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เอกสารแนบ 3

ลําดับ เลขที่สอบ คํานําหนา ชื่อ สกุล ผลสอบ

1 612000003 นาง กนกชนก มณีโชติ ผาน

2 612000010 นาง กมลชนก จงวัฒน ผาน

3 612000011 นาง กมลทิพย สันติรงยุทธ ผาน

4 612000012 นางสาว กมลทิพย รัศมีเพ็ญกุล ผาน

5 612000016 นาง กมลรัตน ปญกุล ผาน

6 612000021 นางสาว กรองแกว อยูยิ่ง ไมผาน

7 612000026 นาย กฤตวัฒน พชรธนานนท ผาน

8 612000027 นาง กฤษกร ราเริงใจ ผาน

9 612000030 นางสาว กวิตา ธนัชนันทกุล ไมผาน

10 612000031 นางสาว กัญจวริศ สุวรรณนาคินทร ผาน

11 612000036 นาง กัตติกา วังสันเทียะ ผาน

12 612000067 นางสาว เกษกาญ ชุณหวิริยะกุล ผาน

13 612000073 นางสาว เกสรา ชุมวารี ผาน

14 612000075 นาย เกียรติศักดิ์ ชีระพันธ ผาน

15 612000076 นางสาว แกวตา อางสินทร ผาน

16 612000080 นาย ไกรฤกษ นพรัตน ไมผาน

17 612000083 นาย ขจรเดชฐณวัษ จันทรเทศ ผาน

18 612000086 นาง ขนิษฐา กลับดี ขาดสอบ

19 612000087 นาง ขวัญพิชชา วาถูกใจ ผาน

20 612000090 นางสาว เขมิกา ธนรัชบุญณญาณ ผาน

21 612000093 นาย คมสวัสดิ์ เกษพิชัยณรงต ผาน

22 612000097 นาย คันธสิทธิ ชองดารากุล ผาน

23 612000099 นางสาว คีตศิลป ไชยะนเรศพิทักษ ผาน

24 612000100 นาง เครือวัลย เพิ่มพูล ผาน

25 612000102 นาง จงกล กลิ่นมี ผาน

วันอาทิตย ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  วิชาการผดุงครรภไทย

รายงานตัวเวลา  11.00 น. - 11.30 น. เวลาสอบ 13.00 น. - 17.30น.

อาคารสอบ 6  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี

ผลสอบความรูในวิชาชีพการแพทยแผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคปฏิบัติ ประจําป 2561
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26 612000108 นาย จรรยา ราชวงค ไมผาน

27 612000111 นาง จรูญ อภิวัฒนพงศ ผาน

28 612000115 นางสาว จันทรเพ็ญ พัดริม ผาน

29 612000116 นางสาว จันทรเพ็ญ พระนอนเขตต ผาน

30 612000118 นาง จันทรรัตน เวชชัยยวัฒน ผาน

31 612000124 นางสาว จิตนภา วาณิชวโรตม ขาดสอบ

32 612000125 นาย จิตรภาณุ สุวรรณชัยศักดิ์ ไมผาน

33 612000128 นาง จินตนา สิงหเทพ ผาน

34 612000132 นาง จิรรัช ปานนก ผาน

35 612000133 นาย จิรัฐพล มณีกูล ผาน

36 612000136 นางสาว จิราพร แสนนามวงค ผาน

37 612000137 นางสาว จิราพร จงรักษ ผาน

38 612000140 นางสาว จิราภรณ กุมภันฑ ผาน

39 612000148 นาย เจตน พัฒนเสรี ผาน

40 612000161 นางสาว ชนนิษฏ ชูพยัคฆ ผาน

41 612000163 นาง ชนัญญธร ศศิกุลวราธรณ ผาน

42 612000170 นางสาว ชมนาด บุญจันทร ผาน

43 612000173 นางสาว ชมพูนุท คําเรือง ผาน

44 612000174 นางสาว ชมภู เจริญสุข ผาน

45 612000177 นางสาว ชลธิชา ทางชอบ ผาน

46 612000178 นางสาว ชลธิชา นอยพิทักษ ผาน

47 612000189 นางสาว ชัชมา อุดมชลปราการ ผาน

48 612000194 นาย ชัยโรจน วงษโสภา ผาน

49 612000195 นาย ชัยสิทธิ์ มานะดี ผาน

50 612000196 นาย ชาญกิต เขียวนิล ผาน
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51 612000197 นาย ชาญชัญญ จรัญภิรมย ผาน

52 612000198 นาย ชาติชาย สุวรรณเสวก ผาน

53 612000200 นางสาว ชารียา มานะตระกูล ขาดสอบ

54 612000203 นาง ชื่นจิตต บุณยเจริญ ผาน

55 612000204 นางสาว ชุติกาญจน เวรุริยะ ขาดสอบ

56 612000216 นางสาว ฎิฐศกุล ศรีนาค ไมผาน

57 612000217 นาย ฐาธณัท สุทธิวัฒนะ ผาน

58 612000225 นาง ฐิติรัตน วงศกัทลีคาม ไมผาน

59 612000232 นางสาว ณภัทร ธีราวิบูล ผาน

60 612000236 นาย ณรงค สิทธิสงคราม ผาน

61 612000238 นาย ณรงคกร มั่นชาวนา ผาน

62 612000254 นาง ณัฐฐารักษ เตชาวัฒนภัทร ผาน

63 612000255 นาง ณัฐณพัชร ดีพันธ ผาน

64 612000259 นาย ณัฐนันท ลิ้มบริบูรณ ผาน

65 612000261 นาย ณัฐพล เผาวัฒนา ผาน

66 612000263 นาย ณัฐพล กฤตยวรรณ ผาน

67 612000264 นางสาว ณัฐวดี ใจสุทธิ ไมผาน

68 612000267 นาย ณัฐศิษฏ จันทรเขียว ไมผาน

69 612000269 นางสาว ณิชาดา แจมจํารัส ผาน

70 612000272 นางสาว ณิชาภา รอดมณี ผาน

71 612000274 นางสาว ณิชารัศม พงษธนพิบูล ไมผาน

72 612000278 นาง ดลฤดี สงวนเสริมศรี ผาน

73 612000282 นางสาว ดวงตา กลิ่นดี ผาน

74 612000285 นางสาว ดวงรักษ บัวเเฟอง ผาน

75 612000290 นางสาว เดือนเพ็ญ มังกร ผาน
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76 612000292 นางสาว ตติญาณี ลออเอก ผาน

77 612000293 นางสาว ตนเกื้อ สิงหคํา ผาน

78 612000299 นาง เตือนใจ กัทลีพันธ ผาน

79 612000300 นางสาว เตือนใจ เรืองศรี ผาน

80 612000302 นาง แตงไทย เขียวพุมพวง ผาน

81 612000322 นางสาว ธนพร ปะวัลละ ไมผาน

82 612000324 นาย ธนพล อัครวาณิชสิริกุล ผาน

83 612000325 นาง ธนภร ไชยวงค ผาน

84 612000326 นางสาว ธนภร สุทัศนโชคชัย ไมผาน

85 612000337 นางสาว ธนิดา กิตติภัควงษ ผาน

86 612000338 นาย ธนิต บรรจง ผาน

87 612000346 นางสาว ธัชธรรม แหงหน ผาน

88 612000348 นาง ธัญกมล ปนทอง ผาน

89 612000350 นางสาว ธัญญธร จิธพนธุ ผาน

90 612000351 นางสาว ธัญญธร ณ นคร ผาน

91 612000354 นางสาว ธัญพิชชา คําคง ผาน

92 612000356 นางสาว ธัญยภัสกรณ คูหาทอง ผาน

93 612000360 วาที่ร.ต.หญิง ธิตาพร เต็มดี ไมผาน

94 612000363 นาย ธีรชัย แผนเสือ ผาน

95 612000371 นางสาว ธีรารัตน พงศพาชํานาญเวช ผาน

96 612000382 นางสาว นพกร ธรรมธนภพ ผาน

97 612000383 นาย นพดล แบงเพชร ผาน

98 612000384 นาย นพดล ศรีสดใส ผาน

99 612000386 นาย นพรัตน เชื้อเพ็ชร ผาน

100 612000389 นางสาว นภัค ศรีภูมิปญญา ผาน
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101 612000390 นางสาว นภัทร หอมวงศ ผาน

102 612000392 นาง นภัสพร ศรีโสภา ผาน

103 612000393 นาง นภัสรดา ใจชมภู ไมผาน

104 612000399 นางสาว นริศรา หงสวัฒนพงศ ผาน

105 612000405 นางสาว นลิน วงศขัตติยะ ผาน

106 612000416 นาง นัชชา เจริญพานิชสันติ ผาน

107 612000428 นางสาว นันทวรรณ ธรรมวนิชย ไมผาน

108 612000430 นาง นันทวัน ใจกลา ผาน

109 612000431 นางสาว นันทิชา จันทพันธ ไมผาน

110 612000433 นางสาว นันทิยา จอยชะรัด ผาน

111 612000434 นางสาว นันทิวัฒน รักษคิด ผาน

112 612000435 นางสาว นัยนา แดงบุญเรือง ผาน

113 612000441 นางสาว น้ําออย ลอยแกว ผาน

114 612000443 นางสาว นิชาภา ไทยดํารง ผาน

115 612000444 นาง นิตยา เบ็ค ไมผาน

116 612000457 นาย บรรจง สิงหอยู ผาน

117 612000458 นาย บรรจง แจมแจง ผาน

118 612000462 นางสาว บังอร พรมโสภา ผาน

119 612000464 นาง บัวหยก แซลี้ ผาน

120 612000471 นาง บุญรัตน เรืองขจร ผาน

121 612000472 นาง บุญเรือน ลัดดาพวง ผาน

122 612000474 นางสาว บุญสม ลิลัน ผาน

123 612000475 นางสาว บุญสิริ ผดุงไทย ผาน

124 612000477 นางสาว บุปผา สาระพล ผาน

125 612000481 นาง เบญจมาศ กองอุน ผาน
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126 612000484 นาง ใบเพียร ชาวหินฟา ผาน

127 612000488 นาง ปณิชา สุมังคะ ไมผาน

128 612000496 นางสาว ปภาวดี เสือนอย ไมผาน

129 612000497 นาย ปรเมศวร วชิรเวช ไมผาน

130 612000499 นางสาว ประณิดา ศิริลาวัณย ผาน

131 612000500 นาย ประทัยรัตนะ โพธิ์วงค ผาน

132 612000505 นาง ประภาพร ตั้งกอบลาภ ผาน

133 612000506 นางสาว ประภาพร อุบลครุฑ ไมผาน

134 612000508 นาง ประภาภรณ สอนสีดา ผาน

135 612000517 นาง ปริมประภา วงษาเหวก ผาน

136 612000519 นางสาว ปริศนา วิบุลศิลป ไมผาน

137 612000522 นาย ปรีชา บุญฤทธิ์ ไมผาน

138 612000535 นางสาว ปาลิตา วุฒิโอสถ ผาน

139 612000536 นางสาว ปยธิดา ชัชวาลย ไมผาน

140 612000537 วาทีรอยตรี ปยวัฒน ผาสุข ไมผาน

141 612000538 นางสาว ปยวัลย ชัยวิทยาอัมพร ผาน

142 612000547 นางสาว เปมีปนัทธ วนิชบูริพันธ ผาน

143 612000550 นาง ผองเพ็ญ ตระกูลขจรศักดิ์ ผาน

144 612000554 นาย พงศธนนท แกวเพียร ไมผาน

145 612000557 นางสาว พจนา แตงนนท ไมผาน

146 612000558 นางสาว พนิดา ลาโมะ ผาน

147 612000559 นางสาว พนิตตา ศรีมารุต ผาน

148 612000567 นางสาว พรทิพย จอยสูงเนิน ผาน

149 612000569 นางสาว พรทิพย สีดาฟอง ผาน

150 612000574 นางสาว พรพิไล อภิรัฐเมธีกุล ไมผาน
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151 612000579 นาย พรศักดิ์ ศรเกษตริน ผาน

152 612000581 นาย พรสวรรค พิมพงษ ไมผาน

153 612000585 นาย พลศักดิ์ อุดมศรี ผาน

154 612000586 นาย พลัฏฐ เอี่ยมแสง ไมผาน

155 612000596 นางสาว พัชรินทร ยั่งยืน ผาน

156 612000598 นางสาว พัชรินทร ยุทธนา ผาน

157 612000602 นางสาว พัชรีวรรณ พิมจอย ผาน

158 612000607 นางสาว พันธปทม อุดมศักดิ์เวชกุล ผาน

159 612000609 นาง พิกุล จองซอนะ ผาน

160 612000613 นาย พิเชษฐ นาคง ผาน

161 612000614 นางสาว พิณทิพย แกวนาน ผาน

162 612000615 นาย พิทยา จิตรยั่งยืน ผาน

163 612000617 นาง พิเนตร แซตั้น ไมผาน

164 612000624 นาง พิมลพรรณ พิไลรัตน ผาน

165 612000626 นาง พิมลศิริ ชาภักดี ผาน

166 612000629 นาย พิษณุ สุทธิธนกูล ผาน

167 612000630 นาง พิสมัย ผามั่ง ผาน

168 612000633 นาง พุทธิณา นันทะวรการ ผาน

169 612000634 นางสาว เพชรรัตน สุวรรณศักดิ์สิน ผาน

170 612000635 นาง เพ็ญแข สังกริด ผาน

171 612000638 นางสาว เพ็ญพรรณ ชัยสงคราม ผาน

172 612000640 นาง เพ็ญศรี นันทะชัย ไมผาน

173 612000641 นางสาว เพ็ญสุรัสม มั่นกิจวรกุล ไมผาน

174 612000642 นางสาว เพียรผจง รสิตานนท ผาน

175 612000646 นางสาว ไพรวัลย พูลวงศรี ผาน
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176 612000653 นาย ภคินวัฒฬ งามสกุลเจริญชัย ผาน

177 612000659 นางสาว ภัทรภร พึ่งศรีสุข ผาน

178 612000662 นาง ภัทรานิสฐ เสียงสมบูรณ ผาน

179 612000669 นางสาว ภาวนา ใจหาญ ขาดสอบ

180 612000671 นางสาว ภาษิตา สรรสรางเจริญ ผาน

181 612000674 นางสาว ภิตา บัณฑิตพัฒน ผาน

182 612000677 นาย ภู นครชัยศรี ผาน

183 612000682 นางสาว มธุรส ชางไม ผาน

184 612000684 นาย มนตรี อัชวากุล ผาน

185 612000685 นางสาว มนตวลี วิสารัทสุธีกุล ผาน

186 612000690 นางสาว มลนิศา พึ่งศรีสุข ผาน

187 612000691 นางสาว มลัย แกงอินทร ผาน

188 612000692 นาย มเหษธิ สนิทวงศ ขาดสอบ

189 612000698 นางสาว เมตตา จินดา ผาน

190 612000700 นาย ยศวัฒน พรมจรรย ผาน

191 612000702 นางสาว ยุพาพร ศรีจําปา ไมผาน

192 612000704 นางสาว ยุพิน ผดุงชัยทวี ผาน

193 612000709 นาง รชยา กันอุปทว ผาน

194 612000710 นางสาว รญา ยิ้มเนียม ขาดสอบ

195 612000715 นางสาว รวิภา กาลพันธนิจ ผาน

196 612000719 นางสาว รอฮายา เจะเงาะ ผาน

197 612000720 นางสาว ระฐกานต จับประยงค ผาน

198 612000722 นางสาว ระพีพร ชนะภักดิ์ ผาน

199 612000726 นางสาว รังสิมา พุมพวง ไมผาน

200 612000727 นางสาว รัชฎากร ดาบสมเด็จ ผาน
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201 612000729 นางสาว รัชดาพร พานิชการ ผาน

202 612000730 นางสาว รัชดาวรรณ พานิชการ ผาน

203 612000735 นาง รัตวนันท วัฒนแกวสุวรรณ ผาน

204 612000741 นาง รุงฤดี ทองพลู ผาน

205 612000748 นางสาว รุจิปภาพิณ กานตฤดีศุรธีร ผาน

206 612000751 นาง ลดาวัลย จีรัง ผาน

207 612000753 นางสาว ลักษิกา จันทรตรา ผาน

208 612000754 นางสาว ลัดดาพร แซเฮง ผาน

209 612000755 นางสาว ลัดดาวัลย สุขไกร ไมผาน

210 612000756 นาง ลําไพร ทาแพงนอย ผาน

211 612000757 นางสาว วงคผกา ศรีจําปา ไมผาน

212 612000758 นางสาว วนิดา มณีรัตน ผาน

213 612000760 นางสาว วนิดา บางประเสริฐ ผาน

214 612000761 นางสาว วรณัน พงศภัคอาชา ไมผาน

215 612000771 นางสาว วรัญญา อรุโณทยานันท ผาน

216 612000775 นาย วราทิตย ชลพาทินันท ไมผาน

217 612000777 นางสาว วรารัตน คํากลั่น ผาน

218 612000779 นางสาว วรินทร ดีเพ็ง ผาน

219 612000781 นางสาว วริศรา เหลาบุบผา ผาน

220 612000782 นาย วริษฐ เพ็ชรัตน ไมผาน

221 612000784 นาย วสันต เหลาโชติ ผาน

222 612000785 นางสาว วัชรกมล วงษจรูญ ผาน

223 612000802 นาง วิจิตรา ถูกแผน ผาน

224 612000806 นาย วิชาญ ลภาไพโรจน ไมผาน

225 612000808 นาย วิทยา วงแกว ไมผาน
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226 612000812 นางสาว วิภาดา ชักนํา ไมผาน

227 612000813 นางสาว วิภาดา เชิดสกุล ผาน

228 612000820 นางสาว วิลาพร ปวงแกว ขาดสอบ

229 612000823 นางสาว วีณา ประสิทธิ์ผล ผาน

230 612000827 นาย วีระ ศรีสุข ผาน

231 612000829 นาย วีระพล กมลรัตน ผาน

232 612000834 นางสาว ศจี พันธเสน ผาน

233 612000841 นาง ศรีพรรณ สุนทรวิภาต ผาน

234 612000844 นาง ศรีสุดา อุนแกว ขาดสอบ

235 612000845 นาง ศรีอรุณ บุญนุม ผาน

236 612000851 นาง ศศิวิมล พลดาหาญ ผาน

237 612000856 นาง ศันสนีย ทองนอก ผาน

238 612000859 นาง ศิริกุล แฮตุย ผาน

239 612000860 นาย ศิริไกร วิชัยรัตน ผาน

240 612000867 นางสาว ศิริพร สหัสยุคนธ ผาน

241 612000870 นาง ศิลาเลิศ หวยกรด ผาน

242 612000875 นาย ศุภฤกษ ภมรรัตนปญญา ผาน

243 612000876 นาย ศุภฤกษ ศุภพิทักษไพบูลย ผาน

244 612000878 นางสาว ศุภาวรรณ สีแดง ผาน

245 612000879 นางสาว ศุภินทรา เรืองออน ผาน

246 612000894 นาย สมนึก จีระธัญญาสกุล ผาน

247 612000896 นาง สมบูรณ ศรีเจริญ ไมผาน

248 612000899 นาย สมพงษ พรมเลิศ ไมผาน

249 612000900 นาง สมพร เอมเสม ผาน

250 612000905 นาง สมศรี บุปผา ไมผาน
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251 612000906 นาง สมศรี รัศมีมารีย ผาน

252 612000907 นาย สมศักดิ์ สมหวัง ผาน

253 612000913 นาย สรศักดิ์ พวงพิศ ผาน

254 612000916 นางสาว สลิตตา กันตานนท ผาน

255 612000929 นางสาว สารภี พรหมสาขา ณ สกลนคร ผาน

256 612000940 นาง สิริพร หาจัตุรัส ไมผาน

257 612000942 นางสาว สิริมา ภูมิพันธ ผาน

258 612000945 นางสาว สิริลักษณ ดาดื่น ผาน

259 612000946 นาย สิริศักดิ์ กฤติยารัตนวงศ ไมผาน

260 612000949 นาง สุกฤตา ฤทธิ์สุทธิ์ ไมผาน

261 612000952 นาง สุจารีย มีชวย ผาน

262 612000955 นาง สุชีวา วงศภูธร ผาน

263 612000958 นางสาว สุดารัตน ไชยานุวัติวงษ ผาน

264 612000961 นาง สุธาสินี กุลินทรพิพัฒน ผาน

265 612000966 นาง สุธีรา ปยะเรืองรุง ผาน

266 612000967 นาง สุนทรี กอนนวม ผาน

267 612000968 นางสาว สุนัตตา ฟกทอง ไมผาน

268 612000971 นางสาว สุนันทา ลือวนิชวงศ ผาน

269 612000977 นาย สุพจณ เจริญพานิชสันติ ผาน

270 612000983 นาง สุพัตรา แสงซื่อ ไมผาน

271 612000985 นาง สุพิชฌาย ศิลปเสริฐ ผาน

272 612000986 นางสาว สุพุธ สุดแสนงา ผาน

273 612000988 นาง สุภัทรา เหลืองอรุณ ผาน

274 612000991 นาง สุภาพ เดอฟรีส ผาน

275 612000993 นาง สุภาพร คําทนต ผาน
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276 612000994 นางสาว สุภาพร ดอกสาคู ไมผาน

277 612000996 นาง สุภาวดี ภูสุมาศ ผาน

278 612000998 นางสาว สุมาลี ทองนอย ผาน

279 612001001 นาย สุรกิจ ครุวรรณ ผาน

280 612001004 นาย สุรเดช เคนประไพ ผาน

281 612001007 นาง สุรภี โรจนสุวรรณ ผาน

282 612001009 นาย สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ ผาน

283 612001011 นาย สุรัช ชลพาทินันท ผาน

284 612001013 นาง สุริสา เสเล ผาน

285 612001014 นางสาว สุลีพร แกวจันทรดา ผาน

286 612001015 นาง สุวพร เทพคุณ ผาน

287 612001017 นาง สุวภัทร ชัยยาเจริญ ผาน

288 612001021 นาง สุวรรณี สุมหิรัญ ผาน

289 612001022 นาง สุวันมาลี เฮนสช ผาน

290 612001030 นางสาว เสริฐสิริ วาณิศาสตรกุล ไมผาน

291 612001032 นางสาว เสาวรถ วรประคอง ไมผาน

292 612001033 นางสาว เสาวลักษณ มณีทอง ผาน

293 612001034 นางสาว เสียงรัตน ชัชวาลกิตติ์ ขาดสอบ

294 612001035 นาย แสงชัย ฐิติวงศโกศล ขาดสอบ

295 612001036 นางสาว แสงดาว ตันติไพจิตร ขาดสอบ

296 612001039 นาย โสภณ สิงหเดช ผาน

297 612001042 นาย ไสล คําพิทูรย ไมผาน

298 612001045 นางสาว หนึ่งฤทัย ใหญคํามา ผาน

299 612001046 นาย หนูแดง พรีศักดิ์ ขาดสอบ

300 612001049 นางสาว หฤทัย อังคสิงห ผาน
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301 612001051 นางสาว เหมยฟา รุงสําราญชัย ไมผาน

302 612001055 นาย อธิสิทธิ์ ดิลกสินปญญา ผาน

303 612001070 นาย อภิรักษ เจริญพานิชสันติ ผาน

304 612001074 นางสาว อมรา โสภาศรีพันธ ไมผาน

305 612001093 นางสาว อัญชลี หงษโต ไมผาน

306 612001094 นางสาว อัญชิตา นวลศิริ ไมผาน

307 612001096 นางสาว อัญวีณ โชติวิริยะนนท ผาน

308 612001099 นางสาว อารดา หวายโปง ผาน

309 612001110 นางสาว อิสญาณ ฉ่ําเพชร ผาน

310 612001113 นางสาว อุดมลักษณ บัวบาน ไมผาน

311 612001125 นางสาว แอนนารีช ธิติรักษพงศ ผาน
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