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ประกาศ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 
ที่ รวฟท. 026/2564 

เร่ือง  รายช่ือแพทย์ประจำบ้านที่มีสิทธิ์สอบข้อสอบปรนัย  
Clinical Science in Medical Rehabilitation  

ประจำปีการฝึกอบรม 2563 
 

ตามที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  จะดำเนินการจัดให้มีการสอบข้อสอบปรนัย  Clinical 
Science in Medical Rehabilitation ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นั้น 
 

 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย    ขอประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านทีม่ีสิทธิ์สอบข้อสอบปรนัย 
Clinical Science in Medical Rehabilitation ปีการฝึกอบรม 2563 จำนวน 44 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

ลำดับ 
รหัส 

ประจำตัว 
 ชื่อ นามสกุล ชั้นปี สถาบันฝึกอบรม 

1 6202001 พญ. กัญญ์ณณัฎฐ์   เหล่าสุวรรณ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2 6202002 พญ. กิตติมา   ดวงเดือน 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3 6205003 ร.ท. กิตติศักดิ์ ว่องไว 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

4 6205004 ร.ท. คณินธัช เสนจันทรฒ์ิไชย 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

5 6203005 พญ. จาคะ  อนุจารี 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

6 6202006 พญ. จารุวรรณ   นิ่มพันธุ ์ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

7 6208007 นพ. จารุวัฒน ์ บำรุงกิตติกุล 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

8 6207008 พญ. จิตเกษม คามเกตุ 3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

9 6208009 นพ. จิรวัฒน ์ ลิ้มทรัพย์เจริญ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

10 6203010 พญ. จิราภรณ์  ตั้งกฤษณขจร 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

11 6208011 นพ. จุมพน พวงเดช 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

12 6208012 พญ. เจณญา จุฑาแก้ว 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

13 6204013 พญ ชนนนัท์  ชัยดรุณ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
       

  

    ราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูแหง่ประเทศไทย                 
   และสมาคมเวชศาสตรฟ้ื์นฟูแหง่ประเทศไทย 
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ลำดับ 
รหัส 

ประจำตัว 
 ชื่อ นามสกุล ชั้นปี สถาบันฝึกอบรม 

14 6201014 นพ. ชัยสิทธ ิ ดรุณสนธยา 3 กรมการแพทย์ 

15 6209015 นพ. ชินภัทร ไพรวัฒนานพุันธ ์ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

16 6202016 พญ. ชื่นกมล   ไชยเสนา 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

17 6208017 นพ. ณภัทร วังศิริไพศาล 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

18 6205018 พญ. ณัฐชยา แก้วมะ 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

19 6206019 นพ. ณัฐวุฒิ  กิตตินานนท ์ 3 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

20 6207020 พญ. ณิชพร ผดุงชัยทว ี 3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี

21 6201022 พญ. ธนันยา บุณยประคอง 3 กรมการแพทย์ 

22 6203023 พญ. ธัญญา  จิตต์แก้ว 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

23 6204024 พญ นภเกตน์  พรมมา  3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

24 6205025 พญ. นิกษา ทนงศักดิ์มนตร ี 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

25 6202026 พญ. นิภา   กริดรัมย์ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

26 6207027 พญ. ปรีย์ชนนั โตวณะบุตร 3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี

27 6208028 พญ. ปีย์วรา อมตเวทย์ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

28 6207029 พญ. พลอยสิรินทร ์ ราษฎร์อาศัย 3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี

29 6204030 นพ. พสธร  ศาลิคุปต  3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

30 6204032 พญ พุทธรักษา  รัชชกูล 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

31 6204033 นพ. ภัทรวิชญ์  พรหมรักษ์ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

32 6203034 นพ. รต ิ แก้วสนธ ิ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

33 6208035 พญ. รัชพร ประภวานนท ์ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

34 6208036 พญ. รินรดา บุษบาธร 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

35 6206037 พญ. วิภัสรา  สวัสด ี 3 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

36 6202038 นพ. วิษุวัต   ชาตบิัญชาชัย 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ลำดับ 
รหัส 

ประจำตัว 
 ชื่อ นามสกุล ชั้นปี สถาบันฝึกอบรม 

37 6203039 พญ. ศิริพร  ชวาลตันพิพทัธ ์ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

38 6209040 พญ. ศุภสุตา มั่นสัมฤทธิ ์ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

39 6207041 พญ. สกุลรัตน ์ สาริกิจ 3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี

40 6203042 นพ. สรวิศ  สุวรรณลักษณ ์ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

41 6203043 พญ. สุดา  พิพัฒนบ์รรณกิจ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

42 6203044 พญ. อมลภา  ศฤงคไพบูลย ์ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

43 6205045 ร.ท.หญิง อรศิษฏ์ ศุกรียพงศ์ 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

44 6208046 พญ. อริศา ทวีกิติกุล 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 

 

ประกาศ ณ วันที่  10 กันยายน  2564 

 
 

                                      (ศ.คลินิก พญ.กมลทิพย์  หาญผดุงกิจ) 
                                      ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 
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