
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ใบสมัคร ส ำเนำบัตรประชำชน ส ำเนำใบมอบตัวศิษย์/ประกำศนียบัตร
1 65110089 นาย กลยุทธ โกษาเสวียง /
2 65110120 นางสาว กันต์ฤทัย อนุวัตรวิมล /
3 65110127 นาง กัลยดา ธีทัตติณห์
4 65110216 นางสาว คณัณสิณี คงมะกล ่า
5 65110246 นางสาว จรวยภรณ์ วาทมณีกร /
6 65110295 นาย จิณณ์วรา ศรีพวงเพชร / /
7 65110488 นางสาว ชาณิภา เผือกรักษ์
8 65110564 นาง ฐิติพิชญ์ อติวรพงศ์
9 65110588 นาย ณภสิทธิ สิทธิผลสกุล
10 65110680 นาย ณัทธภัทร หนูขาว / /
11 65110714 นางสาว ดวงเนตร ยอดทรงตระกูล
12 65110717 นางสาว ดวงใจ ส่าเภาน้อย
13 65110737 นางสาว ตวงกนก เพชรบูรณ์
14 65110767 นาย ทวีวัฒน์ ศรีวรรณศักด์ิ
15 65110841 นาย ธนา จินดาโชตินันท์
16 65110915 นาง ธันยพัฒน์ สกุลอนันท์ /
17 65110957 นาง นงเยาว์ พอดคันสก้ี /

รายช่ือผู้ท่ีต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติมในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภาค

ศูนย์สอบภาคกลาง  ภาคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2565

วิชาเวชกรรมไทย

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย / คือเอกสารท่ีส่งมาแล้ว ช่องว่าง คือ เอกสารท่ีต้องส่งเพ่ิมเติม
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18 65111099 นางสาว นุชรีย์ อยู่ยอด / /
19 65111114 นางสาว บังอร บ่ารุงสุข / /
20 65111243 นาง ประไพพิศ หงษาวดี
21 65111303 นางสาว ปาริชาติ กิตติโพธ์ิวิทย์
22 65111374 นาย พรณรงค์ ยั งยืน
23 65111441 นางสาว พัชรกันย์ บุญญาภิสิทธ์ิโสภา
24 65111501 นางสาว พิณทิพา พิณเกษมจิต
25 65111540 นาย พิสิทธ์ิ ศรีจีนพงษ์ / /
26 65111546 นาย พีรพล เรืองกิจภิญโญกุล
27 65111661 นางสาว มณีกร อุดมมา
28 65111810 นาง รัตนา เสริมธนสาร
29 65111859 นางสาว ลักขณา พรหมสิงห์
30 65111947 นางสาว วลัยทิพย์ เดชขุนทด / /
31 65112026 นางสาว วิลัย กระทอง
32 65112033 นาย วิวิชชัย เชี ยวชาญ / /
33 65112080 นางสาว ศนิวาร เพชรบูรณ์
34 65112310 นาย สิทธิพันธ์ ธีทัตติณห์
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35 65112328 นางสาว สิรินดา สุขพอดี
36 65112369 นางสาว สุชญา เคยนิยม /
37 65112535 นาย สุวัฒน์ เดชะบุญ /
38 65112539 นาย สุวิจักขณ์ เขมจิรัฏฐ์
39 65112626 นางสาว อมรรัตน์ บุญแต้ม /
40 65112640 นางสาว อรนิศวร์ ธนนันท์นราพูล
41 65112651 นางสาว อรวรรณ แก้วเนตร
42 65112709 นาย อาคม ช่างไม้
43 65112898 นาง เพ็ชรประภา วงษ์ฤประดิษฐ์ /
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