
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผล
1 6212040006 นางสาว กนกพร คงวรณ์ ไม่ผ่าน
2 6212140007 นางสาว กนกพร แสงนาโก ไม่ผ่าน
3 6212130005 นางสาว กนกพร ใจอ้าย ผ่าน
4 6212080010 นางสาว กนกลักษณ์ ไทยด้วง ผ่าน
5 6212040013 นางสาว กนกวรรณ ดินจันทึก ผ่าน
6 6212040015 นางสาว กนกอร นาขะม้ิน ไม่ผ่าน
7 6212170023 นางสาว กมลชนก นามเสนาะ ไม่ผ่าน
8 6212110018 นางสาว กมลชนก ลาภทวี ผ่าน
9 6212140025 นางสาว กมลทิพย์ พูลสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
10 6212120030 นางสาว กรกช อุ่นศิริ ไม่ผ่าน
11 6212110032 นางสาว กรกนก มหาพันธ์ ไม่ผ่าน
12 6212040031 นางสาว กรกนก โสพันโต ผ่าน
13 6212160034 นางสาว กรกมล สัมพันธ์ ไม่ผ่าน
14 6212040037 นางสาว กรรณิกา รัตจักร์ ไม่ผ่าน
15 6212070036 นางสาว กรรณิกา บุญนาค ไม่ผ่าน
16 6212040038 นางสาว กรรณิการ์ เบ้าทอง ไม่ผ่าน
17 6212150039 นางสาว กรรณิการ์ หมาดโหยด ผ่าน
18 6212050041 นางสาว กรรณิการ์ จอดพิมาย ไม่ผ่าน
19 6212160040 นางสาว กรรณิการ์ อ่อนชาติ ไม่ผ่าน
20 6212150042 นางสาว กรวราพร หอมละเอียด ไม่ผ่าน
21 6212040043 นาย กรวิทย์ แดงโชติ ไม่ผ่าน
22 6212130048 นาย กฤษณพล บอกบุญ ผ่าน
23 6212030049 นางสาว กฤษณา เกล้ียงแก้ว ผ่าน
24 6212100054 นาย กษิดิศ ลาวตูม ไม่ผ่าน
25 6212160055 นางสาว กอแก้ว พิธกิจ ไม่ผ่าน
26 6212020056 นางสาว กอมารียะห์ แปเฮาะอีเล ผ่าน
27 6212100062 นางสาว กัญญาณัฐ หน่อทองค า ไม่ผ่าน
28 6212030063 นางสาว กัญญาพัชร แก้วมี ผ่าน
29 6212100065 นางสาว กัญญารัตน์ พ่ึงจะแย้ม ไม่ผ่าน
30 6212160064 นางสาว กัญญารัตน์ ไชยมล ไม่ผ่าน
31 6212020067 นางสาว กัญญาวีร์ เจะแฮ ไม่ผ่าน
32 6212080068 นางสาว กัญภร พงศ์สุทธิกุล ผ่าน
33 6212060072 นางสาว กันต์กมล ชูสีนุ่น ไม่ผ่าน
34 6212020073 นางสาว กันติยา บุญแสวง ไม่ผ่าน
35 6212140074 นางสาว กันยารัตน์ คชเศียรสืบ ผ่าน
36 6212150075 นางสาว กัลย์กมล ฤทธิโสม ไม่ผ่าน
37 6212130076 นางสาว กัลยรัตน์ จ่ิมอาษา ผ่าน
38 6212040078 นางสาว กัลยรัตน์ ขันผนึก ผ่าน
39 6212060077 นางสาว กัลยรัตน์ สุรสุขภูมิ ไม่ผ่าน

ข้ันตอนท่ี 1 วิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพกฏหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ
ผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2562

วันเสำร์ท่ี 25 มกรำคำ พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30 - 11.00 น. ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัด ปทุมธำนี
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40 6212160079 นางสาว กัลย์สุดา ชูด า ไม่ผ่าน
41 6212140080 นางสาว กัลยา อุปแก้ว ผ่าน
42 6212110084 นางสาว กัสตีนา ยูนุ ไม่ผ่าน
43 6212060085 นางสาว กัสมาพร งวงช้าง ไม่ผ่าน
44 6212040093 นางสาว กาญจนา บวรภัทรชัย ผ่าน
45 6212110089 นางสาว กาญจนา สีโส ไม่ผ่าน
46 6212040094 นางสาว กาญจนา คนไว ไม่ผ่าน
47 6212040088 นางสาว กาญจนา แก้วแพ ไม่ผ่าน
48 6212050092 นางสาว กาญจนา สุทา ไม่ผ่าน
49 6212040099 นางสาว กาญจนาพรรณ ปลาอ่อน ไม่ผ่าน
50 6212030102 นางสาว กายรัตน์ บุญชูมณี ผ่าน
51 6212110103 นางสาว การ์นนิชา ธ ารงศีลธรรม ไม่ผ่าน
52 6212040104 นางสาว การุณรัตน์ จันทร์ทศ ผ่าน
53 6212130105 นาย กิตติพศ อุ้ยนิรันดรกุล ผ่าน
54 6212110106 นาย กิตติพันธ์ จันทร์แก้ว ผ่าน
55 6212180110 นางสาว กุลธิดา ปัญจะรักษ์ ไม่ผ่าน
56 6212020112 นางสาว กุลภรณ์ อ่อนจันทร์ ไม่ผ่าน
57 6212040114 นางสาว กุลวดี ศรีสร้อย ไม่ผ่าน
58 6212040118 นางสาว เกณิกา พลภักดี ผ่าน
59 6212040119 นางสาว เกมจิลาวัลย์ จันทะบัณฑิต ผ่าน
60 6212130121 นางสาว เกวลิน สุภาพิน ผ่าน
61 6212120124 นางสาว เกวลิน สอดศรี ไม่ผ่าน
62 6212110126 นางสาว เกวลี สุพรรณ์ ไม่ผ่าน
63 6212110127 นางสาว เกวลี หวังคลี ไม่ผ่าน
64 6212080132 นางสาว เกษรินทร์ เจริญสุข ขาดสอบ
65 6212130134 นาย เกีย แซ่ลี ผ่าน
66 6212020139 นาย ไกรวิชญ์ อูปค า ไม่ผ่าน
67 6212170140 นางสาว ขนัตยา พวงมาลี ผ่าน
68 6212110141 นางสาว ขนิษฐา เด่นวงษ์ ไม่ผ่าน
69 6212040144 นางสาว ขนิษฐา ภูมิมา ไม่ผ่าน
70 6212110142 นางสาว ขนิษฐา กระดานพล ไม่ผ่าน
71 6212050146 นางสาว ขวัญจิรา ก าแก้ว ไม่ผ่าน
72 6212110147 นางสาว ขวัญใจ จารัตน์ ไม่ผ่าน
73 6212110149 นางสาว ขวัญทิพย์ โกสมใสย ไม่ผ่าน
74 6212040150 นางสาว ขวัญทิพย์ รักษานาม ไม่ผ่าน
75 6212150151 นางสาว ขวัญฤทัย อัษฎา ไม่ผ่าน
76 6212110153 นางสาว ขวัญสุดา ไกยวรรณ ไม่ผ่าน
77 6212150156 นางสาว เขมิกา ขุนเพ็ชร์ ผ่าน
78 6212140159 นางสาว คณิตตา คงแก้ว ผ่าน
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79 6212080161 นาย คมกฤษ จันทร์เจียวใช้ ไม่ผ่าน
80 6212130162 นาย ครรชิต คมนัยศักด์ิ ผ่าน
81 6212040165 นางสาว คัทรียา ร าเพยพล ไม่ผ่าน
82 6212130166 นางสาว ค าปุ๊ด แดนแม่จัน ผ่าน
83 6212130168 นาย คุณานนต์ ลือชา ผ่าน
84 6212140169 นางสาว แคทรียา ผาโคตร ผ่าน
85 6212160170 นางสาว แคทลียา ไชยของพรม ไม่ผ่าน
86 6212140171 นางสาว จริญชา อ่อนหางหว้า ผ่าน
87 6212110173 นางสาว จรินทร์ทิพย์ โตใหญ่ดี ไม่ผ่าน
88 6212060174 นางสาว จรินทิพย์ ทองนค ไม่ผ่าน
89 6212140175 นางสาว จริยา ศรีแสงสว่าง ผ่าน
90 6212110177 นางสาว จริยา พันธ์ุวัฒน์ ไม่ผ่าน
91 6212090179 นาย จักรกฤษณ์ สร้างสม ขาดสอบ
92 6212120181 นาย จักรพรรดิ พืชคูณ ผ่าน
93 6212160184 นางสาว จันทกานต์ กลวานิช ไม่ผ่าน
94 6212110185 นางสาว จันทมณี ทิศกระโทก ผ่าน
95 6212110186 นาง จันทร์ทิพย์ พลาบดีวัฒน ไม่ผ่าน
96 6212040187 นางสาว จันทร์นภา พิพิทธภัณฑ์ ผ่าน
97 6212110190 นางสาว จันทิมา วงษ์ขันธ์ ไม่ผ่าน
98 6212110192 นางสาว จ๊ัฟนีย์ ยานยา ไม่ผ่าน
99 6212070198 นางสาว จารุวรรณ สาพันธ์ ไม่ผ่าน
100 6212040195 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ ไม่ผ่าน
101 6212140196 นางสาว จารุวรรณ โพโสภา ไม่ผ่าน
102 6212060197 นางสาว จารุวรรณ ดาเลิศ ไม่ผ่าน
103 6212040201 นางสาว จิตฐิตา พิศสุวรรณ ไม่ผ่าน
104 6212120202 นางสาว จิตตยาพร สุขศรี ผ่าน
105 6212040203 นางสาว จิตตรา ระมัยวงค์ ไม่ผ่าน
106 6212120205 นางสาว จิตรา เครือโสม ไม่ผ่าน
107 6212020206 นางสาว จิตสุภา แสงเพชร ไม่ผ่าน
108 6212070207 นางสาว จินดาหรา คงสืบเสาะ ไม่ผ่าน
109 6212040210 นางสาว จินตหรา สุรินราช ไม่ผ่าน
110 6212070211 นางสาว จิรพิณญา อินทร์แป้น ไม่ผ่าน
111 6212140212 นางสาว จิรวรรณ เจริญมา ผ่าน
112 6212100215 นาย จิรวัฒน์ คณาภิบาล ไม่ผ่าน
113 6212040216 นางสาว จิรัชญา ลีฝ้าย ผ่าน
114 6212020218 นางสาว จิรัฎฐ์ วัฒนคง ไม่ผ่าน
115 6212040219 นางสาว จิรัฐญา อินทร์ภูวา ผ่าน
116 6212040221 นางสาว จิราพร จังอินทร์ ผ่าน
117 6212110225 นางสาว จิราภรณ์ นิลฉ่ า ขาดสอบ
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118 6212160224 นางสาว จิราภรณ์ ทองด้วง ผ่าน
119 6212050228 นางสาว จิราวรรณ โพธารินทร์ ไม่ผ่าน
120 6212130229 นางสาว จีรนันท์ ถ่างกระโทก ไม่ผ่าน
121 6212110231 นางสาว จีรนัย สงสุข ผ่าน
122 6212140232 นางสาว จีรภรณ์ วงษ์จารย์ ไม่ผ่าน
123 6212040234 นางสาว จีรภา ไสย์แสง ไม่ผ่าน
124 6212040235 นางสาว จีรวรรณ พลภักดี ผ่าน
125 6212050236 นาย จีรวัฒน์ คืดนอก ไม่ผ่าน
126 6212110238 นาง จีระภา นิลราย ไม่ผ่าน
127 6212080239 นางสาว จีราพัชร อักษร ไม่ผ่าน
128 6212040240 นาง จุฑาทิพย์ สุขเจริญ ไม่ผ่าน
129 6212080247 นางสาว จุฑามาศ ทักษิณานุกร ผ่าน
130 6212020248 นางสาว จุฑามาศ พิศิลป์ ไม่ผ่าน
131 6212110245 นางสาว จุฑามาศ เพชรไทย ไม่ผ่าน
132 6212040246 นางสาว จุฑามาศ ปู่ทา ขาดสอบ
133 6212040250 นาง จุฑารัตน์ อินทร์เฮ้า ไม่ผ่าน
134 6212140252 นางสาว จุฑาลักษณ์ นันทะชาติ ผ่าน
135 6212080253 นาย จุมพล จงอติเรกลาภ ไม่ผ่าน
136 6212130254 นางสาว จุรีรัตน์ มะลิลา ผ่าน
137 6212040255 นางสาว จุรีลักษณ์ อรัญชัย ผ่าน
138 6212040257 นางสาว จุฬาลักษณ์ โกษาผล ไม่ผ่าน
139 6212080258 นางสาว จุฬาลักษณ์ สุนทรเพราะ ไม่ผ่าน
140 6212110259 นางสาว เจตน์ศิริ คงม่ัน ไม่ผ่าน
141 6212040260 นางสาว เจตสุฎา หัดระสา ผ่าน
142 6212070263 นางสาว เจนจิรา หาญชนะ ไม่ผ่าน
143 6212110262 นางสาว เจนจิรา วันดี ไม่ผ่าน
144 6212050264 นาง เจริญศรี ประธาน ไม่ผ่าน
145 6212120265 นาย เจษฎ์กรน์ สัตย์มิตร ไม่ผ่าน
146 6212110267 นางสาว ใจเทียน แสงไชยญากูล ไม่ผ่าน
147 6212140268 นางสาว ฉมามาศ จันทาศรี ผ่าน
148 6212160269 นางสาว ฉวีวรรณ แป้นชู ไม่ผ่าน
149 6212080270 นางสาว ฉัตรแก้ว อดิศักด์ิพานิชกิจ ผ่าน
150 6212140271 นางสาว ฉัตรฑริดา ตะจันทร์ ผ่าน
152 6212150277 นางสาว ชญาณิชย์ ซังปาน ไม่ผ่าน
153 6212140278 นาย ชญานนท์ ทามแก้ว ผ่าน
154 6212040279 นางสาว ชญานี หอมสิน ผ่าน
155 6212120280 นางสาว ชญาภา กันพงษ์ ไม่ผ่าน
156 6212050281 นางสาว ชญาษร สายทอง ไม่ผ่าน
157 6212020282 นางสาว ชฎาพร ฟักเขียว ขาดสอบ
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158 6212020284 นางสาว ชนกานต์ ชูกล่ิน ผ่าน
159 6212130286 นางสาว ชนม์นิภา ช้อนเขียว ผ่าน
160 6212110293 นางสาว ชนิกานต์ ศกภูเขียว ไม่ผ่าน
161 6212040292 นางสาว ชนิกานต์ ป้องพันแก้ว ขาดสอบ
162 6212160296 นางสาว ชนิภรณ์ พุฒทอง ไม่ผ่าน
163 6212010297 นางสาว ชนิศา พรมศักด์ิ ไม่ผ่าน
164 6212120301 นางสาว ชลกาญน์ ข าอรุณ ผ่าน
165 6212060306 นางสาว ชลธิชา อโรตยกุล ไม่ผ่าน
166 6212040307 นางสาว ชลธิญา ชิณะแขว ผ่าน
167 6212040308 นาง ชลลัดดา ทองเพียง ขาดสอบ
168 6212080310 นาย ชวลิต เพชรจ ารัสศรี ผ่าน
169 6212040311 นางสาว ชวัลรัตน์ ง้ิวลาย ไม่ผ่าน
170 6212110319 นาย ชารีฟ ชัยศิริ ไม่ผ่าน
171 6212110320 นางสาว ชุติกาญจน์ รัตนหิรัญ ไม่ผ่าน
172 6212080321 นางสาว ชุติญา ศรีผิว ขาดสอบ
173 6212130322 นางสาว ชุตินันท์ ยอดแก้ว ผ่าน
174 6212040325 นางสาว ชุติมา ยาทองไชย ไม่ผ่าน
175 6212020327 นางสาว ชุติมา สืบท้าวสกุล ขาดสอบ
176 6212050324 นางสาว ชุติมา ตรงดี ขาดสอบ
177 6212110323 นางสาว ชุติมา ช่างเหลา ไม่ผ่าน
178 6212110329 นางสาว ชุติวรรณ ตุลา ไม่ผ่าน
179 6212110332 นางสาว โชติกา ว่องไว ไม่ผ่าน
180 6212080333 นางสาว โชติรส สธนเธียร ไม่ผ่าน
181 6212160334 นางสาว ซอบารียะ ยีสาและ ไม่ผ่าน
182 6212110336 นางสาว ซากียะห์ กามาสะ ผ่าน
183 6212020337 นางสาว ซารีน่าฮ์ หมัดสุข ไม่ผ่าน
184 6212030340 นางสาว ซาวีย๊ะ ลาเตะ ผ่าน
185 6212160341 นางสาว ซิตตีนา สุขสง่า ไม่ผ่าน
186 6212020342 นางสาว ซีตีปาตีเมาะห์ ตาเเม ผ่าน
187 6212150345 นางสาว ซูปียานี เกษธิมา ไม่ผ่าน
188 6212160346 นางสาว ซูรียานิง บือราเฮง ไม่ผ่าน
189 6212110348 นางสาว ซูไรดา อาแว ไม่ผ่าน
190 6212110347 นางสาว ซูไรดา บือราเฮง ไม่ผ่าน
191 6212110350 นางสาว ซูไวบะห์ ขารี ผ่าน
192 6212160351 นางสาว ซูฮัยตี สาอะ ไม่ผ่าน
193 6212020352 นางสาว ซูฮัยลาร์ ดอเลาะ ผ่าน
194 6212020356 นางสาว ญาณินตา ตันเจริญ ไม่ผ่าน
195 6212120358 นางสาว ญาณิศา สุดแสวง ผ่าน
196 6212130357 นางสาว ญาณิศา ต่ายล ายงค์ ผ่าน
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197 6212040360 นางสาว ฐาปนี บุญมี ไม่ผ่าน
198 6212160362 นางสาว ฐายิกา ศิริขวัญ ไม่ผ่าน
199 6212020363 นางสาว ฐาวรินทร์ ธิติโสตถิกุล ไม่ผ่าน
200 6212020364 นางสาว ฐิตา ศึกษากิจ ไม่ผ่าน
201 6212160367 นางสาว ฐิติชญา โต๊ะสาร ไม่ผ่าน
202 6212110369 นางสาว ฐิติมา ยอดแก้ว ไม่ผ่าน
203 6212040371 นางสาว ฐิติมา แรกเรียง ผ่าน
204 6212160374 นางสาว ฐิติรัตน์ รอดแก้ว ผ่าน
205 6212170375 นาง ฐิติวรรณ อาสาราช ไม่ผ่าน
206 6212050378 นางสาว ณฐพร สีงาม ไม่ผ่าน
207 6212110382 นาง ณภัทรศวรรญล์ พฤษการัณย์ ผ่าน
208 6212040384 นาย ณสุ หริมเทพาธิป ผ่าน
209 6212180385 นางสาว ณัฎชยา กรุงแสนเมือง ไม่ผ่าน
210 6212030388 นางสาว ณัฏฐ์ ญ า ดา  พรหมวิเศษ ผ่าน
211 6212090389 นาย ณัฏฐ์ดนัย สิทธิภาจิรสกุล ไม่ผ่าน
212 6212040392 นางสาว ณัฏฐนิชชา โสภาค า ไม่ผ่าน
213 6212160393 นางสาว ณัฐ ขนิษฐา ผ่าน
214 6212120395 นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์ผ่อง ผ่าน
215 6212160396 นางสาว ณัฐกานต์ เนียมรินทร์ ไม่ผ่าน
216 6212100402 นางสาว ณัฐชยา กาละสังข์ ไม่ผ่าน
217 6212160403 นางสาว ณัฐชยากร คันธะเนตร ผ่าน
218 6212020404 นาย ณัฐชัย จ่ายเจริญ ไม่ผ่าน
219 6212130406 นางสาว ณัฐฏณิชา หลงศักด์ิ ผ่าน
220 6212140408 นางสาว ณัฐณิชา แดงสุวรรณ์ ผ่าน
221 6212040409 นางสาว ณัฐณิชา มาตราช ไม่ผ่าน
222 6212140411 นางสาว ณัฐธิดา ปล่ังกลาง ไม่ผ่าน
223 6212140413 นางสาว ณัฐธินันท์ เศรษฐวานิช ผ่าน
224 6212080414 นางสาว ณัฐนวภัสร์ ณัชศตพรมงคล ไม่ผ่าน
225 6212110415 นางสาว ณัฐนันท์ ขันทะวิไชย ไม่ผ่าน
226 6212180416 นางสาว ณัฐนิชา เเก้วค า ไม่ผ่าน
227 6212050423 นางสาว ณัฐมล สีสุรี ไม่ผ่าน
228 6212120426 นางสาว ณัฐริกา กลบกล่ิน ไม่ผ่าน
229 6212030425 นางสาว ณัฐริกา เนตรสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
230 6212110427 นางสาว ณัฐริกา เสนคราม ไม่ผ่าน
231 6212040430 นางสาว ณัฐริญา กาฬพงษ์ ผ่าน
232 6212140431 นางสาว ณัฐริณี ป่ินสันเทียะ ผ่าน
233 6212080434 นาย ณัฐเศรษฐ มหาเศรษฐศิริ ขาดสอบ
234 6212020435 นางสาว ณัฐสิมา จ ารัส ไม่ผ่าน
235 6212110437 นางสาว ณัฐิยา แก้วแมน ไม่ผ่าน
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236 6212080441 นางสาว ณัทนัยธร คงอินทร์ ไม่ผ่าน
237 6212110444 นางสาว ณิชกานต์ สนพลาย ผ่าน
238 6212030443 นางสาว ณิชกานต์ สุขจรุ่ง ผ่าน
239 6212110447 นางสาว ณิธิกานต์ บุญทบ ไม่ผ่าน
240 6212160448 นาย ดนุเดช ก าเนิดไทย ผ่าน
241 6212150452 นางสาว ดวงกมล จันทร์สงค์ ไม่ผ่าน
242 6212110453 นางสาว ดวงกมล ดวงศรี ผ่าน
243 6212040455 นางสาว ดวงใจ ทัดไทย ผ่าน
244 6212040456 ส.อ.หญิง ดวงใจ กาฬจันทร์ ไม่ผ่าน
245 6212040458 นางสาว ดวงนฤมล แนวพรม ผ่าน
246 6212120461 นาย ดารากร ป้อมสุวรรณ ไม่ผ่าน
247 6212150462 นางสาว ดาราพร คงทอง ไม่ผ่าน
248 6212150464 นางสาว ดารีซะห์ กลูแป ผ่าน
249 6212040466 นางสาว ดารุณี แสนศิริ ไม่ผ่าน
250 6212130467 นางสาว ดารุณี เข็มอุทา ไม่ผ่าน
251 6212110470 นาย ดิศรณ์  เปรมปรีด์  ไม่ผ่าน
252 6212040471 นาย เดชาพล สังวิบุตร ไม่ผ่าน
253 6212150473 นางสาว ต่วนฟารีดา ลอจิ ผ่าน
254 6212110474 นางสาว ต่อพร ฉิมใหญ่ ไม่ผ่าน
255 6212110475 นางสาว ตะวัน แน่นอุดร ไม่ผ่าน
256 6212050477 นาย ต้ังปณิธาน ทุมมากรณ์ ไม่ผ่าน
257 6212150478 นางสาว ตัสนีม โปะสุรี ผ่าน
258 6212050481 นางสาว เตือนใจ นครอินทร์ ไม่ผ่าน
259 6212130483 นาย ทรงพล หัวฝาย ผ่าน
260 6212120485 นางสาว ทักษิณา เหมณี ผ่าน
261 6212080488 นาย ทัศนันท์ รักกลาง ขาดสอบ
262 6212080493 นางสาว ทิพย์ติยาพร บุญศาสตร์ ผ่าน
263 6212110495 นางสาว ทิพย์วรรณ ปะก าแหง ไม่ผ่าน
264 6212110498 นางสาว ทิพวัลย์ แข็งขัน ไม่ผ่าน
265 6212160502 นาย ธนกร ศิวะผกา ผ่าน
266 6212170505 นางสาว ธนพร ปะวัลละ ไม่ผ่าน
267 6212160507 นางสาว ธนพร สุเหร็น ไม่ผ่าน
268 6212010509 นาย ธนภณ พานเหล็ก ไม่ผ่าน
269 6212050510 นางสาว ธนภรณ์ ไกรรักษ์ ไม่ผ่าน
270 6212110512 นางสาว ธนวรรณ กาญจนากร ผ่าน
271 6212050515 นาย ธนัตถ์ ชาลีรัตน์ ไม่ผ่าน
272 6212040516 นาย ธนากร กงก้า ผ่าน
273 6212030518 นางสาว ธนาภรณ์ เดิมหล่ิม ไม่ผ่าน
274 6212080520 นางสาว ธนาวรรณ มุขประภาต ผ่าน
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275 6212080524 นางสาว ธนิวรรณ สุรบวร ขาดสอบ
276 6212130525 นางสาว ธนิษฐ์นันท์ เทียมเมือง ผ่าน
277 6212020526 นางสาว ธนิษฐา บุญเสถียร ไม่ผ่าน
278 6212170528 นาง ธนุรัตน์ นามราช ไม่ผ่าน
279 6212030529 นางสาว ธราภรณ์ สุขแก้ว ไม่ผ่าน
280 6212060531 นางสาว ธัญญธร สินธุเสน ไม่ผ่าน
281 6212070533 นางสาว ธัญญ์นลิน จุไรย์ ไม่ผ่าน
282 6212020534 นางสาว ธัญญลักษณ์ สุคะประเสริฐ ไม่ผ่าน
283 6212080537 นางสาว ธัญญลักษณ์ อยู่รับ ไม่ผ่าน
284 6212170535 นาง ธัญญลักษณ์ ย้ิมพงษ์ ผ่าน
285 6212080540 นางสาว ธัญญารัตน์ อารีชม ไม่ผ่าน
286 6212090542 นาง ธัญญาลักษณ์ โนนทอง ไม่ผ่าน
287 6212140543 นางสาว ธัญทรัพย์ พันธ์ุโพธ์ิ ผ่าน
288 6212040546 นาย ธัญพิสิษฐ์ ชินบุตร ไม่ผ่าน
289 6212160550 นางสาว ธัญ วรรณ เพชรสถิตย์  ไม่ผ่าน
290 6212130556 นางสาว ธารนรินทร์ ป้ันหยวก ไม่ผ่าน
291 6212150558 นางสาว ธิดารัตน์ หนูเน้ือ ผ่าน
292 6212060560 นางสาว ธิดารัตน์ เลากระโทก ไม่ผ่าน
293 6212080562 นางสาว ธิดารัตน์ ศิลปชัยณรงค์ ไม่ผ่าน
294 6212080564 นาย ธีระศักด์ิ ภักตรนิกร ผ่าน
295 6212170565 นาง นงรัตน์ พิธกิจ ผ่าน
296 6212010566 นางสาว นชฎาภา ผ่องแผ้ว ผ่าน
297 6212020573 นางสาว นภสร คงไพศาล ไม่ผ่าน
298 6212020572 นางสาว นภสร อรุณไทย ไม่ผ่าน
299 6212040580 นางสาว นรินทร กองธรรม ไม่ผ่าน
300 6212130582 นางสาว นรินทิพย์ สุนทัน ผ่าน
301 6212130584 นางสาว นริศรา ยีกับจี ไม่ผ่าน
302 6212160583 นางสาว นริศรา สาและ ไม่ผ่าน
303 6212010590 นางสาว นฤมล ศรีอ าคา ผ่าน
304 6212170591 นางสาว นฤมล หล้าสุใจ ขาดสอบ
305 6212040589 นางสาว นฤมล กุศลศิลป์ ไม่ผ่าน
306 6212040593 นาง นลินี ช่ืนชุมพร ไม่ผ่าน
307 6212020596 นางสาว นวดารา ลืออ ารุง ผ่าน
308 6212150598 นางสาว นัจนันท์ พรหมปลอด ไม่ผ่าน
309 6212160606 นางสาว นัดตา รัตนโชติ ไม่ผ่าน
310 6212050607 นางสาว นัตยา ไตรยวงศ์ ไม่ผ่าน
311 6212120610 นางสาว นัทธมน ปรางจันทร์ ผ่าน
312 6212080611 นางสาว นันท์ชพร ฉัตรอนันทเวช ผ่าน
313 6212020612 นางสาว นันท์นภัส แก้วตาเสน ผ่าน
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314 6212090614 นางสาว นันท์นลิน หมาดท้ิง ไม่ผ่าน
315 6212160615 นางสาว นันทนา คเชนทร์ภักดี ผ่าน
316 6212080616 นางสาว นันทนีย์ สุวรรณสิทธ์ิ ผ่าน
317 6212020617 นางสาว นันทพร สีมันตร ไม่ผ่าน
318 6212140620 นางสาว นันทิกานต์ แม่นผล ผ่าน
319 6212040622 นางสาว นันทิญา ผะกาแดง ผ่าน
320 6212100623 นางสาว นันทิพร ไหวจังหรีด ไม่ผ่าน
321 6212020627 นางสาว นันทิยา ชุมไชโย ไม่ผ่าน
322 6212130624 นางสาว นันทิยา กันทิยศ ผ่าน
323 6212040628 นางสาว นันธิดา จันทร์ลาวงค์ ไม่ผ่าน
324 6212040631 นางสาว ชิดชนก พืชผล ไม่ผ่าน
325 6212110635 นางสาว นารีซะ อาแว ไม่ผ่าน
326 6212110637 นางสาว นาวาล สาและ ไม่ผ่าน
327 6212020638 นาย นาวิน ดาบแก้ว ไม่ผ่าน
328 6212080639 นาง น้ าทิพย์ ดิษฐบรรจง ไม่ผ่าน
329 6212110642 นางสาว นิชาพรรณ สืบอ้วน ไม่ผ่าน
330 6212110643 นางสาว นิซูรี นาโด ผ่าน
331 6212040645 นางสาว นิตยา อกอุ่น ไม่ผ่าน
332 6212050646 นางสาว นิตยา บริหาร ไม่ผ่าน
333 6212080647 นาย นิติธร ปัสนานนท์ ผ่าน
334 6212150648 นางสาว นิธิวดี สมิตินทร์ ขาดสอบ
335 6212020650 นางสาว นินูรฮูดา โตะแวโซะ ไม่ผ่าน
336 6212100652 นางสาว นิภาธร มากยอด ไม่ผ่าน
337 6212040655 นางสาว นิภาพร วงษ์จันดี ไม่ผ่าน
338 6212140654 นางสาว นิภาพร ไวยกรรณ์ ผ่าน
339 6212010657 นางสาว นิยรัตย์ หงษ์ศรี ไม่ผ่าน
340 6212040658 นาง นิลวรรณ ด่ิงแก้ว ไม่ผ่าน
341 6212040659 นางสาว นิโลบล ศรีลานุพันธ์ ขาดสอบ
342 6212060660 นางสาว นิศารัตน์ สิงห์บุญมี ผ่าน
343 6212150663 นางสาว นุชนาฎ หมาดงะ ผ่าน
344 6212040665 นางสาว นุชบา อาษาสนา ไม่ผ่าน
345 6212110667 นางสาว นุรฮายาตี ปาเระลีมอ ไม่ผ่าน
346 6212150669 นางสาว นูซีลา บูละ ไม่ผ่าน
347 6212110670 นางสาว นูรกามีละห์ ดอเลาะ ไม่ผ่าน
348 6212020671 นางสาว นูร์ดียานา เจะเลง ไม่ผ่าน
349 6212020672 นางสาว นูร์ตียาณี นาแซ ขาดสอบ
350 6212110673 นางสาว นูรฟาห์ แวยูโซ๊ะ ไม่ผ่าน
351 6212020675 นางสาว นูรมา เปาะมะ ไม่ผ่าน
352 6212100676 นางสาว นูรอักมาล ดือเลาะ ไม่ผ่าน
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353 6212150679 นางสาว นูรอาซียะห์ ซามะ ไม่ผ่าน
354 6212100680 นางสาว นูรอาสิลา ดอเลาะ ไม่ผ่าน
355 6212110681 นางสาว นูรอีมาน สะหัดอีต า ผ่าน
356 6212110682 นางสาว นูรไอดา อาแวหะมะ ไม่ผ่าน
357 6212160683 นางสาว นูรฮีดายะห์ อาแว ไม่ผ่าน
358 6212150684 นางสาว นูรัยนา อิแอ ไม่ผ่าน
359 6212150686 นางสาว นูรีซัน หะยีมะมิง ผ่าน
360 6212020689 นางสาว นูรีฮัน ลือแบซา ผ่าน
361 6212110690 นางสาว นูรุลอาฟีฟะฮ์ ตาเห ผ่าน
362 6212160692 นางสาว นูรูลฮูสนา อาแวเล๊าะ ผ่าน
363 6212130693 นางสาว เนตรชนก ราชาด า ผ่าน
364 6212090695 นางสาว เนตรชนก นนยะโส ไม่ผ่าน
365 6212040699 นางสาว เนตรนภา พระอิสาน ผ่าน
366 6212020698 นางสาว เนตรนภา วชิรจันทร์เพ็ญ ขาดสอบ
367 6212150700 นางสาว โนรีซา สะมะเเอ ไม่ผ่าน
368 6212050706 นาง บุญเกิด ระเบียบ ไม่ผ่าน
369 6212110709 นางสาว บุรีรัตน์ บุพพาจารย์ ผ่าน
370 6212070710 นางสาว บุษกร แก้ววิเศษ ไม่ผ่าน
371 6212130711 นางสาว บุษรา ผัดแสน ผ่าน
372 6212110712 นาย บูรฮัน เยงทูล ขาดสอบ
373 6212050713 นางสาว เบญจพร กองมา ไม่ผ่าน
374 6212010717 นางสาว เบญจวรรณ อลินตา ผ่าน
375 6212170715 นางสาว เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล ผ่าน
376 6212040720 นาย ปฏิพล โอฆะพันธ์ ผ่าน
377 6212080725 นางสาว ปฐมาวดี กระชอนสุข ขาดสอบ
378 6212040727 นางสาว ปณิตา คงสิลา ผ่าน
379 6212070728 นางสาว ปติณญา บุญเลิศ ไม่ผ่าน
380 6212040729 นางสาว ปทิตตา จรรยา ขาดสอบ
381 6212080730 นางสาว ปทุมทิพย์ แถมก่ิง ผ่าน
382 6212080731 นางสาว ปนัฐดา สิริพัชรสกุล ไม่ผ่าน
383 6212120733 นางสาว ปภวรินทร์ ทองค า ผ่าน
384 6212170736 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์ ไม่ผ่าน
385 6212140741 นางสาว ประภัสรา สุหิรัญ ผ่าน
386 6212110742 นางสาว ประภัสรา สาริก ไม่ผ่าน
387 6212040744 นางสาว ปรัชชมน ปาวรีย์ ผ่าน
388 6212040746 นางสาว ปราริชาติ วงศ์ประทุม ไม่ผ่าน
389 6212110747 นางสาว ปริยพิชญ์ บุตรชาติ ไม่ผ่าน
390 6212030750 นางสาว ปรีดิยุช วณิชชานนท์ ผ่าน
391 6212130751 นางสาว ปรียากร สาน้อยกุล ผ่าน
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392 6212060754 นางสาว ปรียาพร สังข์ถม ไม่ผ่าน
393 6212020755 นางสาว ปรียาภรณ์ ผ่องแผ้ว ไม่ผ่าน
394 6212100758 นางสาว ปวีณา เร่ียจ่ี ไม่ผ่าน
395 6212030762 นางสาว ปองทิพย์ ปานเพ็ชร ไม่ผ่าน
396 6212140765 นางสาว ปัณณพร กะจะวงษ์ ไม่ผ่าน
397 6212040767 นางสาว ปัทมา ทวีทรัพย์ ไม่ผ่าน
398 6212140768 นางสาว ปัทมาวดี ม่วงเทศ ผ่าน
399 6212160770 นางสาว ปาจียะห์ เปาะสา ไม่ผ่าน
400 6212080772 นางสาว ปารณีย์ แก่นนา ผ่าน
401 6212040774 นาง ปาริฉัตร นิธิมหาศาล ไม่ผ่าน
402 6212160780 นางสาว ปาลิตา เก็บทรัพย์ ไม่ผ่าน
403 6212160781 นางสาว ปิติพร อานันท์สันติ ขาดสอบ
404 6212150783 นางสาว ปิยธิดา ชุมคช ไม่ผ่าน
405 6212130786 นาย ปิยวัฒน์ อินต๊ะ ผ่าน
406 6212020787 นางสาว ปิยะธิดา ผลวงษ์ ผ่าน
407 6212060789 นางสาว ปิยะธิดา ทิพมนต์ ไม่ผ่าน
408 6212080788 นางสาว ปิยะธิดา พงษ์พันนา ผ่าน
409 6212110791 นางสาว ปิยะนุช พุ่มสุวรรณ ผ่าน
410 6212020792 นาย ปิยะพงษ์ ข่ายค า ไม่ผ่าน
411 6212080793 นาย ปิยะพล พรมทอง ไม่ผ่าน
412 6212050795 นางสาว ปิยะรัตน์ ศิลาโชติ ไม่ผ่าน
413 6212160797 นางสาว ปียานันท์ อินทร์คง ไม่ผ่าน
414 6212040800 นางสาว ปุณยรัตน์ ชาภักดี ผ่าน
415 6212080801 นาง ปุณยวีร์ อุษสาธิต ไม่ผ่าน
416 6212020802 นาง ปุรจารีย์ อัฏวิริยะณากุล ไม่ผ่าน
417 6212120808 นางสาว ผริตา อยู่ภู่ ผ่าน
418 6212040809 นาย พงศกร สีโสดา ผ่าน
419 6212040811 นาย พงษ์ศักด์ิ ราชภักดี ไม่ผ่าน
420 6212020812 นาย พชร พงศ์ศรีกล่อม ไม่ผ่าน
421 6212040814 นางสาว พนารัตน์ พุ่มค า ไม่ผ่าน
422 6212010817 นางสาว พนิดา จรโคกกรวด ไม่ผ่าน
423 6212040818 นางสาว พนิดา โคตภักดี ผ่าน
424 6212160819 นางสาว พนิดา ชัยมุสิก ไม่ผ่าน
425 6212110820 นางสาว พยุงรักษ์ กรงนอก ผ่าน
426 6212170821 นาย พรกรัณย์ สมขาว ผ่าน
427 6212040822 นางสาว พรชนก ขุนศรี ผ่าน
428 6212120823 นางสาว พรชิตตา จันทร์นคร ผ่าน
429 6212020825 นางสาว พรทิพย์ จิตจ านงค์ ไม่ผ่าน
430 6212040826 นางสาว พรทิพา ไชยขันธ์ุ ผ่าน
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431 6212120828 นางสาว พรนภัส เอ่ียมส าอางค์ ผ่าน
432 6212040830 นางสาว พรพรรณ ศรีปัจฉิม ผ่าน
433 6212050831 นาย พรพิพัฒน์ เสาวพันธ์ ไม่ผ่าน
434 6212090832 นางสาว พรพิมล คับพวง ไม่ผ่าน
435 6212140833 นางสาว พรไพลิน บุตรวาปี ไม่ผ่าน
436 6212040837 นางสาว พรรณภา อุสาพรม ไม่ผ่าน
437 6212130839 นางสาว พรรณิดา ใจซ่ือ ผ่าน
438 6212130841 นางสาว พรสวรรค์ ภู่สวัสด์ิ ผ่าน
439 6212160846 นางสาว พรสุดา ชูนุ่น ผ่าน
440 6212040845 นางสาว พรสุดา ภัสดาภรณ์ ขาดสอบ
441 6212020848 นางสาว พรหมพร นามราช ไม่ผ่าน
442 6212040849 นางสาว พร้อมหทัย เจริญศรี ผ่าน
443 6212040852 นางสาว พฤษาพันธ์ุ บุบผาลา ไม่ผ่าน
444 6212070853 นางสาว พลอยไพลิน เพชรจันทร์ ขาดสอบ
445 6212100855 นาง พวงทอง แก่นนาค า ไม่ผ่าน
446 6212030857 นางสาว พัชทราภรณ์ บุญต่อ ผ่าน
447 6212040860 นางสาว พัชรา กวนค าอุ้ย ผ่าน
448 6212100861 นางสาว พัชราพร อินทรกุล ไม่ผ่าน
449 6212180862 นางสาว พัชราภรณ์ อาจสังข์ ไม่ผ่าน
450 6212160864 นางสาว พัชริดา มณีฉาย ไม่ผ่าน
451 6212160868 นางสาว พัชรินทร์ พินโท ขาดสอบ
452 6212050866 นางสาว พัชรินทร์ ศรีนวล ไม่ผ่าน
453 6212040871 นางสาว พัชรี นิตยโรจน์ ผ่าน
454 6212110875 นางสาว พัณณภรณ์ นาคม่วง ไม่ผ่าน
455 6212170880 นางสาว พัทราพร อุทธา ไม่ผ่าน
456 6212120881 นาย พันธกานต์ สงเสิด ผ่าน
457 6212020882 นางสาว พาตีหะห์ คามา ไม่ผ่าน
458 6212110884 นางสาว พิจิตรา ชินโน ไม่ผ่าน
459 6212150888 นางสาว พิชชาภา ตาวัน ไม่ผ่าน
460 6212020889 นางสาว พิชญธิดา พูนเทพ ไม่ผ่าน
461 6212070890 นางสาว พิชญวรรณ ดีสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
462 6212130891 นางสาว พิชญา แก้วมาลา ผ่าน
463 6212140893 นางสาว พิชญาพร พิพัฒนสกุลวงศ์ ผ่าน
464 6212040894 นาง พิชญาภา ม่ันคง ไม่ผ่าน
465 6212140897 นางสาว พิฐชญาณ์ เอกอัครภูรีรักษ์ ผ่าน
466 6212170899 นางสาว พิทพร สินธวารักษ์ ผ่าน
467 6212110903 นางสาว พิมพ์พา ทิตะนนท์ ไม่ผ่าน
468 6212020906 นางสาว พิมพ์รวี โชคทองเพียร ไม่ผ่าน
469 6212040908 นางสาว พิมพ์วิมล วรรณกุล ผ่าน
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470 6212110911 นางสาว พิมพิศา อยู่ด า ไม่ผ่าน
471 6212080915 นาย พิสิษฐ์ ผลโรจน์ปัญญา ไม่ผ่าน
472 6212080917 นาย พีรภัสร์ แย้มมา ผ่าน
473 6212020918 นาย พีรวัฒน์ ชัยวันดี ขาดสอบ
474 6212150920 นางสาว พุทธรัตน์ สังขานุวัต ไม่ผ่าน
475 6212100922 นางสาว เพชรรัตน์ เพลียสุระ ไม่ผ่าน
476 6212130925 นางสาว เพ็ญพิมล ใจน้ า ไม่ผ่าน
477 6212120926 นางสาว แพรวพรรณ เงินงาม ผ่าน
478 6212150930 นางสาว แพรวฬินีย์ แก้วประสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
479 6212140931 นางสาว ไพริณ ควรหัตถ์ ผ่าน
480 6212150935 นางสาว ฟารีสา สะมะแอ ผ่าน
481 6212160938 นางสาว ภคมน เส้งเสาร์ ไม่ผ่าน
482 6212040943 นางสาว ภัฑรวฎี เขาหลัก ไม่ผ่าน
483 6212120945 นางสาว ภัททิยา กระจ่างวงค์ ไม่ผ่าน
484 6212030952 นางสาว ภัทรวดี นวลกลับ ผ่าน
485 6212110953 นางสาว ภัทรวัลล์ิ ศรีมีธรรม ไม่ผ่าน
486 6212040955 นางสาว ภัทริน โมลาขาว ผ่าน
487 6212120957 นางสาว ภัสราภรณ์ เบ้าค าภา ผ่าน
488 6212150960 นางสาว ภาตีฮะห์ มะอีแต ไม่ผ่าน
489 6212120963 นางสาว ภาวิณี สรวยล้ า ผ่าน
490 6212140967 นาย ภูตะวัน หวังม่ัน ผ่าน
491 6212160968 นาย ภูเทพ วู่นา ผ่าน
492 6212140969 นาย ภูบดินทร์ โททอง ผ่าน
493 6212040970 นาย ภูมัย หาสุระ ไม่ผ่าน
494 6212020971 นางสาว ภูริชญา มณีฉาย ไม่ผ่าน
495 6212140972 นาย ภูวพล สมภักดี ผ่าน
496 6212040973 นาย มงคล จันทอง ผ่าน
497 6212120974 นางสาว มณฑาทิพย์ ฉายแสง ผ่าน
498 6212160975 นางสาว มณฑิตา ทนงาน ไม่ผ่าน
499 6212080981 นาง มยุรี นาคายน ไม่ผ่าน
500 6212110979 นางสาว มยุรี น้อยวรรณะ ไม่ผ่าน
501 6212020983 นางสาว มลิวัลย์ จงใจรักษ์ ไม่ผ่าน
502 6212050985 นางสาว มัทวัน ร้อยศรี ผ่าน
503 6212110987 นางสาว มัลธิณี สายแวว ผ่าน
504 6212080990 นางสาว มัลลิกา สาลีฉันท์ ขาดสอบ
505 6212140989 นางสาว มัลลิกา เกิดสา ผ่าน
506 6212080992 นางสาว มาญ่า ประเสริฐวงษ์ ไม่ผ่าน
507 6212070993 นางสาว มาติกา วงค์คล่อง ผ่าน
508 6212110998 นางสาว มารีฮัน เจ๊ะเต๊ะ ไม่ผ่าน
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509 6212020999 นาย มารุต มณฑลจรัญ ไม่ผ่าน
510 6212151002 นาย มาหามะดานิส ดิลฮาม ไม่ผ่าน
511 6212111003 นางสาว มาฮีซันร์ เจ๊ะแว ไม่ผ่าน
512 6212061005 นางสาว มิยาวดี สมบูรณ์ ผ่าน
513 6212141010 นางสาว มุฑิตา เหล็กกล้า ผ่าน
514 6212021011 นางสาว มุมีนะห์ สามะ ผ่าน
515 6212111015 นาย มูฮัมหมัดอัสฟาน มูซอ ผ่าน
516 6212121018 นางสาว เมธาวี กล่ินกุหลาบทอง ผ่าน
517 6212091020 นางสาว เมธาวี รอดสีเสน ไม่ผ่าน
518 6212151019 นางสาว เมธาวี จงไกรจักร ไม่ผ่าน
519 6212111025 นาย ยอดรัก ธรรมรัตน์ ไม่ผ่าน
520 6212111027 นางสาว ยามีละ มะแซ ไม่ผ่าน
521 6212151028 นางสาว ยาลีละห์ สาแม ผ่าน
522 6212021031 นางสาว เยาวภา สิทธิมล ไม่ผ่าน
523 6212021032 นางสาว เยาวภา พ่วงลาภ ขาดสอบ
524 6212161037 นางสาว รจนา รอดเข็ม ไม่ผ่าน
525 6212141036 นางสาว รจนา พิมพ์แสง ผ่าน
526 6212041038 นางสาว รจนาท ภูเวียนวงค์ ผ่าน
527 6212041040 นาย รณชัช ค าสนิท ไม่ผ่าน
528 6212081045 นางสาว รมลทิพย์ บวรวิชญ์พรธนา ไม่ผ่าน
529 6212121046 นางสาว รวิพร พันธ์ุจึงเจริญ ผ่าน
530 6212041048 นางสาว รวิสรา จันทร์เมืองหงส์ ผ่าน
531 6212041049 นางสาว รวีวรรณ ชิณวงศ์ ไม่ผ่าน
532 6212151052 นางสาว รอซีดะห์ ดาโอ๊ะ ไม่ผ่าน
533 6212021053 นางสาว รอฮานา ดอลี ผ่าน
534 6212081055 นางสาว รักษา วาพัดไทย ไม่ผ่าน
535 6212081056 นางสาว รัชฎาวรรณ์ สิงหะ ไม่ผ่าน
536 6212121057 นางสาว รัชณิญา จันทร์ศรี ไม่ผ่าน
537 6212101059 นางสาว รัชติกา กุมภาว์ ไม่ผ่าน
538 6212111061 นางสาว รัชนีกร ราชวันดี ไม่ผ่าน
539 6212111062 นางสาว รัชนีกร ไชยะวัน ไม่ผ่าน
540 6212141065 นางสาว รัตติกาล หุ้มแพร ผ่าน
541 6212091068 นางสาว รัตน์ตะวัน ล่าสกุล ไม่ผ่าน
542 6212041070 นางสาว รัตนา จันทะวัน ผ่าน
543 6212171072 นาง รัตนาภรณ์ โตไธสง ไม่ผ่าน
544 6212141076 นางสาว รัศมี ดีพรม ผ่าน
545 6212161077 นางสาว รัศมียา ดาบแสงทอง ไม่ผ่าน
546 6212091078 นางสาว รินทร์ลภัส วิมลจารุพงศ์ ไม่ผ่าน
547 6212101079 นางสาว ร่ืนจิตร อินทะสร้อย ไม่ผ่าน
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548 6212051080 นางสาว ร่ืนฤดี พรหมประดิษฐ ไม่ผ่าน
549 6212061083 นางสาว รุ่งฤดี ดีขุนทด ไม่ผ่าน
550 6212121085 นาย รุ่งวิกรัย คงเจริญ ผ่าน
551 6212041086 นาย รุ่งศิริ ศรีสุข ผ่าน
552 6212111090 นางสาว รุลฮีดา หะยีมะแอ ผ่าน
553 6212151091 นางสาว รุสนา อาแด ไม่ผ่าน
554 6212111093 นางสาว รุสมาวานี หะมะ ไม่ผ่าน
555 6212021094 นางสาว รุสมี เจ๊ะด๊ะ ไม่ผ่าน
556 6212061095 นางสาว รูกีซา เจ๊ะหะมะ ไม่ผ่าน
557 6212141098 นางสาว เรณุกา ศรีษะพรม ผ่าน
558 6212071102 นาย ฤาชัย ขันตี ไม่ผ่าน
559 6212041104 นางสาว ลดาวัลย์ พนมเขต ผ่าน
560 6212041107 นางสาว ลลิตา ชรินทร์ ผ่าน
561 6212071109 นางสาว ลลิตา พระศรี ผ่าน
562 6212011108 นางสาว ลลิตา สายอะภัย ไม่ผ่าน
563 6212081106 นางสาว ลลิตา ชัยนนท์ ผ่าน
564 6212091111 นางสาว ลักขณา สายเนตร ไม่ผ่าน
565 6212161121 นางสาว ลีซาวาตี บือราเฮง ผ่าน
566 6212031123 นางสาว ไลณีย์ สาอุ ผ่าน
567 6212071125 นางสาว วงศ์ษา ทองจันทร์ ไม่ผ่าน
568 6212141126 นาย วชิรวิชญ์ สมุติรัมย์ ผ่าน
569 6212041127 นางสาว วชิรา เทพมะที ผ่าน
570 6212131128 นางสาว วชิราภรณ์ แก้วไหลมา ไม่ผ่าน
571 6212131129 นางสาว วธิดา พรมแสง ไม่ผ่าน
572 6212041131 นางสาว วนัสนันท์ ศรีประภา ขาดสอบ
573 6212141132 นางสาว วนัสภรณ์ ศิระธนิตโรจน์ ผ่าน
574 6212121133 นางสาว วนิดา พลต้ือ ไม่ผ่าน
575 6212071134 นางสาว วนิดา เจริญสวัสด์ิ ผ่าน
576 6212151138 นางสาว วรมน แก้วสังข์ ผ่าน
577 6212151139 นางสาว วรรณนา มูดอ ขาดสอบ
578 6212041140 นางสาว วรรณพร โคตรหลักค า ผ่าน
579 6212121142 นางสาว วรรณรวี ธนาวนิชกุล ผ่าน
580 6212151144 นางสาว วรรณสิริ ดุลยจิต ไม่ผ่าน
581 6212041146 นางสาว วรรณิษา ศิริมาตร ไม่ผ่าน
582 6212091147 นางสาว วรรนิสา หาญกล้า ไม่ผ่าน
583 6212111152 นาย วรานนท์ ชมประเสริฐ ผ่าน
584 6212021155 นางสาว วราภรณ์ ชัยนฤมล ไม่ผ่าน
585 6212131154 นางสาว วราภรณ์ ประกอบนอก ไม่ผ่าน
586 6212131161 นางสาว วัจรินทร์ จรสุขเสง่ียม ผ่าน
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587 6212011163 นาง วัชราภรณ์ ศรีสุชาติ ไม่ผ่าน
588 6212111162 นางสาว วัชราภรณ์ หนูเหมือน ไม่ผ่าน
589 6212131164 นางสาว วันทนีย์ เสาร์สาร ผ่าน
590 6212061165 นางสาว วันมัสนี เจะมิง ไม่ผ่าน
591 6212151166 นางสาว วันลินนา แส๊ะเด็ง ไม่ผ่าน
592 6212131169 นางสาว วันวิสา งามล ายวง ผ่าน
593 6212021170 นางสาว วัลลภา ฉายวิชา ไม่ผ่าน
594 6212151171 นางสาว วาฟาอ์ มะเกะ ผ่าน
595 6212151172 นางสาว วาริสา เส็นหมาน ไม่ผ่าน
596 6212121173 นางสาว วารุณี อุดมศิลป์ ผ่าน
597 6212081177 นางสาว วาสนา ศิริพิพัฒน์ถาวร ไม่ผ่าน
598 6212021178 นางสาว วิกัญดา รอเกตุ ไม่ผ่าน
599 6212041179 นางสาว วิจิตรา วงค์สีดา ไม่ผ่าน
600 6212051182 นางสาว วิชชุดา โรมพันธ์ ไม่ผ่าน
601 6212041183 นาย วิชัย พัฒนาเวช ไม่ผ่าน
602 6212081186 นาย วิฑูรย์ ประยูรหงษ์ ไม่ผ่าน
603 6212141190 นางสาว วิภา บุญเต็ม ผ่าน
604 6212111192 นางสาว วิภาภรณ์ ทองอ่อน ไม่ผ่าน
605 6212161193 นางสาว วิภาวดี วัตตพรหม ไม่ผ่าน
606 6212151195 นางสาว วิภาวี ศิลปธนู ไม่ผ่าน
607 6212071203 นางสาว วิลาวัณย์ โต๊ะงาม ไม่ผ่าน
608 6212041204 นางสาว วิลาวัลย์ ดวงแสนจันทร์ ผ่าน
609 6212041205 นางสาว วิลาวัลย์ ผายสียวน ไม่ผ่าน
610 6212041207 นางสาว วิไลพร ค าประเทือง ไม่ผ่าน
611 6212121210 นาย วีรภัทร เผด็จศึก ผ่าน
612 6212131216 นางสาว แววตา แนบนิล ไม่ผ่าน
613 6212021218 นางสาว ศตพร อรุณวิวัฒน์กุล ไม่ผ่าน
614 6212151224 นางสาว ศรินยา มณีโชติ ไม่ผ่าน
615 6212011225 นางสาว ศรีพรรณ ตากาศ ขาดสอบ
616 6212041226 นางสาว ศรีมร โอภากาศ ผ่าน
617 6212021230 นางสาว ศศิกัญญ์ ผ่องชมภู ไม่ผ่าน
618 6212181232 นางสาว ศศิณา สาและ ไม่ผ่าน
619 6212061238 นางสาว ศศิธร ไก่แก้ว ไม่ผ่าน
620 6212011235 นางสาว ศศิธร ใจเขียว ขาดสอบ
621 6212041240 นางสาว ศศินภา เบียนชัย ไม่ผ่าน
622 6212131241 นางสาว ศศิประภา ภู่สุวรรณ ผ่าน
623 6212021242 นางสาว ศศิพิมพ์ ทองงามข า ผ่าน
624 6212051243 นางสาว ศศิมล ธรรมทวี ผ่าน
625 6212041244 นางสาว ศสิธร ค ามุงคุณ ไม่ผ่าน
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626 6212081245 นาย ศักด์ิชัย แก้วรัตนปัทมา ไม่ผ่าน
627 6212161248 นางสาว ศันสนีย์ ไสยฉิม ขาดสอบ
628 6212101249 นาย ศาศวัต ธนิกกุล ขาดสอบ
629 6212111250 นางสาว ศิรดา โนรี ไม่ผ่าน
630 6212131251 นางสาว ศิริญญา แสนศรี ผ่าน
631 6212131254 นางสาว ศิรินภา เสิบกล่ิน ผ่าน
632 6212111255 นางสาว ศิรินันท์ ศรีโนนยาง ไม่ผ่าน
633 6212021256 นางสาว ศิรินันทพร แก้วค า ไม่ผ่าน
634 6212051261 นางสาว ศิริพร โทนุสิน ไม่ผ่าน
635 6212041260 นางสาว ศิริพร วงษ์มหิง ไม่ผ่าน
636 6212111263 นางสาว ศิริยุพา วรโชติธนา ไม่ผ่าน
637 6212051269 นางสาว ศิริลักษณ์ ทีฆะสุข ไม่ผ่าน
638 6212141270 นางสาว ศิริลักษณ์ ทัพสุริย์ ผ่าน
639 6212041272 นางสาว ศิริลักษณ์ เลพล ผ่าน
640 6212011279 นางสาว ศิริวรรณ ช้ีแจง ไม่ผ่าน
641 6212041280 นางสาว ศิริอัญญา ซินโซ ผ่าน
642 6212031282 นาย ศิวะวงศ์ จิระธนาพฤทธ์ิ ผ่าน
643 6212021286 นาย ศุภกิตต์ิ พิมพ์บุญ ขาดสอบ
644 6212081288 นาย ศุภชัย เตชะธนวณิช ผ่าน
645 6212011291 นางสาว ศุภนิษฐ์ วันต๊ะ ไม่ผ่าน
646 6212051292 นางสาว ศุภมาส ก่ิงแสง ไม่ผ่าน
647 6212041296 นางสาว ศุภรัตน์ เทอ ารุง ไม่ผ่าน
648 6212071298 นาย ศุภฤกษ์ เสนาสังข์ ไม่ผ่าน
649 6212091301 นางสาว ศุภสุตา หีตช่วย ไม่ผ่าน
650 6212101302 นางสาว ศุภานัน ต๊ันมณีกุล ไม่ผ่าน
651 6212041305 นางสาว ศุภาพิชญ์ แก้วค าไสย์ ผ่าน
652 6212041312 นางสาว สกาวรัตน์ อินสุนา ไม่ผ่าน
653 6212121315 นางสาว สตรีวิทย์ พิมลทีป ผ่าน
654 6212161316 นางสาว สถิตาภรณ์ ชูแก้ว ไม่ผ่าน
655 6212091317 นาย สมคิด กาละนิโย ไม่ผ่าน
656 6212101321 นางสาว สมฤดี น่ึงแตง ไม่ผ่าน
657 6212131323 นางสาว สมศรี ชาญอุดมเดช ผ่าน
658 6212041324 นาย สมศักด์ิ วงศ์กัลยา ไม่ผ่าน
659 6212011325 นางสาว สมัชญา กันทะค าแหง ผ่าน
660 6212031326 นางสาว สมัชญา มาตย์ทิพย์ ผ่าน
661 6212151331 นางสาว สริดา บุญจันทร์ ไม่ผ่าน
662 6212081333 นางสาว สโรชา เพ็งเล็ง ไม่ผ่าน
663 6212111334 นางสาว สลิลทิพย์ บางทับ ไม่ผ่าน
664 6212101336 นางสาว สะอาด แน่นอุดร ไม่ผ่าน
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665 6212111338 นางสาว สันทนีย์ เขตต์สกุล ไม่ผ่าน
666 6212051343 นางสาว สาวิตรี สุดา ไม่ผ่าน
667 6212041345 นาย สิทธินนท์ จรูญพันธ์ ไม่ผ่าน
668 6212081347 นางสาว สิริกร อ่อนวงษ์ ขาดสอบ
669 6212081350 นาง สิรินทรา อินทอง ไม่ผ่าน
670 6212111362 นางสาว สีตีซิือรอ เจ๊ะเง๊าะ ไม่ผ่าน
671 6212151363 นางสาว สีตีฮาหวา มันตุเต๊ะ ผ่าน
672 6212081364 นาย สุกษม แถมเกษม ไม่ผ่าน
673 6212111367 นางสาว สุกานดา โสภีพันธ์ุ ขาดสอบ
674 6212111368 นางสาว สุจิตตรา ภากร ไม่ผ่าน
675 6212051372 นางสาว สุชัญญา บุญยะมูล ผ่าน
676 6212161377 นางสาว สุชาวดี จ านงจิต ไม่ผ่าน
677 6212111379 นางสาว สุชีรา ไพรี ผ่าน
678 6212041381 นางสาว สุดาภรณ์ มนทะชาติ ไม่ผ่าน
679 6212041389 นางสาว สุทธิดา เก่ิงสุวรรณ ไม่ผ่าน
680 6212091390 นางสาว สุธัญญา สีตาแสน ไม่ผ่าน
681 6212131391 นางสาว สุธิดา การเพียร ผ่าน
682 6212111393 นางสาว สุธินันท์ ขยายศรี ไม่ผ่าน
683 6212111396 นางสาว สุนารี เพชรแก้ว ไม่ผ่าน
684 6212021400 นางสาว สุนิตา โต๊ะเจะ ขาดสอบ
685 6212151401 นางสาว สุนิตา หมานระโต๊ะ ไม่ผ่าน
686 6212111402 นางสาว สุนิษา บุญ มา ไม่ผ่าน
687 6212091403 นาง สุนิษา หล้าอ่อน ไม่ผ่าน
688 6212111407 นางสาว สุนิสา พิมลา ไม่ผ่าน
689 6212041410 นางสาว สุพรรณิการ์ ทุมแก้ว ผ่าน
690 6212011411 นางสาว สุพรรษา ตาค า ผ่าน
691 6212121412 นางสาว สุพัชชา วินุราช ผ่าน
692 6212041413 นางสาว สุพัตรา มนอ่ิน ไม่ผ่าน
693 6212051414 นางสาว สุพัตรา สายสินธ์ ไม่ผ่าน
694 6212051419 นางสาว สุภลักษณ์ ค าโสภา ไม่ผ่าน
695 6212041423 นางสาว สุภาพร สระแก้ว ผ่าน
696 6212031422 นางสาว สุภาพร ย้ิมเส้ง ผ่าน
697 6212151425 นางสาว สุภาภรณ์ สุพกิจ ไม่ผ่าน
698 6212051426 นางสาว สุภาภรณ์ มีธรรม ผ่าน
699 6212041429 นางสาว สุภาลักษณ์ เนธิบุตร ผ่าน
700 6212041433 นางสาว สุภาวดี วังทอง ไม่ผ่าน
701 6212081432 นางสาว สุภาวดี หนองหลวง ไม่ผ่าน
702 6212041434 นางสาว สุภาวดี มีผล ไม่ผ่าน
703 6212111431 นางสาว สุภาวดี แก้วสระแสน ไม่ผ่าน
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704 6212161437 นางสาว สุภาสิริ มณีนิล ไม่ผ่าน
705 6212161438 นางสาว สุมนา ย่ีฉุ้น ไม่ผ่าน
706 6212041439 นางสาว สุมลรัตน์ บุดดาหลู่ ผ่าน
707 6212041441 นางสาว สุมิตรา สุวรรณไตร ไม่ผ่าน
708 6212171446 นาย สุรพล ศรีค าซาว ขาดสอบ
709 6212171447 นาย สุรศีล อินทศร ผ่าน
710 6212121448 นางสาว สุรัญชณา ชมเขาซอง ไม่ผ่าน
711 6212081450 นาง สุรางค์ โยโกยามา ผ่าน
712 6212111452 นางสาว สุริษา ก๋องสี ไม่ผ่าน
713 6212041453 นางสาว สุรีพร พิชัยเชิด ผ่าน
714 6212161456 นางสาว สุรีย์วรรณ สติสถาพร ไม่ผ่าน
715 6212011459 นาย สุฤทธ์ิ บุญรอด ไม่ผ่าน
716 6212041465 นาง สุวรรณา ราชบุญเรือง ไม่ผ่าน
717 6212171464 นาง สุวรรณา ผิวอ่อน ไม่ผ่าน
718 6212151469 นางสาว สุไฮนี ขาเดร์ ไม่ผ่าน
719 6212021470 นางสาว สูไฮนีย์ เจ๊ะอาบู ไม่ผ่าน
720 6212021472 นางสาว เสริมศิริ ล้ิมจริญ ขาดสอบ
721 6212021473 นางสาว เสาวนีย์ แซ่ซ้ิม ไม่ผ่าน
722 6212041475 สิบเอกหญิง เสาวลักษณ์ อาจทุมมา ไม่ผ่าน
723 6212121478 นางสาว แสงอุทัย หุ่ยปาน ไม่ผ่าน
724 6212181479 นางสาว โสภิณ ค าป่าคาย ไม่ผ่าน
725 6212161483 นางสาว โสรญา ทองย้อย ไม่ผ่าน
726 6212021482 นางสาว โสรญา ฝ้ันตุ่น ไม่ผ่าน
727 6212111487 นางสาว หน่ึงฤทัย สัมมาพงษ์ ไม่ผ่าน
728 6212041486 นางสาว หน่ึงฤทัย ศรีละคร ไม่ผ่าน
729 6212161490 นางสาว หัสยา สัตยากุล ไม่ผ่าน
730 6212081492 นาย อดิสัย สุนทรรัตนารักษ์ ผ่าน
731 6212021495 นาย อธิเดช ดวงตา ไม่ผ่าน
732 6212131497 นางสาว อนัญญาพร ศิริย่ังยืน ผ่าน
733 6212011498 นาย อนันตชัย ทองนอก ผ่าน
734 6212081500 นาง อนุตตรีย์ โพธิสุทัศน์ ผ่าน
735 6212081501 นางสาว อนุธิดา อุปรา ไม่ผ่าน
736 6212041503 นาย อนุวัต ค ามณีจันทร์ ผ่าน
737 6212161504 นางสาว อนุสรา เจะมอ ผ่าน
738 6212111505 นาย อพิศักด์ิ คงตะเคียน ไม่ผ่าน
739 6212041506 นางสาว อภัสรา เหล็กกาณกูล ไม่ผ่าน
740 6212161508 นางสาว อภิชญา สมแก้ว ผ่าน
741 6212081509 นาย อภิชา อโณทัย ผ่าน
742 6212081510 นาย อภิโชติ วงศ์ชดช้อย ผ่าน
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743 6212021512 นางสาว อภิญญา ทับเอ่ียม ไม่ผ่าน
744 6212051511 นางสาว อภิญญา  ป้อมหิน ไม่ผ่าน
745 6212101514 นาย อภิพล นามรัตน์ ไม่ผ่าน
746 6212121516 นางสาว อภิวรรณวดี ท้าวน้อย ผ่าน
747 6212111517 นางสาว อภิสรา ผุดมี ไม่ผ่าน
748 6212091519 นางสาว อมรรัตน์ สุริยะ ไม่ผ่าน
749 6212091525 นางสาว อรทัย หอมหวล ไม่ผ่าน
750 6212081528 นางสาว อรนิลธิตา ปิยะรัตน์ ไม่ผ่าน
751 6212131529 นางสาว อรนุช รณหงษา ผ่าน
752 6212151531 นางสาว อรปรียา แสงเดือน ไม่ผ่าน
753 6212081533 นางสาว อรพรรณ รัตนวิเศษศรี ไม่ผ่าน
754 6212031532 นางสาว อรพรรณ เพชรนิล ไม่ผ่าน
755 6212171535 นาง อรมัย นกวอน ผ่าน
756 6212041546 นางสาว อรอุมา อินทรักษ์ ผ่าน
757 6212041548 นางสาว อรัญญา ทศค าไชย ผ่าน
758 6212071550 นางสาว อริสรา สุวรรณกาโล ขาดสอบ
759 6212111555 นางสาว อรุณี มันสนิท ผ่าน
760 6212141556 นางสาว อโรชา ช่ืนเช่ียวยนต์ ผ่าน
761 6212041557 นางสาว อวัสดาพร ค าผุย ไม่ผ่าน
762 6212081558 นางสาว อศรียะห์ สามะ ไม่ผ่าน
763 6212101560 นางสาว อัครมณี พฤกษา ไม่ผ่าน
764 6212021563 นางสาว อังคณา จ่ันพา ไม่ผ่าน
765 6212161564 นางสาว อัจจิมา อักษรพันธ์ ผ่าน
766 6212041567 นางสาว อัจฉรา เดชโฮม ไม่ผ่าน
767 6212051568 นางสาว อัจฉราภรณ์ สีทอง ไม่ผ่าน
768 6212111571 นางสาว อัญญารัตน์ โสรัจ ผ่าน
769 6212081574 นาย อับดุลรอฟา มูนะ ไม่ผ่าน
770 6212011577 นางสาว อัฟฟานี ลามุง ผ่าน
771 6212081578 นางสาว อัฟอาล บือโต ไม่ผ่าน
772 6212111580 นางสาว อัยณีย์ นาแวบือเจาะ ไม่ผ่าน
773 6212151581 นางสาว อัศณีย์ นพรัตน์ ไม่ผ่าน
774 6212111585 นางสาว อัสมาตห์ วาโซ๊ะ ผ่าน
775 6212141588 นางสาว อาจริยา ศักด์ิสุวรรณ์ ผ่าน
776 6212151590 นางสาว อาซีฟา หะยีเด็ง ไม่ผ่าน
777 6212021591 นางสาว อาซียะ บูละ ผ่าน
778 6212111592 นางสาว อาซีย๊ะห์ ฮามะ ไม่ผ่าน
779 6212111594 นางสาว อาซูรา ยูโซ๊ะ ผ่าน
780 6212161598 นางสาว อาทิตยา คงฤทธ์ิ ไม่ผ่าน
781 6212081599 นางสาว อาทิวราห์ หิรัญกีรติ ไม่ผ่าน
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782 6212131600 นางสาว อาภัสรา พรหมเสน ผ่าน
783 6212151602 นางสาว อาภัสรา รุ่งโรจน์ ไม่ผ่าน
784 6212111604 นางสาว อาภาพร อินธิไชย ไม่ผ่าน
785 6212021605 นาย อามีน เสมสรร ไม่ผ่าน
786 6212081606 นางสาว อายูลา อาลีมามะ ไม่ผ่าน
787 6212041607 นางสาว อารญา มุทาไร ไม่ผ่าน
788 6212021608 นางสาว อารดา ตาเจริญ ขาดสอบ
789 6212121615 นางสาว อารียา ศรีสมุทร ผ่าน
790 6212111616 นางสาว อารียา ช่างก่ึง ไม่ผ่าน
791 6212111617 นางสาว อารีรัตน์ เช่ือมมณี ไม่ผ่าน
792 6212161619 นางสาว อาสีหย๊ะ สันบูกา ไม่ผ่าน
793 6212161620 นางสาว อาอีซะ หะมะ ไม่ผ่าน
794 6212041625 นางสาว อินทิรา พัชรานุ ไม่ผ่าน
795 6212041624 นางสาว อินทิรา เรืองนุช ขาดสอบ
796 6212131626 นางสาว อินทุอร คลองตะเคียน ผ่าน
797 6212021627 นางสาว อิลฟาร์ มานะ ไม่ผ่าน
798 6212081629 นาย อุดม เจริญชัย ไม่ผ่าน
799 6212041630 นาง อุทัย ฤทธ์ิเดช ขาดสอบ
800 6212081632 นางสาว อุ่นใจ ยวนเกิด ไม่ผ่าน
801 6212121634 นางสาว อุไรรัตน์ มงคล ผ่าน
802 6212111635 นางสาว อุไลพร ภูผานี ไม่ผ่าน
803 6212021636 นางสาว อุษา เอกนพพระ ไม่ผ่าน
804 6212111641 นาย เอกภาพ เครือค าไหล ไม่ผ่าน
805 6212181642 นาย เอกราช กล่ันกสฺกรณ์ ไม่ผ่าน
806 6212141643 นางสาว เอมมิกา จันทร์พิพัฒน์ ผ่าน
807 6212051645 นางสาว เอ้ืองฟ้า ยัญญะจันทร์ ไม่ผ่าน
808 6212121646 นางสาว เอ้ือมพร ก้านจันทึก ผ่าน
809 6212151650 นางสาว ไอลดา ร าเพยพัด ไม่ผ่าน
810 6212041649 นางสาว ไอลดา พลไชย ไม่ผ่าน
811 6212111651 นางสาว ฮัทมีย์ หะยีเจ๊ะอะมะ ไม่ผ่าน
812 6212151652 นางสาว ฮาตีกะห์ มาแนง ไม่ผ่าน
813 6212151653 นางสาว ฮานานี ยาเล ผ่าน
814 6212151654 นางสาว ฮานีซะห์ สะนิ ผ่าน
815 6212021656 นางสาว ฮิลวา สาแม ผ่าน
816 6212151657 นางสาว ฮิลวานี ตาปู ผ่าน
817 6212151658 นางสาว ฮุสนา ตายาลา ผ่าน
818 6212021660 นางสาว ฮูดา มูซอ ผ่าน

หนา้ 21 ถงึ 21


