
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล โครงการรับเขา หมายเหตุ

1 601110330 นางสาวผกามาศ  เมืองมูล โอนยายจากคณะวิทย

2 611110001 นางสาวกนกวรรณ อํานวยผล รอบ2  (โควตา)

3 611110002 นางสาวกมลวรรณ สมประสงค รอบ1

4 611110003 นางสาวกมลวัน คีรีเกษตร รอบ1

5 611110004 นายกฤตพล ชีวะเกตุ รอบ2  (โควตา)

6 611110005 นายกวินันท รักธรรม รอบ2  (โควตา)

7 611110006 นายกองสกล กุลฉิม รอบ2  (โควตา)

8 611110007 นางสาวกัญญาณัฐ ถิ่นศรี รอบ3

9 611110008 นายกิตตินันท เครือคํา รอบ2  (โควตา)

10 611110009 นายกิตติพันธ เพ็งแจง รอบ2  (โควตา)

11 611110011 นางสาวเกสรา สาครินทร รอบ2  (แมแจม)

12 611110012 นางสาวขนิษฐา คําแปง รอบ1

13 611110013 นางสาวจิญจมา เหมธุรินทร รอบ1

14 611110014 นางสาวจิตรลดา ปาเบา รอบ3

15 611110015 นายจิรกิตติ์ สุทธิคํา รอบ2  (โควตา)

16 611110016 นางสาวจิราภรณ จรลี รอบ1

17 611110017 นางสาวชลันธร ประศาสนวุฒิ รอบ2  (โควตา)

18 611110018 นางสาวชัญญานุช พรมรักษ รอบ1

19 611110019 นางสาวชิตยาภรณ จินะมูล รอบ2  (โควตา)

20 611110020 นางสาวโซฟยะห กาปง รอบ1

21 611110021 นางสาวญาณิศา ยอดสวัสดิ์ รอบ3

22 611110022 นายณวพล จงภักดี รอบ2  (โควตา)

23 611110023 นายณัฐกมล จําปาทอง รอบ1

24 611110024 นายณัฐกาญจน ศรีประเสริฐ รอบ3

25 611110025 นางสาวณัฐกาญจน สุนะธรรม รอบ2  (โควตา)

26 611110026 นางสาวณัฐกานต หนอพุธ รอบ3

รายชื่อนักศึกษา  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  ชั้นปที่ 1

ปการศึกษา  2561
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ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล โครงการรับเขา หมายเหตุ

27 611110027 นางสาวณัฐชยา จินตนา รอบ3

28 611110028 นายณัฐสิทธิ์ สุรัช รอบ2  (โควตา)

29 611110029 นางสาวณิชากร สถิตพรบรรพต รอบ3

30 611110030 นายธนชาต ฟุงกลิ่นสุทธิ์ รอบ3

31 611110031 นายธนณัฏฐ ลิมปะนพรุจน รอบ3

32 611110032 นางสาวธนพร ทวีโคตร รอบ3

33 611110033 นางสาวธนภรณ หวางพัฒน รอบ2  (โควตา)

34 611110034 นางสาวธมลวรรณ พงศบัว รอบ3

35 611110035 นางสาวธัญญรักษ ณ เมืองใหม รอบ3

36 611110036 นางสาวธัญยธรณ จันเนตร รอบ3

37 611110037 นายธีรกมล ลีระพัฒนกูล รอบ3

38 611110038 นายนวพล อารักษวรกุล รอบ2  (โควตา)

39 611110039 นางสาวนัฐนรี นคร รอบ3

40 611110040 นางสาวนันทิตา กองสอน รอบ1

41 611110041 นางสาวนาซีรา ดาราแม รอบ2 (ศอบต.)

42 611110042 นางสาวนีสริน รุงจํารัสรัศมี รอบ2  (โควตา)

43 611110043 นางสาวเบญจมาพร จันทรงาม รอบ1

44 611110044 นางสาวเบญญาภา สังขสนิท รอบ2  (โควตา)

45 611110045 นางสาวปฐมรัตน เจริญสุข รอบ3

46 611110046 นางสาวปทิตตา กิตินันท รอบ2  (โควตา)

47 611110047 นางสาวปนัทดา ศรีตั้ง รอบ1

48 611110048 นางสาวประกายวรรณ ไช รอบ2  (โควตา)

49 611110049 นางสาวปราณปริยา สุขเสริฐ รอบ3

50 611110050 นางสาวปริชญา มณทนม รอบ1

51 611110052 นางสาวปวริศา นาแพร รอบ3

52 611110053 นางสาวปวันรัตน กันจินะ รอบ2  (โควตา)

53 611110054 นางสาวปนลดา สีสด รอบ3

54 611110055 นางสาวปยฉัตร ผองแผว รอบ1

55 611110056 นางสาวปยาภรณ วงศญาติ รอบ3
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ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล โครงการรับเขา หมายเหตุ

56 611110057 นางสาวฝนสุดา นามเคน รอบ1

57 611110058 นายพงศธร ตาไคร รอบ3

58 611110059 นางสาวพรรณภา อมาตยกุล รอบ1

59 611110060 นางสาวพัชรีกร คําเมือง รอบ3

60 611110061 นางสาวพิมพชนก ฐานะกอง รอบ2  (โควตา)

61 611110062 นางสาวพิมลภรณ ปวะบุตร รอบ3

62 611110063 นางสาวพีรยา มีเชื้อ รอบ2  (โควตา)

63 611110064 นางสาวเพรชเชิซ เอเบเล อีเลชุคกู รอบ3

64 611110065 นางสาวภัทรมน โคตรสมบัติ รอบ3

65 611110066 นางสาวภัทรศยา บุญมาลา รอบ2  (โควตา)

66 611110067 นางสาวภัทราภรณ สีทองนาค รอบ1

67 611110068 นายภาณุวิช เดชชีวะ รอบ3

68 611110069 นางสาวภาสินี พรอราม รอบ2  (โควตา)

69 611110070 นายภูวดล นันตากูล รอบ2  (โควตา)

70 611110071 นางสาวมนัสชนก รินแสงปน รอบ2  (โควตา)

71 611110072 นางสาวรงรอง ประทีปสุข รอบ3

72 611110073 นางสาวรตานรี เพชรธํารงชัย รอบ2  (โควตา)

73 611110074 นางสาวรสริน ธนาชาติธานัชญา รอบ3

74 611110075 นายรัชพล พรหมเรืองฤทธิ์ รอบ2  (โควตา) ลาพัก 1-2/2561

75 611110076 นายวงศกร สําราญ รอบ2  (โควตา)

76 611110077 นางสาววรรณพร แดงขาวเขียว รอบ1

77 611110078 นางสาววรัมพร ยาสิงหทอง รอบ2  (โควตา)

78 611110079 นางสาววรินทร กิติมูล รอบ2  (โควตา)

79 611110080 นายวริศ จั่นงาม รอบ3

80 611110081 นางสาววริศรา พรรคพล รอบ2  (โควตา)

81 611110082 นางสาววิมลนันท เขื่อนเพชร รอบ3

82 611110083 นางสาววิรยา ชนาธินาถพงศ รอบ2  (โควตา) ลาพัก 1-2/2561

83 611110084 นางสาววิโรชินี บุคํา รอบ3

84 611110085 นางสาววิลาสินี ครึ่งธิ รอบ1
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ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล โครงการรับเขา หมายเหตุ

85 611110086 นางสาววิสัชนา ปอมเสมา รอบ3

86 611110087 นายศักดิ์ชัย เทียนขาว รอบ2  (โควตา)

87 611110088 นางสาวศุภรัตน เกษมธรรมคุณ รอบ3

88 611110089 นางสาวศุภานิชญ ตระการจินดานนท รอบ2  (โควตา)

89 611110090 นายสมชาย ขวัญธนทวีคูณ รอบ2  (โควตา)

90 611110091 นางสาวสิรินยา หมอกมาเมิน รอบ3

91 611110092 นางสาวสิริภา ต.เจริญ รอบ3

92 611110093 นางสาวสิริยากร ตะปวเครือ รอบ2  (โควตา)

93 611110094 นางสาวสุดารัตน พยัคฆ รอบ1

94 611110095 นางสาวสุนิดา แสงสนิท รอบ2  (โควตา)

95 611110096 นายสุรจิต ชัยภูมิ รอบ2  (โควตา)

96 611110097 นายสุวิทย จารุธรรมรักษ รอบ1

97 611110098 นายอดินันต หะ รอบ2 (ศอบต.)

98 611110099 นายอนุพงศ กาวิยา รอบ1

99 611110100 นายอภิชาติ หวังจิตร รอบ2  (โควตา)

100 611110101 นายอภิเทพ ปยพิพัฒนมงคล รอบ2  (โควตา)

101 611110102 นางสาวอรณิชา ปนทะยา รอบ2  (โควตา)

102 611110103 นางสาวอรณิชา อุตรพงศ รอบ2  (โควตา)

103 611110104 นางสาวอรวีร หาญมโนวิริยะ รอบ1

104 611110105 นางสาวอัฮลัม หะยียูโซะ รอบ2 (ศอบต.)

105 611110106 นางสาวอามาณี สาและ รอบ2 (ศอบต.)

106 611110107 นางสาวอารยา พันลําภักดิ์ รอบ1

107 611110308 นายจิรวัฒน จรรยากรณ รอบ4

108 611110309 นางสาวจิรัชญา กิตติพลพิทยา รอบ4

109 611110310 นางสาวญานิกา วินัยพานิช รอบ4

110 611110311 นายธนาพร สุภาษี รอบ4

111 611110312 นางสาวเวธกา เขียนทอง รอบ4

112 611110313 นางสาวศกลวรรณ สายอุทธา รอบ4

113 611110314 นายสุพศิน สิรินักษัตร รอบ4
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114 611110315 นางสาวอโรชา ทาวเทียมวงค รอบ4
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ลําดับ รหัส สถานะ โครางการรับเขา

1 581110106 นางสาว อรวรรณ กางมูล ทบวง/แอดมิชชั่น

2 601110001 นาย                                                                             กฤตยชญ โควตระกูล เด็กดีมีที่เรียน

3 601110002 นางสาว                                                                          กัญญารัตน ทองแหง เด็กดีมีที่เรียน

4 601110003 นางสาว                                                                          ขนิษฐา สานตา โควตาภาคเหนือ

5 601110004 นางสาว                                                                          จิดาภา เพลิดเพลิน ADMISSIONS

6 601110005 นางสาว                                                                          จุฑามาศ จิระโพธิ์ ADMISSIONS

7 601110007 นางสาว                                                                          จุรณิตา ขันบุญ ADMISSIONS

8 601110008 นางสาว                                                                          ชญานิษฐ เวียงหก โควตาภาคเหนือ

9 601110009 นางสาว                                                                          ชัญญานุช สมหมาย ADMISSIONS

10 601110010 นางสาว                                                                          ชาลิสา ปรมศิริ โควตาภาคเหนือ

11 601110012 นาย                                                                             กชญาณพัฒน ณ วันจันทร โควตาภาคเหนือ

12 601110013 นาย                                                                             โชคชัย งามทรง โควตาภาคเหนือ

13 601110014 นางสาว                                                                          โชติกา มหาคีตะ โควตาภาคเหนือ

14 601110015 นาย                                                                             ณชพล สุพรรณสาร ADMISSIONS

15 601110018 นางสาว                                                                          ณัฏฐณิชา ปานแกว ADMISSIONS

16 601110019 นางสาว                                                                          ณัฐพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา โควตาภาคเหนือ

17 601110020 นาย                                                                             ณัฐพล สุริยะ โควตาภาคเหนือ

18 601110021 นางสาว                                                                          ณิชกานต พิมพทอง เด็กดีมีที่เรียน

19 601110022 นางสาว                                                                          ณิชนันท กิตติอมรพงศ ADMISSIONS

20 601110024 นาย                                                                             ทักษดนัย จํารัส โควตาภาคเหนือ

21 601110026 นางสาว                                                                          ธนัชชา กันธิพันธ เด็กดีมีที่เรียน

22 601110027 นางสาว                                                                          ธัญลักษณ แกววรา โควตาภาคเหนือ

23 601110028 นางสาว                                                                          ธัญสินี สุขอภิรมย ADMISSIONS

24 601110029 นาย                                                                             ธีรธวัช ใจกลา โควตาภาคเหนือ

25 601110030 นาย                                                                             ธีระวิชญ วีระประดิษฐศิลป เด็กดีมีที่เรียน

26 601110031 นางสาว                                                                          ธีราภรณ ยอดคํา โควตาภาคเหนือ
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ลําดับ รหัส สถานะ โครางการรับเขาชื่อ-สกุล

27 601110032 นางสาว                                                                          นงนภัส เสวยราช โควตาภาคเหนือ

28 601110033 นางสาว                                                                          นภัสสร เฉลิมธีรวัฒน โควตาภาคเหนือ

29 601110034 นาย                                                                             นันทพงศ แสงสีจันทร ADMISSIONS

30 601110035 นาย                                                                             นันทวุฒิ ขาวลูกอิน โควตาภาคเหนือ

31 601110036 นางสาว                                                                          นิรชา สวางดี โควตาภาคเหนือ

32 601110037 นางสาว                                                                          นิรมล หลักดี โครงการพัฒนาอมกอย

33 601110038 นางสาว                                                                          บุญธิชา ลาลาภ โควตาภาคเหนือ

34 601110039 นางสาว                                                                          บุษยานี สมทัศน เด็กดีมีที่เรียน

35 601110040 นางสาว                                                                          เบญญาภา ปยะนราธร โควตาภาคเหนือ

36 601110041 นางสาว                                                                          เบญญาภา ศักดีเมือง เด็กดีมีที่เรียน

37 601110042 นางสาว                                                                          ปทิตตา สุยะผัน โควตาภาคเหนือ

38 601110043 นางสาว                                                                          ปพิชญา เดชมี โควตาภาคเหนือ

39 601110044 นางสาว                                                                          ปรารถนา บุญทาทอง เด็กดีมีที่เรียน

40 601110045 นางสาว                                                                          ปริวันท แซทาว เด็กดีมีที่เรียน

41 601110046 นางสาว                                                                          ปวริศา ยอดประทุม ADMISSIONS

42 601110047 นางสาว                                                                          ปวีณา ญานปญญา ADMISSIONS

43 601110048 นาย                                                                             ปญจพัฒน อนันตสหัส ADMISSIONS

44 601110049 นางสาว                                                                          ปยากร มุสิกุล โครงการ ศอ.บต.

45 601110050 นาย                                                                             พชรพงศ เจริญภักดี ADMISSIONS

46 601110051 นางสาว                                                                          พรนภา เจริญชีพ เด็กดีมีที่เรียน

47 601110052 นางสาว                                                                          พรรณทิพย ทอทิพย โควตาภาคเหนือ

48 601110055 นางสาว                                                                          พิมพชนก ทองมี โควตาภาคเหนือ

49 601110056 นางสาว                                                                          พิมพภัทร โตอุนเพ็ชร ADMISSIONS

50 601110059 นาย                                                                             พีรวัส ศรีภิลา ADMISSIONS

51 601110060 นางสาว                                                                          แพรพรรณ อินยศ ADMISSIONS

52 601110061 นาย                                                                             ภัคกร อัญภัทรพงศ โควตาภาคเหนือ

53 601110062 นางสาว                                                                          มัชฌิมา แสนใจอิ โครงการพัฒนาอมกอย

54 601110063 นางสาว                                                                          มัลณิกา แกวออง โควตาภาคเหนือ

55 601110065 นางสาว                                                                          รังสินี ใสเสี้ยว ADMISSIONS
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ลําดับ รหัส สถานะ โครางการรับเขาชื่อ-สกุล

56 601110066 นางสาว                                                                          ลลิตภัทร เทพศิริ โควตาภาคเหนือ

57 601110067 นาย                                                                             วชิระ แววมณี ADMISSIONS

58 601110068 นางสาว                                                                          วนิดา เต็งกวน เด็กดีมีที่เรียน

59 601110071 นางสาว                                                                          วรัญญา จริยากรกุล ADMISSIONS

60 601110072 นางสาว                                                                          วรันธร รัตนอุดมสวัสดิ์ โควตาภาคเหนือ

61 601110073 นางสาว                                                                          วิชิดา เคารพ โควตาภาคเหนือ

62 601110074 นางสาว                                                                          วิมลสิริ ทาโน ADMISSIONS

63 601110075 นาย                                                                             ศรราม จันเจ็ก ADMISSIONS

64 601110076 นางสาว                                                                          ศรวณีย รีอินทร โควตาภาคเหนือ

65 601110078 นางสาว                                                                          ศิริพร กิจยาธร ADMISSIONS

66 601110079 นางสาว                                                                          ศิริพรรณ ฤทธิ์กระจาย เด็กดีมีที่เรียน

67 601110080 นาย                                                                             ศุภนัย สุขใส โควตาภาคเหนือ

68 601110083 นางสาว                                                                          สรัลชนา เสนาธรรม ADMISSIONS

69 601110084 นางสาว                                                                          สานนธินี สุกกรี โควตาภาคเหนือ

70 601110085 นางสาว                                                                          สายไหม กันปวน โควตาภาคเหนือ

71 601110086 นาย                                                                             สิทธิกร อุนติ๊บ โควตาภาคเหนือ

72 601110087 นางสาว                                                                          สิรินาถ วุฒิกุล โควตาภาคเหนือ

73 601110088 นางสาว                                                                          สิริมา พรมงาม โควตาภาคเหนือ

74 601110089 นางสาว                                                                          สุชาวดี กอกฝน โควตาภาคเหนือ

75 601110091 นางสาว                                                                          สุธาสินี สักเส็ด ADMISSIONS

76 601110092 นาย                                                                             สุธีกานต วงศคํามูล โควตาภาคเหนือ

77 601110093 นางสาว                                                                          สุนันท วุฒิเสถียร ADMISSIONS

78 601110095 นางสาว                                                                          สุมินตรา อุนจิต เด็กดีมีที่เรียน

79 601110096 นางสาว                                                                          สุวดี คงดวง ADMISSIONS

80 601110098 นางสาว                                                                          อธิตยาภรณ ลิละคร ADMISSIONS

81 601110099 นาย                                                                             อนันต แกวเมืองมูล ADMISSIONS

82 601110100 นางสาว                                                                          อภิชญา จิตติวัฒนพงศ โควตาภาคเหนือ

83 601110101 นางสาว                                                                          อรยา ไชยมาลา โควตาภาคเหนือ

84 601110103 นาย                                                                             เอกรัฐ อินปน ADMISSIONS
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85 601110104 นาย                                                                             โอบนิธิ นิ่มกาญจนา รับรวมจากม.สงขลา
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ลําดับ รหัส สถานะ โครางการรับเขา หมายเหตุ

1 581110346 นางสาว สุชีวา อุดมศิลป โอนยายจากคณะวิทยฯ

2 591110001 นางสาว กนกวรรณ สิงหโตวะนา ADMISSIONS

3 591110002 นางสาว กมลพร โกฏิมูล โควตาภาคเหนือ

4 591110003 นางสาว กมลพรรณ ศิริพัฒนาพงษ ADMISSIONS

5 591110004 นาย กฤษกร แกวพรมทะ โควตาภาคเหนือ

6 591110005 นางสาว กัญญาณัฐ กันธิยะวงค โควตาภาคเหนือ

7 591110007 นางสาว กัลยรักษ จินดาพรรณ โควตาภาคเหนือ

8 591110008 นาย กิตติธัช ดอนชัย ADMISSIONS

9 591110009 นาย กิตติพงษ เผากิติ ADMISSIONS

10 591110010 นางสาว แกวสวรรค พิพัฒนตังกูล เด็กดีมีที่เรียน

11 591110013 นางสาว จิรัชญา ฝอยทอง ADMISSIONS

12 591110014 นางสาว จิราภา มะโนใจ เด็กดีมีที่เรียน

13 591110015 นางสาว จุฑามาศ ปญญากาศ โควตาภาคเหนือ

14 591110016 นางสาว ชญานี ปนทอง ADMISSIONS

15 591110017 นางสาว ชนกชนม สายน้ําผึ้ง เด็กดีมีที่เรียน 

16 591110018 นางสาว ชนกนันท ชัยพรเจริญศรี ADMISSIONS

17 591110019 นางสาว ชนนิกานต สุขยิ่ง เด็กดีมีที่เรียน

18 591110020 นางสาว ชนากานต พวงมณี โควตาภาคเหนือ

19 591110021 นาย ชนุตม ไชยเดช ADMISSIONS

20 591110022 นาย ชยพล จวรรณตูม โควตาภาคเหนือ

21 591110023 นาย ชัชวาล สุวรรณภาคย โควตาภาคเหนือ

22 591110024 นางสาว ชัญญานุช ศรีบุญชู ADMISSIONS

23 591110027 นางสาว ฐิตารีย กันยะมี ADMISSIONS

24 591110029 นางสาว ณัฏฐนิช ธรรมชัย เด็กดีมีที่เรียน

25 591110030 นางสาว ณัฐฑิฌา ระดมสุทธิศาล โควตาภาคเหนือ

รายชื่อนักศึกษา  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  ชั้นปที่ 3
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ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส สถานะ โครางการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

26 591110031 นางสาว ณัฐณิชา ปนคําแต โควตาภาคเหนือ

27 591110032 นาย ณัฐนนท ฟูเฟอง โควตาภาคเหนือ

28 591110035 นางสาว ณัฐพร วิระวงค ADMISSIONS

29 591110036 นางสาว ณัฐวดี สกุลิมงค เด็กดีมีที่เรียน

30 591110038 นาย ธนทัต ภมรสุพรวิชิต ADMISSIONS

31 591110039 นางสาว ธนธรณ บุญฟู โควตาภาคเหนือ

32 591110040 นาย ธนธรณ ศรีรัตนพงษ โควตาภาคเหนือ

33 591110042 นางสาว ธนพร วัฒนเสาวลักษณ โควตาภาคเหนือ

34 591110043 นาย ธนพล จันสวัสดิ์ ADMISSIONS

35 591110045 นาย ธนากร บุญทาพฤกษ โควตาภาคเหนือ

36 591110046 นางสาว ธนิตฐา สุภาพ ADMISSIONS

37 591110047 นางสาว ธัญญลักษณ เชี่ยวพานิช ADMISSIONS

38 591110048 นางสาว ธัญลักษณ สมิง ADMISSIONS

39 591110049 นางสาว ธันยาภรณ อาศิรพงศพิศิษฐ ADMISSIONS

40 591110050 นางสาว ธารทิพย ทิพยปญญา โควตาภาคเหนือ

41 591110051 นางสาว นงณภัส ศรีสงคราม ADMISSIONS

42 591110053 นาย นิติภูมิ นพรัตน โควตาภาคเหนือ

43 591110057 นาย ปฐวี ฉาดฉาน ADMISSIONS

44 591110058 นางสาว ปพิชญา ทิทัศน ลาพัก 1-2 /2561 โควตาภาคเหนือ

45 591110059 นางสาว ประภัสสร เตชะพันธ โควตาภาคเหนือ

46 591110060 นางสาว ปริศนวรรณ อินทรชิต โควตาภาคเหนือ

47 591110061 นางสาว ปาณิสรา ศรีวิชัย โควตาภาคเหนือ

48 591110062 นางสาว ปาลิตา ไชยวงศ ADMISSIONS

49 591110063 นางสาว พรรษฌนกฤษฏ ศรีสวัสดิ์ เด็กดีมีที่เรียน

50 591110065 นางสาว พิงคนครา เลิศรัตนวิจิตร โควตาภาคเหนือ

51 591110066 นาย พิทยา สืบธรรม โควตาภาคเหนือ

52 591110067 นางสาว พิมพชนก พงษเทพ ADMISSIONS

53 591110069 นาย พิรกร เซียวรัตนพันธ ADMISSIONS



ลําดับ รหัส สถานะ โครางการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

54 591110070 นางสาว พีรยา วงศสิทธิ์ ADMISSIONS

55 591110071 นางสาว แพรวาพร ศิลปกรีฑากุล โควตาภาคเหนือ

56 591110073 นางสาว ภัคจิรา ธุวะคํา ADMISSIONS

57 591110074 นางสาว ภัทรมน ครอบนพรัตน เด็กดีมีที่เรียน

58 591110075 นางสาว ภานุมาศ  ทองสี ADMISSIONS

59 591110078 นางสาว มัลลิกา โอศิริพันธุ โควตาภาคเหนือ

60 591110079 นาย รชต เด็กยอง ADMISSIONS

61 591110081 นางสาว รุงทิวา วงคคํา เด็กดีมีที่เรียน

62 591110082 นางสาว รุจีรัตน ทัดปญญา ADMISSIONS

63 591110083 นางสาว รุธิรา ปูลมดี เด็กดีมีที่เรียน

64 591110084 นางสาว วธูสิริ กิตติพงษพัฒนา ADMISSIONS

65 591110086 นาย วรกมล แกววงควาน ADMISSIONS

66 591110087 นางสาว วรรณิศา ไมสุพร เด็กดีมีที่เรียน

67 591110089 นางสาว วราภรณ แกวมูล ADMISSIONS

68 591110090 นางสาว วริศรา ฐานดี โควตาภาคเหนือ

69 591110091 นางสาว วิกานตดา ปาวงค โควตาภาคเหนือ

70 591110092 นางสาว วิภาพรรณ พิชัยยา ADMISSIONS

71 591110093 นางสาว วิสสุตา ศิริรังษี โควตาภาคเหนือ

72 591110094 นางสาว วีระรัตน รุงสวาง ADMISSIONS

73 591110095 นางสาว ศกลวรรณ โตะหวัง เด็กดีมีที่เรียน

74 591110096 นางสาว ศศิพิมพ นลินวรนันท โควตาภาคเหนือ

75 591110097 นางสาว ศศิวิมล ชัยคํา ADMISSIONS

76 591110098 นาย ศิลา สุรินทรตะ เด็กดีมีที่เรียน

77 591110099 นางสาว ศุภิสรา ธิพึง โควตาภาคเหนือ

78 591110101 นางสาว สาวรินทร ปมปา เด็กดีมีที่เรียน

79 591110102 นางสาว สิรินยา สมจันทรตา โควตาภาคเหนือ

80 591110103 นางสาว สิรินยา เหมือนศรี ADMISSIONS

81 591110104 นางสาว สุชาดา จี้ใจ ADMISSIONS



ลําดับ รหัส สถานะ โครางการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

82 591110105 นางสาว สุดารัตน ตอมจันทร ADMISSIONS

83 591110106 นางสาว สุดาลักษณ สันกลกิจ เด็กดีมีที่เรียน

84 591110107 นางสาว สุนิษฐา จินดาวงค รับรวมจากม.สงขลา

85 591110108 นาย สุรนาท ราชคม ADMISSIONS

86 591110109 นางสาว สุไวนะ คอเตะ โครงการ ศอ.บต.

87 591110110 นางสาว อรพรรณ คําปน ADMISSIONS

88 591110111 นางสาว อรวรรณ ทรงลักษณ เด็กดีมีที่เรียน

89 591110112 นางสาว อริสรา พวงอินทร โควตาภาคเหนือ

90 591110114 นางสาว อาภาศิริ แสนวาสน โควตาภาคเหนือ

91 591110115 นางสาว อารดา เจาะจง โควตาภาคเหนือ



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุ

1 541110016 นาย จาตุรงค ธะนาคํา MTP

2 571110026 นางสาว ณัฐพร ปาอิน เด็กดี

3 571110074 นางสาว มณฑิตา  หวยผัด ADMISSIONS

4 571110080 นาย รุงสี่ทิศ เพ็งสวย เด็กดี

5 571110107 นางสาว อัญทิชา ปญญาสิทธิ์ ADMISSIONS

6 571110128 นางสาว ชิญาณี อินตะเทพ ADMISSIONS ยายมาจาก OT 

7 571110134 นางสาว ณัชชา ธิกาศ ADMISSIONS ยายมาจาก OT 

8 571110138 นางสาว ณัฐธีวรรณ ดวงจินดา ADMISSIONS ยายมาจาก OT 

9 571110352 นาย ประกฤษณ คลองกลิ่น ทบวง/แอดมิชชั่น ยายมาจากคณะวิทย

10 581110001 นางสาว กชพร อินตะวงค ทบวง/แอดมิชชั่น

11 581110002 นางสาว กรธิภา ใจสวย โควตา

12 581110003 นาย กัณฑอเนก เนาวสุข ทบวง/แอดมิชชั่น

13 581110004 นางสาว กาญจนมาศ เงาแกว โควตา

14 581110005 นางสาว รัญชนา บุญศรี ทบวง/แอดมิชชั่น

15 581110009 นาย เกียรติภูมิ อนุศักดิ์ เด็กดีมีที่เรียน

16 581110010 นาย เกียรติศักดิ์ ถนอมวงคขันธ โควตา

17 581110011 นาย จักราวุธ สัตยธรรม ทบวง/แอดมิชชั่น

18 581110012 นาย จิรภัค รัตนพัฒนากุล โควตา

19 581110013 นางสาว จิราดา วัชรอัศคารง โควตา

20 581110015 นางสาว ฉัฏฐสุดา สันติสุข โควตา

21 581110016 นางสาว ชนากานต สายสุวรรณ โควตา

22 581110019 นาย ชานน ศิลปกุล ทบวง/แอดมิชชั่น

23 581110020 นางสาว ชาลียา นุสเพิล ทบวง/แอดมิชชั่น

24 581110021 นาย ชีพทีฆ ศรีเลศิลป ทบวง/แอดมิชชั่น

25 581110022 นางสาว ซูรัยยา สะดียามู ศอ.บ.ต.

26 581110023 นาย ญาณวัฒน รอดนิล ทบวง/แอดมิชชั่น

รายชื่อนักศึกษา  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  ชั้นปที่ 4

ปการศึกษา  2561

ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

27 581110024 นางสาว ญาณิศา วัฒนะ โควตา

28 581110025 นางสาว ฑิตฐิตา บัวละคร เด็กดีมีที่เรียน

29 581110027 นางสาว ณัฎฐธิดา อปนะ โควตา

30 581110028 นางสาว ณัฐชนา เทพอําพันธุ ทบวง/แอดมิชชั่น

31 581110033 นางสาว ทิพยธิดา โปธิตา โควตา

32 581110034 นางสาว ทิภากร กันธิยะ ทบวง/แอดมิชชั่น

33 581110035 นาย ธนดล จิตตะใสย ทบวง/แอดมิชชั่น

34 581110036 นาย ธนวัฒน ฟองเมฆ โควตา

35 581110038 นางสาว ธัญธีรา สีนวล ทบวง/แอดมิชชั่น

36 581110040 นางสาว ธารินี ทิพยวงค เด็กดีมีที่เรียน

37 581110041 นาย ธีรธวัช มุงสวัสดิ์ ทบวง/แอดมิชชั่น

38 581110042 นาย ธีรชัย ศิลาไสล ทบวง/แอดมิชชั่น

39 581110043 นาย นชา นอยจินดา ทบวง/แอดมิชชั่น

40 581110044 นาย นนทปวิธ รมสุข เด็กดีมีที่เรียน

41 581110046 นางสาว นภัสกร วงคปน ทบวง/แอดมิชชั่น

42 581110047 นางสาว นัชชา สมบูรณ โควตา

43 581110048 นางสาว นัดดา วงษวิภาค โควตา

44 581110051 นางสาว นิภัสสร บุญเสริม ทบวง/แอดมิชชั่น

45 581110052 นางสาว นิรชา ทิมมี โควตา

46 581110053 นางสาว นุชกานต รินทะนุง ทบวง/แอดมิชชั่น

47 581110054 นางสาว นูรไลลา ฮาบีบี ศอ.บ.ต.

48 581110056 นางสาว ปฐมพร ระกิติ เด็กดีมีที่เรียน

49 581110057 นางสาว ปภาวรินทร ชาติแสนปง ทบวง/แอดมิชชั่น

50 581110060 นาย ปริพัฒน สุปนตา ทบวง/แอดมิชชั่น

51 581110062 นางสาว พรทิพยภา ปญโญใหญ โควตา

52 581110063 นางสาว พรรณราย สมบูรณชัย โควตา

53 581110065 นางสาว พลอยประพิม กันทะ ทบวง/แอดมิชชั่น

54 581110067 นาย พัชรพงษ ปนทิยะ โควตา

55 581110068 นางสาว พัณณิตา พันธศรี เด็กดีมีที่เรียน



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

56 581110069 นาย พิชชากร เพ็งมา โควตา

57 581110070 นางสาว พิชญาภรณ ไชยหลาก ทบวง/แอดมิชชั่น

58 581110071 นางสาว พิชามญชุ ธรรมานุวงศ โควตา

59 581110075 นางสาว มณธิชา จันทวี ทบวง/แอดมิชชั่น

60 581110076 นางสาว มิ่งนภา แกวเพชรสุวรรณ ทบวง/แอดมิชชั่น

61 581110077 นางสาว เยาวลักษณ ชิณาญาน ทบวง/แอดมิชชั่น

62 581110078 นาย รัฐกรณ ไชยวุฒิ ทบวง/แอดมิชชั่น

63 581110079 นางสาว รุงพิชา อุตโม ทบวง/แอดมิชชั่น

64 581110080 นางสาว ฤทัยชนก เพ็ญภู ทบวง/แอดมิชชั่น

65 581110081 นางสาว ลัภมาส เรือนคํา โควตา

66 581110086 นางสาว ศรัณยพร คุณศาสตร เด็กดีมีที่เรียน

67 581110087 นางสาว ศศิมาภรณ สุขผึ้ง โควตา

68 581110088 นางสาว ศิริกาญจน กองธนสุวรรณ โควตา

69 581110091 นางสาว สกุลพิตร พรหมรังษี ทบวง/แอดมิชชั่น

70 581110092 นาย สิรวิชญ เทวราชสมบูรณ โควตา

71 581110093 นางสาว สีอําพร เล็กชะอุม ทบวง/แอดมิชชั่น

72 581110094 นางสาว สุชาดา ใจบาน ทบวง/แอดมิชชั่น

73 581110096 นางสาว สุธิตา กําแพงคํา ทบวง/แอดมิชชั่น

74 581110097 นางสาว สุนทรา ศรีประดิษฐ เด็กดีมีที่เรียน

75 581110099 นางสาว สุพิชชา พรอมสัมพันธ ทบวง/แอดมิชชั่น

76 581110102 นางสาว สุวสิริ สุวรรณจักร โควตา

77 581110103 นางสาว หทัยทิพย มิยะ ทบวง/แอดมิชชั่น

78 581110104 นางสาว อชิรญา ชมพล โควตา

79 581110110 นางสาว อาทิติยา ขาทิพยพาที โควตา

80 581110111 นางสาว โอปอ ถาวร โควตา

81 581110112 นางสาว ไอรฎา ธรรมสิทธิ์ ทบวง/แอดมิชชั่น

82 581110113 นาย ฮาฟก ดือเระ ศอ.บ.ต.


	MT1
	MT2
	MT3
	MT4

