
ล ำดับ รหัสประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล
1 601080026 นำง กนษิฐำ แสนไชย
2 601090041 นำงสำว กมลวรรณ กำญจนประทุม
3 601050045 นำงสำว กรชนก ทำศิริ
4 601080046 นำงสำว กรณ์ ศิลปำนนท์
5 601040084 นำงสำว กัญญำณัฐ ก ำจร
6 601110086 นำงสำว กัญญำณี สิมมำ
7 601040121 นำงสำว ก ำไลทิพย์ บญุเรือง
8 601080140 นำงสำว กีรติยำ ลิปวิัฒนำกำร
9 601180147 นำงสำว กูรอกีย๊ะ สำรัง
10 601050171 นำงสำว แกมกำญจน์ ไกรสุข
11 601080196 นำงสำว คนษิฐำ ขำมผำลำ
12 601130205 นำงสำว จงจิตร เขตนมิิตร
13 601080212 นำงสำว จรินทร์ทิพย์ วีรผำติวัฒน์
14 601120241 นำงสำว จำรุพักตร์ กุดรังนอก
15 601070247 นำงสำว จำรุวรรณ สำพัน
16 601090277 นำงสำว จิรำภรณ์ บำลยอ
17 601020301 นำงสำว จุฑำทิพย์ ข ำทับทิม
18 601040302 นำง จุฑำทิพยื สุขเจริญ
19 601150318 นำงสำว จุฑำรัตน์ ช่วยพรัด
20 601080345 นำงสำว เจสสิกำ ฮันโดโจ
21 601080369 นำงสำว ชนดัดำ ปรีชำชำญวุฒิ
22 601140389 นำงสำว ชไมพร แข็งแรง
23 601020393 นำงสำว ชลธิชำ ตรีบรุุษ
24 601040398 นำงสำว ชลลัดดำ ช่วยชำติ
25 601170405 นำง ช่อผกำ ทองสง
26 601170420 นำย ชินำวุธ โสตถิสิริ
27 601050447 นำย ญำณวุฒิ นำมวัน
28 601040482 นำย ณรงค์ โกสีลำ
29 601080523 นำย ณัฐเศรษฐ มหำเศรษฐศิริ
30 601080567 นำย ตะวัน วงค์ช่ำงเงิน

เอกสำรแนบ 1

 ขัน้ตอนที่ 1 วิชำพ้ืนฐำนวิชำชพี และกฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชพี (เพ่ิมเตมิ)
วันเสำร์ ที่ 15  กรกฎำคม พ.ศ. 2560  เวลำ 08.30 - 11.00 น. 

ณ ศูนย์ประชมุธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

รำยชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบควำมรู้ในวิชำชพีกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) ครั้งที่ 1/2560
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31 601140571 นำย ไตรภพ ไตรภพ
32 601050581 นำงสำว ทวินนัท์ พวงกุด่ัน
33 601080592 นำงสำว ทิพย์ธรำธำร บญุเถิง
34 601070594 นำงสำว ทิพย์สุดำ สมยิ่ง
35 601080630 นำย ธนำวีร์ ปำนแก้ว
36 601080645 นำงสำว ธัญญ์นภสั พงศ์พิชำทวีกุล
37 601080673 นำงสำว ธิดำรัตน์ ศิลปชัยณรงค์
38 601120707 นำงสำว นภสัสรำ บวัมำศ
39 601020716 นำย นรำศธิป ศรีขำว
40 601040746 นำย นฐัพล แก้วพรม
41 601040784 นำงสำว นติยำ อ่อนลมหอม
42 601080802 นำงสำว นศิำชล ส ำโรงพล
43 601090832 นำงสำว เนตรชนก นนยะโส
44 601080888 นำย ปรเมศวร์ วชิรเวช
45 601080906 นำย ประเสริฐ ประกฤติพงศ์
46 601170921 นำย ปรีชำ บญุฤทธิ์
47 601050942 นำงสำว ปณัฑ์ชนดิศ์ษำ ไตรแก้ว
48 601040970 นำงสำว ปยิะนนัต์ ฝำชัยภมูิ
49 601081001 นำย พงศกร ศิริรัศมีวงศำ
50 601081008 นำย พชร ไตรคุ้มพันธุ์
51 601041012 นำงสำว พนำรัตน์ พุ่มค ำ
52 601041023 นำง พรทวี กุลเวิน
53 601071049 นำงสำว พรรณนภิำ วรำงกูร
54 601041090 นำงสำว พัชรี สีสุวะ
55 601041122 นำง พิมพ์วิมำน เบก็เคอร์
56 601041141 นำงสำว เพ็ญนภำ ไพค ำนำม
57 601081146 นำงสำว เพ็ญสุรัสม์ มัน่กิจวรำกุล
58 601071218 นำย มนสั ตุติ
59 601081258 นำงสำว มูรนี ดูมอ
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60 601121260 นำงสำว เมธำพร สุนทรธนำโชติ
61 601041273 นำงสำว ยุพลักษณ์ ส่อสืบ
62 601061280 นำงสำว ยุวดี หลงพรหม
63 601081307 นำงสำว รักษำ วำพัดไทย
64 601111312 นำงสำว รัชฎำพร ดุงจ ำปำ
65 601041316 นำงสำว รัชดำภรณ์ หมัน่จิตร
66 601081358 นำงสำว รุ่งรพี มีภำษณี
67 601011362 นำงสำว รุ่งฤดี ชมชอบไพรพนำ
68 601081387 นำงสำว ลักษณ์ชญำ หนคูล้ำย
69 601081404 นำย วนภู อภสินทสมบติั
70 601041405 นำงสำว วนสันนัท์ ศรีปรภำ
71 601081406 นำง วนดิำ ชินโคตร
72 601081408 นำง วนดิำ สกุลชัยสิริวิช
73 601051483 นำงสำว วำสิณี พินธุรักษ์
74 601071505 นำงสำว วิภำวรรณ ฉำกกระโทก
75 601051512 นำงสำว วิลัยรัตน์ จรรยำกรณ์
76 601041530 นำงสำว แววตำ แนบนลิ
77 601021553 นำงสำว ศศิกัญญ์ ผ่องชมภู
78 601051586 นำงสำว ศิริพร โทนสิุน
79 601181557 นำงสำว ศศิณำ สำและ
80 601111597 นำงสำว ศิริลักษณ์ วิชุมำ
81 601081608 นำย ศุภกร ข ำวิไล
82 601101617 นำงสำว ศุภำนนั ต๊ันมณีกุล
83 601081634 นำย สมพงษ์ ศรีโสวรรณ
84 601081639 นำง สมศรี พ่วงพี
85 601041660 นำงสำว สะรีษำ สีหมะ
86 601171672 นำย สำมำรถ ภำลีกันท์
87 601021700 นำงสำว สิริพรรณ ไกรสุขุม
88 601021739 นำงสำว สุดำรัตน์ หปูระโคน
89 601081770 นำงสำว สุนนัทำ ครองบญุ
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90 601081772 นำงสำว สุนติตำ ตะวันธรงค์
91 601041821 นำงสำว สุภำวดี ข ำพวง
92 601021865 นำงสำว เสำวภำ อิทธิพร
93 601181911 นำงสำว อนสุรำ สำริปำ
94 601022017 นำงสำว อัญชุลี พั้วเบำ้
95 601081946 นำงสำว อรภญิญำพร ตอบงำม
96 601051949 นำย อรรถกำนต์ พิมพ์วงศ์
97 601041954 นำงสำว อรวรรณ นกัร้อง
98 601041956 นำงสำว อรวรรณ ชัยภกัดี
99 601111964 นำงสำว อรอมล บญุปรำณีต
100 601111974 นำงสำว อริสำ พงชำติ
101 601092068 นำงสำว อำรีรัตน์ ถำวงษ์กลำง
102 601082086 นำย อิสิวัชร์ จิตรภกัดี


