
1 62120004 นาง กนกชนก มณีโชติ ผ่าน
2 62120006 นางสาว กนกพร จงภักดี ไม่ผ่าน
3 62120007 นาง กนกภรณ์ จงสามัคคีถาวร ไม่ผ่าน
4 62120010 นาง กนกวรรณ รักน่ิม ผ่าน
5 62120011 นาง กนกวรรณ จารุจารึต ขาดสอบ
6 62120012 นาง กนกวรรณ แพนล้ินฟ้า ไม่ผ่าน
7 62120014 นางสาว กมลชนก ทองฉิม ไม่ผ่าน
8 62120015 นาง กมลทิพย์ สันติรงยุทธ ขาดสอบ
9 62120016 นางสาว กมลทิพย์ ธารสว่างด ารงค์ ไม่ผ่าน
10 62120017 นางสาว กมลธร เอ้ือเชาว์ธนรัตน์ ไม่ผ่าน
11 62120018 นางสาว กมลนัทธ์ บัวทอง ไม่ผ่าน
12 62120020 นางสาว กมลวรรณ นาคโถม ไม่ผ่าน
13 62120030 นางสาว กริชฎา โชคประกิจสุนทร ผ่าน
14 62120035 นางสาว กฤตยา ธีรศรีศุภร ไม่ผ่าน
15 62120036 นาย กฤตรัฐ ธชาศรี ไม่ผ่าน
16 62120038 นาย กฤตวัฒน์ พชรธนานนท์ ไม่ผ่าน
17 62120042 นาย กฤษ จารย์โพธ์ิ ไม่ผ่าน
18 62120044 นาย กฤษฎ์ิ นิลขาว ไม่ผ่าน
19 62120045 นางสาว กฤษณา กาฬภักดี ไม่ผ่าน
20 62120051 นาย กอบชัย กระจ่าง ไม่ผ่าน
21 62120054 นางสาว กัญญวีร์ อนุวัตมงคลชัย ไม่ผ่าน
22 62120056 นางสาว กัญธชญา อนัณกิติโชติ ขาดสอบ
23 62120060 นาย กัมปนาท แก้วบรรจักร ไม่ผ่าน
24 62120062 นางสาว กัลยดาเขมมิสรา ฐิติยาจิราพัชร ไม่ผ่าน
25 62120063 นางสาว กัลยรัตน์ จ่ิมอาษา ไม่ผ่าน
26 62120065 นาง กัลยาภัสร์ อภิโชติพันธ์ุ ไม่ผ่าน
27 62120066 นางสาว กัลย์วิภัสร์ พุ่มทองสุขดี ไม่ผ่าน
28 62120071 นาย กานดิศ ระฆังทอง ขาดสอบ
29 62120078 นาย กิตติชัย ศุภชัยศิริกุล ไม่ผ่าน
30 62120082 นาย กิตติพงศ์ ภูน้ าสี ไม่ผ่าน
31 62120084 นาย กิตติพัฒน์ รุ่งวิไลเจริญ ไม่ผ่าน
32 62120090 นาย กิติภูมิ ปานคุ้มเพชร ไม่ผ่าน
33 62120091 นาย กิติศักด์ิ รุจิกาญจนรัตน์ ผ่าน
34 62120095 นาย กุณฐิวัฒน์ ทรัพย์ศิลป์ ผ่าน
35 62120097 นางสาว กุลญาภา บัวเย็น ขาดสอบ
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36 62120099 นางสาว กุลริศา จ าวรรณ์ ไม่ผ่าน
37 62120100 นางสาว กุสุมา พิริยาพรรณ ขาดสอบ
38 62120101 นาง กุสุมา จรัสมณีกูล ขาดสอบ
39 62120103 นาย ขจรศักด์ิ วีระโสภณ ผ่าน
40 62120104 นางสาว ขจีพร มงคลสถิตย์ ไม่ผ่าน
41 62120105 นางสาว ขนัตยา พวงมาลี ไม่ผ่าน
42 62120106 นางสาว ขนิษฐา ดวงสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
43 62120120 นาง จงกล กล่ินมี ไม่ผ่าน
44 62120124 นางสาว จตุรพร คติบัญชา ไม่ผ่าน
45 62120128 นาย จรรยา ราชวงค์ ไม่ผ่าน
46 62120129 นาย จรัญ หารินชัย ไม่ผ่าน
47 62120130 นาง จรัลรัตน์ สุรวิจารย์ ไม่ผ่าน
48 62120134 นางสาว จรินทร์ทิพย์ บวรโชติพงศ์ ผ่าน
49 62120138 นาง จรีรัตน์ อ้นอารี ไม่ผ่าน
50 62120142 นาง จรูญ อภิวัฒพงศ์ ไม่ผ่าน
51 62120144 นาย จักรทอง ต้ังจิตรเจริญ ไม่ผ่าน
52 62120145 นาย จักรพันธ์ ต้ังจิตรเจริญ ไม่ผ่าน
53 62120151 นางสาว จันทรมล ระถะการ ไม่ผ่าน
54 62120152 นางสาว จันทรัสม์ ประวิชกิจพร ผ่าน
55 62120153 นางสาว จันทร์กมล สถิรวณิชย์ ไม่ผ่าน
56 62120159 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ ไม่ผ่าน
57 62120161 นาง จ านงค์ สาระวารี ไม่ผ่าน
58 62120164 นาย จ าลอง พรหมเพชร ไม่ผ่าน
59 62120165 นาง จิณณ์เพชร วุฒิ ไม่ผ่าน
60 62120171 นาย จิตรภาณุ สุวรรณชัยศักด์ิ ไม่ผ่าน
61 62120173 นางสาว จิตรา อินปลัด ไม่ผ่าน
62 62120174 นาย จิตริน ชายแก้ว ไม่ผ่าน
63 62120175 นาย จินดา สุขรุ่งเรือง ไม่ผ่าน
64 62120180 นาง จินตร์จุฑา นิศากร ขาดสอบ
65 62120181 นางสาว จิรฎา สมกิจวุฒิกุล ไม่ผ่าน
66 62120187 นาย จิรัสถ์ เขียวเล็ก ผ่าน
67 62120188 นางสาว จิราพร บ ารุงสุข ผ่าน
68 62120189 นาง จิราพรรณ ต้ังจิตรเจริญ ผ่าน
69 62120191 นางสาว จิรายุ ปัจฉิมบุญ ไม่ผ่าน
70 62120198 นาง จุฑามาศ วงค าแดง ผ่าน
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71 62120201 นางสาว จุฑารัตน์ นาคะผดุงรัตน์ ไม่ผ่าน
72 62120202 นาง จุฑารัตน์ อินทร์เฮ้า ไม่ผ่าน
73 62120206 นางสาว จุลจิรา วงษ์สวัสด์ิ ผ่าน
74 62120208 นาง จุฬารัตน์ ศิริสุขีประดิษฐ์ ผ่าน
75 62120209 นางสาว ฉมามาศ บุญสรรค์ ไม่ผ่าน
76 62120212 นาง ฉวีวรรณ ปิตุการ์ ไม่ผ่าน
77 62120214 นาย ฉัตรชัย ไตรภูธร ไม่ผ่าน
78 62120216 นาย ฉายา จิณแพทย์ ขาดสอบ
79 62120217 นางสาว ชญานินท์ ประทุมสูตร ผ่าน
80 62120219 นางสาว ชญานิศวร์ สินชัยอลงกรณ์ ผ่าน
81 62120221 นางสาว ชญาษร สายทอง ไม่ผ่าน
82 62120223 นางสาว ชฎารัตน์ อินทเสม ไม่ผ่าน
83 62120224 นางสาว ชณกานต์ ชาญสุนทร ผ่าน
84 62120230 นางสาว ชนิกา เจริญทิม ขาดสอบ
85 62120231 นางสาว ชนิญญา พิเชียรโสภณ ไม่ผ่าน
86 62120238 นาง ชมัยพร มุงสิริขจร ผ่าน
87 62120246 นาง ชลธิชา ช่ืนใจหวัง ผ่าน
88 62120253 นางสาว ชลียา ธีระวิทยเลิศ ไม่ผ่าน
89 62120256 นาย ชวลิต โอบอ้วน ผ่าน
90 62120260 นางสาว ชัชชญา พุ่มไพจิตรา ไม่ผ่าน
91 62120261 นาย ชัชชัย นุชนวลรัตน์ ไม่ผ่าน
92 62120263 นางสาว ชัชฎาพร สุจริตภักดี ผ่าน
93 62120268 นางสาว ชัญญามนฑณ์ จิตพรพินิจ ผ่าน
94 62120269 นาง ชัดชารี จินดารักษ์ ไม่ผ่าน
95 62120272 นาย ชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ไม่ผ่าน
96 62120274 นาย ชัยศักด์ิ รักษสุธากาญจน์ ผ่าน
97 62120278 นาย ชาญสิทธ์ิ เอ่ียมศิริธ ารง ไม่ผ่าน
98 62120281 นางสาว ชารียา มานะตระกูล ขาดสอบ
99 62120283 นางสาว ชินาภา ศรีแก้ว ไม่ผ่าน
100 62120289 นางสาว ชุติมา คงเจริญ ไม่ผ่าน
101 62120291 นางสาว ชุลีกาญจน์ กีรติธีณกุลเจริญ ผ่าน
102 62120292 นาย ชูศักด์ิ ประจ าสุข ผ่าน
103 62120293 นาย ชูเสกข์ แซ่โฮ้ ไม่ผ่าน
104 62120295 นางสาว ช่อผกา พรหมเคลือน ไม่ผ่าน
105 62120296 นาง ญาณิศา วงศ์กูล ไม่ผ่าน
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106 62120297 นางสาว ญาดา นันทิยะกุล ไม่ผ่าน
107 62120299 นาง ญาติมา แย้มบางยาง ไม่ผ่าน
108 62120300 ดร. ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ ไม่ผ่าน
109 62120301 นาง ฐาณิษา ต๊ะมา ไม่ผ่าน
110 62120304 นาง ฐายิกา แจ้งกระจ่าง ไม่ผ่าน
111 62120311 นางสาว ฐิติวัจน์ อุดมพรย่ิง ไม่ผ่าน
112 62120312 นาย ณฏฐพล อ่ินแก้วน่าน ไม่ผ่าน
113 62120313 นาง ณฐนน ค าโทน ไม่ผ่าน
114 62120314 นาย ณฐพงศ์ วิมลศาสตร์ ไม่ผ่าน
115 62120315 นางสาว ณฐพัชร์ มกรทัต ไม่ผ่าน
116 62120317 นาย ณธกร ธนธีรานันท์ ไม่ผ่าน
117 62120318 นางสาว ณธัยวงศ์ หัตถไชยศิลป์ ไม่ผ่าน
118 62120319 นางสาว ณปภัช ชัยยินดีภูมิ ผ่าน
119 62120321 นาง ณภัทรศวรรญล์ พฤษการัณย์ ผ่าน
120 62120322 นาย ณภูภณ เวชอาภรณ์ ผ่าน
121 62120323 นาย ณรงค์ ยวงหิรัญ ไม่ผ่าน
122 62120324 นาย ณรงค์ ฤทธ์ิสุทธ์ิ ไม่ผ่าน
123 62120325 นาย ณรงค์ชัย เจียมรัตนพิทักษ์ ไม่ผ่าน
124 62120326 นาย ณรงค์พล จันทสิง ไม่ผ่าน
125 62120329 นางสาว ณัชชา อุณวิไล ไม่ผ่าน
126 62120330 นาง ณัชชารพัชร์ จันทราพิสุทธ์ ไม่ผ่าน
127 62120331 นางสาว ณัชนิตา ล่ิมภัทรเจริญ ไม่ผ่าน
128 62120334 นาง ณัฎฐาณัณ วงศ์จิรรัตน์ ไม่ผ่าน
129 62120335 นางสาว ณัฎฐิณี ออมทรัพย์ ผ่าน
130 62120338 นาย ณัฏฐ์ นิมมานสมบูรณ์ ไม่ผ่าน
131 62120339 นางสาว ณัฐชนก ป่ินเพชรสวรรค์ ผ่าน
132 62120343 นางสาว ณัฐชุนันท์ ส่งเสริมแดงงาม ไม่ผ่าน
133 62120345 นาง ณัฐฐิญา จ่าราช ไม่ผ่าน
134 62120348 นางสาว ณัฐธยาน์ ยศประสิทธ์ิ ขาดสอบ
135 62120356 นาย ณัฐพล กฤตยวรรณ ไม่ผ่าน
136 62120360 นางสาว ณัฐยา จันทร์คง ไม่ผ่าน
137 62120361 นางสาว ณัฐรดาพัชร ท่าผา ผ่าน
138 62120363 นาย ณัฐวุฒิ ปวารณ์เวช ไม่ผ่าน
139 62120369 นาย ณัทวัสส์ แสงแก้ว ไม่ผ่าน
140 62120370 นางสาว ณิจธกาญจน์ พลวิชิต ไม่ผ่าน
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141 62120373 นางสาว ณิชาภัทร ศิริวรรณ ไม่ผ่าน
142 62120374 นางสาว ณิชาภัทร รัตนวณิช ไม่ผ่าน
143 62120376 นาง ณิชาภา ชินเชษฐ์ ไม่ผ่าน
144 62120378 นางสาว ณิรดา ชูร่ง ไม่ผ่าน
145 62120382 นางสาว ดรรชนี มุ่งดี ผ่าน
146 62120384 นาง ดวงกมล คมกริส ไม่ผ่าน
147 62120387 นางสาว ดวงรัตน์ ชัยวัฒนเมธิน ไม่ผ่าน
148 62120392 นาง ดวงแก้ว กาญจโนภาศ ไม่ผ่าน
149 62120393 นางสาว ดวงใจ ส าเภาน้อย ไม่ผ่าน
150 62120396 นาย ดาพ์ม เฮงก้ี ไม่ผ่าน
151 62120401 นาย ดิลก พิมพ์สกุล ไม่ผ่าน
152 62120405 นางสาว ตวงพร ยังแช่ม ไม่ผ่าน
153 62120406 นาง ตวงพร ตันสุวรรณ ไม่ผ่าน
154 62120409 นางสาว ถวิลดาว อินเทพ ไม่ผ่าน
155 62120410 นาย ถาวรพัฒน์ รัตนวิภาคกุล ผ่าน
156 62120411 นาง ถาวรีย์ บัวนวน ไม่ผ่าน
157 62120412 นางสาว ทนาภา ลือบางใหญ่ ไม่ผ่าน
158 62120413 นาย ทรงภพ แพงศรี ไม่ผ่าน
159 62120414 นาย ทรงวุฒิ อยู่เอ่ียม ไม่ผ่าน
160 62120415 นางสาว ทรงศิริ เตียวตระกูล ไม่ผ่าน
161 62120416 นางสาว ทรรศชล ปัญญาทรง ผ่าน
162 62120417 นาย ทรรศพล พรมจินดา ไม่ผ่าน
163 62120418 นาย ทวี พันธ์ุศรีทุม ไม่ผ่าน
164 62120425 นาย ทองใบ จันทร์พิชัย ไม่ผ่าน
165 62120428 นาย ทัศนันท์ รักกลาง ขาดสอบ
166 62120429 นางสาว ทัศนีย์ รัตนกุล ไม่ผ่าน
167 62120433 นางสาว ทิพยรัตน์ ขันสัมฤทธ์ิ ไม่ผ่าน
168 62120434 นางสาว ทิพย์สิริ จ านงนิตย์ ไม่ผ่าน
169 62120441 นาย ธงชัย เจริญวุฒิวนพันธ์ ไม่ผ่าน
170 62120442 นาย ธณัช สุขเวช ขาดสอบ
171 62120445 นาย ธนกฤต สุวรรณชาติ ผ่าน
172 62120446 นางสาว ธนกฤตา กาญจนกัณโห ไม่ผ่าน
173 62120448 นาย ธนชิต เพชรรุ่งเรือง ขาดสอบ
174 62120449 นาย ธนณัฏฐ์ เข็มเพ็ชร ขาดสอบ
175 62120452 นางสาว ธนพร คุณัญญากุล ผ่าน
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176 62120454 นาง ธนภร ไชยวงค์ ไม่ผ่าน
177 62120457 นาย ธนรา ภูวชนาธิพงศ์ ไม่ผ่าน
178 62120458 นางสาว ธนวรรณ ไชยนา ไม่ผ่าน
179 62120462 นาย ธนัท สังวาลเพชร ไม่ผ่าน
180 62120463 นางสาว ธนัทญญ์ อรรถแป ไม่ผ่าน
181 62120474 นาย ธนเทพ อาญาเมือง ขาดสอบ
182 62120475 นางสาว ธมนพัชร์ ธนโรจน์วสุกุล ไม่ผ่าน
183 62120476 นางสาว ธมล ชญาลักษณ์ ไม่ผ่าน
184 62120478 นาย ธรม รักษ์ธรรมธัญ ไม่ผ่าน
185 62120479 พระ ธรรมรส ภักดี ผ่าน
186 62120480 นาย ธวัชชัย กุลธวัชวิชัย ไม่ผ่าน
187 62120481 นาย ธวัชชัย อินธิสาร ไม่ผ่าน
188 62120482 นาง ธัชช์ชนณ์ ก าป่ันทอง ไม่ผ่าน
189 62120484 นาย ธัชพงศ์ ลวะเปารยะ ไม่ผ่าน
190 62120485 นาง ธัญกมล ป่ินทอง ไม่ผ่าน
191 62120486 นาง ธัญญลักษณ์ ย้ิมพงษ์ ไม่ผ่าน
192 62120489 นางสาว ธัญดา แจ้งอรุณ ไม่ผ่าน
193 62120493 นางสาว ธัณย์สิตา เกษมพิชิตศักด์ิ ขาดสอบ
194 62120498 นาย ธาวิน อุดมนาม ไม่ผ่าน
195 62120503 นางสาว ธีรยา เหล่าบุศณ์อนันต์ ผ่าน
196 62120505 นาย ธีระชัย เสนทองแก้ว ไม่ผ่าน
197 62120506 นาย ธีระพงศ์ ระบือธรรม ไม่ผ่าน
198 62120507 นาย ธีระศักด์ิ เตชเสถียร ผ่าน
199 62120509 นาย ธเนศ ติยะสัตย์กุลโกวิท ผ่าน
200 62120513 นาง นงนุช เสนาะค า ผ่าน
201 62120516 นางสาว นงลักษณ์ คีรีแก้ว ไม่ผ่าน
202 62120517 นางสาว นพกร ธรรมธนภพ ไม่ผ่าน
203 62120519 นาย นพดล แบ่งเพชร ผ่าน
204 62120532 นางสาว นภาพร กิตติศักด์ิไพรัช ผ่าน
205 62120534 นาย นรวร วาณิชเวชกุล ไม่ผ่าน
206 62120537 นางสาว นรีรัตน์ วงศ์ดี ไม่ผ่าน
207 62120540 นางสาว นฤมล สว่างศรี ไม่ผ่าน
208 62120546 นางสาว นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร ไม่ผ่าน
209 62120547 นาง นลินี ช่ืนชุมพร ไม่ผ่าน
210 62120548 นาง นวพร สุริยะ ผ่าน
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211 62120550 นาง นวมรกต พรหมอินทร์ ผ่าน
212 62120561 นาง นันทวรรณ หวง ผ่าน
213 62120562 นางสาว นันทิยา จ้อยชะรัด ผ่าน
214 62120567 นางสาว นัยนา แดงบุญเรือง ไม่ผ่าน
215 62120568 นางสาว นัสภรณ์ ก๋าใจ ไม่ผ่าน
216 62120573 นางสาว นาภพิมล วาดสันทัด ไม่ผ่าน
217 62120574 นาย บุญคาร เวชมานิตกูล ไม่ผ่าน
218 62120576 นาย เกียรติศักด์ิ ย่ังยืน ผ่าน
219 62120578 นางสาว นารีรัตน์ บัตรประโคน ไม่ผ่าน
220 62120583 นางสาว นิตญา หนองภักดี ไม่ผ่าน
221 62120587 นาย นิติรัตน์ มีกาย ไม่ผ่าน
222 62120591 พระ นิพัฒน์ จ ารัสจุฬาเนตร ไม่ผ่าน
223 62120592 นาย นิพาน สารคาญ ขาดสอบ
224 62120595 นางสาว นิภา ส่ือสุวรรณ ไม่ผ่าน
225 62120599 นาย นิวัฒน์ จรุงวัฒนานนท์ ไม่ผ่าน
226 62120600 นางสาว นิศารัตน์ นรินทร์ ไม่ผ่าน
227 62120601 นาง นิสิริญ ลอสวัสดืิ ขาดสอบ
228 62120602 นาย นิโรธ เดชก าแหง ไม่ผ่าน
229 62120605 นาง นุชสาคร เขมะศิริ ไม่ผ่าน
230 62120607 นางสาว นูร์ตียาณี นาแซ ไม่ผ่าน
231 62120609 นาย บรรพต เมืองวงค์ ไม่ผ่าน
232 62120611 นาย บรรพตต์ ภวะวิจารณ์ ไม่ผ่าน
233 62120613 นางสาว บังอร บ ารุงสุข ไม่ผ่าน
234 62120615 ร.ต.อ. บัญชา วิชัยดิษฐ์ุ ไม่ผ่าน
235 62120620 นางสาว บัวผัน สีอามาต ไม่ผ่าน
236 62120621 นาง บัวลอย แสงทอง ไม่ผ่าน
237 62120624 นาย บุญชัย อัศวกิจวานิช ไม่ผ่าน
238 62120628 นางสาว บุญญารัช ชาลีผาย ไม่ผ่าน
239 62120629 นาย บุญประเสริฐ เพชรบูรณ์ ไม่ผ่าน
240 62120633 นาย บุญมี โพธ์ิไพจิตร ไม่ผ่าน
241 62120636 นาย บุญสนอง ยินดีชาติ ไม่ผ่าน
242 62120638 นาย บุญส่ง ม่ันศรี ไม่ผ่าน
243 62120639 นางสาว บุญเทวาฤทธ์ิ พรบันดาลชัย ไม่ผ่าน
244 62120640 นางสาว บุญเพ็ง พลมนตรี ผ่าน
245 62120642 นาย บุญเสริม แสงลู่ทอง ไม่ผ่าน
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246 62120649 นางสาว บุษบา ปุนริบูรณ์ ผ่าน
247 62120650 นางสาว บุษยาบัญ ง้ิวสุบรรณ ไม่ผ่าน
248 62120654 นาย ปฏิภาณ มาละเอียด ไม่ผ่าน
249 62120656 นาง ปฐมาวดี วาเลนไทน์ ไม่ผ่าน
250 62120657 นางสาว ปทุมพร ครูส่ง ขาดสอบ
251 62120659 นาย ปภพ สินชยกุล ขาดสอบ
252 62120660 นางสาว ปภัสรินทร์ สมบูรณ์ไชยภัทร ไม่ผ่าน
253 62120662 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์ ไม่ผ่าน
254 62120666 นาย ประจักษ์ อนันต์อาชา ไม่ผ่าน
255 62120676 นาย ประสิทธ์ิ ศิริวานนท์ ผ่าน
256 62120677 นาง ประไพ เพ่ิมทัรพย์ ผ่าน
257 62120678 นาย ปรัฐ กุลแพทย์ ไม่ผ่าน
258 62120680 นางสาว ปรางทิพย์ ภากรณ์ประเสริฐ ขาดสอบ
259 62120682 นาง ปราณี ผลเกิด ไม่ผ่าน
260 62120683 นางสาว ปราณี สุเมธวาทินกุล ผ่าน
261 62120685 นาง ปริมประภา วงษาเหวก ไม่ผ่าน
262 62120686 นางสาว ปรีชญา พรหมมินทร์ ผ่าน
263 62120688 นาย ปรีชา พุทธิสนธ์ิ ไม่ผ่าน
264 62120689 นาย ปรีชา บุญฤทธ์ิ ไม่ผ่าน
265 62120694 นาง ปวริศรา กระเช่าทอง ไม่ผ่าน
266 62120695 นางสาว ปวิณ์ณุช พราหมณ์น้อย ไม่ผ่าน
267 62120698 นาง ปวีณุต บุญแสง ไม่ผ่าน
268 62120699 นาง ปสุตา พ่ึงโพธ์ิ ไม่ผ่าน
269 62120700 นางสาว ปัญจรัศม์ กชธัญพงศ์ภพ ไม่ผ่าน
270 62120702 นาง ปัญญารัตน์ ชนะพาล ไม่ผ่าน
271 62120703 นาย ปัถย์ ศรีประดิษฐ์ ไม่ผ่าน
272 62120706 นางสาว ปาณิศา ยังศิริ ผ่าน
273 62120710 นางสาว ปาริชาติ แสนทวีสุข ไม่ผ่าน
274 62120711 นางสาว ปาริชาติ โบกขุนทด ไม่ผ่าน
275 62120713 นางสาว ปาลิตา บุริพา ไม่ผ่าน
276 62120716 นางสาว ปิยดา ธาระ ไม่ผ่าน
277 62120719 นางสาว ปิยพร ชูวิทย์ ไม่ผ่าน
278 62120721 นาง ปิยวรรณ รังสีพัฒนกรณ์ ไม่ผ่าน
279 62120724 ว่าท่ีร้อยตรี ปิยวัฒน์ ผาสุข ไม่ผ่าน
280 62120728 นาง ปิยะพร เตชะตา ไม่ผ่าน
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281 62120730 นางสาว ปิยาภรณ์ ไชยสิน ไม่ผ่าน
282 62120732 นางสาว ปุญชรัศม์ิ แย้มนันทิวัฒน์ ขาดสอบ
283 62120736 นาย ปุณณพงษ์ โชจอหอ ผ่าน
284 62120741 นาย พงมิตร เชิญวิริยะกุล ไม่ผ่าน
285 62120742 นาย พงศกร น าบุญเรือง ไม่ผ่าน
286 62120743 นาย พงศกรณ์ วรวรรณ ไม่ผ่าน
287 62120745 นาย พงศ์กรณ์ อภิโชติพันธ์ุ ไม่ผ่าน
288 62120747 นาย พงศ์ศิริ ทักษวิทยาพงศ์ ไม่ผ่าน
289 62120748 นาย พงศ์ศิษฏ์ ไพยรัตน์ ผ่าน
290 62120749 นาย พงศ์สิริ จันทร์ธนไพบูลย์ ผ่าน
291 62120754 นางสาว พจนา ทนหมัด ไม่ผ่าน
292 62120755 นางสาว พจนา สุวรรณปิณฑะ ไม่ผ่าน
293 62120757 นาง พชร เชษฐ์ศักดา ไม่ผ่าน
294 62120758 นางสาว พชร ชัยรัตนประภา ไม่ผ่าน
295 62120760 นาง พชรพรรณ จ าปาเทศ ไม่ผ่าน
296 62120761 นาง พนิดา เศวตสุทธิสิริกุล ไม่ผ่าน
297 62120764 นางสาว พรกวินทร์ เธียรภัทรโรจน์ ผ่าน
298 62120765 นาย พรชัย เสเล ไม่ผ่าน
299 62120766 นาย พรชัย จวงโคตร ขาดสอบ
300 62120770 นางสาว พรทิพย์ ภูมิบัณฑิตกุล ไม่ผ่าน
301 62120772 นางสาว พรทิพย์ กุษา ไม่ผ่าน
302 62120774 นางสาว พรทิพย์ จอมทอง ไม่ผ่าน
303 62120775 นางสาว พรทิพย์ จันทร์ศรี ไม่ผ่าน
304 62120776 นางสาว พรทิพย์ สีดาฟอง ผ่าน
305 62120777 นาง พรทิภา เอ่ียมสุข ขาดสอบ
306 62120778 นาย พรประกฤษฎ์ิ ศิริผ่องแผ้ว ไม่ผ่าน
307 62120780 นางสาว พรปิยะ ม่ังวิทิตกุล ไม่ผ่าน
308 62120784 นางสาว พรพิมล คับพวง ไม่ผ่าน
309 62120787 นางสาว พรรณกร เมืองม่ัน ไม่ผ่าน
310 62120789 นางสาว พรรณพรรษ เอ่ียมสูงเนิน ไม่ผ่าน
311 62120792 นางสาว พรรณิภา ศรีสุข ไม่ผ่าน
312 62120798 นางสาว พรศิริ ทองแพง ไม่ผ่าน
313 62120799 นางสาว พรศิริ คีรีพฤกษ์ ไม่ผ่าน
314 62120806 นางสาว พรเพ็ญ หร่ังดารา ไม่ผ่าน
315 62120807 นางสาว พรเพ็ญ ยอดแวด ขาดสอบ
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316 62120808 นาย พฤฒิ พละจิต ผ่าน
317 62120809 นาย พลวัฒน์ ภาชะนัยกุลพัทธ์ ไม่ผ่าน
318 62120812 นางสาว พลอยพิไล แสนช่ัง ไม่ผ่าน
319 62120813 นาย พลเทพ ธรรมจารี ผ่าน
320 62120814 นางสาว พัชญ์สิตา ชัยพันธโรจน์ ไม่ผ่าน
321 62120815 นาง พัชดาพร นรวรางกูร ไม่ผ่าน
322 62120817 นาย พัชรณัฏฐ์ อิสราวุฒิสกุล ไม่ผ่าน
323 62120820 นางสาว พัชริน แสนจักไกร ไม่ผ่าน
324 62120822 นางสาว พัชรินทร์ โฉมยา ไม่ผ่าน
325 62120825 นางสาว พัชร์พิดา โชติช่วง ไม่ผ่าน
326 62120826 นาย พัฒนวิศน์ ผิวอ่อน ไม่ผ่าน
327 62120834 นาง พันธ์ุทิพย์ เจนธ ารง ขาดสอบ
328 62120835 นางสาว พัสตราภรณ์ ชัยล ายา ไม่ผ่าน
329 62120836 นาง พิกุล จองซอนะ ไม่ผ่าน
330 62120839 นาย พิชิต เดชะวัฒนา ไม่ผ่าน
331 62120841 เรือเอก พิทักษ์ ใจดี ผ่าน
332 62120842 พระ พินิจ สืบจากพรม ขาดสอบ
333 62120843 นาง พินโย วุ่นซิงซื่ี ไม่ผ่าน
334 62120844 นางสาว พิพัฒสัตยา มากงาม ขาดสอบ
335 62120847 นางสาว พิมพ์ชนก ครูปัญญามาตย์ ไม่ผ่าน
336 62120849 นางสาว พิมพ์พิชชา อภิรักษ์ม่ันคง ไม่ผ่าน
337 62120850 นางสาว พิมพ์รัก มาลาเพ็ชร์ ไม่ผ่าน
338 62120851 นาย พิมพ์เกียรติ ม่ิงวงศ์ ไม่ผ่าน
339 62120852 นาง พิมภา พงศ์สุภณัฐ ไม่ผ่าน
340 62120854 นางสาว พิมลพัชร์ เกียรติวิศาลชัย ผ่าน
341 62120857 นาย พิริยะพฤนท์ นาคพันธ์ุโยนก ไม่ผ่าน
342 62120861 นาง พิสมัย ลับภู ผ่าน
343 62120863 นาย พิสิษฐ์ เกียรติศรีฟุ้ง ไม่ผ่าน
344 62120866 นางสาว พีรดา สุขส าราญ ไม่ผ่าน
345 62120872 นางสาว ฟาริดา เหล่าพัชรกุล ไม่ผ่าน
346 62120874 นางสาว ภคญาดา จันดา ผ่าน
347 62120875 นางสาว ภคณัชฐ พลายงาม ไม่ผ่าน
348 62120876 นาง ภคมน คุณัชญ์ธาดา ไม่ผ่าน
349 62120881 นางสาว ภัคธีมา คุ้มม่วง ขาดสอบ
350 62120884 นางสาว ภัทรฉัตร นวลดี ไม่ผ่าน
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351 62120885 นาย ภัทรชัย แสงงาม ไม่ผ่าน
352 62120886 นางสาว ภัทรธิดา เจียหลิม ผ่าน
353 62120887 นางสาว ภัทรพร กาต๊ิบ ไม่ผ่าน
354 62120888 นาง ภัทรวดี สุรีบูรณ์ ไม่ผ่าน
355 62120891 นาง ภัทรานิสฐ์ เสียงสมบูรณ์ ผ่าน
356 62120892 นางสาว ภัทริน อยู่เจริญกิจ ผ่าน
357 62120895 นางสาว ภัสณภรณ์ วังพงศ์สถาพร ไม่ผ่าน
358 62120896 นางสาว ภัสสร กุลหงวน ขาดสอบ
359 62120897 นาย ภัสส์ธนกฤษ์ิ วงศ์ฝ้ัน ขาดสอบ
360 62120898 นาย ภาณุพงษ์ ลีลาปฐมการณ์ ไม่ผ่าน
361 62120903 นางสาว ภาวิณี จีนสุข ไม่ผ่าน
362 62120904 นางสาว ภาศิริ โยธินพนาเวศ ไม่ผ่าน
363 62120907 นางสาว ภิญญดา น่ิมส าลี ขาดสอบ
364 62120908 นาง ภิญรดา อ่ิมสุขศรี ไม่ผ่าน
365 62120910 นางสาว ภิตินันท์ อมรเมธีพงศ์ ไม่ผ่าน
366 62120914 นาย ภูวดิษฐ์ โชติธีรไพศาล ไม่ผ่าน
367 62120915 นาย มงคล ศรีมัญจัณทา ไม่ผ่าน
368 62120917 นางสาว มณฑาทิพย์ เพ็ชร์สีสม ไม่ผ่าน
369 62120920 นางสาว มธุรส ช่างไม้ ผ่าน
370 62120925 นางสาว มนปพร ค าแพง ไม่ผ่าน
371 62120927 นาย มนัส เพชรสุวรรณ ไม่ผ่าน
372 62120928 นาย มนัส วีระไพฑูรย์ ไม่ผ่าน
373 62120930 นางสาว มนัสพันธน์ เช้ือสาทุม ไม่ผ่าน
374 62120933 นางสาว มยุรี รัตนะเก้ือ ไม่ผ่าน
375 62120934 นาย มรกต เหล่าอ านวยชัย ไม่ผ่าน
376 62120935 นางสาว มลทิพย์ เตชะสินพาณิชย์ ผ่าน
377 62120936 นางสาว มลธิรา ปานบุญ ไม่ผ่าน
378 62120942 นาย มะยม มานันท์ ไม่ผ่าน
379 62120943 นาง มะลิสา แซ่เบ๊(ทนกล้า) ไม่ผ่าน
380 62120948 นาย มานะ วงศ์จิตรบุญตา ไม่ผ่าน
381 62120950 นางสาว มาริษา ตันใจซ่ือ ไม่ผ่าน
382 62120953 นาง มาลัย เทียนกระจ่าง ไม่ผ่าน
383 62120956 นาย มาโนช พุ่มไพจิตร ไม่ผ่าน
384 62120957 นางสาว มินตรา ครุธสนธิ ไม่ผ่าน
385 62120958 นาย มีนกร เตมียบุตร ไม่ผ่าน
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386 62120960 นางสาว มุกรินทร์ มานะศรี ไม่ผ่าน
387 62120963 นาย ยงยุทธ แก้วน้อย ไม่ผ่าน
388 62120965 นาย ยศพนธ์ เยาวยัง ผ่าน
389 62120972 นางสาว รชาดา มิตะสีดา ไม่ผ่าน
390 62120973 นาย รณชัช ค าสนิท ไม่ผ่าน
391 62120974 นางสาว รดาศา เพชรประสมบุญ ผ่าน
392 62120975 นาย รพีพัฒน์ ค าเตือน ผ่าน
393 62120976 นางสาว รมลทิพย์ บวรวิชญ์พรธนา ไม่ผ่าน
394 62120977 นางสาว รวิวรรณ ลอยดี ผ่าน
395 62120979 นาย ระพินทร์ เอกสุวรรณ ไม่ผ่าน
396 62120980 นางสาว ระพีพร ชนะภักด์ิ ไม่ผ่าน
397 62120981 นางสาว รักชนก ลิขิตวัน ไม่ผ่าน
398 62120983 นางสาว รังสิมา สุรวัฒนบูรณ์ ผ่าน
399 62120986 นางสาว รัชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ ไม่ผ่าน
400 62120993 นาย รัชพล ศรีใส ไม่ผ่าน
401 62120994 นาย รัฐ เตชอภิโชค ขาดสอบ
402 62120995 นางสาว รัฐติยากร ไวว่อง ไม่ผ่าน
403 62120996 นาย รัฐพล พิมพ์สกุล ไม่ผ่าน
404 62120997 นาย รัฐภูมิ พงศกรพฤฒิกุล ผ่าน
405 62120999 นาย รัตนพัฒน์ อภิชิดปิติพงศ์ ไม่ผ่าน
406 62121000 นางสาว รัตนศรี หงษ์ขาว ขาดสอบ
407 62121002 นางสาว รัตนาพร ศรีไทย ไม่ผ่าน
408 62121003 นาง รัตนาภรณ์ โตไธสง ไม่ผ่าน
409 62121008 นาย ราชิต เจียรวัฒนากร ขาดสอบ
410 62121010 นาย รุจมาศ ราชเจริญ ไม่ผ่าน
411 62121014 นางสาว รุ่งนภา ทองเนตร ไม่ผ่าน
412 62121017 นาย รุ่งศักด์ิ กวียานันท์ ผ่าน
413 62121020 นาง รุ่งเรือง แสนโกษา ไม่ผ่าน
414 62121021 นาย รุ่งโรจน์ ทีสุกะ ไม่ผ่าน
415 62121026 นางสาว ฤทัยภัทร พรมจักร์ ไม่ผ่าน
416 62121029 นาย ฤาชัย ขันตี ไม่ผ่าน
417 62121030 นาง ลดาวัลย์ โฆษิตวรเชษฐ์ ไม่ผ่าน
418 62121033 นาย ละออ กล่ินล าดวน ไม่ผ่าน
419 62121036 นางสาว ลักขณา สายเนตร ไม่ผ่าน
420 62121037 นาง ลักษณาวรรณ เมืองฮามพันธ์ ไม่ผ่าน
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421 62121044 นาย วชิรพงศ์ เกษจินดาธนวัจน์ ขาดสอบ
422 62121047 นางสาว วทันยา อาธิพรม ไม่ผ่าน
423 62121048 นาง วนัชญา เดอรามันห์ ไม่ผ่าน
424 62121053 นางสาว วนิดา เทพบรรหาร ไม่ผ่าน
425 62121054 นางสาว วนิดา มณีรัตน์ ผ่าน
426 62121060 นางสาว วรนุช แสงเพ็ง ไม่ผ่าน
427 62121068 นาง วรรณ์วิษร กิต์เดชาปัญญา ไม่ผ่าน
428 62121069 นางสาว วรรนิสา หาญกล้า ผ่าน
429 62121076 นาย วรัตน์พล สหัชลักษมี ไม่ผ่าน
430 62121079 นางสาว วราทิพย์ จูธารี ไม่ผ่าน
431 62121080 นาย วรานนท์ ชมประเสริฐ ไม่ผ่าน
432 62121083 นางสาว วราภรณ์ ชัยนฤมล ไม่ผ่าน
433 62121084 นางสาว วราภรณ์ จ าเริญใจ ไม่ผ่าน
434 62121087 นาย วรินทร์พงศ์ ศรีสันต์ ผ่าน
435 62121089 นางสาว วริศรา เหล่าบุบผา ไม่ผ่าน
436 62121091 นาย วริษฐ์ เพ็ชรัตน์ ไม่ผ่าน
437 62121092 นาย วสันต์ เหลาโชติ ไม่ผ่าน
438 62121104 นาย วันศักด์ิ เมฆอ าพล ไม่ผ่าน
439 62121107 นางสาว วาธินี คุณนา ไม่ผ่าน
440 62121109 นางสาว วาสนา รักราช ไม่ผ่าน
441 62121115 นาย วิชช์ จันทร์ประเสริฐ ไม่ผ่าน
442 62121117 นาย วิชัย พัฒนาเวช ไม่ผ่าน
443 62121118 นาง วิชาดา ปัญญาธนากิจ ไม่ผ่าน
444 62121122 นาย วิธาน สุขวาณิชวิชัย ขาดสอบ
445 62121128 นาง วิภาพร โภคานนท์ ไม่ผ่าน
446 62121137 นางสาว วิลาสินี ศักดี ไม่ผ่าน
447 62121139 นาย วิศิษฎ์ วัชรินทร์ ขาดสอบ
448 62121140 นางสาว วิสานาจ สระแก้ว ผ่าน
449 62121142 นาย วิเชียร เพ็งทองหลาง ไม่ผ่าน
450 62121143 นาย วิเชียร พรมน้อย ไม่ผ่าน
451 62121145 นาง วิไลรัตน์ สิริปรีดาเจริญลาภ ไม่ผ่าน
452 62121146 นางสาว วิไลรัตน์ บุญเรือง ไม่ผ่าน
453 62121147 นางสาว วิไลลักษณ์ กุลวงศ์ ขาดสอบ
454 62121150 นาง วีรนาถ ทองจ านงค์ ไม่ผ่าน
455 62121152 นาย วีระ ศรีสุข ไม่ผ่าน
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456 62121156 ว่าท่ี ร.ต. วุฒิจักรขณ์ สิริวงศ์ธนนาถ ไม่ผ่าน
457 62121159 นาง ศตพร เทพทอง ไม่ผ่าน
458 62121160 นาย ศรกมล ต้านสิน ไม่ผ่าน
459 62121163 นาย ศรายุส แน่นหนา ไม่ผ่าน
460 62121166 นางสาว ศรินรัตน์ ปฐวีภัทรานันท์ ผ่าน
461 62121177 นางสาว ศศินภา กระจ่างศรี ขาดสอบ
462 62121180 นาย ศักดา จัทร์ภิรมย์ ผ่าน
463 62121181 นาย ศักดา ชาภูธร ไม่ผ่าน
464 62121184 นางสาว ศันสนีย์ สายศร ไม่ผ่าน
465 62121187 นางสาว ศินากาน บุญย้ิม ไม่ผ่าน
466 62121190 นาง ศิริกาญจน์ เตชอภิโชค ไม่ผ่าน
467 62121197 นางสาว ศิริรักษ์ สหายา ขาดสอบ
468 62121205 นาย ศุภชัย กลมกล่อม ไม่ผ่าน
469 62121208 นาย ศุภระกิจ พงศ์สุทธินันท์ ขาดสอบ
470 62121209 นางสาว ศุภรัตน์ จันทน ไม่ผ่าน
471 62121210 นาย ศุภฤกษ์ ภมรรัตนปัญญา ไม่ผ่าน
472 62121211 นาย ศุภฤกษ์ เสนาสังข์ ไม่ผ่าน
473 62121214 นาย ศุภัช คงคาทวีสุข ไม่ผ่าน
474 62121216 นาง สกาวเดือน พุดช่วย ไม่ผ่าน
475 62121217 นาย สงกรานต์ ไชยพงษ์ ขาดสอบ
476 62121219 นาย สงบ ดาวเรือง ไม่ผ่าน
477 62121220 ว่าท่ีร.ท. สงวน กองพีระ ผ่าน
478 62121222 นาง สถาพร จูทอง ไม่ผ่าน
479 62121223 นาย สมคิด ขุนวิเศษ ขาดสอบ
480 62121225 นางสาว สมจิต ดีวงษ์ ไม่ผ่าน
481 62121226 นาย สมชัย เวชคุณานุกูล ผ่าน
482 62121229 นาย สมชาติ ชูอ่ิม ไม่ผ่าน
483 62121233 นาง สมบูรณ์ ศรีเจริญ ไม่ผ่าน
484 62121234 นาย สมประสงค์ บรรเทา ไม่ผ่าน
485 62121235 นาย สมประสงม์ ศรีสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
486 62121243 นาย สมยศ เจริญผล ไม่ผ่าน
487 62121246 นาง สมศรี รัศมีมารีย์ ไม่ผ่าน
488 62121248 นาย สมศักด์ิ สมหวัง ไม่ผ่าน
489 62121249 นาย สมศักด์ิ คิดอยู่ ขาดสอบ
490 62121252 นาย สมาน นวลศรี ไม่ผ่าน
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491 62121255 นางสาว สมเพียร หนูขาว ไม่ผ่าน
492 62121257 นาง สมใจ กองกูล ไม่ผ่าน
493 62121259 นาย สยุมพร กันต์รพีเกสร ขาดสอบ
494 62121260 นาย สยุมภู กันต์รพีเกสร ขาดสอบ
495 62121261 นางสาว สรธัญ เพชรนิล ไม่ผ่าน
496 62121262 นาย สรรพัชญ์ เล้ียววาริณ ผ่าน
497 62121263 นางสาว สรวงสุดา สงวนหงษ์ ผ่าน
498 62121267 นางสาว สวรส ศิริไชยบูลย์วัฒน์ ผ่าน
499 62121269 พระ สวัสด์ิ ทับคง ไม่ผ่าน
500 62121277 นาย สัญญลักษณ์รายา คณานุรักษ์ ไม่ผ่าน
501 62121280 นาย สันติ สุวรรณรังษี ขาดสอบ
502 62121281 นางสาว สาคร ทัพสุวรรณ ไม่ผ่าน
503 62121283 นางสาว สาทิสรัตน์ ชัยเกตุ ขาดสอบ
504 62121284 นาย สาธิต ไชยศักด์ิสิริกุล ผ่าน
505 62121285 นางสาว สาธิตา รุ่งรัศมี ไม่ผ่าน
506 62121292 นาง สายรุ้ง สุวณิชย์ ผ่าน
507 62121293 นางสาว สายรุ้ง ผิวขาว ไม่ผ่าน
508 62121300 นาง สาวิตรี สุนทองห้าว ไม่ผ่าน
509 62121304 นางสาว ส าเนียง มูลเซอร์ ขาดสอบ
510 62121316 นางสาว สิริกานต์ เหงากุล ขาดสอบ
511 62121317 นางสาว สิรินุช ศรีสวัสด์ิ ผ่าน
512 62121323 นาย สุกฤษฎ์ิ พันธ์พรม ไม่ผ่าน
513 62121327 นางสาว สุกัญญา ขาวสุด ไม่ผ่าน
514 62121329 นาง สุจารีย์ มีช่วย ไม่ผ่าน
515 62121330 นางสาว สุจิตรา เกษมพิพัฒน์กุล ผ่าน
516 62121332 นางสาว สุจิตรา ป่ินบัวทอง ผ่าน
517 62121348 นางสาว สุดารัตน์ สุดรักษ์ ไม่ผ่าน
518 62121350 พระ สุทัศน์ แกล้ววาที ไม่ผ่าน
519 62121352 นางสาว สุธาทิพย์ ดีโส ผ่าน
520 62121358 นางสาว สุนัตตา ฟักทอง ไม่ผ่าน
521 62121359 นางสาว สุนันทา ลือวนิชวงศ์ ไม่ผ่าน
522 62121361 นางสาว สุนันท์ นุชประมูล ผ่าน
523 62121364 นางสาว สุนิตา โต๊ะเจะ ไม่ผ่าน
524 62121378 นาง สุภัทรา เหลืองอรุณ ไม่ผ่าน
525 62121382 นางสาว สุภาพร ดอกสาคู ผ่าน
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526 62121387 นาง สุภาพร ค าทนต์ ไม่ผ่าน
527 62121390 นาง สุภารัตน์ นาคน้อย ขาดสอบ
528 62121393 นางสาว สุมนา ทองเนาวรัตน์ ไม่ผ่าน
529 62121394 นางสาว สุมลรัตน์ ลิขิตศรีไพบูลย์ ไม่ผ่าน
530 62121396 นาย สุรกาญจน์ ไพช านาญ ขาดสอบ
531 62121398 นาย สุรชัย พัฒนา กิจไพบูลย์  ไม่ผ่าน
532 62121399 นางสาว สุรดา เลิศเกศราธรรม ไม่ผ่าน
533 62121401 นาย สุรพล ศรีค าซาว ไม่ผ่าน
534 62121402 นาย สุรพันธ์ เชาว์กุลจรัสศิริ ไม่ผ่าน
535 62121403 นาง สุรภา ยอดประเสริฐสุด ไม่ผ่าน
536 62121405 นาง สุรวิภา เลิศธัญธนา ไม่ผ่าน
537 62121411 พระ สุรินทร์ พิมลสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
538 62121413 นางสาว สุรีย์วรรณ สีลาดเลา ไม่ผ่าน
539 62121417 นางสาว สุลัดดา เมามีจันทร์ ไม่ผ่าน
540 62121418 นางสาว สุลีพร แก้วจันทร์ดา ไม่ผ่าน
541 62121420 นางสาว สุวภัทร สามกองงาม ไม่ผ่าน
542 62121421 นางสาว สุวภี ทรงวุฒิ ผ่าน
543 62121422 นาง สุวรรณา ราชบุญเรือง ไม่ผ่าน
544 62121423 นาง สุวรรณา ผิวอ่อน ไม่ผ่าน
545 62121430 นาย สุวัฒน์ ธาดาวุธ ขาดสอบ
546 62121431 นาย สุวิทย์ อรรถสุวรรณ์ ขาดสอบ
547 62121434 นาย สุศีล ราหุล ไม่ผ่าน
548 62121435 นางสาว สุอารี สุธีโสภณ ผ่าน
549 62121438 นางสาว หทัยกนก ย้ิมท้วม ไม่ผ่าน
550 62121439 นางสาว หยกพร สารวิทย์ ผ่าน
551 62121441 นางสาว อณิษา จ่าเก๊ะ ไม่ผ่าน
552 62121442 นาย อดินนท์ โหตรภวานนท์ ไม่ผ่าน
553 62121444 นาย อดิศักด์ิ สุมาลี ไม่ผ่าน
554 62121446 นาย อดิเทพ กาญจนโสภณ ไม่ผ่าน
555 62121449 นาย อธิป อรัญเหม ผ่าน
556 62121450 นาย อธิสิทธ์ิ ดิลกสินปัญญา ผ่าน
557 62121455 นาย อนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว ไม่ผ่าน
558 62121459 นาย อนุสิฐษ์ แฉล้ม ไม่ผ่าน
559 62121461 นาย อภิชัย จันทรมาศ ผ่าน
560 62121463 นาย อภิชัย รัตนพงศ์ไพศาล ไม่ผ่าน
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561 62121465 นาย อภิชาติ เกริกไกรวุฒิกุล ไม่ผ่าน
562 62121466 นาย อภิรักษ์ เจริญพานิชสันติ ผ่าน
563 62121473 นาง อมรรัตน์ ประเสริฐช่วง ไม่ผ่าน
564 62121479 นาย อรรจน์ ทิมา ไม่ผ่าน
565 62121480 นาย อรรถกร แก้วไพศาล ผ่าน
566 62121483 นางสาว อรอุมา จรูญรัตน์ ผ่าน
567 62121484 นางสาว อรอุมา เต็มรัตน์ ไม่ผ่าน
568 62121486 นางสาว อริสรา สิงหโภชน์ ไม่ผ่าน
569 62121487 นางสาว อริสรา ศรีเสริมพันธ์ ผ่าน
570 62121489 นาย อรุณ ล้วนศรีติสกุล ไม่ผ่าน
571 62121491 นางสาว อรุณรัตน์ จ าปากุล ไม่ผ่าน
572 62121494 นาย อัครภูมิ สะเดา ขาดสอบ
573 62121496 นางสาว อัจฉรา ศรีทรัพย์ ผ่าน
574 62121505 นาง อัฏฐพร พันธ์คลัง ไม่ผ่าน
575 62121508 นางสาว อัมรา ต้ังวีระพงษ์ ไม่ผ่าน
576 62121510 นางสาว อาซีย๊ะ คามา ผ่าน
577 62121511 นาย อาทิตย์ ลีประโคน ไม่ผ่าน
578 62121515 นาง อาภา วิไลพันธ์ ขาดสอบ
579 62121516 นางสาว อาภา สินทัตตโสภณ ไม่ผ่าน
580 62121518 นางสาว อารดา ตาเจริญ ไม่ผ่าน
581 62121519 นางสาว อารยา ธาตุบุรมย์ ขาดสอบ
582 62121521 นางสาว อารีย์ เพชรทอง ผ่าน
583 62121523 นาง อารีรัตน์ เถกิงสรคันธ์ุ ไม่ผ่าน
584 62121524 นาย อ านวย จินดาจ านงค์ ผ่าน
585 62121526 นางสาว อ าไพ คุรุวาณิชย์ ผ่าน
586 62121527 นาง อ าไพ มณีรัตน์ ขาดสอบ
587 62121528 นาย อิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์ ผ่าน
588 62121530 นาย อิสมาแอ เจ๊ะเงาะ ไม่ผ่าน
589 62121533 นางสาว อิสรัช กิตติวัฒนโชติ ไม่ผ่าน
590 62121538 นางสาว อุทัยทิตย์ จ านงนิตย์ ไม่ผ่าน
591 62121539 นางสาว อุบล พูลเพ่ิม ไม่ผ่าน
592 62121542 นางสาว อุษณีย์ กรวยศิริวงศ์ ขาดสอบ
593 62121543 นาง อุษณีย์ ประสิทธ์ิวิเศษ ไม่ผ่าน
594 62121544 นางสาว อุษา สินธุเศรษฐ ผ่าน
595 62121547 นาย อ๊าส โสดาศรี ไม่ผ่าน
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596 62121548 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีไกรสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
597 62121553 นางสาว เกษร บ่ายนุ่น ผ่าน
598 62121554 นางสาว เกษราพร มณีวงษ์ ขาดสอบ
599 62121556 นางสาว เกสรา แหยมคง ผ่าน
600 62121558 นาย เกียรติศักด์ิ ชีระพันธ์ ผ่าน
601 62121561 นางสาว เก็จแก้วรัศมี เนตรน้อย ไม่ผ่าน
602 62121562 นาง เขมิกา ล่องทอง ไม่ผ่าน
603 62121563 นางสาว เจนจิรา ใจพระ ไม่ผ่าน
604 62121568 นาย เจษฎา คหะวงค์ ไม่ผ่าน
605 62121569 พระมหา เจิม สุกรรณ์ ไม่ผ่าน
606 62121570 นาง เฉลียว เตมีศักด์ิ ไม่ผ่าน
607 62121574 นางสาว เดือนรุ่ง เบญจมาศ ไม่ผ่าน
608 62121576 นาย เด่นฃัย พ่ึงศรี ไม่ผ่าน
609 62121577 นาย เตชินท์ จุ่นสาย ไม่ผ่าน
610 62121583 นางสาว เนตรนภา ทินกูล ขาดสอบ
611 62121585 นางสาว เนรมิตราวดี สีสุด ขาดสอบ
612 62121586 นางสาว เบญจพร คงคามี ไม่ผ่าน
613 62121587 นาง เบญจพร กาวิชัย ไม่ผ่าน
614 62121588 นาง เบญจมาภรณ์ กล่ินภิรมย์ ผ่าน
615 62121592 นางสาว เบ็ญจรัตน์ เดชก าแหง ผ่าน
616 62121596 พระ เพรียง เส้งห้วน ไม่ผ่าน
617 62121597 นางสาว เพ็ญจันทร์ มานะวนิชกุล ไม่ผ่าน
618 62121598 นางสาว เพ็ญพรรณ ชัยสงคราม ขาดสอบ
619 62121600 นาง เพ็ญแข สังกริด ไม่ผ่าน
620 62121602 นางสาว เมทินี แสนสอนสุข ไม่ผ่าน
621 62121604 นาย เมธาสิทธ์ิ โกเมนรุ่ง ไม่ผ่าน
622 62121605 นางสาว เมธินี สวาทที ไม่ผ่าน
623 62121610 นางสาว เรณู คงเหมือน ไม่ผ่าน
624 62121612 นาย เสกรชตกร บัวเบา ไม่ผ่าน
625 62121613 นาย เสกสรรค์ ไชยลังกา ผ่าน
626 62121617 นาย เสริม จันทรัตน์ ผ่าน
627 62121618 นางสาว เสริมศรี แซ่จาง ไม่ผ่าน
628 62121620 นางสาว เสาวรถ วรประคอง ขาดสอบ
629 62121621 นางสาว เสาวรีย์ นุชวิจิตร ไม่ผ่าน
630 62121624 นาย เอกภาพ เครือค าไหล ไม่ผ่าน
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631 62121625 นาย เอกสุวัชร์ สิริวลีสุนิธิ ผ่าน
632 62121626 นาย เอนก วิริยาลัย ไม่ผ่าน
633 62121637 นางสาว แสงอรุณ อรรถพรพันธ์ ผ่าน
634 62121638 นาย แสน ส ารวมจิต ไม่ผ่าน
635 62121640 พระภิกษุ แอ๊ว สิงห์เรือง ไม่ผ่าน
636 62121641 นางสาว โกลัญญา ค ามาบุตร ขาดสอบ
637 62121643 นาย โฉลก ศิริสินธว์ ผ่าน
638 62121646 นาย โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล ไม่ผ่าน
639 62121647 นาย โชติอนันต์ พฤทธ์ิพรชนัน ขาดสอบ
640 62121658 นาย ไกรลาศ ครองรักษ์ ไม่ผ่าน
641 62121660 นางสาว ไข่มุก แสงชาวนา ผ่าน
642 62121667 นาย ไพรัช บุนสัมลิท ไม่ผ่าน
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