
นักกายภาพบําบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ 

1 นาย ประโยชน์ บุญสินสุข 30 นาย ชัยภัทร เปรมศรี
2 นางสาว กล้วยไม้ พรหมดี 31 นางสาว กรรณิการ์ มาตราช
3 นาย ภาคภูมิ ปรมาธิกุล 32 นาง ธัฏษิณา ใจเสน
4 นาง ศิริวรรณ วรรณพงษ์ 33 นางสาว นิรมล แก้วกํ่า
5 นางสาว เสาวนีย์ เร็วเรียบ 34 นางสาว กุลิสรา อนันต์นับ
6 นาง ณัฐจิต พีระกุล 35 นางสาว สุธิดา เกิดทอง
7 นาง พันธิพา ขติฌานัง 36 นางสาว ณัชกานต์ อินต๊ะรินทร์
8 นางสาว อัจฉรา วีระสู้ 37 นางสาว พรไพรินทร์ อินทรสถิตย์
9 นาย นพดล จันทร์ธีร 38 นางสาว ศุภานัน ผึ้งถนอม
10 นางสาว เนตรนภา สุริยะคําวงศ์ 39 นางสาว ซาร่า อัรอูร
11 นาย กฤษฎา นุดสมบัติ 40 นางสาว กาญจนา สุระเสน
12 นาง ฉัตรฉวี หลักสุวรรณ 41 นางสาว เปริน วันแอเลาะ
13 นาง จุฑารัตน์ เศรษฐโชดึก 42 นางสาว จิตสุภา กิจธารากุล
14 นางสาว จตุพร จาตุรวาณิช 43 นาย ภาสกร จูวราหะวงศ์
15 นาง กรรณิการ์ มะลิซ้อน 44 นางสาว พนัชญา สนิทวงศ์
16 นางสาว กิติมา คําวลี 45 นางสาง ศิรินทรา นํ้าแก้ว
17 นางสาว วิรัลฐิตา ค้ายาดี 46 นาง นารีมาลย์ แวหะมะ
18 นางสาว ชมพูนุท ปิยะบรรหาร 47 นางสาว นูรอัยนี คาวิจิตร
19 นางสาว วีณา พานิชอัตรา 48 นางสาว สุมัณฑนา สอนพลงาม
20 นางสาว วนิดา เข็มลัง 49 นางสาว ศิรินันท์ คงประโคน
21 นางสาว รัตนกานต์ ดีทอง 50 นางสาว ดาราพร คําฟอง
22 นางสาว วรรณนภา เรืองฤาหาร 51 นางสาว ณดานันท์ ช้างเนียม
23 นางสาว พรทิวา ต๊ะวงค์ 52 นางสาว ปิยะดา ใจอารีย์
24 นาง ลภัส เอมะพัฒน์ 53 นางสาว วัลลภา ชอบจิต
25 นางสาว เกศรา วรชัยมงคลกุล 54 นาง นูรีดา สนิทสกุล
26 นางสาว ขนิษฐา ปลื้มสมบัติ 55 นาง หฤทัย ใหญ่กว่าวงศ์
27 นางสาว ชัชญา อ่ิมอ้น 56 นางสาว นภาพร แก่นเพ็ชร
28 นางสาว นํ้าทิพย์ วิทยะวาณิชกุล 57 นาย วิภรณ์ ภัทรธัญญา
29 นางสาว พิชานัน เมธาจารุนนท์ 58 นางสาว วรรณนภัส สิทธิโชคสกุลชัย
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59 นาย ณัฐพัชร์ จันทร์แก้ว 88 นางสาว พิชญา นพรัตน์
60 นางสาว ผกามาศ บุญเรือง 89 นางสาว นิรมล ปานเฟื่อง
61 นาย บดีลักษณ์ สุขพรหม 90 นาย พลาธิป พงศ์พจน์เกษม
62 นางสาว ธัญพิชชา ไข่คํา 91 นางสาว วรรณพร มาภิวงค์
63 นางสาว วทันยา วานิชกมลนันทน์ 92 นางสาว ศลิษา มุขศรี
64 นางสาว อรอุมา ถานทองดี 93 นางสาว พัณณิตา สุขวิเศษ
65 นางสาว ยวิษฐา บัวพึ่งพันธ์ุ 94 นางสาว เบญญาภา เอกสิริเลิศ
66 นางสาว กรกมล สุทธิประภา 95 นางสาว ฉันชนก ทองชะอม
67 นางสาว จันทรเลขา ศรีไพร 96 นางสาว ณัฐพร ปัญญากร
68 นางสาว พรนภา สุภาอ้วน 97 นางสาว ปวันรัตน์ วาดเขียน
69 นางสาว กมลชนก คุดอ้น 98 นางสาว สุจิตรา เจือนาค
70 นางสาว พีรกาญจน์ นิธิลาภ 99 นางสาว รินรดา จันทร
71 นางสาว นภชลักษณ์ พุทธนุรัตนะ 100 นางสาว ปิยภัทร ซ่ือตระกูลพานิชย์
72 นางสาว ณิชาภัทร ม่ันปาน 101 นางสาว จิรัชญา สุขเสริม 
73 นางสาว บุสริน คาวิจิตร์ นักกายภาพบําบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
74 นางสาว สุวิมล ศิริวรรณสุนทร (Clinical instructor) ของคณะกายภาพบําบัด มศว
75 นางสาว นุชนา สางสว่าง
76 นาย ฌานวิศว์ สุวรรณรัตน์
77 นางสาว ปาลิดา คนคม
78 นาย ภาณุเดช ประคําเวช 1 ผศ.ดร. รัตติยา  จินเดหวา
79 นาย จักกฤษณ์ ชัยสิทธ์ิ 2 นาง นุชนาถ  คะหาวงษ์
80 นางสาว ทัศนพร อัครอมรธรรม 3 นาง ณัฐชานันท์ กัลยาณวัตร
81 นางสาว นริศรา แสนยาสมุทร์ 4 นางสาว รุ่งรัตน์ หอทับทิม
82 นาย วงศธร ประจญกล้า 5 นางสาว อรุณา พัฒนชัย
83 นางสาว นภาแพรว จันทร์เพ็ญ 6 นางสาว ขวัญดาว เนาวบุตร
84 นางสาว กุลณัฐ ถนอมสังข์ 7 นาย ศราวุฒิ ขัติวงค์
85 นางสาว ชนาพร เสืองาม 8 นางสาว สาวิตรี ทรัพย์เจริญกูล
86 นางสาว จีรัชญาญ์ กักเงิน 9 นางสาว เจนจิรา เสรีกิตติกุล
87 นางสาว ภัทราพร กรีใจวัง 10 นาย พชร ยอดบริบูรณ์
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