
เลขประจ ำตัวผู้สอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 62220003 นาง กติกา อิสสระ

2 62220004 นาง กนกชนก มณีโชติ

3 62220007 นาง กนกวรรณ รักน่ิม

4 62220017 นางสาว กริชฎา โชคประกิจสุนทร

5 62220027 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีศันสนีย์

6 62220031 นางสาว กันยารัตน์ ฉายแสง

7 62220038 นาย กิติศักด์ิ รุจิกาญจนรัตน์

8 62220044 นางสาว เกษร บ่ายนุ่น

9 62220047 นาย เกียรติศักด์ิ ย่ังยืน

10 62220048 นาย เกียรติศักด์ิ ชีระพันธ์

11 62220059 นางสาว ไข่มุก แสงชาวนา

12 62220063 นาย คมสันต์ กังวล

13 62220072 นางสาว จรินทร์ทิพย์ บวรโชติพงศ์

14 62220095 นาย จิรัสถ์ เขียวเล็ก

15 62220096 นางสาว จิราพร บ ารุงสุข

16 62220097 นาง จิราพรรณ ต้ังจิตรเจริญ

17 62220102 นางสาว จุลจิรา วงษ์สวัสด์ิ

18 62220103 นาง จุฬารัตน์ ศิริสุขีประดิษฐ์

19 62220115 นางสาว ชญานินท์ ประทุมสูตร

20 62220116 นางสาว ชญานิศวร์ สินชัยอลงกรณ์

21 62220124 นางสาว ชมนาถ สร้อยศรี

22 62220127 นาง ชลธิชา ช่ืนใจหวัง

23 62220140 นางสาว ชัญญามนฑณ์ จิตพรพินิจ

24 62220142 นาย ชัยศักด์ิ รักษสุธากาญจน์

25 62220152 นางสาว ชุลีกาญจน์ กีรติธีณกุลเจริญ

26 62220154 นาง เชาวนีย์ บัวช่ืน

27 62220163 นาง ฐิติมา คิดดี

ด้ำนเวชกรรมไทย
   รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิขอทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) คร้ังท่ี 2/2562 
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28 62220167 นางสาว ณปภัช ชัยยินดีภูมิ

29 62220170 นาย ณภูภณ เวชอาภรณ์

30 62220177 นางสาว ณัฎฐิณี ออมทรัพย์

31 62220181 นางสาว ณัฐชนก ป่ินเพชรสวรรค์

32 62220183 นางสาว ณัฐชา บุญศรี

33 62220191 นางสาว ณัฐรดาพัชร ท่าผ่า

34 62220204 นางสาว ดรรชนี มุ่งดี

35 62220221 นาย ทศพล หาญกิจรุ่ง

36 62220224 นาย ไทยรัฐ ภูวจินดา

37 62220226 นาย ธนกฤต สุวรรณชาติ

38 62220229 นางสาว ธนพร คุณัญญากุล

39 62220245 นาย ธเนศ ติยะสัตย์กุลโกวิท

40 62220263 นาย ธีระศักด์ิ เตชเสถียร

41 62220266 นาง นงนุช เสนาะค า

42 62220270 นาย นพดล แบ่งเพชร

43 62220275 นางสาว นพรัตน์ วิหารทอง

44 62220282 นางสาว นภาพร กิตติศักด์ิไพรัช

45 62220288 นาง นวพร สุริยะ

46 62220296 นาง นันทวรรณ หวง

47 62220335 นางสาว บุษบา ปุนริบูรณ์

48 62220339 นางสาว เบ็ญจรัตน์ เดชก าแหง

49 62220355 นาง ประไพ เพ่ิมทัรพย์

50 62220358 นาย ประสิทธ์ิ ศิริวานนท์

51 62220364 นางสาว ปราณี สุเมธวาทินกุล

52 62220367 นางสาว ปรีชญา พรหมมินทร์

53 62220369 นาย ปรีชา วงศ์อนันต์นนท์

54 62220388 นาย ปุณณพงษ์ โชจอหอ
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55 62220395 นาย พงศ์ศิษฏ์ ไพยรัตน์

56 62220400 นางสาว พรกวินทร์ เธียรภัทรโรจน์

57 62220404 นางสาว พรทิพย์ ธีรพัฒนากุล

58 62220405 นางสาว พรทิพย์ สีดาฟอง

59 62220429 เรือเอก พิทักษ์ ใจดี

60 62220435 นางสาว พิมลพัชร์ เกียรติวิศาลชัย

61 62220457 นางสาว ภัทรธิดา เจียหลิม

62 62220459 นาง ภัทรานิสฐ์ เสียงสมบูรณ์

63 62220460 นางสาว ภัทริน อยู่เจริญกิจ

64 62220468 นางสาว ภิรฏา อังสุหัสต์

65 62220469 นาย ภีระวัฒน์ กระตุฤกษ์

66 62220474 นางสาว มธุรส ช่างไม้

67 62220481 นางสาว มลทิพย์ เตชะสินพาณิชย์

68 62220492 นาย ยศพนธ์ เยาวยัง

69 62220497 นางสาว รดาศา เพชรประสมบุญ

70 62220499 นาย รพีพัฒน์ ค าเตือน

71 62220504 นาย ระดมศักด์ิ อุทัยชิต

72 62220512 นาย รัฐภูมิ พงศกรพฤฒิกุล

73 62220521 นาย รุ่งศักด์ิ กวียานันท์

74 62220535 นางสาว วรมล ประดิษฐสิน

75 62220536 นางสาว วรรนิสา หาญกล้า

76 62220546 นาง วรันธร ฮวบประเสริฐ

77 62220547 นาย วรินทร์พงศ์ ศรีสันต์

78 62220559 นาย วิชิต เหรียญสง่าวงศ์

79 62220561 นาย วิทูร คล่ีบ ารุง

80 62220574 นางสาว วิสานาจ สระแก้ว

81 62220584 นางสาว ศรินรัตน์ ปฐวีภัทรานันท์
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82 62220594 นาย ศักดา จันทร์ภิรมย์

83 62220606 ว่าท่ีร้อยโท สงวน กองพีระ

84 62220608 นาย สมควร ยอดสุรางค์

85 62220630 นาย สรรพัชญ์ เล้ียววาริณ

86 62220634 นางสาว สวรส ศิริไชยบูลย์วัฒน์

87 62220636 นางสาว สฬีญากาญณ์ ไชยมะโน

88 62220650 นางสาว สิรินุช ศรีสวัสด์ิ

89 62220671 นาง สุธาทิพย์ ดีโส

90 62220711 นางสาว สุอารี สุธีโสภณ

91 62220715 นางสาว แสงอรุณ อรรถพรพันธ์

92 62220721 นางสาว หยกพร สารวิทย์

93 62220723 พระ องอาจ ติดยงค์

94 62220729 นาย อธิป อรัญเหม

95 62220733 นาย อภิชัย จันทรมาศ

96 62220734 นาย อภิรักษ์ เจริญพานิชสันติ

97 62220747 นางสาว อรอุมา จรูญรัตน์

98 62220755 นางสาว อัจฉรา ศรีทรัพย์

99 62220763 นางสาว อาซีย๊ะ คามา

100 62220767 นางสาว อารีย์ เพชรทอง

101 62220772 นางสาว อ าไพ คุรุวาณิชย์

102 62220777 นางสาว อุบลวรรณ บุญเชิดชู

103 62220783 นาย เอกสุวัชร์ สิริวลีสุนิธิ
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