
เอกสารแนบ 2

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

1 602000008 นาง กนกวรรณ ทวีศักด์ิ

2 602000020 นาง กมลศัลต์ แก้วโนนจันทร์

3 602000022 นางสาว กริชฎา โชคประกิจสุนทร

4 602000028 นาง กฤติยา ทองค า

5 602000046 นาย กัมปนาท น้อยเรือง

6 602000053 นางสาว กัลยาสิริ ศิวชาติ

7 602000072 นาย กิติศักด์ิ รุจิกาญจนรัตน์

8 602000078 นางสาว เกศชฎา โชติพูล

9 602000079 นางสาว เกศริน มณีนูน

10 602000080 นาย เกษม ศิริรัตน์พิริยะ

11 602000104 นาย คมสันต์ กังวล

12 602000105 นาย ค านวน ณ ศรีสุข

13 602000107 นาง ค ามี บุญยัง

14 602000109 นาง เครือวัลย์ เพ่ิมพูล

15 602000112 นางสาว จตุพร ประทุมเทศ

16 602000124 นางสาว จันทร์เพ็ญ จันราสี

17 602000125 นาง จันทรรัตน์ เวชชัยยวัฒน์

18 602000134 นางสาว จิตนภา วาณิชวโรตม์

19 602000143 นางสาว จิรภา โพธิล้ิมธนา

20 602000144 นางสาว จิรภา แสงกองมี

21 602000158 นางสาว จุฑามาศ จันทร์หนองแห้ว

22 602000163 นาง เจนจิรา หะทะยัง

อาคารสอบ ตึก 6 โรงอาหารกลาง  ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ประจ าปี พ.ศ. 2560 ภาคปฏิบัติ

 วันเสาร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2561    วิชาการผดุงครรภ์ไทย

รอบท่ีหน่ึง 12.00น. - 12.30น.   เวลาสอบ 13.00น. - 14.00น. (สีเหลือง) ล าดับท่ี 1 - 60

รอบท่ีสอง 13.00น. - 13.30น.   เวลาสอบ 14.00น. - 15.00น. (สีเขียว)   ล าดับท่ี 61 - 120

รอบท่ีสาม 14.00น. - 14.30น.   เวลาสอบ 15.00น. - 16.00น. (สีฟ้า)     ล าดับท่ี 121 - 178
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23 602000170 นางสาว ฉมามาศ บุญสรรค์

24 602000171 นาง ฉลอง ฉันงูเหลือม

25 602000177 นางสาว ฉันชนก ปัณฑิตานนท์

26 602000183 นาง ชนาภรณ์ บตเกตุ

27 602000190 นางสาว ชลดา จัดประกอบ

28 602000191 นางสาว ชลธิชา ทางชอบ

29 602000221 นางสาว ชุลีกาญจน์ กีรติธีณกุลเจริญ

30 602000222 นาง ชุลีพร เปลรินทร์

31 602000235 นาง ญาณาทิพ พุทธอุปถัมภก

32 602000241 นาย ฐิตพัฒน์ นราธรวุฒิวัฒน์

33 602000245 นาง ฐิติยารัตน์ กูลพิพัฒน์

34 602000248 นางสาว ณขวัญปราณ นันตา

35 602000253 นาง ณภัทรศวรรญล์ พฤษการัณย์

36 602000258 นาย ณรงค์ สิทธิสงคคราม

37 602000261 นางสาว ณรดา แก้วทรัพย์

38 602000265 นาง ณัชชารพัชร์ จันทราพิสุทธ์

39 602000267 นางสาว ณัชทนิชา ปะริปุณญานัน

40 602000270 นาง ณัฏฐนันท์ ชุมม่ิง

41 602000311 นางสาว เดือนเพ็ญ มังกร

42 602000313 นางสาว ตติญาณี ลออเอก

43 602000314 นาง ตวงทิพย์ นิลทอง

44 602000316 นางสาว ตะวัน ทับชา
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45 602000333 นาง ทิพวัลย์ อินทร์จาด

46 602000358 นาย ธภัทร พลเย่ียม

47 602000364 นาย ธวัชชัย อินธิสาร

48 602000377 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ธิตาพร เต็มดี

49 602000384 นาย ธีรวิชญ์ กล้าหาญ

50 602000387 นางสาว น.ส.วรัญญา น่ิมนวล

51 602000392 นางสาว นงลักษณ์ กุลวรรัตต์

52 602000396 นางสาว นพมาศ จึงรุ่งเรืองกิจ

53 602000398 นางสาว นภัสนันท์ จิโรจน์วีรกุล

54 602000405 นางสาว นรินทร อินทร์โส

55 602000411 นางสาว นฤมล วัลดาว

56 602000412 นางสาว นลินธรณ์ เมธานิยมพัฒน์

57 602000415 นางสาว นวพร กล่ินช้ัน

58 602000426 นางสาว นันท์นภัส บัวจันทร์

59 602000428 นาง นันทัชพร จ าปาสาร

60 602000429 นางสาว นันทิชา จันทพันธ์

61 602000435 นาง นารีรัตน์ โอภาษี

62 602000440 นาง นิตยา เบญจรงคพันธ์

63 602000441 นาย นิติรัตน์ มีกาย

64 602000460 นางสาว บัวผัน สีอามาต

65 602000462 นาง บายศรี โพธ์ิสุ

66 602000464 นางสาว บุญชมพู เรืองรัตนวรกุล
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67 602000472 นางสาว บุณยวีร์ แดงศรี

68 602000482 นาง ปทุมพร เจริญฤทธ์ิ

69 602000485 นาย ปภัสสร เจียมบุญศรี

70 602000488 นาย ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันทน์

71 602000491 นางสาว ประกายรัตน์ ทุนิจ

72 602000517 นาย ปรีชา ม่ันชาวนา

73 602000520 นาง ปรียนันท์ พีรโชติวัฒน์

74 602000521 นาง ปรียาภรณ์ คล้ายสุวรรณ์

75 602000532 นาง ปัทมพร จีระศิริ

76 602000541 นางสาว ปิยะนุช พุ่มสุวรรณ

77 602000543 นางสาว ปิยะพร ทรจักร์

78 602000544 นางสาว ปิยะพร ขวัญเริงใจ

79 602000545 นางสาว ปิยะวรรณ ชูชาติ

80 602000548 นางสาว ปุณนภา ปันส่วน

81 602000564 นางสาว พจนีย์ ทิวถนอม

82 602000565 นาง พจวรรณ ธรรมเจริญ

83 602000566 นางสาว พนิดา ลาโมะ

84 602000568 นางสาว พนิตตา ศรีมารุต

85 602000573 นางสาว พรณิภา วรรณสิงห์

86 602000575 นาง พรทิพย์ ทองดี

87 602000576 นาง พรทิพา วงศ์จิตรบุญตา

88 602000577 นาง พรพรรณ โพธิล้ิมธนา
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89 602000591 นาย พลเทพ ธรรมจารี

90 602000596 นางสาว พัชนี ศรีลิโก

91 602000609 นางสาว พัชรีวรรณ พิมจ้อย

92 602000615 นาง พิกุล จองซอนะ

93 602000616 นาย พิชญ์นเรศ พงษ์สุภาพ

94 602000619 นาย พิเชษฐ นาคง

95 602000620 นางสาว พิณทิพย์ แก้วนาน

96 602000621 เรือเอก พิทักษ์ ใจดี

97 602000624 นาง พิเนตร แซ่ต้ัน

98 602000626 นาง พิมพ์ผกา อัศวสุดสาคร

99 602000627 นางสาว พิมพ์พิมล ทองชมภู

100 602000640 นาง เพ็ญศรี นันทะชัย

101 602000647 นาย ไพศาล โลหณุต

102 602000655 นางสาว ภัทรติญา บุญฤทธ์ิ

103 602000659 นางสาว ภัทริน อยู่เจริญกิจ

104 602000681 นางสาว มลทิพย์ เตชะสินพาณิชย์

105 602000682 นาย มเหษธิ สนิทวงศ์

106 602000690 นาง มุสิกร ธุศรีวรรณ

107 602000695 นาง ยุพดี จันทร์สง

108 602000696 นางสาว ยุพาพร ศรีจ าปา

109 602000701 นางสาว เยาวลักษณ์ การถัก

110 602000707 นางสาว รดาศา เพชรประสมบุญ
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111 602000712 นางสาว รสสุคนธ์ ภูมิสถาน

112 602000713 นางสาว ระฐกานต์ จับประยงค์

113 602000726 นาง รุ่งทิพย์ ชีสกุล

114 602000730 นาง รุ่งฤดี ทองพลู

115 602000736 นางสาว รุจาธร กิตติศรีไสว

116 602000740 นาง ลดาวัลย์ จีรัง

117 602000744 นางสาว ลัญชนา นวนทอง

118 602000745 นางสาว ลัดดาวัลย์ สุขไกร

119 602000748 นางสาว วงค์ผกา ศรีจ าปา

120 602000750 นาง วดี พันธ์ุอุดม

121 602000752 นางสาว วรณัน พงศ์ภัคอาชา

122 602000753 นางสาว วรนุช แสงเพ็ง

123 602000757 นาง วรรณวิภา ซิปเปอร์

124 602000758 นางสาว วรรนิสา หาญกล้า

125 602000760 นางสาว วรัญญา เสตะบุตร

126 602000761 นางสาว วรัฏฐา เหมทอง

127 602000766 นางสาว วรารัตน์ ค ากล่ัน

128 602000767 นางสาว วรินทร ฐานะวุฒิ

129 602000776 นางสาว วัลย์วรา ไชยฤกษ์

130 602000778 นางสาว วาธินี คุณนา

131 602000786 นาย วิทยา วงแก้ว

132 602000793 นางสาว วิมลลักษณ์ จันทร์เปรียง
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133 602000794 นาย วิระพล ชาญช านิ

134 602000814 นางสาว ศรสวรรค์ ประโยชน์งาม

135 602000815 นาง ศรัญญา คงจักร์

136 602000840 นาย ศาสตรา ค ามุลตรี

137 602000841 นาง ศิริ บวชสันเทียะ

138 602000856 นาย ศุภฤกษ์ ภมรรัตนปัญญา

139 602000858 นางสาว ศุภาวรรณ สีแดง

140 602000874 นาย สมชัย เวชคุณานุกูล

141 602000882 นาง สมบูรณ์ ศรีเจริญ

142 602000883 นาย สมประสงค์ บรรเทา

143 602000887 นาย สมภพ แก้วพันพฤกษ์

144 602000893 นาย สมศักด์ื สมหวัง

145 602000905 นางสาว สวรส ศิริไชยบูลย์วัฒน์

146 602000919 นาย สามารถ ช่อไม้

147 602000922 นาง สายรุ้ง สุวณิชย์

148 602000930 นาง ส ารวย กลีบสุวรรณ์

149 602000943 นางสาว สิริวิภา เจียมบูรณะกุล

150 602000958 นาย สุทธิพงษ์ ธรรมสอน

151 602000964 นาง สุนทรี ก้อนน่วม

152 602000965 นางสาว สุนทรี อภิเกษมสันต์ิ

153 602000973 นางสาว สุพร ธรรมนิตย์นิยม

154 602000983 นาง สุภัสสร จันทร์ค า
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เอกสารแนบ 2

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

อาคารสอบ ตึก 6 โรงอาหารกลาง  ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ประจ าปี พ.ศ. 2560 ภาคปฏิบัติ

 วันเสาร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2561    วิชาการผดุงครรภ์ไทย

รอบท่ีหน่ึง 12.00น. - 12.30น.   เวลาสอบ 13.00น. - 14.00น. (สีเหลือง) ล าดับท่ี 1 - 60

รอบท่ีสอง 13.00น. - 13.30น.   เวลาสอบ 14.00น. - 15.00น. (สีเขียว)   ล าดับท่ี 61 - 120

รอบท่ีสาม 14.00น. - 14.30น.   เวลาสอบ 15.00น. - 16.00น. (สีฟ้า)     ล าดับท่ี 121 - 178

155 602000985 นางสาว สุภาพร ดาวดี

156 602000993 นางสาว สุมาลี ทองน้อย

157 602000997 นาย สุรชัย แซ่ต้ัน

158 602001000 นาง สุรภา ยอดประเสริฐสุด

159 602001008 นางสาว สุรัสวดี ศิลา

160 602001010 นาง สุริสา เสเล

161 602001013 นางสาว สุรีย์วรรณ สีลาดเลา

162 602001014 นางสาว สุลีพร แก้วจันทร์ดา

163 602001019 นาง สุวรรณี สุมหิรัญ

164 602001023 นาย สุวิทย์ ชัยพิบูล

165 602001030 นางสาว เสาวรถ วรประคอง

166 602001035 นางสาว แสงดาว ตันติไพจิตร

167 602001039 นางสาว หงส์รัตน์ ชูคง

168 602001040 นางสาว หน่ึงฤทัย ราษฎร์ภูธร

169 602001048 นาย อธิสิทธ์ิ ดิลกสินปัญญา

170 602001050 นางสาว อนัญญา เดชะค าภู

171 602001053 นางสาว อนันต์ ป่ินเวหา

172 602001075 นางสาว อรพรรณ สกุลแก้ว

173 602001080 นาย อรรล โฉมงามดี

174 602001087 นาง อรุณพร อิฐรัตน์

175 602001092 นางสาว อัญชนา เหรียญทอง

176 602001101 นาย อัศวิน ทัพคัลไลย
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เอกสารแนบ 2

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

อาคารสอบ ตึก 6 โรงอาหารกลาง  ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ประจ าปี พ.ศ. 2560 ภาคปฏิบัติ

 วันเสาร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2561    วิชาการผดุงครรภ์ไทย

รอบท่ีหน่ึง 12.00น. - 12.30น.   เวลาสอบ 13.00น. - 14.00น. (สีเหลือง) ล าดับท่ี 1 - 60

รอบท่ีสอง 13.00น. - 13.30น.   เวลาสอบ 14.00น. - 15.00น. (สีเขียว)   ล าดับท่ี 61 - 120

รอบท่ีสาม 14.00น. - 14.30น.   เวลาสอบ 15.00น. - 16.00น. (สีฟ้า)     ล าดับท่ี 121 - 178

177 602001121 นางสาว อิษิรา อุณหรัศมี

178 602001139 นาย เอกรัตน์ ศิริไชยบูลย์วัฒน์
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