
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ
1 612040051 นางสาว กมลวรรณ แต้กระโทก ผ่าน
2 612080053 นางสาว กรณ์ ศิลปานนท์ ผ่าน
3 612030054 นาย กวินศักด์ิ จัตุฑะศรี ผ่าน
4 612160066 นางสาว กิตติยา หลีโก๊ะ ผ่าน
5 612080067 นางสาว กิติดา บุญอินทร์ ผ่าน
6 612080068 นางสาว กีรติยา ลิปิวัฒนาการ ผ่าน
7 612150001 นางสาว เกตวดี มีเต็ม ผ่าน
8 612120003 นางสาว เกศรา ต้ังใจ ผ่าน
9 612050005 นาง เกศสุดา สุริยะบุตร ผ่าน
10 612050006 นางสาว เกียรติสุดา ศรีวงค์ ผ่าน
11 612040071 นางสาว ขนิษฐา เฒ่าอุดม ผ่าน
12 612150072 นางสาว ขนิษฐา บุญทอง ผ่าน
13 612040075 นาย คณิตกรณ์ บุญอาจ ไม่ผ่าน
14 612080076 นางสาว คนิษฐา ขามผาลา ผ่าน
15 612040078 นาย ครรชิต ค าขาว ผ่าน
16 612080079 นางสาว คะนึงนิจ เกกินะ ผ่าน
17 612130080 นางสาว จงจิตร เขตนิมิตร ไม่ผ่าน
18 612040082 นางสาว จรัญญา ขาวป้ัน ไม่ผ่าน
19 612050085 นางสาว จริยา ภูษากิจ ไม่ผ่าน
20 612020084 นางสาว จริยา บุญสอน ผ่าน
21 612110087 นางสาว จันทร์จิรา วัลค า ผ่าน
22 612040089 นางสาว จันนิราภรณ์ วันทาพรหม ผ่าน
23 612040094 นางสาว จิราภรณ์ มาตราช ผ่าน
24 612080009 นางสาว เจสสิกา ฮันโดโจ ผ่าน
25 612160099 นางสาว ฉัตรทิพย์ เนียมปาน ไม่ผ่าน
26 612040100 นางสาว ฉัตรลดา หงษ์วิลัย ผ่าน
27 612080106 นางสาว ชนัดดา ปรีชาชาญวุฒิ ไม่ผ่าน
28 612060109 นางสาว ชมพู่ ฤทธ์ิดี ผ่าน
29 612030110 นาย ชยกร อังศุวัฒนากุล ผ่าน
30 612050111 นางสาว ชลเนตร ประเสริฐสังข์ ไม่ผ่าน
31 612150117 นางสาว ซากีมะห์ สะมาแล ผ่าน
32 612150119 นางสาว ซารีนา อาด า ผ่าน

คะแนนสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2561
ข้ันตอนท่ี 3 วิชำ ผดุงครรภ์ไทย

วันอำทิตย์ท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 08.30 - 10.30 น.
ณ อำคำร 3 (อุไรรัตน์) มหำวิทยำลัยรังสิตจ.ปทุมธำนี



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

คะแนนสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2561
ข้ันตอนท่ี 3 วิชำ ผดุงครรภ์ไทย

วันอำทิตย์ท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 08.30 - 10.30 น.
ณ อำคำร 3 (อุไรรัตน์) มหำวิทยำลัยรังสิตจ.ปทุมธำนี

33 612090035 นางสาว โซไลดา มะหมัด ผ่าน
34 612110122 นางสาว ญาณิกา สมคะเน ขาดสอบ
35 612120124 นางสาว ฐิติภา ย่ิงยง ผ่าน
36 612120129 นาย ณัฐพล จันทร์เนตร์ ผ่าน
37 612100133 นางสาว ณิชาภา บ้างต ารวจ ไม่ผ่าน
38 612050134 นางสาว ดลยพรรณ ค าโท ผ่าน
39 612040136 นางสาว ดวงเดือน ชุมสนาม ผ่าน
40 612170012 นาย เถลิงศักด์ิ พาสร้อย ไม่ผ่าน
41 612030141 นาย ทวีศักด์ิ อารีกุล ผ่าน
42 612030142 นาย ทศพร คงสุขนิรันดร์ ผ่าน
43 612080145 นางสาว ทิพย์ธราธาร บุญเถิง ผ่าน
44 612040146 นางสาว ทิพยมนตร์ เปาป่า ผ่าน
45 612170148 นาย ธนบดี แก้วหานาม ไม่ผ่าน
46 612170151 นาย ธนัฐธัญ มิจนทรัพย์ ผ่าน
47 612080152 นาย ธนาวีร์ ปานแก้ว ผ่าน
48 612040154 นางสาว ธนิดา สมภาร ผ่าน
49 612120159 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่อ้ือ ผ่าน
50 612160165 นางสาว นฤมล ผู้วานิช ผ่าน
51 612060166 นางสาว นลิน สุขปาน ขาดสอบ
52 612020169 นางสาว นัซรีน ตาเละ ผ่าน
53 612010173 นางสาว นันทิยา อ่อนสมัย ผ่าน
54 612040178 นางสาว นิโลบล เลิศชาญ ไม่ผ่าน
55 612080181 นางสาว นิศาชล ส าโรงพล ผ่าน
56 612150186 นางสาว นูรฮานันท์ ตาปู ผ่าน
57 612040191 นางสาว บุญญรัตน์ บุญอาจ ผ่าน
58 612010014 นางสาว เบ็ญจวรรณ  สอนไธสง ขาดคุณสมบัติ
59 612070193 นางสาว ปฐมวดี ย่อทอง ผ่าน
60 612080195 นาย ปรเมศวร์ วชิรเวช ไม่ผ่าน
61 612080196 นาย ประเสริฐ ประกฤติพงศ์ ไม่ผ่าน
62 612040206 นางสาว ปานทิพย์ พุฒซ้อน ผ่าน
63 612040211 นางสาว ปิยะนันต์ ฝาชัยภูมิ ผ่าน
64 612050214 นางสาว ปุณยนุช เบ็ญมาส ผ่าน



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

คะแนนสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2561
ข้ันตอนท่ี 3 วิชำ ผดุงครรภ์ไทย

วันอำทิตย์ท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 08.30 - 10.30 น.
ณ อำคำร 3 (อุไรรัตน์) มหำวิทยำลัยรังสิตจ.ปทุมธำนี

65 612070016 นางสาว เปรมฤทัย พาพล ผ่าน
66 612080218 นาย พชร ไตรคุ้มพันธ์ุ ผ่าน
67 612170222 นาง พรทิพย์ บุญสร้าง ผ่าน
68 612040223 นางสาว พรนภา พ่อศรีชา ผ่าน
69 612040221 นางสาว พรไพลิน หารจิตร ไม่ผ่าน
70 612040229 นางสาว พรรณนิภา เจ๊กแตงพะเนาว์ ผ่าน
71 612080232 นางสาว พรรษนันท์ พัชรพิบูลย์ ไม่ผ่าน
72 612050233 นางสาว พรสวรรค์ บัวพันธ์ ไม่ผ่าน
73 612040234 นางสาว พรสุดา ชาบุรี ไม่ผ่าน
74 612040235 นาย พรหมพิทักษ์ โกศัลวัฒน์ ผ่าน
75 612130237 นางสาว พลอยฤทัย ขดานทอง ผ่าน
76 612040247 นางสาว พิมพ์ชนะ บุญสมศรี ไม่ผ่าน
77 612040250 นางสาว พิมลพรรณ มัสยามาตย์ ผ่าน
78 612020252 นาย พิสิษฐ์ ร่ืนธีรโชติ ผ่าน
79 612040018 นางสาว เพชรรัตน์ ศรีฤทธ์ิ ผ่าน
80 612020019 นาง เพชรลดา จาบบาล ผ่าน
81 612040030 นางสาว แพรวนภา นาก้อนทอง ผ่าน
82 612040029 นางสาว แพรวนภา ศรีวรสาร ผ่าน
83 612040041 นางสาว ไพลิน บูคะธรรม ผ่าน
84 612040259 นางสาว ภัทราพร ลาภรัตน์ ผ่าน
85 612050262 นางสาว ภิญญดา สาเกตุ ขาดสอบ
86 612040263 นางสาว มณีรัตน์ สังขะพงษ์ ไม่ผ่าน
87 612050267 นางสาว มะลิวัลย์ สายใจ ผ่าน
88 612080268 นางสาว มัญจนา จันทราประภาเวช ไม่ผ่าน
89 612040269 นางสาว มัทนา สุขโชติ ผ่าน
90 612010271 นางสาว มาริสา เนืองสุบาล ผ่าน
91 612180272 นางสาว มาลินี มาน้อย ผ่าน
92 612180273 นางสาว มาศสุภา อรรถสงเคราะห์ ผ่าน
93 612120275 นางสาว มุขสุดา ค าแดง ผ่าน
94 612080276 นางสาว มูรนี ดูมอ ผ่าน
95 612030277 นาย มูฮ าหมัดซูฮา อาแวมะ ผ่าน
96 612120279 นางสาว รวิภา คามะดา ผ่าน
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97 612040280 นางสาว รสธรรม ใสสุก ไม่ผ่าน
98 612090283 นาย ระวี พวงนุ่น ไม่ผ่าน
99 612080289 นางสาว รัตนา ไชยสูรยกานต์ ผ่าน
100 612150291 นางสาว รัตนาวลี หนูบูรณ์ ผ่าน
101 612010293 นางสาว รุ่งทิวา ปัญญาอุด ไม่ผ่าน
102 612040292 นางสาว รุ่งทิวา โททัสสา ผ่าน
103 612050295 นาง รุ่งนภา ผิวทอง ผ่าน
104 612080296 นางสาว รุ่งรพี มีภาษณี ผ่าน
105 612010297 นางสาว รุ่งรัศมี มะลิวงค์ ผ่าน
106 612020298 นาย ฤกษ์ดี รุ่งกาญจนกุล ไม่ผ่าน
107 612010300 นางสาว ลักษิกา อัมพุธ ไม่ผ่าน
108 612040311 นางสาว วริศรา ชาธิพา ผ่าน
109 612060313 นางสาว วะสินี เดชะ ผ่าน
110 612060315 นางสาว วันเพ็ญ เนตรโสภา ผ่าน
111 612070321 นางสาว วิจิตรา ใจยา ผ่าน
112 612050323 นาย วิทยา วงแก้ว ผ่าน
113 612020319 นางสาว วิไลพร ไกรทอง ไม่ผ่าน
114 612040031 นางสาว แววตา บุ้งทอง ผ่าน
115 612020331 นาย ศักด์ิธานี มณีรัตน์ ไม่ผ่าน
116 612090335 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เล็ก ผ่าน
117 612040338 นาย ศุภกร แนมพลกรัง ผ่าน
118 612170340 นาย ศุภชัย พิมพานนท์ ไม่ผ่าน
119 612080343 นาย สมพงษ์ ศรีโสวรรณ ไม่ผ่าน
120 612030346 นาย สรวิศ เกษรมาศ ผ่าน
121 612040347 นาย สราวุฒิ นิลพรมมา ผ่าน
122 612150349 นางสาว สะมีม่ีย์ สะอุ ผ่าน
123 612060351 นางสาว สาธิกา ใจภพ ผ่าน
124 612110352 นางสาว สารีณี เจ๊ะและ ไม่ผ่าน
125 612150353 นางสาว สารีป๊ะ เจะฮะ ผ่าน
126 612060355 นาย สิทธิพงศ์ พรประสิทธ์ิ ผ่าน
127 612040359 นางสาว สิริกุล ศรีสมบูรณ์ ผ่าน
128 612040354 นางสาว สิเรียม ไชยเมืองคูณ ไม่ผ่าน
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129 612020365 นาย สุกฤษฎ์ิ บัญชรเทวกุล ไม่ผ่าน
130 612010366 นาย สุกฤษณ์ แก้วมณีชัย ไม่ผ่าน
131 612040373 นางสาว สุชานารถ วินทะไชย ผ่าน
132 612040375 นางสาว สุดาทิพย์ เบญมาตย์ ผ่าน
133 612150378 นางสาว สุดารัตน์ พิเดช ผ่าน
134 612080380 นางสาว สุนันทา ครองบุญ ไม่ผ่าน
135 612080385 นางสาว สุพรรษา ทัพชู ไม่ผ่าน
136 612090384 นางสาว สุพรรษา เกาะกลาง ผ่าน
137 612070392 นางสาว สุภาวดี เเก้ววัน ผ่าน
138 612050395 นางสาว สุวนันท์ ปัจจัย ไม่ผ่าน
139 612040396 นางสาว สุวิมล เช้ือชม ไม่ผ่าน
140 612020025 นางสาว เสาวภา อิทธิพร ผ่าน
141 612040032 นางสาว แสงดาว สนมศรี ผ่าน
142 612010037 นางสาว โสพิศ บัวนาค ไม่ผ่าน
143 612130397 นางสาว หสน ตันทา ผ่าน
144 612040402 นางสาว อพิชญา แซ่อ้ึง ผ่าน
145 612060403 นางสาว อภิชญา อารี ผ่าน
146 612070404 นางสาว อภิญญา สุมิตร ไม่ผ่าน
147 612020410 นาย อรรถเวช กองนักวงษ์ ไม่ผ่าน
148 612050413 นางสาว อรวรรณ์ ท าทอง ผ่าน
149 612040412 นางสาว อรวรรณ บุญทวี ผ่าน
150 612050414 นางสาว อริสรา หม่ันเรียน ผ่าน
151 612090420 นางสาว อะตินา เจ๊ะละหวัง ผ่าน
152 612020422 นางสาว อังคณา จันทร์เดช ผ่าน
153 612050424 นางสาว อัจฉรา ทาต๊ิบ ผ่าน
154 612160431 นางสาว อาดีลา บือราเห็ง ผ่าน
155 612160432 นางสาว อารีนา แยนา ผ่าน
156 612050441 นาย อุดมพงค์ เย็นศิริ ผ่าน


