรัพย ์
วุฒิบัตร 2559 นพ.ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ ์
วุฒิบัตร 2559 พญ.นัทธมน ทองวิชิต 
วุฒิบัตร 2559 พญ.นิติจิตต ์ อังสุพันธ์ุโกศล 
วุฒิบัตร 2559 พญ.นิโลบล ยาทองไชย 
วุฒิบัตร 2559 พญ.เนาวกุล ศิริน้อย 
วุฒิบัตร 2559 นพ.บุษกร ธรรมสถิร 
วุฒิบัตร 2559 นพ.ปัฐวีร์ ดลวงศ์อนันต์ 
วุฒิบัตร 2559 นพ.ปรมัตถ ์ จันตะเคียน 
วุฒิบัตร 2559 นพ.ปวุฒิ เจียมจิต 
วุฒิบัตร 2559 นพ.พงศธร ปัตถา 
วุฒิบัตร 2559 นพ.พงศ์ธร จันทเตมีย ์



 
 

 

วุฒิบัตร 2559 พญ.พรพนิต ชินพิริยะ  
วุฒิบัตร 2559 นพ.พศวีร์ เผ่าเสร ี
วุฒิบัตร 2559 พญ.พาณ ี จันทร์ศศิธร 
วุฒิบัตร 2559 พญ.พิมพ์พร จึงธนาวิวัฒน์ 
วุฒิบัตร 2559 พญ.พุทธาสินี พิตรพิบูลย์วงศ์ 
วุฒิบัตร 2559 พญ.เพ็ญประภา ภูมพิิชญด ารง 
วุฒิบัตร 2559 นพ.ไพสิฐ นาคประเสริฐ 
วุฒิบัตร 2559 พญ.ภควด ี พลังวชิรา 
วุฒิบัตร 2559 นพ.ภัคพล มงคลดิษฐ ์
วุฒิบัตร 2559 นพ.ภัทร์ วงศ์จารุพรรณ 
วุฒิบัตร 2559 พญ.ภัทรียา รัตนพันธ์ 
วุฒิบัตร 2559 นพ.มณฑล พงษ์พานิช 
วุฒิบัตร 2559 พญ.มนสิชา นนทคุปต ์
วุฒิบัตร 2559 พญ.มานิตา สายธารพรม 
วุฒิบัตร 2559 พญ.มาริสา ทองนอก 
วุฒิบัตร 2559 พญ.มุทิตา ร่มโพธ์ิสระ 
วุฒิบัตร 2559 พญ.เมธาว ี มิ่งมิตรม ี
วุฒิบัตร 2559 พญ.เยาวพา  ศิริปการ  
วุฒิบัตร 2559 พญ.รัญชนา คุณจันทรโชติ 
วุฒิบัตร 2559 พญ.รุ่งอรุณ บุญโสม 
วุฒิบัตร 2559 พญ.รุจาพร โคตรนรินทร ์
วุฒิบัตร 2559 นพ.ฤทธิพันธ์ุ เทิ่งขุนทด 
วุฒิบัตร 2559 พญ.ลัดดาวัลย์ เกียรติคุณวงศ ์
วุฒิบัตร 2559 พญ.วณิชยา เจริญสุข 
วุฒิบัตร 2559 พญ.วรกานต ์ จตุรพิตร 
วุฒิบัตร 2559 นพ.วสันต์ ลิ่มสุริยกานต ์
วุฒิบัตร 2559 นพ.วสุ เตชะวัฒนากุล 
วุฒิบัตร 2559 พญ.วสุนทราภรณ์ เพชรยาบาล 
วุฒิบัตร 2559 พญ.วัชราวลัย วัฒนลีลารัตน ์



 
 

 

วุฒิบัตร 2559 นพ.วิศวะ ปานศรีพงษ ์
วุฒิบัตร 2559 นพ.ศันยวิทย ์ พึงประเสริฐ 
วุฒิบัตร 2559 นพ.ศุภกัลป ์ จันไพบูลย์ 
วุฒิบัตร 2559 นพ.สมบูรณ ์ สิริทองสาคร 
วุฒิบัตร 2559 พญ.สาวิตร ี พัฒนโกวิท 
วุฒิบัตร 2559 พญ.สุมนา อุทัยธรรมรัตน ์
วุฒิบัตร 2559 พญ.หทัยภัทร สุภธีระพงษ์ 
วุฒิบัตร 2559 พญ.อรลักษณ ์ มากด ี
วุฒิบัตร 2559 พญ.อรวรรณ สายบัวทอง 
วุฒิบัตร 2559 พญ.อัจฉมาพร สาล ี
วุฒิบัตร 2559 พญ.อินทร์ทิรา ยิ้มประสิทธิ ์
วุฒิบัตร 2559 พญ.อุไรรตัน ์ ชื่นแช่ม 
วุฒิบัตร 2559 นพ.อุลิต ทองสุภาภรณ ์
วุฒิบัตร 2559 นพ.เอกภักดิ์ ระหว่างบ้าน 
วุฒิบัตร 2560 พญ.กนกอร มั่นคงติพันธ์ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.กมลชนก บุญศร ี
วุฒิบัตร 2560 นพ.กร โชติชัยสถิตย์ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.กรรณิการ ์ ทสะสังคินทร ์
วุฒิบัตร 2560 พญ.กัษกร   เขียวแก้ว 
วุฒิบัตร 2560 นพ.กาญจนา ผาณิตพิเชฐวงศ ์
วุฒิบัตร 2560 พญ.กานต์สินี มงคลมาลย ์
วุฒิบัตร 2560 นพ.กิตติศักด์ิ หมั่นเขตรกิจ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.กุศรินทร ์ ลิ้มกมลทิพย ์
วุฒิบัตร 2560 นพ.เกียรตินรินทร์ เชื้อศิริพัฒน ์
วุฒิบัตร 2560 พญ.จันทร์จิรา แตศ่ักดาธรรม 
วุฒิบัตร 2560 นพ.จิรภาส ปอแก้ว 
วุฒิบัตร 2560 พญ.จิราพร  จงฐิตินนท ์
วุฒิบัตร 2560 พญ.จุฑามาศ เศารยะ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.จุฑาลักษมณ ์ เบญจานุวัตรา 



 
 

 

วุฒิบัตร 2560 นพ.เจนวิธ ประเสริฐศิริวฒัน ์
วุฒิบัตร 2560 นพ.ชนิพัฒน์ มีลาภ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.ชนิศา เอกสมบัติชัย 
วุฒิบัตร 2560 พญ.ชลิตา แหวนหล่อ 
วุฒิบัตร 2560 นพ.ชัชพล วทัญญูทวีวัฒน ์
วุฒิบัตร 2560 นพ.ชารีฟ หะยีบือซา 
วุฒิบัตร 2560 นพ.ชิตวร จิระจันทร ์
วุฒิบัตร 2560 นพ.โชติวิชช์ ศรีผลิน 
วุฒิบัตร 2560 นพ.ณรงค์ศักดิ ์ จ าปา 
วุฒิบัตร 2560 พญ.ณัฐภรณ ์ สุธีรพงศ์พันธ์ 
วุฒิบัตร 2560 นพ.ณิชพน จันทร์ประเสรฐิ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.ดวงสมร แสงรัตนเดช 
วุฒิบัตร 2560 พญ.ทาริกา อินทรศาสตร ์
วุฒิบัตร 2560 พญ.ทิพย์วด ี วุฒิพันธ์ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.เทพรัตน ์ วิมลนพคุณ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.ธนพรรณ วงษา 
วุฒิบัตร 2560 นพ.ธนา ข ายัง 
วุฒิบัตร 2560 นพ.ธนาวัต แหวนวงษ ์
วุฒิบัตร 2560 นพ.ธวัชชัย แสนศร ี
วุฒิบัตร 2560 พญ.ธัญญพิมพ ์ สินธุ์จิรา 
วุฒิบัตร 2560 พญ.ธันยพร  เลิศบุญญาฤทธิ ์
วุฒิบัตร 2560 นพ.ธิติธร เสาเวียง 
วุฒิบัตร 2560 นพ.ธีระเดช ปฐมวณิชกะ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.นพวรรณ แสงแก้ว 
วุฒิบัตร 2560 นพ.นรเศรษฐ ์ อุปริพุทธางกูร 
วุฒิบัตร 2560 นพ.นันทวัฒน ์ กุลศิริรัตน ์
วุฒิบัตร 2560 พญ.น้ าทิพย ์ อุทัยฉาย 
วุฒิบัตร 2560 พญ.นิชาภา เหล่าวัฒนา 
วุฒิบัตร 2560 พญ.บุษกร ไพศาลโรจนรัตน ์



 
 

 

วุฒิบัตร 2560 พญ.ปทุมรัตน ์ พลายเวช 
วุฒิบัตร 2560 พญ.ปรียานุช สุวลักษณ ์
วุฒิบัตร 2560 พญ.ปิยดา วิริเยนะวัตร์ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.ปิยธิดา กีรติพรฤดี 
วุฒิบัตร 2560 นพ.ปีเฉลิม พิสนุแสน 
วุฒิบัตร 2560 พญ.ปีย์วรา มานีเวศม์ 
วุฒิบัตร 2560 นพ.พงษ์พัฒน์ เมธาพิพัฒนกุล 
วุฒิบัตร 2560 นพ.พชร พวงมลิวัลย์ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.พบพร รัศมีวิเชียรทอง 
วุฒิบัตร 2560 พญ.พรธีรา พรหมยวง 
วุฒิบัตร 2560 พญ.พรพรรณ วัฒนเรืองชัย 
วุฒิบัตร 2560 นพ.พฤกษ์ อารยะพิสุทธิกูร 
วุฒิบัตร 2560 พญ.พลอยชมพู นิลสุข 
วุฒิบัตร 2560 พญ.พัชรียา ศรีสุข 
วุฒิบัตร 2560 นพ.พันธกานต์ ตันสุวรรณรัตน ์
วุฒิบัตร 2560 พญ.พันธ์ุทิพย์ สุวิทวัส 
วุฒิบัตร 2560 พญ.พิมพ์ชนก ปัดตาลาคะ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.พิมพิกา แจ้งสว่าง 
วุฒิบัตร 2560 นพ.พิษณุ เฮงศรีธวัช 
วุฒิบัตร 2560 พญ.เพาพะงา ภูมิสถาน 
วุฒิบัตร 2560 นพ.ภรณพงษ์ บัญญัต ิ
วุฒิบัตร 2560 พญ.ภัทรกันย ์ กันยะกาญจน์ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.ภัทรา พรกลุวัฒน ์
วุฒิบัตร 2560 พญ.ภัทรานิษฐ ์ ภัทรพรเจริญ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.ภัทราวดี ว่องการไถ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.ภัทรีพันธุ ์ ฦๅชา 
วุฒิบัตร 2560 นพ.ภาณุพงศ์ ด าเกิงขจรวงศ์ 
วุฒิบัตร 2560 นพ.ภูริชญ์ สุจริตพุทธังกูร 
วุฒิบัตร 2560 พญ.มญชุ์ณภัทร์ ลิขิตธรรมากุล 



 
 

 

วุฒิบัตร 2560 นพ.มรกต วงษ์ค าช้าง 
วุฒิบัตร 2560 พญ.มลชนิดา มะธิโตปะน า 
วุฒิบัตร 2560 พญ.ยุวกานต์ ไพบูลย์วงษ ์
วุฒิบัตร 2560 นพ.รัฐพล สร้างผล 
วุฒิบัตร 2560 พญ.ลลนา ก้องธรนินทร ์
วุฒิบัตร 2560 พญ.ลลิต ตปนียวรวงศ์ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.วรรษมน พงศ์ภัณฑารักษ ์
วุฒิบัตร 2560 พญ.วลัญช์รัตน์ แสงพนัสธาดา 
วุฒิบัตร 2560 พญ.วารีณา เลาหพันธ์ุ 
วุฒิบัตร 2560 นพ.วิศรุต บุญชิต 
วุฒิบัตร 2560 พญ.ศรินทร ์ แก่นทรัพย ์
วุฒิบัตร 2560 พญ.สิรินาถ โชติพันธ์ุวิทยากุล 
วุฒิบัตร 2560 นพ.สุธีรวิทย ์ โพธิกนิษฐ์ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.สุมาลิน ชุมคช 
วุฒิบัตร 2560 พญ.สุวิมล ฆารสมภพ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.เสาวลักษณ ์ เพ็ญพัธนกุล 
วุฒิบัตร 2560 พญ.หทัยชนก มหรรณพกุล 
วุฒิบัตร 2560 นพ.อภิลักษณ์ ชาวปากน้ า 
วุฒิบัตร 2560 พญ.อมรรัตน ์ มณีรัตน์ประเสริฐ 
วุฒิบัตร 2560 พญ.อมรรัตน ์ วงศ์สุทธิรัตน ์
วุฒิบัตร 2560 พญ.อรุณโรจน์ จ าปาน้อย 
วุฒิบัตร 2560 พญ.อัครภา ต่วนเอี่ยม 
วุฒิบัตร 2560 พญ.อัจฉราชนก พันธ์ทอง 
วุฒิบัตร 2560 นพ.อาชวาจิณ อินทร์จันทร ์
วุฒิบัตร 2560 พญ.อาทิตยา เตชะวันโตชาญเดช 
วุฒิบัตร 2560 นพ.อานุภาพ ลาภหลาย 
วุฒิบัตร 2560 พญ.อาสาฬห ์ ประภาธรรม 
วุฒิบัตร 2560 นพ.อุกฤษฏ ์ เหลืองเพชราภรณ์ 
วุฒิบัตร 2560 นพ.อุดมศักดิ ์ ตั้งชัยสุริยา 



 
 

 

  วุฒิบัตร             2561   พญ.กมลพรรณ               ถิระพงษ์ 
  วุฒิบัตร             2561   นพ.กวิน                จิตใจฉ่ า 
  วุฒิบัตร             2561   นพ.กรกฤต                 สุวรรณธรีางกูร 
  วุฒิบัตร             2561   นพ.กฤตานน                 ทฬัหกุล 
  วุฒิบัตร             2561   พญ.ก่องกาญจน์               สุดสวาสดิ ์
  วุฒิบัตร             2561   พญ.กัญญาณัฐ                กลิ่นหอมโสภณ 
  วุฒิบัตร             2561   พญ.กันต์กนก                ปิยะธรรม 
  วุฒิบัตร             2561   พญ.กัลยกร                ฉิมเล็ก 
  วุฒิบัตร             2561   นพ.กิตติชัย                โพธ์ิดม 
  วุฒิบัตร             2561   นพ.กานต์                สุทธาพานิช 
  วุฒิบัตร             2561   นพ.เกษม                สุนนัท์ศิริกูล 
  วุฒิบัตร             2561   พญ.จริยา                ภูดิศชินภัทร 
  วุฒิบัตร             2561   นพ.จักรพันธ์                ธรรมเมธากาญจน์ 
  วุฒิบัตร             2561   พญ.จันทิมา                โอภาวัฒนสิน 
  วุฒิบัตร             2561   นพ.จารุวัฒน์                ส าลีพันธ ์
  วุฒิบัตร             2561   พญ.จิตรลดา                รุจริาภิลักษณ์ 
  วุฒิบัตร             2561   นพ.จิระพงศ์                รุจริาพรพงศ์ 
  วุฒิบัตร             2561   พญ.จิราภา                ทองผิว 
  วุฒิบตัร             2561   นพ.จิราย ุ                จันทนาโกเมษ 
  วุฒิบัตร             2561   พญ.จุฑามาศ                ไพรวัลย์ 
  วุฒิบัตร             2561   พญ.จุฑามาศ                พันธุยศยรรยง 
  วุฒิบัตร             2561   พญ.ฉัตรนภา                จ าปาหอม 
  วุฒิบัตร             2561   พญ.ชญาณ ี                เกา้เอ้ียน 
  วุฒิบัตร             2561   พญ.ชนกานต์                ภิริยะกากูล 
  วุฒิบัตร             2561   พญ.ชนัดดา                งามไพบูลย์สมบตั ิ
  วุฒิบัตร             2561   พญ.ชนิดา                ศักดิ์เพชร 
  วุฒิบัตร             2561   นพ.ชัชวาลย์                เอื้อจารุพร 
  วุฒิบัตร             2561   พญ.ชารียา                ธเนศานนท ์
  วุฒิบัตร             2561   พญ.ชิตินทร                บญุสุขจิตเสร ี



 
 

 

วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ฐิติ  ตั้งลิตานนท ์
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ณหทยั  จงประสิทธิ์กุล 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงณัชชา  ชัยศุภมงคลลาภ 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ณัชพล  สินว์สุวรรณ 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ณัฏฐ ์  จักร์ขจรวัฒน ์
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ณัฐชยั  กิตติพศ 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงณัฐนิช  นทเกล้า 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ณัฐพล  สัตย์ซื่อ 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ณัฐภทัร  เสรีวิวัฒนา 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงดุษฎี  ชีวินกฤตย์กุล 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ถาม์พร  ทองพรรณ 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ทศพล  เอื้อมสราญวรกุล 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์เทนซนิ  ทอแซม 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงธนัญชนก  นวลนาค 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงธนิตาวดี  เชื้อโชติ 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ธวัชชัย  ลีลาวิทยานนท ์
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงธันยพร  ตั้งตรงจิตร 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ธีรวุฒ ิ  ภักด์ิแจ่มใส 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์นภัส  ลาวัณย์ทักษิณ 
วุฒิบตัร             2561   แพทย์หญิงนวลไหม  เอ่งฉ้วน 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์นวัสน์  หิรัณย์จิรากร 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์นัฐพงษ์  บุญภิละ 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงน้ าทพิย ์  สังสันไทย 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงนิสาชล  แซ่เล้า 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงนุรไอน ี  อาแว 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงบัญจพารัตน์ แซ่ลิ่ม 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงปิยะฉัตร  บุญชัย 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์บัณฑวิช  สุดสงวน 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงปภาวดี  แจ้งสุทธิวรวัฒน ์



 
 

 

วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงประติภา  อารมณ์รัตน ์
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ประยุกต์  ทิพย์วิวัฒน์พจนา 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ประสาน  เปี่ยมอนันต ์
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงปัทมาภรณ ์ พุทธาภิบาล 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงเปรียบดาว เพชรรัตน์ 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์พดด้วง  กิตติแสงธรรม 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์พฤกษ์  หินหุ้มเพ็ชร 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงพัชราภรณ์ คล่องแคล่ว 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงพัทนยีา  บุตรอ่อน 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงพาขวัญ  ปิตานุเคราะห์ 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงพิมล  บูรณะอมร 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงพิมลพร  กมลศร ี
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์พีรวิชญ ์  จีรทีปตานนท ์
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงเพชรรัตน ์ อมรสันต ์
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ภคพล  เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงภรภัทร  ฉิมประเสรฐิ 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงภัทรพร  เมฆาวุฒิกุล 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ภัทรพล  อินบรรเลง 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ภาณุพันธุ์  สุวรรณวงศ์ 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ภูดิศ  บัวประเสริฐ 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงเมธิตา  อิทธิสัญญากร 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงยุวลกัษณ์  บุตรศร ี
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงรชยา  อังคพินิจ 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงรสกร  คล้ายอ่างทอง 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์รัฐพล  จันทรสม 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงรัตน์กมล  เรืองใสส่อง 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงลักษณาวดี นิติวัฒนา 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงวรรณประภา มณีกัญญ ์
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงวลัยลักษณ ์ สายธนู 



 
 

 

วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงวาชิน ี  อาศิรพงษ์พร 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงวิมลมาศ  อยู่ยรรยง 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงวิสาข ์  พีรพัฒนโภคิน 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงศิริลักขณา  รูขะจ ี
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ศิวัชญ ์  ต้อยมาเมือง 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์ศุภวัฒน ์  วัฒนกุลวิวัฒน ์
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์สมประสงค ์ เกียรติวัฒนชัย 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์สรณ  สุทธิวานิช 
วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงสามติร ี  อ่อนละมัย 
วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์สุขสนัต ์  ค านวณศิลป ์

     วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงสุจินดา  สามารถ 
     วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์สทุธิศักดิ ์  วัฒนสารสมบูรณ์ 
     วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์สธุ ี  คงเกียรติไพบูลย ์
     วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงสุนทรา  บุญช ู
     วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงสุภัทรา  อินทร์อยู ่
     วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงอภิชญา           สุขประเสริฐ 
     วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงอภิญญา           เสาวลกัษณ์สกุล 
     วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์อมรเกียรต ิ ภูมิอัครโภคิน 
     วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงอรฉัตร  ศิลานุวัฒน ์
     วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงอรชพรรนฐ์ สมฤาแสน 
     วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์อังกฤช  พิชญังกูร 
     วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์อิทธิชัย  หังสพฤกษ ์
     วุฒิบัตร             2561   นายแพทย์เอกชัย  เชิงชุมพิทักษ ์
     วุฒิบัตร             2561   แพทย์หญิงเอม  สิรวราภรณ์ 

 
 
 
 
 
 


