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1 6312030001 นางสาว กชกร ศรีชาย ผ่าน
2 6312140008 นางสาว กนกพร แสงนาโก ไม่ผ่าน
3 6312010009 นางสาว กนกพร พรมพิทักษ์ ผ่าน
4 6312130011 นางสาว กนกพร ปันศรี ผ่าน
5 6312050012 นางสาว กนกพิชญ์ ทวีโคตร ไม่ผ่าน
6 6312030013 นางสาว กนกวรรณ พานิช ผ่าน
7 6312050015 นางสาว กนกวรรณ กะนะหาวงศ์ ไม่ผ่าน
8 6312040019 นางสาว กนกอร นาขะม้ิน ไม่ผ่าน
9 6312030024 นางสาว กมลชนก ไชยวงค์ ผ่าน
10 6312170028 นางสาว กมลชนก นามเสนาะ ผ่าน
11 6312170031 นางสาว กมลพร แพทย์ชีพ ผ่าน
12 6312010033 นางสาว กมลมาตุ แตงกระโทก ไม่ผ่าน
13 6312010036 นางสาว กมลวรรณ ไชยลังกา ผ่าน
14 6312120037 นางสาว กรกช อุ่นศิริ ผ่าน
15 6312090038 นางสาว กรกนก ศิริบัณฑูรย์ ผ่าน
16 6312050042 นางสาว กรรณิการ์ จอดพิมาย ผ่าน
17 6312150043 นางสาว กรวราพร หอมละเอียด ไม่ผ่าน
18 6312030044 นางสาว กรวีร์ นิลบดี ผ่าน
19 6312090046 นางสาว กรแก้ว คาวินวิทย์ ผ่าน
20 6312010051 นางสาว กฤติยา ทิศพรม ผ่าน
21 6312010055 นางสาว กฤษณา เข็มราช ผ่าน
22 6312030060 นางสาว กังสดาล เสียงเสนาะ ผ่าน
23 6312030064 นางสาว กัญชภัฎ มหาพรหม ผ่าน
24 6312030067 นางสาว กัญญาพัชร อาษา ผ่าน
25 6312020069 นางสาว กัญญารัตน์ ลาสิงห์ ไม่ผ่าน
26 6312140070 นางสาว กัญญารัตน์ แพรม้วน ผ่าน
27 6312130071 นางสาว กัญญารัตน์ แสงทอง ผ่าน
28 6312020072 นางสาว กัญญาวีร์ เจะแฮ ไม่ผ่าน
29 6312090075 นางสาว กันติกา ชัยล้ินฟ้า ผ่าน
30 6312120078 นางสาว กันทิมา เสง่ียมจิตต์ ผ่าน
31 6312020079 นางสาว กันธิชา อาญาเมือง ผ่าน
32 6312030080 นางสาว กันยารัตน์ เส็นแหละ ผ่าน
33 6312050081 นางสาว กันยารัตน์ มะโนรัตน์ ไม่ผ่าน
34 6312030083 นางสาว กัลญา ขุนรงค์ ผ่าน
35 6312140084 นางสาว กัลยารัตน์ หยุดย้ัง ผ่าน
36 6312150085 นางสาว กัลย์กมล ฤทธิโสม ไม่ผ่าน
37 6312110086 นางสาว กัสตีนา ยูนุ ผ่าน
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ผลสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข)

หนา้ 1 ถงึ 17



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ

วันเสำร์ ท่ี 31 ตุลำคม 2563 เวลำ 08.30-11.00 น. ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี

วิชำพ้ืนฐำนและวิชำกฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ ข้ันตอนท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี 2563

ผลสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข)

38 6312060087 นางสาว กัสมาพร งวงช้าง ไม่ผ่าน
39 6312050089 นางสาว กาญจนา ดีเลิศ ผ่าน
40 6312050092 นางสาว กาญจนา สุทา ไม่ผ่าน
41 6312040094 นางสาว กาญจนา คนไว ขาดสอบ
42 6312030096 นางสาว กานต์ดาวศรี ประทุมมณี ผ่าน
43 6312160097 นางสาว กานต์มณี สกุลมณี ผ่าน
44 6312010098 นางสาว การีมะห์ อุมาร ผ่าน
45 6312110100 นางสาว การ์นนิชา ธ ารงศีลธรรม ไม่ผ่าน
46 6312030105 นางสาว กิตติมา แก้วรัตนะ ผ่าน
47 6312060107 นาย กิตติศักด์ิ บุญตวง ไม่ผ่าน
48 6312030108 นาย กิตติศักด์ิ วรรณศิลป์ ไม่ผ่าน
49 6312030110 นางสาว กุลลดา สันหมาด ผ่าน
50 6312110116 นางสาว ขนิษฐา เด่นวงษ์ ผ่าน
51 6312170118 นางสาว ขนิษฐา ดวงสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
52 6312110121 นางสาว ขวัญทิพย์ โกสมใสย ไม่ผ่าน
53 6312110123 นางสาว ขวัญสุดา ไกยวรรณ ผ่าน
54 6312110124 นางสาว ขวัญใจ จารัตน์ ไม่ผ่าน
55 6312050125 นางสาว ขัตติยา ประดับดี ผ่าน
56 6312080128 นาย คมกฤษ จันทร์เจียวใช้ ผ่าน
57 6312040133 นางสาว คัทรียา ร าเพยพล ไม่ผ่าน
58 6312090136 นางสาว จตุทิพย์ จันทร์เรือง ผ่าน
59 6312060137 นางสาว จรรธร กลมเกลียว ผ่าน
60 6312110140 นางสาว จรินทร์ทิพย์ โตใหญ่ดี ไม่ผ่าน
61 6312170144 นาย จักรกฤษณ์ ศรีเอ่ียม ขาดสอบ
62 6312090145 นาย จักรกฤษณ์ สร้างสม ไม่ผ่าน
63 6312050146 นาย จักรนรินทร์ ดอกไม้เพชร ไม่ผ่าน
64 6312180152 นางสาว จันทิมา ปานนก ผ่าน
65 6312110153 นางสาว จันทิมา วงษ์ขันธ์ ไม่ผ่าน
66 6312020154 นางสาว จันธิมา จันทร์เพ็ชร์บุรี ผ่าน
67 6312110155 นางสาว จ๊ัฟนีย์ ยานยา ไม่ผ่าน
68 6312040158 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ ไม่ผ่าน
69 6312050160 นางสาว จารุวรรณ แวงแสน ผ่าน
70 6312010161 นางสาว จิณณพัต ชูอิทธ์ ผ่าน
71 6312170162 นาง จิดาภา ขาวิลาศ ผ่าน
72 6312040164 นางสาว จิดาภา ศรีวัตร ไม่ผ่าน
73 6312050167 นางสาว จิตนภา บุญรัตน์ ไม่ผ่าน
74 6312030168 นางสาว จิตปีติ ธรรมเจริญศักด์ิ ผ่าน
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75 6312030169 นางสาว จิตรวดี เดือนแจ้ง ผ่าน
76 6312030170 นางสาว จินดารัตน์ วงศ์วิภูษณะ ผ่าน
77 6312060176 นางสาว จิรภิญญา สุวรรณรอด ผ่าน
78 6312020181 นางสาว จิรัฎฐ์ วัฒนคง ผ่าน
79 6312050182 นางสาว จิราพร เพาะพืช ไม่ผ่าน
80 6312170183 นาง จิราพร หาญอนุชน ผ่าน
81 6312070186 นางสาว จิราภรณ์ สาธร ไม่ผ่าน
82 6312180187 นางสาว จิราภรณ์ ภู่ภักดี ผ่าน
83 6312050191 นางสาว จิราวรรณ โพธารินทร์ ผ่าน
84 6312010192 นางสาว จิราวรรณ พรมมา ผ่าน
85 6312130193 นางสาว จีรนันท์ เทพวัง ผ่าน
86 6312090198 นางสาว จุฑาทิพย์ ภิญโญ ไม่ผ่าน
87 6312040200 นางสาว จุฑามาศ ปู่ทา ไม่ผ่าน
88 6312040206 นาง จุฑารัตน์ อินทร์เฮ้า ผ่าน
89 6312030207 นางสาว จุฑาลักษณ์ นวลละออง ผ่าน
90 6312130211 นางสาว จุฬาลักษณ์ อินเทพ ผ่าน
91 6312040212 นางสาว จุฬาลักษณ์ โกษาผล ไม่ผ่าน
92 6312170213 นางสาว ฉัตรฤทัย น้อยกมล ผ่าน
93 6312050215 นางสาว ชญาษร สายทอง ไม่ผ่าน
94 6312140217 นางสาว ชนนนาถ คลังศรี ผ่าน
95 6312110222 นางสาว ชนิกานต์ ศกภูเขียว ผ่าน
96 6312020223 นางสาว ชนิฎา นิยมธรรม ไม่ผ่าน
97 6312010231 นางสาว ชลดา จรัญฤทธ์ิ ผ่าน
98 6312040234 นาง ชลธิชา เพชรส่ีหม่ืน ไม่ผ่าน
99 6312040235 นางสาว ชลธิชา ทูลแท่ง ไม่ผ่าน
100 6312140237 นางสาว ชัชญาภรณ์ ทองดอนค า ผ่าน
101 6312050241 นาย ชัยมงคล วันดีรัตน์ ผ่าน
102 6312110245 นาย ชารีฟ ชัยศิริ ไม่ผ่าน
103 6312040247 นางสาว ชิดชนก พืชผล ไม่ผ่าน
104 6312090248 นาย ชินวัฒน์ จอมสูงเนิน ผ่าน
105 6312010249 นาย ชิษณุพงศ์ มูลสุรินทร์ ผ่าน
106 6312030250 นางสาว ชีฟะห์ เวาะหะ ผ่าน
107 6312030251 นางสาว ชุติกาญจน์ กฤตลักษณ์ ผ่าน
108 6312110252 นางสาว ชุติกาญจน์ รัตนหิรัญ ไม่ผ่าน
109 6312090253 นางสาว ชุติกาญจน์ ช่วยนิล ผ่าน
110 6312080254 นางสาว ชุติญา ศรีผิว ไม่ผ่าน
111 6312050255 นางสาว ชุตินันท์ ธรรมปัต ไม่ผ่าน
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112 6312140257 นางสาว ชุตินันท์ ค าวงษา ผ่าน
113 6312110259 นางสาว ชุติมา ช่างเหลา ผ่าน
114 6312040261 นางสาว ชุติมา ยาทองไชย ผ่าน
115 6312090262 นางสาว ชุติมา วิเศษชู ไม่ผ่าน
116 6312020264 นางสาว ชุติมา สืบท้าวสกุล ผ่าน
117 6312010266 นาย ชุติวัต หยู่ทองอินทร์ ผ่าน
118 6312110268 นางสาว ซลิตา อินทร์บุญญา ไม่ผ่าน
119 6312010269 นางสาว ซัรฟาอ์ บือซา ผ่าน
120 6312020271 นางสาว ซารีน่าฮ์ หมัดสุข ไม่ผ่าน
121 6312180273 นางสาว ซาวาณี วาจิ ไม่ผ่าน
122 6312160275 นางสาว ซิตตีนา สุขสง่า ผ่าน
123 6312030276 นางสาว ซีตีฮาวา แวมิง ผ่าน
124 6312030277 นางสาว ซูซันนา มะจะ ผ่าน
125 6312030279 นางสาว ซูมัยยะห์ มาหิเละ ผ่าน
126 6312160280 นางสาว ซูฮัยตี สาอะ ผ่าน
127 6312030281 นางสาว ซูฮารา มะนุ ไม่ผ่าน
128 6312110282 นางสาว ซูไรดา บือราเฮง ไม่ผ่าน
129 6312110283 นางสาว ซูไรดา อาแว ผ่าน
130 6312030285 นางสาว ญาณิกา ศรีวิเชียร ผ่าน
131 6312020286 นางสาว ญาณินตา ตันเจริญ ผ่าน
132 6312120289 นางสาว ญาดา กล้าปราบโจร ผ่าน
133 6312030290 นางสาว ญานา หมัดอะด้ัม ผ่าน
134 6312080291 นางสาว ฐณิชา แจ่มใส ไม่ผ่าน
135 6312030296 นางสาว ฐิตาภา ไชยรักษ์ ผ่าน
136 6312010297 นางสาว ฐิติชญา จันทร์อุ่มเม้า ผ่าน
137 6312160298 นางสาว ฐิติชญา โต๊ะสาร ผ่าน
138 6312010299 นางสาว ฐิติมน ทุชุมภู ผ่าน
139 6312110300 นางสาว ฐิติมา ยอดแก้ว ขาดสอบ
140 6312030301 นางสาว ฐิติมา คุณาเวชกิจ ผ่าน
141 6312080302 นางสาว ฐิติมา หาญใจ ขาดสอบ
142 6312140304 นางสาว ฐิติรัตน์ อ๊อดบ ารุง ผ่าน
143 6312140305 นาย ฐิติวุฒิ บ้ าชาวนา ผ่าน
144 6312040310 นาย ณรงค์ศักด์ิ บุญตา ผ่าน
145 6312110314 นางสาว ณัฏฐณิชา ทองอ่อน ไม่ผ่าน
146 6312140315 นางสาว ณัฏฐณิชา ปันแจ่ม ผ่าน
147 6312140319 นางสาว ณัฏฐ์นรี ชัยเดช ไม่ผ่าน
148 6312030320 นางสาว ณัฐกมล เงินสง่า ผ่าน
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149 6312030329 นางสาว ณัฐชญา กิจรุ่งโรจน์ ผ่าน
150 6312010331 นางสาว ณัฐชยา นาถมทอง ผ่าน
151 6312140332 นางสาว ณัฐชยา สว่างจิตร ผ่าน
152 6312030333 นางสาว ณัฐชา วงศ์น้อย ผ่าน
153 6312090334 นางสาว ณัฐณิชา พยายาม ผ่าน
154 6312140335 นางสาว ณัฐธิดา ปล่ังกลาง ขาดสอบ
155 6312010336 นางสาว ณัฐธิดา แพนชัยสงค์ ผ่าน
156 6312030338 นางสาว ณัฐนรี ซ้อนข า ผ่าน
157 6312030340 นางสาว ณัฐพร แก้วประจุ ผ่าน
158 6312050341 นาย ณัฐพล สีทน ผ่าน
159 6312030345 นางสาว ณัฐริกา เนตรสุวรรณ์ ผ่าน
160 6312120347 นางสาว ณัฐริกา กลบกล่ิน ผ่าน
161 6312160348 นางสาว ณัฐริกา คงใหม่ ไม่ผ่าน
162 6312110349 นางสาว ณัฐริกา เสนคราม ไม่ผ่าน
163 6312140352 นางสาว ณัฐวดี แป้นจันทร์ ผ่าน
164 6312200353 นางสาว ณัฐวดี เศิกศิริ ไม่ผ่าน
165 6312080356 นาย ณัฐเศรษฐ มหาเศรษฐศิริ ไม่ผ่าน
166 6312140357 นาย ณัทภัค จันทู ผ่าน
167 6312030359 นางสาว ณิชกมล วิเชียร ผ่าน
168 6312140360 นางสาว ณิชากร จันทร ผ่าน
169 6312030361 นางสาว ณิชากร ส่องแสงจินดา ผ่าน
170 6312050362 นางสาว ณิชาพัตร์ ฉลอมพงษ์ ผ่าน
171 6312020365 นางสาว ดนุลดา นิรมลพานิช ผ่าน
172 6312150369 นางสาว ดวงกมล จันทร์สงค์ ผ่าน
173 6312010373 นางสาว ดวงฤทัย โคสุวรรณ ผ่าน
174 6312040375 ส.อ.หญิง ดวงใจ กาฬจันทร์ ผ่าน
175 6312030376 นาย ดานิซ กาแบ ผ่าน
176 6312120377 นาย ดารากร ป้อมสุวรรณ ไม่ผ่าน
177 6312010378 นางสาว ดารานภา พูลแก้ว ผ่าน
178 6312030383 นางสาว ตริยาภรณ์ ถูกต้อง ผ่าน
179 6312110385 นางสาว ต่อพร ฉิมใหญ่ ผ่าน
180 6312020386 นางสาว ถิรนันท์ หนูยัง ไม่ผ่าน
181 6312140388 นางสาว ทยิดา สมสุภาพ ผ่าน
182 6312040390 นาย ทรรศนพล เฮ้ิงมล ไม่ผ่าน
183 6312030391 นางสาว ทรรศนีย์ แก้วมณี ผ่าน
184 6312140395 นางสาว ทัศนีย์ ชัยเวียง ผ่าน
185 6312170396 นาง ทิฆัมพร ลีสีสุข ไม่ผ่าน
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186 6312110397 นางสาว ทิพย์วรรณ ปะก าแหง ผ่าน
187 6312110398 นางสาว ทิพวัลย์ แข็งขัน ไม่ผ่าน
188 6312100401 นางสาว ทิพาวรรณ บรรเทิง ไม่ผ่าน
189 6312010402 นางสาว ทิวานันท์ เงินขาว ผ่าน
190 6312020403 นาย ธนกร คงธรรม ขาดสอบ
191 6312030405 นาย ธนดล ดิลกวราห์กุล ผ่าน
192 6312050408 นางสาว ธนภรณ์ ไกรรักษ์ ไม่ผ่าน
193 6312030411 นาย ธนภัทร แก้วเหมือน ผ่าน
194 6312110412 นาง ธนวรรณ ผลิศักด์ิ ไม่ผ่าน
195 6312030416 นางสาว ธนาภรณ์ เดิมหล่ิม ผ่าน
196 6312030422 นางสาว ธราภรณ์ สุขแก้ว ผ่าน
197 6312030425 นางสาว ธัญชนก ชนะกุล ผ่าน
198 6312060426 นางสาว ธัญญธร สินธุเสน ขาดสอบ
199 6312040429 นางสาว ธัญญลักษณ์ อุทาทอง ไม่ผ่าน
200 6312020430 นางสาว ธัญญลักษณ์ สุคะประเสริฐ ผ่าน
201 6312080431 นางสาว ธัญญารัตน์ อารีชม ไม่ผ่าน
202 6312030435 นางสาว ธัญมน บุญญาอรุณเนตร ผ่าน
203 6312010437 นางสาว ธัญรัตน์ สายหยุด ผ่าน
204 6312010439 นางสาว ธัญลักษณ์ อ้วนแพง ผ่าน
205 6312160441 นางสาว ธัญวรรณ เพชรสถิตย์ ผ่าน
206 6312170443 นาย ธันยกร อร่ามเรืองพงศา ไม่ผ่าน
207 6312030445 นางสาว ธันย์ชนก เมตไตรยสกุล ผ่าน
208 6312130446 นางสาว ธารนรินทร์ ป้ันหยวก ผ่าน
209 6312090448 นางสาว ธิดาพันธ์ุ รัตนศรีสุข ไม่ผ่าน
210 6312200449 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วค า ไม่ผ่าน
211 6312140451 นางสาว ธิดารัตน์ จงใจม่ัน ผ่าน
212 6312040461 นางสาว นนธิชา บาศรี ผ่าน
213 6312030463 นางสาว นภสร ผ่องใส ผ่าน
214 6312020464 นางสาว นภสร คงไพศาล ไม่ผ่าน
215 6312030466 นาย นภัสรพี สุชาโต ผ่าน
216 6312080469 นางสาว นภัสสร บุญเทพ ผ่าน
217 6312030471 นาย นรา ชิตเช้ือ ผ่าน
218 6312130475 นางสาว นริศรา ยีกับจี ไม่ผ่าน
219 6312050477 นางสาว นริศราภรณ์ พิมพ์พรม ไม่ผ่าน
220 6312050478 นางสาว นฤมล ตาลพันธ์ุ ไม่ผ่าน
221 6312040480 นางสาว นฤมล กุศลศิลป์ ไม่ผ่าน
222 6312030482 นางสาว นลินรัตน์ ม่ังนุ้ย ผ่าน
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223 6312040483 นาง นลินี ช่ืนชุมพร ไม่ผ่าน
224 6312140484 นางสาว นวมินทรา กล่อมจันทร์ ผ่าน
225 6312100486 นางสาว นวลตอง บุญมาก ไม่ผ่าน
226 6312030487 นางสาว นัจวา สูสารอ ผ่าน
227 6312090488 นางสาว นัฏญา พรมบุตร ไม่ผ่าน
228 6312200491 นางสาว นัฐริกา แสงอรุณ ไม่ผ่าน
229 6312170492 นางสาว นัดดา หัตถการกุล ผ่าน
230 6312130495 นางสาว นันทกาญจน์ ค ามาสาร ไม่ผ่าน
231 6312060502 นางสาว นัสนี ปาเกสาแม ผ่าน
232 6312110505 นางสาว นาซีบ๊ะ บือเฮง ไม่ผ่าน
233 6312110506 นางสาว นาซีเร๊าะ ตาเล๊ะ ไม่ผ่าน
234 6312030507 นางสาว นาซูฮา อาลี ผ่าน
235 6312030509 นางสาว นาดีละห์ เจ๊ะและ ผ่าน
236 6312030510 นางสาว นาบีละห์ ปูเต๊ะ ผ่าน
237 6312020511 นาย นายพงศกร ด่านพงษ์ ขาดสอบ
238 6312060512 นางสาว นายูวา เจ๊ะโว๊ะ ผ่าน
239 6312020514 นาย นาวิน ดาบแก้ว ผ่าน
240 6312110516 นางสาว นิชาพรรณ สืบอ้วน ผ่าน
241 6312110518 นางสาว นิซารีนา มูซอ ไม่ผ่าน
242 6312040526 นางสาว นิภาพร วงษ์จันดี ไม่ผ่าน
243 6312030528 นาย นิรัตน์ ใจแน่ ผ่าน
244 6312100531 นางสาว นิศาชล โคตะหา ไม่ผ่าน
245 6312090532 นางสาว นิศาชล คงทอง ผ่าน
246 6312030534 นางสาว นิสรีน แตอาลี ไม่ผ่าน
247 6312110536 นางสาว นิอัตฟีน่า สะเตาะ ไม่ผ่าน
248 6312060538 นางสาว นิอัสนีตา นาแซ ผ่าน
249 6312040540 นางสาว นิโลบล ศรีลานุพันธ์ ไม่ผ่าน
250 6312110547 นางสาว นุรฮายาตี ปาเระลีมอ ไม่ผ่าน
251 6312110550 นางสาว นูรกามีละห์ ดอเลาะ ไม่ผ่าน
252 6312110553 นางสาว นูรฟาห์ แวยูโซ๊ะ ผ่าน
253 6312030554 นางสาว นูรอักมาล ยูโซ๊ะยุ ผ่าน
254 6312110557 นางสาว นูรอาซีกีน ซาเบะ ไม่ผ่าน
255 6312110559 นางสาว นูรฮาซีกีน สือรี ผ่าน
256 6312160560 นางสาว นูรฮีดายะห์ อาแว ผ่าน
257 6312030562 นางสาว นูรีซัม มอลอ ผ่าน
258 6312030563 นางสาว นูรีซา จาดาเร๊ะ ผ่าน
259 6312030564 นางสาว นูรีดา ดีแม ผ่าน
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260 6312060565 นางสาว นูรีดา บากา ผ่าน
261 6312030566 นางสาว นูรูลซูไลกา บือแน ผ่าน
262 6312110567 นางสาว นูรไอดา อาแวหะมะ ไม่ผ่าน
263 6312030568 นางสาว น้ าค้าง ศรีเพ็ง ผ่าน
264 6312020569 นางสาว บราซิลโย สุขตะ ไม่ผ่าน
265 6312010570 นาย บวร ด ารงคงอยู่เลิศ ผ่าน
266 6312030574 นางสาว บุรัสกร ไพเมือง ผ่าน
267 6312200577 นางสาว บุษดี ตะนะโส ไม่ผ่าน
268 6312030578 นางสาว บุษบา หม้าหลี ผ่าน
269 6312050579 นางสาว บุษบา แวดระเว ไม่ผ่าน
270 6312050580 นางสาว บุษบา บุญทันใจ ไม่ผ่าน
271 6312110583 นาย บูรฮัน เยงทูล ผ่าน
272 6312040584 นาย ปกรณ์พันธ์ สอนโกษา ผ่าน
273 6312010585 นาย ปฏิภาณ บุตรวงค์ ผ่าน
274 6312030586 นางสาว ปฐมาพรรณ บุญประเสริฐ ไม่ผ่าน
275 6312040588 นางสาว ปทิตตา จรรยา ไม่ผ่าน
276 6312080590 นางสาว ปนัฐดา สิริพัชรสกุล ผ่าน
277 6312050591 นางสาว ปนัดดา วิชุมา ผ่าน
278 6312050593 นางสาว ปนัดนันท์ สีห์สมยาบุตร ไม่ผ่าน
279 6312040596 นางสาว ปภาดา โสภาค า ไม่ผ่าน
280 6312170597 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์ ไม่ผ่าน
281 6312140598 นางสาว ปภาวรินท์ บัวบาน ผ่าน
282 6312200599 นางสาว ปภาวี บุญยืน ผ่าน
283 6312030600 นาย ปรมัตถ์ ปานทอง ผ่าน
284 6312200601 นางสาว ประกายเพชร เลาะหะนะ ไม่ผ่าน
285 6312180604 นางสาว ประภัสสร พยัคศรี ผ่าน
286 6312040605 นางสาว ประภัสสร วงศ์ศรีดา ขาดสอบ
287 6312030610 นางสาว ปรารถนา ฉัตรเงิน ผ่าน
288 6312130613 นางสาว ปริชญา เอ่ียมสี ผ่าน
289 6312160618 นางสาว ปรียานุช ถือทอง ผ่าน
290 6312030619 นาย ปวริศ ชูศรี ผ่าน
291 6312200620 นางสาว ปวันรัตน์ ประนอม ไม่ผ่าน
292 6312060621 นางสาว ปวีณนุช วิเศษสินธ์ุ ผ่าน
293 6312050623 นางสาว ปวีณา เวสา ไม่ผ่าน
294 6312140624 นางสาว ปวีณา กาขาว ผ่าน
295 6312100625 นางสาว ปวีณา เร่ียจ่ี ขาดสอบ
296 6312050627 นางสาว ปัทมวรรณ อินทสร้อย ผ่าน
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297 6312150632 นางสาว ปิยธิดา ชุมคช ไม่ผ่าน
298 6312050636 นางสาว ปิยะธิดา ขันสีทา ผ่าน
299 6312060637 นางสาว ปิยะธิดา ทิพมนต์ ไม่ผ่าน
300 6312180638 นางสาว ปิยะนุช รัตนวัน ไม่ผ่าน
301 6312050642 นางสาว ปิยะรัตน์ ศิลาโชติ ไม่ผ่าน
302 6312030653 นาย พงศกร ศรีปะนะ ผ่าน
303 6312030654 นาย พงศกร แสวงผล ผ่าน
304 6312050656 นาย พงศ์พิสุทธ์ิ สังคะนา ผ่าน
305 6312040661 นางสาว พนารัตน์ พุ่มค า ไม่ผ่าน
306 6312170663 นางสาว พนิดา ชลังสุทธ์ิ ผ่าน
307 6312040668 นางสาว พรชิตา ติดหล้า ผ่าน
308 6312040669 นางสาว พรทิพย์ วรชินา ผ่าน
309 6312020670 นางสาว พรทิพย์ จิตจ านงค์ ไม่ผ่าน
310 6312010671 นางสาว พรทิพย์ ดวงเอ็นอาจ ผ่าน
311 6312050673 นางสาว พรนภา ทาปทา ผ่าน
312 6312040674 นางสาว พรนภา รอดชมภู ไม่ผ่าน
313 6312050677 นาย พรพิพัฒน์ เสาวพันธ์ ผ่าน
314 6312090679 นางสาว พรพิมล คับพวง ไม่ผ่าน
315 6312050680 นางสาว พรพิมล พลวงศ์ ผ่าน
316 6312040682 นางสาว พรรณิภา บุญมาวงษา ผ่าน
317 6312010685 นางสาว พรวิภา แซ่ยะ ผ่าน
318 6312040687 นางสาว พรวิภา ถิตย์จรุง ไม่ผ่าน
319 6312140688 นางสาว พรวิลัย ข าแผลง ผ่าน
320 6312020692 นางสาว พรหมพร นามราช ไม่ผ่าน
321 6312030693 นางสาว พรไพลิน บูรณะ ผ่าน
322 6312140694 นางสาว พรไพลิน บุตรวาปี ผ่าน
323 6312070697 นางสาว พลอยไพลิน ฉิมมาลี ไม่ผ่าน
324 6312050698 นาย พลายชุมพล อินานันท์ ผ่าน
325 6312030700 นางสาว พัชมล คงแท่น ผ่าน
326 6312030701 นาย พัชรพล แซ่เตียว ผ่าน
327 6312090702 นาย พัชรพล ด าสมุทร ขาดสอบ
328 6312030704 นางสาว พัชราพรรณ สกุลพันธ์ ผ่าน
329 6312030705 นางสาว พัชราภรณ์ เหย้าสุวรรณ ผ่าน
330 6312160709 นางสาว พัชรินทร์ พินโท ไม่ผ่าน
331 6312200711 นางสาว พัชรีวรรณ จันทะช านิ ไม่ผ่าน
332 6312030718 นางสาว พัรดา สะรี ผ่าน
333 6312180720 นางสาว พาตีฮะห์ โตะลู ไม่ผ่าน
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334 6312050721 นางสาว พิกุล ชัยทิพย์ ผ่าน
335 6312110725 นางสาว พิจิตรา ชินโน ผ่าน
336 6312150727 นางสาว พิชชาภา ตาวัน ผ่าน
337 6312040730 นาง พิชญาภา ม่ันคง ไม่ผ่าน
338 6312160731 นางสาว พิชญาวดี จริตงาม ผ่าน
339 6312160737 นางสาว พิมพิศา แก้วสายทอง ผ่าน
340 6312110738 นางสาว พิมพิศา อยู่ด า ไม่ผ่าน
341 6312010739 นางสาว พิมพ์กมล ม่วงค า ผ่าน
342 6312110740 นางสาว พิมพ์พา ทิตะนนท์ ไม่ผ่าน
343 6312160741 นางสาว พิมพ์พิมล ฮ่ึงฮก ผ่าน
344 6312020742 นางสาว พิมพ์รวี โชคทองเพียร ผ่าน
345 6312170743 นาง พิมพ์ลักษณ์ ชมภูทัศน์ ผ่าน
346 6312040745 นางสาว พิมพ์ พ ธู  แสนศักด์ิ  ผ่าน
347 6312050746 นางสาว พิมลกรณ์ คุมมินทร์ ผ่าน
348 6312090750 นางสาว พิรมยา คล่องสมุทร ผ่าน
349 6312170751 นาย พิริยะพฤนท์ นาคพันธ์ุโยนก ผ่าน
350 6312120755 นางสาว พีรดา กิตยารักษ์ ผ่าน
351 6312030756 นาย พีรธัช ศรีพันธ์ุ ผ่าน
352 6312130757 นาย พีรพล หาญน้อย ผ่าน
353 6312030760 นางสาว ฟัตวา ดอเลาะ ผ่าน
354 6312030761 นางสาว ฟาซียา มูเก็ม ผ่าน
355 6312030762 นางสาว ฟาซีฮัน ยูโซะ ผ่าน
356 6312030763 นางสาว ฟาดีละห์ ลีมะ ไม่ผ่าน
357 6312110765 นางสาว ฟาติน หะมะ ไม่ผ่าน
358 6312030766 นางสาว ฟาติน เด่นตุลาการ ผ่าน
359 6312030767 นางสาว ฟาติมา ศรอินทร์ ผ่าน
360 6312030770 นางสาว ฟาอินณี บินแวมะยิ ผ่าน
361 6312030771 นางสาว ฟาอีซ๊ะห์ ดือราซอ ผ่าน
362 6312050774 นางสาว ภณิดา ธรรมะ ผ่าน
363 6312080775 นางสาว ภัคกัญญา พูลดาวทอง ผ่าน
364 6312090776 นางสาว ภัททิรา บูมะลายู ไม่ผ่าน
365 6312030778 นางสาว ภัทธิญา มณีนวล ผ่าน
366 6312030783 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ขุนรักษ์ ผ่าน
367 6312030785 นางสาว ภัทราวดี เพชรสมุทร ผ่าน
368 6312100793 นางสาว ภาวิณี ทรัพย์ช่ืน ไม่ผ่าน
369 6312060798 นางสาว มณนิจสร พิพัฒน์คุณาสิน ผ่าน
370 6312170802 นางสาว มนิสา อภิโชคไชย ไม่ผ่าน
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371 6312080803 นาง มยุรี นาคายน ไม่ผ่าน
372 6312110804 นางสาว มยุรี น้อยวรรณะ ผ่าน
373 6312130808 นางสาว มลฤทัย กลางเสนา ผ่าน
374 6312020809 นางสาว มลิวัลย์ จงใจรักษ์ ไม่ผ่าน
375 6312130810 นางสาว มลิวัลย์ ใจซ่ือ ผ่าน
376 6312030813 นางสาว มัชฌิมา เกิดข า ผ่าน
377 6312030815 นางสาว มัณฑนา ทินบุตร ผ่าน
378 6312030816 นางสาว มัณฑนา เอ้ือละพันธ์ ไม่ผ่าน
379 6312030818 นาย มันโซร ยูโซะ ผ่าน
380 6312030819 นางสาว มัสนูนา บินแม ผ่าน
381 6312030822 นางสาว มารีต้า สะมะแอ ผ่าน
382 6312110823 นางสาว มารีฮัน เจ๊ะเต๊ะ ไม่ผ่าน
383 6312030825 นางสาว มาวัดดะห์ โต๊ะแม ไม่ผ่าน
384 6312110826 นางสาว มาฮีซันร์ เจ๊ะแว ผ่าน
385 6312200828 นางสาว มินตรา มงคลสุภา ผ่าน
386 6312010830 นางสาว ม่ิงขวัญ มนต์ขลัง ผ่าน
387 6312020835 นางสาว มูนีย์รอฮ ตาเฮร์ ผ่าน
388 6312110840 นาย ยอดรัก ธรรมรัตน์ ไม่ผ่าน
389 6312110842 นางสาว ยามีละ มะแซ ผ่าน
390 6312050844 นางสาว ยุพาวดี ทองสุ ไม่ผ่าน
391 6312180846 นางสาว ยุวดี สุริวงค์ ไม่ผ่าน
392 6312030848 นางสาว ยูวีตา อาลี ผ่าน
393 6312140851 นาย รชต โมกขพันธ์ ผ่าน
394 6312040852 นาย รณชัช ค าสนิท ไม่ผ่าน
395 6312080860 นางสาว รัชฎาวรรณ์ สิงหะ ผ่าน
396 6312120861 นางสาว รัชณิญา จันทร์ศรี ไม่ผ่าน
397 6312110865 นางสาว รัชนีกร ไชยะวัน ผ่าน
398 6312060866 นางสาว รัชนีกรณ์ บ ารุงสวัสด์ิ ผ่าน
399 6312130868 นางสาว รัตติยา ฉางข้าวพรม ผ่าน
400 6312170871 นาง รัตนาภรณ์ โตไธสง ผ่าน
401 6312030875 นางสาว รัศม์รดาณัท เจริญนิธิโภคิน ผ่าน
402 6312090876 นางสาว รินทร์ลภัส วิมลจารุพงศ์ ไม่ผ่าน
403 6312050877 นางสาว ร่ืนฤดี พรหมประดิษฐ ไม่ผ่าน
404 6312030878 นางสาว รุจิภา แสงแก้ว ผ่าน
405 6312150879 นางสาว รุสนา อาแด ผ่าน
406 6312110880 นางสาว รุสมาวานี หะมะ ไม่ผ่าน
407 6312160881 นางสาว รุสมีณี ยาคอ ไม่ผ่าน
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408 6312200884 นางสาว รุ่งนภา แสงลอย ไม่ผ่าน
409 6312020885 นางสาว รุ่งฟ้า นพตลุง ผ่าน
410 6312060888 นางสาว รูกีซา เจ๊ะหะมะ ผ่าน
411 6312030891 นางสาว ลภัสนันท์ สุดารีย์ ผ่าน
412 6312130893 นางสาว ลักขณา เป่าพิษ ผ่าน
413 6312060894 นางสาว ลักษณา หลงโหรด ผ่าน
414 6312050896 นางสาว ลัดดา ชาหา ผ่าน
415 6312030906 นางสาว วนิดา ช่วยคงทอง ผ่าน
416 6312030909 นางสาว วรรณดี สามารถ ผ่าน
417 6312030910 นางสาว วรรณนิษา แก้วมีศรี ผ่าน
418 6312050911 นางสาว วรรณนิสา ศรีมงคล ไม่ผ่าน
419 6312180916 นางสาว วรรณิภา สีโสพล ไม่ผ่าน
420 6312170921 นางสาว วรัญญา อุษณีษมาศ ผ่าน
421 6312130924 นางสาว วราภรณ์ ประกอบนอก ขาดสอบ
422 6312020925 นางสาว วราภรณ์ ชัยนฤมล ผ่าน
423 6312140926 นางสาว วรารักษ์ สนโสม ผ่าน
424 6312030929 นาย วราวิชญ์ ปานมาส ผ่าน
425 6312010930 นาย วราเชนทร์ หมวดพล ผ่าน
426 6312010932 นางสาว วรีพร วะรา ผ่าน
427 6312140934 นางสาว วศิกา เจริญวุฒิกุล ผ่าน
428 6312110938 นางสาว วัชราภรณ์ หนูเหมือน ผ่าน
429 6312060940 นางสาว วันมัสนี เจะมิง ผ่าน
430 6312050944 นางสาว วารี แสงสุด ไม่ผ่าน
431 6312020947 นางสาว วิกัญดา รอเกตุ ไม่ผ่าน
432 6312040949 นาย วิชัย พัฒนาเวช ไม่ผ่าน
433 6312010952 นางสาว วิภาดา สว่างวงษ์ ผ่าน
434 6312020953 นางสาว วิภานีย์ สุวรรณชัยรบ ผ่าน
435 6312010954 นางสาว วิภาพร ยะแก้วบุตร ผ่าน
436 6312040956 นางสาว วิภาวี ผาบชุม ไม่ผ่าน
437 6312030957 นางสาว วิมพ์วิภา แสงทอง ผ่าน
438 6312030959 นาย วิยุทธนา ตาระโชติ ผ่าน
439 6312020960 นางสาว วิรภรณ์ รักชาติ ผ่าน
440 6312140962 นางสาว วิลาวัน ศิรินทร์ ผ่าน
441 6312040965 นางสาว วิไลพร ค าประเทือง ไม่ผ่าน
442 6312010968 นาย วีรพงศ์ ค าลือ ผ่าน
443 6312010975 นาย วุฒิชัย ยอดโนชัย ผ่าน
444 6312200982 นางสาว ศรินธร สอนกลาง ไม่ผ่าน

หนา้ 12 ถงึ 17



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ

วันเสำร์ ท่ี 31 ตุลำคม 2563 เวลำ 08.30-11.00 น. ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี

วิชำพ้ืนฐำนและวิชำกฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ ข้ันตอนท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี 2563

ผลสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข)

445 6312080985 นางสาว ศลัญญ์ลักษณ์ หนูเมือง ผ่าน
446 6312050986 นางสาว ศศิกานต์ ทะเกิงลาภ ไม่ผ่าน
447 6312180988 นางสาว ศศิณา สาและ ไม่ผ่าน
448 6312060989 นางสาว ศศิธร ไก่แก้ว ผ่าน
449 6312040991 นางสาว ศศิธร ทองดอนเปรียง ผ่าน
450 6312030998 นางสาว ศศิพร จูสวย ผ่าน
451 6312031001 นางสาว ศศิวรรณ ชูมณี ผ่าน
452 6312041002 นางสาว ศศิวิมล สระเกษ ผ่าน
453 6312081003 นาย ศักด์ิชัย แก้วรัตนปัทมา ขาดสอบ
454 6312061007 นางสาว ศิราภรณ์ ธรรมชาติ ผ่าน
455 6312011009 นางสาว ศิริขวัญ กันหา ผ่าน
456 6312021013 นางสาว ศิรินันทพร แก้วค า ไม่ผ่าน
457 6312111014 นางสาว ศิรินันท์ ศรีโนนยาง ผ่าน
458 6312081016 นางสาว ศิริมล กาวีระ ไม่ผ่าน
459 6312111017 นางสาว ศิริยุพา วรโชติธนา ผ่าน
460 6312201025 นางสาว ศิริวรรณ ดีโลนงาม ผ่าน
461 6312011026 นางสาว ศิริวรรณ ช้ีแจง ผ่าน
462 6312021036 นาย ศุภกิตต์ิ พิมพ์บุญ ไม่ผ่าน
463 6312021037 นาย ศุภชัย พรรณรัตนพงศ์ ไม่ผ่าน
464 6312011038 นางสาว ศุภนิษฐ์ วันต๊ะ ไม่ผ่าน
465 6312021039 นางสาว ศุภมาส ศรีขาว ไม่ผ่าน
466 6312041042 นางสาว ศุภรัตน์ เทอ ารุง ไม่ผ่าน
467 6312091046 นางสาว ศุภสุตา หีตช่วย ไม่ผ่าน
468 6312101047 นางสาว ศุภานัน ต๊ันมณีกุล ไม่ผ่าน
469 6312051050 นางสาว ศุภิสราภัทร คุ้มจันทึก ไม่ผ่าน
470 6312141051 นางสาว สถาพร ขีดวัน ผ่าน
471 6312111053 นางสาว สนิสา พิมลา ผ่าน
472 6312111054 นาง สมปาน ค าภิระ ผ่าน
473 6312171055 นาย สมพร ขุมทองรัตนกุล ขาดสอบ
474 6312011063 นางสาว สรัญญา สุตา ผ่าน
475 6312111065 นางสาว สลิลทิพย์ บางทับ ผ่าน
476 6312101068 นางสาว สะอาด แน่นอุดร สะอาด แน่นอุดร ไม่ผ่าน
477 6312021072 นางสาว สารีปะห์ ลาเต๊ะ ไม่ผ่าน
478 6312051075 นางสาว สาวิตรี สุดา ไม่ผ่าน
479 6312041078 นางสาว สิดาพร พลสินธ์ ไม่ผ่าน
480 6312011079 นาย สิทธิพล อภิเผ่าพงศ์ ผ่าน
481 6312081083 นาง สิรินทรา อินทอง ไม่ผ่าน
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482 6312031085 นางสาว สิริภัทร นุชน้อย ผ่าน
483 6312111090 นางสาว สีตีซือรอ เจ๊ะเง๊าะ ผ่าน
484 6312081092 นาย สุกษม แถมเกษม ไม่ผ่าน
485 6312031094 นางสาว สุชานนท์ ป่ินทอง ผ่าน
486 6312141099 นางสาว สุชัญญา ชัยชนะ ผ่าน
487 6312181101 นางสาว สุชาดา เทพบัวพา ไม่ผ่าน
488 6312161104 นางสาว สุชาวดี จ านงจิต ผ่าน
489 6312051109 นางสาว สุดารัตน์ พิมพ์โท ไม่ผ่าน
490 6312011111 นางสาว สุทธิดา ค ามูลเมือง ผ่าน
491 6312121115 นางสาว สุธาทิพย์ คู่แจกัน ผ่าน
492 6312041117 นางสาว สุธามาศ ปัญญาเฉียบ ผ่าน
493 6312031120 นางสาว สุธินี คงชู ผ่าน
494 6312111123 นางสาว สุนิดา สวัสดี ผ่าน
495 6312111125 นางสาว สุนิษา บุญมา ไม่ผ่าน
496 6312011129 นางสาว สุปรียา อินสระ ผ่าน
497 6312031130 นางสาว สุปรียา โม่งทุ่น ผ่าน
498 6312041131 นางสาว สุปรียา ปริญญาสวรรค์ ผ่าน
499 6312051137 นางสาว สุพัตตรา เกษศิริ ผ่าน
500 6312041139 นางสาว สุพัตรา มนอ่ิน ขาดสอบ
501 6312021142 นางสาว สุภลักษณ์ ครุฑทิพย์ ไม่ผ่าน
502 6312141143 นางสาว สุภาพร ฐานะบริสุทธ์ิ ผ่าน
503 6312151147 นางสาว สุภาภรณ์ สุพกิจ ไม่ผ่าน
504 6312081149 นางสาว สุภาวดี หนองหลวง ผ่าน
505 6312111150 นางสาว สุภาวดี แก้วสระแสน ไม่ผ่าน
506 6312041151 นางสาว สุภาวดี วังทอง ผ่าน
507 6312111158 นางสาว สุมัยดา รอดเสม ผ่าน
508 6312071160 นาง สุมาลี วิเศษ ไม่ผ่าน
509 6312201162 นาย สุริยา ลอดค าทุย ไม่ผ่าน
510 6312111164 นางสาว สุริษา ก๋องสี ไม่ผ่าน
511 6312021167 นาย สุรเชษฐ์ วิชัยกุล ไม่ผ่าน
512 6312011168 นาย สุฤทธ์ิ บุญรอด ไม่ผ่าน
513 6312031175 นางสาว สุวพิชญ์ ผุสดี ผ่าน
514 6312071177 นางสาว สุวรรณภา ยืนยาว ไม่ผ่าน
515 6312131178 นางสาว สุวรรณา โกมลจรูญ ผ่าน
516 6312041179 นาง สุวรรณา ราชบุญเรือง ไม่ผ่าน
517 6312031182 นาย สุฮัยมี หะยียูโซะ ผ่าน
518 6312151183 นางสาว สุไฮนี ขาเดร์ ผ่าน
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519 6312181185 นางสาว สุไฮลา แอเล๊ะ ผ่าน
520 6312081186 นางสาว สโรชา เพ็งเล็ง ผ่าน
521 6312131191 นางสาว หน่ึงฤทัย ศรีละคร ผ่าน
522 6312181192 นางสาว หนูแดง เอ้ือยฉิมพลี ไม่ผ่าน
523 6312091198 นาย อดิศักด์ิ โสดา ผ่าน
524 6312021199 นางสาว อทิตยา ฦาชา ไม่ผ่าน
525 6312031202 นาย อธิษฐ์ บุญยกิตต์ิเจริญ ผ่าน
526 6312021203 นาย อธิเดช ดวงตา ไม่ผ่าน
527 6312171204 นาง อนงค์ หาญสกุล ผ่าน
528 6312021206 นางสาว อนงค์รักษ์ บุญทองเถิง ผ่าน
529 6312031210 นาย อนัส เจ๊ะม๊ะ ไม่ผ่าน
530 6312031211 นางสาว อนิตา อารีคาน ผ่าน
531 6312081213 นางสาว อนุธิดา อุปรา ไม่ผ่าน
532 6312111215 นาย อพิศักด์ิ คงตะเคียน ผ่าน
533 6312051216 นางสาว อภิญญา ป้อมหิน ผ่าน
534 6312121220 นางสาว อภิญญา บุญยง ไม่ผ่าน
535 6312101221 นาย อภิพล นามรัตน์ ไม่ผ่าน
536 6312041222 นาง อภิรญาณ์ องคเรียน ขาดสอบ
537 6312141225 นางสาว อภิสรา แสงสว่าง ผ่าน
538 6312111227 นางสาว อภิสรา ภูผานี ไม่ผ่าน
539 6312141232 นางสาว อมิตตา เจริญรัตน์จรูญ ผ่าน
540 6312081239 นางสาว อรนิลธิตา ปิยะรัตน์ ไม่ผ่าน
541 6312151241 นางสาว อรปรียา แสงเดือน ผ่าน
542 6312031242 นางสาว อรพรรณ เพชรนิล ผ่าน
543 6312051246 นางสาว อรวรรณ บุญมอญ ไม่ผ่าน
544 6312121252 นางสาว อรอนงค์ สุรศักด์ิ ผ่าน
545 6312201258 นางสาว อริสา ระงับภัย ไม่ผ่าน
546 6312081263 นางสาว อศรียะห์ สามะ ไม่ผ่าน
547 6312171264 นาย อัคเณศ แพ่งโยธา ผ่าน
548 6312141267 นางสาว อัจฉรา สิทธิ ผ่าน
549 6312051269 นางสาว อัจฉราภรณ์ สีทอง ไม่ผ่าน
550 6312031270 นางสาว อัจฉริยา มาลินี ผ่าน
551 6312061275 นางสาว อัญธิญา ห้วงน้ า ไม่ผ่าน
552 6312081277 นาย อับดุลรอฟา มูนะ ไม่ผ่าน
553 6312081282 นางสาว อัฟอาล บือโต ผ่าน
554 6312111284 นางสาว อัยณีย์ นาแวบือเจาะ ผ่าน
555 6312061285 นางสาว อัสมะ สะบูดิง ผ่าน
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556 6312011287 นางสาว อัสมัต เละนิ ผ่าน
557 6312151292 นางสาว อาซีฟา หะยีเด็ง ผ่าน
558 6312111293 นางสาว อาซีย๊ะห์ ฮามะ ผ่าน
559 6312031295 นาย อาด้ิล อาด า ผ่าน
560 6312061299 นางสาว อาทิมา เส็มหมาน ไม่ผ่าน
561 6312081300 นางสาว อาทิวราห์ หิรัญกีรติ ผ่าน
562 6312031301 นางสาว อานีส นิยมรัฐ ไม่ผ่าน
563 6312111303 นางสาว อาภาพร อินธิไชย ไม่ผ่าน
564 6312021305 นาย อามีน เสมสรร ขาดสอบ
565 6312031306 นางสาว อามูนา แวดอเลาะ ผ่าน
566 6312081307 นางสาว อายูลา อาลีมามะ ผ่าน
567 6312051310 นางสาว อารียา ยินดี ผ่าน
568 6312161313 นางสาว อาสีหย๊ะ สันบูกา ไม่ผ่าน
569 6312011318 นาย อิทธิฤทธ์ิ การหม่ัน ผ่าน
570 6312021322 นาย อิมรอน หมูดเอียด ผ่าน
571 6312141327 นางสาว อิสราพร เช้ือบุญ ไม่ผ่าน
572 6312031329 นางสาว อีมาน เลาะราแม ผ่าน
573 6312081330 นาย อุดม เจริญชัย ผ่าน
574 6312011336 นางสาว อุษณีย์ พานิน ผ่าน
575 6312031338 นางสาว อุสมา ดอแต ผ่าน
576 6312031340 นางสาว อูมมุลกัลซม อาบูซิ ผ่าน
577 6312111341 นางสาว ฮัทมีย์ หะยีเจ๊ะอะมะ ไม่ผ่าน
578 6312031342 นาย ฮันนาน หลงไหม ผ่าน
579 6312031343 นางสาว ฮัสนะห์ หะมิมะดิง ผ่าน
580 6312111344 นางสาว ฮัสนะห์ อูเซ็ง ผ่าน
581 6312031345 นางสาว ฮัสเมาะ เกษนอก ผ่าน
582 6312061352 นาย ฮีซาม มะตาเฮ ผ่าน
583 6312031354 นางสาว ฮูซัยนี หมัดอะด้ัม ผ่าน
584 6312121356 นางสาว เกวลิน สอดศรี ผ่าน
585 6312081361 นางสาว เกษรินทร์ เจริญสุข ขาดสอบ
586 6312111367 นางสาว เจตน์ศิริ คงม่ัน ไม่ผ่าน
587 6312111369 นางสาว เจนจิรา วันดี ไม่ผ่าน
588 6312051371 นาง เจริญศรี ประธาน ไม่ผ่าน
589 6312121373 นาย เจษฎ์กรน์ สัตย์มิตร ขาดสอบ
590 6312141376 นาย เดชา เรืองนา ผ่าน
591 6312131382 นางสาว เนตรนภา เมทา ผ่าน
592 6312051385 นางสาว เบญจพร กองมา ไม่ผ่าน
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593 6312011392 นางสาว เพชรญารัตน์ วงค์นาเลข ผ่าน
594 6312021393 นางสาว เพชรไพลิน โคตวุฒิ ผ่าน
595 6312031394 นางสาว เพ็ญนภา นิลนุ้ย ผ่าน
596 6312131396 นางสาว เพ็ญพิมล ใจน้ า ไม่ผ่าน
597 6312091399 นางสาว เมธาวี รอดสีเสน ไม่ผ่าน
598 6312161403 นางสาว เสาวณีย์ หะเงะ ไม่ผ่าน
599 6312021404 นางสาว เสาวนีย์ แซ่ซ้ิม ผ่าน
600 6312111408 นาย เอกภาพ เครือค าไหล ไม่ผ่าน
601 6312031409 นางสาว เอนตีซอร เจะเม๊าะ ผ่าน
602 6312051410 นางสาว เอมิกา วันทอง ผ่าน
603 6312161413 นางสาว แคทลียา ไชยของพรม ขาดสอบ
604 6312151416 นางสาว แพรวฬินีย์ แก้วประสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
605 6312131417 นาง แววตา แนบนิล ไม่ผ่าน
606 6312031418 นางสาว แสงจ้า คชคีรีเดชไกร ผ่าน
607 6312121419 นางสาว แสงอุทัย หุ่ยปาน ไม่ผ่าน
608 6312111421 นางสาว โชติกา ว่องไว ไม่ผ่าน
609 6312081422 นางสาว โชติรส สธนเธียร ไม่ผ่าน
610 6312011424 นางสาว โยธิดา ยอดโสดา ไม่ผ่าน
611 6312021425 นางสาว โสรญา ฝ้ันตุ่น ผ่าน
612 6312021433 นางสาว ไอรดา ชูเชิด ผ่าน

หนา้ 17 ถงึ 17


