
เอกสารแนบ 4

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

1 602000756 นางสาว วรรณภา โต๊ะกู

2 602000763 นางสาว วรากุล วีระพงษ์วัฒนากุล

3 602000878 นาย สมชาย แก้วค าน้อย

4 602001049 นาย อนน ขอนทอง

5 602001086 นางสาว อริสา แซ่โท้ว

6 602000004 นาง กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร

7 602000014 นางสาว กมลชนก นามเสนาะ

8 602000066 นาย กิตติ จิตงามข า

9 602000072 นาย กิติศักด์ิ รุจิกาญจนรัตน์

10 602000076 นาง เกตุแก้ว พรหมจันทร์

11 602000077 นาย เกริกพันธ์ นิลประกอบกุล

12 602000086 นาง แก้วฎาณันย์ เพ็ญเสง่ียม

13 602000097 นาง ขีณาระวี วัฒนสมพงษ์

14 602000102 นางสาว คนึงนิต รุ่งฤทธิเดช

15 602000114 นาย จตุภูมิ ชลอรักษ์

16 602000125 นาง จันทรรัตน์ เวชชัยยวัฒน์

17 602000149 นางสาว จิราพร บ ารุงสุข

18 602000162 นางสาว จุลจิรา วงษ์สวัสด์ิ

19 602000175 นาย ฉัตรชัย ไตรภูธร

20 602000176 นาย ฉัตร์ยศกร รัชตะนาวิน

21 602000214 นาย ชินาวุธ โสตถิสิริ

22 602000215 นางสาว ชิษณุชา เกตุส าราญ

23 602000226 นาย เชษฐา สารชัย

24 602000231 นางสาว โชติกา เทียบค า

 รายงานตัวเวลา 12.30น. - 13.00น.  เวลาสอบ 13.30น. - 17.30น.  (ล าดับท่ี 1 - 107)

อาคารสอบ ตึก 6 โรงอาหารกลาง  ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ประจ าปี พ.ศ. 2560 ภาคปฏิบัติ

 วันอาทิตย์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561    วิชาการนวดไทย
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25 602000257 นาย ณรงค์ เอ่ียมรอด

26 602000262 นางสาว ณวมล จันทร์บุปผา

27 602000279 นาง ณัฐดารัตน์ ชูสุข

28 602000299 นาย ดวงเด่น ไชยสุรินทร์

29 602000304 นาง ดารุณี สกุลพูนทรัพย์

30 602000309 นาย เดโช สุวรรณอังกูร

31 602000313 นางสาว ตติญาณี ลออเอก

32 602000322 นางสาว ทยาวีร์ ภูมิใจ

33 602000348 นาย ธนวรรธน์ จันตัน

34 602000350 นาย ธนสิทธ์ิ สุจริตภักดี

35 602000353 นาย ธนัช แพงสวัสด์ิ

36 602000355 นางสาว ธนานันต์ ดีย่ิง

37 602000360 นาง ธรรมรัตน์ เวียนจันทึก

38 602000363 นาย ธวัชชัย แทนวารีรัตน์

39 602000388 นาย นครินทร์ หอมสวัสด์ิ

40 602000393 นางสาว นธิดา ธนะยศธร

41 602000419 นาง นวลจันทร์ ปร่ิมผล

42 602000451 นางสาว นุสรา สุวรรณมาโจ

43 602000456 ว่าท่ี ร.ต. บรรพต เมืองวงค์

44 602000458 นาง บังอร บุญจ าเริญ

45 602000466 นาย บุญเติม ปิงวงค์

46 602000467 นาย บุญธรรม เวสารัชกิตติ

47 602000484 นางสาว ปพิชญา แก้วหล้า

48 602000492 นาย ประกิจ แต้จิระกุล
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49 602000498 นางสาว ประภาภรณ์ เจริญทวีชัย

50 602000511 นางสาว ปรารถนา บุตรอ าคา

51 602000523 นางสาว ปวิตรา ดวงกระโทก

52 602000539 นางสาว ปิยพร ชูวิทย์

53 602000551 นาย เป่ียมศักด์ิ ทองเกษม

54 602000570 นาย พรชัย เสเล

55 602000580 นาย พรพิทักษ์ นุ่มโต

56 602000584 นางสาว พรภัทรา นิลพันธ์

57 602000596 นางสาว พัชนี ศรีลิโก

58 602000602 นาง พัชราพรรณ เวียงอินทร์

59 602000618 นาย พิเชฐ บัญญัติ

60 602000628 นางสาว พิมพวัลย์ ม่วงนุ่ม

61 602000630 นาง พิริยาพร ฉายศรี

62 602000631 นางสาว พิศ ขันศิลา

63 602000645 นางสาว ไพรวัลย์ พูลวงศรี

64 602000648 นางสาว เฟ่ืองลดา ทบศรี

65 602000655 นางสาว ภัทรติญา บุญฤทธ์ิ

66 602000657 นาย ภัทระ สุทธจิตต์

67 602000668 นางสาว ภิรญา พีรธนาวัชร

68 602000672 นาย มงคลชัย เสเล

69 602000677 นางสาว มนัสพันธน์ เช้ือสาทุม

70 602000684 นางสาว มัชฌิมา ตุตะพะ

71 602000698 นางสาว ยุพิน ทองซ้อน

72 602000708 นางสาว รติกร น่วมภักดี
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73 602000712 นางสาว รสสุคนธ์ ภูมิสถาน

74 602000716 นางสาว รัชฎาพร พิสัยพันธ์ุ

75 602000736 นางสาว รุจาธร กิตติศรีไสว

76 602000737 นางสาว รุจิกาญจน์ พงศ์ชนะดิสกร

77 602000761 นางสาว วรัฏฐา เหมทอง

78 602000769 นาย วสันต์ เหลาโชติ

79 602000802 นางสาว วิไลรัตน์ ศรีทอง

80 602000810 นาย วีระชัย โกมลจินดากุล

81 602000815 นาง ศรัญญา คงจักร์

82 602000829 นาง ศวัสรุจา เล่งอ้ี

83 602000837 นาย ศักด์ิชัย ยินดีฉัตร

84 602000846 นางสาว ศิริพร โปธาศรี

85 602000863 นาย สงวน สังข์ทองหลาง

86 602000880 นาย สมนึก จีระธัญญาสกุล

87 602000885 นางสาว สมเพียร หนูขาว

88 602000895 นาง สมาพร เจริญมรรค

89 602000898 นาย สรศักด์ิ พวงพิศ

90 602000944 นาย สิริศึกด์ิ กฤติยารัตนวงศ์

91 602000960 นางสาว สุธิดา กลัดทอง

92 602000968 นางสาว สุนิตา ศรีอุดมพร

93 602000978 นาง สุพรรณี จิตต์ตรง

94 602000987 นางสาว สุภาพร ปานชาติ

95 602000988 นาง สุภาพร นักกรองดี

96 602001007 นาง สุรัสวดี กล่อมจอหอ
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97 602001018 นาง สุวภัทร เจริญสุข

98 602001026 นางสาว สุวิมล สิงห์ธวัช

99 602001039 นางสาว หงส์รัตน์ ชูคง

100 602001041 นางสาว หฤทัย พิริยะศรีแก้ว

101 602001084 นางสาว อริญชยา ระวังก่ิง

102 602001099 นางสาว อัญรินทร์ วงษ์ศรีนาค

103 602001102 นาย อาทิตย์ อ ศวเสถียร

104 602001107 ว่าท่ีร.ต. อาร์ม ดุมลักษณ์

105 602001120 นางสาว อิศราภรณ์ โพธ์ิศรีนวล

106 602001135 นาย เอกพล กิติกา

107 602001139 นาย เอกรัตน์ ศิริไชยบูลย์วัฒน์
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