
รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ผลการสอบ
560113186013 นริศรา สําเร็จ ผ่าน
570112154001 กนกวรรณ เจนวิถี ผ่าน
570112154002 กมลวรรณ ภู่บุญ ผ่าน
570112154007 จิตรัตน์ดา ฐานอภิวัฒน์ ผ่าน
570112154008 จิรภา จิระสมประเสริฐ ผ่าน
570112154011 ณัฐนิชา ชาติครบุรี ผ่าน
570112154012 ทิพวรรณ พุฒกลาง ผ่าน
570112154013 ธัญมาส บุญเหลือ ไม่ผ่าน
570112154017 นิภาวดี วนกลาง ไม่ผ่าน
570112154018 บุษราคํา สิงห์พลงาม ผา่น
570112154020 ปริตตา กัณหา ผ่าน
570112154024 พิชยา ไชย์ศรี ผ่าน
570112154026 เพ็ญพิชา มั่นสกุล ผ่าน
570112154028 เมธินี เชื้อผาเต่า ผ่าน
570112154029 รุ่งระวรรณ ทองล้ํา ผ่าน
570112154030 วงเดือน เชือดรัมย์ ผ่าน
570112154032 วริญญา สุพรรณ์ ผ่าน
570112154033 วิภาพร ทานุ ผ่าน
570112154034 วิมลศรี ประจําสุข ผ่าน
570112154036 ศุภลักษณ์ ประคองสุข ผ่าน
570112154037 สิริกานต์ ลาภภักดี ผ่าน
570112154038 สุจิตรา ชุ่มกลาง ผ่าน
570112154039 สุทธิพร บุญเหลื่อม ผ่าน
570112154040 สุธิดา ปัดไธสง ผ่าน



570112154042 สุภาพร ราชรัมย์ ผ่าน
570112154045 อธิมาภรณ์ เภารัมย์ ผ่าน
570112154048 อุไรรัตน์ พะนุมรัมย์ ผ่าน
570112154049 กาญจนา ศิลาทอง ผ่าน
570112154050 กิตติธัช ใยคํา ผ่าน
570112154052 มณฑา เกือมรัมย์ ผ่าน
570112154055 กนกวรรณ ทานนท์ ผ่าน
570112154057 กัณจนา อยู่แท้กุล ผ่าน
570112154059 จตุพร ลีสม ไม่ผ่าน
570112154060 จันทิมา แก้วนอก ผ่าน
570112154062 ชญานิน วิศิษฏ์ศิลป์ ผ่าน
570112154063 ช่อนภา แป้นดวงเนตร ผ่าน
570112154064 ณัฐธิฌา อินพิทักษ์ ผ่าน
570112154065 ณิชนันทน์ วงศ์ใจ ผ่าน
570112154066 ธนิษฐา หรีกประโคน ผ่าน
570112154067 ธิดารัตน์ สุทธิ ผ่าน
570112154068 นันทวรรณ การถาง ผ่าน
570112154070 นิตยา พรมประโคน ผ่าน
570112154071 นิภาวรรณ วัฒนา ไม่ผ่าน
570112154072 เบญจวรรณ ตรวจมรรคา ผ่าน
570112154074 ปัทมา สืบสวน ผ่าน
570112154076 พจนา ตระกูลรัมย์ ผ่าน
570112154080 เฟื่องฟ้า จงูพันท้าว ผ่าน
570112154081 ภาสินี กอนเสน ผ่าน
570112154082 รัตติยากร สุขแก้ว ผ่าน



570112154083 เรณู ใบตั้งกลาง ผ่าน
570112154086 วาสนา สุนทรัตน์ ไม่ผ่าน
570112154087 วิภาวี บุญอารีย์ ไม่ผ่าน
570112154092 สา หอมขจร ไม่ผ่าน
570112154094 สุดารัตน์ บรรลัง ผ่าน
570112154095 สุธิดา คณะบุตร ผ่าน
570112154096 สุนันทา จะเริกรัมย์ ผ่าน
570112154097 สุรางคณา โพธิโคตร ผ่าน
570112154098 สุวิษา แสงบุตร ผ่าน
570112154099 อรพรรณ นามวิชัย ผ่าน
570112154100 อาทิตยา จดรัมย์ ผ่าน
570112154102 เอื้ออาทร ขาวสกุล ผ่าน
570112154108 สุริยา ศักดิ์ศิริ ผ่าน
570112155001 กชกร จิตรช้าง ผ่าน
570112155007 จุฑามาศ อุไรรัมย์ ผ่าน
570112155011 ฐาปณี แพไธสง ไม่ผ่าน
570112155012 ณัทรนรี ยังจันอินทร์ ผ่าน
570112155015 นวลปรางค์ ทัพชัย ผ่าน
570112155016 นํ้าฝน วงเวียน ผ่าน
570112155019 พรธีรา การเกษ ผ่าน
570112155021 พัชรีพร สุโพธิ์ชัยกุล ไม่ผ่าน
570112155024 รัตนพร โทไธสง ไม่ผ่าน
570112155025 วนิดา ตุลบุตร ผ่าน
570112155026 วรรณภา เกษแสนศรี ผ่าน
570112155028 วิรัญชนา จันทร์พวง ผ่าน



570112155029 ศศิธร ทองดาษ ผ่าน
570112155031 สิริญาดา สิมสีแก้ว ไม่ผ่าน
570112155032 สุธิดา จํารองเพ็ง ผ่าน
570112155036 เสาวลักษณ์ ชํานิจ ไม่ผ่าน
570112155037 หฤทัย โพธิ์แก้ว ผ่าน
570112155038 อนุสรา เศษไธสง ผ่าน
570112155039 อรวรรณ ทรงฐาน ผ่าน
570112155045 ณัฐวุฒิ เขตนคร ผ่าน
570112155046 ธีระ วิชายงค์ ผ่าน
570112155048 ภูดิส อุ่นไธสง ผ่าน
570112155053 กาญจนา จุ้ยประโคน ผ่าน
570112155054 เกวลิน มาตย์เชียงไชย ผ่าน
570112155055 จันจิรา สีมาคูณ ผ่าน
570112155057 ฉลิตา วงค์ศรี ผ่าน
570112155060 ญาณิศา คงมาก ผ่าน
570112155064 นฤมล ผมน้อย ผ่าน
570112155069 พรนภา โสมศรีแก้ว ผ่าน
570112155074 รัตนาพร ประเวชสมบัติ ผ่าน
570112155077 วิภาภรณ์ นพรัมย์ ผ่าน
570112155082 สุนันทา ศิริพงษ์ ผ่าน
570112155083 พิชชาภัทร์ จัตุกูล ผ่าน
570112155086 เสาวลักษณ์ เบ็ญจมาศ ผ่าน
570112155092 อารีรัตน์ พะชะนะ ผ่าน
570112155094 ชัยวัฒน์ ผงคลี ผ่าน
570112155101 กนกวรรณ ปะสุรัมย์ ผ่าน



570112155110 ญาสุมินทร์ ทองโสภา ผ่าน
570112155113 นรินทร์รัตน์ ศรีสืบมา ผ่าน
570112155117 ปริญญา มงคล ผ่าน
570112155124 ลัดดาวัลย์ น้อยสุพรรณ ผ่าน
570112155128 ศนิภา รอบแคว้น ผ่าน
570112155131 สุดารัตน์ อะโรคา ผ่าน
570112155132 สุนิสา แสนพงษ์ ผ่าน
570112155133 สุภานันท์ สาคเรศ ไม่ผ่าน
570112155138 อรนิชา ป้องจันทร์ลา ผ่าน
570112155139 อลิสา สุขมะณี ผ่าน
570112155140 อาทิตยา เกตุชิต ผ่าน
570112155141 อารติา เฉลิมจาน ไม่ผ่าน
570112155142 อุทุมพร ศิลาเลิศ ไม่ผ่าน
570112155146 พงษ์เทพ เจริญรัมย์ ผ่าน
570112155151 นริศราพร พันสอน ไม่ผ่าน
570112156002 กมลชนก ยืนรัมย์ ผ่าน
570112156005 คณัสนันท์ เพชรกอง ผ่าน
570112156008 ชัชชลิตา โคมารัมย์ ผ่าน
570112156009 ณภัทร ยุบรัมย์ ไม่ผ่าน
570112156010 ณัฐกานต์ นพภารัมย์ ผ่าน
570112156016 นรินทร์ทิพย์ พลแสน ไม่ผ่าน
570112156021 ปัทมา วิเศษ ผ่าน
570112156022 พจนี อะพรรัมย์ ผ่าน
570112156024 พิมผกา เกิดประโคน ผ่าน
570112156034 ศุภกานต์ เปียนประโคน ผ่าน



570112156037 สุทิน กุสะรัมย์ ผ่าน
570112156040 สุภาพร สะใบ ไม่ผ่าน
570112156042 สุริญาพร สายลาม ผ่าน
570112156043 โสรยา ตันสด ไม่ผ่าน
570112156045 อรอนงค์ ดอกขาวรัมย์ ผ่าน
570112156047 อุมารินทร์ ปะชิเก ผ่าน
570112156050 ธนากร บุญคร ผ่าน
570112156055 สุธี เมชบุตร ผ่าน
570112156057 กนกพร บวชประโคน ผ่าน
570112156063 จุรีพร เต็งผักแว่น ผ่าน
570112156070 ธิตินันท์ ภู่ระย้า ผ่าน
570112156072 นฤมล มณีพงศ์ ผ่าน
570112156074 นิตยา เจริญรัมย์ ผ่าน
570112156077 ปาลี จันตรา ผ่าน
570112156078 พนิดา อุไรพันธ์ ไม่ผ่าน
570112156082 ภาวิณี มีพร้อม ไม่ผ่าน
570112156086 วิไรวัน ศรีนวลจันทร์ ผ่าน
570112156090 สิริยากร คําสมบัติ ผ่าน
570112156094 นันท์นภัส แป้นประโคน ผ่าน
570112156101 อัจฉราพรรณ จันทร์ทอง ผ่าน
570112156102 อารียา บุญรัก ไม่ผ่าน
570112156105 ธนธรณ์ อุทัยรัมย์ ไม่ผ่าน
570112163001 กชสุชา นะราเทียม ผ่าน
570112163003 กัลยาณี วาปีเน ไม่ผ่าน
570112163004 กาญจนา เยรัมย์ ผ่าน



570112163005 แก้วมณี ใหญ่เลิศ ผ่าน
570112163006 จุฑารัตน์ ศรีเที่ยง ผ่าน
570112163011 ฐิติรัตน์ ดวงภักดีรัมย์ ไม่ผ่าน
570112163013 กวินธิดา จงประเสริฐ ผ่าน
570112163014 ตรีรัตน์ แจดนวน ผ่าน
570112163016 ทิวาพร รัตน์ไธสง ผ่าน
570112163019 นันสุดา อันทรินทร์ ไม่ผ่าน
570112163021 นุชจิรา ลุ่มนอก ไม่ผ่าน
570112163023 เบญจวรรณ ตุ่มหนแย้ม ผ่าน
570112163025 ปาริชาติ ฉิมโพธิ์กลาง ผ่าน
570112163027 พรกมล มโนรัมย์ ผ่าน
570112163029 พัชริดา กับแก้ว ผ่าน
570112163030 พัชรินทร์ นิมาลรัมย์ ผ่าน
570112163032 มุกดา หล้าพรม ผ่าน
570112163034 วรรณพร วรรณราช ผ่าน
570112163036 วราพร พานนงค์ ผ่าน
570112163037 ศิวพร สุดาปัน ผ่าน
570112163041 สิริกร ไชยสา ไม่ผ่าน
570112163042 สุกันยา สุบิน ผ่าน
570112163045 สุพัตรา โลนไธสง ผ่าน
570112163049 อลิศา คําฤาชา ผ่าน
570112202016 กฤษณะ ไพลวัลย์ ผ่าน
570112202026 ปัตษธร บุญเจริญ ผ่าน
570112202033 วัฒน์ชัย วัฒนศรีนพเดช ผ่าน
570112202041 ดรุณี มารารัมย์ ผ่าน



570112210001 กนกพิชญ์ ศรีหาโคตร ผ่าน
570112210002 กมลวรรณ ยศราวาส ผ่าน
570112210010 ดลยา ใจตรง ผ่าน
570112210012 ธิดารัตน์ สมสา ผ่าน
570112210023 มัทนา เตาะไธสง ผ่าน
570112210024 ระเบียบ ศรสินชัย ผ่าน
570112210029 สมฤดี สุดสูงเนิน ผ่าน
570112210036 สุวิมล โกฏิแก้ว ผ่าน
570112210040 อรทัย นามไธสง ผ่าน
570112210044 คําพร อาจปานกลาง ผ่าน
570112210045 ฉัตรชัย บรรเทิงใจ ผ่าน
570112210055 อํานาจ สหุนาลุ ผ่าน
570112210063 ฐาปนีย์ พวงปะคาํ ผ่าน
570112210071 นิภา กุสะรัมย์ ผ่าน
570112210072 นุจรี อานไธสง ผ่าน
570112210078 เมสิยา ไสแสง ผ่าน
570112210086 สุดารัตน์ ศรีชุมแสง ผ่าน
570112210096 อุรัสยา ทาไธสง ผ่าน
570112230008 นวลอนงค์ แก้วหล่อ ผ่าน
570112230040 เกตุมณี ศาลางาม ผ่าน
570112230041 จันทร์จิรา จันทร์นนท์ ผ่าน
570112230084 ตรีณัชฌา ปัสสําราญ ผ่าน
570112230097 อัญชิสา สร้อยเสนา ไม่ผ่าน
570112231016 วานิษา ประนมรัมย์ ไม่ผ่าน
570112231021 อาทิตา รอบแคว้น ผ่าน



570112231026 ณัฐพงศ์ จิรัมย์ ผ่าน
570112231034 วิรุต เกรียงรัมย์ ผ่าน
570112231035 วีรพล นิพรรัมย์ ผ่าน
570112231037 ศิริพงษ์ หงษ์ภักดี ผ่าน
570112231039 สรวิชญ์ บุญสอน ผ่าน
570112231040 สารินทร์ มะพารัมย์ ผ่าน
570112240001 จารุวรรณ ตะวัน ไม่ผ่าน
570112240002 ทิพวรรณ สุพันดี ไม่ผ่าน
570112240005 ปาริฉัตร โกยรัมย์ ผ่าน
570112240010 จตุรงค์ จันปลั่ง ผ่าน
570112240013 เจนณรงค ์ไทยอัฐวิถี ผ่าน
570112240015 ชวาลวัชร ยังผ่อง ผ่าน
570112240017 ณัฐดนัย ฉกรรจ์ศิลป์ ผ่าน
570112240019 ทรงยศ พักเซียงซา ผ่าน
570112240021 ธนพล กิรัมย์ ไม่ผ่าน
570112240022 ธนาธร ตรากลาง ผ่าน
570112240023 ธัญวิทย์ อินทรา ผ่าน
570112240028 ประสิทธิ์ ธรรมธุระ ผ่าน
570112240029 ปรีชา ทวีพูน ไม่ผ่าน
570112240033 ภัทราวุธ ประสงค์ใด ผ่าน
570112240038 วินัย บัวชิด ผ่าน
570112240040 ศรุต ราชประโคน ผ่าน
570112240045 สุรศักดิ์ บุญหนุน ผ่าน
570112240052 จารุวรรณ รัตนจินดาวาล ผ่าน
570112240053 ธณพร ประทุมมาตย์ ผ่าน



570112240061 จักรพงษ์ เบญจศรีรักษ์ ผ่าน
570112240062 จิรวัฒน์ แด่ริรัมย์ ผ่าน
570112240064 ชนินทร์ ศรีลา ผ่าน
570112240069 ดุสิต สุทธิโส ไม่ผ่าน
570112240070 ทศพล เสง่ียมดี ไม่ผ่าน
570112240073 ธวัชชัย ใจตรง ไม่ผ่าน
570112240075 ธีรพงษ์ เทาดี ไม่ผ่าน
570112240076 นพรัตน์ วิเศษสัตย์ ผ่าน
570112240080 ปัญญา ชํานาญกอง ผ่าน
570112240085 เมธีวุฒิ บุตรจินดา ไม่ผ่าน
570112240087 วรยุทธ อุทัยนัง ผ่าน
570112240090 วุฒิไกร ดีจานเหนือ ผ่าน
570112240091 ศักดา เสริมศิริ ผ่าน
570112240095 สุรศักดิ์ ล้วนศรี ผ่าน
570112240096 สุระพล ไสแสง ผ่าน
570112240097 เสกสรร ตอรบรัมย์ ไม่ผ่าน
570112240102 เตียง เอือน ผ่าน
570112249001 กมลวรรณ พิมชัย ผ่าน
570112249002 กรรณิการ์ สัตยรัมย์ ผ่าน
570112249007 ณัฐนันท์ โพธิ์นอก ผ่าน
570112249009 นันทรัตน์ ยมรัตน์ ผ่าน
570112249010 บัว อินธิสอน ผ่าน
570112249018 ศิริวิมล สุขสุวรรณ ผ่าน
570112249020 สุกัญญา ลีเขาสูง ผ่าน
570112249035 วรวุฒิ แสงดอกไม้ ไม่ผ่าน



570112249036 วิทยา ยิ่งคา ผ่าน
570112249039 สุริยะ ศรีพลัง ผ่าน
570112249052 ปรารถนา ราชแก้ว ผ่าน
570112249064 สุวรรณี ผลเจริญ ผ่าน
570112249070 กลทีป์ ทองวิเศษ ผ่าน
570112249077 วสันต์ คินันติ ผ่าน
570112249078 วีระพล ศรีชุมแสง ผ่าน
570112249081 อนุชา ค่ําชู ผ่าน
570112265001 กนกวรรณ ไวไธสง ผ่าน
570112265002 กัญญาเรศ เสฐโฐ ผ่าน
570112265004 เกศิณี เพ็ชรล้ํา ไม่ผ่าน
570112265005 จันทร์จิรา เลิศแกว้ ไม่ผ่าน
570112265006 จิราพร ศรีวิพัฒน์ ไม่ผ่าน
570112265007 จุฬาลักษณ์ หินอ่อน ผ่าน
570112265008 เจียรนัย วิเศษไสย ผ่าน
570112265009 ชลธิชา โชติพรม ผ่าน
570112265012 ดามิสา สอนภาษิต ผ่าน
570112265013 ทิพวรรณ โกกรัมย์ ผ่าน
570112265014 ธัญญาเรศ สะอาดภัย ผ่าน
570112265017 นุชนารถ ยุงประโคน ผ่าน
570112265020 พรพรรณ คําสอน ผ่าน
570112265021 พิจิตรา ขันแก้ว ผ่าน
570112265026 รัชนีกร บอมโคตร ผา่น
570112265027 รัตนาภรณ์ เการัมย์ ผ่าน
570112265028 ลลิตตา คงบุรินทร์ ผ่าน



570112265029 วนิดา กดไธสง ผ่าน
570112265030 วรัญญา ดาทอง ผ่าน
570112265032 วิไลวรรณ เภสัชชะ ผ่าน
570112265034 ศิไลลักษณ์ แช่มรัมย์ ผ่าน
570112265035 สิชานาถ กาญจนพงศ์กิจ ผ่าน
570112265036 สุจิตรา นุเคาะกัน ผ่าน
570112265038 สุนิสา ชาตรี ผ่าน
570112265042 อรสา บุราคร ผ่าน
570112265045 ภูบดี มะณีน้อย ผ่าน
570112265049 กุสุมา ไชยชนะวงศ์ ผ่าน
570112265051 จันทร์เพ็ญ เสริมสวัสดิ์ ผ่าน
570112265052 จริาภรณ์ บุญมาก ผ่าน
570112265053 เจนจิรา ปุริตาเน ผ่าน
570112265058 ดารุณี ภิรมย์ ผ่าน
570112265063 เบญจมาศ เบ้าหนองบัว ผ่าน
570112265064 ปรียาภรณ์ อาสากุล ผ่าน
570112265067 พิมพกา ไชยบอน ผ่าน
570112265068 ภาวดี สุดชารี ผ่าน
570112265070 มัลลิกา ชุบไธสง ผ่าน
570112265071 รักสุดา บุตรสอน ผ่าน
570112265074 ลลิตา ประทุมแบน ผ่าน
570112265078 วีณา กองสน่ัน ผ่าน
570112265079 ศิริรัตน์ สวนงาม ผ่าน
570112265080 ศภุารัตน์ แซ่เอีย ผ่าน
570112265081 สิรินันท์ มีสนาม ผ่าน



570112265082 สุจิตรา ขันหมั่น ผ่าน
570112265088 อรอนงค์ เตือประโคน ผ่าน
570112265090 เกียรติศักดิ์ บุญแจ้ง ผ่าน
570112265093 กรรณิการ์ เฉยไธสง ผ่าน
570112265094 กาญจนา สีนิล ผ่าน
570112265097 จันทร์สุดา มะโนบาล ไม่ผ่าน
570112265099 เจนจิรา คําดํา ผ่าน
570112265101 ญาดา วงศ์สุวรรณ ผ่าน
570112265102 ณัฐกานต์ สอนถนอม ผ่าน
570112265104 ตุลารักษ์ ปัดชา ไม่ผ่าน
570112265108 นิภาพรรณ พลจันทร์งาม ผ่าน
570112265109 เบญจมาศ สทุธิโคตร ผ่าน
570112265114 มณฑกานต์ สินศิริ ผ่าน
570112265115 มนฤดี ช่อทอง ผ่าน
570112265116 มุกขรินทร์ สุวรรณ ผ่าน
570112265118 รัตนา ลาวรรณ ไม่ผ่าน
570112265121 วนิดา โพธิ์ชัย ผ่าน
570112265122 วรามาศ กล่าวรัมย์ ผ่าน
570112265123 วิลาวรรณ โฉมดี ผ่าน
570112265124 ศศิธร จีนเกา ไม่ผ่าน
570112265128 สุณิสา ภาสวัสดิ์ ผ่าน
570112265130 สุพรรณิการ์ สีจันดา ผ่าน
570112265136 ธีรวัฒน์ ทะเรรัมย์ ผ่าน
570112265138 อภิสิทธิ์ ทศแก้ว ผ่าน
570112265139 กรรวี โตดประโคน ผ่าน



570112265141 เกศิณี พานเพิง ผ่าน
570112265143 จิตรทิวา กลมประโคน ผ่าน
570112265148 ณัฐริกา แดนดี ผ่าน
570112265149 ณิชารีย์ วงค์จันทร์ ผ่าน
570112265150 ทิพย์วลี คําแก้ว ผ่าน
570112265152 นฤมล เบ็ญจรูญ ผ่าน
570112265153 นิตยา แดไธสง ผ่าน
570112265159 ภัสนันท์ นามทะจันทร์ ผ่าน
570112265161 มลฑาทิพย์ กลมประโคน ผ่าน
570112265162 ยุทารัตน์ มาลัย ผ่าน
570112265167 วรรณนภา บุญลับ ผ่าน
570112265168 วาสนา วงค์ธรรม ผ่าน
570112265169 วิไลพร ทิพบาง ผ่าน
570112265171 ศิริลักษณ์ สายศรีแก้ว ผ่าน
570112265174 สุดารัตน์ เดชโคบุตร ผ่าน
570112265175 สุนิสา นุสุวรรณรัมย์ ผ่าน
570112265177 สุวารัตน์ ลําจอง ผ่าน
570112265178 อนงค์นาถ มะลิมาตร ผ่าน
570112265179 อรพิม ตราศรี ผ่าน
570112266002 จารุวรรณ พาสันต์ ผ่าน
570112266003 จิรพร ทูลภิรมย์ ผ่าน
570112266005 ณัฐหทัย ธรรมวาโร ผ่าน
570112266008 นฤมล นิสัยกล้า ผ่าน
570112266009 นิสาพร ขันยา ผ่าน
570112266011 บุญมี พันธ์หอ ผ่าน



570112266012 บุษราคัม โอทารัมย์ ผ่าน
570112266013 ปิยธิดา พรมมะนัง ผ่าน
570112266015 พัชริดา วิวาโด ผ่าน
570112266020 รุจิรา พะลัง ผ่าน
570112266023 สุชาดา พุ่มเพ็ชร ไม่ผ่าน
570112266026 อภิญญา สันโดษ ผ่าน
570112266027 อมรรัตน์ สุวรรณแก้ว ผ่าน
570112266030 เถกิงศักดิ์ มะณีเนตร ไม่ผ่าน
570112266032 สราวุฒ บุญศรี ไม่ผ่าน
570112266033 จันทภา แสงแก้ว ผ่าน
570112266034 จิตกร พรมสา ไม่ผ่าน
570112266035 จุฬารัตน์ เรียรัมย์ ไม่ผ่าน
570112266036 ณธิดา นาคเจริญ ผ่าน
570112266039 ธัญวรัตน์ หะวัน ผ่าน
570112266042 เนตรนภา คล่องอาษา ผ่าน
570112266045 พนิดา สําเรียนรัมย์ ผ่าน
570112266046 พลอยไพลิน ยอดเจริญ ผ่าน
570112266054 สไบทอง สอนบุญทอง ผ่าน
570112266057 อนุสรา ขุนพิลึก ไม่ผ่าน
570112266060 อังสณา อดุลสุข ผ่าน
570112266061 กรรชัย บุญสวาย ไม่ผ่าน
570112266062 ทยุต นนทวี ผ่าน
570112266064 สุวนันท์ ซ่อมแก้ว ผ่าน
570112267001 กนกวรรณ ยมรัตน์ ผ่าน
570112267005 จิรวรรณ อุทธิสินธุ์ ผ่าน



570112267006 ชุลีพร บุตรศรี ผ่าน
570112267007 นภาวรรณ พินิจดี ไม่ผ่าน
570112267011 เบญญาภา อําไธสง ผ่าน
570112267014 ภริดา โถทอง ผ่าน
570112267022 ศิรินภา อาญาเมือง ผ่าน
570112267023 สมพร โสรมรรค ผ่าน
570112267028 อภิญญา พรมสุรินทร์ ผ่าน
570112267029 อรัญญา สุดตา ผ่าน
570112267031 กิตติพงษ์ ภูมิชัย ผ่าน
570112267036 กมลศรี บุญเลื่อน ผ่าน
570112267037 กันยา สีจันแก้ว ผ่าน
570112267041 ธัญญาพร แก้วประหลาด ผ่าน
570112267042 น้องนุช สื่อพรหม ผ่าน
570112267043 นัฐพร สุขวิพัฒน์ ผ่าน
570112267044 นิศารัตน์ เฉ่ือยรัมย์ ผ่าน
570112267047 ปิยนุช ลํานวล ผ่าน
570112267048 พิมลวรรณ เงาศรี ผ่าน
570112267049 ภัทราภรณ์ ภูแก้ว ผ่าน
570112267053 วชิราภรณ์ เชิงรัมย์ ผ่าน
570112267054 วันเพ็ญ พลาหาญ ผ่าน
570112267057 ศิริรัตน์ แสงแก้ว ผ่าน
570112267062 อนงค์นารถ เท่าน้ัน ผ่าน
570112267064 อรัญญา สายสอน ผ่าน
570112267066 กิตติภพ เหลารินทร์ ผ่าน
570112267070 กฤษณีย์ มาตรา ผ่าน



570112268002 กนิษฐา สีชุมแสง ไม่ผ่าน
570112268003 กรกนก อรุณรัมย์ ผ่าน
570112268005 เกษร สีดาสะมา ไม่ผ่าน
570112268007 จารุวรรณ ภูมิเรือง ไม่ผ่าน
570112268008 จุฑารัตน์ เพ็งประจญ ผ่าน
570112268012 ชัชชา ปราบนอก ผ่าน
570112268016 นิตยา พิลาธร ผ่าน
570112268017 นิตยา บุญเต็ม ผ่าน
570112268018 พัชรินทร์ ชัยพิมพ์ ไม่ผ่าน
570112268019 พัชรี แพงทิพย์ ไม่ผ่าน
570112268020 ภัทราพร วงศาวิเศษ ผา่น
570112268021 ภัทราวรรณ พิมพ์จันทร์ ไม่ผ่าน
570112268023 เมวิกา พรมธิดา ผ่าน
570112268027 ศศิชา พรมหงษ์ ผ่าน
570112268030 สุดารัตน์ ปักเคทาติ ไม่ผ่าน
570112268032 สุภาวดี เทพสุวรรณ์ ผ่าน
570112268033 อทิตญา จันทร์อยู่จริง ไม่ผ่าน
570112268034 อรวรรณ สําราญดี ผ่าน
570112268035 อัญชลีพร มะโนวัน ผ่าน
570112268038 ธนกร อินดู ผ่าน
570112268040 วรพล บุญงอก ผ่าน
570112268046 ขนิษฐา อักษรวุฒิ ผ่าน
570112268047 ขวัญใจ สร้างนานอก ผ่าน
570112268049 จุฑามาศ เจียมทอง ผ่าน
570112268050 เจนจิรา ชํานาญกอง ไม่ผ่าน



570112268051 ฉวีวรรณ บุญจันทึก ผ่าน
570112268057 นารีรัตน์ เปริบรัมย์ ไม่ผ่าน
570112268058 ปนิดา ศรีวิชัย ผ่าน
570112268059 ผกาวดี สัตรีวงค์ ผ่าน
570112268060 เพ็ญนภา แสงทอง ผ่าน
570112268061 ภัทรา ก่อแก้ว ผ่าน
570112268063 มุกรินท์ พรมธิดา ผ่าน
570112268065 รัตตยา กําลา ผ่าน
570112268067 วิจิตรา ดินแผ่น ผ่าน
570112268071 ศิริลักษณ์ รัตนวรรณ ผ่าน
570112268073 สุพัตรา บุญชิต ผ่าน
570112268074 สุภาพร บุญเสริม ผ่าน
570112268075 อรกัญญา สงัดรัมย์ ไม่ผ่าน
570112268077 อารีรัตน์ พรมสนาม ผ่าน
570112268081 ปวีณา มาสืบชาติ ไม่ผ่าน
570112268084 ศรรัก จุลจังหรีด ไม่ผ่าน
570112268085 สุพัฒน์ บัวสิม ผ่าน
570112323001 กนกพร ปันรัมย์ ผ่าน
570112323003 กิตตินันทน์ จอมคําสิงห์ ไม่ผ่าน
570112323006 จันทิมา เจียวรัมย์ ผ่าน
570112323007 จิตรลดา อุตตะมะ ไม่ผ่าน
570112323008 จิรนันท์ บํารุงแค้วน ผ่าน
570112323009 ธนพร เจริญผล ผ่าน
570112323010 ณัฐชา เฉิดไธสง ผ่าน
570112323011 ดวงพร แววไว ผ่าน



570112323013 นภาพร ลีประโคน ผ่าน
570112323017 เบญจมา กล้าหาญ ผ่าน
570112323018 ประภาพรรณ ชัยไธสง ผ่าน
570112323020 ผานิต เชิมรัมย์ ผ่าน
570112323021 พิชญานันท์ มณีศรี ผ่าน
570112323023 มุกดาภรณ์ ครผา ผ่าน
570112323028 ศุภรัตน์ สีนํ้าเย็น ไม่ผ่าน
570112323031 สุกัญญา อนุพันธ์ ผ่าน
570112323032 สุธามาศ แหลมไธสง ไม่ผ่าน
570112323033 สุนิสา ขวัญเกตุ ไม่ผ่าน
570112323034 สุมาลี ศรีชารัตน์ ผ่าน
570112323037 ชัญญานุช สมเดช ผ่าน
570112323038 อังคนาง วอนรัมย์ ผ่าน
570112323039 อัมฤทธิ์ตา ที่รัก ผ่าน
570112323041 เกียรติศักดิ์ ทิศทะษะ ไม่ผ่าน
570112323042 ชนัส อุปเท ผ่าน
570112323044 ณัฐพงษ์ ใสแก้ว ผ่าน
570112323046 ธนัท บุญรอดรัมย์ ผ่าน
570112323047 ธีรพงค์ กันหมุด ผ่าน
570112323048 นัฏฐพงษ์ นุยอนรัมย์ ผ่าน
570112323050 พรพงษ์ ผลเจริญ ผ่าน
570112323053 ยกชัย เปลี่ยนรัมย์ ผ่าน
570112323056 วุฒิชัย จันทอง ไม่ผ่าน
570112323057 ศักดิ์ดา แบรัมย์ ไม่ผ่าน
570112323060 สุรวุฑ แผ้วผลสงศ์ ไม่ผ่าน



570112323062 กนกอร แก้วกองกุล ผ่าน
570112323065 ขนิษฐา อะโรคา ไม่ผ่าน
570112323066 ขวัญตา การเพียร ผ่าน
570112323067 จาฏุพัจน์ เตียสกุล ผ่าน
570112323069 จีราภรณ์ นารินทร์ ไม่ผ่าน
570112323070 ชนิตรา บุญคล้าย ไม่ผ่าน
570112323071 ณัฐธิดา แจ่มใส ไม่ผ่าน
570112323072 ตรีสุนินทร์ สุระขันธุ์ ผ่าน
570112323073 ธัญสินี อักษร ไม่ผ่าน
570112323075 นาตยา ชวายวัง ผ่าน
570112323076 นิตยา ยีรัมย์ ไม่ผ่าน
570112323077 บุณยวีร์ ศักดิ์ศรีท้าว ไม่ผ่าน
570112323078 เบญจมาศ กล้าหาญ ผ่าน
570112323082 พิมลวรรณ แก้วไธสง ไม่ผ่าน
570112323083 ภาวิตรี ภู่มณี ไม่ผ่าน
570112323085 วลีรัตน์ เดชารัมย์ ผ่าน
570112323086 วันวิสา ดีรูป ผ่าน
570112323088 ศิริลักษณ์ พอกพูล ไม่ผ่าน
570112323089 ศุภลักษณ์ ศรประสิทธิ์ ผ่าน
570112323095 สุรัสวดี ปานเพ็ชร์ ผ่าน
570112323096 สุวิสาข์ แป่มจาํนัก ผ่าน
570112323097 หน่ึงฤดี พานิชรัมย์ ไม่ผ่าน
570112323098 อภัสนันท์ อุทิศรัมย์ ไม่ผ่าน
570112323100 อินทุอร เรืองรัมย์ ผ่าน
570112323101 เกรียงศักดิ์ อินทร์หอม ผ่าน



570112323105 ณัฐพงษ์ บุตรจันทร์ ผ่าน
570112323111 พฤฒิธร มีชั้นช่วง ไม่ผ่าน
570112323112 พิพัฒน์ พรหมลี ผ่าน
570112323117 วุฒิพงษ์ อะโรคา ผ่าน
570112323118 ศักดิ์สิทธิ์ อาจทวีกุล ไม่ผ่าน
570112323123 สมพิศ โกรัมย์ ไม่ผ่าน
570112323124 กมลพร ตาประโคน ไม่ผ่าน
570112323127 ขนิษฐา ปะลุวันรัมย์ ผ่าน
570112323129 จารุวรรณ ศรีทะลับ ไม่ผ่าน
570112323131 เจนจิรา เรืองสุขสุด ไม่ผ่าน
570112323132 ชลดา ฉาไธสง ไม่ผ่าน
570112323134 แตงกวา โอทารัมย์ ผ่าน
570112323135 ธารทิพย์ แนวทอง ผ่าน
570112323136 นฤมล ดีประเสริฐ ไม่ผ่าน
570112323137 นํ้าฝน แฝงฤทธิ์ ผ่าน
570112323138 นิตยา อุไรรัมย์ ผ่าน
570112323140 ปณิตตา พุ่มพวง ผ่าน
570112323142 เป่ียมสุข วงษ์เกษ ผ่าน
570112323146 มนฑกานต์ นามสพร ผ่าน
570112323147 รุ่งทิวา ที่รัก ไม่ผ่าน
570112323149 วารุณี แก้วสุริยา ผ่าน
570112323151 ศิริวรรณ ป้ันทอง ผ่าน
570112323152 สวรรยา ศรีใชย ผ่าน
570112323153 สินิทรา เลื่อยไธสง ผ่าน
570112323155 สุดารัตน์ โพธิ์แก้ว ผ่าน



570112323156 สุนา ศิริบุญ ผ่าน
570112323157 สุภาพร หาสุข ผ่าน
570112323158 สุริยาพร ขยันดี ไม่ผ่าน
570112323160 อนุชิดา เต็งรัมย์ ผ่าน
570112323162 อันธิกา คงประโคน ผ่าน
570112323163 กฤษณพงศ์ ของเลิศ ผ่าน
570112323167 ญาณภัทร ปะบุญเรือง ไม่ผ่าน
570112323169 ธนวันต์ เรือนประโคน ผ่าน
570112323172 นิรุตติ์ พรมทองพันธ์ ผ่าน
570112323174 พลรัฐ อุ่นทานนท์ ไม่ผ่าน
570112323176 ภูวดล ทุรังรมัย์ ผ่าน
570112323180 ศักดิ์ดา นวสิมัยนาม ผ่าน
570112323181 ศุภวัฒน์ ประประโคน ผ่าน
570112323182 สุขสันต์ แก้วประสงค์ ไม่ผ่าน
570112323183 สุเมธ เงินประโคน ผ่าน
570112323185 อัมพวัฒน์ กรดรัมย์ ผ่าน
570112325001 กีรติ วิจารณ์ ผ่าน
570112325002 จุฑามาศ เพิ่มกระโทก ผ่าน
570112325006 จิรายุทธ ยิบรัมย์ ไม่ผ่าน
570112325007 จีรศักดิ์ จันทิมา ผ่าน
570112325009 จุฬา สุภาพ ผ่าน
570112325013 ธนากลุ จันทร์เทพ ไม่ผ่าน
570112325014 นัฐชา สุดใจ ไม่ผ่าน
570112325016 พงศกร สุขจิต ไม่ผ่าน
570112325017 พงศธร จันทลาภา ไม่ผ่าน



570112325018 พงศภัค มาจิตต์ ไม่ผ่าน
570112325021 พินิจ คําใบศรี ผ่าน
570112325022 มเหศวร ใหม่วงค์ ไม่ผ่าน
570112325023 รัชต์พงษ์ อุทัยแสน ไม่ผ่าน
570112325024 วสันต์ ปลงรัมย์ ไม่ผ่าน
570112325025 วัฒนากรณ์ จีนเกา ไม่ผ่าน
570112325027 สาคร ตันวานิช ผ่าน
570112325030 อภิสิทธิ์ ตึดประโคน ไม่ผ่าน
570112325033 อรุณชัย รามสูตร ไม่ผ่าน
570112350001 กนกกาญจน์ สงคราม ไม่ผ่าน
570112350003 กัลยา ปลอมรัมย์ ผ่าน
570112350005 กิ่งกาญจน์ สระภู ไม่ผ่าน
570112350007 จินตนา จันทสุภา ผ่าน
570112350008 ชนก นํ้ามะณี ผ่าน
570112350009 ญาสุมินต์ นาคย้อย ผ่าน
570112350012 ธิดารัตน์ สง่าศรี ผ่าน
570112350013 ประวีธิดา สมมะนา ผ่าน
570112350014 ปัญญาพร ชุมรัมย์ ผ่าน
570112350015 ผกามาศ คําวัด ผ่าน
570112350016 พรพิมล สิงห์วงษ์ ผ่าน
570112350018 ภาวดี สุวรรณพฤกษ์ ผ่าน
570112350021 รัตนพร ริดขจร ผ่าน
570112350022 ลักษมณ มีนิยม ผ่าน
570112350024 วิกานดา โนนไธสง ผ่าน
570112350025 วีระยา ยืนยง ไม่ผ่าน



570112350026 ศรัญพร กระดานลาด ผ่าน
570112350028 สกาวรัตน์ เพราะดี ผ่าน
570112350029 สลิลทิพย์ เครือบคนโท ผ่าน
570112350030 สาวิตรี สายชุ่มดี ผ่าน
570112350031 สุนิษา จอยรัมย์ ผ่าน
570112350044 ณัฏร์ฐศรัณย์ บุญสิน ไม่ผ่าน
570112350046 ธนาทร รักษา ไม่ผ่าน
570112350051 สถิตย์ สิทธิลา ไม่ผ่าน
570112350052 สพลวัต ด่านกระโทก ไม่ผ่าน
570112350054 อนุศาสตร์ เจริญวัย ผ่าน
570112350057 กัญญารัตน์ โจ๊ะประโคน ผ่าน
570112350061 เจนจิรา พันธุ์ศรี ผ่าน
570112350062 ชลณีย์ จูปรีม ผ่าน
570112350066 เบญญา สมงาม ผ่าน
570112350067 ปรียาภัทร เฉียดรัมย์ ผ่าน
570112350068 ปาณิศา ฉวีรัมย์ ผ่าน
570112350069 พรเทวี บอนไธสง ไม่ผ่าน
570112350073 รสริน ทรงหอม ผ่าน
570112350075 เริงฤดี ไชยโย ผ่าน
570112350076 วณิดา ใจภักดี ไม่ผ่าน
570112350079 ศยามล พรมสัยยา ไม่ผ่าน
570112350080 ศศินา บุญสุข ไม่ผ่าน
570112350081 ศิรประภา ปะนันโต ผ่าน
570112350082 สกุลรัตน์ กอนรัมย์ ไม่ผ่าน
570112350083 ส่องฟ้า กะซิรัมย์ ผ่าน



570112350088 เสาวลักษณ์ เกษศรีรัตน์ ไม่ผ่าน
570112350089 อภิญญา ปักษา ไม่ผ่าน
570112350105 สมชาย เทษานอก ผ่าน
570112350108 อนุสิทธิ์ โปรดประโคน ไม่ผ่าน
570112352001 กชกร ปัจจัยยา ผ่าน
570112352002 กัญญารัตน์ ราชสีภูมิ ผ่าน
570112352003 กิติภรณ์ หมื่นสุข ผ่าน
570112352007 จุรีพร เภสัชชา ผ่าน
570112352008 ชดาพร ศิริสุข ผ่าน
570112352011 ดวงใจ อุตมะ ผ่าน
570112352012 ดาวรุ่ง สุขใส ผ่าน
570112352013 ธณัชชา กองแก้ว ผ่าน
570112352017 นุศรา สุทโธ ผ่าน
570112352024 พิริยะสุดา พูคํา ผ่าน
570112352025 เฟื่องฟ้า สายน้อย ผ่าน
570112352026 ภัสส์พิชชญาณ์ พิรัมย์ ผ่าน
570112352030 รัชดาพร โพดรัมย์ ผ่าน
570112352035 วาสนาสิทธิ์ หวังรักกลาง ผ่าน
570112352037 ศรสวรรค์ แข็งกล้า ผ่าน
570112352043 สุดารัตน์ บรรดาศักดิ์ ผ่าน
570112352044 สุทธิดา ภาพยนต์ ผ่าน
570112352045 สุนารี สุมหิรัญ ผ่าน
570112352046 สุพัตรา ฉวีรัมย์ ผ่าน
570112352048 สุภาวรรณ ขันศรี ผ่าน
570112352051 อภิญญา บุญเจริญ ผ่าน



570112352055 อัมพร ยืนยาว ผ่าน
570112352060 กนกวรรณ เสาใบ ผ่าน
570112352061 กัณทิมา วนมา ผ่าน
570112352063 จันจิรา มะลิซ้อน ผ่าน
570112352065 จิราภรณ์ ลอยสันเทียะ ผ่าน
570112352067 ชนาพร ใจสัมฤทธิ์ ผ่าน
570112352068 ชัยศิริกุล กรงรัมย์ ผ่าน
570112352071 ถนิมสร้อย คุ้นกระโทก ผ่าน
570112352073 นฤมล ดาศรี ผ่าน
570112352076 บุรฑริกา ช่อมะลิ ผ่าน
570112352083 พิรุน โคประไพ ผ่าน
570112352092 วทันยา เชนประโคน ผ่าน
570112352097 ศิริเพ็ญ วิทไธสง ผ่าน
570112352101 สุชาดา ช่อมะลิ ผ่าน
570112352102 สุดารัตน์ สัตตารัมย์ ผ่าน
570112352107 สุมาลี บุตรงาม ผ่าน
570112352110 อมรรัตน์ วงษาเกษ ผ่าน
570112352111 อรวรรณ ชินเวียง ผ่าน
570112352113 อัจฉรา จันทร์สอน ผ่าน
570112352115 อินทุอร เศตพันธ์ ผ่าน
570112352117 บัณฑิต แดงหล้า ผ่าน
570112352119 กมลชนก ใจงาม ผ่าน
570112352121 ขวัญตา ประดับ ผ่าน
570112352125 เจนจิรา ยายิรัมย์ ผ่าน
570112352131 ธนาวรรณ ทวันเวท ผ่าน



570112352132 นฤมล วงษ์สุวรรณ์ ผ่าน
570112352135 บุษยมาศ ตุลาเพียน ผ่าน
570112352140 พรพิมล ตงทอง ผ่าน
570112352145 มัทนา หวีเกษ ผ่าน
570112352146 เมทินี ศรีพุฒ ผ่าน
570112352147 เยาวลักษณ์ ขาวเจริญ ผ่าน
570112352148 รัตนาพร วรโคตร ผ่าน
570112352150 ลัดดาวัลย์ ยึนประโคน ผ่าน
570112352151 วรรณภา ประนาเส ผ่าน
570112352152 วาสนา ยอดไฟอินทร์ ผ่าน
570112352154 แววตา ศรีราตรี ผ่าน
570112352159 สุกัญญา รสหอม ผ่าน
570112352162 สุธาสินี สิงห์ทอง ผ่าน
570112352163 สุปรางค์ จะมัง ผ่าน
570112352176 พรรษา หมายประโคน ไม่ผ่าน
570112352176 พรรษา หมายประโคน ผ่าน
570112352177 สุริยนต์ พุ่มใหญ่ ผ่าน
570112352178 กัญญาภัค หาญศรี ผ่าน
570112352181 จารุวรรณ ปะวะศรี ผ่าน
570112352188 ดาราไล การสร้าง ผ่าน
570112352194 บุษยา หล่อเภรี ผ่าน
570112352201 ฟ้า พัฒนโชติ ผ่าน
570112352202 ภัศราภรณ์ ศรีสุวอ ผ่าน
570112352208 ลัดดาวัลย์ ยืนสุข ผ่าน
570112352209 วรรณภิา เผด็จสําโรง ผ่าน



570112352213 ศิริประภา เปียกสันเทียะ ผ่าน
570112352215 สาธิมา ก๊กรัมย์ ผ่าน
570112352217 สุกัญญา ศรีภา ผ่าน
570112352220 สุนารี แม่นหมาย ผ่าน
570112352223 สุภารัตน์ แสงกล้า ผ่าน
570112352225 แสงดาว ประจวบสุข ผ่าน
570112352226 อนุตรา ศรีสด ผ่าน
570112352230 อัญชิษฐา มูลหา ผ่าน
570112352232 ไอลดา จงใจงาม ผ่าน
570112352236 ยุวดี กาสิงห์ ผ่าน
570112353001 กฤษณา ประประโคน ผ่าน
570112353002 กิตติมา คําชะนาม ผา่น
570112353006 จันจิรา ชาลี ผ่าน
570112353007 จิราพร ราคาแพง ผ่าน
570112353011 ณัฐริกา กันตะมา ผ่าน
570112353017 นรินทร์ ปุราสดึง ผ่าน
570112353020 นํ้าฝน พลสิงห์ ผ่าน
570112353022 บุษดาวรรณ จันทคาม ผ่าน
570112353023 เบญจวรรณ คะริบรัมย์ ผ่าน
570112353030 พัชราภรณ์ แสงงาม ผ่าน
570112353032 มะลิ เสาเกี้ยง ผ่าน
570112353033 มัทนา โสหา ผ่าน
570112353036 รัชนีกร ถ่ินนคร ผ่าน
570112353043 ศรสวรรค์ ชัยสิทธิ์ ผ่าน
570112353046 ศุภธิดา เสนสนาม ผ่าน



570112353049 สุทธิดา ขันแสน ผ่าน
570112353050 สุธิสา ศรีเพ็ง ผ่าน
570112353054 อัมพร เลิศยะโส ผ่าน
570112353057 นพรัตน์ เหลือล้น ผ่าน
570112353058 มนิดา จันทร์หอม ผ่าน
570112353066 จารุวรรณ เสกขา ผ่าน
570112353072 ดารัตน์ มีสมานพงษ์ ไม่ผ่าน
570112353075 ธัญญา มีสมานพงษ์ ผ่าน
570112353076 นภัสสร อุทาพงษ์ ผ่าน
570112353080 นิตยา ปราณีตพลกรัง ผ่าน
570112353081 บุณยนุช พาโพธิ์พันธ์ ผ่าน
570112353083 เบญจวรรณ เพชรแสนค่า ผ่าน
570112353084 ประภัสรา สืบสิงห์ ผ่าน
570112353086 ปานิสา บัญริด ผ่าน
570112353093 มุกมณี ดินดํา ผ่าน
570112353094 ยุวดี บุรานอก ผ่าน
570112353100 วราภรณ์ บุญโยธา ผ่าน
570112353103 ศรีสุดา พวงพุ่ม ผ่าน
570112353104 ศิริรัตน์ เครือบคนโท ผ่าน
570112353107 สุขกมล อิงไธสง ผ่าน
570112353108 สุทธิชา กลมยา ผ่าน
570112353109 สุธิมา มีสมานพงษ์ ผ่าน
570112353110 สุนิตา นิตุธร ผ่าน
570112353111 หฤทัย ไพสุวรรณ ผ่าน
570112353115 อินทุอร อะช่วยรัมย์ ผ่าน



570112353119 สมรัก พิศราช ผ่าน
570112356001 กชกร กาบแก้ว ผ่าน
570112356004 กฤษิยาภรณ์ แย้มวงษ์ ผ่าน
570112356006 เกียรติไพรินทร์ ธิมายอม ผ่าน
570112356007 ขวัญชีวา โมฬีชาติ ผ่าน
570112356008 ขวัญสุดา ดารุนรัมย์ ผ่าน
570112356011 จิราภรณ์ ปักกุลนันท์ ผ่าน
570112356013 จุฑารัตน์ อาญาเมือง ผ่าน
570112356017 ณัฐนิชา ชนะไพร ผ่าน
570112356021 นฤมล พื้นแสน ผ่าน
570112356028 พัชชนิดา โพธิ์สว่าง ผ่าน
570112356031 มาลิษา หงษ์ทอง ผ่าน
570112356032 มินตรา คุซิตา ผ่าน
570112356035 รัตติญา แอดแฮด ผ่าน
570112356036 ราตรี ดีชัยรัมย์ ผ่าน
570112356037 วรรณภา เพรียวพรม ไม่ผ่าน
570112356038 วันนิษา ภาคเดี่ยว ผ่าน
570112356039 วิภา เหลาสา ผ่าน
570112356040 วีรยา สิทธิ์เทียมทอง ผ่าน
570112356041 ศศิวรรณ วันณูประธรรม ผ่าน
570112356047 สุทธิดา ทาไสย ผ่าน
570112356048 สุนิสา วิงประโคน ผ่าน
570112356049 สุภาภรณ์ พิมพาชาติ ผ่าน
570112356050 สุภาวดี ลมรื่น ไม่ผ่าน
570112356052 เสาวธาร ดาบแก้ว ไม่ผ่าน



570112356053 แสงดาว หวังสําราญ ผ่าน
570112356056 อรอุวรรณ โคมารัมย์ ผ่าน
570112356057 อารยา ดอกจันทร์ ผ่าน
570112356058 อินธุอร พาอุภัย ผ่าน
570112356064 สรวิชญ์ ไชยเยชน์ ผ่าน
570112356069 กนกภรณ์ เศษจันทร์ ผ่าน
570112356070 กมลชนก ชินผักแว่น ผ่าน
570112356074 ขนิษฐา กวดไธสง ผ่าน
570112356077 จันทร์จิรา เฉียดไธสง ผ่าน
570112356078 จันทร์ฤดี ทรงรัมย์ ผ่าน
570112356079 จุฑาทิพย์ แนบสุข ไม่ผ่าน
570112356081 จุไรรตัน์ บัญดิษรัมย์ ผ่าน
570112356081 จุไรรัตน์ บัญดิษรัมย์ ผ่าน
570112356082 ชลธิชา ผลเจริญ ผ่าน
570112356083 ชุติมน ภาคพรม ผ่าน
570112356085 ณัฐพร วรรณโกษิตย์ ผ่าน
570112356088 นรีรินทร์ หัดไทยทะระ ผ่าน
570112356091 นุธิดา ดวงภักดีรัมย์ ผ่าน
570112356092 ปนิศฐา ทะเลิงรัมย์ ผ่าน
570112356093 ปวีณา หอมกลิ่น ผ่าน
570112356096 ณัฐธิดา บุญเเจด ผ่าน
570112356098 ภัทรพร เทิ่งขุนทด ผ่าน
570112356100 มุจรินทร์ หาญสุวรรณ์ ผ่าน
570112356101 เยาวภา ที่รัก ผ่าน
570112356104 เรวดี คําแสนเดช ผ่าน



570112356106 วัลลิภา กองขุนทด ผ่าน
570112356108 ศรีประภา โสภา ผ่าน
570112356110 ศิริวรรณ ศรีพา ไม่ผ่าน
570112356114 สุดารัตน์ จันทร์ศรี ผ่าน
570112356115 สุนิตา ใบสนธิ์ ไม่ผ่าน
570112356117 สุภาภรณ์ ศรีสมพร ผ่าน
570112356119 สุวรรณา ดวงนภา ผ่าน
570112356120 เสาวนีย์ บุตรบาล ผ่าน
570112356121 หฤทัย สุดใจ ไม่ผ่าน
570112356122 อาภัสรา สูญไธสง ผ่าน
570112356123 อรพรรณ ศุลีพร ไม่ผ่าน
570112356125 อารียา เอการัมย์ ไม่ผ่าน
570112356126 กฤษฎา นรินทร์รัมย์ ไม่ผ่าน
570112356139 ณพัชร ธรรมสุนา ผ่าน
570112356140 เกศสุดา กองทอง ผ่าน
570112356146 จุฑาภร ไชยศรีรัมย์ ผ่าน
570112356147 จุฑามาศ บุญเนียม ไม่ผ่าน
570112356149 ชลธิชา สมนาม ไม่ผ่าน
570112356152 ดาวพระศุกร์ จิตม่ัน ไม่ผ่าน
570112356156 นัทการณ์ วงเวียน ผ่าน
570112356157 นิตยา โกยไชย ผ่าน
570112356158 เบญจภรณ์ สว่างภพ ไม่ผ่าน
570112356159 ปภัสสร จิตรบุญพิทักษ์ ผ่าน
570112356160 ปัญจมา พลรักษา ผ่าน
570112356161 ปิยะนุช แสนมณี ผ่าน



570112356165 มนันยา สุขรัมย์ ผ่าน
570112356167 เมวิญา อาจหาญ ผ่าน
570112356170 รัตนา เพียรประโคน ผ่าน
570112356172 วราภรณ์ คงสอดทรัพย์ ไม่ผ่าน
570112356173 วาสนา มหาอุตม์ ผ่าน
570112356174 วิสุอร จันทราช ไม่ผ่าน
570112356175 ศศิรัตน์ สายกระสุน ไม่ผ่าน
570112356177 ศุภลักษณ์ สิงห์โคตร ผ่าน
570112356180 สุกัญญา บุญนามน ผ่าน
570112356181 สุดารัตน์ แป้นโสม ผ่าน
570112356185 สุมาลี บุญเต็ม ผ่าน
570112356188 หัทยา เจริญ ผ่าน
570112356190 อรวรรณ ปุยะโท ผ่าน
570112356191 อัจฉรา ขอนรัมย์ ผ่าน
570112356193 กําพล ปะนา ผ่าน
570112356193 กําพล ปะนา ผ่าน
570112356194 ฐิตาพร ซอมประโคน ผ่าน
570112356195 ธงชัย พุ่มกําพล ผ่าน
570112356202 วิไลพร ชื่นจิตร ผ่าน
570112357003 ขวัญฤทัย เยรัมย์ ผ่าน
570112357004 จันทร์จิรา หาสนาม ผ่าน
570112357006 ณธิดา มีสําโรง ผ่าน
570112357009 นิจวิภา ทบดี ไม่ผ่าน
570112357010 เบญญาภา ปาประโคน ผ่าน
570112357011 ปรารถนา มงคล ผ่าน



570112357015 พัณณิตา แก้วอาสา ไม่ผ่าน
570112357016 พัสราลี ฉิมจารย์ ผ่าน
570112357017 มนัสนันท์ ปะหุปะไพ ผ่าน
570112357028 อักษราภัค คันทะจันทร์ ผ่าน
570112357029 นันทรันดร์ สวัสดิ์วงศ์ไชย ผ่าน
570112357034 กมลวรรณ แก้วกระมล ผ่าน
570112358003 คัทลียา เสนาฤทธิ์ ผ่าน
570112358004 จันทิมา เศษสุวรรณ์ ผ่าน
570112358018 วิพาดา ม่วงชาติ ผ่าน
570112358022 สายเพชร กะประโคน ผ่าน
570112358074 จักรพันธ์ อนันต์ ผ่าน
570112358116 อุษณา มงคล ผ่าน
570112359006 จันทราทิพย์ ก้อนรัมย์ ผ่าน
570112359007 จามจุรี ศรีแก้ว ไม่ผ่าน
570112359008 จิตติยา สุวรรณชาติ ผ่าน
570112359009 จุฑารัตน์ เรือนประโคน ผ่าน
570112359014 ธัญญธร ชินรัมย์ ผ่าน
570112359016 นฤพร สีหามาตย์ ผ่าน
570112359017 ปภัสรา แสนทวีสุข ผ่าน
570112359019 ปิยาภรณ์ ขมรัมย์ ผ่าน
570112359020 พรทิพย์ แพนเเก้ว ไม่ผ่าน
570112359021 พรสุดา เสง่ียมศักดิ์ ผ่าน
570112359022 พัชราภรณ์ การัมย์ ผ่าน
570112359025 พิชญา ปักการะนัง ไม่ผ่าน
570112359026 มณีรัตน์ คําเปล่ง ผ่าน



570112359027 ยลดา โพธิ์สีดี ผ่าน
570112359034 สุดารัตน์ สลับเพชร ไม่ผ่าน
570112359036 สุนิษา มุยไธสง ไม่ผ่าน
570112359037 สุปราณี บุญชัยยงค์ ผ่าน
570112359038 สุพรรณษา มณีสุวรรณ์ ไม่ผ่าน
570112359039 สุวนันท์ ประเสริฐศรี ไม่ผ่าน
570112359040 โสภิดา ความรัมย์ ผ่าน
570112359041 หน่ึงฤทัย ศิลาไลย ผ่าน
570112359044 อรพรรณ ศรีงาม ผ่าน
570112359045 ออมทรัพย์ จิตพิมาย ผ่าน
570112359046 อังคณา ขิมรัมย์ ไม่ผ่าน
570112359047 อินธุอร วิรูณพันธ์ ไม่ผ่าน
570112359049 จักรกฤษณ์ ร่วมสุข ผ่าน
570112359050 จิรฐา จําปามูล ผ่าน
570112359055 ปฎิเวธ ชํารัมย์ ผ่าน
570112359056 ฤทธิเดช กันรัมย์ ผ่าน
570112359058 วัชรพล ยอดผล ไม่ผ่าน
570112359062 สุวิจักขณ์ บุญไชย ผ่าน
570112359063 เสกสรร โคตรสา ผ่าน
570112359066 สงกรานต์ ปรีชารัมย์ ไม่ผ่าน
570112360001 กมลทิพย์ สุขช่วย ผ่าน
570112360003 กัณฐิกา สิโนรักษ์ ผ่าน
570112360006 เกตน์สิรี แดงชาติ ผ่าน
570112360009 ฉัตรฑริกา ชิวรัมย์ ผ่าน
570112360010 ปนิดา จันทร์ประโคน ผ่าน



570112360011 ฐิติมา ภูเดช ผ่าน
570112360014 ตะวัน เกิดศักดิ์ ผ่าน
570112360015 ธนาภา ทองอยู่ ผ่าน
570112360017 นราภรณ์ โทนสกุล ผ่าน
570112360018 นันทนา โคกทอง ผ่าน
570112360019 นุชนาฎ วิชรโชติ ผ่าน
570112360021 ปวีณา ศรีพล ผ่าน
570112360022 พิมพ์ชนก เปริบรัมย์ ผ่าน
570112360027 รัฐนันท์ นรัฐกิจ ผ่าน
570112360028 รุ่งนภา คําแก้วแจ่ม ผ่าน
570112360029 วรรณศิลป์ สุรินทราบูรณ์ ผ่าน
570112360030 วาสนา โผนภาส ผ่าน
570112360031 วิภาภรณ์ จันทราช ผ่าน
570112360033 ศิราวรรณ จากรัมย์ ไม่ผ่าน
570112360036 สิตานันท์ ยอดรักษ์ ผ่าน
570112360044 อลิสา กางรัมย์ ผ่าน
570112360045 อันธิตา เชื้อฉุน ผ่าน
570112360051 ธนพล โกนกระโทก ผ่าน
570112360053 ธีรเดช บุญมาโนน ผ่าน
570112360058 ปิยพงษ์ วิเศษธร ผ่าน
570112360061 มนัสนันท์ บุญมี ผ่าน
570112360062 วรวิทย์ หริรักษ์วงศ์ ผ่าน
570112360063 วสันต์ ศิรเิทพ ผ่าน
570112360066 วิทูร สายกลิ่น ผ่าน
570112360067 วุฒิกร อารมรัมย์ ผ่าน



570112360068 สถาพร บุตรชาติ ผ่าน
570112360075 กัณฐิกา นรัฐกิจ ไม่ผ่าน
570112360077 กิติญากร จบสัญจร ผ่าน
570112360078 กุสุมา ทรงรัมย์ ผ่าน
570112360080 จันธิมา บุญทา ผ่าน
570112360081 จุฬาลักษณ์ เสือชาติ ผ่าน
570112360082 ชญาณี รุ่งเรือง ผ่าน
570112360090 นัชชา สังวรณ์กิจ ผ่าน
570112360091 นิชา พิมัยรัมย์ ผ่าน
570112360092 ปภานัน แน่ประโคน ผ่าน
570112360094 ปิยะวรรรณ ทวันเวช ไม่ผ่าน
570112360095 พิมพ์พร วิชัยรัมย์ ผ่าน
570112360096 เพ็ญนภา นครชัย ผ่าน
570112360097 ภัทรพร นาเหลากลาง ไม่ผ่าน
570112360098 มนทยา พรมพิไสย ผ่าน
570112360099 รัชนีพร คําหล้า ผ่าน
570112360101 วรรณดี พูนประโคน ผ่าน
570112360103 วิชุดา แก้วประทุม ผ่าน
570112360106 ศิริกัลยา ปรึกไธสง ผ่าน
570112360107 ศิรินทิพย์ ศรีไกรลด ผ่าน
570112360108 สาธิยา จําปาจูม ผ่าน
570112360110 สุดารัตน์ เชิดกลิ่น ผ่าน
570112360111 สุภัตตรา ขจัดโรคา ผ่าน
570112360113 หนูเพียร ศรีจันทร์โท ผ่าน
570112360114 อภิญญา ยืนยิ่ง ผ่าน



570112360115 อมรรัตน์ งานประโคน ผ่าน
570112360118 อารีรัตน์ ชุมพลวงศ์ ผ่าน
570112360119 กฤษฎา ศรีลาไลย์ ผ่าน
570112360122 ไชยสฤษดิ์ มาตา ผ่าน
570112360123 ทักษ์ดนัย ภาระไพ ผ่าน
570112360124 ธนวัฒน์ ยวนกูล ผ่าน
570112360129 ปริญญา สินสุพรรณ์ ผ่าน
570112360132 พัทนดร อภัยจิตร์ ผ่าน
570112360134 รณชัย นุรักรัมย์ ผ่าน
570112360135 วรากร สินสุพรรณ์ ผ่าน
570112360136 วัชรพล จันท์ครบ ผ่าน
570112360137 วัชรางกรู แก่ประโคน ผ่าน
570112360140 สตาสศักดิ์ บําเพ็ญพงษ์ ผ่าน
570112415001 กมลชนก สนิทศรี ผ่าน
570112415002 กิตยาภรณ์ รื่นเริง ผ่าน
570112415003 ขวัญฤทัย กมลเลิศ ผ่าน
570112415005 ณัฐดา ภาพยนต์ ผ่าน
570112415007 นงลักษณ์ นานินรัมย์ ผ่าน
570112415014 ศิริรัตน์ เจตนเสน ผ่าน
570112415030 วสวัตติ์ เทสถิตย์ ผ่าน
570112415032 ศุภณัฐ ไวยัง ผ่าน
570112416001 กมลรัตน์ ชินไธสง ผ่าน
570112416002 กมลวรรณ สังสี ผ่าน
570112416006 จิตรเลขา เจนไธสง ผ่าน
570112416010 เบญนภา โจมรัมย์ ผ่าน



570112416012 พัทชราภรณ์ สุภศร ผ่าน
570112416014 พิมพ์พิสุทธิ์ หอมพวงน้อย ผ่าน
570112416020 สไบทอง เหลาคํา ผ่าน
570112416024 สุพัตรา แหวนแก้ว ผ่าน
570112416026 อรจิรา มั่นคง ผ่าน
570112416027 อรวรรณ ภาชะโน ไม่ผ่าน
570112416042 ทวีศักดิ์ ใช้โฉมยงค์ ผ่าน
570112416046 ธิรถนา รักษารัมย์ ผ่าน
570112416049 ภาณุพงศ์ โกติรัมย์ ผ่าน
570112416057 สุนทร สํารวมรัมย์ ผ่าน
570112416061 อานนท์ พงษ์ชุมพล ผ่าน
570112417002 กมลรตัน์ ยิงรัมย์ ผ่าน
570112417028 จิรศักดิ์ เขตงูเหลือม ผ่าน
570112417035 เมธีณัฐ คล้ายน้อย ผ่าน
570112417052 ปวีณา ศิลา ผ่าน
570112417057 ศิรดา รพิตระกูล ผ่าน
570112417063 สุภารัตน์ เจวรัมย์ ผ่าน
570112417064 อาทิตย์ติยา ศาลางาม ผ่าน
570112417065 อุไรภรณ์ เชิงหอม ผ่าน
570112502001 กนกวรรณ ว่องไว ผ่าน
570112502009 ปณิดา มหิสยา ผ่าน
570112502012 ภัณฑิรา สุขวิบูลย์ ผ่าน
570112502014 ยุวดี ถาดไธสง ผ่าน
570112502018 ศศิมาภรณ์ อินทร์ดอน ผ่าน
570112502019 ศุภวรรณ เหมาะแก ผ่าน



570112502021 สุธาวัลย์ เกื้อประโคน ผ่าน
570112502022 สุพัตรา นาเวทรัมย์ ผ่าน
570112502026 อารียา พรมโยชน์ ผ่าน
570112502027 กฤษณะ เชิบรัมย์ ผ่าน
570112502029 คมกฤษ สําราญ ผ่าน
570112502031 ชํานาญวิทย์ นาขนานรัมย์ ผ่าน
570112502034 ธีรพงศ์ เจริญรัมย์ ไม่ผ่าน
570112502035 นันทศักดิ์ เกมาหายุง ผ่าน
570112502039 วศิน แป้นเงิน ผ่าน
570112502044 อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร ผ่าน
570112502045 อัศวเทพ เรืองไพศาล ผา่น
570112502051 ธัญลักษณ์ ศาลางาม ผ่าน
570112502052 นัฐสิยา ขุนละคร ผ่าน
570112502053 เบญจมาศ แสนเจ๊ก ผ่าน
570112502054 ปนัดดา เวทไธสง ไม่ผ่าน
570112502058 เมริษา สุวรรณแสง ไม่ผ่าน
570112502060 รัตชนิยา ดาวริรัมย์ ผ่าน
570112502061 ลลิตา สีดา ผ่าน
570112502068 สุรีย์วรรณ แตงอยู่ ผ่าน
570112502073 กิตติชัย หนองขุ่นสาร ไม่ผ่าน
570112502074 จักษ์กฤษ เหล่าพิชิต ผ่าน
570112502075 ชนะพล ท้วมจันทร์ ผ่าน
570112502079 ธีรภัทร์ จันทวิภา ผ่าน
570112502081 ปรีชา ลาโสภา ผ่าน
570112502083 โยธิน แสงวาโท ผ่าน



570112502086 สุพจน์ แก่นจัด ผ่าน
570112502087 อนุชา ไชยช่วย ผ่าน
570112502089 อรรถชัย แพงพิศ ผ่าน
570112503002 กัลยาณี รสสุนทร ผ่าน
570112503003 จันทิมา ลาดสูงเนิน ผ่าน
570112503005 นภัสสร คันโท ผ่าน
570112503006 ปณิชา วรรักษ์อุดม ผ่าน
570112503012 ศิริรัตนา เนียมพันธ์ ผ่าน
570112503013 สุชานาถ บุญลาภ ผ่าน
570112503014 สุพรัตน์ พรมนอก ผ่าน
570112503015 เสาวลักษณ์ แก้วศรี ผ่าน
570112503022 พสิุทธิ์ บุญมาก ไม่ผ่าน
570112503031 ศุภวัฒน์ ดอกประโคน ผ่าน
570112503032 ศุภวัตฒ์ โคตรทิพย์ ผ่าน
570112503036 อิทธิวัฒน์ เรืองไธสง ผ่าน
570112503037 เอกภพ แสงใส ผ่าน
570112503038 เอกราช ราชสีมากุล ผ่าน
570112504001 กรรณิกา อินทะไชย ไม่ผ่าน
570112504002 กัลยาณี ชมโคบุตร ไม่ผ่าน
570112504003 ขวัญฤดี พงษ์อินวง ไม่ผ่าน
570112504004 จําปี มิสา ไม่ผ่าน
570112504005 จิรภัทร ทบบุญ ไม่ผ่าน
570112504006 ธันย์ชนก ช่างกระโทก ไม่ผ่าน
570112504008 นัจพร ไกรกูล ไม่ผ่าน
570112504009 นุชนภา บุญเต็ม ผ่าน



570112504010 ปวิตรา ยาประโคน ผ่าน
570112504011 พรรณพา โสรัมย์ ผ่าน
570112504013 รวิภา เทียนทอง ไม่ผ่าน
570112504014 วาสนา บัวเสนา ไม่ผ่าน
570112504016 ศิรินาถ เกทู ไม่ผ่าน
570112504017 สิริวิภา เอี่ยมตา ไม่ผ่าน
570112504018 สุดารัตน์ ตองติดรัมย์ ผ่าน
570112504019 สุรีย์พร สีชุมแสง ไม่ผ่าน
570112504021 อนุสรา กองไธสง ผ่าน
570112504023 อรปรียา ดีบาง ผ่าน
570112504024 อัญมณี ศรีเหรา ไม่ผ่าน
570112504025 กรวิชญ์ อุบัติ ผ่าน
570112504028 ชินดนัย ป่ินเพชร ผ่าน
570112504030 ณัฐพงศ์ ปิตาละเต ผ่าน
570112504031 ตรีชฎา สุภารัตน์ ไม่ผ่าน
570112504032 ทศพร ดียิ่ง ผ่าน
570112504040 พิทยา จันทะโคราช ไม่ผ่าน
570112504043 โยธิน อินพะเนา ผ่าน
570112504044 วรวุธ อินทะบิน ไม่ผ่าน
570112504045 วรากรณ์ บุญล้อม ผ่าน
570112504047 วิศรุจ เสาวพันธ์ ผ่าน
570112504049 ศุภรถ ไกรสุข ผ่าน
570112504050 สมเกยีรติ ฉิมกูล ผ่าน
570112504056 กฤษณา เตาะครบุรี ไม่ผ่าน
570112504057 ขวัญชนก เตชวรากุล ผ่าน



570112504060 จุฑาทิพย์ โคตรสมบัติ ผ่าน
570112504061 ธิดารัตน์ ศรีผดุง ผ่าน
570112504062 นภัสสร สัดชํา ผ่าน
570112504063 นิภาพร ฉํ่าโสฬส ผ่าน
570112504065 พรปวีณ์ ฉัตรธง ผ่าน
570112504066 พิไลพร งามเหลือ ผ่าน
570112504068 รัชนีกร เดี่ยวไธสง ผ่าน
570112504069 วิภาพร จันทะบัณฑิตย์ ผ่าน
570112504070 วิลัยภรณ์ บุญโท ไม่ผ่าน
570112504072 สุดารัตน์ อ่อนไสว ผ่าน
570112504079 อารียา ปลงรัมย์ ผา่น
570112504084 ณรงค์ จะป่ีนครบุรี ผ่าน
570112504085 ณัฐพล แหสมุทร ไม่ผ่าน
570112504086 ทวีชัย อุกประโคน ผ่าน
570112504088 ทองคํา ขู่คําราม ผ่าน
570112504089 ทินวัฒน์ ชาญณรงค์ ผ่าน
570112504093 ธีระศักดิ์ ศรีโสดา ไม่ผ่าน
570112504096 ภูวนาท หอมหวน ไม่ผ่าน
570112504097 ยุทธพิชัย ลาดธัมมา ผ่าน
570112504098 วงศ์พัทธ์ ศรีคุณ ผ่าน
570112504105 สุชาครีย์ เริ่มปลุก ผ่าน
570112504106 สุธิวัฒน์ คุ้นกระโทก ผ่าน
570112504109 อัษฎาวุฒิ เจิงรัมย์ ผ่าน
570112551001 กนกพร ปะโนรัมย์ ผ่าน
570112551002 กานดามณี จินดาศรี ผ่าน



570112551003 จารุวรรณ ปุดประโคน ผ่าน
570112551004 เจนจิรา ทุมมา ไม่ผ่าน
570112551005 นารีรัตน์ หนองบัว ผ่าน
570112551009 มนัสนันท์ มีสิกขี ผ่าน
570112551012 สิริมา ตามัย ผ่าน
570112551013 สุนิสา ตรากลาง ผ่าน
570112551014 สุเมตตา อะช่วยรัมย์ ผ่าน
570112551015 กฤษณะพันธ์ สุขรัมย์ ไม่ผ่าน
570112551018 คําภีร์ พารารัมย์ ผ่าน
570112551019 จตุรงค์ จําเริญสุข ผ่าน
570112551021 เฉลิมชัย พงศ์พีระ ผ่าน
570112551022 ไชยวัฒน์ วาสรส ผ่าน
570112551023 ดํารงค์ รูปกระโทก ผ่าน
570112551025 ธเนศพล กองรัมย์ ผ่าน
570112551027 ธีระพงษ์ ศรีโสดา ไม่ผ่าน
570112551030 พีรพัฒน์ ทองนํา ผ่าน
570112551031 ภาณุเดช นิกูลรัมย์ ผ่าน
570112551032 มนัส ดงแก้วมณี ผ่าน
570112551033 รัตนโชติ นะรายรัมย์ ผ่าน
570112551034 วงศธร ราชประโคน ผ่าน
570112551035 วัชระ คงเจริญสุข ผ่าน
570112551036 วีรวุฒิ เสาทอง ไม่ผ่าน
570112551037 วฒิุนันท์ วิลาวัน ผ่าน
570112551038 ศรการ ทองประโคน ไม่ผ่าน
570112551041 สมโชค เกล้ารัมย์ ผ่าน



570112551042 สวรรค์ จามิกรณ์ ผ่าน
570112551044 สุขสันต์ สุซงไชย ไม่ผ่าน
570112551046 สุริยะ ฮุยประโคน ผ่าน
570112551051 จิดาภา โชจิ้งหรีด ผ่าน
570112551053 นุชนภาพรรณ สิงห์ขรเขตร ผ่าน
570112551055 พรพรรณ พลทามูล ผ่าน
570112551057 เยาวลักษณ์ ชะเวิงรัมย์ ผ่าน
570112551060 สุกัญญา พงษ์ศรี ไม่ผ่าน
570112551061 สุพัตรา สาระคุณ ผ่าน
570112551063 กฤษดา มาตรคําจันทร์ ผ่าน
570112551064 เกรียงไกร วิชัยรัมย์ ผ่าน
570112551066 คุณาธิป วงษ์กนก ผ่าน
570112551067 จรุงศักดิ์ สุทธโส ผ่าน
570112551068 จิณณวัตร นิพันธ์รัมย์ ผ่าน
570112551069 ชยนัฐ ทรงประโคน ผ่าน
570112551076 พงษ์ศักดิ์ โกฐรัมย์ ผ่าน
570112551081 ราชัน คมคุณ ผ่าน
570112551082 วรเชษฐ ศรีชมภู ผ่าน
570112551084 วีระพันธ์ กึนรัมย์ ผ่าน
570112551085 วุฒินันท์ สุขดาษ ผ่าน
570112551094 สุริยัน จันธิมา ผ่าน
570112551096 เอนกพงศ์ จันทงาม ผ่าน
570112551097 กรรณิการ์ ประเสริฐ ผ่าน
570112551098 คัทรียา ดวงจันทร์ ผ่าน
570112551099 จิตตรา ออกรัมย์ ผ่าน



570112551100 นันทนา เหมกูล ผ่าน
570112551103 พัชรินทร์ ละเอียด ผ่าน
570112551105 ลัดดา กระชงรัมย์ ผ่าน
570112551106 วิภาภรณ์ กระแสโท ผ่าน
570112551107 สนทรี ทักษิณ ผ่าน
570112551110 อภิญญา ชํานาญกลาง ผ่าน
570112551111 กิตติ วงคณิต ไม่ผ่าน
570112551119 ทศพร พาสีดา ผ่าน
570112551122 ธีรศักดิ์ จะรอนรัมย์ ผ่าน
570112551123 ปฐวี อินทร์สําโรง ผ่าน
570112551124 พงษ์ศักดิ์ สายน้อย ผ่าน
570112551126 ภัทรนันท์ เวารัมย์ ผ่าน
570112551127 มงคล ชัยสุวรรณ ผ่าน
570112551128 รณรงค์ ยะยอง ผ่าน
570112551129 ราเชนต์ หันธงชัย ผ่าน
570112551137 สมภพ ผินสู่ ผ่าน
570112551139 สิทธิพงษ์ ภิญโยขวัญ ผ่าน
570112551140 สุทัศน์ จูประโคน ไม่ผ่าน
570112551141 สุรพงษ์ คูโนรัมย์ ผ่าน
570112551143 อรรคเดช หาญวิเศษ ผ่าน
570112554002 จันทรา สระแก้ว ผ่าน
570112554004 ณัฐหทัย บุญช่วย ผ่าน
570112554005 ธัญญารัตน์ ชาวนา ไม่ผ่าน
570112554006 ธิดารัตน์ เพชรกระโทก ผ่าน
570112554007 นารีรัตน์ ต๊ะบรรจง ผ่าน



570112554011 สุทธิพร ศรีพรม ผ่าน
570112554013 อุษณีย์ วรรณคํา ผ่าน
570112554018 ณภูมิ เลียมไธสง ไม่ผ่าน
570112554019 ณัฐวุฒิ การกระสัง ไม่ผ่าน
570112554020 ธีระศักดิ์ เรืองรัมย์ ไม่ผ่าน
570112554023 พัฒน์ติญะ เกษกุมศรี ผ่าน
570112554024 สัตยา บุญย้าย ไม่ผ่าน
570112555001 จิราพร โสประโคน ผ่าน
570112555016 กฤษณะ ประวรรณรัมย์ ผ่าน
570112555024 ธนโชติ อินทร์วงค์ ผ่าน
570112555025 ธวัชชัย คาํมี ผ่าน
570112555036 วุฒิพงษ์ พันชมภู ผ่าน
570112555038 ศิราวัตน์ ชะบังรัมย์ ผ่าน
570112557001 กนกวรรณ เสือมาก ผ่าน
570112557008 กิตติพศ มณีรัมย์ ไม่ผ่าน
570112557010 จริวัฒน์ ลานันท์ ไม่ผ่าน
570112557021 ธีระศักดิ์ จะเชนรัมย์ ไม่ผ่าน
570112557022 นาวิน ทองสุข ผ่าน
570112557024 พงศธร พิมพ์รัตน์ ผ่าน
570112557025 พนัสพงษ์ โมใหญ่ ไม่ผ่าน
570112557026 ภูมาศ พูนเอก ผา่น
570112557030 วิฑูรย์ หัดไทยถะระ ไม่ผ่าน
570112557031 วิราช ศรีบุ่งง้าว ผ่าน
570112557033 วุฒินันต์ นามพันธ์ ไม่ผ่าน
570112557034 ศิวา สร้อยสด ไม่ผ่าน



570112557036 สรศักดิ์ นวลสําลี ผ่าน
570112557040 สุรพงษ์ ศรีทะวงศ์ ผ่าน
570112557041 สุรศักดิ์ จันทร์เขียว ผ่าน
570112557042 อนุชา หรบรรพ์ ผ่าน
570112557043 อนุวัฒน์ ดีด้วยชาติ ผ่าน
570112557044 อภิสิทธิ์ สองวงค์ ผ่าน
570112557045 อรรณพ วิสัยเกตุ ผ่าน
570112557047 พรไพลิน บุระกรณ์ ผ่าน
570112557051 สุรีย์รัตน์ สินฉลอง ผ่าน
570112557055 เกียรติศักดิ์ พะเนตรรัมย์ ผ่าน
570112557057 จักรชิ นุชัยภูมิ ไม่ผ่าน
570112557058 จีราวุฒิ คงสุข ผ่าน
570112557059 ชัชวาล ประพฤติใน ผ่าน
570112557060 โชคอนันต์ เข็มขาว ไม่ผ่าน
570112557061 ณัฐกรณ์ แป้นนางรอง ผ่าน
570112557062 ณัฐพล เห็นครบทั่ว ผ่าน
570112557068 นพรัตน์ แก้วประทุม ผ่าน
570112557071 พงศธร ยันตรี ผ่าน
570112557073 ภูมิ รัตนะ ผ่าน
570112557075 ยุรนันท์ จันทปะทักษ์ ผ่าน
570112557077 วิทยา โสพรมมี ผ่าน
570112557078 วีระพงษ์ ระหงษ์ ผ่าน
570112557079 วุฒธินันต์ ว่องไว ผ่าน
570112557082 สมศักดิ์ กอยรัมย์ ผ่าน
570112557086 สุธี ทนิรัมย์ ผ่าน



570112557089 อนุชิต จันทร์บุปผา ผ่าน
570112557092 อรรถพล คําพงษ์ ผ่าน
570112557096 ภูชิต เกิดสกุล ผ่าน
570112557103 จิรายุส เงางาม ผ่าน
570112557104 เจษฎา อิมบุตร ผ่าน
570112557105 ชัยรัตน์ สมุหเสนีโต ไม่ผ่าน
570112557108 ณัฐพล อินทบุตร ผ่าน
570112557111 ธัญเทพ พูลสระคู ผ่าน
570112557112 ธิเบศร์ เคลือบสูงเนิน ผ่าน
570112557113 ธีระพงษ์ คงสุข ผ่าน
570112557115 บัณฑิต ศิริสขุ ไม่ผ่าน
570112557117 พงษ์ทิวา โชจิ้งหรีด ไม่ผ่าน
570112557119 ภูวรินทร์ บุตรไทย ผ่าน
570112557124 วีระพงษ์ คําประสิทธิ์ ผ่าน
570112557126 ศิรวิชญ์ บุญบํารุง ผ่าน
570112557128 สมหมาย รับรอง ผ่าน
570112557131 สิทธิพร แปะประโคน ไม่ผ่าน
570112557132 สุเมธ หงษ์แก้ว ผ่าน
570112557134 อนุกูล ชุมมะ ผ่าน
570112557135 อนุรุต อะสงค์ ผ่าน
570112557136 อภิชาติ จ้อยสูงเนิน ผ่าน
570112557139 อทุัย โยวะศรี ผ่าน
570112557142 อภิสิทธิ์ หล้าดอนดู่ ผ่าน
570112557143 ฅลึม จม ผ่าน
570112558002 ชาริณี โนนสูงเนิน ไม่ผ่าน



570112558008 ณฐนนท์ วินไธสง ผ่าน
570112558009 ณัฐพงศ์ ทับประโคน ไม่ผ่าน
570112558010 ธนพนธ์ พิรัมย์ ผ่าน
570112558012 ธีรพงษ์ พลเบ้า ผ่าน
570112558013 ธีรวัฒน์ กลิ่นบุหงา ผ่าน
570112558014 ประณต ภูดวงดาด ผ่าน
570112558015 พงษ์สิทธิ์ อิงแอบ ไม่ผ่าน
570112558023 วิทยา เสมียนรัมย์ ผ่าน
570112558028 อดิศร อินคงงาม ไม่ผ่าน
570112558029 อนุชา วาธิคุณ ผ่าน
570112701011 พรพรรณ ทองชั้น ผ่าน
570112701015 วราพร อบภิรมย์ ผ่าน
570112701018 สุดารัตน์ ชูจันอัด ผ่าน
570112701019 สุวนันท์ ปองสุข ไม่ผ่าน
570112701024 ธนบัตร เขียวศรี ผ่าน
570112701028 ภานุเดช หาญฉิมพลี ผ่าน
570112701035 แก้วตา แก้วงาม ผ่าน
570112701038 ตรีชฎา ชําบุญมี ผ่าน
570112701039 นนธณัฐดา แก้วสุวรรณ ผ่าน
570112701041 เบญจมาศ จันทรบาล ผ่าน
570112701042 พชรมณฑ์ ผ่องขํา ผ่าน
570112701043 พรพรรณ ศรีชัยบุตร ผ่าน
570112701044 พรพิมล โปร่งจิต ผา่น
570112701049 วริศรา โพธิ์เจริญ ผ่าน
570112701050 ศุภลักษณ์ พรมนัส ผ่าน



570112701055 กิติศักดิ์ บุราณสุข ไม่ผ่าน
570112701057 ณัฐพล ศรีวะโสภา ผ่าน
570112701061 เพลงยุทธ ศรีแก้ว ผ่าน
570112701066 สันติพงษ์ ช่อมะลิ ผ่าน
570112801001 กชกร จิตร์โสภาส ไม่ผ่าน
570112801002 กัญญา พิสาดรัมย์ ไม่ผ่าน
570112801003 การะเกต มุ่งจูงกลาง ผ่าน
570112801006 จินตนา ชุดไธสง ผ่าน
570112801007 จุฑาภรณ์ คําผาย ผ่าน
570112801011 ดวงเดือน จารัมย์ ผ่าน
570112801013 ธิดารัตน์ กุลบุตร ผ่าน
570112801014 นัชชิดา เอี่ยมศิริ ผ่าน
570112801015 เนตรนภา ชลอชน ผ่าน
570112801016 ปพิชญา ชมภูพาน ผ่าน
570112801017 พรรณนิภา นาคชลธี ผ่าน
570112801023 วิญาดา ชะนะนาน ผ่าน
570112801024 ศิริประภา ตวงไธสง ผ่าน
570112801026 สุดารัตน์ อยู่แท้กูล ผ่าน
570112801028 สุรัตนาภรณ์ สมบูรณ์รัตน์ ผ่าน
570112801030 อภิญญา ศาลางาม ไม่ผ่าน
570112801031 อรทัย ใจเดียว ผ่าน
570112801034 อารีรัตน์ เดชารัมย์ ผ่าน
570112801038 เจษฎากร ภัททิยะโชติ ผ่าน
570112801040 ณรงค์ฤทธิ์ เขจรดวง ผ่าน
570112801041 ณัฐวุฒิ ศรีบุปผา ผ่าน



570112801042 ธนากร อุ่นใจ ผ่าน
570112801043 ธีรยุทธ ธรรมสูตร ผ่าน
570112801044 นวพล เสนาวงศ์ ผ่าน
570112801047 ปิยนันท์ อุกประโคน ไม่ผ่าน
570112801056 สิรวิชญ์ จิตเน่ือง ผ่าน
570112801057 สุธินันท์ ปัดสําราญ ผ่าน
570112801059 อังคาร กระซิรัมย์ ผ่าน
570112801061 กชมน สีลา ผ่าน
570112801065 จริญญา สนิทสนม ผ่าน
570112801066 จิราภรณ์ คําประโคน ผ่าน
570112801068 เจนจิรา สุขะนนท์ ผ่าน
570112801071 ดุจเดือน แฉล้มชาติ ผ่าน
570112801073 ธิดารัตน์ พิมพ์วัน ผ่าน
570112801074 นันทิมา ปรินรัมย์ ไม่ผ่าน
570112801075 บุญญาลักษณ์ สอนสุภาพ ผ่าน
570112801076 ปภัสรา ก่อแก้ว ไม่ผ่าน
570112801077 พัชรีภรณ์ แซ่ฉ่ัว ผ่าน
570112801078 เพ็ญนภา โกรัมย์ ไม่ผ่าน
570112801080 รักษ์จนา ล่ามจันทึก ผ่าน
570112801083 วิภาวรรณ ทองคํา ผ่าน
570112801086 สุทธิดา แก่ลําราช ไม่ผ่าน
570112801087 สุธนัินท์ หวังดี ผ่าน
570112801091 อรทัย ดวงดี ผ่าน
570112801092 อรุณรัตน์ ช่อกลาง ผ่าน
570112801093 อัญชลี เส็งนา ผ่าน



570112801094 อิศรินทร์ อิ่มรัมย์ ผ่าน
570112801095 ก้องเกียรติ คําพองพะเนา ผ่าน
570112801096 เกียรติศักดิ์ มุ่งดี ผ่าน
570112801097 จิรวัฒน์ ตอรบรัมย์ ผ่าน
570112801098 ฉัตรกานต์ นวนเท่า ผ่าน
570112801100 ณัฐดนัย สิงห์ไธสง ผ่าน
570112801101 ดนุสรณ์ หมั่นตลุง ผ่าน
570112801104 นัฐวุฒ คําจันทร์ ผ่าน
570112801108 ภัทราวุธ นาคสระเกตุ ผ่าน
570112801109 เมืองมินทร์ ใจดี ไม่ผ่าน
570112801110 วรวทิย์ ขอนรัมย์ ผ่าน
570112801112 วิทยา สําราญสุข ผ่าน
570112801115 สมประสงค์ พิมพ์จันทร์ ผ่าน
570112801117 สุบิน บุตรงาม ผ่าน
570112801119 อานนท์ กุมภันธ์ ไม่ผ่าน
570112801121 กนกภรณ์ ปะทะรัมย์ ผ่าน
570112801122 กาญจนา เจียมใจ ผ่าน
570112801123 กิติยา พลคํา ผ่าน
570112801124 แก่นแก้ว มีมุข ผ่าน
570112801125 จันทิพร แสงภักดี ผ่าน
570112801128 ฉันทิกา ศรีสุข ผ่าน
570112801129 ชุติรัตน์ วรไวย์ ผ่าน
570112801130 ณิชดา วงศ์วัฒนโสภณ ผ่าน
570112801132 ธัญญารัตน์ มะใบ ผ่าน
570112801133 นรากร อินโต ผ่าน



570112801134 นิตยา อาศัยพลวง ผ่าน
570112801136 ปภาวดี ศรีโสภณ ผ่าน
570112801138 มณฑกานต์ พึ่งประสพ ผ่าน
570112801140 รัชณีพรรณ ศรีจันทร์ ผ่าน
570112801143 ศศิธร ประสาน ไม่ผ่าน
570112801145 สุณีย์ พรหมเอาะ ผ่าน
570112801146 สุทธิดา เพประโคน ผ่าน
570112801149 อนิษา ทองคํา ผ่าน
570112801154 ไอรดา คําพัน ผ่าน
570112801155 กันตภณ ประทุมตา ผ่าน
570112801156 ขจร พลไธสง ผ่าน
570112801157 เจนภพ นาคินชาติ ผ่าน
570112801159 ชยพัทธ์ คาํเปล่ง ผ่าน
570112801160 ณัฐธวัช นาชมภู ผ่าน
570112801163 นนทวัฒน์ วงษ์สามารถ ผ่าน
570112801167 ผดุงศักดิ์ คนรู้ ผ่าน
570112801168 ภานุพงศ์ ปะนามะทัง ไม่ผ่าน
570112801175 สถาพร สุภาษิต ผ่าน
570112801179 อภิวัฒน์ ห่วงประโคน ผ่าน
570112801180 เอกภพ หม่ันประโคน ผ่าน
570112801181 กรกนก รอบรู้ ผ่าน
570112801186 จุฑาทิพย์ เหลาหวายนอก ผ่าน
570112801187 เจนจิรา มลาเวช ผ่าน
570112801188 ชไมพร บุญพบ ผ่าน
570112801190 ณิชาภัทร ขาวก้านเหลือง ผ่าน



570112801192 ธันยพร หารศรี ผ่าน
570112801193 นฤมล พคิณี ผ่าน
570112801194 นิสากร อินไธสง ผ่าน
570112801201 วริยา อบภิรมย์ ผ่าน
570112801202 วิชุดา อุพีรัมย์ ผ่าน
570112801204 ศิริรัตน์ มาลีหวล ผ่าน
570112801205 สุดารัตน์ แสนรัมย์ ผ่าน
570112801208 หทัยชนก นะราศรี ผ่าน
570112801209 อนุสรา อ่อนวาที ผ่าน
570112801211 อรอุมา สร้อยเสน ผ่าน
570112801212 อังสุมา นาคนางรอง ผ่าน
570112801213 อาทติยาพร ศีระบุตร ผ่าน
570112801215 กิตติธัช วิเศษบุปผา ผ่าน
570112801220 ณัฐพล โทอรัญ ผ่าน
570112801225 ประทักษ์ คลังจันทร์ ผ่าน
570112801230 วสันต์ บุญศักดาพร ผ่าน
570112801233 ศิริพงษ์ ซอนรัมย์ ผ่าน
570112801234 สนธยา งามพร้อม ผ่าน
570112801235 สิทธิพร สุดศรี ผ่าน
570112801236 สุทธิพงษ์ สีมา ผ่าน
570112801240 วรวุธ ละมุล ผ่าน
570112901002 กันตนา สายเพ็ชร ผ่าน
570112901012 นันทติา บันตะบอน ผ่าน
570112901014 บุษกร วาสนาม ผ่าน
570112901015 เบญจวรรณ ตองติดรัมย์ ผ่าน



570112901022 วชิราภรณ์ หนูโพนทัน ผ่าน
570112901028 สกุลรัตน์ ห้อยไธสง ผ่าน
570112901032 สุมิตรา มิมไธสง ผ่าน
570112901040 ณัฐดนัย ขันขวา ผ่าน
570112901043 นพรัชต์ บัวเลิง ผ่าน
570112901044 บรรหาร เลิศยะโส ผ่าน
570112901045 ประมาณ อิรัญ ผ่าน
570112901053 สรศักดิ์ ไชยศรีรัมย์ ผ่าน
570112901058 จินดาพร เกิดประโคน ผ่าน
570112901061 ณัฐนิชา จูมวันทา ผ่าน
570112901070 ปุญญิศา วิรุณราช ผ่าน
570112901074 รชันี พันหนองบัว ผ่าน
570112901077 วารุณี ศรีเจริญ ผ่าน
570112901085 สุภลักษณ์ ทองทับพันธ์ ผ่าน
570112901088 อาฐิกมาศ คลายโศก ผ่าน
570112901089 อําพิกา บัวน้อย ผ่าน
570113101014 จุฑามาศ มุ่งดี ผ่าน
570113101015 พรนัชชา อินนอก ผ่าน
570113101020 ธนภรณ์ พูลสวัสดิ์ ผ่าน
570113101031 เรืองศา ชวนชุมกัน ผ่าน
570113101033 ลาวัลย์ อภัยสีลา ผ่าน
570113101034 วาสนา ปัตถา ผ่าน
570113101036 ศุภรัตน์ การเพียร ผ่าน
570113101037 สุดารัตน์ มลิซ้อน ผ่าน
570113101038 สุดารัตน์ ปะโกติโย ผ่าน



570113101039 สุภัชชา พันธุทุม ผ่าน
570113101040 สุภัสสร บุญญะพันธ์ ผ่าน
570113101046 อุไรวรรณ ประกิจ ผ่าน
570113101047 อุสิชา ฤทธิรณ ผ่าน
570113101050 ทวีทรัพย์ พิมพ์วิชัย ผ่าน
570113101055 เรวัต บุญเลิศ ผ่าน
570113101057 วรวัฒน์ นครศรี ผ่าน
570113102002 กลิ่นผกา เรียนไธสง ผ่าน
570113102004 ขวัญลดา โพธิรัตน์วัฒนกุล ผ่าน
570113102009 ชัญญานุช พรหมเอาะ ผ่าน
570113102026 วนศรณ์ รตันาลัย ผ่าน
570113102029 สิรามล เจริญไธสง ผ่าน
570113102041 กฤษณา ชูณรงค์ ผ่าน
570113102050 ณัฐณิชา ชัยปลัด ผ่าน
570113102051 ณัติยาพร ดวงภักดีรัมย์ ผ่าน
570113102052 ณิชารีย์ ดลเสมอ ผ่าน
570113102059 ปารวี เสารีกุล ผ่าน
570113102063 ยมลภัทร กุยรัมย์ ผ่าน
570113102067 ศิริมล พรมวิภักดิ์ ผ่าน
570113102068 ศุภาพิชญ์ ผลเกิด ผ่าน
570113102069 สุณิสา เกิดวิชัย ผ่าน
570113102071 หัทยา นาเมือง ผ่าน
570113105003 กิตติมา ศรีขวัญ ผ่าน
570113105006 ขนิษฐา นนท์กระโทก ผ่าน
570113105007 ขนิษฐา จันทมนตรี ผ่าน



570113105010 ณัฐกานต์ มณีแสง ผ่าน
570113105011 ณัฐธิดา อินทร์อ่อน ผ่าน
570113105012 ธนาภรณ์ แก้วกล้า ผ่าน
570113105013 ธนิษฐา ขุ่มด้วง ผ่าน
570113105014 ธีรนุช วงศ์สุรินทร์ ผ่าน
570113105015 ธัญชริดา นพกุล ผ่าน
570113105016 นันท์นภัส ตั้งหมั่น ไม่ผ่าน
570113105018 นิภากร นะเรืองรัมย์ ผ่าน
570113105019 เบญจวรรณ์ วากิรัมย์ ผ่าน
570113105020 ปรางค์ทิพย์ พันธ์โยศรี ผ่าน
570113105022 พรทิพา แหวนเงิน ผ่าน
570113105023 พัชรพร บุญมาก ผ่าน
570113105024 พิมพ์ภิลักษณ์ ชนทองหลาง ผ่าน
570113105026 ภัทราพร นวนเจริญ ไม่ผ่าน
570113105028 ลลิตา พะธะนะ ผ่าน
570113105030 วิภาวรรณ อยู่หอม ผ่าน
570113105032 สมฤดี สิงห์สถิตย์ ผ่าน
570113105033 สุกัญญา รัตนจันทร์ ผ่าน
570113105034 สุธิดา ยํารัมย์ ผ่าน
570113105039 ณัฐพล วัลย์เปรียงเถาว์ ผ่าน
570113105040 พรพิรุณ วูประโคน ผ่าน
570113105041 พัฒนพงษ์ ผ่องแผ้ว ผ่าน
570113105042 พิศิษฐ์ เมืองจันทร์ ผ่าน
570113105044 วชิระ ศรีเที่ยง ผ่าน
570113105047 อนันธชัย แสงสี ผ่าน



570113105048 เอกรินทร์ คงษา ผ่าน
570113106001 กนิษฐา บัวชุม ผ่าน
570113106002 จิราภรณ์ ภูมิกอง ผ่าน
570113106005 ธิดารัตน์ สมมงคล ผ่าน
570113106006 ผการัตน์ วะดี ผ่าน
570113106007 พรพิมล ยุทธไกร ไม่ผ่าน
570113106008 ไพรภราวัลย์ คงเสนา ผ่าน
570113106009 วรรณวิภา อาปะเม ผ่าน
570113106010 ศิริลักษณ์ ไชยสน ไม่ผ่าน
570113106011 สุจิตรา แก้วพูน ผ่าน
570113106012 สุนิสา มาตรศรี ผ่าน
570113106014 อุรชา แสนธนู ผา่น
570113106015 กฤษณุ เชื้อบุตรดี ผ่าน
570113106016 เกียรติกุล ลอยศักดิ์ ผ่าน
570113106019 จักรพงษ์ เครือทะนุ ไม่ผ่าน
570113106021 จีระศักดิ์ บุญเสริม ผ่าน
570113106023 ชาคริยา หล่อประโคน ผ่าน
570113106024 ณัฐพงศ์ จวงประโคน ไม่ผ่าน
570113106025 ณัฐพล เพาะปลูก ไม่ผ่าน
570113106026 ตะวัน แน่ประโคน ผ่าน
570113106028 นครินทร์ จุ้ยชุมแสง ผ่าน
570113106029 นัฐพล ดาวเรืองรัมย์ ผ่าน
570113106031 พงศธร ราโช ไม่ผ่าน
570113106031 พงศธร ราโช ผ่าน
570113106034 ยุทธพงษ์ มะลา ไม่ผ่าน



570113106035 วรชัย โลนะกลาง ผ่าน
570113106037 วัชรินทร์ อินอักษร ไม่ผ่าน
570113106041 สรชัช ทิพย์อักษร ไม่ผ่าน
570113106041 สรชัช ทิพย์อักษร ไม่ผ่าน
570113106046 อมรศักดิ์ ศรีหย่อง ผ่าน
570113106047 อานนท์ โคตรทิพย์ ไม่ผ่าน
570113106048 จันทริกา นามปราสัย ผ่าน
570113106049 ชนากานต์ คุณวิชิต ผ่าน
570113106050 ณัธหทัย ศรีประสิทธิ์ ผ่าน
570113106053 พนิดา โพดรัมย์ ผ่าน
570113106056 วิมลศิร ิอุ้มดีไว ผ่าน
570113106060 อัญชลี สงครามรอด ผ่าน
570113106061 กฤษฎา อันนุช ผ่าน
570113106062 เกษฎา สีดี ผ่าน
570113106064 จักรกฤษ นามโคตร ผ่าน
570113106065 จักรกฤษณ์ อุทรส ไม่ผ่าน
570113106066 จิตรทิวัส แช่มรัมย์ ผ่าน
570113106068 เจษฏา วงศ์กัณหา ผ่าน
570113106070 ฐิติวัจน์ หามุลตรี ผ่าน
570113106072 ดํารงค์ สุขประโคน ไม่ผ่าน
570113106075 นพรัตน์ เพ็ญเดิมพันธ์ ผ่าน
570113106076 นิติพงษ์ พิศพล ผ่าน
570113106078 พีระพงษ์ คงทัพ ผ่าน
570113106082 วรวุธ สายเพ็ชร ผ่าน
570113106083 วัชรพล แหวนเงิน ผ่าน



570113106084 วัฒนชัย กล่อมวัฒนา ผ่าน
570113106088 สรรชัย ชูรัตน์ ผ่าน
570113106091 อดิศักดิ์ ไชยหิต ผ่าน
570113106092 อภิสิทธิ์ จันทร์ทวี ผ่าน
570113106093 อัศนัย สารนอก ผ่าน
570113110004 เกสร ชัยประโคน ผ่าน
570113110016 ประภาพรรณ วิเศษพันธ์ ผ่าน
570113110030 สุพัตรา สระบัวบาน ผ่าน
570113110043 เนติพงษ์ สุนย์ทอง ผ่าน
570113110049 สิริศักดิ์ บุญแสน ผ่าน
570113110051 อดิศักดิ์ เดิมทํารมัย์ ผ่าน
570113112015 ปรัชญา หนูน้อย ผ่าน
570113112021 มาริษา เปาป่า ผ่าน
570113112024 วนิดา ยินดีมาก ผ่าน
570113113001 กรรณิการ์ ดวงนิล ผ่าน
570113113008 สุทธิดา ชวดรัมย์ ผ่าน
570113113010 อาทิตยา แซ่โหง้ว ผ่าน
570113113011 อินฑุกานต์ วะทวิก้านตง ผ่าน
570113113013 กิตติพันธ์ อุสันเทียะ ผ่าน
570113113015 จาตุรงค์ พวงเพชร ไม่ผ่าน
570113113017 ธีรวัฒน์ โพธิ์ศรี ไม่ผ่าน
570113113020 สหรฐั กระแสโท ไม่ผ่าน
570113113021 สุรเชษฐ์ ตุ่นกระโทก ผ่าน
570113113022 เสฏฐวุฒิ ลีทอง ไม่ผ่าน
570113114002 นันธิยา เจนไพร ผ่าน



570113114003 บุษบา สวัสดี ผ่าน
570113114004 พรรณทิพย์ นะรินรัมย์ ผ่าน
570113114005 มธุรส แก้วหารอด ผ่าน
570113114014 ณัฐวุฒิ ดวงรัตน์ ผ่าน
570113114017 ทศพร ฉาไธสง ผ่าน
570113114019 ธนพล โชตะวัน ผ่าน
570113114021 นฤเบศร์ ยอดแก้ว ผ่าน
570113114026 รัฐภัทร์ จันตะเภา ไม่ผ่าน
570113114028 วัชรพงศ์ เจริญตา ผ่าน
570113114032 สุรชัย นามไพร ผ่าน
570113114034 อาทิตย์ สุภาพ ผ่าน
570113114035 เอกอุดม แฟสันเทียะ ผ่าน
570113114039 ธิดารัตน์ พานทอง ผ่าน
570113114040 ศิโรรัตน์ ทนงค์ ผ่าน
570113114041 สุนิสา สวัสดี ผ่าน
570113114042 กิตติ ศรีจันทร์ ผ่าน
570113114051 ณัฐพงษ์ สุดาชาติ ไม่ผ่าน
570113114052 ณัฐพรรณ์ สุดาชาติ ผ่าน
570113114056 ธนพงศ์ พรมศักดิ์ ผ่าน
570113114061 วงศกร ฉาไธสง ผ่าน
570113114064 ศราวุธ สมีดี ผ่าน
570113114067 อดิเรก สัตตารัมย์ ผ่าน
570113114076 อมรเทพ ร่วมกูล ผ่าน
570113114077 พิชญณัฏฐ ์สิริวรรณะกูล ผ่าน
570113145008 พัชราภรณ์ พวงจําปา ผ่าน



570113145011 วรารักษ์ หรีกประโคน ผ่าน
570113145018 สุธาศิณี เอ็มประโคน ผ่าน
570113145037 รภิกร มณีรัตน์ ไม่ผ่าน
570113145043 อุดม ศรีสืบมา ผ่าน
570113186003 จิดาภา วิชัยรัมย์ ผ่าน
570113186005 ชดามาศ กุมผัน ผ่าน
570113186009 ทัตพิชา ภะคะโต ไม่ผ่าน
570113186010 ธนาภรณ์ นุยอนรัมย์ ผ่าน
570113186011 นภัสวรรณ เอี่ยมรัมย์ ผ่าน
570113186015 ณัฐณิชา แชหมื่อ ผ่าน
570113186016 ปภัสนันท์ หินจาํปา ผ่าน
570113186017 ประวีณา แทนหอม ผ่าน
570113186019 ปานไพลิน แก่นแดง ผ่าน
570113186020 พรธิดา ปิยะไพร ผ่าน
570113186027 มันทนา สัญญาฤทธิ์ ผ่าน
570113186029 วิชุดา ตองติดรัมย์ ผ่าน
570113186030 วิภาวรรณ ปรังประโคน ผ่าน
570113186031 ศิรินันท์ สุขหนองโป่ง ผ่าน
570113186032 สุจิตรา เนตรวัน ผ่าน
570113186038 หทัยชนก ชํานิไกร ผ่าน
570113186039 อพัชสรณ์ สันงูเหลือม ผ่าน
570113186040 อรอนงค์ ดีไธสง ผ่าน
570113186041 อรอนงค์ ดํารงวุฒิวงศ์ ผ่าน
570113186042 อรอริญา ปิตตาระเต ผ่าน
570113186043 อุมาพร พิมเภา ผ่าน



570113189009 ปวีณา เครือวัน ผ่าน
570113189013 รจนา ชัยศิริ ไม่ผ่าน
570113189058 รัญญา จินดา ผ่าน
570113189061 ศิรินทรา เลิศล้ํา ผ่าน
570113189084 วีรยุทธ โผดนอก ผ่าน
580112240086 กานต์ชนา   เรือนมงคล ผ่าน
580112354002 ปรมัตถ์   เสาร์ประโคน ไม่ผ่าน
580112354005 อัษฎาวุฒิ   ทิพย์พระเนตร ผ่าน
580112354007 กมลลักษณ์   เดชารัมย์ ผ่าน
580112354010 กานติมา   กองศักดิ์ ผ่าน
580112354011 เกษร   บ่อไทย ไม่ผ่าน
580112354017 ดวงนภา   วันทา ผ่าน
580112354018 ทิพยาพร   คามบุตร ผ่าน
580112354019 ธรรญรส   ศาตศิลป์ ผ่าน
580112354020 ธัชพรรณ   สมจิตร ไม่ผ่าน
580112354021 ธีรดา   จํารูญอิสระกุล ผ่าน
580112354024 บังอร   รสหอม ผ่าน
580112354025 ปราถนา   โพธิสว่าง ผ่าน
580112354026 ปวีณ์สุดา   โพธินาม ผ่าน
580112354027 พรสุดา   สติกุล ผ่าน
580112354028 ภรณ์พรรณ   บัวแสน ผ่าน
580112354029 ภัทรวดี   บุญมามอญ ผ่าน
580112354031 รัชดา   ครวญดี ไม่ผ่าน
580112354032 เรนุมาศ   เฉลิมจันทร์ ผ่าน
580112354036 สนธิยา   สีขาว ผ่าน



580112354037 สิริยากร   ภูธร ผ่าน
580112354038 สุชาดา   ดีต่อ ผ่าน
580112354039 สุดารัตน์   สุวรรณภูมิ ผ่าน
580112354042 สุภาวรรณ กตัญญู ผ่าน
580112354043 แสงทิพย์   แสงโคตร ไม่ผ่าน
580112354045 อรทัย   เสนผาบ ผ่าน
580112354046 อัญมณี   บุตรรัตน์ ผ่าน
580112354047 ณัชพล   แผลงประพันธ์ ผ่าน
580112354051 กนกพร   เกือบรัมย์ ไม่ผ่าน
580112354052 กมลรัตน์   เพิ่มดี ผ่าน
580112354053 กมลวรรณ   สมคิด ไม่ผ่าน
580112354054 กัญญา   สุทธิสาร ผ่าน
580112354055 กาญจนา   สิมอุดร ไม่ผ่าน
580112354057 ขนิษฐา   พลจันทร์ ไม่ผ่าน
580112354059 จุฑามาศ   ไชยชนะวงศ์ ไม่ผ่าน
580112354060 เจนจิรา   แสนคนึง ไม่ผ่าน
580112354061 ชลลดา   มณีรัตน์ ไม่ผ่าน
580112354064 ทิพวรรณ   นุ่มนวล ไม่ผ่าน
580112354066 นภาพร   เชยรัมย์ ผ่าน
580112354067 นิศารัตน์   เดินรีบรัมย์ ผ่าน
580112354068 นุชรี   พงศ์ชะนะ ไม่ผ่าน
580112354072 พิมพ์ใจ   คํามี ไม่ผ่าน
580112354073 ภัคจิรา   เอี้ยงประโคน ผ่าน
580112354074 ภัทรา   เรืองนาม ไม่ผ่าน
580112354075 ยุภารัตน์   ทบเทิบ ผ่าน



580112354076 รุ่งทิวา   ไชยภา ผ่าน
580112354077 วรวีย์   กรรย์มูล ผ่าน
580112354080 ศิริวิมล   สมนอก ผ่าน
580112354081 สมรัตน์   ภัทรโสภสกุล ไม่ผ่าน
580112354082 สุกัญญา   ชะบังรัมย์ ไม่ผ่าน
580112354085 สุนิสา   สนองหงอก ไม่ผ่าน
580112354088 แสงระวี   ที่รัก ไม่ผ่าน
580112354089 อนุธิดา   นุสอนรัมย์ ผ่าน
580112354091 อินทิรา   มัดถาปะกา ผ่าน
580112354095 สิทธิเวช   สามงามพา ผ่าน
580112354099 กันยาณี   เพ็ญจนัทร์ ผ่าน
580112354103 จารุพร   บุญยอด ผ่าน
580112354105 ชมพูนุช   สนไธสง ผ่าน
580112354110 ธิติมา   ดวงศรี ผ่าน
580112354111 นัตทรี   พรมนัส ผ่าน
580112354113 เนตรดาว   สมดี ผ่าน
580112354114 ประภัสสร   ตาดทิพย์ ผ่าน
580112354116 ปัทมาภรณ์   โสวาที ผ่าน
580112354118 ภัทรกันย์   เกรียงคุณวุฒิ ไม่ผ่าน
580112354119 มณีรัตน์   บุญเศษ ผ่าน
580112354120 รัชฎาวรรณ   ห้าวหาญ ผ่าน
580112354121 รุ่งนิดา   ส่งพิมาย ผา่น
580112354125 ศุภมาศ   ล้ามกระโทก ผ่าน
580112354129 สุธิดา   บุญเนาว์ ผ่าน
580112354130 สุพรรษา   เร่งเจริญธรรม ผ่าน



580112354132 สุรีย์รัตน์   หริ่งกระโทก ผ่าน
600112354070 สุภาพร เพิ่มพูน ไม่ผ่าน
600112354071 ผดุงเกศ ปานเพ็ชร ผ่าน
600112354073 ขวัญภิรมย์ โสมวิเศษ ผ่าน


