
1 63110001 นางสาว กชกร ศรีเจริญมงคล ผ่าน
2 63110005 นาง กชพร เมืองทอง ไม่ผ่าน
3 63110008 นางสาว กนกกานต์ จันแปงเงิน ไม่ผ่าน
4 63110015 นางสาว กนกพร ไชยเกตุ ผ่าน
5 63110013 นางสาว กนกพร จงภักดี ไม่ผ่าน
6 63110017 นาง กนกภรณ์ จงสามัคคีถาวร ไม่ผ่าน
7 63110023 นาง กนกวรรณ แพนล้ินฟ้า ผ่าน
8 63110024 นางสาว กนกอร มณีวงษ์ ผ่าน
9 63110028 นางสาว กมลทิพย์ ต้ังศิริจิตร ผ่าน
10 63110027 นางสาว กมลทิพย์ ธารสว่างด ารงค์ ผ่าน
11 63110029 นางสาว กมลธร เอ้ือเชาว์ธนรัตน์ ไม่ผ่าน
12 63112537 นางสาว กมลรัตน์ พวงมาลา ไม่ผ่าน
13 63110034 นางสาว กมลวรรณ จงจิตต์ ผ่าน
14 63110036 นาง กมลศัลต์ แก้วโนนจันทร์ ผ่าน
15 63110037 นาย กรกช เต้าชุน ไม่ผ่าน
16 63112538 นางสาว กรณ์กาญจน์ จินดา ผ่าน
17 63112539 นางสาว กรรณิกา อยู่ถาวร ไม่ผ่าน
18 63112541 นาง กรองแก้ว พันธุระ ไม่ผ่าน
19 63110047 นาย กริช ไม้จันทน์ ไม่ผ่าน
20 63110051 นาย กฤตธน นวกิจวงศ์ ไม่ผ่าน
21 63110056 นาย กฤตรัฐ ธชาศรี ไม่ผ่าน
22 63110057 นาย กฤตวัฒน์ พชรธนานนท์ ผ่าน
23 63110064 นาย กฤษฎา พัฒนะพัฒนา ไม่ผ่าน
24 63110069 นางสาว กฤษณา กาฬภักดี ไม่ผ่าน
25 63110075 นาย กวิน กสิโอฬาร ไม่ผ่าน
26 63110080 นาง กอบแก้ว ศรีมูลตรี ไม่ผ่าน
27 63110087 นางสาว กัญญ์ฐพิมพ์ อินทรเสน ผ่าน
28 63110090 นางสาว กัญญวีร์ อนุวัตมงคลชัย ไม่ผ่าน
29 63112547 นางสาว กัญญาพัณณ์ พรมหาไชย ไม่ผ่าน
30 63110095 นางสาว กัญธชญา อนัณกิติโชติ ผ่าน
31 63110096 นางสาว กัญสุชญา จีรปุณยธร ไม่ผ่าน
32 63110103 นางสาว กันต์กวี สังขกุล ไม่ผ่าน
33 63110107 นาย กัมปนาท แก้วบรรจักร ไม่ผ่าน
34 63110109 นางสาว กัลยดาเขมมิสรา ฐิติยาจิราพัชร ผ่าน
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35 63110113 นาง กาญจน์ อุดมเสียง ไม่ผ่าน
36 63112550 นาง กาญจนา สีหาราช ผ่าน
37 63110123 นางสาว กานต์ชนา ค าภะวา ไม่ผ่าน
38 63112558 นางสาว ก่ิงแก้ว แจ้งสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
39 63110136 นาย กิตติ แพทย์รักษ์ ไม่ผ่าน
40 63110145 พระมหา กิตตินันท์ แสงส่งไพศาล ไม่ผ่าน
41 63110153 นาย กิติภูมิ ปานคุ้มเพชร ไม่ผ่าน
42 63110159 นาวาอากาศเอกหญิงกุลชญา พวงนาค ผ่าน
43 63110160 นางสาว กุลญาภา บัวเย็น ผ่าน
44 63110169 นางสาว เก็จแก้วรัศมี เนตรน้อย ผ่าน
45 63110170 นาง เก็จชณัฐ คุ้มอ่ิม ไม่ผ่าน
46 63112897 นางสาว เกษราพร มณีวงษ์ ผ่าน
47 63110186 นางสาว แก้วกาญจน์ เธียรวิภาส ผ่าน
48 63110187 นางสาว แก้วตา อ่างสินทร์ ไม่ผ่าน
49 63110193 นาย ไกรลาศ ครองรักษ์ ผ่าน
50 63110198 นางสาว ขนัตยา พวงมาลี ไม่ผ่าน
51 63110205 นางสาว ขนิษฐา ดวงสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
52 63112562 นางสาว ขวัญใจ อ าคาหล้า ผ่าน
53 63110208 นาง ขวัญณรินรัตน์ ปัญญาฤทธ์ิ ไม่ผ่าน
54 63110211 นางสาว เขมธัญจิรา สุวรรณรุ่งโรจน์ ไม่ผ่าน
55 63110214 นาง เขมิกา ล่องทอง ไม่ผ่าน
56 63112564 พระ คงศักด์ิ เกษมวงศ์ ผ่าน
57 63110218 นางสาว คณิศร เทียะบาง ไม่ผ่าน
58 63110220 นาย คนิต เมฆสุวรรณ ไม่ผ่าน
59 63110221 นาง คนึงนิตย์ พงษ์สิทธิถาวร ผ่าน
60 63110222 นาย คมกฤช อโณทัย ไม่ผ่าน
61 63110223 นาย คมสวัสด์ิ เกษพิชัยณรงค์ ผ่าน
62 63110225 นาย คันธสิทธิ ช่องดารากุล ไม่ผ่าน
63 63110229 นาย ค ารณพิรุฬห์ มีรัตน์ธนวัต ไม่ผ่าน
64 63110231 นางสาว คีตศิลป์ ไชยะนเรศพิทักษ์ ผ่าน
65 63111998 นาย คึกฤทธ์ิ พันธ์ุวิไล ไม่ผ่าน
66 63110237 นางสาว จงกล จูเมฆา ผ่าน
67 63110236 นาง จงกล กล่ินมี ผ่าน
68 63110238 นาง จงรักษณ์ พงษ์ฤทธ์ิศักดา ผ่าน
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69 63110242 นาย จตุพร บัวตะมะ ผ่าน
70 63110241 นางสาว จตุพร เชยทอง ไม่ผ่าน
71 63112568 นางสาว จตุรพร คติบัญชา ไม่ผ่าน
72 63110246 นางสาว จรรยา แสงอรุณ ผ่าน
73 63110248 นาย จรรยา ราชวงค์ ไม่ผ่าน
74 63110251 นาง จรัลรัตน์ สุรวิจารย์ ไม่ผ่าน
75 63110253 นาง จรีรัตน์ อ้นอารี ผ่าน
76 63110255 นาง จรูญ อภิวัฒนพงศ์ ไม่ผ่าน
77 63110259 นาย จักรกฤษณ์ ศรีเอ่ียม ไม่ผ่าน
78 63112570 นาย จักรณพิวัฒน์ หิรัญธนิกการ ไม่ผ่าน
79 63110261 นาย จักรทอง ต้ังจิตรเจริญ ไม่ผ่าน
80 63110263 นาย จักรพันธ์ ต้ังจิตรเจริญ ไม่ผ่าน
81 63110265 นางสาว จักรวรรณ วีระทัต ไม่ผ่าน
82 63110275 นาง จันทร์ทิพย์ พลาบดีวัฒน ไม่ผ่าน
83 63112573 นาง จันทร์เพ็ญ กมลรัตน์ ผ่าน
84 63110277 นางสาว จันทรมล ระถะการ ไม่ผ่าน
85 63110279 นางสาว จันทิมา วังกานนท์ ไม่ผ่าน
86 63110281 นาง จารุณีย์ พงษ์ศักด์ิชาติเทียนแก้ว ผ่าน
87 63110282 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ ไม่ผ่าน
88 63110288 นาย จ าลอง พรหมเพชร ไม่ผ่าน
89 63110289 นาง จิณณ์เพชร วุฒิ ไม่ผ่าน
90 63110293 นาง จิดาภา เศษบุรี ไม่ผ่าน
91 63110305 นาย จิตรภาณุ สุวรรณชัยศักด์ิ ไม่ผ่าน
92 63110307 นาง จิตรา ตัณฑนันท์ ไม่ผ่าน
93 63110308 นางสาว จิตรา อินปลัด ไม่ผ่าน
94 63110311 นาย จินดา สุขรุ่งเรือง ไม่ผ่าน
95 63110313 นางสาว จินดารัตน์ ทศพรพรหม ไม่ผ่าน
96 63110319 นางสาว จิรฎา สมกิจวุฒิกุล ผ่าน
97 63110323 นาย จิรภัทร น าศิริวิวัฒน์ ผ่าน
98 63110333 นางสาว จิรายุ ปัจฉิมบุญ ไม่ผ่าน
99 63110335 นาย จิราวัฒน์ ไวสติ ไม่ผ่าน
100 63112578 นางสาว จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท ไม่ผ่าน
101 63110338 นางสาว จีรสุดา บุญศรี ไม่ผ่าน
102 63110340 นาย จีระพันธ์ มีทรัพย์ ไม่ผ่าน
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103 63110344 นางสาว จุฑาทิพย์ ปองสุวรรณ ไม่ผ่าน
104 63110345 นาง จุฑาทิพย์ สุขเจริญ ไม่ผ่าน
105 63110350 นาง จุฑารัตน์ อินทร์เฮ้า ผ่าน
106 63110349 นางสาว จุฑารัตน์ นาคะผดุงรัตน์ ผ่าน
107 63110357 นาย เจกิตาน์ ทรานุรักษ์กุล ไม่ผ่าน
108 63110363 นาง เจนจิรา หะทะยัง ไม่ผ่าน
109 63110364 นาง เจนจิรา ค าป่าเเลว ไม่ผ่าน
110 63110362 นางสาว เจนจิรา วงศ์จันทร์ ไม่ผ่าน
111 63110369 นาย เจริญชัย อ๊ึงเจริญสุข ไม่ผ่าน
112 63110371 พระมหา เจิม สุกรรณ์ ผ่าน
113 63110372 นางสาว เจียระไน ธนัตถ์กิตต์ิ ผ่าน
114 63110374 นางสาว ฉมามาศ บุญสรรค์ ไม่ผ่าน
115 63110378 นาง ฉวีวรรณ ปิตุการ์ ไม่ผ่าน
116 63110379 นาย ฉัตรชัย ไตรภูธร ไม่ผ่าน
117 63110383 นางสาว ฉัทชนัน จ าลอย ไม่ผ่าน
118 63112902 นาย เฉลิมชัย ดีสระวินิจ ไม่ผ่าน
119 63110388 นาย เฉลิมพล ฉิมจารย์ ไม่ผ่าน
120 63110387 นาย เฉลิมพล สามโพธ์ิศรี ไม่ผ่าน
121 63110390 นาง เฉล่ียว เตมีศักด์ิ ผ่าน
122 63110391 นางสาว ชญาณ์กช ศิริกุล ผ่าน
123 63110398 นางสาว ชญาษร สายทอง ไม่ผ่าน
124 63110400 นางสาว ชฎาพร โชติวัฒนะพล ผ่าน
125 63112584 นาย ชดินทร์ พัฒนพงษ์ศักด์ิ ไม่ผ่าน
126 63110407 นาย ชนะโยธิน ศิริมงคล ไม่ผ่าน
127 63110410 นางสาว ชนิกา เจริญทิม ไม่ผ่าน
128 63110411 นางสาว ชนิญญา พิเชียรโสภณ ไม่ผ่าน
129 63110412 นางสาว ชนิตา เตชอริยธาดา ไม่ผ่าน
130 63110413 นางสาว ชนิสรา กรวยกรีฑา ผ่าน
131 63110421 นางสาว ชมภู เจริญสุข ไม่ผ่าน
132 63110427 นางสาว ชรัตน์หทัย เสฎฐวุฒิบุลกิต ไม่ผ่าน
133 63112587 นางสาว ชลธิชา น้อยพิทักษ์ ผ่าน
134 63112588 นาง ชลพินท์ุ เชิดผล ไม่ผ่าน
135 63110437 นาย ชลวิทย์ บุญศรี ไม่ผ่าน
136 63110439 นางสาว ชลัยรัตน์ ศรีอ านาจ ไม่ผ่าน
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137 63110440 นางสาว ชลาธร หิริโอตัปปะ ผ่าน
138 63110443 นาง ชลิดา เจตุวงศ์ ผ่าน
139 63110447 นางสาว ชลีรัตน์ คุณวรเวทย์ ผ่าน
140 63110448 นางสาว ชวณีย์ เรียงหา ผ่าน
141 63110449 นางสาว ชวนพิศ เชิดผล ผ่าน
142 63110450 นาง ชวพร ลีลาเวทพงษ์ ผ่าน
143 63112593 นางสาว ชะญานิศฐ์ ค าชุนสิงห์สิริ ไม่ผ่าน
144 63110464 นาย ชัชวัลย์ อุตมะ ไม่ผ่าน
145 63110467 นาง ชัดชารี จินดารักษ์ ไม่ผ่าน
146 63112595 นาย ชัยธวัช กิตติกวางทอง ไม่ผ่าน
147 63110471 นาย ชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผ่าน
148 63110475 นาย ชัยยะ ฤทธินาคา ผ่าน
149 63110477 นาย ชัยรัช เป่ียมพูล ไม่ผ่าน
150 63110480 นาย ชัยศักด์ิ จันศรีนิยม ผ่าน
151 63110483 นาย ชาญชัญญ์ จรัญภิรมย์ ผ่าน
152 63110487 นาย ชาญสิทธ์ิ เอ่ียมศิริธ ารง ผ่าน
153 63110490 นาย ชาตรี บัวคล่ี ผ่าน
154 63110494 นาย ชานน วนัสบดีกุล ไม่ผ่าน
155 63110496 นาย ช านาญ จินดานุ ไม่ผ่าน
156 63110501 นาย ชินภัทร ปัญญา ชีวภัค ไม่ผ่าน
157 63110502 นางสาว ชินาณา วรรณ์คงดี ไม่ผ่าน
158 63110503 นางสาว ชินาภา ศรีแก้ว ไม่ผ่าน
159 63110505 นางสาว ชิษณุนาถ บุญวีระธรรม ผ่าน
160 63110507 นาง ชุดาภัค เดชพันธ์ ไม่ผ่าน
161 63110513 นางสาว ชุติมา คงเจริญ ไม่ผ่าน
162 63110518 นาย ชูเสกข์ แซ่โฮ้ ไม่ผ่าน
163 63110519 นาย เชลงศักด์ิ พระคุณรักษา ไม่ผ่าน
164 63110521 นางสาว เชาวดี สิทธิพิทักษ์ ไม่ผ่าน
165 63110526 นางสาว โชติกา ตาตะบุตร ผ่าน
166 63110530 นาย โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล ไม่ผ่าน
167 63110534 นาง ญาณิศา วงศ์กูล ไม่ผ่าน
168 63110535 นางสาว ญาดา หิรัญเทศ ไม่ผ่าน
169 63110539 ดร. ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ ผ่าน
170 63112599 พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ ไม่ผ่าน
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171 63112603 นางสาว ฐิติธีรภัทร ไกรวงษ์ ไม่ผ่าน
172 63112605 นาง ฐิติรัตน์ จิรศักดาวุฒิ ไม่ผ่าน
173 63110554 นางสาว ฐิติวัจน์ อุดมพรย่ิง ผ่าน
174 63110556 นาย ณฏฐพล อ่ินแก้วน่าน ไม่ผ่าน
175 63112608 นาย ณฐวัฒน์ ช่ืนฤดี ไม่ผ่าน
176 63110560 นาย ณธกร ธนธีรานันท์ ไม่ผ่าน
177 63110568 นางสาว ณภษร สุโขยะชัย ไม่ผ่าน
178 63110575 นาย ณรงค์ ยวงหิรัญ ผ่าน
179 63110574 นาย ณรงค์ เอ่ียมรอด ไม่ผ่าน
180 63110576 นาย ณรงค์ ฤทธ์ิสุทธ์ิ ไม่ผ่าน
181 63110577 นาย ณรงค์กร ม่ันชาวนา ไม่ผ่าน
182 63110578 นาย ณรงค์ชัย เจียมรัตนพิทักษ์ ไม่ผ่าน
183 63110580 นาย ณรงศักด์ิ จ๋ิววัด ผ่าน
184 63110582 นางสาว ณวมล จันทร์บุปผา ไม่ผ่าน
185 63110586 นางสาว ณัชชา อุณวิไล ผ่าน
186 63110587 นางสาว ณัชชา สุริยวงศ์ ผ่าน
187 63110588 นางสาว ณัชนิตา ล่ิมภัทรเจริญ ไม่ผ่าน
188 63110589 นาย ณัชพล เต๋จ๊ะ ไม่ผ่าน
189 63110594 นางสาว ณัฏฐ์นิกานต์ จงจ าเนียร ผ่าน
190 63110595 นาย ณัฏฐ์วัฒน์ อัคคีสุรียน ผ่าน
191 63110597 นาง ณัฏฐาณัณ วงศ์จิรรัตน์ ไม่ผ่าน
192 63110598 นางสาว ณัฏฐานิช อ้นแก้ว ไม่ผ่าน
193 63110603 นางสาว ณัฐชยา แก้วกมลจิต ไม่ผ่าน
194 63112615 นางสาว ณัฐชุนันท์ ส่งเสริมแดงงาม ไม่ผ่าน
195 63110606 นาง ณัฐฐารักษ์ เตชาวัฒนภัทร์ ผ่าน
196 63110607 นาง ณัฐณพัชร ดีพันธ์ ผ่าน
197 63110617 นาย ณัฐพงษ์ วิชัย ไม่ผ่าน
198 63110616 นาย ณัฐพงษ์ ชัยวุฒิ ไม่ผ่าน
199 63110619 นางสาว ณัฐพร ศรีอินทร์ ไม่ผ่าน
200 63110623 นางสาว ณัฐพัชร์ ปริยวงศ์กุล ไม่ผ่าน
201 63110630 นางสาว ณัฐรมณ์ ประเสริฐชัยศิริ ไม่ผ่าน
202 63112616 นาย ณัฐวัทส์ บ่างศรีวงษ์ ไม่ผ่าน
203 63110636 นาย ณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ ไม่ผ่าน
204 63110637 นาย ณัฐวุฒิ โกฏิแก้ว ไม่ผ่าน
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205 63110641 นาย ณัฐสิทธ์ิ สาทพันธ์ ไม่ผ่าน
206 63110645 นาย ณัทวัสส์ แสงแก้ว ไม่ผ่าน
207 63110651 นางสาว ณิชา จันทร์จีน ไม่ผ่าน
208 63110652 นางสาว ณิชาดา แจ่มจ ารัส ผ่าน
209 63110657 นาง ณิชาภา ชินเชษฐ์ ไม่ผ่าน
210 63110660 นางสาว ณิศรา เรืองวัฒนสุข ผ่าน
211 63110663 นางสาว ณีรอห์ กูสะอะ ไม่ผ่าน
212 63110665 นางสาว ดรินญา พิสิทธิพร ผ่าน
213 63110667 นาง ดลฤดี สงวนเสริมศรี ผ่าน
214 63110669 นาง ดวงกมล คมกริส ผ่าน
215 63110670 นาง ดวงกร โอบอ้อม ไม่ผ่าน
216 63110671 นาง ดวงจันทร์ ไมักลัด ผ่าน
217 63110672 นางสาว ดวงใจ ส าเภาน้อย ไม่ผ่าน
218 63110676 นางสาว ดวงรัตน์ ชัยวัฒนเมธิน ผ่าน
219 63110678 นาวาตรีหญิง ดวงหทัย ทองมลีวรรณ ไม่ผ่าน
220 63110680 นาง ดอกรัง แก้วมังคละ ผ่าน
221 63110682 นาย ดาพ์ม เฮงก้ี ไม่ผ่าน
222 63110685 เรือตรีหญิง ดาลัด ตันเจริญ ผ่าน
223 63110687 นางสาว ดาวานี สามะ ผ่าน
224 63110688 นางสาว ดาหวัน แก้วมา ไม่ผ่าน
225 63110692 นาย ดิลก พิมพ์สกุล ไม่ผ่าน
226 63110697 นาย เดรีย์ ประเสริฐด า ไม่ผ่าน
227 63110698 นางสาว เดือน ฤทธี ไม่ผ่าน
228 63112623 นางสาว ต้นเก้ือ สิงห์ค า ผ่าน
229 63110703 นาง ตวงพร ตันสุวรรณ ไม่ผ่าน
230 63112622 นางสาว ตอวีหล๊ะ หะยีมะ ไม่ผ่าน
231 63110705 นาง ตุลาพร ฉวีปลัง ไม่ผ่าน
232 63110706 นาย เติม พ่ึงภักด์ิ ไม่ผ่าน
233 63110707 นาง เตือนใจ กัทลีพันธ์ ไม่ผ่าน
234 63110709 นางสาว แตงไทย อินทร์รักษา ไม่ผ่าน
235 63110715 นางสาว ทนาภา ลือบางใหญ่ ผ่าน
236 63110716 นาย ทพงษ์ รักษ์วงคณา ผ่าน
237 63110720 นาย ทรงวุฒิ อยู่เอ่ียม ไม่ผ่าน
238 63110721 นางสาว ทรงศิริ เตียวตระกูล ไม่ผ่าน
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239 63110724 นาย ทรรศพล พรมจินดา ไม่ผ่าน
240 63110726 นาย ทวี พันธ์ุศรีทุม ไม่ผ่าน
241 63112629 นางสาว ทักษอร ศรีสังขจร ไม่ผ่าน
242 63110740 นาง ทัศน์ลักษณ์ ขัติยะนนท์ ไม่ผ่าน
243 63110744 นาง ทัศนีย์ จันทร์เทียมวงษ์ ผ่าน
244 63110746 นางสาว ทิพพวรรณ จาติกานนท์ ผ่าน
245 63110747 นางสาว ทิพย์ธาอร เหลืองบริบูรณ์ ไม่ผ่าน
246 63112631 นางสาว ทิพสุคณธ์ บ ารุงวงศ์ ผ่าน
247 63110753 นาง ทิพา กริฟฟิตส์ ผ่าน
248 63110757 นาย เทียนชัย ศรีโกมล ไม่ผ่าน
249 63110758 นาย ธงชัย เจริญวุฒิวนพันธ์ ไม่ผ่าน
250 63110765 นางสาว ธนกฤตา กาญจนกัณโห ไม่ผ่าน
251 63110766 นาย ธนชัย สุริยิน ไม่ผ่าน
252 63110769 นาย ธนณัฏฐ์ เข็มเพ็ชร ไม่ผ่าน
253 63110770 นาย ธนเทพ อาญาเมือง ไม่ผ่าน
254 63110775 นางสาว ธนพร วงค์เข่ือน ผ่าน
255 63110777 นาง ธนพวรรณ ห้าวหาญ ไม่ผ่าน
256 63110778 นาง ธนภร ไชยวงค์ ผ่าน
257 63110781 นาย ธนรา ภูวชนาธิพงศ์ ผ่าน
258 63110782 นางสาว ธนวรรณ ไชยนา ผ่าน
259 63110788 นาง ธนัช สินวิชาชาญ ผ่าน
260 63110791 นางสาว ธนัณยรัศม์ิ อรรถธนสาร ไม่ผ่าน
261 63110792 นาย ธนัตนนท์ รักษาศิลป์ ไม่ผ่าน
262 63110793 นาย ธนัท สังวาลเพชร ผ่าน
263 63110795 นางสาว ธนัทธิดา ธนเสธภักดี ไม่ผ่าน
264 63110796 นางสาว ธนันญา เบ้ืองสูง ไม่ผ่าน
265 63110798 นาย ธนาชัย วงศ์บุญชัย ไม่ผ่าน
266 63110806 นางสาว ธนิยาภรณ์ ต้ังจิตต์ทวีชัย ไม่ผ่าน
267 63110814 นางสาว ธมล ชญาลักษณ์ ไม่ผ่าน
268 63110819 นาย ธรรมรัตน์ สุขคง ไม่ผ่าน
269 63110828 นาย ธวัชชัย อินธิสาร ไม่ผ่าน
270 63110830 นางสาว ธัชนันท์ เอ่ียมนวชาต ผ่าน
271 63112648 นางสาว ธัญญธร โชคภัทรภีร์ ไม่ผ่าน
272 63110834 นาง ธัญญลักษณ์ ย้ิมพงษ์ ไม่ผ่าน
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273 63110836 นางสาว ธัญดา แจ้งอรุณ ไม่ผ่าน
274 63110837 นาง ธัญพร จันทร์หนู ผ่าน
275 63110841 นางสาว ธัญลักษณ์ เมธาอัครสิทธ์ิ ผ่าน
276 63110840 นางสาว ธัญลักษณ์ ธนวุฒิ ไม่ผ่าน
277 63112650 นางสาว ธัญวัลย์ กัลยาณพันธ์ ไม่ผ่าน
278 63110846 นางสาว ธัณย์สิตา ธีระวีระกานต์ ไม่ผ่าน
279 63110852 นางสาว ธันยาภัทร์ พิมพ์รัฐดิลก ผ่าน
280 63110851 นางสาว ธันยาภัทร์ โค้งนอก ไม่ผ่าน
281 63110859 นาง ธิวาทิพย์ ไทยบัณฑิตย์ ผ่าน
282 63110864 นาย ธีรพันธ์ สุภาพวานิช ไม่ผ่าน
283 63110865 นาย ธีรเมศร์ บุณยศุภสวัสด์ิ ผ่าน
284 63110869 นาย ธีระ วศานนท์ ไม่ผ่าน
285 63112653 นางสาว ธีรารัตน์ พงศ์พาช านาญเวช ผ่าน
286 63110880 นางสาว นงคราญ สุขนนท์ ไม่ผ่าน
287 63110881 นางสาว นงนภัส กฤติพรรธน์ ไม่ผ่าน
288 63112654 นางสาว นงลักษณ์ ปางสมบูรณ์ ผ่าน
289 63110885 นางสาว นงลักษณ์ คีรีแก้ว ไม่ผ่าน
290 63110889 นางสาว นพกร ธรรมธนภพ ผ่าน
291 63110888 นาย นพกร อุสาหะนันท์ ไม่ผ่าน
292 63112657 นาย นพพร พรอโนทัย ผ่าน
293 63110894 นางสาว นพมาศ ยอดเพชร ผ่าน
294 63110898 นางสาว นพรัตน์ พรโสภากุล ไม่ผ่าน
295 63110901 นางสาว นพวรรณ พงษ์สนิท ผ่าน
296 63110904 นางสาว นภสินธ์ุ บุตรน้อย ผ่าน
297 63110905 นางสาว นภัค สดุดีปิยะดล ไม่ผ่าน
298 63112658 นางสาว นภัทร หอมวงศ์ ไม่ผ่าน
299 63110909 นาง นภัสรดา ใจชมภู ไม่ผ่าน
300 63110919 นาย นรินทร์ภัทร์ เนืองเฉลิม ไม่ผ่าน
301 63110930 นาง นฤมล กิตตินราดร ผ่าน
302 63110926 นางสาว นฤมล ศิริขวัญพงศ์ ผ่าน
303 63110971 นาย นฤสรณ์ จีนรัตน์ ไม่ผ่าน
304 63110932 นางสาว นลิน วงศ์ขัตติยะ ผ่าน
305 63110936 นาง นลินี ช่ืนชุมพร ไม่ผ่าน
306 63112666 นาย นัชมี สะกะแย ไม่ผ่าน
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307 63112671 นางสาว นันท์นภัส อังกินันทน์ ไม่ผ่าน
308 63112668 นางสาว นันทพัทธ์ นาคะรัช ผ่าน
309 63112670 นางสาว นันทัชพร แก่ล าราช ไม่ผ่าน
310 63112672 นาง นันปพัทธ์ สังคีตานนท์ ไม่ผ่าน
311 63110964 นาง นัยนันท์ ว่องทศวัสด์ิ ผ่าน
312 63112673 นาง นางสมปอง ค าปัญญา ไม่ผ่าน
313 63110970 นางสาว นาถพิมล วาดสันทัด ผ่าน
314 63110974 นางสาว นารีรัตน์ ม่ันคง ผ่าน
315 63110977 นาง น้ าค้าง นิสวงค์ ไม่ผ่าน
316 63110979 นางสาว น้ าผ้ึง หาญสูงเนิน ไม่ผ่าน
317 63110981 นางสาว น้ าอ้อย ลอยแก้ว ผ่าน
318 63110990 นาง นิตยา เบ็ค ไม่ผ่าน
319 63110989 นาง นิตยา วังคีรี ไม่ผ่าน
320 63111000 พระ นิพัฒน์ จ ารัสจุฬาเนตร ไม่ผ่าน
321 63111003 นางสาว นิภา ส่ือสุวรรณ ไม่ผ่าน
322 63111006 เร่ือเอกหญิง นิภาพรรณ คุ้มครอง ผ่าน
323 63111011 นางสาว นิราภร โชคสุรเสียง ไม่ผ่าน
324 63111016 นางสาว นุชจิรา โมระเสริฐ ผ่าน
325 63111019 นาง นุชสาคร เขมะศิริ ไม่ผ่าน
326 63111023 นางสาว นูร์ตียาณี นาแซ ไม่ผ่าน
327 63112685 นางสาว นูรีซัน มีนา ไม่ผ่าน
328 63111026 นางสาว เนตรา อธิตาสุริยมงคล ไม่ผ่าน
329 63111029 ว่าท่ี ร.ต. บรรพต เมืองวงค์ ผ่าน
330 63111030 นาย บรรพตต์ ภวะวิจารณ์ ไม่ผ่าน
331 63112686 นางสาว บราซิลโย สุขตะ ไม่ผ่าน
332 63110972 นาย บะห์ซัม แวกาจิ ไม่ผ่าน
333 63111033 นางสาว บังอร บ ารุงสุข ไม่ผ่าน
334 63112687 นางสาว บัณฑิตา โชติประทุม ไม่ผ่าน
335 63111039 นางสาว บัวบุญ ขันทองค า ผ่าน
336 63111040 นางสาว บัวผัน สีอามาต ไม่ผ่าน
337 63111042 นาง บัวหยก แซ่ล้ี ผ่าน
338 63111048 นาย บุญชัย อัศวกิจวานิช ผ่าน
339 63112689 นาย บุญชิต ภูหวัง ไม่ผ่าน
340 63111055 นาย บุญมี โพธ์ิไพจิตร ผ่าน
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341 63111062 นาง บุญรัตน์ เรืองขจร ผ่าน
342 63111065 นาง บุญเรือน ลัดดาพวง ไม่ผ่าน
343 63111066 นางสาว บุญล้อม ขนอม ผ่าน
344 63111070 นาย บุญส่ง ม่ันศรี ไม่ผ่าน
345 63111075 นางสาว บุปผชาติ มัธยม ผ่าน
346 63112691 นางสาว บุปผา มีระหันนอก ผ่าน
347 63111090 นางสาว เบญจา บุญเอ้ือ ไม่ผ่าน
348 63112908 นางสาว เบญญาภา ผิวจันทึก ไม่ผ่าน
349 63111094 นาย ปฏภณ กาจแก้ว ไม่ผ่าน
350 63111096 นาง ปฐมาวดี วาเลนไทน์ ไม่ผ่าน
351 63111099 นางสาว ปทุมพร ครูส่ง ไม่ผ่าน
352 63111107 นาย ปภัสสร เจียมบุญศรี ผ่าน
353 63111108 นางสาว ปภาภัค พงษ์วัน ไม่ผ่าน
354 63111109 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์ ไม่ผ่าน
355 63111119 นาย ประทัยรัตนะ โพธ์ิวงค์ ผ่าน
356 63111120 นางสาว ประทีป หาญสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
357 63111128 นาง ประไพพิศ หงษาวดี ไม่ผ่าน
358 63111138 นาย ประสาน พงษ์พานิช ผ่าน
359 63111143 นาย ปรัฐ กุลแพทย์ ผ่าน
360 63111145 นาย ปราชญา เทียมผาสุข ผ่าน
361 63111147 นาง ปราณี ผลเกิด ไม่ผ่าน
362 63111150 นาย ปราโมทย์ แซ่หว่อง ไม่ผ่าน
363 63111154 นาง ปริมประภา วงษาเหวก ไม่ผ่าน
364 63111161 นาย ปรีชา พุทธิสนธ์ิ ไม่ผ่าน
365 63111167 นางสาว ปรียนันท์ อุดมวิทยาธีธัช ผ่าน
366 63112701 นาง ปรียาภรณ์ รีสันเทียะ ไม่ผ่าน
367 63111171 นาง ปวริศรา กระเช่าทอง ผ่าน
368 63111174 นางสาว ปวิณ์ณุช พราหมณ์น้อย ไม่ผ่าน
369 63111175 นางสาว ปวีณา แสงเจษฎา ผ่าน
370 63111179 นาง ปสุตา พ่ึงโพธ์ิ ไม่ผ่าน
371 63112704 นาย ปัญญา ป่ินทองค า ไม่ผ่าน
372 63111182 นาง ปัญญารัตน์ ชนะพาล ไม่ผ่าน
373 63111183 นาย ปัณณทัต เมฆนิติ ผ่าน
374 63111193 นางสาว ปาริชาติ แสนทวีสุข ผ่าน
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375 63111194 นางสาว ปาริชาติ โบกขุนทด ไม่ผ่าน
376 63111195 นาง ปาริชาติ สังฆนาม ไม่ผ่าน
377 63111196 นาง ปาลิดา อินอ าไพ ผ่าน
378 63111202 นาง ปิยวรรณ์ รังสีพัฒนกรณ์ ไม่ผ่าน
379 63111201 นางสาว ปิยวรรณ ถึงพร้อม ไม่ผ่าน
380 63111206 นางสาว ปิยะนันท์ อนุสรณ์ ผ่าน
381 63111217 นางสาว ปุญญาพร ดีพิจารณ์ ไม่ผ่าน
382 63111232 นาง ผ่องเพ็ญ ตระกูลขจรศักด์ิ ผ่าน
383 63111238 นาย พงศกรณ์ วรวรรณ ไม่ผ่าน
384 63111240 นาย พงศณรินท์ สุทธิโพธ์ิทอง ผ่าน
385 63111250 นางสาว พจนา สุวรรณปิณฑะ ไม่ผ่าน
386 63111248 นางสาว พจนา ทนหมัด ไม่ผ่าน
387 63111253 นางสาว พชร ชัยรัตนประภา ผ่าน
388 63111256 นาง พชรพรรณ จ าปาเทศ ไม่ผ่าน
389 63111257 นางสาว พนม ยืนชีพ ไม่ผ่าน
390 63111264 นาย พรชัย เสเล ผ่าน
391 63111266 นาย พรณรงค์ ย่ังยืน ไม่ผ่าน
392 63111272 นางสาว พรทิพย์ จ้อยสูงเนิน ผ่าน
393 63111268 นางสาว พรทิพย์ ภูมิบัณฑิตกุล ไม่ผ่าน
394 63111273 นาง พรทิพย์ สันม่าหมูด ไม่ผ่าน
395 63111270 นางสาว พรทิพย์ จอมทอง ไม่ผ่าน
396 63111274 นางสาว พรทิพย์ กุษา ไม่ผ่าน
397 63111275 นาง พรทิภา เอ่ียมสุข ไม่ผ่าน
398 63111286 นาย พรพัฒน์ เอกอรรถเศรษฐ์ ผ่าน
399 63111296 นางสาว พรรณกร เมืองม่ัน ไม่ผ่าน
400 63111300 นางสาว พรรณลักษณ์ ม่ันณิชนันทน์ ผ่าน
401 63111302 นางสาว พรรณิภา ศรีสุข ไม่ผ่าน
402 63111305 นาง พรรณี ศรีบุญซ่ือ ผ่าน
403 63111306 นาง พรรวินท์ อภิสุขสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
404 63112713 นางสาว พรระวี เอ่ียมปา ไม่ผ่าน
405 63112714 นางสาว พรศิริ ทองแพง ผ่าน
406 63111310 นางสาว พรศิริ คีรีพฤกษ์ ไม่ผ่าน
407 63111330 นาย พหล พิริภัณฑ์ ผ่าน
408 63111337 นาย พัชรณัฏฐ์ อิสราวุฒิสกุล ไม่ผ่าน
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409 63111338 นางสาว พัชรนันท์ โนชัย ผ่าน
410 63111349 นางสาว พัชรินทร์ วรยศรณพร ไม่ผ่าน
411 63111346 นางสาว พัชรินทร์ วิบุตร ไม่ผ่าน
412 63111356 นาย พัฒณานนท์ นาคสวัสด์ิ ผ่าน
413 63111358 นางสาว พัฒนี บูรณดิลก ผ่าน
414 63111370 นางสาว พัสตราภรณ์ ชัยล ายา ผ่าน
415 63111371 นาง พิกุล จองซอนะ ผ่าน
416 63111375 นาง พิชญา ศิริบูรณ์ ไม่ผ่าน
417 63112716 นาง พิชญาภา ม่ันคง ไม่ผ่าน
418 63111378 นาย พิชัย พงศ์กิตต์ิรพี ไม่ผ่าน
419 63111377 นาย พิชัย เปรมจิตช่ืน ไม่ผ่าน
420 63111380 นาย พิชิต เดชะวัฒนา ผ่าน
421 63111383 นาย พิเชษฐ กล่องแก้ว ผ่าน
422 63111385 นางสาว พิณทิพา พิณเกษมจิต ไม่ผ่าน
423 63111387 นาย พิทยา จิตรย่ังยืน ผ่าน
424 63111386 นาย พิทยา เอการัมย์ ไม่ผ่าน
425 63111389 นาง พินโย วุ่นซิงซ่่ี ไม่ผ่าน
426 63111394 นาย พิพิศพงษ์ วงษ์เจริญ ผ่าน
427 63112718 นางสาว พิมพ์ชนก ครูปัญญามาตย์ ไม่ผ่าน
428 63111399 นางสาว พิมพ์พิชชา อภิรักษ์ม่ันคง ผ่าน
429 63112719 นางสาว พิมพ์รัก มาลาเพ็ชร์ ไม่ผ่าน
430 63111401 นาง พิมพ์ลักษณ์ ชมภูทัศน์ ไม่ผ่าน
431 63111404 นาง พิมลพรรณ์ พิไลรัตน์ ผ่าน
432 63111408 นาย พิริยะพฤนท์ นาคพันธ์ุโยนก ไม่ผ่าน
433 63111415 นาย พิสิทธ์ิ ศรีจีนพงษ์ ไม่ผ่าน
434 63111417 นางสาว พีรดา สุขส าราญ ผ่าน
435 63111420 นาย พีรยศ โรจนรุ่งทวี ผ่าน
436 63111423 นาย พุทธางกูร เมฆดารา ผ่าน
437 63111428 นางสาว เพชรรัตน์ ลีลายนะ ผ่าน
438 63111427 นางสาว เพชรรัตน์ อุปละ ไม่ผ่าน
439 63111430 นาง เพ็ญแข สังกริด ไม่ผ่าน
440 63111431 นางสาว เพ็ญจันทร์ มานะวนิชกุล ผ่าน
441 63111434 นางสาว เพ็ญศิริ ศรีค าภา ไม่ผ่าน
442 63111435 พระ เพรียง เส้งห้วน ไม่ผ่าน

13/24



ผลสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคทฤษฎี คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2563 ส่วนภูมิภาค
วันอาทิตย์ท่ี 20 กันยายน 2563

วิชาเวชกรรมไทย 1 วิชาเวชกรรมไทย 2

ล าดับ ผลสอบเลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล

443 63111437 นาง เพียงใจ ยาห้องกาศ ไม่ผ่าน
444 63111446 นาย ไพรบูรณ์ ลุนพิลา ไม่ผ่าน
445 63111449 นาง ไพร า สอนราช ผ่าน
446 63111461 นางสาว ภนิดา บุญมี ผ่าน
447 63111466 นาง ภฤดา อันอาตม์งาม ผ่าน
448 63111467 นางสาว ภวรัญชน์ กิจวิวัฒน์ ผ่าน
449 63111469 นางสาว ภัคธีมา คุ้มม่วง ผ่าน
450 63111472 นางสาว ภัชริการ์ ศรีโส ไม่ผ่าน
451 63111474 นางสาว ภัทรฉัตร นวลดี ผ่าน
452 63111473 นาย ภัทรฉัตร กิจนุกูล ไม่ผ่าน
453 63111478 นาย ภัทรปฐพี เหรียญประยูร ผ่าน
454 63111479 นางสาว ภัทรมน กังวาฬไกรไพศาล ผ่าน
455 63111480 นางสาว ภัทรษยา ศรีสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
456 63111489 นางสาว ภัสณภรณ์ วังพงศ์สถาพร ไม่ผ่าน
457 63111496 นาย ภาณุพงษ์ ลีลาปฐมการณ์ ไม่ผ่าน
458 63112734 นาง ภารดี หงษ์บิน ไม่ผ่าน
459 63112736 นาง ภาวินี เมตาภรณ์ ผ่าน
460 63111508 นางสาว ภาศิริ โยธินพนาเวศ ผ่าน
461 63112737 นางสาว ภาษิตา สรรสร้างเจริญ ผ่าน
462 63111509 นางสาว ภาษิตา จันทร์เปรม ไม่ผ่าน
463 63111513 นางสาว ภิตา บัณฑิตพัฒน์ ผ่าน
464 63111529 นาง มฐกนกษวรรณ ธนจรัสพงศ์ ไม่ผ่าน
465 63111532 นางสาว มณฑาทิพย์ เพ็ชร์สีสม ผ่าน
466 63111539 นาย มนชัย ทาจันทร์ ผ่าน
467 63111542 นางสาว มนต์ปวีณ จันทร์เอ่ียม ไม่ผ่าน
468 63111549 นาย มนัส วีระไพฑูรย์ ไม่ผ่าน
469 63111552 นางสาว มนัสพันธน์ เช้ือสาทุม ไม่ผ่าน
470 63111553 นาง มนัสวัลย์ สิรีเลิศ ไม่ผ่าน
471 63111564 พระ มหานพดล หริตกุล ไม่ผ่าน
472 63111565 นาย มหาโภคัย ข ากระแสร์ ไม่ผ่าน
473 63111566 นาย มะยม มานันท์ ไม่ผ่าน
474 63111571 นางสาว มัตติกา มาตุอ าพันวงศ์ ผ่าน
475 63111573 นางสาว มัลลิกา จิระพันธ์ุวาณิช ไม่ผ่าน
476 63112746 นาย มานพ ผสม ไม่ผ่าน
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477 63111579 นาย มาโนช พุ่มไพจิตร ไม่ผ่าน
478 63111583 นางสาว มารีนา มาหม่ืน ผ่าน
479 63111586 นางสาว มาลี สุขอารีย์ชัย ผ่าน
480 63111588 นางสาว มินตรา ครุธสนธิ ไม่ผ่าน
481 63112749 นาง มุกภูไพร กมลรัตน์ ไม่ผ่าน
482 63111591 นาง เมทินี แสนสอนสุข ไม่ผ่าน
483 63111593 นาย เมธาสิทธ์ิ โกเมนรุ่ง ผ่าน
484 63111594 นางสาว เมธินี สวาทที ผ่าน
485 63111595 นาย ยงยุทธ แก้วน้อย ไม่ผ่าน
486 63112751 นาย ยศสมิทธิ กัลยาณพันธ์ ไม่ผ่าน
487 63111601 นาง ยินดี คงถาวร ผ่าน
488 63111603 นาย ยุทธนา นิลสกุล ไม่ผ่าน
489 63111604 นางสาว ยุบลวรรณ เลิศชัยวรกุล ไม่ผ่าน
490 63112756 นางสาว ยูรีนัส หมัดอาดัม ไม่ผ่าน
491 63111618 นาง รชยา กันอุปัทว์ ผ่าน
492 63111621 นาย รณชัช ค าสนิท ไม่ผ่าน
493 63111625 นาง รมลทิพย์ บวรวิชญ์พรธนา ไม่ผ่าน
494 63111627 นาง รสริน รอดไทยแก้ว ผ่าน
495 63111631 นางสาว ระพีพร คงรัตน์อาภรณ์ ผ่าน
496 63111632 นางสาว ระพีพร ชนะภักด์ิ ไม่ผ่าน
497 63111633 นางสาว รักชนก ค าบุญลือ ผ่าน
498 63111634 นางสาว รักชนก ลิขิตวัน ผ่าน
499 63111636 นาย รังสิต อยู่สุขสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
500 63111641 นางสาว รัชดาพร พานิชการ ผ่าน
501 63111643 นางสาว รัชดาวรรณ พานิชการ ไม่ผ่าน
502 63112759 นางสาว รัชติกา กุมภาว์ ไม่ผ่าน
503 63111645 นางสาว รัชนี กอแก้ว ไม่ผ่าน
504 63111648 นางสาว รัฐติยากร ไวว่อง ไม่ผ่าน
505 63111649 นาย รัฐพงษ์ สารพจน์ ไม่ผ่าน
506 63111650 นาย รัฐพล พิมพ์สกุล ผ่าน
507 63111654 นาย รัตน์ โรจน์วิสุทธินันท์ ผ่าน
508 63111656 นาย รัตนพัฒน์ อภิชิดปิติพงศ์ ผ่าน
509 63111659 นางสาว รัตนา แซ่ต่ัน ไม่ผ่าน
510 63111661 นางสาว รัตนาพร ศรีไทย ผ่าน
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511 63111663 นาง รัตนาภรณ์ โตไธสง ไม่ผ่าน
512 63111668 นาง ร าไพ แก่นอินทร์ ไม่ผ่าน
513 63111673 นางสาว รุ้งใจ แสงจันทร์ ไม่ผ่าน
514 63111680 นาง รุ่งทิพย์ ชีสกุล ผ่าน
515 63111678 นาง รุ่งทิพย์ ชาติรักษา ไม่ผ่าน
516 63111677 นาง รุ่งทิพย์ แก้วทองทรัพย์ ไม่ผ่าน
517 63111685 นาง รุ่งเรือง แสนโกษา ไม่ผ่าน
518 63112763 นาย รุ่งโรจน์ ทีสุกะ ผ่าน
519 63111686 นาง รุ่งฤดี ทองพลู ไม่ผ่าน
520 63111687 นางสาว รุ้งวรรณา นันติ ผ่าน
521 63111688 นางสาว รุ่งสุรี ชูลา ผ่าน
522 63111690 นาย รุจมาศ ราชเจริญ ไม่ผ่าน
523 63111699 นางสาว โรสมานี บาบู ผ่าน
524 63111700 นาย ฤกษ์ดี ตระกูลมุกทอง ไม่ผ่าน
525 63111701 นางสาว ฤทัยภัทร พรมจักร์ ไม่ผ่าน
526 63111703 นาย ฤาชัย ขันตี ไม่ผ่าน
527 63111714 นาง ลักษณาวรรณ เมืองฮามพันธ์ ไม่ผ่าน
528 63111718 นางสาว ลัดดาวรรณ แซ่อ้ัง ไม่ผ่าน
529 63111725 นางสาว วทันยา อาธิพรม ผ่าน
530 63112771 นางสาว วนัสนันท์ อนุวัฒน์ประกิจ ไม่ผ่าน
531 63112772 นางสาว วนิดา วงศ์วิเศษศักด์ิ ผ่าน
532 63111729 นาง วนิดา ทวีทรัพย์ ผ่าน
533 63111730 นางสาว วนิดา เทพบรรหาร ไม่ผ่าน
534 63112774 นาย วรธัช แสงแก้ว ผ่าน
535 63111737 นางสาว วรนุช แสงเพ็ง ไม่ผ่าน
536 63111739 นางสาว วรพร น้อยลัทธี ไม่ผ่าน
537 63111748 นาง วรรณ์วิษร กิต์เดชาปัญญา ผ่าน
538 63111749 นาง วรรณษา แสงเพ่ิม ผ่าน
539 63111754 นางสาว วรรณา จารุวรรณโสภา ผ่าน
540 63111753 นางสาว วรรณา ล้ินมณี ไม่ผ่าน
541 63112778 นาง วรรณา ศรีสมัย ไม่ผ่าน
542 63111759 นาย วรศิลป์ รัตนพรสมปอง ผ่าน
543 63111764 นาย วรัตน์พล สหัชลักษมี ไม่ผ่าน
544 63111766 นางสาว วราทิพย์ จูธารี ไม่ผ่าน
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545 63111770 นางสาว วราภรณ์ โฆษิตวิจิตรเวช ผ่าน
546 63111774 นางสาว วราภรณ์ ชัยนฤมล ไม่ผ่าน
547 63111772 นางสาว วราภรณ์ จ าเริญใจ ไม่ผ่าน
548 63111779 นาง วริศรา พรมสุข ผ่าน
549 63111784 นาง วลัยลักษณ์ ผลงาม ไม่ผ่าน
550 63111785 นาง วลี แสนสุข ผ่าน
551 63111789 นาย วสันต์ เหลาโชติ ไม่ผ่าน
552 63111792 นาย วสุรักษ์ ภักดีศรีสันติกุล ผ่าน
553 63112782 นางสาว วัชราภรณ์ ชนะเคน ไม่ผ่าน
554 63111804 นาง วัชรี วงศ์ศิริ ไม่ผ่าน
555 63112784 นางสาว วัชรี เกตุแก้ว ไม่ผ่าน
556 63111810 นางสาว วันบุญ ชาวหนอง ไม่ผ่าน
557 63111815 นาย วันศักด์ิ เมฆอ าพล ผ่าน
558 63111819 นางสาว วาธินี คุณนา ไม่ผ่าน
559 63111825 นางสาว วาสนา พรมชุม ผ่าน
560 63111823 นางสาว วาสนา รักราช ผ่าน
561 63111830 นาง วิจิตรา ถูกแผน ไม่ผ่าน
562 63111831 นางสาว วิจิตรา พิกุลโสม ไม่ผ่าน
563 63111838 นาย วิเชียร เพ็งทองหลาง ไม่ผ่าน
564 63111840 นาย วิเชียร กาญบรรจง ไม่ผ่าน
565 63111839 นาย วิเชียร บุญกล้า ไม่ผ่าน
566 63111844 นาย วิทยา ทองแกมแก้ว ไม่ผ่าน
567 63111851 นางสาว วิภานันท์ บุญชะโด ผ่าน
568 63111852 นาง วิภาพร โภคานนท์ ผ่าน
569 63112790 นางสาว วิภาพร อินทรโสม ไม่ผ่าน
570 63112791 นางสาว วิภารัตน์ นาพงษ์ ผ่าน
571 63111859 นางสาว วิราพร ศักด์ิเจริญชัยกุล ผ่าน
572 63112792 นางสาว วิลัย กระทอง ไม่ผ่าน
573 63111866 นางสาว วิลัยลักษณ์ จูมแพง ไม่ผ่าน
574 63111869 นางสาว วิลาสินี ศักดี ไม่ผ่าน
575 63111870 นางสาว วิไล ช านาญกลการ ผ่าน
576 63111879 นางสาว วิไลลักษณ์ กุลวงศ์ ผ่าน
577 63111885 นาย วิศัลย์ ต่ายธานี ไม่ผ่าน
578 63111886 นาย วิศิษฎ์ สายพรหม ไม่ผ่าน
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579 63111887 นาย วิศิษย์ วัฒนวรุณ ผ่าน
580 63111890 นาย วิสิทธิรัชด์ สมบูรณ์วิทย์ ไม่ผ่าน
581 63111891 นาย วิสุฐศักด์ิ เกิดบางระจัน ผ่าน
582 63111898 นาย วีรวิชญ์ ก ากัดวงษ์ ผ่าน
583 63111900 นาง วีร์สุดา สังขกุล ไม่ผ่าน
584 63111903 นาย วีระชัย แซ่ซือ ผ่าน
585 63111902 นาย วีระชัย โกมลจินดากุล ไม่ผ่าน
586 63111904 นาย วีระพล กมลรัตน์ ผ่าน
587 63111914 นาย เวชพิสิฐ โพธ์ิศรี ผ่าน
588 63111917 นาย ศตคุณ เดชพันธ์ ไม่ผ่าน
589 63111918 นาง ศตพร เทพทอง ไม่ผ่าน
590 63111919 นางสาว ศนิวาร เพชรบูรณ์ ไม่ผ่าน
591 63111920 นาย ศรกมล ต้านสิน ไม่ผ่าน
592 63111921 พันต ารวจเอกหญิง ศรวณีย์ วีณะคุปต์ ไม่ผ่าน
593 63111923 นาง ศรัณย์ลักษม์ ชัยชนะ ไม่ผ่าน
594 63111929 นางสาว ศรินยา บาเปีย ไม่ผ่าน
595 63111930 นางสาว ศรินร์ทิพย์ นันทปกรศิริ ไม่ผ่าน
596 63112798 นางสาว ศรีรัตนา เชียงป๋ิว ผ่าน
597 63111937 นางสาว ศรีอโนชา เข่ือนสุวงค์ ไม่ผ่าน
598 63111941 นาย ศศวิษาณร์ พิศาลสิริวัฒน์ ไม่ผ่าน
599 63111942 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศศิกาญจน์ ศรีโกมล ไม่ผ่าน
600 63111943 นางสาว ศศิเขมณัฐ โทปัญญา ไม่ผ่าน
601 63111950 นางสาว ศศิร์อร ชัยชาติศรศิริ ไม่ผ่าน
602 63111951 นาง ศศิลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ ผ่าน
603 63111955 นาย ศักด์ิชัย หลินศุวนนท์ ผ่าน
604 63112800 นาย ศักด์ิชัย ดวงบุปผา ไม่ผ่าน
605 63111957 นางสาว ศันสนีย์ สายศร ผ่าน
606 63111956 นาง ศันสนีย ทองนอก ผ่าน
607 63111960 นาง ศิญารัตน์ บวรไชยนุรักษ์ ผ่าน
608 63112802 นางสาว ศิริกร ธนศักด์ิเดชา ไม่ผ่าน
609 63111966 นาง ศิริขวัญ ดอนอินผล ไม่ผ่าน
610 63111967 นาย ศิริโชตินันท์ วังคีรี ไม่ผ่าน
611 63111973 นางสาว ศิรินทรา นิมมานสมบูรณ์ ไม่ผ่าน
612 63111978 นางสาว ศิริพร บัวศิริ ไม่ผ่าน
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613 63111992 นาง ศิริลักษณ์ ภาโนมัย ไม่ผ่าน
614 63111991 นาย ศิริลักษณ์ น้อยนุ่ม ไม่ผ่าน
615 63112807 นาย ศิวพจน์ ศรีพวงเพชร ไม่ผ่าน
616 63111999 นางสาว ศุจิกา ชมช่ืน ไม่ผ่าน
617 63112001 นาย ศุภกิตต์ิ พันจบศิลป์ ไม่ผ่าน
618 63112810 นางสาว ศุภนิชา ก่อปฏิภาณ ไม่ผ่าน
619 63112008 นางสาว ศุภวาสา สวัสด์ิวรรณกิจ ผ่าน
620 63112011 นางสาว ศุภากร ขุนเเผ้ว ไม่ผ่าน
621 63112814 นางสาว ศุภาวรรณ สีแดง ไม่ผ่าน
622 63112016 นาย สกล นวพรชัย ไม่ผ่าน
623 63112018 นาง สกาวเดือน พุดช่วย ผ่าน
624 63112021 นาย สงกรานต์ ไชยหงษ์ ไม่ผ่าน
625 63112028 นาย สมเกียรติ บัวคง ผ่าน
626 63112030 นางสาว สมจิต ดีวงษ์ ไม่ผ่าน
627 63112031 นาง สมจิตร์ ศักด์ิเจริญ ผ่าน
628 63112034 นาย สมชาติ ชูอ่ิม ไม่ผ่าน
629 63112037 นาย สมชาย ศรัทธาบุญ ผ่าน
630 63112035 นาย สมชาย มากมูล ผ่าน
631 63112036 นาย สมชาย ลักษมีจรัลกุล ไม่ผ่าน
632 63112042 นาย สมบัติ อภิสิทธิวาณิช ไม่ผ่าน
633 63112045 นาย สมประสงม์ ศรีสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
634 63112048 นาย สมพงษ์ เมืองพรหม ผ่าน
635 63112050 นาย สมพงษ์ พงษ์พันนา ไม่ผ่าน
636 63112055 นางสาว สมเพียร หนูขาว ผ่าน
637 63112056 นาย สมภพ ศิริขวัญชัย ผ่าน
638 63112061 นาย สมยศ เจริญผล ผ่าน
639 63112063 นาง สมลักษณ์ ศรีน้อย ไม่ผ่าน
640 63112064 นาง สมศรี บุปผา ไม่ผ่าน
641 63112065 นาง สมศรี รัศมีมารีย์ ไม่ผ่าน
642 63112066 นาย สมศักด์ิ พิมพ์ทอง ไม่ผ่าน
643 63112821 นางสาว สมหมาย โฆสิตสวัสด์ิ ผ่าน
644 63112072 นาย สมัคร เล็กน้อย ผ่าน
645 63112074 นาย สมิต ฮ ศรีสุวรรณไพศาล ผ่าน
646 63112075 นาย สยาม ธนวัฒนาปกรณ์ ผ่าน
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647 63112077 นาย สรศักด์ิ พวงพิศ ไม่ผ่าน
648 63112078 นางสาว สร้อยสุรินทร์ ทรัพย์น า ไม่ผ่าน
649 63112079 นาง สรัญญา กิติวัฒนบ ารุง ไม่ผ่าน
650 63112826 นางสาว สรินรัตน์ พฤกษ์ภูมรินท์ ผ่าน
651 63112087 พระ สวัสด์ิ ทับคง ไม่ผ่าน
652 63112086 นาย สวัสด์ิ จิตพรหม ไม่ผ่าน
653 63112094 นางสาว สัญญา บุญตา ผ่าน
654 63112097 นางสาว สาคร ศิริชนะ ไม่ผ่าน
655 63112109 นาง สาวิตรี สุนทองห้าว ไม่ผ่าน
656 63112112 นาง สิตา ว่องศรียานนท์ ผ่าน
657 63112115 นาย สิทธิศักด์ิ วงศ์พนาวัลย์ ไม่ผ่าน
658 63112119 นางสาว สิทธ์ิสินี รติกานต์ ผ่าน
659 63112832 นาย สิรวิชญ์ สายทอง ผ่าน
660 63112125 นางสาว สิริกร เมฆเมืองทอง ไม่ผ่าน
661 63112128 นางสาว สิริกานต์ เหงากุล ไม่ผ่าน
662 63112135 นาง สิริพร หาจัตุรัส ผ่าน
663 63112133 นางสาว สิริพร เพชรม่อม ผ่าน
664 63112834 นางสาว สีรุ้ง ทับทิม ไม่ผ่าน
665 63112148 นางสาว สุกัญญา ขาวสุด ผ่าน
666 63112154 นางสาว สุกัญญา พูนปาล ไม่ผ่าน
667 63112835 นาง สุกัญญา จันทร์ พุฒ  ไม่ผ่าน
668 63112158 นาง สุจารีย์ มีช่วย ไม่ผ่าน
669 63112159 นางสาว สุจินต์ กันแม้น ไม่ผ่าน
670 63112162 นางสาว สุชัยศรี สิทธิสมบูรณ์ ผ่าน
671 63112839 นางสาว สุชาดา ชุมพล ผ่าน
672 63112170 นางสาว สุชีรา ไพรี ไม่ผ่าน
673 63112169 นางสาว สุชีรา ติยวัฒน์ ไม่ผ่าน
674 63112172 นาง สุชีวา วงศ์ภูธร ผ่าน
675 63112174 นาง สุดคนึง ศรีสะอาด ผ่าน
676 63112179 นางสาว สุดารัตน์ ไชยานุวัติวงษ์  ไม่ผ่าน
677 63112183 นาย สุทธิกร วงศ์ศิริสีหรา ไม่ผ่าน
678 63112842 พระ สุทัศน์ แกล้ววาที ผ่าน
679 63112843 นาย สุธนิน บัญญัติปิยพจน์ ไม่ผ่าน
680 63112193 นางสาว สุธาสินี เข็มวงษ์ ไม่ผ่าน
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681 63112195 นาย สุธี วงศ์กิตติวิมล ผ่าน
682 63112196 นาย สุธีย์ ลือรักษ์โอฬาร ไม่ผ่าน
683 63112198 นางสาว สุธีร์ธิดา โพธ์ิศรีเรือง ไม่ผ่าน
684 63112200 นาง สุธีรา ปิยะเรืองรุ่ง ผ่าน
685 63112205 นางสาว สุนันทา ลือวนิชวงศ์ ผ่าน
686 63112207 นางสาว สุนิตา โต๊ะเจะ ผ่าน
687 63112215 นางสาว สุปรานี สุริยะลังกา ไม่ผ่าน
688 63112223 นาง สุพรรณี จิตต์ตรง ไม่ผ่าน
689 63112227 นาง สุพิชฌาย์ ศิลปเสริฐ ผ่าน
690 63112232 นางสาว สุพุธ สุดแสนงา ไม่ผ่าน
691 63112234 นาง สุภัทรา เหลืองอรุณ ผ่าน
692 63112847 นาง สุภาพ เดอ ฟรีส์ ผ่าน
693 63112236 นาง สุภาพร ลาภธีรวุฒิ ผ่าน
694 63112242 นางสาว สุภาพร ดาวดี ผ่าน
695 63112243 นาง สุภาพร ค าทนต์ ผ่าน
696 63112246 นาง สุภารัตน์ ทับเจริญ ผ่าน
697 63112251 นาง สุภาวดี อ่องโอภาส ผ่าน
698 63112247 นางสาว สุภาวดี แสนเยีย ผ่าน
699 63112248 นางสาว สุภาวดี กรังพานิช ไม่ผ่าน
700 63112254 นางสาว สุภาวิตา แซงบุญเรือง ไม่ผ่าน
701 63112259 นางสาว สุมนา ทองเนาวรัตน์ ผ่าน
702 63112267 นาย สุรชัย พัฒนากิจไพบูลย์ ผ่าน
703 63112278 นาง สุรวิภา เลิศธัญธนา ผ่าน
704 63112282 นางสาว สุรัชกาญจน์ พุทธิ ไม่ผ่าน
705 63112288 พระ สุรินทร์ พิมลสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
706 63112286 นาง สุรินทร ชูดวง ไม่ผ่าน
707 63112289 นางสาว สุรินทร์รัตน์ สุล านาจ ไม่ผ่าน
708 63112292 นาย สุไลมาน มะนอ ผ่าน
709 63112296 นาง สุวภัทร ศรประดิษฐ์ ไม่ผ่าน
710 63112298 นาย สุวรรณ ประมวลศิลป์ ไม่ผ่าน
711 63112300 นาง สุวรรณา ผิวอ่อน ผ่าน
712 63112304 นางสาว สุวรินทร์ ชุมพล ไม่ผ่าน
713 63112308 นาย สุวัฒน์ เดชะบุญ ไม่ผ่าน
714 63112313 นางสาว สุวิมล โพธ์ิประสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
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715 63112315 นาย สุศีล ราหุล ไม่ผ่าน
716 63112913 นางสาว เสริมศรี แซ่จาง ไม่ผ่าน
717 63112321 นาย เสรี ขวัญเมือง ไม่ผ่าน
718 63112325 นางสาว เสาวรถ วรประคอง ไม่ผ่าน
719 63112914 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองคุณ ไม่ผ่าน
720 63112328 นางสาว แสงดี สีแดง ผ่าน
721 63112329 นางสาว แสงเดือน สีแดง ผ่าน
722 63112331 นางสาว แสงรุ้ง แดงคูณ ผ่าน
723 63112332 นาง แสงอาภา เกษมสุวรรณ ผ่าน
724 63112333 นาย แสน ส ารวมจิต ผ่าน
725 63112339 นาย โสภณวิชญ์ สีมาสกุลชัย ไม่ผ่าน
726 63112342 นางสาว หทัยกนก ย้ิมท้วม ผ่าน
727 63112348 นาย หนูแดง พรีศักด์ิ ผ่าน
728 63112859 นางสาว หฤทัย สิงหกุล ไม่ผ่าน
729 63112351 นาย องอาจ เล้ียงพันธ์ุสกุล ไม่ผ่าน
730 63112893 นางสาว อโณทัย พ่ึงทองหล่อ ไม่ผ่าน
731 63112354 นาย อดิเทพ กาญจนโสภณ ผ่าน
732 63112356 นาย อดิศร จตุโรโภคทรัพย์ ผ่าน
733 63112359 นาย อดิศักด์ิ สุมาลี ไม่ผ่าน
734 63112360 นาย อดุล สุขร่องช้าง ผ่าน
735 63112361 นาย อดุล จ าปาหอม ผ่าน
736 63112365 นาย อธิคม พันธ์ุประพันธ์ ผ่าน
737 63112372 นางสาว อนันทิตา บุตรตา ไม่ผ่าน
738 63112377 นาย อนุชิต ทะมานนท์ ไม่ผ่าน
739 63112381 นางสาว อนุสรา สีหนาท ไม่ผ่าน
740 63112865 นาย อภิชา อโณทัย ผ่าน
741 63112387 นาง อภิญญา วัฒนศิริสุข ผ่าน
742 63112867 นาง อภิญญา นาสารีย์ ไม่ผ่าน
743 63112393 นาง อภิรญาณ์ องคเรียน ไม่ผ่าน
744 63112405 นาง อมรรัตน์ ประเสริฐช่วง ไม่ผ่าน
745 63112407 นางสาว อรชพร สรสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
746 63112412 นางสาว อรดี ว่องวสุพงศา ไม่ผ่าน
747 63112414 นาง อรทัย ศุกรียพงศ์ ผ่าน
748 63112416 นางสาว อรปภา นิติด ารงค์กุล ไม่ผ่าน
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749 63112419 นางสาว อรรฆยา ต้ังขจรศักด์ิ ไม่ผ่าน
750 63112423 นาย อรรนพ อุษณกรกุล ผ่าน
751 63112430 นางสาว อริยา โภชเจริญ ไม่ผ่าน
752 63112432 นางสาว อรุณ แถวจัตุรัส ผ่าน
753 63112433 นาย อรุณ ล้วนศรีติสกุล ไม่ผ่าน
754 63112438 นางสาว อลิสา แย้มเขมธนัช ไม่ผ่าน
755 63112439 นางสาว อสมา แก่นท้าว ผ่าน
756 63112442 นาง อังคณา พันธ์หล่อ ผ่าน
757 63112443 นางสาว อังศวีร์ ตันรัตนไพศาล ไม่ผ่าน
758 63112454 นางสาว อัญชลี อ้ึงศรีวงศ์ ผ่าน
759 63112450 นางสาว อัญชลี แซ่เอียะ ไม่ผ่าน
760 63112877 นางสาว อัญชลี ธรรมชัย ไม่ผ่าน
761 63112460 นาย อับดุลฮาลิม สุวรรณกระวี ไม่ผ่าน
762 63112463 นางสาว อัมรา ต้ังวีระพงษ์ ผ่าน
763 63112468 นาย อาคม ช่างไม้ ไม่ผ่าน
764 63112469 นาย อาจินต์ จองค า ผ่าน
765 63112470 นาย อาทิตย์ ลีประโคน ไม่ผ่าน
766 63112471 นาย อาทิตย์ พันธ์ุศุภผล ไม่ผ่าน
767 63112477 นางสาว อารดา หวายโป่ง ผ่าน
768 63112476 นางสาว อารดา ตาเจริญ ไม่ผ่าน
769 63112484 นางสาว อารีรัตน์ นิลประเสริฐ ผ่าน
770 63112485 นาง อารีรัตน์ เถกิงสรคันธ์ุ ไม่ผ่าน
771 63112486 นาย อ๊าส โสดาศรี ไม่ผ่าน
772 63112488 นางสาว อ านวย ภูนางาม ไม่ผ่าน
773 63112490 นาง อ านวย พิมพ์บุตร ไม่ผ่าน
774 63112492 นาย อ านาจ ชนะหาญ ผ่าน
775 63112494 นาวาเอก อ านาจ การสมจิตร์ ไม่ผ่าน
776 63112502 นาย อิสมาแอ เจ๊ะเงาะ ไม่ผ่าน
777 63112504 นางสาว อิสรัช กิตติวัฒนโชติ ไม่ผ่าน
778 63112508 นาง อุณาโลม พุฒิไพสิฐ ผ่าน
779 63112512 นาง อุดมลักษณ์ ป่ินคล้าย ไม่ผ่าน
780 63112517 นางสาว อุทุมพร เหลืองอ่อน ไม่ผ่าน
781 63112521 นางสาว อุบล พูลเพ่ิม ไม่ผ่าน
782 63112528 นาง อุษณีย์ ประสิทธ์ิวิเศษ ไม่ผ่าน
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783 63112534 นาย เอกลักษณ์ ศรีทองเอ่ียม ผ่าน
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