
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสุล

1 65110008 นางสาว กณิษฐา จอมพงษ์ร่ืน

2 65110014 นางสาว กนกพร รุ่งเรือง

3 65110028 นาง กมลชนก ทักษวิทยาพงศ์

4 65110049 นางสาว กรณิภา อร่ามวรไพศาล

5 65110057 นาง กรสิริ เรืองรังษีรัตน์

6 65110067 นาย กฤตธน นวกิจวงศ์

7 65110078 นาย กฤษฎา เร่งดารา

8 65110079 นางสาว กฤษฎ์ิกนิษฐ์ ฤทธิโยธี

9 65110091 นาย กวินทรา พิบูลย์งาม

10 65110115 นาย กัณภพ กฤตยาวัฒน์

11 65110118 นางสาว กันต์กวี จิตกวี

12 65110157 นาย กิตติ แพทย์รักษ์

13 65110167 นาย กิตติพงษ์ บุญอุทิศ

14 65110182 นางสาว กิรติกุล ต้ังวราศิริ

15 65110189 นางสาว กุลกัลยา นามแสงเดือน

16 65110196 นาย ขจรเดชฐณวัษ จันทร์เทศ

17 65110199 นางสาว ขนิษฐา เลิศกมลรักษ์

18 65110202 นางสาว ขนิษฐา เทศแย้ม

19 65110208 นางสาว ขวัญรักษ์ โชคบรรดาลสุข

20 65110231 นางสาว งามตา สาวทรัพย์

21 65110238 นาย จตุพร ล้อมทอง

22 65110250 นาง จรัลรัตน์ สุรวิจารย์

23 65110260 นาย จรูณ นพมาก

24 65110265 นาย จักรินทร์ ทัพธานี

25 65110268 นางสาว จันจีรา สอนไว

26 65110269 นาย จันดี บุตยาพงษ์

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคกลำง ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกำรนวดไทย
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27 65110279 นางสาว จันทร์เพ็ญ จันราสี

28 65110284 นางสาว จันทิมา วัฒนะจินดาตระกูล

29 65110291 นางสาว จิณณรัตน์ วสุวงศ์วรกิจ

30 65110297 นาง จิดาภา เศษบุรี

31 65110306 นางสาว จิตติมา ปริเตสังข์

32 65110314 นาง จิตรา ตัณฑนันท์

33 65110316 นาย จินดา สุขรุ่งเรือง

34 65110318 นางสาว จินตนา ขุนจรูญ

35 65110371 นางสาว ฉวีวรรณ สังข์ทอง

36 65110373 นางสาว ฉัฐฐิฏา ทัดทอง

37 65110375 นางสาว ฉัตธิดา แยกรัง

38 65110376 นางสาว ฉัตรชนก ศรีแจ้ง

39 65110377 นาย ฉัตรชัย ไตรภูธร

40 65110386 นางสาว ชญาดา ฤทธ์ิคือกรด

41 65110400 นาย ชนกปกรณ์ เกตุวรวุฒิชัย

42 65110402 นาย ชนทัต อังกนะภัทรขจร

43 65110414 นางสาว ชนิญญา พิเชียรโสภณ

44 65110429 นาย ชยันต์ นิมมานนท์

45 65110435 นาง ชลธิชา สรรประเสริฐ

46 65110443 นางสาว ชลาธร หิริโอตัปปะ

47 65110447 นาย ชวการ ศรีภุมมา

48 65110451 นาง ชวพร ลีลาเวทพงษ์

49 65110455 นางสาว ชวัลลักษณ์ ลามอ

50 65110467 นางสาว ชัญญามนฑณ์ จิตพรพินิจ

51 65110468 นาย ชัญพงศ์ ชวนานุกูล

52 65110473 นาย ชัยนารายณ์ โอบชลานุเคราะห์
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53 65110475 นาย ชัยภัทร สีมาชัยรัฐ

54 65110483 นาย ชาญวิทย์ อมรสถิตธรรม

55 65110486 นาย ชาญเดช พรหมดี

56 65110489 นาย ชาตรี จาดสกุล

57 65110497 นาย ช านาญ หิรัญงาม

58 65110501 นางสาว ชิดชนก กาวี

59 65110509 นางสาว ชิษณุนาถ บุญวีระธรรม

60 65110511 นางสาว ช่ืนกมล มหาศรีทะเนตร

61 65110522 นาย ชุมพลภัทร์ มีมะโน

62 65110541 นางสาว ฐานวีร์ ป่ินประวัติ

63 65110564 นาง ฐิติพิชญ์ อติวรพงศ์

64 65110568 นางสาว ฐิติมา มณีเนตร

65 65110586 นาย ณนกร ภัทรโรจนวราคุณ

66 65110591 นางสาว ณภัชกมล ธวัชกุลภิญโญ

67 65110613 นางสาว ณัฏฐณิชา ภูวธนสาร

68 65110614 นางสาว ณัฏฐนิช ประเสริฐพงษ์

69 65110623 นาง ณัฏฐ์ศิร์ วุฒาพาณิชย์

70 65110624 นางสาว ณัฏฐ์อาภา กุลกนกวรรณ

71 65110638 นางสาว ณัฐฐานิตา สุไทยตระกูลสม

72 65110640 นาง ณัฐฐิญา จ่าราช

73 65110647 นาย ณัฐนันท์ กายพันธ์ุเลิศ

74 65110654 นาย ณัฐพล เผ่าวัฒนา

75 65110661 นาย ณัฐมณฑ์ วุฒิภัทรอารีย์

76 65110673 นางสาว ณัฐศศิ ภูวโรจน์พงศ์

77 65110691 นางสาว ณิชาภา ประภาสัย

78 65110700 นาง ณีรนุช วรรณบูรณ์
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79 65110710 นาง ดวงตา กิมิเร่

80 65110715 นาง ดวงเนตร พ่วงขวัญ

81 65110735 นางสาว ตรีทิพยรัตน์ ศรีสุข

82 65110740 นาย ตันติกร เกษมบุญรักษ์

83 65110741 ว่าท่ีร.ต.หญิง ตีระถกา วานิชสรรพ์

84 65110743 นาง ตุลาพร ฉวีปลัง

85 65110747 นางสาว ถนอมนวล ตรีรัตนประสพ

86 65110749 นาย ถนัดกิจ ฉายขุนทด

87 65110750 นาง ถนิมลักษม์ิ จิตรอารีย์

88 65110751 นาย ถาวร จ าเริญลาภ

89 65110752 นาย ทพงษ์ รักษ์วงคณา

90 65110772 นาย ทศวร วิชัยเฉลิมวงศ์

91 65110802 นาย ธงชัย อมรศรีจิรทร

92 65110807 นาย ธนกร ก้องกิจก าธร

93 65110811 นาย ธนธัช ป้อมประสิทธ์ิ

94 65110829 นาย ธนะสิทธ์ิ อมรธันยมนย์

95 65110831 นางสาว ธนัชญา ทัพมี

96 65110833 นางสาว ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร

97 65110838 นางสาว ธนัทธิดา ธนเสธภักดี

98 65110845 นาย ธนาภพ พสุนนท์

99 65110863 จ.ส.ต. ธพกร เหลืองพานิช

100 65110871 นางสาว ธรรมนนท์ กิจติเวชกุล

101 65110876 นาย ธรรมศักด์ิ สายแก้ว

102 65110881 นางสาว ธราภรณ์ ชุ่มม่ัน

103 65110903 นางสาว ธัญญ์รัตน์ พ้ืนดอนเค็ง

104 65110925 นาง ธิดารัตน์ อิวาชิเกะ
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105 65110932 นาย ธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน

106 65110955 นางสาว นงลักษณ์ กันล้อม

107 65110956 นาง นงเยาว์ ปิยะปรีชายุทธ

108 65110964 นาย นพดล วรขันติกุล

109 65110968 นาย นพพร ประเสริฐวิริยะกุล

110 65110971 นาง นพมาศ คารวานนท์

111 65110972 นาย นพรัตน์ อมตานนท์

112 65110975 นางสาว นพลักษณ์ แสวงคุณ

113 65110984 นางสาว นภาพร เอ้ืออุปถัมภ์

114 65110999 นาย นฤเบศ แสงสวัสด์ิ

115 65111000 นางสาว นลพิมพ์ พิทักษ์พรชัยกุล

116 65111001 นางสาว นลินพรรณ พชรจีราวัฒน์

117 65111007 นาย นวรัตน์ ดีกัง

118 65111017 นาย นัทธวงศ์ อนิวรรตน์

119 65111019 นางสาว นันทกานต์ สถาพร

120 65111023 นางสาว นันทนีย์ สุวรรณสิทธ์ิ

121 65111025 นาย นันทมนัส เช่ือมสุข

122 65111040 นาย นันธิพัฒน์ รัตนพลแสน

123 65111065 นางสาว นิติกานต์ อุปละ

124 65111088 นางสาว นิลนภา กาญจนมณเฑียร

125 65111108 นาง น้ าฝน แนไพร

126 65111113 นางสาว บวรลักษณ์ ปล้ืมหทัยกิจ

127 65111121 นางสาว บัณฑิตา ปานเจริญ

128 65111129 นาง บุญชู จันทร์เส้ง

129 65111137 นาย บุญดี สงวนความดี

130 65111143 นาย บุญมี โพธ์ิไพจิตร
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131 65111147 นางสาว บุญสม หลวงปราบ

132 65111171 นาย ปฐมศก วิไลพล

133 65111181 นาง ปทิตตา พลอยสถิตพงศ์

134 65111199 นางสาว ประกายพรึก ประคุณสุขใจ

135 65111204 นาย ประดับ แก้วบุญเรือง

136 65111208 นางสาว ประทุม ร้ายสูงเนิน

137 65111232 นาย ประสิทธ์ิ ผิวทวี

138 65111237 นาง ประเทือง ศรีวงศ์

139 65111247 นางสาว ปราณชีวา อัศวธาดาบริรักษ์

140 65111248 นางสาว ปราณปรียา โสณะโชติ

141 65111251 นาง ปราณี ผลเกิด

142 65111259 นางสาว ปริณดา เพ็งแจ่ม

143 65111265 นาย ปรีชา คุณากรจิตติรักษ์

144 65111267 นาย ปรีชา พุทธิสนธ์ิ

145 65111273 นาย ปรเมศวร์ แสงชุมพล

146 65111284 นาย ปองเดช กวินปัถย์

147 65111286 นาง ปัญชลีย์ จีระไธพัฒน์

148 65111292 นางสาว ปาณิศา ยังศิริ

149 65111307 นาง ปิญานุช พงษ์พัฒณ์

150 65111321 นาย ปิยะพงษ์ จิระพงษ์พันธ์

151 65111333 นาง ปุญญิสา อินโอ้

152 65111343 นางสาว ผ่องพรรณ บัวคล่ีใบ

153 65111345 นางสาว ผ่องอ าพันธ์ุ เมฆเมืองทอง

154 65111358 นางสาว พจนา สุวรรณปิณฑะ

155 65111370 นาง พภัสสรณ์ ปัญญาคุณานนท์

156 65111372 นางสาว พรกนก จิตรเอก
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157 65111388 นางสาว พรพรรณ สร้อยทอง

158 65111436 นาง พักตร์วิภา เบสศ์วิคญ์

159 65111470 นางสาว พัฒน์นรี อุทัยบาล

160 65111503 นาย พิทยา เอการัมย์

161 65111509 นาย พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

162 65111519 นางสาว พิมพ์พนิต หลวงปราบ

163 65111559 นางสาว ภชณศ จินดาเพชรมณี

164 65111561 นางสาว ภณชา บุญมา

165 65111567 นางสาว ภรสุภา โกสมวรรณ

166 65111570 นางสาว ภัคจิรา ธรรมธราธาร

167 65111572 นางสาว ภัคธีมา คุ้มม่วง

168 65111598 นาง ภัทราภรณ์ เอกวิทยาเวชนุกูล

169 65111608 นางสาว ภัสณภรณ์ หาญศึก

170 65111629 นางสาว ภาวนา ใจหาญ

171 65111640 นาย ภีรวัฏร์ จิราศักด์ิเกษม

172 65111644 นาย ภูเมศ พิทักษ์เจริญวงศ์

173 65111652 นาย มณฑล กาญจนพรกุล

174 65111654 นางสาว มณฑา แกล้วกสิกิจ

175 65111673 นาย มนตรี วรรณะพาหุณ

176 65111677 นางสาว มนัญญา เล้ียงวงษ์

177 65111689 นาง มยุรี นาคายน

178 65111714 นาย มาโนช วิริยะ

179 65111734 นาง ยุพา วจีสัจจ์

180 65111767 นาย รังษี เงินเย็น

181 65111769 นางสาว รังสิมา ฟักแย้ม

182 65111779 นาง รัชนี สามิลา
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183 65111789 นางสาว รัชวรัญญา เลิศโรจนชูสิทธ์ิ

184 65111799 นางสาว รัณณณัฐ แซ่โอ้ว

185 65111833 นางสาว รุ่งทิวา ดุมลักษณ์

186 65111853 นางสาว ลลิต วรรธนะด าเกิง

187 65111860 นาง ลักขณา อุบลวัตร

188 65111863 นางสาว ลักษณ์ชกานต์ ถาวรชาติ

189 65111867 นางสาว ลัดดา ศรีวิชา

190 65111882 นาง วชิราภรณ์ ภาคะ

191 65111885 นางสาว วนิดา สิริสุขลัคนา

192 65111893 นางสาว วรณัน เหมรังคะ

193 65111903 นาง วรรณา สลางสิงห์

194 65111907 นางสาว วรรษิดา อาศัยศาสน์

195 65111919 นางสาว วราทิพย์ จูธารี

196 65111927 นาย วรารักษ์เมธา ศิริวัฒนาวรากร

197 65111938 นาง วรินทร เฮงมงคลสกุล

198 65111940 นางสาว วรินทร์ดา แก้วสมบูรณ์

199 65111943 นาย วรเศรษฐ์ สุพรรณพงศ์

200 65111996 นาย วิจารณ์ ใสบริสุทธ์ิ

201 65112003 นาย วิชายศ ชูชาติ

202 65112005 นาย วิญญู คล้ายวงศ์วาลย์

203 65112016 นาง วิภาภรณ์ ไชยอาม

204 65112022 นาง วิยดา กระต่ายทอง

205 65112027 นาง วิลาวัณย์ ภูมิดอนม่ิง

206 65112044 นาย วิเชียร เพ็งทองหลาง

207 65112059 นาย วีรนันท์ ติวยานนท์

208 65112073 นางสาว วุฒิพร ทับทิมทอง
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209 65112088 นางสาว ศรัณรัชต์ นวศิริยานันท์

210 65112089 นางสาว ศรันทิพย์  หงษ์ทอง

211 65112091 นาง ศรันยา พุ่มเกษม

212 65112096 นาย ศราวุธ อยู่เกษม

213 65112102 นางสาว ศรีรุ้ง รักเดช

214 65112105 นางสาว ศรีสวรรค์ สุทธวิรีสรรค์

215 65112106 นางสาว ศรีสิรา แซ่ซ้ือ

216 65112107 นางสาว ศรีอโนชา เข่ือนสุวงค์

217 65112108 นางสาว ศรีไพร พุกจันทึก

218 65112119 นางสาว ศศิธร ตัณฑวรรธนะ

219 65112120 นางสาว ศศิธร ทับทิมทอง

220 65112133 นางสาว ศัฏฏกมล จุลโคตร

221 65112137 นางสาว ศิณัฐ กิมยงค์

222 65112144 นาย ศิริชัย มงคลเสถียรเลิศ

223 65112146 นางสาว ศิริทิพย์ แก้วเกิดศิริ

224 65112154 นางสาว ศิริพร จันทร์พฤกษ์

225 65112158 นาง ศิริพร ขันผง

226 65112159 นางสาว ศิริพร บุตรรินทร์

227 65112162 นางสาว ศิริรักษ์ สหายา

228 65112163 นาง ศิริลักษณ์ ภาโนมัย

229 65112173 นาง ศิลาเลิศ ห้วยกรด

230 65112186 นาย ศุภชัย หิรัญศุภโชติ

231 65112192 นางสาว ศุภรัตน์ พิมพ์อ่ึง

232 65112194 นางสาว ศุภลักษณ์ คงเผ่าพงษ์

233 65112209 นางสาว สกาวเดือน ไชยชนะ

234 65112229 นาง สมปอง สาแก้ว
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235 65112230 นางสาว สมปอง ทานาแซง

236 65112232 นาย สมพงษ์ วิเศษสุวรรณ

237 65112246 นาย สมยศ สุขสิงห์

238 65112248 นาง สมศรี บุปผา

239 65112258 นาย สรวรรณ อินทโสตถิ

240 65112297 นาย สายันต์ จันทะลี

241 65112298 นางสาว สายไหม ป้ันเหน่งเพ็ชร

242 65112303 นางสาว ส ารวย มาระเหว

243 65112322 นางสาว สิริกร เมฆเมืองทอง

244 65112327 นางสาว สิริขวัญ เหลือบุญชู

245 65112331 นางสาว สิริพร รังสรรค์

246 65112335 นางสาว สิริพุทธา รอดจ่าย

247 65112339 นางสาว สิริวดี สิงห์ศิริ

248 65112355 นางสาว สุกัญญา วัฒนประดิษฐ์

249 65112357 นางสาว สุกัญญา ใหม่แก้ว

250 65112358 นางสาว สุกัญญา น าไทย

251 65112383 นางสาว สุดาพันธ์ วัฒนลาภพูลผล

252 65112386 นางสาว สุดารัตน์ บุญกอง

253 65112429 นาย สุพจน์ แสงประภานุรัตน์

254 65112450 นางสาว สุพิชฌาย์ ยะสวัสด์ิ

255 65112451 นางสาว สุพิชญา ปัญหาราช

256 65112458 นางสาว สุภลัคน์ มูลจิต

257 65112462 นางสาว สุภัสสรา พินจงสกุลดิษฐ

258 65112467 นาง สุภาพ อินส าอาง

259 65112482 นางสาว สุภีนันท์ ทรัพย์อรุณพร

260 65112486 นาง สุมาลี วงษ์สมิง
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261 65112490 นาย สุรชัย ศิริค าวงศ์

262 65112502 นาย สุรวุฒิ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

263 65112504 นาย สุรศักด์ิ ศรีแจ่มพัน

264 65112508 นางสาว สุรัสวดี เพชรคง

265 65112512 นาย สุริยงค์ พงศ์ไพบุลย์กุล

266 65112536 นาย สุวัฒน์ วรรัตนกิจ

267 65112538 นาง สุวันมาลี เฮนส์ช

268 65112541 นางสาว สุวิมล ตุ่นทอง

269 65112559 นางสาว อคัมย์พักตร์ จักรพงศ์ฐากุล

270 65112591 นาย อนุชา ศิวะมงคลกุล

271 65112613 นางสาว อภิญญา งามดอกไม้

272 65112617 นาง อภิรมย์ ธนพชรรัชต์

273 65112625 นางสาว อมรรัตน์ แก้วม่วง

274 65112640 นางสาว อรนิศวร์ ธนนันท์นราพูล

275 65112645 นางสาว อรรฆยา ต้ังขจรศักด์ิ

276 65112664 นาย อรุณ ล้วนศรีติสกุล

277 65112683 นางสาว อัจฉราภรณ์ จ ารัส

278 65112718 นาง อาภากรณ์ รอดทรัพย์

279 65112728 นาง อารีรัฐ แก้วปล่ัง

280 65112736 นาวาเอก อ านาจ การสมจิตร์

281 65112780 นางสาว อุไร เชิงชาญกิจ

282 65112787 นางสาว ฮอดีเยาะ หลีเยาว์

283 65112791 นาง เกตสุนี จันทรทิน

284 65112796 นางสาว เกศกุลชร รัตนวรรณ์

285 65112798 นาย เกษธวัช พ่วงเพ่ิม

286 65112802 นางสาว เกษลักษณ์ หาราชัย
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287 65112803 นางสาว เกสนรี มนูญศิลป์

288 65112807 นาย เกียรติศักด์ิ กระต่ายทอง

289 65112812 นางสาว เก็จแก้วรัศมี เนตรน้อย

290 65112831 นางสาว เจนสุดา เกิดแก้ว

291 65112836 นางสาว เฉลิมวรรณ ห่อทองค า

292 65112837 นาง เฉลิมศรี โสพันธ์

293 65112847 นาย เดชพล ไชยโย

294 65112849 นาย เดชา ดอนจอมไพร

295 65112852 นางสาว เดือน ฤทธี

296 65112859 นาง เตือนใจ กัทลีพันธ์

297 65112871 นางสาว เนตรทิพย์ บุตตะวงศ์

298 65112892 นางสาว เพียงขวัญ ธรรมรัตตานนท์

299 65112895 นาง เพียร ตังกนะภัคย์

300 65112903 นางสาว เพ็ญนภา เกิดสินธ์ุ

301 65112904 นางสาว เพ็ญนภางค์ อภิชาติวัฒนะ

302 65112910 นาง เพ็ญศรี จารุก าเนิดกนก

303 65112920 นางสาว เมทิกา พูสุนทร

304 65112923 นาย เมธาสิทธ์ิ โกเมนรุ่ง

305 65112924 นาย เมธี คุชิตา

306 65112945 นาย เสฏฐนันท์ วันเพ็ง

307 65112956 นาง เสาวภา จงกิตติพงศ์

308 65112968 นาย เอกลักษณ์ ศรีทองเอ่ียม

309 65112980 นางสาว แววพันธ์ ตุลยาพร

310 65112982 นางสาว แสงเดือน สีแดง

311 65112991 นางสาว โคโคลา ชินฉัตร์

312 65113013 นาง ไปรวดี ทรรพวสุ
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313 65113015 นาย ไพบูลย์ ฉัตรชมช่ืน

314 65113018 นาย ไพรัชร์ บุญวิธวาเจริญ
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