
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 65110008 นางสาว กณิษฐา จอมพงษ์ร่ืน

2 65110009 นางสาว กนกดา เข่ือนเพ็ชร์

3 65110011 นาง กนกพร แก้วศรีช่วง

4 65110024 นางสาว กพัฒน์สรณ์ ธันยาการย์

5 65110025 นาย กมล พรมเทศ

6 65110026 นาย กมล ไชยสิทธ์ิ

7 65110029 นาง กมลชนก โฉมฉาย

8 65110034 นางสาว กมลมาลย์ ประนัตเถ

9 65110035 นางสาว กมลรัตน์ ผลประเสริฐ

10 65110036 นาง กมลรัตน์ ถมยา

11 65110037 นางสาว กมลลักษณ์ สวัสด์ิธินิกุล

12 65110038 นางสาว กมลลักษณ์ พงศ์ภาณุมาพร

13 65110040 นาย กมลเทพ แตงอ่อน

14 65110041 นางสาว กมลเนตร ค าศรี

15 65110046 นาย กรกช ประภาศิตศิลป์

16 65110051 นาย กรพัฒน์ สมวันดี

17 65110054 นางสาว กรรณิการ์ เจริญสุข

18 65110057 นาง กรสิริ เรืองรังษีรัตน์

19 65110059 นางสาว กรองแก้ว อยู่ย่ิง

20 65110061 นาง กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง ผสมทรัพย์

21 65110064 นาย กฤตชพัฒน์ ศรีหิรัญพัลลภ

22 65110068 นางสาว กฤตพร คชพงษ์

23 65110069 นาย กฤตยชญ์ แก้วเกตุ

24 65110070 นาง กฤตยา ตรีทิพไกวัลพร

25 65110074 นาย กฤติธี บ ารุงสุนทร

26 65110077 นาย กฤษฎา โอสถานนท์

27 65110079 นางสาว กฤษฎ์ิกนิษฐ์ ฤทธิโยธี

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคกลำง ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำ เภสัชกรรมไทย
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28 65110101 นางสาว กัญญวรรณ เอกสุพรรณพิมล

29 65110102 นางสาว กัญญวีร์ อนุวัตมงคลชัย

30 65110103 นางสาว กัญญา หรูลักษณานนท์

31 65110104 นางสาว กัญญา กาญจนไวกูณฐ์

32 65110105 นางสาว กัญญา บุญศรี

33 65110108 นางสาว กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา

34 65110109 นางสาว กัญญ์ปภัส บุญทวีสีหไชย

35 65110112 นาย กัณฑ์พัฒน วงศ์ศิริกุล

36 65110118 นางสาว กันต์กวี จิตกวี

37 65110122 นางสาว กันยา ศิริวัฒน์

38 65110126 นาย กัมพล พัฒนชาญพล

39 65110127 นาง กัลยดา ธีทัตติณห์

40 65110131 นางสาว กัลยา วิริยะสิริเวช

41 65110134 นางสาว กัลยาณกรณ์ หลักค า

42 65110135 นางสาว กัลยาณี พรรณอินทร์

43 65110136 นางสาว กัลย์สินี หิรัญพงศ์ธวัช

44 65110137 นางสาว กาญจณันท์ คงสาโรจน์

45 65110140 นางสาว กาญจนา ชนะวงษ์

46 65110141 นางสาว กาญจนา วงศ์สุวรรณ

47 65110145 ดร. กาญจน์ณัฐ รัตนศรีบัวทอง

48 65110147 นาง กานดา ชังเรือง

49 65110148 นางสาว กานติมา ก าเนิดเพชร

50 65110149 นาย กานต์ อยู่เจริญกิจ

51 65110151 นางสาว กานต์รวี สังข์นัครา

52 65110158 นาย กิตติ เกร็ดพัฒนกุล

53 65110164 พระมหา กิตตินันท์ แสงส่งไพศาล

54 65110165 นาย กิตติบดี ด ารงสุจริต
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55 65110166 นาย กิตติพงศ์ อักษรานุวงศ์

56 65110169 นาย กิตติพัฒน์ รุ่งวิไลเจริญ

57 65110170 นาย กิตติภพ วงษ์กิตติไกรวัล

58 65110171 นาย กิตติภัฎ โยแก้ว

59 65110172 นางสาว กิตติมา วงศ์แสน

60 65110174 นางสาว กิตติยา บ ารุงสวน

61 65110175 นาย กิตติรัตน์ สารแดง

62 65110177 นาย กิตติศักด์ิ อ่อนล้อม

63 65110178 นาย กิตติเจริญ ศุภชัยศิริกุล

64 65110181 นาย กิติศักด์ิ พงษ์กาญจนะ

65 65110182 นางสาว กิรติกุล ต้ังวราศิริ

66 65110184 นางสาว ก่ิงแก้ว ล่ิวแสงวงค์ทอง

67 65110188 พระมหา กุมาร จตุทิพยธรรม

68 65110190 นางสาว กุลชา ก าเนิดเพชร

69 65110192 นางสาว กุลริศา พิชญาบูรณภัค

70 65110193 นาง กุสุมา จรัสมณีกูล

71 65110194 นาง กุหลาบ มะโซ๊ะ

72 65110195 นาย ขจรศักด์ิ กาญจนม่ังศักด์ิ

73 65110196 นาย ขจรเดชฐณวัษ จันทร์เทศ

74 65110198 นางสาว ขนิษฐา ผลาคุณ

75 65110201 นาง ขนิษฐา แสงนิล

76 65110205 นาย ขพน ยะสมจิตร์

77 65110209 นางสาว ขวัญใจ ยุกติรัตน์

78 65110210 นางสาว ขวัญใจ พุ่มศรีเจริญวงษ์ ขวัญใจ พุ่มศรีเจริญวงษ์

79 65110215 นาย คณธิศ มุ่งจองกลางกุล

80 65110220 นาย คณิตพัฒน์ เทพสาธร

81 65110221 นางสาว คนธรัตน์ เอกวรงค์ฐิติ
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82 65110225 นางสาว ค านาง โพนชัยแสง

83 65110226 นางสาว ค าพลอย บัวหลง

84 65110228 นาย คุณวุฒิ จันทร์ธ ารงกุล

85 65110230 นาย คเชนทร์ คชการ

86 65110233 นางสาว งามฟ้าดิน รักไทย

87 65110234 นาง จงกล กล่ินมี

88 65110237 นาย จตุพงศ์ จ าปางาม

89 65110239 นางสาว จตุพร เมฆประมวล

90 65110245 นางสาว จรรยา ฉิมหลวง

91 65110247 นาย จรัญ โตอ่อน

92 65110253 นางสาว จริยา ท้วมจันทร์

93 65110255 นางสาว จริยา มิสลัมภ์

94 65110257 นาย จรูญ หารินชัย

95 65110259 นาย จรูญพิพัฒน์ นาลา

96 65110262 นาย จักรกฤษณ์ จ าปีศรี

97 65110264 นาย จักรภพ ตรียุทธวัฒนา

98 65110265 นาย จักรินทร์ ทัพธานี

99 65110266 นางสาว จักษณา ภิญโย

100 65110267 นางสาว จันจิรา เทวฤทธ์ิ

101 65110270 นางสาว จันทนา ชูช่วย

102 65110272 นาง จันทรา ต้ังปกาศิต

103 65110273 ว่าท่ี ร.ต.หญิง จันทรามณัส เรืองอินทร์

104 65110282 นางสาว จันทิมา วังกานนท์

105 65110283 นางสาว จันทิมา ไทยเพชร

106 65110284 นางสาว จันทิมา วัฒนะจินดาตระกูล

107 65110290 นาง จิณค์นภัส โชคเชาว์รัตน์

108 65110291 นางสาว จิณณรัตน์ วสุวงศ์วรกิจ
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109 65110292 นางสาว จิณณะ ประสงค์

110 65110293 นาง จิณณา สืบสายไทย

111 65110298 นางสาว จิดาภา วงศ์ศิริกุล

112 65110299 นางสาว จิดาภา วัฒนาชยากูล

113 65110301 นาง จิดาภาฐ์ เขียนสอาด

114 65110305 นางสาว จิตติมา เกียรติทับทิว

115 65110307 นาย จิตต์สิน พรพิชาอัยยา

116 65110308 นางสาว จิตปภัสณ์ ตุรงค์พันธ์ุ

117 65110310 นาย จิตรพล คมสัน

118 65110313 นาง จิตรา ตะเภาพงษ์

119 65110314 นาง จิตรา ตัณฑนันท์

120 65110316 นาย จินดา สุขรุ่งเรือง

121 65110317 นางสาว จินตนา โตไพบูลย์

122 65110318 นางสาว จินตนา ขุนจรูญ

123 65110319 นางสาว จินตนา จองปันต๊ะ

124 65110323 นางสาว จิรพรรณ ล้ิมรสสุข

125 65110324 นางสาว จิรพันธ์ ม่วงเจริญ

126 65110325 นางสาว จิรภรณ์ กาญจนเสถียร

127 65110328 นาย จิรศักด์ิ ทรงสวัสด์ิ

128 65110331 นางสาว จิราภร เย็นอารมณ์

129 65110335 นางสาว จิรายุกุล หลงศิริ

130 65110340 นางสาว จีระนันท์ ขยันงาน

131 65110342 นางสาว จีระภา อรุณภาทิพย์

132 65110343 นาย จีระสิทธ์ิ ล้ีสุวรรณ

133 65110344 นาย จีร ะพันธ์ มีทรัพย์

134 65110345 นาง จุฑาทิพ รมยะสมิต

135 65110347 นาง จุฑามาศ ห้าวหาญ
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136 65110349 นางสาว จุฑามาศ มณีรัตน์

137 65110350 นางสาว จุฑามาศ นิลแสง

138 65110354 นางสาว จุฑารัตน์ นาคะผดุงรัตน์

139 65110356 นางสาว จุนจิตร ธุวสุจิเรข

140 65110357 นางสาว จุรัญญา อ่อนล้อม

141 65110362 นางสาว จุฬารัตน์ วาสนสิริ

142 65110366 นาย ฉลอง หัทไทย

143 65110367 นางสาว ฉลองขวัญ บุญรักษา

144 65110370 นาง ฉวีวรรณ ปิตุการ์

145 65110372 นาย ฉัฐคณิน โชตินิธิพัฒน์

146 65110373 นางสาว ฉัฐฐิฏา ทัดทอง

147 65110374 นางสาว ฉัฐนันท์ เรืองเอกพจน์

148 65110379 นาย ฉัตรวัชร์ กีรติเมธีเวทย์

149 65110380 นางสาว ฉัตรวิไล บุตรศรี

150 65110382 นางสาว ฉัตร์รวี หิรัญวัฒน์อมร

151 65110385 นางสาว ชญาณิศา บุญรงค์

152 65110388 นางสาว ชญานุช เพ่ิมลาภ

153 65110393 นาง ชฎานิศ จิตตรง

154 65110398 นางสาว ชนกนันท์ อุฬารวิริโย

155 65110400 นาย ชนกปกรณ์ เกตุวรวุฒิชัย

156 65110403 นางสาว ชนภัช เดชธนาวรกิตต์

157 65110405 นางสาว ชนมนันท์ ชุ่มหิง

158 65110406 นาย ชนลิต ปิยภูวดล

159 65110408 นางสาว ชนัตธาม เชียงวานิช

160 65110410 นางสาว ชนานันทน์ ไพรีเกรง

161 65110412 นางสาว ชนาภา ก าชัยสิทธิพล

162 65110413 นางสาว ชนิชา วงศ์เจริญ
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163 65110419 นางสาว ชมชนก นารถอัมพุท

164 65110421 นางสาว ชมพูนุช กวางไพร

165 65110423 นางสาว ชมพูเนกข์ ฉัตรแก้ว

166 65110424 นางสาว ชมพู่ รวมธรรม

167 65110428 นาย ชยพัทธ์ โฉมยา

168 65110430 นางสาว ชริญา สุขแสนโอฬาร

169 65110432 นางสาว ชลดา หวังพิพัฒน์กิจ

170 65110436 นางสาว ชลธิชา สุวัฒนะโสภณ

171 65110437 นางสาว ชลธิชา พาเจริญสุข

172 65110439 นาย ชลธิศ วัฒนะเวชกุล

173 65110438 นาย ชลธิศ ไพจิตร

174 65110440 นาง ชลพินท์์ุ  เชิดผล  ชลพินท์์ุ  เชิดผล 

175 65110441 นาย ชลัฏ โสภณาทรณ์

176 65110444 นางสาว ชลาธาร พลเย้ียม

177 65110448 นางสาว ชวนช่ืน ชูเช้ือ

178 65110454 นาย ชวลิต เอ้ือบุณยะนันท์

179 65110455 นางสาว ชวัลลักษณ์ ลามอ

180 65110460 นางสาว ชัชญจัญจ์ ข าสุวรรณ์

181 65110461 นางสาว ชัชวรรณ ตรียุทธวัฒนา

182 65110462 นาย ชัชวัลย์ อุตมะ

183 65110469 นางสาว ชัฎฎาภรณ์ แสงทอง

184 65110470 นาย ชัยณรงค์ ตาพรม

185 65110471 นาย ชัยธรรช รัตนาคม

186 65110474 นาย ชัยพิชิต สุระโยธิน

187 65110477 นาย ชัยรัตน์ ภักดี

188 65110478 นาย ชัยวัฒน์ บานใจ

189 65110481 นาย ชาญณรงค์ โพธ์ิสุขเกษม
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190 65110485 นาย ชาญสิทธ์ิ สมประกิจ

191 65110489 นาย ชาตรี จาดสกุล

192 65110490 นาย ชาตินิยม นาถาบ ารุง

193 65110492 นาย ชานนท์ มนอยู่พะเนา

194 65110494 นาย ชารินทร์ตรี การะภักดี

195 65110495 นาง ชาลินี อ่ ารอด

196 65110496 นางสาว ชาลินี เอ้ือวิเศษวัฒนา

197 65110497 นาย ช านาญ หิรัญงาม

198 65110500 นางสาว ชิดชนก ทับทิม

199 65110501 นางสาว ชิดชนก กาวี

200 65110502 นาย ชินธันย์ ร่วมทอง

201 65110504 นาย ชินวร เหมวรางค์กูล

202 65110505 นางสาว ชินาณา วรรณ์คงดี

203 65110506 นางสาว ชินาภา ศรีแก้ว

204 65110507 นาย ชิษณพงศ์ จิณณจ์จุฑามาศ

205 65110513 นางสาว ช่ืนนภา ทองประเสริฐ

206 65110524 นาง ชุลีพร ทองโสดา

207 65110525 นางสาว ชูจิตร วิริยะโรจนาวุฒิ

208 65110526 นาย ชูชาติ ฉายาวิจิตรศิลป์

209 65110527 นางสาว ชูวงศ์ ปติลันธการกุล

210 65110529 นางสาว ช่อทิพย์ โพธ์ิอ่ิม

211 65110533 นางสาว ญาณตา จันสิงห์

212 65110538 นาย ฐกฤต วัชรากร

213 65110539 นางสาว ฐรินดา เริงรุ่งเรือง

214 65110540 นาย ฐานชน จันทร์เรือง

215 65110541 นางสาว ฐานวีร์ ป่ินประวัติ

216 65110545 นางสาว ฐานิตารัชต์ เรืองธนรัตน์
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217 65110548 นางสาว ฐิญารักษ์ เศรษฐรัสม์ิ

218 65110549 นางสาว ฐิตวัลย์ โภคทรัพย์

219 65110551 นางสาว ฐิตาภา แสงตะวัน

220 65110553 นาง ฐิตารี อยู่วิทยา

221 65110556 นางสาว ฐิติญา กล้าแข็ง

222 65110561 นางสาว ฐิติพร กิจกอบชัย

223 65110562 นาง ฐิติพร ณ มหาไชย

224 65110565 นางสาว ฐิติมน สวัสด์ิตยวงศ์

225 65110567 นางสาว ฐิติมา หล่อใจ

226 65110570 นางสาว ฐิติรัตน์ ดอกลัดดา

227 65110571 นาง ฐิติรัตน์ มาชาตรี

228 65110572 นางสาว ฐิติรัตน์ โอสถ

229 65110574 นางสาว ฐิวรา โรจนสกุลเกตุ

230 65110578 ผศ.ดร. ณฐพร อุตกฤษฏ์

231 65110582 นางสาว ณธญา ศรีบุญมา

232 65110584 นางสาว ณธิมณฐ์ เกษมชัยวิบูลย์

233 65110589 นางสาว ณภัค ทองสุจริตกุล

234 65110598 นาย ณรงค์ เอ่ียมรอด

235 65110603 นางสาว ณฤดี วงศ์อนุการ

236 65110605 นางสาว ณัชชา ล้วนรัตนา

237 65110608 นางสาว ณัญฐภา ขวัญแพรแก้ว

238 65110611 นาง ณัฎฐ์ปัณชญา รวีนิภาจิรโชติ

239 65110612 นางสาว ณัฏฐกานต์ ต่างกลาง

240 65110615 นาย ณัฏฐพงษ์ เซ่ียงเห็น

241 65110617 นางสาว ณัฏฐวรรณ ศิริจันทร์

242 65110621 พระ ณัฏฐ์ธน ชาดาธนเสฏฐ์

243 65110622 นางสาว ณัฏฐ์ธันยธร เมืองนอง
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244 65110624 นางสาว ณัฏฐ์อาภา กุลกนกวรรณ

245 65110625 นาง ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล

246 65110627 นาย ณัฐ ทัศนเปรมสิน

247 65110628 นาย ณัฐ แสงสว่าง

248 65110629 นางสาว ณัฐกฤตา ศิลาทอง

249 65110630 นางสาว ณัฐกฤตา ณัฏฐานสุวรรณ

250 65110631 นางสาว ณัฐกุลยาภัทร คงสมบูรณ์ธนา

251 65110632 นาย ณัฐจักร์ หริพจน์ทวีกุล

252 65110633 นางสาว ณัฐชนัล อ้ึงเจริญวงค์

253 65110636 นางสาว ณัฐชา แพทย์เจริญ

254 65110640 นาง ณัฐฐิญา จ่าราช

255 65110643 นางสาว ณัฐณิชา นามหาพิศม์

256 65110644 นางสาว ณัฐธพร การสมธร

257 65110645 นาง ณัฐธภา ชัยถิรสกุล

258 65110647 นาย ณัฐนันท์ กายพันธ์ุเลิศ

259 65110648 นางสาว ณัฐนันท์ ทองเงินมาก

260 65110650 นาย ณัฐพงษ์ คณวัฒน์ชนะสิน

261 65110651 นาย ณัฐพนธ์ เมืองเหลือ

262 65110656 นาย ณัฐพล พัฒนกุล

263 65110657 นาย ณัฐพศิน ปิยะจงวิวัฒน์

264 65110660 นางสาว ณัฐพัชร์ หาญกล้า

265 65110661 นาย ณัฐมณฑ์ วุฒิภัทรอารีย์

266 65110662 นางสาว ณัฐมา ฤทธิรงค์

267 65110663 นาง ณัฐมานวี เตรียมวิทิต

268 65110664 นางสาว ณัฐยา จันทร์คง

269 65110665 นางสาว ณัฐรมณ์ ประเสริฐชัยศิริ

270 65110666 นางสาว ณัฐริญาณ์ ธราวัชร์กฤษศิริ
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271 65110667 นางสาว ณัฐวรา เดชพิชัย

272 65110668 นางสาว ณัฐวิมล บ่อโพธ์ิ

273 65110671 นาย ณัฐวุฒิ เหลียวอินทร์

274 65110673 นางสาว ณัฐศศิ ภูวโรจน์พงศ์

275 65110679 นางสาว ณัณภัสค์ บุณณิชาณัฏฐ์

276 65110682 นางสาว ณิชชา สมเสนาะ

277 65110685 นางสาว ณิชชารีย์ กิตติอัศวรัตน์

278 65110686 นางสาว ณิชมน พูลเพ่ิม

279 65110689 นาง ณิชาภัทร โรจน์รัตนทรัพย์

280 65110690 นางสาว ณิชาภัทร ประจักษ์

281 65110692 นางสาว ณิชาภา รุจวรกิตติ

282 65110694 นางสาว ณิชารัต ไชยวุฒิ

283 65110695 นางสาว ณิชารัศม์ิ อธิโรจน์ดิษกุล

284 65110696 นางสาว ณิชาวดี ชูชาญชัย

285 65110698 นางสาว ณิษฐญาภัค วัตถุ

286 65110699 นางสาว ณิสิตา สิงห์บุระอุดม

287 65110700 นาง ณีรนุช วรรณบูรณ์

288 65110620 นางสาว ณ้ฏฐ์ณิชา ราชพิลา

289 65110701 นางสาว ดรัลพร ฤทธ์ิศิริ

290 65110702 นาย ดรุณ รงควิลิต

291 65110703 นางสาว ดรุณี สูงสุมาลย์

292 65110704 นาย ดลธรรม ตันติอมรพงษ์

293 65110705 นางสาว ดลฤทัย พิมแพง

294 65110706 นาง ดวงกมล จรัสกนกวงศ์

295 65110716 นาง ดวงใจ พร้อมเพียรพันธ์

296 65110721 นางสาว ดารณี คล้ายเครือ

297 65110723 นางสาว ดารันดา ภาคินัยต์
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298 65110724 นาง ดารา รัตนพรเจริญ

299 65110725 นางสาว ดาราณี เวชประดิษฐ

300 65110728 ดร. ดาราวัลย์ ทองบุตร

301 65110732 นางสาว ดุสิตา พละสุข

302 65110733 นางสาว ตติญาณี ลออเอก

303 65110736 นางสาว ตรีทิพย์ หลีค้า

304 65110740 นาย ตันติกร เกษมบุญรักษ์

305 65110744 นาย ต่วนรุสลี โตะนิแต

306 65110745 นาย ต้นน้ า นิยมาภา

307 65110748 นางสาว ถนัญญา เชรษฐศิริ

308 65110749 นาย ถนัดกิจ ฉายขุนทด

309 65110753 นาย ทรงกลด อินทร์ตลาดชุม

310 65110755 นาย ทรงยศ วรพัฒน์สิริกร

311 65110756 นาย ทรงวุฒิ อยู่เอ่ียม

312 65110757 นาย ทรงศักด์ิ ฟูตระกูล

313 65110763 นาย ทวีคูณ ผลาผล

314 65110766 นาง ทวีวรรณ กมลบุตร

315 65110769 นาย ทวีศักด์ิ หงสาภินันทน์

316 65110773 นาย ทศวรรษ ฟ้าคุ้ม

317 65110776 นาย ทองพูล ปากหวาน

318 65110777 นาง ทองมาเอ็ง สร้อยระย้า

319 65110778 นาย ทองหล่อ เท่ียงธรรม

320 65110779 นางสาว ทักษพร จีนสิน

321 65110780 นางสาว ทักษอร ศรีสังขจร

322 65110783 นาง ทัดศรัณยา นิมิตรมงคล

323 65110784 นาง ทัศนันท์ สุปัญญา

324 65110785 นาย ทัศนันท์ รักกลาง ทัศนันท์ รักกลาง
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325 65110788 นาย ทินกฤต ไชยขันธ์ุ

326 65110789 นางสาว ทิพย์ธาอร เหลืองบริบูรณ์

327 65110790 นางสาว ทิพย์วรรณ เต๊ะขันหมาก

328 65110792 นาง ทิพรัตน์ สังข์มุรินทร์

329 65110793 นางสาว ทิพวรรณ น่ิมทรงประเสริฐ

330 65110794 นาง ทิพวัลย์ อินทร์จาด

331 65110798 นาย ทิวัตถ์ ปจันทบุตร

332 65110799 นาย ธงชัย กูบโคกกรวด

333 65110803 นาย ธงเทพ ศิริเจริญศรี

334 65110807 นาย ธนกร ก้องกิจก าธร

335 65110808 นาย ธนกร ข่าขันมณี

336 65110809 นาย ธนกร วิจารณ์ปรีชา

337 65110811 นาย ธนธัช ป้อมประสิทธ์ิ

338 65110816 นาย ธนพัฒน์ พิทักษ์สิทธ์ิ

339 65110817 นาย ธนพันธ์ โพธ์ิกูล

340 65110820 นาย ธนภัทร์ อ้นสว่าง

341 65110825 นาย ธนศิษฐ์ ศรีพณิชพงศ์

342 65110831 นางสาว ธนัชญา ทัพมี

343 65110832 นางสาว ธนัชพร สุทธาวาส

344 65110836 นาย ธนัท สังวาลเพชร

345 65110840 นางสาว ธนันภัสส์ พงษ์พันธ์

346 65110842 นาย ธนาคม จงใจพระ

347 65110844 นาย ธนาพงศ์ พิพัฒโภคิน

348 65110846 นางสาว ธนาภร เจริญชินวุฒิ

349 65110849 นาย ธนาวุฒิ จุนเจริญ

350 65110852 นางสาว ธนิดา กิตติภัควงษ์

351 65110854 นาง ธนิดา รุ่งวราเดชาเมธ
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352 65110857 นางสาว ธนิษฐาน์ กวินโรจน์ชัยเดช

353 65110858 นางสาว ธนิษฐ์ฌา ธนโรจน์วสุกุล

354 65110861 นาย ธนเดช ธรรมะบันดาล

355 65110862 นาย ธนเวช เดชอดุลย์พงค์

356 65110863 จ.ส.ต. ธพกร เหลืองพานิช

357 65110868 นางสาว ธมนพัชร์ ธนโรจน์วสุกุล

358 65110869 นาง ธมนวรรณ โพธิเกษม

359 65110871 นางสาว ธรรมนนท์ กิจติเวชกุล

360 65110874 นาย ธรรมรัตน์ จ่ันสกุล

361 65110875 นาย ธรรมวิทย์ หวังกิจสุนทร

362 65110876 นาย ธรรมศักด์ิ สายแก้ว

363 65110878 นาย ธรรศปกรณ์ เวคี

364 65110879 นาย ธรัช วรวงศ์รัตนา

365 65110880 นางสาว ธราทิพย์ กันตะวงษ์

366 65110881 นางสาว ธราภรณ์ ชุ่มม่ัน

367 65110885 นาย ธวลธรรม เธียรพิบูลย์

368 65110891 นาย ธัชพล วิชาชัย

369 65110892 นางสาว ธัญชนก รัตนวารินทร์ชัย

370 65110897 นางสาว ธัญญลักษณ์ ทองดา

371 65110899 นางสาว ธัญญารัตน์ ภู่รัตน์เจริญชัย

372 65110900 นาย ธัญญ์ชวิน ล้ิมนิธิขจรรัฐ

373 65110901 นางสาว ธัญญ์นภัส ภูวพัฒน์ศิรโชค

374 65110902 นางสาว ธัญญ์นรี ฐิติแก้ววิเศษ

375 65110909 นาย ธัญสิทธ์ิ ปรากฎ ผล

376 65110913 นางสาว ธันยนันท์ ช่ืนอัจฉริยะ

377 65110914 นาง ธันยพร  ้ลอยรัตน์

378 65110916 นางสาว ธันยาภัทร์ โค้งนอก
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379 65110919 นางสาว ธาช่า เชอริณ

380 65110920 นางสาว ธารวินี เช่ียวประสิทธ์ิ

381 65110925 นาง ธิดารัตน์ อิวาชิเกะ

382 65110927 นางสาว ธิตินันทน์ สิทธิจันทร์

383 65110928 นาย ธิติพัฒน์ วิสุทธ์ิ

384 65110930 นางสาว ธิติมา แสนเพชร

385 65110933 นาย ธีรภัทร ชัยมัดชิม

386 65110937 นางสาว ธีรรัตน์ พิทักษ์

387 65110938 จ.ส.อ. ธีระ โสฬสมหาธาดา

388 65110939 นาย ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ

389 65110941 นาย ธีรินทร์ สุรางค์ศรีรัฐ

390 65110946 ว่าท่ื ร.ต. นคร แสงนิล

391 65110955 นางสาว นงลักษณ์ กันล้อม

392 65110959 นาย นนทัช ฟรอมไธสง

393 65110962 นาย นพดล อัจจิมาธีระ

394 65110964 นาย นพดล วรขันติกุล

395 65110965 พ.ต.ท. นพดล ป่ินนิล

396 65110966 นาย นพนนท์ สุวรรณประเสริฐ

397 65110967 นาย นพนริศ ตระกูลสุขอนันต์

398 65110977 นางสาว นภลภัส พันธ์ุเมฆ

399 65110978 นางสาว นภัค สดุดีปิยะดล

400 65110979 นางสาว นภัค ศรีภูมิปัญญา

401 65110982 นาง นภัสกร เอ่ียมวรนิรันดร์

402 65110984 นางสาว นภาพร เอ้ืออุปถัมภ์

403 65110986 นาย นรวิชญ์ ไกรนรา

404 65110987 นาย นรา พละคช

405 65110988 นางสาว นรารัตน์ ฤทธิรงค์
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406 65110989 นาย นราวิชญ์ วงศ์คามรัตนภูมิ

407 65110991 นางสาว นริสชา เบ้านาค

408 65110993 นาย นฤพนธ์ ศิลปสอน

409 65110996 นางสาว นฤมล จิตต์ไมตรี

410 65110998 นางสาว นฤมล ท์ุมมาเกิด

411 65110999 นาย นฤเบศ แสงสวัสด์ิ

412 65111000 นางสาว นลพิมพ์ พิทักษ์พรชัยกุล

413 65111005 นางสาว นลินีย์ วิโรจน์บูรณะ

414 65111006 นาง นวรัตน์ สนธิปัญญากุล

415 65111008 นางสาว นวลกนก สระวาสี

416 65111011 นางสาว นวลละออ จันทรามิตร

417 65111012 นาง นวลลัดดา ปัญญาศรีวินิจ

418 65111015 นางสาว นัฎ สิทธิศักด์ิ

419 65111016 นางสาว นัฐชานันท์ จิวะมาวิน

420 65111020 นาง นันทชพร เหมาะเหม็ง

421 65111024 นาย นันทพงศ์ ข าทอง

422 65111026 รศ.สพญ.ดร. นันทริกา ชันซ่ือ

423 65111027 นางสาว นันทริวรรณ เขียวอยู่

424 65111028 นาย นันทสินธ์ุ ศิริโชติยะกุล

425 65111031 นางสาว นันทิยา ธรรมบุตร

426 65111034 นางสาว นันท์ฐิตา ธนินรัฐวิทย์

427 65111035 นาง นันท์ทัชพร หม่ืนสุขภูรินท์

428 65111036 นางสาว นันท์นภัส วงษ์พาณิทอักษร

429 65111045 นางสาว นาฏรินทร์ ปฐพีรวิพงษ์

430 65111046 นาง นาตฤดี สุคนธหิรัญ

431 65111047 นางสาว นาถพิมล วาดสันทัด

432 65111048 นาง นาถวดี วิทวัสกุล
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433 65111056 นางสาว นิชาภา ป่ินชุมพลแสง

434 65111057 นางสาว นิชาภา สุวรรณนาค

435 65111060 นางสาว นิตยา วิบูลย์วรกุล

436 65111063 นางสาว นิตยา อรัญญกานนท์

437 65111065 นางสาว นิติกานต์ อุปละ

438 65111069 นางสาว นิธิกานต์ ตติยรัตนาภรณ์

439 65111071 นาย นิธิวิทย์ ธนชิตอธิวัฒน์

440 65111075 นางสาว นิพา เดชมา

441 65111077 นางสาว นิภา วงษ์พุฒ

442 65111080 นาง นิภา ดู ปูเชท์ เดอ นาดายัค

443 65111081 นางสาว นิภาพร พิริยะย่ิงเจริญ

444 65111082 นาง นิภาพร เครือวัฒนกุล

445 65111083 นางสาว นิภาพรรณ เทพลิบ

446 65111084 นาง นิรมล รุจิราโสภณ

447 65111085 นางสาว นิรัญ สว่างสาลี

448 65111087 นางสาว นิราภร เตรียมต้ัง

449 65111092 นาย นิเวศ พิพัฒนติกานันท์

450 65111093 นางสาว นิโรบล เพ่ิมพูลทวีทรัพย์

451 65111095 นางสาว นุชจรี ค าตา

452 65111096 นาง นุชนารถ พิพัฒน์คุโณปการ

453 65111097 นางสาว นุชบา ภูคะฮาต

454 65111101 นางสาว นุสรา ไทยงาม

455 65111102 นางสาว นุสรา เรืองจิระชูพร

456 65111106 นาง น้ าทิพย์ สังข์นัครา

457 65111109 นางสาว บงกชภรรฐ์ศร ถิรภัคจิราพร

458 65111110 นาย บรรฑณัฐ เต็มไชย

459 65111112 นาย บริพันธ์ ชัยภูมิ
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460 65111135 นางสาว บุญญาภา อย่างตระกูล

461 65111137 นาย บุญดี สงวนความดี

462 65111138 นางสาว บุญตา ชัยฤทธ์ิ

463 65111143 นาย บุญมี โพธ์ิไพจิตร

464 65111144 นาย บุญยงค์ วนาสินชัย

465 65111146 นาย บุญฤทธ์ิ กุศลส่ง

466 65111147 นางสาว บุญสม หลวงปราบ

467 65111150 นาย บุญส่ง ม่ันศรี

468 65111152 นาย บุญเสริม เผ่าพืชพันธ์ุ

469 65111153 นางสาว บุณฑริกา สรรพากร

470 65111156 นางสาว บุปผชาติ มัธยม

471 65111157 นางสาว บุปผารัตน์ เจียรวัฒนกุล

472 65111160 นางสาว บุศรา ชาญวิวัฒนา

473 65111164 นางสาว บุษรา ลาภสุวรรณวงศ์

474 65111166 นาย บูรพา สว่างสุข

475 65111167 นาย ปฏภณ กาจแก้ว

476 65111168 นาย ปฏิญญา โชคเชาว์รัตน์

477 65111173 นางสาว ปฐวี สืบศิริวิริยะกุล

478 65111177 นางสาว ปณิธาน ฉ่ิงสระน้อย

479 65111178 นาย ปณิธิ ปิยสถิตธรรม

480 65111180 นางสาว ปทิตตา มาสีพิทักษ์

481 65111182 นางสาว ปทิตตา หลีกันยกร

482 65111185 นาง ปนิศฐา เหรียญทอง

483 65111186 นางสาว ปพิชญา พุ่มสอาด

484 65111187 นาย ปภังกร สุขส าราญ

485 65111188 นาย ปภังกร พวงแก้ว

486 65111190 นางสาว ปภัสษรณ์ คงไพจิตรวงศ์
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487 65111191 พันเอกหญิง ปภากร เบ็ญจขันธ์

488 65111194 นางสาว ปภาวดี เสือน้อย

489 65111196 นาย ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันทน์

490 65111197 นาย ประกฤษฎ์ิพงษ์ ส่งสัมพันธ์

491 65111198 นาย ประกอบ พงศ์ปฏิเมธ

492 65111199 นางสาว ประกายพรึก ประคุณสุขใจ

493 65111209 นาย ประพฤฒิ แซ่เท่น

494 65111210 นาย ประภัสร์ วงศ์ธนปัญญา

495 65111211 นาง ประภัสสร วิเชียรพิทยา

496 65111212 นางสาว ประภัสสร แสงอรุณ

497 65111214 นางสาว ประภาพร ยังประโยชน์

498 65111216 นางสาว ประภาพร ขาวทอง

499 65111226 นาย ประวีร์ หิรัญลิขิตกุล

500 65111231 นาย ประสิทธ์ิ ต้ังประสาทวงศ์

501 65111239 นาย ประเสริฐ ศรีโสม

502 65111241 นางสาว ประไพ เย้ืองไกรงาม

503 65111247 นางสาว ปราณชีวา อัศวธาดาบริรักษ์

504 65111248 นางสาว ปราณปรียา โสณะโชติ

505 65111249 นางสาว ปราณพร คุโรปกรณ์พงษ์

506 65111250 นางสาว ปราณี ศศิวรรณ

507 65111257 นาย ปริญญา ดีย่ิง

508 65111259 นางสาว ปริณดา เพ็งแจ่ม

509 65111260 นางสาว ปรินดา ลออวรคุณ

510 65111261 นาง ปริมประภา วงษาเหวก

511 65111262 นางสาว ปริยากร วัชรกิตติ

512 65111263 นางสาว ปริยากร โมกขะเวส

513 65111264 นางสาว ปริศนา ชมภูนุช
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514 65111266 นาย ปรีชา แสนพูลทรัพย์

515 65111269 นางสาว ปรียนันท์ ธนสารต้ังเจริญ

516 65111271 นาง ปรียาพร ชูคะรัมย์

517 65111272 นาง ปรียาภา สุเวชวนิชภากุล

518 65111277 นางสาว ปวันรัตน์ พูนพิมลชาติ

519 65111279 นางสาว ปวีณา แฝงจันดา

520 65111281 นางสาว ปวีณ์นุช อาชาพานิช

521 65111282 นางสาว ปวีณ์สุดา ชูสังข์

522 65111283 นาย ปองภพ พงศ์ ปล้ืมปิติชัย

523 65111284 นาย ปองเดช กวินปัถย์

524 65111288 นาง ปัญณวีย์ บ ารุงพนิชถาวร

525 65111295 นางสาว ปานดารินทร์ พงเพชร

526 65111296 นางสาว ปานพิมพ์ นิธิโรจวรรักษ์

527 65111300 นางสาว ปาริฉัตร บุญจันทร์

528 65111305 นางสาว ปาลิดา ชัยประสพ

529 65111306 นางสาว ปาลิดา โรจน์พัฒนสถาพร

530 65111307 นาง ปิญานุช พงษ์พัฒณ์

531 65111312 นาง ปิยมาศ นิมมานนท์

532 65111314 นางสาว ปิยวรรณ ถึงพร้อม

533 65111319 นาย ปิยะชาติ วัชรพินธ์

534 65111320 นางสาว ปิยะดา ทิพโกมุท

535 65111323 นางสาว ปิยะมาศ ปาอินทร์

536 65111325 นางสาว ปิยาภรณ์ อภิลักโตยานันท์

537 65111326 นางสาว ปิยาอร ใจเท่ียง

538 65111328 นางสาว ป่ินสุพรรณ จงโชติชัชวาลย์

539 65111331 นาง ปุญชรัสม์ิ พรวัฒนศิริกุล

540 65111332 นางสาว ปุญญิศา ราษฎร์พิบูลย์
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541 65111336 นางสาว ปุณรัศม์ิ วสุโฆษิตภิรมย์

542 65111337 นางสาว ผกากรอง ทองดีย่ิง

543 65111338 นาง ผกาพรรณ คงแก้ว

544 65111341 นาง ผาณิตตรี คงแคล้ว

545 65111347 นางสาว ฝนณกชรมย์ สาตารมณ์

546 65111352 นาย พงศธร อาทรธุระสุข

547 65111353 นาย พงศธร วิรัชโชติเสถียร

548 65111354 นาย พงศธัช ตรีวิสูตร

549 65111355 นางสาว พงษ์พันธ์ุภิษฐ์ ตันติวัฒนา

550 65111356 นาย พงษ์ศักด์ิ จันทร์อยู่

551 65111359 นางสาว พจนา แสนศิริ

552 65111366 นางสาว พณัฎฐมน สุราช

553 65111369 นางสาว พบพลอย ชยพลไพบูลย์

554 65111370 นาง พภัสสรณ์ ปัญญาคุณานนท์

555 65111371 พระ พยับ คลังเพชร

556 65111372 นางสาว พรกนก จิตรเอก

557 65111376 นางสาว พรดา สายทวีสิน

558 65111377 นางสาว พรทิพย์ จงธรรมคุณ

559 65111378 นางสาว พรทิพย์ พิมพ์ทอง

560 65111380 นางสาว พรทิพย์ พูนเพ่ิมสุวรรณ

561 65111385 นางสาว พรปิยะ ม่ังวิทิตกุล

562 65111386 นางสาว พรพรรณ โรหิตรัตน์

563 65111387 นางสาว พรพรรณ ศรีบัวเอ่ียม

564 65111388 นางสาว พรพรรณ สร้อยทอง

565 65111389 นางสาว พรพรหม ชือไพเวสน์

566 65111390 นาย พรพัตน์ เอกอรรถเศรษฐ์

567 65111391 นาย พรพิทักษ์ เช้ือเงิน
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568 65111393 นางสาว พรพิมล กสิกิจวิวัฒน์

569 65111395 นางสาว พรมผวรรณ ทวิสุวรรณ์

570 65111400 นางสาว พรรณธิชา ทองพรหม

571 65111403 นางสาว พรรณสิรี เตชะส าราญ

572 65111405 นางสาว พรระวี เอ่ียมปา

573 65111407 นางสาว พรวิมล แซ่หว่อง

574 65111409 นางสาว พรศิริ เพชรศรีช่วง

575 65111410 นางสาว พรศิริ วรเสริม

576 65111413 นาย พรหมศักด์ิ คงสุริยศักด์ิ

577 65111415 พระ พระครูวิมลปริยัติกิจ จันทร์ไพจิตร

578 65111416 นางสาว พราวพรสรวงค์ นวมโนมยิทธิ

579 65111417 นางสาว พริม ภักดีธรรม

580 65111418 นาง พริมา สรโยธิน

581 65111419 นาย พรเทพ ทรงปรายาท

582 65111420 นาย พรเทพ ศรีผง

583 65111421 นาง พรเพ็ญ รอดชูแสง

584 65111422 นางสาว พรเพ็ญ พรมสอน

585 65111423 นางสาว พร้อมสิริ ภาษยะวรรณ์

586 65111428 นาย พลศักด์ิ อุดมศรี

587 65111430 นาง พลับพลึง จุฬามรกต

588 65111431 นาย พลเทพ ธรรมจารี

589 65111434 นาย พสุธร ศรีโมรา

590 65111436 นาง พักตร์วิภา เบสศ์วิคญ์

591 65111437 นาย พัช ภาวิตไกวัลย์

592 65111438 นางสาว พัชญ์สิตา ชัยพันธโรจน์

593 65111439 นาง พัชดาพร นรวรางกูร

594 65111440 นาง พัชนี ภู่ระหงษ์
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595 65111443 นางสาว พัชรนันท์ ยิงรัมย์

596 65111444 นางสาว พัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ

597 65111445 นาย พัชรพงศ์ ภัทราสินสุนทร

598 65111449 นาง พัชราภรณ์ ภูวกุล

599 65111450 นางสาว พัชราภรณ์ ศรีระวีวงศา

600 65111451 นาง พัชราภรณ์ พฤติพุทธวงศ์

601 65111454 นางสาว พัชรินทร์ บุญช่วย

602 65111455 นางสาว พัชรินทร์ วรยศรณพร

603 65111456 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัชรี พรมจู

604 65111457 นางสาว พัชรี ชาบุตรบุณฑริก

605 65111459 นาวาโทหญิง ดร. พัชรี ศิริมาก

606 65111460 นางสาว พัชรี ปล้ืมสระไชย

607 65111463 นางสาว พัชร์จีรา มนต์ปภาสิริ

608 65111465 นางสาว พัชร์สิตา ทวีพัชรพิทักษ์

609 65111467 นาย พัฒนพงษ์ วิทยา

610 65111468 นาย พัฒนา หลบภัยพาล

611 65111471 นาย พัฒวุฒิ อภิชาตบุตร

612 65111472 นางสาว พัณณ์ภัสส์ ตันติวศิน

613 65111474 นาย พัทธดนย์ เลิศธรรมศักด์ิ

614 65111478 ว่าท่ีร.ต.หญิง พัทธ์ธีรา ศิริธนากุลพงศ์

615 65111479 นางสาว พันทิพ เลิศประดิษฐ์

616 65111480 นางสาว พันธิญา สุวรรณนุช

617 65111481 นาย พันธ์ุธัช เลาหบุตร

618 65111485 นางสาว พิกุล ชาคม

619 65111486 นางสาว พิชชาภัสร์ เจริญธนะทิพย์

620 65111487 นางสาว พิชชาภา พงษ์ประเสริฐ

621 65111491 นางสาว พิชญ์สินี เลิศอร่ามแสง
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วิชำ เภสัชกรรมไทย

622 65111493 นาย พิชัย ทองดอนจุย

623 65111495 นาย พิชัย เลิศธรรมศักด์ิ

624 65111496 นาย พิชัยยุทธ เลาหชนะกูร

625 65111497 นางสาว พิชา เนียมกล่ า

626 65111498 นาย พิชิต แสงผ่องแผ้ว

627 65111500 นางสาว พิณจ์ทอง ฉัฏฐณรัชต์

628 65111503 นาย พิทยา เอการัมย์

629 65111507 นาย พินิจ หอมศักด์ิมงคล

630 65111508 นาย พิพัฒน์ เรืองศริยานนท์

631 65111509 นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

632 65111511 นาย พิพัฒพล ทาตระกูล

633 65111512 พระครู พิพิธจารุธรรม ชุมพร กวางทอง

634 65111514 นางสาว พิภัทรา ธนสารสุโรจน์

635 65111516 นางสาว พิมพ์ชนก ครูปัญญามาตย์

636 65111517 นางสาว พิมพ์นารา กุลศิริวรรัชต์ พิมพ์นารา กุลศิริวรรัชต์

637 65111519 นางสาว พิมพ์พนิต หลวงปราบ

638 65111524 นางสาว พิมพ์พิไล กันธิมา

639 65111526 นางสาว พิมพ์ระวี ทาอ่อน

640 65111529 นาง พิมพ์ลภัส ฤทัยสุข

641 65111531 นางสาว พิมพ์สุภัค เหมพรรณไพเราะ

642 65111532 นางสาว พิมพ์เพชร สังกรณีย์

643 65111536 นาง พิศมัย หาญสมบัติ

644 65111538 นาง พิสชาภรณ์ ดาราธรรม

645 65111543 ร.ต.อ. พิเชฐ เทพสุวรรณ์

646 65111544 นาย พิเชษฐ นาคง

647 65111547 นาย พีรศรี ขุนทองแก้ว

648 65111548 นาย พีระศักด์ิ ลงยันต์
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649 65111551 นางสาว ฟาติมา มันยา

650 65111552 นางสาว ฟาริศรา อาด า

651 65111564 นาง ภมรี อุฬารวงศ์

652 65111568 นางสาว ภฤชฎา ศรีเหน่ียง

653 65111570 นางสาว ภัคจิรา ธรรมธราธาร

654 65111581 นางสาว ภัทช์ชฎาวีร์ จันทารักษ์

655 65111582 นาย ภัทร เสริมสุข

656 65111584 นาย ภัทรชัย แสงงาม

657 65111588 นาง ภัทรภร ศรีแก้ว

658 65111591 นาง ภัทรวลัญช์ รัตนสิริอ าไพ

659 65111593 นางสาว ภัทรา เจริญสุขมงคล

660 65111594 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เปล่ียนศักด์ิ

661 65111596 นาง ภัทราพร วรรณวิทยาภา

662 65111598 นาง ภัทราภรณ์ เอกวิทยาเวชนุกูล

663 65111601 นางสาว ภัทริศา ร่ืนจิตต์

664 65111602 นาย ภัทรเดช บุญนนทกาณจน์

665 65111604 นางสาว ภัทร์ธมนต์ มีทองพิมพ์

666 65111607 นางสาว ภัสฌามนญ์ เลิศชนะพิสิฐา

667 65111609 นางสาว ภัสณรัตน์ จันทร์เรือง

668 65111615 นาย ภาณุพงศ์ ศรีวัฒนสกุลสุข

669 65111617 นางสาว ภาณุมาศ มาศวาณิช

670 65111618 นาย ภาณุวัชร ใจห้าว

671 65111619 นางสาว ภานิชา นิยมเดชา

672 65111621 นาย ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน

673 65111622 นาย ภานุมาศ เกษาพันธ์

674 65111623 นางสาว ภาพรรณ พุทธิยาวัฒน์

675 65111624 นางสาว ภาพิมน ภาวสุทธ์ิ
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676 65111625 นางสาว ภาพิมล เริงรุ่งเรือง

677 65111626 นางสาว ภารดี ภัทรโชคชัย

678 65111632 นางสาว ภาวิณี ครองทรัพย์สิน

679 65111637 นาง ภิญรดา อ่ิมสุขศรี

680 65111638 นาง ภิธญา รุ่งบรรเจิด

681 65111639 นาย ภิรมย์พล พุทธะวรวีร์

682 65111640 นาย ภีรวัฏร์ จิราศักด์ิเกษม

683 65111644 นาย ภูเมศ พิทักษ์เจริญวงศ์

684 65111645 นาย มงคล ศรีมัญจัณทา

685 65111647 นาย มงคล ค าเมือง

686 65111649 นาย มงคล ภัทรทิพย์มงคล

687 65111650 นาย มงคลรัตน์ ตะวันเดือน

688 65111652 นาย มณฑล กาญจนพรกุล

689 65111664 นาง มณีรัตน์ ร่ืนเริง

690 65111666 นางสาว มณีรัตน์ เผ่าพหล

691 65111667 นาย มณเฑียร ศรีสารคาม

692 65111670 นาย มนตรี แสงสวัสด์ิ

693 65111672 นาย มนตรี เพ็งจันทร์

694 65111673 นาย มนตรี วรรณะพาหุณ

695 65111674 นางสาว มนต์ธิดา น้ าสมบูรณ์

696 65111675 นางสาว มนสิชา ตรีสุคนธ์

697 65111676 นางสาว มนัชชนก ศิริรักษ์

698 65111677 นางสาว มนัญญา เล้ียงวงษ์

699 65111682 นางสาว มนัสนันท์ หลิมรัตน์

700 65111683 นาง มนัสนันท์ เอ่ียมส าอางค์

701 65111686 นางสาว มยุริญ เชาว์ชาญ

702 65111687 นางสาว มยุรี ว่องประพิณกุล
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วิชำ เภสัชกรรมไทย

703 65111689 นาง มยุรี นาคายน

704 65111691 นาย มรุเชษฐ์ พิมหาญ

705 65111692 นางสาว มลัย แก่งอินทร์

706 65111694 นางสาว มะลิวัลย์ จิตนารี

707 65111698 นางสาว มัทยา ดีจริงจริง

708 65111704 นางสาว มานิตชา สุขเณศกุล

709 65111705 นาย มานิตย์ แสนเกษม

710 65111706 นาย มานิตย์ ณัฐประสิทธ์ิกุล

711 65111707 นาย มารินทร์ อินอ าไพ

712 65111708 นางสาว มาริสา เจียรพันธ์ุ

713 65111714 นาย มาโนช วิริยะ

714 65111716 นางสาว มินทร์ฐิตา หิรัญทวีกิตต์ิ

715 65111719 นางสาว มุกดา จันทร์มูล

716 65111718 นางสาว มุกดา รัตนงามกุล

717 65111720 นางสาว มุกธัญมณี กิตติศักด์ิภูบดี

718 65111723 นางสาว มุธิกานต์ กิจวิชัยเกษม

719 65111724 นางสาว มุนีพร กาวิละมูล

720 65111725 นางสาว ยมุนา แขกรัมย์

721 65111726 นาย ยศพนธ์ เยาวยัง

722 65111727 นาย ยศวัฒน์ พูนพิมลชาติ

723 65111729 นาย ยืนยง แพสุวรรณ

724 65111730 นาย ยุทธนา แตงอ่อน

725 65111733 นางสาว ยุพดี เลียวประเสริฐพร

726 65111738 นางสาว ยุภาวดี ชัยชนะ

727 65111741 นางสาว ยุวพา เทียบวงษ์

728 65111745 นางสาว รชยา อุดร

729 65111747 นาง รฐา ชาญวิสิฐกุล78L33B
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วิชำ เภสัชกรรมไทย

730 65111748 นาย รณกฤต ศรีสงคราม

731 65111750 นางสาว รณิดา นกไทยเจริญ

732 65111755 นางสาว รภากุล โรจนเกตุสกุล

733 65111757 นางสาว รมิดา ศุภเลิศกุล

734 65111758 นางสาว รวิภา กาลพันธ์นิจ

735 65111759 นางสาว รสรินทร์ เจริญมังษา รสรินทร์ เจริญมังษา

736 65111760 นางสาว รสศริฏา กัลยา

737 65111761 นางสาว รสสุคนธ์ ศรีนนท์แก้ว

738 65111766 นาย รักชาติ ซามานิ

739 65111767 นาย รังษี เงินเย็น

740 65111775 นางสาว รัชดาภรณ์ ภักดีอุทธรณ์

741 65111777 นางสาว รัชดาวรรณ ฤทธิรงค์

742 65111782 นางสาว รัชนี มหานิยม

743 65111786 นาย รัชพล ขุนแก้ว

744 65111789 นางสาว รัชวรัญญา เลิศโรจนชูสิทธ์ิ

745 65111790 นางสาว รัชเวช ไสยเวช

746 65111791 นางสาว รัญชนา แสงมณี

747 65111792 นาย รัฐ พิริรัฐ

748 65111794 นาย รัฐกรณ์ ขุนแก้ว

749 65111797 นางสาว รัฐยา ลุยวิกกัย

750 65111800 นาง รัดดา พิลาแสง

751 65111801 นางสาว รัตติกร เครือริยะ

752 65111803 นางสาว รัตติยา สมหมาย

753 65111805 นางสาว รัตนศรี หงษ์ขาว

754 65111807 นางสาว รัตนา จันทร์เล็ก

755 65111812 นางสาว รัตนาภร แมดห้า

756 65111819 นาง รัศมี อังคณานุจารี
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757 65111820 นาย ราชพล หิรัญรักษ์

758 65111821 นาย ราชิต เจียรวัฒนากร

759 65111824 นางสาว รินทรัตน์ พลอยศรี

760 65111827 นาง รุจิรา อนุสรณ์พงศ์

761 65111830 นางสาว รุ่งฉัตร ศิริโชติ

762 65111831 ดร. รุ่งณภา แสงศิริ

763 65111833 นางสาว รุ่งทิวา ดุมลักษณ์

764 65111834 นาง รุ่งนภา ทรงปรายาท

765 65111839 นาง รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล

766 65111841 นางสาว รุ่งอรุณ คงดี

767 65111845 นางสาว รุ้งเพชร แสงหิรัญ

768 65111847 นาย ฤกษ์ดี ตระกูลมุกทอง

769 65111851 นางสาว ลภัสรดา ธนการัณย์

770 65111853 นางสาว ลลิต วรรธนะด าเกิง

771 65111854 นาย ลลิต อ่ิมสุวรรณศรี

772 65111857 นางสาว ลักขณา อ่ึงสกุลวงศ์

773 65111860 นาง ลักขณา อุบลวัตร

774 65111864 นางสาว ลักษมณ ยะโสธร

775 65111867 นางสาว ลัดดา ศรีวิชา

776 65111872 นาง ลาวรรณ ใจน้อย

777 65111874 นางสาว ลาวัณย์ เหล่าสุวรรณวัฒน์

778 65111876 นางสาว ลินล่ี หอมพิมลพร

779 65111877 นางสาว ลีลนันต์ บัณฑรศิรประภา

780 65111879 นาง วกุล สุภัคเจริญ

781 65111882 นาง วชิราภรณ์ ภาคะ

782 65111887 นางสาว วนิดา บางประเสริฐ

783 65111888 นางสาว วนิดา เหมพฤกษา
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วิชำ เภสัชกรรมไทย

784 65111889 นางสาว วรกร วิวัชรากรกุล

785 65111892 นาย วรชาติ แจ้งแสง

786 65111895 นาย วรทเอก ศรีสุวรรณ

787 65111897 นาย วรพจน์ สุทธิสัย

788 65111902 นางสาว วรรณรวี ศิลากร

789 65111903 นาง วรรณา สลางสิงห์

790 65111907 นางสาว วรรษิดา อาศัยศาสน์

791 65111909 นางสาว วรลักษณ์ ณรงค์พันธ์

792 65111910 นางสาว วรวรรณ แป้นสุวรรณ์

793 65111911 นาย วรวิทย์ บุญวงศ์โสภณ

794 65111914 นางสาว วรัญญา รัตนพิทักษ์

795 65111917 นางสาว วรัทยา ตันเจริญ

796 65111923 นางสาว วราภรณ์ ชัยนฤมล

797 65111925 นางสาว วราภรณ์ เตียงธวัช

798 65111931 นางสาว วราสินี พัฒนพิพิธไพศาล

799 65111932 นาย วราห์ วิริยอัจฉรา

800 65111935 นาย วริทธ์ิ ศรีสุขทวีรัตน์

801 65111938 นาง วรินทร เฮงมงคลสกุล

802 65111940 นางสาว วรินทร์ดา แก้วสมบูรณ์

803 65111941 พันเอก วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ

804 65111944 นางสาว วฤนดา แววอาราม

805 65111945 นางสาว วฤษพร ทรงประทุม

806 65111946 นางสาว วลัญช์ภัทร นาคจีน

807 65111949 นางสาว วลัยลักษณ์ สิทธิพล

808 65111950 นางสาว วลีรัตน์ อิทธินันท์พงษ์

809 65111951 นาย วสันต์ แจ่มแสง

810 65111954 นาย วัชธนชัย นาคค าพันธ์
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วิชำ เภสัชกรรมไทย

811 65111955 นาย วัชรกิจ พิทักษ์พรไพศาล

812 65111957 นาย วัชรสิทธิชัย ก าจรกิจไพศาล

813 65111958 นาย วัชระ ก้อนแก้ว

814 65111965 นาง วัชรี ชุณหวุฒิยานนท์

815 65111966 นาง วัชรี วงศ์ศิริ

816 65111968 นาย วันฉัตร บูลภักด์ิ

817 65111971 นางสาว วันทนีย์ ตังประเสริฐ

818 65111974 นางสาว วันวิสาข์ วัชระกวีศิลป์

819 65111977 นางสาว วันเพ็ญ แสงทองย้อย

820 65111983 นางสาว วานิร์รชฎา ภัคยาลัก์ษมี

821 65111987 นางสาว วาลุกา พลายงาม

822 65111997 นางสาว วิจิตรตรา ทองปลิว

823 65111999 นางสาว วิจิตราภรณ์ ทองช้ัน

824 65112001 นางสาว วิชริณี ชูวิมลหิรัญ

825 65112002 พระครู วิชัยวุฒิคุณ เพ็ชรนารถ

826 65112005 นาย วิญญู คล้ายวงศ์วาลย์

827 65112009 นาย วิทูล ปาธิยะ

828 65112011 นาย วินัย ฉิมมากรม

829 65112012 นาง วิภาฎา นวชีวากุล

830 65112013 นางสาว วิภาดา กุลวโรตตมะ

831 65112017 นางสาว วิมล จันทร์วรวิทย์

832 65112018 นางสาว วิมลวรรณ พัฒนปรีชากุล

833 65112019 นางสาว วิมาน สร้อยสุข

834 65112020 นางสาว วิมาลา ภักดีล้น

835 65112023 นางสาว วิราอร อัมพะวัต

836 65112025 นาย วิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล

837 65112029 นาง วิลาสินี รุ่งรัศมี
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838 65112032 นาย วิวัฒน์ ชุติประภัสร์

839 65112039 นาย วิสุทธ์ิ ต้ังฐานันดร

840 65112040 นาย วิสุทธ์ิ เตรียมวิทิต

841 65112044 นาย วิเชียร เพ็งทองหลาง

842 65112047 นาย วิโรจน์ ประเสริฐสิทธ์ิ

843 65112048 นาย วิโรจน์ เล้าแสงชัยวัฒน์

844 65112049 นางสาว วิไลพร พุ่มม่วง

845 65112050 นางสาว วิไลรัตน์ เชยชม

846 65112053 นางสาว วิไลลักษณ์ สายเช้ือ

847 65112058 นางสาว วีนา เหลืองอ่อน

848 65112059 นาย วีรนันท์ ติวยานนท์

849 65112060 นางสาว วีรภัทรา วันทวี

850 65112061 นางสาว วีรยา แซ่โอ๊ว

851 65112062 นาย วีรวัฒน์ ทองขวิด

852 65112063 นาย วีระชัย โกมลจินดากุล

853 65112064 นาย วีระสิทธ์ิ ธรรมวโร

854 65112066 นาย วุฒิชัย ปิตวิวัฒนานนท์

855 65112070 นาย วุฒิพงษ์ เวชยานนท์

856 65112071 นาย วุฒิพงษ์ แพทยานันท์

857 65112072 นาย วุฒิพงษ์ ยศถาสุโรดม

858 65112076 นางสาว ศกาณ มานิตราษฎร์

859 65112087 นาย ศรัณย์ สกุลธรรมไพศาล

860 65112092 นาย ศรานนท์ เตชะมา

861 65112094 นาย ศราวุฒิ กูลนา

862 65112096 นาย ศราวุธ อยู่เกษม

863 65112100 นางสาว ศรีนวล พรมขันตี

864 65112109 นางสาว ศรุดา ใจเย็น

หน้า 32/45



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคกลำง ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำ เภสัชกรรมไทย

865 65112110 นาย ศรุต ดิลกภัทรวุฒิ

866 65112114 นางสาว ศศิณัฐ โลจนอังศุ

867 65112115 นางสาว ศศิธร เลิศวัฒนาเกียรติ

868 65112116 นางสาว ศศิธร ธีรพร

869 65112123 นางสาว ศศินี อังกานนท์

870 65112125 นางสาว ศศิร์อร วรรณศิริ

871 65112129 นางสาว ศศิวิมล รังคะภูติ

872 65112135 นางสาว ศาหร่าย ชาตะศิริกุล

873 65112136 นางสาว ศิญารัตน์ บุญสิริกุลสิทธ์ิ

874 65112137 นางสาว ศิณัฐ กิมยงค์

875 65112141 นางสาว ศิริกานดา งามแสง

876 65112143 นาง ศิริชดา เปล่งพานิช

877 65112153 นางสาว ศิริพร ภิณโญสิริพันธ์ุ

878 65112156 นางสาว ศิริพร วงศ์บัณฑูรย์

879 65112152 นางสาว ศิริพร จันทรประภาพกุล

880 65112160 นางสาว ศิริพรรณ เจริญจิตสวัสด์ิ

881 65112161 นางสาว ศิริมัณฑ์ วิวงศ์ศักด์ิ

882 65112162 นางสาว ศิริรักษ์ สหายา

883 65112170 นางสาว ศิริเพ็ญ วงศ์ภักดี

884 65112172 นางสาว ศิลามนัสส์ ภูมิใจอนงค์

885 65112173 นาง ศิลาเลิศ ห้วยกรด

886 65112175 นาย ศิวกานต์ ศรีมารักษ์

887 65112177 นางสาว ศิวไล เอ้ืออารักษ์กุล

888 65112180 นางสาว ศุกลภัทร อภิชิตวิทยา

889 65112185 นางสาว ศุภจิตรา ปานเจริญ

890 65112186 นาย ศุภชัย หิรัญศุภโชติ

891 65112187 นาย ศุภณัฐ เมืองค า
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892 65112190 นางสาว ศุภมาส เหลืองเพชรงาม

893 65112192 นางสาว ศุภรัตน์ พิมพ์อ่ึง

894 65112193 นางสาว ศุภลักษณ์ เหนืออิสระ

895 65112194 นางสาว ศุภลักษณ์ คงเผ่าพงษ์

896 65112195 นางสาว ศุภวรรณ โสภณเสถียร

897 65112197 นางสาว ศุภวรรณ กองสุผล

898 65112196 นางสาว ศุภวรรณ พันธ์ุภักดี

899 65112198 นางสาว ศุภวรรณ ชูมณี

900 65112199 นาย ศุภวิชญ์ ชัชวาลครรชิต

901 65112200 นางสาว ศุภัคกาณ หัชกุลลดา

902 65112202 นาง ศุภากร ยะสมจิตร์

903 65112204 นาง ศุภาพิชญ์ หวายโป่ง

904 65112206 นาย ศุภเศรษฐ์ กิตติพล

905 65112207 นาย ศุภโชค วัชรเวชศฤงคาร

906 65112210 นางสาว สกุณา ดีโยธา

907 65112211 นาย สกุล ขวัญนาค

908 65112215 นาย สถาพร ชุติมาสกุล

909 65112216 นางสาว สถาพร บุญโชติ

910 65112222 นางสาว สมจิตต์ ฉัตรธนกร

911 65112225 นาย สมชาย บุญสายทรัพย์

912 65112226 นาย สมบัติ แทนประเสริฐสุข

913 65112230 นางสาว สมปอง ทานาแซง

914 65112231 นาย สมพงศ์ ฉัตรแสงอุทัย

915 65112234 นางสาว สมพงษ์ กูลศิริ

916 65112236 นางสาว สมพร สอนอุบล

917 65112238 นาย สมพร เสริมธนสาร

918 65112239 นางสาว สมพร ผลกระโทก
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919 65112240 นาย สมพล ปฐมทิตมณี

920 65112244 นาย สมยศ ชัยรัตน์

921 65112248 นาง สมศรี บุปผา

922 65112250 นาย สมัคร เล็กน้อย

923 65112253 นาย สมเกียรติ ชมภูผิว

924 65112256 นาย สรพงษ์ วัฒนาชูศักด์ิ

925 65112257 นาย สรรพัชญ์ เล้ียววาริณ

926 65112258 นาย สรวรรณ อินทโสตถิ

927 65112260 นางสาว สรัญญา กานต์ิชนานน

928 65112262 นาง สริญญา ดิศวัฒน์

929 65112263 นางสาว สริญญา จ ารัสจุฬาเนตร

930 65112264 นาง สรินยา สุขรัตน์

931 65112265 นางสาว สรีรัณทร์ ทุงยู

932 65112267 นางสาว สลิตา ศรีเกตุสุข

933 65112269 นางสาว สวคนธ์ แซ่ต้ัง

934 65112274 นาย สวัสดี ภูชงค์

935 65112280 นาย สัณห์พิฌานก์ ถาวรวันชัย

936 65112281 นาย สันติ รัตนศิริพรหม

937 65112284 นาย สันธาณ เดนนิส ภูตะคาม

938 65112285 นางสาว สัมพันธ์ ม่วงไหมทอง

939 65112290 นาย สานุ จีนแส

940 65112295 นาง สายพิน แก้วมรกต

941 65112298 นางสาว สายไหม ป้ันเหน่งเพ็ชร

942 65112301 นาง สาวิตรี สุนทองห้าว

943 65112302 นาย สาโรจน์ พุ่มเจริญ

944 65112305 นาย สิงหา บัวผัน

945 65112306 นาย สิทธิชัย มงคลเสรีชัย
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946 65112308 นาย สิทธิชัย ภาคผิวนวล

947 65112309 นาย สิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ

948 65112311 นาย สิทธิศักด์ิ วงศ์พนาวัลย์

949 65112315 นางสาว สินากาณ นัตถิปัญญา

950 65112316 นาย สิปปกร บ ารุงเงิน

951 65112317 นางสาว สิยาพัฐ ธนโรจน์วสุกุล

952 65112321 นางสาว สิริ มหาบุญญพงษ์

953 65112324 นางสาว สิริกร ไชยมงคล

954 65112326 นางสาว สิริกุล ชูวงษ์

955 65112327 นางสาว สิริขวัญ เหลือบุญชู

956 65112329 นางสาว สิรินาถ ศรัณฑ์ศิริ

957 65112330 นางสาว สิริประภา ช้ันสุวรรณ

958 65112331 นางสาว สิริพร รังสรรค์

959 65112332 นาง สิริพร หาจัตุรัส

960 65112334 นาย สิริพัธน์ ปราชญ์นิวัฒน์ 

961 65112337 นางสาว สิริย์ปัญญา โพธ์ิป้อม

962 65112339 นางสาว สิริวดี สิงห์ศิริ

963 65112346 นางสาว สิริเกศ วาสนาภักดี

964 65112347 นาง สิรีธร โรจนสุวรรณ

965 65112351 นางสาว สุกัญญา อัศวเจริญลาภ

966 65112355 นางสาว สุกัญญา วัฒนประดิษฐ์

967 65112359 นางสาว สุกัญญา สระทองปล่ัง

968 65112361 นางสาว สุกานดา ตะบูนพงษ์

969 65112363 นางสาว สุขุมาภรณ์ แสงงาม

970 65112367 นางสาว สุจินตรา หาญพล

971 65112375 นาย สุชาติ รัตนวารินทร์ชัย

972 65112378 นางสาว สุชีรา ติยวัฒน์
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973 65112380 นาง สุณีย์ ราชฤทธ์ิ

974 65112381 นางสาว สุณีรัตน์ มงคลเสรีชัย

975 65112382 นาย สุดสายฟ้า หทัยเพชร

976 65112383 นางสาว สุดาพันธ์ วัฒนลาภพูลผล

977 65112384 นางสาว สุดารัตน์ สุดรักษ์

978 65112385 นาง สุดารัตน์ ศิริพรทุม

979 65112389 นาย สุทธิกร วงศ์ศิริสีหรา

980 65112392 ดร. สุทธิลักษณ์ สุทธิ

981 65112400 นางสาว สุธาสินี เข็มวงษ์

982 65112403 นาย สุธี สิงห์สนธ์ิ

983 65112405 นางสาว สุธีรัชต์ แซ่ล้อ

984 65112406 นางสาว สุธีรา พฤกษากร

985 65112407 นางสาว สุธีรา แก้วเกษ

986 65112408 นางสาว สุธีรา คงอยู่

987 65112411 นางสาว สุนทราพร สัจจะมนต์สถิต

988 65112413 นางสาว สุนันทา เศรษฐ์บุญสร้าง

989 65112414 นาง สุนันทา นิติรัตน์

990 65112416 นาย สุนันท์ ไพอนนท์

991 65112421 นางสาว สุนีย์ ต้ังจิตวิสุทธ์ิ

992 65112426 นางสาว สุประวีณ์ วังพงศ์สถาพร

993 65112428 นาง สุปรีดา วงศ์ภัทรกุล

994 65112429 นาย สุพจน์ แสงประภานุรัตน์

995 65112432 นางสาว สุพร วงศ์ชารี

996 65112436 นาง สุพรรณี จิตต์ตรง

997 65112440 นางสาว สุพัฒตรา อะรัญ

998 65112441 นาย สุพัฒน์ อิทธาถิรุธ

999 65112444 นาง สุพัตรา พรมณี
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1000 65112445 นางสาว สุพัตรา แสงตะวัน

1001 65112447 นางสาว สุพัตรา ศรีทอง

1002 65112450 นางสาว สุพิชฌาย์ ยะสวัสด์ิ

1003 65112452 นางสาว สุพิชญา คฤหเขมา

1004 65112456 นางสาว สุภมาส แซ่เฮง

1005 65112459 นาง สุภัทรา เหลืองอรุณ

1006 65112462 นางสาว สุภัสสรา พินจงสกุลดิษฐ

1007 65112463 นางสาว สุภา ขันติศิริ

1008 65112466 นาง สุภาทิพย์ คูสินทรัพย์

1009 65112477 นางสาว สุภาภรณ์ เน่ืองจ านงค์

1010 65112480 นางสาว สุภาวดี ประภากาญจนกุล

1011 65112483 นางสาว สุมณฑา ปัญญาปภานนท์

1012 65112484 นาง สุมนัสสา วาจรัต ภิญโญวัฒนชีพ

1013 65112488 นางสาว สุมาลี ปานทอง

1014 65112489 นาย สุรชัย รุ่งคุณากร

1015 65112491 นาย สุรชัย รูปข า

1016 65112496 นาย สุรพล เจียรพิพัฒน์

1017 65112498 นาย สุรภา จุฑามณีพงษ์

1018 65112501 นาย สุรวุฒิ โสดาศักด์ิ

1019 65112502 นาย สุรวุฒิ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

1020 65112506 นางสาว สุรัจนา กาญจนไพโรจน์

1021 65112512 นาย สุริยงค์ พงศ์ไพบุลย์กุล

1022 65112514 นางสาว สุรีพร ตันติอ านวย

1023 65112515 นาง สุรีย์ พิริยะหงส์

1024 65112517 นาง สุรีย์รัตน์ โพธิราช

1025 65112518 นางสาว สุรีรัตน์ สุนันต๊ะ

1026 65112522 นางสาว สุวดี กิจวิชัยเกษม
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1027 65112523 นาง สุวดี วงศ์พุทธา

1028 65112528 นางสาว สุวรรณดี ไชยวรุตม์

1029 65112529 นางสาว สุวรรณี เลิศจรัส

1030 65112530 นางสาว สุวรรณี เจริญวัชรวิทย์

1031 65112534 นาย สุวัฒน์ ปักโคลาพัง

1032 65112536 นาย สุวัฒน์ วรรัตนกิจ

1033 65112542 นางสาว สุวิมล สิทธ์ิจงสถาพร

1034 65112545 นาย สุเทพ บุญบ ารุง

1035 65112546 นาง สแกวรรณ บุญกระจ่าง

1036 65112547 นางสาว ส้มหวาน จุนเจริญ

1037 65112548 นางสาว หทัยกนก ย้ิมท้วม

1038 65112551 นางสาว หทัยรัตน์ ฉันสุธรรม

1039 65112552 นาย หน่ึงผไท ลิมศรีเพชร

1040 65112553 นางสาว หฤทยา พุกเจริญพร

1041 65112554 นางสาว หฤทัย จันทะคุณ

1042 65112557 นาย หิรัญกฤษฎ์ิ อุยยะพัฒน์

1043 65112558 นาง อคัมย์จิรา เดโชโรจนพงศ์

1044 65112559 นางสาว อคัมย์พักตร์ จักรพงศ์ฐากุล

1045 65112563 นาย อณิวัชร์ รอดประสิทธ์ิ

1046 65112564 นาย อดิทัต สุวรรณภูสิทธ์ิ

1047 65112566 นาย อดิศร คงป้ัน

1048 65112569 นาย อดิศักด์ิ กลัดแพ

1049 65112572 นาง อติภา ยู

1050 65112575 นางสาว อธิชา ล่องกุลบุตร

1051 65112578 นางสาว อนงค์นาถ พ่ึงหรรษพร

1052 65112581 นางสาว อนัญญา ศิษย์โรจนฤทธ์ิ

1053 65112589 นาย อนุชา อ่ ารอด
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1054 65112593 นาย อนุพันธ์ คละไฮ

1055 65112594 นาย อนุรักษ์ บุญล้อม

1056 65112595 นาง อนุรักษ์ ต้ังตรงศักดา

1057 65112598 นาย อนุวัตร รัตนขันติชัย

1058 65112600 นาย อนุศิษฐ์ ทองค า

1059 65112603 นาย อนุเวส ชนะวงศ์

1060 65112605 นาง อพัชยุบลศมน ผากา

1061 65112607 นาย อภิชัย รัตนพงศ์ไพศาล

1062 65112609 นาย อภิชาติ ชาวหินฟ้า

1063 65112611 นาย อภิชาติ สุทธิธรรมานนท์

1064 65112612 นางสาว อภิญญา ปาโส

1065 65112615 นาย อภินันทน์ เดชะบุญ

1066 65112618 นางสาว อภิสรา แซ่จันทร์

1067 65112621 ว่าท่ี ร.ต. อมรชัย เกียรติกมลมาลย์ อมรชัย เกียรติกมลมาลย์

1068 65112625 นางสาว อมรรัตน์ แก้วม่วง

1069 65112628 นาง อมรรัตน์ อัครอมรพงศ์

1070 65112629 พ.ต.ท. อมระ ม่ันดี

1071 65112630 นางสาว อมรา โสภาศรีพันธ์

1072 65112631 นางสาว อมลณัฐ วงศ์สถาพรพัฒน์

1073 65112633 นาง อรชนินท์ สุขเณศกุล

1074 65112634 นางสาว อรชพร ธนะเดชาวัตร

1075 65112637 นาง อรทัย หนูแก้ว

1076 65112638 นางสาว อรนิติ ขจรธีรสกุล

1077 65112641 นางสาว อรนุช กรมไทยสงค์

1078 65112646 นาย อรรฐพร โบสุวรรณ

1079 65112653 นางสาว อรวรรณ อรุณโชคสมศักด์ิ

1080 65112656 นางสาว อรอนงค์ พฤกภิรมย์รักษ์
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1081 65112657 นางสาว อรอะนงค์ ปุณะตุง

1082 65112658 นางสาว อรอุมา เต็มรัตน์

1083 65112663 นาง อริญรดา กิตติภิวัฒกุล

1084 65112664 นาย อรุณ ล้วนศรีติสกุล

1085 65112667 นางสาว อรุณี ดีทับทิม

1086 65112668 นาง อรเนตร สิทธะเมธา

1087 65112669 นางสาว อรไพลิน ปุณณวัฒน์

1088 65112671 นางสาว อลิสา บุญสายออ

1089 65112672 นาง อวยพร วสุธาร

1090 65112683 นางสาว อัจฉราภรณ์ จ ารัส

1091 65112687 นาง อัฌชา พวงพิศ

1092 65112689 นาง อัญชรี นาถา

1093 65112690 นางสาว อัญชลี ศรีลาชัย

1094 65112691 นางสาว อัญชลี เพ็งมาก

1095 65112694 นางสาว อัญชลี ชลพิทักษ์

1096 65112692 นาง อัญชลี ทุ่งส่ี

1097 65112701 นางสาว อันธิฌา เจนจรัสสกุล

1098 65112702 นางสาว อัปสรกัลยาณี บุญกุลทิพย์

1099 65112705 นาง อัมพิวัลย์ ศักด์ิเมือง

1100 65112706 นางสาว อัมรา ต้ังวีระพงษ์

1101 65112716 นางสาว อานุช ศรีไพโรจน์กุล

1102 65112717 นางสาว อานุสรา ช่อผกา

1103 65112720 นางสาว อารดา ตาเจริญ

1104 65112723 นาง อาริยา สมวันดี

1105 65112724 นางสาว อาริยา กัญจน์ธนดล

1106 65112726 นางสาว อารี อเนกวุฒิกร

1107 65112728 นาง อารีรัฐ แก้วปล่ัง
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1108 65112729 นาง อารีรัตน์ ชวนปัญญาวงศ์

1109 65112730 นางสาว อารีรัตน์ จ าปาน้อย

1110 65112731 นางสาว อาลีฟะฮ์ วามะ

1111 65112732 นาย อาวุธ สีรสรรค์ศักด์ิ

1112 65112733 นาย อ านวย สังวาลย์เล็ก

1113 65112739 นาง อ าพัน ศรีประเสริฐ

1114 65112740 นาง อ าพา ค าเรืองศรี

1115 65112743 นางสาว อิงอร นวลขาว

1116 65112749 นาย อิศรา เช้ือทอง

1117 65112752 นางสาว อิษฏพร ปัญญารัตน์

1118 65112755 นางสาว อิสยาภรณ์ เกตุวิทยา

1119 65112757 นางสาว อิสราภา แสงทอง

1120 65112758 นาย อิสริยะ ศาสตระรุจิ

1121 65112760 นางสาว อุดมพร แท่นรัตนวิจิตร

1122 65112761 นางสาว อุดมพร กิจทวี

1123 65112764 นาย อุดมศักด์ิ แก้วเจริญศรี

1124 65112768 นางสาว อุทัยศรี ใสสด

1125 65112771 นางสาว อุบล ผ่านเสนา

1126 65112776 นาง อุมาภรณ์ อุสาหะนันท์

1127 65112781 นางสาว อุไรพร โสภณอุดมพร

1128 65112782 นางสาว อุไรริษา สุเมธรัตนศรี

1129 65112784 นางสาว อุไรวรรณ สมุทรอัษฎงค์

1130 65112785 นาย อเนก รวมภักดีกุล

1131 65112789 นางสาว เกณิกกา ถิรฐาปนวงศ์

1132 65112794 นาย เกรียงไกร ภู่ภิรมย์รัตน์

1133 65112798 นาย เกษธวัช พ่วงเพ่ิม

1134 65112800 นางสาว เกษรา พันธรังษี
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1135 65112802 นางสาว เกษลักษณ์ หาราชัย

1136 65112803 นางสาว เกสนรี มนูญศิลป์

1137 65112806 นาย เกียรติศักด์ิ อุ่ยรุ่งโรจน์

1138 65112810 นางสาว เกียรต์ิชญา เข็มเพ็ชร์

1139 65112814 นางสาว เขมณัฏฐ์ มณีผ่อง

1140 65112819 นางสาว เขมิกา รุ่งโรจน์วิสัย

1141 65112823 นาย เจตวรัตน์ ภู่ย้ิม

1142 65112832 นางสาว เจริญศรี ศรีสุรภานนท์

1143 65112833 นาย เจสสิกา งามถ่ิน

1144 65112834 นาง เจียมจิต สาทพันธ์

1145 65112836 นางสาว เฉลิมวรรณ ห่อทองค า

1146 65112838 นาย เฉลิมเกียรติ เช่ียวชาญเรือ

1147 65112843 นางสาว เซียวส่วง วู

1148 65112846 นาย เดชธนา อัศวทวีกุล

1149 65112849 นาย เดชา ดอนจอมไพร

1150 65112857 นาย เติม พ่ึงภักด์ิ

1151 65112861 นางสาว เทพธาร เอ่ียมบัณฑิต

1152 65112862 นาย เทพมนต์ชัย นันทตันติ

1153 65112864 นางสาว เทพี วัฒนะกิจ

1154 65112870 นางสาว เนตรดาว พิชิตสุรกิจ

1155 65112874 นางสาว เบญจมาศ ศรีสุวรรโณ

1156 65112877 นางสาว เบญญาภา วโรดมวิทยา

1157 65112878 นางสาว เบญญาภา อารยพัฒนกุล

1158 65112879 นางสาว เปรมจิต เจียมเจริญเดช

1159 65112881 นางสาว เป็นดังใจ แสวงผล

1160 65112884 นาย เพชร ประดาวงศ์

1161 65112886 นางสาว เพชรินทร์ หนองบัวดี
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1162 65112890 นาย เพ่ิม กอมณี

1163 65112891 นาย เพ่ิมศักด์ิ สัตบุศย์

1164 65112892 นางสาว เพียงขวัญ ธรรมรัตตานนท์

1165 65112894 นางสาว เพียงเพ็ญ แสงศิริ

1166 65112896 นาง เพียรธรรม เจริญสุขพัฒนา

1167 65112901 นางสาว เพ็ญจันทร์ มานะวนิชกุล

1168 65112902 นางสาว เพ็ญทิพย์ วัฒนสินธ์ุ

1169 65112904 นางสาว เพ็ญนภางค์ อภิชาติวัฒนะ

1170 65112908 นางสาว เพ็ญพัชรา เหมหงษา

1171 65112910 นาง เพ็ญศรี จารุก าเนิดกนก

1172 65112912 นาง เพ็ญศรี วนาสินชัย

1173 65112916 นางสาว เฟ่ืองลดา ทบศรี

1174 65112920 นางสาว เมทิกา พูสุนทร

1175 65112921 นาย เมทินี เทียมสุชาติ

1176 65112924 นาย เมธี คุชิตา

1177 65112925 นางสาว เยาวพา สุรภิพงค์พันธ์

1178 65112928 นางสาว เยาวลักษณ์ สรรพกุลโรจน์

1179 65112930 นางสาว เยาวลักษณ์ สีทา เยาวลักษณ์ สีทา

1180 65112933 นางสาว เรวดี ผลกล่ า

1181 65112934 เรือเอก เรวัต พงษ์ธัญญกรณ์

1182 65112935 นาย เรืองวิทย์ สุจินัย

1183 65112939 จ.ส.อ. เวคิน สีทองเสือ

1184 65112944 นาย เสกสรร ย่ิงสถิตย์สถาพร

1185 65112945 นาย เสฏฐนันท์ วันเพ็ง

1186 65112953 นางสาว เสาวนิตย์ ดาวรัตนชัย

1187 65112955 นาง เสาวนีย์ ไพรัชเวชภัณฑ์

1188 65112956 นาง เสาวภา จงกิตติพงศ์
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1189 65112957 นางสาว เสาวภาคย์ สติม่ัน

1190 65112961 นาย เอกชัย นามบุญ

1191 65112963 พันเอก เอกพล พิพัฒน์คุโณปการ

1192 65112970 นาย เอกวิน ขุนบุญจันทร์

1193 65112971 นางสาว เอกสรีร์ ฤทธ์ิรุไทย

1194 65112972 นางสาว เอรีญา ติณณาวรโชติ

1195 65112973 นางสาว เอ้ือโอบอ้อม หอมจันทร์

1196 65112984 นาย แสนศักด์ิ ตันติบุญทวีวัฒน์

1197 65112992 นาย โฆษิต วิไลศรี

1198 65112993 นาย โฉลก ศิริสินธว์

1199 65112996 นาย โภคณา หวังก่อศรีสุข

1200 65113001 นางสาว โรสมารินทร์ สุขเกษม

1201 65113002 นางสาว โศรยา พรมอินถา

1202 65113005 นาง โสภารักษ์ศิริ สระภักด์ิ

1203 65113006 นางสาว โสภิดา เก้ือหนองขุ่น

1204 65113008 นาย ใต้ร่มโพธ์ิ พฤติพุทธวงศ์

1205 65113017 นาย ไพรัช ศุกรกมล

1206 65113018 นาย ไพรัชร์ บุญวิธวาเจริญ

1207 65113021 นาย ไพศาล จิวจินดา

1208 65110635 นางสาว ณัฐชา ขันการไร่
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