
ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
1 5610010021 นางสาว กมลทพิย์ เตชะสกลุมาศ ไม่ผ่าน
2 5610010030 นางสาว กรกนก ศรัณยุพงศ์ - ขาดสอบ
3 5610010040 นาย กรฤต ปณุยวุฒิวาณิชย์ - ขาดสอบ
4 5610010045 นางสาว กฤตยา เดชครุฑ ไม่ผ่าน
5 5610010062 นาง กญัญ์วัณย์ จิตต์มัน่การ ไม่ผ่าน
6 5610010080 นาง กลัยารัตน์ อยู่สาระ ไม่ผ่าน
7 5610010085 นางสาว กาญจนา ธนาวุฒิศักด์ิ ไม่ผ่าน
8 5610010090 นางสาว กาญน์วิสุฐธิ์ ภู่ผกา ไม่ผ่าน
9 5610010099 นางสาว กิ่งผกา ผลิตวานนท์ ไม่ผ่าน
10 5610010105 นาง กติติมา พุทธวิริยะ ไม่ผ่าน
11 5610010106 นางสาว กติติมาภรณ์ ชุมพงศ์ - ขาดสอบ
12 5610010110 นางสาว กติิญาดา เลาหะพิพัฒน์ชัย ไม่ผ่าน
13 5610010112 นางสาว กลุธิดา มีสมบรูณ์ ผ่าน
14 5610010140 นาย เกื้อพงษ์ กล่่าสมบรูณ์ ไม่ผ่าน
15 5610010148 พระครู โกศลกจิจานุสิฐ พันธุรัตน์ ไม่ผ่าน
16 5610010158 นางสาว ขวัญพิศา กติติเศวตพงศ์ ไม่ผ่าน
17 5610010162 นางสาว เขมิกา สุรัตนเมธากลุ ไม่ผ่าน
18 5610010163 นาง คคนางค์กนก ศุภคติธรรม ไม่ผ่าน
19 5610010230 นาง จันทรรัตน์ เวชชัยยวัฒน์ ไม่ผ่าน
20 5610010236 นาง จารินี แซ่จิ่น ไม่ผ่าน
21 5610010242 นางสาว จารุวรรณ ออ่นสุระทมุ ไม่ผ่าน
22 5610010248 นางสาว จ่าปนู สวัสด์ิราช ไม่ผ่าน
23 5610010282 นางสาว จิรายุ คุ้มปติี ไม่ผ่าน
24 5610010284 นาง จิราลักษณ์ จันทะนะ - ขาดสอบ
25 5610010311 นาย เจมส์ พึ่งผล - ขาดสอบ
26 5610010319 นาง เจือทพิย์ สายสุมาลย์ ไม่ผ่าน
27 5610010341 นางสาว ชนกนาฎ อยู่เสนาสน์ ไม่ผ่าน
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สอบในวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   สถานที่สอบ อาคารอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลศิริราช
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28 5610010343 นาง ชนิญญา ชัยสุวรรณ ไม่ผ่าน
29 5610010371 นาย ชวน ธรรมสุริยะ ไม่ผ่าน
30 5610010389 นาย ชัยยุทธ บญุฑริกรัตน์ ไม่ผ่าน
31 5610010400 นาย ชาญไชย วิกรวงษ์วนิช ไม่ผ่าน
32 5610010401 นาย ชาญวุฒิ วัฒนะพินิจกลุ ไม่ผ่าน
33 5610010414 นางสาว ชุติกาญจน์ ไตรประเสริฐพงศ์ ไม่ผ่าน
34 5610010422 นาย ชูชัย สวรรค์วัฒนกลุ ไม่ผ่าน
35 5610010435 นางสาว โชติมา โชคลาภ ไม่ผ่าน
36 5610010452 นาง ฐิติกาญจน์ จิตจินดา ไม่ผ่าน
37 5610010454 นางสาว ฐิติมา ต้ังจิตเมธี ไม่ผ่าน
38 5610010457 นางสาว ฐิติรัตน์ ขุมจารุรัตน์ ไม่ผ่าน
39 5610010460 นาง ฐิติรัตน์ วงษ์ค่า ไม่ผ่าน
40 5610010464 นางสาว ฑิตฐิตา สนธิศิริ ไม่ผ่าน
41 5610010474 นาย ณภทัรดิศ สุริยกมลจินดา ไม่ผ่าน
42 5610010517 นางสาว ณัฐสรัญ งามเชวง - ขาดสอบ
43 5610010539 นางสาว ดวงฤทยั วิชัยดิษฐ์ ไม่ผ่าน
44 5610010550 นาง ดุจดาว ธรรมสฤษด์ิ ไม่ผ่าน
45 5610010575 นางสาว ถึงขวัญพุทธ หงษ์พันธ์ ไม่ผ่าน
46 5610010603 นางสาว ทพิย์รินทร์ ต้ังสืบกลุ ไม่ผ่าน
47 5610010607 นางสาว ทพิวรรณ แต้สุนทรไพเราะ ไม่ผ่าน
48 5610010610 นางสาว ทพิอาภา ยานะถนอม ไม่ผ่าน
49 5610010617 นาย ธน ต.วรพานิช ไม่ผ่าน
50 5610010623 นาย ธนณัฐฐ์ มหาวิทติวงษ์ ไม่ผ่าน
51 5610010634 นาย ธนศร สุขสุธีพสุ - ขาดสอบ
52 5610010654 นาย ธเนศ เวทกีลู ไม่ผ่าน
53 5610010656 นางสาว ธมลวรรณ อมรเดชาพล ไม่ผ่าน
54 5610010659 นาย ธรรมวิทย์ ร่วมวิญญูชัย ไม่ผ่าน
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55 5610010678 นาง ธัญพร เปน็นวล ไม่ผ่าน
56 5610010712 นาง นงลักษณ์ ศรีขจรเกยีรติ ไม่ผ่าน
57 5610010748 นางสาว นฤมล เอี่ยมอาจหาญ ไม่ผ่าน
58 5610010763 นางสาว น้องเล็ก มณีพรพล ผ่าน
59 5610010802 นางสาว นิธินันท์ แช่มช้อย ไม่ผ่าน
60 5610010805 นาย นิพนธ์ นพรัตน์ ไม่ผ่าน
61 5610010809 นางสาว นิภา โสภณรัตน์ ไม่ผ่าน
62 5610010823 นาง นุชนาถ จันทรา ไม่ผ่าน
63 5610010833 นางสาว บงกช แสวงสุข ไม่ผ่าน
64 5610010848 นาย บ่ารุง ทองโอ ไม่ผ่าน
65 5610010875 นางสาว เบญจวรรณ ต้ังมุตติยานนท์ ไม่ผ่าน
66 5610010937 นาย ประสาน ยีมะเฟือง ไม่ผ่าน
67 5610010959 นาย ปราโมทย์ พงษ์เฉลิม ไม่ผ่าน
68 5610010967 นาย ปรีดี ลาภเลิศสุข ไม่ผ่าน
69 5610010987 นางสาว ปาวีณา อรุณโชติ ไม่ผ่าน
70 5610010999 นางสาว ปยิะมาศ โคตรสุโพธิ์ - ขาดสอบ
71 5610011001 นางสาว ปยิะวรรณ เลิศพานิช ไม่ผ่าน
72 5610011009 นางสาว ไปรยา สุนันทารอด ไม่ผ่าน
73 5610011040 นาย พรชัย เอี่ยมส่าอางค์ - ขาดสอบ
74 5610011049 นางสาว พรนภา พงศ์วรินทร์ ไม่ผ่าน
75 5610011053 นางสาว พรปวีณ์ ทรัพย์เจริญ ไม่ผ่าน
76 5610011058 นาง พรพรรณ สุลัยมาลย์ ไม่ผ่าน
77 5610011100 นางสาว พัชมพร ลิมปนากร ไม่ผ่าน
78 5610011103 นางสาว พัชรากร ศรีสถาพร ไม่ผ่าน
79 5610011116 นางสาว พัชรี ศรีเมืองซอง ไม่ผ่าน
80 5610011119 นางสาว พัฒน์ชนุตม์ นาคการะสิน ไม่ผ่าน
81 5610011137 นางสาว พิญญา มีชัย ไม่ผ่าน
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82 5610011139 นาย พิตรพิบลู ธารภธูรร ไม่ผ่าน
83 5610011146 นาย พิพัฒน์ ต้ังชูทองชัย ไม่ผ่าน
84 5610011148 นางสาว พิม โภคา ผ่าน
85 5610011158 นางสาว พิมเภา มะตอง ไม่ผ่าน
86 5610011168 นาย พุทธกนัต์ เข็มนาค ไม่ผ่าน
87 5610011175 นางสาว เพ็ญนิภา คุ้มได้อยู่ ไม่ผ่าน
88 5610011207 นาย ภพ รักษาพุทธ ไม่ผ่าน
89 5610011213 นางสาว ภคัจิรา บญุจันทรานุรักษ์ ไม่ผ่าน
90 5610011230 นางสาว ภาณี พฤกษ์สินรัตนา ไม่ผ่าน
91 5610011235 นาย ภานุรักษ์ โชติวรรณ ไม่ผ่าน
92 5610011242 นาง ภติินันท์ นันทศิรสิทธิ์ ไม่ผ่าน
93 5610011258 นาง มณฑิภา จิราพัฒนโรจน์ ไม่ผ่าน
94 5610011295 นางสาว มาลินี ยมกวาง ไม่ผ่าน
95 5610011296 นางสาว มาลี ไกรวุฒิวงศ์ ไม่ผ่าน
96 5610011349 นาย รัฐธนินท์ จรัสนพรัตน์ ไม่ผ่าน
97 5610011378 นาย รุจิพงศ์ เปี่ยมสิริโชค ผ่าน
98 5610011387 นาง เรณู ผ่องเสรี ไม่ผ่าน
99 5610011398 นางสาว ลลิตา แตงกลับ ไม่ผ่าน
100 5610011415 นาย ลัทธพล จันทร์ทุ่ง - ขาดสอบ
101 5610011431 นาย วรโชติ ภริมย์รัตน์ ไม่ผ่าน
102 5610011445 นาง วรรณา เพชรรัตน์ ไม่ผ่าน
103 5610011448 นาง วรรณี ประสาทพรศิริโชค ไม่ผ่าน
104 5610011449 นางสาว วรรณี พุ่มจันทร์ ไม่ผ่าน
105 5610011456 นางสาว วรัตชนันต์ บญุมัน่ ไม่ผ่าน
106 5610011485 นาง วัชรา พงษ์เล่ืองธรรม ไม่ผ่าน
107 5610011492 นาย วัฒนา ศรประสิทธิ์ ไม่ผ่าน
108 5610011498 นาง วันทนีย์ ฉายมงคลชัย ไม่ผ่าน
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109 5610011499 นาย วันทศิ บริราชวังโส ไม่ผ่าน
110 5610011511 นางสาว วาริณี เพ็งค่า ไม่ผ่าน
111 5610011529 นาย วิชัย พานิชพึ่งรัถ ไม่ผ่าน
112 5610011558 นางสาว วิมลนาถ ลิวาภรณ์ ไม่ผ่าน
113 5610011574 นาย วิโรจน์ ม่วงมณี - ขาดสอบ
114 5610011575 นาย วิโรจน์ ออ่นหาดพอ ไม่ผ่าน
115 5610011577 นาง วิลาวัลย์ แดงสะอาด ไม่ผ่าน
116 5610011596 นางสาว วีณา กว๊ยสมบรูณ์ ไม่ผ่าน
117 5610011624 นางสาว ศรัญธินี มงคลรัตน์ ไม่ผ่าน
118 5610011632 นางสาว ศรีพร พรรณารุโณทยั ไม่ผ่าน
119 5610011637 นางสาว ศศลักษณ์ ก่าแพงสิน ไม่ผ่าน
120 5610011643 นางสาว ศศินันท์ จรัสฐิติวสุกลุ ไม่ผ่าน
121 5610011646 นาง ศสินทร์ หอสัจจกลุ ไม่ผ่าน
122 5610011654 นางสาว ศิราณี สมสร้าง ไม่ผ่าน
123 5610011658 นางสาว ศิริแกว้ ใช้ทอง ไม่ผ่าน
124 5610011679 นางสาว ศิริวรรณ แสงสุวรรณ ไม่ผ่าน
125 5610011681 นางสาว ศิริศีล โลว์เจริญกลู ไม่ผ่าน
126 5610011697 นางสาว ศุภรัฐ ปานธุเดช ไม่ผ่าน
127 5610011698 นางสาว ศุภรัตน์ ปรศุพัฒนา ไม่ผ่าน
128 5610011715 พ.ต.หญิง สกณุา ตันประวัติ ไม่ผ่าน
129 5610011769 นาย สมพร พุทธจรรยาวงศ์ ไม่ผ่าน
130 5610011775 นาง สมภาร สงวนรัตน์ ไม่ผ่าน
131 5610011776 นาย สมโภชน์ จูงฉัตราภรณ์ ไม่ผ่าน
132 5610011789 นาง สมหมาย เกษมพงษ์ ไม่ผ่าน
133 5610011804 นางสาว สวพร ธนวรรณชกร ไม่ผ่าน
134 5610011807 นางสาว สวิตา ลีลาชัย ไม่ผ่าน
135 5610011808 นางสาว สหฐยา ชวนไชยสิทธิ์ ไม่ผ่าน
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136 5610011815 นาย สัมพันธ์ กล่่าโกมล ไม่ผ่าน
137 5610011831 นาง สายรุ้ง ล้ี ไม่ผ่าน
138 5610011847 นาย สิชล นาคเรือง ไม่ผ่าน
139 5610011866 นางสาว สิริวิภา สังข์ศร ไม่ผ่าน
140 5610011888 นางสาว สุชาวดี พลัดภยัพาล ผ่าน
141 5610011891 นาง สุฑารัตน์ รอดนิรังค์ ไม่ผ่าน
142 5610011892 นางสาว สุณี พิมพขันธ์ ไม่ผ่าน
143 5610011908 นางสาว สุธัญญา วงษ์ดวง - ขาดสอบ
144 5610011925 นาง สุนันทา โปตะวนิช ไม่ผ่าน
145 5610011928 นางสาว สุนันทา เอมดวง ไม่ผ่าน
146 5610011940 นางสาว สุพร พิชญ์พิธาน ไม่ผ่าน
147 5610011972 นางสาว สุมาลิ จิตอนุรักษ์ ไม่ผ่าน
148 5610011973 นางสาว สุมาลี ใบพลูทอง ไม่ผ่าน
149 5610011990 นาง สุรางค์ ภู่สุวรรณ ไม่ผ่าน
150 5610012015 นาง สุวีณา พันธุเ์จริญศิลป์ ผ่าน
151 5610012054 นางสาว อธิดา มณีรัตน์ ไม่ผ่าน
152 5610012074 นาย อภจิักษณ์ สัมปชัชลิต ไม่ผ่าน
153 5610012081 นาย อภวิัฒน์ ชัฎอนันต์ ไม่ผ่าน
154 5610012095 นางสาว อรทยั ศรีสวัสดิคุโณดม ไม่ผ่าน
155 5610012134 นางสาว องัคณา หวัง ผ่าน
156 5610012136 นางสาว อจัฉรัตน์ จิรนันทศักด์ิ ไม่ผ่าน
157 5610012145 นางสาว อญัชลี จิตรีเที่ยง ไม่ผ่าน
158 5610012157 นาย อศัวิน ใช่วิวัฒน์ ไม่ผ่าน
159 5610012176 นาง อารีรัตน์ ลออปกัษา ไม่ผ่าน
160 5610012188 นางสาว อสิริยา ศิลปธนู ไม่ผ่าน
161 5610012195 นาย อเุทน ตรีทพิไกวัลพร ไม่ผ่าน
162 5610012201 นาง อมุารัชย์ สุขขี ผ่าน
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163 5611010044 นางสาว กฤฏติยา วงศ์วิวัฒน์ ไม่ผ่าน
164 5611010114 นางสาว กลุนิษฐ์ พัชราวุธ ไม่ผ่าน
165 5611010166 นางสาว คณิตา ไชยนุมาตร์ ไม่ผ่าน
166 5611010273 นาง จิรชญา อนันต์ศิริโรจน์ ไม่ผ่าน
167 5611010290 นาย จีระวัฒน์ ตันจริยานนท์ ไม่ผ่าน
168 5611010321 นาง ฉวีวรรณ จิตตภริมย์ศักด์ิ ไม่ผ่าน
169 5611010367 นาย ชลัช อชัฌากลุกจิ ไม่ผ่าน
170 5611010381 นางสาว ชัญญา มุจจลินทร์กลู ไม่ผ่าน
171 5611010386 นาย ชัยนรินท์ ธนาสถิตย์วงษ์ ไม่ผ่าน
172 5611010471 นาง ณภรรศวรรณ ศักด์ิสมบรูณ์ ไม่ผ่าน
173 5611010534 นาง ดวงกมล คมกริส ไม่ผ่าน
174 5611010609 นางสาว ทพิสุคณธ์ บ่ารุงวงศ์ - ขาดสอบ
175 5611010645 นางสาว ธนาภรณ์ ไชยนันทน์ ไม่ผ่าน
176 5611010714 นาย นจ วัฒนศรีส่ง - ขาดสอบ
177 5611011086 นาย พล จริตไวทย์ ไม่ผ่าน
178 5611011228 นางสาว ภทัรินทร์ แฟงคล้าย ไม่ผ่าน
179 5611011236 นาง ภาพิมล จันทร์แกมแกว้ ไม่ผ่าน
180 5611011329 นางสาว รติกร น่วมภกัดี ไม่ผ่าน
181 5611011347 นางสาว รัชนีวรรณ จันหา ไม่ผ่าน
182 5611011359 นาง รัตนา ภทัรจุฑาธร ไม่ผ่าน
183 5611011428 จ่าสิบต่ารวจหญิงวนิดา ชินบตุร - ขาดสอบ
184 5611011453 นางสาว วรวิมล ตันสกลุ ไม่ผ่าน
185 5611011454 นางสาว วรัญญา จักเดชไชย ไม่ผ่าน
186 5611011603 นาย วีรปรัชญ์ เจริญศรี ไม่ผ่าน
187 5611011626 นาย ศรัณย์ พงศ์ภาณุมาพร ไม่ผ่าน
188 5611011886 นาย สุชาติ นนทรักส์ ไม่ผ่าน
189 5611011898 นาง สุดารัตน์ เครืองาม ไม่ผ่าน
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190 5611012013 นาง สุวิทา โชตึก - ขาดสอบ
191 5611012027 นางสาว เสาวลักษณ์ ผ่านค่า ไม่ผ่าน
192 5611012080 นางสาว อภฤิดี หาญณรงค์ ไม่ผ่าน
193 5611012153 นางสาว อมัพร ต.วัฒนผล ไม่ผ่าน
194 5611012182 นาย อ่าพล บญุเพียร - ขาดสอบ
195 5611012205 นางสาว อไุร บตุรนาม ไม่ผ่าน
196 5611012212 นาง อษุณีย์ คัชมาตย์ ไม่ผ่าน
197 5611012214 นาง อษุนี ใจออน ไม่ผ่าน
198 5612010023 นางสาว กมลทพิย์ ทองสงค์ ไม่ผ่าน
199 5612010070 นาง กณัหช์รี ไพบลูย์ ไม่ผ่าน
200 5612010234 นาง จันทพิา จุฬพันธ์ทอง ไม่ผ่าน
201 5612010266 นางสาว จิตราณัฐ ใจแกล้ว - ขาดสอบ
202 5612010397 นาย ชาญชัย ยิ้มหวั ไม่ผ่าน
203 5612010451 นาง ฐิตาพร ภญิโญชีพ ไม่ผ่าน
204 5612010506 นางสาว ณัฐนันท์ เดชเจริญ - ขาดสอบ
205 5612010540 นางสาว ดวงวรัตถ์ อนิสี ไม่ผ่าน
206 5612010642 นางสาว ธนัฎฐา สุทธิมาศ ไม่ผ่าน
207 5612010662 นาย ธราพงษ์ เหมือนแม้น ไม่ผ่าน
208 5612010669 นางสาว ธัญชนก จองวิวัฒน์ ไม่ผ่าน
209 5612010705 นาย ธีระพงษ์ นิลละออ ไม่ผ่าน
210 5612010718 นาย นพดล รัตนภานพ ไม่ผ่าน
211 5612010778 นาง นันทพันธ์ ต้ังศรีวงษ์ ไม่ผ่าน
212 5612010798 นาย นิติธร อึ้งสุวานิช ไม่ผ่าน
213 5612010990 นาย ปยิพงค์ เจริญภกัดี ไม่ผ่าน
214 5612011079 นาง พรลภสั สัณฐิติกลุ ยูน ไม่ผ่าน
215 5612011104 นางสาว พัชรานิษฐ์ ปวีร์ธนโชติ ไม่ผ่าน
216 5612011206 นางสาว ภนิดา วามนตรี - ขาดสอบ
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217 5612011299 นางสาว มิง่กมล หงษาวงศ์ ไม่ผ่าน
218 5612011440 นาง วรรณเพ็ญ ฉุยฉาย ไม่ผ่าน
219 5612011457 นาย วรัตน์พล สหชัลักษมี ไม่ผ่าน
220 5612011501 นาง วันเพ็ญ วงศ์รัศมี ไม่ผ่าน
221 5612011621 นาง ศรสวรรค์ วีระเดชะ ไม่ผ่าน
222 5612011710 นาย เศรษฐวัสส์ ชโลธรพิเศษ ไม่ผ่าน
223 5612011835 นาง สาลินี เทยีมสุรกานต์ ไม่ผ่าน
224 5612011880 นาย สุขิตชาญ นาคจู ไม่ผ่าน
225 5612012014 นางสาว สุวิมล สิงหธ์วัช ไม่ผ่าน
226 5613010167 นาย คนอง กฎุรัีตน์ ไม่ผ่าน
227 5613010461 นางสาว ฐิติรัตน์ อตัตพงษ์ศักด์ิ ไม่ผ่าน
228 5613010950 นาง ปราณี ภาคทรัพย์ศรี ไม่ผ่าน
229 5613012076 นาย อภชิาติ เอกวรงค์ฐิติ - ขาดสอบ
230 5614010084 นาง กาญจนา เทพเซ่งหลี ไม่ผ่าน
231 5614011458 นาง วรัทยา ทองวนานนท์ ไม่ผ่าน
232 5615010442 นาง ญสิตา อทุธมนตรี ไม่ผ่าน
233 5615010759 นาง นวลฉวี ทาสี ไม่ผ่าน
234 5615011012 นางสาว ผกาวรรณ ใจรักดี ไม่ผ่าน
235 5615011017 นาง ผานิต วงษ์กล่่า - ขาดสอบ
236 5615011151 นาง พิมพ์กนก เกตุวิวัฒน์ ไม่ผ่าน
237 5615011307 นาย ยอด เมืองสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
238 5615011469 นาง วราภรณ์ อนิทร์โชติ ไม่ผ่าน
239 5616010226 นาง จันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ง ไม่ผ่าน
240 5618010141 นางสาว แกว้กญัญา รุนสง - ขาดสอบ
241 5618011790 นาง สมหมาย ชัยศิริ ไม่ผ่าน
242 5620010069 นางสาว กณัญา รุกขชาติ ไม่ผ่าน
243 5620010144 นางสาว แกว้ฟ้า เสืออยู่สาย ไม่ผ่าน
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244 5620010359 นางสาว ชรินทร์ทพิย์ ถาวรวิริยะนันท์ ไม่ผ่าน
245 5620011240 นางสาว ภาวิณี ตันติราศิลป์ - ขาดสอบ
246 5620011464 นาง วรางค์อร มังกรทอง ไม่ผ่าน
247 5620011517 นาง วารุณี ภริูสัมบรรณ ผ่าน
248 5620011734 นางสาว สมคิด นาทองแถม - ขาดสอบ
249 5621010130 นางสาว เกษณี สาวศิริ ไม่ผ่าน
250 5621010768 นางสาว นัดดา มะลิวัลย์ ไม่ผ่าน
251 5621011154 นาง พิมพ์พันธ์ เพชรสถิต - ขาดสอบ
252 5621011982 นาย สุรชัย แซ่ต้ัน ไม่ผ่าน
253 5621012005 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณี ใจต้ัง ผ่าน
254 5622010024 นางสาว กมลทพิย์ มณีไพโรจน์ ไม่ผ่าน
255 5622010150 นาง ขจรพรรณ แกว้เขียว ผ่าน
256 5622010394 นาย ชัยสิทธิ ใจสุทธิ ไม่ผ่าน
257 5622010510 นางสาว ณัฐรดา กิ่มวงศ์ ไม่ผ่าน
258 5622010604 นาง ทพิย์วรรณ ชัยยะ ไม่ผ่าน
259 5622010710 นางสาว นงนภสั กฤษณา - ขาดสอบ
260 5622010713 นาง นงลักษณ์ สิทธิชาติ - ขาดสอบ
261 5622011763 นางสาว สมพงษ์ แซ่ต๊ัน ไม่ผ่าน
262 5622012066 นาย อนุชาติ คุณสุข ไม่ผ่าน
263 5622012174 นางสาว อารีรัตน์ พูนปาล ไม่ผ่าน
264 5623010022 นางสาว กมลทพิย์ ถึงรัตน์นิธิโชติ ไม่ผ่าน
265 5623010192 นางสาว จรรยา เสน่หา ไม่ผ่าน
266 5623010692 นาง ธารีย์ทพิย์ นรพงษ์ ไม่ผ่าน
267 5623011700 นาย ศุภฤกษ์ ช่อลัดดา ไม่ผ่าน
268 5624010904 นาย ประดิษฐ์ โอฬารรัตน์มณี ไม่ผ่าน
269 5625010754 นางสาว นวพร พิมรัตน์ ผ่าน
270 5625010949 นาง ปราณี เพชรศิริ ไม่ผ่าน
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271 5625011522 นางสาว วาสนา ชมภู ไม่ผ่าน
272 5626010681 นางสาว ธัญลักษณ์ ตระกลูจันทรศิริ ไม่ผ่าน
273 5626011002 นางสาว ปลัินธนา จันทร์ตอ ไม่ผ่าน
274 5627010599 นาง ทฑัิมพร ลีสีสุข ไม่ผ่าน
275 5627011006 นางสาว ปณุยนุช จีนเกา ไม่ผ่าน
276 5630010382 นาย ชัญพงศ์ ชวนานุกลู ไม่ผ่าน
277 5630010775 นางสาว นันทนา จันทะดวง ไม่ผ่าน
278 5630010872 นางสาว เบญจมาศ โค้วพินิจชัย ไม่ผ่าน
279 5630010995 นาย ปยิะ ธัญญเสรี ไม่ผ่าน
280 5630011198 นางสาว ไพวัลย์ ช่านาญศึก ไม่ผ่าน
281 5630011414 นาง ลัดมะณี ศรีชา ไม่ผ่าน
282 5630011612 นาย วีระยุทธ์ พลสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
283 5630011666 นาง ศิริพร อาจวิชัย ไม่ผ่าน
284 5630012090 นาย อมฤต รัตนบรรณกจิ ไม่ผ่าน
285 5631010221 นางสาว จันทร์ดี ยวกไธสง - ขาดสอบ
286 5631010433 นางสาว โชติกา เทยีบค่า ไม่ผ่าน
287 5631010901 นาย ประจบ ยอดศรีเมือง ไม่ผ่าน
288 5631011331 นาง รรรรร สุวรรณกฏู - ขาดสอบ
289 5631011713 นาย สกรรจ เชื้อมาก - ขาดสอบ
290 5632010446 นาย ฐากรู สิงหาภู ไม่ผ่าน
291 5632010541 นางสาว ดอกรัก นนธิจันทร์ ไม่ผ่าน
292 5632011224 นาย ภทัรเวช พุฒิไพศาลภวิัฒน์ ผ่าน
293 5633010120 นางสาว เกจ็แกว้รัศมี เนตรน้อย ไม่ผ่าน
294 5633010356 นาง ชยิสรา ค่าแสน ไม่ผ่าน
295 5634010177 นาง ค่ามี บญุยัง ไม่ผ่าน
296 5634011131 นางสาว พิชญ์สินี ขันทอง ผ่าน
297 5634011404 นางสาว ลักขณาพร วานมนตรี - ขาดสอบ
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298 5634011552 นางสาว วิภารัตน์ นาพงษ์ ไม่ผ่าน
299 5634011839 นาง ส่ารวย โลหา ไม่ผ่าน
300 5634011873 นางสาว สุกลัญาณี กิ่งแกว้ - ขาดสอบ
301 5636010519 นางสาว ณิชมน พลวิชิต ไม่ผ่าน
302 5636010844 นาย บณัฑิต เงินงอก ไม่ผ่าน
303 5636011407 นาง ลักษณารี เรียกจ่ารัส ไม่ผ่าน
304 5636011834 นาย สาโรจน์ ประพรมมา ไม่ผ่าน
305 5637010806 นาย นิพนธ์ โสภาลุน ไม่ผ่าน
306 5638010864 นาย บญุล้อม ภารไสว ไม่ผ่าน
307 5639010362 นางสาว ชลธิชา ดุลบดี ไม่ผ่าน
308 5640010151 นางสาว ขนิษฐา ทมุา ไม่ผ่าน
309 5640010187 นางสาว จงจิตต์ ฤทธิหาญ ไม่ผ่าน
310 5640010224 นาง จันทร์ธิมา แกน่ตูม ไม่ผ่าน
311 5640010366 นาย ชลวิทย์ บญุศรี ไม่ผ่าน
312 5640010495 นางสาว ณัฐชา ภทัรผดุงกจิ ไม่ผ่าน
313 5640010812 นาง นิรมล แสงดารา ไม่ผ่าน
314 5640010834 นาง บงกชธร บญุฉิม ไม่ผ่าน
315 5640010953 นาง ปราณี สุวงศ์จันทร์ ไม่ผ่าน
316 5640011073 นาง พรรณราย ชูศรีทอง ไม่ผ่าน
317 5640011246 ด.ต. ภชุงค์ รินทะไชย ไม่ผ่าน
318 5640011267 นาง มธุวดี หอมพุ่ง ไม่ผ่าน
319 5640011523 นางสาว วาสนา แพงสร้อย ไม่ผ่าน
320 5640011649 นาย ศักด์ิดา นาหก - ขาดสอบ
321 5640011823 นาย สาธิตาพงศ์ รักพวก ไม่ผ่าน
322 5640011851 นาย สินสมุทร ประทมุตา ไม่ผ่าน
323 5640011987 นาง สุรัตนา ปญัจพรอดุมลาภ ไม่ผ่าน
324 5640012168 นาง อารญา ปนัจันตา ไม่ผ่าน
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325 5640012192 นางสาว อทุยัวรรณ ชัยมงคล ไม่ผ่าน
326 5641010410 นาย ชินกร เรณะสุระ ไม่ผ่าน
327 5641010568 นาง ถนอม สุขันชา ไม่ผ่าน
328 5641010869 นางสาว บษุบง สุวรรณสุข ไม่ผ่าน
329 5641011739 นาย สมคิด แสงลี ไม่ผ่าน
330 5642011138 นางสาว พิณนุภา กรงาม ไม่ผ่าน
331 5642012200 นาง อบุลลักษณ์ สุขบวั สถาผล ไม่ผ่าน
332 5643012221 นาย เอกพล หมัน่พลศรี - ขาดสอบ
333 5644010403 นาย ชาติชาย วันพิลา ไม่ผ่าน
334 5645011076 นางสาว พรรณี โสธรวงศ์ ไม่ผ่าน
335 5645011560 นาง วิมลรัตน์ เสนารัตน์ ไม่ผ่าน
336 5646011092 นางสาว พวงผกา ไชยสุข ไม่ผ่าน
337 5646012137 นางสาว อจัฉรา แกว้ค่าจันทร์ ไม่ผ่าน
338 5647010002 นาย กชกร วงษ์เสน ไม่ผ่าน
339 5647010154 นางสาว ขนิษฐา ภรัูพพา ไม่ผ่าน
340 5647010622 นาย ธนชาติ ธนะค่าดี ไม่ผ่าน
341 5647011441 นาง วรรณศิริ น้อยสมมิตร ไม่ผ่าน
342 5647011516 นางสาว วารุณี เพื่อนใจมี - ขาดสอบ
343 5647011693 นาย ศุภนันท์ ชายกวด - ขาดสอบ
344 5647011879 นาย สุขสันต์ ถูหลงเพีย - ขาดสอบ
345 5647012065 นาย อนิรุทธิ์ จันทะแสน ไม่ผ่าน
346 5647012144 นาง อญัชลิกา นวลมณี ไม่ผ่าน
347 5647012207 นางสาว อไุรลักษณ์ ผิวใบค่า - ขาดสอบ
348 5648010068 นางสาว กญัญาลภสัร์ ตะวังทนั - ขาดสอบ
349 5648011468 นางสาว วราภรณ์ ปญัญาสาร - ขาดสอบ
350 5648011652 นาย ศาสตรา ค่ามุลตรี ไม่ผ่าน
351 5648011948 นางสาว สุพิชชา ส่าลีพันธ์ ไม่ผ่าน
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352 5649010917 นางสาว ประไพพรรณ เทพพรรทา ไม่ผ่าน
353 5649011708 นาย เศตศัย สุวรรณไตรย์ - ขาดสอบ
354 5649011811 นาง สังวาลย์ แสนสุข ผ่าน
355 5650010020 นางสาว กมลชนก โอสถิตย์พร ไม่ผ่าน
356 5650010287 นาง จีรพร ตันไชย ไม่ผ่าน
357 5650010298 นาง จุฑารัตน์ ค่านุช ไม่ผ่าน
358 5650010314 นาย เจษฎา บริจินดากลุ ไม่ผ่าน
359 5650010511 นางสาว ณัฐรีย์ อิ่มสมัย ไม่ผ่าน
360 5650010696 นาง ธิดารัตน์ กนัทาแจ่ม - ขาดสอบ
361 5650011156 นางสาว พิมพร ธิดี ไม่ผ่าน
362 5650011244 นาย ภรีดิศกรณ์ เชิญชม - ขาดสอบ
363 5650011600 นาย วีรนนท์ มนัสมโนธรรม ไม่ผ่าน
364 5650011629 นาย ศราวุธ มะลิวัลย์ ไม่ผ่าน
365 5650011813 นาย สันติโรจน์ เกยีรติศิริโรจน์ - ขาดสอบ
366 5650011856 นาง สิริกานต์ ค่าแหง ไม่ผ่าน
367 5650011893 นาง สุณีย์ สินธพอาชากลุ ไม่ผ่าน
368 5651010380 นาง ชัญญา ทองนพเนื้อ ไม่ผ่าน
369 5651010752 นางสาว นลินี นงภา ไม่ผ่าน
370 5651010843 นาย บญัชา วิชัยดิษฐ์ ไม่ผ่าน
371 5651011277 นางสาว มยุรา ทองนพเนื้อ ไม่ผ่าน
372 5651012223 นาย เอกรัฐ บญุมา ไม่ผ่าน
373 5652010275 นาง จิรนุช ปญัญาอดุ ไม่ผ่าน
374 5652010857 นาย บญุเติม ปงิวงค์ ไม่ผ่าน
375 5652011200 นาย ไพศาล พินทสืิบ ไม่ผ่าน
376 5653010096 นาย กาวิน ศักดี ไม่ผ่าน
377 5653011664 นางสาว ศิริพร แย้มมูล ไม่ผ่าน
378 5653011951 นาง สุภกร แกว้กลุศรี ไม่ผ่าน
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379 5656010264 นาง จิตรา สุภา ไม่ผ่าน
380 5657010135 นางสาว เกษมพิรินทร์ อทุธวัง ไม่ผ่าน
381 5660010334 นาง เฉลียว ดิษฐสันเทยีะ ไม่ผ่าน
382 5660010402 นาย ชาติ ศรีสุข ไม่ผ่าน
383 5660010532 นางสาว ดลภา เกตุกรรณ์ ไม่ผ่าน
384 5660010962 นางสาว ปริญญา พิมพ์ภลูาด ผ่าน
385 5660011362 นางสาว รัตนาพร ศรีไทย ไม่ผ่าน
386 5660011594 นางสาว วิสานาจ สระแกว้ ไม่ผ่าน
387 5660012026 นางสาว เสาวลักษณ์ ครุวนารินทร์ ไม่ผ่าน
388 5661010498 นาง ณัฐญา พัฑฒิพงศ์ชูกจิ ไม่ผ่าน
389 5663010210 นาย จักรกฤษณ์ เหล่าเขตกจิ ไม่ผ่าน
390 5663010413 นางสาว ชุติกาญจน์ กนัตระกลูจิราวุฒิ ไม่ผ่าน
391 5663010982 นางสาว ปทัมาภรณ์ พัดแสง ไม่ผ่าน
392 5663011174 นางสาว เพ็ญนภา เสือแสนสิบ - ขาดสอบ
393 5663011335 นางสาว รสสุคนธ์ ยาโนยะ ไม่ผ่าน
394 5663012114 นางสาว อรอนงค์ วิภามณีโรจน์ ไม่ผ่าน
395 5663012154 นาง อมัพร บสุุวะ ไม่ผ่าน
396 5664010554 นาย เด่น จิตตะวิกลุ ไม่ผ่าน
397 5664010985 นางสาว ปาริฉัตร เหมรา ไม่ผ่าน
398 5664011975 นางสาว สุมิตรา มาไว ไม่ผ่าน
399 5665010046 นาย กฤตฤณ กลุเวิน ไม่ผ่าน
400 5665010049 นางสาว กฤติยาภรณ์ คงแจ้ง ไม่ผ่าน
401 5665010102 นาย กติติคูณ สังข์ทอง ไม่ผ่าน
402 5665010632 นาย ธนวัต จันทร์สดใส ไม่ผ่าน
403 5665010699 นาย ธีรเดช เรืองหน่าย ไม่ผ่าน
404 5665010881 นาง ปทติตา แกว้แดง ไม่ผ่าน
405 5665011085 นาง พฤษภา สิงหธ์นะ ไม่ผ่าน

หนา้ที ่ 15 จาก 28



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ

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

 วิชาเวชกรรมไทย (ภาคปฏบิัต)ิ

สอบในวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   สถานที่สอบ อาคารอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลศิริราช

406 5665011117 นาง พัชรี แสงสีห์ ไม่ผ่าน
407 5665011909 นางสาว สุธัญญา เหลืองตระกลู ไม่ผ่าน
408 5666011460 นางสาว วรัมพา รุ่งเรืองจิตร์ - ขาดสอบ
409 5666011585 นางสาว วิไลรัตน์ ศรีทอง ไม่ผ่าน
410 5666011613 นาย วีระศักด์ิ พงษ์เจริญ ไม่ผ่าน
411 5666011793 นาย สมัย ล้ิมเจริญ ไม่ผ่าน
412 5666012023 นางสาว เสาวรส ฉันทธรรมสกลุ ไม่ผ่าน
413 5666012036 นาย แสงอทุติย์ มาศวิชัย ไม่ผ่าน
414 5667010037 นางสาว กรรณิกา อุ่นทรัพย์ - ขาดสอบ
415 5667011136 นาย พิเชฐ ปญัญัติ ไม่ผ่าน
416 5667011374 นาง รุ่งนภา หมูว่รรณ์ ไม่ผ่าน
417 5667011897 นางสาว สุดารัตน์ ค่าตุ้ม ไม่ผ่าน
418 5667011964 นาง สุภาพร วิสุงเร ไม่ผ่าน
419 5667012024 นางสาว เสาวรัตน์ กองพิมพ์ ไม่ผ่าน
420 5670010082 นาง กาญจนา คูหเจริญ ไม่ผ่าน
421 5670010097 นาย ก่าพล ลอยแกว้ ไม่ผ่าน
422 5670010111 นาง กลุชลี เจริญสุข ไม่ผ่าน
423 5670010887 นางสาว ปพิชญา ม่วงพิน ไม่ผ่าน
424 5670010898 นาย ประกจิ แต้จิระกลู ไม่ผ่าน
425 5670011090 นาง พวงทอง แกน่นาค่า ไม่ผ่าน
426 5670011321 นาง เยาวภา บนุนาค ไม่ผ่าน
427 5670011605 นาง วีรยา โพธิพ์ุทธประสิทธิ์ ไม่ผ่าน
428 5670011622 นางสาว ศรัญญา คงขวัญวัฒนกลุ ไม่ผ่าน
429 5670011718 นาย สงกรานต์ ภู่สุวรรณ ไม่ผ่าน
430 5670012060 นาง อนนทพร ถิรพัฒนกลุ ไม่ผ่าน
431 5671011418 นาง ลินดา เตียวเดชวรรณ ไม่ผ่าน
432 5671011597 นาง วีณา ล้อศิริ ไม่ผ่าน
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433 5672010481 นางสาว ณัชชา จงสุขใส ไม่ผ่าน
434 5672011016 นาง ผาณิต เยี่ยมสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
435 5672011199 นาย ไพศาล ตาลเพชร ไม่ผ่าน
436 5673010108 นาย กติติศักด์ิ โภคา ไม่ผ่าน
437 5673010113 นางสาว กลุนาฏ การะเวก ไม่ผ่าน
438 5673010420 นางสาว ชุลิดาพา จารุดาพัชร์ ไม่ผ่าน
439 5673010491 นาง ณัฐกานต์ จันทร์ทพิย์ ไม่ผ่าน
440 5673010704 นาย ธีรวัจน์ นิธิวัจธรรม ไม่ผ่าน
441 5673010944 เรือโท ประเสริฐ โมกแกว้ ไม่ผ่าน
442 5673011565 นาย วิรัตน์ สร้อยเสนา ไม่ผ่าน
443 5673012197 นาง อุ่นเรือน ประจ่าสุข ไม่ผ่าน
444 5674010487 นาย ณัฏฐ์ เชยเล็ก ไม่ผ่าน
445 5674010523 นางสาว ณิชาภทัร โพธิร์มย์ ไม่ผ่าน
446 5674010800 นาย นิธิกร เชษฐพรเพชร ไม่ผ่าน
447 5674010900 นาง ประค่ิน ปิ่นสุภา ไม่ผ่าน
448 5674011956 นางสาว สุภทัชง เสริมสาธนสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
449 5674011957 นางสาว สุภทัรชา คงขวัญวัฒนกลุ ไม่ผ่าน
450 5674012099 นาง อรพรรณ เหลืองเรือง - ขาดสอบ
451 5675011980 นาย สุเมศ ศรีพลาวงษ์ ไม่ผ่าน
452 5677010853 นาย บญุชัย แซ่ล้ี ไม่ผ่าน
453 5677011530 นาย วิชัย ร่ืนฤดี - ขาดสอบ
454 5677011617 นางสาว แวว บญุโท ไม่ผ่าน
455 5680010035 นางสาว กรรณิกา รัตจักร์ ไม่ผ่าน
456 5680010416 นางสาว ชุติมา แกว้เติมทอง - ขาดสอบ
457 5680010842 นาย บญัชา เกล้ียงทอง ไม่ผ่าน
458 5680010961 นาย ปริญญา งามประดิษฐ์ ไม่ผ่าน
459 5680010997 นางสาว ปยิะนุช พุ่มสุวรรณ ไม่ผ่าน
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460 5680011028 นาย พงษ์ศักด์ิ ขุนภกัดี ไม่ผ่าน
461 5680011051 นาย พรนิมิตร นาควรรณ - ขาดสอบ
462 5680011496 นาย วันชัย รักษา ไม่ผ่าน
463 5680011595 นาย วิสูตร ศิริพรหม ไม่ผ่าน
464 5680011644 นาง ศศินา บวัสุข ไม่ผ่าน
465 5680011953 นางสาว สุภณา สมสุข ไม่ผ่าน
466 5680012152 นาย อบัดุลเลาะห์ มัชมูมาศ ไม่ผ่าน
467 5680012209 นางสาว อไุรวรรณ บวัแกว้ ไม่ผ่าน
468 5681010455 นางสาว ฐิติมา ผลึกเพชร ไม่ผ่าน
469 5681011323 นาง เยาวเรศ หนูน้อย ไม่ผ่าน
470 5683010194 นาย จรัญ ค้าขึ้น ไม่ผ่าน
471 5683010431 นาย โชคชัย นาควิจิตร ไม่ผ่าน
472 5683010946 นาย ประเสริฐ ออ่สกลุ ไม่ผ่าน
473 5683011241 นาย ภาสกร คีรีรัตน์ ไม่ผ่าน
474 5683011726 นาง สมกมล ถี่ถ้วน ไม่ผ่าน
475 5683012018 นาย เสริม จันทรัตน์ ไม่ผ่าน
476 5683012175 นางสาว อารีรัตน์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน
477 5684010324 นาง ฉัตรชนก แกว้อ่าดี ไม่ผ่าน
478 5684010473 นาง ณภทัร ศุภวัฒนานันท์ ไม่ผ่าน
479 5684010480 นาง ณหทยั หา้วหาญ ไม่ผ่าน
480 5684010873 นาง เบญจมาศ โรจนวิภาต ไม่ผ่าน
481 5684011383 นาง รุจิรา หรัิญสาลี ไม่ผ่าน
482 5684011876 นาย สุขกมล สุขสว่างโรจน์ ไม่ผ่าน
483 5684012229 นางสาว ฮายาตี มะดือเร๊ะ ไม่ผ่าน
484 5685010263 นาย จิตรา ชูประจง ไม่ผ่าน
485 5686010605 นางสาว ทพิย์สุดา ธรรมวาทติย์ ผ่าน
486 5686011446 นาง วรรณา เมฆอ่าพล ไม่ผ่าน
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487 5690010216 นางสาว จันทร์กมล สถิรวณิชย์ ไม่ผ่าน
488 5690010249 นาย จ่ารูญ วงศ์กระจ่าง - ขาดสอบ
489 5690010828 นาง เนรัญชรา แสงทกัษิณ ไม่ผ่าน
490 5690010856 นางสาว บญุญาดา ศิริบรูณ์ ไม่ผ่าน
491 5690011223 ร.ต.ต. ภทัรวุฒิ หยูทอง ไม่ผ่าน
492 5690011292 นาย มานพ ประทมุทอง ไม่ผ่าน
493 5690011633 นาง ศรีพรรณ์ ด้วยยาง ไม่ผ่าน
494 5690011858 นาง สิริจรรยา ปานคง ไม่ผ่าน
495 5690011992 นาง สุรินธร ขอนแกน่ ไม่ผ่าน
496 5691010339 นางสาว ชญานี ไพนุสิน ไม่ผ่าน
497 5691010483 นางสาว ณัชชา อโณทยั ไม่ผ่าน
498 5691011324 นาย โยธิน บญัญัติพันธุ์ ไม่ผ่าน
499 5691011427 นาง วนิดา จาแคล่วคล่อง ไม่ผ่าน
500 5692010179 นาย คุณานนต์ หนูเอยีด ไม่ผ่าน
501 5692010280 นาง จิราพร ไกรพิทยากร ไม่ผ่าน
502 5692010363 นางสาว ชลธิชา ระวังสุข ไม่ผ่าน
503 5692010918 นาง ประไพพันธ์ คงสมุทร - ขาดสอบ
504 5692011144 นาย พินิต วีระวงศ์สวัสด์ิ ไม่ผ่าน
505 5692011178 นางสาว เพ็ญพรรณ ชัยสงคราม ไม่ผ่าน
506 5692011218 นางสาว ภทัรติญา บญุฤทธิ์ ไม่ผ่าน
507 5692011314 นางสาว ยุพดี รัตนะ ไม่ผ่าน
508 5692011410 นางสาว ลัญชนา นวนทอง ไม่ผ่าน
509 5692011465 นางสาว วราพร ชัยศิริ ไม่ผ่าน
510 5692011526 นางสาว วิชชุดา อภยัพงษ์ ไม่ผ่าน
511 5692011913 นางสาว สุธินา เศษคง ไม่ผ่าน
512 5693010782 นางสาว นัสรีน่า ยะดี ไม่ผ่าน
513 5693010899 นาย ประคอง ช่วยวงษ์ ไม่ผ่าน
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514 5693011084 นางสาว พรอมุา ณรงค์ราช ไม่ผ่าน
515 5693012043 นางสาว หทยัรัตน์ จันทร์พูล ไม่ผ่าน
516 5693012190 นาง อทุชัชา คล้ายคลึง ไม่ผ่าน
517 5694010698 นางสาว ธิดาศรี รุจิระนันท์ - ขาดสอบ
518 5694011202 นางสาว ฟาตีมะห์ กาเดร์ ไม่ผ่าน
519 5694011543 นาย วินัย มามะ ไม่ผ่าน
520 5694012150 นาย อบัดุลเราะมาน มาหะมะ ไม่ผ่าน
521 5695010438 นางสาว ซานียะห์ มะแงสะแต - ขาดสอบ
522 5695010439 นางสาว ซูไรณี สาและ ไม่ผ่าน
523 5695011201 นางสาว ฟาดิลละห์ อบัดุลฮานุง ไม่ผ่าน
524 5695012159 นางสาว อาซูรา เจ๊ะอมูา ไม่ผ่าน
525 5696010826 นางสาว นูรุฮูดา มะเด็ง ไม่ผ่าน
526 5696011385 นางสาว รุสดา ดอเลาะ - ขาดสอบ
527 5696012160 นาย อาดามี บดิีง ไม่ผ่าน
528 5710010006 นางสาว กนกวรรณ ประภากลุ ไม่ผ่าน
529 5710010020 นางสาว กรรณิการ์ เกยีรติลุนสงฆ์ ไม่ผ่าน
530 5710010027 นาย กฤษฎาวุฒิ วรวิชญ์ - ขาดสอบ
531 5710010030 นางสาว กญัจน์ชญา แซ่จึง ไม่ผ่าน
532 5710010038 นางสาว กนัยารัตน์ ไชยกจิอร่าม ไม่ผ่าน
533 5710010049 นาย กติชัย วรรณวิไล ไม่ผ่าน
534 5710010057 นางสาว กริณาพัชญ์ รอดข่าปยิเศรษฐ์ - ขาดสอบ
535 5710010061 นาง เกตุมณี ชนะวงษ์ ไม่ผ่าน
536 5710010071 นาย โกสินทร์ หวังดีศิริสกลุ ไม่ผ่าน
537 5710010076 นาง ขวัญสิริ ต้ังพรพิสิฐ ไม่ผ่าน
538 5710010090 นาย จักรพงษ์ เอกลุ ผ่าน
539 5710010096 นางสาว จารุณี รุ่งศิริวัฒน์ ไม่ผ่าน
540 5710010097 นาง จารุวรรณ เยี่ยงยงพันธุ์ ไม่ผ่าน
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541 5710010100 นาย จ่ารัส ควรหา ไม่ผ่าน
542 5710010129 นาย ฉัตรชัย สวนชูผล ไม่ผ่าน
543 5710010141 นางสาว ชนินทร์พร พัชรชีวธันย์ ไม่ผ่าน
544 5710010145 นาง ชลธิชา ณ ระนอง ผ่าน
545 5710010151 นาย ชวลิต ธนสหวรคุณ ไม่ผ่าน
546 5710010161 นาย ชาธิษณ ปชูิตภากรณ์ ไม่ผ่าน
547 5710010167 นางสาว ชุติมา เจนธัญญารักษ์ ผ่าน
548 5710010199 นาย ณรงค์ศักด์ิ นามพุก ไม่ผ่าน
549 5710010202 นางสาว ณลักษณ์ ภติูปุ่นสกลุ ผ่าน
550 5710010206 นางสาว ณัฐชา วิเศษบรรจง ไม่ผ่าน
551 5710010220 นาย ณัฐพล ธีรานุรักษ์ ไม่ผ่าน
552 5710010221 นาย ณัฐภณ ตู้มุกดากร ไม่ผ่าน
553 5710010224 นาย ณัฐวัฒน์ ชินธนะเศรษฐ์ ผ่าน
554 5710010226 นางสาว ณัฑณีย์ ชลายุทธ ผ่าน
555 5710010237 นางสาว ดวงใจ ลักษณะตระกลู ไม่ผ่าน
556 5710010250 นาง เดือนเพ็ญ ธนสหวรคุณ ผ่าน
557 5710010261 นาย ทองฉัตร แสงสุริยะฉัตร ไม่ผ่าน
558 5710010265 นางสาว ทศันีย์ ศรีแตงออ่น ไม่ผ่าน
559 5710010279 นาย ธนโรจน์ ทมิอดุม ไม่ผ่าน
560 5710010290 นาย ธนาวรรธน์ กรีติภทัรพิศุทธ์ ไม่ผ่าน
561 5710010313 นาย ธีรยุท ยอดสวาสด์ิ ไม่ผ่าน
562 5710010314 นาย ธีรวรรธน์ สิทธิฤกษ์ ไม่ผ่าน
563 5710010316 นาย เธียรชัย ศิริสรรหรัิญ ไม่ผ่าน
564 5710010325 นาย นพนันท์ เมธาวรพงศ์ ไม่ผ่าน
565 5710010349 นางสาว นันทน์ภสั เรืองอารักษ์ ไม่ผ่าน
566 5710010354 นางสาว นางสาวสมศรี สุขประเสริฐ - ขาดสอบ
567 5710010368 นาย นิธาน พรหมณะ ไม่ผ่าน

หนา้ที ่ 21 จาก 28



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ

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

 วิชาเวชกรรมไทย (ภาคปฏบิัต)ิ

สอบในวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗   สถานที่สอบ อาคารอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลศิริราช

568 5710010389 นาย บญุธรรม เวสารัชกติติ ไม่ผ่าน
569 5710010416 นางสาว ประภาภรณ์ ประทปีวณิช ไม่ผ่าน
570 5710010436 นางสาว ปยิรัตน์ คล้ายคลึง ไม่ผ่าน
571 5710010455 นางสาว พนอจิตต์ ซ้ิมประเสริฐ ไม่ผ่าน
572 5710010467 นางสาว พรเพ็ญ วรรณกลุ - ขาดสอบ
573 5710010470 นาง พรรณทพิา ชเนศร์ ไม่ผ่าน
574 5710010478 นางสาว พรสวรรค์ ระงับพิศม์ ไม่ผ่าน
575 5710010482 นาย พลัฏฐคมน์ จิรกมลภทัร์ ไม่ผ่าน
576 5710010489 นางสาว พัชรี หมัดนุรักษ์ ไม่ผ่าน
577 5710010499 นาย พิตรพิบลู พรมโต ไม่ผ่าน
578 5710010514 นาง เพ็ชรประภา วงษ์ฤประดิษฐ์ ไม่ผ่าน
579 5710010515 นางสาว เพชรรัตน์ วงศ์ผดุงเกยีรติ ไม่ผ่าน
580 5710010521 นาง เพียร ตังกนะภคัย์ ไม่ผ่าน
581 5710010534 นาง ภคินี แสงสว่าง ไม่ผ่าน
582 5710010544 นาย ภทัระ สิริโรจนานนท์ ไม่ผ่าน
583 5710010546 นางสาว ภาณินี ขานเพราะ ไม่ผ่าน
584 5710010547 นางสาว ภาณีณัฏฐ์ พรพจนาภรณ์ ไม่ผ่าน
585 5710010553 นางสาว ภาวิณี สัจจะหฤทยั - ขาดสอบ
586 5710010583 นาง มาลัย เอเชล ไม่ผ่าน
587 5710010595 นาย ยศวีร์ ปณิฑะศรีวัฒน์ ไม่ผ่าน
588 5710010624 นางสาว รัตนาภรณ์ วิสุทธิไพศาล ไม่ผ่าน
589 5710010637 นางสาว รุจิภา บญุจุบนั ไม่ผ่าน
590 5710010638 นาย รุจิภาส ท่าดี ไม่ผ่าน
591 5710010646 นางสาว ลลิตา รุจิ ไม่ผ่าน
592 5710010652 นาง ลาวัลย์ กาโย ไม่ผ่าน
593 5710010660 นาย วรธรรม โอว้เสถียร ไม่ผ่าน
594 5710010715 นางสาว ศยาปวีร์ ไตรคุ้มพันธ์ุ ไม่ผ่าน
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595 5710010739 นางสาว ศิริพร ประทมุสูตร ไม่ผ่าน
596 5710010744 นางสาว ศิริมน จริตงาม - ขาดสอบ
597 5710010746 นางสาว ศิริรักษ์ ปภสัร์วิจิตร์ ไม่ผ่าน
598 5710010754 นาย ศุภกร กจิเจริญ ไม่ผ่าน
599 5710010760 นางสาว ศุภวรรณ วรรณวิลัย ไม่ผ่าน
600 5710010766 นาย สมชัย เกษมสมพร ไม่ผ่าน
601 5710010775 นาย สมบรูณ์ สังข์ผ่องใส ไม่ผ่าน
602 5710010799 นาย สัตถา ทนิกร ณ อยุธยา ไม่ผ่าน
603 5710010801 นางสาว สายวรุณ เหล่าสุอาภา ไม่ผ่าน
604 5710010812 นาย สิรวีร์ สุรอริยพัฒน์ ไม่ผ่าน
605 5710010818 นางสาว สิริพรโชค พฤทธเมธวิสุทธิ์ ไม่ผ่าน
606 5710010864 นางสาว สุมนา อรุุเวชกลู ไม่ผ่าน
607 5710010878 นางสาว สุวรรณี มหณรงค์ชัย ผ่าน
608 5710010880 นางสาว สุวัฒนา เสถียรกจิการชัย ไม่ผ่าน
609 5710010882 นาย สุวิชา ธีรวิจารณญาณกลุ ไม่ผ่าน
610 5710010886 นางสาว เสาวภคั ภมูิรัตน์ ผ่าน
611 5710010887 นางสาว เสาวภา ชูวา ไม่ผ่าน
612 5710010897 นาง โสริยา ชวนนทกจิ ไม่ผ่าน
613 5710010910 นางสาว อธิศา ลักษณะตระกลู ไม่ผ่าน
614 5710010924 นาย อภเิดช คงมา ไม่ผ่าน
615 5710010936 นางสาว อรวรรณ ติรภทัร ไม่ผ่าน
616 5710010938 นางสาว อรัญจวน กิ่งเกษ ไม่ผ่าน
617 5710010942 นางสาว อรุณี อศัรานุรักษ์ ไม่ผ่าน
618 5710010968 นาง อสิรีย์ จิตต์สมนึก ไม่ผ่าน
619 5710010969 นางสาว อสิรีย์ ชื่นจิตต์เสาวคนธ์ ไม่ผ่าน
620 5711010101 นางสาว จิตตรัตน์ อุ่นอนันต์ - ขาดสอบ
621 5711010147 นาย ชลิต ชูประทปี ไม่ผ่าน
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622 5711010186 นางสาว ฐิติมา ธีระศักด์ิ ไม่ผ่าน
623 5711010311 นางสาว ธิติมา ศรีมงคล - ขาดสอบ
624 5711010363 นางสาว นิจจนันท์ แสนทวีสุข ผ่าน
625 5711010441 นางสาว ปณุญรัสธิ์ ต่อไพบลูย์ ไม่ผ่าน
626 5711010450 นาย พงศกร บวัลา ไม่ผ่าน
627 5711010479 นางสาว พรสุข อิ่มเกตุ ไม่ผ่าน
628 5711010525 นางสาว ไพริน ทองคูณ ไม่ผ่าน
629 5711010539 นางสาว ภทัร์พิชชา ธนโชคบญุยรัตน์ ไม่ผ่าน
630 5711010560 นาง มณฑาทพิย์ พุทธิสัตย์ ไม่ผ่าน
631 5711010680 นางสาว วัลลีย์ แสงมา ไม่ผ่าน
632 5711010733 นาง ศุัริการ นิพพิทา ไม่ผ่าน
633 5711010776 นางสาว สมปอง ขวัญมงคล ไม่ผ่าน
634 5711010834 นางสาว สุชาดา บญุชู ไม่ผ่าน
635 5711010950 นาง อญัชลี จันทาโภ ผ่าน
636 5711010960 นางสาว อารมณี อดุมกจิวัฒนา ไม่ผ่าน
637 5712010183 นางสาว ฐิตาภา ภริมยาภรณ์ ไม่ผ่าน
638 5712010320 นาง นงเยาว์ ปยิะปรีชายุทธ ไม่ผ่าน
639 5712010345 นางสาว นัฏพวรรณ สิงคชาติ ไม่ผ่าน
640 5712010422 นาย ปรีชา หทยะวัฒน์ ไม่ผ่าน
641 5713010182 นาง ฐิตาภรณ์ อตัตเกษม ไม่ผ่าน
642 5714010974 นางสาว อบุลวรรณ ทรัพย์มาก ไม่ผ่าน
643 5715010946 นางสาว องัคณา ส้มม่วง - ขาดสอบ
644 5716010536 นาย ภคัพงศ์ คงดี ไม่ผ่าน
645 5717010655 นาย วชิระ เนียมหุ่น ไม่ผ่าน
646 5718010384 นาง เนาวรัตน์ สุ่มต๊ิบ ไม่ผ่าน
647 5718010764 นาย สถิตย์ สงสนธิ ไม่ผ่าน
648 5720010826 นาย สุขเกษม ชูใหม่ ไม่ผ่าน
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649 5720010871 นาย สุรศักด์ิ จันทร์ประเสริฐ ไม่ผ่าน
650 5721010404 นางสาว ปณิตา เรืองเดช ไม่ผ่าน
651 5721010575 นางสาว มลลวีย์ เบญจกลุ ไม่ผ่าน
652 5722010281 นางสาว ธนวัน ไทยกลู ไม่ผ่าน
653 5722010727 นางสาว ศศิธร พุทธรักษ์ ไม่ผ่าน
654 5723010419 นาย ประหยัด สมจิตร ไม่ผ่าน
655 5724010500 นางสาว พิทพร สินธวารักษ์ ไม่ผ่าน
656 5725010614 นางสาว รัชนี ชอบเงิน ไม่ผ่าน
657 5727010567 นางสาว มณีวรรณ ปกักาเวสูง ไม่ผ่าน
658 5730010079 นาย ครศิต ขอเหนี่ยวกลาง - ขาดสอบ
659 5730010095 นางสาว จันทร์ศิริ ออกเวหา ไม่ผ่าน
660 5730010571 นางสาว มนปพร ค่าแพง ไม่ผ่าน
661 5730010973 นาง อดุมลักษณ์ หล่อวิริยากลุ ไม่ผ่าน
662 5731010361 นาง น้่าออ้ย บาลฤทยั ไม่ผ่าน
663 5731010372 นางสาว นิศารัตน์ สังคะรัมย์ - ขาดสอบ
664 5731010893 นาย แสน ส่ารวมจิต ไม่ผ่าน
665 5732010630 นางสาว รุ่งนภา เจริญเหลือ ไม่ผ่าน
666 5733010336 นาย นเรนทร์ จิตภกัดี ไม่ผ่าน
667 5733010438 นางสาว ปยิะนุช ภทูพิย์ ไม่ผ่าน
668 5733010562 นางสาว มณฑิรา พานทอง ไม่ผ่าน
669 5734010371 นางสาว นิราวรรณ คัทธรินทร์ ไม่ผ่าน
670 5734010507 นาง พิไล ผลขาว - ขาดสอบ
671 5734010735 นางสาว ศิรภสัสร แหม่งปงั ไม่ผ่าน
672 5734010857 นางสาว สุภาพร สระแกว้ ไม่ผ่าน
673 5735010123 นางสาว เจนจิรา พันธ์เพ็ง ไม่ผ่าน
674 5735010435 นางสาว ปยินันท์ ศรีวิเศษ ไม่ผ่าน
675 5737010517 นางสาว เพ็ญประภา ผานิตย์ ไม่ผ่าน
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676 5737010947 นางสาว อจัจิมา มุง่สิน ไม่ผ่าน
677 5738010668 นางสาว วรางคณา ภทูี ไม่ผ่าน
678 5738010795 นางสาว สลิตตา ศรีทอง ไม่ผ่าน
679 5739010204 นางสาว ณัฐชนก สิงหศิริ ไม่ผ่าน
680 5740010719 นาง ศรัณญพร นามราษฎร์ ไม่ผ่าน
681 5740010794 นาง สริด รามนุรัตน์ ไม่ผ่าน
682 5742010480 นาง พรหมพร หมอแสน ไม่ผ่าน
683 5742010980 นางสาว เอื้อมพร คนฉลาด ไม่ผ่าน
684 5744010170 นาย ชูศิลป์ เสนาวงศ์ ไม่ผ่าน
685 5744010362 นาย นิคสันต์ บตุรศรีวงค์ ไม่ผ่าน
686 5744010420 นางสาว ปรัชภศร ปริุโสตะโย ไม่ผ่าน
687 5744010804 นาย ส่าราญ กานุมาร ไม่ผ่าน
688 5745010066 นางสาว เกศสุดา ธานีวรรณ - ขาดสอบ
689 5745010143 นางสาว ชมภนูุช ทมุมา - ขาดสอบ
690 5745010670 นาง วราลักษณ์ ไสระพิษ ไม่ผ่าน
691 5746010091 นาย จักรพรรด์ิ อมาตย์มนตรี ไม่ผ่าน
692 5746010234 นางสาว ดรุณี องัคะรุด ไม่ผ่าน
693 5746010793 นาย สราวุธ แสงก่า่ ไม่ผ่าน
694 5747010632 นางสาว รุ่งนภาพร สมอดง ไม่ผ่าน
695 5747010729 นางสาว ศศินภา หศักรรจ์ ไม่ผ่าน
696 5747010828 นาย สุจิตร ศรีดาพล ไม่ผ่าน
697 5748010088 นาย จักรกฤษ ทองปุ้ม ไม่ผ่าน
698 5748010662 นางสาว วรรณภา พิทกัษ์สัจธรรม ไม่ผ่าน
699 5748010909 นาย อทกิานต์ พิมพ์หล่อ ไม่ผ่าน
700 5750010241 นางสาว ด๊อท โพธิ์ ไม่ผ่าน
701 5750010802 นาง สาลิกา อริธชาติ ไม่ผ่าน
702 5750010911 นางสาว อนงค์ ยอดยิ่ง ไม่ผ่าน
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703 5754010218 นางสาว ณัฐพร หงสีธิ ไม่ผ่าน
704 5757010954 นางสาว อาจรีย์ สมพะวงศ์ ผ่าน
705 5765010474 นาง พรรวนิศา วิรมย์เจียม ไม่ผ่าน
706 5766010067 นางสาว เกศินี กนกพิชญไกร ไม่ผ่าน
707 5770010031 นางสาว กญัจนภรณ์ ธงทอง ไม่ผ่าน
708 5770010235 นางสาว ดวงแกว้ ม่วงโพธิ์ ไม่ผ่าน
709 5770010522 นางสาว แพทรียา ประภาษา - ขาดสอบ
710 5770010584 นางสาว มาลินี เบญ็พาด - ขาดสอบ
711 5770010694 นาง วิภากร สุนทรจามร ไม่ผ่าน
712 5770010734 นางสาว ศิรประภา นิยมญาติ ไม่ผ่าน
713 5770010817 นางสาว สิริพร เจริญผล ไม่ผ่าน
714 5770010832 นางสาว สุจินดา โตวังจร ไม่ผ่าน
715 5772010306 นาย ธานี วังงามกลุนิษฐ์ ไม่ผ่าน
716 5772010370 นาย นิรันดร์ เขียวสวาท ไม่ผ่าน
717 5773010007 นางสาว กนกวรรณ สุขล้อม ไม่ผ่าน
718 5773010010 นางสาว กมลชนก ศิริชัย - ขาดสอบ
719 5773010464 นางสาว พรปรียา คู่เรืองตระกลู ไม่ผ่าน
720 5773010716 นาง ศรกมลฉัฏ เกง่กาจ ไม่ผ่าน
721 5773010768 นาย สมชาย พูนพายัพ ไม่ผ่าน
722 5774010282 นางสาว ธนศวรรณ ยิ่งยง ไม่ผ่าน
723 5774010854 นาง สุภาทพิย์ ปญัญาพาณิชย์ ไม่ผ่าน
724 5774010932 นางสาว อรนุช ศิลา ไม่ผ่าน
725 5776010338 นางสาว นฤมล ชัยปญัญา ไม่ผ่าน
726 5780010806 นาย สิทธชปญุ อปุการฤทธิ์ ไม่ผ่าน
727 5780010891 นางสาว เสาวลักษณ์ ศิริเพชร ไม่ผ่าน
728 5780010957 นาย อานนท์ ไหมจุ้ย - ขาดสอบ
729 5781010055 นางสาว กติิยา คชสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
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730 5782010084 นางสาว จริญญา สันทะวา - ขาดสอบ
731 5783010684 นางสาว วาสนา ส่าหนาว ไม่ผ่าน
732 5784010092 นาย จักราวุธ เผือกคง ไม่ผ่าน
733 5784010375 นางสาว นุชนาท คนกาล ไม่ผ่าน
734 5786010364 นางสาว นิตยา คงจันทร์ ไม่ผ่าน
735 5790010242 นางสาว ดาริน ทองแกมแกว้ ไม่ผ่าน
736 5790010353 นางสาว นันทชิา ศรีทอง ไม่ผ่าน
737 5790010756 นาย ศุภโชค พรหมเทพ ไม่ผ่าน
738 5790010903 นางสาว หะยาตี หสันีย์ ไม่ผ่าน
739 5791010601 นาย ร.ต.ต.วีระศักด์ิ ดิเรกวัฒนสาร ไม่ผ่าน
740 5791010860 นางสาว สุภาวดี พลศิริ ผ่าน
741 5792010240 นางสาว ดวงหทยั วีระสุข - ขาดสอบ
742 5792010405 นางสาว ปนัดดา ตรีรัตนไพบลูย์ ไม่ผ่าน
743 5792010456 นางสาว พรชนก พรมรัตน์พันธ์ ไม่ผ่าน
744 5792010623 นางสาว รัตนา สีผม - ขาดสอบ
745 5792010898 นางสาว หงส์รัตน์ ชูคง ไม่ผ่าน
746 5792010952 นาย อมัรินทร์ เกยีงเอยี - ขาดสอบ
747 5793010380 นางสาว นูรีฮัน ยาชะรัด - ขาดสอบ
748 5794010376 นางสาว นุชอลีีมี แวดาโอะ ไม่ผ่าน
749 5795010176 นางสาว ซารีนิง ยี่เต๊ะ - ขาดสอบ
750 5795010890 นางสาว เสาวลักษณ์ วงษ์จ่าปา - ขาดสอบ
751 5796010379 นางสาว นูรีฮัน บนิอาหลี ไม่ผ่าน
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