
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 65110004 นางสาว กชพร รุ่งเรืองวัฒนา
2 65110009 นางสาว กนกดา เข่ือนเพ็ชร์
3 65110012 นางสาว กนกพร ระนาดแก้ว
4 65110014 นางสาว กนกพร รุ่งเรือง
5 65110018 นาง กนกรัตน์ คอนเล็ก
6 65110026 นาย กมล ไชยสิทธ์ิ
7 65110032 นาง กมลทิพย์ สันติรงยุทธ
8 65110033 นางสาว กมลธร เอ้ือเชาว์ธนรัตน์
9 65110036 นาง กมลรัตน์ ถมยา
10 65110038 นางสาว กมลลักษณ์ พงศ์ภาณุมาพร
11 65110040 นาย กมลเทพ แตงอ่อน
12 65110041 นางสาว กมลเนตร ค าศรี
13 65110045 นางสาว กรกช มาลาธรรม
14 65110048 นางสาว กรณัฏฐ์ ใย่หล่อน
15 65110049 นางสาว กรณิภา อร่ามวรไพศาล
16 65110053 นางสาว กรรณิกา อยู่ถาวร
17 65110057 นาง กรสิริ เรืองรังษีรัตน์
18 65110061 นาง กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง
19 65110063 นางสาว กฤตกมล ฉิมม่วง
20 65110064 นาย กฤตชพัฒน์ ศรีหิรัญพัลลภ
21 65110065 นาย กฤตณัฏฐ์ โอภาสพีรวิชญ์
22 65110067 นาย กฤตธน นวกิจวงศ์
23 65110072 นาย กฤตรัฐ ธชาศรี
24 65110075 นาย กฤติน อมรถกลสุเวช
25 65110076 นางสาว กฤติยา นุ่มฟัก
26 65110080 นาย กฤษฏา ฉิมพลีวัฒน์
27 65110096 นางสาว กษรัษ นิยมศิลป์
28 65110102 นางสาว กัญญวีร์ อนุวัตมงคลชัย
29 65110112 นาย กัณฑ์พัฒน วงศ์ศิริกุล
30 65110117 นางสาว กันตา น่ิมทัศนศิริ
31 65110118 นางสาว กันต์กวี จิตกวี

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภาค

ศูนย์สอบภาคกลาง ภาคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2565

วิชา เวชกรรมไทย
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32 65110122 นางสาว กันยา ศิริวัฒน์
33 65110125 นาย กัมปนาท แก้วบรรจักร
34 65110126 นาย กัมพล พัฒนชาญพล
35 65110131 นางสาว กัลยา วิริยะสิริเวช
36 65110132 นางสาว กัลยา เฮงดี
37 65110135 นางสาว กัลยาณี พรรณอินทร์
38 65110136 นางสาว กัลย์สินี หิรัญพงศ์ธวัช
39 65110139 นางสาว กาญจนา อานันท์นิตย์
40 65110144 นางสาว กาญจน์ณภัทร เสมญาค า
41 65110145 ดร. กาญจน์ณัฐ รัตนศรีบัวทอง
42 65110147 นาง กานดา ชังเรือง
43 65110150 นางสาว กานต์ชนา ค าภะวา
44 65110152 นางสาว กานต์รวี ม่ังมี
45 65110155 นาย กิจจา ปรางทับทิม
46 65110157 นาย กิตติ แพทย์รักษ์
47 65110159 นาย กิตติ กลัดเช้ือ
48 65110160 นาย กิตติ ทิศขันธ์
49 65110164 พระมหา กิตตินันท์ แสงส่งไพศาล
50 65110165 นาย กิตติบดี ด ารงสุจริต
51 65110169 นาย กิตติพัฒน์ รุ่งวิไลเจริญ
52 65110171 นาย กิตติภัฎ โยแก้ว
53 65110172 นางสาว กิตติมา วงศ์แสน
54 65110175 นาย กิตติรัตน์ สารแดง
55 65110179 นาย กิตินันท์ เธียรสินอุดม
56 65110180 นาย กิติภูมิ ปานคุ้มเพชร
57 65110184 นางสาว ก่ิงแก้ว ล่ิวแสงวงค์ทอง
58 65110188 พระมหา กุมาร จตุทิพยธรรม
59 65110191 นางสาว กุลนิภา พลเย่ียม
60 65110193 นาง กุสุมา จรัสมณีกูล
61 65110196 นาย ขจรเดชฐณวัษ จันทร์เทศ
62 65110199 นางสาว ขนิษฐา เลิศกมลรักษ์
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63 65110200 นางสาว ขนิษฐา ดวงสุวรรณ์
64 65110201 นาง ขนิษฐา แสงนิล
65 65110203 นางสาว ขนิษฐา สิทธาจารย์
66 65110205 นาย ขพน ยะสมจิตร์
67 65110206 นาย ขวัญ เกิดกลาง
68 65110209 นางสาว ขวัญใจ ยุกติรัตน์
69 65110211 นาง ขัตติยา เพชรน้อย
70 65110215 นาย คณธิศ มุ่งจองกลางกุล
71 65110218 นางสาว คณาพร โพธ์ิรุกข์
72 65110220 นาย คณิตพัฒน์ เทพสาธร
73 65110221 นางสาว คนธรัตน์ เอกวรงค์ฐิติ
74 65110223 นาย คันธสิทธิ ช่องดารากุล
75 65110228 นาย คุณวุฒิ จันทร์ธ ารงกุล
76 65110233 นางสาว งามฟ้าดิน รักไทย
77 65110242 นางสาว จตุรพร คติบัญชา
78 65110245 นางสาว จรรยา ฉิมหลวง
79 65110249 นาย จรัญ ผลากุล
80 65110250 นาง จรัลรัตน์ สุรวิจารย์
81 65110258 นาย จรูญ ฉันทศรีวิโรจน์
82 65110271 นางสาว จันทรมล ระถะการ
83 65110274 นางสาว จันทร์กมล สถิรวณิชย์
84 65110276 นางสาว จันทร์จิรา บุญธรรม
85 65110279 นางสาว จันทร์เพ็ญ จันราสี
86 65110282 นางสาว จันทิมา วังกานนท์
87 65110283 นางสาว จันทิมา ไทยเพชร
88 65110286 นาง จารุวรรณ บุญชู
89 65110292 นางสาว จิณณะ ประสงค์
90 65110294 นางสาว จิณณ์ลฎา สารเมธา
91 65110296 นาง จิณณ์เพชร วุฒิ
92 65110297 นาง จิดาภา เศษบุรี
93 65110300 นาง จิดาภา ประรักกะโม
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94 65110304 นางสาว จิตติมา วงศ์สิริไพบูลย์
95 65110306 นางสาว จิตติมา ปริเตสังข์
96 65110311 นาย จิตรภาณุ สุวรรณชัยศักด์ิ
97 65110313 นาง จิตรา ตะเภาพงษ์
98 65110314 นาง จิตรา ตัณฑนันท์
99 65110315 นาง จิตรานุช ชูกรณ์
100 65110316 นาย จินดา สุขรุ่งเรือง
101 65110318 นางสาว จินตนา ขุนจรูญ
102 65110320 นาง จินตนา สิงหเทพ
103 65110323 นางสาว จิรพรรณ ล้ิมรสสุข
104 65110331 นางสาว จิราภร เย็นอารมณ์
105 65110333 นางสาว จิราภรณ์ ทองเน้ืองาม
106 65110335 นางสาว จิรายุกุล หลงศิริ
107 65110339 นางสาว จีรสุดา บุญศรี
108 65110343 นาย จีระสิทธ์ิ ล้ีสุวรรณ
109 65110348 ว่าท่ี ร.ต. หญิง จุฑามาศ ขีดขิน
110 65110350 นางสาว จุฑามาศ นิลแสง
111 65110365 นาง จูน กังวานนวกุล
112 65110370 นาง ฉวีวรรณ ปิตุการ์
113 65110373 นางสาว ฉัฐฐิฏา ทัดทอง
114 65110378 นาย ฉัตรณรงค์ วังโส
115 65110379 นาย ฉัตรวัชร์ กีรติเมธีเวทย์
116 65110380 นางสาว ฉัตรวิไล บุตรศรี
117 65110383 นางสาว ฉัทชนัน จ าลอย
118 65110385 นางสาว ชญาณิศา บุญรงค์
119 65110388 นางสาว ชญานุช เพ่ิมลาภ
120 65110398 นางสาว ชนกนันท์ อุฬารวิริโย
121 65110405 นางสาว ชนมนันท์ ชุ่มหิง
122 65110414 นางสาว ชนิญญา พิเชียรโสภณ
123 65110416 นางสาว ชนินทร หอวัฒนพิบูลย์
124 65110419 นางสาว ชมชนก นารถอัมพุท
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125 65110421 นางสาว ชมพูนุช กวางไพร
126 65110425 นางสาว ชมภู เจริญสุข
127 65110431 นางสาว ชลกร บุญเรือง
128 65110440 นาง ชลพินท์์ุ  เชิดผล  ชลพินท์์ุ  เชิดผล 
129 65110441 นาย ชลัฏ โสภณาทรณ์
130 65110442 นางสาว ชลัยรัตน์ ศรีอ านาจ
131 65110444 นางสาว ชลาธาร พลเย้ียม
132 65110450 นาย ชวนากร วัฒนะเวชกุล
133 65110453 นาย ชวลิต เพชรจ ารัสศรี
134 65110455 นางสาว ชวัลลักษณ์ ลามอ
135 65110456 นางสาว ชะบาไพร ท้าวแก้ว
136 65110462 นาย ชัชวัลย์ อุตมะ
137 65110465 นาง ชัญญานุช เรืองขจร
138 65110472 นาย ชัยธวัช กิตติกวางทอง
139 65110473 นาย ชัยนารายณ์ โอบชลานุเคราะห์
140 65110474 นาย ชัยพิชิต สุระโยธิน
141 65110476 นาย ชัยภัทร ชะรอยนุช
142 65110478 นาย ชัยวัฒน์ บานใจ
143 65110489 นาย ชาตรี จาดสกุล
144 65110490 นาย ชาตินิยม นาถาบ ารุง
145 65110494 นาย ชารินทร์ตรี การะภักดี
146 65110496 นางสาว ชาลินี เอ้ือวิเศษวัฒนา
147 65110497 นาย ช านาญ หิรัญงาม
148 65110499 นาย ช านาญ เฮงวาณิชย์
149 65110501 นางสาว ชิดชนก กาวี
150 65110500 นางสาว ชิดชนก ทับทิม
151 65110502 นาย ชินธันย์ ร่วมทอง
152 65110505 นางสาว ชินาณา วรรณ์คงดี
153 65110506 นางสาว ชินาภา ศรีแก้ว
154 65110508 นาย ชิษณุชา อนุวงศ์นวรัตน์
155 65110512 นางสาว ช่ืนจิตร พันธ์ทอง
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156 65110519 นางสาว ชุติมา อุดม
157 65110521 นางสาว ชุติมา ประทินแสงทอง
158 65110522 นาย ชุมพลภัทร์ มีมะโน
159 65110524 นาง ชุลีพร ทองโสดา
160 65110527 นางสาว ชูวงศ์ ปติลันธการกุล
161 65110528 นาง ชไมพร สมสุขสวัสด์ิกุล
162 65110529 นางสาว ช่อทิพย์ โพธ์ิอ่ิม
163 65110533 นางสาว ญาณตา จันสิงห์
164 65110534 นาง ญาณิศา วงศ์กูล
165 65110537 นางสาว ญาติมา โพธ์ิศิลา
166 65110538 นาย ฐกฤต วัชรากร
167 65110548 นางสาว ฐิญารักษ์ เศรษฐรัสม์ิ
168 65110570 นางสาว ฐิติรัตน์ ดอกลัดดา
169 65110572 นางสาว ฐิติรัตน์ โอสถ
170 65110575 นาย ณฏฐพล อ่ินแก้วน่าน
171 65110581 นางสาว ณฐาศิกานต์ คชสีห์
172 65110583 นางสาว ณธษา ลักษณะวิมล
173 65110585 นาย ณธีพัฒน์ มอญปพนวาสนา
174 65110589 นางสาว ณภัค ทองสุจริตกุล
175 65110591 นางสาว ณภัชกมล ธวัชกุลภิญโญ
176 65110594 นางสาว ณภัทร พรมชัย
177 65110598 นาย ณรงค์ เอ่ียมรอด
178 65110603 นางสาว ณฤดี วงศ์อนุการ
179 65110605 นางสาว ณัชชา ล้วนรัตนา
180 65110608 นางสาว ณัญฐภา ขวัญแพรแก้ว
181 65110609 นาง ณัฎฐนิช ทองวิไล
182 65110611 นาง ณัฎฐ์ปัณชญา รวีนิภาจิรโชติ
183 65110617 นางสาว ณัฏฐวรรณ ศิริจันทร์
184 65110618 นาง ณัฏฐาณัณ วงศ์จิรรัตน์
185 65110619 นางสาว ณัฏฐานิช อ้นแก้ว
186 65110620 นางสาว ณัฏฐ์ณิชา ราชพิลา
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187 65110621 พระ ณัฏฐ์ธน ชาดาธนเสฏฐ์
188 65110624 นางสาว ณัฏฐ์อาภา กุลกนกวรรณ
189 65110626 นาย ณัฏธดา สุวรรณกาศ
190 65110629 นางสาว ณัฐกฤตา ศิลาทอง
191 65110631 นางสาว ณัฐกุลยาภัทร คงสมบูรณ์ธนา
192 65110635 นางสาว ณัฐชา ขันการไร่
193 65110640 นาง ณัฐฐิญา จ่าราช
194 65110643 นางสาว ณัฐณิชา นามหาพิศม์
195 65110652 นางสาว ณัฐพร ศรีอินทร์
196 65110656 นาย ณัฐพล พัฒนกุล
197 65110659 นางสาว ณัฐพัชร์ ปริยวงศ์กุล
198 65110661 นาย ณัฐมณฑ์ วุฒิภัทรอารีย์
199 65110665 นางสาว ณัฐรมณ์ ประเสริฐชัยศิริ
200 65110666 นางสาว ณัฐริญาณ์ ธราวัชร์กฤษศิริ
201 65110670 นาย ณัฐวุฒิ ปวารณ์เวช
202 65110671 นาย ณัฐวุฒิ เหลียวอินทร์
203 65110673 นางสาว ณัฐศศิ ภูวโรจน์พงศ์
204 65110676 นาย ณัฐสิทธ์ิ สาทพันธ์
205 65110678 นาย ณัฐเดช แก้วมา
206 65110679 นางสาว ณัณภัสค์ บุณณิชาณัฏฐ์
207 65110686 นางสาว ณิชมน พูลเพ่ิม
208 65110687 นางสาว ณิชา จันทร์จีน
209 65110689 นาง ณิชาภัทร โรจน์รัตนทรัพย์
210 65110693 นางสาว ณิชาภา ฐิติฐาปนะ
211 65110696 นางสาว ณิชาวดี ชูชาญชัย
212 65110700 นาง ณีรนุช วรรณบูรณ์
213 65110703 นางสาว ดรุณี สูงสุมาลย์
214 65110708 นาง ดวงดาว ตันทัตสวัสด์ิ
215 65110711 นางสาว ดวงนภา เรืองไชย
216 65110712 นาง ดวงพร สุวรรณกุล
217 65110713 นางสาว ดวงรักษ์ บัวเฟ่ือง
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218 65110716 นาง ดวงใจ พร้อมเพียรพันธ์
219 65110724 นาง ดารา รัตนพรเจริญ
220 65110728 ดร. ดาราวัลย์ ทองบุตร
221 65110732 นางสาว ดุสิตา พละสุข
222 65110733 นางสาว ตติญาณี ลออเอก
223 65110736 นางสาว ตรีทิพย์ หลีค้า
224 65110740 นาย ตันติกร เกษมบุญรักษ์
225 65110742 นาย ตุนท์ วิชัยกุล
226 65110743 นาง ตุลาพร ฉวีปลัง
227 65110744 นาย ต่วนรุสลี โตะนิแต
228 65110745 นาย ต้นน้ า นิยมาภา
229 65110747 นางสาว ถนอมนวล ตรีรัตนประสพ
230 65110749 นาย ถนัดกิจ ฉายขุนทด
231 65110754 นาย ทรงพร เพ็งอารีย์
232 65110756 นาย ทรงวุฒิ อยู่เอ่ียม
233 65110758 นางสาว ทรงศิริ เตียวตระกูล
234 65110760 นาย ทรรศพล พรมจินดา
235 65110764 นาย ทวีคูณ โคมินทร์ ทวีคูณ โคมินทร์
236 65110774 นางสาว ทองตรา ธนกาญจน์
237 65110780 นางสาว ทักษอร ศรีสังขจร
238 65110785 นาย ทัศนันท์ รักกลาง ทัศนันท์ รักกลาง
239 65110789 นางสาว ทิพย์ธาอร เหลืองบริบูรณ์
240 65110791 นางสาว ทิพย์วิมล เช้ือบุญมี
241 65110794 นาง ทิพวัลย์ อินทร์จาด
242 65110798 นาย ทิวัตถ์ ปจันทบุตร
243 65110805 นางสาว ธณัช อัครพงษ์ภาส
244 65110807 นาย ธนกร ก้องกิจก าธร
245 65110810 นาย ธนกฤต เรืองโรจน์
246 65110818 นางสาว ธนภร จงวิทยาดี
247 65110825 นาย ธนศิษฐ์ ศรีพณิชพงศ์
248 65110826 นาย ธนสร จินวรรณ
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249 65110828 นาย ธนะชัย บุญชุม ธนะชัย บุญชุม
250 65110830 นางสาว ธนัชญา เหล็งหวาน
251 65110831 นางสาว ธนัชญา ทัพมี
252 65110832 นางสาว ธนัชพร สุทธาวาส
253 65110835 นาย ธนัตถ์นันท์ สกลธนบูลย์
254 65110837 นางสาว ธนัทกัญญ์ อรรถแป
255 65110838 นางสาว ธนัทธิดา ธนเสธภักดี
256 65110839 นางสาว ธนันญา เบ้ืองสูง
257 65110847 นาย ธนายุทธ สิรินุตานนท์
258 65110849 นาย ธนาวุฒิ จุนเจริญ
259 65110853 นางสาว ธนิดา เอกธนะพจ
260 65110856 นางสาว ธนิยาภรณ์ ต้ังจิตต์ทวีชัย
261 65110859 นาย ธนิสร หังษาภิบาล
262 65110862 นาย ธนเวช เดชอดุลย์พงค์
263 65110869 นาง ธมนวรรณ โพธิเกษม
264 65110871 นางสาว ธรรมนนท์ กิจติเวชกุล
265 65110872 นาย ธรรมนูญ หวังกิจสุนทร
266 65110875 นาย ธรรมวิทย์ หวังกิจสุนทร
267 65110876 นาง ธรรมศักด์ิ สายแก้ว
268 65110880 นางสาว ธราทิพย์ กันตะวงษ์
269 65110881 นางสาว ธราภรณ์ ชุ่มม่ัน
270 65110887 นางสาว ธวัลรัตน์ อัครวัฒนวงศ์
271 65110889 นาย ธัชพงศ์ ลวะเปารยะ
272 65110893 นางสาว ธัญญธร โชคภัทรภีร์
273 65110901 นางสาว ธัญญ์นภัส ภูวพัฒน์ศิรโชค
274 65110905 นางสาว ธัญพร ไกรจงวัฒนา
275 65110909 นาย ธัญสิทธ์ิ ปรากฎ ผล
276 65110911 นางสาว ธัญสุดา ยงยุทธ
277 65110920 นางสาว ธารวินี เช่ียวประสิทธ์ิ
278 65110924 นางสาว ธิดา บ าเพ็ญธรรมน าสุข
279 65110927 นางสาว ธิตินันทน์ สิทธิจันทร์
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280 65110930 นางสาว ธิติมา แสนเพชร
281 65110938 จ.ส.อ. ธีระ โสฬสมหาธาดา
282 65110943 นางสาว น.ส.กมลรัตน์ พวงมาลา
283 65110946 ว่าท่ื ร.ต. นคร แสงนิล
284 65110947 นางสาว นงคราญ สุขนนท์
285 65110949 นางสาว นงนภัส กฤดิพรรธน์
286 65110955 นางสาว นงลักษณ์ กันล้อม
287 65110959 นาย นนทัช ฟรอมไธสง
288 65110960 นาย นพกร อุสาหะนันท์
289 65110963 นาย นพดล มีชัยโย
290 65110964 นาย นพดล วรขันติกุล
291 65110967 นาย นพนริศ ตระกูลสุขอนันต์
292 65110968 นาย นพพร ประเสริฐวิริยะกุล
293 65110972 นาย นพรัตน์ อมตานนท์
294 65110973 นางสาว นพรัตน์ พรโสภากุล
295 65110978 นางสาว นภัค สดุดีปิยะดล
296 65110981 นางสาว นภัสกร ทองไชย
297 65110982 นาง นภัสกร เอ่ียมวรนิรันดร์
298 65110985 นางสาว นภาวดี สมธนิตย์
299 65110986 นาย นรวิชญ์ ไกรนรา
300 65110993 นาย นฤพนธ์ ศิลปสอน
301 65110998 นางสาว นฤมล ท์ุมมาเกิด
302 65111000 นางสาว นลพิมพ์ พิทักษ์พรชัยกุล
303 65111008 นางสาว นวลกนก สระวาสี
304 65111018 นาย นัทพงศ์ สุพิมล
305 65111020 นาง นันทชพร เหมาะเหม็ง
306 65111023 นางสาว นันทนีย์ สุวรรณสิทธ์ิ
307 65111031 นางสาว นันทิยา ธรรมบุตร
308 65111040 นาย นันธิพัฒน์ รัตนพลแสน
309 65111041 นางสาว นัยนา โฉมนรินทร์
310 65111045 นางสาว นาฏรินทร์ ปฐพีรวิพงษ์
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311 65111046 นาง นาตฤดี สุคนธหิรัญ
312 65111048 นาง นาถวดี วิทวัสกุล
313 65111055 นาย นิกร สมหมาย
314 65111056 นางสาว นิชาภา ป่ินชุมพลแสง
315 65111057 นางสาว นิชาภา สุวรรณนาค
316 65111059 นางสาว นิตญา หนองภักดี
317 65111060 นางสาว นิตยา วิบูลย์วรกุล
318 65111061 นาง นิตยา เบ็ค
319 65111065 นางสาว นิติกานต์ อุปละ
320 65111069 นางสาว นิธิกานต์ ตติยรัตนาภรณ์
321 65111071 นาย นิธิวิทย์ ธนชิตอธิวัฒน์
322 65111074 พระ นิพัฒน์ จ ารัสจุฬาเนตร
323 65111081 นางสาว นิภาพร พิริยะย่ิงเจริญ
324 65111101 นางสาว นุสรา ไทยงาม
325 65111105 นาง น้ าค้าง นิสวงค์
326 65111115 นาย บัญชา สุวรรณธาดา
327 65111124 นางสาว บัวผัน สีอามาต
328 65111126 นาง บายศรี โพธ์ิสุ
329 65111131 นางสาว บุญช่วย พรอโนทัย
330 65111137 นาย บุญดี สงวนความดี
331 65111144 นาย บุญยงค์ วนาสินชัย
332 65111147 นางสาว บุญสม หลวงปราบ
333 65111148 นางสาว บุญสม ลิลัน
334 65111150 นาย บุญส่ง ม่ันศรี
335 65111161 นาง บุศศรินทร์ เบอร์เกอร์ อุณหนันทน์
336 65111164 นางสาว บุษรา ลาภสุวรรณวงศ์
337 65111166 นาย บูรพา สว่างสุข
338 65111167 นาย ปฏภณ กาจแก้ว
339 65111170 นาย ปฐมพงศ์ เอ้ือสัมฤทธิผล
340 65111171 นาย ปฐมศก วิไลพล
341 65111172 นาง ปฐมาวดี วาเลนไทน์
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342 65111178 นาย ปณิธิ ปิยสถิตธรรม
343 65111180 นางสาว ปทิตตา มาสีพิทักษ์
344 65111182 นางสาว ปทิตตา หลีกันยกร
345 65111185 นาง ปนิศฐา เหรียญทอง
346 65111188 นาย ปภังกร พวงแก้ว
347 65111189 นางสาว ปภัสรินทร์ สมบูรณ์ไชยภัทร
348 65111191 พันเอกหญิง ปภากร เบ็ญจขันธ์
349 65111200 นางสาว ประกายรัตน์ ทุนิจ
350 65111205 นางสาว ประดุจดาว สิทธิวงศ์
351 65111207 นางสาว ประทุม ภู่พัฒน์
352 65111212 นางสาว ประภัสสร แสงอรุณ
353 65111216 นางสาว ประภาพร ขาวทอง
354 65111217 นางสาว ประภาภรณ์ ศรีวรขาน
355 65111224 นาง ประยูรรัตน์ หารก่ิง
356 65111226 นาย ประวีร์ หิรัญลิขิตกุล
357 65111228 นาย ประสงค์ ยืนสุข
358 65111245 นางสาว ปรางทิพย์ ภากรณ์ประเสริฐ
359 65111247 นางสาว ปราณชีวา อัศวธาดาบริรักษ์
360 65111248 นางสาว ปราณปรียา โสณะโชติ
361 65111250 นางสาว ปราณี ศศิวรรณ
362 65111253 นางสาว ปรารถนา สุขวิบูลย์
363 65111259 นางสาว ปริณดา เพ็งแจ่ม
364 65111260 นางสาว ปรินดา ลออวรคุณ
365 65111261 นาง ปริมประภา วงษาเหวก
366 65111262 นางสาว ปริยากร วัชรกิตติ
367 65111263 นางสาว ปริยากร โมกขะเวส
368 65111267 นาย ปรีชา พุทธิสนธ์ิ
369 65111269 นางสาว ปรียนันท์ ธนสารต้ังเจริญ
370 65111272 นาง ปรียาภา สุเวชวนิชภากุล
371 65111274 นางสาว ปฤษนี มโนรมย์
372 65111277 นางสาว ปวันรัตน์ พูนพิมลชาติ
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373 65111279 นางสาว ปวีณา แฝงจันดา
374 65111280 พ.ต.ท.หญิง ปวีณุต บุญแสง
375 65111281 นางสาว ปวีณ์นุช อาชาพานิช
376 65111283 นาย ปองภพ พงศ์ ปล้ืมปิติชัย
377 65111284 นาย ปองเดช กวินปัถย์
378 65111287 นาง ปัญญารัตน์ ชนะพาล
379 65111288 นาง ปัญณวีย์ บ ารุงพนิชถาวร
380 65111298 นางสาว ปารวี ไพบูลย์ย่ิง
381 65111301 นาง ปาริชาติ สังฆนาม
382 65111311 นางสาว ปิยพร ชูวิทย์
383 65111312 นาง ปิยมาศ นิมมานนท์
384 65111314 นางสาว ปิยวรรณ ถึงพร้อม
385 65111315 นาง ปิยวรรณ์ รังสีพัฒนกรณ์
386 65111320 นางสาว ปิยะดา ทิพโกมุท
387 65111326 นางสาว ปิยาอร ใจเท่ียง
388 65111327 นาย ปิยเวช ทับทอง
389 65111329 นางสาว ปุญชญานิษฐ์ จิรกมลภัทร์
390 65111332 นางสาว ปุญญิศา ราษฎร์พิบูลย์
391 65111338 นาง ผกาพรรณ คงแก้ว
392 65111343 นางสาว ผ่องพรรณ บัวคล่ีใบ
393 65111344 นางสาว ผ่องศรี เรืองเดช
394 65111352 นาย พงศธร อาทรธุระสุข
395 65111355 นางสาว พงษ์พันธ์ุภิษฐ์ ตันติวัฒนา
396 65111357 นาย พงษ์เทพ เติมไทยมงคล
397 65111358 นางสาว พจนา สุวรรณปิณฑะ
398 65111361 นางสาว พจนา แตงนนท์
399 65111362 นางสาว พชร พูนขวัญ
400 65111365 นาง พชรพรรณ จ าปาเทศ
401 65111366 นางสาว พณัฎฐมน สุราช
402 65111370 นาง พภัสสรณ์ ปัญญาคุณานนท์
403 65111372 นางสาว พรกนก จิตรเอก
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404 65111373 นาย พรชัย ชาดระวี
405 65111376 นางสาว พรดา สายทวีสิน
406 65111377 นางสาว พรทิพย์ จงธรรมคุณ
407 65111389 นางสาว พรพรหม ชือไพเวสน์
408 65111391 นาย พรพิทักษ์ เช้ือเงิน
409 65111394 นางสาว พรพิมล เลิศพานิช
410 65111397 นาย พรรคพงศ์ วุฒิวงศ์
411 65111398 นางสาว พรรณกร เมืองม่ัน
412 65111400 นางสาว พรรณธิชา ทองพรหม
413 65111403 นางสาว พรรณสิรี เตชะส าราญ
414 65111405 นางสาว พรระวี เอ่ียมปา
415 65111406 นางสาว พรฤดี เติมไทยมงคล
416 65111411 นางสาว พรศิริ คีรีพฤกษ์
417 65111420 นาย พรเทพ ศรีผง
418 65111424 นาย พลคุณ ภัทรภูมิรพี
419 65111425 นาย พลพัฒน์ เชาวนปรีชา
420 65111428 นาย พลศักด์ิ อุดมศรี
421 65111432 นาง พวงผกา ตันกิจจานนท์
422 65111434 นาย พสุธร ศรีโมรา
423 65111437 นาย พัช ภาวิตไกวัลย์
424 65111440 นาง พัชนี ภู่ระหงษ์
425 65111444 นางสาว พัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ
426 65111450 นางสาว พัชราภรณ์ ศรีระวีวงศา
427 65111453 นางสาว พัชรินทร์ โฉมยา
428 65111456 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัชรี พรมจู
429 65111457 นางสาว พัชรี ชาบุตรบุณฑริก
430 65111460 นางสาว พัชรี ปล้ืมสระไชย
431 65111464 นางสาว พัชร์พิดา โชติช่วง
432 65111466 นางสาว พัชร์อัมพร โลกุตตรพล
433 65111467 นาย พัฒนพงษ์ วิทยา
434 65111472 นางสาว พัณณ์ภัสส์ ตันติวศิน
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435 65111478 ว่าท่ีร.ต.หญิง พัทธ์ธีรา ศิริธนากุลพงศ์
436 65111479 นางสาว พันทิพ เลิศประดิษฐ์
437 65111481 นาย พันธ์ุธัช เลาหบุตร
438 65111485 นางสาว พิกุล ชาคม
439 65111487 นางสาว พิชชาภา พงษ์ประเสริฐ
440 65111489 นางสาว พิชญากชยงธนา เกษสุขมาโนช
441 65111491 นางสาว พิชญ์สินี เลิศอร่ามแสง
442 65111496 นาย พิชัยยุทธ เลาหชนะกูร
443 65111502 นางสาว พิตรานรี ปานคง
444 65111503 นาย พิทยา เอการัมย์
445 65111507 นาย พินิจ หอมศักด์ิมงคล
446 65111508 นาย พิพัฒน์ เรืองศริยานนท์
447 65111511 นาย พิพัฒพล ทาตระกูล
448 65111512 พระครู พิพิธจารุธรรม กวางทอง
449 65111517 นางสาว พิมพ์นารา กุลศิริวรรัชต์
450 65111519 นางสาว พิมพ์พนิต หลวงปราบ
451 65111527 นางสาว พิมพ์รัก มาลาเพ็ชร์
452 65111529 นาง พิมพ์ลภัส ฤทัยสุข
453 65111531 นางสาว พิมพ์สุภัค เหมพรรณไพเราะ
454 65111536 นาง พิศมัย หาญสมบัติ
455 65111541 นาย พิสิษฐ์ เกียรติศรีฟุ้ง
456 65111543 ร.ต.อ. พิเชฐ เทพสุวรรณ์
457 65111551 นางสาว ฟาติมา มันยา
458 65111552 นางสาว ฟาริศรา อาด า
459 65111560 นาย ภณ ไวยวาสา
460 65111563 นาย ภพ นโมอนัตตา
461 65111565 นาง ภรภัทร อัคฆกาญจนสุภา
462 65111570 นางสาว ภัคจิรา ธรรมธราธาร
463 65111574 นาง ภัควลัญชญ์ ล้ิมหลาย
464 65111584 นาย ภัทรชัย แสงงาม
465 65111587 นาย ภัทรพล อัศวนพเกียรติ
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466 65111591 นาง ภัทรวลัญช์ รัตนสิริอ าไพ
467 65111596 นาง ภัทราพร วรรณวิทยาภา
468 65111598 นาง ภัทราภรณ์ เอกวิทยาเวชนุกูล
469 65111599 นางสาว ภัทรินญา เช้ือล าพูน
470 65111600 นางสาว ภัทรินทร์ น่ิมรัตนสิงห์
471 65111602 นาย ภัทรเดช บุญนนทกาณจน์
472 65111604 นางสาว ภัทร์ธมนต์ มีทองพิมพ์
473 65111609 นางสาว ภัสณรัตน์ จันทร์เรือง
474 65111610 นางสาว ภัสน์นิธิศ โชติภัทรานิษฐ์
475 65111619 นางสาว ภานิชา นิยมเดชา
476 65111622 นาย ภานุมาศ เกษาพันธ์
477 65111624 นางสาว ภาพิมน ภาวสุทธ์ิ
478 65111626 นางสาว ภารดี ภัทรโชคชัย
479 65111627 นางสาว ภาร าไพ รัตนมงคล
480 65111631 นางสาว ภาวิณี ตันติราศิลป์
481 65111632 นางสาว ภาวิณี ครองทรัพย์สิน
482 65111633 นาง ภาวิณี ระดมสุข
483 65111636 นาย ภาสกร ชาญจิราวดี
484 65111639 นาย ภิรมย์พล พุทธะวรวีร์
485 65111645 นาย มงคล ศรีมัญจัณทา
486 65111651 นางสาว มณฑณ์ญภัฏ เจริญทิม
487 65111652 นาย มณฑล กาญจนพรกุล
488 65111654 นางสาว มณฑา แกล้วกสิกิจ
489 65111655 นางสาว มณฑิรา เมธปรียา
490 65111659 นางสาว มณี วชิรรัตนวงศ์
491 65111664 นาง มณีรัตน์ ร่ืนเริง
492 65111670 นาย มนตรี แสงสวัสด์ิ
493 65111672 นาย มนตรี เพ็งจันทร์
494 65111674 นางสาว มนต์ธิดา น้ าสมบูรณ์
495 65111676 นางสาว มนัชชนก ศิริรักษ์
496 65111680 นาย มนัส วีระไพฑูรย์
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497 65111681 นางสาว มนัสนันท พจน์จิรานุกูล
498 65111682 นางสาว มนัสนันท์ หลิมรัตน์
499 65111686 นางสาว มยุริญ เชาว์ชาญ
500 65111687 นางสาว มยุรี ว่องประพิณกุล
501 65111688 นางสาว มยุรี อัคคะประชา
502 65111689 นาง มยุรี นาคายน
503 65111690 นาย มรกต เหล่าอ านวยชัย
504 65111703 นาง มานิดา พ่วงเจริญ
505 65111705 นาย มานิตย์ แสนเกษม
506 65111706 นาย มานิตย์ ณัฐประสิทธ์ิกุล
507 65111714 นาย มาโนช วิริยะ
508 65111716 นางสาว มินทร์ฐิตา หิรัญทวีกิตต์ิ
509 65111718 นางสาว มุกดา รัตนงามกุล
510 65111719 นางสาว มุกดา จันทร์มูล
511 65111730 นาย ยุทธนา แตงอ่อน
512 65111731 ว่าท่ี ร.ต. ยุทธนา อนันธรานนท์กุล
513 65111732 นางสาว ยุบลวรรณ เลิศชัยวรกุล
514 65111738 นางสาว ยุภาวดี ชัยชนะ
515 65111745 นางสาว รชยา อุดร
516 65111747 นาง รฐา ชาญวิสิฐกุล78L33B
517 65111749 นาย รณชัย ไวสุวรรณ์
518 65111752 ร้อยต ารวจโทหญิง รติกร ศรีเจริญวงศ์
519 65111753 นางสาว รติกร กิตติศศิกุลธร
520 65111760 นางสาว รสศริฏา กัลยา
521 65111769 นางสาว รังสิมา ฟักแย้ม
522 65111774 นางสาว รัชดา ฉัตรอมรวงศ์
523 65111776 นางสาว รัชดาภรณ์ กาญจนสาธิต
524 65111786 นาย รัชพล ขุนแก้ว
525 65111791 นางสาว รัญชนา แสงมณี
526 65111795 นางสาว รัฐติยากร ไวว่อง
527 65111797 นางสาว รัฐยา ลุยวิกกัย
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528 65111801 นางสาว รัตติกร เครือริยะ
529 65111814 นางสาว รัตนาภรณ์ พรหมอยู่
530 65111818 นางสาว รัศมี จารุปิติกาล
531 65111820 นาย ราชพล หิรัญรักษ์
532 65111821 นาย ราชิต เจียรวัฒนากร
533 65111825 นาย รุจมาศ ราชเจริญ
534 65111826 นางสาว รุจิระ เพ่งมานะยล
535 65111829 นางสาว รุสเมนี แวดอยี
536 65111831 ดร. รุ่งณภา แสงศิริ
537 65111832 นางสาว รุ่งทิพย์ วัชรเมธานนท์
538 65111833 นางสาว รุ่งทิวา ดุมลักษณ์
539 65111837 นางสาว รุ่งนภา สุนทรปกาสิต
540 65111839 นาง รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
541 65111840 นาง รุ่งฤดี ทองพลู
542 65111845 นางสาว รุ้งเพชร แสงหิรัญ
543 65111853 นางสาว ลลิต วรรธนะด าเกิง
544 65111854 นาย ลลิต อ่ิมสุวรรณศรี
545 65111856 นางสาว ลักขณา น้ าใจเย็นฉ่ า
546 65111860 นาง ลักขณา อุบลวัตร
547 65111861 นางสาว ลักขณา ชาครบัณฑิต
548 65111870 นางสาว ลัดดาพร แซ่เฮ้ง
549 65111871 นางสาว ลัดดาวรรณ แซ่ล้ี
550 65111877 นางสาว ลีลนันต์ บัณฑรศิรประภา
551 65111878 นางสาว ลีลยา จักขุจันทร์
552 65111880 นาย วชิรวัฒน์ วิศิษฏ์สินธพ
553 65111882 นาง วชิราภรณ์ ภาคะ
554 65111883 นางสาว วชิราภรณ์ ศรีไทย
555 65111888 นางสาว วนิดา เหมพฤกษา
556 65111892 นาย วรชาติ แจ้งแสง
557 65111897 นาย วรพจน์ สุทธิสัย
558 65111907 นางสาว วรรษิดา อาศัยศาสน์
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559 65111911 นาย วรวิทย์ บุญวงศ์โสภณ
560 65111913 นาย วรวุทธ บวรนิมิต
561 65111914 นางสาว วรัญญา รัตนพิทักษ์
562 65111915 นางสาว วรัญญา อรุโณทยานันท์
563 65111916 นาย วรัตน์พล สหัชลักษมี
564 65111918 นางสาว วรางคณา แซ่ฉ่ัว
565 65111933 นางสาว วริฐา สารค า
566 65111934 นาย วริทธิณัชช์ สัจจาพิทักษ์
567 65111935 นาย วริทธ์ิ ศรีสุขทวีรัตน์
568 65111936 นางสาว วรินทร แต้ประยูร
569 65111938 นาง วรินทร เฮงมงคลสกุล
570 65111940 นางสาว วรินทร์ดา แก้วสมบูรณ์
571 65111941 พันเอก วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ
572 65111942 นางสาว วริศรา เหล่าบุบผา
573 65111950 นางสาว วลีรัตน์ อิทธินันท์พงษ์
574 65111951 นาย วสันต์ แจ่มแสง
575 65111952 นางสาว วสา พลเย่ียม
576 65111954 นาย วัชธนชัย นาคค าพันธ์
577 65111957 นาย วัชรสิทธิชัย ก าจรกิจไพศาล
578 65111960 นาง วัชรา สิทธิเวช
579 65111962 นางสาว วัชรินทร์ ประมาณ
580 65111965 นาง วัชรี ชุณหวุฒิยานนท์
581 65111966 นาง วัชรี วงศ์ศิริ
582 65111968 นาย วันฉัตร บูลภักด์ิ
583 65111979 นางสาว วันเพ็ญ ช้างเผือก
584 65111986 นางสาว วารีรัตน์ ลือชากิตติกุล
585 65111989 นางสาว วาสนา ใจแสน
586 65112000 นางสาว วิชชุดา เกียรติถนอม
587 65112002 พระครู วิชัยวุฒิคุณ เพ็ชรนารถ
588 65112004 นาย วิชิต เพ่ิมผลนิรันดร์
589 65112006 นาย วิทยา ทองแกมแก้ว
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590 65112008 นาง วิทิศา ชูกิตติอัมพร
591 65112015 นางสาว วิภาพร อ าไพพิทักษ์วงศ์
592 65112016 นาง วิภาภรณ์ ไชยอาม
593 65112023 นางสาว วิราอร อัมพะวัต
594 65112027 นาง วิลาวัณย์ ภูมิดอนม่ิง
595 65112028 นางสาว วิลาสิณี สุดประเสริฐ
596 65112029 นาง วิลาสินี รุ่งรัศมี
597 65112030 นาย วิวรรธน์ ลีนะนันทศักด์ิ
598 65112031 นาย วิวัฒน์ ต้ังวุทฒิไกรวิทย์
599 65112037 นาย วิสิทธิรัชด์ สมบูรณ์วิทย์
600 65112041 นาย วิเชษฐ์ อัจฉริยสุชา
601 65112044 นาย วิเชียร เพ็งทองหลาง
602 65112054 นางสาว วิไลวรรณ แก้วพล
603 65112057 นาย วีนัส ธรรมศิริ
604 65112061 นางสาว วีรยา แซ่โอ๊ว
605 65112063 นาย วีระชัย โกมลจินดากุล
606 65112066 นาย วุฒิชัย ปิตวิวัฒนานนท์
607 65112070 นาย วุฒิพงษ์ เวชยานนท์
608 65112074 นาย วุฒิภัทร คัมภิรานนท์
609 65112081 นาย ศรกมล ต้านสิน
610 65112083 นาย ศรัณ วรไตร
611 65112087 นาย ศรัณย์ สกุลธรรมไพศาล
612 65112090 นางสาว ศรันภัสร์ ขาวงามเดชาวัฒน์
613 65112094 นาย ศราวุฒิ กูลนา
614 65112096 นาย ศราวุธ อยู่เกษม
615 65112105 นางสาว ศรีสวรรค์ สุทธวิรีสรรค์
616 65112107 นางสาว ศรีอโนชา เข่ือนสุวงค์
617 65112110 นาย ศรุต ดิลกภัทรวุฒิ
618 65112114 นางสาว ศศิณัฐ โลจนอังศุ
619 65112121 นางสาว ศศินภา กระจ่างศรี
620 65112123 นางสาว ศศินี อังกานนท์
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621 65112132 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ แซ่หว่อง
622 65112137 นางสาว ศิณัฐ กิมยงค์
623 65112151 นาย ศิริพงษ์ เจนวิทยาการกุล
624 65112152 นางสาว ศิริพร จันทรประภาพกุล
625 65112153 นางสาว ศิริพร ภิณโญสิริพันธ์ุ
626 65112155 นางสาว ศิริพร เฮงพูลศิริสวัสด์ิ
627 65112162 นางสาว ศิริรักษ์ สหายา
628 65112163 นาง ศิริลักษณ์ ภาโนมัย
629 65112165 นางสาว ศิริวงศ์ เสน่ห์ลักษณา
630 65112166 นาง ศิริวรรณ อังคณาวิศัลย์
631 65112167 นางสาว ศิริอร วรวิบูลย์สวัสด์ิ
632 65112172 นางสาว ศิลามนัสส์ ภูมิใจอนงค์
633 65112173 นาง ศิลาเลิศ ห้วยกรด
634 65112180 นางสาว ศุกลภัทร อภิชิตวิทยา
635 65112184 นาย ศุภกิตต์ิ พันจบศิลป์
636 65112186 นาย ศุภชัย หิรัญศุภโชติ
637 65112187 นาย ศุภณัฐ เมืองค า
638 65112190 นางสาว ศุภมาส เหลืองเพชรงาม
639 65112192 นางสาว ศุภรัตน์ พิมพ์อ่ึง
640 65112194 นางสาว ศุภลักษณ์ คงเผ่าพงษ์
641 65112195 นางสาว ศุภวรรณ โสภณเสถียร
642 65112196 นางสาว ศุภวรรณ พันธ์ุภักดี
643 65112199 นาย ศุภวิชญ์ ชัชวาลครรชิต
644 65112200 นางสาว ศุภัคกาณ หัชกุลลดา
645 65112202 นาง ศุภากร ยะสมจิตร์
646 65112215 นาย สถาพร ชุติมาสกุล
647 65112216 นางสาว สถาพร บุญโชติ
648 65112220 นาย สมคิด ขุนวิเศษ
649 65112228 นาย สมประสงม์ ศรีสุวรรณ์
650 65112241 นางสาว สมพิทย์ สุวรรณโณ
651 65112242 นาย สมภพ จินดารุ่งเรืองกุล
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652 65112245 นาย สมยศ กิตติม่ันคง
653 65112247 นางสาว สมฤทัย เติมไทยมงคล
654 65112248 นาง สมศรี บุปผา
655 65112255 นาย สรกล ส่ืออยู่ยง
656 65112259 นาย สรศักด์ิ พวงพิศ
657 65112260 นางสาว สรัญญา กานต์ิชนานน
658 65112262 นาง สริญญา ดิศวัฒน์
659 65112267 นางสาว สลิตา ศรีเกตุสุข
660 65112272 พระ สวัสด์ิ ทับคง
661 65112285 นางสาว สัมพันธ์ ม่วงไหมทอง
662 65112298 นางสาว สายไหม ป้ันเหน่งเพ็ชร
663 65112301 นาง สาวิตรี สุนทองห้าว
664 65112302 นาย สาโรจน์ พุ่มเจริญ
665 65112304 นาย ส าอางค์ เพ่ิมวัฒนชัย
666 65112311 นาย สิทธิศักด์ิ วงศ์พนาวัลย์
667 65112315 นางสาว สินากาณ นัตถิปัญญา
668 65112316 นาย สิปปกร บ ารุงเงิน
669 65112322 นางสาว สิริกร เมฆเมืองทอง
670 65112323 นางสาว สิริกร กันอุปัทว์
671 65112326 นางสาว สิริกุล ชูวงษ์
672 65112327 นางสาว สิริขวัญ เหลือบุญชู
673 65112330 นางสาว สิริประภา ช้ันสุวรรณ
674 65112349 นางสาว สิร์ดาภัทร์ เพ่ิมผลธัญธน
675 65112353 นางสาว สุกัญญา จันทร์พุฒ
676 65112356 นาง สุกัญญา วีเล่อร์
677 65112363 นางสาว สุขุมาภรณ์ แสงงาม
678 65112366 นางสาว สุคนธ์ทา ศรีโมรา
679 65112378 นางสาว สุชีรา ติยวัฒน์
680 65112382 นาย สุดสายฟ้า หทัยเพชร
681 65112383 นางสาว สุดาพันธ์ วัฒนลาภพูลผล
682 65112384 นางสาว สุดารัตน์ สุดรักษ์
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683 65112385 นาง สุดารัตน์ ศิริพรทุม
684 65112389 นาย สุทธิกร วงศ์ศิริสีหรา
685 65112392 ดร. สุทธิลักษณ์ สุทธิ
686 65112394 นาย สุทิน คงม่ัน
687 65112395 นาย สุธนิน บัญญัติปิยพจน์
688 65112400 นางสาว สุธาสินี เข็มวงษ์
689 65112403 นาย สุธี สิงห์สนธ์ิ
690 65112404 นาย สุธีย์ ลือรักษ์โอฬาร
691 65112406 นางสาว สุธีรา พฤกษากร
692 65112411 นางสาว สุนทราพร สัจจะมนต์สถิต
693 65112414 นาง สุนันทา นิติรัตน์
694 65112418 นางสาว สุนิตตา ตะวันธรงค์
695 65112419 นาง สุนีย์ อินทรสวัสด์ิ
696 65112421 นางสาว สุนีย์ ต้ังจิตวิสุทธ์ิ
697 65112429 นาย สุพจน์ แสงประภานุรัตน์
698 65112436 นาง สุพรรณี จิตต์ตรง
699 65112443 นาง สุพัตรา รุ่งเรืองศิลาพันธ์
700 65112444 นาง สุพัตรา พรมณี
701 65112445 นางสาว สุพัตรา แสงตะวัน
702 65112447 นางสาว สุพัตรา ศรีทอง
703 65112449 นางสาว สุพิชชา พวงแก้ว
704 65112463 นางสาว สุภา ขันติศิริ
705 65112466 นาง สุภาทิพย์ คูสินทรัพย์
706 65112471 นางสาว สุภาพร ทิพย์ประเสริฐ
707 65112478 นาง สุภารัตน์ กรรณิกาธนานนท์
708 65112483 นางสาว สุมณฑา ปัญญาปภานนท์
709 65112484 นาง สุมนัสสา วาจรัต ภิญโญวัฒนชีพ
710 65112485 นาง สุมามาลย์ วังษะ
711 65112486 นาง สุมาลี วงษ์สมิง
712 65112499 นาย สุรวิทย์ นันตะพร
713 65112502 นาย สุรวุฒิ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
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714 65112506 นางสาว สุรัจนา กาญจนไพโรจน์
715 65112510 พระ สุรินทร์ พิมลสวัสด์ิ
716 65112512 นาย สุริยงค์ พงศ์ไพบุลย์กุล
717 65112516 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุรีย์ภรณ์ แซ่เตียว
718 65112521 นาย สุรเดช ศรีเจริญ
719 65112530 นางสาว สุวรรณี เจริญวัชรวิทย์
720 65112537 นาย สุวัฒน์ ด้วงป้ัน
721 65112536 นาย สุวัฒน์ วรรัตนกิจ
722 65112547 นางสาว ส้มหวาน จุนเจริญ
723 65112549 นางสาว หทัยทิพย์ ชวนใช้
724 65112551 นางสาว หทัยรัตน์ ฉันสุธรรม
725 65112552 นาย หน่ึงผไท ลิมศรีเพชร
726 65112553 นางสาว หฤทยา พุกเจริญพร
727 65112559 นางสาว อคัมย์พักตร์ จักรพงศ์ฐากุล
728 65112568 นาย อดิศักด์ิ สุมาลี
729 65112582 นาง อนันตา นโมอนัตตา
730 65112594 นาย อนุรักษ์ บุญล้อม
731 65112602 นาย อนุสิฐษ์ แฉล้ม
732 65112603 นาย อนุเวส ชนะวงศ์
733 65112605 นาง อพัชยุบลศมน ผากา
734 65112608 นาย อภิชัย รัตนแมนสรวง
735 65112612 นางสาว อภิญญา ปาโส
736 65112614 นางสาว อภิดา พฤกษนันท์
737 65112616 นาง อภิรญาณ์ องคเรียน
738 65112625 นางสาว อมรรัตน์ แก้วม่วง
739 65112634 นางสาว อรชพร ธนะเดชาวัตร
740 65112635 นาย อรชุน ตีรถะ
741 65112644 นางสาว อรพิม จินนกันต์
742 65112646 นาย อรรฐพร โบสุวรรณ
743 65112664 นาย อรุณ ล้วนศรีติสกุล
744 65112666 นางสาว อรุณรัตน์ วรกิจจากร
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745 65112672 นาง อวยพร วสุธาร
746 65112674 นาย อัครวัฒน์ พงษ์พยอม
747 65112676 นางสาว อังคณา คงวิลาวัณย์
748 65112677 นางสาว อังคณา จ่ันพา
749 65112678 นางสาว อังศวีร์ ตันรัตนไพศาล
750 65112682 นางสาว อัจฉรา เทพสิงห์
751 65112683 นางสาว อัจฉราภรณ์ จ ารัส
752 65112689 นาง อัญชรี นาถา
753 65112695 นางสาว อัญชลี กันปล้อง
754 65112697 นางสาว อัญชลี หงษ์โต
755 65112699 นางสาว อัญพัชร์ เลิศหิรัญชาญสิน
756 65112702 นางสาว อัปสรกัลยาณี บุญกุลทิพย์
757 65112714 นาย อาทิตย์ พันธ์ุศุภผล
758 65112717 นางสาว อานุสรา ช่อผกา
759 65112720 นางสาว อารดา ตาเจริญ
760 65112732 นาย อาวุธ สีรสรรค์ศักด์ิ
761 65112734 นางสาว อ านวย ภูนางาม
762 65112736 นาวาเอก อ านาจ การสมจิตร์
763 65112738 นาย อ าพร พรมโสภา
764 65112739 นาง อ าพัน ศรีประเสริฐ
765 65112740 นาง อ าพา ค าเรืองศรี
766 65112741 นางสาว อ าภา คุรุวาณิชย์
767 65112742 นางสาว อ าไพ จินดาเพ็ง
768 65112747 นาง อินทร์ลภัส สุธาชีวะ
769 65112752 นางสาว อิษฏพร ปัญญารัตน์
770 65112755 นางสาว อิสยาภรณ์ เกตุวิทยา
771 65112761 นางสาว อุดมพร กิจทวี
772 65112762 นางสาว อุดมลักษณ์ บัวบาน
773 65112772 นางสาว อุบล พูลเพ่ิม
774 65112774 นางสาว อุบลวรรณ แซ่ซิว
775 65112776 นาง อุมาภรณ์ อุสาหะนันท์
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วิชา เวชกรรมไทย

776 65112777 นาง อุษณี ศุภชัยศิริกุล
777 65112780 นางสาว อุไร เชิงชาญกิจ
778 65112790 นางสาว เกตน์สิรินันท์เกตุเขียว โฮริเอะ
779 65112792 นางสาว เกตุณภรณ์ เจริญรัตน์
780 65112803 นางสาว เกสนรี มนูญศิลป์
781 65112804 นางสาว เกสรา ชุ่มวารี
782 65112806 นาย เกียรติศักด์ิ อุ่ยรุ่งโรจน์
783 65112817 นางสาว เขมศรัญญ์ เหมฤดีพัฒนโชติ
784 65112821 นาย เจกิตาน์ ทรานุรักษ์กุล
785 65112827 นางสาว เจนจิรา วงศ์จันทร์
786 65112829 นางสาว เจนฟาง ถิรกันทร
787 65112838 นาย เฉลิมเกียรติ เช่ียวชาญเรือ
788 65112839 นาย เชลงศักด์ิ พระคุณรักษา
789 65112840 นาย เชวง มหาตมวดี
790 65112841 นางสาว เชาวดี สิทธิพิทักษ์
791 65112842 นาย เชาวฤทธ์ิ ผลพานิช
792 65112843 นางสาว เซียวส่วง วู
793 65112847 นาย เดชพล ไชยโย
794 65112848 นาย เดชอิศม์ โตชัยกุล
795 65112849 นาย เดชา ดอนจอมไพร
796 65112852 นางสาว เดือน ฤทธี
797 65112857 นาย เติม พ่ึงภักด์ิ
798 65112859 นาง เตือนใจ กัทลีพันธ์
799 65112862 นาย เทพมนต์ชัย นันทตันติ
800 65112864 นางสาว เทพี วัฒนะกิจ
801 65112870 นางสาว เนตรดาว พิชิตสุรกิจ
802 65112880 นาง เปรมฤดี คิม
803 65112887 พระ เพรียง เส้วห้วน
804 65112889 นาย เพลิงธรรม เรามานะชัย
805 65112890 นาย เพ่ิม กอมณี
806 65112892 นางสาว เพียงขวัญ ธรรมรัตตานนท์
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807 65112894 นางสาว เพียงเพ็ญ แสงศิริ
808 65112896 นาง เพียรธรรม เจริญสุขพัฒนา
809 65112897 นางสาว เพียรรักษ์ เวชพิพรรษพร
810 65112899 นางสาว เพ็ชรี วุฒิอังสโวทัย
811 65112900 นางสาว เพ็ญจันทร์ ภูมิเทศ
812 65112905 นางสาว เพ็ญประภา วิภาสวัชรโยธิน
813 65112910 นาง เพ็ญศรี จารุก าเนิดกนก
814 65112912 นาง เพ็ญศรี วนาสินชัย
815 65112916 นางสาว เฟ่ืองลดา ทบศรี
816 65112919 นางสาว เมตตา เพชร์มณี
817 65112924 นาย เมธี คุชิตา
818 65112925 นางสาว เยาวพา สุรภิพงค์พันธ์
819 65112932 นางสาว เรวดี คุ้มประสิทธ์ิดี
820 65112933 นางสาว เรวดี ผลกล่ า
821 65112936 นาย เรืองศักด์ิ เติมไทยมงคล
822 65112937 นาย เรืองศักด์ิ ศรีกะชา
823 65112942 ว่าท่ีร.ต. เสกสรร ศิลปี
824 65112944 นาย เสกสรร ย่ิงสถิตย์สถาพร
825 65112948 นางสาว เสริมศรี แซ่จาง
826 65112953 นางสาว เสาวนิตย์ ดาวรัตนชัย
827 65112956 นาง เสาวภา จงกิตติพงศ์
828 65112957 นางสาว เสาวภาคย์ สติม่ัน
829 65112958 นางสาว เสาวภาคย์ ประจงการ
830 65112959 นางสาว เสาวรถ วรประคอง
831 65112961 นาย เอกชัย นามบุญ
832 65112972 นางสาว เอรีญา ติณณาวรโชติ
833 65112976 นางสาว แก้วตา อ่างสินทร์
834 65112978 นางสาว แพรวพรรณ ฉายะภูติ
835 65112981 นางสาว แววรวี วัชรผลานนท์
836 65112984 นาย แสนศักด์ิ ตันติบุญทวีวัฒน์
837 65112987 พระภิกษุ แอ๊ว สิงห์เรือง

หน้า 27/28



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภาค

ศูนย์สอบภาคกลาง ภาคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2565

วิชา เวชกรรมไทย

838 65112988 นางสาว โกลัญญา ค ามาบุตร
839 65112989 นาย โกศัย โตม่วย
840 65113006 นางสาว โสภิดา เก้ือหนองขุ่น
841 65113007 นางสาว โอไล ถ่ินเซโปน
842 65113013 นาง ไปรวดี ทรรพวสุ
843 65113015 นาย ไพบูลย์ ฉัตรชมช่ืน
844 65113018 นาย ไพรัชร์ บุญวิธวาเจริญ
845 65113020 นางสาว ไพลิน สันติศิริ
846 65110438 นาย ชลธิศ ไพจิตร
847 65112295 นาง สายพิน แก้วมรกต
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