
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 65110016 นาง กนกพรหม ดวงฤทธ์ิ

2 65110083 นาง กฤษณา พงศ์เพชรประยูร

3 65110119 นางสาว กันต์กวี สังขกุล

4 65110222 นาง คนอง หนูจันทร์

5 65110321 นาย จินตรัตน์ ทองช่วย

6 65110332 นาง จิราภรณ์ ชูสุวรรณ์

7 65110363 นาง จุไรรัตน์ โรจเรณุมาศ

8 65110392 นางสาว ชฎากร กุศลเอ่ียม

9 65110484 นาย ชาญวิทูร สุขสว่างไกร

10 65110498 นาย ช านาญ จินดานุ

11 65110544 นาง ฐานิตาพัชร สังข์คีตานันท์

12 65110674 นางสาว ณัฐศิรัตน์ ฤกษ์ฉวี

13 65110697 นางสาว ณิรดา ชูรุ่ง

14 65110738 นางสาว ตอวีหล๊ะ หะยีมะ

15 65110813 นาง ธนพร ถ้วนถวิล

16 65110936 นาย ธีรยุทธ สทานสัตย์

17 65110945 นาง นก บ ารุงรัตน์

18 65110954 นางสาว นงลักษณ์ คีรีแก้ว

19 65111014 นาย นัชมี สะกะแย

20 65111052 นางสาว นารีรัตน์ ทิพย์กองราษฎร์

21 65111073 นาย นิพนธ์ หมาดอาหิน

22 65111103 นางสาว นูรีซัน มีนา

23 65111104 นางสาว นูร์ตียาณี นาแซ

24 65111116 นาย บัญชา เกล้ียงทอง

25 65111202 นาย ประจวบ จันทร์เพ็ญ

26 65111256 นาย ปริญ ชีวะธนลาภ

27 65111289 นาง ปัทมาภรณ์ ปจันทบุตร

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคใต้ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำเวชกรรมไทย
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28 65111293 นางสาว ปาณิสรา รักจันทร์

29 65111317 นาย ปิยะกุล สมแก้ว

30 65111360 นางสาว พจนา ทนหมัด

31 65111379 นางสาว พรทิพย์ สุขเยาว์

32 65111381 นาง พรทิพย์ สันม่าหมูด

33 65111533 นาง พิมภรณ์ รุ่งโรจน์สกุลพร

34 65111557 นาง ภควรรณ ณ น่าน

35 65111575 นาย ภัควัฒน์ ณ ตะก่ัวทุ่ง

36 65111614 นาย ภาณุ ชุติภาณุ

37 65111646 พระ มงคล จกฺกวโร

38 65111653 นาง มณฑา สินธวรัตน์

39 65111678 นาย มนัส เพชรสุวรรณ

40 65111740 นางสาว ยุวดี เก้ือสกุล

41 65111742 นางสาว ยูรีนัส หมัดอาดัม

42 65111756 นางสาว รมย์ชลี แซ่ภู่

43 65111788 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง รัชภร ไชยมิตร

44 65111846 นางสาว รุ้งใจ แสงจันทร์

45 65111866 นางสาว ลักษิกา เพ็ชรด า

46 65111886 นางสาว วนิดา เทพบรรหาร

47 65111904 นาง วรรณา ศรีสมัย

48 65111988 นาง วาสนา โลหะนวกุล

49 65111990 นางสาว วาสนา รักขิโต

50 65112024 นางสาว วิริญญา จ่าวิสูตร

51 65112045 นาย วิเชียร รณศิริ

52 65112065 นาง วีร์สุดา สังขกุล

53 65112179 นางสาว ศิโรรัตน์ อรมุต

54 65112181 นางสาว ศุจิกา ชมช่ืน
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55 65112201 นาย ศุภัช คงคาทวีสุข

56 65112203 นางสาว ศุภากร ขุนแผ้ว

57 65112219 นาย สน่ัน สุดถนอม

58 65112273 นาย สวัสด์ิ จิตพรหม

59 65112279 นาย สัญญลักษณ์รายา คณานุรักษ์

60 65112377 นางสาว สุชินันต์ พฤกษ์พัฒนรักษ์

61 65112438 นางสาว สุพรรณีย์ นพรัตน์

62 65112454 นางสาว สุภควดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา

63 65112473 นางสาว สุภาพร ถ่ินหนองจิก

64 65112495 นาย สุรพล โชติ

65 65112505 นาย สุรศักด์ิ ไชยรักษา

66 65112562 นางสาว อฑิภา สมัครพงศ์

67 65112580 นาย อนนท์ นนทะแก้ว

68 65112632 นาย อยู่อาน แซ่ส่ี

69 65112655 นางสาว อรศิริ รักแต่งาม

70 65112686 นาย อัซวัน มุมะ

71 65112744 นาย อิดดาเร็ด โต๊ะสะเล่

72 65112753 นาย อิสมาแอ เจ๊ะเงาะ

73 65112765 นาย อุดสมัน หมัดอะหิน

74 65112779 นาย อุเทน สิริภูวดล

75 65112788 นางสาว ฮาบีบะฮ์ ยาชะรัด

76 65112795 นางสาว เกวลิน สุขสว่างไกร

77 65112808 นาย เกียรติศักด์ิ พรหมจรรย์

78 65112813 นางสาว เขมจิต แซ่ด่าน

79 65112835 นาย เฉลิมพล เขียวเล็ก

80 65112863 นาย เทพศักด์ิ เณรานนท์

81 65112907 นางสาว เพ็ญพรรณ ชัยสงคราม
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82 65112941 นาย เศรษฐกร อุบลขาว

83 65112975 นาง แก้ว แก่นสุวรรณ

84 65113003 นางสาว โสพิศ ชัยสวัสด์ิ
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