
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 6222170001 นางสาว กชกร พรโสภณ
2 6222160003 นางสาว กนกวรรณ สิงหวรรณกุล
3 6222050004 นางสาว กมลฉัตร ขุนวงษา
4 6222140005 นางสาว กมลชนก จันทร์ทอง
5 6222040007 นางสาว กมลวรรณ แต้กระโทก
6 6222180010 นางสาว กรองแก้ว หนูอ่ิม
7 6222020011 นางสาว กฤติยา แก้วกุล
8 6222070014 นางสาว กัณฑิมา ไกรเพชร
9 6222120015 นางสาว กัลยาณี สวัสด์ิ
10 6222080018 นางสาว กานต์สินี กรรณิกา
11 6222140020 นางสาว กุลณัฐ สมปาน
12 6222090021 นางสาว กูรอบียา มณีกามัน
13 6222170024 นางสาว ขนัตยา พวงมาลี
14 6222020025 นางสาว ขวัญชนก เกณฑ์ขุนทด
15 6222110026 นางสาว คอตีเยาะ มามะ
16 6222050029 นางสาว จริยา ภูษากิจ
17 6222020030 นางสาว จรียวัฒน์ กล่ินมาหอม
18 6222050031 นางสาว จันทร์วิภา ศรีบัวเทศ
19 6222040032 นางสาว จันนิราภรณ์ วันทาพรหม
20 6222080034 นางสาว จารุรัตน์ วิเศษสุมน
21 6222040036 นาย จิรวัฒณ์ สีตาแสน
22 6222140039 นางสาว จุฑามาส ไกยราช
23 6222040042 นางสาว ชฎาพร อินลุเพท
24 6222040044 นางสาว ชนันกรานต์ มติพรม
25 6222060046 นางสาว ชมพู่ ฤทธ์ิดี
26 6222020050 นางสาว ชลธิชา ตรีบุรุษ
27 6222010053 นางสาว ชุติมันต์ ใจกว้าง
28 6222150055 นางสาว ซากีมะห์ สะมาแล
29 6222050058 นาย ญาณวุฒิ นามวัน
30 6222080061 นางสาว ฐาปนีย์ จงด าเกิง
31 6222080062 นางสาว ฐิตาภา มะแก้ว

ด้ำนเภสัชกรรมไทย
เป็นผู้มีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย

   รำยช่ือผู้ท่ีมีผลสอบผ่ำนควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ข) คร้ังท่ี 2/2562 
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32 6222040063 นาย ฐิติกานต์ พรมโสภา
33 6222060066 นางสาว ฐิติรัตน์ พงษ์วัน
34 6222010067 นางสาว ณนิการ์ รัตนนิวิฐ
35 6222040072 นางสาว ณัฐชุดา ช านาญฤทธ์ิ
36 6222050075 นางสาว ณัฐนันท์ หาญศึก
37 6222130076 นางสาว ณัฐพร อภิวัฒน์ไพบูลย์
38 6222150080 นางสาว ณัฐวดี แจ่มแจ้ง
39 6222130083 นางสาว ณิชา สุตะวัน
40 6222040085 นางสาว ดวงเดือน ชุมสนาม
41 6222050086 นาง ดวงพร นันทส าเริง
42 6222090089 นาย เตวิชช์ สุขสงค์
43 6222040095 นางสาว ทิพยมนตร์ เปาป่า
44 6222020096 นางสาว ทิพรดา ปานาภรณ์
45 6222050098 นางสาว ทิวาพร โฉมเฉลา
46 6222050100 นาย ธนพนธ์ ยาศรี
47 6222080101 นาย ธนะวรรธน์ ธนาหิรัญโรคน์
48 6222040104 นางสาว ธนารักษ์  ค าสงค์
49 6222080105 นาย ธนาวีร์ ปานแก้ว
50 6222020106 นางสาว ธนินธร ศึกษา
51 6222040109 นาย ธัญญาณัฐ ศรีวาปี
52 6222020111 นางสาว ธัญวรัตน์ กิจรัญ
53 6222150112 นางสาว ธิชากร เขมะวนิช
54 6222040116 นางสาว นพธีรา พลสุวรรณ
55 6222020118 นางสาว นฤมล เพชรช านาญ
56 6222170121 นางสาว นวลจันทร์ จิตประเสริฐ
57 6222040126 นางสาว นัททรี ย่ิงนอก
58 6222050127 นางสาว นัทมน พิเคราะห์
59 6222040129 นางสาว นันทัชพร กาละรัตน์
60 6222150133 นางสาว นาดียา สาและ
61 6222020134 นาย นิพิฐพนธ์ จารุวัฒนายนต์
62 6222070135 นางสาว นิภาพร ไทยพัฒนกิจ
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63 6222090136 นางสาว นิภาพรรณ อู่แสงทอง
64 6222040137 นางสาว นิโลบล เลิศชาญ
65 6222060138 นางสาว นิศารัตน์ สิงห์บุญมี
66 6222070139 นางสาว นิสารัตน์ รักษา
67 6222090140 นางสาว นุชจรี อาจกิจ
68 6222030142 นางสาว นูรอัยนี ซันศิริ
69 6222050144 นางสาว เนตรชนก เครือทอง
70 6222060147 นางสาว บังอร บุญหว่าน
71 6222060148 นางสาว บัวลัย บุญสินชัย
72 6222080153 นางสาว ปทุมทิพย์ แถมก่ิง
73 6222170156 นางสาว ปวีณา เกษรา
74 6222040158 นางสาว ปัทมาวรรณ ประทุมรัตน์
75 6222160159 นางสาว ปาริยา โพธ์ิสีสด
76 6222130160 นาย ปิยวัฒน์ อินทร์จันทร์
77 6222110162 นางสาว ปิยะนุช พุ่มสุวรรณ
78 6222050164 นางสาว ปุณยนุช เบ็ญมาส
79 6222080168 นาย พงศกร ศิริรัศมีวงศา
80 6222110169 นางสาว พนิดา ลาโมะ
81 6222040170 นางสาว พรรณธิมา เผ่าสกุลทอง
82 6222080172 นาง พรรณวดี สุทธิวาทนฤพุฒิ
83 6222080176 นางสาว พลอยศวรรณ คุณยะโคตร
84 6222020177 นางสาว พัชราภรณ์ สังข์พัน
85 6222040181 นางสาว พัชรี เดือยพิมพ์
86 6222030182 นางสาว พัณธิตรา ศรีรักษา
87 6222170184 นาง พิชรินทร์ สุขนา
88 6222080186 นางสาว พิมพ์พิชญ์ชา เจริญรดาสกุล
89 6222160188 นางสาว พิมพ์ฤทัย พุฒซ้อนดอก
90 6222050189 นาย พิษณุ วรมูล
91 6222170192 นาง แพรวรุ่ง พันธ์ุสุข
92 6222050198 นางสาว ภาชินี ล้ิมเจริญ
93 6222170199 นาย ภานุเดช แก้วปิง

หนา้3/5



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

ด้ำนเภสัชกรรมไทย
เป็นผู้มีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย

   รำยช่ือผู้ท่ีมีผลสอบผ่ำนควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ข) คร้ังท่ี 2/2562 

94 6222020200 นางสาว ภีมรดา ศิริป่ิน
95 6222090201 นางสาว มณีภรณ์ ช านาญแป้น
96 6222010208 นาย มูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ
97 6222110209 นางสาว เมธาวินี บุญเหลือ
98 6222060213 นางสาว ยุวดี หลงพรหม
99 6222030215 นางสาว โยษิตา ชนะสิทธ์ิ
100 6222010216 นางสาว รชฏ ภู่ผะกา
101 6222120218 นางสาว รมยกร พละศรี
102 6222050221 นางสาว รัชฎา วงศ์บุดดี
103 6222020222 นางสาว รัชนีภรณ์ นิลนนท์
104 6222180223 นางสาว รัตดาวรรณ คงเอียด
105 6222080226 นางสาว รัตนาภรณ์ ลิขิตเรืองฤทธ์ิ
106 6222020227 นางสาว รุ่งทิวา ถาวร
107 6222020228 นางสาว รุ้งรวิน หนูกรอบ
108 6222150231 นางสาว รุสฟาตีมา ทิวาสมาน
109 6222120232 นางสาว เรขา เสือจอย
110 6222050234 นาย เรืองศักด์ิ ธนภูมิพิศาล
111 6222060243 นางสาว วรกานต์ โสมี
112 6222050244 นางสาว วราพร เหล่าอุ่นอ่อน
113 6222040247 นางสาว วริศรา ศรบุญทอง
114 6222040248 นางสาว วริศรา ชาธิพา
115 6222180250 นางสาว วาสนา พุฒโสม
116 6222070251 นางสาว วิจิตรา ใจยา
117 6222180253 นางสาว วิภาดา คามวัลย์
118 6222050255 นาย วิระพันธ์ บุญล้ า
119 6222070256 นาย วิรัตน์ วระค า
120 6222020257 นางสาว วิไลพร ไกรทอง
121 6222050265 นางสาว ศิรินทิพย์ ไชยยายงค์
122 6222100267 นางสาว ศิวาพัชญ์ จิรโชติเกศกุล
123 6222080273 นาง สรินพร สิทธิปรีชาชาญ
124 6222110275 นาย สันติ โกสุม
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125 6222170276 นางสาว สิรินภา จิระกิตติเจริญ
126 6222040278 นางสาว สิริมา งอธิราช
127 6222130279 นางสาว สิริยาภา กุหลาบพนา
128 6222170281 นางสาว สุจิตรา เดชรักษา
129 6222040284 นางสาว สุธิตรา พลรักษา
130 6222080286 นางสาว สุนิตตา ตะวันธรงค์
131 6222070288 นางสาว สุพรรษา สีหะวงษ์
132 6222020290 นาง สุภศจี พัฒนทรัพย์ถาวร
133 6222040291 นางสาว สุภาพร สระแก้ว
134 6222170293 นาง สุภารัก โกศล
135 6222180296 นางสาว สุภาวรรณ อ าลอย
136 6222170297 นาย สุรศีล อินทศร
137 6222060306 นางสาว อภิชญา อารี
138 6222070309 นางสาว อภิรัตน์ เมืองงาม
139 6222040310 นางสาว อมรรัตน์ วงค์ศรีลา
140 6222120311 นางสาว อมลวรรณ ม่ังค่ัง
141 6222020314 นาย อรรคเนตร เอ่ียมจิตร์
142 6222050317 นางสาว อริสรา บุญประภาร
143 6222180318 นางสาว อรุณเนตร ต้นโลม
144 6222010319 นางสาว อรุณี อัศวภูมิ
145 6222150321 นางสาว อักลีมา ดอมอลอ
146 6222050322 นางสาว อังสุมาลี แก้วปัญญา
147 6222010325 นางสาว อัญนิดา พันธ์ส าโรง
148 6222150327 นาย อับดุลฮาฟีซ อิแต
149 6222110329 นางสาว อัสม๊ะ ยีเต๊ะ
150 6222040334 นางสาว อารีย์ ใคร่ครวญ
151 6222040337 นางสาว อุมาวดี ชาสอน
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