
ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 นาง เปรมฤดี ธงสิบสอง

2 นาง โชติกา ไชยขัน

3 นาง กัลญา ปฏิการสุนทร

4 นาง ธัญทิพย์ ธรรมกิตติพันธ์

5 นาง ธันยพร ชาลี

6 นาง นฤมล เมฆหมอก

7 นาง พยอม กันชัย

8 นาง พรทิพย์ บุญสร้าง

9 นาง พรรณวดี สุทธิวาทนฤพุฒิ

10 นาง พัชนีพร ทองค าดี

11 นาง ภัทรวดี สวัสดี

12 นาง วนิดา สกุลชัยสิริวิช

13 นาง ศุภิสรา สีหบุตร

14 นางสาว เกศรินทร์ เชตะวัน

15 นางสาว เจสสิกา ฮันโดโจ

16 นางสาว เบญจรัตน์ กระแสฉัตร

17 นางสาว เบญจวรรณ หันจางสิทธิ์

18 นางสาว เพ็ญพักตร์ สายเพชร

19 นางสาว เมธินันท์ หลงหัน

20 นางสาว เสาวลักษณ์ กอนเกียน

21 นางสาว เสาวลักษณ์ พันธ์แก้ว

22 นางสาว เสาวลักษณ์ มะณีบู่

23 นางสาว แสงดาว สนมศรี

24 นางสาว โฉมปราถนา กันยสินธิ์

25 นางสาว โสมรัศมี แสงเดช

26 นางสาว กนกณัฐญา น้อยมิ่ง

27 นางสาว กมลทิพย์ ซ้ายมี

เพ่ือสิทธิเข้าสอบความรูใ้นวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) ขั้นตอนที่ 3  ครัง้ที2่/2561

วิชาเภสัชกรรมไทย

รายชื่อผู้ที่สามารถสมัครสอบและช าระเงนิค่าธรรมเนียม
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28 นางสาว กรณ์ ศิลปานนท์

29 นางสาว กรรณิกา ฤทธิวงศ์จักร

30 นางสาว กฤษฤทัย วุฒิยาสาร

31 นางสาว กัญจนภรณ์ ธงทอง

32 นางสาว กัลชิญา ไม้กร่าง

33 นางสาว กาญจนาภา ติชาวัน

34 นางสาว กิติดา บุญอินทร์

35 นางสาว กีรติยา ลิปิวัฒนาการ

36 นางสาว ขวัญกมล ปานนิล

37 นางสาว คนิษฐา ขามผาลา

38 นางสาว คะนึงนิจ เกกินะ

39 นางสาว ค าแผ่น ยืนยัง

40 นางสาว จรัสพร ดิดสาคร

41 นางสาว จารุวรรณ เอนกนวล

42 นางสาว จินดา นนท์ศิริ

43 นางสาว จิราพร อ่อนสมัย

44 นางสาว จิรายุ พระไกร

45 นางสาว จุไรพร คงสม

46 นางสาว จุฑาทิพย์ วิลามาศ

47 นางสาว จุฑาพร นวบุญ

48 นางสาว จุฑามาศ แก้วภูเม็ง

49 นางสาว จุฑามาศ ทิพย์โภชน์

50 นางสาว จุฑามาศ วรรณชัย

51 นางสาว จุฑามาศจ์ กันทะน่วม

52 นางสาว จุฬาทิพย์ สืบบุตร

53 นางสาว จุฬาลักษณ์ ดุลยสุข

54 นางสาว ฉัตรลดา วงษ์ศิริ
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55 นางสาว ชไมพร แก้วพิลา

56 นางสาว ชฎาพร ใจศิริ

57 นางสาว ชนนาถ เจริญบุญญาฤทธิ์

58 นางสาว ชนิตา ประทุมชมภู

59 นางสาว ชรินทร์ภัตร วัฒนคง

60 นางสาว ชุติญา ปลงรัมย์

61 นางสาว ซัลมา อะแว

62 นางสาว ฐานิกา กระจ่างฉาย

63 นางสาว ฐิติพร โสรกนิษฐ์

64 นางสาว ฐิติพร จิตวัฒนตระกูล

65 นางสาว ฐิติมา บุง้ทอง

66 นางสาว ณัฐชนก สิงหศิริ

67 นางสาว ณัฐชา ไชยผุ

68 นางสาว ณัฐญานันท์ ศรีวงษ์

69 นางสาว ณัฐฐ์ธิดา วงษ์ดารา

70 นางสาว ณัตราพร วงศ์ชัย

71 นางสาว ดลฤทัย ไกรลมสม

72 นางสาว ดวงเดือน ชาพันดุง

73 นางสาว ทิพย์เกษร บัวจันทร์

74 นางสาว ทิพย์ธราธาร บุญเถิง

75 นางสาว ทิยานันท์ สวนกูล

76 นางสาว ทิวาพร เมินธนู

77 นางสาว ธรรมมนัสษพร อภิโชติศาสตร์

78 นางสาว ธัญญทิพย์ นวลเปียน

79 นางสาว ธัญยพร สดสุข

80 นางสาว ธัญลักษณ์ ดีรักษา

81 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่อื้อ
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82 นางสาว นพวรรณ ทองค า

83 นางสาว นภาพร สนโสม

84 นางสาว นมล ศรีเมฆ

85 นางสาว นริศรา คาดสนิท

86 นางสาว นวพรรณ สาลี

87 นางสาว นันทิกานต์ พิลาวัลย์

88 นางสาว นาดีน เด็ง

89 นางสาว นิชาภัทร อดิสรณกุล

90 นางสาว นิภาพร ไทยพัฒนกิจ

91 นางสาว นิศาชล ส าโรงพล

92 นางสาว นิศามณี หินจันทร์

93 นางสาว นิสารัตน์ รักษา

94 นางสาว นุชนภา ขุนทอง

95 นางสาว นุรอาซีกีน ยูโซ๊ะ

96 นางสาว บงกชรัตน์ พรมจันท์ทา

97 นางสาว บุญญรัตน์ บุญอาจ

98 นางสาว บุษกร บุญยราช

99 นางสาว ปณัสยา มิศิลา

100 นางสาว ปภาพร โกพัตตา

101 นางสาว ประทุมรัตน์ บุรีเพีย

102 นางสาว ปรางทอง นนทะการ

103 นางสาว ปรารถนา เมืองแก้ว

104 นางสาว ปรารถนา หมั่นพลศรี

105 นางสาว ปัทมพร คัดทะจันทร์

106 นางสาว ปัทมา วินฉ้วน

107 นางสาว ปัทมาภรณ์ ธาราสุนทร

108 นางสาว ปาณิศรา พุทธานุ
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109 นางสาว ปานทิพย์ พุฒซ้อน

110 นางสาว ปาริชาติ วังทะพันธ์

111 นางสาว ปาริษา จันทะลุน

112 นางสาว ปิยะนุช เปีย่มพงศ์สุข

113 นางสาว พรนภา อ่อนบุญ

114 นางสาว พรรณทิกา สุรสอน

115 นางสาว พรรณธิมา เผ่าสกุลทอง

116 นางสาว พรระวี วิจารณ์

117 นางสาว พรสวรรค์ หมอยา

118 นางสาว พรหมพร สรารัมย์

119 นางสาว พลอยธากาญจน์ สงเคราะห์ธรรม

120 นางสาว พวงผกา ไชยสุข

121 นางสาว พัชรินทร์ ค าหมาย

122 นางสาว พัชรินทร์ วงเวียน

123 นางสาว พัชรี หมีนหวัง

124 นางสาว พัชลี ค าคนซ่ือ

125 นางสาว พัตนี หะยีดอเลาะ

126 นางสาว พิมพ์ชนก รักแก้ว

127 นางสาว พิมพ์ทอง สุระเรืองชัย

128 นางสาว พิมลพรรณ มัสยามาตย์

129 นางสาว ฟาฎีละห์ บาเหะ

130 นางสาว ฟารินดา เจ๊ะแม

131 นางสาว ฟิรดาวส์ อาแว

132 นางสาว ภัควิภา สูญราช

133 นางสาว มธุรส ศรีพุฒ

134 นางสาว มรกต กาสา

135 นางสาว มะลิวัลย์ สอนใส
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136 นางสาว มัลลิกา ไชยบุญ

137 นางสาว มูรนี ดูมอ

138 นางสาว รพีพรรณ ชมแผน

139 นางสาว รวินันท์ พันเผ่าพยัคฆ์

140 นางสาว รสสุคนธ์ หนูเมือง

141 นางสาว ระพีพร บุญแซม

142 นางสาว รัชดาวัลย์ ยารักษ์

143 นางสาว รัญญารินทร์ ศรรัตน์

144 นางสาว รัตนพร ชัยทอง

145 นางสาว รัตนา ไชยสูรยกานต์

146 นางสาว รัตนา คงเก่ง

147 นางสาว รุ่งนภา เจริญเหลือ

148 นางสาว รุ่งรพี มีภาษณี

149 นางสาว รุ่งฤดี ชมโพธิ์

150 นางสาว ฤดีมาส ปุณริบูรณ์

151 นางสาว ลุนิดา พันธ์กง

152 นางสาว วนิดา ปันต๊ะ

153 นางสาว วันฟิรดาว วรรณมาตร

154 นางสาว วัลปพัชญ์ วริทธิพ์ิพัฒ

155 นางสาว วาสนา หลงชิน

156 นางสาว วาสินี ธานีมาศ

157 นางสาว วิไลพร สุขนิตย์

158 นางสาว วิลาวรรณ สามาอาพัฒน์

159 นางสาว ศิรามล ค ามะวงค์

160 นางสาว ศิรินทิพย์ สักลอ

161 นางสาว ศิรินธา เมืองโพธิ์

162 นางสาว ศิริรัตน์ บุญมาอุต
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163 นางสาว ศุภวรรณ จันต๊ะพูล

164 นางสาว สมเพียร หลอดเพ็ชร

165 นางสาว สมร สนใจ

166 นางสาว สร้อยทอง ก้างยาง

167 นางสาว สรัญญา คุ้มไพฑูรย์

168 นางสาว สายฝน สกุลผอม

169 นางสาว สิรินภา จิระกิตติเจริญ

170 นางสาว สิรีธร ศรีบุญเรือง

171 นางสาว สุกัญญา พุดเผือก

172 นางสาว สุกัญญา สีนวลผ่อง

173 นางสาว สุกัญยา ประสานพันธ์

174 นางสาว สุจิตตรา เจริญ

175 นางสาว สุจิตรา เดชรักษา

176 นางสาว สุจิตรา เดชสอน

177 นางสาว สุจิตรา โตะพา

178 นางสาว สุทธนี ครุนิอาจ

179 นางสาว สุธาสินี พระโสภา

180 นางสาว สุนัดดา ชมเอ

181 นางสาว สุนันทา ครองบุญ

182 นางสาว สุนิสา ดวงบุตร

183 นางสาว สุพรรณษา หวังเสล่

184 นางสาว สุพรรษา เกาะกลาง

185 นางสาว สุภาดา ดลสุข

186 นางสาว สุภาภรณ์ กุมรัมย์

187 นางสาว สุภาวดี เเก้ววัน

188 นางสาว สุภาวรรณ ขัดจา

189 นางสาว สุมาพร วิเวกวินย์
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190 นางสาว สุรีวรรณ หมื่นจันทร์

191 นางสาว หทัยกาญจน์ ศรีอาด

192 นางสาว หนึ่งนภา ปอสูงเนิน

193 นางสาว อนงค์นาฎ สิมมา

194 นางสาว อนุธิดา ทับมี

195 นางสาว อภิญญา ไชยค า

196 นางสาว อภิญญา สุมิตร

197 นางสาว อรทัย ผลพูนเกิด

198 นางสาว อรุณี อัศวภูมิ

199 นางสาว อังคณา ครองดี

200 นางสาว อัจฉรา แก้วค าจันทร์

201 นางสาว อัจฉราพร ส่งเสริม

202 นางสาว อัยรดา อินใจ

203 นางสาว อาทิตยา ชุมแก้ว

204 นางสาว อารีจิตร หนามพรม

205 นางสาว อ าไพ คอร่า

206 นางสาว อุดมลักษณ์ สุขเพิม่

207 นางสาว อุบลทิพย์ เตชะโภคทรัพย์

208 นางสาว ฮายาตี มะดือเร๊ะ

209 นางสาว ฮูดา มาหะมะ

210 นาง อภิรัตน์ เมืองงาม

211 นาง อรุณลักษณ์ ผลงามโรจน์

212 นาง อุไรวรรณ แท่งทอง

213 นาง อุทัชชา คล้ายคลึง

214 นาย เถลิงศักด์ิ พาสร้อย

215 นาย เสฎฐวุฒิ ไชยเทศ

216 นาย กิตติกานต์ ถานะ
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217 นาย จักรกฤษณ์ สุรสอน

218 นาย จิรานุวัฒน์ หอมบรรเทิง

219 นาย ฉายา จิณแพทย์

220 นาย ชัชวาลย์ ค้ามีผล

221 นาย ชินวัฒน์ หิมคุณ

222 นาย ณภัทร จ าปาโพธิ์

223 นาย ณัฐกิตต์ิ พงศ์ไกรสิทธิ์

224 นาย ณัฐชา พรมมี

225 นาย ทีปตวริทธิ์ หาญบุญญาพิพัฒน

226 นาย ธนาวีร์ ปานแก้ว

227 นาย ธนาวุฒิ ค าจุลลา

228 นาย ธีรพงษ์ สมพร้ิง

229 นาย ธีรศักด์ิ วัชระพงษ์ปรีชา

230 นาย ธีระพงษ์ หอมบรรเทิง

231 นาย นครินทร์ เอื้อเฟือ้

232 นาย นราวุฒิ กุลปริยาวุฒิ

233 นาย นลพัทธ์ รัศมี

234 นาย ปรเมศวร์ วชิรเวช

235 นาย ประเสริฐ ประกฤติพงศ์

236 นาย พชร ไตรคุ้มพันธุ์

237 นาย พิษณุ วรมูล

238 นาย ภานุวัชร บุญแสน

239 นาย มนตรี ละหมัด

240 นาย วนภู อภิสนทสมบัติ

241 นาย วินิต มาลินี

242 นาย วิศิษฐ์ชัย ระหาร

243 นาย ศุภชัย พิมพานนท์
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244 นาย สมคิด แสงลี

245 นาย สมพงษ์ ศรีโสวรรณ

246 นาย สมศักด์ิ นิลพันธุ์

247 นาย สหัสรังสี สมผล

248 นาย สิทธิพันธ์ ลออเสถียรกุล

249 นาย อนันต์ ชุมปา

250 นาย อนันตชัย พรมนนท์

251 นาย อภิวัฒน์ พูลกสิกร

252 นาย อมรินทร์ ขาวจันทร์แย้ม

253 นาย อรรถกร ศรีชนะ

254 นาย อับดุลเราะห์มาน หะยีดือเระ

255 นาย อาธิป อรัญสาร

256 นาย อานนท์ ค าชนะ

257 นาย อานัติ แซ่เฒ่า

258 นาย อ าพล นุมขุนทด

259 นาย อิสระ เข็มพุดซา
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