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1 601150002 นางสาว กชกร ย่างกุ้ง ผ่าน
2 601040003 นาง กชกร กระสินธ์ุสูทธ์ิ ไม่ผ่าน
3 601020005 นางสาว กชามาส จตุวงศ์ ผ่าน
4 601020006 นางสาว กณิศ ธัญญโชติ ผ่าน
5 601050008 นางสาว กนกณัฐญา น้อยม่ิง ผ่าน
6 601070010 นางสาว กนกพร เปรมกมล ไม่ผ่าน
7 601150011 นางสาว กนกพร ใจศิริ ผ่าน
8 601150017 นางสาว กนกวรรณ สายแก้ว ผ่าน
9 601020013 นางสาว กนกวรรณ พลับจีน ไม่ผ่าน
10 601050018 นางสาว กนกวรรณ พุทธบุญ ผ่าน
11 601010016 นางสาว กนกวรรณ คุ้มทรัพย์ ผ่าน
12 601040021 นางสาว กนกวรรณ แสนสุภา ขาดสอบ
13 601070020 นางสาว กนกวรรณ สน่ันรัมย์ ผ่าน
14 601090019 นางสาว กนกวรรณ ปันอิน ไม่ผ่าน
15 601050023 นางสาว กนกอร วราพุฒ ผ่าน
16 601060025 นางสาว กนกอร อนุกูลวงษ์ ไม่ผ่าน
17 601040024 นางสาว กนกอร นาขะม้ิน ไม่ผ่าน
18 601080026 นาง กนิษฐา แสนไชย ไม่ผ่าน
19 601070030 นางสาว กมลชนก มรกต ผ่าน
20 601040029 นางสาว กมลชนก หาญกาย ผ่าน
21 601050028 นางสาว กมลชนก โสภาอุทก ผ่าน
22 601010034 นางสาว กมลมาตุ แตงกระโทก ไม่ผ่าน
23 601020036 นางสาว กมลรัตน์ ติรอ านวย ผ่าน
24 601030037 นางสาว กมลวดี บุญม่ิง ผ่าน
25 601040038 นางสาว กมลวรรณ แต้กระโทก ไม่ผ่าน
26 601090041 นางสาว กมลวรรณ กาญจนประทุม ไม่ผ่าน
27 601100040 นางสาว กมลวรรณ กันแก้ว ไม่ผ่าน
28 601010042 นางสาว กรกนก ทองประไพ ผ่าน
29 601160043 นางสาว กรกนก สิทธิชัย ไม่ผ่าน
30 601050045 นางสาว กรชนก ทาศิริ ผ่าน

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ.ปทุมธำนี

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

วันเสำร์ ท่ี 15 กรกฎำคม 2560  เวลำ 08.00 - 11.00 น.
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31 601040047 นาย กรณ์ รัตนนท์ ไม่ผ่าน
32 601080046 นางสาว กรณ์ ศิลปานนท์ ผ่าน
33 601040049 นาย กรวิทย์ แดงโชติ ไม่ผ่าน
34 601090051 นาย กฤตนัย ไพศาล ผ่าน
35 601020052 นางสาว กฤตพร ศรีบุตตะ ผ่าน
36 601050053 นาย กฤตภาส สีหะวงษ์ ไม่ผ่าน
37 601040054 นางสาว กฤตยา ศรีรินทร์ ไม่ผ่าน
38 601070055 นางสาว กฤตยาณี พลแสน ไม่ผ่าน
39 601040057 จ่าอากาศตรีหญิง กฤติมาฐ ข าจีน ผ่าน
40 601040059 นางสาว กฤติยา พังแสงสุ ไม่ผ่าน
41 601090058 นางสาว กฤติยา สายสล า ผ่าน
42 601050060 นางสาว กฤติยา พันธ์วงค์ ผ่าน
43 601020066 นาย กฤษฎ์ิศยชญ์ การุญ ไม่ผ่าน
44 601090067 นาย กฤษณพล ชูขันธ์ ผ่าน
45 601040070 นาย กฤษดา ขุนล่ า ผ่าน
46 601030074 นาย กวินศักด์ิ จัตุฑะศรี ผ่าน
47 601090075 นางสาว กวิสรา เพียรเสมอ ผ่าน
48 601090076 นางสาว กศกนก คณานันท์ ไม่ผ่าน
49 601080078 นาง กอบกุล เกษมวุฒิ ไม่ผ่าน
50 601020079 นาย กัญจน์ธิษณ์ พานิช ผ่าน
51 601030080 นางสาว กัญญ์ณณัฎฐ์ อุดมธนเดชน์ ผ่าน
52 601050083 นางสาว กัญญาณัฐ ส าเร็จ ไม่ผ่าน
53 601040084 นางสาว กัญญาณัฐ ก าจร ไม่ผ่าน
54 601140081 นางสาว กัญญาณัฐ ผลเดช ผ่าน
55 601100085 นางสาว กัญญาณัฐ หน่อทองค า ขาดสอบ
56 601110086 นางสาว กัญญาณี สิมมา ไม่ผ่าน
57 601070090 นางสาว กัญญาวีร์ เหมือนพร้อม ผ่าน
58 601040092 นางสาว กัตติยาณี เอกวุธ ไม่ผ่าน
59 601020093 นาย กันต์ฐภัทร ขันตี ผ่าน
60 601010094 นางสาว กันติชา สุริสัย ไม่ผ่าน
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61 601080096 นางสาว กัลยทรรฐน์ สุวรรณชาตรี ขาดสอบ
62 601180100 นางสาว กัลยา หนูฉ้ง ไม่ผ่าน
63 601120102 นางสาว กัลยาณี สวัสด์ิ ผ่าน
64 601050104 นางสาว กาญจนณัฐ ส ามุดติรัมย์ ผ่าน
65 601170107 นางสาว กาญจนา จีนสีคง ผ่าน
66 601010105 นางสาว กาญจนา แดงอ่ิม ผ่าน
67 601010106 นางสาว กาญจนา ตันหลวง ผ่าน
68 601100108 นางสาว กาญจนา ขอเชิญกลาง ผ่าน
69 601050110 นาง กาญจนา โคตรเจริญ ไม่ผ่าน
70 601110112 นางสาว กาญจนา แสงภู ไม่ผ่าน
71 601090113 นางสาว กาญจนาพร ศรีจันทร์ ไม่ผ่าน
72 601040114 นางสาว กาญจนาพรรณ ปลาอ่อน ไม่ผ่าน
73 601010115 นาง กาญจนาภา จินารักษ์ ไม่ผ่าน
74 601070116 นางสาว กาญญารัตน์ ภูบุญทอง ผ่าน
75 601040118 นางสาว กานต์พิชชา สลับศรี ขาดสอบ
76 601010119 นางสาว กานต์พิชา จุมป๋าน้ า ผ่าน
77 601040121 นางสาว ก าไลทิพย์ บุญเรือง ไม่ผ่าน
78 601020122 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ชัยกูล ขาดสอบ
79 601070123 นาย กิตติกานต์ ถานะ ไม่ผ่าน
80 601040124 นาย กิตติพงษ์ สุภากรณ์ ขาดสอบ
81 601040125 นาย กิตติภพ บุญเอก ไม่ผ่าน
82 601010126 นางสาว กิตติยา ลมอ่อน ผ่าน
83 601160127 นางสาว กิตติยา หลีโก๊ะ ไม่ผ่าน
84 601020129 นางสาว กิตติยา พูลทรัพย์ ผ่าน
85 601080131 นางสาว กิติดา บุญอินทร์ ผ่าน
86 601050132 นาย กิติพงษ์ ศรีหาวงค์ ผ่าน
87 601020135 นางสาว กิติยาพร ภูนิคม ผ่าน
88 601170136 นาง กิติยารัศ หาญกล้า ผ่าน
89 601090137 นางสาว กีญาสะฮ์ โต๊ะขวัญ ผ่าน
90 601070139 นางสาว กีรติกา ปัตตายะโส ผ่าน
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91 601080140 นางสาว กีรติยา ลิปิวัฒนาการ ผ่าน
92 601120141 นางสาว กุลชา จิตนาวา ไม่ผ่าน
93 601150143 นางสาว กุลนันท์ ม่ันคง ผ่าน
94 601180147 นางสาว กูรอกีย๊ะ สารัง ไม่ผ่าน
95 601150148 นางสาว เกตวดี มีเต็ม ผ่าน
96 601100149 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีไกรสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
97 601050150 นางสาว เกล็ดดาว ชราศรี ไม่ผ่าน
98 601020151 นางสาว เกวรินทร์ อาจิณกิจ ผ่าน
99 601120155 นางสาว เกวลิน สอดศรี ไม่ผ่าน
100 601010153 นางสาว เกวลิน นันทชัยศรี ผ่าน
101 601010154 นางสาว เกวลิน นิลคง ผ่าน
102 601120158 นางสาว เกศรา ต้ังใจ ไม่ผ่าน
103 601040160 นางสาว เกศินี พุทธศรี ไม่ผ่าน
104 601040161 นางสาว เกษกาญจน์ วงศ์ศรีดา ไม่ผ่าน
105 601080165 นางสาว เกษรินทร์ เจริญสุข ไม่ผ่าน
106 601040166 นางสาว เกษวรางค์ ขันทอง ไม่ผ่าน
107 601040167 นาย เกียรติชัย ยาท้วม ผ่าน
108 601010168 นาย เกียรติภูมิ ลาภภิญโญ ผ่าน
109 601050170 นางสาว เกียรติสุดา ศรีวงค์ ผ่าน
110 601050171 นางสาว แกมกาญจน์ ไกรสุข ไม่ผ่าน
111 601010178 นางสาว ขนิษฐา นามปัญญา ผ่าน
112 601040181 นางสาว ขนิษฐา มูลคาย ผ่าน
113 601040180 นางสาว ขนิษฐา ภูมิมา ไม่ผ่าน
114 601040179 นางสาว ขนิษฐา เฒ่าอุดม ผ่าน
115 601150176 นางสาว ขนิษฐา บุญทอง ผ่าน
116 601050177 นางสาว ขนิษฐา สร้อยมาลุน ผ่าน
117 601110182 นางสาว ขวัญกมล ปานนิล ไม่ผ่าน
118 601170183 นาง ขวัญใจ วุฒิอนุสรณ์ ผ่าน
119 601150185 นางสาว ขวัญฤทัย อัษฎา ไม่ผ่าน
120 601050186 นางสาว ขวัญฤทัย แทนหอม ไม่ผ่าน
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121 601080190 นาย ข้าวหอม ปัญญาเวชมานิต ไม่ผ่าน
122 601090191 นาย เขมราช สุรการากุล ไม่ผ่าน
123 601050192 นางสาว ไขนภา แพงงาม ไม่ผ่าน
124 601080196 นางสาว คนิษฐา ขามผาลา ผ่าน
125 601160197 นางสาว คนึงนิจ ศรีจันทร์ ผ่าน
126 601080199 นางสาว คะนึงนิจ เกกินะ ไม่ผ่าน
127 601050198 นางสาว คะนึงนิจ ก้อนแก้ว ไม่ผ่าน
128 601130201 นางสาว ค าปุ๊ด แดนแม่จัน ไม่ผ่าน
129 601080202 นางสาว ค าแผ่น ยืนยัง ผ่าน
130 601050203 นาง ค ามี บุญยัง ผ่าน
131 601040204 นางสาว แคทรียา แสนภพ ผ่าน
132 601130205 นางสาว จงจิตร เขตนิมิตร ผ่าน
133 601120207 นาย จรกฤตย์ สารนอก ผ่าน
134 601150208 นางสาว จรรจิรา ม้องพร้า ผ่าน
135 601040209 นางสาว จรัญญา ขาวป้ัน ไม่ผ่าน
136 601150210 นางสาว จรัสพร ดิดสาคร ไม่ผ่าน
137 601100211 นางสาว จริญญา บุ้งทอง ไม่ผ่าน
138 601080212 นางสาว จรินทร์ทิพย์ วีรผาติวัฒน์ ไม่ผ่าน
139 601020216 นางสาว จริยา บุญสอน ผ่าน
140 601110218 นางสาว จริยา พันธ์ุวัฒน์ ไม่ผ่าน
141 601060223 นางสาว จันจิรา ปิดตาทะเส ไม่ผ่าน
142 601020222 นางสาว จันจิรา พลภูงา ผ่าน
143 601120225 นางสาว จันทกานต์ ฉางทรัพย์ ผ่าน
144 601040226 นางสาว จันทร์จิรา สีกา ผ่าน
145 601110230 นางสาว จันทร์จิรา วัลค า ผ่าน
146 601060227 นางสาว จันทร์จิรา ถมจอหอ ไม่ผ่าน
147 601010234 นางสาว จันทร์ฟอง จายนวล ผ่าน
148 601050235 นางสาว จันทร์วิภา ศรีบัวเทศ ไม่ผ่าน
149 601100236 นางสาว จันทรวิมล บุตรดา ไม่ผ่าน
150 601170237 นางสาว จันทร์ศิริ ออกเวหา ผ่าน
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151 601050238 นางสาว จันทิยา จันทะไพร ผ่าน
152 601090239 นางสาว จันธิมา นาบุดดา ผ่าน
153 601110240 นางสาว จันละออง จันมาทูน ผ่าน
154 601120241 นางสาว จารุพักตร์ กุดรังนอก ผ่าน
155 601020242 นางสาว จารุมาศ สิงกา ผ่าน
156 601070243 นางสาว จารุวรรณ โคตุทา ผ่าน
157 601040245 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ ไม่ผ่าน
158 601040244 นางสาว จารุวรรณ เอนกนวล ไม่ผ่าน
159 601040249 นางสาว จารุวรรณ จัตตุประสาร ผ่าน
160 601040250 นางสาว จารุวรรณ แสงแก้ว ผ่าน
161 601070247 นางสาว จารุวรรณ สาพัน ไม่ผ่าน
162 601040253 นางสาว จิตฐิตา พิศสุวรรณ ไม่ผ่าน
163 601020256 นางสาว จิตติมา ตรียะกุล ไม่ผ่าน
164 601120255 นางสาว จิตติมา แสนม่ิง ผ่าน
165 601140257 นาง จิตรา ศรีสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
166 601110259 นางสาว จินดารัตน์ สาสี ผ่าน
167 601080260 นางสาว จินต์จุฑาพร ต้ังวีระพงษ์ ผ่าน
168 601010261 นางสาว จินตนา ศิริเปรมฤดี ผ่าน
169 601160262 นางสาว จินตนา หวานทอง ผ่าน
170 601070263 นางสาว จินตนา จิตจักร ไม่ผ่าน
171 601050264 นางสาว จินตนาพร มุค า ผ่าน
172 601100265 นาย จิรวัฒน์ คณาภิบาล ไม่ผ่าน
173 601030266 นาย จิระวัตน์ สวัสด์ิ ขาดสอบ
174 601090268 นางสาว จิรัสยา หมาดท้ิง ไม่ผ่าน
175 601050269 นางสาว จิรานันท์ พันธ์เพชร ผ่าน
176 601040270 นาย จิรานุวัฒน์ หอมบรรเทิง ผ่าน
177 601050275 นางสาว จิราพร แสงเพชร ไม่ผ่าน
178 601050273 นางสาว จิราพร ระมาศ ไม่ผ่าน
179 601010278 นางสาว จิราภรณ์ ไกลแก้ว ผ่าน
180 601090277 นางสาว จิราภรณ์ บาลยอ ไม่ผ่าน
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ.ปทุมธำนี

ผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 1/2560
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181 601020282 นางสาว จิราภา สุขพันธ์อ่ า ผ่าน
182 601050283 นางสาว จิรายุ อุไรมาลย์ ไม่ผ่าน
183 601010284 นางสาว จิราวรรณ ทองนะวงสินธ์ุ ผ่าน
184 601040287 นางสาว จีรนันท์ เพ็งสกุล ไม่ผ่าน
185 601130288 นางสาว จีรนันท์ ถ่างกระโทก ไม่ผ่าน
186 601140289 นางสาว จีรภรณ์ วงษ์จารย์ ไม่ผ่าน
187 601080290 นางสาว จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท ผ่าน
188 601050291 นาย จีรวัฒน์ คืดนอก ไม่ผ่าน
189 601010292 นางสาว จีระประภา คล่องแคล่ว ผ่าน
190 601080293 นางสาว จีราพัชร อักษร ไม่ผ่าน
191 601050299 นางสาว จุฑาทิพย์ โสมณวัฒน์ ผ่าน
192 601110298 นางสาว จุฑาทิพย์ ค าแหง ไม่ผ่าน
193 601040297 นางสาว จุฑาทิพย์ มหาโคตร ผ่าน
194 601020300 นางสาว จุฑาทิพย์ ไรกลาง ไม่ผ่าน
195 601020301 นางสาว จุฑาทิพย์ ข าทับทิม ไม่ผ่าน
196 601040302 นาง จุฑาทิพยื สุขเจริญ ไม่ผ่าน
197 601050303 นางสาว จุฑาพร แดงอุไร ไม่ผ่าน
198 601180304 นางสาว จุฑาภรณ์ จิตเท่ียง ไม่ผ่าน
199 601050305 นางสาว จุฑาภรณ์ พันธุมา ผ่าน
200 601120308 นางสาว จุฑามาศ แก้วภูเม็ง ไม่ผ่าน
201 601040313 นางสาว จุฑามาศ วงศ์ประทุม ผ่าน
202 601100307 นางสาว จุฑามาศ อินทรกุล ไม่ผ่าน
203 601160311 นางสาว จุฑามาศ หนูคง ไม่ผ่าน
204 601110314 นางสาว จุฑามาศจ์ กันทะน่วม ไม่ผ่าน
205 601050316 นางสาว จุฑามาส สุพรรณ ไม่ผ่าน
206 601040320 นาง จุฑารัตน์ อินทร์เฮ้า ไม่ผ่าน
207 601150318 นางสาว จุฑารัตน์ ช่วยพรัด ผ่าน
208 601050319 นางสาว จุฑารัตน์ เหล่าสิงห์ ผ่าน
209 601040322 นาง จุทามาศ บุญสินชัย ขาดสอบ
210 601180323 นางสาว จุรีพร เพ็งวิชัย ไม่ผ่าน
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211 601040324 นางสาว จุไรพร คงสม ไม่ผ่าน
212 601040328 นางสาว จุฬารัตน์ อรรคบุตร ผ่าน
213 601030327 นางสาว จุฬารัตน์ สมคุณ ผ่าน
214 601050329 นางสาว จุฬารัตน์ เหลากลม ผ่าน
215 601040331 นางสาว จุฬาลักษณ์ สารบาล ไม่ผ่าน
216 601040330 นางสาว จุฬาลักษณ์ โกษาผล ขาดสอบ
217 601070335 นางสาว เจนจิรา พืชทองหลาง ผ่าน
218 601010334 นางสาว เจนจิรา เสนาะเกียรติ ผ่าน
219 601120338 นางสาว เจนจิรา โยธามาตย์ ผ่าน
220 601120337 นางสาว เจนจิรา ช่วยคูณ ผ่าน
221 601040341 จ่าอากาศตรีหญิง เจนจิรา โคตรหลักเพชร ผ่าน
222 601180336 นางสาว เจนจิรา นามมุงคุณ ไม่ผ่าน
223 601070339 นางสาว เจนจิรา หาญชนะ ไม่ผ่าน
224 601040340 นางสาว เจนจิรา พันธ์เพ็ง ผ่าน
225 601160343 นางสาว เจนจิรา ชุมนาค ผ่าน
226 601010342 นางสาว เจนจิรา ภูพิมาย ไม่ผ่าน
227 601040344 นาย เจนภพ วาปี ไม่ผ่าน
228 601080345 นางสาว เจสสิกา ฮันโดโจ ผ่าน
229 601170346 นาง เจียมจิตร มหุวรรณ์ ไม่ผ่าน
230 601040347 นางสาว เจือใจ ม่ิงแก้ว ผ่าน
231 601040348 นางสาว ฉวีวรรณ สาระโมฬี ไม่ผ่าน
232 601070349 นางสาว ฉัตรฐริกา พงไทยสง ไม่ผ่าน
233 601160352 นางสาว ฉัตรทิพย์ เนียมปาน ไม่ผ่าน
234 601170353 นาย ฉายา จิณแพทย์ ผ่าน
235 601050357 นางสาว ชญาษร สายทอง ไม่ผ่าน
236 601090358 นางสาว ชฎาธาร สระถึง ผ่าน
237 601160360 นางสาว ชฎาภรณ์ สุขกรง ขาดสอบ
238 601150365 นางสาว ชนัญชิดา ขาวชู ไม่ผ่าน
239 601050370 นางสาว ชนัดดา ค าหาญ ไม่ผ่าน
240 601080369 นางสาว ชนัดดา ปรีชาชาญวุฒิ ไม่ผ่าน
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241 601010371 นางสาว ชนันยา ล้ีหยง ผ่าน
242 601040374 นางสาว ชนาภรณ์ สน่ันเอ้ือ ผ่าน
243 601040375 นางสาว ชนาภา อ่ิมเอิบ ไม่ผ่าน
244 601120378 นางสาว ชนิดา ทนุสินธ์ุ ผ่าน
245 601120379 นางสาว ชนิตา ประทุมชมภู ผ่าน
246 601170381 นาง ชมพร สีเงิน ผ่าน
247 601060382 นางสาว ชมพู่ ฤทธ์ิดี ไม่ผ่าน
248 601090383 นางสาว ชมพูนุช เกษมสุขไพศาล ผ่าน
249 601040385 นาง ชมภู่ วิจิตรจันทร์ ไม่ผ่าน
250 601040388 นางสาว ชไมพร มุงคุณ ไม่ผ่าน
251 601140389 นางสาว ชไมพร แข็งแรง ไม่ผ่าน
252 601020390 นางสาว ชริทร์ภัตร วัฒนคง ขาดสอบ
253 601050391 นาย ชรินทร์ธร ตาด า ผ่าน
254 601050392 นางสาว ชลธิชา หลักค า ไม่ผ่าน
255 601020393 นางสาว ชลธิชา ตรีบุรุษ ผ่าน
256 601140394 นางสาว ชลนิสา ทาแนน ผ่าน
257 601050395 นางสาว ชลเนตร ประเสริฐสังข์ ผ่าน
258 601090397 นางสาว ชลลดา บุญตามทัน ผ่าน
259 601040398 นางสาว ชลลัดดา ช่วยชาติ ไม่ผ่าน
260 601090400 นางสาว ชลิดา หลงเส้ง ไม่ผ่าน
261 601090402 นางสาว ชลิตา สังขพันธ์ ไม่ผ่าน
262 601040403 นาง ชวนพิศ อินวิเชียร ผ่าน
263 601170405 นาง ช่อผกา ทองสง ผ่าน
264 601020406 นางสาว ช่อลัดดา เก่งวิชา ผ่าน
265 601010407 นางสาว ชัชนันท์ ฝีปากเพราะ ไม่ผ่าน
266 601040408 นาย ชัชวาลย์ ค้ามีผล ผ่าน
267 601170413 จ่าสิบตรี ชัยวัฒน์ อ่อนเส็ง ผ่าน
268 601050415 นาย ชาญชัย ขันเงิน ผ่าน
269 601110417 นางสาว ชาติกา คู่พิมาย ไม่ผ่าน
270 601040418 นาย ชาติชาย วันพิลา ไม่ผ่าน
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271 601170420 นาย ชินาวุธ โสตถิสิริ ผ่าน
272 601050422 นางสาว ชุติมตา ชอบธรรม ไม่ผ่าน
273 601040423 นางสาว ชุติมา ตรีผลพันธ์ุ ผ่าน
274 601080425 นางสาว ชุติมา อุตตะพันธ์ุ ไม่ผ่าน
275 601020426 นางสาว ชุติมา เชิดสุข ผ่าน
276 601040424 นางสาว ชุติมา วิมล ผ่าน
277 601060430 นางสาว โชติกา ชัยเพชร ไม่ผ่าน
278 601040431 นางสาว โชติยาภรณ์ สุรินทะ ไม่ผ่าน
279 601120432 นางสาว โชติรัตน์ รอดเกตุ ไม่ผ่าน
280 601150433 นางสาว ซัซวานี หะยียะโกะ ผ่าน
281 601040435 นางสาว ซัลมา อะแว ผ่าน
282 601150436 นางสาว ซากีมะห์ สะมาแล ไม่ผ่าน
283 601150437 นางสาว ซาฟีเราะ มายุดิน ไม่ผ่าน
284 601020438 นางสาว ซารีนา บือซาบูละ ผ่าน
285 601150439 นางสาว ซารีนา อาด า ไม่ผ่าน
286 601040440 นางสาว ซาลวาณี และเถาะ ผ่าน
287 601060441 นางสาว ซาลาซา วาเละ ผ่าน
288 601160442 นางสาว ซิตตีนา สุขสง่า ไม่ผ่าน
289 601030443 นางสาว ซีตีฮายา เซะมาเระ ผ่าน
290 601080446 นางสาว ญาณ์นันท์ ต้ังวีระพงษ์ ไม่ผ่าน
291 601050447 นาย ญาณวุฒิ นามวัน ผ่าน
292 601170448 นาง ญาณาทิพ พุทธอุปถัมภก ไม่ผ่าน
293 601110449 นางสาว ญาณิกา สมคะเน ไม่ผ่าน
294 601080450 นางสาว ญาดา หินขาว ผ่าน
295 601080454 นางสาว ฐณิชา แจ่มใส ไม่ผ่าน
296 601070455 นาย ฐากูร สิงหาภู ผ่าน
297 601020456 นางสาว ฐานิกา กระจ่างฉาย ไม่ผ่าน
298 601040458 นางสาว ฐาปนี บุญมี ไม่ผ่าน
299 601040459 นาง ฐิตากร ฉิมอ่อง ไม่ผ่าน
300 601010461 นางสาว ฐิตาภา ใฝ่รุ่งโรจน์ ผ่าน
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301 601170462 นางสาว ฐิตารีย์ ลาภสาร ไม่ผ่าน
302 601070463 นางสาว ฐิติพร นนธิจันทร์ ไม่ผ่าน
303 601010469 นางสาว ฐิติมา หย่ังบุญ ขาดสอบ
304 601120470 นางสาว ฐิติมา กิจประชา ผ่าน
305 601040466 นางสาว ฐิติมา บุ้งทอง ไม่ผ่าน
306 601040468 นางสาว ฐิติมา บุญแฮด ไม่ผ่าน
307 601020473 นางสาว ฐิติวรดา บริรักษ์ศุภกร ไม่ผ่าน
308 601010475 นางสาว ฑิฆัมพร บุญประเสริฐ ขาดสอบ
309 601010479 นางสาว ณนิการ์ รัตนนิวิฐ ผ่าน
310 601020480 นางสาว ณภัคษิกา เจริญสุข ณภัคษิกา เจริญสุข ผ่าน
311 601020481 นางสาว ณภัทร ส าเส็น ไม่ผ่าน
312 601040482 นาย ณรงค์ โกสีลา ไม่ผ่าน
313 601050483 นาย ณรงค์เดช แสนลา ไม่ผ่าน
314 601100484 นาย ณรงฤทธ์ิ บริบูรณ์ ผ่าน
315 601040485 นาย ณสุ หริมเทพาธิป ขาดสอบ
316 601010486 นางสาว ณัฏฐณิชา หน่อท้าว ผ่าน
317 601090488 นาย ณัฏฐ์ดนัย สิทธิภาจิรสกุล ไม่ผ่าน
318 601050489 นางสาว ณัฏฐนันท์ พะวงษ์ ไม่ผ่าน
319 601040494 นางสาว ณัฐชนก สิงหศิริ ผ่าน
320 601020496 นาย ณัฐชัย จ่ายเจริญ ไม่ผ่าน
321 601070497 นางสาว ณัฐชา ไชยผุ ผ่าน
322 601020499 นางสาว ณัฐฐ์ธิดา วงษ์ดารา ไม่ผ่าน
323 601040501 นางสาว ณัฐณิชา มาตราช ไม่ผ่าน
324 601150504 นางสาว ณัฐธยาน์ ช่วยดี ผ่าน
325 601110507 นางสาว ณัฐธิดา เจริญสินชัย ไม่ผ่าน
326 601020511 นางสาว ณัฐนิช สาดสิน ไม่ผ่าน
327 601050512 นางสาว ณัฐปภัจน์ พิศโสรัตน์ ขาดสอบ
328 601090513 นางสาว ณัฐปภัสร์ ธนาวิทย์ถาวร ไม่ผ่าน
329 601090514 นาย ณัฐพงษ์ อุปัน ไม่ผ่าน
330 601010515 นางสาว ณัฐพร พิมจันทร์ ผ่าน
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331 601030516 นางสาว ณัฐพร กิจจาสวัสด์ิ ผ่าน
332 601120517 นาย ณัฐพล จันทร์เนตร์ ไม่ผ่าน
333 601170519 นางสาว ณัฐพัชร อุดไว ผ่าน
334 601010520 นางสาว ณัฐมล แวงค า ผ่าน
335 601080523 นาย ณัฐเศรษฐ มหาเศรษฐศิริ ขาดสอบ
336 601040525 นางสาว ณัตราพร วงศ์ชัย ผ่าน
337 601110527 นางสาว ณิชกานต์ สนพลาย ไม่ผ่าน
338 601110528 นางสาว ณิชนันทน์ หลงเปล่ียว ไม่ผ่าน
339 601070529 นางสาว ณิชานันท์ โตแสง ผ่าน
340 601100531 นางสาว ณิชาภา บ้างต ารวจ ไม่ผ่าน
341 601020532 นางสาว เณศิญา เสาวกูล ไม่ผ่าน
342 601010535 นาย ดลพิทักษ์ ช านาญ ผ่าน
343 601050536 นางสาว ดลยพรรณ ค าโท ไม่ผ่าน
344 601020538 นางสาว ดลฤทัย ไกรลมสม ผ่าน
345 601050539 นางสาว ดวงกมล ก่ิงทวยหาร ไม่ผ่าน
346 601050540 นางสาว ดวงจันทร์ นามแสง ผ่าน
347 601040542 ส.อ.หญิง ดวงใจ กาฬจันทร์ ไม่ผ่าน
348 601040544 นางสาว ดวงใจ บุญประสงค์ ไม่ผ่าน
349 601040543 นางสาว ดวงใจ ไชยทองพันธ์ ไม่ผ่าน
350 601050545 นางสาว ดวงชีวัน สมพงษ์ ผ่าน
351 601040547 นางสาว ดวงเดือน ชุมสนาม ผ่าน
352 601140546 นางสาว ดวงเดือน ขอเห็นกลาง ไม่ผ่าน
353 601050549 นางสาว ดวงพร ทองชุม ผ่าน
354 601050550 นางสาว ดวงฤทัย อัปกาญจน์ ไม่ผ่าน
355 601100554 นางสาว ดาราธาร แดงสงวนสุข ไม่ผ่าน
356 601020555 นางสาว ดารุณีย์ ขานพิมาย ไม่ผ่าน
357 601010556 นางสาว ดุจดาว ป่ินสลัก ไม่ผ่าน
358 601010557 นาย ดุลยวัต มิตรดี ผ่าน
359 601120559 นางสาว เดือนนภา จันเหลือง ผ่าน
360 601030560 นาย โดม ลีละวิทย์ ขาดสอบ
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361 601040562 นางสาว ตรีชฎา หอมจันทร์ ผ่าน
362 601170563 นาง ตฤณ ยานางิซาวา ไม่ผ่าน
363 601040564 นางสาว ตอยยีบะฮ์ มูเซะ ผ่าน
364 601010565 นาย ตะวัน แข็งแรง ผ่าน
365 601040566 นางสาว ตะวัน ทับชา ไม่ผ่าน
366 601080567 นาย ตะวัน วงค์ช่างเงิน ไม่ผ่าน
367 601090569 นาย เตวิชช์ สุขสงค์ ผ่าน
368 601050570 นางสาว เตือนใจ นครอินทร์ ไม่ผ่าน
369 601140571 นาย ไตรภพ ไตรภพ ไม่ผ่าน
370 601130573 นาย ไตรสิทธ์ิ อุปมาณ ขาดสอบ
371 601130576 นาย ทนงศักด์ิ สะสม ไม่ผ่าน
372 601050577 นาย ทรงภพ แพงศรี ไม่ผ่าน
373 601050578 นาย ทรงวุฒิ โสมอินทร์ ผ่าน
374 601050581 นางสาว ทวินันท์ พวงกุด่ัน ไม่ผ่าน
375 601040582 นาย ทวีศักด์ิ มากละม้าย ผ่าน
376 601050583 นาย ทวีศักด์ิ ด้วงทองสา ผ่าน
377 601010585 นาย ทองพูน หอมดี ผ่าน
378 601170586 นางสาว ทัศน์วรรณ สินทร ผ่าน
379 601050587 นางสาว ทัศนาภรณ์ ชูค า ไม่ผ่าน
380 601040588 นางสาว ทัศนี สาลีพันธ์ ผ่าน
381 601040590 นางสาว ทิพพิชา ชิตวงษ์ ไม่ผ่าน
382 601020591 นางสาว ทิพย์เกษร บัวจันทร์ ผ่าน
383 601080592 นางสาว ทิพย์ธราธาร บุญเถิง ผ่าน
384 601070594 นางสาว ทิพย์สุดา สมย่ิง ไม่ผ่าน
385 601110599 นางสาว ทิพวรรณ พุทธจักร์ ไม่ผ่าน
386 601090596 นางสาว ทิพวรรณ โพรัตน์ ไม่ผ่าน
387 601050598 นางสาว ทิพวรรณ สรรศรี ไม่ผ่าน
388 601070600 นางสาว ทิพาพร ใจงาม ขาดสอบ
389 601070601 นางสาว ทิวาพร เมินธนู ไม่ผ่าน
390 601050602 นางสาว ทิวาพร โฉมเฉลา ไม่ผ่าน
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391 601050604 นาย เทพเทวัญ โรมพันธ์ ไม่ผ่าน
392 601170611 นาย ธนบดี แก้วหานาม ไม่ผ่าน
393 601050614 นางสาว ธนพร สถานพงษ์ ขาดสอบ
394 601060617 นางสาว ธนภรณ์ บุญชู ไม่ผ่าน
395 601120616 นางสาว ธนภรณ์ อินทรวรรณ ผ่าน
396 601010618 นาย ธนภัทร นิลวรรณ ไม่ผ่าน
397 601050619 นาย ธนภัทร วันทา ไม่ผ่าน
398 601020623 นาย ธนวัฒน์ อุ่นทานนท์ ผ่าน
399 601120624 นางสาว ธนัชพร พลสังข์ ไม่ผ่าน
400 601160627 นาย ธนานันต์ เกตุเอ่ียม ไม่ผ่าน
401 601090628 นางสาว ธนาภรณ์ สมวงศ์ ไม่ผ่าน
402 601080630 นาย ธนาวีร์ ปานแก้ว ผ่าน
403 601040631 นาย ธนาวุฒิ ค าจุลลา ไม่ผ่าน
404 601040633 นางสาว ธนิดา สมภาร ไม่ผ่าน
405 601080634 นางสาว ธนิวรรณ สุรบวร ไม่ผ่าน
406 601170638 นาย ธรรมาธิติ วูฒิสมบูรณ์ ไม่ผ่าน
407 601120639 นางสาว ธวัลรัตน์ น้อยดี ผ่าน
408 601040642 นางสาว ธัญญทิพย์ นวลเปียน ไม่ผ่าน
409 601060644 นางสาว ธัญญธร สินธุเสน ไม่ผ่าน
410 601080645 นางสาว ธัญญ์นภัส พงศ์พิชาทวีกุล ผ่าน
411 601080646 นางสาว ธัญญนิธ์ิ อภิพุทธิกุล ขาดสอบ
412 601020647 นางสาว ธัญญลักษณ์ สุคะประเสริฐ ไม่ผ่าน
413 601070648 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ด้วงเอก ขาดสอบ
414 601040649 นาง ธัญทิพย์ ธรรมกิตติพันธ์ ไม่ผ่าน
415 601050652 นางสาว ธัญรดา นาคสังข์ ผ่าน
416 601050653 นางสาว ธัญรดี อินอ่อน ผ่าน
417 601070654 นางสาว ธัญรัตน์ ซ่ือสัตย์ ไม่ผ่าน
418 601040655 นางสาว ธัญลักษณ์ เท่ียงท า ผ่าน
419 601160656 นางสาว ธัญวรรณ เพชรสถิตย์ ไม่ผ่าน
420 601040657 นาง ธัญสุดา ค าอ้าย ผ่าน

หน้า 14



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ.ปทุมธำนี

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

วันเสำร์ ท่ี 15 กรกฎำคม 2560  เวลำ 08.00 - 11.00 น.

421 601040658 นางสาว ธันย์ชนก เสียงล้ า ขาดสอบ
422 601070660 นางสาว ธาริกา กิรัมย์ ผ่าน
423 601040661 นางสาว ธาริณี ภูงามนิล ไม่ผ่าน
424 601060667 นางสาว ธิดารัตน์ เลากระโทก ไม่ผ่าน
425 601040674 นางสาว ธิดารัตน์ พองค า ผ่าน
426 601080673 นางสาว ธิดารัตน์ ศิลปชัยณรงค์ ไม่ผ่าน
427 601110670 นางสาว ธิดารัตน์ ปราบสงบ ไม่ผ่าน
428 601120664 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่อ้ือ ไม่ผ่าน
429 601090671 นางสาว ธิดารัตน์ มะปะเข ผ่าน
430 601070672 นางสาว ธิดารัตน์ สุวรรณขาว ผ่าน
431 601050676 นางสาว ธิติมา ทองพันธ์ ผ่าน
432 601040677 นาง ธิมาพร คล้ายสมจิตร ไม่ผ่าน
433 601050678 นางสาว ธีรนาฏ จันสุตะ ผ่าน
434 601010679 นาย ธีรภัทร ค าฮอม ผ่าน
435 601090682 นาย ธีรวัฒน์ แก้วม่ิงดี ไม่ผ่าน
436 601020683 นาย ธีระ อนุกูลเรืองกิตต์ิ ไม่ผ่าน
437 601070688 นางสาว นงลักษณ์ สงกล้า ไม่ผ่าน
438 601040687 นางสาว นงลักษณ์ ผิวข า ไม่ผ่าน
439 601090691 นาย นพดล พรหมวงศ์ ผ่าน
440 601070693 นาย นพดล พรายชุม ไม่ผ่าน
441 601090696 นาย นพพล เพ็ชรชาลี ไม่ผ่าน
442 601120697 นางสาว นพรัตน์ เลิกชัยภูมิ ไม่ผ่าน
443 601020703 นางสาว นภัสวรรณ ทอง ผ่าน
444 601050704 นางสาว นภัสวรรณ ดีอ้อม ผ่าน
445 601120705 นางสาว นภัสสร บัวมาศ ผ่าน
446 601120706 นางสาว นภัสสร เฉ่ือยกลาง ไม่ผ่าน
447 601120707 นางสาว นภัสสรา บัวมาศ ผ่าน
448 601140708 นางสาว นภาณุพรรณ วงค์เชียงยืน ผ่าน
449 601070709 นางสาว นภาพร สนโสม ผ่าน
450 601040710 นางสาว นภาภรณ์ วรรณประเภา ผ่าน
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451 601070712 นางสาว นภาลัย ย่ิงเชิดสุข ผ่าน
452 601160714 นางสาว นราทิพย์ ชูมีจิตร ผ่าน
453 601040715 นาย นราวุฒิ กุลปริยาวุฒิ ผ่าน
454 601020716 นาย นราศธิป ศรีขาว ไม่ผ่าน
455 601020717 นาย นรินทร์ เลิศเรืองนภา ผ่าน
456 601170718 นางสาว นริศรา วรสาร ผ่าน
457 601050720 นางสาว นริศรา สารภาค ผ่าน
458 601010722 นาย นฤเทพ แสงสุวรรณ ผ่าน
459 601030723 นางสาว นฤพรรณ สินวรพันธ์ุ ผ่าน
460 601010727 นางสาว นฤมล ภูมิพ้ืน ผ่าน
461 601100726 นางสาว นฤมล พันธ์ุเปรม ผ่าน
462 601040729 นางสาว นฤมล กุศลศิลป์ ไม่ผ่าน
463 601020728 นางสาว นฤมล ชุ่มแก้ว ผ่าน
464 601130730 นางสาว นลินทิพย์ สุขด า ไม่ผ่าน
465 601010732 นางสาว นลินี บุญทา ผ่าน
466 601040733 นาง นลินี ช่ืนชุมพร ไม่ผ่าน
467 601040734 นางสาว นลินี เคนทวาย ไม่ผ่าน
468 601160735 นางสาว นวกชมณ สุวรรณรัศมี ไม่ผ่าน
469 601100739 นางสาว นวลตอง บุญมาก ไม่ผ่าน
470 601050741 นางสาว นวลอนงค์ วรสุทธ์ิ ผ่าน
471 601150742 นางสาว นัจญมีย์ ทิพทอง ไม่ผ่าน
472 601060744 นางสาว นัซมีย์ อูมา ไม่ผ่าน
473 601070745 นางสาว นัฎธภรณ์ มีพร ผ่าน
474 601040746 นาย นัฐพล แก้วพรม ผ่าน
475 601070747 นางสาว นัติยา ย่ิงมี ไม่ผ่าน
476 601040748 นางสาว นัททรี ย่ิงนอก ผ่าน
477 601040749 นาย นัทธพงศ์ พวงเงิน ไม่ผ่าน
478 601020750 นางสาว นันท์นภัส แก้วตาเสน ไม่ผ่าน
479 601020751 นางสาว นันท์นภัส พละเนา ไม่ผ่าน
480 601020755 นางสาว นันทพร สีมันตร ไม่ผ่าน
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481 601040756 นาย นันทพล ศรีทัพไทย ไม่ผ่าน
482 601070758 นางสาว นันทิณี แซวกระโทก ไม่ผ่าน
483 601100759 นางสาว นันทิพร ไหวจังหรีด ไม่ผ่าน
484 601020763 นางสาว นันทิยา ชุมไชโย ไม่ผ่าน
485 601160761 นางสาว นันทิยา ศรีพันธ์ ไม่ผ่าน
486 601150762 นางสาว นันทิยา ล าสา ผ่าน
487 601090766 นางสาว นัศเราะ ปอโต๊ะ ผ่าน
488 601090767 นางสาว นัสริน อาลีดีมัน ไม่ผ่าน
489 601050768 นาง นางล าใย วืรุณพันธ์ฺ ไม่ผ่าน
490 601100769 นางสาว นางสาวมาลัยวัลย์ ดอนมะไพร ขาดสอบ
491 601090770 นางสาว นาซีเราะ มะนา ผ่าน
492 601150772 นางสาว นาดียา สาและ ผ่าน
493 601070773 นาย นายธีรพงษ์ สมพร้ิง ขาดสอบ
494 601040774 นาย นาราภัทร ฉลวยศรี ไม่ผ่าน
495 601130778 นางสาว น้ าฝน ครองสิน ผ่าน
496 601160779 นางสาว นิชกานต์ เจริญสุข ผ่าน
497 601040783 นางสาว นิตยา อกอุ่น ไม่ผ่าน
498 601040784 นางสาว นิตยา อ่อนลมหอม ไม่ผ่าน
499 601050785 นางสาว นิตยา บริหาร ไม่ผ่าน
500 601010786 นาย นิติธร สถิติรัตน์ ผ่าน
501 601020787 นาย นิพิฐพนธ์ จารุวัฒนายนต์ ไม่ผ่าน
502 601040789 นางสาว นิภาพร วงษ์จันดี ไม่ผ่าน
503 601070788 นางสาว นิภาพร ไทยพัฒนกิจ ผ่าน
504 601020790 นางสาว นิภาพรรณ บัวดี ผ่าน
505 601010791 นางสาว นิภาภรณ์ เขียวลา ผ่าน
506 601010793 นางสาว น่ิมนวล ปราชญ์เฆษ ผ่าน
507 601010794 นางสาว นิยรัตน์ หงษ์ศรี ไม่ผ่าน
508 601090795 นางสาว นิรนุช เกิดสมมารถ ผ่าน
509 601050797 นางสาว นิรันตรี สุนทร ไม่ผ่าน
510 601040798 นาง นิลวรรณ ด่ิงแก้ว ไม่ผ่าน
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511 601160799 นางสาว นิโลบล ชัยสงคราม ไม่ผ่าน
512 601040800 นางสาว นิโลบล ศรีลานุพันธ์ ไม่ผ่าน
513 601110801 นางสาว นิศากรณ์ ชัยภิบาล ไม่ผ่าน
514 601080802 นางสาว นิศาชล ส าโรงพล ผ่าน
515 601040803 นางสาว นิศารัตน์ ชินอาจ ผ่าน
516 601040804 นางสาว นิศารัตน์ นาโควงค์ ไม่ผ่าน
517 601010805 นางสาว นิศาวรรณ มาพบบุญ ผ่าน
518 601100807 นางสาว นิสารัตน์ ศรีคูเมือง ไม่ผ่าน
519 601010810 นางสาว นุชนาฎ สารเก่ง ผ่าน
520 601120811 นางสาว นุชนารถ ภูผา ไม่ผ่าน
521 601020812 นางสาว นุชนารถ คงทรัพย์ ผ่าน
522 601040813 นางสาว นุชบา อาษาสนา ไม่ผ่าน
523 601010815 นางสาว นุชใหม่ พรหมเมตตา ขาดสอบ
524 601030819 นางสาว นุรฮายานา โต๊ะเก็ง ไม่ผ่าน
525 601150820 นางสาว นุสนี เจ๊ะดอ ไม่ผ่าน
526 601040821 นางสาว นุสบา สะมะแอ ผ่าน
527 601040822 นางสาว นุสรา สะมะแอ ผ่าน
528 601050823 นางสาว นุสรา คูสัมโรง ไม่ผ่าน
529 601020824 นางสาว นูร์ดียานา เจะเลง ไม่ผ่าน
530 601180825 นางสาว นูรอัยน่า บือราเฮง ไม่ผ่าน
531 601150827 นางสาว นูรฮานันท์ ตาปู ผ่าน
532 601150828 นางสาว นูรฮุสนา แวมะ ผ่าน
533 601040830 นางสาว นูรีซัน ดอเล๊าะ ผ่าน
534 601020831 นางสาว นูรูลฮูดา โต๊ะมีนา ไม่ผ่าน
535 601090832 นางสาว เนตรชนก นนยะโส ไม่ผ่าน
536 601070833 นางสาว เนตรนภา โพธิชัย ไม่ผ่าน
537 601080835 นาย เนตรสัจจะ เจนจิรัฐิติกาล ผ่าน
538 601020836 นางสาว บงกชรัตน์ พรมจันท์ทา ไม่ผ่าน
539 601050840 นางสาว บังอร ม่ังมูล ไม่ผ่าน
540 601080842 นาย บัญชา บุญตานนท์ ขาดสอบ
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541 601020843 นาย บัณฑิต เยาวมาลย์ ผ่าน
542 601010845 นางสาว บัวพร พนาบรรพต ขาดสอบ
543 601060846 นางสาว บัวลัย บุญสินชัย ไม่ผ่าน
544 601150847 นางสาว บาจรีย์ สินฉิม ไม่ผ่าน
545 601040849 นาย บ ารุง ทองดี ผ่าน
546 601060850 นางสาว บุญจิรา ภูยิหวา ไม่ผ่าน
547 601170851 นาย บุญไท สะตะ ผ่าน
548 601040852 นางสาว บุญธิดา บุญมา ผ่าน
549 601050854 นางสาว บุณยาพร คูณมา ผ่าน
550 601110856 นางสาว บุศรินทร์ สิมาขันธ์ ไม่ผ่าน
551 601120857 นางสาว บุษกร บุญยราช ผ่าน
552 601070860 นางสาว บุษบา เกิดประโคน ไม่ผ่าน
553 601010858 นางสาว บุษบา ดวงประทีป ไม่ผ่าน
554 601010865 นางสาว เบญจมาศ จีระเดช ผ่าน
555 601180866 นางสาว เบญจมาศ ศรีวรสาร ไม่ผ่าน
556 601130867 นางสาว เบญจรัตน์ ชาบุตรศรี ผ่าน
557 601080869 นางสาว เบญจวรรณ สุธาพจน์ ไม่ผ่าน
558 601050870 นางสาว เบญจวรรณ เช้ือชัย ไม่ผ่าน
559 601150872 นางสาว ปฏิญญา ปาละมาณ ไม่ผ่าน
560 601090874 นาย ปฐมภพ บุญเจริญสุขวงศ์ ผ่าน
561 601040875 นาย ปณัสพล บุญขจร ไม่ผ่าน
562 601050876 นางสาว ปณิดา อุปสุข ผ่าน
563 601010878 นางสาว ปทุมรัตน์ แซ่ย่าง ผ่าน
564 601070879 นางสาว ปทุมวรรณ ชนกเนตร ไม่ผ่าน
565 601040880 นางสาว ปนัดดา อัตรา ขาดสอบ
566 601040884 นางสาว ปภัสสร เสียงล้ า ไม่ผ่าน
567 601080888 นาย ปรเมศวร์ วชิรเวช ไม่ผ่าน
568 601020887 นาย ปรเมศวร์ ค าไทรแก้ว ผ่าน
569 601070889 นางสาว ประกาพันธ์ ทิศลี ไม่ผ่าน
570 601130890 นาย ประกาย ชาวส้าน ผ่าน
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571 601040892 นางสาว ประทุมรัตน์ บุรีเพีย ผ่าน
572 601050893 นางสาว ประนัดดา จันทร์เพ็ชร ไม่ผ่าน
573 601020894 นางสาว ประภัสรา สีใสยา ไม่ผ่าน
574 601100895 นางสาว ประภัสสร จันทร์ส่อง ไม่ผ่าน
575 601070898 นาง ประภาศรี ชวดสูงเนิน ไม่ผ่าน
576 601040900 นางสาว ประภาสิริ ปินะวรรณา ผ่าน
577 601050899 นางสาว ประภาสิริ บุญโชติ ผ่าน
578 601080906 นาย ประเสริฐ ประกฤติพงศ์ ผ่าน
579 601050907 นางสาว ปรัชชิญญาพร ชมภู ผ่าน
580 601170908 นางสาว ปรานต์ทิพย์ อภิธารรวีโรจน์ ผ่าน
581 601040909 นางสาว ปรารถนา บุตรอ าคา ไม่ผ่าน
582 601040911 นางสาว ปรารถนา หม่ันพลศรี ผ่าน
583 601110910 นางสาว ปรารถนา จุ้ยละอุ่น ผ่าน
584 601160912 นางสาว ปริฉัตร มีมุสิทธ์ิ ผ่าน
585 601010914 นาย ปริญญา กงเกียม ผ่าน
586 601130915 นางสาว ปริญญารัตน์ เจริญวงศ์ ผ่าน
587 601150918 นางสาว ปริศนา บัวผุด ผ่าน
588 601120920 นาย ปรีชา เพ็งขุนทด ผ่าน
589 601170921 นาย ปรีชา บุญฤทธ์ิ ผ่าน
590 601010923 นางสาว ปรีดาภรณ์ รัตนกระจ่างศรี ขาดสอบ
591 601050925 นางสาว ปรียากมล พิมเงิน ผ่าน
592 601050926 นางสาว ปรียาภรณ์ พรมโสภา ผ่าน
593 601110927 นางสาว ปลายทอง ทองนวล ไม่ผ่าน
594 601010929 นางสาว ปวันรัตน์ กุลณา ผ่าน
595 601120930 นางสาว ปวารลี คล้ายหิรัญ ไม่ผ่าน
596 601050931 นางสาว ปวีณพร สาริกา ไม่ผ่าน
597 601120932 นางสาว ปวีณวัชร์ ศรีรุ่งเรืองกิติ ผ่าน
598 601040936 นาง ปวีณา นิลพรมมา ผ่าน
599 601100934 นางสาว ปวีณา พ่ึงกุล ไม่ผ่าน
600 601100935 นางสาว ปวีณา เร่ียจ่ี ไม่ผ่าน
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601 601040937 นางสาว ปวีณา พันธุระ ไม่ผ่าน
602 601040938 นาย ปองพล เถาว์ชาลี ไม่ผ่าน
603 601020939 นางสาว ปัญญรัตน์ มุ่งเหมือย ไม่ผ่าน
604 601050942 นางสาว ปัณฑ์ชนิดศ์ษา ไตรแก้ว ไม่ผ่าน
605 601050943 นางสาว ปัณณรัตน์ ประพฤติดีพร้อม ผ่าน
606 601040946 นางสาว ปัทมาวรรณ ประทุมรัตน์ ไม่ผ่าน
607 601160947 นางสาว ปาณัถฐา คงเอียด ไม่ผ่าน
608 601010948 นางสาว ปาณิสรา ฤทธ์ิถิ ผ่าน
609 601120949 นางสาว ปานจรีย์ ศรีวรรณะ ไม่ผ่าน
610 601040950 นางสาว ปานทิพย์ พุฒซ้อน ผ่าน
611 601050951 นางสาว ปานวาด แก้วบัวสา ไม่ผ่าน
612 601050952 นางสาว ปานวาด ไตรปกรณ์กุศล ไม่ผ่าน
613 601150954 นางสาว ปาริชาต คงเต็ม ผ่าน
614 601020956 นางสาว ปาริชาติ ชนะศิลปวิทยา ขาดสอบ
615 601090955 นางสาว ปาริชาติ วังทะพันธ์ ผ่าน
616 601040957 นางสาว ปาริษา จันทะลุน ผ่าน
617 601080960 นางสาว ป่ินปินัทธ์ ประสงค์เกียรติ ผ่าน
618 601100961 นางสาว ปิยธิดา ปัญญา ไม่ผ่าน
619 601040964 นางสาว ปิยนุช แก้วสุขใส ไม่ผ่าน
620 601120967 นางสาว ปิยวรรณ เข่งทรัพย์ ผ่าน
621 601100968 นางสาว ปิยวรรณ รามภาพ ไม่ผ่าน
622 601080969 นาย ปิยะกร ปริสุธี ไม่ผ่าน
623 601040970 นางสาว ปิยะนันต์ ฝาชัยภูมิ ไม่ผ่าน
624 601040972 นางสาว ปิยะนุช แพงวงศ์ ไม่ผ่าน
625 601180971 นางสาว ปิยะนุช รัตนวัน ไม่ผ่าน
626 601050973 นางสาว ปิยะรัตน์ ศิลาโชติ ไม่ผ่าน
627 601050974 นางสาว ปิยะวดี ชัยทอง ไม่ผ่าน
628 601160976 นางสาว ปิยาพัชร กายเพ็ชร์ ไม่ผ่าน
629 601040979 นางสาว ปีย์วรา เถ่ือนแก้ว ไม่ผ่าน
630 601010980 นางสาว ปุณญดา วินิจฉัยกุล ผ่าน
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631 601070984 นางสาว เปรมฤทัย พาพล ผ่าน
632 601040987 นางสาว ผกาพรรณ ทันแก้ว ผ่าน
633 601040988 นางสาว ผกาพรรณ เกษณีย์ ผ่าน
634 601020990 นางสาว ผกามาศ รักชาติ ไม่ผ่าน
635 601090991 นางสาว ผกามาศ เชาวนะ ไม่ผ่าน
636 601060995 นาย ผดลเดช ปัญญาพยัตจาติ ผ่าน
637 601100996 นางสาว ผุสดี แว่นนันท์ ผ่าน
638 601120999 นางสาว ฝากฝัน พิกุลทอง ผ่าน
639 601081001 นาย พงศกร ศิริรัศมีวงศา ไม่ผ่าน
640 601011002 นาย พงศ์ผลา นามวิชัย ไม่ผ่าน
641 601171004 นาย พงษ์ศักด์ิ ปาลตานนท์ ขาดสอบ
642 601151005 นาย พงษ์ศิริชัย พรหมสุวรรณ์ ผ่าน
643 601081008 นาย พชร ไตรคุ้มพันธ์ุ ผ่าน
644 601041009 นาง พนัชกร สาเป็ง ผ่าน
645 601081010 นางสาว พนัชกร เคหะนันท์ ขาดสอบ
646 601051011 นาง พนาไพร โฉมงาม ผ่าน
647 601041012 นางสาว พนารัตน์ พุ่มค า ไม่ผ่าน
648 601071016 นางสาว พนิดา บุษบงก์ ไม่ผ่าน
649 601021019 นางสาว พรกนก วีระเกียรติ ผ่าน
650 601161022 นางสาว พรชิตา แก้วเมฆ ผ่าน
651 601041023 นาง พรทวี กุลเวิน ไม่ผ่าน
652 601041024 นางสาว พรธีรา มาละอินทร์ ไม่ผ่าน
653 601091028 นางสาว พรนิภา สุวรรณพล ไม่ผ่าน
654 601051029 นางสาว พรนิภา ก่ิงมาลา ผ่าน
655 601121031 นางสาว พรประภา ฉ่ าสุวรรณ์ ผ่าน
656 601051035 นางสาว พรพัชรินทร์ นนทสิน ไม่ผ่าน
657 601091039 นางสาว พรพิมล เบ่ือน้อย ไม่ผ่าน
658 601071037 นางสาว พรพิมล ฉิมพินิจ ผ่าน
659 601011038 นางสาว พรพิมล ค าคุณเมือง ผ่าน
660 601091042 นางสาว พรพิมล คับพวง ไม่ผ่าน
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661 601081040 นางสาว พรพิมล เตชะลือ ไม่ผ่าน
662 601041043 นางสาว พรไพลิน หารจิตร ไม่ผ่าน
663 601041046 นางสาว พรรณทิพย์ มากค า ไม่ผ่าน
664 601071049 นางสาว พรรณนิภา วรางกูร ไม่ผ่าน
665 601041048 นางสาว พรรณนิภา เจ๊กแตงพะเนาว์ ไม่ผ่าน
666 601041052 นางสาว พรวิภา ถิตย์จรุง ไม่ผ่าน
667 601081053 นางสาว พรศิริ พนมรักษ์ ผ่าน
668 601051056 นางสาว พรสวรรค์ บัวพันธ์ ไม่ผ่าน
669 601041057 นางสาว พรสุดา ชาบุรี ผ่าน
670 601041059 นางสาว พฤษาพันธ์ุ บุบผาลา ไม่ผ่าน
671 601021061 นางสาว พลอยชมพู สงวนธนเวทย์ ผ่าน
672 601051062 นางสาว พลอยธากาญจน์ พรมสิทธ์ิ ผ่าน
673 601111063 นางสาว พลอยพิมพ์ เพชรสวี ผ่าน
674 601071066 นางสาว พลอยไพลิน เพชรจันทร์ ไม่ผ่าน
675 601071065 นางสาว พลอยไพลิน ฉิมมาลี ไม่ผ่าน
676 601051071 นาย พัชรพงษ์ ช่างสนิท ผ่าน
677 601011072 นางสาว พัชรพร สายระวงศ์ ผ่าน
678 601051080 นางสาว พัชราภรณ์ บุญศิลป์ ผ่าน
679 601041081 นางสาว พัชราภรณ์ ค าปิตะ ผ่าน
680 601071079 นางสาว พัชราภรณ์ จ าปาบุรี ผ่าน
681 601041082 นางสาว พัชราภรณ์ มณีวงษ์ ผ่าน
682 601011086 นางสาว พัชรินทร์ ใจกระสัน ผ่าน
683 601171085 นางสาว พัชรินทร์ อินมูล ไม่ผ่าน
684 601041087 นางสาว พัชรินทร์ บุรีแสง ผ่าน
685 601051088 นางสาว พัชรินทร์ วงศ์ประเทศ ไม่ผ่าน
686 601041090 นางสาว พัชรี สีสุวะ ผ่าน
687 601071091 นางสาว พัชรี ดุลภาคพินิ ไม่ผ่าน
688 601041093 นางสาว พัชลี ค าคนซ่ือ ผ่าน
689 601121094 นางสาว พัตต์วราภรณ์ อุดรสรรพ์ ไม่ผ่าน
690 601041095 นางสาว พัทธนันท์ ฮมแสน ไม่ผ่าน
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691 601051096 นางสาว พันทิพา จันทะบุตร ผ่าน
692 601011099 นางสาว พาณิภัค ทับทิมทอง ผ่าน
693 601151100 นางสาว พาดีละห์ สะอิ ผ่าน
694 601091102 นางสาว พิชชากานต์ แสงอุส่าห์ ไม่ผ่าน
695 601171105 นาง พิชรินทร์ สุขนา ไม่ผ่าน
696 601121106 นาย พิเชษฐ์ โตใหญ่ ไม่ผ่าน
697 601041107 นางสาว พิณประภา ย่ังยืน ผ่าน
698 601041108 นางสาว พิณวดี บาลวงศา ไม่ผ่าน
699 601011109 นาย พิทยา ชินนอก ไม่ผ่าน
700 601161110 นาย พิทวัส ล่ิมศิลา ผ่าน
701 601101115 นางสาว พิมพ์นภา สอนเสนา ไม่ผ่าน
702 601011117 นางสาว พิมพ์ผกา ค าเสือ ผ่าน
703 601041118 นางสาว พิมพ์พิมล ทองชมภู ผ่าน
704 601161120 นางสาว พิมพ์ฤทัย พุฒซ้อนดอก ไม่ผ่าน
705 601021121 นางสาว พิมพ์วลัญช์ พลเกษตร ขาดสอบ
706 601041122 นาง พิมพ์วิมาน เบ็กเคอร์ ผ่าน
707 601111124 นางสาว พิมพิศา อยู่ด า ไม่ผ่าน
708 601011126 นางสาว พิมสุรางค์ บัวขันธ์ ผ่าน
709 601111127 นางสาว พิรญาณ์ ไตรศิลป์วิศรุต ไม่ผ่าน
710 601141129 นางสาว พิไลวรรณ โออิน ไม่ผ่าน
711 601121130 นาย พิสิทธ์ิ พรหมบุตร ผ่าน
712 601021131 นาย พิสิษฐ์ ร่ืนธีรโชติ ผ่าน
713 601171134 นาง เพชรชรัตน์ ก้อนเกษ ไม่ผ่าน
714 601041135 นางสาว เพชรไพลิน รักษารัตน์ ผ่าน
715 601021136 นางสาว เพชรไพลิน โคตวุฒิ ไม่ผ่าน
716 601021137 นางสาว เพชรลดา ปุริตัง ผ่าน
717 601081138 นางสาว เพชรา เถ่ือนทับ ผ่าน
718 601111139 นางสาว เพ็ญจรินทร์ แซ่ต๊ัน ผ่าน
719 601021140 นางสาว เพ็ญทิพา พิมลไพศาล ไม่ผ่าน
720 601051142 นางสาว เพ็ญนภา วงศ์ล้อม ผ่าน
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721 601041141 นางสาว เพ็ญนภา ไพค านาม ผ่าน
722 601041143 นางสาว เพ็ญผกา จันทร์กล้า ผ่าน
723 601041144 นางสาว เพ็ญพรรณ ชัยสงคราม ไม่ผ่าน
724 601081146 นางสาว เพ็ญสุรัสม์ ม่ันกิจวรากุล ไม่ผ่าน
725 601151148 นางสาว แพรพรรณ ทองดี ผ่าน
726 601021151 นางสาว แพรพลอย คุปติสวัสด์ิ ผ่าน
727 601121152 นางสาว แพรวนภา อ้องแสนค า ผ่าน
728 601051154 นางสาว แพรวพรรณ นาเวียง ผ่าน
729 601171157 นางสาว ไพเราะ มีเนตรทิพย์ ผ่าน
730 601071160 นางสาว ไพลิน คลุ้มกระโทก ผ่าน
731 601041161 นางสาว ไพลิน บูคะธรรม ผ่าน
732 601171162 นางสาว ไพวัลย์ ช านาญศึก ไม่ผ่าน
733 601151163 นางสาว ฟัครียะห์ อูมาร์ ผ่าน
734 601161164 นางสาว ฟาตีนา อีซอ ผ่าน
735 601151165 นางสาว ฟาตีมะห์ หะยีเจะแว ผ่าน
736 601091166 นางสาว ฟารินดา เจ๊ะแม ผ่าน
737 601151169 นางสาว ฟิรดาวส์ อาแว ไม่ผ่าน
738 601091170 นางสาว ภคธิตา ลักษณะมาพันธ์ ผ่าน
739 601131171 นางสาว ภคพร จงคล้ายกลาง ไม่ผ่าน
740 601171174 นางสาว ภรณ์ชนก วรชัย ผ่าน
741 601041175 นางสาว ภรณ์ทิพย์ จันทร์สุข ไม่ผ่าน
742 601041176 นาย ภักด์ิ มุ่งขอบกลาง ไม่ผ่าน
743 601041179 นางสาว ภัฑรวฎี เขาหลัก ไม่ผ่าน
744 601021180 นางสาว ภัณฑารักษ์ เขียวสะอาด ขาดสอบ
745 601041181 นางสาว ภัทรนรินทร์ น่ิมใหม่ ไม่ผ่าน
746 601091182 นาย ภัทรพงษ์ บรรจงเก็บ ไม่ผ่าน
747 601021186 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ค าแผ่นจิรโรจน์ ไม่ผ่าน
748 601011187 นางสาว ภัทราภรณ์ ก้ิงเงิน ผ่าน
749 601091188 นางสาว ภัทราวรรณ มนูญ ไม่ผ่าน
750 601011192 นางสาว ภัสสร พรดอน ผ่าน
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751 601021193 นาย ภาคภูมิ ฉายะกูล ขาดสอบ
752 601141195 นางสาว ภาณุมาส สมบัติศรีเจริญ ผ่าน
753 601041196 นาย ภานุวัชร บุญแสน ไม่ผ่าน
754 601051198 นางสาว ภิญญดา สาเกตุ ไม่ผ่าน
755 601171199 นาง ภิญญาพัชณ์ เศรษฐธัญกิจ ไม่ผ่าน
756 601041203 นาย ภูษิต หมายตามกลาง ไม่ผ่าน
757 601041204 นางสาว มณฑิตา ชมภูน้อย ผ่าน
758 601111206 นางสาว มณีนุช สุดสาลี ไม่ผ่าน
759 601041210 นางสาว มณีรัตน์ สังขะพงษ์ ผ่าน
760 601171211 นาง มณีรัตน์ ตงประเสริฐ ขาดสอบ
761 601011212 นางสาว มณีวรรณ์ แซ่โซ้ง ผ่าน
762 601071215 นางสาว มนปพร ค าแพง ไม่ผ่าน
763 601071218 นาย มนัส ตุติ ไม่ผ่าน
764 601081222 นาง มยุรี นาคายน ไม่ผ่าน
765 601071225 นางสาว มลธิรา หมู่โพธ์ิ ไม่ผ่าน
766 601171226 นางสาว มลลวีย์ เบญจกุล ผ่าน
767 601021227 นางสาว มลิวัลย์ จงใจรักษ์ ไม่ผ่าน
768 601051228 นาง มะธุระดา สิมพร ไม่ผ่าน
769 601051229 นางสาว มะลิวัลย์ สายใจ ไม่ผ่าน
770 601051230 นาง มะลิวัลย์ แก้วประดับ ไม่ผ่าน
771 601091232 นางสาว มัทมา ไชยพลบาล ไม่ผ่าน
772 601101233 นางสาว มัยกลาโสม เทศอาเส็น ไม่ผ่าน
773 601051235 นางสาว มัลลิกา ไชยจันทร์ ไม่ผ่าน
774 601041236 นางสาว มัลลิกา ไชยบุญ ไม่ผ่าน
775 601041237 นางสาว มาฆนุช คะอังกุ ไม่ผ่าน
776 601101240 นางสาว มาริษา ช้างครุฑ ไม่ผ่าน
777 601041248 นางสาว มาลิณี ตุ่ยไชย ไม่ผ่าน
778 601181249 นางสาว มาลินี มาน้อย ไม่ผ่าน
779 601181251 นางสาว มาศสุภา อรรถสงเคราะห์ ไม่ผ่าน
780 601051252 นาย มิตรชัย ลักขนัต ผ่าน

หน้า 26



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ.ปทุมธำนี
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781 601171253 นาย มีชัย มากบ ารุง ผ่าน
782 601121256 นางสาว มุขสุดา ค าแดง ผ่าน
783 601151257 นางสาว มุมีนะห์ เจ๊ะเลาะ ผ่าน
784 601081258 นางสาว มูรนี ดูมอ ผ่าน
785 601041259 นางสาว เมธนันท์ ศักด์ิวงค์ ผ่าน
786 601121260 นางสาว เมธาพร สุนทรธนาโชติ ผ่าน
787 601111261 นางสาว เมธาวินี บุญเหลือ ผ่าน
788 601041262 นาย เมธาวี ดาทา ไม่ผ่าน
789 601051264 นางสาว เมวิกา ทิลาธรรม ไม่ผ่าน
790 601111265 นาย เมษา บุญยง ไม่ผ่าน
791 601101266 นางสาว ไมสุรีย์ ควนเค่ียม ไม่ผ่าน
792 601111268 นาย ยอดรัก ธรรมรัตน์ ไม่ผ่าน
793 601141270 นางสาว ยานีลา สกุลา ไม่ผ่าน
794 601041271 นาย ยุทธนา สุวรรณโคตร ผ่าน
795 601011272 นาย ยุทธพงศ์ วงศ์ธิสา ผ่าน
796 601041273 นางสาว ยุพลักษณ์ ส่อสืบ ไม่ผ่าน
797 601041274 นางสาว ยุพาภรณ์ นาสวน ขาดสอบ
798 601051276 นางสาว ยุพิน บุญพา ผ่าน
799 601061280 นางสาว ยุวดี หลงพรหม ไม่ผ่าน
800 601051278 นางสาว ยุวดี ลายทอง ไม่ผ่าน
801 601081281 นางสาว ยุวธิดา เพียกคะ ผ่าน
802 601091283 นางสาว เยาวลักษณ์ การถัก ผ่าน
803 601011284 นางสาว โยธิกา ปวนทา ไม่ผ่าน
804 601091286 นาย โยธิน คงค าแก้ว ไม่ผ่าน
805 601011287 นางสาว รชฏ ภู่ผะกา ไม่ผ่าน
806 601041288 นาย รณชัช ค าสนิท ไม่ผ่าน
807 601041289 นาย รณชัย พยอมช่ืน ขาดสอบ
808 601091290 นาย รณพันธ์ สุขใส ไม่ผ่าน
809 601071291 นางสาว รติยากร รัตนวรรณ ไม่ผ่าน
810 601121295 นางสาว รมยกร พละศรี ไม่ผ่าน
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811 601121298 นางสาว รวิภา คามะดา ไม่ผ่าน
812 601131299 นางสาว รวิวันทา เกิดสุวรรณ ผ่าน
813 601041301 นางสาว รสธรรม ใสสุก ผ่าน
814 601151302 นางสาว รสสุคนธ์ หนูเมือง ผ่าน
815 601071303 นางสาว รสสุคนธ์ ม่ันจิต ผ่าน
816 601151304 นางสาว รอกีเย๊าะ สาแม ผ่าน
817 601031305 นางสาว รอยม่ี อ้าสะกะละ ผ่าน
818 601161306 นางสาว รักษณาลี จิตรรักษ์ ผ่าน
819 601081307 นางสาว รักษา วาพัดไทย ไม่ผ่าน
820 601041311 นางสาว รัชฎาพร มุลตองคะ ไม่ผ่าน
821 601111312 นางสาว รัชฎาพร ดุงจ าปา ไม่ผ่าน
822 601041315 นางสาว รัชดาภรณ์ เชิญชม ไม่ผ่าน
823 601011314 นางสาว รัชดาภรณ์ แก้วกัญญา ผ่าน
824 601041316 นางสาว รัชดาภรณ์ หม่ันจิตร ผ่าน
825 601051317 นางสาว รัชดาวัลย์ ยารักษ์ ไม่ผ่าน
826 601101318 นางสาว รัชติกา กุมภาว์ ไม่ผ่าน
827 601011320 นางสาว รัชนีกร ตันนวล ไม่ผ่าน
828 601021323 นางสาว รัชนีภรณ์ นิลนนท์ ผ่าน
829 601011324 นางสาว รัดเกล้า อินทนาม ผ่าน
830 601071326 นางสาว รัตน์ชดาภา ใจงาม ผ่าน
831 601051328 นางสาว รัตนพร ชัยทอง ผ่าน
832 601031329 นางสาว รัตนวดี มาศทอง ผ่าน
833 601111330 นางสาว รัตนวรรณ สมคิด ไม่ผ่าน
834 601131331 นางสาว รัตน์สุดา แก้วอินทร์ ไม่ผ่าน
835 601071335 นางสาว รัตนา คงเก่ง ไม่ผ่าน
836 601041334 นางสาว รัตนา อินทวงค์ ขาดสอบ
837 601011333 นางสาว รัตนา ทิพย์ประจักร์ ไม่ผ่าน
838 601171339 นาง รัตนาภรณ์ โตไธสง ไม่ผ่าน
839 601041338 นางสาว รัตนาภรณ์ โพธ์ิธากุล ไม่ผ่าน
840 601081340 นางสาว รัตนาภรณ์ ลิขิตเรืองฤทธ์ิ ไม่ผ่าน
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841 601121342 นางสาว รัศมีดาว แซ่ลิม ผ่าน
842 601071345 นางสาว ริดารัตน์ สุขหม่ัน ไม่ผ่าน
843 601091346 นางสาว รินทร์ลภัส วิมลจารุพงศ์ ไม่ผ่าน
844 601101347 นางสาว ร่ืนจิตร อินทะสร้อย ไม่ผ่าน
845 601051348 นางสาว ร่ืนฤดี พรหมประดิษฐ ไม่ผ่าน
846 601061349 นางสาว รุ่งทิพย์ เติมวัฒนากร ผ่าน
847 601021350 นางสาว รุ่งทิวา ถาวร ไม่ผ่าน
848 601051352 นางสาว รุ่งทิวา มนที ไม่ผ่าน
849 601051354 นาง รุ่งนภา ผิวทอง ไม่ผ่าน
850 601011355 นางสาว รุ่งนภา กล่ันเกษม ไม่ผ่าน
851 601021357 นางสาว รุ้งนภา สวัสดี ไม่ผ่าน
852 601081358 นางสาว รุ่งรพี มีภาษณี ผ่าน
853 601021359 นางสาว รุ้งรวิน หนูกรอบ ไม่ผ่าน
854 601011362 นางสาว รุ่งฤดี ชมชอบไพรพนา ขาดสอบ
855 601051363 นางสาว รุ่งลดา ประหยัด ผ่าน
856 601041364 นางสาว รุ้งลาวัลย์ มาศรี ไม่ผ่าน
857 601111368 นาย รุจิสรรค์ ทองค า ผ่าน
858 601021373 นาย ฤกษ์ดี รุ่งกาญจนกุล ผ่าน
859 601021374 นาย ฤทธิพงศ์ มณีรัตน์ ไม่ผ่าน
860 601031375 นาย ฤทธิพร ฤทธ์ิภักดี ผ่าน
861 601071376 นาย ฤาชัย ขันตี ไม่ผ่าน
862 601021377 นางสาว ลภัทรลภา ดานุวรกุล ขาดสอบ
863 601041379 นางสาว ลลิตา ค าภาพล ไม่ผ่าน
864 601011380 นางสาว ลลิตา สายอะภัย ไม่ผ่าน
865 601091385 นางสาว ลักขณา สายเนตร ขาดสอบ
866 601091386 นางสาว ลักษณ์กัญญ์ เจ็นเช่ียวชาญ ผ่าน
867 601081387 นางสาว ลักษณ์ชญา หนูคล้าย ไม่ผ่าน
868 601041388 นาง ลักษมี ธงยศ ผ่าน
869 601021390 นางสาว ลักษิกา นุชเทียน ผ่าน
870 601121391 นางสาว ลักษิกา จันทนาลักษณ์ ผ่าน
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871 601041389 นางสาว ลักษิกา เนียมสิน ผ่าน
872 601081394 นาง ลัดดาวัลย์ วิจิตร ขาดสอบ
873 601171395 นางสาว ล่ันทม พรรษา ผ่าน
874 601081396 นางสาว ลัลน์ณภัทร รังษีจันทร์ ผ่าน
875 601051397 นาง ลุนณี ค ามูล ไม่ผ่าน
876 601051399 นางสาว วงเดือน ศรีทอง ผ่าน
877 601011400 นางสาว วชิรพร ยอดวงษ์กอง ผ่าน
878 601121401 นางสาว วชิราภรณ์ ไชยราช ผ่าน
879 601131402 นางสาว วชิราภรณ์ แก้วไหลมา ไม่ผ่าน
880 601021403 นางสาว วชิราภา ประวันนา ผ่าน
881 601081404 นาย วนภู อภิสนทสมบัติ ไม่ผ่าน
882 601041405 นางสาว วนัสนันท์ ศรีปรภา ไม่ผ่าน
883 601081406 นาง วนิดา ชินโคตร ไม่ผ่าน
884 601071407 นางสาว วนิดา สระแก้ว ผ่าน
885 601071409 นางสาว วนิดา เจริญสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
886 601081408 นาง วนิดา สกุลชัยสิริวิช ผ่าน
887 601171411 นาง วรรณดี สุวรรณกุล ไม่ผ่าน
888 601151414 นางสาว วรรณนา มูดอ ไม่ผ่าน
889 601171417 นางสาว วรรณรญา ไชยชนะ ผ่าน
890 601011419 นางสาว วรรณวิมล ชนะประโคน ผ่าน
891 601091421 นางสาว วรรณวิศา ช่วยสถิต ผ่าน
892 601071422 นาง วรรณา หนูแก้ว ไม่ผ่าน
893 601041424 นางสาว วรรณิษา ศิริมาตร ไม่ผ่าน
894 601171425 นางสาว วรรณีญา จุลทองไสย ขาดสอบ
895 601091426 นางสาว วรรนิสา หาญกล้า ไม่ผ่าน
896 601141429 นาย วรวุฒิ คงตุก ขาดสอบ
897 601121431 นางสาว วรัญญา บุญกระเต้ือง ผ่าน
898 601091434 นางสาว วรางคณา ภูที ไม่ผ่าน
899 601091438 นางสาว วราภรณ์ ศรีแสง ไม่ผ่าน
900 601131437 นางสาว วราภรณ์ ประกอบนอก ไม่ผ่าน
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901 601041441 นาง วริศรา สืบวงษ์ดิษฐ์ ผ่าน
902 601011440 นางสาว วริศรา สวัสดิชัย ไม่ผ่าน
903 601021446 นาย วรุฒ ณัติเดชาชัย ผ่าน
904 601041448 นางสาว วลัยภรณ์ ดีวงษ์ ไม่ผ่าน
905 601091450 นางสาว วลัยวรรณ อ ามาตเสนา ไม่ผ่าน
906 601111451 นางสาว วลี โมรา ไม่ผ่าน
907 601171452 นางสาว วลีรัตน์ กาฬบุตร ผ่าน
908 601041455 นาย วัชรพงษ์ กลายกลาง ไม่ผ่าน
909 601091457 นางสาว วัชรภรณ์ เนตังวาศ ผ่าน
910 601091458 นาย วัชรวิช เทพรักษา ผ่าน
911 601041459 นางสาว วัชราพร พูลเพ่ิม ผ่าน
912 601051461 นางสาว วัชราภรณ์ กูฎโสม ผ่าน
913 601011462 นางสาว วัชราภรณ์ เจนด่านกลาง ไม่ผ่าน
914 601041463 นาย วัฒนา เฉลิม ไม่ผ่าน
915 601041466 นางสาว วันดี บ่อหนา ผ่าน
916 601051467 นางสาว วันเพ็ญ ก าลังดี ผ่าน
917 601091468 นางสาว วันฟิรดาว วรรณมาตร ผ่าน
918 601021469 นางสาว วันวิภา สกุลธนะศักด์ิ ไม่ผ่าน
919 601041470 นางสาว วันวิสา สังวรนวล ไม่ผ่าน
920 601011471 นางสาว วันวิสา วีทอง ผ่าน
921 601051473 นางสาว วันวิสาข์ บุญเต็ม ผ่าน
922 601101474 นางสาว วัลปพัชญ์ วริทธ์ิพิพัฒ ไม่ผ่าน
923 601101476 นางสาว วานุกา บัวทอง ไม่ผ่าน
924 601021477 นางสาว วาปี ชูเมือง ไม่ผ่าน
925 601041478 นางสาว วารินทร์ มะตัน ผ่าน
926 601051480 นางสาว วาสนา หลงชิน ไม่ผ่าน
927 601071481 นางสาว วาสนา ชมภู ผ่าน
928 601111482 นางสาว วาสนา นาคพุ่ม ผ่าน
929 601051483 นางสาว วาสิณี พินธุรักษ์ ผ่าน
930 601021484 นางสาว วิกัญดา รอเกตุ ไม่ผ่าน
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931 601021485 นางสาว วิกานดา ธุวสินธ์ุ ไม่ผ่าน
932 601091487 นางสาว วิจิตรา ตู้ด า ผ่าน
933 601041486 นางสาว วิจิตรา ศรีไกรรส ไม่ผ่าน
934 601121488 นางสาว วิจิตราพร วรรณชัย ไม่ผ่าน
935 601041490 นาย วิชัย พัฒนาเวช ไม่ผ่าน
936 601041489 นาย วิชัย พิลาบ ไม่ผ่าน
937 601051492 นาย วิชิต อัศวภูมิ ไม่ผ่าน
938 601021493 นางสาว วิชุดา ตองอ่อน ผ่าน
939 601021495 นางสาว วิชุดา บุญโยธา ไม่ผ่าน
940 601051497 นาย วิทยา วงแก้ว ผ่าน
941 601041498 นาย วิทยา นนดารา ผ่าน
942 601031499 นาย วินัย วัฒมี ผ่าน
943 601161501 นางสาว วิภา หมาดท้ิง ไม่ผ่าน
944 601071502 นางสาว วิภาดา เสกแสร้ง ไม่ผ่าน
945 601161504 นางสาว วิภาวดี วัตตพรหม ไม่ผ่าน
946 601071505 นางสาว วิภาวรรณ ฉากกระโทก ผ่าน
947 601041507 นางสาว วิมลรัตน์ เพชรวิสูตร ไม่ผ่าน
948 601021508 นางสาว วิมลสิริ อุคติ ผ่าน
949 601041509 นางสาว วิรัญชนา บุญกอง ผ่าน
950 601071510 นาย วิรัตน์ วระค า ไม่ผ่าน
951 601121511 นางสาว วิราภรณ์ พงษ์ชมพร ผ่าน
952 601051512 นางสาว วิลัยรัตน์ จรรยากรณ์ ไม่ผ่าน
953 601071513 นางสาว วิลาวัณย์ โต๊ะงาม ไม่ผ่าน
954 601041517 นางสาว วิไลพร ค าประเทือง ไม่ผ่าน
955 601071518 นางสาว วิไลลักษณ์ สมปาง ผ่าน
956 601071521 นาง วิไลวรรณ เนตรพันทัง ผ่าน
957 601071519 นางสาว วิไลวรรณ สุกใส ไม่ผ่าน
958 601041520 นางสาว วิไลวรรณ งามย่ิง ไม่ผ่าน
959 601031522 นาย วิศรุต อิสลามิกกุล ผ่าน
960 601051523 นาย วิศิษฐ์ชัย ระหาร ผ่าน
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961 601071524 นาย วิสรรณ์ สะสม ไม่ผ่าน
962 601021525 นาย วีรชัย ไกรแสง ไม่ผ่าน
963 601071527 นาย วีระชัย เจริญสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
964 601171529 นางสาว วีริสา ทองสง ผ่าน
965 601041530 นางสาว แววตา แนบนิล ไม่ผ่าน
966 601021531 นางสาว ศดานันท์ จีระเสถียร ไม่ผ่าน
967 601081532 นาย ศรณ์ ตันตินวะชัย ไม่ผ่าน
968 601041536 นางสาว ศรัญญา จันทพงษ์ ไม่ผ่าน
969 601011535 นางสาว ศรัญญา เขียวเนตร ไม่ผ่าน
970 601181538 นาย ศรัญญู รสหอม ไม่ผ่าน
971 601081539 นาย ศรัณย์ ฉวีรักษ์ ไม่ผ่าน
972 601041540 นาย ศรัณยพงศ์ คร้ามมี ไม่ผ่าน
973 601051543 นางสาว ศรัณยา พลพงษ์ ผ่าน
974 601151546 นาย ศราวุฒิ พุ่มจันทร์ ผ่าน
975 601011547 นาย ศราวุฒิ ค ากา ผ่าน
976 601031545 นาย ศราวุฒิ ภุมริน ผ่าน
977 601011549 นางสาว ศรีพรรณ ตากาศ ขาดสอบ
978 601101550 นางสาว ศรีสุดา ภาเบ้า ไม่ผ่าน
979 601121552 นางสาว ศวิตา นาคา ผ่าน
980 601021553 นางสาว ศศิกัญญ์ ผ่องชมภู ไม่ผ่าน
981 601011554 นางสาว ศศิกานต์ วงค์เวียน ผ่าน
982 601011555 นางสาว ศศิเจริญ เจริญสุข ผ่าน
983 601121556 นางสาว ศศิฉาย วิริยะประกอบ ผ่าน
984 601181557 นางสาว ศศิณา สาและ ไม่ผ่าน
985 601041560 นางสาว ศศิธร เก็บพิมาย ไม่ผ่าน
986 601041559 นางสาว ศศิธร อุ่นเรือน ไม่ผ่าน
987 601051563 นาย ศักดา ชาภูธร ไม่ผ่าน
988 601111564 นางสาว ศันสนีย์ เฟ่ืองฟู ไม่ผ่าน
989 601101567 นางสาว ศิรประภา นิยมญาติ ไม่ผ่าน
990 601051568 นาย ศิรสิทธ์ิ ศรีเพชร ไม่ผ่าน
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991 601181570 นางสาว ศิรามล ค ามะวงค์ ไม่ผ่าน
992 601171572 นาง ศิริกุล ด ารงมณี ผ่าน
993 601171573 นางสาว ศิริญกรน์ ตันติวงศาโรจน์ ผ่าน
994 601091574 นางสาว ศิรินทิพย์ สะละศรี ไม่ผ่าน
995 601051575 นางสาว ศิรินภา คนยืน ไม่ผ่าน
996 601131576 นางสาว ศิรินันท์ ขันสวะ ผ่าน
997 601111577 นางสาว ศิรินันท์ ศรีโนนยาง ไม่ผ่าน
998 601011578 นางสาว ศิรินาถ แก้วหนัก ผ่าน
999 601051583 นางสาว ศิริพร เศรษฐมาตย์ ไม่ผ่าน
1000 601071584 นางสาว ศิริพร ทองค า ขาดสอบ
1001 601041585 นางสาว ศิริพร วงษ์มหิง ไม่ผ่าน
1002 601051586 นางสาว ศิริพร โทนุสิน ไม่ผ่าน
1003 601051587 นางสาว ศิริพร ศรีดี ไม่ผ่าน
1004 601011588 นางสาว ศิริพรรณ จันทร์เชียงศรี ผ่าน
1005 601091589 นางสาว ศิริมา สามิลา ไม่ผ่าน
1006 601071591 นางสาว ศิริรัตน์ สายทอง ไม่ผ่าน
1007 601091594 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เล็ก ไม่ผ่าน
1008 601041593 นางสาว ศิริรัตน์ พิกุล ไม่ผ่าน
1009 601051592 นางสาว ศิริรัตน์ บุญมาอุต ไม่ผ่าน
1010 601011596 นางสาว ศิริลักษณ์ ตาศรีลา ผ่าน
1011 601111598 นางสาว ศิริลักษณ์ ม่ันคง ผ่าน
1012 601111597 นางสาว ศิริลักษณ์ วิชุมา ผ่าน
1013 601051600 นางสาว ศิริวรรณ ประพาฬ ไม่ผ่าน
1014 601051601 นางสาว ศิริวราพร คณะทิพย์ ผ่าน
1015 601111602 นางสาว ศิริวิมล มุขรัตน์ ไม่ผ่าน
1016 601041603 นาย ศิลปไทย ครองสิงห์ ไม่ผ่าน
1017 601101604 นางสาว ศิวาพัชญ์ จิรโชติเกศกุล ผ่าน
1018 601041605 นางสาว ศุจินธิรา สาระพันธ์ ไม่ผ่าน
1019 601081608 นาย ศุภกร ข าวิไล ไม่ผ่าน
1020 601091612 นางสาว ศุภมงคล ปักษีสิงห์ ไม่ผ่าน

หน้า 34



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ.ปทุมธำนี

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

วันเสำร์ ท่ี 15 กรกฎำคม 2560  เวลำ 08.00 - 11.00 น.

1021 601041613 นางสาว ศุภรัตน์ สุวรรณพันธ์ ผ่าน
1022 601051615 นางสาว ศุภรัตน์ พันธ์พรหม ผ่าน
1023 601151616 นางสาว ศุภสิริ จันก่ิงทอง ผ่าน
1024 601101617 นางสาว ศุภานัน ต๊ันมณีกุล ไม่ผ่าน
1025 601021621 นางสาว ศุภาศร ป่ินค า ไม่ผ่าน
1026 601051622 นาง ศุภิสรา สีหบุตร ไม่ผ่าน
1027 601011624 นางสาว โศภิษฐา ศรีมูล ไม่ผ่าน
1028 601041626 นาย สกานต์ สุดยอด ผ่าน
1029 601021627 นางสาว สกุลเพชร สินธ์ุสังข์ ผ่าน
1030 601091629 นาย สมคิด กาละนิโย ไม่ผ่าน
1031 601041631 นาง สมใจ กองกูล ไม่ผ่าน
1032 601171632 นาย สมนึก แก้วดวงใจ ผ่าน
1033 601011633 นาย สมบูรณ์ คหะวงษ์ ไม่ผ่าน
1034 601081634 นาย สมพงษ์ ศรีโสวรรณ ขาดสอบ
1035 601171635 นาง สมพิศ สังฆธรรม ไม่ผ่าน
1036 601051636 นางสาว สมร สนใจ ผ่าน
1037 601101637 นางสาว สมฤดี น่ึงแตง ไม่ผ่าน
1038 601031638 นางสาว สมฤทัย แดงน า ผ่าน
1039 601081639 นาง สมศรี พ่วงพี ไม่ผ่าน
1040 601011641 นาย สมศักด์ิ เมธีทักษะ ผ่าน
1041 601131643 นางสาว สรรเสริญ แสนสุภา ไม่ผ่าน
1042 601021645 นางสาว สร้อยสลา เพชรภักด์ิ ไม่ผ่าน
1043 601011647 นางสาว สรัญญา ฝอยทอง ผ่าน
1044 601041649 นาย สราวุฒิ นิลพรมมา ไม่ผ่าน
1045 601091650 นาย สราวุธ แสงก่ า ผ่าน
1046 601041654 นางสาว สลิลทิพย์ ช านาญเหนาะ ผ่าน
1047 601011658 นาย สหรัฐ โกวงค์ ผ่าน
1048 601051659 นาย สหรัฐ สิงห์ชู ผ่าน
1049 601041660 นางสาว สะรีษา สีหมะ ไม่ผ่าน
1050 601101661 นางสาว สะอาด แน่นอุดร ไม่ผ่าน
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1051 601041662 นาง สังวาลย์ แสนสุข ผ่าน
1052 601011663 นาย สัญญพงศ์ ขาวสง่า ผ่าน
1053 601111665 นาย สันติ โกสุม ไม่ผ่าน
1054 601011666 นาย สันติชัย อัครภานุวัฒน์ ผ่าน
1055 601071667 นาย สันติพงษ์ วารีรักษ์ ขาดสอบ
1056 601121669 นางสาว สากีนะ บิลอาหวา ผ่าน
1057 601061670 นางสาว สาธิกา ใจภพ ผ่าน
1058 601131671 นางสาว สาธิต์ญา จันทร์พงษ์แก้ว ผ่าน
1059 601171672 นาย สามารถ ภาลีกันท์ ไม่ผ่าน
1060 601071673 นาย สามารถ มุกดาค า ไม่ผ่าน
1061 601051675 นางสาว สายไหม กุดเหลา ไม่ผ่าน
1062 601041676 นางสาว สาริณี ปูเตะ ผ่าน
1063 601011677 นางสาว สาริณีย์ เครือพุก ผ่าน
1064 601011678 นางสาว สาริตา เส็นสด ผ่าน
1065 601151679 นางสาว สารีป๊ะ เจะฮะ ไม่ผ่าน
1066 601101680 นาย สาโรจน์ พุ่มเจริญ ไม่ผ่าน
1067 601051681 นางสาว สาลิณี กุมภิโร ไม่ผ่าน
1068 601151682 นางสาว สาลินี มือกะ ผ่าน
1069 601171685 นาย ส าอางค์ เพ่ิมวัฒนชัย ไม่ผ่าน
1070 601121687 นางสาว สิตานัน กรดสุวรรณ ผ่าน
1071 601151688 นาย สิทธิชัย สงฆ์รักษ์ ผ่าน
1072 601041689 นาย สิทธินนท์ จรูญพันธ์ ไม่ผ่าน
1073 601061690 นาย สิทธิพงศ์ พรประสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
1074 601041693 นาง สินีนาถ สีหล่ิง ผ่าน
1075 601121695 นาย สิรภพ สุบงกช ผ่าน
1076 601021696 นางสาว สิริกร อินทร์งาม ผ่าน
1077 601081697 นางสาว สิริกร อ่อนวงษ์ ไม่ผ่าน
1078 601161698 นางสาว สิรินดา รอดชุม ผ่าน
1079 601171699 นางสาว สิริพรโชค พฤทธเมธวิสุทธ์ิ ผ่าน
1080 601021700 นางสาว สิริพรรณ ไกรสุขุม ผ่าน
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1081 601041702 นางสาว สิริอาภา ชิระบุตร ไม่ผ่าน
1082 601051703 นางสาว สิรีธร ศรีบุญเรือง ไม่ผ่าน
1083 601011704 นาย สุกฤษณ์ แก้วมณีชัย ผ่าน
1084 601041706 นางสาว สุกัญญา ยอดแสงค า ผ่าน
1085 601091708 นางสาว สุกัญญา จิตตัง ผ่าน
1086 601091711 นางสาว สุกัญญา หมานสะยะ ผ่าน
1087 601161710 นางสาว สุกัญญา ศรีทอง ผ่าน
1088 601051712 นางสาว สุกัญยา ประสานพันธ์ ไม่ผ่าน
1089 601091713 นางสาว สุกัลยา อะลีหะ ไม่ผ่าน
1090 601051714 นางสาว สุกัลยา เมืองแก้ว ผ่าน
1091 601121716 นางสาว สุจิตตรา เจริญ ผ่าน
1092 601051719 นางสาว สุจิตรา พลพาน ไม่ผ่าน
1093 601171718 นางสาว สุจิตรา เดชรักษา ผ่าน
1094 601161721 นางสาว สุชัญญา มหาวรรณ ผ่าน
1095 601131722 นางสาว สุชาดา การม่ังมี ไม่ผ่าน
1096 601011723 นางสาว สุชารินทร์ เช้ือเมืองพาน ไม่ผ่าน
1097 601071724 นางสาว สุชาวดี โต๊ะนาค ผ่าน
1098 601011725 นางสาว สุณัฏฐา พ่ึงสุรินทร์ ผ่าน
1099 601091731 นางสาว สุดารัตน์ ด ามี ไม่ผ่าน
1100 601151732 นางสาว สุดารัตน์ พิเดช ไม่ผ่าน
1101 601071735 นางสาว สุดารัตน์ ชัยประโคน ผ่าน
1102 601041734 นางสาว สุดารัตน์ คัดทะจันทร์ ผ่าน
1103 601021738 นางสาว สุดารัตน์ สังหลัง ผ่าน
1104 601041733 นางสาว สุดารัตน์ สวัสด์ิวงศ์ ไม่ผ่าน
1105 601011736 นางสาว สุดารัตน์ เรียงสันเทียะ ผ่าน
1106 601041740 นาง สุดารัตน์ ศรีกะพา ไม่ผ่าน
1107 601041737 นางสาว สุดารัตน์ ค าตุ้ม ขาดสอบ
1108 601021739 นางสาว สุดารัตน์ หูประโคน ผ่าน
1109 601041742 นางสาว สุดาวรรณ์ ง้ิวโสม ไม่ผ่าน
1110 601031743 นางสาว สุทธนี ครุนิอาจ ผ่าน
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1111 601021746 นาย สุทธิเกียรติ สวนเข่ือน ไม่ผ่าน
1112 601011749 นางสาว สุทัตตา พิมาลา ไม่ผ่าน
1113 601091751 นางสาว สุธัญญา สีตาแสน ไม่ผ่าน
1114 601051752 นางสาว สุธาทิพย์ สันตะวงษ์ ผ่าน
1115 601011753 นางสาว สุธาทิพย์ ศรีพละธรรม ผ่าน
1116 601041755 นาง สุธารัตน์ หาศิริ ไม่ผ่าน
1117 601091758 นางสาว สุธิดา ตราศรี ผ่าน
1118 601021762 นางสาว สุธีกานต์ ศักดาพิศิษฏ์ ผ่าน
1119 601081764 นางสาว สุนทร เต้ากลาง ไม่ผ่าน
1120 601101767 นางสาว สุนันทา แซ่ต๋ัน ไม่ผ่าน
1121 601051766 นางสาว สุนันทา ลานนท์ ผ่าน
1122 601071768 นางสาว สุนันทา หอมเนียม ขาดสอบ
1123 601041769 นางสาว สุนันทา ขันธ์แก้ว ผ่าน
1124 601081770 นางสาว สุนันทา ครองบุญ ไม่ผ่าน
1125 601081772 นางสาว สุนิตตา ตะวันธรงค์ ผ่าน
1126 601071774 นางสาว สุนิศา ลุจริง ไม่ผ่าน
1127 601121776 นางสาว สุนิษา ชูแสง ผ่าน
1128 601141778 นางสาว สุนิษา แสนลาด ผ่าน
1129 601091777 นาง สุนิษา หล้าอ่อน ไม่ผ่าน
1130 601021783 นางสาว สุนิสา ดวงบุตร ไม่ผ่าน
1131 601181780 นางสาว สุนิสา เพชรใส ไม่ผ่าน
1132 601071782 นางสาว สุนิสา คงเร่งดี ผ่าน
1133 601041785 นางสาว สุปรียา หงสีธิ ผ่าน
1134 601131787 นางสาว สุพรรณษา ไชยภาพ ผ่าน
1135 601051788 นางสาว สุพรรณษา ปาตู ไม่ผ่าน
1136 601051791 นางสาว สุพรรษา พรหมประดิษฐ์ ไม่ผ่าน
1137 601071793 นางสาว สุพรรษา สีหะวงษ์ ผ่าน
1138 601081794 นางสาว สุพรรษา ทัพชู ผ่าน
1139 601111795 นางสาว สุพัตตรา อัตถาชน ไม่ผ่าน
1140 601051800 นางสาว สุพัตรา สายสินธ์ ไม่ผ่าน
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1141 601041797 นางสาว สุพัตรา มนอ่ิน ไม่ผ่าน
1142 601021802 นางสาว สุพิชชา สืบเทพ ไม่ผ่าน
1143 601041804 นางสาว สุภัสสร บุญกรับพวง ผ่าน
1144 601041806 นางสาว สุภาพร เกิดโต ผ่าน
1145 601121808 นางสาว สุภาพร ดอนเมืองพรม ผ่าน
1146 601051811 นางสาว สุภาพร ค าอ่อน ไม่ผ่าน
1147 601041809 นางสาว สุภาพร ปานชาติ ไม่ผ่าน
1148 601021812 นางสาว สุภาพร เก้ียงแสนเมือง ผ่าน
1149 601071813 นางสาว สุภาภรณ์ กุมรัมย์ ไม่ผ่าน
1150 601041816 นางสาว สุภารดา ดงบัง ไม่ผ่าน
1151 601011817 นางสาว สุภารัตน์ เทียนเงิน ผ่าน
1152 601041818 นางสาว สุภารัตน์ ไชยพลฤทธ์ิ ผ่าน
1153 601071823 นางสาว สุภาวดี แก้ววัน ผ่าน
1154 601011820 นางสาว สุภาวดี สุริโย ผ่าน
1155 601141822 นางสาว สุภาวดี จันปัญญา ไม่ผ่าน
1156 601041821 นางสาว สุภาวดี ข าพวง ไม่ผ่าน
1157 601051826 นางสาว สุภาวรรณ เวชประโคน ผ่าน
1158 601051828 นาง สุมลรัตน์ ศรีสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
1159 601051829 นางสาว สุมาพร วิเวกวินย์ ไม่ผ่าน
1160 601071832 นาง สุมาลี วิเศษ ไม่ผ่าน
1161 601081830 นางสาว สุมาลี ใบพลูทอง ไม่ผ่าน
1162 601171831 นางสาว สุมาลี ฉิมสมจิตร์ ผ่าน
1163 601171833 นาง สุเมจตา ศีรทอง ขาดสอบ
1164 601171834 นาย สุเมธี ตันศิริ ขาดสอบ
1165 601041836 นางสาว สุรัญญา ไชยตะมาตย์ ผ่าน
1166 601111838 นางสาว สุริษา ก๋องสี ไม่ผ่าน
1167 601091839 นางสาว สุรีน่า พลนุ้ย ไม่ผ่าน
1168 601041840 นางสาว สุรีพร ฮามค าไพ ผ่าน
1169 601041844 นางสาว สุไรดา ราแดง ผ่าน
1170 601031845 นางสาว สุไรด้า ถกเอียด ไม่ผ่าน
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1171 601011846 นาย สุฤทธ์ิ บุญรอด ไม่ผ่าน
1172 601021853 นางสาว สุวรรณิการ์ ขวาไทย ผ่าน
1173 601021854 นางสาว สุวรี กันศิริ ผ่าน
1174 601071857 นางสาว สุวิภา เบ้าทอง ผ่าน
1175 601071858 นางสาว สุวิมล สงวน ผ่าน
1176 601151859 นางสาว สูปีหยะ แลแม ไม่ผ่าน
1177 601021860 นางสาว สูไฮนีย์ เจ๊ะอาบู ขาดสอบ
1178 601021864 นางสาว เสาวนีย์ แซ่ซ้ิม ไม่ผ่าน
1179 601021865 นางสาว เสาวภา อิทธิพร ไม่ผ่าน
1180 601011866 นางสาว เสาวภาพ มนัสเจริญพร ผ่าน
1181 601041869 นางสาว เสาวลักษณ์ อาจทุมมา ไม่ผ่าน
1182 601041872 นางสาว เสาวลักษณ์ มะณีบู่ ผ่าน
1183 601081873 นางสาว เสาวลักษณ์ จารุดารา ไม่ผ่าน
1184 601051871 นางสาว เสาวลักษณ์ ค าวัน ไม่ผ่าน
1185 601071874 นางสาว เสาวลักษณ์ มาตา ไม่ผ่าน
1186 601011876 นางสาว โสพิศ บัวนาค ขาดสอบ
1187 601141877 นางสาว โสภิดา สุขสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
1188 601141878 นางสาว โสรญา พานุรักษ์ ผ่าน
1189 601051880 นาง โสรยา สานิสี ไม่ผ่าน
1190 601161881 นางสาว โสรยา ทองย้อย ไม่ผ่าน
1191 601071879 นางสาว โสรยา พรรณรงค์ ผ่าน
1192 601051885 นางสาว หทัยทิพย์ เลาหวิโรจน์ ไม่ผ่าน
1193 601041886 นางสาว หทัยรัตน์ จันทร์พูล ผ่าน
1194 601181889 นางสาว หฤทัย ทองอ่อน ไม่ผ่าน
1195 601131891 นางสาว หสน ตันทา ผ่าน
1196 601161892 นางสาว หัสยา สัตยากุล ไม่ผ่าน
1197 601041894 นางสาว เหมือนฝัน ศรีรักษา ไม่ผ่าน
1198 601111896 นางสาว อดิศา ศรีสุข ไม่ผ่าน
1199 601161897 นางสาว อติกานต์ แก้วหล้า ผ่าน
1200 601011898 นางสาว อทิตยา หน่อใจ ไม่ผ่าน
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1201 601111899 นางสาว อธิชา ศรีเพ็ชร ผ่าน
1202 601021900 นาย อธิวัฒน์ โพธ์ิกลาง ผ่าน
1203 601011901 นางสาว อนัญญา เย็นขัน ผ่าน
1204 601071903 นาย อนุชา ทิศลี ขาดสอบ
1205 601011905 นาย อนุชิต รู้ฉลาด ไม่ผ่าน
1206 601061907 นางสาว อนุธิดา ทับมี ไม่ผ่าน
1207 601181911 นางสาว อนุสรา สาริปา ผ่าน
1208 601041912 นางสาว อพิชญา แซ่อ้ึง ผ่าน
1209 601041913 นางสาว อภัสรา เหล็กกาณกูล ไม่ผ่าน
1210 601041917 นาย อภิชาติ ศรีมงคล ผ่าน
1211 601101915 ว่าท่ีร้อยตรี อภิชาติ กังเจริญวัฒนา ไม่ผ่าน
1212 601041916 นาย อภิชาติ พิมพ์ภูค า ไม่ผ่าน
1213 601021920 นางสาว อภิญญา สมจิตร ขาดสอบ
1214 601071918 นางสาว อภิญญา สุมิตร ผ่าน
1215 601031921 นางสาว อภิญญา วัฒนภิญโญ ผ่าน
1216 601161922 นางสาว อภิศรา รักบาล ผ่าน
1217 601151923 นางสาว อภิสรา เส็นลิหมีน ผ่าน
1218 601051926 นาย อภิสิทธ์ิ ขันเงิน ผ่าน
1219 601051927 นางสาว อมรรัตน์ พลศรีราช ไม่ผ่าน
1220 601091929 นางสาว อมรรัตน์ สุริยะ ไม่ผ่าน
1221 601021930 นางสาว อมรรัตน์ เรืองสกุล ผ่าน
1222 601051931 นาย อมรินทร์ ชะเนติยัง ผ่าน
1223 601021932 นางสาว อมิตา แมหะ ไม่ผ่าน
1224 601181934 นางสาว อรณิชา เสนศรี ไม่ผ่าน
1225 601051935 นางสาว อรณี ผิวศรี ไม่ผ่าน
1226 601051936 นางสาว อรทัย ส่องใส ผ่าน
1227 601041937 นางสาว อรทัย ผลพูนเกิด ไม่ผ่าน
1228 601091940 นางสาว อรทัย ชัยวุฒิ ไม่ผ่าน
1229 601051939 นางสาว อรทัย ทองขาว ไม่ผ่าน
1230 601051941 นางสาว อรปรียา สิทธิ ผ่าน
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1231 601151942 นางสาว อรพรรณ ขุนพารเพิง ไม่ผ่าน
1232 601151944 นางสาว อรพิมล ทับทิม ผ่าน
1233 601081946 นางสาว อรภิญญาพร ตอบงาม ผ่าน
1234 601021947 นาย อรรคเนตร เอ่ียมจิตร์ ผ่าน
1235 601121948 นาย อรรถกร ศรีชนะ ผ่าน
1236 601051949 นาย อรรถกานต์ พิมพ์วงศ์ ผ่าน
1237 601021950 นาย อรรถเวช กองนักวงษ์ ไม่ผ่าน
1238 601051951 นางสาว อรวรรณ์ ท าทอง ไม่ผ่าน
1239 601011953 นางสาว อรวรรณ พรหมมา ผ่าน
1240 601041954 นางสาว อรวรรณ นักร้อง ผ่าน
1241 601171957 นาง อรวรรณ อักษรน า ผ่าน
1242 601091955 นางสาว อรวรรณ ยวนหม่ืน ไม่ผ่าน
1243 601041956 นางสาว อรวรรณ ชัยภักดี ไม่ผ่าน
1244 601011959 นางสาว อรวี ศักด์ิโสภาสกุล ผ่าน
1245 601071961 นางสาว อรสา มีเหมาะ ผ่าน
1246 601081962 นางสาว อรอนงค์ สีนาสันต์ ผ่าน
1247 601051963 นางสาว อรอมล ผ่องพุฒ ไม่ผ่าน
1248 601111964 นางสาว อรอมล บุญปราณีต ไม่ผ่าน
1249 601051965 นางสาว อรอุมา สมนึก ผ่าน
1250 601051966 นาย อรัญ ผิวเรือง ผ่าน
1251 601021967 นางสาว อรัญญา จงรอบคอบ ไม่ผ่าน
1252 601051968 นางสาว อรัญญา ไทยกูล ผ่าน
1253 601051969 นางสาว อริษรา เจริญเชาว์ ผ่าน
1254 601051972 นางสาว อริสรา บุญประภาร ไม่ผ่าน
1255 601071971 นางสาว อริสรา สุวรรณกาโล ไม่ผ่าน
1256 601111974 นางสาว อริสา พงชาติ ไม่ผ่าน
1257 601031977 นางสาว อรุณรุ่งรัศมี รักทอง ผ่าน
1258 601121979 นาย อลงกรณ์ จุ้ยแก้ว ผ่าน
1259 601141980 นางสาว อลิศา เลิศวัฒนนนท์ ผ่าน
1260 601141982 นางสาว อลิษา รัตนโชติ ผ่าน
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1261 601171983 นางสาว อลิสา ภูจ าเนียร ผ่าน
1262 601111984 นางสาว อลิสา แพธสง ไม่ผ่าน
1263 601041986 นางสาว อ่อนนุช โทขนาด ไม่ผ่าน
1264 601171987 นางสาว อ้อยใจ รินไธสง ขาดสอบ
1265 601021994 นางสาว อังคณา จันทร์เดช ไม่ผ่าน
1266 601041991 นางสาว อังคณา หมวกอยู่ ผ่าน
1267 601051996 นางสาว อังศนา มีเหมาะ ผ่าน
1268 601051998 นางสาว อังสุมาลี แก้วปัญญา ไม่ผ่าน
1269 601091999 นางสาว อัจจิมา หลังยาหน่าย ผ่าน
1270 601052001 นางสาว อัจฉรา อักโข ผ่าน
1271 601012005 นางสาว อัจฉริยา บุญสูง ผ่าน
1272 601032006 นางสาว อัจฉริยา พรหมสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
1273 601092007 นางสาว อัฉราพรรณ บุตรธนู ไม่ผ่าน
1274 601152009 นางสาว อัซมารีย์ ดอเล๊าะแล ผ่าน
1275 601122012 นางสาว อัญชนา เข่ือนงูเหลือม ผ่าน
1276 601022016 นางสาว อัญชลี นอนา ไม่ผ่าน
1277 601052015 นาง อัญชลี ชนิด ผ่าน
1278 601042014 นางสาว อัญชลี หูดัง ขาดสอบ
1279 601022017 นางสาว อัญชุลี พ้ัวเบ้า ผ่าน
1280 601012018 นางสาว อัญฑิกา ต๊ะทอ ผ่าน
1281 601152021 นางสาว อัญมณี วงษ์จารย์ ผ่าน
1282 601152022 นางสาว อัณธิกา แก้วเขียว ผ่าน
1283 601152023 นาย อันดาลีฟ ปะเตะตีมุง ผ่าน
1284 601152029 นางสาว อัสมา มูซอ ผ่าน
1285 601032030 นางสาว อัสมาอ์ อาแซ ผ่าน
1286 601092033 นางสาว อาซีซะ ลือมานะ ไม่ผ่าน
1287 601162035 นางสาว อาดีลา บือราเห็ง ไม่ผ่าน
1288 601012036 นาย อาทิตย์ วจีกรรม ผ่าน
1289 601042044 นางสาว อาภรณ์ โอฐงาม ไม่ผ่าน
1290 601092043 นางสาว อาภรณ์ หลังยาหน่าย ไม่ผ่าน
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1291 601062045 นางสาว อาภาพร แขขุนทด ผ่าน
1292 601152049 นางสาว อามีนะห์ สือแปง ผ่าน
1293 601152051 นางสาว อารยา อานนท์ ผ่าน
1294 601112054 นางสาว อารยา มหาดไทย ไม่ผ่าน
1295 601052053 นางสาว อารยา พาเพียเพ็ง ผ่าน
1296 601092055 นาย อารอฟัต สะบูดิง ไม่ผ่าน
1297 601052056 นางสาว อารัญ ดวงโสภา ไม่ผ่าน
1298 601022057 นางสาว อาริยา ช่วยอินทร์ ผ่าน
1299 601042060 นางสาว อาริสา ค าดอกรับ ไม่ผ่าน
1300 601162062 นางสาว อารีนา แยนา ไม่ผ่าน
1301 601102066 นางสาว อารียา แวมามะ ผ่าน
1302 601052067 นางสาว อารีรัตน์ ศรีสุข ผ่าน
1303 601112069 นางสาว อารีรัตน์ เช่ือมมณี ไม่ผ่าน
1304 601092068 นางสาว อารีรัตน์ ถาวงษ์กลาง ไม่ผ่าน
1305 601152070 นางสาว อาลีฟา เด่นอดุลย์มาตร ไม่ผ่าน
1306 601082074 นางสาว อ าไพ เกตุแก้ว ไม่ผ่าน
1307 601152075 นางสาว อิควาณีญา มามุ ผ่าน
1308 601022076 นาย อิงค์ ซัง ผ่าน
1309 601122077 นาย อิทธิพล อาทิตย์ ผ่าน
1310 601042079 นางสาว อินทุภา นานวน ไม่ผ่าน
1311 601152080 นาย อิมรอน หมะประสิทธ์ิ ผ่าน
1312 601102082 นาย อิศวร์ วงษ์สาหร่าย ไม่ผ่าน
1313 601122083 นาย อิสระ เข็มพุดซา ไม่ผ่าน
1314 601112084 นาย อิสรา ไทยจันทึก ไม่ผ่าน
1315 601052085 นางสาว อิสริยา จันทา ไม่ผ่าน
1316 601082086 นาย อิสิวัชร์ จิตรภักดี ขาดสอบ
1317 601052087 นาย อุดมพงค์ เย็นศิริ ผ่าน
1318 601072089 นางสาว อุดมลักษณ์ สุขเพ่ิม ผ่าน
1319 601012090 นาย อุดมศักด์ิ คงแสง ผ่าน
1320 601042091 นาง อุทัชชา สุวรรณรัตน์ ไม่ผ่าน
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1321 601052094 นางสาว อุบลทิพย์ เตชะโภคทรัพย์ ผ่าน
1322 601042095 นาง อุบลพรรณ ม่ังค่ัง ไม่ผ่าน
1323 601042096 นางสาว อุบลรัตน์ ไชยแก้ว ผ่าน
1324 601152098 นางสาว อุไร หมัดอาดัม ไม่ผ่าน
1325 601052099 นางสาว อุไรพร มีธรรม ผ่าน
1326 601042102 นาง อุไรวรรณ แท่งทอง ไม่ผ่าน
1327 601062103 นางสาว อุไรวรรณ คีหะกูล ผ่าน
1328 601092104 นางสาว อุลัยลักษณ์ อินพิมพ์ ไม่ผ่าน
1329 601112105 นางสาว อุไลพร ภูผานี ไม่ผ่าน
1330 601172106 นางสาว อุไลวัลย์ ทารุณ ผ่าน
1331 601042107 นางสาว อุษา ออมนะภา ไม่ผ่าน
1332 601022110 นาย เอกวัช ชูชัยศรี ผ่าน
1333 601052111 นางสาว เอมอร ละครราช ผ่าน
1334 601022113 นางสาว โอภาวดี วงศ์สุริยวรรณ ไม่ผ่าน
1335 601152114 นางสาว ฮากีมะห์ มีซอ ไม่ผ่าน
1336 601092115 นางสาว ฮานีส ยุนุ ไม่ผ่าน
1337 601152116 นางสาว ฮาฟีซา โตะกอ ไม่ผ่าน
1338 601042119 นางสาว ฮูดา มาหะมะ ขาดสอบ
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