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คณะ / สถาบัน จ านวน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 251 

คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 112 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 215 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 105 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 135 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลยัมหิดล 15 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 29 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 143 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 8 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 11 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 36 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 22 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 8 

คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 24 

คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 34 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี 36 

ส านกัวชิาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 48 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 61 

ส านกัวชิาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 92 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 47 

ศนูย์แพทยศาสตร์ชัน้คลนิิก สถาบนัพระบรมราชชนก /  มหาวิทยาลยัมหิดล 150 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 24 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 36 
 

 

 



คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
จ านวน  251 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นส. กชกร พรมศกัดิ ์

2 นส. กชพร จุ้ยชมุ 

3 นส. กรกนก เรียงพรม 

4 นาย กรช พนัธโคตร 

5 นาย กรดนยั เลศิพฒันสวุรรณ 

6 นาย กรวิชญ์ วิไลกลุ 

7 นาย กฤตภมู ิ อุน่เเก้ว 

8 นาย กฤตยชญ์ อนวชัพงศ์ 

9 นาย กฤตาวิทย์ บญุสขุ 

10 นส. กญัชริญา ขริุรัง 

11 นส. กญัญภคั รัตนเมกลุ 

12 นาย กณัภพ ฤทธิศรธน ู

13 นาย กนัตพงศ์ ไพบลูย์ศิริจิต 

14 นส. กนัตฤทยั เป่ียมปฏิภาณ 

15 นส. กานดา รุ่งรังษี 

16 นส. กานต์ธิดา แก้วสองเมือง 

17 นส. กานต์ธิดา เลศิพงศ์พิพฒัน์ 

18 นาย กิตติธชั เทียมเก่า 

19 นาย กิตติภมู ิ อนพุงศ์ 

20 นาย กิตติศกัดิ ์ วิชาเจริญ 

21 นาย กิตินทัธ์ อไุรรัตน์ 

22 นส. กิรณา สนุทราวนัต์ 

23 นส. กลุสริิ ศรีจารนยั 

24 นส. กสุมุา เรืองสพุนัธุ์ 

25 นส. เกวลนิ เทพรังศิริกลุ 

26 นาย ขจรยศ อูเ่ตา่บิน 

27 นส. ขวญัจิรา สขุประเสริฐ 



 

28 นส. เขมณฏัฐ์ ถือมัน่ 

29 นาย คณนาถ พรหมทอง 

30 นาย คณุากร พนมนนัทชยั 

31 นส. จอมขวญั เอี่ยมรักษา 

32 นส. จนัทรธีรา ผลวิวฒัน์ 

33 นาย จิตรภณ วีระกลุ 

34 นส. จินต์จฑุา เพชรโต 

35 นส. จิรนนัท์ จนัทรเนตร 

36 นาย จิรวฒัน์ อินทรักษ์ 

37 นาย จิราสนิ วิบลูย์รุจิราพงษ์ 

38 นส. จีรภทัร เบ้าจงัหาร 

39 นส. จฑุามาศ จนัทะนา 

40 นส. จฑุามาศ ลมออ่น 

41 นส. จตุิกานต์ ภสูมิ 

42 นส. จฬุาลกัษณ์ เครือเพียกลุ 

43 นาย เจษฎากร มโนรส 

44 นาย ฉตัรวิทย์ ช่ืนมณี 

45 นาย ฉนัทวฒัน์ กระจ่างวงศ์ 

46 นส. ชญานิศ ไชยน า้อ้อม 

47 นาย ชนะ มือขนุทด 

48 นส. ชรินทร์ทิพย์ จิตรพริง้ 

49 นส. ชลธิชา ศรพรหม 

50 นาย ชลธีร์ ทิพย์ประพนัธ์ 

51 นส. ชชัฎา ซือ 

52 นาย ชานนท์ ชรัูตน์ 

53 นส. ชาลสิา ไชยวงษา 

54 นาย ชิติพทัธ์ กิจควรด ี

55 นส. ชีต้า มโยทนั 
 



56 นส. ชตุิกานต์ แย้มทบัทิม 

57 นส. ฐิตินนัท์ ศิริขนัธ์ 

58 นส. ฐิติวลัคุ์ บญุจนัทร์ 

59 นส. ณธกร จึงสมาน 

60 นาย ณภทัร รัฐไสย 

61 นาย ณภทัร ศิริพงษ์เสถียร 

62 นส. ณชัชา พลละเอียด 

63 นส. ณญัญาพร นาสริุวงค์ 

64 นาย ณฐักิตติ ์ ลมิมะณีประเสริฐ 

65 นาย ณฐัชนน วงษ์สริุยะเดช 

66 นส. ณฐัณิชา ทองเย็น 

67 นส. ณฐัณิชา ธรรมเวช 

68 นส. ณฐัณิชา วีรยวรางกรู 

69 นส. ณฐันนัท์ พนัธุ์วิชาติกลุ 

70 นาย ณฐัพงศ์ อทุยัประดิษฐ์ 

71 นาย ณฐัพล ยอดแก้ว 

72 นส. ณฐัริกา ลาภสาร 

73 นาย ณฐัวฒุ ิ มณีโชต ิ

74 นส. ณิศรา ชยัเดช 

75 นาย ดิศรณ์พงศ์ จึงสวุด ี

76 นาย เตชสทิธ์ิ สทิธิกานต์ 

77 นาย เตชินท์ รุ่งรุจวริทธ์ิธร 

78 นาย ทน ุ หิรัญเกิด 

79 นส. ทิฆมัพร ค าดอกรับ 

80 นส. ทิพย์สดุา แก้วค าแสน 

81 นาย เทียมเทพ เสถียรวฒัน์ 

82 นาย แทนพล ชลธี 

83 นาย ธนกฤต โชคพิพฒัน์ทว ี

84 นาย ธนโชต ิ สทิธิมาตย์ 

85 นาย ธนบรูณ์ ธิติศกัดิ ์



 

86 นส. ธนภรณ์ ตัง้ศิลาถาวร 

87 นส. ธนวรรณ สมบตัิพทุธ 

88 นาย ธนชั ปิยะวรรณรัตน์ 

89 นส. ธนญัญา วรรณสาร 

90 นาย ธนทั จนัทร์อ้วน 

91 นาย ธนาธิป สดุประโคน 

92 นส. ธมนวรรณ อรุณรุ่งศรี 

93 นาย ธยาน์ สายเชือ้ 

94 นส. ธรรมรินทร ขวญัค า 

95 นส. ธญักมล ค าชยัภมู ิ

96 นส. ธญัจิรา สมุานนท์ 

97 นาย ธญัเทพ นิธิธมาพร 

98 นส. ธญัพร หยยุลอื 

99 นส. ธญัลกัษณ์ รัตนอมัพา 

100 นาย ธีรภทัร เหลอืงธนะผล 

101 นาย ธีรเมธ เบญมาตย์ 

102 นส. ธีรานชุ พรมนชุ 

103 นส. นงนภสั รุ่งแสง 

104 นาย นราธร อนนัตชินะ 

105 นาย นทัชนม์ กลุบญุญา 

106 นส. นนัทิชา ตัง้แจม่ดวีฒันา 

107 นส. นาวิณี คุ้มบุง่คล้า 

108 นาย นิติธร วฒันกลุ 

109 นส. นีรวรรณ จนัโสดา 

110 นส. บญุทยิตา โพธ์ิสนาม 

111 นาย บริุนทร์ โหรี 

112 นส. บษุยมาศ พนูโชคมาลยัพร 

113 นาย เบญจพล ปัญญาพรสกลุ 
 



114 นาย ปกรณ์ สายศรี 

115 นาย ปฏิพล คุ้มหมู ่

116 นาย ปฏิพล พลดงนอก 

117 นส. ปนสัญา ชมหอม 

118 นาย ประณต อึง้สกลุ 

119 นาย ประภากร เลศิทินรัตน์ 

120 นส. ปริญญาพร ขรีูรัง 

121 นาย ปริพล ศภุโกศล 

122 นส. ปริยากร เกตภุเูขยีว 

123 นาย ปวริศ ไตรปกรณ์กศุล 

124 นาย ปวริศ เป่ียมฤทยัพินิจ 

125 นาย ปวีร์ พฒันาวศิิษฏ์ 

126 นาย ปัณณ์ ปักเข็ม 

127 นาย ปัณณวฒัน์ อนกุลูประเสริฐ 

128 นส. ปัณณิกา สขุะตงุคะ 

129 นส. ปัทมพร ครองยตุ ิ

130 นาย ปิยวฒัน์ บตุรสมบตั ิ

131 นส. ปณุยนชุ ฉตัรเสถียรศกัดิ ์

132 นส. เปมิกา ศรีชยัวฒัน์ 

133 นส. เปรมมิกา ตนัวาณิชกลุ 

134 นาย ฝนเทพ แสนทรงศกัดิ ์

135 นาย พงศกร บตุรสาระ 

136 นาย พงศธร ทาจนัทร์ 

137 นาย พงศ์พล จกัรวาลอาชาชาต ิ

138 นาย พงศ์พทัธ์ วิชาธรณ์ 

139 นาย พงศ์ภาน ุ เจริญ 

140 นาย พงศ์รพี แฝงสะโด 

141 นาย พชร ปัตติยะ 

142 นส. พรชนก ศรีตระกลู 

143 นส. พรชนิตว ์ เดชะค าภ ู



 

144 นส. พรธีรา แพงวงศ์ 

145 นส. พรนภา พฒันวิทยากลุ 

146 นส. พรสรวง เรืองศรีศภุพงศ์ 

147 นส. พริมา เจริญศิริพรกลุ 

148 นาย พสษิฐ์ เกียรตมิานะโรจน์ 

149 นส. พชัราภา ไชยมาศ 

150 นส. พชัริกา บตุรโคษา 

151 นส. พฒัน์นรี ฉากครบรีุ 

152 นส. พทัธ์พิชญา พิชญวณิชย์ 

153 นส. พทัธาวีร์ สวุรรณิก 

154 นส. พาณิภคั ฉตัรไชยรัชต์ 

155 นส. พิชาพร บญุเลีย้ง 

156 นส. พิมพ์ฟา้ แก้วบวัพนัธ์ 

157 นาย พีรณฐั อิงคพฒันากลุ 

158 นาย พีรพงษ์ ภูน้่อย 

159 นาย พีรพชัร์ รัตนเกษตรสนิ 

160 นาย ภราดร ทองสภุาภรณ์ 

161 นส. ภณัฑิรา ซื่อตรง 

162 นส. ภทัรา หิรัญนวกลุ 

163 นาย ภาณพุงศ์ รัตนศรีสร้อย 

164 นาย ภาณวุิทย์ ดิษฐ์เจริญ 

165 นาย ภาสวิชญ์ ศรีศิริ 

166 นาย ภาสขุ สง่เสริม 

167 นาย ภกูวิน วรปรีชาพงศ์ 

168 นาย ภเูบศ เทพพิทกัษ์ 

169 นาย ภเูบศร์ นากด ี

170 นาย ภผูา ตยางคนนท์ 

171 นาย ภมูิ วิสตูรานกุลู 
 



172 นาย ภมูิรพ ี นาที 

173 นส. มณฑกาญจน์ วฒันสขุสกลุ 

174 นาย เมธพนธ์ เรืองกิจวณิช 

175 นาย รชต นาคฤทธ์ิ 

176 นส. รติพร กิจเจริญปัญญา 

177 นส. รวิภา สวุรรณโชต ิ

178 นาย รัชพล ลายวเิศษกลุ 

179 นาย รัฐบดินทร์ จรรยากลู 

180 นาย รัฐพงษ์ ศรีลา 

181 นส. ลกัษิกา ดาศรี 

182 นาย วงศ์ขตัิยะ ขตัิยะวงศ์ 

183 นาย วชิรวิทย์ จกัรแก้ว 

184 นาย วทญัญ ู เศรษฐการ 

185 นส. วรัญชล ี ฝังใจ 

186 นส. วรัญญ์รัตน์ พงษ์รัตน์ 

187 นส. วรัญญา ทบัทิมโกมลกลุ 

188 นส. วรัญญา มาลแีย้ม 

189 นส. วรางคณา สมทรัพย์ 

190 นส. วรินดา นนท์เหลา่พล 

191 นส. วรินธร สมมิตร 

192 นส. วริศรา จึงพิชาญวณิชย์ 

193 นส. วริศรา โลมรัตน์ 

194 นาย วโรตม์ มิควาฬ 

195 นาย วยัวฒัน์ ตรงตรานนท์ 

196 นส. วลัทิตยา แพงไธสง 

197 นาย วาริส วฒุิจ านงค์ 

198 นส. วิชญธิตา สมาธิ 

199 นาย วิชยั อึง้พรหมบณัฑิต 

200 นาย วิทวสั สวุรรณนงั 

201 นาย วิภมู ิ เสริมศิลป์ 



 

202 นส. วิริยา ลิม่ทองพนัธุ์ 

203 นส. วิลาสนิี เบ็ญจขนัธ์ 

204 นาย วิเศษ ตัง้พร้อมพนัธ์ 

205 นาย วีรยทุธ บดุดีม ี

206 นาย วฒุินนัท์ ชรินทร์ 

207 นาย ศณธร โกมลมณี 

208 นส. ศศิธร อินทร์เคน 

209 นส. ศศินา โคตรสมบตั ิ

210 นาย ศกัดิ์ศิรักษ์ บญุเจียม 

211 นาย ศิรพชัร ตู้ จินดา 

212 นส. ศภุกานต์ เมนะเนตร 

213 นาย ศภุวิชญ์ จิรชวาลา 

214 นาย ศภุวิชญ์ ชยัหงษ์ 

215 นส. ศภิุสรา จรีุมาศ 

216 นาย เศรฎฐวฒุ ิ ตาละค า 

217 นาย สมปราชญ์ ชินวานชิย์เจริญ 

218 นส. สรัญญา รัตนะวนั 

219 นาย สริวิศว์ พึง่เพียร 

220 นส. สริิกร กิจกมลเศวต 

221 นส. สริิเกษม บญัชาศกัดิ ์

222 นาย สเุกษม ดาวด ี

223 นส. สชุญัญา สลางสงิห์ 

224 นาย สทุธิพงศ์ จ าปาเกต ุ

225 นาย สทุิวสั เวชกามา 

226 นส. สธิุมนต์ เมธาเพิ่มสขุ 

227 นส. สพุรรณษา โสจนัทร์ 

228 นาย สภุชยั มอญพนัธุ์ 

229 นส. สภุชัชา ศิริรักษ์ 
 



230 นส. สภุสัสร เช่ียวขจร 

231 นาย เสกสทิธ์ิ สกลุแก้ว 

232 นาย เสฎฐวฒุ ิ อินยาพงษ์ 

233 นาย หฤษฎ์ ศรีสวสัดิ ์

234 นาย อนนัต์สทิธ์ิ ผาสขุนิตย์ 

235 นาย อนวุชัร์ วณิชวิชากรกิจ 

236 นส. อภิชญา วจนะวิศิษฐ 

237 นาย อภิสทิธ์ิ อินทรวงษ์โชต ิ

238 นาย อภิสทิธ์ิ เอกพงษ์ 

239 นส. อรจิรา พลสลีา 

240 นส. อรณญัช์ หมัน่จิตต์ 

241 นาย อริญชย์ เจริญอคัรวิชญ์ 

242 นส. อลสิา สมบตัิพทุธ 

243 นาย อคัรินทร์ ภทัรพณิชย์ 

244 นาย อาชีวฎัฐ์ สวุรรณพนัธ์ 

245 นส. อาเซยี ยอดไพสง 

246 นาย อานนท์ เจษฎารวมผาสขุ 

247 นส. อ าไพพนัธ์ ฉตัรสนัติประภา 

248 นาย อินทชาต ิ ช่วยไทย 

249 นาย อินทชั วิทยศกัดิ ์

250 นาย อกุฤษฎ์ พนัธ์ศรี 

251 นส. เอ็นด ู โอบอ้อมกลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จ านวน  112 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นส. กาญจนนัท์ ตัง้ดวงด ี

2 นาย กิตต ิ คงอินทร์ 

3 นาย กิตติณฐั จิตรติพรสรรค์ 

4 นาย คณุาธิป แสงกระจา่ง 

5 นาย จตวุฒัน์ ตนคมัภีรวาท 

6 นส. จรรยพร ลคันวณิช 

7 นส. จิดาภา กิจเลศิตระกลู 

8 นส. จิตพิสทุธ์ิ ละมอ่ม 

9 นส. จฬุาลกัษณ์ พนูศิริ 

10 นส. ฉนัชนก พฒันาวจิิตร 

11 นาย ฉนัท์ชนก ขตัติยะอดุมพร 

12 นส. ชญานชุ ทองใบ 

13 นส. ชณิกา ดียิ่ง 

14 นส. ชนมน นามแท้ 

15 นส. ชนากานต์ คณานบั 

16 นส. ชนิษฐา สริิสงักาส 

17 นาย ชยานนท์ วิวิธวร 

18 นาย ชชัพล ศรีเจริญสขุ 

19 นส. ญาตาว ี บญุเฉลยีว 

20 นส. ฐานนนัท์ ศิริเผา่ตระกลู 

21 นาย ณภทัร ตรีสทุธาชีพ 

22 นาย ณชัพล ตัน๊สวสัดิ ์

23 นาย ณฐักร สกลุดี 

24 นส. ณฐัชา นีรพฒันกลุ 

25 นส. ณฐัวรา เจียสกลุ 

26 นาย ธงชยั สนัตินิยมธรรม 

27 นส. ธนพร บริบรูณธนา 



 

28 นาย ธนภทัร ไหลสกลุ 

29 นาย ธนวรรษ์ สขุเจริญ 

30 นาย ธนวินท์ วนาสขุพนัธ์ 

31 นาย ธนตัถ์สทิธ์ บญุรัตนบณัฑิต 

32 นส. ธนิตา ชาติลฬีหา 

33 นาย ธนัยพงศ์ คูต่ระกลูอจัฉริยะ 

34 นาย ธาตรี ศรีงาม 

35 นาย ธีรภพ ศรีงาม 

36 นาย ธีรวฒัน์ หมื่นเท 

37 นาย นนทพทัธ์ เอีย้วพิทยากลุ 

38 นาย นพณฎัฐ เตชะธาดาเดช 

39 นส. นลนิ ี รุจิตานนท์ 

40 นส. นทัธมน ชวนชยัรัตน์ 

41 นาย นิธิพฒั พบลาภ 

42 นส. นสุรา ประทมุทอง 

43 นส. ปนดัดา ชชูาติเชิดวงศ์ 

44 นาย ปพนพชัร์ วานิชพงษ์พนัธุ์ 

45 นส. ปภสัรา ทิพอตุร 

46 นาย ประวณัวิชญ์ ทองวนิชนพคณุ 

47 นส. ปรายฟา้ สงิห์สายชล 

48 นส. ปรียานนัท์ แซล่ิม้ 

49 นส. ปัญญาพร อิ่มใจ 

50 นาย ปาณสัม์ ตัง้งามสกลุ 

51 นส. ปาณิศา ธีระเกษมสขุ 

52 นส. ปิยกมล กล า่สวสัดิ ์

53 นส. ปณุณภา ภทัรทวีภมูิ 

54 นส. พรรษพิมล โฆษิตชยัวฒัน์ 

55 นส. พลอยไพลนิ ทรงเกียรติกวิน 
 



56 นาย พศิน ตนัประเสริฐ 

57 นาย พสธร ออ่นเกลีย้ง 

58 นส. พชัรพร สขุประเสริฐ 

59 นาย พทัยา เลีย้งสขุสนัต์ 

60 นาย พิชญเมธ โชคถาวร 

61 นาย พิวฒัน์ จิรบวรวิสทุธ์ิ 

62 นส. เพ็ญพิชชา รุ่งก าเนิดวงศ์ 

63 นส. แพรวา เผยฉว ี

64 นส. ภทัรกนัย์ โลกานวุตัร 

65 นส. ภทัรนนัทน์ บญุสนอง 

66 นส. ภทัราภรณ์ รุ่งโรจน์ 

67 นาย ภดูิศ มารยาทตร์ 

68 นาย รชต ปลัง่ศรี 

69 นส. รวิภา จงจงประเสริฐ 

70 นาย รัชชานนท์ เหลา่จนัอนั 

71 นส. รัสมิ์ฐิตา ศิริโภค 

72 นส. ลกัษณารีย์ สมบรูณ์กศุลศีล 

73 นส. ลกัษิกา โรจน์ประเสริฐ 

74 นส. วรณิศ ใจใหญ่ 

75 นาย วริทธ์ิ ธีรวฒุิธร 

76 นส. วริษา  โอฬารกิจวานิช 

77 นส. วลัคุ์วด ี กมลวรกลุ 

78 นส. วาสติา หงษ์แสนยาธรรม 

79 นส. วิรากร ชศูกัดิ ์

80 นาย วีรรัฐ พนัธิตรา 

81 นาย ศรัณย์ อึง้รังษี 

82 นส. ศริยา เรืองแสง 

83 นส. ศลษิา คงปัญญากลุ 

84 นาย ศกัดิพงศ์ สขุเสถียรวงศ์ 

85 นาย ศิวชั วานิชวิริยกิจ 



 

86 นส. ศิวารยา แก้ววิเศษ 

87 นาย ศภุณฐั น้อยวฒันา 

88 นาย ศภุณฐั วิโรจน์ตระการ 

89 นส. ศภุาพิชญ์ สงิห์พร 

90 นาย เศรษฐพงศ์ ช่ืนจิตร 

91 นาย สรวิศ ทศันวิน 

92 นาย สรายทุธ์ อินทรสวสัดิ ์

93 นาย สนัติกร ก่อสกลุ 

94 นาย สริภพ ไฝ่เมตตา 

95 นาย สริวิชญ์ ขวญัใจพานชิ 

96 นาย สริวิชญ์ วชิรสกลุชยั 

97 นาย สกุฤษฎ์ิ เกิดพิน 

98 นส. สชุานนัท์ สขุชวลติ 

99 นส. สทุญา โกฉยัพฒัน์ 

100 นาย สทุธิพงษ์ วราพจน์ 

101 นส. สธุาทิพย์ สขุเสว ี

102 นส. สพุิชญา โชตินนัทกลุ 

103 นส. สภิุญญา สขุจิตร 

104 นาย สวุิทย์ ภาคสนิธ์ 

105 นส. หทยัชนก ชาไธสง 

106 นาย หฤษฎ์ ศรีสนัติรัตน 

107 นาย อภิชาต จกัรเพ็ชรวรญาณ 

108 นส. อมรรัตน์ เอี่ยมธาดานยั 

109 นส. อริสา วฒันเสรี 

110 นส. อญัชิสา แย้มบู ่

111 นาย อฏัฐพล อภิวชัร์สวุรรณ 

112 นส. อาภาภทัร อากิโกะ วาตานาเบ้ 
 
 
 



คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
จ านวน  215 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นส. กนกนภสั  วงศ์สริิลกัษณ์ 

2 นส. กรภทัร์  สบืเครือ 

3 นาย กฤตโชค ธิราพืช 

4 นาย กฤตภาคย์ ลปิภานนท์ 

5 นาย กฤติเดช  เนตรนนัชยั 

6 นาย กวิน อมัราลขิิต 

7 นส. กวินนาฏ  แสงศิริ 

8 นาย กษิดิเ์ดช ธูปบชูา 

9 นส. กญัชลา  อินตาดวง 

10 นาย กานต์ณฐั  สวสัดิพงษ์ 

11 นส. กานต์มณี ชยับตุร์ 

12 นส. กิตติญา  สริิโรจนพานิชกลุ 

13 นาย กิตติธชั สารมน ู

14 นาย กิตติพิชญ์  ใหมส่วสัดิ ์

15 นาย กีรต ิ แซซ่ือ้ 

16 นส. กลุนิษฐ์  ชมูณี 

17 นส. คณิตา  หมัน่การ 

18 นาย คณุชัศ์ ดา่นอดุม 

19 นาย จอมพล  มัน่คง 

20 นส. จารุวรรณ  ไชยเมือง 

21 นส. จิรพชัร  เกียรติพชัรพงศ์ 

22 นาย จิรภทัร  จิวตระกลู 

23 นาย จิรสนิ  จงกิจววิฒัน์ 

24 นาย จิโรจ  เชิญขวญัศรี 

25 นาย เจนวิทย์  ใจกว้าง 

26 นส. ฉตัธนี  พฒุิพิริยะ 

27 นส. ชญานิศ จรูญโสภณศกัดิ ์



 

28 นส. ชญานิศ  พิทกัษ์กิจรณกร 

29 นาย ชนกนัต์  เทีย้ธิทรัพย์ 

30 นาย ชนนัธร  สวุรรณไพโรจน์ 

31 นส. ชนากานต์  ทิพาปกรณ์ 

32 นาย ชนาธิป  เสกสรรพานิช 

33 นส. ชนาภา พนัธุ์อนกุลู 

34 นาย ชยตุพล  ชยัวร 

35 นส. ชวพรรณ ดีวิจิตร 

36 นาย ชวินธ์  จนัทรจ านง 

37 นาย ชพัวิชญ์  เหลา่ใหญ่ 

38 นาย ชยัทตั  สวุรรณโพธิศรี 

39 นาย ชาคริฐน์  บญุชยัแสน 

40 นาย ชิติพทัธ์ อตุราภิรมย์สขุ 

41 นาย ชิษณพุงศ์ รุ่งไพบลูย์ฤทธ์ิ 

42 นาย ชิษณพุงศ์  เตชวงค์ 

43 นส. ชตุิมณฑน์  พูเ่จริญ 

44 นาย โชติรว ี พิริยคณุธร 

45 นส. ญาดา เลศิมีมงคลชยั 

46 นส. ฐิติรัตน์  สทิธิธรรม 

47 นส. ณกานต์  ธนกิติธรรม 

48 นส. ณฐวรรณ  ฉตัรมยรูวงศ์ 

49 นาย ณชัพล  อินออน 

50 นาย ณฏัฐ์  โชติกิจนนัทกลุ 

51 นส. ณฏัฐกลุ  บญุวงค์ 

52 นาย ณฏัฐพงศ์  เพชระบรูณิน 

53 นาย ณฐักร  กองกิจ 

54 นส. ณฐัชลติา  พนูสขุวฒันา 

55 นส. ณฐัณิชา  นิลหยก 
 



56 นาย ณฐัธนภพ  อิศรเดช 

57 นาย ณฐันภนต์  ดีกลัลา 

58 นส. ณฐัภรณ์  พรมศรี 

59 นส. ณฐัมน ทองยศ 

60 นส. ณฐัมน  ทบัทิมประดิษฐ์ 

61 นาย โตศกัดิ ์ วนัสาร 

62 นส. ถาวรีย์ พิศร 

63 นส. ทิพย์สดุา  วีฟอง 

64 นส. ทีปกา สร้างตระกลู 

65 นาย ธนชา ลาภมหานนท์ 

66 นาย ธนวินท์ อินหน ู

67 นาย ธนชั สูป่ระเสริฐ 

68 นาย ธนากร  วงศ์สมบตั ิ

69 นส. ธนาภา  คหบดีกนกกลุ 

70 นส. ธนิษฐา  ทิพย์อนนัต์สกลุ 

71 นาย ธราพงษ์  เพียรสวรรค์ 

72 นส. ธญัชนก มนุินทร 

73 นส. ธญัรดา ยาวชิยั 

74 นส. ธญัสริิ  ตนัติธนวฒัน์ 

75 นส. ธญัสริิ  วิไลลกัษณ์ 

76 นาย ธาวิน  เชิดสถิรกลุ 

77 นาย ธีรธวชั  คทวณิช 

78 นาย นที ดีพนัธ์ 

79 นาย นนทกร  ศิริจนัทร์ 

80 นส. นนทกานต์  ศรีสวุรรณ 

81 นาย นพณฐั แสนใจมลู 

82 นาย นภกฤช ตนัภมูิประเทศ 

83 นส. นภสั  ฟองค า 

84 นส. นภสัสร  ปงลงักา 

85 นส. นลนิรัชต์  พงษ์เทพ 



 

86 นส. นฐัรินี  ดลรัตนภทัร 

87 นาย นทัธพงศ์  มหาวงศ์ 

88 นาย นนัทพงษ์  นนัทศีล 

89 นส. นนัทรัตน์  ปินปันคง 

90 นส. นนัทิกานต์  วงศ์ไชยา 

91 นส. นารีรัตน์  นนัต๊ะน้อย 

92 นส. น า้ฝน  เพียรอนรัุกษ์ 

93 นส. นิตา โตรอด 

94 นส. นิศารัตน์  ข าคง 

95 นส. บญุญาดา  โรจน์ฤทธากร 

96 นส. บณุยวีร์  โพธ์ิรัง 

97 นส. เบญจพร  เครือใจวงั 

98 นส. เบญชญา พนัทอง 

99 นส. ปณิกา ประพทุธ์พิทยา 

100 นส. ปทิตตา  จึงเจริญ 

101 นส. ปนสัญา เสนนนัตา 

102 นส. ปราณปริยา ฮีเ้กษม 

103 นส. ปรายปรางค์  ทีนาวฒัน์ 

104 นาย ปริวรรต  คงเมือง 

105 นาย ปวรปรัชญ์ จนัทร์สภุาเสน 

106 นาย ปวรุจ ริเร่ิมสนุทร 

107 นาย ปัณณวฒัน์  ปัญญากรสกลุ 

108 นส. ปัณณิกา ตนัตระกลูเจริญ 

109 นส. ปัณณิกา เกียรติสงิห์นคร 

110 นส. ปิยฉตัร กาญจนพงัคะ 

111 นส. ปิยธิดา สบืวงศ์ล ี

112 นส. ปิยะพร  อตุรชน 

113 นาย ปีย์ ประเสริฐกาญจนา 
 



114 นาย ปริุม  จนัท์ค า 

115 นส. เปมิกา ลาภจิตรกศุล 

116 นาย พงศ์บารมินทร์ ปินค า 

117 นาย พงศ์ปณต  จินดาสุน่ 

118 นส. พรธีรา ราหรัูกษ์ 

119 นาย พชัรพงษ์ พิรา 

120 นส. พณัณิตา  บญุช่วย 

121 นส. พทัธนนัท์ พทุธิเกียรต ิ

122 นาย พนัธกานต์  เทพสาร 

123 นส. พิชชา ตนัสวุรรณนนท์ 

124 นาย พิทวสั  จกัรสมศกัดิ ์

125 นาย พิธิวฒัน์ วอ่งไว 

126 นส. พิมพ์ใจ  เตชะภาณปุรีดา 

127 นส. พิมพ์ชนก   รองเดช 

128 นส. พิมพ์ชนก  จนัพร 

129 นส. พิมพ์ตะวนั จนัทร์เดือน 

130 นาย พิริยะ บญุสร้างสขุ 

131 นาย พีรดนย์ สวุรรณสารกลุ 

132 นาย พีระพล  วีระศิลป์ 

133 นส. เพ็ญพิชญา  ก้อนดกุ 

134 นส. เพ็ญหทยั  ดาวรัตน์ 

135 นส. ภคจิรา แมน่ชยัภมู ิ

136 นาย ภคพงศ์ อยา่งเจริญ 

137 นาย ภควฒัน์  เกตวุงั 

138 นาย ภฤศ พิษณวุงษ์ 

139 นาย ภสกรณ์ ดา่นพาณิชย์กลุ 

140 นส. ภณัฑิรา  อดุมพรวฒันะ 

141 นาย ภทัรพงศ์  คฤหเดช 

142 นส. ภทัรมน  วฒุิวณิชย์ 

143 นส. ภทัรานิษฐ์  หอมสะอาด 



 

144 นส. ภทัราวรรณ ผลมาก 

145 นาย ภาคภมู ิ วงษ์ยี่กลุ 

146 นส. ภาณินี  จรัสอไุรสนิ 

147 นาย ภาณพุนัธ์ น า้แพร่ 

148 นส. ภาศิริ สงิหศิริ 

149 นาย ภีมพศ สนิสกลวฒัน์ 

150 นาย ภมูิ กนกวจิิตร 

151 นาย ภริูณฐั  กาบย้อย 

152 นาย ภศูิษฏ์ สผีึง้ 

153 นาย มงคลชยั  ขา่ยสวุรรณ 

154 นส. มทินา พนเจริญสวสัดิ ์

155 นส. มทันพร จึงมัน่คง 

156 นาย เมธาสทิธ์ิ ล าเจียกสวุรรณ 

157 นส. ยศยา เรืองรจิตปกรณ์ 

158 นาย รวี นพรัตน์ไกรลาศ 

159 นาย รัฐกร  ค าศรี 

160 นาย รัฐพงษ์  ผาแก้ว 

161 นส. รินรดา คงพิบลูย์กิจ 

162 นส. ลกัษมณ  คงวธุ 

163 นาย วชิรวชิญ์  ค าแปง 

164 นาย วรุตม์  ทะรินทร์ 

165 นาย วิฆนนาศน์  นวลค า 

166 นาย วิชญะ สวุรรณคีรี 

167 นส. วิชญาพร  จนัทร์ฟุง้ 

168 นาย วิชาฤทธ์ิ  จนัทร์อดุม 

169 นส. วิมลรัฐ ธารนพ 

170 นส. วิมตุตา  พรหมเสน 

171 นาย วิสทุธ์ิ  อินทร์เลศิ 
 



172 นาย วฒุิภทัร กีรติไพศาล 

173 นาย ศรัณยพงศ์ บณัฑวุรรัตน์ 

174 นส. ศศินภา สวนพฒุ 

175 นส. ศิรินทัธ์ ศิริติกลุ 

176 นส. ศิริพร  ลิม้สกลุ 

177 นส. ศจิุกา  เพราะจะโป๊ะ 

178 นาย ศภุกรณ์ อุน่หน้อย 

179 นาย ศภุกานต์  เขื่อนปัญญา 

180 นาย ศภุชาต ิ เวียงโอสถ 

181 นาย ศภุณฐั อินทร์สงิห์ 

182 นาย ศภุมิตร เตชองักรู 

183 นส. ศภุรดา พชัรโศภิษฐ์ 

184 นาย ศภุสวสัดิ ์ รินค า 

185 นส. ศภิุสรา จนัทรอมรกลุ 

186 นาย เศรษฐบตุร ศรีใจอินทร์ 

187 นส. ษุตนภา  จิรเกตปุระยรู 

188 นาย สกล ทองจกัร์ 

189 นาย สทิธา วาณิชเสน ี

190 นาย สทิธิชยั ออ๋งทิพย์ 

191 นาย สริภพ ครองไชย 

192 นาย สริวิชญ์ ศิริ 

193 นาย สริิกร  ชลานนัต์ 

194 นาย สบืพงษ์  ฉัว่ตระกลู 

195 นาย สกุนต์ธี  ยะระนนัท์ 

196 นส. สชุานาถ  มงักะระ 

197 นาย สภุณฐั  ไชยเลศิ 

198 นส. สภุารัตน์  ค าวรรณะ 

199 นส. สภิุณญา  วรรณโชติผาเวช 

200 นาย สรัุกษ์  สริุนทร์ค า 

201 นส. สวุนนัท์ ถมมา 



 

202 นส. หทยั วรชยัสวสัดิ ์

203 นส. อธิชา ศรีครุฑรานนัท์ 

204 นาย อธิป  พฒันการุณย์ 

205 นาย อนณ  ยงเมธาวฒุ ิ

206 นาย อนาวิล อโนมะศิริ 

207 นาย อภิชาต ิ เอ่ียมภกัดิ ์

208 นาย อภิวิชญ์ เหมะจนัทร 

209 นส. อลนินนัท์  ชมุภชูา 

210 นาย อคัรวฒัน์ วงศ์สขุสมบตั ิ

211 นาย อนัดามนั ทิพยโสตถิ 

212 นส. อมัพกา  แจ้งกระจ่าง 

213 นาย อกุฤษฏ์ กิตตวิิบลูย์ 

214 นาย เอกกมล  เดชอดุม 

215 นส. ไอลดา อดุมครบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
จ านวน  105 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นส. กมลวด ี เมทนีกรชยั 

2 นส. กมลวรรณ ตนัติพานชิ 

3 นส. กษมาพร เพชรสงัข์ 

4 นส. กญัญ์วรา สทุธิกรณ์ 

5 นส. กานต์ชนิตา อรัุชโนประกร 

6 นส. เกวล ี ฮะฮวด 

7 นส. เข็มทอง ศรีนวกรณ์ 

8 นส. โขมพสัตร์ วงค์น้อย 

9 นาย คณตุม์ ลวณะสกล 

10 นาย จตรุงค์ ใบศิริ 

11 นส. จอมขวญั พลเดช 

12 นาย จิรพนธ์ ค าพนัธ์ 

13 นาย จิราย ุ บ ารุงศิริ 

14 นาย เจนณรงค์ สทุธิพิบลูย์ 

15 นส. ชญานิศ มกุดาพิทกัษ์ 

16 นาย ชณลันนท์ ช่ืนชม 

17 นส. ชนกนนัท์ บญุซ้อน 

18 นส. ชนมาศ หาญณรงค์ 

19 นส. ชนญัชิดา สงละเอียด 

20 นส. ชนิดาภา กลุชาต ิ

21 นาย ชยตุพงศ์ เจนการ 

22 นาย ชลฤทธ์ิ มรูติมาศ 

23 นาย ชานน กญุชะโมรินทร์ 

24 นาย ชิติพทัธ์ เจริญวิภาสเจต 

25 นาย ฌาน สานกุลู 

26 นส. ญาณิน กิจประเสริฐชยั 

27 นส. ญาณิศา วชัรานเุคราะห์ 



 

28 นส. ญาณิศา ศภุรางกรู 

29 นาย ฐานทพั พิพิธโกศลวงศ์ 

30 นส. ฐิติวลัย์ ตัง้ฉตัรวรกลุ 

31 นาย ณปรินทร์ เจริญสนิรุ่งเรือง 

32 นาย ณภทัร ชยตุสาหกิจ 

33 นส. ณชัชา วิริยะไกรกลุ 

34 นส. ณฏัฐณิชา บวัทอง 

35 นส. ณฐักฤตา เหมะ 

36 นส. ณฐัญาดา ปาอ้าย 

37 นาย ณฐัวฒัน์ ฤทธ์ิศิริรัฐ 

38 นาย ณฐัวฒุ ิ จิรไพโรจน์ 

39 นส. ณิชาวีร์ ธนีเจริญ 

40 นาย ทศพล เตไชยา 

41 นาย แทนไท จนัทรา 

42 นส. ธนิศา พนัธุ์พิพฒัน์ 

43 นส. ธมลวรรณ ธีรรัฐพล 

44 นส. ธญัชนก สทุธิพนัธ์กรู 

45 นส. ธญัหทยั อธิปัญจพงษ์ 

46 นส. ธิตยา เสนกรรหา 

47 นาย ธีรศกัดิ ์ วชัรินทร์พร 

48 นาย ธีระเดช จิรกิจไพฑรูย์ 

49 นาย นฤดล ด าสวุรรณ 

50 นาย นวนนท์ พยคัฆ์จ าเริญ 

51 นส. นชัชา มหาธรรมกลุ 

52 นาย นฐัพจน์ ชพูนัธ์ 

53 นาย นนัทวฒัน์ ทองสร้อย 

54 นาย นิธิ พรเศรษฐ์ 

55 นส. บษุยพตัร์ สบืศรี 
 



56 นส. เบญจธาร คีตสนิ 

57 นส. ปณิฐา บ ารุงราษฎร์ 

58 นส. ปนสัยา คงมะลวน 

59 นส. ประภารัตน์ วฒันกลุ 

60 นส. ปวีณ์รัตน์ สายทอง 

61 นาย ปัญจพงษ์ แช่มช่ืน 

62 นาย พงศธร ปรานศิลป์ 

63 นาย พงศธร โสมปาน 

64 นาย พงศ์พทัธ์ พลูวงษ์ 

65 นส. พชัราภรณ์ สวุพิศ 

66 นาย พทัธนนัท์ ถิรพงษ์ไพศาล 

67 นส. พิชญธิดา กรเพชร 

68 นส. พิไลวรรณ ธนบตัร 

69 นส. เพ็ญพิชชา รอดเกิด 

70 นส. ฟา้ใส โรจนภาพงศ์ 

71 นาย ภากร อาชาไนยวิเศษพงศ์ 

72 นาย ภาสกร ชาญณรงค์ 

73 นาย ภาสวฒุ ิ ทอ่แก้ว 

74 นส. มินตรา ขาวปริสทุธ์ิ 

75 นส. รจกร เลณสจัจกลุ 

76 นาย รวิภาส พรธิสาร 

77 นาย รอม ชตุิภาส 

78 นาย รัสเซีย สนัติวราวิทย์ 

79 นาย ลภสั ปัน้ลาย 

80 นส. วรัญญา ครุธฉ ่า 

81 นส. วริยา ไทยถาวร 

82 นาย วฒันชยั คุ้มภยั 

83 นาย วิชญ์ ศิริชยัพฒันา 

84 นส. วิรัลยา ราชเจริญกิจ 

85 นาย วีรภทัร บรูณะสวสัดิ์ 



 

86 นาย ศตคณุ มาตด้วง 

87 นาย ศรัญญ ู เกตพุกุ 

88 นาย ศรุช ศรัณยภิญโญ 

89 นาย ศิรพชัร รุ่งโรจน์ไพศาล 

90 นาย ศิรัส สมบตัิวงษ์ 

91 นาย ศภุกฤต ชยัรัตนอดุมกลุ 

92 นาย ศภุณฐั วิมลไพบลูย์ 

93 นาย ศภุศรณ์ ชศูร 

94 นาย ศภุสณัห์ ศรีเจริญสขุภาค 

95 นส. ศภุอปัสร ธ ารงศกัดิ ์

96 นส. ศภุาพิชญ์ นวลสทุธ์ิ 

97 นส. สตัตกมล วรวาส 

98 นส. สทุธิลกัษณ์ รัตน์นราทร 

99 นส. สธิุมา สวา่ง 

100 นส. โสภิดา อรรฆยธรรม 

101 นส. อภิษฎา ทศัณรงค์ 

102 นาย อภิสทิธ์ิ เพชร์กลุ 

103 นส. อรจิรา ลลีาวศิน 

104 นาย อฑัฒ์ พาลวีล 

105 นส. อิสริยา กนัวนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
จ านวน  135 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นส. กนกนิภา บณุพฒันศกัดิ ์

2 นส. กนกอร นุม่ด ี

3 นส. กนิษฐา อินต๊ะแก้ว 

4 นาย กฤตวิทย์ ยะไข ่

5 นาย กฤษฎา ภดูอนตอง 

6 นาย กอปรเกียรต ิ บญุแสน 

7 นส. กญัญาณฐั กิติธะนะ 

8 นส. กาญจนา เรืองชาญ 

9 นาย กานต์ชณิต ติยะวิสทุธ์ิศรี 

10 นส. กานต์ชนิกา จนัทร์สริุย์ 

11 นาย กิตต ิ เจริญโต 

12 นาย กิตติคณุ อนรัุตน์ 

13 นาย กิตติศกัดิ ์ พดุหอมโพธ์ิ 

14 นส. กีรติภาดา แสนยศ 

15 นาย เกียรตินยิม รักษาผล 

16 นาย คณาวฒุ ิ พยอม 

17 นส. จนัทร์จิรา ถกลด าเกิง 

18 นส. จิรัชญา จิตประสาท 

19 นส. จฑุาพฒัน์ พวงสมบตั ิ

20 นส. จฑุามาศ อว่มจ้อย 

21 นาย ฉตัรมงคล จินตนาประวาส ี

22 นส. ฉนัท์ชนก ฉิมแย้ม 

23 นส. ชนมน เจริญวเิศษศิลป์ 

24 นาย ชนญัญ ู วิทิตธรรมคณุ 

25 นส. ชนากานต์ ศรีรัตนพงษ์ 

26 นส. ชยดุา หุน่สาระ 

27 นส. ชลดิา กาญจนศิริรัตน์ 



28 นส. ชวรัตน์ ข าวีระ 

29 นาย ชาคริต พวงทอง 

30 นส. ชตุิกาญจน์ ศรีแก้ว 

31 นส. ญาณิศา พึง่ชา 

32 นส. ฐานิตา วธุประดษิฐ์ 

33 นาย ฐิติพงศ์ ปันนาวิน 

34 นส. ณฐิน ี ใยอินทร์ 

35 นส. ณฐักมล เถลงิศก 

36 นส. ณฐักาญจน์ ช้างพินิจ 

37 นาย ณฐักิจ โชคประกิจสนุทร 

38 นส. ณฐัฑิน ี อดุมพรทว ี

39 นาย ทวีศกัดิ ์ ตนัติสราภรณ์ 

40 นส. ทิพวรรณ นะวะกะ 

41 นาย ทิวตัถ์ วอ่งไวพาณิชย์ 

42 นส. ธญาน ี พทุธรักษ์ 

43 นาย ธนกฤต โภคศิริ 

44 นาย ธนทตั สงิห์ว ี

45 นาย ธนพล แซต่ัน้ 

46 นส. ธนภรณ์ ดอนไพรย้อน 

47 นาย ธนรัตน์ ร่ืนจิตต์ 

48 นาย ธนารัก ไชยม ี

49 นส. ธาริณี กิตตวิรการชยั 

50 นาย ธีรเมธ จงักา๋ 

51 นาย ธีระพงษ์ สธุรรม 

52 นาย นรินทร์ ตุน่ตาโมง 

53 นาย นฤบด ี โพธ์ิทองงาม 

54 นส. นลพรรณ รอดทอง 

55 นส. นวภรณ์ เพ็ญเวยีง 

56 นส. นทัธมน ขาวหน ู

57 นส. นทัธมน สงิห์ปาน 



 

58 นาย นนัทิพฒัน์ อินคต 

59 นส. นาฏลดา แก้วกอง 

60 นส. เบญญทิพย์ บญุทอง 

61 นาย ปฏิพรรศร์ กาศทิพย์ 

62 นาย ปฏิภาณ ทองน้อย 

63 นส. ปฏิมากร แก้วจนัทร์ 

64 นส. ปภาวรินทร์ สมศรี 

65 นส. ประกายดาว เขื่อนล้อม 

66 นาย ปรินทร์นา แสนสม 

67 นส. ปาจรีย์ ขาวสดุ 

68 นาย ปิยพชัร ขาวแสง 

69 นส. ปิยวรรณ ค าบศุย์ 

70 นส. ปิยะพนัธ์ ค าขาว 

71 นส. พชรภรณ์ อิม้ทบั 

72 นส. พรชิตา อษัญคณุ 

73 นส. พรนิภา บาคาล 

74 นาย พรพจน์ ยา่นสากล 

75 นาย พรภวิษย์ ประดจุพงษ์เพช็ร์ 

76 นาย พศตุม์ เรืองวาณิชยกลุ 

77 นส. พอจิตร์ รัตนานกุรณ์ 

78 นส. พชัน ุ พวงพิลา 

79 นส. พชัรากร คงขนุ 

80 นส. พิชญา สริิสขุมุ 

81 นส. พิมพ์ชนก เขียวเมือง 

82 นส. พิมล เลาหะวีร์ 

83 นส. พิมสดุา กนัเจิม 

84 นส. พิศมยั ศิริเกต ุ

85 นาย พิสฐิ มาศเสนา 
 



86 นส. พธิุตา เลก็พฒุิกานต์ 

87 นส. ภทัราพร กฤตรนต์รัศม ี

88 นส. ภทัราพร ตนัพรพิทกัษ์ 

89 นาย ภาสกร ค ามัน่ 

90 นาย ภมูิรพ ี สตัยชิต ิ

91 นส. ภริูชญา แก้วแสง 

92 นส. มณีพรรณ ธญัวฒัน์สวสัดิ ์

93 นส. มนสันนัท์ สขุช่วย 

94 นส. มิณชิตา จฑุาธิปไตย 

95 นส. มทุิตา เจิมศิริ 

96 นาย ยทุธนากร สนิทร 

97 นส. รัตนวล ี เทพหยด 

98 นส. วรดา ช่วงฉ ่า 

99 นส. วรรณา เอี่ยมสอาด 

100 นส. วราภรณ์ แดงสวุรรณ 

101 นาย วสวตัติ ์ จนัทร์เจริญกิจ 

102 นส. วิไลพร โภคทิพย์ 

103 นาย วฒุิชยั พรหมทอง 

104 นส. ศิรประภา ก้อนเครือ 

105 นาย ศิรสทิธ์ิ แสงอบ 

106 นาย ศิวกร ทองพรรณ 

107 นาย ศิวตัม์ ปานอินทร์ 

108 นาย ศภุกิตติ ์ กลิน่อาจ 

109 นส. ศภุชา ศรีภิรมย์ 

110 นส. ศภุนิดา มนตรีววิฒัน์ 

111 นาย ศภุวิชญ์ ศิลกลุ 

112 นส. ศภิุสรา คงสขุ 

113 นาย เศรษฐดา วฒันชีวโนปกรณ์ 

114 นส. สชา ดวงรัตน์ 

115 นส. สมพร สวุรรณกลู 



 

116 นาย สงิหนาท ศรีสวสัดิ ์

117 นส. สริิกร ไกรสมเดช 

118 นส. สริิสขุ มณีวรรณ 

119 นส. สกุฤตา พงศ์สทิธิโชค 

120 นส. สดุารัตน์ ไชยภาณรัุกษ์ 

121 นส. สดุารัตน์ เรียนแพง 

122 นาย สทุธิรักษ์ สทุธรินทร์ 

123 นส. สปุระวีณ์ โรจน์ทนานนัท์ 

124 นส. สรีุวลัย์ หนวูงษ์ 

125 นส. สวุนนัท์ จนัจีด 

126 นส. สวุรรณภรณ์ เยาว์พฤกษ์ชยั 

127 นาย อนิวรรตน์ วาทีรชตะ 

128 นาย อนกุลู ตัง้สธุรรมกลุ 

129 นาย อมรฤทธ์ิ ไกรทตั 

130 นาย อรัญ ศิลาวรรณ 

131 นส. อจัฉรา กลมกลอ่ม 

132 นส. อญัษณา จิตตะระ 

133 นาย อสัลาม บดูาเลง็ 

134 นาย เอกชยั ชลดาวารี 

135 นาย เอกวชิญ์ จินดารักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 
จ านวน  15 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นส. กชกร  จึงสกลุรุจิเรข 

2 นาย กิตติธชั  เกษณา 

3 นส. จอมขวญั  พงศ์พฤกษทล 

4 นส. เจตสภุา  พฤกษ์ธนากลุ 

5 นส. ชนิตา  กมลเดชเดชา 

6 นาย ชาครีย์  ปิยภิญโญภาพ 

7 นาย ทศัน์พล   หลพีนัธุ์ 

8 นาย ธตรัฏฐ์  เดน่ศรีเสรีกลุ 

9 นาย นพรุจ  แสงนพธรรม 

10 นาย ภรัณย ู โอสถธนากร 

11 นาย เมธา  ตรีเกษมมาศ 

12 นาย ยศปัญญ์  แก้วสงา่ 

13 นาย สมชัญ์  สรีมงคลการย์ 

14 นาย สรัล  พิชญ์เสถียร 

15 นส. สกุฤตา  ปณุกบตุร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 
จ านวน  29 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
1 นาย กวิน ติยวฒันาโรจน์ 
2 นาย คณุาพจน์ พาดฤทธ์ิ 
3 นส. จฑุามาศ เจริญขวญั 
4 นาย ชรัณ เอี่ยมเรือง 
5 นส. ณฐัฐา   องักลูภกัดีกลุ 
6 นส. ณิชารีย์  มัน่คงพิทกัษ์กลุ 
7 นาย ธนทั  อรุณสมบตัิ 
8 นาย ธนินท์  ฉวีพงษ์ประทีป 
9 นาย ธีร์ อดุมล า้เลศิ 
10 นส. นวพรรณ วฒันาวานชิกลู 
11 นาย นวพล  ศรีวรเวทย์ 
12 นาย ปภพ เรืองเดช 
13 นส. ปาจรีย์ ไชยเสน 
14 นาย พชร จิตอนนัตวิทยา 
15 นาย พิรัชย์ เพ็ชรพรหม 
16 นาย ภณธร ดา่นเจริญผล 
17 นส. รัญณิชา แสงศิริวฒุ ิ
18 นส. รินรดา คงพิบลูย์กิจ 
19 นาย รุจิภาส ชาญวนิชย์กลุชยั 
20 นาย เลศิ ร่ืนสคุนธ์ 
21 นาย วรากร เวชเจริญยิ่ง 
22 นส. วาย ุ โซวจินดา 
23 นาย วิธวินท์ ตรีนชุกร 
24 นาย วีรภทัร ยศอมรสนุทร 
25 นาย ศภุณฐั อินทร์สงิห์ 
26 นาย สรวิชญ์ วฒันเพ็ญไพบลูย์ 
27 นาย สริดนยั  ริมสาคร 
28 นาย อนรัุกษ์ เทพอตัถาพร 
29 นส. อานีซา เวาะแม 

 
 



คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
จ านวน  143 คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นาย กนต์ธร กลูกิจพฒันา 

2 นส. กมลชนก จินดาละออง 

3 นาย กฤติน นิยมบณัฑิต 

4 นส. กฤษณา แจ่มกลาง 

5 นส. กานต์ชนา แก้วม ี

6 นาย กิตติธชั ไขม่กุด์ 

7 นาย กิตติพิชญ์ จิวระประภทัร์ 

8 นส. ขนิษฐา ตัง้วรางกรู 

9 นส. ขวญัวรินทร์ สง่สอ่ง 

10 นาย เขตธนะ ถนนทิพย์ 

11 นาย คณาฤทธ์ิ อภิวนัท์ 

12 นส. จนัทิมา ทองชชูว่ย 

13 นาย จฟัน่ี ยีแสม 

14 นส. จิดาภา นวนน้อม 

15 นส. จิตชญา สงัขดวง 

16 นส. จิรัชยา สภุาพรเหมินทร์ 

17 นาย จตุินนัท์ กิตตวิราพงศ์ 

18 นาย ฉตัรพิศทุธ์ิ พิชญานพุงศ์ 

19 นส. ฉตัรวีร์ ภทัราภินนัท์ 

20 นาย ชนาธิป ช่วยด ู

21 นาย ชนาวีร์ โทห์ 

22 นส. ชวลัลกัษณ์ เดน่เจริญ 

23 นส. ชวลัลกัษณ์ มกุดา 

24 นาย ชวิศ ฐิตโสมกลุ 

25 นส. ชชันก ประทีปสวา่งวงศ์ 

26 นส. ชญัญา องัศวุารี 

27 นาย ชารีฟ เบ็ญนุ้ย 



 

28 นส. ชินภรณ์ บญุเพียรผล 

29 นส. ชตุิกาญจน์ ทวีชยั 

30 นาย ชตุิชยั อาศิรกานต์ 

31 นส. ญาณิศา รัตนพนัธ์ 

32 นาย ฐิติพงศ์ กลัยาศิริ 

33 นาย ฐิติศกัดิ ์ วาณิชย์ปกรณ์ 

34 นส. ฑิตฐิตา สถิตย์วมิล 

35 นาย ณฤทธ์ิ สคุนัธี 

36 นาย ณชัพล เกลีย้งช่วย 

37 นส. ณฏัฐณิชา ทองเกือ้ 

38 นส. ณฏัฐ์เอือ้ เตชพฒันากร 

39 นาย ณฐักรู ศิวนนัท์สกลุ 

40 นส. ณฐัชนก เชาวกิจเจริญ 

41 นาย ณฐัชนน ทรงศิริพนัธุ์ 

42 นส. ณฐัชชัชนนัท์ พทุธิพงษ์ 

43 นส. ณฐันิช ฤทธิรักษา 

44 นาย ณฐัพงศ์ บวัเลศิ 

45 นาย ณฐัว ี ชยัแก้ว 

46 นส. ณิชนนัทน์ แสนพนัตรี 

47 นส. ณิชมน ลลีารุจิเจริญ 

48 นาย เตชภณ เรืองวิทยาวงศ์ 

49 นาย ธนนนัท์ ศิโรเวฐน์ 

50 นส. ธนภรณ์ ชยโสภฏัฐ์ 

51 นาย ธนภทัร จินตโกศลวิทย์ 

52 นาย ธนวนัต์ พรรณกลุบดี 

53 นส. ธนชัชา มาศมาลยั 

54 นส. ธวลัพร กิตติรัต 

55 นาย ธาดาวฒุ ิ ฉนัท์ภิญโญภาพ 
 



56 นาย ธารินทร์ เคารพพนัธุ์ 

57 นส. ธิติกานต์ บญุรุ่ง 

58 นาย ธิติวฒุ ิ ฉายเมธากลุ 

59 นาย นพวิชญ์ ลิม่วฒันาเลศิ 

60 นส. นภสักร แซเ่ฮ้ง 

61 นาย นราวฒุ ิ ศรีพะเนิน 

62 นาย นฤปนาท บญุสขุ 

63 นาย นฤสรณ์ คงเเก้ว 

64 นส. นิชดา เมตไตรยสกลุ 

65 นาย นินสัรีย์ เจ๊โก๊ะ 

66 นส. บงกช กรุงแทนเมือง 

67 นาย บญุวิโรจน์ จิตวเิลศิรัตน์ 

68 นาย บลุวชัร์ สรัุฐชนานนท์ 

69 นส. เบญญาภา โรจน์พิบลูสถิตย์ 

70 นาย ปฏิภาณ ชทูอง 

71 นส. ปฐมา ปริุนทราภิบาล 

72 นส. ปณิตา ตาวาโต 

73 นส. ปทิตตา จนัทร์หอม 

74 นส. ปพิชญา เฉิดโฉม 

75 นส. ปรัษฐา ศภุเศรษฐ์ศิริ 

76 นาย ปริญญา ยอดเรือน 

77 นาย ปรินทร์ เห็นชอบ 

78 นส. ปอรรัชช์ ช่วยพนงั 

79 นาย ปัณณวิชญ์ ตนัติพิสษิฐ์ 

80 นส. ปัณณิกา  ยญัญางกรู 

81 นาย ปาณทั วิทยาศิริกลุ 

82 นาย ปิยพงศ์ ปานแขวง 

83 นส. เปรมฤทยั แซอ่ึง้ 

84 นส. พภคั วีระจิตต์ 

85 นส. พรภวิษย์ คลูะสวุรรณ์ 



 

86 นาย พฒันะ วงัสพนัธ์ 

87 นาย พสักร ตัง้อดลุย์รัตน์ 

88 นส. พิชญาภรณ์ ศรแผลง 

89 นาย พิธิวฒัน์ ชชู่วย 

90 นส. พิม ศรีเมฆารัตน์ 

91 นส. เพ็ญนภา บวัทอง 

92 นส. เพ็ญพิชชา พลูสวสัดิ ์

93 นาย ฟาอิซ นิยมเดชา 

94 นส. ฟิตรีนา นาถปตุรี 

95 นส. ภชัลดา เตียวภาธร 

96 นส. ภาพนัธ์ วงศ์วิทย์วิโชต ิ

97 นาย ภริูณฐั ศรีเกต ุ

98 นส. มนสัตรา พฒัภมูิ 

99 นส. โยษิตา ศรีคุ้มวงศ์ 

100 นส. โยษิตา หวงัวโรดม 

101 นส. รักชนก บหุงาชาต ิ

102 นาย รังสมินัตุ์ ฤทธ์ิโรจนกลุ 

103 นส. ลลติา รังสนิพคณุ 

104 นาย วรกานต์ รุ่งประเสริฐ 

105 นาย วรัชญ์ เสตสบุรรณ 

106 นาย วรัญญ ู ประสทิธ์ินอก 

107 นาย วรัท จตรุาบณัฑติ 

108 นส. วฤนยา สทิธิมาก 

109 นาย วศวตั ศรีเรืองรัตน์ 

110 นาย วชัธนินทร์ พฤกษวลัต์ 

111 นาย วิชย ซุ้นสวุรรณ 

112 นาย วิธวินท์ เชาวน์วานิชย์ 

113 นส. วิภาว ี บญุมี 
 



114 นาย วฒุิโรจน์ แสงชโยสวสัดิ ์

115 นส. ศรัณยา ก าลงัรูป 

116 นาย ศิวะ รัตนกิจโกศล 

117 นาย ศภุกฤต ศตายกุลุ 

118 นส. ศภุกานต์ เปาะทองค า 

119 นส. ศภุณฐั คมจกัรพนัธุ์ 

120 นาย ศภุฤกษ์ ชวศิริ 

121 นาย ศภุวิชญ์ ศรีสะระ 

122 นาย สวิตต์ วิชาไทย 

123 นาย สหรัฐ ธนวงศ์วาณิชย์ 

124 นาย สารัช บณัฑิตเลศิรักษ์ 

125 นาย สริิพงศ์ กศุลธรรมรัตน์ 

126 นส. สทุธินี ตัง้บวรพเิชฐ 

127 นส. สธิุตา โพธ์ิเสนา 

128 นาย สพุวิชญ์ ชมุชว่ย 

129 นาย สภุาพ สนิเจริญกลุ 

130 นส. สภุาวี กิตติสตัยกลุ 

131 นส. แสงเทียน ธีระกิจไพศาล 

132 นส. หทยัชนก ราชปักษิณ 

133 นส. หทัยา ชตุิพิมล 

134 นาย อติกนัต์ เฉิดฉิม้ 

135 นาย อติวิชญ์ เพ็ชรพวง 

136 นส. อธิษฐาน จ าปา 

137 นส. อภิญญา ทิพย์สเุนตร 

138 นส. อริศรา อารีพงศ์ธรรม 

139 นาย อรุณสวสัดิ์ เจริญวกิกยั 

140 นส. อญัเชิญขวญั ทองวิเศษ 

141 นส. อาทิชา กาหย ี

142 นาย อินทร ไหลหละหมดั 

143 นส. อิสรา อคัรวงศาพฒัน์ 



คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธิราช 
จ านวน  8  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นส.  ขวญัพร ไตรวรานนท์ 

2 นส.  ธญัชนิต เศวตรัตนเสถียร 

3 นส.  ปานรดา จุ้ยเจริญ 

4 นส.  ปารีณา ธญัจรูญ 

5 นาย วรัญญ ู ประสทิธ์ินอก 

6 นาย ศภุกร นราดลุย์ 

7 นส.  สายป่าน รัตนพนัโทวงษ์ 

8 นส.  อมลรดา เดชรัตนวิไชย 
 
 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล 
จ านวน  11  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นาย กิตติพิชญ์ จิวระประภทัร์      

2 นาย ฐิติพงศ์ กลัยาศิริ      

3 นาย ฐิติพงศ์ วงศ์กาญจนา 

4 นส. ณิชมน ลลีารุจิเจริญ      

5 นส. พรจรัส เจียรรัตนสวสัดิ ์     

6 นส. พรนชัชา อินทอง      

7 นส. มทันพร จึงมัน่คง      

8 นาย วรพงศ์ ชมุเกต ุ     

9 นส. ศลษิา เจริญวกิกยั      

10 นาย ศภุวิชญ์  เตือ้งวิวฒัน์      

11 นาย อนนัต์สทิธ์ิ ผาสขุนิตย์      
 
 
 
 
 
 
 



คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
จ านวน  36  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นส. กวินนา แก้วพรม 

2 นาย กนัตพิชญ์ วิบลูย์ศกัดิ์สกลุ 

3 นาย กีรต ิ กนัตะกวาง 

4 นส. ชวิศา วงศ์ทะ 

5 นาย ชิตพล อไุรพนัธ์ 

6 นาย ชินกฤต พงศ์อมัพรขจี 

7 นส. ณฎัฐณิชา จนัทร์ฉลอง 

8 นส. ณฐัชา จ าแลงนคร 

9 นาย ธนกฤต เจริญสทุธิธรรม 

10 นาย ธนวฒัน์ ตระกลูพทุธรักษา 

11 นส. ธมลวรรณ ปฏิเสน 

12 นส. นวินดา โพธ์ิทองสนุนัท์ 

13 นาย ปฏิพล พิสฐิไพศาลกลุ 

14 นส. ป่านทอ วิทยาจนัทร์ 

15 นาย พชร ศภุางคะรัตน์ 

16 นาย พร้อม วงศ์มณีโรจน์ 

17 นส. พาขวญั วงศ์ใหญ่ 

18 นส. พิชชาภา โพธ์ิรุ่งเรือง 

19 นส. พิธามญช์ รัตนชยัสทิธ์ิ 

20 นส. พิมพ์นิภา วฒันากล้า 

21 นส. ภคนิษฐ์ ศิริสวสัดิ ์

22 นส. ภคัจิรา ลมิประภวูิวฒันา 

23 นาย ภทัรดนยั รัตนารักษ์ 

24 นาย ภทัรพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 

25 นส. ยวุพร คงอยู ่

26 นาย รดิศ จิตธรรม 

27 นาย รุจิภาส เขมะรัตน์ 



 

28 นาย วรปรัชญ์ ทองงาม 

29 นส. วรสตรี ปินตาเสน 

30 นาย สทุธวิทย์ แสงธงทอง 

31 นส. สพุิชชา พิชวงค์ 

32 นส. สภุนิดา ช านาญ 

33 นส. อติกานต์ คนขยนั 

34 นาย อนวุีร์ คงสถาน 

35 นส. อญัธิกา เลาหกลุ 

36 นส. โอบอ้อม โอภาสพนัธ์ 

 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

จ านวน  22  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นส. เกตน์สรีิ วารีกลุ 

2 นส. เจนจิรา จนัทรวิสตูร 

3 นส. ชญาดา เริงร่ืน 

4 นส. ชนนิกานต์ ชนะภยั 

5 นาย ชนม์ชนก พรมชาย 

6 นาย ชณุฑ์ เอือ้สจุริตวงศ์ 

7 นส. ชตุิกาญจน์ อารีย์วงศ์ 

8 นส. ณฐมน อมัพวา 

9 นาย ธนธร เพชรมณีุ 

10 นส. ธนพร ชยัวิริยะวงศ์ 

11 นาย ธนวิชญ์ ปานศรี 

12 นส. ธนชัพร ศภุวิบลูย์ผล 

13 นาย ธีรไนย ลกุเซ็น 

14 นส. พิชามญชุ์ ธรรมกลุ 

15 นส. แพรพลอย ฟักทอง 

16 นาย ลกัษณ์วตั แก้วกระจ่าง 



 

17 นาย วิศรุต วิวฒันานกุลู 

18 นส. ศิรภสัสร ขา่ยมา่น 

19 นส. สริิยากร มณีนาถฐานิสร์ 

20 นาย อมเรศ ธรรมสขุิตา 

21 นส. อิงลดา กิจพิมล 

22 นาย เอกวชัร สวสัดิพนัธ์ 
 
 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
จ านวน  8  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นาย กิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย 

2 นส. ชนิสรา ธนาไชยสกลุ 

3 นส. ณฉตัร ลิม้ชณุหนกุลู 

4 นส. ณฐัมน คงเดชอดุมกลุ 

5 นส. ธนชัฐ์ปภสัส์ พิมพาแปน้ 

6 นส. นนัทชัพร คล้ายคลงึ 

7 นส. พลอยไพลนิ บษุบงก์ 

8 นส. อารยา จนัทร์ชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 



จ านวน  24  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นส. กานต์กว ี เพ็ชรสงัหาร 

2 นาย จิรัฏฐ์ ยิ่งยงวฒันกิจ 

3 นส. จิรัฐติกาล ไชยวงษา 

4 นาย เจษฎากร สทุธิโชติ 

5 นส. ชนิกานต์ ฉตัรเวทิน 

6 นส. ณฐักานต์ ถิรพงษ์สวสัดิ ์

7 นส. นนัท์นภสั ทองชิต 

8 นาย นิติธร ศิริธนชยั 

9 นาย นิธิพฒัน์ แข็งแรง 

10 นาย พงศ์กิตต ิ ศิริโสภณ 

11 นาย พนาวนั ผินสู ่

12 นาย พชัรกลุ บางภูภ่มร 

13 นส. พิมพ์พจี สรสทิธ์ิ 

14 นาย พีรวิชญ์ ณะวงวิเศษ 

15 นส. ภควด ี ฉ ่าเมืองปักษ์ 

16 นส. ภทัรภร มณีโชต ิ

17 นส. ภาวิน ี ด าเนตร 

18 นส. รวิวร สหีะวงษ์ 

19 นส. รินรดา หิรัญค า 

20 นาย ลขิสทิธ์ิ พลพนัธุ์ 

21 นาย วิวิธชยั ขวญัใจ 

22 นส. ศิรภสัสร เวชชศิริกลุ 

23 นาย ศิวกร ชารี 

24 นส. อวสัฎา นิติวิสฏิฐากร 
 
 
 
 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 



จ านวน  34  คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นาย กรกช กมลอารีย์ 

2 นส. กลัยวรรธน์ พรหมรัตน์สรณ 

3 นส. จิราภรณ์ โพธิวงค์ 

4 นส. ชฎาพร ปินตาปิน 

5 นส. โชษิตา ธีระรังสกิลุ 

6 นส. ญาดา ธรรมวงค์ 

7 นส. ณชัชา ธนะขว้าง 

8 นส. ธณฏัฐา ทองสอาด 

9 นส. ธมลวรรณ มัง่ม ี

10 นส. นงนภสั อินทรสริิ 

11 นส. นฤภร ลีอ่ านวยเจริญ 

12 นส. บณัฑิตา บณัฑิต 

13 นส. ปนสัยา นิพิฎฐกลุ 

14 นส. ปัทมา เอือ้งตระกลูสขุ 

15 นาย พลกฤตย์ เกียรตศิิลป์ 

16 นส. พิชญา  พงศ์ชยัเดชา 

17 นส. พิมพ์นิภา เจียรวิริยะพนัธ์ 

18 นส. ภรณี สวุรรณโรจน์ 

19 นส. ภทัรนภางค์ ศิริกาญจนางกรู 

20 นส. รัตตวลัย์ เจียมจิรางกรู 

21 นาย รัตนคลงั ปาละมา 

22 นาย วรพล ปันแปง 

23 นาย วชัรินทร์ เบญจาธิกลุ 

24 นาย วิทิต พุม่ศฤงฆาร 

25 นส. วีรินญา อรุณราษฎร์ 

26 นส. ศศิวมิล ยอดปัญญา 

27 นส. สนฤน ประดิษฐนยิกลู 
 



28 นาย สหภพ เป็งปานนัท์ 

29 นส. สขุมุาล เรืองวิรุฬ 

30 นส. สภุสตุา ศิริวฒันา 

31 นส. อภิชญา พรวิเศษศิริกลุ 

32 นส. อภิชญา อารีวงศ์ 

33 นส. อรัชพร มีเมล ์

34 นส. อรุณเร่ิม กิตติรัตนชยั 
 
 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน  36  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นาย กฤษฎา จิรังดา 

2 นส. กญัญาภคั อมรกลุ 

3 นาย จิรทีปต์ อารีย์ 

4 นาย เจษฎา ตงัควฒันา 

5 นาย ชนม์ชนก อปุนิสากร 

6 นาย ชนาธิป ศิริชยัพนัธุ์ 

7 นส. ณฏัฐนิช ตัง้จนัทรประภาพ 

8 นส. ณฐักาญจน์ ธรรมบตุร 

9 นส. ณฐัชยา ทองศรี 

10 นส. ณฐัชยา ยิ่งยศ 

11 นาย ธนกร จลุวงษ์ 

12 นาย ธนกฤต มนิระพงศ์ 

13 นาย ธนวิชญ์ เลก็ตระกลู 

14 นาย ธนากร วิริยะพนัธ์ 

15 นส. ธนัยพร ชาตกิตตคิณุวงศ์ 

16 นาย บริุนทร์ สาเมฆ 

17 นาย ปริญญ์พงษ์ แสนใจ 

18 นส. ปรีชญาพร โคตรมงคล 
 



19 นาย ปัณณวฒัน์ ตยุาใส 

20 นส. พรไพลนิ วรรณภาสนี 

21 นส. พอเพียง ศรีสวุรรณ 

22 นาย ภคัรวฒัน์ มงคลสวสัดิ ์

23 นาย ภทัรพงศ์ อนสุรณ์ 

24 นาย ภาณพุงศ์ ผิวผอ่ง 

25 นาย รัฐนนท์ สภุาคาร 

26 นาย วชิรวิทย์ ตนัติวฒันเสถียร 

27 นส. วรพนิต โพธิข า 

28 นาย วชัรพงษ์ เมืองหงษ์ 

29 นาย วชัรศกัดิ ์ เมืองหงษ์ 

30 นาย วิชยตุม์ สายเบาะ 

31 นส. วิลาสนิี พรมหลอ่ 

32 นส. ศตพร ศรีอิสาณ 

33 นส. ศศินดา จิตรมาศ 

34 นส. สธุารัตน์ สาธุการ 

35 นาย อภิชยั ชมุนมุ 

36 นส. ไอลดา เทพเกษตรกลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ์ 



จ านวน  48  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นส. กนกพิชญ์ สพานทอง 

2 นส. กนกวรรณ มณีโลก 

3 นส. กรกนก ด้วงช ู

4 นส. จริยมาศ เพชรมีศรี 

5 นส. จารว ี สาริยะสนุทร 

6 นส. ชนญัธิดา สปุระวตัิตระกลู 

7 นส. ชมพนูทุ ออ่งอนนัตพงศ์ 

8 นส. ชลธิชา สกลุชิต 

9 นส. ชญัญา รัตนพฤกษ์ขจร 

10 นส. ชญัญาพร เวชโช 

11 นส. ฌานนาถ ศรีเมือง 

12 นส. ฐิติรัตน์ โสภณัณา 

13 นส. ณฐัณิชา จรัสโชค 

14 นส. ณฐันชุ จารุวฒันสนุทร 

15 นาย ตนยั แก้วจรัส 

16 นส. ตรีชฎา สอ่งสขุ 

17 นาย ธนกฤต โอลาพฤกษ์ 

18 นส. ธนชัญา ปรีชา 

19 นาย ธนาตย์ สริิสงวนศกัดิ ์

20 นาย ธเนศ วิเชียร 

21 นส. ธญักมล บญุแสง 

22 นส. ธญัวรัตน์ สงแก้ว 

23 นส. ธารดาว จนัทร์ด า 

24 นส. นทัธมน อาจมงักร 

25 นส. นนัทนชั ไชยรัตน์ 

26 นาย ปรเมษฐ์ แก้วชว่ย 

27 นส. ปรียานชุ เผา่ช ู
 



28 นาย ปวีณ์ สงูสง่า 

29 นส. ปัทมพร ช านาญเวช 

30 นาย พชร วอ่งไวยทุธ์ 

31 นส. พิชชานนัท์ พินสวุรรณ 

32 นส. พิชญ์สนิี วงศ์ภคัไพบลูย์ 

33 นส. พิชญานนัท์ จินดา 

34 นส. แพรววนิต เหเจริญศรี 

35 นาย รฐตพนธ์ ผอ่งเรียงณฐกลู 

36 นส. ลลติพรรณ ช่วยสมบตั ิ

37 นส. วรากร ศิลาทองค า 

38 นส. ศศินา นิธิวรนนัท์ 

39 นส. ศภุกาญจน์ สขุเกือ้ 

40 นส. ศภิุสรา ร าไพรุจิพงศ์ 

41 นส. ส สรุภา สขุค า 

42 นส. สโรชา ชปูาน 

43 นส. สจัจพร ทุง่วชิรกลุ 

44 นส. สธิุนนัท์ เอี่ยมอนนัต์เจริญ 

45 นาย สรุดิษ เขาทอง 

46 นส. อภิสรา หมนุเกต ุ

47 นส. อนัดามนั สงิห์ช ู

48 นส. อาภาพรรณ สขุยิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 



จ านวน  61  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
1 นส. กนลรัตน์ ถาวรรัตน์ 
2 นส. กมลนทัธ์ ฉ ่ากระมล 
3 นส. กมลวรรณ  น้อยวนั 
4 นส. กษิรา นวลจนัทร์ 
5 นส. กญัญาณฐั พิรุณโสภา 
6 นาย กนัตภณ กลบีบวั 
7 นส. กาญจนาภรณ์ ตรีเนตร 
8 นส. กลุกานต์ ยอดสะเทิน 
9 นส. ขวญัหทยั ประสทิธิชยั 
10 นส. จินดารัตน์ ฐิตะปรุะ 
11 นส. จิรภตัรา ปัญญาวรรณ 
12 นส. ชลดิา ลลีาลาวณัย์ 
13 นส. ชตุิกานต์ แสงทอง 
14 นส. ชตุิมา ช่อเพชรกลุ 
15 นส. ฑมพร สเินหะวฒันะ 
16 นส. ณฏัฐา แสงศรีเรือง 
17 นส. ณฐักลุ ภเูดช 
18 นส. ณฐัชยา สองเมือง 
19 นส. ณิชาภทัร สวุรรณธนารัชต์ 
20 นาย เดชา ไชยสทิธ์ิ 
21 นส. ทิพย์มณี ดิษฐเกษร 
22 นส. ธนภรณ์ เทกอง 
23 นส. ธญัลกัษณ์ ซาเหลา 
24 นส. นงลกัษณ์ บญุสนิชยั 
25 นส. นนัท์นภสั อิฐรัตน์ 
26 นส. ปฏิญญา ศกัดิ์ศรีบญุด ี
27 นส. ปพิชญา ทรงคะรักษ์ 
28 นส. ปภาวรินทร์ พชัรเวทิน 
29 นส. ปรียาพร มติกรกลุ 
30 นส. ปวีณ์กร พนัแสง 

 



31 นาย เผา่พงศ์ พนัธุ์ศิลา 
32 นส. พรนภสั บญุทอง 
33 นาย พรรนภ ฟู่ เจริญ 
34 นส. เพชรรัตน์ เทือกตาทอง 
35 นส. แพรวา ตนัศิริ 
36 นส. ภณัฑิรา จิตรโท 
37 นาย ภทัรพล เตชะ 
38 นส. ภทัรภรณ์ ดีเสมอ 
39 นส. ภทัรสดุา คณุเวยีน 
40 นส. ภทัราพร โชติชยั 
41 นส. มทันา ปักษ์สงัคะเนย์ 
42 นส. มกุรว ี จนัทร์สายชล 
43 นาย รัชพงษ์ ค าจนัทร์ 
44 นส. วรนิษฐา ขนุนนท์ 
45 นส. วรินทรา จนัทร์ทวิชยั 
46 นส. วริศรา กลัน่ความด ี
47 นส. วริศรา เลศิพทุธิพงศ์พร 
48 นาย วชัรพล เพ็ญธิสาร 
49 นส. วิจิตรา ทองนิล 
50 นส. วีกาญจน์ ทองเวยีง 
51 นส. ศนนัทิน ี เนือ้ทอง 
52 นาย ศรายศุ เหลา่ใหญ่ 
53 นาย สทิธินนท์ วงษ์สรุภินนัท์ 
54 นส. สริาวรรณ จอมศรีกระยอม 
55 นส. สริินชุ ตาลประเดมิ 
56 นส. สชุานาถ สเีสน 
57 นส. อรยา อยูร่่มพฤกษ์ 
58 นาย อาณากร พรหมเกิด 
59 นส. อารยา หลอ่ศิวาวชิรสขุ 
60 นส. อินทราณี วรรณค า 
61 นาย เอกวรรธน์ วรารัศม ี

 
 
 



ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 
จ านวน  92  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
1 นาย กรีฑาภีม หวงัวก 
2 นาย คณาธิป เพชรมนมะดนั 
3 นาย ครองรัฐ งานจตัรัุส 
4 นาย จกัรกฤษ นิ่มผกัแวน่ 
5 นส. จารุจิต กลุแดง 
6 นส. จิณณพตั ประวาสขุ 
7 นส. จิตรี   พนัธุโสภณสวสัดิ ์
8 นาย จินดา สดุาจนัทร์ 
9 นาย จิรเมธ แผน่เงิน 
10 นาย เจษฎาภรณ์ พนัธุ์ส าโรง 
11 นาย ชนกพงศ์ ดียิ่ง 
12 นส. ชนน ี คืบขนุทด 
13 นส. ชนม์พรรษา ไพรคงคาธรรม 
14 นาย ชนสรณ์ ปลอดกระโทก 
15 นาย ชนฐัพงษ์ อิ่มด ี
16 นส. ชนากานต์ จนัทร์พรม 
17 นส. ชนากานต์ สถานสขุ 
18 นส. ชลธิชา ถ า้กลาง 
19 นส. ชญัญา อดุมวงศ์ 
20 นส. ฐิตาภรณ์ ยวญกลาง 
21 นส. ฑิติพร ฉิมพาล ี
22 นส. ณริสสรา มว่งไหมทอง 
23 นาย ณฐัชนน   บญุสถิตย์ 
24 นาย ณฐัพล ต้นทอง 
25 นส. ดษุฎีพร จนัปัญญา 
26 นาย ต้นสาย สรวลสนัต์ 
27 นส. ทิฐินนัท์ ชมภ ู
28 นส. แทนลคัน์ พจนพงศ์ 
29 นส. ธนสัพร นิลสขุ 
30 นาย ธนานนท์ สงิหนวุฒันะ 



31 นส. ธรรมมาภรณ์   จนัทร์วิทยานชิุต 
32 นาย ธวชัชยั เสรีพรเจริญกลุ 
33 นส. ธญัชนก ตนัยะไพบลูย์ 
34 นส. ธญัพร จิตจกัร์ 
35 นาย ธิติ พิริยาพิทกัษ์ภรณ์ 
36 นาย ธิติ วาบสงูเนิน 
37 นาย นที อารีย์วฒันานนท์ 
38 นาย นิกร และภเูขียว 
39 นส. นิรมล พวงสนัเทียะ 
40 นาย บวร ขตัิวงค์ 
41 นาย บญุญฤทธ์ิ บญุประสทิธ์ิ 
42 นาย ปฏิภาณ ยอดค า 
43 นาย ปนา ภวูทิตย์ 
44 นส. ปภาว ี คุ้มหมู ่
45 นส. ประภาพร รักษาสวุรรณ 
46 นส. ปริตตา พิมพะธรรม 
47 นาย ปริภทัร สวุรรณบบุผา 
48 นส. ปาริชาต ิ อาจิณกิจ 
49 นส. ปาหนนั ปัสสาโก 
50 นส. ผกามาศ ก าจดัภยั 
51 นส. พรปวีณ์ อินผกัแวน่ 
52 นส. พิชญา เสยีงตรง 
53 นส. พิชญานิน ชยัสงูเนิน 
54 นาย พิชญตุม์ ศิวะตระกลู 
55 นส. พิณทิพย์ ชาญประโคน 
56 นส. พิมพ์ชนก เที่ยงค า 
57 นส. พิมพ์พิตรา สมพีรพนัธุ์ 
58 นาย ภควตั นครแสน 
59 นส. ภทัทิยา สลีะพฒัน์ 
60 นาย ภทัรภมูิ ประจงสขุ 
61 นส. ภาธิณี สร้อยทอง 
62 นาย ภานวุฒัน์ ตนัติผลประเสริฐ 
63 นาย ภมูิ อินทรก าแหง 



64 นส. มณีพร ส ารวมจิต 
65 นาย รฐนนท์ หะรินเดช 
66 นาย รต ิ จ ารัสธนสาร 
67 นาย รพีพฒัน์ แสงแก้ว 
68 นาย ระพีพฒัน์ ค ามนตรี 
69 นาย รัชดากร ลวดเงิน 
70 นาย รัฐศิลป์ พลดงนอก 
71 นส. เรณกุา กมลรัตนกลุ 
72 นส. ลกัษณา ล า่สนั 
73 นาย วชิรวิทย์ อินผวน 
74 นาย วรพล วงษ์ประพนัธ์ 
75 นาย วชัรพงศ์ พฒุิด ารง 
76 นส. วาสนา คงทรัพย์ 
77 นส. วิญจิรา จุ้ยแย้ม 
78 นส. วิภาว ี สพุพตักลุ 
79 นาย ศกัดิ์ชยั สดุชะดา 
80 นส. ศิริลกัษณ์ ผิวบาง 
81 นาย ศิวกร กองเมืองปัก 
82 นาย ศภุณฐั บวัรักษา 
83 นาย สตัยพฒัน์ พิสฏิฐ์สรุสห์ี 
84 นส. สาธิตา เสริมศรี 
85 นส. สริิวิมล เจือจนัทร์ 
86 นาย สพุฒันะ แพะขนุทด 
87 นส. สภุามาศ สือ่สมัฤทธ์ิ 
88 นาย สรุวิช เทียนศิริวงศากลุ 
89 นส. อรชา ค าหนองไผ ่
90 นส. อรัชพร จงปัตนา 
91 นาย อานนัท์ ภสูท้าน 
92 นส. อิศราภรณ์ เจริญสขุ 

 
 
 
 
 
 



คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 
จ านวน  47  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นส. กณิศ สทิธิพงศ์พิทยา 

2 นาย กฤตภาส ศิริครุุรัตน์ 

3 นส. จริยาภรณ์ ธญัเจริญการค้า 

4 นส. จิณห์จฑุา กาญจนนิธิ 

5 นาย จฑุาธรณ์ หาญตระกลู 

6 นส. ชญานิศ เตชะรักษ์พงษ์ 

7 นส. ชนากานต์ สขุภตูานนัท์ 

8 นาย ฐานสั บญุช ู

9 นาย ฐาปณฐั วงษ์จกัษุ 

10 นส. ฐิตารีย์ วชัรานวุฒัน์กลุ 

11 นาย ณฐนนท์ พยงุศกัดิ์สกลุ 

12 นาย ณภทัร เอี่ยมเจริญ 

13 นส. ณฐัรดา พฒุพนาทรัพย์ 

14 นาย ณฐัวชั ล า้ยอดมรรคผล 

15 นส. ณิชารีย์ ซื่อเธียรสกลุ 

16 นส. ทรรศนีวลัย์ สารจนัทร์ 

17 นส. ทิพย์ไพลนิ มว่งไหม 

18 นส. ธญักานต์ คงสมร 

19 นส. ธญัลกัษณ์ พลูท้วม 

20 นาย ธิษณ์ธีทตั วงศ์บญุเกียรต ิ

21 นาย นนัทวฒัน์ สขุแสงเปลง่ 

22 นาย บญุฤทธ์ิ อจันปัญญา 

23 นส. ประภสัสร ศรีดารา 

24 นาย โปษัณ รุจิกาญจนรัตน์ 

25 นาย พชร กิตินิรันดร์กลู 

26 นส. พรไพลนิ สทุธิพิเศษชาต ิ

27 นส. พชัรี รัตนอดุม 



28 นาย พีรพชัร์ เตชะมณีสถิตย์ 

29 นส. เพชรน า้หนึง่ พร้อมมลู 

30 นาย ภาม พบลาภ 

31 นาย ภาสรุ ธนตัภ์สริิ 

32 นาย ภมูิภสั ภทัราทิพย์ 

33 นาย รุ่งโรจน์ จินตสถาพร 

34 นส. วนรัตน์ องอาจ 

35 นาย วจัน์กร สวุรรณโมกข์ 

36 นาย วิศรุต เลศิวิทยาทาน 

37 นส. สมิตา วีระโยธิน 

38 นาย สปิปกร เวชรักษ์ 

39 นาย สริิวฒัน์ พฒันศิริ 

40 นส. สชุานนัท์ นนัทวโนทยาน 

41 นส. สธิุรดา เกตบุญุลอื 

42 นส. สภุาวด ี อินททุรัพย์ 

43 นส. หทยัพร มอญแช่มช้อย 

44 นาย อนนัตชยั สชุนรุจิระ 

45 นส. อภิชญา อ้นมี 

46 นส. อรรัมภา ยทุธณรงค์ 

47 นส. อคัรภา อติเรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศูนย์แพทยศาสตร์ชัน้คลินิก สถาบันพระบรมราชชนก /  มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ านวน  150  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
1 นส. กนกอร อาจค าพนัธ์ 
2 นส. กมลภทัร บญุช่วย 
3 นาย กฤตภาส ดิษทบั 
4 นาย กวิน บญุนิล 
5 นส. กวินทรา แก้ววิมาน 
6 นาย กษิดิเ์ดช โตยิ่ง 
7 นส. กญัญาภคั วิริยะวิญญ ู
8 นส. กลุยา เกตตุระกลู 
9 นส. เกณิกา นรเชษฐ์เดชา 
10 นาย เกริกกาญจน์ พิลกึ 
11 นส. เกวลนิ สนี า้เพชร 
12 นส. เกศวด ี หนสูมจิตร 
13 นาย ไกรพิชญ์ ชยัคีรี 
14 นส. ขนิษฐา อาชีวปาริสทุธิ 
15 นาย คณธิศ กลุกลอนแห้ว 
16 นส. คณิศร วนัชยั 
17 นส. คทัรียา แย้มวงค์ 
18 นส. จิตติมา ชาตะกาญจน์ 
19 นาย จิรกิตติ ์ ชคู า 
20 นส. จฑุารัตน์ ภูท่อง 
21 นส. ฉตัรชนก ดวงจนัทร์ 
22 นส. เฉลมิขวญั นิติอภยัธรรม 
23 นาย ชนกนัต์ ตว่นเครือ 
24 นส. ชนญัชิดา ก้าวสมัพนัธ์ 
25 นส. ชนากานต์ ไพบลูย์วีวฒันา 
26 นาย ชนาธิป ถือชาต ิ
27 นส. ชนิดาภา เทียนแนวนุม่ 
28 นส. ชลติา กิตตวิิศิษฎ์ 
29 นาย ชชัวาลย์ พลสทิธ์ิ 
30 นส. ชตุิมณฑน์ ลบิน้อย 



31 นาย ไชยวฒัน์ เทียนเครือ 
32 นส. ญาณิศา ยี่สุน่แสง 
33 นส. ฐิฎารัตน์ มหบญุพาชยั 
34 นส. ฐิตาภา เรืองฤทธ์ิ 
35 นาย ฐิรพงศ์ รักเอียด 
36 นาย ฑิฆมัพร ยกช ู
37 นส. ณกานต์ ธนกิติธรรม 
38 นส. ณชนก ยวุภมู ิ
39 นาย ณภทัร เลอวงศ์รัตน์ 
40 นส. ณชัชา อรุสาห์ศิลป์ 
41 นส. ณฏัฐิชา พบับ านาญ 
42 นส. ณฐัณิชา ศรีวิทิพย์ 
43 นส. ณฐัภสัสร บญุหอ่ 
44 นาย ณฐัวฒัน์ วงศพทัธ์ธนโชต 
45 นส. เณรัญญา งามตะค ุ
46 นส. เณศรา ศรีใส 
47 นส. ทิพย์รดา จิตรรักษ์ 
48 นาย ธนกฤต เตียววนากลู 
49 นส. ธนกาญจน์ ดวงแก้ว 
50 นส. ธนณฐั อาจชมภ ู
51 นาย ธนพล สวุรรณประทีป 
52 นาย ธนวนัต์ ณรงค์เจริญพร 
53 นส. ธนชัพร สามงามนิ่ม 
54 นส. ธนาภรณ์ รอดศรี 
55 นส. ธนารีย์ บริบาลประสทิธ์ิ 
56 นส. ธมาดา สมรักษ์ 
57 นส. ธญัญา วงษ์สาธุภาพ 
58 นส. ธญัรดา สองจนัทกึ 
59 นส. ธิดารัตน์ เธียรพิริยะ 
60 นาย ธีรภทัร สวา่งนาน 
61 นาย ธีร์รัฐ เรืองสริุยธนากลุ 
62 นส. ธีริศรา ประยงค์หอม 
63 นส. นงนภสั สนิวรพนัธุ์ 



64 นส. นภสันนัท์ ป่ินวนิชย์กลุ 
65 นส. นภสัวรรณ เนตินิยม 
66 นส. นภสัสร ชดูวง 
67 นาย นราวิชญ์ กนัทะเมืองลี ้
68 นส. นฤมล มะณีย์ 
69 นาย นลธวชั ท ามาหากิน 
70 นส. นจันนัท์ ศรีบรุุษ 
71 นส. นฐันรินทร์ โมกไธสง 
72 นส. นนัท์ชพร ศรีชยัภมู ิ
73 นาย นิพทัธ์ ใจมอย 
74 นส. บณัฑิตา หมัน่การ 
75 นาย ปฏิภาณ สกุาวาส 
76 นส. ปภาดา สดีาด ี
77 นส. ปรางแก้ว เกตพุนัธุ์ 
78 นส. ปริยาภทัร หลิว่วิรัช 
79 นส. ปรียานชุ นกฉลาด 
80 นส. ปัณฑิตา ลลีะอปุธิกานต์ 
81 นส. ปัณณิกา เกียรติสงิห์นคร 
82 นส. ปาริญา ปรียานนท์ 
83 นาย ป่ินพงศ์ บญุเสถียร 
84 นาย พงศกร เพ็ชรกลม 
85 นาย พชรพล เพ็ชรภกัด ี
86 นาย พชรวฒัน์ ชยัโชค 
87 นส. พรกมล ภิญญธนาบตัร 
88 นส. พรพชรา จิวสบืพงษ์ 
89 นส. พรพลอย ช้างอินทร์ 
90 นส. พรมน อยุสยุ 
91 นส. พรรณประภา สขุเอม 
92 นส. พตัร์พิมล พิมพ์เชือ้ 
93 นส. พิชชาภรณ์ พงศ์พรเชษฐา 
94 นาย พิทกัษ์พงศ์ จงปัตนา 
95 นส. พิมพกานต์ แต้มประสทิธ์ิ 
96 นส. พิมพ์ชนก พทุธรักษา 



97 นส. พิมพ์พิสทุธ์ิ เมฆศรีสวรรค์ 
98 นส. พิมพ์วรี ภาวานนท์ 
99 นส. พิมลวรรณ ปรียานภุาพ 
100 นส. ฟาริดา เจียรชยักลุ 
101 นส. ภณัฑิรา อดุมพรวฒันะ 
102 นส. ภาวิน ี ธีรเบญจกลุ 
103 นส. ภิญาดา เพ็ชรชาล ี
104 นาย ภเูบศ บญุยะพาส 
105 นาย ภมูิทศัน์ บญุเรือง 
106 นส. มณฑธร ศภุรณ์พานิช 
107 นาย มโนรงค์ สนธิเศวต 
108 นาย มหฆัวาลย์ หวงัข้อกลาง 
109 นาย มาฆะ พฒันพิชยั 
110 นาย ยศพล สายยศ 
111 นาย ยศวศั เหลา่จิรกร 
112 นาย ยทุธนา พรหมรักษา 
113 นส. รวิวรรณ วฒันวิไลกลุ 
114 นาย รหทั ติรณศกัดิก์ลุ 
115 นส. ระวิภา สตุะนนท์ 
116 นส. รามนรี อยูกิ่จตชิยั 
117 นส. วงศ์นิสา เจตยิวรรณ 
118 นาย วรพชร บถพิบลูย์ 
119 นาย วรัทยา โสมภีร์ 
120 นส. วราภรณ์ คณุแสน 
121 นาย วริศ จารุศิริกลุ 
122 นส. วริศรา นพรัตน์ 
123 นส. วริศรา บวัแดงด ี
124 นส. วลัลญิา ธีระนนัท์ 
125 นาย วิชญ์พล ดวงอดุม 
126 นาย วิศรุต กิมาวะหา 
127 นาย วีรภทัร ทิพางค์กลู 
128 นาย วฒุิชยั แสนยานสุนิ 
129 นส. ศศินิภา จนัทร์แสง 



130 นาย ศาศวตั เกิดสขุ 
131 นาย ศภุณฐั นวลดกุ 
132 นาย ศภุวิชญ์ เย็นทรัพย์ 
133 นาย เศวตโชต ิ รานอก 
134 นส. ษุตนภา จิรเกตปุระยรู 
135 นส. สมปรารถนา ศิริไสย 
136 นาย สหรัฐ หงษ์ทอง 
137 นาย สปิปกร ทุง่โพธ์ิตระกลู 
138 นส. สจิุรวรรณ ธีระวฒันานนท์ 
139 นส. สดุารัตน์ ใจเย็น 
140 นาย สภุนยั วงศ์มา 
141 นาย สวุิจกัขณ์ อุน่ทวีทรัพย์ 
142 นส. แสงเทียน ธีระกิจไพศาล 
143 นาย เหนือกนัต์ ทองไหลเลศิ 
144 นาย อนตุตร์ จนัทยา 
145 นส. อรพร ค าพทุธ 
146 นส. อกัษราภคั ประพนัธ์พงษ์ชยั 
147 นาย อคัรเดช ชมภแูก้ว 
148 นส. อญัชิษฐา กงัแฮ 
149 นาย อนัดามนั ทิพยโสตถิ 
150 นส. ไอมิ คิชิโมโตะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
จ านวน  24  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นส. ชญานษิฐ์ เหลา่เจริญสขุ 

2 นาย ชารีฟ ก้อเดม็ 

3 นาย ชารีฟ พฒันปรีชาวงศ์ 

4 นส. ชษุฎาภคั ลอืวิศวกลุ 

5 นส. ณฐมน อมัพวา 

6 นาย ณฐันนัท์ สขุป่าน 

7 นาย ดานิส หะยีสาและ 

8 นส. ธนวรรณ สงัแก้ว 

9 นาย นรนนท์ แก้วขาว 

10 นส. นลพรรณ พิทกัษ์สาล ี

11 นส. นะดา สามทอง 

12 นส. นศัรีญา ไชยลาภ 

13 นส. นร์ูอีมาน บินอเุซ็ง 

14 นาย ปาณสัม์ ควรเอกวิญญ ู

15 นส. พิชญา ปรียาวงศากลุ 

16 นาย ฟัรฮาน วาราวอ 

17 นาย ฟาริด ยโูซ๊ะ 

18 นส. ภาพพิมพ์ สงัข์ทอง 

19 นาย ศภุชยั ภทัรพฤกษา 

20 นาย สรุโรจน์ ณวุงศ์ศรี 

21 นาย อนนัตศกัดิ ์ ชีวะกลุ 

22 นส. อภิชญา ศรีประดิษฐ์ 

23 นาย อรรกวาร์ อลัมมุีนีน 

24 นส. อนัวารี เดมะ 
 
 
 
 
 



คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
จ านวน  36  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 นาย กฤติกญัจน์ ไทยศรีสขุ 

2 นาย กาญจน์สธีุ วงศ์ประเสริฐ 

3 นาย เกรียงศกัดิ ์ ศรีจรัสกลุ 

4 นส. ขนิษฐา เมืองพระฝาง 

5 นาย ครรชิต ปัญเศษ 

6 นาย จกัรพนัธ์ มีพรบชูา 

7 นาย ชนสรณ์ กนัธิพนัธุ์ 

8 นาย ชากรณชั เขื่อนวงั 

9 นส. ณฐัณิชา วรอทุยั 

10 นส. ณฐัธิดา สอนอาจ 

11 นาย ณฐัพล ชมภปิูน 

12 นส. ตรีพินิจ ศรีสวสัดิ ์

13 นาย ติณณ์ เร่ิมหิรัญวงศ์ 

14 นส. ธณฏัฐา ทองสอาด 

15 นส. ธณิศรา ลมิปกรณ์กลุ 

16 นาย ธนาธิป ปัญจขนัธ์ 

17 นาย ธีมธชั พจมานวิพธุ 

18 นาย ปรีดา ถาอ้าย 

19 นาย พิพฒัน์ โมคทิพย์ 

20 นาย พิสทุธ์ิ สารมะโน 

21 นส. ภาษิณี บญุญานนัต์ 

22 นส. ยพุวรรณ แนวกิต ิ

23 นส. รัตติกาล ทมุโคตร 

24 นาย รัตนชยัภสัณ์ ศรีบญุเพ็ง 

25 นาย วรากร แสงเงินชยั 

26 นส. วาสนา ค านนัท์ 

27 นส. วิชญา สทุธการ 



28 นาย สทิธิชยั แก้ววินดั 

29 นส. สภุาริน ดษุฎีวจิยั 

30 นส. สรัุชดา ปัญญาวงค์ 

31 นส. โสภิตา เทพวงค์ 

32 นาย อดลุวิทย์ ทศันิยม 

33 นาย อธิษฐ์ ละออง 

34 นาย อคันี ภิญญวยั 

35 นาย อาลกัษณ์ วรรณธะพิสทุธ์ิ 

36 นาย ฮาลาว ี มะยีงอ 
 




