
เอกสารแนบ 1

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล
1 นางสาว กมลรัตน์ พบบุญ
2 นางสาว กมลวรรณ กาญจนประทุม
3 นาย กฤติน ฤทธิมนตรี
4 นางสาว กฤติยา พังแสงสุ
5 นาย กฤษฎา คนแคล้ว
6 นาย กฤษดา ขุนล ่า
7 นาย กวินศักด์ิ จัตุฑะศรี
8 นางสาว กวิสรา เพียรเสมอ
9 นางสาว กัญญาปภัสร์ ราชกิจ
10 นางสาว กิติยาพร ภูนิคม
11 นางสาว กิรณา ประเสริฐเมฆ
12 นางสาว เกวรินทร์ อาจิณกิจ
13 นางสาว เกศินี พุทธศรี
14 นางสาว เกษรินทร์ เจริญสุข
15 นาย เขมราช สุรการากุล
16 นางสาว จรัญญา ขาวป้ัน
17 นางสาว จริยา บุญสอน
18 นางสาว จันจิรา พลภูงา
19 นางสาว จันธิมา นาบุดดา
20 นางสาว จินตนา หวานทอง
21 นางสาว จิราภรณ์ บาลยอ
22 นางสาว จีรนันท์ เพ็งสกุล
23 นางสาว จุฑาพร นวบุญ
24 นางสาว จุฑารัตน์ เหล่าสิงห์
25 นางสาว เจนจิรา ชุมนาค
26 นางสาว ฉัตรฑริกา ดาวเหนือ
27 นาย เฉลิมพล สุรชัยสติกุล
28 นางสาว ชนาภรณ์ สนั นเอ้ือ
29 นางสาว ชนิกานต์ ช่านิศาสตร์
30 นางสาว ชลลดา บุญตามทัน

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) ข้ันตอนท่ี 3 คร้ังท่ี 2/2560
ท่ีท าการสมัครสอบไว้แล้ว ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธิเข้าสอบ 

วิชา เวชกรรมไทย
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31 นางสาว ช่อลัดดา เก่งวิชา
32 นาย ชัยวัฒน์ จันทาเทพ
33 นาย ชาญชัย ขันเงิน
34 นาย ชานนท์ จันระวังยศ
35 นาย ชินวัฒน์ หิมคุณ
36 นางสาว โชติกา แหร่มบรรเทิง
37 นางสาว ซารีนา บือซาบูละ
38 นางสาว ซาลาซา วาเละ
39 นาย ญาณวุฒิ นามวัน
40 นาง ญานิศา ชื นตา
41 นางสาว ดวงชีวัน สมพงษ์
42 นาย ทรงศักด์ิ ไพศาล
43 นางสาว ทิพวรรณ สรรศรี
44 นางสาว ธนพร ชูชีพ
45 นาย ธนวันต์ อ้ึงตระกูล
46 นาย ธนานันต์ เกตุเอี ยม
47 นางสาว ธนาวรรณ วงค์มาเกษ
48 นางสาว ธัญลักษณ์ เที ยงท่า
49 นาย ธีระพงษ์ หอมบรรเทิง
50 นางสาว นมล ศรีเมฆ
51 นางสาว นราทิพย์ ชูมีจิตร
52 นางสาว นรีนาถ ทานกระโทก
53 นางสาว นวลนิตย์ ฮุ่นตระกูล
54 นางสาว นวลอนงค์ วรสุทธ์ิ
55 นางสาว นิตติยา ชัยพรมมา
56 นาย นิติธร สถิติรัตน์
57 นางสาว บาลิน ไพจิตรัสตยา
58 นางสาว บุญจิรา ภูยิหวา
59 นาย เบญญาวัต ทิพกนก
60 นาย ประนต แก้วทิพย์
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61 นางสาว ประภาสิริ ปินะวรรณา
62 นางสาว ปรางทอง นนทะการ
63 นางสาว ปรารถนา บุตรอ่าคา
64 นางสาว ปัทมาภรณ์ เจริญนน์
65 นางสาว ปานวาด ไตรปกรณ์กุศล
66 นางสาว ปาริฉัตร แซวประโคน
67 นางสาว ปาริสา แตงบุตร
68 นาง ปิยวรรณ พันมหา
69 นางสาว ปิยะนันต์ ฝาชัยภูมิ
70 นางสาว ปิยาพัชร กายเพ็ชร์
71 นางสาว ปิยาภรณ์ คันศร
72 นางสาว ปีย์วรา เถื อนแก้ว
73 นางสาว ผุสดี มาระวิชะโย
74 นางสาว พรกนก วีระเกียรติ
75 นางสาว พรพิมล บุญปก
76 นางสาว พรพิมล เมธีนุกูล
77 นางสาว พรรณทิกา สุรสอน
78 นางสาว พรรณธิมา เผ่าสกุลทอง
79 นาง พรรณี หม่องแฉ
80 นางสาว พรลภัส บุญวิเศษ
81 นางสาว พรศิริ เมธีนุกูล
82 นาง พัชรินทร์ เปล้ืองไชโย
83 นางสาว พัชรี สีสุวะ
84 นางสาว พันทิพา จันทะบุตร
85 นางสาว พิมสุรางค์ บัวขันธ์
86 นางสาว เพชรา เถื อนทับ
87 นางสาว ไพลิน คลุ้มกระโทก
88 นางสาว ไพวัลย์ ช่านาญศึก
89 นางสาว ภัทรวรรณ มะลิแย้ม
90 นางสาว ภัทรานิษฐ์ บัวดี
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91 นางสาว ภัสร์ศุลีย์ ค่าตัน
92 นาย ภิรมย์ ภู่นวล
93 นางสาว มณีรัตน์ แสนแก้ว
94 นางสาว มณีรัตน์ โคตรปัญญา
95 นาย มนตรี ละหมัด
96 นางสาว มะปะเข มะปะเข
97 นางสาว มาฆนุช คะอังกุ
98 นางสาว ยุพลักษณ์ ส่อสืบ
99 นางสาว รัชดาวัลย์ ยารักษ์
100 นางสาว รัตนพร ชัยทอง

101 นางสาว รุ่งทิพย์ เติมวัฒนากร
102 นางสาว ลลิตา ค่าภาพล
103 นางสาว ลุนิดา พันธ์กง
104 นางสาว วชิราภา ประวันนา
105 นางสาว วรารัตน์ เอี ยมโภคาประดิษฐ์
106 นางสาว วริศรา ปักการะนัง
107 นางสาว วรีรัตน์ โสรส
108 นางสาว วะสินี เดชะ
109 นางสาว วัลปพัชญ์ วริทธ์ิพิพัฒ
110 นางสาว วิชุดา ตองอ่อน
111 นางสาว วิไลพร สุขนิตย์
112 นาง วิไลวรรณ เนตรพันทัง
113 นางสาว วีริสา ทองสง
114 นาย ศราวุฒิ ค่ากา
115 นาง ศิริกุล ด่ารงมณี
116 นางสาว โศรดา ตรงสูญดี
117 นางสาว สมร สนใจ
118 นาง สรรเสริญ แสนสุภา
119 นางสาว สวรรยา ขวัญทองย้ิม
120 นางสาว สาธิกา ใจภพ
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121 นางสาว สุจิตรา เดชรักษา
122 นางสาว สุดารัตน์ ด่ามี

123 นางสาว สุดารัตน์ หูประโคน
124 นางสาว สุธาทิพย์ สันตะวงษ์
125 นางสาว สุมาพร วิเวกวินย์
126 นางสาว สุรีน่า พลนุ้ย
127 นางสาว สุวรรณิการ์ ขวาไทย
128 นางสาว เสาวลักษณ์ มากทองหลาง
129 นางสาว อนุธิดา ทับมี
130 ว่าที ร้อยตรี อภิชาติ กังเจริญวัฒนา
131 นาย อมรินทร์ ชะเนติยัง
132 นางสาว อรทัย ผลพูนเกิด
133 นางสาว อรสา ภูขมัง
134 นางสาว อรัญญา ไทยกูล
135 นาง อรุณลักษณ์ ผลงามโรจน์
136 นางสาว อังคะณา ศรีโนนยาง
137 นางสาว อังสุมาลี แก้วปัญญา
138 นาย อุดมพงษ์ เหลืองนฤดม
139 นาย อุทิศ ดลวิจิตร
140 นางสาว อุบลทิพย์ เตชะโภคทรัพย์
141 นางสาว อุลัยลักษณ์ อินพิมพ์
142 นางสาว อุษา ออมนะภา


