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๑ นาง กมลวรรณ พิมลศรี
๒ นางสาว กาญจนา บวัดอก

๓ จ่าสิบเอกหญิง กานต์ชุดา ไชยมาลา

๔ นาย กิตติพทัธ์ โอสถเยี่ยมสิริ

๕ นาย โกมลสิทธิ์ ชิตประเสริฐ

๖ นางสาว ขนิษฐา มีประดิษฐ์

๗ นาย ขานทอง ดาลาด

๘ นาย โฆษติ เอลเวซิโอ กสิกรรม

๙ นางสาว จันทรา จึงเจริญนรสุข

๑๐ นาย จิตร บญุเล่ือง

๑๑ นาง จิตร แก้วกุลพฒัน์

๑๒ นาย เจษฎา อุดมพทิยาสรรพ์

๑๓ นาย ฉัตรชนก ชาญปภชัพล

๑๔ นาย ฉัตรชัย แก้วฉาย

๑๕ นาย เฉลิมศักด์ิ ปสันตา

๑๖ นางสาว ชวณัฐ รัตนโอสถ

๑๗ นางสาว ชาคริยา หลิน

๑๘ นาย ชานนท์ บรีุ

๑๙ นางสาว ชูศรี ฉลองชัยสิทธิ์

๒๐ นางสาว ฐิติรัตน์ นิจประกิจ

๒๑ นาง ฐิบญุศานฐ์ ภทัรธนานันท์

๒๒ นางสาว ณัชชา เวชพงศา

๒๓ นาง ณิชกรณ์วนั วดัพทุธญาณวงศ์

๒๔ นาง ดวงเดือน บ ารุงบรีุ

๒๕ นาย ถิรเดช ทรัพย์เขื่อนขันธ์

๒๖ นาย ทองอินทร์ กลีบประทมุ

๒๗ นาง ทศัณี รัตนรามา

๒๘ นางสาว ทวิา บบุผาประเสริฐ

๒๙ นางสาว ธนัตถ์นันท์ ต้ังติยะพนัธ์

๓๐ นาย ธเนศ รัชนีกร

รำยชื่อผู้มสีิทธิ์เขำ้ร่วมโครงกำรกำรอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) รุ่นที ่๒
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๓๑ นาย นพพร บญุรงค์

๓๒ นาย นเรนทร เงินศรีเหม

๓๓ นาง นันทวนั ใจกล้า

๓๔ นาง นิตยา บ ารุงเวช

๓๕ นางสาว นิตยา พทุธธรรมรักษา

๓๖ นาง นิลวรรณ สุพรหมจักร์

๓๗ นาย บรรยูร มาศศิริ

๓๘ นางสาว บวัผัน สีอามาต

๓๙ นางสาว บศุรินทร์ จุฑารัตนากูล

๔๐ นาย ปิ่นแก้ว ตันนวล

๔๑ นางสาว ปยิธดิา รัตนรามา

๔๒ นาย พยนต์ โอภาษี

๔๓ นาง พรทพิย์ ฉิมแปน้

๔๔ นาง พรวน กึ่งสันเทยีะ

๔๕ นางสาว พชิยา อุโฆษอารามิก

๔๖ นางสาว เพญ็ศรี ปริกเพช็ร

๔๗ นาง เพยีงใจ ยาหอ้งกาศ

๔๘ นาง ภทัราภรณ์ เหมะโร

๔๙ นางสาว ภาวนิี บญุนัก

๕๐ นางสาว ภาวี สนธกิัน

๕๑ นาง มยุรีย์ กสิกรรม

๕๒ นาง มัตติกา ภกัดีศรี

๕๓ นาง เยาวพา ทบัทมิไทย

๕๔ นาง รสสุคนธ์ อิศรางกูร

๕๕ นาย ระเด่น ตอสกุล

๕๖ นาย รัชนัย อินทใุส

๕๗ นางสาว รุ่งทพิย์ มหาดไทย

๕๘ นาง ลัดดาวลัย์ ครูปญัญามาตย์

๕๙ นางสาว วรัญญา สุขมามอญ

๖๐ นาย วนัชัย การวทิยี
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๖๑ นางสาว วลัลภา หวงัเจริญ

๖๒ นาง วลิาวลัย์ บญุมาตย์

๖๓ นาย ววิฒัน์ ศรีวชิา

๖๔ นาย ศรัณย์ กิจสิริไพศาล

๖๕ นางสาว ศรีรัตนา จันทร์ฉาย

๖๖ นาย ศักด์ิชัย ธรีธรรมเสถียร

๖๗ นาง ศิริวรรณ เที่ยงตรง

๖๘ นางสาว ศิริวรรณ รุจิมิตร

๖๙ นาง ศุภากร อรุณปราการ

๗๐ นาย สมพงศ์ ศิริพนัธ์

๗๑ นาย สมวงศ์ อโณทยั

๗๒ นาง สมหญิง ธญัญเสรี

๗๓ นาย สยันต์ พรมดี
๗๔ นางสาว สุดสายธรรม หลิมก าเหนิด

๗๕ นางสาว สุติมา หมัดอะดัม

๗๖ นาย สุนทร จันทรพงษ์

๗๗ นางสาว สุภาวดี ตรีรัตนถวลัย์

๗๘ นาย โสภณภคัจ์ วดัพทุธญาณวงศ์

๗๙ นางสาว อรทยั สารกุล

๘๐ นางสาว อุทร ศรีบวั


