
 

                                          
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ  

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 

ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565   

เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 

ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ สถานที่สอบ เวลาสอบ 
เลขที่ 1 - 160 ห้อง 2001 ชั้น 20 09.00 – 12.00 น. 
เลขที่ 161 – 260 ห้อง 801 ชั้น 8 (ลงลิฟท์ชั้น 7) 09.00 – 12.00 น. 
เลขที่ 261 - 399 ห้อง 2001 ชั้น 20 13.00 – 16.00 น. 

 

หมายเหตุ: (โปรดอ่าน) 

➢ เนื่องจากการจัดสอบมาตรฐานฯ ดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ 

กำหนดให้ก่อนการเข้าสอบมาตรฐานฯ ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ทุกท่านต้องยื่นเอกสารแสดงหลักฐานผล

การตรวจหาเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั ่วโมง ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK 

(Antigen test kit) จากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ทั ้งนี ้ไม่รับ

หลักฐานที่เป็นการตรวจ ATK ด้วยตนเอง และหากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดงหรือผลการตรวจเป็น

บวก (พบเชื้อ) ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

➢ กรณีที่ผู ้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ผลการตรวจเป็นบวก (พบเชื้อ) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที ่ศูนย์สอบ

มาตรฐานฯ โดยทันที 

➢ เพื ่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ  

ขออนุญาตแบ่งการจัดสอบมาตรฐานฯ เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำออกเป็น 2 รอบ 

➢ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ อาคารสอบ วันและเวลาสอบ และโปรด

จดจำข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด 



 

➢ ผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ที่ไม่มีชื ่อตามประกาศ แต่ได้ทำการสมัครสอบ

มาตรฐานฯ และชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว และผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ที่ไม่สามารถมาสอบได้ในวัน

และเวลาตามประกาศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์โทรศัพท์ 06 5478 5107, 06 5539 3016, 06 1602 

5977 หรือ E-mail: hsm.exam@gmail.com ภายในวันพุธที ่25 พฤษภาคม 2565  

➢ หากผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ท่านใดไม่สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK (Antigen test kit) 

จากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการที่เข้ารับการตรวจได้ ให้ผู ้มีสิทธิ์สอบติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ

มาตรฐานฯ ภายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 

➢ หากผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ เป็นผู้มีประวัติการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ออก

โดยสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นผู้ที่ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในวันสอบมาตรฐานฯ 

➢ หากผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ เป็นผู้มีประวัติสัมผัสผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในช่วงระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันสอบมาตรฐานฯ ขอให้ผู ้มีสิทธิ ์สอบติดต่อเจ้าหน้าที ่ศ ูนย์สอบ 

มาตรฐานฯ โดยทันท ี

➢ หากผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือมีอาการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ ยงของการเป็นโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบมาตรฐานฯ โดยทันที 

➢ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำ

โรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานฯ หากเข้าสอบมาตรฐานฯ และ/หรือผ่านการสอบมาตรฐานฯ

แล้ว ถือว่าผลการสอบมาตรฐานฯ ของผู้นั้นเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ 

➢ ผู้มีสิทธ์สอบที่เอกสารสมัครสอบไม่ครบตามที่เจ้าหน้าที ่ได้แจ้งไว้ ให้นำเอกสารดังกล่าวมาในวันสอบ

มาตรฐานฯ มิเช่นนั้น จะถือว่าการสมัครสอบมาตรฐานฯ ดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และตัดสิทธิ์การสอบครั้งนั้นๆ 

➢ ในวันสอบมาตรฐานฯ ผู้เข้าสอบกรุณาเตรียมบัตรประชาชน ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา และเครื่องคิดเลข 

มาด้วยตนเอง และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางศูนย์สอบ

มาตรฐานฯ ไม่มีบริการยืมเครื่องคิดเลข 

➢ ผู้เข้าสอบโปรดแต่งกายสุภาพ มิเช่นนั้นจะไมอ่นุญาตให้เข้าห้องสอบ 

➢ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศศูนย์สอบมาตรฐานฯ  

2. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศแนบท้าย 

หากผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้อง จะถูกตัดสิทธิ์สอบ 

➢ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 06 5478 5107, 06 5539 3016 หรือ hsm.exam@gmail.com 

mailto:hsm.exam@gmail.com


 

แผนที่สนามสอบ 

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย 

 

 

 

 



 

วิธีการเดินทาง 

 

 

 

  



1 

เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
001 นาย เกรียงไกร คงศรีชาย 
002 นางสาว เจนจิรา ชมกลาง 
003 นาย เจษฎาวุฒิ จุฬาฤทธิ์ 
004 นางสาว เนตรชนก  วันดีวงศ์ 
005 นาย เนติพงษ์ แก่นจ้าย 
006 นางสาว เปรมกมล สำราญ 
007 นางสาว เพชรไพลิน เรืองตระกูล 
008 นางสาว เฟ่ืองลดา ชูกลิ่นหอม 
009 นาย เมฆินทร์ สีใส 
010 นางสาว เมธยา ขอมดำดิน 
011 นาย เมธี สีชาโคตร 
012 นางสาว เยาวลักษณ์ ไชยะโพธิ์ 
013 นางสาว เรณู โพธิ์ประชาคม 
014 นาย เสกสรรค์ บุราณสุข 
015 นางสาว เสาวนีย์ แซ่โค้ว 
016 นาย เอกพจน์ เทศนิเวศ 
017 นาย เอกรัฐ แซ่เจี่ย 
018 นางสาว แสงจันทร์ บุญทุม 
019 นางสาว แสงธิกรณ์ บัวพรม 
020 นางสาว โชคมณี ผาพิมพ์ 
021 นาย โศภณ พวงจันทร์ 
022 นางสาว โศรดา คล้ายบ้านใหม่ 
023 นางสาว โสมวดี วราอัศวปติ 
024 นาย โอฬาริก คงพันธุ์ 
025 นางสาว ไปรณัฐฐา ช่วยเกิด 
026 นางสาว กชกร ทองม่วง 
027 นางสาว กชพรรณ การะเกษ 
028 นางสาว กนกกาญจน์ แก้วประเสริฐ 
029 นางสาว กนกวรรณ  ชินเดช  
030 นางสาว กนกวิลัย ของทิพย์ 
031 นาง กนิจฐา ทัศกุล 



2 

เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
032 นางสาว กมลรัตน์ จงอักษร 
033 นางสาว กรกนก จุฑาวุฒิกุล 
034 นางสาว กรกิณรี บุตรอินทร์ 
035 นาย กรณ์วิชญ์ หอมเหล็ก 
036 นางสาว กรรณิการ์ เชื่อมกระโทก 
037 นาย กฤติเดช สุจริตธรรม 
038 นาย กฤติน อ่อนอารีย์ 
039 นาย กฤษณพงศ์ ดลจิตต์ 
040 นางสาว กฤษณา โสภา 
041 นาย กวิน บุตรแก้ว 
042 นาย กัณฐ์ปดับ ธานีรัตน์ 
043 นาย กันตพล หมัดอะดัม 
044 นาย กัมพล ชินหงษ์ 
045 นางสาว กาญจนาพร พงษ์นะเรศ 
046 นางสาว กานต์มณี หวังเก่ียวกลาง 
047 นาย กิตติ ทัดเที่ยง 
048 นาย กิตติชัย อิฐรัตน์ 
049 นาย กิตติพงศ์ อารักษ์พุทธนันท์ 
050 นาย กิตติพงษ์ ภูส่งศรี 
051 นางสาว กิตติยา เหล็งไทย 
052 นางสาว กุลณัฐ เครือเอม 
053 นางสาว กุลธิดา แจ้งยุบล 
054 นางสาว กุลนิษฐ์ คำยิ่ง 
055 นางสาว กุหลาบ ชมภูโคตร 
056 นางสาว ขนิษฐา เกิดศิริ 
057 นางสาว ขนิษฐา หนูแก้ว 
058 นาย ขุนหาญ สุขมาตย์ 
059 นางสาว คคนานต์ ศิริขันธ์ 
060 นาย คมสัน ทองอร่าม 
061 นาย คำมีธนงค์ สายขุน 
062 นาย คุณากร ปังเกตุ 



3 

เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
063 นางสาว จริยา ทับจั่น 
064 นางสาว จริยา เจริญธีรบูรณ์ 
065 นาย จักรภพ เมืองมา 
066 นางสาว จันจิรา เอ่ียมสี 
067 นางสาว จารุวรรณ น้ำเพ็ชร์ 
068 นางสาว จารุวรรณ จันทสุ 
069 นางสาว จารุวรรณ แขกเต้า 
070 นางสาว จิฑาภรณ์ กาวิโย 
071 นาย จิรวัฒน ์ สินหนัง 
072 นาย จิรวัส สุทธิกฤติยาพร 
073 นาย จิระพงศ์ บุญกำเนิด 
074 นาย จิระศักดิ์ สิงห์ทอง 
075 นางสาว จิราพร พงษ์ปัญแก้ว 
076 นางสาว จิราภรณ์ ภูคานา 
077 นาย จิรายุ ภูติเกียรติขจร 
078 นาย จิรายุส เจียมศักดิ์ 
079 นางสาว จุฑาภรณ์ เมธีวรรณกุล 
080 นางสาว จุฑามาศ ก่อศริิวัฒน์ 
081 นางสาว จุฑารัตน์ อาจแก้ว 
082 นางสาว จุรีรัตน์ คล้ายเจริญ 
083 นางสาว จุฬารัตน์ ดีมาก 
084 นางสาว จุฬาลักษณ์ ดำรงสุกิจ 
085 นางสาว ฉัฐชญา เนื่องจำนงค์ 
086 นาย ฉัตรชาย พันหล่อมโส 
087 นางสาว ชไมพร ล้ออร่าม 
088 นางสาว ชญานิศ เนินแสง 
089 นางสาว ชฎาภรณ ์ จำรัสกิตติวัลย์ 
090 นางสาว ชนาธินาถ โมซา 
091 นางสาว ชนิตสิรี คำต่อตั้ง 
092 นาย ชยากร สุคนธ์ตระกูล 
093 นาย ชลพัฒ แซ่เตียว 



4 

เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
094 นางสาว ชัชชนีล อิบรอฮีม 
095 นาย ชัชนินทร์ เสือเงิน 
096 นาย ชัชนินทร์ เสือเงิน 
097 นาย ชาคริต แสงไสย 
098 นาย ชำนาญ ประทุมศรี 
099 นาย ชิตพล แสนหาญ 
100 นางสาว ชุติกาญจน์ แก้วประดิษฐ์ 
101 นางสาว ชุติภรณ์ วิเศษชาติ 
102 นางสาว ชุติมา บุญมี 
103 นางสาว ญาณสิริ อนันต์ 
104 นาย ฐวิศว ์ อรรถจรูญ 
105 นาย ฐิตอัฑฒ์ เฉลิมเจริญรัฐ 
106 นางสาว ฐิติชญา วิเศษพลกรัง 
107 นางสาว ณฐนน ฤทธิ์เดช 
108 นางสาว ณัฏฐนิชา ศรีอักษร 
109 นางสาว ณัฐกมล ลิ้มประยูร 
110 นางสาว ณัฐชา สุวพัฒน์ 
111 นางสาว ณัฐฑิยา สินธุโสภา 
112 นาย ณัฐดนัย ดาบุตร 
113 นางสาว ณัฐนรี พวงจันทร์ทิพย์ 
114 นาย ณัฐนันท์ พลอยพรม 
115 นาย ณัฐพล ศิริภักดิ์ 
116 นาย ณัฐพล พิกุลทอง 
117 นาย ณัฐพล  ลิขิตวรโชต ิ
118 นางสาว ณัฐพัชร ธนาไสย 
119 นางสาว ณัฐพิมล สุขกมลพิพัฒน์ 
120 นาย ณัฐภูมิ เย็นทรวง 
121 นาย ณัฐวุฒิ เหลาสา 
122 นาย ณัฐวุฒิ วรรณลักษณ์ 
123 นาย ณัฐศาสตร์ นามเชียงใต้ 
124 นาย ณิชพน   ภัทรธิชานนท์ 
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125 นาย ณิชากร บุญเกิด 
126 นางสาว ณิชากร วันทนียกุล 
127 นางสาว ดวงดาว ตรีประวัติ 
128 นางสาว ตรงศรณ์ เรืองโอชา 
129 นางสาว ตุลยดา แตงตาล 
130 นาย ทรงเกียรติ สู่พานิช 
131 นาย ทรงกลด ตันประเสริฐ 
132 นาย ทวี ขุนสมุทร 
133 นาย ทวี ศักดินาเกียรติกุล 
134 นาย ทศพล  จันทร์ทอง 
135 นาย ทัตเทพ เชื้อบรรดิษ 
136 นาง ทัตติญา บุญธรรม 
137 นางสาว ทิภากรณ์ รื่นกมล 
138 นาย ธนกฤต หาญณรงค์ 
139 นาย ธนกฤต  สุจริต 
140 นาย ธนธัช  วรสัตยากร 
141 นาย ธนภณ นามโสวรรณ์ 
142 นาย ธนากร เผ่าทัพ 
143 นาย ธนาวัฒน ์ อุดมบัว 
144 นางสาว ธนิดา หาไชย 
145 นางสาว ธัญญ์พิชชา รัตนจารุเศรษฐ์ 
146 นางสาว ธัญญาภรณ์ พุ่มบ้านยาง 
147 นางสาว ธัญยมนต์ มูลธิ 
148 นางสาว ธัญสุดา กะการดี 
149 นาย ธันย์ ธรรมวุฒ ิ
150 นางสาว ธันย์ชนก สังขะทิพย์ 
151 นาย ธาดา โบบทอง 
152 นางสาว ธารวิมล กาซาว 
153 นางสาว ธิดารัตน์ มาละวรรณา 
154 นางสาว ธิดารัตน์  ชมภูราช 
155 นาย ธีระพล ปลั่งดี 
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156 นาย นนทนันท์ กิติ 
157 นางสาว นภสร อินต๊ะวิชา 
158 นางสาว นรมน ณ ลำปาง 
159 นาย นรสิงห์ ปัญญาใส 
160 นางสาว นริศรา คำเงิน 
161 นาย นฤเมศร์ ขอเจริญ 
162 นาย นฤนาท กังวานฤทธิไกร 
163 นางสาว นลินี ฐานะ 
164 นาย นวพล เดชพงศ์พรหม 
165 นาย นวภพ สุทัศน์วิริยะ 
166 นาย นัซรอน จิสวัสดิ ์
167 นาย นัฐพล ห้วยทราย 
168 นางสาว นัทติยา แก้วสองสี 
169 นาย นัทธวัฒน์ เปล่งแสง 
170 นางสาว นันทนัช นุ่มพินิจ 
171 นาย นายวัชรพงษ์  ภูตรี 
172 นาย นาวิน โพธิ์ศรี 
173 นางสาว น้ำทิพย์ ชินบุตร 
174 นางสาว น้ำผึ้ง ดอนชัยรัตน์ 
175 นางสาว นิจวิภา  เดือดกระโทก 
176 นางสาว นิตยา บัวงาม 
177 นางสาว นิตยา ใจยะเสน 
178 นาย นิติ เบญจมาศ 
179 นาย นิตินัย สวงโท 
180 นาย นิธิ บุญโทน 
181 นาย นิรัติศัย หาญปิยนันท์ 
182 นางสาว นิศากรณ์ บุญรสศักดิ์ 
183 นางสาว นูร์รอ อาแว 
184 นางสาว บุญฐิสา ปัญญาสาร 
185 นางสาว บุญตา อ๊ิบ 
186 นาย บุญพิสุทธ์ คล้ายกมล 
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187 นาย ปกรณ์ รักษ์มณี 
188 นาย ปกาศิต ฮงทอง 
189 นางสาว ปณิดา สุโขบล 
190 นางสาว ปนัดดา พาสัมพันธ์ 
191 นางสาว ปนัสยา ศิลา 
192 นางสาว ปภานิช เพ็งเพชร 
193 นาย ปภาวิน แป้นจุลสี 
194 นาย ประกอบ ฉ่างฉาย 
195 นาย ประคอง เพชรประกอบ 
196 นาย ประยุทธ ทองนิมิตร 
197 นางสาว ปรัณชยา พ่ึงทิม 
198 นางสาว ปราณภา อินต๊ะวงค์ 
199 นาย ปรานพ อ่องแดง 
200 นางสาว ปรีณาพรรณ ตันธีระพลชัย 
201 นาย ปวเรศ องค์ลอย 
202 นางสาว ปวีณา กิตติธงชัยกุล 
203 นางสาว ปวีณา อินทร์ลี 
204 นาย ปัญจะ แป้นสัมฤทธิ์ 
205 นาย ปัญญา เรืองวสุ 
206 นางสาว ปัทมพร รัตนกูล 
207 นางสาว ปาณิศา สุนทรไทย 
208 นางสาว ปานทิพย์ สิงห์เสวก 
209 นางสาว ปาร์ย อรรถพิสาล 
210 นางสาว ปาริฉัตร ชาวเมืองทอง 
211 นางสาว ปาริชาติ  สมสนุก 
212 นางสาว ปิยธิดา หัวนิล 
213 นางสาว ปิยะพร ภู่หนู 
214 นาย ผณิตร์  พันธุภา 
215 นาย พงศ์กรณ์ฺ รินทร์นศรี 
216 นาย พงศ์ศิษฏ์ ศรีเพ็ญ 
217 นาย พงษ์ประสิทธิ์   เหล่าม่วง 
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218 นาย พงษ์พันธ์ หาญพันธ์พงษ์ 
219 นางสาว พจนาฎ ฝาระมี 
220 นาย พชร ตามลิขิต 
221 นางสาว พนารัตน์ บุญมารักษ์ 
222 นางสาว พนิดา นนทะสร 
223 นางสาว พรธีรา ทรงงาม 
224 นางสาว พรธีรา ชินศรี 
225 นางสาว พรนรินทร์ ตั้งอิสราวุฒิกุล 
226 นางสาว พรพรรณ เสาเสนา 
227 นางสาว พรพิมล วัฒนปรีดี 
228 นางสาว พรพิมล ธรรมเจริญ 
229 นาย พรรษวุฒิ โถวสกุล 
230 นางสาว พรหมพร พูลสุข 
231 นาย พฤกษ์ นิรันดร์รุ่งเรือง 
232 นางสาว พฤษภา นาคะ 
233 นาย พัชระ  คิดสม 
234 นางสาว พัชราพร บุญสุนีย์ 
235 นางสาว พัชราภรณ์  แลสุภา 
236 นางสาว พัชรียา ไชยสุทัศน์ 
237 นางสาว พันธกาญจน์ สีหาวงษ์ 
238 นางสาว พัศ ทรัพย์สินพานิช 
239 นาย พิเชษฐ์ ตั้งชนะชัยอนันต์ 
240 นางสาว พิไลวรรณ์ แสงชัยรัตนะ 
241 นางสาว พิชญา ศรีคงคา 
242 นางสาว พิชญา นวลดี 
243 นางสาว พิมพ์นภา สินค้าเจริญ 
244 นางสาว พิมพ์ผกา ตันติวิชชาภรณ ์
245 นางสาว พิมพ์ลดา วราพงศ์ิพิศาล 
246 นางสาว พิมศิริ ศุภกิจมงคล 
247 นางสาว พิรญาณ์ มีอาษา 
248 นาย พิศาล สิทธิโชคโสภณ 
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249 จ.ส.ต. พิสิฐ ช่องลมกรด 
250 นาย พีรณัฐ ไวยพัฒน์ 
251 นางสาว พีรยา จิระวัฒนผลิน 
252 นาย พีระพัฒน์ บัญญัติศิลป์ 
253 นางสาว ฟาร์ติมา ใจอินทร์ 
254 นาย ภณชนก รัตนศิวะ 
255 นางสาว ภรณพา สมัครเขตกิจ 
256 นางสาว ภัทรวดี ยี่สุ่นศรี 
257 นาย ภัทรศักดิ์ สวาศรี 
258 นางสาว ภัทราวรรณ อ๊ึงโพธิ์ 
259 นาย ภาคิน พ่ึงบัว 
260 นาย ภาคิน ลิ้มปรีดีชัย 
261 นาย ภาณุพงศ์ เจนประเสริฐ 
262 นางสาว ภารดี อินทรพรหม 
263 นาย ภาสกร จตุรัตน์ 
264 นาย ภูไทย มหิเมือง 
265 นางสาว มนชญา วงศ์เงิน 
266 นางสาว มยุรี อนันตยา 
267 นาย มหรรณพ มงคล 
268 นาง มาริสา ปีติวรรณ 
269 นางสาว มินตรา  พิมสาร 
270 นางสาว มินทิรา ดาจันทา 
271 นาย ยิ่งยศ กอเซ็ม 
272 นาย ยุทธชัย  กิจโป้ 
273 นาย รฐนนท์  โล่ห์สุวรรณ 
274 นางสาว รสรินทร์ ถาวงษ์กลาง 
275 นาย รักชาติ จอมขวัญ 
276 นางสาว รังศิณีย์ ธูปสูงเนิน 
277 นางสาว รัชชา โอจารุทิพย์ 
278 นางสาว รัฏษุฎางค์ เรืองไพศาล 
279 นาย รัฐกร สวัสดิ์แดง 
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280 นางสาว รัตติยา รอดอ่ิม 
281 นางสาว รัตติยา นันธิพานิช 
282 นางสาว รุ่งอรุณ จันทร์แก่น 
283 นาย ฤกษ์บุญ แสงสวัสดิ์ 
284 นาง ฤทัยรัตน์ ศรีมูล 
285 นางสาว ลลิดา รัตนวิสิฏฐโชต ิ
286 นางสาว ลัดดาวัลย์ อิสโม 
287 นางสาว ลัลลลิล สวนมอญ 
288 นาย วงศธร นาคสอน 
289 นางสาว วนรัตน์ ขัดถาม 
290 นาย วรพล วันยวน 
291 นางสาว วรรณภา บุญส่ง 
292 นางสาว วราพร งามขำ 
293 นางสาว วราพร วงษ์จันทร์ 
294 นางสาว วราภรณ์ พุ่มพร 
295 นางสาว วราภรณ์ สุขขา 
296 นางสาว วราภรณ์  ยอดหอม 
297 นาย วรายุทธ แก้วกับเพชร 
298 นาย วันนิวัฒน ์ นวลทอง 
299 นางสาว วัลย์ภัสสร ์ เมธาศศินนท์ 
300 นางสาว วารุณี กุลไทย 
301 นางสาว วาสนา มณีมา 
302 นางสาว วิชญา อุตะมะมูล 
303 นางสาว วิชญาพร พงษ์จีน 
304 นาย วิทวัส บรรพบุตร 
305 นางสาว วิภาพันธ์ ไกรลำ 
306 นาง วิมลรัตน์ วณาไธสง 
307 นาย วิศิษฎ์  ดีรักษา 
308 นาย วีรภัทร์ หวลกสิน 
309 นาย วีระพล ทองเพชร 
310 นางสาว ศรัณยพร นาสมใจ 



11 

เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
311 นาย ศรัณยู กองสอน 
312 นางสาว ศลิษา สุนทรภัค 
313 นาย ศักดิ์ชัย สุขสังข์ 
314 นาย ศักดิพัฒน์  พุกทอง 
315 นาย ศิระศักดิ์ กุมขุนทด 
316 นางสาว ศิริกาญจน์ แก้วปรารถนา 
317 นางสาว ศิรินทิพย์   ทับสีรักษ์ 
318 นาย ศิริพันธ์  วิพิมพ์สุทธิ์ 
319 นางสาว ศิริลักษณ์  ตองอบ 
320 นาย ศุภกร แก้วเกิด 
321 นางสาว ศุภรัตน์ หรูนหีม 
322 นางสาว ศุภราภรณ์ สอนสะอาด 
323 นาย ศุภวิชช ์ กลั่นนาค 
324 นางสาว สโรชา เยี่ยมมิตร 
325 นาย สกธินชารินท์พธา สุทธิเมธิกุล 
326 นาย สงกรานต์ ยอดนอก 
327 นางสาว สลักจิต  ศรีเพริศ 
328 นางสาว สวรรยา เพชรประไพ 
329 นาย สหรัฐ สิริประเสริฐ 
330 นาย สันติ แนวทอง 
331 นาย สากล สุขวาณิชวิชัย 
332 นางสาว สายชล โพธิ์เพียร 
333 นาย สิทธิศักดิ์ ท้วมอ้น 
334 นางสาว สินาวดี มาลัย 
335 นางสาว สิริญา เวียงคำ 
336 นางสาว สิริมา มงคล 
337 นางสาว สิรีธร  สอนญาติ 
338 นาย สุขสันต์ บุญเลี้ยง 
339 นางสาว สุชาวดี  ไชโย 
340 นาย สุทัศน์ อันสา 
341 นาย สุธน พัสกุล 
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342 นางสาว สุนิษา หึกขุนทด 
343 นางสาว สุนิสา สนสำโรง 
344 นางสาว สุนีย์ ขวัญยืน 
345 นางสาว สุพัตรา ขันชนะ 
346 นางสาว สุภนิดา หอมจันทร์ 
347 นางสาว สุภัทศิรินทร์ ขาวปลอด 
348 นาง สุภาพร บุญธรรม 
349 นางสาว สุภาพร รัตนบุตรา 
350 นางสาว สุภาพร ช่างจักรดี 
351 นางสาว สุภาวด ี ยอดทองดี 
352 นางสาว สุภาวด ี โบราณ 
353 นางสาว สุภิญญา ทองสุวรรณ์ 
354 นาย สุรเกียรติ กิจถิรวัฒนาชัย 
355 นาย สุรเกียรติ ชาติโรจันทร์ 
356 นาย สุรพงษ์ ชาวสวนงาม 
357 นาย สุรศักดิ์ โพธิ์สุวรรณพร 
358 นางสาว สุรัตนาพร เพ็งนาม 
359 นางสาว สุรัสสา  พรหมรัตน์ 
360 นาย สุริเยนทร์ ภู่ประเสริฐวงศ์ 
361 นาย สุริยะการ คำประเสริฐ 
362 นางสาว สุรีพร รังด่านจาก 
363 นางสาว สุรีย์รัตน์ วงศ์ปริยพัชร์ 
364 นางสาว หทัยชนก แก้วบุญเรือง 
365 นางสาว อชิรญา วาปีโก 
366 นาย อดิศักดิ์ บุญเหลือง 
367 นาย อติชาติ ฮะทะโชติ 
368 นางสาว อทิตย์ตา เรืองวงษ์ 
369 นาย อธิวัฒน์ ฝั้นมงคล 
370 นางสาว อนัญญา ศรเมฆ 
371 นาย อนันต์ คงน้อย 
372 นาย อนาวิล ดาราฉาย 
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เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 
373 นาย อนิวรรต เดชจบ 
374 นาย อภิราม หลีกพาล 
375 นางสาว อมรรัตน์ เกริกกิตติกุล 
376 นางสาว อมรรัตน์ โพธิ์จันทร์ 
377 นางสาว อรพรรณ จันทร์ขอนแก่น 
378 นางสาว อรยา สุภาพ 
379 นางสาว อรรัมภา เนตรนิรมล 
380 นางสาว อรอุมา ชุมปัญญา 
381 นาย อริยะชัย มิตรนารายณ์ 
382 นาง อรุณศิรนาฎย์ แก้วสมศรี 
383 นางสาว อัจฉรา อินล่าม 
384 นางสาว อัจฉรา แก้ววันทา 
385 นางสาว อัจฉรียา สัมพันธ์พร 
386 นางสาว อัชญา วงษ์ทองดี 
387 นางสาว อาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน 
388 นางสาว อาริตา เคหะบุตร 
389 นางสาว อาริยา ยอดเมือง 
390 นางสาว อาริสา สุขเกษม 
391 นางสาว อารียา ตรวจมรรคา 
392 นาย อิสระ นนธิราช 
393 นาย อิสราพงษ์ คุ้มเลิศ 
394 นางสาว อุดมพร มุรธาภัคไพศาล 
395 นางสาว อุดมลักษณ์ เลิศโพธิ์ดำรงชัย 
396 นางสาว อุมาพร เตศิริ 
397 นางสาว อุลฟาห์  สันสาคร 
398 นางสาว อุษา เลิศบำรุง 
399 นาย อนุรักษ์  ตันตราสัย 

 


