
ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 62110001 นางสาว เก็จแก้วรัศมี เนตรน้อย
2 62110004 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีไกรสิทธิ์
3 62110005 นางสาว เกวรินทร์ เล่ียมวิไลรัตน์
4 62110007 นางสาว เกษกาญ ชุณหวิริยะกุล
5 62110008 นางสาว เกษร บ่ายนุ่น
6 62110011 พ.ต.หญิง เกษศิรินทร์ สุจาคํา
7 62110014 นาย เกียรติศักด์ิ ยัง่ยืน
8 62110015 นาย เกียรติศักด์ิ ชีระพนัธ์
9 62110018 นางสาว เกือ้กูล กาญจนะกัณโห
10 62110022 นาย เจตน์ พฒันเสรี
11 62110024 นาง เจนจิรา หะทะยัง
12 62110025 นาง เจนจิรา ดิลกกุลเวช
13 62110029 นาย เจริญชัย อึง๊เจริญสุข
14 62110031 พระมหา เจิม สุกรรณ์
15 62110032 นาง เจียมจิตร เสาสุทธิ์
16 62110034 นาง เจือจันทร์ บุญสม
17 62110037 นาง เฉลียว เตมีศักด์ิ
18 62110038 นาย เชลงศักด์ิ พระคุณรักษา
19 62110039 นางสาว เชาวดี สิทธิพทิักษ์
20 62110040 นาย เชิงชาย ไทยปิยะ
21 62110044 นาย เดชอิศม์ โตชัยกุล
22 62110048 นางสาว เดือนเพญ็ มังงกร
23 62110049 นาย เติม พึง่ภักด์ิ
24 62110053 นางสาว เธียรรินรดี วิสุทธิแพทย์
25 62110054 นางสาว เนรมิตราวดี สีสุด
26 62110056 นาง เบญจพร กาวิชัย

อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี

วิชาเวชกรรมไทย 2 รายงานตวัเวลา 11.00 น. - 11.45 น. เวลาสอบ 12.00 น. - 14.30 น.

เอกสารแนบ 2

รายชื่อผู้มสีทิธิ์สอบความรู้ในวิชาชพีการแพทยแ์ผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคทฤษฎ ีครั้งที่ 1 ประจ าป ี2562

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

วิชาเวชกรรมไทย 1 รายงานตวัเวลา 7.30 น. - 08.15 น. เวลาสอบ 08.30 น. - 11.00 น.
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27 62110057 นางสาว เบญจพร คงคามี
28 62110058 นางสาว เบญจมาพรหม์ วีระธรรมนูญ
29 62110059 นาง เบญจมาภรณ์ กล่ินภิรมย์
30 62110061 นางสาว เบญจมาศ เชียวเขตวิทย์
31 62110066 นางสาว เบญจา บุญเอือ้
32 62110073 นาง เปรมฤดี คิม
33 62110074 นาง เปรมฤดี วงษ์วรรณ
34 62110077 นางสาว เพชรรัตน์ สุวรรณศักด์ิสิน
35 62110079 นาง เพญ็แข สังกริด
36 62110080 นางสาว เพญ็จันทร์ มานะวนิชกุล
37 62110084 นางสาว เพญ็รัตน์ สุพจน์พงศ์
38 62110085 นาง เพญ็ลัดดา ไชยยศ
39 62110086 นาง เพญ็ศรี จารุกําเนิดกนก
40 62110087 พระ เพรียง เส้งห้วน
41 62110088 นางสาว เพลินทิพย์ ใจดีเจริญ
42 62110089 นาง เพยีงใจ ยาห้องกาศ
43 62110091 นางสาว เพยีรรักษ์ เวชพพิรรษพร
44 62110094 นาย เมธัส ชาเศรษฐ์
45 62110101 นาย เรืองศักด์ิ เจริญสินวรกุล
46 62110102 นาย เลิศพสิิฐ อาภรณ์ศิลป์
47 62110103 นางสาว เศรฐินีย์ อัศภัทรโภคิน
48 62110106 นาย เสกรชตกร บัวเบา
49 62110107 นาย เสกสรรค์ ไชยลังกา
50 62110111 นาย เสริม จันทรัตน์
51 62110112 นางสาว เสริมศรี แซ่จาง
52 62110116 นางสาว เสาวรีย์ นุชวิจิตร
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53 62110119 นางสาว เสียงรัตน ชัชวาลกิตต์ิ
54 62110122 นาย เอกพล ทรัพย์เจริญกูล
55 62110124 ว่าทีร้่อยตรี เอกรัฐ บุญมา
56 62110130 นางสาว เอือ้การย์ สันติศิริ
57 62110140 นางสาว แววรวี วัชรผลานนท์
58 62110144 นางสาว แสงรุ้ง แดงคูณ
59 62110145 นางสาว แสงอรุณ อรรถพรพนัธ์
60 62110147 นาย แสน สํารวมจิต
61 62110148 นาย แสนพล พวัศิริมิตร
62 62110151 พระภิกษุ แอ๊ว สิงห์เรือง
63 62110153 นาย โฉลก ศิริสินธว์
64 62110158 นาย โยธิน ยมลยง
65 62110162 นาย โสภณวิชญ์ สีมาสกุลชัย
66 62110164 นางสาว โสภิตา ยิง่สุข
67 62110167 นาง ใหม่ ปินสาย
68 62110175 นาย ไตรภพ ชาญชิตโสภณ
69 62110183 นาย ไพรัช บุนสัมลิท
70 62110188 นางสาว ไพลิน สืบไตรเวศ
71 62110189 นาย ไพศาล โลหณุต
72 62110192 นางสาว ไอฐกา โสภาฐกา
73 62110195 นางสาว กชนันท์ บุญยืน
74 62110198 นาง กติกา อิสสระ
75 62110199 นางสาว กนกกร ชาเจียมเจน
76 62110202 นางสาว กนกพร รุ่งเรือง
77 62110204 นาง กนกลักษณ์ เกียรตุมาพนัธ์
78 62110205 นาง กนกวรรณ รักนิ่ม
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79 62110206 นาง กนกวรรณ แพนล้ินฟา้
80 62110208 นาง กนกวรรณ จารุจารีต
81 62110213 นาง กมลชนก จงวัฒน์
82 62110215 นาง กมลทิพย์ สันติรงยุทธ
83 62110216 นางสาว กมลธร เอือ้เชาว์ธนรัตน์
84 62110217 นาง กมลพร จันทิมางกูร
85 62110218 นาง กมลรัตน์ ปัญกุล
86 62110221 นาง กมลศัลต์ แก้วโนนจันทร์
87 62110222 นาง กรกนก แพนคร
88 62110225 นาง กรรณิกา อัมพชุ
89 62110226 นางสาว กรรณิการ์ อินทร์กรุงเก่า
90 62110227 นาย กรวิทย์ แดงโชติ
91 62110236 นาย กฤตนัน พนัธุ์อุดม
92 62110239 นาย กฤตวัฒน์ พชรธนานนท์
93 62110245 นาย กฤษฎิ์ นิลขาว
94 62110249 นาง กฤษดารัตน์ ชัยมงคล
95 62110250 นางสาว กฤษติกา เภสัชเวชกิจ
96 62110252 นาย กวินทรา พบิูลย์งาม
97 62110254 นาง กังวาล สารคาญ
98 62110260 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีศันสนีย์
99 62110263 นางสาว กัญธชญา อนัณกิติโชติ
100 62110265 นาย กัณภพ กฤตยาวัฒน์
101 62110272 นาย กัมปนาท แก้วบรรจักร
102 62110274 นางสาว กัลยดาเขมมิสรา ฐิติยาจิราพชัร
103 62110275 นางสาว กัลยรัตน์ จิม่อาษา
104 62110278 นาง กัลยาภัสร์ อภิโชติพนัธุ์
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105 62110280 นางสาว กาญจนา อมรเวช
106 62110283 นาง กาญจนา มาตรวิจิตร
107 62110285 นางสาว กาญจนา จงศรีจันทร์
108 62110288 นาย กานดิศ ระฆงัทอง
109 62110291 นางสาว กานต์นรี สีสวย
110 62110297 นาย กิตติ จิตงามขํา
111 62110300 นาย กิตติ แพทย์รักษ์
112 62110305 นาย กิตติพงศ์ นวมหอม
113 62110306 นาย กิตติพงศ์ ภูน้ําสี
114 62110307 นาย กิตติพงศ์ หิมะคุณทวีธรรม
115 62110309 นาย กิตติพร จันทราภาขจี
116 62110313 นาย กิติภูมิ ปานคุ้มเพชร
117 62110316 นาวาอากาศเอกหญิง กุลชญา พวงนาค
118 62110317 นางสาว กุลญาภา บัวเย็น
119 62110319 นาง กุสุมา จรัสมณีกูล
120 62110322 นางสาว ขจีพร มงคลสถิตย์
121 62110323 นางสาว ขนัตยา พวงมาลี
122 62110325 นางสาว ขนิษฐา ดวงสุวรรณ์
123 62110332 นางสาว ขอดีเย๊าะ สามะ
124 62110333 นาย ขอบฟา้ ศรีสุข
125 62110337 นางสาว คนึงนิต รุ่งฤทธิเดช
126 62110339 นาย คมธนากร ภูมิสาสมภพ
127 62110347 นางสาว งามตา แซ่ฉัว่
128 62110348 นาง จงกล กล่ินมี
129 62110353 นางสาว จตุพร ภูลมัย
130 62110355 นางสาว จตุรพร คติบัญชา
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131 62110356 นาย จร วงศ์วิไล
132 62110360 นาย จรรยา ราชวงค์
133 62110361 นางสาว จรรยารักษ์ มีวงษ์สม
134 62110362 นาย จรัญ หารินชัย
135 62110363 นาง จรัลรัตน์ สุรวิจารย์
136 62110365 นางสาว จรัสรัชว์ แจ่มจัทร์
137 62110366 นางสาว จรินทร์ทิพย์ บวรโชติพงศ์
138 62110369 นาง จรีรัตน์ อ้นอารี
139 62110371 นาง จรูญ อภิวัฒนพงศ์
140 62110375 นาย จักรทอง ต้ังจิตรเจริญ
141 62110377 นาย จักรพนัธ์ ต้ังจิตรเจริญ
142 62110387 นาง จันทร์ทิพย์ พลาบดีวัฒน
143 62110388 นางสาว จันทรมล ระถะการ
144 62110389 นางสาว จันทรัสม์ ประวิชกิจพร
145 62110395 นางสาว จารุณี ศรีปฏิมาธรรม
146 62110397 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ
147 62110404 นาย จําลอง พรหมเพชร
148 62110411 นางสาว จิตติมา เตียวไพบูลย์
149 62110412 นางสาว จิตติมา ปริเตสังข์
150 62110414 นาย จิตรภาณุ สุวรรณชัยศักด์ิ
151 62110416 นาย จินดา สุขรุ่งเรือง
152 62110418 นางสาว จินดารัตน์ เทียมเศวต
153 62110423 นาง จินตร์จุฑา นิศากร
154 62110427 นางสาว จิรภา โพธิล้ิมธนา
155 62110432 นางสาว จิรัษฎาพร ขันมะลิ
156 62110433 นาย จิรัสถ์ เขียวเล็ก
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157 62110434 นางสาว จิราพร บํารุงสุข
158 62110435 นาง จิราพรรณ ต้ังจิตรเจริญ
159 62110440 นาง จิราภรณ์ โพนงาม
160 62110441 นางสาว จิรายุ ปัจฉิมบุญ
161 62110442 นาย จิราวัฒน์ ไวสติ จิราวัฒน์ ไวสติ
162 62110444 นางสาว จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท
163 62110450 นางสาว จุฑาพร หล่อตระกูล
164 62110451 นาง จุฑามาศ วงคําแดง
165 62110455 นาง จุฑารัตน์ อินทร์เฮ้า
166 62110458 นาย จุมพล หมั่นผจง
167 62110460 นางสาว จุลจิรา วงษ์สวัสด์ิ
168 62110464 นาง ฉวีวรรณ ปิตุการ์
169 62110465 นางสาว ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ
170 62110468 นางสาว ฉัตรชยา ผลพานิช
171 62110469 นาย ฉัตรชัย ไตรภูธร
172 62110471 นาง ฉัตรรัตน์ นิยมธีรศักด์ิ
173 62110472 นางสาว ฉัตรลดา วงษ์ศิริ
174 62110473 นางสาว ฉัทชนัน จําลอย
175 62110474 นาย ฉายา จิณแพทย์
176 62110477 นางสาว ชญานินท์ ประทุมสูตร
177 62110481 นางสาว ชญาภา สอนนนฐี
178 62110482 นางสาว ชญาษร สายทอง
179 62110485 นางสาว ชณกานต์ ชาญสุนทร
180 62110492 นาง ชนัญญ์ธร ศศิกุลวราธรณ์
181 62110493 นางสาว ชนาพร บวรวิวรรธน์
182 62110497 นางสาว ชมนาถ สร้อยศรี
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183 62110498 นางสาว ชมพนูุท คําเรือง
184 62110504 นางสาว ชรัตน์หทัย เสฏฐวุฒิบุลกิต
185 62110510 นางสาว ชลภัทร ปคุณวรกิจ
186 62110516 นางสาว ชลิตา สมโภชน์
187 62110517 นางสาว ชลียา ธีระวิทยเลิศ
188 62110523 วา่ทีร้่อยเอก ชวลิต หาเรือนพชืน์
189 62110525 นาย ชวลิต โอบอ้วน
190 62110528 นาย ชัชชัย เสริมศิริทรัพย์
191 62110530 นางสาว ชัชฎาพร สุจริตภักดี
192 62110534 นางสาว ชัญญามนฑณ์ จิตพรพนิิจ
193 62110535 นาง ชัดชารี จินดารักษ์
194 62110540 นาย ชัยยะ ฤทธินาคา
195 62110542 นาย ชัยฤทธิ์ วงศ์กูล
196 62110545 นาย ชัยสิทธิ์ ศรีมโน
197 62110549 นาย ชาญศักด์ิ คณาวัฒนไชย
198 62110550 นาย ชาญสิทธิ์ เอีย่มศิริธํารง
199 62110556 นาง ชิดสุภางค์ กิตยาธิคุณ
200 62110566 นางสาว ชืน่นภา กิตติสิทธิพงษ์
201 62110567 นางสาว ชุติกาญจน์ คําผงแดง
202 62110578 นาย ชูเสกข์ แซ่โฮ้
203 62110579 นาย ชูศักด์ิ ประจําสุข
204 62110581 นางสาว ฌาลิศา ศิริกันทา
205 62110583 นาง ญาณิศา วงศ์กูล
206 62110585 นางสาว ญาดา หิรัญเทศ
207 62110587 ดร. ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์
208 62110590 นางสาว ฐิตา ภูเ่จริญ
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209 62110592 นางสาว ฐิติธีรภัทร ไกรวงษ์
210 62110594 นางสาว ฐิติมา ผลึกเพชร
211 62110598 นางสาว ฐิติวัจน์ อุดมพรยิง่
212 62110600 นาย ณฎฐพล อิน่แก้วน่าน
213 62110601 นาง ณฐนน คําโทน
214 62110602 นาง ณฐมน ศรีสวย
215 62110603 นางสาว ณฐมน ยลพชัร์
216 62110606 นาย ณธกร ธนธีรานันท์
217 62110607 นางสาว ณภษร สุโขยะชัย
218 62110610 นางสาว ณภัทร แซ่โค้ว
219 62110611 นาย ณภัทร จันทร์รักษา
220 62110615 นาย ณรงค์ เอีย่มรอด
221 62110616 นาย ณรงค์ ด่านวิเศษกาญจน
222 62110618 นาย ณรงค์ชัย เจียมรัตนพทิักษ์
223 62110620 นางสาว ณรัชช์อร หอมเกษร
224 62110623 นาง ณัชชารพชัร์ จันทราพสุิทธ์
225 62110624 นางสาว ณัชนิตา ล่ิมภัทรเจริญ
226 62110628 นางสาว ณัฎฐา วิสมิตะนันทน์
227 62110629 นาง ณัฎฐาณัณ วงศ์จิรรัตน์
228 62110630 นางสาว ณัฎฐิณี ออมทรัพย์
229 62110631 นาย ณัฏฐ์ นิมมานสมบูรณ์
230 62110635 นางสาว ณัฏฐพชัร ล้ิมวรรณวงศ์
231 62110640 นางสาว ณัฐกุลยาภัทร คงสมบูรณ์ธนา
232 62110641 นางสาว ณัฐชนก ปิน่เพชรสวรรค์
233 62110642 นาง ณัฐชนัญ ลีพพิฒัน์ไพบูลย์
234 62110649 นาง ณัฐฐิญา จ่าราช
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235 62110654 นางสาว ณัฐธิดา แตงจิว๋
236 62110655 นาย ณัฐนันท์ กายพนัธุ์เลิศ
237 62110660 นาย ณัฐพงษ์ วิชัย
238 62110661 นาย ณัฐพล เผ่าวัฒนา
239 62110662 นาย ณัฐพล กฤตยวรรณ
240 62110663 นาย ณัฐพล พุม่ม่วง
241 62110668 นางสาว ณัฐรดาพขัร ท่าผา
242 62110671 นาย ณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ
243 62110674 นาย ณัฐวุฒิ ปวารณ์เวช
244 62110675 นางสาว ณัฐษณา อารีย์กุล
245 62110678 นางสาว ณัฐิกา แก้วกระจ่าง
246 62110684 นางสาว ณิชาภัทร ศิริวรรณ
247 62110685 นางสาว ณิชาภา รอดมณี
248 62110688 นางสาว ณิรดา สุขรดาโยธิน
249 62110689 นางสาว ณิรดา ชูรุ่ง
250 62110693 พระ ดนุพชัสรณ์ วงษ์ทิพย์
251 62110697 นางสาว ดวงใจ สําเภาน้อย
252 62110698 นาง ดวงกมล คมกริส
253 62110703 นาง ดอกรัง แก้วมังคละ
254 62110705 นาง ดอกอ้อ กล่ินใกล้
255 62110706 นาย ดาพม์ เฮงกี้
256 62110709 นางสาว ดาวรัตน์ ปัญญากาญจน์
257 62110712 นางสาว ดาหวัน แก้วมา
258 62110713 นาย ดิลก พมิพส์กุล
259 62110718 นาง ตวงทิพย์ นิลทอง
260 62110719 นาง ตวงพร ต้นสุวรรณ
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261 62110720 นางสาว ตะวันเดือน วรรณวงษ์
262 62110721 นาย ติโต ไทยทองหลาง
263 62110725 นางสาว ถวิลดาว อินเทพ
264 62110726 นาย ถาวรพฒัน์ รัตนวิภาคกุล
265 62110728 นางสาว ทนาภา ลือบางใหญ่
266 62110730 นางสาว ทยาวีร์ ภูมิใจ
267 62110733 นาย ทรงพร เพง็อารีย์
268 62110736 นาย ทรงภพ แพงศรี
269 62110739 นางสาว ทรงศิริ เตียวตระกูล
270 62110740 นาย ทรรศพล พรมจินดา
271 62110742 นาย ทวี พนัธุ์ศรีทุม
272 62110744 นาย ทศพร ตันนวล
273 62110746 นางสาว ทสมา ปรีเปรม
274 62110747 นาย ทองใบ จันทร์พชิัย
275 62110752 นาง ทัชชกร จันทร์ประสม มอสแมน
276 62110756 นาย ทัศนันท์ รักกลาง
277 62110762 นาย ทินภัทร สว่างแสง
278 62110766 นางสาว ทิพย์สิริ จํานงนิตย์
279 62110773 นาย ธงชัย เจริญวุฒิวนพนัธ์
280 62110776 นาย ธนเดช เต็มวานิช
281 62110777 นาย ธนเทพ อาญาเมือง
282 62110779 นาย ธนกฤต สุวรรณชาติ
283 62110781 นาย ธนชิต เพชรรุ่งเรือง
284 62110785 นาง ธนพวรรณ ห้าวหาญ
285 62110787 นาย ธนยศ นิศากร
286 62110789 ศ.ดร.พญ. ธนวรรณ กุมมาลือ
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287 62110792 นาย ธนวิน กมุทมาศ
288 62110799 นาย ธนัตถ์ ชาลีรัตน์
289 62110800 นาย ธนัท สังวาลเพชร
290 62110801 นางสาว ธนัทธิดา ธนเสธภักดี
291 62110802 นางสาว ธนันญา เบือ้งสูง
292 62110809 นาย ธนาภพ พสุนนท์
293 62110816 นางสาว ธนิยาภรณ์ ต้ังจิตต์ทวีชัย
294 62110820 นาย ธภัทร พลเยีย่ม
295 62110821 นางสาว ธมนพชัร์ ธนโรจน์วสุกุล
296 62110822 นางสาว ธมล ชญาลักษณ์
297 62110824 นาย ธรม รักษ์ธรรมธัญ
298 62110825 พระ ธรรมรส ภักดี
299 62110827 นาย ธวัชชัย อินธิสาร
300 62110830 นาง ธัญกมล ปิน่ทอง
301 62110832 นางสาว ธัญชนก ขุนเทียน
302 62110834 นาง ธัญญลักษณ์ ยิม้พงษ์
303 62110837 นางสาว ธัญดา แจ้งอรุณ
304 62110838 นาง ธัญทิพย์ มหามนตรี
305 62110841 นางสาว ธัญพชิชา คําคง
306 62110845 นางสาว ธัญลักษณ์ กิตติธันยพชัร์
307 62110848 นาย ธัญสิทธิ์ สินธุประเสริฐ์
308 62110850 นางสาว ธัณย์จิรา ศรีธนาไพศาล
309 62110852 นางสาว ธัณย์สิตา เกษมพชิิตศักด์ิ
310 62110857 นาง ธัมมารัธน์ สมเกตุ
311 62110858 นาย ธานี เชยกล่ินเทศ
312 62110859 นาย ธาวิน อุดมนาม
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313 62110864 นางสาว ธีร์ชญาน์ นิธินพรัศม์
314 62110869 นาย ธีรวิชญ์ กล้าหาญ
315 62110870 นาย ธีรวุฒิ รุจิมิตร
316 62110871 นาย ธีรศักด์ิ     ต้ังมั่นคง
317 62110874 นาย ธีระชัย เสนทองแก้ว
318 62110876 นางสาว กมลรัตน์ พวงมาลา
319 62110879 นางสาว นงคราญ สุขนนท์
320 62110890 นางสาว นพมาศ จึงรุ่งเรืองกิจ
321 62110891 นางสาว นพมาศ ยอดเพชร
322 62110895 นางสาว นพรัตน์ วิหารทอง
323 62110901 นางสาว นภภัสร์สร กว้างขวาง
324 62110913 นางสาว นรินทร อินทร์โส
325 62110921 นางสาว นฤมล สว่างศรี
326 62110926 นาง นวพร สุริยะ
327 62110931 นางสาว นวลนภา เอือ้จิตต์
328 62110937 นางสาว นันท์ณภัส ศิริเดชพฒันากูล
329 62110938 นางสาว นันท์นภัส พละเนา
330 62110942 นางสาว นันทนา ศรีมุกดา
331 62110944 นางสาว นันทวัน วัฒนวิชัยวงศ์
332 62110948 นาง นันทัชพร จําปาสาร
333 62110949 นางสาว นันทิวัฒน์ รักษ์คิด
334 62110952 นาง ฐาณิษา ต๊ะมา
335 62110955 นาย ไพรศาล    อัดโดดดร
336 62110956 นาย ปรีชา บุญฤทธิ์
337 62110957 นาย วิทยา ภูเ่กิด
338 62110958 นาย สัมพนัธ์ กลํ่าโกมล
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339 62110959 นางสาว นารีรัตน์ บัตรประโคน
340 62110969 นาง นิตยา เบญจรงคพนัธ์
341 62110971 นาย นิธาน พรหมณะ
342 62110972 นางสาว นิธิตานันท์ รฐาสุขหิรัญชัย
343 62110974 นาย นิพนธ์ แก้วต่าย
344 62110976 นางสาว นิพร ปิยพาณิชยกุล
345 62110978 พระ นิพธั พนัธยุง
346 62110980 นาย นิพาน สารคาญ
347 62110981 นางสาว นิภา ส่ือสุวรรณ
348 62110993 นางสาว นิศาชล วิสัย
349 62111000 นาง นุชสลา ภูหงษ์
350 62111001 นาง นุชสาคร เขมะศิริ
351 62111003 นางสาว นูร์ตียาณี นาแซ
352 62111007 น.ท. บรรพต มุ่งหามณี
353 62111008 นางสาว บริมาส กระจ่างรัตน์
354 62111010 นาย บะห์ซัม แวกาจิ
355 62111011 นางสาว บังอร บํารุงสุข
356 62111012 นาย บัญชา บุญตานนท์
357 62111017 นางสาว บัวผัน สีอามาต
358 62111021 นางสาว บุญเทวาฤทธิ์ พรบันดาลชัย
359 62111025 นาย บุญคุ้ม สืบเหล่าง้ิว
360 62111033 นาย บุญมี แทบธรรม
361 62111037 นาย บุญรัตน์ บุญช่วย
362 62111040 นางสาว บุญศรี บุญรักษ์สุขสา
363 62111041 นาย บุญศุข งามวงษ์
364 62111045 นาย บุญสุข อุน่แก้ว
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365 62111047 นางสาว บุณยวีร์ วงษ์เจริญรักษ์
366 62111048 นางสาว บุณยวีร์ แดงศรี
367 62111052 นาง บุศรา อนันตศรี
368 62111055 นางสาว บุษยาบัญ ง้ิวสุบรรณ
369 62111057 นางสาว บุษริน สว่างเพชร
370 62111058 นาย ปกรณ์ เวชทรัพย์
371 62111062 นาย ปฏิภาณ มาละเอียด
372 62111063 นาย ปฐมพงศ์ เอือ้สัมฤทธิผล
373 62111065 นางสาว ปฐมา เดชะ
374 62111069 นางสาว ปนัยรัตน์ แจ่มจันทร์เกษม
375 62111071 นางสาว ปพรินันท์ ไชยเนตรไกรสิน
376 62111074 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์
377 62111080 นาง ประไพ เพิม่ทรัพย์
378 62111087 นาย ประพจน์ บํารุงพชื
379 62111089 นางสาว ประภัสสร ชนะสิทธิ์
380 62111093 นาง ประภาพร ฐิตะฐาน
381 62111095 นาง ประภาพร ต้ังกอบลาภ
382 62111103 นาย ปรัฐ กลุแพทย์
383 62111104 นาย ปรัตถกร อุประดิษฐ์
384 62111109 นาง ปราณี ผลเกิด
385 62111113 นางสาว ปริดาภา รังสีวรรธนะ
386 62111114 นาง ปริมประภา วงษาเหวก
387 62111116 นางสาว ปริยากร โมกขะเวส
388 62111117 นางสาว ปรีชญา พรหมมินทร์
389 62111118 นาย ปรีชา มั่นชาวนา
390 62111119 นาย ปรีชา วงศ์อนันต์นนท์
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391 62111121 นาย ปรีชา พทุธิสนธิ์
392 62111122 นาง ปรียาภรณ์ คล้ายสุวรรณ์
393 62111125 นาง ปวริศรา กระเช่าทอง
394 62111126 นางสาว ปวิณ์ณุช พราหมณ์น้อย
395 62111132 พ.ต.ท.หญิง ปวีณุต บุญแสง
396 62111133 นาง ปสุตา พึง่โพธิ์
397 62111134 นาย ปองชัย ป้อมไชยา
398 62111138 นาง ปัญญารัตน์ ชนะพาล
399 62111144 นางสาว ปาจรีย์ ศรีสมบัติ
400 62111146 นางสาว ปาณิสรา รักจันทร์
401 62111147 นาง ปาณิสรากร ชืน่สกุล
402 62111150 นางสาว ปาริชาติ คงทอง
403 62111152 นางสาว ปาริชาติ ยอดสาย
404 62111153 นางสาว ปาริชาติ โบกขุนทด
405 62111157 นางสาว ปิยดา ธาระ
406 62111163 นาง ปิยวรรณ์ รังสีพฒันกรณ์
407 62111164 ว่าทีร้่อยตรี ปิยวัฒน์ ผาสุข
408 62111169 นาง ปิยะพร เตชะตา
409 62111171 นางสาว ปิยะพร ทรจักร์
410 62111174 นาง ปิยะวรรณ ขุนทอง
411 62111176 นางสาว ปุญชรัศมิ์ แย้มนันทิวัฒน์
412 62111177 นางสาว ปุญญพฒัน์ ผ่องสวัสด์ิ
413 62111184 นาง ผกาพรรณ คงแก้ว
414 62111185 นาย ผจงพฒัน์ กิจรุ่งเรืองมณี
415 62111190 นางสาว ผุสดี กุลนิภัชร
416 62111192 นางสาว ฝน พรหมบุญ
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417 62111195 นาย พงศ์กรณ์ อภิโชติพนัธุ์
418 62111198 นาย พงศธร ทองปรอน
419 62111200 นาย พงศ์ศิริ ทักษวิทยาพงศ์
420 62111201 นาย พงศ์สิริ จันทร์ธนไพบูลย์
421 62111204 นาย พงษ์ศักด์ิ ต้ังไชยวรวงศ์
422 62111207 นางสาว พจนา ทนหมัด
423 62111208 นางสาว พจนา สุวรรณปิณฑะ
424 62111210 นางสาว พจนีย์ สุผาวัน
425 62111212 นางสาว พชร ชัยรัตนประภา
426 62111213 นาง พนิดา เศวตสุทธิสิริกุล
427 62111214 นางสาว พนิตตา ศรีมารุต
428 62111217 นางสาว พรเพญ็ หมอกมุงเมือง
429 62111218 นางสาว พรเพญ็ หร่ังดารา
430 62111220 นาง พรชรพรรณ จําปาเทศ
431 62111224 นางสาว พรทิพย์ กุษา
432 62111226 นาง พรทิพย์ ทองโสภา
433 62111227 นางสาว พรทิพย์ ธีรพฒันากุล
434 62111228 นาง พรทิพย์ รัตนจันทร์
435 62111230 นางสาว พรทิพย์ จันทร์ศรี
436 62111232 นาง พรทิภา เอีย่มสุข
437 62111234 นาย พรประกฤษฎิ์ ศิริผ่องแผ้ว
438 62111238 นาง พรพรรณ โพธิล้ิมธนา
439 62111241 นางสาว พรพมิล คับพวง
440 62111242 นาง พรพมิล สะโรดม
441 62111243 นางสาว พรรณกร เมืองมั่น
442 62111245 นางสาว พรรณพรรษ เอีย่มสูงเนิน
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443 62111248 นางสาว พรรณิภา ศรีสุข
444 62111251 นางสาว พรรณี ศรีชัยนาท
445 62111255 นางสาว พรศิริ คีรีพฤกษ์
446 62111256 นาย พรสุข สุธาสันติรักษ์
447 62111258 นางสาว พรอนง กัก๊สูงเนิน
448 62111260 พระ มหาสมเด่น จันทง
449 62111264 นาย พลเทพ ธรรมจารี
450 62111270 นางสาว พชัญ์สิตา ชัยพนัธโรจน์
451 62111279 นางสาว พชัร์พดิา โชติช่วง
452 62111281 นางสาว พชัริน แสนจักไกร
453 62111282 นางสาว พชัรินทร์ โฉมยา
454 62111287 นางสาว พชัรี ประทุมแย้ม
455 62111289 นาง พชัรีวรรณ กิพอ่
456 62111290 นาง พฒัน์ชญา มีแก้ว
457 62111292 นางสาว พฒันียา ฤทธิ์ทอง
458 62111296 นางสาว พทัธานันท์ อุน่แก้ว
459 62111300 นางสาว พสัตราภรณ์ ชัยลํายา
460 62111301 นาง พสัวีภรณ์ แก้ววิเชียร
461 62111302 นาย พเิชด ชมภู
462 62111304 นาย พเิชษฐ นาคง
463 62111305 นาง พไิลพร ห่างกลาง
464 62111306 นาง พกิุล จองซอนะ
465 62111307 นาง พกิุล จิรวัฒนานนท์
466 62111312 นาย พชิิต เดชะวัฒนา
467 62111316 พระ พนิิจ สืบจากพรม
468 62111318 นางสาว พพิฒัสัตยา มากงาม
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469 62111326 นางสาว พมิพรั์ก มาลาเพช็ร์
470 62111327 นาง พมิพลั์กษณ์ ชมภูทัศน์
471 62111328 นาง พมิภา พงศ์สุภณัฐ
472 62111334 นางสาว พริมน การย์กุลวิทิต
473 62111336 นาง พริิยาพร ฉายศรี
474 62111339 นาย พษิณุ คําก้อน
475 62111344 นาง พสิมัย ลับภู
476 62111348 นาย พสิิษฐ์ เกียรติศรีฟุง้
477 62111349 นาย พรีดนย์ ฐิตินันท์ทวีเดช
478 62111350 นางสาว พรีดา สุขสําราญ
479 62111354 นาย พฒิุพนัธ์ ดรุณไกรศร
480 62111360 นาง ภคญาดา จันดา
481 62111361 นางสาว ภคณัชฐ พลายงาม
482 62111362 นาง ภคมน คุณัชญ์ธาดา
483 62111372 นางสาว ภวันตี ขันมะลิ
484 62111374 นางสาว ภัคธีมา คุ้มม่วง
485 62111375 นางสาว ภัทรฉัตร นวลดี
486 62111378 นาง ภัทร์ฐิตา ยามพวา
487 62111380 นาง ภัทรวดี สุรีบูรณ์
488 62111382 นางสาว ภัทรษยา ศรีสวัสด์ิ
489 62111384 นาง ภัทราพร พุม่น้อย
490 62111391 นางสาว ภัสณภรณ์ วังพงศ์สถาพร
491 62111394 นางสาว ภัสสร กุลหงวน
492 62111396 นาย ภาคภูมิ ชีวศรีรุ่งเรือง
493 62111399 นาย ภาณุพงษ์ ลีลาปฐมการณ์
494 62111402 นางสาว ภาพมิล แหวนทองคํา
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ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล
อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี

วิชาเวชกรรมไทย 2 รายงานตวัเวลา 11.00 น. - 11.45 น. เวลาสอบ 12.00 น. - 14.30 น.

เอกสารแนบ 2

รายชื่อผู้มสีทิธิ์สอบความรู้ในวิชาชพีการแพทยแ์ผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคทฤษฎ ีครั้งที่ 1 ประจ าป ี2562

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

วิชาเวชกรรมไทย 1 รายงานตวัเวลา 7.30 น. - 08.15 น. เวลาสอบ 08.30 น. - 11.00 น.

495 62111403 นางสาว ภาวนา ใจหาญ
496 62111407 นาง ภิญรดา อิม่สุขศรี
497 62111409 นางสาว ภิตินันท์ อมรเมธีพงศ์
498 62111411 นาย ภิรมย์พล พทุธะวรวีร์
499 62111415 นาย ภูวดิท สุทธกมนต์
500 62111416 นาย ภูวดิษฐ์ โชติธีรไพศาล
501 62111420 นาย มงคล หวลระลึก
502 62111423 นางสาว มณฑิรา แซ่ล้ิม
503 62111426 นาง มณีรัตน์ ตงประเสริฐ
504 62111429 นางสาว มนต์นภา ตันทนะเทวินทร์
505 62111432 นาย มนตรี กาพทัธพงค์
506 62111437 นาย มนัส วีระไพฑูรย์
507 62111439 นาง มยุรินทร์ ช่อเรืองศักด์ิ
508 62111440 นาง มยุรี นาคายน
509 62111442 นาย มรกต เหล่าอํานวยชัย
510 62111445 นางสาว มลทิพย์ เตชะสินพาณิชย์
511 62111449 นาง มะลิสา แซ่เบ(๊ทนกล้า)
512 62111455 นาย มาโนช พุม่ไพจิตร
513 62111458 นาย มานะ วงศ์จิตรบุญตา
514 62111459 นาง มานิดา พว่งเจริญ
515 62111466 นางสาว มินตรา ครุธสนธิ
516 62111468 นาย มีนกร เตมียบุตร
517 62111471 นางสาว มุกรินทร์ มานะศรี
518 62111475 นางสาว ยศวดี ผลบุณยรักษ์
519 62111477 ว่าที ่ร.ต. ยุทธนา อนันธรานนท์กุล
520 62111478 นาย ยุทธนา นิลสกุล
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ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล
อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี
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รายชื่อผู้มสีทิธิ์สอบความรู้ในวิชาชพีการแพทยแ์ผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคทฤษฎ ีครั้งที่ 1 ประจ าป ี2562

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

วิชาเวชกรรมไทย 1 รายงานตวัเวลา 7.30 น. - 08.15 น. เวลาสอบ 08.30 น. - 11.00 น.

521 62111479 นาย ยุทธนา จุลธุระ
522 62111481 นางสาว ยุพวรรณ สร้อยสังข์ทอง
523 62111487 พ.ต.ท. รชต บริสุทธิ์
524 62111489 นางสาว รชาดา มิตะสีดา
525 62111491 นาย รณชัช คําสนิท
526 62111494 นางสาว รดาศา เพชรประสมบุญ
527 62111495 นางสาว รติกร ศรีเจริญวงศ์
528 62111497 นางสาว รภัทภร นันทน์ธาดา
529 62111498 นางสาว รมณียา บุญมี
530 62111500 นางสาว รวิวรรณ ลอยดี
531 62111504 นางสาว รสสุคนธ์ ภูมิสถาน
532 62111506 นาย ระดมศักด์ิ อุทัยชิต
533 62111507 นางสาว ระพพีร ชนะภักด์ิ
534 62111509 นางสาว รักชนก ลิขิตวัน
535 62111511 นางสาว รังสิมา สุรวัฒนบูรณ์
536 62111514 นาย รัชฐิกรณ์ เตโช
537 62111521 ว่าที ่ร.ต.หญิง รัชภร ไชยมิตร
538 62111522 นาย รัฐ เตชอภิโชค
539 62111523 นางสาว รัฐติยากร ไวว่อง
540 62111525 นาย รัฐพงษ์ สารพจน์
541 62111527 นาย รัฐพล พมิพส์กุล
542 62111528 นางสาว รัตณาพร อ่อนดี
543 62111534 นางสาว รัตนศรี หงษ์ขาว
544 62111535 นาง รัตนาภรณ์ โตไธสง
545 62111536 นาย ราชภูมิ ภูยีห่วา
546 62111537 นาย ราชิต เจียรวัฒนากร
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ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล
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547 62111540 นาย ริทธิพล ธีธัชจิรสิทธิ์
548 62111541 นางสาว ริวา ลครทิพย์
549 62111544 นาย รุ่งโรจน์ ทีสุกะ
550 62111548 นาง รุ่งนภา ผิวทอง
551 62111549 นางสาว รุ่งนภา ทองเนตร
552 62111550 นาง รุ่งฤดี ทองพลู
553 62111557 นางสาว รุจิปภาพณิ กานต์ฤดีศุรธีร์
554 62111563 นางสาว ฤทัยภัทร พรมจักร์
555 62111564 นาง ลดาวัลย์ โฆษิตวรเชษฐ์
556 62111569 นาง ละดาวรรณ นนทรักษ์
557 62111572 นางสาว ลักขณา สายเนตร
558 62111575 นาง ลักษณาวรรณ เมืองฮามพนัธ์
559 62111578 นางสาว ลัดดา ศรีคุณากร
560 62111579 นางสาว ลัดดาวรรณ แซ่อัง้
561 62111581 นางสาว วงจันทร์ อรุณมาก
562 62111582 นาง วดี พนัธุ์อุดม
563 62111583 นาง วนัชญา เดอรามันห์
564 62111584 นางสาว วนิดา บางประเสริฐ
565 62111585 นางสาว วนิดา มณีรัตน์
566 62111587 นางสาว วนิดา เทพบรรหาร
567 62111589 นาย วรเดช รินสุรงควงศ์
568 62111611 นางสาว วรรษมน สุคันธา
569 62111614 นางสาว วรวลัญช์ พรมคุมพล
570 62111615 นาย วรวีร์ เชาวน์พชิญ์ชยา
571 62111620 นาย วรัตน์พล สหัชลักษมี
572 62111621 นาง วรันธร ฮวบประเสริฐ
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ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล
อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี
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รายชื่อผู้มสีทิธิ์สอบความรู้ในวิชาชพีการแพทยแ์ผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคทฤษฎ ีครั้งที่ 1 ประจ าป ี2562

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

วิชาเวชกรรมไทย 1 รายงานตวัเวลา 7.30 น. - 08.15 น. เวลาสอบ 08.30 น. - 11.00 น.

573 62111622 นางสาว วรางคณา แซ่ฉัว่
574 62111624 นาย วรานนท์ ชมประเสริฐ
575 62111638 นาย วริษฐ์ เพช็รัตน์
576 62111639 นางสาว วลัยทิพย์ เดชขุนทด
577 62111644 นางสาว วัชรกมล วงษ์จรูญ
578 62111647 นางสาว วัชราภรณ์ ชนะเคน
579 62111648 นางสาว วัชราภรณ์ ไชยมณเฑียร
580 62111649 นาย วัชรินทร์ ตรีทิพนรา
581 62111650 นางสาว วัชรินทร์ ประมาณ
582 62111657 นางสาว วันเพญ็ ช้างเผือก
583 62111659 นาย วันศักด์ิ เมฆอําพล
584 62111660 นาง วัลนภา โชชัย
585 62111663 นางสาว วัลยา คงทอง
586 62111665 นางสาว วัลลีย์ นันทไกรเดช
587 62111670 นางสาว วารุณี คําหงษา
588 62111676 นางสาว วาสนา รักราช
589 62111681 นาย วิเชียร เพง็ทองหลาง
590 62111683 นาง วิไล ประหยัดทรัพย์
591 62111686 นาง วิไลรัตน์ สิริปรีดาเจริญลาภ
592 62111692 นาง วิจิตรา ศรีสุข
593 62111696 นาย วิชา เหล่าศิริรัตน์
594 62111698 นาง วิชาดา ปัญญาธนากิจ
595 62111702 นางสาว วิชุดา เจริญศรี
596 62111703 นาย วิทูร คล่ีบํารุง
597 62111704 นาย วิธาน สุขวาณิชวิชัย
598 62111706 นางสาว วิภาดา ชักนํา
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ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล
อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี

วิชาเวชกรรมไทย 2 รายงานตวัเวลา 11.00 น. - 11.45 น. เวลาสอบ 12.00 น. - 14.30 น.
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วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

วิชาเวชกรรมไทย 1 รายงานตวัเวลา 7.30 น. - 08.15 น. เวลาสอบ 08.30 น. - 11.00 น.

599 62111714 นางสาว วิมลพนัธ์ ทัพธวัช
600 62111715 นาย วิระพล ชาญชํานิ
601 62111724 นาย วิศัลย์ ต่ายธานี
602 62111726 นาย วิศิษฎ์ วัชรินทร์
603 62111728 นาย วิศิษย์ วัฒนวรุณ
604 62111729 นาง วิษชุรดา ดังก้อง
605 62111730 นางสาว วิสานาจ สระแก้ว
606 62111733 นางสาว วิหาญ นาสําแดง
607 62111735 นาง วีรนาถ ทองจํานงค์
608 62111736 นางสาว วีรยา กรวยกรีฑา
609 62111739 นาง วีร์สุดา สังขกุล
610 62111740 นาย วีระ คุรุจิตธรรม
611 62111747 ว่าที ่ร.ต. วุฒิจักรขณ์ สิริวงศ์ธนนาถ
612 62111750 นาย วุฒิพงษ์ ไชยฤกษ์
613 62111752 นาง ศตพร เทพทอง
614 62111753 นาย ศรกมล ต้านสิน
615 62111757 นาง ศรัณย์ลักษม์ ชัยชนะ
616 62111759 พระ ศราวุธ เทวนันท์
617 62111763 นาง ศรีพรรณ์ จันทรมาศ
618 62111766 นางสาว ศรีอโนชา เขือ่นสุวงค์
619 62111767 นาง ศรีอรุณ บุญนุ่ม
620 62111770 นาง ศศกรณ์ รัศมิทัต
621 62111778 นางสาว ศศินภา กระจ่างศรี
622 62111779 นางสาว ศศินันท์ จรัสฐิติวสุกุล
623 62111781 นางสาว ศศิรดา แสงพารา
624 62111784 นาย ศักดา ชาภูธร
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ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล
อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี
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วิชาเวชกรรมไทย 1 รายงานตวัเวลา 7.30 น. - 08.15 น. เวลาสอบ 08.30 น. - 11.00 น.

625 62111786 นาย ศักด์ิชัย ยินดีฉัตร
626 62111793 นางสาว ศันสนีย์ สายศร
627 62111796 นาง ศิรัฐ โสตถิวรนันท์
628 62111799 นาง ศิริกาญจน์ เตชอภิโชค
629 62111800 นาง ศิริขวัญ ดอนอินผล
630 62111802 นางสาว ศิริดา ศักด์ิสุนทรศิริ
631 62111811 นาง ศิริพร พานสุกิจ
632 62111813 นางสาว ศิริพร ขจรจิตต์
633 62111818 นางสาว ศิริรักษ์ สหายา
634 62111819 นาง ศิริรัตน์ ร่ืนรมย์
635 62111823 นาย ศิวพจน์ ศรีพวงเพชร
636 62111825 นางสาว ศิวาพร ชุมภูบาง
637 62111828 นาย ศุกฤษ ควรหัตถ์
638 62111831 นาย ศุภโชติ ศิระพฒิุภัทร
639 62111832 นาย ศุภกร ไชยวงษ์วัฒน์
640 62111834 ส.อ. ศุภณัฐ ศิลาพพิฒัน์
641 62111835 นางสาว ศุภรัตน์ เทอํารุง
642 62111839 นางสาว ศุภวารี แสนแก้ว
643 62111841 นาย ศุภสวัสด์ิ พนัธุ์โภคา
644 62111844 นาย สกล นวพรชัย
645 62111845 นาง สกาวเดือน พดุช่วย
646 62111846 นาย สงกรานต์ มะลัยวงศ์
647 62111849 นาย สงบ ดาวเรือง
648 62111850 ว่าที ่ร.ท. สงวน กองพรีะ
649 62111853 นางสาว สมเพยีร หนูขาว
650 62111854 นาง สมใจ กองกูล
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651 62111855 นาย สมควร ยอดสุรางค์
652 62111858 นาย สมชาติ ชูอิม่
653 62111859 นาย สมชาติ มาลี
654 62111863 นาย สมชาย สุขเกษม
655 62111868 นาง สมบูรณ์ ศรีเจริญ
656 62111869 นาง สมบูรณ์ วงศ์สนิท
657 62111870 นาย สมประสงค์ บรรเทา
658 62111881 นาง สมภาร สงวนรัตน์
659 62111883 นาง สมศรี รัศมีมารีย์
660 62111884 พระมหา สมศักด์ิ ปราณี
661 62111886 นาย สมศักด์ิ คิดอยู่
662 62111887 นาย สมศักด์ิ พมิพท์อง
663 62111888 นาย สมศักย์ ศิริมหากุล
664 62111895 นาย สรรพชัญ์ เล้ียววาริณ
665 62111896 นางสาว สรวงสุดา สงวนหงษ์
666 62111899 นางสาว สร้อยสุรินทร์ ทรัพย์นํา
667 62111900 นาง สรัญญา ตันรุ่งเจริญ
668 62111902 นาง สรัญญา สุไพบูลย์พพิฒัน์
669 62111903 นางสาว สรารัตน์ พลิากุล
670 62111905 นาย สราวุธ แก้วเพง็กรอ
671 62111910 นางสาว สวรส ศิริไชยบูลย์วัฒน์
672 62111912 พระ สวัสด์ิ ทับคง
673 62111917 นาย สัณห์ นรพลัลภ
674 62111918 นาย สัณห์เพชร เพช็ร์พนัธ์
675 62111920 นาง สัมฤทธิ์ เมาลีทอง
676 62111923 นาย สาธิต ไชยศักด์ิสิริกุล
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677 62111929 นางสาว สายันต์ ประกอบทรัพย์
678 62111932 นางสาว สาวิณี นันตาวงศ์
679 62111933 นาง สาวิตรี สุนทองห้าว
680 62111934 นางสาว สําเนียง มูลเซอร์
681 62111935 นาย สําเริง แสนสุวงศ์
682 62111938 นาย สิทธิชัย สินธุรัตน์
683 62111939 นาย สิทธิพล ต้ังตรงสิทธิ์
684 62111943 นาย สินธพ โฉมยา
685 62111952 นางสาว สิริกานต์ เหงากุล
686 62111960 นางสาว สิริรัตน์ ราษฎร์ดุษดี
687 62111961 นางสาว สิริลักษณ์ ดาด่ืน
688 62111962 นางสาว สิริวิภา เจียมบูรณะกุล
689 62111964 นางสาว สิริอาภา ชิระบุตร
690 62111969 นาย สุเทพ แสงทอง
691 62111971 นาย สุไลมาน มะนอ
692 62111973 นางสาว สุกัญญา วงศ์ชัยสุริยะ
693 62111978 นาย สุขสรร หอมขจร
694 62111981 นาง สุจารีย์ มีช่วย
695 62111984 นางสาว สุจิตรา เกษมพพิฒัน์กุล
696 62111986 นางสาว สุจิตรา ปิน่บัวทอง
697 62111987 นาง สุจินดา แซ่ว่อง
698 62112002 นางสาว สุณิสา ภูคําศักด์ิ
699 62112011 นาง สุทธาทิพย์ พุม่ไพจิตร
700 62112013 นาย สุทธิพงษ์ ธรรมสอน
701 62112020 นางสาว สุธาทิพย์ ดีโส
702 62112021 นาย สุธาวัฏ นามสง่า
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703 62112022 นางสาว สุธาศิณี ศรีรอด
704 62112024 นางสาว สุธาสินี โพธิ์พนัธ์
705 62112027 นางสาว สุธิดา กลัดทอง
706 62112035 นาง สุนทรี ก้อนน่วม
707 62112036 นางสาว สุนันท์ นุชประมูล
708 62112037 นาย สุนันท์ ทรัพยาสาร
709 62112038 นางสาว สุนันทา ลือวนิชวงศ์
710 62112045 นางสาว สุนีย์ งามประภากร
711 62112046 นาง สุนีย์ เขียนนิล
712 62112048 นางสาว สุปราณี สะอาดมานะชาติ
713 62112050 นาย สุพจณ์ เจริญพานิชสันติ
714 62112066 นาง สุภัทรา เหลืองอรุณ
715 62112069 นาง สุภาพร คําทนต์
716 62112070 นาง สุภาพร พึง่ทรัพย์
717 62112072 นางสาว สุภาพร ดอกสาคู
718 62112073 นางสาว สุภาพร นาแรมงาม
719 62112082 นาง สุภาวดี นนทพจน์
720 62112087 นางสาว สุมนา  ทองเนาวรัตน์
721 62112088 นางสาว สุมลรัตน์ ลิขิตศรีไพบูลย์
722 62112092 นาย สุรกาญจน์ ไพชํานาญ
723 62112093 นาย สุรชัย พฒันา  กิจ ไพบูลย์

724 62112096 นาย สุรพนัธ์ เชาว์กุลจรัสศิริ
725 62112098 นาง สุรวิภา เลิศธัญธนา
726 62112104 นาย สุรัก สุสุทธิ
727 62112106 นางสาว สุรัชกาญจน์ พทุธิ
728 62112109 พระ สุรินทร์ พมิลสวัสด์ิ
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729 62112112 นาง สุริยา ศรีแก้ว
730 62112113 นางสาว สุรีย์วรรณ สีลาดเลา
731 62112115 นางสาว สุลีพร แก้วจันทร์ดา
732 62112117 นาง สุวภัทร ฤทธิ์ภักดี
733 62112119 นางสาว สุวภี ทรงวุฒิ
734 62112120 นาง สุวรรณา ผิวอ่อน
735 62112124 นาย สุวัฒน์ เดชะบุญ
736 62112125 นาย สุวิทย์ อรรถสุวรรณ์
737 62112126 นาย สุวิทย์ ชัยพบิูล
738 62112131 นางสาว สุวิมล สูญส้ินภัย
739 62112132 นาง สุวิมล ทองพนัธ์สวัสด์ิ
740 62112133 นาย สุศีล ราหุล
741 62112134 นางสาว หทัยกนก ยิม้ท้วม
742 62112137 นางสาว หนึ่งฤทัย ราษฎร์ภูธร
743 62112143 นาย หัสพงษ์ ภักดี
744 62112144 นางสาว หิรัญยา อุทธปง
745 62112147 พระ องอาจ ติดยงค์
746 62112148 นางสาว อณิษา จ่าเก๊ะ
747 62112149 นาย อดิเทพ กาญจนโสภณ
748 62112153 นาย อธิสิทธิ์ ดิลกสินปัญญา
749 62112156 นาง อนัตตา ภัทรภูมิพานิช
750 62112157 นางสาว อนันต์ ปิน่เวหา
751 62112159 นางสาว อนิตา ทรงจินดา
752 62112163 นาย อนุชิต พมิสิม
753 62112165 นาย อภิชัย จันทรมาศ
754 62112168 นาย อภิชาติ ตรงชัยนุวัฒน์
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755 62112173 นางสาว อภิดา พฤกษนันท์
756 62112182 นาง อมรรัตน์ ประเสริฐช่วง
757 62112183 นาง อมาวสี สันทัดวนิช
758 62112184 นาย อยูอ่าน แซ่ส่ี
759 62112185 นางสาว อรชพร สรสิทธิ์
760 62112186 นางสาว อรณิชา พลภักดี
761 62112187 นางสาว อรดี ว่องวสุพงศา
762 62112193 นาง อรพนิ ยาวิชัย
763 62112195 นางสาว อรรฆยา ต้ังขจรศักด์ิ
764 62112196 นาย อรรจน์ ทิมา
765 62112197 นาย อรรถกร แก้วไพศาล
766 62112204 นางสาว อรศิริ  รักแต่งาม
767 62112206 นางสาว อรอุมา เต็มรัตน์
768 62112208 นางสาว อรอุมา จรูญรัตน์
769 62112211 นางสาว อริสรา ศรีเสริมพนัธ์
770 62112212 นางสาว อริสรา สิงหโภชน์
771 62112214 นาย อรุณ ล้วนศรีติสกุล
772 62112220 นางสาว อสมา แก่นท้าว
773 62112221 นางสาว อ้อยทิพย์ ดิษฐวิมล
774 62112223 นาย อัครภูมิ สะเดา
775 62112224 นางสาว อังคณา คงวิลาวัณย์
776 62112225 นางสาว อังคณา จันทร์เดช
777 62112230 นางสาว อัจฉรา ศรีทรัพย์
778 62112235 นาง อัญชลี เหล็มปาน
779 62112236 นางสาว อัญชลี หงษ์โต
780 62112241 นาย อับดุลฮาลิม สุวรรณกระวี
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781 62112244 นางสาว อัมรา ต้ังวีระพงษ์
782 62112247 นาย อาทิตย์ พนัธุ์ศุภผล
783 62112251 นาง อาภา วิไลพนัธุ์
784 62112252 นางสาว อาภา สินทัตตโสภณ
785 62112255 นางสาว อารดา ตาเจริญ
786 62112258 นางสาว อารีย์ เพชรทอง
787 62112259 นางสาว อารีย์คุณ พรรณีย์กุลการ
788 62112261 นาง อารีรัตน์ เถกิงสรคันธุ์
789 62112263 นาง อําไพ สงวนแวว
790 62112264 นาย อํานวย นาสําแดง
791 62112265 นาง อํานวย พมิพบ์ุตร
792 62112266 นาย อํานวย จินดาจํานงค์
793 62112268 นาย อํานาจ การสมจิตร์
794 62112273 นาย อุเทน สิริภูวดล
795 62112275 นางสาว อุไร ฉัตรแสงศุภวงศ์
796 62112276 นางสาว อุไรศรี เอกเศวตอนันต์
797 62112281 นาย อุทัย ดาวไสว
798 62112284 นาง อุน่เรือน ประจําสุข
799 62112286 นาง อุบลลักษณ์ ภูมิช่วง
800 62112287 นางสาว อุบลวรรณ บุญเชิดชู
801 62112290 นางสาว อุษณา สวัสดิวงษ์ไชย
802 62112291 นาง อุษณีย์ ประสิทธิ์วิเศษ
803 62112292 นาง อุษา ชืน่บาล
804 62112295 นางสาว ฮอดีเยาะ หลีเยาว์
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