
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 65110016 นาง กนกพรหม ดวงฤทธ์ิ

2 65110021 นางสาว กนิดา พรหมจันทร์

3 65110022 นางสาว กนิศรา อับดุลหละ

4 65110030 นาง กมลทิพย์ วัตตพรหม

5 65110043 นาง กรกช บุญชูช่วย

6 65110083 นาง กฤษณา พงศ์เพชรประยูร

7 65110099 นาง กัญชญารัตน์ ทรัพย์เจริญ

8 65110111 นางสาว กัญธชญา อนัณกิติโชติ

9 65110119 นางสาว กันต์กวี สังขกุล

10 65110130 นางสาว กัลยา ชลรัตน์

11 65110133 นาง กัลยา สไตดไวด์เซอร์

12 65110154 นางสาว ก าไร นาควัชรดิลก

13 65110185 นางสาว กีรติกา ศรีพินิจตระกูล

14 65110187 นาง กุณช์ฤดี พรมเอียด

15 65110217 นาย คณาพจน์ สกุลวงศ์

16 65110222 นาง คนอง หนูจันทร์

17 65110241 นาย จตุรงค์ วัดจัง

18 65110285 นางสาว จารี วงศ์วาสนา

19 65110302 นางสาว จิตตินันท์ เจือไทยสงค์

20 65110321 นาย จินตรัตน์ ทองช่วย

21 65110332 นาง จิราภรณ์ ชูสุวรรณ์

22 65110338 นาย จิราวุฒิ สวรรค์พิทักษ์

23 65110346 นาง จุฑามาศ อินทชิต

24 65110363 นาง จุไรรัตน์ โรจเรณุมาศ

25 65110387 นางสาว ชญาธร รังสิชนกุล

26 65110392 นางสาว ชฎากร กุศลเอ่ียม

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคใต้ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกฏหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ
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27 65110399 นางสาว ชนกนันท์ ราพวงศ์

28 65110401 นางสาว ชนกภัทร ธรรมธนวณิช

29 65110409 นาย ชนาธิป ปลาลารัตน์

30 65110417 นางสาว ชนิษฐา ชูทอง

31 65110457 นางสาว ชัชชญา อุ่นละม้าย

32 65110480 นาย ชัยสิทธ์ิ ศรีมโน

33 65110484 นาย ชาญวิทูร สุขสว่างไกร

34 65110498 นาย ช านาญ จินดานุ

35 65110544 นาง ฐานิตาพัชร สังข์คีตานันท์

36 65110554 นางสาว ฐิตารีย์ สุระพจน์

37 65110607 นางสาว ณัชมาศย์ นิยมเดชา

38 65110674 นางสาว ณัฐศิรัตน์ ฤกษ์ฉวี

39 65110697 นางสาว ณิรดา ชูรุ่ง

40 65110738 นางสาว ตอวีหล๊ะ หะยีมะ

41 65110761 นาย ทวัฒพงษ์ บุญชิน

42 65110768 พระ ทวีวิทย์ สังสิโก

43 65110771 นางสาว ทศพร ธรรมธนวณิช

44 65110795 นางสาว ทิพา ว่องไว

45 65110797 นางสาว ทิภาพรรณ ชลารัตน์

46 65110801 นาย ธงชัย ก้าวมุ่งม่ัน

47 65110813 นาง ธนพร ถ้วนถวิล

48 65110867 นางสาว ธมกร ใจดี

49 65110884 นางสาว ธวรมน ลีลาวณิชชา

50 65110907 นาง ธัญลักษณ์ ไชยชาญยุทธ์

51 65110936 นาย ธีรยุทธ สทานสัตย์

52 65110944 นางสาว น.ส.สาลี บุญส่ง
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53 65110945 นาง นก บ ารุงรัตน์

54 65110954 นางสาว นงลักษณ์ คีรีแก้ว

55 65110958 นาง นชชนก ลูกหนุมารเจ้า

56 65110961 นางสาว นพณัช ภวิลสิษฐ

57 65110976 นางสาว นพวรรณ อุทยมกุล

58 65111013 นางสาว นัจญวา ง๊ะสมัน

59 65111014 นาย นัชมี สะกะแย

60 65111043 นางสาว นางสาวสุพรรณี เลาะเมาะ

61 65111052 นางสาว นารีรัตน์ ทิพย์กองราษฎร์

62 65111054 นาย นิกร ฮ่อย่ีซ่ี

63 65111064 นาย นิติกร เมียนแก้ว

64 65111073 นาย นิพนธ์ หมาดอาหิน

65 65111094 นางสาว นึกรัก คงแก้ว

66 65111098 นางสาว นุชรี นิติกิจไพบูลย์

67 65111103 นางสาว นูรีซัน มีนา

68 65111104 นางสาว นูร์ตียาณี นาแซ

69 65111116 นาย บัญชา เกล้ียงทอง

70 65111132 นางสาว บุญญาดา ศิริบูรณ์

71 65111139 นาง บุญบารมี ฤทธิเดช

72 65111155 นาง บุณตา จ่าน้อย

73 65111202 นาย ประจวบ จันทร์เพ็ญ

74 65111203 นางสาว ประชาบดี เสือค า

75 65111256 นาย ปริญ ชีวะธนลาภ

76 65111289 นาง ปัทมาภรณ์ ปจันทบุตร

77 65111293 นางสาว ปาณิสรา รักจันทร์

78 65111304 นางสาว ปารีด๊ะ เจะอาแซ
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79 65111310 นางสาว ปิยธิดา บุญยัง

80 65111317 นาย ปิยะกุล สมแก้ว

81 65111334 นางสาว ปุญนิศา หนูเอียด

82 65111360 นางสาว พจนา ทนหมัด

83 65111379 นางสาว พรทิพย์ สุขเยาว์

84 65111381 นาง พรทิพย์ สันม่าหมูด

85 65111382 นาง พรทิพา ช่วยนุกูล

86 65111401 นางสาว พรรณพร ชุมจันทร์

87 65111533 นาง พิมภรณ์ รุ่งโรจน์สกุลพร

88 65111537 นาย พิศาล คุ้มเดช

89 65111556 นางสาว ภควรรณ อนันเศรษฐสิริ

90 65111557 นาง ภควรรณ ณ น่าน

91 65111575 นาย ภัควัฒน์ ณ ตะก่ัวทุ่ง

92 65111578 นาง ภัชรทิพย์ เซ่งง่าย

93 65111583 นางสาว ภัทรจิต รักษาชล

94 65111603 นาง ภัทรเดชาภรณ์ ดิษฐเส้ง

95 65111614 นาย ภาณุ ชุติภาณุ

96 65111646 พระ มงคล จกฺกวโร

97 65111653 นาง มณฑา สินธวรัตน์

98 65111658 นางสาว มณศิชา อรุณรัตน์

99 65111660 นางสาว มณี บุญล้อม

100 65111671 นาย มนตรี กาพัทธพงค์

101 65111678 นาย มนัส เพชรสุวรรณ

102 65111695 นางสาว มัญชุสา แก้วบุญเกิด

103 65111739 นางสาว ยุวดี สุวรรณชาติ

104 65111740 นางสาว ยุวดี เก้ือสกุล
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105 65111742 นางสาว ยูรีนัส หมัดอาดัม

106 65111756 นางสาว รมย์ชลี แซ่ภู่

107 65111783 นางสาว รัชนีกร เซ่งง่าย

108 65111785 นาง รัชนีวรรณ ข าเกล้ียง

109 65111788 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง รัชภร ไชยมิตร

110 65111802 นาง รัตติกาล จารู

111 65111808 นาง รัตนา เตะเส่งซ้าย

112 65111846 นางสาว รุ้งใจ แสงจันทร์

113 65111866 นางสาว ลักษิกา เพ็ชรด า

114 65111881 นางสาว วชิรา สายธารบุญงานทวี

115 65111886 นางสาว วนิดา เทพบรรหาร

116 65111904 นาง วรรณา ศรีสมัย

117 65111905 นาง วรรณา ไชเดดเกอร์

118 65111906 นางสาว วรรนิสา หาญกล้า

119 65111926 นาง วราภรณ์ ศรีวิภากุล

120 65111948 นางสาว วลัยลักษณ์ ไชยเอียด

121 65111953 นางสาว วะรินทร์ ยะมา

122 65111956 นาย วัชรพล วงศ์ภักดี

123 65111969 นางสาว วันชนก สมร่าง

124 65111978 นาง วันเพ็ญ ขุนเสถียร

125 65111988 นาง วาสนา โลหะนวกุล

126 65111990 นางสาว วาสนา รักขิโต

127 65112024 นางสาว วิริญญา จ่าวิสูตร

128 65112045 นาย วิเชียร รณศิริ

129 65112046 นาย วิโรจน์ บุญนุชิต

130 65112065 นาง วีร์สุดา สังขกุล
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131 65112069 นาย วุฒิพงษ์ แพ่งโยธา

132 65112079 นาย ศตวรรษ เบ็ญหรอหมาน

133 65112095 นาย ศราวุฒิ คงภักดี

134 65112122 นางสาว ศศินา บุญญา

135 65112142 นางสาว ศิริขวัญ สุวรรณอ่อน

136 65112149 นางสาว ศิรินภา แสงทักษิณ

137 65112157 นางสาว ศิริพร จิตต์เก้ือ

138 65112178 นาย ศิโรช จิตต์สุรงค์

139 65112179 นางสาว ศิโรรัตน์ อรมุต

140 65112181 นางสาว ศุจิกา ชมช่ืน

141 65112183 นาย ศุภกฤต สินธวรัตน์

142 65112201 นาย ศุภัช คงคาทวีสุข

143 65112203 นางสาว ศุภากร ขุนแผ้ว

144 65112219 นาย สน่ัน สุดถนอม

145 65112233 นาย สมพงษ์ พรมเลิศ

146 65112273 นาย สวัสด์ิ จิตพรหม

147 65112275 นาย สหวุฒิ สุริยะจันทร์

148 65112279 นาย สัญญลักษณ์รายา คณานุรักษ์

149 65112282 นาย สันติ สุดถนอม

150 65112300 นาย สาระ รอดคุ้ม

151 65112344 นาง สิริอร ธนภพ

152 65112377 นางสาว สุชินันต์ พฤกษ์พัฒนรักษ์

153 65112398 นางสาว สุธาศิณี ศรีรอด

154 65112417 นางสาว สุนิดา ธารานุวงศ์

155 65112431 นาย สุพจน์ แสงจันทร์

156 65112434 นางสาว สุพรรณษา พลภักดี
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157 65112438 นางสาว สุพรรณีย์ นพรัตน์

158 65112439 นางสาว สุพัชรา ทองโครต

159 65112454 นางสาว สุภควดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา

160 65112455 นาย สุภณ สุขคุ้ม

161 65112473 นางสาว สุภาพร ถ่ินหนองจิก

162 65112487 นาง สุมาลี หนูหวัง

163 65112492 นาย สุรพงษ์ แซ่อ้ึง

164 65112493 นาย สุรพรรณ เรืองเพชร

165 65112495 นาย สุรพล โชติ

166 65112505 นาย สุรศักด์ิ ไชยรักษา

167 65112507 นางสาว สุรัตนา เจตจิตร

168 65112509 นาง สุรินทร์ อับดุลล่าฮ์

169 65112533 นางสาว สุวัจทณีย์ พลมุข

170 65112540 นาย สุวิชาญ ชูแสง

171 65112562 นางสาว อฑิภา สมัครพงศ์

172 65112570 นาย อดิเทพ กาญจนโสภณ

173 65112580 นาย อนนท์ นนทะแก้ว

174 65112606 นาง อพีร์ชญา จิตต์สุรงค์

175 65112619 นาย อภิสิทธ์ิ ช่วยนุกูล

176 65112620 นางสาว อมร มาลีรัตน์

177 65112632 นาย อยู่อาน แซ่ส่ี

178 65112643 นาง อรพิน ราพวงศ์

179 65112655 นางสาว อรศิริ รักแต่งาม

180 65112670 นางสาว อลินนันท์ นพวงค์

181 65112675 นางสาว อังคณา จิเบ็ญจะ

182 65112679 นางสาว อังศุมาลิน หนุดหละ
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183 65112684 นางสาว อัจฉริยา ศิริโชติ

184 65112686 นาย อัซวัน มุมะ

185 65112711 นาย อาชวิน วิชัยดิษฐ

186 65112719 นาง อาภาพิม ขยันการ

187 65112722 นาง อารย์ ปาละวัน

188 65112725 นาง อารี บัวผุด

189 65112744 นาย อิดดาเร็ด โต๊ะสะเล่

190 65112748 นาง อินสชา รักษาชล

191 65112753 นาย อิสมาแอ เจ๊ะเงาะ

192 65112754 นาย อิสมาแอล มีเด็น

193 65112765 นาย อุดสมัน หมัดอะหิน

194 65112766 นางสาว อุทัยวรรณ ธรรมาโภคิน

195 65112773 นาง อุบลรัตน์ แก้วทอง

196 65112779 นาย อุเทน สิริภูวดล

197 65112788 นางสาว ฮาบีบะฮ์ ยาชะรัด

198 65112795 นางสาว เกวลิน สุขสว่างไกร

199 65112808 นาย เกียรติศักด์ิ พรหมจรรย์

200 65112811 นาง เก็จชณัฐ คุ้มอ่ิม

201 65112813 นางสาว เขมจิต แซ่ด่าน

202 65112825 นางสาว เจนจิต ทองแกมแก้ว

203 65112835 นาย เฉลิมพล เขียวเล็ก

204 65112850 นาย เดชา กะหริม

205 65112863 นาย เทพศักด์ิ เณรานนท์

206 65112876 ว่าท่ี ร.ต.หญิง เบญญาภา ศรีรุจี

207 65112882 นาย เผด็จ ศรีนวลขาว

208 65112888 นาย เพลิง ขุนชิต
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209 65112907 นางสาว เพ็ญพรรณ ชัยสงคราม

210 65112911 นาง เพ็ญศรี อ าภารส

211 65112931 นาง เรณุกา เบนสัน

212 65112941 นาย เศรษฐกร อุบลขาว

213 65112943 นาย เสกสรร สันม่าหมูด

214 65112950 นาง เสริมศิลป์ พรัดเมือง

215 65112975 นาง แก้ว แก่นสุวรรณ

216 65112995 นาง โนรฮีดายะห์ ยะโกะ

217 65113003 นางสาว โสพิศ ชัยสวัสด์ิ

218 65113022 นาย ไฮมี บาหะ

หน้า 9/9


