
ล ำดับ เลขประจ ำตัวผู้สอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

1 62220020 นางสาว กฤติญดา ธนรัตปกรณ์

2 62220025 นางสาว กัญจ์วริศ สุวรรณนาคินทร์

3 62220034 นางสาว กานดา เลิศเสรี

4 62220043 นางสาว เกษกาญ ชุณหวิริยะกุล

5 62220070 นาง จรงรัตน์ เทพยา

6 62220075 นางสาว จอมขวัญ ไชยสาร

7 62220083 นางสาว จามจุรี สง่าเนตร

8 62220085 นางสาว จิตตานันท์ิ บุญสุวรรณ

9 62220089 นางสาว จินตนา สุวิทวัส

10 62220094 นาย จิรัฐพล มณีกูล

11 62220106 นาง เจนจิรา หะทะยัง

12 62220110 นางสาว ฉมามาศ บุญสรรค์

13 62220139 นางสาว ชัญญ์นภัส ศศิเมธานนท์

14 62220143 นาย ชัยสิทธ์ิ มานะดี

15 62220148 นางสาว ชินาภา ศรีแก้ว

16 62220161 นาย ฐานะวัตร ปิยาภิมุข

17 62220168 นาย ณภสิทธิ สิทธิผลสกุล

18 62220169 นางสาว ณภัทร ธีราวิบูล

19 62220170 นาย ณภูภณ เวชอาภรณ์

20 62220175 นาย ณัชพล เต๋จ๊ะ

21 62220186 นาง ณัฐฐารักษ์ เตชาวัฒนภัทร์

22 62220194 นาย ณัฐวุฒิ โกฏิแก้ว

23 62220198 นางสาว ณิชาดา แจ่มจ ารัส

24 62220207 นางสาว ดวงใจ บุญประสงค์

25 62220216 นางสาว เตือนใจ เรืองศรี

26 62220219 นาย ทรรศพล พรมจินดา

27 62220225 นาย ธณัช สุขเวช

28 62220238 นาย ธนันวัฒน์ อภิบูรณ์มงคล

29 62220249 นางสาว ธัญญ์นิธิ ภักดีชน

   รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิขอทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) คร้ังท่ี 2/2562 
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30 62220253 นางสาว ธัญยธรณ์ ปฐพีรวิพงษ์

31 62220267 นาง นงเยาว์ พอดคันสก้ี

32 62220271 นาย นพพร พรอโนทัย

33 62220272 นางสาว นพมาศ จึงรุ่งเรืองกิจ

34 62220277 นางสาว นภัค สดุดีปิยะดล

35 62220279 นางสาว นภัสนันท์ วงสีวอ

36 62220283 นาง นภาพร ขุนไกร

37 62220284 นางสาว นรินทร อินทร์โส

38 62220293 นาง นันทนา เพ็ชรัตน์

39 62220299 นาง นันทวัน ใจกล้า

40 62220309 นางสาว น้ าอ้อย ลอยแก้ว

41 62220325 นาง บัวหยก แซ่ล้ี

42 62220330 นาย บุญเลิศ ตลับทอง

43 62220331 นางสาว บุญสิริ ผดุงไทย

44 62220352 นาย ประทัยรัตนะ โพธ์ิวงค์

45 62220360 นาย ปรัฐ กุลแพทย์

46 62220377 นางสาว ปาริชาติ แสนทวีสุข

47 62220384 นาง ปิยะพร เตชะตา

48 62220397 นาย พงศ์อาชว์ ขามโนนวัด

49 62220399 นางสาว พนิตตา ศรีมารุต

50 62220418 นางสาว พัชรินทร์ วิบุตร

51 62220428 นาย พิทยา จิตรย่ังยืน

52 62220429 เรือเอก พิทักษ์ ใจดี

53 62220438 นางสาว พิศมัย ป่ินเจริญ

54 62220442 นางสาว เพชรรัตน์ สุวรรณศักด์ิสิน

55 62220451 นาง ไพร า สอนราช

56 62220454 นางสาว ภรินดา พันธุรัตน์

57 62220457 นางสาว ภัทรธิดา เจียหลิม

58 62220464 นาย ภาวัต บุญธรรมมี
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59 62220466 นางสาว ภาษิตา สรรสร้างเจริญ

60 62220467 นางสาว ภิตา บัณฑิตพัฒน์

61 62220472 นางสาว มณฑิรา เมธปรียา

62 62220476 นางสาว มนัสนันท์ ปิระกะ

63 62220478 นางสาว มยุรี รัตนะเก้ือ

64 62220495 นาย รณชัย ภูวันนา

65 62220497 นางสาว รดาศา เพชรประสมบุญ

66 62220498 นาย รพี อาภรณ์ศิลป์

67 62220503 นางสาว รอฮายา เจ๊ะเง๊าะ

68 62220507 นางสาว รังสิมา พุ่มพวง

69 62220511 นาง รัฐนันท์ วงศ์ธนะโสภณ

70 62220514 นาง รัตวนันท์ วัฒนแก้วสุวรรณ

71 62220516 นางสาว รุ้งใจ แสงจันทร์

72 62220519 นางสาว รุ่งนภา ทองเนตร

73 62220533 นางสาว วรฉัตร วรรณา

74 62220545 นางสาว วรัญญา อรุโณทยานันท์

75 62220558 นาย วิชัย ก่ิงสีเสียด

76 62220575 นาย วิสุทธ์ิ พรหมชาติ

77 62220582 พันต ารวจเอกหญิง ศรวณีย์ วีณะคุปต์

78 62220588 นางสาว ศศิณัฐนพา กรจิรจินดาภัทธ์

79 62220615 นาย สมประสงค์ บรรเทา

80 62220618 นาย สมพงศ์ โนนศรี

81 62220629 นาย สยาม ธนวัฒนาปกรณ์

82 62220644 นางสาว ส าลี สีโสภา

83 62220663 นาง สุชีวา วงศ์ภูธร

84 62220666 นางสาว สุดารัตน์ ภูถมเงิน

85 62220669 นางสาว สุดารัตน์ สุดรักษ์

86 62220675 นาง สุธีรา ปิยะเรืองรุ่ง

87 62220679 นางสาว สุนิตา โต๊ะเจะ
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88 62220705 นางสาว สุรีรัตน์ ค าปาเช้ือ

89 62220707 นางสาว สุวรรณีย์ แสงเพ็ชรศิริพันธ์

90 62220712 นางสาว เสง่ียม จีนบุตร

91 62220731 นาง อนัตตา ภัทรภูมิพานิช

92 62220732 นางสาว อนันต์ ป่ินเวหา

93 62220759 นางสาว อัญชิตา นวลศิริ

94 62220763 นางสาว อาซีย๊ะ คามา

95 62220768 นางสาว อารีย์ แซ่จึง

96 62220784 นางสาว เอ้ือมพร ผิวงาม

97 62220785 นางสาว โอไล ถ่ินเซโปน
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