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ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  

คณะแพทยศาสตร  

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  

รหัสประจําตัวนักศึกษา ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

5810370001 นางสาวกนกพร รังสิตเสถียร  

5810370002 นางสาวกรพร สถิตวิทยานันท  

5810370003 นางสาวกรเพ็ญ รัตนพฤกษาชาติ  

5810370004 นายกฤติน ศรีตังนันท  

5810370005 นางสาวกัญธิมาศ จันทรแนม  

5810370006 นายกิตติธัช แตมแกว  

5810370007 นางสาวเกวลี   วองปลูกศิลป  

5810370008 นายจักรพันธ รองเมือง  

5810370009 นางสาวจิตตมาส อุทกะปณฑานนท  

5810370010 นางสาวจิตรวดี สุวรรณลี  

5810370011 นายจิรายุทธ ชูสุทธิ ์  

5810370012 นางสาวจุฑารัตน   พิริยะพันธ  

5810370013 นางสาวชมพูนุท   ลิ่มรัชชพงศ  

5810370014 นางสาวชิดชฎา บุงทอง  

5810370015 นางสาวชุธิดา สังวรวงษพนา  

5810370016 นางสาวซูฮายลาห หะยีดาแม  

5810370017 นางสาวณะนิดา ติรเศรษฐ  

5810370018 นางสาวณัฏฐินี เจริญ  

5810370019 นางสาวณัฐกานต แกวสุวรรณ  

5810370020 นางสาวณัฐชนา    เปรมปราชญ  

5810370021 นางสาวณัฐติยา สุขเจริญ  

5810370022 นางสาวณัฐยา พรมวัง  

5810370023 นางสาวณุพันธุณี ชลพล  

5810370024 นางสาวตุลญา ปราชญโกสินทร  

5810370025 นายเถกิง พิทักษธีระบัณฑิต  

5810370026 นายธนชัย ศุภนาม  
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รหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

5810370027 นายธนทรัพย รักขิโต  

5810370028 นายธนพฤธ อิสระวัฒนา  

5810370029 นายธนพล โตศักดิภราเลิศ  

5810370030 นายธนวุฒ ิ ลออพิพัฒน  

5810370031 นายธรรมรักษ สองแสงจินดา  

5810370032 นางสาวธิติกาญจน คุณาไพศาล  

5810370033 นายธีรพล กอธรรมนิเวศน  

5810370034 นายนนทกร อารีวัฒนา  

5810370035 นางสาวนภัส เฉลิมพรพงศ  

5810370036 นางสาวนภัสวรรณ ศรีนันตวรา  

5810370037 นางสาวนรไอนี อาแว  

5810370038 นายนฤเทพ หนูไชยแกว  

5810370039 นางสาวนวพร อัษณางคกรชัย  

5810370040 นางสาวนุชนารถ รัชชุศุภกาญจน  

5810370041 นางสาวบัญจพารัตน แซลิ่ม  

5810370042 นางสาวบุศวรรณ   ถิระผลิกะ  

5810370043 นางสาวเบญจพร ชูโชต ิ  

5810370044 นางสาวเบญญาพร วีระนรพานิช  

5810370045 นายปฏิมันต จันทรรักษ  

5810370046 นายประพันธ แซจอง  

5810370047 นายปรินทร บุญธรรม  

5810370048 นางสาวปรียาฉัตร ลิ่มทอง  

5810370049 นางสาวปวิตา ติรสถิตย  

5810370050 นางสาวปทมาพร ลิมปโนภาส  

5810370051 นางสาวปานใจ ชูชื่น  

5810370052 นายปยะโชค พรหมสุทธิ์  

5810370053 นางสาวพรทิพย   จงวิไลเกษม  

5810370054 นางสาวพริมรตา ชุมศรี  

5810370055 นายพฤฒิ คูนลินทิพย  

5810370056 นายพลเทพ   วิจิตรคุณากร  
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5810370057 นางสาวพัชยาพรรณ ภูมิศิริวิไล  

5810370058 นางสาวพัณทิพา หวงประโคน  

5810370059 นางสาวพิชามญชุ สุขเกษม  

5810370060 นางสาวพิณแกว ศิลปโภชากุล  

5810370061 นายพีรวัส พงศพานิช  

5810370062 นายพูล หวังวิศวาวิทย  

5810370063 นางสาวเพชรพนิต ศิลปวิสุทธิ์  

5810370064 นางสาวฟทมา ประดู  

5810370065 นายฟาฏิน บินลาเตะ  

5810370066 นายภัทรัช เวชพิศ  

5810370067 นายภากร ยุวโกศล  

5810370068 นายภาโณตม วัฒนาไพศาล  

5810370069 นายภาวิส ศรีประสิทธิ์  

5810370070 นางสาวมารียา เจะอารง  

5810370071 นางสาวยุวรัตน อุทัยรัตน  

5810370072 นางสาวรวิวรรณ อัครปฏิมา  

5810370073 นายราชันย   วงศสาขา  

5810370074 นายวงศกร เชาวชาญกิจ  

5810370075 นายวงษธวัช เหลี่ยวรุงเรือง  

5810370076 นายวชิรกร ออนสง  

5810370077 นางสาววันดี อัคคนีเสริมแสง  

5810370078 นายวาทิต วุฒิมานพ  

5810370079 นางสาววิทิดา เมืองไพศาล  

5810370080 นางสาววิรัลพัชร ศาสตรยังกุล  

5810370081 นางสาววิริญจนธร ประภากรโกวิท  

5810370082 นายวิโรจน เฉลียวปญญาวงศ  

5810370083 นายเวชพิสิฐ วงศวิวัฒนานนท  

5810370084 นายศรัณยู บุญชัย  

5810370085 นางสาวศศิกาญจน สุขแกว  

5810370086 นางสาวศิรินพร เตชะปยะพร  



 

รายช่ือนักศึกษาใหม ระดับบัณฑิตศึกษา                                      
ประจําปการศึกษา 2558 
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5810370087 นางสาวศิริวรรณ บริพันธ  

5810370088 นางสาวศิรีธร ติยานุชิต  

5810370089 นายศุภกร ณ พัทลุง  

5810370090 นายศุภโชค กอวิวัฒนสกุล  

5810370091 นางสาวศุภารัตน ชัยสุรจินดา  

5810370092 นางสาวสมดั่งใจ พิณแกว  

5810370093 นายสรายุธ บุญชัย  

5810370094 นางสาวสินีนาถ วารี  

5810370095 นางสาวสิริบูรณ เพชรบูรณ  

5810370096 นางสาวสิวล ี จูสนิท  

5810370097 นางสาวสุทารัตน   ตติยบัณฑิตสกุล  

5810370098 นายสุรฤทธิ์ เนาวรุงโรจน  

5810370099 นายสุริยา พามนตรี  

5810370100 นางสาวสุวดี เองฉวน  

5810370101 นางสาวเสาวภา ศรีใส  

5810370102 นายอนุชิต นะวัฒกุล  

5810370103 นางสาวอร บูรณะพาณิชยกิจ  

5810370104 นายอังกฤช พิชญังกูร  

5810370105 นางสาวอัญชลี หงษา  

5810370106 นางสาวอินทิพร เมธาสิทธิ์  

5810370107 นายอุกฤกษ เหนือคลอง  

5810370108 นางสาวเอมิกา ไพรพนาพงศ  

5810370109 นายภูวดล เวชวิทยาขลัง  

 


