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ที ่รพท.248/2563 
                      12 พฤศจิกายน 2563 

เร่ือง     ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิรบัการสอบคดัเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน และกำหนดวันในการสอบสัมภาษณ์ 

เรียน    ผู้สมัครแพทย์ประจำบา้น ประจำปี 2564 รอบที่ 1 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิรับการสอบคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน 

      ตามที่แพทยสภากำหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที ่ 1 ระหว่างวันที่                       
1-31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น 

      ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการสอบคัดเลอืกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ และแจ้ง
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ของสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาต่างๆ ดังนี ้
กำหนดวันสัมภาษณ์  เฉพาะสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี 15-16  พฤศจิกายน 2563   (เวลา 08.30 น.) 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี      17  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 09.00 น.) 
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์    วันท่ี      18  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 09.00 น.) 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า     วันท่ี      18  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 13.00 น.) 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วันท่ี      23  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 09.00 น.) 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   วันท่ี      25  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 10.00 น.) 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันท่ี      26 พฤศจิกายน 2563   (เวลา 09.00 น.) 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   วันท่ี      27  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 10.00 น.) 
กำหนดวันสัมภาษณ์  เฉพาะสาขาพยาธิวิทยาคลินิก 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันท่ี      16  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 09.00 น.) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี      17  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 09.00 น.) 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี      18  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 12.00 น.) 
กำหนดวันสัมภาษณ์  สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี      17  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 13.00 น) 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี      18  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 10.00 น.) 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันท่ี      23  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 13.00 น.)    
กำหนดวันสัมภาษณ์  เฉพาะสาขานิติเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี      16  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 10.00 น.) 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันท่ี      16  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 13.00 น.) 
โรงพยาบาลตำรวจ       วันท่ี      17  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 13.00 น.) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี      18  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 09.00 น.) 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   วันท่ี      18  พฤศจิกายน 2563  (เวลา 13.00 น.) **ออนไลน์ 

ในการนี้ ขอให้ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน ทุกท่าน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันท่ีกำหนด โดยรายละเอียดต่างๆ  
จะมีเจ้าหน้าท่ีของสถาบันฝึกอบรมฯ ประสานงานไปยังผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน อีกครั้ง 

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

                                               

                                                  (นายแพทย์ทรงคุณ  วิญญูวรรธน์) 
                                          ประธานราชวิทยาลยัพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
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101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตุ

1 นางสาว ชุติมณฑน์ สัจจพงษ์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

2 นางสาว ริตา เรืองรอง มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

3 นางสาว ณัชชา พ่วงมีชัย มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

4 นพ. ภาคภูมิ ปิยะมาน มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

5 พญ. พิชญ์สินี ปึงพิพัฒน์ตระกูล มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

6 นพ. กฤษฎา พัชรมณีปกรณ์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

7 นพ. ตรีภพ ทัศนาวราวัฒน์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

8 พญ. สุธิดา ชาครียวณิชย์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

9 พญ. ชนิตา ยมตะโก มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

10 พญ. ปรียาวรรณ สร้างหลัก มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

11 นพ. กฤษฎา ไสยศาสตร์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

12 พญ. กนกภรณ์ เลาหวงศ์เพียรพุฒิ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

13 พญ. ชนกานต์ ธารีรัตนาวิบูลย์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

14 พญ. ปิยนันท์ บุญหอม มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

15 พญ. ปทิตตา สินธุเชาวน์
ไม่มีสิทธ์ิสอบ เน่ืองจากเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน ไม่มีผลการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ)

16 นพ. คัมภีร์ ด ารงเกียรติ
ไม่มีสิทธ์ิสอบ เน่ืองจากเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน ไม่มีผลการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ) และหนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันท่ี
ส าเร็จการศึกษา)

17 พญ. เวธกา เต็มเป่ียม

ไม่มีสิทธ์ิสอบ เน่ืองจากคุณสมบัติไม่ครบถ้วน (ผู้สมัครไม่เคยผ่านการเข้าศึกษาดู
งาน ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นเวลา 5 วัน
ท าการต่อเน่ือง) เอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน ไม่มีผลการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษ) และหนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันท่ีส าเร็จ
การศึกษา)

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค)



ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตุ

1 พญ. ณธษา พรศิริรุ่ง มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

2 นพ. คัมภีร์ ด ารงเกียรติ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

3 นพ. ธนวินท์ กสิกิจสกุลผล มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

4 พญ. ปภาวี แซ่โกย มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

5 พญ. ปิยนันท์ บุญหอม มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

6 พญ. วรรณศิริ ฉายศิริ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

7 นพ. นรเศรษฐ์ บุญพัฒนาภรณ์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

8 พญ. ชนกานต์ ธารีรัตนาวิบูลย์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

9 พญ. เวธกา เต็มเป่ียม มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

10 นพ. ณัฐภูมิ กุลทรัพย์สมบัติ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

11 นพ. กร จารุพานิช มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

12 พญ. พิชญ์สินี ปึงพิพัฒน์ตระกูล มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

13 นพ. กฤษฎา พัชรมณีปกรณ์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

14 นพ. ตรีภพ ทัศนาวราวัฒน์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

15 พญ. กนกภรณ์ เลาหวงศ์เพียรพุฒิ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

1 นพ. ไพฑูรย์ สุขสบาย มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

2 นาย ชญานนท์ เนตรสว่าง มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

3 พญ. ศุภาพิชญ์ ประสิทธิเมตต์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

4 พญ. อนัญญา เจริญผล มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

5 พญ. ชนกานต์ ธารีรัตนาวิบูลย์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

6 พญ. ปภาวี แซ่โกย มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

7 พญ. ณธษา พรศิริรุ่ง มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค)

102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค)

104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตุ

8 พญ. กนกภรณ์ เลาหวงศ์เพียรพุฒิ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

9 นพ. ตรีภพ ทัศนาวราวัฒน์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

10 นพ. นรเศรษฐ์ บุญพัฒนาภรณ์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

11 พญ. พิชญ์สินี ปึงพิพัฒน์ตระกูล สละสิทธ์ิ

12 นพ. คัมภีร์ ด ารงเกียรติ สละสิทธ์ิ

1 พญ. สุธิดา ชาครียวณิชย์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

2 นพ. นรเศรษฐ์ บุญพัฒนาภรณ์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

3 นพ. ณัฐภูมิ กุลทรัพย์สมบัติ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

4 พญ. วรรณศิริ ฉายศิริ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

5 นพ. คัมภีร์ ด ารงเกียรติ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

6 พญ. ศุภาพิชญ์ ประสิทธิเมตต์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

7 พญ. ปิยนันท์ บุญหอม มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

8 พญ. ณธษา พรศิริรุ่ง มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

1 นพ. กร จารุพานิช มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

2 พญ. ปทิตตา สินธุเชาวน์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

3 พญ. วรรณศิริ ฉายศิริ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

4 พญ. ศุภาพิชญ์ ประสิทธิเมตต์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

5 พญ. อนัญญา เจริญผล มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

6 นพ. กฤษฎา พัชรมณีปกรณ์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

7 พญ. ณธษา พรศิริรุ่ง มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

8 นพ. ตรีภพ ทัศนาวราวัฒน์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

9 นพ. นรเศรษฐ์ บุญพัฒนาภรณ์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค)

109 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค)

107 - กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า



ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตุ

1 พญ. สมิตา ธนสารโสภาภรณ์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

2 นพ. นรเศรษฐ์ บุญพัฒนาภรณ์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

3 พญ. ณธษา พรศิริรุ่ง มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

4 พญ. ปิยนันท์ บุญหอม มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

1 พญ. ปิยวรรณ บุญรัตน์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

2 พญ. ปฐมพร คลังบุญครอง มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

3 พญ. ปิยนันท์ บุญหอม มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

4 นพ. ตรีภพ ทัศนาวราวัฒน์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

1 นพ. ชาติชาย เชวงชุติรัตน์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1 นาย วรเมธ สุวรรณ์ ไม่มีสิทธ์ิสอบ เน่ืองจากไม่ส่งเอกสารการประกอบการสมัครแพทย์ประจ าบ้าน

2 นพ. คเชนทร์ เกรียงไกรลิปิกร มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

3 นาย ปรม บุตรมะละ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

4 นาย คฑาวุธ อินทร์ธิกูด มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

1 นาย จตุรภัทร สาธิตภัทร มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

2 นพ. วชิราวิชญ์ ทิพย์คูนอก มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขาพยาธิวิทยาคลินิก)

102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขาพยาธิวิทยาคลินิก)

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค)

106 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

207 - กพ-สถาบันพยาธิวิทยา

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค)

103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ (สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค)



ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตุ

3 นาย ปิติพงศ์ ศรีสิทธิพจน์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

4 นพ. สุวิวัฒน์ บุนนาค มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

5 พญ. ชนิตา ประภาสรัตน์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

6 นพ. ปรัชญ์ ศุกรีเขตร มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

7 นาย คฑาวุธ อินทร์ธิกูด มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

1 นางสาว ธันยธรณ์ จันทิวาสน์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

2 นาย ปรม บุตรมะลา มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

3 นพ. วชิราวิชญ์ ทิพย์คูนอก มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

4 นพ. ปรัชญ์ ศุกรีเขตร มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

5 นาย คฑาวุธ อินทร์ธิกูด มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตุ

1 พญ. ชัญญานุช วงศ์ทองมานะ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

2 นพ. เสนีย์ งามเลิศพอจิต มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

3 นพ. วันปรีดี พรหมเพชร มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

4 นพ. กฤตยชญ์ จันทร์หอม มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

5 พญ. อักษราภัค ริมดุสิต มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

6 นพ. ธัชชัย โอภาบูรณะกุล มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

7 นพ. ธนกร ทัฬหวรงค์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

8 นพ. พรหมพิริยะ จตุเทน มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขาพยาธิวิทยาคลินิก)

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขานิติเวชศาสตร์)



ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตุ

1 นพ. ภานุพงศ์ ธีรากิจ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

2 นพ. ภูวดล พิณตานนท์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

3 นพ. ยูตะ โทกุดะ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

4 นพ. เชาวน์ดิชพงศ์ พงศ์นฤชิต มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

5 นพ. ธนกร ทัฬหวรงค์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

6 นพ. ธัชชัย โอภาบูรณะกุล มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

7 นพ. พรหมพิริยะ จตุเทน มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

1 พญ. อักษราภัค ริมดุสิต มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

2 นพ. วรินทร หาญธนสาร มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

3 นพ. พรหมพิริยะ จตุเทน มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

4 นพ. เชาวน์ดิชพงศ์ พงศ์นฤชิต มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

5 นพ. ธนกร ทัฬหวรงค์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

6 นพ. ธัชชัย โอภาบูรณะกุล มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

1 นพ. ธัชชัย โอภาบูรณะกุล มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

2 นพ. พรหมพิริยะ จตุเทน มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

3 นพ. ธนกร ทัฬหวรงค์ สละสิทธ์ิ

1 นพ. ธนกร ทัฬหวรงค์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

2 นพ. ธัชชัย โอภาบูรณะกุล มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขานิติเวชศาสตร์)

122 - สตช-โรงพยาบาลต ารวจ

103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขานิติเวชศาสตร์)

102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขาพยาธิวิทยาคลินิก)

104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขานิติเวชศาสตร์)



ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตุ

101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1 นพ. พีรวิชญ์ ยันเย่ียม มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

2 พญ. ชนกานต์ วิภูสมิทธ์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

3 นพ. รณฤทธ์ิ บุญรัตน์ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

4 พญ. บุณยวีร์ ย่ีหลัก มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตุ

1 พญ. บุณยวีร์ ย่ีหลัก มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

2 นาย นพคณิน วิรติการ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

3 นางสาว มินตรา ธนกิติวิรุฬ มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

4 พญ. อริญชยา ช่างเหล็ก มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล หมายเหตุ

1 พญ. บุณยวีร์ ย่ีหลัก มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์ 

104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต)

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต)

102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/สอบสัมภาษณ์  (สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต)
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