
ช่ือ-นามสกุล
นางสาวกนกอร  วราพุฒ 2.94
นางสาวกมลชนก  โสภาอุทก 2.93
นางกรกานต์  กมลรัตน์ 2.64
นางสาวกฤติยา  พันธ์วงค์ 2.74
นางสาวกัญญาวีร์  ประสาร 2.69
นางสาวกัลยาณี  ค าหาร 2.88
นายกิติพงษ์  ศรีหาวงค์ 2.54
นางสาวเกียรติสุดา  ศรีวงค์ 2.81
นางสาวขนิษฐา  สร้อยมาลุน 2.82
นางสาวขวัญฤทัย  แทนหอม 2.07
นางสาวจันทร์จิรา  วรรณทอง 2.02
นางสาวจิรนันท์  แก้วดวงใหญ่ 2.09
นางสาวจิราพร  ระมาศ 2.79
นางสาวจุฬารัตน์  เหลากลม 3.19
นางสาวเจนจิรา  เวชพันธ์ 2.41
นางสาวชุติญา  ปลงรัมย์ 2.91
นางสาวดวงพร  ทองชุม 2.76
นางสาวดาวพระศุกร์  ก้อนค า 2.40
นางสาวทวินันท์  พวงกุด่ัน 2.44
นายทวีศักด์ิ  ด้วงทองสา 2.47
นางสาวทัศนียา  เหลาทอง 2.43
นางสาวทิพวรรณ  มูลสิงห์ 3.40
นางสาวธนพร  สถานพงษ์ 3.33
นายธนภัทร  วันทา 2.92
นางนันทัชพร  จ าปาสาร 2.56
นางสาวนินิว  เตชะภูมะลี 2.25
นางสาวนิรมล  แก้วอุดม 3.20
นางสาวนุศรา  บัวสด 2.69
นางสาวบังอร  ม่ังมูล 2.71
นายปรัชญา  เหล่าออง 2.84
นางสาวปัณณรัตน์  ประพฤติดีพร้อม 2.33
นางสาวปิระญา  ศรีสันต์ 3.02
นางสาวผกามาศ  สืบชาติ 2.62
นางพนาไพร  โฉมงาม 3.39
นางสาวพรพัชรินทร์  นนทสิน 2.67
นายพัชรพงษ์  ช่างสนิท 3.26

34 อบ.0930079/2560
35 อบ.0930043/2560
36 อบ.0930088/2560

31 อบ.0930033/2560
32 อบ.0930012/2560
33 อบ.0930063/2560

28 อบ.0930011/2560
29 อบ.0930083/2560
30 อบ.0930028/2560

25 อบ.0930067/2560
26 อบ.0930077/2560
27 อบ.0930082/2560

22 อบ.0930042/2560
23 อบ.0930081/2560
24 อบ.0930060/2560

19 อบ.0930009/2560
20 อบ.0930027/2560
21 อบ.0930003/2560

16 อบ.0930080/2560
17 อบ.0930064/2560
18 อบ.0930041/2560

13 อบ.0930038/2560
14 อบ.0930004/2560
15 อบ.0930039/2560

10 อบ.0930065/2560
11 อบ.0930008/2560
12 อบ.0930073/2560

7 อบ.0930026/2560
8 อบ.0930036/2560
9 อบ.0930037/2560

4 อบ.0930034/2560
5 อบ.0930007/2560
6 อบ.0930035/2560

1 อบ.0930032/2560
2 อบ.0930006/2560
3 อบ.0930078/2560

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2559 - 2560
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

เรียงตามตัวอักษร

ล าดับ



นางสาวเพ็ญพักตร์  สิมาทอง 2.97
นางสาวแพรวพรรณ  ทองสุทธ์ิ 2.96
นางสาวแพรวพรรณ  นาเวียง 2.73
นางสาวไพลิน  มุค า 3.11
นายภควัต  ไชยชิต 3.55
นางสาวภาวนา  โสภาลี 3.71
นายมิตรชัย  ลักขนัต 2.81
นางสาวรัตนา  ก่ิงทอง 2.17
นางสาวรัตนาภรณ์  อินทะนาม 2.35
นางสาวรัติกาล  พ่อชมภู 2.38
นางสาวรุ่งณภา  อ่อนผา 2.93
นางสาวรุ่งทิวา  มนที 2.65
นายรุ่งเพชร  มะโฮง 2.84
นางสาวรุจิภา  พรมจันทร์ 3.00
นางสาววนิดา  พรหมบุตร 2.86
นางสาววรญา  สะเดาทอง 3.14
นางสาววันเพ็ญ  ก าลังดี 2.74
นางสาววาสนา  หลงชิน 2.74
นายวิศิษฐ์ชัย  ระหาร 2.79
นางสาวศศิวิมล  ผลงาม 3.00
นายศิรสิทธ์ิ  ศรีเพชร 2.01
นางสาวศิริพร  เศรษฐมาตย์ 2.18
นางสาวศุภรัตน์  ระโหฐาน 2.27
นางสาวสาวิตรี  วรติยะ 2.82
นางสาวสุนันทา  ลานนท์ 2.97
นางสาวสุนิสา  หาญชาติ 2.91
นางสาวสุพรรณี  ศรีริรมย์ 2.84
นางสุภัทรา  อินพลทัน 3.04
นางสาวสุภาดา  สุทธิสิน 2.32
นางสาวสุวนันท์  ปัจจัย 2.04
นางสาวเสาวลักษณ์  ค าวัน 3.20
นางสาวอรวรรณ์  ท าทอง 2.47
นางสาวอรอุมา  สมนึก 2.85
นางสาวอริษรา  เจริญเชาว์ 2.78
นางสาวอังศนา  มีเหมาะ 3.12
นางสาวอัมรินทร์  ผลจันทร์ 2.99
นางสาวอารยา  พาเพียเพ็ง 2.95
นางสาวอารีญา  เจริญวัย 2.85
นางสาวอุไรพร  มีธรรม 2.86
นางสาวแอนน่ี  หอมดวงศรี 2.4176 อบ.0930031/2560

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต จ านวน 76 ราย

73 อบ.0930024/2560
74 อบ.0930062/2560
75 อบ.0930087/2560

70 อบ.0930057/2560
71 อบ.0930058/2560
72 อบ.0930059/2560

67 อบ.0930089/2560
68 อบ.0930022/2560
69 อบ.0930023/2560

64 อบ.0930068/2560
65 อบ.0930055/2560
66 อบ.0930075/2560

61 อบ.0930019/2560
62 อบ.0930054/2560
63 อบ.0930020/2560

58 อบ.0930050/2560
59 อบ.0930051/2560
60 อบ.0930018/2560

55 อบ.0930066/2560
56 อบ.0930016/2560
57 อบ.0930076/2560

52 อบ.0930070/2560
53 อบ.0930049/2560
54 อบ.0930030/2560

49 อบ.0930071/2560
50 อบ.0930015/2560
51 อบ.0930069/2560

46 อบ.0930074/2560
47 อบ.0930086/2560
48 อบ.0930048/2560

43 อบ.0930061/2560
44 อบ.0930072/2560
45 อบ.0930047/2560

40 อบ.0930014/2560
41 อบ.0930029/2560
42 อบ.0930085/2560

37 อบ.0930013/2560
38 อบ.0930084/2560
39 อบ.0930045/2560


