
เอกสารแนบ 2

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

1 นาย เจตนิพัทธ์ ภิรมย์ไทย

2 นาย เดชวิทย์ มาอินทร์

3 นางสาว เปรมฤทัย พาพล

4 นางสาว เพชรลดา สะอาด

5 นางสาว เพ็ญนภา เสือแสนสิบ

6 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองค า

7 นาย เอกกฤษ จันทร์โต

8 นางสาว โฉมปราถนา กันยสินธ์ิ

9 นางสาว โนร์ฟาดีละห์ เจ๊ะแว

10 นางสาว โสดารัตน์ สมไทย

11 นางสาว โสรายา มักตาร์

12 นางสาว กมลทิพย์ ซ้ายมี

13 นางสาว กรรณิกา อุ่นทรัพย์

14 นางสาว กัญญามาส อมฤกษ์

15 นางสาว กาญจนาภา ติชาวัน

16 นางสาว กิตติยา แถวไธสง

17 นางสาว ขนิษฐา นามปัญญา

18 นางสาว จิรายุ พระไกร

19 นางสาว จุฑาทิพย์ วิลามาศ

20 นางสาว จุฑาทิพย์ เรียมแสน

21 นางสาว จุฑาพร นวบุญ

22 นางสาว จุฑามาศ ทิพย์โภชน์

23 นางสาว จุฑามาศ ราชกิจ

24 นางสาว ฉัตรลดา วงษ์ศิริ

25 นาย ฉายา จิณแพทย์

26 นางสาว ชไมพร แก้วพิลา

27 นางสาว ชฎาพร ใจศิริ

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

ยังไม่ได้สมัครฯ ต้องท าการสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธ์ิเข้าสอบ  วิชาการนวดไทย
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28 นาย ชนาวิทย์ ปาทา

29 นางสาว ชมพลอย อินทร์ทอง

30 นาย ชาญชัย ขันเงิน

31 นางสาว ชุติมา บุญทะมา

32 นางสาว ฐิติพร จิตวัฒนตระกูล

33 นางสาว ณัฏฐ์ชญาดา วสุวรพงศ์

34 นาย ณัฐชา พรมมี

35 นางสาว ณัฐณิชา มังสระคู

36 นางสาว ทัศน์วรรณ สินทร

37 นาย ธนวันต์ อ้ึงตระกูล

38 นางสาว ธรรมมนัสษพร อภิโชติศาสตร์

39 นางสาว ธัญยพร สดสุข

40 นางสาว ธัญลักษณ์ เท่ียงท า

41 นาย ธีระพงษ์ หอมบรรเทิง

42 นาย นพพร ไพรพฤกษ์

43 นางสาว นรีนาถ ทานกระโทก

44 นาย นลพัทธ์ รัศมี

45 นางสาว นาดีน เด็ง

46 นางสาว นิภาพร ไทยพัฒนกิจ

47 นางสาว นิศามณี หินจันทร์

48 นางสาว นิศารัตน์ เลาวกุล

49 นางสาว นุชนภา ขุนทอง

50 นางสาว นุรอาซีกีน ยูโซ๊ะ

51 นาย บ ารุง ทองดี

52 นางสาว บุญจิรา ภูยิหวา

53 นางสาว ปนัดดา ตรีรัตนไพบูลย์

54 นางสาว ปรางทอง นนทะการ
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55 นางสาว ปริฉัตร มีมุสิทธ์ิ

56 นางสาว ปุณญาพร ธีรานุรักษ์

57 นางสาว ปุณยนุช จารุวสุพันธ์ุ

58 นางสาว ผกาวรรณ บุญร่วม

59 นางสาว พรพิมล เมธีนุกูล

60 นางสาว พรรณทิกา สุรสอน

61 นางสาว พรรณิกา กาละวงค์

62 นางสาว พวงผกา ไชยสุข

63 นาย พัชรพงษ์ ช่างสนิท

64 นางสาว พิมพ์ใจ มโนทิพย์เจริญ

65 นาง ภิญญาพัชณ์ เศรษฐธัญกิจ

66 นางสาว มณีรัตน์ แสนแก้ว

67 นางสาว มาริสา เนืองสุบาล

68 นางสาว รัศมี ปัสพล

69 นางสาว ลลิตา ค าภาพล

70 นางสาว ลลิตา แพงจันทร์

71 นางสาว ล าใย จันทร์สุกไส

72 นางสาว ลุนิดา พันธ์กง

73 นาง วริศรา สืบวงษ์ดิษฐ์

74 นางสาว วัชราพร พูลเพ่ิม

75 นางสาว วาสนา ส าหนาว

76 นางสาว วาสินี ธานีมาศ

77 นาย ศักดา ช้างนิล

78 นางสาว ศินีนาฏ สระทองค า

79 นางสาว ศิมาภรณ์ อ้อค า

80 นางสาว ศิรินธา เมืองโพธ์ิ

81 นางสาว ศิริพร ศรีดา
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82 นางสาว ศิริวรรณ ล้วนโสม

83 นางสาว สมฤทัย พรรณรัตน์

84 นางสาว สรัญญา คุ้มไพฑูรย์

85 นางสาว สายฝน สกุลผอม

86 นาย สิทธิพันธ์ ลออเสถียรกุล

87 นางสาว สุกัญญา พุดเผือก

88 นางสาว สุจิตรา โตะพา

89 นางสาว สุนัดดา ชมเอ

90 นางสาว สุนิสา เก้ือชาติ

91 นางสาว สุพรรษา พรหมประดิษฐ์

92 นาย สุพัฒน์ กาลพันนิตย์

93 นางสาว หน่ึงนภา ปอสูงเนิน

94 นาย อนันต์ ชุมปา

95 นางสาว อภิญญา ไชยค า

96 นางสาว อัจฉรา แก้วค าจันทร์

97 นางสาว อัญรัตน์ วงษ์ประเสริฐ

98 นาย อับดุลเราะห์มาน หะยีดือเระ

99 นาย อัมรินทร์ กุลบุญญา

100 นางสาว อาฑิตา ลักษณะนุวงศ์

101 นาย อาธิป อรัญสาร

102 นาย อานนท์ ค าชนะ

103 นางสาว อาริษา ศรีราช

104 นางสาว อาริษา วันดี

105 นางสาว อิศราภรณ์ วุฒิหิรัญวิทย์

106 นางสาว อุดมลักษณ์ สุขเพ่ิม

107 นาย ฮัมบาลี มะเด็ง

108 นางสาว ฮายาตี มะดือเร๊ะ
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