
เอกสารแนบ 3

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

1 610910004 นางสาว กชกร ภัทรภิญโญภาส

2 611510002 นางสาว กชกร ย่างกุ้ง

3 610310006 นางสาว กนกกาญจน์ เถาถวิล

4 610510007 นางสาว กนกณัฐญา น้อยม่ิง

5 611510008 นางสาว กนกพร ใจศิริ

6 610110010 นางสาว กนกแพรว ผาลอด

7 610110014 นางสาว กนกวรรณ เริงจักร์

8 610310012 นางสาว กนกวรรณ เลิศจันทร์

9 610510011 นางสาว กนกวรรณ พุทธบุญ

10 611510015 นางสาว กนกวรรณ สายแก้ว

11 611610021 นางสาว กนกอร ขุนทอง

12 610110026 นางสาว กมลชนก วรรณะพิระ

13 610110027 นางสาว กมลชนก กองตุ้ย

14 611310025 นางสาว กมลชนก ทองเกิด

15 610110028 นางสาว กมลพัชร เงินขาว

16 610110030 นางสาว กมลรัตน์ ชาวข้าวไร่

17 610510033 นางสาว กรกฏ ถวิล

18 610510035 นาง กรกานต์ กมลรัตน์

19 611010038 นางสาว กรรณิศา อนุสิน

20 611410040 นาย กฤชเพชร เจริญชาติ

21 610210041 นางสาว กฤตพร ศรีบุตตะ

22 611310045 นาย กฤติพงศ์ บุญตัน

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ข) คร้ังท่ี 1/2561 ข้ันตอนท่ี 1 - 2 

วิชาการผดุงครรภ์ไทย ในวันเสาร์ท่ี 14 กรกฎาคม 2561  เวลา 15.30-17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
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23 610110052 นางสาว กฤษรัตน์ พลอยดีเลิศ

24 610710053 นางสาว กฤษฤทัย วุฒิยาสาร

25 610110058 นางสาว กัญจนพร วัฒนจินดารัตน์

26 610410063 นางสาว กัญญาณัฐ วรสันต์

27 611110064 นางสาว กัญญาณัฐ อาทยะกุล

28 611410061 นางสาว กัญญาณัฐ ผลเดช

29 610110068 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีนวล

30 610410070 นางสาว กัณฐิกา เส้นเศษ

31 610310073 นางสาว กันต์กมล เกิดขุมทอง

32 610310076 นางสาว กันต์ฤทัย นาคถาวร

33 610210079 นางสาว กันยาพัฒน์ โกเมนทักษิณ

34 611210084 นางสาว กัลยาณี สวัสด์ิ

35 610510090 นางสาว กาญจนา วงศ์สาลี

36 611710086 นางสาว กาญจนา จีนสีคง

37 610910097 นางสาว กาญจนาวดี อิสระสุข

38 610110099 นางสาว กานต์ธิดา ค าภีระ

39 610610106 นางสาว กิตติยา พิกุลทอง

40 610210108 นาย กิตติโยธิน แผ่เต็ม

41 610110109 นาย กิติคุณ เต็มลักษมี

42 610910112 นางสาว กีญาสะฮ์ โต๊ะขวัญ

43 611210113 นางสาว กุลชา จิตนาวา

44 611410114 นางสาว กุลณรีย์ ภูก่ิงเงิน

2/29



เอกสารแนบ 3

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ข) คร้ังท่ี 1/2561 ข้ันตอนท่ี 1 - 2 

วิชาการผดุงครรภ์ไทย ในวันเสาร์ท่ี 14 กรกฎาคม 2561  เวลา 15.30-17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

45 611510115 นางสาว กุลนันท์ ม่ันคง

46 611310116 นางสาว กุลสตรี พุฒวงศ์

47 611510119 นางสาว เกตวดี มีเต็ม

48 611210126 นางสาว เกศรา ต้ังใจ

49 611410127 นางสาว เกศริน ดรศรีจันทร์

50 610410128 นางสาว เกศรินทร์ เชตะวัน

51 610510129 นาง เกศสุดา สุริยะบุตร

52 610110130 นางสาว เกศินี ท่ังทอง

53 611410132 นางสาว เกษรา เวชพิทักษ์

54 611410133 นางสาว เกสรา อาจอุดม

55 611510136 นางสาว ขนิษฐา บุญทอง

56 611110140 นางสาว ขวัญกมล ปานนิล

57 610510145 นางสาว ขวัญฤทัย แทนหอม

58 611510144 นางสาว ขวัญฤทัย อัษฎา

59 610510147 นางสาว ไขนภา แพงงาม

60 610310148 นาย คงกฤช ด าหวัง

61 611310149 นาย คฑาวุธ ชะมือ

62 611310150 นางสาว คณิตา เพ็งสลุด

63 611610152 นางสาว คนึงนิจ ศรีจันทร์

64 610210161 นางสาว คุณานาฎ คงทรัพย์

65 610410162 นางสาว แคทรียา แสนภพ

66 611210165 นาย จรกฤตย์ สารนอก
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67 611510166 นางสาว จรรจิรา ม้องพร้า

68 611510169 นางสาว จรัสพร ดิดสาคร

69 611110172 นางสาว จริยา พันธ์ุวัฒน์

70 610410177 นาย จักรกฤษณ์ สุรสอน

71 611210182 นางสาว จันทกานต์ ฉางทรัพย์

72 610110183 นางสาว จันทร์จิรา กลางวงษ์

73 610110186 นางสาว จันทร์จิรา ตาม่ี

74 611310185 นางสาว จันทร์จิรา อินศิริ

75 611110189 นางสาว จันทรา วุฒิยา

76 610210191 นางสาว จาริกาภรณ์ คะโยธา

77 611210193 นางสาว จารุพักตร์ กุดรังนอก

78 611310196 นางสาว จารุวรรณ โตเขลางค์

79 611410195 นางสาว จารุวรรณ ชาญนอก

80 611210202 นางสาว จิตติมา แสนม่ิง

81 611710207 นาง จินตนา แก้วดวงใจ

82 610410210 นางสาว จิรนันท์ ปัดถา

83 611310211 นางสาว จิรพรรณ สร้อยสนธ์ิ

84 610310212 นาย จิรภัทร แก้วกัญญาติ

85 610310214 นาย จิระวัตน์ สวัสด์ิ

86 610110216 นางสาว จิราพร อ่อนสมัย

87 610510223 นาย จิรายุทธ์ิ ดาษดา

88 611310225 นางสาว จีรนันท์ ถ่างกระโทก
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89 611410226 นางสาว จีรภรณ์ วงษ์จารย์

90 610110230 นางสาว จุฑาทิพย์ ขันแก้ว

91 610510233 นางสาว จุฑาพร แดงอุไร

92 610510234 นางสาว จุฑาภรณ์ พันธุมา

93 610110236 นางสาว จุฑามาศ รัตนเข่ือน

94 611210235 นางสาว จุฑามาศ แก้วภูเม็ง

95 611610237 นางสาว จุฑามาศ หนูคง

96 611110241 นางสาว จุฑามาศจ์ กันทะน่วม

97 610310243 นางสาว จุฑารัตน์ บุญเมือง

98 611310248 นางสาว จุฑาลักษณ์ แก้วด า

99 610110251 นางสาว จุไรวรรณ แจ้งสว่าง

100 611310253 นางสาว จุฬาลักษณ์ วิเศษคุณ

101 611310255 นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วจินดา

102 611210262 นางสาว เจนจิรา ช่วยคูณ

103 611210263 นางสาว เจนจิรา โยธามาตย์

104 611310260 นางสาว เจนจิรา กรณีย์

105 611310261 นางสาว เจนจิรา พรหมวุฒิพร

106 611410258 นางสาว เจนจิรา อ้อยแขม

107 611410268 นาย เจริญชัย บุตรสา

108 610310271 นาย เจษฎา วรรณโณ

109 610410272 นาย เจษฎากร กออินทร์

110 611110274 นางสาว ใจเทียน แสงไชยญากูล
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111 611410278 นาย ฉัตรดนัย อุประวรรณา

112 611610279 นางสาว ฉัตรทิพย์ เนียมปาน

113 611410283 นางสาว ชฎาธร อิสระโกศล

114 611610285 นางสาว ชฎาภรณ์ สุขกรง

115 610110296 นางสาว ชนิดา พิจารโชติ

116 611210295 นางสาว ชนิดา ทนุสินธ์ุ

117 611310293 นางสาว ชนิดา ทอดสนิท

118 611210297 นางสาว ชนิตา ประทุมชมภู

119 610310300 นาย ชยกร อังศุวัฒนากุล

120 611310304 นางสาว ชลดา ประสมบุญ

121 611410306 นางสาว ชลธิชา วรรณพราหมณ์

122 610910309 นางสาว ชลิดา รักสม

123 610410311 นางสาว ช่อผกา ชิณวงษ์

124 610310318 นางสาว ชาลิสา จุ้ยนคร

125 610110319 นางสาว ชิดชนก จอมพงษ์

126 610910323 นางสาว ชุติกาญจน์ นิโกบ

127 610510326 นางสาว ชุติญา ปลงรัมย์

128 610110336 นาย เชฐภงฆ์ สุวรรณเสรี

129 610410338 นาย เชาวลิตร์ วงษ์ดี

130 610810340 นางสาว โชติกา เทียบค า

131 610210345 นางสาว ซัลมา มูฮ าหมัดอายุบ

132 610410344 นางสาว ซัลมา อะแว
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133 610910346 นางสาว ซัลวา เหมหมัน

134 611510349 นางสาว ซารีนา อาด า

135 610310354 นางสาว ซีตีฮายา เซะมาเระ

136 611510356 นาย ซูไฮมิง หะยีสือนิ

137 610910357 นางสาว โซไลดา มะหมัด

138 611110360 นางสาว ญาณิกา สมคะเน

139 610410362 นางสาว ญาณิษา ชนะวรรณโณ

140 611210364 นางสาว ฐานิฏฐ์ กิจประชา

141 610110365 นางสาว ฐานิตารัศม์ิ เหมืองจา

142 611410372 นางสาว ฐิติภัทร ไพศรี

143 610710374 นางสาว ฐิติมา ดีสนิท

144 611410379 นาย ณภัทร เกตุบุญสม

145 611310382 นาย ณรงค์วิชญ์ ค ารังษี

146 611010383 นาย ณรงฤทธ์ิ บริบูรณ์

147 611610384 นางสาว ณัชชยา จันทร์โท

148 610110385 นางสาว ณัฎฐ์ธัญศา เหมืองจา

149 610410387 นาย ณัฏฐ์ ศักด์ิทินวัฒน์

150 610910390 นาย ณัฏฐ์ดนัย สิทธิภาจิรสกุล

151 610310395 นางสาว ณัฏฐาพร ล่ันสิน

152 611310404 นางสาว ณัฐติกาญ คงแก้ว

153 610310405 นางสาว ณัฐธยาน์ จ านง

154 611510406 นางสาว ณัฐธยาน์ ช่วยดี
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155 610310410 นางสาว ณัฐพร กิจจาสวัสด์ิ

156 611610412 นาย ณัฐพล ทองแก้ว

157 611410413 นาย ณัฐพัชร์ นิธิวัชรกาญจน์

158 610110414 นางสาว ณัฐมน สอนชุ่มเสียง

159 611310417 นางสาว ณัฐวดี วังกระแส

160 610110420 นางสาว ณัฐวรา ไชยมณี

161 610110421 นาย ณัฐวุฒิ ใหม่นวล

162 611410423 นางสาว ณัฐสุดา แก้ววิเศษ

163 611310426 นางสาว ณิชกานต์ วงศ์วาน

164 610210428 นางสาว ณิชชนันท์ บุญสุข

165 611310435 นางสาว ดลยา ใจสินธ์

166 611310436 นางสาว ดลลญา คงเจริญ

167 610510439 นางสาว ดวงจันทร์ นามแสง

168 611310442 นางสาว ดวงนภา ศรียา

169 611010446 นางสาว ดาราธาร แดงสงวนสุข

170 611210451 นางสาว เดือนนภา จันเหลือง

171 610510460 นาย ทรงวุฒิ โสมอินทร์

172 611610462 นางสาว ทรรศนีย์ ทองมาก

173 611310463 นาย ทวีชัย สุนภาวรานนท์

174 610310464 นาย ทวีศักด์ิ อารีกุล

175 610310470 นางสาว ทิฆัมพร โพธ์ิเพ็ชร

176 610110472 นางสาว ทิพย์วรรณ อินทร์บาล
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177 610110474 นางสาว ทิพรัตน์ อินเสถียน

178 610910473 นางสาว ทิพรัตน์ ปลอดสุวรรณ

179 610710478 นางสาว ทิวาพร เมินธนู

180 610110480 นาย ธงชัย เป่ียมเสรีชัย

181 611710483 นาย ธนบดี แก้วหานาม

182 610610487 นางสาว ธนภรณ์ บุญชู

183 611210484 นางสาว ธนภรณ์ อินทรวรรณ

184 611410485 นางสาว ธนภรณ์ ทีเหล็ก

185 611410488 นาย ธนภัทร์ วรรธนปิยกุล

186 610210490 นาย ธนวัฒน์ แสงสุนานนท์

187 610310495 นางสาว ธนาวรรณ สีเข้ม

188 610310497 นางสาว ธนีกา สกุลชิต

189 610410498 นางสาว ธมลลักษณ์ สืบมาขันธ์

190 611710499 นาย ธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์

191 611210500 นางสาว ธวัลรัตน์ น้อยดี

192 611710508 นาง ธัญญลักษณ์ ย้ิมพงษ์

193 611310510 นางสาว ธัญญาศิริ อ้นน้อย

194 610510512 นางสาว ธัญรดา นาคสังข์

195 610110518 นางสาว ธันย์ชนก ไชยสงคราม

196 610310519 นางสาว ธันยพร อักขระ

197 611110520 นางสาว ธันยพร บุญลือพันธุ์

198 610110523 นางสาว ธันยา ทรัพย์ทวีผล
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199 610710524 นางสาว ธาริกา กิรัมย์

200 611210528 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่อ้ือ

201 610510533 นางสาว ธิติมา ทองพันธ์

202 610510536 นางสาว ธีรนาฏ จันสุตะ

203 610310537 นาย ธีรบูลย์ อมรพิศาลมิตร

204 610410540 นางสาว เธียรธิดา กุราช

205 610210546 นางสาว นพรัตน์ เยาวมาลย์

206 611210545 นางสาว นพรัตน์ เลิกชัยภูมิ

207 611410547 นางสาว นพวรรณ โสเพ็ง

208 610510550 นางสาว นภัสวรรณ ดีอ้อม

209 611210552 นางสาว นภัสสร บัวมาศ

210 611210553 นางสาว นภัสสร เฉ่ือยกลาง

211 611410556 นางสาว นภาณุพรรณ วงค์เชียงยืน

212 611310557 นางสาว นภาพร ทอลา

213 611610558 นางสาว นภาพร เคล้าดี

214 610110560 นาย นรินทร์ คงดี

215 610510561 นางสาว นริศรา สารภาค

216 611610569 นางสาว นวกชมณ สุวรรณรัศมี

217 611110570 นางสาว นวพรรณ สาลี

218 611510573 นางสาว นัจญมีย์ ทิพทอง

219 611410574 นางสาว นัชฌา จันทร์ศิริ

220 611310575 นางสาว นัชรา ชาวเขียววงศ์
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221 611110583 นางสาว นัทมล สีเมฆ

222 610110588 นางสาว นันทิกานต์ พิลาวัลย์

223 610110591 นางสาว นันทิยา อ่อนสมัย

224 610910593 นางสาว นัสริน อาลีดีมัน

225 610910595 นาย นัสรุลเลาะห์ เจ๊ะยะหลี

226 610910596 นางสาว นาซีเราะ มะนา

227 610310597 นางสาว นาฏชาลี มณีโชติ

228 611510598 นางสาว นาดียา สาและ

229 611410599 นางสาว นารีนาถ สุขจริง

230 611610600 นางสาว นารีรัตน์ หนูชู

231 610110605 นาย นิชากร จันทร์เสนา

232 610510609 นางสาว นิตยา บริหาร

233 610110610 นาย นิติธร สถิติรัตน์

234 610410614 นางสาว นิภาพร วงษ์จันดี

235 610110615 นางสาว น่ิมนวล ปราชญ์เฆษ

236 610410620 นางสาว นิศาชล พานิพัด

237 610110624 นางสาว นิฮาดายู มือรีงิง

238 610110625 นางสาว นีรชา ยาหมุด

239 610910626 นางสาว นุชจรี อาจกิจ

240 611210628 นางสาว นุชนารถ ภูผา

241 610610629 นางสาว นุชบา สุวรรณโคตร

242 610910634 นางสาว นุรฮาซีกีน นาเจะ
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243 611510636 นางสาว นุสนี เจ๊ะดอ

244 610410637 นางสาว นุสบา สะมะแอ

245 610410638 นางสาว นุสรา สะมะแอ

246 611610639 นางสาว นุสฮูดา ปฏิญญานุสรณ์

247 611510647 นางสาว นูรฮาณีฟาร์ ตันยีนายู

248 611510648 นางสาว นูรฮานันท์ ตาปู

249 611510651 นางสาว นูรีซัน หลีสัน

250 611510654 นางสาว นูรีสาวาตี วาเต๊ะ

251 610310655 นางสาว นูรุลฮูดา อาลีมามะ

252 611010663 นางสาว บัณฑิตา อ่อนแก้ว

253 611510666 นางสาว บาจรีย์ สินฉิม

254 611710668 นาย บุญไท สะตะ

255 610510670 นางสาว บุณยาพร คูณมา

256 610910671 นางสาว บุษกร เศียรอุ่น

257 611210672 นางสาว บุษกร บุญยราช

258 610110677 นางสาว เบญจมาศ โคตรจันทร์อุด

259 610810676 นางสาว เบญจมาศ สันทัด

260 611810678 นางสาว เบญจมาศ ศรีวรสาร

261 611510680 นางสาว ปฏิญญา ปาละมาณ

262 610710682 นางสาว ปฐมวดี ย่อทอง

263 610510684 นางสาว ปณิดา อุปสุข

264 610310691 นางสาว ปภาวี นุชนาฏ
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265 611310693 นาย ประกาย ชาวส้าน

266 611410694 นางสาว ประคอง ทิศกระโทก

267 611410700 นางสาว ประภารัตน์ สิงห์โตหิน

268 610510703 นางสาว ปรัชชิญญาพร ชมภู

269 610510708 นางสาว ปรารถนา สมณา

270 610110711 นางสาว ปรินทิพย์ จันธิมา

271 610110713 นางสาว ปริศนา ปะระมะ

272 611510714 นางสาว ปริศนา บัวผุด

273 611210716 นาย ปรีชา เพ็งขุนทด

274 610510719 นางสาว ปรียาภรณ์ พรมโสภา

275 611210722 นางสาว ปวารลี คล้ายหิรัญ

276 611210724 นางสาว ปวีณวัชร์ ศรีรุ่งเรืองกิติ

277 610210730 นางสาว ปัณณรัตน์ ฉัตรสิริวรุตม์

278 610510729 นางสาว ปัณณรัตน์ ประพฤติดีพร้อม

279 610910732 นางสาว ปัถยา อัตถกาญจน์

280 610110733 นางสาว ปัทมพร ปินไชย

281 611210737 นางสาว ปานจรีย์ ศรีวรรณะ

282 611510741 นางสาว ปาริชาต คงเต็ม

283 610110742 นางสาว ปาริชาติ จอมค าสิงห์

284 610910751 นางสาว ปิยวรรณ สมบัติ

285 611310752 นาย ปิยวัฒน์ หนองโกมล

286 610410754 นางสาว ปิยะนันต์ ฝาชัยภูมิ
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287 610710767 นางสาว ปุณยนุช จีนเกา

288 611610773 นางสาว เปรมฤดี นาวารัตน์

289 610210775 นางสาว ผกาพันธ์ สิทธิบริบูรณ์

290 611210781 นางสาว ฝากฝัน พิกุลทอง

291 610110782 นาย พงค์ธร ทรัพย์เจริญ

292 610310785 นางสาว พงศ์สุนันท์ สุพงศ์

293 611510787 นาย พงษ์ศิริชัย พรหมสุวรรณ์

294 610410790 นาง พนัชกร สาเป็ง

295 610110793 นางสาว พนาวัลย์ เขียวกะแล

296 611310798 นางสาว พรจรัส ประสิทธ์ิวิเศษ

297 611610799 นางสาว พรชิตา แก้วเมฆ

298 610210801 นางสาว พรทิพย์ โอวาท

299 611210804 นางสาว พรประภา ฉ่ าสุวรรณ์

300 610310811 นางสาว พรวิภา ช้ันวิเชียร

301 610510819 นางสาว พลอยธากาญจน์ สงเคราะห์ธรรม

302 611110820 นางสาว พลอยพิมพ์ เพชรสวี

303 610610822 นางสาว พลอยรฐา กาฬภักดี

304 611310823 นางสาว พลอยฤทัย ขดานทอง

305 610310826 นางสาว พัชรพร บุญสวาท

306 610110829 นางสาว พัชราพร ทันกาศ

307 610110834 นางสาว พัชรินทร์ จันทร์หอม

308 610410836 นางสาว พัชรี เดือยพิมพ์
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309 610210839 นางสาว พัชรี ชินรัมย์ พัชรี ชินรัมย์

310 611310840 นางสาว พัชรีญา สนธิคุณ

311 611710845 นาย พัทยา ปานสุวรรณ

312 610910847 นางสาว พันธกานต์ รัตนพันธ์

313 610210848 นางสาว พันธ์ทิพย์ สกุลการะเวก

314 610310849 นาย พันธ์ุธัช เล่ียวนโรปกรณ์

315 610310850 นางสาว พันศร รัตนมา

316 611510851 นางสาว พาดีละห์ สะอิ

317 611310854 นาย พิชชากร ค าแก้ว

318 610910855 นาง พิชชากานต์ บัวชาวเกาะ

319 610210856 นางสาว พิชชานันท์ ผลชู

320 610110857 นางสาว พิชญา ศรีสวัสด์ิ

321 611310858 นางสาว พิชญาภา รัตนทะนุกุล

322 611210860 นาย พิเชษฐ์ โตใหญ่

323 611610861 นาย พิทวัส ล่ิมศิลา

324 610410862 นาย พิทักษ์ชน บุญสินชัย

325 611310864 นางสาว พิมพ์แข ไคร้อุดม

326 610310865 นางสาว พิมพ์ชนก แก้วพิทักษ์

327 611610871 นางสาว พิมพ์ฤทัย พุฒซ้อนดอก

328 610410872 นางสาว พิมพ์วลัย ไชณวงษ์

329 611410876 นางสาว พิมฤดี หลักค า

330 611310877 นางสาว พิมลพรรณ บุตรศรี
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331 611310880 นาย พิริยะ สุ่มมูล

332 610410881 นางสาว พิไลพร เบ็ญมาตย์

333 610410882 นางสาว พิไลวรรณ โออิน

334 611310883 นางสาว พิศชนก สีนุย

335 610510884 นาย พิษณุ วรมูล

336 611210885 นาย พิสิทธ์ิ พรหมบุตร

337 610410889 นาย พูลทรัพย์ จันทร์สมุด

338 611610893 นางสาว เพ็ญจันทร์ ขาวจันทร์คง

339 610510895 นางสาว เพ็ญนภา วงศ์ล้อม

340 611510899 นางสาว แพรพรรณ ทองดี

341 610110900 นางสาว แพรพลอย โปธา

342 610410901 นางสาว แพรวนภา นาก้อนทอง

343 611210902 นางสาว แพรวนภา อ้องแสนค า

344 610510903 นางสาว แพรวพรรณ นาเวียง

345 610310906 นางสาว ฟะห์มี มะมิง

346 610210908 นางสาว ฟาฎีละห์ บาเหะ

347 611510909 นางสาว ฟาตีมะห์ หะยีเจะแว

348 610210912 นางสาว ฟิรเดาซ์ วาแมดีซา

349 610110913 นางสาว เฟ่ืองฟ้า อินเสมียน

350 611710915 นางสาว ภรณ์ชนก วรชัย

351 610110921 นางสาว ภัทรสุดา มหัทธนาเดชากร

352 610110924 นางสาว ภัทราภรณ์ ก้ิงเงิน
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353 611410928 นาย ภาคภูมิ ถุงวิชา

354 610210933 นาย ภานุวัตร อาด า

355 610510934 นางสาว ภาวนา โสภาลี

356 610910940 นาย ภูริภัค ญาณรัตน์

357 610910941 นาย ภูวดล มีมาก

358 610310943 นาย ภูวเดช ฤทธ์ิเดช

359 611310945 นางสาว มณฑิยา ตาหม่ี

360 611310946 นางสาว มณีรัตน์ บุบผาชาติ

361 611310948 นางสาว มณีรินทร์ จันทร์พงษ์

362 610510949 นางสาว มนัชนก นาคทอง

363 611410950 นางสาว มนัญญา เกษศรีรัตน์

364 611310952 นางสาว มยุรี พิทักษ์ไพร

365 610310955 นางสาว มรกต กมล

366 610410954 นางสาว มรกต กาสา

367 610710956 นางสาว มลธิรา หมู่โพธ์ิ

368 610510959 นางสาว มัจฉา ถาวรพัฒน์

369 610310962 นางสาว มัลลิกา ลักษณาวิบูลย์กุล

370 611410971 นางสาว มินตรา คาบพิมาย

371 610310972 นางสาว มีร่า ถ่ินสะเดา

372 610310973 นางสาว มุกดาวดี นกแก้ว

373 611210974 นางสาว มุขสุดา ค าแดง

374 611510975 นางสาว มุมีนะห์ เจ๊ะเลาะ

17/29



เอกสารแนบ 3

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ข) คร้ังท่ี 1/2561 ข้ันตอนท่ี 1 - 2 

วิชาการผดุงครรภ์ไทย ในวันเสาร์ท่ี 14 กรกฎาคม 2561  เวลา 15.30-17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

375 611410977 นางสาว เมทินี วงสกุลไพบูลย์

376 611210978 นางสาว เมธาพร สุนทรธนาโชติ

377 610910981 นางสาว เมธาวี รอดสีเสน

378 610710985 นางสาว ยศวนัณฑ์ โพธ์ิชัย

379 610510988 นางสาว ยุพิน บุญพา

380 610810991 นางสาว ยุวธิดา เพียกคะ

381 610110993 นางสาว โยธิกา ปวนทา

382 611211000 นางสาว รมยกร พละศรี

383 611211001 นางสาว รวิภา คามะดา

384 611511002 นางสาว รสสุคนธ์ หนูเมือง

385 611511004 นางสาว รอกีเย๊าะ สาแม

386 610311005 นางสาว รอยม่ี อ้าสะกะละ

387 610911007 นาย ระวี พวงนุ่น

388 610111015 นางสาว รัชนีกร อ่ินแก้วน่าน

389 610411013 นางสาว รัชนีกร งามศัพท์

390 611411012 นางสาว รัชนีกร หมอกเจริญ

391 610411018 นางสาว รัญญารินทร์ ศรรัตน์

392 610311021 นางสาว รัตนวดี มาศทอง

393 611811023 นางสาว รัตนา เบ้าหล่อ

394 610111027 นางสาว รัตนาภรณ์ ค าจันทร์

395 610811028 นางสาว รัตนาภรณ์ ลิขิตเรืองฤทธ์ิ

396 611511029 นางสาว รัตนาวลี หนูบูรณ์
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397 611211031 นางสาว รัศมีดาว แซ่ลิม

398 610111035 นางสาว รุ่งทิพย์ กิจศิลป์วัฒนา

399 611311034 นางสาว รุ่งทิพย์ จ้ีเหียะ

400 610511036 นาง รุ่งนภา ผิวทอง

401 610411043 นางสาว เรือนขวัญ ชนะพาล

402 610311046 นาย ฤทธิพร ฤทธ์ิภักดี

403 610911050 นางสาว ลลิตา จิบือราฮิม

404 610911054 นางสาว ลักษณ์กัญญ์ เจ็นเช่ียวชาญ

405 610511061 นางสาว ลัดดาวัลย์ วงษ์นิล

406 610411067 นางสาว ลิราวรรณ สิทธิหงษ์

407 610511069 นางสาว ลุนิดา พันธ์กง

408 610211071 นางสาว วชิราภา ประวันนา

409 611611072 นางสาว วนัสนันท์ นกดา

410 610111073 นางสาว วนิดา ปันต๊ะ

411 610111077 นางสาว วนิดา แสงเฮ่อ

412 610711075 นางสาว วนิดา เจริญสวัสด์ิ

413 611511083 นางสาว วรรณนา มูดอ

414 610411085 นางสาว วรรณพร ทองหน่อหล้า

415 611411084 นางสาว วรรณพร ทองสาร

416 611711087 นางสาว วรรณรญา ไชยชนะ

417 610911088 นางสาว วรรณวิศา ช่วยสถิต

418 611711091 นางสาว วรรณีญา จุลทองไสย

19/29



เอกสารแนบ 3

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ข) คร้ังท่ี 1/2561 ข้ันตอนท่ี 1 - 2 

วิชาการผดุงครรภ์ไทย ในวันเสาร์ท่ี 14 กรกฎาคม 2561  เวลา 15.30-17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

419 611211095 นางสาว วรัญญา บุญกระเต้ือง

420 610111096 นาย วรัตน์ ญาจะน๊ะ

421 610911098 นางสาว วรางคณา ภูที

422 611311099 นางสาว วราภรณ์ ประกอบนอก

423 611411102 นาย วรายุส คตวงค์

424 610511103 นางสาว วรารัตน์ ญาติค า

425 610111105 นางสาว วริศรา วงค์วัล

426 610311106 นางสาว วริศรา ทรัพย์ปรุง

427 610711110 นางสาว วริษา ผลาหาร

428 610911112 นาย วรุฒ ศรีดุกา

429 610911118 นางสาว วัชรภรณ์ เนตังวาศ

430 610111122 นางสาว วัชริน ศรศิริ

431 611411123 นาย วัชรินทร์ พุทธศานต์ิบัณฑิต

432 611411125 นาย วัธชัย บุญเสนอ

433 610911127 นางสาว วันฟิรดาว วรรณมาตร

434 610511131 นางสาว วันวิสาข์ บุญเต็ม

435 611411139 นางสาว วาสนา กล้าหาญ

436 610411142 นางสาว วิจิตรา ศรีไกรรส

437 611211143 นางสาว วิจิตราพร วรรณชัย

438 610311144 นาย วิชยา ไชยแก้ว

439 610611148 นางสาว วิชุดา ฉันวิจิตร

440 610911151 นาย วินิต มาลินี

20/29



เอกสารแนบ 3

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ข) คร้ังท่ี 1/2561 ข้ันตอนท่ี 1 - 2 

วิชาการผดุงครรภ์ไทย ในวันเสาร์ท่ี 14 กรกฎาคม 2561  เวลา 15.30-17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

441 610111152 นางสาว วิภาพร สารีแสง

442 611611154 นางสาว วิภาวดี วัตตพรหม

443 610211155 นางสาว วิภาวรรณ อุดมทองสกุล

444 611211161 นางสาว วิราภรณ์ พงษ์ชมพร

445 610111164 นางสาว วิลาสินี ย่ีฝ้ัน

446 610411165 นางสาว วิไลพร ค าประเทือง

447 611411168 นางสาว วิไลวรรณ ไชยศาลาแสง

448 611311171 นาย วิศรัณน์ พันธ์งอก

449 611311177 นาย วุฒิชัย สุขอยู่

450 611411178 นาย วุฒิพงษ์ ไชยสุข

451 610911180 นางสาว แวอัสรียา แวนะไล

452 610311183 นางสาว ศตพร อิสระ

453 611811186 นาย ศรัญญู รสหอม

454 610511188 นางสาว ศรัณยา พลพงษ์

455 610311189 นาย ศราวุฒิ ภุมริน

456 611511190 นาย ศราวุฒิ พุ่มจันทร์

457 611211195 นางสาว ศวิตา นาคา

458 610111196 นาย ศศลักษณ์ เสนสุวรรณ

459 611211199 นางสาว ศศิฉาย วิริยะประกอบ

460 610411207 นางสาว ศศินา ชาวชายโขง

461 610411209 นางสาว ศศิวิมล นนทธิ

462 611411214 นางสาว ศิปาง เพ็งน้อย
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463 610111215 นางสาว ศิรประภา หน่อแก้ว

464 610511216 นาย ศิรสิทธ์ิ ศรีเพชร

465 611311219 นางสาว ศิริกานต์ โรทิม

466 611111221 นางสาว ศิรินันท์ ศรีโนนยาง

467 610111222 นางสาว ศิรินาถ ฤทธ์ิสาร

468 610411225 นางสาว ศิริพร ประทุม

469 611411224 นางสาว ศิริพร อินธิแสน

470 610711231 นางสาว ศิริรัตน์ สายทอง

471 610911232 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เล็ก

472 610111242 นางสาว ศุจินทรา เตาะเยาะ

473 610111244 นาย ศุภกิตต์ เมธารัตนกร

474 611711245 นาย ศุภชัย วาสินธ์ุ

475 611711247 นาย ศุภชัย พิมพานนท์

476 611411248 นางสาว ศุภธิดา ไชยสุข

477 610111252 นางสาว ศุภลักษณ์ มาถา

478 610311253 นางสาว ศุภวรรณ บุญเจริญ

479 611511256 นางสาว ศุภสิริ จันก่ิงทอง

480 610911257 นางสาว ศุภสุตา หีตช่วย

481 610311260 นางสาว ศุภาวรรณ สุวรรณทอง

482 610911263 นาย เษาบาน หวันโสะ

483 610211265 นางสาว สกุลเพชร สินธ์ุสังข์

484 610411268 นาง สมใจ กองกูล
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485 610111272 นางสาว สมฤทัย ยังวรรณ

486 610311274 นางสาว สมฤทัย แดงน า

487 610311279 นาย สรวิศ เกษรมาศ

488 611111284 นาย สหภาพ ค าโฮง

489 610511285 นาย สหรัฐ สิงห์ชู

490 611511286 นางสาว สะมีม่ีย์ สะอุ

491 610311290 นาย สันติ รองพล

492 611111289 นาย สันติ โกสุม

493 611211293 นางสาว สากีนะ บิลอาหวา

494 611311295 นางสาว สาธิต์ญา จันทร์พงษ์แก้ว

495 610111298 นางสาว สายทอง ประพาสไพร

496 610411300 นางสาว สาริณี ปูเตะ

497 611511302 นางสาว สารีป๊ะ เจะฮะ

498 611511303 นางสาว สาลินี มือกะ

499 611211305 นางสาว สิตานัน กรดสุวรรณ

500 611511307 นาย สิทธิชัย สงฆ์รักษ์

501 611311313 นางสาว สินีนาถ บุญยัง

502 611211314 นาย สิรภพ สุบงกช

503 611611316 นางสาว สิรินดา รอดชุม

504 610211319 นางสาว สิรินัฐตา บุญพันธ์

505 610111323 นางสาว สิริยุภา พลเเสง

506 611411325 นางสาว สิริวิมล พรมนัส
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507 611411326 นางสาว สิริโสภา สะตะ

508 610511331 นางสาว สุกัญยา ประสานพันธ์

509 611411333 นางสาว สุกานดา จ าปาศรี

510 611411336 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ อนุพันธ์

511 611211337 นางสาว สุจิตตรา เจริญ

512 611411338 นางสาว สุจิตรา สุวรรณธรรมมา

513 610911345 นางสาว สุฏารัตน์ หมัดอาดัม

514 610911346 นางสาว สุณิษา ทองขาว

515 610111352 นางสาว สุดารัตน์ น่านกาศ

516 610111353 นางสาว สุดารัตน์ วงค์ไชย

517 610311351 นางสาว สุดารัตน์ มะนอ

518 611511354 นางสาว สุดารัตน์? พิเดช

519 611411356 นางสาว สุทธิฉันท์ ศรีเวียงธวัช

520 610411357 นางสาว สุทธิดา ยืนย่ิง

521 611711359 นางสาว สุทิพรดา ศรีราภา

522 610211362 นางสาว สุธาสินี จ าปาพันธ์

523 611011366 นางสาว สุนันทา ตาสว่าง

524 611011367 นางสาว สุนันทา แซ่ต๋ัน

525 610311368 นางสาว สุนิดา กายอตะฮีปง

526 610811369 นางสาว สุนิตตา ตะวันธรงค์

527 610711370 นางสาว สุนิศา ลุจริง

528 611211371 นางสาว สุนิษา ชูแสง
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529 611411372 นางสาว สุนิษา แสนลาด

530 610511375 นางสาว สุนิสา ศักด์ิศรี

531 610911377 นางสาว สุนีพร คุ้มพยันต์

532 610911378 นางสาว สุเนตรา ประพฤติ

533 611311379 นาย สุพรรณ ปินตาแก้ว

534 610811384 นางสาว สุพรรษา ทัพชู

535 610911382 นางสาว สุพรรษา เกาะกลาง

536 610111389 นางสาว สุพัตรา ใจลังกา

537 610211388 นางสาว สุพัตรา ค าเหง้า

538 610411387 นางสาว สุพัตรา ปราบหนองบ่ัว

539 610111398 นางสาว สุภาธินี จันตะบุตร

540 610511400 นางสาว สุภาพร ค าอ่อน

541 611211399 นางสาว สุภาพร ดอนเมืองพรม

542 610511404 นาง สุภาภรณ์ มุ่งหมาย

543 610711403 นางสาว สุภาภรณ์ กุมรัมย์

544 611411405 นางสาว สุภาวดี สุวรรณธรรมมา

545 610511409 นางสาว สุภาวิไล ขันตี

546 610111410 นางสาว สุมาลี พนารุ่งเรือง

547 610111412 นางสาว สุมิตตา แก้วอินต๊ะ

548 611311413 นางสาว สุมิตตา บุญลา

549 610111418 นางสาว สุรัญญา อินเทพ

550 610311423 นางสาว สุไรด้า ถกเอียด
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551 610111427 นางสาว สุวนันท์ เพชรกลางไพร

552 610511429 นางสาว สุวนันท์ ปัจจัย

553 611311428 นางสาว สุวนันท์ จันยะ

554 611411425 นางสาว สุวนันท์ ผองแก้ว

555 610711433 นางสาว สุวิมล สงวน

556 610311434 นาย เสถียรพงษ์ พันธ์ุพงศ์ศิริ

557 610111441 นางสาว แสงระวี จันทะลุน

558 610411444 นางสาว โสภิดา ถายะเดช

559 610511445 นางสาว โสมรัศมี แสงเดช

560 611411446 นางสาว โสรญา พานุรักษ์

561 611611448 นางสาว โสรยา ทองย้อย

562 610911454 นางสาว หวันฮูดา ปะดุกา

563 610311456 นางสาว หัตถยา Bunyawong

564 610311464 นางสาว อติพร โสมณพันธ์

565 611011469 นาย อนันต์ ทุ่งหลวง

566 610511471 นางสาว อนันตญา จันแดง

567 611411473 นาย อนุชา สาริมา

568 610111475 นางสาว อนุชิดา นุชประหาร

569 610111477 นางสาว อนุธิดา จินาวา

570 610611478 นางสาว อนุธิดา ทับมี

571 611011482 ว่าท่ีร้อยตรี อภิชาติ กังเจริญวัฒนา

572 611411484 นางสาว อภิญญา อุดเมืองเพีย
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573 610711486 นางสาว อภิรัตน์ เมืองงาม

574 610511489 นาย อภิสิทธ์ิ ขันเงิน

575 611311499 นางสาว อรญา ใจกล้า

576 610111500 นางสาว อรณัชชา จิตพยัค

577 610111502 นางสาว อรณิชา ตากูชิ

578 610511504 นางสาว อรทัย ส่องใส

579 610911507 นางสาว อรทัย หอมหวล

580 610511510 นางสาว อรปรียา สิทธิ

581 611511511 นางสาว อรพรรณ ขุนพารเพิง

582 611511513 นางสาว อรพิมล ทับทิม

583 610211515 นาย อรรคเนตร เอ่ียมจิตร์

584 611211516 นาย อรรถกร ศรีชนะ

585 610511517 นาย อรรถกานต์ พิมพ์วงศ์

586 610211519 นางสาว อรวรรณ หม่ันจิตร

587 610411522 นางสาว อรวรรณ นักร้อง

588 610111523 นางสาว อรวี หาญสวัสด์ิ

589 610811526 นางสาว อรอนงค์ สีนาสันต์

590 611411525 นางสาว อรอนงค์ คุ้มพรไพศาล

591 610511529 นางสาว อรอุมา ใจดี

592 610511531 นาย อรัญ ผิวเรือง

593 610311538 นางสาว อรุณรุ่งรัศมี รักทอง

594 611211543 นาย อลงกรณ์ จุ้ยแก้ว
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595 611411544 นางสาว อลิศา เลิศวัฒนนนท์

596 611411545 นางสาว อลิษา พรหมเอาะ

597 610911551 นางสาว อะตินา เจ๊ะละหวัง

598 611711554 นาง อักษราภัค เข่ือนแก้ว

599 610111558 นางสาว อังคณา ป๋ันเขียว

600 611611557 นางสาว อังคณา เอ่งฉ้วน

601 610111565 นางสาว อัจฉราภรณ์ ทายา

602 611511569 นางสาว อัซมารีย์ ดอเล๊าะแล

603 611211570 นางสาว อัญชนา เข่ือนงูเหลือม

604 611411573 นางสาว อัญชิษฐา ปานวัง

605 610111574 นางสาว อัญชิษธา สุยะลังกา

606 611311577 นางสาว อัญมณี ซ้อนพุฒ

607 611511576 นางสาว อัญมณี วงษ์จารย์

608 611511578 นางสาว อัณธิกา แก้วเขียว

609 611511579 นาย อันดาลีฟ ปะเตะตีมุง

610 611511580 นาย อับดุลเลาะห์ ยศนุ้ย

611 610711582 นางสาว อัปสร บุตรดา

612 610111584 นางสาว อัมพร นาคพะเนา

613 610611589 นางสาว อัสมา อิสาเฮาะ

614 611511588 นางสาว อัสมา มูซอ

615 610911597 นาย อานัส หมาดหวัง

616 610911598 นางสาว อาภรณ์ หลังยาหน่าย
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617 610611600 นางสาว อาภาพร แขขุนทด

618 611511603 นางสาว อามีนะห์ สือแปง

619 610211604 นางสาว อารยา วัชรวิวรรณ

620 611511605 นาย อาริฟ สันนาหู

621 610211606 นางสาว อาริยา ช่วยอินทร์

622 610711610 นางสาว อารีรัตน์ ใจซ่ือ

623 610811617 นางสาว อ าไพ เกตุแก้ว

624 610111618 นางสาว อ าภาพร สอนศรี

625 610111619 นางสาว อ าภาภรณ์ แสนใจ

626 611511622 นางสาว อิควาณีญา มามุ

627 611211623 นาย อิทธิพล อาทิตย์

628 611511625 นาย อิมรอน หมะประสิทธ์ิ

629 611211627 นาย อิสระ เข็มพุดซา

630 610911631 นาย อิห์ซาน หลีเส็น

631 610111638 นางสาว อุบลวรรณ วีระวงค์

632 610611641 นางสาว อุไรวรรณ คีหะกูล

633 611511647 นางสาว ฮาฟีซา โตะกอ

634 610411648 นางสาว ฮูดา มาหะมะ
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