
ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ
1 6511070002 นางสาว กชกร เจริญรัมย์ ไม่ผ่าน
2 6511130003 นางสาว กชกร แสวงกิจ ไม่ผ่าน
3 6511040006 นางสาว กชวรรณ ดวงแก้ว ผ่าน
4 6511180007 นางสาว กนกนาฏ อภัยภักด์ิ ไม่ผ่าน
5 6511130008 นางสาว กนกพร ปันศรี ผ่าน
6 6511040010 นางสาว กนกพร คงวรณ์ ขาดสอบ
7 6511100009 นางสาว กนกพร ระนาดแก้ว ขาดสอบ
8 6511130012 นางสาว กนกลักษณ์ มูลละ ไม่ผ่าน
9 6511090016 นางสาว กนกวรรณ ช่วยโครธะ ไม่ผ่าน
10 6511050017 นางสาว กนกวรรณ กะนะหาวงศ์ ไม่ผ่าน
11 6511130019 นางสาว กมลฉัตร ตาแว่น ไม่ผ่าน
12 6511010023 นางสาว กมลทิพย์ ธิโวนา ไม่ผ่าน
13 6511140024 นางสาว กมลทิพย์ พูลสวัสด์ิ ขาดสอบ
14 6511170026 นางสาว กมลพร แพทย์ชีพ ไม่ผ่าน
15 6511050027 นางสาว กมลลักษณ์ ลือเร่ือง ไม่ผ่าน
16 6511120028 นางสาว กรกช อุ่นศิริ ไม่ผ่าน
17 6511130029 นางสาว กรกนก ปันศรี ผ่าน
18 6511040030 นางสาว กรกนก โสพันโต ไม่ผ่าน
19 6511090032 นางสาว กรกนก ศิริบัณฑูรย์ ผ่าน
20 6511110031 นางสาว กรกนก มหาพันธ์ ขาดสอบ
21 6511090033 นางสาว กรแก้ว คาวินวิทย์ ผ่าน
22 6511020034 นาย กรณ์กฤตย์ ฮารุดีน ขาดสอบ
23 6511080035 นางสาว กรณิชา สุธาพจน์ ไม่ผ่าน
24 6511150041 นางสาว กรวราพร หอมละเอียด ไม่ผ่าน
25 6511030043 นางสาว กรวีร์ นิลบดี ผ่าน
26 6511120044 นางสาว กริษฐา ศรีสกุลปักษ์ ผ่าน
27 6511130046 นาย กฤษณพล บอกบุญ ไม่ผ่าน
28 6511010047 นางสาว กฤษณา หนูเครือ ผ่าน
29 6511090049 นางสาว กษมา สังข์วงศ์ ไม่ผ่าน
30 6511030051 นาย กอซซาน ตันเหมนายู ไม่ผ่าน
31 6511070052 นางสาว กัญจน์ชญา บุญสงค์ ขาดสอบ
32 6511030053 นางสาว กัญจน์ฐิตา นาวากาญจน์ ผ่าน
33 6511010054 นางสาว กัญจนพร วัฒนจินดารัตน์ ไม่ผ่าน
34 6511030055 นางสาว กัญญาพัชร แก้วมี ไม่ผ่าน
35 6511140056 นางสาว กัญญาภัค ค าวัง ไม่ผ่าน
36 6511130058 นางสาว กัญญารัตน์ แสงทอง ผ่าน
37 6511140063 นาย กันตพัฒน์ ก้ัวพิศมัย ผ่าน

วันเสำร์ท่ี 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2565  ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี
รำยงำนผลวิชำ เวชกรรมไทย ข้ันตอนท่ี 2 ประจ ำปี 2565 คร้ังท่ี 1
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38 6511090065 นางสาว กันติกา ชัยล้ินฟ้า ไม่ผ่าน
39 6511050069 นางสาว กันยารัตน์ มะโนรัตน์ ไม่ผ่าน
40 6511030070 นางสาว กัลญา ขุนรงค์ ผ่าน
41 6511140071 นางสาว กัลยกร พิสัยพันธ์ ผ่าน
42 6511130075 นางสาว กัลยรัตน์ จ่ิมอาษา ไม่ผ่าน
43 6511060074 นางสาว กัลยรัตน์ สุรสุขภูมิ ไม่ผ่าน
44 6511140078 นางสาว กัลยา อุปแก้ว ไม่ผ่าน
45 6511130079 นางสาว กัลยาณี โปธิบาล ไม่ผ่าน
46 6511060082 นางสาว กัสมาพร งวงช้าง ไม่ผ่าน
47 6511050083 นางสาว กาญจนา สุทา ขาดสอบ
48 6511040085 นางสาว กาญจนา แก้วแพ ขาดสอบ
49 6511100084 นางสาว กาญจนา อุ่นสงคราม ไม่ผ่าน
50 6511040086 นางสาว กาญจนา คนไว ไม่ผ่าน
51 6511160087 นางสาว กาญจนา ทักถาม ไม่ผ่าน
52 6511040089 นางสาว กาญจนาพร พรมโสภา ไม่ผ่าน
53 6511160090 นางสาว กานต์มณี สกุลมณี ไม่ผ่าน
54 6511110091 นางสาว การ์นนิชา ธ ารงศีลธรรม ขาดสอบ
55 6511170096 นาย กิตติภพ หงษา ผ่าน
56 6511030097 นางสาว กิตติมา แก้วรัตนะ ผ่าน
57 6511050099 นางสาว กิตติยา พยะวงศ์ ไม่ผ่าน
58 6511030101 นาย กิตติศักด์ิ วรรณศิลป์ ไม่ผ่าน
59 6511190102 นาย กิติศักด์ิ เสาม่ัน ไม่ผ่าน
60 6511130106 นางสาว กุลธิดา กวินวาณิช ผ่าน
61 6511180107 นางสาว กุลธิดา ปัญจะรักษ์ ไม่ผ่าน
62 6511040114 นางสาว เกมจิลาวัลย์ จันทะบัณฑิต ไม่ผ่าน
63 6511100115 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีไกรสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
64 6511110117 นางสาว เกวลี สุพรรณ์ ขาดสอบ
65 6511160119 นางสาว เกศราวดี คงภักดี ผ่าน
66 6511150121 นางสาว เกศสิณี หาตูล ผ่าน
67 6511010122 นางสาว เกศินี นันติ ไม่ผ่าน
68 6511040124 นางสาว เกษกาญจน์ วงศ์ศรีดา ไม่ผ่าน
69 6511040127 นาย เกียรติชัย ยาท้วม ขาดสอบ
70 6511170128 นางสาว ขนิษฐา ดวงสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
71 6511050129 นางสาว ขนิษฐา บุญทรัพย์ ผ่าน
72 6511130130 นางสาว ขนิษฐา อินเลิศ ไม่ผ่าน
73 6511050132 นางสาว ขวัญจิรา กองไชย ไม่ผ่าน
74 6511130133 นางสาว ขวัญจุฑา พุตซ้อน ไม่ผ่าน
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75 6511030134 นางสาว ขวัญชนก สุวรรณพฤกษ์ ผ่าน
76 6511020135 นางสาว ขวัญชนก เกณฑ์ขุนทด ไม่ผ่าน
77 6511010136 นางสาว ขวัญตา โปทา ผ่าน
78 6511050138 นางสาว ขวัญสุดา แต้มศรี ผ่าน
79 6511080139 นาย ข้าวหอม ปัญญาเวชมานิต ไม่ผ่าน
80 6511190140 นาย ขุนเทพ ภักดีปกรณ์วิเศษไชยกาล ไม่ผ่าน
81 6511130141 นาย เขมฉัฑต์เพ็ศ เพ็ชรคง ไม่ผ่าน
82 6511010142 นางสาว เขมาภรณ์ พงษ์พูล ผ่าน
83 6511140145 นางสาว คณิตตา คงแก้ว ผ่าน
84 6511080147 นางสาว คริทฐ ศรีนาค ไม่ผ่าน
85 6511110149 นางสาว คอตีเยาะ มามะ ไม่ผ่าน
86 6511040150 นางสาว คัทรียา ร าเพยพล ไม่ผ่าน
87 6511090153 นางสาว จตุทิพย์ จันทร์เรือง ผ่าน
88 6511060154 นางสาว จรรธร กลมเกลียว ผ่าน
89 6511060155 นางสาว จรรยพร เขตรคาม ไม่ผ่าน
90 6511060156 นางสาว จรรยวรรธน ร่มศีลาจารวัตร ไม่ผ่าน
91 6511050157 นางสาว จรัญญา ทองสิงห์ ผ่าน
92 6511140158 นางสาว จริญชา อ่อนหางหว้า ผ่าน
93 6511110159 นางสาว จรินทร์ทิพย์ โตใหญ่ดี ไม่ผ่าน
94 6511170161 นาย จักรกฤษณ์ ศรีเอ่ียม ขาดสอบ
95 6511050162 นาย จักรนรินทร์ ดอกไม้เพชร ไม่ผ่าน
96 6511140163 นาย จักรพงศ์ วงศ์ค าจันทร์ ผ่าน
97 6511120164 นาย จักรพรรดิ พืชคูณ ขาดสอบ
98 6511050168 นางสาว จันจิรา ภาษาสุข ไม่ผ่าน
99 6511130169 นางสาว จันทร์กนก เสือโต ไม่ผ่าน
100 6511100171 นางสาว จันทร์จิรา เช่ียวชาญ ไม่ผ่าน
101 6511110172 นาง จันทร์ทิพย์ พลาบดีวัฒน ไม่ผ่าน
102 6511040173 นางสาว จันทร์นภา พิพิทธภัณฑ์ ผ่าน
103 6511110174 นางสาว จันทิมา วงษ์ขันธ์ ไม่ผ่าน
104 6511180177 นางสาว จันทิมา ปานนก ผ่าน
105 6511020178 นางสาว จันธิมา จันทร์เพ็ชร์บุรี ไม่ผ่าน
106 6511140181 นางสาว จารุวรรณ โพโสภา ไม่ผ่าน
107 6511020185 นางสาว จารุวรรณ อ่อนสุระทุม ขาดสอบ
108 6511120183 นางสาว จารุวรรณ ฤทธิเดช ไม่ผ่าน
109 6511050184 นางสาว จารุวรรณ แวงแสน ไม่ผ่าน
110 6511020189 นางสาว จิดาภา บุญช่วย ไม่ผ่าน
111 6511040190 นางสาว จิดาภา ศรีวัตร ไม่ผ่าน
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112 6511010193 นางสาว จิตติมา เช้ือปัญญา ผ่าน
113 6511020197 นางสาว จิตสุภา แสงเพชร ไม่ผ่าน
114 6511120198 นางสาว จินดาภรณ์ น้อยคงคา ไม่ผ่าน
115 6511160199 นางสาว จินดารัตน์ โสสนุย ขาดสอบ
116 6511070200 นางสาว จินดาหรา คงสืบเสาะ ไม่ผ่าน
117 6511170201 นางสาว จินตนา จุลทัศน์ ผ่าน
118 6511060203 นางสาว จิรภิญญา สุวรรณรอด ไม่ผ่าน
119 6511050211 นางสาว จิราพร เพาะพืช ผ่าน
120 6511180213 นางสาว จิราภรณ์ ภู่ภักดี ผ่าน
121 6511040214 นางสาว จิราภรณ์ ภูคงสด ผ่าน
122 6511170215 นางสาว จิราภรณ์ ชัยยางกุล ไม่ผ่าน
123 6511050217 นาย จิรายุทธ์ิ ดาษดา ไม่ผ่าน
124 6511050218 นางสาว จิราวรรณ พันนวยนนต์ ไม่ผ่าน
125 6511130220 นางสาว จีรนันท์ ถ่างกระโทก ไม่ผ่าน
126 6511130219 นางสาว จีรนันท์ เทพวัง ไม่ผ่าน
127 6511030221 นางสาว จีรัณดา ซูสารอ ไม่ผ่าน
128 6511090223 นางสาว จุฑาทิพย์ ภิญโญ ไม่ผ่าน
129 6511190222 นางสาว จุฑาทิพย์ ไชยด า ไม่ผ่าน
130 6511040226 นางสาว จุฑามาศ รันนะโคตร ไม่ผ่าน
131 6511170230 นางสาว จุฑารัตน์ เรืองชัยศิวเวท ผ่าน
132 6511010234 นางสาว จุฑาลักษณ์ เยาวบุตร ผ่าน
133 6511060235 นางสาว จุทาทิพย์ นันทะเขต ผ่าน
134 6511080236 นาย จุมพล จงอติเรกลาภ ขาดสอบ
135 6511040237 นางสาว จุไรรัตน์ ศิริสมบัติ ขาดสอบ
136 6511140238 นางสาว จุฬารัตน์ โพธิน ไม่ผ่าน
137 6511130240 นางสาว จุฬาลักษณ์ อินเทพ ผ่าน
138 6511010242 นางสาว เจนจิรา ภูพิมาย ขาดสอบ
139 6511090244 นางสาว เจนจิรา บ้ีหนู ผ่าน
140 6511020245 นางสาว เจษฎาพร นักสิทธ์ิ ผ่าน
141 6511170246 นาง เจียมจิตร พันมาลี ไม่ผ่าน
142 6511140247 นางสาว ฉมามาศ จันทาศรี ไม่ผ่าน
143 6511080248 นางสาว ฉัตรแก้ว อดิศักด์ิพานิชกิจ ผ่าน
144 6511140250 นางสาว ฉัตรฑริดา ตะจันทร์ ผ่าน
145 6511070251 นางสาว ฉัตรพร โสภาพ ไม่ผ่าน
146 6511170252 นาย ฉายา จิณแพทย์ ขาดสอบ
147 6511170253 นาย เฉลิมมิตร แสงทองสุข ไม่ผ่าน
148 6511170254 นาย โฉลก ศิริสินธว์ ผ่าน
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149 6511160256 นางสาว ชญานิศ หอมร่ืน ผ่าน
150 6511050257 นางสาว ชญาษร สายทอง ขาดสอบ
151 6511160262 นางสาว ชนากานต์ อินทรัตน์ ไม่ผ่าน
152 6511120265 นางสาว ชนาภา เย็นพู ผ่าน
153 6511040267 นางสาว ชนิกานต์ ป้องพันแก้ว ขาดสอบ
154 6511130268 นางสาว ชนิกานต์ แสงอิน ผ่าน
155 6511130271 นาย ชยุต จอมแสง ผ่าน
156 6511100273 นางสาว ชลธิชา บุญครอง ไม่ผ่าน
157 6511020276 นางสาว ชลิดา ลาภขุนทด ขาดสอบ
158 6511080277 นาย ชวลิต เพชรจ ารัสศรี ขาดสอบ
159 6511010280 นางสาว ชัชนันท์ ฝีปากเพราะ ไม่ผ่าน
160 6511010281 นางสาว ชัญญา น่ิมครุฑ ผ่าน
161 6511020282 นางสาว ชัญญ่า เก้ียงแสนเมือง ไม่ผ่าน
162 6511050285 นาย ชัยมงคล วันดีรัตน์ ไม่ผ่าน
163 6511080286 ว่าท่ี ร.ท. ชัยวัฒน์ จงรอดน่วม ร.น. ไม่ผ่าน
164 6511010288 นาย ชาคริต รอดแก้ว ผ่าน
165 6511070289 นาย ชาญณรงค์ นิติสุข ขาดสอบ
166 6511040290 นางสาว ชิดชนก พืชผล ไม่ผ่าน
167 6511120291 นาย ชิติพัทธ์ แจ่มฉาย ผ่าน
168 6511090292 นาย ชินวัฒน์ จอมสูงเนิน ไม่ผ่าน
169 6511010293 นาย ชิษณุพงศ์ มูลสุรินทร์ ไม่ผ่าน
170 6511090295 นางสาว ชุติกาญจน์ ช่วยนิล ผ่าน
171 6511080298 นางสาว ชุติญา ศรีผิว ไม่ผ่าน
172 6511050299 นางสาว ชุตินันท์ ธรรมปัต ไม่ผ่าน
173 6511090303 นางสาว ชุติมา ทองศรี ไม่ผ่าน
174 6511090301 นางสาว ชุติมา วิเศษชู ขาดสอบ
175 6511050304 นางสาว ชุติมา อ่อนสีดา ไม่ผ่าน
176 6511150302 นางสาว ชุติมา ไชยแก้ว ไม่ผ่าน
177 6511020305 นางสาว ชุติมา สืบท้าวสกุล ไม่ผ่าน
178 6511110306 นางสาว ชุติมา ช่างเหลา ขาดสอบ
179 6511090310 นางสาว โชติรส กาญจนพิลักษณ์ ผ่าน
180 6511080311 นางสาว โชติรส สธนเธียร ไม่ผ่าน
181 6511100316 นางสาว ซาฟีนี สีบอมุง ผ่าน
182 6511090319 นางสาว ซาร่าห์ ตาเยะ ไม่ผ่าน
183 6511100324 นาย ซูกีฟลี มูสอ ไม่ผ่าน
184 6511150325 นางสาว ซูปียานี เกษธิมา ผ่าน
185 6511150326 นางสาว ซูมัยนี ริยะมิง ไม่ผ่าน
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186 6511110327 นางสาว ซูไรดา บือราเฮง ไม่ผ่าน
187 6511120330 นางสาว ญาณิศา สุดแสวง ไม่ผ่าน
188 6511130331 นางสาว ญาณิศา วงค์น้ าโจ้ ไม่ผ่าน
189 6511050335 นาย ฐนกร ทิมโพธ์ิกลาง ไม่ผ่าน
190 6511190336 นางสาว ฐานิกา ดาพัวพันธ์ุ ไม่ผ่าน
191 6511060337 นางสาว ฐานิช เนตรจักษ์ ผ่าน
192 6511010338 นางสาว ฐานิต มิลลิมิตร ไม่ผ่าน
193 6511050341 นางสาว ฐิดายุ สุขสงคราม ไม่ผ่าน
194 6511160343 นางสาว ฐิตาภา สุวรรณวร ผ่าน
195 6511050346 นาย ฐิติพงศ์ เกาะจันทึก ไม่ผ่าน
196 6511040350 นางสาว ฐิติมา สินสุพรรณ ไม่ผ่าน
197 6511140351 นางสาว ฐิติมาพร แสงจันทร์ ผ่าน
198 6511040352 นางสาว ฐิติรัฐ เศิกศิริ ไม่ผ่าน
199 6511050353 นางสาว ฐิติรัตน์ บุญมาก ขาดสอบ
200 6511160354 นางสาว ฐิติวรดา แก้วจะระ ไม่ผ่าน
201 6511150356 นางสาว ฑิชากร ศิลปธนู ผ่าน
202 6511070357 นาย ณฐพงศ์ วิมลศาสตร์ ขาดสอบ
203 6511170359 นางสาว ณภัทร พรมชัย ไม่ผ่าน
204 6511020361 นางสาว ณภัทร ส าเส็น ไม่ผ่าน
205 6511040363 นาย ณรงค์ศักด์ิ บุญตา ผ่าน
206 6511170367 นางสาว ณัฏฐญาณินท์ ภิระบรรณ์ ไม่ผ่าน
207 6511070369 นางสาว ณัฏฐธิดา ชารี ขาดสอบ
208 6511140370 นางสาว ณัฏฐ์นรี ชัยเดช ไม่ผ่าน
209 6511030371 นางสาว ณัฐกมล เงินสง่า ผ่าน
210 6511100375 นางสาว ณัฐชยา กาละสังข์ ไม่ผ่าน
211 6511010374 นางสาว ณัฐชยา นาถมทอง ผ่าน
212 6511030376 นางสาว ณัฐชา วงศ์น้อย ไม่ผ่าน
213 6511010379 นางสาว ณัฐณิชา เสนีย์ ผ่าน
214 6511140382 นาย ณัฐดนัย พายัพ ไม่ผ่าน
215 6511180384 นางสาว ณัฐธยาน์ ราชจินดา ไม่ผ่าน
216 6511120385 นางสาว ณัฐธิดา ทัพน้อย ผ่าน
217 6511120387 นางสาว ณัฐธิดา ทรงธรรม ผ่าน
218 6511140390 นางสาว ณัฐธิดา หลงทอง ไม่ผ่าน
219 6511140391 นางสาว ณัฐธินันท์ เศรษฐวานิช ไม่ผ่าน
220 6511080393 นางสาว ณัฐนวภัสร์ ณัชศตพรมงคล ไม่ผ่าน
221 6511020394 นาง ณัฐนิช หะยาจันทา ขาดสอบ
222 6511050395 นางสาว ณัฐปภัจน์ พิศโสระ ไม่ผ่าน
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223 6511070398 นางสาว ณัฐพลิน อินทอง ไม่ผ่าน
224 6511050400 นางสาว ณัฐมน พรมมี ผ่าน
225 6511060404 นางสาว ณัฐริณีย์ ป่ินเสริมศักด์ิ ผ่าน
226 6511140406 นางสาว ณัฐวดี แป้นจันทร์ ไม่ผ่าน
227 6511180407 นางสาว ณัฐวิภา คงคาทิพย์ ผ่าน
228 6511140410 นางสาว ณัฐศจี พุกสุข ไม่ผ่าน
229 6511080411 นาย ณัฐเศรษฐ มหาเศรษฐศิริ ขาดสอบ
230 6511100413 นางสาว ณัติยา ไกรทรัพย์ ไม่ผ่าน
231 6511140414 นางสาว ณัทธนภร แสงนาโก ไม่ผ่าน
232 6511140416 นาย ณัทภัค จันทู ผ่าน
233 6511090418 นางสาว ณิชากร นารายนคามินทร์ ไม่ผ่าน
234 6511120419 นางสาว ณิชาธร รุขชาติ ผ่าน
235 6511140421 นางสาว ณิชาภัทร เหล่าแช่ม ไม่ผ่าน
236 6511100422 นางสาว ณิชาภา บ้างต ารวจ ผ่าน
237 6511160423 นาย ดนุเดช ก าเนิดไทย ขาดสอบ
238 6511090424 นาย ดรัณภพ เพ็ชรชาลี ขาดสอบ
239 6511020425 นาย ดลระพีธรณ์ สีสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
240 6511020426 นางสาว ดลฤทัย ไกรลมสม ไม่ผ่าน
241 6511040430 ส.อ.หญิง ดวงใจ เคนหา ไม่ผ่าน
242 6511010432 นางสาว ดวงฤทัย โคสุวรรณ ไม่ผ่าน
243 6511150437 นางสาว ดาราพร คงทอง ไม่ผ่าน
244 6511150439 นางสาว ดารีซะห์ กลูแป ผ่าน
245 6511020440 นางสาว ดารุณีย์ ขานพิมาย ไม่ผ่าน
246 6511080441 นางสาว ดาว ละออ ไม่ผ่าน
247 6511040443 นาย เดชาพล สังวิบุตร ขาดสอบ
248 6511010444 นางสาว เดียณา หะยีปะจิ ผ่าน
249 6511150448 นางสาว ตวนอัสมะห์ ตูแวแปล ผ่าน
250 6511030451 นางสาว ตอฮีเราะห์ กือมะ ไม่ผ่าน
251 6511170454 นาง เตือนจิตต์ ช่วยจันทร์ ไม่ผ่าน
252 6511140456 นางสาว ทยิดา สมสุภาพ ขาดสอบ
253 6511090459 นาย ทักษ์ดนัย ใจบุญ ผ่าน
254 6511120460 นางสาว ทักษิณา เหมณี ไม่ผ่าน
255 6511070462 นาย ทัตพงศ์ ราชรักษ์ ไม่ผ่าน
256 6511150463 นางสาว ทัศดาพร แจวิจารณ์ ผ่าน
257 6511110464 นาง ทัศนพรรณ เช้ือทอง ไม่ผ่าน
258 6511140465 นางสาว ทัศนีย์ ชัยเวียง ผ่าน
259 6511150466 นางสาว ทัศนีย์ ดอเลาะ ผ่าน
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260 6511080468 นางสาว ทิพย์ติยาพร บุญศาสตร์ ผ่าน
261 6511110471 นางสาว ทิพย์วรรณ ปะก าแหง ไม่ผ่าน
262 6511130472 นางสาว ทิพวรรณ จันทะคุณ ไม่ผ่าน
263 6511110473 นางสาว ทิพวัลย์ แข็งขัน ไม่ผ่าน
264 6511140474 นาย ทีปกร เนียมคล้าย ผ่าน
265 6511020475 นาย ทีปตวริทธ์ิ หาญบุญญาพิพัฒน ขาดสอบ
266 6511060476 นาย เทิดทูล ไกรยะสา ผ่าน
267 6511190477 นางสาว ไทยอิสรีย์ ธรรมรังษี ผ่าน
268 6511160478 นาย ธนกร ศิวะผกา ผ่าน
269 6511120479 นาย ธนกฤต แก้วบาง ผ่าน
270 6511030480 นาย ธนดล ดิลกวราห์กุล ผ่าน
271 6511130484 นาย ธนพล ปิงสุขแสน ผ่าน
272 6511050486 นางสาว ธนภรณ์ ไกรรักษ์ ไม่ผ่าน
273 6511120487 นางสาว ธนภรณ์ มันกระโทก ผ่าน
274 6511050490 นาย ธนัตถ์ ชาลีรัตน์ ขาดสอบ
275 6511180491 นาย ธนัยนันท์ ยนวงศ์ ไม่ผ่าน
276 6511130492 นางสาว ธนาพร พรมคง ไม่ผ่าน
277 6511170495 นางสาว ธนิฏฐา ต้ังประเสริฐศิริ ผ่าน
278 6511010499 นางสาว ธวัลรัตน์ บุญชู ผ่าน
279 6511080504 นางสาว ธัญญ์นภัส พงศ์พิชาทวีกุล ขาดสอบ
280 6511080505 นางสาว ธัญญ์นภัส ธนศิริวรวิชญ์ ไม่ผ่าน
281 6511070506 นางสาว ธัญญ์นลิน จุไรย์ ไม่ผ่าน
282 6511040509 นางสาว ธัญญลักษณ์ อุทาทอง ไม่ผ่าน
283 6511040512 นาย ธัญพิสิษฐ์ ชินบุตร ไม่ผ่าน
284 6511160516 นางสาว ธัญวรรณ เพชรสถิตย์ ไม่ผ่าน
285 6511080517 นางสาว ธัญวรัตน์ สุโพธ์ิ ไม่ผ่าน
286 6511020518 นางสาว ธัญวรัตน์ กิจรัญ ไม่ผ่าน
287 6511070519 นางสาว ธัญสินี ทองย้อย ไม่ผ่าน
288 6511030522 นางสาว ธันย์ชนก เมตไตรยสกุล ผ่าน
289 6511010523 นางสาว ธันยพร ต๊ะวงค์รัตน์ ผ่าน
290 6511070525 นางสาว ธารทิพย์ อยู่สบาย ขาดสอบ
291 6511130526 นางสาว ธารนรินทร์ ป้ันหยวก ไม่ผ่าน
292 6511150527 นางสาว ธารารัตน์ จันทร์พัฒน์ ไม่ผ่าน
293 6511090530 นางสาว ธิดาพันธ์ุ รัตนศรีสุข ไม่ผ่าน
294 6511120532 นางสาว ธิดารัตน์ ฟองน้อย ขาดสอบ
295 6511180534 นางสาว ธิติกานต์ นุตเวช ไม่ผ่าน
296 6511140535 นางสาว ธิมาพร ช านาญหมอ ผ่าน
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297 6511120537 นางสาว ธิรารัตน์ ยอดสิงห์ ไม่ผ่าน
298 6511050539 นางสาว ธิษตยา ค าแพง ไม่ผ่าน
299 6511010542 นางสาว ธีรภัทร ชัยดายันท์ ผ่าน
300 6511080543 นาย ธีระศักด์ิ ภักตรนิกร ผ่าน
301 6511040545 นางสาว นนธิชา บาศรี ไม่ผ่าน
302 6511070546 นาย นพดล พรายชุม ผ่าน
303 6511170547 นางสาว นพมาศ เสาร์สิงห์ ไม่ผ่าน
304 6511120548 นางสาว นพวรรณ ทองสุข ผ่าน
305 6511030552 นาย นภัสรพี สุชาโต ผ่าน
306 6511120555 นางสาว นภัสสร เฉ่ือยกลาง ไม่ผ่าน
307 6511030557 นาย นรา ชิตเช้ือ ผ่าน
308 6511040559 นางสาว นรินทร กองธรรม ไม่ผ่าน
309 6511140560 นางสาว นริศรา ยีกับจี ขาดสอบ
310 6511020566 นางสาว นฤมล ชุ่มแก้ว ขาดสอบ
311 6511150568 นางสาว นฤมล ผลโสดา ไม่ผ่าน
312 6511100570 นาย นลธวัช บุตรโคตร ขาดสอบ
313 6511030571 นางสาว นลินรัตน์ ม่ังนุ้ย ผ่าน
314 6511020572 นางสาว นลินี เศวตะดุล ไม่ผ่าน
315 6511040573 นาง นลินี ช่ืนชุมพร ไม่ผ่าน
316 6511020574 นางสาว นวดารา ลืออ ารุง ไม่ผ่าน
317 6511130578 นางสาว น้องใหม่ วงโสภา ไม่ผ่าน
318 6511150580 นางสาว นัจนันท์ พรหมปลอด ไม่ผ่าน
319 6511150582 นางสาว นัซมีน เจ๊ะกา ผ่าน
320 6511090583 นางสาว นัฏญา พรมบุตร ไม่ผ่าน
321 6511170585 นางสาว นัดดา หัตถการกุล ไม่ผ่าน
322 6511050587 นางสาว นัทกานต์ นิเวศน์ ผ่าน
323 6511020589 นางสาว นัทธมน สุนเล้ียง ไม่ผ่าน
324 6511030590 นางสาว นัทธมน วังขุนพรหม ผ่าน
325 6511130593 นางสาว นันทกาญจน์ ค ามาสาร ไม่ผ่าน
326 6511020596 นางสาว นันท์นภัส พละเนา ผ่าน
327 6511010597 นางสาว นันทนัช หมวกเหล็ก ผ่าน
328 6511160598 นางสาว นันทนา คเชนทร์ภักดี ขาดสอบ
329 6511020599 นางสาว นันทพร สีมันตร ขาดสอบ
330 6511030603 นางสาว นันทิกานต์ บัวขาว ผ่าน
331 6511040605 นางสาว นันทิญา ผะกาแดง ผ่าน
332 6511010606 นางสาว นันทิยา อ่อนสมัย ไม่ผ่าน
333 6511040608 นางสาว นัยนา แดงบุญเรือง ผ่าน
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334 6511060609 นางสาว นัสนี ปาเกสาแม ไม่ผ่าน
335 6511050615 นางสาว จุฑามาศ ท าทอง ขาดสอบ
336 6511010616 นางสาว ลักขณา เครือจันทร์ ไม่ผ่าน
337 6511010617 นางสาว อาทิตย์ตยา ทิวาไชยวงค์ ผ่าน
338 6511030621 นางสาว นาดีละห์ เจ๊ะและ ไม่ผ่าน
339 6511010622 นางสาว นาตาชา กล าพากร ผ่าน
340 6511050624 นาย ณัฐภูมิ ธานี ผ่าน
341 6511020625 นาย พงศธร ธงชัยสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
342 6511060626 นางสาว นายูวา เจ๊ะโว๊ะ ผ่าน
343 6511010628 นางสาว นารีรัตน์ ค ามูล ผ่าน
344 6511150629 นางสาว นารีรัตน์ มีหัด ผ่าน
345 6511050630 นางสาว นารีรัตน์ จันสมุทร ไม่ผ่าน
346 6511020633 นางสาว นิชาดา อ้นสุนา ไม่ผ่าน
347 6511110634 นางสาว นิซารีนา มูซอ ไม่ผ่าน
348 6511090637 นางสาว นิตยา ดอเลาะ ผ่าน
349 6511040638 นางสาว นิตยา อกอุ่น ขาดสอบ
350 6511150639 นางสาว นิตัสนีม นิเด ไม่ผ่าน
351 6511080640 นาย นิติธร ปัสนานนท์ ผ่าน
352 6511080641 นางสาว นิธิพร วงษ์ชู ไม่ผ่าน
353 6511150642 นางสาว นิธิวดี สมิตินทร์ ไม่ผ่าน
354 6511140644 นาย นิพิฐพนธ์ คันศร ผ่าน
355 6511100645 นางสาว นิภาธร มากยอด ไม่ผ่าน
356 6511040647 นางสาว นิภาพร วงษ์จันดี ไม่ผ่าน
357 6511140648 นางสาว นิภาพร ไวยกรรณ์ ไม่ผ่าน
358 6511050649 นางสาว นิภาภรณ์ ผลดี ไม่ผ่าน
359 6511020652 นางสาว นิรมลศิริ ขุมทอง ไม่ผ่าน
360 6511030653 นาย นิรัตน์ ใจแน่ ไม่ผ่าน
361 6511040657 นางสาว นิโลบล ศรีลานุพันธ์ ขาดสอบ
362 6511010658 นางสาว นิวาริน ปาระมะ ผ่าน
363 6511040662 นางสาว นิศารัตน์ นาโควงค์ ไม่ผ่าน
364 6511030663 นางสาว นิสรีน แตอาลี ผ่าน
365 6511060665 นางสาว นิอัสนีตา นาแซ ผ่าน
366 6511040668 นางสาว นุชบา อาษาสนา ไม่ผ่าน
367 6511010671 นาย นุติพงษ์ ตรีบาตร ไม่ผ่าน
368 6511150673 นางสาว นุรมา กาเเบ ไม่ผ่าน
369 6511090674 นางสาว นุรยา อุเซ็ง ผ่าน
370 6511050676 นางสาว นุสรา เพลินจิตร ขาดสอบ
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371 6511150677 นางสาว นูซีลา บูละ ผ่าน
372 6511110678 นางสาว นูรกามีละห์ ดอเลาะ ไม่ผ่าน
373 6511150679 นางสาว นูรซาฮาด๊ะห์ เจ๊ะโด ผ่าน
374 6511020680 นางสาว นูรซาฮีดา มูฮิ ขาดสอบ
375 6511020681 นางสาว นูร์ดียานา เจะเลง ขาดสอบ
376 6511110684 นางสาว นูรฟาห์ แวยูโซ๊ะ ไม่ผ่าน
377 6511020685 นางสาว นูรมา เปาะมะ ขาดสอบ
378 6511100686 นางสาว นูรอักมาล ดือเลาะ ผ่าน
379 6511110689 นางสาว นูรอาซีกีน ซาเบะ ผ่าน
380 6511150690 นางสาว นูรอาซียะห์ ซามะ ไม่ผ่าน
381 6511150692 นางสาว นูรอามาลีน เด็งซียอ ไม่ผ่าน
382 6511150693 นางสาว นูรอิน แวโดยี ผ่าน
383 6511090694 นางสาว นูรอุมมี ข านุรักษ์ ไม่ผ่าน
384 6511150695 นางสาว นูรฮาซีกิน สะอิ ไม่ผ่าน
385 6511090697 นางสาว นูรฮามีซา หะยีบือราเฮง ไม่ผ่าน
386 6511160699 นางสาว นูรฮายาตี ปูลาประเปะ ผ่าน
387 6511150701 นางสาว นูรัยนา อิแอ ผ่าน
388 6511150703 นางสาว นูรีซัน ดือเร๊ะ ไม่ผ่าน
389 6511060705 นางสาว นูรีดา บากา ผ่าน
390 6511010708 นางสาว นูรียณี มะมิง ไม่ผ่าน
391 6511010709 นางสาว นูรียา ดอเลาะ ผ่าน
392 6511010712 นางสาว เนตรชนก ครุธสนธิ ไม่ผ่าน
393 6511130713 นางสาว เนตรนภา เมทา ไม่ผ่าน
394 6511020714 นางสาว เนตรนภา วชิรจันทร์เพ็ญ ขาดสอบ
395 6511010715 นางสาว เนตรฤดี มณีกุล ผ่าน
396 6511010716 นาย เนติพงษ์ วงษ์สงคราม ผ่าน
397 6511150717 นางสาว โนรีซา สะมะเเอ ขาดสอบ
398 6511190718 นาย บราซิล เส็นส่ง ไม่ผ่าน
399 6511090720 นางสาว บัญฑิตา ศรีเดช ไม่ผ่าน
400 6511130724 นางสาว บุญญาฎา น้อยพันธ์ุ ไม่ผ่าน
401 6511140725 นาย บุญบารมี พรหมสาธร ไม่ผ่าน
402 6511130726 นางสาว บุญรัตน์ ชัยโรจน์ปัญญา ผ่าน
403 6511170729 นาย บุริศร์วุฒิกร ทองสุข ไม่ผ่าน
404 6511070731 นางสาว บุษกร แก้ววิเศษ ไม่ผ่าน
405 6511050734 นางสาว บุษบา บุญทันใจ ไม่ผ่าน
406 6511050735 นางสาว บุษบา แวดระเว ขาดสอบ
407 6511130736 นางสาว บุษยมาส ยศปัญญา ไม่ผ่าน
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408 6511110738 นาย บูรฮัน เยงทูล ไม่ผ่าน
409 6511050739 นางสาว เบญจพร กองมา ไม่ผ่าน
410 6511130740 นางสาว เบญจมาศ ชัยชนะ ไม่ผ่าน
411 6511050741 นางสาว เบญจมาศ บ้ังทอง ผ่าน
412 6511040746 นาย ปกรณ์พันธ์ สอนโกษา ไม่ผ่าน
413 6511150747 นาย ปฏิพัทธ์ พรมแก้ว ไม่ผ่าน
414 6511010749 นาย ปฏิภาณ บุตรวงค์ ขาดสอบ
415 6511010750 นางสาว ปฏิมาพร วาสนา ผ่าน
416 6511020752 นางสาว ปณิดา เทียนบุตร ไม่ผ่าน
417 6511070753 นางสาว ปติณญา บุญเลิศ ไม่ผ่าน
418 6511080755 นางสาว ปนัฐดา สิริพัชรสกุล ผ่าน
419 6511010756 นางสาว ปนัดดา บานเย็น ไม่ผ่าน
420 6511050757 นางสาว ปนัดดา วิชุมา ไม่ผ่าน
421 6511050758 นางสาว ปนัดนันท์ สีห์สมยาบุตร ขาดสอบ
422 6511120760 นางสาว ปภวรินทร์ ทองค า ไม่ผ่าน
423 6511130761 นางสาว ปภัสรา เรือนค า ผ่าน
424 6511140762 นางสาว ปภัสสร ม่วงรัก ไม่ผ่าน
425 6511140763 นางสาว ปภาดา สารีบุตร ไม่ผ่าน
426 6511040764 นางสาว ปภาดา โสภาค า ขาดสอบ
427 6511170765 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์ ขาดสอบ
428 6511030766 นาย ปรมัตถ์ ปานทอง ผ่าน
429 6511190769 นาย ประกฤษฎ์ิ อภิสิทธ์ิสิริปัญญา ไม่ผ่าน
430 6511050770 นางสาว ประกายดาว สุวะไกร ไม่ผ่าน
431 6511010771 นางสาว ประพาฬรัตน์ สกุลชาติ ผ่าน
432 6511020772 นางสาว ประภัทรสร พลภักดี ขาดสอบ
433 6511180775 นางสาว ประภัสสร พยัคศรี ไม่ผ่าน
434 6511130777 นางสาว ประภาภรณ์ ปล่ังกลาง ไม่ผ่าน
435 6511170780 นางสาว ปราณี พ่ึงใจ ไม่ผ่าน
436 6511010779 นางสาว ปราณี สุจริยะสิริโรจน์ ผ่าน
437 6511060781 นางสาว ปรารถนา ผดุงทศ ผ่าน
438 6511040782 นางสาว ปราริชาติ วงศ์ประทุม ไม่ผ่าน
439 6511130783 นางสาว ปริชญา เอ่ียมสี ขาดสอบ
440 6511020785 นาย ปริตต์บดินทร์ ม่ันปาน ไม่ผ่าน
441 6511160787 นางสาว ปริยฉัตร ชูมณี ผ่าน
442 6511170788 นาย ปรีชา หนูทิม ขาดสอบ
443 6511130789 นางสาว ปรียากร สาน้อยกุล ผ่าน
444 6511020791 นางสาว ปรียาภรณ์ ผ่องแผ้ว ผ่าน
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445 6511120795 นางสาว ปวารลี คล้ายหิรัญ ไม่ผ่าน
446 6511060796 นางสาว ปวีณนุช วิเศษสินธ์ุ ผ่าน
447 6511050800 นางสาว ปวีณา เวสา ไม่ผ่าน
448 6511010802 นาย ปะตินันท์ ค าจ้อย ผ่าน
449 6511150803 นางสาว ปัชชาพร ราวียา ไม่ผ่าน
450 6511170804 นางสาว ปัญญพร รุ่งเรืองศรีศักด์ิ ผ่าน
451 6511120805 นางสาว ปัญยดา พรหมท า ไม่ผ่าน
452 6511010807 นางสาว ปัณฑารีย์ ศรีมูล ผ่าน
453 6511040810 นางสาว ปัทมาวรรณ ประทุมรัตน์ ไม่ผ่าน
454 6511020812 นางสาว ปาริชาติ ชนะศิลปวิทยา ขาดสอบ
455 6511060814 นางสาว ปิยธิดา โยธาบริบาล ขาดสอบ
456 6511150815 นางสาว ปิยธิดา ชุมคช ไม่ผ่าน
457 6511050816 นางสาว ปิยนันท์ ไชยเสนา ไม่ผ่าน
458 6511080818 นางสาว ปิยะธิดา พงษ์พันนา ผ่าน
459 6511060821 นางสาว ปิยะธิดา ทิพมนต์ ไม่ผ่าน
460 6511050820 นางสาว ปิยะธิดา ขันสีทา ไม่ผ่าน
461 6511020822 นาย ปิยะพงษ์ ข่ายค า ขาดสอบ
462 6511050824 นางสาว ปิยะรัตน์ ศิลาโชติ ขาดสอบ
463 6511040826 นางสาว ปุณยรัตน์ ชาภักดี ไม่ผ่าน
464 6511080829 นาย เปรมธนันท์ สว่างวัฒนะสิริ ไม่ผ่าน
465 6511140830 นางสาว ผกา เพลาชัย ไม่ผ่าน
466 6511010834 นางสาว ฝนทิพย์ อุทธิยา ไม่ผ่าน
467 6511080837 นางสาว พงศ์พัชรา นาควิลัยพร ไม่ผ่าน
468 6511010838 นาย พงศ์สิน ภุชกฤษดาภา ไม่ผ่าน
469 6511020839 นาย พงษ์ภักด์ิ สุค าม่วง ไม่ผ่าน
470 6511020841 นาย พชร เวชสารศรี ขาดสอบ
471 6511150842 นางสาว พชรมน แก้วสังข์ ไม่ผ่าน
472 6511090844 นางสาว พนิดา แขกเมือง ไม่ผ่าน
473 6511070847 นางสาว พนิดา บุษบงก์ ไม่ผ่าน
474 6511170848 นางสาว พนิดา ชลังสุทธ์ิ ไม่ผ่าน
475 6511040850 นางสาว พรชิตา ติดหล้า ผ่าน
476 6511040852 นางสาว พรทิพย์ วรชินา ผ่าน
477 6511130855 นางสาว พรทิพย์ แซ่ย่าง ผ่าน
478 6511180857 นาย พรเทพ สถิตย์ ขาดสอบ
479 6511040858 นางสาว พรนภา รอดชมภู ผ่าน
480 6511050859 นางสาว พรนภา ทาปทา ไม่ผ่าน
481 6511040863 นางสาว พรปวีณ์ เสริฐดิลก ไม่ผ่าน
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482 6511050865 นางสาว พรพรรณ แวงวัน ขาดสอบ
483 6511050866 นาย พรพิพัฒน์ เสาวพันธ์ ไม่ผ่าน
484 6511130867 นางสาว พรพิมล ก าไลทอง ผ่าน
485 6511120870 นางสาว พรรณรัตน์ น้ าสังข์ ไม่ผ่าน
486 6511040872 นางสาว พรรณิภา บุญมาวงษา ผ่าน
487 6511180877 นางสาว พรสุดา เจียมสกุล ผ่าน
488 6511040876 นางสาว พรสุดา จันลาวงค์ ไม่ผ่าน
489 6511020878 นางสาว พรหมพร นามราช ไม่ผ่าน
490 6511020879 นาย พลภัทร ยศพล ไม่ผ่าน
491 6511020881 นางสาว พลอยเพตา ทอง ไม่ผ่าน
492 6511050882 นาย พลายชุมพล อินานันท์ ไม่ผ่าน
493 6511090884 นางสาว พัชญา มาโนชน์ ไม่ผ่าน
494 6511090887 นาย พัชรพล ด าสมุทร ไม่ผ่าน
495 6511120888 นางสาว พัชรา ตาดสีสด ไม่ผ่าน
496 6511160890 นางสาว พัชริดา มณีฉาย ไม่ผ่าน
497 6511090892 นางสาว พัชรินทร์ ซ่ือตรง ไม่ผ่าน
498 6511010891 นางสาว พัชรินทร์ ยะกันมูล ไม่ผ่าน
499 6511160893 นางสาว พัชรินทร์ พินโท ขาดสอบ
500 6511130895 นาย พัฒนพงษ์ ทองนพคุณ ผ่าน
501 6511120897 นาย พันธกานต์ จันทรสงค์เสริฐ ผ่าน
502 6511030898 นางสาว พัรดา สะรี ผ่าน
503 6511050901 นางสาว พิกุล ชัยทิพย์ ไม่ผ่าน
504 6511120903 นางสาว พิจิตรา มุขขันธ์ ไม่ผ่าน
505 6511070906 นางสาว พิชญวรรณ ดีสิทธ์ิ ขาดสอบ
506 6511140908 นางสาว พิชญาภรณ์ บุญมี ไม่ผ่าน
507 6511120909 นางสาว พิชญาภัค สิงหาวร ผ่าน
508 6511160911 นางสาว พิชญาวดี จริตงาม ผ่าน
509 6511170912 นาง พิชรินทร์ สุขนา ผ่าน
510 6511040913 นาย พิทยา วรรณศิริ ไม่ผ่าน
511 6511030914 นาย พิธิวัฒน์ บูก้ง ผ่าน
512 6511110917 นางสาว พิมพ์พา ทิตะนนท์ ไม่ผ่าน
513 6511140920 นางสาว พิมพ์รภัทร มัณยานนท์ ไม่ผ่าน
514 6511170922 นาง พิมพ์ลักษณ์ ชมภูทัศน์ ผ่าน
515 6511150923 นางสาว พิมพ์วิภา เกิดสุข ไม่ผ่าน
516 6511040924 ว่าท่ีร้อยหญิง พิมพ์วิมล วรรณกุล ผ่าน
517 6511110926 นางสาว พิมพิศา อยู่ด า ขาดสอบ
518 6511050928 นางสาว พิมลกรณ์ คุมมินทร์ ไม่ผ่าน
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519 6511170929 นางสาว พิมอักษร พจนโพธา ขาดสอบ
520 6511170932 นาย พิสิษฐ์ สิริวัฒนชยกร ขาดสอบ
521 6511050933 นางสาว พีรติ การินทร์ ผ่าน
522 6511130934 นาย พีรพล หาญน้อย ไม่ผ่าน
523 6511080935 นาย พีรภัสร์ แย้มมา ไม่ผ่าน
524 6511160936 นาย พุฒิพงศ์ ต้ิงมุข ไม่ผ่าน
525 6511020938 นางสาว เพชรไพลิน โคตวุฒิ ไม่ผ่าน
526 6511130940 นางสาว เพชรลดา เข่ือนเก้า ผ่าน
527 6511110941 นางสาว เพ็ญนภา จีนเมือง ขาดสอบ
528 6511040943 นางสาว เพ็ญพรรณ ชัยสงคราม ผ่าน
529 6511130945 นางสาว แพรพานทอง พ่ึงพิณ ผ่าน
530 6511030949 นางสาว ฟาซียา มูเก็ม ผ่าน
531 6511030951 นางสาว ฟาดีละห์ ลีมะ ผ่าน
532 6511110953 นางสาว ฟาติน หะมะ ไม่ผ่าน
533 6511030954 นางสาว ฟาติมา ศรอินทร์ ผ่าน
534 6511030955 นางสาว ฟาอินณี บินแวมะยิ ผ่าน
535 6511030956 นางสาว ฟาอีซ๊ะห์ ดือราซอ ผ่าน
536 6511160959 นางสาว ภคมน เส้งเสาร์ ขาดสอบ
537 6511050960 นางสาว ภณิดา ธรรมะ ผ่าน
538 6511080961 นางสาว ภัคกัญญา พูลดาวทอง ผ่าน
539 6511130963 นางสาว ภัคนันท์ ขัดทา ขาดสอบ
540 6511120965 นางสาว ภัททิยา กระจ่างวงค์ ผ่าน
541 6511030967 นางสาว ภัททิรา ปราบเสร็จ ไม่ผ่าน
542 6511090966 นางสาว ภัททิรา บูมะลายู ผ่าน
543 6511030968 นางสาว ภัทธิญา มณีนวล ไม่ผ่าน
544 6511170969 นาย ภัทรชัย แสงงาม ไม่ผ่าน
545 6511030971 นางสาว ภัทรพร วิภารัตนาพร ผ่าน
546 6511010974 นางสาว ภัทรวดี แก่ประโคน ไม่ผ่าน
547 6511070975 นางสาว ภัทราพร สมอ่อน ขาดสอบ
548 6511130976 นางสาว ภัทราพร พลกัน ไม่ผ่าน
549 6511180977 นางสาว ภัทราภรณ์ ฐานโพธ์ิ ไม่ผ่าน
550 6511010980 นางสาว ภัทราวดี เส้ียมแหลม ขาดสอบ
551 6511150982 นางสาว ภาตีฮะห์ มะอีแต ผ่าน
552 6511120983 นางสาว ภารวี วงษ์ชัย ผ่าน
553 6511140985 นางสาว ภิญญดา แซ่จัง ไม่ผ่าน
554 6511140986 นาย ภูตะวัน หวังม่ัน ผ่าน
555 6511020987 นางสาว ภูริชญา มณีฉาย ไม่ผ่าน
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556 6511190988 นาย ภูริวัจน์ วีระชวาลวัฒน์ ไม่ผ่าน
557 6511020991 นางสาว ภูวิศา ชุ่มช่ืน ไม่ผ่าน
558 6511120992 นางสาว ภูศิตา โพธ์ิทองค า ผ่าน
559 6511040993 นาย มงคล จันทอง ผ่าน
560 6511060994 นางสาว มณนิจสร พิพัฒน์คุณาสิน ผ่าน
561 6511020995 นางสาว มณีกาญจน์ พงษ์ศรานันท์ ไม่ผ่าน
562 6511130996 นางสาว มณีชนก ปัญจบุรี ไม่ผ่าน
563 6511080997 นางสาว มนต์มนัส ยวนเกิด ผ่าน
564 6511170999 นางสาว มนิสา อภิโชคไชย ขาดสอบ
565 6511081000 นาง มยุรี นาคายน ไม่ผ่าน
566 6511131001 นางสาว มลฤทัย กลางเสนา ไม่ผ่าน
567 6511131003 นางสาว มลิวัลย์ ใจซ่ือ ไม่ผ่าน
568 6511051007 นางสาว มัทวัน ร้อยศรี ไม่ผ่าน
569 6511031008 นาย มันโซร ยูโซะ ผ่าน
570 6511041009 นางสาว มัลลิกา ไชยบุญ ขาดสอบ
571 6511151011 นางสาว มาซีเตาะ มาแซะ ไม่ผ่าน
572 6511071012 นางสาว มาติกา วงค์คล่อง ผ่าน
573 6511171013 นาย มานิต วิเศษศรี ไม่ผ่าน
574 6511151016 นางสาว มารี ราโมง ผ่าน
575 6511031017 นางสาว มารีต้า สะมะแอ ไม่ผ่าน
576 6511021018 นาย มารุต มณฑลจรัญ ผ่าน
577 6511041019 นาง มาลัย เทียนกระจ่าง ขาดสอบ
578 6511041020 นางสาว มาลิณี ตุ่ยไชย ไม่ผ่าน
579 6511181022 นางสาว มาศสุภา อรรถสงเคราะห์ ขาดสอบ
580 6511151023 นาย มาหามะดานิส ดิลฮาม ขาดสอบ
581 6511061025 นางสาว มิยาวดี สมบูรณ์ ผ่าน
582 6511131026 นางสาว มีนา นาถวัตน์ ไม่ผ่าน
583 6511051027 นางสาว มีนา โรจนโพธ์ิ ผ่าน
584 6511171028 นาง มีนามาศ เขียวรัมย์ ขาดสอบ
585 6511091036 นาย มูฮัมหมัดอาสิร โดงกูล ผ่าน
586 6511151039 นางสาว เมธาวี จงไกรจักร ไม่ผ่าน
587 6511161040 นางสาว เมธิยา ทองใส ขาดสอบ
588 6511131041 นางสาว ยลดา เอ่ียมคง ผ่าน
589 6511121042 นางสาว ยลธิตา แก้วกุลฑล ไม่ผ่าน
590 6511051043 นางสาว ยศวดี สุขพันธ์ ไม่ผ่าน
591 6511111044 นาย ยอดรัก ธรรมรัตน์ ไม่ผ่าน
592 6511061045 นางสาว ยัซมีนทร์ จาเละ ขาดสอบ
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593 6511111047 นางสาว ยามีละ มะแซ ไม่ผ่าน
594 6511011048 นางสาว ยุพดี แซ่ฟ้า ไม่ผ่าน
595 6511011049 นางสาว ยุพเรศ ป่ินทอง ขาดสอบ
596 6511141052 นาย รชต โมกขพันธ์ุ ผ่าน
597 6511151053 นางสาว รติมา จันแดง ขาดสอบ
598 6511021054 นางสาว รมย์รวินร์ ประทุม ไม่ผ่าน
599 6511041058 นางสาว รวีวรรณ ชิณวงศ์ ไม่ผ่าน
600 6511131059 นางสาว รสศรินทร์ ใจบาล ไม่ผ่าน
601 6511141060 นางสาว รสสุคนธ์ เกิดทอง ไม่ผ่าน
602 6511151061 นางสาว รอกีเยาะ การี ไม่ผ่าน
603 6511151064 นางสาว รอคีเยาะห์ รักสอาด ผ่าน
604 6511101067 นางสาว รออีด๊ะ สะแลแม ไม่ผ่าน
605 6511051068 นางสาว รักษ์ฝัน สีดี ไม่ผ่าน
606 6511121069 นางสาว รัชณิญา จันทร์ศรี ไม่ผ่าน
607 6511041070 นางสาว รัชดาภรณ์ เชิญชม ไม่ผ่าน
608 6511011072 นางสาว รัชนี ลามือ ไม่ผ่าน
609 6511061073 นางสาว รัชนีกรณ์ บ ารุงสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
610 6511181074 นางสาว รัชนีพร จ่าบุญ ผ่าน
611 6511141077 นางสาว รัตติกาล หุ้มแพร ผ่าน
612 6511131078 นางสาว รัตติยากร เพียขันทา ไม่ผ่าน
613 6511041081 นางสาว รัตนา จันทะวัน ผ่าน
614 6511171083 นาง รัตนาภรณ์ โตไธสง ผ่าน
615 6511171084 นาง รัตยา ปันจันทร์ ขาดสอบ
616 6511031086 นางสาว รัศม์รดาณัท เจริญนิธิโภคิน ผ่าน
617 6511051087 นางสาว รัศมี บญสนาน ไม่ผ่าน
618 6511151090 นางสาว รีฮาน่า เนสะแหละ ผ่าน
619 6511101091 นางสาว ร่ืนจิตร อินทะสร้อย ไม่ผ่าน
620 6511131093 นางสาว รุ่งทิวา แสงเพชรไพบูลย์ ไม่ผ่าน
621 6511061096 นางสาว รุ่งฤดี ดีขุนทด ไม่ผ่าน
622 6511111104 นางสาว รุสมาวานี หะมะ ไม่ผ่าน
623 6511161105 นางสาว รุสมีณี ยาคอ ขาดสอบ
624 6511061107 นางสาว รูกีซา เจ๊ะหะมะ ขาดสอบ
625 6511091108 นางสาว รูไฟดา อาตอ ไม่ผ่าน
626 6511051112 นาย เรืองศักด์ิ ธนภูมิพิศาล ไม่ผ่าน
627 6511041117 นางสาว ลลิตา ชรินทร์ ผ่าน
628 6511011120 นางสาว ลลิตา สายอะภัย ไม่ผ่าน
629 6511081119 นางสาว ลลิตา ชัยนนท์ ผ่าน

หน้า 17/25



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ

วันเสำร์ท่ี 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2565  ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี
รำยงำนผลวิชำ เวชกรรมไทย ข้ันตอนท่ี 2 ประจ ำปี 2565 คร้ังท่ี 1

630 6511071118 นางสาว ลลิตา พระศรี ผ่าน
631 6511131121 นางสาว ลักขณา เป่าพิษ ผ่าน
632 6511061122 นางสาว ลักษณา หลงโหรด ผ่าน
633 6511011125 นางสาว ลัดดาวรรณี จันแปงเงิน ผ่าน
634 6511031130 นาย วงศธร สละมัจฉา ไม่ผ่าน
635 6511071131 นางสาว วงศ์ษา ทองจันทร์ ไม่ผ่าน
636 6511011132 นางสาว วณิชญา พระสีอัคราช ไม่ผ่าน
637 6511071135 นางสาว วนิดา เจริญสวัสด์ิ ผ่าน
638 6511031142 นางสาว วรรณนิษา แก้วมีศรี ผ่าน
639 6511161144 นางสาว วรรณพร สังวัง ผ่าน
640 6511181149 นางสาว วรรณิภา สีโสพล ไม่ผ่าน
641 6511141151 นางสาว วรัญญา อุดโค ไม่ผ่าน
642 6511121152 นางสาว วรัญญา บุญกระเต้ือง ไม่ผ่าน
643 6511131153 นางสาว วรัญญา ฟองสุยะ ไม่ผ่าน
644 6511091159 นางสาว วราภรณ์ ยะไม ไม่ผ่าน
645 6511131161 นางสาว วราภรณ์ ประกอบนอก ขาดสอบ
646 6511091163 นางสาว วราลักษณ์ ใจแน่ ผ่าน
647 6511031164 นาย วราวิชญ์ ปานมาส ผ่าน
648 6511011166 นางสาว วรินทร เนาวรัตน์ ผ่าน
649 6511191168 นางสาว วริศรา ดวงจันทร์ ไม่ผ่าน
650 6511021167 นางสาว วริศรา เหล่าบุบผา ขาดสอบ
651 6511141171 นางสาว วริษฐา โพแดน ไม่ผ่าน
652 6511141173 นางสาว วโรชา มหาเสน ผ่าน
653 6511031174 นางสาว วศินี ทองมา ไม่ผ่าน
654 6511131175 นางสาว วัจรินทร์ จรสุขเสง่ียม ไม่ผ่าน
655 6511011176 นาง วัชราภรณ์ ศรีสุชาติ ขาดสอบ
656 6511131178 นางสาว วันทณี จันทะโต ผ่าน
657 6511061179 นางสาว วันมัสนี เจะมิง ขาดสอบ
658 6511151181 นางสาว วันลินนา แส๊ะเด็ง ไม่ผ่าน
659 6511091182 นาย วันวสา ณ วันจันทร์ ไม่ผ่าน
660 6511021183 นางสาว วันวิภา สกุลธนะศักด์ิ ไม่ผ่าน
661 6511171186 นางสาว วัลลภา มูลมณี ขาดสอบ
662 6511021187 นางสาว วัลลภา ฉายวิชา ไม่ผ่าน
663 6511031191 นางสาว วารุณอร พรหมจรรย์ ไม่ผ่าน
664 6511081192 นางสาว วาสนา ศิริพิพัฒน์ถาวร ผ่าน
665 6511021193 นางสาว วาสนา พุกกะรัตน์ ไม่ผ่าน
666 6511051194 นางสาว วาสิณี พินธุรักษ์ ขาดสอบ
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667 6511031195 นางสาว วิกานดา ศุภเวชพงศ์ ผ่าน
668 6511071196 นางสาว วิจิตรา ใจยา ผ่าน
669 6511081204 นาย วิฑูรย์ ประยูรหงษ์ ไม่ผ่าน
670 6511051205 นาย วิทยา วงแก้ว ไม่ผ่าน
671 6511041207 นาย วิทยา นนดารา ไม่ผ่าน
672 6511091206 นาย วิทยา หม่ืนราษฎร์ ไม่ผ่าน
673 6511011208 นางสาว วิภาพร ยะแก้วบุตร ไม่ผ่าน
674 6511071210 นางสาว วิภาวดี พรมรักษ์ ไม่ผ่าน
675 6511031211 นางสาว วิมพ์วิภา แสงทอง ไม่ผ่าน
676 6511021212 นางสาว วิมลสิริ อุคติ ไม่ผ่าน
677 6511041219 นางสาว วิไลพร ค าประเทือง ผ่าน
678 6511021220 นางสาว วิไลพร สุขนิตย์ ไม่ผ่าน
679 6511121221 นางสาว วิไลภรณ์ ยอดสม ผ่าน
680 6511041222 นางสาว วิไลวรรณ ไขกะวิง ผ่าน
681 6511121226 นางสาว วีรวัลย์ ปัญญโชติ ไม่ผ่าน
682 6511071227 นาย วีระชัย เจริญสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
683 6511021230 นางสาว ศดานันท์ จีระเสถียร ขาดสอบ
684 6511171232 พันต ารวจเอกหญิงศรวณีย์ วีณะคุปต์ ไม่ผ่าน
685 6511041235 นาย ศรัณยพงศ์ คร้ามมี ผ่าน
686 6511041236 นางสาว ศรัณย์พร รมราศรี ผ่าน
687 6511151238 นางสาว ศรินยา มณีโชติ ขาดสอบ
688 6511171239 นาง ศรีวิไล มะโนรัตน์ ผ่าน
689 6511021240 นางสาว ศศิกกัญญ์ น าบุญจิตต์ ขาดสอบ
690 6511051241 นางสาว ศศิกานต์ ทะเกิงลาภ ไม่ผ่าน
691 6511041243 นางสาว ศศิธร ทองดอนเปรียง ไม่ผ่าน
692 6511061244 นางสาว ศศิธร ทองดี ผ่าน
693 6511041246 นางสาว ศศินภา เบียนชัย ขาดสอบ
694 6511031247 นางสาว ศศิพร จูสวย ไม่ผ่าน
695 6511051248 นางสาว ศศิมล ธรรมทวี ไม่ผ่าน
696 6511011249 นางสาว ศศิมา ฉาไธสง ไม่ผ่าน
697 6511041252 นางสาว ศสิธร ค ามุงคุณ ไม่ผ่าน
698 6511051254 นางสาว ศิรัชนี พลสวัสด์ิ ผ่าน
699 6511061256 นางสาว ศิราภรณ์ ธรรมชาติ ผ่าน
700 6511091257 นางสาว ศิริกัญญา กล้าศึก ผ่าน
701 6511021261 นางสาว ศิรินันทพร แก้วค า ไม่ผ่าน
702 6511131265 นางสาว ศิริประภา ค าแสน ผ่าน
703 6511041266 นางสาว ศิริพร วงษ์มหิง ไม่ผ่าน

หน้า 19/25



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ

วันเสำร์ท่ี 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2565  ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี
รำยงำนผลวิชำ เวชกรรมไทย ข้ันตอนท่ี 2 ประจ ำปี 2565 คร้ังท่ี 1

704 6511011268 นางสาว ศิริรักษ์ สิงชาลี ผ่าน
705 6511071270 นางสาว ศิริรัตน์ สายทอง ไม่ผ่าน
706 6511051272 นางสาว ศิริลักษณ์ ทีฆะสุข ไม่ผ่าน
707 6511131271 นางสาว ศิริลักษณ์ สักดีแสง ผ่าน
708 6511201277 นางสาว ศิริวรรณ ดีโลนงาม ขาดสอบ
709 6511011275 นางสาว ศิริวรรณ ช้ีแจง ไม่ผ่าน
710 6511041276 นางสาว ศิริวรรณ หอมพิทักษ์ ผ่าน
711 6511101278 นางสาว ศิริวรรณ บุญมา ผ่าน
712 6511011280 นาย ศิวกร ค านวล ผ่าน
713 6511081282 นาย ศุภกร ข าวิไล ขาดสอบ
714 6511021284 นาย ศุภชัย พรรณรัตนพงศ์ ไม่ผ่าน
715 6511011285 นางสาว ศุภนิษฐ์ วันต๊ะ ผ่าน
716 6511021286 นางสาว ศุภนุช กิจนุกูล ขาดสอบ
717 6511131287 นางสาว ศุภรัตน์ บ่อเงิน ผ่าน
718 6511131289 นาย ศุภวิชญ์ ตาลี ผ่าน
719 6511121290 นางสาว ศุภาพิชญ์ ศรีวิริยไชย ผ่าน
720 6511121291 นางสาว ศุภิสรา อับดุลย์ ไม่ผ่าน
721 6511051292 นางสาว ศุภิสราภัทร คุ้มจันทึก ผ่าน
722 6511051293 นางสาว สกาวรัตน์ สายศักดา ไม่ผ่าน
723 6511041299 นาง สมใจ กองกูล ไม่ผ่าน
724 6511111300 นาง สมปาน ค าภิระ ไม่ผ่าน
725 6511051301 นางสาว สมัชญา เย็นศิริ ไม่ผ่าน
726 6511151304 นาย สรายุทธ หวังเกตุ ขาดสอบ
727 6511081308 นางสาว สโรชา เพ็งเล็ง ผ่าน
728 6511141309 นางสาว สลิตา ยามาเล็น ขาดสอบ
729 6511111310 นางสาว สลิลทิพย์ บางทับ ขาดสอบ
730 6511141312 นาย สหัสวรรษ กอพงษ์ ผ่าน
731 6511101315 นางสาว สะอาด แน่นอุดร ไม่ผ่าน
732 6511171316 นาย สักรินทร์ ไกรษร ไม่ผ่าน
733 6511171318 นาย สัมพันธ์ คงดี ไม่ผ่าน
734 6511031319 นางสาว สาธิตา เเสงทอง ไม่ผ่าน
735 6511031321 นางสาว สาวิตรี อมแก้ว ขาดสอบ
736 6511011322 นางสาว สาวีณา ดนสัตย์ ไม่ผ่าน
737 6511171323 นาย ส าอางค์ เพ่ิมวัฒนชัย ไม่ผ่าน
738 6511041324 นางสาว สิดาพร พลสินธ์ ไม่ผ่าน
739 6511181326 นาย สิทธิโชติ อินทรีย์ ไม่ผ่าน
740 6511011328 นางสาว สินีนาฎ ค าหนัก ผ่าน
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741 6511041330 นางสาว สิริกานต์ เหงากุล ไม่ผ่าน
742 6511081331 นาง สิรินทรา อินทอง ไม่ผ่าน
743 6511051333 นางสาว สิริพร คนขยัน ผ่าน
744 6511121334 นางสาว สิริยา ภู่ระโหง ผ่าน
745 6511161335 นางสาว สิริยากร เมืองนิเวช ไม่ผ่าน
746 6511131337 นางสาว สิรีพิชญ์ จงภัทรอนันต์ ไม่ผ่าน
747 6511081340 นาย สุกษม แถมเกษม ไม่ผ่าน
748 6511011341 นางสาว สุกัญญา สลีวงศ์ ผ่าน
749 6511151342 นางสาว สุกัญญา มูณี ขาดสอบ
750 6511031346 นางสาว สุขสตรี ศิริประภาวงศ์ ขาดสอบ
751 6511051349 นางสาว สุชัญญา บุญยะมูล ผ่าน
752 6511091350 นางสาว สุชัญญา ยะลา ไม่ผ่าน
753 6511171351 นาย สุชาติ จันทร์ฉาย ไม่ผ่าน
754 6511161352 นางสาว สุชาวดี จ านงจิต ขาดสอบ
755 6511111354 นางสาว สุชีรา ไพรี ไม่ผ่าน
756 6511121355 นางสาว สุณัฐชา ทรัพย์สมบูรณ์ ผ่าน
757 6511171357 นาง สุดาพร ค าบุญเรือง ผ่าน
758 6511081361 นางสาว สุดารัตน์ ลักษณะวิมล ขาดสอบ
759 6511021362 นางสาว สุดารัตน์ สันวิจิตร ไม่ผ่าน
760 6511071363 นางสาว สุดารัตน์ สุระขันธ์ ไม่ผ่าน
761 6511141370 นาย สุทัศน์ จิตจักร ผ่าน
762 6511041372 นางสาว สุธามาศ ปัญญาเฉียบ ผ่าน
763 6511131374 นางสาว สุธาวัลย์ ป่ินตบแต่ง ผ่าน
764 6511011375 นางสาว สุธาสินี มูลชัย ไม่ผ่าน
765 6511111377 นางสาว สุธินันท์ ขยายศรี ขาดสอบ
766 6511021379 นางสาว สุธีกานต์ ศักดาพิศิษฏ์ ไม่ผ่าน
767 6511111380 นางสาว สุนารี เพชรแก้ว ขาดสอบ
768 6511111383 นางสาว สุนิษา บุญมา ไม่ผ่าน
769 6511041387 นางสาว สุปรียา ปริญญาสวรรค์ ไม่ผ่าน
770 6511131389 นางสาว สุพรรณรัตน์ ม่ิงชนวรากุล ไม่ผ่าน
771 6511121390 นางสาว สุพรรษา เน้ืออ่อน ไม่ผ่าน
772 6511051392 นางสาว สุพัตรา สายสินธ์ ไม่ผ่าน
773 6511131393 นางสาว สุพัตรา มงคลคีรีโรจน์ ไม่ผ่าน
774 6511021395 นางสาว สุพิชชา สืบเทพ ไม่ผ่าน
775 6511131396 นางสาว สุพิชฌาย์ เหงาจ้ิน ไม่ผ่าน
776 6511071397 นางสาว สุภวัลย์ ประสานเนตร ไม่ผ่าน
777 6511051400 นางสาว สุภาดา กรมเมือง ผ่าน
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778 6511131404 นางสาว สุภาพร เผือกชาวนา ผ่าน
779 6511131403 นางสาว สุภาพร ขจรไพร ไม่ผ่าน
780 6511051406 นางสาว สุภาภรณ์ มีธรรม ผ่าน
781 6511151408 นางสาว สุภาภรณ์ สุพกิจ ไม่ผ่าน
782 6511171409 นาง สุภารัก โกศล ไม่ผ่าน
783 6511071413 นางสาว สุภาวดี แสวงมี ไม่ผ่าน
784 6511041411 นางสาว สุภาวดี วังทอง ผ่าน
785 6511041412 นาง สุภาวดี สถากูล ผ่าน
786 6511111414 นางสาว สุภาวดี แก้วสระแสน ขาดสอบ
787 6511121415 นางสาว สุมนต์ตรา โตแดง ไม่ผ่าน
788 6511081417 นางสาว สุมาลี ใบพลูทอง ไม่ผ่าน
789 6511071418 นาง สุมาลี วิเศษ ขาดสอบ
790 6511021419 นาย สุรเชษฐ์ วิชัยกุล ขาดสอบ
791 6511121421 นางสาว สุรัญชณา ชมเขาซอง ไม่ผ่าน
792 6511081422 นาง สุรางค์ โยโกยามา ไม่ผ่าน
793 6511171423 นาง สุรินทร ชูดวง ผ่าน
794 6511111425 นางสาว สุริษา ก๋องสี ไม่ผ่าน
795 6511161427 นางสาว สุรีย์วรรณ สติสถาพร ผ่าน
796 6511061428 นางสาว สุรีรัตน์ กิจแก้ว ผ่าน
797 6511101429 นางสาว สุรีวัลย์ แสงสว่าง ไม่ผ่าน
798 6511161430 นางสาว สุไรดะ ตะเอ ไม่ผ่าน
799 6511091431 นางสาว สุไรยา วัฒนะ ไม่ผ่าน
800 6511011433 นางสาว สุวนันท์ ทองทัย ผ่าน
801 6511031435 นางสาว สุวพิชญ์ ผุสดี ผ่าน
802 6511071436 นางสาว สุวรรณภา ยืนยาว ไม่ผ่าน
803 6511041437 นาง สุวรรณา ดวงจันทร์ ไม่ผ่าน
804 6511031441 นางสาว สุวิมล คนึง ผ่าน
805 6511021440 นางสาว สุวิมล ป้ันงาม ไม่ผ่าน
806 6511031443 นาย สุฮัยมี หะยียูโซะ ไม่ผ่าน
807 6511161444 นางสาว เสาวณีย์ หะเงะ ไม่ผ่าน
808 6511021445 นางสาว เสาวนีย์ แซ่ซ้ิม ไม่ผ่าน
809 6511021446 นางสาว เสาวลักษณ์ ชนะวิเศษ ไม่ผ่าน
810 6511091447 นางสาว เสาวลักษณ์ หล้ามา ผ่าน
811 6511041453 นางสาว หน่ึงฤทัย ศรีละคร ผ่าน
812 6511111455 นางสาว หน่ึงฤทัย สัมมาพงษ์ ไม่ผ่าน
813 6511181457 นางสาว หฤทัย ทองอ่อน ไม่ผ่าน
814 6511011459 นางสาว หัสยา สุวรรณชัย ผ่าน
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815 6511091462 นางสาว อชิรญา หมดจด ขาดสอบ
816 6511031463 นางสาว อชิรญา คุณากรกวิน ผ่าน
817 6511151466 นางสาว อธิติยา สุภาพ ไม่ผ่าน
818 6511031467 นาย อธิษฐ์ บุญยกิตต์ิเจริญ ไม่ผ่าน
819 6511171469 นาง อนงค์ หาญสกุล ขาดสอบ
820 6511021471 นางสาว อนงค์รักษ์ บุญทองเถิง ผ่าน
821 6511091472 นางสาว อนัญญา ไกรสร ไม่ผ่าน
822 6511051473 นางสาว อนันตญา จันแดง ขาดสอบ
823 6511151474 นางสาว อนินธิตา ด ากระ ไม่ผ่าน
824 6511101475 นาย อนิรุธ วงษ์ศรีเพ็ง ไม่ผ่าน
825 6511081477 นาง อนุตตรีย์ โพธิสุทัศน์ ผ่าน
826 6511011479 นางสาว อภิชญา ทะรินทร์ ผ่าน
827 6511121480 นางสาว อภิชญา ทองอินทร์ ไม่ผ่าน
828 6511031481 นางสาว อภิชญา กลางวัง ไม่ผ่าน
829 6511081482 นาย อภิโชติ วงศ์ชดช้อย ผ่าน
830 6511121486 นางสาว อภิญญา ด้วงปลี ไม่ผ่าน
831 6511121488 นางสาว อภิวรรณวดี ท้าวน้อย ผ่าน
832 6511081492 นาย อภิศักด์ิ ชนะพาล ขาดสอบ
833 6511181493 นางสาว อภิษฎา สุขฉนวน ผ่าน
834 6511141494 นางสาว อภิสรา แสงสว่าง ผ่าน
835 6511021495 นางสาว อมรรัตน์ มะโนน้อม ไม่ผ่าน
836 6511021496 นางสาว อมรรัตน์ เรืองสกุล ไม่ผ่าน
837 6511141499 นางสาว อมิตตา เจริญรัตน์จรูญ ไม่ผ่าน
838 6511031501 นางสาว อมินตรา ย้ิมเก้ือ ไม่ผ่าน
839 6511151502 นางสาว อรกัญญา จันทร์ไชยแก้ว ผ่าน
840 6511011507 นางสาว อรณิชา ขวัญแก้ว ไม่ผ่าน
841 6511051506 นางสาว อรณิชา ครองยุติ ไม่ผ่าน
842 6511181509 นางสาว อรทัย วัดสิงห์ ขาดสอบ
843 6511091514 นางสาว อรยา อาจหาญ ไม่ผ่าน
844 6511171515 นาย อรรถกร แก้วไพศาล ผ่าน
845 6511171516 นาย อรรถพล ธีรนันท์ธนพัฒน์ ขาดสอบ
846 6511141517 นางสาว อรวรรณ ดิษสวน ผ่าน
847 6511011519 นางสาว อรสินี ช านิกล้า ผ่าน
848 6511131522 นางสาว อรัญฐิฌา ประชุมสิทธ์ิ ผ่าน
849 6511071525 นางสาว อริสรา สุวรรณกาโล ไม่ผ่าน
850 6511181526 นางสาว อริสรา ร้าโสย ไม่ผ่าน
851 6511111530 นางสาว อริสา พงชาติ ขาดสอบ
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852 6511201528 นางสาว อริสา ระงับภัย ผ่าน
853 6511051531 นางสาว อริสา ไฟพึบ ผ่าน
854 6511181532 นางสาว อรุณเนตร ต้นโลม ไม่ผ่าน
855 6511011533 นางสาว อรุณี อัศวภูมิ ไม่ผ่าน
856 6511111534 นางสาว อรุณี มันสนิท ขาดสอบ
857 6511141536 นางสาว อโรชา ช่ืนเช่ียวยนต์ ผ่าน
858 6511041537 นางสาว อวัสดาพร ค าผุย ไม่ผ่าน
859 6511081538 นางสาว อศรียะห์ สามะ ไม่ผ่าน
860 6511011539 นางสาว อสมาภรณ์ สมควร ผ่าน
861 6511021541 นางสาว อังคณา จ่ันพา ไม่ผ่าน
862 6511171542 นางสาว อังสนา สุวรรณ ไม่ผ่าน
863 6511041544 นางสาว อัจฉรา เดชโฮม ขาดสอบ
864 6511051546 นางสาว อัจฉราภรณ์ สีทอง ขาดสอบ
865 6511031547 นางสาว อัจฉริยา มาลินี ไม่ผ่าน
866 6511011549 นางสาว อัชญา เช้ือหงษ์ ผ่าน
867 6511021554 นาย อับดุลการีม ทับสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
868 6511081555 นาย อับดุลรอฟา มูนะ ขาดสอบ
869 6511091556 นาย อับดุลเลาะฮ์ บุญมาเลิศ ขาดสอบ
870 6511011557 นาย อับดุลอาลีฟ ปูแล ผ่าน
871 6511061562 นางสาว อัสมะ สะบูดิง ผ่าน
872 6511091563 นางสาว อัสมา ยังหาด ไม่ผ่าน
873 6511031565 นางสาว อัสมา เพ็งโอ ไม่ผ่าน
874 6511151571 นางสาว อาซีฟา หะยีเด็ง ผ่าน
875 6511111572 นางสาว อาซีย๊ะห์ ฮามะ ขาดสอบ
876 6511131580 นางสาว อาทิตยา ชัยกันทา ไม่ผ่าน
877 6511091579 นางสาว อาทิตยา ไกรบุตร ไม่ผ่าน
878 6511081582 นางสาว อาทิวราห์ หิรัญกีรติ ไม่ผ่าน
879 6511091585 นางสาว อานีส ตาเยะ ผ่าน
880 6511151587 นางสาว อาภัสรา รุ่งโรจน์ ไม่ผ่าน
881 6511171588 นางสาว อาภัสรา อัครพันธ์ุ ขาดสอบ
882 6511151592 นางสาว อามานี ยุโซะ ไม่ผ่าน
883 6511091595 นางสาว อารยา หอมหวล ไม่ผ่าน
884 6511181598 นางสาว อารีญา หึกขุนทด ผ่าน
885 6511151601 นางสาว อารีนา อาลีมามะ ผ่าน
886 6511011600 นางสาว อารีนา ตูแกมะ ผ่าน
887 6511061602 นางสาว อารียา ศรีแก้ว ขาดสอบ
888 6511091605 นางสาว อารียา หมีนปาน ผ่าน
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889 6511161611 นางสาว อาสีหย๊ะ สันบูกา ขาดสอบ
890 6511191612 นางสาว อาอิชะฮ์ แวดายะ ไม่ผ่าน
891 6511041613 นางสาว อ าพรพรรณ หอมสมบัติ ผ่าน
892 6511031616 นาย อินทรวัฒน์ ถนอมศักด์ิ ไม่ผ่าน
893 6511041617 นางสาว อินทิรา เรืองนุช ผ่าน
894 6511021618 นาย อิมรอน หมูดเอียด ไม่ผ่าน
895 6511021619 นางสาว อิลฟาร์ มานะ ผ่าน
896 6511141620 นางสาว อิสราพร เช้ือบุญ ไม่ผ่าน
897 6511051621 นางสาว อิสริยา จันทา ขาดสอบ
898 6511081624 นาย อุดม เจริญชัย ไม่ผ่าน
899 6511171628 นาย เอกราช บัวทอง ไม่ผ่าน
900 6511071629 นาย เอกลักษณ์ อักษร ไม่ผ่าน
901 6511051631 นางสาว เอมิกา วันทอง ผ่าน
902 6511051633 นางสาว เอ้ืองฟ้า คงบุรินทร์ ไม่ผ่าน
903 6511021636 นางสาว โอภาวดี วงศ์สุริยวรรณ ไม่ผ่าน
904 6511151638 นางสาว ไอลดา ร าเพยพัด ไม่ผ่าน
905 6511111639 นางสาว ฮัทมีย์ หะยีเจ๊ะอะมะ ไม่ผ่าน
906 6511031640 นาย ฮันนาน หลงไหม ผ่าน
907 6511151642 นางสาว ฮาตีกะห์ มาแนง ผ่าน
908 6511031645 นาย ฮาฟิซ มูเก็ม ผ่าน
909 6511061647 นาย ฮีซาม มะตาเฮ ไม่ผ่าน
910 6511151649 นางสาว ฮุสนา ตายาลา ขาดสอบ
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