
ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

1 6121000001 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีไกรสิทธ์ิ ผ่าน

2 6121200006 นางสาว เกวลิน สอดศรี ไม่ผ่าน

3 6120300005 นางสาว เกวลิน กล่ินหอม ผ่าน

4 6121400003 นาย เกวลิน ฤทธ์ิมนตรี ผ่าน

5 6120300004 นางสาว เกวลิน เพชรทองด้วง ผ่าน

6 6121200008 นางสาว เกศรา ต้ังใจ ผ่าน

7 6120500009 นาง เกศสุดา สุริยะบุตร ผ่าน

8 6121200010 นางสาว เกศินี อยู่บุญ ผ่าน

9 6120400011 นางสาว เกษวรางค์ ขันทอง ไม่ผ่าน

10 6120800014 นาย เก้ือกูล อังกาบศรี ผ่าน

11 6121600021 นางสาว เจนจิรา เยาด า ไม่ผ่าน

12 6120700016 นางสาว เจนจิรา หาญชนะ ไม่ผ่าน

13 6120100020 นางสาว เจนจิรา ภูพิมาย ไม่ผ่าน

14 6121400018 นางสาว เจนจิรา อรรถจรูญ ผ่าน

15 6121200019 นางสาว เจนจิรา จีนพานิชย์ ผ่าน

16 6120800022 นางสาว เจนภ์ณิฐฐา มีอนันต์ ผ่าน

17 6120500023 นาง เจริญศรี ประธาน ไม่ผ่าน

18 6121200024 นาย เจษฎ์กรน์ สัตย์มิตร ไม่ผ่าน

19 6120400025 นาย เจษฎา ฮุยเสนา ผ่าน

20 6120800029 นางสาว เชาวดี สิทธิพิทักษ์ ไม่ผ่าน

21 6120100031 นางสาว เดลีมาน อาแว ผ่าน

22 6120500032 นางสาว เตือนใจ นครอินทร์ ไม่ผ่าน

23 6120500034 นาย เทียนชัย บุญแน่น ไม่ผ่าน

24 6120400035 นางสาว เธียรนาถ นานาวัน ผ่าน

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

วันเสำร์ท่ี 12 มกรำคม 2562 เวลำ 08.30-11.00 น.
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25 6120900037 นางสาว เนตรชนก นนยะโส ไม่ผ่าน

26 6121300038 นางสาว เนตรชนนี ชัยเดช ผ่าน

27 6120200040 นางสาว เนตรนภา วชิรจันทร์เพ็ญ ขาดสอบ

28 6121600041 นางสาว เนตรอัปสร สุขมาก ไม่ผ่าน

29 6121400042 นางสาว เบญจพร ครุฑเครือ ผ่าน

30 6120800043 นางสาว เบญจพร แก้วขาว ไม่ผ่าน

31 6120800045 นางสาว เบญจวรรณ สุธาพจน์ ไม่ผ่าน

32 6121800046 นางสาว เบญจวรรณ ประทุมทอง ผ่าน

33 6120500047 นางสาว เบ็ญจวรรณ เนตรวงษ์ ผ่าน

34 6121300048 นางสาว เบญญทิพย์ ปลาลาศ ผ่าน

35 6121100049 นางสาว เปมิกา มาลัย ไม่ผ่าน

36 6120200050 นาย เปรมยุตา สีสิทธ์ิ ไม่ผ่าน

37 6121000054 นางสาว เพชรรัตน์ เพลียสุระ ไม่ผ่าน

38 6120200057 นางสาว เพชรลดา สะอาด ไม่ผ่าน

39 6120400060 นางสาว เพ็ญนภา จันทาท า ผ่าน

40 6120800061 นางสาว เพ็ญสุรัสม์ ม่ันกิจวรากุล ไม่ผ่าน

41 6120900063 นางสาว เมธาวี รอดสีเสน ไม่ผ่าน

42 6120800064 นาง เมธาวี ศรีสุทธิพงษ์ ไม่ผ่าน

43 6120300068 นางสาว เลิศลักษณ์ ขอจิตต์เมตต์ ผ่าน

44 6120200069 นาย เวชพิสิฐ มีสุข ผ่าน

45 6120800070 นาย เศรษฐาพัฒสร์ วงศ์ภักดี ผ่าน

46 6121700072 นาย เสริมพันธ์ กังสนันท์ฺ ผ่าน

47 6120200073 นางสาว เสริมศิริ ล้ิมเจริญ ไม่ผ่าน

48 6120200074 นางสาว เสานีย์ แซ่ซ้ิม ไม่ผ่าน
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49 6120700078 นางสาว เสาวลักษณ์ มาตา ไม่ผ่าน

50 6121300077 นางสาว เสาวลักษณ์ ชัยชนะ ผ่าน

51 6120300076 นางสาว เสาวลักษณ์ สุกัญญา ผ่าน

52 6120400079 สิบเอกหญิง เสาวลักษณ์ อาจทุมมา ไม่ผ่าน

53 6121800081 นางสาว แคทรียา ใจถวิล ไม่ผ่าน

54 6121600082 นางสาว แคทลียา ไชยของพรม ไม่ผ่าน

55 6120300086 นางสาว แพรวพรรณ นังเกิด ผ่าน

56 6120400088 นางสาว แววตา แนบนิล ไม่ผ่าน

57 6120900090 นางสาว แอรีซา ยาแต ผ่าน

58 6120600092 นางสาว โชติกา ชัยเพชร ไม่ผ่าน

59 6120400093 นางสาว โชติยาภรณ์ สุรินทะ ไม่ผ่าน

60 6120800095 นางสาว โชิตรส สธนเธียร ไม่ผ่าน

61 6120900096 นางสาว โซไลดา มะหมัด ผ่าน

62 6120300097 นางสาว โซฟียา บินบอสอ ผ่าน

63 6120100099 นางสาว โสพิศ บัวนาค ผ่าน

64 6121200100 นาย โสภณ ตะเภาพงค์ ผ่าน

65 6121800101 นางสาว โสภิณ ค าป่าคาย ไม่ผ่าน

66 6121400103 นางสาว โสภิดา สุขสวัสด์ิ ผ่าน

67 6121300104 นางสาว โสรญา แก้วนาง ผ่าน

68 6121600106 นางสาว โสรยา ทองย้อย ไม่ผ่าน

69 6120100107 นางสาว ใบเตย ปาสา ผ่าน

70 6120700108 นางสาว ใบเฟิร์น โสมสุข ไม่ผ่าน

71 6120200109 นาย ไกรวิชญ์ อูปค า ไม่ผ่าน

72 6121800111 นาย ไชยา รายาสาตร ขาดสอบ
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73 6121000114 นางสาว ไมสุรีย์ ควนเค่ียม ผ่าน

74 6121500115 นางสาว ไอลดา ร าเพยพัด ไม่ผ่าน

75 6120800116 นางสาว ไอศิกา ยวนเกิด ไม่ผ่าน

76 6120700119 นางสาว กชกร เจริญรัมย์ ผ่าน

77 6120400118 นางสาว กชกร กระสินธ์ุสูทธ์ิ ไม่ผ่าน

78 6120400120 นางสาว กชวรรณ ดวงแก้ว ไม่ผ่าน

79 6121400123 นางสาว กนกพร เข็มกลาง ผ่าน

80 6120800124 นาย กนกพล อาจค า ไม่ผ่าน

81 6120400127 นางสาว กนกวรรณ แสนสุภา ผ่าน

82 6120400128 นางสาว กนกอร นาขะม้ิน ไม่ผ่าน

83 6121600132 นางสาว กมลชนก นาสี ผ่าน

84 6121000131 นางสาว กมลชนก ห้องร้ิว ไม่ผ่าน

85 6120100133 นางสาว กมลทิพย์ ธิโวนา ผ่าน

86 6121000134 นางสาว กมลนัทธ์ บัวทอง ไม่ผ่าน

87 6120100135 นางสาว กมลพรรณ์ เนตรใส ผ่าน

88 6120100136 นางสาว Kamonmat Tangkrathoke ไม่ผ่าน

89 6121600138 นางสาว กรกนก สิทธิชัย ไม่ผ่าน

90 6120900140 นางสาว กรรณิการ์ ศรีรัฐ ผ่าน

91 6120700141 นางสาว กรรณิการ์ สงค์นอก ไม่ผ่าน

92 6120400142 นางสาว กรรณิการ์ เบ้าทอง ไม่ผ่าน

93 6120100143 นางสาว กรรัมภา นิลคง ไม่ผ่าน

94 6120400144 นางสาว กรวิภา วงษ์ชัย ผ่าน

95 6121200145 นาย กฤต จิระขิตะนุกูล ผ่าน

96 6121700146 นาย กฤตภาส สุริยา ผ่าน
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97 6121200148 นางสาว กฤตยา กฤษณะภูติ ผ่าน

98 6120200150 นางสาว กฤติยา แก้วกุล ไม่ผ่าน

99 6121700153 นาง กฤษณา ชัยม่ัน ไม่ผ่าน

100 6120900156 นางสาว กฤษศิณี ทองด้วง ผ่าน

101 6120300157 นาย กล้าณรงค์ รู้เพราะจีน ผ่าน

102 6120300159 นางสาว กวินทิพย์ พลศร ผ่าน

103 6121400161 นางสาว กษมา วรวะไล ผ่าน

104 6121000162 นาย กษิดิศ ลาวตูม ไม่ผ่าน

105 6120700163 นางสาว กัญจน์ชญา บุญสงค์ ไม่ผ่าน

106 6121200165 นางสาว กัญจน์นิกข์ ทองงาม ผ่าน

107 6121000168 นางสาว กัญญาณัฐ หน่อทองค า ไม่ผ่าน

108 6121100170 นางสาว กัญญาณี สิมมา ไม่ผ่าน

109 6121200171 นางสาว กัญญาภัค ศรีจรัส ผ่าน

110 6121000172 นางสาว กัญญารัตน์ พ่ึงจะแย้ม ไม่ผ่าน

111 6121800173 นางสาว กัณฑมาศ ทิพย์ดี ไม่ผ่าน

112 6120700174 นางสาว กัณฑิมา ไกรเพชร ไม่ผ่าน

113 6121300175 นางสาว กัตติยาณี เอกวุธ ไม่ผ่าน

114 6120600176 นางสาว กันต์กมล ชูสีนุ่น ไม่ผ่าน

115 6120500177 นาย กันตภณ ป้องกัน ไม่ผ่าน

116 6121800179 นางสาว กันติชา อินทรานุสรณ์ ผ่าน

117 6121400180 นาย กันยา ศิริไมย ไม่ผ่าน

118 6120400182 นางสาว กัลยรัตน์ จ่ิมอาษา ไม่ผ่าน

119 6121600187 นางสาว กาญจนา ทักถาม ผ่าน

120 6121000186 นางสาว กาญจนา อุ่นสงคราม ไม่ผ่าน
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121 6120900188 นางสาว กาญจนา วรรณาการ ไม่ผ่าน

122 6121800185 นางสาว กาญจนา วันมูล ไม่ผ่าน

123 6120400189 นางสาว กาญจนาพรรณ ปลาอ่อน ไม่ผ่าน

124 6120100190 นาง กาญจนาภา จินารักษ์ ไม่ผ่าน

125 6120300191 นางสาว กานต์ชนก แซ่เตีย ผ่าน

126 6120400192 นางสาว การุณรัตน์ จันทร์ทศ ไม่ผ่าน

127 6120400195 นาย กิตติพัฒน์ คณะโท ไม่ผ่าน

128 6120400196 นาย กิตติภพ บุญเอก ไม่ผ่าน

129 6121600197 นางสาว กิตติยา หลีโก๊ะ ผ่าน

130 6121600200 นางสาว กิยารัตน์ รสสุคนธ์ ผ่าน

131 6121200201 นางสาว กีรติกา โทวงษ์ ผ่าน

132 6120400203 นางสาว กุลฉัตร ยินดีมาก ผ่าน

133 6121800205 นางสาว กุลธิดา ปัญจะรักษ์ ไม่ผ่าน

134 6120900204 นางสาว กุลธิดา ยุทธิปูน ผ่าน

135 6121000207 นางสาว กุลนิษฐ์ ตันติวรนุกูล ผ่าน

136 6120300208 นางสาว กุลยา พิบูลย์ ผ่าน

137 6120400209 นางสาว ขนิษฐา บุญทน ไม่ผ่าน

138 6120200210 นางสาว ขนิษฐา เกษมทรัพย์ ไม่ผ่าน

139 6120600212 นางสาว ขนิษฐา เกิดลาภ ไม่ผ่าน

140 6120100215 นางสาว ขวัญจิรา ตากา ผ่าน

141 6120200216 นางสาว ขวัญชนก เกณฑ์ขุนทด ไม่ผ่าน

142 6120400217 นางสาว ขวัญฤดี มานะดี ผ่าน

143 6120300218 นางสาว ขวัญฤทัย ชูอ่อน ผ่าน

144 6121500219 นางสาว ขวัญฤทัย อัษฎา ไม่ผ่าน
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ผลสอบควำมรู้วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2561 

145 6121400220 นาย คณาพงษ์ เกิดแสง ผ่าน

146 6120500222 นางสาว คณึงนุช สีสุระ ไม่ผ่าน

147 6121300224 นางสาว คนึงนิจ ดอกเงิน ผ่าน

148 6120900227 นางสาว คอดีย๊ะ ส าลี ผ่าน

149 6120800228 นางสาว คะนึงนิจ เกกินะ ผ่าน

150 6121300229 นางสาว ค าปุ๊ด แดนแม่จัน ไม่ผ่าน

151 6120300230 นาย คุณานนต์ อวะภาค ผ่าน

152 6121000233 นางสาว จรรญา สุรัตน์ ผ่าน

153 6120700234 นางสาว จรรยารักษ์ ราชรี ผ่าน

154 6121800236 นางสาว จริญา เอียดตน ไม่ผ่าน

155 6120800237 นางสาว จรินทร์ทิพย์ บวรโชติพงศ์ ผ่าน

156 6121100239 นางสาว จริยา พันธ์ุวัฒน์ ไม่ผ่าน

157 6120500240 นางสาว จริยา ภูษากิจ ผ่าน

158 6120200241 นางสาว จรียวัฒน์ กล่ินมาหอม ไม่ผ่าน

159 6120700242 นางสาว จวงเอราวัณ ทิศลี ไม่ผ่าน

160 6120200243 นางสาว จอมกานต์ ณ พัทลุง ผ่าน

161 6121300246 นาย จักรพรรณ ศูนย์กลาง ผ่าน

162 6120600247 นางสาว จันจิรา ปิดตาทะเส ไม่ผ่าน

163 6121800250 นางสาว จันทิมา เล่ือนมา ไม่ผ่าน

164 6120300251 นางสาว จันทิรา อินชู ผ่าน

165 6120200252 นางสาว จันธิมา จันทร์เพ็ชร์บุรี ไม่ผ่าน

166 6120400255 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ ไม่ผ่าน

167 6121200254 นางสาว จารุวรรณ กฤตเจริญนนท์ ผ่าน

168 6120700256 นางสาว จารุวรรณ สาพันธ์ ไม่ผ่าน



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

วันเสำร์ท่ี 12 มกรำคม 2562 เวลำ 08.30-11.00 น.

วิชำ พ้ืนฐำนวิชำชีพและวิชำกฎหมำยจรรยำบรรณวิชำชีพ

ผลสอบควำมรู้วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2561 

169 6121200258 นางสาว จิตตรี แสนพรม ผ่าน

170 6120500259 นางสาว จิตนภา บุญรัตน์ ไม่ผ่าน

171 6121700260 นางสาว จิตรวดี ค าภา ไม่ผ่าน

172 6120200261 นางสาว จิตรวดี เผือกสวัสด์ิ ผ่าน

173 6120400262 นาง จิตรา ศรีสวัสด์ิ ไม่ผ่าน

174 6120500263 นางสาว จินดา นนท์ศิริ ผ่าน

175 6120700265 นางสาว จินดาหรา คงสืบเสาะ ไม่ผ่าน

176 6120400266 นางสาว จิรดา โพธิวร ผ่าน

177 6120400267 นางสาว จิรนันท์ บุพศิริ ผ่าน

178 6120100268 นางสาว จิรพรรณ ประสงค์ ผ่าน

179 6121400269 นางสาว จิรภิญญา จิตปรีดา ผ่าน

180 6121000270 นาย จิรวัฒน์ คณาภิบาล ไม่ผ่าน

181 6121300271 นางสาว จิรัชยา ไพโรจน์ ผ่าน

182 6120300272 นางสาว จิรัฐติกาล ศรีเป็นทอง ผ่าน

183 6120300273 นางสาว จิราภรณ์ เล็กข า ผ่าน

184 6120700275 นางสาว จิราภรณ์ สาธร ไม่ผ่าน

185 6120800277 นาย จิรายุทธ แย้มเย็น ผ่าน

186 6120900279 นางสาว จิราวรรณ ขุนทอง ผ่าน

187 6121300281 นางสาว จีรนันท์ ถ่างกระโทก ไม่ผ่าน

188 6121400283 นางสาว จีรภรณ์ วงษ์จารย์ ไม่ผ่าน

189 6120900282 นางสาว จีรภรณ์ กาเด็น ผ่าน

190 6120400284 นางสาว จีรภา ไสย์แสง ไม่ผ่าน

191 6120500285 นางสาว จีระนุช ระถี ผ่าน

192 6120800286 นางสาว จีราพัชร อักษร ไม่ผ่าน



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

วันเสำร์ท่ี 12 มกรำคม 2562 เวลำ 08.30-11.00 น.

วิชำ พ้ืนฐำนวิชำชีพและวิชำกฎหมำยจรรยำบรรณวิชำชีพ

ผลสอบควำมรู้วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2561 

193 6120400289 นาง จุฑาทิพย์ สุขเจริญ ไม่ผ่าน

194 6120900290 นางสาว จุฑาทิพย์ ตุดบัตร ผ่าน

195 6121300293 นางสาว จุฑาธิปต์ พรมชาติ ผ่าน

196 6121300296 นางสาว จุฑามาศ กันธวงค์ ผ่าน

197 6121200294 นางสาว จุฑามาศ แก้วภูเม็ง ผ่าน

198 6121200295 นางสาว จุฑามาศ หงษ์เจริญ ผ่าน

199 6121200297 นางสาว จุฑามาศ ภู่ ลาย  ผ่าน

200 6120800301 นางสาว จุฑารัตน์ ทะวาแสน ขาดสอบ

201 6120400303 นางสาว จุฬาลักษณ์ โกษาผล ไม่ผ่าน

202 6121800304 นางสาว จุฬาลักษณ์ นินหว่าง ไม่ผ่าน

203 6121600305 นางสาว ฉวีวรรณ แป้นชู ไม่ผ่าน

204 6120700306 นางสาว ฉัตรฐริกา พงไทยสง ไม่ผ่าน

205 6120800308 นางสาว ฉัตรปวีณ์ อินทร์ถนอม ผ่าน

206 6120300310 นางสาว ฉันชนก ขวัญทะเล ผ่าน

207 6120400312 นางสาว ชไมพร ชนะพจน์ ผ่าน

208 6121300314 นางสาว ชญานันต์ เกตุแก้ว ผ่าน

209 6120500315 นางสาว ชญาษร สายทอง ไม่ผ่าน

210 6120200318 นางสาว ชฎาพร ฟักเขียว ขาดสอบ

211 6120300320 นางสาว ชนกพร วงศ์ท่าเรือ ผ่าน

212 6120900321 นางสาว ชนกานต์ สีม่วง ผ่าน

213 6121200322 นางสาว ชนกานต์ พงษ์พยัคเลิศ ผ่าน

214 6120300324 นางสาว ชนมน คูนิอาจ ผ่าน

215 6120400326 นางสาว ชนัญชิดา บุตรละคร ผ่าน

216 6120800327 นางสาว ชนัดดา ปรีชาชาญวุฒิ ผ่าน



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

วันเสำร์ท่ี 12 มกรำคม 2562 เวลำ 08.30-11.00 น.

วิชำ พ้ืนฐำนวิชำชีพและวิชำกฎหมำยจรรยำบรรณวิชำชีพ

ผลสอบควำมรู้วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2561 

217 6120300328 นางสาว ชนันสิรี ศิริ ผ่าน

218 6121600329 นางสาว ชนากานต์ อินทรัตน์ ไม่ผ่าน

219 6120800330 นางสาว ชนาพร บวรวิวรรธน์ ผ่าน

220 6121200331 นางสาว ชนาภา เย็นพู ไม่ผ่าน

221 6120200332 นางสาว ชนิฎา นิยมธรรม ไม่ผ่าน

222 6120400334 นางสาว ชนิตา ชาญธนาไชย ผ่าน

223 6121300335 นางสาว ชนิตา แสงสันต์ ผ่าน

224 6120100336 นางสาว ชนิศา พรมศักด์ิ ไม่ผ่าน

225 6120600337 นางสาว ชมพู่ ฤทธ์ิดี ผ่าน

226 6121100338 นางสาว ชมพูนุช เกิดเกียรติเพชร ผ่าน

227 6121200340 นางสาว ชยาภา ชัยประสิทธ์ิ ผ่าน

228 6121400341 นางสาว ชรินรัตน์ เมืองโคตร ผ่าน

229 6121800342 นางสาว ชลดา สนธิ ไม่ผ่าน

230 6120600343 นางสาว ชลธิชา อโรตยกุล ไม่ผ่าน

231 6120300344 นางสาว ชลธิชา มากชิต ผ่าน

232 6121000347 นางสาว ชลธิชา บุญครอง ผ่าน

233 6121400345 นางสาว ชลธิชา พวงขจร ผ่าน

234 6121300346 นางสาว ชลธิชา แสนสุภา ผ่าน

235 6120300348 นางสาว ชลิดา เอียดปาน ผ่าน

236 6120800349 นางสาว ช่อนภา วะณานิชย์ ไม่ผ่าน

237 6120300350 นางสาว ชัชชญา วุฒิอมรธาดา ผ่าน

238 6121000351 นาง ชัชนก อนันตไอศูรย์ ขาดสอบ

239 6120100353 สามเณร ชัยยงค์ มงคลหฤทัย ผ่าน

240 6120800354 ว่าท่ีเรือตรี ชัยวัฒน์ จงรอดน่วม ไม่ผ่าน



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

วันเสำร์ท่ี 12 มกรำคม 2562 เวลำ 08.30-11.00 น.

วิชำ พ้ืนฐำนวิชำชีพและวิชำกฎหมำยจรรยำบรรณวิชำชีพ

ผลสอบควำมรู้วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2561 

241 6121100355 นางสาว ชาติกา คู่พิมาย ไม่ผ่าน

242 6120400356 นาย ชาติชาย วันพิลา ไม่ผ่าน

243 6120700357 นางสาว ชารินี ทองชู ไม่ผ่าน

244 6121200360 นางสาว ชุติมน กายกูล ไม่ผ่าน

245 6120900363 นางสาว ชุติมา ทองศรี ไม่ผ่าน

246 6120200367 นางสาว ซัลมา มูฮ าหมัดอายุบ ไม่ผ่าน

247 6121500368 นางสาว ซากีมะห์ สะมาแล ผ่าน

248 6121500370 นางสาว ซารีนา อาด า ผ่าน

249 6120200371 นางสาว ซารีน่าฮ์ หมัดสุข ไม่ผ่าน

250 6121500373 นางสาว ซาวซาน ดะแซ ไม่ผ่าน

251 6121600374 นางสาว ซิตตีนา สุขสง่า ไม่ผ่าน

252 6120300376 นางสาว ซูไรด้า บุษบงค์ ผ่าน

253 6121600377 นางสาว ซูฮัยตี สาอะ ไม่ผ่าน

254 6120300378 นางสาว ญัสมิน โต๊ะสัน ผ่าน

255 6120900382 นางสาว ญาธิดา นนทะวงษ์ ไม่ผ่าน

256 6120900383 นางสาว ญานิล เมรุณชัย ผ่าน

257 6120100384 นางสาว ฐาปนี นรรัตน์ ผ่าน

258 6120400385 นางสาว ฐาปนี บุญมี ไม่ผ่าน

259 6121600386 นางสาว ฐายิกา ศิริขวัญ ไม่ผ่าน

260 6120800387 นางสาว ฐิตาภา มะแก้ว ผ่าน

261 6120700388 นาง ฐิติพร นนธิจันทร์ ไม่ผ่าน

262 6120300389 นางสาว ฐิติพร ยอดหวาน ผ่าน

263 6120400390 นางสาว ฐิติมา บุญแฮด ผ่าน

264 6121400391 นางสาว ฐิติยา วันชะนะ ผ่าน



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
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ผลสอบควำมรู้วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2561 

265 6120500392 นางสาว ฐิติรัตน์ บุญมาก ผ่าน

266 6120200393 นางสาว ฐิติวรดา บริรักษ์ศุภกร ไม่ผ่าน

267 6121700394 นาง ฐิติวรรณ อาสาราช ไม่ผ่าน

268 6121400395 นางสาว ณชา สุขมานิตย์ ผ่าน

269 6120800398 นางสาว ณปภัช สังข์ทองจีน ผ่าน

270 6121200397 นางสาว ณปภัช คูณวัตร ผ่าน

271 6121400400 นางสาว ณราภรณ์ บุญขาว ผ่าน

272 6120400401 นาย ณสุ หริมเทพาธิป ไม่ผ่าน

273 6120100402 นางสาว ณัจฉลดา จินดามาตย์ ผ่าน

274 6121600403 นางสาว ณัชชยา จันทร์โท ไม่ผ่าน

275 6121300404 นางสาว ณัฎฐณิชา ศิริแสนชัย ผ่าน

276 6121200405 นางสาว ณัฎฐาพร ชูทอง ผ่าน

277 6120700407 นางสาว ณัฏฐธิดา ชารี ผ่าน

278 6121300406 นางสาว ณัฏฐธิดา ปันต่า ผ่าน

279 6120400409 นางสาว ณัฏฐนิชชา โสภาค า ไม่ผ่าน

280 6121500410 นางสาว ณัฏฐา ชนะพล ผ่าน

281 6120400411 นางสาว ณัฏฐา ป้องล่องค า ขาดสอบ

282 6121600412 นางสาว ณัฐ ขนิษฐา ไม่ผ่าน

283 6120300413 นางสาว ณัฐกวัณฑ์ เสาวภาคย์ ผ่าน

284 6121800414 นางสาว ณัฐกานต์ เมืองมินทร์ ผ่าน

285 6121500415 นางสาว ณัฐกุล อาจชอบการ ผ่าน

286 6120300417 นางสาว ณัฐชยา ล าธารทอง ผ่าน

287 6121000416 นางสาว ณัฐชยา กาละสังข์ ไม่ผ่าน

288 6121400418 นางสาว ณัฐฐา ตาไว ผ่าน



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
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289 6120500419 นางสาว ณัฐณิชา รุ่งเรืองศรี ผ่าน

290 6121100421 นางสาว ณัฐธิดา เจริญสินชัย ผ่าน

291 6120800423 นาย ณัฐพงษ์ ถนัดค้า ไม่ผ่าน

292 6121200425 นาย ณัฐพล จันทร์เนตร์ ผ่าน

293 6120700426 นางสาว ณัฐพลิน อินทอง ผ่าน

294 6121600428 นางสาว ณัฐริกา คงใหม่ ไม่ผ่าน

295 6121400429 นางสาว ณัฐริกา ปาค ามูล ผ่าน

296 6120200430 นางสาว ณัฐริกา สังข์ทอง ไม่ผ่าน

297 6120500431 นางสาว ณัฐริกา สายรักษา ผ่าน

298 6120300432 นางสาว ณัฐวดี สุภากาญจน์ ผ่าน

299 6121800433 นางสาว ณัฐวิภา คงคาทิพย์ ผ่าน

300 6120900434 นางสาว ณัฐา ศรีอ่อน ผ่าน

301 6121300435 นางสาว ณัฐิยา เจริญวงค์ ผ่าน

302 6121400437 นางสาว ณัทชลิดา นฤภัทรธนกิจ ผ่าน

303 6120100438 นางสาว ณาร์รีมาน สนิแว ผ่าน

304 6120300440 นางสาว ณิชกานต์ สมบูรณ์ ผ่าน

305 6121100441 นางสาว ณิชกานต์ สนพลาย ไม่ผ่าน

306 6121200442 นางสาว ณิชาภัทร วงศ์เครือศร ผ่าน

307 6120300444 นางสาว ณูเฟีย แวโดยี ผ่าน

308 6121300447 นางสาว ดลัลพร อุดถา ผ่าน

309 6121400448 นางสาว ดวงเดือน ขอเห็นกลาง ผ่าน

310 6120400450 ส.อ.หญิง ดวงใจ กาฬจันทร์ ไม่ผ่าน

311 6120400451 นางสาว ดวงใจ ไชยทองพันธ์ ผ่าน

312 6120500452 นางสาว ดวงกมล ก่ิงทวยหาร ไม่ผ่าน
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313 6121200453 นางสาว ดวงกมล มาลีวรรณ์ ผ่าน

314 6120400455 นาย ดารพงศ์ ปุ่งค าน้อย ผ่าน

315 6121200456 นาย ดารากร ป้อมสุวรรณ ไม่ผ่าน

316 6121300457 นางสาว ดาราวรรณ นงภา ผ่าน

317 6120400458 นางสาว ดารีนา ใจเสรี ผ่าน

318 6120500459 นางสาว ดาวพระศุกร์ ก้อนค า ไม่ผ่าน

319 6121100460 นาย ดิศรณ์ เปรมปรีด์ิ ไม่ผ่าน

320 6120900461 นางสาว ดุษฎี เนตรใจบุญ ผ่าน

321 6120300463 นาย ตรีภพ เทียนสว่าง ผ่าน

322 6120800464 นาย ตะวัน วงค์ช่างเงิน ไม่ผ่าน

323 6120300465 นางสาว ตุลธิดา พันธ์กิตติกุล ผ่าน

324 6121400467 นางสาว ทวินตา เทศไทย ผ่าน

325 6120800469 นาย ทศพล เอ่ียมทองค า ไม่ผ่าน

326 6121800470 นาย ทักษ์ดนัย ทองค าดี ผ่าน

327 6121100471 นางสาว ทัตติยา ศรีพูล ไม่ผ่าน

328 6120400472 นางสาว ทัศนีภรณ์ โค่ยอินทร์ ผ่าน

329 6121000474 นางสาว ทิตยา พิทักษ์ภูผา ผ่าน

330 6120300475 นางสาว ทิพธัญญา สมมาตร์ ผ่าน

331 6120400476 นางสาว ทิพพิชา ชิตวงษ์ ขาดสอบ

332 6120600478 นางสาว ทิพย์ประภาพร ลาสันเทียะ ผ่าน

333 6121100481 นางสาว ทิพวรรณ พุทธจักร์ ไม่ผ่าน

334 6120600483 นางสาว ทิพารัตน์ ชาวสวน ไม่ผ่าน

335 6120200485 นางสาว ทิพาวรรณ สุภาสูรย์ ขาดสอบ

336 6121000484 นางสาว ทิพาวรรณ บรรเทิง ไม่ผ่าน
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337 6121200486 นางสาว ธนกร ไตรธนเดชา ไม่ผ่าน

338 6120200489 นางสาว ธนพร แสงพันธ์ุตา ไม่ผ่าน

339 6121600490 นางสาว ธนพร สุเหร็น ไม่ผ่าน

340 6121400488 นางสาว ธนพร ค าเพ่ิม ผ่าน

341 6121400491 นาย ธนพล ปีลา ผ่าน

342 6120600493 นางสาว ธนภรณ์ บุญชู ไม่ผ่าน

343 6120400492 นางสาว ธนภรณ์ กันธิยะ ผ่าน

344 6121100496 นางสาว ธนวรรณ กาญจนากร ไม่ผ่าน

345 6120300494 นางสาว ธนวรรณ แซ่หลี ผ่าน

346 6121300498 นางสาว ธนัชพร เข่ือนเก้า ผ่าน

347 6120500500 นาย ธนัตถ์ ชาลีรัตน์ ไม่ผ่าน

348 6120800503 นางสาว ธนิวรรณ สุรบวร ไม่ผ่าน

349 6120200505 นางสาว ธนิษฐา บุญเสถียร ไม่ผ่าน

350 6121400504 นางสาว ธนิษฐา ขุมเพ็ชร ผ่าน

351 6120400507 นางสาว ธัญกร พุทธสกุล ผ่าน

352 6121300508 นางสาว ธัญชนก ส่วยลัย ผ่าน

353 6120600509 นางสาว ธัญญธร สินธุเสน ไม่ผ่าน

354 6120800511 นางสาว ธัญญ์นภัส ธนศิริวรวิชญ์ ไม่ผ่าน

355 6120500513 นาง ธัญญพัทธ์ แผลงประพันธ์ ไม่ผ่าน

356 6120200514 นางสาว ธัญญลักษณ์ สุคะประเสริฐ ขาดสอบ

357 6121700515 นาง ธัญญลักษณ์ ย้ิมพงษ์ ขาดสอบ

358 6120400516 นาย ธัญญาณัฐ ศรีวาปี ผ่าน

359 6120200517 นางสาว ธัญญาลักษณ์ เกิดสุวรรณ ผ่าน

360 6120300518 นางสาว ธัญพิชชา รัตนโสม ผ่าน
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361 6121200519 นางสาว ธัญพิมล หงษ์สุด ผ่าน

362 6120300520 นาย ธัญพิสิษฐ์ โฆษะวิวัฒน์ ผ่าน

363 6121700525 นางสาว ธัญลักษณ์ กิตติธันยพัชร์ ขาดสอบ

364 6120500524 นางสาว ธัญลักษณ์ ประเสริฐ ผ่าน

365 6121600526 นางสาว ธัญวรรณ เพชรสถิตย์ ไม่ผ่าน

366 6121800528 นางสาว ธัณญภรณ์ บุตรสมัน ไม่ผ่าน

367 6120400529 นางสาว ธันยาภรณ์ ข่วงทิพย์ ไม่ผ่าน

368 6120700530 นางสาว ธารทิพย์ สุภาพ ผ่าน

369 6120700531 นางสาว ธารทิพย์ อยู่สบาย ไม่ผ่าน

370 6121800532 นางสาว ธิดา ฐานะ ไม่ผ่าน

371 6121800533 นางสาว ธิดา วิจิตร ไม่ผ่าน

372 6120900534 นางสาว ธิดาพันธ์ุ รัตนศรีสุข ไม่ผ่าน

373 6120100536 นางสาว ธิดารัตน์ เผ่าภูทร ผ่าน

374 6121200538 นางสาว ธิดารัตน์ สะพานแก้ว ผ่าน

375 6120600535 นางสาว ธิดารัตน์ เลากระโทก ไม่ผ่าน

376 6121800539 นางสาว ธิติกานต์ นุตเวช ผ่าน

377 6121400540 นาย ธิติวุฒิ พลชัย ผ่าน

378 6120300544 นางสาว นฐพัชร จุลนวล ผ่าน

379 6120400545 นาย นนทวัฒน์ แก้วดี ผ่าน

380 6120800546 นาย นนทิชัย ด้วงอ่ิม ผ่าน

381 6120400547 นาย นพณรรน์ พันธ์แสง ผ่าน

382 6120300549 นาย นพพล วาณิชย์เจริญ ผ่าน

383 6120800550 นาย นภธกฤช โชคประจักษ์ชัด ผ่าน

384 6121700551 นาง นภธิดี มเหศักด์ิพิทักษ์ ไม่ผ่าน
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385 6120200552 นางสาว นภสร คงไพศาล ไม่ผ่าน

386 6121200553 นางสาว นภัสวรรณ สุขใจ ผ่าน

387 6121200555 นางสาว นภัสสร เฉ่ือยกลาง ไม่ผ่าน

388 6121000556 นางสาว นภาพร คล่องแคล่ว ไม่ผ่าน

389 6120200559 นางสาว นภาวรรณ บุญน่วม ไม่ผ่าน

390 6121400560 นางสาว นราพร พิทักษ์พร ผ่าน

391 6121200562 นางสาว นริศรา ศรีดารา ผ่าน

392 6121300563 นางสาว นริศรา ยีกับจี ไม่ผ่าน

393 6121000564 นาย นฤเบศน์ ลับภู ผ่าน

394 6121400565 นาย นฤนาท อรุณมณี ผ่าน

395 6121400566 นางสาว นฤภรณ์ โพธ์ิทอง ผ่าน

396 6120400567 นางสาว นฤมล กุศลศิลป์ ไม่ผ่าน

397 6121000569 นาย นลธวัช บุตรโคตร ผ่าน

398 6120300571 นางสาว นลินพร ธรรมศรี ผ่าน

399 6120800573 นางสาว นลินี ศรีอมรมงคล ไม่ผ่าน

400 6120400572 นาง นลินี ช่ืนชุมพร ไม่ผ่าน

401 6121000576 นางสาว นวลตอง บุญมาก ไม่ผ่าน

402 6120900578 นางสาว นัจญวา สันประเสริฐ์ ไม่ผ่าน

403 6120300579 นางสาว นัจมะห์ เจ๊ะมูซอ ผ่าน

404 6120300580 นางสาว นัชมัส ยะโกะ ผ่าน

405 6120300583 นางสาว นัฏมน โรจน์หัสดิน ผ่าน

406 6121500584 นางสาว นัฐกานต์ นาวาเดช ไม่ผ่าน

407 6120300585 นางสาว นัฐชาวดี นันทพุฒ ผ่าน

408 6120900586 นางสาว นัฐญมา มาลินี ผ่าน
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409 6121400588 นางสาว นัทธพร สร้อยทอง ผ่าน

410 6120200589 นางสาว นันท์นภัส แก้วตาเสน ไม่ผ่าน

411 6120400591 นาย นันทวัฒน์ พุทศรี ผ่าน

412 6120500592 นาง นันทัชพร จ าปาสาร ไม่ผ่าน

413 6120300593 นางสาว นันทิชา สุทธินนท์ ผ่าน

414 6121000594 นางสาว นันทิพร ไหวจังหรีด ไม่ผ่าน

415 6121400596 นางสาว นันทิยา หม่ืนยงค์ ผ่าน

416 6121000598 นางสาว นาซีรา ซาและ ไม่ผ่าน

417 6120900599 นางสาว นาซูฮา มะ ผ่าน

418 6120300601 นางสาว นาบีร่า ปาทาน ผ่าน

419 6121100602 นางสาว นารีซะ อาแว ไม่ผ่าน

420 6121300603 นางสาว นารีรัตน์ สืบสาร ผ่าน

421 6120200604 นาย นาวิน ดาบแก้ว ไม่ผ่าน

422 6120400605 นางสาว น้ าเพชร ค าทะเนตร ผ่าน

423 6121300608 นางสาว น้ าฝน มณีรัตนรุ่งโรจน์ ผ่าน

424 6121600607 นางสาว น้ าฝน ค ารณ ไม่ผ่าน

425 6120300606 นางสาว น้ าฝน ธนบัตร ผ่าน

426 6120300610 นางสาว นิจสุภา รอดภัย ผ่าน

427 6120200613 นางสาว นิฌัณญา ชูเชิดธรรมกุล ผ่าน

428 6120400614 นางสาว นิด ศรีสว่าง ไม่ผ่าน

429 6120400615 นางสาว นิตยา อกอุ่น ไม่ผ่าน

430 6120500616 นางสาว นิตยา บริหาร ไม่ผ่าน

431 6120800617 นางสาว นิธิพร วงษชู ไม่ผ่าน

432 6121500618 นางสาว นิธิวดี สมิตินทร์ ไม่ผ่าน
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433 6121000619 นางสาว นินวดี โสภิณ ไม่ผ่าน

434 6120200620 นางสาว นินูรฮูดา โตะแวโซะ ไม่ผ่าน

435 6120100621 นาย นิพิฐพนธ์ พรประทุม ผ่าน

436 6120300623 นางสาว นิภาธร ป้ันทอง ผ่าน

437 6121000624 นางสาว นิภาธร มากยอด ไม่ผ่าน

438 6121200625 นางสาว นิภาพร พิมพ์ทอง ผ่าน

439 6120400626 นางสาว นิภาพร วงษ์จันดี ไม่ผ่าน

440 6120200628 นางสาว นิรมลศิริ ขุมทอง ผ่าน

441 6120500629 นางสาว นิลยา มาโยธา ไม่ผ่าน

442 6120400630 นาง นิลวรรณ ด่ิงแก้ว ไม่ผ่าน

443 6120300632 นางสาว นิสรีน สานิง ผ่าน

444 6120800633 นางสาว นิสา งามข า ผ่าน

445 6120900635 นาย นิอัฟนันท์ นิโยะ ผ่าน

446 6121600636 นางสาว นิอัยเสาะห์ ยามู ผ่าน

447 6120400637 นางสาว นุจรีย์ เจริญศักด์ิ ผ่าน

448 6120100638 นางสาว นุชใหม่ พรหมเมตตา ไม่ผ่าน

449 6120900639 นางสาว นุชจรี อาจกิจ ไม่ผ่าน

450 6120300640 นางสาว นุชนาถ แพน้อย ผ่าน

451 6121700642 นาง นุชสลา ภูหงษ์ ขาดสอบ

452 6120600643 นางสาว นุรฟาติม อาแวลูวา ไม่ผ่าน

453 6120500644 นางสาว นุศรา บัวสด ไม่ผ่าน

454 6120500646 นางสาว นุสรา เพลินจิตร ไม่ผ่าน

455 6120100649 นางสาว นูรซามีรต์ สาและ ผ่าน

456 6120200650 นางสาว นูรซาฮีดา มูฮิ ขาดสอบ
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457 6120200651 นางสาว นูร์ดียานา เจะเลง ไม่ผ่าน

458 6121100652 นางสาว นูรฟาห์ แวยูโซ๊ะ ไม่ผ่าน

459 6120300653 นางสาว นูรมา อิด้ิง ผ่าน

460 6120200654 นางสาว นูรมา เปาะมะ ไม่ผ่าน

461 6121000655 นางสาว นูรอักมาล ดือเลาะ ไม่ผ่าน

462 6121800656 นางสาว นูรอัยน่า บือราเฮง ไม่ผ่าน

463 6121000657 นางสาว นูรอาสิลา ดอเลาะ ไม่ผ่าน

464 6121500660 นางสาว นูรีซัน หิเล ผ่าน

465 6121500662 นางสาว นูรีสาวาตี วาเต๊ะ ไม่ผ่าน

466 6120200663 นางสาว บงกชรัตน์ พรมจันท์ทา ผ่าน

467 6121700664 น.ท. บรรพต มุ่งหามณี ผ่าน

468 6120600666 นางสาว บังอร บุญหว่าน ผ่าน

469 6121800667 นางสาว บัณฑิตา เพ็งพิน ไม่ผ่าน

470 6120900668 นางสาว บัดรีย๊ะ ชาติไทย ผ่าน

471 6120100669 นางสาว บัวพร พนาบรรพต ไม่ผ่าน

472 6120500671 นาง บุญเกิด ระเบียบ ไม่ผ่าน

473 6120300673 นางสาว บุณยวีร์ จันทร์เกตุ ผ่าน

474 6120400676 นางสาว บุษยมาศ งอบค า ผ่าน

475 6120400677 นางสาว บุษราภรณ์ ทับสีแก้ว ผ่าน

476 6121100678 นาย บูรฮัน เยงทูล ขาดสอบ

477 6121500679 นางสาว ปฏิญญา ปาละมาณ ไม่ผ่าน

478 6121600681 นางสาว ปฐมาวดี กลับดี ผ่าน

479 6120800682 นางสาว ปฐมาวดี กระชอนสุข ผ่าน

480 6120400683 นาย ปณัสพล บุญขจร ไม่ผ่าน
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481 6121000684 นางสาว ปณัสยา มิศิลา ผ่าน

482 6120400685 นางสาว ปนัดดา ไกรยะราช ผ่าน

483 6121800686 นางสาว ปนิดา แต่งแดน ผ่าน

484 6121400687 นางสาว ปพิชญา ศริแก้ว ผ่าน

485 6121400689 นางสาว ปภัสสร ม่วงรัก ผ่าน

486 6121700690 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์ ไม่ผ่าน

487 6121000691 นางสาว ปภาวรินทร์ ภักดีเดชาชัย ผ่าน

488 6120200697 นางสาว ประภัทรสร พลภักดี ขาดสอบ

489 6120200698 นางสาว ประภัสรา สีใสยา ผ่าน

490 6121800699 นางสาว ประภัสสร ค าดี ผ่าน

491 6121300709 นางสาว ปรีดาภรณ์ สายจันเกตุ ผ่าน

492 6121200708 นางสาว ปรีดาภรณ์ แสงเดช ผ่าน

493 6121100710 นาย ปรีดี มะมิง ผ่าน

494 6120300712 นางสาว ปรียานุช ชุ่มวงค์ ผ่าน

495 6120600713 นางสาว ปรียาพร สังข์ถม ไม่ผ่าน

496 6121800714 นางสาว ปวัณปรัชญ์ มิกาศ ผ่าน

497 6120700718 นางสาว ปวีณา แก้วยงกฎ ผ่าน

498 6121700717 นางสาว ปวีณา เกษรา ไม่ผ่าน

499 6120900719 นาย ปองพล สืบพงษ์ ผ่าน

500 6120300721 นางสาว ปัณณพร ตันติเมตตา ผ่าน

501 6120400724 นางสาว ปัทมา ทวีทรัพย์ ไม่ผ่าน

502 6120900726 นางสาว ปาณิศา ซ่ือสัตย์ ผ่าน

503 6120300730 นางสาว ปารณีย์ สุขล่ิม ผ่าน

504 6121300732 นางสาว ปาริฉัตร ภูเขียว ผ่าน
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505 6121300731 นาง ปาริฉัตร นิธิมหาศาล ไม่ผ่าน

506 6120900735 นางสาว ปาริชาติ พรหมเทพ ไม่ผ่าน

507 6121400736 นางสาว ปาริชาติ แขวงเมือง ผ่าน

508 6121300740 นางสาว ปิยนุช แก้วสุขใส ขาดสอบ

509 6120500739 นางสาว ปิยนุช เจริญชาติ ไม่ผ่าน

510 6121400741 นางสาว ปิยวรรณ วนิกุล ผ่าน

511 6120600743 นางสาว ปิยะธิดา ทิพมนต์ ไม่ผ่าน

512 6121800745 นางสาว ปิยะนุช รัตนวัน ไม่ผ่าน

513 6120400744 นางสาว ปิยะนุช แพงวงศ์ ผ่าน

514 6120400747 นางสาว ปิยะพร สว่างใหญ่ ผ่าน

515 6120400748 นางสาว ปิยะมาส ค าจ านงค์ ผ่าน

516 6121200749 นางสาว ปิยาพัชร บุญใช้ ผ่าน

517 6120500750 นางสาว ปิยาภรณ์ ชูรัตน์ ผ่าน

518 6120500752 นางสาว ปุณยนุช เบ็ญมาส ผ่าน

519 6121400753 นางสาว ผกา เพลาชัย ผ่าน

520 6120400754 นางสาว ผกามาศ ปักกุนนัน ผ่าน

521 6120200755 นางสาว ผกามาศ รักชาติ ไม่ผ่าน

522 6120800756 นาย พงศกร ศิริรัศมีวงศา ผ่าน

523 6120100757 นาย พงศ์สิน ภุชกฤษดาภา ผ่าน

524 6120400761 นาย พงษ์สิทธ์ิ กลางนอก ผ่าน

525 6120100762 นางสาว พจนา บัวเย็น ไม่ผ่าน

526 6120400763 นางสาว พจนีย์ สุผาวัน ขาดสอบ

527 6120200765 นาย พชรงษ์ การิศ ขาดสอบ

528 6120400767 นางสาว พนารัตน์ พุ่มค า ไม่ผ่าน
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529 6121600771 นางสาว พนิดา ชัยมุสิก ไม่ผ่าน

530 6120700768 นางสาว พนิดา บุษบงก์ ไม่ผ่าน

531 6120400770 นางสาว พนิดา ยางธิสาร ผ่าน

532 6120300769 นางสาว พนิดา บุญคงทอง ผ่าน

533 6120400773 นางสาว พรไพลิน หารจิตร ผ่าน

534 6120100774 นางสาว พรจรัส ร าพัฒน์ ผ่าน

535 6120400775 นางสาว พรชนัน ภูศรี ผ่าน

536 6120200779 นางสาว พรทิพย์ จิตจ านงค์ ขาดสอบ

537 6121300780 นางสาว พรทิวา ปงเมฆ ผ่าน

538 6120500785 นางสาว พรพรรณ แวงวัน ผ่าน

539 6120400787 นางสาว พรพิมล เสนคราม ผ่าน

540 6120900786 นางสาว พรพิมล คับพวง ไม่ผ่าน

541 6120200788 นางสาว พรพิมล บรรสาร ผ่าน

542 6120400790 นางสาว พรรณภา อุสาพรม ไม่ผ่าน

543 6120800791 นาง พรรณวดี สุทธิวาทนฤพุฒิ ผ่าน

544 6120700792 นางสาว พรรวินท์ สิทธิบุญ ผ่าน

545 6121200793 นางสาว พรรษศรณ์ เช้ืองวงหิรัญ ผ่าน

546 6120300795 นางสาว พรรัตน์ ธีระกุลพิศุทธ์ิ ผ่าน

547 6120400801 นางสาว พรสุดา ภัสดาภรณ์ ขาดสอบ

548 6120400799 นางสาว พรสุดา มาละอินทร์ ผ่าน

549 6121800798 นางสาว พรสุดา เจียมสกุล ผ่าน

550 6120800803 นาย พรหมศิลา เจริญสม ไม่ผ่าน

551 6120400804 นางสาว พฤษาพันธ์ุ บุบผาลา ไม่ผ่าน

552 6120700806 นางสาว พลอยไพลิน เพชรจันทร์ ไม่ผ่าน
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553 6120700805 นางสาว พลอยไพลิน ฉิมมาลี ไม่ผ่าน

554 6120900809 นางสาว พัชญา มาโนชน์ ไม่ผ่าน

555 6121400810 นางสาว พัชรนันท์ พลขันธ์ ผ่าน

556 6121000811 นางสาว พัชราพร อินทรกุล ไม่ผ่าน

557 6121100813 นางสาว พัชราภรณ์ พลายฤทธ์ิ ไม่ผ่าน

558 6120400814 นางสาว พัชรินทร์ ใจดี ผ่าน

559 6120100815 นางสาว พัชรินทร์ ยะกันมูล ผ่าน

560 6120900816 นางสาว พัชรินทร์ ซ่ือตรง ไม่ผ่าน

561 6120400819 นางสาว พัชรี ยศประสงค์ ไม่ผ่าน

562 6120300821 นางสาว พัฒน์นรี รุ่งวีรธรรม ผ่าน

563 6121800820 นางสาว พัฒน์นรี โพธิรัตน์ ผ่าน

564 6120800822 นางสาว พัฒนี บูรณดิลก ผ่าน

565 6121200826 นาย พิเชษฐ์ โตใหญ่ ไม่ผ่าน

566 6120300827 นางสาว พิไลวรรณ แววมณี ผ่าน

567 6121200828 นางสาว พิจิตรา มุขขันธ์ ผ่าน

568 6120900829 นาง พิชชากานต์ บัวชาวเกาะ ไม่ผ่าน

569 6121500830 นางสาว พิชชาภา ตาวัน ไม่ผ่าน

570 6120200831 นางสาว พิชญธิดา พูนเทพ ไม่ผ่าน

571 6120700832 นางสาว พิชญวรรณ ดีสิทธ์ิ ไม่ผ่าน

572 6120900833 นางสาว พิชญา คงสวัสด์ิ ผ่าน

573 6121200835 นางสาว พิชญาภัค สิงหาวร ผ่าน

574 6120400836 นาง พิชญาภา ม่ันคง ไม่ผ่าน

575 6121700837 นาง พิชรินทร์ สุขนา ไม่ผ่าน

576 6121400839 นางสาว พิทยาพร จูงเพ่ือนสุข ผ่าน
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577 6120800841 นาย พิภพ จันทร์เล็ก ผ่าน

578 6120500842 นางสาว พิมพ์ใจ พลศรี ผ่าน

579 6120300843 นางสาว พิมพกานต์ แก้วค าแจ้ง ผ่าน

580 6121000845 นางสาว พิมพ์นภา สอนเสนา ไม่ผ่าน

581 6120800846 นางสาว พิมพ์ปพิชญ์ น้ าทิพน าชัย ไม่ผ่าน

582 6121300847 นางสาว พิมพ์พร โนจันทร์ ผ่าน

583 6121100848 นางสาว พิมพ์พา ทิตะนนท์ ไม่ผ่าน

584 6121700850 นาง พิมพ์ลักษณ์ ชมภูทัศน์ ขาดสอบ

585 6121200852 นางสาว พิมพ์วิมล มะโนกิจ ผ่าน

586 6120300851 นางสาว พิมพ์วิมล ขบวนสาร ผ่าน

587 6121100853 นางสาว พิมพิศา อยู่ด า ไม่ผ่าน

588 6120100854 นางสาว พิมลนาฎ สิทธิชัย ผ่าน

589 6120800856 นางสาว พิลาสลักษณ์ อัครบัณฑิตสกุล ผ่าน

590 6120800859 นาย พิสิษฐ์ ผลโรจน์ปัญญา ไม่ผ่าน

591 6120200860 นาย พีรวัฒน์ ชัยวันดี ไม่ผ่าน

592 6120800862 นาง พูลทรัพย์ พงศ์สุพัฒน์ ผ่าน

593 6120600864 นางสาว ฟาดีล๊ะ ตาเดอิน ผ่าน

594 6120300865 นางสาว ฟาติน แวหามะ ผ่าน

595 6120200867 นางสาว ฟิตรี เวาะนา ผ่าน

596 6120200868 นางสาว ฟีเรีย สะนอ ผ่าน

597 6121400869 นางสาว ภชตวรรณ ลาภลึก ผ่าน

598 6120300870 นางสาว ภรณ์ชนันท์ เซ่ียงฉิน ผ่าน

599 6120400871 นาย ภักด์ิ มุ่งขอบกลาง ไม่ผ่าน

600 6120800872 นางสาว ภัคกัญญา พูลดาวทอง ไม่ผ่าน
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601 6121300873 นางสาว ภัคจีรา สีหะวงษ์ ผ่าน

602 6120300874 นางสาว ภัททิรา ปราบเสร็จ ผ่าน

603 6121700875 นางสาว ภัททิราพร เขียวสน่ัน ผ่าน

604 6120300876 นางสาว ภัทรนันท์ บุญหาว ผ่าน

605 6121200877 นางสาว ภัทรภรณ์ โสภา ผ่าน

606 6120100878 นางสาว ภัทรวดี แก่ประโคน ผ่าน

607 6120700881 นางสาว ภัทราพร สมอ่อน ผ่าน

608 6120100882 นางสาว ภัทราพร แสนองอาจ ขาดสอบ

609 6120900884 นางสาว ภัทราภรณ์ โต๊ะเสน ผ่าน

610 6121800885 นางสาว ภัทราภรณ์ ฐานโพธ์ิ ผ่าน

611 6120100887 นางสาว ภัทราวดี เส้ียมแหลม ผ่าน

612 6120400886 นางสาว ภัทราวดี สุมรินทร์ ผ่าน

613 6120500888 นางสาว ภัทรินทร์ ภูวิโคตร ผ่าน

614 6120300889 นางสาว ภัศราภรณ์ ณ พัทลุง ผ่าน

615 6120600890 นางสาว ภัสศรี แสงสาย ไม่ผ่าน

616 6120400891 นาย ภาคภูมิ ไชยพันโท ผ่าน

617 6121300893 นาย ภานุพงศ์ เนาวพันธ์ ผ่าน

618 6120300894 นางสาว ภิชดา สีด า ผ่าน

619 6120500895 นางสาว ภิญญดา สาเกตุ ผ่าน

620 6120800897 นางสาว ภิมม์ ชลกรณ์ศรีสกุล ผ่าน

621 6120200899 นางสาว ภูริชญา มณีฉาย ไม่ผ่าน

622 6120100900 นางสาว ภูษนิษา ไชยราช ผ่าน

623 6121600901 นางสาว มณฑิตา ทนงาน ไม่ผ่าน

624 6121000902 นางสาว มณี แมเร๊าะ ไม่ผ่าน
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625 6120900903 นางสาว มณีภรณ์ ช านาญแป้น ผ่าน

626 6120300906 นางสาว มนพร หิรัญขจรพันธ์ ผ่าน

627 6121000909 นางสาว มนิสา ดอนเมาไฟ ไม่ผ่าน

628 6120800911 นาง มยุรี นาคายน ไม่ผ่าน

629 6121200914 นางสาว มริสา รัตนกร ผ่าน

630 6120200915 นางสาว มลิวัลย์ จงใจรักษ์ ไม่ผ่าน

631 6120500916 นางสาว มะลิวัลย์ สายใจ ผ่าน

632 6120400918 นางสาว มัททิณี เสนจันตะ ผ่าน

633 6120800922 นางสาว มาญ่า ประเสริฐวงษ์ ขาดสอบ

634 6121400923 นางสาว มานิตา ค าเเก้ว ผ่าน

635 6120500925 นางสาว มาริสา ปัญญาหาร ผ่าน

636 6120300924 นางสาว มาริสา หมาดโหยด ผ่าน

637 6120300926 นางสาว มารีน่า จันทรจิตต์ ผ่าน

638 6120400927 นาง มาลัย เทียนกระจ่าง ไม่ผ่าน

639 6120400928 นางสาว มาลิณี ตุ่ยไชย ไม่ผ่าน

640 6120400930 นางสาว มาลินี ชวนละคร ไม่ผ่าน

641 6121800931 นางสาว มาศสุภา อรรถสงเคราะห์ ผ่าน

642 6120300932 นางสาว มาสีเตาะห์ ยูโซ๊ะ ผ่าน

643 6121100933 นางสาว มาฮีซันร์ เจ๊ะแว ไม่ผ่าน

644 6121400934 นางสาว มิธิลา แป้นจันทร์ ผ่าน

645 6121200935 นางสาว มินตรา ปัดสงค์ ผ่าน

646 6121800936 นางสาว มินตรา แสนสวาท ไม่ผ่าน

647 6120600937 นางสาว มิรันดา ภมรเจริญกิจ ผ่าน

648 6121700939 นาง มีนามาศ เขียวรัมย์ ไม่ผ่าน
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649 6120200940 นางสาว มีวาสนา แซ่ก๊วย ไม่ผ่าน

650 6120300941 นางสาว มุกติ แสงฤทธ์ิ ผ่าน

651 6120900943 นางสาว มุมีนา หมินเย๊าะ ผ่าน

652 6120600944 นางสาว มูนีเราะห์ เจ๊ะเด็ง ไม่ผ่าน

653 6120300946 นาย มูฮัยมีน รีมานิ ผ่าน

654 6120900948 นางสาว ยลนาฏ มาลีหอม ผ่าน

655 6121100950 นาย ยอดรัก ธรรมรัตน์ ไม่ผ่าน

656 6121100951 นางสาว ยามีละ มะแซ ไม่ผ่าน

657 6120900952 นางสาว ยารีย๊ะ มะเซ็ง ผ่าน

658 6120500953 นางสาว ยุพาวดี ทองสุ ไม่ผ่าน

659 6120600955 นางสาว ยุวดี หลงพรหม ไม่ผ่าน

660 6121800954 นางสาว ยุวดี สุริวงค์ ไม่ผ่าน

661 6120400956 นางสาว ยุวรี สุวรรณศรี ไม่ผ่าน

662 6121600957 นางสาว รจนา รอดเข็ม ไม่ผ่าน

663 6120400958 นางสาว รจนาท ภูเวียนวงค์ ไม่ผ่าน

664 6120100959 นางสาว รชฏ ภู่ผะกา ไม่ผ่าน

665 6120400960 นาย รณชัช ค าสนิท ไม่ผ่าน

666 6120200962 นางสาว รภิญญา ปะมาคะมา ไม่ผ่าน

667 6120200964 นางสาว รมย์รวินร์ ประทุม ไม่ผ่าน

668 6121200965 นางสาว รมิดา ภูนุชอภัย ผ่าน

669 6121200966 นางสาว รวิภา คามะดา ผ่าน

670 6121300968 นางสาว รสนันท์ อ่อนแสน ผ่าน

671 6121400969 นางสาว รสสุคนธ์ เกิดทอง ผ่าน

672 6121200973 นาย ระพีพัฒน์ อานามนารถ ผ่าน
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673 6121100976 นางสาว รัชฎาพร ดุงจ าปา ไม่ผ่าน

674 6121200977 นางสาว รัชณิญา จันทร์ศรี ไม่ผ่าน

675 6121300978 นาย รัชต์พล รัสมี ผ่าน

676 6121100979 นางสาว รัชนีกร ราชวันดี ขาดสอบ

677 6120500982 นางสาว รัตติกาญณ์ สุทธิสาร ผ่าน

678 6120900983 นางสาว รัตน์ตะวัน ล่าสกุล ไม่ผ่าน

679 6120800984 นางสาว รัตนธาดา ชลากรอนันต์ ไม่ผ่าน

680 6120400989 นางสาว รัตนา อินทวงค์ ไม่ผ่าน

681 6120400988 นางสาว รัตนา สินจารุ ผ่าน

682 6120800993 นางสาว รัตนาภรณ์ สุภาวิชัย ผ่าน

683 6121700990 นาง รัตนาภรณ์ โตไธสง ไม่ผ่าน

684 6120500996 นางสาว รินทร์จง สงค์ผัด ไม่ผ่าน

685 6120900997 นางสาว รินทร์ลภัส วิมลจารุพงศ์ ไม่ผ่าน

686 6120500998 นางสาว ร่ืนฤดี พรหมประดิษฐ ไม่ผ่าน

687 6120701000 นางสาว รุ่งนภา เจริญเหลือ ผ่าน

688 6120201003 นางสาว รุ่งฟ้า นพตลุง ไม่ผ่าน

689 6120201005 นางสาว รุ้งรวิน หนูกรอบ ผ่าน

690 6120601006 นางสาว รุ่งฤดี ดีขุนทด ไม่ผ่าน

691 6120401007 นางสาว รุ่งอรุณ ริค าแง ผ่าน

692 6121301008 นางสาว รุจิเรศ พุฒดี ผ่าน

693 6121101009 นางสาว รุลฮีดา หะยีมะแอ ไม่ผ่าน

694 6121501010 นางสาว รุสนา อาแด ไม่ผ่าน

695 6121101011 นางสาว รุสมาวานี หะมะ ไม่ผ่าน

696 6120601012 นางสาว รูกีซา เจ๊ะหะมะ ไม่ผ่าน
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697 6120301013 นางสาว รูซาน่า เจ๊ะดีรอกี ผ่าน

698 6120901014 นางสาว ลลิตวดี ต่วนมิหนา ผ่าน

699 6120101015 นางสาว ลลิตา สายอะภัย ไม่ผ่าน

700 6120501016 นาง ละมัย เสนมา ไม่ผ่าน

701 6120901017 นาง ลักขณา สายเนตร ไม่ผ่าน

702 6120801018 นางสาว ลักษณ์ชญา หนูคล้าย ไม่ผ่าน

703 6121101021 นางสาว ลัญชนา นวนทอง ผ่าน

704 6120501022 นางสาว ลัดดาวัลย์ วงษ์นิล ไม่ผ่าน

705 6120201027 นางสาว ล าไพ บัวปัด ผ่าน

706 6120401029 นางสาว ลิราวรรณ สิทธิหงษ์ ไม่ผ่าน

707 6121601030 นางสาว ลีซาวาตี บือราเฮง ไม่ผ่าน

708 6120501031 นาง ลุนณี ค ามูล ไม่ผ่าน

709 6120401032 นางสาว วธัญญา บุตมะ ผ่าน

710 6120401034 นางสาว วนัสนันท์ ศรีประภา ไม่ผ่าน

711 6120701037 นางสาว วนิดา เจริญสวัสด์ิ ไม่ผ่าน

712 6120301038 นาย วรกิจ สุวรรณะ ผ่าน

713 6120901039 นางสาว วรรณกานต์ พูลกลาง ผ่าน

714 6121701040 นาง วรรณดี สุวรรณกุล ผ่าน

715 6121501041 นางสาว วรรณนา มูดอ ไม่ผ่าน

716 6121301042 นางสาว วรรณวิกา เป็งเรือน ผ่าน

717 6120701043 นาง วรรณา หนูแก้ว ไม่ผ่าน

718 6121801044 นางสาว วรรณิภา สีโสพล ไม่ผ่าน

719 6121401045 นางสาว วรรณิภา เบญมาตย์ ผ่าน

720 6120401046 นางสาว วรรณิษา ศิริมาตร ไม่ผ่าน
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721 6120901048 นางสาว วรรนิสา หาญกล้า ไม่ผ่าน

722 6121301050 นางสาว วรัญญา ฟองสุยะ ผ่าน

723 6121301051 นาง วรัทยา ทองวนานนท์ ไม่ผ่าน

724 6120301052 นางสาว วรัมพร สุชาโต ผ่าน

725 6120401053 นางสาว วราพร ผาเขาบวช ผ่าน

726 6121301054 นางสาว วราภรณ์ ประกอบนอก ไม่ผ่าน

727 6120501055 นางสาว วรารัตน์ ญาติค า ไม่ผ่าน

728 6120701056 นางสาว วริศนันท์ ปานทอง ไม่ผ่าน

729 6120401057 นางสาว วริศรา ชาธิพา ผ่าน

730 6121801060 นางสาว วรุณกาญจน์ สุขศรี ผ่าน

731 6121601061 นางสาว วรุณย์รัตน์ รัตนคช ไม่ผ่าน

732 6120401062 นางสาว วลัยภรณ์ ดีวงษ์ ไม่ผ่าน

733 6121201063 นาย วศินต์ เดชคุณมาก ผ่าน

734 6120101064 นาง วัชราภรณ์ ศรีสุชาติ ไม่ผ่าน

735 6120601066 นางสาว วันมัสนี เจะมิง ไม่ผ่าน

736 6120201067 นางสาว วันวิภา สกุลธนะศักด์ิ ผ่าน

737 6120601068 นางสาว วันฮับเซาะห์ กูเดดาเก็ง ไม่ผ่าน

738 6120401070 นางสาว วารุณี ค าหงษา ไม่ผ่าน

739 6121801074 นางสาว วาสนา พานทอง ไม่ผ่าน

740 6120301072 นางสาว วาสนา รอแม ผ่าน

741 6120401076 นางสาว วิไลพร ค าประเทือง ไม่ผ่าน

742 6120401077 นางสาว วิไลวรรณ งามย่ิง ไม่ผ่าน

743 6120201078 นางสาว วิกัญดา รอเกตุ ไม่ผ่าน

744 6120201079 นางสาว วิกานดา ธุวสินธ์ุ ขาดสอบ
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745 6121301082 นาย วิชชากร วรรณชัย ผ่าน

746 6120401083 นาย วิชัย พัฒนาเวช ไม่ผ่าน

747 6120501085 นาย วิชิต อัศวภูมิ ไม่ผ่าน

748 6120201086 นางสาว วิชุดา บุญโยธา ขาดสอบ

749 6120601088 นางสาว วิชุดา กรรเชียง ผ่าน

750 6120801090 นางสาว วิภา โกมลสิริกุล ผ่าน

751 6120201091 นางสาว วิภาพร ม่ันคง ไม่ผ่าน

752 6121401092 นางสาว วิภาวี น่วมเจริญ ผ่าน

753 6121601093 นางสาว วิมพ์วิภา แพรกทอง ผ่าน

754 6121201095 นางสาว วิมลสิริ บุญถนอม ผ่าน

755 6120401096 นางสาว วิมลิน ใจเอ้ือ ผ่าน

756 6120401098 นางสาว วิราวรรณ ขันสู้ ผ่าน

757 6120701099 นางสาว วิลาวัณย์ โต๊ะงาม ไม่ผ่าน

758 6121801100 นางสาว วิส สุ ตา  ไม้ดัดพันธ์ ไม่ผ่าน

759 6120401102 นาย วีรพล โพธ์ิใคร ผ่าน

760 6121401103 นาย วีรภัทร พิลึก ผ่าน

761 6120801104 นาย วีรยุทธ ธานี ผ่าน

762 6120701105 นาย วีระชัย เจริญสวัสด์ิ ผ่าน

763 6121701106 นาง วีริศรา อรุณพันธ์ ผ่าน

764 6120801108 นาย ศรณ์ ตันตินวะชัย ผ่าน

765 6120401112 นาย ศรัณยธร กันดี ไม่ผ่าน

766 6120401113 นางสาว ศรัณย์พร รมราศรี ผ่าน

767 6120401114 นางสาว ศรินญา ริโยธา ผ่าน

768 6120101115 นางสาว ศรีพรรณ ตากาศ ขาดสอบ
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769 6120601117 นางสาว ศศิชา มูลทองค า ผ่าน

770 6121301118 นางสาว ศศิธร ดอกรักกลาง ผ่าน

771 6120301119 นางสาว ศศิธร เกตุทองมา ผ่าน

772 6120601121 นางสาว ศศิธร ไก่แก้ว ไม่ผ่าน

773 6120301120 นางสาว ศศิธร อุ่นสอน ผ่าน

774 6120401123 นางสาว ศศิปรียา ทิวาพัฒน์ ผ่าน

775 6120501124 นางสาว ศศิพร ศรีค า ผ่าน

776 6121201125 นางสาว ศศิวรินทร์ ศรีเจริญ ผ่าน

777 6120501126 นาย ศักดา ชาภูธร ไม่ผ่าน

778 6120801127 นาย ศักด์ิชัย แก้วรัตนปัทมา ไม่ผ่าน

779 6120201128 นาย ศักด์ิธานี มณีรัตน์ ไม่ผ่าน

780 6120301129 นาย ศักย์ศรณ์ เชยชม ผ่าน

781 6121601130 นางสาว ศันสนีย์ ไสยฉิม ไม่ผ่าน

782 6121101131 นางสาว ศันสนีย์ เฟ่ืองฟู ไม่ผ่าน

783 6120101132 นางสาว ศิรดา แซ่ย้าง ผ่าน

784 6121801133 นางสาว ศิราพร สังข์เพ็ชร์ ผ่าน

785 6120901135 นางสาว ศิริกัญญา กล้าศึก ผ่าน

786 6120501136 นางสาว ศิริญพร ศรีสง่า ไม่ผ่าน

787 6121101137 นางสาว ศิรินันท์ ศรีโนนยาง ขาดสอบ

788 6120201138 นางสาว ศิรินันทพร แก้วค า ไม่ผ่าน

789 6120401139 นางสาว ศิริพร มาระนอ ผ่าน

790 6120401140 นางสาว ศิริพร วงษ์มหิง ไม่ผ่าน

791 6120501141 นางสาว ศิริพร โทนุสิน ไม่ผ่าน

792 6120501142 นางสาว ศิริพร ศรีดี ศิริพร ศรีดี ไม่ผ่าน
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793 6121301143 นางสาว ศิริภัสสร บริบูรณ์ ผ่าน

794 6121801150 นางสาว ศิริรัตน์ พลยุทธ์ิ ไม่ผ่าน

795 6120901146 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เล็ก ผ่าน

796 6121801145 นางสาว ศิริรัตน์ เหล็กเกิดผล ไม่ผ่าน

797 6120501155 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีษะใส ขาดสอบ

798 6120501153 นางสาว ศิริลักษณ์ ทีฆะสุข ไม่ผ่าน

799 6120201154 นางสาว ศิริลักษณ์ มากมูล ผ่าน

800 6121401151 นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่ง้อ ผ่าน

801 6120801157 นางสาว ศิริวรรณ ทรัพย์ทวีเพ่ิมพูน ไม่ผ่าน

802 6121101158 นางสาว ศิริวิมล มุขรัตน์ ผ่าน

803 6120401159 นางสาว ศิริอัญญา ซินโซ ไม่ผ่าน

804 6120401160 นาย ศิลปไทย ครองสิงห์ ผ่าน

805 6120401161 นางสาว ศุจินธิรา สาระพันธ์ ไม่ผ่าน

806 6120401162 นาย ศุภกร หีบทอง ผ่าน

807 6121401164 นางสาว ศุภกร ภู่สอาด ผ่าน

808 6120701167 นางสาว ศุภนิดา แก้วดี ไม่ผ่าน

809 6120201168 นางสาว ศุภนุช กิจนุกูล ไม่ผ่าน

810 6120801169 นางสาว ศุภร แตนรินทร์ ผ่าน

811 6121301171 นางสาว ศุภรัตน์ บ่อเงิน ผ่าน

812 6120401170 นางสาว ศุภรัตน์ เทอ ารุง ไม่ผ่าน

813 6121301172 นาย ศุภศักด์ิ ปันต๊ะ ผ่าน

814 6120901174 นางสาว ศุภสุตา หีตช่วย ขาดสอบ

815 6121001175 นางสาว ศุภานัน ต๊ันมณีกุล ไม่ผ่าน

816 6120301176 นางสาว ศุภาพิชญ์ โชคณัติ ผ่าน
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817 6121301177 นางสาว ศุภิสรา ย่ังยืนปิยรัตน์ ผ่าน

818 6121801179 นางสาว สไบทิพย์ กรชิต ไม่ผ่าน

819 6120501180 นางสาว สกาวรัตน์ สายศักดา ผ่าน

820 6121301181 นางสาว สกุณา ทาสี ผ่าน

821 6121301183 นางสาว สงกรานต์ ชัยลักษณากุล ผ่าน

822 6120401184 นางสาว สนิทพิมพ์ สระขอนแก่น ผ่าน

823 6121701186 นาย สมคิด แสงลี ผ่าน

824 6120901187 นาย สมคิด กาละนิโย ไม่ผ่าน

825 6120201191 นางสาว สมัชญา เครือเนตร ไม่ผ่าน

826 6120501190 นางสาว สมัชญา แก้วรักษา ไม่ผ่าน

827 6120201193 นางสาว สร้อยสลา เพชรภักด์ิ ไม่ผ่าน

828 6121001197 นางสาว สะอาด แน่นอุดร ไม่ผ่าน

829 6121101198 นาย สันติ โกสุม ไม่ผ่าน

830 6120701199 นาย สันติพงษ์ วารีรักษ์ ไม่ผ่าน

831 6121601201 นางสาว สาธิตา โออินทร์ ผ่าน

832 6121601202 นางสาว สามีเราะห์ ดิง ผ่าน

833 6121601204 นางสาว สารีน่า ปะดอแว ผ่าน

834 6121501205 นางสาว สารีป๊ะ เจะฮะ ผ่าน

835 6121301208 นางสาว สิดาพร เชียงมูล ผ่าน

836 6120801210 นาย สิทธิชัย รักสวย ไม่ผ่าน

837 6121201209 นาย สิทธิชัย ชลอยบุญ ผ่าน

838 6120401211 นาย สิทธินนท์ จรูญพันธ์ ไม่ผ่าน

839 6120801217 นางสาว สิริกร อ่อนวงษ์ ขาดสอบ

840 6120401218 นางสาว สิริกานต์ เหงากุล ไม่ผ่าน
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841 6120401222 นางสาว สิรินยา เจียงภูเขียว ผ่าน

842 6120701224 นางสาว สิริพร ฉ่ัวศิริพร ผ่าน

843 6121601225 นางสาว สิริพร หมัดสและ ไม่ผ่าน

844 6120401226 นาย สิริภพ เรืองศรี ผ่าน

845 6120601227 นางสาว สิริภา ทมตะขบ ไม่ผ่าน

846 6121201228 นางสาว สิริยา ภู่ระโหง ผ่าน

847 6120301229 นางสาว สิริวิภา ชูดวง ผ่าน

848 6120301230 นางสาว สิริวิมล จ๋ิวประดิษฐกุล ผ่าน

849 6121301232 นางสาว สิรีพิชญ์ จงภัทรอนันต์ ผ่าน

850 6121701235 นาย สุจิตร ศรีดาพล ผ่าน

851 6121401236 นางสาว สุจิตรา น้อยใย ผ่าน

852 6120501237 นางสาว สุจิตรา แม่นทอง ไม่ผ่าน

853 6121801238 นางสาว สุจินันท์ น้ าขาว ไม่ผ่าน

854 6120901239 นางสาว สุชฎา บ ารุงพงศ์ ผ่าน

855 6120501240 นางสาว สุชาดา ตระการไทย ผ่าน

856 6121401245 นางสาว สุณัฐชนก จิตจักร์ ผ่าน

857 6120101246 นางสาว สุณิสา ค าสุข ผ่าน

858 6120201252 นางสาว สุดารัตน์ สันวิจิตร ผ่าน

859 6121501249 นางสาว สุดารัตน์ พิเดช ผ่าน

860 6120801251 นางสาว สุดารัตน์ ลักษณะวิมล ไม่ผ่าน

861 6121401254 นางสาว สุดาวันย์ ธัญชาติไพศาล ผ่าน

862 6120401255 นาย สุทธิเกียรติ ค าฤาชัย ผ่าน

863 6121301256 นางสาว สุทธิณีย์ กันทะวงค์ ผ่าน

864 6120501257 นางสาว สุทธิดา สาวงนาม ไม่ผ่าน
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865 6120401258 นางสาว สุทธิตรา เอกจิตต์ ผ่าน

866 6120701259 นางสาว สุทธิรัตน์ วงษ์ทับทิม ไม่ผ่าน

867 6120801260 นาย สุทิน มีชัยสัจจะ ผ่าน

868 6120901261 นางสาว สุธัญญา สีตาแสน ไม่ผ่าน

869 6120401262 นาง สุธารัตน์ หาศิริ ขาดสอบ

870 6121201263 นางสาว สุธิดา นรเสฏฐ์ภูดล ผ่าน

871 6120701264 นางสาว สุธิตา จันทร์สิงห์ ผ่าน

872 6121001266 นางสาว สุนันทา แซ่ต๋ัน ไม่ผ่าน

873 6120301268 นางสาว สุนิดา ทองเทียบ ผ่าน

874 6120901271 นาง สุนิษา หล้าอ่อน ไม่ผ่าน

875 6121301273 นางสาว สุนิสา ลีลา ผ่าน

876 6121301274 นางสาว สุนิสา ต๊ิบแก้ว ผ่าน

877 6120501272 นางสาว สุนิสา ศักด์ิศรี ไม่ผ่าน

878 6120401276 นางสาว สุปราณี สมัญญา ไม่ผ่าน

879 6120401277 นางสาว สุปรียา ทิพราช ผ่าน

880 6120901279 นางสาว สุพรรณี ยาหนู ผ่าน

881 6121201281 นางสาว สุพรรษา อยู่เจริญ ผ่าน

882 6120801286 นางสาว สุพัตรา เสนาจ ไม่ผ่าน

883 6121001282 นางสาว สุพัตรา ภู่พะเนียด ผ่าน

884 6120401284 นางสาว สุพัตรา มนอ่ิน ไม่ผ่าน

885 6120501283 นางสาว สุพัตรา แพงทอง ผ่าน

886 6120501285 นางสาว สุพัตรา พวงชมพู ผ่าน

887 6121201287 นางสาว สุพิชชา เมียนเพชร ผ่าน

888 6121301288 นางสาว สุพิชญา หมอป่า ผ่าน



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ
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ผลสอบควำมรู้วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2561 

889 6120201289 นางสาว สุภลักษณ์ ครุฑทิพย์ ขาดสอบ

890 6120201290 นาง สุภศจี พัฒนทรัพย์ถาวร ผ่าน

891 6120501291 นาง สุภัทรา อินพลทัน ไม่ผ่าน

892 6120701292 นางสาว สุภัทรา โคตรทอง ไม่ผ่าน

893 6121201293 นางสาว สุภัสสร เตไชยา ผ่าน

894 6121701294 นางสาว สุภาพร แสงทองดี ผ่าน

895 6120501295 นางสาว สุภาพร ค าอ่อน ไม่ผ่าน

896 6120501296 นางสาว สุภาพร พาพันธ์ ผ่าน

897 6120401299 นางสาว สุภาภรณ์ บุญศรี ผ่าน

898 6121401298 นางสาว สุภาภรณ์ ทิพจรูญ ผ่าน

899 6120801303 นางสาว สุภาวดี หนองหลวง ไม่ผ่าน

900 6120401301 นางสาว สุภาวดี มานันที ผ่าน

901 6121801305 นางสาว สุภาวรรณ อ าลอย ผ่าน

902 6121601306 นางสาว สุภาสิริ มณีนิล ไม่ผ่าน

903 6120701308 นาง สุมาลี วิเศษ ไม่ผ่าน

904 6120801307 นางสาว สุมาลี ใบพลูทอง ไม่ผ่าน

905 6120401309 นางสาว สุมิตรา สุวรรณไตร ไม่ผ่าน

906 6121301310 นาย สุรชัย ค าศรี ผ่าน

907 6121301311 นาย สุรธัช ชัยศักด์ิ ผ่าน

908 6121701312 นาย สุรพล ศรีค าซาว ขาดสอบ

909 6120901313 นาย สุรศักด์ิ เสียมไหม ไม่ผ่าน

910 6121301314 นางสาว สุรัสดา ค าบุญลือ ผ่าน

911 6120901315 นางสาว สุริยาพร ค าดวง ผ่าน

912 6121801316 นางสาว สุริยาภรณ์ เมืองชุม ผ่าน



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ
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913 6121101317 นางสาว สุริษา ก๋องสี ไม่ผ่าน

914 6121401318 นางสาว สุรีย์รัตน์ คุ้มสา ผ่าน

915 6121001319 นางสาว สุรีวัลย์ แสงสว่าง ไม่ผ่าน

916 6120301320 นางสาว สุวณีย์ พรหมสมบัติ ผ่าน

917 6121401324 นางสาว สุวนันท์ ปากหวาน ผ่าน

918 6120401323 นางสาว สุวนันท์ ไชยเชษฐ์ ผ่าน

919 6121701325 นาง สุวรรณา ผิวอ่อน ไม่ผ่าน

920 6121501326 นางสาว สุวรรณา จงรักษ์ ผ่าน

921 6120901327 นางสาว สุวรรณี อับดุลเร๊าะแม ผ่าน

922 6120901328 นางสาว สุวัจนี คะรุณ ผ่าน

923 6121501331 นางสาว สูปีหยะ แลแม ไม่ผ่าน

924 6120501332 นางสาว หทัยทิพย์ เลาหวิโรจน์ ไม่ผ่าน

925 6120501333 นางสาว หน่ึงฤทัย บุญศรี ขาดสอบ

926 6121701335 นางสาว หน่ึงฤทัย แปลงลักขณา ผ่าน

927 6120401336 นางสาว หน่ึงฤทัย ศรีละคร ไม่ผ่าน

928 6121801337 นางสาว หนูแดง เอ้ือยฉิมพลี ไม่ผ่าน

929 6121801339 นางสาว หฤทัย ทองอ่อน ไม่ผ่าน

930 6120601340 นางสาว หวันฟาริณี มะดีเยาะ ผ่าน

931 6121601342 นางสาว หัสยา สัตยากุล ไม่ผ่าน

932 6120601343 นางสาว หิรัญญา หลุ่ยจ๋ิว ผ่าน

933 6120901344 นางสาว อชิรญา หมดจด ผ่าน

934 6121701345 นาย อดิศักด์ิ ถมอุดทา ขาดสอบ

935 6121201347 นางสาว อธิษฐา มาศภากร ผ่าน

936 6121801348 นางสาว อนงค์นารถ ภักดี ผ่าน



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ
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วันเสำร์ท่ี 12 มกรำคม 2562 เวลำ 08.30-11.00 น.
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937 6120101349 นางสาว อนงนาฎ สิงห์ค าป๋ัน ไม่ผ่าน

938 6121301352 นาย อนุวัฒน์ จรูญธวัชชัย ผ่าน

939 6120401353 นางสาว อนุสรา ชมภู ผ่าน

940 6120401355 นางสาว อภัสรา เหล็กกาณกูล ไม่ผ่าน

941 6121801357 นางสาว อภิชญา อินทร์เสม ไม่ผ่าน

942 6120401358 นาย อภิชาติ พิมพ์ภูค า ไม่ผ่าน

943 6121001361 นาย อภิพล นามรัตน์ ไม่ผ่าน

944 6120101363 นาย อภิวัฒน์ กิจไกรวัลย์ ผ่าน

945 6121301364 นางสาว อมรรัตน์ วรรณชัย ผ่าน

946 6120801368 นางสาว อรญา สุขฉายา ไม่ผ่าน

947 6121301369 นางสาว อรณา ตาสุยะ ผ่าน

948 6120501370 นางสาว อรณิชา ครองยุติ ผ่าน

949 6121701375 นาง อรทัย วงษ์สุรกูล ผ่าน

950 6121801372 นางสาว อรทัย วัดสิงห์ ไม่ผ่าน

951 6120401373 นางสาว อรทัย ตุ้ยเเต ผ่าน

952 6120301380 นางสาว อรยา หล้าดัม ผ่าน

953 6120901381 นางสาว อรยา อาจหาญ ผ่าน

954 6120401383 นางสาว อรยา พลสงเมือง ไม่ผ่าน

955 6121301382 นางสาว อรยา แก้วค าปัน ผ่าน

956 6120301385 นางสาว อรรญา ไชยพงศ์ ผ่าน

957 6121401389 นางสาว อรวรรณ นาทองห่อ ผ่าน

958 6121801393 นางสาว อรวี พรหมนิตย์ ผ่าน

959 6121301394 นางสาว อรสา แซ่ย่าง ผ่าน

960 6121101395 นางสาว อรอมล บุญปราณีต ไม่ผ่าน



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ
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961 6120901396 นางสาว อรอุมา แสงไพรวัลย์ ผ่าน

962 6120701398 นางสาว อริสรา สุวรรณกาโล ไม่ผ่าน

963 6121801399 นางสาว อริสรา ร้าโสย ไม่ผ่าน

964 6120501400 นางสาว อริสรา บุญประภาร ผ่าน

965 6121101403 นางสาว อริสา พงชาติ ไม่ผ่าน

966 6120401402 นางสาว อริสา ค าพิสัย ผ่าน

967 6121101404 นางสาว อรุณ๊ มันสนิท ไม่ผ่าน

968 6120301406 นางสาว อรุณรัตน์ รัตนรักษ์ ผ่าน

969 6120401410 นางสาว อ่อนนุช โทขนาด ผ่าน

970 6120901411 นางสาว อะตินา เจ๊ะละหวัง ผ่าน

971 6121101416 นาง อัจจิมา ศรีรัตนะ ไม่ผ่าน

972 6120501419 นางสาว อัจฉรา บุญอุ้ม ผ่าน

973 6120901421 นางสาว อัฉราพรรณ บุตรธนู ไม่ผ่าน

974 6120101423 นางสาว อัญชรินทร์ ศรีสองเมือง ผ่าน

975 6120901428 นาย อับดุลเลาะฮ์ บุญมาเลิศ ไม่ผ่าน

976 6120801429 นาย อับดุลรอฟา มูนะ ไม่ผ่าน

977 6120601430 นาย อับดุลฮาเล็ง แวบือราเฮง ผ่าน

978 6120801433 นางสาว อัฟอาล บือโต ไม่ผ่าน

979 6121401436 นาย อัสมา คุณพระเมือง ผ่าน

980 6120601437 นางสาว อัสรินดา เจ๊ะแม ผ่าน

981 6121801438 นาย อัสฮารูมัน ตาเฮ ผ่าน

982 6121101439 นาย อาแว ยีเฮ็ง ผ่าน

983 6120301440 นางสาว อาซีคิน สิงห์ทอง ผ่าน

984 6121601441 นางสาว อาดีลา บือราเห็ง ผ่าน



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ
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985 6121601443 นางสาว อาทิตยา คงฤทธ์ิ ไม่ผ่าน

986 6121301444 นางสาว อาทิตยา นะดอก ผ่าน

987 6120401442 นางสาว อาทิตยา โคตรสมบัติ ผ่าน

988 6120601446 นางสาว อาทิมา เส็มหมาน ไม่ผ่าน

989 6120801448 นาย อานัส แสงไสย์ ไม่ผ่าน

990 6121501451 นางสาว อามาลีนา ดิซาร์ ไม่ผ่าน

991 6120801452 นางสาว อายูลา อาลีมามะ ไม่ผ่าน

992 6121101453 นางสาว อารยา มหาดไทย ไม่ผ่าน

993 6120501454 นางสาว อารัญ ดวงโสภา ไม่ผ่าน

994 6121101457 นางสาว อารีย์คุณ พรรณีย์กุลการ ไม่ผ่าน

995 6121101459 นางสาว อารีรัตน์ เช่ือมมณี ไม่ผ่าน

996 6121601460 นางสาว อาสีหย๊ะ สันบูกา ไม่ผ่าน

997 6120501462 นางสาว อ าพรศรี ก้อนเรณู ไม่ผ่าน

998 6120501463 นางสาว อ าภาภรณ์ แก้วกระจ่าง ผ่าน

999 6121401465 นางสาว อิงฟ้า ไตรธรรม ผ่าน

1000 6120401466 นางสาว อินทิรา พัชรานุ ไม่ผ่าน

1001 6120201468 นาย อิมรอน หมูดเอียด ขาดสอบ

1002 6120401475 นางสาว อุมาวดี ชาสอน ผ่าน

1003 6120401476 นางสาว อุษามณี จ าปาดวง ไม่ผ่าน

1004 6120401477 นางสาว อุฬาริกา แก้วพิลา ผ่าน

1005 6120301478 นางสาว ฮาซีลา หะยีบือราเฮง ผ่าน

1006 6121801479 นางสาว ฮาบีบะห์ บือราเฮง ผ่าน

1007 6120201481 นางสาว ฮิลวา สาแม ไม่ผ่าน

1008 6120301482 นางสาว ฮุสนานี กียะ ผ่าน



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ
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1009 6120501484 นางสาว  ิอิสริยา จันทา ไม่ผ่าน


