
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ใบสมัคร ส ำเนำบัตรประชำชน ส ำเนำใบมอบตัวศิษย์/ประกำศนียบัตร

1 65110089 นาย กลยุทธ โกษาเสวียง /

2 65110113 นางสาว กัณธิมา บุญน า /

3 65110120 นางสาว กันต์ฤทัย อนุวัตรวิมล /

4 65110216 นางสาว คณัณสิณี คงมะกล  า

5 65110227 นาย ค ารณพิรุฬห์ มีรัตน์ธนวัต

6 65110246 นางสาว จรวยภรณ์ วาทมณีกร /

7 65110309 นาย จิตรคุปต์ ข าเชย

8 65110493 นาย ชานุวัฒน์ นพธัญญะ

9 65110531 นางสาว ญดาวรรณ ไชยศรี

10 65110564 นาง ฐิติพิชญ์ อติวรพงศ์

11 65110566 นางสาว ฐิติมา พรหมทอง /

12 65110573 นางสาว ฐิติรัตน์ เจริญอาจ /

13 65110588 นาย ณภสิทธิ สิทธิผ ลสกุล

14 65110717 นางสาว ดวงใจ ส าเภาน้อย

15 65110737 นางสาว ตวงกนก เพชรบูรณ์

รำยช่ือผู้ท่ีต้องส่งเอกสำรเพ่ิมเติมในกำรสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคกลำง  ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำเภสัชกรรมไทย

หมำยเหตุ : เคร่ืองหมำย / คือเอกสำรท่ีส่งมำแล้ว ช่องว่ำง คือ เอกสำรท่ีต้องส่งเพ่ิมเติม
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16 65110765 นาย ทวีรัตน์ ทับทิมทอง

17 65110787 นาง ทัศน์ลักษณ์ ขัติยะนนท์

18 65110814 นาง ธนพร จ่าภา

19 65110841 นาย ธนา จินดาโชตินันท์

20 65110864 นาย ธภัทรสันต์ สถิตธรรมศานต์ /

21 65110890 นาย ธัชพล กสิกิจวรกุล

22 65111100 นาย นุตชา ภิญโญภาพ /

23 65111159 นางสาว บุลากร ชัยประเสริฐ /

24 65111230 นาย ประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน /

25 65111303 นางสาว ปาริชาติ กิตติโพธ์ิวิทย์

26 65111308 นาง ปินเพชร จิตต์จง

27 65111348 นาง พขรมณ บริบูรณ์ธนกิจ

28 65111350 นาย พงศกรณ์ วศกรขจรยศ

29 65111546 นาย พีรพล เรืองกิจภิญโญกุล

30 65111555 นางสาว ภครวรรณลี กีรติบุญยรัตน์
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31 65111595 นางสาว ภัทรานิษฐ์ โสภณ

32 65111616 นาย ภาณุพันธ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ / /

33 65111746 นางสาว รชาดา แสงสุริยะฉัตร

34 65111778 นาย รัชต์พงษ์ วิบูลเตโชกิตต์ิ

35 65111798 นาย รัฐวิชญ์ เลิศศักด์ิเมธี

36 65111823 นาง รินดา พรศิริพิทักษ์ /

37 65111859 นางสาว ลักขณา พรหมสิงห์

38 65111898 นาย วรพจน์ ลาภเพิ มพูนทรัพย์ / /

39 65111912 นาย วรวุฒิ บริบูรณ์ธนกิจ

40 65112080 นางสาว ศนิวาร เพชรบูรณ์

41 65112113 ว่าที  ร.ต.หญิง ศศิกาญจน์ ศรีโกมล

42 65112169 นาง ศิริเพ็ญ สกุลโต

43 65112328 นางสาว สิรินดา สุขพอดี

44 65112369 นางสาว สุชญา เคยนิยม /

45 65112401 นางสาว สุธิดา ปกป้อง / /
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46 65112412 นางสาว สุนันทา สุรินสาย

47 65112520 นาย สุรเดช คุ้มปากพิง

48 65112539 นาย สุวิจักขณ์ เขมจิรัฏฐ์

49 65112567 นาย อดิศร จตุโรโภคทรัพย์

50 65112626 นางสาว อมรรัตน์ บุญแต้ม /

51 65112696 นางสาว อัญชลี แซ่เอียะ /

52 65112707 นาย อัมรินทร์ วัดเล็ก /

53 65112727 นางสาว อารีย์ สงวนสุข /

54 65112756 นาง อิสราภรณ์ วิรยาพิพัฒน์ /

55 65112778 นางสาว อุษา ชัยประจง

56 65112797 นางสาว เกศแก้ว ผาสุข

57 65112845 นาย เดชขจร ชมภู

58 65112866 นาย เทียนชัย ศรีโกมล

59 65112883 นาย เผ่าพงษ์พันธ์ ศิรินคราภรณ์ /

60 65112969 นาย เอกลักษณ์ สุวรรณลาภา /
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