
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ
1 612040047 นางสาว กนกวรรณ แสนสุภา ผ่าน
2 612040049 นางสาว กนกอร วิชัย ผ่าน
3 612050052 นางสาว กรกฏ ถวิล ผ่าน
4 612080053 นางสาว กรณ์ ศิลปานนท์ ผ่าน
5 612140056 นางสาว กัญญาณัฐ ผลเดช ผ่าน
6 612040058 นาง กัญญาพัชญ์ วิสิฐธนนันท์ ไม่ผ่าน
7 612010059 นางสาว กันติชา สุริสัย ไม่ผ่าน
8 612020060 นางสาว กันยาพัฒน์ โกเมนทักษิณ ผ่าน
9 612050062 นาง กาญจนา โคตรเจริญ ผ่าน
10 612070063 นางสาว กานต์สินี ชุ่มเรืองศรี ผ่าน
11 612040064 นางสาว ก่ิงกมล เรืองสวัสด์ิ ผ่าน
12 612160066 นางสาว กิตติยา หลีโก๊ะ ผ่าน
13 612060065 นางสาว กิตติยา พิกุลทอง ไม่ผ่าน
14 612080068 นางสาว กีรติยา ลิปิวัฒนาการ ผ่าน
15 612140069 นางสาว กุลณรีย์ ภูก่ิงเงิน ผ่าน
16 612120003 นางสาว เกศรา ต้ังใจ ผ่าน
17 612040071 นางสาว ขนิษฐา เฒ่าอุดม ผ่าน
18 612110073 นางสาว ขวัญกมล ปานนิล ผ่าน
19 612040075 นาย คณิตกรณ์ บุญอาจ ผ่าน
20 612080076 นางสาว คนิษฐา ขามผาลา ผ่าน
21 612040078 นาย ครรชิต ค าขาว ผ่าน
22 612120081 นาย จรกฤตย์ สารนอก ผ่าน
23 612060086 นางสาว จันทร์จิรา ถมจอหอ ผ่าน
24 612090088 นางสาว จันธิมา นาบุดดา ไม่ผ่าน
25 612040089 นางสาว จันนิราภรณ์ วันทาพรหม ผ่าน
26 612050092 นางสาว จินดา นนท์ศิริ ผ่าน
27 612040094 นางสาว จิราภรณ์ มาตราช ผ่าน
28 612110096 นางสาว จุฑามาศจ์ กันทะน่วม ผ่าน

ผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2561
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29 612080009 นางสาว เจสสิกา ฮันโดโจ ผ่าน
30 612160099 นางสาว ฉัตรทิพย์ เนียมปาน ไม่ผ่าน
31 612040100 นางสาว ฉัตรลดา หงษ์วิลัย ผ่าน
32 612120108 นางสาว ชนิตา ประทุมชมภู ผ่าน
33 612060109 นางสาว ชมพู่ ฤทธ์ิดี ผ่าน
34 612040102 นางสาว ชไมพร มุงคุณ ผ่าน
35 612040113 นาย ชินวัตร อ่ิมระร่ืน ผ่าน
36 612170116 นาย ชุมพล ศิลปชัย ผ่าน
37 612080033 นางสาว โชติกา เทียบค า ผ่าน
38 612120034 นางสาว โชติรัตน์ รอดเกตุ ผ่าน
39 612150117 นางสาว ซากีมะห์ สะมาแล ผ่าน
40 612150118 นางสาว ซาฟีเราะ มายุดิน ผ่าน
41 612150119 นางสาว ซารีนา อาด า ผ่าน
42 612040120 นางสาว ซาลวาณี และเถาะ ผ่าน
43 612060121 นางสาว ซาลาซา วาเละ ผ่าน
44 612090035 นางสาว โซไลดา มะหมัด ผ่าน
45 612050126 นางสาว ณัฏฐนันท์ พะวงษ์ ผ่าน
46 612130132 นางสาว ณิชกานต์ วงศ์วาน ผ่าน
47 612040137 นางสาว ดวงใจ ไชยทองพันธ์ ผ่าน
48 612040136 นางสาว ดวงเดือน ชุมสนาม ผ่าน
49 612170138 นาย ตรีเนตร ทองอุ่น ไม่ผ่าน
50 612170139 นาย ถวัลย์ ฤกษ์งาม ผ่าน
51 612170140 นาย ทรงศักด์ิ ไพศาล ผ่าน
52 612030142 นาย ทศพร คงสุขนิรันดร์ ผ่าน
53 612040146 นางสาว ทิพยมนตร์ เปาป่า ไม่ผ่าน
54 612010149 นาย ธนภัทร พลเย่ียม ผ่าน
55 612020150 นาย ธนวัฒน์ แสงสุนานนท์ ไม่ผ่าน
56 612170151 นาย ธนัฐธัญ มิจนทรัพย์ ผ่าน
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57 612080152 นาย ธนาวีร์ ปานแก้ว ไม่ผ่าน
58 612040154 นางสาว ธนิดา สมภาร ผ่าน
59 612050157 นางสาว ธัญรดา นาคสังข์ ผ่าน
60 612040158 นางสาว ธัญลักษณ์ เท่ียงท า ผ่าน
61 612120159 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่อ้ือ ผ่าน
62 612030160 นาย ธีรบูลย์ อมรพิศาลมิตร ผ่าน
63 612090161 นาย ธีรวัฒน์ แก้วม่ิงดี ไม่ผ่าน
64 612040164 นางสาว นรีนาถ ทานกระโทก ผ่าน
65 612160165 นางสาว นฤมล ผู้วานิช ผ่าน
66 612060166 นางสาว นลิน สุขปาน ผ่าน
67 612040167 นางสาว นลินทิพย์ สุขด า ผ่าน
68 612020169 นางสาว นัซรีน ตาเละ ผ่าน
69 612010170 นางสาว นันทภรณ์ หล้านามวงค์ ผ่าน
70 612070172 นางสาว นันทิณี แซวกระโทก ผ่าน
71 612040177 นางสาว น้ าเพชร ค าทะเนตร ผ่าน
72 612010179 นาย นิชากร จันทร์เสนา ผ่าน
73 612020180 นาย นิพิฐพนธ์ จารุวัฒนายนต์ ไม่ผ่าน
74 612040178 นางสาว นิโลบล เลิศชาญ ผ่าน
75 612160184 นางสาว นูรอามาณี เจ๊ะโกะ ไม่ผ่าน
76 612020189 นางสาว บงกชรัตน์ พรมจันท์ทา ผ่าน
77 612080195 นาย ปรเมศวร์ วชิรเวช ผ่าน
78 612130197 นาย ประกาย ชาวส้าน ผ่าน
79 612080196 นาย ประเสริฐ ประกฤติพงศ์ ผ่าน
80 612070202 นางสาว ปวีณา แก้วยงกฎ ผ่าน
81 612090203 นาย ปองพล สืบพงษ์ ไม่ผ่าน
82 612050204 นางสาว ปัณณรัตน์ ประพฤติดีพร้อม ผ่าน
83 612040212 นางสาว ปิยะนุช แพงวงศ์ ผ่าน
84 612020213 นางสาว ปุณญาพร ธีรานุรักษ์ ผ่าน
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85 612050214 นางสาว ปุณยนุช เบ็ญมาส ผ่าน
86 612020040 นาง ไปรมา รัตนะพร ผ่าน
87 612030216 นางสาว พงศ์สุนันท์ สุพงศ์ ไม่ผ่าน
88 612080218 นาย พชร ไตรคุ้มพันธ์ุ ผ่าน
89 612170219 นาง พนิตตา พลายงาม ผ่าน
90 612170222 นาง พรทิพย์ บุญสร้าง ผ่าน
91 612040223 นางสาว พรนภา พ่อศรีชา ผ่าน
92 612040229 นางสาว พรรณนิภา เจ๊กแตงพะเนาว์ ผ่าน
93 612050231 นาง พรรณี หม่องแฉ ผ่าน
94 612040235 นาย พรหมพิทักษ์ โกศัลวัฒน์ ผ่าน
95 612070239 นางสาว พัชราภรณ์ จ าปาบุรี ผ่าน
96 612120241 นางสาว พัตต์วราภรณ์ อุดรสรรพ์ ผ่าน
97 612090243 นางสาว พันธกานต์ รัตนพันธ์ ผ่าน
98 612040244 นาย พันธวัช แง่ไชย ผ่าน
99 612160248 นางสาว พิมพ์ฤทัย พุฒซ้อนดอก ผ่าน
100 612040250 นางสาว พิมลพรรณ มัสยามาตย์ ผ่าน
101 612130251 นางสาว พิศชนก สีนุย ผ่าน
102 612170017 นาง เพชรชรัตน์ ก้อนเกษ ผ่าน
103 612020019 นาง เพชรลดา จาบบาล ไม่ผ่าน
104 612040021 นางสาว เพ็ญพักตร์ สายเพชร ผ่าน
105 612040029 นางสาว แพรวนภา ศรีวรสาร ผ่าน
106 612040041 นางสาว ไพลิน บูคะธรรม ผ่าน
107 612170258 นาง ภัทรวดี สวัสดี ผ่าน
108 612040259 นางสาว ภัทราพร ลาภรัตน์ ผ่าน
109 612040261 นาย ภานุวัชร บุญแสน ผ่าน
110 612050262 นางสาว ภิญญดา สาเกตุ ผ่าน
111 612170264 นาง มณีรัตน์ ตงประเสริฐ ไม่ผ่าน
112 612050267 นางสาว มะลิวัลย์ สายใจ ไม่ผ่าน
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113 612080276 นางสาว มูรนี ดูมอ ผ่าน
114 612120022 นางสาว เมธาพร สุนทรธนาโชติ ผ่าน
115 612100042 นางสาว ไมสุรีย์ ควนเค่ียม ผ่าน
116 612070278 นางสาว ยศวนัณฑ์ โพธ์ิชัย ผ่าน
117 612030282 นางสาว รอยม่ี อ้าสะกะละ ผ่าน
118 612020284 นาย รักษิต สวนอินทร์ ผ่าน
119 612020286 นางสาว รัชนีภรณ์ นิลนนท์ ผ่าน
120 612130288 นางสาว รัตน์สุดา แก้วอินทร์ ผ่าน
121 612080289 นางสาว รัตนา ไชยสูรยกานต์ ผ่าน
122 612020294 นางสาว รุ่งทิวา ถาวร ผ่าน
123 612040292 นางสาว รุ่งทิวา โททัสสา ผ่าน
124 612080296 นางสาว รุ่งรพี มีภาษณี ผ่าน
125 612050302 นาง ล าใย วิรุณพันธ์ ไม่ผ่าน
126 612050304 นางสาว วงเดือน ศรีทอง ไม่ผ่าน
127 612080305 นาย วนภู อภิสนทสมบัติ ผ่าน
128 612080307 นาง วนิดา ชินโคตร ไม่ผ่าน
129 612010306 นางสาว วนิดา ปันต๊ะ ไม่ผ่าน
130 612170309 นาง วรรณดี สุวรรณกุล ผ่าน
131 612040311 นางสาว วริศรา ชาธิพา ผ่าน
132 612050314 นางสาว วัชราภรณ์ กูฎโสม ผ่าน
133 612060315 นางสาว วันเพ็ญ เนตรโสภา ผ่าน
134 612100317 นางสาว วัลปพัชญ์ วริทธ์ิพิพัฒ ผ่าน
135 612180318 นางสาว วาสนา โฮ่ห้ิน ผ่าน
136 612020325 นาย วีรกร ไวทยะวานิชกุล ไม่ผ่าน
137 612040031 นางสาว แววตา บุ้งทอง ผ่าน
138 612170334 นาง ศิริกุล ด ารงมณี ผ่าน
139 612110337 นางสาว ศิริวิมล มุขรัตน์ ผ่าน
140 612050342 นางสาว สนธยา แข็งแรง ผ่าน
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141 612080343 นาย สมพงษ์ ศรีโสวรรณ ผ่าน
142 612150349 นางสาว สะมีม่ีย์ สะอุ ผ่าน
143 612040350 นางสาว สะรีษา สีหมะ ผ่าน
144 612110352 นางสาว สารีณี เจ๊ะและ ผ่าน
145 612150353 นางสาว สารีป๊ะ เจะฮะ ไม่ผ่าน
146 612130356 นางสาว สินีนาถ บุญยัง ผ่าน
147 612160360 นางสาว สิรินดา รอดชุม ไม่ผ่าน
148 612020362 นางสาว สิรินัฐตา บุญพันธ์ ผ่าน
149 612070363 นางสาว สิริพร ฉ่ัวศิริพร ผ่าน
150 612040354 นางสาว สิเรียม ไชยเมืองคูณ ไม่ผ่าน
151 612040373 นางสาว สุชานารถ วินทะไชย ผ่าน
152 612090374 นางสาว สุฏารัตน์ หมัดอาดัม ผ่าน
153 612040375 นางสาว สุดาทิพย์ เบญมาตย์ ผ่าน
154 612010377 นางสาว สุดารัตน์ น่านกาศ ผ่าน
155 612030376 นางสาว สุดารัตน์ มะนอ ผ่าน
156 612140382 นางสาว สุนิษา แสนลาด ผ่าน
157 612090384 นางสาว สุพรรษา เกาะกลาง ผ่าน
158 612100386 นางสาว สุพัตรา ภู่พะเนียด ผ่าน
159 612020387 นาง สุภศจี พัฒนทรัพย์ถาวร ผ่าน
160 612050389 นาง สุภาภรณ์ มุ่งหมาย ผ่าน
161 612140391 นางสาว สุภาวดี จันปัญญา ไม่ผ่าน
162 612070392 นางสาว สุภาวดี เเก้ววัน ผ่าน
163 612050393 นางสาว สุมาพร วิเวกวินย์ ผ่าน
164 612130394 นางสาว สุวนันท์ จันยะ ผ่าน
165 612050026 นางสาว เสาวลักษณ์ ค าวัน ผ่าน
166 612040032 นางสาว แสงดาว สนมศรี ผ่าน
167 612010037 นางสาว โสพิศ บัวนาค ไม่ผ่าน
168 612050039 นาง โสรยา สานิสี ไม่ผ่าน



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

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

วันเสำร์ท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 08.30 - 10.30 น.
ณ อำคำร 3 (อุไรรัตน์) มหำวิทยำลัยรังสิต จ.ปทุมธำนี

169 612040028 นางสาว เหมือนฝัน ศรีรักษา ผ่าน
170 612050408 นางสาว อรปรียา สิทธิ ผ่าน
171 612050411 นาย อรรถกานต์ พิมพ์วงศ์ ผ่าน
172 612040412 นางสาว อรวรรณ บุญทวี ผ่าน
173 612050415 นางสาว อริสรา บุญประภาร ผ่าน
174 612040419 นางสาว อ่อนนุช โทขนาด ผ่าน
175 612090420 นางสาว อะตินา เจ๊ะละหวัง ผ่าน
176 612050424 นางสาว อัจฉรา ทาต๊ิบ ผ่าน
177 612040426 นางสาว อัชฎาพรรณ ดวงปฏิ ผ่าน
178 612170430 นาย อาณัติ ค าสม ไม่ผ่าน
179 612160431 นางสาว อาดีลา บือราเห็ง ไม่ผ่าน
180 612050441 นาย อุดมพงค์ เย็นศิริ ผ่าน
181 612040442 นาง อุบลพรรณ ม่ังค่ัง ผ่าน
182 612040443 นางสาว ฮูดา มาหะมะ ผ่าน


