
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
1 5608021948 นาย สมยศ สุระพจน์ ไม่ผ่าน
2 5610020021 นาง กมลรัตน์ จั่นเจริญ ไม่ผ่าน
3 5610020037 นางสาว กรรณิการ์ เกยีรติลุนสงฆ์ ผ่าน
4 5610020053 นาย กวินทรา พิบลูย์งาม ผ่าน
5 5610020062 นางสาว กญัจน์ชญา แซ่จึง ผ่าน
6 5610020081 นาง กลัยรัตน์ โพธิป์ิ่น ผ่าน
7 5610020111 นางสาว กิ่งชฎา จันทวิาเจริญ ไม่ผ่าน
8 5610020114 นาย กติชัย วรรณวิไล ผ่าน
9 5610020121 นางสาว กติติมาภรณ์ ชุมพงศ์ - ขาดสอบ
10 5610020128 นางสาว กริณาพัชญ์ รอดข าปยิเศรษฐ์ ไม่ผ่าน
11 5610020139 นาง เกตุมณี ชนะวงษ์ ผ่าน
12 5610020142 นางสาว เกศกนก จันทร์โท ไม่ผ่าน
13 5610020163 นาย โกสินทร์ หวังดีศิริสกลุ ผ่าน
14 5610020187 นาย คมกฤษ ปะติเส ผ่าน
15 5610020213 นาง จรรยา ล้ิมสุนทร ไม่ผ่าน
16 5610020246 นางสาว จันทร์ศรี กาญจนวิชานนท์ ผ่าน
17 5610020248 นาย จันทา ดงปญ๎จ่า ไม่ผ่าน
18 5610020250 นาง จารินี แซ่จิ่น ผ่าน
19 5610020251 นางสาว จารุณี รุ่งศิริวัฒน์ ผ่าน
20 5610020254 นาง จารุวรรณ เยี่ยงยงพันธุ์ ผ่าน
21 5610020259 นางสาว จ าปนู สวัสด์ิราช ผ่าน
22 5610020282 นางสาว จิรฎา สมกจิวุฒิกลุ - ขาดสอบ
23 5610020283 นาย จิรภทัร ข าแปง้นิธิกลุ - ขาดสอบ
24 5610020317 นางสาว จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง ไม่ผ่าน
25 5610020339 นางสาว ฉวีวรรณ คมศาสตรา ไม่ผ่าน
26 5610020344 นาย ฉัตรชัย สวนชูผล ผ่าน
27 5610020349 นาย เฉลิม แสงนิลหมืน่ไวย ผ่าน
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สอบในวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   สถานที่สอบ ศูนยป์ระชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคาร The Deck
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28 5610020382 นาง ชลธิชา ณ ระนอง ผ่าน
29 5610020398 นาย ชัชชัย เสริมศิริทรัพย์ ไม่ผ่าน
30 5610020415 นาย ชาญกจิ อตุตราพัธ ผ่าน
31 5610020421 นาย ชาติชาย หงษ์พนัส ผ่าน
32 5610020422 นาย ชาธิษณ ปชูิตภากรณ์ ผ่าน
33 5610020437 นาง ชุตินันท์ จารึกวงศ์สวัสด์ิ - ขาดสอบ
34 5610020439 นางสาว ชุติมา เจนธัญญารักษ์ ผ่าน
35 5610020453 นาย เชวง มหาตมวดี ไม่ผ่าน
36 5610020458 พระ เชื่อม หาญสายพา ไม่ผ่าน
37 5610020462 นางสาว โชติกา โพธิไพสนธ์ ผ่าน
38 5610020474 นางสาว ฐิตวันต์ ภสิูริโรจน์ ผ่าน
39 5610020487 นาง ฐิติรัตน์ วรชัย ไม่ผ่าน
40 5610020502 นาย ณรงค์ ธรรมขันธ์ ผ่าน
41 5610020505 นาย ณรงค์ฉัตร ยุวอมรพิทกัษ์ ไม่ผ่าน
42 5610020506 นาย ณรงค์ศักด์ิ นามพุก ผ่าน
43 5610020538 นางสาว ณัฐดา โชติจาตุพร ไม่ผ่าน
44 5610020554 นาย ณัฐภณ ตู้มุกดากร ผ่าน
45 5610020556 นางสาว ณัฐวดี บญุชัยฤทธิ์ ไม่ผ่าน
46 5610020558 นาย ณัฐวร ประโยชน์วนิช ไม่ผ่าน
47 5610020560 นางสาว ณัฐวลัย โภคา ผ่าน
48 5610020567 นางสาว ณัฑณีย์ ชลายุทธ ผ่าน
49 5610020574 นางสาว ณิชาภทัร ประสงค์สุข ไม่ผ่าน
50 5610020582 นางสาว ดวงกมล จิรแพทย์สกลุ ไม่ผ่าน
51 5610020588 นางสาว ดวงทวิา ดวงไชย ผ่าน
52 5610020622 นาย เติม พึ่งภกัด์ิ ไม่ผ่าน
53 5610020624 นาง เตือนใจ วงศ์จ าปา ผ่าน
54 5610020632 นาย ทนงชัย อวิรุทธิโยธิน ไม่ผ่าน
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55 5610020637 นาย ทรัพย์เกษม ไชยกจิอร่าม ผ่าน
56 5610020639 นาย ทวีชัย ค าเพ็ญ ไม่ผ่าน
57 5610020640 นาย ทวีชัย วัฒนะกจิ ไม่ผ่าน
58 5610020655 นางสาว ทศันีย์ ศรีแตงออ่น ผ่าน
59 5610020656 นาง ทกินั เทพวงศ์ ไม่ผ่าน
60 5610020661 นางสาว ทพิวรรณ แต้สุนทรไพเราะ ผ่าน
61 5610020678 นาง ธนดา เตชะวรเดช ไม่ผ่าน
62 5610020680 นาย ธนเทพ แสงพร้ิง ไม่ผ่าน
63 5610020690 นาย ธนโรจน์ ทมิอดุม ผ่าน
64 5610020693 นาย ธนวัฒน์ พลวิภาต ไม่ผ่าน
65 5610020697 นาย ธนศร สุขสุธีพสุ ผ่าน
66 5610020700 นาย ธนะโรจน์ ฐิติวัชราพงศ์ ไม่ผ่าน
67 5610020716 นาย ธนาวรรธน์ กรีติภทัรพิศุทธ์ ผ่าน
68 5610020731 นางสาว ธัญญ์ณัฏฐ์ิ วรินทรเวช ผ่าน
69 5610020742 นางสาว ธัญสินี แดงโชติ - ขาดสอบ
70 5610020744 นางสาว ธันยรัศมิ์ พัฒน์กรู ผ่าน
71 5610020762 นางสาว ธีรดี ดวงวาณิชย์ ไม่ผ่าน
72 5610020763 นางสาว ธีรนุช กอโพธิศ์รี ไม่ผ่าน
73 5610020771 นางสาว ธีรภรณ์ สุวรรณดี ไม่ผ่าน
74 5610020772 นาย ธีรยุท ยอดสวาสด์ิ ไม่ผ่าน
75 5610020773 นาย ธีรวรรธน์ สิทธิฤกษ์ ผ่าน
76 5610020783 นาย เธียรชัย ศิริสรรหรัิญ ผ่าน
77 5610020798 นาย นพดล เหลืองภริมย์ ไม่ผ่าน
78 5610020800 นาย นพนันท์ เมธาวรพงศ์ ไม่ผ่าน
79 5610020804 นางสาว นพพร วัฒนตฤณากลุ ไม่ผ่าน
80 5610020835 นางสาว นฤมล รุจิภญิโญนนท์ ไม่ผ่าน
81 5610020845 นางสาว นวลปราง จันทร์ค า ไม่ผ่าน
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82 5610020856 นางสาว นัทสิมา แซ่ต้ัง ไม่ผ่าน
83 5610020862 นางสาว นันทน์ภสั เรืองอารักษ์ ผ่าน
84 5610020877 นางสาว น้ าฝน พรานงูเหลือม - ขาดสอบ
85 5610020892 นาง นิตร สมโภชน์ ไม่ผ่าน
86 5610020903 นางสาว นิรชา โทปญ๎ญา ผ่าน
87 5610020941 นาย บณัฑิต เอี่ยมประไพ ไม่ผ่าน
88 5610020949 นางสาว บญุชนิต ปญ๎ญาใส - ขาดสอบ
89 5610020959 นาย บญุธรรม เวสารัชกติติ ไม่ผ่าน
90 5610020976 นาย บณุยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ ผ่าน
91 5610021029 นาย ประเทอืง นัยวัฒน์ ไม่ผ่าน
92 5610021050 นางสาว ประภาภรณ์ ประทปีวณิช ผ่าน
93 5610021054 นางสาว ประภาสิริ ปนิะวรรณา ไม่ผ่าน
94 5610021055 นางสาว ประมวล โพธิผ์ลัด ไม่ผ่าน
95 5610021069 นาย ประสิทธิ์ สุวรรณเจริญ ไม่ผ่าน
96 5610021085 นาย ปรีชา ภมูิพัฒน์ผล - ขาดสอบ
97 5610021094 นาย ปสุชัย จันรัตน์ ผ่าน
98 5610021095 นาง ปสุตา พึ่งโพธิ์ ไม่ผ่าน
99 5610021096 นาย ปญ๎ญ์ ทองมี ไม่ผ่าน
100 5610021104 นางสาว ปญ๎นันทฉ์ัตร ศรียาภยั ไม่ผ่าน
101 5610021107 นางสาว ปณ๎ฑารีย์ ศุภทรัพย์เสนากลู - ขาดสอบ
102 5610021114 นางสาว ปาณิสรา มงคลมาศ ผ่าน
103 5610021122 นางสาว ปาริชาติ ปา่ตาล ผ่าน
104 5610021137 นางสาว ปยิะเนตร กั้นเกษ ผ่าน
105 5610021156 นาง ผ่องพรรณ มหานิล ผ่าน
106 5610021165 นาย พงศ์ณฤทธิ์ เหลืองวรัญํู ผ่าน
107 5610021176 นางสาว พนอจิตต์ ซ้ิมประเสริฐ ผ่าน
108 5610021185 นาย พรชัย ดนตรีรส ไม่ผ่าน
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109 5610021187 นาย พรชัย องค์ภกัดีกจิ - ขาดสอบ
110 5610021197 นาง พรทพิย์ เหลืองภริมย์ ไม่ผ่าน
111 5610021200 นาย พรเทพ บรรณดิลก ผ่าน
112 5610021202 นาง พรนิภา มูลศรี ผ่าน
113 5610021208 นาง พรพรรณ บรรณดิลก ผ่าน
114 5610021217 นางสาว พรพิมัย วงษ์จริต - ขาดสอบ
115 5610021224 นาง พรรณทพิา ชเนศร์ ผ่าน
116 5610021226 นางสาว พรรณรัตน์ แกว้ทพิย์ - ขาดสอบ
117 5610021236 นางสาว พรฤดี เติมไทยมงคล ผ่าน
118 5610021241 นางสาว พรสวรรค์ ระงับพิศม์ ผ่าน
119 5610021245 นาย พรหมพล กจิโกศลธนรัตน์ ไม่ผ่าน
120 5610021249 นาย พลัฏฐคมน์ จิรกมลภทัร์ ผ่าน
121 5610021267 นางสาว พัชรีญาพร ฮวมรุณ ไม่ผ่าน
122 5610021290 นาง พิชญา ลาภมูล ไม่ผ่าน
123 5610021294 นาย พิเชฏฐ์ กจิกญัจนาสน์ ผ่าน
124 5610021295 นาย พิตรพิบลู พรมโต ผ่าน
125 5610021296 นางสาว พิตรานรี ปานคง ไม่ผ่าน
126 5610021328 นาง เพ็ชรประภา วงษ์ฤประดิษฐ์ ไม่ผ่าน
127 5610021329 นางสาว เพชรรัตน์ วงศ์ผดุงเกยีรติ ผ่าน
128 5610021344 นาง เพียร ตังกนะภคัย์ ผ่าน
129 5610021354 นาย ไพบลูย์ วิจิตรวงศ์กร ไม่ผ่าน
130 5610021367 นาง ภคินี แสงสว่าง ผ่าน
131 5610021369 นางสาว ภพภคัเกา้ พรฤทยัวัน ไม่ผ่าน
132 5610021381 นาย ภทัระ สิริโรจนานนท์ ผ่าน
133 5610021385 นางสาว ภทัราภรณ์ บวัทอง ไม่ผ่าน
134 5610021411 นาย มงคล รักษาสุข ไม่ผ่าน
135 5610021434 นาย มนัส เมฆธรรมานุวัตร - ขาดสอบ

หนา้ที ่ 5 จาก 41



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ

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

 วิชาเภสัชกรรมไทย (ภาคปฏบิัต)ิ

สอบในวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   สถานที่สอบ ศูนยป์ระชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคาร The Deck

136 5610021436 นาง มนัสนันท์ อยู่เอนก ไม่ผ่าน
137 5610021439 นาง มยุรี ศักด์ิสยามกลุ - ขาดสอบ
138 5610021442 นางสาว มลฤดี แพงค าสี ไม่ผ่าน
139 5610021444 นาง มลิวรรณ ดวงอไุร ไม่ผ่าน
140 5610021451 นาง มาลัย เอเชล ผ่าน
141 5610021468 นาย ยงยุทธ ชูชัยเจริญ ไม่ผ่าน
142 5610021472 นาย ยศวีร์ ปณิฑะศรีวัฒน์ ผ่าน
143 5610021487 นางสาว ยุพิน อภมิุขมงคล ผ่าน
144 5610021489 นางสาว ยุภาพร ศิริคุปต์ ผ่าน
145 5610021490 นางสาว ยุรี รัตนกู้เกยีรติ ผ่าน
146 5610021494 นาง รจนา มณีสังข์ ไม่ผ่าน
147 5610021518 นางสาว รังสิยา ศรีบญุเจริญ ไม่ผ่าน
148 5610021531 นางสาว รัชนีวรรณ ศิริรัฐ ไม่ผ่าน
149 5610021551 นางสาว รัศมิล์ภสั สัจจะวัฒนะ - ขาดสอบ
150 5610021565 นางสาว รุ่งนภา มิชัยยา ไม่ผ่าน
151 5610021573 นางสาว รุจิภา บญุจุบนั ผ่าน
152 5610021575 นาย รุจิภาส ท าดี ผ่าน
153 5610021590 นางสาว ลลิตา รุจิ ผ่าน
154 5610021600 นาง ลัดดาวัลย์ ชินะกาญจน์ ผ่าน
155 5610021605 นาง ลาวัลย์ กาโย ผ่าน
156 5610021617 นาย วรธรรม โอว้เสถียร ผ่าน
157 5610021647 นางสาว วราพร ธรรมานุกจิเจริญ ผ่าน
158 5610021650 นางสาว วราภรณ์ ศิวะพรพันธ์ ผ่าน
159 5610021658 นางสาว วริศรา ยมสถิตย์ทบัทมิ - ขาดสอบ
160 5610021664 นางสาว วไลรัตน์ ศิริวงศ์ - ขาดสอบ
161 5610021670 นาง วัชรา พงษ์เล่ืองธรรม ผ่าน
162 5610021696 นางสาว วารินทร์ ชิดพังเทยีม - ขาดสอบ
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163 5610021702 นางสาว วาสนา แกว้งาม ผ่าน
164 5610021720 นาย วิชา สุวรรณรัตน์ ไม่ผ่าน
165 5610021723 นาย วิธวินห์ งามกจิประเสริฐ ผ่าน
166 5610021746 นางสาว วิราภรณ์ สุยะลา ไม่ผ่าน
167 5610021764 นาย วีรธรรม รัตนาวิศิษฐิกลุ - ขาดสอบ
168 5610021782 นางสาว ศรัญธินี มงคลรัตน์ ผ่าน
169 5610021784 นางสาว ศรัณย์กร จิตรวีระนันรังษี ผ่าน
170 5610021811 นางสาว ศศิภรณ์ ปต๎ทะโส ไม่ผ่าน
171 5610021836 นางสาว ศิริพร ประทมุสูตร ผ่าน
172 5610021844 นางสาว ศิริพันธุ์ ขัตตพงษ์ ผ่าน
173 5610021847 นางสาว ศิริมน จริตงาม - ขาดสอบ
174 5610021850 นางสาว ศิริมาศ มีอยู่ ผ่าน
175 5610021851 นางสาว ศิริรักษ์ ปภสัร์วิจิตร์ ผ่าน
176 5610021859 นางสาว ศิริวรรณ แสงสุวรรณ ไม่ผ่าน
177 5610021868 นาย ศุภกร กจิเจริญ ผ่าน
178 5610021878 นาง ศุภรัตน์ จิตตวิสุทธิกลุ ผ่าน
179 5610021882 นางสาว ศุภวรรณ วรรณวิสัย ไม่ผ่าน
180 5610021888 นาย สกรรจ ศรีโพธิง์าม ผ่าน
181 5610021917 นาง สมใจ ออ่นสีทอง ไม่ผ่าน
182 5610021918 นาย สมชัย เกษมสมพร ผ่าน
183 5610021930 นาย สมบติั แทนประเสริฐสุข ไม่ผ่าน
184 5610021942 นาย สมพงษ์ เลอวงค์รัตน์ ผ่าน
185 5610021946 นาย สมภพ เฉินบ ารุง ไม่ผ่าน
186 5610021952 นางสาว สมฤทยั เติมไทยมงคล ผ่าน
187 5610021954 นางสาว สมลักษณ์ วงศ์วิลาศสกลุ ไม่ผ่าน
188 5610021960 นาง สมหมาย เกษมพงษ์ ผ่าน
189 5610021983 นาย สังคม จงจอหอ ไม่ผ่าน
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190 5610021988 นาย สัมพันธ์ กล่ าโกมล ไม่ผ่าน
191 5610022000 นางสาว สายฝน มูลเจริญ ไม่ผ่าน
192 5610022002 นางสาว สายวรุณ เหล่าสุอาภา ผ่าน
193 5610022012 นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ ไม่ผ่าน
194 5610022018 นาย สิรวีร์ สุรอริยพัฒน์ ไม่ผ่าน
195 5610022021 นางสาว สิริกานต์ สินธวาลัย ไม่ผ่าน
196 5610022027 นางสาว สิริพรโชค พฤทธเมธวิสุทธิ์ ผ่าน
197 5610022038 นาย สุกฤษ(ชื่อเดิม ศุภกร)อติพรวณิช - ขาดสอบ
198 5610022076 นาย สุชาต คณิตวรานันท์ ไม่ผ่าน
199 5610022113 นาย สุนทร ไชยนุมาตร์ - ขาดสอบ
200 5610022126 นางสาว สุปรรณา ศรีสาริสถ์ ไม่ผ่าน
201 5610022127 นาง สุปราณี ต่างสุข ผ่าน
202 5610022148 นางสาว สุภสร อยู่วรรณกลุ ผ่าน
203 5610022149 นางสาว สุภชัธรา เอกวงค์ ผ่าน
204 5610022151 นางสาว สุภทัรา ธีรพงศ์ธาดา ผ่าน
205 5610022152 นางสาว สุภทัรา แสงนาค - ขาดสอบ
206 5610022157 นางสาว สุภาพร บรูณะนิตย์ ผ่าน
207 5610022170 นางสาว สุมนา อรุุเวชกลู ผ่าน
208 5610022172 นางสาว สุมาณี ธนเรืองโชติ ไม่ผ่าน
209 5610022174 นางสาว สุมาลี ใบพลูทอง - ขาดสอบ
210 5610022176 นางสาว สุมิตรา เหล่าสุทธิ ผ่าน
211 5610022198 นาง สุรางค์ ภู่สุวรรณ ไม่ผ่าน
212 5610022205 นางสาว สุรีรัตน์ ล้ิมสุรินทร์ ผ่าน
213 5610022221 นางสาว สุวรรณี มหณรงค์ชัย ผ่าน
214 5610022222 นางสาว สุวลักษณ์ มีสมกล่ิน - ขาดสอบ
215 5610022223 นางสาว สุวัฒนา เสถียรกจิการชัย ผ่าน
216 5610022224 นาย สุวิชา ธีรวิจารณญาณกลุ ไม่ผ่าน
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217 5610022225 นาวาอากาศโทสุวิทย์ ศรีวิกรม ไม่ผ่าน
218 5610022226 นางสาว สุวิมล นาวี ผ่าน
219 5610022233 นางสาว เสาวนีย์ แสงทอง - ขาดสอบ
220 5610022234 นางสาว เสาวภคั ภมูิรัตน์ ไม่ผ่าน
221 5610022262 นางสาว หทยัรัตน์ ม่วงปิ่น ไม่ผ่าน
222 5610022275 นางสาว อธิศา ลักษณะตระกลู ผ่าน
223 5610022282 นางสาว อนรรฆนง ล้ิมสุวรรณ - ขาดสอบ
224 5610022283 นาง อนัญญา ผลธัญญา ไม่ผ่าน
225 5610022286 นางสาว อนันต์ ปิ่นเวหา ไม่ผ่าน
226 5610022303 นางสาว อภชิาดา พิษฐานพร ผ่าน
227 5610022338 นางสาว อรวรรณ ติรภทัร ผ่าน
228 5610022344 นางสาว อรอนงค์ สุขสิ ไม่ผ่าน
229 5610022346 นางสาว อรัญจวน กิ่งเกษ ผ่าน
230 5610022351 นางสาว อรุณศรี ตันวิภาส - ขาดสอบ
231 5610022357 นางสาว อรุณี อศัรานุรักษ์ ผ่าน
232 5610022365 นาย อคัรพร วิมลจิตรารมณ์ ไม่ผ่าน
233 5610022390 นางสาว อมัรา อนิทรเสนา - ขาดสอบ
234 5610022399 นางสาว อาทติยา ชุมแกว้ - ขาดสอบ
235 5610022435 นาง อสิรีย์ จิตต์สมนึก ผ่าน
236 5610022436 นางสาว อสิรีย์ ชื่นจิตต์เสาวคนธ์ ผ่าน
237 5610022449 นางสาว อบุล มะณีสี ไม่ผ่าน
238 5610022467 นาย เอกชัย มาไชย ไม่ผ่าน
239 5610022468 นาย เอกณัฎฐ์ ฤทธิไชยทรัพย์ ผ่าน
240 5610022482 นางสาว ศิริพร ชอบท าเด่น - ขาดสอบ
241 5610022490 นาง วรรณา แกว้เสถียร ไม่ผ่าน
242 5610022492 นางสาว นภา ไชยอบุล ผ่าน
243 5610022493 นางสาว สุภาภรณ์ ไมตรีซ่ือศิริกลุ ไม่ผ่าน
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244 5610022494 นาย สมจิตต์ ทาระพันธ์ ไม่ผ่าน
245 5611020018 นางสาว กมลทพิย์ สุขกาย ไม่ผ่าน
246 5611020077 นาย กมัปนาท แกว้บรรจักร ผ่าน
247 5611020132 นางสาว กลุนิษฐ์ พัชราวุธ ไม่ผ่าน
248 5611020159 นาย โกมารภจัจ์ ปิ่นทอง - ขาดสอบ
249 5611020183 นางสาว คณิตา ไชยนุมาตร์ ไม่ผ่าน
250 5611020226 นางสาว จวง จินดามัง ไม่ผ่าน
251 5611020389 นาย ชลิต ชูประทปี ผ่าน
252 5611020403 นางสาว ชัญญมน กาญจนาคม ผ่าน
253 5611020434 นาง ชุติกานต์ ธงกลาง - ขาดสอบ
254 5611020446 นาง ชูดาวดี รัตนจิตเกษม ไม่ผ่าน
255 5611020452 นาย เชลงศักด์ิ พระคุณรักษา ไม่ผ่าน
256 5611020482 นางสาว ฐิติมา ธีระศักด์ิ ผ่าน
257 5611020498 นาง ณภรรศวรรณ ศักด์ิสมบรูณ์ ผ่าน
258 5611020575 นาง ณิชาภา นามเสถียร ไม่ผ่าน
259 5611020587 นางสาว ดวงใจ อนิทร์ลี ไม่ผ่าน
260 5611020620 นาย เตชิน ถูกหมาย ไม่ผ่าน
261 5611020708 นางสาว ธนัทธิดา ธนเสฐภกัดี ผ่าน
262 5611020791 นาย นจ วัฒนศรีส่ง - ขาดสอบ
263 5611020832 นางสาว นฤนาฎ ไตรทพิธ ารงโชค ผ่าน
264 5611020839 นาง นวพร ภทัรศิริน ผ่าน
265 5611020885 นางสาว นิจจนันท์ แสนทวีสุข ผ่าน
266 5611020938 นาง บญัจรัตน์ กรัณย์สุกสี ไม่ผ่าน
267 5611020956 นาย บญุถม รัชอนิทร์ ผ่าน
268 5611021092 นาง ปรียาวรรณ์ สุวรรณเดช ไม่ผ่าน
269 5611021145 นางสาว ปณุญรัสธิ์ ต่อไพบลูย์ ผ่าน
270 5611021163 นาย พงศกร บวัลา ผ่าน
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271 5611021242 นางสาว พรสุข อิ่มเกตุ ผ่าน
272 5611021324 นางสาว พุธิตา แซ่ล้ิม ไม่ผ่าน
273 5611021356 นางสาว ไพริน ทองคูณ ผ่าน
274 5611021361 นางสาว ภคณัชฐ พลายงาม ผ่าน
275 5611021364 นางสาว ภควรรณ ปิ่นโมรา ไม่ผ่าน
276 5611021376 นาง ภคัภร แจ้งศิริเจริญ ผ่าน
277 5611021380 นางสาว ภทัร์พิชชา ธนโชคบญุยรัตน์ ผ่าน
278 5611021415 นาง มณฑาทพิย์ พุทธิสัตย์ ผ่าน
279 5611021418 นางสาว มณสิชา ฐานะวุฑฒ์ - ขาดสอบ
280 5611021456 นางสาว มาลี ศรีสุข ผ่าน
281 5611021512 นางสาว รวิสา อริสาวรากลุ ผ่าน
282 5611021530 นางสาว รัชนีวรรณ จันหา ผ่าน
283 5611021586 นาง ฤทยักาญจน์ อนิทร์แพง ผ่าน
284 5611021691 นางสาว วัลลีย์ แสงมา ผ่าน
285 5611021770 นาย วีระ ศรีสุข ผ่าน
286 5611021799 นาง ศรีสุข พลวรรณาภา ไม่ผ่าน
287 5611021810 นางสาว ศศิพิมล สิทธิจันทร์ ไม่ผ่าน
288 5611021826 นาง ศิริการ นิพพิทา ผ่าน
289 5611021874 นาง ศุภนิช ฉิมทนิ ไม่ผ่าน
290 5611021928 นาง สมนึก ศิริเดช ไม่ผ่าน
291 5611021937 นางสาว สมปอง ขวัญมงคล ผ่าน
292 5611021977 นาง สลิลทพิย์ มุง่สูงเนิน ผ่าน
293 5611022019 ว่าที่ร้อยตรี สิราวิชญ์ ศรีวิชัยเกษม - ขาดสอบ
294 5611022046 นางสาว สุกญัญา วงศ์ชัยสุริยะ ผ่าน
295 5611022059 นางสาว สุจริต เเตงฤทธิ์ ผ่าน
296 5611022075 นางสาว สุชาดา บญุชู ผ่าน
297 5611022240 นางสาว เสาวลักษณ์ ผ่านค า ผ่าน
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298 5611022348 นาย อรินทร์ โสมบา้นกวย ผ่าน
299 5611022378 นาง อญัชลี จันทาโภ ผ่าน
300 5611022406 นางสาว อารมณี อดุมกจิวัฒนา ผ่าน
301 5611022422 น.อ. อ านาจ การสมจิตร์ ไม่ผ่าน
302 5611022478 นาย โอวาส สายสี ผ่าน
303 5612020039 นางสาว กรรณิการ์ เรือนกอ้น ไม่ผ่าน
304 5612020056 นาย กวีวัฒน์ ค าออ้น - ขาดสอบ
305 5612020268 นางสาว จิตราณัฐ ใจแกล้ว - ขาดสอบ
306 5612020301 นาง จีรพรรณ มหาคามินทร์ ผ่าน
307 5612020361 นางสาว ชฎามาศ ครุฑพันธุ์ ผ่าน
308 5612020423 นาย ชายประจักร์ นภาศักด์ิโรมรัน - ขาดสอบ
309 5612020590 นางสาว ดวงเพชร์ นาคเกษม - ขาดสอบ
310 5612020779 นาย ธีระพงษ์ นิลละออ ผ่าน
311 5612020789 นาง นงเยาว์ ปยิะปรีชายุทธ ผ่าน
312 5612020790 นาง นงลักษณ์ กนกพันธรางกรู ผ่าน
313 5612020837 นางสาว นลินธรณ์ ธนาทพิย์ธีรกลุ ผ่าน
314 5612020907 นางสาว นิรินธน์ ดลสุขกลุ ผ่าน
315 5612020966 นาง บญุยานุช เพ็ชรเสนา ไม่ผ่าน
316 5612021064 นาย ประศาสน์ อทุธา ไม่ผ่าน
317 5612021086 นาย ปรีชา หทยะวัฒน์ ไม่ผ่าน
318 5612021127 นาย ปยิพงค์ เจริญภกัดี - ขาดสอบ
319 5612021139 นาง ปยิะพา ธรรมบ ารุง ไม่ผ่าน
320 5612021212 นาย พรพิเชฎฐ์ แสงแย้ม - ขาดสอบ
321 5612021237 นาง พรลภสั สัณฐิติกลุ ยูน ผ่าน
322 5612021282 นาง พิกนั สมศรี ไม่ผ่าน
323 5612021403 นาย ภธูิทรรศน์ ฉัตรธนพิสุทธิ์ ไม่ผ่าน
324 5612021529 นาง รัชนีพร งามบญุฤทธิ์ ผ่าน
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325 5612021558 นาง ร าไพ แกน่อนิทร์ ไม่ผ่าน
326 5612021638 นาย วรัตน์พล สหชัลักษมี ไม่ผ่าน
327 5612021689 นาย วัยพจน์ ไปล่โสภณ - ขาดสอบ
328 5612021722 นางสาว วิชุดา เจริญศรี - ขาดสอบ
329 5612021730 นาง วิภาพร โภคานนท์ ผ่าน
330 5612021881 นางสาว ศุภลักษณ์ เหนืออสิระ ไม่ผ่าน
331 5612021961 นางสาว สมหมาย ยมรัตน์ ไม่ผ่าน
332 5612022056 นาย สุขิตชาญ นาคจู ไม่ผ่าน
333 5612022219 นางสาว สุวรรณา สืบญาติ ผ่าน
334 5612022387 นาง อมัพรทพิย์ ศิริภาพ ไม่ผ่าน
335 5612022388 นาง อมัพวรรณ พระวงค์ ไม่ผ่าน
336 5612022459 นาง อไุรรัตน์ แสงออ่น ผ่าน
337 5612022484 นาง ศรีสลา ภวมัยกลุ ผ่าน
338 5612022486 นาย ฤทธิ์ มานะจิตต์ ไม่ผ่าน
339 5613020477 นาง ฐิตาภรณ์ อตัตเกษม ผ่าน
340 5613020809 นาย นพรัตน์ ศรีสุวนันท์ ไม่ผ่าน
341 5613020896 นาวาอากาศหญิงนิภา จันทร์ประเสริฐ - ขาดสอบ
342 5613021191 นางสาว พรทพิย์ เกรียงไกรวณิช ผ่าน
343 5613021276 นางสาว พันธ์ทพิย์ ปิ่นทองค า ไม่ผ่าน
344 5613021435 นาย มนัส วีระไพฑูรย์ ไม่ผ่าน
345 5613021978 นางสาว สวรรยา แสนบตุร ผ่าน
346 5613021994 นาง สาคร เอกเกดิ ผ่าน
347 5613022004 นาง สาลิณี เอกวรงค์ฐิติ ไม่ผ่าน
348 5614022453 นางสาว อบุลวรรณ ทรัพย์มาก ผ่าน
349 5615020758 นางสาว ธิตินันท์ ขันจอก ผ่าน
350 5615020843 นาง นวลฉวี ทาสี ไม่ผ่าน
351 5615020844 นาง นวลฉวี ภมูิพันธ์ ไม่ผ่าน
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352 5615021101 ร.ท. ปญ๎ญา ตะพานแกว้ ผ่าน
353 5615021128 นาง ปยิพัชร์ หลักเพ็ชร์ ผ่าน
354 5615021899 พ.ต. สนอง อยู่ซับซ้อน ผ่าน
355 5615022333 นาย อรรณพ ผลบณุยรักษ์ ผ่าน
356 5615022367 นางสาว องัคณา ส้มม่วง - ขาดสอบ
357 5616021375 นาย ภคัพงศ์ คงดี ผ่าน
358 5617021238 นาย พรศักด์ิ ธาดารติ ไม่ผ่าน
359 5617021595 นางสาว ลักษณ์นารา สุภาวิตา ผ่าน
360 5618020038 นางสาว กรรณิการ์ ชุ่มทรวง ผ่าน
361 5618020050 นางสาว กฤษณีย์ วิเศษ ผ่าน
362 5618020495 นาง ณฐิตา ภาคีรักษ์ - ขาดสอบ
363 5618020929 นาง เนาวรัตน์ สุ่มต๊ิบ ผ่าน
364 5618021532 นางสาว รัชวรี เจริญวัย ผ่าน
365 5618021898 นาย สถิตย์ สงสนธิ ผ่าน
366 5618022180 นาย สุรกฤษณ์ชัย ดีสุด - ขาดสอบ
367 5618022384 นางสาว อฐัธิรฐา ศิรเวศนันท์ - ขาดสอบ
368 5620020113 นาย กจิจา ปรางทบัทมิ ผ่าน
369 5620020157 นางสาว แกว้มณี สุวรรณรัตน์ - ขาดสอบ
370 5620020459 นาย โชคชัย พิรกติติวรกลุ ไม่ผ่าน
371 5620020523 นาย ณัฐกรณ์ สงนอก - ขาดสอบ
372 5620020859 นางสาว นันทกร ฝอยหรัิญ - ขาดสอบ
373 5620020908 นาย นิรุติ ผ่ึงผล - ขาดสอบ
374 5620021149 นาง เปรมจิตร์ แสวงผล ผ่าน
375 5620021153 นางสาว ผกาพรรณ เกษณีย์ ไม่ผ่าน
376 5620021640 นางสาว วรัษยา แวววิจิต - ขาดสอบ
377 5620021644 นาง วรางค์อร มังกรทอง ผ่าน
378 5620021996 นางสาว สาธินี ชัยศิริ - ขาดสอบ
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379 5620022055 นาย สุขเกษม ชูใหม่ ผ่าน
380 5620022188 นาย สุรศักด์ิ จันทร์ประเสริฐ ไม่ผ่าน
381 5620022259 นางสาว หทยัทพิย์ ไตรภพสุวรรณ ผ่าน
382 5620022456 นาง อไุร ทองคง ไม่ผ่าน
383 5621020220 นาง จริยภา มาออ่น ผ่าน
384 5621021218 นางสาว พรเพ็ญ มานาเสียว ไม่ผ่าน
385 5621021752 นาง วิไล เลิศวิมลชัยศิริ ผ่าน
386 5621021790 นางสาว ศรินณา ฟ้อนร าดี ผ่าน
387 5621022181 นาย สุรชัย แซ่ต้ัน ไม่ผ่าน
388 5621022299 นางสาว อโนทยั ไวสติ ผ่าน
389 5622020110 นาย กาวิน เอี่ยมแย้ม ไม่ผ่าน
390 5622020363 นางสาว ชดช้อย จันทเหี้ยม ไม่ผ่าน
391 5622020400 นาง ชัชภากร เคหะเจริญ ผ่าน
392 5622020638 นาย ทวิช จุนเจริญ ผ่าน
393 5622020695 นางสาว ธนวัน ไทยกลู ผ่าน
394 5622021003 นาย ปกรณ์ เวชทรัพย์ ไม่ผ่าน
395 5622021319 นางสาว พีรนันท์ ทองสว่าง ไม่ผ่าน
396 5622021760 นางสาว วิไลวรรณ วรวงค์ ไม่ผ่าน
397 5622021763 นาง วิษชุรดา ดังกอ้ง ผ่าน
398 5622021806 นางสาว ศศิธร พุทธรักษ์ ไม่ผ่าน
399 5622021808 นางสาว ศศินภา กระจ่างศรี ผ่าน
400 5622021940 นางสาว สมพงษ์ แซ่ต้ัน ไม่ผ่าน
401 5622022036 นางสาว สีรุ้ง จิตตรีพล ไม่ผ่าน
402 5622022143 นาง สุพิน สุกลุ ผ่าน
403 5622022232 นาย เสาร์ค า มากสุข ผ่าน
404 5622022316 นางสาว อมร สอนอาจ ไม่ผ่าน
405 5622022321 นางสาว อรทยั เคหะเจริญ ผ่าน
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406 5622022393 นางสาว อาจรีย์ ทศันา ไม่ผ่าน
407 5623020419 นาย ชาญศักด์ิ ตันนุกลูกจิ - ขาดสอบ
408 5623020542 นางสาว ณัฐธยาน์ วีระเกยีรติชูกร ผ่าน
409 5623020750 นาง ธารีย์ทพิย์ นรพงษ์ ไม่ผ่าน
410 5623021074 ร้อยเอก ประหยัด สมจิตร ผ่าน
411 5623021923 นาย สมชาย เวชสิทธิ์ ไม่ผ่าน
412 5623021949 นาย สมยา ด้วงเล็ก ไม่ผ่าน
413 5623022091 นาย สุทธิพงษ์ มะลิกลุ ไม่ผ่าน
414 5624020514 นางสาว ณัชชารีย์ จุลส ารวลศักด์ิ ผ่าน
415 5624020533 นาย ณัฐโชค เปรมธนารักษ์ - ขาดสอบ
416 5624020834 นางสาว นฤมล ปะละกงั ไม่ผ่าน
417 5624021912 นาง สมจิตต์ กระเช่าทอง ผ่าน
418 5624022355 นางสาว อรุณี เสาวดี ไม่ผ่าน
419 5625020691 นาย ธนวัฒน์ งามศรี ไม่ผ่าน
420 5625021006 นาง ปณัชดา ออ่นน้อม - ขาดสอบ
421 5625021144 นางสาว ปยีะวรรณ ประมวลทรัพย์ ผ่าน
422 5625021409 นาย ภสูมิง กว้างทะเล ไม่ผ่าน
423 5625021524 นางสาว รัชนี ชอบเงิน ผ่าน
424 5625021703 นางสาว วาสนา ชมภู ไม่ผ่าน
425 5625022107 นาย สุธินันท์ ฮงฮวด ไม่ผ่าน
426 5627020657 นาง ทฑัิมพร ลีสีสุข ไม่ผ่าน
427 5627021148 นางสาว ปณุยนุช จีนเกา ไม่ผ่าน
428 5630020186 นาย คมกฤช รมยาคม ไม่ผ่าน
429 5630020190 นาย ครศิต ขอเหนี่ยวกลาง - ขาดสอบ
430 5630020629 นาย ถาวร มณีรัตน์ - ขาดสอบ
431 5630020888 นางสาว นิตย์ดา โกวิทอสิริยะ ไม่ผ่าน
432 5630020899 นางสาว นิภาพร ไทยพัฒนกจิ ไม่ผ่าน
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433 5630020991 นางสาว เบญจมาศ โค้วพินิจชัย ไม่ผ่าน
434 5630021228 นางสาว พรรณวิศา หาญพิทกัษ์ชัยกลุ ไม่ผ่าน
435 5630021255 นาง พัชรนันท์ ศิริเจริญศรี ไม่ผ่าน
436 5630021496 นางสาว รจิต วหาวิศาล ไม่ผ่าน
437 5630021862 นาย ศิริศักด์ิ แย้มศรี - ขาดสอบ
438 5630022135 นางสาว สุพรรณิกา รุจิวรรธน์ ไม่ผ่าน
439 5630022380 นางสาว อญัชลี ไพรณรินทร์ ผ่าน
440 5630022404 นาย อานุภาพ พูลสวัสด์ิ ผ่าน
441 5630022439 นาง อดุมลักษณ์ หล่อวิริยากลุ ผ่าน
442 5631020179 พระ เข็มทอง เสนาไทย - ขาดสอบ
443 5631020880 นาง น้ าออ้ย บาลฤทยั ผ่าน
444 5631021089 นางสาว ปรียธิดา บาลปรีชา ไม่ผ่าน
445 5631021167 นาย พงศะพันธุ์ สุวรรณทา ไม่ผ่าน
446 5631021505 นาง รพีภทัร สิเนรุราช - ขาดสอบ
447 5632020865 นางสาว นันทกิานต์ หาญพิทกัษ์ - ขาดสอบ
448 5632020946 นาง บานเย็น ก าจัดภยั ไม่ผ่าน
449 5632021396 นางสาว ภาวิณี มีพันธ์ ไม่ผ่าน
450 5632021527 นาง รัชนี สายพรหม ไม่ผ่าน
451 5632021554 นาย ราชิต เจียรวัฒนากร - ขาดสอบ
452 5632021564 นางสาว รุ่งนภา เจริญเหลือ ไม่ผ่าน
453 5632022047 นางสาว สุกญัญา สุมาลุย์ ไม่ผ่าน
454 5633020829 นาย นเรนทร์ จิตภกัดี ไม่ผ่าน
455 5633021416 นางสาว มณฑิรา พานทอง ไม่ผ่าน
456 5634020091 นางสาว กาญจนา นิยกจิ ไม่ผ่าน
457 5634021289 นางสาว พิชญ์สินี ขันทอง ผ่าน
458 5635020284 นางสาว จิรวรรณ ปอ้งกนั ไม่ผ่าน
459 5635020329 นางสาว เจนจิรา พันธ์เพ็ง ไม่ผ่าน
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460 5635021125 นางสาว ปยินันท์ ศรีวิเศษ ไม่ผ่าน
461 5635022301 นางสาว อภสัรา บญุชม ไม่ผ่าน
462 5636020867 นางสาว นันทณีิ แซวกระโทก ไม่ผ่าน
463 5636022120 นาง สุนันทา โรจน์เรืองไร ผ่าน
464 5637021334 นางสาว เพ็ญประภา ผานิตย์ ไม่ผ่าน
465 5638020968 นาย บญุล้อม ภารไสว ผ่าน
466 5640020086 นาง กลัล์ชลา ค่ายเพชร ไม่ผ่าน
467 5640020532 นางสาว ณัฐชา ภทัรผดุงกจิ ผ่าน
468 5640020630 นาย ถาวร ลาดซ้าย ไม่ผ่าน
469 5640020669 นาง เทวัญ นาคปราการ - ขาดสอบ
470 5640021035 นาย ประพจน์ ชินรัตน์ - ขาดสอบ
471 5640021076 นาง ปราณี สุวงศ์จันทร์ ผ่าน
472 5640021143 นาย ปยีะ ดอนเขวา - ขาดสอบ
473 5640021179 นางสาว พนิตตา สัธนะกลุ ผ่าน
474 5640021348 นาย ไพจิตร ทมิกระโทก ไม่ผ่าน
475 5640021353 นาย ไพทรูย์ สุสมบรูณ์ - ขาดสอบ
476 5640021429 นาง มธุวดี หมพุ่ง ไม่ผ่าน
477 5640021676 นาย วันชัย พลเสน ไม่ผ่าน
478 5640021783 นาง ศรัณญพร นามราษฎร์ ไม่ผ่าน
479 5640021805 นางสาว ศศิธร จองชัย ผ่าน
480 5640022016 นาย สินสมุทร ประทมุตา ไม่ผ่าน
481 5640022052 นาย สุกนั ซาซุม ไม่ผ่าน
482 5640022445 นางสาว อทุยัวรรณ ชัยมงคล ไม่ผ่าน
483 5641020198 นาย ค ามี อบุลหลง ไม่ผ่าน
484 5641020897 นางสาว นิภา ส่ือสุวรรณ ไม่ผ่าน
485 5642020460 นาย โชคดี วงษ์พงษ์ - ขาดสอบ
486 5642020874 นางสาว นารี สอนสุภาพ ไม่ผ่าน
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487 5642021043 นาง ประภสัรา นามกนัยา ไม่ผ่าน
488 5642021088 นาย ปรีชา หลาบค า ไม่ผ่าน
489 5642021339 นางสาว เพทาย ศิลาอดุมกจิ ผ่าน
490 5643022469 นาย เอกพล หมัน่พลศรี ไม่ผ่าน
491 5644020447 นาง ชูวงศ์ คชสาร ไม่ผ่าน
492 5644020449 นาย ชูศักด์ิ ปะระทงั ไม่ผ่าน
493 5644020450 นาย ชูศิลป์ เสนาวงศ์ ไม่ผ่าน
494 5644020672 นาย ธงชัย แกว้สียา ไม่ผ่าน
495 5644020884 นาย นิคสันต์ บตุรศรีวงค์ ผ่าน
496 5644021336 นางสาว เพ็ญพิชชา เล็กศรัณยพงษ์ - ขาดสอบ
497 5644021641 นางสาว วรางคณา ไตรยสุทธิ์ ผ่าน
498 5644022009 นาย ส าราญ กานุมาร ผ่าน
499 5645020274 นางสาว จินดามณี ธิดามาตย์ ผ่าน
500 5645020374 นางสาว ชมภนูุช ทมุมา - ขาดสอบ
501 5645020728 จ.ส.อ. ธวัชชัย ทองสระคู ไม่ผ่าน
502 5645020895 นาย นิพาน สารคาญ ไม่ผ่าน
503 5645021072 นาย ประเสริฐ จันทรสุด ไม่ผ่าน
504 5645021232 นางสาว พรรณี โสธรวงศ์ ไม่ผ่าน
505 5645021424 นางสาว มณีลักษณ์ ปรุะณะ ไม่ผ่าน
506 5645022483 นางสาว นารีรัตน์ จุลศรี - ขาดสอบ
507 5646020105 นางสาว กานต์ญาดา นาชัยเพชร ไม่ผ่าน
508 5646020107 นางสาว กานต์สินี ชุ่มเรืองศรี ไม่ผ่าน
509 5646020233 นาย จักรพรรด์ิ อมาตย์มนตรี ผ่าน
510 5646020277 นางสาว จินตนา จิตจักร ไม่ผ่าน
511 5646020463 นาย ไชยา หลาบค า ผ่าน
512 5646021019 นางสาว ปภสัรา ยันตะบศุย์ ไม่ผ่าน
513 5646021250 นางสาว พวงผกา ไชยสุข - ขาดสอบ
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514 5646022400 นาย อาธิป อรัญสาร ไม่ผ่าน
515 5647020677 นาย ธนชาติ ธนะค าดี ผ่าน
516 5647020953 นางสาว บญุญรัตน์ บญุอาจ - ขาดสอบ
517 5647021258 นางสาว พัชราภรณ์ ค าปติะ ไม่ผ่าน
518 5647021477 นาย ยุทธนา สุวรรณโคตร - ขาดสอบ
519 5647021744 นางสาว วิราภรณ์ แกว้กิ่ง - ขาดสอบ
520 5647021793 นาย ศรีธาตุ โสภา ไม่ผ่าน
521 5647021794 นางสาว ศรีประไพ แสงศรีลา ไม่ผ่าน
522 5647022062 นาย สุจิตร ศรีดาพล - ขาดสอบ
523 5647022073 นางสาว สุชาฎา บญุพินิจ ผ่าน
524 5647022156 นาง สุภาพร ค าทนต์ ไม่ผ่าน
525 5647022362 นาง อกัษราภคั ใจเที่ยง ไม่ผ่าน
526 5648021598 นางสาว ลักษมี แสงอาจ ไม่ผ่าน
527 5648021624 นางสาว วรรณภา พิทกัษ์สัจธรรม ผ่าน
528 5648021648 นางสาว วราภรณ์ ปญ๎ญสาร ไม่ผ่าน
529 5648021814 นาย ศาสตรา ค ามุลตรี - ขาดสอบ
530 5648021880 นาย ศุภฤกษ์ บวัชุม ผ่าน
531 5649021040 นางสาว ประไพพรรณ เทพพรรทา ไม่ผ่าน
532 5649021591 นาย ลอ ศิริมา ไม่ผ่าน
533 5650020235 นาย จักรพันธ์ เทพคุณ ไม่ผ่าน
534 5650020322 นาง จุฬาพร กล่ินหอม ไม่ผ่าน
535 5650020327 นางสาว เจนจิรา คัมภร์ี ไม่ผ่าน
536 5650020433 นาง ชุติกาญจน์ เพียรพนัสสัก ไม่ผ่าน
537 5650020496 นาย ณธกฤต ไชยยงค์ ไม่ผ่าน
538 5650020824 นาง นรากร พิชัย - ขาดสอบ
539 5650020872 นาง นารยา เกษรศรี ไม่ผ่าน
540 5650020900 นางสาว นิภาพร หนิใส ไม่ผ่าน
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541 5650020905 นาย นิรันดร์ อทิธิพลปญ๎ญา ไม่ผ่าน
542 5650020961 พันต ารวจโท หญิงบญุภคัสรณ์ แพรสกลุทพิย์ ผ่าน
543 5650021068 นาย ประสิทธิ์ ชัยบญุเรือง ไม่ผ่าน
544 5650021161 นาย พงค์พันธ์ อศุรีษะ ไม่ผ่าน
545 5650021192 นาง พรทพิย์ ฉวีพัฒน์ ไม่ผ่าน
546 5650021261 นางสาว พัชรี แซ่โค้ว - ขาดสอบ
547 5650021300 นางสาว พินิตนันต์ จันทาค า ไม่ผ่าน
548 5650021311 นางสาว พิมพ์วาริณ กลุธนาเพชรจินดา ไม่ผ่าน
549 5650021322 นางสาว พีระพร แซ่ต้ัง ไม่ผ่าน
550 5650021330 นาง เพชรา แดนสวรรค์ ไม่ผ่าน
551 5650021484 นาง ยุพาภรณ์ สุขรัตน์ ไม่ผ่าน
552 5650021510 นาง รวย นาระต๊ะ ไม่ผ่าน
553 5650021855 นาง ศิริลักษณ์ อนิทร ไม่ผ่าน
554 5650021931 นาง สมบติั ธรรมเที่ยง ไม่ผ่าน
555 5650022089 นางสาว สุทธินันท์ ดีมีทรัพย์ ผ่าน
556 5650022131 นาย สุพจน์ ธิการ - ขาดสอบ
557 5650022166 นางสาว สุภาวดี แสงเขื่อน ไม่ผ่าน
558 5650022278 นางสาว อนงค์ ยอดยิ่ง ผ่าน
559 5651020269 นางสาว จิตลัดดา อนิทะจักร์ ไม่ผ่าน
560 5651020368 นางสาว ชมณัฐ กอ้นต้ัง ไม่ผ่าน
561 5651020939 นาย บญัชา วิชัยดิษฐ์ ไม่ผ่าน
562 5651022470 นาย เอกรัฐ บญุมา - ขาดสอบ
563 5652020165 นาย ไกรลาศ กนัทาแจ่ม ไม่ผ่าน
564 5652020715 นางสาว ธนาภรณ์ อดุมศักด์ิ ไม่ผ่าน
565 5652020868 นางสาว นันธิดา จิตรจักร ผ่าน
566 5652021190 นาย พรณารายณ์ สมสัตย์ ผ่าน
567 5652021281 นาง พาณี จินากลุ - ขาดสอบ
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568 5652021797 นาง ศรีศุกร์ นิลกรรณ์ ไม่ผ่าน
569 5652021959 นาง สมแสง วสุสัณห์ - ขาดสอบ
570 5653020109 นาย กาวิน ศักดี ผ่าน
571 5653020387 นางสาว ชลนิสา ทาแนน ไม่ผ่าน
572 5653020566 นางสาว ณัฐิดา จูมเอย้ ผ่าน
573 5653021498 นาย รณชัช ค าสนิท ไม่ผ่าน
574 5653021839 นางสาว ศิริพร แย้มมูล ผ่าน
575 5653021967 นาย สรรพสิทธิ์ โลกะวิทู ไม่ผ่าน
576 5653022145 นาง สุภกร แกว้กลุศรี ไม่ผ่าน
577 5653022267 นาย หร่ัน ค าขันตี ไม่ผ่าน
578 5653022450 นาง อบุล เรือนทอง ไม่ผ่าน
579 5654021397 นาย ภาสกร เฉลิมเชาว์กลุ ไม่ผ่าน
580 5656020555 นาง ณัฐยาภรณ์ ไพเจริญ ไม่ผ่าน
581 5656022272 นาย เหล็ก หอมสมบติั ผ่าน
582 5657020893 นาย นิติพัฒน์ ตาหมี่ ไม่ผ่าน
583 5657021121 นางสาว ปาริชาติ บญุธิมา ไม่ผ่าน
584 5660020292 นาง จิราภา กลางกลัยา ไม่ผ่าน
585 5660020352 นาง เฉลียว ดิษฐสันเทยีะ ไม่ผ่าน
586 5660020723 นาย ธรรมรัฐ เนียมณรงค์ - ขาดสอบ
587 5660020947 นาย บ ารุง ทองดี ไม่ผ่าน
588 5660021525 นางสาว รัชนี ปวุตตานนท์ ผ่าน
589 5660021547 นางสาว รัตนาพร ศรีไทย ไม่ผ่าน
590 5660021655 นาย วรินทร พรมเทศ ไม่ผ่าน
591 5660021734 นาง วิภาวรรณ กุุมมาน้อย ไม่ผ่าน
592 5660021866 นาย ศิวพล สุวรรณบณัฑิต - ขาดสอบ
593 5660022444 นาง อทุยั ฤทธิเ์ดช ผ่าน
594 5661020275 นาง จินดารัตน์ คามบตุร - ขาดสอบ
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595 5661020955 นางสาว บญุฑริกา แกล้วกสิกรรม ไม่ผ่าน
596 5661021699 นางสาว วาสนา กล่อมฤทธิ์ ผ่าน
597 5663021425 นางสาว มณีวรรณ กนัตระกลูจิราวุฒิ ไม่ผ่าน
598 5663021663 นางสาว วลัยลักษณ์ อธิปญุญานนธ์ ไม่ผ่าน
599 5663021864 นาง ศิวนาถ เพชรนันตศิริ ไม่ผ่าน
600 5663021932 นาย สมบญุ กาวี ไม่ผ่าน
601 5663022194 นาย สุรัตน์ โม้พวง ไม่ผ่าน
602 5663022373 นาง อจัฉรี ทวิงษ์ ไม่ผ่าน
603 5664020609 นาย เด่น จิตตะวิกลุ ไม่ผ่าน
604 5664021370 นางสาว ภรณ์ทพิย์ จันทร์สุข ผ่าน
605 5664021377 นางสาว ภฏัธนญวรรค์ พรมข า ไม่ผ่าน
606 5664022087 นางสาว สุดารัตน์ ส่ังสอน - ขาดสอบ
607 5664022128 นางสาว สุปรานี สุริยะลังกา - ขาดสอบ
608 5665020417 นาย ชาญชัย ศรีนาเมือง ไม่ผ่าน
609 5665020475 นาง ฐิตากร ฉิมออ่ง ผ่าน
610 5665020619 นาย ตะวัน บญุเสือ - ขาดสอบ
611 5665020743 นางสาว ธัญสิริ วงศ์สิริเศรษฐ์ ไม่ผ่าน
612 5665020807 นางสาว นพมาศ ยอดเพชร - ขาดสอบ
613 5665020894 นาย นิพนธ์ แกว้ต่าย ไม่ผ่าน
614 5665020989 นางสาว เบญจภรณ์ พร้าโมต - ขาดสอบ
615 5665021233 นาง พรรวนิศา วิรมย์เจียม ไม่ผ่าน
616 5665021340 นางสาว เพลินพิศ ศรีโพธิ์ ไม่ผ่าน
617 5665021350 นาย ไพฑูรย์ ครุฑวิเศษ ผ่าน
618 5665021514 นาง รสสุคนธ์ สุวรรณโชติ ไม่ผ่าน
619 5665021654 นางสาว วราวรรณ พิทกัษ์สุธีพงศ์ ไม่ผ่าน
620 5665021667 นาย วสุธา ทองนวล ไม่ผ่าน
621 5665021865 นาง ศิวนาถ ยอดสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
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622 5665022336 เรืออากาศเอกอรรถวัติ สมโภชน์ ไม่ผ่าน
623 5665022457 นางสาว อไุร อศัวศิริโรจน์ ไม่ผ่าน
624 5666020146 นางสาว เกศินี กนกพิชญไกร ผ่าน
625 5666021599 นางสาว ลัดดาวัลย์ คงแกว้ ไม่ผ่าน
626 5667020042 นาง กฤตยา จากโคกสูง ผ่าน
627 5667021007 นางสาว ปณิตา ธาราเกษม ไม่ผ่าน
628 5667021105 นางสาว ปฐ๎ฐามนันต์ กรุดธูป ไม่ผ่าน
629 5670020028 นางสาว กรกนก เวชการ ไม่ผ่าน
630 5670020141 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีไกรสิทธิ์ - ขาดสอบ
631 5670020174 นาง ขวัญตา ศรีประเสริฐ - ขาดสอบ
632 5670020307 นาง จุฑาทพิย์ ประเสริฐศักด์ิ ไม่ผ่าน
633 5670020320 นางสาว จุไร โจมทอง - ขาดสอบ
634 5670020338 นาง ฉวี นามสุภคั ไม่ผ่าน
635 5670020760 นางสาว ธิติมา ลีวัฒนาถาวรชัย - ขาดสอบ
636 5670020978 นางสาว บบุผา สมตัว ไม่ผ่าน
637 5670020995 นางสาว เบญจวรรณ สุธาพจน์ ไม่ผ่าน
638 5670021017 นางสาว ปพิชญา ม่วงพิน - ขาดสอบ
639 5670021036 นาย ประพนธ์ ปญ๎ญะสิน - ขาดสอบ
640 5670021345 นางสาว แพทรียา ประภาษา ผ่าน
641 5670021695 นางสาว วาริน มารวย ไม่ผ่าน
642 5670022025 นางสาว สิริพร คานภู่ ไม่ผ่าน
643 5670022026 นางสาว สิริพร เจริญผล ไม่ผ่าน
644 5670022164 นางสาว สุภาวดี เงินค า - ขาดสอบ
645 5670022298 นางสาว อโนทยั แซ่เฮ้ง - ขาดสอบ
646 5671020986 นางสาว บษุราคัม ตัณฑวิวัฒน์ ผ่าน
647 5671021111 นางสาว ปท๎มาภรณ์ ธาราสุนทร ไม่ผ่าน
648 5671021479 นาง ยุพรัตน์ พุทธา ไม่ผ่าน
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649 5671021669 นาง วัชภา จงวนิชย์ ไม่ผ่าน
650 5671021991 นาย สัมฤทธิ์ จันทร์ดอนไพร ไม่ผ่าน
651 5671022465 นาย เอกกมล วงศ์พันธุ์ - ขาดสอบ
652 5672020295 นางสาว จิรารัตน์ แสงสมี ผ่าน
653 5672020348 นางสาว ฉันทนิษฐ์ สระบวั ผ่าน
654 5672020379 นาย ชรัช พรอ านวยลาภ ไม่ผ่าน
655 5672020649 นาง ทบัทมิ คงนิมิตร ไม่ผ่าน
656 5672020747 นาย ธานี วังงามกลุนิษฐ์ ผ่าน
657 5672020786 นาย นกแกว้ สายทอง ไม่ผ่าน
658 5672021159 นาง ผาณิต เยี่ยมสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
659 5672021186 นาย พรชัย เตียวพงษ์พันธุ์ ไม่ผ่าน
660 5672021209 นาง พรพรรณ ระวังพันธุ์ ไม่ผ่าน
661 5672021223 นาง พรรณงาม สว่างศรี ผ่าน
662 5672021372 นาง ภรภทัร ธัญญเจริญ ไม่ผ่าน
663 5672021681 นาง วันเพ็ญ ชุ่มชื่นดี - ขาดสอบ
664 5672021969 นางสาว สร้อยเพชร เนตรอนงค์ ไม่ผ่าน
665 5672022090 นาย สุทธิพงษ์ บวันาค ไม่ผ่าน
666 5672022153 นาง สุภา สายทอง ผ่าน
667 5672022250 นางสาว โสพิศ นาคทบัที - ขาดสอบ
668 5673020016 นางสาว กมลชนก ศิริชัย - ขาดสอบ
669 5673020095 นาง กาญจนา เอี่ยมอาจ ไม่ผ่าน
670 5673020130 นางสาว กรีติวัณณ์ พิศูทธินุศาสตร์ ผ่าน
671 5673020158 นาย โกมล อยู่ประจ า ไม่ผ่าน
672 5673020178 นาย ขอบฟ้า ศรีสุข ไม่ผ่าน
673 5673020280 นาง จินตนา ศรีวัฒนะ ไม่ผ่าน
674 5673020501 นาย ณรงค์ จึงสมานญาติ ไม่ผ่าน
675 5673020699 นางสาว ธนสวรรณ จึงสมานญาติ ผ่าน
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676 5673020882 นาย นิกร แซ่เฮง ไม่ผ่าน
677 5673020918 นางสาว นิสากร ประดิษฐพงษ์ ไม่ผ่าน
678 5673021000 นาง เบญญาภา หอมสวรรค์ ไม่ผ่าน
679 5673021204 นางสาว พรปรียา คู่เรืองตระกลู ผ่าน
680 5673021304 นาง พิมพ์ใจ ชาตะศิริ ไม่ผ่าน
681 5673021678 นางสาว วันดี ญาณไพศาล ผ่าน
682 5673021778 นาง ศรกมลฉัฏ เกง่กาจ ไม่ผ่าน
683 5673021905 นาย สมคิด กรณกจิโกวิท ไม่ผ่าน
684 5673021911 นาง สมจิต เนียมละมูล ผ่าน
685 5673021922 นาย สมชาย พูนพายัพ ไม่ผ่าน
686 5673022266 นางสาว หรรษา ศรีสมบรูณ์ ผ่าน
687 5673022372 นาง อจัฉรา อ าไพวรรณ ผ่าน
688 5674022154 นาง สุภาทพิย์ ปญ๎ญาพาณิชย์ ผ่าน
689 5674022326 นาง อรนุช จิตจารึกธรรม ผ่าน
690 5675020457 นาย เชิดพงศ์ ดิลกแพทย์ ไม่ผ่าน
691 5675022163 นางสาว สุภาลักษณ์ ขันทอง ไม่ผ่าน
692 5675022179 นาย สุเมศ ศรีพลาวงษ์ ไม่ผ่าน
693 5675022304 นาย อภชิาติ กงัเจริญวัฒนา ไม่ผ่าน
694 5676020509 นางสาว ณรรฐภร ชุติวรเจริญชัย ผ่าน
695 5676020833 นางสาว นฤมล ชัยปญ๎ญา ไม่ผ่าน
696 5676020840 นาง นวมรกต พรหมอนิทร์ ผ่าน
697 5676021078 นาง ปรานี ศรีเจริญวณิชย์ ผ่าน
698 5676021507 นางสาว รมยกรณ์ เอราวัณ ไม่ผ่าน
699 5676021621 นางสาว วรรณนิภา วรรณดี - ขาดสอบ
700 5676021726 นางสาว วินิธา ประดับ ผ่าน
701 5677020010 นางสาว กนกภรณ์ พรมศิริกรรณ ไม่ผ่าน
702 5677020736 นาง ธัญญลักษณ์ ยิ้มพงษ์ ผ่าน
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703 5677021181 เรืออากาศตรีพยัพ ภริมย์เอี่ยม - ขาดสอบ
704 5677021246 นาง พรอ าไพ งามสง่า ผ่าน
705 5680020100 นาง กานดา ศรีชุมจันทร์ ไม่ผ่าน
706 5680020628 นาง ถนอมนวล จารุชัย ไม่ผ่าน
707 5680020778 นาย ธีระชัย เสนทองแกว้ ไม่ผ่าน
708 5680021082 นาย ปริญญา งามประดิษฐ์ ผ่าน
709 5680021134 นางสาว ปยิะนุช พุ่มสุวรรณ ไม่ผ่าน
710 5680021297 นาง พิทยา เปรมอารีย์ ผ่าน
711 5680021478 นาง ยุพดี ภกัดีจิตร - ขาดสอบ
712 5680021733 นางสาว วิภาวดี พรหมทอง ไม่ผ่าน
713 5680021907 นาย สมคิด ด าทอง ผ่าน
714 5680022242 นางสาว เสาวลักษณ์ ศิริเพชร ผ่าน
715 5680022334 นางสาว อรรติญา สวัสดี ไม่ผ่าน
716 5680022458 นางสาว อไุรรัตน์ มาลากาญจน์ ไม่ผ่าน
717 5680022464 นางสาว อษุา สินธุเศรษฐ ผ่าน
718 5680022473 นางสาว เอกอนงค์ สุขหวาน ไม่ผ่าน
719 5681020147 นางสาว เกศินี บวัเพชร ไม่ผ่าน
720 5681021711 นาง วิจิตรา ศรีสุข ไม่ผ่าน
721 5682020219 นางสาว จริญญา สันทะวา ไม่ผ่าน
722 5682021615 นาย วรจักร พวงจ าปา ไม่ผ่าน
723 5682022251 นาย โสภณ ค าปล้อง ไม่ผ่าน
724 5682022375 นางสาว อญัชนา ตรัยภมูิ ไม่ผ่าน
725 5683020137 นาง เกตุนภา มุกดาสกลุภบิาล ไม่ผ่าน
726 5683021178 นางสาว พนิดา เศวตสุทธิสิริกลุ ไม่ผ่าน
727 5683021368 นาง ภณัษฐ์ธิป รักญาติ ไม่ผ่าน
728 5684020237 นาย จักราวุธ เผือกคง ผ่าน
729 5684020764 นาย ธีรพงศ์ ชัยเสนะ ผ่าน
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730 5684020914 นางสาว นิศารัตน์ กมิเสาร์ ไม่ผ่าน
731 5684020920 นางสาว นุชนาท คนกาล ไม่ผ่าน
732 5684021039 นางสาว ประไพ เบญจานนท์ ไม่ผ่าน
733 5684021447 นางสาว มันตา ด่านสวัสด์ิ - ขาดสอบ
734 5684021500 นาย รณภพ เทพวาริน ผ่าน
735 5684021674 นาย วันชัย กลางณรงค์ - ขาดสอบ
736 5684021728 นาง วิภา คงสุทธิ์ ไม่ผ่าน
737 5684021828 นาย ศิริชัย โชคชัยปถ๎มาพร ไม่ผ่าน
738 5684021935 นาง สมบรูณ์ พิพิธเสมา ไม่ผ่าน
739 5684021962 นางสาว สมหวัง วิชัยดิษฐ์ ไม่ผ่าน
740 5684022085 นางสาว สุดารัตน์ เพชรรักษ์ - ขาดสอบ
741 5684022173 นาง สุมาลี กลุเมฆา ไม่ผ่าน
742 5684022405 นางสาว อายูรา หะยีเจ๊ะสนิ - ขาดสอบ
743 5685022061 นางสาว สุจิตตรา ภากร ไม่ผ่าน
744 5685022324 นางสาว อรทยั ผลพูนเกดิ - ขาดสอบ
745 5686020562 นาง ณัฐศธร ช่วยแทน่ ผ่าน
746 5686020806 นาง นพพา จันทร์คร่ึงซีก ไม่ผ่าน
747 5686021688 นาย วันศักด์ิ เมฆอ าพล ไม่ผ่าน
748 5686021701 นาง วาสนา เกตุนวล ไม่ผ่าน
749 5690020122 นาง กติติยา แกว้มาก ผ่าน
750 5690020215 นาย จรัญ อว้นนิมิต ไม่ผ่าน
751 5690020223 นางสาว จริยา สุขเสน ไม่ผ่าน
752 5690020256 นาย จ านง ประทมุทอง ไม่ผ่าน
753 5690020435 นาง ชุติกานต์ สุวรรณรัตน์ ผ่าน
754 5690020599 นางสาว ดาริน ทองแกมแกว้ ผ่าน
755 5690020866 นางสาว นันทชิา ศรีทอง ไม่ผ่าน
756 5690020934 นาย บรรเชิด มุกดา ไม่ผ่าน

หนา้ที ่ 28 จาก 41



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ

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

 วิชาเภสัชกรรมไทย (ภาคปฏบิัต)ิ

สอบในวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   สถานที่สอบ ศูนยป์ระชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคาร The Deck

757 5690020954 นางสาว บญุญาดา ศิริบรูณ์ ผ่าน
758 5690020962 นาง บญุภา ด าแดง ไม่ผ่าน
759 5690021045 นางสาว ประภสัสร คงสมแกว้ ไม่ผ่าน
760 5690021065 นาย ประสงค์ เทพคงคา - ขาดสอบ
761 5690021244 นาย พรหม เพ็ชรจ ารัส - ขาดสอบ
762 5690021247 นาย พลพีร์ พรศิรธนานันต์ ไม่ผ่าน
763 5690021251 นางสาว พวงเพชร ชัยกลุ - ขาดสอบ
764 5690021357 นาย ไพโรจน์ โกศลวิทยาธรรม ไม่ผ่าน
765 5690021387 ร.ต.ต. ภทัราวุฒิ หยูทอง ไม่ผ่าน
766 5690021812 นาง ศศิสวรรค์ สุขวัฒนาภริมย์ ไม่ผ่าน
767 5690021854 นาง ศิริลักษณ์ แสงสุริฉาย ไม่ผ่าน
768 5690021872 นาย ศุภโชค พรหมเทพ ผ่าน
769 5690021873 นาย ศุภโชค ยอดแกว้ ไม่ผ่าน
770 5690021885 นาย ศุภวัทน์ นิลสุวรรณ ไม่ผ่าน
771 5690022280 นาง อนงค์นาฎ แทน่ปาน ไม่ผ่าน
772 5691020357 นางสาว ชญานี ไพนุสิน - ขาดสอบ
773 5691022165 นางสาว สุภาวดี พลศิริ - ขาดสอบ
774 5691022206 นางสาว สุรีรัตน์ ศิริยา - ขาดสอบ
775 5691022302 นาย อภชิา อโณทยั ผ่าน
776 5692020200 นาย คุณานนต์ หนูเอยีด ไม่ผ่าน
777 5692020300 นางสาว จีรนัย สงสุข ไม่ผ่าน
778 5692020595 นางสาว ดวงหทยั วีระสุข - ขาดสอบ
779 5692020883 นาย นิกร ฮ่อยี่ชี่ ไม่ผ่าน
780 5692021184 นางสาว พรชนก พรมรัตน์พันธ์ - ขาดสอบ
781 5692021470 นาย ยงยุทธ สนั่นชาติวณิช ผ่าน
782 5692021712 นางสาว วิชชุดา อภยัพงษ์ ไม่ผ่าน
783 5692022256 นางสาว โสภดิา สุขสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
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784 5692022392 นาย อมัรินทร์ เกยีงเอยี - ขาดสอบ
785 5693020075 นาง กนัยากร ศิวกรพิชญา ไม่ผ่าน
786 5693020273 นาง จินดาพร เพชรบรูณ์ ไม่ผ่าน
787 5693020923 นางสาว นูรีฮัน ยาชะรัด - ขาดสอบ
788 5693021432 นาย มนัส เพชรสุวรรณ ไม่ผ่าน
789 5693021800 นาง ศวัสรุจา เล่งอี้ ผ่าน
790 5693022235 นางสาว เสาวภา ขวัญกลับ - ขาดสอบ
791 5693022260 นางสาว หทยัรัตน์ จันทร์พูล ไม่ผ่าน
792 5694020436 นางสาว ชุตินธร ภมูิสมบติั ผ่าน
793 5694020757 นางสาว ธิดาศรี รุจิระนันท์ - ขาดสอบ
794 5694020921 นางสาว นุชอลีีมี แวดาโอะ ไม่ผ่าน
795 5694021473 นาง ยินดี คงถาวร ไม่ผ่าน
796 5694022258 นางสาว โสรายา มักตาร์ ไม่ผ่าน
797 5696020924 นางสาว นูรีฮา มามะ ไม่ผ่าน
798 5696021270 นางสาว พัตนี หะยีดอเลาะ ไม่ผ่าน
799 5696022003 นางสาว สาริณี ปเูตะ ไม่ผ่าน
800 5696022072 นาง สุชา สกลุแกว้ ผ่าน
801 5710020003 นางสาว กติกา ศรีรักษา ผ่าน
802 5710020049 นางสาว กนัย์ทติา พรมมี ไม่ผ่าน
803 5710020065 นางสาว กานดา เลิศเสรี ผ่าน
804 5710020066 นางสาว กานต์พิชชา หมุดธรรม ผ่าน
805 5710020071 นาย กติติพัฒน์ วิริยะยรรยงสุข ผ่าน
806 5710020075 นาย กรีติ โชคสิริเกษม ผ่าน
807 5710020083 นาย เกริกพันธ์ นิลประกอบกลุ ผ่าน
808 5710020111 นาย คณาธิป ไพรพิบลูยกจิ ผ่าน
809 5710020140 นาย จักรพงษ์ เอกลุ ผ่าน
810 5710020161 นาย จารุวัฒน์ สหสัานันท์ ผ่าน
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811 5710020166 นางสาว จ าเรียง ก าเหนิดโทน ผ่าน
812 5710020196 นาง จุไรเพชร ศิริโพธาวานิชกลุ ไม่ผ่าน
813 5710020201 นางสาว ใจภกัด์ิ อศุุภรัตน์ ผ่าน
814 5710020205 นาย ฉัตรชัย อารี ผ่าน
815 5710020217 นาง ชนัญญพัทธ์ วรัตม์ธนภทัร ผ่าน
816 5710020219 นางสาว ชนาธิป ชัยสุวรรณ ผ่าน
817 5710020223 นางสาว ชนินทร์พร พัชรชีวธันย์ ผ่าน
818 5710020225 นางสาว ชมพูนุท เมฆพะโยม ไม่ผ่าน
819 5710020237 นางสาว ชลาใส ชลายนเดชะ ผ่าน
820 5710020243 นาย ชวลิต หรุ่นศิริ ผ่าน
821 5710020246 นางสาว ชัชชลัยย์ แซ่เฮ้ง ผ่าน
822 5710020270 นาย เชื้อชาติ ชูเชื้อ ผ่าน
823 5710020279 นาย ฐานะวัตร ปยิาภมิุข ผ่าน
824 5710020284 นางสาว ฐิตินันท์ ฉิมพาลี ผ่าน
825 5710020307 นางสาว ณลักษณ์ ภติูปุ่นสกลุ ไม่ผ่าน
826 5710020318 นางสาว ณัฐชไม องิคมนตรี ผ่าน
827 5710020326 นาย ณัฐนันท์ กายพันธุเ์ลิศ ไม่ผ่าน
828 5710020342 นาง ดวงแกว้ กาญจโนภาศ ผ่าน
829 5710020347 นางสาว ดวงใจ ลักษณะตระกลู ผ่าน
830 5710020362 นาง แดง วงษ์ฟู ผ่าน
831 5710020363 นาย ตฤณ ศรีพุ่ม ไม่ผ่าน
832 5710020379 นาย ทองฉัตร แสงสุริยะฉัตร ไม่ผ่าน
833 5710020380 นาง ทองเตรียม วิชัยศึก ไม่ผ่าน
834 5710020389 นาง ทศันีย์ วงษ์โทน ไม่ผ่าน
835 5710020406 นาย ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ ผ่าน
836 5710020423 นางสาว ธริศรา วัฒนพิมล ผ่าน
837 5710020451 นางสาว นงลักษณ์ กนกเฉลิมพรรณ ผ่าน
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838 5710020470 นางสาว นรพรรณ นิสูง ไม่ผ่าน
839 5710020476 นางสาว นฤกนัยา บญุชู ผ่าน
840 5710020485 นางสาว นลินพรรณ พชรจีราวัฒน์ ผ่าน
841 5710020496 นางสาว นัชชา บตุรศรี ผ่าน
842 5710020508 นาง นันทา นาคผจญ ผ่าน
843 5710020513 นางสาว วรัญญา อษุณีษมาศ ผ่าน
844 5710020527 นาย นิกร สุวรรณมาลัย ผ่าน
845 5710020528 นาง นิจวดี โล่หช์นะจิต ไม่ผ่าน
846 5710020529 นางสาว นิด เชี่ยวรุ่งโรจน์ ผ่าน
847 5710020554 นางสาว เนตรนภา ทรงโฉม ผ่าน
848 5710020573 นาย บญุรักษ์ สกลุสถาพร ไม่ผ่าน
849 5710020624 นางสาว ปรัศมา เพชรสุวรรณ ผ่าน
850 5710020638 นางสาว ปรียาพร รัตนรุ่งทวี ผ่าน
851 5710020643 นาง ปญ๎จนี ชนะเสนีย์ ผ่าน
852 5710020650 นาง ปารดา รักการ คลาร์ค ไม่ผ่าน
853 5710020655 นางสาว ปิ่นลักษณ์ วงศ์ดิลกวัฒน์ ผ่าน
854 5710020659 นางสาว ปยิะธิดา ปอ้งกนัภยั ผ่าน
855 5710020661 นางสาว ปยิะมาศ วิลเล่ียมสัน - ขาดสอบ
856 5710020696 นาง พรนิชา จังพัฒนวงศ์ ผ่าน
857 5710020704 นางสาว พรภทัรา นิลพันธ์ ผ่าน
858 5710020705 นาง พรรณเพ็ญ ตรีรัตนประคอง ผ่าน
859 5710020706 นางสาว พรรณรัตน์ ทองไพบลูย์กจิ ผ่าน
860 5710020720 นางสาว พวงเพ็ญ ตะกอ้ง ผ่าน
861 5710020721 นาง พัช ครบธีรนนท์ ผ่าน
862 5710020736 นาย พันธวัช ไทยกิ่ง ไม่ผ่าน
863 5710020741 นางสาว พิชญากร พันธุคะ ผ่าน
864 5710020745 นาย พิทกัษ์ นิลสุวรรณโฆษิต ผ่าน
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865 5710020787 นางสาว ภสัพร วิชญางกรู ไม่ผ่าน
866 5710020791 นางสาว ภาณีณัฏฐ์ พรพจนาภรณ์ ไม่ผ่าน
867 5710020805 นางสาว มงคลศรี เจนจรัสสกลุ ผ่าน
868 5710020811 นางสาว มณษาณัฏฐ์ พัฒน์วรนันท์ ผ่าน
869 5710020831 นางสาว มาดา สุขมานะ ผ่าน
870 5710020835 นางสาว มาลินี ชินวัฒนโชติ ผ่าน
871 5710020839 นางสาว เมตตา ทองธรรมชาติ ไม่ผ่าน
872 5710020845 นาง ยุพเยาว์ ลาวิลาศ ผ่าน
873 5710020850 นาง เยาวเรศ ศรีภกัดีวงศ์ ผ่าน
874 5710020854 นางสาว ร.ท.หญิง เกศรา โกสัลล์ประไพ ผ่าน
875 5710020855 นางสาว รชตพร สงเคราะห์ ผ่าน
876 5710020880 นาง รัตนาวไล ฐิติรัตน์สกลุ ผ่าน
877 5710020889 นางสาว รุ่งฤดี ศิลปสมบรูณ์ ผ่าน
878 5710020935 นางสาว วรรนิภา มีเดช ไม่ผ่าน
879 5710020938 นาย วรวรรธน์ ใจกล้า ผ่าน
880 5710020947 นางสาว วริยา อนิตะมนต์ ไม่ผ่าน
881 5710020957 นางสาว วัชราภรณ์ ชนะเคน ผ่าน
882 5710020997 นาง วิภา งามวงศ์มาศ ผ่าน
883 5710021000 นาง วิภาวรรณ วัฒนมงคลลาภ ผ่าน
884 5710021016 นาย วีระ ทบัแคลน ไม่ผ่าน
885 5710021029 นาง ศรุดา ส าราญสุข ผ่าน
886 5710021032 นาง ศศิรินทร์ เอง่ฉ้วน ผ่าน
887 5710021033 นางสาว ศศิวิมล ศรีกระจ่าง ผ่าน
888 5710021048 นางสาว ศิริพรรณ ปญ๎ญาพุฒิกลุ ผ่าน
889 5710021062 นางสาว ษิญาภา วริศธาดากลุ ผ่าน
890 5710021106 นาย สหศักย์ ศรีสรรพางศ์ ผ่าน
891 5710021113 นาย สันติ ธีระวัฒนากลุ - ขาดสอบ
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892 5710021125 นาย สาโรจน์ เดชสุภา ผ่าน
893 5710021155 นาง สุจินดา ปานมา ผ่าน
894 5710021158 นาย สุชาติ พงศธรคุโณปการ ผ่าน
895 5710021167 นางสาว สุทธิดา เจริญกลุดิลก ไม่ผ่าน
896 5710021189 นาย สุพรรณ ชาติมนตรี ผ่าน
897 5710021242 นางสาว เสาวณีย์ บรรณวิทยกจิ ผ่าน
898 5710021257 นาง โสริยา ชวนนทกจิ ผ่าน
899 5710021282 นาย อนุชา พุกอนิทรา ไม่ผ่าน
900 5710021288 นางสาว อภชิญา วิศิษฏพ์รอนันต์ ผ่าน
901 5710021305 นางสาว อมลณัฐ ปท๎วงค์ ผ่าน
902 5710021308 นาง อรณัชชา บญุชะลักษี ผ่าน
903 5710021312 นางสาว อรพัน อศัวินวิจิตร ผ่าน
904 5710021313 นางสาว อรพิน พรเจริญทรัพย์ ผ่าน
905 5710021315 นางสาว อรไพลิน สารถีวิทย์ ไม่ผ่าน
906 5710021324 นาง อรุณศรี สัตตะรุจาวงษ์ ผ่าน
907 5710021331 นาง ออมอ าไพ ต้ังเถกงิเกยีรต์ิ - ขาดสอบ
908 5710021338 นางสาว อญัชลี ทองหุ้ม ผ่าน
909 5710021340 นางสาว อญัญรินทร์ กยีะสูตร์ - ขาดสอบ
910 5710021347 นางสาว อานิตยา จติชาต ผ่าน
911 5710021350 นางสาว อาภากร บวัทนั ผ่าน
912 5710021352 นางสาว อาภาภร อมรศุภรัตน์ ผ่าน
913 5710021365 นางสาว อนิทริยา ส าราญทวิาวัลย์ ผ่าน
914 5710021387 นางสาว อษุณีย์ กรวยศิริวงศ์ ผ่าน
915 5710021393 นาย เอนก เริงประชากร ผ่าน
916 5711020026 นางสาว กรองจิตต์ เพชรทกัษิณา ผ่าน
917 5711020038 นางสาว กวินดา วัชรสิงห์ ผ่าน
918 5711020057 นางสาว กาญจน์กวิน เกยีรติยศสิริ ผ่าน
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919 5711020092 นาย เกษม วรรณสวัสด์ิกลุ ผ่าน
920 5711020131 นาง จริยา แกว้พิพัฒน์ ไม่ผ่าน
921 5711020208 นางสาว ฉัตริยาภรณ์ ทองจันทร์ ผ่าน
922 5711020220 นางสาว ชนาเนตร นิยโมสถ ผ่าน
923 5711020247 นางสาว ชัชรวี นรนิธิวรรณ - ขาดสอบ
924 5711020390 นางสาว ทศันีเวศ ยะโส ผ่าน
925 5711020413 นางสาว ธนพร แรมกลาง ผ่าน
926 5711020420 นางสาว ธนาภา แรงสิงห์ ไม่ผ่าน
927 5711020562 นางสาว บงัอร เสริมศิริ ไม่ผ่าน
928 5711020578 นางสาว บบุผา คงเจริญ ไม่ผ่าน
929 5711020580 นาง บณูยวีร์ ส าเภาทอง ผ่าน
930 5711020607 นาย ประทปี ฟ้ากระจ่าง ผ่าน
931 5711020626 นางสาว ปราณี ดลนภาเขตด าเกงิ ผ่าน
932 5711020772 นาง แพรวสิรี ธีรพรธนพัชร์ ผ่าน
933 5711020798 นาง ภาวดี นุสสะ ไม่ผ่าน
934 5711020950 นางสาว วลี ลือประเสริฐ - ขาดสอบ
935 5711020952 นางสาว วสันต์ศิริ ทรัพย์สิรินทร์ ผ่าน
936 5711020965 นางสาว วันทนีย์ สุรัตนชัยการ ผ่าน
937 5711021088 นางสาว สมลักษณ์ ประกอบชีพ ไม่ผ่าน
938 5711021223 นาง สุริยา วรวัฒน์ ไม่ผ่าน
939 5711021271 นางสาว อติพร สินสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
940 5712020018 นางสาว กมลลักษณ์ ค าสว่าง ผ่าน
941 5712020203 นางสาว ฉวีวรรณ พุ่มพยุง ผ่าน
942 5712020282 นางสาว ฐิตาภา ภริมยาภรณ์ ไม่ผ่าน
943 5712020377 นาย ทศพล ประทมุวัน ผ่าน
944 5712020434 นางสาว ธัญยธรณ์ ธนธรอริยกติต์ิ ผ่าน
945 5712020581 นาง เบญจมาภรณ์ กล่ินภริมย์ ผ่าน
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946 5712020611 นาย ประพนธ์ ศรีรอดชัยสิน ผ่าน
947 5712020628 นาง ปราณี มารอด ผ่าน
948 5712020641 นางสาว ปวีณา ล้ิมเจริญ - ขาดสอบ
949 5712020844 นาย ยุทธชัย จอมพงษ์ ผ่าน
950 5712020859 นางสาว รถยา พนมชัยสว่าง ผ่าน
951 5712020988 นาง วิชุตา จอมพงษ์ ผ่าน
952 5712021065 นางสาว สกาวรัตน์ พึ่งสกลุ ไม่ผ่าน
953 5712021235 นางสาว สุวิมล สิงหธ์วัช ผ่าน
954 5713020024 นาง กรองแกว้ ป๎้นแพทย์ ผ่าน
955 5713021139 นาง สิริกร การสมทบ ผ่าน
956 5713021197 นาย สุภรัตน์ โกสุมาภนิันท์ ผ่าน
957 5714021083 นาย สมภพ สมานทรัพย์ ไม่ผ่าน
958 5715020143 นางสาว จันทร์จิรา อยู่วัฒนา ไม่ผ่าน
959 5715020375 นางสาว ทวีรัตน์ ช้างร้าย ไม่ผ่าน
960 5715020888 นาง รุ่งรัตน์ พรหมเกดิ ผ่าน
961 5715020990 นาย วิเชียร ไปเหนือ ผ่าน
962 5715021329 นาง ออ้มใจ รุจิกาญจนรัตน์ ผ่าน
963 5717020868 นาย รังษี ชมภนูุตร์ ผ่าน
964 5718021121 นาง สายพิรุณ อนิทร์ทอง ผ่าน
965 5718021392 นาย เอนก กงัหนัทพิย์ ผ่าน
966 5720020064 นางสาว กานดา แจ่มจ ารัส ผ่าน
967 5720020739 นางสาว พิชญ์สินี สุขพาณิชยิ่งยง ไม่ผ่าน
968 5720020786 นางสาว ภทัรสุดา คลังศรี ไม่ผ่าน
969 5720020922 นาย วรพรต เชี่ยวประสิทธิ์ ผ่าน
970 5720021079 นาย สมนึก จีระธัญญาสกลุ ไม่ผ่าน
971 5720021080 นาย สมนึก นาคสมบญุ ผ่าน
972 5720021094 นาย สมหมาย พัฒนดิลก ผ่าน
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973 5721020820 นางสาว มนัสนันท์ แพทย์รักษ์ ผ่าน
974 5721020910 นางสาว เลิศลักษณ์ คงมนต์ ผ่าน
975 5721020934 นางสาว วรรณิภา เปรมยศ ผ่าน
976 5721021345 นาง อาทติยา อารี ผ่าน
977 5722020047 นาย กนัตภณ เจนใจ ผ่าน
978 5722020124 นาง จรรยา ธรรมเจริญ ผ่าน
979 5722020198 นางสาว เจนจิรา จันทร์ขาว ผ่าน
980 5722020236 นาย ชลากร โพธิธีรบตุร ผ่าน
981 5722020357 นาง ดาวรรณ ทบัทมิทอง ผ่าน
982 5722020490 นางสาว นวลน้อย ศิริปอง ผ่าน
983 5722020504 นางสาว นันทรัตน์ ชัยเกดิ ผ่าน
984 5722020622 นาย ประเสริฐ อยู่กญุชร ไม่ผ่าน
985 5722020731 นาง พัฒน์ชญา มีแกว้ ไม่ผ่าน
986 5722020837 นางสาว มินตรา วิสุขะ ผ่าน
987 5722020912 นาย วชิรวิทย์ จวนสวัสด์ิ ผ่าน
988 5722021038 นางสาว ศิดาภา วัฒนกลุ ผ่าน
989 5722021219 นาย สุรศักด์ิ กติิศุภวัฒนา ผ่าน
990 5722021262 นาง หลอด สรรพคุณ ไม่ผ่าน
991 5722021358 นางสาว อารีย์ สอนธรรม ผ่าน
992 5724020328 นางสาว ณัฐพร ฤทธิสื์บเชื้อ ไม่ผ่าน
993 5724020756 นาง พิรุณพร วีระรักษ์ ไม่ผ่าน
994 5725020182 นางสาว จิราพร พรมภกัดี - ขาดสอบ
995 5725020320 นางสาว ณัฐชา พงษ์วิรัตน์ ผ่าน
996 5725020846 นางสาว ยุพาภรณ์ พรมมานนท์ ผ่าน
997 5725021280 นาย อนิรุจ คณาศรีนุวัติ ผ่าน
998 5727020817 นางสาว มณีวรรณ ปก๎กาเวสูง ผ่าน
999 5730020636 นางสาว ปริศนา ขอมีกลาง ไม่ผ่าน
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1,000 5730021206 นางสาว สุภาพร ส าราญพันธุ์ ผ่าน
1,001 5731020218 นางสาว ชนาทพิย์ เที่ยงนา ไม่ผ่าน
1,002 5734020008 นางสาว กนกวรรณ พันพรม ไม่ผ่าน
1,003 5734020244 นาย ชวลิต โอบอว้น ไม่ผ่าน
1,004 5740020090 นาง เกศรินทร์ รัตนวงษา ผ่าน
1,005 5740020197 นางสาว จุฬาลักษณ์ วัฒนาโภคสิน ผ่าน
1,006 5740020311 นาง ณัฏฐณิชา สราญรมย์ ผ่าน
1,007 5740020337 นาง ณิชชา ภมูิโยชน์ ผ่าน
1,008 5740020574 นาง บญุเรือง ดีนัก ผ่าน
1,009 5740020623 นาย ปรัชญา สุบนิ ไม่ผ่าน
1,010 5740020684 นางสาว พนิตตา บนุทมุมา ผ่าน
1,011 5740020697 นาง พรประภา ชินค าหาญ ผ่าน
1,012 5740020760 นาย พีรพล ชาหยอง ผ่าน
1,013 5740020830 นาง มาณี ทเีหล็ก ผ่าน
1,014 5740020989 นาย วิเชียร กาญบรรจง ไม่ผ่าน
1,015 5740021066 ว่าที่ร.ท. สงวน กองพีระ ผ่าน
1,016 5740021220 นาย สุรสิทธิ์ บบุผา ผ่าน
1,017 5740021377 นาย อทุยั ดวงกรมนา ผ่าน
1,018 5740021390 นาย เอกลักษณ์ ศุภลักษณ์สกลุ ผ่าน
1,019 5741020033 นางสาว กฤติกา เวียนนอก ผ่าน
1,020 5741020096 นาง แกว้ยาใจ โพธิอ์อ่น ผ่าน
1,021 5741020185 นาง จีลาวรรณ์ ศรีปะโค ไม่ผ่าน
1,022 5741020334 นางสาว ณัฐวรรณ แกว้พิมาย ผ่าน
1,023 5741020610 นาง ประนอม สีปญ๎ญา ไม่ผ่าน
1,024 5741020701 นาย พรพิทกัษ์ นุ่มโต ไม่ผ่าน
1,025 5741020911 (สิบเอก) เล่ือน คุ้มไข่เน่า ไม่ผ่าน
1,026 5742020472 นางสาว นรีรัตน์ แสงเจริญรัตน์ ผ่าน
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1,027 5742020711 นาง พรหมพร ช านาญไพร ผ่าน
1,028 5742021211 นาง สุภาวดี พรสุพรหม ผ่าน
1,029 5744020068 นางสาว กิ่งแกว้ หลิมมณี ผ่าน
1,030 5744020605 นางสาว ประถมพร มาตย์วิเศษ ผ่าน
1,031 5744021046 นางสาว ศิริพร ราชรามแกว้ ผ่าน
1,032 5745020226 นางสาว ชมภู่ วิจิตรจันทร์ ผ่าน
1,033 5746020430 นาง ธัญญรัตน์ ศรีก าพล ผ่าน
1,034 5746021104 นางสาว สวรส วัฒนเนติกลุ ผ่าน
1,035 5750020474 นาย นเรศ สิงหค์ า ไม่ผ่าน
1,036 5750020512 นาง สมเพ็ชร แสงมา ผ่าน
1,037 5750020582 นาง เบญจมาศ ตากนั ผ่าน
1,038 5750020718 นาย พลัฏฐ์ เอี่ยมแสง ผ่าน
1,039 5750020821 นาง มนัสวัลย์ สิรีเลิศ ไม่ผ่าน
1,040 5750020891 นางสาว รุ้งวรรณา นันติ ผ่าน
1,041 5750021068 นาย สถาพร แสงสุโพธิ์ ไม่ผ่าน
1,042 5750021090 นาง สมศรี รัศมีมารีย์ ผ่าน
1,043 5750021118 นางสาว สายฝน ปน๎ดอน ผ่าน
1,044 5750021178 นางสาว สุนทรี รินทร์ค า ผ่าน
1,045 5750021198 นางสาว สุภคัชลาภรณ์ เลิศศตจรัส ผ่าน
1,046 5750021228 นาง สุวพร เทพคุณ ผ่าน
1,047 5750021234 นาง สุวิมล วรรณเกยีรติ ไม่ผ่าน
1,048 5752020138 นาย จเร หล่อประดิษฐ์ ไม่ผ่าน
1,049 5752020586 นางสาว เบญญาภา เอง่ฉ้วน ผ่าน
1,050 5753020021 นาง กรรณิกา สาระใต้ ไม่ผ่าน
1,051 5754020082 นางสาว เกตุวดี ทองไหล ไม่ผ่าน
1,052 5757020052 นาง กลัยา นนตานอก ไม่ผ่าน
1,053 5757020249 นางสาว ชัญญ์ชญา ตาแปง ไม่ผ่าน
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ

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

 วิชาเภสัชกรรมไทย (ภาคปฏบิัต)ิ

สอบในวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   สถานที่สอบ ศูนยป์ระชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคาร The Deck

1,054 5758020492 นาง นวลละออ เบก็เคอร์ ผ่าน
1,055 5760020113 นาง คณาพร กติติชัยเจริญ ไม่ผ่าน
1,056 5760020145 นาง จันทร์ตรี นวนพรัตน์สกลุ ผ่าน
1,057 5761021047 นางสาว ศิริพร ลีแกว้ ผ่าน
1,058 5763021182 นางสาว สุนิศา บญุศรี ไม่ผ่าน
1,059 5764021204 นาง สุภาพร คุ้มแกว้ ผ่าน
1,060 5765020056 นาย กาจสรณ โพธิจ์ันทร์ ผ่าน
1,061 5765020067 นางสาว ก าไร เลิศหรัิญ ผ่าน
1,062 5765020178 นางสาว จิรพรรณ เอกวราภรณ์ ไม่ผ่าน
1,063 5765020683 นางสาว พนารัตน์ เขียวเขิน ไม่ผ่าน
1,064 5765020737 นาง พัสวีภรณ์ แกว้วิเชียร ผ่าน
1,065 5765020976 นางสาว วาสนา วรชินา ผ่าน
1,066 5765021074 นาง สมจิต ใจเย็น ไม่ผ่าน
1,067 5766021367 นางสาว อศิราภรณ์ โพธิศ์รีนวล ผ่าน
1,068 5767020345 นางสาว ดวงใจ บญุประสงค์ ผ่าน
1,069 5767020419 นางสาว ธนาทพิย์ สายค าทอน ผ่าน
1,070 5767021346 นาย อานนท์ มีเพชร ผ่าน
1,071 5767021357 นาง อารีย์ ลออเสถียรกลุ ผ่าน
1,072 5770021056 นาย ศุภชัย กลมกล่อม ไม่ผ่าน
1,073 5770021270 นาย อดิศัย หงษ์เหริสถิตย์ ผ่าน
1,074 5772020440 นาย ธาดา แซ่ล้ิม ผ่าน
1,075 5772020995 นาย วินัย สุวรรณวงศ์ ไม่ผ่าน
1,076 5773020530 นางสาว นิตยา ศิริสัมพันธ์ ผ่าน
1,077 5773020751 นางสาว พิมพ์สุภา เชวงทรัพย์ ไม่ผ่าน
1,078 5773020771 นางสาว เพลินพันธ์ ศิริสัมพันธ์ ผ่าน
1,079 5773020890 นางสาว รุ้งลาวัลย์ ศิริสัมพันธ์ ผ่าน
1,080 5773020946 นางสาว วรารัตน์ ทาจันทร์ ผ่าน
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1,081 5774020285 นางสาว ฐิติพร จันทร์อมัพร ผ่าน
1,082 5774020635 นาง ปรินทร สุขวาณิชวิชัย ผ่าน
1,083 5774020654 นาง ปิ่นลักษณ์ ทองมุกดา ผ่าน
1,084 5774021141 นางสาว สิรินภา จิระกติติเจริญ ไม่ผ่าน
1,085 5774021151 นางสาว สุกญัญา โพธิจ์ันทร์ ไม่ผ่าน
1,086 5774021191 นางสาว สุพรรษา แกว้นิล ผ่าน
1,087 5777020663 นาง ปลัินธน์ อนันต์ชัยพัทธนาอุ๋ยตระกลูผ่าน
1,088 5780020861 นางสาว รยา รักษาพล ไม่ผ่าน
1,089 5780020991 นาย วิฐาน รักษาวงศ์ ผ่าน
1,090 5780021134 นาย สิทธชปญุ อปุการฤทธิ์ ผ่าน
1,091 5782020058 นางสาว กาญจนา ชนะวรรณ์ ไม่ผ่าน
1,092 5784021373 นาง อดุมลักษณ์ ศรีสุจริต ผ่าน
1,093 5790020297 นาง ณมณ ทองขจร ไม่ผ่าน
1,094 5790020374 นางสาว ทวีภรณ์ คีรีคช ผ่าน
1,095 5790020509 นางสาว นันทยิา จ้อยชะรัด ผ่าน
1,096 5790020666 นางสาว เปรมจิตร เพ็ชรนรินทร์ ผ่าน
1,097 5790020765 นางสาว เพชรน้อย สิงหช์่างชัย ไม่ผ่าน
1,098 5790020898 นางสาว โรหานี หมีหมัน ผ่าน
1,099 5790020933 นางสาว วรรณา ทะระเกดิ ไม่ผ่าน
1,100 5790021355 นางสาว อารีนา แกว้สมุท ไม่ผ่าน
1,101 5792021258 นางสาว หงส์รัตน์ ชูคง ผ่าน
1,102 5794020316 นางสาว ณัฐกฤตา ฝ้๎นต่างเชื้อ ผ่าน
1,103 5795020102 นาย ขวัญชัย แซ่ล่ิม ผ่าน
1,104 5796020516 นางสาว นาซีฟะห์ มายิ ไม่ผ่าน
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