
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 นางสาว พชัราวรรณ นันทนะกิจ

2 นาย อรรถเวช กองนักวงษ์

3 นาย ระวี พวงนุ่น

4 นางสาว สุดาทพิย์ เบญมาตย์

5 นางสาว ศิริประภา อาจวชิัย

6 นางสาว แพรพลอย ฉัตรชัยนพคุณ

7 นาย ณัฐพล จันทร์เนตร์

8 นางสาว รสธรรม ใสสุก

9 นาย สราวฒิุ นิลพรมมา

10 นางสาว ชมพู่ ฤทธิดี์

11 นางสาว พรรณนิภา เจ๊กแตงพะเนาว์

12 นางสาว ณิชาภา บา้งต ารวจ

13 นางสาว กมลวรรณ แต้กระโทก

14 นางสาว สิริกุล ศรีสมบรูณ์

15 นางสาว อรวรรณ์ ท าทอง

16 นางสาว เปรมฤทยั พาพล

17 นางสาว กชามาส จตุวงศ์

18 นางสาว พรสุดา ชาบรีุ

19 นางสาว เกียรติสุดา ศรีวงค์

20 นางสาว ปฐมวดี ย่อทอง

21 นาย ครรชิต ค าขาว

22 นางสาว ไขนภา แพงงาม

23 นางสาว ดลยพรรณ ค าโท

24 นางสาว อนันตญา จันแดง

25 นาย วทิยา วงแก้ว

26 นางสาว จันทร์จิรา วลัค า

27 นางสาว ปณุยนุช เบญ็มาส

28 นางสาว มณีรัตน์ สังขะพงษ์

29 นาย พรหมพทิกัษ์ โกศัลวฒัน์

30 นางสาว อรณี ผิวศรี

รายชื่อผู้ที่สามารถช าระเงนิค่าธรรมเนียม

วิชาการผดุงครรภไ์ทย

เพ่ือสิทธิเข้าสอบความรูใ้นวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) ขั้นตอนที่ 3  ครัง้ที2่/2561
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31 นางสาว พรสวรรค์ บวัพนัธ์

32 นางสาว ล าใย จันทร์สุกไส

33 นาย ภควตั ไชยชิต

34 นางสาว พชัราภรณ์ บญุศิลป์

35 นางสาว จริยา ภษูากิจ

36 นางสาว ไพลิน บคูะธรรม

37 นางสาว สิเรียม ไชยเมืองคูณ

38 นางสาว จันนิราภรณ์ วนัทาพรหม

39 นางสาว ภทัราพร ลาภรัตน์

40 นางสาว พรไพลิน หารจิตร

41 นาย คณิตกรณ์ บญุอาจ

42 นางสาว สุวมิล เชื้อชม

43 นาย สุกฤษณ์ แก้วมณีชัย

44 นาย อุดมพงค์ เย็นศิริ

45 นางสาว อพชิญา แซ่อึ้ง

46 นางสาว ทพิยมนตร์ เปาปา่

47 นางสาว รุ่งทวิา โททสัสา

48 นางสาว ดวงเดือน ชุมสนาม

49 นางสาว สุชานารถ วนิทะไชย

50 นาย ศุภกร แนมพลกรัง

51 นางสาว ขนิษฐา เฒ่าอุดม

52 นางสาว กิ่งกมล เรืองสวสัด์ิ

53 นางสาว จิราภรณ์ มาตราช

54 นางสาว ธนิดา สมภาร

55 นางสาว แววตา บุ้งทอง

56 นาย พทิกัษช์น บญุสินชัย

57 นางสาว แพรวนภา ศรีวรสาร

58 นางสาว เพชรรัตน์ ศรีฤทธิ์

59 นางสาว ฉัตรลดา หงษว์ลัิย

60 นางสาว พรนภา พอ่ศรีชา
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61 นางสาว นิโลบล เลิศชาญ

62 นางสาว อัจฉรา ทาต๊ิบ

63 นาย พสิิษฐ์ ร่ืนธรีโชติ

64 นางสาว ปรารถนา กล่ินสด

65 นางสาว อรวรรณ บญุทวี

66 นางสาว หสน ตันทา

67 นางสาว วนัเพญ็ เนตรโสภา

68 นางสาว จงจิตร เขตนิมิตร

69 นางสาว นิชนาฎ จันทร์ทอง

70 นางสาว สาธกิา ใจภพ

71 นางสาว อะตินา เจ๊ะละหวงั

72 นางสาว จริยา บญุสอน

73 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เล็ก

74 นางสาว สุดารัตน์ พเิดช

75 นางสาว กิตติยา หลีโก๊ะ

76 นาย ทศพร คงสุขนิรันดร์

77 นางสาว โซไลดา มะหมัด

78 นางสาว ณัฐธยาน์ ช่วยดี

79 นางสาว ศุภสิริ จันกิ่งทอง

80 นางสาว จรัญญา ขาวปั้น

81 นาย กวนิศักด์ิ จัตุฑะศรี

82 นางสาว วนัสนันท์  นกดา

83 นางสาว รัตนาวลี หนูบรูณ์

84 นาย กฤษดา ขุนล่ า

85 นาย ณัฐพล ทองแก้ว

86 นางสาว สารีปะ๊ เจะฮะ

87 นางสาว อารีนา แยนา

88 นางสาว ซากีมะห์ สะมาแล

89 นาย มูฮ าหมัดซูฮา อาแวมะ

90 นางสาว สะมีมี่ย์ สะอุ
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91 นางสาว ธดิารัตน์ หลงละเลิง

92 นางสาว ญาณิศา พอ่ชมภู

93 นางสาว ฉัตรทพิย์ เนียมปาน

94 นางสาว ญาณิกา สมคะเน

95 นางสาว พมิพช์นะ บญุสมศรี

96 นางสาว เสาวภา อิทธพิร

97 นางสาว ดุสิตา ค ามีสีนนท์

98 นางสาว สุวนันท์ ปจัจัย

99 นางสาว แพรวนภา นาก้อนทอง

100 นางสาว พลอยฤทยั ขดานทอง

101 นางสาว มุขสุดา ค าแดง

102 นางสาว อภชิญา อารี

103 นาย ชยกร อังศุวฒันากุล

104 นาง รุ่งนภา ผิวทอง

105 นาย สรวศิ เกษรมาศ
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