
รายช่ือผู้ท่ีต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติมในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) ส่วนภูมิภาค 
ศูนย์สอบภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี  ภาคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563

วิชาเภสัชกรรมไทย
หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย / คือเอกสารท่ีส่งมาแล้ว ช่องว่าง คือ เอกสารท่ีต้องส่งเพ่ิมเติม

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล ใบสมัครส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาใบมอบตัวศิษย์/ประกาศนียบัตร
1 63110033 นางสาว กมลลักษณ์ ทองสมัคร
2 63110063 นาง กฤษกร ร่าเริงใจ
3 63110111 นาง กัลยา สไตดไวด์เซอร์
4 63110116 นางสาว กาญจนา อานันท์นิตย์
5 63110412 นางสาว ชนิตา เตชอริยธาดา
6 63110418 นางสาว ชมพูนุท บุญสูง / /
7 63110441 นางสาว ชลาธาร พลเย้ียม / /
8 63110473 นาย ชัยปกรณ์ คันทอง / /
9 63110476 นาย ชัยยันต์ ชาติเเดง
10 63110570 นางสาว ณภัชกมล ธวัชกุลภิญโญ
11 63110772 นาย ธนพนธ์ เตชะธนวณิช
12 63110887 นาย นนทพรรษ เหมศิริ
13 63110916 นาย นรัคคพณ จันทร์สุนทรภาส
14 63110982 นาย นิกร ฮ่อย่ีซ่ี / /
15 63110997 นาย นิพนธ์ พฤกษ์บวรพงศ์
16 63111156 นางสาว ปริยาภรณ์ สรรพคุณ
17 63111224 นาง เปรมฤดี คิม / /
18 63111249 นางสาว พจนา แตงนนท์ / /
19 63111355 นางสาว พัชสนันท์ ชูสง
20 63111372 นางสาว พิชชาภัสร์ เจริญธนะทิพย์
21 63111415 นาย พิสิทธ์ิ ศรีจีนพงษ์ / /
22 63111456 นาง ภคญาดา จันดา / /
23 63111536 นาง มณีทิพย์ โรจนรัตน์ / /
24 63111547 นางสาว มนสิชา นิร์เอกธนา
25 63111646 นางสาว รัชนี จตุเทน / /
26 63111763 นางสาว วรัญญา พิมพ์ชัยศรี
27 63111786 นางสาว วลีย์พัชญ์ ทับเป็นไทย / /
28 63111826 นางสาว วาสนา ใจแสน / /
29 63111897 นาง วีรรินทร์ พันธ์พิน / /
30 63112009 นางสาว ศุภสุตา เล้ียงพานิช
31 63112095 นาย สันติ สุดถนอม
32 63112113 นาย สิทธิพงศ์ ละออกอ
33 63112193 นางสาว สุธาสินี เข็มวงษ์
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34 63112212 นางสาว สุนีย์ งามประภากร
35 63112252 นางสาว สุภาวดี เพ็งจันทร์
36 63112257 นางสาว สุมณฑา คงเเก้ว
37 63112260 นางสาว สุมลรัตน์ ลิขิตศรีไพบูลย์ / /
38 63112274 นาย สุรพล เจียรพิพัฒน์
39 63112289 นางสาว สุรินทร์รัตน์ สุล านาจ
40 63112302 นางสาว สุวรรณี เตชะธนวณิช
41 63112369 นาย อนนท์ นนทะเเก้ว
42 63112379 นาย อนุศิษฐ์ ทองค า
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