
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ โครงการรับเขา

1 601110146 นางสาวประทานพร จันทรหลา โอนยายจากสาขากิจกรรมบําบัด

2 601110175 นางสาวหทัยรัตน ตื้อจุมปู โอนยายจากสาขากิจกรรมบําบัด

3 601110268 นายกฤตภูมิ เมธะปญญา โอนยายจากสาขากายภาพบําบัด

4 601110316 นางสาวสิรินภรณ ปญญาวงค โอนยายจากสาขากายภาพบําบัด

5 601110329 นางสาวไอรดา ศรีใจ โอนยายจากสาขากายภาพบําบัด

6 611110182 นางสาวกชพร พรมมา รอบ3

7 611110183 นางสาวกนกณภัทร ชลาภิรมย รอบ2  (โควตา)

8 611110184 นางสาวกวิสรา เทพบรรทม รอบ3  (ขาดแคลน)

9 611110185 นางสาวกิ่งฉัตร เลาลี รอบ2  (โควตา)

10 611110186 นางสาวกุลนิษฐ วงคสูง รอบ3  (ขาดแคลน)

11 611110187 นายจักรพงษ ตะมัง รอบ3

12 611110188 นางสาวจิราวรรณ สุวรรณพงษ รอบ2  (โควตา)

13 611110189 นายชัยชาญ ขุนเจริญ รอบ3  (ขาดแคลน)

14 611110190 นายชีวาวิชญ ชนะสิทธิ์ยศกุล รอบ3  (ขาดแคลน)

15 611110191 นายแซนด ศิวายพราหมณ รอบ2  (โควตา)

16 611110192 นางสาวญานิศา บุญเทียม รอบ2  (แมแจม)

17 611110193 นายณรงคเดช บัวศรี รอบ3  (ขาดแคลน)

18 611110194 นายณัฐชนนท โนภีระ รอบ2  (โควตา)

19 611110195 นายณัฐวุฒิ หมื่นชัย รอบ3  (ขาดแคลน)

20 611110196 นางสาวดาวสวรรค วรรณทิพภากรณ รอบ2  (โควตา)

21 611110197 นางสาวทัตพิชา นิบูร รอบ2 (ศอบต.)

22 611110198 นายธนานนท พุทธพรทิพย รอบ3  (ขาดแคลน)

23 611110199 นายธเนศ ทิพยอุทัย รอบ3  (ขาดแคลน)

24 611110200 นางสาวธัญญลักษณ ขันจินา รอบ3  (ขาดแคลน)

25 611110201 นายธิติ ชาวเนิน รอบ3  (ขาดแคลน)

26 611110202 นายธีธัช กันจินะ รอบ2  (โควตา)
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ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ โครงการรับเขา

27 611110203 นายธีรธวัชญ สิทธิอาษา รอบ2  (โควตา)

28 611110204 นางสาวนันทนภัส ทองมวง รอบ2  (โควตา)

29 611110205 นางสาวนันทลักษณ วงศภักดิ์ รอบ2  (โควตา)

30 611110207 นายปรเมษ พยัคฆันตร รอบ2  (โควตา)

31 611110208 นางสาวปวีณวิทน จิตตปรีชาญ รอบ3

32 611110209 นางสาวปาริฉัตร สุราษฎรมณี รอบ2  (โควตา)

33 611110210 นางสาวปาลิตา การอง รอบ2  (โควตา)

34 611110212 นายพสิษฐ ชนะไพชยนตร รอบ2  (โควตา)

35 611110213 นางสาวพิณศิริ ใจปนตา รอบ3

36 611110214 นางสาวพิรญาณ ศิลปสรรควิชช รอบ3

37 611110215 นางสาวพุทธิชา จอมประเสริฐ รอบ3  (ขาดแคลน)

38 611110216 นางสาวเพ็ญไพลิน ประทีปคีรี รอบ3  (ขาดแคลน)

39 611110217 นายไพโรจน กิติธรากุล รอบ2  (โควตา)

40 611110218 นางสาวฟาประกาย สมวัน รอบ3  (ขาดแคลน)

41 611110219 นางสาวภัทธิรา เมืองสถาน รอบ3  (ขาดแคลน)

42 611110220 นายภัทราวุธ เบาใจ รอบ2  (โควตา)

43 611110221 นางสาวภัสสิตา ตาวิยะ รอบ2  (โควตา)

44 611110222 นางสาวภูษณิศา วันชัยสงค รอบ3  (ขาดแคลน)

45 611110223 นายรณรงคฤทธิ์ นิรคม รอบ2  (โควตา)

46 611110224 นางสาวรวิพร อภิวงคงาม รอบ3  (ขาดแคลน)

47 611110225 นายรัฐพล อกนิษฐกุล รอบ2  (โควตา)

48 611110226 นางสาววชิรญาณ ใจวงศ รอบ3

49 611110227 นางสาววารุณี เครือแกว รอบ2  (โควตา)

50 611110228 นางสาวศศิชา สุพรรณบัฏ รอบ3

51 611110229 นางสาวศศิธร แข็งกสิกรณ รอบ3  (ขาดแคลน)

52 611110230 นางสาวศศิมา แกววิเชียร รอบ3  (ขาดแคลน)

53 611110231 นายศัจธร ดวงประสิทธิ์ รอบ3  (ขาดแคลน)

54 611110232 นายศุภกฤต เชื้อแกว รอบ2  (โควตา)

55 611110233 นายศุภฤกษ นุพงษไทย รอบ2  (โควตา)
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ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ โครงการรับเขา

56 611110234 นางสาวสรัลชนา นําปา รอบ2  (โควตา)

57 611110235 นางสาวสิรีนนา โชโลส รอบ2  (โควตา)

58 611110236 นายอชิระ วชิระประพันธ รอบ3

59 611110237 นายอนัส มะดาอิง รอบ2 (ศอบต.)

60 611110238 นางสาวอภิชญา ทาเกิด รอบ2  (โควตา)

61 611110239 นายอภิวิชญ ไพโรจน รอบ2  (โควตา)

62 611110240 นางสาวอัฐภิญญาพร ระมั่ง รอบ2  (โควตา)

63 611110326 นางสาวกัญญาภัค คําคัน รอบ4

64 611110327 นางสาวจิรัชยา สุวรรณหงษ รอบ4

65 611110328 นายชาญพิศุทธิ์ ภัทราธนคัมภีร รอบ4

66 611110329 นายณัฐชนน มีทอง รอบ4

67 611110330 นางสาวตามทิพย วดีศิริศักดิ์ รอบ4

68 611110331 นายปรัชญ อินทรศรีทอง รอบ4

69 611110332 นางสาวแพรวา ปญญาธรรมรักษ รอบ4

70 611110333 นางสาวภณิดา โกสินทรจิตต รอบ4

71 611110334 นางสาวอมรรัตน เปยงแล
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ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุ

1 591110034 นางสาว ณัฐนิช เลาหะวีร ADMISSIONS โอนยายมาจาก MT

2 591110139 นางสาว ณิชกานต มะโนนัย โควตาภาคเหนือ โอนยายมาจาก OT

3 591110296 นาย ธวัชชัย  แกวไชยสิทธิ์ เด็กดีมีที่เรียน โอนยายมาจาก PT

4 591110325 นาย ศรัณญ ยิ่งมีสกุล รับรวมจากม.สงขลา โอนยายมาจาก PT

5 591110342 นางสาว สุกัญญา เขื่อนลอม โอนยายมาจากคณะวิทย

6 591110341 นาย วศิน จาหราย โอนยายมาจากคณะเกษตรฯ

7 591110245 นางสาว วาฮีดะห จักรปา โครงการ ศอ.บต.

8 601110183 นางสาว                                                                          กมลกฤฒวัลย โตดิลกเวชช รังสีเทคนิคขาดแคลน

9 601110184 นางสาว                                                                          กรกรุณา ลาวัณยกุล ADMISSIONS

10 601110185 นางสาว                                                                          กฤษนัส วรรณใหม ADMISSIONS

11 601110186 นางสาว                                                                          กัญญารัตน โปธิปน รังสีเทคนิคขาดแคลน

12 601110187 นาย                                                                             กัณหชนก สุทธิจิระพันธ ADMISSIONS

13 601110188 นางสาว                                                                          กัลยวรรธน เขียววรรณ ADMISSIONS

14 601110189 นาย                                                                             กิตติคุณ โปลาหา รังสีเทคนิคขาดแคลน

15 601110190 นาย                                                                             กิตติธัช ชุมสุขใจ โควตาภาคเหนือ

16 601110191 นาย                                                                             เกตตุพล มั่นเหมาะ ADMISSIONS

17 601110192 นางสาว                                                                          จิตตา ปอพลอย ADMISSIONS

18 601110193 นาย                                                                             จิตรเทพ ภูสิทธิ์อนันต โควตาภาคเหนือ

19 601110194 นางสาว                                                                          จิรชยา ไชยจินดา รังสีเทคนิคขาดแคลน

20 601110195 นางสาว                                                                          จิรัฐิพร บุญสนอง โควตาภาคเหนือ

21 601110196 นางสาว                                                                          ชนัญภัค สมกองแกว โควตาภาคเหนือ

22 601110198 นางสาว                                                                          โชติกา สรอยญาณ ADMISSIONS

23 601110199 นางสาว                                                                          ณัฏฐนรี คําประเสริฐ โควตาภาคเหนือ

24 601110200 นางสาว                                                                          ณัฏฐนิชา อาริยะเครือ ADMISSIONS

25 601110201 นางสาว                                                                          ณัฐกานต เบี้ยวบรรจง ADMISSIONS

26 601110203 นางสาว                                                                          ณัฐชา ธีระเชีย รังสีเทคนิคขาดแคลน

รายชื่อนักศึกษา  สาขาวิชารังสีเทคนิค  ชั้นปที่ 2
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ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

27 601110204 นางสาว                                                                          ณัฐชา เสียงพานิช ADMISSIONS

28 601110205 นางสาว                                                                          ณัฐพร พรสวรรค ADMISSIONS

29 601110206 นางสาว                                                                          ณัฐภัทร ใจชมชื่น โควตาภาคเหนือ

30 601110207 นางสาว                                                                          ดาริน บุญคมรัตน ADMISSIONS

31 601110208 นาย                                                                             ติณณภพ มะโนเรือง โควตาภาคเหนือ

32 601110209 นางสาว                                                                          ธณัฐชพร ทันใจชน รังสีเทคนิคขาดแคลน

33 601110211 นางสาว                                                                          ธัญชนก สุตะวงค ADMISSIONS

34 601110212 นาย                                                                             ธีธัช ลีระพัฒนกูล โควตาภาคเหนือ

35 601110213 นาย                                                                             นพกร สมสวน ADMISSIONS

36 601110214 นางสาว                                                                          นภัสสร ประสิงห เรียนดี

37 601110215 นางสาว                                                                          นันทิกานต สุขกา รังสีเทคนิคขาดแคลน

38 601110216 นางสาว                                                                          บุษริน งะสมัน โครงการ ศอ.บต.

39 601110217 นางสาว                                                                          ปฏิญญา จํานวน โควตาภาคเหนือ

40 601110219 นางสาว                                                                          ปราณฤทัย ไชยมงคล เด็กดีมีที่เรียน

41 601110220 นาย                                                                             ปญญ ปญญาโกษา เรียนดี

42 601110221 นางสาว                                                                          ปยะนุช ทวีบุญ รังสีเทคนิคขาดแคลน

43 601110222 นางสาว                                                                          พรวนัช วัชโรธร รังสีเทคนิคขาดแคลน

44 601110223 นาย                                                                             พิทวัส ขอดแกว โควตาภาคเหนือ

45 601110224 นางสาว                                                                          พิมพิชญา ปญจวัฒนา รังสีเทคนิคขาดแคลน

46 601110225 นางสาว                                                                          พึงฤทัย จิตติวิสุทธิกุล รังสีเทคนิคขาดแคลน

47 601110226 นางสาว                                                                          ฟรดาว ดอแม โครงการ ศอ.บต.

48 601110227 นางสาว                                                                          ภคพร อาษา รังสีเทคนิคขาดแคลน

49 601110228 นางสาว                                                                          ภาริณี พรหมประกอบ โควตาภาคเหนือ

50 601110230 นางสาว                                                                          มลิสา ตะมัง โควตาภาคเหนือ

51 601110231 นางสาว                                                                          ยุวดี ถาแกว ADMISSIONS

52 601110232 นางสาว                                                                          โยธกา แนวจิตร โควตาภาคเหนือ

53 601110234 นางสาว                                                                          รุจิรดา วงศวิวัฒน รับรวมจากม.สงขลา

54 601110235 นางสาว                                                                          วรรณกานต เกตุมอญ ADMISSIONS

55 601110236 นางสาว                                                                          วรัชยา ใจแกว รังสีเทคนิคขาดแคลน



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

56 601110237 นางสาว                                                                          วริยา เกษโกศล โควตาภาคเหนือ

57 601110238 นาย                                                                             วัฒนา อุดมพร รังสีเทคนิคขาดแคลน

58 601110239 นางสาว                                                                          วิชาภรณ จันธี โควตาภาคเหนือ

59 601110240 นางสาว                                                                          วินิตา จึงวิโรจน ADMISSIONS

60 601110241 นางสาว                                                                          วิลาสินี ทะไชย ADMISSIONS

61 601110242 นาย                                                                             ศรวิพัฒน อินตะมูล ADMISSIONS

62 601110243 นางสาว                                                                          ศรัณยพร ชํานาญการ โควตาภาคเหนือ

63 601110244 นางสาว                                                                          ศรุตา ทิมมี ADMISSIONS

64 601110245 นาย                                                                             ศิวกร สังขแสง ADMISSIONS

65 601110246 นางสาว                                                                          ศุภิสรา นําชัยเจนกิจ รังสีเทคนิคขาดแคลน

66 601110247 นาย                                                                             สัณห พงษเจตสุพรรณ รังสีเทคนิคขาดแคลน

67 601110248 นาย                                                                             สิรดนัย นามเทพ เรียนดี

68 601110249 นางสาว                                                                          สุทิตา เมธาปณณสกุลเลิศ ADMISSIONS

69 601110250 นางสาว                                                                          สุพิชชา เผือกออน ADMISSIONS

70 601110251 นาย                                                                             อธิป คําพลอย โควตาภาคเหนือ

71 601110252 นาย                                                                             อนุชา โปธาพันธ โควตาภาคเหนือ

72 601110253 นางสาว                                                                          อภิษฎา เพ็ชรเจริญ ADMISSIONS

73 601110254 นาย                                                                             อภิสิทธิ์ พวงดอก ADMISSIONS

74 601110255 นางสาว                                                                          อมรารีย โกฎแกว โควตาภาคเหนือ

75 601110256 นางสาว                                                                          อริสรา สีมาหงลดานนท รังสีเทคนิคขาดแคลน

76 601110257 นางสาว                                                                          อัณณชญาพัชญ สุวรรณปญญา ADMISSIONS

77 601110258 นางสาว                                                                          อาลิศษา ประเทือง ADMISSIONS

78 601110259 นางสาว                                                                          อีฟฟานี สมาแอ โครงการ ศอ.บต.

79 601110260 นางสาว                                                                          เอรมมิการ ศิรเลิศมุกุล โควตาภาคเหนือ

80 601110261 นาย                                                                             ฮาซัน เหมหมัด โครงการ ศอ.บต.



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุ

1 581110026 นางสาว ฑีรฌา   ประสมสวย โอนยายสาขาเทคนิคการแพทย

2 581110344 นาย จิรวัฒน     ยงยุทธ โอนยายจากคณะวิทยฯ

3 581110345 นางสาว ณัฐชา  จําตะ โอนยายจากคณะวิทยฯ

4 581110349 นางสาว มยุรี     วรปรีชาชนม โอนยายจากคณะพยาบาลฯ

5 581110225 นาย พลกฤษณ สายสุวรรณนที โควตา

6 591110195 นาย เกียรติศักดิ์ ชูเกื้อ รับรวมจากม.สงขลา

7 591110196 นาย จิรวัฒน เทวสิทธิ์ ADMISSIONS

8 591110197 นางสาว จีรณา แดงประเสริฐ โควตาภาคเหนือ

9 591110198 นางสาว เจตสุภา เพ็งธรรม ADMISSIONS

10 591110199 นางสาว ฉัตรฑริกา ชมเดช โควตาภาคเหนือ

11 591110200 นางสาว ชฎาพร ไทยเที่ยง โควตาภาคเหนือ

12 591110201 นาย ชนาโชติ หมื่นใจ ADMISSIONS

13 591110202 นางสาว ชลิญญา บุญสู เรียนดี

14 591110203 นางสาว ฐิติญพร สุขกอน เรียนดี

15 591110204 นางสาว ณชนก อุนบาน ADMISSIONS

16 591110205 นาย ณภัทร สะสม เรียนดี

17 591110206 นางสาว ณัฐชานนท ชาญธีระวิทย ADMISSIONS

18 591110207 นางสาว ณัฐณิชา ทาวตั๋น เรียนดี

19 591110208 นาย ณัฐดนัย ฮิราตะ โควตาภาคเหนือ

20 591110209 นางสาว ณัฐมน คําวงคษา ADMISSIONS

21 591110210 นางสาว ณัฐรินีย ไตรสัตยกุล ADMISSIONS

22 591110212 นางสาว ตัสนีม สะนิ โครงการ ศอ.บต.

23 591110213 นางสาว ทักษพร ตาสิงห เรียนดี

24 591110214 นางสาว ทัษศิยา ปนทะนะ โควตาภาคเหนือ

25 591110215 นางสาว ธนพร เพ็ชรเจริญ ADMISSIONS

26 591110216 นางสาว ธนัชพรรณ ภัทรจินดา ADMISSIONS

รายชื่อนักศึกษา  สาขาวิชารังสีเทคนิค  ชั้นปที่ 3

ปการศึกษา  2561

ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

27 591110217 นาย ธนัญชนัย ใจยา ADMISSIONS

28 591110218 นางสาว ธฤษวรรณ อินทรีย โควตาภาคเหนือ

29 591110220 นาย ธารยา ชูแหวน โควตาภาคเหนือ

30 591110221 นางสาว ธีรกานต ตรีวิมล โควตาภาคเหนือ

31 591110222 นางสาว นภัสวรรณ ศรีใจ โควตาภาคเหนือ

32 591110223 นาย นันทวัฒน วงศคันทอง โควตาภาคเหนือ

33 591110224 นางสาว เนรัตนฌา รัตนภา รับรวมจากม.สงขลา

34 591110225 นางสาว บุญธิชา ตั้งวิริยกิจกุล ADMISSIONS

35 591110226 นางสาว บุษยา ฉัตรพุฒเกิด ADMISSIONS

36 591110227 นางสาว เบญจวรรณ เรือนปวน โควตาภาคเหนือ

37 591110228 นางสาว ปพิชญา สากอน เรียนดี

38 591110229 นางสาว พรนภา ภานุสถิตย เด็กดีมีที่เรียน

39 591110230 นางสาว พัณณิตา นิลพร โควตาภาคเหนือ

40 591110232 นาย พิชุตม พรหมมินทร ADMISSIONS

41 591110234 นางสาว พิมพนิภา สนิทเปรม ADMISSIONS

42 591110235 นางสาว ฟาแสนสวย สิมมา โควตาภาคเหนือ

43 591110236 นางสาว ภัทรวดี อินนวน เรียนดี

44 591110237 นางสาว ภัทรสินี ชุมทองสิริ ADMISSIONS

45 591110238 นางสาว มณสิการ จันทรกัน ADMISSIONS

46 591110239 นาย รัฐพงศ ธรรมรักษสกุล ADMISSIONS

47 591110240 นาย รามิล  เลิศเกษม โควตาภาคเหนือ

48 591110241 นาย วชิรวิชย คาวันดี ADMISSIONS

49 591110242 นางสาว วรรษชล จงรักไทย ADMISSIONS

50 591110244 นางสาว วันนียา มูลคํา โควตาภาคเหนือ

51 591110246 นางสาว ศรุตา ติธรรม เด็กดีมีที่เรียน

52 591110247 นางสาว ศรุตา ปญโญใหญ ADMISSIONS

53 591110248 นางสาว ศลิษา เกียรติศักดิ์ ADMISSIONS

54 591110249 นางสาว ศิริลักษณ หลาจู โควตาภาคเหนือ



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

55 591110250 นาย ศุภโชค  ทองดอนพัว เรียนดี

56 591110252 นาย ศุภวิชญ ทาพริก ADMISSIONS

57 591110253 นางสาว สกรณิยา วัฒนพงศพิทักษ รับรวมจากม.สงขลา

58 591110254 นาย สรวิศ อัครศิระกุล โควตาภาคเหนือ

59 591110255 นางสาว สัณฐิตา แกวมณี รับรวมจากม.สงขลา

60 591110256 นางสาว สิตาวีร กิ่งมาลาคณาวิศว ADMISSIONS

61 591110257 นางสาว สิริกานต คําเชียงเงิน โควตาภาคเหนือ

62 591110258 นางสาว สุปภาดา จันทรถนอม โควตาภาคเหนือ

63 591110259 นางสาว สุพรรษา บุญดี ADMISSIONS

64 591110260 นางสาว สุภัค  โกสียเจริญ โควตาภาคเหนือ

65 591110261 นาย สุรทิน สุภาษี ADMISSIONS

66 591110262 นาย เสฎฐวุฒิ  จันธิยศ โควตาภาคเหนือ

67 591110263 นางสาว อธิชา ธีรกีรยุต โควตาภาคเหนือ

68 591110264 นาย อนุกูล ดวงมาลัย เรียนดี

69 591110265 นางสาว อภิญญา  ธรรมสาร ADMISSIONS

70 591110266 นางสาว อรณัฏฐา ออนเกตุพล เรียนดี

71 591110267 นาย อรุณวัชช งานหมั่น ADMISSIONS

72 591110268 นาย อัซรอน ศุภศิริ โครงการ ศอ.บต.

73 591110269 นางสาว อัฐภิญญา สุวรรณ โควตาภาคเหนือ

74 591110270 นาย อัฒชานนท วงศพยา โควตาภาคเหนือ

75 591110271 นางสาว อัยนาอ วามะ โครงการ ศอ.บต.

76 591110274 นาย กฤตนัย นอยทะนะ ADMISSIONS โอนยายมาจาก PT



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุ

1 561110229 นาย วรงค ไชยสมบัติ

2 561110308 นาย สุวิทย นวนสาย ADMISSIONS ยายมาจาก PT

3 571110140 นางสาว ณัฐวรรณ กันทะวงศ ADMISSIONS ยายมาจาก OT

4 571110165 นางสาว ภาณุมาศ หอมนวล โควตา ยายมาจาก OT

5 571110217 นางสาว ณัฐสุดา พลับอินทร เด็กดี

6 571110238 นางสาว สุชาภัสร เหลาสุทธิวัฒน ADMISSIONS

7 571110242 นางสาว พิชยา ศิริมาตรพรชัย โควตา

8 571110255 นาย วรท สรณสิรินาคะ AD

9 581110191 นางสาว กมลวรรณ ทนันไชย โควตา

10 581110192 นาย กริช เพียรผลดีสกุล ทบวง/แอดมิชชั่น

11 581110193 นางสาว กัลยาณี บุญยู ทบวง/แอดมิชชั่น

12 581110194 นางสาว กานตธิดา จิตตระกูล ทบวง/แอดมิชชั่น

13 581110195 นาย เกียรติยศ วนาพฤกษพงศ ทบวง/แอดมิชชั่น

14 581110196 นางสาว จิตรอนงค กันชัย ทบวง/แอดมิชชั่น

15 581110197 นาย จิตวัฒน ปูออง โควตา

16 581110198 นางสาว จุฑามาศ ภูสกุลวงศ ทบวง/แอดมิชชั่น

17 581110199 นาย ฉัตรณัฐ ปลื้มจิตร โควตา

18 581110200 นางสาว ชนัญชิดา จันทรลอย เด็กดีมีที่เรียน

19 581110201 นางสาว ชนากานต ฝายศูนย โควตา

20 581110202 นาย ชินวัตร ไรพุทธา โควตา

21 581110203 นางสาว ณัชชา อินทะเคหะ โควตา

22 581110204 นาย ณัฐชนน สฤษดิกุล ทบวง/แอดมิชชั่น

23 581110205 นาย ณัฐพล เจนใจ ทบวง/แอดมิชชั่น

24 581110206 นางสาว ณัฐมล บุญตาเห็น โควตา

25 581110207 นางสาว ณิชกานต รัตนเสถียร โควตา

26 581110208 นางสาว ณิชา เนื่องภักดี ทบวง/แอดมิชชั่น

รายชื่อนักศึกษา  สาขาวิชารังสีเทคนิค  ชั้นปที่ 4

ปการศึกษา  2561

ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

27 581110209 นางสาว ดารารัตน ผมธรรม โครงการเรียนดี

28 581110210 นางสาว เต็มศิริ วงศมุนีวร เด็กดีมีที่เรียน

29 581110211 นาย ถิรพิทย ตาสิงห โครงการเรียนดี

30 581110213 นางสาว ทิพยสุดา สันติสถิตพงศ ทบวง/แอดมิชชั่น

31 581110214 นางสาว ธนัชชา สกุลศักดิ์ ทบวง/แอดมิชชั่น

32 581110215 นาย ธนัท เทพยศ ทบวง/แอดมิชชั่น

33 581110216 นาย ธนากร อินอาจ เด็กดีมีที่เรียน

34 581110217 นางสาว ธิตจิตตรา เพ็ชรนิล ทบวง/แอดมิชชั่น

35 581110218 นางสาว นวรัตน วงศทิพย ทบวง/แอดมิชชั่น

36 581110219 นาย บวรวงศ นิระโส โควตา

37 581110220 นาย ปฏิภาณ ปนตานา โครงการเรียนดี

38 581110221 นางสาว ปพิชญา เอี่ยมรอด เด็กดีมีที่เรียน

39 581110222 นางสาว ปยฉัตร ขืมจันทร โควตา

40 581110223 นางสาว พนัชกร ศรีมะเริง โควตา

41 581110224 นางสาว พรทิพย สายอาย เด็กดีมีที่เรียน

42 581110226 นางสาว พิมพกานต มูลสิติ ทบวง/แอดมิชชั่น

43 581110227 นางสาว พิรญาณ การินไชย ทบวง/แอดมิชชั่น

44 581110228 นางสาว เพียงพลอย บุญสมบัติ โควตา

45 581110230 นางสาว ภัทรกันย สุวรรณบุตร โควตา

46 581110231 นางสาว ภัทรวดี มวงทอง โควตา

47 581110232 นาย ภูริช หาญเทวี ทบวง/แอดมิชชั่น

48 581110233 นาย รณกร ไชยรินทร โควตา

49 581110234 นางสาว รวิพิมพ สงวนทรัพย โควตา

50 581110235 นางสาว รัตติยากร ทวีสัตย โควตา

51 581110236 นาย ลิขิต เทพวงค ทบวง/แอดมิชชั่น

52 581110237 นางสาว วนิชญา ทารีราช ทบวง/แอดมิชชั่น

53 581110238 นางสาว วรรณรดา จรัสภิญโญ ทบวง/แอดมิชชั่น

54 581110239 นางสาว วรรณวารี มณีวรรณ ทบวง/แอดมิชชั่น

55 581110240 นาย วัชรินทร สุทธิกุล ทบวง/แอดมิชชั่น



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

56 581110241 นาย วาณิช มูลยอง โควตา

57 581110242 นางสาว วาสนา ศิริรักษ ทบวง/แอดมิชชั่น

58 581110243 นางสาว วิภา เมืองมาหลา ทบวง/แอดมิชชั่น

59 581110245 นางสาว วิภาวี กลิ่นขํา วมว.

60 581110246 นางสาว วิลาสินี วันทองสุข ทบวง/แอดมิชชั่น

61 581110247 นาย วีรบุรุษ เทพพรมวงค โควตา

62 581110248 นางสาว ศรสวรรค ปยะดา ทบวง/แอดมิชชั่น

63 581110249 นางสาว ศศิเพ็ญ บัวจันทร ทบวง/แอดมิชชั่น

64 581110250 นางสาว ศิรภัสสร บริพันธ ทบวง/แอดมิชชั่น

65 581110251 นางสาว ศิริรัตน ทองทา โควตา

66 581110253 นางสาว ศุภวรรณ บุญประเสริฐ ทบวง/แอดมิชชั่น

67 581110254 นาย สรนนท ชํานาญเวียง โควตา

68 581110255 นางสาว สโรชินี ธนะสมบูรณ โควตา

69 581110256 นาย สหรัฐ ศรีราม ศอ.บ.ต.

70 581110257 นาย สหรัถ ภูอาภรณ โควตา

71 581110258 นาย สิทธินนท หงษรอน โควตา

72 581110259 นางสาว สุดปรารถนา จิตรประเสริฐ ทบวง/แอดมิชชั่น

73 581110260 นางสาว สุนิสา ฉิมจิ๋ว โควตา

74 581110261 นางสาว อทิตา สุวรรณศักดิ์ ทบวง/แอดมิชชั่น

75 581110262 นางสาว อรกานต ขัติครุฑ ทบวง/แอดมิชชั่น

76 581110263 นางสาว อรอนงค สําราญพัฒน เด็กดีมีที่เรียน

77 581110264 นางสาว อารีรัตน แกนขาว เด็กดีมีที่เรียน

78 581110265 นางสาว อิสสรีย ฮันเตอร ทบวง/แอดมิชชั่น
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