
                                          
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ้าบัดมลพิษน้้า 
ครั้งที่ 3/2562 

ณ อาคารมหามกุฎ และอาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ห้องสอบ อาคาร เลขที่สอบ 
M01 มหามกุฎ 001 - 110 
M02 มหามกุฎ 111 - 220 
220 แถบ นีละนิธิ 221 - 330 
221 แถบ นีละนิธิ 331 - 440 
229 แถบ นีละนิธิ 441 - 461 
230 แถบ นีละนิธิ 462 - 482 
231 แถบ นีละนิธิ 483 - 504 

 
หมายเหตุ: (โปรดอ่าน) 

 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล และจดจ าเลขที่นั่งสอบของท่าน 
 ผู้ที่ไม่มีชื่อตามประกาศ แต่ได้ท าการสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว สามารถสอบถามได้ที่ 

02 218 4252 หรือ E-mail: hsm.exam@gmail.com ภายใน 30 กันยายน 2562 
 ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ า

โรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน หากเข้าสอบและ/หรือผ่านการสอบแล้ว ถือว่าผลการสอบของ  
ผู้นั้นเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ 

 ผู้ที่ เอกสารสมัครสอบไม่ครบตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง ให้น าเอกสารมาในวันสอบ มิเช่นนั้น ศูนย์สอบ 
ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษจะถือว่าการสมัครสอบดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้นๆ 

 ผู้ที่ไม่สามารถมาสอบได้ในวันและเวลาที่สอบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 
 กรุณาตรวจสอบ สถานที่สอบและแผนที่ให้เรียบร้อย หากท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องการเดินทางสอบถามได้ที่ 

02 218 4252 
 วันสอบ กรุณาเตรียมบัตรประชาชน ดินสอ 2B ยางลบ เครื่องคิดเลขและแต่งกายสุภาพ 
 เพ่ือความรวดเร็วในการเข้าห้องสอบกรุณาจดจ าเลขท่ีนั่งสอบ ห้องสอบ อาคารสอบ และเวลาสอบให้ละเอียด 
 เนื่องจากวันสอบเป็นวันอาทิตย์ โรงอาหารมหาวิทยาลัยอาจปิด ดังนั้นผู้เข้าสอบควรเตรียมตัวรับประทาน

อาหารมาให้พร้อม 
  



 
 

 
การเดินทาง 
 เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานสียาม อาจต่อ Taxi หรือรถเมล์ ลงบริเวณประตูอุโมงค์ ฝั่งคณะวิทย์ฯ 
 เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานสีามย่าน  

 
ที่จอดรถส่วนบุคคล (ที่จอดรถมีจ ำนวนจ ำกัด ควรเดินทำงมำสอบดว้ยรถสำธำรณะ) 
 อาคารจามจุรีสแควร์ (จัตุรัสจามจุรี)  (มีค่าใช้จ่าย) 
 อาคารจามจุรี 9 (มีค่าใช้จ่าย) 



 
 
 

 
การเดินทาง 
 เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม อาจต่อ Taxi หรือรถเมล์ ลงบริเวณประตูอุโมงค์ ฝั่งคณะวิทย์ฯ 
 เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสามย่าน  

 
ที่จอดรถส่วนบุคคล (ที่จอดรถมีจ ำนวนจ ำกัด ควรเดินทำงมำสอบด้วยรถสำธำรณะ) 
 อาคารจามจุรีสแควร์ (จัตุรัสจามจุรี)  (มีค่าใช้จ่าย) 
 อาคารจามจุรี 9 (มีค่าใช้จ่าย) 



เลขที่นั่งสอบ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1 นางสาว เกวลิน ศรีสุวรรณ์ 
2 นางสาว เกศกนก  ขุ่มด้วง 
3 นาย เกษม เรียบร้อย 
4 นางสาว เกษศิรินทร์ พรมวิเชียร 
5 นางสาว เกษศิรินทร์  ทองหล่อ 
6 นาย เกียรติชัย ภักดีรอด 
7 นางสาว เจษราภรณ์ ขันทะม่วง 
8 นางสาว เฉลิมพร มหาดิลกรัตน์ 
9 นางสาว เฉิดโฉม  ณ พัทลุง 
10 นาย เดวิทย์  เดโชชัย 
11 นางสาว เนตรชนก ทองแก้ว 
12 นางสาว เบญจธรรม เทพธรรม 
13 นางสาว เบญจพร แก้วจุมพฏ 
14 นางสาว เบญจพร พนมวัน ณ อยุธยา 
15 นางสาว เบญจมาพร สิงห์สุข 
16 นางสาว เปมิกา สุวรรณศิลป์ 
17 นางสาว เปาซียะ อีบุ๊ 
18 นางสาว เพ็ญนุราช  โนนสวาท 
19 นางสาว เพ็ญพิชชา สุภาพงศ์สวัสดิ์ 
20 นางสาว เฟ่ืองฟ้า มีโภคา 
21 นางสาว เมธาวี จึงเจริญดี 
22 นางสาว เมธิยา มณีพงษ์ 
23 นางสาว เสาวลักษณ์  มอไธสง 
24 นาย เอกชัย ทุ่งเสม็ด 
25 นาย เอกพจน์ แจ่มกระจ่าง 
26 นาย เอกพันธ์  ถวายพร 
27 นาย เอกรัฐ คล้ายภู่ 
28 นาย เอริยาร์ วัชรวิทยา 
29 นางสาว เอ้ือการย์ ด่านชัยประเสริฐ 
30 นาย แวอัลฟาริส แวยูโซ๊ะ 
31 นางสาว โชติรส วังบัวทอง 
32 นางสาว โชติวรรณ สุกิตไพบูลย์ 
33 นางสาว โสภาพรรณ ศุภรัตน์ภิญโญ 
34 นางสาว โสมภา อ่ิมส าอางค์ 
35 นาย ไชยวัฒน์ จิตรจรูญ 
36 นาย ไตรภพ มุ่งหมาย 



เลขที่นั่งสอบ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
37 นาย ไพรัตน์ อุตราช 
38 นางสาว กนกนันท์ ฐานวิสัย 
39 นางสาว กนกวรรณ มนเทียร 
40 นางสาว กนกวรรณ บัวกุล 
41 นางสาว กนกวรรณ เพชศักหาร 
42 นางสาว กนกวรรณ ผลพันธิน 
43 นางสาว กนกวรรณ ทองกระจ่าง 
44 นางสาว กนิษฐา บูระณะ 
45 นางสาว กมลกาญจน์ พริกใย 
46 นางสาว กมลวรรณ ก้อนทอง 
47 นาย กรกช บุญมี 
48 นางสาว กรชนก   บุญช่วย 
49 นาย กฤษฎา สุขมา 
50 นาย กฤษฎา เสียมสกุล 
51 นาย กฤษณพงศ์ อินทร์งาม 
52 นาย กษิดิ์เดช ชุมนุ้ย 
53 นาย กสิวิทย์ รอดเกลี้ยง 
54 นางสาว ก่อฝัน บริสุทธิ์สวัสดิ ์
55 นาย กัลปพฤกษ์ คงเมือง 
56 นางสาว กาญจนาพร ค าภู่ 
57 นางสาว กานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล 
58 นางสาว กิ่งกาญจน์ สุรณรงค์ 
59 นาย กิตติธัช ครรชิตชัยวาร 
60 นาย กิตติพงษ์ ภูส่งศรี 
61 นาย กิตติ์พิวัฒน์ ภิรมย์กิจ 
62 นางสาว กิตติมา บุญยืน 
63 นางสาว กิตติ์รวี สมุทรศร 
64 นางสาว กีรดี เดชาเลิศ 
65 นางสาว กุลณัฐ   วัฒนสุข 
66 นางสาว กุลนันท์ เหิรเมฆ 
67 นางสาว กุหลาบ ชมภูโคตร 
68 นางสาว ขนิษฐา เกิดศิริ 
69 นาย ขรรค์ชัย ไพศาลวัน 
70 นางสาว ขวัญฤดี สุวรรณสังข ์
71 นาย คงเดช  โนรู 
72 นาย คนัน  ธนกุลชัยทวี 



เลขที่นั่งสอบ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
73 นางสาว คมนต์ภัทร์ พงคณัฏฐ์ 
74 นาย คมภิวัฒน์ ส าโรงแสง 
75 นาย คมสัน เข็มทอง 
76 นางสาว จรรยพร ค าตาล 
77 นางสาว จรรยา จุฑาเทพ 
78 นางสาว จรรยาพร คุณล้าน 
79 นาย จรุกิตติ์ เที่ยงธรรม 
80 นาย จักรกฤช เมฆปะค า 
81 นาย จักรธาฤทธิ์ ราชพลแสน 
82 นาย จักรพงษ์ เกิดปรางค์ 
83 นาย จักรพงษ์ แสวงสุข 
84 นาย จักรภัทร มนประดิษฐ์ 
85 นาย จักรีย์ อินต๊ะ 
86 นางสาว จามจุรี ชะมา 
87 นางสาว จารุพร   ปัตเมฆ 
88 นางสาว จิตตวรรณ ลิ้มสมบูรณ์ 
89 นางสาว จิตราพร พุ่มแพร 
90 นางสาว จินดา ชิณวงษ์ 
91 นางสาว จินดารัตน์ วังคีร ี
92 นางสาว จินต์จุฑา  จันทรานภาภรณ์ 
93 นาย จิรวัฒน ์ เหลืองอร่าม 
94 นาย จิรายุทธ ไชยคีรี 
95 นางสาว จุฑามาศ ล่องพาณิชย์ 
96 นางสาว จุฑามาส  หลวงทะ 
97 นางสาว จุฑารัตน์ แจ่มเรือน 
98 นาย ฉลอง ศรีสุรัติกรกุล 
99 นาย ฉัตรมงคล จันทร์สุข 
100 นางสาว ชไมพร  ล้ออร่าม 
101 นางสาว ชฎาพร ดีแพง 
102 นางสาว ชฎาพร ส่องาม 
103 นางสาว ชฎารินทร์ ดวงแก้ว 
104 นางสาว ชณิภรณ์ เรืองฤทธิ์ 
105 นางสาว ชนกวรรณ กะตะศิลา 
106 นางสาว ชนมน เหลืองวิจิตร 
107 นางสาว ชนัฏฐา กฤษณะพุกต์ 
108 นางสาว ชนากานต์ แก้วพลอย 



เลขที่นั่งสอบ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
109 นางสาว ชนากานต์ สมวงศ ์
110 นางสาว ชนานันท์ พินิจมนตรี 
111 นางสาว ชนิกา อินกอง 
112 นางสาว ชนิตา อ่ิมสว่าง 
113 นางสาว ชนิสรา รุ่งแจ้ง 
114 นางสาว ชมพูนุท ค าภูเงิน 
115 นางสาว ชลนิชา จันทร์พันธ์ 
116 นางสาว ชลันดา บุรีวงศ ์
117 นางสาว ชวนชม ช่วงชิต 
118 นางสาว ชวัลลักษณ์ โพธิ์ศรี 
119 นางสาว ช่อฉัตรา กัลยาณมิตร 
120 นาย ชัยณรงค์  นวลจันทร์ 
121 นาย ชัยรัตน์ คงจีบ 
122 นาย ชาคร จันทรชีวิน 
123 นาย ชินดนัย โสภาพรม 
124 นางสาว ชุติมา เจนตระกูลโรจน์ 
125 นาย ชูศักดิ์ วงษ์นรินทร์ 
126 นาย ฌาริชช์ พวงแก้ว 
127 นางสาว ฐานวีร ์ ปรีชาญาณ 
128 นางสาว ฐิติพร ทับทะมาศ 
129 นาย ณพิทย์ ณ ถลาง 
130 นางสาว ณภัคมนต์ ฐิติกรเหมทานนท์ 
131 นาย ณภัทร รัตนพานิช 
132 นาย ณรงค์กลด ศาลางาม 
133 นางสาว ณัชชา ถิรเจริญทรัพย์ 
134 นางสาว ณัฎฐา พิทักษ์วงศ์ 
135 นางสาว ณัฏฐชฎาภรณ ์ พิมพ์พวง 
136 นางสาว ณัฏฐากุล  เจนคุณากร 
137 นางสาว ณัฐณิชา ฤทธิญาณ 
138 นางสาว ณัฐธิดา ต่างสันเทียะ 
139 นางสาว ณัฐธิดา  โกสิลา 
140 นางสาว ณัฐนรี พวงจันทร์ทิพย์ 
141 นางสาว ณัฐนารี เทียนวิลัย 
142 นาย ณัฐพงศ์ ทองเดช 
143 นาย ณัฐพงศ์ อุดม 
144 นาย ณัฐพล ศิริภักดิ์ 



เลขที่นั่งสอบ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
145 นาย ณัฐพล อรุณไพร 
146 นางสาว ณัฐพิมล สุขกมลพิพัฒน์ 
147 นางสาว ณัฐภัทร  ผลานันทนิท 
148 นางสาว ณัฐมน ถนอมนิลุบล 
149 นางสาว ณัฐรดา วิชานุชิต 
150 นางสาว ณัฐวรรณ สมรรคนัฏ 
151 นางสาว ณัฐวรรณ มีไทย 
152 นางสาว ณัฐวรรณ รักษา 
153 นาย ณัทชาพงษ์ ทองค าแท้ 
154 นาย ณิชากร บุญเกิด 
155 นาย ดนัย เหล่าบุญเจริญ 
156 นางสาว ดวงกมล วงศ์เมือง 
157 นางสาว ดวงพร ชี้แจง 
158 นางสาว ดาริกา แซ่พ่าน 
159 นางสาว ดุจฤดี สมปัญญา 
160 นางสาว ตวงพร รอดพิทักษ์ 
161 นาย ตะวัน พ่อชื่น 
162 นางสาว ตะวันรัตน์ วีรสุขสกุล 
163 นางสาว ทรงเทวา  แสงไกร 
164 นาย ทรงวุฒิ เที่ยงคาม 
165 นาย ทวีชัย ลิมป์ปฏิพัทธ์ 
166 นาย ทัตดนัย ตึกประโคน 
167 นาย ทิธวัส นาวาสิทธิ์ 
168 นางสาว ทิวารัตน์  จาริอุทิศ 
169 นางสาว ธนกร ธรรมเสน 
170 นาย ธนกร  พัฒนศักดิ์ 
171 นาย ธนกฤต  สุจริต 
172 นางสาว ธนภรณ์ เวทยาวงศ์กุล 
173 นาย ธนวินท์ เฟ่ืองเพียร 
174 นางสาว ธนัชชา ชนะพันธุ์ 
175 นาง ธนัญภรณ์ โยธานันท์ 
176 นาย ธนาธิป บุญประสิทธิ์ 
177 นางสาว ธนาพร ทองสิม 
178 นาย ธวัชชัย หนูขาว 
179 นาย ธวัชชัย เฮืองบุญ 
180 นาย ธวัชชัย ทิมา 
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181 นางสาว ธัญชนก ข าขุน 
182 นาย ธัญวัฒน ์ เครือวรรณ 
183 นางสาว ธันยธร ชัยศิริ 
184 นางสาว ธันยพร ตระหนักวิเศษกุล 
185 นางสาว ธาริณี เกตุสุวรรณ์ 
186 นางสาว ธาริณี  เสนาค า 
187 นาย ธ ามรงค์ จุ้ยชุ่ม 
188 นางสาว ธิดารัตน์ วิเทศโกสุม 
189 นางสาว ธิดารัตน์ ศรีทิพย์ 
190 นางสาว ธิดารัตน์ บ ารุงพิพัฒนพร 
191 นางสาว ธิดารัตน์ อินทร์พระเนตร 
192 นาย ธีรภัทร แสงประไพ 
193 นาย ธีรภัทร มาบัว 
194 นางสาว นนศิยา บุราณ 
195 นาย นพนนท์ อรุณ 
196 นาย นพพร พัชรประกิติ 
197 นาย นพพิชัย ลีรัตน์ 
198 นางสาว นพมาศ แซ่เล้า 
199 นาย นพรัตน์  เมืองสุวรรณ 
200 นางสาว นพวรรณ ดาบลาอ า 
201 นางสาว นภสร สหพรวัฒนานุกูล 
202 นาย นรภัทร ประทินทอง 
203 นางสาว นริศศรา สุริสาร 
204 นางสาว นริศา สุขแก้ว 
205 นางสาว นฤมล คงแก้ว 
206 นางสาว นลินี ศิริประภา 
207 นาย นวภพ สุทัศน์วิริยะ 
208 นางสาว นัชนิชา สีที 
209 นางสาว นัฐพร ธนะวิโรจน ์
210 นางสาว นัทธริยาภรณ์ ท่วงที 
211 นาย นัธทวัฒน์ พงศ์คุณาธรรม 
212 นางสาว นันทพร ใกล้ฝน 
213 นางสาว นันทวรรณ หนูหล่อ 
214 นาย นันทวัฒน์ เจนช่วยชาต ิ
215 นางสาว นิตยา บุญเต็ม 
216 นางสาว นิตยา วังมะนาว 
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217 นางสาว นิตา ศรีสุข 
218 นาย นิธิศ์วัชร ์ จ าปี 
219 นางสาว นิลุบล ดีโคตร 
220 นาย นิวุฒิ ข่อยจินดา 
221 นางสาว นิศารัตน์  สุระถา 
222 นางสาว นุชตยา จันทร์ค า 
223 นางสาว นุชนาฎ ศรทะเดช 
224 นางสาว นุชนาถ แสนวิเศษ 
225 นางสาว นุชสรา ทาบค า 
226 นางสาว นุสบา สุดใจ 
227 นาย บัญชา ฉิมมี 
228 นาย บุญเลิศ สีหะวงศ์ 
229 นางสาว บุญจิรา ตันเจริญ 
230 นาย บุญชู รักอู่ 
231 นางสาว บุญธิญารัตน์ ขนายงาม 
232 นาย บุณยพล ลาพรหมมา 
233 นาย ปกรณ์ รักษ์มณี 
234 นางสาว ปณิตา อุ่นเกษม 
235 นางสาว ปนัดดา  คลิ้งคล้าย 
236 นางสาว ปนัสยา ไกรการ 
237 นางสาว ปพิชญา  ศรีเทพ 
238 นางสาว ประกาย บุญสว่าง 
239 นาย ประวิทย์ อ่วงอารีย์ 
240 นางสาว ปรารถนา ไวยพารา 
241 นางสาว ปริชญา สมสะอาด 
242 นางสาว ปริญญาพร วิเชียรศรี 
243 นาย ปรินทร ชวนชัยรัตน ์
244 นางสาว ปรินทิพย์ เพ็ชรจิตต์ 
245 นางสาว ปริยากร ชื่นชม 
246 นาย ปวรุตม์ สินโน 
247 นางสาว ปวันรัตน์ วันชะเอม 
248 นางสาว ปัทถมราช วงศกุล 
249 นางสาว ปาณิศา ศิริบุรมย์ 
250 นางสาว ปาณิสรา โคจรสวัสดิ ์
251 นางสาว ปาณิสรา ปาฐวงษ ์
252 นางสาว ปาริฉัตร วาดวงศ ์
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253 นางสาว ปาริชาติ จารุการ 
254 นางสาว ปาลิน มีคุณ 
255 นาย ปิยชน ระฆังเพ็ชร 
256 นางสาว ปิยรัตน์ ยุทธมนตรี 
257 นาย ปิยะ ขวดแก้ว 
258 นาย ปิยะ ไกยพันธุ์ 
259 นางสาว ปิยะเนตร  ถั่วเถื่อน 
260 นาย ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ 
261 นางสาว ปิยะพร ภู่หนู 
262 นางสาว ปิยะพร   พลกรด 
263 นางสาว ปิยะรัตน์ ทองร้อยชั่ง 
264 นาย พงศ์ศิษฏ์ ศรีเพ็ญ 
265 นาย พงษ์สรรค์ ปูยอดเครือ 
266 นางสาว พนารัตน์ บุญมารักษ์ 
267 นางสาว พนิดา เกิดจั่น 
268 นางสาว พรชนก อินรัมย์ 
269 นางสาว พรทิพย์ บุญโชติรัตน์ 
270 นางสาว พรธิภา อุ้ยหา 
271 นาย พรนที อุดรพันธ์ 
272 นางสาว พรนภัส สตานิคม 
273 นางสาว พรพรรณ เสาเสนา 
274 นางสาว พรพรหม  ขุนโหร 
275 นางสาว พรพิมล แสนพิลุม 
276 นางสาว พรพิมล ธรรมเจริญ 
277 นางสาว พรพิมล หุตะมาน 
278 นางสาว พรพิสุทธิ์ สมคิด 
279 นางสาว พรรณนิภา โพธิ์ศรี 
280 นางสาว พรวิภา อุ่นโรจน์ 
281 นางสาว พรสิริ เทวิน 
282 นางสาว พฤเมษ ยอดนวล 
283 นางสาว พฤกษาพันธ์ วัวล าพอง 
284 นางสาว พฤศจิ วินัยกิจ 
285 นางสาว พลอยประกา ตานันท์ 
286 นางสาว พลอยวรีย์ รัศมี 
287 นาย พลากร หาญกล้า 
288 นางสาว พวงผกา สิทธิเวช 
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289 นางสาว พัชรวรรณ เจิมขุนทด 
290 นางสาว พัชรากร ปริวันตา 
291 นาย พันธรัตน์ รัตนพันธ์ 
292 นาย พันธ์ศักดิ์  สมทรง 
293 นางสาว พัลลภา แก้วมณี 
294 นางสาว พิไลพร อินทร์ผู้ 
295 นางสาว พิชญา นวลดี 
296 นางสาว พิมพ์พิศา  พิมพ์ละออ 
297 นางสาว พิมพิศา ศุขรินทร์ 
298 นางสาว พิรญาณ์ มีอาษา 
299 นาย พิริยพงษ์ เมืองแสน 
300 นาย พิรุฬห์ ลองจ านงค์ 
301 นาย พิศุทธิ์ กรีโภค 
302 นาย พิสิฐ ช่องลมกรด 
303 นาย พิสิษฐ์ สารการ 
304 นางสาว พุทธชาด วรรณทอง 
305 นางสาว ฟ้านิดา  สุวิเศษ 
306 นางสาว ภรณ์ทิพย์ หล่องบุตรสี 
307 นางสาว ภัทรวรินทร์  มีเอ่ียม 
308 นางสาว ภัทรา คงภักดี 
309 นางสาว ภัทรา จันปาน 
310 นางสาว ภัทราพร พงษ์ทิพย์พาที 
311 นางสาว ภัทราพร ชอุ่ม 
312 นางสาว ภัทราภรณ์ แวงวรรณ 
313 นาย ภาณุพงศ์ มานิตย์ 
314 นาย ภาณุพงศ์ ทองประสิทธิ์ 
315 นาย ภาณุพงษ์ โสภาเปี้ย 
316 นาย ภานุพงษ์ วงษ์จันทร์ 
317 นาย ภานุวัฒน ์ เลิกเเตง 
318 นางสาว ภาวิณี  เทพอินทร์ 
319 นางสาว ภาวิน ี แสงพิทักษ์ 
320 นางสาว ภิรมยา  อินทวงศ์พันธ์ 
321 นาย ภูนันท์ กฤตเวทิน 
322 นาย ภูวดล เกิดกลาง 
323 นาย ภูวิศ พวงช่อ 
324 นางสาว มธุริน จันทะเขียง 
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325 นางสาว มนัสวี ประยูรเทพ 
326 นางสาว มัณฑนา  สุทธิชาติ 
327 นางสาว มัลลิกา   ศรีชมภู 
328 นาง มาริสา ปีติวรรณ 
329 นางสาว มิ่งขวัญ สุขโกษา 
330 นางสาว มุกมณี ละเอียดอ่อน 
331 นาย ยงยุทธ อุปพัทธางกูร 
332 นางสาว ยลมณี ขุนพรม 
333 นาย ยุทธนา มูลมณี 
334 นาย ยุทธนา ธนนิลทะราช 
335 นางสาว รมย์รวินท์ รูปเลิศ 
336 นางสาว รมิตา สุขแสวง 
337 นางสาว รวิสรา คุ่ยครอง 
338 นางสาว รสสุคนธ์ เสนาะเสียง 
339 นางสาว รัชนี สว่างอารมณ์ 
340 นาย รัฐศรัณย ์ ทองก้อนศิลา 
341 นาย รัฐศักย์ จินาพร 
342 นางสาว รัตติกาล วงค์พินิจ 
343 นางสาว รัตติกาล ทองธีระ 
344 นางสาว รัตนา  กันทาวงค์ 
345 นางสาว รัตนาวดี ตะลุวรรณ 
346 นางสาว ราตรีภรณ์ รุ่งโชติ 
347 นาย รุ่งโรจน์  พิริยะกุลพนัส 
348 นางสาว รุ่งทิวา รามมะเริง 
349 นางสาว รุ่งวิวา ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ 
350 นางสาว รุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์ 
351 นางสาว ฤดีรัตน์ โคกลือชา 
352 นาย ฤทธิพันธ์ พืชสิงห์ 
353 นางสาว ลมัย ขันดี 
354 นางสาว ละไม ทวีพูน 
355 นางสาว ลักษณา ทองเกิน 
356 นางสาว ลัดดาวัลย์ น้อยชาติ 
357 นาย ลิขิต ฉาดฉาน 
358 นางสาว วชนิภรณ ์ ภูมิรัตน์ 
359 นาย วชากร พัทธะศิลป์ 
360 นาย วชิระ วัฒนเชื้อ 
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361 นาย วนชัย น้อยดี 
362 นางสาว วรกานต์ สุ้นกี ้
363 นางสาว วรรณธิดาพร รัตน์วิจิตต์เวช 
364 นางสาว วรรณรดา ธนูสา 
365 นางสาว วรรณวิชญา ศิริบุญโญ 
366 นางสาว วรรณิศา จิตต์ธรรม 
367 นาย วรวุธ โชติวงศ์วิศาล 
368 นาย วรินทร์ มีสัตย์ 
369 นางสาว วริศรา กาปวน 
370 นางสาว วริษฐา นิลนาก 
371 นาย วสันต์ โรจนแพทย์ 
372 นาย วัชรพงษ์ เชาว์โชต ิ
373 นาย วัชราพร เทียมประสิทธิ์ 
374 นาย วัฒนา กล้าหาญ 
375 นางสาว วันนิสา เสือแก้ว 
376 นางสาว วันนิสา  สรายทอง  
377 นางสาว วาริณี ภู่เกต ุ
378 นางสาว วาริณี นันทพุฒ 
379 นาย วิโรจน ์ ชิดเชื้อ 
380 นางสาว วิชญาพร พรมสูตร 
381 นางสาว วิชุดา กิจบ ารุง 
382 นาย วิทยา ปัตตะเน 
383 นาย วิทวัส นิลแก้ว 
384 นาย วิบูลย์ วิริยะรัตนานนท์ 
385 นางสาว วิภาดา วีระกุล 
386 นางสาว วิภาพร เพ็งเสงี่ยม 
387 นางสาว วิมล สังข์เงิน 
388 นางสาว วิรัชฎา ลั่นออ 
389 นางสาว วิรินทร์ บุญชื่น 
390 นางสาว วีรนุช บูรณะ 
391 นาย วีรยุทธ ปินใจกูล 
392 นางสาว วีรวัลย ์ วอนเผื่อน 
393 นาย วุฒิวัฒน ์ ชาวโคราช 
394 นาย ศตวรรษ สันทัด 
395 นางสาว ศรัณย์พร แก่นจันทา 
396 นางสาว ศลิษา สุนทรภัค 
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397 นางสาว ศศิธร ร่มพา 
398 นางสาว ศศิประภา เผ่าสุขด ี
399 นางสาว ศิริขวัญ อุ่นพันธุ์วาท 
400 นางสาว ศิริพร แสงม้า 
401 นางสาว ศิริพร ข ามะลังค์ 
402 นางสาว ศิริลักษณ์ สมโสม 
403 นางสาว ศิริวัลย์ ลอยประโคน 
404 นาย ศิววิชญ์ พงษ์ชะเกาะ 
405 นางสาว ศิวาพร ปีนะเก 
406 นาย ศุภกร บุญก่อเกื้อ 
407 นาย ศุภชัย ติยะวรากุล 
408 นาย ศุภณัฐ เพียงสอนดี 
409 นางสาว ศุภนุช พรธีรลานนท์ 
410 นาย ศุภมิตร จิตต์สุภา 
411 นางสาว ศุภรัตน์ สวัสดิ์นะที 
412 นางสาว สโรชา นิเรียงรัมย์ 
413 นางสาว สกาวเดือน แสนทวีสุข 
414 นาย สมชาย พาเกาะ 
415 นางสาว สมฤดี ศรีประเสริฐ 
416 นางสาว สรารัตน์ นนทไชย 
417 นาย สังวาล ค าพันธ์ 
418 นางสาว สายธาร แสงพระจันทร์ 
419 นางสาว สายฝน เพชรกอง 
420 นางสาว สาวิตรี จันจ าเรือน 
421 นางสาว สิริโสภา เพ่ิมทวี 
422 นางสาว สิริยากร เสริมส่ง 
423 นางสาว สิริยากร ดาลัย 
424 นาย สุเทพ ประเสริฐศรี 
425 นาย สุเมธ แซ่ภู่ 
426 นางสาว สุกัญญา สุขเกษม 
427 นางสาว สุชัญญา อภิธันยาศัย 
428 นางสาว สุชาดา ปาทะรัตน์ 
429 นาย สุชาติ น้ าหอม 
430 นาย สุธน พัสกุล 
431 นางสาว สุธิน ี ปฏิรูปานนท์ 
432 นาย สุธีร ์ พลายแก้ว 
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433 นางสาว สุธีรา ชุ่มจิตร์ 
434 นางสาว สุนทรี ดุริยประทีป 
435 นางสาว สุนิภา แก้วมูล 
436 นางสาว สุนิสา สนส าโรง 
437 นางสาว สุนิสา โปรยกระโทก 
438 นางสาว สุปราณี พรมเสมอ 
439 นางสาว สุปราณี  พุดแดง 
440 นางสาว สุพัดชา จันทร์ช่วย 
441 นางสาว สุพัตรา ไก่เพ็ชร 
442 นางสาว สุพัทรา สิทธิโชค 
443 นางสาว สุพิชฌาย์ อินทรเจียว 
444 นางสาว สุภาดา แย้มบัว 
445 นางสาว สุภาพร โยธา 
446 นางสาว สุภาพร โมราลาย 
447 นางสาว สุภาพร โคนเคน 
448 นาง สุภาพร  บุญธรรม 
449 นางสาว สุภาภรณ์ พุ่มผกา 
450 นางสาว สุภาวด ี ทองทิพย์ 
451 นางสาว สุรนารี กิกลิ้ง 
452 นางสาว สุรัสสา พรหมรัตน์ 
453 นางสาว สุรีย์รัตน์ วงศ์ปริยพัชร์ 
454 นางสาว สุรีย์ลักษณ์  ทาสี 
455 นางสาว สุลัดดา บุญถูก 
456 นางสาว สุวนันท์ บุญมา 
457 นางสาว สุวรรณา ช านาญยิ่ง 
458 นางสาว สุวรรณา   พูลทอง 
459 นางสาว สุวรรณี อุดมแก้ว 
460 นางสาว สุวรรณี คอกพิมาย 
461 นางสาว สุวิภา พลมั่น 
462 นางสาว หทัยชนก ชะเอม 
463 นางสาว หนูรินทร์ อินทรศรี 
464 นางสาว อชิรญา วาปีโก 
465 นาย อดิศักดิ์ ตรีสัจจธรรม 
466 นาย อดิศักดิ์ เรืองศรี 
467 นาย อติชาติ ฮะทะโชติ 
468 นาย อธิป รัตนยอดกฤษ 



เลขที่นั่งสอบ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
469 นางสาว อนงค์ลักษณ์ รัตนไชยศิริวัฒน์ 
470 นางสาว อนัญญา ศรเมฆ 
471 นาย อนุจิตต์ อ่ิมใจ 
472 นาย อนุชา ศรีเชียงขวาง 
473 นาย อมรเทพ  เพาะบุญ 
474 นางสาว อมรรัตน์ เอียดแก้ว 
475 นางสาว อมรรัตน์ สางห้วยไพร 
476 นางสาว อรทัย วิวัฒน์วิทยา 
477 นางสาว อรทัย สุขสุวรรณ 
478 นางสาว อรอินทร์ เจียมเกตุ 
479 นางสาว อรอุมา วันล ี
480 นาย อรุณ จันทร์ฉาย 
481 นางสาว อรุณี เหี้ยมหาญ 
482 นาย อลงกรณ์ โพธิ์อ่อง 
483 นาย อลงกรณ์ ถวิล 
484 นางสาว อัจฉรา พรหมทา 
485 นางสาว อัญชลี ค าจันทร์ 
486 นางสาว อัญชลี ทองสวัสดิ์ 
487 นางสาว อัญชลี มะคนมอญ 
488 นาย อาคม  สุวรรณบูรณ์ 
489 นาย อานนท์ ทองอินทร์ 
490 นางสาว อาภัสรา ครุธชา 
491 นางสาว อาภัสสร หนูอยู่ 
492 นางสาว อาภาพร พ่ึงจันทร์ 
493 นางสาว อารยา คงขวัญเมือง 
494 นางสาว อารยา ชัยชาติ 
495 นางสาว อาริยา นาวาเจริญ 
496 นางสาว อารีย์รัตน์ เมฆทอง 
497 นางสาว อารีรัตน์ รัตนกูล 
498 นางสาว อิณธริกา พรมนอก 
499 นาย อิทธิ ส าราญตะคุ 
500 นาย อินทัช เศิกศิริ 
501 นางสาว อินทุอร เทพก าเหนิด 
502 นางสาว อิรวดี พรหมบิน 
503 นางสาว อุ่นเรือน บุสดี 
504 นางสาว อุษณีย์ ไกรวิจิตร 


