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

1 65110093 นางสาว กวิสรา ทิพย์รัตน์

2 65110464 นางสาว ชัญญานุช พันธ์อินป้อ

3 65110493 นาย ชานุวัฒน์ นพธัญญะ

4 65110642 นางสาว ณัฐณิชา แก้ววังสันต์ิ

5 65110707 นางสาว ดวงฉัตร มาศมหิศักด์ิ /

6 65110765 นาย ทวีรัตน์ ทับทิมทอง

7 65110824 นาย ธนวัต ทวีวัฒน์ / /

8 65110888 นางสาว ธัชนันท์ เอ่ียมนวชาต

9 65110953 นางสาว นงรักษ์ จ าปานิล /

10 65110994 นางสาว นฤมล ศิริขวัญพงศ์

11 65111022 นางสาว นันทนา จินมณี

12 65111192 นางสาว ปภาดา สร้อยดี

13 65111215 นาง ประภาพร สู่สุข

14 65111219 นางสาว ประภาวัลย์ สินส าราญใจ

15 65111244 นาย ปรัตถกร เมฆดารา /

16 65111270 นางสาว ปรียาณี วีเจย์กูมาร์ /

17 65111324 นางสาว ปิยา ล  าเลิศ

รำยช่ือผู้ท่ีต้องส่งเอกสำรเพ่ิมเติมในกำรสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคกลำง  ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกำรผดุงครรภ์ไทย

หมำยเหตุ : เคร่ืองหมำย / คือเอกสำรท่ีส่งมำแล้ว ช่องว่ำง คือ เอกสำรท่ีต้องส่งเพ่ิมเติม
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18 65111521 นาง พิมพ์พันธ์ุ นรากุลมงคล /

19 65111530 นางสาว พิมพ์วิภา อามาตย์ศรี

20 65111555 นางสาว ภครวรรณลี กีรติบุญยรัตน์

21 65111576 นาย ภัควัต วิไลจินดา

22 65111709 นาย มารุต มหาปราบ

23 65111754 นาง รภัทร โสภณกุลนนท์

24 65111763 นาง ระริน รัตนรังสี /

25 65111798 นาย รัฐวิชญ์ เลิศศักด์ิเมธี

26 65111899 นาย วรยศ ทองแหม

27 65112101 นาง ศรีนวล พรายรักษา /

28 65112168 นางสาว ศิริอัญภัค ศิรินนท์วัชรกุล

29 65112176 นาง ศิวพร พงษ์อดุลยสุข /

30 65112423 นางสาว สุนีย์ สินนอก / /

31 65112435 นาง สุพรรณี เหล็กเพชร

32 65112474 นางสาว สุภาพร สุวรรณช่ืน

33 65112500 นาง สุรวิภา เลิศธัญธนา / /

34 65112532 นางสาว สุวรินทร์ อินทรศรีสุข
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35 65112539 นาย สุวิจักขณ์ เขมจิรัฏฐ์

36 65112567 นาย อดิศร จตุโรโภคทรัพย์

37 65112756 นาง อิสราภรณ์ วิรยาพิพัฒน์ /

38 65112799 นางสาว เกษร ทองเติม

39 65112818 นางสาว เขมาพร ค้าสม
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