
 
ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อนามสกุล สาขาวิชา

1 611110035 ธัญญรักษ  ณ เมืองใหม เทคนิคการแพทย

2 611110004 พัณณธัช  ชีวะเกตุ เทคนิคการแพทย

3 611110072 รงรอง  ประทีปสุข เทคนิคการแพทย

4 611110077 วรรณพร  แดงขาวเขียว เทคนิคการแพทย

5 611110079 วรินทร  กิติมูล เทคนิคการแพทย

6 611110081 วริศรา  พรรคพล เทคนิคการแพทย

7 611110084 วิโรชินี  บุคํา เทคนิคการแพทย

8 611110098 อดินันต  หะ เทคนิคการแพทย

9 601110268 กฤตภูมิ  เมธะปญญา รังสีเทคนิค

10 611110194 ณัฐชนนท  โนภีระ รังสีเทคนิค

11 611110209 ปาริฉัตร  สุราษฎรมณี รังสีเทคนิค

12 611110216 เพ็ญไพลิน  ประทีปคีรี รังสีเทคนิค

13 611110220 ภัทราวุธ  เบาใจ รังสีเทคนิค

14 611110224 รวิพร  อภิวงคงาม รังสีเทคนิค

15 611110230 ศศิมา  แกววิเชียร รังสีเทคนิค

16 611110234 สรัลชนา  นําปา รังสีเทคนิค

17 611110242 กรชวัล  ประทุมวัน กายภาพบําบัด

18 611110243 กฤษณา  เงินทองแดง กายภาพบําบัด

19 611110245 กัญญาภัทร  บุตรปะสะ กายภาพบําบัด

20 611110292 ภัทรภร  ตาเจริญเมือง กายภาพบําบัด

21 621110093 อรปรียา  บุญเจริญ เทคนิคการแพทย

22 621110095 อรุณี  นําโชคชัยเจริญกุล เทคนิคการแพทย

23 621110096 อังศุมาลิณ  นิธิธนูเศรษฐ เทคนิคการแพทย

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจําป 2564
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24 621110071 มนัสชนก  ชินอัครพงศ เทคนิคการแพทย

25 621110072 มัชชา  จันทราช เทคนิคการแพทย

26 621110074 รัฐพงษ  วิรัชชั่ว เทคนิคการแพทย

27 621110078 วิภาวี  เชื้อสะอาด เทคนิคการแพทย

28 641110008 กฤติกา  ชัยพรม เทคนิคการแพทย

29 641110009 กสิกิตติ์  จารุรัชตธํารง เทคนิคการแพทย

30 631110073 พิสชา  สมศักดิ์ เทคนิคการแพทย

31 631110078 ภาวินี  แซเบ เทคนิคการแพทย

32 631110081 มลิษา  คําแดงใหญ เทคนิคการแพทย

33 631110084 เมียวนา  อุปนันชัย เทคนิคการแพทย

34 621110081 ศดานันท  กุสาวดี เทคนิคการแพทย

35 621110083 สาริน  ราชวงศ เทคนิคการแพทย

36 621110085 สุนิษา  โพธิ์รัตน เทคนิคการแพทย

37 621110086 สุรวีร  ชาวนรินทร เทคนิคการแพทย

38 621110089 อนุสรณ  พิริยะบรรหาร เทคนิคการแพทย

39 631110088 รวิสรา  ชวนใช เทคนิคการแพทย

40 631110093 วาริษา  แจมจํารัส เทคนิคการแพทย

41 631110096 ศตกมล  เพชรผึ้ง เทคนิคการแพทย

42 631110097 ศรัยฉัตร  คําวิเศษ เทคนิคการแพทย

43 631110098 ศรินทรรัตน  ขนาน เทคนิคการแพทย

44 611110001 กนกวรรณ  อํานวยผล เทคนิคการแพทย

45 611110002 กมลวรรณ  สมประสงค เทคนิคการแพทย

46 611110005 กวินันท  รักธรรม เทคนิคการแพทย
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47 611110006 กองสกล  กุลฉิม เทคนิคการแพทย

48 611110008 กิตตินันท  เครือคํา เทคนิคการแพทย

49 611110009 กิตติพันธ  เพ็งแจง เทคนิคการแพทย

50 611110011 เกสรา  สาครินทร เทคนิคการแพทย

51 611110012 ขนิษฐา  คําแปง เทคนิคการแพทย

52 611110014 จิตรลดา  ปาเบา เทคนิคการแพทย

53 631110111 เหมือนฝน  เต็มจิรวัฒน เทคนิคการแพทย

54 631110112 อนุชิต  สัตตะพันธ เทคนิคการแพทย

55 631110114 อรปรียา  กฤตวัชราสน เทคนิคการแพทย

56 641110085 ระพีพัฒน  สีโยยอด เทคนิคการแพทย

57 641110091 วรกันต  ถานอย เทคนิคการแพทย

58 641110096 วิชญนันทน  ดวงอาภัย เทคนิคการแพทย

59 611110041 นาซีรา  ดาราแม เทคนิคการแพทย

60 611110044 เบญญาภา  สังขสนิท เทคนิคการแพทย

61 611110045 ปฐมรัตน  เจริญสุข เทคนิคการแพทย

62 611110046 ปทิตตา  กิตินันท เทคนิคการแพทย

63 611110047 ปนัทดา  ศรีตั้ง เทคนิคการแพทย

64 611110048 ประกายวรรณ  ไช เทคนิคการแพทย

65 611110049 ปราณปริยา  สุขเสริฐ เทคนิคการแพทย

66 611110053 ปวันรัตน  กันจินะ เทคนิคการแพทย

67 631110026 ชุตินันท  มุกดาวัลย เทคนิคการแพทย

68 611110104 อรวีร  หาญมโนวิริยะ เทคนิคการแพทย

69 611110105 อัฮลัม  หะยียูโซะ เทคนิคการแพทย
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70 611110106 อามาณี  สาและ เทคนิคการแพทย

71 611110107 อารยา  พันลําภักดิ์ เทคนิคการแพทย

72 611110311 ธนาพร  สุภาษี เทคนิคการแพทย

73 611110314 สุพศิน  สิรินักษัตร เทคนิคการแพทย

74 611110315 อโรชา  ทาวเทียมวงค เทคนิคการแพทย

75 631110004 กันตฤทัย  รุนบาง เทคนิคการแพทย

76 631110007 กานตพิชชา  ไชยรินทร เทคนิคการแพทย

77 631110008 กิจพิพัฒน  ธรรมศิลป เทคนิคการแพทย

78 621110032 ณัฐภัทร  กระธง เทคนิคการแพทย

79 621110036 ดวงกมล  เลี้ยงเชื้อ เทคนิคการแพทย

80 621110037 ตรีรัตน  ลอมมณีทรัพย เทคนิคการแพทย

81 601110330 ผกามาศ  เมืองมูล เทคนิคการแพทย

82 641110037 เดือนฉาย  จันชัย เทคนิคการแพทย

83 641110038 ทิพยา  Thippaya Thipsutha  ทิพยสุทา เทคนิคการแพทย

84 641110046 ธัญลักษณ  คําราพิช เทคนิคการแพทย

85 641110047 ธิรดา  แขวรรณจงวุฒิ เทคนิคการแพทย

86 641110048 ธีรนุช  ชัยชนะ เทคนิคการแพทย

87 641110101 ศศิประภา  สุวรรณชาตรี เทคนิคการแพทย

88 641110102 ศุภานัน  คงสน เทคนิคการแพทย

89 641110105 สิรภพ  จันทรานนท เทคนิคการแพทย

90 641110106 สิรินาถ  วงศโชติบริรักษ เทคนิคการแพทย

91 641110077 พิมพพิศุทธิ์  ใจสวาง เทคนิคการแพทย

92 641110080 ภคมญ  เสวก เทคนิคการแพทย
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93 641110081 ภคมน  จึงธีรพานิช เทคนิคการแพทย

94 631110029 ฐิติพร  ดิษเปา เทคนิคการแพทย

95 631110030 ณัฐชญา  ปาละหลา เทคนิคการแพทย

96 631110033 ณัฐพงษ  ดวงพิมพ เทคนิคการแพทย

97 631110039 ธนกร  อยางตระกูล เทคนิคการแพทย

98 631110058 ปณณพร  ศรีสีฐาน เทคนิคการแพทย

99 631110062 พรจิรา  สุวรรณศรี เทคนิคการแพทย

100 631110067 พาสิณี  จึงสําเร็จการ เทคนิคการแพทย

101 631110070 พิชญามาศ  อุนคํา เทคนิคการแพทย

102 641110025 ณชนก  ศรีเมือง เทคนิคการแพทย

103 641110026 ณฐนนท  ไชยลังกา เทคนิคการแพทย

104 641110030 ณัฐฐิญา  ธนนันทวิชยุทธ เทคนิคการแพทย

105 641110033 ณัฐธิดา  นกเขียว เทคนิคการแพทย

106 641110034 ณัฐพงษ  อินทะเรืองรุง เทคนิคการแพทย

107 641110035 ดนุชิต  นันทอมรรัตน เทคนิคการแพทย

108 641110036 ดาราพร  สรอยเพชร เทคนิคการแพทย

109 621110062 พิมพลอย  สุวรรณพัฒนา เทคนิคการแพทย

110 621110051 ปฐวีย  เปอรเขียว เทคนิคการแพทย

111 621110057 พรชิตา  วงคจันทร เทคนิคการแพทย

112 611110080 วริศ  จั่นงาม เทคนิคการแพทย

113 611110082 วิมลนันท  เขื่อนเพชร เทคนิคการแพทย

114 611110091 สิรินยา  หมอกมาเมิน เทคนิคการแพทย

115 631110047 นิชาภัทร  ไชยแสน เทคนิคการแพทย
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116 631110049 บัวสอน  สุทธจรรยา เทคนิคการแพทย

117 631110050 เบญญทิพย  เลิศธิ เทคนิคการแพทย

118 631110056 ประภาแสง  ปอขวง เทคนิคการแพทย

119 611110015 จิรกิตติ์  สุทธิคํา เทคนิคการแพทย

120 611110019 ชิตยาภรณ  จินะมูล เทคนิคการแพทย

121 611110020 โซฟยะห  กาปง เทคนิคการแพทย

122 611110021 ญาณิศา  ยอดสวัสดิ์ เทคนิคการแพทย

123 611110022 ณวพล  จงภักดี เทคนิคการแพทย

124 611110023 ณัฐกมล  จําปาทอง เทคนิคการแพทย

125 611110024 ณัฐกาญจน  ศรีประเสริฐ เทคนิคการแพทย

126 611110025 ณัฐกาญจน  สุนะธรรม เทคนิคการแพทย

127 611110027 ณัฐชยา  จินตนา เทคนิคการแพทย

128 641110019 จีรพรรณ  สนิทวงศชัย เทคนิคการแพทย

129 641110024 ชินกฤต  วงศฟู เทคนิคการแพทย

130 601110012 กชญาณพัฒน  ณ วันจันทร เทคนิคการแพทย

131 641110049 นันทภพ  แสงอาวุธ เทคนิคการแพทย

132 641110051 นิดานุช  ตักเตือน เทคนิคการแพทย

133 641110052 แนน  คําหลู เทคนิคการแพทย

134 611110092 สิริภา  ต.เจริญ เทคนิคการแพทย

135 611110093 สิริยากร  ตะปวเครือ เทคนิคการแพทย

136 611110095 สุนิดา  แสงสนิท เทคนิคการแพทย

137 611110096 สุรจิต  ชัยภูมิ เทคนิคการแพทย

138 611110097 สุวิทย  จารุธรรมรักษ เทคนิคการแพทย
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139 611110099 อนุพงศ  กาวิยา เทคนิคการแพทย

140 611110100 อภิชาติ  หวังจิตร เทคนิคการแพทย

141 611110103 อรณิชา  อุตรพงศ เทคนิคการแพทย

142 621110042 ธัญสุดา  พื้นงาม เทคนิคการแพทย

143 621110049 นิธิภูมิ  ใจยะปน เทคนิคการแพทย

144 621110050 บัวชมพู  บัวขาว เทคนิคการแพทย

145 621110021 ชรภัทร  อินสุขิน เทคนิคการแพทย

146 621110025 ฐิติวรดา  เนียมเปย เทคนิคการแพทย

147 621110026 ณัชชา  ลําดวน เทคนิคการแพทย

148 621110030 ณัฐนิชา  สุวรรณรัตน เทคนิคการแพทย

149 611110067 ภัทราภรณ  สีทองนาค เทคนิคการแพทย

150 611110068 ภาณุวิช  เดชชีวะ เทคนิคการแพทย

151 611110069 ภาสินี  พรอราม เทคนิคการแพทย

152 611110070 ภูวดล  นันตากูล เทคนิคการแพทย

153 611110071 มนัสชนก  รินแสงปน เทคนิคการแพทย

154 611110076 วงศกร  สําราญ เทคนิคการแพทย

155 611110078 วรัมพร  ยาสิงหทอง เทคนิคการแพทย

156 611110054 ปนลดา  สีสด เทคนิคการแพทย

157 611110055 ปยฉัตร  ผองแผว เทคนิคการแพทย

158 611110056 ปยาภรณ  วงศญาติ เทคนิคการแพทย

159 611110060 พัชรีกร  คําเมือง เทคนิคการแพทย

160 611110061 พิมพชนก  ฐานะกอง เทคนิคการแพทย

161 611110062 พิมลภรณ  ปวะบุตร เทคนิคการแพทย
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162 611110064 เพรชเชิซ เอเบเล  อีเลชุคกู เทคนิคการแพทย

163 611110065 ภัทรมน  โคตรสมบัติ เทคนิคการแพทย

164 611110066 ภัทรศยา  บุญมาลา เทคนิคการแพทย

165 641110111 สุปรียา  ปยะลังกา เทคนิคการแพทย

166 641110113 โสภิตนภา  แกวโก เทคนิคการแพทย

167 641110116 อภิชญา  ไทยประสิทธิ์ เทคนิคการแพทย

168 641110120 อัญมณี  ขันสุธรรม เทคนิคการแพทย

169 641110121 อิศริยา  ศรีขวัญมา เทคนิคการแพทย

170 641110122 เอื้ออังกูร  อวนเสง เทคนิคการแพทย

171 611110028 ณัฐสิทธิ์  สุรัช เทคนิคการแพทย

172 611110029 ณิชากร  สถิตพรบรรพต เทคนิคการแพทย

173 611110033 ธนภรณ  หวางพัฒน เทคนิคการแพทย

174 611110034 ธมลวรรณ  พงศบัว เทคนิคการแพทย

175 611110036 ธัญยธรณ  จันเนตร เทคนิคการแพทย

176 611110037 ธีรกมล  ลีระพัฒนกูล เทคนิคการแพทย

177 611110038 นวพล  อารักษวรกุล เทคนิคการแพทย

178 611110039 นัฐนรี  นคร เทคนิคการแพทย

179 611110040 นันทิตา  กองสอน เทคนิคการแพทย

180 641110072 พัณธราวรรณ  สิทธิพรวรกุล เทคนิคการแพทย

181 621110005 กษมา  สมบูรณชัย เทคนิคการแพทย

182 621110008 กัลยรักษ  เถื่อนถ้ํา เทคนิคการแพทย

183 621110015 จิรัชญา  เจกไธสง เทคนิคการแพทย

184 621110019 ชนากานต  นามกรณ เทคนิคการแพทย
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185 601110137 นภัค  ขัดทะเสมา กิจกรรมบําบัด

186 641110149 นภัสภัค  ปนไชย กิจกรรมบําบัด

187 641110157 บัณฑิตา  นะมิตร กิจกรรมบําบัด

188 641110161 ปณิดา  สุเทพ กิจกรรมบําบัด

189 641110164 ปวรรัตน  เณระมา กิจกรรมบําบัด

190 641110165 ปณฑารีย  แกวหนองยาง กิจกรรมบําบัด

191 641110169 พลเศรษฐ  ปงพยอม กิจกรรมบําบัด

192 641110170 พลอยพิศุทธิ์  ใจสวาง กิจกรรมบําบัด

193 641110172 พิชญา  แกวกะชีวิต กิจกรรมบําบัด

194 611110173 สุวรรณษา  วงคขัติยะ กิจกรรมบําบัด

195 611110176 อภิวัฒน  โรจนสินทรัพย กิจกรรมบําบัด

196 611110179 อักษราภัสร  อุดมวงศวัฒนา กิจกรรมบําบัด

197 611110317 ณัฎฐมน  ภากิจากร กิจกรรมบําบัด

198 611110319 ณิชนันทน  นาศร กิจกรรมบําบัด

199 611110320 ดนิตา  ยศสมบัติ กิจกรรมบําบัด

200 611110321 เบญจวรรณ  ปญญาวารินทร กิจกรรมบําบัด

201 611110324 สโรชา  บัวผิน กิจกรรมบําบัด

202 611110325 อนันตญา  รอดพล กิจกรรมบําบัด

203 631110132 ณัฐวลัญช  เชยบาน กิจกรรมบําบัด

204 631110134 ณัฐวุฒิ  ศรัทธาสันติ กิจกรรมบําบัด

205 611110112 กัลยสุดา  กันทะรัตน กิจกรรมบําบัด

206 611110117 คาโอรุ  คุราโมโต กิจกรรมบําบัด

207 611110118 เจตนสฤษฎิ์  วรรณวงศ กิจกรรมบําบัด
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208 611110121 ชนกนาถ  วชิรรังสรรค กิจกรรมบําบัด

209 611110123 ชมพูนุท  สะหลี กิจกรรมบําบัด

210 611110124 ชุตานันท  เอี๊ยบกงไชย กิจกรรมบําบัด

211 611110126 โชติกา  วงศมูล กิจกรรมบําบัด

212 611110128 ณัฎฐณิชา  แกวเต็ม กิจกรรมบําบัด

213 621110131 พรนภัส  งามเลิศนภาภรณ กิจกรรมบําบัด

214 621110115 ทักษพร  ศรุตวงศ กิจกรรมบําบัด

215 621110120 ธิดารัตน  ลักขธรรม กิจกรรมบําบัด

216 621110128 ปจรีญ  ปวงคํา กิจกรรมบําบัด

217 611110130 ณิชากร  สุนทรบุตร กิจกรรมบําบัด

218 611110131 ณิชารัตน  เทพวงค กิจกรรมบําบัด

219 611110133 ธนัชพร  ภูคํา กิจกรรมบําบัด

220 611110135 ธัญวรัตม  สงบุตร กิจกรรมบําบัด

221 611110137 ธาดารัตน  ปงเมือง กิจกรรมบําบัด

222 611110138 นชกร  คุมสดวก กิจกรรมบําบัด

223 611110139 นภัสสร  มณีฉาย กิจกรรมบําบัด

224 611110140 นรีภัสร  อัศวสุทธิพงษ กิจกรรมบําบัด

225 611110142 นฤมล  นุมนวล กิจกรรมบําบัด

226 611110143 นวพรรษ  พรหมมีฤทธิ์ กิจกรรมบําบัด

227 611110146 นาตาลี  จันดี กิจกรรมบําบัด

228 611110148 ปฑิตตา  มั่นคง กิจกรรมบําบัด

229 611110149 ปรียานุช  ปานคํา กิจกรรมบําบัด

230 631110126 ชโยชา  มวลชู กิจกรรมบําบัด
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231 631110129 ณัฏฐณิชา  ตุงคะบุรี กิจกรรมบําบัด

232 641110123 กมลชนก  พุทธังกุโร กิจกรรมบําบัด

233 641110126 กิตตินันท  แกวคง กิจกรรมบําบัด

234 641110127 กวิสรา  เทพี กิจกรรมบําบัด

235 641110132 จิรชยา  ไชยมงคล กิจกรรมบําบัด

236 641110133 ชุลีกร  เพชรทอง กิจกรรมบําบัด

237 601110124 ณัฐสุชา  หรินทรเวช กิจกรรมบําบัด

238 601110132 ธนภรณ  วุฒิมากูล กิจกรรมบําบัด

239 621110165 สิรามล  โสมนัส กิจกรรมบําบัด

240 621110169 สุภาวดี  บุญสง กิจกรรมบําบัด

241 621110150 ระพีภัทร  บุญภิรมย กิจกรรมบําบัด

242 621110099 กมลวรรณ  ลอยดี กิจกรรมบําบัด

243 641110136 ณัฐชา  มานะ กิจกรรมบําบัด

244 641110142 ธนพร  เสารภาษี กิจกรรมบําบัด

245 571110353 อรณิช  วองถิรเศรษฐ กิจกรรมบําบัด

246 611110150 ปยธิดา  เวียงลอ กิจกรรมบําบัด

247 611110151 ปยะพร  ซายหนู กิจกรรมบําบัด

248 611110152 พรพิทักษ  รัตนศิลปพงศ กิจกรรมบําบัด

249 611110153 พุธิตา  เลิศรัตน กิจกรรมบําบัด

250 611110155 มนัทสินี  หมองลําปาง กิจกรรมบําบัด

251 611110156 มนัสนันท  กันทศิลป กิจกรรมบําบัด

252 611110158 รชภูร  สุยะชัย กิจกรรมบําบัด

253 611110160 ลักษณชนก  คามเกตุ กิจกรรมบําบัด
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254 611110162 วชิรพรรณ  กองอินตา กิจกรรมบําบัด

255 611110163 วริศรา  ศานติยุตกุล กิจกรรมบําบัด

256 611110165 ศรัญญา  สมจันทร กิจกรรมบําบัด

257 611110167 ศิริลักษณ  วงคษา กิจกรรมบําบัด

258 611110168 ศิวราม  จันดาวรรณ กิจกรรมบําบัด

259 631110164 พีรพัฒน  เชิงงาม กิจกรรมบําบัด

260 631110188 อรญา  สมคําศรี กิจกรรมบําบัด

261 631110192 อิสราภา  ศรีโยธี กิจกรรมบําบัด

262 641110177 ภิญญดา  วงษดาว กิจกรรมบําบัด

263 641110178 ภูชิต  อินตะ กิจกรรมบําบัด

264 641110182 รดา  วินัยเยี่ยม กิจกรรมบําบัด

265 641110188 ศุภกานต  ทาวพงษ กิจกรรมบําบัด

266 641110190 สรัลยา  มหาผล กิจกรรมบําบัด

267 641110196 สุรารักษ  พิมพทอง กิจกรรมบําบัด

268 641110198 อภิวัฒน  ศีลธรรม กิจกรรมบําบัด

269 641110199 เอื้อการย  เรือนมา กิจกรรมบําบัด

270 601110146 ประทานพร  จันทรหลา รังสีเทคนิค

271 601110175 หทัยรัตน  ตื้อจุมปู รังสีเทคนิค

272 601110316 สิรินภรณ  ปญญาวงค รังสีเทคนิค

273 601110329 ไอรดา  ศรีใจ รังสีเทคนิค

274 611110182 กชพร  พรมมา รังสีเทคนิค

275 611110190 ชีวาวิชญ  ชนะสิทธิ์ยศกุล รังสีเทคนิค

276 611110195 ณัฐวุฒิ  หมื่นชัย รังสีเทคนิค
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277 631110224 ธนวัฒน  กันสืบ รังสีเทคนิค

278 631110229 นุจรี  สุริยา รังสีเทคนิค

279 631110230 บุญสิตา  ศิริวรกุล รังสีเทคนิค

280 631110231 ปราณปรียา  ปญโญใหญ รังสีเทคนิค

281 641110275 ลลิตภัทร  ทันตสุวรรณ รังสีเทคนิค

282 641110279 ศักดา  โลวิมา รังสีเทคนิค

283 641110284 สิรินภา  ครีบผา รังสีเทคนิค

284 641110289 สุวัชราภรณ  หมั่นมา รังสีเทคนิค

285 641110292 หิรัณยกุล  มูลรังษี รังสีเทคนิค

286 641110293 อชิรญา  บัวหลวง รังสีเทคนิค

287 641110294 อริสรา  มีธรรมสวนะ รังสีเทคนิค

288 641110296 อาอีเสาะ  เจะหลง รังสีเทคนิค

289 611110236 อชิระ  วชิระประพันธ รังสีเทคนิค

290 611110237 อนัส  มะดาอิง รังสีเทคนิค

291 611110238 อภิชญา  ทาเกิด รังสีเทคนิค

292 611110239 อภิวิชญ  ไพโรจน รังสีเทคนิค

293 611110240 อัฐภิญญาพร  ระมั่ง รังสีเทคนิค

294 611110326 กัญญาภัค  คําคัน รังสีเทคนิค

295 611110329 ณัฐชนน  มีทอง รังสีเทคนิค

296 611110330 ตามทิพย  วดีศิริศักดิ์ รังสีเทคนิค

297 611110332 แพรวา  ปญญาธรรมรักษ รังสีเทคนิค

298 611110333 ภณิดา  โกสินทรจิตต รังสีเทคนิค

299 611110334 อมรรัตน  อนันตพระคุณ รังสีเทคนิค
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300 631110197 กันตกนิษฐ  ยะแสง รังสีเทคนิค

301 631110198 กานตธีรา  ศรีบํารุงสันติ รังสีเทคนิค

302 631110200 กีรฏิยา  ชัยชนะ รังสีเทคนิค

303 621110205 บูรัณวา  เลิศนันทพร รังสีเทคนิค

304 601110206 ณัฐภัทร  ใจชมชื่น รังสีเทคนิค

305 611110199 ธเนศ  ทิพยอุทัย รังสีเทคนิค

306 611110201 ธิติ  ชาวเนิน รังสีเทคนิค

307 611110204 นันทนภัส  ทองมวง รังสีเทคนิค

308 611110205 นันทลักษณ  วงศภักดิ์ รังสีเทคนิค

309 621110178 จิณณวัตร  รัตนัง รังสีเทคนิค

310 621110182 ชีวาภรณ  คํากัน รังสีเทคนิค

311 621110183 ฌัชชา  จันทรธานี รังสีเทคนิค

312 621110192 ตั้งใจ  สายเจริญ รังสีเทคนิค

313 621110193 ไทยวัฒน  อินทวิวัฒน รังสีเทคนิค

314 611110223 รณรงคฤทธิ์  นิรคม รังสีเทคนิค

315 611110225 รัฐพล  อกนิษฐกุล รังสีเทคนิค

316 611110226 วชิรญาณ  ใจวงศ รังสีเทคนิค

317 611110228 ศศิชา  สุพรรณบัฏ รังสีเทคนิค

318 611110229 ศศิธร  แข็งกสิกรณ รังสีเทคนิค

319 641110377 ชลธิชา  หอมดวง รังสีเทคนิค

320 641110251 พรลภัส  พลราษฎร รังสีเทคนิค

321 641110255 พิชชา  ธานีรัตน รังสีเทคนิค

322 641110264 ภูริชญา  ลานยศ รังสีเทคนิค
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323 641110270 ภัคพล  ยานะ รังสีเทคนิค

324 641110273 รุงสินี  สายปน รังสีเทคนิค

325 641110227 ณัฐธิดา  ดิษฐสูงเนิน รังสีเทคนิค

326 641110233 ธนกฤต  ปนศิริ รังสีเทคนิค

327 641110239 นันทิดา  วงศจิรนันท รังสีเทคนิค

328 641110242 ปริมภสรณ  อิทธิปรีชาศิลป รังสีเทคนิค

329 641110245 ปาจรีย  ธีรธรรม รังสีเทคนิค

330 641110246 ปาณิสรา  ปุณโณฑก รังสีเทคนิค

331 641110248 พนิตา  สาใจ รังสีเทคนิค

332 641110249 พรพิมล  ตุยแสง รังสีเทคนิค

333 641110208 กัลยสุดา  กรวิรัตน รังสีเทคนิค

334 641110209 กีรติ  บุญรุง รังสีเทคนิค

335 641110210 กุลภรณ  อินทสระ รังสีเทคนิค

336 641110211 เกวลินธร  เบิกขุนทด รังสีเทคนิค

337 641110212 ไกร  เดียวตระกูล รังสีเทคนิค

338 641110216 จิรวรรธ  ใสสม รังสีเทคนิค

339 641110217 จุฑามาศ  ยี่ฉุน รังสีเทคนิค

340 641110218 เจมส  วอลคเกอร รังสีเทคนิค

341 641110220 ชญาดา  โนราช รังสีเทคนิค

342 631110234 ปุณณวัฒน  เสริมสุข รังสีเทคนิค

343 631110239 ภัทรวดี  ปงรังษี รังสีเทคนิค

344 631110245 วิวรรธน  รักธรรม รังสีเทคนิค

345 631110246 วีรภัทร  ทองคํา รังสีเทคนิค
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346 631110209 ชนมชนก  อรรณพเพชร รังสีเทคนิค

347 631110211 ชยากร  เสมอเหมือน รังสีเทคนิค

348 621110209 ปยศรี  พรมุนีประสิทธิ์ รังสีเทคนิค

349 621110212 พิมพพจี  พงศสุขธน รังสีเทคนิค

350 621110213 แพรวา  พลเยี่ยม รังสีเทคนิค

351 621110216 ภาณุมาศ  ปงหาญ รังสีเทคนิค

352 621110219 เมฆาพิทักษ  ทิพยคํา รังสีเทคนิค

353 621110220 เมธาวี  ตั้งทวี รังสีเทคนิค

354 621110225 สรารัตน  ไทยทองหลาง รังสีเทคนิค

355 621110226 สุริยา  อายี รังสีเทคนิค

356 631110247 ศดานันท  เสนา รังสีเทคนิค

357 631110257 อโฬชา  ธีรกีรยุต รังสีเทคนิค

358 631110258 อังฐิมา  คําสีแกว รังสีเทคนิค

359 621110247 ชญาภา  ธูปเมืองปกษ กายภาพบําบัด

360 621110250 ชลเทพ  วรรธนะมณีกุล กายภาพบําบัด

361 611110279 นิธยาภรณ  กานอย กายภาพบําบัด

362 611110280 เบญญาภา  อินทรเพ็ญ กายภาพบําบัด

363 611110281 ประวิชญา  พิละกันทา กายภาพบําบัด

364 611110283 ปณชญา  แดนชวลิต กายภาพบําบัด

365 611110285 พลอยชมพู  เหลาเจริญกิจชัย กายภาพบําบัด

366 611110286 พัชรดา  วังใน กายภาพบําบัด

367 611110290 ฟาอักษร  ภาระจํา กายภาพบําบัด

368 631110297 ปภพ  ศรีสนอง กายภาพบําบัด
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369 631110300 พิชญา  วัตถากรณ กายภาพบําบัด

370 631110302 พิริยาภรณ  มูลแฝง กายภาพบําบัด

371 631110322 ศรัณยภัทร  ฟูเต็มวงศ กายภาพบําบัด

372 631110323 ศราฤญช  รักแตงาน กายภาพบําบัด

373 621110255 ณัฐวรา  หลวงจันทร กายภาพบําบัด

374 621110256 ณัฐเศรษฐ  โปธายะ กายภาพบําบัด

375 621110258 ทณัตรา  เตชะอุน กายภาพบําบัด

376 621110261 ธัณยพร  บัวคํา กายภาพบําบัด

377 621110262 นพณัฐ  แสนธนรัชต กายภาพบําบัด

378 621110263 นภกมล  บุญราศรี กายภาพบําบัด

379 621110264 นภัสกร  อะริยะ กายภาพบําบัด

380 621110266 นัทธมน  ฟองเขียว กายภาพบําบัด

381 621110231 กนกพร  อภิไชย กายภาพบําบัด

382 621110235 กฤษณะ  เดโชพล กายภาพบําบัด

383 631110309 เมธาวี  สินธพอาชากุล กายภาพบําบัด

384 631110313 รัสสิกา  ลวดลาย กายภาพบําบัด

385 641110362 ศศิปรียา  สุขเกษม กายภาพบําบัด

386 641110364 สายกวินทรา  ลิ้มสุรศรี กายภาพบําบัด

387 641110365 สิรภัทร  วงษจา กายภาพบําบัด

388 641110368 สุวิมล  รัตนกานตกุล กายภาพบําบัด

389 641110372 อภิสรา  อุดไว กายภาพบําบัด

390 641110373 อัจฉรียาพร  อุตศรียา กายภาพบําบัด

391 611110254 จิราภา  จําปา กายภาพบําบัด
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392 611110255 เจตนิพัทธ  มะโนรส กายภาพบําบัด

393 611110256 จิรารัตน  วงศวชิระนนท กายภาพบําบัด

394 611110258 ชนกนันท  เฉลิมบุญ กายภาพบําบัด

395 611110259 ชมพูนุท  สนสับ กายภาพบําบัด

396 611110260 ชลนิภา  ปนตาสา กายภาพบําบัด

397 611110261 ญาติกา  เตชปญญาสิริ กายภาพบําบัด

398 611110262 ณัฎฐนิชา  ธรรมปญญา กายภาพบําบัด

399 611110263 ณัฏฐวรรณ  กายอด กายภาพบําบัด

400 611110264 ณัฐชา  เชื้อประเสริฐ กายภาพบําบัด

401 611110266 ณัฐรดา  นาครวัฒน กายภาพบําบัด

402 621110279 ภัคจิรา  สิ่งของ กายภาพบําบัด

403 621110282 ภัทรพรรณ  บาดาจันทร กายภาพบําบัด

404 621110283 ภัทรานิษฐ  ราชา กายภาพบําบัด

405 621110284 ภัสวรรณ  ปนทอง กายภาพบําบัด

406 621110287 เมธิยา  เลาหเจริญสุข กายภาพบําบัด

407 621110269 ปริยากร  ธรรมเมือง กายภาพบําบัด

408 621110275 พลอยสวย  วงศชุมภู กายภาพบําบัด

409 621110277 พิชญา  ปญโญ กายภาพบําบัด

410 611110268 ดารารัตน  เจริญวรรณะสุข กายภาพบําบัด

411 611110271 ธนัชพร  ธนัญชัย กายภาพบําบัด

412 611110273 ธวัลหทัย  ศรีสวาง กายภาพบําบัด

413 611110275 ปนปนัทธ  ภูรักษวิรุฬห กายภาพบําบัด

414 611110276 ธิดาทิพย  รินเขียว กายภาพบําบัด
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415 631110263 กวิสรา  ไชยเทพ กายภาพบําบัด

416 631110267 จิตติมา  บัวติ๊บ กายภาพบําบัด

417 631110268 จิรชวิศ  จิรรัตนสกุล กายภาพบําบัด

418 631110271 จุฑามาศ  ถิ่นแสง กายภาพบําบัด

419 631110325 สโรชา  สมบุญ กายภาพบําบัด

420 611110241 กชกร  รัตนประภากร กายภาพบําบัด

421 611110249 เกษนภา  พรายแกว กายภาพบําบัด

422 611110250 โกเมศ  คงทอง กายภาพบําบัด

423 611110251 คณัสนันท  เขียวมัง กายภาพบําบัด

424 641110332 เนวีณา  ศรีศร กายภาพบําบัด

425 641110333 ปฏิมากร  หอมจันทร กายภาพบําบัด

426 641110334 ปพิชญา  วารีดํา กายภาพบําบัด

427 641110337 พรรณนารา  กระตายทอง กายภาพบําบัด

428 641110339 พลอยไพลิน  ยอดคํา กายภาพบําบัด

429 641110341 พิชญา  พาลี กายภาพบําบัด

430 641110342 พิชญาภา  สุนทวนิค กายภาพบําบัด

431 641110343 พิมลนาฎ  ศรีนวลใหญ กายภาพบําบัด

432 641110344 พีระพงศ  ใจทนัน กายภาพบําบัด

433 611110304 สุฮัยณี  มะแอ กายภาพบําบัด

434 611110307 ออมอารีย  นามอยู กายภาพบําบัด

435 611110335 จิรวัฒน  ชูทอง กายภาพบําบัด

436 611110336 ฉัตรชัย  เตียจันทรพันธุ กายภาพบําบัด

437 611110340 อัญปรียา  โชติชอบ กายภาพบําบัด
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438 631110328 สิริมาพร  สุขสมัย กายภาพบําบัด

439 611110293 ภูริชญา  ศุภวนานุสรณ กายภาพบําบัด

440 611110295 วรินทร  ธรรมชัยตา กายภาพบําบัด

441 611110296 วริศรา  ชัยเจริญชาติ กายภาพบําบัด

442 611110297 ศิรดา  เดิมคลัง กายภาพบําบัด

443 611110299 ศุจินธรา  หมันเส็น กายภาพบําบัด

444 611110300 ศุภิสรา  แจงจิตร กายภาพบําบัด

445 611110302 สิริรัตน  ปญญาธิ กายภาพบําบัด

446 631110279 ณภัทร  อินทรฐานะ กายภาพบําบัด

447 631110280 ณัฏฐณิชา  รองเพราะ กายภาพบําบัด

448 601110279 ฐิติรัตน  จองวัฒนากิจ กายภาพบําบัด

449 641110301 กันยารัตน  คลังภักดี กายภาพบําบัด

450 641110303 ฉัตรแกว  โพธิ์สุวรรณ กายภาพบําบัด

451 641110306 ฐิติวรดา  ใจอินทร กายภาพบําบัด

452 641110309 ณัฐกมล  มะลิเลิศ กายภาพบําบัด

453 641110310 ณัฐณิชา  นะคะสอน กายภาพบําบัด

454 641110312 ณัฐธกานต  อองเมือง กายภาพบําบัด

455 641110313 ณัฐวรรณ  เวียงวงษ กายภาพบําบัด

456 641110317 ตะวัน  มุงสูงเนิน กายภาพบําบัด

457 641110321 ธนวัตน  ทองสุขดี กายภาพบําบัด

458 641110324 ธัญภา  ลิ้มศรีสกุลวงศ กายภาพบําบัด

459 641110327 ธีรุตม  สวางแสง กายภาพบําบัด

460 601110327 อัจฉราพร  สุขรมย กายภาพบําบัด
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461 641110354 ยุทธศักดิ์  เจียรวงศวาน กายภาพบําบัด

462 641110355 เยาวลักษณ  โอสถสงเคราะห กายภาพบําบัด

463 641110356 รวี  แกวจํานงค กายภาพบําบัด

464 641110357 รวีวรรณ  จันทราช กายภาพบําบัด

465 641110358 รุจิรา  ชัยวรรณ กายภาพบําบัด

466 641110359 ลลิษา  วานิชสุขสมบัติ กายภาพบําบัด

467 641110361 วิชยุตม  เจริญเลิศศรัทธา กายภาพบําบัด

468 621110291 วัศยา  มีพวงผล กายภาพบําบัด

469 621110292 ศรัณยพงศ  แจงประจักษ กายภาพบําบัด

470 621110297 สวัสดิ์  กัลยาณี กายภาพบําบัด
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