
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ
1 6222150008 นางสาว กมลวรรณ ชิณวงศ์ ไม่ผ่าน
2 6222030009 นางสาว กรกมล แซ่ล้ิง ผ่าน
3 6222180010 นางสาว กรองแก้ว หนูอ่ิม ไม่ผ่าน
4 6222020011 นางสาว กฤติยา แก้วกุล ไม่ผ่าน
5 6222040013 นางสาว กฤติยาภรณ์ เพชรจ้อง ผ่าน
6 6222110016 นางสาว กาญจนา แสงภู ไม่ผ่าน
7 6222080018 นางสาว กานต์สินี กรรณิกา ไม่ผ่าน
8 6222060019 นางสาว กิตติยา พิกุลทอง ผ่าน
9 6222130028 นางสาว ค าปุ๊ด แดนแม่จัน ไม่ผ่าน
10 6222060035 นางสาว จิดาภา ทรัพย์สีพงษ์ ไม่ผ่าน
11 6222040036 นาย จิรวัฒณ์ สีตาแสน ผ่าน
12 6222090037 นางสาว จีรภรณ์ กาเด็น ไม่ผ่าน
13 6222140039 นางสาว จุฑามาส ไกยราช ไม่ผ่าน
14 6222030040 นางสาว จุฑารัตน์ สินทะเกิด ไม่ผ่าน
15 6222040041 นางสาว จุไรรัตน์ นาคกระแส ผ่าน
16 6222040044 นางสาว ชนันกรานต์ มติพรม ไม่ผ่าน
17 6222030049 นางสาว ชลธิชา บัวศรี ผ่าน
18 6222020050 นางสาว ชลธิชา ตรีบุรุษ ไม่ผ่าน
19 6222080061 นางสาว ฐาปนีย์ จงด าเกิง ผ่าน
20 6222080062 นางสาว ฐิตาภา มะแก้ว ผ่าน
21 6222060066 นางสาว ฐิติรัตน์ พงษ์วัน ผ่าน
22 6222040068 นาย ณสุ หริมเทพาธิป ไม่ผ่าน
23 6222140070 นางสาว ณัฏฐา จารุการ ผ่าน
24 6222150071 นางสาว ณัฐกุล อาจชอบการ ผ่าน
25 6222010073 นางสาว ณัฐณิดา กันตีมูล ผ่าน
26 6222020078 นางสาว ณัฐริกา สังข์ทอง ผ่าน
27 6222140079 นางสาว ณัฐริการ์ อ๊ึงสวัสด์ิ ผ่าน
28 6222110082 นางสาว ณิชกานต์ สนพลาย ไม่ผ่าน
29 6222140084 นางสาว ดวงเดือน ขอเห็นกลาง ผ่าน
30 6222050086 นาง ดวงพร นันทส าเริง ผ่าน
31 6222050087 นางสาว ดาวเรือง อ้อมชมภู ผ่าน

วันเสำร์ ท่ี 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563  เวลำ 08.30 - 11.30 น.
ณ อำคำร 3 (อุไรรัตน์) มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี

ผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2562
ข้ันตอนท่ี 3 วิชำเวชกรรมไทย
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32 6222090089 นาย เตวิชช์ สุขสงค์ ผ่าน
33 6222170090 นาย เถลิงศักด์ิ พาสร้อย ผ่าน
34 6222120092 นางสาว ทับทิม วรรณภักดี ผ่าน
35 6222080094 นาง ทิพย์ธราธาร เวลเลอร์ฟอรส์ ผ่าน
36 6222020096 นางสาว ทิพรดา ปานาภรณ์ ผ่าน
37 6222050097 นางสาว ทิพวรรณ สรรศรี ไม่ผ่าน
38 6222080101 นาย ธนะวรรธน์ ธนาหิรัญโรคน์ ผ่าน
39 6222030102 นางสาว ธนันพัชร์ พวงสอนใช้สกุล ผ่าน
40 6222040104 นางสาว ธนารักษ์  ค าสงค์  ไม่ผ่าน
41 6222020106 นางสาว ธนินธร ศึกษา ผ่าน
42 6222170107 นาง ธัญญลักษณ์ ย้ิมพงษ์ ไม่ผ่าน
43 6222040109 นาย ธัญญาณัฐ ศรีวาปี ผ่าน
44 6222150112 นางสาว ธิชากร เขมะวนิช ไม่ผ่าน
45 6222090114 นาย นพดล พรหมวงศ์ ไม่ผ่าน
46 6222130122 นางสาว นัชรา ชาวเขียววงศ์ ผ่าน
47 6222090124 นางสาว นัฐญมา มาลินี ผ่าน
48 6222080125 นาย นัฐพงษ์ วงศ์วิริยะชัย ผ่าน
49 6222020128 นางสาว นันท์นภัส แก้วตาเสน ผ่าน
50 6222150130 นางสาว นัสรีน เงาะ ไม่ผ่าน
51 6222180132 นางสาว นาฎฤดี คงทอง ผ่าน
52 6222060138 นางสาว นิศารัตน์ สิงห์บุญมี ไม่ผ่าน
53 6222090140 นางสาว นุชจรี อาจกิจ ผ่าน
54 6222160141 นางสาว นุสฮูดา ปฏิญญานุสรณ์ ผ่าน
55 6222070145 นางสาว เนตรนภา โพธิชัย ผ่าน
56 6222060148 นางสาว บัวลัย บุญสินชัย ไม่ผ่าน
57 6222180149 นางสาว เบญจวรรณ ประทุมทอง ผ่าน
58 6222160152 นางสาว ปฐมาวดี กลับดี ผ่าน
59 6222170155 นาย ปรีชา บุญฤทธ์ิ ผ่าน
60 6222170156 นางสาว ปวีณา เกษรา ผ่าน
61 6222020157 นางสาว ปัญญรัตน์ มุ่งเหมือย ไม่ผ่าน
62 6222020161 นางสาว ปิยะธิดา ผลวงษ์ ผ่าน
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63 6222030166 นางสาว เปมิกา คุรุ ผ่าน
64 6222170167 นาง เปรมฤดี ธงสิบสอง ผ่าน
65 6222080168 นาย พงศกร ศิริรัศมีวงศา ไม่ผ่าน
66 6222070171 นางสาว พรรณนิภา วรางกูร ผ่าน
67 6222040174 นางสาว พรสุดา ชาบุรี ผ่าน
68 6222120175 นางสาว พรสุภา พงศ์แพทย์ ผ่าน
69 6222020180 นางสาว พัชรินทร์ ขามรัตน์ ไม่ผ่าน
70 6222030182 นางสาว พัณธิตรา ศรีรักษา ผ่าน
71 6222090183 นาง พิชชากานต์ บัวชาวเกาะะ ผ่าน
72 6222170184 นาง พิชรินทร์ สุขนา ไม่ผ่าน
73 6222170185 นาย พิเชฐ บัญญัติ ผ่าน
74 6222080186 นางสาว พิมพ์พิชญ์ชา เจริญรดาสกุล ผ่าน
75 6222170192 นาง แพรวรุ่ง พันธ์ุสุข ไม่ผ่าน
76 6222080194 นาง ภคภรณ์ เอ่ียมสอาด ผ่าน
77 6222060197 นางสาว ภัสศรี แสงสาย ผ่าน
78 6222050198 นางสาว ภาชินี ล้ิมเจริญ ผ่าน
79 6222170199 นาย ภานุเดช แก้วปิง ผ่าน
80 6222130202 นางสาว มยุรี พิทักษ์ไพร ผ่าน
81 6222170206 นาย มีชัย มากบ ารุง ผ่าน
82 6222080210 นางสาว เมธาวี ศรีสุทธิพงศ์ ไม่ผ่าน
83 6222110211 นางสาว ยัสมีน แมเร๊าะ ผ่าน
84 6222030215 นางสาว โยษิตา ชนะสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
85 6222120217 นางสาว รติพร พรรณจิตต์ ผ่าน
86 6222160220 นางสาว รักษณาลี จิตรรักษ์ ผ่าน
87 6222180223 นางสาว รัตดาวรรณ คงเอียด ผ่าน
88 6222020228 นางสาว รุ้งรวิน หนูกรอบ ผ่าน
89 6222110230 นาย รุจิสรรค์ ทองค า ผ่าน
90 6222110233 นางสาว เรณู คงเหมือน ไม่ผ่าน
91 6222040236 นางสาว ลัดดาวัลย์ ราชาชัย ผ่าน
92 6222170237 นางสาว ล่ันทม พรรษา ผ่าน
93 6222010242 นางสาว วนิดา ปันต๊ะ ผ่าน

หนา้ 3 ถงึ 5



ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ

วันเสำร์ ท่ี 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563  เวลำ 08.30 - 11.30 น.
ณ อำคำร 3 (อุไรรัตน์) มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี

ผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2562
ข้ันตอนท่ี 3 วิชำเวชกรรมไทย

94 6222050246 นางสาว วรารัตน์ ญาติค า ไม่ผ่าน
95 6222180250 นางสาว วาสนา พุฒโสม ผ่าน
96 6222040252 นางสาว วิชุตา ย่ิงใจกล้า ผ่าน
97 6222120254 นางสาว วิภาวรรณ อุดด้วง ไม่ผ่าน
98 6222050255 นาย วิระพันธ์ บุญล้ า ผ่าน
99 6222020258 นางสาว วิไลพร สุขนิตย์ ไม่ผ่าน
100 6222020259 นาย วีรกร ไวทยะวานิชกุล ไม่ผ่าน
101 6222170260 นาง วีริศรา อรุณพันธ์ ผ่าน
102 6222040261 นางสาว ศริญญา แก้วนาง ผ่าน
103 6222110262 นางสาว ศรีอ าพร เครือมาศ ผ่าน
104 6222180263 นางสาว ศิรามล ค ามะวงค์ ผ่าน
105 6222050266 นางสาว ศิริพร ไชยโคตร ผ่าน
106 6222100267 นางสาว ศิวาพัชญ์ จิรโชติเกศกุล ผ่าน
107 6222170269 นาย ศุภชัย พิมพานนท์ ผ่าน
108 6222080273 นาง สรินพร สิทธิปรีชาชาญ ผ่าน
109 6222110275 นาย สันติ โกสุม ไม่ผ่าน
110 6222170276 นางสาว สิรินภา จิระกิตติเจริญ ไม่ผ่าน
111 6222060277 นางสาว สิริภา ทมตะขบ ผ่าน
112 6222070292 นางสาว สุภาภรณ์ กุมรัมย์  ผ่าน
113 6222180296 นางสาว สุภาวรรณ อ าลอย ไม่ผ่าน
114 6222170297 นาย สุรศีล อินทศร ผ่าน
115 6222070301 นางสาว สุวิมล สงวน ผ่าน
116 6222170302 นาย เสริมพันธ์ กังสนันท์ ไม่ผ่าน
117 6222010304 นางสาว อนงนาฎ สิงห์ค าป๋ัน ผ่าน
118 6222040305 นางสาว อพิชญา แซ่อ้ึง ไม่ผ่าน
119 6222040307 นาย อภิชาติ พิมพ์ภูค า ผ่าน
120 6222050308 นางสาว อภิชิญาณ์ บุญมี ไม่ผ่าน
121 6222040310 นางสาว อมรรัตน์ วงค์ศรีลา ไม่ผ่าน
122 6222170320 นางสาว อลิสา ภูจ าเนียร ไม่ผ่าน
123 6222070328 นางสาว อัปสร บุตรดา ผ่าน
124 6222060332 นางสาว อาภาพร แขขุนทด ไม่ผ่าน
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125 6222110333 นางสาว อารยา มหาดไทย ผ่าน
126 6222110335 นางสาว อารีย์คุณ พรรณีย์กุลการ ผ่าน
127 6222090338 นางสาว แอรีซา ยาแต ไม่ผ่าน
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