
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 65110002 นาย กชกานต์ แสนเกษม

2 65110005 นาง กชพร จันทร์ทรง

3 65110006 นางสาว กชพร ปันธนวรากร

4 65110007 นาง กชพรรณ ชุ่มใจ

5 65110010 นางสาว กนกนุช ทวีวงค์

6 65110017 นางสาว กนกภรณ์ สุวรรณฤทธ์ิ

7 65110044 นาย กรกช สาราษฎร์

8 65110047 นาง กรกนก ศิวะถาวรชัย

9 65110052 นาย กรมณ์ ธรรมพฤกษา

10 65110055 นาง กรวรรณ จายะธรรม

11 65110056 นางสาว กรศิริ ปะระไทย

12 65110058 นางสาว กรองรัตน์ เรืองฤทธ์ิ

13 65110071 นาย กฤตยา ถิราวัตร กฤตยา ถิราวัตร

14 65110073 นาง กฤตวรรณ ณพลพงศกร

15 65110084 นางสาว กฤษณา ปันทวี

16 65110087 นาย กฤษดา รมดี

17 65110088 นางสาว กฤษติกา เภสัชเวชกิจ

18 65110090 นางสาว กวินทรา วาเพชร

19 65110097 นาย กอบกนกชัย ค าแดง

20 65110098 นางสาว กอบกุล ภมรกุล

21 65110100 นาง กัญญณัฐ วงศ์เณร

22 65110116 นาง กัตติกา พิงคะสัน

23 65110129 นางสาว กัลยรัตน์ กว้างนอก

24 65110138 นางสาว กาญจนา นาคสม

25 65110143 นางสาว กาญจนา ปัญญาวงค์

26 65110153 นาย การัญ ศรีสกุลชวาลา

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคเหนือ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกฏหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ
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27 65110186 นาย กีรศักย์ กีรติไกรทิพย์

28 65110204 นางสาว ขนิษฐา เป้ียสา

29 65110212 นาง ขันทอง หอจตุรพิธพร

30 65110224 นาย ค าทัน ต๊ะเข่ือนแก้ว

31 65110232 นางสาว งามนิจ แสนน าพล

32 65110244 นางสาว จรรยมณฑน์ ค าดี

33 65110251 นาง จริน ศรีนาค า

34 65110254 นางสาว จริยา จันทร์แก้ว

35 65110256 นาง จรูญ อภิวัฒนพงศ์

36 65110263 นาย จักรกฤษณ์ พงษ์โนรี

37 65110278 นาง จันทร์ต๊ิบ เช่ียววิชา

38 65110280 นาง จันทร์เพ็ญ รัตนพรม

39 65110281 นางสาว จันทร์เพ็ญ ศรีตา

40 65110312 นางสาว จิตรา อินปลัด

41 65110326 นางสาว จิรภา โพธิล้ิมธนา

42 65110329 นางสาว จิรัชฌา สุธรรมน้อย

43 65110337 นาย จิราวัฒน์ ไวสติ

44 65110341 นาย จีระพงศ์ พรมดี

45 65110355 นางสาว จุฑารัตน์ พงษ์โนรี

46 65110358 นาง จุรีพร ฉลาดเฉลียว

47 65110360 นางสาว จุรีไร สวาทใจ

48 65110364 นางสาว จูฑามาส พงษ์โนรี

49 65110384 นางสาว ชญาจิตฒ์ ทองวงษ์

50 65110389 นางสาว ชญานุศภัฒค์ ดวงมาลา

51 65110396 นางสาว ชฎารัตน์ อินทเสม

52 65110397 นาง ชณัฐฎา โนวิรัมย์
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53 65110411 นางสาว ชนาภา จันทร

54 65110415 นางสาว ชนิดาภา ดีสุขอนันต์

55 65110426 นางสาว ชมเดือน ปุญปัน

56 65110433 นางสาว ชลธัญญาทิพย์ สืบย้ิม

57 65110445 นางสาว ชลาลัย ฉายศรีสินธ์ุ

58 65110452 นาง ชวภัช อักษรทองกุล

59 65110515 นางสาว ชุติกาญจน์ บุุญกุล

60 65110516 นาย ชุติพนธ์ ประโรรส

61 65110517 นางสาว ชุติมันต์ พิมสาร

62 65110523 นางสาว ชุรีภรณ์ นาสิงเตา

63 65110543 นางสาว ฐานิตา เฑวิกร

64 65110546 นาย ฐาปกช หลุกทิพย์นภา

65 65110550 นาง ฐิตาพร ทิพนัต

66 65110576 นางสาว ณฐกร แสงทองอร่าม

67 65110587 นาง ณปานฟ้า นุชชณานันท์

68 65110593 นาง ณภัทร ศรีจันทร์

69 65110595 นางสาว ณภัทร พรมศรี

70 65110599 นาย ณรงค์ ประทุมเมศร์

71 65110600 นาย ณรงค์กร ม่ันชาวนา

72 65110606 นาย ณัชพล เต๋จ๊ะ

73 65110610 นาง ณัฎฐ์ชานันท์ วงค์ใน

74 65110634 นางสาว ณัฐชนาภรณ์ นามวงศ์

75 65110637 นางสาว ณัฐฐพิมล มงคลวาสนาดี

76 65110646 นางสาว ณัฐธยาน์วรรณ ต้ังกิติวรกุล

77 65110649 นางสาว ณัฐนิชา กลับสุวรรณ์

78 65110669 นาย ณัฐวุฒิ ธนัญชัย
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79 65110672 นาย ณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ

80 65110677 นางสาว ณัฐิกานต์ ชุติกาญจนาพันธ์ุ

81 65110681 นาย ณัทวัสส์ แสงแก้ว

82 65110684 นางสาว ณิชชา โฆสิตธนเมธา

83 65110718 นางสาว ดอกฟ้า จองลือ

84 65110720 นางสาว ดารณี สืบกาสี

85 65110722 นางสาว ดารัณ ช่างฝ้ันศ์

86 65110726 นาง ดาราวดี อุศรีษะ

87 65110727 นางสาว ดาราวรรณ มาฉันท์

88 65110730 นางสาว ดาวรุ่ง พนธาราคีรี

89 65110746 พระ(นาย) ถนอม โป่งเมียะ

90 65110815 นาย ธนพล บุญปลูก

91 65110819 นาง ธนภร ไชยวงค์

92 65110822 นาย ธนวรรธน์ จันตัน

93 65110843 นาย ธนาชัย วงศ์บุญชัย

94 65110848 นาง ธนารักษ์ บุญถนอม

95 65110877 นาง ธรรมแสงรุ่ง อุดมโสภกิจ

96 65110894 นางสาว ธัญญธร ปานทิพย์

97 65110896 นางสาว ธัญญลักษณ์ แสนปวง

98 65110904 นางสาว ธัญดา ดวงพรม

99 65110918 นาย ธันว์ จักรศิลป์

100 65110929 นางสาว ธิติมา เหลืองสกุล

101 65110948 นางสาว นงนภัส อภิชิตวิทยา

102 65110950 นางสาว นงนุช สุภางค์รัตน์

103 65110980 นางสาว นภัทร์ ตรีอ านาจกุล

104 65110983 นางสาว นภัสวรรณ ปันไฝ

หน้า 4/13



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคเหนือ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกฏหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ

105 65110990 นางสาว นริศรา หงส์วัฒนพงศ์

106 65110995 นาง นฤมล กันประเสริฐ

107 65110997 นางสาว นฤมล ชาลีกันหา

108 65111004 นาง นลินี ช่ืนชุมพร

109 65111010 นางสาว นวลนภา เอ้ือจิตต์

110 65111030 นาง นันทิชา ท้าวก๋า

111 65111037 นาง นันท์นภัส สินล่ าซ า

112 65111053 นาง นาลิน สิงห์เพ็ชร

113 65111062 นางสาว นิตยา หวงหิรัณย์

114 65111068 นาย นิติรัตน์ มีกาย

115 65111072 นาย นิพนธ์ ถูกแผน

116 65111076 นาง นิภา รักอริยะธรรรม

117 65111078 นางสาว นิภา ศิริ

118 65111089 นาย นิวัฒน์ อุตวัฒน์

119 65111111 ว่าท่ีร.ต. บรรพต เมืองวงค์

120 65111136 นาง บุญณิศา คู้ซเวก

121 65111141 พันต ารวจโทหญิง บุญภัคสรณ์ แพรสกุลทิพย์

122 65111145 นาง บุญรัตน์ อภิชัยจิรวงศ์

123 65111149 นาย บุญส่ง เสนหล้า

124 65111154 นางสาว บุณฑริกา จันทร์ศรี

125 65111174 นางสาว ปณชาน์ ฆูพุฒาชาตต์

126 65111175 นาง ปณิชา สุมังคะ

127 65111184 นางสาว ปนัดดา พุทธค า

128 65111193 นาย ปภาน ชัยเกษมวรากุล

129 65111206 นาย ประทีป ภูลา

130 65111218 นางสาว ประภาภรณ์ ทานุตัน
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131 65111220 นางสาว ประภาศรี ยะสง่า

132 65111221 นางสาว ประภาใจ จิตรีเช้ือ

133 65111225 นาง ประวิท ถมทอง

134 65111227 นาย ประวีร์ อินทรสุข

135 65111229 นาย ประสบโชค เต๋จ๊ะ

136 65111238 นาง ประเทือง ยาวิชัย

137 65111252 นาง ปรานอม กาพย์ตุ้ม

138 65111255 นาง ปราวีณา เลสัก

139 65111275 นางสาว ปลายฝน ใจวุฒิ

140 65111291 นางสาว ปาณิศา สิงคะตา

141 65111322 นางสาว ปิยะพร ล าน้อย

142 65111342 นาง ผ่องพรรณ นันตะนะ

143 65111349 นาย พงค์พันธ์ อุศรีษะ

144 65111351 นาย พงศธร ว่องไว

145 65111364 นางสาว พชรพรรณ สุรพณิช

146 65111375 นาง พรณัช แซ่ตัน

147 65111399 นางสาว พรรณกร คงสถิต

148 65111426 นาย พลวิฏฐ์ ทองแท้

149 65111433 นาง พวงเพ็ชร กระจ่างพันธ์

150 65111435 นาย พหล แสนสมชัย

151 65111447 นาย พัชรพล สุวรรณรัตน์

152 65111476 นางสาว พัทธนร์ภรณ์ วิเชียรสรรค์

153 65111477 นาง พัทธนันท์ พรมกา

154 65111482 นาย พันธ์รุ่ง เกษสาคร

155 65111484 นาง พิกุล จองซอนะ

156 65111488 นางสาว พิชชามญธ์ุ พิพัฒน์มนตรี
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157 65111504 นาย พิทยาธร แก้วหลวง

158 65111515 นาง พิมปไพ ปันเงิน

159 65111518 นาง พิมพ์ประไพ แสงนภาวรรณ

160 65111520 นางสาว พิมพ์พร แก้วค า

161 65111522 นางสาว พิมพ์พา เวียงวิเศษ

162 65111525 นางสาว พิมพ์รดา วิชิตาภา

163 65111534 นาง พิมลพรรณ มีเป้ิน

164 65111539 นาง พิสมัย ผาม่ัง

165 65111549 นาย พุทธางกูร เมฆดารา

166 65111558 นาย ภควัฒน์ ศิริมาพ่วง

167 65111577 นางสาว ภัคสุรีย์ ก่าแก้ว

168 65111586 นาย ภัทรพล ฐิติอังกูร

169 65111592 นางสาว ภัทรษยา ศรีสวัสด์ิ

170 65111613 นาย ภาคิน นันทจันทร์

171 65111628 นาง ภาวนา โกมลนาค

172 65111635 นางสาว ภาษิตา จันทร์เปรม

173 65111641 นาย ภูดิศ นันทจันทร์

174 65111657 นางสาว มณทิพย์ สิทธิพิพัฒน์

175 65111662 นางสาว มณีกิตติ กิตติบัวพัน

176 65111699 นาย มัธยันห์ แสนใจบาญ

177 65111700 นางสาว มัลธนา แสงสุวรรณ์

178 65111710 นาง มาลัย พรมมี

179 65111711 นาง มาลัย กองมี

180 65111712 นาง มาลี จันต๊ะ

181 65111713 นาย มาโนช พุ่มไพจิตร

182 65111715 นางสาว มินตรา ครุธสนธิ
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183 65111721 นางสาว มุกรินทร์ มานะศรี

184 65111728 นาย ย่ิงยศ กันทาแจ่ม

185 65111735 นางสาว ยุพิน ทองซ้อน

186 65111737 นาง ยุพิน วงศ์ดี

187 65111751 นาย รติ จันทร์ประสิทธ์ิ

188 65111762 นางสาว รสสุคนธ์ อินชัยเขา

189 65111764 นาย ระเบียบ ดวงจันทร์

190 65111770 นางสาว รังสิมา ใจใหญ่

191 65111771 นาย รังสิโญภาคย์ เกษมสันต์

192 65111773 นาย รัชชานนท์ แก้วใส

193 65111780 นางสาว รัชนี ค าจันทร์

194 65111793 นาย รัฐกร นันทะเสน

195 65111796 นาง รัฐพรรณ สันติอโนทัย

196 65111804 นาง รัตนติกานต์ พุ่มงาม

197 65111806 นาย รัตนะ เสือศรี

198 65111809 นางสาว รัตนา ผุงพิพัฒน์พงค์

199 65111815 นางสาว รัตน์ติกรณ์ เพ็ชรเจริญ

200 65111816 นางสาว รัตน์วรา ก๋าทองทุ่ง

201 65111835 นางสาว รุ่งนภา สุริยะมณี

202 65111836 นางสาว รุ่งนภา จันโทสถ

203 65111838 นางสาว รุ่งนภา ทรงพุฒิ

204 65111855 นาย ละออ กล่ินล าดวน

205 65111868 นาง ลัดดา เข่ือนขันธ์

206 65111890 นาง วรกร รัตนพลแสน

207 65111896 นาย วรนันท์ พูลสุข

208 65111920 นาง วราทิพย์ สินวัฒนภูวนนท์
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209 65111921 นางสาว วราพร ทัพขวา

210 65111928 นางสาว วรารัตน์ วิเทศ

211 65111959 นาย วัชระ ชมภูป้อ

212 65111967 นางสาว วัชรีพรภ์ จันทรหอม

213 65111973 นาง วันวิภา แสนบุญมา

214 65111975 นางสาว วันวิสาข์ อินเทพ

215 65111982 นางสาว วาธินี คุณนา

216 65111985 นาย วาริน สุทนต์

217 65111991 นางสาว วาสนา แก้วชา

218 65111994 นาง วาสนา ศรีธิเขียว

219 65111995 นางสาว วาสิตา วงศ์ใหญ่

220 65111998 นาง วิจิตรา ถูกแผน

221 65112036 นาย วิษณุ แก้ววิชัย

222 65112038 นาย วิสิทธ์ิพงษ์ ปัญญา

223 65112051 นางสาว วิไลลักษณ์ กองเงิน

224 65112068 นาย วุฒินันท์ จันทร์ไทย

225 65112078 นาง ศตพร เทพทอง

226 65112082 พันต ารวจเอกหญิงศรวณีย์ วีณะคุปต์

227 65112084 นาย ศรัณยพงศ์ คร้ามมี

228 65112085 นาง ศรัณยภิญ โพธิกานนท์

229 65112097 นาย ศราวุธ เคียงข้าง

230 65112098 นาย ศราวุธ มะลิวัลย์

231 65112103 นาย ศรีสมบูรณ์ ญาณวารี

232 65112111 นาง ศศิ ลอยครุฑ

233 65112112 นางสาว ศศิกัญญ์ น าบุญจิตต์

234 65112130 นางสาว ศสิวิมล ชาลีกันหา
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235 65112134 นางสาว ศาลินีวัลย์ ทนุตัน

236 65112139 นางสาว ศิริกร ธนศักด์ิเดชา

237 65112140 นางสาว ศิริกาญจน์ เขมรุจิหิรัญ

238 65112164 นางสาว ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์

239 65112174 นาย ศิวกร ศรีค าภา

240 65112188 นาย ศุภณัฐ ศฺลาพิพัฒน์

241 65112221 นางสาว สมจิต ดีวงษ์

242 65112223 นาย สมชัย วินัยโกศล

243 65112235 นาย สมพร คามเพ็ชร

244 65112249 นาง สมศรี รัศมีมารีย์

245 65112252 นาง สมัยพร คูเปอร์

246 65112254 นาย สยุมภู อุนยะพันธ์

247 65112266 นางสาว สร้อยสุรินทร์ ทรัพย์น า

248 65112283 นาย สันติ แซ่อ้ึง

249 65112289 นางสาว สาทิสรัตน์ ชัยเกตุ

250 65112293 นางสาว สายชล ศักดุิฝ้ัน

251 65112294 นาง สายทอง เข่ือนเพ็ชร

252 65112296 นางสาว สายสุนีย์ ศรีแสง

253 65112314 นางสาว สินสุริน เมืองมูล

254 65112319 นางสาว สิรามล มีทองแสน

255 65112320 นางสาว สิริ วิเศษปรีชาชาญ

256 65112333 นางสาว สิริพรรณ แผ้วเกษม

257 65112340 นาง สิริวรรณ จักรศิลป์

258 65112341 นางสาว สิริวรางค์ ปัญญาแก้ว

259 65112342 นาย สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์

260 65112345 นางสาว สิริอรจิรา ณัฏฐ์ชนิศาสุธี
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261 65112352 นางสาว สุกัญญา ดิษฐาน

262 65112368 นาง สุชญา แฮกเกอร์

263 65112371 นาง สุชาดา มารวาฮา

264 65112376 นาง สุชาวดี งามสงวนปรีชา

265 65112379 นางสาว สุญานิกานต์ เทพทอง

266 65112391 นาย สุทธิพงศ์ แซ่ย้าง

267 65112402 นางสาว สุธิดา การัตน์

268 65112430 นาย สุพจน์ บุตรวัตร

269 65112442 นาย สุพัฒน์ ศิริ

270 65112448 นาย สุพัตร์ หลังยาหน่าย

271 65112464 นางสาว สุภา วิตตาภรณ์

272 65112494 นาย สุรพล ศรีค าซาว

273 65112497 นางสาว สุรภา ลภัสชวัล

274 65112511 นาย สุรินทร์ ไชยวุฒิ

275 65112524 นางสาว สุวดี สิทธิธนสิน

276 65112525 นางสาว สุวพิชญ์ ซ้อมจันร์ทรา

277 65112526 นางสาว สุวภัทร กันทะมัง

278 65112543 นาย สุศีล ราหุล

279 65112560 นางสาว อชิช์ตา ปิยธนะวัฒน์

280 65112565 นาย อดินนท์ โหตรภวานนท์

281 65112571 นาย อติพัฒน์ แขมทอง

282 65112576 พระ(นาย) อธิรัชต์ วังสา (โอภาโส)

283 65112577 นาง อนงค์ กิตติกรวรเดช

284 65112579 นาง อนงนาฎ ไชยซาววงค์

285 65112586 นาย อนันต์ ฃุ่มแกว่ง

286 65112599 นาย อนุศักด์ิ แก้วยานุรักษ์
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287 65112601 นาย อนุสรณ์ จันตามณี

288 65112610 นาย อภิชาติ กาญจนาพงศาเวช

289 65112623 นางสาว อมรรัตน์ สุขจินดา

290 65112639 นาง อรนิภา คเณศจตุรถี

291 65112648 นาย อรรถพล ค าน้อย

292 65112652 นาง อรวรรณ ธรรมจารุวัฒน์

293 65112680 นาง อัจฉรา พรมสาร

294 65112685 นางสาว อัจฉริยารัตน์ กีสะพงษ์

295 65112703 นางสาว อัมพร บุญตัน

296 65112704 นางสาว อัมพิกา สุขะเน

297 65112710 นาง อาจารี ศิลา

298 65112715 นาย อาทิตย์ นันทิศักด์ิ

299 65112735 นาง อ านวยพร ศรีโพธ์ิ

300 65112737 เรืออากาศตรี อ านาจ จันทร์โชติ

301 65112745 นาย อิทธิพร ศรีสวัสด์ิ

302 65112750 นางสาว อิศราภรณ์ ภูณภากร

303 65112759 นาย อุดมชัย ธรรมจารุวัฒน์

304 65112775 นาง อุบลวรรณ ทับทอง

305 65112793 นาย เกริก ศรีวัฒนะ

306 65112805 นาง เกสรา สดใส

307 65112809 ว่าท่ีร้อยตรี เกียรติศักด์ิ เพียรผลดีสกุล

308 65112822 นาง เจตน์สุดา ทศานนท์

309 65112826 นางสาว เจนจิรา เชาว์ไว

310 65112828 นาง เจนจิรา ค าป่าแลว

311 65112913 นางสาว เพ็ญศิริ ศรีค าภา

312 65112914 นางสาว เพ็ญศิริ มัจฉาชาญ
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313 65112938 นาย เลวี เนาวโอภาส

314 65112946 นาย เสน่ห์ เทศนา

315 65112952 นาย เสสาวินยัง มีแก้ว

316 65112954 นาง เสาวนิตย์ จูกันทา

317 65112960 นางสาว เสาวรส นิลบุรี

318 65112965 ว่าท่ีร้อยตรี เอกรัฐ บุญมา

319 65112983 นางสาว แสงเทียน มูลตุ่น

320 65112994 นางสาว โชติระพี ค าฟู

321 65112999 นางสาว โยษิตา มูลนันไชย

322 65113004 นาย โสภณ สิงห์เดช

323 65113010 นาง ใหม่ ปินสาย

324 65113012 นาย ไตรทศ ใจศรีธิ

325 65113016 นาย ไพรัช บุนสัมลิท
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