
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ
1 6322170006 นาย กฤตภาส สริยา ผ่าน
2 6322070007 นางสาว กฤติยาณี บุตรเงิน ผ่าน
3 6322160011 นางสาว กอแก้ว พิธกิจ ผ่าน
4 6322070013 นางสาว กัญญาวีร์ เหมือนพร้อม ผ่าน
5 6322070019 นางสาว กาญจนาพร อยู่เจริญ ผ่าน
6 6322010027 นาย คมกริช แก้ววิลาศ ผ่าน
7 6322090028 นางสาว คอดีย๊ะ ส าลี ผ่าน
8 6322080032 นางสาว จรินทร์ทิพย์ บวรโชติพงศ์ ผ่าน
9 6322120037 นางสาว จิตตรี แสนพรม ผ่าน
10 6322010041 นางสาว จิรพรรณ ประสงค์ ผ่าน
11 6322020044 นางสาว จิรัฎฐ์ วัฒนคง ไม่ผ่าน
12 6322080045 นาย จิรายุทธ แย้มเย็น ผ่าน
13 6322080047 นางสาว จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท ผ่าน
14 6322120048 นางสาว จุฑามาศ ภู่ลาย ผ่าน
15 6322040050 นางสาว จุฑารัตน์ ภาคโภไคย ผ่าน
16 6322010052 นางสาว จุฑาลักษณ์ เปลรินทร์ ผ่าน
17 6322180053 นางสาว จุฬาลักษณ์ นินหว่าง ผ่าน
18 6322080054 นางสาว ฉัตรปวีณ์ อินทร์ถนอม ผ่าน
19 6322120058 นางสาว ชนกานต์ พงษ์พยัคเลิศ ผ่าน
20 6322040059 นางสาว ชนัญชิดา บุตรละคร ผ่าน
21 6322080060 นางสาว ชนัดดา ปรีชาชาญวุฒิ ไม่ผ่าน
22 6322170064 นาง ชมพร สีเงิน ผ่าน
23 6322010066 นางสาว ชลธิชา เขียนเขว้า ผ่าน
24 6322130067 นางสาว ชลธิชา แสนสุภา ผ่าน
25 6322040073 นางสาว ชไมพร ชนะพจน์ ผ่าน
26 6322150074 นาง ซาวซาน ดะแซ ผ่าน
27 6322110076 นางสาว ซูไวบะห์ ขารี ผ่าน
28 6322040079 นางสาว ญาณิษา ชนะวรรณโณ ผ่าน
29 6322020080 นางสาว ฐาวรินทร์ ธิติโสตถิกุล ผ่าน
30 6322080083 นางสาว ณปภัช สังข์ทองจีน ผ่าน
31 6322080084 นางสาว ณพิชญา วุฒิธนพัชร ผ่าน
32 6322050088 นางสาว ณัฐชญา สารีราช ผ่าน
33 6322160089 นาย ณัฐชนน ปทุมรัตนโรจน์ ผ่าน
34 6322050090 นางสาว ณัฐปภัจน์ พิศโสระ ผ่าน

ผลกำรสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)
วิชำเภสัชกรรมไทย ข้ันตอนท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี 2563

วันอำทิตย์ท่ี 29 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 08.30 - 10.19 น. ณ อำคำร 3 (อุไรรัตน์) มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี
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35 6322140093 นางสาว ณัฐริกา ปาค ามูล ผ่าน
36 6322050094 นางสาว ณัฐริกา สายรักษา ผ่าน
37 6322050100 นางสาว ดลยพรรณ ค าโท ผ่าน
38 6322050103 นางสาว ดวงฤทัย ค ามุงคุล ผ่าน
39 6322050105 นางสาว ดาวเรือง อ้อมชมภู ผ่าน
40 6322040108 นางสาว ทัศนีภรณ์ โค่ยอินทร์ ผ่าน
41 6322060110 นางสาว ทิพารัตน์ ชาวสวน ผ่าน
42 6322040114 นางสาว ธนภรณ์ กันธิยะ ผ่าน
43 6322050122 นางสาว ธัญลักษณ์ ประเสริฐ ผ่าน
44 6322010123 นางสาว ธัญลักษณ์ บุญคง ผ่าน
45 6322010126 นางสาว ธิดารัตน์ เผ่าภูทร ผ่าน
46 6322080128 นาย นภธกฤช โชคประจักษ์ชัด ผ่าน
47 6322020131 นางสาว นริศรา โพดเฟ่ือง ผ่าน
48 6322050133 นางสาว นันทกานต์ บุญเสริม ผ่าน
49 6322180136 นางสาว นาฎฤดี คงทอง ผ่าน
50 6322090137 นางสาว นิชกานต์ แซ่อ้ึง ผ่าน
51 6322110140 นางสาว นิซูรี นาโด ผ่าน
52 6322020141 นาย นิฑากรณ์ ด ารักษ์ ผ่าน
53 6322010142 นาย นิพิฐพนธ์ พรประทุม ผ่าน
54 6322120143 นางสาว นิภาพร พิมพ์ทอง ผ่าน
55 6322080145 นางสาว นิสา งามข า ผ่าน
56 6322090146 นาย นิอัฟนันท์ นิโยะ ผ่าน
57 6322160147 นางสาว นิอัยเสาะห์ ยามู ผ่าน
58 6322050149 นางสาว นุชนาฎ พวงใส ผ่าน
59 6322160151 นางสาว นุสฮูดา ปฏิญญานุสรณ์ ผ่าน
60 6322150156 นางสาว นูรูลฮูดา เจ๊ะเต๊ะ ผ่าน
61 6322040159 นางสาว บุษยมาศ งอบค า ผ่าน
62 6322150160 นางสาว ปฏิญญา ปาละมาณ ผ่าน
63 6322080162 นางสาว ปฐมาวดี กระชอนสุข ผ่าน
64 6322150163 นางสาว ปฐมาวดี ชูคง ผ่าน
65 6322010169 นาย ปราโมทย์ แพกันธน่วม ผ่าน
66 6322110171 นาย ปรีดี มะมิง ผ่าน
67 6322040178 นางสาว ปิยะพร สว่างใหญ่ ผ่าน
68 6322060179 นางสาว ปิยะมาศ แก้วกลม ผ่าน

หนา้ 2 ถงึ 6



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ

ผลกำรสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)
วิชำเภสัชกรรมไทย ข้ันตอนท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี 2563

วันอำทิตย์ท่ี 29 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 08.30 - 10.19 น. ณ อำคำร 3 (อุไรรัตน์) มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี

69 6322120181 นางสาว ปิยาพัชร บุญใช้ ผ่าน
70 6322050182 นางสาว ปิยาภรณ์ ชูรัตน์ ผ่าน
71 6322060185 นาย พชรพล เพ็ชรสินธพ ผ่าน
72 6322110186 นางสาว พนารัตน์ เขียวเขิน ผ่าน
73 6322040187 นางสาว พนิดา ยางธิสาร ผ่าน
74 6322150189 นางสาว พรรณพร แซ่ฉ่ัว ผ่าน
75 6322070190 นางสาว พรรวินท์ สิทธิบุญ ผ่าน
76 6322020191 นางสาว พรระวี วิจารณ์ ผ่าน
77 6322040192 นางสาว พรสุดา มาละอินทร์ ผ่าน
78 6322080197 นางสาว พัฒนี บูรณดิลก ผ่าน
79 6322090200 นาง พิชชากานต์ บัวชาวเกาะ ผ่าน
80 6322020202 นางสาว พิชญา แย้มพราย ผ่าน
81 6322080204 นาย พิภพ จันทร์เล็ก ผ่าน
82 6322040206 นางสาว พิมพ์ชนะ บุญสมศรี ผ่าน
83 6322110209 นางสาว พิสมัย จันทมุลตรี ผ่าน
84 6322080210 นาย พิสิษฐ์ ผลโรจน์ปัญญา ขาดสอบ
85 6322040211 นาย พีรากร อัคพิน ผ่าน
86 6322080212 นาง พูลทรัพย์ พงศ์สุพัฒน์ ผ่าน
87 6322060213 นางสาว ฟาดีล๊ะ ตาเดอิน ผ่าน
88 6322080215 นาง ภคภรณ์ เอ่ียมสอาด ผ่าน
89 6322070216 นาย ภัทรพล ทรัพย์สุข ผ่าน
90 6322040217 นางสาว ภัทราวดี สุมรินทร์ ผ่าน
91 6322050218 นางสาว ภัทรินทร์ ภูวิโคตร ผ่าน
92 6322060222 นางสาว มยุรี คงพราหมณ์ ผ่าน
93 6322050224 นางสาว มะลิวัลย์ สายใจ ไม่ผ่าน
94 6322090227 นางสาว มุมีนา หมินเย๊าะ ผ่าน
95 6322020228 นางสาว มูนีย์รอฮ ตาเฮร์ ผ่าน
96 6322110230 นาย มูฮัมหมัดอัสฟาน มูซอ ไม่ผ่าน
97 6322090231 นางสาว ยลนาฏ มาลีหอม ผ่าน
98 6322040233 นางสาว ยุวรี สุวรรณศรี ผ่าน
99 6322040235 นางสาว รติรัตน์ นาคเศษ ผ่าน
100 6322120236 นางสาว รมิดา ภูนุชอภัย ผ่าน
101 6322110239 นางสาว รัชนีกร โยชารี ผ่าน
102 6322110240 นางสาว รัชนีกร ไชยะวัน ผ่าน
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103 6322040241 นางสาว รัชนีกร งามศัพท์ ผ่าน
104 6322140242 นาย รัญวรัชญ์ พลชัย ผ่าน
105 6322080244 นางสาว รัตนาภรณ์ สุภาวิชัย ผ่าน
106 6322050247 นางสาว ลลิตา บุญศิลป์ ผ่าน
107 6322110248 นางสาว ลัดดา น้อยจ ารัส ขาดสอบ
108 6322050249 นาง ล าใย วิรุณพันธ์ ผ่าน
109 6322160254 นางสาว วนัสนันท์ นกดา ผ่าน
110 6322070255 นางสาว วนิดา เจริญสวัสด์ิ ผ่าน
111 6322070259 นางสาว วริษา ผลาหาร ไม่ผ่าน
112 6322080262 นางสาว วิภา โกมลสิริกุล ผ่าน
113 6322140265 นางสาว วิภาวี น่วมเจริญ ผ่าน
114 6322040268 นาย วีระยุทธ วาระตระกูล ผ่าน
115 6322060269 นาย วีลฎาณร์ นิเฮง ผ่าน
116 6322010270 นางสาว ศรัญญา เทพสิงห์ ผ่าน
117 6322170272 นางสาว ศรินธร อุดแจ่ม ผ่าน
118 6322110273 นางสาว ศรีอ าพร เครือมาศ ผ่าน
119 6322060274 นางสาว ศศิชา มูลทองค า ผ่าน
120 6322040276 นางสาว ศศิปรียา ทิวาพัฒน์ ผ่าน
121 6322020277 นางสาว ศศิพิมพ์ ทองงามข า ผ่าน
122 6322110278 นางสาว ศิรินันท์ ศรีโนนยาง ผ่าน
123 6322050280 นางสาว ศิริรัตน์ บุญมาอุต ไม่ผ่าน
124 6322030285 นางสาว ศุภนิจ แซ่จิว ผ่าน
125 6322080286 นางสาว ศุภร แตนรินทร์ ผ่าน
126 6322050287 นางสาว สนธยา แข็งแรง ผ่าน
127 6322050288 นาย สมพงษ์ ส่งสุข ผ่าน
128 6322010289 นางสาว สมัชญา กันทะค าแหง ผ่าน
129 6322110294 นางสาว สาวิตรี เหิมสารจอด ผ่าน
130 6322060296 นางสาว สิริเกตุ แจ้งเนตร ผ่าน
131 6322110297 นางสาว สีตีซือรอ เจ๊ะเง๊าะ ผ่าน
132 6322180299 นางสาว สุจีนันท์ น้ าขาว ผ่าน
133 6322050300 นางสาว สุชาดา ตระการไทย ผ่าน
134 6322120304 นางสาว สุธิดา นรเสฏฐ์ภูวดล ผ่าน
135 6322110311 นางสาว สุพรรษา กองชัย ผ่าน
136 6322170313 นางสาว สุภาพร แสงทองดี ผ่าน
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137 6322080314 นางสาว สุภาวดี หนองหลวง ผ่าน
138 6322130315 นางสาว สุรัสดา ค าบุญลือ ผ่าน
139 6322040317 นางสาว สุวนันท์ ไชยเชษฐ์ ผ่าน
140 6322010318 นางสาว สุวนันท์ สมหวัง ผ่าน
141 6322110321 นางสาว สใบพร โต๊ะนาค ไม่ผ่าน
142 6322010322 นางสาว หทัยชนก รอดดีเพ็ง ผ่าน
143 6322060323 นางสาว หวันฟาริณี มะดีเยาะ ผ่าน
144 6322060324 นางสาว หิรัญญา หลุ่ยจ๋ิว ผ่าน
145 6322120325 นางสาว อธิษฐา มาศภากร ผ่าน
146 6322110327 นางสาว อนัญญา หูมแพง ผ่าน
147 6322050332 นางสาว อภิญญา  ป้อมหิน ไม่ผ่าน
148 6322030334 นางสาว อรพรรณ เพชรนิล ผ่าน
149 6322020335 นางสาว อรพรรณ พรหมรักษ์ ผ่าน
150 6322080336 นางสาว อรภิญญาพร ตอบงาม ผ่าน
151 6322090345 นางสาว อัจจิมา มณีสว่าง ผ่าน
152 6322150346 นางสาว อัจฉรา ฤทธิพรัด ผ่าน
153 6322030347 นางสาว อัจฉริยา มาลินี ผ่าน
154 6322110349 นางสาว อัญญารัตน์ โสรัจ ผ่าน
155 6322080351 นางสาว อัฟอาล บือโต ผ่าน
156 6322110353 นางสาว อัสมาตห์ วาโซ๊ะ ผ่าน
157 6322110359 นาย อาแว ยีเฮ็ง ผ่าน
158 6322040364 นาง อุบลพรรณ ม่ังค่ัง ผ่าน
159 6322040367 นางสาว อุษามณี จ าปาดวง ผ่าน
160 6322080370 นาย เกรียงไกร อาตม์ประสิทธ์ิ ผ่าน
161 6322120371 นางสาว เกศรา ต้ังใจ ผ่าน
162 6322120372 นางสาว เกศินี อยู่บุญ ผ่าน
163 6322040373 นาย เกียรติชัย ยาท้วม ผ่าน
164 6322040377 นาย เจษฎา ฮุยเสนา ผ่าน
165 6322160378 นางสาว เนตรอัปสร สุขมาก ผ่าน
166 6322040379 นางสาว เบญจรัตน์ ชาบุตรศรี ผ่าน
167 6322180381 นางสาว เบญจวรรณ ประทุมทอง ผ่าน
168 6322020383 นาย เวชพิสิฐ มีสุข ผ่าน
169 6322080384 นาย เศรษฐาพัฒสร์ วงศ์ภักดี ผ่าน
170 6322050386 นางสาว โศจิรัตน์ ใสศรี ผ่าน

หนา้ 5 ถงึ 6



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ

ผลกำรสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)
วิชำเภสัชกรรมไทย ข้ันตอนท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี 2563

วันอำทิตย์ท่ี 29 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 08.30 - 10.19 น. ณ อำคำร 3 (อุไรรัตน์) มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี

171 6322020387 นางสาว โสรญา ฝ้ันตุ่น ผ่าน
172 6322020389 นาง ไปรมา รัตนะพร ผ่าน

หนา้ 6 ถงึ 6


