
VER. 3   14 พ.ย.63  
รายช่ือนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 3 กลุ่ม 1 – 46 

กระบวนวิชาบทนำสุขภาพชุมชน 2 ปีการศึกษา 2563 
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

กลุ่มที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 
 

1 

610710012 นางสาวจิดาภา จงเจริญวัฒนา  

610710119 นายภูริลาภ ดาวอรุณเกียรติ  

610710133 นางสาวศวัสมน ใจดี  

610710141 นางสาวสลิล ศรีชัย  

610710143 นายสิริอรัณย์ กว้างสุขสถิตย์  

2 

610710031 นางสาวฌญาดา กษิรวัฒน์  

610710102 นางสาวพิจิตรา คุณานนท์  

610710118 นางสาวภูริชญา ชินวัตร  

610710140 นายสรธร บุญจันทร์  

610710142 นางสาวสิริพิชญ์ แสงหล้า  

3 

610710002 นายกฤษณะ โสภณวัฒนกิจ  

610710021 นายชยุตพงศ์ อิทธิกมลโชค  

610710078 นายธีรสิทธิ วิไลลักษณ์  

610710110 นายภัทร์ เจวประเสริฐพันธุ์  

610710132 นายศรุตยากร แก้วสุวรรณ  

4 

610710032 นางสาวญาณิศา เลสัก  

610710054 นางสาวณัฐวรรธน ์ นรสาร  

610710088 นางสาวบงกชมาศ โกศัลย์พิพัฒน์  

610710114 นายภาราดา วรรษนะวงษา  

610710170 นางสาวณัฏฐ์นรี    มงคลวุฒิธร  



5 

610710045 นางสาวณัฐ สาธุมนัสพันธุ์  

610710047 นายณัฐชนน ธีระรัตนนุกูลชัย  

610710053 นางสาวณัฐรดา บุญเพ็ง  

610710083 นางสาวนภัสวรรณ  มาลา  

610710125 นางสาววรินทร์ยุพา ต้นโพธิ์  

6 

590710087 นายภัทรพงศ์ คฤหเดช  

610710194 นายปลื้มปิต ิ  ณ ลำปาง   

610710027 นางสาวชวิศา ศิลปาภินันท์  

610710071 นายธวัชชัย วทัญญุตากร  

610710146 นางสาวสุนิตตา วัฒนาวรากร  

7 

610710175 นายทรรศน์พล    ผมธรรม  

610710212 นายวัชรพล   จารุวรานนท์  

610710214 นายวิรัช    บุญญกามะ  

610710215 นายศรัณย์   ไชยาศิรินทร์โรจน์  

610710217 นายสัชญา   รัตนชูวงศ ์  

8 

610710025 นายชลสวัสดิ ์ พงษ์ธนู  

610710095 นายผลบุญ เกิดม่ัน  

610710127 นางสาววัลลภา ทาสุวรรณ  

610710136 นางสาวศุทธินี โพธิวาสวาริน  

610710196 นางสาวพรรษวัน   จันทร์เดือน   

9 

610710010 นางสาวขวัญหทัย เต็มเอ่ียม  

610710011 นายคชาธิป หวังทวีทรัพย์  

610710013 นายจิรกิตต์ อ้นอินทร์  

610710089 นางสาวบัลกิส อัฮมัดมูซา  

610710105 นางสาวพิมพ์ชนก ศิริธานันท์  



10 

610710036 นางสาวฐิติชญา คำภิชัย  

610710081 นางสาวนภสร ศิริมหาราช  

610710120 นางสาวมณีกาญจน์ แสนโพธิ์  

610710134 นางสาวศวิตา ควรประเสริฐ  

610710145 นางสาวสุชาดา แซ่เตี๋ยว  

11 

610710022 นายชยุตม์ ปินใจ  

610710074 นางสาวธันยพร จันทรภัทร  

610710090 นางสาวบุรพร อ่อนไทย  

610710122 นายวรรธนัย พัฒนศักดิ์ศิริ  

610710209 นางสาววรรัชด์    มานะสัมพันธ์สกุล  

12 

610710072 นายธัชพล เทพจินดา  

610710016 นายจิรายุภัทร เหลืองวรวัฒน์  

610710057 นางสาวณิชนันทน์ กิตติวรการชัย  

610710080 นางสาวนภสร ตรียะประเสริฐ  

610710023 นางสาวชลลฎา อรุณรัตนากร  

13 

610710042 นางสาวณศิสรณ์ ฉายอรุณกุลรัตน์  

610710093 นายปรัชญานนท์ ธรรมจันตา  

610710135 นางสาวศิรินณา พฤกษ์สุนทร  

610710017 นายจุฬานันทน์ นันทาพณิชย์กุล  

610710113 นายภาณุพงศ์ กัลยาสนธิ  

14 

610710020 นางสาวชนิษฐา ศิริธัญญา  

610710048 นายณัฐธัญ กังศิริกุล  

610710056 นางสาวณิชกานต์ ดีประเสริฐ  

610710123 นางสาววรวรรณ จันทร์เมฆา  

610710147 นางสาวสุพิชชา แก้วพ่วง  



15 

610710157 นางสาวกนกวรรณ   หนุนนาค  

610710094 นางสาวปัณฑิฏา เจนวิถีสุข  

610710121 นายเมธา เอมถนอม  

610710241 นายวัชรพงศ์   ไตรรัตนพิพัฒน์  

610710222 นางสาวสุทารัตน์    ฟุ้งกลิ่นผกาทิพย์  

16 

610710161 นายจารุกันเชียร์  ชัยแดง  

610710180 นางสาวธัญภรณ์  ทนันติ  

610710181 นางสาวธิติพร ธิติพรพงศ์  

610710203 นายภูริพัฒน์  ฉลาด  

610710208 นางสาวลลิดา  เตชะกุลวิโรจน์   

17 

610710009 นายกุลวณัฏฐ์ ลัทธิธนธรรม  

610710019 นางสาวชนิดา จันปุ่ม  

610710039 นายณพฤกษ์ ชัยสวัสดิถานนท์  

610710059 นายดนวัต แหสมุทร  

610710149 นางสาวหทัยกานต์ วิบูลย์วิริยะสกุล  

18 

610710034 นางสาวฐานิดา วงค์วุฒิ  

610710163 นางสาวชนกนันท์   จินดาคำ  

610710167 นายชินภัทร   ปินตากุล  

610710176 นายธนภัทร   มุนินทร์  

610710177 นายธนโรจน์  แซ่โง้ว  

19 

610710005 นางสาวกานต์ธิดา บุญทรงธรรม  

610710008 นายกิตติธัช อุรุวรรณกุล  

610710107 นายพีรวัส ชัยชนะมงคล  

610710112 นายภัทรภณ บุญปาล  

610710137 นายศุภธัช อินทรวสุ  



20 

610710165 นายชินกฤต    ร่วมชาติ  

610710174 นายติณณ ์   วิญญา   

610710224 นายอมรพงศ ์   อ่ิมหนำ  

610710206 นายรัชพล   ยอดยิ่ง  

610710187 นายนฤดล  ศักดิ์วงค์  

21 

600710022 นายชนะวินท์ รินทพล  

610710004 นายกันตพิชญ์ มีธรรม  

610710066 นายธนภัทร จรัมพร  

610710076 นายธีรพันธุ์ แต้รุจจิรากุล  

610710082 นายนภัส พัทธยากรกุล  

22 

610710103 นายพิชญุตม์ อินทศร  

610710003 นายกันต์ ปันสุวรรณ์  

610710029 นายโชตินันท์ คณูวัฒนา  

610710063 นายธนกฤต รัตนศิริวงศ์วุฒิ  

610710068 นางสาวธนัชชา ชินรักษ์บำรุง  

23 

610710050 นายณัฐพงษ์ ไทยประสิทธิ์  

610710014 นายจิรเมธ ศรีเพ็ง  

610710001 นายกฤติน สถิรลีลา  

610710060 นายตรีภูมิ ด้วงสั้น  

610710150 นายอติเทพ ทัพภมาน  

24 

610710015 นางสาวจิราชาญา ชูวุฒยากร  

610710038 นางสาวณด ี ชิตาพนารักษ์  

610710043 นางสาวณัฏฐชยธร การิตจิราพัชร์  

610710173 นางสาวณิชกุล   จิตรเพียรค้า   

600710220 นายกิตตินันท์    ทิพย์กมลเสน  



25 

610710044 นางสาวณัฏฐชา อริยะวิริยานันท์  

610710064 นายธนบดี จงสกุลศิริ  

610710154 นางสาวอัญรัตน์ สิทธิสาร  

610710164 นางสาวช่อรัก    ศรีเมือง   

610710244 นางสาวสุมานิตา   รุดชาติ   

26 

610710116 นางสาวภิศมล เก่งกาจ  

610710195 นางสาวพรรณาภา    แก้วสว่าง  

610710024 นางสาวชลลดา มหรรฆานุเคราะห์  

600710201* นายภานุวัฒน์    เจริญผล  

590710221 นายภควัฒน์    เกตุวัง  

27 

600710241 นายภัทธเณศ    เทพแสน  

610710162 นายจีรณะ   สร้างตระกูล  

610710171 นางสาวณัฐณิชา    ศรีเมือง  

610710184 นายนครินทร์    นันตี  

610710197 นางสาวพัดชา   เส็งพานิช  

28 

610710129 นางสาววีรปริยา กิจประเสริฐ  

610710223 นายอภิสิทธิ์   จิตตาดู  

610710233 นางสาวณัฏฐนิชา   โนคำป้อ  

610710245 นายเอย ิ  แปงใจ  

610710235 นางสาวดารารัตน์   จินานาง  

29 

610710179 นางสาวธนินทรา    ศรีหิรัญ  

610710178 นายธนันดร   รักประสิทธิ์  

610710189 นางสาวบุลากร สุริยะบุญ  

610710226 นางสาวอังคณา    เด่นไชยรัตน์  

610710188 นายนิติพัฒน์    ธนศราสกุลพงษ์   



30 

610710168 นางสาวณัชชา   ใจสุธำ  

610710190 นางสาวเบญญากร  ใจหงษ์  

610710210 นางสาววรัญญา    แสนทรงสิริ  

610710220 นางสาวสิรามล    สิริอารีย์  

610710228 นางสาวกัญญารัตน์  แก้วบุญเรือง  

31 

610710084 นางสาวนภัสสร ไกรวิศิษฏ์กุล  

610710138 นายศุภวิชญ์ จิรวัฒนาพงศ์  

610710085 นายนรพนธ์ ไหลสุพรรณวงค์  

610710033 นายฐปนัท รัตนศรี  

610710131 นายศราวุฒิ เกษมสุข  

32 

610710006 นางสาวกานต์สินี ภัทรพนาวัน  

610710049 นายณัฐนันท์ โสรัจจาภินันท ์  

610710069 นายธนิสร เรืองศิริ  

610710126 นางสาววริศรา คืนตัก  

610710128 นางสาววิชุตา คันธินทระ  

33 

610710061 นางสาวติณณา กรกาญจนารักษ์  

610710062 นางสาวทัชชนากานต์ อินสมพันธ์  

610710070 นางสาวธมนวรรณ วิริยะชัยศิริกุล  

610710117 นายภูม ิ โชคกิตติวัฒน์  

610710152 นางสาวอภิชญา เจริญกิจ  

34 

610710156 นางสาวกนกรัตน์    มงคล  

610710218 นายสันติวัฒน์   สุภา   

610710153 นางสาวอรจิรา ตายอด  

610710182 นางสาวธีรนาฏ   แก้วเทพ  

  610710030 นายโชติสุรัชช์ สุธรรมวรโรจน ์  



35 

610710092 นางสาวปรภาว ์ สุเมธเชิงปรัชญา  

610710051 นางสาวณัฐพร กลไกรศาสตร์  

610710035 นางสาวฐิตาภา เสริมประสาทกุล  

610710073 นางสาวธัญพร ไพศาลสุขวิทยา  

610710124 นายวราเมธ หอสกุลชัย  

36 

610710087 นายนันทเชษฐ์ ภู่แส  

610710086 นายนวิน โชติยานันทวงศ์  

610710046 นายณัฐกฤช รุ่งเรือง  

610710109 นายภวรัญชน ์ ชุ่มมณีกุล  

610710139 นายศุภสัณห์ ตานะโก  

37 

610710065 นางสาวธนภรณ์ มีจันทร์  

610710115 นางสาวภาสิณี ตรีทิพย์สถิตย์  

610710185 นายนพดล   แซ่ตัน  

610710225 นางสาวอริสา     สุวรรณวรางกูร  

610710104 นายพิทวัส เล็กเจริญ  

38 

610710232 นางสาวชัญญานุช   ทองสุข  

610710159 นายกฤติธี    สุริยะ  

610710199 นายพีรวิช    อะทะเสน  

610710192 นายปณิธาน    อินทะไชย  

619710202 นายภาสกร   ไชยวงค ์  

39 

610710191 นายปฐมพงษ ์   จันทาพูน  

610710169 นางสาวณัฏฐ์นรี   กลไกร  

610710230 นายจรัสพงษ ์   ฟองคำ  

610710205 นายยุทธกร   วชิรเดชา  

610710237 นายพงศภัค     กีฬาแปง  



40 

580710136 นายสิรภพ หล้านันตา  

600710143 นายสราลัญ บุญช่วย  

610710079 นายนครินทร์ สมณาวรรณ  

610710098 นายพลธวัฒน์ ศิริรัตนากูล  

610710099 นายพัทธดนย์ เลิศตระการนนท์  

41 

610710158 นายกมลภพ  บุญรักษา  

610710160 นายเขตต์ หน่อคำ  

610710207 นายรัฐ  ฤกษ์เกษม  

610710219 นายสิรวิชญ์  โชติมานนท์  

610710229 นายเขตแดน  ปัญญาเดช  

42 

590710156 นางสาวณัฏฐกุล    บุญวงค ์  

600710252 นางสาวอนันตญา  นครังสุ   

610710026 นางสาวชลิดา นนทสูติ  

610710101 นายพัทรัตน์ พันธุ์แพ  

610710108 นางสาวภคกมล ปิงวัง  

610710246 นางสาวนลวรรณ สองเมือง  

43 

610710130 นายศรัณย์ ตันติวิญญูพงศ์  

610710201 นายภรภัทร    ก๋องเงิน  

610710183 นายธีรัช     ศิริรักษา  

610710213 นายวิมุตติสุข    ประคัลภากร  

580710136 นายสิรภพ  หล้านันตา  

44 

610710052 นางสาวณัฐพันธุ์ ดาวนันท์  

610710172 นางสาวณิชกมล   มณีวัฒนเศรษฐ์  

610710200 นางสาวภคพร   ศิริวรวัจน์ชัย  

610710018 นางสาวชนัญฑิตา โลเกศกระวี  

610710007 นายการัณย์ ศรีสุรภานนท์  



45 

600710197 นางสาวพิชญ์นรี   ไชยนิตย์  

610710058 นางสาวณิลณัฐ ตฤดียะถาวร  

610710075 นางสาวธิดารัตน์ พิมพาภรณ์  

610710096 นางสาวพรปิยภัทร ภัทรเศรษฐเศรณี  

610710166 นายชินดนัย    ธรรมขันธา  
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610710028 นายชัยวิทย์  เทียมทองอ่อน  

610710040 นางสาวณพิชณ์ ลีลาธนาพิพัฒน์  

610710055 นางสาวณัฐวรา  เมืองหนู  

610710100 นางสาวพัทธนันท์  เชาว์ชัยพร  

610710198 นางสาวพิชญา อ่ินคำ  
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