
เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย  30 นาที)   ก าหนดสนามสอบดังน้ี

1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)    

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องสอบ ช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์

3. คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์    

4. รพ.มหาราชนครราชสีมา   ห้อง e-learning  ช้ัน 3   อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

6. คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ห้องประชุมโดม 3 ช้ัน 2  (TU 001 - TU 015) และ ห้องประชุม อารี วัลยะเสวี ช้ัน 3 (TU 016 - TU 030) ตึกคุณากร

หมายเหตุ      -   กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบและมาตรการเพ่ือความปลอดภัย

                  -   กรุณาอ่านค าแนะน าการท าข้อสอบ Basic Science

                  -   บัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland (Sign in เข้าระบบ) ท่ี  www.basicscience-rcst.com

No. เลขท่ีน่ังสอบ ค าน า ช่ือภาษาไทย สถานท่ีปฏิบัติงาน สนามสอบ

1 KU001 พญ. กมลชนก พัฒนจักร รพ.อุดรธานี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

2 KU002 นพ. ก าพลศักด์ิ อัคนิจ รพ.กันทรวิชัย คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

3 KU003 นพ. กิตติพศ ศฤงควณิชกุล รพ.ยางตลาด คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

4 KU004 พญ. เกวลี ดวงฤดีสวัสด์ิ รพ.ศูนย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

5 KU005 พญ. ขวัญมนัส ธาดาดลทิพย์ คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

6 KU006 นพ. จักรภัทร ก้านจักร รพ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

7 KU007 นพ. จิรภัทร ส าลีอ่อน คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

8 KU008 นพ. จิรเมธ นารคร รพ.ศูนย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

9 KU009 นพ. จิรเมธ เพ็ชรนาดี รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

รายช่ือผู้สมัครสอบ Basic Science  

วันเสาร์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2565

5. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5   ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี SI 001 - SI 120) และ ห้องปฏิบัติการ ช้ัน 3  ตึกอดุลยเดช (ล าดับท่ี SI 121 - 

SI 183)

7. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 317 (RM 001 - RM 020) และ 318 (RM 021 - RM 040) ช้ัน 3 อาคารเรียน และปฏิบัติการรวมด้าน

การแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องท าแบบประเมินความเส่ียงลงใน Link google form  ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ, Upload ภาพเอกสารรับรองการ

ได้รับวัคซีนโควิด 19 และ ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชม. ส่งผลมาก่อน 12.00 น. (เท่ียง) ของวันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565                          

โดยราชวิทยาลัยฯ จะส่ง Link แบบฟอร์มให้ทาง SMS ล่วงหน้าก่อนสอบ 1 วัน



10 KU010 พญ. จุฑาธร สินแสง คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

11 KU011 พญ. ชริยากรณ์ สนธิสัมพันธ์ รพ.มัญจาคีรี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

12 KU012 พญ. ช่อลดา เสนจันทร์ฒิชัย รพ.ศูนย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

13 KU013 พญ. ชาลิสา สุวรรณปริญญา คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

14 KU014 นพ. ชิตปัญญา ลีลาธัญญะกิจ รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

15 KU015 นพ. ฎฬัณ มิตรมาตร รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

16 KU016 นพ. ฐากูร กงเพชร คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

17 KU017 พญ. ณัฐนรี ทองช่วย รพ.ศรีสะเกษ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

18 KU018 นพ. ณัฐวัฒน์ ชัยสุวิรัตน์ รพ.ศูนย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

19 KU019 นพ. ณัฐสาร แสนแสง คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

20 KU020 นพ. ดนูศิษฐ์ คณรัชต์ปิติเลิศ คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

21 KU021 พญ. ทิพวรรณ เวียนมานะ รพ.มัญจาคีรี ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

22 KU022 นพ. ธนกฤต เบญจธรรมนนท์ รพ.ศูนย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

23 KU023 นพ. ธนทัต ผาณิตพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

24 KU024 นพ. ธนภัทร หวะสุวรรณ รพ.ละหานทราย คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

25 KU025 นพ. ธนศักด์ิ ประเสริฐ รพ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชราธานี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

26 KU026 นพ. ธนัท จ านงค์ รพ.เขมราฐ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

27 KU027 นพ. ธานี สันติไชยกุล รพ.บ้านผือ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

28 KU028 นพ. ธีรพันธ์ุ ติยวรนันท์ คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

29 KU029 นพ. ธีรภัทร ประเสริฐผล รพ.หนองไผ่ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

30 KU030 นพ. ธีรภัทร พิทักษ์วงศ์โรจน์ รพ.อุดรธานี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

31 KU031 พญ. นัทธ์หทัย วรรณชูไตรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

32 KU032 นพ. นินนาท ต้ังวงศ์วณิชย์ รพ.ขุนหาญ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

33 KU033 นพ. ปิยังกูร วงษ์สุริยะเดช คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

34 KU034 พญ. พิมพ์ชนก มะยมรัฐ คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

35 KU035 นพ. พิสิฐ แสบงบาล รพ.ดอนจาน จ.กาฬสินธ์ุ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

36 KU036 นพ. ภวิศ เอ้ืออภิญญา รพ.มัญจาคิรี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น



37 KU037 นพ. ภัทราช สิงห์ทอง คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

38 KU038 พญ. ม่ิงขวัญชนก หมุนลี รพ.ค าม่วง คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

39 KU039 พญ. ยอดขวัญ เหล่าชูวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

40 KU040 พญ. รมณีย์ ประสานพันธ์ รพ.แก้งคร้อ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

41 KU041 พญ. วสุรมย์ สุภาคง คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

42 KU042 นพ. วิชนัน ศิริพงศ์เดชา รพ.ศูนย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

43 KU043 นพ. วิชัยพัชร์ ไทยสุริโย รพ.อุดรธานี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

44 KU044 พญ. สรัชญา ขนันไทย รพ.โพธ์ิชัย คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

45 KU045 นพ. สารัช โคตรจรัส รพ.ศูนย์อุดรธานี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

46 KU046 นพ. สาริน วิโรจนานุวัฒน์ รพ.ศูนย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

47 KU047 นพ. ส าเร็จ ยุทธคราม รพ.วานรนิวาส คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

48 KU048 พญ. สุธิดา สนบ้านเกาะ คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

49 KU049 พญ. อรพิมล พรเลิศสุขสม รพ.ศูนย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

50 KU050 นพ. อินทัช จุลกิตติพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

1 CM001 นพ. กิตติชัย วัฒนาปัญญาชน รพ.บางมูลนาก คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

2 CM002 นพ. แก้ว อินทรอุทก คณะแพทยศาสตร์ม.เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

3 CM003 พญ. จุฑาทิพย์ จงกลฐากร คณะแพทยศาสตร์ม.เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

4 CM004 นพ. เจตณัฐ พฤกษ์โสภณ รพ.นครพิงค์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

5 CM005 นพ. ชนุดม ไทยานุสรณ์ รพ.ศรีสัชนาลัย คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

6 CM006 นพ. ชินดนัย ทรงแสงธรรม รพ.นครพิงค์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

7 CM007 พญ. ซัลมาย์ บางกรัก คณะแพทยศาสตร์ม.เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

8 CM008 พญ. ญาณธิชา นามพรหม รพ.แพร่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

9 CM009 นพ. ณฐพล มณีรัตน์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

10 CM010 นพ. ณฐสรณ์ เสียงใหญ่ รพ.สะเดา คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

11 CM011 นพ. ณภัทร ดิลกวรโชติ รพ.นครพิงค์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

12 CM012 นพ. ณภัทร สรายุทธพิทักษ์ รพ.ยะลา คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

13 CM013 พญ. ณัฎฐณิชา ขลุ่ยประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ม.เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  



14 CM014 นพ. ณัฏฐ์ภวัต จิตต์ปรีชาญ รพ.แม่จัน คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

15 CM015 พญ. ณัฐกฤตา ลิขิตรังสรรค์ รพ.ไชยปราการ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

16 CM016 พญ. ณัฐธิดา บุญเสริมวิชา คณะแพทยศาสตร์ม.เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

17 CM017 พญ. ธัญวัลย์ อุบลเลิศ รพ.ท่าวังผา คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

18 CM018 นพ. นนทกร แก้วเรือง รพ.ทุ่งใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

19 CM019 นพ. นพณัฐ ลือวิฑูรเวชกิจ คณะแพทยศาสตร์ม.เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

20 CM020 นพ. นราธิป ล้ิมปิยะศรีสกุล คณะแพทยศาสตร์ม.เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

21 CM021 พญ. นวพัชร จารุจินดา รพ.หาดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

22 CM022 พญ. นันทมาส นาคผู้ รพ.ชาติตระการ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

23 CM023 พญ. นิศานาถ ทองเก้ือ รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

24 CM024 นพ. นิสิต แสงนิล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

25 CM025 นพ. ปฏิพล ไชยมงคล คณะแพทยศาสตร์ม.เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

26 CM026 นพ. พชรวี ศรีสังข์ รพ.โกสัมพีนคร คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

27 CM027 นพ. พลวัฒน์ พันธ์ุสง่า รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกีรยติ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

28 CM028 พญ. เพียงดาว ตันชวลิต รพ.เชียงม่วน คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

29 CM029 พญ. แพรรดา วงศ์สูง รพ.แพร่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

30 CM030 พญ. ภคธิดา กลางบุรัมย์ รพ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

31 CM031 นพ. ภานุพงษ์ ใหม่ค า คณะแพทยศาสตร์ม.เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

32 CM032 พญ. มนัสชนก บัวลอย รพ.แพร่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

33 CM033 นพ. รักษิต กันไพะเรา คณะแพทย์ศาสตร์ ม.พะเยา คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

34 CM034 นพ. วชิรวิทย์ ขวัญเมือง รพ.น้ าปาด คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

35 CM035 นพ. วรพล ชัยชมภู รพ.แม่ลาน้อย คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

36 CM036 พญ. วิชญาพร ชาวพงษ์ รพ.บรบือ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

37 CM037 พญ. ศุภสุตา นันทนพจน์ รพ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

38 CM038 นพ. สรสิช แสงทามาตย์ คณะแพทยศาสตร์ม.เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

39 CM039 นพ. สันติมน ทองเกตุ รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

40 CM040 พญ. สิดาพร ลุยศิริโรจนกุล คณะแพทยศาสตร์ม.เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  



41 CM041 พญ. สิริกร ภาวนะกีรติ คณะแพทยศาสตร์ม.เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

42 CM042 พญ. สุทิตยา อินทุวณิช รพ.ภูมิพลอดุลยเดช คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

43 CM043 นพ. สุวชัช ชูทอง รพ.สุราษฎร์ธานี คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

44 CM044 นพ. อัครพงศ์ ปัทมาภรณ์พงศ์ รพ.แพร่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  

1 SU001 พญ. กรจรรย์ ศิริพูนทรัพย์ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวีคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

2 SU002 นพ. จิรเมธ เย่ียมบุญยะ คณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

3 SU003 พญ. จิรัชญา พลประทีป รพ.หาดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

4 SU004 พญ. ชนิกานต์ วีรสาร รพ.หาดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

5 SU005 นพ. ชิติสรรค์ เสนขวัญแก้ว คณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

6 SU006 พญ. ฐิตาภา ก.ศรีสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

7 SU007 พญ. ณัฐกานต์  พิณเขียว คณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

8 SU008 นพ. ณัฐพงศ์ วิเศษสุข รพ.ยะลา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

9 SU009 นพ. ดนุสรณ์ แผ่เกียรติวงศ์ รพ.สิชล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

10 SU010 พญ. ทรงโปรด ทองเรือง รพ.หาดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

11 SU011 พญ. นารดา พิรัชวิสุทธ์ิ คณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

12 SU012 พญ. น้ าฝน ด้วงค าสี รพ.ศูนย์ยะลา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

13 SU013 นพ. นิพนธ์ พิรญาณ์โสภณ คณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

14 SU014 นพ. บารมี อักษรชู รพ.เขาชัยสน คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

15 SU015 พญ. พรชนันท์ วุฒิศักดานนท์ คณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

16 SU016 พญ. พิชอร วิธีเจริญ คณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

17 SU017 นพ. พิพัฒน์ สมศักด์ิ คณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

18 SU018 พญ. ลักษมณ มาลา คณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

19 SU019 พญ. วรรณเทพ เทพนิมิตร คณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

20 SU020 นพ. ศุภกร สุนทราภรณ์ชัย คณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

1 MH001 นพ. ก้องเกียรติ จุฬพุฒิพงษ์ รพ.บัวใหญ่ รพ.มหาราชนครราชสีมา

2 MH002 นพ. ขวัญณพ กรศรีทิพา รพ.ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

3 MH003 นพ. ณัฐพงศ์ ทะประสพ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รพ.มหาราชนครราชสีมา



4 MH004 นพ. ธนโชติ ลาภลือชัย รพ.หลวงพ่อเป่ิน รพ.มหาราชนครราชสีมา

5 MH005 นพ. ธรรมจักร เศรษฐไพศาล รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

6 MH006 พญ. นทิตา นาคพันธ์ุ รพ.ค่ายสุรนารี รพ.มหาราชนครราชสีมา

7 MH007 นพ. นวเปรม กุลประดิษฐ์ รพ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ รพ.มหาราชนครราชสีมา

8 MH008 นพ. ปฐวีร์ บ าเพ็ญบุญ รพ.โนนสูง รพ.มหาราชนครราชสีมา

9 MH009 นพ. ปาริวรรตน์ เพ็ญจันทร์ รพ.สุรินทร์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

10 MH010 พญ. รภัทร ปิยพิทยากร รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

11 MH011 พญ. รวีรัตน์ เร่งสมบูรณ์สุข รพ.สุรินทร์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

12 MH012 นพ. รักพงษ์ วงษ์ตา รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

13 MH013 นพ. รัชชานนท์ ศรีฟ้า รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

14 MH014 นพ. วทัญญู  แดงสุวรรณ์ รพ.บุรีรัมย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

15 MH015 นพ. วีรวัฒน์ อริยเมธานนท์ รพ.ชานุมาน รพ.มหาราชนครราชสีมา

16 MH016 พญ. ศิรัญญา อินศร รพ.ด่านขุนทด รพ.มหาราชนครราชสีมา

17 MH017 นพ. สรวิศ โนนจุ้ย รพ.สีค้ิว รพ.มหาราชนครราชสีมา

18 MH018 นพ. สรวิศ โรจน์ชีวิน รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

19 MH019 นพ. แสนภูมิ เหล่าสิริภูมิ รพ.ภักดีชุมพล รพ.มหาราชนครราชสีมา

1 SI001 นพ. กนต์ธร อังศธรรมรัตน์ รพ.อ่าวลึก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

2 SI002 พญ. กนลา บรรพตสุวรรณ์ รพ.ราชบุรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

3 SI003 นพ. กรวิชญ์ ดอกจันทน์ รพ.พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

4 SI004 นพ. กรวิชญ์ พุมเพรา รพ.ร่อนพิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

5 SI005 พญ. กรองกานต์ พินิจเลิศสกุล สถาบันโรคทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

6 SI006 นพ. กฤชบดินทร์ ประสานกุลกิจรพ.สรรพสิทธิประสงค์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

7 SI007 นพ. กฤตนันท์ ว่องศรียานนท์ รพ.พุทธมณฑล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

8 SI008 นพ. กฤติณห์ มโนการ รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

9 SI009 นพ. กฤติน สกุลเช่ียวการ รพ.บ่อพลอย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

10 SI010 นพ. กษิดิศ พัฒนาพลกรสกุล รพ.ต ารวจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

11 SI011 นพ. กษิติ ถาวรวุฒิชาติ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ม. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล



12 SI012 นพ. กันตภณ ติลกการย์ รพ.สงขลา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

13 SI013 นพ. กานต์ เหลียงกอบกิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

14 SI014 นพ. กิตติคุณ พรชัย รพ.นาดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

15 SI015 นพ. กิตติภพ เกิดป้ัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

16 SI016 นพ. กีรติ เหล่าวณิชย์วิทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

17 SI017 พญ. กุลจิรา มาศวัฒนกิจ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

18 SI018 นพ. ไกรวัฒน์ คงเรือง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

19 SI019 นพ. ขวัญชัย วันเจิดกิจ คณะแพทยศาสตร์ม.นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

20 SI020 พญ. ขวัญฤดี ธรรมปาน รพ.อู่ทอง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

21 SI021 นพ. คณาวุฒิ สุขเสถียร รพ.สุรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

22 SI022 พญ. งามธิรา งามศรีตระกูล รพ.รามัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

23 SI023 พญ. จินต์จุฑา โอจงเพียร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

24 SI024 นพ. จิรกิตต์ิ ศรัทธาพิทักษ์ รพ.ศรีสัชนาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

25 SI025 พญ. จิรญา พร้อมพัฒนภักดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

26 SI026 นพ. จิรพัฒน์ เทียนรุ่งโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

27 SI027 พญ. จิรัฐิติกาล แซ่หลี รพ.หาดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

28 SI028 พญ. จิราวรรณ พ่ึงจารุเลิศกุล รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

29 SI029 พญ. จุฑารัตน์ ศิริดลธนเกษม รพ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

30 SI030 พญ. เจตนา หนูนิล รพ.ร่อนพิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

31 SI031 พญ. เจนจิรา เต๊ียะเพชร รพ.เดิมบางนางบวช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

32 SI032 นพ. เจนศักด์ิ เกตุวิจิตรชัย รพ.โกรกพระ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

33 SI033 พญ. ฉัตรชัย แดงโชติ รพช มหาชนะชัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

34 SI034 นพ. เฉลิมเกียรติ แซ่เฮ้ง คณะแพทยศาสตร์ม.นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

35 SI035 พญ. เฉลิมรัตนา พุฒิคุณเกษม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

36 SI036 พญ. ชญาดา ตันเพชรทองกุล รพ.ตากสิน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

37 SI037 พญ. ชญานิศ ชาญควร รพ.เจ็ดเสมียน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

38 SI038 พญ. ชญานี พงษ์พานิช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล



39 SI039 นพ. ชนกชนม์ คงเกริกเกียรติ รพ.อากาศอ านวย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

40 SI040 นพ. ชนะพล อักษรภูษิตพงศ์ รพ.ค่ายวชิรปราการ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

41 SI041 พญ. ชนากานต์ วงศ์แก้วมูล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

42 SI042 นพ. ชนาธิปัตย์ บุญยก รพ.ท่าศาลา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

43 SI043 พญ. ชนิตสิรี ฐิติฤทธ์ิกระจาย รพ.พญาไท ศรีราชา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

44 SI044 พญ. ชมพูนุท วิทยรุ่งโรจน์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

45 SI045 นพ. ชัยยุทธ์ พุทธิย่ิงยงกุล รพ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

46 SI046 นพ. ชินดนัย แซ่เฮ้ง รพ.ราชวิถี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

47 SI047 พญ. ญาณิศา วงศ์วานิช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศิริราช-กาญจนาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

48 SI048 พญ. ฐิติทิพย์ รุจิรอาภรณ์ รพ.เลิดสิน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

49 SI049 พญ. ณชมน สิริจันทกุล รพ.หัวหิน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

50 SI050 นพ. ณฐกรณ  ลัทธลลาภกุล รพ.ต ารวจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

51 SI051 นพ. ณพล ย้ิมเจริญ รพ.กองบิน บน. 4 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

52 SI052 นพ. ณัชพล เด่นไพบูลย์ รพ.ร่อนพิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

53 SI053 นพ. ณัฐชนน เหลืองวิไลเลิศ รพ.ล าปาง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

54 SI054 นพ. ณัฐพงศ์ ก้องคุณวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

55 SI055 พญ. ณิชารีย์ ขยันย่ิง รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

56 SI056 นพ. ตรัยธันว์ เสน่หา รพ.ปาดังเบซาร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

57 SI057 นพ. ตรีวิทย์ สินธุเจริญ รพ.อ่าวลึก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

58 SI058 พญ. ติณณา สิงหเรศร์ รพ.นครปฐม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

59 SI059 นพ. ทรงพล ไชยปัญญา รพ.เลิดสิน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

60 SI060 นพ. เทอดพงศ์ แท่งทอง คณะแพทยศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

61 SI061 นพ. ธนกร คุณวิโรจน์พานิช รพ.หัวหิน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

62 SI062 นพ. ธนกร ธวัชธรณัฐ รพ.รามัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

63 SI063 นพ. ธนกร เอ้ือบุญส่ง รพ.ชลประทาน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

64 SI064 นพ. ธนกฤต คุณะไชยโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  ม.นวมินทราธิราชคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

65 SI065 นพ. ธนโชติ สิบตรีพล รพ.บางใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล



66 SI066 นพ. ธนพณ หาญพูนวิทยา รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

67 SI067 นพ. ธนพัฒน์ โภคัย รพ.พบพระ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

68 SI068 พญ. ธนภรณ์ ธารแสงประดิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

69 SI069 นพ. ธนภัทร สุจริต สถาบันบ าราศนราดูร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

70 SI070 นพ. ธนวัฒน์ กาญจนวงศ์วณิช รพ. ราชพิพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

71 SI071 นพ. ธนวัสภ์ อธิเสรีรัตน์ รพ.กระทุ่มแบน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

72 SI072 นพ. ธนวิน อมรสมานกุล รพ.พระปกเกล้า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

73 SI073 พญ. ธัญชนก นพวงศ์ รพ.วัดโบสถ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

74 SI074 พญ. ธันยนันท์ นิทัศน์กิตติ ทัณฑสถานรพ.ราชทัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

75 SI075 นพ. ธีรเดช สวธานันท์ รพ.บางปลาม้า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

76 SI076 นพ. ธีรัฐ ไชยกิตติวัฒนา รพ.สวรรค์ประชารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

77 SI077 นพ. ธีรุตม์ โรจนอังกูร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

78 SI078 พญ. นฏวรรณ  ศิริวงษ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  ม.นวมินทราธิราชคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

79 SI079 นพ. นนท์ เกริกก้องสน่ัน รพ.สุรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

80 SI080 นพ. นฤชิต บูรวัฒนะ รพ.ราชวิถี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

81 SI081 พญ. นันทนัช วรรณขจีพิบูลย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

82 SI082 นพ. นิธาน ต้ังศรีตระกูล รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

83 SI083 พญ. นิรมล ทองบุญ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 19 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

84 SI084 นพ. นิรันดร์ ศรีชู รพ.ดอนเจดีย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

85 SI085 นพ. บุญญกฤติ โสรัจกุล รพ.พระมงกุฎเกล้า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

86 SI086 นพ. บุญดี กิจการพัฒนาเลิศ รพ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

87 SI087 พญ. เบญญา แก้วจรัส คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

88 SI088 นพ. ปฐวี สุวรรณราช รพ.นครปฐม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

89 SI089 พญ. ปภาพินท์ เวทยะวานิช รพ.หนองไผ่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

90 SI090 พญ. ประภาสิริ สมส่งกุล รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

91 SI091 พญ. ประสิยา ไกรสิงห์เดชา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

92 SI092 นพ. ปวริศ ระตะนะอาพร รพ.กุดบาก จังหวัดสกลนคร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล



93 SI093 นพ. ปัญณ ชาติธรรม์ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

94 SI094 พญ. ปัณชญา นวลยง รพ.ราชบุรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

95 SI095 นพ. ปิยพนธ์ วงศ์ประไพโรจน์ รพ.รัตภูมิ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

96 SI096 นพ. ปิยวัช สัจจวงศ์เจริญ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

97 SI098 นพ. พชร รุ่งประเสริฐสุข รพ.ก าแพงแสน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

98 SI097 นพ. พชรพงศ์ พงศะบุตร รพ.ราชวิถี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

99 SI099 นพ. พรบพิตร พิมพ์ศิริ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

100 SI100 พญ. พรปวีณ์ สมศิริวัฒนา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

101 SI101 นพ. พรหมพร รัตนชินกร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

102 SI102 พญ. พัชรมนทร์  ตรัสขจรมงคลรพ.วังน้ าเย็น สระแก้ว คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

103 SI103 พญ. พัชรอร เพชรแก้วกุล คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

104 SI104 พญ. พัทธ์ธีรา เขียวไสว รพ.แม่ระมาด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

105 SI105 นพ. พิชชากร พิชยานนท์ รพ.สระบุรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

106 SI106 นพ. พิชญะ นาคะ รพ.สินแพทย์ กาญจนบุรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

107 SI107 นพ. พิชญา ชาตินันท์ คณะแพทยศาสตร์ม.นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

108 SI108 นพ. พิพัฒน์ เบญจเจริญพัฒน์ รพ.ตากสิน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

109 SI109 พญ. พิมพ์ชนก เรืองจินดา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ องค์รักษ์คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

110 SI110 พญ. พิมพ์ดาว อ่ิมวิทยา รพ.พรเจริญ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

111 SI111 นพ. พิริยะ ต้ังย่ิงยง รพ.สว่างวีระวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

112 SI112 นพ. พีรณัฐ ศิริลักษณมานนท์ รพ.วังโป่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

113 SI113 นพ. พีรพล เพ่ิมศิริพันธ์ุ รพ.ศรีสะเกษ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

114 SI114 นพ. พีรภัทร์ ตันติพลับทอง รพ.วชิระภูเก็ต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

115 SI115 นพ. พีรวัส ค าคล้าย รพ.ประจวบคีรีขันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

116 SI116 พญ. เพียงแพร ค าเขียน รพ.ราชวิถี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

117 SI117 นพ. ภควัต วิพุธภูมิ รพ.วชิระภูเก็ต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

118 SI118 นพ. ภคิน กฤตโยภาส สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

119 SI119 นพ. ภคิน โตเหมือน รพ.สุราษฎร์ธานี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล



120 SI120 พญ. ภัคจิรา ครุฑใจกล้า รพ.อ่าวลึก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

121 SI121 นพ. ภาณุพงศ์ อุษณีย์งามเจริญรพ.สรรพสิทธิประสงค์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

122 SI122 นพ. ภานุวัฒน์ คงเสรีนนท์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ม. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

123 SI123 พญ. ภาสินี พยัคฆมาศ รพ.ท่าศาลา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

124 SI124 นพ. ภูสิทธ์ิ วัฒนวงศ์วิบูลย์ รพ.สุรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

125 SI125 นพ. มนัสชัย แซ่ล้ิม รพ.เลิดสิน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

126 SI126 นพ. ย่ิงคุณ ศรีพานิชกุลชัย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

127 SI127 นพ. รณกฤต วิวัฒน์เจริญกุล รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

128 SI128 นพ. รสรินทร์ สาระวัน รพ.บางไทร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

129 SI129 พญ. รสิตา สกุลณะมรรคา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

130 SI130 นพ. รัชต์ธร จรเสมอ รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์ิ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

131 SI131 นพ. รัฐกร ตันติสัตยกุล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

132 SI132 พญ. วนิชา เลิศพิภพเมธา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

133 SI133 นพ. วรท สัตยาวุฒิพงศ์ รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

134 SI134 พญ. วรนันทน์ คุณวโรตม์ รพ.พุทธชินราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

135 SI135 นพ. วรรณรัตน์ ธนปัญญาวรกุลรพ.ประจักษ์ศิลปาคม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

136 SI136 นพ. วรวัจน์ เอ่ียมโพธ์ิภักดี รพ.กุสุมาลย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

137 SI137 พญ. วรัญญา วรรณธนาเลิศ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

138 SI138 พญ. วรัญญา สีเทา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

139 SI139 นพ. วรัตถ์ ศักด์ิสุนทรศิริ รพ.เกาะจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

140 SI140 พญ. วราศิริ ศิริพร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

141 SI141 นพ. วริทธ์ิ จารุก าจร รพ.ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

142 SI142 นพ. วริศ เช่ืองดี รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

143 SI143 พญ. วริสา ลีธนะกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

144 SI144 นพ. วศิน ทวีผลจรูญ รพ.เฝ้าไร่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

145 SI145 นพ. วศิน แสงทองพิทักษ์ รพ.พุทธชินราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

146 SI146 นพ. วัชรกรณ์ ส าอางค์ศรี รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล



147 SI147 พญ. วัชรากร รัตนากาญจน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  ม.นวมินทราธิราชคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

148 SI148 พญ. วัสสาน์ วัฒนคุณ รพ.ดอนเจดีย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

149 SI149 นพ. วิชญะ สุทธิโมกข์ รพ.รัตภูมิ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

150 SI150 นพ. วิชยุตม์ มุ่งขันติวงศากุล รพ.ชะอ า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

151 SI151 พญ. วิภาวี กิตติพงษ์อนันต์ รพ. บางซ้าย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

152 SI152 พญ. วิภาวี เวชวงศ์วาน สถาบันโรคทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

153 SI153 นพ. วิสิทธ์ิ จันทรโกเมนทร์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

154 SI154 นพ. วีรภัทร ช่ืนสุคนธ์ รพ.ร้อยเอ็ด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

155 SI155 พญ. วีรยา อติชาตพงษ์สุข รพ.ม.เทคโนโลยีสุรนารี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

156 SI156 พญ. ศิวพร เธียรอุไทย รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

157 SI157 พญ. ศุภวรรณ แก่นจันทน์ รพ.ศรีประจันต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

158 SI158 นพ. ศุภวิชญ์ แถมเงิน รพ.พระมงกุฎเกล้า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

159 SI159 นพ. เศรษฐพัฒน์ พรหมดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  ม.นวมินทราธิราชคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

160 SI160 นพ. สมรักษ์ หาญมุ่งธรรม รพ.ค่ายสุรสีห์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

161 SI161 พญ. สริตา ชิตเจริญ รพ.หนองปรือ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

162 SI162 นพ. สิรวิชญ์ พนาวร รพ.สระบุรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

163 SI163 พญ. สุขุมาล ชาติด าดี รพ.ต ารวจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

164 SI164 พญ. สุชานาฏ นิติสุนทรางกูร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

165 SI165 พญ. สุธีกานต์ ณัฏฐสมบูรณ์ รพ.ศูนย์ราชบุรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

166 SI166 นพ. สุพชร บุญฤทธ์ิ คณะแพทยศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

167 SI167 พญ. สุภัทธรา บุญน า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

168 SI168 พญ. สุภาพร บุญเติม รพ.ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

169 SI169 พญ. สุภาวัลย์ บุญนันท์ รพ.ค่ายเขตอุดมศักด์ิ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

170 SI170 พญ. หยาดเพชร พรบัณฑิตย์ปัทมารพ.บึงสามพัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

171 SI171 พญ. อโณทัย วรรณศิริ รพ.อรัญประเทศ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

172 SI172 พญ. อภิญญา จิรเรืองตระกูล รพ.ขุขันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

173 SI173 พญ. อภิญพร เธียรภักดีกุล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  ม.นวมินทราธิราชคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล



174 SI174 นพ. อภินันท์  เจริญ ชัยกรณ์ รพ.หลวงพ่อทวีศักด์ิ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

175 SI175 นพ. อรรจน์ วิศิษฏ์สรอรรถ รพ.สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

176 SI176 นพ. อรรถพล มหาลีลากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

177 SI177 พญ. อริสา คูดิษฐาเลิศ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

178 SI178 นพ. อับดุลลอฮ์ ฮามัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  ม.นวมินทราธิราชคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

179 SI179 นพ. อารยะ พวงเพ็ชร์ รพ.ลืออ านาจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

180 SI180 นพ. อิทธิกร จงพิพิธพร รพ สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

181 SI181 พญ. อิสรา วรลักษณ์กุลชัย รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

182 SI182 พญ. อิสริยพร กุลงามเนตร รพ.หนองฉาง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

183 SI183 นพ. อุบลรักษ์ อ้ึงสวัสด์ิ รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

1 TU001 นพ. กษิด์ิเดช เถกิงศักด์ิศิริ รพ.ชลบุรี คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

2 TU002 นพ. เจนวิทย์ วนิชเวทย์พิบูล รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

3 TU003 พญ. ฐิตินันท์ ฐิตินันท์สมบูรณ์ รพ.ต ารวจ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

4 TU004 นพ. ณัฐชัย พุทธธีรภาพ รพ.บ้านหมอ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

5 TU005 นพ. ทัดณัฏฐานนท์ ส าเภาเงิน คณะแพทยศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

6 TU006 นพ. ทินภัทร ชุมสุขช่วยเรือง คณะแพทยศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

7 TU007 นพ. ธีรากร แสงพงษ์พิทยา รพ.ชลบุรี คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

8 TU008 พญ. บุญญิศา รัตนชัยกานนท์ คณะแพทยศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

9 TU009 พญ. ปณิตตรา เรียบประดิษฐ์ รพ.วัฒนานคร คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

10 TU010 นพ. ปริญญา มะลิ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

11 TU011 นพ. ปองธรรม บัญญัตินพรัตน์ กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 151คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

12 TU012 นพ. พบธรรม นิธิเมธาวิสิฐ รพ.อานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

13 TU013 พญ. พรรณปพร มีแก้ว รพ.ถ้ าพรรณรา คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

14 TU014 พญ. พิมพ์พิสุทธ์ิ ทองสิมา รพ.ชลบุรี คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

15 TU015 พญ. เพชรน้ าหน่ึง เรืองบุรพา รพ.โคกส าโรง คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

16 TU016 พญ. เพียงรวี อารีนิจ รพ.บางปะอิน คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

17 TU017 นพ. ภาคิน โสดานิล รพ.เสาไห้ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

18 TU018 นพ. ภูมิพัฒน์ แก้วพิจิตร คณะแพทยศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

19 TU019 พญ. ลักษิกา ไชยนุรักษ์ รพ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์



20 TU020 นพ. วชิรภัทร์ สุภานันท์ รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

21 TU021 นพ. วรเชฐ ไชยสุริยะศิริ รพ.ขุนหาญ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

22 TU022 พญ. วิชญาดา สมฤทธ์ิ คณะแพทยศาสตร์ม.เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

23 TU023 พญ. ศิดาวัน อธิปัญจพงษ์ รพ.ชลบุรี คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

24 TU024 นพ. ศุภวิชญ์ วงศ์เกียรติขจร รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

25 TU025 นพ. สุวิพงษ์ มีเลิศรัตนะ รพ.บ้านนา คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

26 TU026 นพ. อธิศักด์ิ ธรรมเสมา รพ.บางปะอิน คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

27 TU027 นพ. อธิษฐาน  โยธินศิริกุล รพ.ชลบุรี คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

28 TU028 พญ. อรวรรณ ใจเย็น บ้านหมอ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

29 TU029 พญ. อังคณา ศรีจรรยานนท์ รพ.พระน่ังเกล้า คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

30 TU030 พญ. ไอริณ โอสายไทย รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

1 RM001 นพ. กรพจน์ สันติมหกุลเลิศ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

2 RM002 พญ. กฤษฏิญา แก้วมณี รพ.พิบูลมังสาหาร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

3 RM003 พญ. จิรภิญญา ชมภูม่ิง รพ.ราชวิถี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

4 RM004 นพ. จีรพัฒน์ โตวิวัฒน์ รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสด์ิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

5 RM005 นพ. เจตนันท์ แมนธนานนท์ รพ.พานทอง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

6 RM006 นพ. ฉัตริน อ าพนนวรัตน์ รพ.ศรีสะเกษ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

7 RM007 นพ. ณภัทร เอกนันท์ รพ.พระมงกุฎเกล้า คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

8 RM008 พญ. ณัฐชา โสวัฒนางกูร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

9 RM009 พญ. ณัฐธิรา สุวรรณรักษ์ รพ.ท่าชนะ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

10 RM010 พญ. ธนภรณ์ อุยตระกูล รพ.ชลบุรี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

11 RM011 นพ. ธนภัทร ลยางกูร รพ.กองบิน7 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

12 RM012 พญ. ธนิตา เอกธนิน รพ.เลาขวัญ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

13 RM013 นพ. นัทธพงศ์ รัตนสุคนธ์ รพ.ศรีสะเกษ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

14 RM014 พญ. นิชดา นิลนัครา แผนกแพทย์ รร.ชุมพล ยศ. ทร. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

15 RM015 นพ. เบญจพล พลเผดิมยศ กองแพทย์หลวง สวนจิตรลดา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

16 RM016 พญ. ปภาวรินทร์ ปรัชญาจุฑา รพ.ชลบุรี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

17 RM017 พญ. ปรีชญา ล่ิวทิพา รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

18 RM018 นพ. ปัญจพล ปัญจาคะ รพ.ราชวิถี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

19 RM019 พญ. ป้ันหยา เอกสิทธิไพศาล รพ.ศีขรภูมิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  



20 RM020 พญ. พัชภรณ์ เสริมสาสน์รัตน์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

21 RM021 นพ. พันฤทธ์ิ พิชัยณรงค์ รพ.กองบิน บน 5 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

22 RM022 พญ. พิจิตรา ค าพรมมา รพ.ราชวิถี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

23 RM023 พญ. พิชญ์นรี อ่อนนุ่ม สถาบันการแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

24 RM024 นพ. พิชญุตม์ ต้ังยืนยง ร.พ. ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

25 RM025 นพ. ภูมิ พันธ์ศรีทุม รพ.บางบัวทอง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

26 RM026 นพ. รวินทร์ นาคาดิเรกกุล รพ.กันทรลักษ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

27 RM027 นพ. ลาภณวัส สันติธรรม รพ.พะเยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

28 RM028 พญ. วริษา เงาะจันทรา รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

29 RM029 พญ. วิจิรา ผสมทรัพย์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

30 RM030 พญ. วิภาพรรณ วัสสนธ์ิ รพ.ราชวิถี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

31 RM031 นพ. ศม ทรัพยสาร รพ.ร้อยเอ็ด คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

32 RM032 นพ. ศิวัช อภิญญาชน รพ.ราชวิถี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

33 RM033 พญ. สมฤทัย เช่ือมาก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

34 RM034 นพ. สรวิชญ์ โลหสมบูรณ์ รพ.ขุนหาญ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

35 RM035 นพ. สารัช เชยพันธ์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

36 RM036 พญ. สิรินทรา เพคยางกูร รพ.พระน่ังเกล้า คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

37 RM037 นพ. สุชา กฤตสิงห์ รพ.สวรรค์ประชารัษ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

38 RM038 นพ. สุทพงษ์ ไตรภพภูมิ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

39 RM039 นพ. สุวิชาญ ภิบาลวงษ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

40 RM040 นพ. อัศนัย ทองอินทร์ รพ.กะปงชัยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  


