
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1 นายแพทย์ เก้ือ ใสแก้ว 56431 โรงพยาบาลชลบุรี

2 แพทย์หญิง ศศิมา ศรีวิสุทธ์ิ 57136 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3 แพทย์หญิง จารุวรรณ ท่ัวด้าว 57103 โรงพยาบาลเลย

4 แพทย์หญิง ธนพร ทวีพัฒนางกูร 58740 อิสระ

5 แพทย์หญิง จุฑามาศ เกียรตินฤมล 53023 โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์

6 นายแพทย์ สมพล แสนโพธ์ิ 55459 โรงพยาบาลสกลนคร

7 แพทย์หญิง ปุญญ์สุตา นวะอภิศักด์ิ 55363 อิสระ

8 แพทย์หญิง ปณิธิ เพ่ิมศิริวาณิชย์ 55351 ศูนย์บริการสาธารณสุข 10

9 นายแพทย์ พรชัย ฉัตรชัยรัตนเวช 55373 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

10 นายแพทย์ วศิน อัศวานันท์ 55835 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

11 แพทย์หญิง รินทร์ลภัส ลัทธศักด์ิศิริ 56023 โรงพยาบาลปากช่องนานา

12 แพทย์หญิง รุ่งอรุณ ต้ังศรีเกียรติกุล 58280 สถาบันโรคทรวงอก

13 แพทย์หญิง ปิยวดี จงประดับเกียรติ 55360 อิสระ

14 นายแพทย์ ธนวัฒน์ ปัญญะวิก 56901 โรงพยาบาลกุมภวาปี

15 แพทย์หญิง ภัคพิชา วัฒนสารัช 58257 อิสระ

16 นายแพทย์ อาจิณ มณีกาญจน์ 56413 โรงพยาบาลล าพูน

17 แพทย์หญิง ปานวาด มาลัยมาตร์ 58556 โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18 นายแพทย์ ศิริโรจน์ รัตนะนวล 55452 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

19 แพทย์หญิง ชัญญานุช จันทร์อร่าม 55285 อิสระ

ประกาศ

ผลการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านสาขา และแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขา

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 (รอบท่ี 1.1)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย



20 แพทย์หญิง ปราณปริยา พาดี 56687 โรงพยาบาลอุบลราชธานี

21 นายแพทย์ สุทธิชัย ชลาลัยสถาพร 55471 อิสระ

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 แพทย์หญิง ปิยะฉัตร ทามะศิริ 56327 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

2 แพทย์หญิง กันยารัตน์ ฉัตรวิเชียร 57363 เขตสุขภาพ 6

3 แพทย์หญิง วารุณี นภาแก้ว 57551 โรงพยาบาลราชบุรี

4 แพทย์หญิง ชวิศา เลิศวัฒนาเกียรติ 57388 คลองสามวา

5 นายแพทย์ อัครพงศ์ ธีรอัครวิภาส 57624 ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ

6 แพทย์หญิง ญาณิศา จรัสย่ิงด ารงค์ 56092 โรงพยาบาลสมุทรปราการ

7 แพทย์หญิง ลลิตพรรณ นิมมานเกียรติกุล 57527 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

8 แพทย์หญิง กรมิตรา วิวิธอ าพน 57340 เขตสุขภาพ 4

9 นายแพทย์ สัณหณัฐ วิริยพงษ์สุกิจ 57584 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

10 แพทย์หญิง วรญา จุลปานนท์ 57535 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

11 นายแพทย์ เอกพนธ์ สหัสสนิมิตกุล 57691 โรงพยาบาลยโสธร

12 นายแพทย์ ศิวัช ภูมิวัฒน์ 57568 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

13 แพทย์หญิง ณัฐนันท์ หวังจิตรารักษ์ 57408 เขตสุขภาพ 4

14 แพทย์หญิง รดาธร ศุภรัตน์ภิญโญ 56020 โรงพยาบาลสระบุรี

15 นายแพทย์ พิชชากรณ์ กิจเสรี 60026 อิสระ

16 นายแพทย์ ธีรภัทร์ สิงห์วิชา 59982 อิสระ

17 นายแพทย์ ธานัท สุคนธบุษย์ 57449 อิสระ

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1 แพทย์หญิง วาสิฏฐี อัจนากิตติ 56542 โรงพยาบาลบุรีรัมย์

2 แพทย์หญิง พีรยา สัตตธารา 56151 อิสระ

3 แพทย์หญิง เบญจวรรณ ศรีสันติธรรม 54139 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน 

4 นายแพทย์ เมษ ชิงชัยมณีศรี 58496 กองแพทย์ โรงเรียนเตรียมทหาร

5 นายแพทย์ จิตติวัฒน์ ปรีชารักษ์ 56233 โรงพยาบาลน่าน

6 นายแพทย์ ภาคภูมิ วังกาญจน์สิริกุล 57508 โรงพยาบาลนครปฐม



7 นายแพทย์ ภูริณัฐ คุณรักษ์พงศ์ 57126 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

8 แพทย์หญิง พิชญานิน วิชญรักษ์ 59521 โรงพยาบาลยะลา

9 นายแพทย์ ณัฐ ปณิธานไพศาล 55878 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ

10 แพทย์หญิง ศกลรัตน์ สุภักดี 56545 เขตสุขภาพ 6

11 แพทย์หญิง พัชรินทร์ เหล่าขจรเจริญกิจ 57216 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

12 นายแพทย์ ณัฐชัย สถาวร 56641 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

13 นายแพทย์ กุลวิวัฒน์ พรหมสวัสด์ิ 56078 อิสระ

14 แพทย์หญิง ญาดา บุณยะวันตัง 57172 โรงพยาบาลล าปาง

15 นายแพทย์ ภวินท์ จันทร์เสม 55618 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า

16 แพทย์หญิง นวพร ธรรมโพธิทอง 56126 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

17 แพทย์หญิง มุทิตา ลีละศิธร 56159 อิสระ

18 นายแพทย์ ชนัญชัย หวังวิญญูวิรัช 58407 อิสระ

19 แพทย์หญิง ปริชญา บุญสูง 58467 อิสระ

20 แพทย์หญิง ศุภัจฉรีย์ เล็กลับ 55516 โรงพยาบาลหัวหิน

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 นายแพทย์ ณัฐพงศ์ เขียวษา 56270 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

2 แพทย์หญิง รวิสรา แสงทรัพย์ 57227 โรงพยาบาลนครพนม

3 แพทย์หญิง กมลทิพย์ ค ายอด 56202 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

4 แพทย์หญิง นาฎอนงค์ จัยจินา 56481 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 แพทย์หญิง ญาณี ศิริบูรณ์พิพัฒนา 53354 โรงพยาบาลศรีสะเกษ

2 แพทย์หญิง ณัฐณิชา ฤทธ์ิประภา 57762 โรงพยาบาลบุรีรัมย์

3 แพทย์หญิง ปภาวี กุลพรหม 56933 โรงพยาบาลชัยภูมิ

4 แพทย์หญิง พรพรรณ อุตรวิเชียร 47135 โรงพยาบาลนางรอง

5 แพทย์หญิง สุทธินันท์ ประสารพันธ์ 57754 โรงพยาบาลวารินช าราบ

6 นายแพทย์ เศรษฐ์ มหาสุวีระชัย 56993 โรงพยาบาลศรีสะเกษ



ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1 แพทย์หญิง ศุภภรณ์ แก้วปนทอง 57252 อิสระ

2 แพทย์หญิง สุพิชชา ธงไชย 56570 โรงพยาบาลแกลง

3 แพทย์หญิง กันทิมา ภาวิไล 57791 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

4 แพทย์หญิง สุภาภรณ์ ชูประเสริฐ 53299 เขตสุขภาพ 11

5 แพทย์หญิง ภัชญ์รี บุญเจริญ 56516 โรงพยาบาลตรัง

6 แพทย์หญิง ปารมี น้อยศรี 53241 เขตสุขภาพ 11

7 แพทย์หญิง อรณิชา อารีย์พงศา 54956 โรงพยาบาลอินทร์บุรี

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 แพทย์หญิง นันทิกานต์ พร้อมเพรียงชัย 52968 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

2 นายแพทย์ วรรธนัย อ านวยสิน 56028 โรงพยาบาลพุทธโสธร

3 แพทย์หญิง รวิกานต์ ลีเลิศยุทธ์ 55165 โรงพยาบาลก าแพงเพชร

4 นายแพทย์ ทศพล บุญฤทธ์ิศรีพงษ์ 56109 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน

5 นายแพทย์ ภาณุพงศ์ ชูช่วย 56014 โรงพยาบาลเบตง

กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

1 แพทย์หญิง พิมพ์รดา หงษ์สวัสด์ิ 53071 โรงพยาบาลบางพลี

2 แพทย์หญิง ชนิตา ชัยจิรวิวัฒน์ 55780 กองเวชศาสตร์ป้องกัน

3 แพทย์หญิง พัทธมน วัลลภวิสุทธ์ิ 57218 โรงพยาบาลบ้านโป่ง

4 แพทย์หญิง ชนากานต์ อนุกูลวรรธกะ 57384 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

5 แพทย์หญิง นิรชา อัตนวานิช 55345 กรมแพทย์ทหารบก

6 แพทย์หญิง วรัญพัชร์ นพัทราธรณ์ 55832 กรมแพทย์ทหารบก

7 แพทย์หญิง ศิษฏิศา รัตนเสนีย์ 53152 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

8 นายแพทย์ พูนเพ่ิม สุจริตพงศ์ 55821 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

หมายเหตุ : จ านวนศักยภาพท่ีสถาบันสามารถรับได้ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

1. ภาควิชารังสีวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 23  ต าแหน่ง     ว่าง 2 ต าแหน่ง

2. ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18  ต าแหน่ง     ว่าง 1 ต าแหน่ง



3. ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 20  ต าแหน่ง     เต็มศักยภาพ

4. ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  5  ต าแหน่ง      ว่าง 1 ต าแหน่ง

5. ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  6  ต าแหน่ง      เต็มศักยภาพ

6. ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  7  ต าแหน่ง      เต็มศักยภาพ

7. ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  7  ต าแหน่ง      ว่าง 2 ต าแหน่ง

8. กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  8  ต าแหน่ง      เต็มศักยภาพ

ประกาศ ณ วันจันทร์ท่ี 16 ธันวาคม 2562

** ขอให้ผู้ท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรก และ ได้เลือกสถาบันท่ียังมีต าแหน่งว่าง เป็นอันดับท่ี 2 - 3 

    กรุณาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันท่ีสถาบันน้ันๆ ก าหนดไว้


