
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
1 5610040016 นาย กมล บ ารุงวงค์ทอง ไม่ผ่าน
2 5610040064 นาง กญัญสร จันทร์จุฬาลักษณ์ - ขาดสอบ
3 5610040099 นางสาว กิ่งผกา ผลิตวานนท์ ไม่ผ่าน
4 5610040103 นางสาว กติติมาภรณ์ ชุมพงศ์ - ขาดสอบ
5 5610040104 นางสาว กติิญาดา เลาหะพิพัฒน์ชัย ไม่ผ่าน
6 5610040122 นางสาว เกษา โภคทรัพย์ ไม่ผ่าน
7 5610040163 นาย จรัญ พูลสวัสด์ิ - ขาดสอบ
8 5610040185 นาง จันทร์จิรา เชยชื่นจิตร ไม่ผ่าน
9 5610040192 นาง จันทร์ฟอง แกว้อนิชัย ไม่ผ่าน
10 5610040198 นาง จารินี แซ่จิ่น ผ่าน
11 5610040212 นางสาว จิณหน์ิภาณ์ บญุเกื้อหนุนโชค - ขาดสอบ
12 5610040287 นาย ชนินทร สุนทรโชติ ผ่าน
13 5610040344 นางสาว ฎฐิศกลุ ศรีนาค ผ่าน
14 5610040359 นาง ฐิติรัตน์ ราชชารี ไม่ผ่าน
15 5610040360 นาง ฐิติรัตน์ วงษ์ค า ไม่ผ่าน
16 5610040361 นางสาว ฑิฆัมพร เกษปทมุ ไม่ผ่าน
17 5610040394 นางสาว ณัฐฎาณี คุณาธีร์สิริ - ขาดสอบ
18 5610040406 นางสาว ณัฐพัชร์ วันสกลุ ผ่าน
19 5610040409 นางสาว ณัฐมณี ธนโกวิท ผ่าน
20 5610040426 นาย ดนัย แซ่เซียว ไม่ผ่าน
21 5610040485 นาง ทศันียา ประกอบพิบลู ไม่ผ่าน
22 5610040530 นางสาว ธนิษฐา ประชากลู ไม่ผ่าน
23 5610040565 นางสาว ธีรนุช กอโพธิศ์รี ไม่ผ่าน
24 5610040566 นาย ธีรพงษ์ เช้าสกลุ ไม่ผ่าน
25 5610040573 นางสาว นงนุช ประเวสพิชัย ไม่ผ่าน
26 5610040599 นางสาว นภาพร บญุมาก ไม่ผ่าน
27 5610040619 นาย นันทช์ญาน์ เลิศวัฒนเวชกลุ ผ่าน
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28 5610040623 นาง นันทม์นัส ศัมภพูันธุ์ ผ่าน
29 5610040657 นาง นุชนาถ จันทรา ผ่าน
30 5610040763 นาย ประเสริฐ โพธิสุ์ภาพ ผ่าน
31 5610040819 นางสาว ปยิะมาศ โคตรสุโพธิ์ - ขาดสอบ
32 5610040837 นาย พงษ์ศักด์ิ เวชพาณิชย์ ไม่ผ่าน
33 5610040845 นางสาว พนิดา สุภาวงค์ ไม่ผ่าน
34 5610040867 นาย พรเพชร เพชรนนทรี ผ่าน
35 5610040882 นาย พลกฤต พิรุณ - ขาดสอบ
36 5610040946 นางสาว พุทธนี ศรีเนตร ผ่าน
37 5610040960 นางสาว เพลินพิศ ใจดีเจริญ - ขาดสอบ
38 5610040966 นางสาว แพรจันทร์ ปลัินธนดิลก ไม่ผ่าน
39 5610040976 นาย ไพศาล จุ๊สมุทร ไม่ผ่าน
40 5610041028 นางสาว มณีรัตน์ เตชะภกัดีวงศ์ ไม่ผ่าน
41 5610041030 นาง มณีรัตน์ ศรีวิจารณ์ ไม่ผ่าน
42 5610041038 นาย มนัส เมฆธรรมานุวัตร - ขาดสอบ
43 5610041047 นาง มสารัศม์ รัศมีสุรธีรากลุ ไม่ผ่าน
44 5610041177 นางสาว ลลิตา รุจิ ไม่ผ่าน
45 5610041191 นาง ลาวัลย์ กาโย ไม่ผ่าน
46 5610041198 นางสาว เลิศนภา ปชัฌาบตุร ไม่ผ่าน
47 5610041206 นางสาว วรณัน พงศ์ภคัอาชา ไม่ผ่าน
48 5610041222 นางสาว วรรณิภา หะมาลา - ขาดสอบ
49 5610041235 นาย วรายุทธ์ สิมสา ไม่ผ่าน
50 5610041257 นาย วันชัย แกว้จินดา ไม่ผ่าน
51 5610041304 นางสาว วิชากร จันทรโคตร ไม่ผ่าน
52 5610041311 นาย วิทยา ศิริทศัน์ ไม่ผ่าน
53 5610041313 นาย วินัย ทองลาย ผ่าน
54 5610041333 นาง วิมลรัตน์ แซ่เซียว ผ่าน
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55 5610041349 นาย วิวัฒน์ ธ ารงธรรมวงศ์ ไม่ผ่าน
56 5610041368 นางสาว ศยาปวีร์ ไตรคุ้มพันธุ์ ไม่ผ่าน
57 5610041378 นางสาว ศรีพร พรรณารุโณทยั ไม่ผ่าน
58 5610041384 นางสาว ศศลักษณ์ ก าแพงสิน ไม่ผ่าน
59 5610041385 นาง ศศิกาญจน์ กองสมบติั ไม่ผ่าน
60 5610041400 นางสาว ศันสนีย์ ค าชื่น ผ่าน
61 5610041406 นาย ศิรภพ แซ่ล้ิม ไม่ผ่าน
62 5610041411 นางสาว ศิริพร ข าค้า ไม่ผ่าน
63 5610041424 นาง ศิริพัชร พัฒนวรเศรษฐ์ ผ่าน
64 5610041434 นางสาว ศิริวรรณ แสงสุวรรณ ผ่าน
65 5610041467 นางสาว สมจิตต์ รุ่งศรัทธาธรรม - ขาดสอบ
66 5610041482 นาย สมธนึก โชติช่วงฉัตรชัย ไม่ผ่าน
67 5610041493 นาย สมพร ชื่นพลี ไม่ผ่าน
68 5610041526 นางสาว สวิตตา เมฆอสุ่าห์ ไม่ผ่าน
69 5610041539 นาง สาธกา หริเมธส์ ผ่าน
70 5610041569 นาง สิริกร เพิ่มวุฒิวรนันท์ ไม่ผ่าน
71 5610041577 นางสาว สิริพร สุริยาประสิทธิ์ ไม่ผ่าน
72 5610041588 นางสาว สุกฤตา กจิสวัสด์ิ ผ่าน
73 5610041606 นาง สุจินดา มุสิกเจริญ ผ่าน
74 5610041636 นาย สุนทร ไชยนุมาตร์ - ขาดสอบ
75 5610041638 นาง สุนทรี พุ่มประพันธ์ - ขาดสอบ
76 5610041642 นาย สุนันต์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ไม่ผ่าน
77 5610041645 นางสาว สุนันทสิ์ริ องัประทปี ไม่ผ่าน
78 5610041651 นางสาว สุนีย์ แซ่หว่อง - ขาดสอบ
79 5610041653 นางสาว สุปรรณา ศรีสาริสถ์ ไม่ผ่าน
80 5610041665 นาง สุพรรณี จิตต์ตรง ไม่ผ่าน
81 5610041667 นางสาว สุพัชรี บญุยี่ ผ่าน
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82 5610041701 นาย สุรทนิ เถื่อนวัฒน์ ไม่ผ่าน
83 5610041703 นาง สุรวิภา เลิศธัญธนา ไม่ผ่าน
84 5610041705 นาย สุระเดช เจริญผล ไม่ผ่าน
85 5610041711 นาย สุรินทร์ บวัลอย ไม่ผ่าน
86 5610041714 นาง สุรีรัตน์ ปล่องทอง ผ่าน
87 5610041735 นางสาว เสาวภคั ภมูิรัตน์ ไม่ผ่าน
88 5610041757 นางสาว โสภา วัชรีเมธี ผ่าน
89 5610041799 นาง อภญิญา พยัคฆพงศ์ ไม่ผ่าน
90 5610041803 นางสาว อภณิหพ์ร พันธ์ศิริภกัดี ผ่าน
91 5610041812 นางสาว อมรศรี ลีลาปญัญาภรณ์ ไม่ผ่าน
92 5610041836 นางสาว อรวรีว์ สลิตจ ารูญศักด์ิ ผ่าน
93 5610041844 นางสาว อรุณรัตน์ เนติวิวัฒน์ ไม่ผ่าน
94 5610041922 นาย อทิธิพัฒน์ เนตรทพิวัลย์ - ขาดสอบ
95 5611040042 นาย กฤตชัย นรสิงห์ ไม่ผ่าน
96 5611040070 นางสาว กณัธิชา วงษ์จ่า ไม่ผ่าน
97 5611040100 นาย กจิติพงษ์ ชูไทย ไม่ผ่าน
98 5611040143 นางสาว คณิตา ไชยนุมาตร์ ไม่ผ่าน
99 5611040170 นางสาว จรัสพัชร์ วงษ์วิจารณ์ ไม่ผ่าน
100 5611040241 นาย จีระวัฒน์ ตันจริยานนท์ ไม่ผ่าน
101 5611040296 นาย ชลัช อชัฌากลุกจิ ไม่ผ่าน
102 5611040358 นาง ฐิติรัตน์ จิรศักดาวุฒิ ไม่ผ่าน
103 5611040367 นาง ณภรรศวรรณ ศักด์ิสมบรูณ์ ไม่ผ่าน
104 5611040441 นาง ดาวรุ่ง สุกจิชาญยุทธ - ขาดสอบ
105 5611040499 นาง ทเุรียน เหรียญทองค า - ขาดสอบ
106 5611040577 นาย นจ วัฒนศรีส่ง - ขาดสอบ
107 5611040595 นางสาว นภสัวรรณ บญุเกดิ ผ่าน
108 5611040674 นาย บรรยง สมพงษ์ ไม่ผ่าน
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109 5611040758 นาย ประวัติ สุทธิสม ผ่าน
110 5611040760 นางสาว ประศาสตร์พร ชื่นใจ ผ่าน
111 5611040885 นางสาว พวงทพิย์ รัตนะรัต ไม่ผ่าน
112 5611041005 นางสาว ภทัรินทร์ แฟงคล้าย ไม่ผ่าน
113 5611041113 นางสาว รวิสา อริสาวรากลุ ผ่าน
114 5611041163 นาง รุจิรา เรืองสกลุ ไม่ผ่าน
115 5611041278 นางสาว วัลลีย์ แสงมา ไม่ผ่าน
116 5611041336 นาย วิรัตน์ โพธิสัตย์ ไม่ผ่าน
117 5611041468 นาย สมจิตต์ สุรเทวมิตร ไม่ผ่าน
118 5611041510 นาย สมศักด์ิ ทรัพย์วัฒนาการ ไม่ผ่าน
119 5611041545 นางสาว สายฝน วงษ์จักร ไม่ผ่าน
120 5611041627 นาย สุทวิัส แซ่เฮ้ง ผ่าน
121 5611041731 นาย เสรี แสงศรี ไม่ผ่าน
122 5611041927 นาง อศิยาภรณ์ ใจดี ผ่าน
123 5611041932 นาย อดุร ไชยนุมาตร์ ไม่ผ่าน
124 5611041945 นางสาว อไุร บตุรนาม ไม่ผ่าน
125 5611041959 นาย โอวาส สายสี ผ่าน
126 5612040509 นาง ธนภร สงวนสัตย์ ผ่าน
127 5612040569 นาย ธีระ อนุกลูเรืองกติต์ิ - ขาดสอบ
128 5612040582 นาย นพดล รัตนภานพ ผ่าน
129 5612040592 นาย นภพล สายบญุเรือน - ขาดสอบ
130 5612040695 นาง บญุยานุช เพ็ชรเสนา ไม่ผ่าน
131 5612040727 นาย ปฎภิาน อปูทอง ไม่ผ่าน
132 5612040816 นาย ปยิพงค์ เจริญภกัดี - ขาดสอบ
133 5612040833 นางสาว ผุสชา จันทร์ประเสริฐ ไม่ผ่าน
134 5612041012 นาย ภานุวัตร อาด า - ขาดสอบ
135 5612041089 นางสาว ยุพา ผาลิวงค์ ไม่ผ่าน
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136 5612041263 นางสาว วันดี ปุ่มไม้ ไม่ผ่าน
137 5612041437 นาย ศิวะชัย ต้ังพิบลูย์ทรัพย์ - ขาดสอบ
138 5612041460 นาง สมควร อยู่สุข - ขาดสอบ
139 5612041805 นาง อภริมย์ ภนูุช ไม่ผ่าน
140 5612041849 นาง อลังการ วงษ์ศิริ ไม่ผ่าน
141 5613040746 นาง ประนอม พวงศรี ไม่ผ่าน
142 5613041044 นางสาว มลรวี จันโทกลุ ไม่ผ่าน
143 5614040066 นางสาว กญัญา อนิด า ไม่ผ่าน
144 5615040101 นาย กติติพัฒน์ เศวตวงศ์ ไม่ผ่าน
145 5615040828 นางสาว ผกาวรรณ ใจรักดี ไม่ผ่าน
146 5615041199 นาง เล้ียม เรียนแจ้ง ไม่ผ่าน
147 5615041859 นางสาว องัคณา ส้มม่วง - ขาดสอบ
148 5615041937 นาง อบุล ไชยศรีหา ไม่ผ่าน
149 5616040645 นาง นิภาพร เตชาภริมณ์ ไม่ผ่าน
150 5616041528 นาง สอิ้ง โตออ่น ไม่ผ่าน
151 5616041822 นาง อรทยั บานชื่น - ขาดสอบ
152 5617041915 นาย อ านาจ อดุมทรัพย์ - ขาดสอบ
153 5618040459 นาง ถนิมลักษมิ์ จิตรอารีย์ ไม่ผ่าน
154 5618041275 นางสาว วันรานี เล่ียวไพโรจน์ ไม่ผ่าน
155 5618041825 นางสาว อรพิม ปราณีตพลกรัง ผ่าน
156 5620040026 นางสาว กมลนัทธ์ เชิงไว - ขาดสอบ
157 5620040267 นาย ฉลองภพ รัตนภมูิ ผ่าน
158 5620040458 นาง ถนอมจิตร ไทยทรง ผ่าน
159 5620041229 นาง วรางค์อร มังกรทอง ผ่าน
160 5621041489 นาง สมปอง วงษ์พิทกัษ์ - ขาดสอบ
161 5621041730 นาย เสรี มิง่ขุนทด ผ่าน
162 5622041637 นาย สุนทร พรหมาธรรม ไม่ผ่าน
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163 5623040383 นางสาว ณัฏฐณิชา จรูญชัย ไม่ผ่าน
164 5623040765 ร้อยเอก ประหยัด สมจิตร ผ่าน
165 5623040832 นางสาว ผาณิต สามัญ ผ่าน
166 5623041871 นาง อญัชิษฐา สมจิตร ไม่ผ่าน
167 5624040295 นาย ชลอ เนตรเจริญ ผ่าน
168 5624040329 นาย ชูชีพ มณีรัตน์ ไม่ผ่าน
169 5624040924 นางสาว พิทพร สินธวารักษ์ ผ่าน
170 5624041699 ร.อ. สุเมธี ตันศิริ ไม่ผ่าน
171 5626041502 นาง สมพิศ สังฆธรรม ไม่ผ่าน
172 5627040488 นาง ทฑัิมพร ลีสีสุข ผ่าน
173 5630040112 นาย เกง่ เบยีบสันเทยีะ ผ่าน
174 5630040244 นางสาว จุฑาทพิย์ เค็มกระโทก ผ่าน
175 5630040721 นางสาว เบญจมาศ โค้วพินิจชัย ผ่าน
176 5630040864 นางสาว พรพิมล ฉิมพินิจ ไม่ผ่าน
177 5630040898 นางสาว พัชริดา จั่นขุนทด ผ่าน
178 5630041287 นาง วารุณี ลอยวัน ไม่ผ่าน
179 5630041512 นาง สมหญิง ธัญญเสรี ไม่ผ่าน
180 5630041657 พระอธิการ สุพจน์ มณีงาม ไม่ผ่าน
181 5630041685 นาง สุภาพรรณ รัตนศฤงค์ ไม่ผ่าน
182 5631040390 นางสาว ณัฐกานต์ ทศันาวิวัฒน์ ไม่ผ่าน
183 5631041309 นาย วิเชียร ชุ่มสีดา ไม่ผ่าน
184 5632040345 นางสาว ฐณิชา แจ่มใส ไม่ผ่าน
185 5632040348 นาย ฐากรู สิงหาภู ไม่ผ่าน
186 5632040986 นาง ภรศิริ ชื่อเพราะ ไม่ผ่าน
187 5632041159 นาง รุ่งอรุณ อรุาร่ืน ไม่ผ่าน
188 5633040132 นาง ขนิษฐา ปรือปรัก ไม่ผ่าน
189 5633040137 นางสาว ขวัญตา อดุมรักษ์ ผ่าน
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190 5633040371 นาง ณภทัรชา กลุวงษ์ ไม่ผ่าน
191 5633041025 นางสาว มณฑิรา พานทอง - ขาดสอบ
192 5633041132 นางสาว รัตนา บษุบงค์ ไม่ผ่าน
193 5633041518 นาง สมัน แต้มงาม ไม่ผ่าน
194 5634040293 นางสาว ชลธิชา ทางชอบ ไม่ผ่าน
195 5634040356 นางสาว ฐิติพร โสรกนิษฐ์ ผ่าน
196 5634040442 นาย ดาวเรือง ปั้นทอง ผ่าน
197 5634040510 นาง ธนภรณ์ จันทร์พันธ์ ผ่าน
198 5634041182 นางสาว ลักขณาพร วานมนตรี ไม่ผ่าน
199 5634041246 นางสาว วลัยกลุ เขมะปญัญา ไม่ผ่าน
200 5634041713 นาง สุรีฐ์เนตร พิชญปรานห์ ไม่ผ่าน
201 5634041752 นาง แสงรัศมี ปั้นทอง ไม่ผ่าน
202 5634041853 นาง ออ้ พรมดี ไม่ผ่าน
203 5635041094 นางสาว ยุราหท์พิย์ วงษ์ตา - ขาดสอบ
204 5635041124 นางสาว รัชนี กอแกว้ ไม่ผ่าน
205 5636040127 นาย โกศิลป์ ภริมย์ไทย - ขาดสอบ
206 5636041354 นาง วีณาภรณ์ โสตะภา ผ่าน
207 5637040134 นาง ขนิษฐา แสงสุริยา ผ่าน
208 5639040913 นางสาว พัสรา บญุเฉลียว ไม่ผ่าน
209 5640040092 นาง กาญจนี เทพศิลา ผ่าน
210 5640040193 นาง จันทรา ขุมเพ็ชร - ขาดสอบ
211 5640040202 นางสาว จารุวรรณ สรรพโส ผ่าน
212 5640040349 นางสาว ฐานิกา เตชเบญญา ไม่ผ่าน
213 5640040476 นาง ทองยุ่น ศรีบญุลือ ไม่ผ่าน
214 5640040528 นาย ธนาวุฒิ ปญัจพรอดุมลาภ ไม่ผ่าน
215 5640040874 นาง พรรณราย ชูศรีทอง ไม่ผ่าน
216 5640040968 นาย ไพจิตร ทมิกระโทก ไม่ผ่าน
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217 5640041926 นาย อิ่ม ฐานโอษฐ์ ไม่ผ่าน
218 5641040440 นาง ดาวดล เประกนัยา ไม่ผ่าน
219 5641041137 นาง รัติยา ชัยเทอืง ไม่ผ่าน
220 5641041362 นาย วีระยุทธ เคหาสัย ผ่าน
221 5641041459 นาย สมควร เพ็ญเสง่ียม ไม่ผ่าน
222 5642040933 นาง พิมพ์พิชชา ทองหล่อ ผ่าน
223 5642041088 นางสาว ยุพา บวัพา ผ่าน
224 5642041576 นาง สิริพร ญาณจินดา ไม่ผ่าน
225 5642041662 นาง สุพรรณ๊ ริมชัยสิทธิ์ ไม่ผ่าน
226 5642041941 นาง อบุลลักษณ์ สุขบวั สถาผล ไม่ผ่าน
227 5643041470 นางสาว สมจี เครือหอค า ไม่ผ่าน
228 5643041845 นางสาว อรุณวรรณ จ ารูญศรี ไม่ผ่าน
229 5644040766 นางสาว ปรัชภศร ปริุโสตะโย ผ่าน
230 5645040701 นาย บญุฤทธิ์ นามไพร ผ่าน
231 5646041350 นาย วิวัฒน์ ศรีบญุจันทร์ ผ่าน
232 5647040133 นางสาว ขนิษฐา ภรัูพพา ไม่ผ่าน
233 5648040681 นาง บวัพา เศษเพ็ง ไม่ผ่าน
234 5648041771 นาย หาญศึก ไกยะฝ่าย ผ่าน
235 5650040162 นาง จรรยา วงค์ชัย ไม่ผ่าน
236 5650040211 นาง จิณภทัร ประโยชน์เจริญผล ไม่ผ่าน
237 5650040654 นางสาว นีรนุช ทองเลาะ ผ่าน
238 5650040830 นาง ผ่องพรรณ ต๊ะมัง ไม่ผ่าน
239 5650041057 นาย มาโนช พุ่มไพจิตร ผ่าน
240 5650041379 นาง ศรีพรรณ ชัยเขต ไม่ผ่าน
241 5650041496 นาง สมพร สุธรรม ไม่ผ่าน
242 5650041765 นางสาว หอมปรางค์ ชาลีกนัหา ไม่ผ่าน
243 5650041785 นางสาว อนงค์ ยอดยิ่ง ไม่ผ่าน
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244 5650041847 นาง อรุณี ไตรศรีศิลป์ ไม่ผ่าน
245 5650041909 นางสาว อารีย์ ไชยศรี ไม่ผ่าน
246 5651040659 นาง นุชนารถ ช้างขวัญยืน ผ่าน
247 5651041531 นาย สังวรณ์ เชื้อเตจ๊ะ ไม่ผ่าน
248 5652040238 นาย จิราวัฒน์ ไวสติ ไม่ผ่าน
249 5652040889 นางสาว พวงพร ชุมภบูาง ไม่ผ่าน
250 5652041268 นาง วันนา ทองหล่อ ไม่ผ่าน
251 5652041432 นาง ศิริลักษณ์ เขียววงค์ ไม่ผ่าน
252 5652041565 นางสาว สิตานันท์ อวดคร่อง ไม่ผ่าน
253 5653040531 นาย ธนู วงศ์นาค ไม่ผ่าน
254 5653040918 นาง พิชามญชุ์ เชาวนปรีชา ไม่ผ่าน
255 5653041306 นาง วิชาดา วิภาพักตร์ ไม่ผ่าน
256 5653041940 นาง อบุล เรือนทอง ไม่ผ่าน
257 5654041408 นาย ศิริ ไชยเนตร ไม่ผ่าน
258 5654041758 นาง โสภี นาระกนัทา ไม่ผ่าน
259 5655040128 นาย โกษิต ศิริรัตน์พิริยะ ไม่ผ่าน
260 5655040973 นาย ไพรินทร์ ปวงเหมือง ไม่ผ่าน
261 5655041787 นาย อนันต์ ไชยเสน ผ่าน
262 5657040572 นาง นงคราญ เชื้อเมืองพาน ไม่ผ่าน
263 5657040640 นาง นิตยา สุดสม ไม่ผ่าน
264 5657040729 นาง ปณาลี เสวภาคย์พงศ์ชัย ไม่ผ่าน
265 5658041098 นาง เยาวเรศ เสือจันทร์ - ขาดสอบ
266 5660040080 นาง กลัยา ปอ้มใย ไม่ผ่าน
267 5660040384 นาง ณัฏฐ์ธัญศา ยิ่งยงเมธี ไม่ผ่าน
268 5660041013 นางสาว ภาพิมล กล่ินนิ่มนวล ไม่ผ่าน
269 5660041225 นางสาว วรวลัญช์ พูลสวัสด์ิ ผ่าน
270 5660041353 นางสาว วิสานาจ สระแกว้ ไม่ผ่าน
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271 5661040081 นางสาว กลัยา โพธิท์อง ไม่ผ่าน
272 5661041664 นาง สุพรรณี คามะวิถี ผ่าน
273 5662040827 นางสาว ผกามาศ โตวารี ไม่ผ่าน
274 5663040030 นาง กมลวรรณ ใจคุ้มเกา่ ไม่ผ่าน
275 5663040226 นาง จิรทปีต์ วงษ์งาม ไม่ผ่าน
276 5663040335 นางสาว โชตกา ต๊ะเที่ยง ไม่ผ่าน
277 5663040685 นางสาว บญุคุ้ม อ่ าเจ๊ก ไม่ผ่าน
278 5663041250 นาย วัชรวุฒิ ทองมา ไม่ผ่าน
279 5663041829 นาย อรรถพงษ์ เอี่ยมมา ไม่ผ่าน
280 5664041883 นาย อศัวิน ล้ิมฤกษ์ล ารึก - ขาดสอบ
281 5665040135 นางสาว ขวัญใจ แจ้งเอี่ยม ผ่าน
282 5665040299 นาย ชวนัฐ เพ็งสลุด - ขาดสอบ
283 5665040555 นางสาว ธันยชนก แย้มศิริ ไม่ผ่าน
284 5665041069 นางสาว มินตรา เทยีนมัน่ ไม่ผ่าน
285 5665041732 นาง เสาวณีย์ จิรภรณ์โสภณ - ขาดสอบ
286 5666040919 นาย พิเชฐ เชื้อวีระชน ผ่าน
287 5666041589 นาง สุกฤตา ฤทธิสุ์ทธิ์ ผ่าน
288 5666041623 นาย สุทธิพงษ์ ปงิยศ ไม่ผ่าน
289 5667040920 นาย พิเชฐ บญัญัติ - ขาดสอบ
290 5667041582 นางสาว สิริวิภา เจียมบรูณะกลุ ไม่ผ่าน
291 5670040052 นางสาว กวิตาภทัร มงคลน า ไม่ผ่าน
292 5670040704 นาง บญุศรี อคัรพิทกัษ์พงศ์ - ขาดสอบ
293 5670040734 นางสาว ปพิชญา ม่วงพิน - ขาดสอบ
294 5670040884 นาง พวงทอง แกน่นาค า ไม่ผ่าน
295 5670040971 นางสาว ไพบลูย์ ก าปั่นทอง ไม่ผ่าน
296 5670041064 นางสาว มาลินี เบญ็พาด ไม่ผ่าน
297 5670041574 นางสาว สิริพร คานภู่ ไม่ผ่าน
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298 5670041575 นางสาว สิริพร เจริญผล ผ่าน
299 5670041738 นาง เสาวภา ธไนศวรรยางกรู ไม่ผ่าน
300 5670041886 นาง อาชนระกา ทมุทนั ไม่ผ่าน
301 5671040001 นางสาว กชกร สังข์ศิลปชัย ผ่าน
302 5671040368 นางสาว ณภทัร เชื้อแกว้ ไม่ผ่าน
303 5671040410 นางสาว ณัฐมภรณ์ มัน่ใจ ผ่าน
304 5671040631 นาง นารี โมสิกะ ไม่ผ่าน
305 5671041099 นาง เยาวลักษณ์ ศรีวงษา ผ่าน
306 5671041506 นางสาว สมฤดี จันทร์โสม ผ่าน
307 5672040781 นาย ปรีชา กอ้นทอง - ขาดสอบ
308 5672040872 นาง พรรณงาม สว่างศรี ไม่ผ่าน
309 5672041772 นาย หรัิญ ศรีเหรา ไม่ผ่าน
310 5673040020 นางสาว กมลชนก ศิริชัย - ขาดสอบ
311 5673040108 นางสาว กลุนาฏ การะเวก ไม่ผ่าน
312 5673040327 นางสาว ชุลิดามา จารุดาพัชร์ ผ่าน
313 5673040501 นาย เทยีนชัย พิมพ์กติติโสภา ผ่าน
314 5673040625 นางสาว นันทวัน อยู่หลง ผ่าน
315 5673040736 นางสาว ปพิชญานันท์ แกว้เกตุ ผ่าน
316 5673040785 นาง ปรียนันท์ พิกลุชัยรัตน์ ไม่ผ่าน
317 5673041131 นางสาว รัตนา จันทร์ออ่น - ขาดสอบ
318 5673041169 นางสาว เรืองรอง ออ่นค า ผ่าน
319 5673041481 นางสาว สมสรวง กองเงิน ผ่าน
320 5673041669 นางสาว สุพัตตรา กรรณิการ์ ไม่ผ่าน
321 5673041747 นางสาว แสงเดือน ลาภเจริญวงศ์ ผ่าน
322 5673041778 นาย อดิสรณ์ จิตต์นุ่นช่วย ผ่าน
323 5673041916 นาย อ าพร ขยันดี ไม่ผ่าน
324 5674040786 นาง ปรียา ศรีเมือง ผ่าน
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325 5674040814 นาง ปิ่นลักษณ์ ทองมุกดา ผ่าน
326 5675040842 นาง พนัชกร ล้ิมวิไล ผ่าน
327 5676040502 นาย ธงชัย ปานนอก ไม่ผ่าน
328 5676040547 นางสาว ธัญดา แจ้งอรุณ ไม่ผ่าน
329 5676041315 นาย วินัย พรหมคุณกร ไม่ผ่าน
330 5677040541 นางสาว ธัญจิรา ปอ้มใหญ่ ผ่าน
331 5677041010 นาย ภานุรัตน์ สุวรรณโน ผ่าน
332 5677041572 นางสาว สิรินันท์ ดวงจินดา - ขาดสอบ
333 5677041891 นาง อาทติยา นวมนิ่ม - ขาดสอบ
334 5680040027 นาย กมลภพ ยวงอู ผ่าน
335 5680040324 นางสาว ชุติมา แกว้เติมทอง ไม่ผ่าน
336 5680040841 นาย พณรัญชน์ พลภกัดี ไม่ผ่าน
337 5680041111 นางสาว รมลทพิย์ บวรวิชญ์พรธนา ไม่ผ่าน
338 5680041326 นางสาว วิภาวดี พรหมทอง ไม่ผ่าน
339 5680041742 นางสาว เสาวลักษณ์ ศิริเพชร ไม่ผ่าน
340 5680041843 นาง อรุณรัตน์ นาคนวล ผ่าน
341 5680041892 นาย อานนท์ ไหมจุ้ย - ขาดสอบ
342 5680041956 นางสาว เอกอนงค์ สุขหวาน ไม่ผ่าน
343 5682040175 นางสาว จริญญา สันทะวา - ขาดสอบ
344 5682041744 นางสาว เสาวลี จันทนานนท์ ไม่ผ่าน
345 5683040737 นาง ปภสัภรณ์ กรุณา ไม่ผ่าน
346 5683041060 นาง มาเรียม กุ่นใจ ไม่ผ่าน
347 5683041602 นาง สุจารีย์ มีช่วย ไม่ผ่าน
348 5684041015 นาย ภญิโญ นพรัตน์ ไม่ผ่าน
349 5684041265 นาง วันดี อกัษรทพิย์ ไม่ผ่าน
350 5685040218 นาง จิตรา ชูประจง ไม่ผ่าน
351 5686041126 นาง รัฐนันท์ วงศ์ธนะโสภณ ไม่ผ่าน
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352 5686041271 นาง วันเพ็ญ เตชะกมัพลสารกจิ ผ่าน
353 5686041308 นาย วิชิต บวัศรี - ขาดสอบ
354 5690040142 นาย คณาพจน์ สกลุวงศ์ ไม่ผ่าน
355 5690040328 นาย ชูชาติ สุวรรณฉลวย ผ่าน
356 5690040861 นาง พรพรรณ แซ่ต้ัง ไม่ผ่าน
357 5690041024 นางสาว มณฑิรา ปานคง ไม่ผ่าน
358 5690041083 นางสาว ยอตุลปี ศรีชะนะ ผ่าน
359 5690041363 นาย เวียงชัย จงศรีรัตนกลุ - ขาดสอบ
360 5690041380 นางสาว ศรีวิภทัธิ์ จองอคัรวรัญญ ไม่ผ่าน
361 5690041431 นางสาว ศิริรัตน์ หนูแกว้ - ขาดสอบ
362 5690041654 นาง สุปราณี พุทธวิโร ไม่ผ่าน
363 5690041748 นางสาว แสงเดือนฉาย ทปีจิรังกลู ผ่าน
364 5690041942 นาง อมุมะฮ์ เจริญศาสน์ ไม่ผ่าน
365 5691041202 นาง วนิดา จาแคล่วคล่อง ไม่ผ่าน
366 5691041689 นางสาว สุภาวดี พลศิริ - ขาดสอบ
367 5692040203 นางสาว จารุวรรณ แสงแกว้ ไม่ผ่าน
368 5692040237 นางสาว จิราวรรณ ขวัญศรีสุทธิ์ ผ่าน
369 5692040848 นางสาว พรชนก พรมรัตน์พันธ์ - ขาดสอบ
370 5692040892 นางสาว พัชรมาศ ปั้นวงศ์สกลุ ผ่าน
371 5692041133 นางสาว รัตนา สีผม - ขาดสอบ
372 5692041881 นาย อมัรินทร์ เกยีงเอยี - ขาดสอบ
373 5693040629 นาง นาฎยา เรืองเทพ ไม่ผ่าน
374 5693040748 นาย ประพันธ์ มณีนิล - ขาดสอบ
375 5693040996 นาย ภทัรพล ขาวศรี ไม่ผ่าน
376 5694040561 นางสาว ธิดาศรี รุจิระนันท์ - ขาดสอบ
377 5694040660 นางสาว นุชอลีีมี แวดาโอะ ผ่าน
378 5694041084 นาง ยินดี คงถาวร ผ่าน
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379 5694041875 นาย อบัดุลเราะมาน มาหะมะ ผ่าน
380 5695040339 นางสาว ซานียะห์ มะแงสะแต - ขาดสอบ
381 5695040538 นาง ธอร พลชัย ไม่ผ่าน
382 5695040978 นางสาว ฟาดิลละห์ อบัดุลฮานุง ไม่ผ่าน
383 5695041601 นาง สุคนธา ต้ังวนาไพร ไม่ผ่าน
384 5695041930 นางสาว อสิสตรี อสิสระ - ขาดสอบ
385 5696041164 นางสาว รุสนาณีย์ กาลีซาดอเย็ง ผ่าน
386 5710040025 นาง กญัจน์วรีย์ หาญมีศีล ไม่ผ่าน
387 5710040034 นางสาว กลัยา ยิ้มย้อย ไม่ผ่าน
388 5710040045 นาง เกตุมณี ชนะวงษ์ ไม่ผ่าน
389 5710040074 นาย จักรพงษ์ เอกลุ ไม่ผ่าน
390 5710040082 นางสาว จาตินันน์ เนาวภาส ผ่าน
391 5710040115 นางสาว เจริญรัฐ จงจิตต์ ผ่าน
392 5710040125 นาง ชนัญญพัทธ์ วรัตม์ธนภทัร ไม่ผ่าน
393 5710040167 นางสาว ฐานุตรี บวัมณี ไม่ผ่าน
394 5710040195 นาง ณิชมนกานต์ กรวยสุวรรณ ผ่าน
395 5710040199 นางสาว ดวงตา เรืองจรัส ผ่าน
396 5710040332 นางสาว บษุบา ปติิมงคลชัย ไม่ผ่าน
397 5710040397 นางสาว พรนภา พงศ์วรินทร์ ไม่ผ่าน
398 5710040403 นาง พรรณทพิา ชเนศร์ ผ่าน
399 5710040421 นางสาว พัฒน์ชนุตม์ นาคการะสิน ไม่ผ่าน
400 5710040473 นางสาว เมตตา ทองธรรมชาติ ผ่าน
401 5710040478 นาย ยศวัฒน์ พรมจรรย์ ผ่าน
402 5710040483 นาง เยาวเรศ ศรีภกัดีวงศ์ ผ่าน
403 5710040488 นางสาว รมย์กมล วิจิตรจันทร์ ผ่าน
404 5710040500 นางสาว รัสรินทร์ ศรีวัชรธนาเลิศ ผ่าน
405 5710040532 นาย วรวรรธน์ ใจกล้า ผ่าน
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406 5710040537 นางสาว วริยา อนิตะมนต์ ไม่ผ่าน
407 5710040540 นางสาว วัชราภรณ์ ชนะเคน ไม่ผ่าน
408 5710040581 นาง ศศิรินทร์ เอง่ฉ้วน ไม่ผ่าน
409 5710040594 นาง สกณุา ตันประวัติ ไม่ผ่าน
410 5710040599 นาย สมชัย เกษมสมพร ไม่ผ่าน
411 5710040602 นาย สมพงษ์ ศรีมันตะ ผ่าน
412 5710040641 นาย สุชาติ เอื้อไพบลูย์ ไม่ผ่าน
413 5710040675 นางสาว สุมาลิ จิตอนุรักษ์ ไม่ผ่าน
414 5710040685 นาง สุรีย์ เหย่า ไม่ผ่าน
415 5710040763 นางสาว อนิทริยา ส าราญทวิาวัลย์ ผ่าน
416 5711040021 นางสาว กวินดา วัชรสิงห์ ไม่ผ่าน
417 5711040200 นางสาว ดาวใจ ญาติกา ไม่ผ่าน
418 5711040243 นาง ธัชวดี ฮาชิคาวา ผ่าน
419 5712040137 นาย ชโลธร พันธุแ์กว้ ผ่าน
420 5712040188 นาง ณัฐติกาญจน์ เฟื่องเกษม ผ่าน
421 5712040252 นางสาว ธัญยธรณ์ ธนธรอริยกติต์ิ ผ่าน
422 5712040356 นาง ปราณี มารอด ไม่ผ่าน
423 5712040363 นางสาว ปวีณา ล้ิมเจริญ - ขาดสอบ
424 5712040406 นางสาว พรวิไล วิศวานุรักษ์ ไม่ผ่าน
425 5712040416 นางสาว พัชรานิษฐ์ ปวีร์ธนโชติ ไม่ผ่าน
426 5712040592 นาย เศรษฐวัสส์ ชโลธรพิเศษ ไม่ผ่าน
427 5720040212 นาย ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม ไม่ผ่าน
428 5720040680 นาย สุรศักด์ิ จันทร์ประเสริฐ ไม่ผ่าน
429 5720040780 นาย โอฬาร วรปญัญาเดชา ไม่ผ่าน
430 5721040509 นาง รุ่งฤดี ทองพลู ผ่าน
431 5722040555 นางสาว วาสนา สุขไพศาล - ขาดสอบ
432 5723040138 นาง ชวนพิศ ทศัวิล ไม่ผ่าน
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433 5727040463 นางสาว มณีวรรณ ปกักาเวสูง ผ่าน
434 5730040108 นางสาว จุฑานิษฐ์ ธีรพัฒนพันธ์ ไม่ผ่าน
435 5730040176 นาย ณรงค์ศักด์ิ ตามเมืองปกั ไม่ผ่าน
436 5730040228 นางสาว ธนพร บญุประโคน ไม่ผ่าน
437 5731040671 นางสาว สุภาวณี นิลนนท์ ผ่าน
438 5733040031 นางสาว กณัฐมณี บษุบงค์ ไม่ผ่าน
439 5734040005 นางสาว กนกวรรณ วงศ์ศรีแกว้ ไม่ผ่าน
440 5738040329 นาย บญุล้อม ภารไสว ไม่ผ่าน
441 5740040215 นาย ทวีศักด์ิ แสนแส็ง ผ่าน
442 5740040475 นางสาว เมทนิี แสนสอนสุข ไม่ผ่าน
443 5740040566 นาง วิราวรรณ์ ธรรมรังศรี ผ่าน
444 5741040598 นาย สมคิด แสงลี ไม่ผ่าน
445 5742040381 นาง ปณุยวีร์ จิตต์วิบลูย์ ไม่ผ่าน
446 5744040289 นางสาว นันทน์ภสั สิทธิดา ผ่าน
447 5746040324 นาง บวัใล ศรีบตุร ไม่ผ่าน
448 5747040411 นางสาว พลอยชมพู ทองทพิย์ - ขาดสอบ
449 5747040638 นาย สุกจิ ไชยชมภู - ขาดสอบ
450 5750040118 นาย เจ้าพระยา อารยบตุร อาเซียน ผ่าน
451 5753040308 นาง นิศารัตน์ ช่างใหม่ ผ่าน
452 5755040521 นาง วงค์จันทร์ เชื้อหมอ - ขาดสอบ
453 5756040753 นาย อาธิป อรัญสาร ไม่ผ่าน
454 5757040099 นาง จิราพร ธรรมกาศ ผ่าน
455 5763040268 นางสาว นพมาศ วิภามณีโรจน์ ไม่ผ่าน
456 5763040371 นางสาว ปทัมาภรณ์ พัดแสง ผ่าน
457 5763040733 นางสาว อรอนงค์ วิภามณีโรจน์ ไม่ผ่าน
458 5765040258 นาย ธีรเดช เรืองหน่าย ไม่ผ่าน
459 5765040643 นาง สุดารัตน์ สุขะตะ ผ่าน

หนา้ที ่ 17 จาก 18



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ

รายงานผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย  ตามาตรา (๑๒)(๒)(ก) ประจ าปี ๒๕๕๗

 วิชาการนวดไทย (ภาคปฏบิัต)ิ

สอบในวันอาทิตยท์ี่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗   สถานที่สอบ อาคารอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลศิริราช

460 5770040384 นาง ผกาพร อิ่มโอษฐ์ ไม่ผ่าน
461 5771040424 นาย พินิจ ภผูา ไม่ผ่าน
462 5771040678 ร้อยตรี สุรชัย สร้อยสวัสด์ิ ผ่าน
463 5773040304 นางสาว นิตยา ศิริสัมพันธ์ ไม่ผ่าน
464 5773040361 นาย ปรีชา เม้าศรี ผ่าน
465 5773040445 นางสาว ภคพร ยืนยง ไม่ผ่าน
466 5773040557 นาย วิชัย พิริยะเกยีรติไพศาล ผ่าน
467 5773040586 นางสาว ศิรินญา เอมหงษ์ ไม่ผ่าน
468 5773040608 นาย สมโภช สระทองวี ไม่ผ่าน
469 5774040141 นางสาว ชัชณี หรูประกายอกัษร ผ่าน
470 5774040204 นางสาว ต่อพร ฉิมใหญ่ ผ่าน
471 5774040439 นางสาว โพธิศ์รี แกว้กนัยา ไม่ผ่าน
472 5774040651 นางสาว สุนทรา แกว้บณัดิษฐ ไม่ผ่าน
473 5774040654 นางสาว สุนันทา ต้ังวิวัฒนาพาณิช ไม่ผ่าน
474 5774040728 นาง อรพรรณ เหลืองเรือง ไม่ผ่าน
475 5775040240 นาย ธนาธิป เส้งนุ่ม ผ่าน
476 5776040426 นาง พิมพ์จันทร์ สุทธิวงศ์ ไม่ผ่าน
477 5777040100 นางสาว จิราพร มัศยามาศ ผ่าน
478 5777040127 นางสาว ชนิกานต์ หนองน้อย ไม่ผ่าน
479 5780040334 นางสาว เบญจกลุ เกยีรตุมาพันธ์ ผ่าน
480 5784040635 นางสาว สิริมา ศิลปี ไม่ผ่าน
481 5790040260 นางสาว ธีราภรณ์ น่ าทอง ไม่ผ่าน
482 5790040631 นางสาว สินีนาฏ ตู้เฮ่ียน ไม่ผ่าน
483 5790040683 นาง สุรินธร ขอนแกน่ ผ่าน

หนา้ที ่ 18 จาก 18


