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ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
คณะแพทยศาสตร์  
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
5710370001 นางสาวกรุณา จันทร์มิตรสกุล  
5710370002 นางสาวกรุณา สุทธิเบญจกุล  
5710370003 นางสาวกัญญ์นลิน ต่ันไพบูลย์  
5710370004 นางสาวกันย์สินี สิงหะผลิน  
5710370005 นางสาวกัลยาณี ยงยุคันธร  
5710370006 นายกิตติคุณ อ๋อสกุล  
5710370007 นางสาวกุลชา ตฤตียปุตรานนท์  
5710370008 นางสาวกุลยา ฉัตรชุติมากร  
5710370009 นายไกรภพ ว่องไวยุทธ์  
5710370010 นางสาวขวัญฤทัย นฤนาท  
5710370011 นางสาวไข่มุก บุญสนิท  
5710370012 นายจิตวัต พูลพุทธพงษ์  
5710370013 นางสาวจิติอาภา อมตเวทย์  
5710370014 นายจิรานุวัฒน์ เจนจตุรานนท์  
5710370015 นางสาวชมพูนุท สุภาวิตา  
5710370016 นายชวัล ศรีศักดิ์วรากุล  
5710370017 นายชัยพงศ์ ตั้งสิทธิธรรม  
5710370018 นายชัยวัฒน ์ สวนยา  
5710370019 นางสาวชีวะฉัตร ชวะนานนท์  
5710370020 นางสาวญนิณี อนุศิษฏ์วิวัฒน์  
5710370021 นายฐากร พฤกษ์ธนากุล  
5710370022 นางสาวฐิตินาถ ทองข าดี  
5710370023 นายฐิรวัฒน ์ อัครสุต  
5710370024 นายณนัทพงศ์ ปาเฮ  
5710370025 นายณัฐภัทร สรรเพชร  
5710370026 นางสาวตรีทิพย์ เกิดสินธ์ชัย  
5710370027 นางสาวตวงพร ไกรว่อง  
5710370028 นางสาวทอแสง ชโยวรรณ  
5710370029 นายธนพล  เยาว์มณีรัตน์  
5710370030 นายธนวัฒน ์ สุธาชีวะ  
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5710370031 นางสาวธัญญลักษณ์ สัมพันธรัตน์  
5710370032 นางสาวธัญพร กาญจนสุวรรณ  
5710370033 นางสาวธัญลักษณ์ อมรพจน์นิมมาน  
5710370034 นายธีร์ทัศน์ ชมบัณฑิตย์  
5710370036 นางสาวนิมัษติกา หะยีวามิง  
5710370037 นางนิศาชล ทองค า  
5710370038 นางสาวประไพพิมพ์ วงกต   
5710370039 นางสาวประภาพร เส็งสาย  
5710370040 นางสาวปรียานุช สุวลักษณ์  
5710370041 นางสาวปัญญ์ชลี แก่นเมือง  
5710370042 นางสาวปิยะฉัตร บุญชัย  
5710370043 นางสาวเปรมกมล อินไชยา  
5710370044 นางสาวพลอยทอง คล้ายอุดม  
5710370045 นายพลันธร ลุ่มเจริญ  
5710370046 นางสาวพิงพันธุ์ คล่องธนกิจ  
5710370047 นางสาวพิชญ์ อมรรัตน์วิทยา  
5710370048 นายพีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์  
5710370049 นางสาวเพียงไพลิน วรดิถี  
5710370050 นางสาวภาวิตรา สุนทรรักษ์  
5710370051 นายภูริช เจนจินดามัย  
5710370052 นางสาวมนัสนันท์ จงจิตประณิธาน  
5710370053 นายรณรงค์ มณีอ่อน  
5710370054 นายรณัยชนก ทองวิเชียร  
5710370055 นายรเณศ ทวีกิติกุล  
5710370056 นางสาวรวิพร โรมา  
5710370057 นายรัชพงศ์  หลายวัฒนไพศาล  
5710370058 นางสาวรัตนาวดี ด้วงจันทร์  
5710370059 นายรุ่งโรจน์ เบญจรัตนภาคี  
5710370060 นางสาวรุจิรา ลีธนาภรณ์   
5710370061 นางสาวรุจิรา  บุญฑริกพรพันธุ์  
5710370062 นางสาวละออทิพย์ แซ่ว่อง  
5710370063 นายวงศกร ลิ่มบุตร  
5710370064 นางสาววรงค์พร เผื่อนปฐม  
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5710370065 นายวรฉัตร สพโชค  
5710370066 นายวรยศ พิทักษ์มหามงคล  
5710370067 นางสาววรลักษณ์ มรดกเกษม  
5710370068 นายวรวัช กาญจนสาวิตรี  
5710370069 นายวิศรุต บุญชิต  
5710370070 นายวิศรุต จิรพงศกร  
5710370071 นายวีร์ ชวพงศ์  
5710370072 นางสาวศิวพร ธรรมเจริญวิภาส  
5710370073 นายศุภกิจ ปัญญาวงษ์  
5710370074 นายสิทธิเกียรติ  สุชีวะกุล  
5710370075 นายสิทธิชัย อ่ิมพิทักษ์  
5710370077 นางสาวสิริญทิพย์ กิตติวิสุทธิ์  
5710370078 นางสาวสิรินทร์ แซ่อ้ึง  
5710370079 นางสาวสิริพรรณ สังข์มาลา  
5710370080 นางสาวสิริวรรณ เชาวนาดิศัย  
5710370081 นางสาวสุจิตรา ชูช่วย  
5710370083 นางสาวสุภกัญ สุวรรณศรี  
5710370084 นางสาวสุภัจรีย ์ จันทร์วิทัน  
5710370085 นายสุรสิทธิ์ อรรคไกรสีห์  
5710370086 นางสาวหรรษา ศรีพงษ์พันธุ์กุล  
5710370087 นายเหมวัต ศุภนิมิตรเจริญพร  
5710370088 นางสาวใหม่ เลาหสุขเกษม  
5710370089 นายอดิศร ชัยกิจ  
5710370090 นายอภิชาติ แก้วเดช  
5710370091 นางสาวอรวรรณ ฟองแก้ว  
5710370092 นางสาวอรุณรัตน์ ด าเกลี้ยง  
5710370093 นายอาชัญ เจษฎ์พัฒนานนท์  
5710370094 นางสาวอาทิตยา เตชะวันโตชาญเดช  
5710370095 นางสาวอุดมลักษณ์ วันทอง  
5710370096 นางสาวเอมอร จิระพันธุ์  

 


