
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลการสอบ
1 62220001 นาง กชพร จันทร์ทรง ผ่าน
2 62220002 นางสาว กชมน การถาง ผ่าน
3 62220005 นางสาว กนกพร รุ่งเรือง ไม่ผ่าน

4 62220008 นาง กนกวรรณ สมใจ ผ่าน
5 62220011 นางสาว กรกช สาครินทร์ ผ่าน
6 62220012 นาย กรกช ประภาศิตศิลป์ ผ่าน
7 62220016 นางสาว กรองแก้ว อยู่ย่ิง ผ่าน
8 62220019 นาย กฤตภาส หลักหนองจิก ผ่าน
9 62220024 นาย กวินทรา พิบูลย์งาม ผ่าน
10 62220026 นางสาว กัญญ์ฐพิมพ์ อินทรเสน ผ่าน
11 62220028 นางสาว กัญสุชญา จีรปุณยธร ไม่ผ่าน

12 62220035 นาย กานต์ อยู่เจริญกิจ ผ่าน
13 62220037 นาย กิตติพงษ์ สวัสด์ิประทานชัย ผ่าน
14 62220045 พ.ต.หญิง เกษศิรินทร์ สุจาค า ผ่าน
15 62220050 นาย โกศัย โตม่วย ผ่าน
16 62220058 นาง ไข่แก้ว สมพงษ์ ไม่ผ่าน

17 62220066 นาย คึกฤทธ์ิ พันธ์ุวิไล ผ่าน
18 62220078 นางสาว จักษณา ภิญโย ผ่าน
19 62220081 ว่าท่ี ร.ต.หญิง จันทรามณัส เรืองอินทร์ ผ่าน
20 62220082 นางสาว จันนิภา มักทา ผ่าน
21 62220085 นางสาว จิตตานันท์ิ บุญสุวรรณ ไม่ผ่าน

22 62220086 นาย จิตรภาณุ สุวรรณชัยศักด์ิ ไม่ผ่าน

23 62220087 นาง จินตนา นราทร ผ่าน
24 62220090 นางสาว จินตนา ขุนจรูญ ไม่ผ่าน

25 62220098 นาง จุฑาพร นัยสงวนศรี ผ่าน
26 62220105 นาย เจตพล ว่องไวพาณิชย์ ผ่าน
27 62220109 นางสาว เจียระไน ธนัตถ์กิตต์ิ ผ่าน
28 62220111 นางสาว ฉัฐฐิฏา ทัดทอง ขาดสอบ

29 62220121 นาย ชนทัต อังกนะภัทรขจร ไม่ผ่าน

ผลกำรสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ก) ภำคปฏิบัติ คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี 2562

วิชำกำรผดุงครรภ์ไทย
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30 62220129 นางสาว ชลธิชา เม่นมุกดา ผ่าน
31 62220130 นาง ชลพินท์ุ เชิดผล ไม่ผ่าน

32 62220135 นาย ชวลิต เพชรจ ารัสศรี ไม่ผ่าน

33 62220140 นางสาว ชัญญามนฑณ์ จิตพรพินิจ ขาดสอบ

34 62220144 นางสาว ชารียา มานะตระกูล ขาดสอบ

35 62220145 นาย ช านาญ หิรัญงาม ผ่าน
36 62220146 นาย ชินโชติ สุภาพ่ึง ผ่าน
37 62220150 นางสาว ชุติมณฑน์ ภาคแก้ว ไม่ผ่าน

38 62220151 นาย ชุมพลภัทร์ มีมะโน ผ่าน
39 62220157 นางสาว ญาณตา จันสิงห์ ผ่าน
40 62220158 นางสาว ญาดา วาพิไล ขาดสอบ

41 62220159 นางสาว ฎิฐศกุล ศรีนาค ผ่าน
42 62220160 ดร. ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ ผ่าน
43 62220162 นางสาว ฐานิตย์ ศรีม่วง ผ่าน
44 62220164 นางสาว ฐิติรัตน์ ดอกลัดดา ผ่าน
45 62220170 นาย ณภูภณ เวชอาภรณ์ ผ่าน
46 62220174 นางสาว ณัชชนิกา เมืองเม็ก ไม่ผ่าน

47 62220178 นาย ณัฏฐกวี บุญวิจิตร ผ่าน
48 62220180 นาย ณัฏธดา สุวรรณกาศ ผ่าน
49 62220182 นาง ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ ผ่าน
50 62220184 นางสาว ณัฐชุนันท์ ส่งเสริมแดงงาม ผ่าน
51 62220185 นางสาว ณัฐฐภัคฤดี ณฐาพงษ์ทัศ ผ่าน
52 62220187 นางสาว ณัฐธยาน์ พิสิทธ์ิกุลบดี ผ่าน
53 62220192 นางสาว ณัฐวดี ใจสุทธิ ขาดสอบ

54 62220193 นาย ณัฐวุฒิ ปวารณ์เวช ไม่ผ่าน

55 62220196 นางสาว ณัฐสิณี แสงสุวรรณ ผ่าน
56 62220197 นางสาว ณิชกานต์ อ านวยเวช ผ่าน
57 62220201 นางสาว ณิชาภา ณัฐชัยภาธร ไม่ผ่าน

58 62220202 นางสาว ณิชารัศม์ พงษ์ธนพิบูล ผ่าน
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59 62220203 นางสาว ณิสิตา สิงห์บุระอุดม ผ่าน
60 62220206 นาง ดวงกร โอบอ้อม ขาดสอบ

61 62220212 นางสาว ดาวินี ชิณวงศ์ ผ่าน
62 62220213 นาย ได้คิด ดวงวงษา ผ่าน
63 62220215 นาง ตุลาพร ฉวีปลัง ผ่าน
64 62220220 นาย ทวีคูณ โคมินทร์ ผ่าน
65 62220232 นางสาว ธนภร สุทัศนโชคชัย ไม่ผ่าน

66 62220239 นาย ธนัยนันท์ ยนวงศ์ ไม่ผ่าน

67 62220242 นางสาว ธนิดา เอกธนะพจ ผ่าน
68 62220243 นางสาว ธนิดา พัชราวุธ ไม่ผ่าน

69 62220244 นาย ธนู ม่วงไหม ผ่าน
70 62220250 นาง ธัญญลักษณ์ ย้ิมพงษ์ ไม่ผ่าน

71 62220251 นางสาว ธัญญา หวังภัทราวานิช ไม่ผ่าน

72 62220252 นางสาว ธัญญาภรณ์ ศิริพันธ์ ขาดสอบ

73 62220255 นาย ธัญสิทธ์ิ ปรากฎผล ผ่าน
74 62220256 นางสาว ธันยาภัทร์ พิมพ์รัฐดิลก ผ่าน
75 62220259 นาง ธิวาทิพย์ ไทยบัณฑิตย์ ไม่ผ่าน

76 62220265 นาย เธียรธรรม อภิจรรยาธรรม ไม่ผ่าน

77 62220271 นาย นพพร พรอโนทัย ผ่าน
78 62220273 นางสาว นพรัตน์  พรโสภากุล ผ่าน
79 62220274 นาย นพรัตน์ อมตานนท์ ไม่ผ่าน

80 62220278 นาง นภัทร ท่ึงทวีทรัพย์ ผ่าน
81 62220280 นาง นภัสรดา ใจชมภู ผ่าน
82 62220285 นางสาว นฤนาตย์ พงษ์อ่ิม ผ่าน
83 62220286 นางสาว นฤมล จิตส ารวย ผ่าน
84 62220292 นางสาว นัชชา คงเมือง ผ่าน
85 62220297 นางสาว นันทวรรณ ธรรมวนิชย์ ไม่ผ่าน

86 62220301 นาย นันธิพัฒน์ รัตนพลแสน ผ่าน
87 62220302 นางสาว นาฏรินทร์ ปฐพีรวิพงษ์ ผ่าน
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88 62220304 นาย นายสมพงษ์ พรมเลิศ ผ่าน
89 62220307 นาง นารีรัตน์ โอภาษี ไม่ผ่าน

90 62220311 นาง นิตยา เบ็ค ผ่าน
91 62220312 นางสาว นิธิตานันท์ รฐาสุขหิรัญชัย ผ่าน
92 62220315 นาง นิภา บริพันธ์ ผ่าน
93 62220316 นางสาว นิภาพร โคเบลท์ ผ่าน
94 62220318 นาง นุชนรวรรณ บรรจง ผ่าน
95 62220319 นางสาว นุสรา ไทยงาม ไม่ผ่าน

96 62220320 นางสาว เนรมิตราวดี สีสุด ขาดสอบ

97 62220324 นาง บัวสด แฟงชัยภูมิ ผ่าน
98 62220329 นางสาว บุญเรือง ผากานนท์ ผ่าน
99 62220334 นางสาว บุษบา แสงงามปล่ัง ผ่าน
100 62220336 นาง บุษบา สุขประสิทธ์ิ ไม่ผ่าน

101 62220341 นางสาว เบญญาภา วโรดมวิทยา ขาดสอบ

102 62220343 นาย ปฏภณ กาจแก้ว ผ่าน
103 62220344 นาง ปฏิมา วงศ์บุญชัย ผ่าน
104 62220346 นางสาว ปณิดา ศรีสวัสด์ิ ผ่าน
105 62220347 นาง ปทิตตา พลอยสถิตพงศ์ ผ่าน
106 62220349 นางสาว ปภาภัค พงษ์วัน ไม่ผ่าน

107 62220350 นางสาว ปภาวิณี ผะแดนนอก ขาดสอบ

108 62220351 นาย ประดับ แก้วบุญเรือง ไม่ผ่าน

109 62220356 นางสาว ประภาพร อุบลครุฑ ขาดสอบ

110 62220357 นาง ประยูรรัตน์ หารก่ิง ผ่าน
111 62220359 นาย ประสิทธ์ิศักด์ิ ช่ืนสกุล ผ่าน
112 62220361 นางสาว ปรางค์ทอง ดวงโนแสน ผ่าน
113 62220366 นางสาว ปริศนา วิบุลศิลป์ ขาดสอบ

114 62220368 นาย ปรีชา บุญฤทธ์ิ ผ่าน
115 62220376 นางสาว ปาริฉัตร บารัดเร ผ่าน
116 62220378 นางสาว ปาริชาติ โบกขุนทด ผ่าน
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117 62220380 นางสาว ปิยธิดา ชัชวาลย์ ผ่าน
118 62220381 นางสาว ปิยนันท์ เหลืองพูนลาภ ผ่าน
119 62220382 นางสาว ปิยวรรณ ถึงพร้อม ไม่ผ่าน

120 62220383 ว่าท่ีร้อยตรี ปิยวัฒน์ ผาสุข ไม่ผ่าน

121 62220387 นางสาว ปุญญิศา รัตนรุจ ไม่ผ่าน

122 62220391 นางสาว ผ่องพรรณ บัวคล่ีใบ ผ่าน
123 62220398 นางสาว พจนา แตงนนท์ ผ่าน
124 62220402 นางสาว พรณิภา วรรณสิงห์ ผ่าน
125 62220403 นาง พรตะวัน พร้อมจน ผ่าน
126 62220408 นาย พรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ ผ่าน
127 62220409 นาง พรรณราย อโศกตระกูล ผ่าน
128 62220410 นางสาว พรรัตน์ ศุภพงศากร ไม่ผ่าน

129 62220412 นาย พรสวรรค์ พิมพงษ์ ผ่าน
130 62220416 นาย พลัฏฐ์ เอ่ียมแสง ผ่าน
131 62220421 นางสาว พัชรียา รักษาวงศ์ ผ่าน
132 62220422 นางสาว พัฒนี บูรณดิลก ผ่าน
133 62220424 นาง พัทธนันท์ พรมกา ผ่าน
134 62220427 นางสาว พิชามญูช์ุ ค ายา ไม่ผ่าน

135 62220434 นางสาว พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ ไม่ผ่าน

136 62220439 นาย พิษณุ เกษสาคร ผ่าน
137 62220445 นาง เพ็ญพิสุททธ์ ด าประสงค์ ผ่าน
138 62220447 นางสาว เพียรรักษ์ เวชพิพรรษพร ผ่าน
139 62220449 นาย ไพฑูรย์ ครุฑวิเศษ ผ่าน
140 62220450 นาย ไพรฑูรย์ เอกตาแสง ผ่าน
141 62220452 นางสาว ฟารียา อาริยสุธรรม ผ่าน
142 62220457 นางสาว ภัทรธิดา เจียหลิม ผ่าน
143 62220461 นางสาว ภัสณภรณ์ หาญศึก ผ่าน
144 62220462 นาย ภาคิน นันทจันทร์ ผ่าน
145 62220465 นาง ภาวิณี ระดมสุข ผ่าน
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146 62220470 นาย ภูริศ คงเนียม ไม่ผ่าน

147 62220471 นางสาว มณฑาทิพย์ เพ็ชร์สีสม ไม่ผ่าน

148 62220479 นาย มรกต เหล่าอ านวยชัย ผ่าน
149 62220480 นาย มรุเชษฐ์ ชัยหอมนวล ผ่าน
150 62220482 นางสาว มัยเรียม วิริยาทร ไม่ผ่าน

151 62220484 นาย มานิตย์ บัวทอง ผ่าน
152 62220485 นาย มาโนช วิริยะ ไม่ผ่าน

153 62220487 นาง มาลี จันต๊ะ ไม่ผ่าน

154 62220488 นางสาว มุกดา จันทร์มูล ผ่าน
155 62220494 นางสาว ยุบลวรรณ เลิศชัยวรกุล ผ่าน
156 62220509 นาย รัชต์พงษ์ วิบูลเตโชกิตต์ิ ไม่ผ่าน

157 62220515 นางสาว ริญญาภัทร์ ศุภเลิศไพศาล ผ่าน
158 62220517 นางสาว รุ่งนภา สุริยะมณี ผ่าน
159 62220518 นางสาว รุ่งนภา มักทา ผ่าน
160 62220520 นางสาว รุ่งฤทัย นาวิชัย ผ่าน
161 62220524 นาย เรืองศักด์ิ เจริญสินวรกุล ผ่าน
162 62220525 นางสาว ฤทัยรัตน์ บุณย์ณิชาณัฏฐ์ ผ่าน
163 62220528 นาง วชิราภรณ์ ภาคะ ผ่าน
164 62220533 นางสาว วรฉัตร วรรณา ผ่าน
165 62220538 นางสาว วรวดี ฉายชานันท์ ผ่าน
166 62220539 นาย วรวีร์ เชาวน์พิชญ์ชยา ผ่าน
167 62220543 นาย วรเศรษฐ์ สุพรรณพงศ์ ไม่ผ่าน

168 62220551 นาย วัฒน์ธัชพงษ์ หงษาเพชรสุวัณ ไม่ผ่าน

169 62220552 นาย วันชัย รัตนอาภา ผ่าน
170 62220554 นาย วาทิศ วิชัยกุล ขาดสอบ

171 62220557 นางสาว วิกานดา ช่างฝ้ัน ผ่าน
172 62220560 นาย วิเชียร บุญกล้า ผ่าน
173 62220563 นางสาว วิภาดา อัครวาณิชสิริกุล ผ่าน
174 62220564 นางสาว วิภานันท์ บุญชะโด ผ่าน
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175 62220566 นางสาว วิภาวดี อ่ิมอกใจ ไม่ผ่าน

176 62220571 นางสาว วิลาสิณี สุดประเสริฐ ผ่าน
177 62220572 นาย วิวรรธน์ ลีนะนันทศักด์ิ ผ่าน
178 62220575 นาย วิสุทธ์ิ พรหมชาติ ผ่าน
179 62220579 ว่าท่ี ร.ต. วุฒิจักรขณ์ สิริวงศ์ธนนาถ ไม่ผ่าน

180 62220580 นางสาว แววพันธ์ ตุลยาพร ผ่าน
181 62220582 พันต ารวจเอก หญิงศรวณีย์ วีณะคุปต์ ไม่ผ่าน

182 62220583 นางสาว ศรัณย์กร จิตรวีระนันรังษี ผ่าน
183 62220586 นางสาว ศรีสวรรค์ สุทธวิรีสรรค์ ผ่าน
184 62220589 นาง ศศิณา ประภารัศมี ผ่าน
185 62220592 นางสาว ศศินันท์ ทวีวงศ์แสงทอง ผ่าน
186 62220596 นาง ศิริกาญจน์ เตชอภิโชค ไม่ผ่าน

187 62220599 นางสาว ศิริพร ชาญเขตรการณ์ ผ่าน
188 62220600 นาง ศิริเพ็ญ สกุลโต ผ่าน
189 62220601 นาง ศิริภัทรพร ตระกูลศรี ผ่าน
190 62220607 นาย สพโชค อินทร์ศิริ ขาดสอบ

191 62220609 นางสาว สมคิด นาทองแถม ผ่าน
192 62220616 นางสาว สมปอง สัพโส ไม่ผ่าน

193 62220617 นาง สมปอง สาแก้ว ไม่ผ่าน

194 62220619 นางสาว สมพงษ์ กูลศิริ ผ่าน
195 62220623 นาง สมศรี บุปผา ผ่าน
196 62220629 นาย สยาม ธนวัฒนาปกรณ์ ผ่าน
197 62220635 นาย สหัส บรรจงเมือง ผ่าน
198 62220638 นางสาว ซัญสุณา สมสวยธนัตถ์ ผ่าน
199 62220642 นางสาว สายไหม ป้ันเหน่งเพ็ชร ผ่าน
200 62220644 นางสาว ส าลี สีโสภา ผ่าน
201 62220645 นาย สิทธิศักด์ิ วงศ์พนาวัลย์ ไม่ผ่าน

202 62220647 นางสาว สิรธาร์ เห็มคุณ ผ่าน
203 62220652 นางสาว สิริวรางค์ ปัญญาแก้ว ผ่าน
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204 62220653 นางสาว สิริสัมพันธ์ อนุชาติบุตร ผ่าน
205 62220655 นาง สุจิตรา สุขกมล ไม่ผ่าน

206 62220660 นาง สุชญา แฮกเกอร์ ผ่าน
207 62220665 นาง สุดาพร อ้ึงวัฒนศิริกุล ผ่าน
208 62220676 นางสาว สุนัตตา ฟักทอง ขาดสอบ

209 62220679 นางสาว สุนิตา โต๊ะเจะ ผ่าน
210 62220680 นาง สุนีย์ เจริญวุฒิธรรม ผ่าน
211 62220682 นางสาว สุนีย์ งามประภากร ไม่ผ่าน

212 62220688 นาง สุพัตรา พรมณี ผ่าน
213 62220691 นางสาว สุพิชญา สุขส าราญ ผ่าน
214 62220695 นางสาว สุภาพร ดอกสาคู ผ่าน
215 62220696 นางสาว สุภาภรณ์ ตะวันศรีธรรม ขาดสอบ

216 62220703 นาย สุรวัชช์ อ้ึงอรุณ ผ่าน
217 62220705 นางสาว สุรีรัตน์ ค าปาเช้ือ ไม่ผ่าน

218 62220707 นางสาว สุวรรณีย์ แสงเพ็ชรศิริพันธ์ ผ่าน
219 62220716 นาย ไสล ค าพิทูรย์ ขาดสอบ

220 62220717 นางสาว หงษ์นที ชัยวงศ์ ผ่าน
221 62220724 นาย อดิศักด์ิ สุมาลี ไม่ผ่าน

222 62220726 นาย อดิสัย สุนทรรัตนารักษ์ ผ่าน
223 62220728 นาย อติพัฒน์ แขมทอง ผ่าน
224 62220735 นาง อมรรัตน์ หงส์ล าพอง ผ่าน
225 62220737 นางสาว อมรรัตน์ บุญแต้ม ผ่าน
226 62220741 นางสาว อรทัย เนียมสุวรรณ ไม่ผ่าน

227 62220742 นางสาว อรพิม จินนกันต์ ผ่าน
228 62220745 นาง อรศศิร์ กอวงษ์ ผ่าน
229 62220746 นางสาว อรอานิญช์ บัวแก้ว ผ่าน
230 62220751 นางสาว อรุณี ณ สงขลา ผ่าน
231 62220757 นางสาว อัญชลี สาตสมบุญ ไม่ผ่าน

232 62220758 นางสาว อัญชลี หงษ์โต ผ่าน
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233 62220759 นางสาว อัญชิตา นวลศิริ ไม่ผ่าน

234 62220760 นางสาว อัณณ์กาญจน์ ไกรสิทธิรัตน์ ผ่าน
235 62220761 นางสาว อัมพิกา สุขะเน ผ่าน
236 62220762 นาย อาจินต์ จองค า ผ่าน
237 62220763 นางสาว อาซีย๊ะ คามา ผ่าน
238 62220764 นาย อาทิตย์ ลีประโคน ผ่าน
239 62220766 นางสาว อารดา คูเจริญ ไม่ผ่าน

240 62220771 นาย อ าพร พรมโสภา ผ่าน
241 62220776 นางสาว อุดมลักษณ์ บัวบาน ผ่าน
242 62220778 นางสาว อุษา ศรีค าลือ ไม่ผ่าน

243 62220781 นาย เอกภพ สุจรี ไม่ผ่าน
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