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ที ่รพท.473/2562 
                      11 พฤศจิกายน 2562 

เร่ือง     ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิรบัการสอบคดัเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน และก าหนดวันในการสอบสัมภาษณ ์

เรียน ผู้สมคัรแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปี 2563 รอบท่ี 1  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายชื่อผู้สมคัรแพทย์ประจ าบ้าน 
   2. Timeline ในการรับสมัครแพทย์ประจ าบา้นของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ 

     ตามที่แพทยสภาก าหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่                       
1-31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น 

    ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ ขอประกาศรายช่ือผู้สมัครแพทย์ประจ าบ้าน และแจ้งก าหนดวันสอบสัมภาษณ์ของสถาบัน
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

        สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี 17-18  พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันท่ี      19  พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี      20  พฤศจิกายน 2562 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    วันท่ี      21  พฤศจิกายน 2562 
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์    วันท่ี      21  พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   วันท่ี      22  พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   วันท่ี      25  พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วันท่ี      27  พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วันท่ี        2  ธันวาคม 2562  

สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี      27   พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันท่ี      27   พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี        2   ธันวาคม 2562  

สาขานิติเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี      18  พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันท่ี      18  พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี      18  พฤศจิกายน 2562 
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ   วันท่ี      21  พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   วันท่ี      27  พฤศจิกายน 2562 

สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันท่ี      20   พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี       2   ธันวาคม 2562 
 
ในการนี้ ขอให้ผู้สมัครแพทย์ประจ าบ้าน ทุกท่าน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันท่ีก าหนด โดยรายละเอียดต่างๆ  

จะมีเจ้าหน้าท่ีของสถาบันฝึกอบรมฯ ประสานงานไปยังผู้สมัครแพทย์ประจ าบ้าน อีกครั้ง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                              

                                                  (นายแพทย์ทรงคุณ  วิญญูวรรธน์) 
                                          ประธานราชวิทยาลยัพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
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ก. Timeline ในการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ เป็นดังต่อไปนี้ 
 

 

1-31 ตุลาคม 2562 แพทย์ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารบัการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านกรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง 
http://www.tmc.or.th/tcgme 

11-15 พฤศจิกายน 
2562 

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยฯ์ ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบตัิครบถ้วนแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิรบัการ
สอบคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ทางเว็บไซต์ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ และจดัส่งใบสมัครแพทย์ประจ า
บ้าน ไปยังสถาบันต่างๆ  

16 พฤศจิกายน –          
2 ธันวาคม 2562 

สถาบันด าเนินการสอบสัมภาษณ์ และ รายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบา้นส่งราชวิทยาลัยพยาธแิพทย์ฯ 
ไม่เกินวันท่ี 6 ธันวาคม 2562  ห้ามทุกสถาบนัฯ แจ้งผลการคัดเลือกแก่ผู้สมัคร  

9 ธันวาคม 2562 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์  

11-13 ธันวาคม 2562 สถาบันฝึกอบรมฯ ท่ีมีจ านวนแพทย์ประจ าบ้าน ไม่เต็มจ านวนศักยภาพ ให้แสดงความจ านงในการขอเปิดรับ
สมัครแพทย์ประจ าบ้าน (รอบพิเศษ)  

16 -20 ธันวาคม 2562 แพทย์ประจ าบ้าน ผู้ไมผ่่านการคัดเลือก แสดงความจ านงสมัคร (รอบพิเศษ) 

23 ธันวาคม 2562 –          
7 มกราคม 2563 

สถาบันด าเนินการสอบสัมภาษณ ์

10 มกราคม 2563 สถาบันส่งผลรายงานผลการคดัเลอืกแพทย์ประจ าบ้าน มาราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ 

13 มกราคม 2563 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผูไ้ดร้ับการคัดเลือกทางเว็บไซต์  

15 มกราคม 2563   ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  
บันทึกผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านทาง http://www.tmc.or.th/tcgme และส่งหนังสือรายงานผลการ
คัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านพร้อมแนบหนังสือแจ้งการรับแพทย์ประจ าบ้านของสถาบันฝึกอบรมรวมทั้งใบสมัคร
และหลักฐานต่างๆของผูไ้ดร้ับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านใหแ้พทยสภา 

16 มีนาคม 2563 แพทยสภาอนุมตัิและประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจ าบ้านประจ าปีการฝึกอบรม  2563  รอบที่ 1 

http://www.tmc.or.th/tcgme
http://www.tmc.or.th/tcgme


สถาบันฝึกอบรม

ค าน าหน้า ช่ือ สกุล เอกสารท่ีขาด ล าดับท่ี 1 ล าดับท่ี 2 ล าดับท่ี 3 ล าดับท่ี 4 ล าดับท่ี 5

1 57664 พญ. อัญมณี ไชยย่ิง ครบ 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2 58868 นพ. จักรพงศ์ วิคเตอร์ ครบ 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่122 - สตช-โรงพยาบาลต ารวจ

3 62039 นพ. อดิศวร กัวตระกูล ใบ ว./ ศรว.3 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 57782 พญ. พรภัสสร ศิริวัฒนสกุล ครบ 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

5 61308 พญ. ณัฏฐนันท์ ศิริโสภณ ครบ 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

6 58217 พญ. ปณิดา ชุมเกล้ียง ครบ 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

7 54393 พญ. สุธารา เฮงเจริญ ครบ 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

8 56667 นพ. ศุภชัย ประทีปสกุลทอง ครบ 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

9 62842 นพ. เปรม สุรัตน์ 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล122 - สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 62991 นพ. ธนวัฒน์ อรรถปวัตน์ เพ่ิมพูน 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               55175 พญ. อินทิรา เมืองเหนือ 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่122 - สตช-โรงพยาบาลต ารวจ

12 56164 นพ. วศิน ชัยวนนท์ ครบ 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 63162 นพ. อัครวินท์ จันทคนธ์ุ ครบ 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 61537 นพ. จิรัฏฐ์ วณิชานุกุลยกิจ ครบ 103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 55748 นพ. จินตวัต ถาวรแก้ว ครบ 104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

16 63249 นพ. สยาม สังข์ประเสริฐ ครบ 122 - สตช-โรงพยาบาลต ารวจ102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ  วันท่ี  21  พฤศจิกายน 2562

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันท่ี 27  พฤศจิกายน 2562

ท้ังน้ี  จะมีเจ้าหน้าท่ีจากสถาบันติดต่อไปยังผู้สมัครแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
แพทย์ประจ าบ้าน  ปีการศึกษา 2563   รอบท่ี 1

สาขานิติเวชศาสตร์

122 - สตช-โรงพยาบาลต ารวจ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี 18  พฤศจิกายน 2562

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันท่ี 18  พฤศจิกายน 2562

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี 18  พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ
101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่ือ - สกุล
# เลข ว.



101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่107 - กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย105 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์109 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล106 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น207 - กพ-สถาบันพยาธิวิทยา

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เอกสำรท่ีขำด ล ำดับท่ี 1 ล ำดับท่ี 2 ล ำดับท่ี 3 ล ำดับท่ี 4 ล ำดับท่ี 5

1 นาย กริษณุ เเซ่เตียว ต้นสังกัด/ป.บัตร/ใบ ว./ศรว.3 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2 นางสาว ณัฏฐณิชา กิตติวรวุฒิ ใบ ว./ ศรว.3 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 นาย ธีรฉัฐ ไชยธวัชพงษ์ ป.บัตร/ ใบ ว. 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4 นางสาว ตามกานต์ จรรยางค์ดีกุล ใบ ว./ ศรว.3 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

5 นพ. ณรงค์ศักด์ิ แตงอ่อน ศรว.3 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 พญ. คนัมพร สุนทรเลขา ครบ 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่107 - กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

7 พญ. พาทินี สุธยานันท์ ครบ 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

8 นพ. นัทธวัฒน์ ด ารงธรรมพัฒน์ ครบ 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

9 พญ. สิริลักษณ์ ต้ังวชิรฉัตร ส าเนาปริญญาบัตร 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย207 - กพ-สถาบันพยาธิวิทยา 107 - กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

10 นางสาว ไอริณ เลิศปริญญาภรณ์ ใบ ว./ ศรว.3 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย107 - กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล109 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 นพ. สุทธิพงษ์ สวัสด์ิวิโรจวงศ์ ครบ 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

12 พญ. ญัสมี ดาลี ครบ 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย107 - กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

13 นพ. กันต์ จันทร์เพชร ครบ 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 พญ. ชัญญา อุ่นปัญโญ ส าเนาปริญญาบัตร 103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 นพ. พรชัย สุขแสน ครบ 103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 พญ. อัญชิสา สกุลนุรักษ์ ครบ 104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล207 - กพ-สถาบันพยาธิวิทยา 103 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17 นพ. ก้องสกล อนรรฆมาศ ครบ 104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

18 นาย ชยุต กิมศรี ครบ 105 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19 นางสาว สุชญา ปาจรียพันธ์ุ ครบ 105 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20 พญ. นิภาดา คลังจัตุรัส ครบ 106 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล107 - กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

21 นพ. วิทวัส ทมโยธา ส าเนาปริญญาบัตร 106 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล107 - กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

22 นพ. จิรวัฒน์ พงษ์หม่ืนไวย ครบ 107 - กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

23 พญ. พัชรีรัตน์ จันทร์ชูศรี ครบ 109 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์106 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    วันท่ี 21  พฤศจิกายน 2562

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   วันท่ี 22  พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ

#

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์   แพทย์
ประจ ำบ้ำน ปีกำรศึกษำ 2563     รอบท่ี 1 สำขำ

พยำธิวิทยำกำยวิภำค
ช่ือ - สกุล สถำบันฝึกอบรม

หมายเหตุ  พญ.นิภาดา  คลังจัตุรัส  ไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ ในล าดับท่ี 3 คณะแพทยศาสต์ศิริราชพยาบาล เน่ืองจาก ไม่ได้เข้าไปศึกษาดูงานตามท่ีสถาบันก าหนด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วันท่ี 2  ธันวาคม 2562 ท้ังน้ี  จะมีเจ้ำหน้ำท่ีจำกสถำบันติดต่อไปยังผู้สมัครแพทย์ประจ ำบ้ำน เพ่ือแจ้งรำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี 17-18  พฤศจิกายน 2562

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี 20  พฤศจิกายน 2562

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์  วันท่ี 21  พฤศจิกายน 2562

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันท่ี  19  พฤศจิกายน 2562

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   วันท่ี  25  พฤศจิกายน 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วันท่ี 27  พฤศจิกายน 2562



101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เอกสำรท่ีขำด ล ำดับท่ี 1 ล ำดับท่ี 2 ล ำดับท่ี 3

1 นพ. คเชนทร์ เกรียงไกรลิปิกร 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2 นาย จิรชา จิตตปราณีรัชต์ ใบ ว./ศรว.3 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3 พญ. ภัททิยา เมฆนาวิน ป.บัตร/ใบ.ว./ศรว.3 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4 นางสาว ณัฐณิชา ฤทธิโคตร เงินสด/ศรว.3/ใบ ว. 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

5 พญ. ณัฐนรี เจนไพบูลย์ ใบ ว./ศรว.3 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

6 พญ. ธัญหทัย หลงสมบุญ ครบ 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

7 พญ. มารี สู่สวัสด์ิ ครบ 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล เอกสำรท่ีขำด ล ำดับท่ี 1 ล ำดับท่ี 2 ล ำดับท่ี 3

1 นาย มาวิน นามตะ ใบ ว./ ศรว.3/ป.บัตร 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 พญ. วาสวรรณ เขียนดวงจันทร์ ครบ 104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

3 นพ. ศาสน์นันท์ ไตรวงศ์ไพศาล ครบ 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี 2   ธันวาคม 2562

ท้ังน้ี  จะมีเจ้าหน้าท่ีจากสถาบันติดต่อไปยังผู้สมัครแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

สถำบันฝึกอบรม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี 27   พฤศจิกายน 2562

#
ช่ือ - สกุล

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี 2   ธันวาคม 2562

ท้ังน้ี  จะมีเจ้าหน้าท่ีจากสถาบันติดต่อไปยังผู้สมัครแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์      

แพทย์ประจ าบ้าน  ปีการศึกษา 2563   รอบท่ี 1    
สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต

หมายเหตุ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี 27   พฤศจิกายน 2562

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
แพทย์ประจ าบ้าน  ปีการศึกษา 2563   รอบท่ี 1

สาขาพยาธิวิทยาคลินิก

สถำบันฝึกอบรมช่ือ - สกุล
#
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