
เอกสารแนบ 1

ล าดบัที่ รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชือ่ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน คะแนนรวม ผลสอบ
1 602000003 นางสาว กชกร พรโสภณ ผ่าน
2 602000005 นางสาว กชพร ร่มร่ืน ผ่าน
3 602000019 นางสาว กมลรัตน์ พกัผ่อน ผ่าน
4 602000020 นาง กมลศัลต์ แกว้โนนจนัทร์ ไม่ผ่าน
5 602000023 นางสาว กริยา คเชนทร์ชัย ผ่าน
6 602000029 นาง กฤษกร ร่าเริงใจ ผ่าน
7 602000030 นาย กฤษฏ์ ผิวงาม ผ่าน
8 602000033 นางสาว กวิตา ธนัชนันทกลุ ผ่าน
9 602000034 นางสาว กวินดา วัชรสิงห์ ไม่ผ่าน

10 602000035 นางสาว กญัชลิกา ชาเหลา ผ่าน
11 602000036 นางสาว กญัญา ถว้ยลาย ผ่าน
12 602000042 นางสาว กนัต์กนิษฐ์ ทองเกล้ียง ผ่าน
13 602000043 นาง กนัต์ฤทัย หาญจริง ผ่าน
14 602000044 นางสาว กนัยา พนัธุ์เพชร ผ่าน
15 602000047 นาย กมัพล วิเชียรโหตุ ผ่าน
16 602000048 นางสาว กลัยทรรฐน์ สุวรรณชาตรี ผ่าน
17 602000049 นางสาว กลัยรัตน์ พุ่มเล็ก ผ่าน
18 602000050 นาง กลัยา เวชสาร ไม่ผ่าน
19 602000054 นางสาว กาญจนา เบญจด ารงธรรม ผ่าน
20 602000059 นางสาว กานดา เลิศเสรี ไม่ผ่าน
21 602000063 นาง กานต์พชิชา ศรีสายชล ผ่าน
22 602000068 นาย กติติเจริญ ศุภชัยศิริกลุ ผ่าน
23 602000069 นางสาว กติต์ิชญาห์ พงศ์วัฒนภาคิน ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
24 602000071 นาย กติติพฒัน์ เรืองวุฒิ ผ่าน
25 602000081 นาย เกษมสิทธิ์ ศุภธนาสิทธินนท์ ไม่ผ่าน
26 602000082 นางสาว เกษรินทร์ เจริญสุข ผ่าน
27 602000083 นางสาว เกษศิรินทร์ ลอยอ าแพง ไม่ผ่าน
28 602000084 นางสาว เกษสุดา เดชด ารงค์ศักด์ิ ผ่าน
29 602000090 นางสาว ขกฤตยชญ์ แจม่ศรี ผ่าน
30 602000092 นาง ขนิษฐา สุวรรณนิตย์ ไม่ผ่าน
31 602000098 นางสาว เขมวันต์ สิทธิภัสรินทร์ ผ่าน
32 602000099 นาย คณพศ พาที ผ่าน
33 602000101 นางสาว คณิศร สุดใจหล้า ผ่าน
34 602000103 นาย คมสัน มูลธิยะ ผ่าน
35 602000113 นาย จตุภัทร ขนัเเขง็ ผ่าน
36 602000116 นาง จรงรัตน์ เทพยา ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
37 602000118 นางสาว จริยา จนิตปรีชา ผ่าน

 วนัเสาร์ที ่24 กุมภาพันธ ์2561 เวลา 9.00 น. - 11.00 น. ณ  มหาวทิยาลัยรังสิต จังหวดัปทุมธานี
วชิาเวชกรรมไทย 

รายชือ่ผลการสอบความรู้ในวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก)  ภาคปฏิบตั ิประจ าป ี2560
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38 602000119 นาย จกัรพงษ์ ณ พทัลุง ผ่าน
39 602000120 นาย จกัรพนัธ์ ลังการิน ผ่าน
40 602000121 นาง จนัทร์จริา โซโนดะ ไม่ผ่าน
41 602000123 นางสาว จนัทร์เพญ็ พลิาสมบัติ ผ่าน
42 602000125 นาง จนัทรรัตน์ เวชชัยยวัฒน์ ผ่าน
43 602000126 นางสาว จนัทรวิมล บุตรดา ผ่าน
44 602000127 นางสาว จนัทรา เดชกรกฎ ผ่าน
45 602000128 นาย จนัทา ดงปัญจา่ ไม่ผ่าน
46 602000129 นางสาว จนัพงษ์พรรณ ศิวะรัตนกลุ ผ่าน
47 602000131 นาง จารุวรรณ ฉมิมานิตย์ ผ่าน
48 602000132 นางสาว จติตานันทิ์ บุญสุวรรณ ไม่ผ่าน
49 602000135 นางสาว จติรสินี บุตรอนิทร์ ผ่าน
50 602000136 นางสาว จติรสุดา นวรัตน์ ไม่ผ่าน
51 602000139 นางสาว จนิตนา ลาภปริสุทธิ ผ่าน
52 602000140 นาง จนิตนา อภิเลิศโสภณ ผ่าน
53 602000142 นางสาว จริพรรณ เอกวราภรณ์ ผ่าน
54 602000145 นาง จริรัช ปานนก ผ่าน
55 602000150 นางสาว จริาพร มัศยามาส ไม่ผ่าน
56 602000151 นางสาว จริาพร จงรักษ์ ผ่าน
57 602000152 นางสาว จริาพร วงษ์วรรณา ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
58 602000156 นางสาว จรีาวรรณ ถนัดวาณิชยก์ลุ ผ่าน
59 602000157 นาง จฑุาพร นัยสงวนศรี ผ่าน
60 602000158 นางสาว จฑุามาศ จนัทร์หนองแห้ว ผ่าน
61 602000159 นางสาว จฑุารัตน์ ถาวรไกรวงศ์ ผ่าน
62 602000164 นาย เจริญ ชมวนา ผ่าน
63 602000165 นางสาว เจริญรัตน์ เต้ิวกจิไพศาล ผ่าน
64 602000166 นางสาว เจษฎามานิต ภาภาภัทร ผ่าน
65 602000174 นางสาว ฉตัรชนก สมศรี ผ่าน
66 602000178 นาย เฉลิมพล ประเสริฐสุข ผ่าน
67 602000183 นาง ชนาภรณ์ บตเกตุ ผ่าน
68 602000184 นาง ชนิญญา ชัยสุวรรณ ผ่าน
69 602000186 นาง ชนิศา จา่งจรูญ ผ่าน
70 602000194 นาง ชลิดา คงเมือง มาร์ติเนสซ์ ผ่าน
71 602000195 นาย ชโลธร พนัธุ์แกว้ ผ่าน
72 602000196 นาย ชวภณ เพญ็ภาคกลุ ผ่าน
73 602000197 นาย ชวภณ พุ่มพงษ์ ไม่ผ่าน
74 602000198 นาย ชวลิต โอบอว้น ไม่ผ่าน
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75 602000201 นาย ชัชวาลย์ ไชยวุฒิ ผ่าน
76 602000202 นางสาว ชัญญา ชลชาติภิญโญ ผ่าน
77 602000203 นาง ชัญญา สินธุประสิทธิ์ ไม่ผ่าน
78 602000204 นาย ชัยเดช ชนะอดุมทรัพย์ ผ่าน
79 602000210 นาย ชาญชัย เจริญสุวรรณ ผ่าน
80 602000211 นาย ชาติชาย สุวรรณเสวก ไม่ผ่าน
81 602000213 นาย ชินโชติ สุภาพึ่ง ไม่ผ่าน
82 602000214 นาย ชินาวุธ โสตถสิิริ ผ่าน
83 602000217 นาง ชืน่จติต์ บุณยเจริญ ผ่าน
84 602000218 นาง ชุติกานต์ สุวรรรรัตน์ ผ่าน
85 602000222 นาง ชุลีพร เปลรินทร์ ไม่ผ่าน
86 602000228 นาย เชิงชาย ไทยปิยะ ไม่ผ่าน
87 602000230 นาย เชือ้ชาติ ชูเชือ้ ผ่าน
88 602000233 นาย ไชยวัฒน์ ไชยสุต ผ่าน
89 602000234 พนัจา่ตรี ญาณวุฒิ ทองเฟื่อง ผ่าน
90 602000236 นางสาว ญาณินท์ อศัวสถติยพ์ร ผ่าน
91 602000237 นาง ฐาณิช มาลานนทฺ์ ผ่าน
92 602000238 นาย ฐาธณัท สุทธิวัฒนะ ผ่าน
93 602000239 นาง ฐานิตา สุขพนัธ์โพธาราม ไม่ผ่าน
94 602000241 นาย ฐิตพฒัน์ นราธรวุฒิวัฒน์ ผ่าน
95 602000242 นาง ฐิตากร ฉมิออ่ง ไม่ผ่าน
96 602000246 นางสาว ฐิติรัตน์ อตัตพงษ์ศักด์ิ ไม่ผ่าน
97 602000247 นาง ฐิติรัตน์ ธงชัยทิพย์ ผ่าน
98 602000248 นางสาว ณขวัญปราณ นันตา ผ่าน
99 602000251 นางสาว ณธัญกร มณีรุ่งเรืองแสง ผ่าน

100 602000256 นาย ณรงค์ ด่านวิเศษกาญจน ไม่ผ่าน
101 602000263 นางสาว ณัชชา พพิฒัน์โชติกลุ ผ่าน
102 602000266 นางสาว ณัชชารีย์ จลุส ารวลศักด์ิ ผ่าน
103 602000268 นาย ณัฎฐ์ธพชัร์ วิจกัขณ์สังสิทธิ์ ผ่าน
104 602000272 นาย ณัฏฐพงษ์ แทนบุญ ผ่าน
105 602000273 นาย ณัฏฐพชัร์ นิจวิภาอคัริมา ผ่าน
106 602000276 นางสาว ณัฐฐา ทองปาน ไม่ผ่าน
107 602000281 นางสาว ณัฐนันท์ สิงหสาคเรศ ผ่าน
108 602000282 นาง ณัฐปภัสร์ อ าภา ผ่าน
109 602000283 นาง ณัฐปาลิน อปุจนัโท ไม่ผ่าน
110 602000285 นางสาว ณัฐพร ประดิษฐากร ไม่ผ่าน
111 602000287 นางสาว ณัฐวรรณ นามพลกรัง ผ่าน
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112 602000289 นางสาว ณัฐิดา จมูเอย้ ผ่าน
113 602000292 นางสาว ณิชกานต์ อ านวยเวช ผ่าน
114 602000293 นางสาว ณิชชา มีความเจริญ ผ่าน
115 602000295 นางสาว ณิชาภา นรภัทร์ยากลุ ไม่ผ่าน
116 602000298 นาง ดวงกมล คมกริส ไม่ผ่าน
117 602000300 นางสาว ดวงนภา พงษ์พนัธ์ ผ่าน
118 602000306 นางสาว ด ารัสสิริ แซ่เตียว ผ่าน
119 602000307 นางสาว ดุษฎี ตันตสิรินทร์ ผ่าน
120 602000308 นาย เดชเด่น พทุธาภิรัตน์ ไม่ผ่าน
121 602000309 นาย เดโช สุวรรณองักรู ไม่ผ่าน
122 602000318 นาง เตือนใจ วงศ์จ าปา ไม่ผ่าน
123 602000325 นาง ทศพร ฤทธิ์วิรุฬห์ ผ่าน
124 602000326 นาย ทองค า แกว้พรม ผ่าน
125 602000329 นาง ทักษิณาร์ ไกรราช ผ่าน
126 602000331 นาง ทิฆัมพร ลีสีสุข ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
127 602000332 นางสาว ทิตชญา ศรีอ าพล ผ่าน
128 602000334 นางสาว ทิพอาภา ยานะถนอม ผ่าน
129 602000338 นาย ธงชัย สีมาเอกรัตน์ ผ่าน
130 602000343 นางสาว ธนพร ลิมปะพนัธุ์ ผ่าน
131 602000345 นาง ธนภร บุญโสมรักษ์ ผ่าน
132 602000349 นางสาว ธนสวรรณ จงึสมานญาติ ไม่ผ่าน
133 602000356 นางสาว ธนาพร กงัวานวิศิษฏ์ ไม่ผ่าน
134 602000357 นาง ธนิดา รุ่งวราเดชาเมธ ผ่าน
135 602000365 นาย ธัชพงศ์ ลวะเปารยะ ไม่ผ่าน
136 602000369 นาย ธัญวิสิษฐ์ เจริญยิง่ ผ่าน
137 602000372 นาย ธานี สรรพานิช ผ่าน
138 602000373 นางสาว ธาริณี ภูงามนิล ผ่าน
139 602000374 นางสาว ธารินี ต้ังตระกลูวชิระ ผ่าน
140 602000375 นางสาว ธาวันรัตน์ เตียวกลุรัตน์ ผ่าน
141 602000382 นางสาว ธีรนุช กจิพนูวงศ์ ผ่าน
142 602000389 นางสาว นงค์เยาว์ คลาฤทธิ์ ไม่ผ่าน
143 602000391 นางสาว นงคราญ สุดใจหล้า ผ่าน
144 602000394 นางสาว นนทลี สุขศรีจกัรวาฬ ไม่ผ่าน
145 602000395 นาย นนทวิชญ์ ศรีเวชศาสตริน ผ่าน
146 602000400 นาง นภานา เพด็เนการ์ ผ่าน
147 602000401 นางสาว นภาพร วิศวกลุ ผ่าน
148 602000402 นาง นภาภรณ์ ฉตัรเรืองกมล ผ่าน
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149 602000403 นางสาว นรพรรณ นิสูง ผ่าน
150 602000409 นางสาว นฤมล ประเสริฐสุข ผ่าน
151 602000412 นางสาว นลินธรณ์ เมธานิยมพฒัน์ ผ่าน
152 602000413 นางสาว นลินพรรณ พชรจรีาวัฒน์ ผ่าน
153 602000416 นาง นวมรกต พรหมอนิทร์ ไม่ผ่าน
154 602000418 นางสาว นวล สิทธิศรีจนัทร์ ไม่ผ่าน
155 602000420 นาง นวลจนัทร์ เกรกอร่ี ผ่าน
156 602000421 นางสาว นวลนิตย์ ฮุ่นตระกลู ไม่ผ่าน
157 602000422 นางสาว นวิพนั แหกา้น ผ่าน
158 602000423 นาง นัคกนกคงกฏ ณัฐพรพงศ์ ผ่าน
159 602000424 นาย นัทพงศ์ สุพมิล ไม่ผ่าน
160 602000425 นางสาว นันทกร ขจรเนติกลุ ผ่าน
161 602000430 นางสาว นันทิยา ศุภกจิโสภณ ไม่ผ่าน
162 602000431 นางสาว ปรางทิพย์ ปานทอง ไม่ผ่าน
163 602000432 นาง อมรรัตน์ รัตนสิริ ผ่าน
164 602000433 นางสาว นาซีฟะห์ มายิ ผ่าน
165 602000437 นาย นิกร จนัทาพนู ไม่ผ่าน
166 602000438 นางสาว นิชชิมา โพธิ์ค า ไม่ผ่าน
167 602000439 นาง นิตยา บุญทิม ผ่าน
168 602000442 นาย นิธาน พรหมณะ ไม่ผ่าน
169 602000445 นางสาว นิภาพร ญาณสูตร ไม่ผ่าน
170 602000447 นาย นิรัช ฉายารัตน์ ไม่ผ่าน
171 602000449 นางสาว นิศารัตน์ สิงหสุนทร ผ่าน
172 602000452 นาย เนียม ดาทอง ผ่าน
173 602000453 นางสาว บงกช กสิกจิด ารง ผ่าน
174 602000454 นางสาว บรรดิษฐ์ เผ่าพระคือ ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
175 602000457 นางสาว บังอร มารยาท ผ่าน
176 602000461 นาง บัวสด แฟงชัยภูมิ ผ่าน
177 602000463 นาง บารมี ธนาประชุม ผ่าน
178 602000465 นาย บุญโชค ไทยทัตกลุ ผ่าน
179 602000466 นาย บุญเติม ปิงวงค์ ไม่ผ่าน
180 602000468 พนัต ารวจโท หญิงบุญภัคสรณ์ แพรสกลุทิพย์ ผ่าน
181 602000470 นางสาว บุญเลิศ แสงทอง ไม่ผ่าน
182 602000471 นางสาว บุญสิริ ผดุงไทย ผ่าน
183 602000474 นางสาว บุบผา คงเจริญ ผ่าน
184 602000478 นางสาว ปฐมา เดชะ ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
185 602000479 นาง ปณาลี เสาวภาคยพ์งศ์ชัย ผ่าน
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186 602000480 นางสาว ปทิดา มันทรารักษ์ ไม่ผ่าน
187 602000481 นาง ปทิตตา รมณ์สุธา ผ่าน
188 602000487 นาย ปรเมศวร์ วชิรเวช ไม่ผ่าน
189 602000489 นาย ปรเศรษฐ์ เจนเจริญพร ผ่าน
190 602000493 นาง ประคอง ฉลองภูมิ ผ่าน
191 602000494 นาย ประนต แกว้ทิพย์ ไม่ผ่าน
192 602000497 นางสาว ประภัสสร ชนะสิทธิ์ ไม่ผ่าน
193 602000499 นาย ประมวล ศรีกาหลง ผ่าน
194 602000504 นาย ประสิทธิ จรีะศิริ ผ่าน
195 602000506 นางสาว ปรัชญาพร พทุธอภิญญา ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
196 602000510 นาย ปราโมทย์ สิงหนุ ผ่าน
197 602000512 นางสาว ปริญ เล้ียววาริณ ไม่ผ่าน
198 602000513 นาย ปริญญา มาลัยลอย ผ่าน
199 602000515 นางสาว ปริยากร เนียมหะ ผ่าน
200 602000525 นางสาว ปวีณา วงศ์ภาค า ผ่าน
201 602000527 นาย ปสุชัย จนัรัตน์ ผ่าน
202 602000528 นาง ปัญจนี ชนะเสนีย์ ผ่าน
203 602000531 นางสาว ปัฐมานันท์ แสงพลอยเจริญ ผ่าน
204 602000532 นาง ปัทมพร จรีะศิริ ผ่าน
205 602000533 นาง ปางธาราไพร นราพงศ์พทุธ์ ผ่าน
206 602000534 นางสาว ปานชนก สุขศรีจกัรวาฬ ผ่าน
207 602000540 นางสาว ปิยวัลย์ ชัยวิทยาอมัพร ผ่าน
208 602000542 นาย ปิยะพงษ์ ภุมรินทร์ ไม่ผ่าน
209 602000546 นาย ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ ผ่าน
210 602000552 นาง ไปรยา สุวรรณเพชร ผ่าน
211 602000554 นาง ผ่องตะวัน คงนาวัง ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
212 602000555 นาง ผ่องพรรณ มหานิล ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
213 602000557 นางสาว ผุสดี กลุนิภัชร ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
214 602000560 นาย พงศ์ณฤทธิ์ เหลืองวรัญญู ผ่าน
215 602000567 นาง พนิดา อนุะกลุ ผ่าน
216 602000569 นางสาว พนิตตา บุนทุมมา ผ่าน
217 602000571 นางสาว พรฑิชา ฉมิเฉดิ ผ่าน
218 602000572 นาย พรณารายณ์ สมสัตย์ ไม่ผ่าน
219 602000578 นาง พรพรรณ บรรณดิลก ผ่าน
220 602000581 นางสาว พรพมิล เตชะลือ ไม่ผ่าน
221 602000585 นางสาว พรภูษณิศา บุญหิรัญเขษมศรี ผ่าน
222 602000587 นางสาว พรเลิศ โพธาภรณ์ ผ่าน
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223 602000592 นาย พลัฏฐ์ เอีย่มแสง ผ่าน
224 602000597 นางสาว พชันีญา แน่นอดุร ผ่าน
225 602000601 นางสาว พชัรากร ศรีสถาพร ผ่าน
226 602000603 นางสาว พชัรินทร์ แซ่ล้ิม ผ่าน
227 602000604 นางสาว พชัรินทร์ อนิมูล ผ่าน
228 602000605 นางสาว พชัรินทร์ ยัง่ยนื ผ่าน
229 602000607 นางสาว พชัรี ใจกว้าง ไม่ผ่าน
230 602000608 นางสาว พชัรีพร พฒิุเมธานนท์ ผ่าน
231 602000612 นาย พฒัน์สิน อดุมอริยวงศ์ ผ่าน
232 602000613 นาง พสัวีภรณ์ แกว้วิเชียร ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
233 602000614 นาง พกิลุ จริวัฒนานนท์ ไม่ผ่าน
234 602000618 นาย พเิชฐ บัญญัติ ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
235 602000621 เรือเอก พทิักษ์ ใจดี ไม่ผ่าน
236 602000625 นางสาว พมิพน์ภัส ทองสี ไม่ผ่าน
237 602000628 นางสาว พมิพวัลย์ ม่วงนุม่ ผ่าน
238 602000634 นาย พรีะพล ใช้วิทยาคุณ ผ่าน
239 602000635 นาย พฒิุวงศ์ บุษบวรรษ ผ่าน
240 602000641 นางสาว เพยีรผจง รสิตานนท์ ผ่าน
241 602000643 นาง แพรวพชิญ์ชยา ทัศนานุตริยกลุ ผ่าน
242 602000652 นาง ภรณี กองอมรภิญโญ ไม่ผ่าน
243 602000653 นาย ภรัณยู ผาสุก ผ่าน
244 602000656 นาย ภัทรสันต์ แจม่ปัญญากลุ ผ่าน
245 602000660 นางสาว ภัสชรัชย์ ธนตรีโรจน์ ผ่าน
246 602000661 นาย ภานุเดช แกว้ปิง ไม่ผ่าน
247 602000662 นางสาว ภาวนา โสภาลี ไม่ผ่าน
248 602000663 นางสาว ภาวิณี สุขพร ผ่าน
249 602000666 นาย ภิญโญ ธรรมสุวรรณ ผ่าน
250 602000670 นาย ภีระวัฒน์ กระตุฤกษ์ ไม่ผ่าน
251 602000675 นางสาว มณี อุย่ประเสริฐ ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
252 602000678 นางสาว มยรุา แสงเฮ่อ ผ่าน
253 602000679 นางสาว มยรีุ ทองประดิษฐ ผ่าน
254 602000680 นางสาว มริสา วรรณศักด์ิวงศ์ ผ่าน
255 602000687 นางสาว มาริสา วิริยเวช ไม่ผ่าน
256 602000689 นางสาว มาลินี ชินวัฒนโชติ ไม่ผ่าน
257 602000691 นางสาว เมตตา วงศ์จงใจหาญ ผ่าน
258 602000693 นาย ยศวัฒน์ พรมจรรย์ ผ่าน
259 602000694 นาย ยทุธชัย จอมพงษ์ ผ่าน
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260 602000697 นางสาว ยพุนิ ผดุงชัยทวี ผ่าน
261 602000703 นาง รจนา มณีสังข์ ผ่าน
262 602000706 นาง รดา มหากจิอนันต์ ไม่ผ่าน
263 602000716 นางสาว รัชฎาพร พสัิยพนัธุ์ ไม่ผ่าน
264 602000717 นางสาว รัชฎาภรณ์ ขวัญปัญญา ผ่าน
265 602000718 นางสาว รัชนิศ สุริยนัต์ ไม่ผ่าน
266 602000720 นาย รัชภัค ลีเพญ็ ผ่าน
267 602000721 นาง รัญวลัย เมฆกลุวิโรจน์ ไม่ผ่าน
268 602000724 นางสาว รัศมี ภัทรเรืองทวี ผ่าน
269 602000731 นางสาว รุ่งฤทัย นาวิชัย ผ่าน
270 602000732 นางสาว รุ้งวรรณา นันติ ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
271 602000734 นางสาว รุ่งอรุณ ชัชไพบูลย์ ผ่าน
272 602000744 นางสาว ลัญชนา นวนทอง ไม่ผ่าน
273 602000747 นาง ล าไพร ทาแพงน้อย ผ่าน
274 602000749 นาย วชิรวิทย์ จวนสวัสด์ิ ผ่าน
275 602000751 นาย วรเชษฐ์ อบุลสูตรวนิช ผ่าน
276 602000754 นางสาว วรพจี ปางบุญยนนท์ ไม่ผ่าน
277 602000762 นาง วรันธร ฮวบประเสริฐ ไม่ผ่าน
278 602000768 นางสาว วลี ลือประเสริฐ ผ่าน
279 602000770 นาย วัชรธน อภิเลิศโสภณ ผ่าน
280 602000771 นางสาว วัชราภรณ์ ชนะเคน ไม่ผ่าน
281 602000773 นางสาว วันทนีย์ สุรัตนชัยการ ผ่าน
282 602000775 นาง วัลภา อนิทรภักดี ไม่ผ่าน
283 602000777 นางสาว วาทินี สุปัญญา ผ่าน
284 602000779 นาง วาปี ค าภาบุตร ผ่าน
285 602000780 นางสาว วาริณี จตูะวิริยะ ผ่าน
286 602000785 นาย วิฐาน รักษาวงศ์ ผ่าน
287 602000797 นาง วิราวรรณ์ ธรรมรังศรี ผ่าน
288 602000799 นาง วิลพร ตรีธัญญพงศ์ ผ่าน
289 602000800 นางสาว วิไล กจิเจริญไชย ผ่าน
290 602000803 นาย วิศณุรักษ์ หังสพฤกษ์ ผ่าน
291 602000806 นาง วิษชุรดา ดังกอ้ง ไม่ผ่าน
292 602000807 นางสาว วีณา ประสิทธิ์ผล ผ่าน
293 602000808 นางสาว วีณา กลุอึง้ ไม่ผ่าน
294 602000809 นาย วีรวัฒน์ ทวีแสงรุ่งโรจน์ ผ่าน
295 602000812 นางสาว แววพนัธ์ ตุลยาพร ไม่ผ่าน
296 602000813 นางสาว ศจี พนัธเสน ผ่าน
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297 602000814 นางสาว ศรสวรรค์ ประโยชน์งาม ผ่าน
298 602000816 นาย ศรัณย์ พงศ์ภาณุมาพร ผ่าน
299 602000817 นางสาว ศรัณยก์ร จติรวีระนันรังษี ผ่าน
300 602000821 นาย ศราวุธ มะลิวัลย์ ผ่าน
301 602000822 นางสาว ศรินณา ฟอ้นร าดี ผ่าน
302 602000830 นาย ศศวิษาณร์ พศิาลสิริวัฒน์ ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
303 602000831 นางสาว ศศิชา วงศ์ไชย ผ่าน
304 602000832 นางสาว ศศิณิณท์ ภูษิต ผ่าน
305 602000835 นาง ศศิวิมล พลดาหาญ ผ่าน
306 602000836 นาย ศักดา อชัฌาเจริญสถติ ไม่ผ่าน
307 602000842 นาย ศิริชัย ใจเพชร ผ่าน
308 602000843 นางสาว ศิรินญา เอมหงษ์ ผ่าน
309 602000847 นางสาว ศิริพรรณ เอีย่มรุ่งโรจน์ ไม่ผ่าน
310 602000848 นางสาว ศิริมาศ มีอยู่ ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
311 602000850 นางสาว ศุภจริา ศรีจางวาง ไม่ผ่าน
312 602000852 นาย ศุภดิษฐ์ อนิทพงษ์ ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
313 602000855 นาย ศุภฤกษ์ ศุภพทิักษ์ไพบูลย์ ผ่าน
314 602000861 นาย สกฤษฏ์พงศ์ กองภาค ผ่าน
315 602000863 นาย สงวน สังขท์องหลาง ไม่ผ่าน
316 602000865 นาย สนัน่ชัย ลิมปนนาคทอง ผ่าน
317 602000866 นาง สมกมล ถีถ่ว้น ไม่ผ่าน
318 602000867 นาย สมเกยีรติ ปัญญาใหญ่ ไม่ผ่าน
319 602000868 นาย สมเกยีรติ บัวคง ไม่ผ่าน
320 602000872 นางสาว สมจติร แสงระบิล ผ่าน
321 602000876 นาย สมชาย มากมูล ไม่ผ่าน
322 602000884 นาง สมพร สุวรรณมาโจ ไม่ผ่าน
323 602000886 นาย สมภพ สุขแสวง ผ่าน
324 602000888 นาย สมยศ ค าพล ไม่ผ่าน
325 602000891 นาย สมศักด์ ค าหอม ผ่าน
326 602000892 นาย สมศักด์ิ สุจริตรังษี ผ่าน
327 602000894 นางสาว สมัย ฉลาดกลาง ผ่าน
328 602000903 นางสาว สลิตตา กนัตานนท์ ผ่าน
329 602000906 นางสาว สวรส วัฒนเนติกลุ ไม่ผ่าน
330 602000908 นาย สหศักย์ ศรีสรรพางศ์ ผ่าน
331 602000909 นาย สหัส บรรจงเมือง ไม่ผ่าน
332 602000911 นาย สัญญา ปัญญา ไม่ผ่าน
333 602000912 นาย สันติ สินวรพนัธุ์ ผ่าน
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334 602000914 นาย สัมพนัธ์ กล่ าโกมล ไม่ผ่าน
335 602000918 นาย สามารถ ขนัทกสิกรรม ผ่าน
336 602000923 นางสาว สายนัห์ โพธิ์ทอง ผ่าน
337 602000924 นาย สาโรจน์ สุทธิทน ผ่าน
338 602000925 นาย สาโรจน์ เดชสุภา ผ่าน
339 602000931 นาง ส าราญ ค าหอม ไม่ผ่าน
340 602000932 นางสาว ส าลี สีโสภา ไม่ผ่าน
341 602000934 นางสาว สินีนาฏ ตู้เฮ่ียน ผ่าน
342 602000937 นาง สิริฐานิศร สุธีระวัฒนกลุ ผ่าน
343 602000938 นางสาว สิริธร จนัทนากร ผ่าน
344 602000939 นางสาว สิริบงกช วงษ์สุทักษ์ ไม่ผ่าน
345 602000945 นางสาว สิริสัมพนัธ์ อนุชาติบุตร ไม่ผ่าน
346 602000946 นางสาว สิรีธร อ าพนัธุ์ ผ่าน
347 602000947 นางสาว สีตีซือรอ เจะ๊เง๊าะ ผ่าน
348 602000948 นางสาว สุกฤตา กจิสวัสด์ิ ผ่าน
349 602000949 นาย สุกจิ สหนุกลู ผ่าน
350 602000950 นาย สุขสันต์ แพรเขยีว ไม่ผ่าน
351 602000951 นางสาว สุขมุาลย์ ภักด์ิจรุง ผ่าน
352 602000955 นาง สุฑารัตน์ รอดนิรังค์ ผ่าน
353 602000957 นาย สุทธิชัย ชวาลตันพพิทัธ์ ผ่าน
354 602000961 นางสาว สุธิดา การัตน์ ไม่ผ่าน
355 602000965 นางสาว สุนทรี อภิเกษมสันต์ิ ผ่าน
356 602000966 นางสาว สุนทรี รินทร์ค า ไม่ผ่าน
357 602000969 นางสาว สุนิสา พชิยานุวรรต ผ่าน
358 602000970 นาง สุนีย์ เจริญวุฒิธรรม ผ่าน
359 602000971 นาย สุบิน สุวรรณประเสริฐ ผ่าน
360 602000973 นางสาว สุพร ธรรมนิตยน์ิยม ผ่าน
361 602000976 นาย สุพรรณ ชาติมนตรี ผ่าน
362 602000977 นางสาว สุพรรณี จณารักษา ผ่าน
363 602000980 นาง สุภนา สัปปพนัธ์ ผ่าน
364 602000981 นาง สุภัค ป้องกนั ผ่าน
365 602000982 นางสาว สุภัสสร เจริญเส็ง ผ่าน
366 602000986 นางสาว สุภาพร ส าราญพนัธุ์ ผ่าน
367 602000987 นางสาว สุภาพร ปานชาติ ไม่ผ่าน
368 602000989 นาง สุภาวดี พรสุพรหม ผ่าน
369 602000990 นาย สุภาสน์ ศรีสวัสด์ิ ผ่าน
370 602000992 นางสาว สุมาลี เสิกภูเขยีว ผ่าน
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371 602001001 นาง สุรภี โรจน์สุวรรณ ผ่าน
372 602001002 นาย สุรวงศ์ งามประภากร ผ่าน
373 602001003 นาย สุรวิชญ์ องัศุสิงห์ ผ่าน
374 602001004 นาย สุรศ กด์ิ ธเนศวรพงษ์ ไม่ผ่าน
375 602001009 นาย สุรินทร์ ศรีวรรัตน์ ผ่าน
376 602001011 นาง สุรีย์ เหยา่ ผ่าน
377 602001012 นาง สุรียธ์ร แกว้ทอง ผ่าน
378 602001015 นางสาว สุวดี งามสัมฤทธิ์ ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
379 602001016 นาง สุวนีย์ คล่ าเงิน ผ่าน
380 602001017 นาง สุวพร เทพคุณ ผ่าน
381 602001020 นาง สุวันมาลี เฮนส์ช ผ่าน
382 602001021 นาย สุวิเชียร ใจกล้า ผ่าน
383 602001022 นาย สุวิทย์ นามแสง ผ่าน
384 602001024 นางสาว สุวิมล ตันกมลาสน์ ผ่าน
385 602001025 นาง สุวิมล วรรณเกยีรติ ผ่าน
386 602001031 นาง เสาวลักษณ์ พกกลาง ผ่าน
387 602001033 นาง แสงจนัทร์ เอเตียนเบล็ด ผ่าน
388 602001038 นางสาว โสภา อนิสองใจ ไม่ผ่าน
389 602001043 นางสาว หัสดาภรณ์ วรรณศรี ผ่าน
390 602001044 นางสาว หัสยา วงค์ไชย ไม่ผ่าน
391 602001048 นาย อธิสิทธิ์ ดิลกสินปัญญา ไม่ผ่าน
392 602001050 นางสาว อนัญญา เดชะค าภู ผ่าน
393 602001053 นางสาว อนันต์ ปิน่เวหา ไม่ผ่าน
394 602001054 นาย อนันตชัย พรมนนท์ ไม่ผ่าน
395 602001057 นางสาว อนุช ผลศิริวาณิช ผ่าน
396 602001058 นาย อนุชา ศิวะมงคลกลุ ผ่าน
397 602001060 นาย อนุภาพ ลัภนะฐิติ ผ่าน
398 602001065 นาย อภิชาติ ปัณฑวนันท์ ผ่าน
399 602001067 นางสาว อภิญญา ล้ิมสมบัติอนันต์ ผ่าน
400 602001073 นาง อรชพร ช่วงรังษี ผ่าน
401 602001074 นางสาว อรนภางค์ สุขศรีจกัรวฬ ผ่าน
402 602001081 นางสาว อรวรรณ อตุตรอตัถากร ผ่าน
403 602001091 นางสาว อจัฉราพร ปริวัชรากลุ ผ่าน
404 602001093 นางสาว อญัชลี ทองหุม้ ผ่าน
405 602001097 นาง อญัชิษฐา สมจติร ผ่าน
406 602001098 นางสาว อญัทิวา อุน่ไธสง ผ่าน
407 602001100 นาย อฑัฒ์ สิงหบุราณุรักษ์ ผ่าน
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408 602001104 นางสาว อาภาภร อมรศุภรัตน์ ผ่าน
409 602001106 นางสาว อารดา คูเจริญ ผ่าน
410 602001107 ว่าที่ร.ต. อาร์ม ดุมลักษณ์ ไม่ผ่าน
411 602001108 นาง อารยา เนียมหอม ไม่ผ่าน
412 602001111 นางสาว อารีรัตน์ หวังสว่างวงศ์ ผ่าน
413 602001112 นาย อ านวย จนิดาจ านงค์ ไม่ผ่าน
414 602001113 นาย อ านาจ แกว้อนิชัย ผ่าน
415 602001118 นางสาว องิอร ลักษมีเศรษฐ ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
416 602001119 นาย อทิธิกร เรืองอมรวิวัฒน์ ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
417 602001120 นางสาว อศิราภรณ์ โพธิ์ศรีนวล ผ่าน
418 602001124 นาย อดุมพงษ์ เหลืองนฤดม ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
419 602001125 นางสาว อดุมลักษณ์ สุขเพิ่ม ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
420 602001126 นาง อดุมลักษณ์ ไชยแสงค า ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
421 602001128 นาย อทุัย ดวงกรมนา ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
422 602001130 นาง อุน่เรือน ประจ าสุข ไม่ผ่าน
423 602001131 นางสาว อบุลรัตน์ บัวอนิทร์ ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
424 602001137 นาย เอกภพ สุจรี ผ่าน
425 602001138 ว่าที่ร้อยตรี เอกรัฐ บุญมา ไม่ผ่าน
426 602001139 นาย เอกรัตน์ ศิริไชยบูลยว์ัฒน์ ผ่าน
427 602001142 นาย โอภาส คีรีวัชราภรณ์ ผ่าน
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