
ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 นางสาว กีรติยา ลิปิวัฒนาการ

2 นางสาว บุญญรัตน์ บุญอาจ

3 นางสาว ณัฐปภัจน์ พิศโสระ

4 นางสาว นิศาชล ส าโรงพล

5 นาย สุกฤษฎิ์ บัญชรเทวกุล

6 นางสาว นลิน สุขปาน

7 นางสาว รุ่งรพี มีภาษณี

8 นางสาว นภาพร สนโสม

9 นางสาว สุภาวดี เเก้ววัน

10 นางสาว วิจิตรา ใจยา

11 นางสาว พิณประภา ยั่งยืน

12 นางสาว ศิริรัตน์ บุญมาอุต

13 นางสาว อริสรา หมั่นเรียน

14 นางสาว ศิรามล ค ามะวงค์

15 นาง เพชรลดา จาบบาล

16 นาย ปรเมศวร์ วชิรเวช

17 นางสาว พิมลพรรณ มัสยามาตย์

18 นางสาว แสงดาว สนมศรี

19 นางสาว วริศรา ชาธิพา

20 นางสาว ปัญญรัตน์ มุ่งเหมือย

21 นางสาว ลักษิกา อัมพุธ

22 นางสาว มาลินี มาน้อย

23 นาย ศิลปไทย ครองสิงห์

24 นาย ศักด์ิธานี มณีรัตน์

25 นางสาว อังคณา จันทร์เดช

26 นางสาว คะนึงนิจ เกกินะ

27 นางสาว นฤมล ผู้วานิช

วิชาการผดุงครรภไ์ทย

รายชื่อผู้ที่สามารถสมัครสอบและช าระเงนิค่าธรรมเนียม

เพ่ือสิทธิเข้าสอบความรูใ้นวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) ขั้นตอนที่ 3  ครัง้ที2่/2561
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28 นางสาว ปฐมาวดี กลับดี

29 นางสาว มาศสุภา อรรถสงเคราะห์

30 นางสาว สารีณี เจ๊ะและ

31 นางสาว มูรนี ดูมอ

32 นางสาว นัซรีน ตาเละ

33 นาย พชร ไตรคุ้มพันธุ์

34 นางสาว สุนันทา ครองบุญ

35 นาย สมพงษ์ ศรีโสวรรณ

36 นาย ประเสริฐ ประกฤติพงศ์

37 นางสาว มัญจนา จันทราประภาเวช

38 นางสาว ชนัดดา ปรีชาชาญวุฒิ

39 นางสาว กรณ์ ศิลปานนท์

40 นาง พรทิพย์ บุญสร้าง

41 นาย เถลิงศักด์ิ พาสร้อย

42 นางสาว ทิพย์ธราธาร บุญเถิง

43 นางสาว คนิษฐา ขามผาลา

44 นาย ธนาวีร์ ปานแก้ว

45 นางสาว เจสสิกา ฮันโดโจ

46 นางสาว กิติดา บุญอินทร์

47 นาย ธนัฐธัญ มิจนทรัพย์

48 นางสาว รัตนา ไชยสูรยกานต์

49 นางสาว วชิราภา ประวันนา

50 นาย ปุรฉัตร วัฒนพรชัย

51 นางสาว พิชชานันท์ ผลชู

52 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่อื้อ

53 นางสาว ทิวาพร เมินธนู

54 นาย พิษณุ วรมูล
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55 นางสาว ปิยะนันต์ ฝาชัยภูมิ

56 นางสาว เกศรา ต้ังใจ

57 นางสาว จุฑามาศ แก้วภูเม็ง

58 นางสาว รวิภา คามะดา

59 นาง เกศสุดา สุริยะบุตร

60 นางสาว ลุนิดา พันธ์กง

61 นางสาว สุพรรษา ทัพชู

62 นางสาว วนิดา ปันต๊ะ

63 นางสาว จุฑามาศจ์ กันทะน่วม

64 นางสาว ขวัญกมล ปานนิล

65 นางสาว รสสุคนธ์ หนูเมือง

66 นาย ทวีศักด์ิ อารีกุล

67 นางสาว เกตวดี มีเต็ม

68 นางสาว สุพรรษา เกาะกลาง

69 นางสาว ซารีนา อาด า

70 นางสาว ซาลาซา วาเละ

71 นางสาว นูรฮานันท์ ตาปู

72 นางสาว ขนิษฐา บุญทอง

73 นาย ศุภชัย พิมพานนท์

74 นางสาว ณัฐชา ไชยผุ

75 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองค า

76 นางสาว ภิญญดา สาเกตุ

77 นางสาว อรวรรณ ยวนหมื่น

78 นาย อานนท์ ค าชนะ

79 นางสาว เกวลิน อินทรีสังวรณ์

80 นางสาว กิรณา ประเสริฐเมฆ

81 นาย นพดล รูปพร้อม
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82 นางสาว พรพรรณ พัชรพิบูลย์

83 นาย นรินทร์ เลิศเรืองนภา

84 นางสาว พรสวรรค์ หมอยา

85 นางสาว ฐิติภา ยิ่งยง

86 นาย ธีรพงษ์ สมพร้ิง

87 นางสาว สุภาวรรณ จันทร์แจ่ม

88 นางสาว จุฑามาศ ทิพย์โภชน์

89 นางสาว พัชรี สายบุตร

90 นางสาว ณัฐญานันท์ ศรีวงษ์

91 นางสาว ไพลิน มุค า

92 นางสาว ลลิตา ชนะเสภา

93 นางสาว มาริสา เนืองสุบาล

94 นางสาว พิมพ์ชนก ผิวอ่อนดี

95 นางสาว ยุพารัตน์ ถนอมเขตต์

96 นางสาว กรุณา ค าปัง

97 นางสาว สุภาวรรณ ขัดจา

98 นางสาว ลัดดาวัลย์ สมแสง

99 นางสาว ฑุลิกา มังคละ

100 นางสาว กนกวรรณ มาลารัตน์

101 นาย เบญญาวัต ทิพกนก

102 นาย ทนงศักด์ิ สะสม

103 นางสาว รุ่งทิวา ปัญญาอุด

104 นาย ถิรพงศ์ บ าเพ็ญรัตน์

105 นาย อาชวิต ดีลี

106 นางสาว นิชาวดี แสนเดช

107 นาย อานัส หมัดหมัน

108 นางสาว อภิญญา วัฒนภิญโญ
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109 นางสาว นฤพรรณ สินวรพันธุ์

110 นางสาว นัศเราะ ปอโต๊ะ

111 นางสาว ปภัสรา บ าเพ็ญ

112 นางสาว กิติยา พรภิรมย์

113 นางสาว รุ่งรัศมี มะลิวงค์

114 นางสาว วราภรณ์ ชัยนฤมล

115 นางสาว ปรารถนา เมืองแก้ว

116 นางสาว กิติยาพร ภูนิคม

117 นางสาว มะลิวัลย์ สายใจ

118 นางสาว อัจฉราพร ส่งเสริม

119 นางสาว ลลิตา แพงจันทร์

120 นางสาว เบญจวรรณ หันจางสิทธิ์

121 นาย ธรรมนูญ ใจตา

122 นางสาว วะสินี เดชะ

123 นางสาว ทิยานันท์ สวนกูล

124 นางสาว สุจิตรา โตะพา

125 นางสาว ชลลัดดา ช่วยชาติ

126 นางสาว อาดีลา บือราเห็ง

127 นางสาว ชลเนตร ประเสริฐสังข์

128 นาง นภาพร รุจิระธนลักษณ์

129 นางสาว มะลิวัลย์ สอนใส

130 นางสาว อุสณา เหลืองอร่าม

131 นางสาว ณัฏฐ์ชญาดา วสุวรพงศ์

132 นางสาว วิลาสินี สงวนสัจพงษ์

133 นางสาว สุนัดดา ชมเอ

134 นาย ชยุติ วิเศษโวหาร

135 นางสาว ฉัตรลดา วงษ์ศิริ
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136 นาย ฤกษ์ดี รุ่งกาญจนกุล

137 นาย วรุตน์ พืชพิสุทธิ์

138 นางสาว เบญจรัตน์ กระแสฉัตร

139 นางสาว สุกัญญา พุดเผือก

140 นาย ธีระพงษ์ หอมบรรเทิง

141 นางสาว หนึ่งนภา ปอสูงเนิน

142 นางสาว พรหมพร สรารัมย์

143 นางสาว อภิญญา สุมิตร

144 นางสาว พรรณทิกา สุรสอน

145 นางสาว ณัฏฐณิชา ทองวิเศษ

146 นางสาว ชิดชนก โสภะบุญ

147 นางสาว เกศสุมน อรรคบุตร

148 นางสาว กิตติยา แถวไธสง

149 นาย นครินทร์ เอื้อเฟือ้

150 นางสาว กมลวรรณ ปาสา

151 นาย วีระพล กรรณลา

152 นางสาว สรัญญา คุ้มไพฑูรย์

153 นางสาว พวงเพชร สีหาบูราณ

154 นางสาว สุพัตรา สุดสน

155 นางสาว เกศสุดา ธานีวรรณ

156 นาง ลักคณา สุเพ็ญศิลป์

157 นางสาว วรรณศิริ ศรีชัยชิต

158 นางสาว ธัญลักษณ์ ดีรักษา

159 นาย นัฐพล แก้วพรม

160 นางสาว แคทริยา แสนหูม

161 นางสาว แพรวฤดี โสมสิริโรจน์

162 นางสาว ศุภรัตน์ สุวรรณพันธ์
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163 นางสาว พิจิตรา โชคคณาพิทักษ์

164 นางสาว โสพิศ บัวนาค

165 นางสาว นิศามณี หินจันทร์

166 นางสาว พิมพ์ใจ มโนทิพย์เจริญ

167 นางสาว ศิริพร ศรีดา

168 นางสาว กมลทิพย์ ซ้ายมี

169 นางสาว ดรุณี พงษ์ไทย

170 นางสาว พัชรี หมีนหวัง

171 นางสาว ธนาภรณ์ สมวงศ์

172 นางสาว วณิชยา สันเสมศรี

173 นางสาว เมธินันท์ หลงหัน

174 นางสาว สาริตา เส็นสด

175 นางสาว พิมพ์ชนก รักแก้ว

176 นางสาว จุฑาพร นวบุญ

177 นางสาว วาสินี ธานีมาศ

178 นางสาว พัตนี หะยีดอเลาะ

179 นาย ทวัฒน์ บุญเลิศ

180 นาง อุบลพรรณ มั่งค่ัง

181 นาง ธัญทิพย์ ธรรมกิตติพันธ์

182 นาง ค ามี บุญยัง

183 นาง อรุณลักษณ์ ผลงามโรจน์

184 นาง บุปผา จันป้อตา

185 นางสาว ปานทิพย์ พุฒซ้อน

186 นางสาว นันทิยา อ่อนสมัย

187 นางสาว จุฑาทิพย์ เรียมแสน

188 นางสาว วิไลพร ไกรทอง

189 นางสาว มัทนา สุขโชติ
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190 นาย สิทธิพงศ์ พรประสิทธิ์

191 นาย ธนบดี  แก้วหานาม
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