
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบมาตรฐานเพ่ือขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ้าบัดมลพิษน้า้ 
คร้ังที่ 2/2561 

ณ อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 

เวลา 9.00 -12.00 น. 
 

ห้องสอบ เลขที่สอบ 
220 001 - 136 
221 137 - 272 
222 273 - 408 
228 409 - 438 
229 439 - 468 

 
หมายเหตุ :  (โปรดอ่าน) 

 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล และจดจ าเลขที่นั่งสอบของท่าน 
 ผู้ที่ไม่มีชื่อตามประกาศ แต่ได้ท าการสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว สามารถสอบถามได้ที่  

02 218 3949 หรือ E-mail: hsm.exam@gmail.com 
 ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ า

โรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน หากเข้าสอบและ/หรือผ่านการสอบแล้ว ถือว่าผลการสอบของผู้นั้น
เป็น โมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ 

 ผู้ที่หลักฐานเอกสารสมัครสอบไม่ครบ ต้องส่งเอกสารทางโทรสาร (FAX) มาที่ 02 219 2252 ระบุเลขที่ผู้สมัคร
ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มิเช่นนั้น ศูนย์ฯ จะถือว่าการสมัครสอบดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และตัดสิทธิ์ในการ
สอบครั้งนั้นๆ 

 กรุณาตรวจสอบ สถานที่สอบและแผนที่ให้เรียบร้อย หากท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องการเดินทางสอบถามได้ที่  
02 218 3949 

 วันสอบ กรุณาเตรียมบัตรประชาชน ดินสอ 2B ยางลบ เครื่องคิดเลขและแต่งกายสุภาพ  
 เพื่อความรวดเร็วในการเข้าห้องสอบกรุณาจดจ้าเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ อาคารสอบ และเวลาสอบให้ละเอียด 
 เนื่องจากวันสอบเป็นวันอาทิตย์ โรงอาหารมหาวิทยาลัยอาจปิด ดังนั้นผู้เข้าสอบควรเตรียมตัวรับประทานอาหาร

มาให้พร้อม 
 

 
 

 
 



เลขที่นั่งสอบ ค้าน้าหน้า ชื่อ - สกุล 

1 นางสาว เกศรินทร์  ศุภศร 

2 นาย เจนฎาศักดิ์  สุขสวัสดิ์ 

3 นาย เจนวิทย ์ ปุจฉาการ 

4 นางสาว เฉลิมขวัญ  บุญประเสริฐ 

5 นาย เด่นชัย  สาเกตุ 

6 นาย เดวิทย์  เดโชชัย 

7 นางสาว เนตรนภา  นิลคูหา 

8 นางสาว เบญจพร  เกตพันธ์ 

9 นาย เปรมชัย  กังเจริญ 

10 นางสาว เพชรัตน์  ศิลปาชีวะ 

11 นางสาว เพชรา  ขวนขวายทรัพย์ 

12 นางสาว เมธิยา  มณีพงษ์ 

13 นางสาว เมย์วดี  ศรีหิรัญ 

14 นางสาว เยาวลักษณ ์ จรัสเอ่ียม 

15 นางสาว เสาวภา  หนูแก้ว 

16 นาย เอกชัย  ประทุมศรี 

17 นางสาว เอมมิกา  สินเธาว์ 

18 นางสาว แพรว  พลเสน 

19 นางสาว แพรวพรรณ  คันธะเนตร 

20 นางสาว แสงสุรีย์  ศรีสะอาด 

21 นาย แสนรุ่ง  จ าปาค า 

22 นาย ไชยา  เล่ือนแก้ว 

23 นาย ไพบูลย ์ เพ่ิมศรี 

24 นางสาว ไพลิน  คงความสุข 

25 นางสาว ไพลิน  สายอุตส่าห์ 

26 นาย ไพศาล  บุญนาคแก้ว 

27 นางสาว ไอรดา  โทบุดดี 

28 นางสาว ไอลดา  จูสอน 



เลขที่นั่งสอบ ค้าน้าหน้า ชื่อ - สกุล 

29 นางสาว กชกร  สองคม 

30 นางสาว กนกวรรณ  เปรมเดช 

31 นางสาว กนกวรรณ  เอ่ียมสุองค์ 

32 นางสาว กนกวรรณ  ผายพันธุ์ 

33 นางสาว กนิษฐนาฏ  วงศ์เครือ 

34 นางสาว กรพินธ์ุ  บริบูรณ์ 

35 นางสาว กรรณิกา  สุยะสืบ 

36 นาย กฤษฎา  สินธุยา 

37 นาย กฤษดา  คันธวร 

38 นาย กฤษดา  ชิณค า 

39 นางสาว กวินทิพย ์ คงดี 

40 นางสาว กังสดาล  อภัยจิตร 

41 นางสาว กัญจญ์นภัส  ปัญญาประเสริฐ 

42 นาย กัญจน์  อินจีน 

43 นางสาว กันต์กมล  ไกรนรา 

44 นางสาว กันตนา  ศรีนวล 

45 นางสาว กันติกา  ผุดผ่อง 

46 นางสาว กันธิมา  นิบุญธรรม 

47 นาย กัมปนาท  แตรครบุรี 

48 นางสาว กาญจนา  มีสมบัติ 

49 นางสาว กาญจนา  สุดสรรญ 

50 นาย กิตติพิชญ์  ไข่เกต ุ

51 นาย กิตติศักดิ์  เป้ียสุ 

52 นาย กิตติศักดิ์  พันธ์หน ู

53 นาย กิศรากร  สีบุพิมพ์ 

54 นางสาว กุบรอย ์ มะมิง 

55 นางสาว กุลธิดา  ดุษฎีวงษ์ก าจร 

56 นางสาว กุลพัชยา  วรรณปัง 



เลขที่นั่งสอบ ค้าน้าหน้า ชื่อ - สกุล 

57 นางสาว ขนิษฐา  ดอกอินทร์ 

58 นาย ขวัญเฉลิม  วิริยะกุล 

59 นางสาว ขวัญศิรินทร ์ ไพศาล 

60 นางสาว ขันธ์ทอง  จันทร์ไทย 

61 นางสาว คคนานต์  โกญจนาวรรณ 

62 นาย คณิน  จรุงธนะกิจ 

63 นางสาว คณึงนุช  บุตรากาศ 

64 นาย ครองชัย  ประสพสิน 

65 นางสาว คุนัญญา  ทัดเทียมพร 

66 นางสาว จนัฐฎา  จันหัวโทน 

67 นาย จรินทร์  เจริญสุข 

68 นางสาว จริยา  พันธุมิตร 

69 นางสาว จริยา  ลาภา 

70 นางสาว จันทนี  เกล้ียงมล 

71 นางสาว จันทนี  สายพันธ์ 

72 นางสาว จันทร์จิรา  เจียวค้างพลู 

73 นาย จารุเดช  อาสิงสมานันท์ 

74 นางสาว จารุวรรณ  แขกเต้า 

75 นางสาว จารุวรรณ  ปั้นไล้ 

76 นาย จารุวัฒน์  คันธวังอินทร์ 

77 นางสาว จิดาภา  อากาศทิพย์ 

78 นางสาว จิตลดา  ลือโฮ้ง 

79 นางสาว จินดา  ชิณวงษ์ 

80 นาย จิรวัฒน์  เหลืองอร่าม 

81 นางสาว จุฑามาศ  เจริญพรหม 

82 นางสาว จุฑามาศ  โสธนไพศาล 

83 นางสาว จุรีรัตน์  เทพวงศ์ 

84 นางสาว ฉวีวรรณ  สีจันพาน 



เลขที่นั่งสอบ ค้าน้าหน้า ชื่อ - สกุล 

85 นางสาว ฉัตรผกา  ภูกระบิล 

86 นางสาว ชฎาพร  ป้องศรี 

87 นาย ชนชนะ  นะเสือ 

88 นาย ชนะสันติ  ท าพันธ์ 

89 นางสาว ชนัฏฐา  กฤษณะพุกต์ 

90 นางสาว ชนิดา  แซ่จ๋าว 

91 นางสาว ชมพูนุช  ชุ่มพุดซา 

92 นางสาว ชมพูนุท  ค าภูเงิน 

93 นาย ชยาวุฒ ิ จันทภูมิ 

94 นาง ชลธิชา  กิ่งไทร 

95 นางสาว ชลธิชา  ถิรญาณสิทธิ์ 

96 นางสาว ชลธิชา  ประกาศวุฒิชน 

97 นางสาว ชลฤทัย  แทนทด 

98 นางสาว ชลากร  เหมเวช 

99 นางสาว ชลิตา  ค าสกุล 

100 นางสาว ชวัลลักษณ์  โพธิ์ศรี 

101 นางสาว ชัชฎา  แก้วเรือง 

102 นางสาว ชัชฎาภรณ์  ขันติจิตร 

103 นางสาว ชัชฎาวรรณ  ศิริจันทราวงษ์ 

104 นางสาว ชัชรีภรณ์  สิงห์คะ 

105 นางสาว ชัญญา  ทัพมณเทียร 

106 นาย ชัยพร  กิจสิวะเวช 

107 นาย ชัยพร  สิทธิ์โชคพิศุทธิ์ 

108 นาย ชัยยา  สีภา 

109 นาย ชัยรัตน์  คามบุตร 

110 นางสาว ชาคริยา  เคยสนิท 

111 นาย ชาญชัย  พานิชสมัย 

112 นางสาว ชารุการน์  หล้าวงศา 



เลขที่นั่งสอบ ค้าน้าหน้า ชื่อ - สกุล 

113 นางสาว ชิดชนก  โชคเฮงตระกูล 

114 นาย ชินวัฒน ์ ชัยกูล 

115 นางสาว ฌริศรา  รุ่งประทีปไพบูลย์ 

116 นาย ฌัลลกัณฐ ์ โยธะกา 

117 นางสาว ญาณธิชา  เทียมสวัสดิ์ 

118 นางสาว ฐาปน ี พิบูลย์ 

119 นางสาว ฐิติพร  ม่วงศิลป์ 

120 นางสาว ฐิติพันธ ์ กุมสินพันธ์ 

121 นางสาว ฑิฆัมภรณ์  เรืองสุข 

122 นาย ณภัทร  รัตนพานิช 

123 นาย ณฤดล  สายใจอูป 

124 นางสาว ณัฏฐธิดา  บุศราวิช 

125 นางสาว ณัฏยา  จาดเชื้อ 

126 นาย ณัฐกุล  อินดี 

127 นางสาว ณัฐฐากรณ์  นิ่มอนงค์ 

128 นางสาว ณัฐณิชา  บุตรจันทร์ 

129 นางสาว ณัฐธิดา  เชิดชูพงษ์ 

130 นางสาว ณัฐธิดา  เปี่ยมสุวรรณศิริ 

131 นางสาว ณัฐนันท์  บุญเนาว์ 

132 นาย ณัฐวุฒ ิ โสกุดเลาะ 

133 นาย ณัฐวุฒ ิ ฉัตรเฉลิมวิทย์ 

134 นางสาว ดลพร  อิ๊วสกุล 

135 นางสาว ดวงฤดี  ปานอ าไพ 

136 นางสาว ดารักษ์  บุตรรักษ์ 

137 นาย ต่อตระกูล  คูประเสริฐ 

138 นางสาว ทวิภา  ประเสริฐ 

139 นางสาว ทักษิณา  โพธิ์ใหญ่ 

140 นาย ทัตเทพ  ควรคิด 



เลขที่นั่งสอบ ค้าน้าหน้า ชื่อ - สกุล 

141 นาย ทัตพงศ์  รัตนะโสภณชัย 

142 นาย ทินภัทร  พูนศิริ 

143 นางสาว ทิพย์สุดา  รูปอ้วน 

144 นางสาว ทิพวรรณ  ธรรมครุฑ 

145 นางสาว ทิพาพร  สุขสบาย 

146 นาย ธกฤต  สุพพัตเวช 

147 นาย ธนเดช  จงสูงเนิน 

148 นางสาว ธนพร  แท่นเหล็ก 

149 นางสาว ธนพร  กองสัมฤทธ์ิ 

150 นาย ธนพล  พิลาใหม่ 

151 นาย ธนพันธ์ุ  จันทร์เจือ 

152 นางสาว ธนวรรณ  วัดวิไล 

153 นาย ธนอรรถ  เตือประโคน 

154 นางสาว ธนัชพร  กลิ่นโสภณ 

155 นางสาว ธนัญญา  จ าปาปน 

156 นาย ธนาทอง  จงมั่นเกษมสุข 

157 นางสาว ธนิศา  ภู่พุกก์ 

158 นาย ธวัชชัย  เคียนหินตั้ง 

159 นาย ธวัชชัย  ภูวงศ์ 

160 นางสาว ธัญญรัตน์  สุขขา 

161 นางสาว ธัญญารัตน์  ศุกรโยธิน 

162 นางสาว ธัญธิดา  บวรกิจ 

163 นางสาว ธัญรัตน ์ ลักษณะวิเชียร 

164 นางสาว ธัญลักษณ ์ ขันโต 

165 นางสาว ธัญลักษณ ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ 

166 นางสาว ธัญสิน ี เลิศชัยอานนท์ 

167 นางสาว ธันยพร  รัตนโสภิณสวัสดิ์ 

168 นาย ธันยา  กิ้มเฉี้ยง 



เลขที่นั่งสอบ ค้าน้าหน้า ชื่อ - สกุล 

169 นางสาว ธาริณี  ขามเกาะ 

170 นาย ธารินทร ์ นลละ 

171 นางสาว ธิดารัตน์  ฤาชา 

172 นางสาว ธิดาวรรณ  ตัณฑนุช 

173 นาย ธีรยุทธ  พันธุ์เชื้อ 

174 นางสาว ธีร์วรา  ณ ล าปาง 

175 นางสาว ธุมวดี  เปรมปรี 

176 นาย นนทฤทธ์ิ  พรมตาแก้ว 

177 นางสาว นนทวรรณ  อินทวรรโณ 

178 นาย นพดล  มีดี 

179 นาย นพพล  เลิศลักขณาสุข 

180 นางสาว นภัสนันท ์ ศรีหาทน 

181 นางสาว นภาพร  รุ่งเรืองใจเพชร 

182 นางสาว นราภรณ์  ปิงพยอม 

183 นางสาว นริศรา  สีสละ 

184 นาย นฤเบศ  ชัยที 

185 นางสาว นฤมล  เหล่าถาวร 

186 นางสาว นลัทพร  วุฑฒวิภาต 

187 นาย นวพันธ์ุ  คร้ามสมอ 

188 นางสาว นัณฐพร  กลับส่ง 

189 นาง นันทพร  ค าภักดี 

190 นางสาว นาฏชนก  สีตะวัน 

191 นางสาว นาถธิดา  เกษมสุข 

192 นางสาว นาราภัทร  วงษ์พินิจ 

193 นางสาว นิภา  ชอบบุญ 

194 นางสาว นิภาพร  กุลธรรมโยธิน 

195 นางสาว นิสา  มนตรีภักดี 

196 นางสาว นิอรอุมา  ปาระ 



เลขที่นั่งสอบ ค้าน้าหน้า ชื่อ - สกุล 

197 นางสาว นุชวรา  จิตเจริญรุ่งเรือง 

198 นางสาว นุสรา  พินิจมนตรี 

199 นาย บุณยพล  ลาพรหมมา 

200 นางสาว บุษยา  กรรณวิเศษ 

201 นางสาว บูรณา  ด้ายรินรัมย์ 

202 นาย ปฐว ี แตงจ๊อก 

203 นาย ปดิภัทร  นรากุลอนันต์ 

204 นางสาว ปนัดดา  อริยะดิษฐ 

205 นางสาว ปนิดา  รื่นรมย์ 

206 นาย ปรเมษฐ์  ช่วยเจริญ 

207 นาย ประแสง  อนันต์ธราทรัพย์ 

208 นางสาว ประกายกาญจน์  สุวรรณวงศ ์

209 นางสาว ประกายดาว  ปะนิทานัง 

210 นางสาว ประทินพร  พ้นทาส 

211 นาย ประธาน  เจริญสุข 

212 นาย ปรัชญา  แสนโชต ิ

213 นางสาว ปรารีรัตน์  สุดไชย 

214 นาย ปริญญา  กุดเป่ง 

215 นาย ปรีชา  การะเวก 

216 นางสาว ปรียาภรณ ์ บุญเพ็ง 

217 นางสาว ปวริศา  เอสันเทียะ 

218 นางสาว ปวริศา  ทองปั้น 

219 นาย ปัญญ์นันทิน ี เล้ียงวงศ์ 

220 นางสาว ปัทมานิชา  รัตนคุณ 

221 นางสาว ปาริฉัตร  อัครวงษ์ 

222 นางสาว ปาริชาติ  จารุการ 

223 นางสาว ปิยดา  วงศ์ตั้ง 

224 นางสาว ปิยภรณ ์ แหวนเพชร 
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225 นางสาว ปิยมล  ศรีคุณ 

226 นางสาว ปิยรัตน์  ทิลารักษ์ 

227 นางสาว ปิยะพร  พลกรด 

228 นางสาว ปิยะรัตน์  ทองร้อยชั่ง 

229 นาย พงค์พิรุณ  ลือดารา 

230 นาย พงศ์รพี  ภักดี 

231 นาย พงษ์พันธ์  วิเศษแก้ว 

232 นาย พงษ์สรรค์  ปูยอดเครือ 

233 นางสาว พชรพร  นิตยา 

234 นางสาว พนิดา  สุขผล 

235 นางสาว พนิตพร  กาศเกษม 

236 นางสาว พนิษฐา  รักเคี่ยน 

237 นางสาว พรทิพย์  โภคา 

238 นางสาว พรพรรณ  เสาเสนา 

239 นางสาว พรพรรณ  นันทวรรัตน์ 

240 นางสาว พรพรหม  ขุนโหร 

241 นางสาว พรพิมล  แสนโน 

242 นางสาว พรพิมล  ธรรมเจริญ 

243 นางสาว พรพิมล  บุญเรือง 

244 นางสาว พรพิมล  หุตะมาน 

245 นางสาว พรพิสุทธิ์  สมคิด 

246 นาย พรมนัส  ธิอามาตย์ 

247 นางสาว พรรณภา  คงประพัฒน์ 

248 นางสาว พรลภัส  รุ่งเรือง 

249 นางสาว พรวิภา  อุ่นโรจน์ 

250 นางสาว พรวิมล  เทวัญประทานพร 

251 นางสาว พฤทธา  เจริญทรัพย์ 

252 นาย พลเดช  ดิลกด าเกิง 
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253 นางสาว พัชราภรณ์  สอนอาจ 

254 นางสาว พัทราพร  นิลจันทร์ 

255 นางสาว พิชาว ี ปรีชม 

256 นาย พินิจ  วงศ์พรเพ็ญภาพ 

257 นางสาว พิมพ์ใจ  วงศ์สมุทร 

258 นางสาว พิมพ์พิศา  พิมพ์ละออ 

259 นางสาว พิมพ์ลดา  วราพงศ์พิศาล 

260 นาย พิระพล  ราชดา 

261 นาย พิริยพงษ์  เมืองแสน 

262 นาย พีรพล  เรืองเนตร 

263 นางสาว พุทธชาด  วรรณทอง 

264 นางสาว ฟาราตี  แวกาจิ 

265 นางสาว ภณิตา  พงษ์เดช 

266 นางสาว ภัทรนันท์  บุญแสน 

267 นางสาว ภัทรานิษฐ์  ทวีพันธ์ 

268 นางสาว ภัสนันท ์ ป้อมน้อย 

269 นาย ภาณุมาส  เลียบทอง 

270 นางสาว ภารดา  ปัญญาธร 

271 นาย ภาสิษฏ์  ไชยศร 

272 นางสาว ภูชีวันท์  สุริยะวงศ์ 

273 นางสาว มธุริน  จันทะเขียง 

274 นางสาว มนทิรา  สุขเจริญ 

275 นางสาว มนสิการ  โกศลวุฒ ิ

276 นางสาว มันลิดา  อภิชาติสิทธิ์พร 

277 นาย มานพ  ฉัตรสกุลเอก 

278 นาย มานะ  สุวภัทรชัย 

279 นาย มานิตย ์ ปานโชติ 

280 นาย ยศพล  ใบเหลือง 
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281 นางสาว รมิดา  วะสิโน 

282 นางสาว รัชชา  โอจารุทิพย์ 

283 นาย รัชน์พล  สุขสมบูรณ์ 

284 นางสาว รัชนีกร  ชัดเจนกิจ 

285 นาย รัฐธษิต  บางนาค 

286 นาย รัตตกุล  ส าอางค์ 

287 นางสาว รัตนาภรณ์  ค ารัตน์ 

288 นางสาว รุ่งทิพย์  เสือค าราม 

289 นาย ฤทธิชัย  จันทร์กระจ่าง 

290 นางสาว ลภัสรดา  สมศรี 

291 นางสาว ลลิตา  หาญชัย 

292 นางสาว ลักขณา  ศรีเจริญ 

293 นางสาว ลักษณา  ทองเกิน 

294 นางสาว ลัดดาวัลย ์ อิสโม 

295 นาย ลิขิต  ฉาดฉาน 

296 นาย ลิขิต  ศรีวะวงค์ 

297 นางสาว วชิรา  ศรีเจริญ 

298 นาย วรเมธ  เวทยนุกูล 

299 นาย วรพล  บุพวง 

300 นางสาว วรรณาภรณ์  วงศ์มาก 

301 นางสาว วรรณิศา  จิตติ์ธรรม 

302 นางสาว วรัญญา  เสียงดัง 

303 นางสาว วรัญญา  เอ่งฉ้วน 

304 นางสาว วราพร  พึ่งพรหม 

305 นางสาว วริศรา  ตันติวงศ์ 

306 นางสาว วริศรา  รอดน้อย 

307 นางสาว วศิน ี วงศ์รัตนานุกูล 

308 นางสาว วัชร์วิมล  ประเสริฐวรากุล 



เลขที่นั่งสอบ ค้าน้าหน้า ชื่อ - สกุล 

309 นางสาว วันวิสาข์  แจ่มสุวรรณ 

310 นางสาว วารุณี  สอนเพ็ง 

311 นางสาว วาสนา  สอนไข่ 

312 นาย วิชชพล  มานาดี 

313 นางสาว วิชุดา  ลือจันทร์ 

314 นาย วิฑูรย ์ วัดสุภาพ 

315 นาย วิทูน  วลัยรัตน์ 

316 นางสาว วิธาวีร์  โภคินธนันท์รัฐ 

317 นางสาว วิภาณี  จันทร์ประเสริฐ 

318 นางสาว วิภาดา  สุวรรณชมภู 

319 นางสาว วิภาสุมล  แสงพรม 

320 นางสาว วิยะดา  พุ่มพวง 

321 นางสาว วิรังรอง  อะพินรัมย์ 

322 นางสาว วิลาวัณย์  นึกดี 

323 นาย วิษณ ุ ธะนะ 

324 นาย วุฒิพงษ์  รักษาเคน 

325 นางสาว ศรีสุดา  พุมมณี 

326 นางสาว ศศธร  นนทา 

327 นางสาว ศศิกานต์  คงแก้ว 

328 นางสาว ศศิฉาย  ริญญา 

329 นางสาว ศศิธร  ร่มพา 

330 นางสาว ศันศนีย ์ น้อยเอ่ียม 

331 นางสาว ศิริทิพย ์ ใกล้พุดซา 

332 นาง ศิรินทรา  กิ่งเกตุ 

333 นางสาว ศิรินาฏ  เทพญา 

334 นางสาว ศิรินาท  อ าพันธ์ 

335 นางสาว ศิริพรรณ  พฤกธารา 

336 นางสาว ศิริพรรณ  สุภากาญจน์ 
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337 นาย ศิริพันธ์  วิพิมพ์สุทธิ์ 

338 นางสาว ศิริลักษณ์  จันทะไข่สร 

339 นางสาว ศิริวณ ี สุภาจารุวงศ์ 

340 นาย ศิริศักดิ์  หลักเมือง 

341 นาย ศุภเกียรติ  อินทร์โทน 

342 นางสาว ศุภกานต์  ครุธหอม 

343 นาย ศุภกิจ  บุญประเสริฐ 

344 นาย ศุภชัย  แซ่ก้อง 

345 นางสาว ศุภลักษณ ์ กาวีระจันทร์ 

346 นางสาว สโรชา  สินสวัสดิ์ 

347 นาย สมไชย  ค ามูลตรี 

348 นาย สมชาย  พาเกาะ 

349 นาย สมพล  วรธนกุล 

350 นาย สมภพ  ฤกษ์วิกรานต์ 

351 นาย สมัคร  สาเสาร์ 

352 นาย สยาม  สุวรรณอาศน์ 

353 นาย สรชัช  วงศ์ไชยา 

354 นาย สรนันท์  นิลตีบ 

355 นาง สร้อยสุดา  เตรียมล้ าเลิศ 

356 นางสาว สวรรยา  สมพงษ์ 

357 นางสาว สายชล  ถาวรพลศิริ 

358 นาย สิทธิโชค  หงษ์ทอง 

359 นาย สิทธิพงศ ์ เพ็งแพง 

360 นางสาว สิริกุล  ตรีทิพากิจ 

361 นางสาว สิรินาฎ  แสนสุด 

362 นาย สุเทพ  ประเสริญศรี 

363 นาย สุเมธ  แซ่ภู่ 

364 นางสาว สุกัญญา  ก้านบัว 
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365 นางสาว สุกานดา  แร้นพิมาย 

366 นางสาว สุขฤทัย  แก้วพิมพา 

367 นางสาว สุจิตรา  แก้วกันยา 

368 นางสาว สุจิตรา  แก้วศิริ 

369 นางสาว สุชาดา  แก้วอ้าย 

370 นางสาว สุชาดา  นวลขาว 

371 นางสาว สุชาดา  พรมทอง 

372 นางสาว สุดารัตน์  ใจสะอาด 

373 นางสาว สุดารัตน์  พุ่มจันทร์ 

374 นาย สุทธา  สองธนินัย 

375 นาย สุทธิเกียรติ  มีศรีสม 

376 นาย สุทธิคุณ  กมลรัตน์ 

377 นาย สุทิเทพ  อิ่มจงใจรักษ์ 

378 นาย สุทิน  โสภาดี 

379 นางสาว สุธิน ี พ่วงสุวรรณ 

380 นางสาว สุนทรียา  ภาษิตานนท์ 

381 นางสาว สุนัจนันท์  สุริยะป้อ 

382 นาย สุนันท์  ปักษาชาติ 

383 นางสาว สุนันทา  จิตรไทย 

384 นางสาว สุนิสา  รื่นจิตต์ 

385 นาย สุบินต ์ เศษคง 

386 นางสาว สุพิชา  วันอุบล 

387 นาย สุภทัต  บุพพวงศ์ 

388 นางสาว สุภัครินทร ์ ก้อนมณี 

389 นางสาว สุภาดา  แย้มบัว 

390 นางสาว สุภาพร  โชคบุญประกอบ 

391 นางสาว สุภาพร  บัวแก้ว 

392 นาง สุภาพร  บุญธรรม 
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393 นางสาว สุภาภรณ์  พุ่มผกา 

394 นางสาว สุมิตรา  ผาสีดา 

395 นางสาว สุมินตรา  แก้วทอง 

396 นางสาว สุรนารี  กิกลิ้ง 

397 นาย สุรพันธ ์ ประสิทธิ์ธนศักดิ์ 

398 นาย สุรศักดิ์  ชัยบุรัมย์ 

399 นาย สุรศักดิ์  ป้องทรัพย์ 

400 นาย สุรสิงห ์ วรฤทธิ์ 

401 นางสาว สุรัชมาศ  ค าภีระมี 

402 นางสาว สุรางคณา  สาหร่าย 

403 นางสาว สุรีย์รัตน์  วงศ์ปริยพัชร์ 

404 นางสาว สุรีรัตน์  เทพสิงห์ 

405 นางสาว สุวนันท์  โภคสวัสดิ์ 

406 นางสาว สุวนันท์  ศรีแก้ว 

407 นางสาว สุวรรณา  พูลทอง 

408 นางสาว สุวันลี  หงษ์ศิริ 

409 นางสาว สุวิภา  พลมั่น 

410 นางสาว สุวิมล  พวงแก้ว 

411 นางสาว หทัยรัตน์  ป้อมทรัพย์ 

412 นางสาว หนึ่งฤดี  เอมวรรธนะ 

413 นาง หนึ่งฤทัย  วรรณา 

414 นาย อดิภัทร  เพชรมโนทัย 

415 นางสาว อดิศา  วงศ์วานรุ่งเรือง 

416 นาย อติรุทธิ ์ เสร็จกิจ 

417 นาย อธิชัย  สุขโชต ิ

418 นาย อธิวัฒน์  คันธาโย 

419 นาย อนันต์  ศรีน้ าเย็น 

420 นาย อนุกูล  โพธิยารักษ์ 
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421 นาย อนุพงศ ์ คุ้มเวช 

422 นาย อนุพงษ์  ทองชุม 

423 นางสาว อนุศรา  พันธ์ประดิษฐ์ 

424 นางสาว อภิรดี  ชื่ออารมย์ 

425 นางสาว อมร  ทศราช 

426 นางสาว อรจิรา  แสงส าโรง 

427 นางสาว อรชุมา  นุสีวอ 

428 นางสาว อรพรรณ  นุกูลคราม 

429 นางสาว อรพรรณ  สิงหา 

430 นาย อรรถพล  รักสนุก 

431 นางสาว อรวรรณ  รูปให้ 

432 นางสาว อรวรรยา  เช่ียวชาญ 

433 นางสาว อรสา  ทองทศ 

434 นางสาว อรอิศรา  จันทวะลิต 

435 นางสาว อรอุมา  ภูสนิท 

436 นางสาว อริษา  ดียองหวาย 

437 นางสาว อริสา  ฉิมสุวรรณ์ 

438 นาย อ่อนสา  พันธ์พิบูลย์ 

439 นาย อัครณัฏฐ ์ มีวัฒนา 

440 นางสาว อังคณา  ไปบล 

441 นางสาว อังคณา  พูลสวัสดิ์ 

442 นางสาว อังคณา  สุดใจ 

443 นางสาว อังสุมา  ด้วงท่ีสุด 

444 นางสาว อัจฉรา  บุตรพินธ์ 

445 นางสาว อัจฉรา  อินล่าม 

446 นางสาว อัจฉราพรรณ   กลั่นเกณไถ 

447 นางสาว อัจฉราภรณ์  สมจิตมูล 

448 นางสาว อัชญา  วงษ์ทองดี 
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449 นางสาว อัญชล ี ทะพงษ์ 

450 นางสาว อัญชล ี นันตี 

451 นางสาว อัญชิสา  ทองทวีสิริกุล 

452 นางสาว อัญญาน ี โสตถิก าแหง 

453 นาย อานันท์  สีเหม่น 

454 นางสาว อาริยา  อิสันเทียะ 

455 นางสาว อารียา  ชะภูธร 

456 นางสาว อารีวรรณ  ดอกบัว 

457 นาย อิทธิวัฒน์ บุญสร้างสม 

458 นาย อิสราพงษ์  คุ้มเลิศ 

459 นาย อิสสระ  วรวสุวัส 

460 นางสาว อุไรรัตน์  แซ่เล้า 

461 นางสาว อุไรวรรณ  เต็กใจตรง 

462 นางสาว อุไรวรรณ  จันทะศรี 

463 นางสาว อุไรวรรณ  บุตรศรีน้อย 

464 นางสาว อุ่นเรือน  บุสดี 

465 นางสาว อุมาร ี จงจ า 

466 นางสาว อุษณีย์  ฉิมพานิช 
 


