
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 6521070001 นางสาว กชกร เจริญรัมย์

2 6521030002 นางสาว กชกร ศรีชาย

3 6521050004 นางสาว กชามาส พิมสีโคตร

4 6521180005 นางสาว กนกนาฏ อภัยภักด์ิ

5 6521130006 นางสาว กนกพร ปันศรี

6 6521010007 นางสาว กนกพร พรมพิทักษ์

7 6521030009 นางสาว กนกวรรณ พานิช

8 6521030010 นางสาว กมลชนก ไชยวงค์

9 6521170013 นางสาว กมลพร แพทย์ชีพ

10 6521050015 นางสาว กมลลักษณ์ ลือเร่ือง

11 6521010016 นางสาว กมลวรรณ ไชยลังกา

12 6521120017 นางสาว กรกช อุ่นศิริ

13 6521040019 นางสาว กรกนก โสพันโต

14 6521130018 นางสาว กรกนก ปันศรี

15 6521070021 นางสาว กรรณิการ์ สงค์นอก

16 6521050022 นางสาว กรรณิการ์ จอดพิมาย

17 6521150024 นางสาว กรวราพร หอมละเอียด

18 6521030025 นางสาว กรวีร์ นิลบดี

19 6521120026 นางสาว กริษฐา ศรีสกุลปักษ์

20 6521010029 นางสาว กฤติยา ทิศพรม

21 6521130030 นาย กฤษณพล บอกบุญ

22 6521010031 นางสาว กฤษณา เข็มราช

23 6521050033 นางสาว กองกาญจน์ สินอ้วน

24 6521030035 นางสาว กังสดาล เสียงเสนาะ

25 6521030036 นางสาว กัญจน์ฐิตา นาวากาญจน์

26 6521030037 นางสาว กัญชภัฎ มหาพรหม

27 6521030038 นางสาว กัญญาพัชร อาษา

28 6521140039 นางสาว กัญญารัตน์ แพรม้วน

29 6521130040 นางสาว กัญญารัตน์ แสงทอง

30 6521120042 นางสาว กันทิมา เสง่ียมจิตต์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)
ด้ำนกำรผดุงครรภ์ไทย คร้ังท่ี 1  ปี 2565
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31 6521020043 นางสาว กันธิชา อาญาเมือง

32 6521030046 นางสาว กันยารัตน์ เส็นแหละ

33 6521050047 นางสาว กันยารัตน์ มะโนรัตน์

34 6521040049 นางสาว กัลยรัตน์ ขันผนึก

35 6521140050 นางสาว กัลยา อุปแก้ว

36 6521140051 นางสาว กัลยารัตน์ หยุดย้ัง

37 6521030054 นางสาว กานต์ดาวศรี ประทุมมณี

38 6521160055 นางสาว กานต์มณี สกุลมณี

39 6521150056 นางสาว การอมะฮ์ ดอปอ

40 6521010057 นางสาว การีมะห์ อุมาร

41 6521160059 นางสาว กิตติภร แสงจันทร์

42 6521120060 นางสาว กิตติมา เกิดแก้ว

43 6521030061 นางสาว กิตติมา แก้วรัตนะ

44 6521010062 นางสาว กิตติยา อุดมวงษ์

45 6521030063 นาย กิตติศักด์ิ วรรณศิลป์

46 6521160064 นาง กิยารัตน์ หนูแก้ว

47 6521170065 นางสาว กุลธิดา ไชยกิจอร่าม

48 6521150066 นางสาว กุลนัฐ มากค า

49 6521030067 นางสาว กุลลดา สันหมาด

50 6521050069 นางสาว ขวัญจิรา กองไชย

51 6521030070 นางสาว ขวัญชนก สุวรรณพฤกษ์

52 6521050071 นางสาว ขวัญสุดา แต้มศรี

53 6521140073 นางสาว คณิตตา คงแก้ว

54 6521130076 นางสาว ค าปุ๊ด แดนแม่จัน

55 6521090078 นางสาว จตุทิพย์ จันทร์เรือง

56 6521070080 นางสาว จรรยารักษ์ ราชรี

57 6521050081 นางสาว จรัญญา ทองสิงห์

58 6521050085 นางสาว จันจิรา ภาษาสุข

59 6521160086 นางสาว จันทกานต์ กลวานิช

60 6521040087 นางสาว จันทร์นภา พิพิทธภัณฑ์
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61 6521180090 นางสาว จารุวรรณ กล่ินถนอม

62 6521010092 นางสาว จิณณพัต ชูอิทธ์

63 6521030093 นางสาว จิตปีติ ธรรมเจริญศักด์ิ

64 6521030094 นางสาว จิตรวดี เดือนแจ้ง

65 6521170095 นางสาว จินตนา จุลทัศน์

66 6521060096 นางสาว จิรภิญญา สุวรรณรอด

67 6521060097 นางสาว จิรวรรณ เพชรจุ้ย

68 6521040098 นางสาว จิรัฐญา อินทร์ภูวา

69 6521180099 นางสาว จิรานุช มีสุวรรณ์

70 6521010100 นางสาว จิราพร แพงภูงา

71 6521180103 นางสาว จิราภรณ์ ภู่ภักดี

72 6521170104 นางสาว จิราภรณ์ ชัยยางกุล

73 6521010106 นางสาว จิราวรรณ พรมมา

74 6521130107 นางสาว จีรนันท์ เทพวัง

75 6521030112 นางสาว จุฑาลักษณ์ นวลละออง

76 6521060113 นางสาว จุทาทิพย์ นันทะเขต

77 6521130115 นางสาว จุฬาลักษณ์ อินเทพ

78 6521140116 นางสาว ฉัตรฑริดา ตะจันทร์

79 6521080117 นางสาว ฉัตรแก้ว อดิศักด์ิพานิชกิจ

80 6521020120 นางสาว ชนกานต์ ชูกล่ิน

81 6521140121 นางสาว ชนนนาถ คลังศรี

82 6521160124 นางสาว ชนิภรณ์ พุฒทอง

83 6521050130 นางสาว ชลิดา ศรีบุญ

84 6521140131 นางสาว ชัชญาภรณ์ ทองดอนค า

85 6521050132 นาย ชัยธวัช สีสุพล

86 6521050133 นาย ชัยมงคล วันดีรัตน์

87 6521120135 นาย ชิติพัทธ์ แจ่มฉาย

88 6521030136 นางสาว ชีฟะห์ เวาะหะ

89 6521030137 นางสาว ชุติกาญจน์ กฤตลักษณ์

90 6521090138 นางสาว ชุติกาญจน์ ช่วยนิล
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91 6521140139 นางสาว ชุตินันท์ ค าวงษา

92 6521130140 นางสาว ชุตินันท์ ยอดแก้ว

93 6521160141 นางสาว ชุตินันท์ เฉียงแท้

94 6521040143 นางสาว ชุติมา ยาทองไชย

95 6521090144 นางสาว ชุติมา ทองศรี

96 6521050145 นางสาว ชุติมา อ่อนสีดา

97 6521010146 นาย ชุติวัต หยู่ทองอินทร์

98 6521030150 นางสาว ซาฟียะห์ ตาเยะ

99 6521030152 นางสาว ซาวีย๊ะ ลาเตะ

100 6521020153 นางสาว ซีตีปาตีเมาะห์ ตาแม

101 6521030154 นางสาว ซีตีฮาวา แวมิง

102 6521030155 นางสาว ซูซันนา มะจะ

103 6521160157 นางสาว ซูฮัยตี สาอะ

104 6521030158 นางสาว ซูไวบะห์ ดอเลาะ

105 6521120160 นางสาว ญาดา กล้าปราบโจร

106 6521030161 นางสาว ญานา หมัดอะด้ัม

107 6521050163 นาย ฐนกร ทิมโพธ์ิกลาง

108 6521010165 นางสาว ฐาปนี นรรัตน์

109 6521130166 นางสาว ฐายิกา เข่ือนวิเศษ

110 6521030168 นางสาว ฐิตาภา ไชยรักษ์

111 6521010170 นางสาว ฐิติชญา จันทร์อุ่มเม้า

112 6521010172 นางสาว ฐิติมน ทุชุมภู

113 6521030173 นางสาว ฐิติมา คุณาเวชกิจ

114 6521040174 นางสาว ฐิติรัฐ เศิกศิริ

115 6521140175 นาย ฐิติวุฒิ บ้ าชาวนา

116 6521040177 นาย ณรงค์ศักด์ิ บุญตา

117 6521140178 นางสาว ณัฏฐณิชา ปันแจ่ม

118 6521030180 นางสาว ณัฐกมล เงินสง่า

119 6521140182 นางสาว ณัฐชยา สว่างจิตร

120 6521100183 นางสาว ณัฐชยา กาละสังข์
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121 6521160184 นางสาว ณัฐชยากร คันธะเนตร

122 6521120186 นางสาว ณัฐธิดา ทัพน้อย

123 6521120187 นางสาว ณัฐธิดา ทรงธรรม

124 6521010188 นางสาว ณัฐธิดา แพนชัยสงค์

125 6521030189 นางสาว ณัฐนรี ซ้อนข า

126 6521030190 นางสาว ณัฐพร แก้วประจุ

127 6521160191 นางสาว ณัฐพร รามศรี

128 6521050193 นาย ณัฐภูมิ ธานี

129 6521050194 นางสาว ณัฐมน พรมมี

130 6521090196 นางสาว ณัฐยวา กูลหมาด

131 6521120197 นางสาว ณัฐริกา กลบกล่ิน

132 6521140199 นางสาว ณัฐวดี แป้นจันทร์

133 6521140202 นาย ณัทภัค จันทู

134 6521030203 นางสาว ณิชกมล วิเชียร

135 6521030204 นางสาว ณิชากร ส่องแสงจินดา

136 6521140205 นางสาว ณิชากร จันทร

137 6521120206 นางสาว ณิชาธร รุขชาติ

138 6521010213 นางสาว ดารานภา พูลแก้ว

139 6521150214 นางสาว ดารีซะห์ กลูแป

140 6521030215 นางสาว ตริยาภรณ์ ถูกต้อง

141 6521030216 นางสาว ทรรศนีย์ แก้วมณี

142 6521120217 นางสาว ทักษิณา เหมณี

143 6521090218 นาย ทักษ์ดนัย ใจบุญ

144 6521140219 นางสาว ทัศนีย์ ชัยเวียง

145 6521080220 นางสาว ทิพย์ติยาพร บุญศาสตร์

146 6521010222 นางสาว ทิวานันท์ เงินขาว

147 6521160223 นาย ธนกร ศิวะผกา

148 6521120224 นาย ธนกฤต แก้วบาง

149 6521030226 นาย ธนภัทร แก้วเหมือน

150 6521030227 นาย ธนวรรธน์ มูลจันทร์ตา
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151 6521180228 นางสาว ธนัชชา เพ็งพิน

152 6521180229 นาย ธนัยนันท์ ยนวงศ์

153 6521030232 นางสาว ธนาภรณ์ เดิมหล่ิม

154 6521030234 นางสาว ธราภรณ์ สุขแก้ว

155 6521020235 นางสาว ธัญญลักษณ์ สุคะประเสริฐ

156 6521040236 นางสาว ธัญญลักษณ์ อุทาทอง

157 6521120237 นางสาว ธัญญาภรณ์ สอนศรี

158 6521140238 นางสาว ธัญทรัพย์ พันธ์ุโพธ์ิ

159 6521030239 นางสาว ธัญมน บุญญาอรุณเนตร

160 6521010240 นางสาว ธัญรัตน์ สายหยุด

161 6521010242 นางสาว ธัญลักษณ์ อ้วนแพง

162 6521130243 นางสาว ธัญวรัตม์ ปอตา

163 6521030244 นางสาว ธันย์ชนก เมตไตรยสกุล

164 6521180246 นางสาว ธิดา วิจิตร

165 6521150247 นางสาว ธิดารัตน์ หมานเส็น

166 6521140249 นางสาว ธิดารัตน์ จงใจม่ัน

167 6521130250 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์ดง

168 6521090251 นางสาว ธิรารัตร วรรณพิคต

169 6521070253 นาย ธีรพงษ์ สมพร้ิง

170 6521030255 นางสาว นญียะห์ เละดุวี

171 6521040256 นางสาว นนธิชา บาศรี

172 6521030258 นางสาว นภสร ผ่องใส

173 6521030259 นาย นภัสรพี สุชาโต

174 6521030261 นาย นรา ชิตเช้ือ

175 6521030265 นางสาว นลินรัตน์ ม่ังนุ้ย

176 6521140267 นางสาว นวพร ทิพจรูญ

177 6521140268 นางสาว นวมินทรา กล่อมจันทร์

178 6521150269 นางสาว นอร์อานีสา ซูมา

179 6521030270 นางสาว นัจญมี พงหลง

180 6521030271 นางสาว นัจวา สูสารอ
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181 6521170273 นางสาว นัดดา หัตถการกุล

182 6521040279 นางสาว นันทิญา ผะกาแดง

183 6521080280 นางสาว นันท์ชพร ฉัตรอนันทเวช

184 6521030286 นางสาว นาซูฮา อาลี

185 6521030287 นางสาว นาบีละห์ ปูเต๊ะ

186 6521150289 นางสาว นารีรัตน์ มีหัด

187 6521020290 นาย นาวิน ดาบแก้ว

188 6521090292 นางสาว นิตยา ดอเลาะ

189 6521030294 นางสาว นิฟารีนา หะยีนิเงาะ

190 6521140295 นางสาว นิภาพร ไวยกรรณ์

191 6521130296 นางสาว นิราวัลย์ กาอินทร์

192 6521130297 นางสาว นิฤชา สังข์ป่า

193 6521130298 นางสาว นิศารัตน์ วุฒิชัย

194 6521030300 นางสาว นิสรีน แตอาลี

195 6521090303 นางสาว นุรยา อุเซ็ง

196 6521060304 นางสาว นุรฮานาน เจ๊ะหะมะ

197 6521160305 นางสาว นูรมา มาโซ

198 6521030306 นางสาว นูรอักมาล ยูโซ๊ะยุ

199 6521100307 นางสาว นูรอักมาล ดือเลาะ

200 6521180308 นางสาว นูรอัยน่า บือราเฮง

201 6521150310 นางสาว นูรอิน แวโดยี

202 6521110311 นางสาว นูรฮาซีกีน สือรี

203 6521150312 นางสาว นูรัยนา อิแอ

204 6521150313 นางสาว นูรีซัน ดือเร๊ะ

205 6521150314 นางสาว นูรีซัน หะยีมะมิง

206 6521030315 นางสาว นูรีซัม มอลอ

207 6521030316 นางสาว นูรีซา จาดาเร๊ะ

208 6521030317 นางสาว นูรีดา ดีแม

209 6521020319 นางสาว นูรีฮัน ลือแบซา

210 6521030320 นางสาว น้ าค้าง ศรีเพ็ง
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)
ด้ำนกำรผดุงครรภ์ไทย คร้ังท่ี 1  ปี 2565

211 6521030322 นางสาว บุรัสกร ไพเมือง

212 6521030324 นางสาว บุษบา หม้าหลี

213 6521010325 นาย ปฏิภาณ บุตรวงค์

214 6521030326 นางสาว ปฐมาพรรณ บุญประเสริฐ

215 6521050328 นางสาว ปนัดดา วิชุมา

216 6521130330 นางสาว ปภัสรา เรือนค า

217 6521140331 นางสาว ปภาวรินท์ บัวบาน

218 6521030332 นาย ปรมัตถ์ ปานทอง

219 6521140334 นางสาว ประภัสรา สุหิรัญ

220 6521180335 นางสาว ประภัสสร ค าดี

221 6521160336 นางสาว ปริยฉัตร ชูมณี

222 6521130337 นางสาว ปรียากร สาน้อยกุล

223 6521030340 นาย ปวริศ ชูศรี

224 6521060341 นางสาว ปวีณนุช วิเศษสินธ์ุ

225 6521140343 นางสาว ปวีณา กาขาว

226 6521120345 นางสาว ปัญยดา พรหมท า

227 6521090347 นางสาว ปาณิศา ซ่ือสัตย์

228 6521050348 นางสาว ปานชีวา ศรีรักษา

229 6521130350 นาย ปิยวัฒน์ อินต๊ะ

230 6521040353 นางสาว ผกามาศ ต้ังสุวรรณกุล

231 6521030356 นาย พงศกร ศรีปะนะ

232 6521040357 นาย พงศกร สีโสดา

233 6521040359 นางสาว สุริวัสสา ธนโชติอัครินทร์

234 6521090360 นางสาว พนิดา แขกเมือง

235 6521170361 นางสาว พนิดา ชลังสุทธ์ิ

236 6521040363 นางสาว พรทิพย์ วรชินา

237 6521010364 นางสาว พรทิพย์ ดวงเอ็นอาจ

238 6521050365 นางสาว พรนภา ทาปทา

239 6521120367 นางสาว พรรณรัตน์ น้ าสังข์

240 6521040368 นางสาว พรรณิภา บุญมาวงษา
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)
ด้ำนกำรผดุงครรภ์ไทย คร้ังท่ี 1  ปี 2565

241 6521140369 นางสาว พรวิลัย ข าแผลง

242 6521140372 นางสาว พรไพลิน บุตรวาปี

243 6521030373 นางสาว พรไพลิน บูรณะ

244 6521040374 นางสาว พร้อมหทัย เจริญศรี

245 6521030377 นาย พัชรพล แซ่เตียว

246 6521030378 นางสาว พัชราพรรณ สกุลพันธ์

247 6521030379 นางสาว พัชราภรณ์ เหย้าสุวรรณ

248 6521050383 นางสาว พิกุล ชัยทิพย์

249 6521090385 นางสาว พิจิตรา คงเกิด

250 6521130386 นางสาว พิชชาพร เงินคง

251 6521130387 นางสาว พิชญาภรณ์ ดวงแก้ว

252 6521130389 นางสาว พิชญาภา ใจสว่าง

253 6521160390 นางสาว พิชญาวดี จริตงาม

254 6521030393 นาย พิธิวัฒน์ บูก้ง

255 6521030394 นาย พิพัฒน์พล ทองมงคล

256 6521160395 นางสาว พิมพิศา แก้วสายทอง

257 6521010396 นางสาว พิมพ์กมล ม่วงค า

258 6521040397 นางสาว พิมพ์พธู แสนศักด์ิ

259 6521050402 นางสาว พิมลกรณ์ คุมมินทร์

260 6521130405 นาย พีรพล หาญน้อย

261 6521160407 นาย พุฒิพงศ์ ต้ิงมุข

262 6521030408 นางสาว ฟาซียา มูเก็ม

263 6521030409 นางสาว ฟาซีฮัน ยูโซะ

264 6521030412 นางสาว ฟาติน เด่นตุลาการ

265 6521030413 นางสาว ฟาติมา ศรอินทร์

266 6521150414 นางสาว ฟารีสา สะมะแอ

267 6521030415 นางสาว ฟาอินณี บินแวมะยิ

268 6521030416 นางสาว ฟาอีซ๊ะห์ ดือราซอ

269 6521150417 นางสาว ฟุคเราะห์ สือแม

270 6521120419 นางสาว ภัททิยา กระจ่างวงค์
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)
ด้ำนกำรผดุงครรภ์ไทย คร้ังท่ี 1  ปี 2565

271 6521030421 นางสาว ภัทธิญา มณีนวล

272 6521030423 นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง

273 6521030424 นางสาว ภัทราวดี เพชรสมุทร

274 6521120426 นางสาว ภารวี วงษ์ชัย

275 6521140429 นาย ภูวพล สมภักดี

276 6521120430 นางสาว ภูศิตา โพธ์ิทองค า

277 6521040431 นาย มงคล จันทอง

278 6521060433 นางสาว มณนิจสร พิพัฒน์คุณาสิน

279 6521120435 นางสาว มนทกานต์ ป่ินปรีชาชัย

280 6521130436 นางสาว มลิวัลย์ ใจซ่ือ

281 6521150438 นาย มะฮาซัน คอลอ

282 6521030439 นางสาว มัชฌิมา เกิดข า

283 6521030440 นางสาว มัณฑนา ทินบุตร

284 6521030442 นางสาว มัสนูนา บินแม

285 6521050445 นางสาว มีนา โรจนโพธ์ิ

286 6521140446 นางสาว มุฑิตา เหล็กกล้า

287 6521030448 นาย มูฮัมหมัดลุตฟี หะยีกิจิ

288 6521090449 นาย มูฮัมหมัดอาสิร โดงกูล

289 6521150450 นาย มูฮ าหมัดเปาซี คาเร็ง

290 6521050451 นางสาว ยศวดี สุขพันธ์

291 6521030454 นางสาว ยูวีตา อาลี

292 6521140455 นาย รชต โมกขพันธ์ุ

293 6521020456 นางสาว รมย์รวินร์ ประทุม

294 6521150460 นางสาว รอคีเยาะห์ รักสอาด

295 6521060461 นางสาว รอยฮาน หะวี

296 6521100462 นางสาว รออีด๊ะ สะแลแม

297 6521050463 นางสาว รักษ์ฝัน สีดี

298 6521060464 นางสาว รัชนีกรณ์ บ ารุงสวัสด์ิ

299 6521140465 นางสาว รัตติกาล หุ้มแพร

300 6521130466 นางสาว รัตติยา ฉางข้าวพรม
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)
ด้ำนกำรผดุงครรภ์ไทย คร้ังท่ี 1  ปี 2565

301 6521040468 นางสาว รัตนา จันทะวัน

302 6521030470 นางสาว รัศม์รดาณัท เจริญนิธิโภคิน

303 6521030471 นางสาว รุจิภา แสงแก้ว

304 6521090473 นางสาว รุ่งฤดี วังหลวงอิน

305 6521040474 นาย รุ่งศิริ ศรีสุข

306 6521030476 นางสาว ลภัสนันท์ สุดารีย์

307 6521080477 นางสาว ลลิตา ชัยนนท์

308 6521070479 นางสาว ลลิตา พระศรี

309 6521050480 นางสาว ลลิตา แปนเมือง

310 6521130481 นางสาว ลักขณา เป่าพิษ

311 6521060482 นางสาว ลักษณา หลงโหรด

312 6521050483 นางสาว ลัดดาวัลย์ วงษ์นิล

313 6521020484 นางสาว ล าไพ บัวปัด

314 6521030485 นาย ลุกมาน หะยียะโก๊ะ

315 6521030486 นางสาว วชิรญาณ์ แบ้สกุล

316 6521120488 นางสาว วนิดา พลต้ือ

317 6521030489 นางสาว วนิดา ช่วยคงทอง

318 6521160490 นางสาว วรรณชนก จันทร์ณรงค์

319 6521030491 นางสาว วรรณดี สามารถ

320 6521030492 นางสาว วรรณนิษา แก้วมีศรี

321 6521160495 นางสาว วรรณภา หยงสตาร์

322 6521170497 นางสาว วรัญญา อุษณีษมาศ

323 6521060499 นาย วรากร โพธ์ิสูง

324 6521130500 นางสาว วราภรณ์ ปู่หล้า

325 6521090501 นางสาว วราภรณ์ ยะไม

326 6521140502 นางสาว วรารักษ์ สนโสม

327 6521090503 นางสาว วราลักษณ์ ใจแน่

328 6521030504 นาย วราวิชญ์ ปานมาส

329 6521010505 นาย วราเชนทร์ หมวดพล

330 6521010506 นางสาว วรีพร วะรา
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)
ด้ำนกำรผดุงครรภ์ไทย คร้ังท่ี 1  ปี 2565

331 6521140507 นางสาว วศิกา เจริญวุฒิกุล

332 6521130510 นางสาว วันทณี จันทะโต

333 6521150511 นางสาว วาฟาอ์ มะเกะ

334 6521120513 นางสาว วารุณี อุดมศิลป์

335 6521020514 นางสาว วาสนา พุกกะรัตน์

336 6521010516 นางสาว วิภาดา สว่างวงษ์

337 6521030517 นาย วิยุทธนา ตาระโชติ

338 6521140519 นางสาว วิลาวัน ศิรินทร์

339 6521040520 นางสาว วิลาวัลย์ ดวงแสนจันทร์

340 6521180521 นางสาว วิสสุตา ไม้ดัดพันธ์ 

341 6521010525 นาย วุฒิชัย ยอดโนชัย

342 6521170528 นาง ศรีวิไล มะโนรัตน์

343 6521060529 นางสาว ศศิธร ทองดี

344 6521040531 นางสาว ศศิวิมล สระเกษ

345 6521050532 นางสาว ศิรัชนี พลสวัสด์ิ

346 6521010535 นางสาว ศิริขวัญ กันหา

347 6521130536 นางสาว ศิริญญา แสนศรี

348 6521140543 นางสาว ศิริลักษณ์ ทัพสุริย์

349 6521040544 นางสาว ศิริลักษณ์ เลพล

350 6521050552 นางสาว ศุภิสราภัทร คุ้มจันทึก

351 6521140554 นางสาว สถาพร ขีดวัน

352 6521050556 นางสาว สมัชญา เย็นศิริ

353 6521010558 นางสาว สรัญญา สุตา

354 6521170560 นาย สักรินทร์ ไกรษร

355 6521170561 นางสาว สัณฐิตาพร กล่ินทอง

356 6521010563 นางสาว สาวีณา ดนสัตย์

357 6521010565 นาย สิทธิพล อภิเผ่าพงศ์

358 6521180566 นาย สิทธิโชติ อินทรีย์

359 6521130568 นางสาว สิรินภรณ์ เนตรแสงสี

360 6521030570 นางสาว สิริภัทร นุชน้อย
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)
ด้ำนกำรผดุงครรภ์ไทย คร้ังท่ี 1  ปี 2565

361 6521130572 นางสาว สิรีพิชญ์ จงภัทรอนันต์

362 6521150573 นางสาว สีตีฮาหวา มันตุเต๊ะ

363 6521130574 นางสาว สุจิตรา ใจดี

364 6521140576 นางสาว สุชัญญา ชัยชนะ

365 6521030577 นางสาว สุชานนท์ ป่ินทอง

366 6521010581 นางสาว สุทธิดา ค ามูลเมือง

367 6521120583 นางสาว สุธาทิพย์ คู่แจกัน

368 6521040584 นางสาว สุธามาศ ปัญญาเฉียบ

369 6521030586 นางสาว สุธินี คงชู

370 6521010590 นางสาว สุปรียา อินสระ

371 6521030591 นางสาว สุปรียา โม่งทุ่น

372 6521040592 นางสาว สุพรรณิการ์ ทุมแก้ว

373 6521140596 นางสาว สุภาพร ฐานะบริสุทธ์ิ

374 6521080601 นาง สุรางค์ฺ โยโกยามา

375 6521030605 นางสาว สุวนันท์ หมานหมีน

376 6521030606 นางสาว สุวพิชญ์ ผุสดี

377 6521140607 นางสาว สุวรรณา โกมลจรูญ

378 6521150608 นางสาว สุวัยบะห์ อาบู

379 6521030609 นางสาว สุวิมล คนึง

380 6521050611 นางสาว หทัยทิพย์ เลาหวิโรจน์

381 6521050612 นางสาว หทัยรัตน์ ช่ืนชาย

382 6521020619 นางสาว อนงค์รักษ์ บุญทองเถิง

383 6521030620 นางสาว อนิตา อารีคาน

384 6521160622 นางสาว อภิชญา สมแก้ว

385 6521080627 นาย อภิโชติ วงศ์ชดช้อย

386 6521070628 นางสาว อมราวดี สังข์ศรี

387 6521140629 นางสาว อมิตตา เจริญรัตน์จรูญ

388 6521020630 นางสาว อมิตา แมหะ

389 6521180639 นางสาว อรวี พรหมนิตย์

390 6521120640 นางสาว อรอนงค์ สุรศักด์ิ
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391 6521150647 นางสาว อัซมะ ฮะแวกะจิ

392 6521010648 นางสาว อัยนาอ์ เสมศักด์ิ

393 6521060649 นางสาว อัสมะ สะบูดิง

394 6521010651 นางสาว อัสมัต เละนิ

395 6521090652 นางสาว อัสมา ยังหาด

396 6521030653 นางสาว อัสมาห์ เระ

397 6521150655 นางสาว อาซีฟา หะยีเด็ง

398 6521020656 นางสาว อาซียะ บูละ

399 6521150657 นางสาว อาซีหย๊ะ ยีหมัด

400 6521150658 นางสาว อาดีละห์ อูมาเจะโด

401 6521030659 นางสาว อาทิตยา สุขย้อย

402 6521090660 นางสาว อานีส ตาเยะ

403 6521030661 นางสาว อามูนา แวดอเลาะ

404 6521090662 นางสาว อารยา หอมหวล

405 6521180663 นางสาว อารีญา หึกขุนทด

406 6521090665 นางสาว อารียา หมีนปาน

407 6521050666 นางสาว อารียา ยินดี

408 6521010668 นาย อิทธิฤทธ์ิ การหม่ัน

409 6521040669 นางสาว อินทิรา เรืองนุช

410 6521030671 นางสาว อิสซะห์ ระแว้ง

411 6521010674 นางสาว อุษณีย์ พานิน

412 6521180675 นางสาว อุษา พิมพา

413 6521030676 นางสาว อุสมา ดอแต

414 6521140678 นางสาว อโรชา ช่ืนเช่ียวยนต์

415 6521030680 นางสาว ฮัสเมาะ เกษนอก

416 6521030681 นาย ฮาฟิซ มูเก็ม

417 6521030682 นางสาว ฮาสือนะห์ ดอเลาะ

418 6521150683 นางสาว ฮิลวานี ตาปู

419 6521030685 นางสาว ฮูซัยนี หมัดอะด้ัม

420 6521020686 นางสาว ฮูดา มูซอ
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421 6521040687 นางสาว เกมจิลาวัลย์ จันทะบัณฑิต

422 6521130688 นางสาว เกวลิน สุภาพิน

423 6521130691 นางสาว เข็มรัตน์ วงค์วาร

424 6521090692 นางสาว เจนจิรา บ้ีหนู

425 6521130693 นางสาว เจนนิกา แสนยศ

426 6521130695 นางสาว เนตรนภา เมทา

427 6521040696 นางสาว เนตรนภา พระอิสาน

428 6521050698 นางสาว เบญจมาศ บ้ังทอง

429 6521010700 นางสาว เพชรญารัตน์ วงค์นาเลข

430 6521020702 นางสาว เยาวภา พ่วงลาภ

431 6521020703 นางสาว เสาวนีย์ แซ่ซ้ิม

432 6521180704 นางสาว เสาวภา ละม้าย

433 6521030706 นางสาว เอนตีซอร เจะเม๊าะ

434 6521050707 นางสาว เอมิกา วันทอง

435 6521120708 นางสาว เอ้ือมพร ก้านจันทึก

436 6521030710 นางสาว แสงจ้า คชคีรีเดชไกร

437 6521090712 นางสาว โชติรส กาญจนพิลักษณ์

438 6521050713 นางสาว โอบนิธิ ชาวกล้า

439 6521020717 นางสาว ไอรดา ชูเชิด

440 6521160718 นางสาว ไอศวรรย์ พลไชย
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