
เอกสารแนบ 2 

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 นาง พิชรินทร์ สุขนา
2 นางสาว วิกานดา ธุวสินธ์ุ
3 นางสาว ปฏิญญา ปาละมาณ
4 นางสาว ผกามาศ รักชาติ
5 นาย สุรศักด์ิ เสียมไหม
6 นางสาว กัณฑิมา ไกรเพชร
7 นางสาว ซูเรียนี หะวอ
8 นางสาว หยาดพิรุณ ศรีสะอางเลิศ
9 นางสาว วิไลพร ไกรทอง
10 นาย จักรกฤษณ์ น ้าเย็น
11 นางสาว ชุติมา ตรีผลพันธ์ุ
12 นางสาว ณัฐปภัจน์ พิศโสระ
13 นาย วิทยา นนดารา
14 นาย นราวุฒิ กุลปริยาวุฒิ
15 นาย ประกาย ชาวส้าน
16 นางสาว ปัณณรัตน์ ประพฤติดีพร้อม
17 นางสาว ปานจรีย์ ศรีวรรณะ
18 นางสาว ปาริชาติ จอมค้าสิงห์
19 นาย ปุรฉัตร วัฒนพรชัย
20 นาย พงษ์ศักด์ิ ปาลตานนท์
21 นางสาว สุนิตตา ตะวันธรงค์
22 นางสาว สุพัตรา ภู่พะเนียด
23 นางสาว สุรัญญา ไชยตะมาตย์
24 นางสาว อัสมา อิสาเฮาะ
25 นางสาว เกียรติสุดา ศรีวงค์
26 นางสาว ฉัตรลดา หงษ์วิลัย
27 นางสาว นวกชมณ สุวรรณรัศมี
28 นางสาว นุสฮูดา ปฏิญญานุสรณ์
29 นางสาว ปฐมาวดี กลับดี
30 นางสาว ปนิดา แต่งแดน
31 นาย พิทวัส ล่ิมศิลา
32 นางสาว มณีรัตน์ สังขะพงษ์

รำยช่ือผู้ท่ีต้องสมัครและช ำระเงินค่ำธรรมเนียม

วิชำเภสัชกรรมไทย
เพ่ือสิทธิเข้ำสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) ข้ันตอนท่ี 3 คร้ังท่ี 1/2562
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33 นาย มีชัย มากบ้ารุง
34 นางสาว รัศมี ปัสพล
35 นางสาว สิริกุล ศรีสมบูรณ์
36 นางสาว อรณิชา ครองยุติ
37 นางสาว กนกวรรณ ค้าขาย
38 นางสาว กรกนก ทองประไพ
39 นางสาว กาญจนา แดงอ่ิม
40 นางสาว กาญจนา ตันหลวง
41 นางสาว กานต์พิชา จุมป๋าน ้า
42 นางสาว กิตติยา ลมอ่อน
43 นางสาว จันทร์ฟอง จายนวล
44 นางสาว จารุมาศ สิงกา
45 นางสาว จินตนา ศิริเปรมฤดี
46 นางสาว จิราภรณ์ ไกลแก้ว
47 นางสาว จิราวรรณ ทองนะวงสินธ์ุ
48 นางสาว จีระประภา คล่องแคล่ว
49 นางสาว ชนันยา ลี หยง
50 นางสาว ฐิตาภา ใฝ่รุ่งโรจน์
51 นางสาว ณนิการ์ รัตนนิวิฐ
52 นางสาว ณัฏฐณิชา หน่อท้าว
53 นางสาว ณัฐพร พิมจันทร์
54 นางสาว ณัฐมล แวงค้า
55 นาย ดลพิทักษ์ ช้านาญ
56 นาย ดุลยวัต มิตรดี
57 นาย ตะวัน แข็งแรง
58 นาย ธีรภัทร ค้าฮอม
59 นาย นฤเทพ แสงสุวรรณ
60 นางสาว นฤมล ภูมิพื น
61 นางสาว นิภาภรณ์ เขียวลา
62 นางสาว นิศาวรรณ มาพบบุญ
63 นางสาว นุชนาฎ สารเก่ง
64 นางสาว ปทุมรัตน์ แซ่ย่าง
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65 นางสาว ปวันรัตน์ กุลณา
66 นางสาว ปาณิสรา ฤทธ์ิถิ
67 นางสาว ปุณญดา วินิจฉัยกุล
68 นาย พลากร จ้าเริญ
69 นางสาว พัชรพร สายระวงศ์
70 นางสาว พัชรินทร์ ศรียาใจ
71 นางสาว พัชรีญา เชื อเเดง
72 นางสาว พาณิภัค ทับทิมทอง
73 นางสาว พิมพ์ผกา ค้าเสือ
74 นางสาว ภัสสร พรดอน
75 นางสาว รัชดาภรณ์ แก้วกัญญา
76 นางสาว รัดเกล้า อินทนาม
77 นางสาว ศศิเจริญ เจริญสุข
78 นางสาว ศศิกานต์ วงค์เวียน
79 นางสาว ศิริพรรณ จันทร์เชียงศรี
80 นางสาว ศิริลักษณ์ ตาศรีลา
81 นางสาว สรัญญา ฝอยทอง
82 นาย สหรัฐ โกวงค์
83 นาย สัญญพงศ์ ขาวสง่า
84 นาย สันติชัย อัครภานุวัฒน์
85 นางสาว สาริณีย์ เครือพุก
86 นางสาว สินีนาฏ ทิพย์สันเทียะ
87 นางสาว สุธาทิพย์ ศรีพละธรรม
88 นางสาว สุภารัตน์ เทียนเงิน
89 นางสาว สุภาวดี สุริโย
90 นางสาว อรวรรณ พรหมมา
91 นางสาว อัจฉริยา บุญสูง
92 นางสาว อัญฑิกา ต๊ะทอ
93 นาย อาทิตย์ วจีกรรม
94 นาย อุดมศักด์ิ คงแสง
95 นางสาว เกวลิน นันทชัยศรี
96 นาย เกียรติภูมิ ลาภภิญโญ
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97 นางสาว เจนจิรา เสนาะเกียรติ
98 นางสาว เบญจมาศ จีระเดช
99 นางสาว เสาวภาพ มนัสเจริญพร
100 นางสาว กณิศ ธัญญโชติ
101 นางสาว กานต์ทิตา เพชรเขียว
102 นางสาว ชัชชฎาพร ชูนาวา
103 นางสาว พัชรินทร์ ขามรัตน์
104 นาย วีรกร ไวทยะวานิชกุล
105 นางสาว อมรรัตน์ เรืองสกุล
106 นางสาว อัญชลี พิพัฒน์กุลชัย
107 นางสาว เบญญทิพย์ บัวจันทร์
108 นางสาว นูรไอลา มะ
109 นางสาว อามีเราะห์ ดอเล๊าะหมะ
110 นางสาว จุฑาทิพย์ ม่ันยืน
111 นางสาว จุฬาลักษณ์ โกษาผล
112 นางสาว ชไมพร มุงคุณ
113 นางสาว ชฎาพร อินลุเพท
114 นางสาว ชนันกรานต์ มติพรม
115 นางสาว นพธีรา พลสุวรรณ
116 นางสาว ปัทมาวรรณ ประทุมรัตน์
117 นาย พันธวัช แง่ไชย
118 นาย ราชัน จ้ารัสลาภ
119 นางสาว ลัดดาวัลย์ ราชาชัย
120 นางสาว วนัสนันท์ แสนจ้าลา
121 นางสาว วิรัญชนา บุญกอง
122 นางสาว ศิริรัตน์ อุ่นแก้ว
123 นางสาว ศุภนิดา ทิพย์ค้ามี
124 นาย สมควร บุญขาว
125 นางสาว สิริอาภา ชิระบุตร
126 นางสาว สุธาชิณี แก้วเลียง
127 นาย สุนทร วงรักษา
128 นางสาว อภิชญา สุดแน่น
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129 นางสาว อรนุช ศูนย์ด้า
130 นางสาว อรยา พลสงเมือง
131 นาง อุบลพรรณ ม่ังค่ัง
132 นาย เศรษฐา ภูมิประเสริฐ
133 นางสาว เสาวลี คุ้มภัย
134 นางสาว แสงแข แก้วกาไลย
135 นางสาว กองกาญจน์ สินอ้วน
136 นางสาว กาญจนณัฐ ส้ามุดติรัมย์
137 นางสาว จันทิยา จันทะไพร
138 นางสาว จินตนาพร มุค้า
139 นางสาว ณัฐธิดา ผัดศรี
140 นางสาว ณัฐนันท์ หาญศึก
141 นาย ณัฐวุฒิ เข็มเพ็ชร
142 นางสาว ทิวาพร โฉมเฉลา
143 นาง ธนาภรณ์ ทุมตะขบ
144 นางสาว ธัญรดี อินอ่อน
145 นางสาว นิลัดชา อังฉกรรณ์
146 นางสาว นุชนาฎ พวงใส
147 นาย พีรนัย ศรีวงศ์
148 นางสาว รุ่งลดา ประหยัด
149 นางสาว ศิริพร ไชยโคตร
150 นางสาว ศิริยากร สุพรรณนนท์
151 นางสาว สายชล ศรีเสน
152 นาย สินทวี อุดมทวี
153 นางสาว สุกัลยา เมืองแก้ว
154 นางสาว สุภาวรรณ เวชประโคน
155 นางสาว สุวรรณี ภูมูล
156 นางสาว อริสรา หม่ันเรียน
157 นางสาว เอมอร ละครราช
158 นางสาว กัญญา มัณยานนท์
159 นางสาว จิดาภา ทรัพย์สีพงษ์
160 นางสาว ฐิติรัตน์ พงษ์วัน
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161 นางสาว บัวลัย บุญสินชัย
162 นางสาว พิกุลทอง ย่างรวีไพศาล
163 นางสาว วารุณี บุญหนัก
164 นางสาว สิริภา ทมตะขบ
165 นางสาว อัสรินดา เจ๊ะแม
166 นางสาว อรภิญญาพร ตอบงาม
167 นาย โยธิน คงค้าแก้ว
168 นาย ชิดณรงค์ รุ่งโรจน์ถาวร
169 นางสาว ณัฐธิดา เจริญสินชัย
170 นางสาว นลินา เหมือนมี
171 นางสาว นูรฮานีฟ มามะ
172 นางสาว รัตนวรรณ สมคิด
173 นาย รุจฮัน มูซอ
174 นางสาว สุพัตตรา อัตถาชน
175 นางสาว อารยา มหาดไทย
176 นางสาว นฤภร เกียรติประทับใจ
177 นางสาว รัตนาวลี แก้วใจ
178 นางสาว อนุสรา ยะเพ
179 นางสาว นภาวรรณ ยอดแสงค้า
180 นาง จินตนา แก้วดวงใจ
181 นางสาว บุณยานุช อินทรสิทธ์ิ
182 นาย ปรีชา บุญฤทธ์ิ
183 นาวาตรีหญิง วิไลพร สว่าง
184 นาง ศิริกุล ด้ารงมณี
185 นาง ศุภลักษณ์ พันธุ์สุข
186 นาย สุกิจ กานนสัมฤทธ์ิ
187 นาง สุภารัก โกศล
188 นางสาว หน่ึงฤทัย แปลงลักขณา
189 นางสาว จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท
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