
เอกสารแนบ 2

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

1 นางสาว เกวลิน อินทรีสังวรณ์

2 นางสาว เกศสุดา ธานีวรรณ

3 นางสาว เกศสุมน อรรคบุตร

4 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์ประเสริฐ

5 นาย เจตนิพัทธ์ ภิรมย์ไทย

6 นางสาว เบญจรัตน์ กระแสฉัตร

7 นางสาว เบญจวรรณ หันจางสิทธ์ิ

8 นาย เบญญาวัต ทิพกนก

9 นางสาว เปรมฤทัย พาพล

10 นางสาว เมธินันท์ หลงหัน

11 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองค า

12 นางสาว แคทริยา แสนหูม

13 นางสาว แพรพลอย ฉัตรชัยนพคุณ

14 นางสาว แพรวฤดี โสมสิริโรจน์

15 นางสาว โสดารัตน์ สมไทย

16 นางสาว ไพลิน มุค า

17 นางสาว กชามาส จตุวงศ์

18 นางสาว กนกวรรณ มาลารัตน์

19 นางสาว กมลทิพย์ ซ้ายมี

20 นางสาว กมลวรรณ ปาสา

21 นางสาว กรุณา ค าปัง

22 นางสาว กฤติยา พันธ์วงค์

23 นางสาว กฤษณา โยมศิลป์

24 นางสาว กัญญ์ณณัฎฐ์ อุดมธนเดชน์

25 นางสาว กัญญาณัฐ ย่ังยืน

26 นาย กันต์ฐภัทร ขันตี

27 นางสาว กิตติยา แถวไธสง

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) ข้ันตอนท่ี 3  คร้ังท่ี 1/2561

ยังไม่ได้สมัครฯ ต้องท าการสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธ์ิเข้าสอบ  วิชาการผดุงครรภ์ไทย
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28 นางสาว กิติยา พรภิรมย์

29 นางสาว กิติยาพร ภูนิคม

30 นางสาว กินรี ศรีจันทร์

31 นางสาว กิรณา ประเสริฐเมฆ

32 นาง ค ามี บุญยัง

33 นางสาว จันทรจิรา ใหม่ทอง

34 นางสาว จันทร์จิรา เรืองศรี

35 นางสาว จันละออง จันมาทูน

36 นางสาว จารุวรรณ จะวะนะ

37 นางสาว จิตราพร โตสูงเนิน

38 นางสาว จินตนา หวานทอง

39 นางสาว จุฑาพร นวบุญ

40 นางสาว จุฑามาศ ทิพย์โภชน์

41 นางสาว ฉัตรลดา วงษ์ศิริ

42 นาย ฉายา จิณแพทย์

43 นาย ชยุติ วิเศษโวหาร

44 นางสาว ชลเนตร ประเสริฐสังข์

45 นางสาว ชลิดา เยาวเสริฐ

46 นาย ชวัลวิทย์ ไชยบุรี

47 นางสาว ชัชนันท์ ฝีปากเพราะ

48 จ่าสิบตรี ชัยวัฒน์ อ่อนเส็ง

49 นางสาว ชิดชนก โสภะบุญ

50 นางสาว ฐิติภา ย่ิงยง

51 นางสาว ฑุลิกา มังคละ

52 นางสาว ณัฏฐ์ชญาดา วสุวรพงศ์

53 นางสาว ณัฏฐณิชา ทองวิเศษ

54 นางสาว ณัฐชา ไชยผุ
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55 นางสาว ณัฐญานันท์ ศรีวงษ์

56 นาย ณัฐพล ขันแข่งบุญ

57 นางสาว ดรุณี พงษ์ไทย

58 นาย ถิรพงศ์ บ าเพ็ญรัตน์

59 นาย ทนงศักด์ิ สะสม

60 นาย ทวัฒน์ บุญเลิศ

61 นางสาว ทัศน์วรรณ สินทร

62 นางสาว ทิพวรรณ สรรศรี

63 นางสาว ทิยานันท์ สวนกูล

64 นางสาว ธณัชภัค ล้วนแก้ว

65 นางสาว ธนิชา ดลกิตติกุล

66 นาย ธรรมนูญ ใจตา

67 นางสาว ธัญลักษณ์ ดีรักษา

68 นาง ธัญสุดา ค าอ้าย

69 นางสาว ธิดารัตน์ หลงละเลิง

70 นาย ธีระพงษ์ หอมบรรเทิง

71 นาย นครินทร์ เอ้ือเฟ้ือ

72 นางสาว นงนุช พัชรวิโรจน์สกุล

73 นาย นพดล รูปพร้อม

74 นาย นพพร ไพรพฤกษ์

75 นาง นภาพร รุจิระธนลักษณ์

76 นาย นรินทร์ เลิศเรืองนภา

77 นางสาว นฤพรรณ สินวรพันธ์ุ

78 นาย นัฐพล แก้วพรม

79 นางสาว นัศเราะ ปอโต๊ะ

80 นางสาว นิชาวดี แสนเดช

81 นางสาว นิศามณี หินจันทร์
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82 นางสาว บาลิน ไพจิตรัสตยา

83 นางสาว บุญจิรา ภูยิหวา

84 นางสาว บุณยอร ทองนุ่น

85 นาง บุปผา จันป้อตา

86 นางสาว บุษบา ดวงประทีป

87 นางสาว บุษบา อ่อนนวน

88 นางสาว บุษย์น้ าทิพย์ ธิชูโต

89 นางสาว ปภัสรา บ าเพ็ญ

90 นาย ปรเมศวร์ ค าไทรแก้ว

91 นางสาว ปรารถนา เมืองแก้ว

92 นางสาว ปริญดา ฟองแก้ว

93 นางสาว ปรีดาภรณ์ มงคลประดิษฐ์

94 นางสาว ปวริศา ภิรมย์ไทย

95 นางสาว ปวีณา พ่ึงกุล

96 นางสาว ปัทมาภรณ์ ธาราสุนทร

97 นางสาว ปาริฉัตร แซวประโคน

98 นางสาว ปิยาพัชร กายเพ็ชร์

99 นางสาว พรพรรณ พัชรพิบูลย์

100 นางสาว พรรณทิกา สุรสอน

101 นางสาว พรสวรรค์ หมอยา

102 นางสาว พรหมพร สรารัมย์

103 นางสาว พวงเพชร สีหาบูราณ

104 นาย พัชรพงษ์ ช่างสนิท

105 นางสาว พัชราภรณ์ บุญศิลป์

106 นางสาว พัชราวรรณ นันทนะกิจ

107 นางสาว พัชรี สายบุตร

108 นางสาว พัชรี หมีนหวัง
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109 นางสาว พัตนี หะยีดอเลาะ

110 นางสาว พิจิตรา โชคคณาพิทักษ์

111 นางสาว พิมพ์ใจ มโนทิพย์เจริญ

112 นางสาว พิมพ์ชนก ผิวอ่อนดี

113 นางสาว พิมพ์ชนก รักแก้ว

114 นางสาว พิมพ์ทอง สุระเรืองชัย

115 นางสาว พิมสุรางค์ บัวขันธ์

116 นาย พีรวิชญ์ พาดี

117 นาย ภควัต ไชยชิต

118 นางสาว ภูริชญา โนราช

119 นางสาว มะลิวัลย์ สอนใส

120 นางสาว มาริสา เนืองสุบาล

121 นางสาว ยุพารัตน์ ถนอมเขตต์

122 นางสาว รวิสรา ไชยมงคล

123 นางสาว รุ่งทิพย์ เติมวัฒนากร

124 นางสาว รุ่งทิวา ปัญญาอุด

125 นางสาว รุ่งรัศมี มะลิวงค์

126 นาย ฤกษ์ดี รุ่งกาญจนกุล

127 นางสาว ลลิตา ชนะเสภา

128 นางสาว ลลิตา แพงจันทร์

129 นาง ลักคณา สุเพ็ญศิลป์

130 นางสาว ลัดดาวัลย์ สมแสง

131 นางสาว ล าใย จันทร์สุกไส

132 นางสาว วณิชยา สันเสมศรี

133 นางสาว วรรณศิริ ศรีชัยชิต

134 นาย วรุตน์ พืชพิสุทธ์ิ

135 นางสาว วะสินี เดชะ
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136 นางสาว วันเพ็ญ ก าลังดี

137 นาย วันชัย โคตะมี

138 นางสาว วัลปพัชญ์ วริทธ์ิพิพัฒ

139 นางสาว วาสินี ธานีมาศ

140 นางสาว วิลาสินี สงวนสัจพงษ์

141 นาย วีระพล กรรณลา

142 นางสาว ศศิธร พุทธรักษ์

143 นางสาว ศิริประภา อาจวิชัย

144 นาย ศิริพงศ์ หุ่นเภตรา

145 นางสาว ศิริพร ศรีดา

146 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีศักตยา

147 นางสาว ศุภรัตน์ สุวรรณพันธ์

148 นาย สมศักด์ิ นิลพันธ์ุ

149 นางสาว สรัญญา คุ้มไพฑูรย์

150 นางสาว สาริตา เส็นสด

151 นางสาว สิรีธร ศรีบุญเรือง

152 นาย สุกฤษณ์ แก้วมณีชัย

153 นางสาว สุกัญญา พุดเผือก

154 นางสาว สุจิตรา โตะพา

155 นางสาว สุดารัตน์ หูประโคน

156 นางสาว สุนัดดา ชมเอ

157 นางสาว สุพรรษา พรหมประดิษฐ์

158 นางสาว สุพัตรา สุดสน

159 นางสาว สุภัสสร บุญกรับพวง

160 นางสาว สุภาภรณ์ สีตา

161 นางสาว สุภาวดี จันปัญญา

162 นางสาว สุภาวรรณ จันทร์แจ่ม
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163 นางสาว สุภาวรรณ ขัดจา

164 นาย สุรัติ สังข์แก้ว

165 นางสาว หน่ึงนภา ปอสูงเนิน

166 นางสาว อภิญญา สุมิตร

167 นางสาว อภิญญา วัฒนภิญโญ

168 นางสาว อรทัย ผลพูนเกิด

169 นางสาว อริษรา เจริญเชาว์

170 นางสาว อรุณเนตร ต้นโลม

171 นาง อรุณลักษณ์ ผลงามโรจน์

172 นางสาว อลิสา ภูจ าเนียร

173 นางสาว อัจฉราพร ส่งเสริม

174 นางสาว อัจฉริยา ชูภาระ

175 นางสาว อัซมา สาและ

176 นางสาว อัมพกา ตุมกา

177 นาย อาชวิต ดีลี

178 นางสาว อาทิตยา บัวอ่อน

179 นาย อานนท์ ค าชนะ

180 นาย อานัส หมัดหมัน

181 นางสาว อาลีฟา เด่นอดุลย์มาตร

182 นาย อิทธินันท์ ทัศนภูมิ

183 นางสาว อุสณา เหลืองอร่าม

184 นางสาว ฮากีมะห์ มีซอ
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