
เอกสารแนบ 3

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

1 602010030 นาย กฤษดา อุณาพรหม

2 602010044 นางสาว กาญน์พิฐฌา อินต๊ะพันธ์

3 602010045 นาย กิตติพันธ์ เช้ือหนองขุ่น

4 602010060 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์ประเสริฐ

5 602010063 นางสาว ขนิษฐา พรมจินดา

6 602010070 นางสาว คัทรียา กันยานะ

7 602010085 นางสาว จันจิรา ด ารงยศย่ิง

8 602010097 นางสาว จิตราพร โตสูงเนิน

9 602010112 นางสาว จุฑามาศ ไวยะ

10 602010121 นางสาว เจนจิรา บุญธรรม

11 602010125 นางสาว ฉัตรฑริกา วรรณศรี

12 602010152 นางสาว ชัชนันท์ ฝีปากเพราะ

13 602010160 นาย ชาตรี ศรีอาราม

14 602010164 นางสาว ชุติมันต์ ใจกว้าง

15 602010174 นางสาว ญานิกา อุทัยเล้ียง

16 602010178 นางสาว ฐานุตตรี หนูทิม

17 602010183 นางสาว ฑิมพิกา ก้อนจา

18 602010240 นางสาว ธัญญธร ทองสุทธ์ิ

19 602010248 นางสาว ธิดารัตน์ ใจช้ืน

20 602010274 นางสาว นัจนันท์ สุภา

21 602010275 นางสาว นันทนิษฏ์ ศรีอารีย์

22 602010280 นางสาว นันทิวรรณ นันตา

23 602010281 นางสาว นันธิชา เดินรีบรัมย์

24 602010311 นางสาว บุษบา ดวงประทีป

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2560 ข้ันตอนท่ี 3

 วันอาทิตย์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561    วิชาการผดุงครรภ์ไทย

 รายงานตัวเวลา 07.30น. - 8.00น.  เวลาสอบ 08.30น. - 11.00น.  

อาคารสอบ 2,3 (อุไรรัตน์)  ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
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25 602010330 นางสาว ปริฉัตร ตรีโรจน์

26 602010332 นางสาว ปริยฉัตร สิงหาบุตร

27 602010335 นางสาว ปรีญาภรณ์ กลางประพันธ์

28 602010337 นางสาว ปวีณา อัมพุธ

29 602010365 นางสาว ผกามาศ ปะระทัง

30 602010401 นางสาว พัชนิดา อินทะปัญญา

31 602010420 นางสาว พิชญ์สินี สิริลัง

32 602010428 นางสาว พิมสุรางค์ บัวขันธ์

33 602010440 นาย เพ่ิมพล จันทรประทักษ์

34 602010461 นางสาว ภูริชญา โนราช

35 602010502 นางสาว รัชนีกร ตันนวล

36 602010508 นางสาว รัตนา ทิพย์ประจักร์

37 602010525 นางสาว เรวดี ทองอร่าม

38 602010534 นางสาว ลัดดาวัลย์ สมแสง

39 602010541 นางสาว วชิรพร ยอดวงษ์กอง

40 602010545 นางสาว วรกานต์ มาดา

41 602010554 นางสาว วรฤทัย อ้นน้อย

42 602010564 นาย วรุฒ จรวิเศษ

43 602010596 นาย ศรณรงค์ กรรฉวี

44 602010614 นางสาว ศุธาสินี ไชยวารินทร์

45 602010616 นาย ศุภโชค สมศรี

46 602010619 นางสาว ศุภาวรรณ ปรางมาศ

47 602010637 นางสาว สว่างนภา ธะนะพันธ์

48 602010649 นาย สิรภพ แก้วทิพย์
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49 602010668 นาย สุทธิกร สมรัตน์ธนัญชัย

50 602010687 นางสาว สุพรรษา สุขสมทรง

51 602010698 นางสาว สุภาพร ศรีคราม

52 602010710 นางสาว สุวนันท์ แจ่มศรี

53 602010713 นางสาว สุวิชาดา แก้วธิวงค์

54 602010727 นางสาว หยาดพิรุณ ศรีสะอางเลิศ

55 602010731 นางสาว อนัญญา เย็นขัน

56 602010753 นางสาว อริสรา ภู่ระหงษ์

57 602010772 นางสาว อาทิตยา บัวแก้ว

58 602010804 นาย เอกกฤษ จันทร์โต

59 602020015 นางสาว กมลรัตน์ ติรอ านวย

60 602020046 นางสาว กิตติยา พูลทรัพย์

61 602020062 นางสาว ขจีธัญชินี หนานิรันดร์กุล

62 602020142 นางสาว ชนิสรา นพคุณ

63 602020170 นางสาว ซารีนา บือซาบูละ

64 602020176 นางสาว โญษดา อ่อนเนียม

65 602020202 นางสาว ดลฤดี ปานดวง

66 602020258 นางสาว นพวรรณ ทองค า

67 602020292 นางสาว นิศารัตน์ เลาวกุล

68 602020307 นางสาว บาลิน ไพจิตรัสตยา

69 602020349 นางสาว ปาอีซะ เจะหลง

70 602020398 นางสาว พลอยชมพู สงวนธนเวทย์

71 602020450 นางสาว ภรชนก กิตตินิรนาท

72 602020519 นาย รุจิภาส ประเสริฐผล
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73 602020527 นาย ฤกษ์ดี รุ่งกาญจนกุล

74 602020589 นางสาว วิมลสิริ อุคติ

75 602020631 นางสาว สรินยา สารศิริ

76 602020658 นางสาว สุจิตรา โตะพา

77 602020663 นางสาว สุดารัตน์ หูประโคน

78 602020724 นางสาว โสดารัตน์ สมไทย

79 602020792 นางสาว อิสราภรณ์ มณีวงษ์

80 602030035 นางสาว กัญญ์ณณัฎฐ์ อุดมธนเดชน์

81 602030083 นางสาว จอมขวัญ ด าคง

82 602030127 นาย เฉลิมพล สุรชัยสติกุล

83 602030132 นางสาว ชฎาภรณ์ บัวปาน

84 602030137 นางสาว ชนัญธิดา เดชวรรณ

85 602030138 นางสาว ชนากานต์ อธิกานนท์

86 602030256 นาย นพดล รูปพร้อม

87 602030261 นางสาว นภัสร์ศรินญ์ เส่ียงโชค

88 602030316 นางสาว ปนัดดา โกมลหิรัญ

89 602030348 นางสาว ปาลิตา สุรินยา

90 602030373 นางสาว พนิดา แก้วรุ่งเรือง

91 602030417 นางสาว พันวัสสา หาแก้ว

92 602030419 นางสาว พิชชาวีณ์ เวชเพ่ิม

93 602030458 นาย ภาณุวัฒน์ ลักษณะปิยะ

94 602030470 นางสาว มนัสชนก ทองจันทร์

95 602030480 นางสาว มาริณีย์ คุณาพิพัฒน์

96 602030484 นางสาว มุกริกา จันทร์หอม
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97 602030494 นางสาว รติมา พงศ์ไพบูลย์

98 602030565 นางสาว วโรเรศ แซ่เต็ง

99 602030599 นางสาว ศรัณยา นครจันทร์

100 602030767 นางสาว อัสมาอ์ อาแซ

101 602030773 นางสาว อาทิตยา บัวอ่อน

102 602030790 นาย อิทธินันท์ ทัศนภูมิ

103 602040019 นาย กรณ์ รัตนนท์

104 602040020 นางสาว กรุณา ค าปัง

105 602040025 นางสาว กฤติยา พังแสงสุ

106 602040031 นางสาว กวินทรา โยธาวงศ์

107 602040047 นางสาว กิตติยาภรณ์ คิดอ่าน

108 602040058 นางสาว เกศินี พุทธศรี

109 602040065 นางสาว ขนิษฐา มูลคาย

110 602040069 นางสาว คณิตา จ าปาเรือง

111 602040102 นางสาว จิราพร ภูสิทธ์ิ

112 602040108 นางสาว จิฬารัตน์ พิมพ์ทอง

113 602040109 นางสาว จีรนันท์ เพ็งสกุล

114 602040113 นางสาว จุฑามาศ วงศ์ประทุม

115 602040117 นางสาว จุไรพร คงสม

116 602040123 นางสาว ฉวีวรรณ สาระโมฬี

117 602040139 นางสาว ชนาภรณ์ สน่ันเอ้ือ

118 602040140 นาย ชนาวิทย์ ปาทา

119 602040147 นางสาว ชลนิสา ทาแนน

120 602040166 นางสาว ชุติมา ตรีผลพันธ์ุ
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121 602040223 นาย ธนนท์ เนตรภักดี

122 602040242 นางสาว ธัญยพร สดสุข

123 602040246 นาง ธัญสุดา ค าอ้าย

124 602040249 นางสาว ธิดารัตน์ โพธ์ภา

125 602040250 นางสาว ธิดารัตน์ พองค า

126 602040257 นาย นพพร ไพรพฤกษ์

127 602040290 นางสาว นิรพร จันทา

128 602040312 นางสาว บุหลัน จรลี

129 602040315 นางสาว ปนัดดา วังสันต์

130 602040319 นางสาว ประทุมรัตน์ บุรีเพีย

131 602040322 นางสาว ประภาสิริ ปินะวรรณา

132 602040338 นาง ปวีณา นิลพรมมา

133 602040345 นางสาว ปาริฉัตร แซวประโคน

134 602040347 นางสาว ปาริษา จันทะลุน

135 602040363 นางสาว ผกาพรรณ เกษณีย์

136 602040368 นาย พงษพร นามโนรินทร์

137 602040369 นาย พงษ์สิทธ์ิ แก้วพวง

138 602040376 นาง พยอม กันชัย

139 602040380 นางสาว พรนิภา พรหมงอย

140 602040382 นางสาว พรประภา พรหมรักษา

141 602040397 นาย พลวัฒน์ จันทริมา

142 602040408 นางสาว พัชราภรณ์ มณีวงษ์

143 602040412 นางสาว พัชรี สีสุวะ

144 602040413 นางสาว พัชรียา ประทาสู

หนา้ที ่6 จาก 19



เอกสารแนบ 3

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2560 ข้ันตอนท่ี 3

 วันอาทิตย์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561    วิชาการผดุงครรภ์ไทย

 รายงานตัวเวลา 07.30น. - 8.00น.  เวลาสอบ 08.30น. - 11.00น.  

อาคารสอบ 2,3 (อุไรรัตน์)  ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

145 602040437 นางสาว เพ็ญนภา ไพค านาม

146 602040466 นางสาว มณีรัตน์ โคตรปัญญา

147 602040467 นางสาว มนต์ทิวา วรคันธ์ มนต์ทิวา วรคันธ์

148 602040485 นางสาว เมธนันท์ ศักด์ิวงค์

149 602040488 นาย ยุทธนา สุวรรณโคตร

150 602040513 นางสาว ราตรีจิตร แก่นมาลี

151 602040520 นางสาว รุจิยา บูเก็ม

152 602040528 นางสาว ลลิตา สิงห์ชัย

153 602040530 นาง ลักษมี ธงยศ

154 602040569 นางสาว วัชราพร พูลเพ่ิม

155 602040571 นางสาว วัชราภรณ์ สายมาลัย

156 602040584 นาย วิทยา นนดารา

157 602040585 นาย วินัย มามะ

158 602040602 นางสาว ศศิกานต์ หาญมนตรี

159 602040627 นาย สมศักด์ิ นิลพันธ์ู

160 602040662 นางสาว สุดาทิพย์ ยางตลาด

161 602040690 นางสาว สุพัตรา ทองธิราช

162 602040696 นางสาว สุภาพร ศรีสุราช

163 602040715 นาย เสฎฐวุฒิ ไชยเทศ

164 602040720 นางสาว เสาวลักษณ์ พันธ์แก้ว

165 602040721 นางสาว เสาวลักษณ์ มะณีบู่

166 602040742 นางสาว อรทัย ผลพูนเกิด

167 602040743 นางสาว อรนุช สุภาพันธ์

168 602040747 นางสาว อรวรรณ ชัยภักดี
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169 602040757 นางสาว อักษร จารุวงศ์

170 602040770 นาย อาซูวา อุมา

171 602040776 นางสาว อาภาสิริ โสมไชย

172 602040796 นางสาว อุทัยวรรณ ม่ิงมณีอนุรักษ์

173 602040803 นางสาว อุษา ออมนะภา

174 602050010 นางสาว กนกอร วราพุฒ

175 602050026 นางสาว กฤติยา พันธ์วงค์

176 602050040 นางสาว กัญญาวีร์ ประสาร

177 602050066 นางสาว ขนิษฐา สร้อยมาลุน

178 602050072 นาง ค ามี บุญยัง

179 602050078 นางสาว จริยา เรืองวงศ์

180 602050100 นางสาว จิรานันท์ พันธ์เพชร

181 602050103 นางสาว จิราพร ระมาศ

182 602050107 นางสาว จิรายุ พระไกร

183 602050119 นางสาว จุฬารัตน์ เหลากลม

184 602050145 นาย ชรินทร์ธร ตาด า

185 602050156 นาย ชัยวัฒน์ จันทาเทพ

186 602050173 นาย ญาณวุฒิ นามวัน

187 602050190 นางสาว ณัฐญานันท์ ศรีวงษ์

188 602050191 นางสาว ณัฐธิดา ขันธิวัตร

189 602050220 นางสาว ทิพวรรณ สรรศรี

190 602050226 นางสาว ธนพร สถานพงษ์

191 602050228 นาย ธนภัทร วันทา

192 602050273 นางสาว นวลอนงค์ วรสุทธ์ิ
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193 602050283 นางสาว นารีลักษณ์ ธีระโคต

194 602050305 นางสาว บังอร ม่ังมูล

195 602050326 นาย ปรัชญา เหล่าออง

196 602050336 นางสาว ปวีณพร สาริกา

197 602050351 นางสาว ปิยธิดา สิงห์ธรรม

198 602050357 นางสาว ปิระญา ศรีสันต์

199 602050371 นาง พนาไพร โฉมงาม

200 602050404 นางสาว พัชรมัย ชอบดี

201 602050416 นางสาว พันทิพา จันทะบุตร

202 602050473 นาง มะธุระดา สิมพร

203 602050477 นางสาว มัลลิกา ไชยจันทร์

204 602050483 นาย มิตรชัย ลักขนัต

205 602050515 นางสาว รุ่งทิวา มนที

206 602050518 นาย รุ่งเพชร มะโฮง

207 602050538 นาง ล าใย วิรุณพันธ์

208 602050544 นางสาว วนิดา พรหมบุตร

209 602050546 นางสาว วรญา สะเดาทอง

210 602050570 นางสาว วัชราภรณ์ กูฎโสม

211 602050605 นางสาว ศศิวิมล ผลงาม

212 602050613 นางสาว ศิริวราพร คณะทิพย์

213 602050622 นางสาว สนธยา แข็งแรง

214 602050626 นางสาว สมร สนใจ

215 602050644 นางสาว สาวิตรี วรติยะ

216 602050651 นางสาว สิรีธร ศรีบุญเรือง
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217 602050672 นางสาว สุธาทิพย์ สันตะวงษ์

218 602050678 นางสาว สุนันทา ลานนท์

219 602050685 นางสาว สุพรรณี ศรีริรมย์

220 602050704 นางสาว สุมาพร วิเวกวินย์

221 602050737 นางสาว อภิชิญาณ์ บุญมี

222 602050744 นางสาว อรพินท์ ขจรเดช

223 602050751 นางสาว อรอุมา สมนึก

224 602050752 นางสาว อรัญญา ไทยกูล

225 602050766 นางสาว อัมรินทร์ ผลจันทร์

226 602050780 นางสาว อารยา พาเพียเพ็ง

227 602050798 นางสาว อุบลทิพย์ เตชะโภคทรัพย์

228 602050799 นางสาว อุไรพร มีธรรม

229 602060194 นาย ณัฐนันท์ เจริญเลิศเดชกุล

230 602060205 นางสาว ตรองหทัย นาคแพน

231 602060229 นางสาว ธนวรรณ วิชญธรกุล

232 602060443 นางสาว แพรวา พาทีทิน

233 602060463 นาย ภูวรา อัคระนรากูล

234 602060514 นางสาว รุ่งทิพย์ เติมวัฒนากร

235 602060573 นาย วันชัย โคตะมี

236 602070054 นางสาว กีรติกา ปัตตายะโส

237 602070075 นางสาว จรัญญา พิชา

238 602070094 นางสาว จารุวรรณ โคตุทา

239 602070122 นางสาว เจนจิรา พืชทองหลาง

240 602070294 นางสาว นิสารัตน์ รักษา
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241 602070418 นางสาว พิจิตรา ศรีบริบูรณ์

242 602070475 นางสาว มัทธุรส ไสย์แสง

243 602070578 นางสาว วาสนา ชมภู

244 602070594 นาง วิไลวรรณ เนตรพันทัง

245 602070642 นางสาว สาวิณี เทพนาค

246 602070661 นางสาว สุชาวดี โต๊ะนาค

247 602070714 นางสาว สุวิภา เบ้าทอง

248 602070738 นางสาว อภิญญา สุมิตร

249 602070797 นาย อุทิศ ดลวิจิตร

250 602080222 นางสาว ธณัชภัค ล้วนแก้ว

251 602080324 นาย ประเวช กิจวุฒิไพศาล

252 602080435 นางสาว เพชรา เถ่ือนทับ

253 602080598 นาย ศรัณย์ ฉวีรักษ์

254 602090013 นางสาว กมลชนก เอกชน

255 602090016 นางสาว กมลวรรณ กาญจนประทุม

256 602090021 นาย กฤตนัย ไพศาล

257 602090022 นาย กฤติน ฤทธิมนตรี

258 602090024 นางสาว กฤติยา สายสล า

259 602090056 นางสาว เกศกนก คณานันท์

260 602090082 นางสาว จริยาพร บัวดก

261 602090088 นางสาว จันทร์เพ็ญ วงษ์มากสกุล

262 602090091 นางสาว จันธิมา นาบุดดา

263 602090106 นางสาว จิราภรณ์ บาลยอ

264 602090148 นางสาว ชลลดา บุญตามทัน
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265 602090149 นางสาว ชลิตา สังขพันธ์

266 602090219 นางสาว ทิพวรรณ โพรัตน์

267 602090271 นาง นฤมล เมฆหมอก

268 602090325 นาย ประสิทธ์ิ หวันสนิ

269 602090346 นางสาว ปาริชาติ วังทะพันธ์

270 602090375 นาย พโนมล ชมโฉม

271 602090387 นางสาว พรพิมล เบ่ือน้อย

272 602090407 นางสาว พัชราภรณ์ คชรัตน์

273 602090442 นางสาว แพรวนภา เรืองศรี

274 602090462 นาย ภูวนัย อ่าวม่วง

275 602090474 นางสาว มะปะเข มะปะเข

276 602090476 นางสาว มัทมา ไชยพลบาล

277 602090487 นางสาว ยัซมีน หะมะ

278 602090490 นางสาว ยุวดี หวังอารี

279 602090492 นางสาว เยาวลักษณ์ การถัก

280 602090521 นางสาว รุสณีย์ หลงตรี

281 602090558 นางสาว วราภรณ์ สอาด

282 602090559 นางสาว วราภรณ์ ศรีแสง

283 602090575 นางสาว วันวิสาข์ ลาภวงศ์

284 602090586 นางสาว วิภา คงคาลิหมีน

285 602090591 นางสาว วิลาสินี ดาวเรือง

286 602090633 นางสาว สลิต้า อาจหาญ

287 602090654 นางสาว สุกัญญา หมานสะยะ

288 602090655 นางสาว สุกัญญา จิตตัง
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289 602090665 นางสาว สุดารัตน์ ด ามี

290 602090674 นางสาว สุธิดา ตราศรี

291 602090699 นางสาว สุภาภรณ์ นิลมาก

292 602090708 นางสาว สุรีน่า พลนุ้ย

293 602090762 นางสาว อัจจิมา หลังยาหน่าย

294 602090769 นางสาว อาซีซะ ลือมานะ

295 602090777 นางสาว อามานี สนิหวี

296 602090802 นางสาว อุลัยลักษณ์ อินพิมพ์

297 602090807 นางสาว ฮานีส ยุนุ

298 602100028 นาย กฤษฎา คนแคล้ว

299 602100158 นาย ชัยวัฒน์ อุทยาน

300 602100187 นาย ณัฐกิจ บุญครอง

301 602100270 นางสาว นฤมล พันธ์ุเปรม

302 602100310 นางสาว บุษบา อ่อนนวน

303 602100339 นางสาว ปวีณา พ่ึงกุล

304 602100372 นางสาว พนิดา สิมมาพิมพ์

305 602100423 นาย พิทักษ์ ศรีสน

306 602100601 นางสาว ศรีสุดา ภาเบ้า

307 602100729 นางสาว อโณชา เสือบางพระ

308 602110092 นางสาว จันละออง จันมาทูน

309 602110168 นาย เชิดศักด์ิ เสริมศรี

310 602110329 นางสาว ปรารถนา จุ้ยละอุ่น

311 602110436 นางสาว เพ็ญจรินทร์ แซ่ต๊ัน

312 602110579 นางสาว วาสนา นาคพุ่ม
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313 602110730 นางสาว อธิชา ศรีเพ็ชร

314 602120007 นางสาว กนกวรรณ นุ่มดี

315 602120074 นาย จตุพักตร์ เพชรจตุรภัทร

316 602120181 นางสาว ฐิติภา ย่ิงยง

317 602120232 นางสาว ธนัชพร พลสังข์

318 602120317 นางสาว ปพิชญา กองนอก

319 602120403 นางสาว พัชรภรณ์ ถาวรสิน

320 602120415 นางสาว พัตต์วราภรณ์ อุดรสรรพ์

321 602120452 นางสาว ภัชรินทร์ กล่ันคูวัฒน์

322 602120517 นางสาว รุ่งนภา บุญมา

323 602120523 นางสาว เรขา เสือจอย

324 602120542 นางสาว วชิราภรณ์ ไชยราช

325 602120632 นางสาว สลักจิต ค าคง

326 602120643 นางสาว สาวิตรี สร้อยระย้า

327 602120664 นางสาว สุดารัตน์ จ าเริญเนาว์

328 602120676 นางสาว สุธิมา ศรีจันทร์

329 602120732 นางสาว อนุตตรีย์ ทองนพ

330 602120764 นางสาว อัญชนา ธิกุลวงษ์

331 602120768 นาย อาคมณ์ พันธ์ุสง่า

332 602130080 นางสาว จริยา เคนสีลา

333 602130095 นางสาว จารุวรรณ จะวะนะ

334 602130196 นางสาว ณัฐรียา ทะวะระ

335 602130204 นางสาว ดาราณี จันเทพ

336 602130209 นาย ทนงศักด์ิ สะสม
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337 602130215 นางสาว ทิพปภา อินต๊ะวิชัย

338 602130218 นางสาว ทิพวรรณ ค าบรรลือ

339 602130255 นางสาว นงนุช พัชรวิโรจน์สกุล

340 602130331 นางสาว ปริญญารัตน์ เจริญวงศ์

341 602130334 นาย ปรีชา ท้าวชินกิจ

342 602130486 นาย ยศกร ศรีสุทธิสัมพันธ์

343 602130495 นางสาว รวิวันทา เกิดสุวรรณ

344 602130496 นางสาว รวิสรา ไชยมงคล

345 602130511 นางสาว รัตนาวลี ธิจริยา

346 602130524 นางสาว เรณุกา เลาวือ

347 602130549 นางสาว วรรณภา น้อยเกิด

348 602130610 นางสาว ศิรินันท์ ขันสวะ

349 602130618 นางสาว ศุภนิดา ปินตา

350 602130660 นางสาว สุชาดา การม่ังมี

351 602130692 นางสาว สุภนิดา เนียมทอง

352 602130707 นางสาว สุรัสวดี ขันตรี

353 602130763 นางสาว อัจฉรา ลาภถึง

354 602130774 นางสาว อาพรรณชนก บุญทรัพย์

355 602130788 นางสาว อ าพา อุ่นพา

356 602140011 นางสาว กมลฉัตร สุขแสน

357 602140037 นางสาว กัญญาณัฐ ย่ังยืน

358 602140133 นางสาว ชนนิกานต์ สุทธิบุตร

359 602140184 นางสาว ณธิดา จันทยุทธ

360 602140188 นางสาว ณัฐชนันท์พร หัสพิมพ์
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361 602140230 นาย ธนวัฒน์ บุญราช

362 602140239 นางสาว ธัญญทิพย์ นวลเปียน

363 602140260 นางสาว นภสร ค ามีคร

364 602140266 นางสาว นริศรา กาญจนานันท์

365 602140288 นางสาว นิภาภรณ์ นนทบท

366 602140313 นาย ปฏิพล ศิริจันทร์

367 602140318 นาย ปรมินทร์ โคตรทอง

368 602140323 นางสาว ประวิตรา เบ้าหล่อเพชร

369 602140340 นางสาว ปัญญาพร สืบวงค์

370 602140392 นางสาว พรรณรวี ชัยสิทธ์ิ

371 602140406 นางสาว พัชราพรรณ พุ่มพวง

372 602140445 นางสาว ไพลิน ชุ่มเสนา

373 602140507 นางสาว รัตนา โพธ์ิแสงดา

374 602140684 นางสาว สุเปรมปรีด์ิ มีภูเวียง

375 602140701 นางสาว สุภาวดี จันปัญญา

376 602140717 นางสาว เสาวณีย์ ม่วงนิล

377 602140755 นางสาว อลิษา รัตนโชติ

378 602150116 นางสาว จุฑารัตน์ ช่วยพรัด

379 602150135 นางสาว ชนัญชิดา ขาวชู

380 602150186 นางสาว ณัฏฐา มีพัฒน์

381 602150278 นางสาว นันทิยา ล าสา

382 602150284 นางสาว น้ าทิพย์ เจริญรูป

383 602150405 นางสาว พัชราพร หัตถิยา

384 602150449 นางสาว ฟารีดา เส็นธนู

หนา้ที ่16 จาก 19



เอกสารแนบ 3

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2560 ข้ันตอนท่ี 3

 วันอาทิตย์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561    วิชาการผดุงครรภ์ไทย

 รายงานตัวเวลา 07.30น. - 8.00น.  เวลาสอบ 08.30น. - 11.00น.  

อาคารสอบ 2,3 (อุไรรัตน์)  ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

385 602150464 นางสาว มณฑิรา สังขจร

386 602150635 นางสาว สวรรยา เหล็มปาน

387 602150778 นางสาว อารตี รองเดช

388 602150779 นางสาว อารยา อานนท์

389 602150787 นางสาว อาหร้อฝะ เส็นบัตร

390 602160120 นางสาว เจนจิรา ชุมนาค

391 602160128 นางสาว ชญานิศ ทิพย์นุรักษ์

392 602160264 นางสาว นราทิพย์ ชูมีจิตร

393 602160269 นางสาว นฤภร โมรากุล

394 602160277 นางสาว นันทิยา ศรีพันธ์

395 602160282 นางสาว นาถยา หีมปอง

396 602160343 นางสาว ปาณัถฐา คงเอียด

397 602160400 นางสาว พัชจิรา ชูคง

398 602160448 นางสาว ฟาตีนา อีซอ

399 602160620 นางสาว ศุภาวรรณ ทองย้อย

400 602160652 นางสาว สุกัญญา ศรีทอง

401 602160669 นางสาว สุทธิดา ขุนล่ า

402 602160739 นางสาว อภิศรา รักบาล

403 602170050 นาง กิติยารัศ หาญกล้า

404 602170051 นางสาว กินรี ศรีจันทร์

405 602170059 นาง เกษร จันทร์สวี

406 602170126 นาย ฉายา จิณแพทย์

407 602170154 นาย ชัยญะ เชาว์วิศิษฐ์เสรี

408 602170155 นาย ซัยโรจน์ จางวาง
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409 602170157 จ่าสิบตรี ชัยวัฒน์ อ่อนเส็ง

410 602170180 นาย ฐิติกร วรรณประเข

411 602170208 นาย ถวัลย์ ฤกษ์งาม

412 602170210 นาย ทรงศักด์ิ ไพศาล

413 602170245 นาย ธัญวิสิษฐ์ เจริญย่ิง

414 602170267 นางสาว นริศรา วรสาร

415 602170298 นาง นุชอนงค์ พรหมสุวรรณ

416 602170303 นางสาว บดีศร แสนสม

417 602170321 นาง ประภัสษร เอมอ่อง

418 602170385 นางสาว พรพิมล เมธีนุกูล

419 602170424 นาง พินิดดา ชะอุ่มผล

420 602170431 นาย พีรวิชญ์ พาดี

421 602170432 นาง เพชรชรัตน์ ก้อนเกษ

422 602170441 นางสาว แพรพลอย ไวเกษตรกรณ์

423 602170459 นาง ภิญญาพัชณ์ เศรษฐธัญกิจ

424 602170472 นางสาว มลลวีย์ เบญจกุล

425 602170537 นางสาว ล่ันทม พรรษา

426 602170572 นาย วันชัย สงวนศักด์ิ

427 602170603 นางสาว ศศิธร พุทธรักษ์

428 602170625 นาย สมนึก แก้วดวงใจ

429 602170639 นาย สัณณัฏฐ์ รุจิโรจน์วรางกูร

430 602170646 นางสาว สินีนาถ รวยอารี

431 602170657 นางสาว สุจิตรา เดชรักษา

432 602170756 นางสาว อลิสา ภูจ าเนียร
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433 602170771 นาย อาณัติ ค าสม

หนา้ที ่19 จาก 19


