
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 62110021 นาง เจณิยา กองทอง

2 62110050 นางสาว เตือนใจ เรืองศรี

3 62110104 นาย เศรษฐลัทธ์ หล่ิมโตประเสริฐ

4 62110155 นาย โชคชัย โมราศิลป์

5 62110168 นาย ไกรฤกษ์ นพรัตน์

6 62110337 นางสาว คนึงนิต รุ่งฤทธิเดช

7 62110342 นาย คมสันต์ ชไนศวรรย์

8 62110346 นางสาว คีตศิลป์ ไชยะนเรศพิทักษ์

9 62110371 นาง จรูญ อภิวัฒนพงศ์

10 62110547 นาย ชาญ สุขภูมิ

11 62110554 นาย ช านาญ จินดานุ

12 62110561 นาง ชิวหลิน ซู

13 62110574 นาง ชุติมา มีรัตน์

14 62110650 นาง ณัฐณพัชร ดีพันธ์

15 62110729 นาย ทพงษ์ รักษ์วงคณา

16 62110759 นางสาว ทัศนีย์ จ าเนียม

17 62110732 นาย ทรงธรรม อ่ าศรีเวียง

18 62110826 นาย ธรา ทีนะกุล

19 62110840 นาง ธัญพร จันทร์หนู

20 62110861 นางสาว ธิติมา ตะรุสะ

21 62110994 นางสาว นิศาชล กล่ินศรีสุข

22 62111024 นาง บุญเรือน ลัดดาพวง

23 62111101 นาย ประสิทธ์ิ ไกรลมสม

เอกสำรแนบ 3

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

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

รำยงำนตัวเวลำ  11.00 น. - 11.45 น. เวลำสอบ 12.00 น. - 14.30น.

อำคำรสอบ 3,6  ณ มหำวิทยำลัยรังสิต  จังหวัดปทุมธำนี
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24 62111148 นางสาว ปานกมล กาวิละ

25 62111151 นางสาว ปาริชาติ แสนทวีสุข

26 62111156 นาง ปิญานุช พงษ์พัฒณ์

27 62111310 นาย พิชัย เลิศธรรมศักด์ิ

28 62111453 นางสาว มัลลิกา จิระพันธ์ุวาณิช

29 62111532 นาย รัตนพัฒน์ อภิชิดปิติพงศ์

30 62111543 นางสาว รุ่งแสง ประสิทธิเขตกิจ

31 62111656 นาง วันเพ็ญ เมฆสัน

32 62111814 นาง ศิริพร วงศ์ลิขิตปัญญา

33 62111977 นาย สุขพกฤษ บัวสวรรค์บารมี

34 62111982 นาง สุจิตรา สุขกมล

35 62112099 นาง สุรวีย์ ศรีหิรัญพัลลภ

36 62112135 นางสาว หทัยชนก คัชรินทร์

37 62112141 นางสาว หยู่ฟัง หวัง

38 62112216 นางสาว อรุณรัตน์ ทองค า

39 62112280 นาง อุดมลักษณ์ ป่ินคล้าย

40 62110692 นางสาว ดนุนันท์ ฐิตินาท

41 62111559 นางสาว รุจิรา บุญนาที

42 62111031 นาย บุญมี โพธ์ิไพจิตร

43 62111076 นาย ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันทน์

44 62111257 นาย พรหมเมฆ ปทุมสูตร

45 62111472 นาย ยงยุทธ แก้วน้อย

46 62110143 นางสาว แสงดี สีแดง
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47 62110552 นาง ชาลินี อ่ ารอด

48 62111072 นางสาว ปภัสรินทร์ สมบูรณ์ไชยภัทร

49 62111194 นาย พงศ์เทพ ไชยชาญพันธ์

50 62110443 นางสาว จิวารี วีระจาคี

51 62110790 นางสาว ธนวรรณ วงษ์วรรณ

52 62110892 นางสาว นพมาศ นนท์พิสิฐ

53 62111120 นาย ปรีชา หนูทิม

54 62111265 นางสาว พลอยฉัตร ช านาญท่องไพวัลห์

55 62111277 นาง พัชรนันท์ อรุณสันติวงศ์

56 62111467 นางสาว มินตรา ไชยวงค์

57 62111671 นางสาว วารุณี พลเย่ียม

58 62111852 นาย สม ฤทธิรงค์

59 62111862 นาย สมชาย คมชาญกุล

3/3


