
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 6222020002 นางสาว กณิศ ธัญญโชติ
2 6222160003 นางสาว กนกวรรณ สิงหวรรณกุล
3 6222070006 นางสาว กมลชนก มรกต
4 6222140005 นางสาว กมลชนก จันทร์ทอง
5 6222070012 นางสาว กฤติยาณี บุตรเงิน
6 6222120017 นางสาว กาญจนา อ่องละออ
7 6222080018 นางสาว กานต์สินี กรรณิกา
8 6222050023 นางสาว แก้วมณี บุญทัน
9 6222140077 นาย คณาธิป เคนพรม
10 6222020030 นางสาว จรียวัฒน์ กล่ินมาหอม
11 6222120033 นางสาว จารุจินดา ค าวิลานนท์
12 6222080034 นางสาว จารุรัตน์ วิเศษสุมน
13 6222040036 นาย จิรวัฒณ์ สีตาแสน
14 6222090037 นางสาว จีรภรณ์ กาเด็น
15 6222040038 นางสาว จุฑาทิพย์ มหาโคตร
16 6222040041 นางสาว จุไรรัตน์ นาคกระแส
17 6222080043 นางสาว ชนัดดา ปรีชาชาญวุฒิ
18 6222040044 นางสาว ชนันกรานต์ มติพรม
19 6222180045 นางสาว ชนิดา หยังหลัง
20 6222120048 นางสาว ชยาภา ชัยประสิทธ์ิ
21 6222020052 นางสาว ชัญญ่า เก้ียงแสนเมือง
22 6222170054 นาย ชุมพล ศิลปชัย
23 6222060056 นางสาว ซาลาซา วาเละ
24 6222150057 นางสาว ซาวซาน ดะแซ
25 6222080061 นางสาว ฐาปนีย์ จงด าเกิง
26 6222040064 นางสาว ฐิติมา บุญแฮด
27 6222060066 นางสาว ฐิติรัตน์ พงษ์วัน
28 6222010067 นางสาว ณนิการ์ รัตนนิวิฐ
29 6222150069 นางสาว ณัฎฐา ชนะพล
30 6222040072 นางสาว ณัฐชุดา ช านาญฤทธ์ิ
31 6222110074 นางสาว ณัฐธิดา เจริญสินชัย
32 6222130076 นางสาว ณัฐพร อภิวัฒน์ไพบูลย์
33 6222140084 นางสาว ดวงเดือน ขอเห็นกลาง
34 6222050086 นาง ดวงพร นันทส าเริง

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

ด้ำนกำรผดุงครรภ์ไทย
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35 6222050087 นางสาว ดาวเรือง อ้อมชมภู
36 6222080088 นาย ตะวัน วงค์ช่างเงิน
37 6222090089 นาย เตวิชช์ สุขสงค์
38 6222130091 นาย ทนงศักด์ิ สะสม
39 6222120092 นางสาว ทับทิม วรรณภักดี
40 6222050093 นางสาว ทัศนียา เหลาทอง
41 6222020096 นางสาว ทิพรดา ปานาภรณ์
42 6222050098 นางสาว ทิวาพร โฉมเฉลา
43 6222120099 นางสาว ธนกร ไตรธนเดชา
44 6222080101 นาย ธนะวรรธน์ ธนาหิรัญโรคน์
45 6222050103 นาง ธนาภรณ์ ทุมตะขบ
46 6222040104 นางสาว ธนารักษ์ ค าสงค์ 
47 6222170107 นาง ธัญญลักษณ์ ย้ิมพงษ์
48 6222040109 นาย ธัญญาณัฐ ศรีวาปี
49 6222050110 นางสาว ธัญรดี อินอ่อน
50 6222150112 นางสาว ธิชากร เขมะวนิช
51 6222090113 นางสาว ธิดารัตน์ หลงละเลิง
52 6222070115 นาย นพดล พรายชุม
53 6222060119 นางสาว นลิน สุขปาน
54 6222030120 นางสาว นลินพร ธรรมศรี
55 6222170121 นางสาว นวลจันทร์ จิตประเสริฐ
56 6222150123 นางสาว นัฐกานต์ นาวาเดช
57 6222090124 นางสาว นัฐญมา มาลินี
58 6222040129 นางสาว นันทัชพร กาละรัตน์
59 6222150130 นางสาว นัสรีน เงาะ
60 6222150143 นางสาว นูรีซัน หิเล
61 6222060148 นางสาว บัวลัย บุญสินชัย
62 6222160152 นางสาว ปฐมาวดี กลับดี
63 6222160159 นางสาว ปาริยา โพธ์ิสีสด
64 6222110162 นางสาว ปิยะนุช พุ่มสุวรรณ
65 6222010163 นางสาว ปุณญดา วินิจฉัยกุล
66 6222060165 นาย ปุรฉัตร วัฒนพรชัย
67 6222040174 นางสาว พรสุดา ชาบุรี
68 6222080176 นางสาว พลอยศวรรณ คุณยะโคตร
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69 6222010178 นางสาว พัชราวรรณ นันทนะกิจ
70 6222010179 นางสาว พัชรินทร์ ศรียาใจ
71 6222030182 นางสาว พัณธิตรา ศรีรักษา
72 6222170184 นาง พิชรินทร์ สุขนา
73 6222080186 นางสาว พิมพ์พิชญ์ชา เจริญรดาสกุล
74 6222040187 นางสาว พิมพ์พิมล ทองชมภุ
75 6222160188 นางสาว พิมพ์ฤทัย พุฒซ้อนดอก
76 6222050189 นาย พิษณุ วรมูล
77 6222080190 นาย พิสิษฐ์ ผลโรจน์ปัญญา
78 6222080194 นาง ภคภรณ์ เอ่ียมสอาด
79 6222120195 นางสาว ภัทรภรณ์ โสภา
80 6222020196 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ค าแผ่นจิรโรจน์
81 6222040203 นางสาว มัลลิกา ไชยบุญ
82 6222010205 นางสาว มาลิสา แฟมไธสง
83 6222110209 นางสาว เมธาวินี บุญเหลือ
84 6222040212 นางสาว ยุพลักษณ์ ส่อสืบ
85 6222030215 นางสาว โยษิตา ชนะสิทธ์ิ
86 6222030219 นางสาว รวิสรา เชาว์พ้อง
87 6222020222 นางสาว รัชนีภรณ์ นิลนนท์
88 6222180223 นางสาว รัตดาวรรณ คงเอียด
89 6222130224 นางสาว รัตติยากร เพียขันทา
90 6222050234 นาย เรืองศักด์ิ ธนภูมิพิศาล
91 6222090235 นางสาว ลลิตา เทพชะนะ
92 6222050239 นางสาว ล าใย จันทร์สุกไส
93 6222070241 นางสาว วนิดา เจริญสวัสด์ิ
94 6222010242 นางสาว วนิดา ปันต๊ะ
95 6222060243 นางสาว วรกานต์ โสมี
96 6222050244 นางสาว วราพร เหล่าอุ่นอ่อน
97 6222050245 นางสาว วราภรณ์ ใจบุญ
98 6222040252 นางสาว วิชุตา ย่ิงใจกล้า
99 6222050255 นาย วิระพันธ์ บุญล้ า
100 6222020257 นางสาว วิไลพร ไกรทอง
101 6222110262 นางสาว ศรีอ าพร เครือมาศ
102 6222180263 นางสาว ศิรามล ค ามะวงค์
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103 6222040131 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญตาวัน
104 6222040268 นางสาว ศุจินธิรา สาระพันธ์
105 6222170269 นาย ศุภชัย พิมพานนท์
106 6222110275 นาย สันติ โกสุม
107 6222160282 นางสาว สุชัญญา มหาวรรณ
108 6222030283 นางสาว สุดารัตน์ ทองส่งโสม
109 6222040284 นางสาว สุธิตรา พลรักษา
110 6222100285 นางสาว สุนันทา แซ่ต๋ัน
111 6222070288 นางสาว สุพรรษา สีหะวงษ์
112 6222080289 นางสาว สุพรรษา ทัพชู
113 6222010294 นางสาว สุภาวดี สุริโย
114 6222010295 นางสาว สุภาวรรณ จันทร์แจ่ม
115 6222180296 นางสาว สุภาวรรณ อ าลอย
116 6222050298 นางสาว สุวนันท์ ปัจจัย
117 6222120311 นางสาว อมลวรรณ ม่ังค่ัง
118 6222040312 นางสาว อรญา บุญพูล
119 6222170313 นาง อรทัย วงษ์สุรกูล
120 6222020315 นาย อรรถเวช กองนักวงษ์
121 6222070316 นางสาว อรสา มีเหมาะ
122 6222150327 นาย อับดุลฮาฟีซ อิแต
123 6222110329 นางสาว อัสม๊ะ ยีเต๊ะ
124 6222060330 นางสาว อัสรินดา เจ๊ะแม
125 6222110333 นางสาว อารยา มหาดไทย
126 6222140336 นาง อุบลพรรณ ม่ังค่ัง
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