
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 63210005 นางสาว กนกนุช ทวีวงค์
2 63210006 นาง กนกพร แก้วศรีช่วง
3 63210007 นางสาว กนกพร รุ่งเรือง
4 63210013 นางสาว กมลทิพย์ ธารสว่างด ารงค์
5 63210016 นาง กมลรัตน์ ถมยา
6 63210023 นางสาว กรศิริ ปะระไทย
7 63210028 นาย กฤติน อมรถกลสุเวช
8 63210029 นางสาว กฤติยา นุ่มฟัก
9 63210033 นางสาว กฤษณา ปันทวี
10 63210037 นางสาว กอบกุล ภมรกุล
11 63210038 นาง กัญญณัฐ วงศ์เณร
12 63210039 นางสาว กัญญารัตน์ เดือนหงาย
13 63210042 นาย กัณภพ กฤตยาวัฒน์
14 63210043 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ทองเกล้ียง
15 63210044 นางสาว กันต์กวี จิตกวี
16 63210046 นางสาว กันยา ศิริวัฒน์
17 63210050 นางสาว กาญจนา น่ิมสุนทร
18 63210053 นางสาว กาญจน์ณภัทร เสมญาค า
19 63210061 นาย กิติศักด์ิ พงษ์กาญจนะ
20 63210063 นางสาว ก่ิงแก้ว ล่ิวแสงวงค์ทอง
21 63210065 นาง กุณช์ฤดี พรมเอียด
22 63210075 นางสาว ขนิษฐา สิทธาจารย์
23 63210077 นางสาว ขวัญเรือน แส่กระโทก
24 63210089 นาง จงรักษณ์ พงษ์ฤทธ์ิศักดา
25 63210106 นางสาว จิตตานันท์ิ บุญสุวรรณ
26 63210110 นางสาว จินตนา ขุนจรูญ
27 63210114 ด็อกเตอร์ จิรทัย ชเนศร์
28 63210119 นางสาว จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท
29 63210121 นาง จีระพา ชาญเขตรการณ์

คร้ังท่ี ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้ำนผดุงครรภ์ไทย

รำยช่ือผู้มีสิทธิขอเป็นสมำชิกและหรือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมำตรำ ๑๒(๒)(ก)
แห่งพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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30 63210124 นางสาว จุฑารัตน์ นาคะผดุงรัตน์
31 63210126 นางสาว จุนจิตร ธุวสุจิเรข
32 63210127 นาง จุรีพร ฉลาดเฉลียว
33 63210132 นางสาว ฉัฐฐิฏา ทัดทอง
34 63210136 นางสาว ชฎาพร โสภิตอาชาศักด์ิ
35 63210138 นางสาว ชฎารัตน์ อินทเสม
36 63210140 นางสาว ชณัณธร จินดาวงศ์
37 63210148 นางสาว ชมชนก นารถอัมพุท
38 63210154 นาย ชลัฏ โสภณาทรณ์
39 63210157 นางสาว ชลาลัย ฉายศรีสินธ์ุ
40 63210160 นาง ชลิดา คงเมือง มาร์ติเนสซ์
41 63210165 นาง ชวพร ลีลาเวทพงษ์
42 63210168 นาย ชวลิต เพชรจ ารัสศรี
43 63210172 นางสาว ชัญญามนฑณ์ จิตพรพินิจ
44 63210177 นาย ชัยรัช เป่ียมพูล
45 63210179 นาย ชัยสงค์ จิตต์ถวัลย์
46 63210188 นาย ชิษณุชา อนุวงศ์นวรัตน์
47 63210199 นางสาว ฐานวีร์ ป่ินประวัติ
48 63210209 นางสาว ณธษา ลักษณะวิมล
49 63210211 นางสาว ณปานฟ้า นุชชณานันท์
50 63210213 นางสาว ณภรรศนันท์ รองเย็น
51 63210219 นางสาว ณฤดี วงศ์อนุการ
52 63210236 นางสาว ณัฐนันท์ ทองเงินมาก
53 63210237 นาย ณัฐพงศ์ พัฒนกุล
54 63210239 นาย ณัฐพนธ์ เมืองเหลือ
55 63210242 นาย ณัฐมณฑ์ วุฒิภัทรอารีย์
56 63210243 นางสาว ณัฐริญาณ์ ธราวัชร์กฤษศิริ
57 63210244 นาย ณัฐวุฒิ เมฆฉาย
58 63210245 นาย ณัฐวุฒิ ปวารณ์เวช
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59 63210251 นางสาว ณิชชา โฆสิตธนเมธา
60 63210257 นางสาว ณีรอห์ กูสะอะ
61 63210259 นางสาว ดรุณี สูงสุมาลย์
62 63210273 นาง ดาริน อินทสุภา
63 63210274 เรือโทหญิง ดาลัด ตันเจริญ
64 63210288 นาย ทศวร วิชัยเฉลิมวงศ์
65 63210299 นาย ธนกร ข่าขันมณี
66 63210298 นาย ธนกร ก้องกิจก าธร
67 63210303 นางสาว ธนภร จงวิทยาดี
68 63210309 นางสาว ธนัชญา เหล็งหวาน
69 63210316 นาง ธนารักษ์ บุญถนอม
70 63210323 นาย ธนเวช เดชอดุลย์พงค์
71 63210326 นาง ธรรมิกา พาอ่อน
72 63210330 นางสาว ธัญญลักษณ์ สมบูรณ์
73 63210333 นางสาว ธัญดา ข าทับ
74 63210334 นาง ธัญพร จันทร์หนู
75 63210335 นาง ธัญพร จักรสูง
76 63210359 พ.ต.ท. นพดล ป่ินนิล
77 63210367 นางสาว นภัค สดุดีปิยะดล
78 63210377 นาย นฤพนธ์ ศิลปสอน
79 63210393 นางสาว นันทริวรรณ เขียวอยู่
80 63210394 นาง นันทวดี ประโยค
81 63210398 นางสาว นัยนา โฉมนรินทร์
82 63210411 นาย นิธิวิทย์ ธนชิตอธิวัฒน์
83 63210414 นาง นิภา รักอริยะธรรม
84 63210420 นางสาว นุสรา ไทยงาม
85 63210429 นาย บุญดี สงวนความดี
86 63210438 นาย บุญเสริม เผ่าพืชพันธ์ุ
87 63210439 นางสาว บุณยลักษณ์ ชวนชม
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88 63210445 นางสาว บุษกล เพราะบุญ
89 63210449 นางสาว ปณิธาน ฉ่ิงสระน้อย
90 63210454 นางสาว ปพิชญา พุ่มสอาด
91 63210462 นางสาว ประภาภรณ์ ศรีวรขาน
92 63210476 นางสาว ปริศนา ชมภูนุช
93 63210478 นาย ปรีชา พุทธิสนธ์ิ
94 63210484 นางสาว ปวีณา แฝงจันดา
95 63210491 นางสาว ปาณิศา สิงคะตา
96 63210490 นางสาว ปาณิศา ยังศิริ
97 63210500 นางสาว ปิยะพร ล าน้อย
98 63210504 นาง ปุญญารีพัสร์ นิยมไทย
99 63210505 นางสาว ปุญญิศา รัตนรุจ
100 63210510 นางสาว ฝากฟ้า เพชรพันธ์
101 63210512 นาย พงศชัยชนสรณ์ ม่ิงขวัญ
102 63210533 นางสาว พรรษมนต์ เวรุจน์ภูวรังษี
103 63210534 นางสาว พรรัตน์ ศุภพงศากร
104 63210542 นาย พลพัฒน์ เชาวนปรีชา
105 63210550 นางสาว พัชรนันท์ ยิงรัมย์
106 63210551 นางสาว พัชรินทร์ ขันโมลี
107 63210555 นางสาว พัชรี ปล้ืมสระไชย
108 63210567 นางสาว พิชามญช์ุ ค ายา
109 63210573 นางสาว พิมพ์พิศา อุนสุทธิรักษ์
110 63210584 นางสาว พิไลพรรณ ไชยรักษ์
111 63210587 นาย พุทธางกูร เมฆดารา
112 63210592 นาย ภพ นโมอนัตตา
113 63210593 นาง ภรภัทร อัคฆกาญจนสุภา
114 63210608 นาง ภัทร์ฐิตา ยามพวา
115 63210612 นาย ภานุวัฒน์ โพดน่ิม
116 63210625 นาย มณฑล กาญจนพรกุล
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117 63210626 นางสาว มณฑา แกล้วกสิกิจ
118 63210636 นางสาว มนต์นภา ผิวปัญญา
119 63210638 นางสาว มนัสนันท์ ปิระกะ
120 63210642 นาง มรกต ธิยะสืบ
121 63210646 นางสาว มัทนากาญจน์ นารี
122 63210653 นาง มาลี จันต๊ะ
123 63210654 นาย มาโนช วิริยะ
124 63210670 นางสาว รังสิมา ฟักแย้ม
125 63210683 นางสาว รินทรัตน์ พลอยศรี
126 63210686 นางสาว รุ่งณภา แสงศิริ
127 63210690 นาง รุ่งอรุณ จันทรสุทธ์ิ
128 63210693 นางสาว รุ้งใจ แสงจันทร์
129 63210702 นาง ลัดดา เข่ือนขันธ์
130 63210703 นาง ลัดดา คุณอมรเลิศ
131 63210706 นางสาว วทันยา อาธิพรม
132 63210711 นางสาว วนิดา เมืองวงศ์
133 63210708 นางสาว วนิดา เหมพฤกษา
134 63210712 นาง วรกร รัตนพลแสน
135 63210717 นาง วรรณา สมภู่
136 63210723 นางสาว วรัญญา รัตนพิทักษ์
137 63210725 นาง วราทร ประทุมรัตนาภรณ์
138 63210738 นาย วสันต์ เกษมบุญรักษ์
139 63210763 นางสาว วิภาวรรณ อัครภานนท์
140 63210767 นางสาว วิลาสินี ศักดี
141 63210774 นาย วิเชียร เพ็งทองหลาง
142 63210778 นางสาว วิไลพร ทองน้อย
143 63210790 นางสาว ว รินทร พิพัฒน์ประทีป ต์
144 63210795 นาย ศราวุฒิ กูลนา
145 63210806 นาย ศานติ โบดินันท์
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146 63210807 นางสาว ศาลินีวัลย์ ทนุตัน
147 63210809 นางสาว ศิณัฐ กิมยงค์
148 63210811 นางสาว ศิริทิพย์ แก้วเกิดศิริ
149 63210813 นางสาว ศิรินทรา นิมมานสมบูรณ์
150 63210821 นางสาว ศิริรัก ฤทธ์ิรุ่งอรุณ
151 63210822 นาง ศิริลักษณ์ ภาโนมัย
152 63210826 นาย ศิริโชตินันท์ วังคีรี
153 63210827 นางสาว ศุจิกา ชมช่ืน
154 63210829 นาย ศุภณัฐ เมืองค า
155 63210830 นางสาว ศุภรัตน์ พิมพ์อ่ืง
156 63210841 นางสาว สมปอง สัพโส
157 63210861 นาย สรณัญช์ ผ่องแผ้ว
158 63210864 นางสาว สลิตา ศรีเกตุสุข
159 63210887 นางสาว สิริพร เพชรม่อม
160 63210893 นางสาว สุกัญญา ใหม่แก้ว
161 63210904 นางสาว สุชีรา ไพรี
162 63210906 นาง สุดคนึง ศรีสะอาด
163 63210911 นาย สุทธิศักด์ิ แก้วแกมจันทร์
164 63210915 นางสาว สุธาทิพย์ ดีโส
165 63210931 นาย สุพรรณ ละออง
166 63210948 นางสาว สุภาภรณ์ ตะวันศรีธรรม
167 63210951 นางสาว สุภาวดี ประภากาญจนกุล
168 63210955 นางสาว สุภาวิตา แซงบุญเรือง
169 63210972 นางสาว สุวภัทร กันทะมัง
170 63210983 นางสาว หทัยรัตน์ ฉันสุธรรม
171 63210984 นาย หน่ึงผไท ลิมศรีเพชร
172 63210992 นาย อดิศักด์ิ สุมาลี
173 63211002 นาง อนันตา นโมอนัตตา
174 63211014 นางสาว อมรรัตน์ แก้วม่วง
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

คร้ังท่ี ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้ำนผดุงครรภ์ไทย

รำยช่ือผู้มีสิทธิขอเป็นสมำชิกและหรือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมำตรำ ๑๒(๒)(ก)
แห่งพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

175 63211017 นาง อรพิน ยาวิชัย
176 63211022 นางสาว อรัญญา ไทยล าภู
177 63211029 นาย อัครวัฒน์ พงษ์พยอม
178 63211032 นางสาว อัจฉราภรณ์ จ ารัส
179 63211033 นาง อัญชรี นาถา
180 63211037 นางสาว อัญชิตา นวลศิริ
181 63211042 นาย อาคม พงษ์ธีระกุล
182 63211047 นางสาว อาภาภร อมรศุภรัตน์
183 63211049 นางสาว อารดา คูเจริญ
184 63211050 นาง อารี บัวผุด
185 63211058 เรืออากาศครี อ านาจ จันทร์โชติ
186 63211061 นางสาว อิศรารัตน์ ด าริห์
187 63211063 นางสาว อิสราภา แสงทอง
188 63211066 นางสาว อุดมพร กิจทวี
189 63211069 นางสาว อุษา ศรีค าลือ
190 63211072 นาย อโณทัย ชูสุวรรณ
191 63211080 นางสาว เครือวัลย์ แพทนัทธี
192 63211102 นางสาว เบญญาภา อารยพัฒนกุล
193 63211107 นางสาว เพชรรัตน์ ลีลายนะ
194 63211109 นางสาว เพียงขวัญ ธรรมรัตตานนท์
195 63211125 นาย เอกภพ สุจรี
196 63211131 นางสาว แสงดี สีแดง
197 63211134 นางสาว แสงเดือน สีแดง
198 63211144 นางสาว โสพิศ ชัยสวัสด์ิ
199 63211146 นางสาว โสภิดา เก้ือหนองขุ่น
200 63211147 นาง ในนาบุญ อดุลเดชา
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