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1 * 63210583 นาย พิเชียร บัวย้อย ผ่าน
2 * 63210742 นาย วัชรินทร์ วงศ์ตาข่ี ผ่าน
3 * 63210748 นาย วันใหม่ ก่อมาลัยพันธ์ ไม่ผ่าน
4 * 63210757 นาย วิบูลย์พงศ์ สัมมาโภชน์ ไม่ผ่าน
5 * 63210898 นางสาว สุจิรา ตันเอ่ียม ผ่าน
6 63210004 นางสาว กชพร รุ่งเรืองวัฒนา ผ่าน
7 63210005 นางสาว กนกนุช ทวีวงค์ ผ่าน
8 63210012 นาย กมล บ ารุงวงค์ทอง ผ่าน
9 63210016 นาง กมลรัตน์ ถมยา ผ่าน
10 63210026 นาง กฤตยา เบญจาธิกูล ผ่าน
11 63210030 นาย กฤศ เพขรหมี ผ่าน
12 63210031 นาง กฤษกร ร่าเริงใจ ขาดสอบ
13 63210035 นางสาว กวินดา รัตนศิริกุลเดช ไม่ผ่าน
14 63210051 นางสาว กาญจนา ปัญญาวงค์ ไม่ผ่าน
15 63210056 นางสาว กานต์ณิศา พงศ์สิริพาณิช ผ่าน
16 63210065 นาง กุณช์ฤดี พรมเอียด ผ่าน
17 63210085 นาย คันธสิทธิ ช่องดารากุล ไม่ผ่าน
18 63210086 นางสาว คีตศิลป์ ไชยะนเรศพิทักษ์ ผ่าน
19 63210095 นาย จรัญ ผลากุล ผ่าน
20 63210105 นางสาว จิดาภา แก้วส่งศรี ผ่าน
21 63210109 นาย จิตรภาณุ สุวรรณชัยศักด์ิ ผ่าน
22 63210129 นางสาว จุฬาลักษณ์ วัฒนาโภคสิน ผ่าน
23 63210149 นางสาว ชมภู เจริญสุข ผ่าน
24 63210153 นางสาว ชลธิชา เม่นมุกดา ไม่ผ่าน
25 63210155 นางสาว ชลัยรัตน์ ศรีอ านาจ ไม่ผ่าน
26 63210171 นางสาว ชัชมา อุดมชลปราการ ไม่ผ่าน
27 63210179 นาย ชัยสงค์ จิตต์ถวัลย์ ผ่าน
28 63210191 นางสาว ชุติมา อุดม ผ่าน
29 63210196 นางสาว ช่อฟ้า พันธ์ธง ไม่ผ่าน
30 63210215 นาง ณภัทรศวรรญล์ พฤษการัณย์ ผ่าน

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

อำคำรสอบ 3 ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัด ปทุมธำนี
* ล ำดับ 1-5 เป็นผู้พิกำรทำงสำยตำ
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31 63210232 นางสาว ณัฐชุนันท์ ส่งเสริมแดงงาม ไม่ผ่าน
32 63210238 นาย ณัฐพงษ์ จิระบุตร ผ่าน
33 63210240 นาย ณัฐพล กฤตยวรรณ ขาดสอบ
34 63210244 นาย ณัฐวุฒิ เมฆฉาย ผ่าน
35 63210254 นางสาว ณิชาภา ประภาสัย ไม่ผ่าน
36 63210256 นางสาว ณิชาภา รอดมณี ไม่ผ่าน
37 63210274 เรือโทหญิง ดาลัด ตันเจริญ ไม่ผ่าน
38 63210276 นางสาว ดาวินี ชิณวงศ์ ไม่ผ่าน
39 63210287 นาย ทวีรัตน์ ทับทิมทอง ผ่าน
40 63210290 นาง ทัศนีย์ จันทร์เทียมวงษ์ ผ่าน
41 63210291 นาย ทัศภูมิ สุระมานะ ไม่ผ่าน
42 63210302 นางสาว ธนพร วงค์เข่ือน ไม่ผ่าน
43 63210310 นางสาว ธนัญกรณ์ ดีเพ็ง ขาดสอบ
44 63210312 นาย ธนัตนนท์ รักษาศิลป์ ผ่าน
45 63210315 นางสาว ธนานันต์ ดีย่ิง ขาดสอบ
46 63210319 นางสาว ธนิดา กิตติภัควงษ์ ไม่ผ่าน
47 63210320 นาย ธนิต บรรจง ไม่ผ่าน
48 63210342 นางสาว ธัมมวจนียา สุผาวัน ผ่าน
49 63210346 นาง ธิวาทิพย์ ไทยบัณฑิตย์ ไม่ผ่าน
50 63210368 นาง นภัทร ท่ึงทวีทรัพย์ ไม่ผ่าน
51 63210370 นางสาว นภัสวรรณ ปันไฝ ขาดสอบ
52 63210375 นางสาว นรีรัตน์ ปากเกล็ด ไม่ผ่าน
53 63210380 นางสาว นฤมล จิตส ารวย ผ่าน
54 63210384 นาย นวนิต อยู่ร่ม ผ่าน
55 63210390 นางสาว นวลละออ จ าปานวน ผ่าน
56 63210395 นาง นันท์พิพัฒน์ พืชพันธ์ุ ไม่ผ่าน
57 63210405 นางสาว นิชาภา ไทยด ารง ไม่ผ่าน
58 63210418 นาง นุชนรวรรณ บรรจง ไม่ผ่าน
59 63210431 นาง บุญยงค์ พายเนาว์ ผ่าน
60 63210440 นางสาว บุณยวีร์ แดงศรี ไม่ผ่าน
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61 63210443 นาย บุริศร์วุฒิกร ทองสุข ผ่าน
62 63210448 นาง ปณิชา สุมังคะ ไม่ผ่าน
63 63210450 นางสาว ปทิดา ศรัทธาคลัง ไม่ผ่าน
64 63210453 นาง ปพิชญา แก้วสุกใส ไม่ผ่าน
65 63210469 นาง ปรัชญาพร ประทีปกุลวงศ์ ไม่ผ่าน
66 63210474 นาง ปราณี  ผลเกิด ขาดสอบ
67 63210506 นางสาว ปุณณดา บุญประดิษฐ์ ผ่าน
68 63210507 นาย ปุณณพงษ์ โชจอหอ ผ่าน
69 63210516 นางสาว พจนา แตงนนท์ ผ่าน
70 63210524 นางสาว พรทิพย์ เทพทอง ไม่ผ่าน
71 63210527 นางสาว พรพิไล อภิรัฐ เมธี กุล  ผ่าน
72 63210534 นางสาว พรรัตน์ ศุภพงศากร ขาดสอบ
73 63210538 นาย พรเทพ พลใจรักษ์ ผ่าน
74 63210541 นาย พลธวัช ม่ิงวงศ์ ผ่าน
75 63210545 นาง พวงทอง แก่นนาค า ไม่ผ่าน
76 63210546 นาง พวงผกา ตันกิจจานนท์ ขาดสอบ
77 63210547 นาง พวงเพ็ชร กระจ่างพันธ์ ขาดสอบ
78 63210552 นาง พัชรินทร์ ศรีสุข ผ่าน
79 63210554 นางสาว พัชรี ทองถวิล ผ่าน
80 63210559 นาง พัทธนันท์ พรมกา ไม่ผ่าน
81 63210561 นางสาว พัทธานันท์ อุ่นแก้ว ผ่าน
82 63210567 นางสาว พิชามญช์ุ ค ายา ไม่ผ่าน
83 63210576 นาง พิมลพรรณ์ พิไลรัตน์ ไม่ผ่าน
84 63210577 พท พิรมน การย์กุลวิทิต ไม่ผ่าน
85 63210578 นาง พิรัลรัตน์ ประสารชวนันท์ ผ่าน
86 63210579 นางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ นิละวัน ผ่าน
87 63210582 นาย พิเชษฐ นาคง ผ่าน
88 63210590 นาง ภควดี ชัยบัณฑิต ผ่าน
89 63210597 นางสาว ภัคชุดา สงวนแก้ว ไม่ผ่าน
90 63210600 นางสาว ภัชริการ์ ศรีโส ผ่าน
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91 63210614 นางสาว ภาวนา ใจหาญ ไม่ผ่าน
92 63210620 นาย ภาสกร คีรีรัตน์ ผ่าน
93 63210622 นาย ภีระวัฒน์ กระตุฤกษ์ ไม่ผ่าน
94 63210634 นาย มนตรี อัชวากุล ผ่าน
95 63210641 นาย มรกต เหล่าอ านวยชัย ผ่าน
96 63210649 นาย มานิตย์ แสนเกษม ผ่าน
97 63210671 นางสาว รัชฎากร ดาบสมเด็จ ไม่ผ่าน
98 63210675 นาง รัชนี สามิลา ไม่ผ่าน
99 63210685 นาง รุจิภา ชุณหเพสย์ ผ่าน
100 63210687 นางสาว รุ่งทิพย์ อยู่ภักดี ไม่ผ่าน
101 63210690 นาง รุ่งอรุณ จันทรสุทธ์ิ ไม่ผ่าน
102 63210696 นางสาว ลดาวัลย์ จีรัง ไม่ผ่าน
103 63210715 นางสาว วรพรรณ ดงสงคราม ผ่าน
104 63210727 นาง วรารักษ์ จันสลา ไม่ผ่าน
105 63210731 นางสาว วริศรา เหล่าบุบผา ไม่ผ่าน
106 63210733 นาย วริษฐ์ เพ็ชรัตน์ ไม่ผ่าน
107 63210753 นาย วิกิจ แก้วเจริญ ผ่าน
108 63210755 นาย วิชัย คลังทอง ผ่าน
109 63210784 นาย วีระชัย แซ่ซือ ผ่าน
110 63210787 นาย วีระศักด์ิ แกล้วกล้า ไม่ผ่าน
111 63210791 นาย ศรกมล ต้านสิน ไม่ผ่าน
112 63210805 นาย ศานติ เจริญวงศ์ ผ่าน
113 63210815 นาง ศิรินทร์ ขจรจารุพันธ์ ไม่ผ่าน
114 63210816 นางสาว ศิรินยา โพธิน ผ่าน
115 63210825 นาง ศิริเพ็ญ สกุลโต ผ่าน
116 63210829 นาย ศุภณัฐ เมืองค า ผ่าน
117 63210834 นาย สงบ ดาวเรือง ขาดสอบ
118 63210839 นาย สมชาย ศรัทธาบุญ ผ่าน
119 63210845 นาง สมพร สินพรม ผ่าน
120 63210844 นาง สมพร เอมเสม ไม่ผ่าน
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121 63210846 นาย สมพร ปาลชาติ ผ่าน
122 63210849 นาง สมภาร สงวนรัตน์ ไม่ผ่าน
123 63210854 นาย สมัคร หิรัญญา ผ่าน
124 63210866 นาย สักก์สกล ธาดาไชโยสิทธ์ิ ผ่าน
125 63210870 นางสาว สาทิสรัตน์ ชัยเกตุ ไม่ผ่าน
126 63210873 นางสาว สายชล ปัททุม ผ่าน
127 63210879 นาย สิทธิศักด์ิ กลาสี ไม่ผ่าน
128 63210882 นางสาว สิริกร รัตนศิริณิชกุล ผ่าน
129 63210888 นางสาว สิริพร ยศยาค า ผ่าน
130 63210890 นางสาว สิริวรางค์ ปัญญาแก้ว ขาดสอบ
131 63210895 นางสาว สุขุมาลย์ ภักด์ิจรุง ไม่ผ่าน
132 63210899 นาง สุชญา แฮกเกอร์ ผ่าน
133 63210904 นางสาว สุชีรา ไพรี ไม่ผ่าน
134 63210907 นาง สุดตา จันทร์อ่อน ขาดสอบ
135 63210917 นาง สุธาสินี กุลินทรพิพัฒน์ ขาดสอบ
136 63210916 นางสาว สุธาสินี เข็มวงษ์ ไม่ผ่าน
137 63210945 นาง สุภาพร ดุจดา ไม่ผ่าน
138 63210957 นางสาว สุมาลี หงษา ไม่ผ่าน
139 63210963 นาย สุรชัย รุ่งคุณากร ไม่ผ่าน
140 63210992 นาย อดิศักด์ิ สุมาลี ผ่าน
141 63210997 นาย อติพัฒน์ แขมทอง ขาดสอบ
142 63210998 นาย อธิคม จิระบุตร ผ่าน
143 63211004 นาย อนุชิต สงวนน้อย ผ่าน
144 63211005 นางสาว อนุสรา สีหนาท ขาดสอบ
145 63211013 นาง อมรรัตน์ รัตนสิริ ไม่ผ่าน
146 63211012 นาง อมรรัตน์ หงส์ล าพอง ไม่ผ่าน
147 63211065 นาง อุดม อาจศิริ ผ่าน
148 63211107 นางสาว เพชรรัตน์ ลีลายนะ ผ่าน
149 63211114 นางสาว เพ็ญศิริ มัจฉาชาญ ผ่าน
150 63211115 นางสาว เมตตา เพชร์มณี ผ่าน
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151 63211142 นางสาว โพคาศัพท์ ไทยานนท์ ไม่ผ่าน
152 63211156 นาย ไพศาล แสงดาว ผ่าน
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