
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 นาง กมลวรรณ พิมลศรี

2 นางสาว กาญจนา บัวดอก

3 จ่าสิบเอกหญิง กานต์ชุดา ไชยมาลา

4 นาย กิตติพัทธ์ โอสถเย่ียมสิริ

5 นาย โกมลสิทธ์ิ ชิตประเสริฐ

6 นางสาว ขนิษฐา มีประดิษฐ์

7 นาย ขานทอง ดาลาด

8 นาย โฆษิต เอลเวซิโอ กสิกรรม

9 นางสาว จันทรา จึงเจริญนรสุข

10 นาย จิตร บุญเล่ือง

11 นาง จิตร แก้วกุลพัฒน์

12 นาย เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์

13 นาย ฉัตรชนก ชาญปภัชพล

14 นาย ฉัตรชัย แก้วฉาย

15 นาย เฉลิมศักด์ิ ปสันตา

16 นางสาว ชวณัฐ รัตโนสถ

17 นาย ชานนท์ บุรี

18 นางสาว ชูศรี ฉลองชัยสิทธ์ิ

19 นางสาว ฐิติรัตน์ นิจประกิจ

20 นาง ฐิบุญศานฐ์ ภัทรธนานันท์

21 นางสาว ณัชชา เวชพงศา

22 นาง ณิชกรณ์วัน วัดพุทธญาณวงศ์

23 นาง ดวงเดือน บ ารุงบุรี

24 นาย ถิรเดช ทรัพย์เข่ือนขันธ์

25 นาย ทองอินทร์ กลีบประทุม

26 นาง ทัศณี รัตนรามา

27 นางสาว ทิวา บุบผาประเสริฐ

ผู้มีสิทธ์ิขอข้ึนทะเบียนรับหนังสือส ำคัญแสดงกำรเป็นครูแพทย์แผนไทย ประเภท (ก)



28 นางสาว ธนัตถ์นันท์ ต้ังติยะพันธ์

29 นาย ธเนศ รัชนีกร

30 นาย นพพร บุญรงค์

31 นาย นเรนทร เงินศรีเหม

32 นาง นันทวัน ใจกล้า

33 นาง นิตยา บ ารุงเวช

34 นางสาว นิตยา พุทธธรรมรักษา

35 นาง นิลวรรณ สุพรหมจักร์

36 นาย บรรยูร มาศศิริ

37 นางสาว บัวผัน สีอามาต

38 นางสาว บุศรินทร์ จุฑารัตนากูล

39 นาย ป่ินแก้ว ตันนวล

40 นางสาว ปิยธิดา รัตนรามา

41 นาย พยนต์ โอภาษี

42 นาง พรทิพย์ ฉิมแป้น

43 นาง พรวน ก่ึงสันเทียะ

44 นางสาว พิชยา อุโฆษอารามิก

45 นางสาว เพ็ญศรี ปริกเพ็ชร

46 นาง เพียงใจ ยาห้องกาศ

47 นาง ภัทราภรณ์ เหมะโร

48 นางสาว ภาวินี บุญนัก

49 นางสาว ภาวี สนธิกัน

50 นาง มยุรีย์ กสิกรรม

51 นาง มัตติกา ภักดีศรี

52 นาง เยาวพา ทับทิมไทย

53 นาง รสสุคนธ์ อิศรางกูร

54 นาย ระเด่น ตอสกุล

55 นาย รัชนัย อินทุใส

56 นางสาว รุ่งทิพย์ มหาดไทย

57 นาง ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์



58 นางสาว วรัญญา สุขมามอญ

59 นาย วันชัย การวิทยี

60 นางสาว วัลลภา หวังเจริญ

61 นาง วิลาวัลย์ บุญมาตย์

62 นาย ศรัณย์ กิจสิริไพศาล

63 นางสาว ศรีรัตนา จันทร์ฉาย

64 นาง ศิริวรรณ เท่ียงตรง

65 นางสาว ศิริวรรณ รุจิมิตร

66 นาง ศุภากร อรุณปราการ

67 นาย สมพงศ์ ศิริพันธ์

68 นาย สมวงศ์ อโณทัย

69 นาง สมหญ้ิง ธัญญเสรี

70 นาย สยันต์ พรมดี

71 นางสาว สุดสายธรรม หลิมก าเหนิด

72 นางสาว สุติมา หมัดอะดัม

73 นาย สุนทร จันทรพงษ์

74 นางสาว สุภาวดี ตรีรัตนถวัลย์

75 นาย โสภณภัคจ์ วัดพุทธญาณวงศ์

76 นางสาว อรทัย สารกุล

77 นางสาว อุทร ศรีบัว


