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เอกสารแนบ 4

ลําดับ รหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล ผลสอบ

1 612000010 นาง กมลชนก จงวัฒน ผาน

2 612000017 นาง กมลศัลต แกวโนนจันทร ผาน

3 612000025 นาย กฤตรัฐ ธชาศรี ผาน

4 612000036 นาง กัตติกา วังสันเทียะ ผาน

5 612000041 นาง กัลยา ฤทธิเดช ผาน

6 612000048 นางสาว กานดา เลิศเสรี ไมผาน

7 612000053 นาย กิตติ กลัดเชื้อ ผาน

8 612000063 นาง เก็จชณัฐ คุมอิ่ม ผาน

9 612000064 นางสาว เกตนสิริ อิ่มเอม ผาน

10 612000065 นางสาว เกศชฎา โชติพูล ผาน

11 612000066 นางสาว เกศริน มณีนูน ผาน

12 612000072 พ.ต.หญิง เกษศิรินทร สุจาคํา ผาน

13 612000077 นาง แกวตา สุทธิพงษ ไมผาน

14 612000078 นาย ไกรจักรี รุงโรจนสกุลพร ผาน

15 612000082 นางสาว ขกฤตยชญ แจมศรี ผาน

16 612000091 นาย คณาพจน สกุลวงศ ไมผาน

17 612000092 วาที่พันตรี คเณศภณ อโนทัย ผาน

18 612000093 นาย คมสวัสดิ์ เกษพิชัยณรงต ผาน

19 612000095 นาย คมสันต กังวล ไมผาน

20 612000104 นางสาว จตุพร ประทุมเทศ ผาน

21 612000106 นาย จตุภัทร ขันแข็ง ผาน

22 612000112 นาย จรูญ จันทรทิพย ผาน

อาคารสอบ 3  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี

ผลสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคปฏิบัติ ประจําป 2561

วันเสารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  วิชาการนวดไทย

รายงานตัวเวลา  11.00 น. - 11.30 น. เวลาสอบ 13.00 น. - 17.30 น.
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23 612000117 นางสาว จันทรเพ็ญ พิลาสมบัติ ผาน

24 612000137 นางสาว จิราพร จงรักษ ผาน

25 612000141 นาง จีรพรรณ มหาคามินทร ผาน

26 612000142 นาง จุฑาพร นัยสงวนศรี ผาน

27 612000143 นางสาว จุฑาพร หลอตระกูล ขาดสอบ

28 612000153 นาย ฉัตรชัย ไตรภูธร ขาดสอบ

29 612000156 นางสาว ชญาดา มานะนําเกษม ไมผาน

30 612000181 นางสาว ชลัยรัตน ศรีอํานาจ ไมผาน

31 612000190 นาง ชัญญา สินธุประสิทธิ์ ผาน

32 612000193 นาย ชัยรัตน จักษุอินทร ผาน

33 612000199 นาย ชานน วนัสบดีกุล ผาน

34 612000202 นาย ชินาวุธ โสตถิสิริ ผาน

35 612000207 นางสาว ชุลีกาญจน กีรติธีณกุลเจริญ ผาน

36 612000214 นางสาว โชติกา เทียบคํา ผาน

37 612000217 นาย ฐาธณัท สุทธิวัฒนะ ผาน

38 612000218 นาย ฐานะวัตร ปยาภิมุข ไมผาน

39 612000221 นาย ฐิตพัฒน นราธรวุฒิวัฒน ผาน

40 612000222 นางสาว ฐิตรัตน คงศิริรุงเรือง ผาน

41 612000223 นางสาว ฐิติพร จันทรอัมพร ผาน

42 612000233 นาย ณภัทร จันทรรักษา ผาน

43 612000247 นางสาว ณัฏฐานิช อนแกว ผาน

44 612000252 นางสาว ณัฐฐภัคฤดี ณฐาพงษทัศ ผาน
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45 612000266 นาย ณัฐวุฒิ ปวารณเวช ผาน

46 612000274 นางสาว ณิชารัศม พงษธนพิบูล ผาน

47 612000280 นาง ดวงกร โอบออม ผาน

48 612000283 นางสาว ดวงนภา พงษพันธ ผาน

49 612000288 นางสาว ดาริน ทองแกมแกว ผาน

50 612000290 นางสาว เดือนเพ็ญ มังกร ผาน

51 612000295 นาง ตวงทิพย นิลทอง ผาน

52 612000298 นาง เตือนใจ จันทรเลื่อน ผาน

53 612000303 นาง ถนิมลักษมิ์ จิตรอารีย ไมผาน

54 612000305 นางสาว ทนาภา ลือบางใหญ ไมผาน

55 612000341 นางสาว ธมนวรรณ กฤษณา ไมผาน

56 612000344 นาย ธวัชชัย อินธิสาร ผาน

57 612000353 นาง ธัญดา โชติจิระกร ผาน

58 612000355 นางสาว ธัญยธรณ ปฐพีรวิพงษ ขาดสอบ

59 612000361 นางสาว ธิปตีย พึ่งอุตสาหะ ผาน

60 612000368 นาย ธีรวิชญ กลาหาญ ผาน

61 612000375 นางสาว นงคราญ สุขนนท ผาน

62 612000378 นางสาว นงนุช รอดสิน ไมผาน

63 612000379 นางสาว นงลักษณ กุลวรรัตต ผาน

64 612000380 นางสาว นธิดา ธนะยศธร ผาน

65 612000421 นางสาว นันทนภัส บัวจันทร ผาน

66 612000435 นางสาว นัยนา แดงบุญเรือง ผาน
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67 612000438 นาย นายเอกภพ สุจรี ผาน

68 612000439 นางสาว นารถรี ศรีสะเดช ผาน

69 612000448 นาง นิภา บริพันธ ผาน

70 612000449 นางสาว นิภา สื่อสุวรรณ ไมผาน

71 612000454 นางสาว นิลันญา หะยีนิเตะ ผาน

72 612000465 นาย บุญเติม ปงวงค ผาน

73 612000467 นาย บุญธรรม เวสารัชกิตติ ไมผาน

74 612000470 นาย บุญรัตน บุญชวย ไมผาน

75 612000473 นาย บุญเลิศ ตลับทอง ไมผาน

76 612000480 นาง เบญจพร กาวิชัย ไมผาน

77 612000482 นางสาว เบ็ญจรัตน เดชกําแหง ผาน

78 612000483 นางสาว เบญญาภา วโรดมวิทยา ผาน

79 612000485 นาย ปฏิภาณ มาละเอียด ผาน

80 612000495 นางสาว ปภาภัค พงษวัน ผาน

81 612000511 นาย ปรัฐ กุลแพทย ไมผาน

82 612000521 นาย ปรีชา มั่นชาวนา ผาน

83 612000525 นาง ปรียาภรณ คลายสุวรรณ ผาน

84 612000533 นางสาว ปาริฉัตร บารัดเร ผาน

85 612000540 นางสาว ปยะพร ทรจักร ผาน

86 612000561 นางสาว พร จันทรสาขา ผาน

87 612000570 นางสาว พรทิพย ภูมิบัณฑิตกุล ผาน

88 612000571 นาง พรทิพา วงศจิตรบุญตา ไมผาน
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89 612000573 นาย พรพิทักษ นุมโต ผาน

90 612000575 นางสาว พรเพ็ญ ยอดแวด ผาน

91 612000578 นาง พรรัตน หวังชนะ ผาน

92 612000587 นาง พวงมาลี ศรีหนองบัว ผาน

93 612000593 นางสาว พัชรากร ศรีสถาพร ไมผาน

94 612000597 นางสาว พัชรินทร วิบุตร ไมผาน

95 612000614 นางสาว พิณทิพย แกวนาน ผาน

96 612000619 นางสาว พิมพชนก แกวประสิทธิ์ ผาน

97 612000622 นางสาว พิมพวัลย มวงนุม ผาน

98 612000623 นาง พิมพสุจี พีรอัครกรกุล ไมผาน

99 612000643 นางสาว เพียรรักษ เวชพิพรรษพร ผาน

100 612000648 นางสาว ไพลิน ทวงกลาง ผาน

101 612000649 นาย ไพศาล โลหณุต ผาน

102 612000657 นาง ภัทรฐิตา ยามพวา ผาน

103 612000658 นาย ภัทรปฐพี เหรียญประยูร ผาน

104 612000661 นางสาว ภัทรษยา ศรีสวัสดิ์ ผาน

105 612000665 นางสาว ภัทริน อยูเจริญกิจ ผาน

106 612000672 นาง ภาสินี สวนยาดี ผาน

107 612000680 นางสาว มณฑิรา เมธปรียา ไมผาน

108 612000689 นางสาว มลทิพย เตชะสินพาณิชย ผาน

109 612000697 นาง มุสิกร ธุศรีวรรณ ผาน

110 612000701 นางสาว ยุพวรรณ สรอยสังขทอง ผาน
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111 612000713 นางสาว รดาศา เพชรประสมบุญ ไมผาน

112 612000721 นาย ระดมศักดิ์ อุทัยชิต ผาน

113 612000722 นางสาว ระพีพร ชนะภักดิ์ ผาน

114 612000723 นางสาว รักชนก ลิขิตวัน ผาน

115 612000732 นางสาว รัชนีภรณ นอยวิจิตร ผาน

116 612000738 นาง รุงทิวา หนูแกว ผาน

117 612000742 นางสาว รุงฤทัย นาวิชัย ผาน

118 612000759 นางสาว วนิดา เทพบรรหาร ผาน

119 612000766 นาง วรรณา สมภู ผาน

120 612000772 นางสาว วรัญญา นิ่มนวล ผาน

121 612000778 นางสาว วรินทร ฐานะวุฒิ ผาน

122 612000784 นาย วสันต เหลาโชติ ผาน

123 612000789 นาย วันเฉลิม สีหบุตร ผาน

124 612000799 นาง วาสนา บริภารักษ ไมผาน

125 612000806 นาย วิชาญ ลภาไพโรจน ผาน

126 612000814 นาง วิภาพร ไชยเฉลิม ผาน

127 612000830 นาง วีริศรา อรุณพันธ ผาน

128 612000835 นาย ศรกมล ตานสิน ไมผาน

129 612000836 นางสาว ศรัณยกร จิตรวีระนันรังษี ผาน

130 612000839 นางสาว ศรินธร อุดแจม ผาน

131 612000845 นาง ศรีอรุณ บุญนุม ผาน

132 612000849 นาง ศศินา บัวสุข ผาน
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133 612000853 นาย ศักดิ์ชัย ยินดีฉัตร ผาน

134 612000857 นาง ศิญารัตน บวรไชยนุรักษ ผาน

135 612000881 พ.จ.อ. สงวน สังขทองหลาง ไมผาน

136 612000882 นาย สถิต บุญธิมา ผาน

137 612000883 นาง สนธยา ทิศอาจ ผาน

138 612000890 นาย สมชัย เวชคุณานุกูล ผาน

139 612000896 นาง สมบูรณ ศรีเจริญ ผาน

140 612000897 นาย สมบูรณ วิเชียรสิทธิชัย ผาน

141 612000898 นาย สมประสงค บรรเทา ไมผาน

142 612000901 นางสาว สมพร กระทู ผาน

143 612000902 นางสาว สมเพียร หนูขาว ผาน

144 612000903 นาย สมภพ สุขแสวง ผาน

145 612000907 นาย สมศักดิ์ สมหวัง ผาน

146 612000910 นาง สมาพร เจริญมรรค ผาน

147 612000913 นาย สรศักดิ์ พวงพิศ ผาน

148 612000917 นางสาว สวรส ศิริไชยบูลยวัฒน ผาน

149 612000920 นาย สหัส บรรจงเมือง ผาน

150 612000924 นาย สัมพันธ กล่ําโกมล ผาน

151 612000925 นาย สามารถ ขันทกสิกรรม ผาน

152 612000936 นาง สิริกร ศรีดี ผาน

153 612000946 นาย สิริศักดิ์ กฤติยารัตนวงศ ผาน

154 612000950 นาย สุขสันต แพรเขียว ผาน
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ผลสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคปฏิบัติ ประจําป 2561

วันเสารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  วิชาการนวดไทย

รายงานตัวเวลา  11.00 น. - 11.30 น. เวลาสอบ 13.00 น. - 17.30 น.

155 612000957 นางสาว สุดารัตน สุดรักษ ขาดสอบ

156 612000959 นาย สุทัศน จันทรพวง ผาน

157 612000963 นางสาว สุธิดา การัตน ผาน

158 612000972 นางสาว สุนันทา ครองบุญ ผาน

159 612000978 นาย สุพจน บุตรวัตร ผาน

160 612000979 นาย สุพนธ ดีชัยภูมิ ขาดสอบ

161 612000995 นาง สุภารัตน นาคนอย ผาน

162 612000999 นางสาว สุมาลี หงษา ไมผาน

163 612001005 นาย สุรทินน บุญตา ผาน

164 612001006 นาง สุรภา ยอดประเสริฐสุด ผาน

165 612001007 นาง สุรภี โรจนสุวรรณ ผาน

166 612001013 นาง สุริสา เสเล ผาน

167 612001014 นางสาว สุลีพร แกวจันทรดา ผาน

168 612001019 นาง สุวรรณา ผิวออน ผาน

169 612001021 นาง สุวรรณี สุมหิรัญ ไมผาน

170 612001032 นางสาว เสาวรถ วรประคอง ผาน

171 612001043 นางสาว หงษนที ชัยวงศ ผาน

172 612001044 นางสาว หนึ่งฤทัย ราษฎรภูธร ผาน

173 612001047 นางสาว หมอรีดา บุญสุข ผาน

174 612001057 นางสาว อนันต ปนเวหา ไมผาน

175 612001068 นางสาว อภิญญา ลิ้มสมบัติอนันต ไมผาน

176 612001077 นางสาว อรพรรณ สกุลแกว ผาน
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ลําดับ รหัสประจําตัวสอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล ผลสอบ

อาคารสอบ 3  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี

ผลสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคปฏิบัติ ประจําป 2561

วันเสารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  วิชาการนวดไทย

รายงานตัวเวลา  11.00 น. - 11.30 น. เวลาสอบ 13.00 น. - 17.30 น.

177 612001079 นาง อรไพร มาลัยกูล ผาน

178 612001085 วาที่ ร.ต อศกร ธัญญเจริญ ไมผาน

179 612001095  อัญทิวา อุนไธสง ผาน

180 612001100 วาที่ร.ต. อารม ดุมลักษณ ผาน

181 612001103 นาย อาส โสดาศรี ผาน

182 612001106 นาย อําพล เรืองเดช ผาน
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