
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 65110013 นางสาว กนกพร แซ่เล็ก

2 65110094 นาย กวีวัฒน์ มงคล

3 65110146 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ

4 65110156 นาย กิจปพน ศรีธานี

5 65110197 นาย ขฑาวุธ แพงค ารักษ์

6 65110236 นาย จงเหรียญ หล้ามี

7 65110287 นาย จ าลอง การะเกต

8 65110288 นาย จ าเนียร ทัพศิลา

9 65110303 นาง จิตติมนต์ อึงสถิตย์ถาวร

10 65110381 นางสาว ฉัตรแก้ว สมเจริญวัฒนา

11 65110404 นางสาว ชนมน กมลรัตน์

12 65110427 นาย ชยพล เจริญสุข

13 65110446 นางสาว ชลิดา ยังเทียน

14 65110458 นางสาว ชัชชญา จันทิมา

15 65110479 นาย ชัยศักด์ิ เกษามูล

16 65110491 นาย ชานนท์ สีมาพุด

17 65110510 นางสาว ชีวารัตน์ ค าผาด

18 65110532 นาย ญาณกร ซ่ือตรง

19 65110555 นางสาว ฐิตารีย์ ถาวรวงค์

20 65110563 นาง ฐิติพรรณ ประจงชัยรัชต์

21 65110592 นาย ณภัทร จุลทัศน์

22 65110602 นางสาว ณรรธนภรณ์ ปัตตาลาโพธ์ิ

23 65110604 นางสาว ณัชชนิกา เมืองเม็ก

24 65110641 นาง ณัฐฐินันท์ พัฒนกิจ

25 65110653 นางสาว ณัฐพริมา คุณาวุฒิ

26 65110731 นาง ดุษฏี สายเนตร

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกำรผดุงครรภ์ไทย

หน้า 1/5



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกำรผดุงครรภ์ไทย

27 65110739 นางสาว ตะวันฟ้า เริงฤทธ์ิ

28 65110782 นางสาว ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน

29 65110800 นาย ธงชัย เพ่ิมงาม

30 65110812 นาย ธนนท์ ไชยวงศา

31 65110821 นาย ธนภาค ภักดีบุรีกุล

32 65110834 นาย ธนัฐตรัยภพ ลางคุลานนท์

33 65110851 นาง ธนิดา ซ่ือตรง

34 65110855 นาย ธนิต เสียงใส

35 65110866 นาง ธมกร จงรักภักดี

36 65110910 นางสาว ธัญสินี เฮงทวีทรัพย์

37 65110917 นาง ธันย์วรัชญ์ ชาญเช่ียว

38 65110934 นาย ธีรภาส บุญหม่ัน

39 65110970 นางสาว นพมาศ เขียวออน

40 65110992 นาย นรเสฏฐ์ วัชรพันธ์จิต

41 65111050 นาย นายสุคนธ์ เริงฤทธ์ิ

42 65111107 นางสาว น้ าผ้ึง หาญสูงเนิน

43 65111151 นาย บุญเย่ียม ไชยะลา

44 65111234 นาย ประหยัด ใสบาล

45 65111246 นาย ปราจีน โสภาคยัง

46 65111367 นาย พนมพร ชัยศิลา

47 65111384 นางสาว พรปวีณ์ วงษ์พรหม

48 65111461 นางสาว พัชรี สีนาค

49 65111499 นาย พิชิต หลาบค า

50 65111523 นางสาว พิมพ์พิชชา อภิรักษ์ม่ันคง

51 65111535 นางสาว พิรัลรัตน์ ลามา

52 65111545 นาย พิเชษฐ์ ร้อยแก้ว
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53 65111553 นาง ฟ้าค าเวียง พุทธรัตน์

54 65111573 นางสาว ภัคราพร ทองสุทธ์ิ

55 65111605 นาง ภัทร์วรัญญา วณิชย์ธนาอังกูร

56 65111612 นางสาว ภัสสร ธิมาชัย

57 65111634 นางสาว ภาวินี กาญจนกุล

58 65111648 นาย มงคล สุขอยู่

59 65111663 นางสาว มณีรักษ์ กาญจนรางกูร

60 65111684 นาง มนัสนันท์ จิตรวุฒิวาสน์

61 65111693 นาง มลิวัลย์ เขียวชัยภูมิ

62 65111722 นางสาว มุทิตา ปลีเจริญ

63 65111736 นางสาว ยุพิน ศรีทอง

64 65111743 นาง รจนา นามวงค์

65 65111811 นาง รัตนาพร ศรีสารคาม

66 65111822 นาง ราตรี เรโนด์

67 65111844 นาง รุ้งทิพย์ หลาบหนองแสง

68 65111848 นาย ฤทธินัน ฤทธ์ิรอด

69 65111869 นางสาว ลัดดา ภควัตมงคล

70 65111894 ร.ต.ต วรดิศ ปรีดาพันธ์ุ

71 65111900 นาง วรรณธนมนย์ รัตนนวราฐธิบดี

72 65111901 นางสาว วรรณภา เสธา

73 65111976 นางสาว วันเพ็ญ บุตรศรี

74 65111981 นาง วัลยา หล้าธรรม

75 65111993 นางสาว วาสนา แสงเพียรภัทร

76 65112021 นาง วิมาลา พลเย่ียม

77 65112035 นาย วิษณุ ด้วงทา

78 65112055 นางสาว วิไลักษณ์ สีหาพันธ์
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79 65112099 นาย ศราวุธ หลาบค า

80 65112118 นาง ศศิธร เลิศมณีพงศ์

81 65112150 นางสาว ศิริประภา นามอินทร์

82 65112182 นางสาว ศุพัตร์ศิริ สุประดิษฐ ณ อยุธยา

83 65112205 นาง ศุภิญญา ภูมิวณิชกิจ

84 65112218 นาย สนม มาระวัง

85 65112237 นาง สมพร มีชัย

86 65112251 นางสาว สมัย ตัญญัติ

87 65112261 นางสาว สราญรัศม์ อัครนามสิน

88 65112286 นาย สัมฤทธ์ิ อดุลเดชา

89 65112299 นาง สารภี ป่ินค า

90 65112338 นางสาว สิริรัญญา ศุภสินรัตนเก้ือ

91 65112364 นางสาว สุขุมาลย์ ภักด์ิจรุง

92 65112370 นาง สุชัญญา สีน้ าเงิน

93 65112387 นาง สุดใจ พิมพ์หล่อ

94 65112390 นาง สุทธิกานต์ พงษ์วานิช

95 65112399 นางสาว สุธาสินี สุขเสริม

96 65112437 นางสาว สุพรรณี บุตรศรีภูมิ

97 65112460 นางสาว สุภัทรา เจริญสุข

98 65112468 นาง สุภาพ ราศรี

99 65112590 นาย อนุชา บุญยืน

100 65112597 นาย อนุวัต ค านึงผล

101 65112627 นาง อมรรัตน์ ประเสริฐช่วง

102 65112642 นางสาว อรพิณ สาตรา

103 65112650 นางสาว อรวรรณ ก าธรเกียรต์ิ

104 65112660 นางสาว อรอุมา เงินงอก
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105 65112693 นางสาว อัญชลี ข าเนตร

106 65112700 นาย อัณณพ นุชนวลรัตน์

107 65112746 นาย อิทธิพล ไชยวัง

108 65112763 นาง อุดมศรี ตันเลิศ

109 65112868 นางสาว เนตรชนก พิมพ์ทะวงศ์

110 65112869 นาง เนตรชนก นิสัยกล้า

111 65112915 นางสาว เพ็ญศิริ จันทร์แอ

112 65112917 นางสาว เมขลา นะราสูงเนิน

113 65112926 นาง เยาวภา ลีพงษพิพัฒน์

114 65112927 นางสาว เยาวรัตน์ จิรพร

115 65112951 นาย เสวท ศรีสารคาม

116 65112962 นาย เอกพล แสงศรี

117 65112967 นาย เอกลักษณ์ นพรัตน์

118 65112974 นางสาว แก่นกล่ันทิพย์ แก้วดี

119 65112985 นาย แสวง บุญกล้า

120 65112986 นางสาว แอนนิญา จุลลาบุดดี

หน้า 5/5


