
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผล
1 6211010007 นางสาว กนกแพรว ผาลอด ไม่ผ่าน
2 6211010013 นางสาว กนกวรรณ ค้าขาย ไม่ผ่าน
3 6211010035 นางสาว กรกนก ทองประไพ ผ่าน
4 6211010060 นางสาว กัญจนพร วัฒนจินดารัตน์ ไม่ผ่าน
5 6211010083 นางสาว กาญจนา แดงอ่ิม ผ่าน
6 6211010085 นางสาว กาญจนา ตันหลวง ผ่าน
7 6211010097 นางสาว กานต์พิชา จุมป๋าน ้า ผ่าน
8 6211010108 นางสาว กิตติยา ลมอ่อน ผ่าน
9 6211010152 นางสาว จันทร์ฟอง จายนวล ผ่าน
10 6211010158 นางสาว จารุมาศ สิงกา ผ่าน
11 6211010173 นางสาว จินตนา ศิริเปรมฤดี ผ่าน
12 6211010188 นางสาว จิราภรณ์ ไกลแก้ว ผ่าน
13 6211010192 นางสาว จิราวรรณ ทองนะวงสินธ์ุ ผ่าน
14 6211010202 นางสาว จีระประภา คล่องแคล่ว ผ่าน
15 6211010238 นางสาว ชนันยา ลี หยง ผ่าน
16 6211010246 นางสาว ชนิศา พรมศักด์ิ ไม่ผ่าน
17 6211010259 นางสาว ชัชนันท์ ฝีปากเพราะ ไม่ผ่าน
18 6211010310 นางสาว ฐิตาภา ใฝ่รุ่งโรจน์ ผ่าน
19 6211010328 นางสาว ณัฏฐณิชา หน่อท้าว ผ่าน
20 6211010358 นางสาว ณัฐพร พิมจันทร์ ผ่าน
21 6211010364 นางสาว ณัฐมน สอนชุ่มเสียง ไม่ผ่าน
22 6211010366 นางสาว ณัฐมล แวงค้า ผ่าน
23 6211010383 นาย ดลพิทักษ์ ช้านาญ ผ่าน
24 6211010394 นาย ดุลยวัต มิตรดี ผ่าน
25 6211010397 นาย ตะวัน แข็งแรง ผ่าน
26 6211010468 พระ ธัญพิสิษฐ์ เก่งเดชา ไม่ผ่าน
27 6211010495 นาย ธีรภัทร ค้าฮอม ผ่าน
28 6211010512 นาย นรินทร์ คงดี ไม่ผ่าน
29 6211010515 นาย นฤเทพ แสงสุวรรณ ผ่าน

ผลกำรสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12(2)(ข) 
ข้ันตอนท่ี 2 คร้ังท่ี 1/2562  วิชำเวชกรรมไทย

ณ อำคำร 6  มหำวิทยำลัยรังสิต สอบวันเสำร์ท่ี 29 มิถุนำยน พ.ศ.2562 เวลำ 12.00 - 14.30 น.

1/31



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผล

ผลกำรสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 12(2)(ข) 
ข้ันตอนท่ี 2 คร้ังท่ี 1/2562  วิชำเวชกรรมไทย

ณ อำคำร 6  มหำวิทยำลัยรังสิต สอบวันเสำร์ท่ี 29 มิถุนำยน พ.ศ.2562 เวลำ 12.00 - 14.30 น.

30 6211010517 นางสาว นฤมล ภูมิพื น ผ่าน
31 6211010524 นางสาว นลินี บุญทา ผ่าน
32 6211010553 นางสาว นันทิยา อ่อนสมัย ไม่ผ่าน
33 6211010577 นางสาว นิภาภรณ์ เขียวลา ผ่าน
34 6211010589 นางสาว นิศาวรรณ มาพบบุญ ผ่าน
35 6211010596 นางสาว นุชนาฎ สารเก่ง ผ่าน
36 6211010647 นางสาว ปทุมรัตน์ แซ่ย่าง ผ่าน
37 6211010677 นางสาว ปวันรัตน์ กุลณา ผ่าน
38 6211010689 นางสาว ปาณิสรา ฤทธ์ิถิ ผ่าน
39 6211010697 นางสาว ปาริชาติ จอมค้าสิงห์ ไม่ผ่าน
40 6211010721 นางสาว ปุณญดา วินิจฉัยกุล ไม่ผ่าน
41 6211010735 นางสาว พนิดา จรโคกกรวด ไม่ผ่าน
42 6211010762 นาย พลากร จ้าเริญ ผ่าน
43 6211010767 นางสาว พัชรพร สายระวงศ์ ผ่าน
44 6211010775 นางสาว พัชรินทร์ ศรียาใจ ผ่าน
45 6211010777 นางสาว พัชรีญา เชื อเเดง ผ่าน
46 6211010784 นางสาว พาณิภัค ทับทิมทอง ผ่าน
47 6211010803 นางสาว พิมพ์ผกา ค้าเสือ ผ่าน
48 6211010840 นางสาว ภัทราภรณ์ กิ งเงิน ผ่าน
49 6211010844 นางสาว ภัสสร พรดอน ผ่าน
50 6211010860 นางสาว มณีวรรณ์ แซ่โซ้ง ผ่าน
51 6211010902 นาย ยุทธพงศ์ วงศ์ธิสา ผ่าน
52 6211010910 นางสาว รชฏ ภู่ผะกา ผ่าน
53 6211010929 นางสาว รัชดาภรณ์ แก้วกัญญา ผ่าน
54 6211010931 นาง รัชนี จันนัยนา ไม่ผ่าน
55 6211010934 นางสาว รัชนีกร ตันนวล ไม่ผ่าน
56 6211010936 นางสาว รัดเกล้า อินทนาม ผ่าน
57 6211010973 นางสาว ลลิตา สายอะภัย ไม่ผ่าน
58 6211011007 นางสาว วรรณวิมล ชนะประโคน ผ่าน
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59 6211011045 นาง วัชราภรณ์ ศรีสุชาติ ไม่ผ่าน
60 6211011105 นางสาว ศศิเจริญ เจริญสุข ผ่าน
61 6211011107 นางสาว ศศิกานต์ วงค์เวียน ผ่าน
62 6211011132 นางสาว ศิรินาถ แก้วหนัก ผ่าน
63 6211011135 นางสาว ศิริพรรณ จันทร์เชียงศรี ผ่าน
64 6211011146 นางสาว ศิริลักษณ์ ตาศรีลา ผ่าน
65 6211011150 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีศักตยา ไม่ผ่าน
66 6211011163 นาย ศุภกิตต์ิ มาตรอินทร์ ผ่าน
67 6211011191 นางสาว สรัญญา ฝอยทอง ผ่าน
68 6211011197 นาย สหรัฐ โกวงค์ ผ่าน
69 6211011201 นาย สัญญพงศ์ ขาวสง่า ผ่าน
70 6211011203 นาย สันติชัย อัครภานุวัฒน์ ผ่าน
71 6211011210 นางสาว สาริณีย์ เครือพุก ผ่าน
72 6211011267 นางสาว สุธาทิพย์ ศรีพละธรรม ผ่าน
73 6211011301 นางสาว สุภารัตน์ เทียนเงิน ผ่าน
74 6211011303 นางสาว สุภาวดี สุริโย ผ่าน
75 6211011343 นางสาว หยาดพิรุณ ศรีสะอางเลิศ ผ่าน
76 6211011357 นางสาว อนงนาฎ สิงห์ค้าป๋ัน ไม่ผ่าน
77 6211011382 นาย อมรินทร์ ขาวจันทร์เ เย้ ม ขาดสอบ
78 6211011404 นางสาว อรวรรณ พรหมมา ผ่าน
79 6211011433 นางสาว อัจฉริยา บุญสูง ผ่าน
80 6211011440 นางสาว อัญฑิกา ต๊ะทอ ผ่าน
81 6211011441 นางสาว อัญนิดา พันธ์ส้าโรง ขาดสอบ
82 6211011452 นาย อัษฎา อธิษฐ์สิริวงศ์ ไม่ผ่าน
83 6211011464 นาย อาทิตย์ วจีกรรม ผ่าน
84 6211011494 นาย อุดมศักด์ิ คงแสง ผ่าน
85 6211011517 นางสาว เกวลิน นิลคง ผ่าน
86 6211011519 นางสาว เกวลิน นันทชัยศรี ผ่าน
87 6211011526 นาย เกียรติภูมิ ลาภภิญโญ ผ่าน
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88 6211011530 นางสาว เจนจิรา เสนาะเกียรติ ผ่าน
89 6211011538 นาย เชฐภงฆ์ สุวรรณเสรี ไม่ผ่าน
90 6211011551 นางสาว เบญจมาศ จีระเดช ผ่าน
91 6211011587 นางสาว เสาวภาพ มนัสเจริญพร ผ่าน
92 6211011608 นางสาว โยธิกา ปวนทา ไม่ผ่าน
93 6211020006 นางสาว กณิศ ธัญญโชติ ไม่ผ่าน
94 6211020046 นางสาว กฤติยา แก้วกุล ไม่ผ่าน
95 6211020059 นาย กัญจน์ธิษณ์ พานิช ไม่ผ่าน
96 6211020095 นางสาว กานต์ทิตา เพชรเขียว ผ่าน
97 6211020102 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ชัยกูล ไม่ผ่าน
98 6211020162 นางสาว จิดาภา จุลพูล ไม่ผ่าน
99 6211020215 นางสาว จุฑามาส มะโนกิจ ไม่ผ่าน
100 6211020235 นางสาว ชนนาถ เจริญบุญญาฤทธ์ิ ไม่ผ่าน
101 6211020258 นางสาว ชัชชฎาพร ชูนาวา ผ่าน
102 6211020260 นางสาว ชัญญ่า เกี ยงแสนเมือง ไม่ผ่าน
103 6211020367 นางสาว ณัฐริกา สังข์ทอง ไม่ผ่าน
104 6211020384 นางสาว ดลฤทัย ไกรลมสม ไม่ผ่าน
105 6211020429 นาย ทีปตวริทธ์ิ หาญบุญญาพิพัฒน ไม่ผ่าน
106 6211020431 นาย ธนกร คงธรรม ขาดสอบ
107 6211020518 นางสาว นฤมล เพชรช้านาญ ผ่าน
108 6211020520 นาย นลพัทธ์ รัสมี ไม่ผ่าน
109 6211020526 นางสาว นลินี เศวตะดุล ขาดสอบ
110 6211020545 นางสาว นันท์นภัส พละเนา ไม่ผ่าน
111 6211020548 นางสาว นันทพร สีมันตร ไม่ผ่าน
112 6211020554 นางสาว นันทิยา ชุมไชโย ไม่ผ่าน
113 6211020611 นางสาว นูร์ดียานา เจะเลง ผ่าน
114 6211020630 นาย บะห์ซัม แวกาจิ ไม่ผ่าน
115 6211020685 นางสาว ปัญญรัตน์ มุ่งเหมือย ไม่ผ่าน
116 6211020714 นาย ปิยะพงษ์ ข่ายค้า ไม่ผ่าน
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117 6211020773 นางสาว พัชรินทร์ ขามรัตน์ ไม่ผ่าน
118 6211020813 นางสาว พิรดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ไม่ผ่าน
119 6211020839 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ค้าแผ่นจิรโรจน์ ผ่าน
120 6211020845 นาย ภาคภูมิ ฉายะกูล ขาดสอบ
121 6211020870 นางสาว มลิวัลย์ จงใจรักษ์ ไม่ผ่าน
122 6211020918 นางสาว รวิษฎา จินดาธัชพล ไม่ผ่าน
123 6211020958 นางสาว รุ้งรวิน หนูกรอบ ไม่ผ่าน
124 6211020967 นางสาว รุสมี เจ๊ะด๊ะ ไม่ผ่าน
125 6211020975 นางสาว ลักษณ์ดลยา กิตต์ิเดชาปิติวัชร ขาดสอบ
126 6211020977 นางสาว ลักษิกา นุชเทียน ไม่ผ่าน
127 6211021027 นางสาว วราภรณ์ ชัยนฤมล ขาดสอบ
128 6211021037 นาย วรุฒ ณัติเดชาชัย ขาดสอบ
129 6211021048 นางสาว วันวิภา สกุลธนะศักด์ิ ไม่ผ่าน
130 6211021065 นางสาว วิกัญดา รอเกตุ ไม่ผ่าน
131 6211021083 นางสาว วิมลสิริ อุคติ ไม่ผ่าน
132 6211021094 นางสาว ศดานันท์ จีระเสถียร ไม่ผ่าน
133 6211021133 นางสาว ศิริประภา อาจวิชัย ไม่ผ่าน
134 6211021182 นางสาว สกุลเพชร สินธ์ุสังข์ ผ่าน
135 6211021239 นาย สุไลมาน มะนอ ไม่ผ่าน
136 6211021253 นางสาว สุชาวดี กุฎีรัตน์ ผ่าน
137 6211021260 นาย สุทธิเกียรติ สว่างอารมณ์ ไม่ผ่าน
138 6211021272 นางสาว สุธีกานต์ ศักดาพิศิษฏ์ ไม่ผ่าน
139 6211021284 นางสาว สุพรรณิการ์ แสงพลบ ไม่ผ่าน
140 6211021290 นางสาว สุพิชชา สืบเทพ ไม่ผ่าน
141 6211021354 นาย อธิเดช ดวงตา ไม่ผ่าน
142 6211021380 นางสาว อมรรัตน์ เรืองสกุล ไม่ผ่าน
143 6211021384 นางสาว อมิตา แมหะ ผ่าน
144 6211021419 นางสาว อรุณี กาซัน ผ่าน
145 6211021426 นางสาว อังคณา จันทร์เดช ผ่าน
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146 6211021427 นางสาว อังคณา จ่ันพา ไม่ผ่าน
147 6211021453 นางสาว อัสมะ นิวาสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
148 6211021499 นางสาว อุษา เอกนพพระ ไม่ผ่าน
149 6211021553 นางสาว เบญจริยาพร ยุ่นเซ็ง ผ่าน
150 6211021556 นางสาว เบญญทิพย์ บัวจันทร์ ผ่าน
151 6211021564 นางสาว เพชรลดา สะอาด ไม่ผ่าน
152 6211021585 นางสาว เสาวนีย์ แซ่ซิ ม ไม่ผ่าน
153 6211021617 นางสาว โอภาวดี วงศ์สุริยวรรณ ไม่ผ่าน
154 6211030036 นางสาว กรกมล แซ่ลิ ง ไม่ผ่าน
155 6211030043 นางสาว กรองแก้ว สุนทรนนท์ ผ่าน
156 6211030096 นางสาว กานต์ธิดา เล่ียมแก้ว ผ่าน
157 6211030179 นางสาว จิรัชญา ชุมทอง ผ่าน
158 6211030217 นางสาว จุฑารัตน์ ทักถาม ผ่าน
159 6211030219 นางสาว จุฑารัตน์ สินทะเกิด ผ่าน
160 6211030229 นางสาว ฉันชนก ขวัญทะเล ไม่ผ่าน
161 6211030240 นางสาว ชนากานต์ นุ่นด้วง ผ่าน
162 6211030251 นางสาว ชลธิชา บัวศรี ผ่าน
163 6211030257 นางสาว ชัชชญา วุฒิอมรธาดา ผ่าน
164 6211030272 นางสาว ชุติมณฑน์ ลิ มวงศ์ ผ่าน
165 6211030289 นางสาว ซาฟูรา บีฮิง ผ่าน
166 6211030302 นางสาว ซูมัยยะ สาบา ผ่าน
167 6211030311 นางสาว ฐิติกานต์ สินสุวรรณ ผ่าน
168 6211030312 นางสาว ฐิติพร ยอดหวาน ผ่าน
169 6211030323 นางสาว ณัชชา ล ้าลิขิตการ ผ่าน
170 6211030344 นางสาว ณัฐชยา จันทร์อุ่ย ไม่ผ่าน
171 6211030371 นางสาว ณัฐรินทร์ สว่างชัยธงทอง ผ่าน
172 6211030374 นางสาว ณัฐวิภา มัชฌิมะบุระ ผ่าน
173 6211030382 นางสาว ณูเฟีย แวโดยี ผ่าน
174 6211030396 นางสาว ตวงพร ขุนศรี ผ่าน
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175 6211030404 นางสาว ทรรศนีม หะยีอับดุลระโอ๊ะ ผ่าน
176 6211030419 นางสาว ทิพย์วดี หนองสุวรรณ ผ่าน
177 6211030442 นางสาว ธนันพัชร์ พวงสอนใช้สกุล ผ่าน
178 6211030451 นางสาว ธมลวรรณ สวัสดี ผ่าน
179 6211030459 นางสาว ธัญชนิต โล่ประคอง ผ่าน
180 6211030474 นางสาว ธันย์ชนก สวรรค์งาม ผ่าน
181 6211030475 นาย ธันยชัย แซ่ชั น ผ่าน
182 6211030496 นางสาว ธุมวดี พุทธสุภะ ผ่าน
183 6211030522 นางสาว นลินพร ธรรมศรี ผ่าน
184 6211030531 นางสาว นัชชา ชูเรือง ผ่าน
185 6211030533 นางสาว นัซมีย์ นวลแย้ม ผ่าน
186 6211030535 นางสาว นัฏมน โรจน์หัสดิน ผ่าน
187 6211030537 นางสาว นัฐชาวดี นันทพุฒ ผ่าน
188 6211030609 นางสาว นูรไอลา มะ ผ่าน
189 6211030612 นางสาว นูรมา นาแว ผ่าน
190 6211030614 นางสาว นูรอัยนี ซันศิริ ผ่าน
191 6211030639 นางสาว บุสริน เจะกายอ ผ่าน
192 6211030650 นางสาว ปพิชญา นนทพุทธ ผ่าน
193 6211030654 นางสาว ปภาวรี นุชนาฎ ไม่ผ่าน
194 6211030725 นางสาว ผกามาศ หนุนเกื อ ไม่ผ่าน
195 6211030760 นางสาว พริมา ทองวิเชียร ไม่ผ่าน
196 6211030782 นางสาว พัณธิตรา ศรีรักษา ไม่ผ่าน
197 6211030788 นางสาว พิไลวรรณ ปานวุ่น ผ่าน
198 6211030820 นาย พีรพัฒน์ จินดาเชื อ ไม่ผ่าน
199 6211030826 นางสาว ฟาตอนะห์ จารู ผ่าน
200 6211030832 นาย ภัฏฐ์ธกฤษฎ์ เทียมแก้ว ผ่าน
201 6211030836 นางสาว ภัทร์ธีนันท์ ประยงค์มรกต ผ่าน
202 6211030864 นางสาว มนัสวี ลูกจันทร์ ผ่าน
203 6211030894 นาย มูฮ้าหมัดซูฮา อาแวมะ ผ่าน
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204 6211030895 นางสาว ยลดา จ้าปา ผ่าน
205 6211030911 นางสาว รชนีพร เมฆสงค์ ผ่าน
206 6211030915 นางสาว รมิตา ธนศักด์ิสุรางค์ ผ่าน
207 6211030919 นางสาว รวิสรา เชาว์พ้อง ผ่าน
208 6211030964 นางสาว รุจีรา วันทาวงษ์ ผ่าน
209 6211030971 นางสาว ลลิตภัทร สุขสกุล ผ่าน
210 6211031017 นางสาว วรัญญา ถ่ินกาญจน์ ผ่าน
211 6211031032 นางสาว วราวีร์ บุณยะศิวะ ผ่าน
212 6211031055 นางสาว วารุณี รุ่งทิวาประทีป ผ่าน
213 6211031095 นางสาว ศรวรีย์ สุวรรณเวลา ผ่าน
214 6211031109 นางสาว ศศิคนางค์ มานันตพงศ์ ผ่าน
215 6211031122 นางสาว ศิระดา มาอินจร ผ่าน
216 6211031160 นาย ศุภกร คาโดกิ ผ่าน
217 6211031164 นาย ศุภชัย ทองค้า ผ่าน
218 6211031175 นางสาว ศุภาพิชญ์ โสพิกุล ผ่าน
219 6211031192 นางสาว สวพร คงขาว ผ่าน
220 6211031193 นางสาว สวพร สุวรรณเกตุ ผ่าน
221 6211031200 นางสาว สะอาดะห์ บูรอเดีย ผ่าน
222 6211031232 นางสาว สิริยา ศรีสมบูรณ์ ผ่าน
223 6211031269 นางสาว สุธิดา แซ่จอง ผ่าน
224 6211031270 นางสาว สุธิดา งามศรีข้า ผ่าน
225 6211031271 นางสาว สุธิตรา พลรักษา ไม่ผ่าน
226 6211031312 นางสาว สุมลฑา ทองรักษ์ ผ่าน
227 6211031319 นางสาว สุรัสวดี ศิริพันธ์ ผ่าน
228 6211031346 นางสาว หัทยา วงศ์สวัสด์ิ ผ่าน
229 6211031385 นางสาว อมีรา บือราเฮง ผ่าน
230 6211031428 นางสาว อังสุมาลิน นวลล่อง ผ่าน
231 6211031432 นางสาว อัจฉราภรณ์ ชูดวง ผ่าน
232 6211031434 นาง อัจฉริยา กรรณจนโสภณ ไม่ผ่าน
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233 6211031443 นางสาว อันธิกา โอวาทฬารพร ผ่าน
234 6211031461 นางสาว อาไอยดา แวมายอ ผ่าน
235 6211031470 นางสาว อามีเราะห์ ดอเล๊าะหมะ ผ่าน
236 6211031485 นางสาว อิกขณา ทองอ้าพัน ผ่าน
237 6211031487 นางสาว อินทิพร ห่วงเอ่ียม ผ่าน
238 6211031492 นางสาว อุไรวรรณ ประกอบแก้ว ผ่าน
239 6211031503 นางสาว ฮัลวา กาเหร็มกา ผ่าน
240 6211031512 นางสาว ฮูดา ดาตู ผ่าน
241 6211031537 นางสาว เฉลิมรัช สุขประเสริฐ ผ่าน
242 6211031540 นาย เตชทัต รัตนวิไลย ผ่าน
243 6211031558 นางสาว เปมิกา คุรุ ไม่ผ่าน
244 6211031601 นางสาว แวนะ กาซอ ผ่าน
245 6211031610 นางสาว โยษิตา ชนะสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
246 6211031613 นางสาว โสภิตา พูลภักดี ผ่าน
247 6211040003 นางสาว กชกร กระสินธ์สูทธ์ิ ไม่ผ่าน
248 6211040004 นางสาว กชมน เลิศสิทธ์ิ ผ่าน
249 6211040017 นางสาว กนกอร นาขะมิ น ไม่ผ่าน
250 6211040026 นางสาว กมลทิพย์ โทสวนจิตร ผ่าน
251 6211040033 นางสาว กมลวรรณ แต้กระโทก ผ่าน
252 6211040042 นาย กรวิทย์ แดงโชติ ไม่ผ่าน
253 6211040047 นางสาว กฤติยาภรณ์ เพชรจ้อง ผ่าน
254 6211040054 นางสาว กวินนา หัดประกอบ ผ่าน
255 6211040064 นางสาว กัญญาณัฐ แสนสุภา ผ่าน
256 6211040074 นางสาว กันย์ชิสา นาคเสน ผ่าน
257 6211040081 นางสาว กาญจนา คิดดีจริง ผ่าน
258 6211040092 นางสาว กาญจนาพรรณ ปลาอ่อน ไม่ผ่าน
259 6211040093 นางสาว กาญจนาภา สุขสบาย ผ่าน
260 6211040105 นาย กิตติพงษ์ สุภากรณ์ ผ่าน
261 6211040120 นางสาว ขนิษฐา ภูมิมา ไม่ผ่าน
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262 6211040149 นางสาว จันทนีย์ ล้าดับจุด ผ่าน
263 6211040159 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ ไม่ผ่าน
264 6211040176 นาย จิรวัฒณ์ สีตาแสน ไม่ผ่าน
265 6211040204 นางสาว จุไรรัตน์ นาคกระแส ไม่ผ่าน
266 6211040205 นางสาว จุฑาทิพย์ ม่ันยืน ผ่าน
267 6211040206 นางสาว จุฑาทิพย์ มหาโคตร ผ่าน
268 6211040209 นางสาว จุฑามาศ ค ้าชู ผ่าน
269 6211040216 นาง จุฑารัตน์ อินทร์เฮ้า ผ่าน
270 6211040223 นางสาว จุฬาลักษณ์ โกษาผล ไม่ผ่าน
271 6211040225 นางสาว จุฬาลักษณ์ สารบาล ขาดสอบ
272 6211040234 นางสาว ชฎาพร อินลุเพท ผ่าน
273 6211040237 นางสาว ชนันกรานต์ มติพรม ผ่าน
274 6211040253 นาง ชลลัดดา ทองเพียง ไม่ผ่าน
275 6211040267 นางสาว ชิดชนก พืชผล ไม่ผ่าน
276 6211040285 นางสาว ซัลมา อะแว ผ่าน
277 6211040308 นางสาว ฐาปนี บุญมี ไม่ผ่าน
278 6211040313 นางสาว ฐิติมา บุญแฮด ผ่าน
279 6211040321 นาย ณรงค์ โกสีลา ไม่ผ่าน
280 6211040322 นาย ณสุ หริมเทพาธิป ไม่ผ่าน
281 6211040325 นาย ณัฏฐ์ ศักด์ิทินวัฒน์ ไม่ผ่าน
282 6211040332 นางสาว ณัฏฐนิชา โสดา ผ่าน
283 6211040345 นางสาว ณัฐชุดา ช้านาญฤทธ์ิ ผ่าน
284 6211040347 นางสาว ณัฐณิชา มาตราช ไม่ผ่าน
285 6211040416 นางสาว ทิพพิชา ชิตวงษ์ ไม่ผ่าน
286 6211040444 นางสาว ธนารักษ์ ค้าสงค์ ไม่ผ่าน
287 6211040478 นางสาว ธัมมวจนียา สุผาวัน ผ่าน
288 6211040491 นาง ธิมาพร คล้ายสมจิตร ผ่าน
289 6211040502 นางสาว นพธีรา พลสุวรรณ ผ่าน
290 6211040509 นางสาว นภาภรณ์ วรรณประเภา ผ่าน
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291 6211040550 นางสาว นันทัชพร กาละรัตน์ ผ่าน
292 6211040568 นางสาว นิตยา อกอุ่น ไม่ผ่าน
293 6211040599 นางสาว นุชบา อาษาสนา ไม่ผ่าน
294 6211040600 นางสาว นุชรี บวงสวง ไม่ผ่าน
295 6211040606 นางสาว นุสบา สะมะแอ ไม่ผ่าน
296 6211040680 นางสาว ปวีณา พันธุระ ไม่ผ่าน
297 6211040688 นางสาว ปัทมาวรรณ ประทุมรัตน์ ไม่ผ่าน
298 6211040696 นางสาว ปาริชาติ บุตรโยธี ผ่าน
299 6211040726 นางสาว ผกามาศ ตั งสุวรรณกุล ผ่าน
300 6211040727 นางสาว พกาวรรณ ทับศรี ผ่าน
301 6211040733 นางสาว พนารัตน์ พุ่มค้า ไม่ผ่าน
302 6211040739 นางสาว พรไพลิน หารจิตร ไม่ผ่าน
303 6211040745 นางสาว พรปวีณ ไชยค้า ผ่าน
304 6211040755 นางสาว พรวิภา ถิตย์จรุง ไม่ผ่าน
305 6211040758 นางสาว พรสุดา ชาบุรี ผ่าน
306 6211040761 นางสาว พฤษาพันธ์ุ บุบผาลา ผ่าน
307 6211040797 นางสาว พิณประภา ย่ังยืน ผ่าน
308 6211040821 นาย พีรากร อัคพิน ผ่าน
309 6211040831 นาย ภักด์ิ มุ่งขอบกลาง ไม่ผ่าน
310 6211040851 นางสาว ภาวิตา เสนงาม ผ่าน
311 6211040859 นางสาว มณีรัตน์ สังขะพงษ์ ผ่าน
312 6211040875 นางสาว มัลลิกา ไชยบุญ ไม่ผ่าน
313 6211040879 นางสาว มาลิณี ตุ่ยไชย ไม่ผ่าน
314 6211040896 นางสาว ยศวดี ใจหาญ ผ่าน
315 6211040912 นาย รณชัช ค้าสนิท ไม่ผ่าน
316 6211040920 นางสาว รสธรรม ใสสุก ไม่ผ่าน
317 6211040930 นางสาว รัชดาภรณ์ หม่ันจิตร ไม่ผ่าน
318 6211040942 นางสาว รัตนา อินทวงค์ ไม่ผ่าน
319 6211040980 นางสาว ลัดดาวัลย์ ราชาชัย ไม่ผ่าน
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320 6211040992 นางสาว วนัสนันท์ แสนจ้าลา ผ่าน
321 6211041013 นางสาว วรรณิษา ศิริมาตร ไม่ผ่าน
322 6211041033 นางสาว วริศรา ศรบุญทอง ผ่าน
323 6211041039 นางสาว วลัยภรณ์ ดีวงษ์ ไม่ผ่าน
324 6211041058 นางสาว วาสนา แก้วเก็บค้า ไม่ผ่าน
325 6211041061 นางสาว วิไลพร ค้าประเทือง ไม่ผ่าน
326 6211041071 นาย วิชัย พัฒนาเวช ไม่ผ่าน
327 6211041074 นาย วิทยา นนดารา ไม่ผ่าน
328 6211041099 นาย ศรัณยธร กันดี ไม่ผ่าน
329 6211041129 นางสาว ศิริญาภรณ์ พางาม ผ่าน
330 6211041140 นางสาว ศิริรัตน์ พิกุล ไม่ผ่าน
331 6211041142 นางสาว ศิริรัตน์ อุ่นแก้ว ผ่าน
332 6211041147 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญตาวัน ไม่ผ่าน
333 6211041149 นางสาว ศิริลักษณ์ สุรศร ผ่าน
334 6211041153 นางสาว ศิริวรรณ หอมพิทักษ์ ไม่ผ่าน
335 6211041155 นาย ศิลปไทย ครองสิงห์ ไม่ผ่าน
336 6211041159 นางสาว ศุจินธิรา สาระพันธ์ ผ่าน
337 6211041161 นาย ศุภกร แนมพลกรัง ผ่าน
338 6211041167 นางสาว ศุภนิดา ทิพย์ค้ามี ผ่าน
339 6211041170 นางสาว ศุภรัตน์ เทอ้ารุง ไม่ผ่าน
340 6211041184 นาง สมใจ กองกูล ไม่ผ่าน
341 6211041185 นาย สมควร บุญขาว ผ่าน
342 6211041223 นางสาว สิริกานต์ เหงากุล ไม่ผ่าน
343 6211041224 นางสาว สิริกุล ศรีสมบูรณ์ ผ่าน
344 6211041234 นางสาว สิริวิมล นนทภา ผ่าน
345 6211041235 นางสาว สิริอาภา ชิระบุตร ไม่ผ่าน
346 6211041245 นางสาว สุกานดา สุตลาวดี ผ่าน
347 6211041266 นางสาว สุธาชิณี แก้วเลียง ผ่าน
348 6211041273 นาย สุนทร วงรักษา ผ่าน
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349 6211041289 นางสาว สุพัตรา มนอ่ิน ไม่ผ่าน
350 6211041302 นางสาว สุภารัตน์ พัฒนา ผ่าน
351 6211041304 นางสาว สุภาวดี ภาสองชั น ผ่าน
352 6211041305 นาง สุภาวดี สถากูล ไม่ผ่าน
353 6211041315 นางสาว สุมิตรา สุวรรณไตร ขาดสอบ
354 6211041329 นางสาว สุวรรณภา เพ็งแจ่ม ผ่าน
355 6211041332 นาง สุวรรณา ราชบุญเรือง ไม่ผ่าน
356 6211041337 นางสาว สุวิมล เชื อชม ผ่าน
357 6211041351 นาย อณวัฒน์ บุญมี ผ่าน
358 6211041355 นางสาว อธิญาภรณ์ แก้วดี ผ่าน
359 6211041363 นางสาว อพิชญา แซ่อึ ง ผ่าน
360 6211041365 นางสาว อภัสรา เหล็กกาณกูล ขาดสอบ
361 6211041368 นางสาว อภิชญา สุดแน่น ผ่าน
362 6211041379 นางสาว อมรรัตน์ วงค์ศรีลา ผ่าน
363 6211041387 นางสาว อรญา บุญพูล ผ่าน
364 6211041396 นางสาว อรนุช ศูนย์ด้า ผ่าน
365 6211041400 นางสาว อรยา พลสงเมือง ไม่ผ่าน
366 6211041403 นางสาว อรวรรณ นักร้อง ไม่ผ่าน
367 6211041412 นางสาว อรอุมา ดวงจันทร์ ผ่าน
368 6211041484 นางสาว อ้าพรพรรณ หอมสมบัติ ไม่ผ่าน
369 6211041497 นางสาว อุบลรัตน์ ไชยแก้ว ขาดสอบ
370 6211041498 นางสาว อุมาวดี ชาสอน ไม่ผ่าน
371 6211041522 นางสาว เกษกาญจน์ วงศ์ศรีดา ไม่ผ่าน
372 6211041523 นางสาว เกษวรางค์ ขันทอง ไม่ผ่าน
373 6211041525 นาย เกียรติชัย ยาท้วม ไม่ผ่าน
374 6211041561 นางสาว เพชรไพลิน รักษารัตน์ ผ่าน
375 6211041563 นางสาว เพชรรัตน์ ศรีฤทธ์ิ ผ่าน
376 6211041566 นางสาว เพ็ญนภา โคตรจ้าปา ผ่าน
377 6211041581 นาย เศรษฐา ภูมิประเสริฐ ผ่าน
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378 6211041588 นางสาว เสาวลักษณ์ อาจทุมมา ไม่ผ่าน
379 6211041602 นางสาว แววตา แนบนิล ไม่ผ่าน
380 6211041603 นางสาว แสงแข แก้วกาไลย ผ่าน
381 6211050020 นางสาว กมลฉัตร ขุนวงษา ผ่าน
382 6211050057 นางสาว กองกาญจน์ สินอ้วน ผ่าน
383 6211050080 นางสาว กาญจนณัฐ ส้ามุดติรัมย์ ผ่าน
384 6211050132 นางสาว คะนึงนิจ ก้อนแก้ว ไม่ผ่าน
385 6211050141 นางสาว จริยา ภูษากิจ ไม่ผ่าน
386 6211050156 นางสาว จันทิยา จันทะไพร ผ่าน
387 6211050164 นางสาว จิตฐิตา พิศสุวรรณ ไม่ผ่าน
388 6211050165 นางสาว จิตนภา บุญรัตน์ ไม่ผ่าน
389 6211050166 นางสาว จิตรตินันท์ บุญโสม ไม่ผ่าน
390 6211050174 นางสาว จินตนาพร มุค้า ผ่าน
391 6211050184 นางสาว จิราพร เชื อสูง ไม่ผ่าน
392 6211050190 นาย จิรายุทธ์ิ ดาษดา ไม่ผ่าน
393 6211050201 นาย จีรวัฒน์ คืดนอก ไม่ผ่าน
394 6211050214 นางสาว จุฑามาส สุพรรณ ไม่ผ่าน
395 6211050233 นางสาว ชญาษร สายทอง ไม่ผ่าน
396 6211050306 นาย ฐนกร ทิมโพธ์ิกลาง ไม่ผ่าน
397 6211050349 นางสาว ณัฐธิดา ผัดศรี ผ่าน
398 6211050351 นางสาว ณัฐนันท์ หาญศึก ผ่าน
399 6211050354 นางสาว ณัฐปภัจน์ พิศโสระ ไม่ผ่าน
400 6211050375 นาย ณัฐวุฒิ เข็มเพ็ชร ผ่าน
401 6211050400 นางสาว ถิรนันท์ สุขพิพัฒน์ ผ่าน
402 6211050406 นางสาว ทวินันท์ พวงกุด่ัน ไม่ผ่าน
403 6211050412 นางสาว ทัศนียา เหลาทอง ผ่าน
404 6211050434 นาย ธนพนธ์ ยาศรี ผ่าน
405 6211050441 นาย ธนัตถ์ ชาลีรัตน์ ไม่ผ่าน
406 6211050443 นาง ธนาภรณ์ ทุมตะขบ ไม่ผ่าน
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407 6211050470 นางสาว ธัญรดี อินอ่อน ผ่าน
408 6211050483 นาง ธิดานันทร์ เจริญนิตย์ ไม่ผ่าน
409 6211050544 นางสาว นัทมน พิเคราะห์ ผ่าน
410 6211050569 นางสาว นิตยา บริหาร ไม่ผ่าน
411 6211050580 นาย นิมิตร์ บุญใส ไม่ผ่าน
412 6211050583 นางสาว นิลัดชา อังฉกรรณ์ ผ่าน
413 6211050597 นางสาว นุชนาฎ พวงใส ผ่าน
414 6211050632 นางสาว บังอร ม่ังมูล ผ่าน
415 6211050673 นางสาว ปรียากมล พิมเงิน ผ่าน
416 6211050718 นางสาว ปิยะรัตน์ ศิลาโชติ ไม่ผ่าน
417 6211050742 นางสาว พรทิพย์ ลิ มสุขเสกสรรค์ ผ่าน
418 6211050754 นางสาว พรรณี หอมเนียม ไม่ผ่าน
419 6211050774 นางสาว พัชรินทร์ ศรีนวล ไม่ผ่าน
420 6211050819 นาย พีรนัย ศรีวงศ์ ผ่าน
421 6211050835 นางสาว ภัทรธีตา จุ้ยเจริญ ไม่ผ่าน
422 6211050900 นางสาว ยาใจ บุญอุดม ไม่ผ่าน
423 6211050904 นางสาว ยุพาวดี ทองสุ ไม่ผ่าน
424 6211050926 นางสาว รัชฎา วงศ์บุดดี ผ่าน
425 6211050956 นาง รุ่งนภา ผิวทอง ผ่าน
426 6211050960 นางสาว รุ่งลดา ประหยัด ผ่าน
427 6211050982 นางสาว ล้าใย จันทร์สุกไส ไม่ผ่าน
428 6211050986 นาง ลุนณี ค้ามูล ไม่ผ่าน
429 6211051020 นางสาว วรัญญา วงเวียน ผ่าน
430 6211051021 นางสาว วรันดา สุริยันต์ ไม่ผ่าน
431 6211051028 นางสาว วราภรณ์ ใจบุญ ผ่าน
432 6211051069 นางสาว วิจิตรา ทองวงค์ ไม่ผ่าน
433 6211051073 นาย วิทยา วงแก้ว ไม่ผ่าน
434 6211051085 นางสาว วิลาวัณย์ ชนะศรี ไม่ผ่าน
435 6211051088 นาย วิศิษฐ์ชัย ระหาร ไม่ผ่าน
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436 6211051111 นางสาว ศศิธร รวมธรรม ไม่ผ่าน
437 6211051117 นาย ศักดา ชาภูธร ไม่ผ่าน
438 6211051121 นาย ศิรสิทธ์ิ ศรีเพชร ผ่าน
439 6211051124 นางสาว ศิราณี สุโท ไม่ผ่าน
440 6211051130 นางสาว ศิรินทิพย์ ไชยยายงค์ ไม่ผ่าน
441 6211051134 นางสาว ศิริพร ไชยโคตร ไม่ผ่าน
442 6211051137 นางสาว ศิริยากร สุพรรณนนท์ ผ่าน
443 6211051148 นางสาว ศิริลักษณ์ ทีฆะสุข ไม่ผ่าน
444 6211051152 นางสาว ศิริวรรณ ประพาฬ ไม่ผ่าน
445 6211051177 นาง ศุภิสรา สีหบุตร ไม่ผ่าน
446 6211051181 นางสาว สกาวรัตน์ สายศักดา ไม่ผ่าน
447 6211051187 นางสาว สมัชญา แก้วรักษา ไม่ผ่าน
448 6211051196 นาย สหรัฐ สิงห์ชู ผ่าน
449 6211051209 นางสาว สายชล ศรีเสน ผ่าน
450 6211051244 นางสาว สุกัลยา เมืองแก้ว ผ่าน
451 6211051251 นางสาว สุชาดา ตระการไทย ผ่าน
452 6211051280 นางสาว สุนิสา ศักด์ิศรี ไม่ผ่าน
453 6211051296 นางสาว สุภาพร ค้าอ่อน ไม่ผ่าน
454 6211051310 นางสาว สุภาวรรณ เวชประโคน ผ่าน
455 6211051325 นางสาว สุวนันท์ ปัจจัย ไม่ผ่าน
456 6211051334 นางสาว สุวรรณี ภูมูล ผ่าน
457 6211051339 นางสาว หทัยทิพย์ เลาหวิโรจน์ ไม่ผ่าน
458 6211051359 นางสาว อนันตญา จันแดง ไม่ผ่าน
459 6211051371 นางสาว อภิญญา ป้อมหิน ไม่ผ่าน
460 6211051378 นางสาว อมรรัตน์ พลศรีราช ไม่ผ่าน
461 6211051388 นางสาว อรณิชา ครองยุติ ไม่ผ่าน
462 6211051393 นางสาว อรทัย ทองขาว ไม่ผ่าน
463 6211051407 นางสาว อรวรรณ์ ท้าทอง ไม่ผ่าน
464 6211051516 นางสาว เกล็ดดาว ชราศรี ผ่าน
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465 6211051521 นาง เกศสุดา สุริยะบุตร ไม่ผ่าน
466 6211051527 นางสาว เกียรติสุดา ศรีวงค์ ไม่ผ่าน
467 6211051534 นาง เจริญศรี ประธาน ไม่ผ่าน
468 6211051542 นางสาว เตือนใจ นครอินทร์ ไม่ผ่าน
469 6211051546 นางสาว เนตรชนก เครือทอง ผ่าน
470 6211051549 นางสาว เบญจพร กองมา ไม่ผ่าน
471 6211051594 นางสาว เอมอร ละครราช ผ่าน
472 6211051599 นางสาว แพรวพรรณ ทองสุทธ์ิ ไม่ผ่าน
473 6211060016 นางสาว กนกอร อนุกูลวงษ์ ไม่ผ่าน
474 6211060061 นางสาว กัญญา มัณยานนท์ ไม่ผ่าน
475 6211060073 นางสาว กันต์กมล ชูสีนุ่น ไม่ผ่าน
476 6211060163 นางสาว จิดาภา ทรัพย์สีพงษ์ ผ่าน
477 6211060298 นางสาว ซูเรียนี หะวอ ขาดสอบ
478 6211060315 นางสาว ฐิติรัตน์ พงษ์วัน ผ่าน
479 6211060460 นางสาว ธัญญธร สินธุเสน ไม่ผ่าน
480 6211060488 นางสาว ธิดารัตน์ เลากระโทก ไม่ผ่าน
481 6211060588 นางสาว นิศารัตน์ สิงห์บุญมี ไม่ผ่าน
482 6211060603 นางสาว นุรฟาติม อาแวลูวา ไม่ผ่าน
483 6211060631 นางสาว บังอร บุญหว่าน ไม่ผ่าน
484 6211060675 นางสาว ปรียาพร สังข์ถม ไม่ผ่าน
485 6211060722 นาย ปุรฉัตร วัฒนพรชัย ไม่ผ่าน
486 6211060789 นางสาว พิกุลทอง ย่างรวีไพศาล ผ่าน
487 6211060843 นางสาว ภัสศรี แสงสาย ไม่ผ่าน
488 6211060891 นางสาว มูนีเราะห์ เจ๊ะเด็ง ไม่ผ่าน
489 6211060907 นางสาว ยุวดี หลงพรหม ผ่าน
490 6211060959 นางสาว รุ่งฤดี ดีขุนทด ไม่ผ่าน
491 6211060998 นางสาว วรกานต์ โสมี ไม่ผ่าน
492 6211061047 นางสาว วันมัสนี เจะมิง ไม่ผ่าน
493 6211061056 นางสาว วารุณี บุญหนัก ผ่าน
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494 6211061218 นาย สิทธิพงศ์ พรประสิทธ์ิ ผ่าน
495 6211061230 นางสาว สิริภา ทมตะขบ ไม่ผ่าน
496 6211061459 นางสาว อัสรินดา เจ๊ะแม ผ่าน
497 6211070023 นางสาว กมลชนก ทองอ้ม ผ่าน
498 6211070025 นางสาว กมลชนก มรกต ผ่าน
499 6211070053 นางสาว กฤษฤทัย วุฒิยาสาร ไม่ผ่าน
500 6211070069 นางสาว กัญญาวีร์ เหมือนพร้อม ไม่ผ่าน
501 6211070071 นางสาว กัณฑิมา ไกรเพชร ไม่ผ่าน
502 6211070143 นางสาว จวงเอราวัณ ทิศลี ไม่ผ่าน
503 6211070318 นาย ณฐพงศ์ วิมลศาสตร์ ไม่ผ่าน
504 6211070425 นางสาว ทิพาพร ใจงาม ไม่ผ่าน
505 6211070471 นางสาว ธัญรัตน์ ซ่ือสัตย์ ไม่ผ่าน
506 6211070494 นาย ธีรพงษ์ สมพริ ง ไม่ผ่าน
507 6211070501 นาย นพดล พรายชุม ไม่ผ่าน
508 6211070719 นางสาว ปิยาภรณ์ สีหะวงษ์ ไม่ผ่าน
509 6211070804 นาง พิมพ์พิชชา หนูคุ้มทรัพย์ ไม่ผ่าน
510 6211070869 นางสาว มลธิรา หมู่โพธ์ิ ไม่ผ่าน
511 6211070994 นางสาว วนิดา เจริญสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
512 6211070995 นางสาว วนิดา สระแก้ว ไม่ผ่าน
513 6211071010 นาง วรรณา หนูแก้ว ไม่ผ่าน
514 6211071064 นางสาว วิไลวรรณ สุกใส ไม่ผ่าน
515 6211071067 นางสาว วิจิตรา ใจยา ไม่ผ่าน
516 6211071091 นาย วีระชัย เจริญสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
517 6211071145 นางสาว ศิริรัตน์ สายทอง ไม่ผ่าน
518 6211071204 นาย สันติพงษ์ วารีรักษ์ ไม่ผ่าน
519 6211071208 นาย สามารถ มุกดาค้า ไม่ผ่าน
520 6211071286 นางสาว สุพรรษา สีหะวงษ์ ผ่าน
521 6211071298 นางสาว สุภาภรณ์ กุมรัมย์ ผ่าน
522 6211071314 นาง สุมาลี วิเศษ ไม่ผ่าน
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523 6211071338 นางสาว สุวิมล สงวน ไม่ผ่าน
524 6211071373 นางสาว อภิญญา สุมิตร ไม่ผ่าน
525 6211071447 นางสาว อัปสร บุตรดา ไม่ผ่าน
526 6211071467 นาย อาธิป อรัญสาร ผ่าน
527 6211080019 นาง กนิษฐา แสนไชย ไม่ผ่าน
528 6211080131 นางสาว คะนึงนิจ เกกินะ ไม่ผ่าน
529 6211080200 นางสาว จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท ไม่ผ่าน
530 6211080236 นางสาว ชนัดดา ปรีชาชาญวุฒิ ผ่าน
531 6211080276 นางสาว ชุติมา อุตตะพันธ์ุ ไม่ผ่าน
532 6211080356 นาย ณัฐพงษ์ ถนัดค้า ไม่ผ่าน
533 6211080398 นาย ตะวัน วงค์ช่างเงิน ผ่าน
534 6211080418 นางสาว ทิพย์ธราธาร บุญเถิง ไม่ผ่าน
535 6211080490 นางสาว ธิดารัตน์ ศิลปชัยณรงค์ ไม่ผ่าน
536 6211080586 นางสาว นิศาชล ส้าโรงพล ผ่าน
537 6211080703 นางสาว ป่ินปินัทธ์ ประสงค์เกียรติ ไม่ผ่าน
538 6211080711 นาย ปิยะกร ปริสุธี ไม่ผ่าน
539 6211080728 นาย พงศกร ศิริรัศมีวงศา ไม่ผ่าน
540 6211080753 นาง พรรณวดี สุทธิวาทนฤพุฒิ ไม่ผ่าน
541 6211080766 นาง พัชรนันท์ อรุณสันติวงศ์ ไม่ผ่าน
542 6211080872 นางสาว มัญจนา จันทราประภาเวช ผ่าน
543 6211080946 นางสาว รัตนาภรณ์ ลิขิตเรืองฤทธ์ิ ผ่าน
544 6211081222 นางสาว สิริกร อ่อนวงษ์ ขาดสอบ
545 6211081275 นางสาว สุนันทา ครองบุญ ผ่าน
546 6211081276 นางสาว สุนิตตา ตะวันธรงค์ ไม่ผ่าน
547 6211081313 นางสาว สุมาลี ใบพลูทอง ไม่ผ่าน
548 6211081399 นางสาว อรภิญญาพร ตอบงาม ผ่าน
549 6211081550 นางสาว เบญจพร แก้วขาว ไม่ผ่าน
550 6211090008 นางสาว กนกกาญจน์ หนูหลง ผ่าน
551 6211090049 นาย กฤษณพล ชูขันธ์ ผ่าน
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552 6211090091 นางสาว กาญจนาพร ศรีจันทร์ ผ่าน
553 6211090115 นางสาว กุลธิดา ยุทธิปูน ผ่าน
554 6211090146 นาย จักรกฤษณ์ สร้างสม ผ่าน
555 6211090182 นางสาว จิรัสยา หมาดทิ ง ไม่ผ่าน
556 6211090198 นางสาว จีรภรณ์ กาเด็น ผ่าน
557 6211090255 นางสาว ชลิดา หลงเส้ง ไม่ผ่าน
558 6211090277 นางสาว ชุติมา ทองศรี ไม่ผ่าน
559 6211090281 นางสาว ชุติมา หน่วยแก้ว ไม่ผ่าน
560 6211090305 นางสาว ญานิล เมรุณชัย ผ่าน
561 6211090329 นาย ณัฏฐ์ดนัย สิทธิภาจิรสกุล ไม่ผ่าน
562 6211090500 นาย นพดล พรหมวงศ์ ไม่ผ่าน
563 6211090538 นางสาว นัฐญมา มาลินี ไม่ผ่าน
564 6211090576 นางสาว นิภาพรรณ อู่แสงทอง ผ่าน
565 6211090578 นางสาว นิภาวรรณ รัตนคช ผ่าน
566 6211090581 นางสาว นิรนุช เกิดสมมารถ ผ่าน
567 6211090594 นางสาว นุชจรี อาจกิจ ผ่าน
568 6211090641 นาย ปฐมภพ บุญเจริญสุขวงศ์ ผ่าน
569 6211090699 นางสาว ปาลวัลย์ พรหมทรัพย์ ผ่าน
570 6211090700 นางสาว ปาลิดา ชัยสงคราม ผ่าน
571 6211090750 นางสาว พรพิมล คับพวง ผ่าน
572 6211090791 นาง พิชชากานต์ บัวชาวเกาะ ผ่าน
573 6211090858 นางสาว มณีภรณ์ ช้านาญแป้น ผ่าน
574 6211090913 นาย รณพันธ์ สุขใส ผ่าน
575 6211090921 นางสาว รอดีย๊ะ ชาติไทย ผ่าน
576 6211090972 นางสาว ลลิตา เทพชะนะ ผ่าน
577 6211090974 นางสาว ลักขณา สายเนตร ไม่ผ่าน
578 6211091009 นางสาว วรรณา บุญธรรม ผ่าน
579 6211091014 นางสาว วรรนิสา หาญกล้า ไม่ผ่าน
580 6211091141 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เล็ก ไม่ผ่าน
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581 6211091173 นางสาว ศุภสุตา หีตช่วย ผ่าน
582 6211091226 นางสาว สิรินทร์รภัส อินธนสุวรรณ ผ่าน
583 6211091265 นางสาว สุธัญญา สีตาแสน ไม่ผ่าน
584 6211091317 นาย สุรศักด์ิ เสียมไหม ไม่ผ่าน
585 6211091320 นางสาว สุริยาพร ค้าดวง ผ่าน
586 6211091335 นางสาว สุวัจนี คะรุณ ผ่าน
587 6211091377 นางสาว อมรรัตน์ สุริยะ ไม่ผ่าน
588 6211091389 นางสาว อรทัย หอมหวล ไม่ผ่าน
589 6211091472 นาย อารอฟัต สะบูดิง ไม่ผ่าน
590 6211091479 นางสาว อารีรัตน์ ถาวงษ์กลาง ไม่ผ่าน
591 6211091495 นางสาว อุทัยวรรณ หมีรักษา ไม่ผ่าน
592 6211091502 นางสาว ฮัซวานี ก้าพวน ผ่าน
593 6211091520 นางสาว เกศกนก คณานันท์ ผ่าน
594 6211091541 นาย เตวิชช์ สุขสงค์ ไม่ผ่าน
595 6211091572 นางสาว เมธาวี รอดสีเสน ไม่ผ่าน
596 6211091604 นางสาว แอรีซา ยาแต ไม่ผ่าน
597 6211091609 นาย โยธิน คงค้าแก้ว ผ่าน
598 6211100378 นางสาว ณัติยา ไกรทรัพย์ ไม่ผ่าน
599 6211100381 นางสาว ณิชาภา บ้างต้ารวจ ไม่ผ่าน
600 6211100427 นางสาว ทิพาวรรณ บรรเทิง ไม่ผ่าน
601 6211100528 นางสาว นวลตอง บุญมาก ไม่ผ่าน
602 6211100552 นางสาว นันทิพร ไหวจังหรีด ไม่ผ่าน
603 6211100587 นางสาว นิศาชล โคตะหา ไม่ผ่าน
604 6211100644 นางสาว ปณัสยา มิศิลา ไม่ผ่าน
605 6211100681 นางสาว ปวีณา พ่ึงกุล ไม่ผ่าน
606 6211100682 นางสาว ปวีณา เร่ียจ่ี ไม่ผ่าน
607 6211100707 นางสาว ปิยธิดา ปัญญา ไม่ผ่าน
608 6211100709 นางสาว ปิยวรรณ รามภาพ ผ่าน
609 6211100749 นางสาว พรพิมล โตเพ็ชร ไม่ผ่าน
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610 6211100954 นางสาว ร่ืนจิตร อินทะสร้อย ขาดสอบ
611 6211100999 นางสาว วรนา อารมย์ ไม่ผ่าน
612 6211101119 นาย ศาศวัต ธนิกกุล ไม่ผ่าน
613 6211101199 นางสาว สะอาด แน่นอุดร ไม่ผ่าน
614 6211101274 นางสาว สุนันทา แซ่ต๋ัน ไม่ผ่าน
615 6211110090 นางสาว กาญจนา แสงภู ไม่ผ่าน
616 6211110127 นางสาว ขวัญทิพย์ โกสมใสย ไม่ผ่าน
617 6211110139 นางสาว จริยา พันธ์ุวัฒน์ ไม่ผ่าน
618 6211110154 นางสาว จันทรา วุฒิยา ไม่ผ่าน
619 6211110264 นางสาว ชาติกา คู่พิมาย ไม่ผ่าน
620 6211110350 นางสาว ณัฐธิดา เจริญสินชัย ไม่ผ่าน
621 6211110379 นางสาว ณิชกานต์ สนพลาย ไม่ผ่าน
622 6211110393 นาย ดิศรณ์ เปรมปรีด์ิ ไม่ผ่าน
623 6211110421 นางสาว ทิพวรรณ พุทธจักร์ ไม่ผ่าน
624 6211110486 นางสาว ธิดารัตน์ ปราบสงบ ผ่าน
625 6211110523 นางสาว นลินา เหมือนมี ผ่าน
626 6211110617 นางสาว นูรฮานีฟ มามะ ผ่าน
627 6211110670 นางสาว ปริยพิชญ์ บุตรชาติ ไม่ผ่าน
628 6211110809 นางสาว พิมพิศา อยู่ด้า ไม่ผ่าน
629 6211110812 นางสาว พิรญาณ์ ไตรศิลป์วิศรุต ไม่ผ่าน
630 6211110883 นางสาว มาลี ไชยเพศ ไม่ผ่าน
631 6211110897 นาย ยอดรัก ธรรมรัตน์ ไม่ผ่าน
632 6211110937 นางสาว รัตติยา รัตนมณี ผ่าน
633 6211110941 นางสาว รัตนวรรณ สมคิด ผ่าน
634 6211110962 นาย รุจฮัน มูซอ ผ่าน
635 6211110963 นาย รุจิสรรค์ ทองค้า ผ่าน
636 6211111131 นางสาว ศิรินันท์ ศรีโนนยาง ไม่ผ่าน
637 6211111287 นางสาว สุพัตตรา อัตถาชน ผ่าน
638 6211111321 นางสาว สุริษา ก๋องสี ไม่ผ่าน

22/31



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผล
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639 6211111437 นางสาว อัญชลี มูลจัด ไม่ผ่าน
640 6211111471 นางสาว อารยา มหาดไทย ไม่ผ่าน
641 6211111480 นางสาว อารีรัตน์ เช่ือมมณี ขาดสอบ
642 6211111489 นาย อิสมาแอ เจ๊ะยอ ผ่าน
643 6211111493 นางสาว อุไลพร ภูผานี ไม่ผ่าน
644 6211111571 นางสาว เมธาวินี บุญเหลือ ผ่าน
645 6211111577 นาย เมษา บุญยง ผ่าน
646 6211111580 นางสาว เรณู คงเหมือน ไม่ผ่าน
647 6211111618 นางสาว ใจเทียน แสงไชยญากูล ไม่ผ่าน
648 6211120030 นางสาว กมลวรรณ ชาญณรงค์ ผ่าน
649 6211120066 นางสาว กัญญารัตน์ ขันธรัตน์ ผ่าน
650 6211120086 นางสาว กาญจนา อ่องละออ ไม่ผ่าน
651 6211120118 นางสาว กุลวลี รองจ่าเมือง ไม่ผ่าน
652 6211120157 นางสาว จารุจินดา ค้าวิลานนท์ ไม่ผ่าน
653 6211120248 นางสาว ชยาภา ชัยประสิทธ์ิ ผ่าน
654 6211120337 นางสาว ณัฏฐิกานต์ ปรียานนท์ ผ่าน
655 6211120363 นาย ณัฐพล จันทร์เนตร์ ผ่าน
656 6211120391 นาย ดารากร ป้อมสุวรรณ ผ่าน
657 6211120410 นางสาว ทับทิม วรรณภักดี ไม่ผ่าน
658 6211120430 นางสาว ธนกร ไตรธนเดชา ไม่ผ่าน
659 6211120466 นางสาว ธัญญา แรกจ้านงค์ ผ่าน
660 6211120503 นาย นพรัตน์ โพธ์ินอก ผ่าน
661 6211120507 นางสาว นภัสสร เฉ่ือยกลาง ไม่ผ่าน
662 6211120652 นางสาว ปภาดา นาดี ผ่าน
663 6211120655 นางสาว ประไพพรรณ เอ่ียมศรี ผ่าน
664 6211120665 นางสาว ปรางทิพย์ คงดุสิต ผ่าน
665 6211120678 นางสาว ปวารลี คล้ายหิรัญ ไม่ผ่าน
666 6211120706 นางสาว ปิยธิดา วงศ์ค้าสิงห์ ผ่าน
667 6211120717 นาย ปิยะมินทร์ ดินม่วง ผ่าน
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668 6211120744 นางสาว พรประภา ฉ้่าสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
669 6211120759 นางสาว พรสุภา พงศ์แพทย์ ไม่ผ่าน
670 6211120778 นางสาว พัชรียา ตีบกลาง ผ่าน
671 6211120786 นาย พิเชษฐ์ โตใหญ่ ผ่าน
672 6211120807 นางสาว พิมพ์วิมล มะโนกิจ ผ่าน
673 6211120815 นาย พิสิษฐ์ บุตราช ผ่าน
674 6211120824 นางสาว พุทธิดา บรรจมาตย์ ผ่าน
675 6211120838 นางสาว ภัทรภรณ์  โสภา ผ่าน
676 6211120842 นางสาว ภัทราวรรณ ทองกร ผ่าน
677 6211120852 นางสาว ภิญญาพัชญ์ พรประเสริฐ ผ่าน
678 6211120855 นางสาว ภิณยะภัชร์ เหมือนเปลื อง ผ่าน
679 6211120914 นางสาว รติพร พรรณจิตต์ ไม่ผ่าน
680 6211120917 นางสาว รวิภา คามะดา ผ่าน
681 6211120928 นางสาว รัชณิญา จันทร์ศรี ไม่ผ่าน
682 6211121018 นางสาว วรัญญา เต่าทอง ไม่ผ่าน
683 6211121019 นางสาว วรัญญา บุญกระเตื อง ไม่ผ่าน
684 6211121080 นางสาว วิภาวรรณ อุดด้วง ไม่ผ่าน
685 6211121176 นางสาว ศุภาพิชญ์ เกียรติพรพิทักษ์ ไม่ผ่าน
686 6211121180 นาย สกล สุขขะปัญญา เสง่ียมศรี ผ่าน
687 6211121277 นางสาว สุนิตา ธูปหอม ผ่าน
688 6211121381 นางสาว อมราวดี เกิดสว่างเนตร ผ่าน
689 6211121383 นางสาว อมลวรรณ ม่ังค่ัง ผ่าน
690 6211121449 นางสาว อัมริษา พูลผล ผ่าน
691 6211121518 นางสาว เกวลิน สอดศรี ไม่ผ่าน
692 6211121531 นางสาว เจนจิรา อยู่สุข ผ่าน
693 6211121535 นาย เจษฎ์กรน์ สัตย์มิตร ไม่ผ่าน
694 6211121591 นาย เอกภพ รักษ์มณี ไม่ผ่าน
695 6211121621 นาย ไชยวัฒน์ วณิชชากร ผ่าน
696 6211130010 นางสาว กนกพร สุทธมา ผ่าน
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ณ อำคำร 6  มหำวิทยำลัยรังสิต สอบวันเสำร์ท่ี 29 มิถุนำยน พ.ศ.2562 เวลำ 12.00 - 14.30 น.

697 6211130044 นางสาว กรุณาชนก ผลวัฒนะ ผ่าน
698 6211130068 นางสาว กัญญาวีร์ แสงอ่อน ผ่าน
699 6211130077 นางสาว กัลยรัตน์ จ่ิมอาษา ไม่ผ่าน
700 6211130101 นางสาว ก้าไลทิพย์ บุญเรือง ผ่าน
701 6211130129 นางสาว ขวัญฤทัย รุ่งโรจน์ ผ่าน
702 6211130135 นางสาว จงจิตร เขตนิมิตร ผ่าน
703 6211130168 นาย จิตอนุวัต พุ่มม่วง ผ่าน
704 6211130195 นางสาว จีรนันท์ ถ่างกระโทก ขาดสอบ
705 6211130197 นางสาว จีรพรรณ ใจค้า ผ่าน
706 6211130241 นางสาว ชนาธิป สุดสายออ ผ่าน
707 6211130282 นางสาว ชุติมา แซ่ย้าง ผ่าน
708 6211130352 นางสาว ณัฐนิชา พระสุทัย ผ่าน
709 6211130360 นางสาว ณัฐพร อภิวัฒน์ไพบูลย์ ผ่าน
710 6211130380 นางสาว ณิชา สุตะวัน ผ่าน
711 6211130402 นาย ทนงศักด์ิ สะสม ผ่าน
712 6211130414 นาย ทินกร เงินก้่า ผ่าน
713 6211130458 นางสาว ธัญชนก จันก๋าวี ผ่าน
714 6211130477 นางสาว ธันว์ชนก ทะนะวงค์ ผ่าน
715 6211130480 นางสาว ธิญาดา หวนจิตร ผ่าน
716 6211130516 นางสาว นฤภร เกียรติประทับใจ ผ่าน
717 6211130532 นางสาว นัชรา ชาวเขียววงศ์ ไม่ผ่าน
718 6211130592 นางสาว นุจรี เจริญผล ผ่าน
719 6211130620 นางสาว นูรีซัน ดอเล๊าะ ไม่ผ่าน
720 6211130694 นางสาว ปาริชาต เป้าทอง ผ่าน
721 6211130710 นาย ปิยวัฒน์ อินทร์จันทร์ ผ่าน
722 6211130746 นางสาว พรพิชญา ค้านา ผ่าน
723 6211130799 นางสาว พิทยารัตน์ เถาวัลย์ ผ่าน
724 6211130867 นางสาว มยุรี พิทักษ์ไพร ไม่ผ่าน
725 6211130916 นางสาว รวินท์นิภา ปรานปราชญ์ ผ่าน
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726 6211130938 นางสาว รัตติยากร เพียขันทา ไม่ผ่าน
727 6211130947 นางสาว รัตนาวลี แก้วใจ ผ่าน
728 6211130961 นางสาว รุ่งลาวัลย์ นายด่าน ผ่าน
729 6211130988 นางสาว วชิราภรณ์ แก้วไหลมา ไม่ผ่าน
730 6211131001 นางสาว วรภรณ์ ประอบนอก ไม่ผ่าน
731 6211131043 นางสาว วสุนธรา ช่ืนมอญ ผ่าน
732 6211131051 นางสาว วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์ ผ่าน
733 6211131087 นางสาว วิลาสินี สนประเทศ ผ่าน
734 6211131215 นางสาว สิดาพร ไปเร็ว ผ่าน
735 6211131233 นางสาว สิริยาภา กุหลาบพนา ผ่าน
736 6211131279 นางสาว สุนิธิ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผ่าน
737 6211131292 นางสาว สุภัสสร ช้างขวัญยืน ไม่ผ่าน
738 6211131295 นางสาว สุภาพร ขัดเปา ผ่าน
739 6211131347 นางสาว หัทยาภรณ์ วะรุตะมะ ผ่าน
740 6211131361 นาย อนุศิษฏ์ หงษ์ทอง ผ่าน
741 6211131362 นางสาว อนุสรา ยะเพ ผ่าน
742 6211131390 นางสาว อรทัย หวังประสพกลาง ผ่าน
743 6211131524 นาย เก้าฉลอง แสงค้า ผ่าน
744 6211131569 นางสาว เพ็ญพิมล ใจน ้า ไม่ผ่าน
745 6211131605 นาย โกสินทร์ เพ็งสลุด ผ่าน
746 6211131625 นางสาว ไหมแพร วังกาวรรณ ผ่าน
747 6211140012 นางสาว กนกวรรณ กัญญวิมล ผ่าน
748 6211140021 นางสาว กมลชนก จันทร์ทอง ผ่าน
749 6211140037 นางสาว กรชนก ใจใหญ่ ผ่าน
750 6211140098 นางสาว กานติมา ธาตุวิสัย ผ่าน
751 6211140113 นางสาว กุลณัฐ สมปาน ผ่าน
752 6211140119 นางสาว ขนิษฐา จันทวี ผ่าน
753 6211140151 นางสาว จันทร์ทิพย์ คล่องเชิงสาร ผ่าน
754 6211140181 นางสาว จิรัฏฐ์ พลบุตร ผ่าน
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755 6211140187 นางสาว จิราภรณ์ สิงหัส ผ่าน
756 6211140199 นางสาว จีรภรณ์ วงษ์จารย์ ไม่ผ่าน
757 6211140213 นางสาว จุฑามาส ไกยราช ผ่าน
758 6211140335 นางสาว ณัฏฐา จารุการ ผ่าน
759 6211140355 นาย ณัฐพงศ์ สุภะกรรม ผ่าน
760 6211140357 นางสาว ณัฐพร กุมารเพ็ชร์ ผ่าน
761 6211140370 นางสาว ณัฐริการ์ อ๊ึงสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
762 6211140385 นางสาว ดวงเดือน ขอเห็นกลาง ไม่ผ่าน
763 6211140411 นางสาว ทัศญาณี ใจทะวงค์ ผ่าน
764 6211140457 นางสาว ธัญจิรา โพสาราช ผ่าน
765 6211140485 นางสาว ธิดารัตน์ แจ่มปรีชา ผ่าน
766 6211140498 นางสาว นงลักษณ์ พิงภูงา ผ่าน
767 6211140510 นางสาว นภาวรรณ ยอดแสงค้า ผ่าน
768 6211140513 นางสาว นริศรา ยีกับจี ไม่ผ่าน
769 6211140563 นางสาว น ้าฝน บุญเรือง ผ่าน
770 6211140573 นางสาว นิภาพร แสนสุรินทร์ ไม่ผ่าน
771 6211140662 นางสาว ประภาพร ทองเสริฐ์ ผ่าน
772 6211140676 นางสาว ปลายฝน พลายงาม ผ่าน
773 6211140729 นาย พงศธร ปาละตา ผ่าน
774 6211140732 นาย พชร บูชากุล ผ่าน
775 6211140798 นางสาว พิทยาภรณ์ เจริญสุข ผ่าน
776 6211140854 นางสาว ภิญาภัส ถวายชัย ผ่าน
777 6211141011 นางสาว วรรณิภา พิสภิรมย์ ผ่าน
778 6211141255 นางสาว สุดารัตน์ บุญรักษา ผ่าน
779 6211141294 นางสาว สุภาพร ไยสาร ไม่ผ่าน
780 6211141328 นางสาว สุวพัชร ถวิลการ ผ่าน
781 6211141366 นางสาว อภิชญา บริสุทธิชัย ผ่าน
782 6211141413 นางสาว อริศรา ธนานุศักด์ิ ผ่าน
783 6211141429 นางสาว อัจจิมา สาริกา ผ่าน
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784 6211141557 นางสาว เบญญา เพชรยังพูล ผ่าน
785 6211141612 นางสาว โสภิดา สุขสวัสด์ิ ผ่าน
786 6211141626 นางสาว ไอรินทร์ดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผ่าน
787 6211150031 นางสาว กมลวรรณ ชิณวงศ์ ไม่ผ่าน
788 6211150048 นาย กฤษกร หลังลีงู ไม่ผ่าน
789 6211150094 นางสาว กานต์ชนิต สงขวัญ ผ่าน
790 6211150128 นางสาว ขวัญฤทัย อัษฎา ขาดสอบ
791 6211150249 นางสาว ชรินรัตน์ อินทผลา ผ่าน
792 6211150293 นางสาว ซาวซาน ดะเเซ ผ่าน
793 6211150336 นางสาว ณัฏฐา ชนะพล ผ่าน
794 6211150343 นางสาว ณัฐกุล อาจชอบการ ไม่ผ่าน
795 6211150372 นางสาว ณัฐวดี แจ่มแจ้ง ผ่าน
796 6211150536 นางสาว นัฐกานต์ นาวาเดช ไม่ผ่าน
797 6211150558 นางสาว นัสรีน เงาะ ไม่ผ่าน
798 6211150570 นางสาว นิธิวดี สมิตินทร์ ไม่ผ่าน
799 6211150622 นางสาว นูรีซัน หิเล ผ่าน
800 6211150625 นางสาว นูรีมัน ลือแบลูวง ผ่าน
801 6211150626 นางสาว นูรีสาวาตี วาเต๊ะ ไม่ผ่าน
802 6211150628 นางสาว นูรูลฮูดา เจ๊ะเต๊ะ ผ่าน
803 6211150640 นางสาว ปฏิญญา ปาละมาณ ไม่ผ่าน
804 6211150716 นางสาว ปิยะมณี กาญจนะ ผ่าน
805 6211150792 นางสาว พิชชาภา ตาวัน ไม่ผ่าน
806 6211150825 นางสาว ฟาเตม คาเร็ง ผ่าน
807 6211150901 นางสาว ยามีละห์ มูดอเลาะ ผ่าน
808 6211150948 นางสาว รัตนาวลี หนูบูรณ์ ไม่ผ่าน
809 6211150965 นางสาว รุสนา อาแด ไม่ผ่าน
810 6211150966 นางสาว รุสฟาตีมา ทิวาสมาน ผ่าน
811 6211150976 นางสาว ลักษิกา สุขรักษา ผ่าน
812 6211150997 นางสาว วนิตา เจ๊ะสัน ผ่าน
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813 6211151000 นางสาว วรพรรณ อินหมัน ผ่าน
814 6211151003 นางสาว วรรณนา มูดอ ไม่ผ่าน
815 6211151035 นางสาว วริศรา สาระวารี ผ่าน
816 6211151259 นางสาว สุดารัตน์ พิเดช ผ่าน
817 6211151331 นางสาว สุวรรณา จงรักษ์ ผ่าน
818 6211151349 นางสาว อโรชา แสงจันทร์ ผ่าน
819 6211151353 นางสาว อติกานต์ ย่ิงยวด ผ่าน
820 6211151409 นางสาว อรอนงค์ รักดี ผ่าน
821 6211151411 นางสาว อรอุมา เลาะสมาน ผ่าน
822 6211151424 นางสาว อักลีมา ดอมอลอ ผ่าน
823 6211151430 นางสาว อัจฉรา ฤทธิพรัด ขาดสอบ
824 6211151446 นาย อับดุลฮาฟีซ อิแต ผ่าน
825 6211151627 นางสาว ไอลดา ร้าเพยพัด ไม่ผ่าน
826 6211160015 นางสาว กนกวรรณ สิงหวรรณกุล ผ่าน
827 6211160024 นางสาว กมลชนก นาสี ไม่ผ่าน
828 6211160087 นางสาว กาญจนา ทักถาม ไม่ผ่าน
829 6211160208 นางสาว จุฑามาศ หนูคง ไม่ผ่าน
830 6211160295 นางสาว ซิตตีนา สุขสง่า ไม่ผ่าน
831 6211160309 นางสาว ฐายิกา ศิริขวัญ ไม่ผ่าน
832 6211160338 นางสาว ณัฐ ขนิษฐา ไม่ผ่าน
833 6211160362 นาย ณัฐพล ทองแก้ว ไม่ผ่าน
834 6211160415 นางสาว ทิพธิดา คงมณี ไม่ผ่าน
835 6211160436 นางสาว ธนพร สุเหร็น ไม่ผ่าน
836 6211160540 นางสาว นัดตา รัตนโชติ ไม่ผ่าน
837 6211160564 นางสาว น ้าฝน ค้ารณ ไม่ผ่าน
838 6211160618 นางสาว นูรฮีดายะห์ อาแว ผ่าน
839 6211160643 นางสาว ปฐมาวดี กลับดี ผ่าน
840 6211160701 นางสาว ปาลิตา เก็บทรัพย์ ไม่ผ่าน
841 6211160702 นางสาว ปิติพร อานันท์สันติ ไม่ผ่าน
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842 6211160734 นางสาว พนิดา ชัยมุสิก ไม่ผ่าน
843 6211160740 นางสาว พรชิตา แก้วเมฆ ผ่าน
844 6211160924 นางสาว รักษณาลี จิตรรักษ์ ไม่ผ่าน
845 6211161038 นางสาว วรุณย์รัตน์ รัตนคช ไม่ผ่าน
846 6211161078 นางสาว วิภาวดี วัตตพรหม ไม่ผ่าน
847 6211161183 นางสาว สถิตาภรณ์ ชูแก้ว ไม่ผ่าน
848 6211161207 นางสาว สาธิตา โออินทร์ ผ่าน
849 6211161249 นางสาว สุชัญญา มหาวรรณ ผ่าน
850 6211161348 นางสาว หัสยา สัตยากุล ไม่ผ่าน
851 6211161414 นางสาว อริศรา ทองทรัพย์ ผ่าน
852 6211161420 นางสาว อลิษา นวลศรี ผ่าน
853 6211161528 นางสาว เขมปภัสร์ มาศอริยนันท์ ผ่าน
854 6211170230 นาย ฉายา จิณแพทย์ ไม่ผ่าน
855 6211170263 นาย ชัยวุฒิ อนันตวิริยพันธ์ ขาดสอบ
856 6211170316 นาง ฐิติวรรณ อาสาราช ขาดสอบ
857 6211170390 นาง ดอกอ้อ กล่ินใกล้ ผ่าน
858 6211170450 นาง ธนุรัตน์ นามราช ไม่ผ่าน
859 6211170454 นาย ธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผ่าน
860 6211170629 นาวาโท บรรพต มุ่งหามณี ผ่าน
861 6211170637 นางสาว บุณยานุช อินทรสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
862 6211170653 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์ ไม่ผ่าน
863 6211170664 นาย ประยุทธ ค้าผาสุวรรณ ไม่ผ่าน
864 6211170683 นางสาว ปวีณา เกษรา ไม่ผ่าน
865 6211170833 นางสาว ภัททิราพร เขียวสน่ัน ไม่ผ่าน
866 6211170834 นาย ภัทรชัย แสงงาม ไม่ผ่าน
867 6211170853 นาง ภิญญาพัชณ์ เศรษฐธัญกิจ ผ่าน
868 6211170886 นาย มีชัย มากบ้ารุง ไม่ผ่าน
869 6211170981 นางสาว ล่ันทม พรรษา ไม่ผ่าน
870 6211171050 นาง วัลภา อินทรภักดี ผ่าน
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871 6211171060 นาวาตรีหญิง วิไลพร สว่าง ไม่ผ่าน
872 6211171093 นาง วีริศรา อรุณพันธ์ ไม่ผ่าน
873 6211171165 นาย ศุภชัย พิมพานนท์ ไม่ผ่าน
874 6211171166 นาย ศุภชัย วาสินธ์ุ ผ่าน
875 6211171171 นาง ศุภลักษณ์ พันธ์ุสุข ไม่ผ่าน
876 6211171227 นางสาว สิรินภา จิระกิตติเจริญ ไม่ผ่าน
877 6211171246 นาย สุกิจ กานนสัมฤทธ์ิ ผ่าน
878 6211171300 นาง สุภารัก โกศล ไม่ผ่าน
879 6211171316 นาย สุรพล ศรีค้าซาว ขาดสอบ
880 6211171330 นาง สุวรรณา ผิวอ่อน ผ่าน
881 6211171341 นางสาว หน่ึงฤทัย แปลงลักขณา ผ่าน
882 6211171392 นาง อรทัย วงษ์สุรกูล ผ่าน
883 6211171421 นางสาว อลิสา ภูจ้าเนียร ผ่าน
884 6211171536 นางสาว เจียมจิตร ก่ิงกระโทก ไม่ผ่าน
885 6211171543 นาย เถลิงศักด์ิ พาสร้อย ผ่าน
886 6211171560 นาง เปรมฤดี ธงสิบสอง ขาดสอบ
887 6211171582 นาย เสริมพันธ์ กังสนันท์ ไม่ผ่าน
888 6211180222 นางสาว จุรีพร โสภาจร ไม่ผ่าน
889 6211180674 นางสาว ปรียานัฐ หวันกะมา ไม่ผ่าน
890 6211180687 นางสาว ปัทมา วินฉ้วน ไม่ผ่าน
891 6211180880 นางสาว มาลินี มาน้อย ผ่าน
892 6211181097 นาย ศรัญญู รสหอม ไม่ผ่าน
893 6211181125 นางสาว ศิรามล ค้ามะวงค์ ผ่าน
894 6211181143 นางสาว ศิริรัตน์ เหล็กเกิดผล ไม่ผ่าน
895 6211181344 นางสาว หฤทัย ทองอ่อน ไม่ผ่าน
896 6211181418 นางสาว อรุณเนตร ต้นโลม ไม่ผ่าน
897 6211181466 นางสาว อาทิตยา คล่องดี ผ่าน
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