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1 5902048 นางสาว โชติกา บตุรบรีุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 5902088 นาย บรรณวิชญ์ เพง็ธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 5902093 นางสาว ปภาภรณ์ เจริญอรรถวิทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 5902122 นางสาว ภทัรพร สวา่งใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 5902156 นาย ศภุชยั ทรัพยธ์นากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 5302037 นาย ช านาญ หยบิเจริญพร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 5702011 นางสาว กญัญาภคั จกัรไพศาล NULL
9 5902130 นาย รัชพล ประกายวรกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 5802100 นาย นิธิศ ธนานนัท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 5902016 นางสาว กนกนนัท์ พิเคราะห์แน่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 5902017 นาย กนตธ์ร สุนทรชาติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
13 5902018 นาย กนต์ิธร หล่อโลหการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
14 5902019 นาย กรณัฐ ทิพยท์ะเบียนการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 5902020 นาย กฤตมขุ ลีวิสุทธิกลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 5902021 นาย กนัตธ์นชั บางโชคดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 5902022 นาย กนัตพงศ์ วิสาวนนท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 5902023 นาย กนัตินนัท์ รอดไพบลูย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 5902024 นาย กิตติพงศ์ จกัรปริญญากลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 5902025 นาย กิตติพงศ์ ตูจิ้นดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 5902026 นางสาว กีรติกา การุณรัตนกลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 5902027 นางสาว กลุจิรา เตียอุดมโชคไพศาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
23 5902029 นาย เขมณัฏฐ์ เมธาพรธนพงศ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
24 5902030 นาย คุณานนต์ จนัทร์แป้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 5902031 นางสาว จรินทร์ธร ธนชยัหิรัญศิริ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 5902032 นางสาว จิดาภา เอ่ียมเจริญลาภ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 5902033 นาย จิรพฒัน์ ธีระดากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 5902034 นาย จิรเมธ ตนัติธรรมสกลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 5902036 นางสาว ชนากาญจน์ จึงมานนท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
30 5902037 นางสาว ชนากานต์ เลิศพงศไ์พบลูย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 5902038 นางสาว ชนิกานต์ รุ่งวชิรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
32 5902039 นางสาว ชนิดาภา วินทภ์ทันน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
33 5902040 นางสาว ชนิตา เนียมสะอาด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
34 5902041 นาย ชยธร ซ่ือวณิชสกลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
35 5902042 นาย ชยธร วรหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
36 5902043 นางสาว ชวณาฐ เปล่ียนศิริชยั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
37 5902044 นาย ชวนากร โฉมจนัทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
38 5902046 นาย ชชัวสัส์ เจริญเกียรติบตุร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
39 5902047 นาย ชิดชนก แซ่ล้ี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
40 5902049 นางสาว ญณินทศ์า เหรียญเสาวภาคย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
41 5902050 นาย ณฐกร แดนสิงห์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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42 5902051 นางสาว ณัชชา โรจนด์ ารงรัตนา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
43 5902052 นางสาว ณัฎฐา ตวงกิจกลู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
44 5902053 นาย ณัฐชนน ขา้งโต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
45 5902054 นางสาว ณัฐชมพร ฤทธ์ิผดุงศิลป์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
46 5902055 นางสาว ณัฐชยา ฉตัรด ารงมงคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
47 5902056 นาย ณัฐดนยั ปัญญานะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
48 5902057 นาย ณัฐธญั วฒันไกร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
49 5902058 นางสาว ณัฐธิกลุ ธญัธีรภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
50 5902059 นางสาว ณัฐนรี วิวฒันเ์ดชากลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
51 5902060 นางสาว ณัฐพร ศรีสวสัด์ิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
52 5902061 นาย ณัฐพล ชยัชนะศกัด์ิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
53 5902062 นางสาว ณัฐวดี เตียจนัทร์พนัธุ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
54 5902063 นางสาว ณัฐวดี วอ่งไวเจริญสุข คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
55 5902064 นาย ณัฐวฒิุ กาญจนเมธากลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
56 5902065 นาย ณัฐศรุต ชาติยานนัทน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
57 5902066 นาย ดนทัธ์ ตรีรยาภิวฒัน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
58 5902067 นาย ทยากร กีรติหตัถยากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
59 5902068 นาย เทพบดี ศรีเชียงสา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
60 5902069 นาย ธนกร วินิจสร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
61 5902070 นาย ธนโชติ อุดมโชติรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
62 5902071 นางสาว ธนธร รุจิระพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
63 5902072 นาย ธนพล ลือชยั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
64 5902073 นาย ธนภทัร จิววฒิุพงค์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
65 5902074 นาย ธนภทัร สุขวฒันานุกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
66 5902075 นาย ธนศกัด์ิ กาญจนามัง่ศกัด์ิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
67 5902076 นาย ธชัทฤต ศกัดาอุโฆษกลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
68 5902077 นาย ธญัพิสิษฐ์ ยางนอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
69 5902078 นางสาว ธญัวรัตม์ ปักษาจนัทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
70 5902079 นางสาว ธนัยพร ธรรมสุจริต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
71 5902080 นาย ธิติวฒัน์ ประเสริฐกลุไชย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
72 5902081 นางสาว ธีระพร วิโรจนเ์ตชะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
73 5902082 นางสาว เธียรแกว้ วงศล์งักา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
74 5902083 นางสาว นนทนนัท์ จนัทร์วิกลู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
75 5902084 นางสาว นวดา ประดิษฐอุกฤษฎ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
76 5902085 นางสาว นทัธมน สมเรียววงศก์ลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
77 5902087 นาย นิชฌาน ตั้งเติมสิริกลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
78 5902089 นาย บริพตัร หิรัญแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
79 5902090 นาย บารมี บารมีถาวร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
80 5902091 นาย ปฏิพล ตนับญุเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
81 5902092 นาย ปฏิภาณ ทรงจกัรแกว้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
82 5902094 นางสาว ปริชมน สมิหลงั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
83 5902095 นาย ปวริศ นิมิตรปัญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
84 5902096 นางสาว ปัณชญา บญุสวสัด์ิกลุชยั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



85 5902097 นาย ปัณณธร บญุเอกอนนัต์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
86 5902098 นางสาว ปัณณพร เหตานุรักษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
87 5902099 นางสาว ปาจรีย์ ยิง่กิจภิญโญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
88 5902101 นางสาว ปิยะธิดา กีรติไพบลูย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
89 5902102 นาย พงศกร สนัติยานนท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
90 5902103 นาย พชร กิจเจริญไชย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
91 5902104 นางสาว พรปวีณ์ ศรีวชิรวฒัน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
92 5902105 นางสาว พรสินี เจริญวฒันาโรจน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
93 5902106 นาย พศวีร์ สนัติวิสุทธ์ิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
94 5902107 นางสาว พชัราภรณ์ พิทกัษช์าติวงศ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
95 5902108 นาย พทัธดนย์ จีระธญัญาสกลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
96 5902109 นาย พิจกัษณ์ สวา่งพิศาลกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
97 5902110 นางสาว พิชญา ลิขิตผลจรูญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
98 5902111 นางสาว พิมพก์ลุ เล่ือมประภศัร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
99 5902112 นางสาว พิมพพิ์ชชา ปัญญาบดีกลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
100 5902113 นางสาว พีรญา สาครกลุวิช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
101 5902114 นาย พีรดนย์ ปจุฉาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
102 5902115 นาย พีรพล จนัทรัุตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
103 5902116 นาย พีรพล หมอ่มศิลา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
104 5902117 นาย พีรวสั เด่นวฒิุวรกาญจน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
105 5902118 นาย พีรวสั สจัจลกัษณ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
106 5902119 นางสาว พธิุตา ตติยานุพนัธว์งศ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
107 5902120 นางสาว เพญ็โภคยั ทองบอ่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
108 5902121 นางสาว ภคัวิภา พนาเมธา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
109 5902123 นาย ภาณุเดช ลาภส่งผล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
110 5902124 นางสาว ภูน ้า วงศค์งคาเทพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
111 5902125 นางสาว ภูริชญา ผอ่งศรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
112 5902126 นางสาว มนสิชา หวงัพิพฒันว์งศ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
113 5902127 นาย ยสวตั สุวรรณลิขิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
114 5902129 นางสาว รวินนัท์ อุดมพงศล์กัขณา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
115 5902131 นาย ลทัธวฒัน์ ปกรณ์วณิชชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
116 5902132 นาย วณิช อิสลาม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
117 5902133 นางสาว วรกานต์ วิบลูยพ์นัธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
118 5902134 นาย วรวฒัน์ จนัทร์แดง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
119 5902135 นาย วรัญญช์ยั โลหิตศิริ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
120 5902136 นาย วริศ รัตนอาสนรมย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
121 5902137 นางสาว วริศรา ชีพธรรมคุณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
122 5902138 นางสาว วริษา มีศิริ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
123 5902139 นาย วศิน ศิระธนาพนัธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
124 5902140 นาย วชัรนนท์ มดทอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
125 5902141 นาย วชัรากร กลดัแกว้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
126 5902142 นางสาว วธัณภร วฒันพงษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
127 5902143 นางสาว วาสิตา ชูโชติรส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



128 5902144 นางสาว วิสสุตา โกยแกว้พร้ิง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
129 5902145 นาย วีรภทัร ซ่ือจรรยาพงษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
130 5902147 นาย วีระพศ จิรอมัพรพชัร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
131 5902148 นางสาว ศจี ตนัจนาพนัธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
132 5902149 นาย ศมภทัร จิตตวีระ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
133 5902150 นางสาว ศรัณยา สบายสุข คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
134 5902151 นาย ศรุต โกมลกิตติวฒันา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
135 5902152 นางสาว ศิรดา หรูวฒันานนท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
136 5902153 นาย ศิรวชัร์ ฤชุเศรษฐ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
137 5902154 นาย ศทุธวีร์ ปฏิภาณวฒัน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
138 5902155 นาย ศภุกิจ ศรีสุวรรณวฒันา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
139 5902157 นาย ศภุโชค เชาวนเ์จริญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
140 5902158 นาย ศภุณัฐ เสรีอภินนัท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
141 5902159 นาย ศภุวีร์ พงษเ์มษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
142 5902160 นาย เศรษฐศกัด์ิ คงสวสัด์ิเกียรติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
143 5902161 นางสาว สริตา ธีระเจตกลู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
144 5902162 นาย สารัช มีแสง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
145 5902163 นาย สิทธินนท์ มัน่พรรษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
146 5902164 นาย สิรภพ เบญ็จวรรณ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
147 5902165 นางสาว สิรินาถ วิศิษฎเ์รืองฤทธ์ิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
148 5902166 นางสาว สุปวีณ์ ยนิดีตระกลู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
149 5902167 นางสาว สุพิชญา พิมลไพบลูย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
150 5902168 นางสาว สุมนพณั วจีสุธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
151 5902169 นาย สุรโชติ วิจิตรนุกลูประดิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
152 5902170 นาย เสกข์ ชลิตพนัธุ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
153 5902171 นาย เสนีย์ ล้ีวิบลูยศิ์ลป์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
154 5902172 นางสาว หทยัภทัร สุวรรณอินทรีย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
155 5902173 นาย อโณเชาว์ ตั้งธรรมนิยม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
156 5902174 นางสาว อภิษฎา สวสัดิรักษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
157 5902175 นางสาว อรจิรา ชูตินนัทน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
158 5902176 นางสาว อวสัดา ธรรมวิจิตรกลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
159 5902177 นางสาว องัสนา จารุชยัยง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
160 5902178 นางสาว อญัชิษฐา พีรพรวิมล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
161 5902179 นาย อศัวิน อศัวปรานี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
162 5902180 นางสาว อิสรีย์ วรนิธิพงศ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
163 5902181 นาย อิสสระ กรองทอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
164 5802163 นาย สรสิช สมิทธินนัท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
165 5902001 นางสาว กชกร จึงสกลุรุจิเรข คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
166 5902002 นาย กิตติธชั เกษณา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
167 5902003 นางสาว จอมขวญั พงศพ์ฤกษทล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
168 5902004 นางสาว เจตสุภา พฤกษธ์นากลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
169 5902005 นางสาว ชนิตา กมลเดชเดชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
170 5902006 นาย ชาครีย์ ปิยภิญโญภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



171 5902007 นาย ทศันพ์ล หลีพนัธุ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
172 5902008 นาย ธตรัฏฐ์ เด่นศรีเสรีกลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
173 5902009 นาย นพรุจ แสงนพธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
174 5902010 นาย ภรัณยู โอสถธนากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
175 5902011 นาย เมธา ตรีเกษมมาศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
176 5902012 นาย ยศปัญญ์ แกว้สง่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
177 5902013 นาย สมชัญ์ สีรมงคลการย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
178 5902014 นาย สรัล พิชญเ์สถียร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
179 5902015 นางสาว สุกฤตา ปณุกบตุร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
180 5902028 นาย กลุเทพ วิจิตรโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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1 6128022 นางสาว จตุพร พลหิรัญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 6128024 นาย ชวลิต ศิริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 6128026 นาย ธนวฒัน์ สมวนั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 6128027 นางสาว นุสรา กศุลคุม้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 6128028 นาย ปานเทพ แซ่ล้ิม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
6 6128029 นาย รุจิกร เนคมานุรักษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 6128032 นาง ศธร คะเลารัมย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 6128033 นาย สมโชค แสนพิม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
9 6128023 นางสาว ชลธิชา ดวงศรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 6128025 นาย ชานน สืบกลาง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 6128034 นาย อธิวฒัน์ ธิตะปัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 6128035 นางสาว อารีนา แสงผดุง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
13 6128031 นางสาว วชัราภรณ์ แคนอินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
14 6128011 นางสาว ณัฐชา บญุจรัส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 6128013 นางสาว ศิรภสัสร ตนัตยาคม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 6128005 นางสาว ฟ้าใส โกศลจิตร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 6128001 นางสาว กลุธิดา อมัพธุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 6128002 นางสาว ชชัชญา สุนทรอาคเนย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 6128003 นางสาว ธญัชนก เศษมาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 6128004 นาย พสธร เจริญชุษณะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 6128006 นางสาว ลลิตวรรณ จุย้ประชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 6128007 นางสาว ศิรินภา บญุศรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
23 6128008 นาย สิทธิชยั รัตนสิริคุณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
24 6128009 นางสาว สุชาดา วงศค์เชนทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 6128014 นางสาว กญัญาณัฐ บญุปรางค์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาปฏบัิตกิารฉุกเฉินการแพทย์ ช้ันปีที ่4

ประจ าปีการศึกษา 2564

ข้อมูล ณ วนัที ่14 มถุินายน 2564



26 6128015 นางสาว ณัฏฐณิชา ตุนสมคิด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 6128016 นางสาว นภสัวรรณ กายส าโรง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 6128017 นางสาว นทัธช์นนั ธรณธิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 6128018 นางสาว เมทิกา เสือณรงค์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
30 6128019 นางสาว ศภุาวรรณ ศรีบญุไชย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 6128020 นางสาว สุวิชาดา ค านวนนิคมเขต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
32 6128021 นางสาว อญัชิสา รักษม์ณี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ล าดบัที่ STUDENT_ID TPREFIX TFNAME TLNAME FACULTY_NAME

1 6120026 นางสาว สุภานนัท์ มลูมะณี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2 6120001 นางสาว กชพร รังษีนภกลู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

3 6120002 นาย กฤษฏ์ิ ชูศิลป์กลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

4 6120003 นางสาว ชิดชนก มานิพพาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

5 6120008 นาย ธีรภทัร ภูยอดนิล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

6 6120009 นางสาว นริศรา ผมปัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

7 6120010 นางสาว นนัทวดี ประสมแกว้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

8 6120014 นางสาว รุจิรา ศรียา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

9 6120015 นางสาว วรัญญา ขนัแวว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

10 6120017 นางสาว สุชาวดี สิทธิเทียนชยั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

11 6120006 นางสาว ณัฐนิช โกศินานนท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

12 6120018 นาย อนนัต์ ศกัด์ิศรีสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

13 6120004 นางสาว ณ พชรพร ไกรราช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

14 6120007 นางสาว ดวงกมล ศรีหาคุณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

15 6120013 นางสาว รัฐวดี ไพสิฐเศวต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

16 6120016 นางสาว สิริวิมล สุนทรวิภาต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

17 6120012 นางสาว มาลิฉตัร์ สุวิสุทธิมนตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

18 6120019 นางสาว กนัตพร ปราบงูเหลือม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

19 6120021 นางสาว ณัฐวิภา ลือสกลกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

20 6120022 นางสาว นารีรัตน์ ค  านึง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

21 6120025 นางสาว สุนิสา พฒันวณิชยก์ลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

22 6120027 นางสาว โสภิชา อร่ามศรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

23 6120028 นางสาว หน่ึงธิดา ขวญัดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

24 6120029 นางสาว อริสรา อ าพนัธศ์รี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

25 6120030 นางสาว ไอศญา สุ่มสงัข์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นักศึกษาสาขาวชิาส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ข้อมูล ณ วนัที่ 14 มิถุนายน 2564



No STUDENT_ID TPREFIX TFNAME TLNAME FACULTY_NAME

1 6111242 นางสาว กนิษฐา รวส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 6111243 นางสาว ลีดา ปาง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 6111067 นางสาว ชมพนุูท กาญจนไชย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 6111069 นางสาว ชลกร อินทรโชติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 6111121 นางสาว พิมพธิ์ดา รองจนัทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
6 6111143 นางสาว วราภรณ์ แซ่มา้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 6111045 นางสาว กฤษฎาพร พาช่ืน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 6111046 นางสาว กญัญรัตน์ ทบัทิม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
9 6111047 นางสาว กญัญามาลย์ ล  าเภา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 6111048 นางสาว กญัธิดา มากค า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 6111049 นางสาว กลัยรัตน์ พฤคณา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 6111051 นางสาว กลัยา หลีลว้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
13 6111056 นางสาว จณิสตา ใจสวสัด์ิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
14 6111060 นางสาว จิรัชฌา จิระอรรถกลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 6111061 นางสาว ฉตัรกลุ วิระษร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 6111063 นางสาว ชนมสิ์ริ เฉลิมทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 6111065 นางสาว ชนาภรณ์ หาราภี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 6111066 นางสาว ชนิกานต์ อุดมธญัลกัษณ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 6111074 นางสาว ชญัญานุช ประจง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 6111076 นางสาว ฐนิชา จีนสมทุร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 6111081 นางสาว ตวงรัตน์ เอกบรรณสิงห์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 6111087 นางสาว ธญัลกัษณ์ พรมผล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
23 6111088 นางสาว นภทัร พรเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
24 6111099 นางสาว ปฐมาพร ทิพยศิ์ริ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 6111100 นางสาว ปณาลี ซ้ิมเจริญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 6111101 นางสาว ปพสัด์ิชลา สูงงาม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 6111108 นางสาว ปิยะกลัป์ ปิยะตระกลู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 6111109 นางสาว ปิยะธิดา ชนะเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 6111110 นางสาว ปญุญิศา หาชะนนท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
30 6111118 นางสาว พิชญา กลีบสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 6111125 นางสาว เพชราภรณ์ จินดาวนิช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
32 6111134 นางสาว รตา คเชนทร์พนาไพร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
33 6111144 นางสาว วราลี คุม้พะเนียด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
34 6111160 นาย สิทธิราช มีอยูเ่ตม็ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
35 6111161 นางสาว สิริกานต์ บวรธรรมจกัร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
36 6111166 นางสาว สุตาภทัร พิศทุธางกรู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
37 6111170 นางสาว สุภนา รุจีระศิลป์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
38 6111172 นางสาว สุรีนาถ โนนกอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
39 6111173 นางสาว สุวดี กณัหาจนัทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ข้อมูล ณ วนัที่ 14 มิถุนายน 2564



40 6111174 นางสาว สุวพชัร อมรมานสั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
41 6111178 นางสาว อภสันนัท์ ด ารงพงศาวฒัน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
42 6111182 นางสาว อรวิดา กนัหะเสลา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
43 6111187 นางสาว อาธิตยา แผนคู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
44 6111044 นางสาว กมลชนก เวชกามา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
45 6111050 นางสาว กลัยรัตน์ วิทยานุกรณ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
46 6111053 นางสาว กลุธิตา วงษจ์  านงค์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
47 6111057 นางสาว จนัทรัตน์ กลยณีย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
48 6111058 นางสาว จิดาภา หวงัวรภิญโญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
49 6111059 นางสาว จิระนนัท์ บญุลอ้ม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
50 6111064 นางสาว ชนญัญา ทองบอ่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
51 6111071 นางสาว ชลธร เพชรพดั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
52 6111075 นางสาว ชุติมณฑน์ เตรียมพิทกัษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
53 6111079 นางสาว ณิรพร บวัหอม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
54 6111086 นางสาว ธญัญฐิ์ตา ธนาศิริจิรนนท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
55 6111089 นางสาว นภาพรรณ ค ายา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
56 6111090 นางสาว นจันนัท์ เพง็ถา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
57 6111094 นางสาว นาถฤดี โทมนตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
58 6111095 นางสาว นิศามณี ตรงเจริญไพโรจน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
59 6111096 นางสาว บณุยกร แกว้เพชร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
60 6111104 นางสาว ปวีณ์นุช รักบ ารุง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
61 6111107 นางสาว ปาลิตา สุฤทธ์ิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
62 6111112 นางสาว ผกาวรรณ โรยทองค า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
63 6111113 นางสาว พรนชัชา เกล้ียงไธสง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
64 6111115 นางสาว พรสวรรค์ ทองแผน่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
65 6111117 นางสาว พชัริดา เหล่ียมไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
66 6111119 นางสาว พิชญา คมัภิรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
67 6111120 นางสาว พิมพกานต์ พว่งส าราญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
68 6111126 นาย ฟาเดล กแูบรีมา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
69 6111127 นางสาว ภคัจิรา ณัฐกานตกิ์จ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
70 6111128 นางสาว ภิญญดา มสิุกะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
71 6111129 นางสาว มญัชรี อินตะ๊แกว้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
72 6111135 นางสาว รัตตินนัท์ บญุธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
73 6111136 นางสาว ลภสั องัประชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
74 6111137 นางสาว ลกัคณา วระคนั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
75 6111138 นางสาว ลยัลา สุวรรณ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
76 6111139 นางสาว วณิชชา อุณหพงศา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
77 6111140 นางสาว วรรณวิสา ชา้งหิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
78 6111142 นางสาว วรวรรณ เกษกลู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
79 6111145 นางสาว วชัรินทร์ เอ้ืองแซะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
80 6111146 นางสาว วาริณี ทองสวา่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
81 6111149 นางสาว วิภาวี สิริโสภณวฒันา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
82 6111150 นางสาว วิยดา ทองมะดนั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



83 6111152 นางสาว ศลิษา มหาเเกว้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
84 6111158 นางสาว สโรชา เสือสมิง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
85 6111159 นางสาว สายธาร คลา้ยแดงคล ้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
86 6111163 นางสาว สุจิตรา บรุะเนตร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
87 6111164 นางสาว สุชญัญา เตียวเจริญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
88 6111165 นางสาว สุณิสา ขวนขวาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
89 6111169 นางสาว สุพิชญา กลมลี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
90 6111171 นางสาว สุภสัสร เกตุมา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
91 6111175 นางสาว เสาวณี สุวรรณวิสยั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
92 6111177 นางสาว อธิณี กมกุะมกลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
93 6111181 นางสาว อรพิมล บหุลนั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
94 6111183 นางสาว อญัชิษฐา ชกัน า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
95 6111184 นาย อมัรินทร์ ค  าชาวนา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
96 6111185 นาย อษัฎาวฒิุ สะเอียบคง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
97 6111186 นางสาว อาทิตยาภรณ์ สารภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
98 6111038 นางสาว ศภุากร อุดมสุข คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
99 6011206 นางสาว พิมพช์นก ปานนพภา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
100 6111091 นางสาว นทัธมน คงอ าพล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
101 6111162 นางสาว สิริณัฐกาญจน์ ไชยอินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
102 6111167 นางสาว สุธาสินี สาริยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
103 6111124 นางสาว พทุธพิมพ์ พงษพิ์ทกัษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
104 6111157 นางสาว ศิวิมล จนัทิสาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
105 6111097 นางสาว บณุยวีย์ อธิสุขสกลุชยั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
106 6111098 นางสาว เบญจวรรณ อุ่นใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
107 6111052 นาย กิตติศกัด์ิ นุ่มมาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
108 6111062 นางสาว ชญาดา วราสินธุ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
109 6111073 นางสาว ชชัชญา พิลึก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
110 6111078 นางสาว ณัฐธิดา ขนัธประณีต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
111 6111080 นางสาว ดุจดาว เถาวก์ลาง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
112 6111105 นาย ปัจจุบนั นาคะพงศ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
113 6111133 นางสาว เย ้ เคอ้หลิง เอ่ียมเจริญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
114 6111156 นางสาว ศิริมณท์ สกลุวงศ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
115 6111055 นางสาว เกวลี ชยัสงคราม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
116 6111077 นางสาว ฐานิกา พว่งอ าไพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
117 6111082 นางสาว ทรรศิกา อิสริยาภิรักษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
118 6111116 นางสาว พชัฑริกา ลาสี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
119 6111122 นางสาว พิมพป์วีณ์ พิมพดี์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
120 6111130 นางสาว มินตรา เมธาพทุธิพงศก์ลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
121 6111154 นางสาว ศศิธร เทียนจนัทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
122 6111176 นางสาว หทยัชนก ช่วยพทัลุง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
123 6111180 นางสาว อรนนัท์ ศรีชนะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
124 6011201 นางสาว พรพรรษา นุ่มกล่ิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
125 6011038 นางสาว ดวงกมล โพธ์ิฆะวิวฒัน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



126 6011070 นางสาว พอชม พรมชยั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
127 6011081 นาย ภูวนนท์ เผา่พงษศ์า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
128 6011122 นางสาว อภิญญา วงคปั์น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
129 6011133 นางสาว อุษากาญจน์ อศัวภูมิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
130 5911018 นางสาว กศุลิน ทองเลก็ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
131 6111093 นางสาว นยันา คุณแกว้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
132 6111001 นางสาว กนกวรรณ ทองนาค คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
133 6111002 นางสาว กลัยธิ์มา ภูโสภา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
134 6111003 นางสาว กลุปริยา จนัทร์เลก็ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
135 6111004 นางสาว กลุวดี ทองเช้ือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
136 6111005 นางสาว จนัคณิภา วงษเ์พช็ร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
137 6111006 นางสาว เจนจิรา นามจนัทรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
138 6111007 นางสาว ชฎาพร ดอนมงคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
139 6111008 นางสาว ชุติกาญจน์ อินทรพงษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
140 6111009 นางสาว โชติกา ศิริอุดมภาส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
141 6111010 นางสาว ฐิติมา ภู่ฉุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
142 6111011 นางสาว ฐิติวลัค์ บรูณะตนัติกลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
143 6111014 นางสาว ณัฐณิชา แกว้โกมลมาลย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
144 6111015 นางสาว ณัฐธิดา มลูพรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
145 6111016 นางสาว ณัฐธิดา สนัทอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
146 6111017 นางสาว ตญัญภคั แดนวงดร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
147 6111018 นางสาว ธนิษฐา นามโคตร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
148 6111019 นางสาว ธญัภรณ์ แกว้แหวน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
149 6111020 นางสาว นฤสรณ์ เกษโส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
150 6111021 นางสาว นวพร ศิรินาวิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
151 6111022 นางสาว บษุกร แป้นขาว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
152 6111023 นางสาว บษุบาวิลิศ นิลทราช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
153 6111024 นางสาว บษุยพรรต ชวนวารี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
154 6111025 นางสาว ปิยดา ตระกาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
155 6111026 นางสาว ปิยธิดา บญุศิลป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
156 6111027 นางสาว พรธิดี บวัค  า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
157 6111028 นางสาว พชัราภรณ์ ผอ่งดว้ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
158 6111029 นางสาว พชัรี ประโพธ์ิทงั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
159 6111030 นางสาว พิมพล์ภสั สายสวรรค์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
160 6111031 นางสาว เพรชรา ศรีไชย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
161 6111032 นางสาว มทิุตา พรหมคุณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
162 6111033 นางสาว รุจิรา วงศล์ะคร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
163 6111034 นางสาว วรรณิภา นนัทะแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
164 6111035 นาย ศฏพรรษ เกิดสมจิตต์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
165 6111036 นางสาว ศศินา เหล่าทอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
166 6111037 นางสาว ศิริกาญจนา หงษศ์า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
167 6111039 นางสาว สราญ กปิตถา ณ อยธุยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
168 6111040 นางสาว สุรีชา พิจาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



169 6111041 นางสาว อภิรชา รัตนพิบลูย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
170 6111188 นางสาว กมลชนก แกว้ศิริ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
171 6111189 นางสาว กรพินธุ์ เพชรเกอร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
172 6111190 นางสาว ชญาดา สง่าศรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
173 6111191 นางสาว ชลดา พวงมะลิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
174 6111192 นางสาว ชลดา ภูเด่นผา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
175 6111193 นางสาว ซายดีา ขา่นเคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
176 6111194 นางสาว ณัฐชา มีสาคร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
177 6111198 นางสาว ทิพยรัตน์ อมัพรพิพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
178 6111200 นางสาว ธนพรรณ จนัทวงศ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
179 6111201 นางสาว ธญัวรัตน์ ชาติเผือก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
180 6111202 นาย ธีรวฒิุ ชราชิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
181 6111203 นางสาว ธีราพร ศรีสนัต์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
182 6111204 นางสาว นนัทน์ภสั ยนืยง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
183 6111205 นางสาว นุชนารถ ล้ีบญุส่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
184 6111206 นางสาว บงกชรัตน์ ธนกรสกลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
185 6111208 นางสาว ปัทมาพร เขม็แดง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
186 6111209 นางสาว ป่ินฤทยั ศิรินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
187 6111210 นางสาว ปิยทศัน์ ฟองเกิด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
188 6111211 นางสาว ปณิุกา จนัทสุทธิกลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
189 6111212 นางสาว พรรณปพร พ่ึงผล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
190 6111213 นางสาว พศิกา แปรงนารถ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
191 6111214 นางสาว พิชชานนัท์ โพนภูงา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
192 6111215 นางสาว รสริน อุนทะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
193 6111216 นางสาว รังสิยา สนัประโคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
194 6111218 นางสาว วรพรรณ เหลืองประวติั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
195 6111219 นางสาว วรรณรดา ประทมุทา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
196 6111220 นางสาว วรางคณา เอ่ียมวรรณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
197 6111222 นางสาว วริศรา เชียงกลุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
198 6111223 นางสาว วิลาวลัย์ คุม้เพชร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
199 6111224 นางสาว ศิริพร ดอนวุน่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
200 6111225 นางสาว ศิริพร ทรปราณี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
201 6111226 นางสาว ศภุกร ศรชยั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
202 6111227 นางสาว สรินธร ไชยฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
203 6111228 นางสาว สิราภรณ์ ค าปุ้ย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
204 6111229 นางสาว สิริกานต์ ดิษแพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
205 6111230 นางสาว สิริลดา ไชยยะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
206 6111231 นางสาว สุชาสินี ธรรมจารี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
207 6111232 นางสาว สุธญัญา ธรรมสมโรจน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
208 6111233 นางสาว สุพรรณษา ศรีภุมมา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
209 6111234 นางสาว โสรยา ไฝขาว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
210 6111235 นางสาว หน่ึงหรัสว์ ศภุผลศิริ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
211 6111236 นางสาว อจัฉราภรณ์ สุรวิทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



212 6111237 นาย อฟัดรณ์ เจะโกะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
213 6111238 นางสาว อามิตรา ขนัรักษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
214 6111239 นางสาว อาอีซะห์ สมุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
215 6111240 นางสาว เบญญาภา บวัเดช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
216 6111241 นางสาว รุ่งทิพย์ วงัหลา้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


