
ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผล
1 6311040002 นางสาว กชวรรณ ดวงแก้ว ไม่ผ่าน
2 6311020004 นางสาว กณิศ ธัญญโชติ ผ่าน
3 6311080009 นางสาว กนกลักษณ์ ไทยด้วง ขาดสอบ
4 6311030010 นางสาว กนกวรรณ ผุดผ่อง ผ่าน
5 6311100012 นางสาว กนกวรรณ ธนวัฒนากุล ไม่ผ่าน
6 6311040014 นางสาว กนกอร นาขะม้ิน ขาดสอบ
7 6311060016 นางสาว กนกอร อนุกูลวงษ์ ผ่าน
8 6311080017 นาง กนิษฐา แสนไชย ขาดสอบ
9 6311160019 นางสาว กมลชนก นาสี ขาดสอบ
10 6311170020 นางสาว กมลชนก นามเสนาะ ไม่ผ่าน
11 6311120023 นางสาว กมลชนก พิทยภาณุ ไม่ผ่าน
12 6311010025 นางสาว กมลทิพย์ ธิโวนา ไม่ผ่าน
13 6311010026 นางสาว กมลพรรณ์ เนตรใส ไม่ผ่าน
14 6311050028 นางสาว กมลลักษณ์ ลือเร่ือง ขาดสอบ
15 6311010032 นางสาว กรรณิกา นาทัน ผ่าน
16 6311090034 นางสาว กรรณิการ์ ศรีรัฐ ผ่าน
17 6311160036 นางสาว กรรณิการ์ อ่อนชาติ ไม่ผ่าน
18 6311150037 นางสาว กรรณิการ์ หมาดโหยด ไม่ผ่าน
19 6311040040 นาย กรวิทย์ แดงโชติ ไม่ผ่าน
20 6311040041 นางสาว กรวิภา วงษ์ชัย ผ่าน
21 6311120043 นาย กฤต จิระขิตะนุกูล ผ่าน
22 6311170044 นาย กฤตภาส สุริยา ไม่ผ่าน
23 6311120046 นางสาว กฤตยา กฤษณะภูติ ไม่ผ่าน
24 6311010047 นาย กฤตัช กุญจร ผ่าน
25 6311010049 นางสาว กฤษณา วงค์เหล่า ไม่ผ่าน
26 6311030050 นางสาว กฤษณา เกล้ียงแก้ว ผ่าน
27 6311070051 นางสาว กฤษฤทัย วุฒิยาสาร ผ่าน
28 6311090052 นางสาว กฤษศิณี ทองด้วง ผ่าน
29 6311010055 นางสาว กวินนา นามติวงค์ ไม่ผ่าน
30 6311160056 นางสาว กอแก้ว พิธกิจ ผ่าน
31 6311010057 นางสาว กัญจนพร วัฒนจินดารัตน์ ไม่ผ่าน
32 6311030059 นางสาว กัญจน์ฐิตา นาวากาญจน์ ไม่ผ่าน
33 6311120060 นางสาว กัญจน์นิกข์ ทองงาม ผ่าน
34 6311060061 นางสาว กัญญา มัณยานนท์ ผ่าน
35 6311120063 นางสาว กัญญาภัค ศรีจรัส ผ่าน

วิชำเวชกรรมไทย ข้ันตอนท่ี 2 คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2563 
วันเสำร์ ท่ี 25 กรกฎำคม พ.ศ.2563  เวลำ 12.00 - 14.30 น. ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี

ผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)
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36 6311020066 นางสาว กัญญารัตน์ ลาสิงห์ ไม่ผ่าน
37 6311070067 นางสาว กัญญาวีร์ เหมือนพร้อม ผ่าน
38 6311020068 นางสาว กัญญาวีร์ เจะแฮ ไม่ผ่าน
39 6311080069 นางสาว กัญญ์ณณัฏฐ์ กัณฐกฤตธรรม ผ่าน
40 6311180070 นางสาว กัณฑมาศ ทิพย์ดี ไม่ผ่าน
41 6311040071 นางสาว กัตติยาณี เอกวุธ ขาดสอบ
42 6311180072 นางสาว กันติชา อินทรานุสรณ์ ผ่าน
43 6311010073 นาย กันตินันท์ ค าวังจันทร์ ขาดสอบ
44 6311010076 นาย กัมพล น าทาน ไม่ผ่าน
45 6311010077 นางสาว กัลยภร ม่ิงมิตรวิบูลย์ ผ่าน
46 6311130078 นางสาว กัลยรัตน์ จ่ิมอาษา ไม่ผ่าน
47 6311090080 นางสาว กัลยาณี สมัยสงค์ ผ่าน
48 6311050081 นางสาว กัลยารัตน์ พิมทอง ผ่าน
49 6311150082 นางสาว กัลย์กมล ฤทธิโสม ไม่ผ่าน
50 6311160083 นางสาว กัลย์สุดา ชูด า ไม่ผ่าน
51 6311160086 นางสาว กาญจนา ทักถาม ขาดสอบ
52 6311040087 นางสาว กาญจนา คนไว ขาดสอบ
53 6311060088 นางสาว กาญจนา ศรีวงษ์ชัย ไม่ผ่าน
54 6311100091 นางสาว กาญจนา อุ่นสงคราม ไม่ผ่าน
55 6311120092 นางสาว กาญจนา อ่องละออ ผ่าน
56 6311150095 นางสาว การอมะฮ์ ดอปอ ไม่ผ่าน
57 6311040097 นาย กิตติพัฒน์ คณะโท ผ่าน
58 6311110098 นาย กิตติพันธ์ จันทร์แก้ว ไม่ผ่าน
59 6311020100 นาย กิติพันธ์ ขาวน่ิม ไม่ผ่าน
60 6311020102 นางสาว กิรณา ประเสริฐเมฆ ไม่ผ่าน
61 6311120103 นางสาว กีรติกา โทวงษ์ ผ่าน
62 6311040104 นางสาว กุลฉัตร ยินดีมาก ผ่าน
63 6311180105 นางสาว กุลธิดา ปัญจะรักษ์ ไม่ผ่าน
64 6311120107 นางสาว กุลวลี รองจ่าเมือง ไม่ผ่าน
65 6311070108 นางสาว กุสุมา ทรัพย์มูล ผ่าน
66 6311170109 นางสาว ขนัตยา พวงมาลี ไม่ผ่าน
67 6311110111 นางสาว ขนิษาฐา เด่นวงษ์ ไม่ผ่าน
68 6311050114 นางสาว ขวัญจิรา ก าแก้ว ขาดสอบ
69 6311010115 นางสาว ขวัญจิรา ตากา ไม่ผ่าน
70 6311040116 นางสาว ขวัญฤดี มานะดี ไม่ผ่าน
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71 6311150117 นางสาว ขวัญฤทัย อัษฎา ขาดสอบ
72 6311110119 นางสาว ขวัญสุดา ไกยวรรณ ผ่าน
73 6311080122 นาย ข้าวหอม ปัญญาเวชมานิต ไม่ผ่าน
74 6311140123 นาย คณาพงษ์ เกิดแสง ไม่ผ่าน
75 6311050124 นางสาว คณึงนุช สีสุระ ไม่ผ่าน
76 6311010125 นาย คมกริช แก้ววิลาศ ผ่าน
77 6311090127 นางสาว คอดีย๊ะ ส าลี ผ่าน
78 6311050128 นางสาว คะนึงนิจ ก้อนแก้ว ขาดสอบ
79 6311020129 นาย คามาลรุดดีน หะยีบากา ไม่ผ่าน
80 6311110136 นางสาว จริยา พันธ์ุวัฒน์ ไม่ผ่าน
81 6311070137 นางสาว จวงเอราวัณ ทิศลี ไม่ผ่าน
82 6311010138 นางสาว จอมใจ บ ารุงนาม ผ่าน
83 6311160142 นางสาว จันทกานต์ กลวานิช ไม่ผ่าน
84 6311110143 นางสาว จันทรา วุฒิยา ขาดสอบ
85 6311110146 นางสาว จ๊ัฟนีย์ ยานยา ไม่ผ่าน
86 6311120147 นางสาว จารุจินดา ค าวิลานนท์ ไม่ผ่าน
87 6311080148 นางสาว จารุรัตน์ วิเศษสุมน ผ่าน
88 6311040149 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ ผ่าน
89 6311120150 นาง จารุวรรณ กฤตเจริญนนท์ ไม่ผ่าน
90 6311010153 นางสาว จิณณพัต เก้ือกูลสง ผ่าน
91 6311020154 นางสาว จิดาภา จุลพูล ผ่าน
92 6311120155 นางสาว จิตตรี แสนพรม ไม่ผ่าน
93 6311050156 นางสาว จิตนภา บุญรัตน์ ไม่ผ่าน
94 6311040161 นางสาว จิรดา โพธิวร ผ่าน
95 6311040162 นางสาว จิรนันท์ บุพศิริ ผ่าน
96 6311010163 นางสาว จิรพรรณ ประสงค์ ผ่าน
97 6311050166 นางสาว จิระประไพ ใจดี ไม่ผ่าน
98 6311030167 นางสาว จิรัชยา เหลืองประเสริฐ ไม่ผ่าน
99 6311130168 นางสาว จิรัชยา ไพโรจน์ ผ่าน
100 6311080169 นางสาว จิราพร ง่วนชู ไม่ผ่าน
101 6311160171 นางสาว จิราภรณ์ ทองด้วง ไม่ผ่าน
102 6311090174 นางสาว จิราวรรณ ขุนทอง ผ่าน
103 6311130177 นางสาว จีรนันท์ ถ่างกระโทก ไม่ผ่าน
104 6311140178 นางสาว จีรภรณ์ วงษ์จารย์ ขาดสอบ
105 6311050180 นาย จีรวัฒน์ คืดนอก ไม่ผ่าน
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106 6311050181 นางสาว จีระนุช ระถี ผ่าน
107 6311080182 นางสาว จีราพัชร อักษร ขาดสอบ
108 6311090184 นางสาว จุฑาทิพย์ ตุดบัตร ผ่าน
109 6311120188 นางสาว จุฑามาศ แก้วภูเม็ง ผ่าน
110 6311040189 นางสาว จุฑามาศ รันนะโคตร ขาดสอบ
111 6311080190 นางสาว จุฑามาศ ทักษิณานุกร ขาดสอบ
112 6311120191 นางสาว จุฑามาศ หงษ์เจริญ ผ่าน
113 6311120192 นางสาว จุฑามาศ ภู่ลาย ผ่าน
114 6311040195 นางสาว จุฑารัตน์ ภาคโภไคย ผ่าน
115 6311010197 นางสาว จุฑาลักษณ์ เปลรินทร์ ผ่าน
116 6311040201 นางสาว จุฬาลักษณ์ โกษาผล ขาดสอบ
117 6311180202 นางสาว จุฬาลักษณ์ นินหว่าง ผ่าน
118 6311170206 นาย ฉายา จิณแพทย์ ไม่ผ่าน
119 6311130207 นางสาว ชญานันต์ เกตุแก้ว ผ่าน
120 6311050208 นางสาว ชญาภา ตะโกนา ผ่าน
121 6311050210 นางสาว ชญาษร สายทอง ไม่ผ่าน
122 6311020212 นางสาว ชนกานต์ ชูกล่ิน ผ่าน
123 6311120213 นางสาว ชนกานต์ พงษ์พยัคเลิศ ไม่ผ่าน
124 6311090214 นางสาว ชนกานต์ สีม่วง ผ่าน
125 6311040215 นางสาว ชนัญชิดา บุตรละคร ไม่ผ่าน
126 6311160217 นางสาว ชนากานต์ อินทรัตน์ ไม่ผ่าน
127 6311020218 นางสาว ชนาธิป รัชฎา ขาดสอบ
128 6311120219 นางสาว ชนาภา เย็นพู ไม่ผ่าน
129 6311040221 นางสาว ชนิกานต์ ป้องพันแก้ว ขาดสอบ
130 6311040223 นางสาว ชนิตา ชาญธนาไชย ไม่ผ่าน
131 6311160224 นางสาว ชนิภรณ์ พุฒทอง ไม่ผ่าน
132 6311010225 นางสาว ชนิศา พรมศักด์ิ ผ่าน
133 6311110226 นางสาว ชมพูนุช เกิดเกียรติเพชร ผ่าน
134 6311140227 นางสาว ชรินรัตน์ เมืองโคตร ผ่าน
135 6311180228 นางสาว ชลดา สนธิ ผ่าน
136 6311010229 นางสาว ชลธิชา เขียนเขว้า ผ่าน
137 6311040231 นาง ชลธิชา เพชรส่ีหม่ืน ไม่ผ่าน
138 6311150233 นางสาว ชลาลัย เตาวะโต ผ่าน
139 6311080235 นาย ชวลิต เพชรจ ารัสศรี ขาดสอบ
140 6311060236 นางสาว ชวิศา วรัญญานนท์ ผ่าน
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141 6311020237 นางสาว ชฬาฬา กุญชรินทร์ ผ่าน
142 6311010238 นางสาว ชัชนันท์ ฝีปากเพราะ ไม่ผ่าน
143 6311020239 นางสาว ชัญญ่า เก้ียงแสนเมือง ไม่ผ่าน
144 6311010241 สามเณร ชัยยงค์ มงคลหฤทัย ผ่าน
145 6311090242 นาย ชัยวัฒน์ รัตนภักดี ไม่ผ่าน
146 6311110243 นางสาว ชาติกา คู่พิมาย ผ่าน
147 6311050244 นาย ชาติชยันต์ ค าแถม ผ่าน
148 6311040246 นางสาว ชิดชนก พืชผล ขาดสอบ
149 6311010247 นาย ชินภัทร เติมสมบัติบวร ผ่าน
150 6311010249 นางสาว ชุติกาญจน์ อ่ าศรี ผ่าน
151 6311080251 นางสาว ชุติญา ศรีผิว ไม่ผ่าน
152 6311120253 นางสาว ชุติมน กายกูล ไม่ผ่าน
153 6311080255 นางสาว ชุติมา อุตตะพันธ์ุ ไม่ผ่าน
154 6311090256 นางสาว ชุติมา หน่วยแก้ว ไม่ผ่าน
155 6311050257 นางสาว ชุติมา สติปัญ ผ่าน
156 6311040254 นางสาว ชุติมา ยาทองไชย ขาดสอบ
157 6311040260 นางสาว ชไมพร ชนะพจน์ ไม่ผ่าน
158 6311030262 นางสาว ซากียะห์ ดามิ ไม่ผ่าน
159 6311030264 นางสาว ซาฟียะห์ ตาเยะ ผ่าน
160 6311020265 นางสาว ซารีน่าฮ์ หมัดสุข ไม่ผ่าน
161 6311010266 นางสาว ซารีฟา สะแลแม ผ่าน
162 6311160269 นางสาว ซิตตีนา สุขสง่า ไม่ผ่าน
163 6311150271 นางสาว ซุวารี เจ๊ะอาแว ผ่าน
164 6311150273 นางสาว ซูปียานี เกษธิมา ไม่ผ่าน
165 6311160276 นางสาว ซูฮัยตี สาอะ ไม่ผ่าน
166 6311110277 นางสาว ซูไวบะห์ ขารี ผ่าน
167 6311010278 นางสาว ซูไฮดา โมง ผ่าน
168 6311020281 นางสาว ญาณินตา ตันเจริญ ไม่ผ่าน
169 6311090282 นางสาว ญาธิดา นนทะวงษ์ ขาดสอบ
170 6311010283 นางสาว ฐาปนี นรรัตน์ ผ่าน
171 6311020285 นางสาว ฐาวรินทร์ ธิติโสตถิกุล ไม่ผ่าน
172 6311050286 นางสาว ฐิดายุ สุขสงคราม ไม่ผ่าน
173 6311040289 นาย ฐิติกานต์ พรมโสภา ผ่าน
174 6311070290 นาง ฐิติพร นนธิจันทร์ ไม่ผ่าน
175 6311040292 นางสาว ฐิติมา สินสุพรรณ ไม่ผ่าน
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176 6311140294 นางสาว ฐิติยา วันชะนะ ผ่าน
177 6311050295 นางสาว ฐิติรัตน์ บุญมาก ไม่ผ่าน
178 6311160296 นางสาว ฐิติรัตน์ รอดแก้ว ขาดสอบ
179 6311170297 นาง ฐิติวรรณ อาสาราช ขาดสอบ
180 6311070298 นาย ณฐพงศ์ วิมลศาสตร์ ไม่ผ่าน
181 6311080299 นางสาว ณตวัน ตามแต่รัมย์ ผ่าน
182 6311080300 นางสาว ณปภัช สังข์ทองจีน ผ่าน
183 6311120301 นางสาว ณปภัช คูณวัตร ผ่าน
184 6311020302 นางสาว ณภัทร ส าเส็น ขาดสอบ
185 6311010303 นางสาว ณัจฉลดา จินดามาตย์ ไม่ผ่าน
186 6311120304 นางสาว ณัฎฐาพร ชูทอง ไม่ผ่าน
187 6311030307 นางสาว ณัฏฐ์ญาดา พรหมวิเศษ ผ่าน
188 6311090308 นาย ณัฏฐ์ดนัย สิทธิภาจิรสกุล ขาดสอบ
189 6311160309 นางสาว ณัฐ ขนิษฐา ผ่าน
190 6311080310 นางสาว ณัฐกาญจน์ ปวงขุนทด ขาดสอบ
191 6311180311 นางสาว ณัฐกานต์ เมืองมินทร์ ไม่ผ่าน
192 6311160312 นางสาว ณัฐกานต์ เนียมรินทร์ ไม่ผ่าน
193 6311100313 นางสาว ณัฐกานต์ รักความซ่ือ ไม่ผ่าน
194 6311050315 นางสาว ณัฐชญา สารีราช ผ่าน
195 6311160316 นาย ณัฐชนน ปทุมรัตนโรจน์ ไม่ผ่าน
196 6311030317 นางสาว ณัฐชยา จันทร์อุ่ย ขาดสอบ
197 6311160319 นางสาว ณัฐชยากร คันธะเนตร ผ่าน
198 6311010321 นางสาว ณัฐณิชา ริยะเทน ผ่าน
199 6311010323 นาย ณัฐดนัย พลเขต ผ่าน
200 6311110326 นางสาว ณัฐธิดา เจริญสินชัย ผ่าน
201 6311050328 นางสาว ณัฐปภัจน์ พิศโสระ ไม่ผ่าน
202 6311080329 นาย ณัฐพงษ์ ถนัดค้า ผ่าน
203 6311160331 นาย ณัฐพล ทองแก้ว ไม่ผ่าน
204 6311110335 นางสาว ณัฐมนต์ ราชพันธ์ ขาดสอบ
205 6311010337 นางสาว ณัฐรัตน์ จันทะนาข่า ผ่าน
206 6311110339 นางสาว ณัฐริกา เสนคราม ขาดสอบ
207 6311050340 นางสาว ณัฐริกา สายรักษา ไม่ผ่าน
208 6311130343 นางสาว ณัฐรินีต์ ทรัพยกุลอนันต์ ผ่าน
209 6311090345 นางสาว ณัฐวดี นุ่มนวล ไม่ผ่าน
210 6311200346 นางสาว ณัฐวดี เศิกศิริ ไม่ผ่าน
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211 6311150348 นางสาว ณัฐวรา บุญมัย ไม่ผ่าน
212 6311180349 นางสาว ณัฐวิภา คงคาทิพย์ ไม่ผ่าน
213 6311090350 นางสาว ณัฐา ศรีอ่อน ผ่าน
214 6311100352 นางสาว ณัติยา ไกรทรัพย์ ไม่ผ่าน
215 6311010355 นางสาว ณาร์รีมาน สนิแว ไม่ผ่าน
216 6311010357 นางสาว ณิชมน กาวิชัย ผ่าน
217 6311120359 นางสาว ณิชาภัทร วงศ์เครือศร ผ่าน
218 6311100360 นางสาว ณิชาภา บ้างต ารวจ ไม่ผ่าน
219 6311160361 นาย ดนุเดช ก าเนิดไทย ไม่ผ่าน
220 6311020363 นางสาว ดลฤทัย ไกรลมสม ไม่ผ่าน
221 6311120364 นางสาว ดวงกมล มาลีวรรณ์ ผ่าน
222 6311110365 นางสาว ดวงกมล ดวงศรี ไม่ผ่าน
223 6311150366 นางสาว ดวงกมล จันทร์สงค์ ไม่ผ่าน
224 6311100367 นางสาว ดวงแก้ว สงวนศักด์ิศรี ผ่าน
225 6311150370 นางสาว ดาราพร คงทอง ขาดสอบ
226 6311150372 นางสาว ดารีซะห์ กลูแป ไม่ผ่าน
227 6311020373 นางสาว ดารุณีย์ ขานพิมาย ไม่ผ่าน
228 6311110376 นาย ดิศรณ์ เปรมปรีด์ ไม่ผ่าน
229 6311090377 นางสาว ดุษฎี เนตรใจบุญ ไม่ผ่าน
230 6311030378 นาย ตนุภัทร ศรีหงษ์ ไม่ผ่าน
231 6311110381 นางสาว ตะวัน แน่นอุดร ไม่ผ่าน
232 6311150382 นางสาว ตัสนีม โปะสุรี ไม่ผ่าน
233 6311150383 นางสาว ตัสนีม จาเงาะ ผ่าน
234 6311050384 นาย ต้ังปณิธาน ทุมมากรณ์ ขาดสอบ
235 6311030385 นางสาว ตุลธิดา พันธ์กิตติกุล ผ่าน
236 6311010386 นางสาว ตุลยา พบพิมาย ผ่าน
237 6311160387 นางสาว ต่วนปัทมา แกแซ ไม่ผ่าน
238 6311150388 นางสาว ต่วนฟารีดา ลอจิ ไม่ผ่าน
239 6311150390 นางสาว ทยา กล่ินสุวรรณ ไม่ผ่าน
240 6311040391 นางสาว ทรรศนีย์ สระขอนแก่น ผ่าน
241 6311080393 นาย ทศพล เอ่ียมทองค า ขาดสอบ
242 6311180396 นาย ทักษ์ดนัย ทองค าดี ไม่ผ่าน
243 6311110397 นางสาว ทัตติ ยา ศรีพูล  ขาดสอบ
244 6311040398 นางสาว ทัศนีภรณ์ โค่ยอินทร์ ผ่าน
245 6311110402 นางสาว ทิพย์วรรณ ปะก าแหง ไม่ผ่าน
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246 6311050403 นางสาว ทิพวรรณ จุไธสง ผ่าน
247 6311110404 นางสาว ทิพวรรณ พุทธจักร์ ขาดสอบ
248 6311050405 นางสาว ทิพวรรณ  สรร ศรี ไม่ผ่าน
249 6311070407 นางสาว ทิพาพร ใจงาม ไม่ผ่าน
250 6311060408 นางสาว ทิพารัตน์ ชาวสวน ผ่าน
251 6311120409 นางสาว ธนกร ไตรธนเดชา ผ่าน
252 6311010413 นาย ธนภณ พานเหล็ก ขาดสอบ
253 6311010414 นางสาว ธนภรณ์ หนองหงอก ไม่ผ่าน
254 6311040415 นางสาว ธนภรณ์ กันธิยะ ผ่าน
255 6311050416 นางสาว ธนภรณ์ ไกรรักษ์ ไม่ผ่าน
256 6311020417 นาย ธนภัทร ข าเอนก ไม่ผ่าน
257 6311110418 นางสาว ธนวรรณ กาญจนากร ไม่ผ่าน
258 6311150419 นางสาว ธนัชชา พูดเพราะ ไม่ผ่าน
259 6311010420 นางสาว ธนัญญา ปะรุนรัมย์ ผ่าน
260 6311050421 นาย ธนัตถ์ ชาลีรัตน์ ขาดสอบ
261 6311010422 นางสาว ธนาภรณ์ สอ้ิงทอง ไม่ผ่าน
262 6311030423 นางสาว ธนาภรณ์ เดิมหล่ิม ไม่ผ่าน
263 6311030427 นางสาว ธราภรณ์ สุขแก้ว ผ่าน
264 6311010428 นางสาว ธัชพรรณ ใจเท่ียง ผ่าน
265 6311040429 นางสาว ธัญกร พุทธสกุล ผ่าน
266 6311010430 นางสาว ธัญชนก เจียมพลายจิตร์ ผ่าน
267 6311060431 นางสาว ธัญญธร สินธุเสน ขาดสอบ
268 6311020432 นางสาว ธัญญลักษณ์ สุคะประเสริฐ ไม่ผ่าน
269 6311090437 นาง ธัญญาลักษณ์ โนนทอง ขาดสอบ
270 6311080438 นางสาว ธัญญ์นภัส ธนศิริวรวิชญ์ ไม่ผ่าน
271 6311080439 นางสาว ธัญญ์นภัส พงศ์พิชาทวีกุล ไม่ผ่าน
272 6311120440 นางสาว ธัญพิมล หงษ์สุด ผ่าน
273 6311030441 นาย ธัญพิสิษฐ์ โฆษะวิวัฒน์ ผ่าน
274 6311010442 พระครูสมุห์ ธัญพิสิษฐ์ เก่งเดชา ขาดสอบ
275 6311010443 นางสาว ธัญลักษณ์ บุญคง ไม่ผ่าน
276 6311050445 นางสาว ธัญลักษณ์ ประเสริฐ ไม่ผ่าน
277 6311080447 นางสาว ธัญวรัตน์ สุโพธ์ิ ไม่ผ่าน
278 6311020448 นางสาว ธัญวรัตน์ กิจรัญ ไม่ผ่าน
279 6311040449 นางสาว ธัญวรัตม์ รักษาแสง ผ่าน
280 6311040453 นางสาว ธันยาภรณ์ ข่วงทิพย์ ไม่ผ่าน
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281 6311180457 นางสาว ธิดา วิจิตร ไม่ผ่าน
282 6311050458 นาง ธิดานันทร์ เจริญนิตย์ ขาดสอบ
283 6311090459 นางสาว ธิดาพันธ์ รัตนศรีสุข ไม่ผ่าน
284 6311120461 นางสาว ธิดารัตน์ สะพานแก้ว ไม่ผ่าน
285 6311060463 นางสาว ธิดารัตน์ เลากระโทก ขาดสอบ
286 6311010464 นางสาว ธิดารัตน์ เผ่าภูทร ผ่าน
287 6311180466 นางสาว ธิติกานต์ นุตเวช ไม่ผ่าน
288 6311050467 นางสาว ธิษตยา ค าแพง ไม่ผ่าน
289 6311010468 นาย ธีรดล สมสุข ผ่าน
290 6311070469 นาย ธีรพงษ์ สมพร้ิง ไม่ผ่าน
291 6311050470 นางสาว นครินทร์ อ่อนท้าว ผ่าน
292 6311040471 นาย นนทวัฒน์ แก้วดี ผ่าน
293 6311080472 นาย นนทิชัย ด้วงอ่ิม ผ่าน
294 6311040473 นาย นพณรรน์ พันธ์แสง ผ่าน
295 6311070474 นาย นพดล พรายชุม ขาดสอบ
296 6311010475 นางสาว นภสร เครือบุญมา ผ่าน
297 6311120476 นางสาว นภัสวรรณ สุขใจ ผ่าน
298 6311080477 นางสาว นภัสสร บุญเทพ ไม่ผ่าน
299 6311120478 นางสาว นภัสสร เฉ่ือยกลาง ไม่ผ่าน
300 6311100479 นางสาว นภาพร คล่องแคล่ว ไม่ผ่าน
301 6311010481 นาย นรินทร์ คงดี ไม่ผ่าน
302 6311130482 นางสาว นริศรา ยีกับจี ขาดสอบ
303 6311120483 นางสาว นริศรา ศรีดารา ไม่ผ่าน
304 6311040489 นาง นลินี ช่ืนชุมพร ขาดสอบ
305 6311170492 นางสาว นวลจันทร์ จิตประเสริฐ ผ่าน
306 6311090494 นางสาว นัจญวา สันประเสริฐ์ ไม่ผ่าน
307 6311030495 นางสาว นัชมัส ยะโกะ ผ่าน
308 6311150497 นางสาว นัฐกานต์ นาวาเดช ผ่าน
309 6311050499 นางสาว นัตยา ไตรยวงศ์ ไม่ผ่าน
310 6311050502 นางสาว นันทกานต์ บุญเสริม ผ่าน
311 6311160503 นางสาว นันทนา คเชนทร์ภักดี ไม่ผ่าน
312 6311080504 นางสาว นันทนีย์ สุวรรณสิทธ์ิ ขาดสอบ
313 6311080506 นางสาว นันท์ชพร ฉัตรอนันทเวช ขาดสอบ
314 6311150508 นางสาว นัสมี มะดีเยาะ ผ่าน
315 6311030509 นางสาว นัสรีนี มอลอ ไม่ผ่าน
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316 6311090511 นางสาว นาซูฮา มะ ผ่าน
317 6311110513 นางสาว นาวาล สาและ ไม่ผ่าน
318 6311030516 นางสาว นิจสุภา รอดภัย ผ่าน
319 6311090517 นางสาว นิชกานต์ แซ่อ้ึง ผ่าน
320 6311110518 นางสาว นิชาพรรณ สืบอ้วน ไม่ผ่าน
321 6311010519 นางสาว นิชาภา อาทวิมล ผ่าน
322 6311110520 นางสาว นิซูรี นาโด ผ่าน
323 6311020521 นางสาว นิฌัณญา ชูเชิดธรรมกุล ไม่ผ่าน
324 6311020522 นาย นิฑากรณ์ ด ารักษ์ ไม่ผ่าน
325 6311050523 นางสาว นิตยา บริหาร ไม่ผ่าน
326 6311040524 นางสาว นิตยา อกอุ่น ขาดสอบ
327 6311080525 นาย นิติธร ปัสนานนท์ ขาดสอบ
328 6311100527 นางสาว นินวดี โสภิณ ไม่ผ่าน
329 6311010529 นาย นิพิฐพนธ์ พรประทุม ผ่าน
330 6311030530 นางสาว นิฟารีนา หะยีนิเงาะ ไม่ผ่าน
331 6311040531 นางสาว นิภาพร วงษ์จันดี ไม่ผ่าน
332 6311120532 นางสาว นิภาพร พิมพ์ทอง ผ่าน
333 6311140533 นางสาว นิภาพร แสนสุรินทร์ ไม่ผ่าน
334 6311020534 นางสาว นิรมลศิริ ขุมทอง ไม่ผ่าน
335 6311110535 นางสาว นิระมล รางศรี ไม่ผ่าน
336 6311080542 นางสาว นิสา งามข า ผ่าน
337 6311090543 นาย นิอัฟนันท์ นิโยะ ไม่ผ่าน
338 6311160544 นางสาว นิอัยเสาะห์ ยามู ผ่าน
339 6311030545 นาย นิอิกรอม สาแล ไม่ผ่าน
340 6311110546 นางสาว น่ิมอนงค์ สมทราย ผ่าน
341 6311150547 นางสาว นุจรี สุวาหล า ผ่าน
342 6311040548 นางสาว นุจรีย์ เจริญศักด์ิ ผ่าน
343 6311150550 นางสาว นุชนาฎ หมาดงะ ไม่ผ่าน
344 6311130552 นางสาว นุชรี บวงสวง ไม่ผ่าน
345 6311010553 นางสาว นุชวรา ลากุลเพลิน ไม่ผ่าน
346 6311170554 นาง นุชสลา ภูหงษ์ ขาดสอบ
347 6311140556 นางสาว นุสบา สะมะแอ ขาดสอบ
348 6311050557 นางสาว นุสรา เพลินจิตร ไม่ผ่าน
349 6311010559 นางสาว นูรซามีรต์ สาและ ผ่าน
350 6311030564 นางสาว นูรมา อิด้ิง ผ่าน
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351 6311180565 นางสาว นูรอัยน่า บือราเฮง ผ่าน
352 6311150569 นางสาว นูรัยนา อิแอ ไม่ผ่าน
353 6311150571 นางสาว นูรีซัน หะยีมะมิง ผ่าน
354 6311010572 นางสาว นูรีซัน มะดีเย๊าะ ผ่าน
355 6311130573 นางสาว นูรีซัน ดอเล๊าะ ขาดสอบ
356 6311030575 นางสาว นูรูกัสตีรา สาเม๊าะ ผ่าน
357 6311160577 นางสาว นูรูลฮูสนา อาแวเล๊าะ ผ่าน
358 6311130580 นางสาว น้ าฝน มณีรัตนรุ่งโรจน์ ผ่าน
359 6311060581 นางสาว บังอร บุญหว่าน ผ่าน
360 6311180582 นางสาว บัณฑิตา เพ็งพิน ผ่าน
361 6311090583 นางสาว บัดรีย๊ะ ชาติไทย ไม่ผ่าน
362 6311060584 นางสาว บัวลัย บุญสินชัย ผ่าน
363 6311050585 นาง บุญเกิด ระเบียบ ขาดสอบ
364 6311110586 นางสาว บุรีรัตน์ บุพพาจารย์ ไม่ผ่าน
365 6311050587 นางสาว บุษกร ใยรัก ไม่ผ่าน
366 6311040589 นางสาว บุษยมาศ งอบค า ผ่าน
367 6311040590 นางสาว บุษราภรณ์ ทับสีแก้ว ผ่าน
368 6311150592 นางสาว ปฏิญญา ปาละมาณ ผ่าน
369 6311080594 นางสาว ปฐมาวดี กระชอนสุข ผ่าน
370 6311080595 นางสาว ปนัฐดา สิริพัชรสกุล ขาดสอบ
371 6311170596 นางสาว ปนัดดา ธรรมโชติ ไม่ผ่าน
372 6311040598 นางสาว ปนัดดา ไกรยะราช ผ่าน
373 6311010599 นางสาว ปนัดดา วงษ์ค าน้อย ผ่าน
374 6311140601 นางสาว ปพิชญา ศรีแก้ว ไม่ผ่าน
375 6311140603 นางสาว ปภัสสร ม่วงรัก ไม่ผ่าน
376 6311170605 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์ ไม่ผ่าน
377 6311020606 นางสาว ประภัทรสร พลภักดี ไม่ผ่าน
378 6311180607 นางสาว ประภัสสร ค าดี ไม่ผ่าน
379 6311080609 นางสาว ประภาลักษณ์ อินธิเดช ผ่าน
380 6311010610 นาย ประวัติ ยะแบน ไม่ผ่าน
381 6311050611 นางสาว ประไพศรี ปอทอง ผ่าน
382 6311040613 นางสาว ปรางปรียา พลสีหา ขาดสอบ
383 6311040614 นางสาว ปราริชาติ วงศ์ประทุม ขาดสอบ
384 6311010615 นาย ปราโมทย์ แพกันธน่วม ผ่าน
385 6311010617 นางสาว ปริชญา กองอ้น ผ่าน
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386 6311120621 นางสาว ปรีดาภรณ์ แสงเดช ผ่าน
387 6311110622 นาย ปรีดี มะมิง ผ่าน
388 6311180623 นางสาว ปรียานัฐ หวันกะมา ผ่าน
389 6311050625 นางสาว ปรียาภรณ์ มุลตีกะ ผ่าน
390 6311180626 นางสาว ปวัณปรัชญ์ มิกาศ ผ่าน
391 6311120627 นางสาว ปวารลี คล้ายหิรัญ ขาดสอบ
392 6311100631 นางสาว ปวีณา พ่ึงกุล ไม่ผ่าน
393 6311080632 นางสาว ปสุตา กีรติยาพงษ์ ผ่าน
394 6311030633 นางสาว ปองทิพย์ ปานเพ็ชร ไม่ผ่าน
395 6311180638 นางสาว ปัทมา วินฉ้วน ผ่าน
396 6311040640 นางสาว ปัทมาวรรณ ประทุมรัตน์ ขาดสอบ
397 6311090641 นางสาว ปาณิศา ซ่ือสัตย์ ไม่ผ่าน
398 6311010642 นางสาว ปานกมล สายโนกาศ ผ่าน
399 6311080643 นางสาว ปารณีย์ แก่นนา ผ่าน
400 6311040644 นาง ปาริฉัตร นิธิมหาศาล ขาดสอบ
401 6311030645 นางสาว ปาริชาต ดวงภักดี ผ่าน
402 6311090646 นางสาว ปาริชาติ พรหมเทพ ไม่ผ่าน
403 6311020647 นางสาว ปาริชาติ ชนะศิลปวิทยา ไม่ผ่าน
404 6311060648 นางสาว ปาริชาติ จิวรรักษ์ ผ่าน
405 6311060649 นางสาว ปารีดา เจริญคุณ ไม่ผ่าน
406 6311010652 นางสาว ปิยธิดา ผาจวง ผ่าน
407 6311060658 นางสาว ปิยะธิดา ทิพมนต์ ไม่ผ่าน
408 6311110659 นางสาว ปิยะนาช ราชกรีย์ ผ่าน
409 6311040660 นางสาว ปิยะพร สว่างใหญ่ ไม่ผ่าน
410 6311080661 นาย ปิยะพล พรมทอง ไม่ผ่าน
411 6311060662 นางสาว ปิยะมาศ แก้วกลม ไม่ผ่าน
412 6311040663 นางสาว ปิยะมาส ค าจ านงค์ ผ่าน
413 6311070665 นางสาว ปิยากร อินพระ ไม่ผ่าน
414 6311120666 นางสาว ปิยาพัชร บุญใช้ ผ่าน
415 6311070667 นางสาว ปิยาภรณ์ สีหะวงษ์ ไม่ผ่าน
416 6311050668 นางสาว ปิยาภรณ์ ค ามี ผ่าน
417 6311050669 นางสาว ปิยาภรณ์ ชูรัตน์ ไม่ผ่าน
418 6311080670 นางสาว ป่ินปินัทธ์ ประสงค์เกียรติ ไม่ผ่าน
419 6311160671 นางสาว ปียานันท์ อินทร์คง ไม่ผ่าน
420 6311010672 นางสาว ปุณญดา วินิจฉัยกุล ไม่ผ่าน
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421 6311060673 นาย ปุรฉัตร วัฒนพรชัย ผ่าน
422 6311140674 นางสาว ผกา เพลาชัย ไม่ผ่าน
423 6311040676 นางสาว ผกามาศ ปักกุนนัน ผ่าน
424 6311030678 นางสาว ผกามาศ หนุนเก้ือ ผ่าน
425 6311020680 นาย พงศ์พล เด่นรัศมีเทพ ไม่ผ่าน
426 6311040681 นาย พงษ์สิทธ์ิ กลางนอก ผ่าน
427 6311060682 นาย พชรพล เพ็ชรสินธพ ไม่ผ่าน
428 6311040683 นางสาว พนารัตน์ พุ่มค า ไม่ผ่าน
429 6311110684 นางสาว พนารัตน์ เขียวเขิน ผ่าน
430 6311010685 นางสาว พนิดา จรโคกกรวด ไม่ผ่าน
431 6311160686 นางสาว พนิดา ชัยมุสิก ขาดสอบ
432 6311040687 นางสาว พนิดา ยางธิสาร ผ่าน
433 6311010688 นางสาว พรจรัส ร าพัฒน์ ไม่ผ่าน
434 6311040689 นางสาว พรชนัน ภูศรี ไม่ผ่าน
435 6311020690 นางสาว พรทิพย์ จิตจ านงค์ ไม่ผ่าน
436 6311120693 นางสาว พรประภา ฉ่ าสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
437 6311050694 นางสาว พรพรรณ แวงวัน ไม่ผ่าน
438 6311040698 นางสาว พรพิมล เสนคราม ผ่าน
439 6311150700 นางสาว พรรณพร แซ่ฉ่ัว ผ่าน
440 6311080701 นาง พรรณวดี สุทธิวาทนฤพุฒิ ผ่าน
441 6311120702 นางสาว พรรษศรณ์ เช้ืองวงหิรัญ ผ่าน
442 6311010703 นางสาว พรวิมล ช านาญ ผ่าน
443 6311040704 นางสาว พรสุดา มาละอินทร์ ผ่าน
444 6311180705 นางสาว พรสุดา เจียมสกุล ไม่ผ่าน
445 6311040706 นางสาว พรสุดา จันลาวงค์ ไม่ผ่าน
446 6311020707 นางสาว พรหมพร นามราช ไม่ผ่าน
447 6311020708 นางสาว พริม รัตนพล ผ่าน
448 6311080710 นางสาว พลอยศวรรณ คูณยะโคตร ผ่าน
449 6311090712 นางสาว พัชญา มาโนชน์ ไม่ผ่าน
450 6311030713 นางสาว พัชทราภรณ์ บุญต่อ ผ่าน
451 6311010714 นางสาว พัชรพร ครุฑสาย ผ่าน
452 6311020717 นางสาว พัชราภรณ์ สังข์พัน ไม่ผ่าน
453 6311090718 นางสาว พัชรินทร์ ซ่ือตรง ไม่ผ่าน
454 6311050720 นางสาว พัชรินทร์ ศรีนวล ขาดสอบ
455 6311080721 นางสาว พัชสิษฐ์ตา มีอนันต์ ไม่ผ่าน
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456 6311180723 นางสาว พัฒน์นรี โพธิรัตน์ ผ่าน
457 6311010724 นางสาว พัณณิตา ชูช่ืน ผ่าน
458 6311170726 นาย พัทยา ปานสุวรรณ ไม่ผ่าน
459 6311020727 นางสาว พันธิภา พ่ึงศิลป์ ขาดสอบ
460 6311120730 นางสาว พิจิตรา มุขขันธ์ ไม่ผ่าน
461 6311110731 นางสาว พิจิตรา ชินโน ไม่ผ่าน
462 6311150734 นางสาว พิชชาภา ตาวัน ไม่ผ่าน
463 6311090736 นางสาว พิชญา คงสวัสด์ิ ผ่าน
464 6311040738 นาง พิชญาภา ม่ันคง ไม่ผ่าน
465 6311150740 นางสาว พิมพิมล บัวสงค์ ผ่าน
466 6311110742 นางสาว พิมพิศา อยู่ด า ไม่ผ่าน
467 6311100744 นางสาว พิมพ์นภา สอนเสนา ไม่ผ่าน
468 6311010746 นางสาว พิมพ์พา พรมเสน ผ่าน
469 6311020748 นางสาว พิมพ์รวี โชคทองเพียร ไม่ผ่าน
470 6311050749 นางสาว พิมพ์ใจ พลศรี ไม่ผ่าน
471 6311010751 นางสาว พิมลนาฎ สิทธิชัย ผ่าน
472 6311010752 นางสาว พิมลวรรณ เฉิดฉาย ไม่ผ่าน
473 6311030753 นางสาว พิยดา ทองแก้ว ขาดสอบ
474 6311110755 นางสาว พิสมัย จันทมุลตรี ผ่าน
475 6311080757 นาย พิสิษฐ์ ผลโรจน์ปัญญา ผ่าน
476 6311080759 นาย พีรภัสร์ แย้มมา ขาดสอบ
477 6311060761 นางสาว ฟาดีล๊ะ ตาเดอิน ไม่ผ่าน
478 6311150764 นางสาว ฟารีสา สะมะแอ ผ่าน
479 6311030766 นาย ฟุรกอน ดอกา ผ่าน
480 6311160767 นางสาว ภคมน เส้งเสาร์ ไม่ผ่าน
481 6311080769 นางสาว ภัคกัญญา พูลดาวทอง ไม่ผ่าน
482 6311030772 นางสาว ภัททิรา ปราบเสร็จ ไม่ผ่าน
483 6311170775 นาย ภัทรชัย แสงงาม ไม่ผ่าน
484 6311010778 นางสาว ภัทรวดี แก่ประโคน ไม่ผ่าน
485 6311090780 นางสาว ภัทราภรณ์ โต๊ะเสน ผ่าน
486 6311180781 นางสาว ภัทราภรณ์ ฐานโพธ์ิ ไม่ผ่าน
487 6311040782 นางสาว ภัทราวดี สุมรินทร์ ผ่าน
488 6311010783 นางสาว ภัทราวดี เส้ียมแหลม ไม่ผ่าน
489 6311010784 นางสาว ภัทราวดี รัตนชาติวิเชียร ผ่าน
490 6311050785 นางสาว ภัทรินทร์ ภูวิโคตร ไม่ผ่าน
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491 6311040787 นาย ภาคภูมิ ไชยพันโท ผ่าน
492 6311150788 นางสาว ภาตีฮะห์ มะอีแต ไม่ผ่าน
493 6311010789 นางสาว ภาวิณี โคตรไชยา ผ่าน
494 6311080792 นางสาว ภิมม์ ชลกรณ์ศรีสกุล ขาดสอบ
495 6311010795 นางสาว ภูษนิษา ไชยราช ไม่ผ่าน
496 6311160796 นาย ภูเทพ วู่นา ผ่าน
497 6311060801 นางสาว มยุรี คงพราหมณ์ ผ่าน
498 6311120802 นางสาว มริสา รัตนกร ผ่าน
499 6311070803 นางสาว มลธิรา หมู่โพธ์ิ ขาดสอบ
500 6311150807 นาย มะฮาซัน คอลอ ไม่ผ่าน
501 6311040809 นางสาว มัททิณี เสนจันตะ ไม่ผ่าน
502 6311050810 นางสาว มัทวัน ร้อยศรี ไม่ผ่าน
503 6311040812 นางสาว มัลลิกา ไชยบุญ ขาดสอบ
504 6311050815 นางสาว มาริสา รัตนมงคล ไม่ผ่าน
505 6311150816 นาย มารีดี ยูโซ๊ะ ขาดสอบ
506 6311110817 นางสาว มารีฮัน เจ๊ะเต๊ะ ไม่ผ่าน
507 6311040818 นางสาว มาลินี ชวนละคร ไม่ผ่าน
508 6311110819 นางสาว มาลี ไชยเพศ ไม่ผ่าน
509 6311180820 นางสาว มาศสุภา อรรถสงเคราะห์ ไม่ผ่าน
510 6311150821 นาย มาหามะดานิส ดิลฮาม ขาดสอบ
511 6311110822 นางสาว มาฮีซันร์ เจ๊ะเเว ไม่ผ่าน
512 6311120825 นางสาว มินตรา ปัดสงค์  ผ่าน
513 6311060826 นางสาว มิรันดา ภมรเจริญกิจ ไม่ผ่าน
514 6311030828 นางสาว มีณา หีมล๊ะ ผ่าน
515 6311120831 นางสาว มุขสุดา ค าแดง ขาดสอบ
516 6311090832 นางสาว มุมีนา หมินเย๊าะ ผ่าน
517 6311020833 นางสาว มูนีย์รอฮ ตาเฮร์ ไม่ผ่าน
518 6311060834 นางสาว มูนีเราะห์ เจ๊ะเด็ง ผ่าน
519 6311030835 นางสาว มูนีเราะห์ มามะ ไม่ผ่าน
520 6311020836 นาย มูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ ผ่าน
521 6311110837 นาย มูฮัมหมัดอัสฟาน มูซอ ผ่าน
522 6311090839 นางสาว ยลนาฏ มาลีหอม ผ่าน
523 6311110841 นาย ยอดรัก ธรรมรัตน์ ไม่ผ่าน
524 6311110843 นางสาว ยามีละ มะแซ ไม่ผ่าน
525 6311090844 นางสาว ยารีย๊ะ มะเซ็ง ผ่าน
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526 6311150845 นางสาว ยาลีละห์ สาแม ไม่ผ่าน
527 6311040847 นางสาว ยุวรี สุวรรณศรี ผ่าน
528 6311050848 นางสาว รจนา แก้วเคนมา ผ่าน
529 6311160849 นางสาว รจนา รอดเข็ม ขาดสอบ
530 6311040850 นางสาว รจนาท ภูเวียนวงค์ ขาดสอบ
531 6311040851 นาย รณชัช ค าสนิท ขาดสอบ
532 6311010852 นางสาว รติชา นาคปานเสือ ผ่าน
533 6311120855 นางสาว รมิดา ภูนุชอภัย ผ่าน
534 6311040858 นางสาว รสธรรม ใสสุก ไม่ผ่าน
535 6311140859 นางสาว รสสุคนธ์ เกิดทอง ไม่ผ่าน
536 6311120863 นาย ระพีพัฒน์ อานามนารถ ผ่าน
537 6311120865 นางสาว รัชณิญา จันทร์ศรี ไม่ผ่าน
538 6311130866 นาย รัชต์พล รัสมี ผ่าน
539 6311110867 นางสาว รัชนีกร ไชยะวัน ผ่าน
540 6311010868 นางสาว รัชนีกร เชิงดี ผ่าน
541 6311010869 นางสาว รัชนีกร ตันนวล ไม่ผ่าน
542 6311140870 นาย รัญวรัชญ์ พลชัย ผ่าน
543 6311050871 นางสาว รัตติกาญณ์ สุทธิสาร ไม่ผ่าน
544 6311130873 นางสาว รัตติยากร เพียขันทา ไม่ผ่าน
545 6311040875 นางสาว รัตนา สินจารุ ผ่าน
546 6311070878 นางสาว รัตน์ชดาภา ใจงาม ไม่ผ่าน
547 6311170880 นาง รัตยา ปันจันทร์ ขาดสอบ
548 6311160883 นางสาว รัศมียา ดาบแสงทอง ไม่ผ่าน
549 6311080884 นางสาว ริญญารัตน์ พรธนาบุณยรัตน์ ผ่าน
550 6311100888 นางสาว ร่ืนจิตร อินทะสร้อย ไม่ผ่าน
551 6311050889 นางสาว ร่ืนฤดี พรหมประดิษฐ ไม่ผ่าน
552 6311110891 นางสาว รุลฮีดา หะยีมะแอ ขาดสอบ
553 6311150892 นางสาว รุสนา อาแด ไม่ผ่าน
554 6311020893 นางสาว รุสมี เจ๊ะด๊ะ ไม่ผ่าน
555 6311160894 นางสาว รุสมีณี ยาคอ ไม่ผ่าน
556 6311060896 นางสาว รุ่งฤดี ดีขุนทด ขาดสอบ
557 6311040897 นางสาว รุ่งอรุณ ริค าแง ไม่ผ่าน
558 6311060899 นางสาว รูกีซา เจ๊ะหะมะ ไม่ผ่าน
559 6311090903 นางสาว ลลิตวดี ต่วนมิหนา ผ่าน
560 6311010906 นางสาว ลลิตา สายอะภัย ขาดสอบ
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561 6311080908 นางสาว ลลิตา ชัยนนท์ ขาดสอบ
562 6311090910 นางสาว ลักขณา สายเนตร ขาดสอบ
563 6311020911 นางสาว ลักษณ์ดลยา กิตต์ิเดชาปิติวัชร ไม่ผ่าน
564 6311030917 นาย ลุกมาน หะยียะโก๊ะ ผ่าน
565 6311050918 นาง ลุนณี ค ามูล ขาดสอบ
566 6311020919 นางสาว วชิรญาณ์ ศรีแก้วเฒ่า ไม่ผ่าน
567 6311130921 นางสาว วชิราภรณ์ แก้วไหลมา ไม่ผ่าน
568 6311040922 นางสาว วธัญญา บุตมะ ผ่าน
569 6311160923 นางสาว วนัสนันท์ นกดา ขาดสอบ
570 6311070925 นางสาว วนิดา เจริญสวัสด์ิ ขาดสอบ
571 6311010926 นางสาว วนิดา ใจยา ผ่าน
572 6311070927 นางสาว วนิดา สระแก้ว ไม่ผ่าน
573 6311090928 นางสาว วรกมล ศรีธรรม ไม่ผ่าน
574 6311060929 นางสาว วรกานต์ โสมี ผ่าน
575 6311030930 นาย วรกิจ สุวรรณะ ผ่าน
576 6311090932 นางสาว วรรณกานต์ พูลกลาง ผ่าน
577 6311150934 นางสาว วรรณนา มูดอ ขาดสอบ
578 6311160935 นางสาว วรรณพร สังวัง ไม่ผ่าน
579 6311120938 นางสาว วรัญญา บุญกระเต้ือง ไม่ผ่าน
580 6311010939 นางสาว วรัญญา ปาลาศ ผ่าน
581 6311130940 นางสาว วรัญญา ฟองสุยะ ไม่ผ่าน
582 6311120941 นางสาว วรัญญา เต่าทอง ไม่ผ่าน
583 6311110942 นาย วรานนท์ ชมประเสริฐ ผ่าน
584 6311050943 นางสาว วราพร โพธ์ิชัยศรี ผ่าน
585 6311050944 นางสาว วราพร เหล่าอุ่นอ่อน ผ่าน
586 6311040945 นางสาว วราพร ผาเขาบวช ผ่าน
587 6311010946 นางสาว วราภรณ์ พิมพา ขาดสอบ
588 6311130947 นางสาว วราภรณ์ ประกอบนอก ไม่ผ่าน
589 6311020950 นางสาว วราภรณ์ ชัยนฤมล ไม่ผ่าน
590 6311090952 นางสาว วรินดา ระเบียบพร ผ่าน
591 6311030953 นางสาว วริศรา ปันธิโป ไม่ผ่าน
592 6311010954 นางสาว วริษา อยู่อินทร์ ผ่าน
593 6311120956 นาย วศินต์ เดชคุณมาก ผ่าน
594 6311010958 นาง วัชราภรณ์ ศรีสุชาติ ไม่ผ่าน
595 6311060960 นางสาว วันมัสนี เจะมิง ไม่ผ่าน
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596 6311010963 นางสาว วันวิสา ผิวนวล ผ่าน
597 6311150964 นางสาว วาฟาอ์ มะเกะ ไม่ผ่าน
598 6311050968 นางสาว วาสิณี พินธุรักษ์ ไม่ผ่าน
599 6311020969 นางสาว วิกัญดา รอเกตุ ไม่ผ่าน
600 6311070970 นางสาว วิจิตรา ใจยา ไม่ผ่าน
601 6311040972 นาย วิทยา นนดารา ไม่ผ่าน
602 6311050973 นาย วิทยา วงแก้ว ไม่ผ่าน
603 6311180975 นางสาว วิภาดา คามวัลย์ ผ่าน
604 6311030978 นางสาว วิมพ์วิภา แสงทอง ไม่ผ่าน
605 6311120980 นางสาว วิมลสิริ บุญถนอม ผ่าน
606 6311020981 นางสาว วิมลสิริ อุคติ ไม่ผ่าน
607 6311040982 นางสาว วิมลิน ใจเอ้ือ ผ่าน
608 6311150984 นางสาว วิลาวัณย์ ขาวแก้ว ผ่าน
609 6311180985 นางสาว วิสสุตา ไม้ดัดพันธ์ ผ่าน
610 6311170986 นาวาตรีหญิง วิไลพร สว่าง ไม่ผ่าน
611 6311010987 นางสาว วิไลลักษณ์ ศรีโยธี ไม่ผ่าน
612 6311070988 นางสาว วิไลวรรณ สุกใส ขาดสอบ
613 6311040989 นาย วีรพล โพธ์ิใคร ผ่าน
614 6311140990 นาย วีรภัทร พิลึก ผ่าน
615 6311080991 นาย วีรยุทธ ธานี ผ่าน
616 6311070992 นาย วีระชัย เจริญสวัสด์ิ ขาดสอบ
617 6311060993 นาย วีลฎาณร์ นิเฮง ผ่าน
618 6311020994 นางสาว ศดานันท์ จีระเสถียร ไม่ผ่าน
619 6311080995 นาย ศรณ์ ตันตินวะชัย ไม่ผ่าน
620 6311010997 นางสาว ศรัญญา เทพสิงห์ ผ่าน
621 6311180998 นาย ศรัญญู รสหอม ขาดสอบ
622 6311041000 นางสาว ศรัณย์พร รมราศรี ไม่ผ่าน
623 6311041001 นางสาว ศรินญา ริโยธา ผ่าน
624 6311041002 นาย ศรีสมาน ปุ่งค าน้อย ขาดสอบ
625 6311011003 นางสาว ศรีอัมพร แซ่ท้าว ผ่าน
626 6311011004 นางสาว ศศิกา แซ่เถา ผ่าน
627 6311061005 นางสาว ศศิชา มูลทองค า ผ่าน
628 6311011006 นางสาว ศศิธร อนันตา ผ่าน
629 6311031007 นางสาว ศศิธร อุ่นสอน ผ่าน
630 6311041010 นางสาว ศศิปรียา ทิวาพัฒน์ ผ่าน
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631 6311031011 นางสาว ศศิพร จูสวย ไม่ผ่าน
632 6311051012 นางสาว ศศิพร ศรีค า ไม่ผ่าน
633 6311021013 นางสาว ศศิพิมพ์ ทองงามข า ผ่าน
634 6311011014 นางสาว ศศิมา ฉาไธสง ไม่ผ่าน
635 6311021015 นางสาว ศศิมา พงษ์เจริญ ขาดสอบ
636 6311121016 นางสาว ศศิวรินทร์ ศรีเจริญ ผ่าน
637 6311041017 นางสาว ศสิธร ค ามุงคุณ ไม่ผ่าน
638 6311011021 นางสาว ศิรดา แซ่ย้าง ไม่ผ่าน
639 6311091022 นางสาว ศิริกัญญา กล้าศึก ไม่ผ่าน
640 6311051023 นางสาว ศิรินทิพย์ ไชยยายงค์ ผ่าน
641 6311111024 นางสาว ศิรินันท์ ศรีโนนยาง ผ่าน
642 6311051027 นางสาว ศิริภาพรรณ ชาวพลทอง ผ่าน
643 6311041030 นางสาว ศิริรัตน์ พิกุล ขาดสอบ
644 6311071031 นางสาว ศิริรัตน์ สายทอง ไม่ผ่าน
645 6311091032 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เล็ก ขาดสอบ
646 6311181033 นางสาว ศิริรัตน์ ป้อมผาลา ไม่ผ่าน
647 6311011034 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีศักตยา ไม่ผ่าน
648 6311051036 นางสาว ศิริลักษณ์ ทีฆะสุข ไม่ผ่าน
649 6311051037 นางสาว ศิริลักษณ์ นวลศรี ผ่าน
650 6311041038 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญตาวัน ไม่ผ่าน
651 6311021039 นางสาว ศิริลักษณ์ มากมูล ไม่ผ่าน
652 6311011040 นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่ลี ผ่าน
653 6311101042 นางสาว ศิริวรรณ บุญมา ไม่ผ่าน
654 6311051044 นางสาว ศิริวรรณ ประพาฬ ไม่ผ่าน
655 6311201045 นางสาว ศิริวรรณ ดีโลนงาม ไม่ผ่าน
656 6311081046 นางสาว ศิริวรรณ ทรัพย์ทวีเพ่ิมพูน ขาดสอบ
657 6311041047 นางสาว ศิริอัญญา ซินโซ ไม่ผ่าน
658 6311041048 นาย ศิลปไทย ครองสิงห์ ขาดสอบ
659 6311051049 นาย ศิวณัฐ ใหมค า ผ่าน
660 6311141051 นางสาว ศุภกร ภู่สอาด ผ่าน
661 6311041052 นาย ศุภกร หีบทอง ไม่ผ่าน
662 6311081054 นาย ศุภชัย เตชะธนวณิช ขาดสอบ
663 6311041058 นางสาว ศุภรัตน์ เทอ ารุง ขาดสอบ
664 6311131059 นางสาว ศุภรัตน์ บ่อเงิน ไม่ผ่าน
665 6311041060 นาย ศุภฤกษ์ ขอสินกลาง ไม่ผ่าน
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666 6311121064 นางสาว ศุภาพิชญ์ ศรีวิริยไชย ไม่ผ่าน
667 6311051066 นาง ศุภิสรา สีหบุตร ขาดสอบ
668 6311051068 นางสาว สกาวรัตน์ สายศักดา ขาดสอบ
669 6311011071 นางสาว สมฤทัย ค าสว่าง ผ่าน
670 6311021072 นางสาว สมัชญา เครือเนตร ไม่ผ่าน
671 6311011073 นางสาว สมัชญา กันทะค าแหง ไม่ผ่าน
672 6311041074 นาง สมใจ กองกูล ไม่ผ่าน
673 6311161077 นางสาว สร้อยสุดา ทองเทพ ขาดสอบ
674 6311041078 นางสาว สลิตา ยามาเล็น ขาดสอบ
675 6311111079 นางสาว สลิลทิพย์ บางทับ ไม่ผ่าน
676 6311071082 นาย สันติพงษ์ วารีรักษ์ ผ่าน
677 6311061083 นางสาว สาธิตา เพ็ชรบูชา ไม่ผ่าน
678 6311011085 นางสาว สายฝน จันทร์แจ่ม ผ่าน
679 6311111088 นางสาว สาวิตรี เหิมสารจอด ไม่ผ่าน
680 6311121089 นาย สิทธิชัย ชลอยบุญ ผ่าน
681 6311041091 นางสาว สิริกานต์ เหงากุล ไม่ผ่าน
682 6311081092 นาง สิรินทรา อินทอง ไม่ผ่าน
683 6311041094 นางสาว สิรินยา เจียงภูเขียว ผ่าน
684 6311121096 นางสาว สิริยา ภู่ระโหง ไม่ผ่าน
685 6311061097 นางสาว สิริเกตุ แจ้งเนตร ไม่ผ่าน
686 6311131098 นางสาว สิรีพิชญ์ จงภัทรอนันต์ ไม่ผ่าน
687 6311151099 นางสาว สีตีฮาหวา มันตุเต๊ะ ไม่ผ่าน
688 6311151102 นางสาว สุกัญญา รัตนะ ผ่าน
689 6311011103 นางสาว สุกานดา พิศวงปราการ ไม่ผ่าน
690 6311141104 นางสาว สุจิตรา น้อยใย ผ่าน
691 6311181106 นางสาว สุจีนันท์ น้ าขาว ผ่าน
692 6311091107 นางสาว สุชฎา บ ารุงพงศ์ ไม่ผ่าน
693 6311041108 นางสาว สุชาฎา ปรือปรัก ผ่าน
694 6311071111 นางสาว สุดารัตน์ ชัยประโคน ขาดสอบ
695 6311081112 นางสาว สุดารัตน์ ลักษณะวิมล ขาดสอบ
696 6311021113 นางสาว สุดารัตน์ สันวิจิตร ขาดสอบ
697 6311011115 นางสาว สุดารัตน์ พงศ์สิริวิโรจน์ ผ่าน
698 6311051116 นางสาว สุดารัตน์ จิตรจริง ผ่าน
699 6311041117 นางสาว สุดาวดี ภาคชัย ผ่าน
700 6311051118 นางสาว สุดใจ ยาเพ็ชร ผ่าน
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701 6311041121 นางสาว สุทธิดา เก่ิงสุวรรณ ไม่ผ่าน
702 6311041122 นางสาว สุทธิตรา เอกจิตต์ ผ่าน
703 6311011123 นางสาว สุทธิธารา ศรียา ผ่าน
704 6311081125 นาย สุทิน มีชัยสัจจะ ขาดสอบ
705 6311091126 นางสาว สุธัญญา สีตาแสน ไม่ผ่าน
706 6311041128 นาง สุธารัตน์ หาศิริ ไม่ผ่าน
707 6311121129 นางสาว สุธิดา นรเสฏฐ์ภูวดล ไม่ผ่าน
708 6311101130 นางสาว สุนันทา แซ่ต๋ัน ไม่ผ่าน
709 6311081131 นางสาว สุนิตตา ตะวันธรงค์ ขาดสอบ
710 6311151132 นางสาว สุนิตา หมานระโต๊ะ ไม่ผ่าน
711 6311111133 นางสาว สุนิสา พิมลา ไม่ผ่าน
712 6311021135 นางสาว สุนิสา ดวงบุตร ไม่ผ่าน
713 6311021136 นางสาว สุนิสา เก้ือชาติ ผ่าน
714 6311041138 นางสาว สุปราณี สมัญญา ผ่าน
715 6311041139 นางสาว สุปรียา ทิพราช ไม่ผ่าน
716 6311091141 นางสาว สุพรรณี ยาหนู ผ่าน
717 6311111142 นางสาว สุพรรษา กองชัย ผ่าน
718 6311121143 นางสาว สุพรรษา อยู่เจริญ ผ่าน
719 6311051144 นางสาว สุพัตรา แพงทอง ไม่ผ่าน
720 6311051145 นางสาว สุพัตรา สายสินธ์ ไม่ผ่าน
721 6311051146 นางสาว สุพัตรา ศรีแจ่ม ไม่ผ่าน
722 6311041147 นางสาว สุพัตรา มนอ่ิน ไม่ผ่าน
723 6311051148 นางสาว สุพัตรา พวงชมพู ไม่ผ่าน
724 6311021150 นางสาว สุพิชชา สืบเทพ ไม่ผ่าน
725 6311121151 นางสาว สุพิชชา เมียนเพชร ผ่าน
726 6311051152 นางสาว สุภลักษณ์ ค าโสภา ไม่ผ่าน
727 6311021153 นางสาว สุภลักษณ์ ครุฑทิพย์ ไม่ผ่าน
728 6311131154 นางสาว สุภัสสร ช้างขวัญยืน ผ่าน
729 6311121155 นางสาว สุภัสสร เตไชยา ผ่าน
730 6311171156 นางสาว สุภาพร แสงทองดี ผ่าน
731 6311051157 นางสาว สุภาพร พาพันธ์ ไม่ผ่าน
732 6311141159 นางสาว สุภาพร ไยสาร ไม่ผ่าน
733 6311041161 นางสาว สุภาภรณ์ บุญศรี ผ่าน
734 6311171162 นาง สุภารัก โกศล ไม่ผ่าน
735 6311041164 นาง สุภาวดี สถากูล ขาดสอบ
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736 6311041165 นางสาว สุภาวดี มานันที ไม่ผ่าน
737 6311081163 นางสาว สุภาวดี หนองหลวง ผ่าน
738 6311011168 นางสาว สุภาวรรณ สุวรรณเกตุ ผ่าน
739 6311011169 นางสาว สุภาวรรณ จันทร์แจ่ม ไม่ผ่าน
740 6311161170 นางสาว สุภาสิริ มณีนิล ไม่ผ่าน
741 6311161171 นางสาว สุมนา ย่ีฉุ้น ไม่ผ่าน
742 6311081172 นางสาว สุมาลี ใบพลูทอง ไม่ผ่าน
743 6311071173 นาง สุมาลี วิเศษ ไม่ผ่าน
744 6311041174 นางสาว สุมิตรา สุวรรณไตร ไม่ผ่าน
745 6311091175 นาย สุรศักด์ิ เสียมไหม ผ่าน
746 6311081179 นาง สุรางค์ โยโกยามา ขาดสอบ
747 6311181180 นางสาว สุริยาภรณ์ เมืองชุม ผ่าน
748 6311111181 นางสาว สุริษา ก๋องสี ไม่ผ่าน
749 6311161183 นางสาว สุรีย์วรรณ สติสถาพร ไม่ผ่าน
750 6311011185 นางสาว สุวนันท์ สมหวัง ไม่ผ่าน
751 6311141186 นางสาว สุวนันท์ ปากหวาน ผ่าน
752 6311051187 นางสาว สุวนันท์ ปัจจัย ไม่ผ่าน
753 6311031188 นางสาว สุวนันท์ หมานหมีน ผ่าน
754 6311041189 นางสาว สุวนันท์ ไชยเชษฐ์ ผ่าน
755 6311041191 นาง สุวรรณา ราชบุญเรือง ไม่ผ่าน
756 6311171192 นาง สุวรรณา ผิวอ่อน ไม่ผ่าน
757 6311091194 นางสาว สุวรรณี อับดุลเร๊าะแม ผ่าน
758 6311151202 นางสาว สุไวบ๊ะ สะนิ ไม่ผ่าน
759 6311151203 นางสาว สุไฮนี ขาเดร์ ไม่ผ่าน
760 6311111206 นางสาว สใบพร โต๊ะนาค ผ่าน
761 6311011207 นางสาว หทัยชนก รอดดีเพ็ง ไม่ผ่าน
762 6311051208 นางสาว หทัยทิพย์ เลาหวิโรจน์ ผ่าน
763 6311081211 นางสาว หฤทัย สิงหกุล ขาดสอบ
764 6311061212 นางสาว หวันฟาริณี มะดีเยาะ ไม่ผ่าน
765 6311011213 นางสาว หัสยา ใจเอ้ือน ผ่าน
766 6311061214 นางสาว หิรัญญา หลุ่ยจ๋ิว ผ่าน
767 6311031215 นางสาว อชิรญา คุณากรกวิน ไม่ผ่าน
768 6311091216 นางสาว อชิรญา หมดจด ไม่ผ่าน
769 6311081218 นาย อดิสัย สุนทรรัตนารักษ์ ขาดสอบ
770 6311021221 นางสาว อทิตยา ฦาชา ไม่ผ่าน
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771 6311151222 นางสาว อธิติยา สุภาพ ไม่ผ่าน
772 6311121223 นางสาว อธิษฐา มาศภากร ไม่ผ่าน
773 6311021224 นาย อธิเดช ดวงตา ผ่าน
774 6311181226 นางสาว อนงค์นารถ ภักดี ไม่ผ่าน
775 6311111227 นางสาว อนัญญา หูมแพง ผ่าน
776 6311011228 นางสาว อนัญพร ศรีทอง ผ่าน
777 6311051229 นางสาว อนันตญา จันแดง ไม่ผ่าน
778 6311081231 นาง อนุตตรีย์ โพธิสุทัศน์ ขาดสอบ
779 6311041233 นางสาว อนุสรา ชมภู ผ่าน
780 6311161235 นางสาว อนุสรา เจะมอ ผ่าน
781 6311111236 นาย อพิศักด์ิ คงตะเคียน ขาดสอบ
782 6311041237 นางสาว อภัสรา เหล็กกาณกูล ไม่ผ่าน
783 6311161238 นางสาว อภิชญา สมแก้ว ผ่าน
784 6311071240 นางสาว อภิชิญาณ์ บุญมี ขาดสอบ
785 6311051241 นางสาว อภิญญา ป้อมหิน ขาดสอบ
786 6311021244 นางสาว อภิญญา สมจิตร ขาดสอบ
787 6311041245 นาง อภิรญาณ์ องคเรียน ไม่ผ่าน
788 6311011246 นาย อภิวัฒน์ กิจไกรวัลย์ ขาดสอบ
789 6311081249 นาย อภิโชติ วงศ์ชดช้อย ขาดสอบ
790 6311021250 นางสาว อมรรัตน์ เรืองสกุล ไม่ผ่าน
791 6311011251 นางสาว อมลวรรณ พลกล้า ผ่าน
792 6311131254 นางสาว อรณา ตาสุยะ ผ่าน
793 6311011255 นางสาว อรณิชา ขวัญแก้ว ไม่ผ่าน
794 6311051256 นางสาว อรณิชา ครองยุติ ไม่ผ่าน
795 6311181257 นางสาว อรทัย วัดสิงห์ ไม่ผ่าน
796 6311041258 นางสาว อรทัย ตุ้ยเเต ผ่าน
797 6311151260 นางสาว อรปรียา แสงเดือน ไม่ผ่าน
798 6311031262 นางสาว อรพรรณ เพชรนิล ไม่ผ่าน
799 6311041263 นางสาว อรยา พลสงเมือง ผ่าน
800 6311091264 นางสาว อรยา อาจหาญ ไม่ผ่าน
801 6311031265 นางสาว อรวรรณ นิลโกสี ผ่าน
802 6311041267 นางสาว อรวรรณ นักร้อง ไม่ผ่าน
803 6311051268 นางสาว อรวรรณ์ ท าทอง ไม่ผ่าน
804 6311181269 นางสาว อรวี พรหมนิตย์ ไม่ผ่าน
805 6311071270 นางสาว อรสา มีเหมาะ ไม่ผ่าน
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806 6311041271 นางสาว อรอุมา อ่อนม่ิง ผ่าน
807 6311091272 นางสาว อรอุมา แสงไพรวัลย์ ผ่าน
808 6311071273 นางสาว อริสรา สุวรรณกาโล ไม่ผ่าน
809 6311181274 นางสาว อริสรา ร้าโสย ไม่ผ่าน
810 6311041276 นางสาว อริสา ค าพิสัย ผ่าน
811 6311011277 นางสาว อรุณี อัศวภูมิ ไม่ผ่าน
812 6311111278 นางสาว อรุณี มันสนิท ไม่ผ่าน
813 6311181279 นางสาว อรุณเนตร ต้นโลม ไม่ผ่าน
814 6311081280 นางสาว อศรียะห์ สามะ ไม่ผ่าน
815 6311011281 นางสาว อะห์ลาม สะมุแย ผ่าน
816 6311161285 นางสาว อัจจิมา อักษรพันธ์ ขาดสอบ
817 6311091286 นางสาว อัจจิมา มณีสว่าง ผ่าน
818 6311151287 นางสาว อัจฉรา ฤทธิพรัด ผ่าน
819 6311051288 นางสาว อัจฉรา บุญอุ้ม ไม่ผ่าน
820 6311031290 นางสาว อัจฉริยา มาลินี ไม่ผ่าน
821 6311151291 นางสาว อัซมะ ฮะแวกะจิ ไม่ผ่าน
822 6311011292 นางสาว อัญชรินทร์ ศรีสองเมือง ไม่ผ่าน
823 6311021293 นาง อัญชลี เจริญศิริ ผ่าน
824 6311111295 นางสาว อัญญารัตน์ โสรัจ ผ่าน
825 6311011296 นางสาว อัญนิดา พันธ์ส าโรง ไม่ผ่าน
826 6311081299 นางสาว อัฟอาล บือโต ผ่าน
827 6311151300 นางสาว อัมพกา พร้อมมูล ไม่ผ่าน
828 6311111301 นางสาว อัยณีย์ นาแวบือเจาะ ผ่าน
829 6311151302 นางสาว อัศณีย์ นพรัตน์ ไม่ผ่าน
830 6311021303 นางสาว อัสมะ นิวาสวัสด์ิ ผ่าน
831 6311031304 นางสาว อัสมา กรมเมือง ผ่าน
832 6311111305 นางสาว อัสมาตห์ วาโซ๊ะ ผ่าน
833 6311031306 นางสาว อัสมาห์ เระ ผ่าน
834 6311111307 นางสาว อัสม๊ะ ยีเต๊ะ ผ่าน
835 6311181308 นาย อัสฮารูมัน ตาเฮ ผ่าน
836 6311111312 นางสาว อาซูรา ยูโซ๊ะ ขาดสอบ
837 6311131314 นางสาว อาทิตยา นะดอก ผ่าน
838 6311041315 นางสาว อาทิตยา โคตรสมบัติ ไม่ผ่าน
839 6311031316 นางสาว อาทิตยา สุขย้อย ไม่ผ่าน
840 6311161320 นางสาว อาภัสรา ศิลปธนู ผ่าน
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841 6311021322 นาย อามีน เสมสรร ไม่ผ่าน
842 6311081324 นางสาว อายูลา อาลีมามะ ไม่ผ่าน
843 6311091325 นาย อารอฟัต สะบูดิง ผ่าน
844 6311051326 นางสาว อารัญ ดวงโสภา ไม่ผ่าน
845 6311091332 นางสาว อารีรัตน์ ถาวงษ์กลาง ขาดสอบ
846 6311011333 นางสาว อารีวรรณ โปธา ผ่าน
847 6311031334 นางสาว อาลิษา ภู่เงินเหรียญ ผ่าน
848 6311161335 นางสาว อาสีหย๊ะ สันบูกา ไม่ผ่าน
849 6311111336 นาย อาแว ยีเฮ็ง ผ่าน
850 6311051337 นางสาว อ าภาภรณ์ แก้วกระจ่าง ไม่ผ่าน
851 6311011338 นางสาว อ าภิกา บัดแก้ว ผ่าน
852 6311141339 นางสาว อิงฟ้า ไตรธรรม ผ่าน
853 6311021340 นาย อิมรอน หมูดเอียด ไม่ผ่าน
854 6311011342 นางสาว อิลฮัม สะแต ผ่าน
855 6311031343 นางสาว อิสซะห์ ระแว้ง ผ่าน
856 6311011345 นางสาว อีฟานี มานิ ไม่ผ่าน
857 6311041348 นางสาว อุบลรัตน์ ไชยแก้ว ไม่ผ่าน
858 6311021350 นางสาว อุษา เอกนพพระ ขาดสอบ
859 6311041351 นางสาว อุษามณี จ าปาดวง ผ่าน
860 6311041353 นางสาว อุฬาริกา แก้วพิลา ผ่าน
861 6311111357 นางสาว ฮัทมีย์ หะยีเจ๊ะอะมะ ไม่ผ่าน
862 6311031358 นางสาว ฮาซีลา หะยีบือราเฮง ผ่าน
863 6311151359 นางสาว ฮานานี ยาเล ผ่าน
864 6311151360 นางสาว ฮานีซะห์ สะนิ ผ่าน
865 6311181361 นางสาว ฮาบีบะห์ บือราเฮง ไม่ผ่าน
866 6311031363 นางสาว ฮาสือนะห์ ดอเลาะ ผ่าน
867 6311021364 นางสาว ฮิลวา สาแม ไม่ผ่าน
868 6311151365 นางสาว ฮิลวานี ตาปู ผ่าน
869 6311151366 นางสาว ฮุซนา บือโต ไม่ผ่าน
870 6311151367 นางสาว ฮุสนา ตายาลา ขาดสอบ
871 6311081368 นาย เกรียงไกร อาตม์ประสิทธ์ิ ผ่าน
872 6311121369 นางสาว เกวลิน สอดศรี ขาดสอบ
873 6311011370 นางสาว เกวลิน วงค์แก้วค า ผ่าน
874 6311051374 นาง เกศสุดา สุริยะบุตร ขาดสอบ
875 6311121375 นางสาว เกศินี อยู่บุญ ผ่าน
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876 6311041376 นางสาว เกษกาญจน์ วงศ์ศรีดา ไม่ผ่าน
877 6311011377 นาย เกษม บัวภา ผ่าน
878 6311041378 นางสาว เกษวรางค์ ขันทอง ผ่าน
879 6311041379 นาย เกียรติชัย ยาท้วม ขาดสอบ
880 6311011380 นาย เกียรติศักด์ิ คุณาแปง ผ่าน
881 6311051381 นางสาว เกียรติสุดา ศรีวงค์ ไม่ผ่าน
882 6311151383 นางสาว เขมิกา ขุนเพ็ชร์ ไม่ผ่าน
883 6311111385 นางสาว เจตน์ศิริ คงม่ัน ไม่ผ่าน
884 6311121386 นางสาว เจนจิรา จีนพานิชย์ ไม่ผ่าน
885 6311141387 นางสาว เจนจิรา อรรถจรูญ ไม่ผ่าน
886 6311011388 นางสาว เจนจิรา คินันติ ผ่าน
887 6311111389 นางสาว เจนจิรา วันดี ไม่ผ่าน
888 6311051391 นาง เจริญศรี ประธาน ไม่ผ่าน
889 6311041392 นาย เจษฎา ฮุยเสนา ผ่าน
890 6311171393 นาง เจียมจิตร พันมาลี ไม่ผ่าน
891 6311051394 นางสาว เตือนใจ นครอินทร์ ขาดสอบ
892 6311161399 นางสาว เนตรอัปสร สุขมาก ผ่าน
893 6311051400 นางสาว เบญจพร กองมา ไม่ผ่าน
894 6311011401 นางสาว เบญจมาภรณ์ เสาหงษ์ ผ่าน
895 6311171403 นางสาว เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล ขาดสอบ
896 6311151404 นางสาว เบญจวรรณ อ าพะมะ ผ่าน
897 6311051405 นางสาว เบ็ญจวรรณ เนตรวงษ์ ผ่าน
898 6311011406 นางสาว เปมิกา จิตสุวรรณ ผ่าน
899 6311111407 นางสาว เปมิกา มาลัย ไม่ผ่าน
900 6311021408 นาย เปรมยุตา สีสิทธ์ิ ขาดสอบ
901 6311021409 นางสาว เพชรลดา สะอาด ไม่ผ่าน
902 6311021411 นางสาว เพชรไพลิน โคตวุฒิ ไม่ผ่าน
903 6311041412 นางสาว เพ็ญนภา จันทาท า ผ่าน
904 6311051413 นางสาว เพ็ญนะภา พ่อยันต์ ผ่าน
905 6311091415 นางสาว เมธาวี รอดสีเสน ไม่ผ่าน
906 6311021418 นางสาว เยาวภา พ่วงลาภ ขาดสอบ
907 6311011419 นางสาว เย็นฤดี อินทร์ช านาญ ผ่าน
908 6311081420 นาย เศรษฐาพัฒสร์ วงศ์ภักดี ขาดสอบ
909 6311021422 นางสาว เสริมศิริ ล้ิมเจริญ ไม่ผ่าน
910 6311021423 นางสาว เสาวนีย์ แซ่ซ้ิม ขาดสอบ
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911 6311011424 นางสาว เสาวลักษณ์ จูด้วง ไม่ผ่าน
912 6311021426 นาย เอกวัช ชูชัยศรี ไม่ผ่าน
913 6311151428 นาย เอาดีย์ หวันเมือง ไม่ผ่าน
914 6311051430 นางสาว เเพรวพรรณ ภักดีล้น ผ่าน
915 6311161431 นางสาว แคทลียา ไชยของพรม ไม่ผ่าน
916 6311151432 นางสาว แพรวฬินีย์ แก้วประสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
917 6311081435 นางสาว โชติรส สธนเธียร ไม่ผ่าน
918 6311151437 นางสาว โนร์มีซัน อูมา ไม่ผ่าน
919 6311121438 นาย โสภณ ตะเภาพงค์ ผ่าน
920 6311041440 นางสาว โสภิดา ถายะเดช ไม่ผ่าน
921 6311021442 นางสาว โสรญา ฝ้ันตุ่น ไม่ผ่าน
922 6311051444 นางสาว โอบนิธิ ชาวกล้า ขาดสอบ
923 6311011445 นางสาว ใบเตย ปาสา ผ่าน
924 6311031065 นางสาว ศุภาพิชญ์ โชคณัติ ไม่ผ่าน
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