
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 65110113 นางสาว กัณธิมา บุญน า

2 65110120 นางสาว กันต์ฤทัย อนุวัตรวิมล

3 65110246 นางสาว จรวยภรณ์ วาทมณีกร

4 65110464 นางสาว ชัญญานุช พันธ์อินป้อ

5 65110493 นาย ชานุวัฒน์ นพธัญญะ

6 65110518 นางสาว ชุติมันต์ แสวงสาย

7 65110531 นางสาว ญดาวรรณ ไชยศรี

8 65110547 นาย ฐาปณีย์ ป่ินใจ

9 65110573 นางสาว ฐิติรัตน์ เจริญอาจ

10 65110616 นาง ณัฏฐพัชร์ วงศ์โคทอง

11 65110714 นางสาว ดวงเนตร ยอดทรงตระกูล

12 65110767 นาย ทวีวัฒน์ ศรีวรรณศักด์ิ

13 65110824 นาย ธนวัต ทวีวัฒน์

14 65110841 นาย ธนา จินดาโชตินันท์

15 65110888 นางสาว ธัชนันท์ เอ่ียมนวชาต

16 65110915 นาง ธันยพัฒน์ สกุลอนันท์

17 65110953 นางสาว นงรักษ์ จ าปานิล

18 65111022 นางสาว นันทนา จินมณี

19 65111114 นางสาว บังอร บ ารุงสุข

20 65111159 นางสาว บุลากร ชัยประเสริฐ

21 65111192 นางสาว ปภาดา สร้อยดี

22 65111219 นางสาว ประภาวัลย์ สินส าราญใจ

23 65111230 นาย ประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน

24 65111270 นางสาว ปรียาณี วีเจย์กูมาร์

25 65111308 นาง ปินเพชร จิตต์จง

26 65111324 นางสาว ปิยา ล  าเลิศ

27 65111350 นาย พงศกรณ์ วศกรขจรยศ

28 65111441 นางสาว พัชรกันย์ บุญญาภิสิทธ์ิโสภา

29 65111442 นางสาว พัชรชลสิน บุญเติม

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค เพ่ิมเติม

ศูนย์สอบภำคกลำง  ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกฏหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ
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30 65111521 นาง พิมพ์พันธ์ุ นรากุลมงคล

31 65111540 นาย พิสิทธ์ิ ศรีจีนพงษ์

32 65111555 นางสาว ภครวรรณลี กีรติบุญยรัตน์

33 65111576 นาย ภัควัต วิไลจินดา

34 65111709 นาย มารุต มหาปราบ

35 65111763 นาง ระริน รัตนรังสี

36 65111798 นาย รัฐวิชญ์ เลิศศักด์ิเมธี

37 65111810 นาง รัตนา เสริมธนสาร

38 65111823 นาง รินดา พรศิริพิทักษ์

39 65111828 นาง รุจิรา มิทเชลล์

40 65111842 นาง รุ่งอรุณ สุทธิสง่า

41 65111852 นางสาว ลภัสรดา เดชภูรีธนโชติ

42 65111859 นางสาว ลักขณา พรหมสิงห์

43 65111898 นาย วรพจน์ ลาภเพ่ิมพูนทรัพย์

44 65111899 นาย วรยศ ทองแหม

45 65111912 นาย วรวุฒิ บริบูรณ์ธนกิจ

46 65112033 นาย วิวิชชัย เช่ียวชาญ

47 65112176 นาง ศิวพร พงษ์อดุลยสุข

48 65112307 นาย สิทธิชัย ศรมณี

49 65112310 นาย สิทธิพันธ์ ธีทัตติณห์

50 65112328 นางสาว สิรินดา สุขพอดี

51 65112401 นางสาว สุธิดา ปกป้อง

52 65112412 นางสาว สุนันทา สุรินสาย

53 65112423 นางสาว สุนีย์ สินนอก

54 65112435 นาง สุพรรณี เหล็กเพชร

55 65112474 นางสาว สุภาพร สุวรรณช่ืน

56 65112500 นาง สุรวิภา เลิศธัญธนา

57 65112520 นาย สุรเดช คุ้มปากพิง

58 65112532 นางสาว สุวรินทร์ อินทรศรีสุข
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59 65112539 นาย สุวิจักขณ์ เขมจิรัฏฐ์

60 65112567 นาย อดิศร จตุโรโภคทรัพย์

61 65112778 นางสาว อุษา ชัยประจง

62 65112818 นางสาว เขมาพร ค้าสม

63 65112883 นาย เผ่าพงษ์พันธ์ ศิรินคราภรณ์

64 65112898 นาง เพ็ชรประภา วงษ์ฤประดิษฐ์

65 65112964 นาย เอกพล ข าอ่อน

66 65112969 นาย เอกลักษณ์ สุวรรณลาภา

67 65110089 นาย กลยุทธ โกษาเสวียง

68 65110216 นางสาว คณัณสิณี คงมะกล่ า

69 65110235 นาง จงรักษณ์ พงษ์ฤทธ์ิศักดา

70 65110566 นางสาว ฐิติมา พรหมทอง

71 65110675 นาง ณัฐศิริ อนันอริยธรรม

72 65110680 นาย ณัทธภัทร หนูขาว

73 65110717 นางสาว ดวงใจ ส าเภาน้อย

74 65110765 นาย ทวีรัตน์ ทับทิมทอง

75 65110890 นาย ธัชพล กสิกิจวรกุล

76 65111099 นางสาว นุชรีย์ อยู่ยอด

77 65111348 นาง พขรมณ บริบูรณ์ธนกิจ

78 65111562 นางสาว ภนิดา บุญมี

79 65111585 นาย ภัทรพงศ์ แก้วศรีจันทร์

80 65111661 นางสาว มณีกร อุดมมา

81 65111746 นางสาว รชาดา แสงสุริยะฉัตร

82 65111778 นาย รัชต์พงษ์ วิบูลเตโชกิตต์ิ

83 65111947 นางสาว วลัยทิพย์ เดชขุนทด

84 65112101 นาง ศรีนวล พรายรักษา

85 65112168 นางสาว ศิริอัญภัค ศิรินนท์วัชรกุล

86 65112169 นาง ศิริเพ็ญ สกุลโต

87 65112535 นาย สุวัฒน์ เดชะบุญ
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88 65112626 นางสาว อมรรัตน์ บุญแต้ม

89 65112707 นาย อัมรินทร์ วัดเล็ก

90 65110864 นาย ธภัทรสันต์ สถิตธรรมศานต์
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