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ที ่รพท. 81/2563 
        8 พฤษภาคม 2563  

 
เรื่อง     รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 รอบที่ 2 
เรียน     ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 รอบที่ 2 

            ตามที่แพทยสภากำหนดให้มีการรับสมัครแพทยป์ระจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 2 น้ัน ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ    
ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค   (มีผู้สมัคร  5  คน)  ผ่านการคัดเลือก  4 คน  ไม่ผ่านการคัดเลือก 1  คน  

ลำดับ คำนำ ช่ือ นามสกุล ประเภท สถาบันฝึกอบรม 

1 นาย ศุภณัฐ อภิชาตวาณิช แผน ก 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

2 นางสาว มัญชุพร จิรชาคริต แผน ก 104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 นางสาว วิริญจ์ แสงพาณิชย์ แผน ก 107 - กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

4 นาย นครินทร์ วงษ์ถนอม แผน ก 207- สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย ์
สาขานิติเวชศาสตร์ (มีผู้สมัคร  3  คน)  ผ่านการคัดเลือก  2  คน  ไม่ผ่านการคดัเลือก 1  คน 

ลำดับ คำนำ ช่ือ นามสกุล  ประเภท สถาบันฝึกอบรม 

1 นาย เปรม สุรัตน์ แผน ก 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 นาย นันทพงศ์ จันทร์แสงเพ็ชร ์ แผน ก 104 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
อนุสาขาตจพยาธิวิทยา (มีผู้สมัคร  1  คน)  ผ่านการคัดเลือก  1  คน   

ลำดับ คำนำ ช่ือ นามสกุล  ประเภท สถาบันฝึกอบรม 

1 นางสาว อนรรฆพร ติยวัฒนาโรจน์ แผน ก 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อนุสาขาโลหิตพยาธวิิทยา (มีผู้สมัคร  1  คน)  ผ่านการคดัเลือก  1  คน   

ลำดับ คำนำ ช่ือ นามสกุล  ประเภท สถาบันฝึกอบรม 

1 นาย ปรียวัตร งามดำรงเกียรติ แผน ก 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
รายช่ือผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 คน  

ลำดับ คำนำ ช่ือ นามสกุล  ประเภท สถาบันฝึกอบรม 

1 นางสาว กนกภรณ์ เลาหวงศ์เพียรพุฒิ แผน ก 101 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
รายช่ือผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก สาขานิติเวชศาสตร์ จำนวน 1  คน  

ลำดับ คำนำ ช่ือ นามสกุล  ประเภท สถาบันฝึกอบรม 

1 นางสาว เขมิสรา ดีสวัสด์ิ แผน ก 102 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     ให้ผู ้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ขอขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ สาขาต่างๆ ประจำปีการ
ฝึกอบรม 2563 รอบที่ 2 กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง www.tmc.or.th/tcgme โดยให้เลือกสาขา/อนุสาขา และสถาบันฝึกอบรมตามที่ได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าว แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพ่ือลงนาม และส่งใบสมัครดังกล่าว มายังสำนักงานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  ภายในวันที่ 
18 พฤษภาคม 2563 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย 
         

                                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                                   
                                   (นายแพทย์ทรงคุณ  วิญญูวรรธน์) 
                         ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
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