
เอกสารแนบ 2 

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 นาย สุรศักด์ิ เสียมไหม
2 นางสาว นภัสสร เฉ่ือยกลาง
3 นางสาว ปฏิญญา ปาละมาณ
4 นางสาว จุฑามาศ หนูคง
5 นาง นภธิดี มเหศักด์ิพิทักษ์
6 นางสาว ศิริรัตน์ เหล็กเกิดผล
7 นางสาว วลัยลักษณ์ คุระวรรณ
8 นางสาว อรพรรณ พรหมรักษ์
9 นางสาว ญาณิศา พ่อชมภู
10 นาย ปุรฉัตร วัฒนพรชัย
11 นางสาว ทรรศนีย์ ทองมาก
12 นาย ธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์
13 นาง เปรมฤดี ธงสิบสอง
14 นางสาว เพชรรัตน์ ศรีฤทธ์ิ
15 นางสาว จงจิตร เขตนิมิตร
16 นางสาว จิราภรณ์ มาตราช
17 นางสาว ธนิดา สมภาร
18 นางสาว พรพิมล บรรสาร
19 นางสาว ล าพูล เกิดสุข
20 นางสาว วริศรา ชาธิพา
21 นางสาว วิจิตรา ศรีไกรรส
22 นางสาว สาธิกา ใจภพ
23 นางสาว อริสรา หม่ันเรียน
24 นางสาว กรกนก ทองประไพ
25 นางสาว กาญจนา แดงอ่ิม
26 นางสาว กาญจนา ตันหลวง
27 นางสาว กานต์พิชา จุมป๋าน  า
28 นางสาว กิตติยา ลมอ่อน
29 นางสาว จันทร์ฟอง จายนวล
30 นางสาว จารุมาศ สิงกา
31 นางสาว จินตนา ศิริเปรมฤดี
32 นางสาว จิราภรณ์ ไกลแก้ว

รำยช่ือผู้ท่ีต้องสมัครและช ำระเงินค่ำธรรมเนียม
เพ่ือสิทธิเข้ำสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) ข้ันตอนท่ี 3 คร้ังท่ี 1/2562
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33 นางสาว จิราวรรณ ทองนะวงสินธ์ุ
34 นางสาว จีระประภา คล่องแคล่ว
35 นางสาว ชนันยา ลี หยง
36 นางสาว ฐิตาภา ใฝ่รุ่งโรจน์
37 นางสาว ณัฏฐณิชา หน่อท้าว
38 นางสาว ณัฐพร พิมจันทร์
39 นางสาว ณัฐมล แวงค า
40 นาย ดลพิทักษ์ ช านาญ
41 นาย ดุลยวัต มิตรดี
42 นาย ตะวัน แข็งแรง
43 นาย ธีรภัทร ค าฮอม
44 นาย นฤเทพ แสงสุวรรณ
45 นางสาว นฤมล ภูมิพื น
46 นางสาว นิภาภรณ์ เขียวลา
47 นางสาว นิศาวรรณ มาพบบุญ
48 นางสาว นุชนาฎ สารเก่ง
49 นางสาว ปทุมรัตน์ แซ่ย่าง
50 นางสาว ปวันรัตน์ กุลณา
51 นางสาว ปาณิสรา ฤทธ์ิถิ
52 นางสาว ปุณญดา วินิจฉัยกุล
53 นาย พลากร จ าเริญ
54 นางสาว พัชรพร สายระวงศ์
55 นางสาว พัชรีญา เชื อเเดง
56 นางสาว พาณิภัค ทับทิมทอง
57 นางสาว พิมพ์ผกา ค าเสือ
58 นางสาว ภัสสร พรดอน
59 นางสาว รัชดาภรณ์ แก้วกัญญา
60 นางสาว รัดเกล้า อินทนาม
61 นางสาว ศศิเจริญ เจริญสุข
62 นางสาว ศศิกานต์ วงค์เวียน
63 นางสาว ศิริพรรณ จันทร์เชียงศรี
64 นางสาว ศิริลักษณ์ ตาศรีลา
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65 นางสาว สรัญญา ฝอยทอง
66 นาย สหรัฐ โกวงค์
67 นาย สัญญพงศ์ ขาวสง่า
68 นาย สันติชัย อัครภานุวัฒน์
69 นางสาว สาริณีย์ เครือพุก
70 นางสาว สุธาทิพย์ ศรีพละธรรม
71 นางสาว สุภารัตน์ เทียนเงิน
72 นางสาว สุภาวดี สุริโย
73 นางสาว อรวรรณ พรหมมา
74 นางสาว อัจฉริยา บุญสูง
75 นางสาว อัญฑิกา ต๊ะทอ
76 นาย อาทิตย์ วจีกรรม
77 นาย อุดมศักด์ิ คงแสง
78 นางสาว เกวลิน นันทชัยศรี
79 นาย เกียรติภูมิ ลาภภิญโญ
80 นางสาว เจนจิรา เสนาะเกียรติ
81 นางสาว เบญจมาศ จีระเดช
82 นางสาว เสาวภาพ มนัสเจริญพร
83 นางสาว กานต์ทิตา เพชรเขียว
84 นางสาว ภรชนก กิตตินิรนาท
85 นางสาว อมรรัตน์ เรืองสกุล
86 นางสาว อัญชลี พิพัฒน์กุลชัย
87 นางสาว เบญจริยาพร ยุ่นเซ็ง
88 นางสาว เบญญทิพย์ บัวจันทร์
89 นางสาว นูรไอลา มะ
90 นางสาว สุดารัตน์ ทองส่งโสม
91 นางสาว อามีเราะห์ ดอเล๊าะหมะ
92 นางสาว จุฑาทิพย์ ม่ันยืน
93 นางสาว ชฎาพร อินลุเพท
94 นางสาว ธนารักษ์ ค าสงค์
95 นางสาว นพธีรา พลสุวรรณ
96 นางสาว ปานทิพย์ พุฒซ้อน
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97 นางสาว ลัดดาวัลย์ ราชาชัย
98 นางสาว วนัสนันท์ แสนจ าลา
99 นางสาว วิรัญชนา บุญกอง
100 นางสาว ศิริรัตน์ อุ่นแก้ว
101 นาย สมควร บุญขาว
102 นางสาว สิริวิมล นนทภา
103 นางสาว สุธาชิณี แก้วเลียง
104 นาย สุนทร วงรักษา
105 นางสาว อรยา พลสงเมือง
106 นาย เศรษฐา ภูมิประเสริฐ
107 นางสาว แสงแข แก้วกาไลย
108 นางสาว กองกาญจน์ สินอ้วน
109 นางสาว กาญจนณัฐ ส ามุดติรัมย์
110 นางสาว จันทิยา จันทะไพร
111 นางสาว จินตนาพร มุค า
112 นาย ฐนกร ทิมโพธ์ิกลาง
113 นางสาว ณัฐธิดา ผัดศรี
114 นางสาว ณัฐนันท์ หาญศึก
115 นาย ณัฐวุฒิ เข็มเพ็ชร
116 นางสาว ทิวาพร โฉมเฉลา
117 นางสาว ธัญรดี อินอ่อน
118 นางสาว นิลัดชา อังฉกรรณ์
119 นางสาว นุชนาฎ พวงใส
120 นางสาว พรรณี หอมเนียม
121 นาย พีรนัย ศรีวงศ์
122 นางสาว รุ่งลดา ประหยัด
123 นาย วิศิษฐ์ชัย ระหาร
124 นางสาว ศิริพร ไชยโคตร
125 นางสาว ศิริยากร สุพรรณนนท์
126 นางสาว สายชล ศรีเสน
127 นางสาว สุกัลยา เมืองแก้ว
128 นางสาว สุชาดา ตระการไทย
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129 นางสาว สุภาวรรณ เวชประโคน
130 นางสาว สุวรรณี ภูมูล
131 นางสาว เอมอร ละครราช
132 นางสาว ฐิติรัตน์ พงษ์วัน
133 นางสาว ทิพารัตน์ ชาวสวน
134 นางสาว วันเพ็ญ เนตรโสภา
135 นางสาว วารุณี บุญหนัก
136 นางสาว สุภาวดี เเก้ววัน
137 นางสาว กรณ์ ศิลปานนท์
138 นางสาว สุมาลี ใบพลูทอง
139 นางสาว อรภิญญาพร ตอบงาม
140 นางสาว นลินา เหมือนมี
141 นางสาว นูรฮานีฟ มามะ
142 นางสาว รัตนวรรณ สมคิด
143 นาย รุจฮัน มูซอ
144 นางสาว ศิริลักษณ์ ม่ันคง
145 นางสาว สุพัตตรา อัตถาชน
146 นางสาว อารยา มหาดไทย
147 นาย อิสมาแอ เจ๊ะยอ
148 นางสาว เมธาวินี บุญเหลือ
149 นางสาว เรณู คงเหมือน
150 นางสาว ภัทรภรณ์  โสภา
151 นางสาว นฤภร เกียรติประทับใจ
152 นางสาว รัตนาวลี แก้วใจ
153 นางสาว อนุสรา ยะเพ
154 นาย สุกิจ กานนสัมฤทธ์ิ
155 นาย เสริมพันธ์ กังสนันท์
156 นางสาว สุพรรณษา หวังเสล่
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