
                                                                                     

ลําดับท่ี เลขท่ีผูสมัคร คํานําหนา ชื่อ สกุล

1 6610060069 นางสาว ทัศนันท อุทรัง

2 6610060084 นาย ภูวดล รัตนวิจารณ

3 6610060007 นางสาว สุชีวัน วิภาตา

4 6610060009 นางสาว สุนันภรณ ทองจันทร

5 6610060018 นางสาว ฉัตรระวี พันธุขะวงศ

6 6610060011 นางสาว พรพิมล ดวงเสียว

7 6610060010 นางสาว อทิตยา วิเศษดรหวาย

8 6610060012 นางสาว สุกานดา เกตุอุดม

9 6610060015 นางสาว ณฐัพร ออนตีบ

10 6610060014 นางสาว จินดาพร คําลือชา

11 6610060024 นาย เพทาย มูลงาม

12 6610060020 นางสาว อรวรรณ เชียงตุง

13 6610060022 นางสาว ชิหมี่ มาเยอะ

14 6610060003 นาง มีนา เกรียรัมย

15 6610060023 นางสาว กัญญารัตน ลอยนวล

16 6610060025 นางสาว สมปอง เชื้อคนขํา

17 6610060021 นางสาว จุฑามาศ สิงหขจร

18 6610060029 นางสาว กัญญารัตน ทุมวรรณ

19 6610060013 นางสาว อลิสา อุดมสิทธิพัฒนา

20 6610060031 นางสาว อังคณา ยิ้มพวง

21 6610060030 นางสาว ดอกแกว ยศเตา

22 6610060038 นาย สุกฤษฎิ์ จันทรมาศ

23 6610060039 นางสาว มนทิรา เพ็ชรวิเศษ

24 6610060042 นางสาว วิลาสินี คํากุณา

25 6610060033 นางสาว ยูฮานีส เจะสมัน

26 6610060043 นางสาว อัญธลิญา พรมพันธ

27 6610060040 นางสาว ซีตีรอกีเยาะ หามะ
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28 6610060016 นางสาว กัลยา รอดภัย

29 6610060050 นางสาว เรียวฟาง ทองแถบ

30 6610060054 นางสาว วรัญรดา อิสสระ

31 6610060057 นาย พีระพงษ ปองขันธ

32 6610060048 นางสาว นิตยา เเสนฟูเฟอง

33 6610060049 นางสาว นภิศพรรณ หนันทุม

34 6610060064 นางสาว สุธารัตน แกวเทศ

35 6610060067 นางสาว กรรทิมา ปราบเภท

36 6610060061 นางสาว สิรามล อรเพชร

37 6610060058 นางสาว อัสมา อิสลาม

38 6610060034 นางสาว จีระนัน นวลพรม

39 6610060074 นางสาว เนตรชนก แกววัง

40 6610060075 นางสาว วันวิสา ยศศิริ

41 6610060077 นาย ศุภกร จันเต

42 6610060072 นางสาว นาตยา ศิริวงศ

43 6610060027 นาย อนิรุทธิ์ จําปาเทศ

44 6610060085 นางสาว ปพิชญา ทรงวาจา

45 6610060089 นางสาว สาครินทร แสงแกว

46 6610060071 นางสาว วิรัลยา ผาริวงศ

47 6610060090 นางสาว ชลธิชา สุดสม

48 6610060079 นางสาว จิรารัตน หาญเวช

49 6610060092 นางสาว ปยะนุช เกตุรัตน

50 6610060101 นาย กชมน ชินวงษ

51 6610060103 นาย สหรัฐ Saharath

52 6610060105 นางสาว วริศรา หาญสุวรรณ

53 6610060107 นางสาว สิรินยา ศรีสุวรรณ

54 6610060110 นางสาว ลภัสรดา วิเศษอุตรภาดา
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55 6610060108 นางสาว กมลรัตน หงษทอง

56 6610060109 นางสาว จิราพร ลัคนาลิขิต

57 6610060113 นางสาว นภัสสร เปนตน

58 6610060116 นางสาว อารยา บัวพันธ

59 6610060005 นางสาว จีรภา คนขยัน

60 6610060118 นางสาว นวรัตน ไทยประสิทธิ์

61 6610060096 นางสาว ชลธี สมประสงค

62 6610060122 นาย กรีฑา มาเจริญ

63 6610060066 นางสาว มนัสนันต ทอดแสน

64 6610060065 นางสาว ภัทรานิษฐ สาจันทร

65 6610060121 นางสาว อริสรา ผานัด

66 6610060123 นาย สราวุธ สงวนพงษ

67 6610060125 นางสาว เบญญาภา ประเพณี

68 6610060117 นางสาว ศริประภา คาํมา

69 6610060114 นางสาว ดรุณี หิตะรัตน

70 6610060088 นางสาว นริศรา ทาระแพน

71 6610060124 นาย วรพงศ ค้ําคูณ

72 6610060126 นางสาว พรรษา ภูตาเลิศ

73 6610060053 นางสาว จินตวีณา นิ้วจันทึก

74 6610060127 นางสาว ธัญญารัตน ทรงศิลป

75 6610060128 นางสาว นรินทิพย ชัยสิทธิ์

76 6610060129 นางสาว ฟา มงคล

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุดา วงศวิเศษกุล)

               คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
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