
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ
1 6222160003 นางสาว กนกวรรณ สิงหวรรณกุล ผ่าน
2 6222040007 นางสาว กมลวรรณ แต้กระโทก ผ่าน
3 6222150008 นางสาว กมลวรรณ ชิณวงศ์ ผ่าน
4 6222080018 นางสาว กานต์สินี กรรณิกา ผ่าน
5 6222060019 นางสาว กิตติยา พิกุลทอง ผ่าน
6 6222090021 นางสาว กูรอบียา มณีกามัน ผ่าน
7 6222050022 นางสาว เกียรติสุดา ศรีวงค์ ผ่าน
8 6222050023 นางสาว แก้วมณี บุญทัน ผ่าน
9 6222080027 นางสาว คะนึงนิจ เกกินะ ผ่าน
10 6222080034 นางสาว จารุรัตน์ วิเศษสุมน ผ่าน
11 6222060035 นางสาว จิดาภา ทรัพย์สีพงษ์ ผ่าน
12 6222040047 นางสาว ชไมพร มุงคุณ ผ่าน
13 6222020051 นางสาว ชัชชฎาพร ชูนาวา ผ่าน
14 6222170054 นาย ชุมพล ศิลปชัย ผ่าน
15 6222050060 นาย ฐนกร ทิมโพธ์ิกลาง ผ่าน
16 6222080061 นางสาว ฐาปนีย์ จงด าเกิง ผ่าน
17 6222040065 นางสาว ฐิติมา สินสุพรรณ ผ่าน
18 6222060066 นางสาว ฐิติรัตน์ พงษ์วัน ผ่าน
19 6222040068 นาย ณสุ หริมเทพาธิป ไม่ผ่าน
20 6222150069 นางสาว ณัฎฐา ชนะพล ผ่าน
21 6222040072 นางสาว ณัฐชุดา ช านาญฤทธ์ิ ผ่าน
22 6222110074 นางสาว ณัฐธิดา เจริญสินชัย ผ่าน
23 6222140077 นาย ณัฐพัชร์ นิธิวัชรกาญจน์ ผ่าน
24 6222020078 นางสาว ณัฐริกา สังข์ทอง ผ่าน
25 6222150080 นางสาว ณัฐวดี แจ่มแจ้ง ผ่าน
26 6222040081 นางสาว ณัตราพร วงศ์ชัย ผ่าน
27 6222110082 นางสาว ณิชกานต์ สนพลาย ผ่าน
28 6222050086 นาง ดวงพร นันทส าเริง ผ่าน
29 6222080088 นาย ตะวัน วงค์ช่างเงิน ผ่าน
30 6222050093 นางสาว ทัศนียา เหลาทอง ผ่าน
31 6222020096 นางสาว ทิพรดา ปานาภรณ์ ผ่าน
32 6222080101 นาย ธนะวรรธน์ ธนาหิรัญโรคน์ ผ่าน

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

วันเสำร์ ท่ี 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 - 16.00 น.
ณ อำคำร 3 (อุไรรัตน์) มหำวิทยำลัยรังสิต  จังหวัดปทุมธำนี
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33 6222050103 นาง ธนาภรณ์ ทุมตะขบ ผ่าน
34 6222040104 นางสาว ธนารักษ์ ค าสงค์  ผ่าน
35 6222080105 นาย ธนาวีร์ ปานแก้ว ผ่าน
36 6222120108 นางสาว ธัญญา แรกจ านงค์ ผ่าน
37 6222070115 นาย นพดล พรายชุม ผ่าน
38 6222120117 นางสาว นภัสสร เฉ่ือยกลาง ไม่ผ่าน
39 6222060119 นางสาว นลิน สุขปาน ผ่าน
40 6222040129 นางสาว นันทัชพร กาละรัตน์ ผ่าน
41 6222070135 นางสาว นิภาพร ไทยพัฒนกิจ ผ่าน
42 6222090136 นางสาว นิภาพรรณ อู่แสงทอง ผ่าน
43 6222070145 นางสาว เนตรนภา โพธิชัย ผ่าน
44 6222060147 นางสาว บังอร บุญหว่าน ผ่าน
45 6222090151 นาย ปฐมภพ บุญเจริญสุขวงศ์ ผ่าน
46 6222130154 นาย ประกาย ชาวส้าน ผ่าน
47 6222160159 นางสาว ปาริยา โพธ์ิสีสด ผ่าน
48 6222110162 นางสาว ปิยะนุช พุ่มสุวรรณ ผ่าน
49 6222050164 นางสาว ปุณยนุช เบ็ญมาส ผ่าน
50 6222070171 นางสาว พรรณนิภา วรางกูร ผ่าน
51 6222030182 นางสาว พัณธิตรา ศรีรักษา ผ่าน
52 6222170185 นาย พิเชฐ บัญญัติ ผ่าน
53 6222080186 นางสาว พิมพ์พิชญ์ชา เจริญรดาสกุล ผ่าน
54 6222050191 นางสาว เพ็ญนภา วงศ์ ล้อม  ผ่าน
55 6222150193 นางสาว ฟาเตม คาเร็ง ผ่าน
56 6222060197 นางสาว ภัสศรี แสงสาย ผ่าน
57 6222170199 นาย ภานุเดช แก้วปิง ผ่าน
58 6222020200 นางสาว ภีมรดา ศิริป่ิน ผ่าน
59 6222090201 นางสาว มณีภรณ์ ช านาญแป้น ผ่าน
60 6222040204 นางสาว มาฆนุช คะอังกุ ผ่าน
61 6222010208 นาย มูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ ผ่าน
62 6222080210 นางสาว เมธาวี ศรีสุทธิพงศ์ ผ่าน
63 6222090214 นาย โยธิน คงค าแก้ว ผ่าน
64 6222030215 นางสาว โยษิตา ชนะสิทธ์ิ ผ่าน
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65 6222180223 นางสาว รัตดาวรรณ คงเอียด ผ่าน
66 6222130225 นางสาว รัตนาภรณ์ โพธ์ิธากุล ผ่าน
67 6222130229 นางสาว รุ่งลาวัลย์ นายด่าน ผ่าน
68 6222150231 นางสาว รุสฟาตีมา ทิวาสมาน ผ่าน
69 6222050234 นาย เรืองศักด์ิ ธนภูมิพิศาล ผ่าน
70 6222050240 นางสาว ลุนิดา พันธ์กง ไม่ผ่าน
71 6222010242 นางสาว วนิดา ปันต๊ะ ผ่าน
72 6222050244 นางสาว วราพร เหล่าอุ่นอ่อน ผ่าน
73 6222040249 นางสาว วันวิสา สังวรนวล ผ่าน
74 6222180253 นางสาว วิภาดา คามวัลย์ ผ่าน
75 6222050255 นาย วิระพันธ์ บุญล  า ผ่าน
76 6222040264 นางสาว ศิริญาภรณ์ พางาม ผ่าน
77 6222050265 นางสาว ศิรินทิพย์ ไชยยายงค์ ผ่าน
78 6222040268 นางสาว ศุจินธิรา สาระพันธ์ ผ่าน
79 6222040270 นาย ศุภฤกษ์ ขอสินกลาง ผ่าน
80 6222030271 นางสาว ศุภาพิชญ์ โสพิกุล ผ่าน
81 6222120272 นางสาว ศุภาพิชญ์ ศรีวิริยไชย ผ่าน
82 6222030274 นางสาว สวพร คงขาว ผ่าน
83 6222040280 นางสาว สุกัญญา ยอดแสงค า ผ่าน
84 6222160282 นางสาว สุชัญญา มหาวรรณ ผ่าน
85 6222030283 นางสาว สุดารัตน์ ทองส่งโสม ผ่าน
86 6222120287 นางสาว สุนิตา ธูปหอม ผ่าน
87 6222150299 นางสาว สุวรรณา จงรักษ์ ผ่าน
88 6222040300 นางสาว สุวิมล เชื อชม ผ่าน
89 6222150303 นางสาว อติกานต์ ย่ิงยวด ผ่าน
90 6222040312 นางสาว อรญา บุญพูล ผ่าน
91 6222150323 นางสาว อัจฉรา ฤทธิพรัด ผ่าน
92 6222030326 นางสาว อันธิกา โอวาทฬารพร ผ่าน
93 6222150327 นาย อับดุลฮาฟีซ อิแต ผ่าน
94 6222110329 นางสาว อัสม๊ะ ยีเต๊ะ ผ่าน
95 6222060330 นางสาว อัสรินดา เจ๊ะแม ผ่าน
96 6222180331 นางสาว อาทิตยา คล่องดี ผ่าน
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