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ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง    
คณะแพทยศาสตร์      
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  หมายเหตุ 
5910370001 นางสาวกนกพร ราชแพทยาคม  
5910370002 นายกฤติเมธ ตรีรยาภิวัฒน ์  
5910370003 นางสาวกวินนุช บุญพิพัฒนาพงศ์  
5910370004 นางสาวกานต์ชนก   สารบรรณ  
5910370005 นางสาวกานติศา   ศิริอนันต์โสภา  
5910370006 นางสาวกุลกันยา สุขอมรรัตน์  
5910370007 นางสาวกุลนันท์ ลังกรณ์  
5910370008 นายเกริกสิน แสงเจริญกุล  
5910370009 นายไกลกังวาล รัตนมงคล  
5910370010 นายคฑาเทพ วิพุธานุพงษ์  
5910370011 นายจักกพุฒิ จังศิริวัฒนธ ารง  
5910370012 นายจ าลอง แซ่ลิ้ม  
5910370013 นายจิรชาติ พรหมมาศ  
5910370014 นายจิรฐิตม์ อนุศิษฎ์วิวัฒน์  
5910370015 นายจิรัฐติ จารุวัฒนสุนทร  
5910370016 นายจุมพล ยกชู  
5910370017 นางสาวจุไรรัตน์ แซ่ลิ้ม  
5910370018 นายชญาณิน กาญจนบุษย์  
5910370019 นางสาวชญาวาศน์ ว่องศิริ  
5910370020 นายชนะสาร  แสวงผล  
5910370021 นางสาวชนากานต์ พัฒนานิจนิรันดร  
5910370022 นางสาวชมพูนุท ณ นคร  
5910370023 นางสาวซอฟียาห์ ตาเละ  
5910370024 นางสาวซาณญาต้า เหลืองจินดารัตน์  
5910370025 นางสาวฐิตินันท์ จงฐิตินนท์  
5910370026 นายฐิติพงศ์ เอมพรหม  
5910370027 นายณภัทร รัตนเลิศ  
5910370028 นางสาวณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล  
5910370029 นางสาวณัฐชาดา ตันสืบเชื้อสาย  
5910370030 นายณัฐภินันท์ ชื่นพันธุ์  
5910370031 นางสาวณิชนันท์ ทิววัฒน์ปกรณ์  
5910370032 นางสาวณิชนันทน์ จิตต์พิศุทธิ์  
5910370033 นางสาวณิชนันทน์ เอกพิทักษ์ด ารง  
5910370034 นางสาวณิชนันทน์ เอกพิทักษ์ด ารง  
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5910370035 นางสาวตัสนีม แวอูมา  
5910370036 นายทศพล โลหะวิจารณ์  
5910370037 นางสาวธนพร ประทีปชัยกูร  
5910370038 นางสาวธนยาพร สรัคคานนท์  
5910370039 นายธนากร ณ นรงค์  
5910370040 นายธรรมพงษ์ คงคณิน  
5910370041 นางสาวธัญกมล พงศ์นฤเดช  
5910370042 นางสาวธัญญา โศภิษฐพันธ์  
5910370043 นายธาดา ตันติสารศาสน์  
5910370044 นายธีรนพ ชูฤทธิ์  
5910370045 นายนพพล เฟ่ืองวรรธนะ  
5910370046 นางสาวนภสร ภู่ทอง  
5910370047 นางสาวนิวดี เหล่าไพบูลย์กุล  
5910370048 นางสาวนูรลัยลา กระจ่างลิขิต  
5910370049 นายบดินทร์ อนันตระวนิชย์  
5910370050 นายปารณัท เยี่ยมภพ  
5910370051 นายปิติวรรธน์ สุทธินุ่น  
5910370052 นายปิยะณัฐ แก้วดวงเทียน  
5910370053 นายพงศกร ทองนุ่น  
5910370054 นายพชรพล   มณีธนวัฒน์  
5910370055 นางสาวพรรุจี หิรัญแพทย์  
5910370056 นางสาวพิชชาพร ปึงพิพัฒน์ตระกูล  
5910370057 นางสาวพิชชาพร อุโพธิ์  
5910370058 นายพิทยา พลเวียง  
5910370059 นางสาวภัทรวรรณ โกมุทบุตร  
5910370060 นางสาวภัทรสุดา ลีลารุจิเจริญ  
5910370061 นางสาวภิชญา บุญเจริญ  
5910370062 นายภูวดล เวชวิทยาขลัง  
5910370063 นางสาวรตา สุวรรณจักร  
5910370064 นายรวิภาส วงศ์หิรัญเดชา  
5910370065 นายโรจ สุวรรณโน  
5910370066 นางสาวลลิตา ฉลองกุลศักดิ์  
5910370067 นางสาววริษฐา จันทร์ทักษิโณภาส  
5910370068 นางสาววรุณ   ตั้งจิตราพิทักษ์  
5910370069 นายวศิน ปัญจวิรัติ  
5910370070 นางสาววารุณี แก้วพิบูลย์  
5910370071 นางสาววิกันดา เหมมัน  
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5910370072 นายวิฉกร จิตประพันธ์  
5910370073 นางสาววิรงรอง เชิงเชาว ์  
5910370074 นางสาววิลาสิน ี จิตรภักด ี  
5910370075 นายวิศิษฎ์ศักดิ์ ภักด ี  
5910370076 นายวิษณุ เฮ้งสวัสดิ์  
5910370077 นางสาววิสนีย ์ ศรีสุวรรณ  
5910370078 นายวีระพล พงศ์มณี  
5910370079 นายไวณิก สุขมี  
5910370080 นางสาวศศิมา กรศิลป์  
5910370081 นายศักดิ์ระวี รัตนพรรณ  
5910370082 นายศิวกร ดวงมณี  
5910370083 นายศิวานนท์ นวเลิศปัญญา  
5910370084 นายศุภกร ศรีแผ้ว  
5910370085 นางสาวศุภกาญจน์ เพชรป่าพะยอม  
5910370086 นายศุภมงคล คุณเอกอนันต์  
5910370087 นางสาวโศภิตา รังสรรค์นิเวศน์  
5910370088 นายสรสิช จงวิไลเกษม  
5910370089 นายสหวัตร์ เทิดชนะกุล  
5910370090 นางสาวสิรินภา ไตรวนาธรรม  
5910370091 นางสาวสุกฤตา ส าเภา  
5910370092 นางสาวสุชนา รุ่งโรจนารักษ์  
5910370093 นางสาวสุทัตตา จารุเกษตรพร  
5910370094 นายสุพงศ์ วรธรรมานนท์  
5910370095 นางสาวสุภชยา อุ่นเรือน  
5910370096 นางสาวสุภิดา ลอยธาร  
5910370097 นางสาวหรรษา ปวุฒิยาพงศ์  
5910370098 นางสาวเหมือนขวัญ แซ่ตั้ง  
5910370099 นายอธิคม เอียดบัว  
5910370100 นายอธิปัตย์ บุญละเอียด  
5910370101 นายอธิภัทร์ บรรจงจิตร  
5910370102 นางสาวอนัญญา ชุติมารัต  
5910370103 นายอภิวิชญ์ อนุกูลไพบูลย์  
5910370104 นายอภิศิษฎ์ ไทยยานันท์  
5910370105 นางสาวอรพร เงารังษี  
5910370106 นางสาวอรไพลิน รัตนปิ่นศิริ  
5910370107 นายอรรถพงศ์ ผ่องพิทักษ์ชัย  
5910370108 นางสาวอสมาพร พืชน์ไพบูลย์  
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5910370109 นายอัคเดช ตั้งปฐมวงศ์  
5910370110 นางสาวอาภาวรรณ เทพสุวรรณ์  
5910370111  นายฆนัฐพล ขอเจริญ  

 


