
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 65110003 นางสาว กชนันท์ บุญยืน

2 65110015 นาง กนกพรรณ จุลค าภา

3 65110019 นาง กนกลักษณ์ อินต๊ะรัตน์

4 65110060 นาง กรองแก้ว พันธุระ

5 65110146 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ

6 65110176 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติศักด์ิ สมสา

7 65110207 นาง ขวัญพิชชา ว่าถูกใจ

8 65110248 นาย จรัญ หารินชัย

9 65110391 นางสาว ชญาษร สายทอง

10 65110446 นางสาว ชลิดา ยังเทียน

11 65110459 นาย ชัชชัย นุชนวลรัตน์

12 65110514 นาง ชุดาภัค เดชพันธ์

13 65110520 นางสาว ชุติมา คงเจริญ

14 65110536 นางสาว ญาดา วาพิไล

15 65110558 นางสาว ฐิติธีรภัทร ไกรวงษ์

16 65110560 นาง ฐิตินันท์ จันเส

17 65110782 นางสาว ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน

18 65110796 นางสาว ทิพาพร กาญจนราช

19 65110860 นาย ธนู ม่วงไหม

20 65110895 นาง ธัญญรัตน์ พิลานนท์

21 65110898 นางสาว ธัญญะรัตน์ ศรีพิมพ์

22 65110942 นาย ธุวานันท์ ลิมานนท์วราไชย

23 65110951 นางสาว นงนุช มังคละ

24 65110992 นาย นรเสฏฐ์ วัชรพันธ์จิต

25 65111009 นาง นวลจันทร์ ณะการดี

26 65111079 นางสาว นิภา ส่ือสุวรรณ

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำเวชกรรมไทย

หน้า 1/4



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำเวชกรรมไทย

27 65111107 นางสาว น้ าผ้ึง หาญสูงเนิน

28 65111117 นาย บัญญัติ เงางาม

29 65111122 นางสาว บัวกาญจน์ กายาผาด

30 65111125 นางสาว บานช่ืน สุทธิธรรม

31 65111127 นาย บุญคาร เวชมานิตกุต

32 65111130 นาย บุญชู แจ่มใส

33 65111151 นาย บุญเย่ียม ไชยะลา

34 65111179 นางสาว ปทิดา ศรัทธาคลัง

35 65111183 นาง ปนัดดา ละดอกท่า

36 65111223 นาย ประมวล วิลาจันทร์

37 65111242 นาง ประไพ การ์เนอร์

38 65111294 นาง ปาณิสรากร ช่ืนสกุล

39 65111309 นางสาว ปิยธิดา ชัชวาลย์

40 65111384 นางสาว พรปวีณ์ วงษ์พรหม

41 65111392 นาง พรพิมล สะโรดม

42 65111494 นาย พิชัย พงศ์กิตต์ิรพี

43 65111579 นางสาว ภัชริการ์ ศรีโส

44 65111606 นาง ภัลลภา โสตถิสวัสด์ิ

45 65111702 นาย มานะ ก าจรตรีโรจน์

46 65111781 นางสาว รัชนี กอแก้ว

47 65111843 นาง รุ่งเรือง แสนโกษา

48 65111848 นาย ฤทธินัน ฤทธ์ิรอด

49 65111849 นางสาว ฤทัยภัทร พรมจักร์

50 65111858 นางสาว ลักขณา สายเนตร

51 65111862 นาง ลักษณาวรรณ เมืองฮามพันธ์

52 65111869 นางสาว ลัดดา ภควัตมงคล

หน้า 2/4



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำเวชกรรมไทย

53 65111901 นางสาว วรรณภา เสธา

54 65111961 นางสาว วัชราภรณ์ ชนะเคน

55 65111970 นาย วันชัย รัตนอาภา

56 65111972 นางสาว วันบุญ ชาวหนอง

57 65112034 นาย วิศัลย์ ต่ายธานี

58 65112042 นาย วิเชียร ชนะชัย

59 65112043 นาย วิเชียร บุญกล้า

60 65112077 นาย ศตคุณ เดชพันธ์

61 65112131 นาย ศักด์ิชัย ดวงบุปผา

62 65112138 นางสาว ศินากาน บุญย้ิม

63 65112268 นางสาว สลิลลดา คูหาทอง

64 65112278 พระ สัจจา สุภทฺโท

65 65112288 นางสาว สาคร ศิริชนะ

66 65112325 นางสาว สิริกาญจน์ สุวรรณศรี

67 65112365 นางสาว สุคนธ์ญาณี เถ่ือนธรรมโฮง

68 65112370 นาง สุชัญญา สีน้ าเงิน

69 65112409 นางสาว สุธีร์ธิดา โพธ์ิศรีเรือง

70 65112425 นาย สุบิน ประทุมวี

71 65112433 นางสาว สุพรรณฉัตร หนูสวัสด์ิ

72 65112461 นางสาว สุภัทรา กลางประพันธ์

73 65112479 นางสาว สุภาวดี ไฮค าสี

74 65112481 นางสาว สุภาวิตา แซงบุญเรือง

75 65112513 นาย สุริยา ลาสุด

76 65112519 นาย สุรเดช เคนประไพ

77 65112584 นาย อนันต์ ค าพิมพ์

78 65112587 นาย อนันต์ธนชัย อภิสิทธ์ิสินสกล
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79 65112627 นาง อมรรัตน์ ประเสริฐช่วง

80 65112654 นางสาว อรวิราสร ผ่องสว่างถิรสิน

81 65112662 นางสาว อรัญญา กาญจนาประเสริฐ

82 65112700 นาย อัณณพ นุชนวลรัตน์

83 65112712 นางสาว อาทิตยา กิตติทนนท์ชัย

84 65112713 นาย อาทิตย์ ลีประโคน

85 65112858 นาง เตือนใจ จันทร์เล่ือน

86 65112875 นางสาว เบญจาภา ชัชวาลย์

87 65112906 นาง เพ็ญพร จักรธ ารงค์

88 65112949 นาย เสริมศาสน์ จันทสิงห์

89 65112974 นางสาว แก่นกล่ันทิพย์ แก้วดี

90 65113011 นาย ได้คิด ดวงวงษา
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