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ประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
ที่ ๘ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
ประจ าปีการอบรม ๒๕๕๙ รอบท่ี ๑ 

 

        จากการเทียบความประสงค์ของผู้สมัครเพื่อเป็นแพทย์ประจําบ้านสาขาวิชาต่างๆ กับสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ที่ ได้รับการ
รับรองจากแพทยสภา รอบท่ี ๑ ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้านตามสาขาและสถาบันฝึกอบรม มีรายนามดังต่อไปนี ้ 
  

(เรียงตามชื่อสาขา/อนุสาขา สถาบันฝึกอบรม และชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับอักษร) 
 
ชื่อสาขา/อนุสาขา หน้า  ชื่อสาขา/อนุสาขา หนา้ 

การระงับปวด ๒  รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ๑๙ 

กุมารเวชศาสตร์ ๒  รังสีวิทยาวินิจฉัย ๑๙ 

กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ๗  โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ๒๒ 

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกําเนิด ๗  วิสัญญีวิทยา ๒๒ 

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ๗  วิสัญญีวิทยาสําหรับการผ่าตดัหัวใจ  ๒๕ 

กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม ๗  หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก  

กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ ๘  วิสัญญีวิทยาสําหรับผู้ปุวยโรคทางระบบประสาท ๒๕ 

กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ๘  วิสัญญีสําหรับเด็ก ๒๕ 

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ๘  เวชบําบัดวิกฤต ๒๕ 

กุมารเวชศาสตร์โรคไต ๘  เวชศาสตร์การเจริญพันธุ ์ ๒๖ 

กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ ๙  เวชศาสตร์ครอบครัว ๒๖ 

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ๙  (เข้าปี ๒) เวชศาสตร์ครอบครัว  ๒๘ 

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ ๙  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๒๘ 

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ๙  เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๓๑ 

กุมารศัลยศาสตร์ ๑๐  เวชศาสตร์ปูองกัน (แขนงระบาดวิทยา) ๓๒ 

จักษุวิทยา ๑๐  เวชศาสตร์ปูองกัน (แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว) ๓๒ 

จิตเวชศาสตร์ ๑๒  เวชศาสตร์ปูองกัน (แขนงเวชศาสตร์การบิน) ๓๒ 

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ๑๓  เวชศาสตร์ปูองกัน (แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล) ๓๒ 

ตจวิทยา ๑๓  เวชศาสตร์ปูองกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร)์ ๓๒ 

นิติเวชศาสตร์ ๑๔  เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓๒ 

ประสาทวิทยา ๑๔  เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ ์ ๓๓ 

(เข้าปี ๒) ประสาทวิทยา  ๑๕  ศัลยศาสตร์ ๓๔ 

ประสาทศัลยศาสตร์ ๑๖  ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ๓๘ 

พยาธิวิทยากายวิภาค ๑๖  (เข้าปี ๒) ศัลยศาสตร์ตกแต่ง  ๓๘ 

ภาพวินิจฉัยชั้นสูง ๑๗  ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ๓๙ 

ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๑๗  ศัลยศาสตร์ทรวงอก ๓๙ 

มะเร็งวิทยานรีเวช ๑๘  ศัลยศาสตร์ทรวงอก (เข้าปี ๔)  ๓๙ 

รังสีร่วมรักษาของลําตัว ๑๘  ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ๓๙ 

รังสีร่วมรักษาระบบประสาท ๑๘  ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ๔๐ 
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ชื่อสาขา/อนุสาขา หน้า  ชื่อสาขา/อนุสาขา หน้า 

ศัลยศาสตร์ลําไส้ใหญ่และทวารหนัก ๔๐  อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซ่ัม ๕๘ 

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด ๔๐  อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ๕๘ 

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๔๑  อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ๕๙ 

โสต ศอ นาสิกวิทยา ๔๔  อายุรศาสตร์โรคไต ๕๙ 

อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิค ๔๖  อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก ๖๐ 

อนุสาขาเวชศาสตรเชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ๔๖  อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ๖๐ 

ออร์โธปิดิกส ์ ๔๖  อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ ๖๑ 

อายุรศาสตร์ ๔๙  อายุรศาสตร์โรคเลือด ๖๒ 

อายุรศาสตร์ผู้สูงอาย ุ ๕๗  (เข้าปี ๒) อายุรศาสตร์โรคเลือด  ๖๒ 

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ๕๗  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ๖๓ 

(เข้าปี ๓) อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา  ๕๗    
 
 
อนุสาขา การระงับปวด   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.สุกัญญา จิระชัยพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พญ.สุวรรณา ช้ันประดับ สํานักการแพทย์ กทม. กรุงเทพมหานคร 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.มัลลิกา อาฮูยา รพ.มหาราชนครราชสีมา สป.สาธารณสุข 
  พญ.วรรณวิภา มาลัยทอง กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  พญ.วทันยา ใจวงศ์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล 
สาขา กุมารเวชศาสตร ์   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กันทลัส เลิศสกุลพิริยะ อิสระ  
  พญ.กิจศรา เนียมหอม รพ.ทองผาภูม ิ สป.สาธารณสุข 
  พญ.เกศินี ก่ิงแก้ว รพ.ปุาตอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.จารุวรรณ สตางค์ทอง รพ.หัวหิน สป.สาธารณสุข 
  พญ.จิตสุภา วรกุล เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  พญ.จุตินันท์ อิทธิอาวัชกุล รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
  พญ.ชโณนาต รัตนพฤกษ ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  พญ.ชนิกา เลี้ยงชีพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พญ.ชโรทร ศรีวิชากร รพ.นครปฐม สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชิสา พิทักษ์สาล ี อิสระ  
  นพ.ฐิติพงศ์ สุวรรณสภาพ รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมวงษ ์ รพ.หนองบัวแดง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัชพล ทวีสกุลชัย อิสระ  
  พญ.ณัฐณิชา ปรีเปรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  นพ.ธีรพล จริยะสกุลโรจน ์ อิสระ  
  พญ.นลินพร ทัตตากร รพ.พระจอมเกล้า  สป.สาธารณสุข 
  นพ.บุศย์ วรศักดาพิศาล รพ.แม่สอด สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปวีณ อนันทนาธร เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปุญญภา ปุษยไพบูลย ์ อิสระ  
  พญ.พรรณรัตน์ สว่างศุข รพ.สิรินธร กทม. กรุงเทพมหานคร 
  พญ.ภัณฑิรา บันลือธัญลักษณ ์ รพ.ราชบุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภูมิชาย ร่มไทรทอง รพ.กุฉินารายณ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อันญา กุลบุญ อิสระ  
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  นพ.เอกชัย แดงรุ่งโรจน ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.กฤษพร สัจจวรกุล อิสระ  
  พญ.ขวัญรัตน์ ไหวด ี อิสระ  
  พญ.ชลลดา ชวนประสิทธ์ิกุล เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ตติยา ศิริพนาดร รพ.บ้านผือ สป.สาธารณสุข 
  พญ.เต็มศิริ โชติชื่น สํานักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
  พญ.ธริดา คงเจริญสมบัต ิ รพ.พิจิตร สป.สาธารณสุข 
  พญ.นภาพร จันทศรีสวัสดิ ์ อิสระ  
  พญ.นันทิกา ไพบูลย ์ รพ.พระปกเกล้า สป.สาธารณสุข 
  พญ.นาฎวดี อังควัฒนะพงษ์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
  พญ.ปุณยวีร์ เอกไพบูลย ์ อิสระ  
  พญ.เปรมิกา วัชรพิมลพันธ ์ รพ.สงขลา สป.สาธารณสุข 
  พญ.พรรณวดี รักวงษ ์ รพ.พระปกเกล้า สป.สาธารณสุข 
  พญ.พิรารัตน์ คชฤทธิ ์ อิสระ  
  พญ.รพิศา นันทนีย ์ อิสระ  
  พญ.รับพร สุนทรโลหะนะกูล รพ.จุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย 
  พญ.ลานทิพย์ สุทธิรัตน ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  พญ.สิตา สินธวิชัย รพ.ประจวบคีรีขันธ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุภาดา สิมธรรมนิมิต อิสระ  
  นพ.เสกสัณห์ เศียรอินทร ์ รพ.สุไหงโก-ลก สป.สาธารณสุข 
  พญ.อรุโณทัย รักมโนธรรม รพ.บางพล ี สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.กิติยา ศรีธนานุวัฒน ์ รพ.รัตนบุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.เกวริน สีตาบุตร เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปิยธิดา จงรักษ ์ อิสระ  
  พญ.ภัทราพร สินธุประสิทธ์ิ รพ.พิบูลมังสาหาร สป.สาธารณสุข 
  พญ.รุจิเรข กมลรัตนา เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุธิดา ชาญยุทธนา เขตสุขภาพท่ี ๒ สป.สาธารณสุข 
  พญ.หทัยชนก เนื่องจุ้ย รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สป.สาธารณสุข 
  พญ.กฤติยาภรณ์ สิงห์คํา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ชนม์นิกานต์ ภาวศุทธ์ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ธนิดา เอ้ืออารีย์จิต แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.เปรมิกา อินทะพันธ์ุ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ภาสิตา พุฒิธีระโชต ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ภูมินทร์ ฉวีพิศาล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.มะลิวัลย์ เต็งสุจริตกุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.ชลนภา อัศวบุญญาเลิศ รพ.กุมภวาป ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.พนมวรรณ มุราชัย รพ.อํานาจเจริญ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุภัทรวดี ภูมิพื้น เขตสุขภาพท่ี ๘  สป.สาธารณสุข 
  พญ.กัญญารัตน์ มงคลกุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.นรินทร์ ธนภัทรไกรพร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ภัทริยา บรรณาลัย แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ภานุวัฒน์ ศรีชัยสวัสดิ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.รติกร ไชยศิวามงคล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วิชชุวรรณ อ่อนสร้อย แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.อัครนันท์ วิภาคพงศ์ปกรณ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
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 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  พญ.จงจินต์ สุวรรณทวีมีสุข รพ.พุทธโสธร สป.สาธารณสุข 
  พญ.ดนุนาถ อรรณพพรชัย รพ.ระนอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธนัญญา โลกานุวัตรเสถียร อิสระ  
  พญ.นัทฐพร ศรีสุวรรณ รพ.ไชยา สป.สาธารณสุข 
  พญ.บุญญาณุฬักษ์ สีหาคลัง สํานักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
  พญ.สุชารีย์ สุทธิวานิช รพ.โคกสําโรง สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  พญ.กัญจนา ดวงจําปา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.จรัสกรณ์ ชัยแสนสุข แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ชุติมน ศิลป์สกุลสุข แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.สรณ์สิริ ยิ้มละมัย แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.ซอฟียาห์ ตาเละ รพ.ยะลา สป.สาธารณสุข 
  พญ.ตัสนีม แวอูมา รพ.นราธิวาสราชนครินทร ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.กานต์ชนก สารบรรณ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.กานติศา ศิริอนันต์โสภา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.จิรชาติ พรหมมาศ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ชมพูนุท ณ นคร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ณิชนันท์ ทิววัฒน์ปกรณ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ธนากร ณ นรงค ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วริษฐา จันทร์ทักษิโณภาส แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วรุณ ตั้งจิตราพิทักษ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กันยารัตน์ ปรักกมกุล รพ.ตราด สป.สาธารณสุข 
  พญ.เจนจิรา จิโน เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชนัฏฐา เกตุชัยโกศล อิสระ  
  นพ.ชยุตรา วรรุตม ์ อิสระ  
  พญ.ชัญญา พงษ์ปฏิพัทธ์ รพ.ศรีสังวาลย ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ฐากูร วิริยะชัย อิสระ  
  พญ.ณัฎฐา พิริยะโภคิณ อิสระ  
  พญ.นลินี อ้อยบํารุง คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  พญ.นันทิยา มงคลลาภ รพ.ปทุมธาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.พลอย พัฒนากิจสกุล อิสระ  
  พญ.พิมพ์ใจ ชัยภัคพร รพ.สระบุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภานุพงศ์ เสรีภาณ ุ อิสระ  
  พญ.มาณวิกา ทศมาศวรกุล อิสระ  
  พญ.วรรณวิสาข์ ทับเปรื่อง รพ.ชัยบาดาล สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุชานุช วลัญชพฤกษ์ รพ.หนองบัวลําภ ู สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  นพ.กฤษณ์ เชี่ยวชาญประพันธ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  พญ.ณัฐยา ชวนะเวสน ์ อิสระ  
  พญ.ณิชาพร เฉลิมพลานุภาพ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  นพ.พสิษฐ์ กนกศรีถาวร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  พญ.พสิษฐา เติมวรสิน อิสระ  
  พญ.พัชรพร บุณยัษเฐียร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  พญ.พัดชา เย็นจะบก อิสระ  
  พญ.ศิริเพ็ญ สงวนงาม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
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 โรงพยาบาลขอนแก่น   
  พญ.จุฑารัตน์ คําภูเวียง รพ.ชุมเเพ สป.สาธารณสุข 
  พญ.พิมพ์วลัญช์ คชินทักษ เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
  พญ.พุทธพร ประเสริฐสกุล รพ.ชุมแพ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศุภพิชญ์ มูลธิยะ เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณัฏฐพิชา นาจเมืองจันทร ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ณัฐชยา ไทยานนท์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.อธิพร เปรมกมล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์(รวมสมทบจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)  
  พญ.คณิตา เซี่ยงฉิน อิสระ  
  พญ.ณัชชา อุ่นภัทร รพ.นพรัตนราชธาน ี กรมการแพทย ์
  พญ.พัชริน มังคลารัตน ์ รพ.นครปฐม สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลชลบุร ี   
  นพ.ไกรสิทธ์ิ ธรรมชาติอุดม อิสระ  
  พญ.วาริพันธน์ วิระญาณวัฒน ์ อิสระ  
  พญ.อัจฉรียา รักสวน เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  พญ.กมลลักษณ์ อนันต์นธิิวุฒ ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วิภา วรัญํูวงศ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.สัปต พงศ์รุจิกร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์   
  พญ.นภัสสร สารรัตนะ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.พลกฤต โลจนาทร แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
  พญ.รุ่งรวี กรไสว แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.อรญา โชติบรรยง แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลพระปกเกล้า (รวมสมทบจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
  พญ.ธนิตา สุขสถิตย ์ รพ.บางบ่อ สป.สาธารณสุข 
  พญ.มุทธารัตน์ จารุพันธ ์ รพ.พระนครศรีอยุธยา สป.สาธารณสุข 
  พญ.เกวลี ธรรมจํารัสศร ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.พรไพลิน สมพีร์วงศ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.สมิตา วชิรัคศศวกุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลพุทธชินราช   
  พญ.กิตติยา ทิพวรรณ ์ รพ.วังสะพุง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณฐภรณ์ ทองหล่อ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สป.สาธารณสุข 
  พญ.นมิตา วงศ์วัชรานนท์ รพ.นครไทย สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุวิมล หรั่งฟ๎ก เขตสุขภาพท่ี ๒  สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธมลวรรณ เหล่าสุรสุนทร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ปพนสรรค์ เจียประเสริฐ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ลลิตา หงษ์หิรัญเรือง แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.สุสิตา หวังจิรนิรันดร ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
  นพ.กอบพงศ์ พลับจ่าง กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
  พญ.กุลธิดา ไชยสิงห ์ รพ.สกลนคร สป.สาธารณสุข 
  พญ.นิรมล นาคประเสริฐ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
  นพ.นิสิต ทฤษฎิคุณ เขตสุขภาพท่ี ๙ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปฐวี ณ บางช้าง กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
  พญ.พิมพ์แพร รพีภัทรกุล รพ.ทุ่งสง สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   
  พญ.ดาริน มั่นยืน เขตสุขภาพท่ี ๙ สป.สาธารณสุข 
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  พญ.ดุษฎี อึงพินิจพงศ์ รพ.บ้านไผ ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.รดาพร สุบงกฎ รพ.สิรินธร ขอนแก่น สป.สาธารณสุข 
  นพ.ระพี สิริวรรณวงษ ์ เขตสุขภาพท่ี ๒ สป.สาธารณสุข 
  นพ.วิษุวัต เหลืองบํารุงรักษ ์ รพ.ลาดยาว สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชมพูนุช ขจิตพรวด ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ปวรี ปวโรจน์กิจ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.พิชยา พูลสวัสดิ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลราชบุร ี(รวมสมทบจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)  
  พญ.บูลดา ม่วงไหมทอง รพ.ราชบุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.เอื้อมพร ทูคําม ี เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ญาณิศา ดีรัศม ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   
  พญ.กมลชนก น้อยเต็ม แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.น้ําทิพย์ บุญประสิทธ์ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ภาติกวัฒน์ จอมพรรษา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลหาดใหญ่ (รวมสมทบจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
  พญ.ชุรินธร จิตรปฏิมา รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ(นาทว)ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณัฐธิดา ศรีสุทธิพฤทธ์ิ รพ.สายบุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.สุทธิเกียรติ เจริญศร ี รพ.พังงา สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธนวรรณ ตีรณธาดา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ธนัชญา ชุมศร ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ธัญชนก รัตนวุฒิกร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ฝนทิพย์ นัยนานนท ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.กนกกาญจน์ นาคะสุวรรณ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  พญ.ชมพูนุช อัตถนันท์ รพ.อรัญประเทศ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธิติยาภรณ์ ศรีเจริญ เขตสุขภาพท่ี ๙ สป.สาธารณสุข 
  พญ.พัชรินทร์ นาวีสาคร กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  พญ.พิชญา วัฒนศักดิ์ภูบาล รพ.หัวหิน สป.สาธารณสุข 
  พญ.วรรณพร ช่างสาน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สป.สาธารณสุข 
  พญ.วิไลพร ชาญปรีชา กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  พญ.องค์อร บุญนิจสิน กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  นพ.อภิรม ใหญ่ไล้บาง กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   
  พญ.กนกลดา สกุลศร ี เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  พญ.กรวีกานต์ ศรีพงษ์วิวัฒน ์ รพ.สกลนคร สป.สาธารณสุข 
  พญ.กฤติยานี ทูลแก้ว รพ.สกลนคร สป.สาธารณสุข 
  พญ.กวินทรา ประพัฒน์รังษ ี รพ.นครปฐม สป.สาธารณสุข 
  พญ.ฉัตรวรุณ มณีราชกิจ เขตสุขภาพท่ี ๙ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชฎารัตน์ วิชัยวงษ ์ รพ.บ้านไผ ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชนากานต์ สโมสร รพ.สระแก้ว สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชนิกา นุตโร รพ.ตระการพืชผล สป.สาธารณสุข 
  นพ.ชวัลวิชญ์ ยุทธภิญโญ รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธัญญาพร นนทภา รพ.ขุขันธ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.พชรวรรณ เจริญวัฒนวิญํ ู เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  พญ.รัตติยา เพ็งนิล เขตสุขภาพท่ี ๘  สป.สาธารณสุข 
  พญ.ริสรา ไชยวรรณ เขตสุขภาพท่ี ๘  สป.สาธารณสุข 
  พญ.วริศรา ศรีสมบูรณ ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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  พญ.วันทนีย์ ทองนาค เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
  พญ.วิริยา แสงซื่อ รพ.วารินชําราบ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สมสุดา จงสุขบุญ รพ.สอยดาว สป.สาธารณสุข 
  พญ.สรัลรัตน์ แตระกุล รพ.สายบุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุธีรา เทพวีระ เขตสุขภาพท่ี ๒  สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุภาณี ชนินทรว์ณิชย ์ รพ.ระยอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.โสภิดา บุญวัฒน ์ เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อรอนงค์ นิลวลัยกุล อิสระ  
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา   
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.สุภานัน ผู้พัฒน ์ อิสระ  
 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   
  นพ.บุรวัฒน์ นิลรอด กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.แพร วงษ์ตั้งมั่น รพ.เจ้าพระยายมราช สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  นพ.ณัฏฐากร วงศ์สุรินทร ์ รพ.ลําพูน สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.เคียงขวัญ เหล่าสุขศรีงาม รพ.บุรีรัมย ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.น้ําหวาน กิตติกูล รพ.สิรินธร กทม. กรุงเทพมหานคร 
  พญ.ไพลิน สาครนาวีชัย อิสระ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.กัลมลี เจนจรัตน ์ อิสระ  
 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   
  พญ.รจนา ป๎ตลา เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ฉัตรชัย ธํารงอาจริยกุล คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  พญ.นลินี ภัทรากรกุล คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.ณิชารีย์ มุ่งกลาง สํานักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
  พญ.ธนสินี เนียมทันต ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.เกศรินทร์ โพธ ิ อิสระ  
  พญ.วจี จันปุุม รพ.ขอนแก่น สป.สาธารณสุข 
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ชมพูนุท อนันบุญทริก รพ.โรงงานยาสูบ โรงงานยาสูบ 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.ขนิษฐา เดชนครินทร ์ เขตสุขภาพท่ี ๑๑  สป.สาธารณสุข 
  นพ.เฉลิมพล สิรชัยรัตน ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.แคทลียา อรุณลิ่มสวัสดิ ์ อิสระ  
  พญ.จิตตินันท์ ช้ินปิ่นเกลียว รพ.วชิระภูเก็ต สป.สาธารณสุข 
   
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.ภัทธีรา เศรษฐบุตร รพ.พหลพลพยุหเสนา สป.สาธารณสุข 
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 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   
  นพ.ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์ รพ.พุทธชินราช  สป.สาธารณสุข 
  พญ.วีนัส ตันอารีย ์ รพ.ตํารวจ  
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ   
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.พุธิตา สุนทรจักรพงษ ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ศราลี หาญชูวงศ ์ อิสระ  
  พญ.สิรินภา ศิวารมณ ์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล 
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ขวัญจันทร์ ขัมพานนท์ อิสระ  
  พญ.สิรินยา บุญธนาพิบูลย ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.นิภาพรรณ จรดล อิสระ  
  พญ.เลอลักษณ์ วิทยาประภากร รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสขุ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.คุรุศาสตร์ โพธ์ิวัง รพ.มหาราชนครราชสีมา สป.สาธารณสุข 
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.จักรพันธ์ุ ศิริบริรักษ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  นพ.ชัยศิริ ศรีเจริญวิจิตร สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.ณัฐพงษ์ จิตรุ่งเรืองนิจ อิสระ  
  นพ.นพดล วัชระชัยสุรพล คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  พญ.ธิดารัตน์ แก้วเงิน อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.วีรพงษ์ ฉายา อิสระ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.วรลักษณ์ สาริกา รพ.สระบุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.วัทนี ทวีสิทธ์ิ อิสระ  
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคไต   
 คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ศิวพร ไชยอําพร อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.เพ็ญวดี ภาคพิบูลย ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภัทรียา ยศธแสนย ์ อิสระ  
  พญ.สลิล ศิรินาม อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลยัมหิดล  
  พญ.อุทัยวรรณ คงคณิน อิสระ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.ธัญญา ขจรรัตนา อิสระ  
  พญ.ปารัช วิทยานานันท์ อิสระ  
   
   
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ   
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
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  พญ.วริษา พิริยะกิจไพบูลย ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ทรงพล เกษสุวรรณ อิสระ  
  พญ.ลีลา สีมาขจร รพ.มหาราชนครราชสีมา สป.สาธารณสุข 
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ธันยธร พิสิฐบัณฑูรย ์ อิสระ  
  พญ.นันทนัช หรูตระกูล อิสระ  
  พญ.อิสรีย์ ลีลายุวัฒนกุล อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.จินตนา ชาตรูปวิจิตร อิสระ  
  พญ.อัญชลี เสนะวงษ ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  พญ.ภัทรดา ธาน ี อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.นิศารัตน์ จันทรวิศรุต อิสระ  
  พญ.วัลยา กู้สกุลชัย อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ทิพยาภา รัตนมณ ี อิสระ  
  พญ.นภัสยชญ์ สว่างตระกูล อิสระ  
 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   
  พญ.จิรัชญา ชํานาญเรือ อิสระ  
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ปาริฉัตร ห่วงทอง เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.กุสุมา สยะนานนท ์ รพ.พุทธชินราช  สป.สาธารณสุข 
  พญ.นวพร พวงภาคีศิร ิ อิสระ  
  พญ.ศุภกัญญา ตันศรีรัตนวงศ ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ศิตา กัลยาณรุจ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  พญ.ศิริพร วรพงศ์มนูพงศ ์ รพ.ปทุมธาน ี สป.สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.วราพร ชลนภาสถิตย ์ อิสระ  
 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   
  พญ.ชนิดา วงษ์รัตน ์ อิสระ  
  พญ.ณัชชา สากระจาย เขตสุขภาพท่ี ๑๐ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ถนัดกิจ ศุภราศร ี รพ.ชลบุร ี สป.สาธารณสุข 
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.นฤพร เพชรอาวุธ รพ.ชลบุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.พิมลรัตน์ สมกิตติธรรม รพ.นครปฐม สป.สาธารณสุข 
  พญ.วริศรา พรประเสริฐชัย รพ.พระปกเกล้า สป.สาธารณสขุ 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.เกตน์นิภา สินสุพรรณ ์ รพ.บุรีรัมย ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ศรายุทธ ปินตา รพ.อุตรดิตถ ์ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.ขวัญนภัส นกเอี้ยงทอง อิสระ  
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 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ประทับใจ นิ่มบริบูรณ์พร อิสระ  
  พญ.พิศประภา น้อยมิ่ง อิสระ  
 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   
  นพ.ไกรวัฒน์ ภัทรศรีพงศ ์ รพ.ตรัง สป.สาธารณสุข 
สาขา กุมารศัลยศาสตร ์   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ภริตา ศิริอนันต ์ รพ.ชัยภูม ิ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภารดี ก่อวุฒิกุลรังษ ี รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อรพลิน รินทรวิฑูรย ์ รพ.พหลพลพยุหเสนา สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.นภสร ภู่ทอง อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ดลฤดี อรุณแสง อิสระ  
  พญ.ประภัสสร สีนา รพ.ตรัง สป.สาธารณสุข 
 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   
  พญ.กรกฎ นิรุตติวัฒน ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.กฤษฎา จันทะดวง รพ.ร้อยเอ็ด สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปรัชญ์ พบพาน เขตสุขภาพท่ี ๓ สป.สาธารณสุข 
  พญ.วรางคณา ธรรมสัญญา กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
สาขา จักษุวิทยา   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กัญญรัตน์ ลิขิตชีวาพร เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  พญ.กานต์ธิดา ชูจันทร ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชญาจิต จิตกรณ์กิจศิลป ์ รพ.สระแก้ว สป.สาธารณสุข 
  นพ.เฟื่องเฉลย เบญจาทิกุล รพ.สิงห์บุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.วรา รักสงฆ ์ รพ.แม่สอด สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศาธิยา เก่งพันธุ์พานิช รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  พญ.ศิระวดี วิริยะอุดมชาต ิ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
  นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  นพ.สิทธิพงษ์ ธงสุวรรณ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อัญชิสา พิมพ์ศร ี รพ.ตระการพืชผล สป.สาธารณสขุ 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.กัญญาลักขณ์ แก้วประดิษฐ รพ.สงขลา สป.สาธารณสุข 
  พญ.จุฑาภรณ์ อัศวชนานนท ์ อิสระ  
  พญ.ณัชชา จินตกานนท ์ รพ.ตราด สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธันย์ฉัตร เจียรมณีโชติชัย รพ.พระนั่งเกล้า สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธันยพร ศรีเบญจภานนท์ รพ.กระบี ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปณิดา โพธิตา รพ.แกลง สป.สาธารณสุข 
  พญ.พรปวีณ์ จินดารักษ์ สํานักการแพทย์ กทม.  
  พญ.วรนันท์ กัมมารพัฒน ์ อิสระ  
  พญ.สิริมา ตั้งจิตธรรม สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย

พิทักษ์ 
สภากาชาดไทย 

  พญ.เอมอร แสงศิรินาวิน รพ.ตํารวจ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  นพ.ณัฐ เผ่าเจริญ เขตสุขภาพท่ี ๑๑ สป.สาธารณสุข 
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  นพ.ตอง นิรุกติศานติ ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธัญญลักษณ์ จิวนารมณ ์ รพ.สันปุาตอง สป.สาธารณสุข 
  นพ.นฤดม สัตยาวุธ รพ.สิชล สป.สาธารณสุข 
  นพ.พงษส์ันต์ สุปรียธิติกุล กองแพทย์หลวง สํานักพระราชวัง 
  พญ.ชนัสนันท์ ณรงค์ชัย แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ธนภัทร เชาว์วิศิษฐ์เสร ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.พิชญ์ อุปพงศ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  นพ.เตชัช อริยานนท์ อิสระ  
  พญ.ปรางชนก เศวตวงศ ์ รพ.สกลนคร สป.สาธารณสุข 
  นพ.พุฒิกร พรหมจารีย ์ รพ.อุทุมพรพิสัย สป.สาธารณสุข 
  พญ.วรรษมน จิรัฐติพันธ์ เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
  พญ.วัชราพร ทองมี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วันปิยะ ศรีพัฑฒางกรุะ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.สุขิตา จําปาวงษ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการร่วมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) 
  พญ.จิรนันท์ ทรัพย์ทวีผลบุญ อิสระ  
  นพ.ธวัชชัย สรสิทธ์ิ เขตสุขภาพท่ี ๘  สป.สาธารณสุข 
  พญ.พรมพร ภัทรเจียรพันธุ ์ รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  พญ.รณิภา ศิริบูรณะ รพ.ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
  พญ.อัยรฎา ศิริกฤษฎา รพ.มุกดาหาร สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  นพ.ไกลกังวาล รัตนมงคล รพ.ถลาง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณัฐชาดา ตันสืบเชื้อสาย อิสระ  
  พญ.หรรษา ปวุฒิยาพงศ ์ รพ.ศรีสะเกษ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อรพร เงารังษ ี รพ.พัทลุง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธาดา ตันติสารศาสน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.สุภชยา อุ่นเรือน แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.เชาว์ เจริญกิจขจร รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฐวัฒน์ อัศววรฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  นพ.นภัส เตชะเลิศไพศาล เขตสุขภาพท่ี ๑๑ สป.สาธารณสุข 
  พญ.นันทินี วิไลนิรันดร ์ รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  นพ.ปริญญ์ ฮันตระกูล เขตสุขภาพท่ี ๓ สป.สาธารณสุข 
  พญ.พรภัทรา กลั่นความด ี รพ.อํานาจเจริญ สป.สาธารณสุข 
  พญ.พุทธิญา แก้วกรณ ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  พญ.วิมพ์วิภา เดียวสุทธิชาต ิ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  พญ.ภัทริณี ธรรมศรสีวัสดิ ์ รพ.ปุาตอง สป.สาธารณสุข 
  นพ.เมธัส วงศ์สิทธิกร รพ.วิเชียรบุร ี สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์   
  พญ.ทิฆัมพร จันทร์ภู ่ อิสระ  
  พญ.นวลพร ศรีม่วง อิสระ  
  พญ.เบญจมา กีรติดําเกิงสกุล เขตสุขภาพท่ี ๑๐ สป.สาธารณสุข 
  พญ.พรทิพย์ วัฒนศิร ิ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  นพ.มรุต จงวรนนท์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  พญ.ขวัญชนก คําเสียง รพ.ยโสธร สป.สาธารณสุข 
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  พญ.ณิชมน รังษีจํารัส เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
  นพ.พบสุข มาลัยเล็ก เขตสุขภาพท่ี ๑๒ สป.สาธารณสุข 
  พญ.มัธยา สุวรรณศิริกุล รพ.พุทธโสธร สป.สาธารณสุข 
  นพ.วรพล อิฐรัตน ์ เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
  พญ.วิภาวี พุฒิวิญํ ู รพ.พระพุทธบาท สป.สาธารณสุข 
  พญ.อัครนิสรณ์ เดชก้อง รพ.ประจวบคีรีขันธ์ สป.สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.จอมขวัญ เฮงสวัสดิ ์ รพ.เฉลิมพระเกียรติมาบตาพุด สป.สาธารณสุข 
  พญ.จิรารัตน์ แสงอาทิตย ์ รพ.ชัยนาทนเรนทร สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณัฐมน หอมจําปา อิสระ  
  นพ.ปณิธ เชิดชู กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  พญ.พรวัสสา พัวพานิช กองแพทย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
สาขา จิตเวชศาสตร ์   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.จุฑาวดี หล่อตระกูล อิสระ  
  นพ.ปฏิพล หอมหวล รพ.ปุาตอง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปิยพัทธ์ ปิยะมงคล รพ.หัวหิน สป.สาธารณสุข 
  นพ.พงศธร สีห์รา รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สป.สาธารณสุข 
  นพ.วิญญ์ จินะณรงค ์ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.ธนาพร เพ็งแก้ว รพ.สตูล สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปริญญ์ เตียวศิริทรัพย ์ รพ.อุดรธาน ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.เมธีวัชร์ ชิตเดชะ อิสระ  
  พญ.รัศมิมาน ศิริพลานนท ์ เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อังค์วรา วงศ์อุดมมงคล อิสระ  
  พญ.อิสรา อัครพรประภา รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร ์ กรมสุขภาพจิต 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  นพ.ตะวัน ที่ปรึกษา รพ.พะเยา สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชวิศา สุระดม แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.มุกดา บรรจงเรวด ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.ปานใจ ทองทับ รพ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชมกร ธเนศนิตย ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.นลิน ยมดิษฐ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.แพรววรินทร์ วอ่งสุภัคพันธุ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  พญ.กรองแก้ว วิชิตนาค รพ.อ่างทอง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภูมิปภพ สุนศุข สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

แห่งชาติบรมราชชนน ี
กรมการแพทย ์

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  นพ.เกริกสิน แสงเจริญกุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.อรไพลิน รัตนปิ่นศิร ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ชนิกานต์ อนุวัตรเกษม รพ.ปทุมธาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.ประวีณ์นุช เพ็ญภาสกานต ์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พญ.วรัมพร ยั่งยืน กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
  นพ.สานิตย์ ศรีเพชร รพ.อุตรดิตถ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อภิชยา ลิขิตนุกูล อิสระ  
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  พญ.อัญชิดา ขําแก้ว รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สป.สาธารณสุข 
  นพ.ฮาริส มะซัน รพ.ยะลา สป.สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.จิน ยิ่งชาญกุล รพ.แม่สอด สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธีรพันธ์ ธีระเศรษฐชัย กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  พญ.ระพีพร เวียงคํา รพ.บึงกาฬ สป.สาธารณสุข 
  พญ.วิชญ์วรี ธีร์ธัญสิร ิ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
 สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา   
  นพ.โฆษิต มหรรฆสุวรรณ  กรมสุขภาพจิต 
  พญ.จุฬาลักษณ์ สินจัตุรัส รพ.หนองบัวลําภ ู สป.สาธารณสุข 
  พญ.นิรันดร์รัตน์ วงศ์วิริยะวณิช เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  พญ.มณีขวัญ รุจิโรจน์สุวรรณ  กรมสุขภาพจิต 
  พญ.วราลักษณ์ รตันจริยา รพ.นางรอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.วสุ อุดมสวัสดิ ์ รพ.ราชบุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุชาดา ประจงการ รพ.มุกดาหาร สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุภัทรา ประดิษฐศิลป รพ.อํานาจเจริญ สป.สาธารณสุข 
สาขา จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ปาณิศา พันธุ์อุบล เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.เฉลิมพล ฮ้อศิริกุล รพ.หัวหิน สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฐวุฒิ สุขสมัย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สป.สาธารณสุข 
  พญ.วรัญญา พงศ์ภราดร รพ.ระยอง สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.ป๎ทมาพร ทองสุขด ี รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.เกวลี ชัยสุวรรณรักษ ์ รพ.เจ้าพระยายมราช สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชรชล สัชฌบด ี อิสระ  
  พญ.สวรรยา เสาวภาพ รพ.นครปฐม สป.สาธารณสุข 
  นพ.อุดมพร บุณยประเสริฐ รพ.พระนครศรีอยุธยา สป.สาธารณสุข 
 สถาบันยุวประสารทไวทโยปถัมภ ์   
  พญ.บุรนาถ รุ่งลักษมีศร ี  กรมสุขภาพจิต 
  พญ.ระวิวรรณ ศรีสถาพร รพ.มหาราชนครราชสีมา สป.สาธารณสุข 
 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   
  พญ.เนติมา อุดมศิลป ์  กรมสุขภาพจิต 
  พญ.อรุณศิริ โสตติมานนท์ รพ.สุไหงโก-ลก สป.สาธารณสุข 
สาขา ตจวิทยา   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ชนิดา อ้ึงอักษรไพโรจน ์ อิสระ  
  พญ.ธันยนันท์ ศรีธัญรัตน ์ เขตสาธารณสุขท่ี ๑๐  สป.สาธารณสุข 
  นพ.นราชัย จุฬานนท์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  พญ.ภูริชญา เตยะธิต ิ รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  พญ.วรนรี วินะยานุวัติคุณ อิสระ  
  นพ.วริชญ์ กอบวรรธนะกุล อิสระ  
  พญ.วรุณย์พันธ์ุ ลี้เจริญ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
    
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.ปาริยา รักษ์รุ่งธรรม อิสระ  
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  นพ.วิชญ์ แสงสุวรรณ รพ.บางรัก  กรมควบคุมโรค 
  พญ.วิลาวัณย์ ดําเกิงสุนทร รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราฃา สภากาชาดไทย 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.กุลวดี เหล่าสกุล อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  พญ.พรรณวดี ทองเจริญศิริกุล อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม อิสระ  
  พญ.พินทุสร กังวาลพิวัฒน ์ รพ.กระบี ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.วัสริน นาถประชา รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  นพ.วุฒิเดช ฟ๎กประไพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
  นพ.อิทธิพล ทับเที่ยง รพ.พัทลุง สป.สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.นฤดี โพธิ์เตี้ย เขตสุขภาพท่ี ๑๐  สป.สาธารณสุข 
  พญ.วริษฐา ไมตรีสถิต รพ.ตํารวจ   
  นพ.ศุภพัฒน์ เหล่าธีรศิร ิ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
 สถาบันโรคผิวหนัง   
  พญ.ชวพร สุดโนรีกูล รพ.ตํารวจ  
  นพ.พนด ชินพิพัฒน์ สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค 
  พญ.พิมสิริ พูลสุวรรณ อิสระ  
  พญ.รสิตา อัศดามงคล กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  นพ.สิวะรัตน์ โชตินุกูล อิสระ  
  พญ.อนรรฆพร ติยวัฒนาโรจน ์ อิสระ  
สาขา นิติเวชศาสตร์   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ริศรา รัชนีศิริภาพ อิสระ  
  พญ.สมกมล ดลบันดาลโชค กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.อนัตต์ ปรีชา รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  นพ.ภัทรัช รัตนะชีวะกุล รพ.แพร ่ สป.สาธารณสุข 
  นพ.เมธี บุญพิมพ ์ รพ.ชัยภูม ิ สป.สาธารณสุข 
  พญ.วิราภรณ์ จงหมื่นไวย ์ รพ.บุรีรัมย ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.สมพงศ์ ขวัญเปรม รพ.แม่สอด สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ตุลยวิชญ์ วรรณศร ี รพ.วชิระภูเก็ต สป.สาธารณสุข 
  พญ.วัลยรัตน์ สัจจะสกุลชัย อิสระ  
 โรงพยาบาลต ารวจ   
  นพ.ชวนป๎ญญา พรมจันทร ์ อิสระ  
สาขา ประสาทวิทยา   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ธนพล ทรงธรรมวัฒน์ รพ.หัวหิน สป.สาธารณสุข 
  พญ.รับวาสน์ มั่นจิต อิสระ  
  พญ.วนันวัชญ์ ด่านวรพงศ ์ อิสระ  
  นพ.อนุตร ขุมมงคล อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.กชกร ดวงจิโน รพ.ป๎ตตาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.จุฑาทิพย์ รัตนพันธ ์ อิสระ  
  พญ.จุฑาภรณ์ จั่นวงศ์แก้ว รพ.ตํารวจ  
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  นพ.ณัฐพจน์ ดัดพันธ์ อิสระ  
  นพ.พีรสิทธ์ิ ตรีสุทธาชีพ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  พญ.รตณัฐ เหมินทร ์ กองแพทย์หลวง สํานักพระราชวัง 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.กุลนิษฐ์ คุ้มชนะ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  นพ.พร้อมพันธุ์ ตั้งสกุล คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  พญ.ศศิวิมล วีระเมธีกุล คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  พญ.พิชชา เสถียรวงศ์นุษา อิสระ  
  พญ.สิริณัฐ พึ่งเจริญ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.ณิชนันทน์ เอกพิทักษ์ดํารง คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ณภัทร นภาพงศ์สุริยา รพ.พระจอมเกล้า สป.สาธารณสุข 
  นพ.บริวัตร คูณะรังษ ี อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช  
  พญ.ชลวิภา ศิริยุทธ์วัฒนา สํานักการแพทย์ กทม.  
  พญ.ดวงกมล สิงห์วิชา อิสระ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.กานต์ชนก เปาริก กองแพทย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย 
  นพ.ณษฐพจน์ นําผล กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  พญ.ตรีสุดา ลําใย รพ.นครปฐม สป.สาธารณสุข 
  นพ.รัฐภาส วรชาต ิ รพ.พุทธโสธร สป.สาธารณสุข 
 สถาบันประสาทวิทยา   
  พญ.ชาลินี พ่วงพูน รพ.นราธิวาสราชนครินทร ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณัชชา อินทรกําแหง อิสระ  
  พญ.ทิพภากร เมืองงาม เขตสุขภาพท่ี ๔ สป.สาธารณสุข 
  พญ.รสิตาภรณ์ ระสิตานนท ์ รพ.วชิระภูเก็ต สป.สาธารณสุข 
  พญ.รัญจนา ธนานุวัฒน์ศักดิ ์ รพ.กาฬสินธุ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุทธ์ิฤดี ปิยะรัตนพิพัฒน์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์แห่งชาติ 
กรมการแพทย ์

สาขา (เข้าปี ๒) ประสาทวิทยา    
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ณัฐพล รัตนธรรมสกุล อิสระ  
  พญ.มินตรา ตั้งรุ่งเรืองกิจ รพ.นพรัตนราชธาน ี กรมการแพทย ์
  นพ.วิกรม วรัญํูวงศ ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  นพ.สุรัตน์ ทัศณศร รพ.ราชบุร ี สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  นพ.เอกวิทย์ เจริญวานิช อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.วิศัลย์ ธีระตันติกานนท ์ รพ.มหาราชนครราชสีมา สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุภลักษณ์ พงศ์อุทัย รพ.บ้านแพ้ว องค์การมหาชน 
   
   
สาขา ประสาทศัลยศาสตร ์   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
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  นพ.ชลิต เที่ยงตรง รพ.อุตรดิตถ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ญาณิศา อิงคภาสกร อิสระ  
  พญ.ดวงกมล บําเพ็ชร รพ.น่าน สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธนาวรรณ ศุภวรรณาวิวัฒน์ รพ.สุรินทร ์ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.พิเชฐ ขจรวัชรา อิสระ  
  นพ.แพ่งภูมิ บุญญวงศ ์ รพ.วชิระภูเก็ต สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภัทร ควรสนธ ิ สํานักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
  นพ.ศุภฤกษ์ วิภาสจรรโลง รพ.พระจอมเกล้า สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  นพ.เสฏฐวุฒิ ทองเพ็ชร์ รพ.ตราด สป.สาธารณสุข 
  นพ.เจษฎา ป๎ญจะบุร ี คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  นพ.กันต์ ดวงประเสริฐ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.ธัญญา โศภิษฐพันธ ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.กริช อริยประกาย อิสระ  
  นพ.คงภคิน จันทรวงศา รพ.ยะลา สป.สาธารณสุข 
  นพ.ชนวีร์ ชัยสวัสดิ์ธํารง รพ.ราชบุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.วสวัตติ์ มุนินทร อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  นพ.พีระณัฐ ประเสริฐชัย อิสระ  
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
  นพ.กฤช คุณวิโรจน์พานิช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
  นพ.กฤตนัย เบ็ญจาศิริโรจน ์ รพ.ปทุมธาน ี สป.สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.ทินภัส ชลายนเดชะ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  นพ.วีรุตม์ สุภิรัตน ์ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
 สถาบันประสาทวิทยา   
  พญ.กรณ์กมล ธัชศฤงคารสกุล รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สป.สาธารณสุข 
  พญ.นฤภัค รัศมียูงทอง รพ.ชัยนาทนเรนทร สป.สาธารณสุข 
  พญ.ประภัสสร รัตนะเจริญลาภ อิสระ  
  นพ.พงษ์ภัทร ส่งวัฒนา รพ.พิจิตร สป.สาธารณสุข 
สาขา พยาธิวิทยากายวิภาค   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ณัฐวดี เลากุลรัตน ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.กฤตย์ หาญเจริญกุล รพ.ชลบุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณัชชา วรรณปิยะรัตน ์ อิสระ  
  พญ.พัฒนพร เสนามนตร ี รพ.สมุทรปราการ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุชานัน แก้วสุข อิสระ  
  นพ.ฑิยภัทร เลาหเวชวานิช คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พญ.ณัฐวดี เลิศธนธรรม คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  นพ.สิฐพงษ์ สุนทรสิต คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
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  พญ.กรกนก บุญสมนึก รพ.พระปกเกล้า สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธนาลักษณ์ ลิ้มศิริลักษณ ์ อิสระ  
  นพ.นพพล ชาติอุดมพันธ์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.พงษฎา ประสงค์อุปถัมภ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.เพ็ญพิสุทธ์ิ สุขแสน อิสระ  
  พญ.วริษฐา เปรมพินิจ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วลัยลักษณ์ บํารุงกิจ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  พญ.นภสร อรไทวรรณ สํานักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.จุไรรัตน์ แซ่ลิ้ม รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.วิรงรอง เชิงเชาว์ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ชนิสรา ปรัชญาประทีป รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.นิฐินันท์ อ้ือเพชรพงษ์ รพ.บุรีรัมย ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.วสวัตติ์ วาศน์อํานวย อิสระ  
  นพ.ศุภสัณห์ ศรีโปดก อิสระ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร/์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.ชลธิชา สุขวาณิชย์ศิลป ์ เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฐวรรธน์ วงสาสนธิ ์ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  พญ.นิฟาดีละ ยาลอ รพ.ป๎ตตาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.นิภา กริดรัมย ์ อิสระ  
  นพ.สุทธิพงษ์ เครือคําไหล รพ.อุตรดิตถ ์ สป.สาธารณสุข 
อนุสาขา ภาพวินิจฉัยชั้นสูง   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กฤตินี เลิศทัศนีย ์ อิสระ  
  นพ.การย์กวิน ภัทรธีรนาถ อิสระ  
  พญ.โชษิตา บุรานนท ์ อิสระ  
  นพ.อธินนท์ จันทรโอภากร อิสระ  
  พญ.อาภาภรณ์ สุทธิมนัส อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.คณิน คะนึงวนิชกุล อิสระ  
  พญ.จุฑาภรณ์ สุระเวช อิสระ  
  พญ.ญาณิณ ชัยศุภมงคลลาภ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ณัฐรี จันทร์เลิศฤทธิ ์ อิสระ  
  พญ.สุวภัทร อินทป๎ญญ ์ อิสระ  
อนุสาขา ภาพวินิจฉัยระบบประสาท   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ทิพย์ธารา ธาราทิพยกุล อิสระ  
  พญ.นัชชา วันทนีย์พร อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.กิตติพล เหลืองจารุธร อิสระ  
  พญ.กุลธิดา ชัยกูล รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธนภัทร เดชะศาศวัต อิสระ  
  พญ.วรดา สนธิถาวร อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
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  นพ.ณัฐ วิมลศิร ิ อิสระ  
  พญ.พัดชา ตุลยาเดชานนท ์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล 
   
อนุสาขา มะเร็งวิทยานรีเวช   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.เจษฎา วุฒิธรรมสุข เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
  พญ.พรพรหม อิทธิอมรเลิศ อิสระ  
  พญ.อัจจิมา ตันกุล คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.เกวลิน กอบวิทยา รพ.ยะลา สป.สาธารณสุข 
  พญ.มัลลิกา เก่งสกุล คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  พญ.วิลาสินี อารีรักษ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ อิสระ  
  พญ.อุไรวรรณ คมไพบูลย์กิจ รพ.ลําปาง สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.กุลิสรา นันทมงคลกุล อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.กษิติ เที่ยงธรรม อิสระ  
  พญ.สุปรีย์ บูรณะวงศ์ตระกูล อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  พญ.จิตตรินทร์ ศรีระอัมพุช อิสระ  
  นพ.นพพร โรจน์เพ็ญเพียร คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
  พญ.ปริฉัตร เนื่องเนาวนิตย ์ รพ.สระบุร ี สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  พญ.กรณัฏฐ์ ธนรัฐศิริวรกุล รพ.พระปกเกล้า สป.สาธารณสุข 
  พญ.อัจฉรา พานิชพงษ์พันธุ์ รพ.นพรัตนราชธาน ี กรมการแพทย ์
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.วิศรุต อภิกิจเมธา อิสระ  
อนุสาขา รังสีร่วมรักษาของล าตัว   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ต่อพงศ์ คล้ายมนต ์ อิสระ  
  นพ.ภูดิท โพธิรักษ์วุฒิกุล อิสระ  
  นพ.สุกฤษฏิ์ โสฬสภิญญา อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.ปิยะ อรุณรักถาวร คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
  นพ.พงศกร เอื้อวงศ์ประยูร อิสระ  
  นพ.วุฒิชัย เตชะมนูญ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.วสวัตติ์ โสรัจจะ อิสระ  
อนุสาขา รังสีร่วมรักษาระบบประสาท   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ณัฏฐา เห็นสว่าง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
  พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย รพ.ตรัง สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
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  นพ.กฤตนนท์ เลิศอุตสาหกูล อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.วิทวัส วุฒิวงศ ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
สาขา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.จริยา ละเอียด เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฏฐกร ธนมิตรสมบูรณ ์ อิสระ  
  พญ.ทิติวรร ประชานุกูล อิสระ  
  นพ.ธีรดนย์ ตรีชัยรัศม ี อิสระ  
  พญ.ผาณิต ฉายศิร ิ อิสระ  
  พญ.เพ็ญทิพา เสรีพิทักษ์กุล รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  นพ.วศิน เอียบสกุล อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.เฉลิมขวัญ ใจสว่าง รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ฐิติพร ทวีสกุลวัชระ อิสระ  
  พญ.ปิยะธิดา ศรีวาร ี รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.พริม พรหมสาขา ณ สกลนคร อิสระ  
  นพ.พาณุพงศ์ วัฒนะเลิศรังส ี เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  พญ.พิชญา ศักดิ์ญานันท์ รพ.ราชบุร ี สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.กุลิสรา ชัชวรัตน ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  พญ.ป๎ญญ์ชลี พาเกิดสุข รพ.นครพิงค ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปณิธาน คงสุภาพศิร ิ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.นฤมล จันมุณ ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.พิชญา ทองขาว แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.เอมวรินร์ ตั้งคณานันท์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.สุกัญญา แสงสุวรรณ รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
สาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.กฤษฏิ์ เฮงวัชรไพบูลย ์ อิสระ  
  นพ.กิตินันท์ อัศววงศ์เสถียร อิสระ  
  พญ.กุลวนิช พิพัฒน์วนิชกุล อิสระ  
  พญ.จุฑามาส ราโช รพ.พิจิตร สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชฎารัตน์ งามเชิดตระกูล รพ.ดําเนินสะดวก สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชนัญช์วัฏ มัณยานนท์ รพ.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณิชนันทน์ วิทยอุดม อิสระ  
  พญ.ธมนภรณ คงบวรพงษ ์ รพ.มะเรง็ลําปาง กรมการแพทย ์
  พญ.ประภัสสร สาระไชย เขตสุขภาพท่ี ๘  สป.สาธารณสุข 
  นพ.ประวิทย์ อนุเคราะห์วิทยา รพ.พระนั่งเกล้า สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปานอุทัย ชลวร รพ.ขลุง สป.สาธารณสุข 
  นพ.พณัฐ นิสิตโยธากุล รพ.วชิระภูเก็ต สป.สาธารณสุข 
  นพ.พิพิธ ปิตุวงศ์ อิสระ  
  พญ.รุจิรา พัฒนวณิชกุล อิสระ  
  พญ.ลลิตา แซ่หลิน เขตสุขภาพท่ี ๑๒ สป.สาธารณสุข 
  พญ.วัชญา จริยาวัฒนรัตน ์ อิสระ  
  พญ.วันสิริ อินทร์ห้างหว้า เขตสุขภาพท่ี ๗  สป.สาธารณสุข 
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  พญ.วาสนา เผือกศิริพิบูลย ์ อิสระ  
  พญ.ศศิภา พิมพ์สอน รพ.พุทธชินราช สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศุภางค์พร อุปริมาตร ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.สหัชเดช ตั้งอิสรภาพ รพ.โพนทอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.สาริน วิเศษ รพ.สิงห์บุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.สิริมา ทองทวีชัยกิจ รพ.พหลพลพยุหเสนา สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุทธิดา วงศ์ชุมพิศ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
  พญ.อชิรญา ป๎ญญาวัฒนานุกูล อิสระ  
  นพ.อรรถพร ศรียาภัย กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  พญ.อรรถพร อจลเสรีวงศ ์ อิสระ  
  พญ.อรัฐา ตันติโชต ิ รพ.มะเร็งลําปาง กรมการแพทย ์
  นพ.อิศรินทร์ นรินทร์วงษ ์ อิสระ  
  พญ.อุทารัฐ แก้วอัมพร อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.ณัชชา กิจวิวัฒนกุล รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สป.สาธารณสุข 
  นพ.ถิรพิทย์ พ่ึงรัศมี รพ.ป๎ตตาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธนัชพร นันทวิสิทธิ ์ อิสระ  
  พญ.ธัญชนก ภาปราชญ ์ อิสระ  
  นพ.ธาดา วิระเทพสุภรณ ์ รพ.ระยอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.นภิศา บุนนาค อิสระ  
  พญ.บุณยวีร์ หทัยเปี่ยมสุข อิสระ  
  พญ.เบญจวรรณ ไชยขันธ ์ รพ.ท่าโรงช้าง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปฐมพร ตั้งจิตธรรม รพ.พุทธชินราช  สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปรีชาพล อุดมชัยสกุล อิสระ  
  พญ.ปวีณา สุวรรณเทพ เขตสุขภาพท่ี ๘  สป.สาธารณสุข 
  พญ.เพ็ญฤดี จินตสถาพร รพ.บางพล ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภัทรา ภู่เจริญวณิชย ์ รพ.ระยอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภาวิดา วัธนธาดา อิสระ  
  พญ.มิญช์ชญาน์ จิตวิริยนนท์ รพ.บ้านโปุง สป.สาธารณสุข 
  พญ.วทันยา ใจด ี คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  พญ.วลัยรัตน์ เงาดีงาม เขตสุขภาพท่ี ๑๑ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศิริกานต์ ประเสริฐตระกูล รพ.ระยอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.สกันยา โกยทรัพย์สิน รพ.ปุาตอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.สรัญญา ภูพงษ์พานิช รพ.หนองบัวลําภ ู สป.สาธารณสุข 
  พญ.สินีนาฏ พาณิชยวัฏ อิสระ  
  พญ.สิริวิภา จรัสวัฒนกุล รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  พญ.เสาวรัตน์ ชราศร ี รพ.บางละมุง สป.สาธารณสุข 
  นพ.อิทธิ อิทธิสวัสดิ์พันธ์ุ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.เกตุวดี จารุวรานนท ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชนิกาญจน์ อินสว่าง รพ.มะเร็งลพบุร ี กรมการแพทย ์
  นพ.นนทวัฒก์ เจตน์ประยุกต ์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สโรชา ศรีจันทร์ดร รพ.มะเร็งลําปาง กรมการแพทย ์
  นพ.สิรวิชญ์ อุดมพร รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อชิรฌาณ์ บุญประเสริฐ อิสระ  
  พญ.นพสุภา จุลละบุษปะ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.สรัญญา อาฮูยา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.แสงศิริ ชุมแสงศร ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
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  พญ.อมลยา อมันตกุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.กอบพร พันธุ์เพ็ง รพ.ตระการพืชผล สป.สาธารณสุข 
  พญ.กุศลิน พิลาแดง เขตสุขภาพท่ี ๘  สป.สาธารณสุข 
  พญ.ทัสมา พันธ์ใหญ ่ เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธนุส บุญยะลีพรรณ เขตสุขภาพท่ี ๘  สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปรางใส คุ้มสาธิต สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน ี กรมการแพทย ์
  พญ.ปาริชาติ เลิศวิเศษมงคล เขตสุขภาพท่ี ๘  สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปิยาพร สุนทราภา อิสระ  
  พญ.แพรวพรรณ รวีนิภาพงศ ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.มาลินทิพย์ วงศ์ชา รพ.กันทรลักษ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชวิพร มุกตพันธุ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.พรชนิตว์ พรรณภัทราพงษ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วัชรพล เกียรติสยมภ ู แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วิริญจ์ เพชรจันทร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.โสภณวิชญ์ ศรีบุญเลิศ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  พญ.กฤษณา เลาปิยะทัสน ี รพ.ปทุมธาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.จุฑารัตน์ พิมพะนิตย ์ อิสระ  
  พญ.ณัฐิยา โพธ์ิสวัสดิ ์ อิสระ  
  พญ.พิชชา โกศานต์ รพ.อรัญประเทศ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภรภัทร ยิ้มใหญ ่ อิสระ  
  นพ.รัฐพล คนหาญ เขตสุขภาพท่ี ๑๐ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ลลิตา ฉาบนาค รพ.อ่างทอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุณิชา วิทยพิบูลย ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  นพ.จําลอง แซ่ลิ้ม รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ฐิติพงศ์ เอมพรหม อิสระ  
  นพ.วิศิษฎ์ศักดิ์ ภักด ี อิสระ  
  พญ.สุชนา รุ่งโรจนารักษ ์ รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธาน ี กรมการแพทย ์
  พญ.สุทัตตา จารุเกษตรพร อิสระ  
  พญ.เหมือนขวัญ แซ่ตั้ง รพ.สงขลา สป.สาธารณสุข 
  พญ.กุลกันยา สุขอมรรัตน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.กุลนันท์ ลังกรณ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.พรรุจี หิรัญแพทย ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ภัทรสุดา ลีลารุจิเจริญ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วารุณี แก้วพิบูลย ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.โศภิตา รังสรรค์นิเวศน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.จินต์ น้อยศิร ิ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา สป.สาธารณสุข 
  พญ.ฐานิยา เธียรมนตร ี รพ.สตูล  สป.สาธารณสุข 
  พญ.ทอรุ้ง หาสิตพานิชกุล อิสระ  
  นพ.ธัช จิตไมตรีเดชสกุล อิสระ  
  พญ.ธัญญา เดชศิริพงศา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  พญ.ปารีณา สุวัฒนะพงศ์เชฏ อิสระ  
  พญ.ปิยาภรณ์ กิจประภาศิร ิ รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  พญ.พรรณธินี บุญรักษา รพ.นราธิวาสราชนครินทร ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภัททนิจ เกื้ออรุณ รพ.ตรัง สป.สาธารณสุข 
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  นพ.ภัททวิชญ์ ตั้งกิตติถาวร อิสระ  
  นพ.ภูมิพัฒน์ เกียรติธารีธนา เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  พญ.รวิสรา เลิศไพศาล อิสระ  
  พญ.ลลดิา บุษยาภิวัฒน์ เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  นพ.วรวัฒน์ ติระวัฒน ์ เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  พญ.วิศินี บุญแสง อิสระ  
  พญ.ศุภกัญญา วิรัตนภาน ุ เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุปรียา โพธ์ิทอง อิสระ  
  นพ.โสภณ คละวรรณด ี รพ.พระปกเกล้า สป.สาธารณสุข 
  พญ.อรสิรี วงศ์สกุลวิวัฒน ์ รพ.ศรีสังวาลย ์ สป.สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.กชกร ทองประทีป อิสระ  
  พญ.จิณห์นิภา โตธรรม อิสระ  
  พญ.ตุลดา วิริยะนุเคราะห ์ อิสระ  
  พญ.ทอป๎ด แพทย์สมาน อิสระ  
  พญ.นันท์วิภา จินดามพร กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  พญ.ปวีณา วิเศษสุวรรณ อิสระ  
  พญ.พิชญ์สินี ชาวบางพรหม อิสระ  
  นพ.รัชต ประภวานนท ์ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
สาขา โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ปริวันท์ ศรีพัฒนธาดาสกุล รพ.ราชบุร ี สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.นนทกร สัตยธํารงค ์ อิสระ  
  พญ.นวลลักษณ์ อยู่เป็นสุข คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.พัลลภา บรรเจิดลักษณ ์ รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ปานกมล ศิริวัฒนกุล รพ.สกลนคร สป.สาธารณสุข 
  นพ.พงศ์ภัค พงศ์พิชชา คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พญ.มัลลิกา พลขันธ์ รพ.พุทธชินราช สป.สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.อภิชาติ โพธอิะ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
สาขา วิสัญญีวิทยา   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ฉันท์พิชชา คําเฉย รพ.อินทร์บุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชญาพร สุบรรณพณิชกุล รพ.ยะลา สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฐชัย เหมทานนท์ อิสระ  
  พญ.ณัฐติกาญจน์ วิวัฒโนดม รพ.พระพุทธบาท สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณิชกานต์ เร็วอุไร รพ.นครศรีธรรมราช สป.สาธารณสุข 
  นพ.ทศพร เจริญศร ี สํานักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
  พญ.ทิพย์กัญญา คงคานนท์ อิสระ  
  พญ.ทุมมาวดี แก้วใสย เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธัญญนันท์ งามเอกเอื้อ อิสระ  
  พญ.นชวรรณ โกสิยะพันธ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
  พญ.บุณฑริกา กลีบบัว รพ.พหลพลพยุหเสนา สป.สาธารณสุข 
  พญ.พรปวีณ์ แก้วประกอบ รพ.กาฬสินธุ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.พัชรกมล มโหธร รพ.เจ้าพระยายมราช สป.สาธารณสุข 
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  พญ.พิมพิศา โกนธีรากูล รพ.นครพนม สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภัทธิญา สุทธิเดช รพ.ท่าศาลา สป.สาธารณสุข 
  พญ.รติกร บุญญสิทธ์ิ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
  พญ.รัตนาภรณ์ ตันกูล อิสระ  
  พญ.ลักษณ์อาภา หนูเทพย ์ รพ.พุทธชินราช สป.สาธารณสุข 
  พญ.วรัชญา รัตนไพบูลย ์ อิสระ  
  พญ.ศรีอาภา สกุลนามอเนก เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศลิษา ศรีวงศ์พรธนา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 
  พญ.ศิถี ชุมทอง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  พญ.สมิตา ไพโรจน์ศักดิ ์ อิสระ  
  นพ.สัญชัย เพชรกําแพง เขตสุขภาพท่ี ๒ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุวิมล คุณาธิคม อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.กมลชนก เต็งวงศ์เดิม รพ.วิเชียรบุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.กัญจ์ ทักษะวณิชชา อิสระ  
  พญ.กันตินันท์ วุฒิสิวะชาติกูล รพ.สมุทรปราการ สป.สาธารณสุข 
  พญ.กัลยาวดี พรพรหมโชต ิ รพ.พุทธโสธร สป.สาธารณสุข 
  พญ.กิ่งกาญจน์ วานิชวิริยกิจ รพ.พระปกเกล้า สป.สาธารณสุข 
  นพ.จาตุรงค์ ธีระวัฒนวงศ ์ อิสระ  
  พญ.ชนม์ฤทัย ตั้งกิตติถาวร รพ.จุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย 
  พญ.ณัฐกุล สุธนะเสรีพร อิสระ  
  นพ.ณัฐพงษ์ ใจดวง รพ.บางละมุง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธัชสินี นรินรัตน ์ รพ.เบตง สป.สาธารณสุข 
  พญ.เบ็ญจา บุญสมนึก อิสระ  
  นพ.ปฏิพัทธ์ คําเฉย รพ.อุทัยธาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.เรวิกา สุดสงวน รพ.ตราด สป.สาธารณสุข 
  พญ.วิริญจ์ อุฬารเสถียร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  นพ.ศิพงษ์ แตงแจ้ รพ.บางบ่อ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สิรีธร อัศวนภ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  พญ.สุมาภรณ์ บุญญเลสนิรันตร ์ อิสระ  
  นพ.อธิษฐาน การินทร์ คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พญ.อัมภาพันธ์ อยู่พงษ์พิทักษ์ รพ.บ้านหมี ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.เอื้อการย์ เพชรป๎ญญา อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  นพ.โกเมน จันทร์แก้ว คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  พญ.บูรพา ปาจินะ รพ.เกาะคา สป.สาธารณสุข 
  พญ.มนัญญา หนูแก้ว รพ.สิชล สป.สาธารณสุข 
  นพ.วรวรรธน์ กรวุฒิเจริญวงศ ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุดาทิพย์ องอาจเอกะวรรณะ รพ.ฝาง สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุรัชนา ทองแถม รพ.ศรีสังวรสุโขทัย สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.จินารี พรหมประเสริฐ รพ.อรัญประเทศ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณัฐพร หันตุลา รพ.ประโคนชัย สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปภัสรา พวงประพันธ ์ รพ.สกลนคร สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศศิประภา วงศ์สีดา รพ.วานรนิวาส สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุรีย์รัตน์ พูพิมาย รพ.บัวใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.กาญจนพรรษา กาญจนบุระ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.จาตุรงค์ สูตรมงคล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  



24 
 

  พญ.โชษิตา จูงวงศ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.นฤมล วัฒนาศิริพร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.พิมพ์รภัสร์ รุ่งวิวัฒน์ศิลป ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ภัทรมนต์ ไทยสยาม แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ศศิวรรณ ภูระคร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  นพ.ณัฐดนัย ประสาธนากร อิสระ  
  พญ.ภควดี กลางบุรัมย ์ รพ.มุกดาหาร สป.สาธารณสุข 
  พญ.รติภรณ์ รังษี คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  นพ.ณัฐพจน์ รัตนบุร ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.รัตนาพร อิ่มอารมณ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  นพ.ณัฐภินันท์ ช่ืนพันธุ์ รพ.สงขลา สป.สาธารณสุข 
  นพ.ศักดิ์ระวี ปานดวง อิสระ  
  นพ.ปารณัท เยี่ยมภพ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.พิชชาพร ปึงพิพัฒน์ตระกูล แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วิลาสินี จิตรภักด ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.สหวัตร์ เทิดชนะกุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.อสมาพร พืชน์ไพบูลย ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.อาภาวรรณ เทพสุวรรณ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ชนกนันท์ ศรีสุวรรณ รพ.พระปกเกล้า  สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชมชนก อัศวจินดากรณ ์ รพ.สมุทรปราการ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ชวลิต สมบูรณ์เทอดธนา รพ.สุรินทร ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ชัยวัฒน์ นริสศิริกุล อิสระ  
  พญ.ณัฐนิช เอี้ยวสกุล รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธีรดา จันทรัตน ์ รพ.สุไหงโก-ลก สป.สาธารณสุข 
  นพ.ประธีป เลิศมงคลอักษร รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  พญ.ปรีติมน กิมป ี อิสระ  
  พญ.ภัทรลีญา โต๊ะหมาด รพ.กระบี ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศิริขวัญ แซ่เตีย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศิริลักษณ์ เพียรทําด ี รพ.ปทุมธาน ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.สุบัณฑิต อินจําปา อิสระ  
  นพ.อธิคม ศักดิ์พัฒนากุล อิสระ  
  พญ.อรภิชา ไชยเกียรติกําจร เขตสุขภาพท่ี ๒ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อัชฌาพร เหล่าพวงศักดิ ์ รพ.ชัยนาทนเรนทร สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลขอนแก่น   
  พญ.นลิสาข์ เลาวะเกียรต ิ รพ.สิรินธร ขอนแก่น สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปรนุช ชัยชูสอน รพ.วังสะพุง สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุคนธา จิตต์อุดมเกียรต ิ รพ.บ้านไผ ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อัจฉริยา บรรณาลัย รพ.ร้อยเอ็ด สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลพุทธชินราช (โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)  
  พญ.เพชรประภา เพียรพานิช รพ.พุทธชินราช สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภัทราพร ลิ้มสุวรรณ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สป.สาธารณสุข 
    
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   
  พญ.กิตติมา คนชาญ รพ.จัตุรัส สป.สาธารณสุข 
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 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  นพ.เชาวน์ แสงหิรัญวัฒนา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  นพ.ฐัทชา ธราธรพิสุทธิกุล รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณัฏฐพร คมวีระวงศ ์ สํานักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
  พญ.เบญจพร เทวรักษ์พิทักษ ์ รพ.โคกสําโรง สป.สาธารณสุข 
   
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.จุฑามาศ ศรีสังข ์ รพ.พิบูลมังสาหาร สป.สาธารณสุข 
  นพ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.ต่อพงศ์ แม่นสํารวจการ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.นฤชิต บุญกังวาน คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 
  พญ.ยุพาพร เพ็ชรคงทอง เขตสุขภาพท่ี ๑๑ สป.สาธารณสุข 
อนุสาขา วิสัญญีวิทยาส าหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก  
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.วลัยพร อรุณรัตน ์ รพ.วชิระภูเก็ต สป.สาธารณสุข 
  พญ.วิริยา ไหมสาสน ์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พญ.ศศิยา ศิริรัตนวรางกูร รพ.สุราษฎร์ธาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.สวิตา คณาวิฑูรย ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  นพ.นฤนาท โลมะรัตน ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.เกษม บูรณะชนอาภา รพ.พุทธชินราช  สป.สาธารณสุข 
  พญ.นัทธ์หทัย เจริญกุลนวนันท์ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
  นพ.ปกรณ์ อุรุโสภณ คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.มนทร์ยศนนท์ ปารมีอนล รพ.เชียงรายประชานเุคราะห ์ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.เธียรวรา วชิราภากร รพ.สระบุร ี สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.จุฑารัตน์ ธนาสารสุทธิภรณ ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ศรีสุดา ไล้ทองคํา รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
  พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
อนุสาขา วิสัญญีวิทยาส าหรับผู้ปุวยโรคทางระบบประสาท  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ปุณยนุช ศรีศักดิ์วรากุล คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล 
อนุสาขา วิสัญญีส าหรับเด็ก   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กุสุมา บัวชัย รพ.ขอนแก่น สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์   
 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนีิ   
  พญ.ชนิดา โฆสิตรัตน อิสระ  
อนุสาขา เวชบ าบัดวิกฤต   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กิตติยา วิจิตรมาลา รพ.ชัยภูม ิ สป.สาธารณสุข 
  นพ.เกียรติชัย ดาวรัตนชัย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
  พญ.พัลยมนต์ พุ่มทอง เขตสุขภาพท่ี ๑๐ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ยุทธนา อภิชาตบุตร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
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  นพ.วรพจน์ เดี่ยวตระกูลชัย อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.ณัฐชยา ตรีศักดิ์ศรีสกุล รพ.ราชวิถี กรมการแพทย ์
  พญ.นิกจรี สงฆ์สังวรณ ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  นพ.กันต์ โอโกโนก ิ อิสระ  
  พญ.ณัฐชนก นิยติวัฒน์ชาญชัย อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ใจภักดิ์ เขมะไพโรจน ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  นพ.ธนัญชัย เพชรนาค อิสระ  
  พญ.ป๎ญชิกา ลือตระกูล คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พญ.พวงรัตน์ ตั้งธิติกุล อิสระ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.ณัฐ ตะพานวงศ ์ รพ.ขอนแก่น สป.สาธารณสุข 
  นพ.หิรัณย์ พิพิธธนาบรรพ ์ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
อนุสาขา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ ์   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ฐิติมา จิระสวัสดิ ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  พญ.ธัญดา เทียมพงศ ์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
  นพ.วรวัธ บุญญาจันทร ์ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.ชนกานต์ สืบถวิลกุล อิสระ  
  พญ.ฐิติชญา พฤกษานุศักดิ ์ รพ.พระปกเกล้า สป.สาธารณสุข 
  พญ.นลินา ภูพรวิวัฒน ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.ดวงฤดี ปีตินารักษ์ รพ.ราชวิถี กรมการแพทย ์
  นพ.เถลิงศักดิ์ เนตรศิรินิลกุล รพ.ลําปาง สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.ปิยะมาศ เอี่ยมไตรรัตน ์ รพ.มหาชัย สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.เพียว บริสุทธ์ิ รพ.ตรัง สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส อิสระ  
  นพ.องอาจ บวรสกุลวงศ ์ อิสระ  
  พญ.อาทิตยา สิงห์วงษา อิสระ  
สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว   
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.กฤษณวัฒน์ รัศม ี รพ.สระบุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.ดนัย ศรีมโนทิพย ์ อิสระ  
  พญ.ตรีทิพย์ จูมจนะ รพ.จุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย 
  พญ. ธัญพร เฮงพงษ์ธร อิสระ  
  พญ.บาศมน มโนมัยพิบูลย ์ อิสระ  
  พญ.ระพีพัฒน์ โฆษิตานนท ์ รพ.เพชรบูรณ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อดิศา อัศวะไพฑูรย์เสริฐ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.ชวัลรัตน์ ยะมงคล รพ.หางดง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธัชวิทย์ สุธรรม รพ.น่าน สป.สาธารณสุข 
  นพ.วชิระ ศาศวัตวงศ ์ รพ.หางดง สป.สาธารณสุข 
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  นพ.อานนท์ ทองคงหาญ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สป.สาธารณสุข 
  พญ.ญาณี โชคสมงาม แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบตัรฯ  
  พญ.ภวิกา ท้ังสุข แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ภัทรณี ศรีชัยรัตนรูล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.อิสรีย์ ศิริวรรณสุชธร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  นพ.ไชยุตม์ ไชยศิวามงคล เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปิยรัตน์ แสนหะวานนท์ เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
  นพ.กัณณพนต์ อานามนารถ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.มณฑิตา สุธรรมฤทธ์ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  นพ.จิราวิช วัฒนไชย รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศิริประภัศร์ ณ อุทัย รพ.สิงห์บุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.อรณิสา อิสสรานนท์ รพ.บางปะอิน สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.กนกพร ราชแพทยาคม รพ.จะนะ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณภัทร รัตนเลิศ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ(นาทว)ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล รพ.พัทลุง สป.สาธารณสุข 
  พญ.นูรลัยลา กระจ่างลิขิต รพ.ยะลา สป.สาธารณสุข 
  พญ.อนัญญา ชุติมารัต รพ.นครศรีธรรมราช สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภูมิใจ สรเสณ ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วริศร์ ค้าของ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ศลิษา ประเสริฐสิริพงศ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.สุภิญญา โสโน แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กนกวรรณ พุ่มขจร รพ.พิจิตร สป.สาธารณสุข 
  นพ.กัมปนาท สุริย ์ รพ.สวรรค์ประชารักษ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.กุลนิดา สุนันท์ศิริกูล คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  พญ.ขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ อิสระ  
  พญ.ญาธิป ทิพระษาหาร รพ.มวกเหล็ก สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณัฏฐา ศัลยกําธร เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธัญลักษณ์ ฐิติธนภัค รพ.เถิน สป.สาธารณสขุ 
  พญ.นพวรรณ พันป ี รพ.ชุมแสง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปิยะรัตน์ รัตนา รพ.คลองท่อม สป.สาธารณสุข 
  พญ.วรัญญา ชาญประโคน รพ.ประโคนชัย สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุภัค สงวนทรัพย ์ อิสระ  
  นพ.หะริน เอี่ยมวิถีวนิช รพ.ตรัง สป.สาธารณสุข 
  นพ.อมีน สะอีด ี รพ.ป๎ตตาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.อัจฉริยา เจริญธัญรักษ ์ เขตสุขภาพท่ี ๗  สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลขอนแก่น   
  พญ.ชญานิน สีชมภ ู รพ.หนองหาน สป.สาธารณสุข 
  นพ.อัศนี ศศิภัทรพงศ์ เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธนิศา หาญพินิจศักดิ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลชลบุร ี   
  นพ.วรพงศ์ สรรเสริญ รพ.แกลง สป.สาธารณสุข 
  พญ.กฤชวรรณ รุ่งเริงชัย แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.กฤตยา เวทเวคิน แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลต ารวจ   
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  พญ.ชามิพร เพ็งเดือน รพ.ปทุมธาน ี สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลพุทธชินราช   
  พญ.โชติกา ชูรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธีรวิทย์ คล้ายแท้ รพ.พุทธชินราช สป.สาธารณสุข 
  นพ.รัฐศาสตร์ พุ่มรส รพ.ศรีสังวรสุโขทัย สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
  นพ.ศุภฤกษ์ นาคดิลก อิสระ  
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   
  นพ.ทรงฤทธิ์ จันทนโอ รพ.โชคชัย สป.สาธารณสุข 
  นพ.เมธา สิงจานุสงค ์ รพ.ศีขรภูม ิ สป.สาธารณสุข 
  พญ.เอมอร ส่วยสม รพ.แก้งคร้อ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลเลิดสิน   
  พญ.เกวลิน วิโรจน์สกุลชัย อิสระ  
  พญ.พรพิมล พิสุทธิมาน เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา   
  พญ.นิศาชล หอยสังข ์ เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลหาดใหญ่   
  พญ.ติณรัตน์ คชินเผือก รพ.ทุ่งสง สป.สาธารณสุข 
  นพ.คณิน ล่องเซ่ง แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วรัชฎา ติกแก้ว แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.วรางคณา ศิริรัตน ์ อิสระ  
  พญ.อมรมาศ เทพศิริอํานวย อิสระ  
สาขา (เข้าปี ๒) เวชศาสตร์ครอบครัว    
 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา   
  พญ.ณฤชนก เลิศกุศล รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
  พญ.นันท์อนงค์ รอดเฉย รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
  นพ.วิพุธ ว่องวีรวัฒนกุล รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
  พญ.สุดา พิพัฒน์บรรณกิจ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
  พญ.สุภลักษณ์ ตันติทวีโชค รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ณัฐญดา บุญชนะ รพ.มะการักษ ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.เทวา แสนละเอียด รพ.ราชบุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธวัลรัตน์ ดุรงค์ธรรม รพ.ประจวบคีรีขันธ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.พงศ์ดนัย วัฒนเพ็ญไพบูลย ์ รพ.พิมาย สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภาณุเมศวร์ หิรัญวิชญารัตน ์ อิสระ  
  พญ.วรัญญา ระวังนาม รพ.วิเชียรบุร ี สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.เกษรา วิไลศร ี รพ.ทุ่งสง สป.สาธารณสุข 
  นพ.คณาฤทธิ์ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ รพ.ศีขรภูม ิ สป.สาธารณสุข 
  นพ.คมสันติ วงศ์กุลพิศาล อิสระ  
  พญ.ฐิตารีย์ ถกลวิบูลย ์ อิสระ  
  นพ.นรวิชญ์ กิจไพศาลรัตนา รพ.จุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.ชนิกานต์ มาไพโรจน ์ รพ.ลําพูน สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณัฐิกานต์ อรรถปรียางกูร คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  พญ.มานิตา ทดเพชร รพ.สระบุร ี สป.สาธารณสุข 
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  นพ.วิพุธ เล้าสุขศร ี รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชุติกาญจน์ ทองสุจริตกุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วชิระ วงศ์ธนสารสิน แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
     
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.ชิดชนก เปลี่ยนศร ี รพ.บ้านโปุง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธนวัฒน์ คําภูแก้ว รพ.หนองบัวลําภ ู สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปิยธิดา แกล้วกล้า อิสระ  
  พญ.วิภาดา ทูลภิรมย ์ รพ.ศรีสะเกษ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศิรินาถ เหิรเมฆ รพ.ร้อยเอ็ด สป.สาธารณสุข 
  นพ.สัณฐวัฒน์ วรรณบุษปวิช รพ.กาฬสินธุ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อารีรัตน์ ไกรศรีวรรธนะ รพ.ชุมแพ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  นพ.นิคม พันธ์พฤกษา รพ.อุทัยธาน ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปราวัย มณีเลิศ อิสระ  
  พญ.มัลลิกา บุญเนียม รพ.สุราษฎร์ธาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.วันดี เหลืองพูนลาภ รพ.ระนอง สป.สาธารณสุข 
  นพ.สุทธิพงส์ สุวรรณทวีมีสุข อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  นพ.พงศกร ทองนุ่น เขตสุขภาพท่ี ๑๒ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ลลิตา ฉลองกุลศักดิ ์ รพ.สงขลา สป.สาธารณสุข 
  นพ.จิรัฐติ จารุวัฒนสุนทร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ณิชนันทน์ จินต์พิศุทธิ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วิฉกร จิตประพันธ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ไวณิก สุขม ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล (รวมสมทบจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา) 
  นพ.กฤษฎา ชุมวณิชย ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  นพ.กอบชัย สัตยภิวัฒน ์ รพ.ดําเนินสะดวก สป.สาธารณสุข 
  พญ.คาฐาวัณฏ์ วงศ์ไชยเสร ี อิสระ  
  พญ.ช่ืนฤทัย อังกูรทัศนียรัตน ์ รพ.ราชบุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.นิภา พ่ึงสําราญ รพ.พุทธชินราช สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปรียารัตน์ เอียดแก้ว เขตสุขภาพท่ี ๑๑  สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปิยะธิดา หฤหรรษวาสิน รพ.เจ้าพระยายมราช สป.สาธารณสุข 
  พญ.พรนิตา นาคสินธุ ์ อิสระ  
  พญ.ภคพร ดํารงกุลชาต ิ รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภาวิตา ชุมเกลี้ยง เขตสุขภาพท่ี ๑๑ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ระวินทร์ โนนหนองค ู รพ.ร้อยเอ็ด สป.สาธารณสุข 
  พญ.วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ ์ อิสระ  
  พญ.วิภาดา พิศพรรณ รพ.สุไหงโก-ลก สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุวิชญา สุรพรไพบูลย ์ รพ.น่าน สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  พญ.แก้ววลี แก้วนิล อิสระ  
  นพ.ชวินทร์ สุเทพารักษ์ อิสระ  
  นพ.พิทยุตม์ เจนสัจวรรณ ์ อิสระ  
  นพ.วณิช รุจิคุณานันท์ อิสระ  
  นพ.วนวัชร วิเชียรนพรัตน ์ อิสระ  
  พญ.วริษา ประเสริฐทรัพย ์ รพ.ชัยนาทนเรนทร สป.สาธารณสุข 
  พญ.อรอินทร์ วินทะไชย รพ.หนองคาย สป.สาธารณสุข 
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 โรงพยาบาลขอนแก่น   
  นพ.ณัฐพล ตรีทิพย์สถิตย ์ รพ.อุดรธาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.มัลลิกา บุญยัง รพ.สันทราย สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฐพงษ์ เขียวค้า แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ศราวิน ทองรอง แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลชลบุร ี   
  นพ.ปรีชา สุวันเตโช อิสระ  
  พญ.เลิศนภา สุมนาวด ี อิสระ  
  พญ.วรินญา ศรีสุดด ี รพ.แกลง สป.สาธารณสุข 
  นพ.วีรวิทย์ เจริญพงพันธุ ์ อิสระ  
  นพ.ทศพร กุลวงศ์อนันชัย แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.พุทธิพร แพรกสมุทร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์   
  พญ.ปิยะนาถ จันทรศัพท์ รพ.สันทราย สป.สาธารณสุข 
  นพ.ศุภกฤษ เจริญขํา รพ.เชียงคํา สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลต ารวจ   
  พญ.จตุพร ตังเจริญ อิสระ  
  นพ.ปฐวี มงคลนาค อิสระ  
  พญ.มาริสา สุขบัต ิ อิสระ  
 โรงพยาบาลนครพิงค์   
  พญ.จุฬาลักษณ์ นุพอ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ณัฐฐิกานต์ มีลาภ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี   
  พญ.กิตติยา ไทยธวัช คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  พญ.เปมิสา ประทีปพัฒนธํารง อิสระ  
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
  พญ.จุฑารัตน์ นิลด ี รพ.โพธาราม สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณพัชร สมบัติเจริญไทย อิสระ  
  พญ. ดวงใจ ผดุงเกียรติสกุล กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
  พญ.ทิฆัมพร วงศ์ไชวะ อิสระ  
  พญ.ธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สป.สาธารณสุข 
  พญ.น้ําทิพย์ อิ่มวัฒนกุล อิสระ  
  พญ.ปริญยดา ฝูงทองเจริญ อิสระ  
  พญ.พัสส์ชปภา ชัยสุข อิสระ  
  พญ.ยิ่งลักษณ์ แสงเวหาสน ์ อิสระ  
  พญ.สุภาสินี จิตปรีดา รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   
  พญ.กนกวรรณ ไชยเรศ รพ.หนองคาย สป.สาธารณสุข 
  พญ.เก็จอัมพร ศิริป๎กมานนท์ อิสระ  
  พญ.ฉัตรสุดา จันทา รพ.อํานาจเจริญ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ชิษณุสรณ์ มีพลัง รพ.ปากช่อง(นานา) สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธนาวุฒิ ทือกระโทก อิสระ  
  พญ.พิมพ์ไทย นามโพธ์ิ รพ.ชัยภูม ิ สป.สาธารณสุข 
  นพ.กฤชสิริ จีระศิร ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ภัทร์นฤน ปุณณะนิธ ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
    
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  พญ.กนกรัตน์ ทัมพากร รพ.ห้วยยอด สป.สาธารณสุข 
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  พญ.จุติมา แสนคําหมื่น รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชนิดา กิจอุดมรัตน ์ อิสระ  
  นพ.ชลธิศ รัตนธราธร อิสระ  
  พญ.ณัฏฐิณีพร ชํานาญเวช รพ.เดชอุดม สป.สาธารณสุข 
  นพ.พลัฏฐ์ ประกอบศรีกุล อิสระ  
  พญ.มณฑิรา พัฒสาริกรณ ์ รพ.พิจิตร สป.สาธารณสุข 
  นพ.เมธีกุล สวนสน รพ.นครปฐม สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลล าปาง   
  พญ.กิตติยา สินธนา รพ.ลําปาง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ใจประภัสส์ ว่องวัฒนโรจน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ชุตินันท์ แสวงรัตน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลเลิดสิน   
  นพ.กานต์ จันทรศุภวงศ ์ อิสระ  
  นพ.เชฐพล ตั้งค้าวานิช อิสระ  
  พญ.ธัญธร นพเก้ารัตนมณ ี รพ.สมุทรปราการ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า   
  พญ.ขวัญชนก เลิศสิริภัทรจิตร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  นพ.คงพันธ์ เหมือนมยุรฉัตร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  นพ.พิรญาณ์ อุ่นช่ืน กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
 โรงพยาบาลสระบุร ี   
  พญ.ภัทราภรณ์ ทองยงค ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลหาดใหญ่   
  นพ.ธณดล เศียรอินทร ์ รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปาวี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม อิสระ  
  พญ.ฮัสนะห์ อาหะมะ รพ.ป๎ตตาน ี สป.สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (โรงพยาบาลสระบุรีและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร: สมทบ) 
  พญ.กัญญาวีร์ อนันตรัมพร รพ.กําแพงเพชร สป.สาธารณสุข 
  นพ.เจริญชัย กวินโชติไพศาล กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  พญ.ณัฏฐณิชา อดุลยธรรม อิสระ  
  นพ.ธีร์ธวัช สถิรรัตน ์ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  พญ.นิชาภา จงถาวรสถิตย ์ อิสระ  
  พญ.ผกามาศ ฮ้อถาวรพัฒน์ รพ.พนัสนิคม สป.สาธารณสุข 
  พญ.พัชรนุช วรรณจักร ์ อิสระ  
  พญ.สลิล เฉลยคาม รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ. สาธญา บุร ี รพ.ยะลา สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุขุมาล สุนทร รพ.สุรินทร ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ฮาเรศ ยานยา รพ.ป๎ตตาน ี สป.สาธารณสุข 
สาขา (เข้าปี ๒)  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน   
 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า   
  นพ. ณหทัย จงประสิทธ์ิกุล อิสระ สป.สาธารณสุข 
สาขา เวชศาสตร์นิวเคลียร ์   
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.ธัญญลักษณ์ สัมพันธรัตน ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
  นพ.สิระ วชาติมานนท์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่   
  พญ.แสงระวี ลัดดาชยาพร รพ.มะเร็งลําปาง กรมการแพทย ์
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  นพ.พีรพล เกียรติกิตติกุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
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  นพ.ภูมิใจ งามศรีเทพฤทธิ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.พลวรรธก์ ทวีราษฎร ์ รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธาน ี กรมการแพทย ์
สาขา เวชศาสตร์ปูองกัน (แขนงระบาดวิทยา)   
 ส านักระบาดวิทยา   
  นพ.กฤชวัฐ ปลอดดี สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
  นพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ทรรศนะ ธรรมรส รพ.หล่มสัก สป.สาธารณสุข 
  นพ.วรยศ ดาราสว่าง รพ.บุรีรัมย ์ สป.สาธารณสุข 
สาขา เวชศาสตร์ปูองกัน (แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว)  
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล   
  พญ.พิมพ์พรรณ พิสุทธ์ิศาล อิสระ  
  พญ.พีญาวดี เพชรประภากร อิสระ  
  นพ.วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ ์ อิสระ  
สาขา เวชศาสตร์ปูองกัน (แขนงเวชศาสตร์การบิน)   
 สถาบันเวชศาสตร์การบิน   
  นพ. เสฎฐวุฒิ เลิศลักษณ์ปรีชา สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ 
สาขา เวชศาสตร์ปูองกัน (แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล)   
 กรมแพทย์ทหารเรือ   
  พญ.ชัชฎาภรณ์ ไกรศรพรสรร รพ.วชิระภูเก็ต สป.สาธารณสุข 
  พญ.นภาพร สายเงิน อิสระ  
  นพ.พิชญ์พงศ์ พูลผล อิสระ  
  นพ.ภาษิต พิไลพันธ์พฤกษ ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  นพ.ธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
สาขา เวชศาสตร์ปูองกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร)์   
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.ธมลวรรณ ดนัยสวัสดิ ์ รพ.ระยอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.เธียริศรา วงศ์ศิริสถาวร รพ.ระยอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.พรวิภา กุลรัตน ์ เขตสุขภาพท่ี ๙ สป.สาธารณสุข 
  นพ.วิศิษฎ์ เนติโรจนกุล รพ.นครปฐม สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  นพ.อัถสิทธ์ รัตนารักษ์ รพ.แกลง สป.สาธารณสุข 
  นพ.กัมปนาท วังแสน คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  นพ.อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์ อิสระ  
 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี   
  นพ.เกรียงไกร ก้ําไพบูลย ์ รพ.ปทุมธาน ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.คงฤทธิ์ ภิญโญวิวัฒน์ รพ.มหาราชนครราชสีมา สป.สาธารณสุข 
  นพ.อโณทัย จัตุพร คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.วชิราภรณ์ ไทยประยูร อิสระ  
  นพ.วัชรภัสร์ มณีฉาย กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
สาขา เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กิตติยา เกียรติบํารุงพันธุ ์ อิสระ  
  นพ.ฐชิภัทร เสรีอรุโณ รพ.แพร ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ฐาปนี สิทธาวัฒน์เดชา รพ.ชัยภูม ิ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธีรภัทร ตรีเนตร รพ.ชัยนาทนเรนทร สป.สาธารณสุข 
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  พญ.นภา เอื้อจรัสพันธุ ์ รพ.ศรีสะเกษ สป.สาธารณสุข 
  นพ.พีรวุฒิ ตันติสุวณิชย์กุล อิสระ  
  พญ.รินลดา พงษ์รัตนกูล อิสระ  
  พญ.สุวรรณิการ์ ปาล ี คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.จิตรา ป๎ญญากําพล รพ.พระปกเกล้า สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณฐินี อินทีวร รพ.ชลบุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปองรินทร์ บุญยไพศาลเจริญ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์แห่งชาติ 
กรมการแพทย ์

  พญ.สัสยา คงสกุล รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สิรินดา ธาวนพงษ ์ รพ.บ้านแพ้ว องค์การมหาชน 
  พญ.หทัยชนก ปานนุกูล รพ.พัทลุง สป.สาธารณสุข 
  พญ.อังศุมาลิน สุขทองสา รพ.สิรินธร ขอนแก่น สป.สาธารณสุข 
  พญ.อัญชลี จิระวาณิชย์กุล รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  นพ.ชาติชาย ตั้งวินิต รพ.ปุาตอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ลัลธริมา สุทธินุ่น รพ.พังงา สป.สาธารณสุข 
  นพ.ต่วนกัสฟี หะมะ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.พงศกรณ์ ไชยสุรินทร ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.สุธีรา ยมนา รพ.มะการักษ ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.กัญจน์ ภักดีสงคราม แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.กุลวิภาภัสร์ จาตุรพิศานุกูล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ณัฐธิดา วงศ์มโนวิสุทธ์ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ธนพล ต่อป๎ญญาเรือง แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.มัชฌิมามาธ ชํานาญกรม แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  นพ.อธิป๎ตย์ บุญละเอียด รพ.ป๎ตตาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.พิชชาพร อุโพธิ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ชนิกานต์ สีมันตร รพ.ตํารวจ  
  พญ.ชุติมณฑน์ ป๎ญญาภรบด ี อิสระ  
  พญ.พรพรรณ พานเพียรศิลป ์ รพ.เจ้าพระยายมราช  สป.สาธารณสุข 
  พญ.พิมพิศา นิศามณีจรัส รพ.มหาราชนครราชสีมา สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภัทราวรรณ พลเหิม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ์ สป.สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.กรณัฎฐา วงศ์วรชาต ิ รพ.กาญจนดิษฐ ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.กลทีป์ บูรณรัช กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.ธิติ วิริยาภรณ ์ รพ.ทุ่งสง สป.สาธารณสุข 
  พญ.บุษย์ฉัตร ชุตินิมิตกุล กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
  พญ.พิมพ์ทอง ภควัตสุนทร รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  นพ.ภาณุ สีวราภรณ์สกุล รพ.พระนครศรีอยุธยา สป.สาธารณสุข 
อนุสาขา เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ ์   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ธนาภา เรขาวศิน อิสระ  
  พญ.ธารทิพย์ อุทัยพัฒน์ รพ.กําแพงเพชร สป.สาธารณสุข 
  พญ.เพียงบุหลัน ยาปาน คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
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  นพ.ธิติพันธุ์ น่วมศิร ิ อิสระ  
  พญ.นภปกรณ์ ปราการสมุทร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  พญ.ภพรรัต ตันติวุฒิกุล อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.ชลรส เจริญรัตน ์ อิสระ  
  พญ.ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.วิลาสินี ส่งเสริม อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.รัตน์พร เบญจมานนท ์ รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.รับพร สวัสดิสรรพ ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ธีธัช อดทน เขตสุขภาพท่ี ๓ สป.สาธารณสุข 
  นพ.วีรภัทร สมชิต อิสระ  
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
  พญ.อารีรัตน์ สอนเสนาะ สํานักการแพทย์ กทม.  
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  พญ.ลดาพร วงษ์กัณหา รพ.พุทธชินราช สป.สาธารณสุข 
  พญ.ลินลดา วิจกัขณ์อุรุโรจน ์ อิสระ  
  พญ.อรพิน จิตคุณธรรมกุล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ์ สป.สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.นัตยา บัวทุม รพ.พิจิตร สป.สาธารณสุข 
สาขา ศัลยศาสตร ์   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ชินะภัทร์ วุฒิวณิชย ์ อิสระ  
  พญ.ณัฐกาญจน์ จ่างจิต อิสระ  
  นพ.ทวีศักดิ์ พลหงษ์ รพ.กุฉินารายณ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธันยพร กําจรกิจบวร อิสระ  
  นพ.บุญฤทธ์ิ ทองพิสิฐสมบัต ิ เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  พญ.บุนเหลือ ลิดดัง อิสระ  
  พญ.พิชญ์สินี วราชิต รพ.ห้วยยอด สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภูริทัต ศิริสูตร เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภูริพัฒน์ พรวิศณุกูล อิสระ  
  พญ.ศศิวิมล อากาศชัย รพ.อรัญประเทศ สป.สาธารณสุข 
  นพ.สุขุม กอบเดช รพ.ชัยนาทนเรนทร สป.สาธารณสุข 
  นพ.อนุวัฒน์ ชาติกิจเจริญ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
  นพ.อลงกต พรหมสาขา ณ สกลนคร เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  นพ.อัชพล ศุภนําพา รพ.ชัยภูม ิ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.กฤษณ์ หวังกีรติกานต ์ รพ.สุรินทร ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.คณิต วงศ์อิศเรศ รพ.ศรีสะเกษ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชัณษา พรหมยารัตน ์ รพ.ระยอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชาติยาภรณ์ มโนมยางกูร รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
  นพ.ณฐพล สุโภไควณิช รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
  นพ.ธาตรี จันปฐมพงศ ์ รพ.กระบี ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ประภาสินี สิมะรังสรรค ์ รพ.ตราด สป.สาธารณสุข 
  นพ.มติ รัตนสกาววงศ ์ อิสระ  
  นพ.วสุ ทรัพย์สุพรรณ รพ.พุทธชินราช  สป.สาธารณสุข 
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  นพ.วีริศ อุฬารเสถียร รพ.จุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย 
  นพ.สารัฐ สงวนหล่อสิทธิ ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  พญ.อาจรีย์ สัตตรัตนามัย อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.นลินี จิณเสน รพ.น่าน สป.สาธารณสุข 
  พญ.มัณฑนา ยี่หวา เขตสุขภาพท่ี ๒  สป.สาธารณสุข 
  นพ.ระบิล กํามณ ี เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  พญ.แสงระวี ศรีเมือง รพ.อุทัยธาน ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.อานุภาพ พรหมเผ่า เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  พญ.คริสทีน โรจจวัฒน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.จิรัญญา ตีระวณิชย ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.บุศรินทร์ เนตรอนงค ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ฟาโรห์ อุตมานันท์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ลักขณา อดิเรกลาภวงศ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วัฒนกิจ มุทิรางกูร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน ์ รพ.หนองคาย สป.สาธารณสุข 
  นพ.พิทักษ์พล ทําทอง รพ. คําชะอี สป.สาธารณสุข 
  พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.กัญญาภัค รัตนกาญจน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ชยานนท์ คนซื่อ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ฐิติพร วรรณศร ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ณัฐวุฒิพงศ์ ลีรัตนขจร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.พชร หลงมีวงศ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วศิน ธนสุกาญจน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วิสสุตา คําเกียรต ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  นพ.กฤษดา นครชัย อิสระ  
  นพ.วัศพล ตั้งกัลยานนท์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.กวินนุช บุญพิพัฒนาพงศ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.จักกพุฒิ จังศิริวัฒนธํารง แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
  นพ.นพพล เฟื่องวรรธนะ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วศิน ป๎ญจวิรัต ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วิษณุ เฮ้งสวัสดิ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ศุภมงคล คุณเอกอนันต ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.สรสิช จงวิไลเกษม แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.สุกฤตา สําเภา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.สุพงศ์ วรธรรมานนท์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.อัคเดช ตั้งปฐมวงศ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.กษมา กนกกุลชัย เขตสุขภาพท่ี ๔ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณัฐภาณี สุขผล รพ.จุฬาภรณ ์  
  พญ.นัสรีน พัฒนาพรรณ ์ อิสระ  
  พญ.พลอยบุษรา อ่อนอัฐ รพ.อํานาจเจริญ สป.สาธารณสุข 
  นพ.พีรธัช สมภพโภคาเศรษฐ์ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ สป.สาธารณสุข 



36 
 

  นพ.วรสิทธ์ิ ชัยมงคลานนท์ รพ.สตูล สป.สาธารณสุข 
  พญ.วรินทร์ทิพย์ ธงชัย อิสระ  
  นพ.สุภัทร พูนเพิ่มสุขสมบัต ิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  นพ.จิรุตต์ ปาลีคุปต ์ เขตสุขภาพท่ี ๙ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธนาคม ฐปนนนท์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
  นพ.พงศ์สิน พิชิตการค้า อิสระ  
  พญ.พิมพ์ชนก อวยพรรุ่งรัตน ์ อิสระ  
  นพ.วศิน เจียรพงศ์ปกรณ ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 โรงพยาบาลขอนแก่น   
  นพ.ทนงศักดิ์ ขันมา รพ.สิรินธร ขอนแก่น สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศริญญา ปูรณะป๎ญญา สํานักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
  นพ.ป๎ญญวัชร ทวีกาญจน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.อภิชาติ ขมประเสริฐ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลชลบุร ี   
  พญ.กนกวรรณ เจริญงามวงศ์วาน รพ.บางละมุง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปรีชญา นาคะผดุงรัตน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วงศ์ฐิติ ฐิติรุ่งเรือง แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ศิรสิทธ์ิ เลาหทัย แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์   
  นพ.มนูญ ฟองนวล รพ.พาน  สป.สาธารณสุข 
  นพ.ไกร ไทยานันท ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วันธันย์ โชติสมิทธิ์กุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลต ารวจ   
  นพ.ธนพัฒน์ ภูมิสมบัต ิ เขตสุขภาพท่ี ๔ สป.สาธารณสุข 
  นพ.รุจน์ เจริญพงศ์พูล อิสระ  
  พญ.วิรดา หวานด ี อิสระ  
  นพ.สราวุธ พิชิตสุริยา รพ.บ้านไผ ่ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลพระปกเกล้า   
  พญ.ต้องกมล สวนลําใย รพ.บ้านหมี ่ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธวัชชัย ไตรมิตรวิทยากุล รพ.ตราด สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลพุทธชินราช   
  พญ.จุฑามาศ ป๎ททุม เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
  พญ.รัฐพร ตั้งเพียร รพ.หนองบัวลําภ ู สป.สาธารณสุข 
  นพ.วรุจจ์พงษ์ บุญคุ้ม รพ.เกษตรวิสัย  สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
  พญ.ฆณิสรา กระพันพงศ์สกุล อิสระ  
  พญ.จิดาภา รุ่งประกายพรรณ เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฐพล ป๎สสวาท กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
  นพ.วงศ์วริศ โชตวิัฒนศิลป ์ รพ.สระบุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.อภิญญา เอี่ยมสําอางค ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   
  นพ.เฉลิมวุฒิ โคตุทา รพ.มุกดาหาร สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฐพงศ์ พงศ์พันธุ์ สํานักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
  นพ.นิติธรรม ธรรมะ รพ.หนองบัวแดง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ประมุข ผลสมบูรณ์สุข รพ.ชัยภูม ิ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภุมรัตน์ คําวิจิตร รพ.สุรินทร ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.บรรพต วัฒกวณิชย ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
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  พญ.วรัชยา อาจหาญ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วีรพัฒ ชาญชติโสภณ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  นพ.เกียรติภูมิ ธรรมจรุงวงศ ์ เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ฉันทวิทย์ ชํานาญ เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ฐิติภัทร แก้วจันทึก รพ.อุดรธาน ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธีรวัต รัตนพิชญชัย เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  พญ.พันธิตรา กลิ่นสังข ์ อิสระ  
  นพ.ศวิษฐ์ ทนงกิจ รพ.บางมูลนาก สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุจิตติ โชคไชยกุล รพ.ศรีสังวรสุโขทัย สป.สาธารณสุข 
  นพ.สุทธินนท์ วุ่นดี รพ.สตูล สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลล าปาง   
  พญ.พชร ลี้รัตนาวล ี เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภวินทร์ พานิชยานนท์ อิสระ  
  พญ.สมใจ พิพัฒนานิมิตร เขตสุขภาพท่ี ๒ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลเลิดสิน   
  นพ.ณัฐ ชินบัญชร อิสระ  
  นพ.ธวัชชัย อัครประเสริฐกิจ รพ.กุมภวาป ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.มานิต อินธิราช รพ.บึงกาฬ สป.สาธารณสุข 
  นพ.สุทธกร สกุลเดชธนา รพ.พนัสนิคม สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า   
  พญ.พัฒน์วิภา รักษ์เจริญ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  นพ.สหพรรษ เจริญรัตน ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   
  นพ.ณรงค์ เช้ือศุภโรบล รพ.กันทรลักษ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.พีรดล พรมใต ้ รพ.กาฬสินธุ ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปิติพงษ์ สารกุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   
  นพ.จิระพงศ์ อินทรสมพันธ์ รพ.ปุาซาง สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลหาดใหญ่   
  พญ.ศศิธร อัจจิมารังษ ี รพ.ตรัง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ผดุงเกียรต ิทิพย์มณ ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.รุจ ไพศาลศิลป ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.สุเมธ แซ่หล ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.คุณภัทร เลิศเลอพันธ ์ เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  นพ.จุฑาธาร ยาหมื่นไวย ์ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.ชัยยุทธ สิงหนิยม รพ.พุทธโสธร สป.สาธารณสุข 
  นพ.ชัยวัฒน์ พีระวัธน์กุล กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.ธนพล เสี้ยวเส็ง เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  นพ.วทัญํู เริงรื่น กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  พญ.วีรวัลย์ ขุนจันทร ์ รพ.นราธิวาสราชนครินทร ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สิตานัน แสงศร ี รพ.กาญจนดิษฐ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุนทรียา เพ็งสิงห ์ รพ.ชัยนาทนเรนทร สป.สาธารณสุข 
  พญ.อารดา ขําสุนทร รพ.อุตรดิตถ ์ สป.สาธารณสุข 
    
 ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร   
  นพ.พีร์ ไตรภัทร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
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  พญ.ภัคพิชา ควรคํานวน รพ.ชัยภูม ิ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภาคภูมิ ตันฑสุกิจวณิช รพ.ระนอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุธินี สุคนธามาศ รพ.ทุ่งสง สป.สาธารณสุข 
สาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ชานนท์ ภาคย์ภิญโญ รพ.ตํารวจ  
  พญ.ปภัสสร ลิ้มสุวรรณ รพ.ราชบุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.ศุภฤกษ์ โลหะสัมมากุล อิสระ  
  พญ.สุณิสา ทองประยูร รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  นพ.อนุชิต อดิโรจนานนท์ รพ.ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.ณิชกานต์ เอกปรัชญากุล รพ.ปทุมธาน ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปิยะมิตร สุมนศรีวรกุล รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา สป.สาธารณสุข 
  นพ.วรพล รัตนเลิศ อิสระ  
  นพ.ศิวัตม์ เสรีโรดม รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  นพ.สุประกิต พรหมมาวัน คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  นพ.ณัฐกรณ์ สุปรียาพร รพ.พะเยา สป.สาธารณสุข 
  พญ.ดิษญาณิณพ์ ทวีธนัตสิทธิ ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย รพ.อุตรดิตถ ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.เกษม ภู่วิวัฒนางกูร อิสระ  
  นพ.ธิติ ภควัตกุล เขตสุขภาพท่ี ๑๑ สป.สาธารณสุข 
  พญ.พิมพิกา ขออันติมานนท์ รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  นพ.วิธาน ธัญญวิบูลย ์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  นพ.ศุภวัฒน์ ธัชศฤงคารสกุล รพ.ราชบุร ี สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลเลิดสิน   
  นพ.กันตภณ วิลัยรัตน ์ รพ.พัทลุง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ทัศนา เจริญงามวงศ์วาน อิสระ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.นภันต์ บัวรับพร รพ.สงขลา สป.สาธารณสุข 
  นพ.ระพีพัฒน์ ทรัพย์รวงทอง กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
สาขา (เข้าปี ๒) ศัลยศาสตร์ตกแต่ง   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.วรากานต์ ตั้งจตุพร สํานักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
  นพ.อรรถวิท มังกรวงษ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.วีรยุทธ วีรปกรณ ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  นพ.คมสัน ลีธนาภรณ ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.อนุวัตร พลานุสนธิ ์ อิสระ  
อนุสาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า   
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 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.ศิรพล ประชากุล รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สาวิตรี วิเชียรรัตน ์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สป.สาธารณสุข 
สาขา ศัลยศาสตร์ทรวงอก   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กรกานต์ มหาสวัสดิ ์ รพ.ตรัง สป.สาธารณสุข 
  นพ.กฤช เกียรติพิริยะวงศ ์ อิสระ  
  นพ.ชนตุม์ ฉัตรแก้วไพศาล อิสระ  
  นพ.ภัทร เด่นสิริเดชา รพ.ราชบุร ี สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.จักรพันธ์ หย ู รพ.จุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย 
  นพ.ชินะภูมิ วุฒิวณิชย ์ รพ.หัวหิน สป.สาธารณสุข 
  พญ.พิมพ์ชนก จันทร์นิล อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  นพ.ณัฐยุทธ กนกกวินวงศ์ รพ.สุราษฎร์ธาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.นุชรัตน์ วัฒนาพูลทรัพย ์ รพ.สระบุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.เมธาวี ปุยบัณฑิต รพ.พุทธชินราช  สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วริษา ตยางคนนท์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.ศศิธร สักรัตน ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ณัฐฑ์ โรจนกิจ รพ.ชลบุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.พสธร พงศ์บัณฑิตพิสิฐ รพ.เจ้าพระยายมราช สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  นพ.ทวีชัย ประเสริฐเจริญสุข เขตสุขภาพท่ี ๑๐ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปริวรรต โกศลธนุรเวทย ์ อิสระ  
  พญ.รัศชรียา สันติเสว ี อิสระ  
 สถาบันโรคทรวงอก   
  นพ.ศิขริน ศรีนวลนัด อิสระ  
  นพ.เศรษฐพงศ์ เย้าดุสิต รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช สป.สาธารณสุข 
สาขา (เข้าปี ๔) ศัลยศาสตร์ทรวงอก   
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.ปฐมพณ เอกรัตน์ อิสระ  
  นพ.เหมือนเทพ โฉมวิไลลักษณ ์ อิสระ  
อนุสาขา ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา   
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.อภิรดี พิชัยชาญเลิศ รพ.ขอนแก่น สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ธีรวุฒิ รักชอบ รพ.บุรีรัมย ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ป๎ญญา ทวีปวรเดช รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.จุฑาภรณ์ สามสีทอง รพ.นครปฐม สป.สาธารณสุข 
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
  นพ.วีรวัฒน์ ปิยรัตนวงศ ์ อิสระ  
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สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กานติมา จงจิตอาร ี รพ.พระปกเกล้า สป.สาธารณสุข 
  นพ.เฉลิมชัย เกียรติบํารุงพันธุ ์ รพ.พระนั่งเกล้า สป.สาธารณสุข 
  นพ.ชัยยันต์ ทรัพยากร รพ.พิจิตร สป.สาธารณสุข 
  นพ.อธิเชฐ แสวงเจริญ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.จารุวรรณ สิริพลังคานนท์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.วิชญะ ปริพัฒนานนท์ อิสระ  
  พญ.สุพิชามณฑ์ รุจินิธิวัฒน์ รพ.บ้านแพ้ว องค์การมหาชน 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  นพ.นภดล เนาวนิตบํารุง รพ.นครพนม สป.สาธารณสุข 
  นพ.ศุภภัทร ลือพงศพ์าณิชย ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  นพ.อภิศักดิ์ สุนทรพันธ์ รพ.ลําปาง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธีรภัทร แสงมีอานุภาพ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  นพ.ธีรนพ ชูฤทธิ์ รพ.สุราษฎร์ธาน ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.อภิวิชญ์ อนุกูลไพบูลย ์ รพ.วชิระภูเก็ต สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.คีรี คมวุฒิการ อิสระ  
  นพ.ณภัทร อมรรัตนานนท์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พญ.ดุษฎี หนักทอง รพ.นราธิวาสราชนครินทร ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ทรงยศ แตงมีแสง อิสระ  
  นพ.ธิปไตย ยอดปลอบ รพ.ระนอง สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  นพ.ชัชชัย ไกรลักษณวราภา รพ.กําแพงเพชร สป.สาธารณสุข 
  นพ.ศิวัสน์ ไพศาลกิจ รพ.นครปฐม สป.สาธารณสุข 
  นพ.สิทธิชน สุริยะวงศ์กุล รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สป.สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.ธันวา ธรรมบุตร รพ.ศรีสะเกษ สป.สาธารณสุข 
  นพ.พงศ์ภัค ภิญโญบูรณ ์ รพ.เจ้าพระยายมราช สป.สาธารณสุข 
  นพ.อภิรักษ์ เฮื้องศร ี รพ.บางละมุง สป.สาธารณสุข 
อนุสาขา ศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก   
 คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ร่มเย็น จิตมุ่งงาน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
  นพ.วรุตม์ บุญนิธ ิ รพ.มหาราชนครราชสีมา สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.กฤติน ขจรวงศ์สถิต อิสระ  
  นพ.สุกิจ ภัทรเจียรพันธุ ์ อิสระ  
  นพ.กฤษกร ศรีกีรติวงศ ์ คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อนุสาขา ศัลยศาสตร์หลอดเลือด   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.คณินท์ พฤกษ์ประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พญ.ณัฏฐวดี เวียงเพิ่ม เขตสุขภาพท่ี ๑๐ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภาณุวัฒน์ เชื้อหมอ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.ป๎ณฑิตา เอี่ยมศุภนิมิตร สํานักการแพทย์ กทม.  
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 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ปิยพร งามสถาพร รพ.ตํารวจ  
  พญ.ภารว ีประยูรหงษ ์ รพ.หัวหิน สป.สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.นวพรรณ แตงสกุล อิสระ  
สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กัณฐิกา วงศ์มณีประทีป รพ.กระทุ่มแบน สป.สาธารณสุข 
  พญ.โชติรส สมยาประเสริฐ รพ.พหลพลพยุหเสนา สป.สาธารณสุข 
  พญ.นันท์หทัย มหาทรัพย ์ อิสระ  
  นพ.ประกาศิษฐ์ คะระวานิช อิสระ  
  พญ.ปริณดา เราจนานนท์ อิสระ  
  พญ.ผณิทรา มณีรัตน์ประเสริฐ รพ.บางบัวทอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภัสสร แซ่หลิน เขตสุขภาพท่ี ๑๒ สป.สาธารณสุข 
  นพ.เมธสั พันธุ์แย้มมาล ี อิสระ  
  พญ.เมธินุช กุ๋ยฉนวน รพ.บ้านโปุง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ลลิตสุดา บัวแก้ว เขตสุขภาพท่ี ๑๑  สป.สาธารณสุข 
  พญ.วธิรดา กาญจนบรรยงค ์ อิสระ  
  พญ.วราพร อนุภาพอุกฤษฏ ์ อิสระ  
  นพ.วศิน มุตตาวรงค ์ อิสระ  
  พญ.ศศิธร คุณาวุฒิ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.กาญจน์กนก พูลติ้ม รพ.ท่าโรงช้าง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชัญญา จิระไกรวุฒิเดช รพ.จุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย 
  พญ.ธัญสิตา ชินกังสดาร รพ.สระบุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธันย์ชนก สมปรารถนา รพ.ศรีสะเกษ สป.สาธารณสุข 
  พญ.นันท์นภัส สินรัตน ์ อิสระ  
  พญ.พัชรพร ศิริเจริญไทย รพ.จุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย 
  พญ.พิมพ์พิชชา พวงศรีเจริญ อิสระ  
  พญ.รัตนาวดี ศิริสังวรณ ์ รพ.บางละมุง สป.สาธารณสุข 
  พญ.วิมลทิพย์ ลักษณะพิศิษฐกุล อิสระ  
  นพ.ศรสิทธิพงศ์ วัชรชวนะ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สป.สาธารณสุข 
  พญ.สิตานัน เลิศศิริพาณิชย ์ อิสระ  
  นพ.แสนภูมิพ่าย ขาวประเสริฐ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.ทักษิณา ทินนา รพ.เชียงคํา สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปวีณา พังสุวรรณ เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น รพ.ชัยนาทนเรนทร สป.สาธารณสุข 
  พญ.วรรณพร สิงห์น้อย เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  นพ.สันต์ธีร์ ติยะธะ รพ.แม่สาย สป.สาธารณสุข 
  พญ.หรัดปพร ปิยะเวชการ รพ.จอมทอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชลธิชา ตานา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ปรัชญาวรรณ ทองนอก แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.สันติภาพ ศรีสมบูรณ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
    
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  นพ.รุ่งโรจน์ ทําประโยชน ์ รพ.ยโสธร สป.สาธารณสุข 
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  นพ.สุริยา พิระชัย รพ.บ้านไผ ่ สป.สาธารณสุข 
  นพ.โชคชัย โชติบูรณ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วิชินี ชูประเสริฐสุข แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ศวิตา เลื่องยศลือชากุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ศิวรุจน์ บัวขม แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.สรณ บุญลักษณ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  พญ.วิภาวี เหลืองตั้งวโรดม อิสระ  
  พญ.ศศิวิมล เผือกพูลผล รพ.พุทธโสธร สป.สาธารณสุข 
  พญ.สวรรยา เบ็ญจหงษ ์ อิสระ  
  พญ.สุกัญญา มกกงไผ ่ เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  นพ.อดิศักดิ์ ไวเขตการณ ์ รพ.กุฉินารายณ ์ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  นพ.นพเมศฐ์ ศรีจารุสิทธ์ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.พนิดา มาทวีโชติกุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.สุทธิกมน สร้อยวัฒนา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.ชญาวาศน์ ว่องศิร ิ อิสระ  
  พญ.ศุภกาญจน์ เพชรปุาพะยอม รพ.พังงา สป.สาธารณสุข 
  นพ.อธิคม เอียดบัว เขตสุขภาพท่ี ๑๑ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธนพร ประทีปชัยกูร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ธนยาพร สรัคคานนท์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบตัรฯ  
  พญ.ภิชญา บุญเจริญ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วิกันดา เหมมัน แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ศศิมา กรศิลป แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.เกษมศักดิ์ ทองประเสริฐ รพ.ป๎ตตาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.จิราพรรณ วัชรประภาพงศ ์ อิสระ  
  พญ.ณิชา เฉลิมสุรกาญจน ์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พญ.นฤมล โฉมพินิจ รพ.พุทธโสธร สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปนันยา พวงกุหลาบ รพ.บางสะพาน สป.สาธารณสุข 
  พญ.ป๎ทมาภรณ์ จงเจริญ เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุพิชฌา สาสนรักกิจ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พญ.อภิชญา คล้ายแก้ว คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  พญ.เขมณัฏฐ์ สงวนวงษ์ทอง รพ.ชะอํา สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฏฐ์ เกียรตอิภิวส ุ อิสระ  
  นพ.ตุลย์นันท์ เลขบวรวงค ์ รพ.ระยอง สป.สาธารณสุข 
  นพ.พฤกษ์ คู่วิมล รพ.วังสะพุง สป.สาธารณสุข 
  พญ.แพรว พันไพศาล อิสระ  
  พญ.ศันสนีย์ อังสถาพร อิสระ  
  พญ.อติพร ผลเพิ่มพูนทว ี รพ.เจ้าพระยายมราช สป.สาธารณสุข 
  นพ.โอภาส อัศวโรจน์พงษ ์ รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลขอนแก่น   
  พญ.ทิพย์สุคนธ์ หารินไสล รพ.กุมภวาป ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.พิมพ์ดาว โสวาป ี รพ.อํานาจเจริญ สป.สาธารณสุข 
  นพ.วิทวัส หาญอาษา เขตสุขภาพท่ี ๘  สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฐพล พงศ์พัฒนโชต ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
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  พญ.ธัญญารัตน์ สิงห์แดง แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ภิญญา เอื้อพงศ์การุณ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์   
  พญ.กุสุมา แปูนสุข รพ.ฉวาง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ฐิติพรรณ ชยวงศ์รุ่งเรือง รพ.สิรินธร กทม. กรุงเทพมหานคร 
 โรงพยาบาลชลบุร ี   
  พญ.นราวดี มุทุกันต ์ รพ.สนามชัยเขต สป.สาธารณสุข 
  นพ.พงษ์ฉัตรภูมิ ต่อพงษ์พันธุ์ เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภาวรินท์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ ์ เขตสุขภาพท่ี ๔ สป.สาธารณสุข 
  พญ.กันย์กนก นุ่นสง แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.การัณย์ วีระพงศ์เศรษฐ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ขวัญฤทัย ชวดเปีย แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลต ารวจ   
  พญ.ป๎ณจ์สิริ เฉียงพิมาย รพ.อินทร์บุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.วรภร ธรรมโชต ิ อิสระ  
 โรงพยาบาลพระปกเกล้า   
  พญ.พรรณประภา แสนรุ่งเมอืง อิสระ  
  พญ.กุลนันท์ แจ่มเจริญทรัพย ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วิภาวี ภัทรจินดานุวงศ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลพุทธชินราช   
  นพ.ธีรธรรม เมืองแก้ว รพ.นครพิงค ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.นุจรี เสนีรัตน ์ รพ.เพชรบูรณ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ฤดีมาศ รักษะประโคน เขตสุขภาพท่ี ๙ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
  พญ.บุษราภรณ์ เมฆมุกดา รพ.นครนายก สป.สาธารณสุข 
  นพ.พิเศษ จอมจักร ์ รพ.สันปุาตอง สป.สาธารณสุข 
  นพ.อนันตชัย ใจสบาย รพ.กระบี ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อภิญญา กันทะ อิสระ  
  พญ.อภิสรา ทีฆอริยภาคย ์ อิสระ  
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   
  พญ.เกศินี มีแสง รพ.หนองบัวแดง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปฐวี บุญไพศาลบันดาล รพ.ประโคนชัย สป.สาธารณสุข 
  นพ.พิชญ์ วิโสจสงคราม รพ.ด่านขุนทด สป.สาธารณสุข 
  พญ.ทรรศนันท์ นิธิปรีชา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ภาณุพันธ์ วิเศษโวหาร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วทันยา วัฒนป๎ญญาสกุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  พญ.จารุเนตร บริรักษ์เลิศ เขตสุขภาพท่ี ๔ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ญาณี ยิ้มแย้ม รพ.โพธาราม สป.สาธารณสุข 
  พญ.ตฤณญา ไชยวงศา รพ.พิจิตร สป.สาธารณสุข 
  นพ.ถิรวัฒน์ โชติกิตติกุล รพ.กระบี ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ทิพย์นารีย์ จรูญวรรธนะ รพ.นครศรีธรรมราช สป.สาธารณสุข 
  พญ.เบญญาภา นามวงษ ์ รพ.มะการักษ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.พุทธพร โตวิวัฒน์ รพ.อุทัยธาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.มารีน่า มะตาร ี เขตสุขภาพท่ี ๑๒  สป.สาธารณสุข 
  พญ.รัฐริญา ป๎ญญาวชิรโสภณ รพ.กําแพงเพชร สป.สาธารณสุข 
  พญ.วรลักษณ์ จักรานุกุล รพ.สระบุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.โสภิดา วงศ์จิตรัตน ์ รพ.นครนายก สป.สาธารณสุข 
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  พญ.หัทยา ชัยวัฒนะ รพ.แม่จัน สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา   
  พญ.ปรียาภรณ์ หาระสาย รพ.ขุนหาญ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ผกาภรณ์ พุฒิวิญํ ู อิสระ  
  พญ.พิชามญช์ุ พิทักษ์ไพบูลย์กุล อิสระ  
 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   
  นพ.จตุพร วิจารณ์กัยกิจ รพ.อุทุมพรพิสัย สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุธินี สลักเพชร รพ.นครปฐม สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภคพงศ์ เกิดทวี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลหาดใหญ่   
  พญ.นูรอีมาน หามะ รพ.สายบุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภรทิพย์ ทัศนานุตริยกุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.สุรัตนา ตามหลวง แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลอุดรธานี   
  พญ.พิรารัตน์ เหล่ารัดศร ี อิสระ  
  พญ.รวิสรา จําปาวงค ์ รพ.นากลาง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศิริลักษณ์ หน่อสุวรรณ รพ.วังสะพุง สป.สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.ณัฐณิชา ศิริวัฒน ์ รพ.สตูล สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธนภณ ชัยวรกุล กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.ธัชพล จิราวัฒนกุล กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.ภูริพงศ์ เด่นศรีเสรีกุล รพ.สุไหงโก-ลก สป.สาธารณสุข 
  พญ.ลิลลดา อัมพวา เขตสุขภาพท่ี ๔ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุพิชชา รักษากุลเกียรต ิ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.เกสกาญจน์ นงรัตน ์ รพ.ยะลา สป.สาธารณสุข 
  นพ.จตุรงค์ เทอดเผ่าไทย เขตสุขภาพท่ี ๘  สป.สาธารณสุข 
  นพ.จารุพัฒน์ ชุนฟูง รพ.มะการักษ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณัฐฐา พิสุทธ์ิศิร ิ รพ.อุทัยธาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธณิอร ศุภนิตย ์ รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  นพ.นันทวัฒน์ แก้วศรีงาม กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
  นพ.เผ่าพงษ์ เผ่าสําราญ เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
  นพ.พิธิวัฒน์ วงศ์วาน รพ.ชลบุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.เมธัส เอื้อทยา อิสระ  
  พญ.ลดาทิพย์ ทองธเนศ รพ.หัวหิน สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.เกศ ศรีสว่างวงศ ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  พญ.จุฑาภรณ์ พลายจั่น สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย

พิทักษ์  
สภากาชาดไทย 

  พญ.เชิญขวัญ ฐิติรุ่งเรือง รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
  นพ.ไชยพร โอภาสวัฒนา เขตสุขภาพท่ี ๑๐ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปณต เกษมสุวรรณ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
  นพ.สรณัฐ ทวีบูรณ ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.นิชนันท์ นนทชัยภูมิ รพ.ศรีสังวาลย ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภัทรา ไชยนาม รพ.จอมทอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.รัชฎาภรณ์ ใจแจ่ม รพ.เชียงคํา สป.สาธารณสุข 
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  พญ.ขวัญหฤทัย หงษ์พนัส แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ธีรดา บุนกาลกุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.เมษญาวรรณ ศรีสวัสด ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.สมกมล บุญญประภา แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  นพ.ศุภชาติ ชัยอุดมสม เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุจิตรา เศรษฐานุรักษ์กุล เขตสุขภาพท่ี ๘  สป.สาธารณสุข 
  พญ.กิติยา ศรีชวนช่ืนสกุล คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  พญ. ณัฏฐ์พัชร์ ฐิติปุญญา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ. ทรงพร ตระกูลขจรศักดิ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ. วรกิตติ์ พรอํานวย แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  พญ.จิณา ตีระวณิชย ์ รพ.แพร ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชญาภัค คํามา รพ.ศรีสะเกษ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  พญ.บุณฑริกา ละอองทัพ รพ.อุตรดิตถ ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภาวิน เหล่าวีระกุล อิสระ  
  พญ.อภิสร์ญา พิสิฐตระกูลพร อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  พญ.นิวดี เหล่าไพบูลย์กุล อิสระ  
  นพ.พิทยา พลเวียง รพ.กุมภวาป ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.รตา สุวรรณจักร รพ.พระปกเกล้า สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุภิดา ลอยธาร อิสระ  
  พญ.ฐิตินันท์ จงฐิตินนท์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ทศพล โลหะวิจารณ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.โรจ สุวรรณโน แพทยป์ฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.เกศินี วัฒนพรมงคล รพ.พหลพลพยุหเสนา สป.สาธารณสุข 
  พญ.ตุลียา นิติวณิชสกุล อิสระ  
  พญ.นิตยา เมืองสุวรรณ รพ.ลําพูน สป.สาธารณสุข 
  พญ.นิลเนตร มหัทธนารักษ ์ อิสระ  
  พญ.ศศิกาญจน์ ด่านวิริยะกุล เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศิริวรรณ สมานพันธุ ์ รพ.อรัญประเทศ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อัจจิมา ฮุ่ยสกุล รพ.กระบี ่ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  พญ.ธีราภรณ์ บุศยพลากร อิสระ  
  นพ.อรัญ คําภาอินทร ์ รพ.เพชรบูรณ ์ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
  พญ.นภมน จันทรพิทักษ ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
  พญ.วรสิริ จันทร์กระจ่าง กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
  พญ.วิชชุดา เทียมพยุหา อิสระ  
  พญ.วิมุติยา ภู่พัฒน ์ อิสระ  
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  พญ.ถิรพร สีหะวงษ์ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธนธรณ์ วาณิชยชาต ิ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธราธิป ลิขสิทธิพันธุ ์ เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปิยวัฑฒ์ ทองเลี่ยมนาค เขตสุขภาพท่ี ๑๐  สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภวันต์ วงศ์พยัคฆ ์ อิสระ  
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  นพ.วิรุทธ์ิ เอี่ยมสหเกียรต ิ อิสระ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.จักรกฤษฎิ จันทวานิช กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.ชาญสิริ เสกสรรค์วิริยะ อิสระ  
  เรือโทตรีวิทย์ ตรีสรานุวัฒนา กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  พญ.ภรภัทร หงษ์ทอง รพ.ดําเนินสะดวก สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภัทร ลําดับพงค ์ รพ.นครศรีธรรมราช สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภาพันธ์ คงจันทร ์ อิสระ  
อนุสาขา โภชนศาสตร์คลินิค   
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ธราพัชร์ อุปถัมภ ์ รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.ธนน คงเจริญสมบัต ิ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
อนุสาขา เวชศาสตรเชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม  
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.บุษรัญญา พุทธธนะพิทักษ ์ รพ.ราชวิถี กรมการแพทย ์
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.ธนวรรธน์ แสงนักธรรม รพ.ราชวิถี กรมการแพทย ์
สาขา ออร์โธปิดิกส ์   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กันต์กนิษฐ์ เรืองรุ่งชัยกุล รพ.ตราด สป.สาธารณสุข 
  นพ.กิติเดช บุญชัย รพ.ท่าตะโก สป.สาธารณสุข 
  นพ.จิรายุ เชาวลิตวงศ ์ รพ.โชคชัย สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธนรรทร เปี่ยมทิพย์มนัส อิสระ  
  นพ.นรธิป นพฤทธิ ์ เขตสุขภาพท่ี ๔ สป.สาธารณสุข 
  นพ.นรุตม์ชัย โชติกกําธร อิสระ  
  นพ.นิชวัฒน์ เปียวนิช รพ.บางสะพาน สป.สาธารณสุข 
  พญ.นุชนันท์ สมพรพาณิชย ์ อิสระ  
  นพ.ลพบุรี นาทะสิร ิ อิสระ  
  นพ.วรมิฏฐ์ ซื่อสัจจพงษ ์ รพ.หล่มสัก สป.สาธารณสุข 
  นพ.วิทวัส เจตโรจนานนท์ อิสระ  
  นพ.อภิสัณห์ ชนะจิตต ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.กวิน โปริสวาณิชย ์ อิสระ  
  นพ.กิตติธัช จิระเกียรติ ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  นพ.ณพล ตั้งบุญนิธิวงศ ์ รพ.ระนอง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐกุล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.เตชวิทย์ พูลทวี รพ.พานทอง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ทศพล จันทร์เจริญชัย รพ.สุรินทร ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.พีรดนย์ จารุปรัชญ ์ อิสระ  
  นพ.ภควัส ไพรศานต ิ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  นพ.ชนมวรรธน์ บุณยนฤธี เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ดิว สายอุดม เขตสุขภาพท่ี ๒  สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล รพ.สันทราย สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปกฤษฎา กลิ่นจันทร์แดง เขตสุขภาพท่ี ๙ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภาสุ วิภาตะนัย รพ.นครไทย สป.สาธารณสุข 
  นพ.สุขพงษ์ ว่องชาญอุดม รพ.เชียงของ สป.สาธารณสุข 
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  นพ.กีรติ กลิ่นจันทร์หอม แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.จุติสิน เลิศบุญยพันธ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.เชน ชัยชาญชีพ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ธิตินัท ไม้หอม แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  นพ.ธนชัย รินไธสง รพ.บรบือ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธํารงศักดิ์ อุดมศิลป ์ รพ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.พัชระพงษ์ วงษ์ธนานันท์ รพ.บ้านไผ ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.เกศิรานี แก้วพวง แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ฉัตรณรงค์ ทับทิม แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ณัฐพจน์ บุษราคํา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วรนาถ ลีลาเจริญพร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ศุภณัฐ วีระอาชากุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  นพ.กัณฐัศว์ พูลสวัสดิ ์ อิสระ  
  นพ.ปุณณวิช พินิจชานนท์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
  นพ.พงศธร เลียงวัฒนคล อิสระ  
  นพ.ยิ่งยศ รัตนจรัสโรจน ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  นพ.ณัฐกรณ์ สมาธ ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.นพนันท์ แปูนกลัด แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.พีรพุธ เจียประเสริฐ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.มัญชุ สุภาพ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  นพ.จุมพล ยกชู รพ.ท่าโรงช้าง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ศิวกร ดวงมณ ี อิสระ  
  นพ.จิรฐิตม์ อนุศิษฏ์วิวัฒน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ชญาณิน กาญจนบุษย ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ซาณญาต้า เหลืองจินดารัตน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ธรรมพงษ์ คงคณิน แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ปิติวรรธน์ สุทธินุ่น แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.คมสันต์ ฉัตรธนาอนันต ์ รพ.สามพราน สป.สาธารณสุข 
  นพ.นิธิศ ศรีอุเทนชัย คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  นพ.พงศธร สิทธิเสน อิสระ  
  นพ.พชร ชัยแก้ว เขตสุขภาพท่ี ๑๒ สป.สาธารณสุข 
  นพ.วรายุทธ แสงสุวรรณ รพ.สกลนคร สป.สาธารณสุข 
  นพ.ศุภเจต นิยมค้า รพ.พระปกเกล้า สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศุภสุดา โชสิวสกุล รพ.บางบ่อ สป.สาธารณสขุ 
  พญ.อติพร เทอดโยธิน คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พญ.อนุชิดา วิวิธพรมงคล รพ.พระปกเกล้า สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  นพ.ฆม วงศ์เจริญรัตน ์ รพ.บางละมุง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฐพล สําราญวานิช รพ.บ้านบึง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธนากร ไชยชนะ รพ.ฉวาง สป.สาธารณสุข 
  นพ.พิชญ์ ทั่งตระกูล รพ.ท่าโรงช้าง สป.สาธารณสุข 
  นพ.พิชยุตม์ วัฒนปรีชานนท์ อิสระ  
  นพ.มติ จงศิริภิญโญ อิสระ  
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 โรงพยาบาลขอนแก่น   
  นพ.ตรีฉัตร ภูสดศร ี รพ.กุฉินารายณ ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ชยุตม์ ไชยเพิ่ม แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ณัฐชนน สมานจารุวรรณ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ภูเบศวร์ ชัยชนะสุวัฒน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลต ารวจ   
  พญ.จิตติมา วงศ์ศรียา รพ.นครพนม สป.สาธารณสุข 
  นพ.ชัยพร จันทรสาธิต เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฐพงศ์ แก้วสว่าง รพ.บางปะอิน สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฐพล แสงสว่างวัฒนะ รพ.กุมภวาป ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.ทิศยพงษ์ อินตางาม รพ.กําแพงเพชร สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธีรวัต ปานเศรษฐ ี อิสระ  
  นพ.พงษ์พนัส ศรีชม รพ.โพนทอง สป.สาธารณสุข 
  นพ.โรจนินทร์ อูศ่ิริสมบัต ิ เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  นพ.วศิน วิจิตรปรีดา อิสระ  
  นพ.วิชฌยงค์ ลมุลศร ี รพ.กาญจนดิษฐ ์ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
  นพ.ชยุต มีศิร ิ รพ.กันทรลักษ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธนกร จิรภาณุโรจ อิสระ  
  นพ.บัญชา อธิไกรมงคล อิสระ  
  นพ.ปรมะ อธิบวรสุข รพ.โพธาราม สป.สาธารณสุข 
  นพ.วศพล ปิติเกื้อกูล อิสระ  
  พญ.วารุณี ฉายศิร ิ อิสระ  
  นพ.ศรัณย์ ถวัลยวิชชจิต อิสระ  
  นพ.อภิชัย แพภิรมย์รัตน ์ อิสระ  
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   
  นพ.ศรัณยู เทพจั้ง รพ.แก้งคร้อ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณภัทร ไชยเวช แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ณภัทร ประสิทธ์ิมีบุญ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ศุภวิชญ์ จุฬาปกรณ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  นพ.กําพล ช่ืนชิต รพ.ศรีสังวาลย ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.จักรกฤษณ์ ภิญโญ รพ.อํานาจเจริญ สป.สาธารณสุข 
  นพ.จิรเดช ธนุรักษ์ไพโรจน ์ อิสระ  
  นพ.ณัฐภัทร พรหมคํา รพ.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธนภัทร ธนานนท์ รพ.ตระการพืชผล สป.สาธารณสุข 
  นพ.พงศ์รพี พงศ์วิวัฒน์ รพ.ระนอง สป.สาธารณสุข 
  นพ.พลภัทร ฉัตรรัตนา รพ.นครนายก สป.สาธารณสุข 
  นพ.ศศินทร์ ศรีสกุล คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 โรงพยาบาลเลิดสิน   
  นพ.ธนัท สุทธิวงศ์กิจ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธารพงษ์ พาราพิทักษ์ รพ.อู่ทอง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปถวินทร์ แก่นยะกูล รพ.สงขลา สป.สาธารณสุข 
  พญ.ประภาศิริ เจริญศร ี รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.พลัฏฐ์ สุรพลองอาจ สํานักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
  นพ.พสิษฐ์ หวังซื่อกุล เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  นพ.พุฒิ ตันติโกศล อิสระ  
  นพ.มหิศวร ทองอินทร์ รพ.อุทุมพรพิสัย สป.สาธารณสุข 
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  นพ.วิชยันต์ ชอบใช้ รพ.ราชบุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.ศักดิ์ศรี หวังธนบดีกุล สํานักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา   
  นพ.จิรวัฒน์ นุชพงษ์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
  นพ.คณาธิป จิตร์ภักด ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.สุรศักดิ์ ศรีมงคลพิทักษ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   
  นพ.พงษ์นิวัฒน์ มาจม แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลหาดใหญ่   
  นพ.ชลธิศ ศิริมหาชัย รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธีระรัตน์ เรืองเดช แพทยป์ฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.คณิน พงศ์มั่นจิต รพ.นครพิงค ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ชวพล กิตตินภดล รพ.สระแก้ว สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธีรเศรษฐ์ บัณฑุชัย รพ.ศรีสังวรสุโขทัย สป.สาธารณสุข 
  นพ.พิริยะ พณิชย์พิบูลย ์ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.พูนศักดิ์ คูนลินทิพย ์ เขตสุขภาพท่ี ๑๒ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภัทรพล สถาวร รพ.เกาะสมุย สป.สาธารณสุข 
  นพ.ยศวีร์ อักขิโสภา รพ.ป๎ตตาน ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.เศรษฐา โคตะนิวงศ ์ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.อดิเทพ สันติโชติวงศ ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  นพ.อรรถ โกศลสุรเสนีย ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
สาขา อายุรศาสตร ์   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กมลวรรธก์ สุทธิภูล อิสระ  
  นพ.กฤช กลั่นสุภา รพ.พหลพลพยุหเสนา สป.สาธารณสุข 
  นพ.กฤษณะพล เจนอักษรกุล อิสระ  
  นพ.กิตติศักดิ์ ผันเผื่อน รพ.สิงห์บุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.คณิน เหรียญทองเลิศ สํานักการแพทย์ กทม.  
  พญ.คนึงนิด พาท ี รพ.ศรีสะเกษ สป.สาธารณสุข 
  พญ.จุฑากานต์ โชติรัตนะศิร ิ อิสระ  
  พญ.ชาลิณีย์ ประวาลป๎ทม ์ อิสระ  
  พญ.ฐิตินันท์ วีรจิตโอฬาร รพ.ถลาง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ฐิติยาภรณ์ บุญรับจิรโรจน ์ เขตสุขภาพท่ี ๙ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฐกิตติ์ เหลืองวัฒนากิจ รพ.บ้านแพ้ว องค์การมหาชน 
  นพ.ดลลักษณ์ พูลเกษม อิสระ  
  นพ.ทรงภพ จงทวีผล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
  นพ.ธนวัชร จีระตระกูล อิสระ  
  พญ.ธิดารัตน์ ลักษณานันท์ เขตสุขภาพท่ี ๓ สป.สาธารณสุข 
  พญ.นันทนัช จันทร์เลิศฟูา รพ.สระบุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.นันทพร ภิโรกาศ เขตสุขภาพท่ี ๒ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปณิตา หวั่งประดิษฐ ์ รพ.พุทธโสธร สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปรัชญ์ ฉั่วริยะกุล รพ.แม่จัน สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปวัฒน์ ไพโรจน์พงศ์พันธ์ รพ.สระบุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.พฤฒิชัย วิสุเทพ สํานักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
  นพ.พลัฏฐ์ สถิรวิชย ์ อิสระ  
  พญ.เยาวลักษณ์ อาจนาวัง รพ.ท่าบ่อ สป.สาธารณสุข 
  นพ.วรเศรษฐ์ สายฝน อิสระ  
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  นพ.ศรุต คณฑา รพ.อุตรดิตถ ์ สป.สาธารณสขุ 
  พญ.สุชาดา พงศ์สุทธิยากร รพ.บ้านแพ้ว องค์การมหาชน 
  พญ.อชิรญา ทองเหม คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  นพ.อธิวัฒน์ ไตรพิพิธสิริวัฒน ์ อิสระ  
  นพ.อรรถวิทย์ พานิชกุล รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธาน ี กรมการแพทย ์
  นพ.อรรถสิทธิ์ รุ่งโรจน์สาคร รพ.ถลาง สป.สาธารณสุข 
  พญ.อรวิมล มุกป๎กษาเจริญ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รวมสมทบจากโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา) 
  พญ.กนกกาญจน์ ชูพิศาลยโรจน ์ อิสระ  
  พญ.กฤตยา เมฆฤทธิไกร รพ.นครปฐม สป.สาธารณสุข 
  พญ.การิตา ด่านพุทธพร รพ.สุราษฎร์ธาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.จิณห์จุฑา เงยวิจิตร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชุษณี ปองมงคล เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณฐพล วุฒิเทพบัญชา รพ.กระทุ่มแบน สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณิชา ซึงสนธิพร รพ.จุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย 
  พญ.ทิวาพร ธรรมมงคล อิสระ  
  พญ.ธนินี ประสพโภคากร อิสระ  
  พญ.ธรณ์ธันย์ เอื้อพงศ์สุขกิจ อิสระ  
  นพ.ธัชชาวุฒิ เทียนสันติสุข รพ.จุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย 
  พญ.ธันยธร วุฒิพุธนันท์ อิสระ  
  นพ.นฤพัฒน์ แสงพรสุข รพ.จุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย 
  นพ.ปิยพันธ์ ประพันธ์วัฒนะ รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  พญ.พริมา สิงหโกวินท์ อิสระ  
  พญ.พฤกษา อนันต์ช่ืนสุข รพ.จุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย 
  นพ.พฤทธ์ิ อัศววรฤทธ์ิ อิสระ  
  นพ.พัชร โกฉัยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  พญ.แพรวพัชร ธีรสถิตย์ธรรม รพ.อ่างทอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.มนต์ประวีณ อัมพรายน ์ เขตสุขภาพท่ี ๓ สป.สาธารณสุข 
  นพ.รณวิทย์ ตั้งเหล่าวัฒนชัย รพ.แกลง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ลัดดารัตน์ ศรีคํา รพ.วานรนิวาส สป.สาธารณสุข 
  นพ.วันฉัตร เหล่าสงวนเอก รพ.ศรีสะเกษ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศิริพร อภิรักษ์อร่ามวง อิสระ  
  นพ.สมาธิ ป๎ทมธรรมกุล คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  พญ.สรัญญา ฐิติสุริยารักษ์ รพ.เจ้าพระยายมราช สป.สาธารณสุข 
  นพ.โอภาส จันทร์เพ็ชร เขตสุขภาพท่ี ๙  สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รวมสมทบจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และ โรงพยาบาลนครพิงค์) 
  นพ.คามิน สุทธิกุลบุตร คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  พญ.จตุพร วันไชยธนวงศ ์ เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณิชาภา นันทขว้าง เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  นพ.นนท์ พิพิธสมบัติ รพ.นครพิงค ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.นันทพร นาวารวงศ ์ รพ.เชียงดาว สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปรีชาพัทธ์ ลภัสภคัคณุตม ์ เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภาคภูมิ ดุสิตากร รพ.พะเยา สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภาณุมาศ คําเขื่อน คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 
  นพ.ฤทธพล มณีธนวัฒน์ เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศณัฏฐา พรมพิทักษ์ รพ.อินทร์บุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.อดิศักดิ์ ชัยศรีมา เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อภิจารวี สุริยะ เขตสุขภาพท่ี ๑ สป.สาธารณสุข 
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  พญ.อวัสดา อย่างเจริญ รพ.นครพิงค ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.กานต์ พงษ์สุวรรณ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.จอมชัย ลือชูวงศ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ชลวทิย์ วสันตวิษุวัต แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ชัชนนท์ กัมทรทิพย์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ชุติเทพ ทีฆพุฒิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ณัฐภัทร รุจีรไพบูลย ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.นนทกร ฮันตระกูล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วสุวิช วันไชยธนวงศ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วิศรุต ศุภรัตน์ภิญโญ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ศุพรทิพย์ หินทอง แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.สลิล กีรติกานนท ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
  นพ.ณัฐภัทร ตั้งตรงจิตร อิสระ  
  พญ.อาลิสา ดิษยาวงศ ์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
  นพ.ชินไตร ถาวรลัญฉ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.สุทธนา โสธนนันทน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
  พญ.อัญรินทร์ วรรณะกิตติรัตน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รวมสมทบจากโรงพยาบาลมหาสารคาม และ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด) 
  พญ.กุสุมา พิมสอน อิสระ  
  พญ.จิตติรัตน์ จินชัย เขตสุขภาพท่ี ๙ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ชัยวฒัน์ แก้วเกษ รพ.นางรอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณัฐพร โสภาพล รพ.ร้อยเอ็ด สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธีราภรณ์ สัตยมุข อิสระ  
  พญ.พรพรรณ อินทรสัตกุล รพ.กุมภวาป ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.พิมลรัตน์ เผ่าพงษ์ไพบูลย ์ รพ.ร้อยเอ็ด สป.สาธารณสุข 
  นพ.กฤตนัน วรวิทยกิจ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ใจแก้ว อิฐรัตน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ชุติมณฑน์ จุลกระเศียร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.เตชเสน แดงพลอย แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ทิพวัลย์ อ่อนจันทร ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.นิธิพัฒน์ สันดุษฎ ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ฝ๎นฝูาย สมเกียรต ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.รชฎ วงศ์จิรัฐิติกาล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วีรภัทร พาพันธุ์เรือง แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ศิโรรัตน์ วราอัศวปต ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.อิทธิพัทธ์ อรุณสุรัตน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รวมสมทบจากโรงพยาบาลพุทธโสธร)  
  นพ.กฤตธี สันติวณิชย ์ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณภกุลธ์ ภาติยะกุล รพ.สนามชัยเขต สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณฐัพล นุ่มอ่อน รพ.ชัยนาทนเรนทร สป.สาธารณสุข 
  นพ.นครินทร์ ศิวะพรพันธ์ อิสระ  
  พญ.นิศากร ลิ้มธเนศกุล รพ.มะเร็งลพบุร ี กรมการแพทย ์
  พญ.ปฐมาวดี ชิตเพชร รพ.ท่าโรงช้าง สป.สาธารณสุข 
  นพ.ป๎ณฑ์ชนิต วาณิชยเศรษฐกุล อิสระ  
  นพ.พรเทพ เดชผล รพ.ท่าศาลา สป.สาธารณสขุ 
  นพ.พิธาน วงศ์คงคาเทพ รพ.พระจอมเกล้า  สป.สาธารณสุข 
  พญ.มัลลิกา ชวนเสงี่ยม อิสระ  
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  พญ.มัสชุลี ก่อเกิด รพ.ปทุมธาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.ยุวดี พัฒนะมนตร ี รพ.สนามชัยเขต สป.สาธารณสุข 
  พญ.วิภาดา หลายชูไทย รพ.พุทธโสธร สป.สาธารณสุข 
  นพ.วิศรุต ตัณศลารักษ์ อิสระ  
  พญ.สุภัทรา จงศิริกุล รพ.โคกสําโรง สป.สาธารณสุข 
  พญ.อาลิยา ทองคําวงศ ์ รพ.ทองผาภูม ิ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  พญ.ฝนทอง เหลือผล รพ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อทิตยา ศรีละออน รพ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.จารุวรรณ สังข์มาลา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ชัญญา วุฒิไกรกุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.โชคชัย เชาวรินทร ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ธนกร ทรรศนียศิลป ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.พงศกร คงสาคร แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ร่มธรรม เหรียญทอง แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.สุชัจจ์ ศรีชลวัฒนา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  นพ.อภิศิษฎ์ ไทยยานันท์ อิสระ  
  นพ.กฤติเมธ ตรีรยาภิวัฒน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.คทาเทพ วิพุธานุพงษ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ชนากานต์ พัฒนานิจนิรันดร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ธัญกมล พงศ์นฤเดช แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.บดินทร์ อนันตระวนิชย ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ปิยะณัฐ แก้วดวงเทียน แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ภัทรวรรณ โกมุทบุตร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.รวิภาส วงศ์หิรัญเดชา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วีระพล พงศ์มณ ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ศิวานนท์ นวเลิศป๎ญญา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.สิรินภา ไตรวนาธรรม แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.อธิภัทร์ บรรจงจิตร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.อรรถพงศ์ ผ่องพิทักษ์ชัย แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล (รวมสมทบจากโรงพยาบาลบุรีรัมย)์ 
  พญ.กนิษฐา รัตนพรสมปอง เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  พญ.เกษณี ร่มโพธ์ิทอง อิสระ  
  นพ.ทรงเกียรติ ยอดที่รัก รพ.พระนครศรีอยุธยา สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธัญญาลักษณ์ แซ่ตั้ง รพ.ยะลา สป.สาธารณสุข 
  พญ.นทวรรณ สุขใส คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  นพ.ประธาน บูรณกุลกิจการ รพ.สิรินธร กทม. กรุงเทพมหานคร 
  พญ.ป๎ณฑิตา อุตรสฤษฏิกุล รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภัทรภรณ์ ผิวเหลืองสวัสดิ ์ รพ.วิเชียรบุร ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.มัณฑนา โปทอง รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.วศินี ศิริวงศ์ไพรัช อิสระ  
  นพ.วิศรุต มานะศิริสุข อิสระ  
  พญ.สลิลนาท พานประเสริฐ อิสระ  
  นพ.อัคร กิจนิธิกุล รพ.นครปฐม สป.สาธารณสุข 
  นพ.อัชฌา สืบสังข ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  นพ.ณรงค์เดช บุตรวร รพ.ศรีสงคราม สป.สาธารณสุข 
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  นพ.ณัฏฐ์ บุญตะวัน อิสระ  
  นพ.ธนพันธ์ ธิติวิเชียรเลิศ อิสระ  
  นพ.ธราวุฒิ เมฆธารา รพ.บางจาก สป.สาธารณสุข 
  พญ.นิธิดา เก่งถนอมม้า รพ.บางละมุง สป.สาธารณสุข 
  พญ.พชรกร เตชะรัตนยืนยง อิสระ  
  พญ.พัทธนันท์ บูรณศักดิ์เสถียร สํานักการแพทย์ กทม.  
  นพ.ภัทรพล กันทรากรกติ ิ อิสระ  
  นพ.ภานุพงศ์ พงศ์หว่าน อิสระ  
  นพ.มนัส อัจฉริยวนิช รพ.บางบัวทอง สป.สาธารณสุข 
  นพ.วิเชียร สว่างรุ่งเรืองกุล อิสระ  
  นพ.ศรัณยู วัฒนวงศ์วิศิษฐ ์ อิสระ  
  พญ.สุนิศา คําหาญ รพ.นครพนม สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุลักษณา จินดากุล รพ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ สป.สาธารณสุข 
  นพ.โสภณ ดวงทิพย์เนตร อิสระ  
  พญ.อภิศรี แก้วพิบูลย ์ รพ.สตูล สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลขอนแก่น   
  พญ.ธิดารัตน์ สมรือแสน รพ.มหาสารคาม สป.สาธารณสุข 
  พญ.นราภรณ์ ท่อนโพธิ ์ เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุภัคกาญจน์ นิจพานิช รพ.สิรินธร ขอนแก่น สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธนาวรรณ ติรวีรขจร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ปภาวี ศรีรัตนกานต ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ศุภานัน พิศาลวุฒิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.สุพิชญา เจริญศร ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลค่ายสุรนาร ี(โครงการร่วมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)  
  นพ.ธีรพัฒน์ เยาวกุลพัฒนา กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.วุฒิชัย ประสิทธ์ิไพศาล กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
 โรงพยาบาลชลบุร ี   
  นพ.อัมรินทร์ ติรานันทกุล อิสระ  
  นพ.ภควัต เธียรผาต ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.วรรณิดา พิศุทธิ์สวัสดิ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.สลิล สมุทรรังส ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์(โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 
  พญ.ณัฐฑิณีย์ อินทร์วร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ราชรัฐ ปวีณพงศ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ศิลป์ สัจจะวัฒนวิมล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.อรุณรัตน์ อุตตรอัตถากร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลต ารวจ (โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด)ี  
  นพ.กิตติภัทท์ เอี่ยมบุตรลบ เขตสุขภาพท่ี ๒ สป.สาธารณสุข 
  นพ.จักรพงษ์ จิตต์เจริญธรรม รพ.นางรอง สป.สาธารณสุข 
  นพ.พรเทพ อมรฤทธ์ิวณิช รพ.บ้านฉาง สป.สาธารณสุข 
  พญ.วริษฐา วรเพียรกุล อิสระ  
  พญ.วิจิตรา เทียรเดช อิสระ  
  พญ.ศศินิภา ตรีทิเพนทร ์ อิสระ  
 โรงพยาบาลพระปกเกล้า (โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
  พญ.กฤษณา กุศลารักษ์ รพ.นครนายก สป.สาธารณสุข 
  พญ.กัญญารัตน์ นวลศร ี รพ.ตะกั่วปุา สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณัฐสุดา อ่วมแปูน อิสระ  
  พญ.ดุจฤดี ชัยอิทธิพร อิสระ  
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  พญ.นิดา เสรีฉันทฤกษ์ อิสระ  
  นพ.ป๎ญญพณ วัฒนาศรีโรจน ์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
  นพ.พนิต เหล่าแสงธรรม รพ.ปทุมธาน ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.วิศรุต เพชรคํา รพ.สว่างแดนดิน สป.สาธารณสุข 
  พญ.วิสารัตน์ ธีระโกเมน ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก กรมอนามัย 
  พญ.ศิริกัญญา รุ่งเรือง อิสระ  
  นพ.อาทิตย์ ภักดีวิเศษกุล รพ.บางละมุง สป.สาธารณสุข 
  นพ.เกษมสันต์ เกิดเกียรติขจร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ณัฐพงษ์ เดชบุญทวีสุข แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ธนกฤต โรจน์ดํารงการ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.พงศธร แสนโคตร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.รัชนิกร รุ่งเรืองไมตร ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลพุทธชินราช (โครงการร่วมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)  
  พญ.จณัญญา วัฒนกุล รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ(นาทว)ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.จุฬารัตน์ ตั้งศรีสุข เขตสุขภาพท่ี ๓ สป.สาธารณสุข 
  นพ.เจษฎา กาญจนสินิทธ ์ รพ.บางพล ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.ชยพล ตุลวัฒนกุล อิสระ  
  นพ.ณัฐภัทร สุนทราภา รพ.ระยอง สป.สาธารณสุข 
  นพ.เตชิต สัญญาโณ รพ.สุไหงโก-ลก สป.สาธารณสุข 
  พญ.พรสวรรค์ เลียวสุธามาศ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  พญ.พิชา ไชยเทพ กองแพทย์หลวง สํานักพระราชวัง 
  พญ.อรพันธ์ จิตประภาวัลย ์ รพ.พิจิตร สป.สาธารณสุข 
  นพ.อัครา ชวนสมสุข กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.ชยพล ลิ้มตระกูล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ธิติฏฐ์ สุศิริวัฒนนนท์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.พลวิทย์ ชุติสิระ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.สาวิกา กิจสมบูรณ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
  พญ.เครือวัลย์ เทศสมบูรณ ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
  นพ.ฉันท์ทัต เอ่ียมขํา เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฐพล แก้วประเสริฐ อิสระ  
  นพ.ธนพัฒน์ ล้อพงค์พานิชย์ รพ.ตระการพืชผล สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธราธร นันทวิทย์ เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปฐมภูมิ คูอนุพงศ ์ อิสระ  
  พญ.มณทิชา คณาด ี รพ.เลิงนกทา สป.สาธารณสุข 
  พญ.วิมลิน แก้วเจริญ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   
  พญ.จิรยุพา แผ้วพลสง รพ.ลําปลายมาศ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ชาลิสา นิตุธร อิสระ  
  นพ.ณัฐินันท์ นลินทัศไนย เขตสุขภาพท่ี ๙ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธีระพงศ์ รัตนเรืองทรัพย ์ เขตสุขภาพท่ี ๙  สป.สาธารณสุข 
  นพ.วรัชกร รัตนวรางค ์ รพ.ชุมพวง สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุคนธา เมืองจันทร ์ รพ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ประศมา วสิกชาต ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ปิยฉัตร พิพัฒนพงศ์โสภณ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.รุ่งทิวา กิจเพิ่มเกียรต ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (โครงการร่วมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)  
  นพ.กันตภณ อัครชิโนเรศ รพ.พะเยา สป.สาธารณสุข 
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  นพ.พูนสวัสดิ์ เรืองวิทยาวงศ ์ รพ.ตรัง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศรีวรรณ พจน์ทวีเกียรต ิ รพ.ตราด สป.สาธารณสุข 
  นพ.เสริมสุข เรืองวิทยาวงศ ์ เขตสุขภาพท่ี ๑๒ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด   
  พญ.ทิพสุคนธ์ สถาปนศิร ิ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.สุรชาติ จรูญพิพัฒน์กุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลราชบุร ี(โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)  
  พญ.ชุติพันธ์ุ แซ่จุ้ง รพ.ยะลา สป.สาธารณสุข 
  นพ.ไชยเกียรติ นภาอําไพพร อิสระ  
  พญ.นันท์ธร คามชิตานนท ์ รพ.ดําเนินสะดวก สป.สาธารณสุข 
  พญ.รุ้งตะวัน ใหญ่ยิ่ง รพ.หัวหิน สป.สาธารณสุข 
  นพ.นภันต์ สุธารัตนพงศ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วิษณุ ทองอุทัยศรี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  พญ.กรชวัล คูวิจิตรสวุรรณ อิสระ  
  นพ.ธนวัฒน์ อ๋ันวงษ์ อิสระ  
  พญ.ธัญวลัย เลิศวนิชกิจกุล อิสระ  
  นพ.ธีระ ผาติไกรศร ี อิสระ  
  นพ.ปรมัต ศิริกันทรมาศ รพ.สมุทรสาคร สป.สาธารณสุข 
  นพ.ประวีณ รัตนศรีเมธา อิสระ  
  พญ.ปวรรัตน์ ตติรังสรรค์สุข คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
  พญ.พรนัชชา วัยวุฒิภิญโญ อิสระ  
  พญ.พิณประภัสร์ พาปาน อิสระ  
  พญ.มัลลิกา สมคิด รพ.อํานาจเจริญ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ยุวพร จิระวงศ์ประภา เขตสุขภาพท่ี ๘  สป.สาธารณสุข 
  นพ.วรัชญ์ แก้วช่วง รพ.เสนา สป.สาธารณสุข 
  นพ.ศุภกรณ์ แผ่นมณ ี รพ.ชัยบาดาล สป.สาธารณสุข 
  นพ.ศุภกานต์ ป๎นทา อิสระ  
  นพ.สฤษดิ์ชัย หริมเทพาธิป รพ.สมุทรสาคร สป.สาธารณสุข 
  พญ.สิวินีย์ บัวทอง เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  นพ.เอกณรงค์ พิพัฒน์พุทธพงศ์ รพ.ปากพนัง สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลล าปาง   
  นพ.เด่นชัย ชัยสวัสดิ ์ รพ.บ้านนาสาร สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธนาสิทธ์ิ เอื้ออารีธรรม แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ประกาศิต คูสุวรรณ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.พัณชนินท์ พัฒนยินด ี แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.วรพล โชติวงศ์วชิร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.ศรัณย์ สุขกมลสนัติพร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลเลิดสิน   
  นพ.กาญจนา อักษรวรนารถ อิสระ  
  พญ.วไลพร บรรจบกาญจน ์ อิสระ  
  พญ.อภิญญา จึงเจริญพาณิชย ์ อิสระ  
 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)  
  พญ.รังสิมา รังษีธรรมป๎ญญา รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สป.สาธารณสุข 
  พญ.วรรษมน วัฒนานิยม อิสระ  
  นพ.ศิวะนัฎ กนกณัฐศิวัฒนา รพ.บ้านหมี ่ สป.สาธารณสุข 
  นพ.สุขสันต์ เยาว์พฤกษ์ชัย อิสระ  
 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด)ี  
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  นพ.นภดล ศิริทิพย ์ เขตสุขภาพท่ี ๙ สป.สาธารณสุข 
  พญ.บัณฑิตา สื่อยรรยงศิร ิ รพ.เดชอุดม สป.สาธารณสุข 
  นพ.ประเวศ รุ่งจํารัสโสภา รพ.พระนั่งเกล้า สป.สาธารณสุข 
  นพ.อภิณัฐ เพ่งเรืองโรจนชัย รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  นพ.ชยุตม์ ตรีกิตติวงศ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ณัฎฐณิชา รุ่งกําจัด แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.บงกช ธิติโรจนะวัฒน์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.พีรณัฐ ศรีวชิรวัฒน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.สกล เจริญวีรกุล แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลสระบุร ี(โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)  
  พญ.เบญญาภา สรรพอุดม รพ.หัวหิน สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภาณุพงศ์ ชัยจิตร์สกุล อิสระ  
  พญ.วิภาวี เกียรติเสริมขจร คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  พญ.อรทิพย์ วิศาลสุวรรณกร รพ.บางน้ําเปรี้ยว สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ ์(โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด)ี  
  นพ.ธเนศ จิราวัฒน์วรากุล รพ.พังโคน สป.สาธารณสุข 
  พญ.วิภาวี ฮั่นตระกูล รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด)ี  
  นพ.ธนวัฒน์ จงรักศักดิ์ อิสระ  
  พญ.อลิสา สหัสภิวัฒน ์ รพ.ป๎ตตาน ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.ดุษฎี เซี่ยงหลอ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.เมธัส จันทรภูติรัตน ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลสุรินทร ์(โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)  
  นพ.นฤมิต สายะบวร อิสระ  
  พญ.มถนภรณ์ เคหะลูน รพ.ตะพานหิน สป.สาธารณสุข 
  นพ.วรชาติ อินสุวรรโณ เขตสุขภาพท่ี ๙  สป.สาธารณสุข 
  พญ.วลัยพรรณ เภาพาด รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
 โรงพยาบาลหาดใหญ่   
  นพ.บุรินทร์ อรัญญพงษ์ไพศาล รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  นพ.มูฮําหมาด ละใบจ ิ รพ.โคกโพธ์ิ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ทัศไนย สัตยรักษา แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.สุรธีร์ ชอบงาม แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.อจีรา ณ สวัสดิ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 โรงพยาบาลอานันทมหิดล (โครงการร่วมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)  
  พญ.ธนวัน สิริวิวัฒน์ธน รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  นพ.ธนวิทย์ โรจน์ดํารงรัตนา กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
 โรงพยาบาลอุดรธานี (โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)  
  พญ.จิตติมา ไทยหาญ รพ.นครไทย สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภวินท์ ฐานิสโร รพ.สงขลา สป.สาธารณสุข 
  พญ.รุจิรดา ธีระบุญชัยกุล เขตสุขภาพท่ี ๙ สป.สาธารณสุข 
  พญ.อรุณโรจน์ อุ่นใจ รพ.หนองหาน สป.สาธารณสุข 
  นพ.ทศพล หอมเทียน แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.พณิช พจน์จลองศิลป ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  พญ.ศุภสุตา วงศ์วัฒนากิจ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.อนุตร ฐิตญาณพงศ ์ แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
  นพ.โอฬาร สุนันท์สถาพร แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.กรกช ตฤษณวสุนธรา รพ.สายบุร ี สป.สาธารณสุข 
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  นพ.กฤษณ์สมภพ เตชะวรุตมะ รพ.จอมทอง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ขวัญหทัย กุลตวนิช กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.จุมพล สิริสุขสกุล อิสระ  
  พญ.ตรีทิพย์ จิตต์สนิทกุล รพ.พระนครศรีอยุธยา สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธนพันธุ์ ธรรมกร่าง รพ.ชัยบาดาล สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธนิยา วงศ์กําป๎่น กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.ธาณินทร์ เจียมจันทร์คุปต ์ อิสระ  
  พญ.ปิยารัตน์ พาจิตต์เย็น รพ.สระบุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.พิชชากร ลีลาเศรษฐกุล รพ.ไชยา สป.สาธารณสุข 
  นพ.วรวัฒน์ จิวะวิทูรกิจ อิสระ  
  นพ.วิรรัฐ จินาทองไทย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  พญ.ศรินภา อุปริมาตร ์ เขตสุขภาพท่ี ๑๐ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สรัญชยา จันทร์ผ่องแสง กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.สุภวัฒน์ ปวราจารย ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  นพ.อธิษฐ์ สุวรรณทศ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.อภินันท์ ปรัชญาประทีป รพ.ป๎ตตาน ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.อาจชวิน เปรมประสงค ์ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
อนุสาขา อายุรศาสตร์ผู้สูงอาย ุ   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ธัญชนก จัตตารีส ์ อิสระ  
  พญ.พลอย เรืองสินภิญญา อิสระ  
  พญ.มัญชุมาส มัญจาวงษ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน รพ.จุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย 
สาขา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ชัชนก เปาอินทร์ สํานักวิชาแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.เฉลิมชัย เลิศอนันต์สิทธ์ิ รพ.สุรินทร ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.รัตนาวดี เตียวเจริญ เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.ปุณยาพร ชีวเสถียรชัย เขตสุขภาพท่ี ๘  สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.วัชลาวลี แย้มแก้ว รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธาน ี กรมการแพทย ์
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  นพ.ศุภวิชญ์ หยกจักรพรรดิ ์ อิสระ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.ธารวิมล เตชเสถียร อิสระ  
  นพ.ปณต สายน้ําทิพย ์ อิสระ  
สาขา (เข้าปี ๓) อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ไพฑูรย์ บุญศรีรัมย ์ รพ.บุรีรัมย ์ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.บวร วีระสืบพงศ ์ อิสระ  
  พญ.ประภัสสร ธีรศาสตร ์ อิสระ  
  นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ รพ.พระปกเกลา้  สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุรัมภา ประภัสสรวิจิตร เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
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  นพ.อิศรา อนงค์จรรยา อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ฉัฐสุดา สุกทน เขตสุขภาพท่ี ๑๐ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธีรดา ศิริปุณย ์ อิสระ  
  พญ.ปิยะภรณ์ ศรีแก้ว อิสระ  
  นพ.ศิษฎา หาญสุรนันท ์ อิสระ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.ปิยะรัตน์ ลิมปวิทยากุล อิสระ  
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซ่ัม   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ธนัชชล ชูจันทร์ สํานักการแพทย์ กทม.  
  นพ.สมศักดิ์ ป๎ญจสมานวงศ ์ รพ.ระยอง สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ศศิภาส์ หมื่นนุช อิสระ  
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  นพ.การุณย์ ลือประสิทธ์ิสกุล อิสระ  
  พญ.เก็จกานต์ จิรวัฒน์ศิวาพร รพ.สกลนคร สป.สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.ณิชาภา ไถ้บ้านกวย อิสระ  
  พญ.รุ่งกาณต์ รักษาสกุล เขตสุขภาพท่ี ๔ สป.สาธารณสุข 
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ณฐักานต์ ตั้งกิตติเกษม รพ.อุดรธาน ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.ณัฐพงศ์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง อิสระ  
  พญ.ธนวรรณ คงมาลัย อิสระ  
  พญ.อิสรีย์ หาญอุทัยรัศม ี อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.ชัชชล แก้วกระแสสินธ ์ อิสระ  
  พญ.ลลิตา โลหะวิจารณ ์ รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุวรรณา พิชญ์ชัยประเสริฐ รพ.สุรินทร ์ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.ณัฐธยา วชิรพันธุ์สกุล รพ.ลําปาง สป.สาธารณสุข 
  พญ.หทัยทิพย์ ธรรมชัย รพ.นครพิงค ์ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  พญ.วิมลศรี รังสีเสนีย์พิทักษ์ รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.สิทธิชัย ภิญโญพจนารถ อิสระ  
  พญ.อรณิชา สุนทรโลหะนะกูล คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
  พญ.อรรัมภา ช่ืนวิภาสกุล รพ.เลิดสิน กรมการแพทย ์
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  พญ.เพ็ญสุภา เทพรักษ์ อิสระ  
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  พญ.ยุคุณธร ท่าพิมาย รพ.มหาสารคาม สป.สาธารณสุข 
  พญ.วนัสรินทร์ พรพชร รพ.ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.ปริญญา สมัครการไถ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  พญ.อัญญารัตน์ ลักษมีวาสิน กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ   
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 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ดารัตน์ เรืองเกรียงสิน รพ.สระแก้ว สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธีรวัฒน์ นาคสงวน รพ.บุรีรัมย ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.รัฐกานต์ ขจีกุล รพ.มหาราชนครราชสีมา สป.สาธารณสุข 
  พญ.วลัยพร วังจินดา อิสระ  
  นพ.วุฒิเศรษฐ์ ฐิตินันท์เมือง รพ.ราชบุร ี สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.พชร พารักษา อิสระ  
  นพ.พฤฒิพงศ ์หนูเพชร รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ภฤศภัค พยุง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.วรวงศ์ ช่ืนสุวรรณ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.ณัฐิณี ลักษณานันท์ อิสระ  
  พญ.พรกมล บริพัตรโกศล รพ.ลําปาง สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.สุจี ป๎ญญา รพ.มหาราชนครราชสีมา สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  นพ.สุทธิชัย วิสุทธิชัยกิจ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  นพ.สุรชาติ ช่วยชบ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.ปอแก้ว เพ็ชร์คํา รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภัทรนิตย์ เนินทราย รพ.ขอนแก่น สป.สาธารณสุข 
  พญ.สุเบญจา พิณสาย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สป.สาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.วศิน วาสิกะสิน กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคไต   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.บัณย์ฐิตา ธนภัทรบริสุทธ์ิ อิสระ  
  พญ.บุลพร เตชจงนําชัย อิสระ  
  นพ.ปรัชญา พุมอุทัยวิรัตน ์ อิสระ  
  พญ.พัชรินทร์ พิทักษ์โชคชัย อิสระ  
  นพ.วีรกิจ นาวีระ เขตสุขภาพท่ี ๔ สป.สาธารณสุข 
  นพ.สุนทร ปิ่นไพบูลย ์ รพ.กําแพงเพชร สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.นวพร อัศวศักดิ์สกุล อิสระ  
  นพ.ปิ่นพงศ์ศานต์ ตริยาวธัญํ ู รพ.หนองคาย สป.สาธารณสุข 
  พญ.ศศิธร คุณูปการ อิสระ  
  พญ.สธุานิธิ เลาวเลิศ อิสระ  
  นพ.สุรเมธ อิสรานุวัฒน์ชัย อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.กมลพรรณ จันทร์อินทร ์ อิสระ  
  นพ.ธนวัฒน์ วงศ์ชัยอุดมโชค รพ.ลําปาง สป.สาธารณสุข 
  พญ.ปาจารีย์ กฤษณพันธ์ุ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  นพ.จารุบุตร พิสุทธ์ิรัตนาภรณ ์ รพ.สุโขทัย สป.สาธารณสุข 
  นพ.พีระวัฒน์ ศรีงาม รพ.ตะกั่วปุา สป.สาธารณสุข 
  นพ.อดิศร อรัญปาลย ์ เขตสุขภาพท่ี ๔ สป.สาธารณสุข 
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 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  นพ.ณตพล คุ้มศิร ิ รพ.โพธาราม สป.สาธารณสุข 
  นพ.อภิชาติ ฉัตรไกรเลิศ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  นพ.เจน ปิตานุพงศ ์ รพ.ท่าศาลา สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กุลกันยา อ้ันเต้ง รพ.กระบี ่ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธนวรรณ วัฒนสุทธิ รพ.พุทธชินราช  สป.สาธารณสุข 
  นพ.วัชรพงษ์ ตรีสินธุ์ไชย วิทยาเขตนครสวรรค ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  นพ.สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน ์ อิสระ  
  นพ.อนุชา มุกดาดิลก รพ.บางละมุง สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  พญ.นุจจรินทร์ กําจรจิระพันธ์ อิสระ  
  นพ.อัษฎา วิชชิจันทกรณ์ อิสระ  
 โรงพยาบาลต ารวจ   
  พญ.ตติพร ทัศนาพิทักษ ์ รพ.แพร ่ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
  พญ.บูรณี เกิดศร ี รพ.อุทัยธาน ี สป.สาธารณสุข 
  พญ.พจนารถ ราษฎรด ี อิสระ  
  นพ.อนุพงษ์ ธนัญภูวสิษฏ ์ เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   
  พญ.สุภาภรณ์ บํารุงไทยชัยชาญ อิสระ  
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  พญ.กุลวดี พิเศษพิชญา เขตสุขภาพท่ี ๘  สป.สาธารณสุข 
  พญ.มนกานต์ โฆษิตชัยวัฒน ์ อิสระ  
  นพ.รัฐวีร์ ปรีชาบริสุทธ์ิกุล อิสระ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.ชาเคน มานิยันต ์ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  พญ.พิมพ์อนงค์ ภู่เหลือ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.วงศกร บุญกาญจน ์ รพ.นครศรีธรรมราช สป.สาธารณสุข 
  นพ.วิทยา ศิริชีพชัยยันต์ รพ.พระนั่งเกล้า สป.สาธารณสุข 
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก   
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.พรทิพย์ อินทร์พิบูลย ์ อิสระ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.ธีรพล ฉันท์วีรวงศ์ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กันต์สุดา เชียรศิลป ์ อิสระ  
  พญ.เจนจิรา ทองด ี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
  นพ.ชูชัย ตีระวัฒนานนท์ อิสระ  
  พญ.ณัฏฐนันท์ ภูวิภิรมย ์ รพ.พุทธโสธร สป.สาธารณสุข 
  นพ.มานัส รุจิวโรดม อิสระ  
  นพ.ศุภวัฒน์ จิรไพโรจน ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  พญ.จีรวัชร์ เมธาภา รพ.ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
  พญ.ณิชา ธีราทร รพ.พุทธชินราช  สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธีรภัทร์ ออประยูร รพ.พระปกเกล้า สป.สาธารณสุข 
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  พญ.ป๎ญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม อิสระ  
  นพ.สันติ กุลพัชรพงศ ์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  นพ.พีรวุฒิ บุณยะนิวาศ รพ.มะเร็งลําปาง กรมการแพทย ์
  พญ.สิริภา พัวศรีพันธ์ุ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  นพ.กวิน ตั้งวรพงศ์ชัย อิสระ  
  พญ.สุวพร ทองปลิว เขตสุขภาพท่ี ๘  สป.สาธารณสุข 
  นพ.อลงกรณ์ จันทร์เจริญ เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  นพ.จีรายุทธ อรรถจรูญ เขตสุขภาพท่ี ๔ สป.สาธารณสุข 
  พญ.พรรธน์ชญมน ชินรัตนโรจน ์ สํานักการแพทย์ กทม.  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  นพ.กรณ์ เลิศพิภพเมธา อิสระ  
  นพ.ภานุ เวชวิทยาขลัง อิสระ  
  นพ.เสฏฐวุฒิ เทพหน ู อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กนกทิพ ทองผ่อง รพ.ป๎ตตาน ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.ปารินทร์ ศิริวัฒน์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  พญ.ลัญฉรัตน์ จันท์จารุณ ี อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  นพ.ดนุสรณ์ วานิชกูล อิสระ  
  พญ.วิรัญญา กาญจนเดชา รพ.เมตตาประชารักษ์ กรมการแพทย ์
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
  นพ.สมิทธ์ เกิดสินธุ ์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สป.สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  นพ.วรพจน์ โรจน์สงา่ อิสระ  
  พญ.ศิริณา เอกป๎ญญาพงศ ์ อิสระ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.กันตพัฒน์ วรพิมล กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  พญ.สัณห์คณา พิรุณสาร รพ.ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ  
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พญ.กมลทิพย์ กุลวิภากร อิสระ  
  นพ.ชยดล นําเอกลาภ รพ.พุทธชินราช สป.สาธารณสุข 
  พญ.ฑิตยา บุญส่ง รพ.หาดใหญ ่ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ประทีป รักษาสกุลวงศ ์ อิสระ  
  พญ.สิริภัทร ภัทโรดม รพ.หนองคาย สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.ณัฐวัฒน์ จันทรังษี รพ.พุทธชินราช สป.สาธารณสุข 
  นพ.ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  พญ.มธุวดี ไพรพฤกษาพันธ ์ อิสระ  
  พญ.เมธินี ตั้งนันทวิวัฒน์ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  นพ.รัฐศาสตร์ เป็งปู ุ รพ.นครพิงค ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.ศุภณัฐ กองเจริญ รพ.ลําปาง สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  นพ.ศิโรตม์ จันทรักษา เขตสุขภาพท่ี ๗ สป.สาธารณสุข 
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 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  พญ.สุภาทัศน์ พึ่งพาพัฒน์ รพ.บ้านโปุง สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.กิติพงษ์ เงาจารุวงศ ์ อิสระ  
  พญ.จารุภัทร อัศวพลังกูล รพ.สงฆ ์ กรมการแพทย ์
  พญ.จิตสุภา อ่อนนิภา เขตสุขภาพท่ี ๓  สป.สาธารณสุข 
  นพ.ชวลิต ภานุมาตรัศม ี สํานักการแพทย์ กทม.  
  พญ.มัณฑนา สันดุษฎ ี อิสระ  
    
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  พญ.มธุรส อังกินันทน์ รพ.ตํารวจ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.กุลชาติ เอกภูมิมาศ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ์
  นพ.ชัยสิทธ์ิ ศิวากรณ ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พญ.ลาวัณย ์แจ่มจํารัส เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
สาขา อายุรศาสตร์โรคเลือด   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.กฤติน จารุทัสนางกูร อิสระ  
  พญ.ญาณิศา จิตรวานิชกุล อิสระ  
  นพ.ปิยณัฐ จังคณานันท์ เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
  พญ.พรนิภา เพ็ชร์กล้า อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.กฤตนันท์ ส่งเสริม รพ.สุรินทร ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ทิพย์อุษา จันทร์ทองศรี รพ.สกลนคร สป.สาธารณสุข 
  พญ.พิมพ์สิริ เทียมศักดิ ์ รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  พญ.เพ็ญพิชา แก้วพิชัย รพ.สุราษฎร์ธาน ี สป.สาธารณสขุ 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.ณิชา โอฬารธนาเศรษฐ ์ รพ.บุรีรัมย ์ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  พญ.ดรุณี เอ็มรัตน ์ อิสระ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.ปณชัย ศิลป์สัมฤทธ์ิ รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  พญ.เพ็ญพรรณ ผิวบัวคํา เขตสุขภาพท่ี ๖ สป.สาธารณสุข 
  พญ.วิชชาณี ทองพิจิตร รพ.สุราษฎร์ธาน ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.วิทวัส จันทร์ดําเนินพงศ ์ อิสระ  
สาขา (เข้าปี ๒) อายุรศาสตร์โรคเลือด   
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.ฉัตรไผท มูลละ อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.จุฑาทิพย์ เฉลิมวงศ ์ อิสระ  
  นพ.ปิยะพงษ์ กัญญา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.พันเลิศ ตันยากุล อิสระ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  นพ.ตฤณ สุดประเสริฐ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
  นพ.ศังกร นภาคณากร เขตสุขภาพท่ี ๓  สป.สาธารณสุข 
   
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
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  พญ.ชนัดดา รัฐนันทมงคล รพ.ชลบุร ี สป.สาธารณสุข 
  นพ.ธิติสรรค์ เหลืองศุภบูลย ์ เขตสุขภาพท่ี ๓ สป.สาธารณสุข 
  นพ.นรเชษฐ์ ร่วมพรภาณ ุ อิสระ  
  นพ.ปริย ป๎ญจวีณิน อิสระ  
  พญ.ปาลิตา ไทยแท้ รพ.ขอนแก่น สป.สาธารณสุข 
  พญ.พรธีรา เศรษฐเลาห ์ อิสระ  
  พญ.พลอย เพ็งชะตา รพ.พระปกเกล้า สป.สาธารณสุข 
  นพ.พาโรจน์ บาเกาะ รพ.ยะลา สป.สาธารณสุข 
  พญ.อรทัย กุลพรพันธ ์ รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  นพ.โชติช่วง ทินกร อยุธยา อิสระ  
  พญ.ณัฐกรณ์ ทรงสิริสุข คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  นพ.ติรวิทย์ หงสกุล กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
  พญ.ภัทราณี ลีละพัฒนะ อิสระ  
  นพ.วีระยุทธ ธิมาภรณ ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.สกลวัชร มนต์ไตรเวศย ์ อิสระ  
  นพ.อนุรุธ ฮั่นตระกูล อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  พญ.กุลธิดา เลิศธนาผล รพ.นครพิงค ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.ณัฏฐ์ณิชา พงศ์บางลี ่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ์ สป.สาธารณสุข 
  พญ.นวลนิตย์ ตันติศิริวิทย ์ รพ.น่าน สป.สาธารณสุข 
  นพ.บุญเลิศ ดวงนภาสถิต เขตสุขภาพท่ี ๕ สป.สาธารณสุข 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  พญ.เกสรี สิงหโยทะกา รพ.ชุมแพ สป.สาธารณสุข 
  นพ.คีตะพงศ์ พงศ์ทิพากร รพ.บุรีรัมย ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.วิทย์ เหลืองวัฒนานนท์ รพ.อุดรธาน ี สป.สาธารณสขุ 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   
  นพ.กานต์ วิฑูรชาต ิ รพ.จุฬาภรณ ์ มูลนิธิจุฬาภรณ ์
  นพ.พงศธร จันย่อง อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
  นพ.บุญสม จันศิริมงคล อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  นพ.ต่อวงศ์ จิโรจนนุกุล วิทยาเขตนครสวรรค ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  นพ.ธนพัฒน์ เลิศวิทยากําจร รพ.นครพนม สป.สาธารณสุข 
  พญ.ธัญลักษณ์ ซอฐานานุศักดิ ์ อิสระ  
  นพ.ภาณุ ดํารงกิจชัยพร อิสระ  
  นพ.รุ่งโรจน์ แพ่งกุล อิสระ  
  นพ.อดิกันต์ ภาษีผล อิสระ  
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  นพ.กรกช พรชัยชนะกิจ อิสระ  
  พญ.วิชาดา หรรษคุณาชัย อิสระ  
 โรงพยาบาลต ารวจ   
  นพ.ปิยณัฐ รัตนเดช อิสระ  
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   
  นพ.สิวะยศ ดีเทศน์ อิสระ  
  นพ.อุดมศักดิ์ เลิศสุทธิพร อิสระ  
 โรงพยาบาลราชวิถ ี   
  นพ.กุลธัช ชอบใช้ อิสระ  
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  นพ.ธีรภัทร ราชรักษ ์ อิสระ  
  พญ.วันสิริ ธรรมโกมุท อิสระ  
  นพ.สุริยะ อุยตระการ อิสระ  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  พญ.ชลธิชา ตั้งกิจ อิสระ  
  นพ.ป๎ณณธร ตั้งกงพานิช อิสระ  
  นพ.วัฒนพงศ์ สุภมงคลชัยกุล รพ.สรรพสทิธิประสงค ์ สป.สาธารณสุข 
  นพ.สนธิชัย จิรชัยสกุล อิสระ  
  นพ.เสกศักดิ์ มูลสาร อิสระ  

 
  ทั้งนีข้อให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้นยื่นหลักฐานแสดงความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ หลักฐาน
แสดงการทําสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหลักฐานการอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด (ระดับกรมหรือ
เทียบเท่า) ในกรณีมีต้นสังกัด หรือหลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใช้ทุนแล้วในกรณีอิสระ และกรอกรายละเอียดในแบบ
ตอบรับการยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมตามแบบท้ายประกาศนี้ ยื่น ณ สถาบันที่ท่านได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมโดยตรงภายใน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งให้ไปรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกอบรม และเริ่มการฝึกอบรมภายใน
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  กรณีปรากฏในภายหลังว่า บุคคลผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่แพทยสภาประกาศกําหนด  
หรือส่งหลักฐานการประกอบการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วนหรือเป็นเอกสารปลอม ให้บุคคลดังกล่าวถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเข้า
รับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านหรือการเป็นแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตรฯ ตามประกาศนี้ 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการแพทยสภาจะพิจารณาจํากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจําบ้านในปีการฝึกอบรมถัดไป ใน
กรณีต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึกอบรมตามกําหนดเวลา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
   (๒) ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมตามประกาศนี้ หรือภายหลังเข้า
รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้านแล้ว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
   (๓) เปลี่ยนต้นสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มีต้นสังกัด) ในระหว่างฝึกอบรม โดยให้ถือว่าผู้นั้นสิ้นสุด
การเป็นแพทย์ประจําบ้าน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บังคับด้วย 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

 
 

(นายแพทย์สัมพันธ์  คมฤทธิ์) 
เลขาธิการแพทยสภา 
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แบบยื่นหลักฐานแสดงความพร้อมและตอบรับยนืยันเข้ารับการฝึกอบรม 
แพทย์ประจ าบ้าน / ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร 

 
               วันที ่ เดือน   พ.ศ.   
 
เรียน หัวหน้าภาควิชา          

สถาบันฝึกอบรม          
 
 ตามท่ี ข้าพเจ้า        ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม 
 แพทย์ประจําบ้าน / ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร สาขา         
ณ สถาบันฝึกอบรม        ในปีการอบรม ๒๕๕๙ รอบท่ี ๑  
โดย 
 มีต้นสังกัดจาก             
 อิสระ 

แล้วนั้น 
 
 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักฐานยืนยันความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมมาพร้อมหนังสือนี้ ได้แก่ 

 กรณีมีต้นสังกัด: แสดงหลักฐานแสดงการทําสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัด หรือ 
หลักฐานการอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด (ระดับกรมหรือเทียบเท่า) 

 กรณีอิสระ: แสดงหลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใช้ทุนแล้ว 
เพ่ือยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมตามสาขาในสถาบันฝึกอบรมดังกล่าว  

 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
         
            (..............................................) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ให้ยื่นแบบยืนยันนี้ไปยังสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกโดยตรง (ไม่ต้องส่งผ่านแพทยสภา)  

 


