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1 63210002 นาง กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร ไม่ผ่าน
2 63210003 นางสาว กชนันท์ บุญยืน ไม่ผ่าน
3 63210009 นาง กนกลักษณ์ อินต๊ะรัตน์ ไม่ผ่าน
4 63210015 นางสาว กมลธร เอ้ือเชาว์ธนรัตน์ ไม่ผ่าน
5 63210019 นางสาว กรกช มาลาธรรม ผ่าน
6 63210020 นางสาว กรกช สาครินทร์ ไม่ผ่าน
7 63210021 นางสาว กรกนก แก่นแก้ว ผ่าน
8 63210024 นางสาว กรินพร จิตรรักษ์บ ารุง ไม่ผ่าน
9 63210025 นาย กฤตณัฏฐ์ โอภาสพีรวิชญ์ ไม่ผ่าน
10 63210031 นาง กฤษกร ร่าเริงใจ ไม่ผ่าน
11 63210032 นาย กฤษฏ์ ชาญาศิษฏ์ ไม่ผ่าน
12 63210034 นางสาว กฤษณา หม่ันผจง ไม่ผ่าน
13 63210036 นางสาว กษรัษ นิยมศิลป์ ผ่าน
14 63210045 นาง กันต์ฤทัย ยอขันธ์ ไม่ผ่าน
15 63210052 นางสาว กาญจนา อานันท์นิตย์ ผ่าน
16 63210053 นางสาว กาญจน์ณภัทร เสมญาค า ผ่าน
17 63210054 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ ไม่ผ่าน
18 63210055 นางสาว กานต์ชนา ค าภะวา ผ่าน
19 63210057 นางสาว กานต์รวี ม่ังมี ผ่าน
20 63210059 นาย กิตติ ทิศขันธ์ ไม่ผ่าน
21 63210058 นาย กิตติ กลัดเช้ือ ไม่ผ่าน
22 63210062 นาย กิติศักด์ิ รุจิกาญจนรัตน์ ไม่ผ่าน
23 63210067 นางสาว กุลการ พีรยากรวิภา ไม่ผ่าน
24 63210070 นางสาว กุลทรัพย์ ศักด์ิสกุลคุณากร ผ่าน
25 63210071 นางสาว กุลวรินทร์ ชาติยานนท์ ไม่ผ่าน
26 63210074 นางสาว ขนิษฐา เลิศกมลรักษ์ ไม่ผ่าน
27 63210073 นางสาว ขนิษฐา เป้ียสา ไม่ผ่าน
28 63210076 นาง ขวัญพิชชา ว่าถูกใจ ผ่าน
29 63210079 นาย ขอบฟ้า ศรีสุข ไม่ผ่าน
30 63210080 นาง ขัตติยา เพชรน้อย ผ่าน
31 63210081 นาย คงฤทธ์ิ วิโรจน์เวชภัณฑ์ ผ่าน
32 63210085 นาย คันธสิทธิ ช่องดารากุล ไม่ผ่าน

รำยงำนผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ก) ภำคปฏิบัติ คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2563
วันเสำร์ท่ี 5 ธันวำคม 2563 วิชำเภสัชกรรมไทย

อำคำรสอบ 3 ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัด ปทุมธำนี
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33 63210088 นาง จงกล กล่ินมี ไม่ผ่าน
34 63210092 นางสาว จตุพร ประทุมเทศ ไม่ผ่าน
35 63210093 นางสาว จตุรพร คติบัญชา ขาดสอบ
36 63210095 นาย จรัญ ผลากุล ผ่าน
37 63210096 นางสาว จริยา วิชเดช ไม่ผ่าน
38 63210098 นาย จรูญ ฉันทศรีวิโรจน์ ผ่าน
39 63210099 นาย จักรณพิวัฒน์ หิรัญธนิกการ ผ่าน
40 63210100 นางสาว จักรวรรณ วีระทัต ไม่ผ่าน
41 63210102 นางสาว จันทร์จิรา บุญธรรม ผ่าน
42 63210108 นางสาว จิตรประภา โยธีพิทักษ์ ไม่ผ่าน
43 63210112 นาง จินตนา บุญเพ็ชร์ ผ่าน
44 63210111 นาง จินตนา สิงหเทพ ผ่าน
45 63210116 นางสาว จิรภา โพธิล้ิมธนา ไม่ผ่าน
46 63210117 นาง จิรภา วสุษเฐียร ไม่ผ่าน
47 63210118 นาง จิราภรณ์ ต้ังพิรุฬห์ธรรม ไม่ผ่าน
48 63210120 นางสาว จีรสุดา บุญศรี ผ่าน
49 63210122 นางสาว จุฑามาศ ท่ีพิมาย ผ่าน
50 63210124 นางสาว จุฑารัตน์ นาคะผดุงรัตน์ ไม่ผ่าน
51 63210128 นาง จุรีย์ เสถียรพงศ์ประภา ไม่ผ่าน
52 63210130 นาง จูน กังวานนวกุล ไม่ผ่าน
53 63210131 นางสาว ฉมามาศ บุญสรรค์ ไม่ผ่าน
54 63210133 นาย ฉัตรณรงค์ วังโส ผ่าน
55 63210134 นางสาว ฉันทนา แท่นประยุทธ ไม่ผ่าน
56 63210141 นางสาว ชนกณภัสวัล ระทะนาม ไม่ผ่าน
57 63210143 นางสาว ชนะรัฐ พุ่มคชา ผ่าน
58 63210144 นางสาว ชนิญญา พิเชียรโสภณ ไม่ผ่าน
59 63210145 นางสาว ชนินทร หอวัฒนพิบูลย์ ผ่าน
60 63210146 นางสาว ชนิสรา เกศสุวรรณพัตร ไม่ผ่าน
61 63210149 นางสาว ชมภู เจริญสุข ไม่ผ่าน
62 63210158 นางสาว ชลิดา ยังเทียน ผ่าน
63 63210159 นาง ชลิดา เจตุวงศ์ ไม่ผ่าน
64 63210164 นาย ชวนากร วัฒนะเวชกุล ไม่ผ่าน
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65 63210166 นาย ชวภณ พุ่มพงษ์ ไม่ผ่าน
66 63210167 นาย ชวลิต โอบอ้วน ไม่ผ่าน
67 63210169 นางสาว ชะบาไพร ท้าวแก้ว ผ่าน
68 63210170 นาย ชัชชัย นุชนวลรัตน์ ผ่าน
69 63210172 นางสาว ชัญญามนฑณ์ จิตพรพินิจ ผ่าน
70 63210174 นาย ชัยนารายณ์ โอบชลานุเคราะห์ ผ่าน
71 63210175 นาย ชัยภัทร ชะรอยนุช ผ่าน
72 63210180 นาย ชัยสิทธ์ิ มานะดี ไม่ผ่าน
73 63210182 นาย ชาญธวัช ฝ่ายหม่ืนไวย์ ไม่ผ่าน
74 63210185 นาย ช านาญ เฮงวาณิชย์ ผ่าน
75 63210186 นางสาว ชินาณา วรรณ์คงดี ขาดสอบ
76 63210187 นางสาว ชินาภา ศรีแก้ว ไม่ผ่าน
77 63210188 นาย ชิษณุชา อนุวงศ์นวรัตน์ ผ่าน
78 63210190 นางสาว ชุติมา ศรลัมพ์ ไม่ผ่าน
79 63210191 นางสาว ชุติมา อุดม ผ่าน
80 63210192 นาย ชุมพลภัทร์ มีนะโน ไม่ผ่าน
81 63210193 นางสาว ชุรีพันธ์ สะวานนท์ ไม่ผ่าน
82 63210195 นาง ชไมพร สมสุขสวัสด์ิกุล ไม่ผ่าน
83 63210197 นางสาว ซัญสุณา สมสวยธนัตถ์ ไม่ผ่าน
84 63210202 นาง ฐิตินันท์ จันเส ไม่ผ่าน
85 63210203 นางสาว ฐิติภรณ์ สิทธิชัยลาภา ไม่ผ่าน
86 63210204 นางสาว ฐิติรัชต์ ก าแหงปฏิยุทธ์ ไม่ผ่าน
87 63210205 นางสาว ฐิติรัตน์ จันทบุรานันท์ ไม่ผ่าน
88 63210207 นางสาว ณขวัญปราณ นันตา ผ่าน
89 63210208 นางสาว ณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒิ ไม่ผ่าน
90 63210210 นาย ณธีพัฒน์ มอญปพนวาสนา ไม่ผ่าน
91 63210212 นางสาว ณพิชญ์ชยา พิตติจิรา ผ่าน
92 63210214 นางสาว ณภัชกมล ธวัชกุลภิญโญ ไม่ผ่าน
93 63210217 นาย ณรงค์กร ม่ันชาวนา ไม่ผ่าน
94 63210222 นาง ณัฎฐนิช ทองวิไล ไม่ผ่าน
95 63210225 นางสาว ณัฏฐกานต์ ต่างกลาง ไม่ผ่าน
96 63210226 นางสาว ณัฏฐนันท์ โนชัยวงค์ ไม่ผ่าน
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97 63210227 นางสาว ณัฏฐานิช อ้นแก้ว ผ่าน
98 63210228 นาย ณัฐ วังกาวรรณ ไม่ผ่าน
99 63210229 นางสาว ณัฐกาญจน์ สารารักษ์ ไม่ผ่าน
100 63210231 นางสาว ณัฐชา บุญศรี ไม่ผ่าน
101 63210234 นาง ณัฐณพัชร ดีพันธ์ ไม่ผ่าน
102 63210235 นางสาว ณัฐณิชา สิริสาธิต ไม่ผ่าน
103 63210241 นางสาว ณัฐพัชร์ ปริยวงศ์กุล ไม่ผ่าน
104 63210245 นาย ณัฐวุฒิ ปวารณ์เวช ไม่ผ่าน
105 63210246 นางสาว ณัฐศิรัตน์ ฤกษ์ฉวี ผ่าน
106 63210247 นาย ณัฐสิทธ์ิ สาทพันธ์ ผ่าน
107 63210248 นาย ณัทธภัทร หนูขาว ผ่าน
108 63210249 นางสาว ณิชกานต์ อ านวยเวช ผ่าน
109 63210252 นางสาว ณิชดาภา อัจฉริยสุชา ผ่าน
110 63210255 นางสาว ณิชาภา ฐิติฐาปนะ ผ่าน
111 63210261 นางสาว ดลลชา พิตติจิรา ผ่าน
112 63210265 นาง ดวงดาว ตันทัตสวัสด์ิ ผ่าน
113 63210266 นางสาว ดวงนภา พงษ์พันธ์ ไม่ผ่าน
114 63210267 นาง ดวงพร สุวรรณกุล ผ่าน
115 63210268 นางสาว ดวงรักษ์ บัวเฟ่ือง ผ่าน
116 63210270 นางสาว ดวงหทัย กาญจนราช ไม่ผ่าน
117 63210277 นาย ด ารงค์ วรุณทิพยากร ไม่ผ่าน
118 63210278 นาย ดุสิต ธนเมธี ไม่ผ่าน
119 63210279 นาง ตุลาพร ฉวีปลัง ขาดสอบ
120 63210281 นางสาว ถนอมนวล ตรีรัตนประสพ ผ่าน
121 63210282 นาย ถวิล หาญวรเกียรติ ไม่ผ่าน
122 63210286 นางสาว ทรรศชล ปัญญาทรง ไม่ผ่าน
123 63210289 นาง ทัศนันท์ สุปัญญา ไม่ผ่าน
124 63210292 นางสาว ทิพพวรรณ จาติกานนท์ ไม่ผ่าน
125 63210293 นางสาว ทิพย์วิมล เช้ือบุญมี ผ่าน
126 63210296 นาย ธงชัย แก้วสียา ขาดสอบ
127 63210297 นางสาว ธณัช อัครพงษ์ภาส ผ่าน
128 63210301 นาย ธนกฤต เมธปิยวัฒนกุล ไม่ผ่าน
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129 63210300 นาย ธนกฤต เรืองโรจน์ ไม่ผ่าน
130 63210303 นางสาว ธนภร จงวิทยาดี ผ่าน
131 63210306 นางสาว ธนวรรณ ไชยนา ไม่ผ่าน
132 63210307 นาย ธนะชัย บุญชุม ไม่ผ่าน
133 63210308 นาง ธนัช สินวิชาชาญ ไม่ผ่าน
134 63210309 นางสาว ธนัชญา เหล็งหวาน ผ่าน
135 63210311 นาย ธนัตถ์นันท์ สกลธนบูลย์ ผ่าน
136 63210314 นาย ธนาชัย วงศ์บุญชัย ไม่ผ่าน
137 63210318 นางสาว ธนิดา เอกธนะพจ ผ่าน
138 63210321 นาย ธนิสร หังษาภิบาล ไม่ผ่าน
139 63210322 นาย ธนู ม่วงไหม ไม่ผ่าน
140 63210324 นาย ธนโชติ ก้องสกุล ไม่ผ่าน
141 63210327 นาย ธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล ไม่ผ่าน
142 63210328 นางสาว ธวัลรัตน์ อัครวัฒนวงศ์ ไม่ผ่าน
143 63210336 นางสาว ธัญพร ไกรจงวัฒนา ผ่าน
144 63210337 นางสาว ธัญลักษณ์ ธนวุฒิ ไม่ผ่าน
145 63210339 นางสาว ธัญวลัย  ตรีวรรณไพศาล  ผ่าน
146 63210343 นางสาว ธัมมะธิดา พัฒนพงศา ขาดสอบ
147 63210344 นางสาว ธิดา บ าเพ็ญธรรมน าสุข ขาดสอบ
148 63210345 นางสาว ธิรดา วัชรประภากุล ไม่ผ่าน
149 63210347 นาย ธีรพงษ์ สรรค์ศิริชัย ผ่าน
150 63210348 นางสาว ธีรยา ใสสด ผ่าน
151 63210351 นาย ธีรเดช นพนาคีพงษ์ ไม่ผ่าน
152 63210352 นาย ธีรเมศร์ บุณยศุภสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
153 63210353 นางสาว นงคราญ สุขนนท์ ไม่ผ่าน
154 63210354 นางสาว นงนุช มังคละ ผ่าน
155 63210356 นาย นพกร อุสาหะนันท์ ไม่ผ่าน
156 63210358 นาย นพดล มีชัยโย ผ่าน
157 63210361 นาย นพพร ประเสริฐวิริยะกุล ไม่ผ่าน
158 63210362 นางสาว นพมาศ เสาร์สิงห์ ขาดสอบ
159 63210369 นางสาว นภัสกร ทองไชย ไม่ผ่าน
160 63210371 นางสาว นภัสวรรณ ไพรัชเวชภัณฑ์ ผ่าน
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161 63210372 นาย นรัคคพณ จันทร์สุนทรภาส ผ่าน
162 63210373 นางสาว นริญดา แกมรัมย์ ไม่ผ่าน
163 63210374 นางสาว นรินทร ฐิติวราภรณ์ ผ่าน
164 63210376 นาย นรเสฏฐ์ วัชรพันธ์จิต ผ่าน
165 63210381 นางสาว นฤมล ศิริขวัญพงศ์ ผ่าน
166 63210378 นาง นฤมล กันประเสริฐ ไม่ผ่าน
167 63210383 นางสาว นลินภัสร์ ถิระเลิศศิริกุล ผ่าน
168 63210385 นาง นวพร สุริยะ สุริยะ ไม่ผ่าน
169 63210386 นางสาว นวภัสร์ พูนไพบูลย์โรจน์ ไม่ผ่าน
170 63210389 นาง นวลจันทร์ ปล่ิมผล ขาดสอบ
171 63210388 นาง นวลจันทร์ ณะการดี ไม่ผ่าน
172 63210391 นาง นันทนา เพ็ชรัตน์ ไม่ผ่าน
173 63210396 นาย นันธิพัฒน์ รัตนพลแสน ไม่ผ่าน
174 63210397 นาง นัยนันท์ ว่องทศวัสด์ิ ไม่ผ่าน
175 63210398 นางสาว นัยนา โฉมนรินทร์ ไม่ผ่าน
176 63210399 นางสาว นาฎธิดา ทองล้ิม ไม่ผ่าน
177 63210400 นางสาว นาถพิมล วาดสันทัด ไม่ผ่าน
178 63210402 นางสาว นารีรัตน์ ทิพย์กองราษฎร์ ผ่าน
179 63210403 นางสาว นารีรัตน์ เพชรแอน ผ่าน
180 63210404 นาย นิกร สมหมาย ผ่าน
181 63210406 นางสาว นิตญา หนองภักดี ผ่าน
182 63210407 นาง นิตยา เบ็ค ไม่ผ่าน
183 63210410 นาย นิติรัตน์ มีกาย ไม่ผ่าน
184 63210412 นาย นิพนธ์ ถูกแผน ไม่ผ่าน
185 63210413 นางสาว นิภา ส่ือสุวรรณ ไม่ผ่าน
186 63210415 นางสาว นิภาพร โคเบลท์ ผ่าน
187 63210419 นาย นุวัฒ รัชฎาตระกูล ไม่ผ่าน
188 63210423 นางสาว บัวกาญจน์ กายาผาด ผ่าน
189 63210424 นางสาว บัวบุญ ขันทองค า ไม่ผ่าน
190 63210425 นาง บัวหยก แซ่ล้ี ผ่าน
191 63210426 นางสาว บานช่ืน สุทธิธรรม ผ่าน
192 63210428 นางสาว บุญช่วย ไทยแท้ ไม่ผ่าน
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193 63210435 นางสาว บุญสม ลิลัน ผ่าน
194 63210437 นางสาว บุญเรือง ผากานนท์ ไม่ผ่าน
195 63210439 นางสาว บุณยลักษณ์ ชวนชม ไม่ผ่าน
196 63210444 นาง บุศศรินทร์ เบอร์เกอร์ อุณหนันทน์ ไม่ผ่าน
197 63210447 นาย ปฐมศก วิไลพล ผ่าน
198 63210452 นางสาว ปนัดดา จ าปาดิบ ไม่ผ่าน
199 63210451 นางสาว ปนัดดา พุทธค า ไม่ผ่าน
200 63210456 นาย ปภัสสร เจียมบุญศรี ไม่ผ่าน
201 63210457 นาย ประกอบ ด้ามทอง ผ่าน
202 63210458 นาย ประกิต กล่อมวงษ์ ไม่ผ่าน
203 63210460 นางสาว ประดุจดาว สิทธิวงศ์ ไม่ผ่าน
204 63210463 นาง ประยูรรัตน์ หารก่ิง ผ่าน
205 63210464 นาย ประสงค์ ยืนสุข ผ่าน
206 63210467 นาง ประไพ การ์เนอร์ ไม่ผ่าน
207 63210468 นางสาว ประไพ เย้ืองไกรงาม ไม่ผ่าน
208 63210471 นางสาว ปรางค์ทอง ดวงโนแสน ผ่าน
209 63210473 นางสาว ปราณพร คุโรปกรณ์พงษ์ ไม่ผ่าน
210 63210475 นางสาว ปรารถนา สุขวิบูลย์ ผ่าน
211 63210477 นาง ปรีชญากร วรพัฒน์ ขาดสอบ
212 63210479 นางสาว ปรียนันท์ อุดมวิทยาธีธัช ไม่ผ่าน
213 63210480 นางสาว ปฤษนี มโนรมย์ ผ่าน
214 63210483 นาง ปวีณา พงษ์พันนา ไม่ผ่าน
215 63210485 นาง ปวีณุต บุญแสง ไม่ผ่าน
216 63210486 นางสาว ปัญจภัค แซ่โอ้ว ไม่ผ่าน
217 63210488 นางสาว ปัทมา เพ่งจินดา ไม่ผ่าน
218 63210489 นางสาว ปางเพียรพลี อุปแก้ว ผ่าน
219 63210492 นางสาว ปารวี ไพบูลย์ย่ิง ไม่ผ่าน
220 63210495 นางสาว ปิยธิดา สุทธิกุลการณ์ ผ่าน
221 63210496 นางสาว ปิยธิดา ชัชวาลย์ ไม่ผ่าน
222 63210501 นางสาว ปิยะวรรณ ชูชาติ ไม่ผ่าน
223 63210502 นาย ปิยเวช ทับทอง ผ่าน
224 63210503 นางสาว ปุญชญานิษฐ์ จิรกมลภัทร์ ผ่าน

หน้า 7/17



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผลกำรสอบ

รำยงำนผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ก) ภำคปฏิบัติ คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2563
วันเสำร์ท่ี 5 ธันวำคม 2563 วิชำเภสัชกรรมไทย

อำคำรสอบ 3 ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัด ปทุมธำนี

225 63210508 นางสาว ผกากรอง ทองดีย่ิง ไม่ผ่าน
226 63210509 นาง ผ่องเพ็ญ ตระกูลขจรศักด์ิ ไม่ผ่าน
227 63210511 นาย พงศกรณ์ วรวรรณ ไม่ผ่าน
228 63210514 นาย พงศ์สิริ จันทร์ธนไพบูลย์ ไม่ผ่าน
229 63210515 นาย พงษ์สวัสด์ิ เม็ดไธสง ไม่ผ่าน
230 63210517 นางสาว พชร ชัยรัตนประภา ผ่าน
231 63210518 นาย พนมพร ชัยศิลา ไม่ผ่าน
232 63210519 นาง พบพร เอ้ือบุณยะนันท์ ไม่ผ่าน
233 63210520 นางสาว พรกมล สาฆ้อง ไม่ผ่าน
234 63210521 นาย พรชัย ชาดระวี ไม่ผ่าน
235 63210523 นาย พรณรงค์ ย่ังยืน ไม่ผ่าน
236 63210526 นาย พรพัตน์ เอกอรรถเศรษฐ์ ไม่ผ่าน
237 63210528 นาย พรรคพงศ์ วุฒิวงศ์ ผ่าน
238 63210529 นางสาว พรรณธิวา แดงปุย ผ่าน
239 63210531 นางสาว พรรณี ศรีชัยนาท ไม่ผ่าน
240 63210533 นางสาว พรรษมนต์ เวรุจน์ภูวรังษี ไม่ผ่าน
241 63210536 นาย พรวิเศษ อาศา ผ่าน
242 63210539 นาย พลกฤษณ์ ธัญธรพงษ์ ขาดสอบ
243 63210540 นาย พลคุณ ภัทรภูมิรพี ผ่าน
244 63210542 นาย พลพัฒน์ เชาวนปรีชา ขาดสอบ
245 63210543 นางสาว พลอยพชร ทวีกิติกุล ไม่ผ่าน
246 63210553 นาง พัชรี ธงศิลา ผ่าน
247 63210556 นางสาว พัชร์อัมพร โลกุตตรพล ไม่ผ่าน
248 63210558 นาง พัฒนี บูรณดิลก ขาดสอบ
249 63210560 นางสาว พัทธนันท์ ทองล้น ผ่าน
250 63210564 นางสาว พิชญากชยงธนา เกษสุขมาโนช ผ่าน
251 63210565 นางสาว พิชญานัทธ์ ภูรีญานสวัสด์ิ ผ่าน
252 63210566 นาย พิชัย เลิศธรรมศักด์ิ ไม่ผ่าน
253 63210568 นาย พิชิต เดชะวัฒนา ไม่ผ่าน
254 63210569 นาย พิทยา จิตรย่ังยืน ผ่าน
255 63210570 นางสาว พินิจนันท์ หูมดา ผ่าน
256 63210572 นางสาว พิมพ์พิชชา อภิรักษ์ม่ันคง ไม่ผ่าน
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257 63210575 นาง พิมลพรรณ มีเป้ิน ไม่ผ่าน
258 63210580 นาย พิษณุ สุทธิธนกูล ขาดสอบ
259 63210588 นาย พุทธินันท์ สินวัฒนภูวนนท์ ไม่ผ่าน
260 63210589 นาง ภคญาดา จันดา ไม่ผ่าน
261 63210594 นาย ภรรดร เดชสุทธาชีพ ไม่ผ่าน
262 63210596 นางสาว ภวรัญชน์ กิจวิวัฒน์ ไม่ผ่าน
263 63210599 นาง ภัควลัญชญ์ ล้ิมหลาย ผ่าน
264 63210602 นางสาว ภัทรธิดา เจียหลิม ไม่ผ่าน
265 63210605 นาย ภัทรวุธ แฝงจันดา ไม่ผ่าน
266 63210606 นางสาว ภัทรินทร์ น่ิมรัตนสิงห์ ผ่าน
267 63210607 นางสาว ภัทริยา แก้วประดับ ไม่ผ่าน
268 63210609 นางสาว ภัสจณา งามทิพากร ไม่ผ่าน
269 63210610 นางสาว ภัสน์นิธิศ โชติภัทรานิษฐ์ ไม่ผ่าน
270 63210611 นางสาว ภานุมาศ เอ่ียมชม ไม่ผ่าน
271 63210613 นางสาว ภาร าไพ รัตนมงคล ไม่ผ่าน
272 63210615 นาง ภาวิณี ระดมสุข ไม่ผ่าน
273 63210617 นางสาว ภาศิริ โยธินพนาเวศ ไม่ผ่าน
274 63210619 นาย ภาสกร ยอขันธ์ ไม่ผ่าน
275 63210623 นาย ภูริพงษ์ จิระศักด์ิ ไม่ผ่าน
276 63210624 นาย ภูริโชติ โชติพันธ์ุ ไม่ผ่าน
277 63210626 นางสาว มณฑา แกล้วกสิกิจ ผ่าน
278 63210628 นางสาว มณทิพย์ สิทธิพิพัฒน์ ไม่ผ่าน
279 63210629 นางสาว มณี วชิรรัตนวงศ์ ไม่ผ่าน
280 63210630 นางสาว มณีกร อุดมมา ผ่าน
281 63210631 นางสาว มณีรัตน์ วีระพันธ์พงศ์ ผ่าน
282 63210632 นางสาว มธุรส ช่างไม้ ไม่ผ่าน
283 63210635 นาย มนตรี กาพัทธพงค์ ไม่ผ่าน
284 63210637 นางสาว มนัสนันท พจน์จิรานุกูล ไม่ผ่าน
285 63210639 นางสาว มนัสนันท์ กันต์ชยานันต์ ผ่าน
286 63210640 นางสาว มยุรี ด าริห์ ผ่าน
287 63210643 นางสาว มลทิพย์ เตชะสินพาณิชย์ ไม่ผ่าน
288 63210644 นาง มลิวัลย์ ชูสุวรรณ ผ่าน
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289 63210648 นางสาว มัลลิกา สาลีฉันท์ ขาดสอบ
290 63210650 นางสาว มารีนา มาหม่ืน ไม่ผ่าน
291 63210651 นางสาว มาลัย วรรณภักดี ไม่ผ่าน
292 63210655 นาย มาโนช หล่อวงศ์สกุล ไม่ผ่าน
293 63210657 นางสาว ยุพิน ทองซ้อน ไม่ผ่าน
294 63210658 นางสาว ยุวดี อัคคะประชา ไม่ผ่าน
295 63210660 นางสาว รติกร กิตติศศิกุลธร ไม่ผ่าน
296 63210661 นางสาว รวิภา กาลพันธ์นิจ ไม่ผ่าน
297 63210664 นางสาว รสสุคนธ์ ภฺมิสถาน ไม่ผ่าน
298 63210665 นางสาว รอฮายา เจ๊ะเง๊าะ ไม่ผ่าน
299 63210670 นางสาว รังสิมา ฟักแย้ม ผ่าน
300 63210671 นางสาว รัชฎากร ดาบสมเด็จ ไม่ผ่าน
301 63210672 นางสาว รัชดา ฉัตรอมรวงศ์ ไม่ผ่าน
302 63210674 นางสาว รัชนี จตุเทน ไม่ผ่าน
303 63210677 นาย รัตนพัฒน์ อภิชิดปิติพงศ์ ไม่ผ่าน
304 63210678 นาง รัตนา เสริมธนสาร ไม่ผ่าน
305 63210679 นางสาว รัตนาพร ศรีไทย ไม่ผ่าน
306 63210680 นางสาว รัตนาภรณ์ พรหมอยู่ ผ่าน
307 63210682 นางสาว ริญญาภัทร์ ศุภเลิศไพศาล ไม่ผ่าน
308 63210684 นางสาว รินทร์ลภัส เปรมศรีโรจน์ ผ่าน
309 63210688 นางสาว รุ่งนภา สุนทรปกาสิต ผ่าน
310 63210695 นางสาว รุ่งรดา สงวนหงษ์ ไม่ผ่าน
311 63210697 นางสาว ลลิตา กีรติชีวนันท์ ผ่าน
312 63210698 นาย ละออ กล่ินล าดวน ไม่ผ่าน
313 63210700 นางสาว ลักขณา น้ าใจเย็นฉ่ า ไม่ผ่าน
314 63210699 นางสาว ลักขณา ชาครบัณฑิต ผ่าน
315 63210701 นาง ลักษณาวรรณ เมืองฮามพันธ์ ไม่ผ่าน
316 63210704 นางสาว ลีลยา จักขุจันทร์ ผ่าน
317 63210705 นาย วชิรวัฒน์ วิศิษฏ์สินธพ ผ่าน
318 63210711 นางสาว วนิดา เมืองวงศ์ ไม่ผ่าน
319 63210714 นางสาว วรพร น้อยลัทธี ไม่ผ่าน
320 63210720 นางสาว วรรษิตรี วิริยะกิจสุนทร ไม่ผ่าน
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321 63210721 นาย วรวีร์ เชาวน์พิชญ์ชยา ไม่ผ่าน
322 63210728 นางสาว วริฐา สารค า ผ่าน
323 63210729 นาย วริทธิณัชช์ สัจจาพิทักษ์ ไม่ผ่าน
324 63210730 นางสาว วรินทร แต้ประยูร ไม่ผ่าน
325 63210732 นาง วริศรา พรมสุข ไม่ผ่าน
326 63210736 นางสาว วศินี หุ่นโพธ์ิ ไม่ผ่าน
327 63210737 นาย วสันต์ ยอดเมือง ไม่ผ่าน
328 63210739 นางสาว วสา พลเย่ียม ไม่ผ่าน
329 63210741 นาง วัชรา สิทธิเวช ผ่าน
330 63210743 นางสาว วัชรี ต้ังม่ันมงคล ผ่าน
331 63210744 นาย วันชัย รัตนอาภา ไม่ผ่าน
332 63210745 นางสาว วันบุญ ชาวหนอง ไม่ผ่าน
333 63210746 นาง วันวิสาข์ ล้ีสุรพลานนท์ ผ่าน
334 63210749 นางสาว วาธินี คุณนา ไม่ผ่าน
335 63210752 นางสาว วิกานดา ช่างฝ้ัน ไม่ผ่าน
336 63210754 นาง วิจิตรา ถูกแผน ไม่ผ่าน
337 63210756 นาง วิทิศา ชูกิตติอ าพร ผ่าน
338 63210758 นางสาว วิภาดา ชักน า ไม่ผ่าน
339 63210760 นางสาว วิภาพร อ าไพพิทักษ์วงศ์ ผ่าน
340 63210761 นาง วิภาภรณ์ ไชยอาม ผ่าน
341 63210763 นางสาว วิภาวรรณ อัครภานนท์ ไม่ผ่าน
342 63210766 นาง วิลาวัณย์ ภูมิดอนม่ิง ไม่ผ่าน
343 63210768 นาย วิวรรธน์ ลีนะนันทศักด์ิ ไม่ผ่าน
344 63210769 นาย วิวัฒน์ ต้ังวุทฒิไกรวิทย์ ไม่ผ่าน
345 63210772 นาย วิสิทธิรัชด์ สมบูรณ์วิทย์ ไม่ผ่าน
346 63210775 นาย วิเชียร บุญกล้า ไม่ผ่าน
347 63210776 นาย วิโรจน์ สมจิตต์ ไม่ผ่าน
348 63210780 นางสาว วิไลวรรณ แก้วพล ผ่าน
349 63210781 นาง วีทิพ สุวรรณกิจ ไม่ผ่าน
350 63210782 นางสาว วีรยา เจริญอาภรณ์วัฒนา ผ่าน
351 63210785 นาย วีระพล กมลรัตน์ ไม่ผ่าน
352 63210786 นาย วีระพันธ์ุ หงษ์หน่ึง ไม่ผ่าน
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353 63210788 นาย วุฒิภัทร คัมภิรานนท์ ผ่าน
354 63210793 นาย ศรัณ วรไตร ผ่าน
355 63210794 นางสาว ศรันภัสร์ ขาวงามเดชาวัฒน์ ผ่าน
356 63210797 นางสาว ศรีสวรรค์ สุทธวิรีสรรค์ ไม่ผ่าน
357 63210798 นาย ศวัส แซ่ลุ้ย ผ่าน
358 63210800 นางสาว ศศิพิมพ์ เตียประภางกูร ไม่ผ่าน
359 63210801 นาง ศศิลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ ขาดสอบ
360 63210810 นาย ศิริชัย ลาภพณิชพูลผล ขาดสอบ
361 63210812 นางสาว ศิริธีรนาถ บุตเตต์ ไม่ผ่าน
362 63210814 นางสาว ศิรินทรา กอแสงเรือง ผ่าน
363 63210819 นางสาว ศิริพร บัวศิริ ไม่ผ่าน
364 63210817 นางสาว ศิริพร ภิญโญสิริพันธ์ุ ไม่ผ่าน
365 63210820 นางสาว ศิริพร เฮงพูลศิริสวัสด์ิ ผ่าน
366 63210823 นางสาว ศิริวงศ์ เสน่ห์ลักษณา ผ่าน
367 63210824 นาง ศิริวรรรณ อังคณาวิศัลย์ ผ่าน
368 63210828 นางสาว ศุพัตร์ศิริ สุประดิษฐ ณ อยุธยา ไม่ผ่าน
369 63210836 นาย สมชัย เวชคุณานุกูล ไม่ผ่าน
370 63210838 นาย สมชาย ประทุมทอง ไม่ผ่าน
371 63210840 นาย สมบุญ เข่ือนวิชัย ไม่ผ่าน
372 63210843 นาย สมพงษ์ เมืองพรหม ผ่าน
373 63210848 นาย สมภพ จินดารุ่งเรืองกุล ผ่าน
374 63210850 นาย สมยศ กิตติม่ันคง ผ่าน
375 63210852 นาย สมศักด์ิ ค าหอม ผ่าน
376 63210856 นาย สมัย ชัยช่วย ผ่าน
377 63210857 นาย สมิต ฮ ศรีสุวรรณไพศาล ผ่าน
378 63210858 นาย สมเกียรติ บัวคง ไม่ผ่าน
379 63210862 นาย สรรพัชญ์ เล้ียววาริณ ไม่ผ่าน
380 63210863 นางสาว สรินรัตน์ พฤกษ์ภูมรินท์ ผ่าน
381 63210865 นางสาว สวรรค์ ธรรมวงค์ ไม่ผ่าน
382 63210867 พระ สัจจา สุภทฺโท ผ่าน
383 63210868 นางสาว สัญญา บุญตา ไม่ผ่าน
384 63210872 นาย สามารถ เผ่าภูไทย ไม่ผ่าน
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385 63210875 นางสาว สาวิตตรี วงศ์เงิน ผ่าน
386 63210876 นางสาว สาวิตรี รักซ้อน ไม่ผ่าน
387 63210885 นาง สิริกร ศรีดี ไม่ผ่าน
388 63210884 นางสาว สิริกร เมฆเมืองทอง ผ่าน
389 63210883 นางสาว สิริกร กันอุปัทว์ ไม่ผ่าน
390 63210886 นาย สิริพงศ์ สิริจรัสธนากร ไม่ผ่าน
391 63210889 นาง สิริพร หาจัตุรัส ไม่ผ่าน
392 63210890 นางสาว สิริวรางค์ ปัญญาแก้ว ไม่ผ่าน
393 63210891 นาย สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ ไม่ผ่าน
394 63210892 นาง สุกัญญา วีเล่อร์ ผ่าน
395 63210897 นางสาว สุจินตรา หาญพล ไม่ผ่าน
396 63210900 นาง สุชัญญา สีน้ าเงิน ไม่ผ่าน
397 63210902 นางสาว สุชาดา ชุมพล ไม่ผ่าน
398 63210905 นาง สุชีวา วงศ์ภูธร ผ่าน
399 63210908 นาง สุดา พันธเสน ไม่ผ่าน
400 63210910 นางสาว สุดารัตน์ ไชยานุวัติวงษ์ ผ่าน
401 63210909 นางสาว สุดารัตน์ ล้ิมเศรษฐานุวัต ผ่าน
402 63210912 พระ สุทัศน์ แกล้ววาที ไม่ผ่าน
403 63210913 นาย สุทิน คงม่ัน ผ่าน
404 63210914 นาง สุธัญญา สารารักษ์ ไม่ผ่าน
405 63210917 นาง สุธาสินี กุลินทรพิพัฒน์ ขาดสอบ
406 63210918 นางสาว สุธิดา การัตน์ สุธิดา การัตน์ ไม่ผ่าน
407 63210920 นาง สุธีรา ปิยะเรืองรุ่ง ผ่าน
408 63210922 นางสาว สุนันทา ลือวนิชวงศ์ ไม่ผ่าน
409 63210923 นางสาว สุนันท์ นุชประมูล ไม่ผ่าน
410 63210925 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุนิลชา สัตบุศย์ ไม่ผ่าน
411 63210926 นาง สุนีย์ อินทรสวัสด์ิ ผ่าน
412 63210928 นาย สุบิน ประทุมวี ไม่ผ่าน
413 63210930 นาย สุพจน์ ชุ่มค ามูล ไม่ผ่าน
414 63210932 นางสาว สุพรรณตรี แสนยะบุตร ไม่ผ่าน
415 63210933 นาย สุพรรณพงษ์ เรืองระวีนุกิจ ไม่ผ่าน
416 63210934 นาง สุพรรณี จิตต์ตรง ขาดสอบ
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417 63210935 นางสาว สุพรรณี บุตรศรีภูมิ ไม่ผ่าน
418 63210936 นาง สุพัตรา รุ่งเรืองศิลาพันธ์ ผ่าน
419 63210937 นางสาว สุพิชชา พวงแก้ว ไม่ผ่าน
420 63210940 นาง สุภัทรา เหลืองอรุณ ไม่ผ่าน
421 63210947 นางสาว สุภาภรณ์ วิสูตรทอง ไม่ผ่าน
422 63210950 นาง สุภารัตน์ กรรณิกาธนานนท์ ผ่าน
423 63210952 นาง สุภาวดี อ่องโอภาส ผ่าน
424 63210954 นางสาว สุภาวรรณ เกียรติธนพล ผ่าน
425 63210956 นาง สุมามาลย์ วังษะ ไม่ผ่าน
426 63210958 นาง สุมาลี กาญบรรจง ไม่ผ่าน
427 63210959 นาง สุมาลี วงษ์สมิง ผ่าน
428 63210961 ร้อยตรี สุรชัย สร้อยสวัสด์ิ ผ่าน
429 63210960 นาย สุรชัย พัฒนากิจไพบูลย์ ไม่ผ่าน
430 63210966 นาย สุระเชษฐ์ บุณยไวโรจน์ ไม่ผ่าน
431 63210967 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุรีย์ภรณ์ แซ่เตียว ไม่ผ่าน
432 63210969 นาย สุรเชษฐ์ วินิจพิทยากุล ไม่ผ่าน
433 63210970 นาย สุรเดช นิลคุณ ไม่ผ่าน
434 63210975 นางสาว สุวรรณา ศรีหฤทัย ไม่ผ่าน
435 63210976 นางสาว สุวรินทร์ ชุมพล ไม่ผ่าน
436 63210977 นาย สุวัฒน์ ด้วงป้ัน ผ่าน
437 63210978 นาย สุวิทย์ น้ าเหนือ ไม่ผ่าน
438 63210980 นางสาว สุวิมล ศรีมหาเลิศ ไม่ผ่าน
439 63210982 นางสาว หทัยทิพย์ ชวนใช้ ผ่าน
440 63210985 นางสาว หน่ึงฤทัย กอนแก้ว ไม่ผ่าน
441 63210987 นางสาว หัสลิล ศิรินานันท์ ผ่าน
442 63210988 นาย องอาจ เล้ียงพันธ์ุสกุล ไม่ผ่าน
443 63210990 นาย อดิศร บุญเลิศเจริญสุข ไม่ผ่าน
444 63210991 นาย อดิศักด์ิ ภูศรี ไม่ผ่าน
445 63210994 นาย อดุล จ าปาหอม ไม่ผ่าน
446 63210996 นาย อดุลศักด์ิ พัฒนพิเชียร ไม่ผ่าน
447 63210997 นาย อติพัฒน์ แขมทอง ไม่ผ่าน
448 63211000 นาย อธิสิทธ์ิ ดิลกสินปัญญา ไม่ผ่าน
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449 63211001 นาง อนงนาฎ ไชยซาววงค์ ไม่ผ่าน
450 63211003 นาย อนันต์ธนชัย อภิสิทธ์ิสินสกุล ไม่ผ่าน
451 63211009 นางสาว อภิญญา หมดมลทิล ไม่ผ่าน
452 63211007 นางสาว อภิญญา บริรัตน์ฤทธ์ิ ไม่ผ่าน
453 63211010 นาง อภิวรีย์ ภูสินจุฑาสกุล ไม่ผ่าน
454 63211011 นาง อมรรัตน์ ประเสริฐช่วง ไม่ผ่าน
455 63211018 นางสาว อรพิม จินนกันต์ ผ่าน
456 63211019 นาย อรรถกร แก้วไพศาล ไม่ผ่าน
457 63211021 นางสาว อรรวี แต่งเติมวงศ์ ผ่าน
458 63211025 นางสาว อรุณรัตน์ วรกิจจากร ผ่าน
459 63211027 นางสาว อลิสา ภุมราวันต์ ไม่ผ่าน
460 63211026 นางสาว อลิสา แย้มเขมธนัช ผ่าน
461 63211029 นาย อัครวัฒน์ พงษ์พยอม ไม่ผ่าน
462 63211031 นางสาว อัจฉรา ศรีทรัพย์ ไม่ผ่าน
463 63211036 นางสาว อัญชลี ชัยมหกุล ผ่าน
464 63211034 นางสาว อัญชลี เอ่ียมอิทธิพล ไม่ผ่าน
465 63211038 นางสาว อัญพัชร์ เลิศหิรัญชาญสิน ไม่ผ่าน
466 63211040 นางสาว อัมพร แก้วพวง ไม่ผ่าน
467 63211039 นางสาว อัมพร เล็กไข่ ผ่าน
468 63211044 นางสาว อาซีย๊ะ คามา ไม่ผ่าน
469 63211045 นาย อานนท์ โกวิทวรางกูร ขาดสอบ
470 63211046 นาย อาภรณ์ อินทรสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
471 63211052 นางสาว อารีย์ โพธิสมภาร ไม่ผ่าน
472 63211051 นางสาว อารีย์ เพชรทอง ไม่ผ่าน
473 63211054 นาง อารีรัตน์ เถกิงสรคันธ์ุ ไม่ผ่าน
474 63211055 นางสาว อ านวย ภูนางาม ผ่าน
475 63211059 นาย อ าพร พรมโสภา ไม่ผ่าน
476 63211060 นางสาว อ าไพ จินดาเพ็ง ไม่ผ่าน
477 63211064 นาง อุณาโลม พุฒิไพสิฐ ผ่าน
478 63211067 นาง อุษณี ศุภชัยศิริกุล ไม่ผ่าน
479 63211068 นางสาว อุษณีย์ ศิริศรีเพ็ชร์ ผ่าน
480 63211071 นางสาว อุไร เชิงชาญกิจ ผ่าน
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481 63211073 นางสาว เกตุณภรณ์ เจริญรัตน์ ไม่ผ่าน
482 63211074 นาย เกรียงศักด์ิ ดิลกปุรพงศ์ ไม่ผ่าน
483 63211077 นาย เกียรติภูมิ แสงศร ไม่ผ่าน
484 63211079 นางสาว เข็มทอง ช่างสม ไม่ผ่าน
485 63211081 นาย เจกิตาน์ ทรานุรักษ์กุล ไม่ผ่าน
486 63211083 นางสาว เจนฟาง ถิรกันทร ผ่าน
487 63211084 นาย เจริญ วงค์ค า ไม่ผ่าน
488 63211085 นาย เจริญชัย อ๊ึงเจริญสุข ขาดสอบ
489 63211086 นาย เจษฎา นาคะบุตร ไม่ผ่าน
490 63211087 พระมหา เจิม สุกรรณ์ ไม่ผ่าน
491 63211089 นาง เฉลียว เตมีศักด์ิ ผ่าน
492 63211090 นาย เชษฐา ส่าเม๊าะ ไม่ผ่าน
493 63211091 นาง เชาวนีย์ บัวช่ืน ผ่าน
494 63211092 นาย เชาวฤทธ์ิ ผลพานิช ไม่ผ่าน
495 63211093 นาย เดชพล ภูวิชยาพงศ์ ผ่าน
496 63211094 นาย เดชเด่น พุทธาภิรัตน์ ไม่ผ่าน
497 63211095 นางสาว เดือน ฤทธี ไม่ผ่าน
498 63211097 นางสาว เตือนใจ เรืองศรี ผ่าน
499 63211096 นาง เตือนใจ กัทลีพันธ์ ไม่ผ่าน
500 63211098 นาง เตือนใจ จันทร์เล่ือน ไม่ผ่าน
501 63211099 นาง เบญจพร กาวิชัย ไม่ผ่าน
502 63211101 นางสาว เบญจา บุญเอ้ือ ไม่ผ่าน
503 63211104 นางสาว เบ็ญจรัตน์ เดชก าแหง ไม่ผ่าน
504 63211105 นางสาว เปมีปินัทธ์ วนิชบูริพันธ์ ไม่ผ่าน
505 63211106 นางสาว เพชรรัตน์ สุวรรณศักด์ิสิน ไม่ผ่าน
506 63211108 นาย เพลิงธรรม เรามานะชัย ไม่ผ่าน
507 63211111 นางสาว เพ็ชรี วุฒิอังสโวทัย ไม่ผ่าน
508 63211113 นางสาว เพ็ญประภา วิภาสวัชรโยธิน ผ่าน
509 63211118 นาย เวชพิสิฐ โพธ์ิศรี ผ่าน
510 63211119 ว่าท่ีร.ต. เสกสรร ศิลปี ผ่าน
511 63211121 นาย เสวท ศรีสารคาม ผ่าน
512 63211122 นางสาว เสาวภาคย์ ประจงการ ผ่าน
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513 63211123 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองคุณ ไม่ผ่าน
514 63211124 นาย เอกณัฐ นวทวีเศรษฐ์ ไม่ผ่าน
515 63211125 นาย เอกภพ สุจรี ไม่ผ่าน
516 63211126 นาย เอกลักษณ์ ศรีทองเอ่ียม ผ่าน
517 63211128 นางสาว แพรรัฐฐา พุ่มสินโชติภัทร์ ขาดสอบ
518 63211129 นางสาว แพรวพรรณ ฉายะภูติ ไม่ผ่าน
519 63211130 นาง แพรวพิชญ์ชยา ทัศนานุตริยกุล ไม่ผ่าน
520 63211135 นางสาว แสงเดือน วีระจิตรเสริมชัย ไม่ผ่าน
521 63211137 นาย โกศัย โตม่วย ผ่าน
522 63211138 นาย โกสินทร์ เอ้ือบุณยะนันท์ ไม่ผ่าน
523 63211139 นาย โฉลก ศิริสินธว์ ไม่ผ่าน
524 63211141 นางสาว โชติญา มีเพียร ไม่ผ่าน
525 63211145 นาย โสภณ สิงห์เดช ไม่ผ่าน
526 63211148 นาง ใบเพียร ชาวหินฟ้า ผ่าน
527 63211151 นาย ไกรศักด์ิ จองปัญญาเลิศ ไม่ผ่าน
528 63211152 นาย ได้คิด ดวงวงษา ผ่าน
529 63211153 นาย ไพรฑูรย์ เอกตาแสง ไม่ผ่าน
530 63211155 นางสาว ไพลิน สันติศิริ ผ่าน
531 63211157 นาย ธรรมนูญ หวังกิจสุนทร ผ่าน
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