
ล ำดับ คะแนนที่ได้

1 นางสาว ณภทัร คงศิริธุวงศ์ 14

2 นางสาว บณัฑิตา เศรษฐสิทธ์ิ 14

3 นางสาว ปิญชาน์ จิตระวงั 14

4 นางสาว พิสุทธิจิต วชัรปรีชาสกุล 14

5 นางสาว สุพณัศี หนองรวง 14

6 นางสาว สุธีสา หนองรวง 14

7 นางสาว ชยาพร รักษาพนัธ์ุ 14

8 นางสาว อมิกา พฤกษายิง่เจริญ 14

9 นางสาว สิริวจี สายต่างใจ 14

10 นางสาว พรพรหม ปิยะมาภรณ์ 14

11 นางสาว ปาณิสรา วิทยาประดิษฐ์ 14

12 นาย คุณากร ศรีวฒันาศิริกุล 14

13 นางสาว สุทิชา อมตะสินธ์ุ 14

14 นาย พงศพ์ฒัน์ ศรีวฒันาศิริกุล 14

15 นางสาว พินทภ์ทัรา ทองอ่ิม 14

16 นางสาว ศิวชัญา จิตตะยโศธร 14

17 นางสาว จุฑามาศ เลาหบตุร 14

18 นางสาว อรชมณินทร์ เหล่าโมราพร 14

19 นางสาว นนทม์นพร เอ่ียมลออสุข 14

  เม่ือวนัที่ 17-18 กรกฎำคม 2564

ช่ือ - สกลุ

กองสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ
 (P)  โครงกำรอบรมพฒันำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรประกอบวชิำชีพแพทย์แผนจนี คร้ังที่ 1

กจิกรรมกำรแปรรูปสมุนไพรเป็นผลติภณัฑ์เพ่ือป้องกนัอำกำรภูมแิพ้ (รูปแบบออนไลน์)

ผู้จัดส ำนักวชิำกำรแพทย์บูรณำกำร มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง (รอบคะแนน 5 เม.ย.64)



ล ำดับ คะแนนที่ได้ช่ือ - สกลุ

20 นางสาว ศศิวิมล ยิง่มหิศรานนท์ 14

21 นางสาว นลิน บญุส่ง 14

22 นางสาว นวพร เลิศสุทธิผล 14

23 นางสาว ปภสัรา เจียรวฒัน์ชยั 14

24 นางสาว พีรนนัท์ เกียรติกมลวงศ์ 14

25 นางสาว นนัทิชา ทองค า 14

26 นางสาว ณัฐนรี อิงอนุรักษส์กุล 14

27 นาย สนัติภาพ พรมมา 14

28 นางสาว วชิราภรณ์ เสริมสิริพนัธ์ 14

29 นางสาว อาบพร เทพธรานนท์ 14

30 นางสาว แพรวไพลิน ทองรักชาติ 14

31 นางสาว ชมพนุูช ค ามงคล 14

32 นางสาว สวรส ล้ิมตระกูล 14

33 นางสาว วิยดารัตน์ สิริอคัรบญัชา 14

34 นาย ศิรวิทย์ สิทธิกุลวิฑิต 14

35 นางสาว วาสนา เตรณานนท์ 14

36 นาย ญาณวุฒิ ชาญเชิงพานิช 14

37 นางสาว ธวลัรัตน์ หวงัรักษดี์สกุล 14

38 นางสาว พทัธมน เสริมสุธีอนุวฒัน์ 14

39 นาย วทญัญู วิจิตรธงชยั 14

40 นางสาว ศิริพร เช่ียวชาญอกัษร 14

41 นางสาว กฤตยา พลหาญ 14

42 นางสาว กานตร์วี คงเทียม 14

43 นางสาว รุ่งรวิน ชุ่มใจศรีเจริญ 14



ล ำดับ คะแนนที่ได้ช่ือ - สกลุ

44 นางสาว นภ จิรายดุุลย์ 14

45 นางสาว อนญัญา พฤกษเศรษฐ 14

46 นางสาว ฐานพร พทุธนนทวิทย์ 14

47 นางสาว ณัฏฐณิชา เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา 14

48 นาย กฤตภาส รัตคาม 14

49 นางสาว พชัราภรณ์ พลูสวน 14

50 นางสาว ลภสัรดา จีนาภกัด์ิ 14

51 นางสาว ณัฐศิริกร สตัยพงศ์ 14

52 นางสาว ณัฐวรา ใจสบาย 14

53 นาย ชชัพล วีระบรรเจิด 14

54 นางสาว นนัทนี แซ่งอ้ 14


