
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ
1 6311150001 นางสาว กชกร ทองมาก ไม่ผ่าน
2 6311050003 นางสาว กชามาส พิมสีโคตร ผ่าน
3 6311140005 นางสาว กนกพร แสงนาโก ไม่ผ่าน
4 6311130006 นางสาว กนกพร ปันศรี ไม่ผ่าน
5 6311080007 นาย กนกพล อาจค า ไม่ผ่าน
6 6311050008 นางสาว กนกพิชญ์ ทวีโคตร ไม่ผ่าน
7 6311050011 นางสาว กนกวรรณ กะนะหาวงศ์ ไม่ผ่าน
8 6311090013 นางสาว กนกวรรณ ช่วยโครธะ ไม่ผ่าน
9 6311040014 นางสาว กนกอร นาขะม้ิน ขาดสอบ
10 6311170020 นางสาว กมลชนก นามเสนาะ ไม่ผ่าน
11 6311140024 นางสาว กมลทิพย์ พูลสวัสด์ิ ผ่าน
12 6311120029 นางสาว กรกช อุ่นศิริ ไม่ผ่าน
13 6311090030 นางสาว กรกนก ศิริบัณฑูรย์ ไม่ผ่าน
14 6311130031 นางสาว กรกนก ปันศรี ผ่าน
15 6311070033 นางสาว กรรณิการ์ สงค์นอก ผ่าน
16 6311050035 นางสาว กรรณิการ์ จอดพิมาย ขาดสอบ
17 6311160036 นางสาว กรรณิการ์ อ่อนชาติ ไม่ผ่าน
18 6311040038 นางสาว กรรณิการ์ เบ้าทอง ไม่ผ่าน
19 6311150039 นางสาว กรวราพร หอมละเอียด ไม่ผ่าน
20 6311040040 นาย กรวิทย์ แดงโชติ ไม่ผ่าน
21 6311090042 นางสาว กรแก้ว คาวินวิทย์ ไม่ผ่าน
22 6311160056 นางสาว กอแก้ว พิธกิจ ผ่าน
23 6311070058 นางสาว กัญจน์ชญา บุญสงค์ ไม่ผ่าน
24 6311170064 นางสาว กัญญารัตน์ เป็งง าเมือง ผ่าน
25 6311130065 นางสาว กัญญารัตน์ แสงทอง ไม่ผ่าน
26 6311020066 นางสาว กัญญารัตน์ ลาสิงห์ ไม่ผ่าน
27 6311020068 นางสาว กัญญาวีร์ เจะแฮ ไม่ผ่าน
28 6311120074 นางสาว กันทิมา เสง่ียมจิตต์ ไม่ผ่าน
29 6311050075 นางสาว กันยารัตน์ มะโนรัตน์ ไม่ผ่าน
30 6311060079 นางสาว กัลยรัตน์ สุรสุขภูมิ ไม่ผ่าน
31 6311150082 นางสาว กัลย์กมล ฤทธิโสม ไม่ผ่าน
32 6311160083 นางสาว กัลย์สุดา ชูด า ไม่ผ่าน
33 6311110084 นางสาว กัสตีนา ยูนุ ขาดสอบ
34 6311050085 นางสาว กาญจนา สุทา ขาดสอบ

ผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)

วันเสำร์ ท่ี 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30-11.00 น. ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี
วิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพและวิชำกฏหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ ข้ันตอนท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2563 
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35 6311040087 นางสาว กาญจนา คนไว ขาดสอบ
36 6311050090 นางสาว กาญจนา ดีเลิศ ไม่ผ่าน
37 6311040093 นางสาว กาญจนาพรรณ ปลาอ่อน ขาดสอบ
38 6311160094 นางสาว กานต์มณี สกุลมณี ไม่ผ่าน
39 6311110096 นางสาว การ์นนิชา ธ ารงศีลธรรม ไม่ผ่าน
40 6311180105 นางสาว กุลธิดา ปัญจะรักษ์ ไม่ผ่าน
41 6311170110 นางสาว ขนิษฐา ดวงสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
42 6311110111 นางสาว ขนิษาฐา เด่นวงษ์ ไม่ผ่าน
43 6311050113 นางสาว ขวัญจิรา กองไชย ผ่าน
44 6311050114 นางสาว ขวัญจิรา ก าแก้ว ขาดสอบ
45 6311150117 นางสาว ขวัญฤทัย อัษฎา ขาดสอบ
46 6311050118 นางสาว ขวัญสุดา แต้มศรี ผ่าน
47 6311110119 นางสาว ขวัญสุดา ไกยวรรณ ไม่ผ่าน
48 6311110120 นางสาว ขวัญใจ จารัตน์ ไม่ผ่าน
49 6311050121 นางสาว ขัตติยา ประดับดี ไม่ผ่าน
50 6311050124 นางสาว คณึงนุช สีสุระ ไม่ผ่าน
51 6311080126 นาย คมกฤษ จันทร์เจียวใช้ ไม่ผ่าน
52 6311050128 นางสาว คะนึงนิจ ก้อนแก้ว ขาดสอบ
53 6311020129 นาย คามาลรุดดีน หะยีบากา ไม่ผ่าน
54 6311090131 นางสาว จตุทิพย์ จันทร์เรือง ไม่ผ่าน
55 6311050132 นางสาว จรัญญา ทองสิงห์ ผ่าน
56 6311110133 นางสาว จรินทร์ทิพย์ โตใหญ่ดี ไม่ผ่าน
57 6311060135 นางสาว จรินทิพย์ ทองนาค ไม่ผ่าน
58 6311110136 นางสาว จริยา พันธ์ุวัฒน์ ไม่ผ่าน
59 6311050140 นางสาว จันจิรา ภาษาสุข ผ่าน
60 6311160142 นางสาว จันทกานต์ กลวานิช ไม่ผ่าน
61 6311180144 นางสาว จันทิมา ปานนก ไม่ผ่าน
62 6311180145 นางสาว จันทิมา เล่ือนมา ไม่ผ่าน
63 6311110146 นางสาว จ๊ัฟนีย์ ยานยา ไม่ผ่าน
64 6311040149 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ ไม่ผ่าน
65 6311050151 นางสาว จารุวรรณ แวงแสน ขาดสอบ
66 6311140152 นางสาว จารุวรรณ โพโสภา ผ่าน
67 6311050156 นางสาว จิตนภา บุญรัตน์ ไม่ผ่าน
68 6311120157 นางสาว จิตรา เครือโสม ไม่ผ่าน

หนา้ 2 / 17



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ

ผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)

วันเสำร์ ท่ี 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 08.30-11.00 น. ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี
วิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพและวิชำกฏหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ ข้ันตอนท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2563 

69 6311040158 นาง จินดาพร เพชรบูรณ์ ขาดสอบ
70 6311070159 นางสาว จินดาหรา คงสืบเสาะ ขาดสอบ
71 6311100165 นาย จิรวัฒน์ คณาภิบาล ไม่ผ่าน
72 6311050170 นางสาว จิราพร เพาะพืช ไม่ผ่าน
73 6311050173 นางสาว จิราวรรณ โพธารินทร์ ไม่ผ่าน
74 6311130175 นางสาว จีรนันท์ เทพวัง ไม่ผ่าน
75 6311130177 นางสาว จีรนันท์ ถ่างกระโทก ไม่ผ่าน
76 6311140178 นางสาว จีรภรณ์ วงษ์จารย์ ขาดสอบ
77 6311040179 นางสาว จีรภา ไสย์แสง ไม่ผ่าน
78 6311050180 นาย จีรวัฒน์ คืดนอก ไม่ผ่าน
79 6311080182 นางสาว จีราพัชร อักษร ไม่ผ่าน
80 6311090183 นาง จุฑาทิพย์ สิทธิเสนา ขาดสอบ
81 6311090185 นางสาว จุฑาทิพย์ ภิญโญ ไม่ผ่าน
82 6311090187 นางสาว จุฑามาศ บัญชาการ ผ่าน
83 6311110193 นางสาว จุฑามาศ เพชรไทย ไม่ผ่าน
84 6311040196 นาง จุฑารัตน์ อินทร์เฮ้า ไม่ผ่าน
85 6311080198 นาย จุมพล จงอติเรกลาภ ผ่าน
86 6311130200 นางสาว จุฬาลักษณ์ อินเทพ ไม่ผ่าน
87 6311040201 นางสาว จุฬาลักษณ์ โกษาผล ขาดสอบ
88 6311080203 นางสาว จุฬาลักษณ์ สุนทรเพราะ ขาดสอบ
89 6311120209 นางสาว ชญาภา กันพงษ์ ไม่ผ่าน
90 6311050210 นางสาว ชญาษร สายทอง ไม่ผ่าน
91 6311020211 นางสาว ชฎาพร ฟักเขียว ขาดสอบ
92 6311020218 นางสาว ชนาธิป รัชฎา ขาดสอบ
93 6311110220 นางสาว ชนิกานต์ ศกภูเขียว ไม่ผ่าน
94 6311040221 นางสาว ชนิกานต์ ป้องพันแก้ว ขาดสอบ
95 6311160224 นางสาว ชนิภรณ์ พุฒทอง ไม่ผ่าน
96 6311010225 นางสาว ชนิศา พรมศักด์ิ ไม่ผ่าน
97 6311040231 นาง ชลธิชา เพชรส่ีหม่ืน ไม่ผ่าน
98 6311050234 นางสาว ชลิดา ศรีบุญ ผ่าน
99 6311050240 นาย ชัยมงคล วันดีรัตน์ ไม่ผ่าน
100 6311070245 นางสาว ชารินี ทองชู ไม่ผ่าน
101 6311040246 นางสาว ชิดชนก พืชผล ขาดสอบ
102 6311020248 นางสาว ชุติมา สืบท้าวสกุล ไม่ผ่าน
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103 6311090250 นางสาว ชุติกาญจน์ ช่วยนิล ไม่ผ่าน
104 6311080251 นางสาว ชุติญา ศรีผิว ไม่ผ่าน
105 6311160252 นางสาว ชุตินันท์ เฉียงแท้ ผ่าน
106 6311040254 นางสาว ชุติมา ยาทองไชย ขาดสอบ
107 6311090258 นางสาว ชุติมา วิเศษชู ไม่ผ่าน
108 6311110259 นางสาว ชุติวรรณ ตุลา ขาดสอบ
109 6311150263 นาย ซาฟาวี มะเเม ผ่าน
110 6311020265 นางสาว ซารีน่าฮ์ หมัดสุข ไม่ผ่าน
111 6311180268 นางสาว ซาวาณี วาจิ ไม่ผ่าน
112 6311160269 นางสาว ซิตตีนา สุขสง่า ไม่ผ่าน
113 6311150270 นาย ซุบฮี จาแว ผ่าน
114 6311100272 นาย ซูกีฟลี มูสอ ไม่ผ่าน
115 6311150273 นางสาว ซูปียานี เกษธิมา ไม่ผ่าน
116 6311150274 นางสาว ซูมัยนี ริยะมิง ไม่ผ่าน
117 6311030275 นางสาว ซูมัยยะห์ มาหิเละ ไม่ผ่าน
118 6311160276 นางสาว ซูฮัยตี สาอะ ไม่ผ่าน
119 6311030280 นางสาว ญาณิกา ศรีวิเชียร ไม่ผ่าน
120 6311020281 นางสาว ญาณินตา ตันเจริญ ไม่ผ่าน
121 6311130284 นางสาว ฐายิกา เข่ือนวิเศษ ผ่าน
122 6311020285 นางสาว ฐาวรินทร์ ธิติโสตถิกุล ผ่าน
123 6311160287 นางสาว ฐิตาภา สุวรรณวร ผ่าน
124 6311070290 นาง ฐิติพร นนธิจันทร์ ไม่ผ่าน
125 6311110291 นางสาว ฐิติมา ยอดแก้ว ไม่ผ่าน
126 6311170297 นาง ฐิติวรรณ อาสาราช ขาดสอบ
127 6311170305 นาง ณัฏฐญาณินท์ อนันตเดชาทรัพย์ ไม่ผ่าน
128 6311090308 นาย ณัฏฐ์ดนัย สิทธิภาจิรสกุล ขาดสอบ
129 6311080310 นางสาว ณัฐกาญจน์ ปวงขุนทด ไม่ผ่าน
130 6311160312 นางสาว ณัฐกานต์ เนียมรินทร์ ไม่ผ่าน
131 6311130318 นางสาว ณัฐชยา แสนหมุด ผ่าน
132 6311070320 นางสาว ณัฐณิชา งามทวี ขาดสอบ
133 6311090322 นางสาว ณัฐณิชา พยายาม ขาดสอบ
134 6311140324 นางสาว ณัฐธิดา ปล่ังกลาง ไม่ผ่าน
135 6311120325 นางสาว ณัฐธิดา ทัพน้อย ผ่าน
136 6311080327 นางสาว ณัฐนวภัสร์ ณัชศตพรมงคล ไม่ผ่าน
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137 6311160330 นางสาว ณัฐพร รามศรี ผ่าน
138 6311050332 นาย ณัฐพล สีทน ไม่ผ่าน
139 6311050333 นาย ณัฐภูมิ ธานี ผ่าน
140 6311050334 นางสาว ณัฐมน พรมมี ผ่าน
141 6311050336 นางสาว ณัฐมล สีสุรี ไม่ผ่าน
142 6311120338 นางสาว ณัฐริกา กลบกล่ิน ไม่ผ่าน
143 6311110339 นางสาว ณัฐริกา เสนคราม ขาดสอบ
144 6311030342 นางสาว ณัฐริกา เนตรสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
145 6311090344 นางสาว ณัฐวดี ด าศรี ผ่าน
146 6311200346 นางสาว ณัฐวดี เศิกศิริ ไม่ผ่าน
147 6311150347 นางสาว ณัฐวรรณ วรรณมณี ไม่ผ่าน
148 6311080354 นางสาว ณัทนัยธร คงอินทร์ ผ่าน
149 6311050358 นางสาว ณิชาพัตร์ ฉลอมพงษ์ ไม่ผ่าน
150 6311150366 นางสาว ดวงกมล จันทร์สงค์ ไม่ผ่าน
151 6311040368 ส.อ.หญิง ดวงใจ กาฬจันทร์ ไม่ผ่าน
152 6311120369 นาย ดารากร ป้อมสุวรรณ ขาดสอบ
153 6311150370 นางสาว ดาราพร คงทอง ขาดสอบ
154 6311090374 นางสาว ดาลียัณ สาและ ผ่าน
155 6311110376 นาย ดิศรณ์ เปรมปรีด์ ไม่ผ่าน
156 6311150380 นางสาว ตวนอัสมะห์ ตูแวแปล ไม่ผ่าน
157 6311110381 นางสาว ตะวัน แน่นอุดร ไม่ผ่าน
158 6311050384 นาย ต้ังปณิธาน ทุมมากรณ์ ขาดสอบ
159 6311160387 นางสาว ต่วนปัทมา แกแซ ไม่ผ่าน
160 6311110389 นางสาว ต่อพร ฉิมใหญ่ ไม่ผ่าน
161 6311100392 นางสาว ทวีนันท์ พิมพ์เสน ไม่ผ่าน
162 6311080393 นาย ทศพล เอ่ียมทองค า ขาดสอบ
163 6311050394 นาย ทศวรรษ เหล็งสุดใจ ผ่าน
164 6311070395 นางสาว ทะลิยา ยงยุทธ์ ขาดสอบ
165 6311150399 นางสาว ทัศนีย์ ดอเลาะ ไม่ผ่าน
166 6311110402 นางสาว ทิพย์วรรณ ปะก าแหง ไม่ผ่าน
167 6311110404 นางสาว ทิพวรรณ พุทธจักร์ ขาดสอบ
168 6311110406 นางสาว ทิพวัลย์ แข็งขัน ไม่ผ่าน
169 6311020410 นางสาว ธนพร แสงพันธ์ุตา ไม่ผ่าน
170 6311010413 นาย ธนภณ พานเหล็ก ขาดสอบ
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171 6311050416 นางสาว ธนภรณ์ ไกรรักษ์ ไม่ผ่าน
172 6311050421 นาย ธนัตถ์ ชาลีรัตน์ ขาดสอบ
173 6311030423 นางสาว ธนาภรณ์ เดิมหล่ิม ไม่ผ่าน
174 6311170426 นาง ธนุรัตน์ นามราช ไม่ผ่าน
175 6311030427 นางสาว ธราภรณ์ สุขแก้ว ไม่ผ่าน
176 6311060431 นางสาว ธัญญธร สินธุเสน ไม่ผ่าน
177 6311020432 นางสาว ธัญญลักษณ์ สุคะประเสริฐ ไม่ผ่าน
178 6311080434 นางสาว ธัญญลักษณ์ อยู่รับ ไม่ผ่าน
179 6311080436 นางสาว ธัญญารัตน์ อารีชม ไม่ผ่าน
180 6311090437 นาง ธัญญาลักษณ์ โนนทอง ขาดสอบ
181 6311160446 นางสาว ธัญวรรณ เพชรสถิตย์ ไม่ผ่าน
182 6311130450 นางสาว ธัญวรัตม์ ปอตา ผ่าน
183 6311130454 นางสาว ธารนรินทร์ ป้ันหยวก ไม่ผ่าน
184 6311150455 นางสาว ธารารัตน์ จันทร์พัฒน์ ไม่ผ่าน
185 6311050458 นาง ธิดานันทร์ เจริญนิตย์ ขาดสอบ
186 6311090459 นางสาว ธิดาพันธ์ รัตนศรีสุข ไม่ผ่าน
187 6311110460 นางสาว ธิดารัตน์ กลีบสมุทร์ ไม่ผ่าน
188 6311130462 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์ดง ผ่าน
189 6311060463 นางสาว ธิดารัตน์ เลากระโทก ขาดสอบ
190 6311080477 นางสาว นภัสสร บุญเทพ ไม่ผ่าน
191 6311130482 นางสาว นริศรา ยีกับจี ขาดสอบ
192 6311050485 นางสาว นริศราภรณ์ พิมพ์พรม ไม่ผ่าน
193 6311150488 นางสาว นฤมล หวันชิดนาย ไม่ผ่าน
194 6311040489 นาง นลินี ช่ืนชุมพร ขาดสอบ
195 6311080490 นางสาว นลินี ศรีอมรมงคล ขาดสอบ
196 6311150493 นางสาว นอร์อานีสา ซูมา ผ่าน
197 6311090496 นางสาว นัฏญา พรมบุตร ไม่ผ่าน
198 6311050499 นางสาว นัตยา ไตรยวงศ์ ไม่ผ่าน
199 6311130501 นางสาว นันทกาญจน์ ค ามาสาร ไม่ผ่าน
200 6311100505 นางสาว นันทิพร ไหวจังหรีด ไม่ผ่าน
201 6311150510 นาย นัสรีย์ แวมะ ผ่าน
202 6311150512 นางสาว นารีรัตน์ มีหัด ไม่ผ่าน
203 6311110513 นางสาว นาวาล สาและ ไม่ผ่าน
204 6311020514 นาย นาวิน ดาบแก้ว ไม่ผ่าน
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205 6311150515 นางสาว นาสีเราะห์ เจ๊ะแน ไม่ผ่าน
206 6311110518 นางสาว นิชาพรรณ สืบอ้วน ไม่ผ่าน
207 6311050523 นางสาว นิตยา บริหาร ไม่ผ่าน
208 6311040524 นางสาว นิตยา อกอุ่น ขาดสอบ
209 6311080526 นางสาว นิธิพร วงษ์ชู ไม่ผ่าน
210 6311020528 นางสาว นินูรฮูดา โตะแวโซะ ผ่าน
211 6311040531 นางสาว นิภาพร วงษ์จันดี ไม่ผ่าน
212 6311130536 นางสาว นิราวัลย์ กาอินทร์ ผ่าน
213 6311130537 นางสาว นิฤชา สังข์ป่า ผ่าน
214 6311040538 นาง นิลวรรณ ด่ิงแก้ว ไม่ผ่าน
215 6311090539 นางสาว นิศาชล คงทอง ไม่ผ่าน
216 6311130540 นางสาว นิศารัตน์ วุฒิชัย ผ่าน
217 6311170549 นาวาอากาศตรีหญิง นุชจรีย์ ชุมพินิจ ผ่าน
218 6311040551 นางสาว นุชบา อาษาสนา ไม่ผ่าน
219 6311150555 นางสาว นุรมา กาเเบ ขาดสอบ
220 6311150558 นางสาว นูซีลา บูละ ไม่ผ่าน
221 6311150560 นางสาว นูรซาฮาด๊ะห์ เจ๊ะโด ไม่ผ่าน
222 6311110561 นางสาว นูรฟาห์ แวยูโซ๊ะ ไม่ผ่าน
223 6311020562 นางสาว นูรมา เปาะมะ ไม่ผ่าน
224 6311160563 นางสาว นูรมา มาโซ ผ่าน
225 6311150566 นางสาว นูรอาซียะห์ ซามะ ขาดสอบ
226 6311150567 นางสาว นูรอิน แวโดยี ไม่ผ่าน
227 6311160568 นางสาว นูรฮีดายะห์ อาแว ไม่ผ่าน
228 6311150569 นางสาว นูรัยนา อิแอ ไม่ผ่าน
229 6311150570 นางสาว นูรีซัน ดือเร๊ะ ไม่ผ่าน
230 6311020578 นางสาว นูร์ดียานา เจะเลง ไม่ผ่าน
231 6311080579 นาง น้ าทิพย์ ดิษฐบรรจง ขาดสอบ
232 6311050585 นาง บุญเกิด ระเบียบ ขาดสอบ
233 6311050588 นางสาว บุษบา แวดระเว ไม่ผ่าน
234 6311110591 นาย บูรฮัน เยงทูล ขาดสอบ
235 6311080595 นางสาว ปนัฐดา สิริพัชรสกุล ไม่ผ่าน
236 6311050597 นางสาว ปนัดดา วิชุมา ไม่ผ่าน
237 6311180600 นางสาว ปนัดดา บุญศร ขาดสอบ
238 6311130602 นางสาว ปภัสรา เรือนค า ผ่าน
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239 6311040604 นางสาว ปภาดา โสภาค า ไม่ผ่าน
240 6311170605 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์ ไม่ผ่าน
241 6311180608 นางสาว ประภัสสร พยัคศรี ไม่ผ่าน
242 6311040614 นางสาว ปราริชาติ วงศ์ประทุม ขาดสอบ
243 6311130616 นางสาว ปริชญา เอ่ียมสี ไม่ผ่าน
244 6311160618 นางสาว ปริยฉัตร ชูมณี ผ่าน
245 6311160624 นางสาว ปรียานุช ถือทอง ไม่ผ่าน
246 6311030633 นางสาว ปองทิพย์ ปานเพ็ชร ไม่ผ่าน
247 6311140636 นางสาว ปัณณพร กะจะวงษ์ ผ่าน
248 6311050637 นางสาว ปัทมวรรณ อินทสร้อย ไม่ผ่าน
249 6311040639 นางสาว ปัทมา ทวีทรัพย์ ขาดสอบ
250 6311040644 นาง ปาริฉัตร นิธิมหาศาล ขาดสอบ
251 6311090646 นางสาว ปาริชาติ พรหมเทพ ไม่ผ่าน
252 6311020647 นางสาว ปาริชาติ ชนะศิลปวิทยา ไม่ผ่าน
253 6311020650 นางสาว ปารียา บุญน่ิม ไม่ผ่าน
254 6311050651 นาย ปิยทัศน์ ดวงจ าปา ผ่าน
255 6311150653 นางสาว ปิยธิดา ชุมคช ไม่ผ่าน
256 6311050654 นางสาว ปิยนุช เจริญชาติ ขาดสอบ
257 6311050656 นางสาว ปิยะธิดา ขันสีทา ไม่ผ่าน
258 6311060658 นางสาว ปิยะธิดา ทิพมนต์ ไม่ผ่าน
259 6311080661 นาย ปิยะพล พรมทอง ไม่ผ่าน
260 6311180664 นางสาว ปิยะรัตน์ แสงใหญ่ ไม่ผ่าน
261 6311070665 นางสาว ปิยากร อินพระ ไม่ผ่าน
262 6311070667 นางสาว ปิยาภรณ์ สีหะวงษ์ ไม่ผ่าน
263 6311160671 นางสาว ปียานันท์ อินทร์คง ผ่าน
264 6311020679 นาย พงศกร ด่านพงษ์ ไม่ผ่าน
265 6311040683 นางสาว พนารัคน์ฺ พุ่มค า ไม่ผ่าน
266 6311010685 นางสาว พนิดา จรโคกกรวด ไม่ผ่าน
267 6311160686 นางสาว พนิดา ชัยมุสิก ขาดสอบ
268 6311020690 นางสาว พรทิพย์ จิตจ านงค์ ไม่ผ่าน
269 6311050692 นางสาว พรนภา ทาปทา ไม่ผ่าน
270 6311050695 นาย พรพิพัฒน์ เสาวพันธ์ ขาดสอบ
271 6311050696 นางสาว พรพิมล พลวงศ์ ไม่ผ่าน
272 6311090697 นางสาว พรพิมล คับพวง ไม่ผ่าน
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273 6311020707 นางสาว พรหมพร นามราช ไม่ผ่าน
274 6311140709 นางสาว พรไพลิน บุตรวาปี ไม่ผ่าน
275 6311050711 นาย พลายชุมพล อินานันท์ ไม่ผ่าน
276 6311090715 นาย พัชรพล ด าสมุทร ไม่ผ่าน
277 6311120716 นางสาว พัชรา ตาดสีสด ไม่ผ่าน
278 6311050720 นางสาว พัชรินทร์ ศรีนวล ขาดสอบ
279 6311020728 นางสาว พาตีหะห์ คามา ผ่าน
280 6311050729 นางสาว พิกุล ชัยทิพย์ ไม่ผ่าน
281 6311110731 นางสาว พิจิตรา ชินโน ไม่ผ่าน
282 6311130733 นางสาว พิชชาพร เงินคง ผ่าน
283 6311150734 นางสาว พิชชาภา ตาวัน ไม่ผ่าน
284 6311070735 นางสาว พิชญวรรณ ดีสิทธ์ิ ขาดสอบ
285 6311130737 นางสาว พิชญาภรณ์ ดวงแก้ว ผ่าน
286 6311040738 นาง พิชญาภา ม่ันคง ไม่ผ่าน
287 6311130739 นางสาว พิชญาภา ใจสว่าง ผ่าน
288 6311110742 นางสาว พิมพิศา อยู่ด า ไม่ผ่าน
289 6311160743 นางสาว พิมพิศา แก้วสายทอง ไม่ผ่าน
290 6311100744 นางสาว พิมพ์นภา สอนเสนา ไม่ผ่าน
291 6311160747 นางสาว พิมพ์พิมล ฮ่ึงฮก ไม่ผ่าน
292 6311020748 นางสาว พิมพ์รวี โชคทองเพียร ไม่ผ่าน
293 6311050750 นางสาว พิมลกรณ์ คุมมินทร์ ไม่ผ่าน
294 6311090754 นางสาว พิรมยา คล่องสมุทร ขาดสอบ
295 6311130758 นาย พีรพล หาญน้อย ไม่ผ่าน
296 6311150765 นางสาว ฟุคเราะห์ สือเเม ไม่ผ่าน
297 6311160767 นางสาว ภคมน เส้งเสาร์ ไม่ผ่าน
298 6311050768 นางสาว ภณิดา ธรรมะ ไม่ผ่าน
299 6311080769 นางสาว ภัคกัญญา พูลดาวทอง ไม่ผ่าน
300 6311120771 นางสาว ภัททิยา กระจ่างวงค์ ไม่ผ่าน
301 6311090773 นางสาว ภัททิรา บูมะลายู ขาดสอบ
302 6311150776 นางสาว ภัทรดรา สิริวัฒนาวรกุล ไม่ผ่าน
303 6311150788 นางสาว ภาตีฮะห์ มะอีแต ไม่ผ่าน
304 6311020791 นาย ภิญโญ โชคชัยสัมฤทธ์ิ ไม่ผ่าน
305 6311040793 นาย ภูมัย หาสุระ ขาดสอบ
306 6311120794 นางสาว ภูศิตา โพธ์ิทองค า ไม่ผ่าน
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307 6311050797 นางสาว มณฑการ ปานพิมพ์ ไม่ผ่าน
308 6311080799 นาง มยุรี นาคายน ไม่ผ่าน
309 6311110800 นางสาว มยุรี น้อยวรรณะ ไม่ผ่าน
310 6311070803 นางสาว มลธิรา หมู่โพธ์ิ ขาดสอบ
311 6311130804 นางสาว มลฤทัย กลางเสนา ไม่ผ่าน
312 6311130805 นางสาว มลิวัลย์ ใจซ่ือ ไม่ผ่าน
313 6311090808 นางสาว มัชฌิมา บุตรี ผ่าน
314 6311080811 นางสาว มัลลิกา สาลีฉันท์ ผ่าน
315 6311150813 นางสาว มาซีเตาะ มาแซะ ไม่ผ่าน
316 6311110817 นางสาว มารีฮัน เจ๊ะเต๊ะ ไม่ผ่าน
317 6311150821 นาย มาหามะดานิส ดิลฮาม ขาดสอบ
318 6311110822 นางสาว มาฮีซันร์ เจ๊ะเเว ไม่ผ่าน
319 6311090823 นางสาว มาเรียม มามะ ผ่าน
320 6311150824 นางสาว มาเรียม มะดาโอ๊ะ ไม่ผ่าน
321 6311130829 นางสาว มีนา นาถวัตน์ ผ่าน
322 6311020833 นางสาว มูนีย์รอฮ ตาเฮร์ ไม่ผ่าน
323 6311150838 นาย มูฮ าหมัดเปาซี คาเร็ง ไม่ผ่าน
324 6311050840 นางสาว ยศวดี สุขพันธ์ ผ่าน
325 6311110841 นาย ยอดรัก ธรรมรัตน์ ไม่ผ่าน
326 6311150842 นางสาว ยัสมีน กาเดาะ ไม่ผ่าน
327 6311110843 นางสาว ยามีละ มะแซ ไม่ผ่าน
328 6311160849 นางสาว รจนา รอดเข็ม ขาดสอบ
329 6311040851 นาย รณชัช ค าสนิท ขาดสอบ
330 6311150853 นางสาว รติมา จันแดง ไม่ผ่าน
331 6311020854 นางสาว รมย์รวินร์ ประทุม ไม่ผ่าน
332 6311020857 นางสาว รวิษฏา จินดาธัชพล ขาดสอบ
333 6311150860 นางสาว รอกีเยาะ การี ไม่ผ่าน
334 6311150861 นางสาว รอคีเยาะห์ รักสอาด ไม่ผ่าน
335 6311150862 นางสาว รอซีดะห์ ดาโอ๊ะ ขาดสอบ
336 6311080864 นางสาว รัชฎาวรรณ์ สิงหะ ไม่ผ่าน
337 6311120865 นางสาว รัชณิญา จันทร์ศรี ไม่ผ่าน
338 6311110867 นางสาว รัชนีกร ไชยะวัน ไม่ผ่าน
339 6311130872 นางสาว รัตติยา ฉางข้าวพรม ไม่ผ่าน
340 6311170876 นาง รัตนาภรณ์ โตไธสง ไม่ผ่าน
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341 6311090879 นางสาว รัตน์ตะวัน ล่าสกุล ขาดสอบ
342 6311150881 นางสาว รัยมี หะยีมะสาเเละ ขาดสอบ
343 6311050882 นางสาว รัศมี บุญสนาน ไม่ผ่าน
344 6311160883 นางสาว รัศมียา ดาบแสงทอง ไม่ผ่าน
345 6311050885 นางสาว รินทร์จง สงค์ผัด ขาดสอบ
346 6311090886 นางสาว รินทร์ลภัส วิมลจารุพงศ์ ไม่ผ่าน
347 6311150887 นางสาว รีฮาน่า เนสะแหละ ไม่ผ่าน
348 6311100888 นางสาว ร่ืนจิตร อินทะสร้อย ไม่ผ่าน
349 6311050889 นางสาว ร่ืนฤดี พรหมประดิษฐ ไม่ผ่าน
350 6311150892 นางสาว รุสนา อาแด ไม่ผ่าน
351 6311020893 นางสาว รุสมี เจ๊ะด๊ะ ไม่ผ่าน
352 6311160894 นางสาว รุสมีณี ยาคอ ไม่ผ่าน
353 6311020895 นางสาว รุ่งฟ้า นพตลุง ไม่ผ่าน
354 6311060896 นางสาว รุ่งฤดี ดีขุนทด ขาดสอบ
355 6311060899 นางสาว รูกีซา เจ๊ะหะมะ ไม่ผ่าน
356 6311170902 นาย ฤทธิรงค์ บูรพันธ์ ผ่าน
357 6311050905 นางสาว ลลิตา แปนเมือง ผ่าน
358 6311010906 นางสาว ลลิตา สายอะภัย ขาดสอบ
359 6311130909 นางสาว ลักขณา เป่าพิษ ไม่ผ่าน
360 6311090910 นางสาว ลักขณา สายเนตร ขาดสอบ
361 6311020911 นางสาว ลักษณ์ดลยา กิตต์ิเดชาปิติวัชร ไม่ผ่าน
362 6311050913 นางสาว ลัดดา ชาหา ไม่ผ่าน
363 6311050918 นาง ลุนณี ค ามูล ขาดสอบ
364 6311050920 นาย วชิรวิทย์ ช่ืนบาน ผ่าน
365 6311130921 นางสาว วชิราภรณ์ แก้วไหลมา ไม่ผ่าน
366 6311120924 นางสาว วนิดา พลต้ือ ผ่าน
367 6311160933 นางสาว วรรณชนก จันทร์ณรงค์ ผ่าน
368 6311150934 นางสาว วรรณนา มูดอ ขาดสอบ
369 6311160936 นางสาว วรรณภา หยงสตาร์ ผ่าน
370 6311110937 นางสาว วรรณฤดี บุดดา ไม่ผ่าน
371 6311010946 นางสาว วราภรณ์ พิมพา ขาดสอบ
372 6311130947 นางสาว วราภรณ์ ประกอบนอก ไม่ผ่าน
373 6311050948 นางสาว วราภรณ์ ผลดี ขาดสอบ
374 6311130949 นางสาว วราภรณ์ ปู่หล้า ผ่าน
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375 6311020950 นางสาว วราภรณ์ ชัยนฤมล ไม่ผ่าน
376 6311110957 นางสาว วัชราภรณ์ หนูเหมือน ไม่ผ่าน
377 6311010958 นาง วัชราภรณ์ ศรีสุชาติ ไม่ผ่าน
378 6311130959 นางสาว วันทณี จันทะโต ผ่าน
379 6311060960 นางสาว วันมัสนี เจะมิง ไม่ผ่าน
380 6311150961 นางสาว วันลินนา แส๊ะเด็ง ไม่ผ่าน
381 6311150965 นางสาว วาริสา เส็นหมาน ไม่ผ่าน
382 6311080967 นางสาว วาสนา ศิริพิพัฒน์ถาวร ผ่าน
383 6311020969 นางสาว วิกัญดา รอเกตุ ไม่ผ่าน
384 6311020976 นางสาว วิภาพร ม่ันคง ไม่ผ่าน
385 6311150977 นางสาว วิภาวี ศิลปธนู ไม่ผ่าน
386 6311030978 นางสาว วิมพ์วิภา แสงทอง ไม่ผ่าน
387 6311090996 นางสาว ศรัญญา พิพบ ผ่าน
388 6311051009 นางสาว ศศิธร พลทะรักษา ไม่ผ่าน
389 6311031011 นางสาว ศศิพร จูสวย ไม่ผ่าน
390 6311041017 นางสาว ศสิธร ค ามุงคุณ ไม่ผ่าน
391 6311081018 นาย ศักด์ิชัย แก้วรัตนปัทมา ไม่ผ่าน
392 6311111020 นางสาว ศิรดา โนรี ไม่ผ่าน
393 6311111024 นางสาว ศิรินันท์ ศรีโนนยาง ไม่ผ่าน
394 6311131025 นางสาว ศิริประภา บัวทองพิทักษ์ ผ่าน
395 6311081028 นางสาว ศิริมล กาวีระ ไม่ผ่าน
396 6311111029 นางสาว ศิริยุพา วรโชติธนา ไม่ผ่าน
397 6311131035 นางสาว ศิริลักษณ์ สักดีแสง ผ่าน
398 6311051036 นางสาว ศิริลักษณ์ ทีฆะสุข ไม่ผ่าน
399 6311011043 นางสาว ศิริวรรณ ช้ีแจง ไม่ผ่าน
400 6311201045 นางสาว ศิริวรรณ ดีโลนงาม ไม่ผ่าน
401 6311081046 นางสาว ศิริวรรณ ทรัพย์ทวีเพ่ิมพูน ขาดสอบ
402 6311021053 นาย ศุภกิตต์ิ พิมพ์บุญ ไม่ผ่าน
403 6311071055 นางสาว ศุภนิดา แก้วดี ไม่ผ่าน
404 6311011056 นางสาว ศุภนิษฐ์ วันต๊ะ ไม่ผ่าน
405 6311041058 นางสาว ศุภรัตน์ เทอ ารุง ขาดสอบ
406 6311071061 นาย ศุภฤกษ์ เสนาสังข์ ไม่ผ่าน
407 6311091062 นางสาว ศุภสุตา หีตช่วย ขาดสอบ
408 6311101063 นางสาว ศุภานัน ต๊ันมณีกุล ไม่ผ่าน
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409 6311051067 นางสาว ศุภิสราภัทร คุ้มจันทึก ไม่ผ่าน
410 6311091070 นาย สมคิด กาละนิโย ขาดสอบ
411 6311151075 นาย สรายุทธ หวังเกตุ ขาดสอบ
412 6311041078 นางสาว สลิตา ยามาเล็น ขาดสอบ
413 6311111079 นางสาว สลิลทิพย์ บางทับ ไม่ผ่าน
414 6311101081 นางสาว สะอาด แน่นอุดร ไม่ผ่าน
415 6311081092 นาง สิรินทรา อินทอง ไม่ผ่าน
416 6311131093 นางสาว สิรินภรณ์ เนตรแสงสี ผ่าน
417 6311081100 นาย สุกษม แถมเกษม ไม่ผ่าน
418 6311151101 นางสาว สุกัญญา มูณี ไม่ผ่าน
419 6311011103 นางสาว สุกานดา พิศวงปราการ ไม่ผ่าน
420 6311131105 นางสาว สุจิตรา ใจดี ผ่าน
421 6311081112 นางสาว สุดารัตน์ ลักษณะวิมล ขาดสอบ
422 6311051120 นางสาว สุทธิดา สาวงนาม ไม่ผ่าน
423 6311041121 นางสาว สุทธิดา เก่ิงสุวรรณ ไม่ผ่าน
424 6311021124 นาย สุทธิเกียรติ สวนเข่ือน ไม่ผ่าน
425 6311091126 นางสาว สุธัญญา สีตาแสน ไม่ผ่าน
426 6311121127 นางสาว สุธาทิพย์ คู่แจกัน ไม่ผ่าน
427 6311041128 นาง สุธารัตน์ หาศิริ ไม่ผ่าน
428 6311151132 นางสาว สุนิตา หมานระโต๊ะ ไม่ผ่าน
429 6311111133 นางสาว สุนิสา พิมลา ไม่ผ่าน
430 6311171140 นางสาว สุพร ยืนยงคีรีมาศ ขาดสอบ
431 6311051145 นางสาว สุพัตรา สายสินธ์ ไม่ผ่าน
432 6311041147 นางสาว สุพัตรา มนอ่ิน ไม่ผ่าน
433 6311081149 นางสาว สุพัตรา เสนาจ ไม่ผ่าน
434 6311051152 นางสาว สุภลักษณ์ ค าโสภา ไม่ผ่าน
435 6311021153 นางสาว สุภลักษณ์ ครุฑทิพย์ ไม่ผ่าน
436 6311151160 นางสาว สุภาภรณ์ สุพกิจ ไม่ผ่าน
437 6311081163 นางสาว สุภาวดี หนองหลวง ไม่ผ่าน
438 6311111166 นางสาว สุภาวดี แก้วสระแสน ไม่ผ่าน
439 6311161170 นางสาว สุภาสิริ มณีนิล ไม่ผ่าน
440 6311161171 นางสาว สุมนา ย่ีฉุ้น ไม่ผ่าน
441 6311071173 นาง สุมาลี วิเศษ ไม่ผ่าน
442 6311041174 นางสาว สุมิตรา สุวรรณไตร ไม่ผ่าน
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443 6311121177 นางสาว สุรัญชณา ชมเขาซอง ไม่ผ่าน
444 6311111181 นางสาว สุริษา ก๋องสี ไม่ผ่าน
445 6311161183 นางสาว สุรีย์วรรณ สติสถาพร ไม่ผ่าน
446 6311101184 นางสาว สุรีวัลย์ ใหม่ซ้อน ไม่ผ่าน
447 6311071190 นางสาว สุวรรณภา ยืนยาว ไม่ผ่าน
448 6311041191 นาง สุวรรณา ราชบุญเรือง ไม่ผ่าน
449 6311171192 นาง สุวรรณา ผิวอ่อน ไม่ผ่าน
450 6311131193 นางสาว สุวรรณา โกมลจรูญ ไม่ผ่าน
451 6311021195 นางสาว สุวรรณี โพธ์ิสาระแสง ไม่ผ่าน
452 6311151196 นางสาว สุวัยบะห์ อาบู ผ่าน
453 6311181198 นางสาว สุวิมล ช้างทองสิริ ไม่ผ่าน
454 6311161200 นางสาว สุไรดะ ตะเอ ผ่าน
455 6311151203 นางสาว สุไฮนี ขาเดร์ ไม่ผ่าน
456 6311091204 นางสาว สุไฮละห์ มานี ผ่าน
457 6311081205 นางสาว สโรชา เพ็งเล็ง ไม่ผ่าน
458 6311051209 นางสาว หทัยรัตน์ ช่ืนชาย ผ่าน
459 6311111210 นางสาว หน่ึงฤทัย สัมมาพงษ์ ผ่าน
460 6311081211 นางสาว หฤทัย สิงหกุล ขาดสอบ
461 6311091217 นาย อดิศักด์ิ โสดา ขาดสอบ
462 6311021221 นางสาว อทิตยา ฦาชา ไม่ผ่าน
463 6311021224 นาย อธิเดช ดวงตา ไม่ผ่าน
464 6311151225 นางสาว อนงค์นาถ มณีโชติ ไม่ผ่าน
465 6311151230 นาย อนัส เบ็ญจมาตร ขาดสอบ
466 6311081232 นางสาว อนุธิดา อุปรา ขาดสอบ
467 6311111236 นาย อพิศักด์ิ คงตะเคียน ขาดสอบ
468 6311041237 นางสาว อภัสรา เหล็กกาณกูล ไม่ผ่าน
469 6311051241 นางสาว อภิญญา ป้อมหิน ขาดสอบ
470 6311021242 นางสาว อภิญญา ทับเอ่ียม ผ่าน
471 6311121243 นางสาว อภิญญา บุญยง ไม่ผ่าน
472 6311021244 นางสาว อภิญญา สมจิตร ไม่ผ่าน
473 6311041245 นาง อภิรญาณ์ องคเรียน ไม่ผ่าน
474 6311171247 นาย อภิศักด์ิ เด่นวรรณกุล ไม่ผ่าน
475 6311181248 นางสาว อภิษฎา สุขฉนวน ผ่าน
476 6311081253 นางสาว อรญา สุขฉายา ขาดสอบ
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477 6311081259 นางสาว อรนิลธิตา ปิยะรัตน์ ไม่ผ่าน
478 6311151260 นางสาว อรปรียา แสงเดือน ไม่ผ่าน
479 6311031262 นางสาว อรพรรณ เพชรนิล ไม่ผ่าน
480 6311071273 นางสาว อริสรา สุวรรณกาโล ไม่ผ่าน
481 6311081280 นางสาว อศรียะห์ สามะ ไม่ผ่าน
482 6311101282 นางสาว อัครมณี พฤกษา ไม่ผ่าน
483 6311051289 นางสาว อัจฉราภรณ์ สีทอง ขาดสอบ
484 6311031290 นางสาว อัจฉริยา มาลินี ไม่ผ่าน
485 6311171294 นาวาอากาศโทหญิง อัญชลี ย้ินซ้อน ผ่าน
486 6311081297 นาย อับดุลรอฟา มูนะ ไม่ผ่าน
487 6311081299 นางสาว อัฟอาล บือโต ไม่ผ่าน
488 6311111301 นางสาว อัยณีย์ นาแวบือเจาะ ไม่ผ่าน
489 6311151302 นางสาว อัศณีย์ นพรัตน์ ไม่ผ่าน
490 6311151309 นางสาว อาซีฟา หะยีเด็ง ไม่ผ่าน
491 6311111310 นางสาว อาซีย๊ะห์ ฮามะ ขาดสอบ
492 6311151311 นางสาว อาซีหย๊ะ ยีหมัด ผ่าน
493 6311151313 นางสาว อาดีละห์ อูมาเจะโด ผ่าน
494 6311081317 นางสาว อาทิวราห์ หิรัญกีรติ ไม่ผ่าน
495 6311091318 นางสาว อานิตา นิเเว ผ่าน
496 6311151319 นางสาว อาภัสรา รุ่งโรจน์ ไม่ผ่าน
497 6311151321 นางสาว อามานี ยูโซะ ไม่ผ่าน
498 6311021322 นาย อามีน เสมสรร ไม่ผ่าน
499 6311091323 นางสาว อามีเราะห์ สะอ้ิง ผ่าน
500 6311081324 นางสาว อายูลา อาลีมามะ ไม่ผ่าน
501 6311151327 นางสาว อารีตา อาด า ไม่ผ่าน
502 6311151328 นางสาว อารีนา อาลีมามะ ไม่ผ่าน
503 6311051329 นางสาว อารียา ยินดี ไม่ผ่าน
504 6311091332 นางสาว อารีรัตน์ ถาวงษ์กลาง ขาดสอบ
505 6311161335 นางสาว อาสีหย๊ะ สันบูกา ไม่ผ่าน
506 6311021340 นาย อิมรอน หมูดเอียด ไม่ผ่าน
507 6311021341 นางสาว อิลฟาร์ มานะ ไม่ผ่าน
508 6311081346 นาย อุดม เจริญชัย ไม่ผ่าน
509 6311181349 นางสาว อุษา พิมพา ผ่าน
510 6311021350 นางสาว อุษา เอกนพพระ ขาดสอบ
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511 6311081354 นางสาว อุ่นใจ ยวนเกิด ไม่ผ่าน
512 6311091356 นางสาว ฮัซวานี โต๊ะมัน ผ่าน
513 6311111357 นางสาว ฮัทมีย์ หะยีเจ๊ะอะมะ ไม่ผ่าน
514 6311121369 นางสาว เกวลิน สอดศรี ขาดสอบ
515 6311111371 นางสาว เกวลี สุพรรณ์ ไม่ผ่าน
516 6311151373 นางสาว เกศสิณี หาตูล ผ่าน
517 6311131384 นางสาว เข็มรัตน์ วงค์วาร ผ่าน
518 6311111385 นางสาว เจตน์ศิริ คงม่ัน ไม่ผ่าน
519 6311111389 นางสาว เจนจิรา วันดี ไม่ผ่าน
520 6311131390 นางสาว เจนนิกา แสนยศ ผ่าน
521 6311051391 นาง เจริญศรี ประธาน ไม่ผ่าน
522 6311051394 นางสาว เตือนใจ นครอินทร์ ขาดสอบ
523 6311051396 นาย เทพพงษ์ ยินดี ผ่าน
524 6311091397 นางสาว เนตรชนก นนยะโส ไม่ผ่าน
525 6311131398 นางสาว เนตรนภา เมทา ไม่ผ่าน
526 6311161399 นางสาว เนตรอัปสร สุขมาก ผ่าน
527 6311051400 นางสาว เบญจพร กองมา ไม่ผ่าน
528 6311051402 นางสาว เบญจมาศ บ้ังทอง ผ่าน
529 6311111407 นางสาว เปมิกา มาลัย ไม่ผ่าน
530 6311021411 นางสาว เพชรไพลิน โคตวุฒิ ไม่ผ่าน
531 6311131414 นางสาว เพ็ญพิมล ใจน้ า ไม่ผ่าน
532 6311091415 นางสาว เมธาวี รอดสีเสน ไม่ผ่าน
533 6311151416 นางสาว เมธาวี จงไกรจักร ไม่ผ่าน
534 6311021418 นางสาว เยาวภา พ่วงลาภ ขาดสอบ
535 6311021422 นางสาว เสริมศิริ ล้ิมเจริญ ไม่ผ่าน
536 6311021423 นางสาว เสาวนีย์ แซ่ซ้ิม ไม่ผ่าน
537 6311111425 นาย เอกภาพ เครือค าไหล ไม่ผ่าน
538 6311051427 นางสาว เอมิกา วันทอง ไม่ผ่าน
539 6311051429 นางสาว เอ้ืองฟ้า ยัญญะจันทร์ ขาดสอบ
540 6311161431 นางสาว แคทลียา ไชยของพรม ไม่ผ่าน
541 6311151432 นางสาว แพรวฬินีย์ แก้วประสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
542 6311121433 นางสาว แสงอุทัย หุ่ยปาน ไม่ผ่าน
543 6311111434 นางสาว โชติกา ว่องไว ไม่ผ่าน
544 6311081435 นางสาว โชติรส สธนเธียร ไม่ผ่าน
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545 6311151436 นางสาว โนรีซา สะมะแอ ขาดสอบ
546 6311181439 นางสาว โสภิณ ค าป่าคาย ไม่ผ่าน
547 6311101441 นางสาว โสรญา บัวโรย ไม่ผ่าน
548 6311021442 นางสาว โสรญา ฝ้ันตุ่น ไม่ผ่าน
549 6311071446 นางสาว ใบเฟิร์น โสมสุข ไม่ผ่าน
550 6311161449 นางสาว ไอศวรรย์ พลไชย ผ่าน
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