
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 6321030001 นางสาว กชกร เหล่าอัครณี

2 6321140005 นางสาว กนกพร เข็มกลาง

3 6321030007 นางสาว กนกวรรณ ผุดผ่อง

4 6321060008 นางสาว กนกอร อนุกูลวงษ์

5 6321150013 นางสาว กมลวรรณ ชิณวงศ์

6 6321150014 นางสาว กมลวรรณ กลับดี

7 6321130015 นางสาว กรพินธ์ุ ม่ังมีเพชรพลอย

8 6321010016 นางสาว กรรณิกา นาทัน

9 6321090017 นางสาว กรรณิการ์ ศรีรัฐ

10 6321040018 นางสาว กรวิภา วงษ์ชัย

11 6321180019 นางสาว กรองแก้ว หนูอ่ิม

12 6321120020 นาย กฤต จิระขิตะนุกูล

13 6321010022 นาย กฤตัช กุญจร

14 6321020023 นางสาว กฤติยา แก้วกุล

15 6321030025 นางสาว กฤษณา เกล้ียงแก้ว

16 6321090027 นางสาว กฤษศิณี ทองด้วง

17 6321030028 นาย กล้าณรงค์ รู้เพราะจีน

18 6321030029 นางสาว กวินทิพย์ พลศร

19 6321140032 นางสาว กษมา วรวะไล

20 6321160033 นางสาว กอแก้ว พิธกิจ

21 6321140034 นางสาว กัญจน์ณิชา วรปรีดาวงศ์

22 6321120035 นางสาว กัญจน์นิกข์ ทองงาม

23 6321060036 นางสาว กัญญา มัณยานนท์

24 6321030040 นางสาว กัณทิมา บุญชู

25 6321010043 นางสาว กัลยภร ม่ิงมิตรวิบูลย์

26 6321090045 นางสาว กัลยาณี สมัยสงค์

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

27 6321050046 นางสาว กัลยารัตน์ พิมทอง

28 6321110047 นางสาว กาญจนา แสงภู

29 6321120049 นางสาว กาญจนา อ่องละออ

30 6321150050 นางสาว กาญจนา ปานจีน

31 6321030052 นางสาว กานต์ชนก แซ่เตีย

32 6321080053 นางสาว กานต์สินี กรรณิกา

33 6321030054 นางสาว กายรัตน์ บุญชูมณี

34 6321040055 นาย กิตติพัฒน์ คณะโท

35 6321120056 นางสาว กีรติกา โทวงษ์

36 6321040057 นางสาว กุลฉัตร ยินดีมาก

37 6321030058 นางสาว กุลยา พิบูลย์

38 6321070060 นางสาว กุสุมา ทรัพย์มูล

39 6321140722 นาย เกวลิน ฤทธ์ิมนตรี

40 6321030723 นางสาว เกวลิน เพชรทองด้วง

41 6321030725 นางสาว เกวลิน กล่ินหอม

42 6321010724 นางสาว เกวลิน วงค์แก้วค า

43 6321120726 นางสาว เกศินี อยู่บุญ

44 6321010727 นาย เกษม บัวภา

45 6321040728 นางสาว เกษวรางค์ ขันทอง

46 6321010729 นาย เกียรติศักด์ิ คุณาแปง

47 6321150061 นางสาว ขนิษฐา พิมพ์หล่อ

48 6321030063 นางสาว ขวัญฤทัย ชูอ่อน

49 6321130065 นางสาว คนึงนิจ ดอกเงิน

50 6321010066 นาย คมกริช แก้ววิลาศ

51 6321090067 นางสาว คอดีย๊ะ ส าลี

52 6321030068 นาย คุณานนต์ อวะภาค



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

53 6321010069 นางสาว จอมใจ บ ารุงนาม

54 6321130070 นาย จักรพรรณ ศูนย์กลาง

55 6321160071 นาย จักราวุธ ชัยสวัสด์ิ

56 6321030072 นางสาว จันทิรา อินชู

57 6321010075 นางสาว จิณณพัต เก้ือกูลสง

58 6321020076 นางสาว จิดาภา จุลพูล

59 6321020078 นางสาว จิตรวดี เผือกสวัสด์ิ

60 6321160080 นางสาว จินต์สินี วรรณพงค์

61 6321040081 นางสาว จิรดา โพธิวร

62 6321040082 นางสาว จิรนันท์ บุพศิริ

63 6321010083 นางสาว จิรพรรณ ประสงค์

64 6321020084 นาย จิรวัฒน์ เงินเมือง

65 6321130086 นางสาว จิรัชยา ไพโรจน์

66 6321030087 นางสาว จิรัฐติกาล ศรีเป็นทอง

67 6321030089 นางสาว จิราภรณ์ เล็กข า

68 6321090090 นางสาว จิราวรรณ ขุนทอง

69 6321090091 นางสาว จีรภรณ์ กาเด็น

70 6321050092 นางสาว จีระนุช ระถี

71 6321090093 นางสาว จุฑาทิพย์ ตุดบัตร

72 6321130096 นางสาว จุฑาธิปต์ พรมชาติ

73 6321120100 นางสาว จุฑามาศ ภู่ลาย

74 6321120098 นางสาว จุฑามาศ หงษ์เจริญ

75 6321120097 นางสาว จุฑามาศ แก้วภูเม็ง

76 6321130099 นางสาว จุฑามาศ กันธวงค์

77 6321140101 นางสาว จุฑามาส ไกยราช

78 6321040102 นางสาว จุฑารัตน์ ภาคโภไคย



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

79 6321010103 นางสาว จุฑาลักษณ์ เปลรินทร์

80 6321180105 นางสาว จุฬาลักษณ์ นินหว่าง

81 6321010731 นางสาว เจนจิรา คินันติ

82 6321040733 นาย เจษฎา ฮุยเสนา

83 6321130107 นางสาว ชญานันต์ เกตุแก้ว

84 6321090111 นางสาว ชนกานต์ สีม่วง

85 6321030112 นางสาว ชนมน คูนิอาจ

86 6321030115 นางสาว ชนันสิรี ศิริ

87 6321130117 นางสาว ชนิตา แสงสันต์

88 6321110119 นางสาว ชมพูนุช เกิดเกียรติเพชร

89 6321140120 นางสาว ชรินรัตน์ เมืองโคตร

90 6321180121 นางสาว ชลดา สนธิ

91 6321010124 นางสาว ชลธิชา เขียนเขว้า

92 6321020123 นางสาว ชลธิชา ตรีบุรุษ

93 6321130126 นางสาว ชลธิชา แสนสุภา

94 6321030122 นางสาว ชลธิชา มากชิต

95 6321140125 นางสาว ชลธิชา พวงขจร

96 6321030127 นางสาว ชลิดา เอียดปาน

97 6321050130 นางสาว ชัญญานุช ม่วงอ่อน

98 6321010131 พระ ชัยยงค์ มงคลหฤทัย

99 6321110133 นางสาว ชาติกา คู่พิมาย

100 6321010134 นาย ชินภัทร เติมสมบัติบวร

101 6321010135 นางสาว ชุติกาญจน์ อ่ าศรี

102 6321050137 นางสาว ชุติมา สติปัญ

103 6321150139 นางสาว ซอบารียะห์ ลาเตะ

104 6321010140 นางสาว ซารีฟา สะแลแม



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

105 6321150141 นางสาว ซีตีมารีแย ยูนุ

106 6321150142 นางสาว ซุวารี เจ๊ะอาแว

107 6321030143 นางสาว ซูไรด้า บุษบงค์

108 6321110144 นางสาว ซูไวบะห์ ขารี

109 6321010145 นางสาว ซูไฮดา โมง

110 6321030758 นางสาว โซฟียา บินบอสอ

111 6321030146 นางสาว ญัสมิน โต๊ะสัน

112 6321140152 นางสาว ฐิติยา วันชะนะ

113 6321140154 นางสาว ณชา สุขมานิตย์

114 6321080155 นางสาว ณตวัน ตามแต่รัมย์

115 6321120156 นางสาว ณปภัช คูณวัตร

116 6321080157 นางสาว ณพิชญา วุฒิธนพัชร

117 6321140158 นางสาว ณราภรณ์ บุญขาว

118 6321130160 นางสาว ณัฎฐณิชา ศิริแสนชัย

119 6321130161 นางสาว ณัฎฐธิดา ปันต่า

120 6321030163 นางสาว ณัฏฐ์ญาดา พรหมวิเศษ

121 6321160164 นางสาว ณัฐ ขนิษฐา

122 6321030165 นางสาว ณัฐกวัณฑ์ เสาวภาคย์

123 6321050167 นางสาว ณัฐชญา สารีราช

124 6321030168 นางสาว ณัฐชยา ล าธารทอง

125 6321140169 นางสาว ณัฐฐา ตาไว

126 6321010170 นางสาว ณัฐณิชา ริยะเทน

127 6321050171 นางสาว ณัฐณิชา  รุ่งเรืองศรี

128 6321010172 นาย ณัฐดนัย พลเขต

129 6321110173 นางสาว ณัฐธิดา เจริญสินชัย

130 6321080174 นาย ณัฐพงษ์ ถนัดค้า



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

131 6321010175 นางสาว ณัฐรัตน์ จันทะนาข่า

132 6321140176 นางสาว ณัฐริกา ปาค ามูล

133 6321130179 นางสาว ณัฐรินีต์ ทรัพยกุลอนันต์

134 6321030180 นางสาว ณัฐวดี สุภากาญจน์

135 6321090181 นางสาว ณัฐา ศรีอ่อน

136 6321130182 นางสาว ณัฐิยา เจริญวงค์

137 6321140184 นางสาว ณัทชลิดา นฤภัทรธนกิจ

138 6321030186 นางสาว ณิชกานต์ สุขจรุ่ง

139 6321030185 นางสาว ณิชกานต์ สมบูรณ์

140 6321010187 นางสาว ณิชมน กาวิชัย

141 6321120188 นางสาว ณิชาภัทร วงศ์เครือศร

142 6321130189 นางสาว ดลัลพร อุดถา

143 6321120190 นางสาว ดวงกมล มาลีวรรณ์

144 6321100192 นางสาว ดวงแก้ว สงวนศักด์ิศรี

145 6321130193 นางสาว ดาราวรรณ นงภา

146 6321040194 นางสาว ดารีนา ใจเสรี

147 6321030196 นาย ตรีภพ เทียนสว่าง

148 6321030198 นางสาว ตุลธิดา พันธ์กิตติกุล

149 6321010199 นางสาว ตุลยา พบพิมาย

150 6321040201 นางสาว ทรรศนีย์ สระขอนแก่น

151 6321140202 นางสาว ทวินตา เทศไทย

152 6321040204 นางสาว ทัศนีภรณ์ โค่ยอินทร์

153 6321100205 นางสาว ทิตยา พิทักษ์ภูผา

154 6321030206 นางสาว ทิพธัญญา สมมาตร์

155 6321060207 นางสาว ทิพารัตน์ ชาวสวน

156 6321120208 นางสาว ธนกร ไตรธนเดชา



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

157 6321140209 นางสาว ธนพร ค าเพ่ิม

158 6321140210 นาย ธนพล ปีลา

159 6321040212 นางสาว ธนภรณ์ กันธิยะ

160 6321030213 นางสาว ธนวรรณ แซ่หลี

161 6321130215 นางสาว ธนัชพร เข่ือนเก้า

162 6321010216 นางสาว ธนัญญา ปะรุนรัมย์

163 6321140221 นางสาว ธนิษฐา ขุมเพ็ชร

164 6321010222 นางสาว ธัชพรรณ ใจเท่ียง

165 6321040223 นางสาว ธัญกร พุทธสกุล

166 6321010225 นางสาว ธัญชนก เจียมพลายจิตร์

167 6321130224 นางสาว ธัญชนก ส่วยลัย

168 6321170226 นาง ธัญญลักษณ์ ย้ิมพงษ์

169 6321140227 นางสาว ธัญญลักษณ์ พลายวิชิต

170 6321030230 นางสาว ธัญพิชชา รัตนโสม

171 6321120231 นางสาว ธัญพิมล หงษ์สุด

172 6321030232 นาย ธัญพิสิษฐ์ โฆษะวิวัฒน์

173 6321040235 นางสาว ธัญวรัตม์ รักษาแสง

174 6321160236 นางสาว ธันยพร ยอดประเสริฐ

175 6321150238 นางสาว ธิชากร เขมะวนิช

176 6321010239 นางสาว ธิดารัตน์ เผ่าภูทร

177 6321050243 นางสาว นครินทร์ อ่อนท้าว

178 6321030244 นางสาว นฐพัชร จุลนวล

179 6321040245 นาย นนทวัฒน์ แก้วดี

180 6321040246 นาย นพณรรน์ พันธ์แสง

181 6321090247 นาย นพดล พรหมวงศ์

182 6321030248 นาย นพพล วาณิชย์เจริญ



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

183 6321010249 นางสาว นภสร เครือบุญมา

184 6321120250 นางสาว นภัสวรรณ สุขใจ

185 6321040254 นางสาว นภาภรณ์ วรรณประเภา

186 6321140255 นางสาว นราพร พิทักษ์พร

187 6321020258 นางสาว นริศรา โพดเฟ่ือง

188 6321140259 นางสาว นฤภรณ์ โพธ์ิทอง

189 6321170261 นางสาว นวลจันทร์ จิตประเสริฐ

190 6321030262 นางสาว นัจมะห์ เจ๊ะมูซอ

191 6321030263 นางสาว นัชมัส ยะโกะ

192 6321150265 นางสาว นัฐกานต์ นาวาเดช

193 6321140268 นางสาว นัทธพร สร้อยทอง

194 6321050269 นางสาว นันทกานต์ บุญเสริม

195 6321040270 นาย นันทวัฒน์ พุทศรี

196 6321030271 นางสาว นันทิชา สุทธินนท์

197 6321140272 นางสาว นันทิยา หม่ืนยงค์

198 6321150273 นางสาว นัสมี มะดีเยาะ

199 6321090274 นางสาว นาซูฮา มะ

200 6321130275 นางสาว นารีรัตน์ สืบสาร

201 6321130298 นางสาว น้ าฝน มณีรัตนรุ่งโรจน์

202 6321030297 นางสาว น้ าฝน ธนบัตร

203 6321030276 นางสาว นิจสุภา รอดภัย

204 6321090277 นางสาว นิชกานต์ แซ่อ้ึง

205 6321010278 นางสาว นิชาภา อาทวิมล

206 6321110279 นางสาว นิซูรี นาโด

207 6321010282 นาย นิพิฐพนธ์ พรประทุม

208 6321030284 นางสาว นิภาธร ป้ันทอง



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

209 6321120285 นางสาว นิภาพร พิมพ์ทอง

210 6321110288 นางสาว น่ิมอนงค์ สมทราย

211 6321030286 นางสาว นิสรีน สานิง

212 6321040289 นางสาว นุจรีย์ เจริญศักด์ิ

213 6321030290 นางสาว นุชนาถ แพน้อย

214 6321030291 นางสาว นูรมา อิด้ิง

215 6321180292 นางสาว นูรอัยน่า บือราเฮง

216 6321010293 นางสาว นูรีซัน มะดีเย๊าะ

217 6321150295 นางสาว นูรีดา กือลือแม

218 6321130735 นางสาว เนตรชนนี ชัยเดช

219 6321160736 นางสาว เนตรอัปสร สุขมาก

220 6321060300 นางสาว บังอร บุญหว่าน

221 6321180301 นางสาว บัณฑิตา เพ็งพิน

222 6321030304 นางสาว บุณยวีร์ จันทร์เกตุ

223 6321040306 นางสาว บุษยมาศ งอบค า

224 6321040307 นางสาว บุษราภรณ์ ทับสีแก้ว

225 6321140737 นางสาว เบญจพร ครุฑเครือ

226 6321010738 นางสาว เบญจมาภรณ์ เสาหงษ์

227 6321050740 นางสาว เบ็ญจวรรณ เนตรวงษ์

228 6321130739 นางสาว เบญญทิพย์ ปลาลาศ

229 6321150308 นางสาว ปฏิญญา ปาละมาณ

230 6321050309 นาย ปฐมพร สายสุด

231 6321150310 นางสาว ปฐมาวดี ชูคง

232 6321010313 นางสาว ปนัดดา วงษ์ค าน้อย

233 6321040314 นางสาว ปนัดดา ไกรยะราช

234 6321050317 นางสาว ปภัสสร โอภาพ



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

235 6321080319 นางสาว ประภาลักษณ์ อินธิเดช

236 6321010321 นาย ปราโมทย์ แพกันธน่วม

237 6321010322 นางสาว ปริชญา กองอ้น

238 6321130325 นางสาว ปรีดาภรณ์ สายจันเกตุ

239 6321120324 นางสาว ปรีดาภรณ์ แสงเดช

240 6321110326 นาย ปรีดี มะมิง

241 6321030328 นางสาว ปรียานุช ชุ่มวงค์

242 6321050329 นางสาว ปรียาภรณ์ มุลตีกะ

243 6321180330 นางสาว ปวัณปรัชญ์ มิกาศ

244 6321050331 นางสาว ปวันรัตน์ ทับเเสง

245 6321160332 นางสาว ปวีณา หมาดเหล่

246 6321030336 นางสาว ปัณณพร ตันติเมตตา

247 6321180337 นางสาว ปัทมา วินฉ้วน

248 6321010338 นางสาว ปานกมล สายโนกาศ

249 6321030339 นางสาว ปารณีย์ สุขล่ิม

250 6321130340 นางสาว ปาริฉัตร ภูเขียว

251 6321030341 นางสาว ปาริชาต ดวงภักดี

252 6321060342 นางสาว ปาริชาติ จิวรรักษ์

253 6321140343 นางสาว ปาริชาติ แขวงเมือง

254 6321010344 นางสาว ปิยธิดา ผาจวง

255 6321140345 นางสาว ปิยวรรณ วนิกุล

256 6321110346 นางสาว ปิยะนาช ราชกรีย์

257 6321040349 นางสาว ปิยะมาส ค าจ านงค์

258 6321120350 นางสาว ปิยาพัชร บุญใช้

259 6321060352 นาย ปุรฉัตร วัฒนพรชัย

260 6321010741 นางสาว เปมิกา จิตสุวรรณ



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

261 6321040355 นางสาว ผกามาศ ปักกุนนัน

262 6321030354 นางสาว ผกามาศ หนุนเก้ือ

263 6321080356 นาย พงศกร ศิริรัศมีวงศา

264 6321040358 นาย พงษ์สิทธ์ิ กลางนอก

265 6321040359 นางสาว พนิดา ยางธิสาร

266 6321030360 นางสาว พนิดา บุญคงทอง

267 6321130363 นางสาว พรทิวา ปงเมฆ

268 6321040365 นางสาว พรพิมล เสนคราม

269 6321150367 นางสาว พรรณพร แซ่ฉ่ัว

270 6321080368 นาง พรรณวดี สุทธิวาทนฤพุฒิ

271 6321120369 นางสาว พรรษศรณ์ เช้ืองวงหิรัญ

272 6321030370 นางสาว พรรัตน์ ธีระกุลพิศุทธ์ิ

273 6321010371 นางสาว พรวิมล ช านาญ

274 6321030373 นางสาว พรสินี โมมะเกลือ

275 6321040374 นางสาว พรสุดา มาละอินทร์

276 6321030375 นางสาว พริมา ทองวิเชียร

277 6321080376 นางสาว พลอยศวรรณ คุณยะโคตร

278 6321030378 นางสาว พัชญ์ปณดา ผาณิตพจมานกุล

279 6321030379 นางสาว พัชทราภรณ์ บุญต่อ

280 6321140380 นางสาว พัชรนันท์ พลขันธ์

281 6321010381 นางสาว พัชรพร ครุฑสาย

282 6321020383 นางสาว พัชรินทร์ ขามรัตน์

283 6321150385 นางสาว พัชวีกานต์ หลักเมือง

284 6321180387 นางสาว พัฒน์นรี โพธิรัตน์

285 6321010388 นางสาว พัณณิตา ชูช่ืน

286 6321080389 นาย พัทธวงศ์ กชอ าไพ



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

287 6321030392 นางสาว พิชชญา วิริยะจิตต์

288 6321090393 นางสาว พิชญา คงสวัสด์ิ

289 6321140394 นางสาว พิทยาพร จูงเพ่ือนสุข

290 6321030395 นางสาว พิมพกานต์ แก้วค าแจ้ง

291 6321130397 นางสาว พิมพ์พร โนจันทร์

292 6321010398 นางสาว พิมพ์พา พรมเสน

293 6321030399 นางสาว พิมพ์วิมล ขบวนสาร

294 6321080396 นาย พิมพิมาลย์ การรินทร์

295 6321010401 นางสาว พิมลนาฎ สิทธิชัย

296 6321030405 นางสาว พิไลวรรณ แววมณี

297 6321110403 นางสาว พิสมัย จันทมุลตรี

298 6321160406 นาย พีรพัฒน์ ช านาญไมตรี

299 6321040744 นางสาว เพ็ญนภา จันทาท า

300 6321030755 นางสาว แพรวพรรณ นังเกิด

301 6321030757 นางสาว แพรววนิต เพ่ิมประเสริฐ

302 6321030407 นางสาว ฟาติน แวหามะ

303 6321020408 นางสาว ฟีเรีย สะนอ

304 6321140409 นางสาว ภชตวรรณ ลาภลึก

305 6321030410 นางสาว ภรณ์ชนันท์ เซ่ียงฉิน

306 6321130411 นางสาว ภัคจีรา สีหะวงษ์

307 6321030412 นางสาว ภัครชนิต ประคองเจริญกิจ

308 6321050413 นางสาว ภัททิดา วิเศษ

309 6321030415 นางสาว ภัทรนันท์ บุญหาว

310 6321030417 นางสาว ภัทรวดี นวลกลับ

311 6321090420 นางสาว ภัทราภรณ์ โต๊ะเสน

312 6321010422 นางสาว ภัทราวดี รัตนชาติวิเชียร



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

313 6321040421 นางสาว ภัทราวดี สุมรินทร์

314 6321030424 นางสาว ภัศราภรณ์ ณ พัทลุง

315 6321040426 นาย ภาคภูมิ ไชยพันโท

316 6321130427 นาย ภานุพงศ์ เนาวพันธ์

317 6321010428 นางสาว ภาวิณี โคตรไชยา

318 6321030431 นางสาว มนพร หิรัญขจรพันธ์

319 6321150432 นาย มนภาส ธรรมโชติ

320 6321060433 นางสาว มยุรี คงพราหมณ์

321 6321140436 นางสาว มานิตา ค าแก้ว

322 6321030438 นางสาว มาริสา หมาดโหยด

323 6321030439 นางสาว มารีน่า จันทรจิตต์

324 6321030442 นางสาว มาสีเตาะห์ ยูโซ๊ะ

325 6321140443 นางสาว มิธิลา แป้นจันทร์

326 6321120444 นางสาว มินตรา ปัดสงค์

327 6321030445 นางสาว มุกติ แสงฤทธ์ิ

328 6321090447 นางสาว มุมีนา หมินเย๊าะ

329 6321060448 นางสาว มูนีเราะห์ เจ๊ะเด็ง

330 6321110449 นาย มูฮัมหมัดอัสฟาน มูซอ

331 6321030450 นาย มูฮัยมีน รีมานิ

332 6321080745 นาง เมธาวี ศรีสุทธิพงษ์

333 6321150746 นางสาว เมศิณี ชูมณี

334 6321090451 นางสาว ยลนาฏ มาลีหอม

335 6321090452 นางสาว ยารีย๊ะ มะเซ็ง

336 6321010747 นางสาว เย็นฤดี อินทร์ช านาญ

337 6321030759 นางสาว โยษิตา ชนะสิทธ์ิ

338 6321080454 นาย รณภพ โอสถาพันธ์ุ



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

339 6321010455 นางสาว รติชา นาคปานเสือ

340 6321120459 นาย ระพีพัฒน์ อานามนารถ

341 6321130460 นาย รัชต์พล รัสมี

342 6321010462 นางสาว รัชนีกร เชิงดี

343 6321150461 นางสาว รัชนีกร แซ่ล้ิม

344 6321140463 นาย รัญวรัชญ์ พลชัย

345 6321150465 นางสาว รัตนวดี อีมหมัน

346 6321040466 นางสาว รัตนา สินจารุ

347 6321080467 นางสาว ริญญารัตน์ พรธนาบุณยรัตน์

348 6321130468 นางสาว รุจิเรศ พุฒดี

349 6321030471 นางสาว รูซาน่า เจ๊ะดีรอกี

350 6321110748 นางสาว เรณู คงเหมือน

351 6321160472 นางสาว ลดามณี สุวรรณะ

352 6321090473 นางสาว ลลิตวดี ต่วนมิหนา

353 6321160476 นางสาว ลัยลานา แดงหน า

354 6321160478 นางสาว ลีซาวาตี บือราเฮง

355 6321030749 นางสาว เลิศลักษณ์ ขอจิตตเมตต์

356 6321040481 นางสาว วธัญญา บุตมะ

357 6321010483 นางสาว วนิดา ใจยา

358 6321060484 นางสาว วรกานต์ โสมี

359 6321030485 นาย วรกิจ สุวรรณะ

360 6321090487 นางสาว วรรณกานต์ พูลกลาง

361 6321130488 นางสาว วรรณวิกา เป็งเรือน

362 6321140489 นางสาว วรรณิภา เบญมาตย์

363 6321010491 นางสาว วรัญญา ปาลาศ

364 6321030492 นางสาว วรัมพร สุชาโต



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

365 6321110493 นาย วรานนท์ ชมประเสริฐ

366 6321040494 นางสาว วราพร ผาเขาบวช

367 6321050496 นางสาว วราพร เหล่าอุ่นอ่อน

368 6321050495 นางสาว วราพร โพธ์ิชัยศรี

369 6321090497 นางสาว วรินดา ระเบียบพร

370 6321010499 นางสาว วริษา อยู่อินทร์

371 6321160500 นางสาว วลาวัณย์ นาคสด

372 6321010502 นางสาว วันวิสา ผิวนวล

373 6321030505 นางสาว วาสนา รอแม

374 6321130507 นาย วิชชากร วรรณชัย

375 6321120511 นางสาว วิภาวรรณ อุดด้วง

376 6321140512 นางสาว วิภาวี น่วมเจริญ

377 6321120513 นางสาว วิมลสิริ บุญถนอม

378 6321040514 นางสาว วิมลิน ใจเอ้ือ

379 6321040516 นางสาว วิราวรรณ ขันสู้

380 6321050515 นางสาว วิราวรรณ นิลโภชน์

381 6321020518 นาย วีรกร ไวทยะวานิชกุล

382 6321040519 นาย วีรพล โพธ์ิใคร

383 6321140520 นาย วีรภัทร พิลึก

384 6321080521 นาย วีรยุทธ ธานี

385 6321060523 นาย วีลฎาณร์ นิเฮง

386 6321010524 นางสาว ศรัญญา เทพสิงห์

387 6321040525 นางสาว ศรินญา ริโยธา

388 6321010527 นางสาว ศรีอัมพร แซ่ท้าว

389 6321010528 นางสาว ศศิกา แซ่เถา

390 6321060529 นางสาว ศศิชา มูลทองค า



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

391 6321050531 นางสาว ศศิธร สมัตถะ

392 6321130533 นางสาว ศศิธร ดอกรักกลาง

393 6321030534 นางสาว ศศิธร เกตุทองมา

394 6321030532 นางสาว ศศิธร อุ่นสอน

395 6321010530 นางสาว ศศิธร อนันตา

396 6321040535 นางสาว ศศิปรียา ทิวาพัฒน์

397 6321020537 นางสาว ศศิพิมพ์ ทองงามข า

398 6321120539 นางสาว ศศิวรินทร์ ศรีเจริญ

399 6321030540 นาย ศักย์ศรณ์ เชยชม

400 6321150541 นางสาว ศันสนีย์ สะแปอิง

401 6321050543 นางสาว ศิรินทิพย์ ไชยยายงค์

402 6321050544 นางสาว ศิริประภา มูลถา

403 6321130545 นางสาว ศิริภัสสร บริบูรณ์

404 6321050546 นางสาว ศิริภาพรรณ ชาวพลทอง

405 6321010548 นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่ลี

406 6321140549 นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่ง้อ

407 6321050550 นางสาว ศิริลักษณ์ นวลศรี

408 6321030555 นางสาว ศุภนิจ แซ่จิว

409 6321150557 นางสาว ศุภรัตน์ ผุดวัฒน์

410 6321030559 นาย ศุภวิชญ์ ไพยศาสตร์

411 6321130560 นาย ศุภศักด์ิ ปันต๊ะ

412 6321130562 นางสาว ศุภิสรา ธาดาพิวัฒน์กุล

413 6321130563 นางสาว สกุณา ทาสี

414 6321130564 นางสาว สงกรานต์ ชัยลักษณากุล

415 6321110647 นางสาว สใบพร โต๊ะนาค

416 6321050566 นาย สมพงษ์ ส่งสุข



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

417 6321010567 นางสาว สมฤทัย ค าสว่าง

418 6321030568 นางสาว สมัชญา มาตย์ทิพย์

419 6321110572 นาย สันติ โกสุม

420 6321070573 นาย สันติพงษ์ วารีรักษ์

421 6321160575 นางสาว สามีเราะห์ ดิง

422 6321010576 นางสาว สายฝน จันทร์แจ่ม

423 6321160577 นางสาว สารีน่า ปะดอแว

424 6321130578 นางสาว สิดาพร เชียงมูล

425 6321120579 นาย สิทธิชัย ชลอยบุญ

426 6321170580 นางสาว สิรินภา จิระกิตติเจริญ

427 6321040581 นางสาว สิรินยา เจียงภูเขียว

428 6321040582 นาย สิริภพ เรืองศรี

429 6321050585 นางสาว สิริลักษณ์ กุมภาพงษ์

430 6321030586 นางสาว สิริวิภา ชูดวง

431 6321030587 นางสาว สิริวิมล จ๋ิวประดิษฐกุล

432 6321150588 นางสาว สุกัญญา รัตนะ

433 6321140589 นางสาว สุจิตรา น้อยใย

434 6321180590 นางสาว สุจีนันท์ น้ าขาว

435 6321040592 นางสาว สุชาฎา ปรือปรัก

436 6321030593 นางสาว สุชาดา ศักด์ิวิจารณ์

437 6321140594 นางสาว สุณัฐชนก จิตจักร์

438 6321050599 นางสาว สุดใจ ยาเพ็ชร

439 6321010595 นางสาว สุดารัตน์ พงศ์สิริวิโรจน์

440 6321050596 นางสาว สุดารัตน์ จิตรจริง

441 6321040597 นางสาว สุดาวดี ภาคชัย

442 6321140598 นางสาว สุดาวันย์ ธัญชาติไพศาล



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

443 6321040603 นาย สุทธิเกียรติ ค าฤาชัย

444 6321040600 นางสาว สุทธิณีย์ กันทะวงค์

445 6321040601 นางสาว สุทธิตรา เอกจิตต์

446 6321010602 นางสาว สุทธิธารา ศรียา

447 6321030607 นางสาว สุนิดา ทองเทียบ

448 6321020609 นางสาว สุนิสา เก้ือชาติ

449 6321130610 นางสาว สุนิสา ต๊ิบแก้ว

450 6321040611 นางสาว สุปราณี สมัญญา

451 6321150612 นางสาว สุปรียา วิสุทธิโช

452 6321090614 นางสาว สุพรรณี ยาหนู

453 6321110616 นางสาว สุพรรษา กองชัย

454 6321120615 นางสาว สุพรรษา อยู่เจริญ

455 6321160618 นางสาว สุพัตรา ทองบ้านนา

456 6321120620 นางสาว สุพิชชา เมียนเพชร

457 6321130622 นางสาว สุพิชญา หมอป่า

458 6321050621 นางสาว สุพิชญา เนตรคุณ

459 6321130623 นางสาว สุภัสสร ช้างขวัญยืน

460 6321120624 นางสาว สุภัสสร เตไชยา

461 6321170625 นางสาว สุภาพร แสงทองดี

462 6321040628 นางสาว สุภาภรณ์ บุญศรี

463 6321180631 นางสาว สุภาวรรณ อ าลอย

464 6321010630 นางสาว สุภาวรรณ สุวรรณเกตุ

465 6321130632 นาย สุรชัย ค าศรี

466 6321130633 นาย สุรธัช ชัยศักด์ิ

467 6321090634 นาย สุรศักด์ิ เสียมไหม

468 6321130636 นางสาว สุรัสดา ค าบุญลือ



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

469 6321140638 นางสาว สุรีย์รัตน์ คุ้มสา

470 6321150646 นางสาว สุไรยา บินลาเต๊ะ

471 6321030639 นางสาว สุวณีย์ พรหมสมบัติ

472 6321140643 นางสาว สุวนันท์ ปากหวาน

473 6321040640 นางสาว สุวนันท์ ไชยเชษฐ์

474 6321090644 นางสาว สุวรรณี อับดุลเร๊าะแม

475 6321170750 นาย เสริมพันธ์ กังสนันท์

476 6321030753 นางสาว เสาวลักษณ์ สุกัญญา

477 6321130751 นางสาว เสาวลักษณ์ ชัยชนะ

478 6321120760 นาย โสภณ ตะเภาพงค์

479 6321130761 นางสาว โสรญา แก้วนาง

480 6321050649 นางสาว หทัยทิพย์ เลาหวิโรจน์

481 6321010650 นางสาว หัสยา ใจเอ้ือน

482 6321060651 นางสาว หิรัญญา หลุ่ยจ๋ิว

483 6321160653 นางสาว อทิตยา แอเหย็บ

484 6321110655 นางสาว อนัญญา หูมแพง

485 6321010656 นางสาว อนัญพร ศรีทอง

486 6321130658 นาย อนุวัฒน์ จรูญธวัชชัย

487 6321040660 นางสาว อนุสรา ชมภู

488 6321040661 นางสาว อพิชญา แซ่อ้ึง

489 6321130665 นางสาว อมรรัตน์ วรรณชัย

490 6321010667 นางสาว อมลวรรณ พลกล้า

491 6321130668 นางสาว อรณา ตาสุยะ

492 6321040671 นางสาว อรทัย ตุ้ยเเต

493 6321040676 นางสาว อรยา พลสงเมือง

494 6321030675 นางสาว อรยา หล้าดัม



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

495 6321130674 นางสาว อรยา แก้วค าปัน

496 6321030678 นางสาว อรรญา ไชยพงศ์

497 6321140679 นางสาว อรวรรณ นาทองห่อ

498 6321090682 นางสาว อรอุมา แสงไพรวัลย์

499 6321040684 นางสาว อริสา ค าพิสัย

500 6321030685 นางสาว อรุณรัตน์ รัตนรักษ์

501 6321050686 นางสาว อรุณี ประทุมทอง

502 6321010688 นางสาว อะห์ลาม สะมุแย

503 6321090689 นางสาว อัจจิมา มณีสว่าง

504 6321150691 นางสาว อัจฉรา ฤทธิพรัด

505 6321020692 นาง อัญชลี เจริญศิริ

506 6321110693 นางสาว อัญญารัตน์ โสรัจ

507 6321020694 นางสาว อัสมะ นิวาสวัสด์ิ

508 6321110697 นางสาว อัสม๊ะ ยีเต๊ะ

509 6321140695 นาย อัสมา คุณพระเมือง

510 6321110696 นางสาว อัสมาตห์ วาโซ๊ะ

511 6321030698 นางสาว อาซีคิน สิงห์ทอง

512 6321150699 นางสาว อาซือมัด บือราเฮง

513 6321130701 นางสาว อาทิตยา นะดอก

514 6321160702 นางสาว อาภัสรา ศิลปธนู

515 6321150705 นาย อารีซัน วาแต

516 6321010707 นางสาว อารีวรรณ โปธา

517 6321010709 นางสาว อ าภิกา บัดแก้ว

518 6321140710 นางสาว อิงฟ้า ไตรธรรม

519 6321010711 นางสาว อิลฮัม สะแต

520 6321040714 นางสาว อุษามณี จ าปาดวง



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

 ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1/2563 

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

521 6321150715 นางสาว อุสรา กาหยี

522 6321040716 นางสาว อุฬาริกา แก้วพิลา

523 6321030718 นางสาว ฮาซีลา หะยีบือราเฮง

524 6321030721 นางสาว ฮุสนานี กียะ


