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* หมายเหตุ  การค้นหา กดปุ่ม Ctrl+F บนคีย์บอร์ด แล้วพิมพ์ รหัส หรือ ช่ือ หรือสุกล เพ่ือค้นหา

รหัส 001

1. นพ. พรพนิต ดิสนีเวทย์ 5810310001 น.ส. กชพร ตันบุรินทร์ทิพย์

   ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ฯ  (โทร.1601) 5910310001 นาย กนกพิชญ์ วัฒนไพบูลย์

2. นพ.วิชญ์ โอฬาพิริยกุล 6010310001 น.ส. กนิษฐา กองจ าปา

   ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ฯ  (โทร.1601) 6110310001 น.ส. กมลลักษณ์ สรรเพชร

6210310001 น.ส. กมลวรรณ คงตีบ

6310310001 น.ส. กนกภรณ์ เฉลิมพล

  

รหัส 002

1. ผศ.พญ.กรัณฑรัตน์  ปิยนันท์จรัสศรี 5810310002 น.ส. กนกวรรณ ประเสริฐศรี

   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-2) 5910310002 นาย กนต์ธร กูลกิจพัฒนา

2. พญ.ณัฐชาดา ตันสืบเช้ือสาย 6010310002 น.ส. กรองกาญจน์ ภู่สวัสด์ิ

   ภาควิชาจักษุวิทยา (โทร.1381-2) 6110310002 น.ส. กฤติญดา เหมมณี

6210310002 นาย กฤตภพ แจวอาภาชล

6310310002 น.ส. กรกนก ขวัญศรี

รหัส 003

1. รศ.พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ 5810310003 น.ส. กมลฉัตร ศิวิไล

   ภาควิชาอายุรศาสตร์           (โทร.1451-2) 5910310003 น.ส. กมลชนก จินดาละออง

4. พญ.กมลวรรณ คัตตพันธ์ 6010310003 นาย กฤตตานนท์ คงตระกูลทรัพย์

   ภาควิชารังสีวิทยา               (โทร.1501-2) 6110310003 น.ส. กัญญาณัฐ แก้วแหลมหญ้า

6210310003 น.ส. กัญญาวีร์ วันธงชัย

6310310003 น.ส. กรรณิกา เก้ือกูล

รายนามอาจารย์ท่ีปรึกษา และนักศึกษาในความดูแล ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 004

1. ผศ.พญ.จตุรพร แสงกูล 5810310004 น.ส. กมลชนก วงศ์สุธากุล

   ภาควิชาจิตเวชศาสตร์        (โทร.1351-2) 5910310004 น.ส. กมลลักษณ์ เทพเอ้ือตระกูล

2. นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย 6010310004 นาย กษิดิศ แสงศุภวานิช

    ภาควิชารังสีวิทยา               (โทร.1501-2) 6110310004 น.ส. กัญญารัตน์ เกราะแก้ว

3. ผศ.นพ.กัมพล เอ่ียมพนากิจ 6210310004 นาย กัลป์ นิยมบัณฑิต

   ภาควิชาอายุรศาสตร์  (โทร.1451-2) 6310310004 น.ส. กฤตพร อักษรนิตย์

รหัส 005

1. รศ.พญ.วรางคณา กีรติชนานนท์ 5810310005 นาย กฤตนัย กุนทีกาญจน์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์   (โทร.1451-2) 5910310005 นาย กฤติน นิยมบัณฑิต

2. พญ.กรุณา สุทธิเบญจกุล 6010310005 น.ส. กัญญาภัค องค์กบิลย์

   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา     (โทร. 1651-2) 6110310005 น.ส. กัญญารัตน์ คีรีรักษ์

6210310005 นาย กิตติธัช บัวคีรี

6310310005 นาย กฤตภัค เอกะโรหิต

รหัส 006

1. ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ 5810310006 นาย กฤศวัชร์ มลิวัลย์

   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ  (โทร.1700) 5910310006 น.ส. กฤษณา แจ่มกลาง

2. นพ.กิตติธัช แต้มแก้ว 6010310006 น.ส. ฆโนทัย ศิลา

    ภาควิชาอายุรศาสตร์   (โทร.1451-2) 6110310006 น.ส. กิตติยา แซ่หลี

6210310006 นาย กิตติภณ คชไกร

6310310006 น.ส. กฤษณวรรณ กัลยา

รหัส 007

1. รศ.พญ.จารุรินทร์  ปิตานุพงศ์ 5910310007 น.ส. กันติศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

    ภาควิชาจิตเวชศาสตร์      (โทร.1351-2) 6010310007 น.ส. จิดาภา สุวรรณหงษ์

3. ผศ.นพ.กิตติ จันทร์พัฒนา 6110310007 น.ส. กุลภรณ์ สิทธิรัตนพงศ์

    ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  (โทร.1391-2) 6210310007 น.ส. แก้วกานต์ เจริญจิระตระกูล

2. ผศ.พญ.กุลวดี มณีนิล 6310310007 นาย กัญจ์ตวิชญ์ โส้สมัน

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์       (โทร.1251-2)
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 008

1. รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ 5810310008 น.ส. กวินทิพย์ ภักดี

    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-3) 5910310008 น.ส. กานต์ชนา แก้วมี

2. นพ.กิตติพิชญ์ บรรณางกูร 6010310008 นาย จิรรุจ แจวอาภาชล

    ภาควิชารังสีวิทยา               (โทร.1501-2) 6110310008 น.ส. เกาซัร เจะนิ

6210310008 นาย คณนาถ โรจน์กฤตวิทยา

6310310008 น.ส. กัญญนันทน์ ช่ืนชมรัตน์

รหัส 009

1. ผศ.นพ.ชัชปวิตร เกตุพุก 5810310009 น.ส. กวิสรา กสิพงศ์ไพศาล

   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-3) 5910310009 นาย กิตติธัช ไข่มุกด์

2. พญ.วิริญจน์ธร ประภากรโกวิท 6010310009 นาย จิรวัฒน์ รังสีธรรมกุล

   ภาควิชาจักษุวิทยา (โทร.1381-2) 6110310009 น.ส. จนัญญา อักษรพันธ์

6210310009 น.ส. จณิสตา กิจจาพานิชย์

6310310009 น.ส. กัญญาวีร์ เจ้ยทองศรี

รหัส 010

1. นพ.เกรียงศักด์ิ     ธนวรวิบูล 5810310010 นาย กษิติราช บุญสะสมทรัพย์

    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-3) 5910310010 นาย กิตติพิชญ์ จิวระประภัทร์

2. พญ.จักราวดี จุฬามณี 6010310010 นาย จิราชาย สังขดวง

    ภาควิชาอายุรศาสตร์       (โทร.1451-2) 6110310010 น.ส. จิดาภา โชติแก้ว

6210310010 นาย จักขณ์กรรชัย ปริชาตินนท์

6310310010 น.ส. กัญญาวีร์ หิรัญชุฬหะ

รหัส 011

1. นพ.รพีพัฒน์ เทวมิตร์ 5810310011 น.ส. กัญญนิษฐ์ พันดร

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์       (โทร.1251-2) 5910310011 น.ส. เกวลิน จิโรจน์มนตรี

2. นพ.สุรสิทธ์ิ อรรคไกรสิงห์ 6010310011 นาย จีรภัทร เฉิดโฉม

   ภาควิชารังสีวิทยา (โทร.1508) 6210310011 นาย จิณณภัทร นวลเมือง

6310310011 นาย กันต์นรากร หลงขาว
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 012

1. ศ.นพ.คณิตพงษ์    ปราบพาล 5810310012 นาย กันต์ สุดเสง่ียม

   ภาควิชาอายุรศาสตร์       (โทร.1451-2) 5910310012 นาย โกเมน จันทรมณี

2. ผศ.พญ.ณัยชญา จ ารูญกุล 6010310012 น.ส. จุฬาลักษณ์ ลิมปนวัสส์

   ภาควิชาอายุรศาสตร์       (โทร.1451-2) 6110310012 นาย จิรภัทร จิตรสะอาด

6210310012 น.ส. จิดาภา แซ่โล่

6310310012 น.ส. กันตวรรณ ทรัพย์เกรียงไกร

รหัส 013

1. ผศ.นพ.จตุพร ภักภิรมย์ 5810310013 นาย กันตพงศ์ มาเมือง

   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา     (โทร.1651-2) 5910310013 น.ส. ขนิษฐา ต้ังวรางกูร

2. พญ.รวิวรรณ อัครปฏิมา 6010310013 น.ส. ชญานิษฐ์ หริจันทนะวงศ์

   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา     (โทร.1651-2) 6110310013 นาย จิรัฏฐ์ ดารามะ

3. พญ.จิดาภา พฤฒิกิตติ 6210310013 น.ส. จินต์จุฑา อินทรสังขนาวิน

   ภาควิชารังสีวิทยา (โทร.1503) 6310310013 น.ส. กัลยกร คงช่วย

รหัส 014

1. ผศ.พญ.ดวงใจ   แสงถวัลย์ 5810310014 นาย กันตภณ โอทอง

   ภาควิชารังสีวิทยา   (โทร.1503) 5910310014 น.ส. ขวัญวรินทร์ ส่งส่อง

2. ผศ.นพ.โกเมศวร์  ทองขาว 6010310014 น.ส. ชญานุช พนาวรางกูร

   ภาควิชาศัลยศาสตร์ (โทร 1401-2) 6110310014 นาย จิราพจน์ แซ่ลือ

3. นพ.คณิน คะนึงวนิชกุล 6210310014 น.ส. จิราพัชร โฮ่สกุล

   ภาควิชารังสีวิทยา   (โทร.1503) 6310310014 น.ส. กัลยกร สมัคราษฎร์

รหัส 015

1. นพ.นันท์อัคร วิบูลย์ขวัญ 5810310015 นาย ก าชัย อธิรัตนชัย

   ภาควิชาศัลยศาสตร์ (โทร 1401-2) 5910310015 นาย เขตธนะ ถนนทิพย์

2. พญ.กัลยาณี ยงยุคันธร 6010310015 น.ส. ชนกนันท์ ทองเอียด

   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา    (โทร.1651-2) 6010310015 น.ส. ชนกนันท์ ทองเอียด

6110310015 นาย จิรายุ ลิขิตก าจร

6210310015 น.ส. จุฑาพร ช่อไม้

6310310015 นาย กานต์ บุญโชติ
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 016

1. ผศ.นพ.ศุภวัฒน์ เลาหะวิริยะกมล 5810310016 นาย กิตติธัช ศิลารัตน์

    ภาควิชาศัลยศาสตร์      (โทร.1401-2) 5910310016 นาย คณาฤทธ์ิ อภิวันท์

2. นพ.เถกิง พิทักษ์ธีระบัณฑิต 6010310016 นาย ชนน ทรัพย์สิรินาวิน

    ภาควิชาศัลยศาสตร์      (โทร.1401-2) 6110310016 นาย เจะรุสดี เบญจมะ

   6210310016 น.ส. เจกิตาน์ สุพันธุชัยกุล

6310310016 นาย กิตติทัต ชิตมณี

รหัส 017  

1. ผศ.นพ.ธนะรัตน์     บุญเรือง 5810310017 นาย กีรติ ศิริวรรณ

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   (โทร.1601) 5910310017 น.ส. จันทิมา ทองชูช่วย

2. ผศ.นพ.ชัยณรงค์   โชคสุชาติ 6010310017 นาย ชนวีร์ จันทร์โกมุท

    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   (โทร.1201-3) 6110310017 น.ส. ชญาภา คงสุวรรณ

3. พญ.ขวัญฤทัย นฤนาท 6210310017 นาย ชนภัทร ชูใหม่

   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา    (โทร.1651-2) 6310310017 นาย กิตติธัช วิสาละ

รหัส 018

1. ศ.พญ.ทิพวรรณ   เลียบส่ือตระกูล 5810310018 น.ส. กุลชฎา เลิศวิทยาวิวัฒน์

5910310018 นาย จัฟน่ี ยีแสม

2. นพ.จิตต์ปรีดี สังข์ศิริ 6010310018 นาย ชัยวัฒน์ ศรีสงค์

   ภาควิชารังสีวิทยา (โทร. 1501 - 2) 6110310018 นาย ชนน เมฆพิรุณ

6210310018 นาย ชนัญญู วัชระนิมิต

6310310018 นาย เกรียงศักด์ิ เฉิน

รหัส 019

1. รศ.นพ.ธวัช   ชาญชญานนท์ 5810310019 น.ส. กุลปรียา แสนทอง

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา     (โทร.1651-2) 5910310019 น.ส. จิดาภา นวนน้อม

2. นพ.บุญประสิทธ์ิ  กฤตย์ประชา 6010310019 นาย ชาห์ภิภักษ์ อินทร์จันทร์

    ภาควิชาศัลยศาสตร์        (โทร.1401-2) 6110310019 นาย ชนนภัส วสุสถาพร

6210310019 น.ส. ชนิกานต์ โชตินะกิจ

6310310019 น.ส. ขนัษฐาพร สมล่ า

    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-3)  
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รหัส 020

1. ผศ.พญ.ชุษณา เพชรพิเชษเชียร 5810310020 นาย คเณศร์ ภัทรกุลพงษ์

   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   (โทร.1201-3) 5910310020 น.ส. จิตชญา สังขดวง

2. พญ.กุลิสรา นันทมงคลกุล 6010310020 นาย ชิตนนท์ ต้ังโรจนขจร

   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   (โทร.1201-3) 6110310020 นาย ชนภัทร รัตนรักษ์

6210310020 น.ส. ชนิกานต์ นกแก้ว

6310310020 น.ส. ขนิษฐา พรมนุ่น

รหัส 021

1. พญ.ณัฏฐกา สถาพร 5810310021 นาย คมโชติ อุดมพงศ์ไพบูลย์

   ภาควิชาอายุศาสตร์ (โทร.1451-2) 5910310021 นาย จิตรทิวัส ส้มแป้น

2. พญ.อรณิชา สุนทรโลหะนะกูล 6010310021 น.ส. ชุติกาญจน์ ทองนุ่น

   ภาควิชาอายุศาสตร์ (โทร.1451-2) 6110310021 น.ส. ชนัญญา ค าเงิน

6210310021 น.ส. ชนิสรา สุวรรณโณ

6310310021 น.ส. จรรย์ชนก ชาวช่ืนสุข

รหัส 022

1. ผศ.นพ.สุเชษฐ์  ชินไพโรจน์ 5810310022 นาย ครุวัชร วิริยพงษ์สุกิจ

5910310022 น.ส. จิรัชยา สุภาพรเหมินทร์

2. พญ.ณัฏฐา สังหาร 6010310022 นาย ชุษณพล ชูประดิษฐ์

    ภาควิชารังสีวิทยา (โทร.1501-2) 6110310022 นาย ชนันท์ธร วงศ์หล่อ

6210310022 น.ส. ชลันธร จินตนะ

6310310022 น.ส. จรัสรวี ละอองนวล

รหัส 023

1. ศ.พญ.ประยงค์  เวชวนิชสนอง 5910310023 น.ส. จีรภัทร พิริยคุณธร

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์     (โทร.1251-2) 6010310023 นาย ฐิตวันต์ ฉิมพาลี

2. ศ.พญ.สาวิตรี     อัษณางค์กรชัย 6110310023 นาย ชนาธิป ปาละวงศ์

    หน่วยระบาดวิทยา      (โทร.1165) 6210310023 นาย ชัชชล บุญขวัญ

3. พญ.ฐิตพร ธรรมเจริญวิภาส 6310310023 น.ส. จัสมิน หะยีมะสาและ

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (โทร.1251-2)

   ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา      (โทร.1391-2)



~ 7 ~

รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 024

1. รศ.นพ.พรชัย     สถิรปัญญา 5810310024 น.ส. จิดาภา ภู่ริยะพันธ์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 5910310024 นาย จุตินันท์ กิตติวราพงศ์

2. พญ.จุฑารัตน์ ธนาสารสุทธิภรณ์ 6010310024 นาย ณัชชนนต์ เดิมคลัง

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  (โทร.1651-2) 6110310024 น.ส. ชนาภา มรกฏ

6210310024 น.ส. ชัชฎา คณานุรักษ์

6310310024 น.ส. จิณห์นิภา เขียวเล็ก

รหัส 025

1. รศ.พญ.เสาวรัตน์     เอ้ือเพ่ิมเกียรติ 5810310025 น.ส. จิตราภร อ๋องสกุล

    ภาควิชาพยาธิวิทยา       (โทร.1551-2) 5910310025 นาย เจษฎากร ศิริตัน

2. ผศ.ดร.พญ.ฉริยาวรรณ จรัลสวัสด์ิ 6010310025 น.ส. ณัฐจารี จิตสุภัคจงจรัส

    ภาควิชาพยาธิวิทยา       (โทร.1551-2) 6110310025 น.ส. ชลลดา แก้วประดิษฐ์

6210310025 น.ส. ชัญญานุช เดชสุรางค์

6310310025 นาย จิรพัฒน์ เทศพันธ์ุ

รหัส 026

1. รศ.นพ.บุญสิน   ต้ังตระกูลวนิช 5810310026 น.ส. จินต์จุฑา จันทนะ

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (โทร.1601) 5910310026 นาย ฉัตรพิศุทธ์ิ พิชญานุพงศ์

2. นพ.กรกช มะลิวรรณกุล 6010310026 น.ส. ณัฐนรี กิตติสุทธิพันธ์ุ

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (โทร.1601) 6110310026 น.ส. ชลิดา ศรีมงคล

3. พญ.ธัญมน อสัมภินวัฒน์ 6210310026 นาย ชัยวัฒน์ ล่ิมตระกูล

   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (โทร.1651-2) 6310310026 นาย จิรเมธ โสตะทวิ

รหัส 027

1. รศ.พญ.วันดี    ไข่มุกด์ 5810310027 นาย จิรเมธ เย่ียมบุญยะ

    ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา   (โทร.1391-2) 5910310027 น.ส. ฉัตรวีร์ ภัทราภินันท์

2. นพ.ต่อตระกูล ทองกัน 6010310027 น.ส. ณัฐนิชา รัตนวิระกุล

    ภาควิชาศัลยศาสตร์       (โทร.1401-2) 6110310027 นาย ชัยวุฒิ ทิพย์มณี

6210310027 น.ส. ซากียะห์ แวโซะ

6310310027 น.ส. จิรัชญา สิงห์ตะสุวรรณโณ



~ 8 ~

รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 028

1. ผศ.นพ.นพดล  ช านาญผล 5810310028 น.ส. จิรัชญา เลขาลาวัณย์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 5910310028 นาย ชนาธิป ช่วยดู

    ศูนย์หัวใจ 80% 6010310028 น.ส. ณัฐปภัสร์ อัลภาชน์

2. พญ.ชนนิษฏ์ ล่ิมสกุล 6110310028 นาย ชาติบุณย์ อบอุ่น

   ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (โทร.1601-2) 6210310028 น.ส. ญานิกา วงศ์สัมพันธ์

6310310028 น.ส. จุฑาภรณ์ สว่างจันทร์

รหัส 029

1. ผศ.พญ.ธีรนุช     บุญพิพัฒนาพงศ์ 5810310029 น.ส. จุฑาทิพย์ สากลกิจจานุกุล

    ภาควิชาศัลยศาสตร์       (โทร.1401-2) 5910310029 นาย ชนาวีร์ โทห์

2. พญ.นชวรรณ โกสิยะพันธ์ 6010310029 นาย ณัฐภัทร สุวรรณธาดา

   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (โทร.1651-2) 6110310029 น.ส. ชาลิสา สถิตเกษตรศรี

6210310029 น.ส. ณภัทร จันทร์แก้ว

6310310029 น.ส. ชญานิศ ศิวรานนท์

รหัส 030

1. นพ.ชนนท์ กองกมล 5810310030 น.ส. ชฎาพร ดุลยมหาก าธร

   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ (โทร.1331) 5910310030 น.ส. ชวัลลักษณ์ เด่นเจริญ

2. พญ.กาญจนรัตน์ ว่องไวทวีวงศ์ 6010310030 น.ส. ณัฐมน กอเจริญรัตน์

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    (โทร.1251-2)  6110310030 น.ส. ชุติมา ปรีชาชาญพิชิต

3. นพ.นฤชา โกมลสุรเดช 6210310030 นาย ณัฐธพงษ์ สุขานนท์สวัสด์ิ

   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ (โทร.1331) 6310310030 นาย ชณัฐ ตันติเศรณี

รหัส 031

1. ผศ.นพ.นิพัฒน์ เอ้ืออารี 5810310031 นาย ชนกนันท์ วิฬาสุวรรณ์

   ภาควิชาจักษุวิทยา  (โทร.1381) 5910310031 น.ส. ชวัลลักษณ์ มุกดา

2. รศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี 6010310031 นาย ณัฐวัฒน์ ลีลารุจิเจริญ

   ภาควิชาจักษุวิทยา  (โทร.1381) 6110310031 น.ส. ชุษฏ์ตมา เขียวเล็ก

3. นพ.วงศกร เชาว์ชาญกิจ 6210310031 น.ส. ณัฐธิดา นาคนวล

   ภาควิชาศัลยศาสตร์ (โทร.1405) 6310310031 น.ส. ชนนิกานต์ ศรีสมุทร
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รหัส 032

1. รศ.ดร.พญ.มลิวัลย์ ออฟูวงศ์ 5810310032 น.ส. ชนัญชิดา เกล้ียงประดิษฐ์

   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (โทร.1651-2) 5910310032 นาย ชวิศ ฐิตโสมกุล

2. พญ.ชุธิดา สังวรวงษ์พนา 6010310032 นาย เดชภพ ธนสารชนกุล

   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (โทร.1651-2) 6110310032 น.ส. เชาวเนตร ทรงสกุล

6210310032 นาย ณัฐนนท์ ประไพสิทธ์ิ

6310310032 น.ส. ชนัญญา สถิตย์โชคธีระกุล

รหัส 033

1. รศ.ดร.นพ.ศรัญญู ชูศรี 5810310033 น.ส. ชนันสิริ รักอยู่

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 5910310033 นาย ชัชธีร์ สถิตย์สุขเสนาะ

2. ผศ.พญ.ธัญญา ล่ิมอภิชาต 6010310033 น.ส. ทิพรดา หทัยพิทักษ์

    ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   (โทร.1700) 6110310033 น.ส. ซามาณี แตะ

3. นพ.ชายธง ชูเรืองสุข 6210310033 น.ส. ณิชา เหลืองวรพันธ์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 6310310033 น.ส. ชนากานต์ ศรีพิเชียร

    ลาศึกษาส.ค. 58-ก.ย. 63

รหัส 034

1. รศ.พญ.ฐิติมา  สุนทรสัจ 5810310034 น.ส. ชนากานต์ นรารุจา

    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   (โทร.1201-3) 5910310034 น.ส. ชัชนก ประทีปสว่างวงศ์

2. ผศ.นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ 6010310034 นาย ทีฆทัศน์ ชุ่มเพ็ง

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (โทร.1601-2) 6110310034 น.ส. ญาดา ฟูเกียรติ

3. ผศ.นพ.ธนเดช เดชาพันธ์ุกุล 6210310034 น.ส. ดวงกมล บุญสงค์

   ภาควิชาโสต  ศอ  นาสิก  วิทยา  (โทร.1391-2) 6310310034 น.ส. ชิดชนก แคนยุกต์

รหัส 035

1. รศ.นพ.เรืองศักด์ิ    ลีธนาภรณ์ 5810310035 น.ส. ชนากานต์ วุฒิประยูร

5910310035 น.ส. ชัญญา อังศุวารี

2. นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกูล 6010310035 นาย ธนรัตน์ ตันตินาม

6110310035 น.ส. ญาดา อุดมวงศ์ศักด์ิ

3. พญ.ชีวะฉัตร ชวะนานนท์ 6210310035 น.ส. ทิวาพร ทองบุญ

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    (โทร.1251-2)  6310310035 น.ส. ชินตา ยงเกียรติไพบูลย์

    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (โทร.1201-3)

   ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (โทร.1601-2)
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รหัส 036

1. ผศ.พญ.ธารทิพย์ แสงสุวรรณ์ 5810310036 นาย ชนาธิป โทห์

    ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ (โทร.1331-2) 5910310036 นาย ชารีฟ เบ็ญนุ้ย

2. พญ.มันทนา แซ่ตัง 6010310036 น.ส. ธนวรรณ สอนถาวร

   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (โทร.1651-2) 6110310036 น.ส. ญามีรา บิลหมาด

6210310036 นาย ธนกฤต ชูสวัสด์ิ

6310310036 น.ส. ชิยากาญจน์ พิบูลย์จิรชาติ

รหัส 037

1. พญ.ปดิพร ล้ิมอัมพรเพ็ชร 5810310037 นาย ชนาภัทร อุษาคณารักษ์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์     (โทร.1451 - 2) 5910310037 น.ส. ชินภรณ์ บุญเพียรผล

2. พญ.วรางคณา ฟองศรี 6010310037 นาย ธนวินท์ รัตน์จ านงค์

6110310037 น.ส. ฐิติชญา เฉลิมวัฒน์

6210310037 นาย ธนบูรณ์ แซ่อ่ึง

6310310037 น.ส. ชุดา รุจิวรนาถ

รหัส 038

1. นพ.ปรเมศวร์ สุวรรณโณ 5810310038 น.ส. ชนิกานต์ งานทวีกิจ

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (โทร.1601-2) 5910310038 น.ส. ชุติกาญจน์ ทวีชัย

2. ผศ.นพ.คณินทร์ เอ่ียมธนาภรณ์ 6010310038 นาย ธนัช บุญทอง

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (โทร.1601-2) 6110310038 น.ส. ฐิติพร ชัยเกษตรสิน

6210310038 น.ส. ธนวรรธ์ แซ่ล่ิว

6310310038 น.ส. ชุติกาญจน์ ปานย่ิง

รหัส 039

1. ผศ.นพ.ธนาคม เปรมประภา 5810310039 น.ส. ชนิกานต์ วีรการณ์

   ภาควิชาศัลยศาสตร์       (โทร.1401-2) 5910310039 นาย ชุติชัย อาศิรกานต์

2. นพ.ก าธร   ยลสุริยันวงศ์ 6010310039 น.ส. ธัญวรรณ เดชปรีชากุล

   ภาควิชาศัลยศาสตร์       (โทร.1401-2) 6110310039 น.ส. ณฎา พัฒนศักด์ิภิญโญ

3. นพ.ธนพล นิลโมจน์ 6210310039 นาย ธนวัฒน์ อ้ึงสถาพรผล

    ภาควิชาอายุรศาสตร์          (โทร.1451-2) 6310310039 น.ส. ชุติมณทน์ วงศ์สวนนท์

   ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (โทร.1601-2)



~ 11 ~

รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 040

1. รศ.พญ.วาริชา   เจนจินดามัย 5810310040 น.ส. ชนิกานต์ วีรสาร

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    (โทร.1251-2)  5910310040 น.ส. ญาณิศา รัตนพันธ์

2. ผศ.นพ.พงศ์ศักด์ิ   ด่านเดชา 6010310040 นาย ธีธัช เมธีวรรธนะ

    ภาควิชาอายุรศาสตร์          (โทร.1451-2) 6110310040 นาย ณพลช วชิรอนันต์

3. นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล 6210310040 น.ส. ธนัญญา ศิริบุญประเสริฐ

    ภาควิชาอายุรศาสตร์          (โทร.1451-2) 6310310040 น.ส. ชุภาณัฏฐ์ อนันต์ธนินกูล

รหัส 041

1. รศ.ปล้ืมจิต  บุณยพิพัฒน์ 5810310041 น.ส. ชยุดา ประเสริฐสิริพงศ์

    ภาควิชาพยาธิวิทยา          (โทร.1551-2) 5910310041 นาย ฐิติพงศ์ กัลยาศิริ

2. ผศ.พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา 6010310041 นาย เธียรวิชญ์ เสรีอภินันท์

    ภาควิชาจิตเวชศาสตร์     (โทร.1351-2) 6110310041 น.ส. ณัฎฐนิช ศรีสุริยะ

6210310041 น.ส. ธัญสินี ระวังสุข

6310310041 น.ส. ซาวียะห์ จะปะกียา

รหัส 042

1. นพ.จิรายุศ จารุทัศน์ 5810310042 น.ส. ชวิศา วงศ์ไตรทิพย์

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (โทร.1251-2) 5910310042 นาย ฐิติศักด์ิ มหันต์ชาครพงศ์

2. นพ.ณภัทร พฤกษ์ประเสริฐ 6010310042 นาย นราธิป แก้วเก้ือ

   ภาควิชาศัลยศาสตร์       (โทร.1401-2) 6110310042 นาย ณัฐชนน สุขไชยะ

6210310042 น.ส. นงนภัส รัตนโกสัย

6310310042 น.ส. ฌญานันท์ สังข์สิงห์

รหัส 043

1. นพ.บุรภัทร   สังข์ทอง 5810310043 น.ส. ชิดจันทร์ พรหมจรรย์

    ภาควิชาศัลยศาสตร์      (โทร.1401-2) 5910310043 นาย ฐิติศักด์ิ วาณิชย์ปกรณ์

2. นพ.ธีรพล เปรมประภา 6010310043 นาย นฤเทพ แก้วชูศรี

    ภาควิชารังสีวิทยา (โทร.1501-2) 6110310043 นาย ณัฐชนน อโนทัยสถาพร

3. พญ.ธนิษฐา ศิริรักษ์ 6210310043 น.ส. นภวรรณ ภักดีสุวรรณ์

    ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ (โทร.1331-2) 6310310043 น.ส. เฌย์ริณา โจอ้ี หยวน
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 044

1. รศ.นพ.หัชชา   ศรีปล่ัง 5810310044 นาย ซอลาฮุดดีน สีระโก

    หน่วยระบาดวิทยา    (โทร. 1165) 5910310044 น.ส. ฑิตฐิตา สถิตย์วิมล

2.  นพ.ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์ 6010310044 น.ส. นัจมา ปุเต๊ะ

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (โทร.1601) 6110310044 น.ส. ณัฐชยา เลขานุกิจ

 6210310044 น.ส. นภสร แซ่ต้ัง

6310310044 น.ส. ญาดาวดี แก้วทัศน์

รหัส 045

1. ผศ.พญ.วิภาวรรณ     ลีลาส าราญ 5810310045 นาย ซิดดิกร์ ยะนาย

5910310045 นาย ณฤทธ์ิ สุคันธี

2. พญ.รัตนาภรณ์ ช านาญ 6010310045 น.ส. น้ าเพชร เสริมแก้ว

6110310045 น.ส. ณัฐชา จันทร์พรหม

3. พญ.ณัฐพร ทัศนกิจพาณิชย์ 6210310045 น.ส. นริศรา หาญเคียว

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (โทร.1251-2) 6310310045 น.ส. ฎารีญา ทิมผกุล

รหัส 046,146

1. นพ.ศรายุทธ ลูเซียนกีเตอร์ 5810310046 น.ส. ณัชชา อุทัยแสง

   ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 5810310146 น.ส. วิชยาภรณ์  ประกายเลิศลักษณ์

2. ผศ.พญ.จิรวดี สถิตย์เรืองศักด์ิ 5910310046 นาย ณัชพล เกล้ียงช่วย

   ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 5910310146 นาย ศิรวิทย์ ทรงคุณ

6010310046 น.ส. นิฟาฏิน ลิลละฮ์กุล

6010310146 น.ส. วรมน สวัสดี

6110310046 นาย ณัฐนนท์ ทองนวล

6110310146 นาย ศราวุฒิ ปิยะรัตนโยธิน

6210310046 น.ส. นฤมล แดงนวล

6210310146 น.ส. ฐิติญา โชติรุ่งโรจน์

6310310046 น.ส. ฏัยยีบะฮ์ หวันยานา

6310310146 น.ส. ลิปิการ์ อินทร์จันทร์

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   (โทร.1601)

   ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   (โทร.1601)
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 047,147 

1. ผศ.พญ.อัจฉรีย์ อินทุโสมา 5810310047 นาย ณัฏฐ์ชัย เกษกุล

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์             (โทร.1251-2) 5810310147 น.ส. วิภาวินี เสรีประเสริฐ

2. ผศ.พญ.กนกพรรณ เรืองนภา 5910310047 น.ส. ณัฏฐณิชา ทองเก้ือ

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  (โทร.1251-2) 5910310147 นาย ศิวะ รัตนกิจโกศล

3. พญ.สุทธาสินี เพชรสกุล 6010310047 น.ส. นิศากร สันเส็น

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (โทร.1651-2) 6010310147 นาย วรรณชัย ไชยพิพัฒนกิจ

    ศึกษาต่อ ก.ค.60-มิ.ย.62 6110310047 นาย ณัฐภัทร เพ็ชรรัตน์

6110310147 น.ส. ศิรดา บัวทอง

6210310047 น.ส. นันท์นภัส คุ่มเค่ียม

6210310147 น.ส. ณัฏฐนิช ศักด์ิแก้ว

6310310047 น.ส. ฐิตลักษณ์ ขาวโอ

6310310147 น.ส. วนัชพร ล าพรหมแก้ว

รหัส 048,148 

1. รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช 5810310048 น.ส. ณัฏฐณิชา รัตนาจารย์

    ภาควิชาศัลยศาสตร์          (โทร.1401-2) 5810310148 นาย เวชกร จตุนราพิทย์

2. พญ.แพร พลันสังเกตุ 5910310048 น.ส. ณัฏฐ์เอ้ือ เตชพัฒนากร

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  (โทร.1651-2) 5910310148 นาย ศุภกฤต ศตายุกุล

3. ผศ.พญ.ชณัฐี กิจศิริพันธ์ 6010310048 นาย เนติพงศ์ นนทสอร

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  (โทร.1651-2) 6010310148 นาย วัชรินทร์ บุญญวงศ์

6110310048 น.ส. ณัฐวรา พาณิชย์กิตติกุล

6110310148 นาย ศิวกร สังข์มาลา

6210310048 น.ส. นันท์นภัส ชินธนวิศิษฐ์

6210310148 นาย ณัฐธัมม์ โชตน์ธรรมางกูร

6310310048 น.ส. ณศริณยา ทองอ่อน

6310310148 น.ส. วรรณดี วัชระชัยพงษ์
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 049,149

1. พญ.ละออทิพย์ รัตนพิทยาภรณ์ 5810310049 น.ส. ณัฐกมล พงษ์พูล

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (โทร.1651-2) 5810310149 น.ส. ศรศุภางค์ คงเนียม

2. พญ.ศิรินพร เตชะปิยะพร 5910310049 นาย ณัฐกูร ศิวนันท์สกุล

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (โทร.1651-2) 5910310149 น.ส. ศุภกานต์ เปาะทองค า

6010310049 น.ส. บุณยกร วิชัยดิษฐ

6010310149 น.ส. วินิธา นิลวงษ์

6110310049 นาย ณัฐวุฒิ อิสโม

6110310149 นาย ศิวกร อินพฤกษา

6210310049 นาย นาซีม ล่านุ้ย

6210310149 น.ส. ณัฐนรี ณะตุ้ง

6310310049 น.ส. ณหทัย จุทอง

6310310149 น.ส. วรวลัญช์ ไชยบัณฑิต

รหัส 050,150

1. รศ.พญ.นิลภา พฤกษานุศักด์ิ 5810310050 น.ส. ณัฐฐา ฮะยีบู

5810310150 นาย ศัญฑ์ธกรณ์ นิธิภาคย์สกุล

2. นพ.อรุณธร พิเชฐชัยยุทธ์ 5910310050 น.ส. ณัฐชนก เชาวกิจเจริญ

5910310150 นาย ศุภกิตต์ิ เจนวิถีสุข

3. นพ.ณัฐศรุต ส่งทวี 6010310050 น.ส. ปณิชา อุไรรัตน์

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (โทร.1251-2) 6010310150 นาย วิศรุต สุกิจกุลานันต์

6110310050 น.ส. ณิชกานต์ พุทธชู

6110310150 นาย ศุภกิตต์ิ พงษ์ศิริวรรณ์

6210310050 น.ส. นิจธีรา วรวงศ์เวทย์

6210310150 น.ส. ณัฐนิชา พลอินทวงษ์

6310310050 น.ส. ณัฐกมล สัญจร

6310310150 น.ส. วริชญา จิรยศบุญยศักด์ิ

    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-3)

   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-3)
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 051,151

1. ผศ.นพ.สิทธิโชค  อนันตเสรี 5810310051 น.ส. ณัฐณิชา ส่ีหิรัญวงศ์

   ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (โทร.1601) 5810310151 น.ส. ศุภรดา คามิค

2. นพ.ปิยวรรษ บัณฑจิตต์ 5910310051 นาย ณัฐชนน ทรงศิริพันธ์ุ

   ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (โทร.1601) 5910310151 น.ส. ศุภณัฐ คมจักรพันธ์ุ

6010310051 นาย ปณิธาน แก้วมุนีโชค

6010310151 น.ส. วิศัลยา วิไลรัตน์

6110310051 น.ส. ดารัตน์ กาญจนโกมุท

6110310151 น.ส. ศุภนิตา ตุลารักษ์

6210310051 น.ส. นิซัซวานี แว

6210310151 น.ส. ณิชกานต์ แก่นแก้ว

6310310051 นาย ณัฐกฤช สุทธิรักษ์

6310310151 น.ส. วรินทร บุญญานุกูล

รหัส 052,152

1. นพ.ประภากร กลับกลาย 5810310052 นาย ณัฐนนท์ บุญเพชร

   ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   (โทร.1601) 5810310152 น.ส. ศุภานัน ชัยทอง

3. นพ.สิทธิพงศ์ สุวรรณาพิสิทธ์ิ 5910310052 น.ส. ณัฐชัชชนันท์ พุทธิพงษ์

   ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   (โทร.1601) 5910310152 นาย ศุภฤกษ์ ชวศิริ

6010310052 นาย ประภาส หลุงชุม

6010310152 นาย ศุภกฤต รุจิรไพบูลย์

6110310052 นาย เดชภูมิ พรหมเดช

6110310152 นาย ศุภวิชญ์ แก้วพิพัฒน์

6210310052 นาย นิธิ เกิดแก้ว

6210310152 น.ส. ณิชกานต์ สุขพรสินชัย

6310310052 นาย ณัฐกิตต์ิ แซ่อุ่ย

6310310152 น.ส. วริศรา วงษ์น้อย
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 053,153

1. รศ.นพ.สุภมัย    สุนทรพันธ์ 5810310053 นาย ณัฐนันท์ มาสินธ์ุ

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 5810310153 น.ส. ศุภิสรา ศุภนาม

2. พญ.ปริฉัตร เอ้ืออารีวงศา 5910310053 น.ส. ณัฐณิชา ชูอ่องสกุล

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 5910310153 นาย ศุภวิชญ์ ศรีสะระ

3. พญ.ตุลญา ดิสนีเวทย์ 6010310053 นาย ปวเรศ กุลถวายพร

   ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ฯ (โทร.1603) 6010310153 นาย ศุภณัฐ บุศราทิศ

6110310053 นาย ต้นกล้า ตันติวิท

6110310153 น.ส. ศุภิสรา พัฒนาภากรณ์

6210310053 น.ส. นิอาฟีญ่า นิสาเฮาะ

6210310153 น.ส. ณิชมน ชูเอียด

6310310053 น.ส. ณัฐชยา เงินละเอียด

6310310153 น.ส. วัชราภรณ์ ศรีเรืองรัตน์

รหัส 054,154

1. ผศ.นพ.พรศักด์ิ     ดิสนีเวทย์ 5810310054 นาย ณัฐพงศ์ พัฒนเลิศไพบูลย์

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   (โทร.1251-2) 5810310154 นาย สมชาย มะโนวรณ์

2. ผศ.นพ.วัฒนา สินกิจเจริญชัย 5910310054 น.ส. ณัฐนรี เดชพันธ์

   ภาควิชาโสต  ศอ  นาสิกวิทยา (โทร. 1391-2) 5910310154 นาย สวิตต์ วิชาไทย

3. ผศ.นพ.บุญชัย หวังศุภดิลก 6010310054 นาย ปัณฑ์ธน ถาปนะกุล

   ภาควิชาจักษุวิทยา (โทร.1381) 6010310154 น.ส. ศุภิสรา สุวรรณธนานนท์

4. พญ.สิริญทิพย์ กิตติวิสุทธ์ิ 6110310054 นาย เตชินท์ วงศ์วัฒนวิศิษฏ์

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   (โทร.1251-2) 6110310154 น.ส. ศุภิสรา พึงปิติพรชัย

6210310054 น.ส. นุสรียา ชอบงาม

6210310154 นาย ถิรวิทย์ พ่ึงรัศมี

6310310054 น.ส. ณัฐธิดา นิมิตสุรชาติ

6310310154 นาย วัฒนชัย ชาสุวรรณ
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 055,155

1. ผศ.พญ.กนกพร     จิรัฐติกาลวงศ์ 5810310055 นาย ณัฐพล คงเจริญ

    ภาควิชาอายุรศาสตร์     (โทร.1451-2) 5810310155 นาย สรวิชญ์ สุขปูรณะ

2. รศ.นพ.วิวัฒนา  ถนอมเกียรติ 5910310055 น.ส. ณัฐนิช ปิตะปิลันธน์

    ภาควิชารังสีวิทยา          (โทร.1501-2) 5910310155 นาย สหรัฐ ธนวงศ์วาณิชย์

3. รศ.นพ.ประสิทธ์ิ วุฒิสุทธิเมธาวี 6010310055 น.ส. ปาณิสรา อ่องหลี

   ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   (โทร.1700) 6010310155 น.ส. สฎาภรณ์ พิบูลย์

4. นพ.ศุภกร ศรีแผ้ว 6110310055 นาย ไตรเทพ สุขธานีกุล

   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 6110310155 นาย สมพุทธิพงศ์ สมพงค์

6210310055 น.ส. นูรคาลีดา บอตอ

6210310155 นาย ทักษ์ เชาวนพูนผล

6310310055 น.ส. ณัฐนันท์ ยืนยง

6310310155 น.ส. วิชิตา จิรนาทดิลก

รหัส 056,156

1. ผศ.พญ.อุษณีย์ บุญศรีรัตน์ 5810310056 น.ส. ณัฐวรา วงศ์คุณทรัพย์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์           (โทร. 1451-4) 5810310156 น.ส. สราลี ธีระกุลพิศุทธ์ิ

2. ผศ.ดร.พญ.รัศมี สังข์ทอง 5910310056 น.ส. ณัฐนิช ฤทธิรักษา

    หน่วยระบาดวิทยา             (โทร.  1165) 5910310156 นาย สารัช บัณฑิตเลิศรักษ์

3. พญ.อรพรรณ ฟูมณีโชติ 6010310056 นาย ปารุตม์ ทองสง

    ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ (โทร.1331-2) 6010310156 น.ส. สิริยากร ลาภาโรจน์กิจ

6110310056 นาย ทศธัญญ์ธร วลีรัตนวงศ์

6110310156 นาย สมวุฒิพงศ์ สมพงค์

6210310056 น.ส. นูรีนน์ หะสาเมาะ

6210310156 นาย ธนกฤต นิลทับ

6310310056 นาย ณัฐพงค์ สุวรรณโณ

6310310156 นาย วินปกรณ์ สาระบูรณ์
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 057,157

1. พญ.ธัมพรรษ   ปิยสุวรรณกุล 5810310057 นาย ณัฐวุฒิ เพชรอักษร

   ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (โทร. 1705) 5810310157 น.ส. สวรรณยา ตะบูนพงษ์

2. พญ.นริสา รัตนเลิศ 5910310057 นาย ณัฐพงศ์ บัวเลิศ

   ภาควิชาจักษุวิทยา (โทร.1381) 5910310157 นาย สิริพงศ์ กุศลธรรมรัตน์

   ศึกษาต่อ ก.ค.60-มิ.ย.61 6010310057 นาย พงศธร ซ่ือวณิชสกุล

3. นพ.ทันสิษฐ์ แสงแก้ว 6010310157 น.ส. สุทธิดา กมลนาวิน

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (โทร.1251-2) 6110310057 นาย ธนชาติ โฆษิตพันธวงศ์

   ลาศึกษา13 ธ.ค.60 - 13 พ.ย. 63 6110310157 นาย สโรช บุญศิริ

6210310057 น.ส. เนตรนภา สุวรรณะ

6210310157 น.ส. ธนวรรณ โบศรี

6310310057 นาย ณัฐพงษ์ แซ่ห้อง

6310310157 น.ส. วิรินดา อนุสาร

รหัส 058,158

1. ผศ.นพ.รักชาย     บุหงาชาติ 5810310058 น.ส. ณิชนันทน์ หาญวัฒนกุล

  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา      (โทร.1201-3) 5810310158 น.ส. สิริกร เด่นศรีเสรีกุล

2. พญ.รับพร สวัสดิสรรพ์ 5910310058 นาย ณัฐวี ชัยแก้ว

  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา      (โทร.1201-3) 5910310158 น.ส. สุดารัตน์ จันทร์เส้ียวรัศมี

6010310058 นาย พงศ์พิสิฐ ทองขุนด า

6010310158 นาย สุทธินัย เนติธรรมกุล

6110310058 นาย ธนบดี เพชรศรี

6110310158 น.ส. สหัสา ชุนะเกียรติ

6210310058 น.ส. บุญญิสา เถาว์อ้ัน

6210310158 น.ส. ธนาภรณ์ อภิธนาคุณ

6310310058 นาย ณัฐพล ตะลี

6310310158 นาย วิสสุต จะยะสกูล
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 059,159

1. พญ.ภาสุรี  แสงศุภวานิช 5810310059 น.ส. ณิชาภัทร นิลบุปผา

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์      (โทร.1251-2) 5810310159 น.ส. สุชินันท์ แก้วสุกใส

2. รศ.ดร.ฐิติวร  ชูสง 5910310059 น.ส. ณิชนันทน์ แสนพันตรี

   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ    (โทร.1331-2) 5910310159 น.ส. สุทธินี ต้ังบวรพิเชฐ

3. นพ.พลาย ช้ีเจริญ 6010310059 น.ส. พรพิมล เพ็ชรสามสี

   ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 6010310159 น.ส. สุธาสินี จะปะกิยา

6110310059 นาย ธนบดี ศรีตุลาการ

6110310159 นาย สองพัน ปรีชาติวงศ์

6210310059 น.ส. บุณยนุช แก้วเหมือน

6210310159 นาย ธิติวุฒิ จรัสจรุงเกียรติ

6310310059 นาย ณัฐภัทร พีรภิรมย์รัตน์

6310310159 นาย เวชพิสิฐ ศรีสวการย์

รหัส 060,160

1. รศ.นพ.ศักด์ิชัย       แซ่เฮ้ง  5810310060 น.ส. ณิชารีย์ งามศรีตระกูล

    ภาควิชาศัลยศาสตร์      (โทร.1401-2) 5810310160 นาย สุทธินนท์ จิตใจ

2. รศ.นพ.วรวิทย์     จิตติถาวร 5910310060 น.ส. ณิชมน ลีลารุจิเจริญ

    ภาควิชาศัลยศาสตร์      (โทร.1401-2) 5910310160 น.ส. สุธิตา โพธ์ิเสนา

3. พญ.สุชาวดี พงศ์ธนวิสุทธ์ิ 6010310060 น.ส. พรพิริยา ด่านเดชา

    ภาควิชาจิตเวชศาสตร์        (โทร.1351-2) 6010310160 น.ส. อธิษฐาน พัสระ

6110310060 น.ส. ธนพรรณ ฉายวงศ์สว่าง

6110310160 น.ส. สาธิตา รุ่งโรจนารักษ์

6210310060 น.ส. บุศริน เจ๊ะอาลี

6210310160 นาย ธีร สารกิจพันธ์

6310310060 น.ส. ณัฐมน โงกเขา

6310310160 นาย ศวัสกร จวงตระกูล
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 061,161

1. รศ.นพ.เสกสิต   โอสถากุล 5810310061 นาย ดุนเนียร์ เชราลี

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์    (โทร.1251-2) 5810310161 น.ส. สุภัชชา ปริชาตินนท์

2. รศ.นพ.สมเกียรติ   สรรพวีรวงศ์ 5910310061 นาย ดิชพงศ์ มลิทอง

    ภาควิชาศัลยศาสตร์            (โทร.1401-2) 5910310161 นาย สุพวิชญ์ ชุมช่วย

3. ผศ.นพ.พัฒน์ ก่อรัตนคุณ 6010310061 นาย พรเลิศ ตรีรัญเพ็ชร

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 6010310161 น.ส. อนุธิดา ศีลวัตวิญญู

4. พญ.ธัญญลักษณ์ สัมพันธรัตน์ 6110310061 น.ส. ธนภรณ์ กิจรุ่งโรจน์

    ภาควิชารังสีวิทยา          (โทร.1501-2) 6110310161 นาย สิรวิชญ์ ซ่ินช่วย

6210310061 น.ส. เบญจรัตน์ ปราชญ์ศักด์ิ

6210310161 นาย ธีรภัทร เรียงวิไลกุล

6310310061 น.ส. ณัฐวดี อัตถกาญจน์

6310310161 นาย ศิวกร แก้วประทุม

รหัส 062,162

1. พญ.สุวิกรานต์ วงศ์ประไพโรจน์ 5810310062 น.ส. ตรีสุภัค ก้าวสมบูรณ์

   ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 5810310162 นาย สุรกิจ สุตันตยาวลี

2. นพ.พงศ์ จันทรประทิน 5910310062 นาย ตะวัน หลิมอมรรัตน์

    ภาควิชาศัลยศาสตร์       (โทร.1401-2) 5910310162 นาย สุภาพ สินเจริญกุล

3. นพ.อรรถวิท  มังกรวงษ์ 6010310062 นาย พันธกานต์ จิตรนาวี

    ภาควิชาศัลยศาสตร์       (โทร.1401-2) 6010310162 น.ส. อภิชญา นันทวณิชย์

6110310062 น.ส. ธนภรณ์ หนูเกล้ียง

6110310162 นาย สิรวิชญ์ สร้อยแก้ว

6210310062 น.ส. เบญญา ภัทรมงคลเขตต์

6210310162 นาย นนทภัทร์ เลิศนึกคิด

6310310062 น.ส. ณัฐวรา มาอินจร

6310310162 นาย ศุภกร บัณฑราภิวัฒน์
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 063,163

1. ผศ.พญ.มณีรัตน์ ภูวนันท์ 5810310063 นาย ตะวัน แสงคงทอง

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   (โทร1251-2) 5910310063 นาย เตชภณ เรืองวิทยาวงศ์

2. นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต์ 5910310163 น.ส. สุภาวี กิตติสัตยกุล

  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (โทร.1601) 6010310063 น.ส. พันธมาศ พงศ์ศรีรัตน์

3. นพ.พงศ์เสน่ห์ ดวงภักดี 6010310163 น.ส. อังศุธร อุดมผลชัยเจริญ

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ (โทร.1491-3) 6110310063 นาย ธนภัทร สัมพันธรัตน์

6110310163 น.ส. สิรินทร์กิตต์ิ หุ่นทอง

6210310063 น.ส. ปริญา ภูยุทธานนท์

6210310163 น.ส. น้ าทิพย์ ขวัญเมือง

6310310063 นาย ณัฐสิทธ์ิ อัศวกวินทิพย์

6310310163 นาย ศุภชัย เชิงดี

รหัส 064,164

1. พญ.รุ่งอรุณ จิระตราชู 5810310064 นาย เตชัส รัตนานุสนธ์ิ

   ภาควิชารังสีวิทยา           (โทร.1501) 5810310164 นาย อธิจิต ประเสริฐสิน

2. นพ.ธรรมสินธ์ อิงวิยะ 5910310064 นาย ธนนันท์ ศิโรเวฐน์

   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ (โทร.1334) 5910310164 นาย สุวนัฐ ศรีพิทักษ์

3. พญ.เอมวรินร์ ต้ังคณานันท์ 6010310064 น.ส. พาณิภัค รัตนยันต์

   ภาควิชารังสีวิทยา           (โทร.1501) 6010310164 น.ส. อาทิมา นวลแสง

4. พญ.ธัญลักษณ์ อมรพจน์นิมมาน 6110310064 น.ส. ธนัชชา สายศรีโกศล

    ภาควิชาอายุรศาสตร์     (โทร.1451-2) 6110310164 น.ส. สุธาวี ค าปล้อง

6210310064 นาย ปริยวิศว์ สุวรรณเจริญ

6210310164 นาย นิธิพัฒน์ พลด้วง

6310310064 น.ส. ณัฐสุรางค์ ไชยภูมิ

6310310164 น.ส. ศุภาพิชญ์ ณ นคร
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 065,165 

1. ผศ.พญ.สุวรรณา   เศรษฐวัชราวนิช 5810310065 นาย เตวิช ศิริเดช

    ภาควิชาอายุรศาสตร์     (โทร.1451-2) 5810310165 น.ส. อธิชา ไกรพุฒ

2. พญ.อิงพร เจียมเศรษฐ์ 5910310065 น.ส. ธนภรณ์ ชยโสภัฏฐ์

5910310165 น.ส. แสงเทียน ธีระกิจไพศาล

4. พญ.พุทธิชาติ ขันตี 6010310065 น.ส. พิชชาพร อุปชิตกุล

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์      (โทร.1251-2) 6010310165 น.ส. อิงใจ สมันตรัฐ

6110310065 นาย ธนิน อัศวเลิศสกุล

6110310165 น.ส. สุพัชชา ธงไชย

6210310065 นาย ปริวรรต ด านุ้ย

6210310165 น.ส. ปวีณ์อร แก้วช่วย

6310310065 น.ส. ณิชาภัทร อินทะระนก

6310310165 นาย สรภัทร มีสุวรรณ์

รหัส 066,166

1. ผศ.พญ.อรสา     ห่อรัตนาเรือง 5810310066 นาย ทรงภพ บุญจันทร์

    ภาควิชาจักษุวิทยา         (โทร.1381) 5810310166 น.ส. อภิษฎา ศิริไพรวัน

2. รศ.นพ.สุรศักด์ิ สังขฑัต ณ อยุธยา 5910310066 นาย ธนภัทร จินตโกศลวิทย์

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ (โทร.1491-3) 5910310166 น.ส. หทัยชนก ราชปักษิณ

3. ผศ.พญ.พรพรรณ  ศรีพรสวรรค์ 6010310066 นาย พิชเยศ พัชโรภาส

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์      (โทร.1251-2) 6010310166 น.ส. ธัญลักษณ์ บุญช่วย

4. พญ.สุภิญญา โสโน 6110310066 นาย ธรจ อินทร์ชูศรี

  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (โทร.1334) 6110310166 น.ส. สุพิชญา สุทธิยาภรณ์

6210310066 นาย ปิยภัทร์ อุดมพงศ์ไพบูลย์

6210310166 น.ส. พรหมพิริยะ ธรรมเสถียร

6310310066 นาย ดนุนัย มะลาง

6310310166 น.ส. สราริน มูลสุวรรณ

   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   (โทร.1201-3)
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 067,167

1. นพ.วิรัตน์   วศินวงศ์ 5810310067 นาย ทวิวัฒน์ คงคุ่ย

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา      (โทร.1651-2) 5810310167 น.ส. อรณิชา นิมิตรสุนทร

2. ผศ.นพ.อิทธิชัย ศักด์ิอรุณชัย 5910310167 น.ส. หัทยา ชุติพิมล

   ภาควิชาศัลยศาสตร์   (โทร.1401-4) 6010310067 น.ส. พิมพการณ์ เย่ียมพานิช

   ศึกษาต่อ ก.ค.60 - มิ.ย.62 6010310167 น.ส. นิศาชล แซ่ล่ิม

3. พญ.อุษาภร ประไพสิทธ์ิ 6110310067 น.ส. ธัญญารัตน์ แซ่โง้ว

   ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  (โทร.1391) 6110310167 นาย สุรเทพ องค์ประกอบกุล

6210310067 น.ส. ปุณยวีร์ เฉลิมชัยพันธ์ุ

6210310167 น.ส. พัชรา ชุมวงศ์

6310310067 นาย ดวงเกียรติ ทรัพย์ส่ง

6310310167 นาย สาริศ วงษ์ทิม

รหัส 068,168

1. รศ.นพ.วิรัช     เกียรติศรีสกุล 5810310068 น.ส. ทิพย์ธิดา คุ้มประดิษฐ์

    ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  (โทร.1391) 5810310168 น.ส. อลิสา สมานวิวัฒน์

2. ผศ.พญ.วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร 5910310068 น.ส. ธนัชชา มาศมาลัย

   ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  (โทร.1391) 5910310168 นาย อติกันต์ เฉิดฉ้ิม

3. นพ.ภาสวัต ศุภนิมิตรเจริญพร 6010310068 น.ส. พิมพ์นรา ชนูดหอม

   ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  (โทร.1391) 6010310168 น.ส. ปิยรัตน์ พรหมอ่อน

4. นพ.ธีรภัทร์ ธีธารัตน์กุล 6110310068 น.ส. ธัญมน วงศ์เทพบุตร

    ภาควิชาจิตเวชศาสตร์        (โทร.1351-2) 6110310168 นาย สุริยา รองเล่ือน

6210310068 น.ส. ผณิตา บุญยะวันตัง

6210310168 น.ส. พิมพ์นิภา เอ้ือตระการวิวัฒน์

6310310068 นาย ดิตถกร อัฑฒกรปรีดา

6310310168 น.ส. สิขรินทร์ แก้วกุล
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 069,169

1. ผศ.นพ.อนุพงศ์     นิติเรืองจรัส 5810310069 นาย ธนกร ปรีชาสุชาติ

    ภาควิชาพยาธิวิทยา       (โทร.1551-2) 5810310169 น.ส.  อัครยา  อุดมวงศ์ศักด์ิ

2. ผศ.พญ.ศรันญา      วัฒนก าธรกุล 5910310069 นาย ธนาธิป แสงมณี

    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   (โทร.1201-3) 5910310169 นาย อติวิชญ์ เพ็ชรพวง

3. พญ.ธิติกาญจน์ คุณาไพศาล 6010310069 น.ส. พีรันดา รัตนะ

   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (โทร.1655) 6010310169 นาย สิรภัทร สอและ

6110310069 นาย ธีธัช อนาวิลกุล

6110310169 นาย หริศ หริรัตนกุล

6210310069 นาย พชร เย็นท่าเรือ

6210310169 นาย ภราดร นุ้ยแม้น

6310310069 นาย ดิถดนัย ร่มพฤกษ์

6310310169 นาย สิงหา ช่างศิริวัฒนา

รหัส 070,170

1. รศ.พญ.ศศิกานต์   นิมมานรัชต์ 5810310070 นาย ธนธรณ์ ว่องวงศ์

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา     (โทร.1651-2) 5810310170 น.ส. อาทิตยา กุลนิล

2. นพ.พิชญานนท์ งามเฉลียว 5910310170 น.ส. อธิษฐาน จ าปา

    ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ         (โทร.1331) 6010310070 น.ส. ฟาฎีลา แวนิ

3. พญ.ธารีรัตน์ อนันต์ชัยทรัพย์ 6010310170 น.ส. อามีนะห์ บากา

   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ         (โทร.1331) 6110310070 นาย ธีรปภัสร์ ตันธนาวุฒิวัฒน์

4. พญ.หรรษา ศรีพงษ์พันธ์ุกุล 6110310170 นาย อจลา สังข์ทอง

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์      (โทร.1251-2) 6210310070 น.ส. พชรนภัส จินดาวัฒน์

6210310170 น.ส. ภวรัญชน์ อัครประสิทธ์ิ

6310310070 นาย ต้นตระการ อินทรสุวรรณ

6310310170 นาย สิทธา วงศ์ปริยากร



~ 25 ~

รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 071,171

1. ผศ.พญ.สาธนา    บุญยพิพัฒน์ 5810310071 นาย ธนธรณ์ ส าเร็จ

    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-3) 5810310171 น.ส. อาทิมา วัลลภวิสุทธ์ิ

2. ผศ.พญ.พิชามญช์ุ คณิตนุพงษ์ 5910310071 น.ส. ธวัลพร กิตติรัต

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (โทร.1601) 5910310171 น.ส. อภิชญา ศรีพงษ์พันธ์ุกุล

6010310071 น.ส. ภครดา พัฒโน

6010310171 นาย กิตติพัทธ์ วิจิตรพันธ์ุ

6110310071 น.ส. นภัค ทองประเสริฐ

6110310171 นาย อดิศักด์ิ ปานเกล้ียง

6210310071 น.ส. พณิชา เป่ียมอภัยทอง

6210310171 นาย ภัทริยะ วัฒนคีรี

6310310071 นาย ติณณ์ กิจธารทอง

6310310171 น.ส. สิรภัทร ขุนทอง

รหัส 072,172 

1. ผศ.ดร.จุฑารัตน์  สถิรปัญญา 5810310072 นาย ธนพล กิจถาวร

    ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ         (โทร.1331) 5810310172 น.ส. อารยา บุญกูล

2. ผศ.นพ.วรุตม์ อุ่นจิตสกุล 5910310072 นาย ธาดาวุฒิ ฉันท์ภิญโญภาพ

    ภาควิชาจิตเวชศาสตร์        (โทร.1351-2) 5910310172 น.ส. อภิญญา ทิพย์สุเนตร

    ลาศึกษา ต.ค 60-ต.ค 63 6010310072 นาย ภราดร สานิง

3. ผศ.นพ.กันต์ธีร์ อนันตพงศ์ 6010310172 นาย ชนกันต์ พิชยอนันต์

    ภาควิชาจิตเวชศาสตร์        (โทร.1351-2) 6110310072 น.ส. นภัสวรรณ คงเกล้ียง

    ลาศึกษา ก.ย 60 - ก.ย. 61 6110310172 นาย อนวร จุทอง

4. ผศ.พญ.พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธ์ุ 6210310072 น.ส. พรพรรณ อินทรสวัสด์ิ

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 6210310172 นาย ภัทรุตม์ สัมมาพิธะ

6310310072 น.ส. ถิรดา เก้ือมี

6310310172 น.ส. สิริฉัตร หนูเรือง
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 073,173

1. ผศ.พญ.ศรีลา ส าเภา 5810310073 นาย ธนพล ณรงค์พันธ์

    ภาควิชาศัลยศาสตร์       (โทร.1401-2) 5810310173 น.ส. อุนนดา วิทิตตระกูล

5910310073 นาย ธารินทร์ เคารพพันธ์ุ

5910310173 นาย อภิสิทธ์ิ เจือบุญ

6010310073 นาย ภัทรดนัย คงสกูล

6010310173 น.ส. ชนัญธร โสพิกุล

6110310073 น.ส. นภัสสร อารยะรังสฤษฎ์

6110310173 น.ส. อนัญญา สุวรรณานนท์

6210310073 น.ส. พรรณขจี พุทธกูล

6210310173 น.ส. ภัสพร โชติกเสถียร

6310310073 นาย ทัตเทพ สืบเส้ง

6310310173 น.ส. สิริภัทร สมบัติกุลธนะ

รหัส 074,174

1. ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ 5810310174 น.ส. กมลฉัตร ไชยศรียา

    ภาควิชาศัลยศาสตร์            (โทร.1401-2) 5910310074 น.ส. ธิติกานต์ บุญรุ่ง

2. นพ.ยุทธศักด์ิ   ศุภสินธ์ุ 5910310174 นาย อรรคพล รัตนติกานนท์

6010310074 นาย ภัทราวุธ พูนพิพัฒน์

6010310174 นาย ธันวา ชัยวนนท์

6110310074 นาย นรภัทร รังสิปราการ

6110310174 น.ส. อภิชญา สุวรรณรัตน์

6210310074 น.ส. พรรณภษา บาราสัน

6210310174 นาย ภูวิศ วิโรจน์กุล

6310310074 น.ส. ทิชา สุวีรานุวัฒน์

6310310174 น.ส. สิริวรรณ ทองเมือง

   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-2)



~ 27 ~

รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 075,175

1. นพ.คเณศ กาญจนประดิษฐ์ 5810310075 น.ส. ธัญญรัตน์ ตันตินาม

    ภาควิชาพยาธิวิทยา            (โทร.1551-2) 5810310175 นาย จิรายุ จารุด ารงค์ศักด์ิ

2. ผศ.พญ.มนภัทร สุกใส 5910310075 นาย ธิติวุฒิ ฉายเมธากุล

   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-2) 5910310175 น.ส. อริศรา อารีพงศ์ธรรม

3. นพ.อภิชาต แก้วเดช 6010310075 น.ส. ภิญดนุนันท์ ไพบูลย์พรพงศ์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 6010310175 น.ส. นินูรลีนา สาแล

4. พญ.นฤมล จันมุณี 6110310075 น.ส. นรีนุช อัศวจ ารูญ

   ภาควิชารังสีวิทยา           (โทร.1501) 6110310175 น.ส. อภิสรา คงชู

6210310075 น.ส. พรสินี ดนสวี

6210310175 น.ส. มนสิชา สิทธิสมบัติ

6310310075 นาย ธนกร โก

6310310175 นาย สิริวุฒิ ชูชีพ

รหัส 076,176 

1.  ผศ.พญ.ปฐมา ภูรยานนทชัย 5810310076 นาย ธัญณัฐ พิชิตวงศ์

    ภาควิชาจักษุวิทยา             (โทร.  1381) 5810310176 น.ส. ชิดชนก เพ็งแก้ว

2.  ผศ.พจนพร ไกรดิษฐ์ 5910310076 นาย นพวิชญ์ ล่ิมวัฒนาเลิศ

    ภาควิชาชีวเวชศาสตร์       (โทร.1180-1) 5910310176 นาย อรุณสวัสด์ิ เจริญวิกกัย

3. ผศ.พญ.วันทนีย์ สิทธิวรากุล 6010310076 นาย ภูดิศ จิตเป็นธม

   ภาควิชาจักษุวิทยา  (โทร.1381) 6110310176 นาย อรรถวุฒิ ทอนสูงเนิน

6110310076 น.ส. นันท์นภัส สุวรรณนิตย์

6210310076 น.ส. พลอยสวย จิตต์ภักดี

6210310176 นาย รัชกฤต อชิรกรปัญญา

6310310076 น.ส. ธนภรณ์ เอกผักนาก

6310310176 น.ส. สุชัญญา จุลอดุง
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 077,177 

1. ผศ.พญ.สุภาภรณ์   ดิสนีเวทย์ 5810310177 นาย ธนกรณ์ เขียวไชย

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์      (โทร.1251-2) 5910310177 น.ส. อัญเชิญขวัญ ทองวิเศษ

2. ผศ.นพ.ศิวศักด์ิ    จุทอง 6010310077 นาย ภูริณัฐ พัฒนภักดี

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 6010310177 น.ส. มุกนภา มากมณี

3. ผศ.นพ.มนุพล ต้ังทองค า 6110310077 น.ส. นารดา พิชยอนันต์

    ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา  (โทร. 1390) 6110310177 น.ส. อวิกา แก้วทวี

4. ดร.นพ.นวมินทร์ ป่ินปฐมรัฐ 6210310077 น.ส. พัชรพร เหมือนพรรณราย

   ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ (โทร.1181) 6210310177 น.ส. ลฎาภา ศิริกรภิญโญ

6310310077 นาย ธนภูมิ กิตติวราพงศ์

6310310177 น.ส. สุชานันท์ จุลอดุง

รหัส 078,178

1. นพ.สันติ ล้ิมอัมพรเพชร 5810310078 นาย ธาวิต ซ่ือสกุลไพศาล

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 5810310178 น.ส. นภัสสร นพสุวรรณ

2. ผศ.พญ.อัสมา   นวสกุลวงศ์ 5910310078 นาย นราวิชญ์ จันทร์ชู

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 5910310178 น.ส. อาทิชา กาหยี

6010310078 น.ส. มุทิตา พุ่มแก้ว

6010310178 นาย ยุสรี บินแหละ

6110310078 น.ส. นาลีซ่าร์ อาด า

6110310178 น.ส. อัญชิสา พิชยอนันต์

6210310078 น.ส. พัฒน์นรี ลีลารุจิเจริญ

6210310178 น.ส. ลักษิกา ส าอางศรี

6310310078 น.ส. ธนัชพร เชียรวิทยาคุณ

6310310178 น.ส. สุทธญา เพ็ญเขียว
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 079,179 

1. นพ.วิระชัย สมัย  5810310079 น.ส. ธิดารัตน์ จรูญวรรธนะ

    ภาควิชาพยาธิวิทยา       (โทร.1551-2) 5810310179 นาย ชนกันต์ อยู่คง

2. นพ.วิธู พฤกษนันต์ 5910310079 นาย นราวุฒิ ศรีพะเนิน

   ภาควิชาพยาธิวิทยา  (โทร.1571) 5910310179 นาย อินทร ไหลหละหมัด

6010310079 น.ส. รสิกา แซ่ต้ัง

6010310179 นาย วสิษฐ์พล เจริญกุล

6110310079 นาย นิติธร สุกใส

6110310179 นาย อันดา กล่ินพิกุล

6210310079 น.ส. พัทธวรรณ จันทร์ด า

6210310179 นาย วิชญะ นัคเร

6310310079 นาย ธเนศ อ่อนแท้

6310310179 น.ส. สุทธิกานต์ เอียดทอง

รหัส 080,180

1. ดร.นพ.พงษ์เทพ    วิบูลย์จันทร์ 5810310080 น.ส. ธีรารัตน์ ศรีขาว

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 5810310180  MR.  KRY  LYTHUO

2. พญ.จุฑามาส   วรโชติก าจร 5910310080 นาย นฤปนาท บุญสุข

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์      (โทร.1251-2) 5910310180 น.ส. อิสรา อัครวงศาพัฒน์

3. นพ.วิศรุต ศรีสินธร 6010310080 นาย รักษ์ตะวัน อินทรศักด์ิ

    ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ   (โทร.1331-2, 1165) 6010310180 นาย สุพริฏฐ์ แก้วหวังสกูล

6110310080 น.ส. นิษฐกานต์ ธรรมอ านวยกิจ

6110310180 นาย อัมรินทร์ ตานีเห็ง

6210310080 น.ส. พิชญา บัวสวัสด์ิ

6210310180 นาย วีรวุฒิ แก้วนพ

6310310080 นาย ธัชพล วรานันตกุล

6310310180 น.ส. สุทธิณี พุ่มเอ่ียม
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 081,181

1. รศ.นพ.ศักด์ิชาย เรืองสิน 5810310081 นาย ธีรินทร์ ปริญญาคุปต์

    ภาควิชาศัลยศาสตร์       (โทร.1401-2) 5910310081 นาย นฤสรณ์ คงเเก้ว

2. พญ.ภัทรธีรา โรหิโตปการ 5910310181 นาย ณชพัฒน์ คิดถูก

   ภาควิชารังสีวิทยา          (โทร.1940) 6010310081 นาย รัชพล พานิช

3. พญ.ปิยนุช วุฒิชาติปรีชา 6010310181 น.ส. อรนันท์ ขุนราช

   ภาควิชารังสีวิทยา          (โทร.1940) 6110310081 น.ส. นูฮา มะสาพา

6110310181 นาย อาคิรา แซ่ล่ิม

6210310081 น.ส. พิชญา อรรถสงเคราะห์

6210310181 น.ส. สิริวัฒนา จินดาวงค์

6310310081 น.ส. ธัญพร อโนราช

6310310181 น.ส. สุธาสินี เลิศศรีสถิต

รหัส 082,182 

1. นพ.กิตติศักด์ิ ศรีพงษ์ 5810310082 นาย นครินทร์ นิยมเดชา

    ภาควิชาพยาธิวิทยา (โทร.1551-2, 1571) 5910310082 น.ส. นันทภัทร บุพโพดม

2. พญ.จุฑามาศ วิทยวีรศักด์ิ 5910310182 น.ส. พันธ์วิภา เสาร์ประเสริฐ

   ภาควิชาจักษุวิทยา  (โทร.1381) 6010310082 นาย รัตน์ศักด์ิ ฉันทานุวัฒน์

3. นพ.ปัญญา จ ารูญเกียรติกุล 6010310182 น.ส. อังคนา พลเสนา

   ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน (โทร.1331) 6110310082 น.ส. นูฮา อุทัย

4. พญ.ปัญญ์ชลี แก่นเมือง 6110310182 น.ส. อาญะ วงศ์อารีย์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 6210310082 น.ส. พิชามญช์ุ จันทร์เพ็ญ

6210310182 นาย สิริศักด์ิ ศิลาจันทร์

6310310082 น.ส. ธัญพิชา ฉ้ินเต้ียง

6310310182 น.ส. สุภาจิต นุ้ยผุด
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 083,183

1. ผศ.พญ.สุนิสา                ฉัตรมงคลชาติ                 5810310083 น.ส. นงนภัส นาคพันธ์ุ

   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา          (โทร.1651-2) 5910310083 น.ส. นันทัชพร ทะนนท์

2. ผศ.พญ.ศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย์ 5910310183 น.ส. สนิทพิมพ์ สนิทกันภัย

   ภาควิชารังสีวิทยา (โทร.1501) 6010310083 นาย รัตนะ เเสงศุภวานิช

6010310183 MR. HO CHHOENGSAN

6110310083 น.ส. บุษบง นาวีการ

6110310183 น.ส. นิอานีส มะแซ

6210310083 น.ส. พิมนภา ปัจจันตวิวัฒน์

6210310183 น.ส. สุชาวดี เหล่ามานะเจริญ

6310310083 น.ส. ธันย์ชนก บรรณราช

6310310183 น.ส. สุไรยา ระมะลี

รหัส 084,184  

1. พญ.กัณฐิกา ไกรสวัสด์ิ 5810310084 น.ส. นพรดา เหมกุล

   ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (โทร. 1705) 5910310084 น.ส. นิชดา เมตไตรยสกุล

2. พญ.อสมาพร พืชน์ไพบูลย์ 5910310184 Mr. Chann Sinat

   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา          (โทร.1651-2) 6010310084 น.ส. วนัชพร สุวรรณจินดา

6110310084 น.ส. ปพิชญา ขวัญเมือง

6110310184 นาย อานุภาพ ด ารงชยานุกุล

6210310084 น.ส. พิมพ์นิภา ชัยพฤกษ์เดชา

6210310184 น.ส. สุทธิดา ห้ินตระกูล

6310310084 นาย ธารา เมตติกานนท์

6310310184 นาย สุวิทัส กัลยา



~ 32 ~

รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 085,185  

1. ผศ.นพ.พิชัย จิรรัตนโสภา 5810310085 นาย นภัทร จันทร์สว่างภพ

    ภาควิชาจักษุวิทยา           (โทร.1381) 5910310085 นาย นินัสรีย์ เจ๊โก๊ะ

2. ผศ.พญ.อรุณี เดชาพันธ์ุกุล 6010310085 น.ส. วรรษชล ปัตตะพัฒน์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 6110310185 น.ส. อาเฟีย สารี

3. อ.ดร.พญ.ปิยะนันท์ วังกุลางกูร 6110310085 นาย ปรมัตถ์ ชูทอง

   ภาควิชาศัลยศาสตร์   (โทร.1401-4) 6210310085 น.ส. พิมพ์ลภัส มุสิกพันธ์

4. นพ.อรรถพงศ์ ผ่องพิทักษ์ชัย 6210310185 นาย สุธี หงนิพนธ์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 6310310085 นาย ธีรภพ เวชสิทธ์ิ

6310310185 น.ส. หน่ึงฤทัย ศรีสาย

รหัส 086,186

1. พญ. ศศิวรา บุญรัศมี 5810310086 น.ส. นภัสวรรณ พ่ึงเพียร

5910310086 น.ส. บงกช กรุงแทนเมือง

2. นพ.วิทวัส ตันตรัตนพงษ์ 6010310086 น.ส. วริศรา จาริยะ

   ภาควิชาศัลยศาสตร์   (โทร.1401-4) 6110310086 น.ส. ประภาศิริ ภูมิวณิชกิจ

3. พญ.ศิริวิมล ตันตรัตนพงษ์ 6110310186 น.ส. อิศราวดี สาระสุจริต

   ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (โทร. 1705) 6210310086 นาย พิสิษฐ์ เวศมานนท์

6210310186 น.ส. สุพิชญา ลอยชูศักด์ิ

6310310086 นาย ธีรภัทร แซ่เจียง

6310310186 นาย อภิวุฒิ ตันติวิวัฒน์กุล

รหัส 087,187 

1. นพ.ถาวร    เด่นด ารงทรัพย์ 5810310087 น.ส. นัจนันท์ จงฐิตินนท์

   ภาควิชารังสีวิทยา          (โทร.1501-2) 5910310087 นาย บุญวิโรจน์ จิตวิเลิศรัตน์

2. รศ.พญ.ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์ 6010310087 นาย วัชวีร์ อัตถาวงศ์

   ภาควิชารังสีวิทยา          (โทร.1501-2) 6110310087 น.ส. ปริณดา เลิศสุรกิตติ

6110310187 นาย เอกปวีร์ เจ๊ะโส๊ะ

6210310087 นาย พีรพล ธนนิลกุล

6210310187 นาย อนุรักษ์ ขันตี

6310310087 นาย ธีรภัทร์ เจริญมาก

6310310187 นาย อภิศร จงจิตร์

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ( โทร 1251-2,1277)
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รหัสและอาจารย์ท่ีปรึกษา รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุลนักศึกษา

รหัส 088,188

1. พญ.ดาวลดา คงกับพันธ์ 5810310088 น.ส. นารดา พิรัชวิสุทธ์ิ

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 5910310088 นาย บุลวัชร์ สุรัฐชนานนท์

2. พญ.รุจิมาส คุ้มทอง 6010310088 นาย วิชชากร ดิลกธราดล

    ภาควิชารังสีวิทยา (โทร.1501-2) 6110310188 นาย ฮิลมีย์ แวสแลแม

6110310088 น.ส. ปริยากร พ่อนุ้ย

6210310088 น.ส. ฟารีดา แมเร๊าะ

6210310188 น.ส. อิงกมล วีรชนชาญ

6310310088 นาย เธียร จารุพานิช

6310310188 นาย อภิสิทธ์ิ เส็มหย้ง

รหัส 089,189 

1. พญ.ปักใจ ตันตรัตนพงษ์ 5810310089 นาย นิธิวัฒน์ อัครสุวรรณกุล

   ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (โทร.1601) 5910310089 น.ส. เบญญาภา โรจน์พิบูลสถิตย์

2. พญ.นิสาลักษณ์ อุโพธ์ิ 6010310089 น.ส. วิภาดา วิจิตรคุณากร

   ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ฯ (โทร.1601) 6110310189 MISSUNG SOCHEALING

6110310089 น.ส. ปริยาภัทร นิลฉิม

6210310089 น.ส. ภัทริกา ภูริภัทรพันธ์ุ

6210310189 นาย อิรฟาน รักชุมคง

6310310089 นาย นพวิชญ์ ศรีบุญเรือง

6310310189 น.ส. อัญชุลี พฤกษ์อุดม

รหัส 090,190

1. ศ.นพ.สุเทพ     จารุรัตนศิริกุล 5810310090 นาย นิพนธ์ เกษมกุล

    ภาควิชาอายุรศาสตร์           (โทร.1451-2) 5910310090 นาย ปฏิภาณ ชูทอง

2. ศ.พญ.สมจิตร์     จารุรัตนศิริกุล 6010310090 น.ส. ศตนันท์ ไชยพงษ์

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์      (โทร.1251-2) 6110310090 น.ส. ปวันยา บุญบันดาล

3. พญ.เอมอร จิระพันธ์ุ 6210310090 น.ส. ภาวิดา แสงจันทร์

   ภาควิชาจิตเวชศาสตร์      (โทร.1351-2) 6210310190 นาย อิรฟาน สาและ

6310310090 นาย นภกร พรหมมณี

6310310190 นาย อับดุลมุมิน จิสวัสด์ิ
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รหัส 091,191

1. ศ.นพ.แมนสิงห์  รัตนสุคนธ์ 5810310091 น.ส. นิลุบล อุดมกิระทักษ์

   ภาควิชาจักษุวิทยา           (โทร.1381) 5910310091 น.ส. ปฐมา ปุรินทราภิบาล

2. ผศ.นพ.วรพัฒน์ อัตเวทยานนท์ 6010310091 นาย ศศินทร์ นิยมเดชา

   ภาควิชาศัลยศาสตร์        (โทร.1401-2) 6110310091 น.ส. ปวิชญา หวังวโรดม

3. พญ.อาภาวรรณ เทพสุวรรณ์ 6210310091 นาย ภาวินท์ ฐิตโสมกุล

   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา          (โทร.1651-2) 6210310191 น.ส. อุมาภรณ์ ปล้ืมใจ

6310310091 น.ส. นภศร บุญตามชู

6310310191 น.ส. อาภาพันธ์ ขวัญพัทลุง

รหัส 092,192 

1. ผศ.นพ.ศุภฤกษ์ เลาหวิริยะกมล 5810310092 น.ส. นูรเสาวนีย์ สะมาลา

    ภาควิชาศัลยศาสตร์        (โทร.1401-2) 5910310092 น.ส. ปณิตา ตาวาโต

2. พญ.วันทนีย์ แดงบุญ 6010310092 น.ส. ศศิร์นันท์ เสนางคนิกร

   ภาควิชาจักษุวิทยา  (โทร.1381) 6110310092 น.ส. ปวีณ์นุช ผกามาศ

6210310092 นาย มูฮัมมัดอัสลัม หะยีอาวัง

6210310192 MR. HE LEANGHOR

6310310092 น.ส. นภัส ชูสุดรักษ์

6310310192 นาย อุสมาน เจะอามะ

รหัส 093, 193

1. นพ.สิริชัย ชีวธนากรณ์กุล 5810310093 นาย บริวัฒน์ สันติพิทักษ์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์              (โทร.1451-2) 5910310093 น.ส. ปทิตตา จันทร์หอม

2. พญ.ศิริกาญจน์    ศิริพฤกษ์พงศ์ 6010310093 น.ส. ศิรดา ศิริรักษ์

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (โทร.1652) 6110310093 น.ส. ปวีร์รตา ลดาพงษ์ภูวัชร์

    ศึกษาต่อ ส.ค.59 - ก.ค.62 6210310093 นาย โมกขศักด์ิ แสงอุทัย

6310310093 น.ส. นวินดา ณ อุบล

6310310193 นาย เอ็มกาดาฟี ยีสาและ
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รหัส 094, 194

1. พญ.ศิวัชญา   คนึงกิจก้อง 5810310094 นาย บวรนันท์ วรรณรักษ์

   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-2) 5910310094 น.ส. ปพิชญา เฉิดโฉม

2. ผศ.พญ.อารยา ยืนยงวิวัฒน์ 6010310094 น.ส. ศิรดา เอ้ือนนทัช

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   (โทร. 1257) 6110310094 นาย ปัณณวิชญ์ ชุ่มเช้ือ

3. นพ.ปรินทร์ บุญธรรม 6210310094 น.ส. รินรดา สุวรรณโณ

    ภาควิชาศัลยศาสตร์         (โทร.1401-2) 6310310094 นาย นักรบ คล้ายเล่ียน

6310310194 น.ส. ฮุสณาณี ยะโก๊ะ

รหัส 095

1. ผศ.พญ.ธีรนันท์ เลาหวิริยะกมล 5810310095 น.ส. บุศราคัม บุณยะภักด์ิ

    ภาควิชารังสีวิทยา (โทร.1501-2) 5910310095 น.ส. ปรัษฐา ศุภเศรษฐ์ศิริ

2. ผศ.นพ.สมฤทธ์ิ มหัทธโนบล 6010310095 นาย ศิวัช ยุทธนา

    ภาควิชาศัลยศาสตร์         (โทร.1401-2) 6110310095 น.ส. ปัทมาพร เกียรติศักด์ิโสภณ

6210310095 นาย ริฟกี วุฒิสมัย

6310310095 นาย นันทัช รักชุม

รหัส 096

1. นพ.ธาราณ์ ตันธนาธิป 5810310096 น.ส. ปภาวรินท์ ประเสริฐวชิรากุล

    ภาควิชาศัลยศาสตร์      (โทร.1401-2) 5910310096 น.ส. ปรัสรา ป่ินแก้ว

2. นพ.นิติ ถาวรานุรักษ์ 6010310096 นาย ศุภกร อนันตทวีกุล

   ภาควิชาศัลยศาสตร์ (โทร 1401-2) 6110310096 นาย ปาณัสม์ วานิชวงค์

6210310096 น.ส. เรือนรัตน์ ลีละตานนท์

6310310096 น.ส. นาซนีน เตซาน

รหัส 097

1. รศ.นพ.วีระ ชัยยะมงคล 5810310097 น.ส. ปรพรรณ์ วรรณกุล

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (โทร.1601) 5910310097 นาย ปริญญา ยอดเรือน

2. ผศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ 6010310097 นาย สมชาย ก่อถ่อมู

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   (โทร.1601) 6110310097 น.ส. ปาณิสรา ปล้องคง

6210310097 น.ส. วรกมล จงศุจิพันธ์ุ

6310310097 น.ส. นิชกานต์ ศรีธนาบุตร
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รหัส 098

1. ผศ.พญ.กรองทอง ถาวรานุรักษ์ 5810310098 น.ส. ปรัชพริมา ระฆังทอง

   ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา  (โทร. 1390) 5910310098 นาย ปรินทร์ เห็นชอบ

2. นพ.พีศิษฏ์ ลีลาสวัสด์ิสุข 6010310098 นาย สรวิชญ์ ขวัญซ้าย

    ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา  (โทร. 1390) 6110310098 น.ส. ปานชีวี ปานด ารงค์

6210310098 น.ส. วรันธร ช่วยศรีนวล

6310310098 น.ส. นุตประวีณ์ ช่วยสงค์

รหัส 099

1. นพ.สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน 5810310099 น.ส. ปริชญา ปัญญาวิศิษฏ์กุล

5910310099 น.ส. ปวีณ์นุช หม่ันธโนปทัย

2. นพ.พิทยาพล ปีตธวัชชัย 6010310099 น.ส. สิรภัทร จิตต์วโรดม

    ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา  (โทร. 1390) 6110310099 น.ส. ป่ินชนก ธีรธรรมวงศ์

6210310099 น.ส. วริษฐา ทองชุม

6310310099 น.ส. นูรไอนี สะลาเม๊าะ

รหัส 100

2.นพ.ธีรนัย สกุลชิต 5810310100 นาย ปริญญา แก้วกุล

   ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (โทร. 1705) 5910310100 นาย ป้องเกียรติ ธนพันธ์พาณิช

3. ผศ.นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช 6010310100 นาย สิรวิชญ์ จันทร์อุ่ย

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 6110310100 น.ส. ปิยวรรณ เพชรกาศ

6210310100 นาย วรุตม์ เพชรเงินทอง

6310310100 น.ส. นูรฮาฟีซา ดอเลาะ

รหัส 101

1. ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์     สุนทรพันธ์ 5810310101 นาย ปริภัทร ภิญโญ

    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   (โทร.1201-3) 5910310101 น.ส. ปอรรัชช์ ช่วยพนัง

2. พญ.อาอัยซะห์ ดาเด๊ะ 6010310101 น.ส. สุชาวดี ลีลาศรีสุนทร

   ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (โทร. 1705) 6110310101 นาย ปิยังกูร ณ นคร

6210310101 น.ส. วลิตา เหมทานนท์

6310310101 นาย เนติ เทพพิทักษ์

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (โทร.1601)
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รหัส 102

1. รศ.พญ.รัตนา     ลีลาวัฒนา 5810310102 นาย ปวริศ คงระวะ

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 5910310102 นาย ปัณณวิชญ์ ตันติพิสิษฐ์

2. พญ.ฤดีกร สุวรรณานนท์ 6010310102 น.ส. สุธางศ์ุรัตน์ ทองฤกษ์

    ภาควิชารังสีวิทยา (โทร 1501-2 ) 6110310102 น.ส. ปุณณิศา วิศาล

6210310102 นาย วัชรพงศ์ จันทร์เกตุ

6310310102 น.ส. บัวบูชา บุญเลิศ

รหัส 103 

1. ผศ.พญ.ยุวติยา ปลอดภัย 5810310103 น.ส. ปาณิศา พวงสุนทร

   ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา    (โทร.1391-2) 5910310103 น.ส. ปัณณิกา ยัญญางกูร

2. ผศ.นพ.จักรพันธ์ุ พรหมโสภา 6110310103 น.ส. ปูชิกา จันทกาญจน์

    ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา    (โทร.1391-2) 6210310103 น.ส. วิภาดา แก่นหิน

3. นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร 6310310103 น.ส. บุญญาภา สุปะวะโรทัย

   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ (โทร.1334)

รหัส 104

1. ผศ.พญ.งามจิตร์ ภัทรวิทย์ 5810310104 น.ส. ปานรดา สมิทธิฐิติ

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (โทร.1651) 5910310104 นาย ปาณัท วิทยาศิริกุล

2. ผศ.พญ.สาวิตรี    พรานพนัส 6010310104 น.ส. สุวภัทร สุขล่ิม

6110310104 น.ส. ผาติรัตน์ ชุมภู

3. พญ.ภัททิรา บุญศรี 6210310104 น.ส. วีร์ธยาน์ พยัคพันธ์

   ภาควิชารังสีวิทยา    (โทร.1501-2) 6310310104 น.ส. บุตรเพชร เพชรชนะ

รหัส 105

1. รศ.พญ.สุภาภรณ์      เต็งไตรสรณ์ 5910310105 นาย ปิยพงศ์ ปานแขวง

    ภาควิชาจักษุวิทยา            (โทร.1381) 6010310105 น.ส. โสภิตา สุรักษ์รัตนสกุล

2. รศ.นพ.อนุชา ธาตรีมนตรีชัย 6110310105 นาย พงศกร ขันภักดี

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   (โทร. 1257) 6210310105 นาย ศตพล คล้ายอักษร

3. พญ.ภัทรภร ปัญญารัตน์ 6310310105 น.ส. บุษยรัตน์ บุณยะภักด์ิ

    ภาควิชาอายุรศาสตร์         (โทร.1451-2)

    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-3)
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รหัส 106 

1. ผศ.พญ.หน่ึงฤทัย   แซ่เอียบ 5810310106 น.ส. ปิยะมาศ แซ่อ้ือ

    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-3) 5910310106 น.ส. เปรมฤทัย แซ่อ้ึง

2. พญ.นัฐทิชา ไชยณรงค์ 6010310106 น.ส. อภิชญา วัลลภาภิรมย์

    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-3) 6110310106 นาย พงศกร ส่งศรี

3. พญ.พิชญา ทองขาว 6210310106 นาย ศรัณย์ ทองศรี

   ภาควิชารังสีวิทยา    (โทร.1501-2) 6310310106 น.ส. ปณัสยา เสียงใหญ่

รหัส 107 

1.  ผศ.พญ.สุภาพร โรยมณี 5810310107 นาย พงศภัค ตันติวิชช์

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (โทร. 1251-2) 5910310107 นาย พงศกร เลิศไชยวัฒน์ปัญญา

2. ผศ.พญ.อรุณวรรณ  ทองขาว 6010310107 น.ส. อภิษฎา รัตนวงศ์

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (โทร. 1251-2) 6110310107 น.ส. พรนภัส อภิวัฒน์การุญ

6210310107 น.ส. ศศิชา อุยสุย

6310310107 น.ส. ปณิศรา รักซ้อน

รหัส 108 

1. พญ.ดวงกมล เอ่ียวเรืองสุรัติ 5810310108 นาย พงศ์ภิวัฒน์ ประวันตา

    ภาควิชาอายุรศาสตร์         (โทร.1451-2) 5910310108 น.ส. พภัค วีระจิตต์

2. พญ.ภัทรวดี ประยืนยง 6010310108 น.ส. อรณิชา รัชตพันธนากร

   ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา  (โทร. 1390) 6110310108 น.ส. พรรณพิมพ์ ทิพยวงศ์

3. นพ.ภูริช เจนจินดามัย 6210310108 น.ส. ศศิประภา ด าทองเสน

    ภาควิชารังสีวิทยา (โทร 1501-2 ) 6310310108 นาย ปพนธีร์ เรืองตัณฑวัฒน์

รหัส 109 

1. พญ.ณัฐมนต์ ศรีสุข 5810310109 น.ส. พรชนันท์ วุฒิศักดานนท์

   ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (โทร. 1705) 5910310109 น.ส. พรภวิษย์ คูละสุวรรณ์

6010310109 น.ส. อวัสดา บัวเนียม

6110310109 น.ส. พรลภัส รัตนคช

6210310109 น.ส. ศิรดา ไพช านาญ

6310310109 น.ส. ปรางนภัส คงเนียม
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รหัส 110 

1.  นพ.สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล 5810310110 น.ส. พรรณวดี พุ่มพวง

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ (โทร.1401-2) 5910310110 นาย พัฒนะ วังสพันธ์

2. พญ.อรวรรณ ชาญสันติ 6010310110 น.ส. อวิกา อังชยกุล

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ (โทร.1401-2) 6110310110 นาย พันแสง แสงอุทัย

3. ผศ.พญ.สุมิตรา   ประเทพ 6210310110 น.ส. ศิรภัสสร นิสโร

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (โทร.1652) 6310310110 น.ส. ปัณฑิตา จันทร์ทิน

รหัส 111 

1. นพ.ศรัณยู     สุวรรณอักษร 5810310111 น.ส. พัชรพร การะเจดีย์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์   (โทร.1451-2) 5910310111 นาย พัสกร ต้ังอดุลย์รัตน์

2. นพ.สาธิต คลังสิน 6010310111 นาย อัศนัย สีพุฒ

   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-3) 6110310111 น.ส. พิชญา อุทัยแสง

3. ผศ.นพ.ภควัต       วิวัฒนวรเศรษฐ์ 6210310111 น.ส. ศิริกาญจน์ ธนพันธ์พาณิช

   ภาควิชาจิตเวชศาสตร์      (โทร.1351-2) 6310310111 น.ส. ปารณ์นิร์ชา บุญเรือง

รหัส 112 

1. รศ.นพ.จิตติ   หาญประเสริฐพงศ์ 5810310112 น.ส. พัฐสุดา ตรีมธุรกุล

   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-3) 5910310112 น.ส. พิชญาภรณ์ ศรแผลง

2. นพ.สว่างพงษ์ จันดี 6010310112 น.ส. อาทิตยา จองใจอนุรักษ์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 6110310112 น.ส. พิชามญช์ุ เทพหนู

6210310112 นาย ศิริศักด์ิ ผดุงสุนทรารักษ์

6310310112 น.ส. ปาริฉัตร จันทราชา

รหัส 113

1. รศ.พญ.วนพร     อนันตเสรี 5810310113 น.ส. พัทธานันท์ พิทักษานนท์กุล

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์     (โทร.1251-2) 5910310113 น.ส. พิชามญช์ุ ข าสกุล

2. ผศ.นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ 6010310113 นาย อินทัช โสภาคย์

    ภาควิชาพยาธิวิทยา      (โทร.1551-2) 6110310113 น.ส. พิชามญช์ุ มงคลเลอโรจน์

6210310113 น.ส. สมัชญา ขาวตระกูล

6310310113 น.ส. ปุญญพัฒน์ บุญเลิศวาณิชย์
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รหัส 114 

1. ผศ.พญ.กันยิกา    ช านิประศาสน์ 5810310114 น.ส. พิชชาภา ตรียงค์

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (โทร.1601) 5910310114 นาย พิธิวัฒน์ ชูช่วย

2. พญ.โอสรี อัครบวร 6010310114 น.ส. กติกา กองแก้ว

   ภาควิชาศัลยศาสตร์  (โทร.1401-4) 6110310114 น.ส. พีรดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์

3. นพ.ภูวดล เวชวิทยาขลัง 6210310114 นาย สว่างจิต แซ่จ่าว

    ภาควิชาพยาธิวิทยา      (โทร.1551-2) 6310310114 นาย ปุณยวัจน์ ณรงค์กูล

รหัส 115

1. รศ.นพ.ธีระ      พิรัชวิสุทธ์ิ 5810310115 น.ส. พิชอร วิธีเจริญ

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 5910310115 น.ส. พิม ศรีเมฆารัตน์

2. นพ.ฐากร พฤกษ์ธนากุล 6010310115 นาย กมล ไกรนรา

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 6110310115 น.ส. พีรยา ทีฆสกุล

6210310115 นาย สหัสวรรษ บุญมาก

6310310115 นาย ผดุงวัฒน์ หลักเลิศ

รหัส 116

1. ผศ.นพ.อภิภพ กฤษณีไพบูลย์ 5810310116 นาย พิธิวัฒน์ ศิริธรรม

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (โทร.1601) 5910310116 น.ส. เพ็ญนภา บัวทอง

2. นพ.จุลินทร์ ชีวกิดาการ 6010310116 น.ส. กลรัตน์ มังคลาทัศน์

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (โทร.1601) 6110310116 น.ส. ภคพร ปริชาตินนท์

3. นพ.ภานุ เวชวิทยาขลัง 6210310116 นาย สุขุมพงศ์ เจียรนัย

    ภาควิชาอายุรศาสตร์      (โทร.1451-2) 6310310116 น.ส. พรลภัส สุขทรัพย์วศิน

รหัส 117 

1.  ผศ.นพ.กีรติ  หงษ์สกุล 5810310117 น.ส. พิมพ์ลภัส รักไทย

    ภาควิชารังสีวิทยา    (โทร.1501-2) 5910310117 น.ส. เพ็ญพิชชา พูลสวัสด์ิ

2. พญ.ศิริเพ็ญ กาญจนสุวรรณ 6010310117 น.ส. กัญญาวีร์ มะณี

    ภาควิชาอายุรศาสตร์     (โทร.1451-2) 6110310117 นาย ภวัต ชูเพชร

6210310117 น.ส. สุพิชญาณ์ จันทร์มา

6310310117 น.ส. พราวพิศุทธ์ิ วงศ์ประกรณ์กุล
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รหัส 118 

1. รศ.พญ.พิชญา พรรคทองสุข 5810310118 น.ส. พีรดา ก าสกุล

    ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ  (โทร.1331-2, 1165) 5910310118 นาย ฟาอิซ นิยมเดชา

2. นพ.ปณิธาน วัจนาคมกุล 6010310118 น.ส. เกวลี เพริศวงศ์

    ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ (โทร.1331-2) 6110310118 น.ส. ภัคจิรา จงฐิตินนท์

6210310118 นาย หรัณย์ สินธทียากร

6310310118 น.ส. พฤกษวรรณ อินทรักษ์

รหัส 119

1. รศ.ดร.สุภาพร   สุวิวัฒน์ 5910310119 น.ส. ฟิตรีนา นาถปุตรี

    ภาควิชาพยาธิวิทยา      (โทร.1551-2) 6010310119 นาย จิรวัฒน์ จองศรีวรัตน์

2.  ผศ.พญ.อรรัตน์ กาญจนวนิชกุล 6110310119 น.ส. ภัชลดา วรธรธนาดุล

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (โทร.1651-2) 6210310119 นาย อดิศร นุ้ยเนียม

3. พญ.ลลิต์ภัทร ก้องพานิชกุล 6310310119 นาย พัชรพล เก้ือเม่ง

    ภาควิชาศัลยศาสตร์      (โทร.1401-2)

รหัส 120

1. รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส 5810310120 น.ส. ฟาดีนาร์ ปฐบริรักษ์

    ภาควิชาพยาธิวิทยา      (โทร.1551-2) 5910310120 นาย ภวินท์ ผกายมาศกุล

2. พญ.พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์ 6010310120 น.ส. ชนมนวรรณ สุขเกิด

    ภาควิชาอายุรศาสตร์     (โทร.1451-2) 6110310120 น.ส. ภัททิยา ช่อเรืองศักด์ิ

6210310120 น.ส. อนิซ มะอุเซ็ง

6310310120 น.ส. พิชญาณัฐ สุขมี

รหัส 121 

1.  ผศ.นพ.ธนพันธ์   ชูบุญ 5810310121 นาย ฟาร์เดล เบ็นอับดุลเลาะห์

    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (โทร.1201-3) 5910310121 น.ส. ภัชลดา เตียวภาธร

2. นพ.ภูริพงศ์ รอดเนียม 6010310121 น.ส. ชนิกานต์ รักเล่ง

    ภาควิชาศัลยศาสตร์      (โทร.1401-2) 6110310121 นาย ภัทร ประสาธน์วนกิจ

3. นพ.รุ่งโรจน์ เบญจรัตนภาคี 6210310121 นาย อภิสิทธ์ิ สามทิศ

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์     (โทร.1251-2) 6310310121 น.ส. พิชญาภา พรหมปลัด
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รหัส 122 

1. ผศ.นพ.ฐากูร เอ้ียวสกุล 5810310122 น.ส. ฟ้าใส ปุสวิโร

    ภาควิชาศัลยศาสตร์      (โทร.1401-2) 5910310122 น.ส. ภาพันธ์ วงศ์วิทย์วิโชติ

2. นพ.อนุชิต บูรณถาวรสม 6010310122 น.ส. ชุติศา ภูวรัตนกุล

    ภาควิชาพยาธิวิทยา      (โทร.1551-2) 6110310122 น.ส. ภัทรวีร์ ศิริโรจนาพร

3 พญ.รุจิรา บุญฑริกพรพันธ์ุกุล 6210310122 น.ส. อรปรียา ทะนนท์

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์     (โทร.1251-2) 6310310122 น.ส. พิมพ์ลภัส เสนสุข

รหัส 123

1. นพ.สกล  สิงหะ 5810310123 น.ส. ภคนันท์ กิจรุ่งโรจน์

    ภาควิชาศัลยศาสตร์      (โทร.1401-2) 5910310123 นาย ภูริณัฐ ศรีเกตุ

2. ผศ.พญ.เพ็นนี     สิงหะ 6010310123 นาย ญาณกร เก้าเอ้ียน

    ภาควิชาจักษุวิทยา        (โทร.1381) 6110310123 นาย ภาณุพงศ์ ขุนจันทร์

2. นพ.อธิษฐาน รัตนบุรี 6210310123 น.ส. อรุษยา เจริญรี

6310310123 น.ส. พิมมาดา แสงแก้ว

รหัส 124  

1. ผศ.พญ.อรพรรณ อาญาสิทธ์ิ 5810310124 นาย ภควัต ดังวัธนาวณิชย์

    ภาควิชาจักษุวิทยา        (โทร.1381) 5910310124 น.ส. มนัสตรา พัฒภูมิ

2. นพ.อนุกูล แก้วบริสุทธ์ิสกุล 6010310124 นาย ฐานวัฒน์ วรรณศรีจันทร์

    ภาควิชาศัลยศาสตร์      (โทร.1401-2) 6110310124 นาย ภาณุพงศ์ เวียงหล้า

6210310124 น.ส. อัฐภิญญา สิงหเสม

6310310124 น.ส. พิรดา คงเรือง

รหัส 125 

1. นพ.ชิน ทวีสมบูรณ์ญาติ 5810310125 น.ส. ภลินี ชินสว่างวัฒนกุล

    ภาควิชาศัลยศาสตร์      (โทร.1401-2) 5910310125 น.ส. เมธาวี เจตนาเจริญชัย

6010310125 น.ส. ณัฏฐ์ศศิ ชูทองฐิติกุล

6110310125 นาย ภูวรรณ สุขศิริ

6210310125 น.ส. อัสม่ี เอกอัคราภิบาล

6310310125 นาย พีมรสุ ศรีวรางกูล

    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   (โทร.1205)
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รหัส 126 

2. พญ.รัตนาภรณ์ ชูทอง 5810310126 นาย ภัทรเวช ภู่ศิริ

    ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ  (โทร.1331-2) 5910310126 นาย ยศพรรษ ถมกระจ่าง

6010310126 น.ส. ณัฐกานต์ รองสวัสด์ิ

6110310126 น.ส. มณีรัตน์ ทองเสน

6210310126 นาย อากิล แวมามะ

6310310126 นาย พีรกานต์ สมรรคนัฎ

รหัส 127 

1. พญ.สิตางศ์ุ นิรัติศัยกุล 5810310127 นาย ภาณุวัฒน์ เวชชาภินันท์

    ภาควิชารังสีวิทยา    (โทร.1501-2) 5910310127 น.ส. โยษิตา ศรีคุ้มวงศ์

2. นพ.สรชา รุกขพันธ์ 6010310127 น.ส. ณัฐธิดา สุวรรณศรี

   ภาควิชารังสีวิทยา    (โทร.1501-2) 6110310127 น.ส. มัทณา เพ็ชรสกุล

6210310127 น.ส. อาภาศิริ พูลนวน

6310310127 น.ส. พีรดา กิตติพงศ์ไพศาล

รหัส 128

1. ผศ.นพ.นพดล เกียรติศิริโรจน์ 5810310128 น.ส. ภูฟ้า เผ่าพงษ์จันทร์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์     (โทร.1451-2) 5910310128 น.ส. โยษิตา หวังวโรดม

2. นพ.พิรุฬห์ แซ่ลือ 6010310128 นาย ณัฐพล รัตนแก้วกาญจน์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์     (โทร.1451-2) 6110310128 นาย รชต เตียวสกุล

6210310128 น.ส. เอมมิกา เพ็ญรัตน์

6310310128 นาย พีรวัส เปรมปรัชชา

รหัส 129  

1. นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ 5910310129 น.ส. รชตาพร ทองพนัง

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา     (โทร.1651-2) 6110310129 น.ส. รสวรรณ สงวนเขียว

3. พญ.รติกร บุญชัย 6210310129 น.ส. ฮัซวานี สูเด็น

   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา          (โทร.1651-2) 6310310129 น.ส. เพชรลดา รัตนสมบัติ
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รหัส 130  

1. พญ.อัจฉริยา จันทร์ผ่อง 5810310130 น.ส. มนพร อุดมรัตน์

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   (โทร.1251-2) 5910310130 น.ส. รวมพร ฆารไสว

2. นพ.วิโรจน์ เฉลียวปัญญาวงศ์ 6010310130 นาย ตุลยวัต นวนทอง

    ภาควิชาศัลยศาสตร์      (โทร.1401-2) 6110310130 นาย รัชพล กาญจนากร

6210310130 น.ส. กชวรรณ อุดมพาณิชวงศ์

6310310130 น.ส. แพรพลอย ศรีหะรัญ

รหัส 131 

1. ศ.พญ.สิริพร หิรัญแพทย์ 5810310131 น.ส. มัณฑนา พัฒน์ช่วย

    ภาควิชารังสีวิทยา (โทร.1501-2) 5910310131 น.ส. รักชนก บุหงาชาติ

2. นพ.จักรี หิรัญแพทย์ 6010310131 น.ส. เทวินทรา เยาวพันธ์ุกุล

   ภาควิชาจักษุวิทยา (โทร.1381) 6110310131 น.ส. รัตน์ธิดา บริรักษ์

3. พญ.สิริพร จุทอง 6210310131 นาย กฤตกานต์ โภคินธรณ์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์  (โทร.1451-4) 6310310131 นาย ไพศิษฐ์ ก้างต้ัน

รหัส 132  

1.  รศ.พญ.กมลวิช เลาประสพวัฒนา 5810310132 นาย มุกรอม มะนอ

    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  (โทร.1251-2) 5910310132 นาย รพี ฤทธ์ิโรจนกุล

2. ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช 6010310132 น.ส. ธนาพร คงรักษ์

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (โทร.1251-2) 6110310132 น.ส. รุ่งไพลิน เพ็ชรเรือง

6210310132 นาย กษิดิศ กานตกุล

6310310132 นาย ฟีรเดาซ์ มะแซกูเบ

รหัส133

1.  รศ.นพ.บดินทร์ ขวัญนิมิตร 5810310133 นาย มุมิณทร์ โสวณา

    ภาควิชาอายุรศาสตร์  (โทร.1451-4) 5910310133 น.ส. ลลิตา รังสินพคุณ

2. นพ.ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์ 6010310133 นาย ธิติ ไพศาลศิลป์

    ภาควิชาอายุรศาสตร์  (โทร.1451-4) 6110310133 นาย วงศ์วริศ คงสุวรรณ

6210310133 นาย กานต์กวิน ชูชาติพิชัย

6310310133 นาย เฟาวัส ฤทธ์ิหมุน
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รหัส134

1.  รศ.พญ.ปิยวรรณ เชียงไกรเวช 5810310134 นาย มูฮัมมัด เจ๊ะเง๊าะ

    ภาควิชาศัลยศาสตร์   (โทร.1401-2) 5910310134 นาย วรกานต์ รุ่งประเสริฐ

2. นพ.ธิติ อัจจิมากุล 6010310134 นาย นพรุจน์ ชาครานุวัฒนพงศ์

   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (โทร.1201-3) 6110310134 นาย วรรณศักด์ิ เช้ือทะเล

6210310134 นาย การัณยภาส กีรติโกศล

6310310134 น.ส. ภัททิยา ทรัพย์สุคนธ์

รหัส135  

1.  ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ 5810310135 น.ส. เมย์ลดา เจียมวิทยานุกูล

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  (โทร.1651-2) 5910310135 นาย วรัชญ์ เสตสุบรรณ

2. นพ.เวชพิสิฐ วงศ์วิวัฒนานนท์ 6010310135 น.ส. นัชชา หวังหิรัญกุล

    ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  (โทร.1651-2) 6110310135 น.ส. วรรณารัตน์ หนูแก้ว

6210310135 นาย กิตติพัทธ์ ธรรมศิริพงษ์

6310310135 นาย ภัทรนันท์ พิบูลย์

รหัส136

1.  พญ.ตรีชฎา วิสารทพงศ์ 5810310136 น.ส. รชกร ปัญญศิริ

    ภาควิชาอายุรศาสตร์ (โทร1451-4) 5910310136 นาย วรัท จตุราบัณฑิต

2. พญ.วรวรรณ จรูญรัตน์ 6010310136 น.ส. ปพิชญา โรจนกุล

   ภาควิชารังสีวิทยา โทร. 1508 6110310136 นาย วรินทร์ ครุฑน่ิม

6210310136 นาย กีรติกร กิตติพล

6310310136 นาย ภูมิพัฒน์ ช่อจ าปี

รหัส137 

1. พญ.กันทรา แซ่ล่ิม 5810310137 น.ส. รตาวรรณ ไสยะ

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (โทร.1251-2) 5910310137 น.ส. วฤนยา สิทธิมาก

2. พญ.ฟ้าใส ประเสริฐสรรพ์ 6010310137 นาย ภคพณ เหล่าเจริญสุข

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (โทร.1251-2) 6110310137 น.ส. วริษฐา สุขศิริ

6210310137 น.ส. กุลธิดา บุญมา

6310310137 นาย ภูริณัฐ ธีรวิศรุต
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รหัส 138 

1. พญ.ปัทมา ธนอนันตรักษ์ 5810310138 น.ส. ลักษมณ มาลา

    ภาควิชารังสีวิทยา (โทร 1501-2 ) 5910310138 นาย วศวัต ศรีเรืองรัตน์

2. พญ.ศิวพร รัตนมณี 6010310138 นาย ภากร ทองอนันต์

    ภาควิชารังสีวิทยา (โทร 1501-2 ) 6110310138 น.ส. วัชราพร กองแก้ว

6210310138 นาย คณธัช สุขพงษ์

6310310138 นาย ภูริศ จาริยะ

รหัส139 

1. ผศ.พญ.พรเพ็ญ แสงถวัลย์ 5810310139 น.ส. วรธิดา ฉันท์ธนกุล

    ภาควิชาอายุรศาสตร์  (โทร.1454-4) 5910310139 นาย วัชรธนินทร์ พฤกษวัลต์

2. นพ.วันเฉลิม จงสิริวัฒนา 6010310139 น.ส. ภาพพิมพ์ กัณฑลักษณ์

    ภาควิชาศัลยศาสตร์      (โทร.1401-2) 6110310139 นาย วันอานัน แวสะแลแม

6210310139 น.ส. จรรยพร แก้วเกล้ียง

6310310139 น.ส. มัญชุสา ภาณุเกษมสิน

รหัส140  

1.  ผศ.นพ.ปราโมทย์ ทานอุทิศ 5810310140 นาย วรภัทร ทุมพร

     ภาควิชารังสีวิทยา   (โทร.1501-2) 5910310140 น.ส. วัชราวลี เมืองพูล

2. นพ.เพทาย รอดละมูล 6010310140 นาย ภูมิรพี ศรีพยุงฉันท์

    ภาควิชารังสีวิทยา   (โทร.1501-2) 6110310140 น.ส. วิริญจ์ บริสุทธ์ิ

3. พญ.วัลยา กู้สกุลชัย 6210310140 นาย จักรินทร์ วงชมภู

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (โทร.1251-2) 6310310140 น.ส. มัทนาวดี เอียดสีทอง

รหัส141

1. ผศ.พญ.นันทกา กิระนันทวัฒน์ 5810310141 นาย วรเมธ สุวรรณ์

   ภาควิชารังสีวิทยา  (โทร.1501-2) 5910310141 นาย วิชย ซุ้นสุวรรณ

2. ผศ.นพ.ธนาพันธ์ุ พีรวงศ์ 6010310141 นาย ภูวดล รัตนศรีทอง

   ภาควิชารังสีวิทยา    (โทร 1502) 6110310141 นาย วิวิธชัย บุญลอย

6210310141 น.ส. จารุวรรณ ขวัญดี

6310310141 น.ส. มุกมณี รัตนโกสม
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รหัส142

1. รศ.นพ.ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ 5810310142 นาย วรรณเทพ เทพนิมิตร

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (โทร.1251-2) 5910310142 นาย วิธวินท์ เชาวน์วานิชย์

2. พญ.สิริพรรณ สังข์มาลา 6010310142 นาย ชยธร ศรสุวรรณ์

   ภาควิชาอายุรศาสตร์  (โทร.1451-4) 6110310142 น.ส. วีรยา อัครชัยพันธ์ุ

3. พญ.วิลาสินี จิตรภักดี 6210310142 น.ส. โฉมวิจิตร เหลืองปฐมธนา

   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (โทร. 1651-2) 6310310142 นาย เมธัส ปรีชาติวงศ์

รหัส143 

1.  รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย 5810310143 น.ส. วรัชยา ธีรศานต์วงศ์

     ภาควิชาอายุรศาสตร์  (โทร.1451-4) 5910310143 น.ส. วิภาวี บุญมี

2. ผศ.นพ.ธนัญญ์ เพชรานนท์ 6010310143 น.ส. มนัสวี มณีนวล

    ภาควิชาศัลยศาสตร์      (โทร.1401-2) 6110310143 นาย ศตวรรษ เก้าเอ้ียน

6210310143 น.ส. ชนิกานต์ แก้วแฝก

6310310143 น.ส. รุสมัยนี ตาเยะ

รหัส144  

1. นพ.ธีระวุฒ ทับทวี 5810310144 น.ส. วรินทร์ดา รัตนเลิศ

    ภาควิชารังสีวิทยา  (โทร. 1501-2) 5910310144 นาย วุฒิโรจน์ แสงชโยสวัสด์ิ

2. พญ.วสุนทราภรณ์ เพชรยาบาล 6010310144 น.ส. รวรา รังสิธาดากุล

   ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (โทร. 1705) 6110310144 นาย ศรัณย์ สุพันธุชัยกุล

6210310144 นาย ชลัช รัตนะพิสิฐ

6310310144 นาย รุสลัน รอเหะ

รหัส 145 

1.  นพ.พิสุทธ์ิ ศิริไพฑูรย์ 5810310145 น.ส. วริศรา รุจิราวิศรุต

     ภาควิชาอายุรศาสตร์  (โทร.1451-4) 5910310145 น.ส. ศรัณยา ก าลังรูป

2.  ผศ.พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์ 6010310145 น.ส. ลีนา รัตนชัย

     ภาควิชาอายุรศาสตร์  (โทร.1451-4) 6110310145 น.ส. ศรัณยพร วัฒนกุล

3. นพ.ไวณิก สุขมี 6210310145 นาย โชติพจน์ ลิมปสุรัติ

   ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (โทร. 1705) 6310310145 นาย ลภัส พนาเวชสันติ


