
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 602140010 นางสาว กนกวรรณ กัญญวิมล
2 602040104 นาย กิตติภพ บุญเอก
3 602050138 นางสาว แก้วมณี บุญทัน
4 602080159 นางสาว คะนึงนิจ เกกินะ
5 602020161 นางสาว คันธรส วิชัยดิษฐ
6 602130162 นางสาว ค าปุ๊ด แดนแม่จัน
7 602040169 นางสาว จรัญญา ขาวป้ัน
8 602130228 นางสาว จีรนันท์ ถ่างกระโทก
9 602050285 นางสาว ชนัดดา ค าหาญ
10 602100301 นางสาว ชลธิชา สืบแตง
11 602090306 นางสาว ชลิตา สังขพันธ์
12 602150352 นางสาว ซารีนา อาด า
13 602090364 นางสาว ญานิล เมรุณชัย
14 602050446 นางสาว ดวงกมล ก่ิงทวยหาร
15 602040449 นางสาว ดวงใจ ไชยทองพันธ์
16 602140450 นางสาว ดวงเดือน ขอเห็นกลาง
17 602070498 นางสาว ทิวาพร เมินธนู
18 602060529 นางสาว ธัญญธร สินธุเสน
19 602100619 นางสาว นันทิพร ไหวจังหรีด
20 602050641 นางสาว นิตยา บริหาร
21 602160680 นางสาว นูรฮีดายะห์ อาแว
22 602040720 นางสาว ปทิตตา จรรยา
23 602080721 นางสาว ปทุมทิพย์ แถมก่ิง
24 602040800 นางสาว ปีย์วรา เถ่ือนแก้ว
25 602170822 นาย พงษ์ศักด์ิ ปาลตานนท์
26 602070870 นางสาว พลอยไพลิน เพชรจันทร์
27 602020905 นางสาว พิชชานันท์ ผลชู
28 602140932 นางสาว พิไลวรรณ โออิน
29 602030937 นาย พีรพัฒน์ จินดาเช้ือ

เอกสำรแนบ 1

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2560
 ข้ันตอนท่ี 1 วิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ และกฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ (เพ่ิมเติม)

วันเสำร์ ท่ี 13 มกรำคม พ.ศ. 2561  เวลำ 08.30 - 11.00 น. 
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

เอกสำรแนบ 1

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2560
 ข้ันตอนท่ี 1 วิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ และกฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ (เพ่ิมเติม)

วันเสำร์ ท่ี 13 มกรำคม พ.ศ. 2561  เวลำ 08.30 - 11.00 น. 
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

30 602040993 นาย ภูษิต หมายตามกลาง
31 602081012 นางสาว มัญจนา จันทราประภาเวช
32 602011053 นางสาว รชฏ ภู่ผะกา
33 602021099 นาย ราชภัฏ ซุ่ยก้ิม
34 602171155 นาง วรรณดี สุวรรณกุล
35 602021269 นางสาว ศศิกัญญ์ ผ่องชมภู
36 602071274 นาง ศศิธร หนูคุ้มทรัพย์
37 602041331 นางสาว ศุภรัตน์ เทอ ารุง
38 602041349 นาง สมใจ กองกูล
39 602041426 นางสาว สุดารัตน์ สวัสด์ิวงศ์
40 602171474 นางสาว สุภัสสร เจริญเส็ง
41 602041486 นาง สุภาวดี สถากูล
42 602171496 นาย สุเมธี ตันศิริ
43 602141539 นางสาว โสภิดา สุขสวัสด์ิ
44 602051541 นาง โสรยา สานิสี
45 602051561 นางสาว อนันตญา จันแดง
46 602091599 นางสาว อรวรรณ ยวนหม่ืน
47 602051610 นางสาว อริสรา หม่ันเรียน
48 602051628 นางสาว อังสุมาลี แก้วปัญญา
49 602081707 นาง อุษณีย์ ประสิทธ์ิวิเศษ


