
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ใบสมัคร ส ำเนำบัตรประชำชน ส ำเนำใบมอบตัวศิษย์/ประกำศนียบัตร

1 65110020 นางสาว กนกวรรณ สาลีธรรม /

2 65110124 พระ กันหา ต้นโพธ์ิ

3 65110482 นาย ชาญณรงค์ธรรม แสงสุวรรณ

4 65110503 นาย ชินพัฒน์ สวัสด์ิตระกูล

5 65110557 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ฐิติธรณ์ อภิศราธนไพศาล

6 65110577 นางสาว ณฐนิษฐ์ แย้มพินิจ /

7 65110762 นาย ทวี พันธ์ุศรีทุม

8 65110882 นาย ธราวุฒิ ไกรศรี / /

9 65110883 นาย ธรเณศร์ อาจสารี

10 65110935 นาย ธีรยุทธ ถ่ินทัพพระยา

11 65111021 นาง นันทนัช อาสาวัง

12 65111128 นาย บุญจันทร์ อุปทัญศรี

13 65111165 นาง บุหงา ยามดี

14 65111169 นาย ปฏิพัทธ์ ไสยศาสตร์

15 65111233 นาย ประสิทธ์ิ สายเรือง

16 65111254 นางสาว ปราริตา นนทะภา /

รำยช่ือผู้ท่ีต้องส่งเอกสำรเพ่ิมเติมในกำรสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกฏหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ

หมำยเหตุ : เคร่ืองหมำย / คือเอกสำรท่ีส่งมำแล้ว ช่องว่ำง คือ เอกสำรท่ีต้องส่งเพ่ิมเติม
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17 65111297 นาย ปารย์ ยุระวงศ์ /

18 65111302 นางสาว ปาริชาติ โบกขุนทด / /

19 65111408 นางสาว พรศิตา อักครนาวิน

20 65111427 ว่าท่ีร้อยเอก พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์

21 65111550 พระ พูลศักด์ิ พงษ์สถิตย์

22 65111665 นางสาว มณีรัตน์ เกียรติศิรภัทร์

23 65112075 นาย วุฒิศักด์ิ แสงทอง

24 65112214 ว่าท่ี ร.ท. สงวน กองพีระ

25 65112336 นาง สิริยาภา สุกใส /

26 65112354 นางสาว สุกัญญา อัญเศรณี

27 65112360 นางสาว สุกันยา ทองคณิต

28 65112396 นางสาว สุธาชินี วงษาไฮ

29 65112415 นางสาว สุนันทา กากะทุม

30 65112446 นางสาว สุพัตรา ค าปัจฉิม / /

31 65112585 นาย อนันต์ เตียนจันทึก

32 65112659 นางสาว อรอุมา บุญทา
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33 65112661 นางสาว อรัญญา ไทยล าภู

34 65112851 นาย เดชิษฐ์ พิจารณ์

35 65112860 นาง เต็มขวัญ มะโนรพ /

36 65112979 นางสาว แม้นมาศ ชมกลาง

37 65113000 นาย โรจน์ฤทธ์ิ ค าปัจฉิม / /
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