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1  5601102047076  นายณัฐวุฒิ ไชยมิน   ไม่ผ่าน  
2  5601102047187  นางสาวชญานิษฐา ศรีนอก   ผ่าน  
3  5601102047197  นางชนตินันท์ ลครลี   ผ่าน  
4  5601102056001  นางสาวจิราศิณีย์ ดีท ามา   ไม่ผ่าน  
5  5601102056009  นางสาวสมฤทัย สัญญารักษ์   ไม่ผ่าน  
6  5601102056012  สิบโทภูเมธ หอมจันทร์   ไม่ผ่าน  
7  5601102057003  นางสาวอารยา กองจินดา   ไม่ผ่าน  
8  5601102057036  นางสาวพรทิพย์ กองโกย   ไม่ผ่าน  
9  5601102087165  นางสาวขวัญดารินทร์ รุ่งโรจน์ฤดกีร   ผ่าน  
10  5601102095006  นายเดชณรงค์ มนตรีพิสุทธิ์   ไม่ผ่าน  
11  5601104065031  นางสาวอภิชญา นิมติรไธสง   ผ่าน  
12  5601104067238  นางสาวชลธิชา วาสนดิลก   ผ่าน  
13  5601104067240  นางสาวนิภา คีรีคามสุข   ผ่าน  
14  5701102047007  นางสาวกานดา สุดแสง   ไม่ผ่าน  
15  5701102047010  นางสาวกัณฐิกา บดีรฐั   ผ่าน  
16  5701102047025  นางสาวอาภาพร แพงดี   ผ่าน  
17  5701102047073  นางสาวรัตนาภรณ์ คล้ายพิมพ์   ผ่าน  
18  5701102047074  นางสาวนันทิดา พุทธภิญโญ   ผ่าน  
19  5701102047081  นางสาวมธุรดา ผลพิบูลย์   ผ่าน  
20  5701102047085  นางสาวพัชรี ทองคุ้มญาติ   ผ่าน  
21  5701102047086  นางสุรภี สันติปาตี   ผ่าน  
22  5701102047111  นางสาวพรทิพย์ อินทร์เจริญ   ผ่าน  
23  5701102047131  นางสาวกานท์รวี ทองดี   ไม่ผ่าน  
24  5701102047132  นางสาวเกศสุดา วีระพันะธุ์   ผ่าน  
25  5701102047170  นางสาวค ามน ห้วยใหญ่   ผ่าน  
26  5701102047178  นางสาวนาฏชดิา สวมทอง   ผ่าน  
27  5701102055015  นางสาวปรีชญา หงษ์ธนรัชต์   ไม่ผ่าน  
28  5701102056002  นางสาวจริยา เอกจีน   ผ่าน  
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29  5701102056003  นายชนะ สถิตเจริญเมือง   ไม่ผ่าน  
30  5701102057007  นายชนะภัย คงเปีย่ม   ไม่ผ่าน  
31  5701102057013  นางสาวทิตา ชื่นสงวน   ไม่ผ่าน  
32  5701102057031  นายวีระยุทธ ปรีชาพันธุ์   ผ่าน  
33  5701102057062  นางสาวอภิรดี รัตนวาร   ผ่าน  
34  5701102057072  นายวีระพงษ์ รักจรรยาบรรณ   ผ่าน  
35  5701102057081  นายพรเทพ บัวชูกา้น   ผ่าน  
36  5701102057117  นายดิศพงศ์ ต่อออ่น   ผ่าน  
37  5701102086032  นางสาวนฤมล มนะเวศน์   ไม่ผ่าน  
38  5701102086035  นางสาวกัญญณชั จบสูงเนิน   ผ่าน  
39  5701102086045  นายอนุรักษ์ กล่อมฤทัย   ผ่าน  
40  5701102086048  นางสาวประกายดาว พิเศษ   ไม่ผ่าน  
41  5701102086050  นางสาวจุฬาทิพย์ ค าศรี   ไม่ผ่าน  
42  5701102087013  นางสาวขนิษฐา หล้าตุ้ย   ไม่ผ่าน  
43  5701102087057  นางสาวดารริน ปาละกวงค์ ณ อยุธยา   ไม่ผ่าน  
44  5701102087116  นางสาวผกาพันธ์ รัตนสมประดิษฐ์   ไม่ผ่าน  
45  5701102097007  นางสาวสมพร เสนอ   ไม่ผ่าน  
46  5701102097060  นางสาวเพ็ญศรี ศรีปัดถา   ผ่าน  
47  5701102097109  นางสาวทิพย์ประภา ปุผาโต   ผ่าน  
48  5701102097116  นายกิตตินันท์ กิตตเิสรีกุล   ไม่ผ่าน  
49  5701102115002  นายกรุงสยาม กลิ่นอยู่   ไม่ผ่าน  
50  5701102115011  นายจิรายุ สระทองเทยีน   ไม่ผ่าน  
51  5701102117034  นางสาวสุพัตรา สุกุมลจันทร์   ผ่าน  
52  5701104065014  นางสาวอัจฉรา น่ิมนวล   ผ่าน  
53  5701104065054  นางสาวเกศินี เชาว์พานนท์   ผ่าน  
54  5701104065058  นางสาวรัตตกิาล อัมพรกาญจน์   ไม่ผ่าน  
55  5701104065067  นางสาวภาวิณี อว่มเพ็ง   ผ่าน  
56  5701104065073  นางสาววรรณิศา ใจสอาด   ผ่าน  
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57  5701104065078  นางสาวธารษิา พัดเย็นสุข   ไม่ผ่าน  
58  5701104066011  นางสาวกิติพร รุ่งวิรัตน์กุล   ไม่ผ่าน  
59  5701104066023  นางสาวปวีณา เอกสิม   ไม่ผ่าน  
60  5701104066027  นางสาวจันทร์สุดา นาห้วยทอง   ผ่าน  
61  5701104066035  นางสาวนิติภรณ์ โคตถา   ไม่ผ่าน  
62  5701104066041  นางสาวชรินทิพย์ สิขัณฑกสมิต   ไม่ผ่าน  
63  5701104066047  นางสาวปิยนันท์ สว่างจันทร์   ไม่ผ่าน  
64  5701104066060  นางสาวอรปวีณา ค าสวุรรณ   ไม่ผ่าน  
65  5701104066066  นางสาวปรียานชุ ศรีสวัสดิ์   ไม่ผ่าน  
66  5701104067029  นางสาวธิตยิา แพงทรัพย์   ผ่าน  
67  5701104067030  นางสาวตรีพงา จันทนะภาพ   ไม่ผ่าน  
68  5701104067031  นางสาวจิราภรณ์ แซ่ล้ี   ผ่าน  
69  5701104067078  นางสาวมยุรี สังคง   ผ่าน  
70  5701104067144  นางสาววิลาสินี ไชยบูรณ์   ผ่าน  
71  5701104067197  นางสาวกนกมาส ศรีกุลกจิ   ผ่าน  
72  5701104067204  นางสาวสายสุดา อังคะสี   ผ่าน  
73  5701104067205  นางสาวอินทิรา แสนค า   ผ่าน  
74  5701104067209  นางณัฐภิญญาพัชญ์ สุพรมแฉล้ม   ผ่าน  
75  5701104067224  นางสาวจุฑารัตน์ สุขเกษม   ไม่ผ่าน  
76  5701104067225  นางสาวศิริลักษณ์ จันทมุด   ผ่าน  
77  5701104067231  นางสาวจิราวรรณ เชื้อหนองปรง   ผ่าน  
78  5701104067249  นางสาวปิยวรรณ สนองผัน   ผ่าน  
79  5701104067263  นางสาวกรรณิกา โพธิศรี   ผ่าน  
80  5701104067264  นางสาวสุพัตรา ตุ่นล า   ไม่ผ่าน  
81  5701104067292  นางสาวอมร ชนพันธา   ผ่าน  
82  5701104067302  นางสาวบังอร มูลมี   ผ่าน  
83  5701104067321  นางสาวนุชนาฏ ไรนุ่น   ผ่าน  
84  5701104067322  นางสาวพัชรา สร้อยสุวรรณ์   ผ่าน  
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85  5701104067325  นางสาวสุดารตัน์ สิงขรณ์   ผ่าน  
86  5701104067329  นางสาวนิภาพรรณ ไหลพึ่งทอง   ผ่าน  
87  5701104067330  นายการัณย์ภัทร แก้วกก   ผ่าน  
88  5701104067331  นางสาวกมลชนก กาฬจันโท   ไม่ผ่าน  

 


