
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 65110010 นางสาว กนกนุช ทวีวงค์

2 65110047 นาง กรกนก ศิวะถาวรชัย

3 65110055 นาง กรวรรณ จายะธรรม

4 65110088 นางสาว กฤษติกา เภสัชเวชกิจ

5 65110097 นาย กอบกนกชัย ค าแดง

6 65110116 นาง กัตติกา พิงคะสัน

7 65110153 นาย การัญ ศรีสกุลชวาลา

8 65110204 นางสาว ขนิษฐา เป้ียสา

9 65110256 นาง จรูญ อภิวัฒนพงศ์

10 65110312 นางสาว จิตรา อินปลัด

11 65110326 นางสาว จิรภา โพธิล้ิมธนา

12 65110329 นางสาว จิรัชฌา สุธรรมน้อย

13 65110337 นาย จิราวัฒน์ ไวสติ

14 65110433 นางสาว ชลธัญญาทิพย์ สืบย้ิม

15 65110445 นางสาว ชลาลัย ฉายศรีสินธ์ุ

16 65110516 นาย ชุติพนธ์ ประโรรส

17 65110517 นางสาว ชุติมันต์ พิมสาร

18 65110600 นาย ณรงค์กร ม่ันชาวนา

19 65110606 นาย ณัชพล เต๋จ๊ะ

20 65110649 นางสาว ณัฐนิชา กลับสุวรรณ์

21 65110672 นาย ณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ

22 65110681 นาย ณัทวัสส์ แสงแก้ว

23 65110684 นางสาว ณิชชา โฆสิตธนเมธา

24 65110722 นางสาว ดารัณ ช่างฝ้ันศ์

25 65110746 พระ(นาย) ถนอม โป่งเมียะ

26 65110822 นาย ธนวรรธน์ จันตัน

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคเหนือ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำ เวชกรรมไทย

หน้า 1/4



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคเหนือ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำ เวชกรรมไทย

27 65110843 นาย ธนาชัย วงศ์บุญชัย

28 65110896 นางสาว ธัญญลักษณ์ แสนปวง

29 65110948 นางสาว นงนภัส อภิชิตวิทยา

30 65110990 นางสาว นริศรา หงส์วัฒนพงศ์

31 65110995 นาง นฤมล กันประเสริฐ

32 65111004 นาง นลินี ช่ืนชุมพร

33 65111037 นาง นันท์นภัส สินล่ าซ า

34 65111062 นางสาว นิตยา หวงหิรัณย์

35 65111072 นาย นิพนธ์ ถูกแผน

36 65111175 นาง ปณิชา สุมังคะ

37 65111184 นางสาว ปนัดดา พุทธค า

38 65111193 นาย ปภาน ชัยเกษมวรากุล

39 65111221 นางสาว ประภาใจ จิตรีเช้ือ

40 65111227 นาย ประวีร์ อินทรสุข

41 65111238 นาง ประเทือง ยาวิชัย

42 65111351 นาย พงศธร ว่องไว

43 65111476 นางสาว พัทธนร์ภรณ์ วิเชียรสรรค์

44 65111534 นาง พิมลพรรณ มีเป้ิน

45 65111539 นาง พิสมัย ผาม่ัง

46 65111586 นาย ภัทรพล ฐิติอังกูร

47 65111592 นางสาว ภัทรษยา ศรีสวัสด์ิ

48 65111628 นาง ภาวนา โกมลนาค

49 65111635 นางสาว ภาษิตา จันทร์เปรม

50 65111641 นาย ภูดิศ นันทจันทร์

51 65111657 นางสาว มณทิพย์ สิทธิพิพัฒน์

52 65111710 นาง มาลัย พรมมี
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53 65111713 นาย มาโนช พุ่มไพจิตร

54 65111715 นางสาว มินตรา ครุธสนธิ

55 65111721 นางสาว มุกรินทร์ มานะศรี

56 65111735 นางสาว ยุพิน ทองซ้อน

57 65111764 นาย ระเบียบ ดวงจันทร์

58 65111771 นาย รังสิโญภาคย์ เกษมสันต์

59 65111793 นาย รัฐกร นันทะเสน

60 65111796 นาง รัฐพรรณ สันติอโนทัย

61 65111806 นาย รัตนะ เสือศรี

62 65111809 นางสาว รัตนา ผุงพิพัฒน์พงค์

63 65111816 นางสาว รัตน์วรา ก๋าทองทุ่ง

64 65111835 นางสาว รุ่งนภา สุริยะมณี

65 65111838 นางสาว รุ่งนภา ทรงพุฒิ

66 65111868 นาง ลัดดา เข่ือนขันธ์

67 65111982 นางสาว วาธินี คุณนา

68 65111998 นาง วิจิตรา ถูกแผน

69 65112036 นาย วิษณุ แก้ววิชัย

70 65112068 นาย วุฒินันท์ จันทร์ไทย

71 65112078 นาง ศตพร เทพทอง

72 65112084 นาย ศรัณยพงศ์ คร้ามมี

73 65112130 นางสาว ศสิวิมล ชาลีกันหา

74 65112139 นางสาว ศิริกร ธนศักด์ิเดชา

75 65112188 นาย ศุภณัฐ ศฺลาพิพัฒน์

76 65112221 นางสาว สมจิต ดีวงษ์

77 65112223 นาย สมชัย วินัยโกศล

78 65112249 นาง สมศรี รัศมีมารีย์

หน้า 3/4



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคเหนือ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำ เวชกรรมไทย

79 65112266 นางสาว สร้อยสุรินทร์ ทรัพย์น า

80 65112296 นางสาว สายสุนีย์ ศรีแสง

81 65112341 นางสาว สิริวรางค์ ปัญญาแก้ว

82 65112342 นาย สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์

83 65112368 นาง สุชญา แฮกเกอร์

84 65112430 นาย สุพจน์ บุตรวัตร

85 65112464 นางสาว สุภา วิตตาภรณ์

86 65112494 นาย สุรพล ศรีค าซาว

87 65112543 นาย สุศีล ราหุล

88 65112571 นาย อติพัฒน์ แขมทอง

89 65112576 พระ(นาย) อธิรัชต์ วังสา (โอภาโส)

90 65112579 นาง อนงนาฎ ไชยซาววงค์

91 65112599 นาย อนุศักด์ิ แก้วยานุรักษ์

92 65112623 นางสาว อมรรัตน์ สุขจินดา

93 65112680 นาง อัจฉรา พรมสาร

94 65112703 นางสาว อัมพร บุญตัน

95 65112704 นางสาว อัมพิกา สุขะเน

96 65112793 นาย เกริก ศรีวัฒนะ

97 65112826 นางสาว เจนจิรา เชาว์ไว

98 65112828 นาง เจนจิรา ค าป่าแลว

99 65112913 นางสาว เพ็ญศิริ ศรีค าภา

100 65112994 นางสาว โชติระพี ค าฟู

101 65113004 นาย โสภณ สิงห์เดช

102 65113010 นาง ใหม่ ปินสาย

103 65113016 นาย ไพรัช บุนสัมลิท
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