
รุ่น ปีที่สำเร็จการศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ที่ทำงาน

1 2534
พลตรี ดร. นพ. โยธิน ชินวลัญช์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พญ. หทัยรัตน์  ผดุงกิจ โรงพยาบาลเปาโลเกษตร  และ  M2 Brain clinic

2 2535
พันเอก พงษ์จรัส  ทองมี อิสระ

นาวาเอก วสุธา ข่ายแก้ว ร.น. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
3 2542 พันเอก เจษฎา อุดมมงคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

4 2543
พันตรี คณินท์ ชะนะกุล โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
พล.ต. อนุรักษ์ กลิ่นอ่อน กองบัญชาการกองทัพไทย

5 2545

พญ. วัชรี  เจริญไพบูลย์ บริษัทแบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย)

พันตรีหญิง ปราณีณัฏฐ์ พิมุกต์วัชรกุล โรงพยาบาลสินแพทย์
นาวาอากาศเอก สมมาตร สมศิริ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

6 2546 นาวาอากาศเอก กฤติ รื่นอารมณ์ โรงพยาบาลภูมิพล
7 2547 นพ. วศิน จารุพันธ์ โรงพยาบาลตรัง

8 2548
พันเอก ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พันเอกหญิง สุชาดา นิยะสม โรงพยาบาลอานันทมหิดล

9 2549
พันตรี วัชรพงศ์ ชูศรี โรงพยาบาลกรุงเทพ 

นาวาอากาศเอกหญิง จิตรา สุขพานิช โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)

10 2550

พันโทหญิง ปฎิมา อรวรรณหโณทัย โรงพยาบาลกรุงเทพ
นาวาตรี กฤษฎา ไตรธรรม ร.น. โรงพยาบาลพญาไท 3

พญ. สตรีรัตน์ อ่อนสนิท โรงพยาบาลอุดรธานี
นพ. สิปนนท์ สามไชย โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

11 2551

พญ. นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล โรงพยาบาลพญาไท 1

พญ. ปรียา จาโกต้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
พญ. สิริปรางค์ จ่างจิต โรงพยาบาลเปาโลสะพานควาย

พันโท ทองแดง ฝูงใหญ่ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

12 2552

เรือเอก เชาวนะ เอนกวนนท์ ร.น. โรงพยาบาลรามคำแหง
เรืออากาศโท กีรติกร ว่องไววาณิชย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

นพ. ยอด  ปิ่นโรจน์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
นพ. ปีติ  เนตยารักษ์ โรงพยาบาลธนบุรี

13 2553

พันตรีหญิง อารดา วงศ์เมฆ สหรัฐอเมริกา
พญ. พิมพ์วิมล  จันทร์แสง โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

พันโทหญิง ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นพ. อิทธิกร  แซ่เล้า โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

14 2554

พันโทหญิง ศันสนีย์ แสงวณิช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นพ. อัครเชษฏฐ์  พินิจบรรเจิดกุล โรงพยาบาลธนบุรี
นพ. พลสันต์  เรืองคณะ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
นพ. ธนวินท์  เรืองวิทยาวงศ์ โรงพยาบาลตรัง

15 2555

พันโท ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สูง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
พญ. สิริรัตน์  ลิ้มวนานนท์ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพ

นาวาโทหญิง รจนันต์ ห่วงสายทอง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
นาวาตรี ธนิตพงศ์ เมธีพิสิษฐ์ โรงพยาบาลศรีษะเกษ

16 2556

พญ. ประภาพร ปิยะบวรนันท์ โรงพยาบาลสุขุมวิท
พญ. ศรินพร มานิตย์ศิริกุล ทิพย์อุดม โรงพยาบาลกรุงเทพ
นพ. พงศกร ตนายะพงศ์ โรงพยาบาลวิภาวดี
นพ. ชญานิน  ศรีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

17 2557

พญ. กมลรัตน์  พลไวย์ โรงพยาบาลวิภาวดี
พันโท ธิติ  ชินะจิตพันธุ์ โรงพยาบาลโรงเรียนเตรียมทหาร
พญ. ณัฐกานต์  ศรีประทักษ์ โรงพยาบาลวิภาวดี
พญ. ณัฏฐิญา  ศิริธรรม โรงพยาบาลระยอง

1



18 2558

พญ. ปฎิมา วีณะสนธิ โรงพยาบาลพระราม 9

พันโทหญิง ภันทิลา ตันติฤทธิศักดิ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ
นพ. กานต์  ศักดิ์ศรชัย โรงพยาบาลพญาไท 2

19 2559

พญ. กัลยา สันทศนะสุวรรณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
พญ. ลลิตพรรณ  สุดประเสริฐ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
พญ. ธนัฏฐา  ศิรสวัสดิ์วรากุล แซ่อึ้ง โรงพยาบาลทักษิณ
นพ. ภาณุพงศ์ บำรุงจิตต์ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

20 2560

นพ. เนตรน้อย ชาลี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
นพ. บัณฑิต  ศิริเลิศ กำลังศึกษา อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท รพ.รามาธิบดี
นพ. คมสิทธิ์  เดชะรินทร์ อิสระ
นพ. ชัยวัฒน์  กลิ่นหอมอ่อน โรงพยาบาลสระบุรี

21 2561

พันตรีหญิง จุฑามาศ สุวรรณกนกนาค โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
นพ. พชร วีระรัตน์ตระกูล กำลังศึกษา อนุสาขาหลอดเลือดสมอง รพ.พระมงกุฎเกล้า
พญ. ภรณ์ทิพย์  โกลิยวงศ์สกุล โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รัตนาธิเบศร์
พญ. รวมหทัย  มหาวินิจฉัยมนตรี โรงพยาบาลบางโพ

22 2562

นพ. รัฐภาส วรชาติ โรงพยาบาลพุทธโสธร
พันตรี ณษฐพจน์  นำผล กำลังศึกษา อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท รพ.รามาธิบดี
พญ. ตรีสุดา ลำใย กำลังศึกษา อนุสาขาลมชัก รพ.พระมงกุฎเกล้า

เรือเอกหญิง กานต์ชนก  เปาริก ร.น. กองบัญชาการกองทัพไทย

23 2563

นพ. พันธวัช   รัตนจิรันดร รพ. ลาดพร้าว
นพ. ภรัญวิทย์ อนันต์ดิลกฤทธิ์ ศูนย์อนามัยที่ 9 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พญ. รัชศิริ เจริญสืบสกุล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เรืออากาศเอกหญิง วรรษมน ถิระศุภะ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

24 2564

พันตรี ปิยวัฒน์  ฉลาดสกุล กำลังศึกษา แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

พญ. ชนิษฐา  เทภาสิต กำลังศึกษา แพทย์ประจำบ้าน 

ร้อยโทหญิง กัญญ์วรา  ชัยเบญจพล กำลังศึกษา แพทย์ประจำบ้าน 

ร้อยโท ชยังกร  ทนต์ประเสริฐเวช กำลังศึกษา แพทย์ประจำบ้าน 

25 2565

พญ. ปวิตรา  พ่วงสุวรรณ กำลังศึกษา แพทย์ประจำบ้าน 
ร้อยโท สุภาษ  ธรรมพิทักษ์ กำลังศึกษา แพทย์ประจำบ้าน 

นพ. พลพิพัฒน์  บรรลือสิน กำลังศึกษา แพทย์ประจำบ้าน 
พญ. เชษฐ์สุดา  ลิ้มวัฒนา กำลังศึกษา แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

2


