รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ รับนักศึกษารอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประเภท โครงการรับนักศึกษาแบบโควตา
จ้านวน 48 คน คือ กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 37 กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้้า 11
โควตาจังหวัดชัยภูมิ
1. 62004336
2. 62005921
3. 62006988
4. 62007194

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 4 กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้า 0
นางสาว ชนิดาภา ยอดสละ
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
นาย เขตโสภณ ไชยชาติ
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
นางสาว กนกกาญจน์ ชัยสุริยะวิรัตน์
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
นาย ปฏิภาณ โสรัจจ์
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

โควตาจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 20 กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้า 8
1. 62003720 นาย สุกฤต ตันตมณีรัตน์
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. 62003934 นางสาว กฤติยา รัตนพรมงคล
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
3. 62004044 นางสาว ฐิติชญาภัทร วงศ์วิชยาภรณ์
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
4. 62004220 นางสาว กันยาภรณ์ งิวสะ
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
5. 62004223 นาย ธัชชัย ไชยทวีววิ ัฒน์กุล
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
6. 62004252 นางสาว วาศินี แซ่ลิม
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
7. 62004318 นาย อนุสรณ์ เลิศประจักษ์วงศ์
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
8. 62004341 นาย นวพล มะลิลา
กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้า
9. 62004343 นางสาว สุชญา คันธโชติ
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
10. 62004351 นางสาว สิริกร เตชะศารทูล
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
11. 62004403 นางสาว ปริยาภรณ์ นาคทองอินทร์
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
12. 62004504 นางสาว กฤตภรณ์ ชูจันทร์ดี
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
13. 62004713 นางสาว นวรัตน์ เนือนวลสุวรรณ
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
14. 62004836 นาย ธีรภัทร คุริรัง
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
15. 62004840 นางสาว ปฐมพร เตียบกระโทก
กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้า
16. 62005222 นางสาว เบญจรัตน์ ฉัตรวงศ์วาน
กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้า
17. 62005469 นาย พัฒนพงศ์ เพลิดขุนทด
กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้า
18. 62005928 นางสาว กัลยารัตน์ คราวจันทึก
กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้า

19. 62006093
20. 62006306
21. 62007558
22. 62007623
23. 62007796
24. 62007870
25. 62008109
26. 62008203
27. 62008255
28. 62008519
โควตาจังหวัดบุรีรัมย์
1. 62003751
2. 62004791
3. 62005945
4. 62006281
5. 62007119
6. 62007417
7. 62008053

นางสาว สิริธร นวลจันทร์
นางสาว อุษา นาคณรงค์
นางสาว พิมพกานต์ จินดากุล
นางสาว ณิชกานต์ วิเศษจินดาวัฒน์
นางสาว ชญานิศ ศรีเมือง
นางสาว กัญญารัตน์ ไตรบัญญัติกุล
นางสาว วิภาวินี พระไตรยะ
นาย กิตติภพ ชื่นอาภา
นางสาว ณิชาภัทร พลเยี่ยม
นางสาว ณิชากร ศิริโรจนกุล

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้า
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้า
กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้า
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 6 กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้า 1
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
นาย กฤติกร คีติกานต์
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
นางสาว มัลลิกา สิงหพีระกุล
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
นาย วรนันท์ เวียงนนท์
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
นางสาว วิสาขา แก่นอินทร์
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
นาย วีรภัทร เจริญราช
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
นาย วรเมธ ศรีงาน
กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้า
นาย ปฏิพัทธ์ หลอมประโคน

โควตาจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 5 กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้า 0
1. 62006162 นาย ภัทรพล ประภัสสรพงษ์
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. 62006261 นาย กันตวิชญ์ กระแสโสม
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
3. 62006944 นางสาว เมชญา รัตนแดงสกุล
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
4. 62007732 นาย วชิรวรัชญ์ ธีรสีหไตร
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
5. 62007768 นางสาว คีตภัทร สังข์โกมล
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
ไม่ระบุจังหวัดเรียงคะแนน
(ชัยภูมิ 1 บุรีรัมย์ 3)
1. 62006628
2. 62004468
3. 62006138
4. 62007652

นางสาว อภิชญา กิมาวหา
นางสาว ธนภรณ์ ศิริวัฒนวิบลู ย์
นาย ไกรวิน สุบินนาม
นางสาว พิไลพรรณ เรืองโชติเสถียร

ส้ารองเรียงคะแนนกรณีตัวจริงสละสิทธิ์
1. 62005621 นาย ชโยดม ดอกแก้ว
2. 62006978 นางสาว อรปรียา อัครปทุม
3. 62007396 นางสาว วริศรา แพงไธสง
4. 62008800 นาย จิรัฏฐ์ หวังมั่น

