
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 65110001 นาง กชกร ท าทอง

2 65110004 นางสาว กชพร รุ่งเรืองวัฒนา

3 65110008 นางสาว กณิษฐา จอมพงษ์ร่ืน

4 65110018 นาง กนกรัตน์ คอนเล็ก

5 65110045 นางสาว กรกช มาลาธรรม

6 65110050 นางสาว กรณิศา สุดอู๊ด

7 65110051 นาย กรพัฒน์ สมวันดี

8 65110057 นาง กรสิริ เรืองรังษีรัตน์

9 65110079 นางสาว กฤษฎ์ิกนิษฐ์ ฤทธิโยธี

10 65110082 นางสาว กฤษณา ผโลปกรณ์

11 65110085 นาง กฤษณา เกียรติภาพันธ์

12 65110101 นางสาว กัญญวรรณ เอกสุพรรณพิมล

13 65110107 นาง กัญญ่่า กล่ินกระจาย

14 65110109 นางสาว กัญญ์ปภัส บุญทวีสีหไชย

15 65110110 นางสาว กัญญ์วีณา ปานนุ้ย

16 65110114 นาง กัณนิกา ขจรกล่ินมาลา

17 65110121 นางสาว กันปภา พาณิชย์พล

18 65110128 นางสาว กัลยดาเขมมิสรา ฐิติยาจิราพัชร

19 65110157 นาย กิตติ แพทย์รักษ์

20 65110170 นาย กิตติภพ วงษ์กิตติไกรวัล

21 65110173 นางสาว กิตติยา ธิช่างทอง

22 65110177 นาย กิตติศักด์ิ อ่อนล้อม

23 65110182 นางสาว กิรติกุล ต้ังวราศิริ

24 65110194 นาง กุหลาบ มะโซ๊ะ

25 65110202 นางสาว ขนิษฐา เทศแย้ม

26 65110213 นาย คงกฤช อมรศุภรัตน์

27 65110214 นาย คณธัช ดวงมณี

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคกลำง ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกำรผดุงครรภ์ไทย
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28 65110229 นาย คุณากร ปัญญามัง

29 65110237 นาย จตุพงศ์ จ าปางาม

30 65110240 นาย จตุภัทร ขันเเข็ง

31 65110243 นางสาว จตุรพร ชุมพาลี

32 65110255 นางสาว จริยา มิสลัมภ์

33 65110260 นาย จรูณ นพมาก

34 65110262 นาย จักรกฤษณ์ จ าปีศรี

35 65110271 นางสาว จันทรมล ระถะการ

36 65110272 นาง จันทรา ต้ังปกาศิต

37 65110275 นางสาว จันทร์จิรา กาญจนพันธ์ุ

38 65110284 นางสาว จันทิมา วัฒนะจินดาตระกูล

39 65110289 นาง จิญสุดา เขตสมุทรชยากร

40 65110291 นางสาว จิณณรัตน์ วสุวงศ์วรกิจ

41 65110305 นางสาว จิตติมา เกียรติทับทิว

42 65110314 นาง จิตรา ตัณฑนันท์

43 65110317 นางสาว จินตนา โตไพบูลย์

44 65110319 นางสาว จินตนา จองปันต๊ะ

45 65110322 นาง จิรญาภา สังข์ทอง

46 65110333 นางสาว จิราภรณ์ ทองเน้ืองาม

47 65110334 นาง จิราภรณ์ มงคลชาติ

48 65110351 นางสาว จุฑามาส เลขนาวิน

49 65110352 นางสาว จุฑามาส เลิศบุญชู

50 65110353 นางสาว จุฑามาส ดิสริยะกุล

51 65110357 นางสาว จุรัญญา อ่อนล้อม

52 65110361 นาง จุฬากรณ์ มานัสนนท์

53 65110367 นางสาว ฉลองขวัญ บุญรักษา

54 65110368 นางสาว ฉลอม ศิริวัฒน์
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55 65110380 นางสาว ฉัตรวิไล บุตรศรี

56 65110390 นางสาว ชญาพัฒน์ อ่องละออ

57 65110394 นางสาว ชฎาพร ค ามอญ

58 65110400 นาย ชนกปกรณ์ เกตุวรวุฒิชัย

59 65110403 นางสาว ชนภัช เดชธนาวรกิตต์

60 65110406 นาย ชนลิต ปิยภูวดล

61 65110408 นางสาว ชนัตธาม เชียงวานิช

62 65110412 นางสาว ชนาภา ก าชัยสิทธิพล

63 65110418 นางสาว ชนิสา เลิศอนันต์

64 65110420 นางสาว ชมพูนุช ตานี

65 65110434 นางสาว ชลธิชา เต๋ียวศรีทอง

66 65110443 นางสาว ชลาธร หิริโอตัปปะ

67 65110449 นาย ชวนพงศ์ สุขพัฒนนิกูล

68 65110455 นางสาว ชวัลลักษณ์ ลามอ

69 65110463 นาย ชัชวาลย์ ขาวผ่อง

70 65110469 นางสาว ชัฎฎาภรณ์ แสงทอง

71 65110473 นาย ชัยนารายณ์ โอบชลานุเคราะห์

72 65110483 นาย ชาญวิทย์ อมรสถิตธรรม

73 65110487 นาย ชาญไทยภักด์ิ แก่นจันทร์ธนกุล

74 65110489 นาย ชาตรี จาดสกุล

75 65110509 นางสาว ชิษณุนาถ บุญวีระธรรม

76 65110511 นางสาว ช่ืนกมล มหาศรีทะเนตร

77 65110525 นางสาว ชูจิตร วิริยะโรจนาวุฒิ

78 65110530 นางสาว ช่อฟ้า พันธ์ธง

79 65110535 นางสาว ญาณิศา พิพัฒน์รัตนโภคิน

80 65110542 นางสาว ฐานะมาศ อ่ิมสะนา

81 65110545 นางสาว ฐานิตารัชต์ เรืองธนรัตน์
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82 65110552 นางสาว ฐิตามินทร์ นภัสนิธิภูวดล

83 65110564 นาง ฐิติพิชญ์ อติวรพงศ์

84 65110571 นาง ฐิติรัตน์ มาชาตรี

85 65110586 นาย ณนกร ภัทรโรจนวราคุณ

86 65110596 นางสาว ณภัทรษกร ขจรค า

87 65110597 นาย ณรงค์ ด่านวิเศษกาญจน

88 65110601 นาย ณรงค์พล นุ่นงาม

89 65110608 นางสาว ณัญฐภา ขวัญแพรแก้ว

90 65110615 นาย ณัฏฐพงษ์ เซ่ียงเห็น

91 65110623 นาง ณัฏฐ์ศิร์ วุฒาพาณิชย์

92 65110624 นางสาว ณัฏฐ์อาภา กุลกนกวรรณ

93 65110636 นางสาว ณัฐชา แพทย์เจริญ

94 65110639 นางสาว ณัฐฐิญา ทองเจริญ

95 65110640 นาง ณัฐฐิญา จ่าราช

96 65110645 นาง ณัฐธภา ชัยถิรสกุล

97 65110658 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพัชร์ ภพโชคสกุลวาณิช

98 65110673 นางสาว ณัฐศศิ ภูวโรจน์พงศ์

99 65110683 นางสาว ณิชชา อชิรศิริโชค

100 65110685 นางสาว ณิชชารีย์ กิตติอัศวรัตน์

101 65110688 นางสาว ณิชาพร กัมปนาวราวรรณ์

102 65110694 นางสาว ณิชารัต ไชยวุฒิ

103 65110620 นางสาว ณ้ฏฐ์ณิชา ราชพิลา

104 65110705 นางสาว ดลฤทัย พิมแพง

105 65110723 นางสาว ดารันดา ภาคินัยต์

106 65110749 นาย ถนัดกิจ ฉายขุนทด

107 65110752 นาย ทพงษ์ รักษ์วงคณา

108 65110778 นาย ทองหล่อ เท่ียงธรรม
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109 65110779 นางสาว ทักษพร จีนสิน

110 65110781 นางสาว ทัชชกร เทพประทุม

111 65110786 นางสาว ทัศนีย์ ชอบธรรม

112 65110811 นาย ธนธัช ป้อมประสิทธ์ิ

113 65110836 นาย ธนัท สังวาลเพชร

114 65110846 นางสาว ธนาภร เจริญชินวุฒิ

115 65110850 นางสาว ธนิก ประเสริฐสิริสิทธ์ิ

116 65110863 จ.ส.ต. ธพกร เหลืองพานิช

117 65110865 นางสาว ธภัสชนก ม่ันคง

118 65110897 นางสาว ธัญญลักษณ์ ทองดา

119 65110903 นางสาว ธัญญ์รัตน์ พ้ืนดอนเค็ง

120 65110908 นางสาว ธัญลักษณ์ เมธาอัครสิทธ์ิ

121 65110911 นางสาว ธัญสุดา ยงยุทธ

122 65110919 นางสาว ธาช่า เชอริณ

123 65110927 นางสาว ธิตินันทน์ สิทธิจันทร์

124 65110933 นาย ธีรภัทร ชัยมัดชิม

125 65110937 นางสาว ธีรรัตน์ พิทักษ์

126 65110939 นาย ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ

127 65110952 นางสาว นงนุช บุญแจ้ง

128 65110955 นางสาว นงลักษณ์ กันล้อม

129 65110959 นาย นนทัช ฟรอมไธสง

130 65110964 นาย นพดล วรขันติกุล

131 65110968 นาย นพพร ประเสริฐวิริยะกุล

132 65110969 นางสาว นพมาศ โพธิราช

133 65110984 นางสาว นภาพร เอ้ืออุปถัมภ์

134 65110999 นาย นฤเบศ แสงสวัสด์ิ

135 65111003 นางสาว นลินรัตน์ น าพ่ึงฤกษ์ดี
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136 65111011 นางสาว นวลละออ จันทรามิตร

137 65111015 นางสาว นัฎ สิทธิศักด์ิ

138 65111017 นาย นัทธวงศ์ อนิวรรตน์

139 65111020 นาง นันทชพร เหมาะเหม็ง

140 65111023 นางสาว นันทนีย์ สุวรรณสิทธ์ิ

141 65111033 นางสาว นันท์ ดาวอรุโณทัย

142 65111038 นางสาว นันท์นภัส นุมานิต

143 65111044 นางสาว นาฏยา ยาเฟอร์

144 65111049 นาย นายสมพร ต่อมกระโทก

145 65111051 นางสาว นารีรัตน์ หล่อเจริญวงศ์

146 65111065 นางสาว นิติกานต์ อุปละ

147 65111090 นางสาว นิศาชล วิสัย

148 65111091 นาย นิเวศ ธรรมชัยชูศักด์ิ

149 65111092 นาย นิเวศ พิพัฒนติกานันท์

150 65111096 นาง นุชนารถ พิพัฒน์คุโณปการ

151 65111109 นางสาว บงกชภรรฐ์ศร ถิรภัคจิราพร

152 65111113 นางสาว บวรลักษณ์ ปล้ืมหทัยกิจ

153 65111119 นางสาว บัณฑิตา โชติประทุม

154 65111133 นางสาว บุญญาพร บุญมาลี

155 65111143 นาย บุญมี โพธ์ิไพจิตร

156 65111147 นางสาว บุญสม หลวงปราบ

157 65111158 นางสาว บุรัสกร เลปนะสุวรรณ

158 65111176 นางสาว ปณิธาน อุทาทิน

159 65111199 นางสาว ประกายพรึก ประคุณสุขใจ

160 65111204 นาย ประดับ แก้วบุญเรือง

161 65111211 นาง ประภัสสร วิเชียรพิทยา

162 65111222 นาย ประมวล ศรีกาหลง
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163 65111237 นาง ประเทือง ศรีวงศ์

164 65111247 นางสาว ปราณชีวา อัศวธาดาบริรักษ์

165 65111248 นางสาว ปราณปรียา โสณะโชติ

166 65111257 นาย ปริญญา ดีย่ิง

167 65111259 นางสาว ปริณดา เพ็งแจ่ม

168 65111265 นาย ปรีชา คุณากรจิตติรักษ์

169 65111273 นาย ปรเมศวร์ แสงชุมพล

170 65111276 นางสาว ปวรรณษา เหลืองตระกูล

171 65111284 นาย ปองเดช กวินปัถย์

172 65111303 นางสาว ปาริชาติ กิตติโพธ์ิวิทย์

173 65111305 นางสาว ปาลิดา ชัยประสพ

174 65111313 นาง ปิยลักษณ์ เพชรแอง

175 65111325 นางสาว ปิยาภรณ์ อภิลักโตยานันท์

176 65111327 นาย ปิยเวช ทับทอง

177 65111330 นาง ปุญชรัสม์ิ เรืองศรีกรณ์

178 65111331 นาง ปุญชรัสม์ิ พรวัฒนศิริกุล

179 65111335 นางสาว ปุณณดา บุญประดิษฐ์

180 65111340 นางสาว ผกาแก้ว อินทร์ช่ืน

181 65111355 นางสาว พงษ์พันธ์ุภิษฐ์ ตันติวัฒนา

182 65111363 นาย พชรพง เฮงมงคลสกุล

183 65111366 นางสาว พณัฎฐมน สุราช

184 65111368 นาง พนิดา รีพีทาวสก้ี

185 65111370 นาง พภัสสรณ์ ปัญญาคุณานนท์

186 65111385 นางสาว พรปิยะ ม่ังวิทิตกุล

187 65111388 นางสาว พรพรรณ สร้อยทอง

188 65111395 นางสาว พรมผวรรณ ทวิสุวรรณ์

189 65111405 นางสาว พรระวี เอ่ียมปา

หน้า 7/15



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคกลำง ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกำรผดุงครรภ์ไทย

190 65111420 นาย พรเทพ ศรีผง

191 65111422 นางสาว พรเพ็ญ พรมสอน

192 65111421 นาง พรเพ็ญ รอดชูแสง

193 65111436 นาง พักตร์วิภา เบสศ์วิคญ์

194 65111462 นางสาว พัชรี สุทธิเภท

195 65111469 นางสาว พัฒนียา ฤทธ์ิทอง

196 65111475 นาง พัทธธัญญ์ พิมพ์กินรีย์

197 65111483 นางสาว พับพลึง เมตตา

198 65111449 นาง พัราภรณ์ ภูวกุล

199 65111485 นางสาว พิกุล ชาคม

200 65111486 นางสาว พิชชาภัสร์ เจริญธนะทิพย์

201 65111497 นางสาว พิชา เนียมกล่ า

202 65111500 นางสาว พิณจ์ทอง ฉัฏฐณรัชต์

203 65111508 นาย พิพัฒน์ เรืองศริยานนท์

204 65111509 นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

205 65111510 นาย พิพัฒน์ หรดาล

206 65111517 นางสาว พิมพ์นารา กุลศิริวรรัชต์ พิมพ์นารา กุลศิริวรรัชต์

207 65111519 นางสาว พิมพ์พนิต หลวงปราบ

208 65111528 นาง พิมพ์ลดา นิยมชนะพันธ์

209 65111529 นาง พิมพ์ลภัส ฤทัยสุข

210 65111542 นาย พิสิษฐ์ วงษ์พิเไลวัฒน์

211 65111554 นาง ฟ้างามตา ศรีวิลัย

212 65111561 นางสาว ภณชา บุญมา

213 65111570 นางสาว ภัคจิรา ธรรมธราธาร

214 65111571 นางสาว ภัคชุดา สงวนแก้ว

215 65111572 นางสาว ภัคธีมา คุ้มม่วง

216 65111582 นาย ภัทร เสริมสุข
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217 65111589 นางสาว ภัทรวดี สีทับไทย

218 65111597 นาง ภัทราพร พุ่มน้อย

219 65111598 นาง ภัทราภรณ์ เอกวิทยาเวชนุกูล

220 65111600 นางสาว ภัทรินทร์ น่ิมรัตนสิงห์

221 65111636 นาย ภาสกร ชาญจิราวดี

222 65111640 นาย ภีรวัฏร์ จิราศักด์ิเกษม

223 65111642 นางสาว ภูริตา หอมทวนลม

224 65111644 นาย ภูเมศ พิทักษ์เจริญวงศ์

225 65111649 นาย มงคล ภัทรทิพย์มงคล

226 65111656 นางสาว มณฑิรา แซ่ล้ิม

227 65111668 นางสาว มธุรส นาคบุตร

228 65111669 นางสาว มนณัญ อิทธิธนาภูมิ

229 65111677 นางสาว มนัญญา เล้ียงวงษ์

230 65111683 นาง มนัสนันท์ เอ่ียมส าอางค์

231 65111696 นางสาว มัตติกา มาตุอ าพันวงศ์

232 65111698 นางสาว มัทยา ดีจริงจริง

233 65111701 นาย มานพ ส้มทอง

234 65111705 นาย มานิตย์ แสนเกษม

235 65111744 นาง รจนา โพธิศาสตร์

236 65111765 นางสาว รักชนก ค าบุญลือ

237 65111772 นางสาว รัชชริญ อิทธิธนาภูมิ

238 65111787 นาย รัชพล เฮงมงคลสกุล

239 65111791 นางสาว รัญชนา แสงมณี

240 65111792 นาย รัฐ พิริรัฐ

241 65111795 นางสาว รัฐติยากร ไวว่อง

242 65111799 นางสาว รัณณณัฐ แซ่โอ้ว

243 65111807 นางสาว รัตนา จันทร์เล็ก
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244 65111812 นางสาว รัตนาภร แมดห้า

245 65111817 นางสาว รัศมินตร์ พุทธะวรวีร์

246 65111819 นาง รัศมี อังคณานุจารี

247 65111833 นางสาว รุ่งทิวา ดุมลักษณ์

248 65111850 นางสาว ฤทัยรัตน์ รักการศิลป์

249 65111851 นางสาว ลภัสรดา ธนการัณย์

250 65111860 นาง ลักขณา อุบลวัตร

251 65111863 นางสาว ลักษณ์ชกานต์ ถาวรชาติ

252 65111867 นางสาว ลัดดา ศรีวิชา

253 65111871 นางสาว ลัดดาวรรณ แซ่ล้ี

254 65111872 นาง ลาวรรณ ใจน้อย

255 65111875 นาง ล าไพภัทร รดีวรรณโรจน์

256 65111884 นาง วชิราภรณ์ อาชวาคม

257 65111907 นางสาว วรรษิดา อาศัยศาสน์

258 65111922 นางสาว วราภรณ์ ขุนพิทักษ์

259 65111929 นาง วรารัตน์ ป้ันเพชร

260 65111938 นาง วรินทร เฮงมงคลสกุล

261 65111939 นาย วรินทร นันทวัน ณ อยุธยา

262 65111940 นางสาว วรินทร์ดา แก้วสมบูรณ์

263 65111943 นาย วรเศรษฐ์ สุพรรณพงศ์

264 65111946 นางสาว วลัญช์ภัทร นาคจีน

265 65111954 นาย วัชธนชัย นาคค าพันธ์

266 65111958 นาย วัชระ ก้อนแก้ว

267 65111984 นางสาว วายูน มณีส่ง

268 65111999 นางสาว วิจิตราภรณ์ ทองช้ัน

269 65112011 นาย วินัย ฉิมมากรม

270 65112059 นาย วีรนันท์ ติวยานนท์
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271 65112096 นาย ศราวุธ อยู่เกษม

272 65112106 นางสาว ศรีสิรา แซ่ซ้ือ

273 65112135 นางสาว ศาหร่าย ชาตะศิริกุล

274 65112141 นางสาว ศิริกานดา งามแสง

275 65112145 นางสาว ศิริญญา วิชัยศร

276 65112147 นาง ศิริธร ธนลาภกุล

277 65112158 นาง ศิริพร ขันผง

278 65112162 นางสาว ศิริรักษ์ สหายา

279 65112171 นาย ศิลธนา แม้นจิตร

280 65112175 นาย ศิวกานต์ ศรีมารักษ์

281 65112186 นาย ศุภชัย หิรัญศุภโชติ

282 65112189 นาย ศุภภาณ์ุฤกษ์ ไพศาลสุทธิ

283 65112191 นางสาว ศุภรัตน์ จันทน

284 65112210 นางสาว สกุณา ดีโยธา

285 65112211 นาย สกุล ขวัญนาค

286 65112212 นาย สงกรานต์ ศรีบัวพันธ์

287 65112217 นาย สถิติ เกียรติศิริ

288 65112227 นาย สมบุญ พูนสกุลทิพย์

289 65112244 นาย สมยศ ชัยรัตน์

290 65112258 นาย สรวรรณ อินทโสตถิ

291 65112271 นางสาว สวรรญา ล้อมกระโทก

292 65112276 นางสาว สังวาลย์ เดชวรภัทรกุล

293 65112287 นาง สาคร จโรจน์รัมย์

294 65112309 นาย สิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ

295 65112311 นาย สิทธิศักด์ิ วงศ์พนาวัลย์

296 65112326 นางสาว สิริกุล ชูวงษ์

297 65112327 นางสาว สิริขวัญ เหลือบุญชู
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298 65112331 นางสาว สิริพร รังสรรค์

299 65112339 นางสาว สิริวดี สิงห์ศิริ

300 65112350 นางสาว สิลาพร สินธุรัตน์

301 65112353 นางสาว สุกัญญา จันทร์พุฒ

302 65112355 นางสาว สุกัญญา วัฒนประดิษฐ์

303 65112358 นางสาว สุกัญญา น าไทย

304 65112362 นางสาว สุขธิดา ศิริธนะวุฒิชัย

305 65112373 นางสาว สุชาดา พยัคฆวงษ์

306 65112380 นาง สุณีย์ ราชฤทธ์ิ

307 65112383 นางสาว สุดาพันธ์ วัฒนลาภพูลผล

308 65112386 นางสาว สุดารัตน์ บุญกอง

309 65112413 นางสาว สุนันทา เศรษฐ์บุญสร้าง

310 65112414 นาง สุนันทา นิติรัตน์

311 65112422 นางสาว สุนีย์ อัครวรากุลการ

312 65112427 นาง สุปราณี สุขแสวง

313 65112428 นาง สุปรีดา วงศ์ภัทรกุล

314 65112429 นาย สุพจน์ แสงประภานุรัตน์

315 65112450 นางสาว สุพิชฌาย์ ยะสวัสด์ิ

316 65112451 นางสาว สุพิชญา ปัญหาราช

317 65112453 นางสาว สุพิมฏ์ฐิพา วงษ์สุกัณณฑัต

318 65112457 นางสาว สุภลักษณ์ หลักม่ัน

319 65112462 นางสาว สุภัสสรา พินจงสกุลดิษฐ

320 65112465 นาง สุภา บานเย็น

321 65112469 นางสาว สุภาพร ชัยยา

322 65112470 นางสาว สุภาพร ดวงไกร

323 65112475 นางสาว สุภาพรรณ ทรัพย์มีชัย

324 65112502 นาย สุรวุฒิ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
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325 65112503 นาย สุรวุฒิ สัมพันธ์

326 65112508 นางสาว สุรัสวดี เพชรคง

327 65112512 นาย สุริยงค์ พงศ์ไพบุลย์กุล

328 65112514 นางสาว สุรีพร ตันติอ านวย

329 65112515 นาง สุรีย์ พิริยะหงส์

330 65112527 นางสาว สุวรรณ มือสันทัด

331 65112531 นางสาว สุวรรณี นุตะไว

332 65112536 นาย สุวัฒน์ วรรัตนกิจ

333 65112542 นางสาว สุวิมล สิทธ์ิจงสถาพร

334 65112554 นางสาว หฤทัย จันทะคุณ

335 65112556 นางสาว หัทยา แซ่ล้ี

336 65112559 นางสาว อคัมย์พักตร์ จักรพงศ์ฐากุล

337 65112561 นาง อชิรญา ซ่ือสกุล

338 65112573 นาย อติรุจ วิทยาอารีย์กุล

339 65112574 นางสาว อติวัณณ์ พชรประเสริฐ

340 65112583 นาย อนันต์ สังขผาด

341 65112591 นาย อนุชา ศิวะมงคลกุล

342 65112592 นาย อนุชิต สงวนน้อย

343 65112604 นาง อพัชภัส ค าบอนพิทักษ์

344 65112609 นาย อภิชาติ ชาวหินฟ้า

345 65112629 พ.ต.ท. อมระ ม่ันดี

346 65112651 นางสาว อรวรรณ แก้วเนตร

347 65112664 นาย อรุณ ล้วนศรีติสกุล

348 65112692 นาง อัญชลี ทุ่งส่ี

349 65112695 นางสาว อัญชลี กันปล้อง

350 65112716 นางสาว อานุช ศรีไพโรจน์กุล

351 65112720 นางสาว อารดา ตาเจริญ
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ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคกลำง ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกำรผดุงครรภ์ไทย

352 65112723 นาง อาริยา สมวันดี

353 65112728 นาง อารีรัฐ แก้วปล่ัง

354 65112731 นางสาว อาลีฟะฮ์ วามะ

355 65112751 นางสาว อิศราวดี ช านาญกิจ

356 65112764 นาย อุดมศักด์ิ แก้วเจริญศรี

357 65112769 นางสาว อุทิศสนธ์ิ สุทธาคง

358 65112774 นางสาว อุบลวรรณ แซ่ซิว

359 65112781 นางสาว อุไรพร โสภณอุดมพร

360 65112787 นางสาว ฮอดีเยาะ หลีเยาว์

361 65112796 นางสาว เกศกุลชร รัตนวรรณ์

362 65112798 นาย เกษธวัช พ่วงเพ่ิม

363 65112801 นางสาว เกษราภรณ์ คนเท่ียง

364 65112802 นางสาว เกษลักษณ์ หาราชัย

365 65112810 นางสาว เกียรต์ิชญา เข็มเพ็ชร์

366 65112812 นางสาว เก็จแก้วรัศมี เนตรน้อย

367 65112819 นางสาว เขมิกา รุ่งโรจน์วิสัย

368 65112824 นางสาว เจตวรินทร์ ช้างแจ้ง

369 65112830 นางสาว เจนศิกาญจน์ ลาภนิมิตรชัย

370 65112852 นางสาว เดือน ฤทธี

371 65112854 นาย เด่นชัย มีสัมฤทธ์ิ

372 65112856 นางสาว เตชินี เจริญพรไพบูลย์

373 65112865 นาย เทิดศักด์ิ มณีไพโรจน์

374 65112871 นางสาว เนตรทิพย์ บุตตะวงศ์

375 65112872 นาง เนตรนภา หิรัญรักษ์

376 65112877 นางสาว เบญญาภา วโรดมวิทยา

377 65112881 นางสาว เป็นดังใจ แสวงผล

378 65112885 นางสาว เพชรรัตน์ วงศ์ผดุงเกียรติ
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วิชำกำรผดุงครรภ์ไทย

379 65112894 นางสาว เพียงเพ็ญ แสงศิริ

380 65112918 นางสาว เมญาดา กฤติอังค์วรา

381 65112920 นางสาว เมทิกา พูสุนทร

382 65112922 นางสาว เมธาพันธ์ สุนทรเดช

383 65112923 นาย เมธาสิทธ์ิ โกเมนรุ่ง

384 65112928 นางสาว เยาวลักษณ์ สรรพกุลโรจน์

385 65112939 จ.ส.อ. เวคิน สีทองเสือ

386 65112945 นาย เสฏฐนันท์ วันเพ็ง

387 65112953 นางสาว เสาวนิตย์ ดาวรัตนชัย

388 65112956 นาง เสาวภา จงกิตติพงศ์

389 65112963 พันเอก เอกพล พิพัฒน์คุโณปการ

390 65112968 นาย เอกลักษณ์ ศรีทองเอ่ียม

391 65112991 นางสาว โคโคลา ชินฉัตร์

392 65112997 นาย โภควันต์ สมงาม

393 65112998 นางสาว โยษิตา รัตนเชาว์พันธ์

394 65113018 นาย ไพรัชร์ บุญวิธวาเจริญ
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