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การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
เรียงตามตัวอักษร
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกนกณัฐญา น้อยมิ่ง
นางสาวกนกวรรณ พุทธบุญ
นางสาวกมลฉัตร ขุนวงษา
นางสาวกรชนก ทาศิริ
นางสาวกัลยารัตน์ พิมทอง
นางสาวกาญจนณัฐ สามุดติรัมย์
นางสาวกาญจนา เทวา
นางสาวกาญจนา วงศ์สาลี
นางสาวกาญจนา สุทา
นางสาวกานต์ธิดา บุญเชิญ
นางสาวแก้วมณี บุญทัน
นางสาวคณึงนุช สีสุระ
นางสาวจริยา อุ้มแก้ว
นางสาวจิตนภา บุญรัตน์
นางสาวจิตรตินันท์ บุญโสม
นางสาวจินดา นนท์ศิริ
นางสาวจิระประไพ ใจดี
นางสาวจิราพร เพาะพืช
นายจีรวัฒน์ คืดนอก
นางสาวจีระนุช ระถี
นางสาวจุฑาพร แดงอุไร
นางสาวจุฑาภรณ์ พันธุมา
นางสาวชญาภา ตะโกนา
นางสาวชัญญานุช ม่วงอ่อน
นางสาวชุติมา ตรงดี
นางสาวชุติมา สติปัญ
นายฐนกร ทิมโพธิก์ ลาง
นางสาวฐิดายุ สุขสงคราม
นางสาวฐิติรัตน์ บุญมาก
นางสาวณฐพร สีงาม
นางสาวณัฐณิชา รุ่งเรืองศรี
นางสาวณัฐธิดา ผัดศรี
นางสาวณัฐนันท์ หาญศึก
นางสาวณัฐมล สีสุรี
นางสาวณัฐริกา สายรักษา
นางสาวณิชาพัตร์ ฉลอมพงษ์
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อบ.0930035/2563
อบ.0930012/2563
อบ.0930058/2563
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นางสาวดวงจันทร์ นามแสง
นางดวงพร นันทสาเริง
นางสาวดาวเรือง อ้อมชมภู
นายตั้งปณิธาน ทุมมากรณ์
นางสาวเตือนใจ สุกใส
นายทรงวุฒิ โสมอินทร์
นายเทพเทวัญ โรมพันธ์
นายธนพนธ์ ยาศรี
นางสาวธนภรณ์ ไกรรักษ์
นายธนัตถ์ ชาลีรัตน์
นายธนากุล วิลานันท์
นางธนาภรณ์ ทุมตะขบ
นายธวัชชัย จันทะรัตน์
นางธัญญพัทธ์ แผลงประพันธ์
นางสาวธัญรดา นาคสังข์
นางสาวธัญรดี อินอ่อน
นางสาวธัญลักษณ์ ประเสริฐ
นางสาวธิติมา ทองพันธ์
นางสาวธีรนาฏ จันสุตะ
นางสาวนภัสวรรณ ดีอ้อม
นางสาวนรมน อมรวงศ์
นางสาวนริศรา สารภาค
นางสาวนัทมน พิเคราะห์
นางสาวนันทกานต์ บุญเสริม
นางสาวน้าทิพย์ บารุง
นางสาวนิตยา สมใจ
นางสาวนิภาภรณ์ ผลดี
นางสาวนิรันตรี สุนทร
นางสาวนิลัดชา อังฉกรรณ์
นางสาวนุชนาฎ พวงใส
นางสาวนุตประวีณ์ บุญประสิทธิ์
นางสาวนุสรา เพลินจิตร
นางสาวบุณยาพร คูณมา
นางสาวบุษกร ใยรัก
นางสาวเบญจพร กองมา
นางสาวเบ็ญจวรรณ เนตรวงษ์
นางสาวประไพศรี ปอทอง
นางสาวประภาสิริ บุญโชติ
นางสาวปรัชชิญญาพร ชมภู
นางสาวปรียาภรณ์ พรมโสภา
นางสาวปรียาภรณ์ มุลตีกะ
นางสาวปานวาด แก้วบัวสา
นางสาวปิยะนุช ภูทิพย์
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อบ.0930064/2562
อบ.0930061/2562
อบ.0930051/2562
อบ.0930048/2561
อบ.0930041/2561
อบ.0930019/2561
อบ.0930032/2562
อบ.0930013/2563
อบ.0930061/2561
อบ.0930049/2561
อบ.0930003/2562
อบ.0930052/2561
อบ.0930049/2562
อบ.0930005/2561
อบ.0930015/2562
อบ.0930036/2563
อบ.0930030/2561
อบ.0930006/2561
อบ.0930045/2561
อบ.0930065/2562
อบ.0930023/2561
อบ.0930016/2562
อบ.0930037/2563
อบ.0930001/2561
อบ.0930058/2562
อบ.0930051/2561
อบ.0930007/2561
อบ.0930038/2562
อบ.0930017/2562
อบ.0930057/2562
อบ.0930038/2563
อบ.0930034/2561
อบ.0930015/2563
อบ.0930004/2562
อบ.0930059/2563
อบ.0930056/2563
อบ.0930055/2563
อบ.0930009/2561
อบ.0930010/2561
อบ.0930039/2563
อบ.0930031/2561
อบ.0930005/2562
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3.82
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2.09
2.91
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นางสาวปิยะวดี ชัยทอง
นางสาวปิยาภรณ์ ชูรัตน์
นางผกาวรรณ กองพร
นายพงศกร บัวลา
นางสาวพรทิพย์ ลิ้มสุขเสกสรรค์
นางสาวพรพรรณ แวงวัน
นางสาวพรรณี หอมเนียม
นางสาวพลอยธากาญจน์ พรมสิทธิ์
นางสาวพัชรพร สาราญสุข
นางสาวพัชรินทร์ ศรีนวล
นางสาวพิมพ์ใจ พลศรี
นายพีรนัย ศรีวงศ์
นางพุทธรัตน์ ศรีลาศักดิ์
นางสาวเพ็ญนภา วงศ์ล้อม
นางสาวเพ็ญประภา ผานิตย์
นางสาวภัททิดา วิเศษ
นางสาวภัทรินทร์ ภูวิโคตร
นางสาวภาชินี ลิ้มเจริญ
นางสาวมณฑการ ปานพิมพ์
นางสาวมนัชนก นาคทอง
นางสาวมัทวัน ร้อยศรี
นางสาวมาริสา รัตนมงคล
นางสาวยุพิน บุญพา
นางสาวยุวดี สารีพันธ์
นางสาวรัชฎา วงศ์บุดดี
นางสาวรัตติกาญณ์ สุทธิสาร
นางสาวรัตนาพร สุพล
นางสาวรัศมี บุญสนาน
นายเรืองศักดิ์ ธนภูมิพิศาล
นางสาวฤทัยธรรณ์ พตด้วง
นางละมัย เสนมา
นางสาววราพร โพธิช์ ัยศรี
นางสาววราพร เหล่าอุ่นอ่อน
นางสาววราภรณ์ ใจบุญ
นางสาววราภรณ์ ผลดี
นายวัชรพงษ์ ประทาสู
นางสาววาสิณี พินธุรักษ์
นางสาววิชุดา วิจิพงษ์
นางสาวศรัณยา พลพงษ์
นางสาวศศิธร พลทะรักษา
นางสาวศศิธร รวมธรรม
นางสาวศศิพร ศรีคา
นางสาวศิรินทิพย์ ไชยยายงค์

อบ.0930032/2561
อบ.0930018/2563
อบ.0930066/2562
อบ.0930053/2561
อบ.0930006/2562
อบ.0930019/2563
อบ.0930007/2562
อบ.0930003/2561
อบ.0930018/2562
อบ.0930040/2562
อบ.0930040/2563
อบ.0930047/2562
อบ.0930057/2561
อบ.0930011/2561
อบ.0930008/2562
อบ.0930020/2563
อบ.0930022/2563
อบ.0930067/2562
อบ.0930041/2563
อบ.0930044/2561
อบ.0930021/2563
อบ.0930042/2563
อบ.0930033/2561
อบ.0930041/2562
อบ.0930019/2562
อบ.0930043/2563
อบ.0930009/2562
อบ.0930044/2563
อบ.0930071/2562
อบ.0930054/2562
อบ.0930046/2561
อบ.0930045/2563
อบ.0930062/2562
อบ.0930022/2562
อบ.0930042/2562
อบ.0930054/2561
อบ.0930055/2561
อบ.0930003/2563
อบ.0930036/2561
อบ.0930046/2563
อบ.0930023/2562
อบ.0930047/2563
อบ.0930024/2562
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3.33
3.09
3.06
2.73
2.52
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3.06
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นางสาวศิริพร ไชยโคตร
นางสาวศิริภาพรรณ ชาวพลทอง
นางสาวศิริรัตน์ บุญมาอุต
นางสาวศิริลักษณ์ ทีฆะสุข
นางสาวศุภรัตน์ พันธ์พรหม
นางสาวสกาวรัตน์ สายศักดา
นางสมร เตรียมชัย
นางสาวสมัชญา แก้วรักษา
นายสหรัฐ สิงห์ชู
นางสาวสายชล ศรีเสน
นายสินทวี อุดมทวี
นางสาวสุกัญยา ประสานพันธ์
นางสาวสุจิตรา พลพาน
นางสาวสุชาดา ตระการไทย
นางสาวสุดารัตน์ จิตรจริง
นางสาวสุทธิดา สาวงนาม
นางสาวสุพรรณษา ปาตู
นางสาวสุพัตรา พวงชมพู
นางสาวสุภาพร พาพันธ์
นางสุภาภรณ์ มุ่งหมาย
นางสาวสุวรรณี ภูมูล
นายฬสฬส บุญใส
นางสาวอนันตญา จันแดง
นางสาวอภิญญา ป้อมหิน
นายอภิสิทธิ์ ขันเงิน
นางสาวอรณี ผิวศรี
นางสาวอรทัย ส่องใส
นายอรรถกานต์ พิมพ์วงศ์
นางสาวอรอุมา ใจดี
นายอรัญ ผิวเรือง
นางสาวอรุณี ประทุมทอง
นางสาวอัจฉรา บุญอุ้ม
นางสาวอัจฉรา อักโข
นางสาวอาภาภรณ์ แก้วกระจ่าง
นายอุดม ไชยศรี
นางสาวเอื้องฟ้า ยัญญะจันทร์

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต จานวน 158 ราย
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อบ.0930044/2562
อบ.0930050/2561
อบ.0930060/2561
อบ.0930001/2563
อบ.0930059/2561
อบ.0930020/2561
อบ.0930026/2562
อบ.0930062/2561
อบ.0930013/2561
อบ.0930014/2561
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อบ.0930060/2562
อบ.0930052/2563
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อบ.0930070/2562
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