
ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผลสอบ

1 6121000001 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีไกรสิทธ์ิ ผ่าน

2 6120900007 นางสาว เกศกนก คณานันท์ ไม่ผ่าน

3 6121200008 นางสาว เกศรา ต้ังใจ ไม่ผ่าน

4 6120500013 นางสาว เกียรติสุดา ศรีวงค์ ไม่ผ่าน

5 6120600015 นาย เจตนิพัทธ์ ภิรมย์ไทย ผ่าน

6 6121300017 นางสาว เจนจิรา พรหมวุฒิพร ผ่าน

7 6120800026 นางสาว เจสสิกา ฮันโดโจ ผ่าน

8 6121700033 นาย เถลิงศักด์ิ พาสร้อย ผ่าน

9 6120500036 นางสาว เนตรชนก เครือทอง ไม่ผ่าน

10 6120800043 นางสาว เบญจพร แก้วขาว ผ่าน

11 6121700051 นาง เปรมฤดี ธงสิบสอง ผ่าน

12 6120400055 นางสาว เพชรรัตน์ ศรีฤทธ์ิ ผ่าน

13 6120200059 นางสาว เพ็ญทิพา พิมลไพศาล ไม่ผ่าน

14 6120800061 นางสาว เพ็ญสุรัสม์ ม่ันกิจวรากุล ผ่าน

15 6120900063 นางสาว เมธาวี รอดสีเสน ไม่ผ่าน

16 6121200067 นางสาว เรขา เสือจอย ไม่ผ่าน

17 6120400071 นาย เสฎฐวุฒิ ไชยเทศ ผ่าน

18 6120400084 นางสาว แพรวนภา ศรีวรสาร ผ่าน

19 6120400087 นางสาว แววตา บุ้งทอง ผ่าน

20 6120400089 นางสาว แสงดาว สนมศรี ผ่าน

21 6120200112 นาง ไปรมา รัตนะพร ขาดสอบ

22 6120400113 นางสาว ไพลิน บูคะธรรม ไม่ผ่าน

23 6120100125 นางสาว กนกวรรณ คุ้มทรัพย์ ขาดสอบ

24 6120400129 นางสาว กนกอร วิชัย ผ่าน

                 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   
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25 6120800139 นางสาว กรณ์ ศิลปานนท์ ผ่าน

26 6120500147 นาย กฤตภาส สีหะวงษ์ ไม่ผ่าน

27 6120900149 นาย กฤติน ฤทธิมนตรี ไม่ผ่าน

28 6120200164 นาย กัญจน์ธิษณ์ พานิช ไม่ผ่าน

29 6120700174 นางสาว กัณฑิมา ไกรเพชร ผ่าน

30 6120400181 นางสาว กัลชิญา ไม้กร่าง ผ่าน

31 6120400182 นางสาว กัลยรัตน์ จ่ิมอาษา ผ่าน

32 6120500183 นางสาว กัลยา จันทะนาค ผ่าน

33 6121200184 นางสาว กัลยาณี สวัสด์ิ ไม่ผ่าน

34 6120400193 นางสาว ก่ิงกมล เรืองสวัสด์ิ ผ่าน

35 6120800199 นางสาว กิติดา บุญอินทร์ ผ่าน

36 6120800202 นางสาว กีรติยา ลิปิวัฒนาการ ผ่าน

37 6120200210 นางสาว ขนิษฐา เกษมทรัพย์ ไม่ผ่าน

38 6120400211 นางสาว ขนิษฐา เฒ่าอุดม ผ่าน

39 6120400221 นาย คณิตกรณ์ บุญอาจ ผ่าน

40 6120800223 นางสาว คนิษฐา ขามผาลา ผ่าน

41 6121600225 นางสาว คนึงนิจ ศรีจันทร์ ผ่าน

42 6120400226 นาย ครรชิต ค าขาว ไม่ผ่าน

43 6120800228 นางสาว คะนึงนิจ เกกินะ ผ่าน

44 6121300231 นางสาว จงจิตร เขตนิมิตร ผ่าน

45 6120200238 นางสาว จริยา บุญสอน ไม่ผ่าน

46 6120700242 นางสาว จวงเอราวัณ ทิศลี ไม่ผ่าน

47 6120200243 นางสาว จอมกานต์ ณ พัทลุง ขาดสอบ

48 6120400245 นาย จักรกฤษณ์ สุรสอน ผ่าน

49 6121700244 นาย จักรกฤษณ์ น้ าเย็น ไม่ผ่าน

50 6121100249 นางสาว จันทร์จิรา วัลค า ไม่ผ่าน
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51 6120400253 นางสาว จันนิราภรณ์ วันทาพรหม ผ่าน

52 6120200257 นางสาว จิดาภา จุลพูล ผ่าน

53 6120500263 นางสาว จินดา นนท์ศิริ ผ่าน

54 6120400274 นางสาว จิราภรณ์ มาตราช ผ่าน

55 6120500276 นางสาว จิรายุ อุไรมาลย์ ขาดสอบ

56 6120500278 นาย จิรายุทธ์ิ ดาษดา ไม่ผ่าน

57 6120400287 นางสาว จุไรพร คงสม ผ่าน

58 6120500288 นางสาว จุฑาทิพย์ โสมณวัฒน์ ผ่าน

59 6120400302 นางสาว จุฬารัตน์ อรรคบุตร ผ่าน

60 6120700306 นางสาว ฉัตรฐริกา พงไทยสง ไม่ผ่าน

61 6121600307 นางสาว ฉัตรทิพย์ เนียมปาน ไม่ผ่าน

62 6120400309 นางสาว ฉัตรลดา หงษ์วิลัย ไม่ผ่าน

63 6120400317 นางสาว ชฎาพร โคตรประทุม ผ่าน

64 6121600319 นางสาว ชฎาภรณ์ สุขกรง ผ่าน

65 6120200323 นางสาว ชนนาถ เจริญบุญญาฤทธ์ิ ผ่าน

66 6120200325 นางสาว ชนม์นิภา สงวนหงษ์ ไม่ผ่าน

67 6120800327 นางสาว ชนัดดา ปรีชาชาญวุฒิ ไม่ผ่าน

68 6121200333 นางสาว ชนิตา ประทุมชมภู ผ่าน

69 6120100352 นางสาว ชัชนันท์ ฝีปากเพราะ ไม่ผ่าน

70 6120400359 นาย ชินวัตร อ่ิมระร่ืน ผ่าน

71 6120100361 นางสาว ชุติมันต์ ใจกว้าง ผ่าน

72 6120400362 นางสาว ชุติมา ตรีผลพันธ์ุ ไม่ผ่าน

73 6121500369 นางสาว ซาฟีเราะ มายุดิน ผ่าน

74 6121500370 นางสาว ซารีนา อาด า ไม่ผ่าน

75 6120500379 นาย ญาณวุฒิ นามวัน ผ่าน

76 6121100380 นางสาว ญาณิกา สมคะเน ไม่ผ่าน
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77 6120500381 นางสาว ญาณิศา พ่อชมภู ผ่าน

78 6120400401 นาย ณสุ หริมเทพาธิป ไม่ผ่าน

79 6121600403 นางสาว ณัชชยา จันทร์โท ไม่ผ่าน

80 6121500420 นางสาว ณัฐธยาน์ ช่วยดี ขาดสอบ

81 6120500422 นางสาว ณัฐปภัจน์ พิศโสระ ไม่ผ่าน

82 6120800423 นาย ณัฐพงษ์ ถนัดค้า ไม่ผ่าน

83 6120400436 นางสาว ณัตราพร วงศ์ชัย ผ่าน

84 6121000443 นางสาว ณิชาภา บ้างต ารวจ ผ่าน

85 6120200446 นางสาว ดลฤทัย ไกรลมสม ผ่าน

86 6120400449 นางสาว ดวงเดือน ชุมสนาม ผ่าน

87 6120500454 นางสาว ดวงชีวัน สมพงษ์ ไม่ผ่าน

88 6120500459 นางสาว ดาวพระศุกร์ ก้อนค า ไม่ผ่าน

89 6120300468 นาย ทศพร คงสุขนิรันดร์ ผ่าน

90 6120500473 นางสาว ทัศนียา เหลาทอง ผ่าน

91 6120800477 นางสาว ทิพย์ธราธาร บุญเถิง ผ่าน

92 6120400479 นางสาว ทิพยมนตร์ เปาป่า ผ่าน

93 6120900480 นางสาว ทิพรัตน์ ปลอดสุวรรณ ผ่าน

94 6120700482 นางสาว ทิพาพร ใจงาม ไม่ผ่าน

95 6120200489 นางสาว ธนพร แสงพันธ์ุตา ไม่ผ่าน

96 6120800501 นาย ธนาวีร์ ปานแก้ว ผ่าน

97 6120400502 นางสาว ธนิดา สมภาร ผ่าน

98 6120600509 นางสาว ธัญญธร สินธุเสน ไม่ผ่าน

99 6120500521 นางสาว ธัญรดา นาคสังข์ ผ่าน

100 6120700522 นางสาว ธัญรัตน์ ซ่ือสัตย์ ไม่ผ่าน

101 6120400523 นางสาว ธัญลักษณ์ เท่ียงท า ไม่ผ่าน

102 6120400527 นาง ธัญสุดา ค าอ้าย ไม่ผ่าน
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103 6121200537 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่อ้ือ ผ่าน

104 6120400541 นาง ธิมาพร คล้ายสมจิตร ไม่ผ่าน

105 6120200554 นางสาว นภัสวรรณ ทอง ไม่ผ่าน

106 6121200555 นางสาว นภัสสร เฉ่ือยกลาง ไม่ผ่าน

107 6120700557 นางสาว นภาพร สนโสม ผ่าน

108 6120400558 นางสาว นภาภรณ์ วรรณประเภา ผ่าน

109 6121600574 นางสาว นวกชมณ สุวรรณรัศมี ขาดสอบ

110 6121100575 นางสาว นวพรรณ สาลี ผ่าน

111 6121000576 นางสาว นวลตอง บุญมาก ไม่ผ่าน

112 6120200582 นางสาว นัซรีน ตาเละ ไม่ผ่าน

113 6120200590 นางสาว นันท์นภัส พละเนา ไม่ผ่าน

114 6120900597 นางสาว นัสริน อาลีดีมัน ไม่ผ่าน

115 6121500600 นางสาว นาดียา สาและ ไม่ผ่าน

116 6120400609 นางสาว นิโลบล เลิศชาญ ผ่าน

117 6121600611 นางสาว นิชนาฎ จันทร์ทอง ผ่าน

118 6120400615 นางสาว นิตยา อกอุ่น ไม่ผ่าน

119 6120500629 นางสาว นิลยา มาโยธา ไม่ผ่าน

120 6120800631 นางสาว นิศาชล ส าโรงพล ผ่าน

121 6120400647 นางสาว นุสรา สะมะแอ ผ่าน

122 6121600648 นางสาว นุสฮูดา ปฏิญญานุสรณ์ ไม่ผ่าน

123 6121300659 นางสาว นูรีซัน ดอเล๊าะ ผ่าน

124 6121500661 นางสาว นูรีซัน หลีสัน ผ่าน

125 6121500670 นางสาว บาจรีย์ สินฉิม ผ่าน

126 6121400674 นาง บุปผา จันป้อตา ขาดสอบ

127 6121200675 นางสาว บุษกร บุญยราช ผ่าน

128 6121600681 นางสาว ปฐมาวดี กลับดี ไม่ผ่าน
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129 6121000684 นางสาว ปณัสยา มิศิลา ผ่าน

130 6121800686 นางสาว ปนิดา แต่งแดน ไม่ผ่าน

131 6121200688 นางสาว ปพิชญา กองนอก ไม่ผ่าน

132 6120800693 นาย ปรเมศวร์ วชิรเวช ผ่าน

133 6120800694 นาย ประเสริฐ ประกฤติพงศ์ ผ่าน

134 6121300695 นาย ประกาย ชาวส้าน ไม่ผ่าน

135 6120500701 นางสาว ปรัชชิญญาพร ชมภู ผ่าน

136 6120400702 นางสาว ปรารถนา หม่ันพลศรี ผ่าน

137 6121200707 นาย ปรีชา เพ็งขุนทด ไม่ผ่าน

138 6120500715 นางสาว ปวีณพร สาริกา ไม่ผ่าน

139 6120700718 นางสาว ปวีณา แก้วยงกฎ ขาดสอบ

140 6120900719 นาย ปองพล สืบพงษ์ ไม่ผ่าน

141 6120500722 นางสาว ปัณณรัตน์ ประพฤติดีพร้อม ไม่ผ่าน

142 6120400723 นางสาว ปัทมพร คัดทะจันทร์ ผ่าน

143 6121800725 นางสาว ปัทมา วินฉ้วน ผ่าน

144 6121200727 นางสาว ปานจรีย์ ศรีวรรณะ ขาดสอบ

145 6120400728 นางสาว ปานทิพย์ พุฒซ้อน ผ่าน

146 6120900733 นางสาว ปาริชาติ วังทะพันธ์ ผ่าน

147 6120100734 นางสาว ปาริชาติ จอมค าสิงห์ ไม่ผ่าน

148 6121300742 นาย ปิยวัฒน์ หนองโกมล ผ่าน

149 6121700759 นาย พงษ์ศักด์ิ ปาลตานนท์ ขาดสอบ

150 6120800764 นาย พชร ไตรคุ้มพันธ์ุ ผ่าน

151 6120400766 นาง พนัชกร สาเป็ง ไม่ผ่าน

152 6121700778 นาง พรทิพย์ บุญสร้าง ผ่าน

153 6120400781 นางสาว พรนภา พ่อศรีชา ไม่ผ่าน

154 6120900782 นางสาว พรนิภา สุวรรณพล ผ่าน
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155 6121200783 นางสาว พรประภา ฉ่ าสุวรรณ์ ไม่ผ่าน

156 6120800791 นาง พรรณวดี สุทธิวาทนฤพุฒิ ผ่าน

157 6120400800 นางสาว พรสุดา ชาบุรี ผ่าน

158 6120400802 นาย พรหมพิทักษ์ โกศัลวัฒน์ ผ่าน

159 6120400804 นางสาว พฤษาพันธ์ุ บุบผาลา ไม่ผ่าน

160 6121300807 นางสาว พลอยฤทัย ขดานทอง ผ่าน

161 6120400818 นางสาว พัชรี เดือยพิมพ์ ไม่ผ่าน

162 6121500825 นางสาว พาดีละห์ สะอิ ผ่าน

163 6121600840 นาย พิทวัส ล่ิมศิลา ขาดสอบ

164 6120400844 นางสาว พิมพ์ชนะ บุญสมศรี ผ่าน

165 6121100853 นางสาว พิมพิศา อยู่ด า ไม่ผ่าน

166 6120400855 นางสาว พิมลพรรณ มัสยามาตย์ ผ่าน

167 6120200860 นาย พีรวัฒน์ ชัยวันดี ไม่ผ่าน

168 6120400861 นาย พีรากร อัคพิน ไม่ผ่าน

169 6120400880 นางสาว ภัทราพร ลาภรัตน์ ผ่าน

170 6121400892 นางสาว ภาณุมาส สมบัติศรีเจริญ ไม่ผ่าน

171 6120200898 นางสาว ภีมรดา ศิริป่ิน ไม่ผ่าน

172 6120400904 นางสาว มณีรัตน์ สังขะพงษ์ ไม่ผ่าน

173 6121400907 นางสาว มนัญญา เกษศรีรัตน์ ไม่ผ่าน

174 6120400912 นางสาว มยุรี สิมพลี ผ่าน

175 6120400913 นางสาว มรกต กาสา ผ่าน

176 6120200915 นางสาว มลิวัลย์ จงใจรักษ์ ไม่ผ่าน

177 6120800917 นางสาว มัญจนา จันทราประภาเวช ไม่ผ่าน

178 6120800920 นางสาว มัยมูน จารง ขาดสอบ

179 6121800931 นางสาว มาศสุภา อรรถสงเคราะห์ ไม่ผ่าน

180 6121700938 นาย มีชัย มากบ ารุง ไม่ผ่าน
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181 6120800945 นางสาว มูรนี ดูมอ ผ่าน

182 6120300947 นาย มูฮ าหมัดซูฮา อาแวมะ ผ่าน

183 6120400961 นางสาว รติรัตน์ นาคเศษ ไม่ผ่าน

184 6121200963 นางสาว รมยกร พละศรี ไม่ผ่าน

185 6120400974 นางสาว ระวิสา สิทธิ ขาดสอบ

186 6120900975 นาย ระวี พวงนุ่น ไม่ผ่าน

187 6120200980 นางสาว รัชนีภรณ์ นิลนนท์ ไม่ผ่าน

188 6120400981 นางสาว รัญญารินทร์ ศรรัตน์ ผ่าน

189 6120800987 นางสาว รัตนา ไชยสูรยกานต์ ผ่าน

190 6120800992 นางสาว รัตนาภรณ์ ลิขิตเรืองฤทธ์ิ ไม่ผ่าน

191 6121300991 นางสาว รัตนาภรณ์ โพธ์ิธากุล ผ่าน

192 6121500994 นางสาว รัตนาวลี หนูบูรณ์ ไม่ผ่าน

193 6120400995 นางสาว รัศมี ปัสพล ไม่ผ่าน

194 6120400999 นางสาว รุ่งทิวา โททัสสา ผ่าน

195 6120701000 นางสาว รุ่งนภา เจริญเหลือ ผ่าน

196 6120801004 นางสาว รุ่งรพี มีภาษณี ผ่าน

197 6120401019 นาง ลักษมี ธงยศ ผ่าน

198 6120801033 นาย วนภู อภิสนทสมบัติ ผ่าน

199 6120801036 นาง วนิดา สกุลชัยสิริวิช ผ่าน

200 6121501041 นางสาว วรรณนา มูดอ ไม่ผ่าน

201 6120401062 นางสาว วลัยภรณ์ ดีวงษ์ ขาดสอบ

202 6121001069 นางสาว วัลปพัชญ์ วริทธ์ิพิพัฒ ผ่าน

203 6120201075 นางสาว วิไลพร ไกรทอง ไม่ผ่าน

204 6120701080 นางสาว วิจิตรา ใจยา ไม่ผ่าน

205 6120401081 นางสาว วิจิตรา ศรีไกรรส ผ่าน

206 6120401083 นาย วิชัย พัฒนาเวช ผ่าน
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207 6120601087 นางสาว วิชุดา ฉันวิจิตร ไม่ผ่าน

208 6120201091 นางสาว วิภาพร ม่ันคง ไม่ผ่าน

209 6120201094 นางสาว วิมลสิริ อุคติ ไม่ผ่าน

210 6120701097 นาย วิรัตน์ วระค า ผ่าน

211 6120201107 นางสาว ศดานันท์ จีระเสถียร ไม่ผ่าน

212 6120801108 นาย ศรณ์ ตันตินวะชัย ไม่ผ่าน

213 6120201109 นางสาว ศรสวรรค์ จันทร์ธิมา ไม่ผ่าน

214 6121801110 นาย ศรัญญู รสหอม ไม่ผ่าน

215 6121701116 นางสาว ศรีสุดา หลักกล้า ผ่าน

216 6120401122 นางสาว ศศินา ชาวชายโขง ผ่าน

217 6121801134 นางสาว ศิรามล ค ามะวงค์ ผ่าน

218 6120901146 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เล็ก ผ่าน

219 6120501148 นางสาว ศิริรัตน์ บุญมาอุต ผ่าน

220 6121801145 นางสาว ศิริรัตน์ เหล็กเกิดผล ไม่ผ่าน

221 6120401160 นาย ศิลปไทย ครองสิงห์ ไม่ผ่าน

222 6120401163 นาย ศุภกร แนมพลกรัง ผ่าน

223 6121701166 นาย ศุภชัย พิมพานนท์ ผ่าน

224 6120401170 นางสาว ศุภรัตน์ เทอ ารุง ไม่ผ่าน

225 6121701186 นาย สมคิด แสงลี ผ่าน

226 6120801188 นาย สมพงษ์ ศรีโสวรรณ ผ่าน

227 6120401189 นาย สมรรถชัย พุ่มไพร ขาดสอบ

228 6120301192 นาย สรวิศ เกษรมาศ ไม่ผ่าน

229 6120201193 นางสาว สร้อยสลา เพชรภักด์ิ ไม่ผ่าน

230 6120401194 นาย สราวุฒิ นิลพรมมา ผ่าน

231 6121501196 นางสาว สะมีม่ีย์ สะอุ ผ่าน

232 6121001197 นางสาว สะอาด แน่นอุดร ผ่าน
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233 6120701206 นางสาว สาวิณี เทพนาค ขาดสอบ

234 6120401207 นางสาว สิเรียม ไชยเมืองคูณ ผ่าน

235 6120801210 นาย สิทธิชัย รักสวย ไม่ผ่าน

236 6120201216 นางสาว สิริกร อินทร์งาม ไม่ผ่าน

237 6120401219 นางสาว สิริกุล ศรีสมบูรณ์ ไม่ผ่าน

238 6121601220 นางสาว สิรินดา รอดชุม ผ่าน

239 6121701221 นางสาว สิรินภา จิระกิตติเจริญ ผ่าน

240 6120701224 นางสาว สิริพร ฉ่ัวศิริพร ขาดสอบ

241 6120401234 นางสาว สุกัญญา ยอดแสงค า ผ่าน

242 6120401241 นางสาว สุชานารถ วินทะไชย ผ่าน

243 6120701242 นางสาว สุชาวดี โต๊ะนาค ไม่ผ่าน

244 6120401247 นางสาว สุดาทิพย์ เบญมาตย์ ผ่าน

245 6121501249 นางสาว สุดารัตน์ พิเดช ไม่ผ่าน

246 6120201248 นางสาว สุดารัตน์ หูประโคน ไม่ผ่าน

247 6121201265 นางสาว สุธิมา ศรีจันทร์ ผ่าน

248 6120801267 นางสาว สุนันทา ครองบุญ ผ่าน

249 6120801269 นางสาว สุนิตตา ตะวันธรงค์ ไม่ผ่าน

250 6121401270 นางสาว สุนิษา แสนลาด ไม่ผ่าน

251 6120901271 นาง สุนิษา หล้าอ่อน ไม่ผ่าน

252 6120501272 นางสาว สุนิสา ศักด์ิศรี ไม่ผ่าน

253 6121801278 นางสาว สุพรรณษา หวังเสล่ ผ่าน

254 6120501280 นางสาว สุพรรษา พรหมประดิษฐ์ ไม่ผ่าน

255 6120701304 นางสาว สุภาวดี เเก้ววัน ผ่าน

256 6120501322 นางสาว สุวนันท์ ปัจจัย ไม่ผ่าน

257 6120401329 นางสาว สุวิมล เช้ือชม ผ่าน

258 6120201334 นางสาว หน่ึงฤทัย ชัยบุตร ผ่าน
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259 6120101338 นางสาว หยาดพิรุณ ศรีสะอางเลิศ ไม่ผ่าน

260 6121301341 นางสาว หสน ตันทา ไม่ผ่าน

261 6121701345 นาย อดิศักด์ิ ถมอุดทา ขาดสอบ

262 6121701350 นาย อนันตชัย พรมนนท์ ผ่าน

263 6120401354 นางสาว อพิชญา แซ่อ้ึง ผ่าน

264 6120701362 นาง อภิรัตน์ เมืองงาม ผ่าน

265 6120501365 นางสาว อมรรัตน์ พลศรีราช ไม่ผ่าน

266 6120101367 นาย อมรินทร์ ขาวจันทร์แย้ม ผ่าน

267 6120501370 นางสาว อรณิชา ครองยุติ ไม่ผ่าน

268 6120501371 นางสาว อรณี ผิวศรี ไม่ผ่าน

269 6120901374 นางสาว อรทัย ชัยวุฒิ ไม่ผ่าน

270 6120201386 นาย อรรถเวช กองนักวงษ์ ผ่าน

271 6120401388 นางสาว อรวรรณ บุญทวี ผ่าน

272 6121101403 นางสาว อริสา พงชาติ ไม่ผ่าน

273 6121401408 นางสาว อลิศา เลิศวัฒนนนท์ ผ่าน

274 6121601414 นางสาว อังคณา เอ่งฉ้วน ผ่าน

275 6120501415 นางสาว อังสุมาลี แก้วปัญญา ผ่าน

276 6120401418 นางสาว อัจฉรา อาแพงพันธ์ ผ่าน

277 6120501417 นางสาว อัจฉรา ทาต๊ิบ ผ่าน

278 6120201424 นางสาว อัญชุลี พ้ัวเบ้า ไม่ผ่าน

279 6121501426 นาย อันดาลีฟ ปะเตะตีมุง ไม่ผ่าน

280 6121501432 นาย อัฟฟาน ดีนามอ ขาดสอบ

281 6120201435 นางสาว อัสมา บินซัน ผ่าน

282 6120601450 นางสาว อาภาพร แขขุนทด ขาดสอบ

283 6121601455 นางสาว อารีนา แยนา ผ่าน

284 6120401456 นางสาว อารีย์ ใคร่ครวญ ไม่ผ่าน
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285 6121001458 นางสาว อารียา แวมามะ ขาดสอบ

286 6121101469 นาย อิสรา ผิวน่ิม ไม่ผ่าน

287 6120601470 นางสาว อุไรวรรณ คีหะกูล ผ่าน

288 6121701471 นางสาว อุไลวัลย์ ทารุณ ผ่าน

289 6120501472 นาย อุดมพงค์ เย็นศิริ ผ่าน

290 6121501480 นางสาว ฮาฟีซา โตะกอ ไม่ผ่าน

291 6120401483 นางสาว ฮูดา มาหะมะ ผ่าน


