
เลขที่ รหสัสอบ ชื่อผู้เข้าสอบ

101 1036020006 พญ กมลชนก บญุศรี

102 2156020008 นพ กร โชติชัยสถิตย์

103 2026020009 พญ กรรณิการ์ ทสะสังคินทร์

104 1046020013 พญ กัษกร เขียวแก้ว

105 2026020001 พญ กาญจนา โก๊ยดุลย์

106 1196020005 พญ กานต์สินี มงคลมาลย์

107 1106020007 นพ เกียรตินรินทร์ เชื้อศิริพฒัน์

108 2376020016 พญ จันทร์จิรา แต่ศักดาธรรม 

109 1106020018 นพ จิรภาส ปอแก้ว

110 2036020019 พญ จิราพร จงฐิตินนท์

111 2156020017 นพ เจนวิธ ประเสริฐศิริวัฒนะ

112 1076020025 นพ ชนิพฒัน์ มีลาภ

113 1026020026 พญ ชนิศา เอกสมบติัชัย

114 1026020021 นพ ชัชพล วทญัญูทวีวัฒน์

115 1076020027 นพ ชารีฟ หะยีบอืชา

116 1106020024 นพ โชติวัชช์ ศรีผลิน

117 1026020029 พญ ณัฐภรณ์ สุธีรพงศ์พนัธ์

118 2176020028 นพ ณิชพน จันทร์ประเสริฐ

119 1046020031 พญ ดวงสมร แสงรัตนเดช

120 2026020034 พญ ทาริกา อินทรศาสตร์

121 1036020032 นพ เทพรัตน์ วิมลนพคุณ

122 1106020036 นพ ธนา ข ายัง

123 1066020038 นพ ธนาวัต แหวนวงษ์

124 2026020037 พญ ธันยพร เลิศบญุญาฤทธิ์

125 1046020045 พญ นพวรรณ แสงแก้ว

126 1046020043 นพ นรเศรษฐ์ อุปริพทุธางกูร

127 1026020042 พญ น้ าทพิย์ อุทยัฉาย

128 1046020046 พญ บษุกร ไพศาลโรจนรัตน์

129 1196020049 นพ ประยุกต์ ทพิย์วิวัฒน์พจนา

130 1056020050 พญ ปรียานุช สุวลักษณ์

131 1076020051 พญ ปยิดา วิริเยนะวัตร์

132 1106020052 พญ ปยิธิดา กีรติพรฤดี

133 1096020053 พญ ปยี์วรา มานีเวศม์

134 2246020055 นพ พชร พวงมลิวัลย์

135 1046020061 พญ พรพรรณ วัฒนเรืองชัย

136 1046020063 พญ พลอยชมพ ูนิลสุข

137 1066020056 พญ พชัรียา ศรีสุข

138 1046020065 นพ พนัธกานต์ ตันสุวรรณรัตน์

รายชือ่ผู้เข้าสอบสนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๑
ใหผู้้เข้าสอบรายงานตัวที่ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน้ ๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.



เลขที่ รหสัสอบ ชื่อผู้เข้าสอบ

139 1096020066 พญ พนัธ์ทพิย์ สุวิทวัส

140 2156020060 พญ พมิพช์นก ปตัตาลาคะ

141 1036020059 พญ พมิพกิา แจ้งสว่าง

142 2246020061 พญ เพาพะงา ภมูสิถาน

143 1066020069 นพ ภทัรกนัย์ กนัยะกาญจน์

144 1046020070 พญ ภทัรา พลกลุวัฒน์

145 2246020073 นพ ภทัรีพนัธุ ์ฤาชา

146 1196020074 นพ ภริูชญ์ สุจริตพทุธังกรู

147 2026020076 พญ มญช์ณภทัร์ เลิศรัตนถาวร

148 1186020079 พญ ยุวกานต์ ไพบลูย์วงษ์

149 2376020080 นพ รัฐพล สร้างผล

150 1046020082 พญ ลลนา กอ้งธรนนิทร์

151 1196020081 นพ ลลิต ตปนยีวรวงศ์

152 1196020083 พญ วรรษมน พงศ์ภณัฑารักษ์

153 1066020084 พญ วลัญช์รัตน ์แสงพนสัธาดา

154 2036020085 พญ วาชิน ีอาศิรพงษพ์ร

155 1076020086 พญ วารีณา เลาหพนัธุ์

156 1056020087 นพ วิศรุต บญุชิต

157 1106020088 นพ วุฒิชัย สุราษฏร์มณี

158 1096020091 พญ สิรินาถ โชติพนัธุว์ิทยากลุ

159 2246020092 นพ สุธีรวิทย์ โพธิกนษิฐ์

160 1046020093 พญ สุมาลิน ชุมคช

161 1096020094 พญ สุวิมล ฆารสมภพ

162 1076020089 พญ เสาวลักษณ์ เพญ็พธันกลุ

163 2026020096 นพ อภลัิกษณ์ ชาวปากน ้า

164 1096020097 พญ อมรรัตน ์มณีรัตนประเสริฐ

165 2246020101 พญ อจัฉราชนก พนัธ์ทอง

166 2036020102 นพ อาชวาจิณ อนิทร์จันทร์

167 1106020104 นพ อานภุาพ ลาภหลาย 

168 2156020105 นพ อาสาฬห ์ประภาธรรม

169 2156020106 นพ อกุฤษณ์ เหลืองเพชราภรณ์

170 2026030109 พญ ชลิตา แหวนหล่อ

171 1036030111 นพ ธวัชชัย แสนศรี

172 1056030113 พญ ปยิะฉัตร บญุชัย

173 1076030114 นพ วรฉัตร ไชยโก

174 2246030110 พญ ฐปนยี์ มั่นกลาง

175 1196030112 นพ ธิติธร เสาเวียง

รายชื่อผู้เขา้สอบสนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๒

ใหผู้้เขา้สอบรายงานตวัที่ ตกึอดลุยเดชวิกรม ชั้น ๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.



เลขที่ รหัสสอบ ชื่อผู้เขา้สอบ

201 2026020004 พญ กนกอร มั่นคงติพันธ์

202 1226020011 นพ กวิน จติใจฉ่่า

203 1106020010 พญ กลัยกร ฉมิเล็ก

204 2156020002 นพ กติติชยั โพธิ์ดม

205 2046020003 นพ กติติศักด์ิ หมั่นเขตรกจิ

206 1016020012 พญ กศุรินทร์ ล้ิมกมลทิพย์

207 1026020014 พญ จฑุามาศ เศารยะ

208 1036020015 พญ จฑุาลักษณ์ เบญจานุวัตรา

209 1196020022 นพ ชาญชยั การุณยค์ติมา

210 1076020023 นพ ชติวร จริะจนัทร์

211 1016020030 นพ ณรงค์ศักด์ิ จ่าปา

212 1076020033 พญ ทิพยว์ดี วุฒิพันธ์

213 1036020039 พญ ธนพรรณ วงษา

214 1226020035 พญ ธัญญพิมพ์ สินธุ์จริา

215 2046020040 นพ ธีระเดช ปฐมวณิชกะ

216 2176020044 นพ นันทวัฒน์ กลุศิริรัตน์

217 1046020041 พญ นิชาภา เหล่าวัฒนา

218 1186020048 พญ ปทุมรัตน์ พลายเวช

219 1226020047 นพ ปีเฉลิม พิสนุแสน

220 1106020057 นพ พงษ์พัฒน์ เมธาพิพัฒนกลุ

221 2176020058 พญ พบพร รัศมีวิเชยีรทอง

222 2026020064 พญ พรธีรา พรหมยวง

223 1016020054 นพ พฤกษ์ อารยะพิสุทธิกรู

224 1016020067 นพ พิษณุ เฮงศรีธวัช

225 1076020075 นพ ภรณพงษ์ บัญญัติ

226 1046020071 พญ ภทัรานิษฐ์ ภทัรพรเจริญ

227 1016020072 พญ ภทัราวดี ว่องการไถ

228 1066020068 นพ ภาณุพงศ์ ด่าเกงิขจรวงศ์

229 2176020077 นพ มรกต วงษ์ค่าชา้ง

230 1066020078 พญ มลชนิดา มะธิโตปะน่า

231 1106020090 พญ ศรินทร์ แกน่ทรัพย์

232 1196020095 พญ หทัยชนก มหรรณพกลุ

233 2246020098 พญ อมรรัตน์ สีวันทา

234 2246020099 พญ อรุณโรจน์ จ่าปาน้อย

235 1016020100 พญ อคัรภา ต่วนเอี่ยม

236 1056020103 พญ อาทิตยา เตชะวันโตชาญเดช

237 1036020107 นพ อดุมศักด์ิ ต้ังชยัสุริยา

238 1196030108 พญ ชลทิตย ์ประพันธ์

รายชื่อผู้เขา้สอบสนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ให้ผู้เขา้สอบรายงานตวัที่ ห้อง ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารราชสดุา เวลา ๐๗.๓๐ น.


