
เอกสารแนบ 2

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

1 602010030 นาย กฤษดา อุณาพรหม

2 602010097 นางสาว จิตราพร โตสูงเนิน

3 602010152 นางสาว ชัชนันท์ ฝีปากเพราะ

4 602010164 นางสาว ชุติมันต์ ใจกว้าง

5 602010311 นางสาว บุษบา ดวงประทีป

6 602010409 นางสาว พัชรินทร์ ใจกระสัน

7 602010411 นางสาว พัชรินทร์ ศรียาใจ

8 602010502 นางสาว รัชนีกร ตันนวล

9 602010508 นางสาว รัตนา ทิพย์ประจักร์

10 602010510 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญสม

11 602010541 นางสาว วชิรพร ยอดวงษ์กอง

12 602010645 นางสาว สินีนาฏ ทิพย์สันเทียะ

13 602010703 นางสาว สุภาวรรณ จันทร์แจ่ม

14 602010727 นางสาว หยาดพิรุณ ศรีสะอางเลิศ

15 602020015 นางสาว กมลรัตน์ ติรอ านวย

16 602020034 นางสาว กษิรา ศรีปองพันธ์

17 602020062 นางสาว ขจีธัญชินี หนานิรันดร์กุล

18 602020141 นางสาว ชนิกานต์ ช านิศาสตร์

19 602020142 นางสาว ชนิสรา นพคุณ

20 602020176 นางสาว โญษดา อ่อนเนียม

21 602020202 นางสาว ดลฤดี ปานดวง

22 602020258 นางสาว นพวรรณ ทองค า

23 602020292 นางสาว นิศารัตน์ เลาวกุล

24 602020364 นางสาว ผกาพันธ์ สิทธิบริบูรณ์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2560 ข้ันตอนท่ี 3

 วันเสาร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561    วิชาการนวดไทย

 รายงานตัวเวลา 12.00น. - 12.30น.  เวลาสอบ 13.00น. - 15.00น.  

อาคารสอบ 2,3 (อุไรรัตน์)  ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
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25 602020398 นางสาว พลอยชมพู สงวนธนเวทย์

26 602020533 นางสาว ลักษิกา นุชเทียน

27 602020628 นางสาว สรนันท์ พสิษฐ์วงศ์

28 602020653 นางสาว สุกัญญา ผิวด า

29 602020666 นางสาว สุดารัตน์ สังหลัง

30 602020789 นาย อิงค์ ซัง

31 602020791 นางสาว อิศราภรณ์ วุฒิหิรัญวิทย์

32 602030032 นาย กวินศักด์ิ จัตุฑะศรี

33 602030035 นางสาว กัญญ์ณณัฎฐ์ อุดมธนเดชน์

34 602030256 นาย นพดล รูปพร้อม

35 602030259 นางสาว นภนวลพรรณ สุวรรณวัฒน์

36 602030316 นางสาว ปนัดดา โกมลหิรัญ

37 602030494 นางสาว รติมา พงศ์ไพบูลย์

38 602030565 นางสาว วโรเรศ แซ่เต็ง

39 602030691 นางสาว สุพัตรา ขันทอง

40 602040002 นางสาว กนกนาค ศิริพัฒน์

41 602040008 นางสาว กนกวรรณ แสนสุภา

42 602040019 นาย กรณ์ รัตนนท์

43 602040020 นางสาว กรุณา ค าปัง

44 602040058 นางสาว เกศินี พุทธศรี

45 602040102 นางสาว จิราพร ภูสิทธ์ิ

46 602040117 นางสาว จุไรพร คงสม

47 602040123 นางสาว ฉวีวรรณ สาระโมฬี

48 602040139 นางสาว ชนาภรณ์ สน่ันเอ้ือ
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49 602040143 นางสาว ชมพูนุท พงษ์สุทธิ

50 602040144 นาง ชมภู่ วิจิตรจันทร์

51 602040147 นางสาว ชลนิสา ทาแนน

52 602040150 นาง ชวนพิศ อินวิเชียร

53 602040153 นาย ชัชวาลย์ ค้ามีผล

54 602040197 นางสาว ณัฐวดี เทียมสุวรรณ

55 602040207 นางสาว ตอยยีบะฮ์ มูเซะ

56 602040214 นางสาว ทัศนี สาลีพันธ์

57 602040216 นางสาว ทิพย์ภาพร ดอกดวง

58 602040224 นาย ธนพนธ์ กีเวียน

59 602040244 นางสาว ธัญวรัตม์ รักษาแสง

60 602040249 นางสาว ธิดารัตน์ โพธ์ภา

61 602040251 นางสาว ธิดารัตน์ แสนบรรดิษฐ์

62 602040257 นาย นพพร ไพรพฤกษ์

63 602040291 นางสาว นิศารัตน์ ชินอาจ

64 602040299 นางสาว นุพรัตน์ หารประชุม

65 602040312 นางสาว บุหลัน จรลี

66 602040328 นางสาว ปรารถนา บุตรอ าคา

67 602040338 นาง ปวีณา นิลพรมมา

68 602040345 นางสาว ปาริฉัตร แซวประโคน

69 602040366 นางสาว ผกามาส ค าลือฤทธ์ิ

70 602040369 นาย พงษ์สิทธ์ิ แก้วพวง

71 602040380 นาง พรนิภา พรหมงอย

72 602040408 นางสาว พัชราภรณ์ มณีวงษ์
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73 602040437 นางสาว เพ็ญนภา ไพค านาม

74 602040438 นางสาว เพ็ญผกา จันทร์กล้า

75 602040471 นางสาว มรกต กาสา มรกต กาสา

76 602040485 นางสาว เมธนันท์ ศักด์ิวงค์

77 602040488 นาย ยุทธนา สุวรรณโคตร

78 602040498 นางสาว ระวิสา สิทธิ

79 602040504 นางสาว รัชนีภรณ์ อ านาจ

80 602040513 นางสาว ราตรีจิตร แก่นมาลี

81 602040520 นางสาว รุจิยา บูเก็ม

82 602040574 นางสาว วันดี บ่อหนา

83 602040583 นางสาว วิญาพร พยัคฆ์

84 602040627 นาย สมศักด์ิ นิลพันธ์ู

85 602040641 นางสาว สายใจ ปะวันเณย์

86 602040647 นาง สินีนาถ สีหล่ิง

87 602040650 นางสาว สิริมา งอธิราช

88 602040662 นางสาว สุดาทิพย์ ยางตลาด

89 602040683 นางสาว สุปรียา หงสีธิ

90 602040689 นางสาว สุพัตรา เช้ือสิงห์

91 602040690 นางสาว สุพัตรา ทองธิราช

92 602040696 นางสาว สุภาพร ศรีสุราช

93 602040700 นางสาว สุภารัตน์ ไชยพลฤทธ์ิ

94 602040709 นางสาว สุไรดา ราแดง

95 602040716 นางสาว เสาวณีย์ กองส าลี

96 602040720 นางสาว เสาวลักษณ์ พันธ์แก้ว
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97 602040721 นางสาว เสาวลักษณ์ มะณีบู่

98 602040734 นางสาว อนุสรา โคตะโน

99 602040742 นางสาว อรทัย ผลพูนเกิด

100 602040743 นางสาว อรนุช สุภาพันธ์

101 602040770 นาย อาซูวา อุมา

102 602040784 นางสาว อารีย์รัตน์ แสนทอง

103 602040800 นางสาว อุไรวรรณ งามสิทธ์ิ

104 602050010 นางสาว กนกอร วราพุฒ

105 602050048 นาย กิติพงษ์ ศรีหาวงค์

106 602050066 นางสาว ขนิษฐา สร้อยมาลุน

107 602050078 นางสาว จริยา เรืองวงศ์

108 602050098 นาย จินดา ทาระศรี

109 602050103 นางสาว จิราพร ระมาศ

110 602050105 นางสาว จิราภรณ์ ทองเจียว

111 602050111 นางสาว จุฑามาศ รังษี

112 602050119 นางสาว จุฬารัตน์ เหลากลม

113 602050145 นาย ชรินทร์ธร ตาด า

114 602050191 นางสาว ณัฐธิดา ขันธิวัตร

115 602050228 นาย ธนภัทร วันทา

116 602050326 นาย ปรัชญา เหล่าออง

117 602050351 นางสาว ปิยธิดา สิงห์ธรรม

118 602050352 นางสาว ปิยนุช หาญชนะ

119 602050357 นางสาว ปิระญา ศรีสันต์

120 602050371 นาง พนาไพร โฉมงาม
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121 602050404 นางสาว พัชรมัย ชอบดี

122 602050416 นางสาว พันทิพา จันทะบุตร

123 602050429 นาย พิษณุ วรมูล

124 602050473 นาง มะธุระดา สิมพร

125 602050477 นางสาว มัลลิกา ไชยจันทร์

126 602050483 นาย มิตรชัย ลักขนัต

127 602050501 นางสาว รัชดาวัลย์ ยารักษ์

128 602050515 นางสาว รุ่งทิวา มนที

129 602050518 นาย รุ่งเพชร มะโฮง

130 602050535 นางสาว ลัดดาวัลย์ ยืนยาว

131 602050538 นาง ล าใย วิรุณพันธ์

132 602050544 นางสาว วนิดา พรหมบุตร

133 602050546 นางสาว วรญา สะเดาทอง

134 602050605 นางสาว ศศิวิมล ผลงาม

135 602050622 นางสาว สนธยา แข็งแรง

136 602050644 นางสาว สาวิตรี วรติยะ

137 602050651 นางสาว สิรีธร ศรีบุญเรือง

138 602050678 นางสาว สุนันทา ลานนท์

139 602050685 นางสาว สุพรรณี ศรีริรมย์

140 602050702 นาง สุภาวดี สันติรงยุทธ

141 602050704 นางสาว สุมาพร วิเวกวินย์

142 602050737 นางสาว อภิชิญาณ์ บุญมี

143 602050744 นางสาว อรพินท์ ขจรเดช

144 602050751 นางสาว อรอุมา สมนึก
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145 602050766 นางสาว อัมรินทร์ ผลจันทร์

146 602050780 นางสาว อารยา พาเพียเพ็ง

147 602050799 นางสาว อุไรพร มีธรรม

148 602060162 นาย ชินวัฒน์ หิมคุณ

149 602060225 นางสาว ธนพร ชูชีพ

150 602060229 นางสาว ธนวรรณ วิชญธรกุล

151 602060279 นางสาว นันทิยา แม่นหมาย

152 602060297 นางสาว นุชบา สุวรรณโคตร

153 602060314 นางสาว ปทุมมา สายเนตร

154 602060399 นางสาว พลอยรฐา กาฬภักดี

155 602060514 นางสาว รุ่งทิพย์ เติมวัฒนากร

156 602060656 นางสาว สุคันธา กล่อมเกล้ียง

157 602060733 นางสาว อนุธิดา ทับมี

158 602060775 นางสาว อาภาพร แขขุนทด

159 602060801 นางสาว อุไรวรรณ คีหะกูล

160 602070094 นางสาว จารุวรรณ โคตุทา

161 602070189 นางสาว ณัฐชา ไชยผุ

162 602070360 นางสาว เปมิกา ชัยรัมย์

163 602070418 นางสาว พิจิตรา ศรีบริบูรณ์

164 602070475 นางสาว มัทธุรส ไสย์แสง

165 602070497 นางสาว รสสุคนธ์ ม่ันจิต

166 602070714 นางสาว สุวิภา เบ้าทอง

167 602080071 นางสาว ค าแผ่น ยืนยัง

168 602080182 นางสาว ฐิติรัตน์ ศรีสมบัติ
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169 602080350 นางสาว ป่ินปินัทธ์ ประสงค์เกียรติ

170 602080383 นางสาว พรพรรณ พัชรพิบูลย์

171 602080386 นางสาว พรพิมล เตชะลือ

172 602080396 นางสาว พรศิริ พนมรักษ์

173 602080750 นางสาว อรอนงค์ สีนาสันต์

174 602090016 นางสาว กมลวรรณ กาญจนประทุม

175 602090024 นางสาว กฤติยา สายสล า

176 602090056 นางสาว เกศกนก คณานันท์

177 602090068 นาย เขมราช สุรการากุล

178 602090106 นางสาว จิราภรณ์ บาลยอ

179 602090149 นางสาว ชลิตา สังขพันธ์

180 602090219 นางสาว ทิพวรรณ โพรัตน์

181 602090387 นางสาว พรพิมล เบ่ือน้อย

182 602090407 นางสาว พัชราภรณ์ คชรัตน์

183 602090462 นาย ภูวนัย อ่าวม่วง

184 602090468 นาย มนตรี ละหมัด

185 602090476 นางสาว มัทมา ไชยพลบาล

186 602090490 นางสาว ยุวดี หวังอารี

187 602090557 นางสาว วราพร ชัยศิริ

188 602090566 นางสาว วลัยวรรณ อ ามาตเสนา

189 602090655 นางสาว สุกัญญา จิตตัง

190 602090665 นางสาว สุดารัตน์ ด ามี

191 602090708 นางสาว สุรีน่า พลนุ้ย

192 602090769 นางสาว อาซีซะ ลือมานะ
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193 602090802 นางสาว อุลัยลักษณ์ อินพิมพ์

194 602090807 นางสาว ฮานีส ยุนุ

195 602100043 นางสาว กาญจนา ขอเชิญกลาง

196 602100158 นาย ชัยวัฒน์ อุทยาน

197 602100185 นาย ณรงฤทธ์ิ บริบูรณ์

198 602100270 นางสาว นฤมล พันธ์ุเปรม

199 602100310 นางสาว บุษบา อ่อนนวน

200 602100423 นาย พิทักษ์ ศรีสน

201 602100576 นางสาว วัลปพัชญ์ วริทธ์ิพิพัฒ

202 602100601 นางสาว ศรีสุดา ภาเบ้า

203 602100729 นางสาว อโณชา เสือบางพระ

204 602100735 ว่าท่ีร้อยตรี อภิชาติ กังเจริญวัฒนา

205 602100785 นางสาว อารียา แวมามะ

206 602110090 นางสาว จันทรา วุฒิยา

207 602110329 นางสาว ปรารถนา จุ้ยละอุ่น

208 602120074 นาย จตุพักตร์ เพชรจตุรภัทร

209 602120181 นางสาว ฐิติภา ย่ิงยง

210 602120232 นางสาว ธนัชพร พลสังข์

211 602120317 นางสาว ปพิชญา กองนอก

212 602120415 นางสาว พัตต์วราภรณ์ อุดรสรรพ์

213 602120542 นางสาว วชิราภรณ์ ไชยราช

214 602120632 นางสาว สลักจิต ค าคง

215 602120664 นางสาว สุดารัตน์ จ าเริญเนาว์

216 602120676 นางสาว สุธิมา ศรีจันทร์
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217 602120764 นางสาว อัญชนา ธิกุลวงษ์

218 602120768 นาย อาคมณ์ พันธ์ุสง่า

219 602130087 นางสาว จันทร์จิรา แสงทอง

220 602130209 นาย ทนงศักด์ิ สะสม

221 602130495 นางสาว รวิวันทา เกิดสุวรรณ

222 602130549 นางสาว วรรณภา น้อยเกิด

223 602130562 นาง วริศรา สืบวงษ์ดิษฐ์

224 602130610 นางสาว ศิรินันท์ ขันสวะ

225 602130618 นางสาว ศุภนิดา ปินตา

226 602130623 นางสาว สนิตา ศรีบุญเรือง

227 602130660 นางสาว สุชาดา การม่ังมี

228 602130692 นางสาว สุภนิดา เนียมทอง

229 602130707 นางสาว สุรัสวดี ขันตรี

230 602130711 นางสาว สุวนันท์ กันยาบุญ

231 602140184 นางสาว ณธิดา จันทยุทธ

232 602140211 นาย ทวีศักด์ิ มากละม้าย

233 602140233 นางสาว ธนัฏฐา ฉิมเพ็ชร

234 602140323 นางสาว ประวิตรา เบ้าหล่อเพชร

235 602140701 นางสาว สุภาวดี จันปัญญา

236 602140717 นางสาว เสาวณีย์ ม่วงนิล

237 602150116 นางสาว จุฑารัตน์ ช่วยพรัด

238 602150186 นางสาว ณัฏฐา มีพัฒน์

239 602150284 นางสาว น้ าทิพย์ เจริญรูป

240 602150293 นางสาว นิษฐานุช ไทยราช
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241 602150302 นางสาว นูรฮุสนา แวมะ

242 602150464 นางสาว มณฑิรา สังขจร

243 602150611 นางสาว ศิริพร ไชยมุด

244 602150635 นางสาว สวรรยา เหล็มปาน

245 602150778 นางสาว อารตี รองเดช

246 602150779 นางสาว อารยา อานนท์

247 602150786 นางสาว อาลีฟา เด่นอดุลย์มาตร

248 602150806 นางสาว ฮากีมะห์ มีซอ

249 602150808 นางสาว ฮูดา แซะอาหลี

250 602160093 นางสาว จารุวรรณ จันทร์ยัง

251 602160128 นางสาว ชญานิศ ทิพย์นุรักษ์

252 602160269 นางสาว นฤภร โมรากุล

253 602160282 นางสาว นาถยา หีมปอง

254 602160343 นางสาว ปาณัถฐา คงเอียด

255 602160355 นางสาว ปิยาพัชร กายเพ็ชร์

256 602160448 นางสาว ฟาตีนา อีซอ

257 602160547 นางสาว วรรณดี คงจันทร์

258 602160739 นางสาว อภิศรา รักบาล

259 602170051 นางสาว กินรี ศรีจันทร์

260 602170059 นาง เกษร จันทร์สวี

261 602170084 นาย จักรกฤษณ์ น้ าเย็น

262 602170126 นาย ฉายา จิณแพทย์

263 602170155 นาย ซัยโรจน์ จางวาง

264 602170180 นาย ฐิติกร วรรณประเข
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265 602170245 นาย ธัญวิสิษฐ์ เจริญย่ิง

266 602170267 นางสาว นริศรา วรสาร

267 602170298 นาง นุชอนงค์ พรหมสุวรรณ

268 602170303 นางสาว บดีศร แสนสม

269 602170321 นาง ประภัสษร เอมอ่อง

270 602170385 นางสาว พรพิมล เมธีนุกูล

271 602170410 นางสาว พัชรินทร์ อินมูล

272 602170431 นาย พีรวิชญ์ พาดี

273 602170432 นาง เพชรชรัตน์ ก้อนเกษ

274 602170441 นางสาว แพรพลอย ไวเกษตรกรณ์

275 602170459 นาง ภิญญาพัชณ์ เศรษฐธัญกิจ

276 602170572 นาย วันชัย สงวนศักด์ิ

277 602170609 นางสาว ศิริญกรน์ ตันติวงศาโรจน์

278 602170615 นาย ศุภชัย วาสินธ์ุ
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