
เอกสารแนบ 2

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

1 นางสาว เกวลิน อินทรีสังวรณ์

2 นางสาว เบญจรัตน์ กระแสฉัตร

3 นางสาว เบญจวรรณ หันจางสิทธ์ิ

4 นางสาว เบ็ญจวรรณ สอนไธสง

5 นางสาว เปรมรัศม์ โสภา

6 นางสาว เพ็ญพักตร์ สายเพชร

7 นางสาว เมธินันท์ หลงหัน

8 นางสาว เสาวภา อิทธิพร

9 นางสาว เสาวลักษณ์ กอนเกียน

10 นางสาว เสาวลักษณ์ จารุดารา

11 นางสาว เสาวลักษณ์ พันธ์แก้ว

12 นางสาว โฉมปราถนา กันยสินธ์ิ

13 นาง โชติกา ไชยขัน

14 นางสาว โศรดา ตรงสูญดี

15 นางสาว โสดารัตน์ สมไทย

16 นางสาว โสรายา มักตาร์

17 นางสาว กนกอร อนุกูลวงษ์

18 นางสาว กมลทิพย์ ซ้ายมี

19 นางสาว กรรณิกา ฤทธิวงศ์จักร

20 นางสาว กัญจนภรณ์ ธงทอง

21 นาง กัลญา ปฏิการสุนทร

22 นางสาว กาญจนาภา ติชาวัน

23 นางสาว คณาพร ธิติคุณ

24 นางสาว จันละออง จันมาทูน

25 นางสาว จารุวรรณ โคตุทา

26 นาย จิรานุวัฒน์ หอมบรรเทิง

27 นางสาว จิรายุ พระไกร

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

ยังไม่ได้สมัครฯ ต้องท าการสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธ์ิเข้าสอบ  วิชาเภสัชกรรมไทย
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28 นางสาว จีรนันท์ เพ็งสกุล

29 นางสาว จุฑาทิพย์ วิลามาศ

30 นางสาว จุฑาพร นวบุญ

31 นางสาว จุฑามาศ วรรณชัย

32 นางสาว จุฑามาศ ทิพย์โภชน์

33 นางสาว จุฬาทิพย์ สืบบุตร

34 นางสาว จุฬาลักษณ์ ดุลยสุข

35 นางสาว ฉัตรลดา วงษ์ศิริ

36 นาย ฉายา จิณแพทย์

37 นางสาว ชไมพร แก้วพิลา

38 นางสาว ชฎาพร ใจศิริ

39 นาย ชนัญธิดา ราษี

40 นางสาว ชลิดา เยาวเสริฐ

41 นาง ชัชนก อนันตไอศูรย์

42 นาย ชัชวาลย์ ค้ามีผล

43 นางสาว ซัซวานี หะยียะโกะ

44 นางสาว ฐานิกา กระจ่างฉาย

45 นางสาว ฐิติพร โสรกนิษฐ์

46 นางสาว ฐิติพร จิตวัฒนตระกูล

47 นาย ณภัทร จ าปาโพธ์ิ

48 นาย ณัฐกิตต์ิ พงศ์ไกรสิทธ์ิ

49 นางสาว ณัฐชนก สิงหศิริ

50 นาย ณัฐชา พรมมี

51 นางสาว ณัฐชา ไชยผุ

52 นางสาว ณัฐญานันท์ ศรีวงษ์

53 นางสาว ดวงเดือน ชาพันดุง

54 นาย ถวัลย์ ฤกษ์งาม
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55 นางสาว ทิพวรรณ โพรัตน์

56 นางสาว ทิยานันท์ สวนกูล

57 นาย ทีปตวริทธ์ิ หาญบุญญาพิพัฒน

58 นางสาว ธรรมมนัสษพร อภิโชติศาสตร์

59 นางสาว ธัญยพร สดสุข

60 นางสาว ธัญลักษณ์ ดีรักษา

61 นาง ธันยพร ชาลี

62 นางสาว ธิดารัตน์ ใจช้ืน

63 นาย ธีรศักด์ิ วัชระพงษ์ปรีชา

64 นาย ธีระพงษ์ หอมบรรเทิง

65 นาย นครินทร์ เอ้ือเฟ้ือ

66 นางสาว นพวรรณ ทองค า

67 นางสาว นมล ศรีเมฆ

68 นาย นราวุฒิ กุลปริยาวุฒิ

69 นางสาว นริศรา คาดสนิท

70 นางสาว นฤภร โมรากุล

71 นาง นฤมล เมฆหมอก

72 นาย นลพัทธ์ รัศมี

73 นางสาว นาดีน เด็ง

74 นางสาว นิชาภัทร อดิสรณกุล

75 นางสาว นิภาพร ไทยพัฒนกิจ

76 นางสาว นิศามณี หินจันทร์

77 นางสาว นิษฐานุช ไทยราช

78 นางสาว นุชนภา ขุนทอง

79 นางสาว นุรอาซีกีน ยูโซ๊ะ

80 นางสาว นูรฮุสนา แวมะ

81 นางสาว บังอร ม่ังมูล
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82 นาย บ ารุง ทองดี

83 นางสาว บุญญรัตน์ บุญอาจ

84 นางสาว ปภาพร โกพัตตา

85 นางสาว ประภา พละเขต

86 นางสาว ปรางทอง นนทะการ

87 นางสาว ปรารถนา เมืองแก้ว

88 นางสาว ปริฉัตร มีมุสิทธ์ิ

89 นางสาว ปัทมาภรณ์ ธาราสุนทร

90 นางสาว ปาณิศรา พุทธานุ

91 นางสาว ป่ินปินัทธ์ ประสงค์เกียรติ

92 นางสาว ปิยะนุช เป่ียมพงศ์สุข

93 นางสาว ปิยาพัชร กายเพ็ชร์

94 นาง พยอม กันชัย

95 นางสาว พรนภา อ่อนบุญ

96 นางสาว พรพิมล บุญปก

97 นางสาว พรรณทิกา สุรสอน

98 นางสาว พรรณทิพย์ มากค า

99 นางสาว พรสวรรค์ หมอยา

100 นางสาว พรหมพร สรารัมย์

101 นางสาว พวงผกา ไชยสุข

102 นาง พัชนีพร ทองค าดี

103 นางสาว พัชราภรณ์ บุญศิลป์

104 นางสาว พัชรินทร์ วงเวียน

105 นางสาว พัชรินทร์ ค าหมาย

106 นางสาว พัชรี หมีนหวัง

107 นางสาว พัตนี หะยีดอเลาะ

108 นางสาว พิไลพร เบ็ญมาตย์
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109 นางสาว พิมพ์ชนก รักแก้ว

110 นางสาว พิมพ์ทอง สุระเรืองชัย

111 นาย พิษณุ วรมูล

112 นางสาว ฟารินดา เจ๊ะแม

113 นางสาว ภัควิภา สูญราช

114 นาง ภัทรวดี สวัสดี

115 นางสาว มณีรัตน์ โคตรปัญญา

116 นางสาว มธุรส ศรีพุฒ

117 นาย มนตรี ละหมัด

118 นางสาว มะลิวัลย์ สอนใส

119 นางสาว ยุวธิดา เพียกคะ

120 นางสาว รพีพรรณ ชมแผน

121 นางสาว รวินันท์ พันเผ่าพยัคฆ์

122 นางสาว ระพีพร บุญแซม

123 นางสาว รัชนี หม่ืนรัก

124 นางสาว รัตนพร ชัยทอง

125 นางสาว รัตนา ทิพย์ประจักร์

126 นางสาว รุ่งฤดี ชมโพธ์ิ

127 นางสาว ฤดีมาส ปุณริบูรณ์

128 นางสาว ล าใย จันทร์สุกไส

129 นาง ล าใย วิรุณพันธ์

130 นางสาว ลุนิดา พันธ์กง

131 นางสาว วนิดา พรหมบุตร

132 นางสาว วสุพล คมกล้า

133 นางสาว วาสินี ธานีมาศ

134 นางสาว วิไลพร สุขนิตย์

135 นางสาว วิลาวรรณ สามาอาพัฒน์
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136 นาย ศราวุฒิ จันดี

137 นางสาว ศศิวิมล ผลงาม

138 นางสาว ศิรินทิพย์ สักลอ

139 นางสาว ศิรินธา เมืองโพธ์ิ

140 นางสาว สมเพียร หลอดเพ็ชร

141 นางสาว สมร สนใจ

142 นางสาว สร้อยทอง ก้างยาง

143 นางสาว สรัญญา คุ้มไพฑูรย์

144 นางสาว สรินยา สารศิริ

145 นาย สหัสรังสี สมผล

146 นางสาว สายใจ ปะวันเณย์

147 นางสาว สายฝน สกุลผอม

148 นาย สิทธิพันธ์ ลออเสถียรกุล

149 นางสาว สุกัญญา สีนวลผ่อง

150 นางสาว สุกัญญา พุดเผือก

151 นางสาว สุจิตรา โตะพา

152 นางสาว สุจิตรา เดชรักษา

153 นางสาว สุจิตรา เดชสอน

154 นางสาว สุดาทิพย์ ยางตลาด

155 นางสาว สุดารัตน์ สังหลัง

156 นางสาว สุทธนี ครุนิอาจ

157 นางสาว สุธาสินี พระโสภา

158 นางสาว สุนัดดา ชมเอ

159 นางสาว สุนิสา ดวงบุตร

160 นางสาว สุพรรษา ทัพชู

161 นางสาว สุภาดา ดลสุข

162 นางสาว สุภาภรณ์ สีตา
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163 นางสาว สุภาวรรณ ขัดจา

164 นางสาว สุมาพร วิเวกวินย์

165 นาย สุรัติ สังข์แก้ว

166 นางสาว สุรีวรรณ หม่ืนจันทร์

167 นางสาว สุวรี กันศิริ

168 นางสาว หทัยกาญจน์ ศรีอาด

169 นางสาว หทัยชนก อินพรหม

170 นางสาว หน่ึงนภา ปอสูงเนิน

171 นางสาว อนงค์นาฎ สิมมา

172 นาย อนันต์ ชุมปา

173 นางสาว อภิญญา สุมิตร

174 นางสาว อภิญญา ไชยค า

175 นาย อภิวัฒน์ พูลกสิกร

176 นาย อรรคเนตร เอ่ียมจิตร์

177 นางสาว อรุณเนตร ต้นโลม

178 นาง อรุณลักษณ์ ผลงามโรจน์

179 นางสาว อักษร จารุวงศ์

180 นางสาว อังคณา ครองดี

181 นางสาว อัจฉรา แก้วค าจันทร์

182 นางสาว อัจฉราพร ส่งเสริม

183 นาย อับดุลเราะห์มาน หะยีดือเระ

184 นางสาว อัยรดา อินใจ

185 นางสาว อาทิตยา ชุมแก้ว

186 นาย อาธิป อรัญสาร

187 นาย อานนท์ ค าชนะ

188 นาย อานัติ แซ่เฒ่า

189 นางสาว อารีจิตร หนามพรม
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190 นางสาว อาหร้อฝะ เส็นบัตร

191 นางสาว อ าไพ คอร่า

192 นาย อ าพล นุมขุนทด

193 นางสาว อุดมลักษณ์ สุขเพ่ิม

194 นาง อุทัชชา คล้ายคลึง

195 นางสาว อุบลทิพย์ เตชะโภคทรัพย์

196 นางสาว ฮากีมะห์ มีซอ

197 นางสาว ฮายาตี มะดือเร๊ะ
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