
หนา้ที ่ 1

ล ำดับที่ เลขที่สมคัรสอบ ช่ือ - สกุล สำขำ
51 64302-00004 นางสาว กฤตพร แก้วฟุ้งรังษี การบริบาลทางเภสัชกรรม
52 64302-00017 นาย ธนวัฒน ์ผ่ึงผล การบริบาลทางเภสัชกรรม
53 64302-00037 นาย ธนชั อนนัต์นาวีนสุรณ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
54 64302-00082 นางสาว ภัทรสุดา สันติภาษ การบริบาลทางเภสัชกรรม
55 64302-00113 นางสาว ณัชชา โคตรบปุผา การบริบาลทางเภสัชกรรม
56 64302-00129 นางสาว ชญาดา วงศ์วานชิ การบริบาลทางเภสัชกรรม
57 64302-00132 นาย พชรพล ทาจันทิพย์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
58 64302-00182 นาย สิทธิเกียรติ ขอไพบลูย์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
59 64302-00205 นาย พัสกร ใจซ่ือ การบริบาลทางเภสัชกรรม
60 64302-00206 นางสาว พิชญาภา ทรัพย์อัมพร การบริบาลทางเภสัชกรรม
61 64302-00209 นางสาว วรรณิดา คงสมบตุร การบริบาลทางเภสัชกรรม
62 64302-00210 นางสาว ศิวรักษ์ ต้นประสงค์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
63 64302-00213 นางสาว ญาดา อุปะทะ การบริบาลทางเภสัชกรรม
64 64302-00222 นาย ดิษฐพัชร์ เหลืองวรานนัท์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
65 64302-00232 นางสาว ปณุยนชุ พารารักษ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
66 64302-00248 นาย สุกัลย์ โชติวุฒิพันธ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
67 64302-00281 นางสาว คณิศร สุคุณา การบริบาลทางเภสัชกรรม
68 64302-00285 นางสาว ฉัตรตราภรณ์ จันท์ครบ การบริบาลทางเภสัชกรรม
69 64302-00293 นางสาว ศิริกัญญา ประสงค์เงิน การบริบาลทางเภสัชกรรม
70 64302-00294 นางสาว บณุยาพร สมพรไพลิน การบริบาลทางเภสัชกรรม
71 64302-00300 นาย ทวีวัฒน ์ศรีพุฒินพินธ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
72 64302-00318 นางสาว สุนติรา สงครามศรี การบริบาลทางเภสัชกรรม
73 64302-00342 นางสาว ศศิรดา รัตนเพชร การบริบาลทางเภสัชกรรม
74 64302-00352 นางสาว อรุณีพร สกุลเต็ม การบริบาลทางเภสัชกรรม
75 64302-00353 นางสาว เขมจิรา วิริยะประสิทธ์ิ การบริบาลทางเภสัชกรรม
76 64302-00372 นางสาว สโรชา อภิญญามโน การบริบาลทางเภสัชกรรม
77 64302-00374 นางสาว ดารณีนชุ บนิไธสง การบริบาลทางเภสัชกรรม
78 64302-00387 นางสาว โชตนา โชติพงศ์วัฒนา การบริบาลทางเภสัชกรรม
79 64302-00389 นางสาว บาลิกา สิริวัฒนธาดา การบริบาลทางเภสัชกรรม
80 64302-00404 นางสาว เบญญาภา ธงไชย การบริบาลทางเภสัชกรรม
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81 64302-00410 นางสาว พลอยเงิน ภูโยสาร การบริบาลทางเภสัชกรรม
82 64302-00428 นางสาว พิชชาภา ภัทร์จิรกุล การบริบาลทางเภสัชกรรม
83 64302-00429 นางสาว พนสัวรรณ หนเูสน การบริบาลทางเภสัชกรรม
84 64302-00470 นางสาว กรอนนัต์ ศักดารักษ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
85 64302-00477 นาย ปภัส พุ่มพันธชาติ การบริบาลทางเภสัชกรรม
86 64302-00492 นางสาว จตุพร ศุภรตรีทิเพศ การบริบาลทางเภสัชกรรม
87 64302-00499 นางสาว ตะวันฉาย พิมพ์วันวงศ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
88 64302-00503 นางสาว นลิน ีเฉิน การบริบาลทางเภสัชกรรม
89 64302-00527 นางสาว กนกวรรณ เพ็ชรสุวรรณ การบริบาลทางเภสัชกรรม
90 64302-00533 นางสาว นฤสรณ์ ปิน่แก้ว การบริบาลทางเภสัชกรรม
91 64302-00535 นางสาว ชนกิานต์ บญุรอด การบริบาลทางเภสัชกรรม
92 64302-00627 นางสาว ปณิฑิรา แดงฉ่่า การบริบาลทางเภสัชกรรม
93 64302-00638 นางสาว ชัญญานชุ คัมภิรานนท์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
94 64302-00648 นาย ธนพงษ์ เชื้อค่าจันทร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
95 64302-00649 นางสาว วันวิสา ณ วิเชียร การบริบาลทางเภสัชกรรม
96 64302-00659 นางสาว ชาลิน ีเชื้อชม การบริบาลทางเภสัชกรรม
97 64302-00660 นางสาว ชลลดา ไพรบงึ การบริบาลทางเภสัชกรรม
98 64302-00664 นางสาว สุธาทิพย์ อุบลรัตน์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
99 64302-00671 นางสาว ปิน่ปนิทัธ์ เมือ่ประโคน การบริบาลทางเภสัชกรรม
100 64302-00675 นางสาว ศรัณยา ต้ังตรงไพโรจน์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
101 64302-00704 นางสาว วีราพัชร์ ภู่ประดิษฐศิลป์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
102 64302-00724 นางสาว วิชิตา เลาหะวีร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
103 64302-00730 นางสาว กุรรอตุลอายูนย์ี การียา การบริบาลทางเภสัชกรรม
104 64302-00742 นางสาว อชิมา หอ้งหรัิญ การบริบาลทางเภสัชกรรม
105 64302-00748 นางสาว ฐิติพร เจนกาญจนดิลก การบริบาลทางเภสัชกรรม
106 64302-00752 นางสาว ปริญญานนัท์ มูลศรี การบริบาลทางเภสัชกรรม
107 64302-00766 นาย กวิน ชุณหชาติ การบริบาลทางเภสัชกรรม
108 64302-00787 นาย นรเศรษฐ์ ลู การบริบาลทางเภสัชกรรม
109 64302-00792 นางสาว วรรณวิษา ศิลาวรรณา การบริบาลทางเภสัชกรรม
110 64302-00796 นางสาว อาทิตยา สวนอนนัต์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
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111 64302-00798 นางสาว วศิ วิสิทธิโชค การบริบาลทางเภสัชกรรม
112 64302-00900 นาย เจษฎากร ทองจีน การบริบาลทางเภสัชกรรม
113 64302-00909 นางสาว กนกวรรณ กล่ันจุ้ย การบริบาลทางเภสัชกรรม
114 64302-00918 นางสาว เกษมณี เพชรา การบริบาลทางเภสัชกรรม
115 64302-00932 นางสาว ฤฟาอ์ วามุ การบริบาลทางเภสัชกรรม
116 64302-00942 นางสาว พลอยลดา ฮึงเสง่ียม การบริบาลทางเภสัชกรรม
117 64302-00953 นาย รุสลาน ดุลยาสัตย์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
118 64302-00955 นางสาว อารชา กระเสาร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
119 64302-00965 นาย ภีรเดช ไชยงาม การบริบาลทางเภสัชกรรม
120 64302-00971 นางสาว ปิน่จุฑา คะตะโต การบริบาลทางเภสัชกรรม
121 64302-00999 นางสาว นทักานต์ หนรูาช การบริบาลทางเภสัชกรรม
122 64302-01011 นางสาว อรณิศา วณิชชานกุร การบริบาลทางเภสัชกรรม
123 64302-01062 นางสาว ประภากร สถาพรพงษ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
124 64302-01064 นางสาว ชนดิาภา จันทวะฤทธ์ิ การบริบาลทางเภสัชกรรม
125 64302-01077 นาย ศตรังษี แสงผ่องแผ้ว การบริบาลทางเภสัชกรรม
126 64302-01090 นางสาว ปณิดา จารุวิทยโกวิท การบริบาลทางเภสัชกรรม
127 64302-01096 นางสาว นภัสวริน ญาณศักดา การบริบาลทางเภสัชกรรม
128 64302-01097 นาย คณิน รัตนจ่านงค์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
129 64302-01100 นางสาว นริศรา ค่าศรี การบริบาลทางเภสัชกรรม
130 64302-01105 นาย ภัทรภูมิ กรีชัย การบริบาลทางเภสัชกรรม
131 64302-01109 นางสาว ปรายฟ้า อุทัย การบริบาลทางเภสัชกรรม
132 64302-01133 นาย เมฑพนธ์ จุลพันธ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
133 64302-01210 นางสาว ธัญยพร ผลประเสริฐ การบริบาลทางเภสัชกรรม
134 64302-01219 นางสาว กิตติญาภรณ์ รองเดช การบริบาลทางเภสัชกรรม
135 64302-01230 นางสาว อภิรชา คุรุวาสี การบริบาลทางเภสัชกรรม
136 64302-01236 นางสาว ภินนัท์พร อัครสุพัฒนก์ุล การบริบาลทางเภสัชกรรม
137 64302-01238 นางสาว กุลณัฐ ดวงประทุม การบริบาลทางเภสัชกรรม
138 64302-01261 นาย สุริยา หอมคุณ การบริบาลทางเภสัชกรรม
139 64302-01266 นางสาว เพชรลดา วงษ์สวรรค์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
140 64302-01270 นางสาว อลิสา  ย่าบะ๊ การบริบาลทางเภสัชกรรม
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141 64302-01274 นาย พีรภัทร ทวดอาจ การบริบาลทางเภสัชกรรม
142 64302-01275 นางสาว ชลธิชา เกิดอยู่ การบริบาลทางเภสัชกรรม
143 64302-01278 นางสาว ชญาฎา ชูเมือง การบริบาลทางเภสัชกรรม
144 64302-01289 นาย ซอฟฟูวาน เลาะแม การบริบาลทางเภสัชกรรม
145 64302-01321 นางสาว เปมิกา สัณฐิติเมธา การบริบาลทางเภสัชกรรม
146 64302-01324 นางสาว ณัชธิภรณ์ ทิพย์พรชัย การบริบาลทางเภสัชกรรม
147 64302-01341 นาย ชัชฤทธ์ิ แดงทองเกล้ียง การบริบาลทางเภสัชกรรม
148 64302-01343 นางสาว เบญจพร  ภูเขียวศักด์ิ การบริบาลทางเภสัชกรรม
149 64302-01350 นางสาว ปรารถนา วังคีรี การบริบาลทางเภสัชกรรม
150 64302-01361 นาย ธัชนนท์ ธีระศรีสมบติั การบริบาลทางเภสัชกรรม
151 64302-01369 นางสาว ปณิตา คงรักษา การบริบาลทางเภสัชกรรม
152 64302-01371 นาย อาดุลย์ ศรีวิไล การบริบาลทางเภสัชกรรม
153 64302-01372 นางสาว อมรรัตน ์จูมพันธ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
154 64302-01377 นางสาว พิริยาพร อินตายวง การบริบาลทางเภสัชกรรม
155 64302-01395 นางสาว พันธ์ดานฐั อร่ามมนทิราลัย การบริบาลทางเภสัชกรรม
156 64302-01399 นางสาว มนสันนัท์ พูลสมบติั การบริบาลทางเภสัชกรรม
157 64302-01401 นาย จิรกิตต์ิ  บญุทิพย์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
158 64302-01415 นางสาว นนัทิกานต์ เนติศานนท์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
159 64302-01425 นางสาว สุประวีณ์  มีมาก การบริบาลทางเภสัชกรรม
160 64302-01432 นางสาว รัญชิดา วันเต๊ะ การบริบาลทางเภสัชกรรม
161 64302-01457 นาย ธนชาติ เติมไพบลูย์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
162 64302-01470 นาย ณรรฐภัศร์ ศรีค่า การบริบาลทางเภสัชกรรม
163 64302-01480 นาย พชรพนธ์ ประกอบ การบริบาลทางเภสัชกรรม
164 64302-01505 นางสาว ชนศิา มิง่มา การบริบาลทางเภสัชกรรม
165 64302-01525 นางสาว ธนวรรณ เอ่นนู การบริบาลทางเภสัชกรรม
166 064302-1538 นาย มินธดา ฆอ้งโนนแดง การบริบาลทางเภสัชกรรม
167 64302-01541 นางสาว พนมวรรณ วงษ์แสน การบริบาลทางเภสัชกรรม
168 64302-01569 นาย รุซดีย์ ตาเดอิน การบริบาลทางเภสัชกรรม
169 64302-01571 นาย วัชรพล เพ็งเรือง การบริบาลทางเภสัชกรรม
170 64302-01581 นาย กูอัฟฮัม กูหลง การบริบาลทางเภสัชกรรม
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171 64302-01587 นางสาว กัญญาภัค ชุมวงษ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
172 64302-01599 นาย สมพร  ปานกลาง การบริบาลทางเภสัชกรรม
173 64302-01605 นาย ธนพันธ์  แสนนนท์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
174 64302-01607 นางสาว ณัฐธิดา ทรัพย์สมบรูณ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
175 64302-01615 นาย อดิศร อรรถรุ่งโรจน์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
176 64302-01631 นางสาว กชนน โงนมณี การบริบาลทางเภสัชกรรม
177 64302-01638 นางสาว รวิสรา พจนา การบริบาลทางเภสัชกรรม
178 64302-01649 นางสาว ศิริลักษณ์  เพียพยัคฆ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
179 64302-01652 นางสาว ณพัฐอร พลล่้า การบริบาลทางเภสัชกรรม
180 64302-01654 นางสาว สุภวิกา ภาคทิพย์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
181 64302-01673 นางสาว กมลชนก บพุศิริ การบริบาลทางเภสัชกรรม
182 64302-01683 นางสาว ภัทรมน เทียนสัมฤทธ์ิ การบริบาลทางเภสัชกรรม
183 64302-01693 นางสาว นนัธิชา ตรีอุโภค การบริบาลทางเภสัชกรรม
184 64302-01716 นาย ศิวัช อิทธิพูนธนกร การบริบาลทางเภสัชกรรม
185 64302-01739 นางสาว สิริกร ทารพันธ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
186 64302-01745 นางสาว ปภาวี งามแสง การบริบาลทางเภสัชกรรม
187 64302-01758 นาย พัทธนนัท์ เพ็ญงาม การบริบาลทางเภสัชกรรม
188 64302-01764 นาย ยศพัทธ์ เมืองกลาง การบริบาลทางเภสัชกรรม
189 64302-01766 นางสาว อารียา สงวนพงศ์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
190 64302-01773 นางสาว อธิชา เจริญนพกิจ การบริบาลทางเภสัชกรรม
191 64302-01783 นางสาว พรภัทรา พรหมประเสริฐ การบริบาลทางเภสัชกรรม
192 64302-01796 นางสาว ณัฐณิชา ค่าภูแสน การบริบาลทางเภสัชกรรม
193 64302-01838 นางสาว พิมพ์ชนก บญุฤทธ์ิ การบริบาลทางเภสัชกรรม
194 64302-01845 นางสาว วริศรา อินาลา การบริบาลทางเภสัชกรรม
195 64302-01849 นางสาว นธิินนัท์ รุ่งเรือง การบริบาลทางเภสัชกรรม
196 64302-01851 นาย ภัทราวุธ กาลจักร การบริบาลทางเภสัชกรรม
197 64302-01862 นางสาว หทัยชนก เหมือนหาญ การบริบาลทางเภสัชกรรม
198 64302-01890 นางสาว สิริมา สุนเสียง การบริบาลทางเภสัชกรรม
199 64302-01913 นางสาว พาขวัญ เพชรศรี การบริบาลทางเภสัชกรรม
200 64302-01918 นางสาว พนดิา พูนธนางกูร การบริบาลทางเภสัชกรรม


