
ล ำดับ คณะ สำขำ โรงเรียน จังหวดั

1 นางสาว เกศมณี บุตรสาลี บริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการโลจสิติกส์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

2 นางสาว เกศรินทร์ มีชัยธร ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย พระครูพทิยาคม นครราชสีมา

3 นางสาว เบญจวรรณ  ร้อยแกว้ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สิริราชอนุสรณ์ สระแกว้

4 นางสาว กฤตธีรา จติรลม สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์

5 นางสาว กวินตรา ไชยปัญหา สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ นารีนุกลู อบุลราชธานี

6 นางสาว กญัญลักษณ์ สุภิษะ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์

7 นางสาว กญัญาภัค  ไชยแดง สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ นราธิวาส นราธิวาส

8 นางสาว กาญจนาพร  พนัภู สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ บัวขาว กาฬสินธุ์

9 นางสาว ขวัญฤดี ศิริอรรถ บริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการโลจสิติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยธีีรภาดา ร้อยเอด็

10 นางสาว คณิตา ธารดอนรัตน์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย อนุกลูนารี กาฬสินธุ์

11 นางสาว จนิตนา ทองจบ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ชุมพลโพนพสัิย หนองคาย

12 นางสาว ชณัฏฐ์สุกานต์ ปิน่สันเทียะ สหเวชศาสตร์ กายภาพบ าบัด บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา

13 นางสาว ชรินทรัตน์  ค าชาลี สหเวชศาสตร์ กายภาพบ าบัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร

14 นางสาว ชุติมา ภาษี สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

15 นาย ณัฐวัตร ฤทธิไ์ธสง สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์

16 นาย ทักษิณ สุระภี สหเวชศาสตร์ กายภาพบ าบัด ปางศิลสทมศึกษา ก าแพงเพชร

17 นางสาว ทินรัตน์ ปัตถาวโร สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ บัวขาว กาฬสินธุ์

18 นางสาว ธิดารัตน์ เนาว์แกว้ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน บุญวัฒนา นครราชสีมา

19 นาย ธีรภัทร ทองเกล้ียง สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สุรธรรมพทิักษ์ นครราชสีมา

20 นางสาว นฤมน โคตรมุงคุณ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร

รำยชื่อนักศึกษำผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปกีำรศึกษำ 2565 (รอบโควตำพิเศษ)

ชื่อ-สกุล



ล ำดับ คณะ สำขำ โรงเรียน จังหวดั

21 นางสาว นิชาภัทร บัวพมิพ์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สวรรค์นันต์วิทยา สุโขทัย

22 นางสาว บัญจรัตน์ ผลทวี สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิจติราวิทยา อบุลราชธานี

23 นางสาว ปนิดา สุระมรรคา สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หนองหานวิทยา อดุรธานี

24 นางสาว ปานไพลิน  หาญสิทธิ์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ บัวขาว กาฬสินธุ์

25 นางสาว พรพมิล นิลด า สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ โชคเพชรวิทยา สุรินทร์

26 นางสาว พรรณวดี ฤทธิมนตรี สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กมลาไสย กาฬสินธุ์

27 นาย ภัทรพงษ์ สหะชัย ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย วัดประชานิมิตร นครราชสีมา

28 นางสาว ภาวิณี  มนุวัตร สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร

29 นางสาว มธุรส  ลุนราษี สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วาปีปทุม มหาสารคาม

30 นางสาว มาริษา  บุญโกง่ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิรวัฒน์โยธิน สุรินทร์

31 นาย ยศกร  ขนุประเสริฐ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพอ่เงินอนุสรณ์ นครปฐม

32 นางสาว รัชติยา น้อยมิ่ง สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

33 นางสาว วิภาดา จรถวิล สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ บัวขาว กาฬสินธุ์

34 นางสาว ศศิญากรณ์ สายเหลา สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ นารีนุกลู อบุลราชธานี

35 นางสาว ศิลาพร กิ่งทอง สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เสิงสาง นครราชสีมา

36 นาย สรวิทย ์หาญปรี สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เวียงวงกลตวิทยาคม ขอนแกน่

37 นางสาว สิริกร ศรีทอง สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ มัธยมด่านขนุทด นครราชสีมา

38 นาย อนวัช ผานิล สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ แกน่นครวิทยาลัย ขอนแกน่

39 นางสาว อริยา บุญภักดี สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน จกัราชวิทยา นครราชสีมา

40 นางสาว อยัญาดา เขยีวดวงดี สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ชุมพลโพนพสัิย หนองคาย

41 นางสาว อาริสา ทิพเนตร สหเวชศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภยั ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแกน่

รำยชื่อนักศึกษำผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ปกีำรศึกษำ 2565 (รอบโควตำพิเศษ)

ชื่อ-สกุล

 42   นาย       ภูวนาถ แกวนอก             สหเวชศาสตร สาธารณสุขชุมชน                 โรงเรียนสีดาวิทยา นครราชสีมา

 43   นางสาว   นริศรา เสนานุช              สหเวชศาสตร                              เทคนิคการแพทย                 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา                               เลย




