
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 63112412 นางสาว อรดี ว่องวสุพงศา
2 63112763 นาย รุ่งโรจน์ ทีสุกะ
3 63112917 นาย เอกพนธ์ ธารเรวดี
4 63112761 นางสาว รุจิปภาพิณ กานต์ฤดีศุรธีร์
5 63112737 นางสาว ภาษิตา สรรสร้างเจริญ
6 63111810 นางสาว วันบุญ ชาวหนอง
7 63112863 นาง อนุตตรีย์ โพธิสุทัศน์
8 63112605 นาง ฐิติรัตน์ จิรศักดาวุฒิ
9 63112717 พระ พินิจ สืบจากพรม
10 63112622 นางสาว ตอวีหล๊ะ หะยีมะ
11 63112685 นางสาว นูรีซัน มีนา
12 63111386 นาย พิทยา เอการัมย์
13 63112653 นางสาว ธีรารัตน์ พงศ์พาช านาญเวช
14 63112671 นางสาว นันท์นภัส อังกินันทน์
15 63112657 นาย นพพร พรอโนทัย
16 63110607 นาง ณัฐณพัชร ดีพันธ์
17 63112866 นาย อภิชาติ เกริกไกรวุฒิกุล
18 63112832 นาย สิรวิชญ์ สายทอง
19 63112798 นางสาว ศรีรัตนา เชียงป๋ิว
20 63112821 นางสาว สมหมาย โฆสิตสวัสด์ิ
21 63112304 นางสาว สุวรินทร์ ชุมพล
22 63112839 นางสาว สุชาดา ชุมพล
23 63112778 นาง วรรณา ศรีสมัย
24 63112672 นาง นันปพัทธ์ สังคีตานนท์
25 63112842 พระ สุทัศน์ แกล้ววาที
26 63112668 นางสาว นันทพัทธ์ นาคะรัช
27 63112814 นางสาว ศุภาวรรณ สีแดง
28 63112815 นาง สฐาพร พรหมนิล

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ก) ส่วนภูมิภำค (รอบเพ่ิมเติม)
ศูนย์สอบภำคกลำง จังหวัดปทุมธำนี ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2563

วิชำเวชกรรมไทย
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29 63111167 นางสาว ปรียนันท์ อุดมวิทยาธีธัช
30 63112887 นาง อ าไพ มณีรัตน์
31 63112704 นาย ปัญญา ป่ินทองค า
32 63112615 นางสาว ณัฐชุนันท์ ส่งเสริมแดงงาม
33 63112772 นางสาว วนิดา วงศ์วิเศษศักด์ิ
34 63111920 นาย ศรกมล ต้านสิน
35 63112094 นางสาว สัญญา บุญตา
36 63112593 นางสาว ชะญานิศฐ์ ค าชุนสิงห์สิริ
37 63110293 นาง จิดาภา เศษบุรี
38 63112910 นางสาว เพ็ญพรรณ ชัยสงคราม
39 63110123 นางสาว กานต์ชนา ค าภะวา
40 63112568 นางสาว จตุรพร คติบัญชา
41 63112826 นางสาว สรินรัตน์ พฤกษ์ภูมรินท์
42 63112595 นาย ชัยธวัช กิตติกวางทอง
43 63112587 นางสาว ชลธิชา น้อยพิทักษ์
44 63112718 นางสาว พิมพ์ชนก ครูปัญญามาตย์
45 63112623 นางสาว ต้นเก้ือ สิงห์ค า
46 63112570 นาย จักรณพิวัฒน์ หิรัญธนิกการ
47 63110187 นางสาว แก้วตา อ่างสินทร์
48 63112438 นางสาว อลิสา แย้มเขมธนัช
49 63112865 นาย อภิชา อโณทัย
50 63112666 นาย นัชมี สะกะแย
51 63111998 นาย คึกฤทธ์ิ พันธ์ุวิไล
52 63111349 นางสาว พัชรินทร์ วรยศรณพร
53 63112629 นางสาว ทักษอร ศรีสังขจร
54 63112790 นางสาว วิภาพร อินทรโสม
55 63112577 นางสาว จิราภรณ์ กุมภันฑ์
56 63112673 นาง นางสมปอง ค าปัญญา
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57 63112583 นางสาว ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ
58 63112537 นางสาว กมลรัตน์ พวงมาลา กมลรัตน์ พวงมาลา
59 63112835 นาง สุกัญญา จันทร์พุฒ
60 63112918 นางสาว เเก้วตา นาครัตน์
61 63112578 นางสาว จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท
62 63112792 นางสาว วิลัย กระทอง
63 63112759 นางสาว รัชติกา กุมภาว์
64 63112691 นางสาว บุปผา มีระหันนอก
65 63112913 นางสาว เสริมศรี แซ่จาง
66 63112756 นางสาว ยูรีนัส หมัดอาดัม
67 63111673 นางสาว รุ้งใจ แสงจันทร์
68 63112589 นาง ชลลัดดา ทองเพียง
69 63112834 นางสาว สีรุ้ง ทับทิม
70 63112893 นางสาว อโณทัย พ่ึงทองหล่อ
71 63112751 นาย ยศสมิทธิ กัลยาณพันธ์
72 63112650 นางสาว ธัญวัลย์ กัลยาณพันธ์
73 63112771 นางสาว วนัสนันท์ อนุวัฒน์ประกิจ
74 63112599 พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์
75 63112916 นาย เหมกฤษฎา มณฑลจรัส
76 63112914 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองคุณ
77 63112590 นาง ชลากร พรหมนิล
78 63112716 นาง พิชญาภา ม่ันคง
79 63112594 นาย ชัชชัย เสริมศิริทรัพย์
80 63112734 นาง ภารดี หงษ์บิน
81 63112713 นางสาว พรระวี เอ่ียมปา
82 63112631 นางสาว ทิพสุคณธ์ บ ารุงวงศ์
83 63112541 นาง กรองแก้ว พันธุระ
84 63110641 นาย ณัฐสิทธ์ิ สาทพันธ์
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85 63112539 นางสาว กรรณิกา อยู่ถาวร
86 63112115 นาย สิทธิศักด์ิ วงศ์พนาวัลย์
87 63112450 นางสาว อัญชลี แซ่เอียะ
88 63112810 นางสาว ศุภนิชา ก่อปฏิภาณ
89 63112584 นาย ชดินทร์ พัฒนพงษ์ศักด์ิ
90 63112648 นางสาว ธัญญธร โชคภัทรภีร์
91 63111839 นาย วิเชียร บุญกล้า
92 63112608 นาย ณฐวัฒน์ ช่ืนฤดี
93 63112690 นาย บุญเลิศ ไทยทัตกุล
94 63112572 นาง จันฑมาศ วงษ์เสรี
95 63112784 นางสาว วัชรี เกตุแก้ว
96 63112703 นางสาว ปัญจรัศม์ กชธัญพงศ์ภพ
97 63112783 นางสาว วัชรินทร์ ประมาณ
98 63112675 นาย นิกม์ แสงศิรินาวิน
99 63112875 นางสาว อัญชนา เหรียญทอง
100 63112547 นางสาว กัญญาพัณณ์ พรมหาไชย
101 63112658 นางสาว นภัทร หอมวงศ์
102 63112802 นางสาว ศิริกร ธนศักด์ิเดชา
103 63112867 นาง อภิญญา นาสารีย์
104 63112907 นางสาว เบญจมาศ เชียวเขตวิทย์
105 63112787 นาง วันเพ็ญ เกษมุติ
106 63110898 นางสาว นพรัตน์ พรโสภากุล
107 63112695 นาย ปภาน ชัยเกษมวรากุล
108 63112805 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีรักษา
109 63110340 นาย จีระพันธ์ มีทรัพย์
110 63111026 นางสาว เนตรา อธิตาสุริยมงคล
111 63112733 นางสาว ภัสสร กุลหงวน
112 63112714 นางสาว พรศิริ ทองแพง
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113 63112807 นาย ศิวพจน์ ศรีพวงเพชร
114 63112558 นางสาว ก่ิงแก้ว แจ้งสวัสด์ิ
115 63112686 นางสาว บราซิลโย สุขตะ
116 63112882 นางสาว อาภา สินทัตตโสภณ
117 63112725 นางสาว ฟาริดา เหล่าพัชรกุล
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