
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 6322020001 นางสาว กณิศ ธัญญโชติ

2 6322180005 นางสาว กรองแก้ว หนูอ่ิม

3 6322010009 นางสาว กวินนา นามติวงค์

4 6322160011 นางสาว กอแก้ว พิธกิจ

5 6322010016 นาย กันตินันท์ ค าวังจันทร์

6 6322070022 นางสาว กุสุมา ทรัพย์มูล

7 6322080370 นาย เกรียงไกร อาตม์ประสิทธ์ิ

8 6322080374 นาย เก้ือกูล อังกาบศรี

9 6322050388 นางสาว ไขนภา แพงงาม

10 6322080032 นางสาว จรินทร์ทิพย์ บวรโชติพงศ์

11 6322120037 นางสาว จิตตรี แสนพรม

12 6322030038 นาย จิรกิตต์ กิจจาพานิชย์

13 6322040039 นางสาว จิรดา โพธิวร

14 6322040040 นางสาว จิรนันท์ บุพศิริ

15 6322040042 นาย จิรวัฒณ์ สีตาแสน

16 6322050043 นางสาว จิระประไพ ใจดี

17 6322080045 นาย จิรายุทธ แย้มเย็น

18 6322120048 นางสาว จุฑามาศ ภู่ลาย

19 6322050049 นางสาว จุฑารัตน์ ไชยรัตน์

20 6322040050 นางสาว จุฑารัตน์ ภาคโภไคย

21 6322080054 นางสาว ฉัตรปวีณ์ อินทร์ถนอม

22 6322050056 นางสาว ชญาภา ตะโกนา

23 6322040059 นางสาว ชนัญชิดา บุตรละคร

24 6322080062 นางสาว ชนาพร บวรวิวรรธน์

25 6322040073 นางสาว ชไมพร ชนะพจน์
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26 6322140065 นางสาว ชรินรัตน์ เมืองโคตร

27 6322060068 นางสาว ชวิศา วรัญญานนท์

28 6322110076 นางสาว ซูไวบะห์ ขารี

29 6322020080 นางสาว ฐาวรินทร์ ธิติโสตถิกุล

30 6322080081 นางสาว ฐิตาภา มะแก้ว

31 6322080083 นางสาว ณปภัช สังข์ทองจีน

32 6322100086 นางสาว ณัฐกานต์ รักความซ่ือ

33 6322150087 นางสาว ณัฐกุล อาจชอบการ

34 6322140093 นางสาว ณัฐริกา ปาค ามูล

35 6322130095 นางสาว ณัฐรินีต์ ทรัพยกุลอนันต์

36 6322010096 นางสาว ณาร์รีมาน สนิแว

37 6322050097 นางสาว ณิชาพัตร์ ฉลอมพงษ์

38 6322120098 นางสาว ณิชาภัทร วงศ์เครือศร

39 6322140104 นางสาว ดวงเดือน ขอเห็นกลาง

40 6322050103 นางสาว ดวงฤทัย ค ามุงคุล

41 6322050105 นางสาว ดาวเรือง อ้อมชมภู

42 6322090106 นางสาว ดุษฎี เนตรใจบุญ

43 6322150107 นางสาว ทยา กล่ินสุวรรณ

44 6322040108 นางสาว ทัศนีภรณ์ โค่ยอินทร์

45 6322040114 นางสาว ธนภรณ์ กันธิยะ

46 6322040120 นางสาว ธัญกร พุทธสกุล

47 6322160124 นางสาว ธัญวรรณ เพชรสถิตย์

48 6322040125 นางสาว ธันยาภรณ์ ข่วงทิพย์

49 6322080128 นาย นภธกฤช โชคประจักษ์ชัด

50 6322120129 นางสาว นภัสสร เฉ่ือยกลาง
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51 6322120130 นางสาว นริศรา ศรีดารา

52 6322020131 นางสาว นริศรา โพดเฟ่ือง

53 6322170132 นางสาว นวลจันทร์ จิตประเสริฐ

54 6322020134 นางสาว นันท์นภัส แก้วตาเสน

55 6322090137 นางสาว นิชกานต์ แซ่อ้ึง

56 6322010139 นางสาว นิชาภา อาทวิมล

57 6322120143 นางสาว นิภาพร พิมพ์ทอง

58 6322080145 นางสาว นิสา งามข า

59 6322160147 นางสาว นิอัยเสาะห์ ยามู

60 6322040150 นางสาว นุสบา สะมะแอ

61 6322150156 นางสาว นูรูลฮูดา เจ๊ะเต๊ะ

62 6322080162 นางสาว ปฐมาวดี กระชอนสุข

63 6322060175 นางสาว ปาริชาติ จิวรรักษ์

64 6322060179 นางสาว ปิยะมาศ แก้วกลม

65 6322040180 นางสาว ปิยะมาส ค าจ านงค์

66 6322120181 นางสาว ปิยาพัชร บุญใช้

67 6322050182 นางสาว ปิยาภรณ์ ชูรัตน์

68 6322040184 นาย พงษ์สิทธ์ิ กลางนอก

69 6322040188 นางสาว พรชนัน ภูศรี

70 6322040192 นางสาว พรสุดา มาละอินทร์

71 6322080194 นางสาว พลอยศวรรณ คุณยะโคตร

72 6322020202 นางสาว พิชญา แย้มพราย

73 6322080212 นาง พูลทรัพย์ พงศ์สุพัฒน์

74 6322080215 นาง ภคภรณ์ เอ่ียมสอาด

75 6322060222 นางสาว มยุรี คงพราหมณ์



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

   รำยช่ือผู้ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมำชิกกำรแพทย์แผนไทยและขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญำต

 เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2) (ข) 

 ด้ำนกำรนวดไทย  คร้ังท่ี 2/2563 

76 6322120223 นางสาว มริสา รัตนกร

77 6322050225 นางสาว มาริสา รัตนมงคล

78 6322090227 นางสาว มุมีนา หมินเย๊าะ

79 6322090231 นางสาว ยลนาฏ มาลีหอม

80 6322110232 นางสาว ยัสมีน แมเร๊าะ

81 6322010234 นางสาว รชฏ ภู่ผะกา

82 6322120236 นางสาว รมิดา ภูนุชอภัย

83 6322120238 นาย ระพีพัฒน์ อานามนารถ

84 6322040241 นางสาว รัชนีกร งามศัพท์

85 6322140242 นาย รัญวรัชญ์ พลชัย

86 6322070245 นางสาว รัตน์ชดาภา ใจงาม

87 6322080244 นางสาว รัตนาภรณ์ สุภาวิชัย

88 6322160252 นางสาว ลีซาวาตี บือราเฮง

89 6322090256 นางสาว วรกมล ศรีธรรม

90 6322060261 นางสาว วันมัสนี เจะมิง

91 6322080262 นางสาว วิภา โกมลสิริกุล

92 6322140265 นางสาว วิภาวี น่วมเจริญ

93 6322060269 นาย วีลฎาณร์ นิเฮง

94 6322020383 นาย เวชพิสิฐ มีสุข

95 6322110273 นางสาว ศรีอ าพร เครือมาศ

96 6322030275 นางสาว ศศิธร อุ่นสอน

97 6322040276 นางสาว ศศิปรียา ทิวาพัฒน์

98 6322020277 นางสาว ศศิพิมพ์ ทองงามข า

99 6322140283 นางสาว ศุภกร ภู่สอาด

100 6322030285 นางสาว ศุภนิจ แซ่จิว
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101 6322080286 นางสาว ศุภร แตนรินทร์

102 6322050386 นางสาว โศจิรัตน์ ใสศรี

103 6322150292 นางสาว สะมีม่ีย์ สะอุ

104 6322160293 นางสาว สามีเราะห์ ดิง

105 6322120295 นางสาว สิริยา ภู่ระโหง

106 6322180299 นางสาว สุจีนันท์ น้ าขาว

107 6322130302 นางสาว สุทธิณีย์ กันทะวงค์

108 6322040309 นางสาว สุปราณี สมัญญา

109 6322040310 นางสาว สุปรียา ทิพราช

110 6322110311 นางสาว สุพรรษา กองชัย

111 6322120312 นางสาว สุพรรษา อยู่เจริญ

112 6322080314 นางสาว สุภาวดี หนองหลวง

113 6322010318 นางสาว สุวนันท์ สมหวัง

114 6322060324 นางสาว หิรัญญา หลุ่ยจ๋ิว

115 6322110327 นางสาว อนัญญา หูมแพง

116 6322040328 นางสาว อนุสรา ชมภู

117 6322030334 นางสาว อรพรรณ เพชรนิล

118 6322080336 นางสาว อรภิญญาพร ตอบงาม

119 6322180338 นางสาว อรวี พรหมนิตย์

120 6322050341 นางสาว อริสรา บุญประภาร

121 6322050343 นางสาว อรุณี ประทุมทอง

122 6322090345 นางสาว อัจจิมา มณีสว่าง

123 6322110353 นางสาว อัสมาตห์ วาโซ๊ะ

124 6322130355 นางสาว อาทิตยา นะดอก

125 6322040356 นางสาว อาทิตยา โคตรสมบัติ
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126 6322110359 นาย อาแว ยีเฮ็ง

127 6322010360 นางสาว อ าภิกา บัดแก้ว

128 6322010361 นางสาว อิลฮัม สะแต

129 6322040367 นางสาว อุษามณี จ าปาดวง


