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RA1.นพ.วัชรพล เสรมิพรววัิฒน์ 
ตันสังกัด อสิระ 
โครงการ  รามา-รามา 

 

RA2.นพ.ธนวชิญ ์วฒุมิงคลชยั 
ตันสังกัด อสิระ 
โครงการ  รามา-รามา 

 

RA3.นพ.ธนโชต ิอารยานุมาศ 
ตันสังกัด อสิระ 
โครงการ  รามา-รามา 

 

RA4.พญ.วภิาดา แสงวจิติร 
ตันสังกัด อสิระ 
โครงการ  รามา-รามา 

 

RA5.นพ.วศิรตุ เตโชพชิญ ์
ตันสังกัด อสิระ 
โครงการ  รามา-รามา 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RA6.นพ.อานนท ์เตชะพงศธร 
ตันสังกัด อสิระ 
โครงการ  รามา-รามา 
 

RA7.พญ.พทุธธดิา กจิด ารงวัฒนกลุ 
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 8 
โครงการ  รามา-รามา 
 

RA8.พญ.พรกนก ลัคนะเวทย ์
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 4 
โครงการ  รามา-รามา 
 

RA9.พญ.สภุสัสรา เหลอืงจาร ุ
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 9 
โครงการ  รามา-รามา 
 

RA10.พญ.นันทชิา ชืน่ปกรณ ์
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 9 
โครงการ  รามา-รามา 
 

 
 



     

RA11.นพ.สมทิธ ์ศรพีรหมมาศ 
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 3 
โครงการ  รามา-รามา 
 

RA12.นพ.วรตุร ขจรฤทธิ ์
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 4 
โครงการ  รามา-รามา 
 

RA13.พญ.ภัทรศยา ฤกษ์รัตน ์
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 5 
โครงการ  รามา-รามา 
 

RA14.พญ.พมิณภัทร ์อารวีงศว์รศิ 
ตันสงักัด เขตสขุภาพ 6 
โครงการ  รามา-รามา 
 

RA15.พญ.ณัฐชยา เลาหรัตนาหริัญ 
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 4 
โครงการ  รามา-รามา 
 

     

RA16.พญ.ปิยาภรณ์ เชีย่ววานชิ 
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 1 
โครงการ  รามา-รามา 

 

RA17.พญ.ณชิกานต ์ใจสทุธ ิ
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 6 
โครงการ  รามา-รามา 

 

RA18.พญ.ชนากานต ์อาลัยสขุ 
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 4 
โครงการ  รามา-รามา 

 

RA19.นพ.ศรสีกลุ คมวชิาย่ังยนื 
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 4 
โครงการ  รามา-รามา 

 

RA20.พญ.พชิชาพร จงย่ังยนืวงศ ์
ตันสังกัด CNMI 
โครงการ  รามา-รามา 

 
 

 
 
 



     

RA21.พญ.พัชราภรณ์ เจรญิฤทธิ ์
ตันสังกัด CNMI 
โครงการ  รามา-รามา 
 

RA22.พญ.ปาณสิรา วรรธนพเิชฐ 
ตันสังกัด CNMI 
โครงการ  รามา-รามา 
 

RA23.นพ.กฤตธ ีจันทนาร ี
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 3 
โครงการ  รามา-สวรรคป์ระชารักษ์ 
 

RA24.พญ.ทฆิมัพร ทองแฉลม้ 
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 3 
โครงการ  รามา-สวรรคป์ระชารักษ์ 
 

RA25.นพ.นธิ ิเอือ้พงศก์ารณุ 
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 7 
โครงการ  รามา-สวรรคป์ระชารักษ์ 
 
 

     

RA26.นพ.ศภุวชิญ ์เพ็งมศีร ี
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 3 
โครงการ  รามา-สวรรคป์ระชารักษ์ 
 

RA27.พญ.รับขวัญ ขันธวทิย ์
ตันสังกัด รพ.จุฬาภรณ์ จ.กรงุเทพฯ 
โครงการ  รามา-สวรรคป์ระชารักษ์ 
 

RA28.นพ.ณพัท สพุกัตรม์นตร ี
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 4 
โครงการ  รามา-สวรรคป์ระชารักษ์ 
 

RA29.พญ.นวิารนิ อตยิศพงศ ์
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 11 
โครงการ  รามา-สรุาษฎรธ์าน ี
 

RA30.พญ.ปวณี์นุช กัลยากาญจน์ 
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 2 
โครงการ  รามา-สรุาษฎรธ์าน ี
 
 

 



     

RA31.นพ.ศรัณย ูบณุยโพธ ิ
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 10 
โครงการ  รามา-สรุาษฎรธ์าน ี
 

RA32.พญ.ภรูติา ทองพันชัง่ 
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 10 
โครงการ  รามา-สรุาษฎรธ์าน ี
 

RA33.นพ.วรวรี ์วรกว ี
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 2 
โครงการ  รามา-สรุาษฎรธ์าน ี
 

RA34.นพ.วนิภพ โกวชิสกลุ 
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 2 
โครงการ  รามา-สรุาษฎรธ์าน ี
 

RA35.นพ.พชิชากร พวงพรศร ี
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 9 
โครงการ  รามา-บรุรีัมย ์
 
 

     

RA36.นพ.ธรีพัฒน ์วัฒนศักดิศ์ริ ิ

ตันสังกัด เขตสขุภาพ 7 
โครงการ  รามา-บรุรีัมย ์
 

RA37.พญ.กฤตตกิา กรีตเิมธานนท ์

ตันสังกัด อสิระ 
โครงการ  ประสาทวทิยา 
 

RA38.นพ.ศภุกานต ์กมิาวะหา 

ตันสังกัด รพ.บรุรีัมย ์จ.บรุรีัมย ์
โครงการ  ประสาทวทิยา 
 

RA39.นพ.ธนกฤต อารมณ์ชืน่ 

ตันสังกัด รพ.สมเด็จพระยพุราช 
สวา่งแดนดนิ 
โครงการ  ประสาทวทิยา 
 

RA40.พญ.หัธมล ชนวรางกรู 

ตันสังกัด อสิระ 
โครงการ  โรคเลอืด 
 

 
 
 



     

RA41.พญ.ณัฐฌา ภัทรอารยกลู 
ตันสังกัด อสิระ 
โครงการ  โรคเลอืด 
 

RA42.นพ.ปรดี ีปฏภิาณบญุน า 
ตันสังกัด รพ.ปทมุธาน ีจ.ปทมุธาน ี
โครงการ  โรคเลอืด 
 

RA43.นพ.ภาณุพันธ ์จันทรสกา 
ตันสังกัด รพ.พทุธชนิราช จ.พษิณุโลก 
โครงการ  มะเร็งวทิยา 
 

RA44.พญ.พชิามญชุ ์เฉลมิรัฐ 
ตันสังกัด รพ.สรุาษฎรธ์าน ี
โครงการ  มะเร็งวทิยา 
 

RA45.พญ.เฌอรนิ ป้อมสงู 
ตันสังกัด อสิระ 
โครงการ  ตจวทิยา 
 

     

RA46.พญ.ธนพร อนันตรังส ี
ตันสังกัด อสิระ 
โครงการ  ตจวทิยา 

 

RA47.พญ.ปสติา พลากรกติต ิ
ตันสังกัด อสิระ 
โครงการ  ตจวทิยา 

 

RA48.พญ.อมรรัตน ์นามะสนธ ิ
ตันสังกัด อสิระ 
โครงการ  ตจวทิยา 

 

RA49.พญ.ชตุสิรา วงศเ์วไนย 
ตันสังกัด รพ.รอ้ยเอ็ด 
โครงการ  ตจวทิยา 

 

RA50.พญ.วรรณวรางค ์เพิม่พรสกลุ 
ตันสังกัด เขตสขุภาพ 4 
โครงการ  ตจวทิยา 

 

 


