
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล

1 นาย เดชวิทย์ มาอนิทร์

2 นาย เศรษฐกลุ บญุยศักด์ิเสรี

3 นาง แพรวสิรี ธีรพรธนพัชร์

4 นางสาว กนกพร บตุรพรม

5 นางสาว กรชนก พุฒภกัดี

6 นาง กรวรรรณ จายะธรรม

7 นางสาว กาญญารัตน์ ภบูญุทอง
8 นางสาว จริยา แกว้ใส

9 นางสาว จินตนา หอมจันทร์

10 นาง ชวนพิศ อนิวิเชียร

11 นาย ชาญศักด์ิ แสงซ่ือ

12 นาย ชาทติย์ ศิริสวัสด์ิ

13 นางสาว ฐานุตรี บวัมณี

14 นาย ณรงค์ เอี่ยมรอด

15 นางสาว ณัชชา จงใจงาม

16 นางสาว ณัฐธิดา วงศ์สว่างศิริ

17 นางสาว ณัฐนรี แสงแกว้

18 นาย ณัฐศักด์ิ ศรทอง

19 นางสาว ดรุณี พงษ์ไทย

20 นางสาว ดาวานี สามะ

21 นาย ทวีศักด์ิ หลีแกว้สาย

22 นางสาว ทพิย์ภาพร ดอกดวง

23 นาย ธนัท บญุทรง

รำยชือ่ผู้ที่สำมำรถรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทยแ์ผนไทย 
ตำมมำตรำ 12(2)    
ด้ำนกำรผดุงครรภไ์ทย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล

รำยชือ่ผู้ที่สำมำรถรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทยแ์ผนไทย 
ตำมมำตรำ 12(2)    
ด้ำนกำรผดุงครรภไ์ทย

24 นางสาว ธัญญา แซ่ต๊ัน

25 นางสาว ธัญลักษณ์ ดีรักษา

26 นางสาว ธันยพร ชาญรบ
27 นางสาว ธาริณี เภารัตนปกรณ์

28 นางสาว ธาริณี ภงูามนิล

29 นาง นภาพร วงศ์ประทมุ

30 นางสาว นิด เชี่ยวรุ่งโรจน์

31 นางสาว นุจรินทร์ ค านนท์

32 นางสาว นุชรินทร์ พรมสว่าง

33 นางสาว บญีาภรณ์ โพธิจ์ักร์

34 นางสาว ประภา พละเขต

35 นางสาว ปาณิศา ทณิวงศ์

36 นางสาว ผ่องพรรณ เลาว้าง

37 นางสาว พรพรรณ จันทร์มณี

38 นางสาว ภคณัชฐ พลายงาม

39 นาง ภรศิริ ชื่อเพราะ

40 นาย ภชัรพี ธ.น.นาม
41 นางสาว มะลิวัลย์ สอนใส

42 นางสาว ระพีพร บญุแซม

43 นาย รัญชนกร จ าลอง

44 นางสาว รัตติพร ชะลุนรัมย์
45 นางสาว รัตนาภรณ์ กล่ินกหุลาบหรัิญ

46 นางสาว รุจิรา ขาวสุด
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47 นางสาว  วรุณศิริ  อุ่นชัย

48 นางสาว วาสนา ลาเตะ

49 นางสาว วิไลพร สุขนิตย์

50 นางสาว ศรินธร อดุแจ่ม

51 นางสาว ศรีสุดา มีสัตย์

52 นางสาว ศิริประภา รัตนบรีุ

53 นางสาว ศิริมา กนัรัมย์

54 นางสาว ศิริลักษณ์ ชุ่มมาก

55 นางสาว ศิริวรรณ สาและ

56 นางสาว สมทรัพย์ ทยิา

57 นางสาว สมพร จิตรัตนพร

58 นางสาว สลิตตา ศรีทอง

59 นางสาว สิริญาณ์กร สกลุแกว้

60 นางสาว สุกญัญา บวับงัศึก

61 นางสาว สุจารี กติิมา

62 นางสาว สุดารัตน์ เธียรธรรมธาดา

63 นางสาว สุรัยญา หมอเต๊ะ

64 นางสาว หทยัชนก บญุจันทร์

65 นางสาว อภญิญา ล้ิมสมบติัอนันต์

66 นางสาว อรรติญา สวัสดี

67 นางสาว อญัชลี ฤทธิบ์ ารุง

68 นาวาเอก อ านาจ การสมจิตร์

69 นางสาว อษุา สุกใส


