
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1 นายแพทย์ พุฒิพงศ์ วงศ์วีรสิน 58662 อิสระ

2 แพทย์หญิง โชติกา โชตึก 60249 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

3 แพทย์หญิง กมลวิภา ศรกล้า 58568 โรงพยาบาลปราสาท

4 แพทย์หญิง ภารดี โพธ์ิเต้ีย 59189 โรงพยาบาลศรีสะเกษ

5 นายแพทย์ เวสารัช สืบแสง 55917 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

6 แพทย์หญิง สุนัดดา อ่ิมมหจินดา 58327 โรงพยาบาลพะเยา

7 แพทย์หญิง หทัยชนก ค าอ่อนสา 60209 เขตสุขภาพ 7

8 นายแพทย์ ณภัทร จันปุ่ม 56875 เขตสุขภาพ 7

9 แพทย์หญิง ดวงเต็ม ทรงวัชรชัย 56104 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

10 นายแพทย์ ชญาณิน วนะชิวนาวิน 58126 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

11 แพทย์หญิง สุภัสสร อมรมณีรัตน์ 58331 อิสระ

12 แพทย์หญิง ณัฐณิชา พิศูทธินุศาสตร์ 62961 อิสระ

13 แพทย์หญิง ธันย์สิตา ไกรเลิศมงคล 58748 อิสระ

14 แพทย์หญิง พชราวลี ศรีสังข์ 60296 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

15 แพทย์หญิง ศุภกุล กิจกมลวัฒน์ 58315 โรงพยาบาลน่าน

16 นายแพทย์ จิตติวัฒน์ ทัศนียกุล 59096 โรงพยาบาลชุมแพ

17 นายแพทย์ วิญญ์ หังสพฤกษ์ 58302 โรงพยาบาลน่าน

18 แพทย์หญิง ชญานิศ ล้ิมสากล 58127 อิสระ

ประกาศ

ผลการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านสาขา และแพทย์ประจ าบ้านอนุสาขา

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ประจ าปีการฝึกอบรม 2564 (รอบท่ี 1.1)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย



19 แพทย์หญิง พรรณรัตน์ รีพรหม 58240 สมเด็จพระป่ินเกล้า

20 แพทย์หญิง รังสิมา จูฑะพงษ์ 58997 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า

21 แพทย์หญิง อภิษฐา แซ่ว่อง 58342 โรงพยาบาลสุรินทร์

22 นายแพทย์ วรัญญู เลขนะมงคล 58291 โรงพยาบาลวานรนิวาส

23 นายแพทย์ วีระกานต์ สินทวีเลิศมงคล 55443 อิสระ

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 แพทย์หญิง ธนกร ว่องวงศ์ศรี 62981 อิสระ

2 นายแพทย์ ธนกร เขียวเจริญ 62980 อิสระ

3 แพทย์หญิง สรัลชณา อุทัยแสงสุข 60342 โรงพยาบาลพุทธชินราช

4 แพทย์หญิง ธันย์ชนก หนูประสิทธ์ิ 59975 เขตสุขภาพ 4

5 นายแพทย์ นันทพล จันทรวรชาต 59988 เขตสุขภาพ 4

6 แพทย์หญิง ธมลวรรณ วีรกุล 59973 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ระยอง

7 นายแพทย์ จิรเมธ อวยพรเจริญผล 59893 อิสระ

8 แพทย์หญิง ลลิดา วัชรกรโยธิน 60079 เขตสุขภาพ 4

9 นายแพทย์ บุญฤทธ์ิ สินธุวิกัยวงศ์ 58649 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

10 แพทย์หญิง แพรวา สนจีน 60045 โรงพยาบาลราชบุรี

11 แพทย์หญิง ดนญาณ์ เอ่ียมสุนทรวิทย์ 59951 โรงพยาบาลพุทธโสธร

12 นายแพทย์ ณัฐพล พิทักษ์กิจรณกร 59943 โรงพยาบาลนครพิงค์

13 แพทย์หญิง อิษฎา วัฒนาย่ิงสกุล 60164 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1 นายแพทย์ ธีรินทร์ จรูญรัตนสกุล 61581 อิสระ

2 นายแพทย์ ธนนันท์ ตันตยากร 60710 อิสระ

3 นายแพทย์ ไชยวัฒน์ วงศ์รัตนกุลธน 55545 อิสระ

4 แพทย์หญิง ชญาสินี พิริยสกุลพัฒน์ 58709 อิสระ

5 นายแพทย์ วีรภัทร พนานิธิ 54952 อิสระ

6 แพทย์หญิง ธนวรรณ สิทธิการค้า 58579 โรงพยาบาลบุรีรัมย์

7 แพทย์หญิง ธมลพรรณ จุลละพราหมณ์ 58446 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

8 แพทย์หญิง ดวงพร ทัตตินาพานิช 58433 โรงพยาบาลอุดรธานี



9 แพทย์หญิง ชญาณี ลอยฤทธิวุฒิไกร 58708 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

10 แพทย์หญิง รดาณัฐ วิจารณ์ 58498 อิสระ

11 แพทย์หญิง ณิชากร บุญญาบารมี 58431 โรงพยาบาลสกลนคร

12 แพทย์หญิง ปณพร เคารพไมตรี 58948 เขตสุขภาพ 5

13 แพทย์หญิง ประยูรทิพย์ คณานุรักษ์ 59348 โรงพยาบาลปัตตานี

14 แพทย์หญิง รมิตา เฉลิมชวลิต 58499 โรงพยาบาลนครพนม

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 แพทย์หญิง ณัฐพร ศรีวิชา 60389 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

2 แพทย์หญิง นนทกร อ่อนสี 60275 โรงพยาบาลสุโขทัย

3 นายแพทย์ เนติพัฒน์ จิตมหาวงศ์ 58941 โรงพยาบาลสันทราย

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 แพทย์หญิง ขนิษฐา วังนิเทศ 51447 โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ

2 แพทย์หญิง ภัทราพร เอ้ือพงศ์การุณ 59185 เขตสุขภาพ 7

3 แพทย์หญิง สมหฤทัย แสงค า 59610 โรงพยาบาลกันทรลักษ์

4 แพทย์หญิง สุชญา พานทองวิริยะกุล 65785 คณะแพทยศาสตร์

5 แพทย์หญิง วาสนา กาญจนจารุรัตน์ 59453 โรงพยาบาลปากช่องนานา

6 แพทย์หญิง เพ็ญพิสุทธ์ิ ต้ังกฤตยกวิน 59182 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1 นายแพทย์ ธนทรัพย์ รักขิโต 42534 โรงพยาบาลยะลา

2 แพทย์หญิง บัณฑิตา แกล้วทนงค์ 58604 โรงพยาบาลทุ่งสง

3 นายแพทย์ เรติพงศ์ อภิชาตบุตร 58612 โรงพยาบาลตะก่ัวป่า

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 นายแพทย์ อภิรัฐ อุ่นใจ 60361 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

2 แพทย์หญิง พัดชา ใฝ่เมตตา 59804 โรงพยาบาลบุรีรัมย์

3 นายแพทย์ สิทธิวุฒิ ตันวราวุฒิกุล 59849 อิสระ

4 แพทย์หญิง เกศแก้ว บุญไพศาลบันดาล 58569 โรงพยาบาลพิมาย



กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

1 แพทย์หญิง ชาลิสา ล้ิมเจริญชัย 58007 กรมแพทย์ทหารบก

2 นายแพทย์ ณัฐนนท์ จันทร์รัตน์ 58017 กรมแพทย์ทหารบก

3 นายแพทย์ วชิรวิทย์ เพชรศรี 58063 วิทยาลัยเเพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

4 แพทย์หญิง นภัสสรณ์ จารุรัตน์มงคล 58035 กรมแพทย์ทหารบก

หมายเหตุ : จ านวนศักยภาพท่ีสถาบันสามารถรับได้ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

1. ภาควิชารังสีวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 23  ต าแหน่ง     เต็มศักยภาพ

2. ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18  ต าแหน่ง     ว่าง 5 ต าแหน่ง

3. ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 20  ต าแหน่ง     ว่าง 6 ต าแหน่ง

4. ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  5  ต าแหน่ง      ว่าง 2 ต าแหน่ง

5. ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  6  ต าแหน่ง      เต็มศักยภาพ

6. ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  8  ต าแหน่ง      ว่าง 5 ต าแหน่ง

7. ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  7  ต าแหน่ง      ว่าง 3 ต าแหน่ง

8. กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  8  ต าแหน่ง      ว่าง 4 ต าแหน่ง

ประกาศ ณ วันศุกร์ท่ี 18 ธันวาคม 2563

** ขอให้ผู้ท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรก และ ได้เลือกสถาบันท่ียังมีต าแหน่งว่าง เป็นอันดับท่ี 2 - 3 

    กรุณาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันท่ีสถาบันน้ันๆ ก าหนดไว้


