
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 62110021 นาง เจณิยา กองทอง

2 62110045 นาย เดชาวุฒิ ทองเลิศ

3 62110050 นางสาว เตือนใจ เรืองศรี

4 62110104 นาย เศรษฐลัทธ์ หล่ิมโตประเสริฐ

5 62110155 นาย โชคชัย โมราศิลป์

6 62110168 นาย ไกรฤกษ์ นพรัตน์

7 62110143 นางสาว แสงดี สีแดง

8 62110234 นาย กรีฑาพล กรรชนะกาญจน์

9 62110238 นาย กฤตรัฐ ธชาศรี

10 62110342 นาย คมสันต์ ชไนศวรรย์

11 62110196 นาง กชพร จันทร์ทรง

12 62110346 นางสาว คีตศิลป์ ไชยะนเรศพิทักษ์

13 62110447 นาง จีระภา นิลราย

14 62110448 นาง จุฑาทิพย์ สุขเจริญ

15 62110547 นาย ชาญ สุขภูมิ

16 62110554 นาย ช านาญ จินดานุ

17 62110561 นาง ชิวหลิน ซู

18 62110574 นาง ชุติมา มีรัตน์

19 62110593 นางสาว ฐิติพร สุขกมล

20 62110729 นาย ทพงษ์ รักษ์วงคณา

21 62110759 นางสาว ทัศนีย์ จ าเนียม

22 62110552 นาง ชาลินี อ่ ารอด

23 62110743 นางสาว ทวีทรัพย์ วงษ์เนตร์

เอกสำรแนบ 1

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย  ตำมมำตรำ 12(2)(ก) ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2562 

วันเสำร์ท่ี 6 เมษำยน พ.ศ. 2562  วิชำกฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ (เพ่ิมเติม)

รำยงำนตัวเวลำ  07.30 น. - 08.15 น. เวลำสอบ 08.30 น. - 11.00น.

อำคำรสอบ 3,6  ณ มหำวิทยำลัยรังสิต  จังหวัดปทุมธำนี
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24 62110838 นาง ธัญทิพย์ มหามนตรี

25 62110840 นาง ธัญพร จันทร์หนู

26 62110861 นางสาว ธิติมา ตะรุสะ

27 62110867 นาย ธีรยุทธ สทานสัตย์

28 62110994 นางสาว นิศาชล กล่ินศรีสุข

29 62111024 นาง บุญเรือน ลัดดาพวง

30 62111101 นาย ประสิทธ์ิ ไกรลมสม

31 62111148 นางสาว ปานกมล กาวิละ

32 62111151 นางสาว ปาริชาติ แสนทวีสุข

33 62111156 นาง ปิญานุช พงษ์พัฒณ์

34 62111159 นาย ปิยพัชร์ ก าโชติ

35 62111199 นาย พงศ์ปณต ห้าตองแปด

36 62111222 นางสาว พรฑิชา ฉิมเฉิด

37 62111229 นางสาว พรทิพย์ สีดาฟอง

38 62111310 นาย พิชัย เลิศธรรมศักด์ิ

39 62111311 นางสาว พิชามญช์ุ ค ายา

40 62111332 นางสาว พิมลมาศ งามสีข า

41 62111387 นางสาว ภัทสุวรรณกร เลิศวิเศษกุล

42 62111418 นาย มเหษธิ สนิทวงศ์

43 62111072 นางสาว ปภัสรินทร์ สมบูรณ์ไชยภัทร

44 62111031 นาย บุญมี โพธ์ิไพจิตร

45 62111520 นางสาว รัชนีภรณ์ น้อยวิจิตร

46 62111532 นาย รัตนพัฒน์ อภิชิดปิติพงศ์
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47 62111076 นาย ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันทน์

48 62111543 นางสาว รุ่งแสง ประสิทธิเขตกิจ

49 62111554 นาย รุจมาศ ราชเจริญ

50 62111558 นาง รุจิภา ชุณหเพสย์

51 62111596 นางสาว วรนุช แสนศิริ

52 62111194 นาย พงศ์เทพ ไชยชาญพันธ์

53 62111645 นาย วัชระ หนูรอด

54 62111656 นาง วันเพ็ญ เมฆสัน

55 62111716 นาง วิรัลพัชร ปาลิตาวัฒนศิริ

56 62111814 นาง ศิริพร วงศ์ลิขิตปัญญา

57 62111817 นางสาว ศิริมาศ แก้วคงจันทร์

58 62111824 นาย ศิวรัชพณ บุญแก้ว

59 62111977 นาย สุขพกฤษ บัวสวรรค์บารมี

60 62111257 นาย พรหมเมฆ ปทุมสูตร

61 62111982 นาง สุจิตรา สุขกมล

62 62112099 นาง สุรวีย์ ศรีหิรัญพัลลภ

63 62112110 นาย สุริย ดวงจันทร์โคตร

64 62112121 นาง สุวรรณี พงพุฒ

65 62112135 นางสาว หทัยชนก คัชรินทร์

66 62112141 นางสาว หยู่ฟัง หวัง

67 62112179 นาย อมร ผาติเวทย์

68 62111388 นางสาว ภัษยชรัญภรณ์ ทาท่าหว้า

69 62112216 นางสาว อรุณรัตน์ ทองค า
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70 62112262 นางสาว อารีรัตน์ นิลประเสริฐ

71 62111453 นางสาว มัลลิกา จิระพันธ์ุวาณิช

72 62112280 นาง อุดมลักษณ์ ป่ินคล้าย

73 62110839 นางสาว ธัญพร อ๊อดทรัพย์

74 62111472 นาย ยงยุทธ แก้วน้อย

75 62110692 นางสาว ดนุนันท์ ฐิตินาท

76 62111559 นางสาว รุจิรา บุญนาที

77 62112278 นาย อุดม สุรินทร์

78 62110043 นาย เดชวิน ทองหล่อ

79 62110420 นางสาว จินตนา ขุนจรูญ

80 62110443 นางสาว จิวารี วีระจาคี

81 62110439 นาง จิราภรณ์ พันธ์รูปท้าว

82 62110790 นางสาว ธนวรรณ วงษ์วรรณ

83 62110892 นางสาว นพมาศ นนท์พิสิฐ

84 62110927 นาง นวมรกต พรหมอินทร์

85 62111120 นาย ปรีชา หนูทิม

86 62111265 นางสาว พลอยฉัตร ช านาญท่องไพวัลห์

87 62111277 นาง พัชรนันท์ อรุณสันติวงศ์

88 62111467 นางสาว มินตรา ไชยวงค์

89 62111555 นาย รุจฮัน มูซอ

90 62111671 นางสาว วารุณี พลเย่ียม

91 62111852 นาย สม ฤทธิรงค์

92 62111862 นาย สมชาย คมชาญกุล
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93 62111894 นางสาว สรธัญ เพชรนิล
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