
ด่วนที่สุด 
 

 

ที ่สธ 0228/2453          ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 3 
            ถนนพหลโยธิน นว. 60000 

 20 มิถุนำยน 2565 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมรับกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครเข้ำศึกษำฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน 
 ต้นสังกัดทุนเขตสุขภำพที่ 3 รอบท่ี 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล................................................ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. รำยชื่อแพทย์ผู้สมัครฯ รับต้นสังกัดทุนเขตสุขภำพที่ 3         จ ำนวน  1  ฉบับ 
  2. ก ำหนดกำรสัมภำษณ์                     จ ำนวน  1  ฉบับ 

  ตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ประกำศรับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้ำศึกษำ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 ระหว่ำงวันที่ 
31 พฤษภำคม -  17 มิถุนำยน 2565 ผ่ ำนทำงเว็บไซต์ ส ำนักงำนบริหำรโครงกำรผลิตแพทย์ เ พ่ิม 
เพ่ือชำวชนบท  ทั้งนี้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขให้ต้นสังกัดเจ้ำของทุนที่รับสมัครด ำเนินกำรคัดเลือก
ผู้สมัครรับต้นสังกัดในรูปคณะกรรมกำร ดังนั้น เพ่ือให้กำรคัดเลือกแพทย์เข้ำศึกษำฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน  
ต้นสังกัดทุนเขตสุขภำพที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และตำมแนวทำงหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงสำธำรณสุข นั้น  

                      ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่  ๓ ขอเชิญผู้ที่มีรำยชื่อตำมสิ่ งที่ส่ งมำด้วย 1 เข้ำร่วมรับกำร 
พิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครเข้ำศึกษำฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน ต้นสังกัดทุนเขตสุขภำพที่ 3 รอบที่ 1 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2566 ในวันอังคำรที่  28 มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
สวรรค์ประชำรักษ์ ชั้น 5 อำคำร 100 โรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์ (แห่งใหม่) รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมฯ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว 

                ขอแสดงควำมนับถือ 

   

  

  

  

 

กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล (CHRO) 
โทรศัพท์ / โทรสำร : ๐ ๕๖22 ๔๔๒๖ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ket3chro@hotmail.com 

mailto:ket3chro@hotmail.com


1 นางสาว จดิาภา จงกติตพิงศ์ โรงพยาบาลสวา่งอารมณ์ อทัุยธานี

2 นาย ธรรมชน เหลอืงวชิชเจรญิ โรงพยาบาลทา่ตะโก นครสวรรค์

3 นางสาว กมลวรรณ บรรณาธรรม โรงพยาบาลคลองลาน ก าแพงเพชร

4 นาย ธรี์ จติรไ์ทย โรงพยาบาลทา่ตะโก นครสวรรค์

5 นางสาว ชฎาวลัย ์ รจุสิริหิรัิญกลุ โรงพยาบาลศรสีชันาลัย สโุขทัย

6 นางสาว ปาหนัน อัจจมิาพร โรงพยาบาลไชโย อา่งทอง

7 นางสาว พรรษภรณ์ แสงสรุโิยทัย โรงพยาบาลวงัสมบรูณ์ สระแกว้

8 นาย ปิตณัิช บญุยะพาส โรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก

9 นางสาว นัทธมน บ ารงุภักดิ์ โรงพยาบาลหว้ยกระเจา เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา กาญจนบรุี

10 นางสาว สภัุค อนิมาสม โรงพยาบาลพชิยั อตุรดติถ์

11 นางสาว สดุารัตน์ ขนุศรี โรงพยาบาลชนแดน เพชรบรูณ์

12 นาย ธเนษพล นันทพัิฒนชยั โรงพยาบาลชาตติระการ พษิณุโลก

13 นาย พณพพัิฒน์ ประทานฤทธิ์ โรงพยาบาลไชโย อา่งทอง

14 นาย สทิธชิยั ตระกลูนลิศาสตร์ โรงพยาบาลแมว่งก์ นครสวรรค์

15 นางสาว นัทธมน ชยัธนพัฒน์ โรงพยาบาลไพศาลี นครสวรรค์

16 นาย ปาลรัฐ ลิม้เลศิเจรญิวนชิ โรงพยาบาลสวนผึง้ ราชบรุี

17 นางสาว ณชิชา ธรีเดชภวูดล โรงพยาบาลบางแพ ราชบรุี

18 นาย สริวชิญ์ เสถยีรพัฒนากลู โรงพยาบาลโกรกพระ นครสวรรค์

19 นาย ธนัท อนุนาทรรัตนกลุ โรงพยาบาลบา้นไร่ อทัุยธานี

20 นางสาว ณชิกลุ ฉง โรงพยาบาลทัพทัน อทัุยธานี

21 นางสาว ณชิาภา นทัิศน์สนัตคิณุ โรงพยาบาลไพศาลี นครสวรรค์

22 นาย พพัิฒน์ รม่โพธิ์ โรงพยาบาลบรรพตพสิยั นครสวรรค์

23 นาย ชานน วงัประเสรฐิกลุ โรงพยาบาลโกสมัพนีคร ก าแพงเพชร

24 นางสาว ศริภัิสสร เทยีนชา้ง โรงพยาบาลบา้นหมอ สระบรุี

25 นางสาว แพรพลอย พลอยเจรญิ โรงพยาบาลชมุแสง นครสวรรค์

26 นางสาว นุชนาฏ กองสงัข์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชตะพานหนิ พจิติร

27 นาย พงศพั์นธุ์ ไมตรอีโนทัย โรงพยาบาลหนองฉาง อทัุยธานี

28 นางสาว กชพรรณ นพพรพรร โรงพยาบาลศรนีคร สโุขทัย

29 นาย สมัพันธ์ ทัดทรง โรงพยาบาลเกาะจันทร์ ชลบรุี

30 นาย ธรัีฐ ไชยกติตวิฒันา โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นครสวรรค์

31 นาย วทิรู พาณชิยส์วย โรงพยาบาลหนองมะโมง ชยันาท

32 นาย ปีตภัิทร ถนอมทรัพย์ โรงพยาบาลพทุธโสธร ฉะเชงิเทรา

33 นาย ธรีดนย์ แวววรวทิย์ โรงพยาบาลคลองขลงุ ก าแพงเพชร

34 นาย ภัทรพล อนิทวงค์ โรงพยาบาลไทรงาม ก าแพงเพชร

35 นาย จริายุ ศริจินิดามณีรัตน์ โรงพยาบาลทา่ตะโก นครสวรรค์

36 นาย ปิยวชั วรวทิยรั์ตนกลุ โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นครสวรรค์

37 นาย กษิดศิ ลออกาญจนกลุ โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นครสวรรค์

38 นาย เจตน์ภัทร์ พรภัทรารัตน์ โรงพยาบาลพจิติร พจิติร

39 นางสาว ศภุากร เมธาวรนันทช์ยั โรงพยาบาลภเูพยีง น่าน

40 นาย ปรญิญา พชิยานนท์ โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จันทบรุี

รายชือ่แพทยผ์ูส้มคัรเขา้ศกึษาฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ประจ าปีการศกึษา 2566 รอบที ่1 ตน้สงักดัทนุเขตสขุภาพที ่3

หนว่ยงานตน้สงักดั (เดมิ) จงัหวดัที่ ค าน าหนา้ ชือ่ นามสกลุ



รายชือ่แพทยผ์ูส้มคัรเขา้ศกึษาฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ประจ าปีการศกึษา 2566 รอบที ่1 ตน้สงักดัทนุเขตสขุภาพที ่3

หนว่ยงานตน้สงักดั (เดมิ) จงัหวดัที่ ค าน าหนา้ ชือ่ นามสกลุ

41 นาย ธนวฒัน์ สมิา โรงพยาบาลพชิยั อตุรดติถ์

42 นาย ฐปนท กรรณารกิ โรงพยาบาลปรางคก์ู่ ศรสีะเกษ

43 นางสาว ณัฐกานต์ พชืไพจติร โรงพยาบาลโพทะเล พจิติร

44 นางสาว พันเทยีน ศรภีริมย์ โรงพยาบาลเดมิบางนางบวช สพุรรณบรุี

45 นาย จรีวฒัน์ พรธาดาวทิย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชตะพานหนิ พจิติร

46 นางสาว ปัณชนติ อารยะตระกลูลขิติ โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นครสวรรค์

47 นาย ศรัณยภั์ทร สนิธปุระสทิธิ์ โรงพยาบาลผักไห่ พระนครศรอียธุยา

48 นาย ธนบัตร ประสานสมบัติ โรงพยาบาลพจิติร พจิติร

49 นาย ธรรมป์พน เกษมทะเล โรงพยาบาลประทาย นครราชสมีา

50 นางสาว พชรศภุรณ์ เขยีวหอม โรงพยาบาลพชิยั อตุรดติถ์




