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RA1.นพ.กฤษนัย กลัปะ 
RMD 16665 กฤษ 
ตนัสงักดั อสิระ 
โครงการ รามา-รามา  

RA2.พญ.ชลากร ทรงธน
สทิธRิMD 16543  เพชร 
ตนัสงักดั รพ.ศรสีงัวาลย ์
โครงการ  รามา-รามา  
 

RA3. นพ.ทชัพงษ์ ทกัษิณวราจาร
RMD 16544  ทชั 
ตนัสงักดั  รพ.แมส่อด 
โครงการ   รามา-รามา 
 

RA4.พญ.ธนพร ธํารงจริพัฒน ์
RMD 16701 วุน้ 
ตนัสงักดั อสิระ 
โครงการ  รามา-รามา 
 

RA5 พญ.ธดิาพร มลัลกิาพพิัฒน ์
RMD 16554 เฟิรน์  
ตนัสงักดั รพ.นครปฐม 
โครงการ รามา-รามา   
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA6.พญ.ปานหทยั เกษมพณิ 
RMD 16557  มงิค ์
ตนัสงักดั  รพ.ตราด 
โครงการ รามา-รามา  
 

RA7.นพ.พฤกษ์ เอยีมสกลุรัตน ์
RMD 16691 เมฆ 
ตนัสงักดั   อสิระ 
โครงการ  รามา-รามา   
 

RA8.นพ.ภคัพล ปัญจจติต ิ
RMD 16558  โป้ง 
ตนัสงักดั รพ.สตกึ 
โครงการ รามา-รามา  
 

RA9.พญ.ยภุาภรณ์ เอก้ระโทก 
RMD 16561  ปุ๋ ย  
ตนัสงักดั รพ.ครบรุ ี
โครงการ รามา-รามา  
 

RA10.พญ.วรษิฐา เลา่สกลุ 
RMD 16704  ใหม ่
ตนัสงักดั  อสิระ 
โครงการ รามา-รามา   
 

 
 
 
 
  



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA11.พญ.ศรัณยพ์ร กมลวศิษิฎ ์
RMD 16562  เอะ๊ 
ตนัสงักดั รพ.สระบรุ ี
โครงการ  รามา-รามา  

 
RA12.พญ.สมฤทยั มาตภุมูานนท ์
RMD 16564  ตนู 
ตนัสงักดั รพ.บรุรีัมย ์
โครงการ รามา-รามา   
 

 
RA13.พญ.สมิลิัน ครีศีร ี
RMD 16566  ฝัน 
ตนัสงักดั รพ.ทุง่สง 
โครงการ รามา-รามา   
 

RA14. นพ.สริภพ นวลศร ี
RMD 16568  เบยีร ์
ตนัสงักดั รพ.บรุรีัมย ์
โครงการ รามา-รามา   
 

RA15.พญ.สภุานันท ์อตัโต 
RMD  16571  เออื 
ตนัสงักดั รพ.มะการักษ์ 
โครงการ รามา-รามา   
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA16. นพ.สรุเกยีรต ิลลีะศธิร 
RMD 16693  จงิ 
ตนัสงักดั อสิระ 
โครงการ รามา-รามา 
 

 
RA17.นพ.สวุทิย ์หวานแกว้ 
RMD 16697  ปาลม์ 
ตนัสงักดั อสิระ 
โครงการ  รามา-รามา   
 

 
RA18.พญ.หทยัภัทร วรีะวัฒนา
นันทR์MD 16573  เมย ์
ตนัสงักดั รพ.สวรรคป์ระชารักษ์ 
โครงการ รามา-รามา   
 

 
RA19.นพ.อาลันณ์ จันทจ์ารุณี 
RMD 16673  เอริท์ 
ตนัสงักดั อสิระ 
โครงการ รามา-รามา 
 

 
SU1.พญ.ดารารัตน ์เชยีวเฉลมิศร ี
RMD 16576  แอน 
ตน้สงักดั รพ.บรุรีัมย ์ 
โครงการ  รามา-สรุาษฏร ์
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
SU2.พญ.พชิชาภรณ์ โสนุช 
RMD 16579 เบลล ์
ตน้สงักดั รพ.วชริะภเูก็ต 
โครงการ  รามา-สรุาษฏร ์
 

 
SU3.พญ.จฑุาทพิ เพ็ชรรัตน ์
RMD 16582 เจนน ี
ตน้สงักดั รพ.สงขลา 
โครงการ รามา-สรุาษฏร ์
 

 
SU4.พญ.ณชิาภัทร อภบิาลครุกุจิ 
RMD 16584  เฟิรน์ 
ตน้สงักดั รพ.สรุาษฏรธ์าน ี
โครงการ รามา-สรุาษฏร ์
 

SA1.พญ.กลุธดิา รจุสิรรคส์กลุ 
RMD 16589 แน็ก 
ตน้สงักดั รพ.สมเด็จพระยพุราชทา่บอ่ 
โครงการ  รามา-นครสวรรค ์ 
 

 
SU2.นพ.พลากร สภุาพวานชิ 
RMD 16588  ตอ้ง 
ตน้สงักดั รพ.สมเด็จพระสงัฆราชองคท์ ี17 
โครงการ  รามา-นครสวรรค ์
 

 
  

 

  

H-1.พญ.ญาณศิา เครอืวัลย ์
RMD 16596 มนิท ์
ตน้สงักดั รพ.ระยอง 
หน่วย โลหติวทิยา 
 

H-2.พญ.มณีรัช แกว้มณี 
RMD 16594  แอน 
ตน้สังกดั รพ.กาฬสนิธุ ์
หน่วย โลหติวทิยา 
 

H-3.พญ.สริภัทร รุง่วทิยาธวิัฒน ์
RMD 16592  ฝ้าย  
ตน้สงักัด เขตสขุภาพท ี6 
หน่วย โลหติวทิยา 
 

D-1.พญ.ทบัทมิ สถาวร 
RMD 16605  พลอย 
ตน้สงักดั รพ.ศรสีะเกษ 
หน่วย  ตจวทิยา 
 
 

D-2.พญ.ธนพร สธุราพันธ ์
RMD 16610  บวิ 
ตน้สงักดั รพ.แพร ่
หน่วย  ตจวทิยา 
 



 

   
D-3. พญ.พชิญา จารวุจิติรรัตนา 
RMD 16611  พที 
ตน้สงักดั รพ.เจา้พระยาอภยัภเูบศร ์
หน่วย  ตจวทิยา 
 

D-4. พญ.ศศผิกา สนิธเุสน 
RMD 16607  หญงิ 
ตน้สงักดั รพ.ภมูพิลอดลุยเดช 
หน่วย  ตจวทิยา 
 

D-3. นพ.วรีเธยีร ถวัลยว์งศศ์ร ี
RMD 12377   
ตน้สงักัด ม.วลยัลกัษณ์ 
หน่วย ตจวทิยา 
 

O-1. นพ.ธนสฤษด ิเทพศาสตรา 
RMD 16674 ตอ๊ป 
ตน้สงักดั อสิระ 
หน่วย มะเร็งวทิยา 
 

O-2. นพ.รัชดากร มศีาสตร ์
RMD 16604 บุค๊ 
ตน้สงักดั รพ.เจา้พระยาอภยัภเูบศร ์
หน่วย มะเร็งวทิยา 
 

  

 

N-1.พญ.ครองกมล พงษ์ลขิติมงคล 
RMD 16602  เบล 
ตน้สงักดั รพ.จฬุาภรณ์ 
หน่วย ประสาทวทิยา 
 

N-2.นพ.ชชัพล พันธุแ์พ 
RMD 16690  เจ๊ท 
ตน้สงักดั อสิระ 
หน่วย ประสาทวทิยา 
 

N-3.พญ.ณชินันท ์เฮง้ศริ ิ
RMD 16599  อกิ 
ตน้สงักัด รพ.ทุง่สง 
หน่วย ประสาทวทิยา 
 

N-4.นพ.อภศิกัด ิเหมนลิรัตน ์
RMD 16601  หมง 
ตน้สงักดั รพ.บรุรีัมย ์
หน่วย ประสาทวทิยา 
 

 

 


