
ล ำดบั รหัสประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล
1 601010001 นางสาว กชกร แสนเครือค า
2 601150004 นางสาว กชมน ฮานาซาวา
3 601050007 นางสาว กนกกร ปดิทอง
4 601040009 นางสาว กนกพร ศรีประทุมภรณ์
5 601090022 นางสาว กนกวรรณ ขันติยะ
6 601040021 นางสาว กนกวรรณ แสนสุภา
7 601140027 นางสาว กมลฉัตร สุขแสน
8 601090031 นางสาว กมลชนก เอกชน
9 601050028 นางสาว กมลชนก โสภาอุทก
10 601010034 นางสาว กมลมาตุ แตงกระโทก
11 601050035 นางสาว กมลรัตน์ พบบญุ
12 601030037 นางสาว กมลวดี บญุมิง่
13 601040044 นางสาว กรกนก พรมกาวงค์
14 601160043 นางสาว กรกนก สิทธิชัย
15 601040047 นาย กรณ์ รัตนนท์
16 601040050 นางสาว กรุณา ค าปงั
17 601070055 นางสาว กฤตยาณี พลแสน
18 601050060 นางสาว กฤติยา พันธ์วงค์
19 601010063 นาย กฤษฎา วรรณโท
20 601030069 นางสาว กฤษณา โยมศิลป์
21 601140068 นางสาว กฤษณา พาชื่น
22 601010071 นาย กฤษดา อุณาพรหม
23 601030073 นางสาว กวินทรา แต้มประสิทธิ์
24 601020077 นางสาว กษิรา ศรีปองพันธ์
25 601030080 นางสาว กัญญ์ณณัฎฐ์ อุดมธนเดชน์
26 601140082 นางสาว กัญญาณัฐ ยั่งยืน
27 601050089 นางสาว กัญญาวีร์ ประสาร
28 601040091 นางสาว กัญฐิกา สมปญัญา
29 601030095 นางสาว กันติยา ฟุ้งเฟื่อง
30 601140097 นางสาว กัลยรัตน์ พรหมพลจร

เอกสารแนบ 5
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31 601050101 นางสาว กัลยาณี ค าหาร
32 601170103 นาง กััลยาณี ฉลาดมานะกุััล
33 601010111 นางสาว กาญจนา บญุมานอก
34 601090109 นางสาว กาญจนา วรรณาการ
35 601010117 นางสาว กาญนพ์ิฐฌา อินต๊ะพันธ์
36 601120120 นางสาว กายแก้ว คชเดช
37 601020129 นางสาว กิตติยา พูลทรัพย์
38 601040130 นางสาว กิตติยาภรณ์ คิดอ่าน
39 601050132 นาย กิติพงษ์ ศรีหาวงค์
40 601030133 นางสาว กิติยา นวลขาว
41 601040142 นางสาว กุลธิดา อิ่นแก้ว
42 601120145 นางสาว กุสุมา ศิลาขาว
43 601060146 นางสาว กุสุมาศ ตันไชย
44 601020151 นางสาว เกวรินทร์ อาจิณกิจ
45 601010162 นางสาว เกษดาภรณ์ วรรณวิเศษ
46 601170163 นาง เกษร จันทร์สวี
47 601040164 นางสาว เกษรา ศรีนารัตน์
48 601010169 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์ประเสริฐ
49 601010174 นางสาว ขนษิฐา พรมจินดา
50 601010189 นางสาว ขันเงิน นาควิจิตร
51 601080190 นาย ข้าวหอม ปญัญาเวชมานติ
52 601090191 นาย เขมราช สุรการากุล
53 601140193 นางสาว ไข่มุก ศรีมุล
54 601040195 นางสาว คณิตา จ าปาเรือง
55 601010200 นางสาว คัทรียา กันยานะ
56 601040215 นางสาว จริยา เคนสีลา
57 601040214 นางสาว จริยา สารพัตร
58 601010213 นางสาว จริยา นอ้ยสปุง๋
59 601090219 นางสาว จริยาพร บวัดก
60 601030220 นางสาว จอมขวัญ ด าคง
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61 601170221 นาย จักรกฤษณ์ น  าเย็น
62 601010224 นางสาว จันจิรา ด ารงยศยิ่ง
63 601040226 นางสาว จันทร์จิรา สีกา
64 601130229 นางสาว จันทร์จิรา แสงทอง
65 601030231 นางสาว จันทรจิรา ใหม่ทอง
66 601010232 นางสาว จันทร์เพ็ญ วาปโีย
67 601090233 นางสาว จันทร์เพ็ญ วงษ์มากสกุล
68 601100236 นางสาว จันทรวิมล บตุรดา
69 601110240 นางสาว จันละออง จันมาทูน
70 601040245 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ
71 601160246 นางสาว จารุวรรณ จันทร์ยัง
72 601130248 นางสาว จารุวรรณ จะวะนะ
73 601020252 นางสาว จิดาภา อภชิิตพงศ์ชัย
74 601140254 นางสาว จิตตาภรณ์ หาญเสมอ
75 601050258 นาย จินดา ทาระศรี
76 601160262 นางสาว จินตนา หวานทอง
77 601090274 นางสาว จิราพร ชูทอง
78 601050275 นางสาว จิราพร แสงเพชร
79 601090277 นางสาว จิราภรณ์ บาลยอ
80 601060279 นางสาว จิราภรณ์ ละอองปลิว
81 601050280 นางสาว จิราภรณ์ ทองเจียว
82 601120281 นางสาว จิราภา ทองพึ่งสุข
83 601010285 นางสาว จิราวรรณ ประมาณ
84 601040286 นางสาว จิฬารัตน์ พิมพ์ทอง
85 601040287 นางสาว จีรนนัท์ เพ็งสกุล
86 601140289 นางสาว จีรภรณ์ วงษ์จารย์
87 601010294 นางสาว จีราภรณ์ สิงหแ์ก้ว
88 601040313 นางสาว จุฑามาศ วงศ์ประทุม
89 601010309 นางสาว จุฑามาศ ไวยะ
90 601040306 นางสาว จุฑามาศ สุบนิ
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91 601040324 นางสาว จุไรพร คงสม
92 601050326 นางสาว จุฬาทิพย์ สืบบตุร
93 601030327 นางสาว จุฬารัตน์ สมคุณ
94 601060332 นาย เจตนพิัทธ์ ภริมย์ไทย
95 601010333 นางสาว เจนจิรา บญุธรรม
96 601010350 นางสาว ฉัตรฑริกา วรรณศรี
97 601050351 นางสาว ฉัตรฑริกา ดาวเหนอื
98 601050357 นางสาว ชญาษร สายทอง
99 601090358 นางสาว ชฎาธาร สระถึง
100 601040359 นางสาว ชฎาพร โคตรประทุม
101 601030361 นางสาว ชฏาภรณ์ บวัปาน
102 601140364 นางสาว ชนนกิานต์ สุทธิบตุร
103 601020367 นาย ชนญัธิดา ราษี
104 601030372 นางสาว ชนากานต์ อธิกานนท์
105 601050373 นางสาว ชนานนัท์ ศุภผลา
106 601040375 นางสาว ชนาภา อิ่มเอิบ
107 601010377 นางสาว ชนกิานต์ มีลา
108 601090383 นางสาว ชมพูนชุ เกษมสุขไพศาล
109 601040385 นาง ชมภู่ วิจิตรจันทร์
110 601140386 นางสาว ชไมพร ทองมาก
111 601010387 นางสาว ชไมพร ค าผาง
112 601020390 นางสาว ชริทร์ภตัร วัฒนคง
113 601010396 นางสาว ชลบษุ ทับทิมทอง
114 601090397 นางสาว ชลลดา บญุตามทัน
115 601090400 นางสาว ชลิดา หลงเส้ง
116 601130399 นางสาว ชลิดา อุ่นเรือน
117 601140401 นางสาว ชลิดา เยาวเสริฐ
118 601090402 นางสาว ชลิตา สังขพันธ์
119 601030404 นาย ชวัลวิทย์ ไชยบรีุ
120 601010410 นาย ชัยนรินทร์ เรือนเจริญ
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121 601100414 นาย ชัยวัฒน์ อุทยาน
122 601130428 นางสาว ชุลีพร มหาคม
123 601150433 นางสาว ซัซวานี หะยียะโกะ
124 601030434 นางสาว ซันมา มูเก็ม
125 601150436 นางสาว ซากีมะห์ สะมาแล
126 601130451 นางสาว ญานที อินถา
127 601010452 นางสาว ญานกิา อุทัยเลี ยง
128 601020460 นางสาว ฐิตาภรณ์ เวสานชุาติ
129 601120464 นางสาว ฐิติภา ยิ่งยง
130 601010471 นางสาว ฐิติยา หลวงชื่น
131 601080472 นางสาว ฐิติรัตน์ ศรีสมบติั
132 601010476 นางสาว ฑิมพิกา ก้อนจา
133 601010477 นางสาว ฑุลิกา มังคละ
134 601140478 นางสาว ณธิดา จันทยุทธ
135 601010479 นางสาว ณนกิาร์ รัตนนวิิฐ
136 601050483 นาย ณรงค์เดช แสนลา
137 601150490 นางสาว ณัฏฐา มีพัฒน์
138 601010492 นางสาว ณัฐกานต์ วงค์ปญัญา
139 601100493 นาย ณัฐกิจ บญุครอง
140 601140495 นางสาว ณัฐชนนัท์พร หสัพิมพ์
141 601020499 นางสาว ณัฐฐ์ธิดา วงษ์ดารา
142 601040500 นางสาว ณัฐณิชา มังสระคู
143 601130505 นางสาว ณัฐธิดา พลเล็ก
144 601090506 นางสาว ณัฐธิดา วิทยารัฐ
145 601040508 นางสาว ณัฐนรี ศรีเรือง
146 601010510 นางสาว ณัฐนนัท์ หลักค า
147 601120517 นาย ณัฐพล จันทร์เนตร์
148 601130518 นาย ณัฐพล ขันแข่งบญุ
149 601130521 นางสาว ณัฐรียา ทะวะระ
150 601040524 นางสาว ณัฐสุภา ปานนอก
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151 601030526 นางสาว ณิชกานต์ เวชสิทธิ์
152 601020532 นางสาว เณศิญา เสาวกูล
153 601130533 นางสาว ดรัลพร ไชยลังกา
154 601090534 นางสาว ดรัลรัตน์ ชูช่วย
155 601020541 นางสาว ดวงใจ อินทร์ลี
156 601040544 นางสาว ดวงใจ บญุประสงค์
157 601020548 นางสาว ดวงธิดา ทาเล
158 601130553 นางสาว ดาราณี จันเทพ
159 601140558 นางสาว ดุสิตา ค ามีสีนนท์
160 601060561 นางสาว ตรองหทัย นาคแพน
161 601030568 นางสาว ตัสนมี ตาเดอินทร์
162 601060572 นาย ไตรรงค์ ยุตติยงค์
163 601170574 นาย ถวัลย์ ฤกษ์งาม
164 601040575 นาย ถิรพงศ์ บ าเพ็ญรัตน์
165 601130576 นาย ทนงศักด์ิ สะสม
166 601030580 นางสาว ทวิตียา ต๋ิวตระกูล
167 601050583 นาย ทวีศักด์ิ ด้วงทองสา
168 601130589 นางสาว ทิพปภา อินต๊ะวิชัย
169 601040593 นางสาว ทิพย์วิมล พงษ์สิงห์
170 601090596 นางสาว ทิพวรรณ โพรัตน์
171 601050595 นางสาว ทิพวรรณ มูลสิงห์
172 601080606 นางสาว ธณัชภคั ล้วนแก้ว
173 601020608 นางสาว ธนกานต์ จรูญ
174 601040610 นาย ธนนท์ เนตรภกัดี
175 601060617 นางสาว ธนภรณ์ บญุชู
176 601010618 นาย ธนภทัร นลิวรรณ
177 601050619 นาย ธนภทัร วันทา
178 601060621 นางสาว ธนวรรณ วิชญธรกุล
179 601140622 นาย ธนวัฒน์ บญุราช
180 601120624 นางสาว ธนชัพร พลสังข์
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181 601030629 นาย ธนายุต จันเสรีกร
182 601030632 นางสาว ธนชิา ดลกิตติกุล
183 601080634 นางสาว ธนวิรรณ สุรบวร
184 601120635 นางสาว ธมน ประสาทพันธุ์
185 601140636 นางสาว ธมลวรรณ อุทรักษ์
186 601030641 นางสาว ธัญชนก ชูเสือหงึ
187 601010643 นางสาว ธัญญธร ทองสุทธิ์
188 601030650 นางสาว ธัญมน เกตุสุวรรณ
189 601040651 นางสาว ธัญยพร สดสุข
190 601010662 นางสาว ธิดา วงศาทันท์
191 601010663 นางสาว ธิดารัตน์ ใจชื น
192 601140665 นางสาว ธิดารัตน์ กะนนัไธสง
193 601040668 นางสาว ธิดารัตน์ แสนบรรดิษฐ์
194 601070672 นางสาว ธิดารัตน์ สุวรรณขาว
195 601130680 นาย ธีรภทัร วังคะออม
196 601010685 นางสาว ธีรานชุ กุณะ
197 601030689 นางสาว นดา ราษฎร์นยิม
198 601090691 นาย นพดล พรหมวงศ์
199 601030692 นาย นพดล รูปพร้อม
200 601010695 นาย นพพล ธงชัย
201 601030698 นางสาว นพวรรณ บวัตูม
202 601020699 นางสาว นพวรรณ ทองค า
203 601030701 นางสาว นภสัร์ศรินญ์ เส่ียงโชค
204 601010702 นางสาว นภสัวรรณ เนือ่งเดช
205 601030711 นางสาว นภารัตน์ ติงหวัง
206 601020717 นาย นรินทร์ เลิศเรืองนภา
207 601170718 นางสาว นริศรา วรสาร
208 601140719 นางสาว นริศรา กาญจนานนัท์
209 601090725 นาง นฤมล เมฆหมอก
210 601100726 นางสาว นฤมล พันธุ์เปรม



ล ำดบั รหัสประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล

เอกสารแนบ 5

วิชำกำรนวดไทย
วันอำทิตย์ ที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 12.00 - 14.00 น.

ณ ศูนย์ประชมุธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบควำมรู้ในวิชำชพีกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) ครั้งที่ 1/2560 ขัน้ตอนที่ 2

211 601010731 นางสาว นลินรัตน์ วิจิตร
212 601060736 นางสาว นวมลล์ิ สังข์สม
213 601010738 นางสาว นวรัตน์ มีชัย
214 601100739 นางสาว นวลตอง บญุมาก
215 601010743 นางสาว นจันนัท์ สุภา
216 601040748 นางสาว นทัทรี ยิ่งนอก
217 601040752 นางสาว นนัทนติย์ นนัทะเสนา
218 601010754 นางสาว นนัทนษิฏ์ ศรีอารีย์
219 601160761 นางสาว นนัทิยา ศรีพันธ์
220 601150762 นางสาว นนัทิยา ล าสา
221 601010764 นางสาว นนัทิวรรณ นนัตา
222 601030765 นางสาว นรักีส ยะปา
223 601140775 นางสาว นารินรัตน์ เหล่าเรือง
224 601050776 นางสาว นารีลักษณ์ ธีระโคต
225 601150777 นางสาว น  าทิพย์ เจริญรูป
226 601130778 นางสาว น  าฝน ครองสิน
227 601160779 นางสาว นชิกานต์ เจริญสุข
228 601030781 นางสาว นชิาวดี แสนเดช
229 601020787 นาย นพิิฐพนธ์ จารุวัฒนายนต์
230 601140792 นางสาว นภิาภรณ์ นนทบท
231 601040796 นางสาว นริพร จันทา
232 601040798 นาง นลิวรรณ ด่ิงแก้ว
233 601160799 นางสาว นโิลบล ชัยสงคราม
234 601110801 นางสาว นศิากรณ์ ชัยภบิาล
235 601150806 นางสาว นษิฐานชุ ไทยราช
236 601100807 นางสาว นสิารัตน์ ศรีคูเมือง
237 601040808 นางสาว นฮิาวาตี สาอุ
238 601120811 นางสาว นชุนารถ ภผูา
239 601020812 นางสาว นชุนารถ คงทรัพย์
240 601060814 นางสาว นชุบา สุวรรณโคตร
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241 601090818 นางสาว นรุมี มะแซะมะ
242 601020824 นางสาว นร์ูดียานา เจะเลง
243 601060829 นางสาว นรีูซัน นสัิน
244 601040830 นางสาว นรีูซัน ดอเล๊าะ
245 601030834 นางสาว เนตรสกาว ศรีสุวรรณ
246 601030837 นาย บดินทร์ ชาตะเวที
247 601120839 นาย บรรณารักษ์ บญุปลีก
248 601090841 นางสาว บซัรีย์ ตุดบตัร
249 601060844 นางสาว บลักีส มามะ
250 601020848 นางสาว บาลิน ไพจิตรสัตยา
251 601030853 นางสาว บณุยอร ทองนุน่
252 601090855 นาย บริุนทร์ วงษ์สุวัฒน์
253 601030861 นางสาว บษุบากร ฤทธิ์ช่วย
254 601120862 นางสาว บษุบามินตรา ดิฐประวรรตน์
255 601010863 นางสาว บษุย์น  าทิพย์ ธิชูโต
256 601040864 นางสาว บหุลัน จรลี
257 601140873 นาย ปฏพิล ศิริจันทร์
258 601060877 นางสาว ปทุมมา สายเนตร
259 601090883 นางสาว ปภสัรา บ าเพ็ญ
260 601140885 นางสาว ปภาวรินท์ จินโจ
261 601140886 นาย ปรมินทร์ โคตรทอง
262 601020887 นาย ปรเมศวร์ ค าไทรแก้ว
263 601140896 นางสาว ประภสัสรา ศิริยาน
264 601140901 นางสาว ประวิตรา เบา้หล่อเพชร
265 601020904 นาย ประสพสุข บาลี
266 601090905 นาย ประสิทธิ์ หวันสนิ
267 601010913 นางสาว ปริฉัตร ตรีโรจน์
268 601130915 นางสาว ปริญญารัตน์ เจริญวงศ์
269 601010916 นางสาว ปริญดา ฟองแก้ว
270 601010917 นางสาว ปริยฉัตร สิงหาบตุร



ล ำดบั รหัสประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล

เอกสารแนบ 5

วิชำกำรนวดไทย
วันอำทิตย์ ที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 12.00 - 14.00 น.

ณ ศูนย์ประชมุธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบควำมรู้ในวิชำชพีกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) ครั้งที่ 1/2560 ขัน้ตอนที่ 2

271 601010922 นางสาว ปรีญาภรณ์ กลางประพันธ์
272 601030924 นางสาว ปรีดาภรณ์ มงคลประดิษฐ์
273 601110927 นางสาว ปลายทอง ทองนวล
274 601060928 นางสาว ปวริศา ภริมย์ไทย
275 601010933 นางสาว ปวีณา อัมพุธ
276 601140940 นางสาว ปญัญาพร สืบวงค์
277 601020944 นางสาว ปทัมาภรณ์ ธาราสุนทร
278 601160947 นางสาว ปาณัถฐา คงเอียด
279 601040953 นางสาว ปาริฉัตร แซวประโคน
280 601030958 นางสาว ปาลิตา สุรินยา
281 601020959 นางสาว ปาอีซะ เจะหลง
282 601080960 นางสาว ปิน่ปนิทัธ์ ประสงค์เกียรติ
283 601050962 นางสาว ปยิธิดา สิงหธ์รรม
284 601050963 นางสาว ปยินชุ หาญชนะ
285 601020966 นางสาว ปยิวรรณ ค างาม
286 601080969 นาย ปยิะกร ปริสุธี
287 601040975 นางสาว ปยิาพัชร จันทรวิมูล
288 601090978 นางสาว ปยิาภรณ์ เนื ออ่อน
289 601130981 นางสาว เปมิกา บญุไทย
290 601140985 นางสาว เปรมวดี อ าท้าว
291 601010992 นางสาว ผกามาศ ปะระทัง
292 601040994 นางสาว ผกาวรรณ บญุร่วม
293 601011002 นาย พงศ์ผลา นามวิชัย
294 601041003 นาย พงษพร นามโนรินทร์
295 601041006 นาย พงษ์สิทธิ์ แก้วพวง
296 601031013 นางสาว พนดิา แก้วรุ่งเรือง
297 601091017 นาย พโนมล ชมโฉม
298 601021019 นางสาว พรกนก วีระเกียรติ
299 601041026 นางสาว พรนภิา รัตนผูก
300 601041030 นางสาว พรประภา พรหมรักษา
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301 601011032 นางสาว พรพรรณ ฟองอินทร์
302 601131033 นางสาว พรพรรณ ค ามา
303 601081034 นางสาว พรพรรณ พัชรพิบลูย์
304 601071036 นางสาว พรพิมล บญุปก
305 601091039 นางสาว พรพิมล เบือ่นอ้ย
306 601011038 นางสาว พรพิมล ค าคุณเมือง
307 601171041 นางสาว พรพิมล เมธีนกุูล
308 601041047 นางสาว พรรณธิมา เผ่าสกุลทอง
309 601141050 นางสาว พรรณรวี ชัยสิทธิ์
310 601041052 นางสาว พรวิภา ถิตย์จรุง
311 601081053 นางสาว พรศิริ พนมรักษ์
312 601171054 นางสาว พรศิริ เมธีนกุูล
313 601021061 นางสาว พลอยชมพู สงวนธนเวทย์
314 601041064 นางสาว พลอยพิรุณ เหลาพรม
315 601061067 นางสาว พลอยรฐา กาฬภกัดี
316 601161069 นางสาว พัชจิรา ชูคง
317 601011070 นางสาว พัชนดิา อินทะปญัญา
318 601121073 นางสาว พัชรภรณ์ ถาวรสิน
319 601151074 นางสาว พัชราพร หตัถิยา
320 601141075 นางสาว พัชราพรรณ พุ่มพวง
321 601011076 นางสาว พัชราภรณ์ กาบจอก
322 601141077 นางสาว พัชราภรณ์ ชัยเจริญ
323 601171085 นางสาว พัชรินทร์ อินมูล
324 601041087 นางสาว พัชรินทร์ บรีุแสง
325 601071089 นางสาว พัชรี สายบตุร
326 601041092 นางสาว พัชรียา ประทาสู
327 601121094 นางสาว พัตต์วราภรณ์ อุดรสรรพ์
328 601031098 นางสาว พันวัสสา หาแก้ว
329 601021101 นางสาว พิจิตรา โชคคณาพิทักษ์
330 601031103 นางสาว พิชชาวีณ์ เวชเพิ่ม
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331 601011104 นางสาว พิชญ์สินี สิริลัง
332 601041114 นางสาว พิมพ์ชนะ บญุสมศรี
333 601101115 นางสาว พิมพ์นภา สอนเสนา
334 601021116 นางสาว พิมพ์นภิา เทพยศ
335 601041123 นางสาว พิมพิไล หว้ยทราย
336 601131132 นางสาว พีรยา คนเก่ง
337 601171133 นาย พีรวิชญ์ พาดี
338 601021137 นางสาว เพชรลดา ปริุตัง
339 601111139 นางสาว เพ็ญจรินทร์ แซ่ต๊ัน
340 601051145 นางสาว เพ็ญพักตร์ สิมาทอง
341 601011147 นาย เพิ่มพล จันทรประทักษ์
342 601091153 นางสาว แพรวนภา เรืองศรี
343 601131155 นางสาว แพรวพรรณ ด้วงชื่น
344 601061156 นางสาว แพรวา พาทีทิน
345 601141159 นางสาว ไพลิน ชุ่มเสนา
346 601051158 นางสาว ไพลิน มุค า
347 601151168 นางสาว ฟารีดา เส็นธนู
348 601031167 นางสาว ฟารีดา นอระพา
349 601051172 นาย ภควัต ไชยชิต
350 601021177 นางสาว ภคัวิภา สูญราช
351 601121178 นางสาว ภชัรินทร์ กล่ันคูวัฒน์
352 601141183 นางสาว ภทัรพร หนวูงษ์
353 601071184 นาย ภทัรพล ทรัพย์สุข
354 601031185 นางสาว ภทัรลภา เหล่าแก้ว
355 601131189 นางสาว ภทัรียา วรรณสอน
356 601091190 นางสาว ภทัวดี เรืองมณี
357 601041194 นางสาว ภาณุมาศ ชิณวงษ์
358 601121197 นางสาว ภาสุรัตน์ เจียมสายใจ
359 601151201 นางสาว ภลัินทน์ สังคง
360 601011202 นางสาว ภริูชญา โนราช
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361 601041204 นางสาว มณฑิตา ชมภนูอ้ย
362 601151205 นางสาว มณฑิรา สังขจร
363 601011208 นางสาว มณีรัตน์ ชื่นใจ
364 601041209 นางสาว มณีรัตน์ โคตรปญัญา
365 601041213 นางสาว มนต์ทิวา วรคันธ์
366 601041216 นางสาว มนฤดี แก้วฮ่องค า
367 601031219 นางสาว มนสัชนก ทองจันทร์
368 601031220 นางสาว มนสันนัท์ เริงสันเทียะ
369 601041223 นางสาว มยุรี สิมพลี
370 601071225 นางสาว มลธิรา หมูโ่พธิ์
371 601171226 นางสาว มลลวีย์ เบญจกุล
372 601011231 นางสาว มัณฑนา ค าอ้าย
373 601091232 นางสาว มัทมา ไชยพลบาล
374 601041237 นางสาว มาฆนชุ คะอังกุ
375 601151238 นางสาว มาดีฮะฮ์ ตือร๊ะ
376 601031239 นางสาว มาริณีย์ คุณาพิพัฒน์
377 601101240 นางสาว มาริษา ช้างครุฑ
378 601031241 นางสาว มาริสา วงศ์พินจิวัฒนา
379 601011242 นางสาว มาริสา เนอืงสุบาล
380 601091243 นางสาว มาริสา ลิมะพันธ์
381 601091245 นางสาว มารีนา เเดงเเสง
382 601091244 นางสาว มารีนา วงศ์หมัดทอง
383 601091246 นางสาว มารีนา สุหรง
384 601061254 นางสาว มีนา อมรสุรพันธ์
385 601031255 นางสาว มุกริกา จันทร์หอม
386 601131267 นาย ยศกร ศรีสุทธิสัมพันธ์
387 601091269 นางสาว ยัซมีน หะมะ
388 601041275 นางสาว ยุพารัตน์ ถนอมเขตต์
389 601091279 นางสาว ยุวดี หวังอารี
390 601141277 นางสาว ยุวดี มัน่จิต
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391 601081281 นางสาว ยุวธิดา เพียกคะ
392 601131282 นางสาว เยาวเรศ ทรัพย์พอดี
393 601041288 นาย รณชัช ค าสนทิ
394 601021293 นางสาว รพีพรรณ ชมแผน
395 601031297 นางสาว รวิภา แจ้งชาติ
396 601131299 นางสาว รวิวันทา เกิดสุวรรณ
397 601131300 นางสาว รวิสรา ไชยมงคล
398 601011310 นางสาว รัชฎาพร เปก็ธนู
399 601051313 นางสาว รัชฎาพร พระพงษ์
400 601051317 นางสาว รัชดาวัลย์ ยารักษ์
401 601041321 นางสาว รัชนกีร จันทริมา
402 601041322 นางสาว รัชนภีรณ์ อ านาจ
403 601011325 นางสาว รัตติยา เวียงค า
404 601131331 นางสาว รัตนสุ์ดา แก้วอินทร์
405 601141332 นางสาว รัตนา โพธิ์แสงดา
406 601011336 นางสาว รัตนาภรณ์ บญุสม
407 601131341 นางสาว รัตนาวลี ธิจริยา
408 601041343 นางสาว ราตรี หอมหวล
409 601011351 นางสาว รุ่งทิวา ปญัญาอุด
410 601121356 นางสาว รุ่งนภา บญุมา
411 601011360 นางสาว รุ่งรัศมี มะลิวงค์
412 601011365 นางสาว รุจิญา กันทะสอน
413 601041367 นางสาว รุจิยา บเูก็ม
414 601091369 นางสาว รุสณีย์ หลงตรี
415 601121371 นางสาว เรขา เสือจอย
416 601131372 นางสาว เรณุกา เลาวือ
417 601021377 นางสาว ลภทัรลภา ดานวุรกุล
418 601071378 นางสาว ลลิดา เที่ยงสกุล
419 601141381 นางสาว ลลิตา ชนะเสภา
420 601091384 นางสาว ลลิตา แขกเต้
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421 601121391 นางสาว ลักษิกา จันทนาลักษณ์
422 601041393 นางสาว ลัดดาวัลย์ จิตมาตย์
423 601011392 นางสาว ลัดดาวัลย์ สมแสง
424 601171395 นางสาว ล่ันทม พรรษา
425 601051397 นาง ลุนณี ค ามูล
426 601121401 นางสาว วชิราภรณ์ ไชยราช
427 601011410 นางสาว วรกานต์ มาดา
428 601161412 นางสาว วรรณดี คงจันทร์
429 601041413 นางสาว วรรณธกิจ สระเพชร
430 601131416 นางสาว วรรณภา นอ้ยเกิด
431 601141418 นางสาว วรรณรัชต์ รักพวก
432 601011423 นางสาว วรรณิศา ยะถา
433 601011427 นางสาว วรฤทัย อ้นนอ้ย
434 601131428 นางสาว วรวรัญชน์ ค ามา
435 601141429 นาย วรวุฒิ คงตุก
436 601131430 นางสาว วรัญชรีย์ แพงมี
437 601091432 นางสาว วรัญญา บญุประเสริฐ
438 601091436 นางสาว วราภรณ์ สอาด
439 601091438 นางสาว วราภรณ์ ศรีแสง
440 601011435 นางสาว วราภรณ์ รัตนพาหริะ
441 601131437 นางสาว วราภรณ์ ประกอบนอก
442 601121439 นางสาว วรินทร เชิดชูธีรกุล
443 601031449 นางสาว วลัยลักษณ์ คุระวรรณ
444 601131456 นาย วัชรพล มัง่อ่อน
445 601061465 นาย วันชัย โคตะมี
446 601051467 นางสาว วันเพ็ญ ก าลังดี
447 601091472 นางสาว วันวิสาข์ ลาภวงศ์
448 601101474 นางสาว วัลปพัชญ์ วริทธิ์พิพัฒ
449 601031475 นางสาว วาจีย์ ไทยสนทิ
450 601021477 นางสาว วาปี ชูเมือง



ล ำดบั รหัสประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล

เอกสารแนบ 5

วิชำกำรนวดไทย
วันอำทิตย์ ที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 12.00 - 14.00 น.

ณ ศูนย์ประชมุธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบควำมรู้ในวิชำชพีกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) ครั้งที่ 1/2560 ขัน้ตอนที่ 2

451 601041478 นางสาว วารินทร์ มะตัน
452 601041479 นางสาว วารุณี ตะวังทัน
453 601111482 นางสาว วาสนา นาคพุ่ม
454 601041489 นาย วิชัย พิลาบ
455 601051492 นาย วิชิต อัศวภมูิ
456 601041496 นางสาว วิญาพร พยัคฆ์
457 601091500 นางสาว วิภา คงคาลิหมีน
458 601091514 นางสาว วิลาสินี ดาวเรือง
459 601011515 นางสาว วิไล เสาร์แก้ว
460 601021516 นางสาว วิไลพร ไกรทอง
461 601031522 นาย วิศรุต อิสลามิกกุล
462 601041526 นางสาว วีรนชุ อ่ าอ่วม
463 601171529 นางสาว วีริสา ทองสง
464 601081532 นาย ศรณ์ ตันตินวะชัย
465 601011533 นาย ศรณรงค์ กรรฉวี
466 601041536 นางสาว ศรัญญา จันทพงษ์
467 601101537 นางสาว ศรัญญ่า เหล็กกาณกูล
468 601141541 นางสาว ศรัณย์รัตน์ ทองหล่อ
469 601031542 นางสาว ศรัณยา นครจันทร์
470 601131548 นางสาว ศรีพรรณ เลาหาง
471 601031551 นางสาว ศรุดา โฉมปรางค์
472 601041558 นางสาว ศศิธร คันธจันทร์
473 601031561 นางสาว ศศินนัท์ ไพบลูย์รุ่งโรจน์
474 601031562 นางสาว ศศิวิมล นกุูลกิจ
475 601031565 นางสาว ศิตา วรรณทอง
476 601031566 นางสาว ศิรดา เปาะทองค า
477 601041569 นางสาว ศิราพร สันตะวงค์
478 601171572 นาง ศิริกุล ด ารงมณี
479 601131576 นางสาว ศิรินนัท์ ขันสวะ
480 601141580 นาย ศิริพงศ์ หุน่เภตรา
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481 601151581 นางสาว ศิริพร ไชยมุด
482 601041582 นางสาว ศิริพร ฝาหดั
483 601041590 นางสาว ศิริมาศ เพชรโคตร
484 601011595 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีศักตยา
485 601051599 นางสาว ศิริวรรณ ชาปญัญา
486 601011607 นางสาว ศุธาสินี ไชยวารินทร์
487 601031609 นางสาว ศุภกาญจน์ เจือบญุ
488 601041610 นางสาว ศุภนดิา คนหาญ
489 601131611 นางสาว ศุภนดิา ปนิตา
490 601011618 นางสาว ศุภาภรณ์ มูลธิดา
491 601011619 นางสาว ศุภาวรรณ ปรางมาศ
492 601161620 นางสาว ศุภาวรรณ ทองย้อย
493 601041623 นาย เศตศัย สุวรรณไตรย์
494 601011624 นางสาว โศภษิฐา ศรีมูล
495 601131628 นางสาว สนติา ศรีบญุเรือง
496 601041631 นาง สมใจ กองกูล
497 601051636 นางสาว สมร สนใจ
498 601021642 นางสาว สรนนัท์ พสิษฐ์วงศ์
499 601031648 นางสาว สรัณณัฏฐ์ จริงจิตต์
500 601021651 นางสาว สรินยา สารศิริ
501 601121652 นางสาว สลักจิต ค าคง
502 601091653 นางสาว สลิต้า อาจหาญ
503 601131657 นาย สหชาติ วิชัยปกุ
504 601171664 นาย สัณณัฏฐ์ รุจิโรจนว์รางกูร
505 601111665 นาย สันติ โกสุม
506 601071667 นาย สันติพงษ์ วารีรักษ์
507 601131668 นาย สันติภาพ สร้อยสุวรรณ
508 601041674 นางสาว สายใจ ปะวันเณย์
509 601051675 นางสาว สายไหม กุดเหลา
510 601141683 นางสาว สาวพัสตร์ แปลงดี
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511 601121684 นางสาว สาวิตรี สร้อยระย้า
512 601061690 นาย สิทธิพงศ์ พรประสิทธิ์
513 601011694 นาย สิรภพ แก้วทิพย์
514 601021705 นางสาว สุกัญญา ผิวด า
515 601011709 นางสาว สุกัญญา ผาสีดา
516 601091711 นางสาว สุกัญญา หมานสะยะ
517 601091713 นางสาว สุกัลยา อะลีหะ
518 601061715 นางสาว สุคันธา กล่อมเกลี ยง
519 601021720 นางสาว สุจิตรา เดชสอน
520 601171718 นางสาว สุจิตรา เดชรักษา
521 601131722 นางสาว สุชาดา การมัง่มี
522 601011723 นางสาว สุชารินทร์ เชื อเมืองพาน
523 601041726 นางสาว สุดาทิพย์ ยางตลาด
524 601091731 นางสาว สุดารัตน์ ด ามี
525 601011727 นางสาว สุดารัตน์ วงค์ลังกา
526 601121729 นางสาว สุดารัตน์ จ าเริญเนาว์
527 601131730 นางสาว สุดารัตน์ มูลชมภู
528 601051728 นางสาว สุดารัตน์ สัมพันธ์
529 601021738 นางสาว สุดารัตน์ สังหลัง
530 601131741 นางสาว สุดาวดี ภาคชัย
531 601031743 นางสาว สุทธนี ครุนอิาจ
532 601131744 นางสาว สุทธาภรณ์ เขียวนอ้ย
533 601021747 นางสาว สุทธิณี ตันติวรพันธุ์
534 601021754 นางสาว สุธานธิิ์ ตันกุล
535 601151759 นาย สุธินนัท์ วิจิตร
536 601011760 นางสาว สุธินี อินแถลง
537 601121761 นางสาว สุธิมา ศรีจันทร์
538 601021763 นาง สุธีรัตน์ อินทร์โสม
539 601081764 นางสาว สุนทร เต้ากลาง
540 601051771 นางสาว สุนารี นลิเกตุ
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541 601151775 นางสาว สุนษิา หนเูมือง
542 601011779 นางสาว สุนสิา เชื อชาวนา
543 601051781 นางสาว สุนสิา หาญชาติ
544 601041785 นางสาว สุปรียา หงสีธิ
545 601141786 นางสาว สุเปรมปรีด์ิ มีภเูวียง
546 601131787 นางสาว สุพรรณษา ไชยภาพ
547 601011790 นางสาว สุพรรษา สุขสมทรง
548 601031799 นางสาว สุพัตรา ขันทอง
549 601041797 นางสาว สุพัตรา มนอิ่น
550 601041796 นางสาว สุพัตรา เชื อสิงห์
551 601011803 นางสาว สุพิตรา กิจเจริญชัย
552 601041804 นางสาว สุภสัสร บญุกรับพวง
553 601041806 นางสาว สุภาพร เกิดโต
554 601121807 นางสาว สุภาพร จันทะราช
555 601051811 นางสาว สุภาพร ค าอ่อน
556 601021812 นางสาว สุภาพร เกี ยงแสนเมือง
557 601091814 นางสาว สุภาภรณ์ นลิมาก
558 601041816 นางสาว สุภารดา ดงบงั
559 601051819 นาง สุภาวดี สันติรงยุทธ
560 601141822 นางสาว สุภาวดี จันปญัญา
561 601011825 นางสาว สุภาวรรณ ขัดจา
562 601011824 นางสาว สุภาวรรณ จันทร์แจ่ม
563 601171834 นาย สุเมธี ตันศิริ
564 601011835 นาย สุรชัย ไชยลังการ
565 601161837 นาย สุรัติ สังข์แก้ว
566 601031841 นางสาว สุรีย์มาศ ปานทองค า
567 601031847 นางสาว สุวนนัต์ อะสันสุข
568 601051849 นางสาว สุวนนัท์ ชัยบรีุ
569 601011850 นางสาว สุวนนัท์ แจ่มศรี
570 601011848 นางสาว สุวนนัท์ แก้วจันทา
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571 601131851 นางสาว สุวนนัท์ กันยาบญุ
572 601011852 นางสาว สุวนนัท์ โกลาวัลย์
573 601011855 นางสาว สุวิชาดา แก้วธิวงค์
574 601141856 นาย สุวินยั เพ็งชัยภมูิ
575 601141863 นางสาว เสาวณีย์ ม่วงนลิ
576 601041872 นางสาว เสาวลักษณ์ มะณีบู่
577 601151870 นางสาว เสาวลักษณ์ ดิษโร
578 601051880 นาง โสรยา สานสีิ
579 601161881 นางสาว โสรยา ทองย้อย
580 601141883 นางสาว หทัยชนก อินพรหม
581 601041884 นางสาว หทัยชนก บญุจันทร์
582 601041886 นางสาว หทัยรัตน์ จันทร์พูล
583 601011888 นางสาว หยาดพิรุณ ศรีสะอางเลิศ
584 601181889 นางสาว หฤทัย ทองอ่อน
585 601141893 นางสาว หสัยา ศรีวิลัย
586 601111899 นางสาว อธิชา ศรีเพ็ชร
587 601091904 นางสาว อนชุิดา ฉิมงาม
588 601121906 นางสาว อนตุตรีย์ ทองนพ
589 601141909 นางสาว อนสุรา แซงโคตร
590 601071918 นางสาว อภญิญา สุมิตร
591 601031919 นางสาว อภญิญา วุฒิวิริยกิจ
592 601031921 นางสาว อภญิญา วัฒนภญิโญ
593 601041924 นาย อภสิิทธิ์ ค าเสน
594 601011928 นางสาว อมรรัตน์ สารพัฒน์
595 601031933 นางสาว อรณิชา น  าจิตตรง
596 601141938 นางสาว อรทัย ทัพเนตร
597 601041937 นางสาว อรทัย ผลพูนเกิด
598 601051939 นางสาว อรทัย ทองขาว
599 601011952 นางสาว อรวรรณ หล้าต๊ะ
600 601021958 นางสาว อรวรา ยศเรือง
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601 601011959 นางสาว อรวี ศักด์ิโสภาสกุล
602 601081962 นางสาว อรอนงค์ สีนาสันต์
603 601051969 นางสาว อริษรา เจริญเชาว์
604 601011970 นางสาว อริสรา ภูร่ะหงษ์
605 601071973 นางสาว อริสรา ไม้อ่อนดี
606 601011976 นางสาว อรุณรัตน์ พวงทอง
607 601091981 นางสาว อลิษรา บญุเสือ
608 601141982 นางสาว อลิษา รัตนโชติ
609 601171983 นางสาว อลิสา ภจู าเนยีร
610 601041986 นางสาว อ่อนนชุ โทขนาด
611 601041988 นางสาว อักษร จารุวงศ์
612 601101989 นางสาว อัคริมา กะพุก
613 601011990 นางสาว อังคณา ใจซ่ือ
614 601051996 นางสาว อังศนา มีเหมาะ
615 601031997 นางสาว อังสิกา หรัิญสาลี
616 601042002 นางสาว อัจฉรา งามแก้ม
617 601132000 นางสาว อัจฉรา ลาภถึง
618 601012004 นางสาว อัจฉริยา ชูภาระ
619 601032008 นางสาว อัซมา สาและ
620 601012020 นางสาว อัญนดิา พันธ์ส าโรง
621 601102024 นางสาว อันทิกา นนทะศรี
622 601012025 นางสาว อัมพกา ตุมกา
623 601152027 นางสาว อัสมา สาแหละเต๊ะ
624 601152028 นางสาว อัสมา แวอารง
625 601012037 นางสาว อาทิตยา บวัแก้ว
626 601032038 นางสาว อาทิตยา บวัอ่อน
627 601042039 นางสาว อาทิตยา ชุมแก้ว
628 601142040 นางสาว อาทินา พินทา
629 601012041 นาย อานสั หมัดหมัน
630 601132042 นางสาว อาพรรณชนก บญุทรัพย์
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631 601042046 นางสาว อาภาสิริ โสมไชย
632 601092047 นางสาว อามานี สนหิวี
633 601032048 นางสาว อามิดะ เหมมันต์
634 601152050 นางสาว อารตี รองเดช
635 601012052 นางสาว อารยา พิหก
636 601152051 นางสาว อารยา อานนท์
637 601052056 นางสาว อารัญ ดวงโสภา
638 601042058 นางสาว อาริษา วันดี
639 601052061 นางสาว อารีญา เจริญวัย
640 601162062 นางสาว อารีนา แยนา
641 601032065 นางสาว อารียา อ่อนรอด
642 601142064 นางสาว อารียา งามกมลรัตน์
643 601112069 นางสาว อารีรัตน์ เชื่อมมณี
644 601132073 นางสาว อ าพา อุ่นพา
645 601022081 นางสาว อิศราภรณ์ วุฒิหรัิญวิทย์
646 601012092 นางสาว อุทัยวรรณ ยะวงศ์
647 601092097 นางสาว อุมาพร คชสิทธิ์
648 601152098 นางสาว อุไร หมัดอาดัม
649 601052100 นางสาว อุไรวรรณ สืบสี
650 601042101 นางสาว อุไรวรรณ งามสิทธิ์
651 601062103 นางสาว อุไรวรรณ คีหะกูล
652 601032112 นางสาว เอื อวศล อุทัยรัตน์
653 601092115 นางสาว ฮานสี ยุนุ
654 601032117 นางสาว ฮารีซะห์ มีดามี
655 601022118 นาย ฮารีส จารู
656 601152120 นางสาว ฮูดา แซะอาหลี
657 601172071 นาง  ิอ านวย บญุภกัดี


