
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

1 601010001 นางสาว กชกร แสนเครือค า ผ่าน
2 601150004 นางสาว กชมน ฮานาซาวา ผ่าน
3 601050007 นางสาว กนกกร ปิดทอง ผ่าน
4 601040009 นางสาว กนกพร ศรีประทุมภรณ์ ไม่ผ่าน
5 601010014 นางสาว กนกวรรณ มาลารัตน์ ไม่ผ่าน
6 601070020 นางสาว กนกวรรณ สน่ันรัมย์ ผ่าน
7 601090019 นางสาว กนกวรรณ ปันอิน ขาดสอบ
8 601060025 นางสาว กนกอร อนุกูลวงษ์ ไม่ผ่าน
9 601140027 นางสาว กมลฉัตร สุขแสน ผ่าน
10 601090031 นางสาว กมลชนก เอกชน ผ่าน
11 601050028 นางสาว กมลชนก โสภาอุทก ผ่าน
12 601010033 นางสาว กมลทิพย์ วรรณศรี ผ่าน
13 601030037 นางสาว กมลวดี บุญม่ิง ผ่าน
14 601040044 นางสาว กรกนก พรมกาวงค์ ผ่าน
15 601160043 นางสาว กรกนก สิทธิชัย ไม่ผ่าน
16 601080048 นางสาว กรณิการ์ ทองเหมือน ผ่าน
17 601020052 นางสาว กฤตพร ศรีบุตตะ ผ่าน
18 601070055 นางสาว กฤตยาณี พลแสน ไม่ผ่าน
19 601090056 นาย กฤติน ฤทธิมนตรี ไม่ผ่าน
20 601050060 นางสาว กฤติยา พันธ์วงค์ ผ่าน
21 601040062 นางสาว กฤติยาภรณ์ เพชรจ้อง ผ่าน
22 601100065 นาย กฤษฎา คนแคล้ว ผ่าน
23 601010063 นาย กฤษฎา วรรณโท ผ่าน
24 601030069 นางสาว กฤษณา โยมศิลป์ ผ่าน
25 601140068 นางสาว กฤษณา พาช่ืน ผ่าน
26 601030073 นางสาว กวินทรา แต้มประสิทธ์ิ ผ่าน
27 601040072 นางสาว กวินทรา โยธาวงศ์ ไม่ผ่าน
28 601030074 นาย กวินศักด์ิ จัตุฑะศรี ผ่าน
29 601090076 นางสาว กศกนก คณานันท์ ไม่ผ่าน
30 601020077 นางสาว กษิรา ศรีปองพันธ์ ผ่าน

ผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 1/2560
ข้ันตอนท่ี 2 วิชำ เภสัชกรรมไทย

วันอำทิตย์ ท่ี 16 กรกฎำคม 2560  เวลำ 08.30 - 10.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ.ปทุมธำนี
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31 601030080 นางสาว กัญญ์ณณัฎฐ์ อุดมธนเดชน์ ผ่าน
32 601140082 นางสาว กัญญาณัฐ ย่ังยืน ไม่ผ่าน
33 601050089 นางสาว กัญญาวีร์ ประสาร ผ่าน
34 601040091 นางสาว กัญฐิกา สมปัญญา ไม่ผ่าน
35 601020093 นาย กันต์ฐภัทร ขันตี ไม่ผ่าน
36 601030095 นางสาว กันติยา ฟุ้งเฟ่ือง ผ่าน
37 601140097 นางสาว กัลยรัตน์ พรหมพลจร ผ่าน
38 601050101 นางสาว กัลยาณี ค าหาร ผ่าน
39 601170103 นาง กััลยาณี ฉลาดมานะกััุล ผ่าน
40 601010111 นางสาว กาญจนา บุญมานอก ผ่าน
41 601090109 นางสาว กาญจนา วรรณาการ ผ่าน
42 601040114 นางสาว กาญจนาพรรณ ปลาอ่อน ผ่าน
43 601010117 นางสาว กาญน์พิฐฌา อินต๊ะพันธ์ ผ่าน
44 601120120 นางสาว กายแก้ว คชเดช ผ่าน
45 601160127 นางสาว กิตติยา หลีโก๊ะ ไม่ผ่าน
46 601020129 นางสาว กิตติยา พูลทรัพย์ ไม่ผ่าน
47 601040130 นางสาว กิตติยาภรณ์ คิดอ่าน ไม่ผ่าน
48 601050132 นาย กิติพงษ์ ศรีหาวงค์ ผ่าน
49 601030133 นางสาว กิติยา นวลขาว ผ่าน
50 601020135 นางสาว กิติยาพร ภูนิคม ไม่ผ่าน
51 601170136 นาง กิติยารัศ หาญกล้า ผ่าน
52 601040142 นางสาว กุลธิดา อ่ินแก้ว ผ่าน
53 601120145 นางสาว กุสุมา ศิลาขาว ผ่าน
54 601060146 นางสาว กุสุมาศ ตันไชย ผ่าน
55 601010152 นางสาว เกวลิน อินทรีสังวรณ์ ผ่าน
56 601090157 นางสาว เกศกนก รองทอง ไม่ผ่าน
57 601040159 นางสาว เกศรา เป็นบุญ ผ่าน
58 601010162 นางสาว เกษดาภรณ์ วรรณวิเศษ ผ่าน
59 601170163 นาง เกษร จันทร์สวี ผ่าน
60 601040164 นางสาว เกษรา ศรีนารัตน์ ผ่าน
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61 601010169 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์ประเสริฐ ผ่าน
62 601050171 นางสาว แกมกาญจน์ ไกรสุข ไม่ผ่าน
63 601070172 นางสาว แก้วฟ้า เสืออยู่สาย ขาดสอบ
64 601020173 นางสาว ขจีธัญชินี หนานิรันดร์กุล ผ่าน
65 601010174 นางสาว ขนิษฐา พรมจินดา ผ่าน
66 601090175 นางสาว ขนิษฐา ยุโสะ ผ่าน
67 601020184 นางสาว ขวัญฤดี คงเทพ ผ่าน
68 601040188 นางสาว ขัตติยา มีดี ไม่ผ่าน
69 601010189 นางสาว ขันเงิน นาควิจิตร ผ่าน
70 601140193 นางสาว ไข่มุก ศรีมุล ผ่าน
71 601010194 นางสาว คณาพร ธิติคุณ ผ่าน
72 601040195 นางสาว คณิตา จ าปาเรือง ผ่าน
73 601050198 นางสาว คะนึงนิจ ก้อนแก้ว ขาดสอบ
74 601010200 นางสาว คัทรียา กันยานะ ผ่าน
75 601040217 นางสาว จริยา แก้วใส ผ่าน
76 601040215 นางสาว จริยา เคนสีลา ผ่าน
77 601010213 นางสาว จริยา น้อยสปุ๋ง ผ่าน
78 601030220 นางสาว จอมขวัญ ด าคง ผ่าน
79 601170221 นาย จักรกฤษณ์ น  าเย็น ไม่ผ่าน
80 601010224 นางสาว จันจิรา ด ารงยศย่ิง ผ่าน
81 601040226 นางสาว จันทร์จิรา สีกา ผ่าน
82 601130229 นางสาว จันทร์จิรา แสงทอง ผ่าน
83 601030231 นางสาว จันทรจิรา ใหม่ทอง ผ่าน
84 601010232 นางสาว จันทร์เพ็ญ วาปีโย ผ่าน
85 601090233 นางสาว จันทร์เพ็ญ วงษ์มากสกุล ผ่าน
86 601090239 นางสาว จันธิมา นาบุดดา ผ่าน
87 601160246 นางสาว จารุวรรณ จันทร์ยัง ผ่าน
88 601130248 นางสาว จารุวรรณ จะวะนะ ไม่ผ่าน
89 601010251 นางสาว จิณวราณ์ ศรีครไทย ไม่ผ่าน
90 601140254 นางสาว จิตตาภรณ์ หาญเสมอ ผ่าน
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91 601160262 นางสาว จินตนา หวานทอง ผ่าน
92 601040270 นาย จิรานุวัฒน์ หอมบรรเทิง ไม่ผ่าน
93 601090274 นางสาว จิราพร ชูทอง ผ่าน
94 601070272 นางสาว จิราพร ย่ิงเสมอ ไม่ผ่าน
95 601050275 นางสาว จิราพร แสงเพชร ไม่ผ่าน
96 601090277 นางสาว จิราภรณ์ บาลยอ ไม่ผ่าน
97 601060279 นางสาว จิราภรณ์ ละอองปลิว ผ่าน
98 601050280 นางสาว จิราภรณ์ ทองเจียว ผ่าน
99 601120281 นางสาว จิราภา ทองพ่ึงสุข ผ่าน
100 601010285 นางสาว จิราวรรณ ประมาณ ผ่าน
101 601040286 นางสาว จิฬารัตน์ พิมพ์ทอง ไม่ผ่าน
102 601140289 นางสาว จีรภรณ์ วงษ์จารย์ ไม่ผ่าน
103 601010294 นางสาว จีราภรณ์ สิงห์แก้ว ผ่าน
104 601010295 นางสาว จีราวรรณ ประมวลการ ผ่าน
105 601050299 นางสาว จุฑาทิพย์ โสมณวัฒน์ ไม่ผ่าน
106 601010309 นางสาว จุฑามาศ ไวยะ ไม่ผ่าน
107 601040306 นางสาว จุฑามาศ สุบิน ผ่าน
108 601140310 นางสาว จุฑามาศ ทิพย์โภชน์ ผ่าน
109 601050316 นางสาว จุฑามาส สุพรรณ ไม่ผ่าน
110 601090317 นางสาว จุฑารัตน์ มะลิลา ผ่าน
111 601050319 นางสาว จุฑารัตน์ เหล่าสิงห์ ไม่ผ่าน
112 601040321 นางสาว จุฑารัตน์ สุดาทิพย์ ผ่าน
113 601040324 นางสาว จุไรพร คงสม ไม่ผ่าน
114 601050326 นางสาว จุฬาทิพย์ สืบบุตร ผ่าน
115 601030327 นางสาว จุฬารัตน์ สมคุณ ผ่าน
116 601040331 นางสาว จุฬาลักษณ์ สารบาล ขาดสอบ
117 601010333 นางสาว เจนจิรา บุญธรรม ผ่าน
118 601040340 นางสาว เจนจิรา พันธ์เพ็ง ผ่าน
119 601010342 นางสาว เจนจิรา ภูพิมาย ไม่ผ่าน
120 601050351 นางสาว ฉัตรฑริกา ดาวเหนือ ไม่ผ่าน
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121 601050357 นางสาว ชญาษร สายทอง ไม่ผ่าน
122 601090358 นางสาว ชฎาธาร สระถึง ไม่ผ่าน
123 601030361 นางสาว ชฏาภรณ์ บัวปาน ผ่าน
124 601140364 นางสาว ชนนิกานต์ สุทธิบุตร ผ่าน
125 601040366 นางสาว ชนัญญาพร มีแสง ขาดสอบ
126 601020367 นาย ชนัญธิดา ราษี ผ่าน
127 601050370 นางสาว ชนัดดา ค าหาญ ไม่ผ่าน
128 601030372 นางสาว ชนากานต์ อธิกานนท์ ผ่าน
129 601050373 นางสาว ชนานันท์ ศุภผลา ผ่าน
130 601040375 นางสาว ชนาภา อ่ิมเอิบ ผ่าน
131 601010377 นางสาว ชนิกานต์ มีลา ผ่าน
132 601090383 นางสาว ชมพูนุช เกษมสุขไพศาล ผ่าน
133 601140386 นางสาว ชไมพร ทองมาก ผ่าน
134 601010387 นางสาว ชไมพร ค าผาง ผ่าน
135 601010396 นางสาว ชลบุษ ทับทิมทอง ผ่าน
136 601090397 นางสาว ชลลดา บุญตามทัน ผ่าน
137 601130399 นางสาว ชลิดา อุ่นเรือน ผ่าน
138 601140401 นางสาว ชลิดา เยาวเสริฐ ผ่าน
139 601090402 นางสาว ชลิตา สังขพันธ์ ผ่าน
140 601040403 นาง ชวนพิศ อินวิเชียร ผ่าน
141 601030404 นาย ชวัลวิทย์ ไชยบุรี ผ่าน
142 601020406 นางสาว ช่อลัดดา เก่งวิชา ไม่ผ่าน
143 601010407 นางสาว ชัชนันท์ ฝีปากเพราะ ไม่ผ่าน
144 601010410 นาย ชัยนรินทร์ เรือนเจริญ ผ่าน
145 601170411 นาย ชัยโรจน์ จางวาง ผ่าน
146 601100414 นาย ชัยวัฒน์ อุทยาน ผ่าน
147 601010416 นาย ชาตรี ศรีอาราม ไม่ผ่าน
148 601060419 นาย ชินวัฒน์ หิมคุณ ไม่ผ่าน
149 601130428 นางสาว ชุลีพร มหาคม ผ่าน
150 601030434 นางสาว ซันมา มูเก็ม ผ่าน
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151 601060444 นางสาว ซูเรียนี หะวอ ไม่ผ่าน
152 601130451 นางสาว ญานที อินถา ไม่ผ่าน
153 601010452 นางสาว ญานิกา อุทัยเลี ยง ผ่าน
154 601010457 นางสาว ฐานุตตรี หนูทิม ผ่าน
155 601120464 นางสาว ฐิติภา ย่ิงยง ผ่าน
156 601010471 นางสาว ฐิติยา หลวงช่ืน ผ่าน
157 601010476 นางสาว ฑิมพิกา ก้อนจา ผ่าน
158 601010477 นางสาว ฑุลิกา มังคละ ผ่าน
159 601140478 นางสาว ณธิดา จันทยุทธ ผ่าน
160 601050487 นางสาว ณัฏฐณิชา ทองวิเศษ ไม่ผ่าน
161 601150490 นางสาว ณัฏฐา มีพัฒน์ ผ่าน
162 601010491 นาย ณัฐกฤต จิระดา ผ่าน
163 601010492 นางสาว ณัฐกานต์ วงค์ปัญญา ผ่าน
164 601100493 นาย ณัฐกิจ บุญครอง ผ่าน
165 601140495 นางสาว ณัฐชนันท์พร หัสพิมพ์ ผ่าน
166 601040500 นางสาว ณัฐณิชา มังสระคู ไม่ผ่าน
167 601130503 นางสาว ณัฐติยา ลาบ้านเพ่ิม ผ่าน
168 601130505 นางสาว ณัฐธิดา พลเล็ก ผ่าน
169 601090506 นางสาว ณัฐธิดา วิทยารัฐ ผ่าน
170 601040508 นางสาว ณัฐนรี ศรีเรือง ไม่ผ่าน
171 601010510 นางสาว ณัฐนันท์ หลักค า ผ่าน
172 601060509 นาย ณัฐนันท์ เจริญเลิศเดชกุล ผ่าน
173 601120517 นาย ณัฐพล จันทร์เนตร์ ผ่าน
174 601130518 นาย ณัฐพล ขันแข่งบุญ ผ่าน
175 601040525 นางสาว ณัตราพร วงศ์ชัย ไม่ผ่าน
176 601030526 นางสาว ณิชกานต์ เวชสิทธ์ิ ผ่าน
177 601090534 นางสาว ดรัลรัตน์ ชูช่วย ผ่าน
178 601020537 นางสาว ดลฤดี ปานดวง ผ่าน
179 601020548 นางสาว ดวงธิดา ทาเล ผ่าน
180 601130553 นางสาว ดาราณี จันเทพ ผ่าน
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181 601140558 นางสาว ดุสิตา ค ามีสีนนท์ ผ่าน
182 601030568 นางสาว ตัสนีม ตาเดอินทร์ ผ่าน
183 601060572 นาย ไตรรงค์ ยุตติยงค์ ผ่าน
184 601170574 นาย ถวัลย์ ฤกษ์งาม ไม่ผ่าน
185 601040575 นาย ถิรพงศ์ บ าเพ็ญรัตน์ ไม่ผ่าน
186 601130576 นาย ทนงศักด์ิ สะสม ผ่าน
187 601050579 นาย ทวัฒน์ บุญเลิศ ผ่าน
188 601030580 นางสาว ทวิตียา ต๋ิวตระกูล ผ่าน
189 601040582 นาย ทวีศักด์ิ มากละม้าย ผ่าน
190 601050583 นาย ทวีศักด์ิ ด้วงทองสา ผ่าน
191 601020584 นาย ทศพร ศรีสุวรรณ ไม่ผ่าน
192 601130589 นางสาว ทิพปภา อินต๊ะวิชัย ผ่าน
193 601040590 นางสาว ทิพพิชา ชิตวงษ์ ไม่ผ่าน
194 601020591 นางสาว ทิพย์เกษร บัวจันทร์ ไม่ผ่าน
195 601040593 นางสาว ทิพย์วิมล พงษ์สิงห์ ผ่าน
196 601130597 นางสาว ทิพวรรณ ค าบรรลือ ผ่าน
197 601050595 นางสาว ทิพวรรณ มูลสิงห์ ผ่าน
198 601050605 นาย เทียนชัย บุญแน่น ไม่ผ่าน
199 601020607 นาย ธนกร คงธรรม ขาดสอบ
200 601020608 นางสาว ธนกานต์ จรูญ ผ่าน
201 601040610 นาย ธนนท์ เนตรภักดี ผ่าน
202 601040612 นาย ธนพนธ์ กีเวียน ผ่าน
203 601010618 นาย ธนภัทร นิลวรรณ ไม่ผ่าน
204 601050619 นาย ธนภัทร วันทา ผ่าน
205 601060621 นางสาว ธนวรรณ วิชญธรกุล ไม่ผ่าน
206 601140622 นาย ธนวัฒน์ บุญราช ผ่าน
207 601030632 นางสาว ธนิชา ดลกิตติกุล ผ่าน
208 601120635 นางสาว ธมน ประสาทพันธ์ุ ผ่าน
209 601140636 นางสาว ธมลวรรณ อุทรักษ์ ผ่าน
210 601020640 นาย ธัชพล เตชะรัง ขาดสอบ
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211 601030641 นางสาว ธัญชนก ชูเสือหึง ผ่าน
212 601010643 นางสาว ธัญญธร ทองสุทธ์ิ ผ่าน
213 601080646 นางสาว ธัญญนิธ์ิ อภิพุทธิกุล ขาดสอบ
214 601030650 นางสาว ธัญมน เกตุสุวรรณ ผ่าน
215 601010662 นางสาว ธิดา วงศาทันท์ ผ่าน
216 601010663 นางสาว ธิดารัตน์ ใจชื น ผ่าน
217 601140665 นางสาว ธิดารัตน์ กะนันไธสง ผ่าน
218 601040668 นางสาว ธิดารัตน์ แสนบรรดิษฐ์ ผ่าน
219 601090666 นางสาว ธิดารัตน์ หลงละเลิง ผ่าน
220 601070672 นางสาว ธิดารัตน์ สุวรรณขาว ผ่าน
221 601040681 นาย ธีรวัฒน์ เหง้าโอสา ผ่าน
222 601010685 นางสาว ธีรานุช กุณะ ผ่าน
223 601140686 นางสาว นงนุช พัชรวิโรจน์สกุล ขาดสอบ
224 601030689 นางสาว นดา ราษฎร์นิยม ผ่าน
225 601050690 นางสาว นนทกร แคฝอย ผ่าน
226 601030692 นาย นพดล รูปพร้อม ผ่าน
227 601010695 นาย นพพล ธงชัย ผ่าน
228 601030698 นางสาว นพวรรณ บัวตูม ผ่าน
229 601030701 นางสาว นภัสร์ศรินญ์ เส่ียงโชค ผ่าน
230 601010702 นางสาว นภัสวรรณ เน่ืองเดช ผ่าน
231 601070709 นางสาว นภาพร สนโสม ไม่ผ่าน
232 601030711 นางสาว นภารัตน์ ติงหวัง ผ่าน
233 601020717 นาย นรินทร์ เลิศเรืองนภา ไม่ผ่าน
234 601170718 นางสาว นริศรา วรสาร ผ่าน
235 601140719 นางสาว นริศรา กาญจนานันท์ ผ่าน
236 601040721 นางสาว นรีนาถ ทานกระโทก ไม่ผ่าน
237 601160724 นางสาว นฤภร โมรากุล ไม่ผ่าน
238 601010731 นางสาว นลินรัตน์ วิจิตร ผ่าน
239 601060736 นางสาว นวมลล์ิ สังข์สม ผ่าน
240 601010738 นางสาว นวรัตน์ มีชัย ผ่าน
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241 601020737 นางสาว นวรัตน์ อ่อนเนียม ผ่าน
242 601100739 นางสาว นวลตอง บุญมาก ไม่ผ่าน
243 601010743 นางสาว นัจนันท์ สุภา ผ่าน
244 601070745 นางสาว นัฎธภรณ์ มีพร ผ่าน
245 601050753 นางสาว นันทนิตย์ วงศ์ศรี ขาดสอบ
246 601010754 นางสาว นันทนิษฏ์ ศรีอารีย์ ผ่าน
247 601010757 นางสาว นันทภรณ์ หล้านามวงค์ ผ่าน
248 601020763 นางสาว นันทิยา ชุมไชโย ขาดสอบ
249 601160761 นางสาว นันทิยา ศรีพันธ์ ไม่ผ่าน
250 601150762 นางสาว นันทิยา ล าสา ไม่ผ่าน
251 601010764 นางสาว นันทิวรรณ นันตา ผ่าน
252 601030765 นางสาว นัรกีส ยะปา ผ่าน
253 601090771 นางสาว นาดีน เด็ง ขาดสอบ
254 601140775 นางสาว นารินรัตน์ เหล่าเรือง ผ่าน
255 601050776 นางสาว นารีลักษณ์ ธีระโคต ผ่าน
256 601150777 นางสาว น  าทิพย์ เจริญรูป ผ่าน
257 601130778 นางสาว น  าฝน ครองสิน ผ่าน
258 601030781 นางสาว นิชาวดี แสนเดช ผ่าน
259 601040783 นางสาว นิตยา อกอุ่น ไม่ผ่าน
260 601020787 นาย นิพิฐพนธ์ จารุวัฒนายนต์ ผ่าน
261 601020790 นางสาว นิภาพรรณ บัวดี ผ่าน
262 601140792 นางสาว นิภาภรณ์ นนทบท ผ่าน
263 601040796 นางสาว นิรพร จันทา ผ่าน
264 601160799 นางสาว นิโลบล ชัยสงคราม ไม่ผ่าน
265 601040803 นางสาว นิศารัตน์ ชินอาจ ผ่าน
266 601150806 นางสาว นิษฐานุช ไทยราช ผ่าน
267 601040808 นางสาว นิฮาวาตี สาอุ ผ่าน
268 601040809 นางสาว นุจรินทร์ ค านนท์ ผ่าน
269 601120811 นางสาว นุชนารถ ภูผา ไม่ผ่าน
270 601020812 นางสาว นุชนารถ คงทรัพย์ ผ่าน
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271 601060814 นางสาว นุชบา สุวรรณโคตร ผ่าน
272 601170816 นาง นุชอนงค์ พรหมสุวรรณ ผ่าน
273 601040817 นางสาว นุพรัตน์ หารประชุม ไม่ผ่าน
274 601090818 นางสาว นุรมี มะแซะมะ ผ่าน
275 601050823 นางสาว นุสรา คูสัมโรง ไม่ผ่าน
276 601020824 นางสาว นูร์ดียานา เจะเลง ไม่ผ่าน
277 601040826 นางสาว นูรไอนี เจ๊ะนิง ผ่าน
278 601090832 นางสาว เนตรชนก นนยะโส ไม่ผ่าน
279 601070833 นางสาว เนตรนภา โพธิชัย ผ่าน
280 601030834 นางสาว เนตรสกาว ศรีสุวรรณ ผ่าน
281 601030837 นาย บดินทร์ ชาตะเวที ผ่าน
282 601170838 นางสาว บดีศร แสนสม ผ่าน
283 601120839 นาย บรรณารักษ์ บุญปลีก ขาดสอบ
284 601090841 นางสาว บัซรีย์ ตุดบัตร ผ่าน
285 601080842 นาย บัญชา บุญตานนท์ ขาดสอบ
286 601060844 นางสาว บัลกีส มามะ ผ่าน
287 601040849 นาย บ ารุง ทองดี ผ่าน
288 601030853 นางสาว บุณยอร ทองนุ่น ผ่าน
289 601090855 นาย บุรินทร์ วงษ์สุวัฒน์ ผ่าน
290 601030861 นางสาว บุษบากร ฤทธ์ิช่วย ผ่าน
291 601120862 นางสาว บุษบามินตรา ดิฐประวรรตน์ ผ่าน
292 601010863 นางสาว บุษย์น  าทิพย์ ธิชูโต ผ่าน
293 601040864 นางสาว บุหลัน จรลี ไม่ผ่าน
294 601180866 นางสาว เบญจมาศ ศรีวรสาร ไม่ผ่าน
295 601080869 นางสาว เบญจวรรณ สุธาพจน์ ผ่าน
296 601010871 นาย เบญญาวัต ทิพกนก ขาดสอบ
297 601140873 นาย ปฏิพล ศิริจันทร์ ผ่าน
298 601060877 นางสาว ปทุมมา สายเนตร ผ่าน
299 601040881 นางสาว ปนัดดา วังสันต์ ผ่าน
300 601090883 นางสาว ปภัสรา บ าเพ็ญ ผ่าน
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301 601140885 นางสาว ปภาวรินท์ จินโจ ผ่าน
302 601140886 นาย ปรมินทร์ โคตรทอง ผ่าน
303 601020887 นาย ปรเมศวร์ ค าไทรแก้ว ผ่าน
304 601140896 นางสาว ประภัสสรา ศิริยาน ผ่าน
305 601090897 นางสาว ประภา พละเขต ผ่าน
306 601140901 นางสาว ประวิตรา เบ้าหล่อเพชร ผ่าน
307 601080902 นาย ประเวช กิจวุฒิไพศาล ขาดสอบ
308 601080903 นาย ประสงค์ ปรัชญาเดชากุล ผ่าน
309 601020904 นาย ประสพสุข บาลี ผ่าน
310 601090905 นาย ประสิทธ์ิ หวันสนิ ผ่าน
311 601010913 นางสาว ปริฉัตร ตรีโรจน์ ผ่าน
312 601130915 นางสาว ปริญญารัตน์ เจริญวงศ์ ผ่าน
313 601010916 นางสาว ปริญดา ฟองแก้ว ผ่าน
314 601010917 นางสาว ปริยฉัตร สิงหาบุตร ผ่าน
315 601070919 นางสาว ปริศนา ขอมีกลาง ผ่าน
316 601010922 นางสาว ปรีญาภรณ์ กลางประพันธ์ ผ่าน
317 601030924 นางสาว ปรีดาภรณ์ มงคลประดิษฐ์ ผ่าน
318 601010923 นางสาว ปรีดาภรณ์ รัตนกระจ่างศรี ขาดสอบ
319 601060928 นางสาว ปวริศา ภิรมย์ไทย ผ่าน
320 601010933 นางสาว ปวีณา อัมพุธ ผ่าน
321 601140940 นางสาว ปัญญาพร สืบวงค์ ผ่าน
322 601040941 นางสาว ปัญญาพร ศรีทัพไทย ผ่าน
323 601160947 นางสาว ปาณัถฐา คงเอียด ผ่าน
324 601040953 นางสาว ปาริฉัตร แซวประโคน ผ่าน
325 601030958 นางสาว ปาลิตา สุรินยา ผ่าน
326 601020959 นางสาว ปาอีซะ เจะหลง ผ่าน
327 601050962 นางสาว ปิยธิดา สิงห์ธรรม ไม่ผ่าน
328 601080969 นาย ปิยะกร ปริสุธี ไม่ผ่าน
329 601040975 นางสาว ปิยาพัชร จันทรวิมูล ผ่าน
330 601090978 นางสาว ปิยาภรณ์ เนื ออ่อน ผ่าน
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331 601130981 นางสาว เปมิกา บุญไทย ผ่าน
332 601070982 นางสาว เปมิกา ชัยรัมย์ ผ่าน
333 601050983 นางสาว เปรมรัศม์ โสภา ผ่าน
334 601140985 นางสาว เปรมวดี อ าท้าว ผ่าน
335 601020989 นางสาว ผกาพันธ์ สิทธิบริบูรณ์ ผ่าน
336 601010992 นางสาว ผกามาศ ปะระทัง ผ่าน
337 601040994 นางสาว ผกาวรรณ บุญร่วม ไม่ผ่าน
338 601100996 นางสาว ผุสดี แว่นนันท์ ผ่าน
339 601040998 นางสาว ฝนทิพย์ ภูเนาว์นิล ผ่าน
340 601041003 นาย พงษพร นามโนรินทร์ ไม่ผ่าน
341 601041006 นาย พงษ์สิทธ์ิ แก้วพวง ไม่ผ่าน
342 601031013 นางสาว พนิดา แก้วรุ่งเรือง ผ่าน
343 601051015 นางสาว พนิดา สุขเกษม ไม่ผ่าน
344 601091017 นาย พโนมล ชมโฉม ผ่าน
345 601111020 นางสาว พรกนก เชื อวังค า ผ่าน
346 601021019 นางสาว พรกนก วีระเกียรติ ผ่าน
347 601041021 นางสาว พรจรินทร์ เขียวค้า ไม่ผ่าน
348 601141025 นางสาว พรนัชชา แสนมี ผ่าน
349 601041026 นางสาว พรนิภา รัตนผูก ผ่าน
350 601041027 นางสาว พรนิภา พรหมงอย ผ่าน
351 601041030 นางสาว พรประภา พรหมรักษา ผ่าน
352 601011032 นางสาว พรพรรณ ฟองอินทร์ ผ่าน
353 601131033 นางสาว พรพรรณ ค ามา ผ่าน
354 601091039 นางสาว พรพิมล เบ่ือน้อย ผ่าน
355 601011038 นางสาว พรพิมล ค าคุณเมือง ไม่ผ่าน
356 601091042 นางสาว พรพิมล คับพวง ไม่ผ่าน
357 601121044 นาย พรภวิษย์ ชาลีวรรณ์ ผ่าน
358 601071045 นางสาว พรรณทิกา สุรสอน ผ่าน
359 601041046 นางสาว พรรณทิพย์ มากค า ผ่าน
360 601041047 นางสาว พรรณธิมา เผ่าสกุลทอง ไม่ผ่าน
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361 601141050 นางสาว พรรณรวี ชัยสิทธ์ิ ผ่าน
362 601121055 นางสาว พรสวรรค์ หมอยา ขาดสอบ
363 601021061 นางสาว พลอยชมพู สงวนธนเวทย์ ผ่าน
364 601041064 นางสาว พลอยพิรุณ เหลาพรม ผ่าน
365 601061067 นางสาว พลอยรฐา กาฬภักดี ผ่าน
366 601041068 นางสาว พวงเพชร สีหาบูราณ ผ่าน
367 601161069 นางสาว พัชจิรา ชูคง ไม่ผ่าน
368 601011070 นางสาว พัชนิดา อินทะปัญญา ผ่าน
369 601121073 นางสาว พัชรภรณ์ ถาวรสิน ผ่าน
370 601151074 นางสาว พัชราพร หัตถิยา ผ่าน
371 601141075 นางสาว พัชราพรรณ พุ่มพวง ผ่าน
372 601011076 นางสาว พัชราภรณ์ กาบจอก ผ่าน
373 601141077 นางสาว พัชราภรณ์ ชัยเจริญ ผ่าน
374 601041092 นางสาว พัชรียา ประทาสู ผ่าน
375 601121094 นางสาว พัตต์วราภรณ์ อุดรสรรพ์ ไม่ผ่าน
376 601031098 นางสาว พันวัสสา หาแก้ว ผ่าน
377 601031103 นางสาว พิชชาวีณ์ เวชเพ่ิม ผ่าน
378 601011104 นางสาว พิชญ์สินี สิริลัง ไม่ผ่าน
379 601101111 นาย พิทักษ์ ศรีสน ผ่าน
380 601041114 นางสาว พิมพ์ชนะ บุญสมศรี ไม่ผ่าน
381 601021116 นางสาว พิมพ์นิภา เทพยศ ผ่าน
382 601041118 นางสาว พิมพ์พิมล ทองชมภู ผ่าน
383 601131119 นางสาว พิมพ์พิศา แสนพลพ่าย ผ่าน
384 601021121 นางสาว พิมพ์วลัญช์ พลเกษตร ไม่ผ่าน
385 601041123 นางสาว พิมพิไล ห้วยทราย ไม่ผ่าน
386 601041128 นางสาว พิไลพร เบ็ญมาตย์ ผ่าน
387 601131132 นางสาว พีรยา คนเก่ง ผ่าน
388 601171133 นาย พีรวิชญ์ พาดี ผ่าน
389 601021137 นางสาว เพชรลดา ปุริตัง ไม่ผ่าน
390 601081138 นางสาว เพชรา เถ่ือนทับ ผ่าน
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391 601051145 นางสาว เพ็ญพักตร์ สิมาทอง ผ่าน
392 601021150 นางสาว แพรพลอย ฉัตรชัยนพคุณ ผ่าน
393 601171149 นางสาว แพรพลอย ไวเกษตรกรณ์ ผ่าน
394 601131155 นางสาว แพรวพรรณ ด้วงช่ืน ผ่าน
395 601061156 นางสาว แพรวา พาทีทิน ผ่าน
396 601141159 นางสาว ไพลิน ชุ่มเสนา ผ่าน
397 601051158 นางสาว ไพลิน มุค า ผ่าน
398 601151168 นางสาว ฟารีดา เส็นธนู ผ่าน
399 601031167 นางสาว ฟารีดา นอระพา ผ่าน
400 601131171 นางสาว ภคพร จงคล้ายกลาง ไม่ผ่าน
401 601051172 นาย ภควัต ไชยชิต ผ่าน
402 601091173 นาย ภควัตร ชมวิจิตร ขาดสอบ
403 601121178 นางสาว ภัชรินทร์ กล่ันคูวัฒน์ ผ่าน
404 601041179 นางสาว ภัฑรวฎี เขาหลัก ไม่ผ่าน
405 601141183 นางสาว ภัทรพร หนูวงษ์ ผ่าน
406 601031185 นางสาว ภัทรลภา เหล่าแก้ว ผ่าน
407 601021186 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ค าแผ่นจิรโรจน์ ไม่ผ่าน
408 601131189 นางสาว ภัทรียา วรรณสอน ผ่าน
409 601091190 นางสาว ภัทวดี เรืองมณี ผ่าน
410 601041194 นางสาว ภาณุมาศ ชิณวงษ์ ผ่าน
411 601041196 นาย ภานุวัชร บุญแสน ผ่าน
412 601121197 นางสาว ภาสุรัตน์ เจียมสายใจ ผ่าน
413 601151201 นางสาว ภิลันทน์ สังคง ผ่าน
414 601011202 นางสาว ภูริชญา โนราช ผ่าน
415 601041204 นางสาว มณฑิตา ชมภูน้อย ผ่าน
416 601151205 นางสาว มณฑิรา สังขจร ผ่าน
417 601011208 นางสาว มณีรัตน์ ช่ืนใจ ผ่าน
418 601041209 นางสาว มณีรัตน์ โคตรปัญญา ไม่ผ่าน
419 601041213 นางสาว มนต์ทิวา วรคันธ์ ไม่ผ่าน
420 601041216 นางสาว มนฤดี แก้วฮ่องค า ผ่าน

หน้า 14



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

ผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 1/2560
ข้ันตอนท่ี 2 วิชำ เภสัชกรรมไทย

วันอำทิตย์ ท่ี 16 กรกฎำคม 2560  เวลำ 08.30 - 10.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ.ปทุมธำนี

421 601031219 นางสาว มนัสชนก ทองจันทร์ ผ่าน
422 601031220 นางสาว มนัสนันท์ เริงสันเทียะ ผ่าน
423 601041223 นางสาว มยุรี สิมพลี ไม่ผ่าน
424 601011231 นางสาว มัณฑนา ค าอ้าย ผ่าน
425 601091232 นางสาว มัทมา ไชยพลบาล ผ่าน
426 601081234 นางสาว มัยมูน จารง ขาดสอบ
427 601151238 นางสาว มาดีฮะฮ์ ตือร๊ะ ผ่าน
428 601031239 นางสาว มาริณีย์ คุณาพิพัฒน์ ผ่าน
429 601031241 นางสาว มาริสา วงศ์พินิจวัฒนา ผ่าน
430 601011242 นางสาว มาริสา เนืองสุบาล ผ่าน
431 601091243 นางสาว มาริสา ลิมะพันธ์ ผ่าน
432 601091245 นางสาว มารีนา เเดงเเสง ผ่าน
433 601091246 นางสาว มารีนา สุหรง ผ่าน
434 601011250 นาง มาลิสา แฟมไธสง ผ่าน
435 601061254 นางสาว มีนา อมรสุรพันธ์ ผ่าน
436 601031255 นางสาว มุกริกา จันทร์หอม ผ่าน
437 601051264 นางสาว เมวิกา ทิลาธรรม ผ่าน
438 601131267 นาย ยศกร ศรีสุทธิสัมพันธ์ ผ่าน
439 601091269 นางสาว ยัซมีน หะมะ ผ่าน
440 601041275 นางสาว ยุพารัตน์ ถนอมเขตต์ ไม่ผ่าน
441 601091279 นางสาว ยุวดี หวังอารี ผ่าน
442 601141277 นางสาว ยุวดี ม่ันจิต ผ่าน
443 601131282 นางสาว เยาวเรศ ทรัพย์พอดี ผ่าน
444 601041288 นาย รณชัช ค าสนิท ไม่ผ่าน
445 601031297 นางสาว รวิภา แจ้งชาติ ผ่าน
446 601131299 นางสาว รวิวันทา เกิดสุวรรณ ผ่าน
447 601131300 นางสาว รวิสรา ไชยมงคล ผ่าน
448 601011310 นางสาว รัชฎาพร เป็กธนู ผ่าน
449 601051313 นางสาว รัชฎาพร พระพงษ์ ผ่าน
450 601051317 นางสาว รัชดาวัลย์ ยารักษ์ ไม่ผ่าน
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451 601021319 นางสาว รัชนี หม่ืนรัก ผ่าน
452 601011325 นางสาว รัตติยา เวียงค า ผ่าน
453 601131331 นางสาว รัตน์สุดา แก้วอินทร์ ไม่ผ่าน
454 601141332 นางสาว รัตนา โพธ์ิแสงดา ผ่าน
455 601021337 นางสาว รัตนาภรณ์ เทพธวัช ผ่าน
456 601011336 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญสม ไม่ผ่าน
457 601131341 นางสาว รัตนาวลี ธิจริยา ผ่าน
458 601041343 นางสาว ราตรี หอมหวล ผ่าน
459 601041344 นางสาว ราตรีจิตร แก่นมาลี ผ่าน
460 601011351 นางสาว รุ่งทิวา ปัญญาอุด ผ่าน
461 601021353 นางสาว รุ้งธิดา คร่ าครวญ ผ่าน
462 601121356 นางสาว รุ่งนภา บุญมา ผ่าน
463 601021357 นางสาว รุ้งนภา สวัสดี ไม่ผ่าน
464 601011360 นางสาว รุ่งรัศมี มะลิวงค์ ผ่าน
465 601071361 นางสาว รุ่งฤดี ชมโพธ์ิ ผ่าน
466 601011365 นางสาว รุจิญา กันทะสอน ผ่าน
467 601091369 นางสาว รุสณีย์ หลงตรี ผ่าน
468 601041370 นางสาว รุสนาณีย์ กาลีซาดอเย็ง ผ่าน
469 601121371 นางสาว เรขา เสือจอย ไม่ผ่าน
470 601131372 นางสาว เรณุกา เลาวือ ผ่าน
471 601071378 นางสาว ลลิดา เท่ียงสกุล ผ่าน
472 601111383 นางสาว ลลิตา แสนเรือง ผ่าน
473 601141381 นางสาว ลลิตา ชนะเสภา ไม่ผ่าน
474 601121391 นางสาว ลักษิกา จันทนาลักษณ์ ผ่าน
475 601041393 นางสาว ลัดดาวัลย์ จิตมาตย์ ไม่ผ่าน
476 601011392 นางสาว ลัดดาวัลย์ สมแสง ผ่าน
477 601171395 นางสาว ล่ันทม พรรษา ผ่าน
478 601011400 นางสาว วชิรพร ยอดวงษ์กอง ผ่าน
479 601121401 นางสาว วชิราภรณ์ ไชยราช ผ่าน
480 601021403 นางสาว วชิราภา ประวันนา ไม่ผ่าน
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481 601011410 นางสาว วรกานต์ มาดา ผ่าน
482 601161412 นางสาว วรรณดี คงจันทร์ ไม่ผ่าน
483 601041413 นางสาว วรรณธกิจ สระเพชร ไม่ผ่าน
484 601131416 นางสาว วรรณภา น้อยเกิด ไม่ผ่าน
485 601141418 นางสาว วรรณรัชต์ รักพวก ผ่าน
486 601011423 นางสาว วรรณิศา ยะถา ผ่าน
487 601011427 นางสาว วรฤทัย อ้นน้อย ผ่าน
488 601131428 นางสาว วรวรัญชน์ ค ามา ผ่าน
489 601141429 นาย วรวุฒิ คงตุก ขาดสอบ
490 601131430 นางสาว วรัญชรีย์ แพงมี ผ่าน
491 601091432 นางสาว วรัญญา บุญประเสริฐ ไม่ผ่าน
492 601021433 นางสาว วรัญญา แก้วมาก ผ่าน
493 601091436 นางสาว วราภรณ์ สอาด ผ่าน
494 601011435 นางสาว วราภรณ์ รัตนพาหิระ ผ่าน
495 601131437 นางสาว วราภรณ์ ประกอบนอก ไม่ผ่าน
496 601121439 นางสาว วรินทร เชิดชูธีรกุล ผ่าน
497 601041442 นางสาว วริศรา ยอดนางรอง ผ่าน
498 601011440 นางสาว วริศรา สวัสดิชัย ผ่าน
499 601021446 นาย วรุฒ ณัติเดชาชัย ขาดสอบ
500 601041447 นางสาว วลัยพร โชติ ไม่ผ่าน
501 601041448 นางสาว วลัยภรณ์ ดีวงษ์ ผ่าน
502 601041453 นาย วสุพล คมกล้า ไม่ผ่าน
503 601131456 นาย วัชรพล ม่ังอ่อน ผ่าน
504 601091458 นาย วัชรวิช เทพรักษา ผ่าน
505 601051467 นางสาว วันเพ็ญ ก าลังดี ผ่าน
506 601091472 นางสาว วันวิสาข์ ลาภวงศ์ ผ่าน
507 601031475 นางสาว วาจีย์ ไทยสนิท ผ่าน
508 601021477 นางสาว วาปี ชูเมือง ไม่ผ่าน
509 601041478 นางสาว วารินทร์ มะตัน ผ่าน
510 601041479 นางสาว วารุณี ตะวังทัน ไม่ผ่าน
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511 601071481 นางสาว วาสนา ชมภู ผ่าน
512 601111482 นางสาว วาสนา นาคพุ่ม ผ่าน
513 601021485 นางสาว วิกานดา ธุวสินธ์ุ ขาดสอบ
514 601041486 นางสาว วิจิตรา ศรีไกรรส ไม่ผ่าน
515 601041490 นาย วิชัย พัฒนาเวช ไม่ผ่าน
516 601051492 นาย วิชิต อัศวภูมิ ผ่าน
517 601021495 นางสาว วิชุดา บุญโยธา ผ่าน
518 601041496 นางสาว วิญาพร พยัคฆ์ ผ่าน
519 601091500 นางสาว วิภา คงคาลิหมีน ผ่าน
520 601071502 นางสาว วิภาดา เสกแสร้ง ไม่ผ่าน
521 601041503 นางสาว วิภาวดี พรหมทอง ผ่าน
522 601071505 นางสาว วิภาวรรณ ฉากกระโทก ผ่าน
523 601021508 นางสาว วิมลสิริ อุคติ ไม่ผ่าน
524 601011515 นางสาว วิไล เสาร์แก้ว ผ่าน
525 601021516 นางสาว วิไลพร ไกรทอง ไม่ผ่าน
526 601031522 นาย วิศรุต อิสลามิกกุล ผ่าน
527 601021531 นางสาว ศดานันท์ จีระเสถียร ไม่ผ่าน
528 601081532 นาย ศรณ์ ตันตินวะชัย ขาดสอบ
529 601011533 นาย ศรณรงค์ กรรฉวี ผ่าน
530 601021534 นางสาว ศรสวรรค์ จันทร์ธิมา ไม่ผ่าน
531 601041536 นางสาว ศรัญญา จันทพงษ์ ไม่ผ่าน
532 601101537 นางสาว ศรัญญ่า เหล็กกาณกูล ไม่ผ่าน
533 601141541 นางสาว ศรัณย์รัตน์ ทองหล่อ ผ่าน
534 601031542 นางสาว ศรัณยา นครจันทร์ ผ่าน
535 601051544 นาย ศราวุฒิ จันดี ผ่าน
536 601011547 นาย ศราวุฒิ ค ากา ผ่าน
537 601131548 นางสาว ศรีพรรณ เลาหาง ผ่าน
538 601031551 นางสาว ศรุดา โฉมปรางค์ ผ่าน
539 601041558 นางสาว ศศิธร คันธจันทร์ ผ่าน
540 601031561 นางสาว ศศินันท์ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ ผ่าน
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541 601031562 นางสาว ศศิวิมล นุกูลกิจ ผ่าน
542 601031565 นางสาว ศิตา วรรณทอง ผ่าน
543 601031566 นางสาว ศิรดา เปาะทองค า ผ่าน
544 601131576 นางสาว ศิรินันท์ ขันสวะ ผ่าน
545 601141580 นาย ศิริพงศ์ หุ่นเภตรา ผ่าน
546 601151581 นางสาว ศิริพร ไชยมุด ผ่าน
547 601041582 นางสาว ศิริพร ฝาหัด ผ่าน
548 601051587 นางสาว ศิริพร ศรีดี ไม่ผ่าน
549 601041590 นางสาว ศิริมาศ เพชรโคตร ผ่าน
550 601011595 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีศักตยา ผ่าน
551 601051599 นางสาว ศิริวรรณ ชาปัญญา ผ่าน
552 601041606 นางสาว ศุทัศนีย์ ยงบรรทม ผ่าน
553 601011607 นางสาว ศุธาสินี ไชยวารินทร์ ผ่าน
554 601031609 นางสาว ศุภกาญจน์ เจือบุญ ผ่าน
555 601041610 นางสาว ศุภนิดา คนหาญ ผ่าน
556 601131611 นางสาว ศุภนิดา ปินตา ผ่าน
557 601011618 นางสาว ศุภาภรณ์ มูลธิดา ผ่าน
558 601011619 นางสาว ศุภาวรรณ ปรางมาศ ผ่าน
559 601161620 นางสาว ศุภาวรรณ ทองย้อย ผ่าน
560 601011624 นางสาว โศภิษฐา ศรีมูล ไม่ผ่าน
561 601131628 นางสาว สนิตา ศรีบุญเรือง ผ่าน
562 601091629 นาย สมคิด กาละนิโย ไม่ผ่าน
563 601051630 นางสาว สมจิตร กาประสิทธ์ิ ผ่าน
564 601051636 นางสาว สมร สนใจ ไม่ผ่าน
565 601031648 นางสาว สรัณณัฏฐ์ จริงจิตต์ ผ่าน
566 601021651 นางสาว สรินยา สารศิริ ผ่าน
567 601121652 นางสาว สลักจิต ค าคง ผ่าน
568 601011656 นางสาว สว่างนภา ธะนะพันธ์ ผ่าน
569 601131657 นาย สหชาติ วิชัยปุก ผ่าน
570 601041662 นาง สังวาลย์ แสนสุข ผ่าน
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571 601131668 นาย สันติภาพ สร้อยสุวรรณ ผ่าน
572 601061670 นางสาว สาธิกา ใจภพ ไม่ผ่าน
573 601141683 นางสาว สาวพัสตร์ แปลงดี ผ่าน
574 601121684 นางสาว สาวิตรี สร้อยระย้า ผ่าน
575 601061690 นาย สิทธิพงศ์ พรประสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
576 601011691 นาย สินธุ แซ่พ่าน ผ่าน
577 601041692 นาย สินธู ม่ิงแนน ไม่ผ่าน
578 601011694 นาย สิรภพ แก้วทิพย์ ผ่าน
579 601021705 นางสาว สุกัญญา ผิวด า ผ่าน
580 601021707 นางสาว สุกัญญา สีนวลผ่อง ผ่าน
581 601091711 นางสาว สุกัญญา หมานสะยะ ผ่าน
582 601091713 นางสาว สุกัลยา อะลีหะ ผ่าน
583 601061715 นางสาว สุคันธา กล่อมเกลี ยง ผ่าน
584 601021717 นางสาว สุจิตรา โตะพา ผ่าน
585 601131722 นางสาว สุชาดา การม่ังมี ผ่าน
586 601041726 นางสาว สุดาทิพย์ ยางตลาด ผ่าน
587 601091731 นางสาว สุดารัตน์ ด ามี ไม่ผ่าน
588 601011727 นางสาว สุดารัตน์ วงค์ลังกา ผ่าน
589 601121729 นางสาว สุดารัตน์ จ าเริญเนาว์ ผ่าน
590 601131730 นางสาว สุดารัตน์ มูลชมภู ผ่าน
591 601051728 นางสาว สุดารัตน์ สัมพันธ์ ผ่าน
592 601031743 นางสาว สุทธนี ครุนิอาจ ผ่าน
593 601131744 นางสาว สุทธาภรณ์ เขียวน้อย ไม่ผ่าน
594 601021747 นางสาว สุทธิณี ตันติวรพันธ์ุ ผ่าน
595 601161748 นางสาว สุทธิดา ขุนล่ า ผ่าน
596 601041750 นาย สุทัศน์ ไตรยวงศ์ ผ่าน
597 601091751 นางสาว สุธัญญา สีตาแสน ผ่าน
598 601021754 นางสาว สุธานิธ์ิ ตันกุล ผ่าน
599 601051757 นางสาว สุธาสินี ลักขนัติ ผ่าน
600 601021756 นางสาว สุธาสินี จ าปาพันธ์ ผ่าน
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601 601091758 นางสาว สุธิดา ตราศรี ผ่าน
602 601151759 นาย สุธินันท์ วิจิตร ผ่าน
603 601011760 นางสาว สุธินี อินแถลง ผ่าน
604 601121761 นางสาว สุธิมา ศรีจันทร์ ไม่ผ่าน
605 601021763 นาง สุธีรัตน์ อินทร์โสม ไม่ผ่าน
606 601051771 นางสาว สุนารี นิลเกตุ ผ่าน
607 601051773 นางสาว สุนิศา จันทร์สด ผ่าน
608 601071774 นางสาว สุนิศา ลุจริง ขาดสอบ
609 601151775 นางสาว สุนิษา หนูเมือง ผ่าน
610 601011779 นางสาว สุนิสา เชื อชาวนา ผ่าน
611 601051781 นางสาว สุนิสา หาญชาติ ผ่าน
612 601041785 นางสาว สุปรียา หงสีธิ ผ่าน
613 601141786 นางสาว สุเปรมปรีด์ิ มีภูเวียง ผ่าน
614 601131787 นางสาว สุพรรณษา ไชยภาพ ผ่าน
615 601011790 นางสาว สุพรรษา สุขสมทรง ไม่ผ่าน
616 601051800 นางสาว สุพัตรา สายสินธ์ ไม่ผ่าน
617 601041798 นางสาว สุพัตรา ทองธิราช ไม่ผ่าน
618 601011803 นางสาว สุพิตรา กิจเจริญชัย ผ่าน
619 601121807 นางสาว สุภาพร จันทะราช ผ่าน
620 601021812 นางสาว สุภาพร เกี ยงแสนเมือง ขาดสอบ
621 601091814 นางสาว สุภาภรณ์ นิลมาก ผ่าน
622 601041816 นางสาว สุภารดา ดงบัง ไม่ผ่าน
623 601051819 นาง สุภาวดี สันติรงยุทธ ไม่ผ่าน
624 601141822 นางสาว สุภาวดี จันปัญญา ผ่าน
625 601011825 นางสาว สุภาวรรณ ขัดจา ขาดสอบ
626 601011824 นางสาว สุภาวรรณ จันทร์แจ่ม ขาดสอบ
627 601011827 นางสาว สุภิดา ปินตาเป็ก ผ่าน
628 601011835 นาย สุรชัย ไชยลังการ ผ่าน
629 601161837 นาย สุรัติ สังข์แก้ว ผ่าน
630 601031841 นางสาว สุรีย์มาศ ปานทองค า ผ่าน
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631 601091843 นางสาว สุรีวรรณ หม่ืนจันทร์ ผ่าน
632 601031847 นางสาว สุวนันต์ อะสันสุข ผ่าน
633 601051849 นางสาว สุวนันท์ ชัยบุรี ผ่าน
634 601011850 นางสาว สุวนันท์ แจ่มศรี ผ่าน
635 601011848 นางสาว สุวนันท์ แก้วจันทา ผ่าน
636 601131851 นางสาว สุวนันท์ กันยาบุญ ผ่าน
637 601011852 นางสาว สุวนันท์ โกลาวัลย์ ผ่าน
638 601021854 นางสาว สุวรี กันศิริ ผ่าน
639 601011855 นางสาว สุวิชาดา แก้วธิวงค์ ไม่ผ่าน
640 601141856 นาย สุวินัย เพ็งชัยภูมิ ผ่าน
641 601141863 นางสาว เสาวณีย์ ม่วงนิล ไม่ผ่าน
642 601021865 นางสาว เสาวภา อิทธิพร ผ่าน
643 601151870 นางสาว เสาวลักษณ์ ดิษโร ผ่าน
644 601081873 นางสาว เสาวลักษณ์ จารุดารา ผ่าน
645 601071879 นางสาว โสรยา พรรณรงค์ ผ่าน
646 601041882 นางสาว โสรายา มักตาร์ ไม่ผ่าน
647 601141883 นางสาว หทัยชนก อินพรหม ผ่าน
648 601011888 นางสาว หยาดพิรุณ ศรีสะอางเลิศ ไม่ผ่าน
649 601091890 นางสาว หฤทัย ค ามะนาง ผ่าน
650 601141893 นางสาว หัสยา ศรีวิลัย ผ่าน
651 601091902 นาย อนันต์ ชุมปา ผ่าน
652 601071903 นาย อนุชา ทิศลี ขาดสอบ
653 601091904 นางสาว อนุชิดา ฉิมงาม ผ่าน
654 601121906 นางสาว อนุตตรีย์ ทองนพ ผ่าน
655 601091908 นาย อนุพงษ์ คาดีวี ขาดสอบ
656 601141909 นางสาว อนุสรา แซงโคตร ผ่าน
657 601071918 นางสาว อภิญญา สุมิตร ผ่าน
658 601031919 นางสาว อภิญญา วุฒิวิริยกิจ ผ่าน
659 601031921 นางสาว อภิญญา วัฒนภิญโญ ผ่าน
660 601041924 นาย อภิสิทธ์ิ ค าเสน ไม่ผ่าน
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661 601051927 นางสาว อมรรัตน์ พลศรีราช ไม่ผ่าน
662 601011928 นางสาว อมรรัตน์ สารพัฒน์ ผ่าน
663 601031933 นางสาว อรณิชา น  าจิตตรง ผ่าน
664 601141938 นางสาว อรทัย ทัพเนตร ผ่าน
665 601041937 นางสาว อรทัย ผลพูนเกิด ไม่ผ่าน
666 601091940 นางสาว อรทัย ชัยวุฒิ ไม่ผ่าน
667 601021947 นาย อรรคเนตร เอ่ียมจิตร์ ผ่าน
668 601011952 นางสาว อรวรรณ หล้าต๊ะ ผ่าน
669 601021958 นางสาว อรวรา ยศเรือง ผ่าน
670 601051960 นางสาว อรสา ภูขมัง ผ่าน
671 601051969 นางสาว อริษรา เจริญเชาว์ ผ่าน
672 601011970 นางสาว อริสรา ภู่ระหงษ์ ผ่าน
673 601181975 นางสาว อรุณเนตร ต้นโลม ผ่าน
674 601011976 นางสาว อรุณรัตน์ พวงทอง ผ่าน
675 601091981 นางสาว อลิษรา บุญเสือ ผ่าน
676 601141982 นางสาว อลิษา รัตนโชติ ผ่าน
677 601171983 นางสาว อลิสา ภูจ าเนียร ผ่าน
678 601041988 นางสาว อักษร จารุวงศ์ ไม่ผ่าน
679 601101989 นางสาว อัคริมา กะพุก ผ่าน
680 601021994 นางสาว อังคณา จันทร์เดช ไม่ผ่าน
681 601011990 นางสาว อังคณา ใจซ่ือ ผ่าน
682 601131992 นางสาว อังคณา ครองดี ผ่าน
683 601051996 นางสาว อังศนา มีเหมาะ ผ่าน
684 601031997 นางสาว อังสิกา หิรัญสาลี ผ่าน
685 601051998 นางสาว อังสุมาลี แก้วปัญญา ไม่ผ่าน
686 601132000 นางสาว อัจฉรา ลาภถึง ผ่าน
687 601022003 นางสาว อัจฉราพร ส่งเสริม ผ่าน
688 601012004 นางสาว อัจฉริยา ชูภาระ ผ่าน
689 601032008 นางสาว อัซมา สาและ ผ่าน
690 601122010 นางสาว อัญชณา บุญจันทร์ ผ่าน
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691 601022016 นางสาว อัญชลี นอนา ไม่ผ่าน
692 601022019 นางสาว อัญทิชาดา วงศ์คช ผ่าน
693 601012020 นางสาว อัญนิดา พันธ์ส าโรง ขาดสอบ
694 601102024 นางสาว อันทิกา นนทะศรี ผ่าน
695 601012025 นางสาว อัมพกา ตุมกา ผ่าน
696 601152027 นางสาว อัสมา สาแหละเต๊ะ ผ่าน
697 601152028 นางสาว อัสมา แวอารง ผ่าน
698 601012032 นาย อาชวิต ดีลี ไม่ผ่าน
699 601012037 นางสาว อาทิตยา บัวแก้ว ผ่าน
700 601032038 นางสาว อาทิตยา บัวอ่อน ผ่าน
701 601142040 นางสาว อาทินา พินทา ผ่าน
702 601012041 นาย อานัส หมัดหมัน ผ่าน
703 601042046 นางสาว อาภาสิริ โสมไชย ผ่าน
704 601092047 นางสาว อามานี สนิหวี ผ่าน
705 601032048 นางสาว อามิดะ เหมมันต์ ผ่าน
706 601152050 นางสาว อารตี รองเดช ผ่าน
707 601012052 นางสาว อารยา พิหก ผ่าน
708 601152051 นางสาว อารยา อานนท์ ผ่าน
709 601042058 นางสาว อาริษา วันดี ไม่ผ่าน
710 601042059 นางสาว อาริษา ศรีราช ขาดสอบ
711 601052061 นางสาว อารีญา เจริญวัย ผ่าน
712 601042063 นางสาว อารีย์ ใคร่ครวญ ไม่ผ่าน
713 601032065 นางสาว อารียา อ่อนรอด ผ่าน
714 601142064 นางสาว อารียา งามกมลรัตน์ ผ่าน
715 601132073 นางสาว อ าพา อุ่นพา ผ่าน
716 601022076 นาย อิงค์ ซัง ไม่ผ่าน
717 601092097 นางสาว อุมาพร คชสิทธ์ิ ผ่าน
718 601152098 นางสาว อุไร หมัดอาดัม ผ่าน
719 601052100 นางสาว อุไรวรรณ สืบสี ผ่าน
720 601042101 นางสาว อุไรวรรณ งามสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
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721 601032112 นางสาว เอื อวศล อุทัยรัตน์ ผ่าน
722 601092115 นางสาว ฮานีส ยุนุ ผ่าน
723 601032117 นางสาว ฮารีซะห์ มีดามี ผ่าน
724 601022118 นาย ฮารีส จารู ผ่าน
725 601152120 นางสาว ฮูดา แซะอาหลี ผ่าน
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