
ที่ ที่

1 นางสาว กมนตภ์รณ์ สุวรรณทวีมีสุข 27 นาย ธนนัต์ ตั้งสุขสันต์

2 นาย กรกต สมฤทธ์ิ 28 นาย ธนากร แกว้สุทธิ

3 นางสาว กรกมล ทาบึงการ 29 นางสาว ธนิสร พรประสิทธ์ิ

4 นาย กฤตไท ธนสมบติักลุ 30 นาย ธรรม มุทิรางกรู

5 นางสาว กญัภร หอวรรณภากร 31 นางสาว ธญัวรัตน์ พานแกว้

6 นางสาว กลัยรัตน์ สุขเรือง 32 นาย ธีรธชั คุณรัตนาภรณ์

7 นางสาว กาลกนก ไชยประสิทธ์ิ 33 นาย นนทป์วิธ โชติชยั

8 นาย กิตติ พิทกัษา 34 นางสาว นวสิริ สิริประเสริฐ

9 นางสาว งามพิศ พรมพลอย 35 นางสาว นนัทรัตน์ บุญญารัชต์

10 นางสาว จตุพร ฤกษส์มผสุ 36 นางสาว นูรอยัม่ี ต่วนอาดมั

11 นางสาว จิรภาพร นอ้ยดี 37 นาย เนรมิต เขียววิชยั

12 นางสาว ชนากานต์ สโมสร 38 นางสาว บงกช ธิติโรจนะวฒัน์

13 นางสาว ชลลดา อตัถากร 39 นางสาว บุณยชล คงอินทร์

14 นางสาว ชลิตา สิรเมธี 40 นางสาว เบญจรัตน์ ฟูวงศสิ์ทธ์ิ

15 นาย เชม ฟ้ามิตินนท์ 41 นางสาว ปพิชญา พรมจนัทร์

16 นางสาว ซูลวีนาร์ ซีเดะ 42 นางสาว ประพิมพร จิตพินิจ

17 นางสาว ญาณิศา ถว้ยงาม 43 นาย ปรินทร์ เอียงเทศ

18 นางสาว ญาณิศา สมบูรณ์เทอดธนา 44 นางสาว ปุญญิสา อินไทย

19 นาย ฐากรู ชยัศรีสุข 45 นางสาว พชร พุ่มจนัทร์

20 นางสาว ณฐัณิชา ธญัญาดี 46 นางสาว พลอยพิศุทธ์ นิยมพลอย

21 นางสาว ณทันนั อุณหโภคา 47 นาย พฐักร ศรีสุข

22 นางสาว ณิชากมล ใจเอ้ือ 48 นาย พิสัณห์ สุขประเสริฐ

23 นางสาว ตวงพร ตนัติวฒันนิ์ยม 49 นางสาว เพ็ญวรา วรามิตร

24 นาย ธนกิจ รุ่งเรืองรัตนกลุ 50 นางสาว มนสัวี ภู่พงศเ์พ็ชร

25 นางสาว ธนธรณ์ ตณัฑเวส 51 นางสาว มรรษมณชญ์ สุจิตะพนัธ์

26 นางสาว ธนพร โสภกัดี 52 นาย มานิต นาควนั

ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล

รายช่ือแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปี 3  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี 2564



ที่ ที่ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล

รายช่ือแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปี 3  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี 2564

53 นางสาว มูนา อูเซ็ง 74 นางสาว ศุภาพิชญ์ สุวรรณสาม

54 ร.อ. รัฐพงค์ เพชรนอ้ย 75 นางสาว สรัญธร ทองวิเศษ

55 นางสาว รุ่งทิวา กงัวานสุระ 76 นางสาว สวามินี ค  ามา

56 นาย รุ่งโรจน์ สลบั 77 นาย สัณหวชั โสประทุม

57 นางสาว ลกัษณานนัทน์ พูลเพียร 78 นาย สิทธิชยั ขา้มเจด็

58 นางสาว ลกัษมณ ศิริวิชยกลุ 79 นาย สิทธินนัท์ พั้วป้อง

59 นางสาว วรวรรณ ทองภู่ 80 นาย สุชน ตนัติโสภณวนิช

60 นางสาว วรัญญา ตั้งตระกลู 81 นางสาว สุพรรษา อุ่นสอาด

61 นางสาว วริศรา ป้ันทอง 82 นางสาว สุภาวิตา เปล่ียนน่วม

62 นางสาว วริศรา เรืองทวี 83 นาย สุรชชั ศิวะตระกลู

63 นางสาว วชัรี ประมงมุข 84 นางสาว เสาวนีย์ ทานตะวิรยะ

64 นางสาว วิรชา นิธิ เสถียร ชยั 85 นางสาว หทยัชนก รัตนพงศเ์ศรษฐ์

65 นางสาว วิริยา จารุสุขถาวร 86 นางสาว เหมือนชนก สายมาหา

66 นาย วีรกร ยองจา 87 นาย อนวชั ตระกลูช่าง

67 นางสาว ศนิ ปัญญาจงเลิศ 88 นาย อลงกรณ์ ตนัเจริญลาภ

68 นางสาว ศรัญญา ชุนหชยั 89 นางสาว อกัษรอนงค์ แตงทอง

69 นางสาว ศรีภาดา เกรียงขจร 90 นางสาว อาจารี สุวิโรจนก์ลุ

70 นางสาว ศศิวิมล มูลกะเยาว์ 91 นาย อิทธิพทัธ์ สันธิ

71 นาย ศิวกร จดัระเบียบ 92 นาย อิศริณ อินทรวิเชียร

72 นาย ศุภณฏัฐ์ วงศศิ์ริธร 93 นางสาว อุษา เรืองจนัทร์

73 นางสาว ศุภลกัษณา ศรีประมงค์


