
ล ำดับ รหัสประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล
1 601040084 นำงสำว กัญญำณัฐ ก ำจร
2 601040121 นำงสำว ก ำไลทิพย์ บญุเรือง
3 601050171 นำงสำว แกมกำญจน์ ไกรสุข
4 601070272 นำงสำว จิรำพร ยิ่งเสมอ
5 601040302 นำง จุฑำทิพยื สุขเจริญ
6 601140310 นำงสำว จุฑำมำศ ทิพย์โภชน์
7 601010312 นำงสำว จุฑำมำศ กันทเดช
8 601040356 นำงสำว ชญำนี ไพนสิุน
9 601040398 นำงสำว ชลลัดดำ ช่วยชำติ
10 601040429 นำย เชำวลิตร์ วงษ์ดี
11 601050447 นำย ญำณวุฒิ นำมวัน
12 601040482 นำย ณรงค์ โกสีลำ
13 601010502 นำงสำว ณัฐณิดำ กันตีมูล
14 601130597 นำงสำว ทิพวรรณ ค ำบรรลือ
15 601020608 นำงสำว ธนกำนต์ จรูญ
16 601040625 นำงสำว ธนฏัฐำ ฉิมเพ็ชร
17 601140665 นำงสำว ธิดำรัตน์ กะนนัไธสง
18 601020716 นำย นรำศธิป ศรีขำว
19 601170740 นำงสำว นวลนติย์ ฮุ่นตระกูล
20 601040746 นำย นฐัพล แก้วพรม
21 601010782 นำงสำว นติติยำ ชัยพรมมำ
22 601040784 นำงสำว นติยำ อ่อนลมหอม
23 601090832 นำงสำว เนตรชนก นนยะโส
24 601170838 นำงสำว บดีศร แสนสม
25 601140886 นำย ปรมินทร์ โคตรทอง
26 601170908 นำงสำว ปรำนต์ทิพย์ อภธิำรรวีโรจน์
27 601020966 นำงสำว ปยิวรรณ ค ำงำม
28 601050942 นำงสำว ปณัฑ์ชนดิศ์ษำ ไตรแก้ว
29 601040970 นำงสำว ปยิะนนัต์ ฝำชัยภมูิ
30 601070982 นำงสำว เปมิกำ ชัยรัมย์

เอกสำรแนบ 2

 ขัน้ตอนที่ 2  วิชำ เวชกรรมไทย (เพ่ิมเตมิ)
วันเสำร์ ที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 12.00 - 14.30 น.
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รำยชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบควำมรู้ในวิชำชพีกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) ครั้งที่ 1/2560
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31 601041012 นำงสำว พนำรัตน์ พุ่มค ำ
32 601041023 นำง พรทวี กุลเวิน
33 601121044 นำย พรภวิษย์ ชำลีวรรณ์
34 601061067 นำงสำว พลอยรฐำ กำฬภกัดี
35 601081146 นำงสำว เพ็ญสุรัสม์ มัน่กิจวรำกุล
36 601021150 นำงสำว แพรพลอย ฉัตรชัยนพคุณ
37 601071218 นำย มนสั ตุติ
38 601131267 นำย ยศกร ศรีสุทธิสัมพันธ์
39 601041273 นำงสำว ยุพลักษณ์ ส่อสืบ
40 601041316 นำงสำว รัชดำภรณ์ หมัน่จิตร
41 601011362 นำงสำว รุ่งฤดี ชมชอบไพรพนำ
42 601071378 นำงสำว ลลิดำ เที่ยงสกุล
43 601081406 นำง วนดิำ ชินโคตร
44 601041453 นำย วสุพล คมกล้ำ
45 601071505 นำงสำว วิภำวรรณ ฉำกกระโทก
46 601051512 นำงสำว วิลัยรัตน์ จรรยำกรณ์
47 601041530 นำงสำว แววตำ แนบนลิ
48 601031565 นำงสำว ศิตำ วรรณทอง
49 601021553 นำงสำว ศศิกัญญ์ ผ่องชมภู
50 601041631 นำง สมใจ กองกูล
51 601051636 นำงสำว สมร สนใจ
52 601041660 นำงสำว สะรีษำ สีหมะ
53 601041821 นำงสำว สุภำวดี ข ำพวง
54 601021865 นำงสำว เสำวภำ อิทธิพร
55 601061914 นำงสำว อภชิญำ อำรี
56 601041954 นำงสำว อรวรรณ นกัร้อง
57 601111974 นำงสำว อริสำ พงชำติ
58 601092068 นำงสำว อำรีรัตน์ ถำวงษ์กลำง
59 601022108 นำงสำว อุสณำ เหลืองอร่ำม


