
เอกสารแนบ 3

ล าดบัที่ รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชือ่ สกุล ผลการสอบ
1 602000008 นาง กนกวรรณ ทวีศักด์ิ ผ่าน
2 602000020 นาง กมลศัลต์ แกว้โนนจนัทร์ ผ่าน
3 602000022 นางสาว กริชฎา โชคประกจิสุนทร ผ่าน
4 602000028 นาง กฤติยา ทองค า ผ่าน
5 602000046 นาย กมัปนาท น้อยเรือง ผ่าน
6 602000053 นางสาว กลัยาสิริ ศิวชาติ ผ่าน
7 602000072 นาย กติิศักด์ิ รุจกิาญจนรัตน์ ผ่าน
8 602000078 นางสาว เกศชฎา โชติพลู ผ่าน
9 602000079 นางสาว เกศริน มณีนูน ผ่าน

10 602000080 นาย เกษม ศิริรัตน์พริิยะ ไม่ผ่าน
11 602000104 นาย คมสันต์ กงัวล ผ่าน
12 602000105 นาย ค านวน ณ ศรีสุข ไม่ผ่าน
13 602000107 นาง ค ามี บุญยงั ผ่าน
14 602000109 นาง เครือวัลย์ เพิ่มพลู ไม่ผ่าน
15 602000112 นางสาว จตุพร ประทุมเทศ ผ่าน
16 602000124 นางสาว จนัทร์เพญ็ จนัราสี ไม่ผ่าน
17 602000125 นาง จนัทรรัตน์ เวชชัยยวัฒน์ ไม่ผ่าน
18 602000134 นางสาว จตินภา วาณิชวโรตม์ ไม่ผ่าน
19 602000143 นางสาว จริภา โพธิล้ิมธนา ผ่าน
20 602000144 นางสาว จริภา แสงกองมี ผ่าน
21 602000158 นางสาว จฑุามาศ จนัทร์หนองแห้ว ผ่าน
22 602000163 นาง เจนจริา หะทะยงั ผ่าน
23 602000170 นางสาว ฉมามาศ บุญสรรค์ ผ่าน
24 602000171 นาง ฉลอง ฉนังูเหลือม ไม่ผ่าน
25 602000177 นางสาว ฉนัชนก ปัณฑิตานนท์ ผ่าน
26 602000183 นาง ชนาภรณ์ บตเกตุ ไม่ผ่าน
27 602000190 นางสาว ชลดา จดัประกอบ ผ่าน
28 602000191 นางสาว ชลธิชา ทางชอบ ไม่ผ่าน
29 602000221 นางสาว ชุลีกาญจน์ กรีติธีณกลุเจริญ ผ่าน
30 602000222 นาง ชุลีพร เปลรินทร์ ผ่าน
31 602000235 นาง ญาณาทิพ พทุธอปุถมัภก ผ่าน
32 602000241 นาย ฐิตพฒัน์ นราธรวุฒิวัฒน์ ผ่าน
33 602000245 นาง ฐิติยารัตน์ กลูพพิฒัน์ ไม่ผ่าน
34 602000248 นางสาว ณขวัญปราณ นันตา ผ่าน
35 602000253 นาง ณภัทรศวรรญล์ พฤษการัณย์ ผ่าน
36 602000258 นาย ณรงค์ สิทธิสงคคราม ไม่ผ่าน
37 602000261 นางสาว ณรดา แกว้ทรัพย์ ผ่าน

รายชือ่ผลการสอบความรู้ในวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก)  ภาคปฏิบตั ิประจ าป ี2560

วชิาการผดงุครรภ์ไทย 
 วนัเสาร์ที ่24 กุมภาพันธ ์2561 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ  มหาวทิยาลัยรังสิต จังหวดัปทุมธานี
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38 602000265 นาง ณัชชารพชัร์ จนัทราพสุิทธ์ ผ่าน
39 602000267 นางสาว ณัชทนิชา ปะริปุณญานัน ผ่าน
40 602000270 นาง ณัฏฐนันท์ ชุมมิง่ ผ่าน
41 602000311 นางสาว เดือนเพญ็ มังกร ไม่ผ่าน
42 602000313 นางสาว ตติญาณี ลออเอก ไม่ผ่าน
43 602000314 นาง ตวงทิพย์ นิลทอง ผ่าน
44 602000316 นางสาว ตะวัน ทับชา ผ่าน
45 602000333 นาง ทิพวัลย์ อนิทร์จาด ไม่ผ่าน
46 602000358 นาย ธภัทร พลเยีย่ม ผ่าน
47 602000364 นาย ธวัชชัย อนิธิสาร ผ่าน
48 602000377 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธิตาพร เต็มดี ไม่ผ่าน
49 602000384 นาย ธีรวิชญ์ กล้าหาญ ผ่าน
50 602000387 นางสาว น.ส.วรัญญา นิม่นวล ผ่าน
51 602000392 นางสาว นงลักษณ์ กลุวรรัตต์ ผ่าน
52 602000396 นางสาว นพมาศ จงึรุ่งเรืองกจิ ผ่าน
53 602000398 นางสาว นภัสนันท์ จโิรจน์วีรกลุ ไม่ผ่าน
54 602000405 นางสาว นรินทร อนิทร์โส ผ่าน
55 602000411 นางสาว นฤมล วัลดาว ไม่ผ่าน
56 602000412 นางสาว นลินธรณ์ เมธานิยมพฒัน์ ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
57 602000415 นางสาว นวพร กล่ินชัน้ ผ่าน
58 602000426 นางสาว นันท์นภัส บัวจนัทร์ ผ่าน
59 602000428 นาง นันทัชพร จ าปาสาร ไม่ผ่าน
60 602000429 นางสาว นันทิชา จนัทพนัธ์ ไม่ผ่าน
61 602000435 นาง นารีรัตน์ โอภาษี ผ่าน
62 602000440 นาง นิตยา เบญจรงคพนัธ์ ผ่าน
63 602000441 นาย นิติรัตน์ มีกาย ผ่าน
64 602000460 นางสาว บัวผัน สีอามาต ผ่าน
65 602000462 นาง บายศรี โพธิ์สุ ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
66 602000464 นางสาว บุญชมพู เรืองรัตนวรกลุ ผ่าน
67 602000472 นางสาว บุณยวีร์ แดงศรี ผ่าน
68 602000482 นาง ปทุมพร เจริญฤทธิ์ ไม่ผ่าน
69 602000485 นาย ปภัสสร เจยีมบุญศรี ผ่าน
70 602000488 นาย ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันทน์ ผ่าน
71 602000491 นางสาว ประกายรัตน์ ทุนิจ ผ่าน
72 602000517 นาย ปรีชา มัน่ชาวนา ผ่าน
73 602000520 นาง ปรียนันท์ พรีโชติวัฒน์ ผ่าน
74 602000521 นาง ปรียาภรณ์ คล้ายสุวรรณ์ ผ่าน
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75 602000532 นาง ปัทมพร จรีะศิริ ผ่าน
76 602000541 นางสาว ปิยะนุช พุ่มสุวรรณ ไม่ผ่าน
77 602000543 นางสาว ปิยะพร ทรจกัร์ ผ่าน
78 602000544 นางสาว ปิยะพร ขวัญเริงใจ ไม่ผ่าน
79 602000545 นางสาว ปิยะวรรณ ชูชาติ ผ่าน
80 602000548 นางสาว ปุณนภา ปันส่วน ผ่าน
81 602000564 นางสาว พจนีย์ ทิวถนอม ผ่าน
82 602000565 นาง พจวรรณ ธรรมเจริญ ผ่าน
83 602000566 นางสาว พนิดา ลาโมะ ไม่ผ่าน
84 602000568 นางสาว พนิตตา ศรีมารุต ไม่ผ่าน
85 602000573 นางสาว พรณิภา วรรณสิงห์ ไม่ผ่าน
86 602000575 นาง พรทิพย์ ทองดี ผ่าน
87 602000576 นาง พรทิพา วงศ์จติรบุญตา ผ่าน
88 602000577 นาง พรพรรณ โพธิล้ิมธนา ผ่าน
89 602000591 นาย พลเทพ ธรรมจารี ผ่าน
90 602000596 นางสาว พชันี ศรีลิโก ผ่าน
91 602000609 นางสาว พชัรีวรรณ พมิจอ้ย ไม่ผ่าน
92 602000615 นาง พกิลุ จองซอนะ ไม่ผ่าน
93 602000616 นาย พชิญ์นเรศ พงษ์สุภาพ ผ่าน
94 602000619 นาย พเิชษฐ นาคง ไม่ผ่าน
95 602000620 นางสาว พณิทิพย์ แกว้นาน ไม่ผ่าน
96 602000621 เรือเอก พทิักษ์ ใจดี ผ่าน
97 602000624 นาง พเินตร แซ่ต้ัน ไม่ผ่าน
98 602000626 นาง พมิพผ์กา อศัวสุดสาคร ผ่าน
99 602000627 นางสาว พมิพพ์มิล ทองชมภู ไม่ผ่าน

100 602000640 นาง เพญ็ศรี นันทะชัย ไม่ผ่าน
101 602000647 นาย ไพศาล โลหณุต ผ่าน
102 602000655 นางสาว ภัทรติญา บุญฤทธิ์ ผ่าน
103 602000659 นางสาว ภัทริน อยูเ่จริญกจิ ผ่าน
104 602000681 นางสาว มลทิพย์ เตชะสินพาณิชย์ ผ่าน
105 602000682 นาย มเหษธิ สนิทวงศ์ ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
106 602000690 นาง มุสิกร ธุศรีวรรณ ผ่าน
107 602000695 นาง ยพุดี จนัทร์สง ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
108 602000696 นางสาว ยพุาพร ศรีจ าปา ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
109 602000701 นางสาว เยาวลักษณ์ การถกั ผ่าน
110 602000707 นางสาว รดาศา เพชรประสมบุญ ผ่าน
111 602000712 นางสาว รสสุคนธ์ ภูมิสถาน ผ่าน
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112 602000713 นางสาว ระฐกานต์ จบัประยงค์ ไม่ผ่าน
113 602000726 นาง รุ่งทิพย์ ชีสกลุ ผ่าน
114 602000730 นาง รุ่งฤดี ทองพลู ไม่ผ่าน
115 602000736 นางสาว รุจาธร กติติศรีไสว ผ่าน
116 602000740 นาง ลดาวัลย์ จรัีง ไม่ผ่าน
117 602000744 นางสาว ลัญชนา นวนทอง ผ่าน
118 602000745 นางสาว ลัดดาวัลย์ สุขไกร ไม่ผ่าน
119 602000748 นางสาว วงค์ผกา ศรีจ าปา ไม่ผ่าน
120 602000750 นาง วดี พนัธุ์อดุม ผ่าน
121 602000752 นางสาว วรณัน พงศ์ภัคอาชา ไม่ผ่าน
122 602000753 นางสาว วรนุช แสงเพง็ ผ่าน
123 602000757 นาง วรรณวิภา ซิปเปอร์ ผ่าน
124 602000758 นางสาว วรรนิสา หาญกล้า ไม่ผ่าน
125 602000760 นางสาว วรัญญา เสตะบุตร ผ่าน
126 602000761 นางสาว วรัฏฐา เหมทอง ผ่าน
127 602000766 นางสาว วรารัตน์ ค ากล่ัน ไม่ผ่าน
128 602000767 นางสาว วรินทร ฐานะวุฒิ ผ่าน
129 602000776 นางสาว วัลยว์รา ไชยฤกษ์ ผ่าน
130 602000778 นางสาว วาธินี คุณนา ผ่าน
131 602000786 นาย วิทยา วงแกว้ ไม่ผ่าน
132 602000793 นางสาว วิมลลักษณ์ จนัทร์เปรียง ผ่าน
133 602000794 นาย วิระพล ชาญช านิ ผ่าน
134 602000814 นางสาว ศรสวรรค์ ประโยชน์งาม ผ่าน
135 602000815 นาง ศรัญญา คงจกัร์ ผ่าน
136 602000840 นาย ศาสตรา ค ามุลตรี ผ่าน
137 602000841 นาง ศิริ บวชสันเทียะ ผ่าน
138 602000856 นาย ศุภฤกษ์ ภมรรัตนปัญญา ไม่ผ่าน
139 602000858 นางสาว ศุภาวรรณ สีแดง ไม่ผ่าน
140 602000874 นาย สมชัย เวชคุณานุกลู ผ่าน
141 602000882 นาง สมบูรณ์ ศรีเจริญ ไม่ผ่าน
142 602000883 นาย สมประสงค์ บรรเทา ผ่าน
143 602000887 นาย สมภพ แกว้พนัพฤกษ์ ไม่ผ่าน
144 602000893 นาย สมศักด์ื สมหวัง ไม่ผ่าน
145 602000905 นางสาว สวรส ศิริไชยบูลยว์ัฒน์ ผ่าน
146 602000919 นาย สามารถ ช่อไม้ ไม่ผ่าน
147 602000922 นาง สายรุ้ง สุวณิชย์ ผ่าน
148 602000930 นาง ส ารวย กลีบสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
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149 602000943 นางสาว สิริวิภา เจยีมบูรณะกลุ ผ่าน
150 602000958 นาย สุทธิพงษ์ ธรรมสอน ไม่ผ่าน
151 602000964 นาง สุนทรี กอ้นน่วม ไม่ผ่าน
152 602000965 นางสาว สุนทรี อภิเกษมสันต์ิ ผ่าน
153 602000973 นางสาว สุพร ธรรมนิตยน์ิยม ผ่าน
154 602000983 นาง สุภัสสร จนัทร์ค า ผ่าน
155 602000985 นางสาว สุภาพร ดาวดี ผ่าน
156 602000993 นางสาว สุมาลี ทองน้อย ไม่ผ่าน
157 602000997 นาย สุรชัย แซ่ต้ัน ผ่าน
158 602001000 นาง สุรภา ยอดประเสริฐสุด ผ่าน
159 602001008 นางสาว สุรัสวดี ศิลา ผ่าน
160 602001010 นาง สุริสา เสเล ไม่ผ่าน
161 602001013 นางสาว สุรียว์รรณ สีลาดเลา ผ่าน
162 602001014 นางสาว สุลีพร แกว้จนัทร์ดา ไม่ผ่าน
163 602001019 นาง สุวรรณี สุมหิรัญ ไม่ผ่าน
164 602001023 นาย สุวิทย์ ชัยพบิูล ผ่าน
165 602001030 นางสาว เสาวรถ วรประคอง ไม่ผ่าน
166 602001035 นางสาว แสงดาว ตันติไพจติร ไม่ผ่าน
167 602001039 นางสาว หงส์รัตน์ ชูคง ผ่าน
168 602001040 นางสาว หนึง่ฤทัย ราษฎร์ภูธร ผ่าน
169 602001048 นาย อธิสิทธิ์ ดิลกสินปัญญา ไม่ผ่าน
170 602001050 นางสาว อนัญญา เดชะค าภู ผ่าน
171 602001053 นางสาว อนันต์ ปิน่เวหา ผ่าน
172 602001075 นางสาว อรพรรณ สกลุแกว้ ผ่าน
173 602001080 นาย อรรล โฉมงามดี ผ่าน
174 602001087 นาง อรุณพร อฐิรัตน์ ผ่าน
175 602001092 นางสาว อญัชนา เหรียญทอง ผ่าน
176 602001101 นาย อศัวิน ทัพคัลไลย ไม่ผ่าน
177 602001121 นางสาว อษิิรา อณุหรัศมี ผ่าน
178 602001139 นาย เอกรัตน์ ศิริไชยบูลยว์ัฒน์ ผ่าน
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