
ล ำดับ ช่ือ นำมสกุล

1 นฤมล ยศพรม

2 ธนชัชา จนัทร์ลาภ

3 อาชิรญาณ์ พมุาเกรียว

4 แทนกาย วิศรุตภทัรพงศา

5 กลัยา พรมเสนา

6 กมลชนก ประดิษฐ์มุก

7 กมลทิพย์ เทพวลัย์

8 กณัฐิกา เก้ือหนุน

9 นลินรัตน์ บุญเกษ

10 ณฏัฐนนัท์ ทรัพลาภะกุล

11 ชนิดา เจ็งฮั้ว

12 วีรยา วงศน์ภกาญจน์

13 รมิดา คมิกคุณานนท์

14 ลดัดา ศรีภูมี

15 อรพิณ แววศรี

16 วรรณรดา มาศวิเศษ

17 รัตนา ศกัดิกุล

18 วรางคณา เครือจนัทร์

19 ชรินทร์ทิพย์ ศรีรัตนพนัธุ์

ของรำงวลัใหญ่ต่อที่ 1
รับส่วนลด 5% ทุกศูนย์กำรรักษำ (ยกเว้นศูนย์เลสิคและศูนย์ทันตกรรม) จ ำนวน 100 รำงวลั



20 สุพรรษา กล่ินกล่อม

21 พิสิฐพงศ์ เปรมวติุ

22 บุษราคมั พุม่ไฉยา

23 ปรมาภรณ์ ขนัธิกุล

24 ชยตุ เถกิงมหาโชค

25 อภิรดี แกว้น่ิม

26 โยฐิตา จนัทรส

27 พิมพว์รา สุทธิชนโสภากุล

28 ธมกร ชูสอน

29 สิริรัตน์ ศรีเดช

30 กวินตรา ช่วยชู

31 มณีรัตน์ เทศนอ้ย

32 ณฏัฐนนัท์ บรรเทาวงษ์

33 พชรพร จนัดี

34 พจนา สุรียก์วา้งจกัร์

35 มาลี เรือนแกว้

36 เมทินี เกิดดี

37 สุณชัชา หิมมะ

38 ภทัรนนัท์ แสงดวง

39 อิสริยาภรณ์ สุมาลี

40 วรรณิศา ตาวนั

41 สุภาพร ภู่ชยั

42 ดวงกมล สินมา

43 สุกญัญา อินทแสน

44 อภิญญา เดชกุญชร

45 รัตนาภรณ์ พภูกัดี

46 ญาณิพชัญ์ ตูน่ิ้ม

47 จุฑามาศ บุญหลา้

48 พิชยดลย์ เพ่ิมพนัธุ์

49 ยวุดี มียิง่

50 โสรยา คุม้วงษ์

51 ฤดี เจริญผล

52 ฐาปกิจ ชาญใชจ้กัร

53 ฤทธิมาศ ประติโต

54 ฐิติรัตน์ เยาวธ์านี

55 ชุติมา จ าปาพนัธ์



56 สุชาดา ศกัด์ิศรีไพจิตร์

57 อรพิน วิจารณ์

58 กนกวรรณ สีตาไว

59 อลัมีรัน รือสะ

60 นางสาววรรณยรุา ฤทธิเกษร

61 พณัณิตา มณีปกรณ์

62 ดวงกมล เมฆารักษก์ุล

63 พัชรินทร์ นกสกุล

64 วรลกัษณ์ ทิแหลม

65 กาญจนา ทิพวงค์

66 ณฐัธนารีย์ แกว้นรินทร์

67 ศิรินภา มุ่งเจียกกลาง

68 อุชุกร หาญถอรเดช

69 ปวีณา คชขนัธ์

70 สุชาดา ภู่คุม้

71 องัคณา เทศนา

72 จิตรธิดา จิตธิวงษ์

73 ปิยธิดา พรจนัทร์

74 ธนพร เสลากุล

75 พรวิมล ฉิมแฉ่ง

76 ชมธร คณบดี

77 สุนิสา ระยบัศรี

78 คนัธารัตน์ วรานุสาสน์

79 นนัณภสัท บุญปลอด

80 สุณิส่ นิยมศิลป์

81 อนงคน์าถ บุญประดบั

82 เนาวรัตน์ จารุพนัธ์

83 อารัญญา เฉลยโฉม

84 กานตพิ์ชชา ภูภกัดี

85 ณิชนธั ฉตัรชนะชยั

86 ธนชัพร วงคสุ์วรรณ

87 สุชานนัท์ เรืองกนั

88 สุภาวดี พวงแกว้

89 พิมพารัตน? ตะเคียนทอง

90 สุวิมล แกว้รากมุข

91 ระวีวรรณ มีศรีดี



92 วีรยา ไมเ้กตุ

93 ศรินพร อรรถเสถียร

94 ธนัยธ์มนต์ พลสิทธ์ิ

95 ภทัรียา แข็งขนั

96 อ าพร พนูลาภพาณิชย์

97 อุมาพร จะโนรัตน์

98 พลอยพนัธ์ อ  าพนัธ์

99 นายสิริทศัน์ ยงกุลศิริ

100 ซีตีฮายา แมเฆ๊าะ


