
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
1 5610030011 นางสาว กนกวรรณ ประภากลุ ไม่ผ่าน
2 5610030024 นาง กมลพรรณ วงศ์พิพิธ ผ่าน
3 5610030027 นาง กมลวรรณ ประสานศักด์ิ - ขาดสอบ
4 5610030029 นางสาว กมลวรรณ มินสาคร ผ่าน
5 5610030036 นาย กรภทัร์ ไพบลูย์สิริกลุ ผ่าน
6 5610030044 นาย กรฤต ปณุยวุฒิวาณิชย์ - ขาดสอบ
7 5610030064 นางสาว กญั กตคุณสิริ ไม่ผ่าน
8 5610030081 นางสาว กลัยา ยิ้มย้อย ผ่าน
9 5610030098 นางสาว กาญน์วิสุฐธิ์ ภู่ผกา ผ่าน
10 5610030103 นางสาว กิ่งผกา ผลิตวานนท์ ผ่าน
11 5610030106 นาง กติติมา พุทธวิริยะ ผ่าน
12 5610030109 นางสาว กติิญาดา เลาหะพิพัฒน์ชัย ผ่าน
13 5610030121 นาง เกตุมณี ชนะวงษ์ ผ่าน
14 5610030137 นางสาว เกษสุดา เดชดํารงค์ศักด์ิ ผ่าน
15 5610030163 นาง คคนางค์กนก ศุภคติธรรม ผ่าน
16 5610030166 นาย คเชนทร์ นาคะเลิศกวี - ขาดสอบ
17 5610030168 นาย คณาธิป ไพรพิบลูยกจิ ไม่ผ่าน
18 5610030190 นางสาว จงกล สุทธิโก ไม่ผ่าน
19 5610030199 นาย จรัญ พูลสวัสด์ิ - ขาดสอบ
20 5610030216 นาย จักรพงษ์ เอกลุ ไม่ผ่าน
21 5610030233 นาง จารินี แซ่จิ่น ผ่าน
22 5610030252 นาง จิตภนิันท์ แพงงามธีรโรจน์ ไม่ผ่าน
23 5610030279 นาง จิราลักษณ์ จันทะนะ ไม่ผ่าน
24 5610030330 นาง ฉัตรเกตุ พรหมยิ้ม ผ่าน
25 5610030331 นาย ฉัตรชัย สวนชูผล ผ่าน
26 5610030338 นางสาว ชญาดา เรืองรอง ผ่าน
27 5610030347 นาง ชนัญญพัทธ์ วรัตม์ธนภทัร ผ่าน
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28 5610030350 นาย ชนัท สงวนศักด์ิ ไม่ผ่าน
29 5610030353 นางสาว ชนินทร์พร พัชรชีวธันย์ ผ่าน
30 5610030371 นางสาว ชลรัตน์ คงสมศักด์ิสกลุ ไม่ผ่าน
31 5610030382 นาย ชวลิต ธนสหวรคุณ ผ่าน
32 5610030388 นาง ชัญญา สินธุประสิทธิ์ ผ่าน
33 5610030398 นาย ชาญวิทย์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ ไม่ผ่าน
34 5610030402 นาย ชานน วนัสบดีกลุ ผ่าน
35 5610030415 นางสาว ชุติกาญจน์ ไตรประเสริฐพงศ์ ผ่าน
36 5610030418 นางสาว ชุติภร สุวรรณทอง ไม่ผ่าน
37 5610030428 นางสาว ชูดาว อกัษร ผ่าน
38 5610030438 นางสาว โชติกา โพธิไพสนธ์ ไม่ผ่าน
39 5610030456 นางสาว ฐานุตรี บวัมณี ผ่าน
40 5610030462 นาง ฐิติกาญจน์ จิตจินดา - ขาดสอบ
41 5610030526 นางสาว ณัฐนันท์ สิงหสาคเรศ ผ่าน
42 5610030560 นางสาว ดวงตา เรืองจรัส ไม่ผ่าน
43 5610030567 นาง ดารินทร์ แต้มพรมรินทร์ ผ่าน
44 5610030581 นาง เดือนเพ็ญ ธนสหวรคุณ ไม่ผ่าน
45 5610030640 นางสาว แทง่ทอง ปญัญานุกจิ ไม่ผ่าน
46 5610030651 นาง ธนภรณ์ ลิมะวรารัตน์ ผ่าน
47 5610030675 นางสาว ธมลวรรณ อมรเดชาพล ไม่ผ่าน
48 5610030687 นางสาว ธัญญภสัร์ จั่นแกว้ - ขาดสอบ
49 5610030692 นางสาว ธัญพิมล พชรภวูนาท ผ่าน
50 5610030721 นาย เธียรชัย ศิริสรรหรัิญ ไม่ผ่าน
51 5610030726 นาง นงลักษณ์ กจิวิทย์ ผ่าน
52 5610030731 นาง นงลักษณ์ ศรีขจรเกยีรติ ผ่าน
53 5610030734 นาย นพพร ดาลา ผ่าน
54 5610030753 นางสาว นฤกนัยา บญุชู ไม่ผ่าน
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55 5610030759 นางสาว นฤมล อุ่นใจ ผ่าน
56 5610030762 นางสาว นวพร สมพงษ์ชัยกลุ - ขาดสอบ
57 5610030774 นางสาว นันทน์ภสั เรืองอารักษ์ ผ่าน
58 5610030778 นาง นันทม์นัส ศัมภพูันธุ์ ผ่าน
59 5610030835 นาง นุชนาถ จันทรา ผ่าน
60 5610030867 นาง บญุญะภคั พนาโรจน์วงศ์ ผ่าน
61 5610030873 นางสาว บญุเรือง แชมี ไม่ผ่าน
62 5610030893 นางสาว เบญจมา พรกมลเจริญสุข ผ่าน
63 5610030912 นางสาว ปภาภทัร เชียรวุฒิกร ผ่าน
64 5610030938 นาย ประยูร ครองผล ผ่าน
65 5610030948 นาง ปราณี ไชยกจิอร่าม ผ่าน
66 5610030955 นาย ปราโมทย์ พงษ์เฉลิม ผ่าน
67 5610030970 นาย ปญัญวัฒน์ แกว้กด่ัุน ไม่ผ่าน
68 5610031023 นาย พงศ์ยศ วรรณพิศ ผ่าน
69 5610031026 นาย พงษ์ศักด์ิ ปาลตานนท์ ไม่ผ่าน
70 5610031047 นางสาว พรนภา พงศ์วรินทร์ ผ่าน
71 5610031063 นาง พรรณทพิา ชเนศร์ ผ่าน
72 5610031086 นางสาว พัชมพร ลิมปนากร ผ่าน
73 5610031104 นางสาว พัฒน์ชนุตม์ นาคการะสิน ไม่ผ่าน
74 5610031122 นาง พิชย์สุพร ขันชัย ไม่ผ่าน
75 5610031140 นาง พิมพ์สุจี พีรอคัรกรกลุ ผ่าน
76 5610031145 นางสาว พิมเภา มะตอง ผ่าน
77 5610031157 นางสาว พุทธนี ศรีเนตร ผ่าน
78 5610031174 นางสาว เพลินพิศ ใจดีเจริญ - ขาดสอบ
79 5610031183 นางสาว แพรจันทร์ ปลัินธนดิลก ไม่ผ่าน
80 5610031208 นางสาว ภคัวิภา สูญราช ผ่าน
81 5610031240 นางสาว ภาวิณี สัจจะหฤทยั ผ่าน
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82 5610031242 นาย ภมูิพัฒน์ เอกชัยณรงค์ ไม่ผ่าน
83 5610031250 นาง มณฑิภา จิราพัฒนโรจน์ ผ่าน
84 5610031265 นางสาว มนต์จันทร์ ไชยวรรณ ผ่าน
85 5610031301 นางสาว เมตตา ทองธรรมชาติ ผ่าน
86 5610031349 นางสาว รัชนี พึ่งกจิ ผ่าน
87 5610031354 นาย รัฐธนินท์ จรัสนพรัตน์ ไม่ผ่าน
88 5610031375 นาย ราชัน จํารัสลาภ - ขาดสอบ
89 5610031388 นางสาว รุ่งฤดี ศิลปสมบรูณ์ ไม่ผ่าน
90 5610031415 นางสาว ลลิตา รุจิ ผ่าน
91 5610031419 นาง ละอองแกว้ ลิมปห์วังอยู่ - ขาดสอบ
92 5610031428 นาง ลัดดาวัลย์ บญุนันท์ ไม่ผ่าน
93 5610031473 นาย วรวรรธน์ ใจกล้า ไม่ผ่าน
94 5610031503 นางสาว วัชราภรณ์ ชนะเคน ผ่าน
95 5610031507 นางสาว วัชรี อภนิทนาพงศ์ - ขาดสอบ
96 5610031550 นางสาว วิจิตรา ตะนานาตย์ ไม่ผ่าน
97 5610031569 นาย วิทยา ศิริทศัน์ ผ่าน
98 5610031584 นางสาว วิมลรัตน์ ไกรทกุข์ร้าง ผ่าน
99 5610031605 นางสาว วิไลลักษณ์ วัชชะกติติกรณ์ ผ่าน
100 5610031625 นาง ศมน นันทก์สาบสันต์ - ขาดสอบ
101 5610031626 นางสาว ศยาปวีร์ ไตรคุ้มพันธุ์ ผ่าน
102 5610031628 นางสาว ศรัณย์กร จิตรวีระนันรังษี ไม่ผ่าน
103 5610031651 นาง ศศิรินทร์ เอง่ฉ้วน ผ่าน
104 5610031680 นางสาว ศิริมน จริตงาม - ขาดสอบ
105 5610031686 นางสาว ศิริวรรณ จึงขจรเกยีรติ ไม่ผ่าน
106 5610031694 นาย ศุภกร กจิเจริญ ผ่าน
107 5610031706 นางสาว ษิญาภา วริศธาดากลุ ผ่าน
108 5610031725 นางสาว สมจิตต์ แซ่โอว้ ไม่ผ่าน
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109 5610031732 นาย สมชัย เกษมสมพร ผ่าน
110 5610031742 นางสาว สมปอง บญุวิจิตร ไม่ผ่าน
111 5610031775 นาย สัมพันธ์ กลํ่าโกมล ผ่าน
112 5610031779 นาง สาธกา หริเมธส์ ไม่ผ่าน
113 5610031803 นาย สิทธิโชค ศรีโช ไม่ผ่าน
114 5610031817 นางสาว สิริพรโชค พฤทธเมธวิสุทธิ์ ผ่าน
115 5610031859 นาย สุชาติ เอื้อไพบลูย์ ผ่าน
116 5610031881 นางสาว สุธัญญา วงษ์ดวง - ขาดสอบ
117 5610031902 นางสาว สุปรรณา ศรีสาริสถ์ ไม่ผ่าน
118 5610031905 นางสาว สุพร พิชญ์พิธาน ไม่ผ่าน
119 5610031934 นางสาว สุภาภรณ์ ไมตรีซ่ือศิริกลุ ผ่าน
120 5610031953 นาย สุรทนิ เถื่อนวัฒน์ ผ่าน
121 5610031964 นาง สุรีย์ เหย่า ผ่าน
122 5610031966 นางสาว สุรีรัตน์ ล้ิมสุรินทร์ ผ่าน
123 5610031974 นางสาว สุวรรณา สืบญาติ ผ่าน
124 5610031976 นางสาว สุวรรณี มหณรงค์ชัย ผ่าน
125 5610031994 นางสาว เสาวภคั ภมูิรัตน์ ไม่ผ่าน
126 5610032007 นางสาว แสงรัชนี ดอนพิลา ไม่ผ่าน
127 5610032008 นางสาว แสงสุรีย์ จามิกรณ์ ผ่าน
128 5610032045 นาย อนิล คานธี ไม่ผ่าน
129 5610032052 นางสาว อภสันันท์ ทศันวิสุทธิ์ ผ่าน
130 5610032061 นางสาว อภณิหพ์ร พันธ์ศิริภกัดี ผ่าน
131 5610032069 นางสาว อมฤทธิต์า มณีโชติ ไม่ผ่าน
132 5610032070 นางสาว อมลณัฐ ปทัวงค์ ผ่าน
133 5610032097 นางสาว อรอนงค์ ทศันาพิทกัษ์ ไม่ผ่าน
134 5610032099 นางสาว อรอนงค์ สุขสิ ไม่ผ่าน
135 5610032109 นางสาว อรุณศรี ตันวิภาส - ขาดสอบ
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136 5610032112 นางสาว อรุณี อศัรานุรักษ์ ผ่าน
137 5610032136 นางสาว อญัชลี จิตรีเที่ยง ผ่าน
138 5610032149 นางสาว อสัมา บนิซัน ไม่ผ่าน
139 5610032180 นาย อาวุธ หงษ์ศิริ ไม่ผ่าน
140 5610032188 นางสาว อนิทริยา สําราญทวิาวัลย์ ผ่าน
141 5610032193 นางสาว อสิริยา ศิลปธนู ผ่าน
142 5610032230 นาย เอนก เริงประชากร ผ่าน
143 5611030058 นางสาว กวินดา วัชรสิงห์ ผ่าน
144 5611030086 นาง กาญจนภสัส์ รัตนศรีชัยวรา ผ่าน
145 5611030250 นางสาว จิตตรัตน์ อุ่นอนันต์ ไม่ผ่าน
146 5611030532 นางสาว ณัฐยา จันทร์คง ไม่ผ่าน
147 5611030553 นาง ณิชาภา นามเสถียร ไม่ผ่าน
148 5611030594 นาย เตชิน ถูกหมาย ไม่ผ่าน
149 5611030733 นาย นจ วัฒนศรีส่ง - ขาดสอบ
150 5611030799 นางสาว นิจจนันท์ แสนทวีสุข ผ่าน
151 5611030930 นางสาว ประภาพร จําปาสิงห์ ผ่าน
152 5611030966 นาง ปรียาวรรณ์ สุวรรณเดช ผ่าน
153 5611031004 นางสาว ปณุญรัสธิ์ ต่อไพบลูย์ ผ่าน
154 5611031077 นาย พรหมวิชช์ วราวงศ์กติติ - ขาดสอบ
155 5611031083 นางสาว พัชชวีร์ ธัญญ์เลิศสิริ ผ่าน
156 5611031200 นางสาว ภคณัชฐ พลายงาม ไม่ผ่าน
157 5611031202 นางสาว ภควรรณ ปิ่นโมรา ผ่าน
158 5611031236 นางสาว ภารดี ปญัญาประเสริฐ - ขาดสอบ
159 5611031238 นาง ภาวดี นุสสะ ผ่าน
160 5611031396 นาง รุจิรา เรืองสกลุ ผ่าน
161 5611031423 นางสาว ลักษณา ทองสุขงาม ผ่าน
162 5611031679 นาย ศิริมงคล ตอบงาม ไม่ผ่าน

หนา้ที ่ 6 จาก 38



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ

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

 วิชาผดุงครรภไ์ทย (ภาคปฏบิัต)ิ

สอบในวันอาทิตยท์ี่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗   สถานที่สอบ ศูนยป์ระชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคาร The Grand

163 5611031740 นางสาว สมปอง ขวัญมงคล ผ่าน
164 5611031873 นาง สุดารัตน์ เครืองาม ไม่ผ่าน
165 5611031904 นางสาว สุพณิชย์ แสงเพ็ญพราว ผ่าน
166 5611031992 นางสาว เสาวณีย์ กองสําลี ผ่าน
167 5611032163 นางสาว อารมณี อดุมกจิวัฒนา ผ่าน
168 5612030256 นางสาว จิตราณัฐ ใจแกล้ว ผ่าน
169 5612030284 นาง จีรพรรณ มหาคามินทร์ ผ่าน
170 5612030386 นางสาว ชัชสรัญ ตรีทพิยรักษ์ ผ่าน
171 5612030461 นางสาว ฐิตาภา ภริมยาภรณ์ ผ่าน
172 5612030493 นาง ณัฏฐ์ ศักดามาตร์ ไม่ผ่าน
173 5612030520 นาง ณัฐติกาญจน์ เฟื่องเกษม ไม่ผ่าน
174 5612030525 นางสาว ณัฐนันท์ เดชเจริญ - ขาดสอบ
175 5612030546 ร.ต. ณัทพล ดําเนินงามสกลุ ผ่าน
176 5612030630 นางสาว ทพิย์ธิดา ศิลธรรม ไม่ผ่าน
177 5612030694 นางสาว ธัญยธรณ์ ธนธรอริยกติต์ิ ผ่าน
178 5612030809 นาย นิติธร อึ้งสุวานิช ผ่าน
179 5612030952 นาง ปราณี มารอด ผ่าน
180 5612030967 นางสาว ปวีณา ล้ิมเจริญ - ขาดสอบ
181 5612031135 นาง พิมพ์ญาฎา เลิศสุข ผ่าน
182 5612031691 นาย ศิวะชัย ต้ังพิบลูย์ทรัพย์ - ขาดสอบ
183 5612031761 นางสาว สรนันท์ พสิษฐ์วงศ์ ผ่าน
184 5612031916 นางสาว สุพัตรา สุดสน ไม่ผ่าน
185 5612032115 นาง อลังการ วงษ์ศิริ ไม่ผ่าน
186 5612032223 นางสาว อษุา สังข์ศิริ ไม่ผ่าน
187 5613030048 นาง กรองแกว้ ปั้นแพทย์ ผ่าน
188 5613031431 นาง ลาวัลย์ กจินาวี ผ่าน
189 5613031491 นาย วรุฒ แสงสุริยา - ขาดสอบ
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190 5613031658 นางสาว ศิรดา ศรีหมืน่ไวย ผ่าน
191 5613031810 นาง สิริกร การสมทบ ผ่าน
192 5613031826 นาง สีวลีย์ ไกรเลิศ ผ่าน
193 5613032128 นางสาว อจัฉรา ศรีทรัพย์ ไม่ผ่าน
194 5614030105 นาย กติติภทัร์ ศรีเตโชภาส ไม่ผ่าน
195 5614030653 นาง ธนภรณ์ ออ่นเอื้อมิตร ไม่ผ่าน
196 5614031036 นาง พนิตตา พลายงาม ผ่าน
197 5614031052 นางสาว พรพรรณ พุ่มเรืองนาม ผ่าน
198 5614032209 นางสาว อบุลวรรณ ทรัพย์มาก ไม่ผ่าน
199 5615030222 นางสาว จันทร์จิรา อยู่วัฒนา ไม่ผ่าน
200 5615030400 นาย ชาญศักด์ิ แสงซ่ือ ไม่ผ่าน
201 5615030604 นางสาว ทวีรัตน์ ช้างร้าย ไม่ผ่าน
202 5615030756 นางสาว นฤมล ชื่นบานเย็น ไม่ผ่าน
203 5615031071 นางสาว พรลักษณ์ พรผ่องจิตต์ - ขาดสอบ
204 5615031387 นาง รุ่งรัตน์ พรหมเกดิ ผ่าน
205 5615031411 นาง ลมัย จําปาดิบ ผ่าน
206 5615031564 นาย วิเชียร ไปเหนือ ผ่าน
207 5615031862 นางสาว สุชีรา ไพรี ไม่ผ่าน
208 5615031891 นาง สุนันทา วงษ์ทพิย์ ไม่ผ่าน
209 5615031892 นาง สุนันทา อุ้ยหา ผ่าน
210 5615032117 นาง ออ้มใจ รุจิกาญจนรัตน์ ผ่าน
211 5615032121 นางสาว องัคณา ส้มม่วง - ขาดสอบ
212 5616030226 นาง จันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ง ไม่ผ่าน
213 5617031342 นาย รังษี ชมภนูุตร์ ผ่าน
214 5618030002 นาง กชพร เมืองทอง ผ่าน
215 5618030151 นาย ไกรลาศ ครองรักษ์ ผ่าน
216 5618030436 นางสาว โชติกา กะวะนิจ - ขาดสอบ
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217 5618030848 นาง เนาวรัตน์ สุ่มต๊ิบ ผ่าน
218 5618031099 นางสาว พัชรี พรมจู ไม่ผ่าน
219 5618031524 นางสาว วันรานี เล่ียวไพโรจน์ ไม่ผ่าน
220 5618031760 นางสาว สรธัญ เพชรนิล ไม่ผ่าน
221 5618031787 นาง สายพิรุณ อนิทร์ทอง ผ่าน
222 5619030588 นางสาว ตอยยีบะฮ์ มูเซะ ไม่ผ่าน
223 5620030067 นางสาว กญัญ์นลิน ศรีพฤฒิวงศ์ - ขาดสอบ
224 5620030120 นาง กหุลาบ ไชยชนะ ผ่าน
225 5620030146 นางสาว แกว้ฟ้า เสืออยู่สาย - ขาดสอบ
226 5620030503 นาย ณัฐกรณ์ สงนอก - ขาดสอบ
227 5620030551 นางสาว ณิชากร ศรีพุ่มบาง ผ่าน
228 5620030562 นางสาว ดวงนภา ศิริบรรณากลู ผ่าน
229 5620030600 นาย ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม ไม่ผ่าน
230 5620030884 นางสาว บณุยวีร์ แดงศรี - ขาดสอบ
231 5620031162 นางสาว เพชรา มงกฎุมรกต - ขาดสอบ
232 5620031355 นางสาว รัฐยา โรมรัตตะพันธุ์ ไม่ผ่าน
233 5620031517 นางสาว วันนา เงางาม ไม่ผ่าน
234 5620031799 นางสาว สําลี กอ้นคํา ผ่าน
235 5620031843 นาย สุขเกษม ชูใหม่ ผ่าน
236 5620031936 นางสาว สุภารัตน์ ไชยพลฤทธิ์ ผ่าน
237 5620031954 นาย สุรศักด์ิ จันทร์ประเสริฐ ไม่ผ่าน
238 5620032133 นางสาว อญัชนา เหรียญทอง ไม่ผ่าน
239 5620032174 นางสาว อารีรัตน์ บากาสะแต ผ่าน
240 5621030206 นาง จริยภา มาออ่น ผ่าน
241 5621030945 นาง ปรางมาศ เปาอนิทร์ ผ่าน
242 5621031471 นางสาว วรรณิภา เปรมยศ ผ่าน
243 5622030140 นาย เกยีรติวัชร์ อนันตศรี ผ่าน

หนา้ที ่ 9 จาก 38



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ

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

 วิชาผดุงครรภไ์ทย (ภาคปฏบิัต)ิ

สอบในวันอาทิตยท์ี่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗   สถานที่สอบ ศูนยป์ระชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคาร The Grand

244 5622030335 นาง แฉล้ม ดีซ้อน ไม่ผ่าน
245 5622030345 นางสาว ชดช้อย จันทเหี้ยม ไม่ผ่าน
246 5622030377 นาย ชลากร โพธิธีรบตุร ผ่าน
247 5622030533 นางสาว ณัฐรดา กิ่มวงศ์ ผ่าน
248 5622030632 นาง ทพิย์วรรณ ชัยยะ ผ่าน
249 5622031267 นางสาว มนทยา ดวงแกว้ ผ่าน
250 5622031543 นางสาว วาสนา สุขไพศาล ผ่าน
251 5622031721 นาย สมคิด พงษ์พันธ์ ผ่าน
252 5622031730 นางสาว สมใจ บรรเทาวงษ์ ผ่าน
253 5622031874 นางสาว สุดารัตน์ เธียรธรรมธาดา ผ่าน
254 5622032102 นาย อรัษฐ์ แซ่จึง ผ่าน
255 5622032154 นาย อานนท์ นิทาน ผ่าน
256 5622032175 นางสาว อารีรัตน์ พูนปาล ผ่าน
257 5623031054 นางสาว พรพิมล ช่อลัดดา ผ่าน
258 5623031707 นาย สงอม โตสติ ไม่ผ่าน
259 5623031910 นางสาว สุพรรษา สมุททยั ผ่าน
260 5624032120 นางสาว องัคณา เปรมศรี ผ่าน
261 5625030931 นาง ประภาพร บางต่าย ไม่ผ่าน
262 5625030951 นาง ปราณี เพชรศิริ ผ่าน
263 5625031347 นางสาว รัชนี ชอบเงิน ผ่าน
264 5625031893 นาง สุนันธ์ สีใส ไม่ผ่าน
265 5626031751 นาง สมพิศ สังฆธรรม ไม่ผ่าน
266 5627030942 นาง ประสารน์ สุนทร ไม่ผ่าน
267 5630030055 นางสาว กฤติยาณี บตุรเงิน ไม่ผ่าน
268 5630030334 นาย เฉลิมชนม์ ปดัจังหรีด ไม่ผ่าน
269 5630030464 นางสาว ฐิตินันท์ ภาสกรชัยพงศ์ ไม่ผ่าน
270 5630030691 นาย ชัญพงศ์ ชวนานุกลู ผ่าน
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271 5630030958 นางสาว ปริศนา ขอมีกลาง ผ่าน
272 5630031579 นางสาว วิภาวรรณ ฉากกระโทก ผ่าน
273 5630031643 นางสาว ศศิธร ตัณฑวรรธนะ ผ่าน
274 5630031681 นาง ศิริมา พลเยี่ยม ผ่าน
275 5630031701 นาย ศุภฤกษ์ เสนาสังข์ ไม่ผ่าน
276 5630031729 นาง สมใจ ถาวรสันต์ ผ่าน
277 5630031903 พระอธิการ สุพจน์ มณีงาม ไม่ผ่าน
278 5630031932 นางสาว สุภาพร สําราญพันธุ์ ผ่าน
279 5630031981 นาย สุวิทย์ ภาสกรชัยพงศ์ ไม่ผ่าน
280 5630032036 นาย อธิกลุ ไลออน - ขาดสอบ
281 5630032138 นางสาว อญัชลี ไพรณรินทร์ ไม่ผ่าน
282 5631030962 นางสาว ปรียธิดา บาลปรีชา - ขาดสอบ
283 5631031562 นาย วิเชียร ชุ่มสีดา ผ่าน
284 5631031848 นางสาว สุจิตราภา อิ่มเอบิ ไม่ผ่าน
285 5631031925 นาง สุภทัรา อนิพลทนั - ขาดสอบ
286 5632030016 จ่าเอก กมล ศรีสูงเนิน ไม่ผ่าน
287 5632031204 นาย ภควัตร ชมวิจิตร ผ่าน
288 5632031222 นาย ภทัรเวช พุฒิไพศาลภวิัฒน์ ผ่าน
289 5632031335 นางสาว รสสุคนธ์ มัน่จิต ผ่าน
290 5632031467 นาง วรรณา คงงาม ผ่าน
291 5632031516 นางสาว วันทนีย์ ผิวบาง - ขาดสอบ
292 5632031685 นางสาว ศิริลักษณ์ ชุ่มมาก ไม่ผ่าน
293 5632031727 นางสาว ส้มจีน แกว้ใส ผ่าน
294 5632031977 นาง สุวรรณี สุมหรัิญ ไม่ผ่าน
295 5632032103 นางสาว อริสรา ไม้ออ่นดี ผ่าน
296 5633030874 นาย บญุฤทธิ์ จิตติ ผ่าน
297 5633031295 นาง มุกมณี นารีธีรากลุ ไม่ผ่าน
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298 5633031767 นาง สวาท อปุสุข ผ่าน
299 5633031821 นาง สิริรัฐ คํ้าใบ ผ่าน
300 5633031985 นาง สุหมัน วงษ์พินิจ ไม่ผ่าน
301 5634030259 นางสาว จินดา นนทศิ์ริ ไม่ผ่าน
302 5634030375 นาง ชลัยรัตน์ จันทร์ส่อง ไม่ผ่าน
303 5634030384 นาย ชวลิต โอบอว้น ผ่าน
304 5634030467 นางสาว ฐิติพร โสรกนิษฐ์ - ขาดสอบ
305 5634030523 นางสาว ณัฐธิดา บวัดก ไม่ผ่าน
306 5634030595 นางสาว เตือนใจ นครอนิทร์ ไม่ผ่าน
307 5634030649 นาง ธนภรณ์ จันทร์พันธ์ ผ่าน
308 5634030869 นางสาว บญุเติม ลาภสาร ผ่าน
309 5634030956 นางสาว ปรารถนา บตุรอําคา ผ่าน
310 5634031002 นางสาว ปยิะนุช แพงวงศ์ ไม่ผ่าน
311 5634031061 นางสาว พรรณ์ชตา เจียวิริยบญุญา ไม่ผ่าน
312 5634031184 นางสาว แพรวพรรณ ทองสุทธิ์ ไม่ผ่าน
313 5634031194 นาง ไพศรี ถนอมพันธ์ ไม่ผ่าน
314 5634031422 นางสาว ลักขณาพร วานมนตรี - ขาดสอบ
315 5634031796 นาง สําราญ นพเกา้ ผ่าน
316 5634031875 นาง สุดารัตน์ หอมหวล ผ่าน
317 5634032145 นาง อปัสร บญุเรือง ไม่ผ่าน
318 5635031930 นางสาว สุภาพร ปานชาติ ผ่าน
319 5637030164 นาย คงฤทธิ์ เผ่าผม ไม่ผ่าน
320 5637031660 นางสาว ศิราพร สันตะวงค์ ผ่าน
321 5637031687 นาง ศิริวรรณ เที่ยงตรง ไม่ผ่าน
322 5638030189 นาง จงกล จันลือชัย ผ่าน
323 5638031438 นาง ลําไพร ศรีรัตนขันธ์ ผ่าน
324 5638031765 นางสาว สลิตตา ศรีทอง ผ่าน
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325 5639030080 นาง กลัยา พาภกัดี ผ่าน
326 5639030318 นางสาว เจือใจ มิง่แกว้ ไม่ผ่าน
327 5639030511 นางสาว ณัฐชนก สิงหศิริ ไม่ผ่าน
328 5639031271 นาง มนัสนันท์ ชัยประทาน ไม่ผ่าน
329 5639031389 นาง รุ้งลดา ธานี ไม่ผ่าน
330 5640030084 นาง กลัยากร อนุตระกลูชัย ไม่ผ่าน
331 5640030435 นาย เชิดพงษ์ สิงหสู่์ถ้ํา ผ่าน
332 5640030496 นาง ณัฏฐณิชา สราญรมย์ ผ่าน
333 5640030563 นาง ดวงสวรรค์ ทองเหง้า ไม่ผ่าน
334 5640030619 นาง ทศันี ศรีปตัตา ผ่าน
335 5640030669 นาย ธนาวุฒิ ปญัจพรอดุมลาภ ไม่ผ่าน
336 5640030680 นาย ธวัชชัย ผิวเหลือง ผ่าน
337 5640030739 นางสาว นภสักร บวัระภา - ขาดสอบ
338 5640030852 นางสาว บรรดิษฐ์ เผ่าพระคือ ผ่าน
339 5640030944 นาย ปรัชญา สุบนิ ไม่ผ่าน
340 5640031037 นางสาว พนิตตา สัธนะกลุ ผ่าน
341 5640031147 นางสาว พิรุณไพร สุทา่เรือ ผ่าน
342 5640031186 นาย ไพจิตร ทมิกระโทก ไม่ผ่าน
343 5640031221 นาง ภทัรวรรณ เทยีบกว้าง ไม่ผ่าน
344 5640031336 นาง ระดาพร ไหมคํามูล ผ่าน
345 5640031539 นางสาว วาสนา แพงสร้อย ผ่าน
346 5640031561 นาย วิเชียร กาญบรรจง ผ่าน
347 5640031878 นาย สุกนั ซาซุม ไม่ผ่าน
348 5640031945 นาง สุมาลี กาญบรรจง ผ่าน
349 5640031959 นาง สุรัตนา ปญัจพรอดุมลาภ ไม่ผ่าน
350 5640032019 นางสาว หนึ่งฤทยั ภู่วนิชย์ ผ่าน
351 5640032108 นาง อรุณลักษณ์ ผลงามโรจน์ ไม่ผ่าน
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352 5640032162 นาง อารญา ปนัจันตา - ขาดสอบ
353 5640032190 นาย อิ่ม ฐาโอษฐ์ ผ่าน
354 5641030060 นาย กอ่เกยีรต์ิ พลแสง ไม่ผ่าน
355 5641030144 นาง แกว้ฎาณันย์ เพ็ญเสง่ียม ผ่าน
356 5641030147 นาง แกว้ยาใจ โพธิอ์อ่น ผ่าน
357 5641030153 นาย ขจรไกร ภารนันต์ ผ่าน
358 5641030200 นาย จรัญ เอกวงษ์ ผ่าน
359 5641030288 นาง จีลาวรรณ์ ศรีปะโค ผ่าน
360 5641030713 นางสาว ธิดารัตน์ สุวรรณขาว ผ่าน
361 5641030911 นางสาว ปนิดา ประมาโย ไม่ผ่าน
362 5641030922 นาง ประนอม สีปญัญา ผ่าน
363 5641031090 นางสาว พัชราภรณ์ จําปาบรีุ ไม่ผ่าน
364 5641031241 นาย ภชุงค์ สํารีลอย ไม่ผ่าน
365 5641031598 นาง วิไลพร แกว้ภกัดี ผ่าน
366 5641031722 นาย สมคิด แสงลี ผ่าน
367 5641031865 นาง สุณี ศรีเหลือง ผ่าน
368 5641032030 นางสาว เหมือนฝัน ศรีรักษา - ขาดสอบ
369 5641032050 นางสาว อนุภา นาคเศษ ไม่ผ่าน
370 5641032197 นาย อดุม ศรีวาที ผ่าน
371 5642030217 นางสาว จันจิรา ปญัญะ ไม่ผ่าน
372 5642031030 นาย พนม ทองออ่น ไม่ผ่าน
373 5642031139 นาง พิมพ์พิชชา ทองหล่อ ผ่าน
374 5642031191 นาย ไพโรจน์ ทองคํา ผ่าน
375 5642031247 นางสาว มณฑิชา ธาราทร ผ่าน
376 5642031413 นางสาว ลลิตา คําภาพล ผ่าน
377 5642031506 นาง วัชรี แกว้สา - ขาดสอบ
378 5642031909 นาง สุพรรณี ริมชัยสิทธิ์ ผ่าน
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379 5642032233 นางสาว เอื้อมพร คนฉลาด ผ่าน
380 5643031956 นาย สุรสิทธิ์ คนขยัน ไม่ผ่าน
381 5644030430 นาย ชูศิลป์ เสนาวงศ์ ผ่าน
382 5644030798 นาย นิคสันต์ บตุรศรีวงค์ ผ่าน
383 5644030972 นางสาว ปญัญาพร ศรีทพัไทย ไม่ผ่าน
384 5644031611 นาย วิศรุต ศรีสว่าง ผ่าน
385 5644031646 นางสาว ศศิธร อนิทรบํารุง ผ่าน
386 5645030357 นางสาว ชมภู่ วิจิตรจันทร์ ผ่าน
387 5645030679 จ.ส.อ. ธวัชชัย ทองสระคู ไม่ผ่าน
388 5645030792 นางสาว นารีรัตน์ จุลศรี - ขาดสอบ
389 5645031007 นาง ปณิุกา คลังมนตรี ผ่าน
390 5645031084 นางสาว พัชชา คารสี ไม่ผ่าน
391 5645031119 นาง พิชญา พลเยี่ยม ผ่าน
392 5645031150 นาง พิศมัย ยุ้งกระโทก ผ่าน
393 5645031318 นาง ยุพิน ชมภบูตุร ผ่าน
394 5645031416 นางสาว ละมัยพร โพธิอามาตย์ ผ่าน
395 5645031586 นาง วิมลรัตน์ เสนารัตน์ ไม่ผ่าน
396 5645031657 นางสาว ศิมาภรณ์ ออ้คํา ผ่าน
397 5645032241 นางสาว นารีรัตน์ จุลศรี - ขาดสอบ
398 5645032243 นางสาว เสาวรีย์ นุชวิจิตร ไม่ผ่าน
399 5646030093 นางสาว กาญจนา สันประภา ไม่ผ่าน
400 5646030097 นางสาว กาญญารัตน์ ภบูญุทอง ผ่าน
401 5646030261 นางสาว จินตนา จิตจักร ผ่าน
402 5646030306 นางสาว จุรีรัตน์ พะธุระ ไม่ผ่าน
403 5646030311 นางสาว จุฬารัตน์ อรรคบตุร ผ่าน
404 5646030342 นางสาว ชฎาพร ใจศิริ - ขาดสอบ
405 5646030517 นางสาว ณัฐณิชา คุราวัน ผ่าน
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406 5646030688 นางสาว ธัญญรัตน์ ถิ่นวาสนา ผ่าน
407 5646030708 นางสาว ธาริณี ภงูามนิล ไม่ผ่าน
408 5646030791 นาย นาราภทัร ฉลวยศรี ไม่ผ่าน
409 5646031838 นางสาว สุกญัญา สุวงค์ทา ไม่ผ่าน
410 5646031861 นาย สุชิต นวเลิศปรีชา ผ่าน
411 5646032124 นางสาว อจัฉรา แกว้คําจันทร์ ไม่ผ่าน
412 5646032153 นาย อาธิป อรัญสาร ผ่าน
413 5647030004 นางสาว กชมน เนื่องศรี ผ่าน
414 5647030116 นางสาว กลุยา สายสุพรรณ ผ่าน
415 5647030348 นางสาว ชนัญญาพร กล้าหาญ ผ่าน
416 5647030355 นางสาว ชมบงกช อปุระ ผ่าน
417 5647030557 นางสาว ดวงใจ ไชยทองพันธ์ ผ่าน
418 5647030598 นาย ถิรเดช ไชยมงคล - ขาดสอบ
419 5647030934 นางสาว ประภาพรรณ บญุรักษา ผ่าน
420 5647031003 นางสาว ปยี์วรา เถื่อนแกว้ ผ่าน
421 5647031385 นางสาว รุ่งนภาพร สมอดง ไม่ผ่าน
422 5647031409 นางสาว ลดามาศ เมืองพราม ผ่าน
423 5647031500 นางสาว วะนิดา ศูนยะราช ไม่ผ่าน
424 5647031504 นางสาว วัชราภรณ์ สันทนั ผ่าน
425 5647031659 นางสาว ศิรนันท์ วิเศษการ ผ่าน
426 5647031753 นาย สมรรถชัย พุ่มไพร - ขาดสอบ
427 5647031852 นางสาว สุชาฎา บญุพินิจ - ขาดสอบ
428 5647032065 นางสาว อมรเนตร พันธ์นาคํา ผ่าน
429 5648030313 นางสาว เจนจิรา โคตรหลักเพชร - ขาดสอบ
430 5648030591 นาง ตะวันรอน เยื่อใย ผ่าน
431 5648031103 นางสาว พัชลี คําคนซ่ือ ผ่าน
432 5648031482 นางสาว วราภรณ์ ปญัญาสาร ผ่าน
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433 5648031655 นาย ศาสตรา คํามุลตรี - ขาดสอบ
434 5649030702 นางสาว ธันยพร ชาญรบ ผ่าน
435 5649030976 นาง ปทัมาพร มุง่ดี ผ่าน
436 5649031771 นาง สังวาลย์ แสนสุข ผ่าน
437 5650030021 นางสาว กมลชนก โอสถิตย์พร ไม่ผ่าน
438 5650030045 นาง กรวรรณ จายะธรรม ไม่ผ่าน
439 5650030089 นางสาว กาญจนา ใจจ้อย - ขาดสอบ
440 5650030312 นางสาว เจนจิรา คัมภร์ี ผ่าน
441 5650030478 นาง ณภทัร ศรีจันทร์ ผ่าน
442 5650030534 นางสาว ณัฐรีย์ อิ่มสมัย ผ่าน
443 5650031177 นาง เพิ่มตา วงส์ใหญ่ ผ่าน
444 5650031358 นางสาว รัตติกาล อทุยั ไม่ผ่าน
445 5650031405 นาย เรืองฤทธิ์ เรือนพรหม ไม่ผ่าน
446 5650031556 นาง วิชาดา ปญัญาธนากจิ ผ่าน
447 5650031635 นางสาว ศรีวรรณี แซ่ว้าง ผ่าน
448 5650031784 นางสาว สายฝน ปนัดอน ผ่าน
449 5650031870 นางสาว สุดาพร มณีโชติ ผ่าน
450 5650031885 นางสาว สุธินี สมคํา ไม่ผ่าน
451 5650031906 นางสาว สุพร ยืนยงคีรีมาศ ผ่าน
452 5651031021 นาง ฝันฟ้า แกว้สุวรรณ ผ่าน
453 5652030262 นาง จินตนา ชินเชษฐ์ ไม่ผ่าน
454 5652030784 นางสาว นันธิดา จิตรจักร ผ่าน
455 5652030900 นางสาว เบญญาภา เอง่ฉ้วน ไม่ผ่าน
456 5652031081 นางสาว พวงพร ชุมภบูาง ไม่ผ่าน
457 5652031560 นางสาว วิชุดา ธุรนิรันดร์ ผ่าน
458 5652032029 นางสาว หสัยา ศรีวิลัย ผ่าน
459 5653030039 นาง กรรณิกา สาระใต้ ผ่าน
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460 5653030424 นางสาว ชุติมา วิมล ผ่าน
461 5653030826 นาง นิศารัตน์ ช่างใหม่ ไม่ผ่าน
462 5653031248 นางสาว มณฑิตา ชมภนู้อย ผ่าน
463 5653031319 นาง ยุพิน ทพิย์ปญัญาชัย ผ่าน
464 5653031343 นางสาว รังสิมา พุ่มพวง ไม่ผ่าน
465 5654030122 นางสาว เกตุวดี ทองไหล ไม่ผ่าน
466 5654030161 นางสาว เขมิกา ขัดทา ผ่าน
467 5654030839 นางสาว นุชาวดี วีระคํา ผ่าน
468 5654031716 นาย สมเกยีรติ ดาวดาษ - ขาดสอบ
469 5655030260 นางสาว จินดารัตน์ สาสี ไม่ผ่าน
470 5655030876 นาย บญุเสริญ ฑีฆาวงค์ ไม่ผ่าน
471 5655031190 นาย ไพรินทร์ ปวงเหมือง ไม่ผ่าน
472 5656030409 นาย ชิดณรงค์ รุ่งโรจน์ถาวร ไม่ผ่าน
473 5656031169 นางสาว เพ็ญพิศ ธุระงาน ผ่าน
474 5657030315 นาย เจริญ ถมหนวด ไม่ผ่าน
475 5657030621 นาง ทศันีย์ เขาฟัง ไม่ผ่าน
476 5657030825 นาย นิเวศ แกว้อาสา ผ่าน
477 5658030767 นาง นวลละออ เบก็เคอร์ ผ่าน
478 5658031325 นาง เยาวเรศ เสือจันทร์ - ขาดสอบ
479 5660030234 นาง จารุณี วราหะ ผ่าน
480 5660030458 นาง ฐายิกา (บงัอร) แจ้งกระจ่าง ผ่าน
481 5660030476 นางสาว ณฐวรรณ เลิศลักษมีพันธ์ ไม่ผ่าน
482 5660030480 นางสาว ณภาภชั เส้ียวกสิกจิ ผ่าน
483 5660030639 นาย เทพนิมิตร พิมทะวงศ์ ไม่ผ่าน
484 5660030946 นาง ปราณี จรไกร ผ่าน
485 5660031106 นางสาว พัทธนันท์ กวางไทร ผ่าน
486 5660031348 นางสาว รัชนี ปวุตตานนท์ ผ่าน
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487 5660031370 นางสาว รัตนาพร ศรีไทย ไม่ผ่าน
488 5660031417 นาง ละมูล จาบทอง ผ่าน
489 5661030514 นาง ณัฐญา พัฑฒิพงศ์ชูกจิ ไม่ผ่าน
490 5661030861 นางสาว บานเย็น แซ่เรือง ผ่าน
491 5661031421 นาง ลักขณา ฟักฟูม ผ่าน
492 5661032229 นาย เอเธน วรพงศ์ไชย ไม่ผ่าน
493 5662030812 นางสาว นิภา จีนมหนัต์ ผ่าน
494 5662030875 นาง บญุศรี ศุภดิษฐ์ ผ่าน
495 5663030214 นาย จักรกฤษณ์ ศรีเอี่ยม ผ่าน
496 5663030413 นางสาว ชุติกาญจน์ กนัตระกลูจิราวุฒิ ไม่ผ่าน
497 5663030865 นางสาว บญุคุ้ม อ่าํเจ๊ก ไม่ผ่าน
498 5663031188 นาย ไพฑูรย์ จิตเนาวรัตน์ ไม่ผ่าน
499 5663031835 นางสาว สุกญัญา ศรีโสภา ไม่ผ่าน
500 5663031958 นาย สุรัตน์ โม้พวง ผ่าน
501 5663032015 นางสาว หทยัชนก อนิพรหม ผ่าน
502 5663032087 นาย อรรถพงษ์ เอี่ยมมา ไม่ผ่าน
503 5663032143 นางสาว อณัณ์ฉัตร์ อนิภริมย์ ผ่าน
504 5664030984 นางสาว ปาริฉัตร เหมรา ไม่ผ่าน
505 5665030101 นางสาว กําไร เลิศหรัิญ ผ่าน
506 5665030213 นาย จเร หงษ์ทองคํา ผ่าน
507 5665030379 นาง ชวนพิศ อนิวิเชียร ผ่าน
508 5665030380 นาย ชวนัฐ เพ็งสลุด - ขาดสอบ
509 5665030494 นางสาว ณัฏฐ์ฉันทท์อง สนธิทมิ ผ่าน
510 5665030590 นาย ตะวัน บญุเสือ - ขาดสอบ
511 5665030834 นางสาว นุจรีย์ ประทมุสูติ ไม่ผ่าน
512 5665031032 นางสาว พนารัตน์ เขียวเขิน ผ่าน
513 5665031080 นาง พวงทอง สมปา่สัก - ขาดสอบ
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514 5665031113 นาง พัสวีภรณ์ แกว้วิเชียร ผ่าน
515 5665031175 นางสาว เพลินพิศ ศรีโพธิ์ ผ่าน
516 5665031209 นางสาว ภคัสุรีย์ คล้ายพันปี ไม่ผ่าน
517 5665031541 นางสาว วาสนา วรชินา ผ่าน
518 5665031581 นาย วิม สรณชาวนา ผ่าน
519 5665031724 นาง สมจิต ใจเย็น ผ่าน
520 5665031772 นาย สัจพจน์ สีโหม้ี ไม่ผ่าน
521 5665031788 นางสาว สายสุนีย์ ตันแปง ไม่ผ่าน
522 5665032054 นาย อภชิา อิ่มรอด - ขาดสอบ
523 5665032130 นางสาว อจัฉราพรรณ ทศิอาจ ไม่ผ่าน
524 5665032141 นาง อญัมณี อู่ไทย ผ่าน
525 5665032192 นาง อสิริยา ปิ่นนาค ผ่าน
526 5665032216 นาง อไุรวรรณ แทง่ทอง ไม่ผ่าน
527 5666030198 นาง จรวยพร โสแกว้ ไม่ผ่าน
528 5666030586 นางสาว ตวงพร ยังแช่ม ผ่าน
529 5666031125 นาย พิเชฐ เชื้อวีระชน ผ่าน
530 5666031189 นาง ไพรํา สอนราช ผ่าน
531 5666031477 นางสาว วรัมพา รุ่งเรืองจิตร์ - ขาดสอบ
532 5666032191 นางสาว อศิราภรณ์ โพธิศ์รีนวล ผ่าน
533 5667030559 นางสาว ดวงใจ บญุประสงค์ ผ่าน
534 5667030664 นางสาว ธนาทพิย์ สายคําทอน ผ่าน
535 5667031126 นาย พิเชฐ บญัญัติ ไม่ผ่าน
536 5667031213 นางสาว ภทัร์ชมน ชื่นสํานวล ผ่าน
537 5667032051 นางสาว อเนชา อนันบญุเอื้อ ไม่ผ่าน
538 5667032155 นาย อานนท์ มีเพชร ผ่าน
539 5670030065 นางสาว กญัจนภรณ์ ธงทอง ไม่ผ่าน
540 5670030171 นาย คมสรรค์ บษุบรรณ์ - ขาดสอบ

หนา้ที ่ 20 จาก 38



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ

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

 วิชาผดุงครรภไ์ทย (ภาคปฏบิัต)ิ

สอบในวันอาทิตยท์ี่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗   สถานที่สอบ ศูนยป์ระชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคาร The Grand

541 5670030289 นาง จุฑาทพิ ประเสริฐศักด์ิ ผ่าน
542 5670030324 นาง ฉวี นามสุภคั ไม่ผ่าน
543 5670030715 นางสาว ธิติมา ลีวัฒนาถาวรชัย ไม่ผ่าน
544 5670030761 นาง นลพรรษ ชิ้นปิ่นเกลียว ไม่ผ่าน
545 5670030769 นางสาว นัชชา ตะวันขึ้น ผ่าน
546 5670030886 นางสาว บบุผา สมตัว ผ่าน
547 5670030992 นางสาว ปยินันต์ เอี่ยมเจริญ ผ่าน
548 5670031013 นาง ผกาพร อิ่มโอษฐ์ ผ่าน
549 5670031074 นางสาว พรศิริ เขือนอก ผ่าน
550 5670031182 นางสาว แพทรียา ประภาษา - ขาดสอบ
551 5670031390 นางสาว รุ่งลาวัลย์ ทองล่ิม ผ่าน
552 5670031435 นางสาว ลําพูล เกดิสุข ผ่าน
553 5670031614 นาง วีรยา โพธิพ์ุทธประสิทธิ์ ผ่าน
554 5670031816 นางสาว สิริพร เจริญผล ผ่าน
555 5670032173 นางสาว อารียา แวมามะ ผ่าน
556 5671030301 นางสาว จุฑามาศ อนิทรกลุ ผ่าน
557 5671030477 นางสาว ณภทัร เชื้อแกว้ ไม่ผ่าน
558 5671031952 ร้อยตรี สุรชัย สร้อยสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
559 5671032171 นางสาว อารีย์ ใคร่ครวญ ไม่ผ่าน
560 5671032222 นางสาว อษุา สมัครราช ไม่ผ่าน
561 5672030504 นางสาว ณัฐกฤตา ชาวสวนศรีเจริญ ผ่าน
562 5672030544 นางสาว ณัฐิกา แกว้กระจ่าง ผ่าน
563 5672030954 นาย ปราโมทย์ ธีรพงษ์ - ขาดสอบ
564 5672031019 นาง ผาณิต เยี่ยมสวัสด์ิ ผ่าน
565 5672031059 นางสาว พรเพ็ญ หร่ังดารา ไม่ผ่าน
566 5672031195 นาย ไพศาล ตาลเพชร ผ่าน
567 5672032198 นาย อดุมพงษ์ เหลืองนฤดม ไม่ผ่าน
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568 5673030001 นางสาว กชกร พรโสภณ ผ่าน
569 5673030015 นาง กนิษฐา มัน่คง ไม่ผ่าน
570 5673030019 นางสาว กมลชนก ศิริชัย - ขาดสอบ
571 5673030094 นาง กาญจนา เอี่ยมอาจ ไม่ผ่าน
572 5673030115 นางสาว กลุนาฏ การะเวก ผ่าน
573 5673030130 นางสาว เกศศิริ ศรีสมุทร์ ผ่าน
574 5673030897 นางสาว เบญ็จา พุทธคุณรักษา ไม่ผ่าน
575 5673030943 เรือโท ประเสริฐ โมกแกว้ ผ่าน
576 5673030961 นาย ปรีชา เม้าศรี ผ่าน
577 5673031173 นางสาว เพลินพันธ์ ศิริสัมพันธ์ ผ่าน
578 5673031201 นางสาว ภคพร ยืนยง ไม่ผ่าน
579 5673031211 นาย ภทัทยิะ ประสมเพ็ชร ไม่ผ่าน
580 5673031219 นาง ภทัรวดี สวัสดี ไม่ผ่าน
581 5673031280 นางสาว มัณฑนา อนิทร์ภเูมศร์ ผ่าน
582 5673031392 นางสาว รุ้งลาวัลย์ ศิริสัมพันธ์ ผ่าน
583 5673031404 นางสาว เรืองรอง ออ่นคํา ผ่าน
584 5673031481 นางสาว วราภรณ์ คงขม ผ่าน
585 5673031573 นาย วินิจ สามงามยา ผ่าน
586 5673031591 นาย วิรัตน์ เวียงศิริ ผ่าน
587 5673031606 นางสาว วิไลวรรณ จตุพรประสิทธิ์ ผ่าน
588 5673031666 นางสาว ศิรินญา เอมหงษ์ ผ่าน
589 5673031669 นาง ศิริประไพ ปานมีทรัพย์ ผ่าน
590 5673031794 นาง สําราญ คําหอม ผ่าน
591 5673032062 นางสาว อภรุิจี พิมพ์กติติโสภา ไม่ผ่าน
592 5673032184 นาย อําพร ขยันดี ไม่ผ่าน
593 5673032205 นาง อุ่นเรือน ประจําสุข ผ่าน
594 5674030360 นาย ชยุติ วิเศษโวหาร ไม่ผ่าน
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595 5674030811 นาย นิธิกร เชษฐพรเพชร - ขาดสอบ
596 5674030991 นาง ปิ่นลักษณ์ ทองมุกดา ผ่าน
597 5674031291 นางสาว มาลี ไชยเพศ ไม่ผ่าน
598 5674031773 นาย สัณฑสักก์ บญุล้อม ผ่าน
599 5674031774 พันจ่าโท สันติชัย ปญัญาพาณิชย์ ไม่ผ่าน
600 5674031890 นางสาว สุนันทา ต้ังวิวัฒนาพานิช ผ่าน
601 5674031927 นาง สุภาทพิย์ ปญัญาพาณิชย์ ผ่าน
602 5674032041 นาง อนัน พันธุจินะ ไม่ผ่าน
603 5675030332 นางสาว ฉันทนา ธรรมวัฒนสกลุ ไม่ผ่าน
604 5675031869 นาง สุดา พึ่งพงษ์ ผ่าน
605 5675031951 นาย สุเมศ ศรีพลาวงษ์ ผ่าน
606 5675032111 นาง อรุณี ล้ิมวิไล ไม่ผ่าน
607 5676030473 นางสาว ณฐภทัร เบี้ยมุกดา ไม่ผ่าน
608 5676030593 นางสาว ตุ๊ก หนูเจริญ ผ่าน
609 5676031889 นางสาว สุนันทา ขันธ์แกว้ ไม่ผ่าน
610 5677030175 นางสาว คํานาง โพนชัยแสง ผ่าน
611 5677030352 นางสาว ชนิกานต์ หนองน้อย ผ่าน
612 5677030359 นางสาว ชไมพร สรรพกจิโกศล ผ่าน
613 5677030796 นางสาว นาวินี เจริญโกวิท ผ่าน
614 5677031116 นางสาว พิชชาภา แซ่โล้ ไม่ผ่าน
615 5677031735 นาย สมชาย เจ็งเจริญ ผ่าน
616 5677032022 นางสาว หนูเพิน เส ไม่ผ่าน
617 5680030053 นางสาว กฤติมาฐ ขําจีน ผ่าน
618 5680030145 นางสาว แกว้ตา นาครัตน์ ไม่ผ่าน
619 5680030316 นาย เจษฎา คหะวงค์ ไม่ผ่าน
620 5680030376 นาง ชลากร พรหมนิล ผ่าน
621 5680030578 นาย เดชา จิตสํารวย - ขาดสอบ
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622 5680030611 นาย ทองใบ ดวงพรม ไม่ผ่าน
623 5680030850 นางสาว โนรี ชาโนจุติ - ขาดสอบ
624 5680031025 นาย พงษ์ศักด์ิ ขุนภกัดี ผ่าน
625 5680031334 นางสาว รมลทพิย์ บวรวิชญ์พรธนา ผ่าน
626 5680031360 นางสาว รัตติยา รัตนมณี ไม่ผ่าน
627 5680031363 นางสาว รัตน์ขวัญรักษ์ นวลช่วย - ขาดสอบ
628 5680031427 นาง ลัดดาวัลย์ บํารุงภกัด์ิ ไม่ผ่าน
629 5680031475 นาย วรวุฒิ คงตุก ผ่าน
630 5680031578 นางสาว วิภาวดี พรหมทอง ไม่ผ่าน
631 5680031582 นางสาว วิมล พูนพนัง ผ่าน
632 5680031616 นาย วีระ ปรเมษฐพันธ์ ไม่ผ่าน
633 5680031850 นางสาว สุจินต์ สุขน้อย ผ่าน
634 5680031866 นาย สุด แสงพิจิตร - ขาดสอบ
635 5680031894 นางสาว สุนารี เพชรแกว้ ผ่าน
636 5680032098 นาง อรอนงค์ ผันผ่อน ไม่ผ่าน
637 5681030620 นางสาว ทศันี สาลีพันธ์ ผ่าน
638 5681031512 นางสาว วันดี บอ่หนา ผ่าน
639 5681032067 นางสาว อมรรัตน์ หลานหลงส้า - ขาดสอบ
640 5682030090 นางสาว กาญจนา ชนะวรรณ์ ไม่ผ่าน
641 5682030205 นางสาว จริญญา สันทะวา ไม่ผ่าน
642 5682030297 นางสาว จุฑามาศ ใจดี ไม่ผ่าน
643 5683031290 นาง มาเรียม กุ่นใจ ผ่าน
644 5683032176 นางสาว อารีรัตน์ รุ่งเรือง ผ่าน
645 5684030043 นางสาว กรรณิการ์ โรจนวิภาต ผ่าน
646 5684030229 นางสาว จันทมิา ศรีพลับ ไม่ผ่าน
647 5684030554 นาง ดรุณรัตน์ ทองนุ่ม ไม่ผ่าน
648 5684030837 นางสาว นุชนาท คนกาล ไม่ผ่าน
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649 5684030895 นาง เบญจมาศ โรจนวิภาต ผ่าน
650 5684031476 นางสาว วรัญญา โดยเจริญ - ขาดสอบ
651 5684031654 นางสาว ศันสนีย์ พัดเค่ียม ผ่าน
652 5684031970 นาย สุไลมาน เยะมูเร็ง - ขาดสอบ
653 5686030113 นาง กญุช์ชญา ผ่องสว่าง ไม่ผ่าน
654 5686030531 นาง ณัฐมน ฉิมวารี ไม่ผ่าน
655 5686031115 นางสาว พิชชากานต์ แสงอสุ่าห์ ไม่ผ่าน
656 5686031256 นางสาว มณีพร ส่งนาค ผ่าน
657 5690030107 นาง กติติยา แกว้มาก ผ่าน
658 5690030169 นาย คณาพจน์ สกลุวงศ์ ไม่ผ่าน
659 5690030241 นางสาว จารุวัลย์ มูลเฟย ผ่าน
660 5690030292 นางสาว จุฑาทพิย์ ศิริไชย ไม่ผ่าน
661 5690030566 นางสาว ดาริน ทองแกมแกว้ ผ่าน
662 5690030592 นางสาว ตัยยีบะห์ หาสุด - ขาดสอบ
663 5690030697 นาง ธัญศธร อนิจันทร์ ผ่าน
664 5690030782 นางสาว นันทชิา ศรีทอง ผ่าน
665 5690030832 นางสาว นิสากร จันสุวรรณ์ - ขาดสอบ
666 5690031048 นางสาว พรปวีณ์ บริสุทธิ์ ผ่าน
667 5690031407 นางสาว โรหานี หมีหมัน ผ่าน
668 5690031469 นางสาว วรรณา ทะระเกดิ ผ่าน
669 5690031526 นางสาว วันวิสา สังวรนวล ไม่ผ่าน
670 5690031805 นางสาว สินีนาฏ ตู้เฮ่ียน ผ่าน
671 5690032025 นางสาว หะยาตี หสันีย์ - ขาดสอบ
672 5690032040 นาง อนงค์นาฎ แทน่ปาน ผ่าน
673 5690032210 นาง อมุมะฮ์ เจริญศาสน์ ไม่ผ่าน
674 5691030804 นางสาว นิตยา ละใบโดย - ขาดสอบ
675 5691030840 นางสาว นุรียา มรรคาเขต ผ่าน
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676 5691031447 นาง วนิดา จาแคล่วคล่อง ผ่าน
677 5691031938 นางสาว สุภาวดี พลศิริ - ขาดสอบ
678 5692030180 นาย คุณานนต์ หนูเอยีด ไม่ผ่าน
679 5692030238 นางสาว จารุวรรณ แสงแกว้ ไม่ผ่าน
680 5692030280 นางสาว จิราวรรณ ขวัญศรีสุทธิ์ ไม่ผ่าน
681 5692030584 นางสาว ตรีชฎา หอมจันทร์ ไม่ผ่าน
682 5692030659 นางสาว ธนัฏฐา ฉิมเพ็ชร ผ่าน
683 5692030904 นาง ปณิตา โคว้กติิกลุ ไม่ผ่าน
684 5692031038 นางสาว พรชนก พรมรัตน์พันธ์ - ขาดสอบ
685 5692031088 นางสาว พัชรมาศ ปั้นวงศ์สกลุ ผ่าน
686 5692031552 นางสาว วิชชุดา อภยัพงษ์ ไม่ผ่าน
687 5692031766 นางสาว สลิลทพิย์ ชํานาญเหนาะ ไม่ผ่าน
688 5692032010 นางสาว โสภดิา สุขสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
689 5692032139 นางสาว อญัชลี หดัูง ผ่าน
690 5692032148 นาย อมัรินทร์ เกยีงเอยี - ขาดสอบ
691 5693030078 นาง กนัยากร ศิวกรพิชญา ไม่ผ่าน
692 5693030786 นางสาว นัสรีน่า ยะดี ผ่าน
693 5693030879 นาง บญุเอื้อ แสงศักด์ิ ผ่าน
694 5693032016 นางสาว หทยัรัตน์ จันทร์พูล ไม่ผ่าน
695 5693032017 นาง หนับเสาะ เตะเหมทอง ไม่ผ่าน
696 5694030714 นางสาว ธิดาศรี รุจิระนันท์ - ขาดสอบ
697 5694030838 นางสาว นุชอลีีมี แวดาโอะ ไม่ผ่าน
698 5694030841 นางสาว นูรมา บลูะ ไม่ผ่าน
699 5694031012 นาง ไปรยา สุวรรณเพชร ไม่ผ่าน
700 5694031311 นาง ยินดี คงถาวร ไม่ผ่าน
701 5694031492 นาง วลัย โลหติธาดา ผ่าน
702 5694032012 นางสาว โสรายา มักตาร์ ไม่ผ่าน
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703 5694032144 นาย อบัดุลเราะมาน มาหะมะ ผ่าน
704 5694032207 นางสาว อบุล แทน่ปาน ไม่ผ่าน
705 5695030446 นางสาว ซูไรณี สาและ ผ่าน
706 5695030843 นางสาว นูรไอนี เจ๊ะนิง ผ่าน
707 5695031198 นางสาว ฟาดิลละห์ อบัดุลฮานุง ผ่าน
708 5695031497 นางสาว วลัยวรรณ อํามาตเสนา ไม่ผ่าน
709 5695031615 นาง วีรวรรณา ช่วยเจริญ ไม่ผ่าน
710 5695031968 นางสาว สุไรดา ราแดง ไม่ผ่าน
711 5695032000 นางสาว เสาวลักษณ์ วงษ์จําปา - ขาดสอบ
712 5695032196 นางสาว อสิสตรี อสิสระ - ขาดสอบ
713 5696030571 นางสาว ดาวานี สามะ ไม่ผ่าน
714 5696030844 นางสาว นูรุฮูดา มะเด็ง ไม่ผ่าน
715 5696031398 นางสาว รุสนาณีย์ กาลีซาดอเย็ง ผ่าน
716 5696031789 นางสาว สาริณี ปเูตะ ไม่ผ่าน
717 5710030003 นางสาว กนกพรรณ ไชยกจิอร่าม ผ่าน
718 5710030011 นาง กมลพร จันทมิางกรู ไม่ผ่าน
719 5710030026 นางสาว กริยา คเชนทร์ชัย ผ่าน
720 5710030041 นางสาว กญัญารัตน์ เจริญวนันท์ ผ่าน
721 5710030045 นางสาว กนัยา บญุแน่น ไม่ผ่าน
722 5710030057 นาย กติชัย วรรณวิไล ผ่าน
723 5710030076 นางสาว เกษราภรณ์ คนเที่ยง ไม่ผ่าน
724 5710030086 นาง ขวัญใจ วุฒิอนุสรณ์ ไม่ผ่าน
725 5710030091 นางสาว ขวัญพิศา กติติเศวตพงศ์ ผ่าน
726 5710030110 นางสาว จรินทร์ทพิย์ วีรผาติวัฒน์ ไม่ผ่าน
727 5710030128 นางสาว จารุณี รุ่งศิริวัฒน์ ผ่าน
728 5710030130 นาง จารุวรรณ เยี่ยงยงพันธุ์ ผ่าน
729 5710030140 นางสาว จินตนา พนาสถิต ไม่ผ่าน
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730 5710030168 นาง ฉวีวรรณ อกัษรสวาสด์ิ ผ่าน
731 5710030206 นางสาว ชุติกาญจน์ ต๊ิบอดุ ผ่าน
732 5710030208 นางสาว ชุติมา เจนธัญญารักษ์ ผ่าน
733 5710030229 นาง ฐิติลักษณ์ เอี๋ยวสกลุ ไม่ผ่าน
734 5710030240 นางสาว ณลักษณ์ ภติูปุ่นสกลุ ผ่าน
735 5710030247 นางสาว ณัฐชไม องิคมนตรี ไม่ผ่าน
736 5710030248 นางสาว ณัฐชา วิเศษบรรจง ไม่ผ่าน
737 5710030252 นางสาว ณัฐนันท์ กวีกจิสมพงศ์ ผ่าน
738 5710030258 นางสาว ณัฐพัชร อดุไว ผ่าน
739 5710030287 นางสาว ดาหวัน สังภกัดี ผ่าน
740 5710030300 นางสาว ทศันีย์ ศรีแตงออ่น ไม่ผ่าน
741 5710030310 นาย ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ ผ่าน
742 5710030315 นาง ธนภร บญุโสมรักษ์ ผ่าน
743 5710030323 นาย ธนาวรรธน์ กรีติภทัรพิศุทธ์ ไม่ผ่าน
744 5710030326 นาย ธัชชัย ธรรมจํารัส ไม่ผ่าน
745 5710030333 นาง ธัญทพิย์ โชคศิริสมบรูณ์ ผ่าน
746 5710030335 นางสาว ธันยรัศมิ์ พัฒน์กรู ผ่าน
747 5710030352 นางสาว นภาพร แซ่ฉั่ว ไม่ผ่าน
748 5710030384 นางสาว นิชชิมา โพธิคํ์า ผ่าน
749 5710030385 นางสาว นิด เชี่ยวรุ่งโรจน์ - ขาดสอบ
750 5710030405 นางสาว แน่งน้อย เมธีปรีชานนท์ ไม่ผ่าน
751 5710030415 นาย บญุธรรม เวสารัชกติติ ไม่ผ่าน
752 5710030462 นาง ปิ่นปนิัทธ์ ประสงค์เกยีรติ ผ่าน
753 5710030463 นางสาว ปิ่นลักษณ์ วงศ์ดิลกวัฒน์ ผ่าน
754 5710030464 นางสาว ปยิวรรณ วิทยาสรรเพชร ผ่าน
755 5710030485 นางสาว พนัชกร เคหะนันท์ ผ่าน
756 5710030502 นางสาว พรพิมล บรรสาร ผ่าน

หนา้ที ่ 28 จาก 38



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ

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

 วิชาผดุงครรภไ์ทย (ภาคปฏบิัต)ิ

สอบในวันอาทิตยท์ี่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗   สถานที่สอบ ศูนยป์ระชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคาร The Grand

757 5710030506 นางสาว พรรณรัตน์ ทองไพบลูย์กจิ ผ่าน
758 5710030511 นางสาว พรศิริ พนมรักษ์ ไม่ผ่าน
759 5710030517 นาง พัช ครบธีรนนท์ ไม่ผ่าน
760 5710030518 นางสาว พัชรกนัย์ สุวรรณชาตรี ผ่าน
761 5710030531 นาง พัทธยากร พันชํานาญ ผ่าน
762 5710030572 นางสาว ภทัรวรณณ มะลิแย้ม ผ่าน
763 5710030588 นางสาว มณษาณัฏฐ์ พัฒน์วรนันท์ ผ่าน
764 5710030596 นางสาว มนัสนันท์ รุ่งอยู่ทอง ไม่ผ่าน
765 5710030598 นางสาว มยุรา สุจิตคิดดี ผ่าน
766 5710030608 นาง มาลัย เอเชล ผ่าน
767 5710030617 นางสาว ไมตรี นามบญุมี ผ่าน
768 5710030620 นาง ยุพเยาว์ ลาวิลาศ ผ่าน
769 5710030622 นางสาว ยุพิน ศรีหนิ ผ่าน
770 5710030627 นางสาว รชตพร สงเคราะห์ ผ่าน
771 5710030633 นางสาว รวีวรรณ ศิลาสัมฤทธิผ์ล ไม่ผ่าน
772 5710030640 นางสาว รัชนีกร ยศตระกลู ไม่ผ่าน
773 5710030643 นาง รัญวลัย เมฆกลุวิโรจน์ ไม่ผ่าน
774 5710030647 นางสาว รัตนา สัจจะธรณ ผ่าน
775 5710030648 นางสาว รัสรินทร์ ศรีวัชรธนาเลิศ ผ่าน
776 5710030653 นางสาว รุ่งนภา มิชัยยา ผ่าน
777 5710030658 นาย รุจิภาส ทําดี ผ่าน
778 5710030673 นางสาว ลัลน์ณภทัร รังษีจันทร์ ผ่าน
779 5710030695 นางสาว วริยา อนิตะมนต์ ผ่าน
780 5710030709 นางสาว วาริณีฑ์ วงศ์อารี ผ่าน
781 5710030710 นางสาว วารินทร์ เรือนทอง ผ่าน
782 5710030720 นาง วิภา งามวงศ์มาศ ผ่าน
783 5710030806 นาย สัญญา ปญัญา ผ่าน
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784 5710030811 นางสาว สายวรุณ เหล่าสุอาภา ไม่ผ่าน
785 5710030825 นางสาว สิริกาญจน์ ไภสัชยวงศ์ ผ่าน
786 5710030828 นาง สิริมา บรรจุสุวรรณ - ขาดสอบ
787 5710030836 นาง สุกญัญา สว่างจิตร ผ่าน
788 5710030855 นางสาว สุธาสินี ธนกจิสุนทรกลู ผ่าน
789 5710030858 นาย สุธี สกลสินสง่าพงศ์ ผ่าน
790 5710030861 นาง สุนิภา คานีเยา ผ่าน
791 5710030877 นางสาว สุมาลี ฉิมสมจิตร์ ผ่าน
792 5710030880 นาย สุริยา เนตรสุวรรณ ผ่าน
793 5710030885 นางสาว สุวดี งามสัมฤทธิ์ ผ่าน
794 5710030939 นางสาว อรพัน อศัวินวิจิตร ผ่าน
795 5710030949 นาง อรุณศรี สัตตะรุจาวงษ์ ผ่าน
796 5710030956 นางสาว อญัชลี ทองหุ้ม ผ่าน
797 5710030968 นางสาว อาภากร บวัทนั ผ่าน
798 5710030981 นาง อสิยา จันทร์วิทยานุชิต ผ่าน
799 5710030983 นางสาว อสิรีย์ ระวงษ์พันธ์ ผ่าน
800 5711030062 นางสาว กลุนิษฐ์ พัชราวุธ ไม่ผ่าน
801 5711030236 นาง ณภรรศวรรณ ศักด์ิสมบรูณ์ ผ่าน
802 5711030294 นาย ทองคํา แกว้พรม ผ่าน
803 5711030313 นางสาว ธนพร แรมกลาง ผ่าน
804 5711030318 นาย ธนัญชัย สารพัดโชค ผ่าน
805 5711030320 นางสาว ธนัทธิดา ธนเสฐภกัดี ไม่ผ่าน
806 5711030450 นางสาว ปริศดานุช ออ่งดี ผ่าน
807 5711030579 นางสาว ภาษิตา จันทร์เปรม ผ่าน
808 5711030645 นางสาว รัตนชนก สินธนไพศาล ไม่ผ่าน
809 5711030699 นางสาว วศิพรรณ แย้มพงษ์ ผ่าน
810 5711030742 นาย ศรัณย์ พงศ์ภาณุมาพร ผ่าน
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811 5711030886 นาง สุวนีย์ คลํ่าเงิน ผ่าน
812 5711030895 นางสาว เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร ผ่าน
813 5711030959 นางสาว อญัชลี เปดิชั้น ผ่าน
814 5712030060 นาง กมิล้ี ประทมุวัน ผ่าน
815 5712030190 นาย ชโลธร พันธุแ์กว้ ผ่าน
816 5712030196 นางสาว ชัฏติกา พวงงาม ผ่าน
817 5712030293 นางสาว ทสมา ปรีเปรม ผ่าน
818 5712030308 นาง ทศิาพร ปลูกวงษ์ชื่น ผ่าน
819 5712030524 นางสาว พัชรี เกดิแกน่ ผ่าน
820 5712030597 นางสาว มนัสพันธน์ เชื้อสาทมุ ไม่ผ่าน
821 5712030725 นางสาว วิภาวี เรืองกจิวณิชกลุ ผ่าน
822 5712030787 นาง สมบรูณ์ โพธิคํ์า ผ่าน
823 5712030890 นางสาว สุวิมล สิงหธ์วัช ผ่าน
824 5712030925 นางสาว อนุช ผลศิริวาณิช ผ่าน
825 5713021160 นางสาว สุชาวดี กฎุรัีตน์ ผ่าน
826 5713030082 นางสาว ขนิษฐา ดวงสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
827 5713030222 นาง ฐิตาภรณ์ อตัตเกษม ผ่าน
828 5715030363 นาง นวลฉวี ทาสี ไม่ผ่าน
829 5718030050 นาง กาญจนา ภมุรินทร์ ผ่าน
830 5718030444 นาย ประสงค์ ปรัชญาเดชากลุ ไม่ผ่าน
831 5718030914 นาง อณัศยา พันธุแกว้คํา ไม่ผ่าน
832 5720030052 นางสาว กานดา แจ่มจํารัส ผ่าน
833 5720030325 นาง ธมนวรรณ อภเิศรษฐ์กลู ผ่าน
834 5720030336 นางสาว ธาวันรัตน์ เตียวกลุรัตน์ ผ่าน
835 5720030522 นางสาว พัชราภรณ์ โค้วประดิษฐ์ ไม่ผ่าน
836 5720030621 นางสาว ยุพเรศ ทองปล้ืม ผ่าน
837 5720030683 นางสาว วรรษิดา สันกลาง ผ่าน
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838 5720030712 นางสาว วารุณี ริมมากลุทรัพย์ ไม่ผ่าน
839 5721030707 นางสาว วัลลภา มูลมณี ไม่ผ่าน
840 5721030875 นางสาว สุภาภรณ์ ลุยเลา ไม่ผ่าน
841 5722030181 นางสาว ชมนาถ สร้อยศรี ไม่ผ่าน
842 5723030249 นางสาว ณัฐฐา ทองปาน ไม่ผ่าน
843 5723030279 นาง ดวงนภา พงษ์พันธ์ ไม่ผ่าน
844 5723030711 นาย วารุณ จันทเสน ผ่าน
845 5723030847 นางสาว สุทธ์สินี หกักะยานนท์ ผ่าน
846 5723030962 นาง อญัชิษฐา สมจิตร ผ่าน
847 5725030180 นาย ชนิดาภา สังข์ศร ผ่าน
848 5725030791 นาง สมพร บตุรหนัน ผ่าน
849 5725030883 นางสาว สุรีรัตน์ เปรมวินัย ผ่าน
850 5726030109 นาง จรัลรัตน์ สุรวิจารย์ ผ่าน
851 5727030592 นางสาว มณีวรรณ ปกักาเวสูง ผ่าน
852 5730030155 นางสาว จุฑานิษฐ์ ธีรพัฒนพันธ์ ไม่ผ่าน
853 5730030179 นางสาว ชนิดาภา จัดกลาง ผ่าน
854 5730030329 นางสาว ธัญญรัตน์ กองบตุร ไม่ผ่าน
855 5731030173 นางสาว ชนาทพิย์ เที่ยงนา ผ่าน
856 5731030691 นางสาว วรารัตน์ สุดประโคน ผ่าน
857 5732030311 นาย ธนกฤต งามแสง ไม่ผ่าน
858 5732030736 นางสาว วิไลลักษณ์ สมปาง ไม่ผ่าน
859 5733030067 นางสาว เกจ็แกว้รัศมี เนตรน้อย ไม่ผ่าน
860 5733030284 นาง ดาราวัณย์ บญุเยี่ยม ผ่าน
861 5733030500 นาง พรพัฒน์ วรรณทอง ผ่าน
862 5733030545 นาง พูนทรัพย์ บญุเฟรือง ผ่าน
863 5733030610 นาง มาลีวรรณ จันตะ ผ่าน
864 5733030786 นาง สมนึก ขยันวงษ์ ผ่าน
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865 5733030810 นาง สายพิณ สมภาค ผ่าน
866 5734030017 นางสาว กมลวรรณ เลิศอดุม ผ่าน
867 5734030231 นางสาว ฑิฆัมพร พันธุพ์ินิจ ไม่ผ่าน
868 5734030386 นางสาว นิตยา ผ่องพุฒ ไม่ผ่าน
869 5734030468 นางสาว เปรมรัศม์ โสภา ผ่าน
870 5734030470 นาง ผกาวรรณ กองพร ผ่าน
871 5734030540 นางสาว พิริยา คํ้าชู ผ่าน
872 5734030892 นางสาว สุหสัชา บญุปก ไม่ผ่าน
873 5734030923 นาย อนันตชัย พรมนนท์ ผ่าน
874 5734030934 นางสาว อรจันทร์ วงศ์ใหญ่ ผ่าน
875 5737030199 นาย ชาญชัย ขันเงิน ไม่ผ่าน
876 5738030733 นางสาว วิไลพร แกว้คํากอง ผ่าน
877 5740030033 นาง กฤษดารัตน์ ชัยมงคล ผ่าน
878 5740030139 นาง จินดารัตน์ สุนทราภา ไม่ผ่าน
879 5740030143 นาง จินตนา สมแวง ไม่ผ่าน
880 5740030390 นาง นิสา ปะวะสี ผ่าน
881 5740030414 นางสาว บญุทยั ภคูรองชนะ ผ่าน
882 5740030632 นาง รมย์หลิน ชาญธีระประวัติ ผ่าน
883 5740030728 นาง วิราวรรณ์ ธรรมรังศรี ผ่าน
884 5740030780 นาย สมจิตต์ กอ้นโฮม ไม่ผ่าน
885 5740030894 นาง เสาวณี ภมูิภู ไม่ผ่าน
886 5741030306 นางสาว ทติิยานันท์ ศักด์ิสุจริต ผ่าน
887 5741030876 นางสาว สุภารัตน์ จําปาเรือง ผ่าน
888 5742030288 นาย เดชณรงค์ ชัยมูล ผ่าน
889 5742030467 นาง ปณุยวีร์ จิตต์วิบลูย์ ผ่าน
890 5743030151 นางสาว จิราภรณ์ สีใส ผ่าน
891 5746030037 นาง กองคํา มาตศรี ผ่าน
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892 5746030054 นางสาว กานต์ธิดา คําลือวงค์ ผ่าน
893 5746030088 นาย ขวัญชัย ศรีทารัตน์ ผ่าน
894 5746030425 นางสาว เบญจภรณ์ พลชิวา ผ่าน
895 5746030724 นางสาว วิภารัตน์ โคตะวินนท์ - ขาดสอบ
896 5746030797 นาง สมลักษณ์ โลหะมาศ ผ่าน
897 5747030071 นางสาว เกศรา เปน็บญุ ผ่าน
898 5747030075 นางสาว เกษรา ศรีนารัตน์ ไม่ผ่าน
899 5747030087 นางสาว ขวัญชนก หอ้งแซง ผ่าน
900 5747030129 นางสาว จารุพร จันทาศรี ผ่าน
901 5747030141 นางสาว จินตนา มีไกรราช ผ่าน
902 5747030149 นาง จิราภรณ์ ศรีสร้อย ผ่าน
903 5747030160 นางสาว จุฑารัตน์ สุดาทพิย์ ไม่ผ่าน
904 5747030200 นาย ชาทติย์ ศิริสวัสด์ิ ผ่าน
905 5747030260 นางสาว ณัฐวดี เทยีมสุวรรณ ไม่ผ่าน
906 5747030354 นาย นฤดล ฮดฤาชา ผ่าน
907 5747030475 นางสาว ฝนทพิย์ ภเูนาว์นิล ผ่าน
908 5747030486 นางสาว พนารัตน์ พุ่มพฤกษา ผ่าน
909 5747030507 นางสาว พรรณวดี คําผิว ผ่าน
910 5747030575 นาย ภาณุวัฒน์ ภสีูฤทธิ์ ไม่ผ่าน
911 5747030604 นางสาว มัลลิกา เลิศและ ผ่าน
912 5747030667 นางสาว ลดาวัลย์ ฮามสมพันธ์ ผ่าน
913 5747030769 นางสาว ศุภนิดา ทองดวง ผ่าน
914 5747030823 นางสาว สินีนาถ อสุาพรหม ไม่ผ่าน
915 5747030833 นางสาว สุกญัญา ไชยพาพิมพ์ ไม่ผ่าน
916 5747030846 นางสาว สุดารัตน์ สรรพวุธ ผ่าน
917 5747030908 นางสาว หทยัชนก บญุจันทร์ ผ่าน
918 5747030912 นางสาว หฤดี ทองมานิตย์ ผ่าน
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919 5748030748 นางสาว ศศิธร ทรัพย์มูล ผ่าน
920 5749030440 นางสาว ประภสัรา ยืนยง ไม่ผ่าน
921 5750030516 นาย พหล พิริภณัฑ์ ผ่าน
922 5750030606 นาย มาโนช พุ่มไพจิตร ผ่าน
923 5750030672 นางสาว ลัดดาวัลย์ สีทอง ไม่ผ่าน
924 5750030782 นาย สมชาย ไชยซาววงค์ ผ่าน
925 5750030920 นาง อนงค์ สีติสาร ผ่าน
926 5750030922 นาง อนงนาฏ ไชยซาววงค์ ผ่าน
927 5750030950 นางสาว อรุณี หงษ์สุวงศ์ ผ่าน
928 5750030984 นาง อดุมลักษณ์ ไชยแสงคํา ผ่าน
929 5751030103 นาย จตุพงษ์ จันตัน ไม่ผ่าน
930 5752030165 นาย เจนวิทย์ เวียงนิล - ขาดสอบ
931 5752030492 นาย พรณารายณ์ สมสัตย์ ไม่ผ่าน
932 5752030624 นาง ยุวรีย์ สมสัตย์ ไม่ผ่าน
933 5754030257 นางสาว ณัฐพร หงสีธิ ไม่ผ่าน
934 5754030901 นาง แสงดาว วงษ์ดี ผ่าน
935 5755030567 นาง ภกัดิชญา เนตรทพิย์ ผ่าน
936 5756030913 นางสาว หสัยา วงค์ไชย ผ่าน
937 5757030074 นางสาว เกษมพิรินทร์ อทุธวัง ผ่าน
938 5757030383 นาย นิกร จันทาพูน ผ่าน
939 5757030857 นางสาว สุธิดา การัตน์ ไม่ผ่าน
940 5758030503 นางสาว พรเพ็ญ ยอดแวด ผ่าน
941 5758030530 นาง พัณณภสัสร์ ยศพงศภรณ์ ผ่าน
942 5760030243 นาง ณัฏฐ์ธัญศา ยิ่งยงเมธี ผ่าน
943 5760030537 นาง พิมล รวมไมตรี - ขาดสอบ
944 5760030840 นาง สุชญามน ทองแกว้ ไม่ผ่าน
945 5761030122 นาย จันทรรัตน์ พงษ์เขตการณ์ ไม่ผ่าน

หนา้ที ่ 35 จาก 38



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ

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

 วิชาผดุงครรภไ์ทย (ภาคปฏบิัต)ิ

สอบในวันอาทิตยท์ี่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗   สถานที่สอบ ศูนยป์ระชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคาร The Grand

946 5762030119 นางสาว จันทร์ตรี ศรีทรัพย์ ผ่าน
947 5762030391 นาง นิสิริญ ลอสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
948 5762030439 นาง ประไพ พรไธสง ผ่าน
949 5762030664 นาง เรณู ทองคลัง ไม่ผ่าน
950 5762030759 นาง ศิริวรรณ ต้ือยศ ผ่าน
951 5763030349 นางสาว นพมาศ วิภามณีโรจน์ ไม่ผ่าน
952 5764030874 นาง สุภาพร คุ้มแกว้ ไม่ผ่าน
953 5765030002 นาง กรกนก แพนคร ไม่ผ่าน
954 5765030158 นางสาว จุฑามาศ สีทบัขํา ไม่ผ่าน
955 5765030170 นางสาว ชญานินท์ ประทมุสูตร ผ่าน
956 5765030815 นางสาว สําเนียง มูลเซอร์ ผ่าน
957 5767030213 นางสาว โชติกา หล้าน้อย ผ่าน
958 5767030933 นางสาว อมลรดาณี สุวีระ ผ่าน
959 5770030004 นางสาว กนกวรรณ จูมสวัสด์ิ ผ่าน
960 5770030049 นางสาว กาญจนา ขอเชิญกลาง ผ่าน
961 5770030113 นางสาว จริยา จตุพรชัยวัฒนา ผ่าน
962 5771030268 นางสาว ณิชชา มีความเจริญ ผ่าน
963 5771030777 นาย สกานต์ สุดยอด ไม่ผ่าน
964 5773030061 นางสาว กรีติวัณณ์ พิศูทธินุศาสตร์ ไม่ผ่าน
965 5773030309 นางสาว ธณัฏฐา เรือนนุช ไม่ผ่าน
966 5773030457 นางสาว ปาจรีย์ ศรีสมบติั ไม่ผ่าน
967 5773030558 นาย ไพศาล จารุพูนผล ไม่ผ่าน
968 5773030715 นาย วิชัย พิริยะเกยีรติไพศาล ผ่าน
969 5773030727 นาย วิรัตน์ สร้อยเสนา ผ่าน
970 5773030783 นาย สมชาย พูนพายัพ ผ่าน
971 5773030795 นาย สมโภช สระทองวี ไม่ผ่าน
972 5774030225 นางสาว ฐิติพร จันทร์อมัพร ผ่าน
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973 5776030238 นางสาว ณรรฐภร ชุติวรเจริญชัย ไม่ผ่าน
974 5776030396 นางสาว นุชรินทร์ พรมสว่าง ไม่ผ่าน
975 5776030426 นางสาว เบญ็จมาศ สายคง ไม่ผ่าน
976 5776030472 นางสาว ผุสดี มาระวิชะโย ไม่ผ่าน
977 5776030670 นางสาว ลักษิกา เนียมสิน ผ่าน
978 5776030751 นางสาว ศันสนีย์ เฟื่องฟู ไม่ผ่าน
979 5776031001 นางสาว ไอรดา พิมชัย - ขาดสอบ
980 5777030270 นางสาว ณิชนันทน์ หลงเปล่ียว ผ่าน
981 5777030490 นางสาว พรกนก เชื้อวังคํา ไม่ผ่าน
982 5777030737 นางสาว วีณา เสมอใจ ผ่าน
983 5780030123 นางสาว จันทมิา นุ่นสังข์ ผ่าน
984 5780030146 นางสาว จิรวรรณ รัตจักร์ ไม่ผ่าน
985 5780030171 นางสาว ชญานิศ ทพิย์นุรักษ์ ไม่ผ่าน
986 5780030900 นางสาว เสาวลักษณ์ ศิริเพชร ผ่าน
987 5781030773 นาง ศุภานัน ไชยชนภทัร ไม่ผ่าน
988 5781030790 นาย สมพร ทพิย์ดี ผ่าน
989 5783030970 นาย อาร์ม ดุมลักษณ์ ผ่าน
990 5784030829 นางสาว สิริมา ศิลปี ผ่าน
991 5786030489 นางสาว พยานรัก ทองขาว ผ่าน
992 5790030065 นางสาว กสุุมาลย์ น้อยผา ผ่าน
993 5790030299 นางสาว ทศันีย์ นพภาพันธ์ ผ่าน
994 5790030619 นางสาว ยอตุลปี ศรีชะนะ ไม่ผ่าน
995 5790030678 นาย วรเชษฐ์ อบุลสูตรวนิช ไม่ผ่าน
996 5790030718 นาย วิทยา ทปีานุเคราะห์ ผ่าน
997 5793030976 นาง อารียา เรืองประดิษฐ์ ไม่ผ่าน
998 5795030217 นาย ซุบกี เด็งและ ผ่าน
999 5795030677 นางสาว วณิชยา สันเสมศรี ไม่ผ่าน
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1,000 5796030216 นางสาว ซาลวาณี และเถาะ ไม่ผ่าน
1,001 5796030377 นางสาว นาซีฟะห์ มายิ ไม่ผ่าน
1,002 5796030662 นาย รุุจฮัน มูซอ ไม่ผ่าน
1,003 5796030831 นางสาว สีตีซือรอ เจ๊ะเง๊าะ ผ่าน
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