
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 65110002 นาย กชกานต์ แสนเกษม

2 65110007 นาง กชพรรณ ชุ่มใจ

3 65110044 นาย กรกช สาราษฎร์

4 65110052 นาย กรมณ์ ธรรมพฤกษา

5 65110073 นาง กฤตวรรณ ณพลพงศกร

6 65110090 นางสาว กวินทรา วาเพชร

7 65110097 นาย กอบกนกชัย ค าแดง

8 65110143 นางสาว กาญจนา ปัญญาวงค์

9 65110212 นาง ขันทอง หอจตุรพิธพร

10 65110244 นางสาว จรรยมณฑน์ ค าดี

11 65110251 นาง จริน ศรีนาค า

12 65110281 นางสาว จันทร์เพ็ญ ศรีตา

13 65110312 นางสาว จิตรา อินปลัด

14 65110329 นางสาว จิรัชฌา สุธรรมน้อย

15 65110384 นางสาว ชญาจิตฒ์ ทองวงษ์

16 65110389 นางสาว ชญานุศภัฒค์ ดวงมาลา

17 65110397 นาง ชณัฐฎา โนวิรัมย์

18 65110426 นางสาว ชมเดือน ปุญปัน

19 65110452 นาง ชวภัช อักษรทองกุล

20 65110515 นางสาว ชุติกาญจน์ บุุญกุล

21 65110523 นางสาว ชุรีภรณ์ นาสิงเตา

22 65110543 นางสาว ฐานิตา เฑวิกร

23 65110546 นาย ฐาปกช หลุกทิพย์นภา

24 65110606 นาย ณัชพล เต๋จ๊ะ

25 65110634 นางสาว ณัฐชนาภรณ์ นามวงศ์

26 65110649 นางสาว ณัฐนิชา กลับสุวรรณ์

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคเหนือ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกำรผดุงครรภ์ไทย
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27 65110677 นางสาว ณัฐิกานต์ ชุติกาญจนาพันธ์ุ

28 65110730 นางสาว ดาวรุ่ง พนธาราคีรี

29 65110822 นาย ธนวรรธน์ จันตัน

30 65110877 นาง ธรรมแสงรุ่ง อุดมโสภกิจ

31 65110894 นางสาว ธัญญธร ปานทิพย์

32 65110904 นางสาว ธัญดา ดวงพรม

33 65110918 นาย ธันว์ จักรศิลป์

34 65110929 นางสาว ธิติมา เหลืองสกุล

35 65110997 นางสาว นฤมล ชาลีกันหา

36 65111010 นางสาว นวลนภา เอ้ือจิตต์

37 65111030 นาง นันทิชา ท้าวก๋า

38 65111053 นาง นาลิน สิงห์เพ็ชร

39 65111078 นางสาว นิภา ศิริ

40 65111141 พันต ารวจโทหญิง บุญภัคสรณ์ แพรสกุลทิพย์

41 65111145 นาง บุญรัตน์ อภิชัยจิรวงศ์

42 65111154 นางสาว บุณฑริกา จันทร์ศรี

43 65111206 นาย ประทีป ภูลา

44 65111220 นางสาว ประภาศรี ยะสง่า

45 65111221 นางสาว ประภาใจ จิตรีเช้ือ

46 65111252 นาง ปรานอม กาพย์ตุ้ม

47 65111375 นาง พรณัช แซ่ตัน

48 65111433 นาง พวงเพ็ชร กระจ่างพันธ์

49 65111435 นาย พหล แสนสมชัย

50 65111447 นาย พัชรพล สุวรรณรัตน์

51 65111488 นางสาว พิชชามญธ์ุ พิพัฒน์มนตรี

52 65111515 นาง พิมปไพ ปันเงิน
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53 65111520 นางสาว พิมพ์พร แก้วค า

54 65111522 นางสาว พิมพ์พา เวียงวิเศษ

55 65111558 นาย ภควัฒน์ ศิริมาพ่วง

56 65111662 นางสาว มณีกิตติ กิตติบัวพัน

57 65111699 นาย มัธยันห์ แสนใจบาญ

58 65111700 นางสาว มัลธนา แสงสุวรรณ์

59 65111710 นาง มาลัย พรมมี

60 65111762 นางสาว รสสุคนธ์ อินชัยเขา

61 65111770 นางสาว รังสิมา ใจใหญ่

62 65111773 นาย รัชชานนท์ แก้วใส

63 65111780 นางสาว รัชนี ค าจันทร์

64 65111796 นาง รัฐพรรณ สันติอโนทัย

65 65111804 นาง รัตนติกานต์ พุ่มงาม

66 65111806 นาย รัตนะ เสือศรี

67 65111815 นางสาว รัตน์ติกรณ์ เพ็ชรเจริญ

68 65111836 นางสาว รุ่งนภา จันโทสถ

69 65111838 นางสาว รุ่งนภา ทรงพุฒิ

70 65111896 นาย วรนันท์ พูลสุข

71 65111928 นางสาว วรารัตน์ วิเทศ

72 65111959 นาย วัชระ ชมภูป้อ

73 65111967 นางสาว วัชรีพรภ์ จันทรหอม

74 65111973 นาง วันวิภา แสนบุญมา

75 65111975 นางสาว วันวิสาข์ อินเทพ

76 65112036 นาย วิษณุ แก้ววิชัย

77 65112097 นาย ศราวุธ เคียงข้าง

78 65112111 นาง ศศิ ลอยครุฑ

หน้า 3/5



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคเหนือ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกำรผดุงครรภ์ไทย

79 65112112 นางสาว ศศิกัญญ์ น าบุญจิตต์

80 65112130 นางสาว ศสิวิมล ชาลีกันหา

81 65112140 นางสาว ศิริกาญจน์ เขมรุจิหิรัญ

82 65112164 นางสาว ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์

83 65112174 นาย ศิวกร ศรีค าภา

84 65112223 นาย สมชัย วินัยโกศล

85 65112283 นาย สันติ แซ่อ้ึง

86 65112289 นางสาว สาทิสรัตน์ ชัยเกตุ

87 65112294 นาง สายทอง เข่ือนเพ็ชร

88 65112314 นางสาว สินสุริน เมืองมูล

89 65112319 นางสาว สิรามล มีทองแสน

90 65112320 นางสาว สิริ วิเศษปรีชาชาญ

91 65112340 นาง สิริวรรณ จักรศิลป์

92 65112345 นางสาว สิริอรจิรา ณัฏฐ์ชนิศาสุธี

93 65112352 นางสาว สุกัญญา ดิษฐาน

94 65112376 นาง สุชาวดี งามสงวนปรีชา

95 65112448 นาย สุพัตร์ หลังยาหน่าย

96 65112560 นางสาว อชิช์ตา ปิยธนะวัฒน์

97 65112565 นาย อดินนท์ โหตรภวานนท์

98 65112601 นาย อนุสรณ์ จันตามณี

99 65112639 นาง อรนิภา คเณศจตุรถี

100 65112703 นางสาว อัมพร บุญตัน

101 65112710 นาง อาจารี ศิลา

102 65112745 นาย อิทธิพร ศรีสวัสด์ิ

103 65112826 นางสาว เจนจิรา เชาว์ไว

104 65112914 นางสาว เพ็ญศิริ มัจฉาชาญ
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105 65112938 นาย เลวี เนาวโอภาส

106 65112946 นาย เสน่ห์ เทศนา

107 65112954 นาง เสาวนิตย์ จูกันทา

108 65112960 นางสาว เสาวรส นิลบุรี

109 65112983 นางสาว แสงเทียน มูลตุ่น

110 65112999 นางสาว โยษิตา มูลนันไชย
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