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1 6511070002 นางสาว กชกร เจริญรัมย์ ไม่ผ่าน
2 6511130003 นางสาว กชกร แสวงกิจ ผ่าน
3 6511030005 นางสาว กชกร ศรีชาย ผ่าน
4 6511040006 นางสาว กชวรรณ ดวงแก้ว ผ่าน
5 6511180007 นางสาว กนกนาฏ อภัยภักด์ิ ผ่าน
6 6511130008 นางสาว กนกพร ปันศรี ผ่าน
7 6511130012 นางสาว กนกลักษณ์ มูลละ ผ่าน
8 6511020015 นางสาว กนกวรรณ พลับจีน ไม่ผ่าน
9 6511050017 นางสาว กนกวรรณ กะนะหาวงศ์ ผ่าน
10 6511130019 นางสาว กมลฉัตร ตาแว่น ผ่าน
11 6511070021 นางสาว กมลชนก ทองอ้ม ขาดสอบ
12 6511010023 นางสาว กมลทิพย์ ธิโวนา ผ่าน
13 6511140024 นางสาว กมลทิพย์ พูลสวัสด์ิ ขาดสอบ
14 6511170026 นางสาว กมลพร แพทย์ชีพ ผ่าน
15 6511130029 นางสาว กรกนก ปันศรี ผ่าน
16 6511040030 นางสาว กรกนก โสพันโต ไม่ผ่าน
17 6511090032 นางสาว กรกนก ศิริบัณฑูรย์ ผ่าน
18 6511080035 นางสาว กรณิชา สุธาพจน์ ไม่ผ่าน
19 6511120044 นางสาว กริษฐา ศรีสกุลปักษ์ ผ่าน
20 6511050045 นาย กฤตภาส สีหะวงษ์ ไม่ผ่าน
21 6511090049 นางสาว กษมา สังข์วงศ์ ไม่ผ่าน
22 6511130058 นางสาว กัญญารัตน์ แสงทอง ผ่าน
23 6511080060 นางสาว กัญภร พงศ์สุทธิกุล ขาดสอบ
24 6511140063 นาย กันตพัฒน์ ก้ัวพิศมัย ผ่าน
25 6511090065 นางสาว กันติกา ชัยล้ินฟ้า ไม่ผ่าน
26 6511020067 นางสาว กันธิชา อาญาเมือง ผ่าน
27 6511050069 นางสาว กันยารัตน์ มะโนรัตน์ ผ่าน
28 6511030070 นางสาว กัลญา ขุนรงค์ ผ่าน
29 6511140071 นางสาว กัลยกร พิสัยพันธ์ ผ่าน
30 6511130075 นางสาว กัลยรัตน์ จ่ิมอาษา ขาดสอบ
31 6511140078 นางสาว กัลยา อุปแก้ว ไม่ผ่าน
32 6511130079 นางสาว กัลยาณี โปธิบาล ผ่าน
33 6511160087 นางสาว กาญจนา ทักถาม ไม่ผ่าน
34 6511110088 นางสาว กาญจนา แสงภู ผ่าน
35 6511040089 นางสาว กาญจนาพร พรมโสภา ไม่ผ่าน
36 6511160090 นางสาว กานต์มณี สกุลมณี ผ่าน
37 6511150092 นางสาว การอมะฮ์ ดอปอ ผ่าน
38 6511040093 นางสาว การุณรัตน์ จันทร์ทศ ขาดสอบ

รำยงำนผลวิชำ กำรนวดไทย ข้ันตอนท่ี 2 ประจ ำปี 2565 คร้ังท่ี 1
วันอำทิตย์ท่ี 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี
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39 6511030097 นางสาว กิตติมา แก้วรัตนะ ผ่าน
40 6511050099 นางสาว กิตติยา พยะวงศ์ ผ่าน
41 6511190102 นาย กิติศักด์ิ เสาม่ัน ผ่าน
42 6511130106 นางสาว กุลธิดา กวินวาณิช ผ่าน
43 6511180111 นางสาว กูรอกีย๊ะ สารัง ผ่าน
44 6511120118 นางสาว เกศรา ต้ังใจ ผ่าน
45 6511160119 นางสาว เกศราวดี คงภักดี ผ่าน
46 6511010122 นางสาว เกศินี นันติ ผ่าน
47 6511040127 นาย เกียรติชัย ยาท้วม ขาดสอบ
48 6511130130 นางสาว ขนิษฐา อินเลิศ ผ่าน
49 6511050132 นางสาว ขวัญจิรา กองไชย ไม่ผ่าน
50 6511130133 นางสาว ขวัญจุฑา พุตซ้อน ผ่าน
51 6511020135 นางสาว ขวัญชนก เกณฑ์ขุนทด ผ่าน
52 6511010136 นางสาว ขวัญตา โปทา ผ่าน
53 6511190140 นาย ขุนเทพ ภักดีปกรณ์ วิเศษไชยกาล ไม่ผ่าน
54 6511130141 นาย เขมฉัฑต์เพ็ศ เพ็ชรคง ไม่ผ่าน
55 6511010142 นางสาว เขมาภรณ์ พงษ์พูล ผ่าน
56 6511140144 นาย คณาพงษ์ เกิดแสง ผ่าน
57 6511140145 นางสาว คณิตตา คงแก้ว ผ่าน
58 6511080147 นางสาว คริทฐ ศรีนาค ผ่าน
59 6511090148 นางสาว คอดีย๊ะ ส าลี ผ่าน
60 6511130151 นางสาว ค าปุ๊ด แดนแม่จัน ไม่ผ่าน
61 6511090153 นางสาว จตุทิพย์ จันทร์เรือง ผ่าน
62 6511060154 นางสาว จรรธร กลมเกลียว ผ่าน
63 6511140158 นางสาว จริญชา อ่อนหางหว้า ผ่าน
64 6511170161 นาย จักรกฤษณ์ ศรีเอ่ียม ขาดสอบ
65 6511140163 นาย จักรพงศ์ วงศ์ค าจันทร์ ผ่าน
66 6511120164 นาย จักรพรรดิ พืชคูณ ขาดสอบ
67 6511050168 นางสาว จันจิรา ภาษาสุข ผ่าน
68 6511130169 นางสาว จันทร์กนก เสือโต ผ่าน
69 6511070170 นางสาว จันทร์จิรา ภูสิงห์ ไม่ผ่าน
70 6511040173 นางสาว จันทร์นภา พิพิทธภัณฑ์ ผ่าน
71 6511020178 นางสาว จันธิมา จันทร์เพ็ชร์บุรี ไม่ผ่าน
72 6511120183 นางสาว จารุวรรณ ฤทธิเดช ขาดสอบ
73 6511120186 นางสาว จารุวรรณ กฤตเจริญนนท์ ผ่าน
74 6511170187 นาง จารุวรรณ สุทธิประภา ขาดสอบ
75 6511020189 นางสาว จิดาภา บุญช่วย ไม่ผ่าน
76 6511040190 นางสาว จิดาภา ศรีวัตร ไม่ผ่าน
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77 6511010193 นางสาว จิตติมา เช้ือปัญญา ผ่าน
78 6511020197 นางสาว จิตสุภา แสงเพชร ผ่าน
79 6511120198 นางสาว จินดาภรณ์ น้อยคงคา ผ่าน
80 6511170201 นางสาว จินตนา จุลทัศน์ ผ่าน
81 6511060203 นางสาว จิรภิญญา สุวรรณรอด ผ่าน
82 6511180209 นางสาว จิรานุช มีสุวรรณ์ ผ่าน
83 6511050211 นางสาว จิราพร เพาะพืช ไม่ผ่าน
84 6511040214 นางสาว จิราภรณ์ ภูคงสด ผ่าน
85 6511170215 นางสาว จิราภรณ์ ชัยยางกุล ผ่าน
86 6511030221 นางสาว จีรัณดา ซูสารอ ผ่าน
87 6511190222 นางสาว จุฑาทิพย์ ไชยด า ผ่าน
88 6511080224 นางสาว จุฑามาศ ทักษิณานุกร ผ่าน
89 6511040229 นางสาว จุฑามาศ ค้ าชู ขาดสอบ
90 6511040226 นางสาว จุฑามาศ รันนะโคตร ไม่ผ่าน
91 6511040231 นาง จุฑารัตน์ อินทร์เฮ้า ผ่าน
92 6511010234 นางสาว จุฑาลักษณ์ เยาวบุตร ผ่าน
93 6511040237 นางสาว จุไรรัตน์ ศิริสมบัติ ขาดสอบ
94 6511140238 นางสาว จุฬารัตน์ โพธิน ไม่ผ่าน
95 6511180239 นางสาว จุฬาลักษณ์ นินหว่าง ผ่าน
96 6511090244 นางสาว เจนจิรา บ้ีหนู ผ่าน
97 6511020245 นางสาว เจษฎาพร นักสิทธ์ิ ผ่าน
98 6511170249 นาย ฉัตรชัย ไตรภูธร ขาดสอบ
99 6511170253 นาย เฉลิมมิตร แสงทองสุข ผ่าน
100 6511170254 นาย โฉลก ศิริสินธว์ ไม่ผ่าน
101 6511130255 นางสาว ชญานันต์ เกตุแก้ว ขาดสอบ
102 6511160256 นางสาว ชญานิศ หอมร่ืน ผ่าน
103 6511160262 นางสาว ชนากานต์ อินทรัตน์ ไม่ผ่าน
104 6511120265 นางสาว ชนาภา เย็นพู ไม่ผ่าน
105 6511130268 นางสาว ชนิกานต์ แสงอิน ผ่าน
106 6511130271 นาย ชยุต จอมแสง ผ่าน
107 6511010272 นางสาว ชลดา จรัญฤทธ์ิ ผ่าน
108 6511100273 นางสาว ชลธิชา บุญครอง ผ่าน
109 6511040275 นางสาว ชลธิญา ชิณะแขว ผ่าน
110 6511040278 นางสาว ชวัลรัตน์ ง้ิวลาย ไม่ผ่าน
111 6511010281 นางสาว ชัญญา น่ิมครุฑ ผ่าน
112 6511050285 นาย ชัยมงคล วันดีรัตน์ ผ่าน
113 6511090287 นาย ชัยวัฒน์ รัตนภักดี ผ่าน
114 6511010288 นาย ชาคริต รอดแก้ว ผ่าน
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115 6511070289 นาย ชาญณรงค์ นิติสุข ขาดสอบ
116 6511120291 นาย ชิติพัทธ์ แจ่มฉาย ผ่าน
117 6511120300 นางสาว ชุติมน กายกูล ผ่าน
118 6511090303 นางสาว ชุติมา ทองศรี ไม่ผ่าน
119 6511050304 นางสาว ชุติมา อ่อนสีดา ไม่ผ่าน
120 6511150302 นางสาว ชุติมา ไชยแก้ว ผ่าน
121 6511020305 นางสาว ชุติมา สืบท้าวสกุล ไม่ผ่าน
122 6511110306 นางสาว ชุติมา ช่างเหลา ขาดสอบ
123 6511170307 นาย ชูศักด์ิ สุวิมลเสถียร ขาดสอบ
124 6511110308 นางสาว โชติกา ว่องไว ไม่ผ่าน
125 6511090310 นางสาว โชติรส กาญจนพิลักษณ์ ผ่าน
126 6511090319 นางสาว ซาร่าห์ ตาเยะ ไม่ผ่าน
127 6511020320 นาย ซารีฟ จักร์ปา ผ่าน
128 6511160322 นางสาว ซิตตีนา สุขสง่า ไม่ผ่าน
129 6511100324 นาย ซูกีฟลี มูสอ ไม่ผ่าน
130 6511150325 นางสาว ซูปียานี เกษธิมา ผ่าน
131 6511150326 นางสาว ซูมัยนี ริยะมิง ผ่าน
132 6511110327 นางสาว ซูไรดา บือราเฮง ผ่าน
133 6511160328 นางสาว ซูฮัยตี สาอะ ขาดสอบ
134 6511120330 นางสาว ญาณิศา สุดแสวง ผ่าน
135 6511080333 นาย ฐณเมศร์ โชติธนัยเกียรติ ผ่าน
136 6511190336 นางสาว ฐานิกา ดาพัวพันธ์ุ ไม่ผ่าน
137 6511010338 นางสาว ฐานิต มิลลิมิตร ขาดสอบ
138 6511050341 นางสาว ฐิดายุ สุขสงคราม ผ่าน
139 6511160343 นางสาว ฐิตาภา สุวรรณวร ไม่ผ่าน
140 6511150345 นางสาว ฐิติญาณ์ บุญมัย ผ่าน
141 6511050346 นาย ฐิติพงศ์ เกาะจันทึก ไม่ผ่าน
142 6511010348 นางสาว ฐิติมน ทุชุมภู ผ่าน
143 6511140351 นางสาว ฐิติมาพร แสงจันทร์ ผ่าน
144 6511160354 นางสาว ฐิติวรดา แก้วจะระ ไม่ผ่าน
145 6511150356 นางสาว ฑิชากร ศิลปธนู ไม่ผ่าน
146 6511170359 นางสาว ณภัทร พรมชัย ขาดสอบ
147 6511020361 นางสาว ณภัทร ส าเส็น ผ่าน
148 6511170367 นางสาว ณัฏฐญาณินท์ ภิระบรรณ์ ไม่ผ่าน
149 6511070369 นางสาว ณัฏฐธิดา ชารี ขาดสอบ
150 6511140370 นางสาว ณัฏฐ์นรี ชัยเดช ไม่ผ่าน
151 6511100375 นางสาว ณัฐชยา กาละสังข์ ผ่าน
152 6511010374 นางสาว ณัฐชยา นาถมทอง ผ่าน
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153 6511010379 นางสาว ณัฐณิชา เสนีย์ ผ่าน
154 6511140382 นาย ณัฐดนัย พายัพ ผ่าน
155 6511120385 นางสาว ณัฐธิดา ทัพน้อย ผ่าน
156 6511120387 นางสาว ณัฐธิดา ทรงธรรม ผ่าน
157 6511140390 นางสาว ณัฐธิดา หลงทอง ผ่าน
158 6511160396 นางสาว ณัฐพร รามศรี ผ่าน
159 6511070398 นางสาว ณัฐพลิน อินทอง ผ่าน
160 6511110401 นางสาว ณัฐมนต์ ราชพันธ์ ผ่าน
161 6511090402 นางสาว ณัฐยวา กูลหมาด ผ่าน
162 6511140406 นางสาว ณัฐวดี แป้นจันทร์ ขาดสอบ
163 6511180407 นางสาว ณัฐวิภา คงคาทิพย์ ผ่าน
164 6511140410 นางสาว ณัฐศจี พุกสุข ผ่าน
165 6511080411 นาย ณัฐเศรษฐ มหาเศรษฐศิริ ขาดสอบ
166 6511140414 นางสาว ณัทธนภร แสงนาโก ไม่ผ่าน
167 6511080415 นางสาว ณัทนัยธร คงอินทร์ ผ่าน
168 6511090418 นางสาว ณิชากร นารายนคามินทร์ ไม่ผ่าน
169 6511120419 นางสาว ณิชาธร รุขชาติ ผ่าน
170 6511140421 นางสาว ณิชาภัทร เหล่าแช่ม ไม่ผ่าน
171 6511020425 นาย ดลระพีธรณ์ สีสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
172 6511020426 นางสาว ดลฤทัย ไกรลมสม ไม่ผ่าน
173 6511150427 นางสาว ดวงกมล จันทร์สงค์ ผ่าน
174 6511010432 นางสาว ดวงฤทัย โคสุวรรณ ไม่ผ่าน
175 6511010436 นางสาว ดารานภา พูลแก้ว ผ่าน
176 6511150437 นางสาว ดาราพร คงทอง ไม่ผ่าน
177 6511150439 นางสาว ดารีซะห์ กลูแป ผ่าน
178 6511080441 นางสาว ดาว ละออ ไม่ผ่าน
179 6511040443 นาย เดชาพล สังวิบุตร ขาดสอบ
180 6511010444 นางสาว เดียณา หะยีปะจิ ผ่าน
181 6511150448 นางสาว ตวนอัสมะห์ ตูแวแปล ผ่าน
182 6511020455 นางสาว ถิรนันท์ หนูยัง ผ่าน
183 6511140456 นางสาว ทยิดา สมสุภาพ ขาดสอบ
184 6511090459 นาย ทักษ์ดนัย ใจบุญ ผ่าน
185 6511120460 นางสาว ทักษิณา เหมณี ผ่าน
186 6511150463 นางสาว ทัศดาพร แจวิจารณ์ ผ่าน
187 6511150466 นางสาว ทัศนีย์ ดอเลาะ ผ่าน
188 6511130472 นางสาว ทิพวรรณ จันทะคุณ ผ่าน
189 6511140474 นาย ทีปกร เนียมคล้าย ผ่าน
190 6511060476 นาย เทิดทูล ไกรยะสา ไม่ผ่าน
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191 6511190477 นางสาว ไทยอิสรีย์ ธรรมรังษี ผ่าน
192 6511120479 นาย ธนกฤต แก้วบาง ผ่าน
193 6511030480 นาย ธนดล ดิลกวราห์กุล ผ่าน
194 6511130484 นาย ธนพล ปิงุสขแสน ผ่าน
195 6511050486 นางสาว ธนภรณ์ ไกรรักษ์ ไม่ผ่าน
196 6511120487 นางสาว ธนภรณ์ มันกระโทก ผ่าน
197 6511180491 นาย ธนัยนันท์ ยนวงศ์ ไม่ผ่าน
198 6511130492 นางสาว ธนาพร พรมคง ผ่าน
199 6511170495 นางสาว ธนิฏฐา ต้ังประเสริฐศิริ ผ่าน
200 6511070497 นาย ธราวุธ ดีชุม ขาดสอบ
201 6511010499 นางสาว ธวัลรัตน์ บุญชู ไม่ผ่าน
202 6511060503 นางสาว ธัญญธร สินธุเสน ไม่ผ่าน
203 6511020508 นางสาว ธัญญลักษณ์ สุคะประเสริฐ ผ่าน
204 6511040509 นางสาว ธัญญลักษณ์ อุทาทอง ผ่าน
205 6511080511 นางสาว ธัญญารัตน์ อารีชม ไม่ผ่าน
206 6511010523 นางสาว ธันยพร ต๊ะวงค์รัตน์ ผ่าน
207 6511070524 นางสาว ธารทิพย์ สุภาพ ไม่ผ่าน
208 6511070525 นางสาว ธารทิพย์ อยู่สบาย ขาดสอบ
209 6511150527 นางสาว ธารารัตน์ จันทร์พัฒน์ ผ่าน
210 6511180528 นางสาว ธิดา วิจิตร ไม่ผ่าน
211 6511150531 นางสาว ธิดารัตน์ หมานเส็น ผ่าน
212 6511120532 นางสาว ธิดารัตน์ ฟองน้อย ขาดสอบ
213 6511110533 นางสาว ธิดารัตน์ ปราบสงบ ไม่ผ่าน
214 6511140535 นางสาว ธิมาพร ช านาญหมอ ผ่าน
215 6511120537 นางสาว ธิรารัตน์ ยอดสิงห์ ผ่าน
216 6511090538 นางสาว ธิรารัตร วรรณพิคต ผ่าน
217 6511070541 นาย ธีรพงษ์ สมพร้ิง ไม่ผ่าน
218 6511010542 นางสาว ธีรภัทร ชัยดายันท์ ผ่าน
219 6511040545 นางสาว นนธิชา บาศรี ผ่าน
220 6511030557 นาย นรา ชิตเช้ือ ผ่าน
221 6511040558 นาย นราวุฒิ กุลปริยาวุฒิ ขาดสอบ
222 6511010561 นางสาว นริศรา โสกันทัต ผ่าน
223 6511150568 นางสาว นฤมล ผลโสดา ไม่ผ่าน
224 6511100570 นาย นลธวัช บุตรโคตร ขาดสอบ
225 6511020574 นางสาว นวดารา ลืออ ารุง ผ่าน
226 6511140575 นางสาว นวพร ทิพจรูญ ผ่าน
227 6511130578 นางสาว น้องใหม่ วงโสภา ไม่ผ่าน
228 6511150582 นางสาว นัซมีน เจ๊ะกา ผ่าน
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229 6511170585 นางสาว นัดดา หัตถการกุล ผ่าน
230 6511040588 นาย นัทธพงศ์ พวงเงิน ขาดสอบ
231 6511120591 นางสาว นัทธมน ปรางจันทร์ ผ่าน
232 6511080594 นางสาว นันท์ชพร ฉัตรอนันทเวช ผ่าน
233 6511010597 นางสาว นันทนัช หมวกเหล็ก ผ่าน
234 6511160598 นางสาว นันทนา คเชนทร์ภักดี ขาดสอบ
235 6511040605 นางสาว นันทิญา ผะกาแดง ไม่ผ่าน
236 6511060609 นางสาว นัสนี ปาเกสาแม ผ่าน
237 6511150613 นางสาว นัสรีน แค่น้ีเบาะๆ ขาดสอบ
238 6511010616 นางสาว ลักขณา เครือจันทร์ ไม่ผ่าน
239 6511010617 นางสาว อาทิตย์ตยา ทิวาไชยวงค์ ผ่าน
240 6511010622 นางสาว นาตาชา กล าพากร ผ่าน
241 6511060626 นางสาว นายูวา เจ๊ะโว๊ะ ผ่าน
242 6511010628 นางสาว นารีรัตน์ ค ามูล ผ่าน
243 6511150629 นางสาว นารีรัตน์ มีหัด ผ่าน
244 6511050630 นางสาว นารีรัตน์ จันสมุทร ผ่าน
245 6511020633 นางสาว นิชาดา อ้นสุนา ไม่ผ่าน
246 6511110634 นางสาว นิซารีนา มูซอ ไม่ผ่าน
247 6511020635 นาย นิฑากรณ์ ด ารักษ์ ขาดสอบ
248 6511150639 นางสาว นิตัสนีม นิเด ไม่ผ่าน
249 6511080640 นาย นิติธร ปัสนานนท์ ผ่าน
250 6511080641 นางสาว นิธิพร วงษ์ชู ผ่าน
251 6511020643 นางสาว นินูรฮูดา โตะแวโซะ ขาดสอบ
252 6511140644 นาย นิพิฐพนธ์ คันศร ผ่าน
253 6511020652 นางสาว นิรมลศิริ ขุมทอง ผ่าน
254 6511130654 นางสาว นิฤชา สังข์ป่า ผ่าน
255 6511060655 นางสาว นิโลบล พุทธช่ืน ผ่าน
256 6511010658 นางสาว นิวาริน ปาระมะ ผ่าน
257 6511100660 นางสาว นิศาชล โคตะหา ไม่ผ่าน
258 6511060661 นางสาว นิศารัตน์ สิงห์บุญมี ผ่าน
259 6511060665 นางสาว นิอัสนีตา นาแซ ผ่าน
260 6511010671 นาย นุติพงษ์ ตรีบาตร ไม่ผ่าน
261 6511150673 นางสาว นุรมา กาเเบ ผ่าน
262 6511090674 นางสาว นุรยา อุเซ็ง ผ่าน
263 6511050676 นางสาว นุสรา เพลินจิตร ขาดสอบ
264 6511110678 นางสาว นูรกามีละห์ ดอเลาะ ผ่าน
265 6511150679 นางสาว นูรซาฮาด๊ะห์ เจ๊ะโด ไม่ผ่าน
266 6511020680 นางสาว นูรซาฮีดา มูฮิ ขาดสอบ
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267 6511100686 นางสาว นูรอักมาล ดือเลาะ ไม่ผ่าน
268 6511180687 นางสาว นูรอัยน่า บือราเฮง ขาดสอบ
269 6511110689 นางสาว นูรอาซีกีน ซาเบะ ผ่าน
270 6511150690 นางสาว นูรอาซียะห์ ซามะ ผ่าน
271 6511150692 นางสาว นูรอามาลีน เด็งซียอ ไม่ผ่าน
272 6511090694 นางสาว นูรอุมมี ข านุรักษ์ ผ่าน
273 6511150695 นางสาว นูรฮาซีกิน สะอิ ผ่าน
274 6511110696 นางสาว นูรฮาซีกีน สือรี ผ่าน
275 6511090697 นางสาว นูรฮามีซา หะยีบือราเฮง ผ่าน
276 6511160699 นางสาว นูรฮายาตี ปูลาประเปะ ผ่าน
277 6511150703 นางสาว นูรีซัน ดือเร๊ะ ผ่าน
278 6511150704 นางสาว นูรีซัน หะยีมะมิง ขาดสอบ
279 6511060705 นางสาว นูรีดา บากา ไม่ผ่าน
280 6511010709 นางสาว นูรียา ดอเลาะ ผ่าน
281 6511010712 นางสาว เนตรชนก ครุธสนธิ ไม่ผ่าน
282 6511130713 นางสาว เนตรนภา เมทา ไม่ผ่าน
283 6511020714 นางสาว เนตรนภา วชิรจันทร์เพ็ญ ขาดสอบ
284 6511010715 นางสาว เนตรฤดี มณีกุล ผ่าน
285 6511010716 นาย เนติพงษ์ วงษ์สงคราม ไม่ผ่าน
286 6511150717 นางสาว โนรีซา สะมะเเอ ขาดสอบ
287 6511190718 นาย บราซิล เส็นส่ง ผ่าน
288 6511090720 นางสาว บัญฑิตา ศรีเดช ผ่าน
289 6511180721 นางสาว บัณฑิตา เพ็งพิน ผ่าน
290 6511130724 นางสาว บุญญาฎา น้อยพันธ์ุ ไม่ผ่าน
291 6511140725 นาย บุญบารมี พรหมสาธร ผ่าน
292 6511130726 นางสาว บุญรัตน์ ชัยโรจน์ปัญญา ผ่าน
293 6511150728 นางสาว บุณสิตา เกล้ียงสุวรรณ ไม่ผ่าน
294 6511110730 นางสาว บุรีรัตน์ บุพพาจารย์ ผ่าน
295 6511050735 นางสาว บุษบา แวดระเว ขาดสอบ
296 6511130740 นางสาว เบญจมาศ ชัยชนะ ไม่ผ่าน
297 6511010744 นางสาว เบญจวรรณ อลินตา ไม่ผ่าน
298 6511170745 นางสาว เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล ผ่าน
299 6511040746 นาย ปกรณ์พันธ์ สอนโกษา ผ่าน
300 6511150747 นาย ปฏิพัทธ์ พรมแก้ว ไม่ผ่าน
301 6511010749 นาย ปฏิภาณ บุตรวงค์ ขาดสอบ
302 6511010750 นางสาว ปฏิมาพร วาสนา ผ่าน
303 6511020752 นางสาว ปณิดา เทียนบุตร ไม่ผ่าน
304 6511010756 นางสาว ปนัดดา บานเย็น ไม่ผ่าน
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305 6511050757 นางสาว ปนัดดา วิชุมา ผ่าน
306 6511180759 นางสาว ปนิดา แต่งแดน ขาดสอบ
307 6511120760 นางสาว ปภวรินทร์ ทองค า ผ่าน
308 6511140763 นางสาว ปภาดา สารีบุตร ไม่ผ่าน
309 6511010771 นางสาว ประพาฬรัตน์ สกุลชาติ ผ่าน
310 6511180774 นางสาว ประภัสสร ค าดี ผ่าน
311 6511010778 นาย ประวัติ ยะแบน ขาดสอบ
312 6511010779 นางสาว ปราณี สุจริยะสิริโรจน์ ผ่าน
313 6511130783 นางสาว ปริชญา เอ่ียมสี ขาดสอบ
314 6511170788 นาย ปรีชา หนูทิม ขาดสอบ
315 6511130789 นางสาว ปรียากร สาน้อยกุล ผ่าน
316 6511180790 นางสาว ปรียานัฐ หวันกะมา ไม่ผ่าน
317 6511020791 นางสาว ปรียาภรณ์ ผ่องแผ้ว ผ่าน
318 6511060796 นางสาว ปวีณนุช วิเศษสินธ์ุ ผ่าน
319 6511070799 นางสาว ปวีณา แก้วยงกฎ ผ่าน
320 6511120798 นางสาว ปวีณา สุขเกษม ผ่าน
321 6511050800 นางสาว ปวีณา เวสา ขาดสอบ
322 6511010802 นาย ปะตินันท์ ค าจ้อย ผ่าน
323 6511150803 นางสาว ปัชชาพร ราวียา ผ่าน
324 6511170804 นางสาว ปัญญพร รุ่งเรืองศรีศักด์ิ ผ่าน
325 6511120805 นางสาว ปัญยดา พรหมท า ผ่าน
326 6511010807 นางสาว ปัณฑารีย์ ศรีมูล ผ่าน
327 6511150815 นางสาว ปิยธิดา ชุมคช ขาดสอบ
328 6511050816 นางสาว ปิยนันท์ ไชยเสนา ผ่าน
329 6511050820 นางสาว ปิยะธิดา ขันสีทา ผ่าน
330 6511040823 นางสาว ปิยะพร สว่างใหญ่ ขาดสอบ
331 6511040826 นางสาว ปุณยรัตน์ ชาภักดี ไม่ผ่าน
332 6511140830 นางสาว ผกา เพลาชัย ผ่าน
333 6511010834 นางสาว ฝนทิพย์ อุทธิยา ไม่ผ่าน
334 6511030835 นาย พงศกร แสวงผล ผ่าน
335 6511150842 นางสาว พชรมน แก้วสังข์ ไม่ผ่าน
336 6511090844 นางสาว พนิดา แขกเมือง ผ่าน
337 6511170848 นางสาว พนิดา ชลังสุทธ์ิ ไม่ผ่าน
338 6511040850 นางสาว พรชิตา ติดหล้า ผ่าน
339 6511130855 นางสาว พรทิพย์ แซ่ย่าง ผ่าน
340 6511050866 นาย พรพิพัฒน์ เสาวพันธ์ ไม่ผ่าน
341 6511130867 นางสาว พรพิมล ก าไลทอง ผ่าน
342 6511030869 นางสาว พรไพลิน บูรณะ ผ่าน
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343 6511180877 นางสาว พรสุดา เจียมสกุล ไม่ผ่าน
344 6511050882 นาย พลายชุมพล อินานันท์ ผ่าน
345 6511090884 นางสาว พัชญา มาโนชน์ ไม่ผ่าน
346 6511090887 นาย พัชรพล ด าสมุทร ขาดสอบ
347 6511120888 นางสาว พัชรา ตาดสีสด ไม่ผ่าน
348 6511010891 นางสาว พัชรินทร์ ยะกันมูล ไม่ผ่าน
349 6511130895 นาย พัฒนพงษ์ ทองนพคุณ ผ่าน
350 6511020899 นางสาว พาตีหะห์ คามา ไม่ผ่าน
351 6511090902 นางสาว พิจิตรา คงเกิด ผ่าน
352 6511090904 นาง พิชชากานต์ บัวชาวเกาะ ขาดสอบ
353 6511150905 นางสาว พิชชาภา ตาวัน ขาดสอบ
354 6511120907 นางสาว พิชญ์สินี นามวงษ์ ผ่าน
355 6511140908 นางสาว พิชญาภรณ์ บุญมี ผ่าน
356 6511040913 นาย พิทยา วรรณศิริ ไม่ผ่าน
357 6511110917 นางสาว พิมพ์พา ทิตะนนท์ ผ่าน
358 6511160918 นางสาว พิมพ์พิมล ฮ่ึงฮก ผ่าน
359 6511140920 นางสาว พิมพ์รภัทร มัณยานนท์ ผ่าน
360 6511160921 นางสาว พิมพ์ฤทัย พุฒซ้อนดอก ผ่าน
361 6511150923 นางสาว พิมพ์วิภา เกิดสุข ผ่าน
362 6511160927 นางสาว พิมพิศา แก้วสายทอง ผ่าน
363 6511050928 นางสาว พิมลกรณ์ คุมมินทร์ ผ่าน
364 6511170929 นางสาว พิมอักษร พจนโพธา ขาดสอบ
365 6511080931 นาย พิสิษฐ์ ผลโรจน์ปัญญา ผ่าน
366 6511170932 นาย พิสิษฐ์ สิริวัฒนชยกร ขาดสอบ
367 6511130934 นาย พีรพล หาญน้อย ผ่าน
368 6511160936 นาย พุฒิพงศ์ ต้ิงมุข ผ่าน
369 6511100939 นางสาว เพชรรัตน์ เพลียสุระ ไม่ผ่าน
370 6511130940 นางสาว เพชรลดา เข่ือนเก้า ผ่าน
371 6511130945 นางสาว แพรพานทอง พ่ึงพิณ ผ่าน
372 6511150946 นางสาว แพรวฬินีย์ แก้วประสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
373 6511030955 นางสาว ฟาอินณี บินแวมะยิ ผ่าน
374 6511050960 นางสาว ภณิดา ธรรมะ ผ่าน
375 6511130963 นางสาว ภัคนันท์ ขัดทา ขาดสอบ
376 6511030971 นางสาว ภัทรพร วิภารัตนาพร ผ่าน
377 6511130976 นางสาว ภัทราพร พลกัน ผ่าน
378 6511150982 นางสาว ภาตีฮะห์ มะอีแต ผ่าน
379 6511120983 นางสาว ภารวี วงษ์ชัย ผ่าน
380 6511140985 นางสาว ภิญญดา แซ่จัง ผ่าน
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381 6511190988 นาย ภูริวัจน์ วีระชวาลวัฒน์ ไม่ผ่าน
382 6511020991 นางสาว ภูวิศา ชุ่มช่ืน ไม่ผ่าน
383 6511060994 นางสาว มณนิจสร พิพัฒน์คุณาสิน ผ่าน
384 6511020995 นางสาว มณีกาญจน์ พงษ์ศรานันท์ ไม่ผ่าน
385 6511130996 นางสาว มณีชนก ปัญจบุรี ผ่าน
386 6511080997 นางสาว มนต์มนัส ยวนเกิด ไม่ผ่าน
387 6511081000 นาง มยุรี นาคายน ไม่ผ่าน
388 6511131003 นางสาว มลิวัลย์ ใจซ่ือ ไม่ผ่าน
389 6511051004 นางสาว มะลิวัลย์ สายใจ ไม่ผ่าน
390 6511051007 นางสาว มัทวัน ร้อยศรี ไม่ผ่าน
391 6511151011 นางสาว มาซีเตาะ มาแซะ ผ่าน
392 6511071012 นางสาว มาติกา วงค์คล่อง ผ่าน
393 6511171013 นาย มานิต วิเศษศรี ไม่ผ่าน
394 6511151016 นางสาว มารี ราโมง ผ่าน
395 6511031017 นางสาว มารีต้า สะมะแอ ไม่ผ่าน
396 6511021018 นาย มารุต มณฑลจรัญ ผ่าน
397 6511201024 นางสาว มินตรา มงคลสุภา ไม่ผ่าน
398 6511061025 นางสาว มิยาวดี สมบูรณ์ ไม่ผ่าน
399 6511131026 นางสาว มีนา นาถวัตน์ ไม่ผ่าน
400 6511091036 นาย มูฮัมหมัดอาสิร โดงกูล ผ่าน
401 6511131041 นางสาว ยลดา เอ่ียมคง ผ่าน
402 6511121042 นางสาว ยลธิตา แก้วกุลฑล ไม่ผ่าน
403 6511111047 นางสาว ยามีละ มะแซ ผ่าน
404 6511011048 นางสาว ยุพดี แซ่ฟ้า ไม่ผ่าน
405 6511011049 นางสาว ยุพเรศ ป่ินทอง ขาดสอบ
406 6511021051 นางสาว เยาวภา พ่วงลาภ ผ่าน
407 6511151053 นางสาว รติมา จันแดง ขาดสอบ
408 6511021054 นางสาว รมย์รวินร์ ประทุม ผ่าน
409 6511081055 นางสาว รมลทิพย์ บวรวิชญ์พรธนา ผ่าน
410 6511041057 นางสาว รวิสรา จันทร์เมืองหงส์ ไม่ผ่าน
411 6511041058 นางสาว รวีวรรณ ชิณวงศ์ ผ่าน
412 6511131059 นางสาว รสศรินทร์ ใจบาล ไม่ผ่าน
413 6511141060 นางสาว รสสุคนธ์ เกิดทอง ผ่าน
414 6511151061 นางสาว รอกีเยาะ การี ผ่าน
415 6511151064 นางสาว รอคีเยาะห์ รักสอาด ผ่าน
416 6511101067 นางสาว รออีด๊ะ สะแลแม ไม่ผ่าน
417 6511011072 นางสาว รัชนี ลามือ ไม่ผ่าน
418 6511061073 นางสาว รัชนีกรณ์ บ ารุงสวัสด์ิ ผ่าน

หน้า 11/17



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ

รำยงำนผลวิชำ กำรนวดไทย ข้ันตอนท่ี 2 ประจ ำปี 2565 คร้ังท่ี 1
วันอำทิตย์ท่ี 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 ณ มหำวิทยำลัยรังสิต จังหวัดปทุมธำนี

419 6511041080 นางสาว รัตนา สินจารุ ผ่าน
420 6511151085 นางสาว รัยมี หะยีมะสาเเละ ผ่าน
421 6511151090 นางสาว รีฮาน่า เนสะแหละ ผ่าน
422 6511131093 นางสาว รุ่งทิวา แสงเพชรไพบูลย์ ผ่าน
423 6511021094 นางสาว รุ่งฟ้า นพตลุง ผ่าน
424 6511021095 นางสาว รุ้งรวิน หนูกรอบ ผ่าน
425 6511151102 นางสาว รุสนา อาแด ขาดสอบ
426 6511091108 นางสาว รูไฟดา อาตอ ไม่ผ่าน
427 6511041117 นางสาว ลลิตา ชรินทร์ ผ่าน
428 6511111123 นางสาว ลัญชนา นวนทอง ขาดสอบ
429 6511011125 นางสาว ลัดดาวรรณี จันแปงเงิน ผ่าน
430 6511041128 นางสาว ลิราวรรณ สิทธิหงษ์ ไม่ผ่าน
431 6511031130 นาย วงศธร สละมัจฉา ไม่ผ่าน
432 6511011132 นางสาว วณิชญา พระสีอัคราช ไม่ผ่าน
433 6511121134 นางสาว วนิดา พลต้ือ ผ่าน
434 6511171139 นาย วรพจน์ นรสุชา ผ่าน
435 6511161144 นางสาว วรรณพร สังวัง ผ่าน
436 6511141151 นางสาว วรัญญา อุดโค ไม่ผ่าน
437 6511131153 นางสาว วรัญญา ฟองสุยะ ผ่าน
438 6511171154 นางสาว วรัญญา อุษณีษมาศ ผ่าน
439 6511061156 นาย วรากร โพธ์ิสูง ผ่าน
440 6511021160 นางสาว วราภรณ์ ชัยนฤมล ขาดสอบ
441 6511091163 นางสาว วราลักษณ์ ใจแน่ ไม่ผ่าน
442 6511031164 นาย วราวิชญ์ ปานมาส ผ่าน
443 6511011166 นางสาว วรินทร เนาวรัตน์ ผ่าน
444 6511141171 นางสาว วริษฐา โพแดน ผ่าน
445 6511071172 นางสาว วริษา ผลาหาร ขาดสอบ
446 6511141173 นางสาว วโรชา มหาเสน ผ่าน
447 6511131175 นางสาว วัจรินทร์ จรสุขเสง่ียม ไม่ผ่าน
448 6511021183 นางสาว วันวิภา สกุลธนะศักด์ิ ขาดสอบ
449 6511061185 นางสาว วันฮับเซาะห์ กูเดดาเก็ง ขาดสอบ
450 6511021187 นางสาว วัลลภา ฉายวิชา ไม่ผ่าน
451 6511151189 นางสาว วาริสา เส็นหมาน ไม่ผ่าน
452 6511031191 นางสาว วารุณอร พรหมจรรย์ ผ่าน
453 6511021193 นางสาว วาสนา พุกกะรัตน์ ไม่ผ่าน
454 6511051194 นางสาว วาสิณี พินธุรักษ์ ขาดสอบ
455 6511031195 นางสาว วิกานดา ศุภเวชพงศ์ ผ่าน
456 6511041197 นางสาว วิจิตรา วงค์สีดา ผ่าน
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457 6511011208 นางสาว วิภาพร ยะแก้วบุตร ขาดสอบ
458 6511021213 นางสาว วิรภรณ์ รักชาติ ผ่าน
459 6511071215 นาย วิรัตน์ วระค า ขาดสอบ
460 6511041222 นางสาว วิไลวรรณ ไขกะวิง ผ่าน
461 6511121226 นางสาว วีรวัลย์ ปัญญโชติ ไม่ผ่าน
462 6511081234 นาย ศรัณย์ ฉวีรักษ์ ไม่ผ่าน
463 6511041236 นางสาว ศรัณย์พร รมราศรี ผ่าน
464 6511041237 นางสาว ศริญญา แก้วนาง ขาดสอบ
465 6511171239 นาง ศรีวิไล มะโนรัตน์ ผ่าน
466 6511051241 นางสาว ศศิกานต์ ทะเกิงลาภ ไม่ผ่าน
467 6511061242 นางสาว ศศิชา มูลทองค า ขาดสอบ
468 6511041243 นางสาว ศศิธร ทองดอนเปรียง ไม่ผ่าน
469 6511061244 นางสาว ศศิธร ทองดี ผ่าน
470 6511041246 นางสาว ศศินภา เบียนชัย ขาดสอบ
471 6511031247 นางสาว ศศิพร จูสวย ผ่าน
472 6511051248 นางสาว ศศิมล ธรรมทวี ไม่ผ่าน
473 6511041252 นางสาว ศสิธร ค ามุงคุณ ขาดสอบ
474 6511181255 นางสาว ศิราพร สังข์ เพ็ช ร์ ไม่ผ่าน
475 6511061256 นางสาว ศิราภรณ์ ธรรมชาติ ผ่าน
476 6511131265 นางสาว ศิริประภา ค าแสน ผ่าน
477 6511041266 นางสาว ศิริพร วงษ์มหิง ผ่าน
478 6511051267 นางสาว ศิริพร โทนุสิน ไม่ผ่าน
479 6511011268 นางสาว ศิริรักษ์ สิงชาลี ผ่าน
480 6511041273 นางสาว ศิริลักษณ์ เลพล ผ่าน
481 6511011275 นางสาว ศิริวรรณ ช้ีแจง ไม่ผ่าน
482 6511011280 นาย ศิวกร ค านวล ไม่ผ่าน
483 6511081283 นาย ศุภชัย เตชะธนวณิช ผ่าน
484 6511131289 นาย ศุภวิชญ์ ตาลี ผ่าน
485 6511121296 นางสาว สตรีวิทย์ พิมลทีป ขาดสอบ
486 6511051297 นางสาว สนธยา แข็งแรง ผ่าน
487 6511111300 นาง สมปาน ค าภิระ ผ่าน
488 6511141312 นาย สหัสวรรษ กอพงษ์ ผ่าน
489 6511041314 นางสาว สะรีษา สีหมะ ขาดสอบ
490 6511171316 นาย สักรินทร์ ไกรษร ผ่าน
491 6511171317 นางสาว สัณฐิตาพร กล่ินทอง ผ่าน
492 6511011322 นางสาว สาวีณา ดนสัตย์ ขาดสอบ
493 6511171323 นาย ส าอางค์ เพ่ิมวัฒนชัย ไม่ผ่าน
494 6511041324 นางสาว สิดาพร พลสินธ์ ไม่ผ่าน
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495 6511181326 นาย สิทธิโชติ อินทรีย์ ไม่ผ่าน
496 6511061327 นาย สิทธิพงศ์ พรประสิทธ์ิ ผ่าน
497 6511011328 นางสาว สินีนาฎ ค าหนัก ผ่าน
498 6511081331 นาง สิรินทรา อินทอง ไม่ผ่าน
499 6511161335 นางสาว สิริยากร เมืองนิเวช ไม่ผ่าน
500 6511131337 นางสาว สิรีพิชญ์ จงภัทรอนันต์ ไม่ผ่าน
501 6511081340 นาย สุกษม แถมเกษม ไม่ผ่าน
502 6511011341 นางสาว สุกัญญา สลีวงศ์ ผ่าน
503 6511031346 นางสาว สุขสตรี ศิริประภาวงศ์ ขาดสอบ
504 6511051349 นางสาว สุชัญญา บุญยะมูล ผ่าน
505 6511091350 นางสาว สุชัญญา ยะลา ผ่าน
506 6511171351 นาย สุชาติ จันทร์ฉาย ผ่าน
507 6511161352 นางสาว สุชาวดี จ านงจิต ขาดสอบ
508 6511121355 นางสาว สุณัฐชา ทรัพย์สมบูรณ์ ผ่าน
509 6511081361 นางสาว สุดารัตน์ ลักษณะวิมล ขาดสอบ
510 6511141370 นาย สุทัศน์ จิตจักร ผ่าน
511 6511041372 นางสาว สุธามาศ ปัญญาเฉียบ ผ่าน
512 6511131374 นางสาว สุธาวัลย์ ป่ินตบแต่ง ผ่าน
513 6511011375 นางสาว สุธาสินี มูลชัย ไม่ผ่าน
514 6511071376 นางสาว สุธิตา จันทร์สิงห์ ผ่าน
515 6511111377 นางสาว สุธินันท์ ขยายศรี ไม่ผ่าน
516 6511111385 นางสาว สุนิสา พิมลา ขาดสอบ
517 6511131389 นางสาว สุพรรณรัตน์ ม่ิงชนวรากุล ผ่าน
518 6511121390 นางสาว สุพรรษา เน้ืออ่อน ไม่ผ่าน
519 6511131393 นางสาว สุพัตรา มงคลคีรีโรจน์ ผ่าน
520 6511021395 นางสาว สุพิชชา สืบเทพ ผ่าน
521 6511131396 นางสาว สุพิชฌาย์ เหงาจ้ิน ผ่าน
522 6511131404 นางสาว สุภาพร เผือกชาวนา ผ่าน
523 6511131403 นางสาว สุภาพร ขจรไพร ผ่าน
524 6511151408 นางสาว สุภาภรณ์ สุพกิจ ไม่ผ่าน
525 6511041410 นางสาว สุภารัตน์ พัฒนา ผ่าน
526 6511121415 นางสาว สุมนต์ตรา โตแดง ไม่ผ่าน
527 6511041416 นางสาว สุมลรัตน์ บุดดาหลู่ ผ่าน
528 6511081422 นาง สุรางค์ โยโกยามา ผ่าน
529 6511161430 นางสาว สุไรดะ ตะเอ ไม่ผ่าน
530 6511091431 นางสาว สุไรยา วัฒนะ ไม่ผ่าน
531 6511011433 นางสาว สุวนันท์ ทองทัย ผ่าน
532 6511091447 นางสาว เสาวลักษณ์ หล้ามา ไม่ผ่าน
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533 6511051451 นางสาว หทัยทิพย์ เลาหวิโรจน์ ผ่าน
534 6511171456 นางสาว หน่ึงฤทัย แปลงลักขณา ผ่าน
535 6511011459 นางสาว หัสยา สุวรรณชัย ผ่าน
536 6511041461 นางสาว เหมือนฝัน ศรีรักษา ไม่ผ่าน
537 6511091462 นางสาว อชิรญา หมดจด ขาดสอบ
538 6511081464 นาย อดิสัย สุนทรรัตนารักษ์ ขาดสอบ
539 6511151466 นางสาว อธิติยา สุภาพ ไม่ผ่าน
540 6511031467 นาย อธิษฐ์ บุญยกิตต์ิเจริญ ผ่าน
541 6511121468 นางสาว อธิษฐา มาศภากร ผ่าน
542 6511181470 นางสาว อนงค์นารถ ภักดี ผ่าน
543 6511091472 นางสาว อนัญญา ไกรสร ผ่าน
544 6511011479 นางสาว อภิชญา ทะรินทร์ ผ่าน
545 6511121480 นางสาว อภิชญา ทองอินทร์ ไม่ผ่าน
546 6511031481 นางสาว อภิชญา กลางวัง ผ่าน
547 6511081482 นาย อภิโชติ วงศ์ชดช้อย ไม่ผ่าน
548 6511071485 นางสาว อภิญญา สุโพธ์ิ ขาดสอบ
549 6511121486 นางสาว อภิญญา ด้วงปลี ผ่าน
550 6511081492 นาย อภิศักด์ิ ชนะพาล ขาดสอบ
551 6511071497 นางสาว อมราวดี สังข์ศรี ผ่าน
552 6511021498 นางสาว อมลรดาณี สุวีระ ผ่าน
553 6511031501 นางสาว อมินตรา ย้ิมเก้ือ ผ่าน
554 6511151502 นางสาว อรกัญญา จันทร์ไชยแก้ว ผ่าน
555 6511091504 นางสาว อรญา เพชรขจร ผ่าน
556 6511011507 นางสาว อรณิชา ขวัญแก้ว ผ่าน
557 6511051506 นางสาว อรณิชา ครองยุติ ผ่าน
558 6511081512 นางสาว อรพรรณ รัตนวิเศษศรี ไม่ผ่าน
559 6511141517 นางสาว อรวรรณ ดิษสวน ผ่าน
560 6511011519 นางสาว อรสินี ช านิกล้า ผ่าน
561 6511131522 นางสาว อรัญฐิฌา ประชุมสิทธ์ิ ผ่าน
562 6511051531 นางสาว อริสา ไฟพึบ ผ่าน
563 6511111534 นางสาว อรุณี มันสนิท ขาดสอบ
564 6511141536 นางสาว อโรชา ช่ืนเช่ียวยนต์ ผ่าน
565 6511011539 นางสาว อสมาภรณ์ สมควร ผ่าน
566 6511021540 นาง อังคณา มณีรัตน์ ไม่ผ่าน
567 6511041544 นางสาว อัจฉรา เดชโฮม ผ่าน
568 6511051546 นางสาว อัจฉราภรณ์ สีทอง ขาดสอบ
569 6511011549 นางสาว อัชญา เช้ือหงษ์ ผ่าน
570 6511081555 นาย อับดุลรอฟา มูนะ ขาดสอบ
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571 6511011557 นาย อับดุลอาลีฟ ปูแล ผ่าน
572 6511021561 นางสาว อัสมะ นิวาสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
573 6511061562 นางสาว อัสมะ สะบูดิง ผ่าน
574 6511091563 นางสาว อัสมา ยังหาด ผ่าน
575 6511061564 นางสาว อัสมา อิสาเฮาะ ผ่าน
576 6511031565 นางสาว อัสมา เพ็งโอ ไม่ผ่าน
577 6511111570 นางสาว อัสวานา มะเย็ง ผ่าน
578 6511151571 นางสาว อาซีฟา หะยีเด็ง ผ่าน
579 6511111572 นางสาว อาซีย๊ะห์ ฮามะ ขาดสอบ
580 6511151576 นางสาว อาดีละห์ อูมาเจะโด ผ่าน
581 6511131580 นางสาว อาทิตยา ชัยกันทา ผ่าน
582 6511091579 นางสาว อาทิตยา ไกรบุตร ผ่าน
583 6511081582 นางสาว อาทิวราห์ หิรัญกีรติ ไม่ผ่าน
584 6511091585 นางสาว อานีส ตาเยะ ไม่ผ่าน
585 6511031586 นางสาว อานีส นิยมรัฐ ผ่าน
586 6511151587 นางสาว อาภัสรา รุ่งโรจน์ ไม่ผ่าน
587 6511151592 นางสาว อามานี ยุโซะ ไม่ผ่าน
588 6511091595 นางสาว อารยา หอมหวล ผ่าน
589 6511181598 นางสาว อารีญา หึกขุนทด ไม่ผ่าน
590 6511151601 นางสาว อารีนา อาลีมามะ ขาดสอบ
591 6511011600 นางสาว อารีนา ตูแกมะ ผ่าน
592 6511091605 นางสาว อารียา หมีนปาน ผ่าน
593 6511041613 นางสาว อ าพรพรรณ หอมสมบัติ ผ่าน
594 6511011614 นาย อิทธิฤทธ์ิ การหม่ัน ขาดสอบ
595 6511031616 นาย อินทรวัฒน์ ถนอมศักด์ิ ผ่าน
596 6511041617 นางสาว อินทิรา เรืองนุช ไม่ผ่าน
597 6511021618 นาย อิมรอน หมูดเอียด ไม่ผ่าน
598 6511021619 นางสาว อิลฟาร์ มานะ ผ่าน
599 6511031623 นางสาว อีมาน เลาะราแม ผ่าน
600 6511171627 นางสาว อุไรวรรณ น้อยลุน ไม่ผ่าน
601 6511171628 นาย เอกราช บัวทอง ผ่าน
602 6511051633 นางสาว เอ้ืองฟ้า คงบุรินทร์ ไม่ผ่าน
603 6511021637 นางสาว ไอรดา ชูเชิด ผ่าน
604 6511111639 นางสาว ฮัทมีย์ หะยีเจ๊ะอะมะ ไม่ผ่าน
605 6511031640 นาย ฮันนาน หลงไหม ผ่าน
606 6511181644 นางสาว ฮาบีบะห์ บือราเฮง ขาดสอบ
607 6511061647 นาย ฮีซาม มะตาเฮ ผ่าน
608 6511151648 นางสาว ฮุซนา บือโต ไม่ผ่าน
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609 6511151649 นางสาว ฮุสนา ตายาลา ขาดสอบ
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