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รายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์ขั้นตอนที่ 3  
ที่มีสิทธิเข้าสอบและผู้ที่ยังไม่มสีิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ 3 

การสอบครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (รหัสการสอบ 2564-2) 
 

1. ผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขั้นตอนที่ 3 ที่ชำระเงนิ
ค่าธรรมเนียมสอบขั้นตอนที่ 3 แล้ว และมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ 3 ในการสอบครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  จำนวน 
225 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (เรยีงลำดับตามอักษรชื่อ)  

 

 รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6420477 นส. กชพร คงเพ็ชร์ศักดิ ์

 6420478 นส. กนกพร จองเดิม 

 6420480 นส. กนกวรรณ สอนสุข 

 6420481 นส. กนกวรรณ สุดเสียง 

 6420482 นส. กนิษฐา กุลทองบุณยพร 

 6420483 นส. กรรณพร บังครัน 

 6420484 นส. กวินนาฏ มีฤทธิ์ 

 6420485 นส. กษมา นาคทอง 

 6420486 นส. กษิรา กลั้วกลิ่น 

 6420004 นส. กัญญาณัฐ กลีบประทุม 

 6420487 นส. กัญญาภัค อนุชาพัด 

 6420488 นาย กันตพงศ ์ นันใจ 

 6420490 นส. กัลยกร บุญลือ 

 6420491 นส. กัลยรัตน ์ ลาบเวท ี

 6420492 นส. กัลย์สุดา เหล็กคำ 

 6420494 นส. กานต์กนก มงคล 

 6420123 นส. กิ่งแก้ว แจ้งสวัสดิ ์

 6420496 นส. กิติมา การดี 

 6420733 นส. กุลณัฐ นะมินรัมย ์

 6420497 นส. กุลพรภัสร์ สัตตธนชัยภัทร 

 6420498 นส. กุลภรณ ์ เอ่ียมรอด 

 6420499 นส. เก็จมณี แก่นแก้ว 

 6420501 นส. คติญา สุดสวาสดิ ์

 6420502 นาย คุณภาช อัคนิมณี 

 6420503 นาย จักกาย ศรีสวัสดิ ์
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 รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6420505 นส. จารุวรรณ มณีเเก้ว 

 6420506 นส. จิณห์สุภางค ์ ราชบัวขาว 

 6420507 นส. จิตภินันท ์ แสนหลวงอินทร ์

 6420508 นส. จิตสุภา ภูมิพัฒนกุล 

 6420510 นส. จิรนันท ์ อารีชม 

 6420511 นส. จิรพรรณ เขียวจันทร์ 

 6420512 นส. จิรภัทร ์ กิมศิริ 

 6420513 นส. จิรัสสา จันทะสิงห์ 

 6420514 นาย จิรายุ เกิดพิทักษ์ 

 6420515 นส. จิลลาภัทร สุวรรณสวัสดิ ์

 6420517 นาย เจษฎากร ปลั่งด ี

 6420518 นส. ฉัตรพิสุทฐิ ์ ผลลภัสศรี 

 6420519 นส. ฉัตรวลี แสงสุทธ ิ

 6420520 นส. ชญากานต ์ ยุทธภัย 

 6420521 นส. ชญานิษฐ ์ ม่วงจีบ 

 6420522 นส. ชนกนนัท ์ มโหรสพ 

 6420019 นส. ชนาธินาถ เกิดชนะ 

 6420523 นส. ชนิศา (อรอนงค์) รักยอด 

 6420525 นาย ชยานันต ์ กิตติธีรธำรง 

 6420526 นส. ชลธิชา พงษ์เกิดลาภ 

 6420527 นส. ชลิตา บุญทอง 

 6420528 นส. ชุตินนัท ์ ฆารโสภณ 

 6420529 นส. ชุติมา จันทร์ดำ 

 6420533 นส. ญาณาภรณ ์ ชัยมณ ี

 6420534 นส. ญาณิศา เสาไพบูลย ์

 6420535 นส. ญาติมา อุดมกิจ 

 6420536 นส. ญาสุมินทร์ จรงค์หนู 

 6420537 นส. ฐาปน ี คงพล 

 6420538 นส. ฐิติภาพัฒน ์ เวียงไชย 

 6420540 นส. ฐิติวรดา เตรณานนท ์

 6420541 นส. ฐิติวรดา สังมะณ ี
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 รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6420543 นส. ณัฎฐธิดา สีมาวงษ ์

 6420544 นาย ณัฏฐชัย เทิดสิโรตม ์

 6420545 นส. ณัฏฐนิช ใจดี 

 6420546 นส. ณัฏฐนิชา เจริญมงคลสกุล 

 6420028 นส. ณัฏฐรินีย์ ยะก๊บ 

 6420548 นส. ณัฐณิชา ผาสุข 

 6420549 นส. ณัฐณิฎา ผิวขำ 

 6420550 นส. ณัฐพร มีผล 

 6420551 นส. ณัฐพร สงวนสมบัต ิ

 6420552 นส. ณัฐมน เอียดเวียงสระ 

 6420553 นส. ณัฐริกา ประภาสัย 

 6420033 นส. ณัฐวดี ชัยปลื้ม 

 6420554 นส. ณัฐวิภา อิสริโยดม 

 6420555 นส. ณัฐสุดา หยาดทอง 

 6420556 นส. ณัฐอนัญญา ธนาภัคฉัตรสิร ิ

 6420557 นส. ณัตตยา ขันทีท้าว 

 6420558 นส. ณิชนนัทน ์ ปัญญา 

 6420559 นส. ดารารัตน ์ เรืองนุ่น 

 6420560 นส. ดาริกา ไกรวิชัย 

 6420561 นส. ดารุณี สาระคาม 

 6420562 นส. ดุจยิหวา จันทรคีร ี

 6420563 นส. ตรีรัตนะ บัณฑิตย ์

 6420565 นาย ทัศรินทร์ เตี่ยมเจริญ 

 6420566 นส. ทิฆัมพร พรไพบูลยพ์งษ ์

 6420567 นาย ธนกร ขึ้นกลาง 

 6420568 นาย ธนกฤต จันทร์กลิ่นหอม 

 6420569 นาย ธนดล รักคำ 

 6420571 นส. ธนภรณ์ ไทยณรงค ์

 6420572 นส. ธนาวรรณ อุตมเพทาย 

 6420573 นาย ธวัชชัย แถมเพ็ชร 

 6420574 นส. ธัญจิรา เดชเพิ่มสุข 
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 รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6420575 นส. ธัญจิรา บุญแก้ว 

 6420127 นส. ธัญญารัตน ์ ก้อนเทียน 

 6420576 นส. ธัญพร หิรัญญะเวช 

 6420577 นส. ธัญสุดา บุญสลบั 

 6420578 นส. ธิดารัตน ์ สิงห์สถิตย ์

 6420579 นส. ธีรชญาน ์ ศรีแสงทรัพย์ 

 6420581 นส. นคนันท ์ ธนมนตรา 

 6420583 นาย นพวิทย ์ เจียรรุ่งสินบวร 

 6420584 นส. นภัสกร วงษ์ซื่อ 

 6420585 นส. นภัสสร กาบแก้ว 

 6420586 นส. นภัสสร ทวีธรรมเจริญ 

 6420587 นส. นภารัตน ์ จันทร์ผาย 

 6420589 นส. นฤมล แสนสุข 

 6420588 นส. นฤมล คันยุลัย 

 6420590 นส. นลิณ ี ศรีคง 

 6420591 นส. นวัตมน อุตมะ 

 6420592 นส. นัจวา ดอเลาะ 

 6420593 นส. นันทน์ภัส เฮงฮะสุน 

 6420596 นส. นาอีหม๊ะ หะยีแม 

 6420597 นส. น้ำฝน ศรสุวรรณ์ 

 6420598 นส. นิชเอม มาเจริญ 

 6420599 นส. นิรมล สินเธาว ์

 6420600 นส. นุชนารถ เสนวงศ ์

 6420051 นส. บวรลักษณ ์ อนุตรพงศ์ 

 6420601 นส. บุญญานุช เก้าเอ้ียน 

 6420602 นส. บุรินธริณ ี บรรทจิตร์ 

 6420603 นส. บุษกร สวัสดิ์สุขโข 

 6420604 นส. บุษยมาศ โสมนสันานนท ์

 6420605 นส. บุษยรัตน ์ มาก่อกูล 

 6420606 นส. เบญจพร เปมะกิต ิ

 6420607 นส. เบญจภรณ์ อรุณวิราม 
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 รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6420608 นส. เบญจมพร เอ่ียมสกุล 

 6420609 นส. เบญจมา ราชานา 

 6420610 นาย ปณิธาน เลิศอนันต์ชัยกุล 

 6420611 นส. ปภาดา รอดสุวรรณ ์

 6420612 นาย ประกาศิต หรุ่นเลิศ 

 6420615 นส. ปวิศา ต่อสกุล 

 6420616 นาย ปวีณ จรัสโรจน์โภคา 

 6420617 นส. ปัญญดา บุญศร ี

 6420618 นส. ปัญญารัตน ์ ยุบลพนัธุ ์

 6420620 นส. ปาลิตา ณ ถลาง 

 6420621 นส. ปิยธิดา เจนชัย 

 6420622 นส. ปิยธิดา อินทรเทศ 

 6420625 นาย พชร ยุทธชนะ 

 6420626 นส. พณัชนนิท ์ พิณสุวรรณ 

 6420628 นาย พรพรหม อมันตระกูล 

 6420629 นาย พลวราพร พลเยี่ยม 

 6420630 นส. พลอยไพลนิ คงทน 

 6420631 นาย พัชรพล พละคำ 

 6420632 นส. พัชราภรณ ์ ภูต่างแดน 

 6420633 นส. พัชริกา ตรุษทิม 

 6420634 นส. พัณณิตา คงธนเนต ิ

 6420635 นส. พันธิตรา วงค์ขันธ ์

 6420636 นส. พิชญาภา พจน์มณีรนัตน ์

 6420061 นส. พิมพกานต ์ วรรณชาล ี

 6420637 นาย พิสิฐพงศ ์ สินบุญม ี

 6420638 นส. พุทธธิดา ศรีเสมอ 

 6420639 นาย เพชรสยาม โตพันธานนท ์

 6420641 นาย ภัทรพงศ์ นระราช 

 6420642 นส. ภัทราวด ี ศรีสงคราม 

 6420644 นส. ภัสสิร ิ ศรีโปฎก 

 6420645 นาย ภาณุวัฒน ์ สิมาเลาเตา่ 
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 รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6420646 นาย ภาสกร แนวแห่งธรรม 

 6420647 นส. ภิญญดา รัตนเชาว ์

 6420648 นาย ภูชิสส ์ พิชยมงคล 

 6420652 นส. มันตริน ี ประสพสม 

 6420653 นส. มาลิตา เทียนสวัสดิ ์

 6420655 นส. ยลดา ภูศรีโสม 

 6420658 นส. รสสรินทร ์ พัวพรพงศ์ 

 6420659 นส. รังสิยา สุวรรณชาโต 

 6420660 นาย รัชชานนท ์ ใบชิต 

 6420661 นส. รัชนีวรรณ ดีสันเทียะ 

 6420662 นส. รัฐชประภา บัวงาม 

 6420663 นส. รัฐธณาพร แปลงกลาง 

 6420076 นส. รัตติยากร แผวสุวรรณ 

 6420134 นส. รัตนาภรณ ์ กานกายนัต ์

 6420665 นส. รุจิกาญจน ์ อิสระชัยเสาวกุล 

 6420666 นส. รุจิรดา กลางหล้า 

 6420668 นาย ฤทธิชัย ปันจนัตา 

 6420669 นส. ฤทัยรัตน์ หล้าสมบูรณ ์

 6420670 นส. วนัชพร เจริญวงศานนท ์

 6420671 นาย วรมัลล ์ วิตนากร 

 6420672 นส. วรรณวลี เจนคจบ 

 6420673 นส. วราพร ชาวกลา้ 

 6420675 นส. วริษา ชัยปิตนิานนท ์

 6420676 นส. วลีรัตน ์ ศิริวงศ์ 

 6420677 นาย วัชรพล ก้อนแก้ว 

 6420680 นส. วาสนา ทัพช้าง 

 6420738 นาย วิชญ์ภาส ปิยมาภรณ ์

 6420681 นส. วิภาดา ธนวิบลูย์ทรัพย ์

 6420682 นส. วิภาว ี ทรัพย์อร่าม 

 6420683 นส. วิมลสิร ิ ถิ่นสิริพัฒนกิจ 

 6420686 นส. วีรวรรณ อินทร์ปฐม 
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 รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6420687 นส. ศจิกาญจน ์ ศรีนิเวศน์ 

 6420688 นส. ศจี เปี่ยมสินธุ ์

 6420689 นส. ศรีประภัทร เพชรมาก 

 6420690 นส. ศศิประภา ดารุณิกร 

 6420087 นส. ศันสนีย ์ ขันทะบัว 

 6420692 นส. ศันสนีย ์ สิขิวัฒน ์

 6420693 นส. ศิรดา ชุติพานิชเทศก์ 

 6420694 นส. ศิริขวัญ กางกรณ์ 

 6420695 นส. ศิรินทิพย ์ อังฉกรรจ์ 

 6420696 นส. ศิริรัตน์ ขันหลวง 

 6420697 นส. ศิริลักษณ์ รัชตภูษิต 

 6420698 นส. ศิริลักษณ์ รัตนสิงห ์

 6420137 นส. ศิริอุดม ตุมตัง 

 6420700 นส. ศุภสิร ิ รัตนกิจ 

 6420701 นาย สิทธิชัย สัจจวโรดม 

 6420702 นส. สิริน ฉัตรเชิดชัยกุล 

 6420703 นส. สิรินยา วุฒิสิริบูรณ ์

 6420704 นส. สิรินันท ์ ปาดา 

 6420705 นส. สิริยากร บุญศร ี

 6420706 นส. สิริลักษณ ์ ลอยไสว 

 6420707 นส. สิริวิมล บุญเข็ม 

 6420708 นส. สุดารัตน ์ อุ่นสมบูรณ ์

 6420709 นส. สุทธิดา ศรีพิทักษ์ 

 6420710 นส. สุธิดา สุคำภา 

 6420711 นส. สุนิศา ระย้าทอง 

 6420712 นส. สุนิสา เดิมทำรัมย์ 

 6420713 นส. สุปาณ ี เที่ยงธรรม 

 6420714 นส. สุพัตรา กานา 

 6420143 นส. สุภาพร นวลมูล 

 6420717 นส. สุภาภรณ์ ไม้กร่าง 

 6420718 นส. สุภารัตน ์ จงใจ 
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 รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6420719 นส. สุวสา จึงประวัต ิ

 6420720 นส. เสาวรินทร ์ ทองศร ี

 6420721 นส. โสรยา ดวงบุบผา 

 6420722 นส. อคิราภ์ จิรัฐิติกาลตระกูล 

 6420105 นส. อภิสมัย ดวงราษ ี

 6420723 นาย อภิสิทธิ์ บำรุงสุข 

 6420109 นส. อริสรา หิตะโกวิท 

 6420724 นส. อลิชา ซอหมัด 

 6420725 นส. อวัสดา สุวรรณรังษี 

 6420726 นส. อัจจิมา เลิศกุลธรรม 

 6420728 นาย อับดุลการีม เบ็ญฮาวนั 

 6420729 นส. อาทิมา เผ่าคง 

 6420113 นส. อินทิรา ศรีดาราช 

 6420731 นส. อูมัยเร๊าะ มุมู 

 
2. ผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขั้นตอนที่ 3 ที่ไม่ได้ชำระเงนิ

ค่าธรรมเนียมสอบขั้นตอนที่ 3 จึงยังไม่มีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ 3 ในการสอบครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  จำนวน 
7 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (เรียงลำดับตามอักษรชื่อ) (เรียงลำดบัตามอักษรชื่อ) 

 

 รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 

 6420734 นส. จิราภรณ์ สุดจิตร 

 6420735 นส. ชลิสรา อภิชญาชัยกุล 

 6420542 นส. ณัชชา แสงทอง 

 6420570 นาย ธนทัต อ่อนสละ 

 6420736 นส. ธนสิร ิ ประชาฤทธิ์ภักดี 

 6420614 นส. ปวลิณ สารแสน 

 6420737 นส. พรสุดา ศรียันต์ 

 
 
 

(นายทวี เลาหพันธ์) 
ประธานอนุกรรมการ 

การประกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์

 

 


