
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกมลรัตน์  พบบุญ 3.40
นายกฤตภาส  สีหะวงษ์ 2.56
นางสาวกัญญาณัฐ  ส าเร็จ 2.05
นางสาวเกล็ดดาว  ชราศรี 3.14
นางสาวแก้วตา  ยืนสุข 2.70
นางสาวขวญัฤดี  สาระขันธ์ 3.05
นางสาวไขนภา  แพงงาม 2.67
นางสาวคณิตา  บุรุษ 2.67
นางค ามี  บุญยัง 3.06
นางจิดาภา  ประวนันา 2.95
นางสาวจิราพรรณ  พันล า 2.77
นางสาวจิรายุ  อุไรมาลย์ 2.76
นางสาวจุฑามาส  สุพรรณ 3.12
นายญาณวฒิุ  นามวนั 2.85
นางสาวญาดา  โพธิว์จิิตร 3.06
นายณรงค์เดช  แสนลา 2.15
นางสาวดลยพรรณ  ค าโท 2.77
นางธดิานันทร์  เจริญนิตย์ 2.98
นางนงคราญ  สืบส าราญ 2.53
นางสาวนันทนิตย์  วงศ์ศรี 3.41
นางสาวนิตยา  บริหาร 2.96
นางสาวบุหลัน  สุเทวี 3.08
นางสาวเบญจวรรณ  เชื้อชัย 3.10
นางสาวประพัสสร  วรรณทอง 3.60
นางสาวปวณีพร  สาริกา 3.04
นางสาวปานจรินทร์  เบ็ญมาส 3.21
นางสาวปานวาด  ไตรปกรณ์กุศล 2.70
นางสาวปิยะรัตน์  ศิลาโชติ 3.02
นางสาวเปรมรัศม์  โสภา 3.21
นางสาวพนิดา  สุขเกษม 3.16
นางสาวพรพิมล  ศรีอุบล 2.20
นางสาวพรรณี  โสธรวงค์ 3.15
นางสาวพัชรินทร์  วงศ์ประเทศ 2.89
นางสาวพิสมัย  แถบหอม 3.52
นายไพฑูรย์  ธรรมบรรเทิง 2.86
นางสาวภญิญดา  สาเกตุ 2.93
นางสาวภรีญา  ค างาม 3.13
นางมะลิวลัย์  แก้วประดับ 2.94

37 อบ.0930029/2558
38 อบ.0930078/2558

34 อบ.0930066/2558
35 อบ.0930071/2558
36 อบ.0930045/2558

31 อบ.0930060/2558
32 อบ.0930070/2558
33 อบ.0930033/2558

28 อบ.0930075/2558
29 อบ.0930014/2558
30 อบ.0930055/2558

25 อบ.0930057/2558
26 อบ.0930047/2558
27 อบ.0930053/2558

22 อบ.0930015/2558
23 อบ.0930052/2558
24 อบ.0930067/2558

19 อบ.0930062/2558
20 อบ.0930086/2558
21 อบ.0930069/2558

16 อบ.0930050/2558
17 อบ.0930048/2558
18 อบ.0930061/2558

13 อบ.0930019/2558
14 อบ.0930038/2558
15 อบ.0930068/2558

10 อบ.0930085/2558
11 อบ.0930030/2558
12 อบ.0930058/2558

7 อบ.0930049/2558
8 อบ.0930016/2558
9 อบ.0930065/2558

4 อบ.0930074/2558
5 อบ.0930059/2558
6 อบ.0930027/2558

1 อบ.0930089/2558
2 อบ.0930087/2558
3 อบ.0930051/2558

รายชื่อบัณฑิตเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบัตร  ปีการศึกษา 2557 - 2558
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

เรยีงตามตวัอักษร

ล าดับ



นางสาวมุขรินทร์  หงษ์ทอง 2.74
นางสาวเมวกิา  ทิลาธรรม 2.99
นายยุทธะพงษ์  วงค์ไชยา 2.52
นางสาวยุวดี  ลายทอง 2.90
นางสาวรัชดาวลัย์  ยารักษ์ 3.09
นางสาวร่ืนฤดี  พรหมประดิษฐ์ 3.01
นางสาววรทัย  วอทอง 2.75
นางสาววรารัตน์  ญาติค า 2.46
นางสาววไิลพร  ผิวอ่อน 3.22
นายศราวฒิุ  จันดี 3.22
นางสาวศิริพร  โทนุสิน 2.92
นางสาวศิริพร  พลพงษ์ 2.56
นางสาวศิริวรรณ  ประพาฬ 2.84
นางสาวศุภนิดา  ชนะกุล 2.84
นางศุภสิรา  สีหบุตร 3.02
นางสาวศุลีพร  จ าปา 2.21
นางสาวสมร  สนใจ 2.54
นางสาวสุจิตรา  แม่นทอง 2.65
นายสุนทร  แก้วประเสริฐ 2.89
นางสาวสุนิตย์  จอมทะรักษ์ 2.79
นางสาวสุนิศา  จันทร์สด 3.18
นางสาวสุพัตรา  สายสินธ์ 2.99
นางสาวสุภาพร  ค าอ่อน 2.89
นางสุภาวดี  สันติรงยุทธ 3.21
นางสุมลรัตน์  ศรีสุวรรณ์ 2.99
นางสุวมิล  ค าสุข 2.64
นางสาวหทัยทิพย์  เลาหวโิรจน์ 2.65
นางสาวอรจันทร์  วงศ์ใหญ่ 3.06
นางสาวอรอนงค์  บุพศิริ 2.96
นางสาวอรอุมา  บุญโสม 2.50
นางสาวอศัลยา  สมบูรณ์ 2.86
นางสาวอารีรัตน์  บุรกรณ์ 2.23
นางสาวอารีรัตน์  ศรีสุข 2.55
นายอุไร  พลเยีย่ม 2.30

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต จ านวน 72 ราย

70 อบ.0930043/2558
71 อบ.0930039/2558
72 อบ.0930072/2558

67 อบ.0930024/2558
68 อบ.0930008/2558
69 อบ.0930080/2558

64 อบ.0930064/2558
65 อบ.0930004/2558
66 อบ.0930041/2558

61 อบ.0930091/2558
62 อบ.0930063/2558
63 อบ.0930081/2558

58 อบ.0930032/2558
59 อบ.0930040/2558
60 อบ.0930046/2558

55 อบ.0930082/2558
56 อบ.0930092/2558
57 อบ.0930073/2558

52 อบ.0930084/2558
53 อบ.0930083/2558
54 อบ.0930001/2558

49 อบ.0930079/2558
50 อบ.0930088/2558
51 อบ.0930035/2558

46 อบ.0930003/2558
47 อบ.0930013/2558
48 อบ.0930036/2558

43 อบ.0930076/2558
44 อบ.0930022/2558
45 อบ.0930002/2558

40 อบ.0930007/2558
41 อบ.0930090/2558
42 อบ.0930009/2558

39 อบ.0930093/2558


