
ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ

1 62110002 นาง เก็จชณัฐ คุ้มอ่ิม ผ่าน
2 62110010 นาง เกษวัลลีย์ พรีศักด์ิ ผ่าน
3 62110011 พ.ต.หญิง เกษศิรินทร์ สุจาค า ผ่าน
4 62110013 นางสาว เกสร จุ้ยวอน ไม่ผ่าน
5 62110023 นาย เจตพล ว่องไวพาณิชย์ ผ่าน
6 62110026 นางสาว เจนฟาง ถิรกันทร ผ่าน
7 62110028 นาย เจริญ อนุนิวัฒน์ ไม่ผ่าน
8 62110030 นาย เจษฎา นาคะบุตร ผ่าน
9 62110033 นางสาว เจียระไน ธนัตถ์กิตต์ิ ผ่าน
10 62110036 นาย เฉลิมพล อารีย์เก้ือตระกูล ไม่ผ่าน
11 62110042 นาย เดชพล ภูวิชยาพงศ์ ผ่าน
12 62110044 นาย เดชอิศม์ โตชัยกุล ไม่ผ่าน
13 62110046 นาย ธนัตนนท์ รักษาศิลป์ ผ่าน
14 62110054 นางสาว เนรมิตราวดี สีสุด ผ่าน
15 62110068 นางสาว เบญญานันทน์ พิมพกรรณ์ ผ่าน
16 62110070 นางสาว เบญญาภา วโรดมวิทยา ผ่าน
17 62110072 นางสาว เปรมฤดี ปิติยนต์ ไม่ผ่าน
18 62110076 นางสาว เพชรรัตน์ อุปละ  ไม่ผ่าน
19 62110083 นาง เพ็ญพิสุทธ์ ด าประสงค์ ผ่าน
20 62110091 นางสาว เพียรรักษ์ เวชพิพรรษพร ผ่าน
21 62110097 นาง เยาวภรณ์ ค ายก ไม่ผ่าน
22 62110101 นาย เรืองศักด์ิ เจริญสินวรกุล ผ่าน
23 62110113 นาย เสริมศาสน์ จันทสิงห์ ผ่าน
24 62110123 นาย เอกภพ สุจรี ไม่ผ่าน
25 62110128 นางสาว เอมอร สุขเสริม ผ่าน
26 62110131 นางสาว แก้วใจ คงธรรมชาติ ไม่ผ่าน
27 62110134 นางสาว แคทรียา สิทธิสิงห์ ไม่ผ่าน
28 62110139 นางสาว แววพันธ์ ตุลยาพร ผ่าน
29 62110142 นาง แสงดาว อ่อนค าพา ไม่ผ่าน
30 62110149 นาย แสวง บุญกล้า ไม่ผ่าน
31 62110152 นาย โกเมศ จันทร์หม่ืนไวย ไม่ผ่าน
32 62110154 นาย โชคชัย เอกทักษิณ ผ่าน
33 62110157 นางสาว โชติระพี ค าฟู ไม่ผ่าน
34 62110159 นางสาว โยษิตา มูลนันไชย ไม่ผ่าน

ผลสอบควำมรู้วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ  12(2)(ก)  ภำคทฤษฎี ประจ ำ 2562

วันอำทิตย์ท่ี  7 เมษำยน 2562  เวลำ 15.30 - 18.00น.   ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี 

วิชำกำรผดุงครรภ์ไทย
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35 62110160 นางสาว โศรยา พรมอินถา ผ่าน
36 62110172 นาง ไข่แก้ว สมพงษ์ ผ่าน
37 62110177 นางสาว ไผ่แก้ว นาวาบุญนิยม ไม่ผ่าน
38 62110179 นาย ไพโรจน์ เลิศบัณฑิตกุล ผ่าน
39 62110180 นาย ไพฑูรย์ ครุฑวิเศษ ผ่าน
40 62110181 นาย ไพบูลย์ ฉัตรชมช่ืน ผ่าน
41 62110182 นาย ไพรฑูรย์ เอกตาแสง ผ่าน
42 62110190 นาย ไฟบิน เตชะชัยกิจ ไม่ผ่าน
43 62110195 นางสาว กชนันท์ บุญยืน ไม่ผ่าน
44 62110196 นาง กชพร จันทร์ทรง ผ่าน
45 62110197 นางสาว กชมน การถาง ผ่าน
46 62110200 นางสาว กนกดา เข่ือนเพ็ชร์ ผ่าน
47 62110202 นางสาว กนกพร รุ่งเรือง ผ่าน
48 62110207 นางสาว กนกวรรณ บุญประสพ ไม่ผ่าน
49 62110214 นาง กมลชนก ทักษวิทยาพงศ์ ผ่าน
50 62110219 นางสาว กมลวรรณ วิมูลชาติ ไม่ผ่าน
51 62110223 นางสาว กรณิภา อร่ามวรไพศาล ไม่ผ่าน
52 62110226 นางสาว กรรณิการ์ อินทร์กรุงเก่า ไม่ผ่าน
53 62110230 นาง กรัชญา จัตวาภักดี ผ่าน
54 62110234 นาย กรีฑาพล กรรชนะกาญจน์ ไม่ผ่าน
55 62110241 นางสาว กฤติยา นุ่มฟัก ไม่ผ่าน
56 62110244 นาย กฤษฎา พัฒนะพัฒนา ไม่ผ่าน
57 62110256 นางสาว กัญญ์ฐพิมพ์ อินทรเสน ผ่าน
58 62110262 นางสาว กัญฑิศา สวัสดิสาร ขาดสอบ
59 62110263 นางสาว กัญธชญา อนัณกิติโชติ ขาดสอบ
60 62110266 นาง กัตติกา พิงคะสัน ผ่าน
61 62110269 นาง กันตยา โพธ์ิลิบ ไม่ผ่าน
62 62110270 นาวาตรีหญิง กันตา งามสงวน ผ่าน
63 62110271 นาง กันยากร รัดกุม ไม่ผ่าน
64 62110272 นาย กัมปนาท แก้วบรรจักร ไม่ผ่าน
65 62110276 นางสาว กัลยา เฮงดี ผ่าน
66 62110289 นาย กานต์ อยู่เจริญกิจ ผ่าน
67 62110290 นางสาว กานต์ณิศา พงศ์สิริพาณิช ผ่าน
68 62110291 นางสาว กานต์นรี สีสวย ไม่ผ่าน
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69 62110300 นาย กิตติ แพทย์รักษ์ ไม่ผ่าน
70 62110304 นาย กิตติบดี ด ารงสุจริต ไม่ผ่าน
71 62110308 นาย กิตติพงษ์ สวัสด์ิประทานชัย ขาดสอบ
72 62110320 นาย กู้เกียรติ บัวงาม ขาดสอบ
73 62110326 นางสาว ขนิษฐา เลิศกมลรักษ์ ผ่าน
74 62110327 นางสาว ขนิษฐา เป้ียสา ผ่าน
75 62110330 นาง ขวัญใจ สมุทระเปาระยะ ผ่าน
76 62110335 นาย คณิต อภิรัตนวงศ์ ผ่าน
77 62110342 นาย คมสันต์ ชไนศวรรย์ ไม่ผ่าน
78 62110364 นาง จรัสพร ใจดี ผ่าน
79 62110378 ว่าท่ีร้อยตรี จักรพันธ์ มากนาคา ขาดสอบ
80 62110381 นางสาว จักษณา ภิญโย ไม่ผ่าน
81 62110382 นางสาว จันจิรา ศรีโสภาบุปผา ไม่ผ่าน
82 62110390 ว่าท่ี ร.ต.หญิง จันทรามณัส เรืองอินทร์ ผ่าน
83 62110391 นางสาว จันทาทิพย์ พ่วงฟัก ไม่ผ่าน
84 62110393 นางสาว จันธิรา พิรัตน์ ไม่ผ่าน
85 62110406 นางสาว จิดาภา จันทร์ชู ขาดสอบ
86 62110410 นางสาว จิตตานันท์ิ บุญสุวรรณ ไม่ผ่าน
87 62110415 นาง จิตรา ตัณฑนันท์ ไม่ผ่าน
88 62110420 นางสาว จินตนา ขุนจรูญ ผ่าน
89 62110422 นาง จินตนา นราทร ผ่าน
90 62110429 นาย จิรวัฒน์ สงเคราะห์ ไม่ผ่าน
91 62110437 นางสาว จิราภรณ์ ทองเน้ืองาม ไม่ผ่าน
92 62110438 นาง จิราภรณ์ จันทาเหลือง ไม่ผ่าน
93 62110440 นาง จิราภรณ์ โพนงาม ไม่ผ่าน
94 62110446 นาย จีระพันธ์ มีทรัพย์ ผ่าน
95 62110452 นาง จุฑามาศ จันทรรักษ์ ไม่ผ่าน
96 62110454 นางสาว จุฑามาศ มณีรัตน์ ไม่ผ่าน
97 62110457 นาง จุฑาลักษณ์ ค าไสย์ ผ่าน
98 62110462 นางสาว จุฬาลักษณ์ วัฒนาโภคสิน ผ่าน
99 62110466 นางสาว ฉัฐฐิฏา ทัดทอง ผ่าน
100 62110480 นางสาว ชญาภา รินสันเทียะ ไม่ผ่าน
101 62110484 นางสาว ชฎาพร คงบุ้งคล้า ผ่าน
102 62110487 นางสาว ชนกมน จันพา ไม่ผ่าน
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103 62110489 นาย ชนลธิต เกตุเหล็ก ไม่ผ่าน
104 62110500 นาง ชมพูนุท ศรีบางพลีน้อย ไม่ผ่าน
105 62110507 นางสาว ชลกร บุญเรือง ไม่ผ่าน
106 62110508 นางสาว ชลธิชา เทียบมลฑบ ไม่ผ่าน
107 62110513 นางสาว ชลาลัย ฉายศรีสินธ์ุ ไม่ผ่าน
108 62110515 นาง ชลิดา คงเมือง มาร์ติเนสซ์ ผ่าน
109 62110516 นางสาว ชลิตา สมโภชน์ ไม่ผ่าน
110 62110524 นาย ชวลิต เพชรจ ารัสศรี ผ่าน
111 62110526 นางสาว ชวัลลักษณ์ ลามอ ไม่ผ่าน
112 62110534 นางสาว ชัญญามนฑณ์ จิตพรพินิจ ไม่ผ่าน
113 62110537 นาย ชัยธวัฒน์ ศรีเมืองโชค ไม่ผ่าน
114 62110553 นาย ช านาญ เฮงวาณิชย์ ผ่าน
115 62110555 นางสาว ชิดชนก จันทร์ตรี ผ่าน
116 62110556 นาง ชิดสุภางค์ กิตยาธิคุณ ผ่าน
117 62110557 นาย ชินเสฏฐ์ พ่ึงสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
118 62110558 นาย ชินโชติ สุภาพ่ึง ไม่ผ่าน
119 62110567 นางสาว ชุติกาญจน์ ค าผงแดง ไม่ผ่าน
120 62110569 นาง ชุติมณฑน์ ภาคแก้ว ผ่าน
121 62110570 นางสาว ชุติมา อุดม ผ่าน
122 62110576 นาย ชุมพลภัทร์ มีมะโน ผ่าน
123 62110580 นางสาว ซัญสุณา สมสวยธนัตถ์ ผ่าน
124 62110582 นางสาว ญาณตา จันสิงห์ ผ่าน
125 62110584 นางสาว ญาดา วาพิไล ผ่าน
126 62110586 นาง ฐณคุณ พ่วงแจงงาม ไม่ผ่าน
127 62110587 ดร. ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ ไม่ผ่าน
128 62110589 นางสาว ฐานิตย์ ศรีม่วง ผ่าน
129 62110591 นาง ฐิตาภรณ์ น้อยจาด ไม่ผ่าน
130 62110593 นางสาว ฐิติพร สุขกมล ไม่ผ่าน
131 62110602 นาง ณฐมน ศรีสวย ไม่ผ่าน
132 62110607 นางสาว ณภษร สุโขยะชัย ไม่ผ่าน
133 62110609 นางสาว ณภัชกมล ธวัชกุลภิญโญ ผ่าน
134 62110612 นางสาว ณภัทร พรมชัย ไม่ผ่าน
135 62110621 นางสาว ณัชชนิกา เมืองเม็ก ผ่าน
136 62110632 นาย ณัฏฐกวี บุญวิจิตร ผ่าน
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137 62110638 นาย ณัฐ วังกาวรรณ ผ่าน
138 62110644 นาง ณัฐชลัยย์ รัตนพิทยารักษ์ ผ่าน
139 62110647 นางสาว ณัฐชุนันท์ ส่งเสริมแดงงาม ผ่าน
140 62110652 นาง ณัฐทักษพร พงษ์จันทร์ ไม่ผ่าน
141 62110657 นาย ณัฐนุวัฒน์ วารินสะอาด ไม่ผ่าน
142 62110674 นาย ณัฐวุฒิ ปวารณ์เวช ผ่าน
143 62110676 นางสาว ณัฐสิณี แสงสุวรรณ ผ่าน
144 62110679 นางสาว ณิชกานต์ อ านวยเวช ผ่าน
145 62110684 นางสาว ณิชาภัทร ศิริวรรณ ไม่ผ่าน
146 62110687 นาง ณิทภาพร โสมะวงค์ ไม่ผ่าน
147 62110696 นางสาว ดวงเนตร ยอดทรงตระกูล ผ่าน
148 62110708 เรือตรีหญิง ดาลัด ตันเจริญ ไม่ผ่าน
149 62110711 นางสาว ดาวินี ชิณวงศ์ ผ่าน
150 62110723 นางสาว ถนอมนวล ตรีรัตนประสพ ผ่าน
151 62110727 นางสาว ถิรนุชกร สีแสน ขาดสอบ
152 62110758 นาง ทัศนีย์ จันทร์เทียมวงษ์ ผ่าน
153 62110762 นาย ทินภัทร สว่างแสง ไม่ผ่าน
154 62110765 นางสาว ทิพย์วิมล เช้ือบุญมี ผ่าน
155 62110769 นาง ทิพวัลย์ อินทร์จาด ผ่าน
156 62110773 นาย ธงชัย เจริญวุฒิวนพันธ์ ไม่ผ่าน
157 62110783 นาย ธนพล ทองนพ ไม่ผ่าน
158 62110784 นาย ธนพล สุขประสิทธ์ิ ขาดสอบ
159 62110799 นาย ธนัตถ์ ชาลีรัตน์ ไม่ผ่าน
160 62110805 นาย ธนัยนันท์ ยนวงศ์ ผ่าน
161 62110807 นางสาว ธนาพร กังวานวิศิษฏ์ ผ่าน
162 62110812 นางสาว ธนิดา เอกธนะพจ ผ่าน
163 62110814 นางสาว ธนิดา ภัสรางกูร ผ่าน
164 62110819 นาย ธนู ม่วงไหม ผ่าน
165 62110823 นาย ธรณภณ พัฒนวายุ ไม่ผ่าน
166 62110826 นาย ธรา ทีนะกุล ไม่ผ่าน
167 62110834 นาง ธัญญลักษณ์ ย้ิมพงษ์ ไม่ผ่าน
168 62110835 นางสาว ธัญญาภรณ์ ศิริพันธ์ ผ่าน
169 62110839 นางสาว ธัญพร อ๊อดทรัพย์ ไม่ผ่าน
170 62110846 นาง ธัญลักษณ์ อัครวาณิชสิริกุล ไม่ผ่าน
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171 62110847 นาย ธัญสิทธ์ิ ปรากฎผล ผ่าน
172 62110849 นางสาว ธัญสุดา ยงยุทธ ไม่ผ่าน
173 62110851 นางสาว ธัณย์สิตา ธีระวีระกานต์ ไม่ผ่าน
174 62110854 นางสาว ธันยาภัทร์ พิมพ์รัฐดิลก ผ่าน
175 62110859 นาย ธาวิน อุดมนาม ไม่ผ่าน
176 62110860 นาง ธิดารัตน์ สืบเหล่าง้ิว ขาดสอบ
177 62110861 นางสาว ธิติมา ตะรุสะ ขาดสอบ
178 62110862 นางสาว ธิปตีย์ พ่ึงอุตสาหะ ผ่าน
179 62110870 นาย ธีรวุฒิ รุจิมิตร ไม่ผ่าน
180 62110873 นาย ธีระเดช นามมูลน้อย ไม่ผ่าน
181 62110878 นางสาว นงค์เยาว์ คลาฤทธ์ิ ผ่าน
182 62110881 นางสาว นงรักษ์ จ าปานิล ไม่ผ่าน
183 62110882 นางสาว นงลักษณ์ ปางสมบูรณ์ ผ่าน
184 62110883 นาง นงลักษณ์ ตันติเกียรติเจริญ ผ่าน
185 62110885 นางสาว นนทลี สุขศรีจักรวาฬ ผ่าน
186 62110894 นาย นพรัตน์ อมตานนท์ ผ่าน
187 62110896 นางสาว นพรัตน์ พรโสภากุล ผ่าน
188 62110897 นางสาว นพลักษณ์ แสวงคุณ ผ่าน
189 62110899 นางสาว นพวรรณ บานช่ืน ผ่าน
190 62110905 นาง นภัทร ท่ึงทวีทรัพย์ ไม่ผ่าน
191 62110907 นางสาว นภัสกร ทองไชย ผ่าน
192 62110914 นางสาว นรินทร์ธร แตงทิพย์ ผ่าน
193 62110918 นางสาว นฤนาตย์ พงษ์อ่ิม ผ่าน
194 62110920 นาง นฤมล กันประเสริฐ ผ่าน
195 62110923 นาย นฤสรณ์ จีนรัตน์ ไม่ผ่าน
196 62110926 นาง นวพร สุริยะ ไม่ผ่าน
197 62110931 นางสาว นวลนภา เอ้ือจิตต์ ไม่ผ่าน
198 62110932 นางสาว นัชชา คงเมือง ผ่าน
199 62110933 นางสาว นัชชา ขาวกระจ่าง ขาดสอบ
200 62110934 นางสาว นัทธีวรรณ เพ็ชรหยอย ผ่าน
201 62110935 นางสาว นันทกร อะกะเรือน ไม่ผ่าน
202 62110950 นาย นันธิพัฒน์ รัตนพลแสน ผ่าน
203 62110959 นางสาว นารีรัตน์ บัตรประโคน ไม่ผ่าน
204 62110965 นาง น้ าฝน แนไพร ผ่าน
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205 62110970 นาง นิตยา วังคีรี ไม่ผ่าน
206 62110972 นางสาว นิธิตานันท์ รฐาสุขหิรัญชัย ไม่ผ่าน
207 62110975 นาย นิพนธ์ ถูกแผน ผ่าน
208 62110982 นางสาว นิภา เตโชด ารงสิน ผ่าน
209 62110983 นางสาว นิภาพร โคเบลท์ ผ่าน
210 62110986 นาง น่ิมนวล อาษากลาง ไม่ผ่าน
211 62110992 นาย นิวา สาระ ขาดสอบ
212 62110999 นาง นุชนรวรรณ บรรจง ขาดสอบ
213 62111003 นางสาว นูร์ตียาณี นาแซ ไม่ผ่าน
214 62111005 นาย บรรจบ มะโน ผ่าน
215 62111006 นาย บรรณวัฒน์ ตรัยรัตนเมธี ไม่ผ่าน
216 62111014 นางสาว บัณฑิตา โชติประทุม ขาดสอบ
217 62111019 นาง บัวสด แฟงชัยภูมิ ผ่าน
218 62111023 นางสาว บุญเรือง ผากานนท์ ผ่าน
219 62111026 นาย บุญช่วย อุ่นแก้ว ขาดสอบ
220 62111032 นาง บุญมี นพนรินทร์ ไม่ผ่าน
221 62111043 นาย บุญสม หนูอินทร์ ไม่ผ่าน
222 62111046 นางสาว บุณยลักษณ์ ชวนชม ไม่ผ่าน
223 62111049 นาง บุปผชาติ แก้วแพทย์ ไม่ผ่าน
224 62111053 นาง บุษบา สุขประสิทธ์ิ ผ่าน
225 62111054 นางสาว บุษบา แสงงามปล่ัง ผ่าน
226 62111056 นางสาว บุษราภา บุญปรีดาพงษ์ ขาดสอบ
227 62111057 นางสาว บุษริน สว่างเพชร ไม่ผ่าน
228 62111060 นาย ปฏภณ กาจแก้ว ผ่าน
229 62111061 นาย ปฏิพัท่ธ์ฺ เจดีย์ ไม่ผ่าน
230 62111064 นาย ปฐมศก วิไลพล ผ่าน
231 62111067 นางสาว ปณิดา ศรีสวัสด์ิ ผ่าน
232 62111068 นาง ปทิตตา พลอยสถิตพงศ์ ผ่าน
233 62111071 นางสาว ปพิรนันท์ ไชยเนตรไกรสิน ขาดสอบ
234 62111074 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์ ไม่ผ่าน
235 62111075 นางสาว ปภาวิณี ผะแดนนอก ผ่าน
236 62111078 นาย ประเสริฐพร พึงใจ ไม่ผ่าน
237 62111082 นาย ประดับ แก้วบุญเรือง ผ่าน
238 62111098 นาง ประยูรรัตน์ หารก่ิง ผ่าน
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239 62111100 นาย ประสิทธ์ิ ผิวทวี ผ่าน
240 62111102 นาย ประสิทธ์ิศักด์ิ ช่ืนสกุล ผ่าน
241 62111105 นางสาว ปรางค์ทอง ดวงโนแสน ผ่าน
242 62111109 นาง ปราณี ผลเกิด ผ่าน
243 62111111 นางสาว ปรารถนา สุขวิบูลย์ ผ่าน
244 62111112 นาย ปริญญา มาลัยลอย ผ่าน
245 62111128 นาง ปวีณา กาญจนรัชต์ ขาดสอบ
246 62111130 นางสาว ปวีณา เหล่ียมศรีจันทร์ ไม่ผ่าน
247 62111131 นางสาว ปวีณา แฝงจันดา ผ่าน
248 62111133 นาง ปสุตา พ่ึงโพธ์ิ ไม่ผ่าน
249 62111137 นางสาว ปัญญาภรณ์ สันติวิริยาภรณ์ ไม่ผ่าน
250 62111149 นางสาว ปานชนก สุขศรีจักรวาฬ ผ่าน
251 62111153 นางสาว ปาริชาติ โบกขุนทด ผ่าน
252 62111156 นาง ปิญานุช พงษ์พัฒณ์ ผ่าน
253 62111162 นางสาว ปิยวรรณ ถึงพร้อม ผ่าน
254 62111169 นาง ปิยะพร เตชะตา ไม่ผ่าน
255 62111170 นาง ปิยะพร หนูรัตน์ ไม่ผ่าน
256 62111179 นาง ปุญญารีพัสร์ นิยมไทย ผ่าน
257 62111180 นางสาว ปุญญิศา รัตนรุจ ขาดสอบ
258 62111181 นาย ปุณณพงษ์ โชจอหอ ผ่าน
259 62111186 นางสาว ผนิดา ทวิสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
260 62111188 นางสาว ผ่องพรรณ บัวคล่ีใบ ผ่าน
261 62111193 นางสาว ฝากฟ้า เพชรพันธ์ ผ่าน
262 62111203 นาง พงษ์จันทร์ สายสุจริต ไม่ผ่าน
263 62111253 นางสาว พรรัตน์ ศุภพงศากร ผ่าน
264 62111268 นาง พวงผกา ตันกิจจานนท์ ขาดสอบ
265 62111275 นางสาว พัชรกันย์ บุญญาภิสิทธ์ิโสภา ผ่าน
266 62111286 นางสาว พัชรี แช่มรัมย์ ผ่าน
267 62111287 นางสาว พัชรี ประทุมแย้ม ไม่ผ่าน
268 62111288 นางสาว พัชรี ทองถวิล ผ่าน
269 62111294 นางสาว พัทธ์ธีรา สานสะอาด ไม่ผ่าน
270 62111308 นางสาว พิชชาภัสร์ เจริญธนะทิพย์ ไม่ผ่าน
271 62111311 นางสาว พิชามญช์ุ ค ายา ไม่ผ่าน
272 62111324 นางสาว พิมพ์นารา กุลศิริวรรัชต์ ไม่ผ่าน
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273 62111329 นางสาว พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ ผ่าน
274 62111330 นาง พิมลพรรณ มีเป้ิน ผ่าน
275 62111333 นาง พิรดา ไชยรักษ์ ไม่ผ่าน
276 62111334 นางสาว พิรมน การย์กุลวิทิต ผ่าน
277 62111340 นาย พิษณุ เกษสาคร ผ่าน
278 62111357 นางสาว พุธตาล ดายังหยุด ไม่ผ่าน
279 62111358 นางสาว ฟาริดา เหล่าพัชรกุล ผ่าน
280 62111359 นางสาว ฟารียา อาริยสุธรรม ขาดสอบ
281 62111365 นางสาว ภณิชชา จิตรเดชาวัฒน์ ผ่าน
282 62111386 นางสาว ภัทรียา นันตโลหิต ผ่าน
283 62111387 นางสาว ภัทสุวรรณกร เลิศวิเศษกุล ไม่ผ่าน
284 62111388 นางสาว ภัษยชรัญภรณ์ ทาท่าหว้า ไม่ผ่าน
285 62111389 นางสาว ภัสชรัชย์ ธนตรีโรจน์ ผ่าน
286 62111390 นางสาว ภัสณภรณ์ หาญศึก ผ่าน
287 62111392 นาง ภัสพร จักรสูง ผ่าน
288 62111394 นางสาว ภัสสร กุลหงวน ผ่าน
289 62111395 นางสาว ภัสสรา ธเนสรตินาถ ผ่าน
290 62111397 นาย ภาคิน นันทจันทร์ ผ่าน
291 62111400 นาย ภาณุวัฒน์ วงษ์ศิริ ผ่าน
292 62111406 นาง ภาวิณี ระดมสุข ผ่าน
293 62111410 นาย ภิรมย์ จันทร์โคตร ไม่ผ่าน
294 62111413 นาย ภูดิศ นันทจันทร์ ไม่ผ่าน
295 62111414 นาย ภูริศ คงเนียม ผ่าน
296 62111419 นาย มงคล จันทร์ทรง ไม่ผ่าน
297 62111425 นางสาว ธนิดา รักษาศิลป์ ผ่าน
298 62111430 นางสาว มนต์ปวีณ จันทร์เอ่ียม ผ่าน
299 62111431 นาย มนตรี สมคิด ไม่ผ่าน
300 62111434 นางสาว มนทิรา อินทศร ไม่ผ่าน
301 62111435 นางสาว มนสิชา นิร์เอกธนา ผ่าน
302 62111442 นาย มรกต เหล่าอ านวยชัย ผ่าน
303 62111443 นางสาว มริสา วรรณศักด์ิวงศ์ ผ่าน
304 62111444 นาย มรุเชษฐ์ ชัยหอมนวล ผ่าน
305 62111446 นางสาว มลฤดี เปล่ียนญาน ไม่ผ่าน
306 62111448 นาย มหาคุณ อุทิศชลานนท์ ไม่ผ่าน
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307 62111449 นาง มะลิสา แซ่เบ๊(ทนกล้า) ไม่ผ่าน
308 62111450 นางสาว มัชฌิมา ป่ินจันทร์ ไม่ผ่าน
309 62111452 นางสาว มัยเรียม วิริยาทร ผ่าน
310 62111454 นาย มาโนช วิริยะ ผ่าน
311 62111458 นาย มานะ วงศ์จิตรบุญตา ไม่ผ่าน
312 62111460 นาย มานิตย์ บัวทอง ผ่าน
313 62111461 นาย มานิตย์ แสนเกษม ไม่ผ่าน
314 62111465 นาง มาลี จันต๊ะ ผ่าน
315 62111470 นาง มุกภูไพร กมลรัตน์ ไม่ผ่าน
316 62111480 นางสาว ยุบลวรรณ เลิศชัยวรกุล ผ่าน
317 62111500 นางสาว รวิวรรณ ลอยดี ไม่ผ่าน
318 62111501 นางสาว รศิณา ณ ระนอง ผ่าน
319 62111522 นาย รัฐ เตชอภิโชค ไม่ผ่าน
320 62111523 นางสาว รัฐติยากร ไวว่อง ไม่ผ่าน
321 62111538 นางสาว ราณี ไกรกิติการ ผ่าน
322 62111539 นางสาว ริญญาภัทร์ ศุภเลิศไพศาล ไม่ผ่าน
323 62111542 นางสาว รุ่ง ฤทัย  นาวิชัย ผ่าน
324 62111547 นางสาว รุ่งนภา สุริยะมณี ผ่าน
325 62111552 นาง รุ่งอรุณ สุทธิสง่า ผ่าน
326 62111553 นาง รุ่งอรุณ จันทรสุทธ์ิ ผ่าน
327 62111556 นางสาว รุจิดา วิไลรัตน์ ผ่าน
328 62111562 นาย ฤทธินัน ฤทธ์ิรอด ไม่ผ่าน
329 62111567 นางสาว ลลิตา ชมภูเขา(อินทจันทร์) ขาดสอบ
330 62111568 นางสาว ลลินลักษณ์ ภัทรประสิทธ์ิ ผ่าน
331 62111573 นาง ลักขณา ถ่ินวัฒนากูล ไม่ผ่าน
332 62111576 นางสาว ลักษมี ฟักบัว ไม่ผ่าน
333 62111588 นางสาว วนิดา เมืองวงศ์ ไม่ผ่าน
334 62111590 นาย วรเศรษฐ์ สุพรรณพงศ์ ผ่าน
335 62111593 นางสาว วรฉัตร วรรณา ผ่าน
336 62111595 นางสาว วรณัน พงศ์ภัคอาชา ผ่าน
337 62111598 นางสาว วรพร น้อยลัทธี ผ่าน
338 62111603 นางสาว วรรณรวี ศิลากร ผ่าน
339 62111604 นาง วรรณรัฏฐ์ ธีทัตติณห์ ผ่าน
340 62111608 นางสาว วรรณสา สาระ ไม่ผ่าน
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341 62111612 นางสาว วรรษิดา อาศัยศาสน์ ไม่ผ่าน
342 62111634 นางสาว วริยา ล้ิมพิพัฒน์ถาวร ผ่าน
343 62111635 นางสาว วริศรา ผิลา ไม่ผ่าน
344 62111645 นาย วัชระ หนูรอด ไม่ผ่าน
345 62111646 นาง วัชรา สิทธิเวช ผ่าน
346 62111658 นาย วันชัย รัตนอาภา ผ่าน
347 62111661 นางสาว วัลภา จันทร์วิทัน ผ่าน
348 62111666 นาย วาทิศ วิชัยกุล ผ่าน
349 62111667 นาง วารินทร์ธร สหเมธาพัฒน์ ผ่าน
350 62111672 นาง วาสนา ศรีธิเขียว ผ่าน
351 62111674 นางสาว วาสนา จินาพร ไม่ผ่าน
352 62111678 นางสาว วาสนา ใจแสน ผ่าน
353 62111680 นาย วิเชียร บุญกล้า ผ่าน
354 62111682 นางสาว วิไล กิจเจริญไชย ผ่าน
355 62111688 นาง วิไลลักษณ์ เป่ืยมวิริยวงศ์ ไม่ผ่าน
356 62111700 นาย วิชิต เพ่ิมผลนิรันดร์ ไม่ผ่าน
357 62111701 นาย วิชิต มีแก้ว ขาดสอบ
358 62111705 นางสาว วิภาดา แข็งกสิกิจ ไม่ผ่าน
359 62111707 นางสาว วิภาดา อัครวาณิชสิริกุล ผ่าน
360 62111708 นางสาว วิภานันท์ บุญชะโด ผ่าน
361 62111710 นาง วิภาภรณ์ ไชยอาม ผ่าน
362 62111711 นางสาว วิภาวดี อ่ิมอกใจ ผ่าน
363 62111713 นาง วิมล บ าเรอกลาง ขาดสอบ
364 62111717 นางสาว วิรัลพัชร แสงสุข ผ่าน
365 62111719 นางสาว วิลันดา สีนวน ไม่ผ่าน
366 62111720 นาง วิลาวัณย์ ภูมิดอนม่ิง ผ่าน
367 62111722 นางสาว วิลาสิณี สุดประเสริฐ ผ่าน
368 62111723 นาย วิวรรธน์ ลีนะนันทศักด์ิ ผ่าน
369 62111732 นาย วิสุทธ์ิ พรหมชาติ ผ่าน
370 62111742 นาย วีระชัย แซ่ซือ ผ่าน
371 62111744 นาย วีระพันธ์ุ หงษ์หน่ึง ผ่าน
372 62111746 นาย วุฒทาทัช สุวรรณกาศ ผ่าน
373 62111754 พ.ต.อ.หญิง ศรวณีย์ วีณะคุปต์ ผ่าน
374 62111756 นางสาว ศรัณย์กร จิตรวีระนันรังษี ผ่าน
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375 62111760 นาย ศราวุธ อยู่เกษม ไม่ผ่าน
376 62111762 นางสาว ศรินยา บาเปีย ขาดสอบ
377 62111764 นาย ศรีวิชัย สะท้านภพ ไม่ผ่าน
378 62111765 นางสาว ศรีสวรรค์ สุทธวิรีสรรค์ ผ่าน
379 62111769 นางสาว ศวินันท์ ก าเนิดสุข ไม่ผ่าน
380 62111770 นาง ศศกรณ์ รัศมิทัต ไม่ผ่าน
381 62111775 นาง ศศิณา ประภารัศมี ไม่ผ่าน
382 62111780 นางสาว ศศินันท์ ทวีวงศ์แสงทอง ผ่าน
383 62111789 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ บุญคุณ ไม่ผ่าน
384 62111797 นางสาว ศิริเพ็ญ วงศ์ภักดี ผ่าน
385 62111798 นาย ศิริโชตินันท์ วังคีรี ไม่ผ่าน
386 62111799 นาง ศิริกาญจน์ เตชอภิโชค ไม่ผ่าน
387 62111803 นางสาว ศิริธีรนาถ บุตเตต์ ผ่าน
388 62111804 นางสาว ศิรินทร สิงห์ต้ือ ไม่ผ่าน
389 62111805 นางสาว ศิรินทรา นิมมานสมบูรณ์ ไม่ผ่าน
390 62111806 นางสาว ศิรินยา โพธิน ผ่าน
391 62111810 นางสาว ศิริพร ชาญเขตรการณ์ ผ่าน
392 62111814 นาง ศิริพร วงศ์ลิขิตปัญญา ไม่ผ่าน
393 62111816 นาง ศิริภัทรพร ตระกูลศรี ผ่าน
394 62111818 นางสาว ศิริรักษ์ สหายา ไม่ผ่าน
395 62111824 นาย ศิวรัชพณ บุญแก้ว ขาดสอบ
396 62111827 นาย ศึกฤทธ์ิ พันธ์ุวิไล ผ่าน
397 62111838 นาย ศุภวัฒน์ สายพานิช ผ่าน
398 62111843 นาย สกฤษฏ์พงศ์ กองภาค ผ่าน
399 62111849 นาย สงบ ดาวเรือง ผ่าน
400 62111851 นาย สพโชค อินทร์ศิริ ผ่าน
401 62111863 นาย สมชาย สุขเกษม ขาดสอบ
402 62111865 นางสาว สมนา ติยะปัญจนิตย์ ผ่าน
403 62111871 นางสาว สมปอง สัพโส ผ่าน
404 62111874 นางสาว สมพร โหมดนอก ไม่ผ่าน
405 62111875 นางสาว สมพร สุขเจริญ ผ่าน
406 62111906 นางสาว สริยาภรณ์ ศรีวะอุไร ไม่ผ่าน
407 62111907 นางสาว สรีรัณทร์ ทุงยู ผ่าน
408 62111909 นางสาว สลิลลดา คูหาทอง ไม่ผ่าน
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409 62111913 นาย สหัส บรรจงเมือง ขาดสอบ
410 62111931 นางสาว สาลินี ภวายน ผ่าน
411 62111936 นางสาว ส ารวย มาระเหว ไม่ผ่าน
412 62111940 นาย สิทธิศักด์ิ วงศ์พนาวัลย์ ผ่าน
413 62111944 นางสาว สิภาพัฒน์ บวรพัฒน์ชัยกุล ไม่ผ่าน
414 62111947 นางสาว สิร์ดาภัทร์ เพ่ิมผลธัญธน ผ่าน
415 62111950 นางสาว สิริกาญจน์ สุวรรณศรี ผ่าน
416 62111974 นาง สุกัญญา วีเล่อร์ ผ่าน
417 62111982 นาง สุจิตรา สุขกมล ผ่าน
418 62111998 นางสาว สุชีลา สีสด ไม่ผ่าน
419 62112009 นางสาว สุดารัตน์ อรรถโสภณศักด์ิ ผ่าน
420 62112020 นางสาว สุธาทิพย์ ดีโส ไม่ผ่าน
421 62112039 นาง สุนันทา นิติรัตน์ ไม่ผ่าน
422 62112040 นางสาว สุนิดา ธารานุวงศ์ ไม่ผ่าน
423 62112043 นางสาว สุนีย์ สินนอก ไม่ผ่าน
424 62112044 นาง สุนีย์ เจริญวุฒิธรรม ผ่าน
425 62112045 นางสาว สุนีย์ งามประภากร ผ่าน
426 62112052 นางสาว สุพรรณตรี แสนยะบุตร ผ่าน
427 62112057 นาง สุพัตรา พรมณี ผ่าน
428 62112061 นางสาว สุพิชญา สุขส าราญ ผ่าน
429 62112063 นาง สุพิณนา ไวยศิลป์ ไม่ผ่าน
430 62112065 นางสาว สุภัตรา เพ็ชรจีด ผ่าน
431 62112067 นาง สุภา บานเย็น ไม่ผ่าน
432 62112071 นางสาว สุภาพร ปทุมานนท์ ไม่ผ่าน
433 62112072 นางสาว สุภาพร ดอกสาคู ผ่าน
434 62112075 นาง สุภาพร ศรีสุขสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
435 62112078 นางสาว สุภาภรณ์ ตะวันศรีธรรม ผ่าน
436 62112082 นาง สุภาวดี นนทพจน์ ผ่าน
437 62112083 นางสาว สุภาวิตา แซงบุญเรือง ไม่ผ่าน
438 62112086 นาง สุมนมาลย์ สุรสิงห์โตทอง ผ่าน
439 62112090 นางสาว สุมาลี ภูริสิทธิพล ไม่ผ่าน
440 62112100 นาย สุรวุฒิ สัมพันธ์ ไม่ผ่าน
441 62112101 นาย สุรศักด์ิ ศรีแจ่มพัน ไม่ผ่าน
442 62112108 นางสาว สุรัสวดี เพชรคง ไม่ผ่าน
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443 62112121 นาง สุวรรณี พงพุฒ ผ่าน
444 62112151 นาย อดุลศักด์ิ พัฒนพิเชียร ผ่าน
445 62112161 นาย อนุชา ศิวะมงคลกุล ไม่ผ่าน
446 62112164 นาย อนุศิษฐ์ ทองค า ไม่ผ่าน
447 62112167 นาย อภิชา อ่ิมรอด ไม่ผ่าน
448 62112175 นาย อภิวรรธน์ ขีดวัน ผ่าน
449 62112180 นาง อมรรัตน์ รัตนสิริ ผ่าน
450 62112181 นาง อมรรัตน์ หงส์ล าพอง ผ่าน
451 62112183 นาง อมาวสี สันทัดวนิช ไม่ผ่าน
452 62112189 นางสาว อรนภางค์ สุขศรีจักรวาฬ ผ่าน
453 62112191 นางสาว อรปภา สระทองบุญ ไม่ผ่าน
454 62112192 นาง อรพรรณ ทองเช้ือ ขาดสอบ
455 62112205 นางสาว อรอานิญช์ บัวแก้ว ไม่ผ่าน
456 62112210 นางสาว อรัญญา มุ่งประสพสุขี ไม่ผ่าน
457 62112215 นางสาว อรุณรัตน์ จ าปากุล ไม่ผ่าน
458 62112217 นางสาว อรุณี ณ สงขลา ผ่าน
459 62112218 นาย อลงกรณ์ รุผักชี ขาดสอบ
460 62112227 นางสาว อังค์วรา เวียงธรรม ไม่ผ่าน
461 62112229 นางสาว อังศุมาลิน หนุดหละ ไม่ผ่าน
462 62112234 นางสาว อัญชลี สาดสมบุญ ผ่าน
463 62112240 นางสาว อัณณ์กาญจน์ ไกรสิทธิรัตน์ ผ่าน
464 62112243 นางสาว อัมพิกา สุขะเน ผ่าน
465 62112248 นาย อาทิตย์ ลีประโคน ผ่าน
466 62112249 นาย อานันต์ ล้ีกิจเจริญผล ไม่ผ่าน
467 62112253 นางสาว อาภาภร อมรศุภรัตน์ ผ่าน
468 62112254 นางสาว อารดา คูเจริญ ผ่าน
469 62112271 นางสาว อิสยาห์ อธิจร ไม่ผ่าน
470 62112278 นาย อุดม สุรินทร์ ผ่าน
471 62112292 นาง อุษา ช่ืนบาล ไม่ผ่าน
472 62112293 นางสาว อุษา ศรีค าลือ ผ่าน
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