
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
1 63112538 นางสาว กรณ์กาญจน์ จินดา
2 63112543 นาง กรัชญา จัตวาภักดี
3 63112545 นาย กฤตภาส หลักหนองจิก
4 63112550 นาง กาญจนา สีหาราช
5 63112551 นาง กาญจนารัตน์ คล้ายคลึง
6 63112564 พระ คงศักด์ิ เกษมวงศ์
7 63112573 นาง จันทร์เพ็ญ กมลรัตน์
8 63112588 นาง ชลพินท์ุ เชิดผล
9 63112603 นางสาว ฐิติธีรภัทร ไกรวงษ์
10 63112611 นาย ณัฏฐกวี บุญวิจิตร
11 63112620 นางสาว ดาวินี ชิณวงศ์
12 63112632 นางสาว ทิพาพร กาญจนราช
13 63112634 นาย ธงชัย แก้วสียา
14 63112644 นาย ธรรมวิทย์ ล้ิมเลิศเจริญวนิช
15 63112651 นางสาว ธัญสินี เฮงทวีทรัพย์
16 63112654 นางสาว นงลักษณ์ ปางสมบูรณ์
17 63112663 นางสาว นลินรัตน์ อุ่นแก้ว
18 63112670 นางสาว นันทัชพร แก่ล าราช
19 63112687 นางสาว บัณฑิตา โชติประทุม
20 63112688 นาง บัวพิศ ภักดีวุฒิ
21 63112689 นาย บุญชิต ภูหวัง
22 63112696 นางสาว ประภาพร อุบลครุฑ
23 63112697 นางสาว ประภาภรณ์ ศรีวรขาน
24 63112701 นาง ปรียาภรณ์ รีสันเทียะ
25 63112710 นางสาว พรกมล สาฆ้อง พรกมล สาฆ้อง
26 63112719 นางสาว พิมพ์รัก มาลาเพ็ชร์
27 63112723 พระ พิเชษฐ์ โรจน์พงศ์เกษม
28 63112729 นางสาว ภวรัณชน์ โพธ์ิศรี
29 63112746 นาย มานพ ผสม

รำยช่ือผู้มีสิทธิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ก) ส่วนภูมิภำค (รอบเพ่ิมเติม)
ศูนย์สอบภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ภำคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2563

วิชำกฏหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ
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30 63112749 นาง มุกภูไพร กมลรัตน์
31 63112757 นางสาว รจนา วรรณุวิน
32 63112758 นางสาว รดา โคตรบรม
33 63112773 นางสาว วรกานต์ เวียงสิมา
34 63112777 นางสาว วรรณมงคล บุญโต
35 63112782 นางสาว วัชราภรณ์ ชนะเคน
36 63112789 นาย วิชัย คลังทอง
37 63112791 นางสาว วิภารัตน์ นาพงษ์
38 63112796 นาง ศราวดี ศรีพันดอน
39 63112800 นาย ศักด์ิชัย ดวงบุปผา
40 63112831 นางสาว สินจัย ใยแก้ว
41 63112833 นางสาว สีจันทร์ เกตุหอม
42 63112836 นางสาว สุขุมาลย์ ภักด์ิจรุง
43 63112844 นาย สุธินันท์ ภักดีวุฒิ
44 63112847 นาง สุภาพ เดอ ฟรีส์
45 63112852 นางสาว สุมาลี หงษา
46 63112854 นาย สุระชัย พิชัยช่วง
47 63112855 นาย สุริยา ลาสุด
48 63112897 นางสาว เกษราพร มณีวงษ์
49 63112899 นาง เขมิสรา วงษาเนาว์
50 63112902 นาย เฉลิมชัย ดีสระวินิจ
51 63112908 นางสาว เบญญาภา ผิวจันทึก
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