เขตสุขภาพที� 5
รายชื�อแพทย์ประจําบ้าน ปีการศึกษา 2558 โควตาเขตสุขภาพ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เขต
สุขภาพ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

สาขา
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

คํานําหน้า
นพ.
พญ.
พญ.
นพ.
พญ.
พญ.
พญ.
พญ.
พญ.
พญ.
พญ.
พญ.
นพ.
นพ.
นพ.
นพ.
พญ.

ชื�อ

นามสกุล

นิปก
บงกช
มนัสนันท์
ชัยวัฒน์
อรอภิญญา
รัญชนา
ณฐศศิร์
อภิชญา
พิชชุดา
ดลพิชา
นัฎฐภรณ์
จีระนุช
นวัสน์
จาริกธรรม
เมษ
ณัฐบุตร
วีนิตา

หลายรุ่งเรือง
พัฒนสมบัติสกุล
อักษราลิขิตสันติ
กอมนชัย
พูนเจริญศิลป์
แสงศิริวุฒิ
สุชามาลาวงษ์
รัตนมุง
วิทวัสสําราญกุล
วุ้นประเสริฐ
วงศ์สว่าง
วนะวนานนท์
หิรัณย์จิรากร
แซ่ลิ�ม
สุทธิกุลสมบัติ
ศรีบุญวรกุล
พิพิธประพัฒน์

สถาบันฝึกอบรม
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลราชบุรี / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลราชบุรี / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเหตุ (ระบุโรงพยาบาล)
ลาออกจากการฝึกอบรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที� 19
ลาออกจากการฝึกอบรม
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลด่านช้าง
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
โรงพยาบาลกําแพงแสน
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ลําดับ
18
19
20
21
22

เขต
สุขภาพ
5
5
5
5
5

สาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์

คํานําหน้า
พญ.
พญ.
พญ.
พญ.
นพ.

ชื�อ

นามสกุล

คุณาวรรณ
ณลินี
ธัชตะวัน
วิไลพร
ปิยวัฒน์

กาญจนแสนส่ง
โพธิสิริสกุลวงศ์
แดงอุบล
มนุญตระกูล
บุญเส็ง

สถาบันฝึกอบรม
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โรงพยาบาลสุรินทร์ / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หมายเหตุ (ระบุโรงพยาบาล)
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลทองผาภูมิ
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลสามพราน

เขตสุ ขภาพที่ 5
รายชื่ อแพทย์ ประจําบ้ าน ปี การศึกษา 2559 โควตาเขตสุ ขภาพ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สาขา
กุมารเวชศาสตร์
รังสี วทิ ยาวินิจฉัย
รังสี วทิ ยาวินิจฉัย
รังสี วทิ ยาวินิจฉัย
วิสญ
ั ญีวทิ ยา
เวชศาสตร์ครอบครัว
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรก
เกิดและปริ กาํ เนิด
กุมารเวชศาสตร์พฒั นาการ
และพฤติกรรม
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินหายใจ
พยาธิวทิ ยากายวิภาค
เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์

ชื่ อ-นามสกุล

หน่ วยงานทีป่ ฏิบัติงานในปัจจุบันรพ./
สสจ./เขตสุ ขภาพ

สถาบันฝึ กอบรม

หมายเหตุ (ระบุโรงพยาบาล)

นางสาวโสภิดา บุญวัฒน์
นายภูมิพฒั น์ เกียรติธารี ธนา
นางสาวลลิดา บุษยาภิวฒั น์
นางสาวศุภกัญญา วิรัตนภานุ
นางสาวศรี อาภา สกุลนามอเนก
นางสาวธัญกมล ไอศูรย์พิศาลศิริ
นายธราธิป ลิขสิ ทธิพนั ธุ์
นางสาวศศิกาญจน์ ด่านวิริยะกุล

รพช.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
รพช.พระสมุทรเจดยสวาทยานนท จ.
สมทรปราการ
รพช.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
รพช.วังน้อย จ.พระนครศรี อยุธยา
รพช.หลวงพ่อเปิ่ น จ.นครปฐม
รพช.พรหมบุรี จ.สิ งห์บุรี
รพช.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
รพช.ห้วยพลู จ.นครปฐม

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิ ดล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิ ดล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิ ดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิ ดล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลราชวิถี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิ ดล

รพ.หัวหิ น
รพ.สมุทรสาคร
รพ.นครปฐม
รพ.นครปฐม
รพ.บางสะพาน
รพ.หัวหิ น
รพ.ราชบุรี
รพ.นครปฐม

นางสาวแพร วงษ์ต้ งั มัน่

รพช.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิ ดล

รพ.เจ้าพระยายมราช

นางสาวภัทธีรา เศรษฐบุตร

รพท.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รพ.พหลพลพยุหเสนา

นางสาวปาริ ฉตั ร ห่วงทอง

รพท.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิ ดล

รพ.ราชบุรี

นางสาวชลธิชา สุขวาณิ ชย์ศิลป์
นางสาวพรพรรณ พานเพียรศิลป์
นางสาวสุธีรา ยมนา
นายภูริทตั ศิริสูตร
นางสาวจิดาภา รุ่ งประกายพรรณ
นายธีรวัต รัตนพิชญชัย

รพท.ลําพูน จ.ลําพูน
รพช.ตาคลี จ.นครสวรรค์
รพช.หลวงพ่อเปิ่ น จ.นครปฐม
รพช.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
รพช.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
สสจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิ ดล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิ ดล
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลราชวิถี

ลาออกจากการฝึ กอบรม
รพ.เจ้าพระยายมราช
รพ.มะการักษ์
รพ.หัวหิ น
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
รพ.ด่านช้าง

ลําดับ

สาขา

ชื่ อ-นามสกุล

หน่ วยงานทีป่ ฏิบัติงานในปัจจุบันรพ./
สสจ./เขตสุ ขภาพ

สถาบันฝึ กอบรม

หมายเหตุ (ระบุโรงพยาบาล)

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
อายุรศาสตร์โรคไต
อายุรศาสตร์โรคไต
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์โรคระบบการ
26
หายใจและภาวะวิกฤตโรค
27 อายุรศาสตร์โรคเลือด

นายเกียรติภูมิ ธรรมจรุ งวงศ์
นายระบิล กํามณี
นายบุญฤทธิ์ ทองพิสิฐสมบัติ
นายคุณภัทร เลิศเลอพันธ์
นายวุฒิเศรษฐ์ ฐิตินนั ท์เมือง
นายณตพล คุม้ ศิริ
นายอนุพงษ์ ธนัญภูวสิ ษฏ์
นายบุญเลิศ ดวงนภาสถิต

รพท.แพร่ จ.แพร่
รพช.บางแพ จ.ราชบุรี
รพช.ท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี
รพช.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
รพช.หลังสวน จ.ชุมพร
รพท.โพธาราม จ.ราชบุรี
รพช.บางจาก จ.สมุทรปราการ
รพศ.นครปฐม จ.นครปฐม

โรงพยาบาลราชวิถี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิ ดล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รพ.บางสะพาน
รพ.บ้านโป่ ง
รพ.ทองผาภูมิ
รพ.พระจอมเกล้า
รพ.ราชบุรี
รพ.โพธาราม
รพ.สมุทรสาคร
รพ.นครปฐม

นางสาวสุภาทัศน์ พึ่งพาพัฒน์

รพท.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รพ.บ้านโป่ ง

นายปิ ยณัฐ จังคณานันท์

รพช.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิ ดล

รพ.ราชบุรี

28 เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น

นางสาวชิดชนก เปลี่ยนศรี

รพช.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รพ.บ้านโป่ ง

29 จักษุวทิ ยา

นางสาวกัญญรัตน์ ลิขิตธีวาพร

รพช.ปากท่อ จ.ราชบุรี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิ ดล

รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี

18
19
20
21
22
23
24
25

