
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 65110019 นาง กนกลักษณ์ อินต๊ะรัตน์

2 65110023 นางสาว กนิษฐา เจนเวชประเสริฐ

3 65110039 นางสาว กมลวรรณ จงจิตต์

4 65110042 นาย กร ภัทรโสรัจจ์

5 65110066 นางสาว กฤตดากร เจริญลาภ โอคุระ

6 65110081 นาย กฤษณะพร เรดด้ี โจนนาลา

7 65110086 นางสาว กฤษณา ภูพลผัน

8 65110106 นางสาว กัญญารัตน์ เดือนหงาย

9 65110123 นาง กันยารัตน์ จันทะบงค์

10 65110156 นาย กิจปพน ศรีธานี

11 65110162 นาย กิตติ ธารายศ

12 65110163 นาย กิตติชัย ศรีธรรมพงษ์

13 65110168 นาย กิตติพงษ์ ชุมมี

14 65110183 นางสาว ก่ิงกาญจน์ นามไพรสันต์

15 65110197 นาย ขฑาวุธ แพงค ารักษ์

16 65110219 นาย คณิต อภิรัตนวงศ์

17 65110236 นาย จงเหรียญ หล้ามี

18 65110261 นาย จอมพิตร์ ทาแฮ

19 65110277 พระมหา จันทร์ดี สุดา

20 65110287 นาย จ าลอง การะเกต

21 65110288 นาย จ าเนียร ทัพศิลา

22 65110303 นาง จิตติมนต์ อึงสถิตย์ถาวร

23 65110327 นาย จิรลักษณ์ ต่ายธานี

24 65110330 นางสาว จิรัชยา วรวิเศษกุล

25 65110359 นางสาว จุรีรัตน์ ดีแป้น

26 65110381 นางสาว ฉัตรแก้ว สมเจริญวัฒนา

27 65110395 นางสาว ชฎาพร โสภิตอาชาศักด์ิ

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำเภสัชกรรมไทย
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28 65110407 นางสาว ชนัญพร ทองน้อย

29 65110422 นาง ชมพูนุท ค าสิงห์

30 65110427 นาย ชยพล เจริญสุข

31 65110466 นาง ชัญญาพัชญ์ จริงจิตเจริญชัย

32 65110479 นาย ชัยศักด์ิ เกษามูล

33 65110491 นาย ชานนท์ สีมาพุด

34 65110514 นาง ชุดาภัค เดชพันธ์

35 65110532 นาย ญาณกร ซ่ือตรง

36 65110536 นางสาว ญาดา วาพิไล

37 65110555 นางสาว ฐิตารีย์ ถาวรวงค์

38 65110559 นางสาว ฐิตินันท์ ภาสกรชัยพงศ์

39 65110590 นางสาว ณภัคท์ สดสุชาติ

40 65110729 นางสาว ดาวนา สัจจมุกดา

41 65110731 นาง ดุษฏี สายเนตร

42 65110734 นางสาว ตริยาพร ทองนุช

43 65110759 นาย ทรงเกียรติ ศรีสุวรรณ

44 65110812 นาย ธนนท์ ไชยวงศา

45 65110821 นาย ธนภาค ภักดีบุรีกุล

46 65110823 นาย ธนวัชญ์ ปิยะเศวตกุล

47 65110827 นาย ธนสิทธ์ิ สุจริตภักดี

48 65110834 นาย ธนัฐตรัยภพ ลางคุลานนท์

49 65110851 นาง ธนิดา ซ่ือตรง

50 65110855 นาย ธนิต เสียงใส

51 65110866 นาง ธมกร จงรักภักดี

52 65110886 นาย ธวัชชัย แซ่จึง

53 65110895 นาง ธัญญรัตน์ พิลานนท์

54 65110898 นางสาว ธัญญะรัตน์ ศรีพิมพ์
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55 65110906 นางสาว ธัญยภัสกรณ์ คูหาทอง

56 65110917 นาง ธันย์วรัชญ์ ชาญเช่ียว

57 65110921 นาย ธารา วัธนะวิไกร

58 65110922 นาย ธาวิน อุดมนาม

59 65110931 นาย ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์

60 65110934 นาย ธีรภาส บุญหม่ัน

61 65110942 นาย ธุวานันท์ ลิมานนท์วราไชย

62 65111002 นางสาว นลินรัตน์ อุ่นแก้ว

63 65111039 นาง นันท์นภัส จันทสุวรรณ

64 65111042 นางสาว นัยรัตน์ วาณิชย์ชูวงศ์

65 65111066 นาย นิติพล ภูตะโชติ

66 65111070 นางสาว นิธินันท์ โพธิปรีชาวัฒน์

67 65111086 นางสาว นิรันดร์ลักษณ์ ขันขวา

68 65111107 นางสาว น้ าผ้ึง หาญสูงเนิน

69 65111117 นาย บัญญัติ เงางาม

70 65111120 นางสาว บัณฑิตา ภาษาสุข

71 65111130 นาย บุญชู แจ่มใส

72 65111142 นาย บุญมี แทบธรรม

73 65111162 นาง บุษฎี จันทพันธ์

74 65111201 นาง ประจงใจ เล็กประสมวงค์

75 65111213 นางสาว ประภัสสร เป่ียมเสรีชัย

76 65111223 นาย ประมวล วิลาจันทร์

77 65111234 นาย ประหยัด ใสบาล

78 65111235 นาย ประเทือง เดชแพง

79 65111258 นางสาว ปริญญาพร จันทรา

80 65111268 พระ ปรีชา หลาบค า

81 65111278 นางสาว ปวีณา เชยชุ่ม
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82 65111290 นางสาว ปาจรีย์ ชูสุวรรณ

83 65111316 นาย ปิยะ จันทร์ประยูร

84 65111318 นางสาว ปิยะฉัตร เชยชุ่ม

85 65111339 นางสาว ผกาเพ็ญ เหลืองเอกทิน

86 65111346 นาง ผ่องเพ็ญ ตระกูลขจรศักด์ิ

87 65111383 นางสาว พรนิภา จันลือชัย

88 65111392 นาง พรพิมล สะโรดม

89 65111396 พ.ต.ท. พรมมา ทุพรม

90 65111402 นาง พรรณวดี ตันติศิรินทร์

91 65111446 นางสาว พัชรพร พงศ์อุทัย

92 65111452 นางสาว พัชรินทร์ ขันโมลี

93 65111458 นางสาว พัชรี พูลศืลป์

94 65111461 นางสาว พัชรี สีนาค

95 65111473 นางสาว พัตราภรณ์ สบู่หอม

96 65111490 นางสาว พิชญาภา ทรงหงษา

97 65111492 นางสาว พิชรญา เพียเพ็ชร

98 65111499 นาย พิชิต หลาบค า

99 65111506 นาย พินิจ นิติมงคลวาร

100 65111566 นางสาว ภรมณี เหล่าทองสาร

101 65111573 นางสาว ภัคราพร ทองสุทธ์ิ

102 65111579 นางสาว ภัชริการ์ ศรีโส

103 65111605 นาง ภัทร์วรัญญา วณิชย์ธนาอังกูร

104 65111606 นาง ภัลลภา โสตถิสวัสด์ิ

105 65111611 นางสาว ภัสร์ชณัน สุนทรธนัยนันท์

106 65111612 นางสาว ภัสสร ธิมาชัย

107 65111620 นางสาว ภานิชา พงศ์นราทร

108 65111630 นาย ภาวัต เนาว์โสภา
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109 65111634 นางสาว ภาวินี กาญจนกุล

110 65111663 นางสาว มณีรักษ์ กาญจนรางกูร

111 65111679 นาย มนัส แสงแก้ว

112 65111684 นาง มนัสนันท์ จิตรวุฒิวาสน์

113 65111685 นางสาว มนิษิณี ต้ังปัญญารัช

114 65111693 นาง มลิวัลย์ เขียวชัยภูมิ

115 65111697 นางสาว มัทนากาญจน์ นารี

116 65111702 นาย มานะ ก าจรตรีโรจน์

117 65111768 นาย รังสฤษด์ิ ฤาเวทย์

118 65111781 นางสาว รัชนี กอแก้ว

119 65111784 นางสาว รัชนีภรณ์ โพธ์ิกะต้น

120 65111811 นาง รัตนาพร ศรีสารคาม

121 65111813 นาง รัตนาภรณ์ พลายแก้ว

122 65111822 นาง ราตรี เรโนด์

123 65111843 นาง รุ่งเรือง แสนโกษา

124 65111844 นาง รุ้งทิพย์ หลาบหนองแสง

125 65111869 นางสาว ลัดดา ภควัตมงคล

126 65111891 นางสาว วรกานต์ เวียงสิมา

127 65111894 ร.ต.ต วรดิศ ปรีดาพันธ์ุ

128 65111900 นาง วรรณธนมนย์ รัตนนวราฐธิบดี

129 65111901 นางสาว วรรณภา เสธา

130 65111924 นางสาว วราภรณ์ จ าเริญใจ

131 65111930 นาย วราวุธ สืบเพ็ง

132 65111937 นางสาว วรินทร พิพัฒน์ประทีปต์

133 65111963 นาง วัชรี นาควิเชียร

134 65111976 นางสาว วันเพ็ญ บุตรศรี

135 65111980 นางสาว วัลภา ทศภักด์ิ
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136 65111992 นาง วาสนา ปทุมธนทรัพย์

137 65112021 นาง วิมาลา พลเย่ียม

138 65112034 นาย วิศัลย์ ต่ายธานี

139 65112035 นาย วิษณุ ด้วงทา

140 65112052 นางสาว วิไลลักษณ์ กุลวงศ์

141 65112056 นางสาว วีณา อุปรา

142 65112077 นาย ศตคุณ เดชพันธ์

143 65112086 นาย ศรัณยู เจนเวชประเสริฐ

144 65112099 นาย ศราวุธ หลาบค า

145 65112104 นาง ศรีสมพร จันทะเลิศ

146 65112117 นางสาว ศศิธร เกิดศักด์ิ

147 65112118 นาง ศศิธร เลิศมณีพงศ์

148 65112124 นางสาว ศศิประภา ชาดวง

149 65112126 นางสาว ศศิร์อร ธนโชคจรัสพงษ์

150 65112128 นางสาว ศศิวิมล ขันธ์พัฒน์

151 65112131 นาย ศักด์ิชัย ดวงบุปผา

152 65112148 นางสาว ศิรินทรา นิมมานสมบูรณ์

153 65112205 นาง ศุภิญญา ภูมิวณิชกิจ

154 65112208 นางสาว ศุมาลิณ ดีจันทร์

155 65112213 นาย สงวน สังข์ทองหลาง

156 65112218 นาย สนม มาระวัง

157 65112224 นาย สมชาติ มาลี

158 65112237 นาง สมพร มีชัย

159 65112243 พระ สมภาร โยธี

160 65112268 นางสาว สลิลลดา คูหาทอง

161 65112277 นางสาว สัจจพร จันทะวงษ์

162 65112286 นาย สัมฤทธ์ิ อดุลเดชา
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163 65112291 นาย สามารถ เผ่าภูไทย

164 65112312 นาย สิทธิศักด์ิ มุ่งหมาย

165 65112313 นางสาว สินจัย ใยแก้ว

166 65112318 นางสาว สิรธาร์ เห็มคุณ

167 65112338 นางสาว สิริรัญญา ศุภสินรัตนเก้ือ

168 65112348 นางสาว สิรีธร อ าพันธ์ุ

169 65112372 นาง สุชาดา เริงฤทธ์ิ

170 65112388 นาง สุดใจ ภูค าศักด์ิ

171 65112390 นาง สุทธิกานต์ พงษ์วานิช

172 65112393 นาย สุทธิศักด์ิ แก้วแกมจันทร์

173 65112410 นาย สุนทร นาเมืองจันทร์

174 65112424 นาย สุบิน พาช่ืนใจ

175 65112437 นางสาว สุพรรณี บุตรศรีภูมิ

176 65112460 นางสาว สุภัทรา เจริญสุข

177 65112461 นางสาว สุภัทรา กลางประพันธ์

178 65112472 นาง สุภาพร ดุจดา

179 65112479 นางสาว สุภาวดี ไฮค าสี

180 65112481 นางสาว สุภาวิตา แซงบุญเรือง

181 65112513 นาย สุริยา ลาสุด

182 65112544 นาย สุเทพ สุนทรทรัพย์ชัย

183 65112550 นางสาว หทัยรดา สุทธิวงศ์

184 65112555 นางสาว หฤทัย วาทีเพชร

185 65112584 นาย อนันต์ ค าพิมพ์

186 65112590 นาย อนุชา บุญยืน

187 65112596 พระ อนุวัฒน์ ฤกษ์สว่าง

188 65112622 นางสาว อมรพรรณ ทรายศิริ

189 65112624 นางสาว อมรรัตน์ รุ่งนามประเสริฐ

หน้า 7/9



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
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วิชำเภสัชกรรมไทย

190 65112627 นาง อมรรัตน์ ประเสริฐช่วง

191 65112636 นางสาว อรดี ศรีกุล

192 65112642 นางสาว อรพิณ สาตรา

193 65112647 นาย อรรถกร แก้วไพศาล

194 65112650 นางสาว อรวรรณ ก าธรเกียรต์ิ

195 65112654 นางสาว อรวิราสร ผ่องสว่างถิรสิน

196 65112660 นางสาว อรอุมา เงินงอก

197 65112665 นาง อรุณรัตน์ อัมรานนท์

198 65112673 นาย อัครณัฏฐ์ สุขเพสน์

199 65112688 นางสาว อัญชริกา ระวิสิทธ์ิ

200 65112700 นาย อัณณพ นุชนวลรัตน์

201 65112708 นาย อาคม พงษ์ธีระกุล

202 65112712 นางสาว อาทิตยา กิตติทนนท์ชัย

203 65112713 นาย อาทิตย์ ลีประโคน

204 65112721 นางสาว อารยา ธาตุบุรมย์

205 65112746 นาย อิทธิพล ไชยวัง

206 65112767 นาง อุทัยวรรณ์ เรืองรอง

207 65112770 นาง อุทุมพร วจนะถาวรชัย 

208 65112786 นาย อโณทัย ชูสุวรรณ

209 65112815 นาย เขมทิน ศรีสุวรรณ์

210 65112844 นาง เฑียรทิพย์ ริยะกูล

211 65112868 นางสาว เนตรชนก พิมพ์ทะวงศ์

212 65112869 นาง เนตรชนก นิสัยกล้า

213 65112875 นางสาว เบญจาภา ชัชวาลย์

214 65112893 นางสาว เพียงดาว คูณแสง

215 65112909 นางสาว เพ็ญพิมล จิตรวุฒิวาสน์

216 65112917 นางสาว เมขลา นะราสูงเนิน
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วิชำเภสัชกรรมไทย

217 65112926 นาง เยาวภา ลีพงษพิพัฒน์

218 65112927 นางสาว เยาวรัตน์ จิรพร

219 65112940 นางสาว เวธกา วรเชษฐทิวากร

220 65112949 นาย เสริมศาสน์ จันทสิงห์

221 65112962 นาย เอกพล แสงศรี

222 65112966 นาย เอกราช มีชัย

223 65112985 นาย แสวง บุญกล้า

224 65112986 นางสาว แอนนิญา จุลลาบุดดี

225 65113009 นาง ในนาบุญ อดุลเดชา

226 65113019 นางสาว ไพรินทร์ ถาพิลา
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