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

วิชาการผดุงครรภ์ไทย

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล
1 63110022 นางสาว กนกวรรณ กล้าหาญ
2 63110094 นางสาว กัญญารัตน์ เดือนหงาย
3 63110204 นาง ขนิษฐา มันตะวัตร
4 63110211 นางสาว เขมธัญจิรา สุวรรณรุ่งโรจน์
5 63110399 นางสาว ชฎาพร โสภิตอาชาศักด์ิ
6 63110507 นาง ชุดาภัค เดชพันธ์
7 63110568 นางสาว ณภษร สุโขยะชัย
8 63110680 นาง ดอกรัง แก้วมังคละ
9 63110771 นาย ธนนท์ ไชยวงศา
10 63110799 นางสาว ธนานิษฐ์ จิระวิทยาวัชร์
11 63110800 นางสาว ธนาภรณ์ เจริญสุข
12 63110812 นาง ธมกร จงรักภักดี
13 63110816 นาย ธรณภณ พัฒนวายุ
14 63110825 นาย ธราวุฒิ ไกรศรี
15 63110827 นาย ธวัชชัย แซ่จึง
16 63110871 นาย ธีระวุฒิ สิงห์ค า
17 63110979 นางสาว น้ าผ้ึง หาญสูงเนิน
18 63111007 นาง น่ิมนวล อาษากลาง
19 63111028 นาง ในนาบุุญ อดุลเดชา
20 63111047 นาย บุญช่วย อุ่นแก้ว
21 63111060 นางสาว บุญร่วม ช่วยปานพะเนา
22 63111124 นาง ประเทือง ยาวิชัย
23 63111168 นางสาว ปรียากร สีวะกุล
24 63111187 นางสาว ปาจรีย์ ชูสุวรรณ
25 63111236 นางสาว ไผ่แก้ว นาวาบุญนิยม
26 63111339 นางสาว พัชรนันท์ ยิงรัมย์
27 63111447 นาง ไพรพร ราชสีมา
28 63111465 นางสาว ภฤชฎา ศรีเหน่ียง
29 63111472 นางสาว ภัชริการ์ ศรีโส
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30 63111525 นาย มงคล จันทร์ทรง
31 63111526 นาย มงคล ทองอยู่
32 63111546 นางสาว มนทิรา จันดาหาร
33 63111567 นาง มะลิสา ทนกล้า
34 63111612 นาง เยาวภา ลีพงษพิพัฒน์
35 63111694 นาง เรืองศรี ถูระวัน
36 63111778 นางสาว วรินทร พิพัฒน์ประทีปต์
37 63111855 นาง วิมล บ าเรอกลาง
38 63111863 นาย วิโรจน์ วิบูลย์อุทัย
39 63111865 นางสาว วิลันดา สีนวน
40 63111866 นางสาว วิลัยลักษณ์ จูมแพง
41 63111917 นาย ศตคุณ เดชพันธ์
42 63111933 นาย ศรีวิชัย สท้านภพ
43 63111945 นาง ศศิธร เลิศมณีพงศ์
44 63111968 นางสาว ศิริญญา วิชัยศร
45 63111973 นางสาว ศิรินทรา นิมมานสมบูรณ์
46 63112013 นางสาว ศุมาลิณ ดีจันทร์
47 63112019 นางสาว สกุณา ดีโยธา
48 63112022 พ.จ.อ. สงวน สังข์ทองหลาง
49 63112186 นาย สุทธิศักด์ิ แก้วแกมจันทร์
50 63112213 นาย สุบิน พาช่ืนใจ
51 63112254 นางสาว สุภาวิตา แซงบุญเรือง
52 63112353 นาย อโณทัย ชูสุวรรณ
53 63112467 นาย อาคม พงษ์ธีระกุล
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