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1  5601104067241  นางสาวสรัญญา น้อยลา   ผ่าน  
2  5701102057013  นางสาวทิตา ชื่นสงวน   ผ่าน  
3  5701102057014  นางสาววรารัตน์ บุญเดชา   ผ่าน  
4  5701102057033  นางสาววีณา แก่นจันทร์   ผ่าน  
5  5701102057072  นายวีระพงษ์ รักจรรยาบรรณ   ผ่าน  
6  5701102057095  นางสาววาสนา บรรจงเก็บ   ผ่าน  
7  5701104067212  นางสาวณัฐชุดา ตะวัน   ไม่ผ่าน 
8  5701104067219  นางสาวเพ็ญระวี ทวียศ   ไม่ผ่าน 
9  5701104067220  นางสาวธัญญา จันทร์นิมิตร   ไม่ผ่าน 
10  5701104067321  นางสาวนุชนาฏ ไรนุ่น   ผ่าน  
11  5801102057009  นางสาวนฤมล สิทธิประสงค์   ผ่าน  
12  5801102057028  นางสาวพัชริดา ค าขาว   ผ่าน  
13  5801102057029  นางสาวจันทรา อายิ   ผ่าน  
14  5801102057052  นางสาวอารีรัตน์ สุขีรัตน์   ผ่าน  
15  5801102057071  นางสาวทิพวรรณ จา่ปัน   ผ่าน  
16  5801102097051  นางสาวนฤมล ยะอะนันตร์   ไม่ผ่าน 
17  5801102097053  นางสาวรัตนภรณ์ รักซือ   ไม่ผ่าน 
18  5801102117025  นางสาวหน่ึงฤทยั งามญาติ   ผ่าน  
19  5801104065038  นางสาวตตยิา ปล้ืมนิยม   ผ่าน  
20  5801104065039  นางสาวพีรพรรณ จันทนะ   ไม่ผ่าน 
21  5801104065040  นางสาวนิศารัตน์ จันทร์เทศ   ผ่าน  
22  5801104066005  นางสาวศศธิร จ ารูญสาย   ผ่าน  
23  5801104066006  นางสาวศรัณยา ประสงค์   ไม่ผ่าน 
24  5801104066017  นางสาวสุภัทรา สมศักดิ์   ไม่ผ่าน 
25  5801104066026  นางสาวศิริโสม เตมิธนานุสรณ์   ผ่าน  
26  5801104066055  นางเมธากานต์ ชื่นชม   ผ่าน  
27  5801104067005  นางสาวอรุณศิริ มงคลไวย   ผ่าน  
28  5801104067026  นางสาวมินตรา ตรานกแกว้   ผ่าน  
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29  5801104067027  นางสาวอริษา บังชะฎา   ผ่าน  
30  5801104067031  นางสาวพนัสดา ชุม่ประเสริฐ   ไม่ผ่าน 
31  5801104067032  นางสาวกนกวรรณ ล่ิมมั่น   ผ่าน  
32  5801104067035  นางสาวมณีรัตน์ สุขแดง   ผ่าน  
33  5801104067038  นางสาวสุภัทรา รักสนอง   ไม่ผ่าน 
34  5801104067039  นางสาวณัฐชญาภัทร จันทร์เจริญ   ไม่ผ่าน 
35  5801104067051  นางสาวกฤติยา ทองอ าไพ   ผ่าน  
36  5801104067052  นางสาวกมลรัตน์ แสนอุบล   ผ่าน  
37  5801104067068  นางสาวสุภาวรรณ วชิาโคตร   ไม่ผ่าน 
38  5801104067071  นางสาวเทียนทอง ศรีแจง้   ผ่าน  
39  5801104067084  นางสาวนุชศิริ แก้วมณี   ผ่าน  
40  5801104067085  นางสาวเสาวลักษณ์ ปิตตาทะสา   ผ่าน  
41  5801104067091  นางสาวปรางทิพย์ ศุภศร   ไม่ผ่าน 
42  5801104067095  นางสาวศุภัชสร เทศนว์ัฒน์   ผ่าน  
43  5801104067097  นางสาวหทัยชนก จอมทอง   ผ่าน  
44  5801104067098  นางสาวนันกมล บุญธปัญญา   ไม่ผ่าน 
45  5801104067099  นางสาวบุษกร ราสุน   ผ่าน  
46  5801104067104  นางสาวณปภัช จิตต์สวา่ง   ไม่ผ่าน 
47  5801104067108  นางสาวจิตราภา ผ้ึงทอง   ผ่าน  
48  5801104067109  นางสาวสุญดา ทองเนียม   ผ่าน  
49  5801104067110  นางสาวสุภาวดี สุขศิริ   ไม่ผ่าน 
50  5801104067119  นางสาวสุนารี ค าเคน   ไม่ผ่าน 
51  5801104067123  นางสาวรัตตกิาล พระจันทร์ศรี   ผ่าน  
52  5801104067134  นางสาวธิฌา ทับทองดี   ไม่ผ่าน 
53  5801104067136  นางสาวสุธิดา ชูทรัพย์   ไม่ผ่าน 
54  5801104067139  นางสาวปราณี อาษาดี   ไม่ผ่าน 
55  5801104067148  นางภิญฐิพภา ก าปั่นทอง   ผ่าน  
56  5801104067166  นางสาวดลทิชา ธนธัชบวรเดช   ผ่าน  
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57  5801104067167  นางสุมาลินี ธารินเจริญ   ไม่ผ่าน 
58  5801104067223  นางสาวศิริยา ดาบบงั   ผ่าน  
59  5801104067231  นางสาวลลิตา จ าปาศักดิ์   ผ่าน  
60  5801104067241  นางสาวสลักจิตร ภูธรชัย   ผ่าน  
61  5801104067285  นางสาววันเพ็ญ เข็มผง   ผ่าน  
62  5801104067287  นางสาววรางคณา ล้ีสกุล   ผ่าน  
63  5801104067288  นางสาวสุเบญจา แซเ่ฮง   ผ่าน  
64  5801104067289  นางสาวกมลรัตน์ แจ้งประสิทธิ์   ไม่ผ่าน 
65  5801104067296  นางสาววิไลวรรณ แกว้วงตา   ไม่ผ่าน 
66  5801104067300  นางสาววชัราภรณ์ บุญบรรจง   ผ่าน  
67  5801104067301  นางสาวมิรันตรี มว่งตารส   ผ่าน  
68  5801104067302  นางสาวชลธิชา หลีกระโทก   ไม่ผ่าน 
69  5801104067313  นางสาววรรณวลัย ริ้วทอง   ไม่ผ่าน 
70  5801104067321  นางสาวศุภลักษณ์ สายบัว   ผ่าน  
71  5801104067329  นางสาวสุพิชญาภัค ชูนิล   ผ่าน  
72  5801104067332  นางสาวฐิตาภา โภชนากรณ์   ผ่าน  
73  5801104067342  นางสาวปนัดดา ม่วงกลม   ไม่ผ่าน 
74  5801104067351  นางสาวนริศรา พันธุ์มกุดาดี   ผ่าน  
75  5801104067352  นางสาวปาริฉัตร สร้อยกุดเรือ   ผ่าน  
76  5801104067353  นางสาวปรารถนา สร้อยกุดเรือ   ไม่ผ่าน 
77  5801104067355  นางสาวปัฏฐมาภรณ์ ไสยเดช   ไม่ผ่าน 
78  5801104067361  นางสาวเพ็ญนภา หล่อเจริญ   ไม่ผ่าน 
79  5801104067362  นางสาวชุลีพร วราพงษ์ลิขติ   ไม่ผ่าน 
80  5801104067367  นางสาวปนัดดา สิงห์งาม   ผ่าน  

 


