คาสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ ๔๘๓ / ๒๕๖๑
เรื่ อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง พร้ อมทั้งสร้ างเครื่ อข่าย
และส่ งเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กบั ลูกศิษย์ จึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
นักศึกษาหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

110004 รศ.นพ.จักรชัย จึงธี รพานิ ช

2

112011 ผศ.พญ.สุ ดาทิพย์ ผาติชีพ

112288 รศ.นพ.ภาสกร ศรี ทิพย์สุโข

112322 รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์

112430 ผศ.พญ.วิราภรณ์ ยอดวิศิษฎ์ศกั ดิ์

10

25

47

53

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

5829640027 นางสาวอภิชญา เกตุยงั่ ยืนวงศ์

4

5729640028 นายคุณารัตน์ ชัยชาญกุล

5

5611670026 นางสาวณัฐภิฐทั ษา ชุติจิรัฐิติกาล

6

5829640100 นางสาวนวินดา ดอนสกุล

4

5729640101 นางสาวรสิ ตา สกุลณะมรรคา

5

5611670109 นายวรัญญ์ วราดิศยั

6

นางสาวลลิต ภาวิลาส

2

5911670254 นายวรวัชร โภคาวัฒนา

3

5711670470 นายธนัช เชื้ อผ่องพรรณ

5

5611670471 นางสาวปุณฑริ กา หรรษคุณาฒัย

6

6011670251

6111670532

นายณัฐนิ ธิ พูลสวัสดิ์

1

6011670533

นายยศกร ชาญณรงค์

2

5911670536 นายเมธัส กนกวัฒนกุล

Page 1

3

รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

112468 รศ.พญ.วนิ ดา เปาอินทร์

51

112470 รศ.พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย

113216 รศ.พญ.ศริ ยา ประจักษ์ธรรม

113402 รศ.พญ.ศุกระวรรณ อินทรขาว

4

29

5

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

5711670512 นางสาวชญานิ ศ กองสุ ข

5

5611670513 นายกันดิศ แก้วเพทาย

6

5911670643 นายชนะชัย พลพิทกั ษ์ชยั

3

5729640044 นายณพล ยิม้ เจริ ญ

5

5611670042 นายกิตติพศ ศฤงควณิ ชกุล

6

5611670646 นายพชร รุ่ งประเสริ ฐสุ ข

6

6111670292

นายสรณ์ กุลติยะรัตนะ

2

4

5711670298 นางสาวณฐิ กา เดชาเกรี ยงศักดิ์

5

6111670656

นางสาวธนมน จิรายุสกมล

1

6011670657

นางสาวพรรณภัสสร คาปาเชื้อ

2

114379 รศ.พญ.อารยา ศรัทธาพุทธ

114745 ผศ.พญ.พรอาภา บรรจงมณี

114778 ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกลู

57

20

15

58

6

6111670029

นางสาวหงส์ณณัญ หิ รัญสิ ราวัตร

1

6011670624

นายนภัทร บุญญานิ ชยกุล

2

5611670620 นางสาวภทรธร ถาวรวันชัย
114257 ผศ.นพ.รัฐพล ว่องวันดี

1

5811670297 นายกรณ์พงศ์ กิจวรพัฒน์

5611670653 นางสาวชญาดา ศรี สวัสดิ์
114255 ผศ.นพ.บุญชู ศิริจงกลทอง

ชั้นปี

6

6111670573

นางสาวกัญจน์ธชล หิ รัญโฆษิตวงศ์

1

6011670574

นางสาวภัณฑิรา สุ ขเกษม

2

6011670202

นายอริ ญชัย วิโรจน์สกุลชัย

2

5911670205 นายพีรวิชญ์ สุ ขพัลลภรัตน์

3

5829640159 นางสาวพีรดา กอบกาญจน์สกุล

4

5729640150 นายรัชตะ สุ ธรรมจริ ยา

5

5611670158 นายอนวัช สหกิจรุ่ งเรื อง

6

6111670581

นางสาวพิมพ์มาดา อันชูฤทธิ์

1

5911670585 นายสรวีย ์ ฤกษ์ปฐมศักดิ์

3

5711670587 นางสาวไพจิตร ลิมป์ ปิ ยโกศล

5
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

114888 ผศ.พญ.พชรพรรณ สุ รพลชัย

114963 ผศ.พญ.สุ ดาทิพย์ โฆสิ ตะมงคล

114964 ผศ.พญ.พัชราภา ทวีกลุ

114967 รศ.พญ.อิสราภา ชื่ นสุ วรรณ

115056 ศ.พญ.สุ ขเกษม โฆษิตเศรษฐ

115173 อ.พญ.ยุวลักษณ์ ธรรมเกษร

115177 ผศ.พญ.กิติวรรณ โรจนเนื องนิ ตย์

115386 ผศ.พญ.พรทิพา อิงคกุล

115638 ผศ.พญ.ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล

สายรหัส
5

4

4

3

6

6

6

3

51

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

5811670057 นายสรภัทร กิตติอุดม

4

5811670651 นายปฏิมากร เรณู รส

4

5811670040 นายสรวิศ สุวรรณชาติ

4

5711670041 นางสาวปุญญิศา ผลพันธิ น

5

5711670645 นายชุติภาส อัศวรุ่ งสกุล

5

นายพัทธพล เลอกิจกุล

1

6011670046

5511670043 นางสาว อภิชญา สว่างแจ้ง

6

5511670647 นางสาวธัญญาพร จินดาหลวง

6

5911670031 นางสาวนิ ศารัตน์ ถิราติ

3

5729640036 นางสาวอภิสรา สวัสดี

5

5611670034 นางสาวดลชนก ฟ้าสว่าง

6

5611670638 นายรตนาท เพิ่มพิกลุ

6

5829640068 นางสาวการิ ชมาร์ คานี ยอ

4

5729640069 นายพลพัต พอล จิตรภักดี

5

5611670067 นายธรรม มุทิรางกูร

6

6011670061

นางสาวปี ย์วรา เชิงเชาว์

2

5611670661 นายปิ ยวัฒน์ ติวิรัช

6

5811670065 นางสาวมาริ สา เหมานนท์

4

5811670669 นายณัฐชนน ชาตรี นุวฒั น์

4

6011670038

นางสาวพิชญพร เอกพรพิชญ์

1

5829640035 นางสาวธนัชชา ภาณุ มาภรณ์

4

5911670510 นายสรวิศ ตันไชย

3

5811670511 นางสาวณัฏฐริ ญา วรวรรณปรี ชา

4
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

115696 ผศ.พญ.พรรณพัชร พิริยะนนท์

115341 ผศ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิ ต

116540 อ.ดร.นพ.สิ ระ นันทพิศาล

116841 อ.ขนิ ษฐา คูศิวิไลส์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

17

6011670178

นายณัฐ ดารงสุ นทรชัย

2

10

31

16

5829640175 นางสาวเงินตา นิ ธิสุนทร

4

5911670106 นางสาวฐิ ติชญา ประสงค์ศิลป์

3

5811670107 นางสาวณัฐนรี สังสิ ทธยากร

4

5711670108 นายธัชนันท์ จันทร์ ปรุ ง

5

นางสาวณิ ชา มากสุ ริยว์ งศ์

2

5911670312 นางสาวอัสมา สุ รยุทธปรี ชา

3

6011670319

6111670169

นางสาวศรัญญา ชูเสน

1

6011670160

นางสาวอนัญชุดา ประสาสน์ศกั ดิ์

2

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

อาจารย์ภาควิชาจักษุวทิ ยา
รหัส

รายชื่ ออาจารย์

111601 รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ

112403 ผศ.นพ.วิชยั ลีละวงค์เทวัญ

112423 รศ.นพ.โกศล คาพิทกั ษ์

114774 รศ.พญ.วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต

114779 รศ.นพ.ศักดิ์ชยั วงศกิตติรักษ์

สายรหัส
13

49

15

14

12

ชั้นปี

5829640134 นางสาวรัตน์ธีรินทร์ ตรารุ่ งเรื อง

4

5729640135 นางสาววิสสุ ตา อุปพันธ์

5

5611670133 นางสาวนันท์นภัส วิศวชิตมัน

6

5911670494 นางสาวเพ็ญพิชชา โรจน์พิบูลสถิตย์

3

5811670495 นายจิรพัฒน์ บัวเผื่อน

4

6111670151

นายพฤกษ์ คุเณนทราศัย

1

5811670156 นางสาวจิดาภา เรื องอานาจ

4

5711670157 นายธนกฤต ลัคนากาล

5

6111670144

นางสาวพิมพ์ลดา สุทิฐธรรมกุล

1

6011670145

นางสาวณัฐชยา วงศ์สมุทร

2

5829640126 นางสาวมานิ ตา ทรงวศิน

4

5811670123 นายกิตติภูมิ ผดุงไทย

4

5711670124 นางสาวศรุ ตา ศิลปเจริ ญ

5
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

114781 ผศ.นพ.ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก

114966 ผศ.พญ.สุ พินดา ลีอมรสิ ริ

115055 ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์

115413 ผศ.นพ.กิตติชยั อัครพิพฒั น์กลุ

116272 ผศ.นพ.ณัฐพล วงษ์คาช้าง

116634 อ.นพ.วรนาถ ทัตติยกุล

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

48

6111670482

นางสาวชาลิสา อิฏฐกรพันธ์

1

6011670483

นายเมธิ ส ธนกุลพาณิ ช

2

6111670136

นายณัฐภัทร องอาจวาณิ ชย์

1

13

11

42

8

2

ชั้นปี

5811670131 นางสาวธี ร์วรัตน์ กุลวรพิพฒั น์

4

5711670132 นางสาวโสภิตา นวลสุ วรรณ์

5

5829640118 นางสาวชณัญญา สุขสวัสดิ์

4

5729640119 นางสาวอาริ ยา มงคลพร

5

5611670117 นางสาวณัฐธิ ดา จิตรนอก

6

5911670429 นางสาวพิมพลอย ชีระธรรม

3

5811670420 นายณัฐภัทร มหาสังข์

4

5711670421 นางสาวพุธิตา นวตระกูลพิสุทธิ์

5

5729640085 นางสาวอติกานต์ ก่อวัฒนกุล

5

5611670083 นางสาวชัญญา ตังคณะกุล

6

5611670687 นางสาวปิ ยะพร เลือดภักดี

6

5511670688 นางสาวลัคนา อุดมมาลี

6

6011670020

นายธนิ น วงศ์มนุ ี วร

5911670023 นางสาวปวิชญา รอดนิ ยม

2
3

อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

114201 รศ.พญ.วินิทรา นวลละออง

54

114377 ผศ.พญ.ลาพู โกศัลวิทย์

3

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

5829640084 นายศุภณัฐ เจนศักดิ์ศรี สกุล

4

5811670545 นางสาวฑิภิตา ภัทรโยธิ น

4

5711670546 นางสาวณิ ชญาดา หิ รัญวัฒน์

5

5611670547 นายพิริยะ เจียมอนุกลู กิจ

6

5911670635 นายอภิสิทธิ์ อภิชิตกุล

3

5711670033 นางสาวชญานิ ศ เลิศวิไลรัตนพงศ์

5

5711670637 นางสาววิสสุ ตา ศรศุกลรัตน์

5

Page 5

รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

34

6111592033

นายพงศ์ศรัณย์ โกเมนไปรริ นทร์

1

6111593049

นายวชิรวิทย์ ศรี พระคุณ

1

6011592034

นางสาวศนิ ปพร เดชา

2

6011593040

นางสาวพิมพ์พิชชา คงเรื อง

2

5911592037 นางสาวโสภิดา อรรฆยธรรม

3

5911593043 นางสาวชนกนันท์ บุญซ้อน

3
3

ภาควิชาพยาธิวทิ ยา และนิติเวชวิทยา
รหัส

รายชื่ ออาจารย์

112323 ผศ.พญ.น้ าเพชร งดงามทวีสุข

112466 รศ.พญ.ดุษฎี สกลยา

10

5911590106 นายวัฒนชัย คุม้ ภัย

114202 ผศ.พญ.จุฑาทิพย์ คินทรักษ์

31

6111593015

นางสาวสุ ชานัน คงเสื อ

1

6011593016

นางสาวแพร ลักขณะวิสิฏฐ์

2

5911592136 นางสาวชญานิ ศ มุกดาพิทกั ษ์

3

5911593019 นางสาวเกวลี ฮะฮวด

3

5811593010 นางสาวพรวิภา ภาวนานนท์

4

114381 อ.นพ.ทศนัย พิพฒั น์โชติธรรม

5

6111590052

นางสาวบุษกร สิ งห์อุบล

1

6011590053

นางสาวภริ ม ไพราม

2

5911590056 นายฌาน สานุกลู
114204 ผศ.พญ.นารี วรรณิ สสร

114630 อ.นพ.ฉัตรชัย ธรรมวงศ์สกุล

58

53

3

6111593304

นางสาวพิมสิ ริ ศรี สวัสดิ์

1

6111591084

นางสาววรรณษา นุกลู ประทีป

1

6011573067

นายราเมศวร์ วรกุลเมธี

2

6011591085

นายสัจจพล ธรรมบารุ ง

2

5911573060 นางสาวณิ ชาวีร์ ธนี เจริ ญ

3

5911591088 นายพงศธร โสมปาน

3

6111591274

นายธี รเดช คมกล้า

1

5911571098 นางสาวเพ็ญพิชชา รอดเกิด

3

5911593233 นางสาวณัชชา วิริยะไกรกุล

3

5711591031 นางสาวกษิรา ทองสม (ซ้ าชั้น)

5

Page 6

รหัส

รายชื่ ออาจารย์

114637 อ.พญ.อารยา สามหมอ

115190 ผศ.พญ.วันวิสาข์ หิ มะคุณ

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

40

6111593106

นางสาวชาลิสา กุลกาญจนาธร

1

6011593107

นายวิจิตรพงศ์ เอกวรวงศ์

2

32

5911572021 นางสาวณัฐกฤตา เหมะ

3

5911593100 นายณัฐวัฒน์ ฤทธิ์ ศิริรัฐ

3

6111591126

นางสาวนทสรวง เรื องเริ งกุลฤทธิ์

1

6111592017

นางสาวนริ ศรา เชี่ ยวชาญวุฒิวงศ์

1

6011591127

นายอธิ วฒั น์ สุ วรรณมณี

12

5911591120 นายณภัทร ชยุตสาหกิจ
117082 อ.นพ.อภินนั ท์ ตั้งเสริ มกิจสกุล

33

ชั้นปี

3

6111593031

นางสาวณัฏฐาวีรยา สุ วรรณนพเก้า

1

6011593032

นายวีรภัทร โสภณ

2

5911591138 นายคณุ ตม์ ลวณะสกล

3

5911592029 นายอัฑฒ์ พาลีวล

3

5911593035 นายพงศธร ปรานศิลป์

3

อาจารย์ภาควิชารังสีวทิ ยา
รหัส

รายชื่ ออาจารย์

112285 รศ.พญ.อุทยั รัศมิ์ เชื่ อมรัตนกุล

112406 ผศ.นพ.ก่อเกียรติ วิวิธมงคลไชย

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

41

6111670417

นายภัทรพงษ์ สาระคง

1

6011670418

นายสหัสวรรษ สี หพาหุ

2

12

5611670414 นางสาววราลี อักษรจินดารัตน์

6

5511670415 นายมานะ จันทนา

6

6111670128

นางสาวปิ ยเรศ มหัทธนารักษ์

5911670122 นางสาวสิ ริภสั สร แสงกิจพร
112469 ผศ.นพ.พิศิษฐ วัฒนเรื องโกวิท

114260 ผศ.อ.พญ.อาวีมาศ วัชรากร

37

37

1
3

6111670375

นางสาวณัฐนันท์ พุกพัด

1

6011670376

นายนัท เสาวมล

2

5711670371 นายคงธัช กิจณเวกรณ์

5

5611670372 นางสาวแก้วกานต์ ศรี รัตน์ชชั วาลย์

6
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

114634 อ.นพ.กานต์ แตงเที่ยง

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

1

6011670012

นางสาวนิ ศารัตน์ นครดี

5811670016 นายเกียรติกลู ใจกล้า
114636 อ.นพ.วิเชษฐ์ ปิ ยะวงศ์

114890 อ.นพ.นพดล วิฑิตสุ วรรณกุล

114970 อ.พญ.อมลชญา ขวัญเกื้อ

115189 ผศ.พญ.วรรณฤดี โลหิ ตวิเศษ

115254 ผศ.พญ.วราลี มิ่งขวัญสุ ข

115330 ผศ.พญ.วราภรณ์ ศรี ขา

116840 อ.พญ.ปรางระวี แสงจันทร์

22

21

18

21

30

4

55

ชั้นปี
2
4

6111670227

นางสาวชนุตม์ วงศ์วารี

1

6011670228

นางสาวฉัตรญาดา สวัสดิวตั น์ ณ อยุธยา

2

5511670225 นางสาววัชราภรณ์ ไตรสุ วรรณแสง

6

5811670214 นางสาวแพรวพลอย พงศะบุตร

4

5729640218 นางสาวอมลณัฐ เจียรพัฒโนดม

5

5711670215 นางสาวนภสร วิษณุ วงศ์

5

5611670216 นางสาววิภาดา แสงวิจิตร

6

นางสาวรักษิณา ตานิ นทร์

1

6111670185

5911670189 นางสาวธรวริ นทร์ อภิโชติวสิ ษฐ์

3

5829640183 นายนนทวัฒน์ ฉัตรฉลวย

4

6111670219

นายระวีวสั ส์ สุ ขพรชัยรัก

1

6011670210

นายเกริ กกิจ ขยันกิจ

2

5911670213 นางสาวริ นรดา ปิ ยะวรรณะกูล

3

5829640225 นางสาวรพีพร วังสุวรรณ

4

นายธรรศภณ เกียรติเสรี กลุ

2

6011670301

5811670305 นายธนภูมิ แก้วประเสริ ฐ

4

5711670306 นางสาวณวรา ศักดิ์ภูวดล

5

6011670640

นางสาวณัฐวดี เสริ มส่ งสกุลชัย

2

5911670049 นางสาวบริ ชานัน อึ้งสาราญ

3

5811670644 นางสาวศรสวรรค์ ศรี รัตนาพร

4

6011670558
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นายกรวิชญ์ จันทร์ คง

2

รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

112421 ผศ.นพ.วรางกูร อุฬารางกูร

24

อาจารย์ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
รหัส

112445 ผศ.พญ.ศิริวนั ตติยานุพนั ธ์วงศ์

114378 ผศ.พญ.อลิสา เสี ยงลิ่วลือ

114891 ผศ.นพ.สุ ดสยาม มานุวงศ์

114969 อ.พญ.สุ ขมุ ากร วรธงไชย

115178 ผศ.พญ.ปริ ฉตั ร เคอร์ รี่ (พิมขุ มนัสกิจ)

115387 อ.นพ.เจษฎายุทธ ศักดิ์อรุ ณชัย

116718 อ.พญ.วรัญญา เลิศไพฑูรย์พนั ธ์

25

25

34

14

51

14

39

5829640266 นางสาวชาลิสา สุ วรรณปริ ญญา

4

5729640242 นายเจษฎากร ทองเลิศ

5

5611670240 นางสาวฐานิ ดา แสงชาตรี

6

5829640274 นางสาวธัญวัลย์ ชัยดรุ ณ

4

5729640259 นางสาวชิชญา นิ ถิเสถียรชัย

5

5611670257 นางสาวพิมพ์ใจ เดชรุ่ งเรื อง

6

นายเติมวุฒิ จงวัฒนานุกลู

1

5811670255 นายพิชาภพ ธารวิทย์สกุล

4

5711670256 นายปิ ติภทั ร ถนอมทรัพย์

5

5811670347 นายชญานนท์ เนตรสว่าง

4

5711670348 นางสาวธันยพร เดชเร

5

5611670349 นางสาวสรชา คาจันทร์

6

5729640143 นางสาวกชกร ชุกานต์ชิติพฒั น์

5

5711670140 นายปิ ยะฉัตร ฉัตรเสถียร

5

5611670141 นางสาวณัฐธยาน์ พิมพาภรณ์

6

6111670250

6111670516

นายวีรภัทร สมิหลัง

1

6011670517

นางสาวพรรณรัมภา สิ รวิชญ์

2

5911670148 นางสาวธัชชา หังสพฤกษ์

3

5811670149 นางสาวกัณฐิ กา รังสิ กรรพุม

4

5911670395 นายณภัทร วสุ รัตน์

3

5811670396 นางสาวบุญญิศา รัตนชัยกานนท์

4

5211670392 นายกิตติศกั ดิ์ พิมลพรอังกูร (ตกรุ่ น)

6
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

115366 อ.พญ.ชลทิชา ศรี ภกั ดี

116271 อ.พญ.ธี รดา จันทร์ ดี

114641 อ.พญ.อารยา วัฒนิ ตานนท์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

23

6111670235

นางสาวมีฎี ธี รวิวฒั น์วงศ์

1

6011670236

นางสาวพิสชา คูภิรมย์

2

6111670011

นายภูภวินท์ ขาชัยภูมิ

1

6111670615

นางสาววรวรรณ วราวิทย์

1

6111670201

นายภาณุ วฒั น์ เตชะพิชญะ

1

1

20

5829640217 นางสาวชมขวัญ เดชะอาไพ

ชั้นปี

4

อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน
รหัส

รายชื่ ออาจารย์

112410 ผศ.พญ.จิตรลดา ลิ้มจินดาพร

114971 ผศ.นพ.กัมพล อานวยพัฒนพล

สายรหัส
44

8

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

5811670446 นายชวกร พยัคฆพันธ์

4

5711670447 นางสาวสุ พิชชา ศุภศิริลกั ษณ์

5

5611670448 นายสุ วิพงษ์ มีเลิศรัตนะ

6

6011670087

นายศุภณัฐ คงสุ วฒั นาเลิศ

5911670080 นายธรรศ อัศวะอานวย
115193 ผศ.นพ.อินทนนท์ อิ่มสุ วรรณ

115380 ผศ.นพ.วินชนะ ศรี วิไลทนต์

114746 อ.นพ.เกียรติชยั ดาวรัตนชัย

28

29

4

ชั้นปี

2
3

นางสาวรังสิ มา รัตนวิชยั

1

5911670288 นายปารณัท อุดมสันติสุข

3

5829640308 นางสาววริ ษฐา ชินสิ ริกลุ

4

6111670284

6011670293

นายธิ บดี ยงยุทธิ์

2

5911670296 นายภคพล ฉันชัยพัฒนา

3

6111670045

นายภัทร เอื้อสัมพันธ์ชยั

1

6111670649

นายธัญพล ใจสอาด

1
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

15

6011670152

นางสาววีรยา แซ่ล้ ี

2

5911670155 นายธนภัทร น้ าใจดี

3

อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู
รหัส

รายชื่ ออาจารย์

112420 ผศ.พญ.พรระวี เพียรผดุงรัชต์

112428 ผศ.นพ.วิชิต ศุภเมธางกูร

114968 อ.พญ.เนตรยา นิ่ มพิทกั ษ์พงศ์

114639 ผศ.พญ.ชื่นชม ชื่ อลือชา

33

26

26

6111670334

นางสาวปาณิ สรา ณ นคร

1

6011670335

นายธนดล เลี้ยงพาณิ ชย์

2

5911670338 นายศิริชยั แพอัฐ

3

5829640282 นางสาวไอริ ณ โอสายไทย

4

5729640267 นางสาวอลิษา โมริ กจุ ิ

5

5611670265 นางสาวพลอยรุ ้ง อนันตชัยวณิ ช

6

6111670268

นางสาวศศิมา มากสุ ข

1

5811670263 นายธี รภัทร ตะวันธรงค์

4

5711670264 นายอุชุกร คงสมบูรณ์ศกั ดิ์

5

อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์
รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

111603 ผศ.นพ.โอภาส ศรัทธาพุทธ

52

6011670525

นางสาวมนฤทัย กอบเกื้อชัยพงษ์

112015 รศ.นพ.ภัทรวิทย์ รักษ์กลุ

19

5911670197 นางสาวศิรดา พัชรนฤมล

3

5729640192 นางสาวณภัทร กัมมาระบุตร

5

5611670190 นางสาวทองฉัตร พรหมอินจันทร์

6

112289 รศ.ดร.นพ.ร.อ.วรรษา เปาอินทร์

45

6011670459

นายพีรวัส โรจน์ทนง

5811670453 นายวุฒิพร คงสมบูรณ์ศกั ดิ์
112407 รศ.นพ.ร.อ.สุ รจิต อาวสกุลสุ ทธิ

8

6111670086

นายณพ คงทน

ชั้นปี
2

2
4
1

5811670081 นางสาวอลิสา เช็น

4

5711670082 นายธิ ติพนั ธ์ ใจบุญ

5
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

112409 ศ. ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์

112425 ผศ.นพ.พรชัย ยอดวิศิษฎ์ศกั ดิ์

112441 อ.นพ.คณิ ต วิทยาวนิ ชชัย

113208 ผศ.พญ.ภัทรานุช นพกุลสถิตย์

สายรหัส
5

7

34

16

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

5911670056 นางสาวปนัดดา ภูวิชยสัมฤทธิ์

3

5711670058 นายสิ รวิชญ์ อรุ ณรัตนา

5

5711670652 นายกิตติชยั ปิ ตุวงศ์

5

5711670678 นางสาวณัชชา นามถมยา

5

5611670679 นางสาวเมธิ ศา แต้พฒั นเศรษฐ์

6

6111670342

นางสาวจีธนัชย์ โชติสมิทธิ์ กลุ

1

6011670343

นางสาวณิ ชตา มณี นาวา

2

5911670346 นายกฤตศภณ เลิศทัศนี ย ์

3

5811670164 นางสาวณิ ชาพร จันทร์ วีระธรรม

4

5711670165 นายธนัสถ์ ศรี วชั รานนท์

5

113211 ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

24

5711670249 นายธนโชติ พนาเกษม

5

114086 ผศ.นพ.วีระยุทธ โถวประเสริ ฐ

22

5829640233 นายอัฑฒวัชร สิ งห์หนู

4

5729640226 นางสาวธนภรณ์ อุยตระกูล

5

5711670223 นายธนวิชญ์ หลิ่มแซ่

5

5611670224 นายฉันทัช ตันติโกวิทเกษม

6

5729640176 นายฉัตรสุ พฒั น์ ทาระวรรณ

5

5711670173 นางสาวสรชา พงศาวกูล

5

5611670174 นางสาวพิมพ์มาดา อริ ยะธุกนั ต์

6

114179 ผศ.นพ.ดิลก ตันทองทิพย์

17

นางสาวจิรัชญา ศานต์รักษ์

114878 ผศ.พญ.ศิริภทั ร เกียรติพนั ธุ์สดใส

24

6111670243

114962 ผศ.นพ.ปรี ด์ ิ นิ มมานนิ ตย์

7

5829640076 นางสาวนรรัจฐ์

ศรี กาลรา

1
4

5811670073 นายปิ ยณัฐ สุ ทธิ พิเชษฐ์

4

5729640077 นายกีรติ เหล่าวณิ ชย์วิทย์

5

5611670075 นายอินทัช อาไพพรรณ

6
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

114965 ผศ.นพ.อัสนี ทองอยู่

115185 ผศ.นพ.บุญยิง่ ศิริบารุ งวงศ์

115186 ผศ.นพ.พลินท์ ลิมปวิทยาพร

สายรหัส
5

38

24

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

5829640050 นางสาวชญานุตน์ เรื องสกุลราช

4

5729640051 นางสาวชาวดี ศรี ประเสิ ฐ

5

5611670059 นางสาววิชชุตา โกวิทสุ ทธิ ศกั ดิ์

6

นายภูมิรพี คูวิสิษฐ์โสภิต

1

5611670455 นายอภิวฒั น์ สกุลรุ่ งเจริ ญ

6

5511670456 นางสาวนวพร เภตรานุวฒั น์

6

6111670458

6011670244

นางสาวอาทิตยา บริ สุทธิ์ เพ็ชร์

5911670247 นายพัชรพล วณิ ชบวรวงศา
115187 ผศ.นพ.อมรพล กันเลิศ

115195 อ.พญ.อรรจนา เตชะกาพุช

115385 ผศ.ดร.นพ.ประสิ ทธิ์ มหาวงศ์ขจิต

114895 อ.นพ.เอกภักดิ์ ศรี อษั ฎาพร

115872 ผศ.พญ.ตะวัน อิ่มวิเศษ

115972 ผศ.พญ.วิไลรัตน์ ประเสริ ฐ

19

7

7

22

17

18

ชั้นปี

2
3

นางสาวณัฐนรี วงษ์ป้อม

2

5811670198 นายชนัญญู สุ ศรี วรพฤฒิ

4

5711670199 นายสุ รภัทร คงสวัสดิ์

5

6011670194

6111670078

นายธี ธชั นาคประดิษฐ์

1

6011670079

นางสาวศศิพิมพ์ ถาวรสุ ข

2

5911670072 นายวทัญญู ผดุงวรศาสตร์

3

5711670074 นายบดีพล อุ่นปิ ติพงษา

5

5911670221 นายกฤตพงศ์ กุลธารงศรี

3

5811670222 นายสรวิชญ์ ชินสว่างวัฒนกุล

4

นายธนโชติ คงบวรเกียรติ

1

5911670171 นางสาวนิ ศาชล นิ ติยารมย์

3

5811670172 นายวิชญ์พล ชะโกทอง

4

6111670177

6011670186

นางสาวปุษยา ภักดิ์ชยั ภูมิ

5811670180 นางสาวกันติชา วาณิ ชย์เจริ ญชัย

Page 13

2
4

รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

116288 อ.นพ.ปรัชญา ปั ญญารัตน์

16

114768 อ.นพ.ธี รยุทธ ตั้งไพฑูรย์

115181 ผศ.นพ.บุลวัชร์ หอมวิเศษ

5

38

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

5911670163 นางสาวปั ญญรัตน์ ชวนเสงี่ยม

3

5829640167 นางสาวชุติมน เลิศธุวานนท์

4

5729640168 นายกฤตนันท์ วิ่งศรี ยานนท์

5

5611670166 นางสาวจุฑาภรณ์ สุจิตรมย์

6

6111670052

นายภูมิรพี พันธ์กล้า

1

6011670053

นายตัก๊ วา ยะนาย

2

6111670383

นายเธี ยร อุรเคนทร์

1

6011670384

นายเจตพัฒน์ เล็งศิริวฒั น์

2

5811670388 นายนนทกร ศิริสุทธิ เดชา

4

อาจารย์ภาควิชาออร์ โธปิ ดิกส์
รหัส

รายชื่ ออาจารย์

112001 ผศ.นพ.พ.ต.ต.ธงชัย สุ นทราภา

112009 รศ.นพ.บัญชา ชื่ นชูจิตต์

112404 รศ.นพ.สัญญาณ เนี ยมปุก

113215 ผศ.นพ.เจน จิตะพันธ์กลุ

114333 รศ.นพ.ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

32

6111670326

นายณภัทร รัตนเอกกวิน

57

36

36

58

ชั้นปี
1

5611670323 นางสาววริ ศรา บารมี

6

5711670579 นางสาวชุดาพงศ์ วีระเสถียร

5

5611670570 นางสาวพัชร ไพริ นทร์

6

6111670367

นางสาวศรี วลัย เรื องรอง

1

5711670363 นายธนพนธ์ รอดเดช

5

5611670364 นายตะวัน พันธุ์ปัทมา

6

6011670368

นางสาวนภสร เกษมสมประดิษฐ์

2

5911670361 นายธนกร ยนต์นิยม

3

5811670362 นางสาวณัฐธยาน์ งามพรชัย

4

6011670582

นางสาวสุ พิชชา คีรีวิเชียร

2

5811670586 นางสาวณัชชา วีธิสอน

4

5611670588 นายจักริ นทร์ อภิสุทธิ ศิลป์

6
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

114551 ผศ.นพ.ประกาศิต สงวนจิตร

114635 ผศ.นพ.มารุ ต อรุ ณากูร

114769 รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ

114780 รศ.นพ.ปิ ยะ ปิ่ นศรศักดิ์

114889 ผศ.นพ.รัฐฤกษ์ อรุ ณากร

114896 รศ.นพ.บุญชนะ พงษ์เจริ ญ

115179 ผศ.ดร.นพ.ชญานิ น อ่างทอง

115251 ผศ.นพ.ชินกาจ บุญญสิ ริกลู

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

56

6111670565

นางสาวธัญชนก ทองใหม่

1

43

11

56

46

32

6

116839 ผศ.นพ.อดินนั ท์ อภิวฒั น์การุ ณ

10

56

1

5911670569 นายชาญวิทย์ ศิริวาจนะ

3

5811670610 นางสาวสโรชินี ยุทธยืนยง

4

5711670611 นายกีรติ สุ รชาติกาธรกุล

5

6111670433

นายภารุ จ วุฒิไกรอุดมเดช

1

6011670434

นางสาวอินทุรัตน์ อัตถาภินนั ท์

2

6111670110

นายกันติธร ศิริติกลุ

1

5811670115 นายสรวิศ วัฒนะรัตน์

4

5711670116 นายณัฐ ฉัตรชัยรัตนเวช

5

5811670560 นายภัคย์ ศรี เปลี่ยนจันทร์

4

5711670561 นายศิรวิชญ์ อรุ โณทัย

5

5611670562 นายกนต์ธร จันทร์ คง

6

5711670462 นายธฤต สุ ขประเสริ ฐ

5

5611670463 นายณภัทร อยรังสฤษฎ์กลู

6

5911670320 นางสาววีรญา โอภาสเสถียร

3

5711670322 นางสาวณัฐนรี โพธิ์ ศรี นาค

5

6111591142

นางสาวเจตินา สุ ขสมเกษม

1

6011670665

นางสาวเอกปวีร์ เกตุบรรลุ

2

6011591143

นางสาวณัฐวดี วรรณศิลป์

2

5911591146 นายนิ ธิ พรเศรษฐ์
116065 ผศ.นพ.สุ คณิ ศ ฉ่ าชื่ น

ชั้นปี

3

6111670102

นางสาวฆนนัฑ วัชรตั้งไตรรงค์

1

6011670103

นางสาวปาริ มา ธงชัย

2

6011670566

นางสาวจิตรสิ นี ถาวราวุธ

2
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

52

6111670524

นายกฤตวัฒน์ พิรเวชสกุล

อาจารย์ภาควิชาสู ติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
รหัส

รายชื่ ออาจารย์

111602 รศ.พญ.จริ นทร์ ทิพย์ สมประสิ ทธิ์

5911670528 นายพีรณัฐ ใหญ่สถิตย์
111994 รศ.นพ.เจริ ญไชย เจียมจรรยา

13

6011670137

นายอิทธิพงศ์ วรรณธนาสิ น

5911670130 นางสาวชญาณี ถิรพัฒน์
111996 รศ.นพ.ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล

112318 รศ.พญ.อรวรรณ เล็กสกุลไชย

112321 รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม

112408 ผศ.นพ.สกล มนูสุข

113213 ผศ.นพ.ยุทธเดช ทวีกลุ

114012 รศ.นพ.น.ท.คมสันติ์ สุ วรรณฤกษ์

2

23

18

1

26

20

6111670623

นางสาวนิ ธิพร จันทา

1
3
2
3
1

5811670628 นางสาวสุ พิชชา เตี่ยวสกุล

4

5711670629 นายวรเวช วิประจง

5

5829640241 นางสาวฐิ ตาภรณ์ วิวฒั นสิ นชัย

4

5729640234 นางสาวฉัตรบงกช โชคอวยชัย

5

5611670232 นางสาวภัคจิรา นริ สศิริกลุ

6

5729640184 นายธนกฤต สถาวรมณี

5

5711670181 นางสาวชนาธิ ป วิศยทักษิณ

5

5611670182 นายหฤษฎ์ เสนารักษ์

6

6011600019 นายเชิดพันธุ์ เบญจกุล

2

5911670015 นางสาวภัทรนันท์ เขมทโรนนท์

3

5711670017 นายโชติวตั น์ อินทรประพงศ์

5

นางสาวสุ ชญั ญา พงษ์เหล่าขา

2

6011670269

5911670262 นางสาวธันยา วชิรัคศศวกุล

3

5811670206 นางสาวจิราพัชร อมรฤทธิ์

4

5729640200 นายไกร โคเฮน

5

5711670207 นางสาวลักษิกา เมธาคุปต์

5

5611670208 นายกิตติภณ ธี รวาณิ ชย์ผล

6
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

114254 รศ.นพ.เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า

114531 รศ.ดร.นพ.ชานาญ แท่นประเสริ ฐกุล

114770 รศ.พญ.อธิ ตา จันทเสนานนท์

สายรหัส
27

46

28

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

5911670270 นางสาวจิดาภา ลอไพบูลย์

3

5729640275 นายณภัทร หรรษาจารุ พนั ธ์

5

5611670273 นางสาวภัทราพร นรนิ ตชัยกุล

6

6111670466

นายนาวา พงศดีเลิศ

1

6011670467

นายอภิโชค วีระสมบัติ

2

5729640283 นางสาววริ ศรา เลิศชีวานันท์

5

5711670280 นางสาวปวีณรัตน์ ลัทธศักดิ์ศิริ

5

5611670281

นายอมรธิ ษณ์ ชัยมงคลพิภพ

6

115250 ผศ.พญ.กริ ชา ไม้เรี ยง

40

6111670409

นายฐานันดร์ อินทร์ เจริ ญ

1

115252 ผศ.นพ.อาทิตย์ บุญยรางกูร

39

6111670391

นางสาวนันท์นภัส เกษมสุ ขสกุล

1

6011670392

นายชานน โรจนแสง

2

115318 รศ.พญ.เย็นฤดี ภูมิถาวร

114898 ผศ.พญ.ต้องตา นันทโกมล

112287 รศ.ดร.นพ.อติวุทธ กมุทมาศ

116635 อ.พญ.นิ พทั ธา วินะยานุวตั ิคุณ

59

53

23

35

5811670594 นายธี รนัย พีระพลชัยกุล

4

5711670595 นางสาวครองขวัญ รั้วมัน่

5

5611670596 นายสิ รภพ หวังวณิ ชพันธุ์

6

5811670537 นายวุฒิภทั ร กีรติธาดาพงศ์

4

5711670538 นายปวเรศ คุณธาราภรณ์

5

5611670539 นายอนันต์ วิทิตสุ วรรณกุล

6

5911670239 นายกสิ ณ เถกิงสุ ขวัฒนา

3

5811670230 นางสาวศกลรัตน์ วิเศษสิ นธพ

4

5711670231 นายนาวงศ์ เทพศิริสุนทร

5

6011670350

นางสาวณัฐนันท์ สุ วรรณนิ ตย์

5911670353 นายพิเชษฐา ยรรยงค์
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2
3

รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

112007 ผศ.นพ.เอกวุฒิ ธนานาถ

30

6111670300

นางสาวสิ ริญา วงษ์กอบศิลป์

อาจารย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
รหัส

112286 รศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์ วิเมลือง

112429 ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่

115188 อ.พญ.วิลาภรณ์ ภักดีดินแดน

115331 อ.พญ.นิ ดา เรื องวิทย์

116838 อ.พญ.นิ ธิตา สัตตรัตน์ไพจิตร

29

59

47

49

3

1

5911670304 นายธนพล สุ ขโข

3

5729640309 นางสาวชนิ ตา อัชญาวัฒน์

5

5611670307 นายฐิ ติคมน์ ลิ้มรัตนเมฆา

6

5829640316 นางสาวฐิ ติชญา ลีลายนะ

4

5729640291 นางสาววรรณิ ต จารุ ศิริสวัสดิ์

5

5611670299 นายกิตติภพ ตันไถง

6

6111670599

นางสาวชนัญชิดา ต่ออภิชาตตระกูล

1

6011670590

นางสาวรสิ ตา ณ ระนอง

2

5911670593 นางสาววรวีร์ วราวิทย์

3

5911670478 นายปรี ชญ์ดีเทพ ทองริ นทร์

3

5811670479 นายทัตเทพ เจริ ญทรัพย์

4

5711670496 นายจิณณวัศย์ อารยางกูร

5

5611670497 นายภัคธร ศุภสิ ทธิ กลุ ชัย

6

6111670037

นางสาวพรรษมนต์ ศรี วิไลเจริ ญ

1

6111670631

นางสาวธญานี เกียรติ์สุขสถิตย์

1
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

111637 ผศ.นพ.อภิชาติ คณิ ตทรัพย์

40

6011670400

นายณัฐกิตติ์ ฮง

2

5711670405 นางสาวชญาดา วัชรสถาพรพงศ์

5

5611670406 นายภูมิพฒั น์ แก้วพิจิตร

6

อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์
รหัส

111646 รศ.พญ.นงลักษณ์ คณิ ตทรัพย์

112002 รศ.นพ.ศุภชัย ฐิ ติอาชากุล

112003 ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์

112012 รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิ ช

112317 ผศ.นพ.โอภาส ไตรตานนท์

112319 ศ.ดร.นพ.รัฐกร วิไลชนม์

112411 ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กนั ทรากร

42

50

38

35

60

6

50

6111670425

นางสาวศศกร ธรฤทธิ์

1

6011670426

นายอิสระ พุฒิพฒ
ุ ชาติ

2

5829640142 นายณัฐภัทร กาญจนวิไล

4

5611670422 นายจิรายุทธ์ ลิขสิ ทธิพนั ธุ์

6

5811670503 นางสาวสุ รัญชนา เปรมจิตต์

4

5711670504 นางสาวณัฐพร หทัยเปี่ ยมสุ ข

5

5911670387 นายภูมิ ภาวิจิตร

3

5711670389 นางสาวชลนันท์ วิบูลชุติกลุ

5

5611670380 นางสาวชัญญานุช สุ นพงษ์ศรี

6

6111670359

นางสาวชัชญา ผดุงวิทยากร

1

5611670356 พงศกร ชูชื่น

6

5911670601 นายสิ ทธกร เเก่นสิ งห์

3

5811670602 นายอนพัทย์ เชิดเกียรติกลุ

4

5911670064 นางสาวธัญวรัตน์ กรณ์ญาณี

3

5711670066 นางสาวพิชามญชุ์ ธนสารไพบูลย์

5

5711670660 นายพิมานรัชต์ มากแสงอนันต์

5

6111670508

นายปฏิภาณ ตะเพียนทอง

1

5611670505 นายณภัทร ยอดพินิจ

6

5411670507 นางสาวพิชญานิ ษฐ์ สร้ อยสุ วรรณ(ตกรุ่ น)

6
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

112415 ผศ.นพ.สุ ธน พรธิ สาร

112424 อ.พญ.บุบผา พรธิ สาร

113404 รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย

สายรหัส
48

39

31

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

5711670488 นายวัศพล บุญนาพา

5

5611670489 นางสาวอติญา ศรี อนันต์รักษา

6

5711670397 นายนันทภพ ลิขิตมงคลสุ ข

5

5611670398 นางสาวณิ ชกานต์ แววศรี

6

6111670318

นางสาวปรี ยาวัชร ถาวรสุ ภเจริ ญ

5611670315 นายวริ ทธิ์ นนั ท์ โรจนวิภาต
114015 ผศ.พญ.พัดชา พงษ์เจริ ญ

114124 ศ.ดร.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์

114256 ผศ.นพ.พิสิษฐ หุตะยานนท์

114380 รศ.นพ.ธนา ขอเจริ ญพร

114572 ศ.พญ.พรภัทร ธรรมสโรช

114767 ผศ.พญ.พันธุ์จง หาญวิวฒั นกุล

60

43

60

1

49

1

ชั้นปี

1
6

6111670607

นายศุภณัฐ กิตติบรรลุ

1

6011670608

นางสาวอรวรรณ รัตน์ประสาทพร

2

5611510016 นางสาวมาดีนะฮ์ ดือราโอะ

6

5711670439 นายธานี มาประเสริ ฐ

5

5611670430 นายทัดณัฏฐานนท์ สาเภาเงิน

6

5711670603 นายกนต์ธร จันทราสุ วรรณ

5

5611670604 นายธนพล มีตอ้ งปั น

6

5829640019 นายชวิศ หังสสู ต

4

5729640010 นางสาวริ นรดา มะลิขาว

5

5611670018 นางสาวสุ ธามาศ เหลืองวิชชเจริ ญ

6

5611670612 นายธนกฤต วงศ์อนวัช

6

6111670490

นายเกศฎา โฮซากะ

1

6011670491

นายธิ ติวุฒิ เกียรติขจรไพศาล

2

6011510010 นายจัฟรี่ ยีแสม
6011670616

นางสาวธัญจิรา ดิษฐ์เสถียร

5911670619 นายคมสันต์ กฤตยบันลือ
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2
2
3

รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

114771 รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา

47

6111670474

นายโชติวิทย์ เจียรสุ วรรณภาส

1

6011670475

นางสาวสุ ภิญญา สามารถ

2

5729640093 นางสาวศิรดา ออรัตนชัย

5

5711670090 นายอินทัช อัศวเวชมงคล

5

5611670091 นายอภิชยั พฤฒิศาสตร์

6

114772 ผศ.นพ.อดิศยั บัวคาศรี

114773 รศ.พญ.ณัฎฐิ ณี จรัสเจริ ญวิทยา

9

54

6111670540

นางสาวพชรพร ตั้งสถาพรพงษ์

1

6011670541

นายเกษมสันต์ ทัพพะธนสิ น

2

5911670544 นางสาวชนิ กานต์ อินดา
114887 ผศ.นพ.พัลลภ จักรวิทย์ธารง

114973 ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล

114975 ผศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง

114982 ผศ.พญ.ภัทริ น ภิรมย์พานิ ช

115122 ผศ.พญ.อิงอร อรุ ณากูร

115196 ผศ.พญ.วรี พร ดิสภานุรัตน์

115221 รศ.พญ.รัชญา เลิศนวพันธุ์

9

43

35

48

40

55

46

ชั้นปี

3

นางสาววรรณพร เกตุวงศ์

1

5911670098 นางสาววรมน วาจาจาเริ ญ

3

5829640092 นางสาวศุภธิ ดา เจียมสวัสดิ์

4

5911670437 นายประธาน โง่นเขาแดง

3

5811670438 นายศวิษฐ์ เพชรแก้วกุล

4

5811670354 นายจิระพันธ์ นนทะโคตร์

4

5711670355 นายนิ พิฐ ชวลิตธิ ติกร

5

5911670486 นายธนวัฒน์ ปิ ยกานนท์

3

5811670487 นายพัสกร โปตะวนิ ช

4

5911670403 นายภาวิน วนิ ชประภา

3

5811670404 นางสาวภาวิณี ศรี วงศ์

4

6111670094

นางสาวศลิษา จิระวานิ ตย์

1

5611670554 นายอนวัช นารถกุลพัฒน์

6

5911670460 นายณัฐวิทย์ จุลณี ย ์

3

5811670461 นายกฤตภาส ตัณฑวิเชียร

4

6111670557
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

114974 ผศ.พญ.หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล

112417 ผศ.นพ.พีรพงศ์ กิติภาวงค์

115389 รศ.นพ.ประวีณ โล่ห์เลขา

113210 ผศ.นพ.สุ นทร ชลประเสริ ฐสุ ข

115184 อ.พญ.ปิ ยนุช คงทิม

114972 อ.พญ.ศศินุช รุ จนเวช

115639 ผศ.นพ.ฐิ ติ ศรี เจริ ญชัย

115383 ผศ.พญ.พิมพ์ใจ อันทานนท์

สายรหัส
45

33

31

2

27

55

3

50

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

5911670452 นายจิรัฏฐ์ กองฉลาด

3

5711670454 นายพีรวัส อิ่มกมล

5

5811670339 นางสาวศรุ ตา วัชรสิ นธุ์

4

5711670330 นางสาวประภาสิ ริ ภักดิ์ปาน

5

5611670331 นายสิ รวิชญ์ เลิศลิขิตวรกุล

6

5811670313 นางสาวปานลิขิต อมรเทพรักษ์

4

5711670314 นางสาวนิ รุชา ปรี ชาเลิศศิลป์

5

5811670024 นางสาวนภัทร บูรณพงศ์

4

5711670025 นายกิตติภทั ร นาคดี

5

6111670276

นางสาวภาพิตา พุ่มโพธิ์

27

1

5811670271 นางสาวแพรวา พันธุ์ปัทมา

4

5711670272 นางสาวกุสุมา สังขยานนท์

5

5911670551 นายธี รวัฒน์ พิพฒั นกุลชัย

2

5811670552 นางสาวสรัญชนา ตั้งจิตรชอบ

3

5711670553 นางสาวณัฐชยา จุฑาคงพิเชฐ

4

6011670632

นายธนนันท์ ซอหิ รัญ

2

5811670032 นางสาวญาดา สุวรรณรัฐภูมิ

4

5811670636 นายธนายุต เลิศบุญนา

4

6011670509

นายพีรวิชญ์ เกิดศรี พนั ธ์

5911670502 นายกฤษฎา ฤทธิ เกิด
115384 ผศ.นพ.ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล

ชั้นปี

6011670277

นางสาวสมิตา จิตสันติกลุ

5829640290 นางสาวพัชริ ดา ตรี พรชัยศักดิ์
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2
3
2
4

รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

115253 ผศ.พญ.พิชญาภา รุ จิวิชชญ์

6

6111670060

นายวรเมธ ชาลีนอ้ ย

1

6111670664

นางสาวณิ ชาภัทร กุศล

1

6111670193

นางสาวปิ ยะฉัตร เกตุคา

1

5829640209 นางสาวอันนา วงศ์ชะอุ่ม

4

5911670551 นายธี รวัฒน์ พิพฒั นกุลชัย

3

5811670552 นางสาวสรัญชนา ตั้งจิตรชอบ

4

5711670553 นางสาวณัฐชยา จุฑาคงพิเชฐ

5

115183 ผศ.นพ.วศิเทพ ลิ้มวรพิทกั ษ์

116289 อ.พญ.ปรารถนา สิ ทธิ วฒั นาวงศ์

117083 อ.พญ.พรรณศจี ดารงค์เลิศ

19

55

9

นางสาวธัชชา กลลดาเรื องไกร

2

5811670099 นางสาวอภิสรา เจริ ญวัฒนโยธิ น

4

6011670095

โครงการจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินกิ
116633 อ.พญ.ประภาศรี กุลาเลิศ

116632 ผศ.นพ.ธรรมนาถ เจริ ญบุญ

44

41

6111670441

นางสาวแคร์ ธี รเวชญาณ

1

6011670442

นายจุณานนท์ เรื อนสู ง

2

5911670445 นางสาวแพรวพิชชา ลาภสมสิ ทธิ์

3

5911670411 นางสาวจิดาภา วัจนะรัตน์

3

5811670412 นางสาวศศิชา เกียรติยศสกุล

4

5711670413 นายจิรายุ จารุ วฒั น์

5

อาจารย์สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว
รหัส

รายชื่ ออาจารย์

111998 รศ.นพ.วิวฒั น์ พุทธวรรณไชย

114122 อ.พญ.วิศรี วายุรกุล

สายรหัส
57

52

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

5911670577 นายกานต์ นนทสิ ทธิ ชยั

3

5811670578 นายชนสรณ์ สุ ทธิ พงศ์เกียรติ

4

5811670529 นายอภิสิทธิ์ ตั้งสิ นมัน่ คง

4

5711670520 นายสรวิศ ศรี สุข

5

5611670521 นางสาวปั ทมา ลิขิตวิทยา

6
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

114376 อ.พญ.นติมา ติเยาว์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

28

6011670285

นายษมาวีร์ จิระบรรจง

2

5811670289 นางสาวชัญญานุช ฐาปนะพงศ์
114958 อ.พญ.เรื อนขวัญ กัณหสิ งห์

115180 ผศ.นพ.ฉัตรนริ นทร์ เมธี กลุ

115192 ผศ.พญ.เพชรรัตน์ บุนนาค

114777 อ.พญ.วดี วงศ์ประดิษฐ์

12

32

11

37

6011670129

นางสาวนวลวนัช สาริ มาน

4
1

5729640127 นางสาวบุษย์สปั ญ เสริ มดารงศักดิ์

4

5611670125 นางสาวธมนวรรณ โสระเวช

5

นายศักย์ชยั เอนกลาภากิจ

2

5811670321 นายธี รากร แสงพงษ์พิทยา

4

6011670327

6011670111

นางสาวศศิวิมล ลิ้มสุ ชยั วัฒน์

2

5911670114 นางสาวณิ ชากร มณฑาทิพย์กลุ

3

5911670379 นายธนธรณ์ กองเงินนอก

3

5811670370 นายศิรวิชญ์ หิ รัญนิ รมล

4

อาจารย์สาขาเวชศาสตร์ ชุมชน
รหัส

รายชื่ ออาจารย์

112405 ศ.ดร.นพ.สุ รศักดิ์ บูรณตรี เวทย์

112464 ผศ.สวณี เต็งรังสรรค์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

54

6111591043

นายปรากฏการณ์ โชคคณาพิทกั ษ์

1

6111593221

นายณกร จุฑา

1

6011591044

นางสาวกนกกร เยาว์ดว้ ง

2

6011593222

นางสาวอันดามัน สุ ขสมบูรณ์

2

60

ชั้นปี

5911591047 นางสาวชนิ ดาภา กุลชาติ

3

5911593225 นางสาวชนมาศ หาญณรงค์

3

6111593254

นางสาวมนัสวีร์ ดิษฐาพร

1

6111591100

นางสาวฐิ ติชญา วงศ์คช

1

6011573018

นางสาวรัตนาภรณ์ หลีกชัว่

2

6011591101

นางสาวกิรณา สุ วรรณอ่อน

2

5911573011 นายชยุตพงศ์ เจนการ

3

5911591104 นางสาวฟ้าใส โรจนภาพงศ์

3

5811591105 นายสาธิ น เหง่าหลี

3
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

112514 รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล

112515 รศ.ดร.ศรี เมือง พลังฤทธิ์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

32

6111593023

นายสาธิ ต บารุ งศิริ

1

6011592018

นายนราวิชญ์ กิจธารา

2

6011593024

นางสาวณัฐวิภา วารี อุดมทรัพย์

2

15

5911592011 นายศตคุณ มาตด้วง

3

5911593027 นายฐานทัพ พิพิธโกศลวงศ์

3

6111590151

นางสาวทิตยา ชนานิ รมิตผล

1

6011590152

นางสาวอนันญา มีไมตรี จิตต์

2

5911590155 นายรอม ชุติภาส
114640 อ.ดร.นพ.พ.ท.กฤติณ ศิลานันท์

43

44

นางสาวชนิกานต์ เจนจิตราวงศ์

1

6111592108

นางสาวเมวิกา ษรเกตุ

1

6011571020

นางสาวณัฏฐธิ ดา รักษ์ยศ

2

115191 ผศ.ดร.นพ.พสิ ษฐ์พล วัชรวงศ์วาน

อ.นพ.ภัทรภณ แจ่มมิน

42

45

14

3

6111593148

นายธนกร โกวิทยากร

1

6011571038

นายสุ ทธิ ชยั ชีวศุภกร

2

6011572036

นางสาวกชกร ศรี ซงั ส้ม

2

6011593149

นายสิ รภพ เจริ ญสุ ข

2

5911571031 นายธี รศักดิ์ วัชริ นทร์ พร
115057 อ.ดร.สุ ภิกา แดงกระจ่าง

3

6111591209

5911571023 นางสาวชนัญชิดา สงละเอียด
114956 อ.ดร.อภิชา น้อมศิริ

ชั้นปี

3

6111593122

นางสาวพัทธ์ธีรา ศิลปกิจโกศล

1

6011593123

นางสาวชญานิ ศ สิ งสันจิตร

2

5911571015 นายเจนณรงค์ สุ ทธิ พิบูลย์

3

6111593155

นางสาวรมณี ย ์ เปรมศิลป์

1

6011593156

นางสาวอภิชญา ธี ระรังสิ กลุ

2

5911592128 นายศุภกฤต ชัยรัตนอุดมกุล

3

5911593159 นายวิชญ์ ศิริชยั พัฒนา

3

6111590144

นายวิศรุ ต มาลา

1

6011590145

นางสาววริ ษฐา ไชยสิ ทธิ์

2

5911590148 นางสาวธิ ตยา เสนกรรหา

3
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

111977 รศ.เกล็ดแก้ว ด่านวิวฒั น์

17

6111590177

นางสาวศุภาพิชญ์ ภัทรคามินทร์

1

6011590178

นายชวนากร บุตรัตนะ

2

5911590171 นางสาววริ ยา ไทยถาวร

3

สถานวิทยาศาสตร์ พรีคลินกิ
อาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์
รหัส

112399 รศ.นพ.ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์

112540 ผศ.ดร.ธนิศรา ทรงทวีสิน(เวชเตง)

114258 อ.ดร.เดชา บูรณจิตร์ ภิรมย์

114367 ผศ.ดร.นันทวรรณ ศูนย์กลาง

59

10

1

31

6111591092

นายเจริ ญพงษ์ โรจนารัตน์

1

6111593247

นายมงคล ยิง่ รุ่ งเรื อง

1

6011591093

นายภูษณ บุญฤทธิ์

2

6011593248

นางสาวสุ พิชญา อ่วมเถื่อน

2

5911591096 นายชานน กุญชะโมริ นทร์

3

5911593241 นางสาวประภารัตน์ วัฒนกุล

3

6111590102

นางสาวชินาภรณ์ โพธิ์คา

1

6011590103

นางสาวณิ ชาภัทร บานเย็น

2

6111590011

นางสาวกชกร สุ วรรณเมฆ

1

6111591191

นางสาวปั ณฑิตา เล็กจริ ง

1

6011571012

นายเจษฎากรณ์ เพชรสถิตย์

2

6011590012

นางสาวฐิ ติยา ฐานทองอรุ ณ

2

5911590015 นางสาววิรัลยา ราชเจริ ญกิจ

3

6111592157

นางสาวเพชรรัตน์ สุ วรรณชัย

1

6111591118

นายธรรมกรต์ ทองชิต

1

6011572051

นายกมพล เกิดเนตร

2

6011591119

นางสาวพิชญ์สินี เนาวนัติ

2

5911591112 นายศุภศรณ์ ชูศร
114369 ผศ.อมรณัฏฐ์ ทับเปี ย

22

3

6111590227

นายกฤษณพล พิณสุ วรรณ์

1

6011570022

นางสาวกฤติยา พันธ์ทรัพย์

2

5911570025 นางสาววรัญญา ครุ ธฉ่ า
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3

รหัส

รายชื่ ออาจารย์

114373 ผศ.ดร.อนงค์นาฎ งามจริ ยาวัตร

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

20

6111590201

นางสาวอริ สา จิระโภคิน

1

6011590202

นางสาวดุสิตา เจริ ญรวยวัฒนา

2

5911590205 นายชิติพทั ธ์ เจริ ญวิภาสเจต
114892 ผศ.ศุภเกต แสนทวีสุข

19

114957 ผศ.พญ.พรรัตน์ ระบิลทศพร

114014 อ.ดร.วิริยา พันธ์ขาว

114259 อ.ดร.ปธานิ น จันทร์ ตรี

42

36

35

16

นายศุภวิชญ์ จินดาเวช

1

6011590194

นางสาวอัญชิสา สุ ขเกษม

2

52

3

6111592116

นางสาวปรี ยาลักษณ์ ชูจนั ทร์

1

6011572010

นายรุ่ งธรรม รักษา

2

5911572013 นางสาวพิไลวรรณ ธนบัตร

3

5911593126 นายณปริ นทร์ เจริ ญสิ นรุ่ งเรื อง

3

6111591167

นายสาริ ศ พงษ์พานิ ช

1

6111592058

นางสาวอมลณัฐ เหมะ

1

6011591168

นางสาวชนิสรา ต้นจันทร์

2

6011592059

นางสาววิลาวัณย์ บุญทราหาญ

2

6111591159

นางสาวภัสลภา ชยุตสาหกิจ

1

6111592041

นายพีรภาส บัวเลิศ

1

6011591150

นายกันติทตั อ่อนเกตุพล

2

6011592042

นางสาวนิ ศารัตน์ สุ ขสวัสดิ์

2

6111590169

นายชัยพร อยูอ่ าจินต์

1

6011590160

นางสาวศิรินาถ สุ รีรัตน์

2

5911590163 นายนัฐพจน์ ชูพนั ธ์
117081 อ.ดร.กานต์ แสงไพโรจน์

3

6111590193

5911590197 นายชณัลนนท์ ชื่ นชม
114370 อ.ดร.กมลทิพย์ ราศรี

ชั้นปี

3

6111591027

นางสาวชนันต์พร พัฒนศักดิ์

1

6011591028

นางสาวปาริ มา พนิ ตอังกูร

2

5911591021 นายนฤดล ดาสุ วรรณ
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3

รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

111981 ผศ.ดร.ชาลินี รอนไพริ น

26

6111590268

นางสาวณัฐธิ ดา ล้านกันทา

1

6011570063

นางสาวพรรณทิกา เพ็ชร์ อินทร์

2

สาขาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา
รหัส

5911570066 นางสาวเข็มทอง ศรี นวกรณ์
112277 ผศ.ดร.กัลยา อารี ย ์

25

6111590250

นายเกียรติภูมิ ออกเเมน

1

6011570055

นางสาวสตรี รัตน์ ภูมี

2

5911570058 นางสาวโขมพัสตร์ วงค์นอ้ ย
112282 รศ.ศิริเพ็ญ ต่ออุดม

24

114199 อ.ดร.นพ.พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร

23

3

นางสาวนาถอนงค์ ชุมสาย ณ อยุธยา

1

6011570048

นางสาวศศิธร พงษ์แพทย์

2

117046 อ.พรพรรณ สอนเชื้ อ

41

52

3

6111590235

นายเมธาพัฒน์ สุ ขขีรัตน์

1

6011570030

นางสาวศุภณัฐ สรรพศรี

2

5911570033 นางสาวบุษยพัตร์ สื บศรี

3

6111590037

นางสาวหัสวรรษา กลิ่นสุ คนธ์

1

6011590038

นางสาวปริ ชญา เลขวิริยะกุล

2

5911590031 นายลภัส ปั้ นลาย
114625 อ.ดร.วรรณวรางค์ หิ ริโอตป์

3

6111590243

5911570041 นางสาวปณิ ฐา บารุ งราษฎร์
112401 ผศ.ดร.ราตรี ลีละวงค์เทวัญ

3

3

6111593114

นายธนดล เกิดสมบูรณ์

1

6011592083

นายธนภาส ลิขิตนภาพันธุ์

2

6011593115

นางสาววิรากานต์ ด่านพงษ์ประเสริ ฐ

2

5911592086 นางสาวสุ ทธิ ลกั ษณ์ รัตน์นราทร

3

5911593118 นางสาวศุภอัปสร ธารงศักดิ์

3

6111593270

นายธนัตถ์ ไวเจริ ญ

1

6011573034

นายกฤษณปณต มาลัยทอง

2

5911573037 นางสาวกมลวดี เมทนี กรชัย

3
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

114894 อ.โฆษิต พินใหม่

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

44

6111591217

นางสาวสุ รียพ์ ร ตรี เพชรประภา

1

6111592132

นางสาวภาวิดา วิภาดาวุฒิกลุ

1

5911592110 นายจตุรงค์ ใบศิริ

3

5911593142 นางสาวธัญชนก สุ ทธิ พนั ธ์กรู

3

อาจารย์สาขาชีวเคมี
รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

111985 รศ.ดร.ตรี ทิพย์ รัตนวรชัย

4

6111590045

นางสาวณัฐสุ ดา ธงรัตนะ

1

6011590046

นางสาวเฌอเกษ ต่ายเกิด

2

5911590049 นางสาวสุ ธิมา สว่าง
112142 รศ.ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์

8

28

นายปุณณวิช กุลกุศล

1

6011590087

นางสาวไอศวรรย์ สิ นธุรงค์

2

114262 ผศ.ดร.สุ ปราณี กองคา

114633 รศ.ดร.จารุ ณี ควรพิบูลย์

7

13

27

3

6111590284

นางสาวกณิ ษตา สุ วรรณรัตน์

1

6011570089

นางสาวพัชรพร ทรงกิจ

2

5911570082 นายศรุ ช ศรัณยภิญโญ
112402 รศ.ดร.ศศิชยั กังสดาลอาไพ

3

6111590086

5911590080 นางสาวอภิษฎา ทัศณรงค์
112398 ผศ.ดร.พินทุสร หาญสกุล

ชั้นปี

3

6111590078

นางสาวพิมพลอย นวมจิตต์

1

6011590079

นางสาวกรนันท์ พัฒนะปราน

2

5911590072 นางสาวกมลวรรณ ตันติพานิ ช

3

6111590136

นางสาวศุภรัตน์ ศรี ลาธรรม

1

6011590137

นางสาวมาริ สา งาเนี ยม

2

5911590130 นายปิ ยะพงษ์ ขันสุ กรณ์

3

6111590276

นายนริ ศ เขียวรี

1

6011570071

นางสาวพิชญา อวยพร

2

5911570074 นายจิรพนธ์ คาพันธ์
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3

รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

115319 ผศ.ดร.รุ่ งรัตน์ จิตวโรภาส

40

6111591266

นายนิ ธิ แซ่เจี่ย

1

6111592124

นางสาวภัทรชารี ย ์ เปลี่ยนศรี ชยั

1

6011571087

นางสาวรุ จีพศั รมย์ กุลประจวบ

2

6011572028

นายสรวิชญ์ ทิพย์บุญทรัพย์

2

5911571080 นางสาวรจกร เลณสัจจกุล
116095 อ.ดร.พิชญานุช รสเครื อ

18

114261 อ.พลสิ ทธิ์ ชะมด

38

39

3

6111590185

นางสาวสิ วชั ญา พรประเสริ ฐสุ ข

1

6011590186

นายพรภวิษย์ จิตพรไพศาล

2

5911590189 นายวีรภัทร บูรณะสวัสดิ์
114960 อ.ดร.นารถวดี ภูมิภาค

ชั้นปี

3

6111591183

นางสาวนิ พาดา อินทรักษ์

1

6111592074

นางสาวศุภศิริ บุญเกื้อ

1

6011591184

นายธัชเชษฐ์ สอนทอง

2

6011592075

นางสาวเพชรี พร ทัศนคติธรรม

2

6111592090

นางสาวปั ณฑิตา มาริ สุ รกุล

1

6111593098

นายเขมชาติ วรศักดิ์

1

6011592091

นางสาวศิลป์ ศุภา สมหาญวงค์

2

6011593099

นางสาวณัฎฐณิ ชา กลมกล่อม

2
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

114371 รศ.ดร.ศิริกลุ มะโนจันทร์

35

6111593056

นายวรปรัชญ์ สุ วรรณรักษ์

1

6011593057

นางสาวธันยาพร แท่นแก้ว

2

อาจารย์สาขาเซลล์ ชีววิทยา
รหัส

114374 รศ.ดร.นพ.ภาคภูมิ เขียวละม้าย

115078 รศ.ดร.ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พนั ธ์

114203 รศ.ดร.นงลักษณ์ ศรี วิไลเจริ ญ

116096 อ.ดร.ดวงรัตน์ ตันติกลั ยาภรณ์

51

37

45

37

5911591153 นายภากร อาชาไนยวิเศษพงศ์

3

5911592045 นางสาวพัชราภรณ์ สุ วพิศ

3

5911593050 นางสาวสัตตกมล วรวาส

3

6111591019

นางสาวลักขณา โตนิ ติ

1

6111593213

นางสาวกุลิสรา ครู ศรี

1

6011591010

นางสาววราภรณ์ เกิดกุล

2

6011593214

นางสาวศุจีภรณ์ สัมฤทธิ์ มโนพร

2

5911591013 นางสาวศุภาพิชญ์ นวลสุ ทธิ์

3

5911593217 นางสาวอรจิรา ลีลาวศิน

3

6111591175

นายพงศธร หลิน

1

6011591176

นายยศกวี สุ ธรรมานนท์

2

5911591179 นางสาวกานต์ชนิ ตา อุรัชโนประกร

3

5911592060 นางสาวเบญจธาร คีตสิ น

3

6111592140

นายปพลภาส มาศวัฒนกิจ

1

6111591035

นางสาวญาณิ ศา จิตรเอื้อกุล

1

6011572044

นายชนาธิ ป สุ ขขัง

2

6011591036

นางสาวอรอนงค์ ละม้าย

2

5911591039 นายนันทวัฒน์ ทองสร้ อย

3

6111592066

นายธเนต ตั้งจิตรถาวรกุล

1

6111593072

นายณกรณ์ พัวไพบูลย์

1

6011592067

นางสาวณัฐณิ ชา เจี่ยกุญธร

2

6011593073

นายภาวัต เลิศมงคล

2

5911593076 นายศุภสัณห์ ศรี เจริ ญสุ ขภาค
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3

รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

111982 รศ.โพชฌงค์ หร่ องบุตรศรี

9

6111590094

นางสาวจิณห์วรา เจียมทอง

1

6011590095

นายทักษ์ดนัย จันทร์ อิน

2

อาจารย์สาขาปรสิตวิทยา
รหัส

5911590098 นายรวิภาส พรธิ สาร
111983 ผศ.ดร.อารี เทเลอร์

11

3

6111590110

นางสาวกชมน พันธุรัตน์

1

6011590111

นายยศวรรธน์ รักษายศ

2

5911590114 นายศรัญญู เกตุพกุ

3

อาจารย์สาขาเภสัชวิทยา
รหัส

รายชื่ ออาจารย์

111972 ผศ.ดร.นุชนาฏ เสื อเล็ก

112396 ผศ.อุรารัตน์ แน่นหนา

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

41

6111591225

นางสาวกษมา บุญนา

1

6111592082

นางสาวนันทรัตน์ พัฒนคารณ

1

6011571046

นางสาวกนกวรรณ เหมประพันธุ์

2

30

5911571049 นางสาวธนิศา พันธุ์พิพฒั น์

3

นางสาวนฤพร จินดารักษ์

2

6011570105

5911570108 นายพงศ์พทั ธ์ พูลวงษ์
113403 รศ.ดร.ลินดา จุฬาโรจน์มนตรี

114200 อ.ดร.พญ.อมรา ไชยกาญจน์

57

55

3

6111593296

นางสาวธนวรรณ ศักดิ์ศรี วฒั นา

1

6111591076

นายกันต์ธีร์ ทองสี พราย

1

6011573059

นางสาวจุฑามาศ องอาจณรงค์

2

6011591077

นายนิ รวิทธ์ ศรี ยาภัย

2

5911573052 นายศิรัส สมบัติวงษ์

3

5911591070 นายปั ญจพงษ์ แช่มชื่ น

3

6111593262

นายวีรพงษ์ เพ็ชรกูล

1

6111591050

นายณัฐชนน ลิ่มนา

1

6011573026

นายสิ ทธิ พงษ์ มหาศักดิ์ศิริ

2

6011591051

นางสาวเกศริ นยา ศรี รัตนา

2

5911573029 นางสาวอิสริ ยา กันวนา

3

5911591054 นายพัทธนันท์ ถิรพงษ์ไพศาล

3

5811591055 นายวรท บุญประสพ

3
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

114366 ผศ.ดร.นิ ภาพรรณ มะลิซอ้ น

6

6111590060

นางสาวนฤภร มีมขุ

1

6011590061

นายธี รพงศ์ มิลินทากาศ

2

5911590064 นางสาวญาณิ ศา วัชรานุเคราะห์
115697 ผศ.ดร.นันทิยา สมภาร

29

6111590292

นางสาวจุฑาธิ บดิ์ พรหมเชียง

1

6011570097

นางสาวชัญญานุช สุ ขโชติ

2

5911570090 นายศุภณัฐ วิมลไพบูลย์
115999 ผศ.ดร.จริ ญญาพร เนาวบุตร

116837 อ.ธนกร สุรารักษ์

2

53

3

3

6111590029

นางสาวณัฐชนน สนหลักสี่

1

6011590020

นายวุฒิฉตั ร ฉัตรเฉลิมพันธุ์

2

5911590023 นางสาวฐิ ติวลั ย์ ตั้งฉัตรวรกุล

3

6111593239

นางสาวจรี วรรณ บุญสุ วรรณ์

1

6011571095

นางสาวกาญจนา สี มาเสถียร

2

6011593230

นายจิรพรรษ เหรี ยญทองวัฒนา

2

อาจารย์สาขาสรีรวิทยา
รหัส

รายชื่ ออาจารย์

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

111984 รศ.ดร.อัญญานี ย ์ บุโรดม

50

6111591290

นางสาวอวัสดา ตันฑสุกิจวณิ ช

1

6111593205

นายกฤตยชญ์ เพ็งชัย

1

6011571111

นางสาววิชชุลดา วุฒิจนั ทร์

2

6011593206

นายกฤษณ์ เขียวลงยา

2

5911571114 นายชลฤทธิ์ มูรติมาศ

3

5911593209 นายแทนไท จันทรา

3

112276 รศ.ดร.พรพรหม จินตนา

21

ชั้นปี

6111590219

นางสาวศุภรดา จารุ กิจไพศาล

1

6011570014

นางสาวฐิ ตานันท์ ตั้งฉัตรวรกุล

2

5911570017 นายศิรพัชร รุ่ งโรจน์ไพศาล
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3

รหัส

รายชื่ ออาจารย์

112278 ผศ.ดร.โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์

112397 ผศ.สุ ภาพร วรรณศิริ

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

56

6111593288

นายศิลป์ มณฑา

1

6111591068

นางสาวญาณิ ศา พงศ์ติยะไพบูลย์

1

6011573042

นางสาวปวันรัตน์ สุ ขโภชน์

2

6011591069

นางสาวภวรัญชน์ วิชยั ดิษฐ

2

5911573045 นางสาวนัชชา มหาธรรมกุล

3

5911591062 นางสาวพิชญธิ ดา กรเพชร

3

12

6111590128

นางสาวพิมพ์ชญา ชวลิตฐิ ติโชติ

1

6011590129

นายภาณุ พงษ์ ชัยมงคล

2

5911590122 นายรัสเซี ย สันติวราวิทย์
114011 ผศ.ร.อ.สุ รินทร์ เปรี้ ยวนิ่ ม

114013 ผศ.ดร.จันทริ มา เจริ ญพันธุ์

114263 ผศ.ดร.ปริ ศนา ปิ ยะพันธุ์

48

49

47

ชั้นปี

3

6111591241

นางสาวณัฐธิ ดา เนี ยมสุวรรณ

1

6111593189

นายวิธวินท์ วรรณชัยวงศ์

1

6011571061

นางสาวชลิตา ภิรมย์

2

6011593180

นางสาวสมิตานัน เตชะบุญญวัฒนะกูล

2

5911571064 นางสาวปนัสยา คงมะลวน

3

5911593183 นางสาวปวีณ์รัตน์ สายทอง

3

6111593197

นางสาวณัฎฐธิ ดา ผาเจริ ญ

1

6011571129

นางสาววิชิตา เตี้ยวสกุล

2

6011593198

นายชิติพทั ธ์ โรจนาภินนั ท์

2

5911571122 นางสาวกษมาพร เพชรสังข์

3

5911593191 นายภาสวุฒิ ท่อแก้ว

3

5711591221 นายวิชนนท์ ดาวสุ วรรณ

3

6111591233

นางสาวอรอนงค์ อุทุมพร

1

6111593171

นางสาววรัฑมล บารุ งยา

1

6011571053

นางสาวกุลธิ ดา หนูรัก

2

6011593172

นางสาวณัฐรพี ดารงศักดิ์

2

5911571056 นางสาวณัฏฐณิ ชา บัวทอง

3

5911593175 นายนวนนท์ พยัคฆ์จาเริ ญ

3
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

114775 อ.ดร.อัมรัตน์ ศรี สวัสดิ์

115382 ผศ.ดร.นภัสนันท์ เดือนศักดิ์

115255 อ.นพ.นคร มธุรดาวงค์

115584 อ.ณัฐพล สุ ขประเสริ ฐ

117084 อ.ดร.นาตยา ทองเสภี

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

36

6111593064

นางสาวอภิสรา โพธิดอกไม้

1

6011593065

นายธี รพัฒน์ สวัสดี

2

46

33

46

43

ชั้นปี

5911591161 นางสาวญาณิ ศา ศุภรางกูร

3

5911592052 นายณัฐวุฒิ จิรไพโรจน์

3

5911593068 นางสาวธัญหทัย อธิ ปัญจพงษ์

3

6111591258

นายอริ ญชัย อังษานาม

1

6011571079

นางสาวนันท์นภัส ภักดีพิน

2

5911571072 นายอภิสิทธิ์ เพชร์ กลุ

3

5911593167 นายจิรายุ บารุ งศิริ

3

นางสาวบุษยมาส ศรี สุข

1

6111592025 นางสาวพรจิตรา ธี ระเดช

1

6111591134
6011591135

นางสาวกานดา ฉ่ าสูงเนิ น

2

6011592026

นางสาวกฤตยา ทองสกุล

2

6111593163

นางสาววริ ศรา ลักษณลม้าย

1

6011593164

นายรวีโรจน์ เลาหลิดานนท์

2

6111593130

นายเอกศิษฐ์ บุณยหทัยพัฒน์

1

6011592109

นายนนทพัทธ์ ตันฑสุ กิจวณิ ช

2

6011593131

นายฐณพัฒน์ วงษ์ทรัพย์ทวี

2

5911592102 นางสาวจอมขวัญ พลเดช

3

5911593134 นางสาวณัฐญาดา ปาอ้าย

3

อาจารย์สาขาอณูพันธุศาสตร์ -อณูชีววิทยาการแพทย์
รหัส

รายชื่ ออาจารย์

112443 ผศ.ดร.สุ มาลี คอนโด

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

39

6111591282

นางสาวสิ รภัทร วีรดิษฐกิจ

1

6011571103

นางสาวรมิตา กองสาลี

2

5911571106 นางสาวมินตรา ขาวปริ สุทธิ์

3

5911592094 นางสาวธมลวรรณ ธี รรัฐพล

3

5911593092 นางสาวญาณิ น กิจประเสริ ฐชัย

3
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รหัส

รายชื่ ออาจารย์

115229 รศ.ดร.กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติ

สายรหัส

เลขทะเบียน

ชื่ อ-นามสกุล นักศึกษา

ชั้นปี

38

6111593080

นางสาวนันทิพร แย้มสาย

1

6011593081

นางสาวอัฐภิญญา ธรรมนูญรักษ์

2

5911591187 นายธี ระเดช จิรกิจไพฑูรย์

3

5911592078 นางสาวกัญญ์วรา สุ ทธิ กรณ์

3

5911593084 นายทศพล เตไชยา

3

โดยให้ อาจารย์ ทปี่ รึกษา ปฏิบัติหน้ าทีด่ งั นี้
ด้านวิชาการ
๑) ให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาในด้านการเรี ยน
๒) ให้คาแนะนา และดูแลอย่างใกล้ชิดแก่นกั ศึกษาที่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๕

ด้านให้ คาปรึกษาทั่วไป
๑) สร้ างสัมพันธภาพกับนักศึกษาที่อยูใ่ นความกากับดูแลของท่าน
๒) ประสานงานกับอาจารย์ผสู ้ อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นกั ศึกษาได้ทนั เวลา
๓) ให้การรับรองเอกสารเพื่อแสดงแก่หน่วยงาน เช่น ขอทุนการศึกษา ลาพักการศึกษา เป็ นต้น
๔) ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาทางด้านสุ ขภาพทั้งกายและใจ
๕) ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมในวิชาชีพ และจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ให้แก่นกั ศึกษา
๖) ให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาเพื่อแก้ไขปั ญหาอื่นๆ นอกเหนื อจากการเรี ยน
๗) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาในปี การศึกษา ๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย )
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
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