
ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ
1 6312010002 นางสาว กชกร ศรีอินทยุทธ ผ่าน
2 6312040006 นางสาว กนกนาค ศิริพัฒน์ ขาดสอบ
3 6312180007 นางสาว กนกนาฏ อภัยภักด์ิ ผ่าน
4 6312130010 นางสาว กนกพร ใจอ้าย ผ่าน
5 6312010021 นางสาว กนิษฐา มีเก็บ ผ่าน
6 6312080022 นาง กนิษฐา แสนไชย ไม่ผ่าน
7 6312010023 นางสาว กมลชนก ใยสุข ผ่าน
8 6312110026 นางสาว กมลชนก ลาภทวี ผ่าน
9 6312050034 นางสาว กมลลักษณ์ ลือเร่ือง ผ่าน
10 6312010035 นางสาว กมลวรรณ แซ่ว่าง ผ่าน
11 6312090046 นางสาว กรแก้ว คาวินวิทย์ ผ่าน
12 6312010040 นางสาว กรรณิการ์ ไชยอ่ินค า ผ่าน
13 6312050042 นางสาว กรรณิการ์ จอดพิมาย ผ่าน
14 6312180045 นางสาว กรองแก้ว หนูอ่ิม ผ่าน
15 6312170048 นาย กฤตภาส สริยา ผ่าน
16 6312130053 นาย กฤษณพล บอกบุญ ผ่าน
17 6312010057 นางสาว กฤษณา หนูเครือ ผ่าน
18 6312030054 นางสาว กฤษณา กายเพ็ชร์ ผ่าน
19 6312160059 นางสาว กอแก้ว พิธกิจ ผ่าน
20 6312020063 นาย กัญจน์ธิษณ์ พานิช ผ่าน
21 6312040066 นางสาว กัญญาณัฐ แสนสุภา ผ่าน
22 6312180073 นางสาว กัณฑมาศ ทิพย์ดี ผ่าน
23 6312060093 นางสาว กาญจนา ศรีวงษ์ชัย ผ่าน
24 6312070095 นางสาว กาญจนาพร อยู่เจริญ ไม่ผ่าน
25 6312040099 นางสาว การุณรัตน์ จันทร์ทศ ไม่ผ่าน
26 6312030101 นางสาว กิตติกมล ลาดปะละ ผ่าน
27 6312130102 นาย กิตติพศ อุ้ยนิรันดรกุล ผ่าน
28 6312110104 นาย กิตติพันธ์ จันทร์แก้ว ผ่าน
29 6312010106 นางสาว กิตติยา อุดมวงษ์ ผ่าน
30 6312030109 นางสาว กุลจิรา จรัสภิญโญวงศ์ ผ่าน
31 6312070112 นางสาว กุสุมา ทรัพย์มูล ผ่าน
32 6312010117 นางสาว ขนิษฐา ไชยวงค์ ผ่าน

วิชำกำรผดุงครรภ์ไทย ข้ันตอนท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี 2563
วันอำทิตย์ ท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 08.30 - 10.00 น. ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี
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33 6312010119 นางสาว ขวัญจิรา ตากา ผ่าน
34 6312030120 นางสาว ขวัญชนก สุวรรณพฤกษ์ ผ่าน
35 6312110123 นางสาว ขวัญสุดา ไกยวรรณ ไม่ผ่าน
36 6312140126 นาย คณาพงษ์ เกิดแสง ขาดสอบ
37 6312010127 นาย คมกริช แก้ววิลาศ ผ่าน
38 6312130129 นาย ครรชิต คมนัยศักด์ิ ผ่าน
39 6312110131 นางสาว คอตีเยาะ มามะ ผ่าน
40 6312130135 นาย คุณานนต์ ลือชา ผ่าน
41 6312070142 นางสาว จวงเอราวัณ ทิศลี ไม่ผ่าน
42 6312120147 นาย จักรพรรดิ พืชคูณ ไม่ผ่าน
43 6312060148 นางสาว จันจิรา ปิดตาทะเส ไม่ผ่าน
44 6312110149 นางสาว จันทมณี ทิศกระโทก ผ่าน
45 6312010150 นางสาว จันทรัตน์ เมฆะ ผ่าน
46 6312110153 นางสาว จันทิมา วงษ์ขันธ์ ไม่ผ่าน
47 6312180159 นางสาว จารุวรรณ กล่ินถนอม ผ่าน
48 6312120165 นางสาว จิตตยาพร สุขศรี ผ่าน
49 6312010171 นางสาว จินตนา จันมา ผ่าน
50 6312030172 นาย จิรกิตต์ กิจจาพานิชย์ ผ่าน
51 6312030178 นาย จิรวัฒน์ โสมสง ผ่าน
52 6312030180 นางสาว จิรัชยา เหลืองประเสริฐ ผ่าน
53 6312010184 นางสาว จิราพร แพงภูงา ผ่าน
54 6312050182 นางสาว จิราพร เพาะพืช ผ่าน
55 6312010189 นางสาว จิราวรรณ กันทะวัง ผ่าน
56 6312050190 นางสาว จิราวรรณ พันนวยนนต์ ผ่าน
57 6312050191 นางสาว จิราวรรณ โพธารินทร์ ผ่าน
58 6312010196 นางสาว จีรานนท์ ขว้างไชย ผ่าน
59 6312090198 นางสาว จุฑาทิพย์ ภิญโญ ไม่ผ่าน
60 6312010202 นางสาว จุฑามาศ จินะชัย ผ่าน
61 6312040201 นางสาว จุฑามาศ รันนะโคตร ไม่ผ่าน
62 6312040204 นางสาว จุฑารัตน์ ภาคโภไคย ผ่าน
63 6312050205 นางสาว จุฑารัตน์ ไชยรัตน์ ผ่าน
64 6312130209 นางสาว จุรีรัตน์ มะลิลา ผ่าน
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65 6312180210 นางสาว จุฬาลักษณ์ นินหว่าง ผ่าน
66 6312130218 นางสาว ชนม์นิภา ช้อนเขียว ผ่าน
67 6312160220 นางสาว ชนากานต์ อินทรัตน์ ผ่าน
68 6312120221 นางสาว ชนาภา เย็นพู ผ่าน
69 6312020223 นางสาว ชนิฎา นิยมธรรม ไม่ผ่าน
70 6312010224 นางสาว ชนิตา ยาณะ ผ่าน
71 6312010228 นางสาว ชมัยพร ดอนลาดลี ผ่าน
72 6312060236 นางสาว ชวิศา วรัญญานนท์ ผ่าน
73 6312050240 นาย ชัยธวัช สีสุพล ผ่าน
74 6312010244 นางสาว ชามาวีร์ วันเต็ม ผ่าน
75 6312110245 นาย ชารีฟ ชัยศิริ ผ่าน
76 6312010246 นางสาว ชิดชนก คูณยินดี ผ่าน
77 6312110252 นางสาว ชุติกาญจน์ รัตนหิรัญ ผ่าน
78 6312130256 นางสาว ชุตินันท์ ยอดแก้ว ผ่าน
79 6312110259 นางสาว ชุติมา ช่างเหลา ผ่าน
80 6312090262 นางสาว ชุติมา วิเศษชู ไม่ผ่าน
81 6312080263 นางสาว ชุติมา อุตตะพันธ์ุ ขาดสอบ
82 6312090265 นางสาว ชุติมา ทองศรี ผ่าน
83 6312030274 นางสาว ซาวีย๊ะ ลาเตะ ผ่าน
84 6312030284 นางสาว ซูไวบะห์ ดอเลาะ ผ่าน
85 6312130287 นางสาว ญาณิศา ต่ายล ายงค์ ผ่าน
86 6312160298 นางสาว ฐิติชญา โต๊ะสาร ผ่าน
87 6312010303 นางสาว ฐิติรัตน์ แก้วบังวัน ผ่าน
88 6312030306 นางสาว ฑิฆัมพร คลายคล่ี ผ่าน
89 6312070307 นาย ณฐพงศ์ วิมลศาสตร์ ผ่าน
90 6312020309 นางสาว ณภัทร ส าเส็น ผ่าน
91 6312110314 นางสาว ณัฏฐณิชา ทองอ่อน ไม่ผ่าน
92 6312010317 นางสาว ณัฏฐพร แทนหาญ ผ่าน
93 6312010318 นาย ณัฏฐวัฒน์ มณีขัติย์ ผ่าน
94 6312030321 นางสาว ณัฐกานต์ จันทรัตน์ ผ่าน
95 6312030322 นางสาว ณัฐกานต์ โรจนะรัตน์ ผ่าน
96 6312010325 นางสาว ณัฐกานต์ มีเทพ ผ่าน
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97 6312160330 นาย ณัฐชนน ปทุมรัตนโรจน์ ผ่าน
98 6312090334 นางสาว ณัฐณิชา พยายาม ผ่าน
99 6312010339 นางสาว ณัฐพร ธรรมขันค า ผ่าน
100 6312110344 นางสาว ณัฐมนต์ ราชพันธ์ ผ่าน
101 6312110349 นางสาว ณัฐริกา เสนคราม ไม่ผ่าน
102 6312020350 นางสาว ณัฐริกา สังข์ทอง ผ่าน
103 6312030345 นางสาว ณัฐริกา เนตรสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
104 6312090354 นางสาว ณัฐวดี ด าศรี ผ่าน
105 6312080356 นาย ณัฐเศรษฐ มหาเศรษฐศิริ ขาดสอบ
106 6312020365 นางสาว ดนุลดา นิรมลพานิช ผ่าน
107 6312020368 นางสาว ดลฤทัย ไกรลมสม ผ่าน
108 6312050371 นางสาว ดวงฤทัย ฝางแก้ว ผ่าน
109 6312130389 นาย ทรงพล หัวฝาย ผ่าน
110 6312010392 นาย ทวีวัฒน์ หิรัญค า ผ่าน
111 6312040394 นางสาว ทัศนีภรณ์ โค่ยอินทร์ ผ่าน
112 6312030404 นาย ธนชาติ เเก้วประถม ผ่าน
113 6312030413 นางสาว ธนะรัชต์ อาแว ผ่าน
114 6312030418 นางสาว ธนิตา จันทร์เพ็ชรพูล ผ่าน
115 6312130419 นางสาว ธนิษฐ์นันท์ เทียมเมือง ผ่าน
116 6312030420 นางสาว ธรรมรส เฉิดโฉม ผ่าน
117 6312030421 นาย ธรรมรัตน์ ทรพิศ ผ่าน
118 6312010423 นาย ธวัชชัย บัวลอย ผ่าน
119 6312010427 นางสาว ธัญญรัตน์ จินดาธนเดช ผ่าน
120 6312010428 นางสาว ธัญญลักษณ์ คงเมือง ผ่าน
121 6312080431 นางสาว ธัญญารัตน์ อารีชม ผ่าน
122 6312030436 นางสาว ธัญรดา ฤทธิธาธร ผ่าน
123 6312170443 นาย ธันยกร อร่ามเรืองพงศา ไม่ผ่าน
124 6312130446 นางสาว ธารนรินทร์ ป้ันหยวก ไม่ผ่าน
125 6312010454 นาย ธิวากร ทองหล่อ ผ่าน
126 6312010457 นางสาว นชฎาภา ผ่องแผ้ว ผ่าน
127 6312030458 นางสาว นญียะห์ เละดุวี ผ่าน
128 6312080460 นาย นนทิชัย ด้วงอ่ิม ผ่าน
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129 6312010465 นางสาว นภสร ช่องวารินทร์ ผ่าน
130 6312130473 นางสาว นรินทิพย์ สุนทัน ผ่าน
131 6312010476 นางสาว นริศรา โสกันทัต ผ่าน
132 6312010479 นางสาว นฤมล ศรีอ าคา ไม่ผ่าน
133 6312030490 นางสาว นัฐณีย์ หมาดอาหิน ไม่ผ่าน
134 6312050493 นางสาว นัทกานต์ นิเวศน์ ผ่าน
135 6312030494 นางสาว นัทธมน วังขุนพรหม ผ่าน
136 6312010496 นางสาว นันทนัช หมวกเหล็ก ไม่ผ่าน
137 6312030497 นางสาว นันทิกานต์ บัวขาว ผ่าน
138 6312130498 นางสาว นันทิยา กันทิยศ ผ่าน
139 6312020499 นางสาว นันท์นภัส แก้วตาเสน ไม่ผ่าน
140 6312010500 นางสาว นันธ์หทัย สมใจ ผ่าน
141 6312090501 นางสาว นัศเราะ ปอโต๊ะ ผ่าน
142 6312070504 นางสาว ธารทิพย์ สุภาพ ไม่ผ่าน
143 6312010513 นางสาว นารีรัตน์ วงศ์ชัย ผ่าน
144 6312010522 นาย นิพิฐพนธ์ พรประทุม ผ่าน
145 6312010525 นางสาว นิภาพร แก้วชุม ผ่าน
146 6312020527 นางสาว นิรมลศิริ ขุมทอง ผ่าน
147 6312010529 นางสาว นิลาวัลน์ หนูเครือ ผ่าน
148 6312030530 นางสาว นิศมา บุญยรัตน์ ผ่าน
149 6312090532 นางสาว นิศาชล คงทอง ผ่าน
150 6312080535 นางสาว นิสา งามข า ผ่าน
151 6312150544 นางสาว นุชนาฏ พรหมเจือ ผ่าน
152 6312030546 นางสาว นุรดา เจ๊ะดือราแม ผ่าน
153 6312010551 นางสาว นูรซามีรต์ สาและ ผ่าน
154 6312010552 นางสาว นูรซีลา สูหลง ผ่าน
155 6312030555 นางสาว นูรอัยนี เตาะสาตู ผ่าน
156 6312180556 นางสาว นูรอัยน่า บือราเฮง ผ่าน
157 6312160558 นางสาว นูรอามาณี เจ๊ะโกะ ผ่าน
158 6312160560 นางสาว นูรฮีดายะห์ อาแว ผ่าน
159 6312110567 นางสาว นูรไอดา อาแวหะมะ ผ่าน
160 6312130582 นางสาว บุษรา ผัดแสน ผ่าน
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161 6312080589 นางสาว ปทุมทิพย์ ศิษย์สุวรรณ ผ่าน
162 6312050602 นางสาว ประนัดดา จันทร์เพ็ชร ผ่าน
163 6312010606 นางสาว ประภาพร ก๋องใจ ผ่าน
164 6312050607 นางสาว ประภาสิริ บุญโชติ ผ่าน
165 6312010608 นาย ประวัติ ยะแบน ผ่าน
166 6312160612 นางสาว ปริฉัตร มีมุสิทธ์ิ ผ่าน
167 6312030615 นางสาว ปรีดิยุช วณิชชานนท์ ผ่าน
168 6312130617 นางสาว ปรียากร สาน้อยกุล ผ่าน
169 6312050629 นางสาว ปานชีวา ศรีรักษา ผ่าน
170 6312060631 นางสาว ปารีดา เจริญคุณ ผ่าน
171 6312150632 นางสาว ปิยธิดา ชุมคช ผ่าน
172 6312010633 นางสาว ปิยภรณ์ มีโสภา ผ่าน
173 6312020634 นาง ปิยวรรณ วิริยะ ผ่าน
174 6312130635 นาย ปิยวัฒน์ อินต๊ะ ผ่าน
175 6312040650 นางสาว ผกามาศ ต้ังสุวรรณกุล ผ่าน
176 6312120652 นางสาว ผริตา อยู่ภู่ ผ่าน
177 6312080655 นาย พงศกร ศิริรัศมีวงศา ไม่ผ่าน
178 6312010657 นาย พงศ์สิน ภุชกฤษดาภา ผ่าน
179 6312060659 นาย พชรพล เพ็ชรสินธพ ผ่าน
180 6312030664 นางสาว พนิตตา กีรติธราธร ผ่าน
181 6312130681 นางสาว พรรณิดา ใจซ่ือ ผ่าน
182 6312010686 นางสาว พรวิภา เมืองสิทธ์ิ ผ่าน
183 6312040687 นางสาว พรวิภา ถิตย์จรุง ผ่าน
184 6312130690 นางสาว พรสวรรค์ ภู่สวัสด์ิ ผ่าน
185 6312010703 นางสาว พัชรา เลิศฤทธ์ิปัญญากุล ผ่าน
186 6312040708 นางสาว พัชรินทร์ ใจดี ผ่าน
187 6312010710 นางสาว พัชรินทร์ ยะกันมูล ผ่าน
188 6312080712 นางสาว พัชสิษฐ์ตา มีอนันต์ ผ่าน
189 6312010713 นาย พัฒนพงษ์ ไชยราช ผ่าน
190 6312080714 นางสาว พัฒนี บูรณดิลก ขาดสอบ
191 6312010716 นางสาว พัณณิตา กาลัญญุตานนท์ ผ่าน
192 6312020719 นางสาว พาตีหะห์ คามา ไม่ผ่าน
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193 6312010724 นางสาว พิจิตรา เคร่งครัด ผ่าน
194 6312130728 นางสาว พิชญา แก้วมาลา ผ่าน
195 6312030729 นางสาว พิชญา สะระดล ผ่าน
196 6312030734 นาย พิพัฒน์พล ทองมงคล ไม่ผ่าน
197 6312080735 นาย พิภพ จันทร์เล็ก ผ่าน
198 6312110740 นางสาว พิมพ์พา ทิตะนนท์ ผ่าน
199 6312010748 นางสาว พิมาย สุจิมงคล ผ่าน
200 6312030749 นางสาว พิยดา ทองแก้ว ผ่าน
201 6312090750 นางสาว พิรมยา คล่องสมุทร ผ่าน
202 6312110752 นางสาว พิสมัย จันทมุลตรี ผ่าน
203 6312030756 นาย พีรธัช ศรีพันธ์ุ ไม่ผ่าน
204 6312030758 นาย พีรพัฒน์ จินดาเช้ือ ผ่าน
205 6312010759 นางสาว พุทธธิดา แสนดี ผ่าน
206 6312020772 นางสาว ฟิตรี เวาะนา ไม่ผ่าน
207 6312090776 นางสาว ภัททิรา บูมะลายู ไม่ผ่าน
208 6312010780 นางสาว ภัทรพร ดอนเลย ผ่าน
209 6312010782 นางสาว ภัทรวดี แก่ประโคน ผ่าน
210 6312030786 นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง ผ่าน
211 6312030790 นาย ภาณุ แวมะชัย ผ่าน
212 6312030791 นาย ภาณุวิชญ์ กิตเตล ผ่าน
213 6312030792 นางสาว ภาวดี ภู่ภักดีพันธ์ ผ่าน
214 6312020795 นางสาว ภีมรดา ศิริป่ิน ผ่าน
215 6312090799 นาย มนตรี ละหมัด ไม่ผ่าน
216 6312030800 นางสาว มนรดา ทองรอด ผ่าน
217 6312030801 นางสาว มนสิการ มูสิกะ ผ่าน
218 6312060805 นางสาว มยุรี คงพราหมณ์ ผ่าน
219 6312010807 นางสาว มลฐิตา พ่ึงอ านวย ผ่าน
220 6312150812 นาย มะฮาซัน คอลอ ผ่าน
221 6312090814 นางสาว มัชฌิมา บุตรี ผ่าน
222 6312030816 นางสาว มัณฑนา เอ้ือละพันธ์ ผ่าน
223 6312050817 นางสาว มัทวัน ร้อยศรี ไม่ผ่าน
224 6312090827 นางสาว มาเรียม มามะ ผ่าน
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225 6312050832 นางสาว มีนา โรจนโพธ์ิ ผ่าน
226 6312030837 นาย มูฮัมหมัดลุตฟี หะยีกิจิ ผ่าน
227 6312110838 นาย มูฮัมหมัดอัสฟาน มูซอ ผ่าน
228 6312110841 นางสาว ยัสมีน แมเร๊าะ ผ่าน
229 6312050845 นางสาว ยุพิน แพงศรี ผ่าน
230 6312010850 นางสาว รชฏ ภู่ผะกา ผ่าน
231 6312140856 นางสาว รสสุคนธ์ เกิดทอง ผ่าน
232 6312030857 นางสาว ระพีพร ทองพันธ์ ผ่าน
233 6312010859 นางสาว รัชฎาพร อัครโคตร ผ่าน
234 6312030874 นางสาว รัติยาภรณ์ ไมตรีจร ผ่าน
235 6312110880 นางสาว รุสมาวานี หะมะ ผ่าน
236 6312050882 นางสาว รุ่งนภา สีแหล้ ผ่าน
237 6312200884 นางสาว รุ่งนภา แสงลอย ไม่ผ่าน
238 6312120886 นาย รุ่งวิกรัย คงเจริญ ผ่าน
239 6312040887 นางสาว รุ่งอรุณ ริค าแง ผ่าน
240 6312170890 นาย ฤทธิรงค์ บูรพันธ์ ผ่าน
241 6312020897 นางสาว ล าไพ บัวปัด ผ่าน
242 6312040898 นางสาว ลิราวรรณ สิทธิหงษ์ ผ่าน
243 6312030901 นางสาว วชิรญาณ์ แบ้สกุล ผ่าน
244 6312010905 นางสาว วนิดา สิงห์บุดดี ผ่าน
245 6312050913 นางสาว วรรณภา ทองห่อ ผ่าน
246 6312120914 นางสาว วรรณรวี ธนาวนิชกุล ผ่าน
247 6312030915 นางสาว วรรณวรี ภู่อมร ผ่าน
248 6312010917 นางสาว วรัญญา ฟ้าแลบ ผ่าน
249 6312030922 นางสาว วรัญญา ต้ังกิจวรกุล ผ่าน
250 6312030923 นางสาว วรางคณางค์ ลานแดง ผ่าน
251 6312050927 นางสาว วรารัตน์ ญาติค า ผ่าน
252 6312030928 นางสาว วราวรรณ เกิดชู ผ่าน
253 6312030935 นางสาว วศินี ทิพย์รองพล ผ่าน
254 6312030936 นาย วสุรัตน์ มูลจันทร์ตา ผ่าน
255 6312130937 นางสาว วัจรินทร์ จรสุขเสง่ียม ไม่ผ่าน
256 6312110938 นางสาว วัชราภรณ์ หนูเหมือน ผ่าน
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257 6312130939 นางสาว วันทนีย์ เสาร์สาร ผ่าน
258 6312060940 นางสาว วันมัสนี เจะมิง ผ่าน
259 6312130942 นางสาว วันวิสา งามล ายวง ผ่าน
260 6312070967 นางสาว วิไลวรรณ สุกใส ไม่ผ่าน
261 6312140969 นาย วีรภัทร พิลึก ไม่ผ่าน
262 6312120970 นาย วีรภัทร เผด็จศึก ผ่าน
263 6312040973 นาย วีระยุทธ วาระตระกูล ผ่าน
264 6312060974 นาย วีลฏาณร์ นิเฮง ผ่าน
265 6312090976 นางสาว ศรัญญา พิพบ ผ่าน
266 6312050977 นางสาว ศรัญญา สุทธิสา ผ่าน
267 6312050993 นางสาว ศศินา ดีเลิศ ผ่าน
268 6312130994 นางสาว ศศิประภา ภู่สุวรรณ ผ่าน
269 6312030996 นางสาว ศศิปรียา เลิศกุลทิพย์ ผ่าน
270 6312020999 นางสาว ศศิพิมพ์ ทองงามข า ผ่าน
271 6312031001 นางสาว ศศิวรรณ ชูมณี ผ่าน
272 6312031004 นางสาว ศิรดา การเร็ว ผ่าน
273 6312051005 นางสาว ศิรัชนี พลสวัสด์ิ ผ่าน
274 6312131010 นางสาว ศิริญญา แสนศรี ผ่าน
275 6312011011 นางสาว ศิริญาพร บุญหล้า ผ่าน
276 6312131012 นางสาว ศิรินภา เสิบกล่ิน ไม่ผ่าน
277 6312041015 นางสาว ศิริพร มาระนอ ผ่าน
278 6312051019 นางสาว ศิริรัตน์ ค าโสภา ผ่าน
279 6312031021 นางสาว ศิริรัตน์ รณชัยมงคล ผ่าน
280 6312031030 นาย ศิวะวงศ์ จิระธนาพฤทธ์ิ ผ่าน
281 6312101031 นางสาว ศิวาพัชญ์ จิรโชติเกศกุล ผ่าน
282 6312011032 นางสาว ศุกภมาศ จอมเดช ผ่าน
283 6312141033 นางสาว ศุภกร ภู่สอาด ผ่าน
284 6312011035 นาย ศุภกิจ สุตะวงค์ ผ่าน
285 6312031041 นางสาว ศุภรัตน์ เต๊ะหมาน ผ่าน
286 6312031045 นาย ศุภวัฒน์ พรหมอินทร์ ผ่าน
287 6312101047 นางสาว ศุภานัน ต๊ันมณีกุล ผ่าน
288 6312111053 นางสาว สนิสา พิมลา ผ่าน
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289 6312131056 นางสาว สมศรี ชาญอุดมเดช ผ่าน
290 6312051058 นางสาว สมัชญา เย็นศิริ ผ่าน
291 6312011060 นาย สมาน โคนาบาล ผ่าน
292 6312031066 นางสาว สวรรยา สุวรรณรงค์ ผ่าน
293 6312031069 นางสาว สัลวีญา มะหวัง ผ่าน
294 6312031076 นางสาว สาวิตรี อมแก้ว ไม่ผ่าน
295 6312011077 นางสาว สาวีณา ดนสัตย์ ผ่าน
296 6312181081 นาย สิทธิโชติ อินทรีย์ ผ่าน
297 6312081083 นาง สิรินทรา อินทอง ผ่าน
298 6312011084 นางสาว สิรินาถ กาทู ผ่าน
299 6312061087 นางสาว สิริเกตุ แจ้งเนตร ผ่าน
300 6312011088 นางสาว สิรีธร ศุภนิมิตรวรกุล ผ่าน
301 6312031093 นางสาว สุขสตรี ศิริประภาวงศ์ ผ่าน
302 6312051098 นางสาว สุชัญญา บุญยะมูล ผ่าน
303 6312011102 นางสาว สุชาพันธ์ แก้วพรหม ผ่าน
304 6312011106 นางสาว สุณิสา ค าสุข ผ่าน
305 6312131110 นางสาว สุทธิณีย์ กันทะวงค์ ผ่าน
306 6312011113 นางสาว สุทราทิพย์ กีรติเมธาวิน ผ่าน
307 6312031116 นางสาว สุธานิธ์ิ แก้วสินธ์ุ ผ่าน
308 6312131118 นางสาว สุธิดา การเพียร ผ่าน
309 6312111125 นางสาว สุนิษา บุญมา ไม่ผ่าน
310 6312011134 นางสาว สุพรรษา ตาค า ผ่าน
311 6312121136 นางสาว สุพัชชา วินุราช ผ่าน
312 6312031144 นางสาว สุภาพร ย้ิมเส้ง ผ่าน
313 6312031152 นางสาว สุภาวดี เกิดศิริ ผ่าน
314 6312011157 นางสาว สุภาวิณี ถมค า ผ่าน
315 6312181163 นางสาว สุริยาภรณ์ เมืองชุม ผ่าน
316 6312101166 นางสาว สุรีวัลย์ แสงสว่าง ไม่ผ่าน
317 6312011172 นางสาว สุวนันท์ ชมจันทร์ ผ่าน
318 6312031180 นางสาว สุวิมล คนึง ผ่าน
319 6312091184 นางสาว สุไฮละห์ มานี ผ่าน
320 6312011187 นางสาว สโรชา พิมพ์จตุรัส ผ่าน
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วันอำทิตย์ ท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 08.30 - 10.00 น. ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี

ผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)

321 6312011190 นางสาว หทัยรัตน์ เวศสุริยา ผ่าน
322 6312061193 นางสาว หวันฟาริณี มะดีเยาะ ผ่าน
323 6312051197 นางสาว อดิภา สารกอง ผ่าน
324 6312171204 นาง อนงค์ หาญสกุล ผ่าน
325 6312111207 นางสาว อนัญญา หูมแพง ผ่าน
326 6312131208 นางสาว อนัญญาพร ศิริย่ังยืน ผ่าน
327 6312011209 นาย อนันตชัย ทอนอก ผ่าน
328 6312051212 นางสาว อนุชิตา วงษ์จันทร์ ผ่าน
329 6312111215 นาย อพิศักด์ิ คงตะเคียน ไม่ผ่าน
330 6312071218 นางสาว อภิญญา สุมิตร ไม่ผ่าน
331 6312031226 นางสาว อภิสรา คงทน ผ่าน
332 6312031233 นางสาว อรจิรา รักษาจิต ผ่าน
333 6312011235 นางสาว อรณิชา ขวัญแก้ว ผ่าน
334 6312031238 นางสาว อรนิดา ตันตินิจกุล ผ่าน
335 6312131240 นางสาว อรนุช รณหงษา ผ่าน
336 6312021245 นาย อรรคเนตร เอ่ียมจิตร์ ไม่ผ่าน
337 6312011247 นางสาว อรวรรณ สมประสงค์ ผ่าน
338 6312041253 นางสาว อรอุมา อ่อนม่ิง ผ่าน
339 6312011254 นางสาว อรอุมา เรืองสิทธ์ิ ผ่าน
340 6312201258 นางสาว อริสา ระงับภัย ไม่ผ่าน
341 6312011271 นางสาว อัชญา เช้ือหงษ์ ผ่าน
342 6312111274 นางสาว อัญญารัตน์ โสรัจ ผ่าน
343 6312051278 นาย อับดุลวาริษ มะดิง ผ่าน
344 6312061279 นาย อับดุลฮาเล็ง แวบือราเฮง ผ่าน
345 6312011281 นางสาว อัฟฟานี ลามุง ผ่าน
346 6312081282 นางสาว อัฟอาล บือโต ผ่าน
347 6312111284 นางสาว อัยณีย์ นาแวบือเจาะ ผ่าน
348 6312021286 นางสาว อัสมะ นิวาสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
349 6312031288 นางสาว อัสมา ใจตรง ผ่าน
350 6312111289 นางสาว อัสมาตห์ วาโซ๊ะ ผ่าน
351 6312111290 นางสาว อัสวานา มะเย็ง ไม่ผ่าน
352 6312181291 นาย อัสฮารูมัน ตาเฮ ผ่าน
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353 6312181309 นางสาว อารีญา หึกขุนทด ผ่าน
354 6312031314 นาย อาหามะ วาเตะ ไม่ผ่าน
355 6312011319 นางสาว อินทร์ธิพร สีหาพรม ผ่าน
356 6312041320 นางสาว อินทิรา เรืองนุช ผ่าน
357 6312131321 นางสาว อินทุอร คลองตะเคียน ผ่าน
358 6312011326 นางสาว อิสราพร วงษ์ทวี ผ่าน
359 6312041334 นางสาว อุมาวดี ชาสอน ผ่าน
360 6312031335 นางสาว อุรุณี ใหม่ชู ผ่าน
361 6312121339 นางสาว อุไรรัตน์ มงคล ผ่าน
362 6312181348 นางสาว ฮาบีบะห์ บือราเฮง ผ่าน
363 6312031349 นาย ฮาฟิซ มูเก็ม ผ่าน
364 6312011350 นางสาว ฮาฟีซา มูน๊ะ ผ่าน
365 6312011355 นางสาว เกตุสุดา หล้าเรือน ผ่าน
366 6312131357 นางสาว เกวลิน สุภาพิน ไม่ผ่าน
367 6312081361 นางสาว เกษรินทร์ เจริญสุข ขาดสอบ
368 6312131362 นาย เกีย แซ่ลี ผ่าน
369 6312091366 นาย เขมราช สุรการากุล ไม่ผ่าน
370 6312111369 นางสาว เจนจิรา วันดี ขาดสอบ
371 6312051371 นาง เจริญศรี ประธาน ผ่าน
372 6312011377 นางสาว เดลีมาน อาแว ผ่าน
373 6312041379 นางสาว เธียรนาถ นานาวัน ผ่าน
374 6312131380 นางสาว เนตรชนก ราชาด า ผ่าน
375 6312031381 นางสาว เนตรชนก นิโกบ ผ่าน
376 6312011384 นาย เนติพงษ์ วงษ์สงคราม ไม่ผ่าน
377 6312011387 นางสาว เบญจรัตน์ สุวรรณดี ผ่าน
378 6312011388 นางสาว เบญจวรรณ อลินตา ไม่ผ่าน
379 6312171390 นางสาว เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล ผ่าน
380 6312011391 นางสาว เบญจวรรณ ชุ่มเย็น ผ่าน
381 6312081397 นาง เมธาวี ศรีสุทธิพงษ์ ผ่าน
382 6312011398 นางสาว เมธาวี ดีแก้วเกษ ผ่าน
383 6312121400 นางสาว เมธาวี กล่ินกุหลาบทอง ผ่าน
384 6312081401 นาย เศรษฐาพัฒสร์ วงศ์ภักดี ผ่าน

หนา้ 12 ถงึ 13



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ

วิชำกำรผดุงครรภ์ไทย ข้ันตอนท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี 2563
วันอำทิตย์ ท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 08.30 - 10.00 น. ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี

ผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)

385 6312031402 นางสาว เสาวคนธ์ ขุนคล้าย ผ่าน
386 6312181405 นางสาว เสาวภา ละม้าย ผ่าน
387 6312171415 นาง แพรวรุ่ง พันธ์ุสุข ผ่าน
388 6312021425 นางสาว โสรญา ฝ้ันตุ่น ผ่าน
389 6312051426 นางสาว โอบนิธิ ชาวกล้า ผ่าน
390 6312101431 นางสาว ไมสุรีย์ ควนเค่ียม ผ่าน
391 6312031432 นางสาว ไลณีย์ สาอุ ผ่าน
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