
 

 
 

 
 

 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการทดสอบ 

โครงการพฒันาความรูต่้อเนือ่งทางวิชาชีพโดยการศึกษาดว้ยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 3/2562 

วนัเสารที์่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-12.30 น. 
 

รหสัหลกัสูตร :  6208-01-001-212-01 
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เรียงตามตัวอกัษร  ก-ฮ 
 

 

ผู้สมัครเข้าทดสอบ จ านวน 133 ราย 

ผู้เข้าร่วมทดสอบ    จ านวน 123 ราย 

ผู้ผ่านการทดสอบ 

(จากคะแนนรอ้ยละ 60 ของจ านวนขอ้สอบทัง้หมด 100 ขอ้) 

จ านวน 99 ราย 

ผู้ที่ ท าคะแนนได้สงูสดุ จ านวน 84 คะแนน 

ผู้ที่ ท าคะแนนได้น้อยสดุ จ านวน 34 คะแนน 

ล าดบั ชื่อ-สกุล 

1 คุณ กนลรัตน์ ทองสพุรรณ 

2 คุณ กรกนก กติติคุณธนสาร 

3 คุณ กอบแก้ว ช่วยสมบูรณ์ 

4 คุณ กนัยารัตน์ โชคอุ่นกจิ 

5 คุณ เกจชาณัฐ บ ารุงชัยชนะ 

6 คุณ ขนิษฐา ห่วงสายทอง 

7 คุณ ข้าวใหม่ ตันวีระชัยสกุล 

8 คุณ คณิดา นิมมาณวัฒนา 

9 คุณ คมปกร ลีวรวัฒน์ 

10 คุณ จรัส อนิทร์คง 

11 คุณ จันทร์เพญ็ เจนวณิชวิทย์ 

12 คุณ จิดาภา คุ้มถิ่ นแก้ว 

13 คุณ จิตตรี สรุจิตติพงศ์ 

14 คุณ จิรพรรณ บุญประกอบ 
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ล าดบั ชื่อ-สกุล 

15 คุณ จิราวรรณ กาญจนวรวงศ ์

16 คุณ จุฑามาศ ใจช่ืน 

17 คุณ เจตน์สกฤษฏิ์ สตูรทองค า 

18 คุณ ฉกาจ ทาหมด 

19 คุณ ฉวีวรรณ อกัษรสวาสด์ิ 

20 คุณ ฉัตรสมุาลย์ จิตบรรจง 

21 คุณ ชนะภัย สริิทพิากุล 

22 คุณ ชุติมา สวุรรณรัตน์ 

23 คุณ ณิชาภา ธรีกวินสกุล 

24 คุณ ดวงใจ วิจิตรโกเมน 

25 คุณ ดาวสริิ จึงสริิรุ่งเรือง 

26 คุณ ทพิปภา ถิรกนกวิไล 

27 คุณ ธนพล ป่ันเกล้า 

28 คุณ ธติิยา ชัฎสนุทร 

29 คุณ นตินันท ์ วัฒนอธวิัฒน ์

30 คุณ นพนิตย์ สริุยวงศ์ 

31 คุณ นพรัตน์ หวังด ารงเวศ 

32 คุณ นภัสนันท ์ วัฒนสทิธสินิ 

33 คุณ นริศรา ธรรมรัตน์ 

34 คุณ นวพร สบฤกษ์ 

35 คุณ นวลนิตย ์ ศรีคง 

36 คุณ น้องนุช ฉกาจปัญญาไว 

37 คุณ นัฏฐิกา ศรีสทุธพิงศ์ 

38 คุณ นุจรินทร์ พงษ์เพียรสกุล 
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ล าดบั ชื่อ-สกุล 

39 คุณ บุญโรจน ์ มุจนานันท ์

40 คุณ ปริญญา แตมส าราญ 

41 คุณ ปิยะพงษ์ ศรีลาวัณย์ 

42 คุณ พชรพร เพชรภวูดี 

43 คุณ พนารัตน์ ชัยตันติพงศ์ 

44 คุณ พรเทพ เศวตวรรณกุล 

45 คุณ พรพรรณ คุณแสง 

46 คุณ พัชรนันท ์ รัตนมาลาวงศ์ 

47 คุณ พัฐธาวรรณ องค์ชัยคุปต์ 

48 คุณ พิณทพิย์ ลีนะกนิษฐ์ 

49 คุณ พิภพ กุนาศล 

50 คุณ พิมพ์ปวีณ์ ศิริวัลลภ 

51 คุณ ภาณวุัฒน ์ ด่านชูธรรม 

52 คุณ มงคล พวงศรี 

53 คุณ มนภา เวชศรี 

54 คุณ มนัส เปรมชูเกยีรติ 

55 คุณ มยุรี ธรีกวินสกุล 

56 คุณ รรัฐยา ลิ้มเจริญ 

57 คุณ รุ่งเพช็ร เมธดีุลสถิตย์ 

58 คุณ รุ่งรัตน์ เตชะวิญญูธรรม 

59 คุณ ลลิตา กนกนาก 

60 คุณ วรณัน กว้างซ้วน 

61 คุณ วรรณฉัตร บุนทยะพัธน์ 

62 คุณ วรรณพร วิเชียรรัตน์ 
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ล าดบั ชื่อ-สกุล 

63 คุณ วรรณิศา ศรีสไุชย 

64 คุณ วรัฏนาวี วงศ์อกนิษฐ์ 

65 คุณ วรารัตน์ ทวีปรีชาชาติ 

66 คุณ วัลย์ลิกา ติยะรัตนาชัย 

67 คุณ วิชัย โชคอุ่นกจิ 

68 คุณ วิไลวรรณ ดวงเงิน 

69 คุณ วีรยา ตวงตรีคูณ 

70 คุณ วีระชัย สคุ า 

71 คุณ วีราภรณ ์ คุปตะสนิ 

72 คุณ ศนิษา รัศมีภัค 

73 คุณ ศิณพา วิริยธนานนท ์

74 คุณ ศิณรัศม์ ตระกูลวงษ์วาณิช 

75 คุณ ศิรินภา นันทเศรษฐ์พงศ์ 

76 คุณ ศุภิสรา ตันติพันธุพิ์พัฒน์ 

77 คุณ สนิท หิรัญภาณพุงศ์ 

78 คุณ สาริศา ภผูา 

79 คุณ สาโรช ล า้เลิศประเสริฐกุล 

80 คุณ สขุพรดี อสัสมงคล 

81 คุณ สธุดิา วงค์หมื่ น 

82 คุณ สภุาพร ร่มโพธิ์ ไทรไพศาล 

83 คุณ สรัุตน์ ฉายาวรเดช 

84 คุณ สวุิทย์ วรรณะศิริสขุ 

85 คุณ เสริมศักด์ิ สจัจะวรรณกุล 

86 คุณ เสาวลักษณ ์ กติติศรีไสว 

87 คุณ หลานสวย พระโสภา 

88 คุณ อภิญญา เตม็ธนานันท ์
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ล าดบั ชื่อ-สกุล 

89 คุณ อร เกริกเกยีรติสริิ 

90 คุณ อรณิชา บุนนาค 

91 คุณ อรนุช ซูซูก ิ

92 คุณ อ้อมใจ บ ารุงกรณ ์

93 คุณ องัคณา ชุติไพจิตร 

94 คุณ อจัฉรา ชุติไพจิตร 

95 คุณ อญัอชัฌ์ วัฒนโชคชัยกุล 

96 คุณ อมัราภรณ์ เพชรวาลี 

97 คุณ อทิธ ิ องัคสวุัฒน์ 

98 คุณ อทิธพิงศ์ สขุศาลา 

99 คุณ อุดมลักษณ์ ชลายนเดชะ 

ประกาศ ณ วนัที่ 6 กนัยายน พ.ศ. 2562 

ส่วนงานก ากบัดูแลหน่วยงานอบรม 


