
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ
1 612050045 นางสาว กนกณัฐญา น้อยม่ิง ผ่าน
2 612040049 นางสาว กนกอร วิชัย ผ่าน
3 612060050 นางสาว กนกอร อนุกูลวงษ์ ผ่าน
4 612080053 นางสาว กรณ์ ศิลปานนท์ ไม่ผ่าน
5 612040061 นางสาว กัลชิญา ไม้กร่าง ผ่าน
6 612040064 นางสาว ก่ิงกมล เรืองสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
7 612080067 นางสาว กิติดา บุญอินทร์ ผ่าน
8 612080068 นางสาว กีรติยา ลิปิวัฒนาการ ผ่าน
9 612100002 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีไกรสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
10 612040004 นางสาว เกศรินทร์ เชตะวัน ผ่าน
11 612040071 นางสาว ขนิษฐา เฒ่าอุดม ผ่าน
12 612080074 นาย ข้าวหอม ปัญญาเวชมานิต ไม่ผ่าน
13 612040075 นาย คณิตกรณ์ บุญอาจ ไม่ผ่าน
14 612080076 นางสาว คนิษฐา ขามผาลา ผ่าน
15 612160077 นางสาว คนึงนิจ ศรีจันทร์ ผ่าน
16 612080079 นางสาว คะนึงนิจ เกกินะ ผ่าน
17 612130080 นางสาว จงจิตร เขตนิมิตร ไม่ผ่าน
18 612150083 นางสาว จรัสพร ดิดสาคร ผ่าน
19 612050085 นางสาว จริยา ภูษากิจ ไม่ผ่าน
20 612040089 นางสาว จันนิราภรณ์ วันทาพรหม ไม่ผ่าน
21 612040090 นางสาว จารุวรรณ เอนกนวล ผ่าน
22 612020091 นางสาว จิดาภา จุลพูล ไม่ผ่าน
23 612050092 นางสาว จินดา นนท์ศิริ ผ่าน
24 612010093 นางสาว จิราพร อ่อนสมัย ไม่ผ่าน
25 612040094 นางสาว จิราภรณ์ มาตราช ผ่าน
26 612040095 นางสาว จุไรพร คงสม ผ่าน
27 612050097 นางสาว จุฬาทิพย์ สืบบุตร ไม่ผ่าน
28 612040098 นางสาว จุฬารัตน์ อรรคบุตร ไม่ผ่าน

ผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2561
ข้ันตอนท่ี 3 วิชำเภสัชกรรมไทย

วันอำทิตย์ท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 13.00 - 15.00 น.
ณ อำคำร 3 (อุไรรัตน์) มหำวิทยำลัยรังสิต จ.ปทุมธำนี
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29 612060007 นาย เจตนิพัทธ์ ภิรมย์ไทย ไม่ผ่าน
30 612130008 นางสาว เจนจิรา พรหมวุฒิพร ผ่าน
31 612080009 นางสาว เจสสิกา ฮันโดโจ ไม่ผ่าน
32 612170010 นางสาว เจียมจิตร ก่ิงกระโทก ผ่าน
33 612170101 นาย ฉายา จิณแพทย์ ผ่าน
34 612160104 นางสาว ชฎาภรณ์ สุขกรง ผ่าน
35 612020105 นางสาว ชนนาถ เจริญบุญญาฤทธ์ิ ขาดสอบ
36 612100112 นาง ชัชนก อนันตไอศูรย์ ไม่ผ่าน
37 612010114 นางสาว ชุติมันต์ ใจกว้าง ไม่ผ่าน
38 612150118 นางสาว ซาฟีเราะ มายุดิน ผ่าน
39 612090035 นางสาว โซไลดา มะหมัด ไม่ผ่าน
40 612020123 นางสาว ฐานิกา กระจ่างฉาย ไม่ผ่าน
41 612040125 นางสาว ฐิติมา บุ้งทอง ผ่าน
42 612040127 นางสาว ณัฐชนก สิงหศิริ ผ่าน
43 612020128 นางสาว ณัฐฐ์ธิดา วงษ์ดารา ไม่ผ่าน
44 612120129 นาย ณัฐพล จันทร์เนตร์ ผ่าน
45 612040131 นางสาว ณัตราพร วงศ์ชัย ผ่าน
46 612100133 นางสาว ณิชาภา บ้างต ารวจ ผ่าน
47 612020135 นางสาว ดลฤทัย ไกรลมสม ผ่าน
48 612170139 นาย ถวัลย์ ฤกษ์งาม ไม่ผ่าน
49 612170012 นาย เถลิงศักด์ิ พาสร้อย ไม่ผ่าน
50 612030142 นาย ทศพร คงสุขนิรันดร์ ผ่าน
51 612050143 นางสาว ทัศนียา เหลาทอง ไม่ผ่าน
52 612020144 นางสาว ทิพย์เกษร บัวจันทร์ ผ่าน
53 612080145 นางสาว ทิพย์ธราธาร บุญเถิง ผ่าน
54 612020150 นาย ธนวัฒน์ แสงสุนานนท์ ไม่ผ่าน
55 612080152 นาย ธนาวีร์ ปานแก้ว ไม่ผ่าน
56 612040153 นาย ธนาวุฒิ ค าจุลลา ไม่ผ่าน
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57 612040154 นางสาว ธนิดา สมภาร ไม่ผ่าน
58 612140155 นางสาว ธัญญทิพย์ นวลเปียน ผ่าน
59 612040156 นาง ธัญทิพย์ ธรรมกิตติพันธ์ ไม่ผ่าน
60 612050157 นางสาว ธัญรดา นาคสังข์ ผ่าน
61 612120159 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่อ้ือ ผ่าน
62 612040163 นางสาว นภาภรณ์ วรรณประเภา ผ่าน
63 612110168 นางสาว นวพรรณ สาลี ไม่ผ่าน
64 612010171 นางสาว นันทิกานต์ พิลาวัลย์ ไม่ผ่าน
65 612090174 นางสาว นาดีน เด็ง ผ่าน
66 612010179 นาย นิชากร จันทร์เสนา ผ่าน
67 612020180 นาย นิพิฐพนธ์ จารุวัฒนายนต์ ไม่ผ่าน
68 612040178 นางสาว นิโลบล เลิศชาญ ไม่ผ่าน
69 612080181 นางสาว นิศาชล ส าโรงพล ผ่าน
70 612070182 นางสาว นิสารัตน์ รักษา ไม่ผ่าน
71 612150188 นางสาว นูรีซัน หลีสัน ผ่าน
72 612130187 นางสาว นูรีซัน ดอเล๊าะ ผ่าน
73 612020189 นางสาว บงกชรัตน์ พรมจันท์ทา ผ่าน
74 612150190 นางสาว บาจรีย์ สินฉิม ผ่าน
75 612120192 นางสาว บุษกร บุญยราช ผ่าน
76 612010014 นางสาว เบ็ญจวรรณ สอนไธสง ผ่าน
77 612100194 นางสาว ปณัสยา มิศิลา ไม่ผ่าน
78 612080195 นาย ปรเมศวร์ วชิรเวช ผ่าน
79 612040198 นางสาว ประทุมรัตน์ บุรีเพีย ไม่ผ่าน
80 612080196 นาย ประเสริฐ ประกฤติพงศ์ ผ่าน
81 612050200 นางสาว ปรัชชิญญาพร ชมภู ผ่าน
82 612040201 นางสาว ปรารถนา หม่ันพลศรี ไม่ผ่าน
83 612040205 นางสาว ปัทมพร คัดทะจันทร์ ผ่าน
84 612040206 นางสาว ปานทิพย์ พุฒซ้อน ผ่าน
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85 612090208 นางสาว ปาริชาติ วังทะพันธ์ ผ่าน
86 612040209 นางสาว ปาริษา จันทะลุน ผ่าน
87 612130210 นาย ปิยวัฒน์ หนองโกมล ไม่ผ่าน
88 612170015 นาง เปรมฤดี ธงสิบสอง ผ่าน
89 612080218 นาย พชร ไตรคุ้มพันธ์ุ ผ่าน
90 612040220 นาง พยอม กันชัย ผ่าน
91 612170222 นาง พรทิพย์ บุญสร้าง ผ่าน
92 612090224 นางสาว พรนิภา สุวรรณพล ไม่ผ่าน
93 612070227 นางสาว พรพิมล บุญปก ผ่าน
94 612040228 นางสาว พรรณธิมา เผ่าสกุลทอง ไม่ผ่าน
95 612080230 นาง พรรณวดี สุทธิวาทนฤพุฒิ ไม่ผ่าน
96 612040234 นางสาว พรสุดา ชาบุรี ผ่าน
97 612040235 นาย พรหมพิทักษ์ โกศัลวัฒน์ ผ่าน
98 612050236 นางสาว พลอยธากาญจน์ สงเคราะห์ธรรม ผ่าน
99 612130237 นางสาว พลอยฤทัย ขดานทอง ไม่ผ่าน
100 612070239 นางสาว พัชราภรณ์ จ าปาบุรี ผ่าน
101 612150245 นางสาว พาดีละห์ สะอิ ผ่าน
102 612040247 นางสาว พิมพ์ชนะ บุญสมศรี ไม่ผ่าน
103 612040250 นางสาว พิมลพรรณ มัสยามาตย์ ผ่าน
104 612040246 นางสาว พิไลพร เบ็ญมาตย์ ไม่ผ่าน
105 612040018 นางสาว เพชรรัตน์ ศรีฤทธ์ิ ผ่าน
106 612040030 นางสาว แพรวนภา นาก้อนทอง ผ่าน
107 612040029 นางสาว แพรวนภา ศรีวรสาร ไม่ผ่าน
108 612150254 นางสาว ฟัครียะห์ อูมาร์ ไม่ผ่าน
109 612150256 นางสาว ฟิรดาวส์ ดือราอิง ผ่าน
110 612170258 นาง ภัทรวดี สวัสดี ผ่าน
111 612040259 นางสาว ภัทราพร ลาภรัตน์ ผ่าน
112 612040261 นาย ภานุวัชร บุญแสน ผ่าน
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113 612040265 นางสาว มยุรี สิมพลี ผ่าน
114 612040266 นางสาว มรกต กาสา ไม่ผ่าน
115 612040270 นางสาว มัลลิกา ไชยบุญ ผ่าน
116 612120275 นางสาว มุขสุดา ค าแดง ไม่ผ่าน
117 612080276 นางสาว มูรนี ดูมอ ไม่ผ่าน
118 612030277 นาย มูฮ าหมัดซูฮา อาแวมะ ผ่าน
119 612100042 นางสาว ไมสุรีย์ ควนเค่ียม ไม่ผ่าน
120 612050285 นางสาว รัชดาวัลย์ ยารักษ์ ไม่ผ่าน
121 612050287 นางสาว รัตนพร ชัยทอง ไม่ผ่าน
122 612080289 นางสาว รัตนา ไชยสูรยกานต์ ผ่าน
123 612130290 นางสาว รัตนาภรณ์ โพธ์ิธากุล ผ่าน
124 612040292 นางสาว รุ่งทิวา โททัสสา ผ่าน
125 612080296 นางสาว รุ่งรพี มีภาษณี ผ่าน
126 612040299 นาง ลักษมี ธงยศ ผ่าน
127 612050303 นางสาว ล าใย จันทร์สุกไส ไม่ผ่าน
128 612050302 นาง ล าใย วิรุณพันธ์ ไม่ผ่าน
129 612080305 นาย วนภู อภิสนทสมบัติ ผ่าน
130 612080308 นาง วนิดา สกุลชัยสิริวิช ไม่ผ่าน
131 612010306 นางสาว วนิดา ปันต๊ะ ผ่าน
132 612070312 นางสาว วริษา ผลาหาร ไม่ผ่าน
133 612090316 นางสาว วันฟิรดาว วรรณมาตร ผ่าน
134 612040320 นางสาว วิจิตรา ศรีไกรรส ผ่าน
135 612070324 นาย วิรัตน์ วระค า ไม่ผ่าน
136 612040031 นางสาว แววตา บุ้งทอง ผ่าน
137 612170328 นางสาว ศรีสุดา หลักกล้า ผ่าน
138 612040330 นางสาว ศศินา ชาวชายโขง ผ่าน
139 612180333 นางสาว ศิรามล ค ามะวงค์ ผ่าน
140 612090335 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เล็ก ผ่าน
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141 612040338 นาย ศุภกร แนมพลกรัง ไม่ผ่าน
142 612170340 นาย ศุภชัย พิมพานนท์ ไม่ผ่าน
143 612050341 นาง ศุภิสรา สีหบุตร ไม่ผ่าน
144 612170176 นาย สมคิด แสงลี ขาดสอบ
145 612080343 นาย สมพงษ์ ศรีโสวรรณ ไม่ผ่าน
146 612050344 นางสาว สมร สนใจ ผ่าน
147 612040345 นาย สมศักด์ิ นิลพันธ์ุ ไม่ผ่าน
148 612040347 นาย สราวุฒิ นิลพรมมา ผ่าน
149 612150349 นางสาว สะมีม่ีย์ สะอุ ผ่าน
150 612150353 นางสาว สารีป๊ะ เจะฮะ ผ่าน
151 612160360 นางสาว สิรินดา รอดชุม ผ่าน
152 612170361 นางสาว สิรินภา จิระกิตติเจริญ ผ่าน
153 612050364 นางสาว สิรีธร ศรีบุญเรือง ไม่ผ่าน
154 612040354 นางสาว สิเรียม ไชยเมืองคูณ ไม่ผ่าน
155 612040367 นางสาว สุกัญญา ยอดแสงค า ผ่าน
156 612050369 นางสาว สุกัญยา ประสานพันธ์ ผ่าน
157 612120370 นางสาว สุจิตตรา เจริญ ผ่าน
158 612170372 นางสาว สุจิตรา เดชรักษา ไม่ผ่าน
159 612040373 นางสาว สุชานารถ วินทะไชย ไม่ผ่าน
160 612040375 นางสาว สุดาทิพย์ เบญมาตย์ ไม่ผ่าน
161 612120379 นางสาว สุธิมา ศรีจันทร์ ผ่าน
162 612080380 นางสาว สุนันทา ครองบุญ ไม่ผ่าน
163 612020383 นางสาว สุนิสา ดวงบุตร ไม่ผ่าน
164 612090384 นางสาว สุพรรษา เกาะกลาง ผ่าน
165 612020388 นางสาว ชัญญ่า เก้ียงแสนเมือง ไม่ผ่าน
166 612070390 นางสาว สุภาภรณ์ กุมรัมย์ ไม่ผ่าน
167 612070392 นางสาว สุภาวดี เเก้ววัน ไม่ผ่าน
168 612050393 นางสาว สุมาพร วิเวกวินย์ ไม่ผ่าน



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

ผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2561
ข้ันตอนท่ี 3 วิชำเภสัชกรรมไทย

วันอำทิตย์ท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 13.00 - 15.00 น.
ณ อำคำร 3 (อุไรรัตน์) มหำวิทยำลัยรังสิต จ.ปทุมธำนี

169 612040396 นางสาว สุวิมล เช้ือชม ไม่ผ่าน
170 612040024 นาย เสฎฐวุฒิ ไชยเทศ ผ่าน
171 612020025 นางสาว เสาวภา อิทธิพร ผ่าน
172 612040027 นางสาว เสาวลักษณ์ พันธ์แก้ว ผ่าน
173 612040032 นางสาว แสงดาว สนมศรี ผ่าน
174 612050038 นางสาว โสมรัศมี แสงเดช ผ่าน
175 612050039 นาง โสรยา สานิสี ไม่ผ่าน
176 612090398 นาย อนันต์ ชุมปา ไม่ผ่าน
177 612170399 นาย อนันตชัย พรมนนท์ ผ่าน
178 612050400 นางสาว อนันตญา จันแดง ไม่ผ่าน
179 612060401 นางสาว อนุธิดา ทับมี ผ่าน
180 612040402 นางสาว อพิชญา แซ่อ้ึง ไม่ผ่าน
181 612070404 นางสาว อภิญญา สุมิตร ผ่าน
182 612070405 นางสาว อภิรัตน์ เมืองงาม ไม่ผ่าน
183 612010406 นาย อมรินทร์ ขาวจันทร์แย้ม ผ่าน
184 612040407 นางสาว อรทัย ผลพูนเกิด ผ่าน
185 612020409 นาย อรรคเนตร เอ่ียมจิตร์ ไม่ผ่าน
186 612020410 นาย อรรถเวช กองนักวงษ์ ผ่าน
187 612050413 นางสาว อรวรรณ์ ท าทอง ไม่ผ่าน
188 612040412 นางสาว อรวรรณ บุญทวี ผ่าน
189 612040416 นางสาว อรุณลักษณ์ วรินทรพันธ์ุ ผ่าน
190 612140417 นางสาว อลิศา เลิศวัฒนนนท์ ไม่ผ่าน
191 612090420 นางสาว อะตินา เจ๊ะละหวัง ผ่าน
192 612130421 นางสาว อังคณา ครองดี ขาดสอบ
193 612050423 นางสาว อังสุมาลี แก้วปัญญา ไม่ผ่าน
194 612040425 นางสาว อัจฉรา อาแพงพันธ์ ผ่าน
195 612050424 นางสาว อัจฉรา ทาต๊ิบ ผ่าน
196 612010427 นางสาว อัญนิดา พันธ์ส าโรง ไม่ผ่าน



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

ผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2561
ข้ันตอนท่ี 3 วิชำเภสัชกรรมไทย

วันอำทิตย์ท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 13.00 - 15.00 น.
ณ อำคำร 3 (อุไรรัตน์) มหำวิทยำลัยรังสิต จ.ปทุมธำนี

197 612150428 นาย อับดุลเลาะห์ ยศนุ้ย ผ่าน
198 612020429 นางสาว อัสมา บินซัน ไม่ผ่าน
199 612160432 นางสาว อารีนา แยนา ไม่ผ่าน
200 612120435 นาย อิสระ เข็มพุดซา ผ่าน
201 612050441 นาย อุดมพงค์ เย็นศิริ ผ่าน
202 612060438 นางสาว อุไรวรรณ คีหะกูล ไม่ผ่าน
203 612040439 นาง อุไรวรรณ แท่งทอง ไม่ผ่าน
204 612170440 นางสาว อุไลวัลย์ ทารุณ ผ่าน
205 612040443 นางสาว ฮูดา มาหะมะ ผ่าน


