
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 63112851 นางสาว สุภาวรรณ เกียรติธนพล
2 63112664 นาง นวพร สุริยะ
3 63112738 นาย ภาสกร สกุลป่ินจง
4 63112846 นางสาว สุภัทรา แสงนาค
5 63112636 นางสาว ธนภร จงวิทยาดี
6 63112912 นางสาว เยาวลักษณ์ ชมภูเทพ
7 63112917 นาย เอกพนธ์ ธารเรวดี
8 63111159 นาย ปรีชา ม่ันชาวนา
9 63112591 นางสาว ชลิตา สมโภชน์
10 63112638 นางสาว ธนัชญา เหล็งหวาน
11 63112592 นาย ชวนากร วัฒนะเวชกุล
12 63112921 นาย โกศัย โตม่วย
13 63112870 นางสาว อรพิม จินนกันต์
14 63112898 นาง เกสนรี มนูญศิลป์
15 63112742 นางสาว มณีวรรณ กองสุวรรณ์
16 63112667 พระปลัด นัทธี เรืองฤทธ์ิ
17 63112711 นาย พรชัย ชาดระวี
18 63112753 นางสาว ยุพิน ภัสรางกูร
19 63112878 นางสาว อัญพัชร์ เลิศหิรัญชาญสิน
20 63112849 นาง สุภารัตน์ กรรณิกาธนานนท์
21 63112811 นางสาว ศุภมาส เหลืองเพชรงาม
22 63112906 นางสาว เทพี วัฒนะกิจ
23 63112549 นางสาว กัลยา วิริยะสิริเวช
24 63112707 นาย พงศ์เทพ ไชยชาญพันธ์
25 63112536 นางสาว กชนันท์ บุญยืน
26 63112560 นาง ขนิษฐา แสงนิล
27 63112677 นางสาว นิชาภา ป่ินชุมพลแสง
28 63112760 นาง รัตนา เสริมธนสาร
29 63112819 นาย สมพร เสริมธนสาร

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

วิชำเภสัชกรรมไทย
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30 63112720 นางสาว พิมภากร ทองศรี
31 63112635 นาย ธนกฤต เรืองโรจน์
32 63112816 นาย สมชาย ประทุมทอง
33 63112769 นางสาว ลีลยา จักขุจันทร์
34 63112622 นางสาว ตอวีหล๊ะ หะยีมะ
35 63112685 นางสาว นูรีซัน มีนา
36 63112671 นางสาว นันท์นภัส อังกินันทน์
37 63112003 นาย ศุภณัฐ เมืองค า
38 63112628 นาง ทองหา ยอดสุทธิ
39 63112785 นางสาว วัชรี ต้ังม่ันมงคล
40 63112845 นาง สุพัตรา รุ่งเรืองศิลาพันธ์
41 63112886 นางสาว อ าไพ จินดาเพ็ง
42 63112610 นางสาว ณัชชา เพชรดากูล
43 63112920 นางสาว แพรรัฐฐา พุ่มสินโชติภัทร์
44 63112872 นางสาว อรุณรัตน์ วรกิจจากร
45 63112596 นาย ชัยภัทร ชะรอยนุช
46 63112630 นางสาว ทับทิม อินต๊ะรัตน์
47 63112830 นาย สิทธิโชค แวดไทยสงค์
48 63112786 นางสาว วัชรีวรรณ มหามิตร
49 63112583 นางสาว ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ
50 63112891 นาง อุษณี ศุภชัยศิริกุล
51 63112674 นางสาว นาฏนิดา จันทราช
52 63112741 นางสาว มณีรัตน์ วีระพันธ์พงศ์
53 63112557 นาย กิติศักด์ิ รุจิกาญจนรัตน์
54 63112767 นางสาว ลักษิณา กวักทรัพย์
55 63112627 นางสาว ทองมี กวักทรัพย์
56 63112576 นางสาว จิระนันท์ องค์วิเศษไพบูลย์
57 63112901 นาง เจียมจิต สาทพันธ์
58 63112586 นางสาว ชนินทร หอวัฒนพิบูลย์
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59 63112694 นาง ปภากร เบ็ญจขันธ์
60 63112646 นางสาว ธวัญรัชต์ สมจิต
61 63112860 นาย อดิศร บุญเลิศเจริญสุข
62 63112781 นางสาว วรินทร ปัทมกนกพร
63 63112739 นางสาว ภิญญ์ภา อ้ึงประภา
64 63112540 นางสาว กรรณิการ์ เจริญสุข
65 63112799 นาย ศวัส แซ่ลุ้ย
66 63112879 นางสาว อัมพร เล็กไข่
67 63112776 นาย วรพจน์ ลาภเพ่ิมพูนทรัพย์
68 63112740 นางสาว มณี วชิรรัตนวงศ์
69 63112640 นาย ธนัตถ์นันท์ สกลธนบูลย์
70 63112604 นางสาว ฐิติรัตน์ จันทบุรานันท์
71 63112647 นางสาว ธวัลรัตน์ อัครวัฒนวงศ์
72 63112795 นาย ศรัณย์ สกุลธรรมไพศาล
73 63112764 นางสาว รุ้งเพชร แสงหิรัญ
74 63112904 นาย เชาวฤทธ์ิ ผลพานิช
75 63112621 นาย ดุสิต รสานนท์
76 63112895 นาย เกริกชัย ฟ้าคนอง
77 63112582 นาง จูน กังวานนวกุล
78 63112568 นางสาว จตุรพร คติบัญชา
79 63112766 นางสาว ลักขณา น้ าใจเย็นฉ่ า
80 63112750 นาง ยมลกรทิพย์ สถิตรังสีวงศ์
81 63112768 นางสาว ลีลนันต์ บัณฑรศิรประภา
82 63112702 นางสาว ปฤษนี มโนรมย์
83 63112652 นางสาว ธิดา บ าเพ็ญธรรมน าสุข
84 63112643 นาย ธนเดช ธรรมะบันดาล
85 63112841 นางสาว สุดารัตน์ เตชะพิพัฒน์ชัย
86 63112850 นางสาว สุภาวดี เขียววิลัย
87 63112681 นาย นิพนธ์ พนมสุข
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88 63112864 นาย อนุพันธ์ คละไฮ
89 63112566 นาง คนธมาส รัตนสุวรรณ
90 63112580 นางสาว จุมพฎา ย่ิงเจริญ
91 63112718 นางสาว พิมพ์ชนก ครูปัญญามาตย์
92 63112554 นาย กิตติพร จันทราภาขจี
93 63112812 นางสาว ศุภวรรณ พันธ์ุภักดี
94 63112544 นาย กฤตณัฏฐ์ โอภาสพีรวิชญ์
95 63112666 นาย นัชมี สะกะแย
96 63112678 นาย นิชาภา สว่ัสด์ินที
97 63112732 นางสาว ภัทรานิษฐ์ โสภณ
98 63112876 นางสาว อัญชลี เอ่ียมอิทธิพล
99 63112680 นางสาว นิธินันท์ รัตน์วัฒนาเลิศ
100 63112823 พระ สมโภชน์ ชูศิริ
101 63112676 พระ นิคม ภูริสัตย์
102 63112574 นางสาว จันทิมา ไทยเพชร
103 63112555 นาย กิตติรัตน์ สารแดง
104 63112607 นาย ณฐวรรธน์ จันคณา
105 63112770 นาย ลุกมาน สือรี
106 63112715 นาย พสิทธาจารย์ จรา
107 63112645 นาย  ๊๊๊ธรรมนูญ หวังกิจสุนทร
108 63112884 นาย อ านวย ด าเด่น
109 63112793 นาย วิโรจน์ บุญนุชิต
110 63112655 นาย นพคุณ พวงทอง
111 63112880 นางสาว อัมพร แก้วพวง
112 63112792 นาง วิลัย กระทอง
113 63112759 นางสาว รัชติกา กุมภาว์
114 63112840 นาย สุดสายฟ้า หทัยเพรช
115 63112642 นางสาว ธนิกาญจน์ สุทธิชัยมงคล
116 63112712 นางสาว พรฑิชา ฉิมเฉิด
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117 63112682 นาย นิรุติ ผ่ึงผล
118 63112923 นาย ไพฑูรย์ บรรทึก
119 63112756 นางสาว ยูรีนัส หมัดอาดัม
120 63112597 นาง ชิวหลิน ซู
121 63112743 นางสาว มยุริญ เชาว์ชาญ
122 63112633 นางสาว ทิวาพร จังศรียวงศ์
123 63112834 นางสาว สีรุ้ง ทับทิม
124 63112893 นางสาว อโณทัย พ่ึงทองหล่อ
125 63112751 นาย ยศสมิทธิ กัลยาณพันธ์
126 63112650 นางสาว ธัญวัลย์ กัลยาณพันธ์
127 63112771 นางสาว วนัสนันท์ อนุวัฒน์ประกิจ
128 63112599 พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์
129 63112916 นาย เหมกฤษฎา มณฑลจรัส
130 63112894 นางสาว อโนมา ศิริทรัพย์ม่ันคง
131 63112825 นาย สรกล ส่ืออยู่ยง
132 63112829 นางสาว สายใจ สีทอง
133 63112874 นางสาว อัจจิมาพัชญ์ นวลอินทร์
134 63112675 นาย นิกม์ แสงศิรินาวิน
135 63112552 นางสาว กาญจน์ กาญจนโสภณ
136 63112890 นางสาว อุบล ผ่านเสนา
137 63112862 นาย อธิสิทธ์ิ ดิลกสินปัญญา
138 63112809 นาย ศุภชัย องอาจ
139 63112857 นาย สุวิทย์ อรรถสุวรรณ์
140 63112892 นางสาว อุษณีย์ สุกใส
141 63112802 นางสาว ศิริกร ธนศักด์ิเดชา
142 63112856 นาย สุรเดช คุ้มปากพิง
143 63112734 นาง ภารดี หงษ์บิน
144 63112755 นางสาว ยุรี วงศิริพานิช
145 63112885 นาย อ าพร พรมโสภา
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146 63112731 นาย ภัควัฒน์ ณ ตะก่ัวทุ่ง
147 63112546 นางสาว กฤตรินทร์ ตวงสุวรรณ
148 63112542 นาง กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง ผสมทรัพย์
149 63112608 นาย ณฐวัฒน์ ช่ืนฤดี
150 63112690 นาย บุญเลิศ ไทยทัตกุล
151 63112708 นาง พชรมณ บริบูรณ์ธรกิจ
152 63112572 นาง จันฑมาศ วงษ์เสรี
153 63112873 นางสาว อลิสา ภุมราวันต์
154 63112784 นางสาว วัชรี เกตุแก้ว
155 63112779 นางสาว วรรณา อติโรจน์วงศ์
156 63112903 นาย เชษฐา ส่าเม๊าะ
157 63112911 นาง เพ็ญศรี จารุก าเนิดกนก
158 63112804 นางสาว ศิริพร สุทธิไชยากุล
159 63112559 นางสาว กุลพรภัสร์ สกุลรังสฤษฏ์
160 63112869 นางสาว อรณิชา พลภักดี
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