
เอกสารแนบ 2

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

1 602000006 นางสาว กนกพร รุ่งเรือง

2 602000011 นาย กมล พรมเทศ

3 602000012 นาง กมลกานต์ ไกรสร

4 602000037 นาง กัญญาพร ดูวา

5 602000038 นางสาว กัญญาภัค เกษตรทัต

6 602000039 นางสาว กัญรดา ติรกาญจนกุล

7 602000041 นางสาว กันต์กนิษฐ์ รัตนเมฆวิไล

8 602000064 นาย กายสิทธ์ิ พัฒนะปราน

9 602000068 นาย กิตติเจริญ ศุภชัยศิริกุล

10 602000078 นางสาว เกศชฎา โชติพูล

11 602000088 นาย ไกรลาศ กันทาแจ่ม

12 602000091 นาย ขจรศักด์ิ กาญจนาม่ังศักด์ิ

13 602000093 นาง ขวัญจิราภัสร์ กรังพานิชย์

14 602000100 นางสาว คณาพร ธิติคุณ

15 602000110 นางสาว งามตา แซ่ฉ่ัว

16 602000117 นาง จริยา พงศ์หล่อพิศิษฏ์

17 602000141 นางสาว จิรฎา สมกิจวุฒิกุล

18 602000146 นาย จิรัฐพล มณีกูล

19 602000154 นางสาว จิรายุ ปัจฉิมบุญ

20 602000169 นาง เจือจันทร์ บุญสม

21 602000172 นางสาว ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ

22 602000181 นาง ชณิดาภา อโพสโทลิเดส

23 602000188 นางสาว ชมพูนุช เดียวตระกูล

24 602000200 นางสาว ชัชฎาภรณ์ รักษาพวก

25 602000216 นาง ชีวมณฑ์ ฉ่่าใจหาญ

26 602000227 นาง เชาวนีย์ บัวช่ืน

27 602000254 นาง ณมนชนก มณีรัตน์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) คร้ังท่ี 1/2560 ภาคปฏิบัติ

วิชาเภสัชกรรมไทย (เพ่ิมเติม) ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี

หนา้ที ่1 จาก 4



เอกสารแนบ 2

ล าดับท่ี รหัสประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) คร้ังท่ี 1/2560 ภาคปฏิบัติ

วิชาเภสัชกรรมไทย (เพ่ิมเติม) ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี

28 602000261 นางสาว ณรดา แก้วทรัพย์

29 602000277 นางสาว ณัฐณิชา จิตบรรจง

30 602000291 นางสาว ณิชกานต์ โหราพงศ์

31 602000301 นางสาว ดวงพร เหมือนสมัย

32 602000303 นางสาว ดาราวรรณ มาฉันท์

33 602000323 นาย ทรงวุฒิ อยู่เอ่ียม

34 602000324 นางสาว ทรรศชล ปัญญาทรง

35 602000330 นาง ทัศนีย์ ช่างยันต์

36 602000335 นางสาว ทิพาพร กาญจนราช

37 602000342 นาย ธนธร หลินชาญธรา

38 602000344 นางสาว ธนพร กล่ินเกษร

39 602000352 นาย ธนะวรรธน์ ธนาหิรัญโรจน์

40 602000354 นาย ธนานันต์ เกตุเอ่ียม

41 602000368 นางสาว ธัญวลัย พลเสน

42 602000379 นาย ธิติวัฒน์ ปวงค่ารพีพัฒน์

43 602000397 นางสาว นภสร โพธิบุตร

44 602000399 นางสาว นภัสนันท์ จันทรเกลา

45 602000448 นางสาว นิลประดับ โสภา

46 602000450 นาง นิสา ปะวะสี

47 602000501 นาย ประเวช กิจวุฒิไพศาล

48 602000503 นาย ประสิทธ์ิ ผิวทวี

49 602000505 นาย ประสิทธิพร อนันต์ภัทรกูล

50 602000526 นางสาว ปวีณา เกษรา

51 602000547 นางสาว ปุญญิศา รัตนรุจ

52 602000550 นางสาว เปมิกา ถ่อมกาย

53 602000559 นาย พงศกร ค่าแสงมาตย์

54 602000562 นาย พงศ์ศิริ ทักษวิทยาพงศ์
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55 602000576 นาง พรทิพา วงศ์จิตรบุญตา

56 602000588 นาย พรสวรรค์ พิมพงษ์

57 602000595 นางสาว พัชนิตา ลีแก้วสวรรค์

58 602000623 พระ พินิจ สืบจากพรม

59 602000637 นางสาว เพ็ญนภา เกตุมณี

60 602000642 นางสาว แพรวนภา พิศเพ็ง

61 602000644 นาย ไพบูลย์ เตชะสุปินัน

62 602000674 นางสาว มณี บุญล้อม

63 602000683 ส.อ.หญิง มะลิวรรณ์ จามกระโทก

64 602000700 นางสาว ยุรดา ขจรศิลป์

65 602000704 พ.ต.ท. รชต บริสุทธ์ิ

66 602000722 นาย รัฐพล พิมพ์สกุล

67 602000731 นางสาว รุ่งฤทัย นาวิชัย

68 602000777 นางสาว วาทินี สุปัญญา

69 602000805 นาย วิเศษ ชาญประโคน

70 602000826 นาง ศรีวรรณ อุดมลาภธรรม

71 602000831 นางสาว ศศิชา วงศ์ไชย

72 602000836 นาย ศักดา อัชฌาเจริญสถิต

73 602000837 นาย ศักด์ิชัย ยินดีฉัตร

74 602000851 นาย ศุภณัจ เตชะตานนท์

75 602000873 นาง สมใจ ถาวรสันต์

76 602000879 นางสาว สมนา ติยะปัญจนิตย์

77 602000881 นาย สมบุญ เข่ือนวิชัย

78 602000885 นางสาว สมเพียร หนูขาว

79 602000897 นางสาว สรวงสุดา สงวนหงษ์

80 602000902 นาง สลวย แก้วเรือน

81 602000904 นางสาว สลิลทิพย์ ประสาทพรศิริโชค
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82 602000962 นางสาว สุธีร์ธิดา โพธ์ิศรีเรือง

83 602000998 ร้อยตรี สุรชัย สร้อยสวัสด์ิ

84 602000999 นาย สุรพันธ์ เชาว์กุลจรัสศิริ

85 602001018 นาง สุวภัทร เจริญสุข

86 602001028 นางสาว เสง่ียม จีนบุตร

87 602001034 นาย แสงชัย ฐิติวงศ์โกศล

88 602001036 นาย แสนพล พัวศิริมิตร

89 602001064 นาย อภิชาติ เกริกไกรวุฒิกุล

90 602001066 นางสาว อภิญญา ธรรมภักดี

91 602001071 นาย อมรชัย แก้วเรือน

92 602001077 นาง อรพิน ยาวิชัย

93 602001094 นางสาว อัญชลี มาตย์นอก

94 602001096 นางสาว อัญชิตา นวลศิริ

95 602001103 นาย อาทิตย์ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

96 602001122 นางสาว อิสรีย์ อชพงศ์สิน

97 602001127 นาย อุดร ขันชะลี

98 602001138 ว่าท่ีร้อยตรี เอกรัฐ บุญมา
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