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แพทยหู คอ จมูก 

ลําดับท่ี คํานําหนาช่ือ ช่ือ-นามสกุล 
1 พญ. กัญญทอง   ทองใหญ 

 

สาขาแกไขการพูด 

ลําดับท่ี คํานําหนาช่ือ ช่ือ-นามสกุล 
1 นางสาว กนกวรรณ   เลียดประถม 
2 ผศ.ดร. กัลยาณี   มกราภิรมย 
3 นางสาว กัลยารัตน   ระวา 
4 ผูชวยศาสตราจารย กาญจนลักษณ   คันธพสุนธรา 
5 นางสาว กานตธิดา   รัตนากรไพบูลย 
6 นางสาว กานตพิชชา   ล้ิมรุงเรือง 
7 นางสาว เกตนนิภา   รัตนกุล 
8 นางสาว เกลียวเกศ   รอดอุปการ 
9 นางสาว เกวลิน   โชคชนะชัย 
10 รศ. นพ. จันทรชัย   เจรียงประเสริฐ 
11 นางสาว จันทรวรรณ   แกวไสว 
12 นางสาว จิดาภา   ประสพผลสุจริต 
13 นาย จิรวัฒน   ศรีจันทร 
14 นางสาว จิรัชญา   พิณอุดม 
15 นางสาว จุฑามาศ   นาคสวัสด์ิ 
16 ผศ.ดร. เจียมใจ   จึระอัมพร 
17 นางสาว ชนัญชิดา   อองวงศวัฒนา 
18 นางสาว ชนัญญา   ธนากลาง 
19 นางสาว ชนัญญา   ผลลาภ 
20 นางสาว ชนากานต   ภูรัตนโสภา 
21 นางสาว ชนากานต   เฮาวุฒิกุล 
22 นาง ชาวดี   กิจสมใจ 
23 นางสาว ญาณิศา   ล้ีสุรพลานนท 
24 นางสาว ฐานิดา   ปยมหันต 
25 นางสาว ฐิตารีย   ชนะสิทธิ์ 
26 นางสาว ฐิตินันท   ดํารงพงศไพบูลย 
27 นางสาว ณหทัย   ศิริสมบัติ 
28 นางสาว ณัฐกมล   ถาวรบรรจบ 
29 นางสาว ณัฐชยา   ขําเจริญ 
30 นางสาว ณัฐชยา   คมปรียารัตน 
31 น.ส. ณัฐธิดา   ชูเดชา 



32 นางสาว ณัฐวิภา   ลือสกลกิจ 
33 ดร. ณัฐวิภา   วาณิชยเจริญ 
34 นาย ณัฐศาสตร   อุณาศรี 
35 นางสาว ณัฐา   ไตรศักดิพล 
36 นางสาว ณิชาภัทร   จงจิตต 
37 นางสาว ณิชารีย   โชคบุญดี 
38 นาง เดือนฉาย   แสงรัตนายนต 
39 นางสาว ทวิตรี   ภูมินํา 
40 นางสาว ทิพยวารี   เอื้อวรคุณานันท 
41 นาย ธนศักด์ิ   ขาเลศักด์ิ 
42 นางสาว ธัญวรัตน   อาทยะกุล 
43 น.อ.หญิง นวนศรี   ศรีธนบุตร 
44 นาวาเอกหญิง นวภรณ   ล้ิมประเสริฐ 
45 ดร  นิตยา   เกษมโกสินทร 
46 นางสาว นิตยา   แดนสมปดสา 
47 นางสาว นิลภา   ชัยธิมา 
48 นางสาว เนตรา   บัวกนก 
49 ศ.ดร. เบญจมาศ   พระธานี 
50 นางสาว ปทุมพร   ไชยวรรณ 
51 นางสาว ปาริฉัตร   ลํ้าผาสุกจิต 
52 ร.ท.หญิง ปาลิตา   แยมสรวล 
53 นางสาว ปยพร   นิภาพร 
54 นางสาว ปยวรรณ   เจริญธัญกรณ 
55 นาง ผองศรี   สุตัณฑวิบูลย 
56 นางสาว พรรณภัสสร   ลดาอัมพร 
57 นางสาว พัชรณัญช   สุทธิพันธ 
58 นางสาว พิชญอาภา   เดชเกตุ 
59 นางสาว พิชญา   ศิริศักด์ิ 
60 นางสาว ภัทรจาริน   สถิตยุทธการ 
61 นางสาว ภัทรนันท   ปยะสินธชาติ 
62 นางสาว มานิตา   โรจนมังคลาภรณ 
63 นาง รศนา   นพไธสง 
64 นาง รัชนี   สุภวัตรจริยากุล 
65 นาง รัตธิพร   แสงสนาน 
66 นางสาว ลักษิกา   ลัทธพิทยา 
67 นางสาว วรพร   ลีธรรมชโย 
68 ดร. วรรษิญา   กมลสิทธิชัย 
69 นางสาว วราภรณ   วิไลนาม 
70 พ.ต.ท.หญิง วิภา   กาญจนถวัลย 
71 นางสาว วิมุตตรี   ศักด์ิสกุลไกร 
72 นางสาว ศศินิภา   บุญมน 



73 นาง ศุทธินี   รักษสัตยานันท 
74 นาย ศุภวิชญ   ลาภจตุรพิธ 
75 นาง สมจิต   รวมสุข 
76 นางสาว สิริภัทร   สามสุวรรณ 
77 นางสาว สุดารัตน   ภัคโชค 
78 ร.อ.หญิง สุปรีดี   เลิศประเสริฐสุขโข 
79 รศ.ดร. สุภาพร   ชินชัย 
80 รศ. ดร. สุมาลื   ดีจงกิจ 
81 นางสาว สุวพิชชา   ทองขจร 
82 นางสาว สุวเพ็ญ   บุญศรีสุวรรณ 
83 นางสาว อมรรัตน   แพงออน 
84 นางสาว อาทิตยา   คํารื่น 
85 นางสาว อารดา   ชัยมงคล 
86 นางสาว ไอศญา  สุมสังข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาแกไขการไดยิน 

ลําดับท่ี คํานําหนาช่ือ ช่ือ-นามสกุล 
1 นาง จรินทร   ขาวคง 
2 นาง พิกุล   แกวสุขศรี 
3 นาง วุฒิภัทร   อามาตย 
4 นาง สุวรรณ   หวานลํ้า 
5 นาง อัมภาพันธุ   คําดวงกาศ 
6 นาง กนกพร   กิติสุภรณพันธ 
7 นางสาว กนกพร   ภิริยารมย 
8 นาง กนกพร   อริยภูวงศ 
9 นางสาว กนกวรรณ  บุญถนอมวรรณ 
10 นางสาว กรประภา   ไตรยะวิภาค 
11 เรืออากาศโทหญิง กรวิกา   จงเจริญ 
12 รศ. กฤษณา   เลิศสุขประเสริฐ 
13 นาย กิตติพงษ   เผาฉนวน 
14 นางสาว กิตติพร   เหลืองรุงรัส 
15 นางสาว เกศแกว   แชมรวย 
16 นางสาว เกษรา  เขมาวุฆฒ 
17 นาง ใกลรุง   วังคํา 
18 นางสาว คนาง   เดิมธรณินทร 
19 นาย จารึก   เสมอวม 
20 นางสาว จินตนา   จันทรพร 
21 นาย จิระภัทร   สีแสงหนอม 
22 นาง จีรนันท   สินธุรัตเวช 
23 นางสาว เจริญรักษ   งามเผือก 
24 นางสาว ชลธิชา   หินออน 
25 นางสาว ฐิตา   ฉันทโชติ 
26 น.ส. ฐิติมา   หาญโชคชัยสกุล 
27 นางสาว ณัชพร   บัณฑิตวงศไพศาล 
28 นางสาว ณัฏฐชิชา   มีสุวรรณเดชา 
29 นางสาว ณัฐชยา   กลาหาญ 
30 นางสาว ณัฐวดี   เขียวปน 
31 นางสาว ณัฐสิมา   ประทุมแกว 
32 ร.ต.หญิง ณิชาภัทร   พิศุทธิศักด์ิ 
33 นาวาอากาศเอกหญิง ดรุณี   ดวงรัศมี 
34 นางสาว ดวงสมร   ธรรมนุวัติ 
35 นาวาอากาศเอกหญิง ดาวเรือง   บุญยรักษโยธิน 
36 นาง พรทิพย   เทพมณฑา 
37 นาย ธนบดี   พชรดนัย 
38 นางสาว ธนวรรณ  วงศกอ 



39 นางสาว ธนัชชา   ชัยคํารงคกุล 
40 นางสาว ธนัชชา   รัฐศักด์ิ 
41 นางสาว ธมลวรรณ   ตอโรจนสกุล 
42 นาย ธัชชพรรธน   อเนกพิชญสิทธิ์ 
43 นาย ธัชพล   ปญญาสาร 
44 นาย ธาวิต   ธิติอภิธาน 
45 นางสาว ธีราพร   ดาวเจริญ 
46 นางสาว นงเยาว   ศรีนางแยม 
47 นางสาว นภัสนันท   ลาธรรม 
48 นางสาว นภัสวรรณ   ยอดทอง 
49 นาง นภัสวรรณ   ลีรัตนขจร 
50 ร.อ.หญิง นวลทิพย   ต้ังสิชฌนกุล 
51 นางสาว นัฎฐา   ศรีเจิดจา 
52 นาย บัญชา   กระแสพิตร 
53 นางสาว ปณัฐฐาพร   ริอุบล 
54 นางสาว ปภาวิน   เย็นสะอาด 
55 นางสาว ปภาว ี  มานะ 
56 นาย ปรีชา   ศิลประสพ 
57 นางสาว ปทมพร   นวมทนง 
58 ร.ต.ท.หญิง ปานใจ   แกวไทรจีน 
59 นาง ปยวดี   ภูไพบูลย 
60 นางสาว พชรปวีณ   ไทยเสรีกุล 
61 ผศ. พนิดา   ธนาวิรัตนานิจ 
62 นางสาว พรพรรณ   อัจฉริยะเสถียร 
63 นางสาว พัทธธีรา   พิพิธภูวพงศ 
64 นางสาว พิชญชุลี   อวยพร 
65 นางสาว พิมพภาณี   นิลแจง 
66 นางสาว พุฒิกัญญา บุญแนน 
67 นาย ภัทรธร   พงษเพชร 
68 นางสาว ภัทรี   โพธิ์ไพจิตร 
69 นาย ภาณุพล   วิบูลชัยชีพ 
70 นาย ภาสกร   วชิระฉัตร 
71 นางสาว มณฑิรา   แกวประดิษฐ 
72 นาย เมธาวิทย   จิตจํา 
73 นางสาว ใยบัว   วสุธาร 
74 นางสาว รพีพรรณ   คงสนทนา 
75 ดร. รมิดา   ดินดํารงกุล 
76 ดร รวินทร   สุวณิชย 
77 นางสาว รินรตา   ศรีเทวินทร 
78 นาย ลาภวัต   แซล้ี 
79 นาย วงศกร   เชยสุวรรณ 



80 นางสาว วนัทปรียา   เมฆานนท 
81 นางสาว วรรณวิสา   คงจันทร 
82 ร.ท.หญิง วราภรณ   ตันปา 
83 เรือเอกหญิง วันดี   บุญให 
84 นางสาว วีรญา   ชาลี 
85 นางสาว ศยามล   ศรีสันต 
86 นางสาว ศศิวงศ   วงศแกว 
87 นาย ศิรวัฒน   ศรีจันทร 
88 นางสาว ศิริมาส   ขันธเดช 
89 นาย สันติสุข   ฐิติพนาวัลย 
90 นางสาว สาธิกา   คงวิวัฒนากุล 
91 นางสาว สารินี   ศรีนิเวศน 
92 นาย รุงธรรม   สินบริสุทธิ์ 
93 นางสาว สุธิดา   วีระศิร ิ
94 นางสาว สุพิชฌาย   รอดจันทร 
95 พันเอก(พิเศษ) หญิง ดร. สุภัทร ี  นิรัติศัย 
96 นางสาว สุภาวดี   ศิริปตุภูมิ 
97 นางสาว สุวิมล   รื่นเจริญ 
98 นางสาว แสงระวี   คีรินทร 
99 นาย โสภณวิชญ   คงศิริสวัสด์ิ 
100 นางสาว โสรยา   สระศรี 
101 เรืออากาศเอก อโนชา   แกวเลิศ 
102 นาย อภิรัฐ   บุญโฉลก 
103 นางสาว อรรถยา   พงศสุพัฒน 
104 นางสาว อังคณา   เชยช่ืนจิตร 
105 น.ท.หญิง อัญชลี   ยิ้นซอน 
106 นาง  อัญชลี   โลหมณีรัตนา 
107 ร.ต.ท.หญิง อาทิตยา   ไชยสอน 
108 นาง อุษา   ถนอมสิงห 

 

 


