
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกชกร  กอทอง 2.38
นางสาวกชกร  ทานิสุด 2.66
นางสาวกมลชนก  มนัส 2.98
นางสาวกมลชนก  วงศ์อ ามาตย์ 2.74
นางสาวกมลลักษณ์  เจียมมะเริง 2.80
นางสาวกรกนก  สารเสนา 2.48
นางสาวกรรณิกา  คนยืน 2.76
นางสาวกฤษณา  พราวศรี 2.79
นางสาวกวินนา  สุระพล 3.00
นางสาวกัญญาภัค  ค ามา 2.95
นางสาวกัณฑิมา  เกตุศักด์ิ 3.24
นางสาวกันติยา  ยาหอม 3.11
นางสาวกัลยรัตน์  สมพงษ์ 2.71
นางสาวกัลย์สุดา  เบ็ญทา 2.65
นางสาวกัลยาณี  ทนธรรม 2.43
นางสาวกาญจนา  ค าใหม่ 2.79
นางสาวกาญจนา  เชื้อหมอ 2.94
นางสาวกาญจนา  นราวงษ์ 2.68
นางสาวกาญจนา  มุธุสิทธิ์ 2.98
นางสาวกาญจนา  ราษี 3.00
นางสาวกาญจนาวดี  วงศ์ประเทศ 2.84
นางสาวกิจติยากร  บุตรดาวงค์ 3.16
นายกิตติ  กางนอก 3.42
นายกิตติชัย  นาประโคน 2.83
นางสาวกิตตินา  กุกสันเทียะ 3.14
นางสาวกิตติยา  สนาม 3.11
นางสาวกิติมาพร  ยุตกิจ 2.79
นางสาวกุลณัฐ  กุลบุตร 2.62
นางสาวกุลธิดา  ยิ่งยง 2.65
นางสาวกุลิสรา  ศรีสมุทร 2.98
นางสาวเกตุกนก  สิทธิธรรม 2.14
นางสาวเกตุวริน  บุญล้อม 2.66
นางสาวเกตุสุดา  ประสานพิมพ์ 2.68
นางสาวเกศแก้ว  เจริญสุข 2.79
นางสาวเกศรา  พลแสน 2.89
นางสาวเกษวรา  เสียงใส 3.21

34 อบ.0430079/2563
35 อบ.0430245/2561
36 อบ.0430109/2561

31 อบ.0430004/2561
32 อบ.0430054/2562
33 อบ.0430095/2562

28 อบ.0430041/2563
29 อบ.0430108/2561
30 อบ.0430155/2561

25 อบ.0430078/2563
26 อบ.0430006/2563
27 อบ.0430007/2562

22 อบ.0430049/2561
23 อบ.0430249/2561
24 อบ.0430243/2561

19 อบ.0430154/2561
20 อบ.0430040/2563
21 อบ.0430094/2562

16 อบ.0430053/2562
17 อบ.0430077/2563
18 อบ.0430005/2563

13 อบ.0430115/2563
14 อบ.0430039/2563
15 อบ.0430006/2562

10 อบ.0430153/2561
11 อบ.0430003/2561
12 อบ.0430048/2561

7 อบ.0430199/2561
8 อบ.0430004/2563
9 อบ.0430185/2561

4 อบ.0430003/2563
5 อบ.0430076/2563
6 อบ.0430212/2561

1 อบ.0430168/2562
2 อบ.0430171/2562
3 อบ.0430005/2562

รายชื่อบัณฑิตเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2560-2561-2562
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เรียงตามตวัอักษร

ล าดับ



นายเกียรติศักด์ิ  แก้วใส 3.09
นายขจรศักด์ิ  กอบแก้ว 2.49
นางสาวขนิษฐา  ค าแก้ว 3.25
นางสาวขนิษฐา  พุทธาเกิด 2.40
นางสาวขวัญใจ  กตะศิลา 2.63
นางสาวขวัญฤทัย  ทองไทย 2.61
นางสาวขวัญฤทัย  นัยเนตร 2.61
นางสาวคงศิริ  โชติช่วง 2.61
นางสาวคณิตตา  สมบูรณ์ 2.32
นายคณิศร  มั่นคง 2.37
นางสาวคัทลียา  บาลธนะจักร 2.83
นางสาวจณินภัคส์  ตันติเศรษฐ์ 3.20
นางสาวจริยา  จันทร์หอม 2.64
นางสาวจริยา  ทองพิทักษ์ 2.70
นางสาวจริยาพร  กุจันทร์ 3.11
นายจักรินทร์  ห่วงมังคลา 2.90
นางสาวจันทร์เพ็ญ  สายทิพย์ 2.99
นางสาวจันทร์เพ็ญ  สิงห์ซอม 2.90
นางสาวจันทราวรรณ  ชูรัตน์ 3.10
นางสาวจันทิมา  จามร 2.89
นางสาวจันทิวา  เหลาค า 2.97
นางสาวจารุพรรณ  คณารักษ์ 3.15
นางสาวจารุมาศ  จั่วจันทึก 2.57
นางสาวจิตติกาญ  เวชกามา 2.17
นางสาวจินดารัตน์  บุญลา 2.92
นางสาวจินตนา  จันทะวงศ์ 2.48
นางสาวจินตนา  แสนสมัคร 3.24
นางสาวจินตนาพร  มูลราช 2.77
นางสาวจิรภัทร์  เรืองหงษา 2.21
นางสาวจิระพรรณ  ขันธิวัตร 2.64
นางสาวจิระวดี  จารุตัน 2.37
นางสาวจิรัชยา  ปวงสุข 2.34
นางสาวจิรัชยา  ปาณะวงศ์ 2.17
นางสาวจิราพร  คงนิล 2.26
นางสาวจิราพร  พันธ์วัตร 3.21
นางสาวจิราพรรณ  ปุราสะกา 2.90
นางจิราภรณ์  ค าแก้ว 3.24
นางสาวจิราภรณ์  มูลถา 2.61
นางสาวจิราภรณ์  อยู่เย็น 2.91
นางสาวจิราภา  อิ่มถวิล 2.88
นายจิรายุทธ  คินานันท์ 2.54
นางสาวจิราวดี  ศรีเมือง 3.01
นายจีระศักด์ิ  พรมภักดี 2.3379 อบ.0430107/2561

76 อบ.0430043/2563
77 อบ.0430110/2563
78 อบ.0430081/2563

73 อบ.0430299/2560
74 อบ.0430252/2561
75 อบ.0430148/2561

70 อบ.0430216/2561
71 อบ.0430007/2561
72 อบ.0430054/2561

67 อบ.0430215/2561
68 อบ.0430133/2562
69 อบ.0430201/2561

64 อบ.0430057/2562
65 อบ.0430258/2561
66 อบ.0430200/2561

61 อบ.0430010/2562
62 อบ.0430111/2561
63 อบ.0430159/2561

58 อบ.0430110/2561
59 อบ.0430158/2561
60 อบ.0430008/2563

55 อบ.0430056/2562
56 อบ.0430006/2561
57 อบ.0430053/2561

52 อบ.0430240/2561
53 อบ.0430157/2561
54 อบ.0430009/2562

49 อบ.0430156/2561
50 อบ.0430214/2561
51 อบ.0430132/2562

46 อบ.0430244/2561
47 อบ.0430096/2562
48 อบ.0430172/2562

43 อบ.0430051/2561
44 อบ.0430213/2561
45 อบ.0430186/2562

40 อบ.0430008/2562
41 อบ.0430005/2561
42 อบ.0430055/2562

37 อบ.0430074/2563
38 อบ.0430163/2562
39 อบ.0430042/2563



นางสาวจุฑามาศ  จันทานนท์ 2.93
นางสาวจุฑามาศ  แสงศรี 2.39
นางสาวจุฑารัตน์  ตาทิพย์ 2.84
นางสาวจุติมา  มีใจ 2.87
นางสาวจุไรรัตน์  สมบูรณ์ 2.90
นายเจตน์จิรันตน์  ปุญญเนตร 2.14
นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น 2.31
นางสาวเจนจิรา  ฝอยทอง 2.21
นางสาวเจนจิรา  พงษ์ทอง 2.76
นางสาวเจนจิรา  มัศยามาศ 2.94
นายเจษฎา  เพิม่พูล 2.49
นางสาวชฎาพร  ทองปาน 3.14
นายชนะชัย  เดชคุณ 2.80
นางสาวชนากานต์  จับจัด 2.50
นางสาวชนากานต์  สุดสังข์ 2.50
นางสาวชนิกานต์  ราชชมภู 2.59
นางสาวชมพูนุช  อุดมบุญ 2.92
นางสาวชรินทร์ทิพย์  วงษา 2.38
นางสาวชลธาร  ทองแสง 2.71
นางสาวชลธิชา  ฉิมปิน่ 3.14
นางสาวชลธิดา  นางาม 2.88
นางสาวชลิตา  ณรงค์แสง 2.42
นางสาวชลิตา  บูระพิน 2.30
นางสาวช่อผกา  เวฬุวนารักษ์ 3.02
นางสาวช่อผกา  หินทอง 2.46
นางสาวชัชฎาภรณ์  เกษมสุข 2.48
นายชัยณรงค์  ศรีบุญฮุง 2.46
นางสาวชื่นกมล  ชินทวัน 2.53
นางสาวชุติมา  นางาม 2.99
นางสาวชุลีพร  ช านาญกร 2.05
นางสาวโชติรส  สายลาม 3.05
นายไชยวัฒน์  เผือค า 2.27
นางสาวฐนิดา  แก้วดวงดี 2.74
นางสาวฐานิวรรณ  สีสุพล 2.94
นางสาวฐานิศร์  เข็มเพชร 2.43
นางสาวฐาปนีย์  ทีปวัฒน์ 3.11
นางสาวฐิติมากร  โกสัตถา 2.51
นางสาวณภัสสร  สุวรรณพรม 2.64
นายณรงค์ศักด์ิ  คุณพาที 2.47
นายณรงค์ศักด์ิ  เรือนเจริญ 2.08
นางสาวณัชชา  นนทการ 2.72
นางสาวณัฏฐณิชา  สร้อยเพชร 2.24
นางสาวณัฏฐพร  พงษ์สถิตย์ 2.83

121 อบ.0430136/2562
122 อบ.0430217/2561

118 อบ.0430170/2562
119 อบ.0430044/2561
120 อบ.0430012/2563

115 อบ.0430061/2562
116 อบ.0430196/2561
117 อบ.0430100/2562

112 อบ.0430161/2561
113 อบ.0430082/2563
114 อบ.0430187/2562

109 อบ.0430202/2561
110 อบ.0430015/2562
111 อบ.0430208/2561

106 อบ.0430033/2563
107 อบ.0430099/2562
108 อบ.0430115/2561

103 อบ.0430160/2561
104 อบ.0430060/2562
105 อบ.0430046/2563

100 อบ.0430135/2562
101 อบ.0430014/2562
102 อบ.0430147/2561

97 อบ.0430195/2561
98 อบ.0430059/2562
99 อบ.0430254/2561

94 อบ.0430105/2561
95 อบ.0430011/2563
96 อบ.0430194/2562

91 อบ.0430113/2561
92 อบ.0430207/2561
93 อบ.0430116/2563

88 อบ.0430008/2561
89 อบ.0430045/2563
90 อบ.0430088/2562

85 อบ.0430045/2562
86 อบ.0430010/2563
87 อบ.0430012/2562

82 อบ.0430253/2561
83 อบ.0430106/2561
84 อบ.0430044/2563

80 อบ.0430009/2563
81 อบ.0430098/2562



นางสาวณัฐกานต์  สิลาลัย 2.80
นางสาวณัฐฐาพร  ปิจเจริญ 2.48
นางสาวณัฐธิชา  ค าดี 3.08
นางสาวณัฐธิดา  พรมมา 2.92
นายณัฐนันท์  สงครามมา 3.00
นายณัฐพงค์  มาลี 2.18
นายณัฐพงษ์  ค าพรม 3.07
นางสาวณัฐมล  มุสิกสาร 3.00
นางสาวณัฐริกา  กุลศรีวนรัตน์ 2.96
นางสาวณัฐริกา  ค าสนิท 2.47
นางสาวณัฐวรา  ค าหาร 3.15
นายณัฐสุรเชฏฐ์  บัวสด 2.50
นางสาวณัตตยา  กิ่งจันทร์ 2.41
นางสาวณิชากร  แก้วพร 2.41
นางสาวณิชาภา  บุญศรี 2.81
นางสาวดวงฤทัย  เหล็กดี 2.58
นางสาวดารารัตน์  สัตย์ธรรม 2.65
นางสาวดาวเรือง  พร้อมวงค์ 2.78
นางสาวดาวิกา  เจตนา 2.70
นางสาวตรีรัตน์  กระทูพ้ัฒน์ 2.57
นางสาวทัศนวรรณ  คนานาม 2.56
นางสาวทิพย์สุดา  บุญเทียม 3.14
นางสาวทิพวรรณ  แสนโคตร 2.47
นางสาวทิพวิมล  พรมสวัสด์ิ 2.52
นางสาวทิพากร  ชมโลก 2.65
นายธนชิต  ศรียะวงษ์ 3.05
นายธนวัฒน์  วิสาพล 2.07
นายธนศิลป์  นามตาแสง 2.49
นางสาวธนัญญา  ปัญญา 2.55
นางสาวธมนวรรณ  ติระพงษ์ 2.72
นางสาวธมลวรรณ  อินต๊ะราช 3.00
นางสาวธลิตา  ทองบุราณ 2.13
นายธวัชชัย  ใจจิตแจ่ม 2.97
นางสาวธัญชนก  สัจธรรม 2.85
นางสาวธัญญรัตน์  แช่มชื่น 3.20
นางสาวธัญญรัตน์  เสตเตมิย์ 2.32
นางสาวธัญญลักษณ์  ดาผา 2.27
นางสาวธัญธเรศ  พุฒป่า 2.59
นางสาวธัญลักษณ์  ท้าวด่อน 3.18
นางสาวธิดาเทพ  นามแดง 2.72
นางสาวธิดารัตน์  พวกสันเทียะ 2.70
นางสาวธิดารัตน์  โพธิง์าม 2.84
นางสาวธิดารัตน์  สารจันทร์ 2.92

163 อบ.0430049/2563
164 อบ.0430103/2562
165 อบ.0430084/2563

160 อบ.0430188/2562
161 อบ.0430064/2562
162 อบ.0430246/2561

157 อบ.0430117/2561
158 อบ.0430163/2561
159 อบ.0430036/2561

154 อบ.0430139/2562
155 อบ.0430089/2562
156 อบ.0430018/2562

151 อบ.0430043/2561
152 อบ.0430002/2563
153 อบ.0430002/2561

148 อบ.0430223/2561
149 อบ.0430237/2561
150 อบ.0430183/2562

145 อบ.0430010/2561
146 อบ.0430057/2561
147 อบ.0430102/2562

142 อบ.0430117/2563
143 อบ.0430118/2563
144 อบ.0430119/2563

139 อบ.0430173/2562
140 อบ.0430189/2561
141 อบ.0430063/2562

136 อบ.0430138/2562
137 อบ.0430229/2561
138 อบ.0430017/2562

133 อบ.0430083/2563
134 อบ.0430046/2562
135 อบ.0430056/2561

130 อบ.0430137/2562
131 อบ.0430048/2563
132 อบ.0430016/2562

127 อบ.0430167/2562
128 อบ.0430198/2561
129 อบ.0430164/2562

124 อบ.0430055/2561
125 อบ.0430116/2561
126 อบ.0430162/2561

123 อบ.0430047/2563



นางสาวธิดารัตน์  สิงห์ซอม 2.96
นายธีระพงษ์  สงสุข 3.01
นายธีรุตม์  จูปรางค์ 3.01
นางสาวนงค์ลักษณ์  สารบัณ 2.68
นางสาวนงนภัส  สุทธิส าราญ 2.78
นางสาวนภัสวรรณ  สุวรรณโค 2.76
นางสาวนฤมล  โคสะขึง 3.17
นางสาวนฤมล  จันทะเนตร 3.15
นางสาวนัจนันท์  เสียงใส 2.94
นายนัฐพงษ์  จ าปา 2.73
นางสาวนัทมน  ญาณโกมุท 2.69
นางนันทนา  โคตรจันทร์ 3.04
นางสาวนันทิยา  โพธิศ์รี 2.50
นายนันทิวัฒน์  บุง้ทอง 2.69
นางสาวนันธิดา  ยอดวงศ์ษา 2.75
นางสาวนับเดือน  ผิวเหลือง 3.02
นางสาวนารีรัตน์  สิงห์ซอม 3.08
นางสาวน้ าค้าง  สีดี 2.69
นางสาวน้ าทิพย์  สีดี 3.21
นางสาวนิจนิรันดร์  เจริญชัย 2.97
นางสาวนิชกานต์  กลีบจ าปา 2.86
นางสาวนิตยา  ทองล้วน 3.02
นางสาวนิตยา  ศุภนิกรณ์ 3.12
นางสาวนิติญา  บุญบรรดาล 3.23
นางสาวนิติยาภรณ์  แก้วมูลมุข 3.00
นางสาวนิภาพร  บุดดา 3.21
นางสาวนิรชา  อุปแก้ว 3.10
นางสาวนิโรบล  นาคูณ 2.86
นางสาวนิศาชล  กออ่อน 2.43
นางสาวนุจรินทร์  อินทสิงห์ 2.80
นางสาวนุจรี  คุณสมบัติ 2.66
นางสาวนุชจรี  ศรีสิงห์ 2.37
นางสาวนุชธิดา  ไสลรัตน์ 2.71
นางสาวนุชนาฎ  นาเวียง 2.65
นางสาวนุสบา  มีศรี 2.70
นางสาวนุสรา  สิงห์ครุธ 3.03
นายเนติศักด์ิ  ใจสุข 2.57
นางสาวบรรจง  สมาจารย์ 3.59
นางสาวบุญมา  มะลิจันทร์ 3.01
นางสาวบุณยพร  นามกาสา 2.43
นางสาวบุษบา  คงงาม 3.20
นางสาวเบญจมาพร  บุษบงก์ 2.81
นางสาวเบญจมาศ  จ าปานาค 2.21208 อบ.0430023/2562

205 อบ.0430145/2562
206 อบ.0430101/2561
207 อบ.0430093/2562

202 อบ.0430047/2562
203 อบ.0430123/2563
204 อบ.0430165/2561

199 อบ.0430068/2562
200 อบ.0430100/2561
201 อบ.0430106/2562

196 อบ.0430144/2562
197 อบ.0430247/2561
198 อบ.0430122/2563

193 อบ.0430059/2561
194 อบ.0430218/2561
195 อบ.0430012/2561

190 อบ.0430119/2561
191 อบ.0430097/2561
192 อบ.0430067/2562

187 อบ.0430086/2563
188 อบ.0430015/2563
189 อบ.0430189/2562

184 อบ.0430066/2562
185 อบ.0430175/2562
186 อบ.0430051/2563

181 อบ.0430142/2562
182 อบ.0430021/2562
183 อบ.0430145/2563

178 อบ.0430104/2562
179 อบ.0430143/2561
180 อบ.0430118/2561

175 อบ.0430088/2561
176 อบ.0430065/2562
177 อบ.0430198/2562

172 อบ.0430141/2562
173 อบ.0430164/2561
174 อบ.0430020/2562

169 อบ.0430174/2562
170 อบ.0430014/2563
171 อบ.0430050/2563

166 อบ.0430140/2562
167 อบ.0430224/2561
168 อบ.0430141/2563



นางสาวเบญจมาศ  พงษ์เกษม 2.71
นางสาวเบญจวรรณ  ขุมค า 2.84
นางสาวเบญจวรรณ  มณีวรรณ 2.71
นายปณิธาน  บุญสถิตย์ 2.70
นางสาวปนัดดา  ประเสริฐ 3.24
นางสาวปนัดดา  ภาระวงค์ 2.53
นางสาวปนัดดา  สายแวว 2.63
นายปรมัตถ์  หน่อพุทโธ 2.21
นางสาวประกายดาว  ชนะไชย 3.08
นางสาวประกายรุ้ง  เสนาะเสียง 2.65
นางสาวประไพ  วันยาว 3.24
นางสาวประภัสสร  จันทร์แก้ว 2.42
นางสาวประวีณา  ศรีจ าปา 2.62
นางสาวประวีนา  สีเขียว 2.73
นายประเสริฐ  โชคบัณฑิต 2.66
นางสาวปริญญา  พาค าวงค์ 2.92
นางสาวปริมประภา  ปัญญาดี 2.11
นายปรีชา  เพิม่พูล 2.60
นางสาวปวิณา  ชิณโชติ 2.41
นางสาวปวิตรา  ยวนจิตร 2.80
นางสาวปวีณา  คนคล่อง 3.00
นายปัญญา  ทองโสม 2.77
นายปัณณวัฒน์  วรรณสุข 2.66
นางสาวปัทมพร  แสนสิงห์ 2.38
นางสาวปานชนก  เพ็งสอน 3.03
นางสาวปาริฉัตร  เมืองโคตร 2.90
นางสาวปิยพร  บุญปัด 2.41
นายปิยะพงษ์  ประวารี 2.71
นางสาวปิยานุช  สมเทพ 2.86
นางสาวเปรมกมล  คงถาวร 3.14
นางสาวผกาวดี  วรรณทอง 2.65
นายพงศธร  ฉิวภิรมย์ 2.97
นายพงศ์ศิริ  ชิดชม 2.99
นางสาวพนิดา  สุขรักษ์ 2.60
นายพรชัย  ช านาญเวช 3.04
นายพรพจน์  พลอาษา 3.10
นายพรพิพัฒน์  โพธิจันทร์ 3.14
นางสาวพรพิมล  จันทา 3.06
นางสาวพรพิมล  วรพิมพ์รัตน์ 2.62
นางสาวพรรณนิภา  ครองยุติ 2.85
นางสาวพรรพิศ  แสนทวีสุข 3.02
นางสาวพรวิมล  อัมพันธุ์ 2.79
นางสาวพฤกษชาติ  โสไธสง 2.23

250 อบ.0430095/2561
251 อบ.0430072/2562

247 อบ.0430026/2562
248 อบ.0430017/2563
249 อบ.0430167/2561

244 อบ.0430034/2563
245 อบ.0430142/2563
246 อบ.0430102/2561

241 อบ.0430227/2561
242 อบ.0430124/2563
243 อบ.0430184/2562

238 อบ.0430109/2562
239 อบ.0430194/2561
240 อบ.0430111/2563

235 อบ.0430071/2562
236 อบ.0430226/2561
237 อบ.0430062/2561

232 อบ.0430121/2561
233 อบ.0430144/2563
234 อบ.0430025/2562

229 อบ.0430108/2562
230 อบ.0430225/2561
231 อบ.0430048/2562

226 อบ.0430165/2562
227 อบ.0430024/2562
228 อบ.0430070/2562

223 อบ.0430128/2562
224 อบ.0430053/2563
225 อบ.0430061/2561

220 อบ.0430146/2562
221 อบ.0430257/2561
222 อบ.0430166/2561

217 อบ.0430089/2563
218 อบ.0430107/2562
219 อบ.0430060/2561

214 อบ.0430149/2561
215 อบ.0430190/2561
216 อบ.0430003/2562

211 อบ.0430016/2563
212 อบ.0430090/2562
213 อบ.0430069/2562

209 อบ.0430013/2561
210 อบ.0430088/2563



นางสาวพลอยไพลิน  โตมาซา 2.79
นางสาวพัชราภรณ์  พรมจันทร์ 2.87
นางสาวพัชรี  พูลทอง 3.01
นางสาวพัชรี  สีมาฤทธิ์ 2.63
นางสาวพัชรีญา  โกกะพันธ์ 2.61
นางสาวพัชลดา  พิลารัตน์ 2.54
นางสาวพัณณิดา  บุตรศรีวงษ์ 2.56
นางสาวพันธ์ทิพย์  วิจิตร 2.83
นางสาวพิชญ์กาญจน์  ใจเด็ด 2.61
นางสาวพิชญธิดา  ศรีรักษา 2.68
นางสาวพิชญาภา  บุง้ทอง 3.24
นายพิเชษฐ  อุดมพันธ์ 2.93
นางสาวพิมพ์ชนก  ถาพร 2.47
นางสาวพิมพ์ชนก  ธนูศิลป์ 2.68
นางสาวพิมพ์พรรณ  เพ็งภาค 2.62
นางสาวพิมพ์พิไล  โคตทา 2.11
นางสาวพิมพร  กุจะพันธ์ 3.08
นางสาวพิมลรัศม์  วงศ์สลับ 3.61
นายพิษณุ  เดยังรัมย์ 2.48
นางสาวพิสมัย  เจริญวงค์ 2.56
นายพุฒิพงษ์  ลือเดช 2.69
นางสาวเพชรรัตน์  นักธรรม 2.93
นางเพชรา  มานุบุตร 3.10
นางสาวเพ็ญนภา  บูชาพันธ์ 2.61
นางสาวเพ็ญพักตร์  แสนสนุก 2.72
นางสาวเพ็ญลักษณ์  ศรีหาบัณฑิต 2.82
นางสาวเฟือ่งฟ้า  เชื้อสิงห์ 3.09
นางสาวภวันตรี  สีราชา 2.02
นายภวาภพ  นิลแสง 2.97
นางสาวภัทรนรินทร์  ทองสวัสด์ิ 2.80
นางสาวภัทรวดี  เจริญท้าว 3.05
นางสาวภัทรวดี  แสงยศ 2.99
นางสาวภัทรสุดา  ศุภโคตร 2.88
นางสาวภัทรา  วงไชยา 2.83
นางสาวภัสร์นลิน  สมณา 2.48
นางสาวภัสสร  ศรีดาโคตร 2.64
นางสาวภาวิณี  ห่องค า 2.93
นางสาวภาวินี  ชุมทอง 2.40
นางสาวภิรญา  เวฬุวนารักษ์ 2.86
นางสาวมนัสนันท์  งามศรี 2.72
นางสาวมลิสา  ธรรมลี 2.56
นางสาวมสฤณา  มีศิริ 3.40
นางสาวมะลิวัน  ธิบูรณ์บุญ 2.95

292 อบ.0430124/2561
293 อบ.0430127/2563
294 อบ.0430028/2562

289 อบ.0430057/2563
290 อบ.0430096/2561
291 อบ.0430065/2561

286 อบ.0430283/2560
287 อบ.0430039/2561
288 อบ.0430042/2561

283 อบ.0430001/2562
284 อบ.0430056/2563
285 อบ.0430064/2561

280 อบ.0430035/2561
281 อบ.0430016/2561
282 อบ.0430191/2562

277 อบ.0430055/2563
278 อบ.0430092/2563
279 อบ.0430203/2562

274 อบ.0430255/2561
275 อบ.0430063/2561
276 อบ.0430112/2562

271 อบ.0430150/2561
272 อบ.0430049/2562
273 อบ.0430015/2561

268 อบ.0430091/2563
269 อบ.0430199/2562
270 อบ.0430129/2562

265 อบ.0430149/2562
266 อบ.0430054/2563
267 อบ.0430230/2561

262 อบ.0430197/2561
263 อบ.0430091/2562
264 อบ.0430111/2562

259 อบ.0430238/2561
260 อบ.0430014/2561
261 อบ.0430126/2563

256 อบ.0430168/2561
257 อบ.0430190/2562
258 อบ.0430146/2561

253 อบ.0430122/2561
254 อบ.0430148/2562
255 อบ.0430125/2563

252 อบ.0430090/2563



นางสาวมัลลิกา  ใจกัณฑ์ 2.64
นางสาวมาริษา  นนท์ชี 2.69
นางสาวมุกดา  จันทร์เขียว 3.21
นางสาวมุกธิดา  ทาตะคุณ 2.80
นายยุทธพิชัย  ปากหวาน 2.97
นางสาวยุพาภรณ์  กันหา 2.20
นางสาวยุภาวดี  ศรีมะเรือง 2.89
นางสาวโยธิกา  นาก้อนทอง 2.82
นางสาวรจนา  ชนะศึก 2.81
นางสาวรสรินทร์  แสนบุญ 2.56
นางสาวรสสุคนธ์  แสงไชย 2.29
นายรังสฤษด์ิ  วงศ์มั่น 2.42
นางสาวรัชฎา  เทีย่งธรรม 2.39
นางสาวรัฐธิยานนท์  เย็นใจ 2.71
นางสาวรัตนพร  ป้องแก้ว 2.18
นางสาวรัตนา  นาคศรี 2.93
นางสาวรัตนา  มุทระพัฒน์ 2.90
นางสาวรัตนาภรณ์  ประทุมทอง 2.57
นางสาวรุ่งนภา  วิชายง 3.20
นายรุจิกร  วิเวกวรณ์ 2.15
นางสาวลดาวัลย์  ห้วยทราย 3.10
นางสาวลลิตา  อ่อนพา 2.59
นางสาวลักษมล  ทวีโชติ 2.90
นางสาวลัดดาวัลย์  สมน้ าค า 2.40
นางสาววทันยา  จ าปาเทศ 2.46
นางสาววนิดา  โทแสง 2.82
นางสาววนิดา  สืบสิงห์ 3.16
นางสาววนิตา  ชาชุมพร 3.10
นางสาววรนุช  ละม่อมสาย 2.71
นางสาววรรณนิภา  ดวงค า 2.32
นางสาววรรณนิสา  พรมมาสุข 3.22
นางวรรณเพ็ญ  วศินไพบูลย์วงศ์ 3.29
นางสาววรรณภา  ทับทิมหิน 2.54
นางสาววรรณภา  นินหล้า 2.57
นางสาววรรณวิภา  ดวงสินธ์ 2.55
นางสาววรรณวิษา  สิทธิจินดา 3.22
นางสาววรรณศิริ  อุดมศักด์ิ 3.09
นางสาววรรษมน  นามแสน 2.73
นางสาววรัญญา  ทองทับ 3.20
นางสาววรัญญา  บุตรวงศ์ 2.54
นางสาววรัญญา  พรมลี 2.84
นางสาววรากร  สิทธิพร 2.71
นางสาววราพร  ทองไทย 2.84337 อบ.0430172/2561

334 อบ.0430144/2561
335 อบ.0430021/2563
336 อบ.0430061/2563

331 อบ.0430114/2562
332 อบ.0430132/2563
333 อบ.0430151/2562

328 อบ.0430187/2561
329 อบ.0430131/2563
330 อบ.0430075/2562

325 อบ.0430130/2563
326 อบ.0430195/2562
327 อบ.0430070/2561

322 อบ.0430129/2563
323 อบ.0430197/2562
324 อบ.0430019/2561

319 อบ.0430069/2561
320 อบ.0430094/2563
321 อบ.0430128/2561

316 อบ.0430020/2563
317 อบ.0430150/2562
318 อบ.0430060/2563

313 อบ.0430235/2561
314 อบ.0430166/2562
315 อบ.0430128/2563

310 อบ.0430030/2562
311 อบ.0430127/2561
312 อบ.0430017/2561

307 อบ.0430219/2561
308 อบ.0430113/2562
309 อบ.0430242/2561

304 อบ.0430074/2562
305 อบ.0430146/2563
306 อบ.0430209/2561

301 อบ.0430066/2561
302 อบ.0430126/2561
303 อบ.0430029/2562

298 อบ.0430192/2562
299 อบ.0430130/2562
300 อบ.0430239/2561

295 อบ.0430058/2563
296 อบ.0430073/2562
297 อบ.0430059/2563



นางสาววราภรณ์  บุญตะวัน 2.25
นางสาววราภรณ์  พาเจริญ 2.66
นางสาววรุณกร  บัวผัน 3.19
นางสาววรุณี  กิ่งจันมล 3.14
นางสาววลดา  คุณวาที 2.67
นางสาววัชราภรณ์  ภูครองถม 2.10
นางสาววันเพ็ญ  จันทร์ปิรักษ์ 2.52
นางสาววาริญญา  ศรีวสุทธิ์ 3.19
นางสาววารุณี  เชื้อหงษ์ 3.06
นางสาววารุณี  ทองอาจ 3.24
นางสาววิจิตรา  กองสุข 2.62
นางสาววิจิตรา  ฝักทอง 2.92
นางสาววิจิตรา  พิลา 3.09
นางสาววิชุดา  ทองประสาร 3.01
นางสาววิชุดาภรณ์  รสจันทร์ 3.23
นายวิทวัส  วงศ์เมือง 3.07
นางสาววิภาพร  บุญเสริม 2.83
นางสาววิภาพร  สีโยธา 2.00
นางสาววิมนศรีกรรณ  เมืองโคตร 2.57
นางสาววิระญา  วังชัย 2.79
นายวิรัตน์  จันทรา 3.12
นายวิรัตน์  วัชการ 2.95
นางสาววิริยา  บุญมา 2.89
นางสาววิไลพร  แซ่เต๋ิน 2.27
นางสาววิไลวรรณ  นวลศรี 2.69
นางสาววิสุดา  สุดสุข 2.78
นางสาววีระวรรณ  สาคร 2.86
นางสาวศรีสุดา  เถื่อนวงษ์ 2.42
นางสาวศศิตรา  ธรรมวิถาน 3.22
นางสาวศศิธร  พาชอบ 2.75
นางสาวศศิปภาดา  บุญยะสิงห์สิโรดม 2.91
นางสาวศศิวิมล  สัตธรรม 2.84
นางสาวศันศนีย์  สถานพงษ์ 2.87
นางสาวศันสนีย์  วงศ์ชะนะ 3.21
นางสาวศิชนันท์  วิบูลย์ผล 2.63
นางสาวศิญาภรณ์  มิ่งชัย 2.91
นางสาวศิยาภรณ์  ศรีสนิท 3.52
นางสาวศิรประภา  เสระทอง 2.98
นางสาวศิริกัญจน์รัศม์  อรกุล 2.74
นางสาวศิริกัลยา  เทพไทย 2.74
นางสาวศิริขวัญ  บัววงค์ 2.50
นางสาวศิริญจ์  นาคีรักษ์ 2.88
นางสาวศิริญา  ราชสมัคร 2.52

379 อบ.0430117/2562
380 อบ.0430174/2561

376 อบ.0430256/2561
377 อบ.0430134/2563
378 อบ.0430131/2561

373 อบ.0430097/2563
374 อบ.0430133/2563
375 อบ.0430047/2561

370 อบ.0430077/2562
371 อบ.0430040/2561
372 อบ.0430191/2561

367 อบ.0430063/2563
368 อบ.0430232/2561
369 อบ.0430034/2562

364 อบ.0430074/2561
365 อบ.0430103/2561
366 อบ.0430116/2562

361 อบ.0430076/2562
362 อบ.0430204/2561
363 อบ.0430022/2561

358 อบ.0430131/2562
359 อบ.0430182/2561
360 อบ.0430073/2561

355 อบ.0430004/2562
356 อบ.0430022/2563
357 อบ.0430033/2562

352 อบ.0430021/2561
353 อบ.0430228/2561
354 อบ.0430178/2562

349 อบ.0430096/2563
350 อบ.0430130/2561
351 อบ.0430173/2561

346 อบ.0430072/2561
347 อบ.0430152/2562
348 อบ.0430185/2562

343 อบ.0430250/2561
344 อบ.0430220/2561
345 อบ.0430115/2562

340 อบ.0430071/2561
341 อบ.0430129/2561
342 อบ.0430095/2563

338 อบ.0430020/2561
339 อบ.0430032/2562



นางสาวศิรินภา  บุญชิด 2.91
นางสาวศิรินันท์  นากุมา 2.61
นางสาวศิริพร  กนกหงษ์ 3.24
นางสาวศิริพร  ฝาค า 2.56
นางสาวศิริพร  พงศนา 2.99
นางสาวศิริพัฒน์  วอทอง 3.07
นางสาวศิริมาศ  สุพันธมาต 2.52
นางสาวศิริยากร  กัลยาพงษ์ 2.64
นางสาวศิริรัตน์  เจริญบุตร 3.06
นางสาวศิริรัตน์  บุตรเคน 2.31
นางสาวศิริรัตน์  เหมแดง 2.89
นางสาวศิริลักษณ์  คงทน 2.52
นางสาวศิริลักษณ์  โพพิลา 2.48
นางสาวศิริลักษณ์  ศิลามน 2.60
นางสาวศิริลักษณ์  สายแวว 2.73
นางสาวศิริลักษณ์  สีค าคง 2.68
นางสาวศิริลักษณ์  หมายมั่น 2.96
นางสาวศิริวรรณ  ขันติวงษ์ 2.51
นางสาวศิวาพร  ดวงดาว 2.34
นางสาวศุภิสรา  มณีเนตร 3.08
นางสาวศุลิษา  สุขบุญมา 2.65
นางสาวสตรีรัตน์  ชูมะณี 2.50
นายสมพร  จารุสินทร 2.62
นางสาวสรัญญา  มิหิริ 2.58
นายสหรัฐ  ค่ าคูณ 2.91
นายสหรัตน์  บุตรราช 2.26
นางสาวสหัสทยา  วงศาพรม 3.25
นางสาวสันต์ฤทัย  วีระพันธ์ 2.57
นางสาวสิรินยา  พูลชนะ 3.02
นางสาวสิรินาฎ  สมบูรณ์ 2.49
นางสาวสุกัญญา  ชารีกุล 2.70
นางสาวสุกัญญา  ระฮุง 2.73
นางสาวสุกัญญา  สมหมาย 2.48
นางสาวสุขต์นรี  เจริญขึ้น 2.88
นางสาวสุจิตรา  คงยิ่ง 2.72
นางสาวสุจิตรา  ฉลองคุณ 2.51
นางสาวสุจิตรา  ทาจ าปา 2.63
นางสาวสุจิตรา  ธรรมชอบ 3.11
นางสาวสุจินดา  ยุยไธสง 3.12
นางสาวสุชาฎา  บุตรจินดา 3.12
นางสาวสุชาวลี  วงษาชัย 2.25
นางสาวสุดานันท์  นามบุตร 2.01
นางสาวสุดารัตน์  ติยะบุตร 3.01

421 อบ.0430038/2562
422 อบ.0430201/2562
423 อบ.0430081/2562

418 อบ.0430080/2562
419 อบ.0430119/2562
420 อบ.0430156/2562

415 อบ.0430079/2561
416 อบ.0430234/2561
417 อบ.0430025/2563

412 อบ.0430037/2562
413 อบ.0430026/2561
414 อบ.0430099/2563

409 อบ.0430098/2563
410 อบ.0430024/2563
411 อบ.0430065/2563

406 อบ.0430152/2561
407 อบ.0430136/2563
408 อบ.0430137/2563

403 อบ.0430210/2561
404 อบ.0430133/2561
405 อบ.0430035/2563

400 อบ.0430104/2561
401 อบ.0430078/2561
402 อบ.0430135/2563

397 อบ.0430036/2562
398 อบ.0430233/2561
399 อบ.0430079/2562

394 อบ.0430064/2563
395 อบ.0430155/2562
396 อบ.0430248/2561

391 อบ.0430077/2561
392 อบ.0430098/2561
393 อบ.0430118/2562

388 อบ.0430259/2561
389 อบ.0430024/2561
390 อบ.0430078/2562

385 อบ.0430154/2562
386 อบ.0430035/2562
387 อบ.0430094/2561

382 อบ.0430076/2561
383 อบ.0430132/2561
384 อบ.0430193/2561

381 อบ.0430023/2561



นางสาวสุดารัตน์  พลศักด์ิ 3.09
นางสาวสุดารัตน์  ภิรภาค 3.19
นางสาวสุดารัตน์  วงเกย 2.20
นางสาวสุทธิดา  ศิริปี 2.86
นางสาวสุทัตตา  กิ่งแก้ว 2.24
นางสาวสุธัญญา  ระดาบุตร 2.40
นางสาวสุธิดา  เชียงพิลา 3.22
นางสาวสุธิดา  เด่นดวง 2.88
นางสาวสุธิดา  สุธรรมมา 2.52
นางสาวสุธิดา  หาริตะวัน 2.48
นางสาวสุธิตา  กันทอง 2.17
นางสาวสุนัตดา  น าชนะชัย 2.45
นางสาวสุนิภา  สุขสุเหิม 3.15
นายสุพงษ์ธร  อยู่เย็น 2.94
นางสาวสุพรรณษา  โสภาสิม 2.94
นางสาวสุพรรษา  มาโพธิ์ 3.12
นางสาวสุพัตรา  คืนดี 3.07
นางสาวสุพัตรา  ช านาญพล 2.39
นางสาวสุพัตรา  เชื้อท้าว 2.58
นางสาวสุพัตรา  นามบุญเรือง 2.91
นางสาวสุพัตรา  ไพชิต 3.04
นางสาวสุพัตรา  วุฒวรรณ์ 2.28
นางสาวสุพัตรา  สุขไชย 2.43
นางสาวสุพัตรา  สุวานนท์ 2.26
นางสาวสุพิตรา  บุตรสอน 2.73
นางสาวสุพิศ  บุญมานันท์ 3.05
นางสาวสุภัคธิดา  จันทร์ทรง 2.78
นางสาวสุภาพร  บุญเอนก 2.97
นางสาวสุภาพรรณ  น้ านวล 3.07
นางสาวสุภาภรณ์  บุตรเสน 2.95
นางสาวสุภาวดี  เลือกสรร 2.82
นางสาวสุภาสินี  ภาคเจริญ 2.55
นางสาวสุมิตรา  แก้วค ามิ่ง 2.45
นางสาวสุรวดี  บุญสุข 2.64
นายสุรศักด์ิ  สิงห์คง 3.06
นายสุรัตนชัย  มีอาชญา 2.64
นางสาวสุรัตน์ดา  บุติพันดา 2.76
นางสาวสุรีย์นิภา  แก้วโลก 2.19
นางสาวสุรีย์พร  ราชวันดี 3.20
นางสาวสุวนันท์  ผาจบ 2.80
นางสาวสุวนันท์  ศรีนระสิทธิ์ 2.33
นางสาวสุวพร  อุ่นค า 2.47
นางสาวเสาวคนธ์  แตงยอนรัมย์ 2.59466 อบ.0430041/2562

463 อบ.0430103/2563
464 อบ.0430029/2563
465 อบ.0430137/2561

460 อบ.0430158/2562
461 อบ.0430028/2563
462 อบ.0430069/2563

457 อบ.0430123/2562
458 อบ.0430051/2562
459 อบ.0430211/2561

454 อบ.0430241/2561
455 อบ.0430068/2563
456 อบ.0430084/2561

451 อบ.0430122/2562
452 อบ.0430170/2561
453 อบ.0430236/2561

448 อบ.0430083/2562
449 อบ.0430101/2563
450 อบ.0430027/2563

445 อบ.0430196/2562
446 อบ.0430026/2563
447 อบ.0430067/2563

442 อบ.0430083/2561
443 อบ.0430121/2562
444 อบ.0430039/2562

439 อบ.0430082/2561
440 อบ.0430176/2561
441 อบ.0430030/2561

436 อบ.0430180/2562
437 อบ.0430090/2561
438 อบ.0430175/2561

433 อบ.0430082/2562
434 อบ.0430001/2563
435 อบ.0430138/2563

430 อบ.0430157/2562
431 อบ.0430145/2561
432 อบ.0430184/2561

427 อบ.0430100/2563
428 อบ.0430120/2562
429 อบ.0430028/2561

424 อบ.0430027/2561
425 อบ.0430080/2561
426 อบ.0430179/2562



นางสาวเสาวนีย์  ขาวล้วน 2.77
นางสาวโสภา  จงใจ 2.30
นางสาวหทัยชนก  พันธ์ตา 2.29
นางสาวหนึ่งฤทัย  กันภัย 2.80
นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วนวล 2.96
นางสาวหนึ่งฤทัย  ชาวเมืองโขง 2.49
นางสาวหยาดนภา  เหมือนเหลา 2.92
นางสาวเหมือนฝัน  พรรณา 3.04
นายไหมไทย  อัศพิมพ์ 2.44
นายอติชาต  เศษสุวรรณ์ 2.76
นางสาวอทินญา  ส าเภา 2.22
นางสาวอธิติยา  ศรีวงศ์ษา 3.24
นางสาวอภัญตรี  โสภา 2.18
นางสาวอภัสนันท์  คูณทอง 2.87
นางสาวอภิญญา  ศรีวัย 3.00
นางสาวอภิญญา  สิงห์ชู 2.53
นางสาวอรทัย  โคตะไทย 2.42
นางสาวอรทัย  นิลบุตร 2.66
นางสาวอรทัย  ประเสริฐ 2.86
นางสาวอรธิญาภรณ์  นามโคตร 2.89
นางสาวอรนุช  ขุมทอง 2.02
นางสาวอรพรรณ  ต าทอง 2.06
นางสาวอรพินธ์  ไตรพรม 2.46
นายอรรถพล  วงศ์ศตวรรษ 2.66
นางสาวอรวรรณ  เบ้าค า 2.85
นางสาวอรวรรณ  สระแก้ว 3.24
นางสาวอรอนงค์  พรมเสมอ 2.77
นางสาวอรัญญา  วงศ์แก่น 3.09
นายอริยะ  นนทพจน์ 2.87
นางสาวอริศรา  ทองค าภา 2.78
นางสาวอรุณ  อินทนัด 3.24
นางอรุณวตี  ศรีวะรมย์ 3.18
นางสาวอรุทัย  ศรชัย 2.64
นางสาวอังคนางค์  ศรไชย 3.19
นางสาวอังควรรณ  ฉายสุวรรณ 2.28
นางสาวอังสุมาริน  สมบูรณ์ 2.39
นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทร์ทรง 3.13
นางสาวอัญมณฑน์  สมเขียน 2.71
นางอัมพร  ปัดตาเทสัง 3.18
นางสาวอัมพร  สายแวว 2.34
นางสาวอาภาภรณ์  เขียวศรี 3.30
นางสาวอารยา  นาค า 2.69
นางสาวอารีรัตน์  จัดกลาง 3.09

508 อบ.0430032/2563
509 อบ.0430108/2563

505 อบ.0430200/2562
506 อบ.0430086/2562
507 อบ.0430251/2561

502 อบ.0430038/2561
503 อบ.0430107/2563
504 อบ.0430032/2561

499 อบ.0430072/2563
500 อบ.0430086/2561
501 อบ.0430043/2562

496 อบ.0430161/2562
497 อบ.0430181/2562
498 อบ.0430140/2563

493 อบ.0430085/2562
494 อบ.0430139/2563
495 อบ.0430202/2562

490 อบ.0430188/2561
491 อบ.0430093/2561
492 อบ.0430091/2561

487 อบ.0430002/2562
488 อบ.0430085/2561
489 อบ.0430160/2562

484 อบ.0430205/2561
485 อบ.0430092/2561
486 อบ.0430151/2561

481 อบ.0430030/2563
482 อบ.0430186/2561
483 อบ.0430222/2561

478 อบ.0430071/2563
479 อบ.0430169/2562
480 อบ.0430177/2561

475 อบ.0430113/2563
476 อบ.0430092/2562
477 อบ.0430231/2561

472 อบ.0430159/2562
473 อบ.0430031/2561
474 อบ.0430001/2561

469 อบ.0430138/2561
470 อบ.0430084/2562
471 อบ.0430124/2562

467 อบ.0430070/2563
468 อบ.0430104/2563



นางสาวอารีรัตน์  โสมสุด 2.62
นางสาวอารีวัลย์  บุษภาค 2.92
นางสาวอ าไพ  เค็มกระโทก 2.97
นางสาวอินทิรา  อักโข 2.83
นางสาวอินธิกาณ์  ทองเปลว 2.74
นางสาวอินธุอร  นอลา 2.81
นางสาวอุทัยวรรณ  บุญประครอง 2.99
นางสาวอุมาพรรณ  กล่ินปทุมทิพย์ 2.97
นางสาวอุราวรรณ  ดีมาก 3.14
นางสาวอุไรพร  พิมพ์วัน 2.65
นายเอกรัตน์  สายสุด 2.53
นางสาวเอมอร  มุ่งหมาย 2.29
นางสาวไอญารินธร  อุ้มบุญ 3.23
นางสาวไอลัดดา  ก่ าดอนเเตง 2.42523 อบ.0430180/2561

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จ านวน 523 ราย

520 อบ.0430075/2563
521 อบ.0430037/2561
522 อบ.0430182/2562

517 อบ.0430109/2563
518 อบ.0430099/2561
519 อบ.0430142/2561

514 อบ.0430179/2561
515 อบ.0430073/2563
516 อบ.0430034/2561

511 อบ.0430044/2562
512 อบ.0430206/2561
513 อบ.0430141/2561

510 อบ.0430162/2562


