
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 63210019 นางสาว กรกช มาลาธรรม
2 63210021 นางสาว กรกนก แก่นแก้ว
3 63210036 นางสาว กษรัษ นิยมศิลป์
4 63210052 นางสาว กาญจนา อานันท์นิตย์
5 63210053 นางสาว กาญจน์ณภัทร เสมญาค า
6 63210055 นางสาว กานต์ชนา ค าภะวา
7 63210057 นางสาว กานต์รวี ม่ังมี
8 63210070 นางสาว กุลทรัพย์ ศักด์ิสกุลคุณากร
9 63210076 นาง ขวัญพิชชา ว่าถูกใจ
10 63210080 นาง ขัตติยา เพชรน้อย
11 63210081 นาย คงฤทธ์ิ วิโรจน์เวชภัณฑ์
12 63210095 นาย จรัญ ผลากุล
13 63210098 นาย จรูญ ฉันทศรีวิโรจน์
14 63210099 นาย จักรณพิวัฒน์ หิรัญธนิกการ
15 63210102 นางสาว จันทร์จิรา บุญธรรม
16 63210112 นาง จินตนา บุญเพ็ชร์
17 63210111 นาง จินตนา สิงหเทพ
18 63210120 นางสาว จีรสุดา บุญศรี
19 63210122 นางสาว จุฑามาศ ท่ีพิมาย
20 63210133 นาย ฉัตรณรงค์ วังโส
21 63210143 นางสาว ชนะรัฐ พุ่มคชา
22 63210145 นางสาว ชนินทร หอวัฒนพิบูลย์
23 63210158 นางสาว ชลิดา ยังเทียน
24 63210169 นางสาว ชะบาไพร ท้าวแก้ว
25 63210170 นาย ชัชชัย นุชนวลรัตน์
26 63210172 นางสาว ชัญญามนฑณ์ จิตพรพินิจ
27 63210174 นาย ชัยนารายณ์ โอบชลานุเคราะห์
28 63210175 นาย ชัยภัทร ชะรอยนุช
29 63210185 นาย ช านาญ เฮงวาณิชย์

คร้ังท่ี ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้ำนเภสัชกรรมไทย

รำยช่ือผู้มีสิทธิขอเป็นสมำชิกและหรือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมำตรำ ๑๒(๒)(ก)
แห่งพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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30 63210188 นาย ชิษณุชา อนุวงศ์นวรัตน์
31 63210191 นางสาว ชุติมา อุดม
32 63210207 นางสาว ณขวัญปราณ นันตา
33 63210212 นางสาว ณพิชญ์ชยา พิตติจิรา
34 63210227 นางสาว ณัฏฐานิช อ้นแก้ว
35 63210246 นางสาว ณัฐศิรัตน์ ฤกษ์ฉวี
36 63210247 นาย ณัฐสิทธ์ิ สาทพันธ์
37 63210248 นาย ณัทธภัทร หนูขาว
38 63210249 นางสาว ณิชกานต์ อ านวยเวช
39 63210252 นางสาว ณิชดาภา อัจฉริยสุชา
40 63210255 นางสาว ณิชาภา ฐิติฐาปนะ
41 63210261 นางสาว ดลลชา พิตติจิรา
42 63210265 นาง ดวงดาว ตันทัตสวัสด์ิ
43 63210267 นาง ดวงพร สุวรรณกุล
44 63210268 นางสาว ดวงรักษ์ บัวเฟ่ือง
45 63210281 นางสาว ถนอมนวล ตรีรัตนประสพ
46 63210293 นางสาว ทิพย์วิมล เช้ือบุญมี
47 63210297 นางสาว ธณัช อัครพงษ์ภาส
48 63210303 นางสาว ธนภร จงวิทยาดี
49 63210309 นางสาว ธนัชญา เหล็งหวาน
50 63210311 นาย ธนัตถ์นันท์ สกลธนบูลย์
51 63210318 นางสาว ธนิดา เอกธนะพจ
52 63210336 นางสาว ธัญพร ไกรจงวัฒนา
53 63210339 นางสาว ธัญวลัย ตรี วรรณ ไพศาล
54 63210347 นาย ธีรพงษ์ สรรค์ศิริชัย
55 63210348 นางสาว ธีรยา ใสสด
56 63210354 นางสาว นงนุช มังคละ
57 63210358 นาย นพดล มีชัยโย
58 63210371 นางสาว นภัสวรรณ ไพรัชเวชภัณฑ์
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59 63210372 นาย นรัคคพณ จันทร์สุนทรภาส
60 63210374 นางสาว นรินทร ฐิติวราภรณ์
61 63210376 นาย นรเสฏฐ์ วัชรพันธ์จิต
62 63210381 นางสาว นฤมล ศิริขวัญพงศ์
63 63210383 นางสาว นลินภัสร์ ถิระเลิศศิริกุล
64 63210402 นางสาว นารีรัตน์ ทิพย์กองราษฎร์
65 63210403 นางสาว นารีรัตน์ เพชรแอน
66 63210404 นาย นิกร สมหมาย
67 63210406 นางสาว นิตญา หนองภักดี
68 63210415 นางสาว นิภาพร โคเบลท์
69 63210423 นางสาว บัวกาญจน์ กายาผาด
70 63210425 นาง บัวหยก แซ่ล้ี
71 63210426 นางสาว บานช่ืน สุทธิธรรม
72 63210435 นางสาว บุญสม ลิลัน
73 63210447 นาย ปฐมศก วิไลพล
74 63210457 นาย ประกอบ ด้ามทอง
75 63210463 นาง ประยูรรัตน์ หารก่ิง
76 63210464 นาย ประสงค์ ยืนสุข
77 63210471 นางสาว ปรางค์ทอง ดวงโนแสน
78 63210475 นางสาว ปรารถนา สุขวิบูลย์
79 63210480 นางสาว ปฤษนี มโนรมย์
80 63210489 นางสาว ปางเพียรพลี อุปแก้ว
81 63210495 นางสาว ปิยธิดา สุทธิกุลการณ์
82 63210502 นาย ปิยเวช ทับทอง
83 63210503 นางสาว ปุญชญานิษฐ์ จิรกมลภัทร์
84 63210517 นางสาว พชร ชัยรัตนประภา
85 63210528 นาย พรรคพงศ์ วุฒิวงศ์
86 63210529 นางสาว พรรณธิวา แดงปุย
87 63210536 นาย พรวิเศษ อาศา
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88 63210540 นาย พลคุณ ภัทรภูมิรพี
89 63210553 นาง พัชรี ธงศิลา
90 63210560 นางสาว พัทธนันท์ ทองล้น
91 63210564 นางสาว พิชญากชยงธนา เกษสุขมาโนช
92 63210565 นางสาว พิชญานัทธ์ ภูรีญานสวัสด์ิ
93 63210569 นาย พิทยา จิตรย่ังยืน
94 63210570 นางสาว พินิจนันท์ หูมดา
95 63210599 นาง ภัควลัญชญ์ ล้ิมหลาย
96 63210606 นางสาว ภัทรินทร์ น่ิมรัตนสิงห์
97 63210626 นางสาว มณฑา แกล้วกสิกิจ
98 63210630 นางสาว มณีกร อุดมมา
99 63210631 นางสาว มณีรัตน์ วีระพันธ์พงศ์
100 63210639 นางสาว มนัสนันท์ กันต์ชยานันต์
101 63210640 นางสาว มยุรี ด าริห์
102 63210644 นาง มลิวัลย์ ชูสุวรรณ
103 63210670 นางสาว รังสิมา ฟักแย้ม
104 63210680 นางสาว รัตนาภรณ์ พรหมอยู่
105 63210684 นางสาว รินทร์ลภัส เปรมศรีโรจน์
106 63210688 นางสาว รุ่งนภา สุนทรปกาสิต
107 63210697 นางสาว ลลิตา กีรติชีวนันท์
108 63210699 นางสาว ลักขณา ชาครบัณฑิต
109 63210704 นางสาว ลีลยา จักขุจันทร์
110 63210705 นาย วชิรวัฒน์ วิศิษฏ์สินธพ
111 63210728 นางสาว วริฐา สารค า
112 63210741 นาง วัชรา สิทธิเวช
113 63210743 นางสาว วัชรี ต้ังม่ันมงคล
114 63210746 นาง วันวิสาข์ ล้ีสุรพลานนท์
115 63210756 นาง วิทิศา ชูกิตติอ าพร
116 63210760 นางสาว วิภาพร อ าไพพิทักษ์วงศ์
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117 63210761 นาง วิภาภรณ์ ไชยอาม
118 63210780 นางสาว วิไลวรรณ แก้วพล
119 63210782 นางสาว วีรยา เจริญอาภรณ์วัฒนา
120 63210788 นาย วุฒิภัทร คัมภิรานนท์
121 63210793 นาย ศรัณ วรไตร
122 63210794 นางสาว ศรันภัสร์ ขาวงามเดชาวัฒน์
123 63210798 นาย ศวัส แซ่ลุ้ย
124 63210814 นางสาว ศิรินทรา กอแสงเรือง
125 63210820 นางสาว ศิริพร เฮงพูลศิริสวัสด์ิ
126 63210823 นางสาว ศิริวงศ์ เสน่ห์ลักษณา
127 63210824 นาง ศิริวรรรณ อังคณาวิศัลย์
128 63210843 นาย สมพงษ์ เมืองพรหม
129 63210848 นาย สมภพ จินดารุ่งเรืองกุล
130 63210850 นาย สมยศ กิตติม่ันคง
131 63210852 นาย สมศักด์ิ ค าหอม
132 63210856 นาย สมัย ชัยช่วย
133 63210857 นาย สมิต ฮ ศรีสุวรรณไพศาล
134 63210863 นางสาว สรินรัตน์ พฤกษ์ภูมรินท์
135 63210867 พระ สัจจา สุภทฺโท
136 63210875 นางสาว สาวิตตรี วงศ์เงิน
137 63210884 นางสาว สิริกร เมฆเมืองทอง
138 63210892 นาง สุกัญญา วีเล่อร์
139 63210905 นาง สุชีวา วงศ์ภูธร
140 63210910 นางสาว สุดารัตน์ ไชยานุวัติวงษ์
141 63210909 นางสาว สุดารัตน์ ล้ิมเศรษฐานุวัต
142 63210913 นาย สุทิน คงม่ัน
143 63210920 นาง สุธีรา ปิยะเรืองรุ่ง
144 63210926 นาง สุนีย์ อินทรสวัสด์ิ
145 63210936 นาง สุพัตรา รุ่งเรืองศิลาพันธ์
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146 63210950 นาง สุภารัตน์ กรรณิกาธนานนท์
147 63210952 นาง สุภาวดี อ่องโอภาส
148 63210954 นางสาว สุภาวรรณ เกียรติธนพล
149 63210959 นาง สุมาลี วงษ์สมิง
150 63210961 ร้อยตรี สุรชัย สร้อยสวัสด์ิ
151 63210977 นาย สุวัฒน์ ด้วงป้ัน
152 63210982 นางสาว หทัยทิพย์ ชวนใช้
153 63210987 นางสาว หัสลิล ศิรินานันท์
154 63211018 นางสาว อรพิม จินนกันต์
155 63211021 นางสาว อรรวี แต่งเติมวงศ์
156 63211025 นางสาว อรุณรัตน์ วรกิจจากร
157 63211026 นางสาว อลิสา แย้มเขมธนัช
158 63211036 นางสาว อัญชลี ชัยมหกุล
159 63211039 นางสาว อัมพร เล็กไข่
160 63211055 นางสาว อ านวย ภูนางาม
161 63211064 นาง อุณาโลม พุฒิไพสิฐ
162 63211068 นางสาว อุษณีย์ ศิริศรีเพ็ชร์
163 63211071 นางสาว อุไร เชิงชาญกิจ
164 63211083 นางสาว เจนฟาง ถิรกันทร
165 63211089 นาง เฉลียว เตมีศักด์ิ
166 63211091 นาง เชาวนีย์ บัวช่ืน
167 63211093 นาย เดชพล ภูวิชยาพงศ์
168 63211097 นางสาว เตือนใจ เรืองศรี
169 63211113 นางสาว เพ็ญประภา วิภาสวัชรโยธิน
170 63211118 นาย เวชพิสิฐ โพธ์ิศรี
171 63211119 ว่าท่ีร.ต. เสกสรร ศิลปี
172 63211121 นาย เสวท ศรีสารคาม
173 63211122 นางสาว เสาวภาคย์ ประจงการ
174 63211126 นาย เอกลักษณ์ ศรีทองเอ่ียม
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

คร้ังท่ี ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้ำนเภสัชกรรมไทย

รำยช่ือผู้มีสิทธิขอเป็นสมำชิกและหรือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมำตรำ ๑๒(๒)(ก)
แห่งพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

175 63211137 นาย โกศัย โตม่วย
176 63211148 นาง ใบเพียร ชาวหินฟ้า
177 63211152 นาย ได้คิด ดวงวงษา
178 63211155 นางสาว ไพลิน สันติศิริ
179 63211157 นาย ธรรมนูญ หวังกิจสุนทร
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