
 

 

รุ่น 41 ปี 2556 – 2560 

นายแพทย์เสฎฐา  เวสารัชชพงศ์ 
ที่ท ำงำน ศึกษำต่อแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด อนุสำขำศัลยกรรมกระดูกเท้ำและข้อเท้ำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล 
รำมำธิบดี 
ที่บ้ำน 888/21 หมู่บ้ำนกำนต์วิลล์ ถ.เพิ่มสิน เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220 
E-mail thuarmd@hotmail.com 

นายแพทย์พรศักดิ์  นิรันดร์สุข 
ที่ท ำงำน รพศ.สุรำษฎร์ธำน ี
ที่บ้ำน 417 ซ.อนำมัย ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 
E-mail famutopz@gmail.com 

นายแพทย์นพพร  วรรณประเสรฐิ 
ที่ท ำงำน รพ.ระยอง จังหวัดระยอง 
ที่บ้ำน 11 ลำดพร้ำว 14 เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
E-mail northaloha@hotmail.com 
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นายแพทย์รัฐภูมิ  วัชโรภาส 
ที่ท ำงำน ศึกษำต่อแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด อนุสำขำเวชศำสตร์กำรกีฬำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
ที่บ้ำน URBANO ABSOLUTE 345/123 ซอย  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600 
E-mail poom911@hotmail.com 
 

นายแพทย์เมธ ี  ภัคเวช 
ที่ท ำงำน ศึกษำต่อแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด อนุสำขำกระดูกสันหลงั คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
ถนนเพชรบุร ีเขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
เบอร์โทรศัพท์ 084-195-7932    E-mail Mateeortho@hotmail.com 

นายแพทย์ธิติพล  วนิชชานนท ์
ที่ท ำงำน ศึกษำต่อแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด อนุสำขำเวชศำสตร์กำรกีฬำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
ที่บ้ำน 1377/230 Rhythm พหล-อำรีย์ ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
E-mail ohmquestion@hotmail.com 

นายแพทย์จตุรงค ์  บ ารุงเชาว์เกษม 
ที่ท ำงำน   รพ.บำงปะอนิ/ รพศ.พระนครศรีอยุธยำ 
ที่บ้ำน 698/222 คอนโด IDO MIX พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขต พญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
E-mail jaturong_thegreat@hotmail.com 

นายแพทย์ธนพรรษ ลือวิเศษไพบูลย ์
ที่ท ำงำน รพ.บำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 
ที่บ้ำน 10/2-10/3 ซ.รำมค ำแหง1 ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 
E-mail narama40@windowslive.com 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 แพทย์ประจ ำบ้ำนรุ่น 42 ปี 2557 - 2561 

นายแพทย์เชิดวุฒิ สมบูรณ์ประเสริฐ 

ที่ท างาน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 291 ต าบล สว่างแดนดิน อ าเภอ สว่างแดนดิน  

จังหวัดสกลนคร 47110 

ที่บ้าน 9 ถนนอุตสาหกรรม ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

E-mail cs_soulbreaker@hotmail.com 

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ตรีเมต 



ที่ท างาน โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชินีนาถอ าเภอนาทวี 20 ถนนนาทวี-ประกอบ ต าบลนาทวี  

อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 

ที่บ้าน 23/1 ซอย 14 ถนนทะเลหลวง ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

E-mail puh_fantasy@hotmail.com 

นายแพทย์ปวีณ  ตั้งจิตต์พิสุทธิ์ 

ที่ท างาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 

ที่บ้าน 405 หมู่ 22 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 

E-mail art_tkd2003@hotmail.com 

นายแพทย์ธนกร วงศ์สล้างกุล 

ที่ท างาน โรงพยาบาล สมุทรสาคร 1500 ถนนเอกชัย ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  

จงัหวัดสมุทรสาคร 74000 

ที่บ้าน 16 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 บางบอน กทม. 10150 

E-mail arsenegal@gmail.com 

นายแพทย์กวี  ลิ้มสมุทรเพชร 

ที่ท างาน โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 

ที่บ้าน 16/3 ถนนยันตรกิจโกศล ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 

E-mail kawee_29@hotmail.com 

นายแพทย์ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง 

ที่ท างาน ศึกษาต่อ fellow คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาเวชศาสตร์การกีฬา 

ที่บ้าน 23/12 ถนนติวานนท์ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

E-mail Drchaiyanun@gmail.com 
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นายแพทย์พิชาน พิชญางกูร 

ที่ท างาน ศึกษาต่อ fellow คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขากระดูกสันหลัง 

ที่บ้าน 38 ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 

E-mail ppicharn@hotmail.com 

นายแพทย์ปฐมฉัฐ พิสิฐวัฒนาภรณ์ 

ที่ท างาน โรงพยาบาลพระพุทธบาท ต าบล ธารเกษม อ าเภอ พระพุทธบาท สระบุรี 18120  

ที่บ้าน 2 ซอยราชวิถี ถนนราชวิธี ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

E-mail pupooa@hotmail.com 

นายแพทย์ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง 

ที่ท างาน ศึกษาต่อ fellow คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาอุบัติเหตุ 

ที่บ้าน 9/6 ซอยคู้บอน 6 แยก 1 คันนายาว กม. 10230 

E-mail golfsome24@gmail.com 
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