
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 65110021 นางสาว กนิดา พรหมจันทร์

2 65110022 นางสาว กนิศรา อับดุลหละ

3 65110043 นาง กรกช บุญชูช่วย

4 65110083 นาง กฤษณา พงศ์เพชรประยูร

5 65110111 นางสาว กัญธชญา อนัณกิติโชติ

6 65110130 นางสาว กัลยา ชลรัตน์

7 65110154 นางสาว ก าไร นาควัชรดิลก

8 65110302 นางสาว จิตตินันท์ เจือไทยสงค์

9 65110338 นาย จิราวุฒิ สวรรค์พิทักษ์

10 65110409 นาย ชนาธิป ปลาลารัตน์

11 65110607 นางสาว ณัชมาศย์ นิยมเดชา

12 65110813 นาง ธนพร ถ้วนถวิล

13 65110867 นางสาว ธมกร ใจดี

14 65110958 นาง นชชนก ลูกหนุมารเจ้า

15 65111043 นางสาว นางสาวสุพรรณี เลาะเมาะ

16 65111064 นาย นิติกร เมียนแก้ว

17 65111203 นางสาว ประชาบดี เสือค า

18 65111289 นาง ปัทมาภรณ์ ปจันทบุตร

19 65111334 นางสาว ปุญนิศา หนูเอียด

20 65111382 นาง พรทิพา ช่วยนุกูล

21 65111533 นาง พิมภรณ์ รุ่งโรจน์สกุลพร

22 65111556 นางสาว ภควรรณ อนันเศรษฐสิริ

23 65111578 นาง ภัชรทิพย์ เซ่งง่าย

24 65111583 นางสาว ภัทรจิต รักษาชล

25 65111658 นางสาว มณศิชา อรุณรัตน์

26 65111740 นางสาว ยุวดี เก้ือสกุล

27 65111783 นางสาว รัชนีกร เซ่งง่าย

28 65111788 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง รัชภร ไชยมิตร

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคใต้ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกำรผดุงครรภ์ไทย
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29 65111802 นาง รัตติกาล จารู

30 65111866 นางสาว ลักษิกา เพ็ชรด า

31 65111905 นาง วรรณา ไชเดดเกอร์

32 65111906 นางสาว วรรนิสา หาญกล้า

33 65111926 นาง วราภรณ์ ศรีวิภากุล

34 65111953 นางสาว วะรินทร์ ยะมา

35 65111969 นางสาว วันชนก สมร่าง

36 65111988 นาง วาสนา โลหะนวกุล

37 65112024 นางสาว วิริญญา จ่าวิสูตร

38 65112069 นาย วุฒิพงษ์ แพ่งโยธา

39 65112079 นาย ศตวรรษ เบ็ญหรอหมาน

40 65112122 นางสาว ศศินา บุญญา

41 65112142 นางสาว ศิริขวัญ สุวรรณอ่อน

42 65112149 นางสาว ศิรินภา แสงทักษิณ

43 65112275 นาย สหวุฒิ สุริยะจันทร์

44 65112300 นาย สาระ รอดคุ้ม

45 65112398 นางสาว สุธาศิณี ศรีรอด

46 65112431 นาย สุพจน์ แสงจันทร์

47 65112434 นางสาว สุพรรณษา พลภักดี

48 65112438 นางสาว สุพรรณีย์ นพรัตน์

49 65112473 นางสาว สุภาพร ถ่ินหนองจิก

50 65112493 นาย สุรพรรณ เรืองเพชร

51 65112507 นางสาว สุรัตนา เจตจิตร

52 65112509 นาง สุรินทร์ อับดุลล่าฮ์

53 65112562 นางสาว อฑิภา สมัครพงศ์

54 65112570 นาย อดิเทพ กาญจนโสภณ

55 65112619 นาย อภิสิทธ์ิ ช่วยนุกูล

56 65112620 นางสาว อมร มาลีรัตน์

หน้า 2/3



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12 (2) (ก) ส่วนภูมิภำค

ศูนย์สอบภำคใต้ ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565

วิชำกำรผดุงครรภ์ไทย

57 65112675 นางสาว อังคณา จิเบ็ญจะ

58 65112679 นางสาว อังศุมาลิน หนุดหละ

59 65112684 นางสาว อัจฉริยา ศิริโชติ

60 65112719 นาง อาภาพิม ขยันการ

61 65112722 นาง อารย์ ปาละวัน

62 65112748 นาง อินสชา รักษาชล

63 65112766 นางสาว อุทัยวรรณ ธรรมาโภคิน

64 65112773 นาง อุบลรัตน์ แก้วทอง

65 65112808 นาย เกียรติศักด์ิ พรหมจรรย์

66 65112813 นางสาว เขมจิต แซ่ด่าน

67 65112850 นาย เดชา กะหริม

68 65112888 นาย เพลิง ขุนชิต

69 65112911 นาง เพ็ญศรี อ าภารส
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