
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ
1 6511180001 นาย กงจักร สอนลา ผ่าน
2 6511040010 นางสาว กนกพร คงวรณ์ ขาดสอบ
3 6511100009 นางสาว กนกพร ระนาดแก้ว ขาดสอบ
4 6511060011 นางสาว กนกพร ภักดีพิน ไม่ผ่าน
5 6511130013 นางสาว กนกวรรณ รังสิมันตุชาติ ผ่าน
6 6511010014 นางสาว กนกวรรณ คุ้มทรัพย์ ขาดสอบ
7 6511090016 นางสาว กนกวรรณ ช่วยโครธะ ไม่ผ่าน
8 6511050017 นางสาว กนกวรรณ กะนะหาวงศ์ ไม่ผ่าน
9 6511090020 นางสาว กมลชนก บุญช่วย ไม่ผ่าน
10 6511070021 นางสาว กมลชนก ทองอ้ม ขาดสอบ
11 6511140025 นางสาว กมลทิพย์ แก้วค า ไม่ผ่าน
12 6511110031 นางสาว กรกนก มหาพันธ์ ขาดสอบ
13 6511020034 นาย กรณ์กฤตย์ ฮารุดีน ขาดสอบ
14 6511080035 นางสาว กรณิชา สุธาพจน์ ไม่ผ่าน
15 6511130038 นางสาว กรรณิการ์ พรายเพลิด ผ่าน
16 6511060039 นางสาว กรรณิการ์ ขนานใต้ ผ่าน
17 6511170042 นาย กรวิทย์ จันทร์ดี ผ่าน
18 6511140048 นางสาว กวิศรา มาลัยศรี ไม่ผ่าน
19 6511090049 นางสาว กษมา สังข์วงศ์ ไม่ผ่าน
20 6511050050 นางสาว กองกาญจน์ สินอ้วน ผ่าน
21 6511030051 นาย กอซซาน ตันเหมนายู ไม่ผ่าน
22 6511070052 นางสาว กัญจน์ชญา บุญสงค์ ไม่ผ่าน
23 6511010054 นางสาว กัญจนพร วัฒนจินดารัตน์ ไม่ผ่าน
24 6511140056 นางสาว กัญญาภัค ค าวัง ไม่ผ่าน
25 6511020059 นางสาว กัญญาวีร์ เจะแฮ ไม่ผ่าน
26 6511050061 นางสาว กัณฐมณี พิมพ์บุญมา ไม่ผ่าน
27 6511060062 นางสาว กันต์กมล ชูสีนุ่น ขาดสอบ
28 6511010064 นาย กันตภณ โปรหย่ี ไม่ผ่าน
29 6511030072 นางสาว กัลย์ณัฐณกุล สุขประเสริฐ ผ่าน
30 6511010076 นางสาว กัลย์สุดา มอยมี ผ่าน
31 6511060077 นางสาว กัลยา หนูเข็ม ไม่ผ่าน
32 6511060082 นางสาว กัสมาพร งวงช้าง ไม่ผ่าน
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33 6511040085 นางสาว กาญจนา แก้วแพ ขาดสอบ
34 6511110091 นางสาว การ์นนิชา ธ ารงศีลธรรม ขาดสอบ
35 6511090094 นางสาว ก่ิงกมล คลองยวน ขาดสอบ
36 6511030095 นาย กิตติพัทธ์ พฤกษ์สุริยา ไม่ผ่าน
37 6511060100 นาย กิตติศักด์ิ บุญตวง ไม่ผ่าน
38 6511190102 นาย กิติศักด์ิ เสาม่ัน ผ่าน
39 6511040103 นางสาว กินรี มุลเมืองแสน ไม่ผ่าน
40 6511010105 นางสาว กุลจิรา น่ิงกระโทก ผ่าน
41 6511180107 นางสาว กุลธิดา ปัญจะรักษ์ ไม่ผ่าน
42 6511120108 นางสาว กุลนิภา สุขเกษม ไม่ผ่าน
43 6511050109 นางสาว กุลสตรี จิตรสิงห์ ไม่ผ่าน
44 6511140110 นางสาว กุสุมา เห้งสีป้อง ขาดสอบ
45 6511130112 นาย กูศรีอับบาส วงศ์วังษา ผ่าน
46 6511010113 นางสาว เกตนิภา สุทธะบรรจง ผ่าน
47 6511140116 นางสาว เกวลี แสงชาติ ไม่ผ่าน
48 6511110117 นางสาว เกวลี สุพรรณ์ ขาดสอบ
49 6511120120 นางสาว เกศวรา เครือบุตร ไม่ผ่าน
50 6511030125 นางสาว เกษชฎา ณัฏฐนิชากร ผ่าน
51 6511050126 นางสาว เกษฏาพร พันธ์สว่าง ไม่ผ่าน
52 6511040127 นาย เกียรติชัย ยาท้วม ขาดสอบ
53 6511170128 นางสาว ขนิษฐา ดวงสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
54 6511010131 นางสาว ขวัญจิรา รวมจิตร ผ่าน
55 6511050137 นางสาว ขวัญศิริ ไชยปรุง ไม่ผ่าน
56 6511080139 นาย ข้าวหอม ปัญญาเวชมานิต ไม่ผ่าน
57 6511170146 นางสาว คณิตา ไชยนุมาตร์ ผ่าน
58 6511080147 นางสาว คริทฐ ศรีนาค ไม่ผ่าน
59 6511040150 นางสาว คัทรียา ร าเพยพล ไม่ผ่าน
60 6511110159 นางสาว จรินทร์ทิพย์ โตใหญ่ดี ไม่ผ่าน
61 6511060160 นางสาว จรินทิพย์ ทองนาค ไม่ผ่าน
62 6511170161 นาย จักรกฤษณ์ ศรีเอ่ียม ขาดสอบ
63 6511050162 นาย จักรนรินทร์ ดอกไม้เพชร ไม่ผ่าน
64 6511090165 นาย จักรพันธ์ โงกเขา ไม่ผ่าน
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65 6511140166 นาย จักรภัทร โยนจอหอ ไม่ผ่าน
66 6511070170 นางสาว จันทร์จิรา ภูสิงห์ ไม่ผ่าน
67 6511100171 นางสาว จันทร์จิรา เช่ียวชาญ ไม่ผ่าน
68 6511110172 นาง จันทร์ทิพย์ พลาบดีวัฒน ไม่ผ่าน
69 6511110174 นางสาว จันทิมา วงษ์ขันธ์ ไม่ผ่าน
70 6511070175 นางสาว จันทิมา ราชโสภา ขาดสอบ
71 6511180176 นางสาว จันทิมา เล่ือนมา ไม่ผ่าน
72 6511090179 นางสาว จารวี กะสิรักษ์ ไม่ผ่าน
73 6511080180 นางสาว จารุรัตน์ วิเศษสุมน ขาดสอบ
74 6511020185 นางสาว จารุวรรณ อ่อนสุระทุม ขาดสอบ
75 6511040182 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ ไม่ผ่าน
76 6511120183 นางสาว จารุวรรณ ฤทธิเดช ไม่ผ่าน
77 6511170187 นาง จารุวรรณ สุทธิประภา ขาดสอบ
78 6511090188 นางสาว จิดากานต์ พ่ึงหล้า ผ่าน
79 6511020189 นางสาว จิดาภา บุญช่วย ไม่ผ่าน
80 6511040190 นางสาว จิดาภา ศรีวัตร ไม่ผ่าน
81 6511030191 นางสาว จิดาภา ร่มโพธ์ิทอง ไม่ผ่าน
82 6511030192 นางสาว จิดาภา ชิดเช่ียว ขาดสอบ
83 6511130195 นางสาว จิตรานุช รุ่งเรือง ผ่าน
84 6511010196 นางสาว จิตราพร จันทร์จิตร ผ่าน
85 6511020197 นางสาว จิตสุภา แสงเพชร ผ่าน
86 6511120198 นางสาว จินดาภรณ์ น้อยคงคา ไม่ผ่าน
87 6511160199 นางสาว จินดารัตน์ โสสนุย ขาดสอบ
88 6511070200 นางสาว จินดาหรา คงสืบเสาะ ไม่ผ่าน
89 6511130202 นางสาว จิรภิญญา ธิชา ไม่ผ่าน
90 6511060204 นางสาว จิรวดี คชสาร ไม่ผ่าน
91 6511030206 นาย จิรวัฒน์ พืชน์ไพฑูรย์ ผ่าน
92 6511080207 นาย จิรศักด์ิ สินสุพรรณ ไม่ผ่าน
93 6511090208 นางสาว จิรัชญา บิหนู ผ่าน
94 6511090212 นางสาว จิราพร ปุห้ิน ผ่าน
95 6511170215 นางสาว จิราภรณ์ ชัยยางกุล ผ่าน
96 6511130216 นางสาว จิราภา บุญยะรัตน์ ผ่าน
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97 6511050217 นาย จิรายุทธ์ิ ดาษดา ไม่ผ่าน
98 6511130220 นางสาว จีรนันท์ ถ่างกระโทก ผ่าน
99 6511090223 นางสาว จุฑาทิพย์ ภิญโญ ไม่ผ่าน
100 6511190222 นางสาว จุฑาทิพย์ ไชยด า ผ่าน
101 6511120227 นางสาว จุฑามาศ ถนอมใจ ขาดสอบ
102 6511130225 นางสาว จุฑามาศ กันตุ่ม ผ่าน
103 6511060228 นางสาว จุฑามาศ โดยดี ไม่ผ่าน
104 6511130232 นางสาว จุฑารัตน์ กันตุ่ม ผ่าน
105 6511140238 นางสาว จุฬารัตน์ โพธิน ไม่ผ่าน
106 6511010241 นางสาว จุฬาลักษณ์ วงษ์ปาน ผ่าน
107 6511010242 นางสาว เจนจิรา ภูพิมาย ขาดสอบ
108 6511130243 นางสาว เจนจิรา เกิดกัน ไม่ผ่าน
109 6511020245 นางสาว เจษฎาพร นักสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
110 6511070251 นางสาว ฉัตรพร โสภาพ ไม่ผ่าน
111 6511170253 นาย เฉลิมมิตร แสงทองสุข ไม่ผ่าน
112 6511170254 นาย โฉลก ศิริสินธว์ ไม่ผ่าน
113 6511050257 นางสาว ชญาษร สายทอง ขาดสอบ
114 6511130258 นางสาว ชฎาทิพ มู้จันทร์ ขาดสอบ
115 6511010259 นางสาว ชฎาภรณ์ วังหล้า ผ่าน
116 6511010260 นางสาว ชนกนันท์ ชัยรัตน์ ผ่าน
117 6511140261 นางสาว ชนัญธิดา ทองดา ไม่ผ่าน
118 6511050263 นางสาว ชนากานต์ แก้วพรม ไม่ผ่าน
119 6511060264 นางสาว ชนาภัทร บุญเทียม ขาดสอบ
120 6511080266 นางสาว ชนาภา นดาบุตร ไม่ผ่าน
121 6511040267 นางสาว ชนิกานต์ ป้องพันแก้ว ขาดสอบ
122 6511140269 นางสาว ชนิษฐา จงจิตต์ ไม่ผ่าน
123 6511020270 นางสาว ชมพูนิกส์ ฤทธิเหิม ไม่ผ่าน
124 6511060274 นางสาว ชลธิชา ดีโสภา ไม่ผ่าน
125 6511040278 นางสาว ชวัลรัตน์ ง้ิวลาย ไม่ผ่าน
126 6511080279 นางสาว ช่อนภา วะณานิชย์ ขาดสอบ
127 6511020282 นางสาว ชัญญ่า เก้ียงแสนเมือง ไม่ผ่าน
128 6511010283 นาย ชัยณรงค์ กันธิยะวงษ์ ไม่ผ่าน
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129 6511070289 นาย ชาญณรงค์ นิติสุข ขาดสอบ
130 6511040290 นางสาว ชิดชนก พืชผล ไม่ผ่าน
131 6511010294 นางสาว ชุณห์พิมาณ โรจน์ธนสุทธิ ไม่ผ่าน
132 6511140296 นางสาว ชุติกาญจน์ ศรีเช้ือ ไม่ผ่าน
133 6511120297 นางสาว ชุติกาญจน์ โยธิโน ผ่าน
134 6511080298 นางสาว ชุติญา ศรีผิว ไม่ผ่าน
135 6511050299 นางสาว ชุตินันท์ ธรรมปัต ไม่ผ่าน
136 6511090301 นางสาว ชุติมา วิเศษชู ขาดสอบ
137 6511170307 นาย ชูศักด์ิ สุวิมลเสถียร ขาดสอบ
138 6511110308 นางสาว โชติกา ว่องไว ไม่ผ่าน
139 6511170309 นางสาว โชติกา เพ็งพานิช ขาดสอบ
140 6511090310 นางสาว โชติรส กาญจนพิลักษณ์ ผ่าน
141 6511080311 นางสาว โชติรส สธนเธียร ไม่ผ่าน
142 6511130312 นางสาว ซัลมีรา แวยูโซ๊ะ ไม่ผ่าน
143 6511030313 นางสาว ซัลวา อีแต ผ่าน
144 6511030314 นางสาว ซัลวาณี สะมะนอ ผ่าน
145 6511090317 นางสาว ซาฟียะห์ ดอเลาะ ไม่ผ่าน
146 6511060318 นางสาว ซามิฮะห์ วานิ ผ่าน
147 6511090319 นางสาว ซาร่าห์ ตาเยะ ไม่ผ่าน
148 6511180321 นางสาว ซาวาณี วาจิ ไม่ผ่าน
149 6511030323 นางสาว ซีลาล เจะสนิ ไม่ผ่าน
150 6511150326 นางสาว ซูมัยนี ริยะมิง ไม่ผ่าน
151 6511140329 นางสาว ซูฮัล ตูวี ไม่ผ่าน
152 6511020332 นางสาว ญาณิศา หาญกมลศิริ ผ่าน
153 6511080334 นางสาว ฐณิชา แจ่มใส ผ่าน
154 6511050335 นาย ฐนกร ทิมโพธ์ิกลาง ผ่าน
155 6511190336 นางสาว ฐานิกา ดาพัวพันธ์ุ ไม่ผ่าน
156 6511030339 นางสาว ฐานิตา แก้วมณี ไม่ผ่าน
157 6511040340 นาย ฐาปกรณ์ คูนทองค าเจนกิจ ไม่ผ่าน
158 6511020342 นางสาว ฐิตา ศึกษากิจ ผ่าน
159 6511010344 นาย ฐิติกร อินทร์เเพง ผ่าน
160 6511050346 นาย ฐิติพงศ์ เกาะจันทึก ไม่ผ่าน
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161 6511030347 นางสาว ฐิติพร ภู่พันธ์ ผ่าน
162 6511140349 นางสาว ฐิติมา กะตะศิลาชัย ไม่ผ่าน
163 6511160354 นางสาว ฐิติวรดา แก้วจะระ ไม่ผ่าน
164 6511070357 นาย ณฐพงศ์ วิมลศาสตร์ ขาดสอบ
165 6511020358 นางสาว ณฐพร ตันปิง ขาดสอบ
166 6511170359 นางสาว ณภัทร พรมชัย ไม่ผ่าน
167 6511020360 นางสาว ณภัทร รัตนะ ไม่ผ่าน
168 6511010362 นาย ณรงค์พจน์ เวชแพทย์ ผ่าน
169 6511010364 นางสาว ณฤทัย สว่างทิตย์ ผ่าน
170 6511080365 นางสาว ณะนิล สกุลพันธ์ ผ่าน
171 6511130366 นาย ณัฎฐชัยวุฒิ ปันต่า ไม่ผ่าน
172 6511170367 นางสาว ณัฏฐญาณินท์ ภิระบรรณ์ ไม่ผ่าน
173 6511030368 นางสาว ณัฏฐธิดา รัตนพันธ์ ไม่ผ่าน
174 6511170372 นางสาว ณัฐกาญจน์ ท ามาใหม่ ไม่ผ่าน
175 6511010373 นางสาว ณัฐชภรณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผ่าน
176 6511020377 นางสาว ณัฐฐ์ธิดา วงษ์ดารา ไม่ผ่าน
177 6511010378 นางสาว ณัฐณันท์ อริยพาณิชกุล ผ่าน
178 6511140380 นางสาว ณัฐณิชา อนันต์วิชิตกุล ไม่ผ่าน
179 6511140381 นางสาว ณัฐณิชา พิทักษ์ ไม่ผ่าน
180 6511140383 นางสาว ณัฐตินี อุดมศักด์ิ ไม่ผ่าน
181 6511130386 นางสาว ณัฐธิดา ชิณเกตุ ไม่ผ่าน
182 6511090389 นางสาว ณัฐธิดา อุดมศักด์ิ ผ่าน
183 6511030388 นางสาว ณัฐธิดา ส าเภาแก้ว ผ่าน
184 6511140390 นางสาว ณัฐธิดา หลงทอง ผ่าน
185 6511030392 นาย ณัฐนนท์ บุญรอดชู ผ่าน
186 6511080393 นางสาว ณัฐนวภัสร์ ณัชศตพรมงคล ไม่ผ่าน
187 6511020394 นาง ณัฐนิช หะยาจันทา ขาดสอบ
188 6511010397 นางสาว ณัฐพร ค าบุญ ผ่าน
189 6511030399 นางสาว ณัฐมน กลายเจริญ ไม่ผ่าน
190 6511160403 นางสาว ณัฐริกา คงใหม่ ขาดสอบ
191 6511080408 นาย ณัฐวุฒิ พิณทอง ไม่ผ่าน
192 6511080409 นาย ณัฐวุฒิ คิดอ่าน ไม่ผ่าน
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193 6511090412 นางสาว ณัตฐิญา ไชยชาญ ผ่าน
194 6511140414 นางสาว ณัทธนภร แสงนาโก ไม่ผ่าน
195 6511090418 นางสาว ณิชากร นารายนคามินทร์ ไม่ผ่าน
196 6511140421 นางสาว ณิชาภัทร เหล่าแช่ม ไม่ผ่าน
197 6511090424 นาย ดรัณภพ เพ็ชรชาลี ขาดสอบ
198 6511130429 นางสาว ดวงจันทร์ สารโคตร ผ่าน
199 6511170433 นาง ดอกรัง แก้วมังคละ ไม่ผ่าน
200 6511100434 นางสาว ดารณี วุฒิธรรมฐาน ขาดสอบ
201 6511140435 นางสาว ดาราทิพย์ ธรรมรัตน์ ผ่าน
202 6511150437 นางสาว ดาราพร คงทอง ไม่ผ่าน
203 6511020438 นางสาว ดารารัตน์ โควันนา ไม่ผ่าน
204 6511080441 นางสาว ดาว ละออ ไม่ผ่าน
205 6511040443 นาย เดชาพล สังวิบุตร ขาดสอบ
206 6511040445 นางสาว เดือนเพ็ญ ใยแก้ว ไม่ผ่าน
207 6511140447 นางสาว ต่วนอัฟเสาะห์ สะดี ขาดสอบ
208 6511150448 นางสาว ตวนอัสมะห์ ตูแวแปล ไม่ผ่าน
209 6511030449 นางสาว ตอยยีบ๊ะห์ ยาลา ไม่ผ่าน
210 6511090450 นางสาว ตอฮีเราะห์ สูหลง ผ่าน
211 6511090452 นางสาว ตัสนีม ระยาภักด์ิ ขาดสอบ
212 6511050453 นางสาว ตุลารัตน์ พลหนองคูณ ขาดสอบ
213 6511170454 นาง เตือนจิตต์ ช่วยจันทร์ ผ่าน
214 6511020455 นางสาว ถิรนันท์ หนูยัง ไม่ผ่าน
215 6511040457 นางสาว ทรรศนีย์ นันทะมาตย์ ผ่าน
216 6511120458 นางสาว ทวีติยา เชียจอหอ ไม่ผ่าน
217 6511060461 นางสาว ทักษิณา แวมประชา ไม่ผ่าน
218 6511070462 นาย ทัตพงศ์ ราชรักษ์ ไม่ผ่าน
219 6511110464 นาง ทัศนพรรณ เช้ือทอง ไม่ผ่าน
220 6511140467 นางสาว ทัศนีย์ ภูพานใหญ่ ไม่ผ่าน
221 6511010470 นางสาว ทิพย์ภรัตน์ วงค์ษา ไม่ผ่าน
222 6511110473 นางสาว ทิพวัลย์ แข็งขัน ไม่ผ่าน
223 6511120479 นาย ธนกฤต แก้วบาง ผ่าน
224 6511020481 นางสาว ธนพร แสงพันธ์ุตา ขาดสอบ
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225 6511030482 นางสาว ธนพร คีรีรักษ์ ไม่ผ่าน
226 6511170483 นางสาว ธนพร ปะวัลละ ไม่ผ่าน
227 6511030485 นาย ธนพัฒน์ ทองภู ผ่าน
228 6511050486 นางสาว ธนภรณ์ ไกรรักษ์ ไม่ผ่าน
229 6511120487 นางสาว ธนภรณ์ มันกระโทก ไม่ผ่าน
230 6511120488 นาย ธนวัฒน์ ลาลาด ไม่ผ่าน
231 6511140489 นาย ธนัชชา ทองเเผ่น ผ่าน
232 6511050490 นาย ธนัตถ์ ชาลีรัตน์ ไม่ผ่าน
233 6511130492 นางสาว ธนาพร พรมคง ผ่าน
234 6511060493 นาย ธนายุทธ์ หลังหลี ผ่าน
235 6511100494 นางสาว ธนารีย์ ลามพัฒน์ ไม่ผ่าน
236 6511190496 นาย ธรรมรัตน์ กุลพัฒน์สุวรรณ ไม่ผ่าน
237 6511070497 นาย ธราวุธ ดีชุม ขาดสอบ
238 6511050498 นาย ธวัชชัย บุญกลม ไม่ผ่าน
239 6511030500 นางสาว ธัชมนตร์ บุญทัน ผ่าน
240 6511120501 นางสาว ธัชรีญา ตระหง่าน ขาดสอบ
241 6511050502 นางสาว ธัญชนก ปัญญาพันธ์ ไม่ผ่าน
242 6511060503 นางสาว ธัญญธร สินธุเสน ไม่ผ่าน
243 6511070506 นางสาว ธัญญ์นลิน จุไรย์ ไม่ผ่าน
244 6511030507 นางสาว ธัญญ์รัตน์ โกวิทกุลานุชิต ไม่ผ่าน
245 6511140510 นางสาว ธัญญารัตน์ พานแก้ว ไม่ผ่าน
246 6511080511 นางสาว ธัญญารัตน์ อารีชม ไม่ผ่าน
247 6511040512 นาย ธัญพิสิษฐ์ ชินบุตร ไม่ผ่าน
248 6511090513 นางสาว ธัญรดา ทิมโพธ์ิ ผ่าน
249 6511190514 นางสาว ธัญลักษณ์ แสงพันธ์ ไม่ผ่าน
250 6511020515 นางสาว ธัญลักษณ์ พูลพินิจ ไม่ผ่าน
251 6511070519 นางสาว ธัญสินี ทองย้อย ไม่ผ่าน
252 6511140520 นางสาว ธัญสุดา บุญดี ไม่ผ่าน
253 6511070525 นางสาว ธารทิพย์ อยู่สบาย ขาดสอบ
254 6511150527 นางสาว ธารารัตน์ จันทร์พัฒน์ ไม่ผ่าน
255 6511130529 นางสาว ธิดาพร ดอนม่ิงคุณ ไม่ผ่าน
256 6511090530 นางสาว ธิดาพันธ์ุ รัตนศรีสุข ไม่ผ่าน
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257 6511050536 นางสาว ธิรดา เมืองพิล ขาดสอบ
258 6511120537 นางสาว ธิรารัตน์ ยอดสิงห์ ไม่ผ่าน
259 6511020540 นาย ธีธัช ยงสืบชาติ ไม่ผ่าน
260 6511050544 นางสาว นงลักษณ์ จันสีโห ไม่ผ่าน
261 6511170547 นางสาว นพมาศ เสาร์สิงห์ ผ่าน
262 6511120548 นางสาว นพวรรณ ทองสุข ไม่ผ่าน
263 6511010549 นาย นพวัต วงค์เรือน ผ่าน
264 6511010550 นางสาว นภสร ม่ิงมานิต ผ่าน
265 6511020551 นางสาว นภสร อรุณไทย ไม่ผ่าน
266 6511120553 นางสาว นภัสรา นาคแดง ไม่ผ่าน
267 6511120554 นางสาว นภัสวรรรณ เขียวอ่อน ไม่ผ่าน
268 6511140556 นางสาว นภัสสร บุญค า ผ่าน
269 6511040559 นางสาว นรินทร กองธรรม ไม่ผ่าน
270 6511140560 นางสาว นริศรา ยีกับจี ขาดสอบ
271 6511050563 นางสาว นริศราภรณ์ พิมพ์พรม ไม่ผ่าน
272 6511030564 นางสาว นฤพร แสงสุวรรณ์ ผ่าน
273 6511020566 นางสาว นฤมล ชุ่มแก้ว ขาดสอบ
274 6511130565 นางสาว นฤมล มีนนท์ ไม่ผ่าน
275 6511130567 นางสาว นฤมล เทียรวรรณ์ ไม่ผ่าน
276 6511150568 นางสาว นฤมล ผลโสดา ไม่ผ่าน
277 6511130569 นางสาว นฤมล กิติน่าน ขาดสอบ
278 6511040573 นาง นลินี ช่ืนชุมพร ไม่ผ่าน
279 6511020576 นางสาว นวรัตน์ สุขเกษมราษฎร์ ไม่ผ่าน
280 6511100577 นางสาว นวลตอง บุญมาก ไม่ผ่าน
281 6511030579 นางสาว นะดา และตี ไม่ผ่าน
282 6511150580 นางสาว นัจนันท์ พรหมปลอด ไม่ผ่าน
283 6511030581 นางสาว นัชชา บุญมี ผ่าน
284 6511090583 นางสาว นัฏญา พรมบุตร ไม่ผ่าน
285 6511040584 นางสาว นัฐธิฌา เพ่ิมผล ไม่ผ่าน
286 6511160586 นางสาว นัดตา รัตนโชติ ไม่ผ่าน
287 6511020589 นางสาว นัทธมน สุนเล้ียง ไม่ผ่าน
288 6511120592 นางสาว นัทธ์ฤทัย ดวงฤทัย ไม่ผ่าน
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289 6511130593 นางสาว นันทกาญจน์ ค ามาสาร ไม่ผ่าน
290 6511020599 นางสาว นันทพร สีมันตร ขาดสอบ
291 6511060600 นางสาว นันท์มนัส ค าสนวน ขาดสอบ
292 6511010601 นาย นันทวัฒน์ สุขชูศรี ผ่าน
293 6511130602 นางสาว นันทวัน มาศส าโรง ผ่าน
294 6511030604 นางสาว นันทิกานต์ แก้วกับเส็น ผ่าน
295 6511010606 นางสาว นันทิยา อ่อนสมัย ไม่ผ่าน
296 6511090610 นางสาว นัสริน หมาดสตูล ขาดสอบ
297 6511090611 นางสาว นัสรีญา โย๊ะหมาด ขาดสอบ
298 6511030612 นางสาว นัสรีดา โต๊ะมา ไม่ผ่าน
299 6511110614 นางสาว นูรไอดา อาแวหะมะ ไม่ผ่าน
300 6511050615 นางสาว จุฑามาศ ท าทอง ขาดสอบ
301 6511010616 นางสาว ลักขณา เครือจันทร์ ไม่ผ่าน
302 6511010617 นางสาว อาทิตย์ตยา ทิวาไชยวงค์ ไม่ผ่าน
303 6511140618 นางสาว นาดา ปานหวาน ไม่ผ่าน
304 6511090619 นางสาว นาดีย๊ะ ดือรามะ ขาดสอบ
305 6511140620 นางสาว นาดีเราะห์ ลีตา ไม่ผ่าน
306 6511030623 นางสาว นาบีละห์ หมัดอาดัม ผ่าน
307 6511020625 นาย พงศธร ธงชัยสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
308 6511030627 นางสาว นาราภัทร อุ่นเรือน ผ่าน
309 6511050630 นางสาว นารีรัตน์ จันสมุทร ไม่ผ่าน
310 6511110634 นางสาว นิซารีนา มูซอ ผ่าน
311 6511130636 นางสาว นิตยา โชติณัฐวัฒน์กุล ผ่าน
312 6511040638 นางสาว นิตยา อกอุ่น ขาดสอบ
313 6511080641 นางสาว นิธิพร วงษ์ชู ไม่ผ่าน
314 6511150642 นางสาว นิธิวดี สมิตินทร์ ไม่ผ่าน
315 6511100645 นางสาว นิภาธร มากยอด ไม่ผ่าน
316 6511060646 นางสาว นิภาพร พุ่มโพธ์ิ ไม่ผ่าน
317 6511040647 นางสาว นิภาพร วงษ์จันดี ไม่ผ่าน
318 6511050649 นางสาว นิภาภรณ์ ผลดี ไม่ผ่าน
319 6511130650 นางสาว นิรชา พันผง ไม่ผ่าน
320 6511060651 นางสาว นิรชา ถ้ าสูงเนิน ไม่ผ่าน
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321 6511040657 นางสาว นิโลบล ศรีลานุพันธ์ ขาดสอบ
322 6511130656 นางสาว นิโลบล นิลดวง ไม่ผ่าน
323 6511100660 นางสาว นิศาชล โคตะหา ไม่ผ่าน
324 6511140659 นางสาว นิศาชล โอภาสอ านวย ไม่ผ่าน
325 6511040662 นางสาว นิศารัตน์ นาโควงค์ ไม่ผ่าน
326 6511030664 นางสาว นิสรีน กะสิรักษ์ ผ่าน
327 6511030666 นางสาว นิอานีต้า นิสะมะแอ ผ่าน
328 6511140667 นางสาว นิอานีฟาร์ สาและ ไม่ผ่าน
329 6511010669 นางสาว นุชศรา ไชยรัตน์ ผ่าน
330 6511050670 นางสาว นุชิตา ประนมเขต ไม่ผ่าน
331 6511030672 นางสาว นุรซีต้าร์ หมานเรือง ผ่าน
332 6511150673 นางสาว นุรมา กาเเบ ไม่ผ่าน
333 6511150677 นางสาว นูซีลา บูละ ไม่ผ่าน
334 6511150679 นางสาว นูรซาฮาด๊ะห์ เจ๊ะโด ไม่ผ่าน
335 6511020680 นางสาว นูรซาฮีดา มูฮิ ขาดสอบ
336 6511020681 นางสาว นูร์ดียานา เจะเลง ขาดสอบ
337 6511060682 นางสาว นูรบัยติล สาวดี ไม่ผ่าน
338 6511140683 นางสาว นูรฟาร์ตีน อีแต ไม่ผ่าน
339 6511020685 นางสาว นูรมา เปาะมะ ขาดสอบ
340 6511030688 นางสาว นูรอัยนี ระยะไมตรี ขาดสอบ
341 6511150690 นางสาว นูรอาซียะห์ ซามะ ไม่ผ่าน
342 6511090694 นางสาว นูรอุมมี ข านุรักษ์ ไม่ผ่าน
343 6511090697 นางสาว นูรฮามีซา หะยีบือราเฮง ไม่ผ่าน
344 6511090698 นางสาว นูรฮายาตี เจ๊ะและ ผ่าน
345 6511090700 นางสาว นูรฮีดายะห์ เจะเตะ ผ่าน
346 6511090702 นางสาว นูรีซัน สะอิ ไม่ผ่าน
347 6511140707 นางสาว นูรีตา กมางิน ไม่ผ่าน
348 6511010708 นางสาว นูรียณี มะมิง ไม่ผ่าน
349 6511140710 นางสาว นูรุลอิลมี ละมูลอ ไม่ผ่าน
350 6511010712 นางสาว เนตรชนก ครุธสนธิ ไม่ผ่าน
351 6511020714 นางสาว เนตรนภา วชิรจันทร์เพ็ญ ขาดสอบ
352 6511150717 นางสาว โนรีซา สะมะเเอ ขาดสอบ
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353 6511190718 นาย บราซิล เส็นส่ง ไม่ผ่าน
354 6511090720 นางสาว บัญฑิตา ศรีเดช ไม่ผ่าน
355 6511140722 นางสาว บัณฑิตา วันทา ไม่ผ่าน
356 6511040723 นางสาว บัณทิตา พาบุ ไม่ผ่าน
357 6511140725 นาย บุญบารมี พรหมสาธร ไม่ผ่าน
358 6511030727 นางสาว บุญสิริขวัญ หนูเรือง ผ่าน
359 6511150728 นางสาว บุณสิตา เกล้ียงสุวรรณ ไม่ผ่าน
360 6511170729 นาย บุริศร์วุฒิกร ทองสุข ผ่าน
361 6511070731 นางสาว บุษกร แก้ววิเศษ ไม่ผ่าน
362 6511040732 นางสาว บุษญา เน่ืองลี ไม่ผ่าน
363 6511200733 นางสาว บุษดี ตะนะโส ไม่ผ่าน
364 6511050734 นางสาว บุษบา บุญทันใจ ไม่ผ่าน
365 6511140737 นางสาว บุษรา ใจบุญ ไม่ผ่าน
366 6511050739 นางสาว เบญจพร กองมา ไม่ผ่าน
367 6511130740 นางสาว เบญจมาศ ชัยชนะ ผ่าน
368 6511090742 นางสาว เบญจมาส สุวรรณพราย ผ่าน
369 6511130743 นางสาว เบญจวรรณ ศรีจันทร์ ผ่าน
370 6511010748 นาย ปฏิภาณ จิตจันทึก ผ่าน
371 6511050751 นางสาว ปฏิมาพร เคนโยธา ผ่าน
372 6511020752 นางสาว ปณิดา เทียนบุตร ไม่ผ่าน
373 6511070753 นางสาว ปติณญา บุญเลิศ ไม่ผ่าน
374 6511010754 นางสาว ปทุมวดี วัฒนวรวงศ์กุล ผ่าน
375 6511010756 นางสาว ปนัดดา บานเย็น ไม่ผ่าน
376 6511050758 นางสาว ปนัดนันท์ สีห์สมยาบุตร ขาดสอบ
377 6511140763 นางสาว ปภาดา สารีบุตร ไม่ผ่าน
378 6511040764 นางสาว ปภาดา โสภาค า ขาดสอบ
379 6511170765 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์ ขาดสอบ
380 6511030767 นาย ปรเมศวร์ ลมพัด ไม่ผ่าน
381 6511130768 นางสาว ปรวรรณ เตชะ ผ่าน
382 6511190769 นาย ประกฤษฎ์ิ อภิสิทธ์ิสิริปัญญา ผ่าน
383 6511030776 นางสาว ประภาพรรณ จันโสด ไม่ผ่าน
384 6511130777 นางสาว ประภาภรณ์ ปล่ังกลาง ไม่ผ่าน
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385 6511170780 นางสาว ปราณี พ่ึงใจ ไม่ผ่าน
386 6511040782 นางสาว ปราริชาติ วงศ์ประทุม ไม่ผ่าน
387 6511010784 นาย ปริญญา หนูทอง ผ่าน
388 6511020785 นาย ปริตต์บดินทร์ ม่ันปาน ผ่าน
389 6511010786 นาย ปริติญา ไทธานี ไม่ผ่าน
390 6511170788 นาย ปรีชา หนูทิม ขาดสอบ
391 6511130792 นางสาว ปรียาภรณ์ วรรณกุล ไม่ผ่าน
392 6511010794 นางสาว ปวริศา กิตติยาวนานนท์ ผ่าน
393 6511010797 นางสาว ปวีณา สง่าวงค์มหาผล ผ่าน
394 6511050800 นางสาว ปวีณา เวสา ไม่ผ่าน
395 6511130801 นางสาว ปวีสุดา ป้ันเพ็ง ผ่าน
396 6511170804 นางสาว ปัญญพร รุ่งเรืองศรีศักด์ิ ผ่าน
397 6511130806 นางสาว ปัฐมาภรณ์ ภูหัวดอน ผ่าน
398 6511030808 นางสาว ปัณฑิตา กานต์ดา ผ่าน
399 6511030811 นางสาว ปารมี พูลสวัสด์ิ ผ่าน
400 6511020812 นางสาว ปาริชาติ ชนะศิลปวิทยา ขาดสอบ
401 6511050813 นางสาว ปิยทรรศนันท์ ตาลพันธ์ุ ไม่ผ่าน
402 6511080817 นางสาว ปิยพร ดงเย็น ผ่าน
403 6511180819 นางสาว ปิยะธิดา อินทร์ภิวาส ไม่ผ่าน
404 6511060821 นางสาว ปิยะธิดา ทิพมนต์ ไม่ผ่าน
405 6511020822 นาย ปิยะพงษ์ ข่ายค า ขาดสอบ
406 6511050824 นางสาว ปิยะรัตน์ ศิลาโชติ ขาดสอบ
407 6511130825 นางสาว ปียาภรณ์ ปัจสาไพ ไม่ผ่าน
408 6511010827 นางสาว ปุณยวีร์ นันทโรจน์กุล ผ่าน
409 6511130828 นางสาว ปุณยาพร งามแก้ม ไม่ผ่าน
410 6511060831 นางสาว ผกาภรณ์ ตรีเล็ด ไม่ผ่าน
411 6511020832 นางสาว ผริตา เเพงประโคน ไม่ผ่าน
412 6511050833 นางสาว ผุสราค า สาลีงาม ไม่ผ่าน
413 6511010834 นางสาว ฝนทิพย์ อุทธิยา ไม่ผ่าน
414 6511140836 นาย พงศ์เกียรติ อยู่โต ไม่ผ่าน
415 6511080837 นางสาว พงศ์พัชรา นาควิลัยพร ขาดสอบ
416 6511020839 นาย พงษ์ภักด์ิ สุค าม่วง ผ่าน
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417 6511140840 นางสาว พจนีย์ มูลทิพย์ ไม่ผ่าน
418 6511020841 นาย พชร เวชสารศรี ขาดสอบ
419 6511080843 นางสาว พนัชกร คันชัยสอน ไม่ผ่าน
420 6511180846 นางสาว พนิดา เทาศิริ ขาดสอบ
421 6511130845 นางสาว พนิดา เมืองคง ไม่ผ่าน
422 6511070847 นางสาว พนิดา บุษบงก์ ไม่ผ่าน
423 6511120849 นางสาว พรชนิตว์ รักชาติ ไม่ผ่าน
424 6511130851 นางสาว พรชิตา แก้วตาดี ไม่ผ่าน
425 6511060853 นางสาว พรทิพย์ คุ้มไข่น้ า ผ่าน
426 6511020856 นางสาว พรทิพย์ จิตจ านงค์ ไม่ผ่าน
427 6511140860 นางสาว พรนภา เกตุเผือก ไม่ผ่าน
428 6511140861 นางสาว พรนัชชา แม้นเหมือน ไม่ผ่าน
429 6511120862 นางสาว พรนิภา ดาดี ไม่ผ่าน
430 6511040863 นางสาว พรปวีณ์ เสริฐดิลก ไม่ผ่าน
431 6511050871 นางสาว พรรณวษา ประทุมพิมพ์ ไม่ผ่าน
432 6511050873 นางสาว พรรธน์ชญมน ฟักทอง ไม่ผ่าน
433 6511010874 นางสาว พรรพษา ภูมิน ผ่าน
434 6511020878 นางสาว พรหมพร นามราช ผ่าน
435 6511020879 นาย พลภัทร ยศพล ไม่ผ่าน
436 6511030880 นางสาว พลอยพรรณ ไชยยาว ผ่าน
437 6511170883 นางสาว พลารัตน์ อรรจน์สาธิต ผ่าน
438 6511060885 นาย พัชร เตชประทักษ์ ไม่ผ่าน
439 6511010886 นางสาว พัชรดา ใจดี ผ่าน
440 6511120888 นางสาว พัชรา ตาดสีสด ไม่ผ่าน
441 6511180889 นางสาว พัชราภรณ์ อาจสังข์ ไม่ผ่าน
442 6511160890 นางสาว พัชริดา มณีฉาย ไม่ผ่าน
443 6511160893 นางสาว พัชรินทร์ พินโท ขาดสอบ
444 6511130894 นางสาว พัชรีพร ในสูงเนิน ไม่ผ่าน
445 6511180900 นางสาว พาตีฮะห์ โตะลู ไม่ผ่าน
446 6511070906 นางสาว พิชญวรรณ ดีสิทธ์ิ ขาดสอบ
447 6511140908 นางสาว พิชญาภรณ์ บุญมี ไม่ผ่าน
448 6511040913 นาย พิทยา วรรณศิริ ไม่ผ่าน
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449 6511030914 นาย พิธิวัฒน์ บูก้ง ผ่าน
450 6511110917 นางสาว พิมพ์พา ทิตะนนท์ ไม่ผ่าน
451 6511140919 นางสาว พิมพ์พิสุทธ์ิ ปราบเสร็จ ไม่ผ่าน
452 6511140920 นางสาว พิมพ์รภัทร มัณยานนท์ ไม่ผ่าน
453 6511030925 นางสาว พิมพารัตน์ บุญจันทร์ ไม่ผ่าน
454 6511110926 นางสาว พิมพิศา อยู่ด า ขาดสอบ
455 6511170932 นาย พิสิษฐ์ สิริวัฒนชยกร ขาดสอบ
456 6511160936 นาย พุฒิพงศ์ ต้ิงมุข ผ่าน
457 6511010937 นาย พุฒิพงษ์ อินธะนะ ผ่าน
458 6511100939 นางสาว เพชรรัตน์ เพลียสุระ ไม่ผ่าน
459 6511110941 นางสาว เพ็ญนภา จีนเมือง ขาดสอบ
460 6511040942 นางสาว เพ็ญนภา พลรักษา ไม่ผ่าน
461 6511040943 นางสาว เพ็ญพรรณ ชัยสงคราม ไม่ผ่าน
462 6511040944 นางสาว เพ็ญพิชชา วรชิณ ไม่ผ่าน
463 6511150946 นางสาว แพรวฬินีย์ แก้วประสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
464 6511050947 นางสาว ไพลิน อัมภาวัน ขาดสอบ
465 6511050948 นางสาว ไพลิน แจ่มสุวรรณ ไม่ผ่าน
466 6511140950 นางสาว ฟาดีละห์ ตูแป ผ่าน
467 6511140952 นางสาว ฟาติน หะยีเจ๊ะเต๊ะ ไม่ผ่าน
468 6511060957 นางสาว ฟาอีซา อาแวสือแม ไม่ผ่าน
469 6511160959 นางสาว ภคมน เส้งเสาร์ ขาดสอบ
470 6511050962 นางสาว ภัคจิรา แร่วงค์คต ไม่ผ่าน
471 6511120964 นางสาว ภัณฑิรา จันทร์ขจร ไม่ผ่าน
472 6511170969 นาย ภัทรชัย แสงงาม ไม่ผ่าน
473 6511150970 นางสาว ภัทรดรา สิริวัฒนาวรกุล ไม่ผ่าน
474 6511090972 นาย ภัทรภณ อินทรสุวรรณ ไม่ผ่าน
475 6511030973 นางสาว ภัทรมน แก้วเวหา ขาดสอบ
476 6511120978 นางสาว ภัทราภรณ์ ศรีมันตะ ไม่ผ่าน
477 6511120983 นางสาว ภารวี วงษ์ชัย ผ่าน
478 6511030984 นางสาว ภาสิตา ปราบจิตร ไม่ผ่าน
479 6511140985 นางสาว ภิญญดา แซ่จัง ไม่ผ่าน
480 6511020987 นางสาว ภูริชญา มณีฉาย ไม่ผ่าน
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481 6511190988 นาย ภูริวัจน์ วีระชวาลวัฒน์ ไม่ผ่าน
482 6511180989 นาย ภูวดล วานิช ไม่ผ่าน
483 6511010990 นางสาว ภูวนิดา สินมณี ผ่าน
484 6511120992 นางสาว ภูศิตา โพธ์ิทองค า ผ่าน
485 6511020995 นางสาว มณีกาญจน์ พงษ์ศรานันท์ ไม่ผ่าน
486 6511120998 นางสาว มนทกานต์ ป่ินปรีชาชัย ผ่าน
487 6511170999 นางสาว มนิสา อภิโชคไชย ขาดสอบ
488 6511081000 นาง มยุรี นาคายน ไม่ผ่าน
489 6511061002 นางสาว มลิวรรณ์ เพียรจริง ไม่ผ่าน
490 6511091005 นาย มะสูฟรัน บาโงปะแต ขาดสอบ
491 6511051006 นางสาว มัทนา บุญทา ไม่ผ่าน
492 6511041009 นางสาว มัลลิกา ไชยบุญ ขาดสอบ
493 6511091010 นางสาว มัสนาวาตี หะยีเจ๊ะหะ ผ่าน
494 6511151011 นางสาว มาซีเตาะ มาแซะ ไม่ผ่าน
495 6511141014 นางสาว มาแนเร๊าะ มะหร๊ะ ไม่ผ่าน
496 6511061015 นางสาว มารวาณี สีกี ผ่าน
497 6511041019 นาง มาลัย เทียนกระจ่าง ขาดสอบ
498 6511041020 นางสาว มาลิณี ตุ่ยไชย ไม่ผ่าน
499 6511031021 นางสาว มาวัดดะห์ โต๊ะแม ผ่าน
500 6511151023 นาย มาหามะดานิส ดิลฮาม ขาดสอบ
501 6511171028 นาง มีนามาศ เขียวรัมย์ ขาดสอบ
502 6511141029 นางสาว มุขสุดา ขุนท านาย ไม่ผ่าน
503 6511031030 นางสาว มุตณีย์ สะอะ ไม่ผ่าน
504 6511061031 นางสาว มุทิตา กล่ าอาจ ขาดสอบ
505 6511031032 นางสาว มุสลีมะฮ์ มามะ ไม่ผ่าน
506 6511141033 นางสาว มุสลีฮะห์ มะดาโอ๊ะ ไม่ผ่าน
507 6511091034 นางสาว มุอีมะห์ อาแย ขาดสอบ
508 6511031035 นางสาว มูนีร สาต า ผ่าน
509 6511121037 นาย มูฮ าหมัดนัซรู อาแวฮีเล ไม่ผ่าน
510 6511151039 นางสาว เมธาวี จงไกรจักร ไม่ผ่าน
511 6511121042 นางสาว ยลธิตา แก้วกุลฑล ไม่ผ่าน
512 6511111044 นาย ยอดรัก ธรรมรัตน์ ไม่ผ่าน
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513 6511011048 นางสาว ยุพดี แซ่ฟ้า ไม่ผ่าน
514 6511011049 นางสาว ยุพเรศ ป่ินทอง ขาดสอบ
515 6511031050 นางสาว ยุวรี สันเกาะ ผ่าน
516 6511031056 นางสาว รวิพร พัชนี ไม่ผ่าน
517 6511131059 นางสาว รสศรินทร์ ใจบาล ไม่ผ่าน
518 6511151061 นางสาว รอกีเยาะ การี ไม่ผ่าน
519 6511141063 นางสาว รอกีเย๊าะ แยการีซง ไม่ผ่าน
520 6511091062 นางสาว รอกีเย๊าะ เจะโซะ ผ่าน
521 6511091066 นางสาว ร็อยฮาน ยูโซะ ไม่ผ่าน
522 6511121069 นางสาว รัชณิญา จันทร์ศรี ไม่ผ่าน
523 6511041070 นางสาว รัชดาภรณ์ เชิญชม ไม่ผ่าน
524 6511051071 นางสาว รัชนก ค าหอม ไม่ผ่าน
525 6511011072 นางสาว รัชนี ลามือ ไม่ผ่าน
526 6511011076 นางสาว รัตติการ อุทธิยา ผ่าน
527 6511141079 นางสาว รัตนา ทองดี ไม่ผ่าน
528 6511131082 นางสาว รัตนาพร การุญบริรักษ์ ผ่าน
529 6511151085 นางสาว รัยมี หะยีมะสาเเละ ไม่ผ่าน
530 6511051087 นางสาว รัศมี บญสนาน ไม่ผ่าน
531 6511171088 นางสาว ราตรี นวลหล า ขาดสอบ
532 6511051089 นางสาว รินทร์จง สงค์ผัด ขาดสอบ
533 6511151090 นางสาว รีฮาน่า เนสะแหละ ผ่าน
534 6511101091 นางสาว ร่ืนจิตร อินทะสร้อย ไม่ผ่าน
535 6511081092 นางสาว ร่ืนฤทัย เสนาจันทร์ ขาดสอบ
536 6511061096 นางสาว รุ่งฤดี ดีขุนทด ไม่ผ่าน
537 6511131097 นางสาว รุจิรา ไกรไธสง ผ่าน
538 6511141098 นางสาว รุจิรา โพธ์ิท่าม่วง ไม่ผ่าน
539 6511091099 นางสาว รุศณา สะดียามู ไม่ผ่าน
540 6511031100 นางสาว รุสดา หะยีดอปอ ผ่าน
541 6511131101 นางสาว รุสนา เจ๊ะมาซอ ผ่าน
542 6511141103 นางสาว รุสนานี สะมะ ไม่ผ่าน
543 6511111104 นางสาว รุสมาวานี หะมะ ไม่ผ่าน
544 6511161105 นางสาว รุสมีณี ยาคอ ขาดสอบ
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545 6511141106 นางสาว รุสรินดา อีสาเฮาะ ไม่ผ่าน
546 6511091108 นางสาว รูไฟดา อาตอ ไม่ผ่าน
547 6511061109 นางสาว รูฮัยยา ดอฆอ ผ่าน
548 6511131110 นางสาว เรไร มหาภาส ขาดสอบ
549 6511061111 นางสาว เรวดี สาและ ผ่าน
550 6511051112 นาย เรืองศักด์ิ ธนภูมิพิศาล ไม่ผ่าน
551 6511021113 นาย ฤกษ์ดี รุ่งกาญจนกุล ไม่ผ่าน
552 6511051114 นางสาว ฤทธ์ิชิตา แก้วเสถียร ไม่ผ่าน
553 6511011120 นางสาว ลลิตา สายอะภัย ไม่ผ่าน
554 6511111124 นางสาว ลัดดา น้อยจ ารัส ไม่ผ่าน
555 6511051127 นางสาว ลาวรรณ สีโย ผ่าน
556 6511131129 นาย ลุตฟี บูงอเตะ ผ่าน
557 6511031130 นาย วงศธร สละมัจฉา ไม่ผ่าน
558 6511071131 นางสาว วงศ์ษา ทองจันทร์ ไม่ผ่าน
559 6511011132 นางสาว วณิชญา พระสีอัคราช ไม่ผ่าน
560 6511041133 นางสาว วธิดา พรมแสง ขาดสอบ
561 6511061136 นางสาว วนิดา เต็มเป่ียม ไม่ผ่าน
562 6511071137 นางสาว วนิดา สระแก้ว ไม่ผ่าน
563 6511041138 นาย วรพงศ์ แสนจันทร์ ไม่ผ่าน
564 6511031140 นางสาว วรพิชชา สุวรรณชาตรี ไม่ผ่าน
565 6511051143 นางสาว วรรณนิสา ศรีมงคล ไม่ผ่าน
566 6511131145 นางสาว วรรณพร ข้องม่วง ไม่ผ่าน
567 6511021146 นางสาว วรรณพิลา ค าเจริญ ไม่ผ่าน
568 6511031148 นางสาว วรรณวิสา อายุสุข ผ่าน
569 6511181149 นางสาว วรรณิภา สีโสพล ไม่ผ่าน
570 6511031150 นางสาว วรรธ์ธนา แซ่ล่ิว ผ่าน
571 6511141151 นางสาว วรัญญา อุดโค ไม่ผ่าน
572 6511121152 นางสาว วรัญญา บุญกระเต้ือง ไม่ผ่าน
573 6511131155 นางสาว วรัมพร หยางประเสริฐกุล ผ่าน
574 6511181158 นางสาว วราภรณ์ เจริญสุข ไม่ผ่าน
575 6511131161 นางสาว วราภรณ์ ประกอบนอก ขาดสอบ
576 6511031162 นางสาว วรารินทร์ ฤทธิมา ไม่ผ่าน
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577 6511091165 นางสาว วรินดา นางาม ขาดสอบ
578 6511191168 นางสาว วริศรา ดวงจันทร์ ไม่ผ่าน
579 6511021167 นางสาว วริศรา เหล่าบุบผา ขาดสอบ
580 6511051170 นางสาว วริศรา พิลาสันต์ ไม่ผ่าน
581 6511051169 นางสาว วริศรา ทองค าวัน ไม่ผ่าน
582 6511141171 นางสาว วริษฐา โพแดน ไม่ผ่าน
583 6511071172 นางสาว วริษา ผลาหาร ขาดสอบ
584 6511051177 นาย วัฒนายุ จ าปี ไม่ผ่าน
585 6511031180 นาย วันมูฮ าหมัดอิซฮัม วันดาฆัง ไม่ผ่าน
586 6511151181 นางสาว วันลินนา แส๊ะเด็ง ไม่ผ่าน
587 6511091182 นาย วันวสา ณ วันจันทร์ ไม่ผ่าน
588 6511131184 นางสาว วันวิสา สุวรรณทา ไม่ผ่าน
589 6511061185 นางสาว วันฮับเซาะห์ กูเดดาเก็ง ขาดสอบ
590 6511051190 นางสาว วารี แสงสุด ไม่ผ่าน
591 6511071196 นางสาว วิจิตรา ใจยา ไม่ผ่าน
592 6511041197 นางสาว วิจิตรา วงค์สีดา ไม่ผ่าน
593 6511121198 นางสาว วิจิตรา ศรีโคว์ ไม่ผ่าน
594 6511051199 นางสาว วิชญาพร มารวิชัย ไม่ผ่าน
595 6511031200 นางสาว วิชนาถ ประทักษากุล ไม่ผ่าน
596 6511021201 นางสาว วิชุดา บ้านกล้วย ขาดสอบ
597 6511061202 นางสาว วิชุดา ฉันวิจิตร ขาดสอบ
598 6511081204 นาย วิฑูรย์ ประยูรหงษ์ ไม่ผ่าน
599 6511051205 นาย วิทยา วงแก้ว ไม่ผ่าน
600 6511041207 นาย วิทยา นนดารา ไม่ผ่าน
601 6511091206 นาย วิทยา หม่ืนราษฎร์ ไม่ผ่าน
602 6511021209 นางสาว วิภาพร ม่ันคง ขาดสอบ
603 6511071210 นางสาว วิภาวดี พรมรักษ์ ไม่ผ่าน
604 6511021212 นางสาว วิมลสิริ อุคติ ไม่ผ่าน
605 6511041214 นาย วิรศักด์ิ เสนานิคม ไม่ผ่าน
606 6511031216 นางสาว วิรัลพัชร คงสุวรรณ ผ่าน
607 6511071217 นางสาว วิลาวัณย์ โต๊ะงาม ขาดสอบ
608 6511021220 นางสาว วิไลพร สุขนิตย์ ไม่ผ่าน
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609 6511121221 นางสาว วิไลภรณ์ ยอดสม ผ่าน
610 6511081224 นาย วีรเกียรติ มาเจริญบุญ ไม่ผ่าน
611 6511121226 นางสาว วีรวัลย์ ปัญญโชติ ไม่ผ่าน
612 6511041229 นางสาว ศกุนตลา คงดี ไม่ผ่าน
613 6511141231 นางสาว ศตพร ศรีสุข ไม่ผ่าน
614 6511141233 นางสาว ศรัญญา อัปกาญจน์ ไม่ผ่าน
615 6511041235 นาย ศรัณยพงศ์ คร้ามมี ไม่ผ่าน
616 6511151238 นางสาว ศรินยา มณีโชติ ขาดสอบ
617 6511021240 นางสาว ศศิกกัญญ์ น าบุญจิตต์ ไม่ผ่าน
618 6511051241 นางสาว ศศิกานต์ ทะเกิงลาภ ไม่ผ่าน
619 6511181245 นางสาว ศศิธร เทียนชัย ไม่ผ่าน
620 6511041246 นางสาว ศศินภา เบียนชัย ขาดสอบ
621 6511131251 นางสาว ศศิวิมล มีสีบัว ผ่าน
622 6511041252 นางสาว ศสิธร ค ามุงคุณ ไม่ผ่าน
623 6511081253 นาย ศักด์ิชัย แก้วรัตนปัทมา ขาดสอบ
624 6511051258 นางสาว ศิริกานต์ดา สิงสังหา ไม่ผ่าน
625 6511021259 นางสาว ศิริญาภรณ์ บุญตา ไม่ผ่าน
626 6511031262 นางสาว ศิริบูรณ์ บุญวิสูตร ผ่าน
627 6511171263 นาง ศิริประไพ ปานมีทรัพย์ ผ่าน
628 6511041266 นางสาว ศิริพร วงษ์มหิง ไม่ผ่าน
629 6511051267 นางสาว ศิริพร โทนุสิน ไม่ผ่าน
630 6511131269 นางสาว ศิริรัตน์ พรหมหม่ืน ผ่าน
631 6511051272 นางสาว ศิริลักษณ์ ทีฆะสุข ไม่ผ่าน
632 6511131274 นางสาว ศิริวดี มีรอด ผ่าน
633 6511011279 นางสาว ศิริอุมา ธงศรี ผ่าน
634 6511081282 นาย ศุภกร ข าวิไล ขาดสอบ
635 6511031281 นาย ศุภกร ชูแว่น ไม่ผ่าน
636 6511021286 นางสาว ศุภนุช กิจนุกูล ขาดสอบ
637 6511131288 นางสาว ศุภลักษณ์ ก้อนเทียน ผ่าน
638 6511121291 นางสาว ศุภิสรา อับดุลย์ ไม่ผ่าน
639 6511141294 นางสาว สกุลชญา บุญสิงห์ ผ่าน
640 6511051295 นางสาว สตรีรัตน์ บุญส่ง ไม่ผ่าน
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641 6511171298 นางสาว สมเจตน์ คงคอน ไม่ผ่าน
642 6511031303 นาย สรรธร จุติสงขลา ผ่าน
643 6511091305 นางสาว สรารัตน์ เพชรชู ไม่ผ่าน
644 6511011306 นางสาว สโรชา ตาค าวี ผ่าน
645 6511061307 นางสาว สโรชา แจ่มจันทร์ ไม่ผ่าน
646 6511141309 นางสาว สลิตา ยามาเล็น ขาดสอบ
647 6511121311 นาย สหฤทธ์ิ โรจนมนต์ ไม่ผ่าน
648 6511091313 นางสาว สะรอ สาริกา ขาดสอบ
649 6511101315 นางสาว สะอาด แน่นอุดร ไม่ผ่าน
650 6511171316 นาย สักรินทร์ ไกรษร ผ่าน
651 6511171318 นาย สัมพันธ์ คงดี ไม่ผ่าน
652 6511031319 นางสาว สาธิตา เเสงทอง ไม่ผ่าน
653 6511171323 นาย ส าอางค์ เพ่ิมวัฒนชัย ไม่ผ่าน
654 6511041324 นางสาว สิดาพร พลสินธ์ ไม่ผ่าน
655 6511011325 นางสาว สิทธดา วงละคร ไม่ผ่าน
656 6511051329 นาย สิรวิชญ์ ทันสา ไม่ผ่าน
657 6511081331 นาง สิรินทรา อินทอง ไม่ผ่าน
658 6511161335 นางสาว สิริยากร เมืองนิเวช ไม่ผ่าน
659 6511171336 นาง สิริลักษณ์ ทองศิริ ไม่ผ่าน
660 6511031339 นางสาว สุกฤตา ชูจันทร์ ผ่าน
661 6511081340 นาย สุกษม แถมเกษม ไม่ผ่าน
662 6511141343 นางสาว สุกัญญา พรมมาจุ้ย ไม่ผ่าน
663 6511031344 นางสาว สุกัลยา เขียวแดง ไม่ผ่าน
664 6511011345 นาย สุกิจจพลฑณัฐ ผิวผ่อง ผ่าน
665 6511091350 นางสาว สุชัญญา ยะลา ไม่ผ่าน
666 6511171351 นาย สุชาติ จันทร์ฉาย ผ่าน
667 6511081353 นางสาว สุชีรา เทพวงค์ ผ่าน
668 6511121355 นางสาว สุณัฐชา ทรัพย์สมบูรณ์ ไม่ผ่าน
669 6511131356 นางสาว สุดติมา นันทะผา ไม่ผ่าน
670 6511171357 นาง สุดาพร ค าบุญเรือง ไม่ผ่าน
671 6511031358 นางสาว สุดาพร ศรีจันทร์ ผ่าน
672 6511131359 นางสาว สุดารัตน์ วงค์ประชุม ผ่าน
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673 6511091364 นางสาว สุดารัตน์ ทรงเลิศ ไม่ผ่าน
674 6511071363 นางสาว สุดารัตน์ สุระขันธ์ ไม่ผ่าน
675 6511141365 นางสาว สุดารัตน์ ฤทธ์ิมนตรี ไม่ผ่าน
676 6511031366 นางสาว สุทธจิต ทิวะศะศิธร์ ไม่ผ่าน
677 6511131368 นางสาว สุทธิดา มีค าทอง ไม่ผ่าน
678 6511091369 นางสาว สุทัตตา ถ่ินทะเล ไม่ผ่าน
679 6511061373 นางสาว สุธามาศ สามเมือง ไม่ผ่าน
680 6511011375 นางสาว สุธาสินี มูลชัย ไม่ผ่าน
681 6511111377 นางสาว สุธินันท์ ขยายศรี ไม่ผ่าน
682 6511031378 นางสาว สุธิมา พุทธชู ผ่าน
683 6511021379 นางสาว สุธีกานต์ ศักดาพิศิษฏ์ ไม่ผ่าน
684 6511111380 นางสาว สุนารี เพชรแก้ว ขาดสอบ
685 6511081381 นางสาว สุนิตตา ตะวันธรงค์ึ ผ่าน
686 6511091382 นางสาว สุนิตา วงษ์จีน ไม่ผ่าน
687 6511111383 นางสาว สุนิษา บุญมา ไม่ผ่าน
688 6511131384 นางสาว สุนิษา เท่ียงจิต ไม่ผ่าน
689 6511021386 นางสาว สุนิสา ดวงบุตร ไม่ผ่าน
690 6511171388 นางสาว สุพร ยืนยงคีรีมาศ ขาดสอบ
691 6511121390 นางสาว สุพรรษา เน้ืออ่อน ไม่ผ่าน
692 6511011391 นางสาว สุพัชรินทร์ วิชัยยา ผ่าน
693 6511051392 นางสาว สุพัตรา สายสินธ์ ไม่ผ่าน
694 6511101394 นางสาว สุพัตรา กระโพธ์ิ ไม่ผ่าน
695 6511071397 นางสาว สุภวัลย์ ประสานเนตร ไม่ผ่าน
696 6511031398 นางสาว สุภัทรตา คงสุวรรณ ไม่ผ่าน
697 6511041399 นางสาว สุภัทรา โพธ์ิค า ไม่ผ่าน
698 6511131403 นางสาว สุภาพร ขจรไพร ไม่ผ่าน
699 6511041405 นางสาว สุภาพร สุวรรณเพชร ไม่ผ่าน
700 6511131407 นางสาว สุภาภรณ์ ไชยโสดา ผ่าน
701 6511151408 นางสาว สุภาภรณ์ สุพกิจ ไม่ผ่าน
702 6511071413 นางสาว สุภาวดี แสวงมี ไม่ผ่าน
703 6511111414 นางสาว สุภาวดี แก้วสระแสน ขาดสอบ
704 6511121415 นางสาว สุมนต์ตรา โตแดง ไม่ผ่าน
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705 6511071418 นาง สุมาลี วิเศษ ขาดสอบ
706 6511031420 นางสาว สุรัชนา จันทร์เต็ม ไม่ผ่าน
707 6511121421 นางสาว สุรัญชณา ชมเขาซอง ไม่ผ่าน
708 6511081424 นาย สุริยะ กาลจักร ไม่ผ่าน
709 6511081426 นางสาว สุรียทิพย์ ประยูรพัฒน์ ผ่าน
710 6511131432 นางสาว สุวนันท์ ปานสุด ไม่ผ่าน
711 6511051434 นางสาว สุวนันท์ ตันเลิศ ไม่ผ่าน
712 6511071436 นางสาว สุวรรณภา ยืนยาว ไม่ผ่าน
713 6511041437 นาง สุวรรณา ดวงจันทร์ ไม่ผ่าน
714 6511131438 นางสาว สุวรรณี กมลกุลเกษม ไม่ผ่าน
715 6511021440 นางสาว สุวิมล ป้ันงาม ไม่ผ่าน
716 6511141442 นางสาว สุวิมล เลสสูงเนิน ไม่ผ่าน
717 6511161444 นางสาว เสาวณีย์ หะเงะ ผ่าน
718 6511021446 นางสาว เสาวลักษณ์ ชนะวิเศษ ไม่ผ่าน
719 6511071448 นางสาว เสาวลักษณ์ มาตา ไม่ผ่าน
720 6511091447 นางสาว เสาวลักษณ์ หล้ามา ไม่ผ่าน
721 6511121449 นางสาว แสงอุทัย หุ่ยปาน ไม่ผ่าน
722 6511091450 นางสาว โสรยา มามะ ผ่าน
723 6511141454 นางสาว หน่ึงฤทัย บุญวัน ไม่ผ่าน
724 6511181457 นางสาว หฤทัย ทองอ่อน ไม่ผ่าน
725 6511131458 นางสาว หฤทัย ถานกุมมา ไม่ผ่าน
726 6511121460 นางสาว เหมวรรณ วิเศษ ไม่ผ่าน
727 6511021465 นาย อธิเดช ดวงตา ไม่ผ่าน
728 6511091472 นางสาว อนัญญา ไกรสร ไม่ผ่าน
729 6511151474 นางสาว อนินธิตา ด ากระ ไม่ผ่าน
730 6511031476 นางสาว อนิสา ต าบัน ผ่าน
731 6511011478 นางสาว อพิณญาภรณ์ อะทะวงษา ผ่าน
732 6511121480 นางสาว อภิชญา ทองอินทร์ ไม่ผ่าน
733 6511031481 นางสาว อภิชญา กลางวัง ไม่ผ่าน
734 6511131484 นางสาว อภิญญา ล้อมไธสง ผ่าน
735 6511121486 นางสาว อภิญญา ด้วงปลี ไม่ผ่าน
736 6511041487 นาง อภิรญาณ์ องคเรียน ไม่ผ่าน
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737 6511031489 นาย อภิวัฒน์ อาจแก้ว ผ่าน
738 6511021495 นางสาว อมรรัตน์ มะโนน้อม ไม่ผ่าน
739 6511021496 นางสาว อมรรัตน์ เรืองสกุล ไม่ผ่าน
740 6511021498 นางสาว อมลรดาณี สุวีระ ไม่ผ่าน
741 6511031501 นางสาว อมินตรา ย้ิมเก้ือ ผ่าน
742 6511031503 นางสาว อรชพร อนันตพันธ์ ไม่ผ่าน
743 6511081510 นางสาว อรนิลธิตา ปิยะรัตน์ ไม่ผ่าน
744 6511081512 นางสาว อรพรรณ รัตนวิเศษศรี ไม่ผ่าน
745 6511131513 นางสาว อรพินท์ จุลพันธ์ ผ่าน
746 6511171515 นาย อรรถกร แก้วไพศาล ผ่าน
747 6511171516 นาย อรรถพล ธีรนันท์ธนพัฒน์ ขาดสอบ
748 6511051518 นางสาว อรวรรณ บุญมอญ ขาดสอบ
749 6511141523 นางสาว อราเบีย หาโส๊ะ ไม่ผ่าน
750 6511141524 นางสาว อริณี การดี ไม่ผ่าน
751 6511071525 นางสาว อริสรา สุวรรณกาโล ไม่ผ่าน
752 6511061529 นางสาว อริสา ซาเจริญ ไม่ผ่าน
753 6511111530 นางสาว อริสา พงชาติ ขาดสอบ
754 6511131527 นางสาว อริสา อินแนน ผ่าน
755 6511121535 นางสาว อรุโณทัย พฤกษ์พิจารณ์ ผ่าน
756 6511041537 นางสาว อวัสดาพร ค าผุย ไม่ผ่าน
757 6511021541 นางสาว อังคณา จ่ันพา ไม่ผ่าน
758 6511171542 นางสาว อังสนา สุวรรณ ไม่ผ่าน
759 6511131543 นางสาว อัจจิมา กองศิลป์ ผ่าน
760 6511041544 นางสาว อัจฉรา เดชโฮม ไม่ผ่าน
761 6511081545 นางสาว อัจฉราพัชร ตุ้มขาว ไม่ผ่าน
762 6511051546 นางสาว อัจฉราภรณ์ สีทอง ไม่ผ่าน
763 6511011548 นางสาว อัจมัล เจะและ ผ่าน
764 6511061552 นางสาว อัญธิญา ห้วงน้ า ไม่ผ่าน
765 6511091553 นาย อันวา เจ๊ะยิ ผ่าน
766 6511021554 นาย อับดุลการีม ทับสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
767 6511081555 นาย อับดุลรอฟา มูนะ ขาดสอบ
768 6511091556 นาย อับดุลเลาะฮ์ บุญมาเลิศ ขาดสอบ
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769 6511141558 นางสาว อัฟฟานาน ลาหมีด ไม่ผ่าน
770 6511031565 นางสาว อัสมา เพ็งโอ ไม่ผ่าน
771 6511091566 นางสาว อัสมา แหละหมัน ผ่าน
772 6511141567 นางสาว อัสมา เจ๊ะอาลี ไม่ผ่าน
773 6511031568 นางสาว อัสมาศ โซะ ผ่าน
774 6511031569 นางสาว อัสมีณีย์ นิมะ ผ่าน
775 6511091574 นางสาว อาซูรา แกแล ผ่าน
776 6511141575 นาย อาดีซ หะยีตาเยะ ไม่ผ่าน
777 6511091577 นางสาว อาตีกะห์ ปูเต๊ะ ผ่าน
778 6511021578 นางสาว อาตีกะห์ อาลีแก ไม่ผ่าน
779 6511051652 นางสาว อาทิติยา จุลหอม ไม่ผ่าน
780 6511091581 นางสาว อาทิมา จุเส้ง ขาดสอบ
781 6511041583 นาย อานนท์ พิมพกันต์ ขาดสอบ
782 6511031584 นาย อานนร์ มากกลาย ผ่าน
783 6511031586 นางสาว อานีส นิยมรัฐ ไม่ผ่าน
784 6511151587 นางสาว อาภัสรา รุ่งโรจน์ ไม่ผ่าน
785 6511171588 นางสาว อาภัสรา อัครพันธ์ุ ขาดสอบ
786 6511031589 นางสาว อาภัสรา สารศรี ผ่าน
787 6511101590 นางสาว อาภาภรณ์ พวงอินทร์ ไม่ผ่าน
788 6511141591 นางสาว อามานี ยะริง ไม่ผ่าน
789 6511151592 นางสาว อามานี ยุโซะ ไม่ผ่าน
790 6511041593 นางสาว อารญา มุทาไร ไม่ผ่าน
791 6511101594 นางสาว อารดา ทาไธสง ผ่าน
792 6511091595 นางสาว อารยา หอมหวล ผ่าน
793 6511031596 นางสาว อาริญา ฟุ้งเฟ่ือง ไม่ผ่าน
794 6511031597 นางสาว อาริยา ภัยเนียม ผ่าน
795 6511031599 นางสาว อารีญา สุนาโท ผ่าน
796 6511051603 นางสาว อารียา หม่ืนแก้วคราม ไม่ผ่าน
797 6511091605 นางสาว อารียา หมีนปาน ผ่าน
798 6511131604 นางสาว อารียา เพชรประดับ ผ่าน
799 6511141606 นางสาว อารียา โส๊ะสันส๊ะ ไม่ผ่าน
800 6511041607 นางสาว อารียา ช้างทอง ผ่าน
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ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ

รำยงำนผลวิชำ  วิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ กฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ ประจ ำปี 2565 คร้ังท่ี 1
วันเสำร์ ท่ี 9 กรกฎำคม 2565 เวลำ 08.30-11.00 น. ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี

801 6511051608 นางสาว อารีรัตน์ ผิวทน ไม่ผ่าน
802 6511061609 นางสาว อารูวา สามะอะ ผ่าน
803 6511141610 นางสาว อาวีน่าห์ ส ามะเน๊ียะ ไม่ผ่าน
804 6511161611 นางสาว อาสีหย๊ะ สันบูกา ขาดสอบ
805 6511191612 นางสาว อาอิชะฮ์ แวดายะ ไม่ผ่าน
806 6511031615 นางสาว อินทนิล จิตพรหม ไม่ผ่าน
807 6511141620 นางสาว อิสราพร เช้ือบุญ ไม่ผ่าน
808 6511051621 นางสาว อิสริยา จันทา ขาดสอบ
809 6511031622 นางสาว อีมาน สามะเอะ ไม่ผ่าน
810 6511041625 นางสาว อุทุมพร เบียนชัย ผ่าน
811 6511121626 นางสาว อุมาพร เสือสา ไม่ผ่าน
812 6511171627 นางสาว อุไรวรรณ น้อยลุน ไม่ผ่าน
813 6511171628 นาย เอกราช บัวทอง ไม่ผ่าน
814 6511071629 นาย เอกลักษณ์ อักษร ไม่ผ่าน
815 6511031630 นาย เอกสิทธ์ิ พิบูลย์พล ผ่าน
816 6511191632 นางสาว เอวิกา ต้ังพานิชโชติสกุล ผ่าน
817 6511051633 นางสาว เอ้ืองฟ้า คงบุรินทร์ ไม่ผ่าน
818 6511151638 นางสาว ไอลดา ร าเพยพัด ไม่ผ่าน
819 6511111639 นางสาว ฮัทมีย์ หะยีเจ๊ะอะมะ ไม่ผ่าน
820 6511011643 นาย ฮานิซ สาริยา ผ่าน
821 6511091646 นางสาว ฮารีตา หัสนีย์ ขาดสอบ
822 6511091650 นางสาว ฮุสนีรา สะอะ ผ่าน
823 6511091651 นางสาว ฮูวัยดียะห์ พยายาม ไม่ผ่าน
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