
 
ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาการแพทย์แผนจีน ประจ าปี ๒๕64 ในรูปแบบออนไลน์  

 
 

ตามที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ได้ออกประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ           
สาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง เลื่อนการสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนจีน ประจ าปี 2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และในการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมได้มีมติให้เปิดรับสมัคร
สอบความรู้ฯ รอบที่ 2 เพิ่มเติม โดยด าเนินการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่  1-13 ธันวาคม 2564  
และสมัครสอบด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 1-22 ธันวาคม 2564 นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ  
สาขาการแพทย์แผนจีน ประจ าปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สมัครสอบรอบเดือนมีนาคมรอสอบ 
จ านวน 248 ราย และผู้ยื่นสมัครสอบรอบที่ 2 จ านวน 227 ราย รวมทั้งสิ้น 475 ราย คณะอนุกรรมการวิชาชีพ    
สาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้  ได้พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัครสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนประจ าปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ดังรายละเอียดตาม
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ  วันที่ 7  มกราคม  พ.ศ. 2565   

 

(นางสุภาวดี นวลมณี) 
ประธานอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 

ด้านการพิจารณาข้ึนทะเบียนและจัดสอบความรู้ 

หมายเหตุ 1. ขอให้ผู้มีสิทธิสอบลงทะเบียนการเข้าสอบออนไลน์ ในวันที่ 11-14 มกราคม 2565 เท่านั้น   
หากไม่ลงทะเบียนเข้าสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด ท่านจะไม่มีสิทธิเข้าสอบทั้งการซ้อมสอบและ
การสอบออนไลน์ 
2. การซ้อมสอบออนไลน์ วันที่ 15 มกราคม 2565  หากผู้มีสิทธิสอบไม่มาซ้อมสอบหรือออกจาก
การซ้อมสอบกลางครัน ให้ถือว่ามีความเข้าใจในขั้นตอนการสอบแล้ว  
3. การสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 29-30 มกราคม 2565 
4. ผู้เข้าสอบต้องศึกษาประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการ

พิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบ ขั้นตอนและวิธีการสอบออนไลน์ 
และระเบียบปฏิบัติในการซ้อมสอบการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ  
โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจ าปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์  

** เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการสอบ กรุณาอ่านและท าความเข้าใจในประกาศฯ ให้ครบถ้วนทุกหน้า ** 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  
ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ 

ลงวันที่  7  มกราคม 2565              
  

ตารางกิจกรรมและก าหนดการสอบความรู้ 
 

กิจกรรม ก าหนดการ 

1. ลงทะเบียนการสอบรูปแบบออนไลน์ วันที่ 11-14 มกราคม 2565 

2. เข้ารับการฝึกใช้โปรแกรมการสอบรูปแบบออนไลน์(ซ้อมสอบ) วันที่ 15 มกราคม 2565 

3. การสอบรูปแบบออนไลน์ วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม 2565 

4. ประกาศผลการสอบความรู้ฯ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

 
ก าหนดการสอบออนไลน์ สาขาการแพทย์แผนจีน 

วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม 2565 

เวลา หมวดวิชา จ านวน
ข้อสอบ 

คะแนน 

วันที่ 29 มกราคม 2565 
08.00-09.00 น. รายงานตัวเข้าห้องสอบผ่าน Microsoft Teams   
09.00-11.00 น. ความรู้เฉพาะวิชาชีพการแพทย์แผนจีน 1 80 80 
11.00-12.00 น. พัก เตรียมเข้าสอบ   
12.00-15.00 น. ความรู้เฉพาะวิชาชีพการแพทย์แผนจีน 2 120 120 

วันที่ 30 มกราคม 2565 
08.00-09.00 น. รายงานตัวเข้าห้องสอบผ่าน Microsoft Teams   
09.00-10.00 น. วิชาความรู้กฎหมาย และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 50 100 
10.00-11.00 น. พัก เตรียมเข้าสอบ   
11.00-11.40 น. การประเมินทักษะและหัตถการการแพทย์แผนจีน  2 100 

 

 

 

 

 
 
 

/ค าแนะน า... 
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ค าแนะน าการสอบการประเมินทักษะและหัตถการการแพทย์แผนจีน 
ส าหรับการสอบความรูเ้พื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 

ประจ าปี 25๖4 รูปแบบออนไลน์ วันอาทิตยท์ี่ 30 มกราคม 2565 
****************** 

 
1. รายละเอียดวิชาในการสอบ คือ การประเมินทักษะและหัตถการการแพทย์แผนจีนในการตรวจวินิจฉัย   

การจ าแนกโรค และภาวะโรค หลักการบ าบัดรักษา วิธีการรักษาโรคทางอายุรกรรมที่พบบ่อย         
โดยการบ าบัดรักษาด้วยสมุนไพร การฝังเข็ม รมยา และการนวดทุยหนา ตามหลักและทฤษฎีความรู้
การแพทย์แผนจีน 

2. จ านวนข้อสอบ  ข้อสอบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ 
3. ระยะเวลาในการสอบ 

เวลา 11.00 – 11.40 น.  
4. โรคที่ใช้ในการสอบ 

1. หืด   2. ซึมเศร้า   
3. นอนไม่หลับ  4. เวียนศีรษะ  
5. ไอ   6. เจ็บหน้าอก    
7. อมัพฤกษ์ อัมพาต  8. ท้องผูก  
9. ปวดกระเพาะอาหาร  10. ปวดประจ าเดือน   
11. เบาหวาน   12. ท้องเสีย  
13. ไข้หวัด       14. ปี้เจิ้ง     
15. อาเจียน  16. ปวดชายโครง  
17. หอบ  18. ใจสั่น 
19. ปวดศีรษะ     20. ปวดเอว 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายชื่อ... 
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ     
สาขาการแพทย์แผนจีน ประจ าปี ๒๕64 ในรูปแบบออนไลน์ 

 
เลขประจ าตัวสอบ        ชื่อ - สกุล วิชาที่สอบ 

10001 นางสาว กชพร ระเบียบธรรม ทุกวิชา 
10002 นางสาว กณกภัคค์ สุธรรมมา ทุกวิชา 
10003 นางสาว กนกวรรณ เคนโยธา ทุกวิชา 
10004 นาย กร  บุตรประเสริฐ ทุกวิชา 
10005 นาย กฤตภาส แถวไธสงค์ ทุกวิชา 
10006 นาย กฤษฎากรณ์ ศรีสาคร ทุกวิชา 
10007 นางสาว กฤษฎาภรณ์   กัลปนานนท์ ทุกวิชา 
10008 นาย กษิดิ์เดช เพลินอักษร ทุกวิชา 
10009 นาย กันต์ธร ภัทรพรไพโรจน์ ทุกวิชา 
10010 นาย กันตวิชญ์   พราวศรี ทุกวิชา 
10011 นางสาว กิตติวรา  บุญแก้ว ทุกวิชา 
10012 นาย กิตติศักดิ์ สุขเพสน์ ทุกวิชา 
10013 นางสาว กิรณา อัครชิโนเรศ ทุกวิชา 
10014 นางสาว กุลจิรา ภู่พิจิตร ทุกวิชา 
10015 นาย คณต พลนาการ ทุกวิชา 
10016 นาย คมค์ปภัส   ต้ังธนสิรินนท์ ทุกวิชา 
10017 นางสาว จันทนี พัฒน์ทอง ทุกวิชา 
10018 นางสาว จิณณา   ถาวรเศรษฐ ทุกวิชา 
10019 นางสาว จีรนันท์   พาระพงษ์ ทุกวิชา 
10020 นางสาว ฉันทพิชญ์   ฐิติเรืองรักษ์ ทุกวิชา 
10021 นางสาว ชนกนันท์ ขยัน ทุกวิชา 
10022 นางสาว ชนิกานต์ สังฆะธาตุ ทุกวิชา 
10023 นางสาว ชนิตรา   คงบารมี ทุกวิชา 
10024 นางสาว ชมพูนุท   โศจิศิริกุล ทุกวิชา 
10025 นางสาว ชมพูนุท เดชเดชา ทุกวิชา 
10026 นาย ชยุตม์   ศรีทรานนท์ ทุกวิชา 
10027 นาย ชวนากร นิละปะกะ ทุกวิชา 
10028 นางสาว ชวิมน   บุณยรัตกลิน ทุกวิชา 
10029 นางสาว ชิณณิฌา ภูมิเจริญวัฒนา ทุกวิชา 
10030 นางสาว โชติกา  จินตฤทัย ทุกวิชา 
10031 นางสาว โชติกา สิทธินาม ทุกวิชา 
10032 นางสาว ณัฐชา   ราตรี ทุกวิชา 
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เลขประจ าตัวสอบ        ชื่อ - สกุล วิชาที่สอบ 
10033 นางสาว ณัฐณิชา เชิงคีรี ทุกวิชา 
10034 นาย ณัฐดนัย สดใส ทุกวิชา 
10035 นางสาว ณัฐนิชา สุทธวงค์ ทุกวิชา 
10036 นางสาว ณัฐปภัสร์ โกบุตร ทุกวิชา 
10037 นางสาว ณัฐภัสสร ธันวราคม ทุกวิชา 
10038 นางสาว ณัฐยาวีร์ บุญเผือก ทุกวิชา 
10039 นางสาว ณัฐวรรณ์ หอมทั่ว ทุกวิชา 
10040 นางสาว ณิชารัศมิ์ ทิพย์เจริญ ทุกวิชา 
10041 นางสาว ณุศภัฒค์ชญา แสงทรวง ทุกวิชา 
10042 นางสาว ทรรศิกา สุขรมย์ ทุกวิชา 
10043 นางสาว ธญารัศมิ์ วินิจวุฒิวงศ์ ทุกวิชา 
10044 นาย ธนดิตถ์ จิตธรรม ทุกวิชา 
10045 นางสาว ธนัชพร ภิรมย์พลัด ทุกวิชา 
10046 นางสาว ธนัญญา ศรีสมวงษ์ ทุกวิชา 
10047 นางสาว ธนิษฐา   คงคืน ทุกวิชา 
10048 นางสาว ธมลวรรณ  ช านาญกุล ทุกวิชา 
10049 นาย ธรรมรัตน์ สังขจินดา ทุกวิชา 
10050 นางสาว ธวัลรัตน์ กิจวิวัฒน์ไพบูลย์ ทุกวิชา 
10051 นางสาว ธัญชนก   รัตนประสาท ทุกวิชา 
10052 นางสาว ธัญชนก ยศปัญญา ทุกวิชา 
10053 นางสาว ธัญสินี ค าดา ทุกวิชา 
10054 นางสาว ธันย์ชนก   ผิวแดง ทุกวิชา 
10055 นางสาว ธิดารัตน์ สุขธัมรงค์ ทุกวิชา 
10056 นาย เธียรวิชญ ์ ชิรปัญญานนท์ ทุกวิชา 
10057 นางสาว นวพร เอกมนสิการ ทุกวิชา 
10058 นางสาว นัฐนรี เอกมนสิการ ทุกวิชา 
10059 นางสาว นันทาริณีย์ ป้องศรี ทุกวิชา 
10060 นางสาว นิชนิภา บุญทักษิณาพันธุ์ ทุกวิชา 
10061 นางสาว บงกชญาดา วราหลิน ทุกวิชา 
10062 นางสาว เบญญทิพย์ สมบูรณ์ ทุกวิชา 
10063 นางสาว ปวันรัตน์ ทัพธวัช ทุกวิชา 
10064 นางสาว ปวิณนุช รัตนะ ทุกวิชา 
10065 นางสาว ปวีณา ขอดเมชัย ทุกวิชา 
10066 นางสาว ปาลิกา ซิมตระกูล ทุกวิชา 
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เลขประจ าตัวสอบ        ชื่อ - สกุล วิชาที่สอบ 
10067 นางสาว ปิยวรา อ่ิมเอิบ ทุกวิชา 
10068 นางสาว ผการัตน์ พิทักษ์ธรรม ทุกวิชา 
10069 นาย ผไท  ม่วงขาว ทุกวิชา 
10070 นางสาว พรทิพย์ อินทรสกุล ทุกวิชา 
10071 นางสาว พลอยไพลิน  ศรีทุมมา ทุกวิชา 
10072 นางสาว พัชรภรณ์ เตชประทักษ์ ทุกวิชา 
10073 นางสาว พัชราภรณ์ เพชรข า ทุกวิชา 
10074 นางสาว พิชชานันท์   บุญแท้ ทุกวิชา 
10075 นางสาว พิชญ์สินี  ล่องเพ็ง ทุกวิชา 
10076 นางสาว พุฒินันท์ ตั้งพัฒนารุ่งเรือง ทุกวิชา 
10077 นางสาว เพ็ญพิชชา เมืองจั่น ทุกวิชา 
10078 นางสาว เพียงเพ็ญ บุญเจียม ทุกวิชา 
10079 นางสาว แพรววดี อรุณแจ้งวัฒนะ ทุกวิชา 
10080 นาย ภควิทย์ จักรวาลวิบูลย์ ทุกวิชา 
10081 นาย ภาสกร   สกุลปิ่นจง ทุกวิชา 
10082 นางสาว มณีนุช มณีรัตน์ ทุกวิชา 
10083 นางสาว มยุริญ   สมบัติรัตนากร ทุกวิชา 
10084 นางสาว รัชนีกร สิมมาอ่อน ทุกวิชา 
10085 นาย วรพล  เตชะเดชวรพันธ์ ทุกวิชา 
10086 นางสาว วรฤทัย ค ามี ทุกวิชา 
10087 นางสาว วฤนธร เผ่าอินทร์ ทุกวิชา 
10088 นางสาว วิชญาพร  ตันสกุล ทุกวิชา 
10089 นางสาว วิภานีย ์ สุวรรณชัยรบ ทุกวิชา 
10090 นางสาว วิลาวัณย์ พรหมศร ทุกวิชา 
10091 นางสาว วีราภรณ์  โพธิดอกไม้ ทุกวิชา 
10092 นางสาว ศนิชา จักรนิล ทุกวิชา 
10093 นางสาว ศรพรหม ปิ่นประยูร ทุกวิชา 
10094 นาย ศรัณยพงษ์  ภูมิพิชญ์ปุณญชา ทุกวิชา 
10095 นางสาว ศวิตา   ส าลีพันธุ์ ทุกวิชา 
10096 นางสาว ศศินา ดาเลาะ ทุกวิชา 
10097 นางสาว ศิรประภา มหิสรากุล ทุกวิชา 
10098 นางสาว ศิริกาญจนา  แกล้วกล้า ทุกวิชา 
10099 นางสาว ศุภรดา เอ้ียวซิโป ทุกวิชา 
10100 นางสาว ศุภัชญา ตันติเยาวฤทธิ์ ทุกวิชา 
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10101 นางสาว ศุภิสรา ใจข า ทุกวิชา 
10102 นางสาว ส าเนียง ใจสว่าง ทุกวิชา 
10103 นางสาว สิริกาญจ์ เลาหบรรจง ทุกวิชา 
10104 นางสาว สิรินัดดา  กนิษฐพยาฆร์ ทุกวิชา 
10105 นางสาว สุชัญญา  ค าภีระ ทุกวิชา 
10106 นาย สุชิษณุ  นันท์ธราธร ทุกวิชา 
10107 นางสาว หัศยา  บุตรเจริญ ทุกวิชา 
10108 นางสาว อรพิมล รัตนทิพย์ ทุกวิชา 
10109 นางสาว อรยา อุตระศรี ทุกวิชา 
10110 นางสาว อัญชฎาภรณ์ อินต๊ะตาน ทุกวิชา 
10111 นางสาว อันน์ ตรีรัตน์พันธุ์ ทุกวิชา 
10112 นางสาว อาภาภรณ์ เนื่องมัจฉา ทุกวิชา 
10113 นางสาว อารยา อุตะคะวาปี ทุกวิชา 
10114 นางสาว อิสรีย์ จรูญวัฒนเลาหะ ทุกวิชา 
10115 นางสาว กชกร   เลาหศิรินาถ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10116 นางสาว กรุณรัตน์   ปิตโต วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10117 นางสาว กัญญาพัช  พันธุ์พงศ์ศิริ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10118 นางสาว กาญจนา   นวพรชัย วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10119 นางสาว จตุพร   ญาณสิทธิ์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10120 นางสาว จริาพรรณ   โลมะวิสัย วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10121 นาย ชาติชาย   ฟูเจริญทรัพย์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10122 นาย ฐานพัฒน์  อัศนธรรม วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10123 นางสาว ณิชกานต์  ศุขการค้า วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10124 นางสาว ทิพวรรณ   สุขศิริ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10125 นางสาว ธนวรรณ  เรืองพันธ์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10126 นางสาว ธนิดา   ตั้งทองทวี วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
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10127 นางสาว ธวัลรัตน ์  กระแจะจันทร์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10128 นางสาว ธัญลักษณ์  วะราโภ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10129 นางสาว นวลพรรณ  มุมสาลี วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10130 นางสาว นันฤดี  เสาเวียง วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10131 นางสาว น้ าใจ  กึกก้องโลกา วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10132 นางสาว ณชิชา  รัชชาหิรัญกุล วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10133 นางสาว ปานดวงใจ  มุ่งสิน วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10134 นางสาว ปุริมปรัชญ์  ทรงคาศรี วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10135 นางสาว ไพรินทร์   พิมเพ็ง วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10136 นางสาว ภัทรวดี  ศรีจรูญ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10137 นางสาว ภาวิณี   ศรีเพชร วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10138 นางสาว ภิญญาภรณ์  แก้วศรีบุตร วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10139 นางสาว มณีพร  จงรักษ์สิทธิกุล วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10140 นางสาว รินรดา  บ ารุงศิลป์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
 

10141 นางสาว วัชฎาพร  ไชยท้าว วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
และวิชากฎหมายฯ 

10142 นางสาว วัชราภรณ ์ บุญพ่อมี วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
และวิชากฎหมายฯ 

 
10143 นางสาว ศศิธร   พินโย วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10144 นาย สุทธิวัฒน ์ ศรีทุมขันธ์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10145 นางสาว สุปรียา  ชินะบุญนิจ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
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10146 นาย โห่วหยิ่น   เต็ง วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10147 นาย อรุษ   เสียงห้าว วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10148 นาย ฮอนซัม   แซ่ต้ัง วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
10149 นางสาว กัญฐณา  โชติลดากันยกา  วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และการประเมินทักษะและ
หัตถการฯ 

10150 นางสาว จรรยา   วัชรอาภานุกร วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
และการประเมินทักษะและ

หัตถการฯ 
10151 นางสาว จุฑาทิพย์   จฑุานนท์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และการประเมินทักษะและ
หัตถการฯ 

10152 นางสาว ณัชชา  อนันตเวทย์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
และการประเมินทักษะและ

หัตถการฯ 
10153 นางสาว ณัฐกาญจน์   ดาศรี วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และการประเมินทักษะและ
หัตถการฯ 

10154 นาย ณัฐวุฒิ  ทุ่งหว้า วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
และการประเมินทักษะและ

หัตถการฯ 
10155 นางสาว ปติชา  อ้นเยี่ย วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และการประเมินทักษะและ
หัตถการฯ 

10156 นางสาว พรทิวา  ชมถ่ิน วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
และการประเมินทักษะและ

หัตถการฯ 
10157 นางสาว พลอยศิกาญจน์  ยิ้มละมัย วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และการประเมินทักษะและ
หัตถการฯ 

 
10158 นางสาว พิชชาพร  วาโย วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และการประเมินทักษะและ
หัตถการฯ 

 
10159 นางสาว ภัสราวด ี นวลศรี วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และการประเมินทักษะและ
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หัตถการฯ 

10160 นางสาว มณิธัช   อมตวัฒน์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
และการประเมินทักษะและ

หัตถการฯ 
10161 นางสาว มูนีเราะ   หะยีสะมะอุง วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และการประเมินทักษะและ
หัตถการฯ 

10162 นางสาว รัชต์วดี  สุขส าราญอนันต์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
และการประเมินทักษะและ

หัตถการฯ 
10163 นางสาว รัฐกมลฉัตร พงธนพัฒน์ปภาดา  วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และการประเมินทักษะและ
หัตถการฯ 

10164 นางสาว ศศิธร   อินทะคง วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
และการประเมินทักษะและ

หัตถการฯ 
10165 นางสาว ศิริวรรณ  พิกุลผล วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และการประเมินทักษะและ
หัตถการฯ 

10166 นางสาว สิรีรัตน์  วงษ์จินดา วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
และการประเมินทักษะและ

หัตถการฯ 
10167 นางสาว สุทธินี   รอดปรีชา วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และการประเมินทักษะและ
หัตถการฯ 

10168 นางสาว สุรางค์รัตน์   สมฤทัย วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
และการประเมินทักษะและ

หัตถการฯ 
10169 นางสาว กมลนิตย์   ตรีหิรัญ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10170 นางสาว กวีกานต์   กล่อมแก้ว วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10171 นางสาว กัญญารัตน์   เกื้อสกุล วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10172 นางสาว กัญญาวีร์   คงมาก วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10173 นางสาว กาญจนา   แสงศิริ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10174 นางสาว กาญจนาภา   อ่อนฉลวย วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10175 นางสาว กุลปริยาภรณ์   สอนพิมพ์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10176 นางสาว กุลฤดี   ไหชัย วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10177 นางสาว เกศศิริญญ์   อารีย์กุล วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10178 นาย ขจรศักดิ์   วนาพรไพพฤกษ์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
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10179 นางสาว ขวัญชนก   มูลศรี วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10180 นาย จวิ้นชิง    หวาง วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10181 นางสาว จารุวรรณ   เพ็งวัน วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10182 นางสาว จิติมา   นิสาย วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10183 นางสาว จินต์จุฑา   สงวนกิตติพันธุ์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10184 นางสาว จุฑาทิพย์   แพงจ าปา วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10185 นางสาว จุฑามาศ   จินานุวัฒนานนท์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10186 นางสาว จุฑารัตน์   บุญสุธารมณ์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10187 นางสาว ชฎารัตน์   ไชยศรี วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10188 นางสาว ชนกกานต์   ทองผล วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10189 นางสาว ชนิกานต์   ทองเกลา วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10190 นาย ณณัฐเชฏฐ์  เรืองรัตน์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10191 นางสาว ธนาพร  อยู่แท้กูล วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10192 นางสาว ธัญจิรา  เล่าเกษตรวิทย์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10193 นางสาว ธัญวรัตม์   ลิ่วเจริญศักดิ์กูล วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10194 นางสาว ธันย์ชนก   ศรีเมือง วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10195 นาย ธีรศักดิ์   อินทนนท์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10196 นาย นครินทร์  จีรรัตนบรรพต วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10197 นางสาว นภัสศิริ  นากร วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10198 นางสาว นภาวรรณ   ศักดิ์รัตน์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10199 นางสาว นันท์นลิน   ตั้งกมลสถาพร วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10200 นางสาว นิตยา   แซ่ลิ้ม วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10201 นางสาว บุณยวีร์  บุญมาศ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10202 นางสาว เบญจพร  วงศ์พุฒ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10203 นางสาว ปรียาภรณ์   พงศ์พิพัฒนา วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10204 นางสาว ปิยฉัตร   ประสงค์ผล วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10205 นางสาว พรทิพย์   ตันสม วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10206 นางสาว พรเทวี   เผ่าจ ารูญ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10207 นางสาว พรรษธร  พุทธอ านวย วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10208 นาย พุทธินัทธ์  จงเจริญเลิศสิน วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10209 นางสาว ภัสสรา  ต่อเชื้อ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10210 นาย ภาสกร  แสนอินเมือง วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10211 นางสาว มาลีวรรณ  ต้วนพุทธิรัตน์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10212 นาย ยุทธพันธ์   โพธิ์ศรีศาสตร์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
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10213 นาย รตพงศ์   ภุมรา วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10214 นางสาว รัณณณัฐ  แซ่โอ้ว วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10215 นางสาว ริญญาภัทร์  พัวอมรพงศ์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10216 นางสาว ศรุดา  ศศิภาวรยศ  วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10217 นางสาว วนัทรินทร์   ขันธะติวงศ์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10218 นาย วสรรค์  ลิขิตภูมิสถิตย์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10219 นางสาว วาสนา   บุญจริง วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10220 นางสาว วีรดา  แสวงทรัพย์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10221 นางสาว ศิริพร  กอสัมพันธ์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10222 นางสาว สิรีธร   ศรีโชต ิ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10223 นาย สุทธิพงษ์   แซ่เลี่ยว วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10224 นางสาว หทัยชนก   กลับเผื่อน วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10225 นางสาว หทัยทิพย์   ทัพธวัช วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10226 นางสาว หทัยรัตน์  เศษจันทร์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10227 นางสาว ไหมทิพย์  ทิชัย วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10228 นางสาว อฑิติยา   วงศ์อนันต์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10229 นางสาว อภิชญา   ห่อทรัพย์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10230 นางสาว อรัญญา  วีระเชียรโชต ิ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10231 นาย อลีนตักวา  เตาวะโต วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10232 นางสาว อังคณา   เจียวก๊ก วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10233 นางสาว อัสรียา   ยูโซะ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
10234 นาย กันตพงศ์   ลีลาเจริญทอง วิชากฎหมายฯ 
10235 นางสาว แก้วเก้า   อ้นมณี วิชากฎหมายฯ 
10236 นางสาว เฌช์ภัท  ธารากุลประทีป วิชากฎหมายฯ 
10237 นางสาว ธัญชนิต  ร่มเย็น วิชากฎหมายฯ 
10238 นาย ธีรนพ  สุขเจริญเวช วิชากฎหมายฯ 
10239 นาย นพพร   นามวิจิตร วิชากฎหมายฯ 
10240 นางสาว พรวดี  อภัยจิต วิชากฎหมายฯ 
10241 นางสาว พิชญา  ศรีโท วิชากฎหมายฯ 
10242 นาย ภูปวัฒน ์ วศินวสุกุล วิชากฎหมายฯ 
10243 นางสาว รุ่งนภา  ลี้เจริญ วิชากฎหมายฯ 
10244 นางสาว อรสิริ  วัฒนธรรม วิชากฎหมายฯ 
10245 นางสาว อินทิรา  ทองรุ่ง วิชากฎหมายฯ 
10246 นาย นาคา  สุทธิพงศ์ การประเมินทักษะและ

หัตถการฯ 
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10247 นางสาว สิรินภา  ยาค า การประเมินทักษะและ

หัตถการฯ 
10248 นางสาว แพรทิพย์  บุญมูล วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
20249 นางสาว เจนจิรา  สายสิงห์ ทุกวิชา 
20250 นางสาว เจนจิรา  สุวรรณสว่าง ทุกวิชา 
20251 นาย เฉลิมวุฒิ  พญาเจือเพชร ทุกวิชา 
20252 นางสาว เปรมฤดี  ด้วงงาม ทุกวิชา 
20253 นาย เผยหยง  หลิน ทุกวิชา 
20254 นางสาว เพชรัตน์  ชิณมาตย์ ทุกวิชา 
20255 นางสาว เมห์นาซ  ฮัยด้า ทุกวิชา 
20256 นาย เยาวศักดิ์  เยาวพันธุ์กุล ทุกวิชา 
20257 นางสาว เหมือนจันทร์  พันธุ์เสงี่ยม ทุกวิชา 
20258 นางสาว โศภิสรา  พลเหลือง ทุกวิชา 
20259 นางสาว โสภา ลีจรรยาวัตร์ ทุกวิชา 
20260 นางสาว กนิษฐา ช านาญท่องไพวัลห์ ทุกวิชา 
20261 นางสาว กมลชนก โตทอง ทุกวิชา 
20262 นาย กรรพิพัฒน์ โชติอัศวกรอุดม ทุกวิชา 
20263 นางสาว กรวิภา โสดาศรี ทุกวิชา 
20264 นาย กฤตภาส  เลิศชนะธาดากุล ทุกวิชา 
20265 นางสาว กษมา วรรณพิรุณ ทุกวิชา 
20266 นางสาว กัญชลิตา รอดเพ็ง ทุกวิชา 
20267 นางสาว กัญญาพัชร แซ่จี ทุกวิชา 
20268 นาย กันตวัฒน์  แสงธรรมรัตน์ ทุกวิชา 
20269 นางสาว กัลยพัชร รัตนเทวมาตย์ ทุกวิชา 
20270 นางสาว กัลยรัตน์  เต็งวัฒนโชต ิ ทุกวิชา 
20271 นางสาว กานต์ชนา  ลิ้มภักดี ทุกวิชา 
20272 นางสาว กิ่งหยก  พิลาสมบัติ ทุกวิชา 
20273 นาย กิตติภณ  เสาร์แก้ว ทุกวิชา 
20274 นางสาว กิติยาธรณ์  มุลิ ทุกวิชา 
20275 นางสาว กุลปริยา  จูวราหะวงศ์ ทุกวิชา 
20276 นางสาว จิตติมา  นาคเรืองศรี ทุกวิชา 
20277 นางสาว จิตราภรณ์  แสนเสนา ทุกวิชา 
20278 นาย จิรภัทร  นาต๊ะ ทุกวิชา 
20279 นางสาว จิรัชญา  สาริบุตร ทุกวิชา 
20280 นางสาว จิรัฏฐ์  วิพัฒน์สกุล ทุกวิชา 
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20281 นางสาว จุฑาทิพย์  วงศ์ยุทธนาพงศ์ ทุกวิชา 
20282 นางสาว จุฑามาศ  ไชยช่วย ทุกวิชา 
20283 นางสาว จุฑามาศ  ศรีน้อย ทุกวิชา 
20284 นางสาว จุฑามาศ  บุญวงค์ ทุกวิชา 
20285 นางสาว ฉัฏฑิณี  มีไชโย ทุกวิชา 
20286 นางสาว ชญานิน  ถิรทัฬหกุล ทุกวิชา 
20287 นาย ชญาวัฒน์  ตายนะศานติ ทุกวิชา 
20288 นางสาว ชฎารักษ์  บุญปัญญา ทุกวิชา 
20289 นางสาว ชนม์นิภา  โฆษิตาภา ทุกวิชา 
20290 นางสาว ชนัญญา  สายเมฆ ทุกวิชา 
20291 นางสาว ชนากานต์ เปี่ยมเขียว ทุกวิชา 
20292 นางสาว ชนิกานต์ วรรณลุกขี ทุกวิชา 
20293 นางสาว ชลณรัศ อัตตศุภนาพันธ์ ทุกวิชา 
20294 นางสาว ชลียา เลิศกิติญา ทุกวิชา 
20295 นางสาว ชัญญภัทร  ไสยรส ทุกวิชา 
20296 นางสาว ชาลิสา  หงษ์แก้ว ทุกวิชา 
20297 นาย ชินพันธุ์  วิรุฬห์ไกรวิน ทุกวิชา 
20298 นางสาว ชุติกาญจน์  เปี่ยมเขียว ทุกวิชา 
20299 นางสาว ญาณิน  ทาระบุตร ทุกวิชา 
20300 นางสาว ญาณิศา  เมฆด ารงศรี ทุกวิชา 
20301 นางสาว ฐิตาภา  ค าคม ทุกวิชา 
20302 นาย ฑิภวัฒน์ วิจิตโรจนกุล ทุกวิชา 
20303 นางสาว ณมน  เสนลา ทุกวิชา 
20304 นางสาว ณัชชา  ลิขสิทธิพันธุ์ ทุกวิชา 
20305 นางสาว ณัฐกมลพัทธ์  สิทธิบุญมา ทุกวิชา 
20306 นางสาว ณัฐธิดา  เล็กเจริญ ทุกวิชา 
20307 นางสาว ณัฐนิชา  บริสุทธิ ์ ทุกวิชา 
20308 นางสาว ณัฐริกา  การะภักดี ทุกวิชา 
20309 นางสาว ณัฐวดี  ก้องสกุล ทุกวิชา 
20310 นางสาว ณัฐวดี  สัจจาวงศ ์ ทุกวิชา 
20311 นาย ณัฐวรา  มิตรมงคลยศ ทุกวิชา 
20312 นางสาว ณิชาภัทร  เสงี่ยมจิตต์ ทุกวิชา 
20313 นางสาว ดาลิณี  เรืองเกษม ทุกวิชา 
20314 นางสาว ทัตพิชา  บุญแก้ว ทุกวิชา 
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20315 นางสาว ทัตหทัย  มากศิริ ทุกวิชา 
20316 นางสาว ทัศริญญา  อธิภัทรพงศ์ ทุกวิชา 
20317 นางสาว ทิชาชล  ภูอาจสูง ทุกวิชา 
20318 นาย ธเนศ  อุประ ทุกวิชา 
20319 นาย ธนธรณ์  มาสังข ์ ทุกวิชา 
20320 นางสาว ธนพร  อธิวัฒนา ทุกวิชา 
20321 นางสาว ธนพร  แซ่เฮ้ง ทุกวิชา 
20322 นาย ธนภัทร  ภารสวุรรณ ทุกวิชา 
20323 นางสาว ธนัญญา  ธนิจวัฒนา ทุกวิชา 
20324 นางสาว ธนาภรณ์  วิเศษวงษา ทุกวิชา 
20325 นางสาว ธนาภา  เหลืองวิบูลย์กุล ทุกวิชา 
20326 นาย ธนิศร  ชัยประสานสวัสดิ ์ ทุกวิชา 
20327 นางสาว ธวัลญรัตน์  วงค์ชัยทะ ทุกวิชา 
20328 นางสาว ธัญชนก  กันทาแจ่ม ทุกวิชา 
20329 นางสาว ธัญญารัตน์  เมยมงคล ทุกวิชา 
20330 นางสาว ธัญฐณิศา  เวทย์ประสิทธิ์ ทุกวิชา 
20331 นางสาว ธัญนันท์  เรนทอน ทุกวิชา 
20332 นางสาว ธัญวรัตม์  อัครชูวงศ์ ทุกวิชา 
20333 นางสาว ธัญวลัย  ธนะพสิฐโภคิน ทุกวิชา 
20334 นางสาว ธัญสุดา  ปตุวะ ทุกวิชา 
20335 นางสาว ธันยพร  บุญเพียรผล ทุกวิชา 
20336 นาย ธีรยศ  คันธชุมภ ู ทุกวิชา 
20337 นางสาว นงลักษณ์  อัมพวัน ทุกวิชา 
20338 นางสาว นภัสวรรน  คงทอง ทุกวิชา 
20339 นาย นรกร  นันทคุปต์ธ ารง ทุกวิชา 
20340 นางสาว นริศรา  แสนมานิตย์ ทุกวิชา 
20341 นางสาว นฤชล  คดีธรรม ทุกวิชา 
20342 นางสาว นฤมล  อ๊ึงภาดร ทุกวิชา 
20343 นางสาว นัชชา  รัตนอมรกุลชัย ทุกวิชา 
20344 นางสาว นันทธีรา ภิญโญยิ่ง ทุกวิชา 
20345 นาย นันทพัทธ์  เบ็ญจพรกุลพงศ์ ทุกวิชา 
20346 นาย นันทวัฒน์ ชาติสมบูรณ์ชัย ทุกวิชา 
20347 นางสาว นิชนันท์ แก้ววิเชียร ทุกวิชา 
20348 นางสาว นิรมล  เกตุอินทร์ ทุกวิชา 
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เลขประจ าตัวสอบ        ชื่อ - สกุล วิชาที่สอบ 
20349 นางสาว นิศารัตน์  จันทร์มีทรัพย์ ทุกวิชา 
20350 นางสาว นุชนาถ ทองนาค ทุกวิชา 
20351 นางสาว บุรัสกร  ศรีภาวินทร์ ทุกวิชา 
20352 นาย ปกายศ  รมสิสกัณย์ ทุกวิชา 
20353 นาย ปณัยกรณ์  จ าเริญ ทุกวิชา 
20354 นางสาว ปทิตตา  คิดศรี ทุกวิชา 
20355 นาย ปรมินทร์  เจริญวนันท์ ทุกวิชา 
20356 นางสาว ประภาษินี  รัศมี ทุกวิชา 
20357 นางสาว ปรารถนา  สุขเสมา ทุกวิชา 
20358 นางสาว ปริชญา  อมตะสินธุ์ ทุกวิชา 
20359 นางสาว ปริญาภรณ์  สิทธิมาศ ทุกวิชา 
20360 นางสาว ปวรรัตน์  ไชยสุวรรณ ทุกวิชา 
20361 นางสาว ปัณฑารีย์  ทองหุ้ย ทุกวิชา 
20362 นางสาว ปัณณธร  เมฆะอ านวยชัย ทุกวิชา 
20363 นาย ปัณณธร  มีจุ้ย ทุกวิชา 
20364 นางสาว ปาณิศา  ทรัพย์โภค ทุกวิชา 
20365 นางสาว ปาณิสรา  ฉุยฉาย ทุกวิชา 
20366 นาย ปาริวัตร  มะลิวรรณ ทุกวิชา 
20367 นางสาว ปิ่นทิพย์  วิไลวรรณ ทุกวิชา 
20368 นางสาว ปุญญิศา  เทพมังกร ทุกวิชา 
20369 นางสาว พงษ์ลดา  กะตะศิลา ท่อชู ทุกวิชา 
20370 นาย พชร แสนโคตร ทุกวิชา 
20371 นาย พชร  ผลอินทร์ทอง ทุกวิชา 
20372 นางสาว พนิดา   เจ็งฮวดเส็ง ทุกวิชา 
20373 นางสาว พนิดา ณรงค์เลิศฤทธิ์ ทุกวิชา 
20374 นางสาว พนิดา  ถาวรเจริญสุโข ทุกวิชา 
20375 นางสาว พรชนก  มั่งมูล ทุกวิชา 
20376 นางสาว พรสนันตน์  ปิยวงศ์พิพัฒน์ ทุกวิชา 
20377 นางสาว พรสินี  กลิ่นจันทร์ ทุกวิชา 
20378 นาย พลชสิทธิ์  ธรรมไชยฤทธิ์ ทุกวิชา 
20379 นางสาว พลอยไพลิน คลังภักด ี ทุกวิชา 
20380 นางสาว พัทธมน  ต้นโพธิ์ ทุกวิชา 
20381 นางสาว พิชญา พฤกษาศิลป์ ทุกวิชา 
20382 นางสาว พิชญาภา วณิชวรสกุล ทุกวิชา 
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20383 นางสาว พิทยาภรณ์ รัศมีงาม ทุกวิชา 
20384 นาย พิพัฒน์ ดาวเรือง ทุกวิชา 
20385 นาย พิพัฒน์ สื่อเสาวลักษณ์ ทุกวิชา 
20386 นางสาว พิมพ์พิสา พุฒิไชย ทุกวิชา 
20387 นางสาว พิมพาภรณ์ รามจาตุ ทุกวิชา 
20388 นางสาว พิมพิกา  ย่องบุตร ทุกวิชา 
20389 นางสาว พิรุฬห์กร อุบลโกมุท ทุกวิชา 
20390 นางสาว พีรดา บัวสาย ทุกวิชา 
20391 นางสาว ภัคพจี  โตเต็มโชคชัยการ ทุกวิชา 
20392 นาย ภัคพล วรรณโชติ ทุกวิชา 
20393 นางสาว ภัณฑิรา ตะคุนะ ทุกวิชา 
20394 นางสาว ภัทรียา บุตรวงษ์ ทุกวิชา 
20395 นาย ภานุวัฒน์  ล้อมวนวงศ ์ ทุกวิชา 
20396 นางสาว ภาวิตา จันทรา ทุกวิชา 
20397 นางสาว ภาวินี สุขมณี ทุกวิชา 
20398 นางสาว ภิรญา โชติธนารักษ์ ทุกวิชา 
20399 นางสาว ภีมกาญจน์  แพกุล ทุกวิชา 
20400 นาย ภูมิภัทร  อรรคพิพัฒน์ ทุกวิชา 
20401 นาย ภูริวัศ  เกียรตินฤยุทธ ทุกวิชา 
20402 นางสาว มณฑกานต ์ ส าเร็จวาณิชย ์ ทุกวิชา 
20403 นางสาว มณฑ์พิชญา พุฒิพงษ์ปัญญา ทุกวิชา 
20404 นางสาว มลธกานต์ เชื่อมมณี ทุกวิชา 
20405 นางสาว มลพลินี เสรีพัฒนะพล ทุกวิชา 
20406 นางสาว มุกดารัตน์  สันอีด ทุกวิชา 
20407 นางสาว มุกรวีย์  พะจุไทย ทุกวิชา 
20408 นางสาว รชตวรรณ  สารดิษฐ ์ ทุกวิชา 
20409 นางสาว รชา ฉายไพศาล ทุกวิชา 
20410 นางสาว รวิสรา  ตันติสุวรรณเดชา ทุกวิชา 
20411 นางสาว รัชฎากร  จันทรกอง ทุกวิชา 
20412 นาย รัฐนันท์  แซ่ลี้ ทุกวิชา 
20413 นางสาว รัตนกาญจน์  อมรรัตน์ธ ารงค์ ทุกวิชา 
20414 นาย รัมชวัฏ  กมลคุณาธร ทุกวิชา 
20415 นางสาว ริญญภัสร์  จรัสวชัรารุจน์ ทุกวิชา 
20416 นางสาว ลักษิกา  มีเดช ทุกวิชา 
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เลขประจ าตัวสอบ        ชื่อ - สกุล วิชาที่สอบ 
20417 นางสาว ลัทธพรรณ  คุ้มสิงสัน ทุกวิชา 
20418 นางสาว วรพิชชา  สุขหลาย ทุกวิชา 
20419 นางสาว วรรณภา  มงคลมาศ ทุกวิชา 
20420 นางสาว วรรณรดา  ศิริพงศ์วัฒนา ทุกวิชา 
20421 นางสาว วัชราวดี  ภู่จีน ทุกวิชา 
20422 นางสาว วันทนีย์  มีสุข ทุกวิชา 
20423 นางสาว วันวิสา  ค าวิชิต ทุกวิชา 
20424 นางสาว วิจิตรตรา  เอกธุวะปราณี ทุกวิชา 
20425 นางสาว วิจิตรา  ทองนอก ทุกวิชา 
20426 นางสาว วิชญารัช อุตรา ทุกวิชา 
20427 นางสาว ศดานันท์  รัตนสุวรรณ ทุกวิชา 
20428 นางสาว ศศิธร  ค าบุญเรือง ทุกวิชา 
20429 นางสาว ศศิธร  วันชัยเจริญเลิศ ทุกวิชา 
20430 นางสาว ศศิมล  ศิริมงคล ทุกวิชา 
20431 นางสาว ศิริยากร  สนิทนา ทุกวิชา 
20432 นางสาว ศิริรัตน์  สอนหนูน้อย ทุกวิชา 
20433 นางสาว ศิริลักษณ์  พุฒิไชย ทุกวิชา 
20434 นางสาว ศุภิสรา  งามเจริญ ทุกวิชา 
20435 นาย สรวิศ  เกษมสวัสดิ์ ทุกวิชา 
20436 นาย สหรัฐ  ปิยะวงศ์วัฒนา ทุกวิชา 
20437 นาย สะวิด  ค ามูล ทุกวิชา 
20438 นางสาว สิทธินี  สุขรัตน์อมรกุล ทุกวิชา 
20439 นางสาว สิริพร  เฟ่ืองจิตต์ ทุกวิชา 
20440 นางสาว สิริพร  อมรสกุล ทุกวิชา 
20441 นางสาว สิริยากร  จันทารุน ทุกวิชา 
20442 นางสาว สิริอาภรณ์  วงษ์นันตา ทุกวิชา 
20443 นาย สืบศักดิ์  ตลับนาค ทุกวิชา 
20444 นางสาว สุดารัตน์  ดวงโภคา ทุกวิชา 
20445 นางสาว สุทราธินี  ชนะศรี ทุกวิชา 
20446 นางสาว สุธิดา  พรหมเพ็ชร ทุกวิชา 
20447 นางสาว สุภาภรณ์  พิมพ์จันทร์ ทุกวิชา 
20448 นางสาว สุภาภรณ์  ศิริอรุณรัตน์ ทุกวิชา 
20449 นาย สุรวินท์ หลี่จา ทุกวิชา 
20450 นางสาว สุรีพร สีโสดา ทุกวิชา 
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20451 นางสาว สุวนันท์ พิมพ์ส าฤทธิ์ ทุกวิชา 
20452 นางสาว หทัยรัตน์  ผาเนตร ทุกวิชา 
20453 นางสาว อทิตยา  สมพงษ์ ทุกวิชา 
20454 นาย อนุสรณ์  สวัสดี ทุกวิชา 
20455 นางสาว อภิชชญา  อู่ทอง ทุกวิชา 
20456 นางสาว อมรรัตน์  สุขปั๋น ทุกวิชา 
20457 นางสาว อรนภา  มธุรส ทุกวิชา 
20458 นางสาว อรัชพร  ทรงสมทรัพย์ ทุกวิชา 
20459 นางสาว อัจฉรียา วีรแพทยโกศล ทุกวิชา 
20460 นางสาว อัญชลี  เดชธรรมรงค์ ทุกวิชา 
20461 นางสาว อัญชลี  โพธิ์ดาษ ทุกวิชา 
20462 นางสาว อัญมณ ี กังศิริกุล ทุกวิชา 
20463 นางสาว อารียา  ศรีระกิจ ทุกวิชา 
20464 นางสาว อารียา  หมัดอุสัน ทุกวิชา 
20465 นางสาว อิสร์ณภัทร  ชินโชติวรานนท ์ ทุกวิชา 
20466 นางสาว อิสรีย์  เปี่ยมลาภโชติกุล ทุกวิชา 
20467 นางสาว อิสรีย์ญรดา  ยศศรัณยู ทุกวิชา 
20468 นาย อุดมศักดิ์  เหง้าพรหมมินทร์ ทุกวิชา 
20469 นาย ฮิโระฮามะ  ประภาศรี ทุกวิชา 
20470 นาย ด ารงศักดิ์  เฉิน วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
20471 นางสาว ปณิดา  เสรีรัฐ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
20472 นาย พีรวัชร   จิณแพทย์ วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
20473 นาย วีรภัทร์  อิทธิปาลกุล วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 
20474 นาย ยู่ว-เซิง หลิน วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพฯ 

และวิชากฎหมายฯ 
20475 นาย เตชิต  อัครด ารงเวช ทุกวิชา 
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