
เอกสารแนบ 1

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

1 610310001 นางสาว กชกร เหล่าอัครณี

2 610410003 นาง กชกร กระสินธ์ุสูทธ์ิ

3 610210013 นางสาว กนกวรรณ พลับจีน

4 610410019 นางสาว กนกวรรณ แสนสุภา

5 611010018 นางสาว กนกวรรณ ธนวัฒนากุล

6 611410016 นางสาว กนกวรรณ กัญญวิมล

7 611610017 นางสาว กนกวรรณ สิงหวรรณกุล

8 610410022 นางสาว กนกอร นาขะม้ิน

9 610810024 นาง กนิษฐา แสนไชย

10 610110029 นางสาว กมลมาตุ แตงกระโทก

11 611510032 นางสาว กมลวรรณ ชิณวงศ์

12 611610034 นางสาว กรกนก สิทธิชัย

13 610110037 นางสาว กรรณิกา นาทัน

14 610510042 นาย กฤตภาส สีหะวงษ์

15 611710043 นาย กฤตภาส สุริยา

16 610110044 นาย กฤตัช กุญจร

17 611510047 นาย กฤษกร หลังลีงู

18 610810049 นาย กฤษณ์วรงค์ สกุลชัยสิริวิช

19 610110050 นางสาว กฤษณา วงค์เหล่า

20 611410054 นาย กฤษิกร ชูรัตน์

21 610110055 นางสาว กวินนา นามติวงค์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ข) คร้ังท่ี 1/2561 ข้ันตอนท่ี 1 - 2 

วิชาพ้ืนฐานกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในวันเสาร์ท่ี 14 กรกฎาคม 2561  เวลา 8.30-11.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
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22 610810056 นาง กอบกุล เกษมวุฒิ

23 610710057 นางสาว กัญจน์ชญา บุญสงค์

24 610810059 นางสาว กัญญ์ณณัฏฐ์ กัณฐกฤตธรรม

25 610610060 นางสาว กัญญา มัณยานนท์

26 611010069 นางสาว กัญญารัตน์ พ่ึงจะแย้ม

27 610310071 นางสาว กัณทิมา บุญชู

28 611310072 นางสาว กัตติยาณี เอกวุธ

29 610610074 นางสาว กันต์กมล ชูสีนุ่น

30 610310076 นางสาว กันต์ฤทัย นาคถาวร

31 610110077 นางสาว กันติชา สุริสัย

32 610110078 นาย กันตินันท์ ค าวังจันทร์

33 610110081 นางสาว กัลยภร ม่ิงมิตรวิบูลย์

34 611310082 นางสาว กัลยรัตน์ จ่ิมอาษา

35 610510085 นางสาว กัลยารัตน์ พิมทอง

36 610410091 นางสาว กาญจนา คนไว

37 610510092 นาง กาญจนา โคตรเจริญ

38 610610089 นางสาว กาญจนา ศรีวงษ์ชัย

39 610910088 นางสาว กาญจนา วรรณาการ

40 611010094 นางสาว กาญจนา อุ่นสงคราม

41 611610093 นางสาว กาญจนา จันทรสอน

42 610410095 นางสาว กาญจนาพรรณ ปลาอ่อน
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43 610110096 นาง กาญจนาภา จินารักษ์

44 611510098 นางสาว กานต์ชนิต สงขวัญ

45 610710101 นางสาว กานต์สินี ชุ่มเรืองศรี

46 610810100 นางสาว กานต์สินี กรรณิกา

47 610410102 นางสาว ก าไลทิพย์ บุญเรือง

48 610710103 นาย กิตติกานต์ ถานะ

49 611610104 นางสาว กิตติภร แสงจันทร์

50 611610107 นางสาว กิตติยา หลีโก๊ะ

51 610210108 นาย กิตติโยธิน แผ่เต็ม

52 611610111 นางสาว กิยารัตน์ รสสุคนธ์

53 610710117 นางสาว กุสุมา ทรัพย์มูล

54 611110120 นางสาว เกตุวดี ทองไหล

55 610510121 นางสาว เกล็ดดาว ชราศรี

56 610110122 นางสาว เกวลิน วงค์แก้วค า

57 610410123 นางสาว เกวลิน หนูเสน

58 611210124 นางสาว เกวลิน สอดศรี

59 611210126 นางสาว เกศรา ต้ังใจ

60 610510129 นาง เกศสุดา สุริยะบุตร

61 610110131 นาย เกษม บัวภา

62 610110135 นาย เกียรติศักด์ิ คุณาแปง

63 611010138 นางสาว ขนิษฐา คล้ายข า
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64 611110139 นางสาว ขนิษฐา กระดานพล

65 610210142 นางสาว ขวัญชนก เกณฑ์ขุนทด

66 610510145 นางสาว ขวัญฤทัย แทนหอม

67 611510144 นางสาว ขวัญฤทัย อัษฎา

68 610510147 นางสาว ไขนภา แพงงาม

69 610510151 นางสาว คณึงนุช สีสุระ

70 610110153 นาย คมกริช แก้ววิลาศ

71 611710158 นางสาว คัญฑมารา สิทธิไกรพงษ์

72 610410159 นางสาว ค าปุ๊ด แดนแม่จัน

73 611610163 นางสาว แคทลียา ไชยของพรม

74 611010167 นางสาว จรรญา สุรัตน์

75 610510174 นางสาว จริยา ภูษากิจ

76 611110172 นางสาว จริยา พันธ์ุวัฒน์

77 610110175 นางสาว จอมใจ บ ารุงนาม

78 610910178 นาย จักรกฤษณ์ สร้างสม

79 611610179 นาย จักราวุธ ชัยสวัสด์ิ

80 610610180 นางสาว จันจิรา ปิดตาทะเส

81 610610184 นางสาว จันทร์จิรา ถมจอหอ

82 610510188 นางสาว จันทร์วิภา ศีรบัวเทศ

83 610710190 นางสาว จันทิมา ราชโสภา

84 610210191 นางสาว จาริกาภรณ์ คะโยธา
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85 611210192 นางสาว จารุจินดา ค าวิลานนท์

86 610410194 นางสาว จารุวรรณ เอนกนวล

87 610410197 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ

88 610710198 นางสาว จารุวรรณ สาพันธ์

89 610110199 นางสาว จิณณพัต เก้ือกูลสง

90 610610200 นางสาว จิดาภา ทรัพย์สีพงษ์

91 611310201 นางสาว จิตฐิตา พิศสุวรรณ

92 610510203 นางสาว จิตรตินันท์ บุญโสม

93 610410204 นาง จิตรา ศรีสวัสด์ิ

94 610410205 นาง จินดาพร เพชรบูรณ์

95 611610208 นางสาว จินต์สินี วรรณพงค์

96 611010213 นาย จิรวัฒน์ คณาภิบาล

97 610510218 นางสาว จิราพร เช้ือสูง

98 610510219 นางสาว จิราพรรณ พันล า

99 610710221 นางสาว จิราภรณ์ สาธร

100 610510222 นางสาว จิรายุ อุไรมาลย์

101 610510223 นาย จิรายุทธ์ิ ดาษดา

102 610910224 นางสาว จิราวรรณ ขุนทอง

103 611310225 นางสาว จีรนันท์ ถ่างกระโทก

104 611410226 นางสาว จีรภรณ์ วงษ์จารย์

105 610510228 นาย จีรวัฒน์ คืดนอก
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106 610810229 นางสาว จีราพัชร อักษร

107 610210232 นางสาว จุฑาทิพย์ ไรกลาง

108 610410231 นาง จุฑาทิพย์ สุขเจริญ

109 610410238 นางสาว จุฑามาศ รันนะโคตร

110 610410240 นางสาว จุฑามาศ ค้ าชู

111 610510239 นางสาว จุฑามาศ ท าทอง

112 611210235 นางสาว จุฑามาศ แก้วภูเม็ง

113 611610237 นางสาว จุฑามาศ หนูคง

114 611110241 นางสาว จุฑามาศจ์ กันทะน่วม

115 610510242 นางสาว จุฑามาส สุพรรณ

116 610410245 นาง จุฑารัตน์ อินทร์เฮ้า

117 610510246 นางสาว จุฑารัตน์ ไชยรัตน์

118 610110247 นางสาว จุฑาลักษณ์ เปลรินทร์

119 610610249 นางสาว จุธิมา สายสิน

120 610410254 นางสาว จุฬาลักษณ์ โกษาผล

121 610110259 นางสาว เจนจิรา คินันติ

122 610110264 นางสาว เจนจิรา ภูพิมาย

123 610510269 นาง เจริญศรี ประธาน

124 611210270 นาย เจษฎ์กรน์? สัตย์มิตร

125 611710273 นาง เจียมจิตร มหุวรรณ์

126 611110274 นางสาว ใจเทียน แสงไชยญากูล
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127 611610275 นางสาว ฉวีวรรณ แป้นชู

128 610710276 นางสาว ฉัตรฐริกา พงไทยสง

129 611610279 นางสาว ฉัตรทิพย์ เนียมปาน

130 610510281 นางสาว ชญาภา ตะโกนา

131 610510282 นางสาว ชญาษร สายทอง

132 611610285 นางสาว ชฎาภรณ์ สุขกรง

133 611310286 นางสาว ชนกนันท์ ขันยอด

134 610210287 นางสาว ชนนาถ เจริญบุญญาฤทธ์ิ

135 610810289 นางสาว ชนัดดา ปรีชาชาญวุฒิ

136 611610290 นางสาว ชนากานต์ อินทรัตน์

137 610410291 นางสาว ชนาภา อ่ิมเอิบ

138 610610298 นางสาว ชมพู่ ฤทธ์ิดี

139 611110299 นางสาว ชมพูนุช เกิดเกียรติเพชร

140 611210301 นางสาว ชยาภา ชัยประสิทธ์ิ

141 611510303 นางสาว ชรินรัตน์ อินทผลา

142 610110305 นางสาว ชลธิชา เขียนเขว้า

143 610610307 นางสาว ชลธิชา อโรตยกุล

144 610410308 นาง ชลลัดดา ทองเพียง

145 610610310 นางสาว ชวิศา วรัญญานนท์

146 611010312 นาง ชัชนก อนันตไอศูรย์

147 610510314 นางสาว ชัญญานุช ม่วงอ่อน
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148 610810315 นาย ชัยชาญ กุสุโมทย์

149 610910316 นาย ชัยวัฒน์ รัตนภักดี

150 610410317 นาย ชาติชาย วันพิลา

151 611110320 นาย ชิดณรงค์ รุ่งโรจน์ถาวร

152 610110321 นาย ชินภัทร เติมสมบัติบวร

153 610110324 นางสาว ชุติกาญจน์ อ่ าศรี

154 610510328 นางสาว ชุติมตา ชอบธรรม

155 610510333 นางสาว ชุติมา สติปัญ

156 610810330 นางสาว ชุติมา อุตตะพันธ์ุ

157 610910334 นางสาว ชุติมา ทองศรี

158 611710335 นาย ชุมพล ศิลปชัย

159 610610339 นางสาว โชติกา ชัยเพชร

160 610810340 นางสาว โชติกา เทียบค า

161 610410341 นางสาว โชติยาภรณ์ สุรินทะ

162 610810342 นางสาว โชติรส สธนเธียร

163 610210345 นางสาว ซัลมา มูฮ าหมัดอายุบ

164 611510347 นางสาว ซากีมะห์ สะมาแล

165 611510349 นางสาว ซารีนา อาด า

166 610110350 นางสาว ซารีฟา สะแลแม

167 611610353 นางสาว ซิตตีนา สุขสง่า

168 610110355 นางสาว ซูไฮดา โมง
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169 610910357 นางสาว โซไลดา มะหมัด

170 611710359 นาง ญาณาทิพ พุทธอุปถัมภก

171 611110360 นางสาว ญาณิกา สมคะเน

172 610510361 นางสาว ญาณิศา พ่อชมภู

173 610410362 นางสาว ญาณิษา ชนะวรรณโณ

174 610410366 นางสาว ฐาปนี บุญมี

175 611610367 นางสาว ฐายิกา ศิริขวัญ

176 610510368 นางสาว ฐิดายุ สุขสงคราม

177 610810369 นางสาว ฐิตาภา มะแก้ว

178 611710370 นางสาว ฐิตารีย์ ลาภสาร

179 610710371 นาง ฐิติพร นนธิจันทร์

180 610410373 นางสาว ฐิติมา บุ้งทอง

181 610810375 นางสาว ฐิติมา หาญใจ

182 610610377 นางสาว ฐิติรัตน์ พงษ์วัน

183 610810378 นางสาว ณตวัน ตามแต่รัมย์

184 610210380 นางสาว ณภัทร ส าเส็น

185 610410381 นาย ณรงค์ โกสีลา

186 611610384 นางสาว ณัชชยา จันทร์โท

187 610910386 นางสาว ณัฏชฎา สุทธิพงศ์

188 610410387 นาย ณัฏฐ์ ศักด์ิทินวัฒน์

189 611710389 นางสาว ณัฏฐญาณินท์ ภิระบรรณ์
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190 610910390 นาย ณัฏฐ์ดนัย สิทธิภาจิรสกุล

191 610510391 นางสาว ณัฏฐนันท์ พะวงษ์

192 610410392 นางสาว ณัฏฐนิชชา โสภาค า

193 610410394 นางสาว ณัฏฐา ป้องล่องค า

194 611510393 นางสาว ณัฏฐา ชนะพล

195 610810396 นางสาว ณัฐกาญจน์ ปวงขุนทด

196 611010397 นางสาว ณัฐกานต์ รักความซ่ือ

197 611510398 นางสาว ณัฐกุล อาจชอบการ

198 610510399 นางสาว ณัฐชญา สารีราช

199 611610400 นาย ณัฐชนน ปทุมรัตนโรจน์

200 610210401 นางสาว ณัฐฐ์ธิดา วงษ์ดารา

201 610110402 นางสาว ณัฐณิชา ริยะเทน

202 610110403 นาย ณัฐดนัย พลเขต

203 610510407 นางสาว ณัฐปภัจน์ พิศโสระ

204 610910408 นางสาว ณัฐปภัสร์ ธนาวิทย์ถาวร

205 610810409 นาย ณัฐพงษ์ ถนัดค้า

206 611210411 นาย ณัฐพล จันทร์เนตร์

207 611610412 นาย ณัฐพล ทองแก้ว

208 610110415 นางสาว ณัฐรัตน์ จันทะนาข่า

209 610610416 นางสาว ณัฐริณีย์ ป่ินเสริมศักด์ิ

210 610910419 นางสาว ณัฐวดี นุ่มนวล
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211 611510418 นางสาว ณัฐวดี แจ่มแจ้ง

212 610810422 นางสาว ณัฐสุขกาญจน์ ต้ังวีระพงษ์

213 611010425 นางสาว ณัติยา ไกรทรัพย์

214 611110427 นางสาว ณิชกานต์ สนพลาย

215 610810429 นางสาว ณิชชา สุธีธนชจิน

216 611110430 นางสาว ณิชนันทน์ หลงเปล่ียว

217 610110431 นางสาว ณิชมน กาวิชัย

218 611010432 นางสาว ณิชาภา บ้างต ารวจ

219 610510434 นางสาว ดลยพรรณ ค าโท

220 610510437 นางสาว ดวงกมล ก่ิงทวยหาร

221 611010438 นางสาว ดวงแก้ว สงวนศักด์ิศรี

222 610410440 ส.อ.หญิง ดวงใจ กาฬจันทร์

223 610410441 นางสาว ดวงใจ ไชยทองพันธ์

224 610510443 นางสาว ดวงฤทัย ค ามุงคุล

225 611010444 นางสาว ดารณี วุฒิธรรมฐาน

226 611210445 นาย ดารากร ป้อมสุวรรณ

227 610210447 นางสาว ดารุณีย์ ขานพิมาย

228 610810448 นางสาว ดาว ละออ

229 611110449 นาย ดิศรณ์ เปรมปรีด์ิ

230 610410450 นาย เดชาพล สังวิบุตร

231 610110454 นางสาว ตุลยา พบพิมาย
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232 610510455 นางสาว เตือนใจ นครอินทร์

233 610510456 นางสาว เตือนใจ สุกใส

234 611710458 นาย เถลิงศักด์ิ พาสร้อย

235 610410461 นาย ทรรศนพล เฮ้ิงมล

236 611010465 นาย ทศพร กาบแก้ว

237 610810467 นาย ทศพล เอ่ียมทองค า

238 611210468 นางสาว ทับทิม วรรณภักดี

239 610510469 นางสาว ทัศนียา เหลาทอง

240 611110475 นางสาว ทิพวรรณ พุทธจักร์

241 610710476 นางสาว ทิพาพร ใจงาม

242 610610477 นางสาว ทิพารัตน์ ชาวสวน

243 610710478 นางสาว ทิวาพร เมินธนู

244 610510479 นาย เทียนชัย บุญแน่น

245 611210482 นางสาว ธนกร ไตรธนเดชา

246 611710483 นาย ธนบดี แก้วหานาม

247 610110486 นางสาว ธนภรณ์ หนองหงอก

248 610610487 นางสาว ธนภรณ์ บุญชู

249 611110489 นางสาว ธนวรรณ กาญจนากร

250 610110491 นางสาว ธนัญญา ปะรุนรัมย์

251 611710492 นาย ธนัฐธัญ มิจนทรัพย์

252 610110493 นางสาว ธนาภรณ์ สอ้ิงทอง
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253 610910494 นางสาว ธนาภรณ์ เพชรเจริญ

254 610410496 นาย ธนาวุฒิ ค าจุลลา

255 610110502 นางสาว ธัชพรรณ ใจเท่ียง

256 610110503 นางสาว ธัญชนก เจียมพลายจิตร์

257 610610505 นางสาว ธัญญธร สินธุเสน

258 610810506 นางสาว ธัญญ์นภัส ธนศิริวรวิชญ์

259 611710508 นาง ธัญญลักษณ์ ย้ิมพงษ์

260 610410511 นาง ธัญทิพย์ ธรรมกิตติพันธ์

261 610710513 นางสาว ธัญรัตน์ ซ่ือสัตย์

262 610110515 นางสาว ธัญลักษณ์ บุญคง

263 611610516 นางสาว ธัญวรรณ เพชรสถิตย์

264 611610521 นางสาว ธันยพร ยอดประเสริฐ

265 611510526 นางสาว ธิชากร เขมะวนิช

266 610510527 นาง ธิดานันทร์ เจริญนิตย์

267 610610529 นางสาว ธิดารัตน์ เลากระโทก

268 610810530 นางสาว ธิดารัตน์ ศิลปชัยณรงค์

269 611110532 นางสาว ธิดารัตน์ ปราบสงบ

270 610410534 นาง ธิมาพร คล้ายสมจิตร

271 610110535 นาย ธีรดล สมสุข

272 610310537 นาย ธีรบูลย์ อมรพิศาลมิตร

273 610710538 นาย ธีรพงษ์ สมพร้ิง
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274 610910539 นาย ธีรวัฒน์ แก้วม่ิงดี

275 610510541 นางสาว นครินทร์ อ่อนท้าว

276 610710543 นาย นพดล พรายชุม

277 610110548 นางสาว นภสร เครือบุญมา

278 610810554 นางสาว นภัสสร บุญเทพ

279 611210553 นางสาว นภัสสร เฉ่ือยกลาง

280 611010559 นางสาว นภาพร คล่องแคล่ว

281 610210562 นางสาว นฤมล เพชรช านาญ

282 610410563 นางสาว นฤมล กุศลศิลป์

283 611010565 นางสาว นฤมล สิทธิยา

284 611610564 นางสาว นฤมล ผู้วานิช

285 610410566 นางสาว นลินทิพย์ สุขด า

286 610210567 นางสาว นลินี เศวตะดุล

287 611710571 นางสาว นวลจันทร์ จิตประเสริฐ

288 611010572 นางสาว นวลตอง บุญมาก

289 610210577 นางสาว นัซรีน ตาเละ

290 610110578 นางสาว นัฏกร แซ่สง

291 611510579 นางสาว นัฐกานต์ นาวาเดช

292 611610580 นางสาว นัดตา รัตนโชติ

293 610710581 นางสาว นัติยา ย่ิงมี

294 610410582 นาย นัทธพงศ์ พวงเงิน
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295 611110583 นางสาว นัทมล สีเมฆ

296 610510584 นางสาว นันทกานต์ บุญเสริม

297 610210585 นางสาว นันท์นภัส แก้วตาเสน

298 610210586 นางสาว นันท์นภัส พละเนา

299 610510587 นาง นันทัชพร จ าปาสาร

300 610710589 นางสาว นันทิณี แซวกระโทก

301 611010590 นางสาว นันทิพร ไหวจังหรีด

302 611510594 นางสาว นัสรีน เงาะ

303 611610602 นางสาว น้ าฝน ค ารณ

304 610910603 นางสาว นิชกานต์ แซ่อ้ึง

305 610110606 นางสาว นิชาภา อาทวิมล

306 610410608 นางสาว นิตยา อกอุ่น

307 610510609 นางสาว นิตยา บริหาร

308 611510611 นางสาว นิธิวดี สมิตินทร์

309 611010612 นางสาว นินวดี โสภิณ

310 610210613 นาย นิพิฐพนธ์ จารุวัฒนายนต์

311 610410614 นางสาว นิภาพร วงษ์จันดี

312 610510616 นางสาว นิรันตรี สุนทร

313 610410617 นาง นิลวรรณ ด่ิงแก้ว

314 610410618 นาง นิลวรรณ สุพรหมจักร์

315 611110619 นางสาว นิศากรณ์ ชัยภิบาล
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316 610610621 นางสาว นิศารัตน์ สิงห์บุญมี

317 611010623 นางสาว นิสารัตน์ ศรีคูเมือง

318 610910626 นางสาว นุชจรี อาจกิจ

319 610510627 นางสาว นุชนาฎ พวงใส

320 611210628 นางสาว นุชนารถ ภูผา

321 610410630 นางสาว นุชรี บวงสวง

322 610110631 นางสาว นุชวรา ลากุลเพลิน

323 611710632 นาง นุชสลา ภูหงษ์

324 610610633 นางสาว นุรฟาติม อาแวลูวา

325 611610639 นางสาว นุสฮูดา ปฏิญญานุสรณ์

326 610110641 นางสาว นูรซีลา สูหลง

327 610210642 นางสาว นูร์ดียานา เจะเลง

328 611810644 นางสาว นูรอัยน่า บือราเฮง

329 611610645 นางสาว นูรอามาณี เจ๊ะโกะ

330 610110649 นางสาว นูรีซัน มะดีเย๊าะ

331 611510652 นางสาว นูรีซัน หิเล

332 611510653 นางสาว นูรีมัน ลือแบลูวง

333 611510654 นางสาว นูรีสาวาตี วาเต๊ะ

334 611510656 นางสาว นูรูลฮูดา เจ๊ะเต๊ะ

335 610910657 นางสาว เนตรชนก นนยะโส

336 610710659 นางสาว เนตรนภา โพธิชัย
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337 610210660 นางสาว บงกชรัตน์ พรมจันท์ทา

338 610610661 นางสาว บังอร บุญหว่าน

339 610110664 นางสาว บัวพร พนาบรรพต

340 610610665 นางสาว บัวลัย บุญสินชัย

341 611510666 นางสาว บาจรีย์ สินฉิม

342 610510673 นางสาว บุษกร ใยรัก

343 610110675 นางสาว เบญจมาภรณ์ เสาหงษ์

344 610810679 นางสาว เบญจวรรณ สุธาพจน์

345 611510680 นางสาว ปฏิญญา ปาละมาณ

346 610510681 นาย ปฐมพร สายสุด

347 610710682 นางสาว ปฐมวดี ย่อทอง

348 611010683 นางสาว ปณัสยา มิศิลา

349 610710685 นางสาว ปทุมวรรณ ชนกเนตร

350 610110686 นางสาว ปนัดดา วงษ์ค าน้อย

351 611810687 นางสาว ปนิดา แต่งแดน

352 610510689 นางสาว ปภัสสร โอภาพ

353 611710690 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์

354 610710692 นางสาว ประกาพันธ์ ทิศลี

355 610510697 นางสาว ประนัดดา จันทร์เพ็ชร

356 610510698 นางสาว ประไพศรี ปอทอง

357 610210699 นางสาว ประภัสรา สีใสยา
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358 610110702 นาย ประวัติ ยะเเบน

359 611710704 นางสาว ปราณี คุ้มกัน

360 610110705 นาย ปราโมทย์ แพกันธน่วม

361 611710706 นาย ปราโมทย์ แก้วนุ้ย

362 610410709 นางสาว ปราริชาติ วงศ์ประทุม

363 610110710 นางสาว ปริชญา กองอ้น

364 611110712 นางสาว ปริยพิชญ์ บุตรชาติ

365 611810717 นางสาว ปรียานัฐ หวันกะมา

366 610610718 นางสาว ปรียาพร สังขถม

367 610510720 นางสาว ปรียาภรณ์ มุลตีกะ

368 610510721 นางสาว ปวันรัตน์ ทับเเสง

369 611610725 นางสาว ปวีณา หมาดเหล่

370 610410726 นาย ปองพล เถาว์ชาลี

371 610710731 นางสาว ปัณพร แผ่นใหญ่

372 611810734 นางสาว ปัทมา วินฉ้วน

373 610410735 นางสาว ปัทมาวรรณ ประทุมรัตน์

374 610110736 นางสาว ปานกมล สายโนกาศ

375 610510738 นางสาว ปานวาด แก้วบัวสา

376 610210739 นางสาว ปารดา เชษฐศาสน์

377 610410740 นาง ปาริฉัตร นิธิมหาศาล

378 610610743 นางสาว ปาริชาติ จิวรรักษ์
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379 610610745 นางสาว ปารีดา เจริญคุณ

380 611610746 นางสาว ปาลิตา เก็บทรัพย์

381 610110749 นางสาว ปิยธิดา ผาจวง

382 611010750 นางสาว ปิยธิดา ปัญญา

383 610910751 นางสาว ปิยวรรณ สมบัติ

384 610410757 นางสาว ปิยะนุช แพงวงศ์

385 611810756 นางสาว ปิยะนุช รัตนวัน

386 610810758 นาย ปิยะพล พรมทอง

387 611110759 นาย ปิยะภัทร์ ชัยศิริ

388 611510760 นางสาว ปิยะมณี กาญจนะ

389 610610761 นางสาว ปิยะมาศ แก้วกลม

390 610510762 นางสาว ปิยะรัตน์ ศิลาโชติ

391 610510763 นางสาว ปิยะวดี ชัยทอง

392 610710764 นางสาว ปิยาภรณ์ สีหะวงษ์

393 611610766 นางสาว ปียานันท์ อินทร์คง

394 610510768 นางสาว ปุณยนุช เบ็ญมาส

395 610110770 นางสาว เปมิกา จิตสุวรรณ

396 611110771 นางสาว เปมิกา มาลัย

397 611610773 นางสาว เปรมฤดี นาวารัตน์

398 611710772 นาง เปรมฤดี ธงสิบสอง

399 610210778 นางสาว ผกามาศ รักชาติ
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400 610410777 นางสาว ผกามาศ ต้ังสุวรรณกุล

401 610910776 นางสาว ผกามาศ เชาวนะ

402 610410779 นางสาว ผ่องนภา หิรัญวดี

403 610110783 นาย พงศ์ผลา นามวิชัย

404 610810784 นางสาว พงศ์พัชรา นาควิลัยพร

405 610610789 นาย พชรพล เพ็ชรสินธพ

406 610410791 นางสาว พนารัตน์ พุ่มค า

407 610410792 นาง พนารัตน์ ทองวัฒน์

408 610110796 นางสาว พนิดา จรโคกกรวด

409 610710794 นางสาว พนิดา บุษบงก์

410 611610795 นางสาว พนิดา ชัยมุสิก

411 611710797 นาง พนิตตา พลายงาม

412 611710802 นาง พรทิพย์ บุญสร้าง

413 610910803 นางสาว พรนิภา สุวรรณพล

414 610910805 นางสาว พรพิมล คับพวง

415 610210810 นางสาว พรระวี วิจารณ์

416 610410812 นางสาว พรวิภา ถิตย์จรุง

417 610110813 นางสาว พรวิมล ช านาญ

418 610510816 นางสาว พรสวรรค์ บัวพันธ์

419 610310817 นางสาว พรสินี โมมะเกลือ

420 610710821 นางสาว พลอยไพลิน ฉิมมาลี
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421 610310824 นางสาว พัชญ์ปณดา ผาณิตพจมานกุล

422 610110825 นางสาว พัชรพร ครุฑสาย

423 610110827 นางสาว พัชรา เลิศฤทธ์ิปัญญากุล

424 611010830 นางสาว พัชราพร อินทรกุล

425 611610832 นางสาว พัชริดา มณีฉาย

426 610410836 นางสาว พัชรี เดือยพิมพ์

427 610410838 นางสาว พัชรี ยศประสงค์

428 610710837 นางสาว พัชรี ดุลภาคพินิจ

429 610210839 นางสาว พัชรี ชินรัมย์ พัชรี ชินรัมย์

430 610110842 นางสาว พัณณิตา ชูช่ืน

431 610410844 นางสาว พัทธนันท์ ฮมแสน

432 611710845 นาย พัทยา ปานสุวรรณ

433 610610852 นางสาว พิกุลทอง ย่างรวีไพศาล

434 610310853 นางสาว พิชชญา วิริยะจิตต์

435 610910855 นาง พิชชากานต์ บัวชาวเกาะ

436 610210856 นางสาว พิชชานันท์ ผลชู

437 611710859 นาง พิชรินทร์ สุขนา

438 611210860 นาย พิเชษฐ์ โตใหญ่

439 611010866 นางสาว พิมพ์นภา สอนเสนา

440 610110868 นางสาว พิมพ์พา พรมเสน

441 611110867 นางสาว พิมพ์พา ทิตะนนท์
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442 610710869 นาง พิมพ์พิชชา หนูคุ้มทรัพย์

443 611610870 นางสาว พิมพ์พิมล ฮ่ึงฮก

444 611610871 นางสาว พิมพ์ฤทัย พุฒซ้อนดอก

445 611210873 นางสาว พิมพ์วิมล มะโนกิจ

446 610710874 นางสาว พิมพา ไม้หอม

447 611110875 นางสาว พิมพิศา อยู่ด า

448 610110879 นางสาว พิมลวรรณ เฉิดฉาย

449 610810886 นาย พิสิษฐ์ ผลโรจน์ปัญญา

450 611610887 นาย พีรพัฒน์ ช านาญไมตรี

451 610210888 นาย พีรวัฒน์ ชัยวันดี

452 611010892 นางสาว เพชรรัตน์ เพลียสุระ

453 611310897 นางสาว เพ็ญพิมล ใจน้ า

454 610510904 นางสาว แพรวพรรณ ทองสุทธ์ิ

455 610310905 นางสาว แพรววนิต เพ่ิมประเสริฐ

456 611510910 นางสาว ฟาเตม คาเร็ง

457 611510911 นางสาว ฟิรดาวส์ ดือราอิง

458 610210912 นางสาว ฟิรเดาซ์ วาแมดีซา

459 611310914 นางสาว ภคพร จงคล้ายกลาง

460 610410916 นาย ภักด์ิ มุ่งขอบกลาง

461 610310917 นางสาว ภัครชนิต ประคองเจริญกิจ

462 610410918 นางสาว ภัฑรวฎี เขาหลัก
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463 610510919 นางสาว ภัททิดา วิเศษ

464 610510920 นางสาว ภัทรธีตา จุ้ยเจริญ

465 610210923 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ค าแผ่นจิรโรจน์

466 610410922 นางสาว ภัทรานิษฐ์ แก้วไพฑูรย์

467 610210925 นางสาว ภัทราภรณ์ บัวทอง

468 610110926 นางสาว ภัทราวดี รัตนชาติวิเชียร

469 610610927 นางสาว ภัสศรี แสงสาย

470 610510929 นางสาว ภาชินี ล้ิมเจริญ

471 611710931 นาย ภานุเดช แก้วปิง

472 610410932 นาย ภานุวัชร บุญแสน

473 610510934 นางสาว ภาวนา โสภาลี

474 610110935 นางสาว ภาวิณี โคตรไชยา

475 610510936 นางสาว ภิญญดา สาเกตุ

476 610210938 นางสาว ภีมรดา ศิริป่ิน ภีมรดา ศิริป่ิน

477 610410939 นาย ภูมัย หาสุระ

478 611610944 นางสาว มณฑิตา ทนงาน

479 611710947 นาง มณีรัตน์ ตงประเสริฐ

480 610610953 นางสาว มยุรี คงพราหมณ์

481 610810951 นาง มยุรี นาคายน

482 610710956 นางสาว มลธิรา หมู่โพธ์ิ

483 610210957 นางสาว มลิวัลย์ จงใจรักษ์

23/40



เอกสารแนบ 1

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ข) คร้ังท่ี 1/2561 ข้ันตอนท่ี 1 - 2 

วิชาพ้ืนฐานกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในวันเสาร์ท่ี 14 กรกฎาคม 2561  เวลา 8.30-11.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

484 610510958 นางสาว มะลิวัลย์ สายใจ

485 610410960 นางสาว มัทนา สุขโชติ

486 610810965 นางสาว มาญ่า ประเสริฐวงษ์

487 610910966 นางสาว มารีนา วงศ์หมัดทอง

488 610410968 นางสาว มาลิณี ตุ่ยไชย

489 611810969 นางสาว มาลินี มาน้อย

490 611810970 นางสาว มาศสุภา อรรถสงเคราะห์

491 610610976 นางสาว มูนีเราะห์ เจ๊ะเด็ง

492 610410980 นาย เมธาวี ดาทา

493 610810979 นาง เมธาวี ศรีสุทธิพงษ์

494 610910981 นางสาว เมธาวี รอดสีเสน

495 611610982 นางสาว เมธิยา ทองใส

496 610510983 นางสาว เมวิกา ทิลาธรรม

497 611010984 นางสาว ไมสุรีย์ ควนเค่ียม

498 611510986 นางสาว ยามีละห์ มูดอเลาะ

499 610510987 นางสาว ยุพาวดี ทองสุ

500 610510989 นางสาว ยุวดี ลายทอง

501 610610990 นางสาว ยุวดี หลงพรหม

502 610110992 นางสาว เย็นฤดี อินทร์ช านาญ

503 611610994 นางสาว รจนา รอดเข็ม

504 610410996 นาย รณชัช ค าสนิท
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505 610910998 นาย รณพันธ์ สุขใส

506 610110999 นางสาว รติชา นาคปานเสือ

507 611211000 นางสาว รมยกร พละศรี

508 611211001 นางสาว รวิภา คามะดา

509 610211003 นาง รสา ขานกระโทก

510 610911007 นาย ระวี พวงนุ่น

511 611211009 นางสาว รัชณิญา จันทร์ศรี

512 610111014 นางสาว รัชนีกร เชิงดี

513 611111016 นางสาว รัชนีกร ราชวันดี

514 610911020 นางสาว รัตน์ตะวัน ล่าสกุล

515 611311022 นางสาว รัตน์สุดา แก้วอินทร์

516 610711025 นางสาว รัตนา คงเก่ง

517 610811024 นางสาว รัตนา ไชยสูรยกานต์

518 611711026 นาง รัตนาภรณ์ โตไธสง

519 611511029 นางสาว รัตนาวลี หนูบูรณ์

520 611711030 นาง รัตยา ปันจันทร์

521 610911032 นางสาว รินทร์ลภัส วิมลจารุพงศ์

522 610511033 นางสาว ร่ืนฤดี พรหมประดิษฐ

523 610511036 นาง รุ่งนภา ผิวทอง

524 610211038 นางสาว รุ้งรวิน หนูกรอบ

525 611511039 นางสาว รุสนา อาแด
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526 611511040 นางสาว รุสฟาตีมา ทิวาสมาน

527 610611041 นางสาว รูกีซา เจ๊ะหะมะ

528 610111045 นางสาว ฤดีมาส ช านิกล้า

529 610711047 นาย ฤาชัย ขันตี

530 611611048 นางสาว ลดามณี สุวรรณะ

531 610911049 นางสาว ลลิตวดี ต่วนมิหนา

532 610911051 นางสาว ลลิตา แขกเต้

533 610511052 นาง ละมัย เสนมา

534 610911053 นางสาว ลักขณา สายเนตร

535 610211055 นางสาว ลักษณ์ดลยา กิตต์ิเดชาปิติวัชร

536 611511057 นางสาว ลักษิกา สุขรักษา

537 610511061 นางสาว ลัดดาวัลย์ วงษ์นิล

538 611611063 นางสาว ลัยลานา แดงหน า

539 611011064 นางสาว ล าพูล เกิดสุข

540 610411067 นางสาว ลิราวรรณ สิทธิหงษ์

541 610111074 นางสาว วนิดา ใจยา

542 610711075 นางสาว วนิดา เจริญสวัสด์ิ

543 610811076 นาง วนิดา ชินโคตร

544 611511078 นางสาว วนิตา เจ๊ะสัน

545 610911079 นางสาว วรกมล ศรีธรรม

546 610611080 นางสาว วรกานต์ โสมี
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547 611511081 นางสาว วรพรรณ อินหมัน

548 611711082 นาง วรรณดี สุวรรณกุล

549 611511083 นางสาว วรรณนา มูดอ

550 611611086 นางสาว วรรณพร สังวัง

551 610711090 นาง วรรณา หนูแก้ว

552 610911092 นางสาว วรรนิสา หาญกล้า

553 610211093 นางสาว วรวรรณ สโมสรสุข

554 610111094 นางสาว วรัญญา ปาลาศ

555 610911098 นางสาว วรางคณา ภูที

556 610211100 นางสาว วราภรณ์ อนุชวลิตวงศ์

557 610211101 นางสาว วราภรณ์ ชัยนฤมล

558 611311099 นางสาว วราภรณ์ ประกอบนอก

559 610511103 นางสาว วรารัตน์ ญาติค า

560 610911104 นางสาว วรินดา ระเบียบพร

561 610411108 นางสาว วริศรา ชาธิพา

562 611511107 นางสาว วริศรา สาระวารี

563 610111109 นางสาว วริษา อยู่อินทร์

564 610411114 นางสาว วลัยภรณ์ ดีวงษ์

565 611611115 นางสาว วลาวัณย์ นาคสด

566 610411117 นาย วัชรพงษ์ กลายกลาง

567 610511116 นาย วัชรพงษ์ ประทาสู

27/40



เอกสารแนบ 1

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ข) คร้ังท่ี 1/2561 ข้ันตอนท่ี 1 - 2 

วิชาพ้ืนฐานกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในวันเสาร์ท่ี 14 กรกฎาคม 2561  เวลา 8.30-11.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

568 610111119 นาง วัชราภรณ์ ศรีสุชาติ

569 611711124 นางสาว วัชรี จันทะ

570 610611126 นางสาว วันเพ็ญ เนตรโสภา

571 610611128 นางสาว วันมัสนี เจะมิง

572 610111129 นางสาว วันวิสา ผิวนวล

573 610411130 นางสาว วันวิสา สังวรนวล

574 610211132 นางสาว วันใหม่ มานุช

575 610211134 นางสาว วัลลภา ทิวทอง

576 610411136 นางสาว วารุณี ค าหงษา

577 610611135 นางสาว วารุณี บุญหนัก

578 610511137 นางสาว วาสนา หลงชิน

579 610211141 นางสาว วิกัญดา รอเกตุ

580 610411142 นางสาว วิจิตรา ศรีไกรรส

581 610411145 นาย วิชัย พัฒนาเวช

582 610411146 นาย วิชิต ต๋าค า

583 610511147 นาย วิชิต อัศวภูมิ

584 610211153 นางสาว วิภาพร ม่ันคง

585 611611154 นางสาว วิภาวดี วัตตพรหม

586 611611156 นางสาว วิมพ์วิภา แพรกทอง

587 610811157 นางสาว วิมล โชติเฉลิมพงษ์

588 611411158 นางสาว วิมลรัตน์ เพชรวิสูตร
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589 610711160 นาย วิรัตน์ วระค า

590 610511162 นางสาว วิราวรรณ นิลโภชน์

591 610711163 นางสาว วิลาวัณย์ โต๊ะงาม

592 610411165 นางสาว วิไลพร ค าประเทือง

593 610111167 นางสาว วิไลลักษณ์ ศรีโยธี

594 610411170 นางสาว วิไลวรรณ งามย่ิง

595 610711169 นางสาว วิไลวรรณ สุกใส

596 610811173 นาย วีรวัฒน์ ทวีแสงรุ่งโรจน์

597 610711174 นาย วีระชัย เจริญสวัสด์ิ

598 611711175 นาง วีริศรา อรุณพันธ์

599 610611176 นาย วีลฎาณร์ นิเฮง

600 610411179 นางสาว แววตา แนบนิล

601 610511181 นางสาว ไวยากรณ์ แก้วใส

602 610211182 นางสาว ศดานันท์ จีระเสถียร

603 610111185 นางสาว ศรัญญา เทพสิงห์

604 611811186 นาย ศรัญญู รสหอม

605 611711191 นางสาว ศรินธร อุดแจ่ม

606 610111192 นางสาว ศรีพรรณ ตากาศ

607 610111194 นางสาว ศรีอัมพร แซ่ท้าว

608 610211197 นางสาว ศศิกัญญ ผ่องชมภู

609 610111198 นางสาว ศศิกา แซ่เถา
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610 610611200 นางสาว ศศิชา มูลทองค า

611 611811201 นางสาว ศศิณา สาและ

612 610111202 นางสาว ศศิธร อนันตา

613 610411203 นางสาว ศศิธร เก็บพิมาย

614 610511205 นางสาว ศศิธร สมัตถะ

615 610611206 นางสาว ศศิธร ไก่แก้ว

616 610111208 นางสาว ศศิมา ฉาไธสง

617 610411210 นางสาว ศสิธร ค ามุงคุณ

618 610511211 นาย ศักดา ชาภูธร

619 611611212 นางสาว ศันสนีย์ ไสยฉิม

620 611011213 นาย ศาศวัต ธนิกกุล

621 611811217 นางสาว ศิรามล ค ามะวงค์

622 610911218 นางสาว ศิริกัญญา กล้าศึก

623 611111221 นางสาว ศิรินันท์ ศรีโนนยาง

624 610511223 นางสาว ศิริประภา มูลถา

625 610511226 นางสาว ศิริพร เศรษฐมาตย์

626 610511227 นางสาว ศิริภาพรรณ ชาวพลทอง

627 610811228 นางสาว ศิริมล กาวีระ

628 610911229 นางสาว ศิริมา สามิลา

629 610511234 นางสาว ศิริรัตน์ บุญมาอุต

630 610711231 นางสาว ศิริรัตน์ สายทอง
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631 610911232 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เล็ก

632 611811230 นางสาว ศิริรัตน์ เหล็กเกิดผล

633 610111235 นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่ลี

634 610311239 นาง ศิริลักษณ์ ศรีโดน

635 610411237 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญตาวัน

636 610511236 นางสาว ศิริลักษณ์ นวลศรี

637 611011241 นางสาว ศิริวรรณ บุญมา

638 610911246 นาย ศุภชัย หนูทอง

639 611711247 นาย ศุภชัย พิมพานนท์

640 610311249 นางสาว ศุภนิจ แซ่จิว

641 610411250 นางสาว ศุภนิดา ทิพย์ค ามี

642 610411251 นางสาว ศุภรัตน์ เทอ ารุง

643 610311255 นาย ศุภวิชญ์ ไพยศาสตร์

644 610911257 นางสาว ศุภสุตา หีตช่วย

645 611011258 นางสาว ศุภานัน ต๊ันมณีกุล

646 611211259 นางสาว ศุภาพิชญ์ เกียรติพรพิทักษ์

647 610511261 นาง ศุภิสรา สีหบุตร

648 610511262 นางสาว โศจิรัตน์ ใสศรี

649 610911267 นาย สมคิด กาละนิโย

650 610411268 นาง สมใจ กองกูล

651 610511269 นาย สมพงษ์ ส่งสุข
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652 611711270 นาง สมพิศ สังฆธรรม

653 610111273 นางสาว สมฤทัย ค าสว่าง

654 610411275 นาย สมศักด์ิ วงศ์กัลยา

655 610311279 นาย สรวิศ เกษรมาศ

656 611611280 นางสาว สร้อยสุดา ทองเทพ

657 611411282 นางสาว สลิตา ยามาเล็น

658 611511286 นางสาว สะมีม่ีย์ สะอุ

659 611411287 นางสาว สะรีษา สีหมะ

660 611011288 นางสาว สะอาด แน่นอุดร

661 611111289 นาย สันติ โกสุม

662 610711291 นาย สันติพงษ์ วารีรักษ์

663 611111292 นางสาว สันทนีย์ เขตต์สกุล

664 610611296 นางสาว สาธิตา เพ็ชรบูชา

665 610711297 นาย สามารถ มุกดาค า

666 610111299 นางสาว สายฝน จันทร์แจ่ม

667 611511302 นางสาว สารีป๊ะ เจะฮะ

668 610811306 นาย สิทธิชัย รักสวย

669 610411308 นาย สิทธินนท์ จรูญพันธ์

670 610611309 นาย สิทธิพงศ์ พรประสิทธ์ิ

671 610611315 นางสาว สิริเกตุ แจ้งเนตร

672 610811317 นาง สิรินทรา อินทอง
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673 611711318 นางสาว สิรินภา จิระกิตติเจริญ

674 610611321 นางสาว สิริภา ทมตะขบ

675 610511324 นางสาว สิริลักษณ์ กุมภาพงษ์

676 610411327 นางสาว สิริอาภา ชิระบุตร

677 610211330 นางสาว สุกัญญา นวลสะอาด

678 610511331 นางสาว สุกัญยา ประสานพันธ์

679 610911332 นางสาว สุกัลยา อะลีหะ

680 611111334 นางสาว สุกานดา ราชไชย

681 611711335 นาย สุกิจ กานนสัมฤทธ์ิ

682 610511339 นางสาว สุจิตรา พลพาน

683 610911340 นางสาว สุชฎา บ ารุงพงศ์

684 610311341 นางสาว สุชาดา ศักด์ิวิจารณ์

685 610511342 นางสาว สุชาดา ตระการไทย

686 610211344 นางสาว สุชาวดี กุฎีรัตน์ สุชาวดี กุฎีรัตน์

687 610511347 นางสาว สุดใจ ยาเพ็ชร

688 610111349 นางสาว สุดารัตน์ พงศ์สิริวิโรจน์

689 610411350 นางสาว สุดารัตน์ สวัสด์ิวงศ์

690 610511348 นางสาว สุดารัตน์ จิตรจริง

691 611511354 นางสาว สุดารัตน์? พิเดช

692 610211355 นาย สุทธิเกียรติ สว่างอารมณ์

693 610111358 นางสาว สุทธิธารา ศรียา
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694 610911360 นางสาว สุธัญญา สีตาแสน

695 610411361 นาง สุธารัตน์ หาศิริ

696 611011367 นางสาว สุนันทา แซ่ต๋ัน

697 610711370 นางสาว สุนิศา ลุจริง

698 610911373 นาง สุนิษา หล้าอ่อน

699 610511375 นางสาว สุนิสา ศักด์ิศรี

700 611811374 นางสาว สุนิสา เพชรใส

701 610511380 นางสาว สุพรรณษา ปาตู

702 611811381 นางสาว สุพรรณษา หวังเสล่

703 611111383 นางสาว สุพรรษา กองชัย

704 610411386 นางสาว สุพัตรา มนอ่ิน

705 610511390 นางสาว สุพัตรา ศรีแจ่ม

706 611011392 นางสาว สุพัตรา ภู่พะเนียด

707 611611391 นางสาว สุพัตรา ทองบ้านนา

708 610211393 นางสาว สุพิชชา สืบเทพ

709 610511394 นางสาว สุพิชญา เนตรคุณ

710 610211395 นาง สุภศจี พัฒนทรัพย์ถาวร

711 610511396 นาง สุภัทรา อินพลทัน

712 610511400 นางสาว สุภาพร ค าอ่อน

713 611411402 นางสาว สุภาพร ไยสาร

714 610411406 นางสาว สุภาวดี ข าพวง
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715 611411407 นาง สุภาวดี สถากูล

716 610111408 นางสาว สุภาวรรณ สุวรรณเกตุ

717 610811411 นางสาว สุมาลี ใบพลูทอง

718 610411414 นางสาว สุมิตรา สุวรรณไตร

719 611711415 นาย สุรพล ศรีค าซาว

720 610911416 นาย สุรศักด์ิ เสียมไหม

721 611611420 นางสาว สุรีรัตน์ พรหมคง

722 611011421 นางสาว สุรีวัลย์ แสงสว่าง

723 610311424 นางสาว สุวณีย์ พรหมสมบัติ

724 610111426 นางสาว สุวนันท์ สมหวัง

725 610511429 นางสาว สุวนันท์ ปัจจัย

726 611511431 นางสาว สุวรรณา จงรักษ์

727 611711430 นาง สุวรรณา ผิวอ่อน

728 610211435 นางสาว เสาวณี ผลเงาะ

729 611011436 นางสาว เสาวนีย์ เผ่ือนโชติ

730 610111437 นางสาว เสาวลักษณ์ จูด้วง

731 610511440 นางสาว เสาวลักษณ์ ค าวัน

732 610111442 นางสาว โสพิศ บัวนาค

733 610411443 นางสาว โสภิดา สุขสวัสด์ิ

734 610511447 นาง โสรยา สานิสี

735 611611448 นางสาว โสรยา ทองย้อย
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736 610111449 นางสาว หทัยชนก รอดดีเพ็ง

737 610511450 นางสาว หทัยทิพย์ เลาหวิโรจน์

738 611811453 นางสาว หฤทัย ทองอ่อน

739 610111458 นางสาว หัสยา ใจเอ้ือน

740 611611457 นางสาว หัสยา สัตยากุล

741 610411459 นางสาว เหมือนฝัน ศรีรักษา

742 610511461 นาย ฬสฬส บุญใส

743 611011462 นางสาว อณัญจนา นันตะสูตร

744 611511463 นางสาว อติกานต์ ย่ิงยวด

745 611611465 นางสาว อทิตยา แอเหย็บ

746 610111467 นางสาว อนงนาฎ สิงห์ค าป๋ัน

747 610111468 นางสาว อนัญพร ศรีทอง

748 611711470 นาย อนันตชัย พรมนนท์

749 611011472 นาย อนิรุธ วงษ์ศรีเพ็ง

750 610711474 นาย อนุชา ทิศลี

751 610111476 นาย อนุชิต รู้ฉลาด

752 611111480 นางสาว อเนชา อนันบุญเอ้ือ

753 610411481 นาย อภิชาติ พิมพ์ภูค า

754 610111483 นางสาว อภิญญา ฝอยทอง

755 610711485 นางสาว อภิญญา สุโพธ์ิ

756 610811487 นาย อภิศักด์ิ ชนะพาล
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757 610411492 นางสาว อมรรัตน์ วงค์ศรีลา

758 610511490 นางสาว อมรรัตน์ พลศรีราช

759 610911491 นางสาว อมรรัตน์ สุริยะ

760 610711493 นางสาว อมราวดี สังข์ศรี

761 610111496 นางสาว อมลวรรณ พลกล้า

762 611211497 นางสาว อมลวรรณ ม่ังค่ัง

763 610211498 นางสาว อมิตา แมหะ

764 610111501 นางสาว อรณิชา ขวัญแก้ว

765 610511503 นางสาว อรณี ผิวศรี

766 610511506 นางสาว อรทัย ทองขาว

767 610911507 นางสาว อรทัย หอมหวล

768 610911509 นางสาว อรทัย ชัยวุฒิ

769 611711508 นาง อรทัย วงษ์สุรกูล

770 610411514 นางสาว อรยา พลสงเมือง

771 610511518 นางสาว อรวรรณ์ ท าทอง

772 610911521 นางสาว อรวรรณ ยวนหม่ืน

773 610411524 นางสาว อรสา นามอุบล

774 611511527 นางสาว อรอนงค์ รักดี

775 610511528 นางสาว อรอมล ผ่องพุฒ

776 611511530 นางสาว อรอุมา เลาะสมาน

777 611611532 นางสาว อริศรา ทองทรัพย์
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778 610511534 นางสาว อริสรา หม่ันเรียน

779 610511535 นางสาว อริสรา บุญประภาร

780 610711533 นางสาว อริสรา สุวรรณกาโล

781 610411539 นาย อรุณศักด์ิ  ขันธอารี อรุณศักด์ิ  ขันธอารี

782 610111541 นางสาว อรุณี อัศวภูมิ

783 610511540 นางสาว อรุณี ประทุมทอง

784 611511542 นางสาว อโรชา แสงจันทร์

785 611611546 นางสาว อลิษา นวลศรี

786 611111548 นางสาว อลิสา แพไธสง

787 610811549 นางสาว อศรียะห์ สามะ

788 610411550 นางสาว อ่อนนุช โทขนาด

789 610911551 นางสาว อะตินา เจ๊ะละหวัง

790 610111552 นางสาว อะห์ลาม สะมุแย

791 611511553 นางสาว อักลีมา ดอมอลอ

792 611011555 นางสาว อัครมณี พฤกษา

793 610211559 นางสาว อังคณา จันทร์เดช

794 610911561 นางสาว อัจจิมา มณีสว่าง

795 611511562 นางสาว อัจฉรา ฤทธิพรัด

796 610311566 นางสาว อัจฉริยา พรหมสวัสด์ิ

797 610911567 นางสาว อัฉราพรรณ บุตรธนู

798 610211572 นางสาว อัญชลี นอนา
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เอกสารแนบ 1

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ข) คร้ังท่ี 1/2561 ข้ันตอนท่ี 1 - 2 

วิชาพ้ืนฐานกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในวันเสาร์ท่ี 14 กรกฎาคม 2561  เวลา 8.30-11.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

799 610411571 นางสาว อัญชลี หูดัง

800 611511581 นาย อับดุลฮาฟีซ อิแต

801 610811583 นางสาว อัฟอาล บือโต

802 611211585 นางสาว อัมริษา พูลผล

803 610211586 นางสาว อัสมะ นิวาสวัสด์ิ

804 611611595 นางสาว อาทิตยา คงฤทธ์ิ

805 611811593 นางสาว อาทิตยา คล่องดี

806 611811594 นางสาว อาทิตยา มุ่งมานะ

807 610911598 นางสาว อาภรณ์ หลังยาหน่าย

808 611611599 นางสาว อาภัสรา ศิลปธนู

809 610211602 นาย อามีน เสมสรร

810 611611607 นางสาว อารีนา แยนา

811 611111609 นางสาว อารีย์คุณ พรรณีย์กุลการ

812 610911611 นางสาว อารีรัตน์ ถาวงษ์กลาง

813 611111612 นางสาว อารีรัตน์ เช่ือมมณี

814 610111613 นางสาว อารีวรรณ โปธา

815 611611614 นางสาว อาสีหย๊ะ สันบูกา

816 610411616 นางสาว อ าพรพรรณ หอมสมบัติ

817 610811617 นางสาว อ าไพ เกตุแก้ว

818 610111621 นางสาว อ าภิกา บัดแก้ว

819 610411624 นางสาว อินทิรา เรืองนุช
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820 610111626 นางสาว อิลฮัม สะแต

821 611111628 นาย อิสรา ผิวน่ิม

822 610111632 นางสาว อีฟานี มานิ

823 610411634 นาง อุทัย ฤทธ์ิเดช

824 610911635 นางสาว อุทัยวรรณ หมีรักษา

825 610411637 นาง อุบลพรรณ ม่ังค่ัง

826 611511639 นางสาว อุไร หมัดอาดัม

827 610411640 นาง อุไรวรรณ แท่งทอง

828 611211644 นาย เอกภพ รักษ์มณี

829 610211645 นางสาว โอภาวดี วงศ์สุริยวรรณ

830 611511646 นางสาว ไอลดา ร าเพยพัด

831 611511647 นางสาว ฮาฟีซา โตะกอ
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