
No. รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลไทย ผลสอบ
1 5911215007 นายชินวัฒน์  สิงโหพล ผ่าน
2 5911219001 นางสาวณิชกานต์  บุญเลียบ ผ่าน
3 5911219002 นางสาวพัชนิดา  มณีโชติ ผ่าน
4 5911219007 นางสาวสุภาวดี  ชูจันทร์ทอง ผ่าน
5 5911219008 นางสาวลัดดาภรณ์  ศรีสวรรค์ ผ่าน
6 5911219019 นางสาววรรณภา  ด าทอง ผ่าน
7 5911219023 นางสาวเกศสิณี  รักงาม ผ่าน
8 5911219026 นางสาวกาญจนา  รัตน์น้อย ผ่าน
9 5911219042 นางสาวสิริวรี  ทับทวี ผ่าน
10 5911219097 นางสาวกุลธิตา  บุญวรรณ ผ่าน
11 5911220010 นางสาวคุณัญญา  ศรีชาเยศ ผ่าน
12 5911220024 นางสาวเปรมฤทัย  ฮิราโมริ ผ่าน
13 5911220037 นางสาวสุภารัตน์  จันทร์เทพ ผ่าน
14 5911220038 นางสาวศิวาพร  ทนคง ผ่าน
15 5911224011 นายจารุจินดา  ชัยศิริ ผ่าน
16 5911224027 นายเกียรติศักด์ิ  นกน้อย ผ่าน
17 5911312043 นางสาวณัชติกา  บ ารุง ผ่าน
18 5911312048 นางสาวรัชฎาภรณ์  จันทร์รอด ผ่าน
19 5911312055 นางสาวฑาริกา  อิ่มใจ ผ่าน
20 5911315007 นางสาวสุพรรษา  บุญส่ง ผ่าน
21 5911315031 นายธันวา  ยศกิจ ผ่าน
22 5911436014 นางสาวรุ่งอุทัย  สิงห์มณี ผ่าน
23 5911436015 นายปรีดี  เดชสถิตย์ ผ่าน
24 5911436049 นางสาวชนิตสิรี  คชแก้ว ผ่าน
25 5911436061 นางสาวสุภาพร  บูรณรักษ์ ผ่าน
26 5911512050 นายณัฐนนท์  ลักษณะวิมล ผ่าน
27 5911212009 นายธณากรณ์  ผุดผาด ไม่ผ่าน
28 5911212011 นายภัทรพงษ์  หลักเพชร ไม่ผ่าน
29 5911212012 นายพงศ์ปกรณ์  เชื้อพรหม ไม่ผ่าน
30 5911215009 นางสาวพิศรัตน์  แก้วไข่ ไม่ผ่าน
31 5911215013 นายวศิน  ปานแก้ว ไม่ผ่าน
32 5911215015 นายประกอบศักด์ิ  กิติพนาศิลป์ ไม่ผ่าน
33 5911215022 นายพงศธร  รุ่งสว่าง ไม่ผ่าน
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34 5911215024 นายวัชระ  อินพรหม ไม่ผ่าน
35 5911215030 นางสาวเกศราภรณ์  กุลหลัง ไม่ผ่าน
36 5911215032 นายวิพัฒน์  แซ่เฮง ไม่ผ่าน
37 5911215034 นายวีราวุฒิ  วงค์สวัสด์ิ ไม่ผ่าน
38 5911215036 นางสาวณัฐธิดา  รุ่งเรือง ไม่ผ่าน
39 5911215040 นางสาววิมลรัตน์  โรจน์สุรางค์ ไม่ผ่าน
40 5911215043 นายเกียรติพงศ์  หนูข า ไม่ผ่าน
41 5911215044 นางสาวต่วนซัลมีย์  กูบาฮา ไม่ผ่าน
42 5911215053 นางสาวสุไวบ๊ะ  สาเมาะ ไม่ผ่าน
43 5911215054 นางสาวกมลพรรณ  โมอ่อน ไม่ผ่าน
44 5911215056 นางสาวพัชราภรณ์  ขุนรัง ไม่ผ่าน
45 5911215057 นางสาวสุนิตตา  แสงงาม ไม่ผ่าน
46 5911215065 นางสาวชญานิฐ  จิตราวุธ ไม่ผ่าน
47 5911215068 นางสาวศิริขวัญ  หวันจิ ไม่ผ่าน
48 5911215073 นางสาวกรกนก  เอี่ยมระยับ ไม่ผ่าน
49 5911215077 นางสาวทิพย์อักษร  พันพลูวงษ์ ไม่ผ่าน
50 5911215081 นายศักด์ิชาย  เพชรศรีทอง ไม่ผ่าน
51 5911215084 นางสาวปาริชาติ  สองทอง ไม่ผ่าน
52 5911215085 นายไพศาล  เหมือนพรรณราย ไม่ผ่าน
53 5911215087 นางสาวสุนิษา  จิตร์เพ็ชร์ ไม่ผ่าน
54 5911215089 นายธีร์ธวัช  ประจักษ์ ไม่ผ่าน
55 5911215090 นางสาวอภิสรา  สุทธิ ไม่ผ่าน
56 5911215099 นางสาวมัตติกา  ระวังสุข ไม่ผ่าน
57 5911215105 นางสาวสุพัตรา  ชูบุตร ไม่ผ่าน
58 5911215106 นางสาวศิริรัตน์  นวลสีทอง ไม่ผ่าน
59 5911215109 นางสาววรรณฤดี  โฉมทอง ไม่ผ่าน
60 5911219067 นางสาวแพรวพรรณ  เนื่องโพธิ์ ไม่ผ่าน
61 5911220023 นางสาววรรณิภา  สุขราช ไม่ผ่าน
62 5911220030 นางสาวศศิธร  สงแก้ว ไม่ผ่าน
63 5911220033 นายอัครชัย  นิจไสว ไม่ผ่าน
64 5911220039 นางสาวธัญสิริ  จิตนธรรม ไม่ผ่าน
65 5911220040 นายธนกร  แป้นเกิด ไม่ผ่าน
66 5911220042 นายธนศักด์ิ  เปาะทอง ไม่ผ่าน
67 5911220060 นางสาวปัตมาวดี  จันทิปะ ไม่ผ่าน
68 5911220077 นางสาวจารุวรรณ  ขวัญเหม ไม่ผ่าน
69 5911220079 นางสาวมารีแย  เจะมะ ไม่ผ่าน



70 5911220134 นางสาววิยะรัตน์  เดชสม ไม่ผ่าน
71 5911223014 นายขวัญชัย  เกลา ไม่ผ่าน
72 5911223018 นางสาวคารีนา  สาอิ ไม่ผ่าน
73 5911223019 นายภัททิยะ  ชูชาติ ไม่ผ่าน
74 5911224014 นายพรรดิราช  ทองอ่อน ไม่ผ่าน
75 5911224016 นางสาววันวิสาข์  หมื่นนคร ไม่ผ่าน
76 5911224018 นายศุภวิชญ์  เซ่งปุน่ ไม่ผ่าน
77 5911224021 นางสาวกัลยา  ไกรนุกูล ไม่ผ่าน
78 5911224022 นางสาวพรทิพย์  หนูอ่อน ไม่ผ่าน
79 5911224073 นางสาวฐิติมา  คงทุม่ ไม่ผ่าน
80 5911224080 นางสาวภัตราภรณ์  บัวมาศ ไม่ผ่าน
81 5911224084 นางสาวจุฑามาศ  อิ่มใจบุญ ไม่ผ่าน
82 5911224113 นางสาวชนิตา  เชาวลิต ไม่ผ่าน
83 5911224161 นางสาวมยุรา  ขุมนาค ไม่ผ่าน
84 5911224162 นางสาวสุดารัตน์  กรงแก้ว ไม่ผ่าน
85 5911224163 นางสาวกิตติมา  กุลบาล ไม่ผ่าน
86 5911224165 นางสาวพุทธธิดา  ประเสริฐวิทย์ ไม่ผ่าน
87 5911224167 นายอภิวัฒน์  ธุระกิจ ไม่ผ่าน
88 5911224169 นางสาววรรณชนก  สุวรรณเรืองศรี ไม่ผ่าน
89 5911224170 นางสาววาสนา  สุวรรณเรืองศรี ไม่ผ่าน
90 5911224171 นางสาวโชติรส  ศรีสุขใส ไม่ผ่าน
91 5911224180 นางสาวเกศรินทร์  ดังสะท้าน ไม่ผ่าน
92 5911224182 นายสุรพิชญ์  ด้วนอบ ไม่ผ่าน
93 5911224192 นางสาวสุกัญญา  หมัดอะดัม ไม่ผ่าน
94 5911224195 นายณเรนทร์ฤทธิ ์ เนื้อนวล ไม่ผ่าน
95 5911224196 นางสาวธมลวรรณ  โต๊ะสัน ไม่ผ่าน
96 5911224197 นายกนกศักด์ิ  ภักดีโชติ ไม่ผ่าน
97 5911224199 นายวรวัฒน์  วงศ์สุริยามาศ ไม่ผ่าน
98 5911224202 นางสาวพัชรินทร์  มาตย์วิเศษ ไม่ผ่าน
99 5911224208 นางสาวฟาตีฮะห์  สาราสีนา ไม่ผ่าน
100 5911226002 นางสาวกานต์ธิดา  ทิพย์มณเฑียร ไม่ผ่าน
101 5911226005 นางสาวกาญจนา  พันเศษ ไม่ผ่าน
102 5911226011 นางสาววรางคณา  แสงวงค์ ไม่ผ่าน
103 5911226014 นางสาวกันต์กมล  ชุมคต ไม่ผ่าน
104 5911226015 นางสาวปภังกร  ผลอ่อน ไม่ผ่าน
105 5911226021 นายธนาธิป  สายสุวรรณ ไม่ผ่าน



106 5911311402 นางสาวกันยารัตน์  จิตรจ านอง ไม่ผ่าน
107 5911311403 นางสาวสุกัญญา  เพชรหนู ไม่ผ่าน
108 5911311410 นางสาวจิตต์โสภิณ  จันทร์แก้ว ไม่ผ่าน
109 5911311411 นางสาวชาลินี  โพธิถ์ิน ไม่ผ่าน
110 5911311419 นางสาวธัญญาภร  เต็งทอง ไม่ผ่าน
111 5911311421 นางสาวอัสรา  บัวบรรจง ไม่ผ่าน
112 5911311422 นางสาวอติน่า  โดงกูล ไม่ผ่าน
113 5911311423 นายกิตติศักด์ิ  คีรีเพ็ชร ไม่ผ่าน
114 5911311441 นางสาวศุภลักษณ์  วุธรา ไม่ผ่าน
115 5911311447 นายพันธวิศ  เอกาพันธ์ ไม่ผ่าน
116 5911311926 นายณัฐดนัย  อุนันตา ไม่ผ่าน
117 5911311944 นายอธิวัฒน์  สีขาว ไม่ผ่าน
118 5911312005 นางสาววราลี  ชูบุตร ไม่ผ่าน
119 5911312080 นางสาวมุซีรา  ก้าโหรด ไม่ผ่าน
120 5911313007 นางสาวกรกนก  ชูเมือง ไม่ผ่าน
121 5911314002 นายธรรมศักด์ิ  รุ่งกระจ่าง ไม่ผ่าน
122 5911314025 นายธีรภัทร  ดีทอง ไม่ผ่าน
123 5911314028 นางสาวอุมาพร  สวัสดิสาร ไม่ผ่าน
124 5911314031 นางสาวสุพรทิพย์  ปานศรี ไม่ผ่าน
125 5911314033 นางสาวอรชุมา  ดารากัย ไม่ผ่าน
126 5911314034 นายเด่นภูมิ  วิชัยดิษฐ ไม่ผ่าน
127 5911314040 นางสาวแพรวพรรณ  แป้นดวง ไม่ผ่าน
128 5911315015 นางสาวสิรามล  สงวนทิพย์ ไม่ผ่าน
129 5911315018 นางสาวกนกวรรณ  คงแก้ว ไม่ผ่าน
130 5911315048 นางสาวศิราวรรณ  คงเกตุ ไม่ผ่าน
131 5911315049 นางสาวจารุวรรณ  รอดหยู่ ไม่ผ่าน
132 5911315050 นางสาวอัจฉรา  วัตรสังข์ ไม่ผ่าน
133 5911315054 นายธีรวัฒน์  วุฒิพงศ์ ไม่ผ่าน
134 5911315068 นางสาวธัญพิมล  ชุมมะ ไม่ผ่าน
135 5911315097 นางสาวฐิติพร  สุขหวาน ไม่ผ่าน
136 5911315103 นายภัทรวิทย์  อินทร์ส าราญ ไม่ผ่าน
137 5911315107 นางสาวพรกนก  แหยมเกตุ ไม่ผ่าน
138 5911315108 นางสาวสุวิมล  ไมหมาด ไม่ผ่าน
139 5911315109 นางสาวศศิชา  จันทร์ชุม ไม่ผ่าน
140 5911315112 นางสาวพรรณภา  เพ็งสกุล ไม่ผ่าน
141 5911315119 นางสาวปภาวรินทร์  อินทุลักษณ์ ไม่ผ่าน



142 5911315161 นางสาวกนกพร  เทศนอก ไม่ผ่าน
143 5911315162 นางสาวกนกวรรณ  ช้างงาม ไม่ผ่าน
144 5911315163 นางสาวกรัณฑา  ทิพย์โพธิ์ ไม่ผ่าน
145 5911315164 นางสาวศิริลักษณ์  มัคสิงห์ ไม่ผ่าน
146 5911315167 นางสาวจิราวรรณ  ค าชู ไม่ผ่าน
147 5911315173 นางสาวกมลชนก  อารีสกุล ไม่ผ่าน
148 5911315178 นางสาวรัชนีกร  บุญเครือ ไม่ผ่าน
149 5911315179 นางสาวอินทิรา  ศรีสงคราม ไม่ผ่าน
150 5911315181 นางสาวปพิชญา  ชนะรัตน์ ไม่ผ่าน
151 5911315183 นางสาวเสาวลักษณ์  มอและ ไม่ผ่าน
152 5911315189 นางสาวสุพัตรา  ขุนโทนิล ไม่ผ่าน
153 5911315192 นางสาวรักตกันท์  ปาทาน ไม่ผ่าน
154 5911315193 นางสาวสาริยา  บุตรเหม ไม่ผ่าน
155 5911315198 นางสาวเจนจิรา  เย็นทัว่ ไม่ผ่าน
156 5911316001 นางสาวศศิพิมพ์  ยงยุทธ ไม่ผ่าน
157 5911316005 นางสาวกมลทิพย์  เมืองราม ไม่ผ่าน
158 5911316014 นายจักราวุธ  สุขาทิพย์ ไม่ผ่าน
159 5911316015 นางสาวณัฎฐณิชา  ถือทอง ไม่ผ่าน
160 5911316019 นางสาวเขมรินทร์  ศรีศักด์ิ ไม่ผ่าน
161 5911316023 นางสาวอรอมล  เกล้ียงเกตุ ไม่ผ่าน
162 5911316026 นางสาวนุสรา  จันทร์โหล่น ไม่ผ่าน
163 5911316034 นางสาวธณัฐดา  บรรดาลทรง ไม่ผ่าน
164 5911316039 นางสาวศุภลักษณ์  ศิลาพรม ไม่ผ่าน
165 5911316040 นางสาวลัดดาวัลย์  ทิพย์เศษ ไม่ผ่าน
166 5911316043 นางสาวจิรัฐิพร  ดวงมุสิก ไม่ผ่าน
167 5911316045 นายเจตนิพัทธ์  เดชบุญญาภิชาติ ไม่ผ่าน
168 5911316060 นางสาวปัณฑิตา  รัตนะ ไม่ผ่าน
169 5911316062 นางสาวพฤกษา  กาค า ไม่ผ่าน
170 5911318001 นางสาวสุภาพร  ดวงแก้ว ไม่ผ่าน
171 5911318002 นางสาวชยิสรา  ชอบผล ไม่ผ่าน
172 5911318004 นางสาวกรชนก  กลีบแก้ว ไม่ผ่าน
173 5911318005 นางสาวอรฤทัย  ชุมพล ไม่ผ่าน
174 5911318006 นางสาวอารยา  แสนวิจิตร ไม่ผ่าน
175 5911318007 นางสาวอรอนงค์  ชุมพล ไม่ผ่าน
176 5911318011 นางสาวอุทิตยา  ปานกระด า ไม่ผ่าน
177 5911318015 นางสาววาสนา  สงสระน้อย ไม่ผ่าน



178 5911318018 นายนัฐพล  พรหมจรรย์ ไม่ผ่าน
179 5911318019 นางสาวบุญธิดา  ศักด์ิเกิด ไม่ผ่าน
180 5911318020 นางสาวนุชนา  เถี่ยวสังข์ ไม่ผ่าน
181 5911428014 นายฟาฎิล้  นิยมเดชา ไม่ผ่าน
182 5911428024 นายกรวิชญ์  ศิลปวาที ไม่ผ่าน
183 5911436001 นางสาวรัตนาพร  พงษ์สุวรรณ ไม่ผ่าน
184 5911436005 นางสาวศศิภรณ์  กั่งง่า ไม่ผ่าน
185 5911436017 นางสาวธญญลักษณ์  ชูนวน ไม่ผ่าน
186 5911436034 นางสาวณัฐติยา  สวัสดิพันธ์ ไม่ผ่าน
187 5911436036 นางสาวกมลทิพย์  งามสิงห์ ไม่ผ่าน
188 5911436056 นางสาวญาณิศา  ฉิมเรศ ไม่ผ่าน
189 5911436059 นางสาวนฤมล  เจือบุญ ไม่ผ่าน
190 5911436073 นายภัสกร  อ่อนแก้ว ไม่ผ่าน
191 5911436075 นางสาวพรไพร์  แก้วหนูนา ไม่ผ่าน
192 5911436076 นางสาวนวพร  แซ่หลี ไม่ผ่าน
193 5911436081 นางสาวสุดารัตน์  ปานประเสริฐ ไม่ผ่าน
194 5911512051 นายโสภณัฐ  จะรา ไม่ผ่าน
195 5911513014 นายธัญวัฒน์  ทองนุ่น ไม่ผ่าน
196 5911513036 นายภานุมาส  ทวีสุข ไม่ผ่าน
197 5911513038 นายกิตติพงศ์  สิทธิวงษ์ ไม่ผ่าน
198 5911513056 นายชวกร  รัตนมุณี ไม่ผ่าน
199 5911514137 นายวิศวะ  แก้วเพชร ไม่ผ่าน
200 5911514207 นายพงณภัทร  พงเกื้อ ไม่ผ่าน
201 5911514212 นายอนุศาสตร์  สงวนโสต ไม่ผ่าน
202 5911514213 นายธีรภัทร  ลีละวิทย์ ไม่ผ่าน
203 5911514218 นายธวัชชัย  แซ่ล่ิม ไม่ผ่าน
204 5911514219 นายสุวมัณฒ์  เกื้อแก้วไพบูลย์ ไม่ผ่าน
205 5911514225 นายช.บดินทร์  กาญจนะ ไม่ผ่าน
206 5911514226 นายอนุวัฒน์  บุญชูศรี ไม่ผ่าน
207 5911514230 นายณัฐวุฒิ  สงวนพร้อม ไม่ผ่าน
208 5911514236 นายภาณุพงศ์  พรหมทอง ไม่ผ่าน
209 5911514242 นายพศวัฒน์  เฉลิมศรีเมือง ไม่ผ่าน
210 5911514243 นายธุรกิจ  แซ่ฮ้ า ไม่ผ่าน
211 5911514601 นายอัษฎาวุธ  สุนทร ไม่ผ่าน




