
ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล มำสอบผลสอบ
1 6211010013 นางสาว กนกวรรณ ค้าขาย ผ่าน
2 6211010035 นางสาว กรกนก ทองประไพ ผ่าน
3 6211010083 นางสาว กาญจนา แดงอ่ิม ผ่าน
4 6211010085 นางสาว กาญจนา ตันหลวง ผ่าน
5 6211010097 นางสาว กานต์พิชา จุมป๋าน ้า ผ่าน
6 6211010108 นางสาว กิตติยา ลมอ่อน ผ่าน
7 6211010152 นางสาว จันทร์ฟอง จายนวล ผ่าน
8 6211010158 นางสาว จารุมาศ สิงกา ผ่าน
9 6211010173 นางสาว จินตนา ศิริเปรมฤดี ผ่าน
10 6211010188 นางสาว จิราภรณ์ ไกลแก้ว ผ่าน
11 6211010192 นางสาว จิราวรรณ ทองนะวงสินธ์ุ ผ่าน
12 6211010202 นางสาว จีระประภา คล่องแคล่ว ผ่าน
13 6211010238 นางสาว ชนันยา ลี หยง ผ่าน
14 6211010259 นางสาว ชัชนันท์ ฝีปากเพราะ ไม่ผ่าน
15 6211010310 นางสาว ฐิตาภา ใฝ่รุ่งโรจน์ ผ่าน
16 6211010320 นางสาว ณนิการ์ รัตนนิวิฐ ผ่าน
17 6211010328 นางสาว ณัฏฐณิชา หน่อท้าว ผ่าน
18 6211010358 นางสาว ณัฐพร พิมจันทร์ ผ่าน
19 6211010366 นางสาว ณัฐมล แวงค้า ผ่าน
20 6211010383 นาย ดลพิทักษ์ ช้านาญ ผ่าน
21 6211010394 นาย ดุลยวัต มิตรดี ผ่าน
22 6211010397 นาย ตะวัน แข็งแรง ผ่าน
23 6211010468 พระ ธัญพิสิษฐ์ เก่งเดชา ผ่าน
24 6211010495 นาย ธีรภัทร ค้าฮอม ผ่าน
25 6211010515 นาย นฤเทพ แสงสุวรรณ ผ่าน
26 6211010517 นางสาว นฤมล ภูมิพื น ผ่าน
27 6211010524 นางสาว นลินี บุญทา ผ่าน
28 6211010577 นางสาว นิภาภรณ์ เขียวลา ผ่าน
29 6211010589 นางสาว นิศาวรรณ มาพบบุญ ผ่าน

ผลกำรสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2)(ข) 
ข้ันตอนท่ี 2 วิชำเภสัชกรรมไทย คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

ณ อำคำร 6  มหำวิทยำลัยรังสิต สอบวันอำทิตย์ ท่ี 30 มิถุนำยน 2562 เวลำ 08.30-10.30น.
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30 6211010596 นางสาว นุชนาฎ สารเก่ง ผ่าน
31 6211010647 นางสาว ปทุมรัตน์ แซ่ย่าง ผ่าน
32 6211010677 นางสาว ปวันรัตน์ กุลณา ผ่าน
33 6211010689 นางสาว ปาณิสรา ฤทธ์ิถิ ผ่าน
34 6211010697 นางสาว ปาริชาติ จอมค้าสิงห์ ผ่าน
35 6211010721 นางสาว ปุณญดา วินิจฉัยกุล ผ่าน
36 6211010762 นาย พลากร จ้าเริญ ผ่าน
37 6211010767 นางสาว พัชรพร สายระวงศ์ ผ่าน
38 6211010775 นางสาว พัชรินทร์ ศรียาใจ ผ่าน
39 6211010777 นางสาว พัชรีญา เชื อเเดง ผ่าน
40 6211010784 นางสาว พาณิภัค ทับทิมทอง ผ่าน
41 6211010803 นางสาว พิมพ์ผกา ค้าเสือ ผ่าน
42 6211010844 นางสาว ภัสสร พรดอน ผ่าน
43 6211010860 นางสาว มณีวรรณ์ แซ่โซ้ง ผ่าน
44 6211010902 นาย ยุทธพงศ์ วงศ์ธิสา ผ่าน
45 6211010929 นางสาว รัชดาภรณ์ แก้วกัญญา ผ่าน
46 6211010931 นาง รัชนี จันนัยนา ไม่ผ่าน
47 6211010936 นางสาว รัดเกล้า อินทนาม ผ่าน
48 6211011007 นางสาว วรรณวิมล ชนะประโคน ผ่าน
49 6211011105 นางสาว ศศิเจริญ เจริญสุข ผ่าน
50 6211011107 นางสาว ศศิกานต์ วงค์เวียน ผ่าน
51 6211011132 นางสาว ศิรินาถ แก้วหนัก ผ่าน
52 6211011135 นางสาว ศิริพรรณ จันทร์เชียงศรี ผ่าน
53 6211011146 นางสาว ศิริลักษณ์ ตาศรีลา ผ่าน
54 6211011163 นาย ศุภกิตต์ิ มาตรอินทร์ ผ่าน
55 6211011191 นางสาว สรัญญา ฝอยทอง ผ่าน
56 6211011197 นาย สหรัฐ โกวงค์ ผ่าน
57 6211011201 นาย สัญญพงศ์ ขาวสง่า ผ่าน
58 6211011203 นาย สันติชัย อัครภานุวัฒน์ ผ่าน
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59 6211011210 นางสาว สาริณีย์ เครือพุก ผ่าน
60 6211011220 นางสาว สินีนาฏ ทิพย์สันเทียะ ผ่าน
61 6211011267 นางสาว สุธาทิพย์ ศรีพละธรรม ผ่าน
62 6211011301 นางสาว สุภารัตน์ เทียนเงิน ผ่าน
63 6211011303 นางสาว สุภาวดี สุริโย ผ่าน
64 6211011343 นางสาว หยาดพิรุณ ศรีสะอางเลิศ ผ่าน
65 6211011404 นางสาว อรวรรณ พรหมมา ผ่าน
66 6211011433 นางสาว อัจฉริยา บุญสูง ผ่าน
67 6211011440 นางสาว อัญฑิกา ต๊ะทอ ผ่าน
68 6211011464 นาย อาทิตย์ วจีกรรม ผ่าน
69 6211011494 นาย อุดมศักด์ิ คงแสง ผ่าน
70 6211011517 นางสาว เกวลิน นิลคง ผ่าน
71 6211011519 นางสาว เกวลิน นันทชัยศรี ผ่าน
72 6211011526 นาย เกียรติภูมิ ลาภภิญโญ ผ่าน
73 6211011530 นางสาว เจนจิรา เสนาะเกียรติ ผ่าน
74 6211011551 นางสาว เบญจมาศ จีระเดช ผ่าน
75 6211011587 นางสาว เสาวภาพ มนัสเจริญพร ผ่าน
76 6211020006 นางสาว กณิศ ธัญญโชติ ผ่าน
77 6211020059 นาย กัญจน์ธิษณ์ พานิช ไม่ผ่าน
78 6211020095 นางสาว กานต์ทิตา เพชรเขียว ผ่าน
79 6211020140 นางสาว จริยา บุญสอน ไม่ผ่าน
80 6211020144 นางสาว จอมกานต์ ณ พัทลุง ไม่ผ่าน
81 6211020256 นางสาว ช่อลัดดา เก่งวิชา ผ่าน
82 6211020258 นางสาว ชัชชฎาพร ชูนาวา ผ่าน
83 6211020346 นางสาว ณัฐฐ์ธิดา วงษ์ดารา ขาดสอบ
84 6211020435 นางสาว ธนพร แสงพันธ์ุตา ผ่าน
85 6211020506 นางสาว นภัสวรรณ ทอง ผ่าน
86 6211020534 นางสาว นัซรีน ตาเละ ไม่ผ่าน
87 6211020554 นางสาว นันทิยา ชุมไชโย ไม่ผ่าน
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88 6211020661 นางสาว ประภัสรา สีใสยา ไม่ผ่าน
89 6211020773 นางสาว พัชรินทร์ ขามรัตน์ ผ่าน
90 6211020870 นางสาว มลิวัลย์ จงใจรักษ์ ไม่ผ่าน
91 6211020918 นางสาว รวิษฎา จินดาธัชพล ไม่ผ่าน
92 6211020958 นางสาว รุ้งรวิน หนูกรอบ ไม่ผ่าน
93 6211020969 นาย ฤกษ์ดี รุ่งกาญจนกุล ไม่ผ่าน
94 6211020989 นางสาว วชิราภา ประวันนา ไม่ผ่าน
95 6211021027 นางสาว วราภรณ์ ชัยนฤมล ไม่ผ่าน
96 6211021059 นางสาว วิไลพร ไกรทอง ผ่าน
97 6211021065 นางสาว วิกัญดา รอเกตุ ไม่ผ่าน
98 6211021075 นางสาว วิภาพร ม่ันคง ไม่ผ่าน
99 6211021083 นางสาว วิมลสิริ อุคติ ไม่ผ่าน
100 6211021090 นาย วีรกร ไวทยะวานิชกุล ผ่าน
101 6211021094 นางสาว ศดานันท์ จีระเสถียร ไม่ผ่าน
102 6211021260 นาย สุทธิเกียรติ สว่างอารมณ์ ไม่ผ่าน
103 6211021272 นางสาว สุธีกานต์ ศักดาพิศิษฏ์ ผ่าน
104 6211021284 นางสาว สุพรรณิการ์ แสงพลบ ขาดสอบ
105 6211021354 นาย อธิเดช ดวงตา ไม่ผ่าน
106 6211021380 นางสาว อมรรัตน์ เรืองสกุล ผ่าน
107 6211021427 นางสาว อังคณา จ่ันพา ไม่ผ่าน
108 6211021438 นางสาว อัญชลี พิพัฒน์กุลชัย ผ่าน
109 6211021499 นางสาว อุษา เอกนพพระ ไม่ผ่าน
110 6211021533 นางสาว เจนจิรา ก๋าจู ไม่ผ่าน
111 6211021556 นางสาว เบญญทิพย์ บัวจันทร์ ผ่าน
112 6211021585 นางสาว เสาวนีย์ แซ่ซิ ม ไม่ผ่าน
113 6211030036 นางสาว กรกมล แซ่ลิ ง ผ่าน
114 6211030043 นางสาว กรองแก้ว สุนทรนนท์ ผ่าน
115 6211030096 นางสาว กานต์ธิดา เล่ียมแก้ว ผ่าน
116 6211030179 นางสาว จิรัชญา ชุมทอง ผ่าน

4/23



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล มำสอบผลสอบ

ผลกำรสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2)(ข) 
ข้ันตอนท่ี 2 วิชำเภสัชกรรมไทย คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

ณ อำคำร 6  มหำวิทยำลัยรังสิต สอบวันอำทิตย์ ท่ี 30 มิถุนำยน 2562 เวลำ 08.30-10.30น.

117 6211030217 นางสาว จุฑารัตน์ ทักถาม ผ่าน
118 6211030219 นางสาว จุฑารัตน์ สินทะเกิด ผ่าน
119 6211030229 นางสาว ฉันชนก ขวัญทะเล ผ่าน
120 6211030240 นางสาว ชนากานต์ นุ่นด้วง ผ่าน
121 6211030251 นางสาว ชลธิชา บัวศรี ผ่าน
122 6211030257 นางสาว ชัชชญา วุฒิอมรธาดา ผ่าน
123 6211030272 นางสาว ชุติมณฑน์ ลิ มวงศ์ ผ่าน
124 6211030289 นางสาว ซาฟูรา บีฮิง ผ่าน
125 6211030302 นางสาว ซูมัยยะ สาบา ผ่าน
126 6211030311 นางสาว ฐิติกานต์ สินสุวรรณ ผ่าน
127 6211030312 นางสาว ฐิติพร ยอดหวาน ผ่าน
128 6211030323 นางสาว ณัชชา ล ้าลิขิตการ ผ่าน
129 6211030344 นางสาว ณัฐชยา จันทร์อุ่ย ผ่าน
130 6211030371 นางสาว ณัฐรินทร์ สว่างชัยธงทอง ผ่าน
131 6211030374 นางสาว ณัฐวิภา มัชฌิมะบุระ ผ่าน
132 6211030382 นางสาว ณูเฟีย แวโดยี ผ่าน
133 6211030396 นางสาว ตวงพร ขุนศรี ผ่าน
134 6211030404 นางสาว ทรรศนีม หะยีอับดุลระโอ๊ะ ผ่าน
135 6211030419 นางสาว ทิพย์วดี หนองสุวรรณ ผ่าน
136 6211030442 นางสาว ธนันพัชร์ พวงสอนใช้สกุล ผ่าน
137 6211030451 นางสาว ธมลวรรณ สวัสดี ผ่าน
138 6211030459 นางสาว ธัญชนิต โล่ประคอง ผ่าน
139 6211030474 นางสาว ธันย์ชนก สวรรค์งาม ผ่าน
140 6211030475 นาย ธันยชัย แซ่ชั น ผ่าน
141 6211030496 นางสาว ธุมวดี พุทธสุภะ ผ่าน
142 6211030522 นางสาว นลินพร ธรรมศรี ผ่าน
143 6211030531 นางสาว นัชชา ชูเรือง ผ่าน
144 6211030533 นางสาว นัซมีย์ นวลแย้ม ผ่าน
145 6211030535 นางสาว นัฏมน โรจน์หัสดิน ผ่าน
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146 6211030537 นางสาว นัฐชาวดี นันทพุฒ ผ่าน
147 6211030609 นางสาว นูรไอลา มะ ผ่าน
148 6211030612 นางสาว นูรมา นาแว ผ่าน
149 6211030614 นางสาว นูรอัยนี ซันศิริ ไม่ผ่าน
150 6211030639 นางสาว บุสริน เจะกายอ ผ่าน
151 6211030650 นางสาว ปพิชญา นนทพุทธ ไม่ผ่าน
152 6211030725 นางสาว ผกามาศ หนุนเกื อ ผ่าน
153 6211030760 นางสาว พริมา ทองวิเชียร ผ่าน
154 6211030782 นางสาว พัณธิตรา ศรีรักษา ผ่าน
155 6211030788 นางสาว พิไลวรรณ ปานวุ่น ผ่าน
156 6211030820 นาย พีรพัฒน์ จินดาเชื อ ผ่าน
157 6211030826 นางสาว ฟาตอนะห์ จารู ผ่าน
158 6211030832 นาย ภัฏฐ์ธกฤษฎ์ เทียมแก้ว ผ่าน
159 6211030836 นางสาว ภัทร์ธีนันท์ ประยงค์มรกต ผ่าน
160 6211030864 นางสาว มนัสวี ลูกจันทร์ ผ่าน
161 6211030895 นางสาว ยลดา จ้าปา ผ่าน
162 6211030911 นางสาว รชนีพร เมฆสงค์ ผ่าน
163 6211030915 นางสาว รมิตา ธนศักด์ิสุรางค์ ผ่าน
164 6211030919 นางสาว รวิสรา เชาว์พ้อง ผ่าน
165 6211030964 นางสาว รุจีรา วันทาวงษ์ ผ่าน
166 6211030971 นางสาว ลลิตภัทร สุขสกุล ผ่าน
167 6211031017 นางสาว วรัญญา ถ่ินกาญจน์ ผ่าน
168 6211031032 นางสาว วราวีร์ บุณยะศิวะ ผ่าน
169 6211031055 นางสาว วารุณี รุ่งทิวาประทีป ผ่าน
170 6211031095 นางสาว ศรวรีย์ สุวรรณเวลา ผ่าน
171 6211031109 นางสาว ศศิคนางค์ มานันตพงศ์ ผ่าน
172 6211031122 นางสาว ศิระดา มาอินจร ผ่าน
173 6211031160 นาย ศุภกร คาโดกิ ผ่าน
174 6211031164 นาย ศุภชัย ทองค้า ผ่าน
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175 6211031175 นางสาว ศุภาพิชญ์ โสพิกุล ผ่าน
176 6211031192 นางสาว สวพร คงขาว ผ่าน
177 6211031193 นางสาว สวพร สุวรรณเกตุ ผ่าน
178 6211031200 นางสาว สะอาดะห์ บูรอเดีย ผ่าน
179 6211031232 นางสาว สิริยา ศรีสมบูรณ์ ผ่าน
180 6211031269 นางสาว สุธิดา แซ่จอง ผ่าน
181 6211031270 นางสาว สุธิดา งามศรีข้า ผ่าน
182 6211031312 นางสาว สุมลฑา ทองรักษ์ ผ่าน
183 6211031319 นางสาว สุรัสวดี ศิริพันธ์ ผ่าน
184 6211031346 นางสาว หัทยา วงศ์สวัสด์ิ ผ่าน
185 6211031385 นางสาว อมีรา บือราเฮง ผ่าน
186 6211031428 นางสาว อังสุมาลิน นวลล่อง ผ่าน
187 6211031432 นางสาว อัจฉราภรณ์ ชูดวง ผ่าน
188 6211031443 นางสาว อันธิกา โอวาทฬารพร ผ่าน
189 6211031461 นางสาว อาไอยดา แวมายอ ผ่าน
190 6211031470 นางสาว อามีเราะห์ ดอเล๊าะหมะ ผ่าน
191 6211031485 นางสาว อิกขณา ทองอ้าพัน ผ่าน
192 6211031487 นางสาว อินทิพร ห่วงเอ่ียม ผ่าน
193 6211031492 นางสาว อุไรวรรณ ประกอบแก้ว ผ่าน
194 6211031503 นางสาว ฮัลวา กาเหร็มกา ผ่าน
195 6211031512 นางสาว ฮูดา ดาตู ผ่าน
196 6211031537 นางสาว เฉลิมรัช สุขประเสริฐ ผ่าน
197 6211031540 นาย เตชทัต รัตนวิไลย ผ่าน
198 6211031558 นางสาว เปมิกา คุรุ ผ่าน
199 6211031601 นางสาว แวนะ กาซอ ผ่าน
200 6211031610 นางสาว โยษิตา ชนะสิทธ์ิ ผ่าน
201 6211031613 นางสาว โสภิตา พูลภักดี ผ่าน
202 6211040004 นางสาว กชมน เลิศสิทธ์ิ ผ่าน
203 6211040014 นางสาว กนกวรรณ แสนสุภา ขาดสอบ
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204 6211040026 นางสาว กมลทิพย์ โทสวนจิตร ผ่าน
205 6211040074 นางสาว กันย์ชิสา นาคเสน ผ่าน
206 6211040081 นางสาว กาญจนา คิดดีจริง ผ่าน
207 6211040093 นางสาว กาญจนาภา สุขสบาย ผ่าน
208 6211040149 นางสาว จันทนีย์ ล้าดับจุด ไม่ผ่าน
209 6211040176 นาย จิรวัฒณ์ สีตาแสน ไม่ผ่าน
210 6211040205 นางสาว จุฑาทิพย์ ม่ันยืน ผ่าน
211 6211040223 นางสาว จุฬาลักษณ์ โกษาผล ผ่าน
212 6211040228 นางสาว ฉัตรลดา หงษ์วิลัย ผ่าน
213 6211040231 นางสาว ชไมพร มุงคุณ ผ่าน
214 6211040234 นางสาว ชฎาพร อินลุเพท ผ่าน
215 6211040237 นางสาว ชนันกรานต์ มติพรม ผ่าน
216 6211040267 นางสาว ชิดชนก พืชผล ผ่าน
217 6211040274 นางสาว ชุติมา ตรีผลพันธ์ุ ผ่าน
218 6211040308 นางสาว ฐาปนี บุญมี ไม่ผ่าน
219 6211040313 นางสาว ฐิติมา บุญแฮด ไม่ผ่าน
220 6211040321 นาย ณรงค์ โกสีลา ไม่ผ่าน
221 6211040345 นางสาว ณัฐชุดา ช้านาญฤทธ์ิ ผ่าน
222 6211040416 นางสาว ทิพพิชา ชิตวงษ์ ผ่าน
223 6211040444 นางสาว ธนารักษ์ ค้าสงค์ ไม่ผ่าน
224 6211040473 นาง ธัญสุดา ค้าอ้าย ไม่ผ่าน
225 6211040502 นางสาว นพธีรา พลสุวรรณ ผ่าน
226 6211040511 นาย นราวุฒิ กุลปริยาวุฒิ ผ่าน
227 6211040568 นางสาว นิตยา อกอุ่น ผ่าน
228 6211040688 นางสาว ปัทมาวรรณ ประทุมรัตน์ ผ่าน
229 6211040696 นางสาว ปาริชาติ บุตรโยธี ผ่าน
230 6211040727 นางสาว พกาวรรณ ทับศรี ผ่าน
231 6211040739 นางสาว พรไพลิน หารจิตร ไม่ผ่าน
232 6211040743 นางสาว พรนภา พ่อศรีชา ผ่าน
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233 6211040745 นางสาว พรปวีณ ไชยค้า ผ่าน
234 6211040751 นางสาว พรรณนิภา เจ๊กแตงพะเนาว์ ผ่าน
235 6211040771 นางสาว พัชรินทร์ บุรีแสง ไม่ผ่าน
236 6211040776 นางสาว พัชรี เดือยพิมพ์ ไม่ผ่าน
237 6211040783 นาย พันธวัช แง่ไชย ผ่าน
238 6211040821 นาย พีรากร อัคพิน ขาดสอบ
239 6211040851 นางสาว ภาวิตา เสนงาม ผ่าน
240 6211040859 นางสาว มณีรัตน์ สังขะพงษ์ ผ่าน
241 6211040896 นางสาว ยศวดี ใจหาญ ผ่าน
242 6211040920 นางสาว รสธรรม ใสสุก ไม่ผ่าน
243 6211040950 นางสาว รัศมี ปัสพล ผ่าน
244 6211040951 นาย ราชัน จ้ารัสลาภ ผ่าน
245 6211040980 นางสาว ลัดดาวัลย์ ราชาชัย ผ่าน
246 6211040992 นางสาว วนัสนันท์ แสนจ้าลา ผ่าน
247 6211041033 นางสาว วริศรา ศรบุญทอง ผ่าน
248 6211041036 นางสาว วริศรา ชาธิพา ไม่ผ่าน
249 6211041049 นางสาว วันวิสา สังวรนวล ขาดสอบ
250 6211041058 นางสาว วาสนา แก้วเก็บค้า ไม่ผ่าน
251 6211041074 นาย วิทยา นนดารา ผ่าน
252 6211041084 นางสาว วิรัญชนา บุญกอง ผ่าน
253 6211041108 นางสาว ศศิกานต์ ค้าชมภู ไม่ผ่าน
254 6211041129 นางสาว ศิริญาภรณ์ พางาม ผ่าน
255 6211041142 นางสาว ศิริรัตน์ อุ่นแก้ว ผ่าน
256 6211041149 นางสาว ศิริลักษณ์ สุรศร ไม่ผ่าน
257 6211041159 นางสาว ศุจินธิรา สาระพันธ์ ไม่ผ่าน
258 6211041167 นางสาว ศุภนิดา ทิพย์ค้ามี ผ่าน
259 6211041185 นาย สมควร บุญขาว ผ่าน
260 6211041224 นางสาว สิริกุล ศรีสมบูรณ์ ผ่าน
261 6211041231 นางสาว สิริมา งอธิราช ไม่ผ่าน
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262 6211041235 นางสาว สิริอาภา ชิระบุตร ผ่าน
263 6211041245 นางสาว สุกานดา สุตลาวดี ไม่ผ่าน
264 6211041257 นางสาว สุดารัตน์ สวัสด์ิวงศ์ ผ่าน
265 6211041266 นางสาว สุธาชิณี แก้วเลียง ผ่าน
266 6211041273 นาย สุนทร วงรักษา ผ่าน
267 6211041304 นางสาว สุภาวดี ภาสองชั น ผ่าน
268 6211041318 นางสาว สุรัญญา ไชยตะมาตย์ ผ่าน
269 6211041322 นางสาว สุรีพร ฮามค้าไพ ไม่ผ่าน
270 6211041329 นางสาว สุวรรณภา เพ็งแจ่ม ไม่ผ่าน
271 6211041355 นางสาว อธิญาภรณ์ แก้วดี ผ่าน
272 6211041365 นางสาว อภัสรา เหล็กกาณกูล ขาดสอบ
273 6211041368 นางสาว อภิชญา สุดแน่น ผ่าน
274 6211041379 นางสาว อมรรัตน์ วงค์ศรีลา ไม่ผ่าน
275 6211041387 นางสาว อรญา บุญพูล ผ่าน
276 6211041396 นางสาว อรนุช ศูนย์ด้า ผ่าน
277 6211041400 นางสาว อรยา พลสงเมือง ผ่าน
278 6211041412 นางสาว อรอุมา ดวงจันทร์ ผ่าน
279 6211041423 นางสาว อ่อนนุช โทขนาด ไม่ผ่าน
280 6211041496 นาง อุบลพรรณ ม่ังค่ัง ผ่าน
281 6211041498 นางสาว อุมาวดี ชาสอน ไม่ผ่าน
282 6211041523 นางสาว เกษวรางค์ ขันทอง ไม่ผ่าน
283 6211041566 นางสาว เพ็ญนภา โคตรจ้าปา ผ่าน
284 6211041567 นางสาว เพ็ญนภา ไพค้านาม ไม่ผ่าน
285 6211041581 นาย เศรษฐา ภูมิประเสริฐ ผ่าน
286 6211041588 นางสาว เสาวลักษณ์ อาจทุมมา ไม่ผ่าน
287 6211041590 นางสาว เสาวลี คุ้มภัย ผ่าน
288 6211041603 นางสาว แสงแข แก้วกาไลย ผ่าน
289 6211041622 นางสาว ไพลิน บูคะธรรม ผ่าน
290 6211050020 นางสาว กมลฉัตร ขุนวงษา ผ่าน
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291 6211050045 นาย กฤตภาส สีหะวงษ์ ขาดสอบ
292 6211050057 นางสาว กองกาญจน์ สินอ้วน ผ่าน
293 6211050080 นางสาว กาญจนณัฐ ส้ามุดติรัมย์ ผ่าน
294 6211050156 นางสาว จันทิยา จันทะไพร ผ่าน
295 6211050165 นางสาว จิตนภา บุญรัตน์ ผ่าน
296 6211050174 นางสาว จินตนาพร มุค้า ผ่าน
297 6211050306 นาย ฐนกร ทิมโพธ์ิกลาง ไม่ผ่าน
298 6211050330 นางสาว ณัฏฐนันท์ พะวงษ์ ไม่ผ่าน
299 6211050349 นางสาว ณัฐธิดา ผัดศรี ผ่าน
300 6211050351 นางสาว ณัฐนันท์ หาญศึก ผ่าน
301 6211050354 นางสาว ณัฐปภัจน์ พิศโสระ ผ่าน
302 6211050375 นาย ณัฐวุฒิ เข็มเพ็ชร ผ่าน
303 6211050400 นางสาว ถิรนันท์ สุขพิพัฒน์ ผ่าน
304 6211050406 นางสาว ทวินันท์ พวงกุด่ัน ผ่าน
305 6211050423 นางสาว ทิพวรรณ สรรศรี ไม่ผ่าน
306 6211050428 นางสาว ทิวาพร โฉมเฉลา ผ่าน
307 6211050434 นาย ธนพนธ์ ยาศรี ผ่าน
308 6211050443 นาง ธนาภรณ์ ทุมตะขบ ผ่าน
309 6211050470 นางสาว ธัญรดี อินอ่อน ผ่าน
310 6211050544 นางสาว นัทมน พิเคราะห์ ผ่าน
311 6211050583 นางสาว นิลัดชา อังฉกรรณ์ ผ่าน
312 6211050597 นางสาว นุชนาฎ พวงใส ผ่าน
313 6211050673 นางสาว ปรียากมล พิมเงิน ผ่าน
314 6211050679 นางสาว ปวีณพร สาริกา ไม่ผ่าน
315 6211050686 นางสาว ปัณณรัตน์ ประพฤติดีพร้อม ผ่าน
316 6211050693 นางสาว ปานวาด ไตรปกรณ์กุศล ไม่ผ่าน
317 6211050742 นางสาว พรทิพย์ ลิ มสุขเสกสรรค์ ไม่ผ่าน
318 6211050754 นางสาว พรรณี หอมเนียม ไม่ผ่าน
319 6211050774 นางสาว พัชรินทร์ ศรีนวล ไม่ผ่าน
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320 6211050819 นาย พีรนัย ศรีวงศ์ ผ่าน
321 6211050926 นางสาว รัชฎา วงศ์บุดดี ผ่าน
322 6211050960 นางสาว รุ่งลดา ประหยัด ผ่าน
323 6211051020 นางสาว วรัญญา วงเวียน ผ่าน
324 6211051028 นางสาว วราภรณ์ ใจบุญ ผ่าน
325 6211051070 นางสาว วิชชุดา โรมพันธ์ ไม่ผ่าน
326 6211051130 นางสาว ศิรินทิพย์ ไชยยายงค์ ผ่าน
327 6211051134 นางสาว ศิริพร ไชยโคตร ผ่าน
328 6211051137 นางสาว ศิริยากร สุพรรณนนท์ ผ่าน
329 6211051148 นางสาว ศิริลักษณ์ ทีฆะสุข ไม่ผ่าน
330 6211051209 นางสาว สายชล ศรีเสน ผ่าน
331 6211051219 นาย สินทวี อุดมทวี ผ่าน
332 6211051244 นางสาว สุกัลยา เมืองแก้ว ผ่าน
333 6211051251 นางสาว สุชาดา ตระการไทย ไม่ผ่าน
334 6211051280 นางสาว สุนิสา ศักด์ิศรี ไม่ผ่าน
335 6211051285 นางสาว สุพรรษา พรหมประดิษฐ์ ไม่ผ่าน
336 6211051310 นางสาว สุภาวรรณ เวชประโคน ผ่าน
337 6211051325 นางสาว สุวนันท์ ปัจจัย ไม่ผ่าน
338 6211051334 นางสาว สุวรรณี ภูมูล ผ่าน
339 6211051371 นางสาว อภิญญา ป้อมหิน ผ่าน
340 6211051378 นางสาว อมรรัตน์ พลศรีราช ไม่ผ่าน
341 6211051388 นางสาว อรณิชา ครองยุติ ผ่าน
342 6211051416 นางสาว อริสรา หม่ันเรียน ผ่าน
343 6211051481 นางสาว อารีรัตน์ ศรีสุข ไม่ผ่าน
344 6211051527 นางสาว เกียรติสุดา ศรีวงค์ ผ่าน
345 6211051546 นางสาว เนตรชนก เครือทอง ไม่ผ่าน
346 6211051594 นางสาว เอมอร ละครราช ผ่าน
347 6211060061 นางสาว กัญญา มัณยานนท์ ผ่าน
348 6211060163 นางสาว จิดาภา ทรัพย์สีพงษ์ ผ่าน
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349 6211060292 นางสาว ซาลาซา วาเละ ไม่ผ่าน
350 6211060298 นางสาว ซูเรียนี หะวอ ผ่าน
351 6211060315 นางสาว ฐิติรัตน์ พงษ์วัน ผ่าน
352 6211060521 นางสาว นลิน สุขปาน ผ่าน
353 6211060631 นางสาว บังอร บุญหว่าน ไม่ผ่าน
354 6211060635 นางสาว บัวลัย บุญสินชัย ผ่าน
355 6211060722 นาย ปุรฉัตร วัฒนพรชัย ผ่าน
356 6211060789 นางสาว พิกุลทอง ย่างรวีไพศาล ผ่าน
357 6211060843 นางสาว ภัสศรี แสงสาย ไม่ผ่าน
358 6211060891 นางสาว มูนีเราะห์ เจ๊ะเด็ง ไม่ผ่าน
359 6211060907 นางสาว ยุวดี หลงพรหม ไม่ผ่าน
360 6211060959 นางสาว รุ่งฤดี ดีขุนทด ไม่ผ่าน
361 6211060998 นางสาว วรกานต์ โสมี ไม่ผ่าน
362 6211061047 นางสาว วันมัสนี เจะมิง ไม่ผ่าน
363 6211061056 นางสาว วารุณี บุญหนัก ผ่าน
364 6211061072 นางสาว วิชุดา ฉันวิจิตร ไม่ผ่าน
365 6211061230 นางสาว สิริภา ทมตะขบ ผ่าน
366 6211061455 นางสาว อัสมา อิสาเฮาะ ผ่าน
367 6211061459 นางสาว อัสรินดา เจ๊ะแม ผ่าน
368 6211070023 นางสาว กมลชนก ทองอ้ม ไม่ผ่าน
369 6211070025 นางสาว กมลชนก มรกต ไม่ผ่าน
370 6211070069 นางสาว กัญญาวีร์ เหมือนพร้อม ผ่าน
371 6211070318 นาย ณฐพงศ์ วิมลศาสตร์ ไม่ผ่าน
372 6211070494 นาย ธีรพงษ์ สมพริ ง ไม่ผ่าน
373 6211070501 นาย นพดล พรายชุม ไม่ผ่าน
374 6211070719 นางสาว ปิยาภรณ์ สีหะวงษ์ ไม่ผ่าน
375 6211070995 นางสาว วนิดา สระแก้ว ไม่ผ่าน
376 6211071010 นาง วรรณา หนูแก้ว ไม่ผ่าน
377 6211071062 นาง วิไลวรรณ เนตรพันทัง ผ่าน
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378 6211071064 นางสาว วิไลวรรณ สุกใส ไม่ผ่าน
379 6211071067 นางสาว วิจิตรา ใจยา ไม่ผ่าน
380 6211071211 นางสาว สาวิณี เทพนาค ไม่ผ่าน
381 6211071254 นางสาว สุชาวดี โต๊ะนาค ไม่ผ่าน
382 6211071286 นางสาว สุพรรษา สีหะวงษ์ ผ่าน
383 6211071338 นางสาว สุวิมล สงวน ไม่ผ่าน
384 6211080019 นาง กนิษฐา แสนไชย ไม่ผ่าน
385 6211080169 นางสาว จินต์จุฑาพร ตั งวีระพงษ์ ผ่าน
386 6211080200 นางสาว จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท ผ่าน
387 6211080236 นางสาว ชนัดดา ปรีชาชาญวุฒิ ไม่ผ่าน
388 6211080356 นาย ณัฐพงษ์ ถนัดค้า ไม่ผ่าน
389 6211080398 นาย ตะวัน วงค์ช่างเงิน ผ่าน
390 6211080646 นางสาว ปทุมทิพย์ แถมก่ิง ผ่าน
391 6211080728 นาย พงศกร ศิริรัศมีวงศา ขาดสอบ
392 6211080872 นางสาว มัญจนา จันทราประภาเวช ผ่าน
393 6211081276 นางสาว สุนิตตา ตะวันธรงค์ ผ่าน
394 6211081399 นางสาว อรภิญญาพร ตอบงาม ผ่าน
395 6211090008 นางสาว กนกกาญจน์ หนูหลง ผ่าน
396 6211090034 นางสาว กมลวรรณ กาญจนประทุม ไม่ผ่าน
397 6211090049 นาย กฤษณพล ชูขันธ์ ผ่าน
398 6211090091 นางสาว กาญจนาพร ศรีจันทร์ ผ่าน
399 6211090115 นางสาว กุลธิดา ยุทธิปูน ผ่าน
400 6211090198 นางสาว จีรภรณ์ กาเด็น ผ่าน
401 6211090281 นางสาว ชุติมา หน่วยแก้ว ผ่าน
402 6211090305 นางสาว ญานิล เมรุณชัย ผ่าน
403 6211090500 นาย นพดล พรหมวงศ์ ผ่าน
404 6211090538 นางสาว นัฐญมา มาลินี ผ่าน
405 6211090576 นางสาว นิภาพรรณ อู่แสงทอง ผ่าน
406 6211090578 นางสาว นิภาวรรณ รัตนคช ผ่าน
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407 6211090581 นางสาว นิรนุช เกิดสมมารถ ผ่าน
408 6211090641 นาย ปฐมภพ บุญเจริญสุขวงศ์ ผ่าน
409 6211090684 นาย ปองพล สืบพงษ์ ไม่ผ่าน
410 6211090699 นางสาว ปาลวัลย์ พรหมทรัพย์ ผ่าน
411 6211090700 นางสาว ปาลิดา ชัยสงคราม ผ่าน
412 6211090858 นางสาว มณีภรณ์ ช้านาญแป้น ไม่ผ่าน
413 6211090913 นาย รณพันธ์ สุขใส ผ่าน
414 6211090921 นางสาว รอดีย๊ะ ชาติไทย ผ่าน
415 6211090972 นางสาว ลลิตา เทพชะนะ ผ่าน
416 6211091009 นางสาว วรรณา บุญธรรม ผ่าน
417 6211091226 นางสาว สิรินทร์รภัส อินธนสุวรรณ ผ่าน
418 6211091256 นางสาว สุดารัตน์ ด้ามี ไม่ผ่าน
419 6211091320 นางสาว สุริยาพร ค้าดวง ผ่าน
420 6211091335 นางสาว สุวัจนี คะรุณ ผ่าน
421 6211091394 นางสาว อรทัย ชัยวุฒิ ไม่ผ่าน
422 6211091472 นาย อารอฟัต สะบูดิง ผ่าน
423 6211091502 นางสาว ฮัซวานี ก้าพวน ผ่าน
424 6211091520 นางสาว เกศกนก คณานันท์ ไม่ผ่าน
425 6211091541 นาย เตวิชช์ สุขสงค์ ไม่ผ่าน
426 6211091572 นางสาว เมธาวี รอดสีเสน ผ่าน
427 6211091604 นางสาว แอรีซา ยาแต ไม่ผ่าน
428 6211091609 นาย โยธิน คงค้าแก้ว ผ่าน
429 6211100378 นางสาว ณัติยา ไกรทรัพย์ ไม่ผ่าน
430 6211100528 นางสาว นวลตอง บุญมาก ไม่ผ่าน
431 6211100709 นางสาว ปิยวรรณ รามภาพ ผ่าน
432 6211100954 นางสาว ร่ืนจิตร อินทะสร้อย ขาดสอบ
433 6211101288 นางสาว สุพัตรา ภู่พะเนียด ผ่าน
434 6211110150 นางสาว จันทร์จิรา วัลค้า ผ่าน
435 6211110154 นางสาว จันทรา วุฒิยา ไม่ผ่าน
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436 6211110264 นางสาว ชาติกา คู่พิมาย ไม่ผ่าน
437 6211110269 นาย ชิดณรงค์ รุ่งโรจน์ถาวร ผ่าน
438 6211110350 นางสาว ณัฐธิดา เจริญสินชัย ผ่าน
439 6211110486 นางสาว ธิดารัตน์ ปราบสงบ ไม่ผ่าน
440 6211110523 นางสาว นลินา เหมือนมี ผ่าน
441 6211110617 นางสาว นูรฮานีฟ มามะ ผ่าน
442 6211110809 นางสาว พิมพิศา อยู่ด้า ผ่าน
443 6211110897 นาย ยอดรัก ธรรมรัตน์ ไม่ผ่าน
444 6211110941 นางสาว รัตนวรรณ สมคิด ผ่าน
445 6211110962 นาย รุจฮัน มูซอ ผ่าน
446 6211111151 นางสาว ศิริลักษณ์ วิชุมา ไม่ผ่าน
447 6211111287 นางสาว สุพัตตรา อัตถาชน ผ่าน
448 6211111471 นางสาว อารยา มหาดไทย ผ่าน
449 6211111571 นางสาว เมธาวินี บุญเหลือ ไม่ผ่าน
450 6211111618 นางสาว ใจเทียน แสงไชยญากูล ไม่ผ่าน
451 6211120030 นางสาว กมลวรรณ ชาญณรงค์ ผ่าน
452 6211120066 นางสาว กัญญารัตน์ ขันธรัตน์ ผ่าน
453 6211120079 นางสาว กัลยาณี สวัสด์ิ ไม่ผ่าน
454 6211120086 นางสาว กาญจนา อ่องละออ ผ่าน
455 6211120118 นางสาว กุลวลี รองจ่าเมือง ผ่าน
456 6211120157 นางสาว จารุจินดา ค้าวิลานนท์ ไม่ผ่าน
457 6211120248 นางสาว ชยาภา ชัยประสิทธ์ิ ผ่าน
458 6211120337 นางสาว ณัฏฐิกานต์ ปรียานนท์ ผ่าน
459 6211120391 นาย ดารากร ป้อมสุวรรณ ไม่ผ่าน
460 6211120410 นางสาว ทับทิม วรรณภักดี ไม่ผ่าน
461 6211120430 นางสาว ธนกร ไตรธนเดชา ผ่าน
462 6211120466 นางสาว ธัญญา แรกจ้านงค์ ผ่าน
463 6211120503 นาย นพรัตน์ โพธ์ินอก ผ่าน
464 6211120507 นางสาว นภัสสร เฉ่ือยกลาง ไม่ผ่าน
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465 6211120651 นางสาว ปพิชญา กองนอก ผ่าน
466 6211120652 นางสาว ปภาดา นาดี ผ่าน
467 6211120655 นางสาว ประไพพรรณ เอ่ียมศรี ผ่าน
468 6211120665 นางสาว ปรางทิพย์ คงดุสิต ผ่าน
469 6211120690 นางสาว ปานจรีย์ ศรีวรรณะ ผ่าน
470 6211120706 นางสาว ปิยธิดา วงศ์ค้าสิงห์ ผ่าน
471 6211120717 นาย ปิยะมินทร์ ดินม่วง ผ่าน
472 6211120759 นางสาว พรสุภา พงศ์แพทย์ ผ่าน
473 6211120778 นางสาว พัชรียา ตีบกลาง ผ่าน
474 6211120807 นางสาว พิมพ์วิมล มะโนกิจ ผ่าน
475 6211120815 นาย พิสิษฐ์ บุตราช ผ่าน
476 6211120824 นางสาว พุทธิดา บรรจมาตย์ ผ่าน
477 6211120838 นางสาว ภัทรภรณ์  โสภา ไม่ผ่าน
478 6211120842 นางสาว ภัทราวรรณ ทองกร ผ่าน
479 6211120852 นางสาว ภิญญาพัชญ์ พรประเสริฐ ผ่าน
480 6211120855 นางสาว ภิณยะภัชร์ เหมือนเปลื อง ผ่าน
481 6211120914 นางสาว รติพร พรรณจิตต์ ผ่าน
482 6211120928 นางสาว รัชณิญา จันทร์ศรี ผ่าน
483 6211121018 นางสาว วรัญญา เต่าทอง ผ่าน
484 6211121080 นางสาว วิภาวรรณ อุดด้วง ไม่ผ่าน
485 6211121176 นางสาว ศุภาพิชญ์ เกียรติพรพิทักษ์ ไม่ผ่าน
486 6211121180 นาย สกล สุขขะปัญญา เสง่ียมศรี ผ่าน
487 6211121277 นางสาว สุนิตา ธูปหอม ผ่าน
488 6211121381 นางสาว อมราวดี เกิดสว่างเนตร ผ่าน
489 6211121383 นางสาว อมลวรรณ ม่ังค่ัง ผ่าน
490 6211121449 นางสาว อัมริษา พูลผล ผ่าน
491 6211121531 นางสาว เจนจิรา อยู่สุข ผ่าน
492 6211121535 นาย เจษฎ์กรน์ สัตย์มิตร ไม่ผ่าน
493 6211121579 นางสาว เรขา เสือจอย ขาดสอบ
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494 6211121621 นาย ไชยวัฒน์ วณิชชากร ผ่าน
495 6211130010 นางสาว กนกพร สุทธมา ผ่าน
496 6211130044 นางสาว กรุณาชนก ผลวัฒนะ ผ่าน
497 6211130068 นางสาว กัญญาวีร์ แสงอ่อน ผ่าน
498 6211130129 นางสาว ขวัญฤทัย รุ่งโรจน์ ผ่าน
499 6211130168 นาย จิตอนุวัต พุ่มม่วง ผ่าน
500 6211130197 นางสาว จีรพรรณ ใจค้า ผ่าน
501 6211130241 นางสาว ชนาธิป สุดสายออ ไม่ผ่าน
502 6211130282 นางสาว ชุติมา แซ่ย้าง ผ่าน
503 6211130352 นางสาว ณัฐนิชา พระสุทัย ผ่าน
504 6211130360 นางสาว ณัฐพร อภิวัฒน์ไพบูลย์ ไม่ผ่าน
505 6211130380 นางสาว ณิชา สุตะวัน ไม่ผ่าน
506 6211130414 นาย ทินกร เงินก้่า ผ่าน
507 6211130458 นางสาว ธัญชนก จันก๋าวี ผ่าน
508 6211130477 นางสาว ธันว์ชนก ทะนะวงค์ ผ่าน
509 6211130480 นางสาว ธิญาดา หวนจิตร ผ่าน
510 6211130516 นางสาว นฤภร เกียรติประทับใจ ผ่าน
511 6211130592 นางสาว นุจรี เจริญผล ผ่าน
512 6211130656 นาย ประกาย ชาวส้าน ผ่าน
513 6211130694 นางสาว ปาริชาต เป้าทอง ผ่าน
514 6211130710 นาย ปิยวัฒน์ อินทร์จันทร์ ไม่ผ่าน
515 6211130746 นางสาว พรพิชญา ค้านา ผ่าน
516 6211130799 นางสาว พิทยารัตน์ เถาวัลย์ ผ่าน
517 6211130916 นางสาว รวินท์นิภา ปรานปราชญ์ ผ่าน
518 6211130938 นางสาว รัตติยากร เพียขันทา ผ่าน
519 6211130947 นางสาว รัตนาวลี แก้วใจ ผ่าน
520 6211130961 นางสาว รุ่งลาวัลย์ นายด่าน ผ่าน
521 6211131043 นางสาว วสุนธรา ช่ืนมอญ ผ่าน
522 6211131051 นางสาว วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์ ผ่าน
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523 6211131087 นางสาว วิลาสินี สนประเทศ ผ่าน
524 6211131215 นางสาว สิดาพร ไปเร็ว ผ่าน
525 6211131233 นางสาว สิริยาภา กุหลาบพนา ไม่ผ่าน
526 6211131279 นางสาว สุนิธิ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผ่าน
527 6211131292 นางสาว สุภัสสร ช้างขวัญยืน ผ่าน
528 6211131295 นางสาว สุภาพร ขัดเปา ผ่าน
529 6211131345 นางสาว หสน ตันทา ผ่าน
530 6211131347 นางสาว หัทยาภรณ์ วะรุตะมะ ผ่าน
531 6211131361 นาย อนุศิษฏ์ หงษ์ทอง ผ่าน
532 6211131362 นางสาว อนุสรา ยะเพ ผ่าน
533 6211131390 นางสาว อรทัย หวังประสพกลาง ผ่าน
534 6211131524 นาย เก้าฉลอง แสงค้า ผ่าน
535 6211131605 นาย โกสินทร์ เพ็งสลุด ผ่าน
536 6211131625 นางสาว ไหมแพร วังกาวรรณ ผ่าน
537 6211140012 นางสาว กนกวรรณ กัญญวิมล ไม่ผ่าน
538 6211140021 นางสาว กมลชนก จันทร์ทอง ผ่าน
539 6211140037 นางสาว กรชนก ใจใหญ่ ผ่าน
540 6211140062 นางสาว กัญญาณัฐ ย่ังยืน ไม่ผ่าน
541 6211140098 นางสาว กานติมา ธาตุวิสัย ผ่าน
542 6211140113 นางสาว กุลณัฐ สมปาน ไม่ผ่าน
543 6211140119 นางสาว ขนิษฐา จันทวี ผ่าน
544 6211140151 นางสาว จันทร์ทิพย์ คล่องเชิงสาร ผ่าน
545 6211140181 นางสาว จิรัฏฐ์ พลบุตร ผ่าน
546 6211140187 นางสาว จิราภรณ์ สิงหัส ผ่าน
547 6211140213 นางสาว จุฑามาส ไกยราช ผ่าน
548 6211140335 นางสาว ณัฏฐา จารุการ ผ่าน
549 6211140355 นาย ณัฐพงศ์ สุภะกรรม ผ่าน
550 6211140357 นางสาว ณัฐพร กุมารเพ็ชร์ ผ่าน
551 6211140370 นางสาว ณัฐริการ์ อ๊ึงสวัสด์ิ ผ่าน
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552 6211140411 นางสาว ทัศญาณี ใจทะวงค์ ผ่าน
553 6211140457 นางสาว ธัญจิรา โพสาราช ผ่าน
554 6211140485 นางสาว ธิดารัตน์ แจ่มปรีชา ผ่าน
555 6211140498 นางสาว นงลักษณ์ พิงภูงา ไม่ผ่าน
556 6211140510 นางสาว นภาวรรณ ยอดแสงค้า ผ่าน
557 6211140563 นางสาว น ้าฝน บุญเรือง ผ่าน
558 6211140573 นางสาว นิภาพร แสนสุรินทร์ ไม่ผ่าน
559 6211140662 นางสาว ประภาพร ทองเสริฐ์ ผ่าน
560 6211140676 นางสาว ปลายฝน พลายงาม ผ่าน
561 6211140729 นาย พงศธร ปาละตา ผ่าน
562 6211140732 นาย พชร บูชากุล ผ่าน
563 6211140798 นางสาว พิทยาภรณ์ เจริญสุข ผ่าน
564 6211140854 นางสาว ภิญาภัส ถวายชัย ผ่าน
565 6211141011 นางสาว วรรณิภา พิสภิรมย์ ผ่าน
566 6211141255 นางสาว สุดารัตน์ บุญรักษา ผ่าน
567 6211141294 นางสาว สุภาพร ไยสาร ผ่าน
568 6211141328 นางสาว สุวพัชร ถวิลการ ผ่าน
569 6211141366 นางสาว อภิชญา บริสุทธิชัย ผ่าน
570 6211141413 นางสาว อริศรา ธนานุศักด์ิ ผ่าน
571 6211141429 นางสาว อัจจิมา สาริกา ผ่าน
572 6211141557 นางสาว เบญญา เพชรยังพูล ผ่าน
573 6211141626 นางสาว ไอรินทร์ดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผ่าน
574 6211150031 นางสาว กมลวรรณ ชิณวงศ์ ผ่าน
575 6211150048 นาย กฤษกร หลังลีงู ไม่ผ่าน
576 6211150094 นางสาว กานต์ชนิต สงขวัญ ผ่าน
577 6211150249 นางสาว ชรินรัตน์ อินทผลา ผ่าน
578 6211150290 นางสาว ซารีนา อาด้า ผ่าน
579 6211150336 นางสาว ณัฏฐา ชนะพล ผ่าน
580 6211150343 นางสาว ณัฐกุล อาจชอบการ ผ่าน
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581 6211150372 นางสาว ณัฐวดี แจ่มแจ้ง ไม่ผ่าน
582 6211150536 นางสาว นัฐกานต์ นาวาเดช ผ่าน
583 6211150558 นางสาว นัสรีน เงาะ ผ่าน
584 6211150622 นางสาว นูรีซัน หิเล ไม่ผ่าน
585 6211150625 นางสาว นูรีมัน ลือแบลูวง ผ่าน
586 6211150628 นางสาว นูรูลฮูดา เจ๊ะเต๊ะ ไม่ผ่าน
587 6211150716 นางสาว ปิยะมณี กาญจนะ ผ่าน
588 6211150825 นางสาว ฟาเตม คาเร็ง ผ่าน
589 6211150901 นางสาว ยามีละห์ มูดอเลาะ ผ่าน
590 6211150948 นางสาว รัตนาวลี หนูบูรณ์ ไม่ผ่าน
591 6211150966 นางสาว รุสฟาตีมา ทิวาสมาน ไม่ผ่าน
592 6211150976 นางสาว ลักษิกา สุขรักษา ผ่าน
593 6211150997 นางสาว วนิตา เจ๊ะสัน ผ่าน
594 6211151000 นางสาว วรพรรณ อินหมัน ผ่าน
595 6211151003 นางสาว วรรณนา มูดอ ไม่ผ่าน
596 6211151035 นางสาว วริศรา สาระวารี ผ่าน
597 6211151194 นางสาว สวรรยา เหล็มปาน ผ่าน
598 6211151259 นางสาว สุดารัตน์ พิเดช ผ่าน
599 6211151331 นางสาว สุวรรณา จงรักษ์ ผ่าน
600 6211151349 นางสาว อโรชา แสงจันทร์ ผ่าน
601 6211151353 นางสาว อติกานต์ ย่ิงยวด ไม่ผ่าน
602 6211151409 นางสาว อรอนงค์ รักดี ผ่าน
603 6211151411 นางสาว อรอุมา เลาะสมาน ผ่าน
604 6211151424 นางสาว อักลีมา ดอมอลอ ไม่ผ่าน
605 6211151430 นางสาว อัจฉรา ฤทธิพรัด ขาดสอบ
606 6211151446 นาย อับดุลฮาฟีซ อิแต ผ่าน
607 6211151507 นางสาว ฮาฟีซา โตะกอ ผ่าน
608 6211151627 นางสาว ไอลดา ร้าเพยพัด ไม่ผ่าน
609 6211160015 นางสาว กนกวรรณ สิงหวรรณกุล ผ่าน
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610 6211160208 นางสาว จุฑามาศ หนูคง ไม่ผ่าน
611 6211160295 นางสาว ซิตตีนา สุขสง่า ไม่ผ่าน
612 6211160338 นางสาว ณัฐ ขนิษฐา ไม่ผ่าน
613 6211160527 นางสาว นวกชมณ สุวรรณรัศมี ผ่าน
614 6211160555 นางสาว นันทิยา ศรีพันธ์ ไม่ผ่าน
615 6211160608 นางสาว นุสฮูดา ปฏิญญานุสรณ์ ผ่าน
616 6211160643 นางสาว ปฐมาวดี กลับดี ผ่าน
617 6211160800 นาย พิทวัส ล่ิมศิลา ผ่าน
618 6211160806 นางสาว พิมพ์ฤทัย พุฒซ้อนดอก ไม่ผ่าน
619 6211161038 นางสาว วรุณย์รัตน์ รัตนคช ไม่ผ่าน
620 6211161249 นางสาว สุชัญญา มหาวรรณ ผ่าน
621 6211161414 นางสาว อริศรา ทองทรัพย์ ผ่าน
622 6211161420 นางสาว อลิษา นวลศรี ผ่าน
623 6211170145 นาย จักรกฤษณ์ น ้าเย็น ผ่าน
624 6211170171 นาง จินตนา แก้วดวงใจ ผ่าน
625 6211170283 นาย ชุมพล ศิลปชัย ผ่าน
626 6211170629 นาวาโท บรรพต มุ่งหามณี ผ่าน
627 6211170637 นางสาว บุณยานุช อินทรสิทธ์ิ ผ่าน
628 6211170672 นาย ปรีชา บุญฤทธ์ิ ผ่าน
629 6211170730 นาย พงษ์ศักด์ิ ปาลตานนท์ ผ่าน
630 6211170833 นางสาว ภัททิราพร เขียวสน่ัน ไม่ผ่าน
631 6211170886 นาย มีชัย มากบ้ารุง ผ่าน
632 6211171060 นาวาตรีหญิง วิไลพร สว่าง ผ่าน
633 6211171127 นาง ศิริกุล ด้ารงมณี ผ่าน
634 6211171171 นาง ศุภลักษณ์ พันธุ์สุข ผ่าน
635 6211171246 นาย สุกิจ กานนสัมฤทธ์ิ ผ่าน
636 6211171300 นาง สุภารัก โกศล ผ่าน
637 6211171341 นางสาว หน่ึงฤทัย แปลงลักขณา ผ่าน
638 6211180649 นางสาว ปนิดา แต่งแดน ผ่าน
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล มำสอบผลสอบ

ผลกำรสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12 (2)(ข) 
ข้ันตอนท่ี 2 วิชำเภสัชกรรมไทย คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

ณ อำคำร 6  มหำวิทยำลัยรังสิต สอบวันอำทิตย์ ท่ี 30 มิถุนำยน 2562 เวลำ 08.30-10.30น.

639 6211181097 นาย ศรัญญู รสหอม ผ่าน
640 6211181143 นางสาว ศิริรัตน์ เหล็กเกิดผล ไม่ผ่าน
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