
ที่ ที่
1 แพทยหญิง กชกร ดุลยพัชร์ 33 นายแพทย์ ธีรพัฒน์ อ าพันพงษ์
2 แพทยหญิง กชกร คันธฬิกา 34 นายแพทย์ ธีรพัฒน์ อ าพันพงษ์
3 แพทยหญิง กรวีร์ เมธิสริยพงศ์ 35 นายแพทย์ ธีรยุทธ วงศ์คูประเสริฐ
4 แพทยหญิง กัณธณิศาข์ อภิธนาดล 36 แพทยหญิง นภสร จันทร์สงค์
5 แพทยหญิง กาญจนา เกษรประทุม 37 แพทยหญิง นภัสวรรณ วงษ์สวรรค์
6 นายแพทย์ กิตติธัช ธนะสาร 38 นายแพทย์ นราธร เจริญธัญรักษ์
7 นายแพทย์ กิตติภณ กุลวรโชติ 39 แพทยหญิง นลินี นามชัยภูมิ
8 นายแพทย์ เกียรติภูมิ สายไทย 40 แพทยหญิง นันทนัช เจริญพงศ์
9 นายแพทย์ จักกาย เกษมนานา 41 แพทยหญิง นุชกวิน สอดส่องกิจ
10 นายแพทย์ จันทสริ เจริญคงสกุล 42 แพทยหญิง บงกช บูรพเกียรติ
11 แพทยหญิง จุฑารัตน์ เสียมไหม 43 นายแพทย์ ปฏิญญา สุริยงค์
12 แพทยหญิง เจิมขวัญญ์ ไชยรัตนสกุล 44 แพทยหญิง ปรียาภรณ์ ศรีสุวรรณกาฬ
13 แพทยหญิง ชญานิศ บุญฉั่ว 45 แพทยหญิง ปิญชาณ์ เงาวัลลโภ
14 นายแพทย์ ชนัตต์ โอฬารธนาเศรษฐ์ 46 แพทยหญิง เป็นเลิศ ธงทอง
15 แพทยหญิง ชลธิป สุวรรณรัตน์ 47 แพทยหญิง พชรพรรณ บาลทิพย์
16 แพทยหญิง ชาลินี แก่นคง 48 แพทยหญิง พรรณพิลาศ เย็นสบาย
17 แพทยหญิง ชิดกมล ตันไชย 49 นายแพทย์ พัศรุจ ดาโรจน์
18 นายแพทย์ ณฐกมล พุม่สุวรรณ์ 50 แพทยหญิง พิมพ์ชนก วิเชียร
19 นายแพทย์ ณฐพันธุ์ ลิขิตก าจร 51 นายแพทย์ พีรภาส จิราธิยุต
20 นายแพทย์ ณรงเดช สาระโภค 52 แพทยหญิง เพ็ญพร น าการุณอรุณโรจน์
21 นายแพทย์ ณัฐพงศ์ ศรีธรรัตน์กุล 53 นายแพทย์ มณเฑียร คนึงบุตร
22 นายแพทย์ ณัฐพล วรรคตอน 54 แพทยหญิง มายซะห์ กือมอ
23 แพทยหญิง ณิชา จิรวิภาพันธุ์ 55 นายแพทย์ ยงค์ชัย บุญปีติกุล
24 แพทยหญิง ดวงธิดา รัตนพงษ์ 56 นายแพทย์ ยศกร ละมัยสะอาด
25 แพทยหญิง ดารัณ ทองเนาวรัตน์ 57 นายแพทย์ รุจ ปุญญโชติ
26 แพทยหญิง ตักวา จินารง 58 แพทยหญิง ฤชุตา ทุมจีน
27 นายแพทย์ ธนชนม์ อุทัยบุตร 59 นายแพทย์ วรพจน์ บุญสิทธิวราภรณ์
28 นายแพทย์ ธนพงษ์ ส่ือสัตรัตน์ 60 นายแพทย์ วรภัทร์ ต้ังทรงเจริญ
29 นายแพทย์ ธนัท ต้ังวนาไพร 61 นายแพทย์ วัชรศักด์ิ พงษ์ประไพ
30 แพทยหญิง ธนิสา สรรมณี 62 แพทยหญิง วารุณี จันทร์อันธิกา
31 แพทยหญิง ธัญชนก เศวตาภรณ์ 63 แพทยหญิง วิลาสินี นาดอน
32 นายแพทย์ ธีภพ ล่ิมวิจิตรวงศ์ 64 นายแพทย์ วุฒิไกร กรพิมาย
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65 นายแพทย์ ศักย์ศรณ์ มีลาภ 69 แพทยหญิง สุพรรษา ศักด์ิระพี
66 แพทยหญิง ศุภิชญ์ชา เมืองสุริยา 70 แพทยหญิง อนัตติยา บุญคงทอง
67 แพทยหญิง สิราภา ทองนุ่น 71 แพทยหญิง อภิรดี โคตรแสนลี
68 แพทยหญิง สุชญา ชมรัตนสุวรรณ 72 แพทยหญิง อมลวรรณ มณีไชยวุฒิ


