
รายช่ือผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) ส่วนภูมิภาค 
ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  ภาคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563

วิชาการนวดไทย

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล
1 63110034 นางสาว กมลวรรณ จงจิตต์
2 63110125 นางสาว กานต์ณิศา พงศ์ศิริพาณิช
3 63110151 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติศักด์ิ สมสา
4 63110195 นาย ขจรเดช ฐ ณว ััษ จันทร์เทศ
5 63110312 นางสาว จินดารัตน์ เทียมเศวต
6 63110356 นางสาว จุฬาลักษณ์ วัฒนาโภคสิน
7 63110439 นางสาว ชลัยรัตน์ ศรีอ านาจ
8 63110478 นาย ชัยโรจน์ วงษ์โสภา
9 63110507 นาง ชุดาภัค เดชพันธ์
10 63110583 นางสาว ณัชชนิกา เมืองเม็ก
11 63110681 นาย ดัสกร แดนสมบัติ
12 63110770 นาย ธนเทพ อาญาเมือง
13 63110799 นางสาว ธนานิษฐ์ จิระวิทยาวัชร์
14 63110839 นางสาว ธัญยภัสกรณ์ คูหาทอง
15 63110875 นางสาว เธมิกา ศรีณรงค์
16 63110879 นางสาว นงค์เยาว์ คลาฤทธ์
17 63110944 นาง นัฐชา แม็คไนท์
18 63110954 นาง นันทนัช อาสาวัง
19 63110956 นางสาว นันทนา สุรินทะ
20 63110968 นาง นางภัทรวรรณ เทียบกว้าง
21 63111001 พระ นิพาน สารคาญ
22 63111003 นางสาว นิภา ส่ือสุวรรณ
23 63111041 นาง บัวลอย แสงทอง
24 63111047 นาย บุญช่วย อุ่นแก้ว
25 63111058 นาง บุญยงค์ พายเนาว์
26 63111082 นางสาว บุษบง สุวรรณสุข
27 63111098 นางสาว ปทิดา ศรัทธาคลัง
28 63111132 นาย ประภาส โสภารัตน์
29 63111199 นางสาว ปิยธิดา ชัชวาลย์
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30 63111221 นาง ปุณณภา ตันสกุล
31 63111223 นางสาว เปมิกา ค าพันธ์
32 63111278 นางสาว พรนิภา ภูค าสอน
33 63111288 นาง พรพิมล สะโรดม
34 63111352 นางสาว พัชรี ทองถวิล
35 63111379 นางสาว พิชามญช์ุ ค ายา
36 63111392 นางสาว พิพัฒสัตยา มากงาม
37 63111443 นาย ไพฑูลย์ สุปัญญา
38 63111666 นาย ราชภูมิ ภูย่ีหวา
39 63111842 นาย วิทย์ แช่เซียว
40 63111863 นาย วิโรจน์ วิบูลย์อุทัย
41 63111908 นาย วีระศักด์ิ แกล้วกล้า
42 63111917 นาย ศตคุณ เดชพันธ์
43 63111985 นาง ศิริภัทรพร ตระกูลศรี
44 63112163 นางสาว สุชาดา จูมพระบุตร
45 63112238 นาง สุภาพร ดุจดา
46 63112239 นางสาว สุภาพร สระแก้ว
47 63112254 นางสาว สุภาวิตา แซงบุญเรือง
48 63112272 นาย สุรเดช เคนประไพ
49 63112277 นาย สุรวัชร์ ธรรมจารี
50 63112404 นาง อมรรัตน์ รัตนสิริ
51 63112456 นาง อัญชุลีัสาริย์มา ฟรายเยอร์
52 63112498 นาย อิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์
53 63112509 นาง อุดม อาจศิริ

หนา้ 2/2


