
แพทยป์ระจ ำบำ้นตอ่ยอด ภำควชิำอำยรุศำสตร ์ปีกำรศกึษำ 2565 - 2566 
 

     

RA1.นพ.จติรณรงค ์กาฬมณี 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Onco 
 

RA2.นพ.ศภุกร หวังทรัพยท์ว ี
ตันสังกัด คณะแพทยศาสตร ์มศว. 
สาขา Onco 
 

RA3.นพ.ธนนิ ตยิานนท ์
ตันสังกัด รพ.กระทุม่แบน 
สาขา Onco 
 

RA4.นพ.ธนภัทร จงไพบลูยพ์ัฒนะ 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Neuro 
 

RA5.นพ.ณัฐนนท ์พรชยัสกลุด ี
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Neuro 
 

     

RA6.นพ.มกร อนิทรย์ู ่
ตันสังกัด รพ.มหาราชนครราชสมีา 
สาขา Neuro 
 

RA7.นพ.ฉัตรเพชร มณีโศภษิฐ ์
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Cardio 
 

RA8.นพ.พรีะ ทัง้สขุ 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Cardio 
 

RA9.พญ.ธนัชชา เลศินมิติธรรม 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Cardio 
 

RA10.พญ.เหมวรรณ วษิณุศาสตรา 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Cardio 
 

 
 
 

 



     

RA11.นพ.กรีตสิรณ์ พากเพยีร 
ตันสังกัด รพ.พระนารายณ์มหาราช 
สาขา Cardio 
 

RA12.นพ.ศริธันย ์อนินุพัฒน ์
ตันสังกัด รพ.พระน่ังเกลา้ 
สาขา Cardio 
 

RA13.นพ.หฤษฏ ์วนะเกยีรตกิลุ 
ตันสังกัด รพ.มหาวทิยาลัยนเรศวร 
สาขา Nutrition 
 

RA14.นพ.พหล สโรจวสิทุธิ ์
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Nutrition 
 

RA14.นพ.วศนิ จัตโุพธิ ์
ตันสังกัด รพ.รอ้ยเอ็ด 
สาขา ID 
 

     

RA16.พญ.ดวงรัตน ์พฤฒวิรวงศ ์
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Pulmo 
 

RA17.นพ.ทัชพงษ์ ทักษิณวราจาร 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Pulmo 
 

RA18.นพ.ตลุธร วงศเ์มธานุเคราะห ์
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Pulmo 
 

RA19.นพ.ปิตริาษฎร ์พันธุเ์ปรือ่ง 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Pulmo 
 

RA20.นพ.ธนภทัร ทรรศนยีศลิป์ 
ตันสังกัด CNMI 
สาขา Pulmo 
 

 
 



     

RA21.นพ.กติตกิร กติตริักษ์วรากร   
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Critical care 
 

RA22.นพ.อสิระ บญุยรางกรู 
ตันสังกัด รพ.มหาราชนครราชสมีา 
สาขา Critical care 
 

RA23.พญ.วลิาสนิ ีจติรภักด ี
ตันสังกัด รพ.สงขลานครนิทร ์
สาขา Critical care 
 

RA24. นพ.กร โชตชิยัสถติย ์
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Critical care 
 

RA25. นพ.สัจจา แจง้จติร ์
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Critical care 
 

     

RA26. นพ.กฤษนัย กัลปะ 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Critical care 
 

RA27. พญ.พมิชนก พัฒนยนิด ี
ตันสังกัด รพ.จุฬาภรณ ์
สาขา Critical care 
 

RA28. พญ.ศรัญญา เต็มประเสรฐิฤด ี
ตันสังกัด รพ.ราชวถิ ี
สาขา Critical care 
 

RA29. พญ.ฉมานันท ์สัจจานนท ์
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Nephro 
 

RA30. นพ.พสิษิฐ ์โพธิท์อง 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Nephro 
 

 
 
 
 
 
 



     

RA31. นพ.ตอ่ แกว้ดวงจันทร ์
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Nephro 
 

RA32. พญ.สพุัตรา หุน่สวุรรณ์ 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Nephro 
 

RA33. นพ.ทัศนพ์ล ผอ่งบพุกจิ 
ตันสังกัด รพ.บรุรีัมย ์
สาขา Nephro 
 

RA34. นพ.มนู ตันสกลุ 
ตันสังกัด รพ.นราธวิาสราชนครนิทร ์
สาขา Nephro 
 

RA35. พญ.บษุกร ไพศาลโรจนรัตน ์
ตันสังกัด รพ.นพรัตนราชธาน ี
สาขา Toxico 
 

     

RA36. พญ.ทพิยว์รรณ แสงนอ้ย 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา GI 
 

RA37. นพ.สริภพ นวลศร ี
ตันสังกัด รพ.บรุรีัมย ์
สาขา GI 
 

RA38. พญ.สวุด ีอร่ามวทิยานุกลู 
ตันสังกัด รพ.ระนอง 
สาขา GI 
 

RA39. นพ.กษิต ศักดิศ์ริสิัมพันธ ์
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Endo 
 

RA40. พญ.พันธุพ์ชิา ฉันทศาสตรร์ัศม ี
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Endo 
 

 



     

RA41. พญ.เดอืนชนน ีศรเีบญจลักษณ ์
ตันสังกัด รพ.ศรนีครนิทร ์
สาขา Endo 
 

RA42. พญ.พัณณศิา ไกวัลอาภรณ์ 
ตันสังกัด รพ.ล าปาง 
สาขา AIR 
 

RA43. พญ.ชนกิานต ์อุน่จติตชิยั 
ตันสังกัด ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ 
สาขา AIR 
 

RA44. พญ.พทุธพร ทปีะปาล 
ตันสังกัด รพ.สรุาษฎรธ์าน ี
สาขา AIR 
 

RA45. พญ.พรกมล ตริณะประกจิ 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Geriatic 
 

     

RA46. พญ.เสาวลักษณ์ ศรขีจรลาภ 
ตันสังกัด กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสขุ 
สาขา Geriatic 
 

RA47. นพ.ฐากรู กาญจโนภาศ 
ตันสังกัด รพ.หาดใหญ่ 
สาขา Geriatic 
 

RA48. พญ.ณอร พัฒนจติวไิล 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา สรรีะไฟฟ้าหัวใจ 
 

RA49. นพ.ดลลักษณ์ พลูเกษม 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา หัตถการปฏบัิตริักษาโรคหัวใจ 
 

RA50. นพ.วรวทิย ์สขุภาคกจิ 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Stroke 
 

 
 
 
 
 



     

RA51. นพ.มณฑล ศรปีระดษิฐ ์
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Stroke 
 

RA52. พญ.นลิยา รัตนมงคลศักดิ ์
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา Sleeplab 
 

RA53. นพ.อธวัิฒน ์ไตรพพิธิสริวัิฒน ์
ตันสังกัด ศริริาชพยาบาล 
สาขา ผดิปกตขิองการหายใจขณะ
หลับ 
 

RA54. พญ.ชมชนก ตันทสทุธานนท ์
ตันสังกัด รพ.สรุาษฎรธ์าน ี
สาขา ตรวจหัวใจและหลอดเลอืด 

RA55. พญ.รุง่ทวิา กจิเพิม่เกยีรต ิ
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา การปลกูถา่ยไต 

     

RA56. นพ.สทิธพัิทธ ์ถริสัตยาพทิักษ์ 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา การปลกูถา่ยไต 
 

RA57. พญ.เกศอร ป้องอาณา 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา ตจศัลยศาสตรแ์ละเลเซอร ์
 

RA58. พญ.ชญาณี ลขิติวัฒนานุรักษ์ 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา ตจศัลยศาสตรแ์ละเลเซอร ์
 

RA59. พญ.ปานฤด ีเวชสรุักษ์ 
ตันสังกัด ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ 
สาขา ตจศัลยศาสตรแ์ละเลเซอร ์
 

RA60. พญ.วรษิฐา ไมตรสีถติ 
ตันสังกัด โรงพยาบาลต ารวจ 
ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ
สาขา ตจศัลยศาสตรแ์ละเลเซอร ์
 

 
 
 
 
 



  

RA61. นพ.ธนฉัตร รัตนนุ่์มนอ้ย 
ตันสังกัด มหาวทิยาลัยนเรศวร 
สาขา ตจศัลยศาสตรแ์ละเลเซอร ์
 

RA62. นพ.สรุเกยีรต ิ ลลีะศธิร 
ตันสังกัด อสิระ 
สาขา คลืน่เสยีงสะทอ้นหัวใจขัน้สงู 
 

 
 
 
 
 
 


