
ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 62110002 นาง เก็จชณัฐ คุ้มอิม่
2 62110003 นาง เกตุกัญชญา ณีฤาห์ฏิ
3 62110005 นางสาว เกวรินทร์ เล่ียมวิไลรัตน์
4 62110007 นางสาว เกษกาญ ชุณหวิริยะกุล
5 62110012 นางสาว เกษสุดา เดชดํารงค์ศักด์ิ
6 62110019 นางสาว เข็มทอง ช่างสม
7 62110020 นาย เจกิตาน์ ทรานุรักษ์กุล
8 62110027 นาย เจริญ วงค์คํา
9 62110028 นาย เจริญ อนุนิวัฒน์
10 62110031 พระมหา เจิม สุกรรณ์
11 62110033 นางสาว เจียระไน ธนัตถ์กิตต์ิ
12 62110035 นาย เฉลิมธญภณ ฤกษ์ดี
13 62110037 นาง เฉลียว เตมีศักด์ิ
14 62110041 นาย เดชเด่น พทุธาภิรัตน์
15 62110046 นาย เดธาวุธ รักษาศิลป์
16 62110047 นางสาว เดือน ฤทธี
17 62110051 นาง เตือนใจ จันทร์เล่ือน
18 62110052 นาง ๋๋เตือนใจ กัทลีพนัธ์
19 62110055 นาย เนรัญชรักษ์ ทองดี
20 62110057 นางสาว เบญจพร คงคามี
21 62110062 นางสาว เบญจมาศ ตระกูลทุม
22 62110063 นางสาว เบญจรัตน์ รัตนจักร์
23 62110064 นางสาว เบ็ญจรัตน์ เดชกําแหง
24 62110065 นางสาว เบญจวรรณ ปิน่ทอง
25 62110066 นางสาว เบญจา บุญเอือ้
26 62110067 นางสาว เบญจาภา ชัชวาลย์
27 62110071 นางสาว เปมีปินัทธ์ วนิชบูริพนัธ์

เอกสารแนบ 3

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

วันเสารท์ี่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562  วิชาเภสัชกรรมไทย

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

อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี
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28 62110074 นาง เปรมฤดี วงษ์วรรณ
29 62110075 นาง เปีย่มสิริ ภูมิสะอาด
30 62110077 นางสาว เพชรรัตน์ สุวรรณศักด์ิสิน
31 62110078 นางสาว เพชรรัตน์ ลีลายนะ
32 62110081 นาง เพญ็พร จักรธํารงค์
33 62110082 นางสาว เพญ็พรรณ ขันรินทร์
34 62110084 นางสาว เพญ็รัตน์ สุพจน์พงศ์
35 62110086 นาง เพญ็ศรี จารุกําเนิดกนก
36 62110090 นางสาว เพยีงดาว คูณแสง
37 62110093 นางสาว เมทิกา อังกูรบุณยโชค
38 62110094 นาย เมธัส ชาเศรษฐ์
39 62110095 นาย เมธาสิทธิ์ โกเมนรุ่ง
40 62110096 นางสาว เมธินี สวาทที
41 62110098 นางสาว เยาวลักษณ์ สีทา
42 62110099 นางสาว เรวดี คุ้มประสิทธิ์ดี
43 62110100 เรือโท เรวัต พงษ์ธัญญกรณ์
44 62110105 นาย เศรษฐาพชิค์ ณรงค์พนัธ์
45 62110108 นาย เสกสรรส์ ราชวิชิต
46 62110110 นาย เสถียร ยอดอ่อน
47 62110117 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองคุณ
48 62110121 นาย เอกณัฐ นวทวีเศรษฐ์
49 62110122 นาย เอกพล ทรัพย์เจริญกูล
50 62110123 นาย เอกภพ สุจรี
51 62110124 ว่าทีร้่อยตรี เอกรัฐ บุญมา
52 62110125 นาย เอกราช มีชัย
53 62110126 นาย เอกลักษณ์ ศรีทองเอีย่ม
54 62110129 นางสาว เอือ้โอบอ้อม หอมจันทร์
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55 62110132 นางสาว แก้วกาญจน์ เธียรวิภาส
56 62110133 นางสาว แก้วตา อ่างสินทร์
57 62110135 นางสาว แคทลีนา แย้มวงษ์
58 62110136 นาง แตงไทย เขียวพุม่พวง
59 62110137 นางสาว แพรวพรรณ ฉายะภูติ
60 62110138 นาง แพรวพชิญ์ชยา ทัศนานุตริยกุล
61 62110141 นางสาว แสงเดือน สีแดง
62 62110146 นาง แสงอาภา เกษมสุวรรณ
63 62110148 นาย แสนพล พวัศิริมิตร
64 62110150 นางสาว แอนนารีช์ ธิติรักษ์พงศ์
65 62110151 พระภิกษุ แอ๊ว สิงห์เรือง
66 62110153 นาย โฉลก ศิริสินธว์
67 62110156 นาย โชฎก ทองคํา
68 62110158 นาย โยธิน ยมลยง
69 62110161 นางสาว โสภชา สิงห์สนิท
70 62110162 นาย โสภณวิชญ์ สีมาสกุลชัย
71 62110163 นาง โสภารักษ์ศิริ สระภักด์ิ
72 62110166 นางสาว ใกล้รุ่ง สมงาม
73 62110169 นาย ไกรลาศ กันทาแจ่ม
74 62110170 นาย ไกรลาส สิมะปัญจพร
75 62110171 นาย ไกรศักด์ิ พากเพยีร
76 62110173 นางสาว ไข่มุก แสงชาวนา
77 62110176 นาย ไทยรัฐ ภูวจินดา
78 62110178 นาย ไพโรจน์ กล่ินชะเอม
79 62110183 นาย ไพรัช บุนสัมลิท
80 62110184 นาย ไพรัช ศรีวิไลเวช
81 62110185 นาย ไพรัชย์ ถมค้าพาณิชย์
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82 62110186 นาง ไพรํา สอนราช
83 62110187 นางสาว ไพรินทร์ ถาพลิา
84 62110191 นาย ไสล คําพทิูรย์
85 62110193 นาง กชกร ขวัญพชิัย
86 62110194 นางสาว กชกร ศรีเจริญมงคล
87 62110195 นางสาว กชนันท์ บุญยืน
88 62110199 นางสาว กนกกร ชาเจียมเจน
89 62110203 นาง กนกลักษณ์ อินต๊ะรัตน์
90 62110208 นาง กนกวรรณ จารุจารีต
91 62110209 นางสาว กนกวรรณ กิง่ทอง
92 62110210 นางสาว กนกอร มณีวงษ์
93 62110212 นางสาว กมลจิต ต้ังสุวรรณศรี
94 62110215 นาง กมลทิพย์ สันติรงยุทธ
95 62110224 นาย กรภพ ธัญญกรณ์ภูวดล
96 62110228 นางสาว กรองแก้ว อยูย่ิง่
97 62110229 นาง กรองแก้ว คลังปัญญาทรัพย์
98 62110230 นาง กรัชญา จัตวาภักดี
99 62110231 นาย กริช ไม้จันทน์
100 62110232 นางสาว กรินพร จิตรรักษ์บํารุง
101 62110233 นางสาว กริยาภา หลายรุ่งเรือง
102 62110235 นาย กฤตธน นวกิจวงศ์
103 62110237 นางสาว กฤตยา ธีรศรีศุภร
104 62110240 นางสาว กฤติมา นากรณ์
105 62110242 นาง กฤติยา ทองคํา
106 62110244 นาย กฤษฎา พฒันะพฒันา
107 62110246 นาย กฤษฏ์ ชาญาศิษฏ์
108 62110247 นาย กฤษณะ จันตะนาเขต
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109 62110251 นาง กล้วยไม้ สาครวงศ์วัฒนา
110 62110253 นาย กวีวุฒิ จิรกุลวงศ์
111 62110254 นาง กังวาล สารคาญ
112 62110255 นาง กัญจน์ณัฏฐ์ สังข์นาค
113 62110258 นางสาว กัญญวีร์ อนุวัตมงคลชัย
114 62110259 นางสาว กัญญาภา พรมดี
115 62110264 นางสาว กัณฐิกา เกตุเพง็
116 62110267 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ทองเกล้ียง
117 62110268 นางสาว กันตพร ทิววัฒน์ปกรณ์
118 62110273 นาย กัมพล มะลาพมิพ์
119 62110274 นางสาว กัลยดาเขมมิสรา ฐิติยาจิราพชัร
120 62110278 นาง กัลยาภัสร์ อภิโชติพนัธุ์
121 62110279 นาง กาญจน์ อุดมเสียง
122 62110281 นางสาว กาญจนา กรองใจ
123 62110282 นางสาว กาญจนา มีบุญรอด
124 62110284 นางสาว กาญจนา วงศ์สุวรรณ
125 62110287 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ
126 62110288 นาย กานดิศ ระฆงัทอง
127 62110291 นางสาว กานต์นรี สีสวย
128 62110292 นางสาว กานต์พชิชา ขุนนุ้ย
129 62110293 นางสาว การณ์นภา เผือกหนู
130 62110295 นาย กิจติ ดีพรม
131 62110296 นาย กิตติ เทพชุม
132 62110297 นาย กิตติ จิตงามขํา
133 62110298 นาย กิตติ พบประเสริฐ
134 62110299 นาย กิตติ ธนาการกร
135 62110300 นาย กิตติ แพทย์รักษ์
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136 62110301 นาย กิตติเจริญ ศุภชัยศิริกุล
137 62110302 พระมหา กิตตินันท์ แสงส่งไพศาล
138 62110303 นาย กิตติบดี พสิิทธิพร
139 62110304 นาย กิตติบดี ดํารงสุจริต
140 62110309 นาย กิตติพร จันทราภาขจี
141 62110310 นางสาว กิตติยา ศรีธนสาร
142 62110311 นาย กิตติศักด์ิ สืบสวน
143 62110312 นาย กิตินันต์ พนิิจสถิล
144 62110314 นาย กิติศักด์ิ รุจิกาญจนรัตน์
145 62110315 นางสาว กุลจิรา มากทิพย์
146 62110318 นางสาว กุลณารี ต้ังไพวรรณ
147 62110319 นาง กุสุมา จรัสมณีกูล
148 62110321 นาย ขจรเดชฐณวัษ จันทร์เทศ
149 62110322 นางสาว ขจีพร มงคลสถิตย์
150 62110323 นางสาว ขนัตยา พวงมาลี
151 62110324 นางสาว ขนิฏฐา ประดับเพช็ร
152 62110325 นางสาว ขนิษฐา ดวงสุวรรณ์
153 62110328 นางสาว ขนิษฐา ประมูล

154 62110331 นางสาว ขวัญชนก สันฐาน
155 62110332 นางสาว ขอดีเย๊าะ สามะ
156 62110333 นาย ขอบฟา้ ศรีสุข
157 62110334 นาง ขัวญณรินรัตน์ ปัญญาฤทธิ์
158 62110336 นาย คนิต เมฆสุวรรณ
159 62110338 นาง คนึงนิตย์ พงษ์สิทธิถาวร
160 62110339 นาย คมธนากร ภูมิสาสมภพ
161 62110340 นาย คมสวัสด์ิ เกษพชิัยณรงค์
162 62110341 นาย คมสัน มูลธิยะ
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163 62110343 นาย ค้าย อนุสุริยา
164 62110348 นาง จงกล กล่ินมี
165 62110349 นางสาว จงกล จูเมฆา
166 62110350 นาง จงรักษณ์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา
167 62110351 นาง จงสุทธา พงศ์นุรักษ์
168 62110352 นางสาว จตุพร ประทุมเทศ
169 62110354 นาย จตุพร บัวตะมะ
170 62110355 นางสาว จตุรพร คติบัญชา
171 62110356 นาย จร วงศ์วิไล
172 62110358 นางสาว จรรยมณฑน์ หล่อวงศ์สกุล
173 62110359 นางสาว จรรยา แสงอรุณ
174 62110360 นาย จรรยา ราชวงค์
175 62110361 นางสาว จรรยารักษ์ มีวงษ์สม
176 62110367 นางสาว จริยา วิชเดช
177 62110373 นาย จักรกริศน์ สุขสวาสด์ิ
178 62110374 นาย จักรณพวิัฒน์ หิรัญธนิกการ
179 62110376 นาย จักรพล ธรรมลา
180 62110379 นางสาว จักรวรรณ วีระทัต
181 62110380 นาย จักริน ชัยมหกุล
182 62110383 นางสาว จันจิรา วังศิริพทิักษ์
183 62110385 นางสาว จันทร์เพญ็ วันที
184 62110392 นางสาว จันทิมา วังกานนท์
185 62110396 นาง จารุณีย์๋พงษ์ศักด์ิชาติ เทียนแก้ว
186 62110397 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ
187 62110398 นางสาว จารุวรรณ โกละกะ
188 62110399 นาง จารุวรรณ บุญชู
189 62110400 นาง จารุวรรณ ฉิมมานิตย์
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190 62110402 นาย จํานงค์ ท้าวปิน่แก้ว
191 62110403 นาง จํานงค์ ถนอมผล
192 62110405 นาง จิณณ์เพชร วุฒิ
193 62110407 นาง จิดาภา เศษบุรี
194 62110412 นางสาว จิตติมา ปริเตสังข์
195 62110413 นาย จิตรพล คมสัน
196 62110415 นาง จิตรา ตัณฑนันท์
197 62110416 นาย จินดา สุขรุ่งเรือง
198 62110417 นางสาว จินดารัตน์ ทศพรพรหม
199 62110422 นาง จินตนา นราทร
200 62110423 นาง จินตร์จุฑา นิศากร
201 62110424 นาย จิรณัชย์ เตโชกิตต์ิชยงศ์
202 62110425 นางสาว จิรภรณ์ แนวบุตร
203 62110426 นาย จิรภัทร นําศิริวิวัฒน์
204 62110427 นางสาว จิรภา โพธิล้ิมธนา
205 62110428 นางสาว จิรภา แสงกองมี
206 62110430 นาย จิรศักด์ิ ศรียางนอก
207 62110432 นางสาว จิรัษฎาพร ขันมะลิ
208 62110436 นางสาว จิราพชัร ไชยคํา
209 62110438 นาง จิราภรณ์ จันทาเหลือง
210 62110440 นาง จิราภรณ์ โพนงาม
211 62110441 นางสาว จิรายุ ปัจฉิมบุญ
212 62110445 นางสาว จีรสุดา บุญศรี
213 62110449 นางสาว จุฑาทิพย์ ปองสุวรรณ
214 62110453 นางสาว จุฑามาศ รัตนจันทร์
215 62110454 นางสาว จุฑามาศ มณีรัตน์
216 62110456 นางสาว จุฑารัตน์ นาคะผดุงรัตน์
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217 62110458 นาย จุมพล หมั่นผจง
218 62110459 นางสาว จุรีไร สวาทใจ
219 62110461 นาง จุฬาภรณ์ โสตะ
220 62110463 นางสาว ฉมามาศ บุญสรรค์
221 62110464 นาง ฉวีวรรณ ปิตุการ์
222 62110467 นาย ฉัฐพล ภัทรจินดานุวงศ์
223 62110470 นาย ฉัตร์ยศกร รัชตะนาวิน
224 62110475 นาง ชไมพร สมสุขสวัสด์ิกุล
225 62110476 นางสาว ชญาณ์กช ศิริกุล
226 62110477 นางสาว ชญานินท์ ประทุมสูตร
227 62110478 นางสาว ชญานี ก๋งเม่ง
228 62110479 นางสาว ชญานุศภัฒค์ ดวงมาลา
229 62110483 นางสาว ชฎาพร โชติวัฒนะพล
230 62110486 นางสาว ชนกณภัสวัล ระทะนาม
231 62110488 นางสาว ชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์
232 62110490 นาย ชนะโยธิน ศิริมงคล
233 62110491 นางสาว ชนัญชิดา คล้ายกิง่
234 62110494 นาย ชนินทร์ ลีวานันท์
235 62110495 นางสาว ชนิสรา เกศสุวรรณพตัร
236 62110496 นางสาว ชมชนก ต้ังตระกูลธรรม
237 62110499 นางสาว ชมพนูุท บุญสูง
238 62110501 นางสาว ชมภู เจริญสุข
239 62110502 นางสาว ชมภูนุช พบประเสริฐ
240 62110503 นาย ชยพทัธ์ โฉมยา
241 62110504 นางสาว ชรัตน์หทัย เสฏฐวุฒิบุลกิต
242 62110505 นางสาว ชริญา สุขแสนโอฬาร
243 62110506 นาย ชรินทร์ทิพย์ จิระประพตัน์กุล
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244 62110509 นาง ชลธิชา บุญรัตน์
245 62110511 นางสาว ชลาธร หิริโอตัปปะ
246 62110512 นางสาว ชลาธาร พลเยีย้ม
247 62110514 นาง ชลิดา เจตุวงศ์
248 62110516 นางสาว ชลิตา สมโภชน์
249 62110517 นางสาว ชลียา ธีระวิทยเลิศ
250 62110518 นางสาว ชลีรัตน์ คุณวรเวทย์
251 62110520 นางสาว ชวณีย์ เรียงหา
252 62110521 นางสาว ชวนพศิ เชิดผล
253 62110522 นาง ชวพร ลีลาเวทพงษ์
254 62110523 ว่าทีร้่อยเอก ชวลิต หาเรือนพชืน์
255 62110524 นาย ชวลิต เพชรจํารัสศรี
256 62110527 นาย ชวินโรจน์ เจริญก้านบัวกาง
257 62110529 นางสาว ชัชฎา พรวิจิตรพศิาล
258 62110531 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ดาวไธสง
259 62110533 นางสาว ชัญญภัส เพชรนารี
260 62110534 นางสาว ชัญญามนฑณ์ จิตพรพนิิจ
261 62110536 นาย ชัยณรงค์ ตาพรม

262 62110538 นาย ชัยพนม หนูแก้ว
263 62110540 นาย ชัยยะ ฤทธินาคา
264 62110541 นาย ชัยรัช เปีย่มพลู
265 62110543 นาย ชัยวัฒน์ จูมพระบุตร
266 62110544 นาย ชัยศักด์ิ จันศรีนิยม
267 62110546 นาย ชัยสิทธิ์ มานะดี
268 62110548 นาย ชาญชัย คงตะโก
269 62110549 นาย ชาญศักด์ิ คณาวัฒนไชย
270 62110551 นาย ชาตรี บัวคล่ี
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271 62110559 นางสาว ชินาณา วรรณ์คงดี
272 62110560 นางสาว ชินาภา ศรีแก้ว
273 62110562 นางสาว ชิษณุนาถ บุญวีระธรรม
274 62110563 นาย ชิษณุพงศ์ บุญแข็ง
275 62110564 นาย ชิษณุพงศ์ มูลกลาง
276 62110565 นาง ชีวมณฑ์ ฉ่ําใจหาญ
277 62110567 นางสาว ชุติกาญจน์ คําผงแดง
278 62110568 นางสาว ชุติภา คําแพงจีน
279 62110571 นางสาว ชุติมา ภูมิภักด์ิ
280 62110572 นางสาว ชุติมา วนวรรณนาวิน
281 62110573 นางสาว ชุติมา คงเจริญ
282 62110575 นางสาว ชุนฟา้ ศรีวัฒนสกุลสุข
283 62110577 พ.จ.อ. ชูเดช ภูมิพนัธ์
284 62110578 นาย ชูเสกข์ แซ่โฮ้
285 62110584 นางสาว ญาดา วาพไิล
286 62110585 นางสาว ญาดา หิรัญเทศ
287 62110588 นางสาว ฐานิต  ดา  เสือจิว๋
288 62110599 นาย ฐิรเมศวร์ ธนโชตน์ชยาภา
289 62110604 นางสาว ณฐมน ไทยเรือง
290 62110605 นางสาว ณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒิ
291 62110606 นาย ณธกร ธนธีรานันท์
292 62110607 นางสาว ณภษร สุโขยะชัย
293 62110614 นาง ณภัทรศวรรญล์ พฤษการัณย์
294 62110617 นาย ณรงค์กร มั่นชาวนา
295 62110618 นาย ณรงค์ชัย เจียมรัตนพทิักษ์
296 62110619 นาย ณรงศักด์ิ จิว๋วัด
297 62110622 นางสาว ณัชชา สุริยวงศ์
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298 62110626 นางสาว ณัฎฐ์ฉันท์ทอง สนธิทิม
299 62110631 นาย ณัฏฐ์ นิมมานสมบูรณ์
300 62110633 นางสาว ณัฏฐกานต์ ต่างกลาง
301 62110634 นาง ณัฏฐนิช ทองวิไล
302 62110636 นางสาว ณัฏฐรัช พรศิริมงคล
303 62110637 นางสาว ณัฏฐานิช อ้นแก้ว
304 62110639 นางสาว ณัฐกานต์ บุญศิริ
305 62110640 นางสาว ณัฐกุลยาภัทร คงสมบูรณ์ธนา
306 62110645 นางสาว ณัฐชา บุญศรี
307 62110646 นางสาว ณัฐชานันท์ เดโชธนาพงศ์
308 62110648 นาง ณัฐฐารักษ์ เตชาวัฒนภัทร์
309 62110651 นางสาว ณัฐณี หาสิตพานิชกุล
310 62110653 นางสาว ณัฐธยาน์วรรณ ต้ังกิติวรกุล
311 62110655 นาย ณัฐนันท์ กายพนัธุ์เลิศ
312 62110656 นาย ณัฐนันท์ ล้ิมบริบูรณ์ฺ
313 62110658 นาย ณัฐพงษ์ ชัยวุฒิ
314 62110663 นาย ณัฐพล พุม่ม่วง
315 62110664 นางสาว ณัฐพชัร์ ปริยวงศ์กุล
316 62110665 นาย ณัฐภาคย์ พฒันพเิชียร
317 62110666 นางสาว ณัฐมา เพญ็ศิริ
318 62110667 นางสาว ณัฐยา จันทร์คง
319 62110668 นางสาว ณัฐรดาพขัร ท่าผา
320 62110669 นางสาว ณัฐรมณ์ ประเสริฐชัยศิริ
321 62110670 นาย ณัฐวัตร สุพทุธิกุล
322 62110672 นาย ณัฐวุฒิ สุชาติ
323 62110675 นางสาว ณัฐษณา อารีย์กุล
324 62110677 นาย ณัฐสุระวัชร์ สุปัดคํา
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325 62110679 นางสาว ณิชกานต์ อํานวยเวช
326 62110680 นางสาว ณิชชา มะลิทอง
327 62110683 นางสาว ณิชาดา แจ่มจํารัส
328 62110689 นางสาว ณิรดา ชูรุ่ง
329 62110690 นางสาว ณิศรา เรืองวัฒนสุข
330 62110693 พระ ดนุพชัสรณ์ วงษ์ทิพย์
331 62110695 นาง ดลฤดี สงวนเสริมศรี
332 62110697 นางสาว ดวงใจ สําเภาน้อย
333 62110700 นางสาว ดวงนภา พงษ์พนัธ์
334 62110701 เรือเอกหญิง ดวงหทัย ทองมลีวรรณ
335 62110702 นางสาว ดวงหทัย กาญจนราช
336 62110704 นาง ดอกรัง ตันใจ
337 62110707 นางสาว ดาราณี เวชประดิษฐ
338 62110714 นางสาว ดุสิดา ชมเทศดี
339 62110715 นางสาว ต้นเกือ้ สิงห์คํา
340 62110716 นาย ตรีโชค รัตนวิภาคกุล
341 62110720 นางสาว ตะวันเดือน วรรวงษ์
342 62110724 นาย ถวัลย์ วรจิตจํานงค์
343 62110733 นาย ทรงพร เพง็อารีย์
344 62110734 นาย ทรงพล พงัเครือ
345 62110735 นาย ทรงพล จรรย์สืบศรี
346 62110737 นาย ทรงวุฒิ อยูเ่อีย่ม
347 62110738 นาย ทรงศักด์ิ คลังบุญครอง
348 62110741 นางสาว ทรรศิกา เอียดสุข
349 62110744 นาย ทศพร ตันนวล
350 62110745 นางสาว ทศพรรณ แสงสุริย์
351 62110750 นาง ทักษิณาร์ ไกรราช
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352 62110751 นาย ทัชช เศรษฐ์ประภา
353 62110752 นาง ทัชชกร จันทร์ประสม๋มอสแมน
354 62110753 นางสาว ทับทิม ตะวัน
355 62110754 นางสาว ทัศชล มีศรี
356 62110755 นาง ทัศนันท์ สุปัญญา
357 62110757 นางสาว ทัศนี ลับสาร
358 62110758 นาง ทัศนีย์ จันทร์เทียมวงษ์
359 62110760 นางสาว ทัศนีย์ พรมเป็งเรือน
360 62110761 พระ ทํานอง ลิบดาว
361 62110762 นาย ทินภัทร สว่างแสง
362 62110763 นางสาว ทิพย์วรรณ เต๊ะขันหมาก
363 62110767 นาง ทิพวรรณ ศรีจาด
364 62110771 พระ ทูลถวาย ศรีวัชรอาสน์
365 62110772 นาย ธงชัย แก้วสียา
366 62110775 นางสาว ธณัช อัครพงษ์ภาส
367 62110778 นาย ธนกฤต เมธปิยวัฒนกุล
368 62110779 นาย ธนกฤต สุวรรณชาติ
369 62110780 นาย ธนชัย สุริยิน
370 62110782 นาย ธนณัฏฐ์ เข็มเพช็ร
371 62110786 นาง ธนภร ไชยวงค์
372 62110787 นาย ธนยศ นิศากร
373 62110788 นาย ธนรัตน์ เจริญนิรันดร์
374 62110793 นาย ธนสิทธิ์ สุจริตภักดี
375 62110794 นาย ธนะชัย บุญชุม
376 62110795 นาย ธนะพฒัน์ ประดิฐพงศ์ภานิช
377 62110796 นาย ธนะวรรธน์ บริพชัร์ธนโชติ
378 62110797 นาย ธนะสิน รามัญอุดม
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379 62110798 นางสาว ธนัชกัญ ธราประไพ
380 62110803 นางสาว ธนันณัฎฐ์ กตณัฏฐนันท์
381 62110806 นาย ธนาชัย วงศ์บุญชัย
382 62110808 นางสาว ธนาพร วงค์เขือ่น
383 62110809 นาย ธนาภพ พสุนนท์
384 62110810 นาย ธนาวุฒิ พรวิจิตรพศิาล
385 62110811 นางสาว ธนิกาญจน์ สุทธิชัยมงคล
386 62110812 นางสาว ธนิดา เอกธนะพจ
387 62110815 นาย ธนิต บรรจง
388 62110817 นางสาว ธนิษฐ์ฌา ธนโรจน์วสุกุล
389 62110818 นาง ธนุรัตน์ นามราช
390 62110820 นาย ธภัทร พลเยีย่ม
391 62110822 นางสาว ธมล ชญาลักษณ์
392 62110823 นาย ธรณภณ พฒันวายุ
393 62110827 นาย ธวัชชัย อินธิสาร
394 62110828 นางสาว ธวัลชญาณ์ พชัรปิยะวัฒน์
395 62110829 นางสาว ธัชนันท์ เอีย่มนวชาต
396 62110830 นาง ธัญกมล ปิน่ทอง
397 62110831 นางสาว ธัญชนก รัตนวารินทร์ชัย
398 62110836 นางสาว ธัญญารัตน์ บุณยศุภสวัสด์ิ
399 62110842 นางสาว ธัญยภัสกรณ์ คูหาทอง
400 62110843 นางสาว ธัญลักษณ์ เมธาอัครสิทธิ์
401 62110844 นางสาว ธัญลักษณ์ ธนวุฒิ
402 62110846 นาง ธัญลักษณ์ อัครวาณิชสิริกุล
403 62110853 นางสาว ธันยนันท์ ชืน่อัจฉริยะ
404 62110854 นางสาว ธันยาภัทร์ พมิพรั์ฐดิลก
405 62110855 นางสาว ธันยาภัทร์ โค้งนอก

15/39



ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

เอกสารแนบ 3

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

วันเสารท์ี่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562  วิชาเภสัชกรรมไทย

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

อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี

406 62110856 นางสาว ธัมมะธิดา พฒันพงศา
407 62110859 นาย ธาวิน อุดมนาม
408 62110863 นาง ธิวาทิพย์ ไทยบัณฑิตย์
409 62110865 นาย ธีรชัย แผนเสือ
410 62110866 นาย ธีรพนัธ์ สุภาพวานิช
411 62110868 นาย ธีรวัฒน์ ม่วงไหมทอง
412 62110870 นาย ธีรวุฒิ รุจิมิตร
413 62110872 นาย ธีระ วศานนท์
414 62110873 นาย ธีระเดช นามมูลน้อย
415 62110875 นาย ธีระพล ถนัดธนูศิลป์
416 62110879 นางสาว นงคราญ สุขนนท์
417 62110880 นาง นงนุช ทองอินทร์
418 62110884 นาย นซีรุดดีน โซ๊ะมณี
419 62110886 นาย นพกร อุสาหะนันท์
420 62110887 นางสาว นพกร ธรรมธนภพ
421 62110889 นาย นพพร พรอโนทัย
422 62110898 นางสาว นพวรรณ พงษ์สนิท
423 62110900 นาย นพสิทธิ์ พรีะธนะวัฒน์
424 62110902 นางสาว นภสินธุ์ บุตรน้อย
425 62110903 นางสาว นภัค ศรีภูมิปัญญา
426 62110904 นางสาว นภัค สดุดีปิยะดล
427 62110908 นางสาว นภัสนันท์ วงสีวอ
428 62110909 นางสาว นภัสนันท์ จันทรเกลา
429 62110912 นาง นภาลัยณ์ ม้าเพง็
430 62110915 นางสาว นริสชา เบ้านาค
431 62110919 นาง นฤมล กิตตินราดร
432 62110921 นางสาว นฤมล สว่างศรี
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433 62110922 นางสาว นฤมล ศิริขวัญพงศ์
434 62110923 นาย นฤสรณ์ จีนรัตน์
435 62110924 นางสาว นลิน วงศ์ขัตติยะ
436 62110925 นางสาว นลินธรณ์ เมธานิยมพฒัน์
437 62110929 นางสาว นวรัตน์ ชาปัทมะ
438 62110930 นางสาว นวลกนก สระวาสี
439 62110931 นางสาว นวลนภา เอือ้จิตต์
440 62110936 นางสาว นันท์ฐิตา ธนินรัฐวิทย์
441 62110946 นาง นันทวัน เวียงธรรม
442 62110951 นางสาว นัยนา แดงบุญเรือง
443 62110953 นางสาว นาถพมิล วาดสันทัด
444 62110954 นาย นายไกรศักด์ิ จองปัญญาเลิศ
445 62110958 นาย นายสัมพนัธ์ กลํ่าโกมล
446 62110960 นางสาว นารีรัตน์ เพชรแอน
447 62110961 นางสาว นารีรัตน์ มั่นคง
448 62110962 นาย นาวิน อุทารธรรม
449 62110963 นางสาว น้ําค้าง ไตรยุทธรงค์
450 62110964 นาง น้ําค้าง นิสวงค์
451 62110968 นางสาว นิตญา หนองภักดี
452 62110969 นาง นิตยา เบญจรงคพนัธ์
453 62110970 นาง นิตยา วังคีรี
454 62110973 นางสาว นิธินันท์ รัตน์วัฒนาเลิศ
455 62110975 นาย นิพนธ์ ถูกแผน
456 62110977 พระ นิพฒัน์ จํารัสจุฬาเนตร
457 62110980 นาย นิพาน สารคาญ
458 62110981 นางสาว นิภา ส่ือสุวรรณ
459 62110984 นางสาว นิภาพร อาจแก้ว
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460 62110985 เรือเอกหญิง นิภาพรรณ คุ้มครอง
461 62110987 นาย นิมิตร แก่นบุปผา
462 62110988 นางสาว นิรัญ สว่างสาลี
463 62110989 พระ นิรันดร์ ดวงนิตย์
464 62110995 นางสาว นิศาชล ตระกูลศรี
465 62110997 นางสาว นุชจรินทร์ หอมหวล
466 62110998 นางสาว นุชจิรา โมระเสริฐ
467 62111001 นาง นุชสาคร เขมะศิริ
468 62111004 นาย บรรจง แจ่มแจ้ง
469 62111009 นาย บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ
470 62111010 นาย บะห์ซัม แวกาจิ
471 62111012 นาย บัญชา บุญตานนท์
472 62111013 นาย บัณฑิต อังคทะวานิช
473 62111016 นางสาว บัวบุญ ขันทองคํา
474 62111018 นาง บัวพศิ ภักดีวุฒิ
475 62111020 นาง บัวหยก แซ่ล้ี
476 62111022 นาย บุญเยีย่ม ไชยะลา
477 62111025 นาย บุญคุ้ม สืบเหล่าง้ิว
478 62111026 นาย บุญช่วย อุน่แก้ว
479 62111027 นาย บุญชัย อัศวกิจวานิช
480 62111028 นาย บุญญวัฒน์ ขันธ์บุตร
481 62111029 นาง บุญญาพร ศรีบัวบาน
482 62111030 นางสาว บุญญาภา อย่างตระกูล
483 62111033 นาย บุญมี แทบธรรม
484 62111036 นาย บุญรักษ์ สกุลสถาพร
485 62111037 นาย บุญรัตน์ บุญช่วย
486 62111038 นาง บุญรัตน์ เรืองขจร
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487 62111039 นางสาว บุญล้อม ขนอม
488 62111042 นาย บุญส่ง มั่นศรี
489 62111043 นาย บุญสม หนูอินทร์
490 62111045 นาย บุญสุข อุน่แก้ว
491 62111047 นางสาว บุณยวีร์ วงษ์เจริญรักษ์
492 62111050 นางสาว บุปผชาติ มัธยม
493 62111051 นาย บุรินทร์ นิธิไชโย
494 62111052 นาง บุศรา อนันตศรี
495 62111057 นางสาว บุษริน สว่างเพชร
496 62111066 นาง ปณิชา สุมังคะ
497 62111070 นางสาว ปพชิญา โยชน์สุวรรณ์
498 62111075 นางสาว ปภาวิณี ผะแดนนอก
499 62111077 นาง ประเทือง ยาวิชัย
500 62111079 นางสาว ประไพ เยือ้งไกรงาม
501 62111081 นาง ประกายคํา นันทขว้าง
502 62111082 นาย ประดับ แก้วบุญเรือง
503 62111085 นางสาว ประทุม ภูพ่ฒัน์
504 62111086 นางสาว ประนอมณัฐา วิไลรัตน์
505 62111090 นางสาว ประภัสสร สามร้อยงาม
506 62111091 นางสาว ประภัสสร เปีย่มเสรีชัย
507 62111092 นางสาว ประภา บุญขัน
508 62111094 นางสาว ประภาพร แสนประสิทธิ์
509 62111099 นาย ประสาน พงษ์พานิช
510 62111104 นาย ปรัตถกร อุประดิษฐ์
511 62111106 นาย ปราชญา เทียมผาสุข
512 62111107 นางสาว ปราณพร คุโรปกรณ์พงษ์
513 62111108 นางสาว ปราณี พฤกษาพนาเวช
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514 62111110 นางสาว ปราณี นาใจแก้ว
515 62111114 นาง ปริมประภา วงษาเหวก
516 62111115 นางสาว ปริยากร สิงห์สมบูรณ์
517 62111116 นางสาว ปริยากร โมกขะเวส
518 62111118 นาย ปรีชา มั่นชาวนา
519 62111121 นาย ปรีชา พทุธิสนธิ์
520 62111123 นาย ปวเรศม์ สิริธนาภัฒน์
521 62111124 นาย ปวรวัฒน์ ธนจรัสพงศ์
522 62111127 นางสาว ปวีณา แสงเจษฎา
523 62111129 นางสาว ปวีณา นวปัญญา
524 62111131 นางสาว ปวีณา แฝงจันดา
525 62111135 นางสาว ปัญญ์ชญา เกษสุขมาโนช
526 62111136 นาย ปัญญา เงินทอง
527 62111139 นาย ปัณณทัต เมฆนิติ
528 62111140 นางสาว ปัทมา เพง่จินดา
529 62111141 นางสาว ปัทมา ศรีอําไพ
530 62111142 นางสาว ปางเพยีรพลี อุปแก้ว
531 62111143 นางสาว ปาจรีย์ ท่าบ่อ
532 62111145 นางสาว ปาณิศา ยังศิริ
533 62111147 นาง ปาณิสรากร ชืน่สกุล
534 62111149 นางสาว ปานชนก สุขศรีจักรวาฬ
535 62111150 นางสาว ปาริชาติ คงทอง
536 62111153 นางสาว ปาริชาติ โบกขุนทด
537 62111154 นาง ปาลิดา อินอําไพ
538 62111157 นางสาว ปิยดา ธาระ
539 62111158 นางสาว ปิยธิดา ชัชวาลย์
540 62111161 นางสาว ปิยวดี สุวรรณจันทร์
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541 62111162 นางสาว ปิยวรรณ ถึงพร้อม
542 62111165 นาย ปิยะชาติ วัชรพนิธ์
543 62111166 นางสาว ปิยะดา วิหก
544 62111167 นางสาว ปิยะนันท์ อนุสรณ์
545 62111172 นางสาว ปิยะพร กาตาบุตร
546 62111173 นางสาว ปิยะวรรณ ชูชาติ
547 62111175 นางสาว ปิยาภรณ์ ไชยสิน
548 62111178 นางสาว ปุญญาพร ดีพจิารณ์
549 62111182 นางสาว ปุณยวีร์ ชีวชืน่
550 62111183 นางสาว ผกากรอง ทองดียิง่
551 62111184 นาง ผกาพรรณ คงแก้ว
552 62111187 นาง ผ่องเพญ็ ตระกูลขจรศักด์ิ
553 62111189 นางสาว ผาณิต กฤติยรังสรรค์
554 62111191 นาง ผุสดี๋ เทียนถาวร๋ร้ีด
555 62111195 นาย พงศ์กรณ์ อภิโชติพนัธุ์
556 62111196 นาย พงศ์ธนนท์ แก้วเพยีร
557 62111197 นาย พงศธร ดาจักร์
558 62111205 นาย พงษ์สวัสด์ิ เม็ดไธสง
559 62111208 นางสาว พจนา สุวรรณปิณฑะ
560 62111209 นางสาว พจนา ศุภผล
561 62111211 นาง พจวลัญช์ สายวงค์อินทร์
562 62111212 นางสาว พชร ชัยรัตนประภา

563 62111215 นางสาว พนิตา บุญประเสริฐ
564 62111217 นางสาว พรเพญ็ หมอกมุงเมือง
565 62111219 นางสาว พรกมล สาฆอ้ง
566 62111224 นางสาว พรทิพย์ กุษา
567 62111225 นางสาว พรทิพย์ จ้อยสูงเนิน
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568 62111228 นาง พรทิพย์ รัตนจันทร์
569 62111231 นางสาว พรทิพา พลนิกร
570 62111233 นางสาว พรนิภา จันลือชัย
571 62111234 นาย พรประกฤษฎิ์ ศิริผ่องแผ้ว
572 62111235 นางสาว พรปวีณ์ วงษ์พรหม
573 62111236 นางสาว พรปวีณ์ ดวงแสงเหล็ก
574 62111237 นางสาว พรปิยะ มั่งวิทิตกุล
575 62111239 นาง พรพรรณ ระวังพนัธุ์
576 62111240 นาย พรพตัน์ เอกอรรถเศรษฐ์
577 62111242 นาง พรพมิล สะโรดม
578 62111246 นางสาว พรรณลักษณ์ มั่นณิชนันทน์
579 62111247 นางสาว พรรณวรินทร์ พทุธรัตน์สกุล
580 62111248 นางสาว พรรณิภา ศรีสุข
581 62111249 นาง พรรณี ศรีบุญซ่ือ
582 62111251 นางสาว พรรณี ศรีชัยนาท
583 62111252 นางสาว พรรณีนุช ศิริวัฒนานุกุล
584 62111254 นาย พรศักด์ิ ศรเกษตริน
585 62111258 นางสาว พรอนง กัก๊สูงเนิน
586 62111259 พระภิกษุ กุมาร จตุทิพยธรรม
587 62111260 พระ มหาสมเด่น จันทง
588 62111261 นางสาว พราวรวี นาถวิล
589 62111262 ว่าทีร้่อยตรี พฤษภ ชอบสวน
590 62111263 นาย พฤหัส อุปนันชัยชนะ
591 62111266 นางสาว พลอยพชร ทวีกิติกุล
592 62111267 นางสาว พลอยพไิล แสนชัง่
593 62111269 นาย พสิทธาจารย์ จรา
594 62111270 นางสาว พชัญ์สิตา ชัยพนัธโรจน์
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595 62111271 นาง พชัดาพร นรวรางกูร
596 62111272 นาง พชันีย์ ดาหนองมาด
597 62111273 นางสาว พชัมณ ราชิวงค์
598 62111274 นางสาว พชัมน วิเชียร
599 62111276 นาย พชัรณัฏฐ์ อิสราวุฒิสกุล
600 62111279 นางสาว พชัร์พดิา โชติช่วง
601 62111280 นาง พชัราภรณ์ พฤติพทุธวงศ์
602 62111284 นางสาว พชัรี ใจกว้าง
603 62111285 นาง พชัรี ธงศิลา
604 62111291 นางสาว พฒันี บูรณดิลก
605 62111293 นาย พทัธดนย์ เลิศธรรมศักด์ิ
606 62111295 นาย พทัธนันท์ บุญเกิดมา
607 62111297 นางสาว พนัทิพ เลิศประดิษฐ์
608 62111298 นาง พนัทิพา พงศ์กาสอ
609 62111299 นาย พนัธุ์พงศ์ วงศ์เครือวัลย์
610 62111302 นาย พเิชด ชมภู
611 62111303 นาย พเิชษฐ กล่องแก้ว
612 62111306 นาง พกิุล จองซอนะ
613 62111309 นาย พชิัย พงศ์กิตต์ิรพี
614 62111312 นาย พชิิต เดชะวัฒนา
615 62111313 นาย พทิยา จิตรยัง่ยืน
616 62111317 นางสาว พนิิจนันท์ หูมดา
617 62111319 นาย พพิศิพงษ์ วงษ์เจริญ
618 62111321 นาย พภิพ จันทร์เล็ก
619 62111322 นาง พมิพจ์ันทร ศิลาวรโชติ
620 62111327 นาง พมิพลั์กษณ์ ชมภูทัศน์
621 62111331 นาง พมิลพรรณ์ พไิลรัตน์

23/39



ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

เอกสารแนบ 3

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

วันเสารท์ี่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562  วิชาเภสัชกรรมไทย

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

อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี

622 62111334 นางสาว พริมน การย์กุลวิทิต
623 62111337 นางสาว พรุิฬห์ลักษณ์ นิละวัน
624 62111341 นาย พษิณุ ภูก่ันงาม
625 62111342 นาย พษิณุ วัฒนจินดา
626 62111343 นาง พสิมัย ผามั่ง
627 62111346 นาย พสิิฏฐ์ภพ บูรณพงศ์
628 62111347 นาย พสิิทธิ์ ศรีจีนพงษ์
629 62111351 นาย พรียศ โรจนรุ่งทวี
630 62111352 พระ พรีศรี ขุนทองแก้ว
631 62111353 นาย พฒิุกร ปิยเธียรสวัสด์ิ
632 62111354 นาย พฒิุพนัธ์ ดรุณไกรศร
633 62111355 นางสาว พทุธา ปล้ืมถนอม
634 62111366 นางสาว ภนิดา บุญมี
635 62111368 นาย ภรรดร เดชสุทธาชีพ
636 62111369 นาย ภราดร วัฒโน
637 62111371 นาง ภฤดา อันอาตม์งาม
638 62111376 นาย ภัทรฉัตร กิจนุกูล
639 62111377 นาย ภัทรชัย แสงงาม
640 62111379 นางสาว ภัทรดา สุคําภา
641 62111381 นาย ภัทรวุธ แฝงจันดา
642 62111385 นางสาว ภัทรารัช แก้วพลายงาม
643 62111391 นางสาว ภัสณภรณ์ วังพงศ์สถาพร
644 62111393 นางสาว ภัสสร วรวัฒนนุทัย
645 62111396 นาย ภาคภูมิ ชีวศรีรุ่งเรือง
646 62111398 นาย ภาณุพงษ์ ไชยโชค
647 62111401 นาย ภานุวัตร กลมาศ
648 62111405 นางสาว ภาวิณี ดํารัส
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649 62111408 นางสาว ภิตา บัณฑิตพฒัน์
650 62111409 นางสาว ภิตินันท์ อมรเมธีพงศ์
651 62111411 นาย ภิรมย์พล พทุธะวรวีร์
652 62111412 นาย ภูชนนท์ ณภัทรธนพสิษฐ์
653 62111416 นาย ภูวดิษฐ์ โชติธีรไพศาล
654 62111417 นาย ภูสมิง กว้างทะเล
655 62111421 นาย มงคล ศรีมัญจัณทา
656 62111422 นาง มฐกนกษวรรณ ธนจรัสพงศ์
657 62111424 นางสาว มณีรัตน์ คําฤาชัย
658 62111427 นางสาว มธุรส ช่างไม้
659 62111428 นาย มนชัย ทาจันทร์
660 62111431 นาย มนตรี สมคิด
661 62111432 นาย มนตรี กาพทัธพงค์
662 62111438 นาง มนัสวี ไชยกาญจน์
663 62111440 นาง มยุรี นาคายน
664 62111441 นางสาว มยุรี รัตนะเกือ้
665 62111447 นางสาว มลัย แก่งอินทร์
666 62111451 นางสาว มัตติกา มาตุอําพนัวงศ์
667 62111455 นาย มาโนช พุม่ไพจิตร
668 62111456 นาย มาโนช หล่อวงศ์สกุล
669 62111457 นาย มานพ โสโลมรัมย์
670 62111458 นาย มานะ วงศ์จิตรบุญตา
671 62111463 นางสาว มาลัย วรรณภักดี
672 62111464 นางสาว มาลี สุขอารีย์ชัย
673 62111465 นาง มาลี จันต๊ะ
674 62111466 นางสาว มินตรา ครุธสนธิ
675 62111473 นาย ยศนันต์ กอบพึง่ตน
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676 62111474 นาย ยศพนธ์ เยาวยัง
677 62111476 นาย ยศวัฒน์ พรมจรรย์
678 62111478 นาย ยุทธนา นิลสกุล
679 62111479 นาย ยุทธนา จุลธุระ
680 62111480 นางสาว ยุบลวรรณ๋ ๋เลิศชัยวรกุล
681 62111484 นาง ยุพนิ วงศ์ดี
682 62111488 นาง รชยา กันอุปัทว์
683 62111490 นางสาว รชาภา บุญสัมฤทธิ์
684 62111493 นางสาว รณิดา กิตติกวินเดช
685 62111499 นางสาว รวิภา กาลพนัธ์นิจ
686 62111500 นางสาว รวิวรรณ ลอยดี
687 62111502 นางสาว รสมน เพง็สิงห์
688 62111503 นาง รสริน รอดไทยแก้ว
689 62111505 นางสาว รอฮายา เจ๊ะเง๊าะ
690 62111508 นางสาว รักชนก คําบุญลือ
691 62111512 นางสาว รังสิมา ฟกัแย้ม
692 62111513 นางสาว รัชฎากร ดาบสมเด็จ
693 62111515 นางสาว รัชดา ฉัตรอมรวงศ์
694 62111516 นางสาว รัชดาพร พานิชการ
695 62111517 นางสาว รัชดาวรรณ พานิชการ
696 62111522 นาย รัฐ เตชอภิโชค
697 62111523 นางสาว รัฐติยากร ไวว่อง
698 62111525 นาย รัฐพงษ์ สารพจน์
699 62111526 นางสาว รัฐพร โล่วณิชเกียรติกุล
700 62111529 นาง รัตติยา วงค์ใน
701 62111530 นาย รัตน์ โรจน์วิสุทธินันท์

702 62111533 นางสาว รัตน์วรา ก๋าทองทุง่
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703 62111537 นาย ราชิต เจียรวัฒนากร
704 62111546 นาง รุ่งทิวา หนูแก้ว
705 62111551 นางสาว รุ่งสุรี ชูลา
706 62111560 นาย ฤกษ์ดี ตระกูลมุกทอง
707 62111566 นางสาว ลลิตา กีรติชีวนันท์
708 62111571 นาย ละออ กล่ินลําดวน
709 62111574 พระ ลักษณ์ พรหมเจริญ
710 62111577 นางสาว ลัดดา พนัธ์พฤกษ์
711 62111580 นางสาว ลินดา อุตมะโชค
712 62111584 นางสาว วนิดา บางประเสริฐ
713 62111588 นางสาว วนิดา เมืองวงศ์
714 62111591 นางสาว วรกานต์ เวียงสิมา
715 62111592 นาย วรจักร พวงจําปา
716 62111594 นาย วรชัย ตู้มณีจินดา
717 62111596 นางสาว วรนุช แสนศิริ
718 62111597 นางสาว วรนุช ภาคานาม
719 62111598 นางสาว วรพร น้อยลัทธี
720 62111599 นาย วรพล ด่านรัตนะ
721 62111600 นาง วรรณพร พรมศีร
722 62111601 นาง วรรณภัสสร รชตวลัยพนัธ์
723 62111602 นางสาว วรรณมงคล บุญโต
724 62111605 นางสาว วรรณวิมล เชีย่วเชิงชล
725 62111606 นาง วรรณ์วิษร กิต์เดชาปัญญา
726 62111607 นาง วรรณษา แสงเพิม่
727 62111609 นางสาว วรรณา ดําเกล้ียง
728 62111610 นางสาว วรรณา ล้ิมมณี
729 62111613 นางสาว วรฤทัย ศุภดล
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730 62111614 นางสาว วรวลัญช์ พรมคุมพล
731 62111616 นาย วรวุฒิ วงศ์อัมพรพนิิต
732 62111617 นางสาว วรัญญา เสตะบุตร
733 62111618 นางสาว วรัญญา อรุโณทยานันท์
734 62111619 นางสาว วรัฏฐา เหมทอง
735 62111623 นาย วราทิตย์ ชลพาทินันท์
736 62111625 นางสาว วราพร ทัพขวา
737 62111626 นาง วราภรณ์ อาจวิชัย
738 62111627 นางสาว วราภรณ์ จําเริญใจ
739 62111628 นางสาว วราภรณ์ โสกชาตรี
740 62111629 นางสาว วราภรณ์ โฆษิตวิจิตรเวช
741 62111632 นางสาว วรินทร ฐานะวุฒิ
742 62111633 นางสาว วรินทร์ธร ศิริสกุลสังขกร
743 62111637 นาง วริศรา พรมสุข
744 62111640 นาง วลี แสนสุข
745 62111641 นาย วสันต์ ๋่ยอดเมือง
746 62111642 นาย วสันต์ เหลาโชติ
747 62111643 นาย วสุรักษ์ ภักดีศรีสันติกุล
748 62111649 นาย วัชรินทร์ ตรีทิพนรา
749 62111650 นางสาว วัชรินทร์ ประมาณ
750 62111651 นางสาว วัชรี วงศ์ใหญ่
751 62111652 นาง วัชรี วงศ์ศิริ
752 62111654 นาย วันเฉลิม สีหบุตร
753 62111655 นางสาว วันเพญ็ สุทธา
754 62111657 นางสาว วันเพญ็ ช้างเผือก
755 62111668 นาง วารินา ฮามคําไพ
756 62111669 นางสาว วารี เผือดชัยภูมิ

28/39



ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

เอกสารแนบ 3

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

วันเสารท์ี่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562  วิชาเภสัชกรรมไทย

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

อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี

757 62111673 นางสาว วาสนา พรมชุม
758 62111675 นาง วาสนา สร้อยเสนา
759 62111679 นาย วิเชียร กาญบรรจง
760 62111681 นาย วิเชียร เพง็ทองหลาง
761 62111683 นาง วิไล ประหยัดทรัพย์
762 62111684 นางสาว วิไลพร ทองอร่าม
763 62111686 นาง วิไลรัตน์ สิริปรีดาเจริญลาภ
764 62111687 นาง วิไลลักษณ์ พลแสน
765 62111690 นาย วิกรม วัชรเนตร
766 62111693 นาง วิจิตรา ถูกแผน
767 62111694 นาง วิจิตรา มณีสอน
768 62111695 นางสาว วิจิตรา พกิุลโสม
769 62111699 นาง วิชิดา บุญทอง
770 62111707 นางสาว วิภาดา อัครวาณิชสิริกุล
771 62111708 นางสาว วิภานันท์ บุญชะโด
772 62111709 นางสาว วิภาพร อําไพพทิักษ์วงศ์
773 62111712 นางสาว วิภาวี กิง่เกตุ
774 62111714 นางสาว วิมลพนัธ์ ทัพธวัช
775 62111718 นางสาว วิราพร ศักด์ิเจริญชัยกุล
776 62111721 นางสาว วิลาวัลย์ จิอู๋
777 62111724 นาย วิศัลย์ ต่ายธานี
778 62111725 นาย วิศิษฎ์ สายพรหม
779 62111727 นาย วิศิษฏ์ จงชนะบริบูรณ์
780 62111731 นาย วิสิทธิ์ มีสานุ
781 62111733 นางสาว วิหาญ นาสําแดง
782 62111734 นาง วีทิพ สุวรรณกิจ
783 62111735 นาง วีรนาถ ทองจํานงค์
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784 62111737 นาย วีรยุทธ จําปาทิพย์
785 62111738 นาย วีรวิชญ์ กํากัดวงษ์
786 62111742 นาย วีระชัย แซ่ซือ
787 62111743 นาย วีระชัย พพิฒัน์รัตนเสรี
788 62111747 ว่าที่๋ ร.ต. วุฒิจักรขณ์ สิริวงศ์ธนนาถ
789 62111748 นาย วุฒิชาติ มัติพงษ์
790 62111755 นางสาว ศรัญญา สันติกูล
791 62111758 นาง ศราวดี ศรีพนัดอน
792 62111762 นางสาว ศรินยา บาเปีย
793 62111768 นาย ศรุต พฒุรตนพร
794 62111770 นาง ศศกรณ์ รัศมิทัต
795 62111771 นางสาว ศศิ วิรุฬห์จิรสิน
796 62111772 นาง ศศิเขมณัฐ โทปัญญา
797 62111773 นางสาว ศศิกาญจน์ อัคนิบุตร
798 62111774 นางสาว ศศิชา วงศ์ไชย
799 62111776 นางสาว ศศิธร ยศสกุล
800 62111777 นางสาว ศศิธร เกิดศักด์ิ
801 62111782 นาง ศศิลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ
802 62111787 นาย ศักด์ิดนัย ดิษฐ์ศรี
803 62111788 นาย ศักด์ิศรี ศักด์ิเรืองศรี
804 62111790 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ภิรมย์กิจ
805 62111791 นาย ศักรวัชร์ สุทธิพนัธ์
806 62111792 นาง ศันสนีย ทองนอก
807 62111794 นาย ศานติ เจริญวงศ์
808 62111798 นาย ศิริโชตินันท์ วังคีรี
809 62111799 นาง ศิริกาญจน์ เตชอภิโชค
810 62111800 นาง ศิริขวัญ ดอนอินผล
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811 62111801 นาย ศิริชัย ลาภพณิชพลูผล
812 62111805 นางสาว ศิรินทรา นิมมานสมบูรณ์
813 62111807 นางสาว ศิรินาฎ กีรติสุวคนธ์
814 62111809 นางสาว ศิริปราณ จรรย์สืบศรี
815 62111812 นางสาว ศิริพร ภิญโญสิริพนัธุ์
816 62111813 นางสาว ศิริพร ขจรจิตต์
817 62111815 นาง ศิริภรณ์ ทิพย์พนัธุ์ดี๋แบลนชาร์ด
818 62111818 นางสาว ศิริรักษ์ สหายา
819 62111820 นาง ศิริลักษณ์ ภาโนมัย
820 62111821 นาง ศิริวรรณ เพต็เตอร์สสัน
821 62111822 นาง ศิลาเลิศ ห้วยกรด
822 62111828 นาย ศุกฤษ ควรหัตถ์
823 62111829 นาย ศุทธา นริศสาริน
824 62111830 นางสาว ศุพตัร์ศิริ สุประดิษฐ๋ณ๋อยุธยา
825 62111834 ส.อ. ศุภณัฐ ศิลาพพิฒัน์
826 62111837 นางสาว ศุภลักณ์ เหนืออิสระ
827 62111840 นางสาว ศุภวาสา สวัสด์ิวรรณกิจ
828 62111842 นางสาว ศุภสุตา เล้ียงพานิช
829 62111844 นาย สกล นวพรชัย
830 62111847 นาย สงกรานต์ นอกตาจัน่
831 62111849 นาย สงบ ดาวเรือง
832 62111856 นาย สมควร ศรีสําราญ
833 62111857 นาง สมจิตร์ ศักด์ิเจริญ
834 62111859 นาย สมชาติ มาลี
835 62111860 นาย สมชาย สุวรรณคีรี
836 62111861 นาย สมชาย ศรัทธาบุญ
837 62111864 นาย สมซาย ดาหนองมาด
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838 62111866 นาย สมบัติ แจ่มจันทร์เกษม
839 62111867 นาย สมบัติ อภิสิทธิวาณิช
840 62111872 นาย สมพงศ์ มีไพศาล
841 62111873 นาย สมพงษ์ เมืองพรหม
842 62111878 นางสาว สมพศิ ประวุฒิ
843 62111879 นาย สมภพ ศิริขวัญชัย
844 62111880 นาย สมภพ พรหมเมือง
845 62111882 นาง สมศรี บุปผา
846 62111884 พระมหา สมศักด์ิ ปราณี
847 62111885 นาย สมศักด์ิ สมหวัง
848 62111886 นาย สมศักด์ิ คิดอยู่
849 62111891 นาย สมัย ชัยช่วย
850 62111892 นาย สมิต ฮ๋ศรีสุวรรณไพศาล
851 62111893 นาย สยาม ธนวัฒนาปกรณ์
852 62111895 นาย สรรพชัญ์ เล้ียววาริณ
853 62111897 นาย สรวิศ ลีกีรติกุล
854 62111898 นาย สรศักด์ิ พวงพศิ
855 62111899 นางสาว สร้อยสุรินทร์ ทรัพย์นํา
856 62111901 นาง สรัญญา กิติวัฒนบํารุง
857 62111904 นาย สราวุธ หงส์วิไล
858 62111905 นาย สราวุธ แก้วเพง็กรอ
859 62111909 นางสาว สลิลลดา คูหาทอง
860 62111911 ว่าทีพ่นัตรี สวัสด์ิ จิรัฏฐิติกาล
861 62111912 พระ สวัสด์ิ ทับคง
862 62111914 นางสาว สังวาลย์ พงษ์ศร
863 62111918 นาย สัณห์เพชร เพช็ร์พนัธ์
864 62111919 นาย สันติ สุดถนอม
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865 62111924 นางสาว สาธิตา รุ่งรัศมี
866 62111926 นาย สามารถ เผ่าภูไทย
867 62111928 นาง สายรุ้ง สุวณิชย์
868 62111933 นาง สาวิตรี สุนทองห้าว
869 62111934 นางสาว สําเนียง มูลเซอร์
870 62111937 นาง สิตา ว่องศรียานนท์
871 62111939 นาย สิทธิพล ต้ังตรงสิทธิ์
872 62111941 นาย สิทธิ์ศักด์ิ ปิยะชินบัญชร
873 62111942 นางสาว สิทธิ์สินี รติกานต์
874 62111943 นาย สินธพ โฉมยา
875 62111945 นางสาว สิยาพฐั ธนโรจน์วสุกุล
876 62111946 นางสาว สิรณัฎฐ์ สัจจะวัฒนะ
877 62111948 นางสาว สิริกร เมฆเมืองทอง
878 62111949 นาง สิริกร ศรีดี
879 62111951 นางสาว สิริกาญจน์ พงิคะสัน
880 62111953 นางสาว สิริกุล กวมทรัพย์
881 62111955 นางสาว สิริธร จันทนากร
882 62111956 นางสาว สิรินาถ เขียวแก้ว
883 62111958 นาง สิริพร หาจัตุรัส
884 62111959 นางสาว สิริรักษ์ ชุติสิทธินันท์
885 62111961 นางสาว สิริลักษณ์ ดาด่ืน
886 62111964 นางสาว สิริอาภา ชิระบุตร
887 62111965 นางสาว สิรีธร อําพนัธุ์
888 62111966 พระ สีห์สุราช ปัดนาถา
889 62111968 นาย สุเทพ สุนทรทรัพย์ชัย
890 62111976 นางสาว สุกัลยา สีดาดํา
891 62111980 นางสาว สุคนธ์ญาณี เถือ่นธรรมโฮง
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892 62111983 นาง สุจิตรา โคเปนฮาเวอร์
893 62111987 นาง สุจินดา แซ่ว่อง
894 62111988 นางสาว สุจินต์ กันแม้น
895 62111989 นางสาว สุจินตรา หาญพล
896 62111991 นางสาว สุชัยศรี สิทธิสมบูรณ์
897 62111992 นางสาว สุชาดา ชุมพล
898 62111994 นางสาว สุชาดา เตียศรีพฒันสุข
899 62111995 นาย สุชาติ รัตนามาศ
900 62111997 นางสาว สุชีรา ติยวัฒน์
901 62111999 นาง สุชีวา วงค์ภูธร
902 62112000 นางสาว สุญานิกานต์ เทพทอง
903 62112001 นางสาว สุฑามาศ วิหคทอง
904 62112003 นาง สุดคนึง ศรีสะอาด
905 62112004 นาง สุดา โชติ
906 62112005 นาง สุดา พนัธเสน
907 62112006 นางสาว สุดาทิพย์ อาศิรพงษ์พร
908 62112007 นางสาว สุดารัตน์ ล้ิมเศรษฐานุวัต
909 62112010 นางสาว สุดารัตน์ ไชยานุวัติวงษ์
910 62112011 นาง สุทธาทิพย์ พุม่ไพจิตร
911 62112012 นางสาว สุทธารี พลเยีย่ม
912 62112014 นาย สุทธิพจน์ เสริมรัมยต์
913 62112015 พระ สุทธิพนัธ์ กัณหา
914 62112016 นางสาว สุทธิยา จองสว่าง
915 62112018 พระ สุทัศน์ แกล้ววาที่
916 62112019 นาย สุธรรม พรสกุลรัตน์
917 62112022 นางสาว สุธาศิณี ศรีรอด
918 62112025 นางสาว สุธาสินี เข็มวงษ์
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919 62112026 นางสาว สุธิดา การัตน์
920 62112028 นางสาว สุธิดา ปานเม่น
921 62112030 นาย สุธินันท์ ภักดีวุฒิ
922 62112031 นาง สุธีรา หวังสว่างวงศ์
923 62112032 นาง สุธีรา ปิยะเรืองรุ่ง
924 62112034 นางสาว สุนทรี จีนธรรม
925 62112036 นางสาว สุนันท์ นุชประมูล
926 62112042 นาง สุนีย์ อินทรสวัสด์ิ
927 62112045 นางสาว สุนีย์ งามประภากร
928 62112049 นาง สุปรียาพร พนัธุ์จินา
929 62112051 นาย สุพจน์ ชุม่คํามูล
930 62112053 นาย สุพรรณพงษ์ เรืองระวีนุกิจ
931 62112054 นาง สุพรรณี จิตต์ตรง
932 62112055 นางสาว สุพรรณี บุตรศรีภูมิ
933 62112058 นาง สุพตัรา แสงซ่ือ
934 62112059 นาง สุพชิฌาย์ ศิลปเสริฐ
935 62112060 นาง สุพชิฌาย์ ขันทะสีมา
936 62112064 จ.ส.อ.หญิง สุภลักษณ์ วิรักษา
937 62112066 นาง สุภัทรา เหลืองอรุณ
938 62112068 นาง สุภาพร ลาภธีรวุฒิ
939 62112070 นาง สุภาพร พึง่ทรัพย์
940 62112074 นางสาว สุภาพร ทิพย์ประเสริฐ
941 62112077 นางสาว สุภาพร แสงทองดี
942 62112080 นาง สุภารัตน์ ทับเจริญ
943 62112081 นางสาว สุภาวดี แสนเยีย
944 62112082 นาง สุภาวดี นนทพจน์
945 62112084 นางสาว สุภิญญา ทานกระโทก
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946 62112089 นาง สุมาลี กาญบรรจง
947 62112091 นาย สุรเดช ศรีเจริญ
948 62112092 นาย สุรกาญจน์ ไพชํานาญ
949 62112094 นาย สุรพล เจียรพพิฒัน์
950 62112095 พระ สุรพฒัน์ สุภกิจฺโจ
951 62112097 นาย สุรวิทย์ นันตะพร
952 62112102 นาย สุรศีล อินทศร
953 62112103 นาย สุระเชษฐ์ บุณยไวโรจน์
954 62112104 นาย สุรัก สุสุทธิ
955 62112105 นาย สุรัช ชลพาทินันท์
956 62112107 นางสาว สุรัชญา สากลวารี
957 62112109 พระ สุรินทร์ พมิลสวัสด์ิ
958 62112115 นางสาว สุลีพร แก้วจันทร์ดา
959 62112118 นาง สุวภัทร ชัยยาเจริญ
960 62112122 นางสาว สุวรินทร์ ชุมพล
961 62112125 นาย สุวิทย์ อรรถสุวรรณ์
962 62112126 นาย สุวิทย์ ชัยพบิูล
963 62112127 นาย สุวิทย์ น้ําเหนือ
964 62112128 นาย สุวิทย์ ดีสุขเลิศสกุล
965 62112129 นางสาว สุวิมล โพธิ์ประสิทธิ์
966 62112130 นางสาว สุวิมล ศรีมหาเลิศ
967 62112133 นาย สุศีล ราหุล
968 62112134 นางสาว หทัยกนก ยิม้ท้วม
969 62112136 นางสาว หทัยชนก ศรีสารคาม
970 62112138 นางสาว หนึ่งฤทัย กอนแก้ว
971 62112139 นาง หนูเดือน หาญชนะชัย
972 62112140 นาย หนูแดง พรีศักด์ิ
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973 62112144 นางสาว หิรัญยา อุทธปง
974 62112145 พระ อเนกโชติ รัตนวรบัลลังก์
975 62112146 นาย องอาจ เล้ียงพนัธุ์สกุล
976 62112148 นางสาว อณิษา จ่าเก๊ะ
977 62112150 นาย อดิศักด์ิ ภูศรี
978 62112152 นาย อธิคม พนัธุ์ประพนัธ์
979 62112155 นาย อนัญลักษณ์ กิจนุกูล
980 62112158 นาย อนันต์ธนชัย อภิสิทธิ์สินสกล
981 62112160 นาย อนุชา อ่ํารอด
982 62112166 นาย อภิชัย รัตนแมนสรวง
983 62112170 นาย อภิชาติ สุทธิธรรมานนท์
984 62112171 นาง อภิญญา วัฒนศิริสุข
985 62112172 นางสาว อภิญญา บริรัตน์ฤทธิ์
986 62112174 นาง อภิรดี สันติอัศวราภรณ์
987 62112176 นาง อภิวรีย์ ภูสินจุฑาสกุล
988 62112177 นาย อภิวิชญ์ เจษฎาพรพนัธุ์
989 62112181 นาง อมรรัตน์ หงส์ลําพอง
990 62112182 นาง อมรรัตน์ ประเสริฐช่วง
991 62112183 นาง อมาวสี สันทัดวนิช
992 62112184 นาย อยูอ่าน แซ่ส่ี

993 62112186 นางสาว อรณิชา พลภักดี
994 62112188 นาง อรทัย ศุกรียพงศ์
995 62112190 นาง อรนุช คลังบุญครอง
996 62112197 นาย อรรถกร แก้วไพศาล
997 62112198 นาย อรรถพล คามบุศย์
998 62112199 นาย อรรนพ อุษณกรกุล
999 62112201 นางสาว อรวรรณ รัตนวิภาพงศ์

37/39



ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

เอกสารแนบ 3

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

วันเสารท์ี่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562  วิชาเภสัชกรรมไทย

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

อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี

1000 62112202 นาง อรวรรณ ลีลาพาณิชกิจ
1001 62112203 นางสาว อรวรรณ แก้วเนตร
1002 62112207 นางสาว อรอุมา บุตรเรืองศักด์ิ
1003 62112209 นางสาว อรัญญา กาญจนาประเสริฐ
1004 62112211 นางสาว อริสรา ศรีเสริมพนัธ์
1005 62112213 นางสาว อรุโณทัย สุขธูป
1006 62112214 นาย อรุณ ล้วนศรีติสกุล
1007 62112215 นางสาว อรุณรัตน์ จําปากุล
1008 62112226 นาง อังคณา พนัธ์หล่อ
1009 62112228 นางสาว อังศวีร์ ตันรัตนไพศาล
1010 62112232 นางสาว อัญชลี อึง้ศรีวงศ์
1011 62112233 นางสาว อัญชลี ชัยมหกุล
1012 62112239 นางสาว อัญทิวา อุน่ไธสง
1013 62112242 นาง อัมพกิา จันทร์แสง
1014 62112245 นาย อัสรัณ ลอแม
1015 62112246 นาย อาจินต์ จองคํา
1016 62112250 นาย อาภรณ์ อินทรสวัสด์ิ
1017 62112256 นาง อาริยา หยดหยาด
1018 62112257 นางสาว อารีย์ โพธิสมภาร
1019 62112258 นางสาว อารีย์ เพชรทอง
1020 62112260 นางสาว อารียา ต้ังจิตต์มั่น
1021 62112261 นาง อารีรัตน์ เถกิงสรคันธุ์
1022 62112264 นาย อํานวย นาสําแดง
1023 62112267 นาย อํานาจ ชนะหาญ
1024 62112269 นาย อิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์
1025 62112272 นางสาว อิสรีย์ อัศวรากาญจน์
1026 62112273 นาย อุเทน สิริภูวดล

38/39



ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

เอกสารแนบ 3

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

วันเสารท์ี่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562  วิชาเภสัชกรรมไทย

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

อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี

1027 62112277 นาง อุณาโลม พฒิุไพสิฐ
1028 62112282 นางสาว อุทัยวรรณ นิลไสล
1029 62112285 นางสาว อุบลรัตน์ กองเขียว
1030 62112288 นางสาว อุบลวรรณ แซ่ซิว
1031 62112289 นาง อุมาภรณ์ อุสาหะนันท์
1032 62112292 นาง อุษา ชืน่บาล
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