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1 6310900013 น.ส. ณัฏฐธิดา จิรายุวานนท์ เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภัสสร บุญสูงเนิน (รหัส I 1006)
2 6310900021 น.ส. ณัฐชนน ข้อสกุล เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ (รหัส I 1012)
3 6310900030 นาย ณัฐสิทธ์ิ วิริยโรจนกุล เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ (รหัส I 1013)
4 6310900048 นาย นาวิน พงศ์วรินทร์ เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์ (รหัส I 1016)
5 6310900056 น.ส. ปริมมาดา ปรางค์จันทร์ เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.นิยดา ล้านทรัพย์สกุล (รหัส I 1018)
6 6310900064 นาย ปัญญ์ วิริยานนท์ เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.มณีนุช เขียวอินทร์ (รหัส I 1019)
7 6310900072 น.ส. ภัณฑิลา จ๋ายพงษ์ เรียนล่วงหน้า อ.น.สพ.มนตรี ภัทรพนาวัน (รหัส I 1020)
8 6310900081 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ปานถาวร เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล (รหัส I 1021)
9 6310900099 นาย มรุเชษฐ์ มหาสุวีระชัย เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.คัมภีร์ พัฒนะธนัง (รหัส I 1201)
10 6310900102 นาย รัฐนันท์ อนันตพรรค เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ น่ิมสุพรรณ์ (รหัส I 1202)
11 6310900111 น.ส. วทันยา ใจบุญ เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.เทวินทร์ อินป๋ันแก้ว (รหัส I 1206)
12 6310900129 น.ส. วรมน สุขนิรันดร์จารุ เรียนล่วงหน้า ผศ.ดร.จ านงจิต ผาสุข (รหัส I 1207)
13 6310900137 น.ส. วรางคณา เผือกเดช เรียนล่วงหน้า ผศ.ดร.เกษริน ข าย่ิงเกิด (รหัส I 1209)
14 6310900145 นาย ศิวกร ชุมคง เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ (รหัส I 9001)
15 6310900153 น.ส. สัณห์ฤทัย บุญย่ิง เรียนล่วงหน้า รศ.สพ.ญ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฏ์ (รหัส I 9002)
16 6310900161 น.ส. อภิชญา ภักดีพินิจ เรียนล่วงหน้า ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข (รหัส I 9003)
17 6310900170 นาย อุกฤษฎ์ ต้ัวโล้ เรียนล่วงหน้า อ.น.สพ.ดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล (รหัส I 9007)
18 6310900188 น.ส. ภาพร ศรีสันติสุข ช้างเผือก อ.น.สพ.แสงชัย ย่ิงศักด์ิมงคล (รหัส I 9010)
19 6310900196 น.ส. ลัคนบุตร ค าชุม ช้างเผือก อ.สพ.ญ.ปรมา หันหาบุญ (รหัส I 9011)
20 6310900200 น.ส. วาริศา ลออธนะพาณิชย์ ช้างเผือก ผศ.ดร.จันทิมา พฤกษากร (รหัส I 9012)
21 6310900218 น.ส. อคิราภ์ ชอนเทิล เบิร์นส ช้างเผือก อ.สพ.ญ.ดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ (รหัส I 9015)
22 6310900226 น.ส. กานต์พิชชา ทองจุล ทีมชาติ อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ (รหัส I 4003)
23 6310900234 น.ส. ต้นข้าว โพธ์ิแก้ว ทีมชาติ รศ.น.สพ.วิราช นิมิตสันติวงศ์ (รหัส I 4012)
24 6310900242 น.ส. จิรัชญา ทองแสง สาธิต มก. ผศ.ดร.สันติ แก้วโมกุล (รหัส I 4015)
25 6310900251 น.ส. ชิตญา ประจิมทิศ สาธิต มก. ผศ.นันทพร ปิติเก้ือกูล (รหัส I 4016)
26 6310900269 นาย ณภัทร พ่ึงโพธ์ิ สาธิต มก. อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์ (รหัส I 4017)
27 6310900277 น.ส. ธมลวรรณ เอกจิตร์ สาธิต มก. อ.สพ.ญ.ดร.ชมนาด เลิศไกร (รหัส I 4018)
28 6310900285 น.ส. นภัสวรรณ ธรรมรักษ์เจริญ สาธิต มก. อ.สพ.ญ.พรสุชา พละเสวีนันท์ (รหัส I 4019)
29 6310900293 น.ส. ปภาวรินทร์ ชุณหชัชวาล สาธิต มก. ผศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที (รหัส I 4020)
30 6310900307 น.ส. พรรษา รัตนนีรพันธ์ สาธิต มก. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธ์ิ ตันสกุล (รหัส I 3002)
31 6310900315 น.ส. ภัทรกัญญา ต้ังสุวรรณวงศ์ สาธิต มก. รศ.สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ (รหัส I 3005)
32 6310900323 น.ส. สิรินยา ปฐมเจริญสุขชัย สาธิต มก. ผศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค (รหัส I 3006)
33 6310900331 น.ส. ปาลิดา ศรีสิงห์ ศิลปวัฒนธรรม ผศ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา อ่ิมศิลป์ (รหัส I 3008)
34 6310900340 น.ส. พรไพลิน ฉุนหอม บุตรเกษตรกร รศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี (รหัส I 3009)
35 6310900358 น.ส. รัมฐ์ภาฑ์ ภู่เพชร บุตรเกษตรกร รศ.น.สพ.ดร.อ านาจ พัวพลเทพ (รหัส I 3010)
36 6310900366 น.ส. ศันสนีย์ ไถ้บ้านกวย บุตรเกษตรกร ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย (รหัส I 3011)
37 6310900374 น.ส. กชพร บุญมาสุวราญ กสพท. ผศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน (รหัส I 3012)
38 6310900382 น.ส. กชามาส ฤทธิเดช กสพท. รศ.น.สพ.เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ (รหัส I 2001)
39 6310900391 น.ส. กนกวรรณ แก้วบุญขุน กสพท. ผศ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย (รหัส I 2003)
40 6310900404 น.ส. กมลชนก สามพรานไพบูลย์ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ (รหัส I 2005)
41 6310900412 น.ส. กรวีร์ บัณฑิตพรสกุล กสพท. รศ.น.สพ.ดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร (รหัส I 2022)
42 6310900421 นาย ก้องภพ พิบูลวรรณพงษ์ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว (รหัส I 2028)
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43 6310900439 นาย ก่อโชค สุวรรณเนตร กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสด์ิ (รหัส I 2032)
44 6310900447 น.ส. กัญญาพัชร ณ นคร กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.วัลยา ผ่องแผ้ว (รหัส I 2035)
45 6310900455 น.ส. กิตติวรรณ สังฆคุณ กสพท. รศ.น.สพ.ดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (รหัส I 5002)
46 6310900463 น.ส. กุลธิดา สรรค์พฤกษ์สิน กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง (รหัส I 5006)
47 6310900471 น.ส. กุลสินี เคยสนิท กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.นิรุตต์ิ สุวรรณา (รหัส I 5008)
48 6310900480 น.ส. เกศวรา คุณอริยะเกษม กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข (รหัส I 5020)
49 6310900498 น.ส. จรูญจิต อัครธนเลิศ กสพท. รศ.สพ.ญ.อมรรัตน์ ศาสตรวาหา (รหัส I 5028)
50 6310900501 น.ส. จันทกานต์ ต้ังโพธิธรรม กสพท. อ.น.สพ.ดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร (รหัส I 6002)
51 6310900510 น.ส. จารุวรรณ เอ่ียมสมบูรณ์ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.ชัยกร ฐิติญาณพร (รหัส I 6004)
52 6310900528 น.ส. จิดาภา หฤทย์ภาวศุทธิ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล (รหัส I 6005)
53 6310900536 นาย จิตติ สุขสวัสด์ิ กสพท. อ.น.สพ.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ (รหัส I 6006)
54 6310900544 น.ส. จิรัชญา รอดสาลี กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม (รหัส I 6007)
55 6310900552 นาย จิรายุ ก าเนิดสกุลชัย กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์ (รหัส I 6015)
56 6310900561 นาย เจษฎา เตยแก้ว กสพท. รศ.น.สพ.ดร.นริศ เต็งชัยศรี (รหัส I 6019)
57 6310900579 น.ส. ชญานิษฐ์ ขัดขจร กสพท. รศ.สพ.ญ.ดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ (รหัส I 6020)
58 6310900587 นาย ชนาธิป อโนทัยประสพสุข กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ (รหัส I 6021)
59 6310900595 นาย ชนาเมธ อักเอ่ียม กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.สิริกุล สุนทรารักษ์ (รหัส I 6022)
60 6310900609 นาย ชยุตม์ นุตมากุล กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.สถิตภัค อัศวราชันย์ (รหัส I 6026)
61 6310900617 นาย ชิติพัทธ์ นามวิเศษ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภัสสร บุญสูงเนิน (รหัส I 1006)
62 6310900625 น.ส. ชิติยาภรณ์ ผลดี กสพท. ผศ.น.สพ.สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ (รหัส I 1012)
63 6310900633 นาย ชิษณุชา ศรีอรุณราช กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ (รหัส I 1013)
64 6310900641 น.ส. ชุตินันท์ นุชเจริญ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์ (รหัส I 1016)
65 6310900650 น.ส. ญาณิสา ปานเจริญ กสพท. อ.สพ.ญ.นิยดา ล้านทรัพย์สกุล (รหัส I 1018)
66 6310900668 นาย ฐิติกร ต้ังพิรุฬห์ กสพท. อ.สพ.ญ.มณีนุช เขียวอินทร์ (รหัส I 1019)
67 6310900676 นาย ณภทร ต้ังจิตปรีดานนท์ กสพท. อ.น.สพ.มนตรี ภัทรพนาวัน (รหัส I 1020)
68 6310900684 น.ส. ณัชชา เจริญพักตร์ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล (รหัส I 1021)
69 6310900692 น.ส. ณัฏฐกานต์ กล่อมรักษา กสพท. ผศ.น.สพ.คัมภีร์ พัฒนะธนัง (รหัส I 1201)
70 6310900706 น.ส. ณัฏฐ์ธิดา รัตนวงศาโรจน์ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ น่ิมสุพรรณ์ (รหัส I 1202)
71 6310900714 นาย ณัฐสิทธ์ิ อ่าวสาคร กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.เทวินทร์ อินป๋ันแก้ว (รหัส I 1206)
72 6310900722 น.ส. ดวงกมล มนัสธรรม กสพท. ผศ.ดร.จ านงจิต ผาสุข (รหัส I 1207)
73 6310900731 น.ส. ดุสิตา ลาภมี กสพท. ผศ.ดร.เกษริน ข าย่ิงเกิด (รหัส I 1209)
74 6310900749 นาย ถิรชัย พันธ์ชูกลาง กสพท. รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ (รหัส I 9001)
75 6310900757 น.ส. ทวีพร ฉิมพาลี กสพท. รศ.สพ.ญ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฏ์ (รหัส I 9002)
76 6310900765 น.ส. ทัศนวรรณ สสิวงศ์ กสพท. ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข (รหัส I 9003)
77 6310900773 นาย เทิดศักด์ิ ชูชมกล่ิน กสพท. อ.น.สพ.ดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล (รหัส I 9007)
78 6310900781 นาย ธนกฤต ก่ิงรุ้งเพชร กสพท. อ.น.สพ.แสงชัย ย่ิงศักด์ิมงคล (รหัส I 9010)
79 6310900790 นาย ธนพล นิลแย้ม กสพท. อ.สพ.ญ.ปรมา หันหาบุญ (รหัส I 9011)
80 6310900803 น.ส. ธวัลรัตน์ ด้วงภู กสพท. ผศ.ดร.จันทิมา พฤกษากร (รหัส I 9012)
81 6310900811 น.ส. ธันยธรณ์ โพธ์ิเต้ีย กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ (รหัส I 9015)
82 6310900820 น.ส. ธีรดา แสวงธรรม กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ (รหัส I 4003)
83 6310900838 นาย ธีร์พัฒน์ เหล่าอุตสาหะ กสพท. รศ.น.สพ.วิราช นิมิตสันติวงศ์ (รหัส I 4012)
84 6310900846 นาย นนทพัทธ์ โรจนาวรรณ กสพท. ผศ.ดร.สันติ แก้วโมกุล (รหัส I 4015)
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85 6310900854 น.ส. นพกร นันท์ธนะวานิช กสพท. ผศ.นันทพร ปิติเก้ือกูล (รหัส I 4016)
86 6310900862 นาย นัธทวัฒน์ อัจฉริยฉัตรา กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์ (รหัส I 4017)
87 6310900871 น.ส. นันทชพร พรายพร กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.ชมนาด เลิศไกร (รหัส I 4018)
88 6310900889 น.ส. ปราลี แซ่ต้ัง กสพท. อ.สพ.ญ.พรสุชา พละเสวีนันท์ (รหัส I 4019)
89 6310900897 นาย ปัณณทัต บุญยะเดช กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที (รหัส I 4020)
90 6310900901 น.ส. ปาลิตา ทานันโต กสพท. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธ์ิ ตันสกุล (รหัส I 3002)
91 6310900919 น.ส. ปุญญิศา ไทรงาม กสพท. รศ.สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ (รหัส I 3005)
92 6310900927 น.ส. ปุญญิสา ทองไทย กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค (รหัส I 3006)
93 6310900935 น.ส. ปุณยาพร ปฐวีศรีสุธา กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา อ่ิมศิลป์ (รหัส I 3008)
94 6310900943 น.ส. เปมิกา นพศิระ กสพท. รศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี (รหัส I 3009)
95 6310900951 น.ส. พริมา สายทอง กสพท. รศ.น.สพ.ดร.อ านาจ พัวพลเทพ (รหัส I 3010)
96 6310900960 นาย พลพัต โยธิน กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย (รหัส I 3011)
97 6310900978 น.ส. พิชชาพร นิยะบุตร กสพท. ผศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน (รหัส I 3012)
98 6310900986 น.ส. พิชญา เรขะรุจิ กสพท. รศ.น.สพ.เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ (รหัส I 2001)
99 6310900994 น.ส. พิชญาภา ธีระวร กสพท. ผศ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย (รหัส I 2003)
100 6310901001 น.ส. พินทุสร พันธ์ุชาติ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ (รหัส I 2005)
101 6310901010 น.ส. พิมพ์ชนก ม่วงมี กสพท. รศ.น.สพ.ดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร (รหัส I 2022)
102 6310901028 น.ส. พิรดา ย้ิมทอง กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว (รหัส I 2028)
103 6310901036 น.ส. ภริมา รัตนพิศิฏฐ์ กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสด์ิ (รหัส I 2032)
104 6310901044 น.ส. ภัคจิรา เกรียงบูรพา กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.วัลยา ผ่องแผ้ว (รหัส I 2035)
105 6310901052 น.ส. ภัณฑิลา วารีนิล กสพท. รศ.น.สพ.ดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (รหัส I 5002)
106 6310901061 น.ส. ภัทรดา ประพฤทธิพงษ์ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง (รหัส I 5006)
107 6310901079 น.ส. ภัทรภร อนุรัตน์พานิช กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.นิรุตต์ิ สุวรรณา (รหัส I 5008)
108 6310901087 นาย ภาณุพงศ์ โสภณวัฒนกิจ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข (รหัส I 5020)
109 6310901095 น.ส. ภาพิมล ครองมงคล กสพท. รศ.สพ.ญ.อมรรัตน์ ศาสตรวาหา (รหัส I 5028)
110 6310901109 นาย ภาส์เดช ดีศิริ กสพท. อ.น.สพ.ดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร (รหัส I 6002)
111 6310901117 นาย ภูมินทร์ เทียมเช้ือ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.ชัยกร ฐิติญาณพร (รหัส I 6004)
112 6310901125 นาย ยชญ์ ฟูจิวารา กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล (รหัส I 6005)
113 6310901133 น.ส. รวิศรา โทนสุวรรณ กสพท. อ.น.สพ.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ (รหัส I 6006)
114 6310901141 น.ส. รังสิยา อยู่คล้ า กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม (รหัส I 6007)
115 6310901150 น.ส. รินรดา จูงสาย กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์ (รหัส I 6015)
116 6310901168 นาย วรรธนพล ล้ิมรัตนพันธ์ กสพท. รศ.น.สพ.ดร.นริศ เต็งชัยศรี (รหัส I 6019)
117 6310901176 น.ส. วรัษยา วิเศษพานิชกิจ กสพท. รศ.สพ.ญ.ดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ (รหัส I 6020)
118 6310901184 น.ส. วราลี โตจีน กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ (รหัส I 6021)
119 6310901192 นาย วริทธ์ิ หฤษฎ์วงศ์ กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.สิริกุล สุนทรารักษ์ (รหัส I 6022)
120 6310901206 น.ส. วริศรา ลาภลมูล กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.สถิตภัค อัศวราชันย์ (รหัส I 6026)
121 6310901214 น.ส. วริศรา สัมพันธ์สันติกูล กสพท. อ.น.สพ.มนตรี ภัทรพนาวัน (รหัส I 1020)
122 6310901222 น.ส. วิลาสินี หว่ันศักดา กสพท. อ.สพ.ญ.พรสุชา พละเสวีนันท์ (รหัส I 4019)
123 6310901231 น.ส. ศรินญา มัศยานันท์ กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.สิริกุล สุนทรารักษ์ (รหัส I 6022)
124 6310901249 น.ส. ศรุตา ดาวเรือง กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภัสสร บุญสูงเนิน (รหัส I 1006)
125 6310901257 น.ส. ศิริกาญจน์ สันตติทรัพย์ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์ (รหัส I 1016)
126 6310901265 นาย ศิวัช ป้ันสุวรรณ กสพท. อ.สพ.ญ.นิยดา ล้านทรัพย์สกุล (รหัส I 1018)
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127 6310901273 น.ส. สามินีกาญจน์ มณีเนตร กสพท. อ.สพ.ญ.มณีนุช เขียวอินทร์ (รหัส I 1019)
128 6310901281 น.ส. สิตาพัชญ์ บุญฤทธ์ิชยานันต์ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล (รหัส I 1021)
129 6310901290 น.ส. สิริปรียา ทรพับ กสพท. ผศ.ดร.จ านงจิต ผาสุข (รหัส I 1207)
130 6310901303 น.ส. สิริภัทร หมุนเกตุ กสพท. ผศ.ดร.เกษริน ข าย่ิงเกิด (รหัส I 1209)
131 6310901311 น.ส. สุกฤตา พลีธัญญวงศ์ กสพท. อ.น.สพ.แสงชัย ย่ิงศักด์ิมงคล (รหัส I 9010)
132 6310901320 น.ส. สุกุลยา แก้วกัลยา กสพท. อ.สพ.ญ.ปรมา หันหาบุญ (รหัส I 9011)
133 6310901338 น.ส. สุพรรณรัศม์ิ วงศ์สรรพสาคร กสพท. ผศ.ดร.จันทิมา พฤกษากร (รหัส I 9012)
134 6310901346 น.ส. สุภัสสรา สุขสง่า กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ (รหัส I 9015)
135 6310901354 นาย เสฏฐวุฒิ สุวรรณมณี กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.ชมนาด เลิศไกร (รหัส I 4018)
136 6310901362 น.ส. อรณิชา เล้ียงอยู่ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที (รหัส I 4020)
137 6310901371 น.ส. อลิสา พฤกษอาภรณ์ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค (รหัส I 3006)
138 6310901389 น.ส. อันติกา แสงอรุณ กสพท. รศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี (รหัส I 3009)
139 6310901397 น.ส. อันนา หนูจีนเส้ง กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย (รหัส I 3011)
140 6310901401 น.ส. อารียา ปัญญาวงค์ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ (รหัส I 2005)
141 6310901419 น.ส. ชญาภา สมหมาย Admission อ.สพ.ญ.ดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสด์ิ (รหัส I 2032)
142 6310901427 น.ส. ณัชชา สุขสถิตย์ Admission อ.สพ.ญ.ดร.วัลยา ผ่องแผ้ว (รหัส I 2035)
143 6310901435 นาย นพชาติ วัจนะภูมิ Admission รศ.สพ.ญ.ดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ (รหัส I 6020)
144 6310901443 น.ส. นันทิชา เจริญลาภ Admission อ.สพ.ญ.ดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ (รหัส I 6021)
145 6310901451 น.ส. บวรลักษณ์ แซมเขียว Admission อ.น.สพ.มนตรี ภัทรพนาวัน (รหัส I 1020)
146 6310901460 น.ส. ปิยะธิดา สุทันฐรัตน์ Admission อ.สพ.ญ.พรสุชา พละเสวีนันท์ (รหัส I 4019)
147 6310901478 น.ส. ภูริชญา สาธิตธรรมชาติ Admission อ.สพ.ญ.ดร.สิริกุล สุนทรารักษ์ (รหัส I 6022)
148 6210900372 น.ส. ธนวรรณ ต้ังสุวรรณชัย กสพท. อ.สพ.ญ.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ (รหัส I 6021)
149 6210900518 น.ส. นภัส สารภี กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ น่ิมสุพรรณ์ (รหัส I 1202)
150 6210901247 น.ส. ชยุดา วงษ์ตรีศรี Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล (รหัส I 1021)

ชาย 39 คน

หญิง 111 คน

รวม 150 คน
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1 6210900020 นาย กฤษฏ์ แจ่มจักษุ กสพท. รศ.น.สพ.เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ (รหัส I 2001)

2 6210900038 น.ส. กฤษณา วราเอกศิริ บุตรเกษตรกร ผศ.น.สพ.ดร.ชัยกร ฐิติญาณพร (รหัส I 6004)

3 6210900046 น.ส. กัญญาลักษณ์ สุรบัณฑิตทิพย์ กสพท. ผศ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย (รหัส I 2003)

4 6210900054 นาย กัษณพฤทธ์ิ เพชรแก้วปาลวัฒน์ สาธิต มก. ผศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที (รหัส I 4020)

5 6210900062 นาย กิตติพศ ต่อวิริยะตระกูล กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ (รหัส I 2005)

6 6210900071 นาย เกริกเกียรติ เตละวานิช ทีมชาติ รศ.สพ.ญ.อมรรัตน์ ศาสตรวาหา (รหัส I 5028)

7 6210900089 นาย เกียรติพงษ์ มณีทรัพย์กวิน เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม (รหัส I 6007)

8 6210900097 น.ส. จณิศา บ่ายคล้อย กสพท. รศ.น.สพ.ดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร (รหัส I 2022)

9 6210900119 นาย จิติณณ์ อนันตไอศูรย์ กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสด์ิ (รหัส I 2032)

10 6210900127 น.ส. จินต์จุฑา นิลจ ารัส กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.วัลยา ผ่องแผ้ว (รหัส I 2035)

11 6210900135 นาย จิรภัทร วังกะ กสพท. รศ.น.สพ.ดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (รหัส I 5002)

12 6210900143 น.ส. จิราภรณ์ ชัยถาวรกิจ เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์ (รหัส I 6015)

13 6210900151 นาย จิรายุ สุนทรวิทยกุล กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง (รหัส I 5006)

14 6210900160 น.ส. จุฑามาศ กิจเจริญ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.นิรุตต์ิ สุวรรณา (รหัส I 5008)

15 6210900178 น.ส. ชญาภรณ์ เป่ียมวิไล เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.ดร.นริศ เต็งชัยศรี (รหัส I 6019)

16 6210900186 น.ส. ชนัญชิดา ปัญจกิจ กสพท. รศ.สพ.ญ.อมรรัตน์ ศาสตรวาหา (รหัส I 5028)

17 6210900194 น.ส. ชามาวัณณ์ บัวเทศ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข (รหัส I 5020)

18 6210900208 น.ส. ชาลิสา ปัญจะเทวคุปต์ เรียนล่วงหน้า รศ.สพ.ญ.ดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ (รหัส I 6020)

19 6210900216 น.ส. ญาณิศา อินทรเกษตร สาธิต มก. รศ.สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ (รหัส I 3005)

20 6210900224 น.ส. ญาดา พันธจักร์ สาธิต มก. รศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี (รหัส I 3009)

21 6210900232 น.ส. ญานิกา วินัยพานิช กสพท. อ.น.สพ.ดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร (รหัส I 6002)

22 6210900241 นาย ฐิติพงศ์ โลหะเวช กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.ชัยกร ฐิติญาณพร (รหัส I 6004)

23 6210900259 น.ส. ณภัทร พิพัฒน์มโนมัย กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล (รหัส I 6005)

24 6210900267 น.ส. ณัชชา ประพฤติธรรม สาธิต มก. ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย (รหัส I 3011)

25 6210900275 น.ส. ณัชชา อังคสิทธ์ิ บุตรเกษตรกร ผศ.น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล (รหัส I 6005)

26 6210900283 น.ส. ณัฏฐพร พิชกรรม สาธิต มก. อ.สพ.ญ.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ (รหัส I 6021)

27 6210900291 น.ส. ณัฐธิดา ฤทธ์ิอุดมพันธ์ เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.ดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสด์ิ (รหัส I 2032)

28 6210900305 น.ส. ณัฐนิช ทศมาศวรกุล เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.ดร.สถิตภัค อัศวราชันย์ (รหัส I 6026)

29 6210900313 นาย ณัฐพล แลภูเขียว กสพท. อ.น.สพ.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ (รหัส I 6006)

30 6210900321 นาย ณัฐพัชร์ สรรพมงคลไชย เรียนล่วงหน้า รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร (รหัส I 7005)

31 6210900330 นาย ดนุสรณ์ สุภาจารุวงศ์ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม (รหัส I 6007)

32 6210900348 น.ส. ทฆภร นาควิสุทธ์ิ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์ (รหัส I 6015)

33 6210900356 นาย ธนกฤต ตันวรรณ กสพท. รศ.น.สพ.ดร.นริศ เต็งชัยศรี (รหัส I 6019)

34 6210900364 นาย ธนภูมิ ลือชาเกียรติศักด์ิ กสพท. รศ.สพ.ญ.ดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ (รหัส I 6020)

35 6210900381 น.ส. ธนวรรณ สว่างศรี กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.สถิตภัค อัศวราชันย์ (รหัส I 6026)

36 6210900399 นาย ธนวัฒน์ ปัญญศิริ กสพท. รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร (รหัส I 7005)

37 6210900402 น.ส. ธัชมาศ หัตถะปนิตร์ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค (รหัส I 1002)

38 6210900411 น.ส. ธัญจิรา ร่มเพชร สาธิต มก. อ.สพ.ญ.ดร.วัลยา ผ่องแผ้ว (รหัส I 2035)
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39 6210900429 น.ส. ธัญญารัตน์ หนาแน่น กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภัสสร บุญสูงเนิน (รหัส I 1006)

40 6210900437 น.ส. ธัญพร วรรณเจริญ กสพท. ผศ.น.สพ.สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ (รหัส I 1012)

41 6210900445 น.ส. ธันยพร เจียรนัยวิวัฒน์ เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.นิยดา ล้านทรัพย์สกุล (รหัส I 1018)

42 6210900453 นาย ธีรพัฒน์ ต่อตระกูล กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ (รหัส I 1013)

43 6210900461 น.ส. ธุวาพร บัวทอง กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ (รหัส I 9015)

44 6210900488 นาย นนทรุจ รัตนยานนท์ กสพท. อ.สพ.ญ.มณีนุช เขียวอินทร์ (รหัส I 1019)

45 6210900496 น.ส. นภเกตน์ มหาสุคนธ์ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล (รหัส I 1021)

46 6210900500 น.ส. นภัส ชุมภู กสพท. ผศ.น.สพ.คัมภีร์ พัฒนะธนัง (รหัส I 1201)

47 6210900526 น.ส. นภัสกร แก้วเปีย เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล (รหัส I 1021)

48 6210900534 น.ส. นลินา รวีวงศ์อโนทัย กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.เทวินทร์ อินป๋ันแก้ว (รหัส I 1206)

49 6210900542 น.ส. นวพรรษ พิษณุวงษ์ ทีมชาติ อ.น.สพ.ดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร (รหัส I 6002)

50 6210900551 นาย นันทกร ตีดสูงเนิน กสพท. ผศ.ดร.จ านงจิต ผาสุข (รหัส I 1207)

51 6210900569 น.ส. นันทิกานต์ เหมือนนุ่ม เรียนล่วงหน้า ผศ.ดร.จ านงจิต ผาสุข (รหัส I 1207)

52 6210900577 น.ส. น้ าใจ โคตรพันธ์ กสพท. ผศ.ดร.เกษริน ข าย่ิงเกิด (รหัส I 1209)

53 6210900585 น.ส. บุศรินทร์ แสงทองล้วน กสพท. รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ (รหัส I 9001)

54 6210900593 น.ส. บุษริน เตชะโสภณมณี กสพท. รศ.สพ.ญ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฏ์ (รหัส I 9002)

55 6210900607 น.ส. ปรมาภรณ์ เรืองข า กสพท. ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข (รหัส I 9003)

56 6210900615 น.ส. ประภาศิริ ผลอินทร์ กสพท. อ.น.สพ.ดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล (รหัส I 9007)

57 6210900623 น.ส. ปรินทร์ อุ่นเรือน กสพท. อ.น.สพ.แสงชัย ย่ิงศักด์ิมงคล (รหัส I 9010)

58 6210900631 น.ส. ปริยากร โชคณาโรจน์วงศ์ กสพท. อ.สพ.ญ.ปรมา หันหาบุญ (รหัส I 9011)

59 6210900640 น.ส. ปาริสุทธ์ิ นวลนก เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์ (รหัส I 4011)

60 6210900658 น.ส. ปิยธิดา แซ่เฮ้ง กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ (รหัส I 4003)

61 6210900666 น.ส. ปุณยภา ศิริพัฒนกุลขจร เรียนล่วงหน้า อ.น.สพ.ดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล (รหัส I 9007)

62 6210900674 นาย พงศกร ห่อรุ่งโรจน์ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์ (รหัส I 1016)

63 6210900682 นาย พงษ์พิเชษฐ์ มาธุพันธ์ กสพท. ผศ.ดร.จันทิมา พฤกษากร (รหัส I 9012)

64 6210900691 น.ส. พชรวรรณ เทียมเพ็ชร์ กสพท. ผศ.ดร.เกษริน ข าย่ิงเกิด (รหัส I 1209)

65 6210900704 น.ส. พรชนัน มนัสกิตติกุล เรียนล่วงหน้า รศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี (รหัส I 3009)

66 6210900712 น.ส. พรชนิตว์ ธรรมรักษา กสพท. รศ.น.สพ.วิราช นิมิตสันติวงศ์ (รหัส I 4012)

67 6210900721 น.ส. พรนภัส ฤทธ์ิคัมภีร์ เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธ์ิ ตันสกุล (รหัส I 3002)

68 6210900739 น.ส. พรพิพัฒน์ ต้ังสาธิต กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.สันติ แก้วโมกุล (รหัส I 4015)

69 6210900747 น.ส. พลอยไพลิน ศรีวรกุล กสพท. ผศ.นันทพร ปิติเก้ือกูล (รหัส I 4016)

70 6210900755 น.ส. พันธ์ุทิพา เม่งบุตร กสพท. อ.สพ.ญ.ม.ล.ดร.นฤดี เกษมสันต์ (รหัส I 4017)

71 6210900763 นาย พิชญพงษ์ เดชป้อง บุตรเกษตรกร อ.น.สพ.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ (รหัส I 6006)

72 6210900771 น.ส. พิชญา บัวงาม สาธิต มก. ผศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที (รหัส I 4020)

73 6210900780 น.ส. พิมพ์มาดา อยู่คง กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.ชมนาด เลิศไกร (รหัส I 4018)

74 6210900798 น.ส. พิมพิศา กิติวินิต เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค (รหัส I 3006)

75 6210900801 น.ส. แพรวา หิรัญประสาทกุล เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ (รหัส I 2001)

76 6210900828 น.ส. ภวิกา ถวิลญาติ กสพท. รศ.น.สพ.ดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (รหัส I 5002)
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77 6210900836 นาย ภัทร ด ารงค์สกุล กสพท. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธ์ิ ตันสกุล (รหัส I 3002)

78 6210900844 นาย ภาสกร จีนขาวข า เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย (รหัส I 2003)

79 6210900852 นาย ภาสวี เสรีอ านวย สาธิต มก. ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข (รหัส I 5020)

80 6210900861 นาย ภูริณัฐ จาฏามระ เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.นิรุตต์ิ สุวรรณา (รหัส I 5008)

81 6210900879 นาย มฆวัน วิลัยศิลป์ เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล (รหัส I 6005)

82 6210900887 น.ส. โยธิดา โพธิบุตร กสพท. รศ.สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ (รหัส I 3005)

83 6210900895 น.ส. รสิตา จันทร์สนธิ เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์ (รหัส I 6015)

84 6210900909 น.ส. รัตติยาพร ธนะสมบูรณ์ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค (รหัส I 3006)

85 6210900917 น.ส. รีนา เกียรติจริยวัตร กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา อ่ิมศิลป์ (รหัส I 3008)

86 6210900925 น.ส. รุจิรา วชิรปาณีกูล สาธิต มก. รศ.สพ.ญ.ดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ (รหัส I 6020)

87 6210900933 น.ส. วรรณกร บุญรักษ์เจริญ เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ (รหัส I 6021)

88 6210900941 นาย วรัญญู แก้วจินดา กสพท. รศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี (รหัส I 3009)

89 6210900950 นาย วสวัตต์ิ ลือโขง กสพท. รศ.น.สพ.ดร.อ านาจ พัวพลเทพ (รหัส I 3010)

90 6210900968 น.ส. วัลลภา โชติโยธิน เรียนล่วงหน้า อ.น.สพ.แสงชัย ย่ิงศักด์ิมงคล (รหัส I 9010)

91 6210900976 นาย วุฒิธร ธรรมมงคล เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์ (รหัส I 6015)

92 6210900984 นาย เวสารัช บาลเพียร กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย (รหัส I 3011)

93 6210900992 น.ส. ศริชญา ทองดีเลิศ สาธิต มก. อ.สพ.ญ.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ (รหัส I 6021)

94 6210901000 น.ส. ศศิมาภรณ์ สายะวิบูลย์ เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภัสสร บุญสูงเนิน (รหัส I 1006)

95 6210901018 น.ส. ศิภาพร วิจิตรไกรวิน กสพท. ผศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน (รหัส I 3012)

96 6210901026 นาย ศิรพัชร วงศ์โกศลจิต ศิลปวัฒนธรรม ผศ.ดร.จันทิมา พฤกษากร (รหัส I 9012)

97 6210901042 นาย สันติภาพ รุ่งเรืองบางชัน กสพท. รศ.น.สพ.เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ (รหัส I 2001)

98 6210901051 น.ส. สิริบุณย์ มากบุญ กสพท. ผศ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย (รหัส I 2003)

99 6210901069 น.ส. สิรีธร ภักดีลิขิต กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ (รหัส I 2005)

100 6210901077 น.ส. สุณัฏฐา ปรัชญ์ธนานันท์ กสพท. รศ.น.สพ.ดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร (รหัส I 2022)

101 6210901085 น.ส. สุธาศินี เฮียงราช กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว (รหัส I 2028)

102 6210901093 นาย สุธิเกียรติ พงศ์ธนายงค์ เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.นิยดา ล้านทรัพย์สกุล (รหัส I 1018)

103 6210901107 น.ส. สุมนกาญจน์ ศรีธรรมรัตน์ กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสด์ิ (รหัส I 2032)

104 6210901115 น.ส. สุวีรยา ศิริรุ่งวัฒนชัย กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ น่ิมสุพรรณ์ (รหัส I 1202)

105 6210901123 นาย หฤษฎ์ ศรีสันติรัตน กสพท. รศ.น.สพ.ดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (รหัส I 5002)

106 6210901140 น.ส. อภิญญา ศิริโสภณ (อินทโชติ) กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.นิรุตต์ิ สุวรรณา (รหัส I 5008)

107 6210901158 น.ส. อรกัญญา ทองสุกใส กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข (รหัส I 5020)

108 6210901166 น.ส. อัญชิสา ตัณฑรังษี เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.มณีนุช เขียวอินทร์ (รหัส I 1019)

109 6210901174 นาย กนกพล ตังคสกุล Admission ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค (รหัส I 1002)

110 6210901182 น.ส. กุลธิดา เมืองจันทร์ Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภัสสร บุญสูงเนิน (รหัส I 1006)

111 6210901191 นาย คณธัช เอกสกุลวงศ์ Admission ผศ.น.สพ.สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ (รหัส I 1012)

112 6210901204 น.ส. จิดาภา สาครวงศ์วัฒนา Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ (รหัส I 1013)

113 6210901212 น.ส. ชญานิษฐ์ ทองเจิม Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์ (รหัส I 1016)

114 6210901221 น.ส. ชนัญญา โคตรชมภู Admission อ.สพ.ญ.นิยดา ล้านทรัพย์สกุล (รหัส I 1018)



8

รายช่ือนิสิตสัตวแพทย์ ช้ันปีท่ี 2

ปีการศึกษา 2563
--------------------------------------------------------------------------

115 6210901239 น.ส. ชนิตนันท์ วิบูลย์ศรัณย์ Admission อ.สพ.ญ.มณีนุช เขียวอินทร์ (รหัส I 1019)

116 6210901255 น.ส. ณฐพรรณ เดิมกะยอม Admission ผศ.น.สพ.คัมภีร์ พัฒนะธนัง (รหัส I 1201)

117 6210901263 น.ส. ธนพร ศรีพระธาตุตระกูล Admission อ.สพ.ญ.ดร.วัลยา ผ่องแผ้ว (รหัส I 2035)

118 6210901271 น.ส. ธัญชนก พงษ์เผือก Admission ผศ.น.สพ.ดร.เทวินทร์ อินป๋ันแก้ว (รหัส I 1206)

119 6210901298 น.ส. นัทธ์ชนัน กสิวัฒน์ Admission ผศ.ดร.เกษริน ข าย่ิงเกิด (รหัส I 1209)

120 6210901301 น.ส. นัทธมน วานิกร Admission รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ (รหัส I 9001)

121 6210901310 น.ส. นันทินี สิริอัจฉรานนท์ Admission รศ.สพ.ญ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฏ์ (รหัส I 9002)

122 6210901328 นาย นิติทัศน์ ทองนาค Admission ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข (รหัส I 9003)

123 6210901336 นาย ปรีดิวัฒน์ ชาตกิตติคุณวงศ์ Admission อ.น.สพ.ดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล (รหัส I 9007)

124 6210901344 น.ส. ปุญญิศา ปริยวรวงศ์ Admission อ.น.สพ.แสงชัย ย่ิงศักด์ิมงคล (รหัส I 9010)

125 6210901352 น.ส. พรรณพัทธ ให้ศิริกุล Admission อ.สพ.ญ.ปรมา หันหาบุญ (รหัส I 9011)

126 6210901361 น.ส. พิชญานิน ฤทธ์ิสุข Admission ผศ.ดร.จันทิมา พฤกษากร (รหัส I 9012)

127 6210901379 น.ส. พิมพ์นิภา แก้ววงษา Admission อ.สพ.ญ.ดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ (รหัส I 9015)

128 6210901387 น.ส. พิมพ์วิภา วุฒิ Admission อ.สพ.ญ.ดร.พัชรพร กรมขันธ์ (รหัส I 4003)

129 6210901395 นาย ภูธเนศ อรรถีโสตร Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์ (รหัส I 4011)

130 6210901409 นาย ภูมิภัทร ชุติมากรณ์ Admission รศ.น.สพ.วิราช นิมิตสันติวงศ์ (รหัส I 4012)

131 6210901417 น.ส. วรามน แก้วผดุงรัตน์ Admission ผศ.น.สพ.ดร.สันติ แก้วโมกุล (รหัส I 4015)

132 6210901433 น.ส. วริศรา อภิรักษ์กมลพร Admission อ.สพ.ญ.ม.ล.ดร.นฤดี เกษมสันต์ (รหัส I 4017)

133 6210901441 นาย วศิน วิจิตรก าจร Admission อ.สพ.ญ.ดร.ชมนาด เลิศไกร (รหัส I 4018)

134 6210901450 น.ส. วัฒน์ธิดา สถานทิพย์ Admission ผศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที (รหัส I 4020)

135 6210901468 น.ส. ศรัณย์พร หล่มระลึก Admission รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธ์ิ ตันสกุล (รหัส I 3002)

136 6210901476 นาย สิรวิชญ์ ศรีสุวรรณพัฒน์ Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา อ่ิมศิลป์ (รหัส I 3008)

137 6210901484 น.ส. สุนี แจ้งโลก Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค (รหัส I 3006)

138 6210901492 น.ส. อนุตตรีย์ กุลอนุสถาพร Admission รศ.สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ (รหัส I 3005)

139 6210901506 นาย อภิรักษ์ สุขเกษม Admission อ.น.สพ.แสงชัย ย่ิงศักด์ิมงคล (รหัส I 9010)

140 6210901514 นาย อรรถพล ทองสุข Admission รศ.น.สพ.ดร.อ านาจ พัวพลเทพ (รหัส I 3010)

141 6210901522 น.ส. อุษา เอกลักษณ์รุจี Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย (รหัส I 3011)

142 6110900257 น.ส. สาธิญา กระแจะจันทร์ เรียนล่วงหน้า ผ.สพ.ญ.ดร.ประภัสสร บุญสูงเนิน (รหัส I 1006)

143 6110900982 นาย อิทธิพัทธ์ บุญช่วยสุข บุตรเกษตรกร รศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี (รหัส I 3009)

144 6110901261 น.ส. พรนภัส ม่ันประเสริฐ Admission อ.สพ.ญ.ดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ (รหัส I 6021)

ชาย 45 คน

หญิง 99 คน

รวม 144 คน
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1 6110900010 นาย กนกพิชญ์ อดิเรกลาภ สาธิต มก. รศ.น.สพ. วิราช นิมิตสันติวงศ์ (รหัส I 4012)

2 6110900028 นาย ชวินธร ผิวข า สาธิต มก. รศ.สพ.ญ. อมรรัตน์ ศาสตรวาหา (รหัส I 5028)

3 6110900036 น.ส. ทศวรรณ เย่ียมสวัสด์ิ สาธิต มก. อ.น.สพ. วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ (รหัส I 6006)

4 6110900044 น.ส. ภัคมณฑน์ เจริญกิจโชติภัทร์ สาธิต มก. อ.สพ.ญ.ดร. ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ (รหัส I 6021)

5 6110900052 น.ส. สาริศา จันทร์เปรม สาธิต มก. อ.สพ.ญ.ดร. ม.ล.นฤดี เกษมสันต์ (รหัส I 4017)

6 6110900061 น.ส. กัญญาภัค จิรธนวิชัย เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.ดร. จตุพร รัตนศรีสมพร (รหัส I 5002)

7 6110900079 น.ส. กัลยกร กิจสมฤดี เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร. มนชนก วิจารสรณ์ (รหัส I 6015)

8 6110900087 น.ส. กุลรดา อัครทวีโชติ เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร. อรรถวิทย์ โกวิทวที (รหัส I 4020)

9 6110900095 น.ส. จินต์จุฑา สัจจพงษ์ เรียนล่วงหน้า รศ.สพ.ญ.ดร. ศรัญญา พัวพลเทพ (รหัส I 3005)

10 6110900109 น.ส. ณัจยา โชควาณิชย์พงษ์ เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.ดร. ณัฐสิทธ์ิ ตันสกุล (รหัส I 3002)

11 6110900117 น.ส. ณัฏฐา เอฬกานนท์ เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.ดร. จตุพร รัตนศรีสมพร (รหัส I 5002)

12 6110900125 นาย ธนกร วิวัฒน์วงศ์วนา เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร. มนชนก วิจารสรณ์ (รหัส I 6015)

13 6110900133 น.ส. นรมน เกียรติด ารงวงศ์ เรียนล่วงหน้า รศ.สพ.ญ.ดร. เกษกนก ศิรินฤมิตร (รหัส I 7005)

14 6110900141 น.ส. นวพร พู่วณิชย์ เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร. เฉลิมพล เล็กเจริญสุข (รหัส I 5020)

15 6110900150 น.ส. นวลพรรณ บุญยืน เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.ดร. นริศ เต็งชัยศรี (รหัส I 6019)

16 6110900168 น.ส. บุศรา ลุยะพันธ์ุ เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร. ทัศนีย์ เจริญทรง (รหัส I 5006)

17 6110900176 น.ส. พิชญ์สินี ประสิทธ์ิพุทธพร เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร. กัญจน์ แก้วมงคล (รหัส I 6005)

18 6110900184 น.ส. พิชญ์สินี ออมทวีทรัพย์ เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร. สิริรัตน์ นิยม (รหัส I 6007)

19 6110900192 น.ส. พิชามญช์ุ ทวีวิเสสานนท์ เรียนล่วงหน้า รศ.สพ.ญ.ดร. พันพิชา สัตถาสาธุชนะ (รหัส I 6020)

20 6110900214 น.ส. ภิญญดา ทองประเสริฐ เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.ดร. วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสด์ิ (รหัส I 2032)

21 6110900222 น.ส. ศตพร วิจารณ์ปรีชา เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.ดร. ชมนาด เลิศไกร (รหัส I 4018)

22 6110900231 น.ส. ศรันย์พร อาศัยบุญ เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร. อรรถวิทย์ โกวิทวที (รหัส I 4020)

23 6110900249 นาย ศุภากร นันทศาล เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร. สิริรัตน์ นิยม (รหัส I 6007)

24 6110900265 น.ส. สุธาสินี ปรีชาบุญฤทธ์ิ เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร. อักษร แสงเทียนชัย (รหัส I 3011)

25 6110900273 น.ส. อธิศา เอ่ียมพิชิตกิจการ เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.ดร. วิน สุรเชษฐพงษ์ (รหัส I 9001)

26 6110900281 นาย ลภัสดนัย ชูแสง นักกีฬา รศ.น.สพ.ดร. ธีระพล ศิรินฤมิตร (รหัส I 2022)

27 6110900290 น.ส. สุดท่ีรัก วัชรบุศราค า นักกีฬา รศ.สพ.ญ.ดร. เกษกนก ศิรินฤมิตร (รหัส I 7005)

28 6110900303 น.ส. ปณาลี จันทมาศ นักกีฬา ผศ.น.สพ.ดร. สันติ แก้วโมกุล (รหัส I 4015)

29 6110900311 น.ส. ธนวัน เนตรสุวรรณ ศิลปวัฒนธรรม อ.สพ.ญ. นิยดา ล้านทรัพย์สกุล (รหัส I 1018)

30 6110900320 นาย กช สิทธิพันธ์ รับตรงร่วม อ.สพ.ญ. มณีนุช เขียวอินทร์ (รหัส I 1019)

31 6110900346 น.ส. กชพรรณ วิไลวรรณ รับตรงร่วม อ.สพ.ญ.ดร. สถิตภัค อัศวราชันย์ (รหัส I 6026)

32 6110900371 น.ส. กัญรัศม์ิ ชูเชิด รับตรงร่วม ผศ.น.สพ.ดร. ไชยยันต์ เกษรดอกบัว (รหัส I 2028)

33 6110900389 น.ส. กันติชา วงศ์สิทธิกรณ์ รับตรงร่วม ผศ.สพ.ญ.ดร. อุสุมา เจิมนาค (รหัส I 3006)

34 6110900397 นาย กิตติภัฏ เกียรติอมรเวช รับตรงร่วม อ.สพ.ญ.ดร. ชมพูเนกข์ ยุรญาติ (รหัส I 9015)

35 6110900419 น.ส. กุลจิรา ใยช่ืน รับตรงร่วม ผศ.สพ.ญ.ดร. อักษร แสงเทียนชัย (รหัส I 3011)

36 6110900435 น.ส. เขมจิรา เลิศจารุเกตุ รับตรงร่วม ผศ.สพ.ญ.ดร. ศิริวรรณ พราพงษ์ (รหัส I 4011)

37 6110900443 นาย จิรวัฒน์ เขียวดอกน้อย รับตรงร่วม รศ.สพ.ญ.ดร. ปารียา อุดมกุศลศรี (รหัส I 3009)

38 6110900451 นาย ชัยวลัญช์ สันติวิภารัตน์ รับตรงร่วม อ.สพ.ญ.ดร. พัชรพร กรมขันธ์ (รหัส I 4003)
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39 6110900460 นาย ณัฐกฤต สมบูรณ์ รับตรงร่วม อ.สพ.ญ.ดร. ชมนาด เลิศไกร (รหัส I 4018)

40 6110900478 น.ส. ณัฐกาญจน์ มีเดช รับตรงร่วม ผศ.น.สพ.ดร. บุรินทร์ น่ิมสุพรรณ์ (รหัส I 1202)

41 6110900486 น.ส. ณัฐธิดา โพธารส รับตรงร่วม อ.สพ.ญ.ดร. ชมนาด เลิศไกร (รหัส I 4018)

42 6110900494 น.ส. ณิชา จารุศิริสวัสด์ิ รับตรงร่วม ผศ.น.สพ.ดร. อรรถวิทย์ โกวิทวที (รหัส I 4020)

43 6110900508 น.ส. เณรี ธนธาดากุล รับตรงร่วม ผศ.น.สพ.ดร. เทวินทร์ อินป๋ันแก้ว (รหัส I 1206)

44 6110900516 นาย ติณณ์ เมฆไตรรัตน์ รับตรงร่วม ผศ.สพ.ญ.ดร. กาญจนา อ่ิมศิลป์ (รหัส I 3008)

45 6110900524 นาย ธนกร ชูนุ้ย รับตรงร่วม ผศ.สพ.ญ.ดร. ประภัสสร บุญสูงเนิน (รหัส I 1006)

46 6110900532 นาย ธนากร วิพิธวัฒนา รับตรงร่วม อ.สพ.ญ. นิยดา ล้านทรัพย์สกุล (รหัส I 1018)

47 6110900541 นาย ธิติวุฒิ จ้อยนุแสง รับตรงร่วม ผศ.ดร. พรรณวิมล ตันหัน (รหัส I 3012)

48 6110900567 น.ส. นัทธ์หทัย เอกวัชรีโชติกุล รับตรงร่วม อ.สพ.ญ.ดร. ม.ล.นฤดี เกษมสันต์ (รหัส I 4017)

49 6110900575 น.ส. นันทจิรา เศรษฐเกียรติ รับตรงร่วม ผศ.สพ.ญ.ดร. ศิริรักษ์ จันทครุ (รหัส I 1013)

50 6110900583 น.ส. นิมมิดา ชุติธนภิญโญ รับตรงร่วม ผศ.น.สพ.ดร. เฉลิมพล เล็กเจริญสุข (รหัส I 5020)

51 6110900605 น.ส. ปพิชญา ยุทธศักด์ิวรกิจ รับตรงร่วม ผศ.น.สพ.ดร. ชัยกร ฐิติญาณพร (รหัส I 6004)

52 6110900613 น.ส. ปุณณจิตรา ล้อสุนิรันดร์ รับตรงร่วม ผศ. นันทพร ปิติเก้ือกูล (รหัส I 4016)

53 6110900621 น.ส. พรนิภา เจริญวิเศษศิลป์ รับตรงร่วม ผศ.สพ.ญ.ดร. ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล (รหัส I 1021)

54 6110900630 นาย พรภวิษย์ แพถนอม รับตรงร่วม ผศ.สพ.ญ.ดร. ทัศนีย์ เจริญทรง (รหัส I 5006)

55 6110900648 นาย พรรคภูมิ ถาวรามร รับตรงร่วม อ.สพ.ญ.ดร. พัชรพร กรมขันธ์ (รหัส I 4003)

56 6110900656 นาย พลกฤต พัวเจริญ รับตรงร่วม รศ.น.สพ. เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ (รหัส I 2001)

57 6110900664 นาย พันธกิจ สิงห์พร รับตรงร่วม ผศ.น.สพ. สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ (รหัส I 1012)

58 6110900672 นาย พีรณัฐ เยาวภาพงศ์ รับตรงร่วม ศ.สพ.ญ.ดร. พรทิพภา เล็กเจริญสุข (รหัส I 9003)

59 6110900681 นาย พีรวัส หลวงนา รับตรงร่วม ผศ.ดร. จันทิมา พฤกษากร (รหัส I 9012)

60 6110900699 น.ส. ภัทรียา สาระยาน รับตรงร่วม อ.สพ.ญ. มณีนุช เขียวอินทร์ (รหัส I 1019)

61 6110900702 น.ส. ภานุช เจนบวร รับตรงร่วม อ.น.สพ.ดร. เจดีย์ เต็มวิจิตร (รหัส I 6002)

62 6110900711 น.ส. มัลลิกา หลีกภัย รับตรงร่วม รศ.สพ.ญ. อมรรัตน์ ศาสตรวาหา (รหัส I 5028)

63 6110900729 น.ส. มาลินี แวววับศรี รับตรงร่วม อ.สพ.ญ.ดร. วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสด์ิ (รหัส I 2032)

64 6110900753 นาย วิฆเนศ สระส าลี รับตรงร่วม ผศ.น.สพ. คัมภีร์ พัฒนะธนัง (รหัส I 1201)

65 6110900770 น.ส. วิรัลพัชร จันทร์แดง รับตรงร่วม ผศ.น.สพ.ดร. นิรุตต์ิ สุวรรณา (รหัส I 5008)

66 6110900788 นาย ศุภกร (ศรัณย์) นิมมานโสภณ รับตรงร่วม อ.สพ.ญ.ดร. สถิตภัค อัศวราชันย์ (รหัส I 6026)

67 6110900796 นาย ศิวภัทร มูสโกภาส รับตรงร่วม รศ.น.สพ. วิราช นิมิตสันติวงศ์ (รหัส I 4012)

68 6110900800 นาย สรศักด์ิ กาญจนานนท์ รับตรงร่วม รศ.น.สพ.ดร. อ านาจ พัวพลเทพ (รหัส I 3010)

69 6110900818 นาย สวิตต์ พร้อมวัฒนาพันธ์ุ รับตรงร่วม รศ.น.สพ.ดร. วิน สุรเชษฐพงษ์ (รหัส I 9001)

70 6110900826 นาย สหพล ก่ิงรุ้งเพชร์ รับตรงร่วม ผศ.สพ.ญ.ดร. อุไร พงศ์ชัยฤกษ์ (รหัส I 1016)

71 6110900834 น.ส. สาริศา ทองเพ็ชร รับตรงร่วม อ.สพ.ญ. ปรมา หันหาบุญ (รหัส I 9011)

72 6110900842 นาย สิรภพ จันทรวงศา รับตรงร่วม ผศ.น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค (รหัส I 1002)

73 6110900851 นาย สิรภพ วสุประสาท รับตรงร่วม ผศ.น.สพ. ภูดิท มณีสาย (รหัส I 2003)

74 6110900869 นาย สิรวิชญ์ ยินดีตระกูล รับตรงร่วม รศ.น.สพ.ดร. นริศ เต็งชัยศรี (รหัส I 6019)

75 6110900877 น.ส. สุทธิกานต์ ภาคาพุฒ รับตรงร่วม อ.สพ.ญ.ดร. สิริกุล สุนทรารักษ์ (รหัส I 6022)

76 6110900885 นาย เสฎฐวุฒิ ตุนาค รับตรงร่วม ผศ.สพ.ญ.ดร. กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ (รหัส I 2005)
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77 6110900893 นาย โสภณ วีระพันธ์ รับตรงร่วม รศ.สพ.ญ.ดร. ปฐมาพร เอมะวิศิษฏ์ (รหัส I 9002)

78 6110900907 นาย หัตถกิจ สุทธิเสริม รับตรงร่วม ผศ.ดร. เกษริน ข าย่ิงเกิด (รหัส I 1209)

79 6110900915 น.ส. อมิตา ชาวบ้านกร่าง รับตรงร่วม ผศ.น.สพ.ดร. ชัยกร ฐิติญาณพร (รหัส I 6004)

80 6110900931 น.ส. จุฬาลักษณ์ สอนพันธ์ บุตรเกษตรกร ผศ.สพ.ญ.ดร. กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ (รหัส I 2005)

81 6110900940 นาย ธัชชัย วัฒนพิทักษ์ บุตรเกษตรกร อ.สพ.ญ.ดร. วัลยา ผ่องแผ้ว (รหัส I 2035)

82 6110900958 นาย นันทวุฒิ วุฒิ บุตรเกษตรกร ผศ.สพ.ญ.ดร. สิริรัตน์ นิยม (รหัส I 6007)

83 6110900966 น.ส. เบญจวรรณ เงางาม บุตรเกษตรกร ผศ.น.สพ.ดร. นิรุตต์ิ สุวรรณา (รหัส I 5008)

84 6110900974 น.ส. อรวรรณ ศรีบุรินทร์ บุตรเกษตรกร อ.สพ.ญ.ดร. สิริกุล สุนทรารักษ์ (รหัส I 6022)

85 6110900991 น.ส. กชกร เมฆวิมล Admission ผศ.สพ.ญ.ดร. ศิริวรรณ พราพงษ์ (รหัส I 4011)

86 6110901016 นาย กฤตภาส เป่ียมเจริญพร Admission ผศ.น.สพ.ดร. สันติ แก้วโมกุล (รหัส I 4015)

87 6110901024 น.ส. เกณิกา ก๊กเกียรติกุล Admission ผศ. นันทพร ปิติเก้ือกูล (รหัส I 4016)

88 6110901032 น.ส. ขนิษฐภัทร ค าสัตย์ Admission ผศ.สพ.ญ.ดร. อักษร แสงเทียนชัย (รหัส I 3011)

89 6110901041 นาย จิรพัฒน์ วงศ์ค า Admission ผศ.สพ.ญ.ดร. ประภัสสร บุญสูงเนิน (รหัส I 1006)

90 6110901075 น.ส. ชาติกานท์ คงทอง Admission ผศ.สพ.ญ.ดร. กาญจนา อ่ิมศิลป์ (รหัส I 3008)

91 6110901083 น.ส. ชุติมณฑน์ ทิพย์พรวงษ์ Admission อ.น.สพ. แสงชัย ย่ิงศักด์ิมงคล (รหัส I 9010)

92 6110901105 น.ส. ญาณินท์ จิตไชยรักษ์ Admission ผศ.ดร. พรรณวิมล ตันหัน (รหัส I 3012)

93 6110901113 น.ส. ฐิติพร เทศนา Admission รศ.สพ.ญ.ดร. ปฐมาพร เอมะวิศิษฏ์ (รหัส I 9002)

94 6110901121 นาย ณัชพล ศรัทธาสันติ Admission รศ.สพ.ญ.ดร. พันพิชา สัตถาสาธุชนะ (รหัส I 6020)

95 6110901130 น.ส. ณัฐกมล ค านวณศิลป์ Admission ผศ.น.สพ. คัมภีร์ พัฒนะธนัง (รหัส I 1201)

96 6110901148 น.ส. ณัฐธิดา ศรีวิราช Admission ผศ.น.สพ.ดร. ไชยยันต์ เกษรดอกบัว (รหัส I 2028)

97 6110901156 นาย ธนโชติ สายเงิน Admission อ.น.สพ.ดร. สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล (รหัส I 9007)

98 6110901164 น.ส. ธัญลักษณ์ แหยมนาค Admission รศ.น.สพ. เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ (รหัส I 2001)

99 6110901172 น.ส. ธีร์วรา เจริญศักด์ิ Admission อ.สพ.ญ. ปรมา หันหาบุญ (รหัส I 9011)

100 6110901181 นาย ธีระชล โพธ์ิทอง Admission ผศ.น.สพ.ดร. เทวินทร์ อินป๋ันแก้ว (รหัส I 1206)

101 6110901199 น.ส. นภสร รอตครุฑา Admission รศ.น.สพ.ดร. ธีระพล ศิรินฤมิตร (รหัส I 2022)

102 6110901202 น.ส. นภัสสร เดชพันธ์ Admission ผศ.ดร. จันทิมา พฤกษากร (รหัส I 9012)

103 6110901211 น.ส. นวียา เส้ียวย้ิม Admission ผศ.สพ.ญ.ดร. อุสุมา เจิมนาค (รหัส I 3006)

104 6110901229 น.ส. ปรียาภัทร อาบสุวรรณ Admission ผศ.สพ.ญ.ดร. ศิริรักษ์ จันทครุ (รหัส I 1013)

105 6110901245 น.ส. ปัณฑิตา ทรงทันตรักษ์ Admission ผศ.น.สพ. สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ (รหัส I 1012)

106 6110901253 น.ส. ปิยมน กีรติวศิน Admission อ.สพ.ญ.ดร. ชมพูเนกข์ ยุรญาติ (รหัส I 9015)

107 6110901270 น.ส. พลอยประกาย ธีรลีกุล Admission อ.สพ.ญ.ดร. วัลยา ผ่องแผ้ว (รหัส I 2035)

108 6110901288 น.ส. พิมพ์มาดา พฤฒิมาศ Admission ผศ.สพ.ญ.ดร. ประภัสสร บุญสูงเนิน (รหัส I 1006)

109 6110901296 น.ส. ภคพร ประวาลวิมุติ Admission ผศ.น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค (รหัส I 1002)

110 6110901300 น.ส. ภัณฑิลา ทศนุต Admission อ.สพ.ญ.ดร. วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสด์ิ (รหัส I 2032)

111 6110901318 นาย ภานุวัฒน์ ทับธง Admission อ.น.สพ. วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ (รหัส I 6006)

112 6110901326 น.ส. ภาสินี พัฒนวิบูลย์ Admission ผศ.ดร. จ านงจิต ผาสุข (รหัส I 1207)

113 6110901334 น.ส. ภีรญา สุจริต Admission อ.สพ.ญ.ดร. สถิตภัค อัศวราชันย์ (รหัส I 6026)

114 6110901342 น.ส. โยษิตา จรูญรัศมีโรจน์ Admission ผศ.สพ.ญ.ดร. อุไร พงศ์ชัยฤกษ์ (รหัส I 1016)
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115 6110901351 นาย รัฐพงศ์ สังฆโต Admission รศ.น.สพ.ดร. ณัฐสิทธ์ิ ตันสกุล (รหัส I 3002)

116 6110901377 นาย วรากร เหล่าศิริมงคล Admission ศ.สพ.ญ.ดร. พรทิพภา เล็กเจริญสุข (รหัส I 9003)

117 6110901385 น.ส. ศุภสุตา เทียมไพรวัลย์ Admission อ.สพ.ญ. มณีนุช เขียวอินทร์ (รหัส I 1019)

118 6110901393 นาย สิรภูมิ นาคทับ Admission ผศ.น.สพ. ภูดิท มณีสาย (รหัส I 2003)

119 6110901407 น.ส. สุทัตตา ติยะพิบูลย์ไชยา Admission ผศ.สพ.ญ.ดร. อักษร แสงเทียนชัย (รหัส I 3011)

120 6110901415 น.ส. สุวิภา เย็นสุจิตร Admission อ.สพ.ญ. นิยดา ล้านทรัพย์สกุล (รหัส I 1018)

121 6110901423 น.ส. เสาวลักษณ์ เจริญญาณพันธ์ Admission ผศ.น.สพ.ดร. บุรินทร์ น่ิมสุพรรณ์ (รหัส I 1202)

122 6110901431 น.ส. อมรกานต์ ศรารัชต์ Admission รศ.สพ.ญ.ดร. ศรัญญา พัวพลเทพ (รหัส I 3005)

123 6010900085 น.ส. มาช์ตาชา สถิติรัต สาธิต มก. ผศ.สพ.ญ.ดร. อุไร พงศ์ชัยฤกษ์ (รหัส I 1016)

124 6010900107 น.ส. ประภัสสรา กัณฑิศักด์ิ บุตรเกษตรกร ผศ.น.สพ. คัมภีร์ พัฒนธนัง (รหัส I 1201)

125 6010900310 น.ส. ภัทรานิษฐ์ บุญเสริม เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร. อักษร แสงเทียนชัย (รหัส I 3011)

126 6010900468 น.ส. ชุฏิสรา การนอก KU. Admission อ.สพ.ญ.ดร. วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสด์ิ (รหัส I 2032)

127 6010900484 นาย นภัสกร แก้วสุวรรณ KU. Admission รศ.สพ.ญ.ดร. เกษกนก ศิรินฤมิตร (รหัส I 7005)

128 6010900506 น.ส. ปาลิตา เพ็ญพาส KU. Admission อ.น.สพ.ดร. เจดีย์ เต็มวิจิตร (รหัส I 6002)

129 6010901081 นาย ณัฐวุฒิ วงศ์วิโรจน์รักษ์ Admission ผศ.น.สพ.ดร. กัญจน์ แก้วมงคล (รหัส I 6005)

130 6010901324 นาย วชิรชัย จงอาสาชาติ Admission อ.สพ.ญ.ดร. วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสด์ิ (รหัส I 2032)

131 5910900111 นาย รัชวัฒน์ ปาลี บุตรเกษตรกร ผศ.ดร. จ านงจิต ผาสุข (รหัส I 1207)

ชาย 47 คน

หญิง 84 คน

รวม 131 คน
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1 5910900099 นาย ณัฐวร เกียรติขจรเดช บุตรเกษตรกร ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา I5035

2 5910900226 นาย ธนรัตน์ วุฒิอุตดม เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.อลงกต บุญสูงเนิน I7019

3 5910900439 น.ส. นวภรณ์ ทะสะโส วมว. รศ.สพ.ญ.ดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม I6017

4 5910900595 นาย ภัทรเมษธ์ ตันสกุล กสพท. ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ I7014

5 5910900617 น.ส. ศศิมา ต้ังสุภากิจ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.อลงกต บุญสูงเนิน I7019

6 5910900773 นาย ชวัลวิชญ์ ศรีจันทร์ Admission รศ.สพ.ญ.ดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม I6017

7 5910901079 น.ส. เพ็ญพิชชา โพธ์ิศรี Admission ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์ I5022

8 5910901249 น.ส. ศิริขวัญ พลเตชา Admission ผศ.น.สพ.ดร.ชัยเทพ พูลเขตต์ I8011

9 6010900018 น.ส. พิชชาภา กุลฉิม กีฬาดีเด่น ผศ.น.สพ.ดร.ชัยเทพ พูลเขตต์ I8011

10 6010900026 น.ส. เจนจิรา ชัยโย สาธิต มก. ผศ.น.สพ.ดร.อลงกต บุญสูงเนิน I7019

11 6010900034 น.ส. ฉัตรรพี ภัคโภไคย สาธิต มก. ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม I6014

12 6010900042 น.ส. ญาณินท์ งามค าพร้อม สาธิต มก. ผศ.น.สพ.ดร.อลงกต บุญสูงเนิน I7019

13 6010900069 น.ส. พริสร กระแสสินธ์ุ สาธิต มก. รศ.สพ.ญ.ดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม I6017

14 6010900077 น.ส. พิมฤดี เรศานนท์ สาธิต มก. รศ.สพ.ญ.ดร.สุณี คุณากรสวัสด์ิ I6012

15 6010900093 น.ส. อภิษฎา สุนทรนฤรังษี สาธิต มก. ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์ I5022

16 6010900115 น.ส. อภิชญา จุลขันธ์ บุตรเกษตรกร อ.น.สพ.นรุตม์ ทะนานทอง I7007

17 6010900123 น.ส. ชนน์ชฎาญุ แผ่นผา เด็กดีมีคุณธรรม รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ I6018

18 6010900131 น.ส. ภัทรนนท์ ธนะจินดานนท์ เด็กดีมีคุณธรรม ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์ I5022

19 6010900140 น.ส. มณีสร ยังวัฒนา เด็กดีมีคุณธรรม อ.สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร I8017

20 6010900158 นาย กร คุณาภิรักษ์สกุล เรียนล่วงหน้า รศ.สพ.ญ.ดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม I6017

21 6010900166 นาย กฤติน ธิติประเสริฐ เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ I7014

22 6010900174 นาย กิตติพงศ์ วงศ์สามี เรียนล่วงหน้า รศ.สพ.ญ.ดร.สุณี คุณากรสวัสด์ิ I6012

23 6010900182 นาย คณาธิบ คลอวุฒิวัฒน์ เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ I6018

24 6010900191 น.ส. ณภัทร ร่างสม เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ I5030

25 6010900204 น.ส. ณัฏฐา ศรีวัฒนคุณ เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม I6014

26 6010900212 น.ส. ณัฐชยา สัตยะพงษ์พันธ์ุ เรียนล่วงหน้า อ.น.สพ.นรุตม์ ทะนานทอง I7007

27 6010900221 น.ส. ธนวรรณ สิทธิอนันต์วงศ์ เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา I5035

28 6010900247 นาย นิธิศ มากมี เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.ดร.นวลอนงค์ สินวัต I7022

29 6010900255 น.ส. เนตรทิพย์ เกษมรัติ เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม I6014

30 6010900263 น.ส. บุณิกา ศรีสกุล เรียนล่วงหน้า อ.น.สพ.เกียรติศักด์ิ ตันเจริญ I7017

31 6010900271 นาย ประดัง พุ่มสร้าง เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์ I5022

32 6010900280 น.ส. ปรียาภา ศรีประทุม เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ I8007

33 6010900298 น.ส. ปัณฑิตา ลิขิตขจรชัย เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ I5030

34 6010900301 น.ส. ภัทรวดี สิงห์สุทธิโสทร เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ I6018

35 6010900328 นาย ภีรพัฒน์ เอ้ือวรากุล เรียนล่วงหน้า รศ.สพ.ญ.ดร.สุณี คุณากรสวัสด์ิ I6012

36 6010900336 น.ส. รวิยา อารยะสัมพันธ์ เรียนล่วงหน้า อ.น.สพ.นรุตม์ ทะนานทอง I7007

37 6010900344 น.ส. วรพิชชาย์ ศรีวิเชียร เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ I8007

38 6010900352 นาย วรวิทย์ พานิชวิทย์ เรียนล่วงหน้า รศ.สพ.ญ.ดร.สุณี คุณากรสวัสด์ิ I6012
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39 6010900361 นาย วัศพล บันลือพงศ์พันธ์ุ เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา  เพชรอุดมสินสุข I7006

40 6010900379 น.ส. สโรชา เจริญชัย เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล I8008

41 6010900387 นาย สืบสกุล ขุนคลัง เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา I5035

42 6010900395 นาย อดิศร วชิรพงศ์ เรียนล่วงหน้า รศ.สพ.ญ.ดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม I6017

43 6010900409 น.ส. อันนา อดิศัยปัญญา เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา  เพชรอุดมสินสุข I7006

44 6010900417 น.ส. นันทิชา หลวงพิทักษ์ ศิลปวัฒนธรรม อ.สพ.ญ.ดร.นวลอนงค์ สินวัต I7022

45 6010900425 นาย กานดิศ วรรณอรุณ นักกีฬาทีมชาติ รศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ I5030

46 6010900433 น.ส. แคทรียา พวงศรี นักกีฬาทีมชาติ ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ I8007

47 6010900450 น.ส. จณิสตา บุญหวาน ku. Admission ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม I6014

48 6010900476 นาย ณภัทร ทองสัมฤทธ์ิ ku. Admission อ.น.สพ.นรุตม์ ทะนานทอง I7007

49 6010900492 นาย นิรวัจ วิศาลเสาวภาคย์ ku. Admission รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ I6018

50 6010900522 น.ส. ภาวรินทร์ สรรเพ็ชร์ KU Admission ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ I7014

51 6010900531 นาย ศตายุ พราววิโรจน์ ku. Admission ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์ I5022

52 6010900557 น.ส. อภิญญา วนามากสมบัติ ku. Admission อ.น.สพ.เกียรติศักด์ิ ตันเจริญ I7017

53 6010900565 นาย ชญานิน สัตยกมลฉัตร วมว. รศ.สพ.ญ.ดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม I6017

54 6010900581 น.ส. กชนิภา ล้ิมพัสถาน กสพท. อ.น.สพ.นรุตม์ ทะนานทอง I7007

55 6010900590 น.ส. กลย์ธิดา ออมไธสง กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา I5035

56 6010900611 น.ส. จงกลนี ชาวบัวใหญ่ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ I8007

57 6010900638 น.ส. จิรัชยา ช่ืนชอบ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์ I5022

58 6010900646 น.ส. จิรัสยา สันติวราวิทย์ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์ I5022

59 6010900654 น.ส. เจนณิตา สุธิราวุธ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา  เพชรอุดมสินสุข I7006

60 6010900662 น.ส. ชญานิษฐ์ จงวิสุทธ์ิ กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.นวลอนงค์ สินวัต I7022

61 6010900671 นาย ชัยวัฒน์ เสาะการ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม I6014

62 6010900697 นาย ณัฐภัทร สรรเพชุดาญาณ กสพท. อ.น.สพ.เกียรติศักด์ิ ตันเจริญ I7017

63 6010900701 น.ส. ณิชา เอ้ียวถาวร กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.ชัยเทพ พูลเขตต์ I8011

64 6010900719 น.ส. ณิรชา รัตนยันต์ กสพท. รศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ I5030

65 6010900727 นาย ดีออน ชุง กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร I8017

66 6010900735 น.ส. ทองพันช่ัง ขันทอง กสพท. รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล I8008

67 6010900743 น.ส. ธิดารัตน์ ทูลพุทธา กสพท. อ.น.สพ.นรุตม์ ทะนานทอง I7007

68 6010900751 นาย นภัส เสวกวรรณ กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.นวลอนงค์ สินวัต I7022

69 6010900760 น.ส. นฤมล แดงสกุล กสพท. รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ I6018

70 6010900778 นาย นัฐวุฒิ ไทยใจอุ่น กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม I6014

71 6010900786 น.ส. บุษกรพรรณ แซ่เฮ้ง กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร I8017

72 6010900808 น.ส. พรปวีณ์ นกสุข กสพท. รศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ I5030

73 6010900816 นาย พีระ โอภาสยานนท์ กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร I8017

74 6010900824 นาย ภัณภพ พ่วงพี กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ I8007

75 6010900832 น.ส. มุจจรินทร์ ถิระพีรวัฒน์ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา I5035

76 6010900841 น.ส. รมยกร วิกขัมภนะ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์ I5022
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77 6010900859 นาย รัชกฤช พูลเมือง กสพท. รศ.สพ.ญ.ดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม I6017

78 6010900867 นาย ลัทธพล สน่ันไหว กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.นวลอนงค์ สินวัต I7022

79 6010900875 นาย ศิวกร พรกิตติวัฒนากุล กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา  เพชรอุดมสินสุข I7006

80 6010900883 นาย ศุภณัฐ นิลย่ีเรือ กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร I8017

81 6010900891 น.ส. ศุภมาศ สุวิจิตรพงษ์ กสพท. อ.น.สพ.นรุตม์ ทะนานทอง I7007

82 6010900905 นาย ศุภสิทธ์ิ โสพิน กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.ชัยเทพ พูลเขตต์ I8011

83 6010900913 น.ส. สิริยาภรณ์ พันธ์ุพัฒนาศิลป์ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา  เพชรอุดมสินสุข I7006

84 6010900921 น.ส. สิรีธร มลิวัลย์ กสพท. รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล I8008

85 6010900930 นาย สุชาติ สีอุชิน กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา I5035

86 6010900956 น.ส. อนัญญา วิบูลย์จันทร์ กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร I8017

87 6010900964 นาย อัษฎากรณ์ ทองโชติ กสพท. รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ I6018

88 6010900972 น.ส. กุลนิดา เจริญรัตน์ Admission ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม I6014

89 6010900981 น.ส. คัทลียา ต๊ะต่อม Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา  เพชรอุดมสินสุข I7006

90 6010900999 น.ส. จรินทร์ทิพย์ ชาติรักษา Admission ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ I7014

91 6010901006 น.ส. ชนากานต์ บุญสุข Admission ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ I8007

92 6010901014 น.ส. ชลชา อักษรทอง Admission รศ.สพ.ญ.ดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม I6017

93 6010901022 น.ส. ชาคริยา คะอังกุ Admission ผศ.น.สพ.ดร.อลงกต บุญสูงเนิน I7019

94 6010901031 น.ส. ชาญดา ศิริกาญจนโรจน์ Admission ผศ.น.สพ.ดร.ชัยเทพ พูลเขตต์ I8011

95 6010901049 นาย ฐิติวัฒน์ วิศวไพศาล Admission รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ I6018

96 6010901057 น.ส. ฑาริกา ตระกูลสว่างลาภ Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา  เพชรอุดมสินสุข I7006

97 6010901065 น.ส. ณัฐภรณ์ สุขนาค Admission อ.สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร I8017

98 6010901073 นาย ณัฐวัชร ลีรักษาเกียรติ Admission อ.น.สพ.นรุตม์ ทะนานทอง I7007

99 6010901090 น.ส. ดุษฎี ศรีทองอ่อน Admission รศ.สพ.ญ.ดร.สุณี คุณากรสวัสด์ิ I6012

100 6010901103 น.ส. ทอปัด ชัยรัตนานนท์ Admission ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ I8007

101 6010901111 นาย ธนธรณ์ อัญญมณี Admission ผศ.น.สพ.ดร.อลงกต บุญสูงเนิน I7019

102 6010901120 น.ส. ธนัชพร สมหวัง Admission อ.สพ.ญ.ดร.นวลอนงค์ สินวัต I7022

103 6010901138 น.ส. ธัญลักษณ์ สรอุบล Admission ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ I7014

104 6010901154 นาย ปกป้อง อุทัยวัฒนเดช Admission อ.น.สพ.เกียรติศักด์ิ ตันเจริญ I7017

105 6010901162 น.ส. ปราณปริยา เลิศพลรัตน์ Admission รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล I8008

106 6010901171 น.ส. ปิญชาน์ เคลือบพ่วง Admission ผศ.น.สพ.ดร.ชัยเทพ พูลเขตต์ I8011

107 6010901189 น.ส. พรชนก มีสะอาด Admission ผศ.น.สพ.ดร.อลงกต บุญสูงเนิน I7019

108 6010901197 น.ส. พัชรพร ชูเกียรติ Admission รศ.สพ.ญ.ดร.สุณี คุณากรสวัสด์ิ I6012

109 6010901201 น.ส. พิชามญช์ุ หาญสุริย์ Admission ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา I5035

110 6010901219 นาย พิบูลนันท์ สมบูรณ์ธรรม Admission รศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ I5030

111 6010901235 น.ส. พิมพ์จุฑา เสรีเชษฐพงศ์ Admission รศ.สพ.ญ.ดร.สุณี คุณากรสวัสด์ิ I6012

112 6010901251 น.ส. ภคพร สงวนตัด Admission ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ I7014

113 6010901260 นาย ภากร รักพงษ์ Admission ผศ.น.สพ.ดร.อลงกต บุญสูงเนิน I7019

114 6010901278 น.ส. ภาวินี พืชกสิชลพสุธา Admission รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล I8008
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115 6010901286 นาย ภูมินันท์ สมเสก Admission ผศ.น.สพ.ดร.ชัยเทพ พูลเขตต์ I8011

116 6010901294 น.ส. รติมาศ พรมอ่อน Admission อ.สพ.ญ.ดร.นวลอนงค์ สินวัต I7022

117 6010901308 นาย รัฐธรรมนูญ สนนา Admission อ.น.สพ.เกียรติศักด์ิ ตันเจริญ I7017

118 6010901332 น.ส. วนภรณ์ เจียรพีรพงศ์ Admission รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล I8008

119 6010901341 น.ส. วรายุภัทร ชัยวัฒนกุล Admission อ.สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร I8017

120 6010901359 นาย วโรดม คุณติสุข Admission รศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ I5030

121 6010901367 นาย วิชาญ ปานแก้ว Admission อ.น.สพ.เกียรติศักด์ิ ตันเจริญ I7017

122 6010901383 น.ส. สาธินี ศรีวิชัย Admission ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ I7014

123 6010901391 นาย สิทธินนท์ โชติรัตนเดชเดโช Admission รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล I8008

124 6010901405 น.ส. สุกุลยา สุทาชัย Admission รศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ I5030

125 6010901413 น.ส. หัสยา วราเอกศิริ Admission อ.น.สพ.เกียรติศักด์ิ ตันเจริญ I7017

ชาย    45 คน

หญิง    80 คน

รวม    125 คน
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1 5510900709 นาย นิยมพจน์ เลขานนท์ Admission อ.สพ.ญ.ดร.ศุภร ทองยวน (I8015)

2 5810900208 น.ส. จิติมา สมบัติหิรัญวงศ์ เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.ดร.ศุภร ทองยวน (I8015)

3 5810900399 น.ส. กัญญาณัฐ นาคชาติ KU. Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล (I8006)

4 5810900445 น.ส. ชัญญมนต์ จิราธรอภิวัชร์ KU. Admission ผศ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ (I8005)

5 5810900810 นาย จักรพันธ์ จุไรวรรณสุทธิ บุตรเกษตรกร อ.น.สพ.ดร.อรรถพล ก าลังดี (I2034)

6 5810900836 น.ส. ปาณิสรา พานประเสริฐ บุตรเกษตรกร รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข (I5021)

7 5810900852 น.ส. สุจารี พงษ์วัฒนกุล บุตรเกษตรกร รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส (I5023)

8 5810901085 น.ส. นภัสกรณ์ ศิวิโรจน์ Admission อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร คงสร้อย (I8009)

9 5810901271 น.ส. รักษ์ถิภรณ์ ค าแท้ Admission อ.สพ.ญ.ดร.สุปภาดา คณานับ (I8018)

10 5810901361 นาย สิรวิชญ์ ทรัพย์เอนก Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.วันดี เท่ียงธรรม (I5032)

11 5810901441 น.ส. อริสรา ลาภประสิทธ์ิ Admission ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร (I7021)

12 5910900013 น.ส. จิรญา ชัยประภา นักกีฬาดีเด่น ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล (I2033)

13 5910900021 นาย กันย์ชนก แซ่อ้ึง สาธิต มก. รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส (I5023)

14 5910900030 น.ส. นัทธมน นาคละมัย สาธิต มก. ผศ.น.สพ.ดร.ชยกฤต สินธุสิงห์ (I5031)

15 5910900048 น.ส. เบญญานุช จิตตคาม สาธิต มก. ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร (I7021)

16 5910900056 นาย ปรานต์ ประจันพาณิชย์ สาธิต มก. ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล (I7013)

17 5910900064 น.ส. พัชมน ไพศาลยุทธ สาธิต มก. ผศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี (I5009)

18 5910900072 น.ส. สกุลรัตน์ เกษประดิษฐ สาธิต มก. ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี (I5029)

19 5910900081 น.ส. ณัฐชา (ณัชชา) เอ่ียมลออ บุตรเกษตรกร ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล (I2033)

20 5910900102 น.ส. ปนัดดา เอ่ียมสอาด บุตรเกษตรกร ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร (I7021)

21 5910900129 น.ส. ศศิธร ศิริมหา บุตรเกษตรกร ผศ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ (I8005)

22 5910900137 นาย ณภัทร จารุเรืองศรี เด็กดีมีคุณธรรม อ.สพ.ญ.ดร.ศุภร ทองยวน (I8015)

23 5910900145 น.ส. ทัศนันท์ แก้วทอง เด็กดีมีคุณธรรม ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล (I8006)

24 5910900153 น.ส. วันทนีย์ พรมวิหาร เด็กดีมีคุณธรรม อ.น.สพ.ดร.อรรถพล ก าลังดี (I2034)

25 5910900161 นาย คุณานนต์ ทองแช่ม เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.ดร.ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล (I8013)

26 5910900170 น.ส. ญาณิศา จันทร์สุภา เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร คงสร้อย (I8009)

27 5910900188 น.ส. ญาณิศา ลักขณาวราภรณ์ เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.ดร.สุปภาดา คณานับ (I8018)

28 5910900196 น.ส. ฐิตา วงศ์หาญเชาว์ เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.ดร.สุปภาดา คณานับ (I8018)

29 5910900200 น.ส. ณัฐนิชา เท่ียงทัศน์ เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร (I7021)

30 5910900218 น.ส. ณัฐมน เจียรประภาส เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส (I5023)

31 5910900242 น.ส. นิธิมา โตอดิเทพย์ เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.ชยกฤต สินธุสิงห์ (I5031)

32 5910900251 น.ส. เบญญา ฉัตรแก้วชัย เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข (I5021)

33 5910900269 นาย ปัณณวิชญ์ ไพฑูรย์วงศ์วีระ เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล (I7013)

34 5910900277 นาย ปิยวิทย์ ฤกษ์ส าราญ เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี (I5009)

35 5910900285 นาย พัชรพล ดาวสุวรรณ เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี (I5029)

36 5910900293 น.ส. วรพรรณ ชัยกรณ์กิจ เรียนล่วงหน้า ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล (I2033)

37 5910900307 น.ส. อักษราภัค เขียวป้อง เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร (I7021)

38 5910900315 นาย กฤติน รุจิแสงวิทยา กีฬาทีมชาติ ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ (I7014)
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39 5910900331 นาย กนก อรรฆยมาศ KU. Admission อ.สพ.ญ.ดร.ศุภร ทองยวน (I8015)

40 5910900358 น.ส. ณัฏฐณิชา รักชาติพานิช KU. Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล (I8006)

41 5910900374 น.ส. พร้ิมพราวดี โอรุ่งเรือง KU. Admission อ.น.สพ.ดร.อรรถพล ก าลังดี (I2034)

42 5910900382 น.ส. พัทธมน นวพักตร์พิไล KU. Admission อ.สพ.ญ.ดร.ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล (I8013)

43 5910900391 น.ส. แววตะวัน ปัญจะเทวคุปต์ KU. Admission อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร คงสร้อย (I8009)

44 5910900404 น.ส. ศุภนิดา รงคสุวรรณ KU. Admission ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร (I7021)

45 5910900412 นาย สัณหณัฐ ศรประสิทธ์ิ KU. Admission รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส (I5023)

46 5910900447 นาย พชรพล นิตย์แสวง วมว. ผศ.น.สพ.ดร.ชยกฤต สินธุสิงห์ (I5031)

47 5910900455 น.ส. จิรัชฌา ทองลักษณะวงศ์ กสพท. รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข (I5021)

48 5910900463 น.ส. ชนานาถ ไชยมงคลกิจ กสพท. ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล (I7013)

49 5910900480 น.ส. ชนิกานต์ ศรีรัตนมงคล กสพท. รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข (I5021)

50 5910900498 น.ส. ชัญญา วิวัฒน์ศิริพงศ์ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี (I5029)

51 5910900501 น.ส. ณัฐกานต์ รุจิชานันทกุล กสพท. ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล (I2033)

52 5910900510 นาย ธนาธิป เถลิงศักดาเดช กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร (I7021)

53 5910900528 น.ส. นภัสวรรณ ศิรินันทวัฒน์ กสพท. ผศ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ (I8005)

54 5910900536 น.ส. น้ าทิพย์ วงศ์สถิตวิไลรุ่ง กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.ศุภร ทองยวน (I8015)

55 5910900544 น.ส. บุณยวีร์ กฤตรัชตนันต์ กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล (I8006)

56 5910900552 น.ส. ปภาวรินท์ เลิศศักด์ิก้องกุล กสพท. อ.น.สพ.ดร.อรรถพล ก าลังดี (I2034)

57 5910900561 นาย ปัณณวิชญ์ อินทนิล กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล (I8013)

58 5910900579 น.ส. พิชญ์สินี ใช้ได้สุก กสพท. อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร คงสร้อย (I8009)

59 5910900587 น.ส. พิชญา ใจซ่ือ กสพท. ผศ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ (I8005)

60 5910900609 นาย รัชภูมิ นาคชัง กสพท. รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส (I5023)

61 5910900625 นาย ศักด์ิสุวีร์ เจริญวงศ์ศักด์ิ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร (I7021)

62 5910900633 น.ส. ศิรัญญา เลิศสวัสด์ิ กสพท. ผศ.น.สพ.ดร.ชยกฤต สินธุสิงห์ (I5031)

63 5910900641 น.ส. สุปวีณ์ หล่อกาญจนกุล กสพท. รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข (I5021)

64 5910900650 น.ส. สุรางคลัคน์ ค ามา กสพท. ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล (I7013)

65 5910900668 น.ส. อุรชา ชูดี กสพท. ผศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี (I5009)

66 5910900676 น.ส. กนกนุช พวงพุก Admission ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี (I5029)

67 5910900684 น.ส. กมลศรี ลาภผลไพบูลย์ Admission ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร (I7021)

68 5910900692 นาย กฤตนัย เวียงนาค Admission ผศ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ (I8005)

69 5910900706 น.ส. เขมิกา ธนะอุดม Admission อ.สพ.ญ.ดร.ศุภร ทองยวน (I8015)

70 5910900722 นาย จิระยุทธ์ ศรีเมือง Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล (I8006)

71 5910900731 น.ส. เจณิตา พิทักษ์ศฤงคาร Admission อ.น.สพ.ดร.อรรถพล ก าลังดี (I2034)

72 5910900749 น.ส. ชนมน มาลีรัตน์ Admission อ.สพ.ญ.ดร.ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล (I8013)

73 5910900757 น.ส. ชนิสรา รอดปรีชา Admission อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร คงสร้อย (I8009)

74 5910900765 น.ส. ชมพูนุช ปัญญาอุด Admission อ.สพ.ญ.ดร.สุปภาดา คณานับ (I8018)

75 5910900790 น.ส. ชุติมา ปฐมชัยอัมพร Admission อ.สพ.ญ.ดร.สุปภาดา คณานับ (I8018)

76 5910900803 น.ส. ฐิติรัตน์ นิสารัตนพร Admission รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส (I5023)
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77 5910900820 น.ส. กชฑษร (ณัชพร) แก้วมงคล Admission ผศ.น.สพ.ดร.ชยกฤต สินธุสิงห์ (I5031)

78 5910900838 น.ส. ณัฐชยา ธรรมาณิชานนท์ Admission รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข (I5021)

79 5910900846 น.ส. ทิพวรรณ แสงชัญ Admission ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล (I7013)

80 5910900854 นาย ธนวัต ผะดาวงศ์ Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี (I5009)

81 5910900862 นาย ธนวัตร บุญทองล้วน Admission ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี (I5029)

82 5910900871 น.ส. ธนาพร ช่วยพยุง Admission ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล (I2033)

83 5910900889 นาย ธรรมรักษ์ ธนรัชตะภากุล Admission ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร (I7021)

84 5910900897 น.ส. ธัญวรรณ จารุศรีบุญชัย Admission ผศ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ (I8005)

85 5910900919 น.ส. ธารทิพย์ สุวรรณปาล Admission อ.สพ.ญ.ดร.ศุภร ทองยวน (I8015)

86 5910900927 น.ส. นัฐฐา สมพงศ์นวกิจ Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล (I8006)

87 5910900935 น.ส. นันท์ฐพร ช้างชู Admission อ.น.สพ.ดร.อรรถพล ก าลังดี (I2034)

88 5910900943 น.ส. นันทนา โชติพันธ์ Admission อ.สพ.ญ.ดร.ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล (I8013)

89 5910900951 นาย นิธิศพัชร สุพรรณวินิจกูล Admission อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร คงสร้อย (I8009)

90 5910900960 น.ส. นิรชา ชิตทัพ Admission อ.สพ.ญ.ดร.สุปภาดา คณานับ (I8018)

91 5910900978 น.ส. บุรัสรินทร์ อิทธิสริยานนท์ Admission อ.สพ.ญ.ดร.สุปภาดา คณานับ (I8018)

92 5910900986 น.ส. ปณธร ฮ้ินเจริญ Admission รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส (I5023)

93 5910900994 นาย ปภาวิน ช่ืนหัตไทย Admission ผศ.น.สพ.ดร.ชยกฤต สินธุสิงห์ (I5031)

94 5910901010 น.ส. ปริชญา ใจบุญ Admission รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข (I5021)

95 5910901036 น.ส. พัสวี เย็นใส Admission ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล (I7013)

96 5910901044 น.ส. พิชมญช์ุ พันธ์ไพศาล Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี (I5009)

97 5910901052 นาย พีรณัฐ สโรชนันท์จีน Admission ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี (I5029)

98 5910901061 น.ส. เพ็ญนภา ค าแผง Admission ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล (I2033)

99 5910901087 น.ส. แพรวโพยม จันทร์แสง Admission ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร (I7021)

100 5910901095 น.ส. ภัสสรา อายตวงษ์ Admission ผศ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ (I8005)

101 5910901109 นาย ภาณุภาส พัฒนชัยวิทย์ Admission อ.สพ.ญ.ดร.ศุภร ทองยวน (I8015)

102 5910901125 น.ส. มณีพร สินธ ารง Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล (I8006)

103 5910901133 น.ส. มณีรัตน์ สว่างเกียรติกุล Admission อ.น.สพ.ดร.อรรถพล ก าลังดี (I2034)

104 5910901141 น.ส. มิรินทร์ ศิวะโมกข์ลัคณา Admission อ.สพ.ญ.ดร.ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล (I8013)

105 5910901150 นาย เมธาวี แก้วเนตร Admission อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร คงสร้อย (I8009)

106 5910901168 น.ส. โมนา ยาหลง Admission อ.สพ.ญ.ดร.สุปภาดา คณานับ (I8018)

107 5910901184 น.ส. วราลี เหลืองวัฒนะพงศ์ Admission ผศ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ (I8005)

108 5910901192 น.ส. วริยา เหลืองวัฒนะพงศ์ Admission รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส (I5023)

109 5910901222 น.ส. ชนัณชิดา (วิลาสิณี) นวลกลับ Admission ผศ.น.สพ.ดร.ชยกฤต สินธุสิงห์ (I5031)

110 5910901231 น.ส. วิไลลักษณ์ หอหิรัณย์ขจร Admission รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข (I5021)

111 5910901257 นาย ศิวกร ศรีรัตน์ Admission ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล (I7013)

112 5910901265 น.ส. สาธินี นิรัติศัย Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี (I5009)

113 5910901273 น.ส. สิฌาภรณ์ เสริมวิลาสกุล Admission ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี (I5029)

114 5910901281 น.ส. สุขฤดี ดอกสันเทียะ Admission ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล (I2033)
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115 5910901290 น.ส. อารียา พลนุรักษ์ Admission ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร (I7021)

ชาย 29 คน

หญิง 86 คน

รวม 115 คน
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1 5710900109 น.ส. ธิติมา ลดารุ่งโรจน์ บุตรเกษตรกร ผศ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ (I8014)

2 5710900117 นาย สุริยะ ช่วยพิเคราะห์ บุตรเกษตรกร ผศ.น.สพ.ดร.นรินทร์ อุประกรินทร์ (I5025)

3 5710900311 น.ส. ณัฏฐณิชา อิทธิโสภณพิศาล ทีมชาติ-ลีลาศ ผศ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ (I8014)

4 5710900401 น.ส. ภัทรมน ผลิกานนท์ เด็กดีมีคุณธรรม อ.สพ.ญ.ดร.ยลยง วุ้นวงษ์ (I7028)

5 5710900770 น.ส. ธมลวรรณ ไตรรัตนพิพัฒน์ Admission อ.น.สพ.จตุรงค์ วงศ์สนิท (I6001)

6 5710900834 นาย ธีรภัทร แสนอินทร์ Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ (I8014)

7 5710900982 น.ส. พรรณวิไล สาคร Admission อ.น.สพ.อนวัช แสงมาลี (I5037)

8 5710901083 นาย โยธิน โยทองยศ Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ (I8014)

9 5710901121 น.ส. วริศรา ผสมทรัพย์ Admission อ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย (I7020)

10 5710901237 น.ส. ศุจินธรา จินตะเวช Admission อ.สพ.ญ.ดร.นิอร รัตนภพ (I5034)

11 5810900020 นาย จรรยาบรรณ จันทร์มูล สาธิต มก. กพส. อ.น.สพ.จตุรงค์ วงศ์สนิท (I6001)

12 5810900038 น.ส. ณัฏฐิกา ดีทอง สาธิต มก. กพส. ผศ.สพ.ญ.ดร.วันดี เท่ียงธรรม (I5032)

13 5810900046 น.ส. ณัฐฐิมา จิตต์น่วม สาธิต มก. กพส. ผศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก (I7027)

14 5810900054 น.ส. นภัส นนทกานันท์ สาธิต มก. บข. ผศ.สพ.ญ.ดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร (I8010)

15 5810900062 น.ส. ภัคสุภา ปลีหะจินดา สาธิต มก. บข. ผศ.สพ.ญ.ดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร (I8010)

16 5810900071 นาย ยสินทร เดชอภิรัตน์กุล สาธิต มก. บข. รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ (I7015)

17 5810900089 นาย ยุทธพงษ์ สุขเจริญ สาธิต มก. กพส. อ.น.สพ.พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ (I5024)

18 5810900097 น.ส. วริษฐา จรีชัยโยธิน สาธิต มก. บข. รศ.น.สพ.อดิศร ยะวงศา (I5033)

19 5810900101 นาย ชุติพนธ์ ทองร้อยยศ บุตรเกษตรกร อ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย (I7020)

20 5810900119 น.ส. ธนัญญา กิมกง บุตรเกษตรกร ผศ.สพ.ญ.ดร.วันดี เท่ียงธรรม (I5032)

21 5810900127 นาย สหภูมิ ต้ังจารุวัฒนชัย บุตรเกษตรกร ผศ.สพ.ญ.ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ (I7018)

22 5810900143 น.ส. สุดารัตน์ วรรณรัตน์ บุตรเกษตรกร ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี (I5029)

23 5810900151 นาย จิรวัฒน์ ศรีกุศลานุกูล เด็กดีมีคุณธรรม อ.น.สพ.รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น (I7010)

24 5810900178 น.ส. ศมาพร พลเสน เด็กดีมีคุณธรรม อ.น.สพ.ดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน (I2037)

25 5810900186 น.ส. กมลพรรณ งามสมสุข เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.อาสูตร สงวนเกียรติ (I8004)

26 5810900194 นาย กฤตนันท์ เน่ืองจ านงค์ เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.นันทวัน ญาติบรรทุง (I5003)

27 5810900216 น.ส. ณภัทรา วงศ์สุทธาวาส เรียนล่วงหน้า ผศ.น.สพ.ดร.อาสูตร สงวนเกียรติ (I8004)

28 5810900224 น.ส. ณัชชา เปล่งความดี เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร (I8010)

29 5810900232 น.ส. ณัฐกมล ศุกระศร เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.วันดี เท่ียงธรรม (I5032)

30 5810900241 นาย ณัฐธวัช มหาพรรณ เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลาลัย เรืองหิรัญ (I8016)

31 5810900259 น.ส. ณัฐนิชา ตันติจินดา เรียนล่วงหน้า อ.น.สพ.พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ (I5024)

32 5810900267 น.ส. ณิชกานต์ กนกวิริยานันท์ เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.สุวิมล พันธ์ุดี (I2004)

33 5810900275 น.ส. ดมิศรา อังคานุกูลวิทย์ เรียนล่วงหน้า อ.น.สพ.ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ (I7008)

34 5810900283 น.ส. นิชาดา เอ่ียมเจริญวิทย์ เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.อดิศร ยะวงศา (I5033)

35 5810900291 น.ส. พลอยภัสสร หอมกล่ินแก้ว เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.นันทวัน ญาติบรรทุง (I5003)

36 5810900305 น.ส. พิมพ์กานต์ จูตะกะสุต เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.นันทวัน ญาติบรรทุง (I5003)

37 5810900313 น.ส. ภัณฑิรา กฤษฎาสิมะ เรียนล่วงหน้า รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ (I7015)

38 5810900321 น.ส. มนัสชนก แดงนิเวศน์ เรียนล่วงหน้า อ.น.สพ.ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ (I7008)
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39 5810900330 น.ส. วิภาสิฐนี หวันหมัด เรียนล่วงหน้า อ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย (I7020)

40 5810900348 น.ส. สุชานันท์ สิงห์โตนิเวศ เรียนล่วงหน้า ผศ.สพ.ญ.นันทวัน ญาติบรรทุง (I5003)

41 5810900356 น.ส. เกษรา เกียรติอัชวะชัย ทีมชาติ-เทควันโด ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักด์ิ ส่งเสริม (I2023)

42 5810900364 น.ส. พิสิฏฐา เมฆอัมพร ทีมชาติ-ปิงปอง รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ (I7015)

43 5810900372 น.ส. กนกพรรณ สนิกะวาที KU. Admission อ.น.สพ.อนวัช แสงมาลี (I5037)

44 5810900381 น.ส. กนกลดา คุ้มกัน KU. Admission อ.น.สพ.อนวัช แสงมาลี (I5037)

45 5810900411 นาย จิรพงศ์ เอ้ืออริยกุล KU. Admission ผศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก (I7027)

46 5810900429 น.ส. ฉัฐญาภรณ์ เพ่ิมทรัพย์ KU. Admission อ.สพ.ญ.ดร.ยลยง วุ้นวงษ์ (I7028)

47 5810900437 นาย ชนาธิป หอมจันทร์ดี KU. Admission อ.น.สพ.รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น (I7010)

48 5810900461 น.ส. ณฐิกา กล่ินเกษร KU. Admission อ.น.สพ.ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ (I7008)

49 5810900488 น.ส. ณิชารีย์ มีสะอาด KU. Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ (I7018)

50 5810900496 น.ส. ธนิตรา บุญศิริ KU. Admission อ.น.สพ.จตุรงค์ วงศ์สนิท (I6001)

51 5810900500 น.ส. ธนิษฐา ข าละมัย KU. Admission อ.สพ.ญ.ดร.นิอร รัตนภพ (I5034)

52 5810900518 นาย ธีรกานต์ ฉัตรแก้ว KU. Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลาลัย เรืองหิรัญ (I8016)

53 5810900534 นาย ปฏิภาณ เจนซ่ือตรง KU. Admission อ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย (I7020)

54 5810900551 น.ส. ปุณยนุช ลิขิตธีรทรัพย์ KU. Admission อ.น.สพ.ดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน (I2037)

55 5810900569 น.ส. พรรณธิภาภรณ์ จันทร์ควง KU. Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลาลัย เรืองหิรัญ (I8016)

56 5810900585 น.ส. พิมพ์พนิต วิญญารัตน์ KU. Admission ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักด์ิ ส่งเสริม (I2023)

57 5810900593 นาย ภัทรเกียรต์ิ ตรีอินทอง KU. Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ (I7018)

58 5810900607 น.ส. ภาสินี โอฬารศรีสกุล KU. Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.วันดี เท่ียงธรรม (I5032)

59 5810900615 นาย ภูธน แซ่ฟู KU. Admission อ.สพ.ญ.ดร.นิอร รัตนภพ (I5034)

60 5810900623 น.ส. รวิภา วิทยวัฒนไพศาล KU. Admission ผศ.น.สพ.ดร.นรินทร์ อุประกรินทร์ (I5025)

61 5810900631 น.ส. รักชนก ศรีวัฒนพงศ์ KU. Admission อ.สพ.ญ.สุวิมล พันธ์ุดี (I2004)

62 5810900640 นาย รัฐพงศ์ สุขขีวรรณ์ KU. Admission อ.สพ.ญ.ดร.นิอร รัตนภพ (I5034)

63 5810900658 น.ส. ริญญารัศม์ิ พรรณภัทราพงษ์ KU. Admission ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักด์ิ ส่งเสริม (I2023)

64 5810900666 น.ส. วรรษชล กรุงทองพัฒนา KU. Admission อ.สพ.ญ.สุวิมล พันธ์ุดี (I2004)

65 5810900674 น.ส. ภัทรธิดา (วริศรา) ทวีเกียรติตระกูล (โอภาสสวัสด์ิ) KU. Admission ผศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก (I7027)

66 5810900682 นาย วัชรดล เอ๋ียวสกุล KU. Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ (I7018)

67 5810900691 นาย ศรัณย์ บุญคุ้มสวัสด์ิ KU. Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร (I8010)

68 5810900704 น.ส. สิตางศ์ุ อรรคนิตย์ KU. Admission อ.น.สพ.ดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน (I2037)

69 5810900721 น.ส. สืบขวัญ นาวายุทธ KU. Admission อ.น.สพ.ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ (I7008)

70 5810900739 น.ส. สุวนันท์ เกิดเทวา KU. Admission ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี (I5029)

71 5810900747 นาย อชิระ ลินลาวรรณ KU. Admission อ.น.สพ.รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น (I7010)

72 5810900755 น.ส. อรจิรา ห่วงศักด์ิศรี KU. Admission อ.สพ.ญ.ดร.ยลยง วุ้นวงษ์ (I7028)

73 5810900763 น.ส. อุษณีย์ มุ่งน าตระกูล KU. Admission ผศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก (I7027)

74 5810900771 น.ส. รวิณภร ธนสิริอุดม วมว. อ.สพ.ญ.ดร.นิอร รัตนภพ (I5034)

75 5810900780 น.ส. สุทธิดา ราชสภา วมว. รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ (I7015)

76 5810900798 นาย นรินทร์ เบ็ญลาเซ็ง 3 จังหวัดชายแดน ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี (I5029)
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77 5810900801 นาย นิอัฟฟาน มะกาเจ 3 จังหวัดชายแดน อ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย (I7020)

78 5810900828 น.ส. ปรียนันท์ จิรชัยชนกานต์ บุตรเกษตรกร ผศ.สพ.ญ.นันทวัน ญาติบรรทุง (I5003)

79 5810900844 น.ส. ภัคจิรา ลาภอาภารัตน์ บุตรเกษตรกร ผศ.สพ.ญ.ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ (I7018)

80 5810900861 นาย กรัณย์ คุ้มกนก Admission รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ (I7015)

81 5810900879 น.ส. กวิสรา จันทร์ดา Admission ผศ.น.สพ.ดร.นรินทร์ อุประกรินทร์ (I5025)

82 5810900887 นาย กันต์กวิน ภัทรานนท์ Admission อ.น.สพ.ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ (I7008)

83 5810900895 นาย กันตินันท์ ธรากาญจน์ Admission รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ (I7015)

84 5810900909 น.ส. กัลยารัตน์ นุตวงษ์ Admission อ.น.สพ.พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ (I5024)

85 5810900917 น.ส. ขวัญชนก มีสะอาด Admission อ.น.สพ.รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น (I7010)

86 5810900925 น.ส. ไข่มุก โบค Admission ผศ.น.สพ.ดร.นรินทร์ อุประกรินทร์ (I5025)

87 5810900933 น.ส. จิตติกานต์ คูดิษฐาเลิศ Admission อ.น.สพ.พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ (I5024)

88 5810900941 น.ส. จุฑามาศ ธรรมกิจจา Admission อ.สพ.ญ.สุวิมล พันธ์ุดี (I2004)

89 5810900950 น.ส. ชนิกานต์ ตันเจริญ Admission อ.น.สพ.จตุรงค์ วงศ์สนิท (I6001)

90 5810900968 น.ส. ชวัลรัตน์ ตรียุทธวัฒนา Admission อ.สพ.ญ.ดร.ยลยง วุ้นวงษ์ (I7028)

91 5810900976 น.ส. ญาณิศา ภักดีนิตย์ Admission อ.น.สพ.พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ (I5024)

92 5810900992 น.ส. ณัฐกานต์ ทิพย์สุวรรณ์ Admission อ.สพ.ญ.สุวิมล พันธ์ุดี (I2004)

93 5810901000 น.ส. ณัฐณิชา เอกสาธิต Admission อ.น.สพ.จตุรงค์ วงศ์สนิท (I6001)

94 5810901018 นาย ณัฐวัฒน์ ผันดอน Admission อ.น.สพ.ดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน (I2037)

95 5810901026 นาย ณัฐวัตร รักชีพ Admission อ.น.สพ.อนวัช แสงมาลี (I5037)

96 5810901042 น.ส. ทรงพร เศรษฐภิญโญ Admission ผศ.น.สพ.ดร.อาสูตร สงวนเกียรติ (I8004)

97 5810901051 น.ส. ทักษอร สุวรรณประทีป Admission ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักด์ิ ส่งเสริม (I2023)

98 5810901069 น.ส. ธนัชญา วิศวแสวงสุข (บุตรแม่กลอง) Admission อ.น.สพ.อนวัช แสงมาลี (I5037)

99 5810901077 นาย ธิปพนธ์ ช านาญชล Admission ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักด์ิ ส่งเสริม (I2023)

100 5810901093 น.ส. นรีกานต์ รวมวงค์ Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลาลัย เรืองหิรัญ (I8016)

101 5810901107 น.ส. นฤมล  นาวีระ Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลาลัย เรืองหิรัญ (I8016)

102 5810901115 น.ส. นวลสกุล น้อยเพ็ง Admission อ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย (I7020)

103 5810901123 น.ส. เนติมา สุนทรปราณี Admission รศ.น.สพ.อดิศร ยะวงศา (I5033)

104 5810901131 น.ส. บุษยมาส ปานธรรม Admission ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี (I5029)

105 5810901140 น.ส. ปารดา จิรเทียนธรรม Admission ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักด์ิ ส่งเสริม (I2023)

106 5810901158 น.ส. ปีกาญจน์ ภูมิรัตน์ Admission ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี (I5029)

107 5810901166 น.ส. พนิตสุภา พูนขวัญ Admission อ.น.สพ.ดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน (I2037)

108 5810901174 น.ส. พัชณิญา สมพรภู่ประเสริฐ Admission ผศ.สพ.ญ.นันทวัน ญาติบรรทุง (I5003)

109 5810901182 น.ส. พิชามญช์ุ เสียงเพราะดี Admission ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี (I5029)

110 5810901191 นาย พีรณัฐ คาน Admission ผศ.น.สพ.ดร.นรินทร์ อุประกรินทร์ (I5025)

111 5810901204 น.ส. พีรยา ชพานนท์ Admission ผศ.น.สพ.ดร.อาสูตร สงวนเกียรติ (I8004)

112 5810901212 น.ส. ภัทริน ศิลประสพ Admission อ.น.สพ.จตุรงค์ วงศ์สนิท (I6001)

113 5810901221 น.ส. มาลาตี รอดประสิทธ์ิ Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.วันดี เท่ียงธรรม (I5032)

114 5810901239 นาย เมธานันท์ ค้ ากลาง Admission อ.น.สพ.ดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน (I2037)
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115 5810901247 นาย เมธาสิทธ์ิ เช้ือสุวรรณ Admission ผศ.น.สพ.ดร.นรินทร์ อุประกรินทร์ (I5025)

116 5810901255 น.ส. รติคณา วรฉายากร Admission อ.น.สพ.อนวัช แสงมาลี (I5037)

117 5810901263 น.ส. รติภรณ์ ก้าวหน้าชัยมงคล Admission ผศ.น.สพ.ดร.นรินทร์ อุประกรินทร์ (I5025)

118 5810901280 น.ส. รัศมิน เขียวหวาน Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร (I8010)

119 5810901301 นาย วนธร รัตนวงษ์ Admission ผศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก (I7027)

120 5810901328 น.ส. วิธุวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา Admission อ.สพ.ญ.สุวิมล พันธ์ุดี (I2004)

121 5810901344 นาย ศุภวิชญ์ วีระมณฑารพ Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลาลัย เรืองหิรัญ (I8016)

122 5810901352 น.ส. สาลินี กองวี Admission ผศ.น.สพ.ดร.อาสูตร สงวนเกียรติ (I8004)

123 5810901379 นาย สิริราช อุตสี Admission อ.น.สพ.รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น (I7010)

124 5810901387 น.ส. สุชญา บัวอุไร Admission อ.สพ.ญ.ดร.นิอร รัตนภพ (I5034)

125 5810901395 น.ส. สุประวีณ์ ตรีคูณรุ่งเรือง Admission อ.สพ.ญ.ดร.ยลยง วุ้นวงษ์ (I7028)

126 5810901409 น.ส. สุพิชชา ชัวนินี Admission อ.น.สพ.พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ (I5024)

127 5810901425 นาย อณุสิทญจ์ หอสกุล Admission รศ.น.สพ.อดิศร ยะวงศา (I5033)

128 5810901433 น.ส. อภิชญา เปรมศรี Admission รศ.น.สพ.อดิศร ยะวงศา (I5033)

129 5810901450 น.ส. อารีรัตน์ ไตรรัตนสุวรรณ Admission รศ.น.สพ.อดิศร ยะวงศา (I5033)

130 5810901468 น.ส. อุมาพร อินทะจร Admission ผศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก (I7027)

131 5810901476 น.ส. เอมิล่ี ออสตริน Admission ผศ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ (I8014)

ชาย    36 คน

หญิง    95 คน

รวม    131 คน



ชาย หญิง รวม

นิสิตสัตวแพทย์  ช้ันปีท่ี 1 39 111 150

นิสิตสัตวแพทย์  ช้ันปีท่ี 2 45 99 144

นิสิตสัตวแพทย์  ช้ันปีท่ี 3 47 84 131

นิสิตสัตวแพทย์  ช้ันปีท่ี 4 45 80 125

นิสิตสัตวแพทย์  ช้ันปีท่ี 5 29 86 115

นิสิตสัตวแพทย์  ช้ันปีท่ี 6 36 95 131

รวม 241 555 796

ปีการศึกษา 2563
จ านวนนิสิตสัตวแพทย์

.................................................................


