
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ
1 6211010001 นางสาว กชกร ศรีอินทยุทธ ผ่าน
2 6211010018 นางสาว กนิษฐา มีเก็บ ผ่าน
3 6211010022 นางสาว กมลชนก ใยสุข ผ่าน
4 6211010032 นางสาว กมลวรรณ แซ่ว่าง ผ่าน
5 6211010040 นางสาว กรรณิการ์ ไชยอ่ินค า ผ่าน
6 6211010052 นางสาว กฤษณา หนูเครือ ผ่าน
7 6211010109 นางสาว กิตติยา อุดมวงษ์ ผ่าน
8 6211010122 นางสาว ขนิษฐา ไชยวงค์ ผ่าน
9 6211010153 นางสาว จันทรัตน์ เมฆะ ผ่าน
10 6211010172 นางสาว จินตนา จันมา ผ่าน
11 6211010185 นางสาว จิราพร แพงภูงา ผ่าน
12 6211010191 นางสาว จิราวรรณ กันทะวัง ผ่าน
13 6211010203 นางสาว จีรานนท์ ขว้างไชย ผ่าน
14 6211010210 นางสาว จุฑามาศ จินะชัย ผ่าน
15 6211010245 นางสาว ชนิตา ยาณะ ผ่าน
16 6211010246 นางสาว ชนิศา พรมศักด์ิ ไม่ผ่าน
17 6211010247 นางสาว ชมัยพร ดอนลาดลี ผ่าน
18 6211010266 นางสาว ชามาวีร์ วันเต็ม ผ่าน
19 6211010268 นางสาว ชิดชนก คูณยินดี ผ่าน
20 6211010314 นางสาว ฐิติรัตน์ แก้วบังวัน ผ่าน
21 6211010333 นางสาว ณัฏฐพร แทนหาญ ผ่าน
22 6211010334 นาย ณัฏฐวัฒน์ มณีขัติย์ ผ่าน
23 6211010342 นางสาว ณัฐกานต์ มีเทพ ผ่าน
24 6211010359 นางสาว ณัฐพร ธรรมขันค า ผ่าน
25 6211010401 นาย ทนงชัย จันทาพูน ผ่าน
26 6211010407 นาย ทวีวัฒน์ หิรัญค า ผ่าน
27 6211010455 นาย ธวัชชัย บัวลอย ผ่าน
28 6211010462 นางสาว ธัญญรัตน์ จินดาธนเดช ผ่าน
29 6211010464 นางสาว ธัญญลักษณ์ คงเมือง ผ่าน
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30 6211010492 นาย ธิวากร ทองหล่อ ผ่าน
31 6211010505 นางสาว นภสร ช่องวารินทร์ ผ่าน
32 6211010514 นางสาว นริศรา โสกันทัต ผ่าน
33 6211010547 นางสาว นันทนัช หมวกเหล็ก ผ่าน
34 6211010556 นางสาว นันธ์หทัย สมใจ ผ่าน
35 6211010561 นางสาว นารีรัตน์ วงศ์ชัย ผ่าน
36 6211010575 นางสาว นิภาพร แก้วชุม ผ่าน
37 6211010584 นางสาว นิลาวัลน์ หนูเครือ ผ่าน
38 6211010634 นางสาว บัวพร พนาบรรพต ผ่าน
39 6211010663 นางสาว ประภาพร ก๋องใจ ผ่าน
40 6211010708 นางสาว ปิยภรณ์ มีโสภา ผ่าน
41 6211010731 นางสาว พจนา บัวเย็น ไม่ผ่าน
42 6211010735 นางสาว พนิดา จรโคกกรวด ไม่ผ่าน
43 6211010756 นางสาว พรวิภา เมืองสิทธ์ิ ผ่าน
44 6211010780 นาย พัฒนพงษ์ ไชยราช ผ่าน
45 6211010781 นางสาว พัณณิตา กาลัญญุตานนท์ ผ่าน
46 6211010790 นางสาว พิจิตรา เคร่งครัด ผ่าน
47 6211010810 นางสาว พิมาย สุจิมงคล ผ่าน
48 6211010822 นางสาว พุทธธิดา แสนดี ผ่าน
49 6211010837 นางสาว ภัทรพร ดอนเลย ผ่าน
50 6211010868 นางสาว มลฐิตา พ่ึงอ านวย ผ่าน
51 6211010910 นางสาว รชฏ ภู่ผะกา ผ่าน
52 6211010927 นางสาว รัชฎาพร อัครโคตร ผ่าน
53 6211010931 นาง รัชนี จันนัยนา ไม่ผ่าน
54 6211010973 นางสาว ลลิตา สายอะภัย ไม่ผ่าน
55 6211010993 นางสาว วนิดา สิงห์บุดดี ผ่าน
56 6211011016 นางสาว วรัญญา ฟ้าแลบ ผ่าน
57 6211011045 นาง วัชราภรณ์ ศรีสุชาติ ผ่าน
58 6211011128 นางสาว ศิริญาพร บุญหล้า ผ่าน
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59 6211011158 นางสาว ศุกภมาศ จอมเดช ผ่าน
60 6211011162 นาย ศุภกิจ สุตะวงค์ ผ่าน
61 6211011178 นางสาว สโรชา พิมพ์จตุรัส ผ่าน
62 6211011189 นาย สมาน โคนาบาล ผ่าน
63 6211011214 นางสาว สาวีณา ดนสัตย์ ผ่าน
64 6211011228 นางสาว สิรินาถ กาทู ผ่าน
65 6211011236 นางสาว สิรีธร ศุภนิมิตรวรกุล ผ่าน
66 6211011252 นางสาว สุชาพันธ์ แก้วพรหม ผ่าน
67 6211011264 นางสาว สุทราทิพย์ กีรติเมธาวิน ผ่าน
68 6211011306 นางสาว สุภาวดี ของดีงาม ผ่าน
69 6211011311 นางสาว สุภาวิณี ถมค า ผ่าน
70 6211011326 นางสาว สุวนันท์ ชมจันทร์ ผ่าน
71 6211011340 นางสาว หทัยรัตน์ เวศสุริยา ผ่าน
72 6211011357 นางสาว อนงนาฎ สิงห์ค าป๋ัน ผ่าน
73 6211011406 นางสาว อรวรรณ สมประสงค์ ผ่าน
74 6211011410 นางสาว อรอุมา เรืองสิทธ์ิ ผ่าน
75 6211011435 นางสาว อัชญา เช้ือหงษ์ ผ่าน
76 6211011450 นางสาว อัยนาอ์ เสมศักด์ิ ผ่าน
77 6211011452 นาย อัษฎา อธิษฐ์สิริวงศ์ ไม่ผ่าน
78 6211011486 นางสาว อินทร์ธิพร สีหาพรม ผ่าน
79 6211011490 นางสาว อิสราพร วงษ์ทวี ผ่าน
80 6211011506 นางสาว ฮาฟีซา มูน๊ะ ผ่าน
81 6211011514 นางสาว เกตุสุดา หล้าเรือน ผ่าน
82 6211011548 นาย เนติพงษ์ วงษ์สงคราม ผ่าน
83 6211011552 นางสาว เบญจรัตน์ สุวรรณดี ผ่าน
84 6211011555 นางสาว เบญจวรรณ ชุ่มเย็น ผ่าน
85 6211011574 นางสาว เมธาวี ดีแก้วเกษ ผ่าน
86 6211020046 นางสาว กฤติยา แก้วกุล ผ่าน
87 6211020102 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ชัยกูล ไม่ผ่าน
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88 6211020117 นางสาว กุลพัชร ธชพันธ์ ไม่ผ่าน
89 6211020126 นางสาว ขวัญชนก เกณฑ์ขุนทด ผ่าน
90 6211020133 นางสาว คันธรส วิชัยดิษฐ ผ่าน
91 6211020142 นางสาว จรียวัฒน์ กล่ินมาหอม ผ่าน
92 6211020242 นางสาว ชนาธิป รัชฎา ไม่ผ่าน
93 6211020367 นางสาว ณัฐริกา สังข์ทอง ผ่าน
94 6211020420 นางสาว ทิพรดา ปานาภรณ์ ผ่าน
95 6211020435 นางสาว ธนพร แสงพันธ์ุตา ไม่ผ่าน
96 6211020448 นางสาว ธนินธร ศึกษา ผ่าน
97 6211020465 นางสาว ธัญญลักษณ์ สุคะประเสริฐ ไม่ผ่าน
98 6211020546 นางสาว นันท์นภัส แก้วตาเสน ไม่ผ่าน
99 6211020548 นางสาว นันทพร สีมันตร ไม่ผ่าน
100 6211020554 นางสาว นันทิยา ชุมไชโย ไม่ผ่าน
101 6211020611 นางสาว นูร์ดียานา เจะเลง ไม่ผ่าน
102 6211020630 นาย บะห์ซัม แวกาจิ ผ่าน
103 6211020660 นางสาว ประภัทรสร พลภักดี ผ่าน
104 6211020698 นางสาว ปาริชาติ ชนะศิลปวิทยา ขาดสอบ
105 6211020714 นาย ปิยะพงษ์ ข่ายค า ไม่ผ่าน
106 6211020724 นางสาว ผกามาศ รักชาติ ผ่าน
107 6211020770 นางสาว พัชราภรณ์ สังข์พัน ผ่าน
108 6211020845 นาย ภาคภูมิ ฉายะกูล ขาดสอบ
109 6211020870 นางสาว มลิวัลย์ จงใจรักษ์ ไม่ผ่าน
110 6211020889 นางสาว มีวาสนา แซ่ก๊วย ไม่ผ่าน
111 6211020892 นาย มูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ ผ่าน
112 6211020918 นางสาว รวิษฎา จินดาธัชพล ไม่ผ่าน
113 6211020967 นางสาว รุสมี เจ๊ะด๊ะ ไม่ผ่าน
114 6211020975 นางสาว ลักษณ์ดลยา กิตต์ิเดชาปิติวัชร ขาดสอบ
115 6211021027 นางสาว วราภรณ์ ชัยนฤมล ไม่ผ่าน
116 6211021052 นางสาว วาปี ชูเมือง ขาดสอบ
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117 6211021065 นางสาว วิกัญดา รอเกตุ ไม่ผ่าน
118 6211021066 นางสาว วิกานดา ธุวสินธ์ุ ผ่าน
119 6211021075 นางสาว วิภาพร ม่ันคง ไม่ผ่าน
120 6211021106 นางสาว ศศิกัญญ์ ผ่องชมภู ไม่ผ่าน
121 6211021188 นางสาว สมัชญา เครือเนตร ผ่าน
122 6211021239 นาย สุไลมาน มะนอ ผ่าน
123 6211021284 นางสาว สุพรรณิการ์ แสงพลบ ไม่ผ่าน
124 6211021290 นางสาว สุพิชชา สืบเทพ ผ่าน
125 6211021354 นาย อธิเดช ดวงตา ไม่ผ่าน
126 6211021427 นางสาว อังคณา จ่ันพา ไม่ผ่าน
127 6211021499 นางสาว อุษา เอกนพพระ ไม่ผ่าน
128 6211021533 นางสาว เจนจิรา ก๋าจู ไม่ผ่าน
129 6211021559 นาย เปรมยุตา สีสิทธ์ิ ผ่าน
130 6211021564 นางสาว เพชรลดา สะอาด ผ่าน
131 6211021578 นางสาว เยาวภา พ่วงลาภ ไม่ผ่าน
132 6211021583 นางสาว เสริมศิริ ล้ิมเจริญ ไม่ผ่าน
133 6211021585 นางสาว เสาวนีย์ แซ่ซ้ิม ไม่ผ่าน
134 6211030011 นางสาว กนกวรรณ ผุดผ่อง ผ่าน
135 6211030050 นางสาว กฤษณา กายเพ็ชร์ ผ่าน
136 6211030058 นางสาว กัญจน์ฐิตา นาวากาญจน์ ผ่าน
137 6211030103 นางสาว กิตติกมล ลาดปะละ ผ่าน
138 6211030112 นางสาว กุลจิรา จรัสภิญโญวงศ์ ผ่าน
139 6211030125 นางสาว ขวัญชนก สุวรรณพฤกษ์ ผ่าน
140 6211030177 นาย จิรวัฒน์ โสมสง ผ่าน
141 6211030180 นางสาว จิรัชยา เหลืองประเสริฐ ผ่าน
142 6211030286 นางสาว ซากียะห์ ดามิ ผ่าน
143 6211030288 นางสาว ซาฟียะห์ ตาเยะ ผ่าน
144 6211030294 นางสาว ซาวีย๊ะ ลาเตะ ไม่ผ่าน
145 6211030300 นางสาว ซูไวบะห์ ดอเลาะ ผ่าน
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146 6211030317 นางสาว ฑิฆัมพร คลายคล่ี ผ่าน
147 6211030340 นางสาว ณัฐกานต์ โรจนะรัตน์ ผ่าน
148 6211030341 นางสาว ณัฐกานต์ จันทรัตน์ ผ่าน
149 6211030369 นางสาว ณัฐริกา เนตรสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
150 6211030395 นาย ตนุภัทร ศรีหงษ์ ผ่าน
151 6211030408 นางสาว ทักษพร อ้ันทอง ผ่าน
152 6211030432 นาย ธนชาติ แก้วประถม ผ่าน
153 6211030439 นางสาว ธนะรัชต์ อาแว ผ่าน
154 6211030447 นางสาว ธนิตา จันทร์เพ็ชรพูล ผ่าน
155 6211030452 นางสาว ธรรมรส เฉิดโฉม ผ่าน
156 6211030453 นาย ธรรมรัตน์ ทรพิศ ผ่าน
157 6211030469 นางสาว ธัญรดา ฤทธิธาธร ผ่าน
158 6211030499 นางสาว นญียะห์ เละดุวี ผ่าน
159 6211030539 นางสาว นัฐณีย์ หมาดอาหิน ผ่าน
160 6211030543 นางสาว นัทธมน วังขุนพรหม ผ่าน
161 6211030551 นางสาว นันทิกานต์ บัวขาว ผ่าน
162 6211030559 นางสาว นัสรีนี มอลอ ผ่าน
163 6211030572 นางสาว นิฟารีนา หะยีนิเงาะ ผ่าน
164 6211030585 นางสาว นิศมา บุญยรัตน์ ผ่าน
165 6211030591 นาย นิอิกรอม สาแล ผ่าน
166 6211030602 นางสาว นุรดา เจ๊ะดือราแม ผ่าน
167 6211030615 นางสาว นูรอัยนี เตาะสาตู ผ่าน
168 6211030627 นางสาว นูรูกัสตีรา สาเม๊าะ ผ่าน
169 6211030736 นางสาว พนิตตา กีรติธราธร ผ่าน
170 6211030793 นางสาว พิชญา สะระดล ผ่าน
171 6211030801 นาย พิพัฒน์พล ทองมงคล ผ่าน
172 6211030811 นางสาว พิยดา ทองแก้ว ผ่าน
173 6211030829 นาย ฟุรกอน ดอกา ผ่าน
174 6211030841 นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง ผ่าน
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175 6211030846 นาย ภาณุ แวมะชัย ผ่าน
176 6211030847 นาย ภาณุวิชญ์ กิตเตล ผ่าน
177 6211030850 นางสาว ภาวดี ภู่ภักดีพันธ์ ผ่าน
178 6211030862 นางสาว มนรดา ทองรอด ผ่าน
179 6211030863 นางสาว มนสิการ มูสิกะ ผ่าน
180 6211030887 นางสาว มีณา หีมล๊ะ ผ่าน
181 6211030890 นางสาว มูนีเราะห์ มามะ ผ่าน
182 6211030893 นาย มูฮัมหมัดลุตฟี หะยีกิจิ ผ่าน
183 6211030923 นางสาว ระพีพร ทองพันธ์ ผ่าน
184 6211030949 นางสาว รัติยาภรณ์ ไมตรีจร ผ่าน
185 6211030985 นาย ลุกมาน หะยียะโก๊ะ ผ่าน
186 6211030987 นางสาว วชิรญาณ์ แบ้สกุล ผ่าน
187 6211031006 นางสาว วรรณวรี ภู่อมร ผ่าน
188 6211031015 นางสาว วรัญญา ต้ังกิจวรกุล ผ่าน
189 6211031023 นางสาว วรางคณางค์ ลานแดง ผ่าน
190 6211031031 นางสาว วราวรรณ เกิดชู ผ่าน
191 6211031034 นางสาว วริศรา ปันธิโป ผ่าน
192 6211031041 นางสาว วศินี ทิพย์รองพล ผ่าน
193 6211031042 นางสาว วศินี ทองมา ผ่าน
194 6211031044 นาย วสุรัตน์ มูลจันทร์ตา ผ่าน
195 6211031114 นางสาว ศศิปรียา เลิศกุลทิพย์ ผ่าน
196 6211031120 นางสาว ศิรดา การเร็ว ผ่าน
197 6211031139 นางสาว ศิริรัตน์ รณชัยมงคล ผ่าน
198 6211031157 นาย ศิวะวงศ์ จิระธนาพฤทธ์ิ ไม่ผ่าน
199 6211031169 นางสาว ศุภรัตน์ เต๊ะหมาน ผ่าน
200 6211031172 นาย ศุภวัฒน์ พรหมอินทร์ ผ่าน
201 6211031195 นางสาว สวรรยา สุวรรณรงค์ ผ่าน
202 6211031205 นางสาว สัลวีญา มะหวัง ผ่าน
203 6211031212 นางสาว สาวิตรี อมแก้ว ผ่าน
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204 6211031247 นางสาว สุขสตรี ศิริประภาวงศ์ ผ่าน
205 6211031268 นางสาว สุธานิธ์ิ แก้วสินธ์ุ ผ่าน
206 6211031307 นางสาว สุภาวดี เกิดศิริ ผ่าน
207 6211031327 นางสาว สุวนันท์ หมานหมีน ผ่าน
208 6211031336 นางสาว สุวิมล คนึง ผ่าน
209 6211031350 นางสาว อชิรญา คุณากรกวิน ผ่าน
210 6211031376 นางสาว อภิสรา คงทน ผ่าน
211 6211031386 นางสาว อรจิรา รักษาจิต ผ่าน
212 6211031395 นางสาว อรนิดา ตันตินิจกุล ผ่าน
213 6211031405 นางสาว อรวรรณ นิลโกสี ผ่าน
214 6211031456 นางสาว อัสมา ใจตรง ผ่าน
215 6211031457 นางสาว อัสมา กรมเมือง ผ่าน
216 6211031458 นางสาว อัสมาห์ เระ ผ่าน
217 6211031465 นางสาว อาทิตยา สุขย้อย ผ่าน
218 6211031482 นางสาว อาลิษา ภู่เงินเหรียญ ผ่าน
219 6211031483 นาย อาหามะ วาเตะ ผ่าน
220 6211031488 นางสาว อิสซะห์ ระแว้ง ผ่าน
221 6211031491 นางสาว อุรุณี ใหม่ชู ผ่าน
222 6211031505 นาย ฮาฟิซ มูเก็ม ผ่าน
223 6211031508 นางสาว ฮาสือนะห์ ดอเลาะ ผ่าน
224 6211031547 นางสาว เนตรชนก นิโกบ ผ่าน
225 6211031584 นางสาว เสาวคนธ์ ขุนคล้าย ผ่าน
226 6211031624 นางสาว ไลณีย์ สาอุ ไม่ผ่าน
227 6211040003 นางสาว กชกร กระสินธ์สูทธ์ิ ไม่ผ่าน
228 6211040005 นางสาว กชวรรณ ดวงแก้ว ผ่าน
229 6211040017 นางสาว กนกอร นาขะม้ิน ไม่ผ่าน
230 6211040042 นาย กรวิทย์ แดงโชติ ไม่ผ่าน
231 6211040072 นางสาว กัตติยาณี เอกวุธ ผ่าน
232 6211040089 นางสาว กาญจนา คนไว ไม่ผ่าน
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233 6211040092 นางสาว กาญจนาพรรณ ปลาอ่อน ไม่ผ่าน
234 6211040106 นาย กิตติพัฒน์ คณะโท ผ่าน
235 6211040120 นางสาว ขนิษฐา ภูมิมา ไม่ผ่าน
236 6211040159 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ ไม่ผ่าน
237 6211040207 นาง จุฑาทิพย์ สุขเจริญ ไม่ผ่าน
238 6211040216 นาง จุฑารัตน์ อินทร์เฮ้า ไม่ผ่าน
239 6211040218 นางสาว จุฑารัตน์ ภาคโภไคย ผ่าน
240 6211040223 นางสาว จุฬาลักษณ์ โกษาผล ไม่ผ่าน
241 6211040225 นางสาว จุฬาลักษณ์ สารบาล ขาดสอบ
242 6211040253 นาง ชลลัดดา ทองเพียง ไม่ผ่าน
243 6211040267 นางสาว ชิดชนก พืชผล ไม่ผ่าน
244 6211040275 นางสาว ชุติมา ยาทองไชย ไม่ผ่าน
245 6211040308 นางสาว ฐาปนี บุญมี ไม่ผ่าน
246 6211040321 นาย ณรงค์ โกสีลา ไม่ผ่าน
247 6211040322 นาย ณสุ หริมเทพาธิป ไม่ผ่าน
248 6211040325 นาย ณัฏฐ์ ศักด์ิทินวัฒน์ ไม่ผ่าน
249 6211040331 นางสาว ณัฏฐนิชชา โสภาค า ไม่ผ่าน
250 6211040347 นางสาว ณัฐณิชา มาตราช ไม่ผ่าน
251 6211040386 ส.อ.หญิง ดวงใจ กาฬจันทร์ ไม่ผ่าน
252 6211040416 นางสาว ทิพพิชา ชิตวงษ์ ไม่ผ่าน
253 6211040476 นางสาว ธันยาภรณ์ ข่วงทิพย์ ผ่าน
254 6211040478 นางสาว ธัมมวจนียา สุผาวัน ผ่าน
255 6211040519 นางสาว นฤมล กุศลศิลป์ ไม่ผ่าน
256 6211040525 นาง นลินี ช่ืนชุมพร ไม่ผ่าน
257 6211040568 นางสาว นิตยา อกอุ่น ไม่ผ่าน
258 6211040574 นางสาว นิภาพร วงษ์จันดี ไม่ผ่าน
259 6211040599 นางสาว นุชบา อาษาสนา ไม่ผ่าน
260 6211040645 นางสาว ปทิตตา จรรยา ไม่ผ่าน
261 6211040669 นางสาว ปราริชาติ วงศ์ประทุม ไม่ผ่าน
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262 6211040680 นางสาว ปวีณา พันธุระ ไม่ผ่าน
263 6211040688 นางสาว ปัทมาวรรณ ประทุมรัตน์ ผ่าน
264 6211040733 นางสาว พนารัตน์ พุ่มค า ไม่ผ่าน
265 6211040755 นางสาว พรวิภา ถิตย์จรุง ไม่ผ่าน
266 6211040761 นางสาว พฤษาพันธ์ุ บุบผาลา ไม่ผ่าน
267 6211040764 นางสาว พัชนิดา สิทธิเสนา ผ่าน
268 6211040787 นางสาว พิไลพร เบ็ญมาตย์ ไม่ผ่าน
269 6211040795 นาง พิชญาภา ม่ันคง ไม่ผ่าน
270 6211040831 นาย ภักด์ิ มุ่งขอบกลาง ไม่ผ่าน
271 6211040856 นาย ภูมัย หาสุระ ไม่ผ่าน
272 6211040879 นางสาว มาลิณี ตุ่ยไชย ไม่ผ่าน
273 6211040881 นางสาว มาลินี ชวนละคร ผ่าน
274 6211040903 นางสาว ยุพาพรรณ สัพโส ไม่ผ่าน
275 6211040908 นางสาว ยุวรี สุวรรณศรี ผ่าน
276 6211040912 นาย รณชัช ค าสนิท ไม่ผ่าน
277 6211040942 นางสาว รัตนา อินทวงค์ ไม่ผ่าน
278 6211040984 นางสาว ลิราวรรณ สิทธิหงษ์ ผ่าน
279 6211040991 นางสาว วนัสนันท์ ศรีประภา ไม่ผ่าน
280 6211041013 นางสาว วรรณิษา ศิริมาตร ไม่ผ่าน
281 6211041039 นางสาว วลัยภรณ์ ดีวงษ์ ไม่ผ่าน
282 6211041061 นางสาว วิไลพร ค าประเทือง ไม่ผ่าน
283 6211041063 นางสาว วิไลวรรณ งามย่ิง ไม่ผ่าน
284 6211041071 นาย วิชัย พัฒนาเวช ไม่ผ่าน
285 6211041082 นางสาว วิมลรัตน์ เพชรวิสูตร ไม่ผ่าน
286 6211041099 นาย ศรัณยธร กันดี ไม่ผ่าน
287 6211041100 นางสาว ศริญญา แก้วนาง ผ่าน
288 6211041116 นางสาว ศสิธร ค ามุงคุณ ไม่ผ่าน
289 6211041159 นางสาว ศุจินธิรา สาระพันธ์ ผ่าน
290 6211041170 นางสาว ศุภรัตน์ เทอ ารุง ไม่ผ่าน
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291 6211041217 นาย สิทธินนท์ จรูญพันธ์ ไม่ผ่าน
292 6211041223 นางสาว สิริกานต์ เหงากุล ผ่าน
293 6211041261 นางสาว สุทธิดา เก่ิงสุวรรณ ไม่ผ่าน
294 6211041281 นางสาว สุปราณี สมัญญา ผ่าน
295 6211041289 นางสาว สุพัตรา มนอ่ิน ไม่ผ่าน
296 6211041315 นางสาว สุมิตรา สุวรรณไตร ขาดสอบ
297 6211041332 นาง สุวรรณา ราชบุญเรือง ไม่ผ่าน
298 6211041342 นางสาว หน่ึงฤทัย ศรีละคร ไม่ผ่าน
299 6211041365 นางสาว อภัสรา เหล็กกาณกูล ขาดสอบ
300 6211041370 นาย อภิชาติ พิมพ์ภูค า ผ่าน
301 6211041400 นางสาว อรยา พลสงเมือง ผ่าน
302 6211041500 นางสาว อุษามณี จ าปาดวง ผ่าน
303 6211041522 นางสาว เกษกาญจน์ วงศ์ศรีดา ผ่าน
304 6211041523 นางสาว เกษวรางค์ ขันทอง ผ่าน
305 6211041539 นาย เดชาพล สังวิบุตร ไม่ผ่าน
306 6211041588 นางสาว เสาวลักษณ์ อาจทุมมา ไม่ผ่าน
307 6211041602 นางสาว แววตา แนบนิล ไม่ผ่าน
308 6211050028 นางสาว กมลลักษณ์ ลือเร่ือง ผ่าน
309 6211050075 นางสาว กันยาพร ภูมิลักษณ์ ผ่าน
310 6211050111 นาย กีรชัย เกสสมบูรณ์ ผ่าน
311 6211050123 นางสาว ขนิษฐา บุญทรัพย์ ผ่าน
312 6211050132 นางสาว คะนึงนิจ ก้อนแก้ว ไม่ผ่าน
313 6211050147 นางสาว จันจิรา เนืองนอง ผ่าน
314 6211050164 นางสาว จิตฐิตา พิศสุวรรณ ไม่ผ่าน
315 6211050165 นางสาว จิตนภา บุญรัตน์ ไม่ผ่าน
316 6211050184 นางสาว จิราพร เช้ือสูง ไม่ผ่าน
317 6211050193 นางสาว จิราวรรณ พันนวยนนต์ ผ่าน
318 6211050194 นางสาว จิราวรรณ จันทะเกษ ผ่าน
319 6211050201 นาย จีรวัฒน์ คืดนอก ไม่ผ่าน
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320 6211050211 นางสาว จุฑามาศ ท าทอง ไม่ผ่าน
321 6211050214 นางสาว จุฑามาส สุพรรณ ไม่ผ่าน
322 6211050233 นางสาว ชญาษร สายทอง ไม่ผ่าน
323 6211050262 นาย ชัยธวัช สีสุพล ผ่าน
324 6211050265 นาย ชาติชยันต์ ค าแถม ผ่าน
325 6211050279 นางสาว ชุติมา อ่อนสีดา ผ่าน
326 6211050280 นางสาว ชุติมา ตรงดี ไม่ผ่าน
327 6211050389 นางสาว ดวงฤทัย ฝางแก้ว ผ่าน
328 6211050406 นางสาว ทวินันท์ พวงกุด่ัน ผ่าน
329 6211050422 นางสาว ทิพวรรณ จุไธสง ผ่าน
330 6211050437 นางสาว ธนภรณ์ ไกรรักษ์ ไม่ผ่าน
331 6211050441 นาย ธนัตถ์ ชาลีรัตน์ ไม่ผ่าน
332 6211050443 นาง ธนาภรณ์ ทุมตะขบ ผ่าน
333 6211050483 นาง ธิดานันทร์ เจริญนิตย์ ไม่ผ่าน
334 6211050493 นางสาว ธิษตยา ค าแพง ผ่าน
335 6211050541 นางสาว นัทกานต์ นิเวศน์ ผ่าน
336 6211050549 นาง นันทัชพร จ าปาสาร ไม่ผ่าน
337 6211050569 นางสาว นิตยา บริหาร ไม่ผ่าน
338 6211050580 นาย นิมิตร์ บุญใส ไม่ผ่าน
339 6211050605 นางสาว นุศรา บัวสด ผ่าน
340 6211050607 นางสาว นุสรา เพลินจิตร ผ่าน
341 6211050657 นางสาว ประกายแก้ว ปานประชาติ ผ่าน
342 6211050658 นางสาว ประกายดาว สุวะไกร ผ่าน
343 6211050691 นางสาว ปานชีวา ศรีรักษา ผ่าน
344 6211050718 นางสาว ปิยะรัตน์ ศิลาโชติ ไม่ผ่าน
345 6211050720 นางสาว ปิยาภรณ์ ค ามี ผ่าน
346 6211050747 นาย พรพิพัฒน์ เสาวพันธ์ ไม่ผ่าน
347 6211050774 นางสาว พัชรินทร์ ศรีนวล ไม่ผ่าน
348 6211050818 นางสาว พีรติ การินทร์ ผ่าน
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349 6211050835 นางสาว ภัทรธีตา จุ้ยเจริญ ไม่ผ่าน
350 6211050873 นางสาว มัทวัน ร้อยศรี ไม่ผ่าน
351 6211050888 นางสาว มีนา โรจนโพธ์ิ ผ่าน
352 6211050900 นางสาว ยาใจ บุญอุดม ไม่ผ่าน
353 6211050904 นางสาว ยุพาวดี ทองสุ ไม่ผ่าน
354 6211050905 นางสาว ยุพิน แพงศรี ผ่าน
355 6211050909 นางสาว รจนา แก้วเคนมา ผ่าน
356 6211050925 นางสาว รักษ์ฝัน สีดี ผ่าน
357 6211050952 นางสาว รินทร์จง สงค์ผัด ไม่ผ่าน
358 6211050955 นางสาว ร่ืนฤดี พรหมประดิษฐ ไม่ผ่าน
359 6211050957 นางสาว รุ่งนภา สีแหล้ ผ่าน
360 6211050979 นางสาว ลัดดาวัลย์ วงษ์นิล ผ่าน
361 6211050986 นาง ลุนณี ค ามูล ไม่ผ่าน
362 6211051004 นางสาว วรรณภา ทองห่อ ผ่าน
363 6211051021 นางสาว วรันดา สุริยันต์ ไม่ผ่าน
364 6211051025 นางสาว วราพร โพธ์ิชัยศรี ผ่าน
365 6211051026 นางสาว วราพร เหล่าอุ่นอ่อน ผ่าน
366 6211051029 นางสาว วราภรณ์ ผลดี ไม่ผ่าน
367 6211051030 นางสาว วรารัตน์ ญาติค า ผ่าน
368 6211051069 นางสาว วิจิตรา ทองวงค์ ไม่ผ่าน
369 6211051070 นางสาว วิชชุดา โรมพันธ์ ไม่ผ่าน
370 6211051085 นางสาว วิลาวัณย์ ชนะศรี ไม่ผ่าน
371 6211051096 นางสาว ศรัญญา สุทธิสา ผ่าน
372 6211051113 นางสาว ศศินา ดีเลิศ ผ่าน
373 6211051115 นางสาว ศศิมล ธรรมทวี ไม่ผ่าน
374 6211051117 นาย ศักดา ชาภูธร ไม่ผ่าน
375 6211051123 นางสาว ศิรัชนี พลสวัสด์ิ ผ่าน
376 6211051124 นางสาว ศิราณี สุโท ไม่ผ่าน
377 6211051130 นางสาว ศิรินทิพย์ ไชยยายงค์ ผ่าน
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378 6211051144 นางสาว ศิริรัตน์ ค าโสภา ผ่าน
379 6211051148 นางสาว ศิริลักษณ์ ทีฆะสุข ไม่ผ่าน
380 6211051156 นาย ศิวณัฐ ใหมค า ผ่าน
381 6211051187 นางสาว สมัชญา แก้วรักษา ผ่าน
382 6211051229 นางสาว สิริพร คนขยัน ผ่าน
383 6211051250 นางสาว สุชัญญา บุญยะมูล ไม่ผ่าน
384 6211051262 นางสาว สุทธิดา สาวงนาม ไม่ผ่าน
385 6211051280 นางสาว สุนิสา ศักด์ิศรี ไม่ผ่าน
386 6211051291 นางสาว สุภลักษณ์ ค าโสภา ไม่ผ่าน
387 6211051293 นางสาว สุภาดา กรมเมือง ผ่าน
388 6211051296 นางสาว สุภาพร ค าอ่อน ไม่ผ่าน
389 6211051299 นางสาว สุภาภรณ์ มีธรรม ไม่ผ่าน
390 6211051339 นางสาว หทัยทิพย์ เลาหวิโรจน์ ผ่าน
391 6211051352 นางสาว อดิภา สารกอง ผ่าน
392 6211051360 นางสาว อนุชิตา วงษ์จันทร์ ผ่าน
393 6211051371 นางสาว อภิญญา ป้อมหิน ไม่ผ่าน
394 6211051401 นาย อรรคเดช พลสวัสด์ิ ผ่าน
395 6211051408 นางสาว อรอนงค์ หล้าสา ผ่าน
396 6211051445 นาย อับดุลวาริษ มะดิง ผ่าน
397 6211051473 นางสาว อารัญ ดวงโสภา ผ่าน
398 6211051513 นางสาว เเพรวพรรณ ภักดีล้น ผ่าน
399 6211051534 นาง เจริญศรี ประธาน ไม่ผ่าน
400 6211051542 นางสาว เตือนใจ นครอินทร์ ไม่ผ่าน
401 6211051549 นางสาว เบญจพร กองมา ไม่ผ่าน
402 6211051568 นางสาว เพ็ญนะภา พ่อยันต์ ผ่าน
403 6211051596 นางสาว เอ้ืองฟ้า ยัญญะจันทร์ ไม่ผ่าน
404 6211051599 นางสาว แพรวพรรณ ทองสุทธ์ิ ไม่ผ่าน
405 6211051616 นางสาว โอบนิธิ ชาวกล้า ผ่าน
406 6211060056 นาย ก้องเกียรติ แย้มสรวล ไม่ผ่าน
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407 6211060073 นางสาว กันต์กมล ชูสีนุ่น ไม่ผ่าน
408 6211060078 นางสาว กัลยรัตน์ สุรสุขภูมิ ไม่ผ่าน
409 6211060136 นางสาว จรรยพร เขตรคาม ผ่าน
410 6211060138 นางสาว จรินทิพย์ ทองนาค ไม่ผ่าน
411 6211060148 นางสาว จันจิรา ปิดตาทะเส ผ่าน
412 6211060160 นางสาว จารุวรรณ ดาเลิศ ไม่ผ่าน
413 6211060175 นางสาว จิรวรรณ เพชรจุ้ย ผ่าน
414 6211060220 นางสาว จุทาทิพย์ นันทะเขต ผ่าน
415 6211060221 นางสาว จุธิมา สายสิน ไม่ผ่าน
416 6211060226 นาย ฉัตรชัย จีนกลาง ไม่ผ่าน
417 6211060252 นางสาว ชลธิชา อโรตยกุล ไม่ผ่าน
418 6211060307 นางสาว ฐานิช เนตรจักษ์ ผ่าน
419 6211060426 นางสาว ทิพารัตน์ ชาวสวน ผ่าน
420 6211060460 นางสาว ธัญญธร สินธุเสน ไม่ผ่าน
421 6211060488 นางสาว ธิดารัตน์ เลากระโทก ไม่ผ่าน
422 6211060566 นางสาว นิโลบล พุทธช่ืน ผ่าน
423 6211060588 นางสาว นิศารัตน์ สิงห์บุญมี ไม่ผ่าน
424 6211060603 นางสาว นุรฟาติม อาแวลูวา ขาดสอบ
425 6211060604 นางสาว นุรฮานาน เจ๊ะหะมะ ผ่าน
426 6211060624 นางสาว นูรีตา หะยีเจ๊ะหะ ผ่าน
427 6211060635 นางสาว บัวลัย บุญสินชัย ผ่าน
428 6211060667 นางสาว ปรารถนา ผดุงทศ ผ่าน
429 6211060675 นางสาว ปรียาพร สังข์ถม ไม่ผ่าน
430 6211060705 นางสาว ปิยธิดา โยธาบริบาล ผ่าน
431 6211060712 นางสาว ปิยะธิดา ทิพมนต์ ไม่ผ่าน
432 6211060843 นางสาว ภัสศรี แสงสาย ผ่าน
433 6211060891 นางสาว มูนีเราะห์ เจ๊ะเด็ง ผ่าน
434 6211060898 นางสาว ยัซมินทร์ จาเละ ผ่าน
435 6211060907 นางสาว ยุวดี หลงพรหม ผ่าน
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436 6211060922 นางสาว รอยฮาน หะวี ผ่าน
437 6211060959 นางสาว รุ่งฤดี ดีขุนทด ไม่ผ่าน
438 6211060968 นางสาว รูกีซา เจ๊ะหะมะ ไม่ผ่าน
439 6211061022 นาย วรากร โพธ์ิสูง ผ่าน
440 6211061047 นางสาว วันมัสนี เจะมิง ไม่ผ่าน
441 6211061110 นางสาว ศศิธร ทองดี ผ่าน
442 6211061112 นางสาว ศศิธร ไก่แก้ว ไม่ผ่าน
443 6211061221 นาย สิรภพ เช้ืออธิกวงศ์ ผ่าน
444 6211061225 นาย สิรินทร ใจสว่าง ผ่าน
445 6211061230 นางสาว สิริภา ทมตะขบ ผ่าน
446 6211061263 นาย สุทธิพงษ์ พลลม ไม่ผ่าน
447 6211061323 นางสาว สุรีรัตน์ กิจแก้ว ผ่าน
448 6211061478 นางสาว อารียา ศรีแก้ว ผ่าน
449 6211061544 นาย เทิดทูล ไกรยะสา ผ่าน
450 6211070071 นางสาว กัณฑิมา ไกรเพชร ผ่าน
451 6211070143 นางสาว จวงเอราวัณ ทิศลี ผ่าน
452 6211070719 นางสาว ปิยาภรณ์ สีหะวงษ์ ไม่ผ่าน
453 6211070869 นางสาว มลธิรา หมู่โพธ์ิ ไม่ผ่าน
454 6211070970 นาย ฤาชัย ขันตี ไม่ผ่าน
455 6211070994 นางสาว วนิดา เจริญสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
456 6211071010 นาง วรรณา หนูแก้ว ไม่ผ่าน
457 6211071204 นาย สันติพงษ์ วารีรักษ์ ผ่าน
458 6211071208 นาย สามารถ มุกดาค า ไม่ผ่าน
459 6211071314 นาง สุมาลี วิเศษ ไม่ผ่าน
460 6211071589 นางสาว เสาวลักษณ์ มาตา ไม่ผ่าน
461 6211080019 นาง กนิษฐา แสนไชย ผ่าน
462 6211080186 นางสาว จิราพร ง่วนชู ผ่าน
463 6211080261 นาย ชัยชาญ กุสุโมทย์ ไม่ผ่าน
464 6211080271 นางสาว ชุติญา ศรีผิว ไม่ผ่าน
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465 6211080339 นาย ณัฐเศรษฐ มหาเศรษฐศิริ ขาดสอบ
466 6211080356 นาย ณัฐพงษ์ ถนัดค้า ผ่าน
467 6211080376 นางสาว ณัฐสุขกาญจน์ ต้ังวีระพงษ์ ไม่ผ่าน
468 6211080398 นาย ตะวัน วงค์ช่างเงิน ผ่าน
469 6211080449 นางสาว ธนิวรรณ สุรบวร ไม่ผ่าน
470 6211080461 นางสาว ธัญญ์นภัส ธนศิริวรวิชญ์ ผ่าน
471 6211080467 นางสาว ธัญญารัตน์ อารีชม ไม่ผ่าน
472 6211080490 นางสาว ธิดารัตน์ ศิลปชัยณรงค์ ไม่ผ่าน
473 6211080646 นางสาว ปทุมทิพย์ แถมก่ิง ไม่ผ่าน
474 6211080711 นาย ปิยะกร ปริสุธี ไม่ผ่าน
475 6211080715 นาย ปิยะพล พรมทอง ไม่ผ่าน
476 6211080765 นางสาว พัชรนันท์ พาณิชย์ภักดิสกุล ไม่ผ่าน
477 6211080766 นาง พัชรนันท์ อรุณสันติวงศ์ ไม่ผ่าน
478 6211080817 นาย พิสิษฐ์ ผลโรจน์ปัญญา ผ่าน
479 6211080865 นาง มยุรี นาคายน ไม่ผ่าน
480 6211080876 นาย มัฮมุด ขาเดร์ ไม่ผ่าน
481 6211080996 นาง วนิดา ชินโคตร ขาดสอบ
482 6211081222 นางสาว สิริกร อ่อนวงษ์ ขาดสอบ
483 6211081309 นางสาว สุภาวดี หนองหลวง ไม่ผ่าน
484 6211081313 นางสาว สุมาลี ใบพลูทอง ผ่าน
485 6211081422 นางสาว อศรียะห์ สามะ ไม่ผ่าน
486 6211081444 นาย อับดุลรอฟา มูนะ ไม่ผ่าน
487 6211081515 นาย เกรียงไกร อาตม์ประสิทธ์ิ ผ่าน
488 6211081550 นางสาว เบญจพร แก้วขาว ไม่ผ่าน
489 6211081570 นางสาว เพ็ญสุรัสม์ ม่ันกิจวรากุล ไม่ผ่าน
490 6211081575 นาง เมธาวี ศรีสุทธิพงษ์ ผ่าน
491 6211081606 นางสาว โชติรส สธนเธียร ไม่ผ่าน
492 6211090146 นาย จักรกฤษณ์ สร้างสม ไม่ผ่าน
493 6211090182 นางสาว จิรัสยา หมาดท้ิง ไม่ผ่าน
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494 6211090255 นางสาว ชลิดา หลงเส้ง ไม่ผ่าน
495 6211090277 นางสาว ชุติมา ทองศรี ผ่าน
496 6211090304 นางสาว ญาธิดา นนทะวงษ์ ผ่าน
497 6211090329 นาย ณัฏฐ์ดนัย สิทธิภาจิรสกุล ไม่ผ่าน
498 6211090413 นางสาว ทิติยากร วิบูลย์เช้ือ ขาดสอบ
499 6211090484 นางสาว ธิดาพันธ์ุ รัตนศรีสุข ไม่ผ่าน
500 6211090529 นางสาว นัจญวา สันประเสริฐ์ ผ่าน
501 6211090594 นางสาว นุชจรี อาจกิจ ผ่าน
502 6211090695 นางสาว ปาริชาติ พรหมเทพ ไม่ผ่าน
503 6211090750 นางสาว พรพิมล คับพวง ไม่ผ่าน
504 6211090763 นางสาว พัชญา มาโนชน์ ผ่าน
505 6211090772 นางสาว พัชรินทร์ ซ่ือตรง ผ่าน
506 6211090791 นาง พิชชากานต์ บัวชาวเกาะ ผ่าน
507 6211090939 นางสาว รัตน์ตะวัน ล่าสกุล ไม่ผ่าน
508 6211090953 นางสาว รินทร์ลภัส วิมลจารุพงศ์ ไม่ผ่าน
509 6211090974 นางสาว ลักขณา สายเนตร ไม่ผ่าน
510 6211091014 นางสาว วรรนิสา หาญกล้า ไม่ผ่าน
511 6211091173 นางสาว ศุภสุตา หีตช่วย ไม่ผ่าน
512 6211091186 นาย สมคิด กาละนิโย ไม่ผ่าน
513 6211091265 นางสาว สุธัญญา สีตาแสน ไม่ผ่าน
514 6211091317 นาย สุรศักด์ิ เสียมไหม ผ่าน
515 6211091377 นางสาว อมรรัตน์ สุริยะ ไม่ผ่าน
516 6211091389 นางสาว อรทัย หอมหวล ไม่ผ่าน
517 6211091479 นางสาว อารีรัตน์ ถาวงษ์กลาง ไม่ผ่าน
518 6211091495 นางสาว อุทัยวรรณ หมีรักษา ไม่ผ่าน
519 6211091545 นางสาว เนตรชนก นนยะโส ไม่ผ่าน
520 6211091572 นางสาว เมธาวี รอดสีเสน ไม่ผ่าน
521 6211100055 นาย กษิดิศ ลาวตูม ไม่ผ่าน
522 6211100063 นางสาว กัญญาณัฐ หน่อทองค า ไม่ผ่าน
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523 6211100067 นางสาว กัญญารัตน์ พ่ึงจะแย้ม ไม่ผ่าน
524 6211100084 นางสาว กาญจนา อุ่นสงคราม ผ่าน
525 6211100178 นาย จิรวัฒน์ คณาภิบาล ไม่ผ่าน
526 6211100427 นางสาว ทิพาวรรณ บรรเทิง ไม่ผ่าน
527 6211100508 นางสาว นภาพร คล่องแคล่ว ผ่าน
528 6211100528 นางสาว นวลตอง บุญมาก ไม่ผ่าน
529 6211100552 นางสาว นันทิพร ไหวจังหรีด ไม่ผ่าน
530 6211100571 นางสาว นินวดี โสภิณ ผ่าน
531 6211100587 นางสาว นิศาชล โคตะหา ไม่ผ่าน
532 6211100590 นางสาว นิสารัตน์ ศรีคูเมือง ไม่ผ่าน
533 6211100616 นางสาว นูรอาสิลา ดอเลาะ ไม่ผ่าน
534 6211100682 นางสาว ปวีณา เร่ียจ่ี ไม่ผ่าน
535 6211100707 นางสาว ปิยธิดา ปัญญา ไม่ผ่าน
536 6211100749 นางสาว พรพิมล โตเพ็ชร ไม่ผ่าน
537 6211100768 นางสาว พัชราพร อินทรกุล ไม่ผ่าน
538 6211100802 นางสาว พิมพ์นภา สอนเสนา ไม่ผ่าน
539 6211100857 นางสาว มณี แมเร๊าะ ไม่ผ่าน
540 6211100954 นางสาว ร่ืนจิตร อินทะสร้อย ขาดสอบ
541 6211100999 นางสาว วรนา อารมย์ ไม่ผ่าน
542 6211101119 นาย ศาศวัต ธนิกกุล ไม่ผ่าน
543 6211101174 นางสาว ศุภานัน ต๊ันมณีกุล ไม่ผ่าน
544 6211101199 นางสาว สะอาด แน่นอุดร ไม่ผ่าน
545 6211101274 นางสาว สุนันทา แซ่ต๋ัน ผ่าน
546 6211101324 นางสาว สุรีวัลย์ แสงสว่าง ผ่าน
547 6211101425 นางสาว อัครมณี พฤกษา ไม่ผ่าน
548 6211101562 นางสาว เพชรรัตน์ เพลียสุระ ไม่ผ่าน
549 6211110090 นางสาว กาญจนา แสงภู ผ่าน
550 6211110099 นางสาว การ์นนิชา ธ ารงศีลธรรม ไม่ผ่าน
551 6211110107 นาย กิตติพันธ์ จันทร์แก้ว ไม่ผ่าน
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552 6211110124 นางสาว ขวัญใจ จารัตน์ ไม่ผ่าน
553 6211110127 นางสาว ขวัญทิพย์ โกสมใสย ไม่ผ่าน
554 6211110130 นางสาว คอตีเยาะ มามะ ผ่าน
555 6211110139 นางสาว จริยา พันธ์ุวัฒน์ ไม่ผ่าน
556 6211110244 นางสาว ชนิกานต์ ศกภูเขียว ไม่ผ่าน
557 6211110264 นางสาว ชาติกา คู่พิมาย ผ่าน
558 6211110278 นางสาว ชุติมา ช่างเหลา ไม่ผ่าน
559 6211110299 นางสาว ซูไรดา อาแว ไม่ผ่าน
560 6211110319 นางสาว ณธัยวงศ์ หัตถไชยศิลป์ ผ่าน
561 6211110365 นางสาว ณัฐมนต์ ราชพันธ์ ผ่าน
562 6211110368 นางสาว ณัฐริกา เสนคราม ไม่ผ่าน
563 6211110379 นางสาว ณิชกานต์ สนพลาย ไม่ผ่าน
564 6211110388 นางสาว ดวงกมล ดวงศรี ไม่ผ่าน
565 6211110393 นาย ดิศรณ์ เปรมปรีด์ิ ไม่ผ่าน
566 6211110409 นางสาว ทัตติยา ศรีพูล ผ่าน
567 6211110421 นางสาว ทิพวรรณ พุทธจักร์ ไม่ผ่าน
568 6211110424 นางสาว ทิพวัลย์ แข็งขัน ไม่ผ่าน
569 6211110486 นางสาว ธิดารัตน์ ปราบสงบ ผ่าน
570 6211110489 นางสาว ธิดารัตน์ กลีบสมุทร์ ไม่ผ่าน
571 6211110567 นางสาว นิชาพรรณ สืบอ้วน ไม่ผ่าน
572 6211110579 นางสาว น่ิมอนงค์ สมทราย ผ่าน
573 6211110582 นางสาว นิระมล รางศรี ผ่าน
574 6211110610 นางสาว นูรกามีละห์ ดอเลาะ ไม่ผ่าน
575 6211110617 นางสาว นูรฮานีฟ มามะ ผ่าน
576 6211110638 นางสาว บุรีรัตน์ บุพพาจารย์ ไม่ผ่าน
577 6211110670 นางสาว ปริยพิชญ์ บุตรชาติ ไม่ผ่าน
578 6211110713 นางสาว ปิยะนาช ราชกรีย์ ผ่าน
579 6211110737 นางสาว พยุงรักษ์ กรงนอก ไม่ผ่าน
580 6211110809 นางสาว พิมพิศา อยู่ด า ไม่ผ่าน
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581 6211110812 นางสาว พิรญาณ์ ไตรศิลป์วิศรุต ไม่ผ่าน
582 6211110814 นางสาว พิสมัย จันทมุลตรี ผ่าน
583 6211110866 นางสาว มยุรี น้อยวรรณะ ไม่ผ่าน
584 6211110874 นางสาว มัลธิณี สายแวว ไม่ผ่าน
585 6211110897 นาย ยอดรัก ธรรมรัตน์ ไม่ผ่าน
586 6211110899 นางสาว ยัสมีน แมเร๊าะ ผ่าน
587 6211110933 นางสาว รัชนีกร โยชารี ผ่าน
588 6211110941 นางสาว รัตนวรรณ สมคิด ผ่าน
589 6211111005 นางสาว วรรณฤดี บุดดา ไม่ผ่าน
590 6211111024 นาย วรานนท์ ชมประเสริฐ ขาดสอบ
591 6211111076 นางสาว วิภาภรณ์ ทองอ่อน ไม่ผ่าน
592 6211111104 นางสาว ศรีอ าพร เครือมาศ ผ่าน
593 6211111131 นางสาว ศิรินันท์ ศรีโนนยาง ไม่ผ่าน
594 6211111138 นางสาว ศิริยุพา วรโชติธนา ไม่ผ่าน
595 6211111179 นางสาว สใบพร โต๊นาค ผ่าน
596 6211111190 นางสาว สรธัญ เพชรนิล ผ่าน
597 6211111202 นาย สันติ โกสุม ผ่าน
598 6211111213 นางสาว สาวิตรี เหิมสารจอด ผ่าน
599 6211111287 นางสาว สุพัตตรา อัตถาชน ผ่าน
600 6211111321 นางสาว สุริษา ก๋องสี ไม่ผ่าน
601 6211111358 นางสาว อนัญญา หูมแพง ผ่าน
602 6211111364 นาย อพิศักด์ิ คงตะเคียน ไม่ผ่าน
603 6211111437 นางสาว อัญชลี มูลจัด ไม่ผ่าน
604 6211111439 นางสาว อัญญารัตน์ โสรัจ ไม่ผ่าน
605 6211111454 นางสาว อัสม๊ะ ยีเต๊ะ ผ่าน
606 6211111460 นางสาว อัสวานา มะเย็ง ผ่าน
607 6211111469 นางสาว อาภาพร อินธิไชย ไม่ผ่าน
608 6211111471 นางสาว อารยา มหาดไทย ผ่าน
609 6211111477 นางสาว อารีย์คุณ พรรณีย์กุลการ ผ่าน
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610 6211111480 นางสาว อารีรัตน์ เช่ือมมณี ขาดสอบ
611 6211111493 นางสาว อุไลพร ภูผานี ไม่ผ่าน
612 6211111532 นางสาว เจนจิรา วันดี ไม่ผ่าน
613 6211111592 นาย เอกภาพ เครือค าไหล ไม่ผ่าน
614 6211111618 นางสาว ใจเทียน แสงไชยญากูล ไม่ผ่าน
615 6211120118 นางสาว กุลวลี รองจ่าเมือง ผ่าน
616 6211120243 นางสาว ชนาภา เย็นพู ผ่าน
617 6211120273 นางสาว ชุติมน กายกูล ผ่าน
618 6211120391 นาย ดารากร ป้อมสุวรรณ ไม่ผ่าน
619 6211120430 นางสาว ธนกร ไตรธนเดชา ผ่าน
620 6211120497 นางสาว กมลชนก พิทยภาณุ ผ่าน
621 6211120507 นางสาว นภัสสร เฉ่ือยกลาง ผ่าน
622 6211120786 นาย พิเชษฐ์ โตใหญ่ ผ่าน
623 6211120928 นางสาว รัชณิญา จันทร์ศรี ไม่ผ่าน
624 6211121372 นางสาว อภิญญา บุญยง ไม่ผ่าน
625 6211121518 นางสาว เกวลิน สอดศรี ไม่ผ่าน
626 6211121535 นาย เจษฎ์กรน์ สัตย์มิตร ไม่ผ่าน
627 6211130077 นางสาว กัลยรัตน์ จ่ิมอาษา ไม่ผ่าน
628 6211130101 นางสาว ก าไลทิพย์ บุญเรือง ผ่าน
629 6211130134 นางสาว ค าปุ๊ด แดนแม่จัน ไม่ผ่าน
630 6211130195 นางสาว จีรนันท์ ถ่างกระโทก ขาดสอบ
631 6211130988 นางสาว วชิราภรณ์ แก้วไหลมา ไม่ผ่าน
632 6211131001 นางสาว วรภรณ์ ประอบนอก ไม่ผ่าน
633 6211131569 นางสาว เพ็ญพิมล ใจน้ า ไม่ผ่าน
634 6211140167 นาง จิตรา ศรีสวัสด์ิ ผ่าน
635 6211140199 นางสาว จีรภรณ์ วงษ์จารย์ ไม่ผ่าน
636 6211140513 นางสาว นริศรา ยีกับจี ไม่ผ่าน
637 6211150029 นางสาว กมลวรรณ กลับดี ผ่าน
638 6211150039 นางสาว กรรณิการ์ หมาดโหยด ไม่ผ่าน
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639 6211150041 นางสาว กรวราพร หอมละเอียด ไม่ผ่าน
640 6211150076 นางสาว กัลย์กมล ฤทธิโสม ไม่ผ่าน
641 6211150082 นางสาว กาญจนา ปานจีน ผ่าน
642 6211150100 นางสาว การอมะฮ์ ดอปอ ผ่าน
643 6211150116 นางสาว กุลนัฐ มากค า ผ่าน
644 6211150121 นางสาว ขนิษฐา พิมพ์หล่อ ผ่าน
645 6211150128 นางสาว ขวัญฤทัย อัษฎา ขาดสอบ
646 6211150232 นางสาว ชญาณิชย์ ซังปาน ไม่ผ่าน
647 6211150254 นางสาว ชลาลัย เตาวะโต ผ่าน
648 6211150284 นางสาว ซอบารียะห์ ลาเตะ ผ่าน
649 6211150293 นางสาว ซาวซาน ดะเเซ ผ่าน
650 6211150296 นางสาว ซีตีมารีแย ยูนุ ผ่าน
651 6211150297 นางสาว ซุวารี เจ๊ะอาแว ผ่าน
652 6211150301 นางสาว ซูปียานี เกษธิมา ไม่ผ่าน
653 6211150373 นางสาว ณัฐวรา บุญมัย ผ่าน
654 6211150387 นางสาว ดวงกมล จันทร์สงค์ ไม่ผ่าน
655 6211150392 นางสาว ดาราพร คงทอง ไม่ผ่าน
656 6211150399 นางสาว ตัสนีม จาเงาะ ผ่าน
657 6211150403 นางสาว ทยา กล่ินสุวรรณ ผ่าน
658 6211150440 นางสาว ธนัชชา พูดเพราะ ผ่าน
659 6211150487 นางสาว ธิดารัตน์ หนูเน้ือ ไม่ผ่าน
660 6211150530 นางสาว นัจนันท์ พรหมปลอด ไม่ผ่าน
661 6211150536 นางสาว นัฐกานต์ นาวาเดช ผ่าน
662 6211150557 นางสาว นัสมี มะดีเยาะ ผ่าน
663 6211150560 นางสาว อรกัญญา จันทร์ไชยแก้ว ผ่าน
664 6211150570 นางสาว นิธิวดี สมิตินทร์ ไม่ผ่าน
665 6211150593 นางสาว นุจรี สุวาหล า ผ่าน
666 6211150595 นางสาว นุชนาฎ หมาดงะ ไม่ผ่าน
667 6211150598 นางสาว นุชนาฏ พรหมเจือ ผ่าน

23/29



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ

ผลกำรสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ12(2)(ข)
ข้ันตอนท่ี 1 วิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพและวิชำกฎหมำยจรรยำบรรณวิชำชีพ คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี พ.ศ.2562 

 ณ อำคำร 6 มหำวิทยำลัยรังสิต  สอบวันท่ี 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2562  เวลำ 08.30-11.00 น

668 6211150619 นางสาว นูรัยนา อิแอ ไม่ผ่าน
669 6211150621 นางสาว นูรีซัน หะยีมะมิง ไม่ผ่าน
670 6211150623 นางสาว นูรีดา กือลือแม ผ่าน
671 6211150626 นางสาว นูรีสาวาตี วาเต๊ะ ไม่ผ่าน
672 6211150640 นางสาว ปฏิญญา ปาละมาณ ผ่าน
673 6211150642 นางสาว ปฐมาวดี ชูคง ผ่าน
674 6211150704 นางสาว ปิยธิดา ชุมคช ไม่ผ่าน
675 6211150723 นางสาว ผไทมาส ชัยภักดี ผ่าน
676 6211150752 นางสาว พรรณพร แซ่ฉ่ัว ผ่าน
677 6211150779 นางสาว พัชวีกานต์ หลักเมือง ผ่าน
678 6211150792 นางสาว พิชชาภา ตาวัน ไม่ผ่าน
679 6211150808 นางสาว พิมพิมล บัวสงค์ ผ่าน
680 6211150823 นางสาว พุทธรัตน์ สังขานุวัต ไม่ผ่าน
681 6211150827 นางสาว ฟาตีมา เกะรา ผ่าน
682 6211150828 นางสาว ฟารีสา สะมะแอ ไม่ผ่าน
683 6211150848 นางสาว ภาตีฮะห์ มะอีแต ไม่ผ่าน
684 6211150861 นาย มนภาส ธรรมโชติ ผ่าน
685 6211150871 นาย มะฮาซัน คอลอ ผ่าน
686 6211150878 นาย มารีดี ยูโซ๊ะ ผ่าน
687 6211150884 นาย มาหามะดานิส ดิลฮาม ไม่ผ่าน
688 6211150932 นางสาว รัชนีกร แซ่ล้ิม ผ่าน
689 6211150940 นางสาว รัตนวดี อีมหมัน ผ่าน
690 6211150965 นางสาว รุสนา อาแด ไม่ผ่าน
691 6211151002 นางสาว วรมน แก้วสังข์ ไม่ผ่าน
692 6211151003 นางสาว วรรณนา มูดอ ไม่ผ่าน
693 6211151008 นางสาว วรรณสิริ ดุลยจิต ไม่ผ่าน
694 6211151053 นางสาว วาฟาอ์ มะเกะ ไม่ผ่าน
695 6211151054 นางสาว วาริสา เส็นหมาน ไม่ผ่าน
696 6211151081 นางสาว วิภาวี ศิลปธนู ไม่ผ่าน

24/29



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ

ผลกำรสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ12(2)(ข)
ข้ันตอนท่ี 1 วิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพและวิชำกฎหมำยจรรยำบรรณวิชำชีพ คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี พ.ศ.2562 

 ณ อำคำร 6 มหำวิทยำลัยรังสิต  สอบวันท่ี 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2562  เวลำ 08.30-11.00 น

697 6211151086 นางสาว วิลาวัณย์ ขาวแก้ว ผ่าน
698 6211151101 นางสาว ศรินยา มณีโชติ ไม่ผ่าน
699 6211151118 นางสาว ศันสนีย์ สะแปอิง ผ่าน
700 6211151168 นางสาว ศุภรัตน์ ผุดวัฒน์ ผ่าน
701 6211151237 นางสาว สุไมร่ี หวันเต๊ะ ผ่าน
702 6211151238 นางสาว สุไรยา บินลาเต๊ะ ผ่าน
703 6211151240 นางสาว สุไวบ๊ะ สะนิ ผ่าน
704 6211151241 นางสาว สุไฮนี ขาเดร์ ไม่ผ่าน
705 6211151242 นางสาว สุกัญญา รัตนะ ผ่าน
706 6211151278 นางสาว สุนิตา หมานระโต๊ะ ไม่ผ่าน
707 6211151282 นางสาว สุปรียา วิสุทธิโช ผ่าน
708 6211151297 นางสาว สุภาภรณ์ สุพกิจ ไม่ผ่าน
709 6211151356 นางสาว อธิติยา สุภาพ ผ่าน
710 6211151397 นางสาว อรปรียา แสงเดือน ไม่ผ่าน
711 6211151436 นางสาว อัซมะ ฮะแวกะจิ ผ่าน
712 6211151448 นางสาว อัมพกา พร้อมมูล ผ่าน
713 6211151451 นางสาว อัศณีย์ นพรัตน์ ไม่ผ่าน
714 6211151462 นางสาว อาซีฟา หะยีเด็ง ไม่ผ่าน
715 6211151463 นางสาว อาซือมัด บือราเฮง ผ่าน
716 6211151468 นางสาว อาภัสรา รุ่งโรจน์ ไม่ผ่าน
717 6211151474 นาย อารีซัน วาแต ผ่าน
718 6211151476 นาย อารีฟ อับดุลกะเดช ผ่าน
719 6211151501 นางสาว อุสรา กาหยี ผ่าน
720 6211151504 นางสาว ฮาตีกะห์ มาแนง ไม่ผ่าน
721 6211151509 นางสาว ฮิลวานี ตาปู ไม่ผ่าน
722 6211151510 นางสาว ฮุซนา บือโต ผ่าน
723 6211151511 นางสาว ฮุสนา ตายาลา ไม่ผ่าน
724 6211151529 นางสาว เขมิกา ขุนเพ็ชร์ ไม่ผ่าน
725 6211151554 นางสาว เบญจวรรณ อ าพะมะ ผ่าน
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726 6211151573 นางสาว เมธาวี จงไกรจักร ไม่ผ่าน
727 6211151576 นางสาว เมศิณี ชูมณี ผ่าน
728 6211151595 นาย เอาดีย์ หวันเมือง ผ่าน
729 6211151598 นางสาว แพรวพรรณ บุญนวม ผ่าน
730 6211151600 นางสาว แพรวฬินีย์ แก้วประสิทธ์ิ ไม่ผ่าน
731 6211151607 นางสาว โนร์มีซัน อูมา ผ่าน
732 6211151627 นางสาว ไอลดา ร าเพยพัด ไม่ผ่าน
733 6211160015 นางสาว กนกวรรณ สิงหวรรณกุล ผ่าน
734 6211160208 นางสาว จุฑามาศ หนูคง ผ่าน
735 6211160239 นางสาว ชนากานต์ อินทรัตน์ ผ่าน
736 6211160295 นางสาว ซิตตีนา สุขสง่า ไม่ผ่าน
737 6211160309 นางสาว ฐายิกา ศิริขวัญ ไม่ผ่าน
738 6211160338 นางสาว ณัฐ ขนิษฐา ไม่ผ่าน
739 6211160415 นางสาว ทิพธิดา คงมณี ไม่ผ่าน
740 6211160436 นางสาว ธนพร สุเหร็น ไม่ผ่าน
741 6211160472 นางสาว ธัญวรรณ เพชรสถิตย์ ไม่ผ่าน
742 6211160540 นางสาว นัดตา รัตนโชติ ไม่ผ่าน
743 6211160564 นางสาว น้ าฝน ค ารณ ไม่ผ่าน
744 6211160618 นางสาว นูรฮีดายะห์ อาแว ไม่ผ่าน
745 6211160701 นางสาว ปาลิตา เก็บทรัพย์ ไม่ผ่าน
746 6211160702 นางสาว ปิติพร อานันท์สันติ ไม่ผ่าน
747 6211160734 นางสาว พนิดา ชัยมุสิก ไม่ผ่าน
748 6211161038 นางสาว วรุณย์รัตน์ รัตนคช ไม่ผ่าน
749 6211161078 นางสาว วิภาวดี วัตตพรหม ไม่ผ่าน
750 6211161183 นางสาว สถิตาภรณ์ ชูแก้ว ไม่ผ่าน
751 6211161348 นางสาว หัสยา สัตยากุล ไม่ผ่าน
752 6211161414 นางสาว อริศรา ทองทรัพย์ ผ่าน
753 6211161420 นางสาว อลิษา นวลศรี ผ่าน
754 6211161528 นางสาว เขมปภัสร์ มาศอริยนันท์ ผ่าน
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755 6211161615 นางสาว โสรยา ทองย้อย ไม่ผ่าน
756 6211170002 นางสาว กชกร พรโสภณ ผ่าน
757 6211170027 นางสาว กมลรัตน์ พักผ่อน ผ่าน
758 6211170051 นาง กฤษณา ชัยม่ัน ไม่ผ่าน
759 6211170227 นางสาว ฉัตรฤทัย น้อยกมล ขาดสอบ
760 6211170263 นาย ชัยวุฒิ อนันตวิริยพันธ์ ขาดสอบ
761 6211170316 นาง ฐิติวรรณ อาสาราช ขาดสอบ
762 6211170327 นาง ณัฏฐญาณินท์ อนันตเดชาทรัพย์ ไม่ผ่าน
763 6211170390 นาง ดอกอ้อ กล่ินใกล้ ผ่าน
764 6211170450 นาง ธนุรัตน์ นามราช ไม่ผ่าน
765 6211170463 นาง ธัญญลักษณ์ ย้ิมพงษ์ ไม่ผ่าน
766 6211170504 นาง นภธิดี มเหศักด์ิพิทักษ์ ผ่าน
767 6211170601 นาง นุชสลา ภูหงษ์ ผ่าน
768 6211170637 นางสาว บุณยานุช อินทรสิทธ์ิ ผ่าน
769 6211170648 นางสาว ปนัดดา ธรรมโชติ ผ่าน
770 6211170653 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์ ไม่ผ่าน
771 6211170664 นาย ประยุทธ ค าผาสุวรรณ ผ่าน
772 6211170683 นางสาว ปวีณา เกษรา ผ่าน
773 6211170785 นาย พิเชฐ บัญญัติ ผ่าน
774 6211170796 นาง พิชรินทร์ สุขนา ผ่าน
775 6211170945 นาง รัตนาภรณ์ โตไธสง ไม่ผ่าน
776 6211171050 นาง วัลภา อินทรภักดี ผ่าน
777 6211171060 นาวาตรีหญิง วิไลพร สว่าง ผ่าน
778 6211171102 นางสาว ศรีวรรณี แซ่ว้าง ผ่าน
779 6211171316 นาย สุรพล ศรีค าซาว ขาดสอบ
780 6211171330 นาง สุวรรณา ผิวอ่อน ไม่ผ่าน
781 6211171620 พ.ท. ไชยรัช เฝ้าหาผล ขาดสอบ
782 6211180009 นางสาว กนกนาฎ อภัยภักด์ิ ผ่าน
783 6211180070 นางสาว กัณฑมาศ ทิพย์ดี ผ่าน
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784 6211180088 นางสาว กาญจนา วันมูล ไม่ผ่าน
785 6211180114 นางสาว กุลธิดา ปัญจะรักษ์ ไม่ผ่าน
786 6211180137 นางสาว จริญา เอียดตน ไม่ผ่าน
787 6211180155 นางสาว จันทิมา เล่ือนมา ไม่ผ่าน
788 6211180161 นางสาว จารุวรรณ กล่ินถนอม ผ่าน
789 6211180183 นางสาว จิรานุช มีสุวรรณ์ ผ่าน
790 6211180222 นางสาว จุรีพร โสภาจร ไม่ผ่าน
791 6211180224 นางสาว จุฬาลักษณ์ นินหว่าง ผ่าน
792 6211180250 นางสาว ชลดา สนธิ ผ่าน
793 6211180324 นางสาว ณัฎชยา กรุงแสนเมือง ไม่ผ่าน
794 6211180326 นาย ณัฏฐชัยกร แป้นชุม ผ่าน
795 6211180348 นางสาว ณัฐธยาน์ ราชจินดา ผ่าน
796 6211180353 นางสาว ณัฐนิชา แก้วค า ไม่ผ่าน
797 6211180361 นางสาว ณัฐพร สีนาหอม ผ่าน
798 6211180456 นาย ธวัชชัย ปักษิน ผ่าน
799 6211180481 นางสาว ธิดา วิจิตร ผ่าน
800 6211180482 นางสาว ธิดา ฐานะ ไม่ผ่าน
801 6211180562 นางสาว น้ าทิพย์ บุญผล ผ่าน
802 6211180613 นางสาว นูรอัยน่า บือราเฮง ผ่าน
803 6211180633 นางสาว บัณฑิตา เพ็งพิน ผ่าน
804 6211180738 นาย พรเทพ สถิตย์ ผ่าน
805 6211180769 นางสาว พัชราภรณ์ อาจสังข์ ไม่ผ่าน
806 6211180885 นางสาว มินตรา แสนสวาท ผ่าน
807 6211180906 นางสาว ยุวดี สุริวงค์ ไม่ผ่าน
808 6211180935 นางสาว รัชนีพร จ่าบุญ ผ่าน
809 6211181012 นางสาว วรรณิภา สีโสพล ไม่ผ่าน
810 6211181057 นางสาว วาสนา พานทอง ไม่ผ่าน
811 6211181077 นางสาว วิภารัตน์ วังคะวิง ผ่าน
812 6211181089 นางสาว วิสสุตา ไม้ดัดพันธ์ ผ่าน
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813 6211181143 นางสาว ศิริรัตน์ เหล็กเกิดผล ผ่าน
814 6211181216 นาย สิทธิโชติ อินทรีย์ ผ่าน
815 6211181248 นางสาว สุจีนันท์ น้ าขาว ผ่าน
816 6211181367 นางสาว อภิชญา อินทร์เสม ไม่ผ่าน
817 6211181391 นางสาว อรทัย วัดสิงห์ ผ่าน
818 6211181417 นางสาว อริสรา ร้าโสย ผ่าน
819 6211181475 นางสาว อารีญา หึกขุนทด ผ่าน
820 6211181586 นางสาว เสาวภา ละม้าย ผ่าน
821 6211181593 นาย เอกราช กล่ันกสิกรณ์ ไม่ผ่าน
822 6211181611 นางสาว โสภิณ ค าป่าคาย ไม่ผ่าน

29/29


