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RA1T.พญ.ชโลธร แต้ศิลปสาธิต 
RMD 014630 นุ่น 

ตันสังกัด รพ.สมุทรปราการ 

โครงการ รามา-อายุรศาสตร์  

RA2T.นพ.ณัฐบุตร ศรีบุญวรกุล 
RMD 014602 เต้ 

ตันสังกัด รพ.ก าแพงแสน 

โครงการ รามา-อายุรศาสตร์ 

RA3T.นพ.ณัฐวุฒิ จุลเด็น 
RMD 014632 นัท 

ตันสังกัด รพ.กาญจนดิษฐ์ 

โครงการ รามา-อายุรศาสตร์ 

RA4T.นพ.ประณัย อรุณศิริวัฒนา 
RMD 014615 ณัย 

ตันสังกัด รพ.หัวหิน 

โครงการ รามา-อายุรศาสตร์ 

RA5T.พญ.ปิยวรรณ แสนเกษม 
RMD 014617  อุ้ย 

ตันสังกัด รพ.สันป่าตอง 

โครงการ รามา-อายุรศาสตร์ 

     
RA6T.พญ.พิชญ์ทิพา พรหมรส 
RMD 014619 แก้ม 
ตันสังกัด รพ.นครนายก 
โครงการ รามา-อายุรศาสตร์ 

RA7T.นพ.ภาณุชัย บ ารุงวงศ์ 
RMD 014623 ณุ 
ตันสังกัด รพ.กระบ่ี 
โครงการ รามา-อายุรศาสตร์ 

RA8T.วีนิตา พิพิธประพัฒน์ 
RMD 014608  แพร  
ตันสังกัด รพ.กระทุ่มแบน 
โครงการ รามา-อายุรศาสตร์ 

พญ.สิริมา  เจริญพักตร์ 
RMD 015058  แอมป ์
ตันสังกัด อิสระ 
โครงการ รามา-อายุรศาสตร์ 

RA10T.นพ.ธีรวัต ก่อเกิดทรัพย์ 
RMD 014691  ทีม  
ตันสังกัด อิสระ 
โครงการ รามา-อายุรศาสตร์ 

 



     
RA11T.นพ.ศิริชัย วิริยะธนากร 
RMD 014695  บุ๊ง 
ตันสังกัด อิสระ 
โครงการ รามา-อายุรศาสตร์ 

RA12T.นพ.อรรถวิทย์ เจริญศรี 
RMD 014698  หมิว 
ตันสังกัด อิสระ 
โครงการ รามา-อายุรศาสตร์ 

RA13T.พญ.กนกวรรณ  สิงห์ส าราญ 
RMD 014628  ทิพย์ 
ตันสังกัด รพ.ยโสธร 
โครงการ รามา-อายุรศาสตร์ 

RA14T.นันทภรณ์  ศรีวานิชภูมิ 
RMD 013912  เบล 
ตันสังกัด จักรีนฤบดินทร ์
โครงการ รามา-อายุรศาสตร์ 

RA15T.นพ.สุขุมพันธ์  เก่าเจริญ 
RMD 013877 ปอย 
ตันสังกัด อิสระ 
โครงการ รามา-อายุรศาสตร์ 

     
P1T.พญ.สุคนธ์ทิพย์ จันโท 
RMD 014611 เอ๊าะ 
ตันสังกัด สาธรณสุขเขต 9 
โครงการ รามา-ต ารวจ 

P2T.นพ.ภคธร ถาวรบุตร 
RMD 014621  โน๊ต 
ตันสังกัด สาธรณสุขเขต 1 
โครงการ รามา-ต ารวจ 

P3T.นพ.นที ด ารงวงษ์สุวินัย 
RMD 014612 ปิงปอง 
ตันสังกัด สามพราน 
โครงการ รามา-ต ารวจ 

P4F.นพ.วิน ภาคสุข 
RMD 014692 วิน 
ตันสังกัด อิสระ 
โครงการ รามา-ต ารวจ 

P5F.นพ.สิทธา จิริยะสิน 
RMD 014697 ไบรท์ 
ตันสังกัด อิสระ 
โครงการ รามา-ต ารวจ 

 



     
P6F พญ.นงลักษณ์ รุ่งศรีศศิธร 
RMD 012692  เบลล์ 
ตันสังกัด อิสระ 
โครงการ รามา-ต ารวจ 

SA1T.พญ.ทิพย์วรรณ แสงน้อย 
RMD 014633  แก้ว 
ตันสังกัด รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 

โครงการ รามา-สวรรค์ประชารักษ์ 

SA2T.พญ.อัญญกานต์ เจริญสุขรุ่งเรือง 
RMD 014613  แพ๊ต 
ตันสังกัด ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 
โครงการ รามา-สวรรค์ประชารักษ์ 

SU1T.พญ.เพ็ญแข ศิริรักษ์ 
RMD 014620  ไข่ตุน๋ 
ตันสังกัด รพ.มุกดาหาร 
โครงการ รามา-สุราษฏร์ธาน ี

SU2T.นพ.ธนภัทร์  จงไพบูลย์พัฒนะ 
RMD 014610 เอิรธ์ 
ตันสังกัด เขตสุขภาพ4 
โครงการ รามา-สุราษฏร์ธาน ี

 

     
U1T.พญ.พัชรี เทศชัย 
RMD 014618  ดิว 0879269198 
ตันสังกัด เขต 10 
โครงการ รามา-สรรพสิทธิประสงค์ 

U2T.นพ.ณัฐพล สีดาพันธุ ์
RMD 014631, แมน 
ตันสังกัด แพทยศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 
โครงการ รามา-สรรพสิทธิประสงค์ 

U3T พญ..อภิญญา บุญเกิ่ง 
RMD 014634 แอ๋ม 
ตันสังกัด เขต 10 
โครงการ รามา-สรรพสิทธิประสงค์ 

U4T.นพ.กรวรรส เลิศรัตนกรธาดา 
RMD 014629 ปีม 
ตันสังกัด รพ.มหาสารคาม เขต7 
โครงการ รามา-สรรพสิทธิประสงค์ 

H1T.พญ.ชวฎา  ปิยะบุญญานนท์ 
RMD 014739 โจ 
ตันสังกัด พระนั่งเกล้า 
โครงการ โลหิตวิทยา 

 



     
H2F.พญ.ภัคทิพา  ภัทรโกศล 
RMD 014700 เกด 
ตันสังกัด อิสระ 
โครงการ โลหิตวิทยา 

N1T.พญ.จุฑามาศ  สุตาธิกานนท์ 
RMD 014616  โบว์ 
ตันสังกัด รพ.สมุทรสาคร 
โครงการ ประสาทวิทยา 

N2T.นพ.กฤตวิทย์  รุ่งแจ้ง 
RMD 014614  กล๋อง 
ตันสังกัด กรมแพทย์ทหารเรือ 
โครงการ ประสาทวิทยา 

O1T.นพ.ธนา  ปฏิมารัตนานันท์ 
RMD 014622 ต้น 
ตันสังกัด รพ.ศรีสะเกษ 
โครงการ มะเร็งวิทยา 

O2F.นพ.ธเนศ  เดชศักดิพล 
RMD 014699  ชิม 
ตันสังกัด อิสระ 
โครงการ มะเร็งวิทยา 

    

 

D1F.พญ.กุลสุภา  นิมมานนิตย์ 
RMD 012740 พีช 
ตันสังกัด อิสระ 
โครงการ ตจวิทยา 

D2F.นพ.พชรวรรธน์  จิระสุทัศน์ 
RMD 014686  พอร์ช 
ตันสังกัด อิสระ 
โครงการ ตจวิทยา 

D3T พญ.ภัทร์พิชชา  เจดีย์ 
RMD 014627  นุ่น 0924096942 
ตันสังกัด สาธารณสุขเขต 8 
โครงการ ตจวิทยา 

D3T พญ.จุฑามาศ  ตันคุณากร 
RMD015084           จ๋า 
ตันสังกัด อิสระ 
โครงการ ตจวิทยา 

 

 


