
ล ำดับ เลขประจ ำตัวผู้สอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 62220013 นาง กรกนก ศิวะถาวรชัย

2 62220014 นางสาว กรณ์กาญจน์ จินดา

3 62220015 นาง กรรณิกา อัมพุช

4 62220022 นาง กล้วยไม้ สาครวงศ์วัฒนา

5 62220030 นางสาว กันยรินทร์ นิธินพรัศม์

6 62220032 นางสาว กัลยาสิริ ศิวชาติ

7 62220033 นางสาว กาญจน์ อุดมเสียง

8 62220041 นาวาอากาศเอกหญิง กุลชญา พวงนาค

9 62220048 นาย เกียรติศักด์ิ ชีระพันธ์

10 62220049 นางสาว แก่นกล่ันทิพย์ แก้วดี

11 62220052 นาย ไกรลาศ กันทาแจ่ม

12 62220055 นางสาว ขนิฏฐา ประดับเพ็ชร

13 62220061 นาง คนึงนิตย์ พงษ์สิทธิถาวร

14 62220062 นาย คมสวัสด์ิ เกษพิชัยณรงค์

15 62220065 นางสาว คีตศิลป์ ไชยะนเรศพิทักษ์

16 62220071 นางสาว จรรยา แสงอรุณ

17 62220073 นาง จริยา พงศ์หล่อพิศิษฏ์

18 62220079 นาง จันทร์เพ็ญ กมลรัตน์

19 62220091 นางสาว จิรฎา สมกิจวุฒิกุล

20 62220112 นาย ฉัฐพล ภัทรจินดานุวงศ์

21 62220117 นางสาว ชฎาพร โชติวัฒนะพล

22 62220118 นางสาว ชณกานต์ ชาญสุนทร

23 62220119 นาย ชดินทร์ พัฒนพงษ์ศักด์ิ

24 62220128 นางสาว ชลธิชา น้อยพิทักษ์

25 62220134 นางสาว ชวณีย์ เรียงหา

26 62220141 นางสาว ชัยณี จิตสมเกษม

   รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิขอทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) คร้ังท่ี 2/2562 
ด้ำนเภสัชกรรมไทย

หน้ำ1/5



ล ำดับ เลขประจ ำตัวผู้สอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

   รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิขอทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) คร้ังท่ี 2/2562 
ด้ำนเภสัชกรรมไทย

27 62220155 นางสาว โชติกา ตาตะบุตร

28 62220170 นาย ณภูภณ เวชอาภรณ์

29 62220171 นาย ณรงค์ ยวงหิรัญ

30 62220173 นาย ณรงศักด์ิ จ๋ิววัด

31 62220176 นางสาว ณัฎฐา วิสมิตะนันทน์

32 62220186 นาง ณัฐฐารักษ์ เตชาวัฒนภัทร์

33 62220191 นางสาว ณัฐรดาพัชร ท่าผ่า

34 62220200 นางสาว ณิชาภา รอดมณี

35 62220205 นาง ดลฤดี สงวนเสริมศรี

36 62220210 นาง ดาริน อินทสุภา

37 62220223 นาง ทัศนีย์ จันทร์เทียมวงษ์

38 62220224 นาย ไทยรัฐ ภูวจินดา

39 62220228 นางสาว ธนพร ลาภบุญทรัพย์

40 62220230 นางสาว ธนพร ลิมปะพันธ์ุ

41 62220231 นางสาว ธนพร วงค์เข่ือน

42 62220234 นางสาว ธนัชสรณ์ ชัยมณี

43 62220236 นางสาว ธนัณยรัศม์ิ อรรถธนสาร

44 62220248 นางสาว ธัชนันท์ เอ่ียมนวชาต

45 62220259 นาง ธิวาทิพย์ ไทยบัณฑิตย์

46 62220261 นางสาว ธีรยา เหล่าบุศณ์อนันต์

47 62220264 นางสาว ธีรารัตน์ พงศ์พาช านาญเวช

48 62220268 นางสาว นงลักษณ์ ปางสมบูรณ์

49 62220276 นางสาว นพวรรณ พงษ์สนิท

50 62220284 นางสาว นรินทร อินทร์โส

51 62220294 นางสาว นันทพัทธ์ นาคะรัช

52 62220298 นางสาว นันทวัน วัฒนวิชัยวงศ์
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53 62220308 นาย นาวิน อุทารธรรม

54 62220317 นางสาว นิศรา ปานประเสริฐแสง

55 62220323 นางสาว บังอร ประกอบพร

56 62220328 นาย บุญรัตน์ บุญช่วย

57 62220333 นางสาว บุปผา มีระหันนอก

58 62220353 นางสาว ประทุม ภู่พัฒน์

59 62220369 นาย ปรีชา วงศ์อนันต์นนท์

60 62220370 นางสาว ปวีณา แสงเจษฎา

61 62220379 นาย ปิง แสงสีหนาท

62 62220386 นางสาว ปุญญาพร ดีพิจารณ์

63 62220393 นาง ผุสดี เทียนถาวร ร้ีด

64 62220406 นาง พรพรรณ โพธิล้ิมธนา

65 62220413 นางสาว พราวรินท์ เชาวลิตรุจิวงศ์

66 62220417 นาง พัชราวดี มังคสิงห์

67 62220423 นางสาว พัฒนียา ฤทธ์ิทอง

68 62220425 นาย พิชัย พงศ์กิตต์ิรพี

69 62220431 นาย พิพิศพงษ์ วงษ์เจริญ

70 62220436 นางสาว พิรมน การย์กุลวิทิต

71 62220444 นาง เพ็ญพร จักรธ ารงค์

72 62220456 นาย ภัทรฉัตร กิจนุกูล

73 62220460 นางสาว ภัทริน อยู่เจริญกิจ

74 62220466 นางสาว ภาษิตา สรรสร้างเจริญ

75 62220486 นางสาว มาริษา ตันใจซ่ือ

76 62220491 นาย เมธาสิทธ์ิ โกเมนรุ่ง

77 62220496 นาวาอากาศเอก รณยศ สมิตะมุกสิก

78 62220523 นางสาว เรวดี คุ้มประสิทธ์ิดี
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79 62220529 นางสาว วนิดา วงศ์วิเศษศักด์ิ

80 62220534 นาย วรธัช แสงแก้ว

81 62220542 นาย วรศิลป์ รัตนพรสมปอง

82 62220544 นางสาว วรัญญา น่ิมนวล

83 62220545 นางสาว วรัญญา อรุโณทยานันท์

84 62220550 นางสาว วัชรี วงศ์ใหญ่

85 62220553 นางสาว วัลลี วิหวา

86 62220569 นางสาว วิราพร ศักด์ิเจริญชัยกุล

87 62220570 นาย วิโรจน์รัตน์ ติโลกวิชัย

88 62220577 นาย วีรวิชญ์ ก ากัดวงษ์

89 62220585 นางสาว ศรีรัตนา เชียงป๋ิว

90 62220590 นางสาว ศศิธร จึงตระการ

91 62220595 นาย ศักด์ิชัย หลินศุวนนท์

92 62220603 นางสาว ศุภนิชา ก่อปฏิภาณ

93 62220610 นางสาว สมจิต ดีวงษ์

94 62220612 นาย สมชาย ศรัทธาบุญ

95 62220613 นาย สมชาย สุวรรณคีรี

96 62220625 นางสาว สมหมาย โฆสิตสวัสด์ิ

97 62220632 นาย สรศักด์ิ พวงพิศ

98 62220639 นางสาว สาคร ศิริชนะ

99 62220648 นาย สิรวิชญ์ สายทอง

100 62220654 นางสาว สุคนธ์ญาณี เถ่ือนธรรมโฮง

101 62220661 นางสาว สุชัยศรี สิทธิสมบูรณ์

102 62220674 นาย สุธี วงศ์กิตติวิมล

103 62220683 นาง สุปาณี วีระประดิษฐ์

104 62220689 พันโทหญิง สุพิชชา สุทธิสาร
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105 62220693 นางสาว สุภาณี ฟ้ารุ่งสาง

106 62220694 นาง สุภาพ เดอ ฟรีส์

107 62220697 นาง สุภารัตน์ ทับเจริญ

108 62220702 นาย สุรเดช ศรีเจริญ

109 62220718 นางสาว หน่ึงฤทัย ราษฎร์ภูธร

110 62220720 นาย หนูแดง พรีศักด์ิ

111 62220727 นาย อดุล สุขร่องช้าง

112 62220739 นาย อยู่อาน แซ่ส่ี

113 62220744 นาย อรรนพ อุษณกรกุล

114 62220750 นางสาว อรุณ แถวจัตุรัส

115 62220752 นางสาว อสมา แก่นท้าว

116 62220753 นาง อังคณา พันธ์หล่อ

117 62220754 นางสาว อังศวีร์ ตันรัตนไพศาล

118 62220770 นาย อ านาจ ชนะหาญ

119 62220774 นางสาว อิสรีย์ อัศวรากาญจน์
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