
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 65110002 นาย กชกานต์ แสนเกษม

2 65110005 นาง กชพร จันทร์ทรง

3 65110044 นาย กรกช สาราษฎร์

4 65110071 นาย กฤตยา ถิราวัตร กฤตยา ถิราวัตร

5 65110084 นางสาว กฤษณา ปันทวี

6 65110097 นาย กอบกนกชัย ค าแดง

7 65110212 นาง ขันทอง หอจตุรพิธพร

8 65110251 นาง จริน ศรีนาค า

9 65110254 นางสาว จริยา จันทร์แก้ว

10 65110278 นาง จันทร์ต๊ิบ เช่ียววิชา

11 65110280 นาง จันทร์เพ็ญ รัตนพรม

12 65110341 นาย จีระพงศ์ พรมดี

13 65110411 นางสาว ชนาภา จันทร

14 65110550 นาง ฐิตาพร ทิพนัต

15 65110587 นาง ณปานฟ้า นุชชณานันท์

16 65110718 นางสาว ดอกฟ้า จองลือ

17 65110720 นางสาว ดารณี สืบกาสี

18 65110730 นางสาว ดาวรุ่ง พนธาราคีรี

19 65110746 พระ(นาย) ถนอม โป่งเมียะ

20 65110822 นาย ธนวรรธน์ จันตัน

21 65110894 นางสาว ธัญญธร ปานทิพย์

22 65110904 นางสาว ธัญดา ดวงพรม

23 65110980 นางสาว นภัทร์ ตรีอ านาจกุล

24 65110983 นางสาว นภัสวรรณ ปันไฝ

25 65110995 นาง นฤมล กันประเสริฐ

26 65110997 นางสาว นฤมล ชาลีกันหา

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคเหนือ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกำรนวดไทย
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27 65111030 นาง นันทิชา ท้าวก๋า

28 65111068 นาย นิติรัตน์ มีกาย

29 65111141 พันต ารวจโทหญิง บุญภัคสรณ์ แพรสกุลทิพย์

30 65111149 นาย บุญส่ง เสนหล้า

31 65111175 นาง ปณิชา สุมังคะ

32 65111221 นางสาว ประภาใจ จิตรีเช้ือ

33 65111238 นาง ประเทือง ยาวิชัย

34 65111252 นาง ปรานอม กาพย์ตุ้ม

35 65111255 นาง ปราวีณา เลสัก

36 65111342 นาง ผ่องพรรณ นันตะนะ

37 65111375 นาง พรณัช แซ่ตัน

38 65111399 นางสาว พรรณกร คงสถิต

39 65111515 นาง พิมปไพ ปันเงิน

40 65111518 นาง พิมพ์ประไพ แสงนภาวรรณ

41 65111522 นางสาว พิมพ์พา เวียงวิเศษ

42 65111525 นางสาว พิมพ์รดา วิชิตาภา

43 65111539 นาง พิสมัย ผาม่ัง

44 65111549 นาย พุทธางกูร เมฆดารา

45 65111641 นาย ภูดิศ นันทจันทร์

46 65111710 นาง มาลัย พรมมี

47 65111780 นางสาว รัชนี ค าจันทร์

48 65111804 นาง รัตนติกานต์ พุ่มงาม

49 65111835 นางสาว รุ่งนภา สุริยะมณี

50 65111896 นาย วรนันท์ พูลสุข

51 65111994 นาง วาสนา ศรีธิเขียว

52 65112051 นางสาว วิไลลักษณ์ กองเงิน
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53 65112098 นาย ศราวุธ มะลิวัลย์

54 65112140 นางสาว ศิริกาญจน์ เขมรุจิหิรัญ

55 65112249 นาง สมศรี รัศมีมารีย์

56 65112293 นางสาว สายชล ศักดืิฝ้ัน

57 65112342 นาย สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์

58 65112511 นาย สุรินทร์ ไชยวุฒิ

59 65112525 นางสาว สุวพิชญ์ ซ้อมจันร์ทรา

60 65112565 นาย อดินนท์ โหตรภวานนท์

61 65112576 พระ(นาย) อธิรัชต์ วังสา (โอภาโส)

62 65112577 นาง อนงค์ กิตติกรวรเดช

63 65112623 นางสาว อมรรัตน์ สุขจินดา

64 65112710 นาง อาจารี ศิลา

65 65112775 นาง อุบลวรรณ ทับทอง

66 65112938 นาย เลวี เนาวโอภาส

67 65112960 นางสาว เสาวรส นิลบุรี
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