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รายชื่อผู้สมัครสอบความรูใ้นวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขั้นตอนที่ 3  
ที่มีสิทธิเข้าสอบและผูท้ี่ยังไม่มีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ 3 

การสอบครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 (รหัสการสอบ 2563-2) 
 

1. ผูส้มัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขั้นตอนที่ 3 ที่ช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมสอบขั้นตอนที่ 3 แลว้ และมีสทิธิเข้าสอบขั้นตอนที่ 3 ในการสอบครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน 
307 คน มีรายชื่อดังต่อไปน้ี (เรียงล าดับตามอักษรชื่อ)  

 

 รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6320479 นส. กชกร พิลาวุธ 

 6320480 นส. กชกร เพ็ชรัตน์ 

 6320481 นส. กชพร ภุชงค ์

 6320784 นส. กนกวรรณ โพธ์ินุช 

 6320483 นส. กมลทิพย ์ ชัยสุวรรณ 

 6320484 นส. กมลทิพย ์ ภูทิพย ์

 6320785 นส. กมลพร วิลังคะ 

 6320003 นส. กรณัฐ ปิ่นตา 

 6320485 นส. กรวรรณ เสือเปีย 

 6320487 นาย กฤตวิทย ์ ศรีกุล 

 6320488 นาย กฤษณพล ค ามีภักด ี

 6320489 นส. กวินธิดา พรมแดง 

 6320490 นส. กัญจนกร สืบเรือง 

 6320491 นส. กัญญาพร พิมพ์สุธรรม 

 6320492 นส. กัญญาพชัร ทองเงิน 

 6320493 นส. กัลยรัตน์ จิตรสูงเนิน 

 6320495 นส. กัลยาณ ี แสงเพชร 

 6320496 นส. กานต์ชนิต ทองสว่าง 

 6320786 นาย กิตติคณุ แสงค า 

 6320497 นส. เกวล ี ทรัพย์อรพันธ์ 

 6320498 นส. ขนิษฐา บานชื่น 

 6320499 นส. ขวัญขา้ว ศรีสวัสดิ ์

 6320500 นส. เขมิสรา พรหมชาต ิ

 6320103 นาย คมธนา เดชกิตติวัชร 

 6320501 นาย คามินท ์ ก่อวิวัฒนานุกูล 
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 รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6320502 นส. จรวยพร กอประเสริฐ 

 6320503 นส. จริดา ผลจันทร์ 

 6320504 นาย จักรกริศน์ แสนใจ 

 6320505 นาย จักรกฤษณ์ ตะกรุดแจ่ม 

 6320506 นาย จักรพรรดิ์ ทองสุขโข 

 6320507 นส. จันทกานติ์ เจระทน 

 6320508 นส. จันทรพร มีทองแสน 

 6320509 นาย จิตต์ธาดา สุริยะไชยากร 

 6320510 นส. จิตตานันทิ ์ ทาสีจงจรัส 

 6320511 นส. จิตติมา วัฒนพิพัฒน์ 

 6320512 นาย จิตรภาณ ุ กาญจนเกียรติกุล 

 6320787 นส. จิรภิญญา สายสดุด ี

 6320513 นส. จิรมาศ ขวัญทอง 

 6320514 นส. จิรัชญา คนึงเพยีร 

 6320788 นส. จิรัชญา ค าโสม 

 6320515 นส. จิราภรณ์ คณะกุล 

 6320516 นส. จิราวรรณ บุตรบุราณ 

 6320517 นาย จีรพรรณ หวังทะกลาง 

 6320518 นส. จุฑามาศ ขันทะชา 

 6320519 นส. จุฑามาศ แจ้งสขุ 

 6320520 นส. จุฑารัตน์ อกนิษฐ์กุล 

 6320521 นส. เจนจิรา ค าคม 

 6320522 นส. เจนจิรา ไชยโคตร 

 6320523 นส. ฉัตรพร คลี่ขจาย 

 6320524 นส. ฉัตรหทยั เจริญกิจภัณฑ ์

 6320525 นส. ฉันชนก กล้าหาญ 

 6320526 นส. ชนกณภัสร์ แป้นสุข 

 6320527 นส. ชนนิกานต์ จันทรขันต ี

 6320528 นส. ชนฬพรรณ จิตปาโล 

 6320529 นส. ชนาภัทร ทิพย์กรรภิรมย ์

 6320789 นส. ชนิดา จันทร์หอม 
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 รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6320531 นาย ชยานนท ์ จ ารัสศรี 

 6320532 นส. ชลธิดา แพงสา 

 6320533 นส. ชลลดา ศรีอุทัย 

 6320534 นส. ชลิดา หอยเขยีว 

 6320536 นส. ชวัลลักษณ์ โพธ์ิเงิน 

 6320537 นส. ชวิดา วรดลทรัพย ์

 6320538 นส. ชาลิสา แสงจันทร์ 

 6320539 นาย ชิน ค าเคร่ือง 

 6320540 นส. ชุติมา คงแรงด ี

 6320541 นส. ชุติมา สืบวงษ ์

 6320543 นส. ญาณินท ์ พลดงนอก 

 6320544 นส. ญาณิศา บุญเก้ือ 

 6320545 นส. ญาดานุช ภิรมย์ฤทธิ ์

 6320546 นส. ฐาปนี เกษมสิน 

 6320547 นส. ฐิตา วงศ์สวสัดิ ์

 6320548 นส. ฐิตารีย ์ จันทร์ใหม ่

 6320549 นส. ฐิติกานต ์ กลั่นนุรักษ์ 

 6320550 นส. ฐิติพร ตันตินิธิพงษ ์

 6320551 นส. ฐิติมา สังขแ์ก้ว 

 6320552 นส. ฐิติรัตน์ บุญมากประเสริฐ  

 6320553 นส. ณปภา ภิญโญวิศาล 

 6320554 นส. ณภัทร วิภาดาพิสุทธ์ิ 

 6320555 นส. ณรกมล ธีรสวัสดิ ์

 6320556 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ อินทะสร้อย 

 6320557 นส. ณัฏฐณิชา มัชมณฑล 

 6320012 นส. ณัฏฐา อัครเมธาวงค ์

 6320559 นส. ณัฐกมล  แผลงไพรี 

 6320560 นส. ณัฐกาญจน์ เวียงสมุทร 

 6320561 นส. ณัฐณิชา วัชรพินธุ ์

 6320107 นส. ณัฐณิชา อินทร์ชู 

 6320562 นส. ณัฐธิดา ศรีกลับ 
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 รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6320563 นส. ณัฐนันท ์ อนุสสรราชกิจ 

 6320564 นส. ณัฐพร ไชยหงษ ์

 6320565 นส. ณัฐพร ธรรมสุวรรณ 

 6320566 นส. ณัฐพัชร แสงทอง 

 6320567 นส. ณัฐพันธุ ์ เพ็งกรูด 

 6320568 นส. ณัฐมน ศิลปทวีวงศ ์

 6320569 นาย ณัฐวัฒน์ อาจสาคร 

 6320570 นส. ณิธภรณ์ สุทธิปรีชา 

 6320572 นส. ดวงใจ เบญจอุณห ์

 6320571 นส. ดวงกมล สิงโหพล 

 6320573 นส. เดือน โพธิสัตย ์

 6320574 นาย ตฤณดนัย อสุนี 

 6320575 นาย ทศพล ช่างปบั 

 6320577 นาย ธนโชต ิ บัวหลวง 

 6320576 นาย ธนกร เจริญพิบูลย ์

 6320578 นส. ธนธรณ์ โศภษิฐิกุล 

 6320579 นส. ธนสิริ ประชาฤทธ์ิภักด ี

 6320580 นส. ธนัชพร พงษเ์สม 

 6320581 นส. ธนัญญา อุตสม 

 6320582 นส. ธนาทรัพย ์ พนาจันทร์ 

 6320583 นส. ธนาพร วิสูตรานุกูล 

 6320584 นส. ธนารัตน์ นวมพันธ ์

 6320587 นส. ธัญญารัตน์ บุญสอน 

 6320588 นส. ธัญพิชชา นิลอ่างทอง 

 6320589 นส. ธัญลักษณ์ กิมสวัสดิ ์

 6320590 นส. ธัญลักษณ์ คงเหมือน 

 6320591 นส. ธัญลักษณ์ ม่ังมูล 

 6320592 นส. ธิดารัตน์ การณ์ด ี

 6320593 นส. ธิดารัตน์ มุลานนท ์

 6320594 นส. ธีราภรณ์ ยางนิยม 

 6320595 นส. ธีวรา แก้วกระจ่าง 
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 รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6320597 นส. นพมาศ อุทรักษ์ 

 6320791 นส. นฤธร นามวงษ ์

 6320599 นาย นัชพงศ ์ สีข า 

 6320600 นส. นัทธ์ชนัน ไทยบุญรอด 

 6320601 นาย นันตชัย ดาวอุษาสุข 

 6320602 นส. นันท์ธีรา ชูชมชื่น 

 6320603 นส. นันท์นภัส ชัชวาลย ์

 6320604 นส. นันทนัช ขันค านันต๊ะ 

 6320606 นส. น้ าเพชร ปรีชานนท ์

 6320607 นส. นุชธิดา จารุสิทธิกุล 

 6320608 นส. บุษยมาศ ผุดผาด 

 6320609 นส. เบญจพร ตะถา 

 6320610 นส. เบ็ญจภรณ์ เนาววินิจนันท์ 

 6320611 นส. เบญจมาภรณ์ เหรียญมณี 

 6320612 นส. เบญจวรรณ แซ่โซ้ง 

 6320613 นส. เบญยาภา จิรนิรามัย 

 6320614 นส. ปณัชยา สมอารีย ์

 6320615 นส. ปณาล ี จงปญัญางาม 

 6320616 นส. ปนัสยา ศิรินุพงศ ์

 6320029 นส. ปภาว ี อยู่ประเสริฐ 

 6320031 นส. ปรางคว์ลัย คะเชนกูล 

 6320617 นาย ปริญญา บุญทาค า 

 6320618 นส. ปริญดา พิศแลงาม 

 6320619 นาย ปรินทร อุ่นจันทร์ 

 6320620 นาย ปริยภัทร์ จันทร์มี 

 6320621 นส. ปริยาภทัร ไชยณรงค ์

 6320622 นส. ปริยาภทัร ดวงแข 

 6320623 นส. ปรีณาพรรณ ชุมด ี

 6320624 นส. ปรียนันท ์ อ่อนวิลัย 

 6320625 นาย ปัญญาพล หนูแม้ม 

 6320626 นส. ปัณฑิตา อาจจินดา 
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 รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6320627 นส. ปัณนิตา จันทร์ทิพย ์

 6320628 นส. ปานรว ี ปงใจ 

 6320629 นส. ปาริฉัตร พรหมโสดา 

 6320630 นส. ปาริฉัตร วิชัย 

 6320631 นาย ปิตุชาต ิ แสงผา 

 6320633 นส. ปิยพร พงษค์ า 

 6320634 นาย ปิยะณัฐ โนใหม ่

 6320635 นส. ปิยะพร อาทิตยต์ระกูลชัย 

 6320637 นส. พนิดา จันทร์แก้ว 

 6320638 นส. พนิดา เจียวก๊ก 

 6320639 นส. พรชนก โชต ิณ ภาลยั 

 6320792 นส. พรชิตา ทองตัน 

 6320640 นส. พรรณิภา สีน้อย 

 6320641 นส. พรรัตน์ จันทร์ศรี 

 6320642 นส. พรลดา มูลเจริญพร 

 6320643 นส. พัชนิภา จ าเริญจติสกุล 

 6320117 นาย พัชรกัลป์ชัย (สรณ์ลักษณ์) ยศพงศภรณ์ 

 6320644 นส. พัชริดา พิบูลย ์

 6320645 นส. พัชรี อาจใจ 

 6320646 นส. พัณนิตา จิตรสมัคร 

 6320647 นส. พัดชา พรมตุ ๊

 6320648 นส. พัทธ์ธีรา ตันธีระพลชัย 

 6320649 นส. พิชชานันท ์ จาตุรัตน์ทวีโชต ิ

 6320650 นส. พิชชาภา ปรีดิวิสุทธิ ์

 6320651 นส. พิชญาภา แจ้งอ่ิม 

 6320652 นส. พิชญาภา อุรุวรรณกุล 

 6320119 นส. พิฌาวีร์ คงรักษา 

 6320653 นส. พิมพ ์ ศาสตร์มี 

 6320654 นส. พิมพ์ชนก โพนทอง 

 6320655 นส. พิมพ์รัมภา  อินทร์ชื่น 

 6320656 นส. พิมพ์ลัดดา ศรีบุญเมือง 
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 รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6320657 นส. พิมพินี หนานนะ 

 6320658 นส. พิสชา วงษา 

 6320659 นส. พีร์ชนา ศรีสังข ์

 6320660 นาย พีระพงศ ์ พลศักดิ ์

 6320661 นส. พุทธพร สระแก้ว 

 6320662 นส. เพ็ญพนัส ตุ้มเจริญ 

 6320663 นส. เพ็ญพิชชา พงษ์พวงเพชร 

 6320664 นส. แพรพลอย สังข์ทอง 

 6320665 นส. ฟ้ากมล เที่ยงท า 

 6320666 นส. ภคนันท ์ จตุรภัคโภคิน 

 6320668 นส. ภัคจิรา  ไชยวงค ์

 6320667 นส. ภัคจิรา บุญปญัญโรจน์ 

 6320669 นส. ภัชราภรณ์ โวธาร 

 6320670 นส. ภัทรวด ี วังหาญ 

 6320671 นาย ภัทรวิศษิฏ ์ ศรีวิสุทธิ ์

 6320672 นส. ภานุชนารถ อุ่นละม้าย 

 6320673 นส. ภาพิมล ถาบู ้

 6320674 นส. ภารด ี บัวผัน 

 6320675 นส. ภาวินี ทานุมา 

 6320676 นส. ภาสินี น้อยนารถ 

 6320677 นส. ภิญญดา เจิมศิริศักดิ์พงษ ์

 6320678 นาย ภูริช พัฒนพานิช 

 6320679 นาย ภูวดินทร์ นาคินทร์ชาต ิ

 6320680 นส. มนาล หะมะ 

 6320681 นส. มัทธุรส ม้ิงพรม 

 6320682 นส. เมรี สีดาพล 

 6320683 นาย โมไนย เสือจุ้ย 

 6320684 นส. เยาวนา วงษ์ไทยเจริญ 

 6320685 นาย เยี่ยมยุทธ ยั่งยืน 

 6320686 นส. รพีพรรณ สง่ารัมย ์

 6320687 นส. รภัสสรณ์ พร้อมกิจจานนท ์
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 รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6320688 นส. รักษ์กมล โกไสยาภรณ์ 

 6320689 นส. รัจสิมาพร พุ่มศรีภักตร์ 

 6320690 นส. รัชนีวรรณ สระแก้ว 

 6320691 นส. รัตติกาล เทศไทย 

 6320692 นส. รัตนกรานต ์ สีมา 

 6320693 นส. รัศม์นรี วัฒนหิรัญเจริญ 

 6320694 นส. รุจิดา ศรีณรงคส์ถิตย ์

 6320695 นส. เรืองทิพย ์ หฤแสง 

 6320696 นส. ลฎาภา ลิ้มธนกิจ 

 6320697 นส. วนิดา สุขจุ้ย 

 6320698 นส. วรดา วิริยศฤษฏ ์

 6320699 นส. วรรณศิริ ปานพรม 

 6320700 นส. วรรณิศา นุ่มประเสริฐ 

 6320701 นาย วรรธนภณ ข าขจร 

 6320702 นาย วรวุฒ ิ วงศ์ทรัพย ์

 6320703 นส. วรัญญา ถิ่นสกุล 

 6320704 นส. วรันยา ภววทัญญู 

 6320793 นส. วราพรรณ จินดาประทุม 

 6320705 นส. วราลี  อยู่สุข 

 6320706 นส. วริศรา จารุวรรโณ 

 6320707 นส. วริศรา รัตน์แก้ว 

 6320708 นส. วริสรา ทาโยหา 

 6320710 นส. วาสนา ดวงบรรเทา 

 6320055 นส. วิชญาดา ประสารยา 

 6320711 นส. วิภาพร สุภาพ 

 6320712 นส. วิภาว ี รักพงษ ์

 6320713 นส. วิภาสินี อิงคะวะระ 

 6320714 นาย วีรพันธ ์ เจือจันทร์ 

 6320715 นส. ศวิตา อรียพิพัฒน์ 

 6320716 นส. ศศิชา เกษะศิริ 

 6320717 นส. ศศิประภา ชาวพงษ ์
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 รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6320058 นส. ศิริพร จันทร์เพ็ญ 

 6320718 นส. ศิริรัตน์ อย่างรัตนโชต ิ

 6320719 นส. ศิริลักษณ์ เพ็งบบุผา 

 6320060 นส. ศิริลักษณ์ สีมาพล 

 6320720 นส. ศิริวรรณ โถตันค า 

 6320721 นส. ศิวาภรณ์ จันเทศ 

 6320723 นส. ศุภสตุา ทะนานทอง 

 6320724 นส. ศุภาวรรณ เจริญสุข 

 6320725 นส. ศุภาวรรณ อมรปาน 

 6320726 นส. สรากร แก่นด ี

 6320727 นาย สหชาต ิ จงดษิฐ ์

 6320728 นส. สาริยา แสงมา 

 6320729 นส. สาริศา เบ้านี 

 6320730 นส. สาลินี สระใจ 

 6320731 นาย ส าเร็จ รัตนดิลก ณ ภเูก็ต 

 6320732 นส. สินี  ศิริมงคล  

 6320733 นาย สิปปพล มัททวกุล 

 6320734 นส. สิริกาญจนา ศรีเดช 

 6320735 นส. สิริรัตน์ ใจเด็ด 

 6320748 นาย สุเมธ แก้วพวง 

 6320737 นส. สุจิตรา วงษเ์ขยีด 

 6320794 นส. สุดารัตน์ ยารัมย ์

 6320738 นส. สุทธิดา ลับแสง 

 6320739 นส. สุทธินีย ์ เนียนแนบ 

 6320740 นส. สุธาทิพย ์ ชิตประเสริฐ 

 6320741 นส. สุนิตา หมีทองหลาง 

 6320742 นส. สุนิสา เกิดวัน 

 6320743 นส. สุนิสา หมีทองหลาง 

 6320744 นส. สุภัสสร ชลีกรชูวงศ ์

 6320745 นส. สุภาพร ทิพย์กระโทก 

 6320747 นส. สุภาวด ี ทะนานทอง 
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 รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6320749 นส. สุรีพร คงสวสัดิ ์

 6320750 นส. สุวรัตน์ สุขุมจรัสโรจน์ 

 6320751 นส. สุวิมล ไชยสิทธ์ิ 

 6320752 นส. เสาวนีย ์ จ้งจันทร์ศรี 

 6320753 นส. เสาวลักษณ์  จันทเสน 

 6320754 นส. แสงฉาย มุยปอง 

 6320755 นส. หทัยรัตน์ กิตติพรพิบูลย ์

 6320756 นส. อติกานต ์ แจ่มศรี 

 6320757 นส. อทิตญา ปาแสนกุล 

 6320076 นาย อนันต์ชัย ทิศกระโทก 

 6320758 นส. อนุตรา บุญศิริ 

 6320759 นส. อภิญญา งามประเสริฐสุข 

 6320760 นาย อภิสิทธ์ิ โยธาจันทร์ 

 6320761 นส. อมรวรรณ แซ่เจียว 

 6320762 นส. อรญา แก้วพูล 

 6320763 นส. อรยา กาวิชัย 

 6320764 นาย อริย์ธัช อะลัมซา 

 6320765 นส. อรุณกมล โวหาร 

 6320766 นส. อรุณวรรณ ศักดิ์ศรีจันทร์ 

 6320767 นส. อักษราภรณ์ เฉลิมชตุิเดช 

 6320768 นส. อัญชล ี ทองเทพ 

 6320769 นส. อัญญาเรศ ขมิ้นเครือ 

 6320770 นาย อัฑฒวิชญ ์ น่ิมพิทักษ์พงศ ์

 6320771 นส. อันดามัน วงษข์จร 

 6320773 นส. อัสลีฮา โตะเยง็ 

 6320775 นส. อาริสา นามกอง 

 6320776 นส. อารียา อ่ิมพิน 

 6320777 นส. อารีรัตน์ ไพรอนันตถาวร 

 6320778 นาย อิทธิกร กุลติยะรัตนะ 

 6320779 นส. อ่ิมบุญ อธิวรกุล 

 6320780 นส. อุมาภรณ์ ไชยอาจ 
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 รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6320781 นส. อุษณีย ์ ศรีบริสุทธ์ิ 

 6320782 นส. ฮัยฟะห์ ปาเระลีมอ 

 6320783 นส. ฮานา สีเดะ 

 
2. ผูส้มัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขั้นตอนที่ 3 ที่ไม่ได้ช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมสอบขั้นตอนที่ 3 จงึยังไมมี่สิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ 3 ในการสอบครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน 
2 คน มีรายชื่อดังต่อไปน้ี (เรียงล าดับตามอักษรชื่อ) (เรียงล าดับตามอักษรชือ่) 

 

 รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6320790 นส. ณัฏฐนันท ์ ผุสดีธงไชย 

 6320632 นส. ปิยธิดา ชนะพาล 

 
 
 

(นายทวี เลาหพันธ์) 
ประธานอนุกรรมการ 

การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต ์
 

 

 
 

 


