
เอกสารแนบ 2

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

1 นางสาว เกษรินทร์ เจริญสุข

2 นางสาว เจนจิรา ชุมนาค

3 นาย เบญญาวัต ทิพกนก

4 นาง เพชรลดา จาบบาล

5 นางสาว เพชรา เถ่ือนทับ

6 นางสาว เพ็ญพักตร์ สายเพชร

7 นางสาว เสาวภา อิทธิพร

8 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองค า

9 นางสาว เสาวลี คุ้มภัย

10 นางสาว แคทรียา แสนภพ

11 นางสาว โชติกา แหร่มบรรเทิง

12 นางสาว ไปรมา อุปะทะ

13 นาง ไปรยา สุวรรณเพชร

14 นาย ไพโรจน์ เผือกภูมิ

15 นางสาว ไพวัลย์ ช านาญศึก

16 นางสาว กมลรัตน์ ติรอ านวย

17 นางสาว กมลวรรณ มินสาคร

18 นางสาว กฤติยาภรณ์ เพชรจ้อง

19 นาย กฤษฎา คนแคล้ว

20 นางสาว กฤษณา ผาใต้

21 นาง กัญญาพัชญ์ วิสิฐธนนันท์

22 นาย กิติพงษ์ ศรีหาวงค์

23 นางสาว กิติยา พรภิรมย์

24 นางสาว กิติยาพร ภูนิคม

25 นางสาว กินรี ศรีจันทร์

26 นางสาว กิรณา ประเสริฐเมฆ

27 นางสาว กีรณัฐ อ่ิมอารมณ์

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) ข้ันตอนท่ี 3  คร้ังท่ี 1/2561

ยังไม่ได้สมัครฯ ต้องท าการสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธ์ิเข้าสอบ  วิชาเวชกรรมไทย
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28 นางสาว จรัญญา ขาวป้ัน

29 นางสาว จรัสแสง สถิตสุข

30 นางสาว จริยา แก้วค าภา

31 นาย จักรกฤษณ์ น  าเย็น

32 นางสาว จันทร์เพ็ญ ธรรมพร

33 นางสาว จันธิมา นาบุดดา

34 นางสาว จารุวรรณ จััตตุประสาร

35 นางสาว จินต์จุฑาพร ตั งวีระพงษ์

36 นางสาว จินตนา หวานทอง

37 นาย จิรานุวัฒน์ หอมบรรเทิง

38 นางสาว จิราภรณ์ บาลยอ

39 นางสาว จีรนันท์ เพ็งสกุล

40 นางสาว จุฑามาศ ทิพย์โภชน์

41 นางสาว จุฑามาศ ไวยะ

42 นางสาว จุฑามาศ มโนสนีย์

43 นางสาว จุฑารัตน์ ช่วยพรัด

44 นางสาว ชญานี ไพนุสิน

45 นางสาว ชฎาพร ใจศิริ

46 นางสาว ชลธิชา หลักค า

47 นางสาว ชลลดา บุญตามทัน

48 นางสาว ช่อลัดดา เก่งวิชา

49 นาย ชัยวัฒน์ จันทาเทพ

50 นาย ชินวัฒน์ หิมคุณ

51 นางสาว ชุติมา วิมล

52 นางสาว ซาลาซา วาเละ

53 นาย ญาณวุฒิ นามวัน

54 นางสาว ฑิมพิกา ก้อนจา
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55 นาย ณัฐกิตต์ิ พงศ์ไกรสิทธ์ิ

56 นางสาว ณัฐณิดา กันตีมูล

57 นางสาว ณัฐธิดา พลเล็ก

58 นางสาว ณิชาภา วิลาชัย

59 นางสาว ดวงเดือน ชาพันดุง

60 นางสาว ดวงหทัย เหลืองพวงทอง

61 นางสาว ดาราณี จันเทพ

62 นาย ถวัลย์ ฤกษ์งาม

63 นาย ทรงศักด์ิ ไพศาล

64 นางสาว ทาริกา จาเต๋จ๊ะ

65 นางสาว ทิพวรรณ สรรศรี

66 นางสาว ทิยานันท์ สวนกูล

67 นางสาว ทิวาพร โฉมเฉลา

68 นาย ธนภัทร วันทา

69 นาย ธนภัทร พลเย่ียม

70 นาย ธนัท บุญทรง

71 นางสาว ธนาวรรณ วงค์มาเกษ

72 นางสาว ธมลลักษณ์ สืบมาขันธ์

73 นางสาว ธัญลักษณ์ เท่ียงท า

74 นาง ธัญสุดา ค าอ้าย

75 นางสาว ธีรานุช กุณะ

76 นางสาว นพรัตน์ ถนอมพลกรัง

77 นางสาว นภสร ค ามีคร

78 นาย นราวุฒิ กุลปริยาวุฒิ

79 นางสาว นริศรา คาดสนิท

80 นางสาว นรีนาถ ทานกระโทก

81 นางสาว นวลอนงค์ วรสุทธ์ิ
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82 นางสาว นันทนิตย์ นันทะเสนา

83 นางสาว นันทภรณ์ หล้านามวงค์

84 นางสาว นันทิยา ศรีพันธ์

85 นางสาว นารีรัตน์ จุลศรี

86 นางสาว นิชาภัทร อดิสรณกุล

87 นางสาว น่ิมนวล ปราชญ์เฆษ

88 นางสาว นุชฎา เวียงโอสถ

89 นางสาว นุชนารถ คงทรัพย์

90 นางสาว นุชบา สุวรรณโคตร

91 นางสาว นูซีฮา สหประสงค์

92 นาย บรรณารักษ์ บุญปลีก

93 นางสาว บุษบา ดวงประทีป

94 นางสาว ปทุมมา สายเนตร

95 นางสาว ปนัดดา โกมลหิรัญ

96 นางสาว ปภาพร โกพัตตา

97 นาย ปรวุฒิ เมืองอู่

98 นาย ปรัชญา เหล่าออง

99 นางสาว ปรารถนา เมืองแก้ว

100 นางสาว ปริฉัตร มีมุสิทธ์ิ

101 นางสาว ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์

102 นางสาว ปาริสา แตงบุตร

103 นางสาว ปิยวรรณ ค างาม

104 นาง ปิยวรรณ พันมหา

105 นางสาว ปิยะนันต์ ฝาชัยภูมิ

106 นางสาว ปิระญา ศรีสันต์

107 นางสาว ผกาพรรณ ทันแก้ว

108 นาง พนัชกร สาเป็ง
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109 นางสาว พรกนก วีระเกียรติ

110 นางสาว พรพิมล บุญปก

111 นางสาว พรพิมล เมธีนุกูล

112 นางสาว พรรณธิมา เผ่าสกุลทอง

113 นางสาว พรรณิกา กาละวงค์

114 นาง พรรณี หม่องแฉ

115 นางสาว พรลภัส บุญวิเศษ

116 นางสาว พรศิริ เมธีนุกูล

117 นางสาว พลอยรฐา กาฬภักดี

118 นางสาว พวงเพชร สีหาบูราณ

119 นาง พัชรินทร์ เปลื องไชโย

120 นางสาว พัตต์วราภรณ์ อุดรสรรพ์

121 นางสาว พัตนี หะยีดอเลาะ

122 นางสาว พันทิพา จันทะบุตร

123 นางสาว พันธ์ทิพย์ ป่ินทองค า

124 นางสาว พิชญา ธิมาชัย

125 นาง พิชญาภา พินิจมนตรี

126 นาย พิทยา ชินนอก

127 นาย พิทวัส ล่ิมศิลา

128 นาย พิทักษ์ ศรีสน

129 นางสาว พิมพ์ใจ มโนทิพย์เจริญ

130 นางสาว พิมพิไล ห้วยทราย

131 นางสาว พิมสุรางค์ บัวขันธ์

132 นาย ภควัตร ชมวิจิตร

133 นาง ภัทรวดี สวัสดี

134 นางสาว ภัทรวรรณ มะลิแย้ม

135 นาง มะธุระดา สิมพร
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136 นางสาว มัทนา สุขโชติ

137 นางมาลินี มาลินี องอาจ

138 นางสาว ยุพลักษณ์ ส่อสืบ

139 นางสาว ระวิสา สิทธิ

140 นางสาว รัชดาวัลย์ ยารักษ์

141 นางสาว รัตนพร ชัยทอง

142 นางสาว รัตนา ทิพย์ประจักร์

143 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญสม

144 นางสาว รัตนาภรณ์ โพธ์ิธากุล

145 นางสาว รุ่งทิพย์ เติมวัฒนากร

146 นางสาว รุ่งทิวา มนที

147 นางสาว รุ่งทิวา ถาวร

148 นางสาว ฤดีมาส ปุณริบูรณ์

149 นาง ลักคณา สุเพ็ญศิลป์

150 นางสาว ลักษิกา จันทนาลักษณ์

151 นางสาว ลักษิกา อัมพุธ

152 นางสาว ลุนิดา พันธ์กง

153 นางสาว วโรเรศ แซ่เต็ง

154 นางสาว วงเดือน ศรีทอง

155 นางสาว วนารี ธุอินทร์

156 นางสาว วราภรณ์ ศรีแสง

157 นาย วรารัตน์ เอ่ียมโภคาประดิษฐ์

158 นางสาว วริศรา ปักการะนัง

159 นางสาว วรีรัตน์ โสรส

160 นางสาว วลีรัตน์ กาฬบุตร

161 นางสาว วะสินี เดชะ

162 นาย วัชรพงษ์ กลายกลาง
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163 นางสาว วัชราภรณ์ กูฎโสม

164 นางสาว วัลปพัชญ์ วริทธ์ิพิพัฒ

165 นางสาว วิไลพร สุขนิตย์

166 นางสาว วิกานดา ลิขิตพงศธร

167 นางสาว วิชุดา ตองอ่อน

168 นางสาว วิภาวดี แดนนาสาร

169 นางสาว วิรัญชนา บุญกอง

170 นาย วีระพล กรรณลา

171 นางสาว วีริสา ทองสง

172 นาย ศรัณย์ ฉวีรักษ์

173 นาย ศรารัตน์ ยาพันธ์

174 นาย ศราวุฒิ ค ากา

175 นางสาว ศรีสุดา ภาเบ้า

176 นางสาว ศศิธร เหมเดโช

177 นางสาว ศันสนีย์ พรหมเดช

178 นาง ศิริกุล ด ารงมณี

179 นาย ศุภณัฐ อินป๋ัน

180 นางสาว สงัด ธรรมรักษา

181 นางสาว สมร สนใจ

182 นางสาว สรนันท์ พสิษฐ์วงศ์

183 นางสาว สาธิกา ใจภพ

184 นางสาว สาวิณี เทพนาค

185 นาย ส าราญ เจ๊ะแล

186 นาง ส าอางค์ สิทธิแพทย์

187 นาย สิทธิพันธ์ ลออเสถียรกุล

188 นางสาว สินีนาฏ ทิพย์สันเทียะ

189 นางสาว สิรินดา เลี ยงรักษา
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190 นางสาว สุกัญญา จิตตัง

191 นางสาว สุจิตรา เดชสอน

192 นางสาว สุจิตรา เดชรักษา

193 นางสาว สุชาดา การม่ังมี

194 นางสาว สุชาวดี โต๊ะนาค

195 นางสาว สุดารัตน์ หูประโคน

196 นางสาว สุธาสินี จ าปาพันธ์

197 นางสาว สุพรรษา ทัพชู

198 นาย สุพัฒน์ กาลพันนิตย์

199 นางสาว สุพัตรา ขันทอง

200 นางสาว สุพัตรา มาทัน

201 นาง สุภาพร เนินผล

202 นางสาว สุภาวดี จันปัญญา

203 นางสาว สุภาวดี ปิยะ

204 นางสาว สุภาวรรณ ขัดจา

205 นางสาว สุมาพร วิเวกวินย์

206 นางสาว สุมาลี ฉิมสมจิตร์

207 นางสาว สุรัญญา ไชยตะมาตย์

208 นางสาว สุวรรณิการ์ ขวาไทย

209 นางสาว สุวิภา เบ้าทอง

210 นางสาว หทัยกาญจน์ ศรีอาด

211 นางสาว อโณชา เสือบางพระ

212 นาย อนันต์ ชุมปา

213 นางสาว อภิชิญาณ์ บุญมี

214 นาย อภิวัฒน์ พูลกสิกร

215 นาง อรุณลักษณ์ ผลงามโรจน์

216 นาง อักษราภัค เข่ือนแก้ว
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เอกสารแนบ 2

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) ข้ันตอนท่ี 3  คร้ังท่ี 1/2561

ยังไม่ได้สมัครฯ ต้องท าการสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธ์ิเข้าสอบ  วิชาเวชกรรมไทย

217 นางสาว อังคะณา ศรีโนนยาง

218 นางสาว อาฑิตา ลักษณะนุวงศ์

219 นาย อาณัติ ค าสม

220 นางสาว อาทิตยา ชุมแก้ว

221 นางสาว อายูรา หะยีเจ๊ะสนิ

222 นางสาว อาหร้อฝะ เส็นบัตร

223 นาย อิงค์ ซัง

224 นางสาว อุทัยวรรณ ม่ิงมณีอนุรักษ์

225 นางสาว อุษา ออมนะภา
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