
เอกสารแนบ 3

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

1 602000001 นางสาว เเก้วตา นาครัตน์

2 602000002 นาง กชกร ขวัญพิชัย

3 602000006 นางสาว กนกพร รุ่งเรือง

4 602000007 นางสาว กนกพร กลีบบัว

5 602000009 นางสาว กนกวรรณ แลพิทักษ์

6 602000010 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กนกวรรณ จันทร์แก้ว

7 602000011 นาย กมล พรมเทศ

8 602000012 นาง กมลกานต์ ไกรสร

9 602000013 นางสาว กมลชนก ขันธ์ม่ัน

10 602000015 นางสาว กมลชนก ม้วนทอง

11 602000016 นางสาว กมลทิพย์ ต้ังศิริจิตร

12 602000017 นางสาว กมลทิพย์ ธารสว่างด ารงค์

13 602000018 นาง กมลพร จันทิมางกูร

14 602000021 นาง กรจวรรณ เสนาคชวงศ์

15 602000022 นางสาว กริชฎา โชคประกิจสุนทร

16 602000024 นางสาว กฤตยา ธีรศรีศุภร

17 602000025 นางสาว กฤตยา ทับทิมเทศ

18 602000026 นาย กฤตรัฐ ธชาศรี

19 602000027 นาย กฤตวัฒน์ พชรธนานนท์

20 602000029 นาง กฤษกร ร่าเริงใจ

21 602000030 นาย กฤษฏ์ ผิวงาม

22 602000031 นางสาว กฤษณา ปันทวี

23 602000032 นางสาว กฤษณา หม่ันผจง

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ประจ าปี พ.ศ. 2560 ภาคปฏิบัติ

 วันอาทิตย์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561    วิชาเภสัชกรรมไทย

รอบท่ีหน่ึง 07.00น. - 08.00น.   เวลาสอบ 08.30น. - 10.00น. (สีส้ม)   ล าดับท่ี 1 - 300

รอบท่ีสอง 08.30น. - 09.00น.   เวลาสอบ 10.30น. - 12.00น. (สีชมพู) ล าดับท่ี 301 - 556

อาคารสอบ ตึก 6 โรงอาหารกลาง  ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
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24 602000035 นางสาว กัญชลิกา ชาเหลา

25 602000037 นาง กัญญาพร ดูวา

26 602000038 นางสาว กัญญาภัค เกษตรทัต

27 602000039 นางสาว กัญรดา ติรกาญจนกุล

28 602000040 นางสาว กัญสุชญา จีรปุณยธร

29 602000041 นางสาว กันต์กนิษฐ์ รัตนเมฆวิไล

30 602000042 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ทองเกล้ียง

31 602000045 นางสาว กันยารัตน์ ฉายแสง

32 602000049 นางสาว กัลยรัตน์ พุ่มเล็ก

33 602000051 นาง กัลยา โชติธาดา

34 602000052 นาง กัลยา แสงประจงค์

35 602000055 นาง กาญจนา เอ่ียมอาจ

36 602000056 นางสาว กาญจนา อมรเวช

37 602000057 นางสาว กาญจนา ขอเชิญกลาง

38 602000058 นางสาว กาญจนา เอ่ียมซ้ิว

39 602000060 นางสาว กานดา แซ่ท้าว

40 602000061 นาย กานดิศ ระฆังทอง

41 602000062 พันโทหญิง กานต์ชีวันธร วิยาภรณ์

42 602000064 นาย กายสิทธ์ิ พัฒนะปราน

43 602000065 นาง กิจส าราญ วิยะนัด

44 602000067 นาย กิตติ ประสารทอง

45 602000068 นาย กิตติเจริญ ศุภชัยศิริกุล

46 602000070 นาย กิตติพงษ์ สวัสด์ิประทานชัย
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47 602000073 นาย กีรติ เรือนใส

48 602000074 นางสาว กุลญาภา บัวเย็น

49 602000075 นางสาว กุสุมาลย์ น้อยผา

50 602000078 นางสาว เกศชฎา โชติพูล

51 602000081 นาย เกษมสิทธ์ิ ศุภธนาสิทธินนท์

52 602000085 นางสาว เก้ือกูล กาญจนะกัณโห

53 602000087 นางสาว ใกล้รุ่ง สมงาม

54 602000088 นาย ไกรลาศ กันทาแจ่ม

55 602000089 นาย ไกรศักด์ิ จองปัญญาเลิศ

56 602000091 นาย ขจรศักด์ิ กาญจนาม่ังศักด์ิ

57 602000093 นาง ขวัญจิราภัสร์ กรังพานิชย์

58 602000094 นาง ขวัญตา คมใสย

59 602000095 นางสาว ขวัญเรือน แส่กระโทก

60 602000096 นาย ขอบฟ้า ศรีสุข

61 602000100 นางสาว คณาพร ธิติคุณ

62 602000103 นาย คมสัน มูลธิยะ

63 602000104 นาย คมสันต์ กังวล

64 602000106 นางสาว ค านาง โพนชัยแสง

65 602000108 นาย คุณานนต์ หนูเอียด

66 602000110 นางสาว งามตา แซ่ฉ่ัว

67 602000111 นาย จงจิตต์ ดีชู

68 602000114 นาย จตุภูมิ ชลอรักษ์

69 602000115 นาย จตุรพันธ์ุ ปองสุริยกิจ
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70 602000116 นาง จรงรัตน์ เทพยา

71 602000117 นาง จริยา พงศ์หล่อพิศิษฏ์

72 602000118 นางสาว จริยา จินตปรีชา

73 602000121 นาง จันทร์จิรา โซโนดะ

74 602000122 นางสาว จันทร์ทิพา ศรีพงษ์พันธ์ุกุล

75 602000128 นาย จันทา ดงปัญจ่า

76 602000130 นางสาว จาริกมา สุจริตรักษา

77 602000131 นาง จารุวรรณ ฉิมมานิตย์

78 602000133 นางสาว จิตติมา เขียวสด

79 602000137 นางสาว จิตลัดดา อินทะจักร์

80 602000138 นาง จินตนา สมแวง

81 602000141 นางสาว จิรฎา สมกิจวุฒิกุล

82 602000146 นาย จิรัฐพล มณีกูล

83 602000147 นาย จิรัสถ์ เขียวเล็ก

84 602000148 นางสาว จิราญุ ดิษฐ์ปัญญา

85 602000153 นางสาว จิราพัฒน์ พิริย์โยธินกุล

86 602000154 นางสาว จิรายุ ปัจฉิมบุญ

87 602000155 นาย จิรายุ ศรีชัยยงพานิช

88 602000158 นางสาว จุฑามาศ จันทร์หนองแห้ว

89 602000160 นางสาว จุฑารัตน์ ทรายค า

90 602000161 นาง จุฑาลักษณ์ ค าไสย์

91 602000167 นาย เจสดา วงศ์สวาสด์ิ

92 602000168 พระมหา เจิม สุกรรณ์
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93 602000169 นาง เจือจันทร์ บุญสม

94 602000172 นางสาว ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ

95 602000173 นางสาว ฉัฐรส ตรียุทธวัฒนา

96 602000177 นางสาว ฉันชนก ปัณฑิตานนท์

97 602000179 นาง เฉลียว เตมีศักด์ิ

98 602000180 นางสาว ชญานินท์ ประทุมสูตร

99 602000181 นาง ชณิดาภา อโพสโทลิเดส

100 602000182 นางสาว ชนนิกานต์ เทียนบาง

101 602000183 นาง ชนาภรณ์ บตเกตุ

102 602000185 นางสาว ชนิดาภา อุ่นละม้าย

103 602000187 นาง ชมพร สีเงิน

104 602000188 นางสาว ชมพูนุช เดียวตระกูล

105 602000189 นางสาว ชลชยาณัณต์ ศิริโชคพัฒนา

106 602000192 นางสาว ชลธิชา เม่นมุกดา

107 602000193 นางสาว ชลรัศมี นุชอรุณ

108 602000197 นาย ชวภณ พุ่มพงษ์

109 602000198 นาย ชวลิต โอบอ้วน

110 602000199 นาย ชัชชัย นุชนวลรัตน์

111 602000200 นางสาว ชัชฎาภรณ์ รักษาพวก

112 602000205 นาย ชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์

113 602000206 นาย ชัยรัตน์ อังศุเกษตร

114 602000207 จ่าสิบตรี ชัยว้ฒน์ อ่อนเส็ง

115 602000208 นาย ชัยวัฒน์ มครเพศ

หนา้ที ่5 จาก 25



เอกสารแนบ 3

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ประจ าปี พ.ศ. 2560 ภาคปฏิบัติ

 วันอาทิตย์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561    วิชาเภสัชกรรมไทย

รอบท่ีหน่ึง 07.00น. - 08.00น.   เวลาสอบ 08.30น. - 10.00น. (สีส้ม)   ล าดับท่ี 1 - 300

รอบท่ีสอง 08.30น. - 09.00น.   เวลาสอบ 10.30น. - 12.00น. (สีชมพู) ล าดับท่ี 301 - 556

อาคารสอบ ตึก 6 โรงอาหารกลาง  ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

116 602000209 นาย ชาญชัย คงตะโก

117 602000212 นางสาว ชาลินี นันทโกวัฒน์

118 602000216 นาง ชีวมณฑ์ ฉ่ าใจหาญ

119 602000219 นาง ชุติมา ถนอมศร

120 602000220 นางสาว ชุนฟ้า ศรีวัฒนสกุลสุข

121 602000223 พ.อ.หญิง ชูดาวดี รัตนจิตเกษม

122 602000224 นาย ชูศิลป์ เสนาวงศ์

123 602000225 นาย เชษฐา ส่าเม๊าะ

124 602000227 นาง เชาวนีย์ บัวช่ืน

125 602000228 นาย เชิงชาย ไทยปิยะ

126 602000229 นาย เชิงชาย สร้อยเพ็ชร

127 602000232 นางสาว โชติรส บุษกรเรืองรัตน์

128 602000235 นาง ญาณาทิพ พุทธอุปถัมภก

129 602000240 นางสาว ฐาปนีย์ จงด าเกิง

130 602000243 นางสาว ฐิตารีย์ เตชะสิชณ์ธรรม

131 602000244 นางสาว ฐิติกาญจน์ บุญศิวนนท์

132 602000249 นาง ณฐนน ค าโทน

133 602000250 นาง ณธกาญ เมตตพันธ์ุ

134 602000252 นาง ณธิดา ภณโคตรจักร์

135 602000254 นาง ณมนชนก มณีรัตน์

136 602000255 นาย ณรงค์ สุวรรณจันทร์

137 602000257 นาย ณรงค์ เอ่ียมรอด

138 602000259 นาย ณรงค์ชัย เจียมรัตนพิทักษ์
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139 602000260 นาย ณรงค์พล คงเจริญ

140 602000261 นางสาว ณรดา แก้วทรัพย์

141 602000264 นางสาว ณัชชา อุณวิไล

142 602000269 นางสาว ณัฎฐิณี ออมทรัพย์

143 602000271 นางสาว ณัฏฐนิช อิศรวิริยะกุล

144 602000274 นาง ณัฐชลัยย์ รัตนพิทยารักษ์

145 602000275 นาง ณัฐชา เอ่ียมธนาพร

146 602000277 นางสาว ณัฐณิชา จิตบรรจง

147 602000278 นางสาว ณัฐดา โชติจาตุพร

148 602000280 นางสาว ณัฐธ์ิธชา ระพีโชติวัฒน์

149 602000284 นางสาว ณัฐพร พลแสน

150 602000286 นาย ณัฐพล พวงมณี

151 602000288 นาย ณัฐวัทส์ บ่างศรีวงษ์

152 602000290 ว่าท่ี ร.ต. ณัทพล ด าเนินงามสกุล

153 602000291 นางสาว ณิชกานต์ โหราพงศ์

154 602000292 นางสาว ณิชกานต์ อ านวยเวช

155 602000294 นางสาว ณิชาภัทร ศิริวรรณ

156 602000296 นางสาว ณิชารักษ์ ศิริโรจน์ปรีชา

157 602000297 นางสาว ดรุณี แปกลาง

158 602000301 นางสาว ดวงพร เหมือนสมัย

159 602000302 นาง ดอกรัง ตันใจ

160 602000303 นางสาว ดาราวรรณ มาฉันท์

161 602000305 นางสาว ดาหวัน แก้วมา
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162 602000309 นาย เดโช สุวรรณอังกูร

163 602000310 นางสาว เดือนเพ็ญ ชินสร้อย

164 602000312 นางสาว เดือนรุ่ง เบญจมาศ

165 602000315 นาง ตวงพร ต้นสุวรรณ

166 602000317 นาง เตือนใจ จันทร์เล่ือน

167 602000319 นาง ถนอมศรี ถนอมศร

168 602000320 นาย ถาวรพัฒน์ รัตนวิภาคกุล

169 602000321 นาย ทม สะแกวัง

170 602000322 นางสาว ทยาวีร์ ภูมิใจ

171 602000323 นาย ทรงวุฒิ อยู่เอ่ียม

172 602000324 นางสาว ทรรศชล ปัญญาทรง

173 602000327 นาง ทองม้วน ไตรนาคม

174 602000328 นางสาว ทักษิณา คุณมาศ

175 602000329 นาง ทักษิณาร์ ไกรราช

176 602000330 นาง ทัศนีย์ ช่างยันต์

177 602000335 นางสาว ทิพาพร กาญจนราช

178 602000336 นาย เทวาดล วันทนานุวงศ์

179 602000337 นาย ไทยรัฐ ภูวจินดา

180 602000339 นาย ธงชัย แก้วสียา

181 602000340 นาย ธนกร ศรีพันธ์

182 602000341 นาย ธนกฤต แก้วค า

183 602000342 นาย ธนธร หลินชาญธรา

184 602000344 นางสาว ธนพร กล่ินเกษร
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185 602000346 นาง ธนภรณ์ อ่อนกล่ัน

186 602000347 นาย ธนภัค กีรติธากุล

187 602000351 นาย ธนะพัฒน์ ประดิฐพงศ์ภานิช

188 602000352 นาย ธนะวรรธน์ ธนาหิรัญโรจน์

189 602000354 นาย ธนานันต์ เกตุเอ่ียม

190 602000359 พระ ธรรมรส ภักดี

191 602000361 นางสาว ธรัญญา ละเภท

192 602000362 นาย ธรา ทีนะกุล

193 602000366 นางสาว ธัญญา หวังภัทราวานิช

194 602000367 นางสาว ธัญพร ศรีบรรพต

195 602000368 นางสาว ธัญวลัย พลเสน

196 602000370 นาย ธัญสิทธ์ิ สินธุประเสริฐ์

197 602000371 นาง ธัมมารัธน์ สมเกตุ

198 602000376 นาง ธิดาการณ์ อุธทวัง

199 602000378 นาย ธิติวัฒน์ สถิรไชยวิทย์

200 602000379 นาย ธิติวัฒน์ ปวงค ารพีพัฒน์

201 602000380 นางสาว ธิปตีย์ พ่ึงอุตสาหะ

202 602000381 นางสาว ธีรดี ดวงวาณิชย์

203 602000383 นาย ธีรยุทธ สทานสัตย์

204 602000385 นาย ธีระทัศน์ ทองแก้ว

205 602000386 นางสาว เธียรรินรดี วิสุทธิแพทย์

206 602000390 นางสาว นงคราญ ทองประสิทธ์ิ

207 602000393 นางสาว นธิดา ธนะยศธร
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208 602000397 นางสาว นภสร โพธิบุตร

209 602000399 นางสาว นภัสนันท์ จันทรเกลา

210 602000401 นางสาว นภาพร วิศวกุล

211 602000404 นางสาว นรมน อมรวงศ์

212 602000406 นางสาว นริศรา หงส์วัฒนพงศ์

213 602000407 นางสาว นริศรา โรจนพัวพันธ์

214 602000408 นางสาว นฤชา อ๊ังธนอุดม

215 602000410 นางสาว นฤมล จิตส ารวย

216 602000412 นางสาว นลินธรณ์ เมธานิยมพัฒน์

217 602000414 นางสาว นลินรัตน์ อุ่นแก้ว

218 602000417 นางสาว นวรัตน์ ชาปัทมะ

219 602000426 นางสาว นันท์นภัส บัวจันทร์

220 602000427 นาย นันทฤทธ์ิ โชคถาวร

221 602000434 นางสาว นาตาชา คาร

222 602000436 นาง น้ าทิพย์ คนาอัน

223 602000437 นาย นิกร จันทาพูน

224 602000443 พระ นิพัธ พันธยุง

225 602000444 นางสาว นิภา เตโชด ารงสิน

226 602000446 นาย นิรอน พลายชุม

227 602000448 นางสาว นิลประดับ โสภา

228 602000450 นาง นิสา ปะวะสี

229 602000455 นาย บรรเทิง แนวประดับ

230 602000459 นาย บัญชา สุวรรณธาดา
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231 602000469 นาย บุญรักษ์ สกุลสถาพร

232 602000470 นางสาว บุญเลิศ แสงทอง

233 602000473 นาง บุณรดา จิตร์กระหวัด

234 602000475 นางสาว บุบผา สมตัว

235 602000476 นาง บุหงา สีระสา

236 602000477 นาง เบญจพร กาวิชัย

237 602000483 นางสาว ปนิดา ชาลีผาย

238 602000486 นางสาว ปภาวี สุขดี

239 602000487 นาย ปรเมศวร์ วชิรเวช

240 602000490 นางสาว ประกล่ินล์ ชิณบุตร

241 602000495 นางสาว ประไพ เย้ืองไกรงาม

242 602000496 นางสาว ประภัทสรณ์ จีรบรรเจิดชัย

243 602000500 นาย ประวิชญ์ ตุ้ยเต็มวงศ์

244 602000501 นาย ประเวช กิจวุฒิไพศาล

245 602000502 นาย ประสงค์ ไพฑูรย์ชัยภรณ์

246 602000503 นาย ประสิทธ์ิ ผิวทวี

247 602000505 นาย ประสิทธิพร อนันต์ภัทรกูล

248 602000507 นาย ปรัตถ์ กาญจนวาศ

249 602000508 นางสาว ปรางค์ทอง ดวงโนแสน

250 602000509 นางสาว ปราณี นาใจแก้ว

251 602000514 นางสาว ปริดาภา รังสีวรรธนะ

252 602000516 นางสาว ปรีชญา พรหมมินทร์

253 602000518 นาย ปรีชา เม้าศรี
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254 602000519 นาย ปรีชา อินปัญญา

255 602000522 นางสาว ปวิชนันท์ รักษ์สัจ

256 602000524 นาง ปวีณา กาญจนรัชต์

257 602000526 นางสาว ปวีณา เกษรา

258 602000529 นางสาว ปัญจรัศม์ กชธัญพงศ์ภพ

259 602000530 นางสาว ปัญญณัฏฐ์ สุริยะวงค์

260 602000534 นางสาว ปานชนก สุขศรีจักรวาฬ

261 602000535 นาย ปารย์ ธนาสุธาวี

262 602000536 นางสาว ปาริชาติ บุญธิมา

263 602000537 นาง ป่ินเพชร สุวรรณโชติ

264 602000538 นาง ปิยพร ธนรัตน์สุวรรณ

265 602000539 นางสาว ปิยพร ชูวิทย์

266 602000547 นางสาว ปุญญิศา รัตนรุจ

267 602000548 นางสาว ปุณนภา ปันส่วน

268 602000549 นาย ปุณยธร ศรีบุศยกาญจน์

269 602000550 นางสาว เปมิกา ถ่อมกาย

270 602000553 นางสาว ผกากรอง ทองดีย่ิง

271 602000556 นางสาว ผาณิต กฤติยรังสรรค์

272 602000557 นางสาว ผุสดี กุลนิภัชร

273 602000558 นาย ฝน แช่มพุทรา

274 602000559 นาย พงศกร ค าแสงมาตย์

275 602000561 พระ พงศ์รพี ศรีสัมพันธ์

276 602000562 นาย พงศ์ศิริ ทักษวิทยาพงศ์
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277 602000563 นาย พงศ์สิริ จันทร์ธนไพบูลย์

278 602000574 นางสาว พรทรัพย์ หวังอนุตตร

279 602000576 นาง พรทิพา วงศ์จิตรบุญตา

280 602000579 นางสาว พรพรรณ พัชรพิบูลย์

281 602000582 นางสาว พรเพ็ญ ยอดแวด

282 602000583 นางสาว พรเพ็ญ มานาเสียว

283 602000586 นางสาว พรรณวดี ศรีวิภาพัฒนา

284 602000588 นาย พรสวรรค์ พิมพงษ์

285 602000589 นางสาว พรสวรรค์ ริสุขุมาล

286 602000590 นาง พฤษภารัตน์ รัตนาภรณ์

287 602000593 นาย พศิน จันดา

288 602000594 นาย พักตร์พล โศภิตสกล

289 602000595 นางสาว พัชนิตา ลีแก้วสวรรค์

290 602000598 นางสาว พัชรกันย์ บุญญาภิสิทธ์ิโสภา

291 602000599 นางสาว พัชรธร จินดาวงษ์

292 602000600 นางสาว พัชรา เมืองงามสมบูรณ์

293 602000602 นาง พัชราพรรณ เวียงอินทร์

294 602000606 นาง พัชรินทร์ บางดี

295 602000610 นางสาว พัฐชญาญ์ ม่ันทน

296 602000611 นางสาว พัฒนรัตน์ ตันติเอกอนันต์

297 602000616 นาย พิชญ์นเรศ พงษ์สุภาพ

298 602000617 นาย พิชิต สินพิชิต

299 602000622 นาย พิทักษ์ นวมเทียน
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รอบท่ีสอง 08.30น. - 09.00น.   เวลาสอบ 10.30น. - 12.00น. (สีชมพู) ล าดับท่ี 301 - 556

อาคารสอบ ตึก 6 โรงอาหารกลาง  ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

300 602000623 พระ พินิจ สืบจากพรม

301 602000629 นาย พิริยพัทธ์ พงศ์พัชราพันธ์ุ

302 602000632 นาย พิษณุ ทองขาว

303 602000633 นางสาว พีรดา สุขส าราญ

304 602000636 นาง พุทธิณา นันทะวรการ

305 602000637 นางสาว เพ็ญนภา เกตุมณี

306 602000638 นางสาว เพ็ญภาวีร์ เกษมรัชต์ธ ารง

307 602000639 นาง เพ็ญลัดดา ไชยยศ

308 602000642 นางสาว แพรวนภา พิศเพ็ง

309 602000643 นาง แพรวพิชญ์ชยา ทัศนานุตริยกุล

310 602000644 นาย ไพบูลย์ เตชะสุปินัน

311 602000646 นาย ไพรศาล อัดโดดดร

312 602000648 นางสาว เฟ่ืองลดา ทบศรี

313 602000649 นาง ภคญาดา จันดา

314 602000650 นาย ภคสรัญ ศรีสุข

315 602000651 นาย ภคินวัฒฬ์ งามสกุลเจริญชัย

316 602000654 นางสาว ภวันตี ขันมะลิ

317 602000658 นางสาว ภัทริญา เลิศประเสริฐพันธ์

318 602000664 นาย ภาสกร ชาญจิราวดี

319 602000665 นาง ภิญญาพัชณ์ เศรษฐธัญกิจ

320 602000667 นาง ภิญรดา อ่ิมสุขศรี

321 602000669 นางสาว ภิรฎา อังสุหัสต์

322 602000671 นาย ภูวิศ มหาวิทิตวงศ์
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ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล
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323 602000672 นาย มงคลชัย เสเล

324 602000673 นางสาว มณฑิรา เมธปรียา

325 602000674 นางสาว มณี บุญล้อม

326 602000676 นาง มณีรัตน์ จ่ันพลอย

327 602000678 นางสาว มยุรา แสงเฮ่อ

328 602000683 ส.อ.หญิง มะลิวรรณ์ จามกระโทก

329 602000685 นางสาว มัลลิกา เลิศและ

330 602000686 นาย มานิต เตียสุวัติเศรษฐ

331 602000688 นางสาว มาลัย วรรณภักดี

332 602000692 นางสาว ยศวดี ผลบุณยรักษ์

333 602000698 นางสาว ยุพิน ทองซ้อน

334 602000699 นางสาว ยุพิน ศรีหิน

335 602000700 นางสาว ยุรดา ขจรศิลป์

336 602000702 นาย โยธิน อัศวรัตนศักด์ิ

337 602000704 พ.ต.ท. รชต บริสุทธ์ิ

338 602000705 นางสาว รชาดา มิตะสีดา

339 602000709 นางสาว รมยกรณ์ เอราวัณ

340 602000710 นางสาว รวิวรรณ พันสนิท

341 602000711 นางสาว รศิณา ณ ระนอง

342 602000712 นางสาว รสสุคนธ์ ภูมิสถาน

343 602000714 นาย ระดมศักด์ิ อุทัยชิต

344 602000715 นาย รักศักด์ิ อิทธิเดช

345 602000719 นางสาว รัชนี เมลานนท์
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ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล
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346 602000722 นาย รัฐพล พิมพ์สกุล

347 602000723 นางสาว รัศมี ชาญสมร

348 602000725 นาย ราเชน เทียนจ้ิว

349 602000727 นาง รุ่งนภา พวงมณี

350 602000728 นางสาว รุ่งนภา ทองเนตร

351 602000729 นาย รุ่งโรจน์ ทีสุกะ

352 602000731 นางสาว รุ่งฤทัย นาวิชัย

353 602000733 นาง รุ่งอรุณ สุทธิสง่า

354 602000735 นาย รุจมาศ ราชเจริญ

355 602000736 นางสาว รุจาธร กิตติศรีไสว

356 602000738 นางสาว รุจิดา วิไลรัตน์

357 602000739 นาย เรวัฒน์ ท้าวน้อย

358 602000741 นางสาว ลักขณา รามวงศ์

359 602000742 นางสาว ลักษณา ทองสุขงาม

360 602000743 นาง ลักษณาวรรณ เมืองฮามพันธ์

361 602000746 นางสาว ล าพูล เกิดสุข

362 602000750 นาง วดี พันธ์ุอุดม

363 602000754 นางสาว วรพจี ปางบุญยนนท์

364 602000755 นางสาว วรมล ประดิษฐสิน

365 602000759 นางสาว วรฤทัย ศุภดล

366 602000764 นางสาว วราภรณ์ เหล่าบัวดี

367 602000765 นาง วราภรณ์ ค าน่านใจสอน

368 602000772 นางสาว วัชราภรณ์ บูรณวิทยานนท์
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อาคารสอบ ตึก 6 โรงอาหารกลาง  ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

369 602000774 นาง วันเพ็ญ เกษมุติ

370 602000777 นางสาว วาทินี สุปัญญา

371 602000781 นางสาว วารินทร์ ดวงแก้ว

372 602000782 นางสาว วาสนา จุฬารัศปกรณ์

373 602000783 นางสาว วิกานดา พงษ์เขียว

374 602000784 นาย วิชิต เหรียญสง่าวงศ์

375 602000787 นาย วิทูร คล่ีบ ารุง

376 602000788 นาย วินัย สยอวรรณ

377 602000789 นางสาว วิภา ตันทนะเทวินทร์

378 602000790 นางสาว วิภาดา อ านัคคะมาต

379 602000791 นางสาว วิภาวนี ปานโศก

380 602000792 นางสาว วิมล พูนพนัง

381 602000795 นางสาว วิรัลพัชร แสงสุข

382 602000796 นาง วิรัลพัชร ปาลิตาวัฒนศิริ

383 602000798 นาย วิโรจน์ สมจิตต์

384 602000801 นางสาว วิไลภรณ์ ราชา

385 602000804 นาย วิศิษฎ์ วิญญรัตน์

386 602000805 นาย วิเศษ ชาญประโคน

387 602000809 นาย วีรวัฒน์ ทวีแสงรุ่งโรจน์

388 602000811 นางสาว เวสารัช เช้ือพันธ์

389 602000812 นางสาว แววพันธ์ ตุลยาพร

390 602000818 นาย ศรัณยู พิลาบุตร

391 602000819 นางสาว ศรัยศิลป์ กนกรัตน์มณี
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ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล
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392 602000820 พระ ศราวุธ เทวนันท์

393 602000823 นางสาว ศรินธร อุดแจ่ม

394 602000824 นาง ศรีกัลยา โรจน์จินดางาม

395 602000825 นาง ศรีไพร ผลบุญเรือง

396 602000826 นาง ศรีวรรณ อุดมลาภธรรม

397 602000827 นางสาว ศรีวรรณี แซ่ว้าง

398 602000828 นาย ศรุต พุฒรตนพร

399 602000831 นางสาว ศศิชา วงศ์ไชย

400 602000833 นางสาว ศศิธร ชูศรี

401 602000834 นางสาว ศศิธร ยศสกุล

402 602000836 นาย ศักดา อัชฌาเจริญสถิต

403 602000837 นาย ศักด์ิชัย ยินดีฉัตร

404 602000838 นางสาว ศันสนีย์ เฟ่ืองฟู

405 602000839 นางสาว ศันสนีย์ สายศร

406 602000841 นาง ศิริ บวชสันเทียะ

407 602000844 นางสาว ศิรินยา โพธิน

408 602000845 นาง ศิริพร เบญจมพรชัย

409 602000849 นางสาว ศุถวรรณ ติลกวัฒโนทัย

410 602000851 นาย ศุภณัจ เตชะตานนท์

411 602000853 นางสาว ศุภธวดี สุขบรรเทิง

412 602000854 นางสาว ศุภรัตน์ ดวนใหญ่

413 602000857 นางสาว ศุภลักษณ์ เหนืออิสระ

414 602000858 นางสาว ศุภาวรรณ สีแดง
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ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล
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รอบท่ีสอง 08.30น. - 09.00น.   เวลาสอบ 10.30น. - 12.00น. (สีชมพู) ล าดับท่ี 301 - 556
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415 602000859 นางสาว ศุภินทรา เรืองอ่อน

416 602000860 นางสาว เศรฐินีย์ อัศภัทรโภคิน

417 602000862 นาง สกาวเดือน โพธ์ิพันธ์

418 602000863 นาย สงวน สังข์ทองหลาง

419 602000864 นาง สงวน ศรีสุวรรณ

420 602000865 นาย สน่ันชัย ลิมปนนาคทอง

421 602000868 นาย สมเกียรติ บัวคง

422 602000869 นาย สมควร ยอดสุรางค์

423 602000870 นาย สมควร ศรีส าราญ

424 602000871 นางสาว สมจิต ดีวงษ์

425 602000873 นาง สมใจ ถาวรสันต์

426 602000875 นาย สมชาติ มาลี

427 602000877 นาย สมชาย เสาร์ศรี

428 602000879 นางสาว สมนา ติยะปัญจนิตย์

429 602000881 นาย สมบุญ เข่ือนวิชัย

430 602000885 นางสาว สมเพียร หนูขาว

431 602000889 นาง สมลักษณ์ หนูจันทร์

432 602000890 นาง สมศรี จ านงค์ทอง

433 602000891 นาย สมศักด์ ค าหอม

434 602000896 นาย สรรพัชญ์ เล้ียววาริณ

435 602000897 นางสาว สรวงสุดา สงวนหงษ์

436 602000899 เรือตรีหญิง สรัย วงษ์แก้ว

437 602000900 นางสาว สราวดี เกียรติศักด์ิขจร
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438 602000901 นาย สราวุธ แก้วเพ็งกรอ

439 602000902 นาง สลวย แก้วเรือน

440 602000904 นางสาว สลิลทิพย์ ประสาทพรศิริโชค

441 602000907 นางสาว สวลักษณ์ ทองเกิด

442 602000910 นางสาว สฬีญากาญณ์ ไชยมะโน

443 602000913 นาย สันติ ทิพยวรการกูร

444 602000914 นาย สัมพันธ์ กล่ าโกมล

445 602000915 นาย สัมพันธ์ แต้สกุลงาม

446 602000916 นาง สัมฤทธ์ิ เมาลีทอง

447 602000917 นาย สาธิต ไชยศักด์ิสิริกุล

448 602000920 นางสาว สายใจ บุญพัฒนา

449 602000921 นางสาว สายชล พรหมเทพ

450 602000926 นางสาว สาลินี ภวายน

451 602000927 นาง สาวิตรี กัมภูสิริพงษ์

452 602000928 นางสาว ส าเนียง มูลเซอร์

453 602000929 นาง ส าเนียง ม่ันสติ

454 602000933 นาย สินธพ โฉมยา

455 602000935 นางสาว สิยาพัฐ ธนโรจน์วสุกุล

456 602000936 นางสาว สิริเจน จันทราช

457 602000937 นาง สิริฐานิศร สุธีระวัฒนกุล

458 602000938 นางสาว สิริธร จันทนากร

459 602000939 นางสาว สิริบงกช วงษ์สุทักษ์

460 602000940 นางสาว สิริรักษ์ ชุติสิทธินันท์
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เอกสารแนบ 3

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ประจ าปี พ.ศ. 2560 ภาคปฏิบัติ

 วันอาทิตย์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561    วิชาเภสัชกรรมไทย

รอบท่ีหน่ึง 07.00น. - 08.00น.   เวลาสอบ 08.30น. - 10.00น. (สีส้ม)   ล าดับท่ี 1 - 300

รอบท่ีสอง 08.30น. - 09.00น.   เวลาสอบ 10.30น. - 12.00น. (สีชมพู) ล าดับท่ี 301 - 556

อาคารสอบ ตึก 6 โรงอาหารกลาง  ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

461 602000941 นางสาว สิริลักษณ์ ตันเสลานนท์

462 602000942 นางสาว สิริวัน ทองเรืองรัตน์

463 602000946 นางสาว สิรีธร อ าพันธ์ุ

464 602000952 นางสาว สุจิตรา ป่ินบัวทอง

465 602000953 นางสาว สุจิตรา เกษมพิพัฒน์กุล

466 602000954 นาง สุจินดา แซ่ว่อง

467 602000956 นางสาว สุดารัตน์ อรรถโสภณศักด์ิ

468 602000959 นาง สุธาทิพย์ ดีโส

469 602000961 นางสาว สุธิดา การัตน์

470 602000962 นางสาว สุธีร์ธิดา โพธ์ิศรีเรือง

471 602000963 นางสาว สุนทร เต้ากลาง

472 602000967 นางสาว สุนันทา ภัทรชาคร

473 602000972 นาย สุบิน ประทุมวี

474 602000974 นางสาว สุพร ยืนยงคีรีมาศ

475 602000975 นาง สุพร เหล่าศิริรัตน์

476 602000979 นางสาว สุพัตรา เผ่าพันธ์สร

477 602000984 นาง สุภานัน ชวนานุกูล

478 602000987 นางสาว สุภาพร ปานชาติ

479 602000991 นาย สุภิวัช โกสุมพิทักษ์

480 602000994 นางสาว สุมาลี ปานทอง

481 602000995 นาย สุรกิจ ครุวรรณ

482 602000996 นาย สุรชัย พัฒนากิจไพบูลย์

483 602000998 ร้อยตรี สุรชัย สร้อยสวัสด์ิ
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484 602000999 นาย สุรพันธ์ เชาว์กุลจรัสศิริ

485 602001005 นาย สุรศักด์ิ ล้ิมสุวรรณ

486 602001006 นาย สุรัตน์ ทินกระโทก

487 602001018 นาง สุวภัทร เจริญสุข

488 602001020 นาง สุวันมาลี เฮนส์ช

489 602001024 นางสาว สุวิมล ตันกมลาสน์

490 602001027 นาง สุหมัน วงษ์พินิจ

491 602001028 นางสาว เสง่ียม จีนบุตร

492 602001029 นางสาว เสาวณีย์ ฮวดวิเศษ

493 602001032 นางสาว เสียงรัตน ชัชวาลกิตต์ิ

494 602001034 นาย แสงชัย ฐิติวงศ์โกศล

495 602001036 นาย แสนพล พัวศิริมิตร

496 602001037 นางสาว โสณภา คุชิตา

497 602001042 นางสาว หฤทัย อังคสิงห์

498 602001045 นางสาว หิรัณพการ์ ลดหว่ัน

499 602001046 พระ องอาจ ติดยงค์

500 602001047 นางสาว อณัญญา ค าแก้ง

501 602001048 นาย อธิสิทธ์ิ ดิลกสินปัญญา

502 602001050 นางสาว อนัญญา เดชะค าภู

503 602001051 นาง อนัตตา ภัทรภูมิพานิช

504 602001052 นาย อนันต์ ชุ่มแกว่ง

505 602001054 นาย อนันตชัย พรมนนท์

506 602001055 นาย อนันต์ธนชัย อภิสิทธ์ิสินสกล
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507 602001056 นาย อนันทชัย ไชยเดช

508 602001057 นางสาว อนุช ผลศิริวาณิช

509 602001059 นาย อนุชา แดงน้อย

510 602001061 นาย อนุสรณ์ อยู่เจริญ

511 602001062 นาง อภัสนันท์ วิทยะวรกาญจน์

512 602001063 นาย อภิชัย รัตนแมนสรวง

513 602001064 นาย อภิชาติ เกริกไกรวุฒิกุล

514 602001066 นางสาว อภิญญา ธรรมภักดี

515 602001068 นาย อภิเดช คงมา

516 602001069 พระ อภิพู ดวงพรม

517 602001070 นาย อภิสิทธ์ิ ลอองปลิว

518 602001071 นาย อมรชัย แก้วเรือน

519 602001072 นางสาว อมรเนตร พันธ์นาค า

520 602001074 นางสาว อรนภางค์ สุขศรีจักรวฬ

521 602001076 นางสาว อรพรรณ พัฒนา

522 602001077 นาง อรพิน ยาวิชัย

523 602001078 นาย อรรจน์ ทิมา

524 602001079 นาย อรรถกร แก้วไพศาล

525 602001082 นาง อรวรรณ วงศ์สวาสด์ิ

526 602001083 นางสาว อรวรรณ จึงศิริวัฒนา

527 602001085 นางสาว อริยา โคตะลุ

528 602001088 นางสาว อรุณี ณ สงขลา

529 602001089 นางสาว อังคณา เพชรโตรม
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530 602001090 นางสาว อัจฉรา ศรีทรัพย์

531 602001094 นางสาว อัญชลี มาตย์นอก

532 602001095 นางสาว อัญชลี หงษ์โต

533 602001096 นางสาว อัญชิตา นวลศิริ

534 602001103 นาย อาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

535 602001105 นางสาว อาภาภรณ์ ทองไกรแสน

536 602001109 นาง อารีรัตน์ เถกิงสรคันธ์ุ

537 602001110 นางสาว อารีรัตน์ นิลประเสริฐ

538 602001112 นาย อ านวย จินดาจ านงค์

539 602001114 นางสาว อ าพัน เสนีวงศ์

540 602001115 นาง อ าไพ มณีรัตน์

541 602001116 นาง อ าไพ สงวนแวว

542 602001117 นางสาว อ าภา คุรุวาณิชย์

543 602001121 นางสาว อิษิรา อุณหรัศมี

544 602001122 นางสาว อิสรีย์ อชพงศ์สิน

545 602001123 นางสาว อิสรีย์ อัศวรากาญจน์

546 602001127 นาย อุดร ขันชะลี

547 602001129 นางสาว อุทัยรัตน์ อุทัย

548 602001132 นาง อุบลลักษณ์ ภูมิช่วง

549 602001133 นางสาว อุไร ฉัตรแสงศุภวงศ์

550 602001134 นาย เอกพนธ์ ธารเรวดี

551 602001136 นาย เอกภณ พงษ์เขตการณ์

552 602001137 นาย เอกภพ สุจรี
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553 602001138 ว่าท่ีร้อยตรี เอกรัฐ บุญมา

554 602001140 นาย เอกวิทย์ กมลพุทธ

555 602001141 นาย เอกสุวัชร์ สิริวลีสุนิธิ

556 602001143 นาง ฮาบีบ๊ะ มูหะมะ
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