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ผลการสอบความรูใ้นวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ  
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 รหัสการสอบ 2564-1 (เรียงตามรหัสประจ าตัวสอบ) 
 

1. ผลการสอบขัน้ตอนที่ 1 
ผู้มีสิทธิเขา้สอบขั้นตอนท่ี 1 และได้ช าระค่าธรรมเนียมสอบขั้นตอนท่ี 1 จ านวน 17 คน ที่มีรายช่ือไปนี้ (เรียงตามรหัส
ประจ าตัวสอบ) ได้ยื่นค าร้องว่าไม่สะดวกที่จะเข้าสอบตามก าหนดการใหม่ที่เลื่อนจากก าหนดเดิมจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  และจะขอเข้าสอบในการสอบครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ที่ก าหนดไว้ปลาย
มิถุนายน-กลางกรกฎาคม พ.ศ.2564 แทน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบใหม่ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาการแพทย์แผนไทย ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564  
 

  รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล 

 1 6410001 นส. กัญญารตัน์  วงศ์คง 
 2 6410005 นส. เครือวัลย ์ ยามเย็น 
 3 6410013 นส. ชีวรัตน์ ศรีสวรรค ์
 4 6410020 นส. ธัญญารตัน ์ ศรีสุข 
 5 6410038 นส. รัถญา สีรอด 
 6 6410076 นส. ธัญญารตัน ์ ก้อนเทียน 
 7 6410096 นส. วรรษมาภรณ ์ แสนสิ่ง 
 8 6410135 นส. จุฑาทิพย์ บุญช ู
 9 6410150 นส. ณวันรัตน ์ ระย้าเพชรนิชากุล 
 10 6410155 นส. ณัฐวด ี ชัยปลื้ม 
 11 6410163 นส. ทิพย์พาพร จ าปา 
 12 6410167 นส. ธิดารัตน ์ สังข์สว่าง 
 13 6410191 นส. พิมพกานต ์ วรรณชาล ี
 14 6410193 นส. พิมพ์รัก ทองศรีสมบูรณ ์
 15 6410209 นส. ลักษมณ นิลจันทร ์
 16 6410225 นส. สุภิศา อินทร์แดน 
 17 6410229 นส. หทัยรัตน ์ แก้วหนองแสง 

 
ผู้มีสิทธิเขา้สอบขั้นตอนท่ี 1 และได้ช าระค่าธรรมเนียมสอบขั้นตอนที่ 1 ที่เหลือจ านวน 229 คน เข้าสอบ 200 คน มผีล
การสอบเป็นดังนี ้
 

1.1 ผู้สอบผ่าน  จ านวน 53 คน (เรียงตามรหัสประจ าตัวสอบ) 

  
รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล 

ผลการสอบจะ
หมดอายุเมื่อ 

 1 6410011 นส. ชลธิชา พงษ์เกิดลาภ 26 มี.ค. 2569 
 2 6410044 นส. ศุภมาส ศุภรมงคล 26 มี.ค. 2569 
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รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล 

ผลการสอบจะ
หมดอายุเมื่อ 

 3 6410066 นส. รุ่งตะวัน เมืองมูล 26 มี.ค. 2569 
 4 6410086 นส. ปุณณภา จุ้ยอิน 26 มี.ค. 2569 
 5 6410089 นส. พรสุดา ศรียันต ์ 26 มี.ค. 2569 
 6 6410091 นส. เพ็ญนภา เงินคุณด้วง 26 มี.ค. 2569 
 7 6410095 นส. วรรษชล กัญญาพันธ ์ 26 มี.ค. 2569 
 8 6410097 นาย วิชญ์ภาส ปิยมาภรณ ์ 26 มี.ค. 2569 
 9 6410124 นส. กชพร คงเพ็ชร์ศักดิ ์ 26 มี.ค. 2569 
 10 6410128 นาย กันตินันท์ หิรัญโรจน ์ 26 มี.ค. 2569 
 11 6410129 นส. กัลย์สดุา เหล็กค า 26 มี.ค. 2569 
 12 6410131 นส. กุลภรณ์  เอี่ยมรอด 26 มี.ค. 2569 
 13 6410132 นส. จันทิมา รัศม ี 26 มี.ค. 2569 
 14 6410140 นส. ชนิศา (อรอนงค์) รักยอด 26 มี.ค. 2569 
 15 6410142 นส. ชุตินันท ์ ฆารโสภณ 26 มี.ค. 2569 
 16 6410144 นส. ซูลฟา ยอแม็ง 26 มี.ค. 2569 
 17 6410146 นส. ญมลพร เอี๋ยวสกุล 26 มี.ค. 2569 
 18 6410147 นส. ญาสุมินทร ์ จรงค์หน ู 26 มี.ค. 2569 
 19 6410148 นส. ฐิติภาพัฒน์  เวียงไชย 26 มี.ค. 2569 
 20 6410149 นส. ฐิติรัตน ์ ใยไหม 26 มี.ค. 2569 
 21 6410151 นส. ณัชชา แสงทอง 26 มี.ค. 2569 
 22 6410159 นส. ดารารัตน ์ เรืองนุ่น 26 มี.ค. 2569 
 23 6410160 นส. ดุจยิหวา  จันทรคีร ี 26 มี.ค. 2569 
 24 6410164 นาย ธนทัต อ่อนสละ 26 มี.ค. 2569 
 25 6410169 นส. นภัสกร วงษ์ซื่อ 26 มี.ค. 2569 
 26 6410170 นส. นภัสสร กาบแก้ว 26 มี.ค. 2569 
 27 6410171 นส. นภัสสร ทวีธรรมเจริญ 26 มี.ค. 2569 
 28 6410179 นส. บุษกร  สวัสดิส์ุขโข 26 มี.ค. 2569 
 29 6410181 นาย ปวีณ  จรัสโรจน์โภคา 26 มี.ค. 2569 
 30 6410182 นส. ปัณฑารยี ์ แสงอุทัย 26 มี.ค. 2569 
 31 6410184 นาย พชร  ยุทธชนะ 26 มี.ค. 2569 
 32 6410185 นส. พนิตชนัน  ไตรเกษมศักดิ์ (คันธวงศ์สาโรจน์) 26 มี.ค. 2569 
 33 6410189 นส. พลอยไพลิน  คงทน 26 มี.ค. 2569 
 34 6410195 นาย พิสิฐพงศ์ สินบุญม ี 26 มี.ค. 2569 
 35 6410196 นส. เฟื่องลดา หาญกาย 26 มี.ค. 2569 
 36 6410197 นส. ภัทรวด ี สุวรรณโชต ิ 26 มี.ค. 2569 
 37 6410202 นส. มณีรตัน ์ รามจต ุ 26 มี.ค. 2569 
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รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล 

ผลการสอบจะ
หมดอายุเมื่อ 

 38 6410203 นส. มณีวรรณ เหล่าน้อย 26 มี.ค. 2569 
 39 6410204 นส. เมษา  นวนสาล ี 26 มี.ค. 2569 
 40 6410205 นส. รัฐธณาพร แปลงกลาง 26 มี.ค. 2569 
 41 6410208 นส. รุจิกาญจน ์ อิสระชัยเสาวกลุ 26 มี.ค. 2569 
 42 6410211 นส. วิมลสริ ิ ถิ่นสิริพัฒนกิจ 26 มี.ค. 2569 
 43 6410212 นส. วิลาวัลย ์ แป้นทอง 26 มี.ค. 2569 
 44 6410213 นส. วิลาวัลย ์ เหมือนเพชร 26 มี.ค. 2569 
 45 6410214 นส. ศจิกาญจน์  ศรีนิเวศน ์ 26 มี.ค. 2569 
 46 6410224 นส. สุภคนีวรรณ ขนุนทอง 26 มี.ค. 2569 
 47 6410227 นส. สุวสา จึงประวัต ิ 26 มี.ค. 2569 
 48 6410228 นส. เสาวรินทร์  ทองศรี 26 มี.ค. 2569 
 49 6410233 นาย อภิสิทธ์ิ บ ารุงสุข 26 มี.ค. 2569 
 50 6410237 นส. อวัสดา สุวรรณรังษ ี 26 มี.ค. 2569 
 51 6410239 นส. อัจฉราภรณ ์ วงค์ญาต ิ 26 มี.ค. 2569 
 52 6410240 นส. อารยา  ส่งศรีเกต ุ 26 มี.ค. 2569 
 53 6410246 นส. ไอริน บุษราคัม 26 มี.ค. 2569 

 

1.2 ผู้สอบไม่ผ่าน  จ านวน  147 คน (เรียงตามรหัสประจ าตัวสอบ) 
  รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล 

 1 6410002 นส. กัณยารตัน ์ ทองปุ่น 
 2 6410003 นาย กานต ์ อุบลรัตน ์
 3 6410004 นส. กิ่งแก้ว แจ้งสวัสดิ ์
 4 6410006 นส. จารุวรรณ พลยิ้ม 
 5 6410007 นส. จิรฐา แสนสมบตั ิ
 6 6410009 นส. เจนจิรา ติกขนา 
 7 6410012 นส. ชลิดา วิจิตรสมัพันธ์ 
 8 6410014 นส. ชุติกาญจน ์ บุญช ู
 9 6410016 นาย ณรากร เเสนวันนา 
 10 6410017 นส. ณัฐฐา เลี้ยงรักษา 
 11 6410018 นส. ถาวรีย ์ ไม้ทองด ี
 12 6410019 นส. ธนษร โตสงคราม 
 13 6410021 นส. ธิดานันท์ ส่งเสริม 
 14 6410023 นส. เนตรนภา แก้วค า 
 15 6410024 นส. ปณิดา อยู่ดี 
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  รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล 

 16 6410026 นส. ปรีญาณุช พงษ์จรูญ 
 17 6410027 นส. ปาริชาต ิ โบกขุนทด 
 18 6410029 นส. พรภิญญา โฮมแพน 
 19 6410030 นส. พัชร์ธีรัตน์ (สิรินทร) ชูไกรทอง 
 20 6410031 นส. พัชรา กาบัว 
 21 6410032 นส. พีรดา (ศุภรดา) เมฆพัฒน์ 
 22 6410033 นส. ภัทราวด ี แจ้งวัง 
 23 6410034 นาย ภาสกร พยมพฤกษ์ 
 24 6410035 นส. ยุวด ี ค าขม 
 25 6410036 นส. รพีพร บมขุนทด 
 26 6410037 นส. รัตน์ชนก ไชยนาเคนทร ์
 27 6410039 นาย วรกฤษ (ดนัย) เพียค าลือ 
 28 6410040 นส. วราภรณ ์ วุฒิยา 
 29 6410041 นส. วัชรีภรณ ์ สีนาค 
 30 6410042 นส. วิจิตตรา เรไร 
 31 6410045 นส. ศุภรัตน ์ อินทร์มะโรง 
 32 6410046 นส. ศุภสริ ิ ใจแก้ว 
 33 6410047 นส. สกุลทอง จันทรสูรย ์
 34 6410048 นส. สกุลลักษณ ์ ทรัพย์มาริน 
 35 6410049 นส. สิริกร นาราศร ี
 36 6410050 นาย สิริชัย โมราเจรญิ 
 37 6410051 นส. สุดารตัน ์ ธงสันเทียะ 
 38 6410052 นส. สุนทริกา  ศรีชัย  
 39 6410053 นส. สุภสัสรา ทองอินทร์ 
 40 6410054 นส. สุภาวด ี พรมใจ 
 41 6410055 นส. สุมลฑา สุดสิน 
 42 6410056 นส. เสาวลักษณ ์ สิทธิวงศ์ 
 43 6410057 นส. หทัยชนก แสนสุข 
 44 6410058 นส. อภิญญา จวงไธสง 
 45 6410059 นส. อรนิภา ภาระเวช 
 46 6410062 นส. จุไรลักษณ ์ พิมพ์สอน 
 47 6410064 นส. ปัญจรตัน์ ณัฐวิทย์ธัญญา 
 48 6410065 นส. ปานรว ี ค าบรรลือ 
 49 6410067 นส. สุกัญญา ยาวะโนภาส 
 50 6410068 นส. กนกวรรณ จ าปาแพง 
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  รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล 

 51 6410070 นส. ชนฬพรรณ จิตปาโล 
 52 6410071 นส. ญาณิศา ชูจิตต ์
 53 6410073 นส. ณัทฐา กลิ่นจันทร ์
 54 6410074 นส. ดรุณ ี ใจสิทธิ ์
 55 6410075 นส. ดวงใจแก้ว นงพยัคฆ์ 
 56 6410077 นส. ธารารัตน ์ คันทรง 
 57 6410079 นส. นริศรา บูรณ์เจรญิ 
 58 6410081 นส. นฤสรณ ์ ทองศรีอ้น 
 59 6410082 นส. บัณฑิตา ธรรมชัย 
 60 6410083 นส. บุญรักษา ทรัพย์มา 
 61 6410084 นส. ปรพรรณ สุขแสนสุข 
 62 6410085 นส. ปาริชาต บุญสายยัง 
 63 6410087 นส. เปรมิกา บุตรจินดา 
 64 6410088 นส. พรรณนสิสา มีแสง 
 65 6410090 นส. พิชยา กาบขุนทด 
 66 6410092 นส. ภัทราวรรณ ศิริธนธิปชัยกูร 
 67 6410093 นส. รัตนาภรณ ์ กานกายันต ์
 68 6410094 นส. วรรณา บิลมาล  
 69 6410098 นส. ศิริลักษณ ์ พิมพ์ยัง 
 70 6410099 นส. ศิริอุดม ตุมตัง 
 71 6410100 นส. สุพัตรา แจ่มใส 
 72 6410101 นส. สุภาพร นวลมูล 
 73 6410102 นส. สุภาวด ี กงยี่ 
 74 6410103 นส. สุภิญญา (อนุสรา) ทานกระโทก 
 75 6410105 นส. สุลัดดา เมามีจันทร ์
 76 6410106 นาย อภิวัฒน ์ พลตร ี
 77 6410107 นาย อรรฆรัตน ์ แสงค า 
 78 6410108 นส. อรินวรา ฆ้องวงษ์ 
 79 6410109 นส. อัจฉริยาภรณ ์ ราษ ี
 80 6410110 นส. อัญชนา ค าเพราะ 
 81 6410113 นส. วรารมณ ์ อ่อนทา 
 82 6410114 นส. กนกพร บัวสงเคราะห ์
 83 6410115 นส. กฤษณา นาคจันทร์เอก 
 84 6410119 นส. เบญจมาภรณ ์ อาจจีน 
 85 6410121 นส. วรกานต ์ บุตรวงษ ์

 

 
 



 

6 

 

  รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล 

 86 6410122 นส. ศศิประภา โคกอ่อน 
 87 6410123 นส. ศุจินธรา อ านาจปลูก 
 88 6410126 นส. กมลญลักษณ ์ ทับหุ่น 
 89 6410127 นส. กฤษยานี  สาระมูล 
 90 6410130 นส. กัลยา อินโต 
 91 6410133 นส. จิรประภา  แรงรอบ 
 92 6410134 นส. จิราพร ศรตราสิน 
 93 6410136 นส. จุฑามาส พลพิภักดิ ์
 94 6410137 นส. จุฬารัตน ์ เชื้อเขตกิจ 
 95 6410138 นส. ชนาธินาถ  เกิดชนะ 
 96 6410139 นาย ชนินทร ศิริรัตน ์
 97 6410141 นส. ช่อทิพย์ ณะธ ุ
 98 6410145 นส. ซูฮัยณีย ์ อาแว 
 99 6410152 นส. ณัฏฐรินยี ์ ยะก๊บ 
 100 6410153 นส. ณัฐณิชา เชิดปร ุ
 101 6410154 นส. ณัฐธยาน ์ เยาวมาลย ์
 102 6410156 นส. ณัฐวรรณ มูระคา 
 103 6410157 นส. ณิชธาวัลย ์ เลือดสงคราม 
 104 6410158 นส. ดาราพรรณ สิมลา 
 105 6410161 นาย ทศพร คล้ายม ี
 106 6410162 นส. ทิฆัมพร  ค าลือ 
 107 6410165 นส. ธัญญาธร สิงห์สกุล 
 108 6410166 นส. ธันญา บุญประกอบ 
 109 6410168 นส. นนทิยา ทองศิริ 
 110 6410172 นส. นภัสสร  สมบูรณ ์
 111 6410173 นส. นริศา สุขแจ่ม 
 112 6410174 นส. นลิน ี พิมพร 
 113 6410175 นส. นัฐริกา จันทร์ด า 
 114 6410177 นส. นันทิกา     หอมพิทักษ์ 
 115 6410178 นส. บวรลักษณ์  อนุตรพงศ์ 
 116 6410183 นส. ปารีณา ร่มกลาง 
 117 6410186 นส. พรนภา เศารยะเสน 
 118 6410187 นส. พรรณพิกุล ถายะเดช 
 119 6410188 นส. พรสุดา กาฬแสง 
 120 6410190 นส. พัชราพร  เจริญสุขสวสัด ี
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  รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล 

 121 6410192 นส. พิมพ์ภัทรา เรียงวิวัฒน ์
 122 6410194 นาย พิศาลรัตน์  ธนพรศิร ิ
 123 6410198 นส. ภัสราวรรณ  ชูบุปผา 
 124 6410199 นส. ภาณมุาศ  คุ้มตระกูล 
 125 6410201 นส. ภูวเนตร  น้อยฉว ี
 126 6410206 นส. รัตติยากร แผวสุวรรณ 
 127 6410207 นส. ราชาวด ี อบเชย 
 128 6410210 นส. วณิชชา หาวิรด 
 129 6410215 นส. ศรารตัน์  นาคด ี
 130 6410216 นส. ศศิวิมล ชัยสุวรรณ 
 131 6410217 นส. ศันสนีย ์ ขันทะบัว 
 132 6410218 นส. ศิวพร ยอดปิ่นไกร 
 133 6410219 นส. ศุภรัตน ์ วรทรัพย ์
 134 6410222 นส. สุปรียา กองเกิด 
 135 6410223 นส. สุพรรษา  ดีพาส 
 136 6410226 นส. สุวรรณา แก้วฟ ู
 137 6410230 นส. อทิตยา สวัสด ี
 138 6410231 นาย อภิรเดช อาคารรตัน์วรรณ 
 139 6410232 นส. อภิสมัย  ดวงราษ ี
 140 6410234 นส. อมรรัตน ์ บุญช ู
 141 6410235 นส. อรวรรณ บุญช ู
 142 6410236 นส. อริสรา หิตะโกวิท 
 143 6410238 นาย อัครชัย ปล้องทอง 
 144 6410241 นส. อารีย  ทองย้อย 
 145 6410242 นส. อาวาตี ดือรามะ 
 146 6410243 นส. อาวาตีฟ ทองค า 
 147 6410245 นส. เอมิตา ลารังสติ 

 

1.3 ผู้ขาดสอบ  จ านวน  29 คน (เรียงตามรหัสประจ าตัวสอบ) 
  รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล 

 1 6410008 นส. จุฬาลักษณ ์ บัวจูม 

 2 6410010 นาย ชนบดี นคร 

 3 6410015 นาย ไชยวัฒน์ แสงชาล ี

 4 6410022 นส. นภาวด ี น้อยละม้าย 
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  รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล 

 5 6410025 นส. ปภัสสร บุญเลศิอุทัย 

 6 6410028 นส. พชรวร (พชพรรณ์) พันธ์ทอง 

 7 6410043 นาย ศานตวัฒน์ นารีสา 

 8 6410060 นาย อรุณชัย พงษ์นิกร 

 9 6410061 นส. ฮานีพ๊ะ โซ๊ะปาเนา๊ะ 

 10 6410063 นาย ทันพันธ ์ ปวนกัน 

 11 6410069 นาง กนกวรรณ แพนลิ้นฟ้า 

 12 6410072 นส. ฐิตินันท์ ฤาชา 

 13 6410078 นส. นงรัตน ์ เรืองสกุล 

 14 6410080 นส. นริศรา ปินตา 

 15 6410104 นส. สุริษา สุขอารมณ ์

 16 6410111 นส. อัญชนา พลายฤทธ์ิ 

 17 6410112 นส. อุบลศิร ิ นีระเด่น 

 18 6410116 นส. กฤษดาธร นิตุธร 

 19 6410117 นส. จรีดา พุทธราช 

 20 6410118 นส. ณปภสั กองดารา 

 21 6410120 นส. ปิยาภรณ ์ ต้องอุดม 

 22 6410125 นส. กนกวรรณ ต๊ะวิจิตร 

 23 6410143 นส. ชุติมณฑน ์ โคเบนท์ 

 24 6410176 นาย นันทวัฒน ์ ปุ๋ยวงศ์ 

 25 6410180 นส. ปนัดดา ค าประพันธ ์

 26 6410200 นส. ภาริตา โกศัลวัฒน ์

 27 6410220 นส. สปาย เกษมวรคณุ 

 28 6410221 นส. สิริกร  อินต๊ะสาร 

 29 6410244 นส. อุษณีย์วรรณ ทิพแสง 
 

2. ผลการสอบขัน้ตอนที่ 2 
ผู้มีสิทธิเขา้สอบขั้นตอนท่ี 2 และได้ช าระค่าธรรมเนียมสอบขั้นตอนท่ี 2 จ านวน 5 คน ที่มีรายช่ือไปนี้ (เรียงตามรหัส
ประจ าตัวสอบ) ได้ยื่นค าร้องว่าไม่สะดวกที่จะเข้าสอบตามก าหนดการใหม่ที่เลื่อนจากก าหนดเดิมจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  และจะขอเข้าสอบในการสอบครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ที่ก าหนดไว้ปลาย
มิถุนายน-กลางกรกฎาคม พ.ศ.2564 แทน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบใหม่ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาการแพทย์แผนไทย ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564  
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  รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล 

 1 6410001 นส. กัญญารตัน์  วงศ์คง 
 2 6410005 นส. เครือวัลย ์ ยามเย็น 
 3 6410013 นส. ชีวรัตน์ ศรีสวรรค ์
 4 6410020 นส. ธัญญารตัน ์ ศรีสุข 
 5 6410038 นส. รัถญา สีรอด 

 

ผู้มีสิทธิเขา้สอบขั้นตอนท่ี 2 และได้ช าระค่าธรรมเนียมสอบขั้นตอนที่ 2 ที่เหลือจ านวน 91 คน เข้าสอบ 71 คน มีผลการ
สอบเป็นดังนี ้
 

2.1 ผู้สอบผ่าน  จ านวน  17 คน (เรียงตามรหัสประจ าตัวสอบ) 
  รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล ผลการสอบจะ

หมดอายุเมื่อ 
 1 6410004 นส. กิ่งแก้ว แจ้งสวัสดิ ์ 26 มี.ค. 2568 
 2 6410031 นส. พัชรา กาบัว 26 มี.ค. 2568 
 3 6410045 นส. ศุภรัตน ์ อินทร์มะโรง 26 มี.ค. 2568 
 4 6410051 นส. สุดารตัน ์ ธงสันเทียะ 26 มี.ค. 2568 
 5 6410058 นส. อภิญญา จวงไธสง 26 มี.ค. 2568 
 6 6410067 นส. สุกัญญา ยาวะโนภาส 26 มี.ค. 2568 
 7 6410252 นส. กชกร จ าปาเรือง 26 มี.ค. 2568 
 8 6410254 นาย กฤตณัฐ ไชยนา 26 มี.ค. 2568 
 9 6410255 นส. กัลยรตัน ์ ปีมา 26 มี.ค. 2568 
 10 6410256 นส. กุลณัฐ นะมินรัมย ์ 26 มี.ค. 2568 
 11 6410259 นส. ชลิสรา อภิชญาชัยกุล 26 มี.ค. 2568 
 12 6410262 นาย ธนชาต บุญอ้อม 26 มี.ค. 2568 
 13 6410263 นส. ธมนวรรณ สินทะเกิด 26 มี.ค. 2568 
 14 6410266 นาย นภสินธุ ์ ห้วยใหญ ่ 26 มี.ค. 2568 
 15 6410267 นส. นันทรัตน ์ ศรีกัลยานิวาท 26 มี.ค. 2568 
 16 6410274 นส. อาภาศิร ิ มะลิกอง 26 มี.ค. 2568 
 17 6410275 นส. อุษณา มูซอ 26 มี.ค. 2568 

 

2.2 ผู้สอบไม่ผ่าน  จ านวน 54 คน (เรียงตามรหัสประจ าตัวสอบ) 
  รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล 

 1 6410002 นส. กัณยารตัน ์ ทองปุ่น 
 2 6410003 นาย กานต ์ อุบลรัตน ์
 3 6410006 นส. จารุวรรณ พลยิ้ม 
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  รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล 

 4 6410007 นส. จิรฐา แสนสมบตั ิ
 5 6410009 นส. เจนจิรา ติกขนา 
 6 6410011 นส. ชลธิชา พงษ์เกิดลาภ 
 7 6410012 นส. ชลิดา วิจิตรสมัพันธ์ 
 8 6410014 นส. ชุติกาญจน ์ บุญช ู
 9 6410016 นาย ณรากร เเสนวันนา 
 10 6410017 นส. ณัฐฐา เลี้ยงรักษา 
 11 6410018 นส. ถาวรีย ์ ไม้ทองด ี
 12 6410019 นส. ธนษร โตสงคราม 
 13 6410021 นส. ธิดานันท์ ส่งเสริม 
 14 6410023 นส. เนตรนภา แก้วค า 
 15 6410024 นส. ปณิดา อยู่ดี 
 16 6410026 นส. ปรีญาณุช พงษ์จรูญ 
 17 6410027 นส. ปาริชาต ิ โบกขุนทด 
 18 6410029 นส. พรภิญญา โฮมแพน 
 19 6410030 นส. พัชร์ธีรัตน์ (สิรินทร) ชูไกรทอง 
 20 6410032 นส. พีรดา (ศุภรดา) เมฆพัฒน์ 
 21 6410033 นส. ภัทราวด ี แจ้งวัง 
 22 6410034 นาย ภาสกร พยมพฤกษ์ 
 23 6410035 นส. ยุวด ี ค าขม 
 24 6410036 นส. รพีพร บมขุนทด 
 25 6410037 นส. รัตน์ชนก ไชยนาเคนทร ์
 26 6410039 นาย วรกฤษ (ดนัย) เพียค าลือ 
 27 6410040 นส. วราภรณ ์ วุฒิยา 
 28 6410041 นส. วัชรีภรณ ์ สีนาค 
 29 6410042 นส. วิจิตตรา เรไร 
 30 6410044 นส. ศุภมาส ศุภรมงคล 
 31 6410046 นส. ศุภสริ ิ ใจแก้ว 
 32 6410047 นส. สกุลทอง จันทรสูรย ์
 33 6410048 นส. สกุลลักษณ ์ ทรัพย์มาริน 
 34 6410049 นส. สิริกร นาราศร ี
 35 6410050 นาย สิริชัย โมราเจรญิ 
 36 6410052 นส. สุนทริกา  ศรีชัย  
 37 6410053 นส. สุภสัสรา ทองอินทร์ 
 38 6410054 นส. สุภาวด ี พรมใจ 
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  รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล 

 39 6410055 นส. สุมลฑา สุดสิน 
 40 6410056 นส. เสาวลักษณ ์ สิทธิวงศ์ 
 41 6410057 นส. หทัยชนก แสนสุข 
 42 6410059 นส. อรนิภา ภาระเวช 
 43 6410062 นส. จุไรลักษณ ์ พิมพ์สอน 
 44 6410064 นส. ปัญจรตัน์ ณัฐวิทย์ธัญญา 
 45 6410065 นส. ปานรว ี ค าบรรลือ 
 46 6410066 นส. รุ่งตะวัน เมืองมูล 
 47 6410247 นส. กัลไอญลัน โชคชินวนัญณ ์
 48 6410250 นส. ทักษภร แสนสมบตั ิ
 49 6410253 นส. กชภรณ ์ อ่อนสิงห ์
 50 6410260 นส. โชษิตา ปิงเมือง 
 51 6410265 นส. นพนิต ถนอมชาติ 
 52 6410269 นาย เปียโน ส านึก 
 53 6410270 นส. ภูษณิศา แก้วสีดา 
 54 6410273 นส. สุภาพร พินยะพง 

 

2.3 ผู้ขาดสอบ จ านวน  20 คน (เรียงตามรหัสประจ าตัวสอบ) 
  รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล 

 1 6410008 นส. จุฬาลักษณ ์ บัวจูม 
 2 6410010 นาย ชนบดี นคร 
 3 6410015 นาย ไชยวัฒน์ แสงชาล ี
 4 6410022 นส. นภาวด ี น้อยละม้าย 
 5 6410025 นส. ปภัสสร บุญเลศิอุทัย 
 6 6410028 นส. พชรวร (พชพรรณ์) พันธ์ทอง 
 7 6410043 นาย ศานตวัฒน์ นารีสา 
 8 6410060 นาย อรุณชัย พงษ์นิกร 
 9 6410061 นส. ฮานีพ๊ะ โซ๊ะปาเนา๊ะ 
 10 6410063 นาย ทันพันธ ์ ปวนกัน 
 11 6410248 นส. คัทลียา ศรีเจริญ 
 12 6410249 นส. ชรัชดา พิทักษ์บุตร 
 13 6410251 นส. สุมาภรณ ์ แจ่มมะณ ี
 14 6410257 นส. ชนิสรา ชูเชิด 
 15 6410258 นส. ชไมพร เดชสุภา 
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  รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล 

 16 6410261 นส. ณัฏฐาภรณ ์ ท่าทอง 
 17 6410264 นส. ธัญสุตา แสงสว่าง 
 18 6410268 นส. ประภาพร ค าภาวงษ์ 
 19 6410271 นส. วัณณติา รุ่งเรือง 
 20 6410272 นาย สุกฤษฏิ ์ วัฒนลออสมบุญ 

 
3. ผลการสอบขัน้ตอนที่ 3 

ผู้สมคัรที่มสีิทธิสอบขั้นตอนท่ี 3 ได้ช าระค่าธรรมเนียมสอบขั้นตอนที่ 3 และมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนท่ี 3 จ านวน 33 คน 
ทั้งหมดมีผลการสอบเป็นดังนี ้
 

3.1 ผู้สอบผ่าน  จ านวน  27 คน (เรียงตามรหัสประจ าตัวสอบ) 
  รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล 

 1 6410086 นส. ปุณณภา จุ้ยอิน 
 2 6410091 นส. เพ็ญนภา เงินคุณด้วง 
 3 6410095 นส. วรรษชล กัญญาพันธ ์
 4 6410252 นส. กชกร จ าปาเรือง 
 5 6410254 นาย กฤตณัฐ ไชยนา 
 6 6410255 นส. กัลยรตัน ์ ปีมา 
 7 6410262 นาย ธนชาต บุญอ้อม 
 8 6410263 นส. ธมนวรรณ สินทะเกิด 
 9 6410266 นาย นภสินธุ ์ ห้วยใหญ ่
 10 6410267 นส. นันทรัตน ์ ศรีกัลยานิวาท 
 11 6410274 นส. อาภาศิร ิ มะลิกอง 
 12 6410275 นส. อุษณา มูซอ 
 13 6410276 นาย กฤษณพล ค ามีภักด ี
 14 6410277 นาย กิตติคณุ แสงค า 
 15 6410280 นส. ชนิดา จันทร์หอม 
 16 6410281 นส. ณัฏฐนันท์ ผุสดีธงไชย 
 17 6410282 นส. ณัฐธิดา ศรีกลับ 
 18 6410283 นส. ณิธภรณ ์ สุทธิปรีชา 
 19 6410284 นส. ทัศวรรณ คณาชอบ 
 20 6410286 นส. ธิดารัตน ์ การณด์ ี
 21 6410287 นส. ปิยธิดา ชนะพาล 
 22 6410288 นส. พิฌาวีร ์ คงรักษา 
 23 6410289 นส. ภาพิมล ถาบู ้
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  รหัส
ประจ าตัว 

ชื่อ-นามสกุล 

 24 6410290 นส. รัศม์นร ี วัฒนหิรัญเจริญ 
 25 6410292 นาย สิทธิศักดิ ์ แดงงาม 
 26 6410293 นส. สุทธินีย ์ เนียนแนบ 
 27 6410294 นส. อรุณกมล โวหาร 

 

3.2 ผู้สอบไม่ผ่าน  จ านวน  6 คน (เรียงตามรหัสประจ าตัวสอบ) 
  รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล 

 1 6410089 นส. พรสุดา ศรียันต ์
 2 6410097 นาย วิชญ์ภาส ปิยมาภรณ ์
 3 6410256 นส. กุลณัฐ นะมินรัมย ์
 4 6410259 นส. ชลิสรา อภิชญาชัยกุล 
 5 6410279 นส. จุฑาภรณ ์ พรหมจร 
 6 6410285 นส. ธนสิร ิ ประชาฤทธิ์ภักด ี

 

3.3 ผู้ขาดสอบ  ไม่ม ี
 

3.4 ผู้ที่ไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบขั้นตอนที่ 3 และไม่มสีิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ 3  จ านวน 2 คน  
  รหัส

ประจ าตัว 
ชื่อ-นามสกุล 

 1 6410278 นส. จิราภรณ ์ สุดจิตร 
 2 6410291 นส. วรันยา ภววทัญญ ู

 
4. รายชื่อผู้ทีม่ีผลการสอบผ่านทั้ง 3 ขั้นตอน จ านวน 27 คน เป็นผูม้ีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยและขอ

ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (เรียงตามอักษรชื่อ) 
 

 
 

ชื่อ-สกลุ สอบผ่านเมื่อ 
  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 
 1 นส. กชกร จ าปาเรือง 24 ก.ค.-63 26 มี.ค.-64 26 มี.ค.-64 
 2 นาย กฤตณัฐ ไชยนา 26 ก.ค.-62 26 มี.ค.-64 26 มี.ค.-64 
 3 นาย กฤษณพล ค ามีภักด ี 26 ก.ค.-62 24 ก.ค.-63 26 มี.ค.-64 
 4 นส. กัลยรตัน ์ ปีมา 28 ก.พ.-63 26 มี.ค.-64 26 มี.ค.-64 
 5 นาย กิตติคณุ แสงค า 23 ก.พ.-61 1 มี.ค.-62 26 มี.ค.-64 
 6 นส. ชนิดา จันทร์หอม 28 ก.พ.-63 26 ก.ค.-62 26 มี.ค.-64 
 7 นส. ณัฏฐนันท์ ผุสดีธงไชย 21-ก.ค.-60 26 ก.ค.-61 26 มี.ค.-64 
 8 นส. ณัฐธิดา ศรีกลับ 26 ก.ค.-62 24 ก.ค.-63 26 มี.ค.-64 
 9 นส. ณิธภรณ ์ สุทธิปรีชา 28 ก.พ.-63 24 ก.ค.-63 26 มี.ค.-64 
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ชื่อ-สกลุ สอบผ่านเมื่อ 
  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 
 10 นส. ทัศวรรณ คณาชอบ 24 ก.ค.-63 24 ก.ค.-63 26 มี.ค.-64 
 11 นาย ธนชาต บุญอ้อม 24 ก.ค.-63 26 มี.ค.-64 26 มี.ค.-64 
 12 นส. ธมนวรรณ สินทะเกิด 28 ก.พ.-63 26 มี.ค.-64 26 มี.ค.-64 
 13 นส. ธิดารัตน ์ การณด์ ี 28 ก.พ.-63 24 ก.ค.-63 26 มี.ค.-64 
 14 นาย นภสินธุ ์ ห้วยใหญ ่ 26 ก.ค.-62 26 มี.ค.-64 26 มี.ค.-64 
 15 นส. นันทรัตน ์ ศรีกัลยานิวาท 26 ก.ค.-62 26 มี.ค.-64 26 มี.ค.-64 
 16 นส. ปิยธิดา ชนะพาล 26 ก.ค.-62 24 ก.ค.-63 26 มี.ค.-64 
 17 นส. ปุณณภา จุ้ยอิน 26 มี.ค.-64 26 ก.ค.-62 26 มี.ค.-64 
 18 นส. พิฌาวีร ์ คงรักษา 24 ก.ค.-63 28 ก.พ.-63 26 มี.ค.-64 
 19 นส. เพ็ญนภา เงินคุณด้วง 26 มี.ค.-64 21 ก.ค.-60 26 มี.ค.-64 
 20 นส. ภาพิมล ถาบู ้ 26 ก.ค.-61 24 ก.ค.-63 26 มี.ค.-64 
 21 นส. รัศม์นร ี วัฒนหิรัญเจริญ 26 ก.ค.-62 24 ก.ค.-63 26 มี.ค.-64 
 22 นส. วรรษชล กัญญาพันธ ์ 26 มี.ค.-64 24 ก.ค.-63 26 มี.ค.-64 
 23 นาย สิทธิศักดิ ์ แดงงาม 22-ก.ค.-59 26 ก.ค.-61 26 มี.ค.-64 
 24 นส. สุทธินีย ์ เนียนแนบ 28 ก.พ.-63 24 ก.ค.-63 26 มี.ค.-64 
 25 นส. อรุณกมล โวหาร 28 ก.พ.-63 24 ก.ค.-63 26 มี.ค.-64 
 26 นส. อาภาศิร ิ มะลิกอง 26 ก.ค.-61 26 มี.ค.-64 26 มี.ค.-64 
 27 นส. อุษณา มูซอ 24 ก.ค.-63 26 มี.ค.-64 26 มี.ค.-64 

 

 

(นายทวี เลาหพันธ์) 
ประธานอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 
 

 


