
ค ำน ำหน้ำ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 6222030009 นางสาว กรกมล แซ่ล้ิง
2 6222040013 นางสาว กฤติยาภรณ์ เพชรจ้อง
3 6222060019 นางสาว กิตติยา พิกุลทอง
4 6222040036 นาย จิรวัฒณ์ สีตาแสน
5 6222040041 นางสาว จุไรรัตน์ นาคกระแส
6 6222030049 นางสาว ชลธิชา บัวศรี
7 6222080061 นางสาว ฐาปนีย์ จงด าเกิง
8 6222080062 นางสาว ฐิตาภา มะแก้ว
9 6222060066 นางสาว ฐิติรัตน์ พงษ์วัน
10 6222140070 นางสาว ณัฏฐา จารุการ
11 6222150071 นางสาว ณัฐกุล อาจชอบการ
12 6222010073 นางสาว ณัฐณิดา กันตีมูล
13 6222020078 นางสาว ณัฐริกา สังข์ทอง
14 6222140079 นางสาว ณัฐริการ์ อ๊ึงสวัสด์ิ
15 6222140084 นางสาว ดวงเดือน ขอเห็นกลาง
16 6222050086 นาง ดวงพร นันทส าเริง
17 6222050087 นางสาว ดาวเรือง อ้อมชมภู
18 6222090089 นาย เตวิชช์ สุขสงค์
19 6222170090 นาย เถลิงศักด์ิ พาสร้อย
20 6222120092 นางสาว ทับทิม วรรณภักดี
21 6222080094 นาง ทิพย์ธราธาร เวลเลอร์ฟอรส์
22 6222020096 นางสาว ทิพรดา ปานาภรณ์
23 6222080101 นาย ธนะวรรธน์ ธนาหิรัญโรคน์
24 6222030102 นางสาว ธนันพัชร์ พวงสอนใช้สกุล
25 6222020106 นางสาว ธนินธร ศึกษา
26 6222040109 นาย ธัญญาณัฐ ศรีวาปี
27 6222130122 นางสาว นัชรา ชาวเขียววงศ์
28 6222090124 นางสาว นัฐญมา มาลินี
29 6222080125 นาย นัฐพงษ์ วงศ์วิริยะชัย

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

ด้ำนเวชกรรมไทย
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30 6222020128 นางสาว นันท์นภัส แก้วตาเสน
31 6222180132 นางสาว นาฎฤดี คงทอง
32 6222090140 นางสาว นุชจรี อาจกิจ
33 6222160141 นางสาว นุสฮูดา ปฏิญญานุสรณ์
34 6222070145 นางสาว เนตรนภา โพธิชัย
35 6222180149 นางสาว เบญจวรรณ ประทุมทอง
36 6222160152 นางสาว ปฐมาวดี กลับดี
37 6222170155 นาย ปรีชา บุญฤทธ์ิ
38 6222170156 นางสาว ปวีณา เกษรา
39 6222020161 นางสาว ปิยะธิดา ผลวงษ์
40 6222030166 นางสาว เปมิกา คุรุ
41 6222170167 นาง เปรมฤดี ธงสิบสอง
42 6222070171 นางสาว พรรณนิภา วรางกูร
43 6222040174 นางสาว พรสุดา ชาบุรี
44 6222120175 นางสาว พรสุภา พงศ์แพทย์
45 6222030182 นางสาว พัณธิตรา ศรีรักษา
46 6222090183 นาง พิชชากานต์ บัวชาวเกาะะ
47 6222170185 นาย พิเชฐ บัญญัติ
48 6222080186 นางสาว พิมพ์พิชญ์ชา เจริญรดาสกุล
49 6222080194 นาง ภคภรณ์ เอ่ียมสอาด
50 6222060197 นางสาว ภัสศรี แสงสาย
51 6222050198 นางสาว ภาชินี ล้ิมเจริญ
52 6222170199 นาย ภานุเดช แก้วปิง
53 6222130202 นางสาว มยุรี พิทักษ์ไพร
54 6222170206 นาย มีชัย มากบ ารุง
55 6222110211 นางสาว ยัสมีน แมเร๊าะ
56 6222120217 นางสาว รติพร พรรณจิตต์
57 6222160220 นางสาว รักษณาลี จิตรรักษ์
58 6222180223 นางสาว รัตดาวรรณ คงเอียด
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59 6222020228 นางสาว รุ้งรวิน หนูกรอบ
60 6222110230 นาย รุจิสรรค์ ทองค า
61 6222040236 นางสาว ลัดดาวัลย์ ราชาชัย
62 6222170237 นางสาว ล่ันทม พรรษา
63 6222010242 นางสาว วนิดา ปันต๊ะ
64 6222180250 นางสาว วาสนา พุฒโสม
65 6222040252 นางสาว วิชุตา ย่ิงใจกล้า
66 6222050255 นาย วิระพันธ์ บุญล้ า
67 6222170260 นาง วีริศรา อรุณพันธ์
68 6222040261 นางสาว ศริญญา แก้วนาง
69 6222110262 นางสาว ศรีอ าพร เครือมาศ
70 6222180263 นางสาว ศิรามล ค ามะวงค์
71 6222050266 นางสาว ศิริพร ไชยโคตร
72 6222100267 นางสาว ศิวาพัชญ์ จิรโชติเกศกุล
73 6222170269 นาย ศุภชัย พิมพานนท์
74 6222080273 นาง สรินพร สิทธิปรีชาชาญ
75 6222060277 นางสาว สิริภา ทมตะขบ
76 6222070292 นางสาว สุภาภรณ์ กุมรัมย์
77 6222170297 นาย สุรศีล อินทศร
78 6222070301 นางสาว สุวิมล สงวน
79 6222010304 นางสาว อนงนาฎ สิงห์ค าป๋ัน
80 6222040307 นาย อภิชาติ พิมพ์ภูค า
81 6222070328 นางสาว อัปสร บุตรดา
82 6222110333 นางสาว อารยา มหาดไทย
83 6222110335 นางสาว อารีย์คุณ พรรณีย์กุลการ
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