
ประกาศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประจําปการศึกษา 2563
__________________________________________________________

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปการศกึษา 2563 นัน้ บดันีก้ารพจิารณาคณุสมบตัขิองผูสมคัร

เขาศกึษาไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษา ตามรายชื่อในเอกสาร

แนบทาย

มหาวิทยาลัยจะทําการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตยที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ สถานที่ ตามเอกสาร

แนบทาย โดยมีกําหนดการดังนี้

     เวลา 08.45 น.     อนญุาตใหเขาหองสอบ และลงทะเบยีนเขาสอบ ณ หองสอบขอเขยีน

เวลา 09.00-11.00 น.     สอบขอเขียน

(ไมอนุญาตใหเขาสอบหลังจากเวลา 09.15 น. และ

ไมอนุญาตใหออกจากหองสอบกอนเวลา 09.30 น.)

เวลา 12.30 น. เปนตนไป สอบสัมภาษณ

ใหผูมีสิทธ์ิสอบนําบัตรประจําตัวสอบ บัตรประจําตัวประชาชน ปากกาสีนํ้าเงิน ดินสอดํา

2B  ข้ึนไป   และยางลบ   มาเพ่ือใชในการสอบ   ไมอนุญาตใหเขาหองสอบขอเขียนหลังการสอบผานไปแลว

15 นาที และไมอนุญาตใหออกจากหองสอบกอน 30 นาที นับจากเริ่มสอบ

สําหรับผูที่มีหลักฐานการสมัครไมสมบูรณ หมดอายุ หรือไมชัดเจนตามที่แจงในเอกสารแนบทาย

ประกาศฯ ใหนําหลักฐานมายื่นตามที่กําหนดไวใหครบถวน

ผูท่ีไมเขาสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว จะถือวาสละสิทธ์ิในการสอบครั้งนี้

และหากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบตามที่กําหนด หรือเอกสารการสมัคร

ไมสมบูรณหรือเปนเท็จ ใหถือวาการสมัครสอบเปนโมฆะ

 

 ประกาศ ณ  วันที่  17 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

(รองศาสตราจารย ดร. สุวิมล นวลพระลักษณ)
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 เอกสารแนบ 1/23 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจ าปีการศึกษา 2563 

ล าดับ 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล 

ห้องสอบ
ข้อเขียน 

ห้องสอบ 
สัมภาณ ์

เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

1 631061002   นายพนัธกานต์ สุวรรณไศละ ม.1/1 ม.1/1  

2 631061003   นางสาวชนานนัท์ นติิกุล ม.1/1 ม.1/1  

3 
 

631061004 
 

  นางสาวกชพร รัตนศิริ 
 

ม.1/1 ม.1/1 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

4 631061005   นางสาวหรรษา ลิ้มละมัย ม.1/1 ม.1/1  

5 631061006   นางสาวกัลยาณี ตะโกภู่ ม.1/1 ม.1/1  

6 631061007   นางสาวสิริปุณยากร ช่างสลัก ม.1/1 ม.1/1  

7 631061008   นางสาวอัญชลีกร ประกอบมูล ม.1/1 ม.1/1  

8 631061009   นางสาวนันทภรณ์ ผลเล็ก ม.1/1 ม.1/1  

9 631061010   นายปรีชา ศรีสวา่ง ม.1/1 ม.1/1  

10 631061011   นางสาวเอ้ิอมพร ค้้าช ู ม.1/1 ม.1/1  

11 631061012   นางสาวปรินทร จงพฒันะสนิสุข ม.1/1 ม.1/1  

12 631061013   นางสาวโชษิตา พรมลัทธิ์ ม.1/1 ม.1/1  

13 631061014   นายสุริยา สา้ราญจิตร์ ม.1/1 ม.1/1  

14 631061015   นางสาวทพิวัลย์ เหมาะเจาะ ม.1/1 ม.1/1  

15 631061016   นายปีติธัช เลา้อรุณ ม.1/1 ม.1/1  

16 631061017   นางสาวน้้าฝน แย้มร่วมญาติ ม.1/1 ม.1/1  

17 631061018   นางสาวบุญญรัตน์ คนใหญ่บ้าน ม.1/1 ม.1/1  

18 631061019   นางสาวชุติมา แซฮ่้อ ม.1/1 ม.1/1  

19 631061020   นางสาวปิมประภา ลิอุบล ม.1/1 ม.1/1  

20 631061021   นายภัทราวุธ ศรีรุ่งเรือง ม.1/1 ม.1/1  

21 631061022   นายนันทชัย บญุศรีทอง ม.1/1 ม.1/1  

22 631061023   นางสาวกรรณิกา กันทะเวช ม.1/1 ม.1/1  

23 631061024   นางสาวเนตรชนก ประภาชวีนนท์ ม.1/1 ม.1/1  

24 631061025   นางพรสดุา ศรีประยงค ์ ม.1/1 ม.1/1  

25 631061026   นางสาวมัณฑนา ปลัดม้า ม.1/1 ม.1/1  

26 631061027   นายณัฐนันท์ โชติช่วง ม.1/1 ม.1/1  

27 631061028   นายจิรานุวฒัน์ เจริญสุข ม.1/1 ม.1/1  



 เอกสารแนบ 2/23 
 

ล าดับ 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล 

ห้องสอบ
ข้อเขียน 

ห้องสอบ 
สัมภาณ ์

เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

28 
 

631061029 
 

  นางสาวสุภัทรา เอ่ียมมา 
 

ม.1/1 ม.1/1 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

29 631061030   นางสาวสุลาวัลย์ มนัทะลา ม.1/1 ม.1/1  

30 631061031   นางสาวอรพิน ศาระสาลิน ม.1/1 ม.1/1  

31 631061032   ว่าที่ร้อยตรีหญิง พุทธิดา สุจจริตจูล ม.1/1 ม.1/1  

32 631061033   นางสาวชยานันต์ สิงห์ดา ม.1/1 ม.1/1  

33 631061034   นางสาวชุติมา นามปัญญา ม.1/1 ม.1/1  

34 631061035   นางสาวรัตนาวดี โฮกอ่อน ม.1/1 ม.1/1  

35 631061036   นางสาวปัทมา แสนคา้ ม.1/1 ม.1/1  

36 631061037   นางสาวศศิวิมล โภคา ม.1/1 ม.1/1  

37 631061038   นางสาวณัฐฐินนัท์ ฉิมมาลา ม.1/1 ม.1/1  

38 631061039   นางสาวกาญจนา สาสูงเนนิ ม.1/1 ม.1/1  

39 631061040   นางสาวพาขวัญ ตู้จนิดา ม.1/2 ม.1/1  

40 631061041   นางสาวอรอนงค์ ปงิเมืองเหล็ก ม.1/2 ม.1/1  

41 631061042   นายเจนณรงค์ มหาโชต ิ ม.1/2 ม.1/1  

42 631061043   นางสาวสุพิชญา วัชชวิพฒุ ม.1/2 ม.1/1  

43 631061044   นางสาวช่อผกา แสงเจริญ ม.1/2 ม.1/1  

44 631061045   นางสาวนฤภร พูลสมบตัิ ม.1/2 ม.1/1  

45 631061046   นางสาวจิราพร เขียวสวัสดิ ์ ม.1/2 ม.1/1  

46 631061047   นางสาวณัฐธิดา แย้มประดิษฐ์ ม.1/2 ม.1/1  

47 631061048   นางสาวบุรัสกร ไชยโพธิ์กลาง ม.1/2 ม.1/1  

48 631061049   นายอนชุิต ชา้งวงศ ์ ม.1/2 ม.1/1  

49 631061050   นางสาวภัณฑิรา พันธุ์แตง ม.1/2 ม.1/1  

50 631061051   นางสาวอาริตา เรืองฤทธิ์ ม.1/2 ม.1/1  

51 631061052   นางสาวอาภาวรรณ ชัยเจริญ ม.1/2 ม.1/3  

52 631061053   นางสาวเกตนน์ิภา สายเทียน ม.1/2 ม.1/3  

53 631061055   นางสาวนิตย์นิภา ปทุมสูตร ม.1/2 ม.1/3  

54 631061056   นางสาววนัใหม่ โฆษิตวรวุฒิ ม.1/2 ม.1/3  

55 631061057   นางสาวณัฐธิดา ม่วงงาม ม.1/2 ม.1/3  

56 631061059   นางสาวพชัร์ปณัฏฐ์ เกิดความสุข ม.1/2 ม.1/3  

57 631061060   นายสาโรจน์ จุ้ยเจริญ ม.1/2 ม.1/3  



 เอกสารแนบ 3/23 
 

ล าดับ 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล 

ห้องสอบ
ข้อเขียน 

ห้องสอบ 
สัมภาณ ์

เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

58 631061062   นางสาวชนากานต์ นาคเสวี ม.1/2 ม.1/3  

59 631061063   นางสาวอนสุรา แก้วเพ็ชรพลาย ม.1/2 ม.1/3  

60 631061064   นางสาววารุณี อยู่เชื้อ ม.1/2 ม.1/3  

61 631061065   นางวนิดา มลูทรัพย ์ ม.1/2 ม.1/3  

62 631061066   นางสาวกังสดาล ศรีชาวนา ม.1/2 ม.1/3  

63 631061067   นางสาวสุนิสา แตงทอง ม.1/2 ม.1/3  

64 631061068   นางสาวมณีรัตน์ อรชร ม.1/2 ม.1/3  

65 
 

631061069 
 

  นางสาวณชิชญานนัท์  
  อาริยะเรืองสกุล 

ม.1/2 ม.1/3  

66 
 

631061070 
 

  นางสาวนิตยา จันทร์เรียน 
 

ม.1/2 ม.1/3 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

67 631061072   นางสาวชลิดา จ้าปาเงนิ ม.1/2 ม.1/3  

68 631061073   นางรัดดา พลแสน ม.1/2 ม.1/3  

69 631061074   นางสาวนฤมล แจ่มทุ่ง ม.1/2 ม.1/3  

70 631061075   นางสาวภัทรพร พานสร้อย ม.1/2 ม.1/3  

71 631061076   นางสาววรางคณา มลูไทย ม.1/2 ม.1/3  

72 631061077   นางสาววาสนิี สุทธโิยชน์ ม.1/2 ม.1/3  

73 631061078   นางสาวอริตา เทียนชัย ม.1/2 ม.1/3  

74 631061079   นางสาวอุทัยทพิย์ จันทร์นวล ม.1/2 ม.1/3  

75 631061080   นางสาวอิสราภา บุญยัง ม.1/2 ม.1/3  

76 631061081   นางสาวสุภาวดี พนัธุ์พาณิชย์ ม.1/2 ม.1/3  

77 631061082   นางสาวปิยธิดา ค้าพราว ม.1/3 ม.1/3  

78 631061083   นางวชิชุดา ด้วงสุวรรณ ม.1/3 ม.1/3  

79 631061084   นางสาวกาญจนาภรณ์ พวงทอง ม.1/3 ม.1/3  

80 631061085   นางสาวพรสิริ คุ้มพนัธุ ์ ม.1/3 ม.1/3  

81 631061086   นางสาวเอ้ืองพร คงธาร ม.1/3 ม.1/3  

82 631061087   นางสาวจนัทนา โพธิ์เงิน ม.1/3 ม.1/3  

83 631061088   นางอัมพร จันทร์เพ็ญ ม.1/3 ม.1/3  

84 631061089   นางสาวณัฐกาญจน์ โพธิ์กลิน่ ม.1/3 ม.1/3  

85 631061090   นางสาวเพ็ญพชิชา บญธรรม ม.1/3 ม.1/3  

86 631061091   นายเขมชาติ รอดมาลี ม.1/3 ม.1/3  



 เอกสารแนบ 4/23 
 

ล าดับ 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล 

ห้องสอบ
ข้อเขียน 

ห้องสอบ 
สัมภาณ ์

เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

87 631061092   นางสาวสุธิมา เหมาเพชร ม.1/3 ม.1/3  

88 631061093   นางสาววา่ที่ ร.ต.หญิง นพรัตน์ นิลศร ม.1/3 ม.1/3  

89 631061094   นางสาวดาราวรรณ ชมชื่น ม.1/3 ม.1/3  

90 631061095   นายแสงเพชร ขนาบศักดิ ์
ม.1/3 ม.1/3 ขอส้าเนาปริญญา

บัตร 

91 631061096   นางสาวนันทน์ภัส ศรีเสน ม.1/3 ม.1/3  

92 631061097   นางสาวเกตุศินี พิทักษ์ภผูา ม.1/3 ม.1/3  

93 631061098   นางสาวไพจิตร ภูฆัง ม.1/3 ม.1/3  

94 631061099   นางสาวธนพรรณ นาคโขนง ม.1/3 ม.1/3  

95 631061100   นางสาวสุรีมาศ จรูญรัตน ์ ม.1/3 ม.1/3  

96 631061101   นางอริษรา มะลิขาว ม.1/3 ม.1/3  

97 631061102   นายกัณน์ โมกขะสมิต ม.1/3 ม.1/3  

98 631061103   นายกาญจนเทพ ทองนุ่ม ม.1/3 ม.1/3  

99 631061104   นางสาวพฤกษชาติ ประทุมนนัท์ ม.1/3 ม.1/3  

100 
 

631061105 
 

  นางสาวสุวรรณา ชาวบา้นกร่าง 
 

ม.1/3 ม.1/3 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

101 631061106   พระสิริเวศย์ ลิมป์ศิลาทอง ม.1/3 ม.2/1  

102 631061107   นางสาวกัลยาณี สะสมทรัพย ์ ม.1/3 ม.2/1  

103 631061108   นางสาวบุษยมาส เลิศศิริธรกุล ม.1/3 ม.2/1  

104 631061109   นางสาวกนกพร พานทอง ม.1/3 ม.2/1  

105 631061110   นางสาวกาญจนา ไพโรจน ์ ม.1/3 ม.2/1  

106 631061111   นางสาวอนสุรา เดชเพิ่ม ม.1/3 ม.2/1  

107 631061112   นางสาวเกศรา ปรียงค ์ ม.1/3 ม.2/1  

108 631061113   นายพีรยา อ่อนแช่ม ม.1/3 ม.2/1  

109 631061114   นางสาวเบญญาภา สารมะโน ม.1/3 ม.2/1  

110 631061115   นางสาวสุจินนัท์ หอมสุด ม.1/3 ม.2/1  

111 
 

631061116 
 

  ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัชชารีย์  
  วิทยประพฒัน ์

ม.1/3 ม.2/1  

112 631061117   นางสาวจิตสุภา จารุกรุณา ม.1/3 ม.2/1  

113 631061118   นางสาวภคพร พันธุนนท ์ ม.1/3 ม.2/1  

114 631061119   นางสาวแคทลียา แสงสุขด ี ม.1/3 ม.2/1  

115 631061120   นางสาวอารีย์ กิ่งมณ ี ม.2/1 ม.2/1  



 เอกสารแนบ 5/23 
 

ล าดับ 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล 

ห้องสอบ
ข้อเขียน 

ห้องสอบ 
สัมภาณ ์

เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

116 631061121   นางสาวปารณีย์ บ้ารุงศรี ม.2/1 ม.2/1  

117 
 

631061122 
 

  นายกัมปนาท ศรีมิ่งเมืองนิเวช 
 

ม.2/1 ม.2/1 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

118 631061123   นางสาวณปภัช นิติธนนันต ์ ม.2/1 ม.2/1  

119 631061124   นายกษิรา นิติธนนนัต์ ม.2/1 ม.2/1  

120 631061125   นางสาวญาณี ชพีนุรัตน์ ม.2/1 ม.2/1  

121 631061126   นางสาวอิสรียา หมั่นด ี ม.2/1 ม.2/1  

122 631061127   นางสาวนิศาชล พนูวศินมงคล ม.2/1 ม.2/1  

123 631061128   นางสาวสุพัตรา ชัยภูมิพิทักษ์ ม.2/1 ม.2/1  

124 631061129   นางสาวปรียานุช ใจหาญ ม.2/1 ม.2/1  

125 631061130   นางสาวสุชาดา สีเหลี่ยม ม.2/1 ม.2/1  

126 631061131   นางสาวช่อผกา กิจหว่าง ม.2/1 ม.2/1  

127 631061132   นางสาวพรนิภา ค้าอ่อน ม.2/1 ม.2/1  

128 631061133   นางสาวศศิธร ลิ้มรัตน ์ ม.2/1 ม.2/1  

129 631061134   นางสาวจิรภัทร เฉลิมสนิธ ์ ม.2/1 ม.2/1  

130 631061135   นางสาวพชัรนนัท์ จิโรจชัยวงษ์ ม.2/1 ม.2/1  

131 631061136   นางสาวนัทรีน เขียวสะอาด ม.2/1 ม.2/1  

132 
 

631061137 
 

  นางสาวประภาพรรณ  
  เปี่ยมมีสมบูรณ ์

ม.2/1 ม.2/1  

133 
 

631061138 
 

  นางสาวทพิยเนตร หนองผือ 
 

ม.2/1 ม.2/1 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

134 631061139   นายวรยศ ศิริอนุชัย ม.2/1 ม.2/1  

135 631061140   นางสาวรัชนีกร ศรีประมงค ์ ม.2/1 ม.2/1  

136 631061141   นางสาวเบญจพร ดาปาน ม.2/1 ม.2/1  

137 631061142   นางสาวนัทธีกานต์ แย้มยม ม.2/1 ม.2/1  

138 631061143   นางสาวปภัสสร โสภา ม.2/1 ม.2/1  

139 631061144   นางสาวรัตติกาล พึ่งแพง ม.2/1 ม.2/1  

140 631061145   นางสาวปภัสสร แสงหิรัญ ม.2/1 ม.2/1  

141 631061146   นางสาวมณีรัตน์ มะนาวหวาน ม.2/1 ม.2/1  

142 631061147   นางสาวดรุณี เรืองสีเหมือน ม.2/1 ม.2/1  

143 631061148   นางสาวธัญนันทน์ เสืองามเอ่ียม ม.2/1 ม.2/1  



 เอกสารแนบ 6/23 
 

ล าดับ 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล 

ห้องสอบ
ข้อเขียน 

ห้องสอบ 
สัมภาณ ์

เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

144 631061149   นางสาวรัชนีกร แก้วสุข ม.2/1 ม.2/1  

145 631061150   นางสาวสิริพร ประเสริฐศิริวัฒน์ ม.2/1 ม.2/1  

146 631061151   นางสาวจนิต์จุฑา ดรบุญล้น ม.2/1 ม.2/1  

147 631061152   นางสาวพีรนุช รัตนศักดิช์ัยชาญ ม.2/1 ม.2/1  

148 631061153   นางสาวพรพรรณ บุญม ี ม.2/1 ม.2/1  

149 631061154   นางสาวพนิดา ชูมณ ี ม.2/1 ม.2/1  

150 631061155   นายนครินทร์ อินทร์พรหม ม.2/1 ม.2/1  

151 631061156   นางสาวรุ้งไพลนิ ยมแก้ว ม.2/1 ม.2/3  

152 631061157   ว่าที่ร้อยตรีหญิง กุสุมา ชาลวนักุมภี ม.2/1 ม.2/3  

153 
 

631061158 
 

  นางสาวธนัยาพร บุญเขียว 
 

ม.2/2 ม.2/3 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

154 631061159   นางสาวอิสราภรณ์ ปักกาเร ม.2/2 ม.2/3  

155 631061160   นางสาวดลยา ดวงสนิท ม.2/2 ม.2/3  

156 631061162   นางสาวบุญธิดา เพ็ญอ่ิม ม.2/2 ม.2/3  

157 631061163   นางสาวมณีฟาง ลอยปลิว ม.2/2 ม.2/3  

158 631061164   นางสาวปทิตตา ทองชีวงษ์ ม.2/2 ม.2/3  

159 631061165   นายศรราม ครุฑใจกล้า ม.2/2 ม.2/3  

160 631061166   นางสาววชัรีพร ภุมรินทร ์ ม.2/2 ม.2/3  

161 631061167   นางสาวรุ่งนภา ภารรัศม ี ม.2/2 ม.2/3  

162 631061168   นายธนาธร ถมมาศุภวฒุ ิ ม.2/2 ม.2/3  

163 631061169   นางสาววิจติรา ม่วงทอง ม.2/2 ม.2/3  

164 
 

631061170 
 

  นางสาวภัทษรา สีกุหลาบ 
 

ม.2/2 ม.2/3 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

165 631061171   นางสาวสุธาธิณี สามคา้นลิ ม.2/2 ม.2/3  

166 631061172   นางสาวกวิสสรา อ่อนอ้าไพ ม.2/2 ม.2/3  

167 631061173   นางสาวกมลรัตน์ ไทยนิ่ม ม.2/2 ม.2/3  

168 631061175   นางสาวนริศรา ตันธนวิกรัย ม.2/2 ม.2/3  

169 631061176   นางสาวธัญลักษณ์ สาธรวัฒนกุล ม.2/2 ม.2/3  

170 631061177   นางสาวรุ่งนภา แสดงฤทธิ ์ ม.2/2 ม.2/3  

171 631061178   นายภาสวิชญ์ จงรุจิโรจน์ชัย ม.2/2 ม.2/3  

172 631061179   นางสาวรุจยา พูลศิริ ม.2/2 ม.2/3  



 เอกสารแนบ 7/23 
 

ล าดับ 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล 

ห้องสอบ
ข้อเขียน 

ห้องสอบ 
สัมภาณ ์

เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

173 631061180   นายณรงค์กร เปี่ยมพร้อม ม.2/2 ม.2/3  

174 631061181   นายจิรศักดิ์ ปรีสา้เนียง ม.2/2 ม.2/3  

175 631061182   นางสาวณัฏฐน์รี มโหฬาร ม.2/2 ม.2/3  

176 631061183   นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรปานกัน ม.2/2 ม.2/3  

177 
 

631061184 
 

  นายสวุิชชา ฤทธิกาญจน ์
 

ม.2/2 ม.2/3 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

178 631061185   นางสาวอารี กาฬภักดี ม.2/2 ม.2/3  

179 631061186   นางสาวธนพร อู่ชนะ ม.2/2 ม.2/3  

180 631061187   นางสาวชลธชิา พุ่มพยอม ม.2/2 ม.2/3  

181 631061188   นางสาวสิริมา สกุลเวียงกาญจน์ ม.2/2 ม.2/3  

182 631061189   นางสาวรุ่งนภา ศรีทองแท ้ ม.2/2 ม.2/3  

183 631061190   นางสาวศิริญญา ปุ่มสวุรรณ ม.2/2 ม.2/3  

184 631061191   นางสาวพิมลวรรณ ชินวงษ์เขียว ม.2/2 ม.2/3  

185 631061192   นางสาวอภิฤดี จันทวงษ ์ ม.2/2 ม.2/3  

186 631061193   นางสาวพิมพิศ วรษา ม.2/2 ม.2/3  

187 631061194   นางสาวณัฐริกา นราพล ม.2/2 ม.2/3  

188 631061195   นางสาวสุดารัตน์ ฉินทะสงเคราะห์ ม.2/2 ม.2/3  

189 631061196   นางฉัตรชรีย์ วดู ม.2/2 ม.2/3  

190 631061197   นางสาวกุสุมา แขวงนคร ม.2/2 ม.2/3  

191 631061198   นางสาววรชัญา เฉิดฉันทพ์ิพฒัน์ ม.2/3 ม.2/3  

192 631061199   นางสาวกาญจนา ครุฑศิริ ม.2/3 ม.2/3  

193 631061200   นางสาวนพมาศ วงษะ ม.2/3 ม.2/3  

194 631061201   นางสาวสมฤดี สมบูรณ์ด ี ม.2/3 ม.2/3  

195 631061202   นางสาวศุภกานต์ มาประเสริฐกุล ม.2/3 ม.2/3  

196 631061203   นางสาวอนัญญา ทองดีเลิศ ม.2/3 ม.2/3  

197 631061204   นางสาวกฤตพร บุญญาลัย ม.2/3 ม.2/3  

198 631061205   นางสาวบุญญพชั กลาทอง ม.2/3 ม.2/3  

199 631061206   นางสาวประภาศรี สุทธิวิวัฒน์ ม.2/3 ม.2/3  

200 631061207   นางสาวพิมพน์ิชกลุ จันทร์ศร ี ม.2/3 ม.2/3  

201 631061208   นายปาริวัช เก้าอุดม ม.2/3 ม.3/2  

202 631061209   นางสาวอัญชลี อยู่บริสุทธิ ์ ม.2/3 ม.3/2  



 เอกสารแนบ 8/23 
 

ล าดับ 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล 

ห้องสอบ
ข้อเขียน 

ห้องสอบ 
สัมภาณ ์

เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

203 631061210   นางสาวลักษมณ ภิรมย์เบี้ยว ม.2/3 ม.3/2  

204 631061211   นายกิตติภพ เจริญกิจติกาญจน์ ม.2/3 ม.3/2  

205 631061212   นางสาวจฑุามาศ แคนเพชร ม.2/3 ม.3/2  

206 631061213   นางนิภาพร รวมสนิ ม.2/3 ม.3/2  

207 631061214   นางสาวลักษิณา ไสวเวียง ม.2/3 ม.3/2  

208 631061215   นายพฒันุพงษ์ นรนิทร์ ม.2/3 ม.3/2  

209 631061216   นางสาวจตพุร โพธิ์ชว่ย ม.2/3 ม.3/2  

210 631061217   นางสาวเฉลิมขวัญ เนตรจุ้ย ม.2/3 ม.3/2  

211 631061218   นายเนติพงษ์ แก้วกันดา ม.2/3 ม.3/2  

212 631061219   นางสาวกุลนาถ เพลนิจิต ม.2/3 ม.3/2  

213 631061220   นางสาวพชัราวดี เกษมจิตร ์ ม.2/3 ม.3/2  

214 631061221   นางสาวพรธีรา ปิยะปัญญาพงษ์ ม.2/3 ม.3/2  

215 
 

631061222 
 

  นางสาวชนิตรา สมน้อย 
 

ม.2/3 ม.3/2 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

216 631061223   นางสาวนาวาฬ มาดเด่น ม.2/3 ม.3/2  

217 631061224   นายคมสนัต์ ศรีรักษ์ ม.2/3 ม.3/2  

218 631061225   นางสาวศิริเพ็ญ เดชสมบูรณ์รัตน ์ ม.2/3 ม.3/2  

219 631061226   นายอลงกรณ์ ถ้้าวัตร ม.2/3 ม.3/2  

220 631061227   นางสาวทพิวรรณ ยืนยง ม.2/3 ม.3/2  

221 631061228   นางสาวกัลยา บุหงอ ม.2/3 ม.3/2  

222 631061229   นางสาวเพ็ญประภา สมแก้ว ม.2/3 ม.3/2  

223 631061230   นางกิตติกา อนิทร์อักษร ม.2/3 ม.3/2  

224 631061231   นายนคร ณัฐวุฒ ิ ม.2/3 ม.3/2  

225 631061232   นางสาวสุภาภรณ์ ศรีสงคราม ม.2/3 ม.3/2  

226 631061233   นายธนภัทร เพิ่มพูล ม.2/3 ม.3/2  

227 631061234   นางสาวสุพรรษา บญุมา ม.2/3 ม.3/2  

228 
 
 
 
 

631061235 
 
 
 
 

  นางสาวอรพิชชา สุขปะทวิ 
 
 
 
 

ม.2/3 ม.3/2 ขอสัญญาจา้งฯ 
หรือ หนังสือ
รับรองจาก
สถานศึกษาทีย่ินดี
รับเป็นแหล่งฝึกฯ 
เพิ่มเติม 



 เอกสารแนบ 9/23 
 

ล าดับ 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล 

ห้องสอบ
ข้อเขียน 

ห้องสอบ 
สัมภาณ ์

เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

229 631061236   นายธีรเดช สุทธิเวชกุล ม.3/1 ม.3/2  

230 631061237   นางสาวปัญจพฒัน์ อังกาบขาว ม.3/1 ม.3/2  

231 631061238   นางสาวณธษา รักเมือง ม.3/1 ม.3/2  

232 631061239   นางสาวสุทิดา มากม ี ม.3/1 ม.3/2  

233 631061240   นายสวุิจักขณ์ ผิวพอใช ้ ม.3/1 ม.3/2  

234 631061241   นายรชต แจง้ใจ ม.3/1 ม.3/2  

235 631061242   นางสาวกุลสินี ศรีสด ม.3/1 ม.3/2  

236 631061243   นางสาวธนพร ปัญญาประทีป ม.3/1 ม.3/2  

237 631061244   นางสาวสิริรักษ์ อุ่ยเจริญ ม.3/1 ม.3/2  

238 631061245   นางสาวกัญญาณัฐ จิตต์อุทัศน ์ ม.3/1 ม.3/2  

239 631061246   นางสาวเกษณี ศิริธานันท์ ม.3/1 ม.3/2  

240 631061247   นางสาวศราวรรณ พิมพนัธุ ์ ม.3/1 ม.3/2  

241 631061248   นายทิวา เพ็ชรถึก ม.3/1 ม.3/2  

242 631061249   นางสาวพชัรินทร์ เทียมใหม่ ม.3/1 ม.3/2  

243 631061250   นางสาวบังอร เอมอ้น ม.3/1 ม.3/2  

244 631061251   นางสาววิมลรัตน์ ศรีบุญเพ็ง ม.3/1 ม.3/2  

245 631061252   นางสาวโสรยา พรหมชาติ ม.3/1 ม.3/2  

246 631061253   นางสาววราภรณ์ ศรีแจ่มดี ม.3/1 ม.3/2  

247 631061254   นางสาวอรญา ศรียางค ์ ม.3/1 ม.3/2  

248 631061255   นางสาวสุทธิดา สร้อยสนธ์ ม.3/1 ม.3/2  

249 631061256   นางสาวอิสรีย์ ยุทธสูงเนนิ ม.3/1 ม.3/2  

250 631061257   นางสาวรุ่งนภา เพาะทรัพย์ ม.3/1 ม.3/2  

251 631061258   นายสทุธินนัท์ สมานวงศ์ ม.3/1 ม.3/2  

252 631061259   นายกิตติพงศ์ ธนธรรมทิศ ม.3/1 ม.3/2  

253 
 

631061260 
 

  นางสาวธนวรรณ ไหมอ่อน 
 

ม.3/1 ม.3/2 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

254 631061261   นายณรงค์ศักดิ์ พวงหิรัญ ม.3/1 ม.3/2  

255 631061262   นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนดาว ม.3/1 ม.3/2  

256 631061263   นางสาวอรวรรณ พงษ์วัง ม.3/1 ม.3/2  

257 
 

631061264 
 

  นางสาวนิชานนัท์ เสี่ยงโชคอยู่ 
 

ม.3/1 ม.3/2 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่



 เอกสารแนบ 10/23 
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ผู้สอบ 
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ห้องสอบ
ข้อเขียน 
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เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

258 631061265   นางสาวรังสิยา ตนัธนวิกรัย ม.3/1 ม.3/2  

259 631061266   นางสาวจรรยพร แต้มมาลา ม.3/1 ม.3/2  

260 631061267   นางสาวระพพีัฒน์ เข็มนาค ม.3/1 ม.3/2  

261 631061268   นางสาวสุภรักษ์ เชาวดี ม.3/1 ม.3/2  

262 631061269   นางสาวชมัยพร ถิ่นวงษ์ม่อม ม.3/1 ม.3/2  

263 631061270   นายณัฐวฒุิ อุ่นทร ม.3/1 ม.3/2  

264 631061271   นายวโิรจน์ แก้วค้า ม.3/1 ม.3/2  

265 631061272   นายทนงศักดิ์ ประทีป ม.3/1 ม.3/2  

266 631061273   นางสาวปริยาภรณ์ ขุนประเสริฐ ม.3/1 ม.3/2  

267 631061274   นายภูมิพฒัน์ ยี่ตนั ม.3/2 ม.3/2  

268 631061275   นายนที สุวรรณ ม.3/2 ม.3/2  

269 631061276   นางสาววชัชิราภรณ์ ช่อกระทุม่ ม.3/2 ม.3/2  

270 
 

631061277 
 

  นายกมล กล่า้แสง 
 

ม.3/2 ม.3/2 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

271 631061278   พระมหาทวีศักดิ์ คูณขุดทด ม.3/2 ม.3/2  

272 631061279   นางสาวปุญญารัศมิ์ บุญทิม ม.3/2 ม.3/2  

273 631061280   นางสาวกัญวดี เจียรภัทรานนท์ ม.3/2 ม.3/2  

274 631061281   นางสาวพชัราวรรณ นาคภู ่ ม.3/2 ม.3/2  

275 631061282   นายกิตติธชั รุจาคม ม.3/2 ม.3/2  

276 631061283   นางสาวจฬุาลักษณ์ เหลืองประเสริฐ ม.3/2 ม.3/2  

277 631061284   นางสาวรัญชิดา หาญกล้า ม.3/2 ม.4/1  

278 631061285   นางสาวภัทราวรรณ พานผง ม.3/2 ม.4/1  

279 631061286   นางสาวภาวินี แต่งงาม ม.3/2 ม.4/1  

280 631061287   นางสาวสุชาดา สิทธิอินทร ม.3/2 ม.4/1  

281 631061288   นายภาณุวัตร พูนขวัญ ม.3/2 ม.4/1  

282 631061289   นางสาวกมลทิพย์ มิตรสุภาพ ม.3/2 ม.4/1  

283 631061290   นางสาวกนกพร อินทรพราย ม.3/2 ม.4/1  

284 631061291   นางสาวนันทกานต์ คงกล่อม ม.3/2 ม.4/1  

285 631061292   นายอนชุัย ศิริสัมพันธ ์ ม.3/2 ม.4/1  

286 631061293   นายธีรพงศ์ เจริญสุข ม.3/2 ม.4/1  

287 631061295   นายชลรัตน์ พุกพญา ม.3/2 ม.4/1  



 เอกสารแนบ 11/23 
 

ล าดับ 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล 

ห้องสอบ
ข้อเขียน 

ห้องสอบ 
สัมภาณ ์

เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

288 631061296   นางสาวอรอนงค์ ชนะศึก ม.3/2 ม.4/1  

289 631061297   นายเสถียร พุฒซ้อน ม.3/2 ม.4/1  

290 631061298   นางสาววนัเพ็ญ พัฒรักษ์ ม.3/2 ม.4/1  

291 631061299   นางสาวจนัทราทิพย์ คลา้ยพรหม ม.3/2 ม.4/1  

292 631061300   นางสาวศุภิสรา อนันตภักดิ ์ ม.3/2 ม.4/1  

293 631061301   นางสาวกฤษณา วาป ี ม.3/2 ม.4/1  

294 631061302   นางสาวนวพร ถิ่นมาบแค ม.3/2 ม.4/1  

295 631061303   นางสาวอรอุมา อ่อนสุระทุม ม.3/2 ม.4/1  

296 631061304   นางสาวชนากานต์ ผิวทองดี ม.3/2 ม.4/1  

297 
 

631061305 
 

  นายชาคริต พงษไ์ทย 
 

ม.3/2 ม.4/1 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

298 631061306   นางสาววลิาวัณย์ คลังทอง ม.3/2 ม.4/1  

299 
 

631061307 
 

  นางสาวจิรนัธนนิทร์ จรูญพรมงคล 
 

ม.3/2 ม.4/1 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

300 631061308   นางสาวเพ็ญนภา เหลืองประเสริฐ ม.3/2 ม.4/1  

301 631061309   นางสาวเกศษรา ทรัพย์มลู ม.3/2 ม.4/1  

302 631061310   นายพงษ์พัฒน์ สุขสมบูรณ ์ ม.3/2 ม.4/1  

303 631061311   นางสาวโสรญา ทินสมทุร ม.3/2 ม.4/1  

304 631061314   นางสาวเกศินี ชชู่วย ม.3/2 ม.4/1  

305 631061315   นางสาวกฤติกา ปัญญชุณห ์ ม.3/3 ม.4/1  

306 631061316   นางสาวพไิลพร ยอดเจริญ ม.3/3 ม.4/1  

307 631061317   นางสาวนิติพร ค้ากองแก้ว ม.3/3 ม.4/1  

308 631061318   ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฐิติณัฏฐ์ ใจเอ้ือย ม.3/3 ม.4/1  

309 
 

631061319 
 

  นางสาวเกตุนภัส อดลุยธรรม 
 

ม.3/3 ม.4/1 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

310 631061320   นางสาวณัฏฐ์ธญัศา ใจเอ้ือย ม.3/3 ม.4/1  

311 631061321   นางสาวณัฐชยา ชืน่ชิตพสิัยกลุ ม.3/3 ม.4/1  

312 631061322   นางสาวปนัทฐา พนัธ์จันทร์ ม.3/3 ม.4/1  

313 631061323   นางสาวจนัจุฑา หงษ์ทอง ม.3/3 ม.4/1  

314 631061324   นางสาวชลธชิา ตือพงษ์ ม.3/3 ม.4/1  

315 631061325   นางสาวทรายฝนั เพลงปาน ม.3/3 ม.4/1  



 เอกสารแนบ 12/23 
 

ล าดับ 
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ข้อเขียน 

ห้องสอบ 
สัมภาณ ์

เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

316 631061326   นายพิทยบดี โพธิ์เงิน ม.3/3 ม.4/1  

317 631061327   นางจนัทรา ผิวทองงาม ม.3/3 ม.4/1  

318 631061328   นางสาวนภัสวรรณ ถิ่นหาญวงศ์ ม.3/3 ม.4/1  

319 631061329   นางสาวบุณยาพร คงเมฆา ม.3/3 ม.4/1  

320 631061330   นางสาวอรวรรณ พรมอ่อน ม.3/3 ม.4/1  

321 631061331   นางสาวสริตา นุน่งาม ม.3/3 ม.4/1  

322 
 

631061332 
 

  นางสาวฤดี รักอู่ 
 

ม.3/3 ม.4/1 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

323 631061333   นางสาววิมล เพ็งภิญโญ ม.3/3 ม.4/1  

324 631061334   นายอนุรักษ์ รอดแสวง ม.3/3 ม.4/1  

325 631061335   นางสาวมณธิรา ผ่องแผ้ว ม.3/3 ม.4/1  

326 631061336   นางสาวสิริกัญญา เวชวัตร ม.3/3 ม.4/1  

327 631061337   นางสาวโชติรส คงผล ม.3/3 ม.4/1  

328 631061338   นายสรคม หมีเงิน ม.3/3 ม.4/1  

329 631061339   นางสาวปนัดดา สมบุญลาภ ม.3/3 ม.4/1  

330 631061340   นางสาวพิมพบ์ุษยา แสนธนรกัษ์ ม.3/3 ม.4/1  

331 631061341   นายสิรชิัย สุขเจริญ ม.3/3 ม.4/1  

332 631061342   นางสาวตะวันนา สังคะรินทร์ ม.3/3 ม.4/1  

333 631061343   นายนันทพล ตั้งธนะวฒัน์ ม.3/3 ม.4/1  

334 
 

631061344 
 

  นางสาวกัญญส์ิริ ปฐมโอสถ 
 

ม.3/3 ม.4/1 ทรานสคริปต์ไม่
ระบุวันจบ 

335 631061345   นางสาวกานติมา พึ่งพราย ม.3/3 ม.4/1  

336 631061346   นางสาวพรพิมล กันภัย ม.3/3 ม.4/1  

337 631061347   นายชัยฤทธิ์ วารัตน ์ ม.3/3 ม.4/1  

338 631061348   นางสาวธนิตา พินธ ุ ม.3/3 ม.4/1  

339 631061349   นางสาวจิรพชัร วิจิตรชัยสาคร ม.3/3 ม.4/1  

340 631061350   นายภูวนาท พรหมด ี ม.3/3 ม.4/1  

341 631061351   นางสาวนันทนา ภักดี ม.3/3 ม.4/1  

342 631061352   นางสาวสุนนัท์ แก้วน้า้เงิน ม.3/3 ม.4/1  

343 631061353   นายภคพล มะโรงรัตน ์ ม.4/1 ม.4/1  

344 631061354   นางสาวกุลณฐั สกุณ ี ม.4/1 ม.4/1  



 เอกสารแนบ 13/23 
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เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

345 
 

631061357 
 

  นางสาวจนิตนา ธนิกกุล 
 

ม.4/1 ม.4/1 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

346 631061358   นายอัจฉรินทร์ พุทธเจริญ ม.4/1 ม.4/1  

347 631061359   นายชาตชิาย พุ่มพา ม.4/1 ม.4/1  

348 631061360   นายนัทพร หอมจันทร ์ ม.4/1 ม.4/1  

349 631061361   นางสาวภัทรา เชื้อรามัญ ม.4/1 ม.4/1  

350 631061362   นางสาวพิมประภา เจริญผล ม.4/1 ม.4/1  

351 
 
 
 
 

631061363 
 
 
 
 

  นางสาวสาวิตรี พรมนลิ 
 
 
 
 

ม.4/1 ม.4/1 ขอสัญญาจา้งฯ 
หรือ หนังสือ
รับรองจาก
สถานศึกษาทีย่ินดี
รับเป็นแหล่งฝึกฯ 
เพิ่มเติม 

352 631061364   นางสาวเมธาวี ปีสงิห์ ม.4/1 ม.4/1  

353 631061365   นางสาวจนิตนา พยุง ม.4/1 ม.4/1  

354 631061366   นางสาววราภรณ์ เต็มเปี่ยม ม.4/1 ม.4/1  

355 631061367   นางสาวจิรัฐติ ปกป้อง ม.4/1 ม.4/1  

356 631061368   นางสาวชุติกาญจน์ ทองแดง ม.4/1 ม.4/1  

357 631061369   นางสาวปุณิกา ชูศรี ม.4/1 ม.4/3  

358 631061371   ว่าที่ร้อยตรีหญิง นริศรา รื่นพล ม.4/1 ม.4/3  

359 631061372   นางสาวปิยะวรรณ สทิธิสนุทร ม.4/1 ม.4/3  

360 631061373   นางสาวภัทราภรณ์ รัตนรังษี ม.4/1 ม.4/3  

361 631061374   นางสาวปิยะนันท์ พรประสาท ม.4/1 ม.4/3  

362 631061375   นายธุวชิต โชติกะคาม ม.4/1 ม.4/3  

363 631061376   นางสาวจิราภรณ์ เจริญพรไพโร ม.4/1 ม.4/3  

364 631061377   นายอรรคพล ชนิจอหอ ม.4/1 ม.4/3  

365 631061378   นางสาวศิริรัตน์ ส้าราญมาก ม.4/1 ม.4/3  

366 631061379   นางสาวปรัชมน ศรีวะรา ม.4/1 ม.4/3  

367 631061380   นางสาวรัตนาภรณ์ นาคทรัพย์ ม.4/1 ม.4/3  

368 631061381   นางสาววรรณการต์ ศรีอมรานนท์ ม.4/1 ม.4/3  

369 631061382   นายวชัรพงษ์ เสถียรุจิกานนท์ ม.4/1 ม.4/3  

370 631061383  นางสาวนงลักษณ์ มามัน ม.4/1 ม.4/3 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่
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371 631061384   นางสาวกาญจนา ทองเชื้อ ม.4/1 ม.4/3  

372 631061385   นายอัครเดช ธาน ี ม.4/1 ม.4/3  

373 631061386   นางสาวพนิัฐชญา ธีรชยั ม.4/1 ม.4/3  

374 631061387   นางสาวมนีา น่วมด้วง ม.4/1 ม.4/3  

375 631061389   นางสาวอรษา วารุลังค ์ ม.4/1 ม.4/3  

376 631061390   นางสาวสิริกร อารมชื่น ม.4/1 ม.4/3  

377 631061391   นางสาวสุวัจนี ภาคีชีพ ม.4/1 ม.4/3  

378 
 

631061392 
 

  นางสาวชนนิกานต์ เชียงงาม 
 

ม.4/1 ม.4/3 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

379 631061393   นางสาววริศรา แซ่ตัน้ ม.4/1 ม.4/3  

380 631061394   นางสาวสิริรัฐ แดงด ี ม.4/1 ม.4/3  

381 631061395   นางสาวปิยพร ศิลารัตน ์ ม.4/2 ม.4/3  

382 631061396   นางสาวพรอนงค์ ศรีประสงค ์ ม.4/2 ม.4/3  

383 
 

631061397 
 

  นายบัณฑิต บุลกุล 
 

ม.4/2 ม.4/3 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

384 631061398   นางสาวธิดารัตน์ พุ่มมาลา ม.4/2 ม.4/3  

385 631061399   นางสาวปัณนภสัร์ รักใคร่ ม.4/2 ม.4/3  

386 631061400   นางสาวปวีณา เชิดช ู ม.4/2 ม.4/3  

387 631061401   นางสาวจิรชัญา วิเศษสทุธิ์ ม.4/2 ม.4/3  

388 631061402   นางสาววณัฏฐา ปวุตินนัท์ ม.4/2 ม.4/3  

389 631061403   นางสาวจนิดารัตน์ สูงกิจบูลย์ ม.4/2 ม.4/3  

390 631061404   นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วปานกนั ม.4/2 ม.4/3  

391 631061405   นางสาวอุษณีย์ บินอับดุลลา ม.4/2 ม.4/3  

392 631061406   นางสาวระพพีรรณ ม่วงแจ่ม ม.4/2 ม.4/3  

393 631061407   นางสาวภชัราภรณ์ ตาสา ม.4/2 ม.4/3  

394 631061408   นางบัวศรี อุบลศิลป ์ ม.4/2 ม.4/3  

395 631061409   นายกาญจน์ เรือนทองดี ม.4/2 ม.4/3  

396 631061410   นางสาวขนษิฐา กิจวัตร ์ ม.4/2 ม.4/3  

397 631061411   นายอิสรา แสนประเสริฐ ม.4/2 ม.4/3  

398 631061412   นางสาววนิดา โผนประสิทธิ์ ม.4/2 ม.4/3  

399 631061413   นางสาวนุชรี สนิเทา ม.4/2 ม.4/3  
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400 631061414   นางสาวพชัญา ยศศักดิ์ศรี ม.4/2 ม.4/3  

401 
 

631061415 
 

  นางสาวสุดารักษ์ วงศ์อนสุรณ์ 
 

ม.4/2 ม.4/3 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

402 631061416   นางเบญจลักษณ์ กองเลิศ ม.4/2 ม.4/3  

403 631061417   นางสาวขวัญชนก กลิน่กลั่น ม.4/2 ม.4/3  

404 631061418   นางสาวศิริพร สา้เภารอด ม.4/2 ม.4/3  

405 631061419   นางสาวภรทิพย์ ตน้แจง ม.4/2 ม.4/3  

406 631061420   นางสาวทรรศน์พชิา บุญโห้ ม.4/2 ม.4/3  

407 631061421   นางสาวกนกพร วงศ์วีระไพบลูย์ ม.4/2 ม.4/3  

408 631061422   นางสาวจนัจิรา แก้วขวัญ ม.4/2 ม.4/3  

409 631061423   นางสาวณฐพร ดีหมัด ม.4/2 ม.4/3  

410 631061424   นางสาวฐานิตา ชุมแก้ว ม.4/2 ม.4/3  

411 631061425   นางสาวปัฑมาภรณ์ ใจโต ม.4/2 ม.4/3  

412 631061426   นางสาวอุมาพร แผนสมบุญ ม.4/2 ม.4/3  

413 631061427   นางสาวสุภกฤตา เขมวราภรณ์ ม.4/2 ม.4/3  

414 631061428   นางสาวแพรววารินทร์ ปุรสิะ ม.4/2 ม.4/3  

415 631061429   นางสาวพชิชาอร บุญประคอง ม.4/2 ม.4/3  

416 631061430   นายนพรัตน์ มะสุใส ม.4/2 ม.4/3  

417 631061431   นายเสกสรรค์ ปราสาททอง ม.4/2 ม.4/3  

418 631061432   นายปัณณทัต มีทอง ม.4/2 ม.4/3  

419 631061434   นางสาวเหมหงส์ แก้วกองศรี ม.4/3 ม.4/3  

420 631061435   นางสาวชนม์ธชิา วนิิจ ม.4/3 ม.4/3  

421 631061436   นางสาวบัณฑิตา แก้วศรี ม.4/3 ม.4/3  

422 631061438   นางสาวเพลนิพิศ ทองคง ม.4/3 ม.4/3  

423 631061439   นายชัยวัฒน์ เสสังข์งาม ม.4/3 ม.4/3  

424 631061440   นายณัฐพล ยศวิปาน ม.4/3 ม.4/3  

425 631061441   นางสาวอัจฉรียา นุชวงษ์ ม.4/3 ม.4/3  

426 631061442   นางสาวกาญจน์กนก ไชยจนัลา ม.4/3 ม.4/3  

427 631061443   นางสาววชิรา สุริยะพงศากลุ ม.4/3 ม.4/3  

428 631061444   นายบัณฑิต ทองดี ม.4/3 ม.4/3  

429 631061445   นางสาวประดับพินท์ ถิรเขมกุล ม.4/3 ม.4/3  
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ส่งเพิ่มเติม 

430 631061446   นางภัสราภรณ์ นวมศิร ิ ม.4/3 ม.4/3  

431 631061447   นางสาวศศิธร ตันวิลัย ม.4/3 ม.4/3  

432 631061448   นางสาวธัญวลัย พวกยะ ม.4/3 ม.4/3  

433 631061449   นายปริญญา เผือกเอ่ียม ม.4/3 ม.4/3  

434 631061450   นางสาววรารัตน์ ฉัตรชัยธร ม.4/3 ม.4/3  

435 631061451   นางสาวกุลปริยา บรรลือฤทธิ์ ม.4/3 ม.4/3  

436 631061452   นางสาวเสาวลักษณ์ หอมแพน ม.4/3 ม.4/3  

437 631061453   นางสาวษรสวรรค์ มุสิกะทัน ม.4/3 ม.4/3  

438 631061454   นายมานนท์ พรรณดิษฐ์ ม.4/3 ม.4/3  

439 631061455   นางสาวนิรชา ศรีมงคล ม.4/3 ม.4/3  

440 631061456   นางสาวจฬุาลักษณ์ แสงทอง ม.4/3 ม.4/3  

441 631061457   นางสาวไผน่ิกา ถวายเทียน ม.4/3 ม.6/2  

442 631061458   นางสาวรักษิณา ขาวเหลือง ม.4/3 ม.6/2  

443 631061459   นางสาวอติพร วัฒนชโนบล ม.4/3 ม.6/2  

444 631061460   นางสาวฤดีกาญจน์ อินทรป์ระเสริฐ ม.4/3 ม.6/2  

445 631061461   นางสาวสุดาพร เมี้ยนแมน้ ม.4/3 ม.6/2  

446 631061462   นางสาวกฤษณา เจี่ยเจริญ ม.4/3 ม.6/2  

447 631061463   นางสาวพิมณภทัร์ พูนศรีพัฒนา ม.4/3 ม.6/2  

448 631061464   นางสาวอรอุมา แดงเกตุ ม.4/3 ม.6/2  

449 631061465   นายวฒุิวัฒน์ พูนศรีพฒันา ม.4/3 ม.6/2  

450 631061466   นายธนะยุทธ พลเดช ม.4/3 ม.6/2  

451 631061467   นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณบ้ารุง ม.4/3 ม.6/2  

452 
 

631061468 
 

  นางสาวมาฆะมาศ จรบ้ารุง 
 

ม.4/3 ม.6/2 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

453 631061469   นางสาวสุธิดา ผลเอนก ม.4/3 ม.6/2  

454 631061470   นางสาวไอลดา สุรวัฒนาประเสริฐ ม.4/3 ม.6/2  

455 631061471   นางสาวฌชฌาพรรณ พิชวงศ์ ม.4/3 ม.6/2  

456 631061472   นางสาวธนพร เติมสายทอง ม.4/3 ม.6/2  

457 631061473   ว่าที่ร้อยตรี ปดิพงศ์ สิรปิทุมานนท์ ม.5/1 ม.6/2  

458 631061474   นางสาวพชิยา นามเวียงคุณ ม.5/1 ม.6/2  

459 631061475   นางสาวปิยารัตน์ เผือกนาค ม.5/1 ม.6/2  
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ล าดับ 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
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ห้องสอบ
ข้อเขียน 
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เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

460 631061476   นางสาวเสาวณิต ชาญณรงค์ ม.5/1 ม.6/2  

461 631061477   นางสาวพชีรัตน์ บุตรสิงห์ ม.5/1 ม.6/2  

462 631061478   นางสาววนัวิสา ไทรสังขชวาลพร ม.5/1 ม.6/2  

463 631061479   นายธีรภัทร์ รุ่มรวย ม.5/1 ม.6/2  

464 
 

631061480 
 

  นางสาวรัชกร เบญจรงค์กช 
 

ม.5/1 ม.6/2 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

465 631061481   นางสาวประภัสสร ธรรมบัญชร ม.5/1 ม.6/2  

466 631061482   นางสาวรุ่งนภา สงัข์เกิด ม.5/1 ม.6/2  

467 631061483   นางสาวพรพิมล จันทรกูล ม.5/1 ม.6/2  

468 631061484   นางสาววณญิา พุกยงค ์ ม.5/1 ม.6/2  

469 631061485   นางสาวอรวรรณ บุญม ี ม.5/1 ม.6/2  

470 
 

631061486 
 

  นางสาวปาณสิรา สุขเสริม 
 

ม.5/1 ม.6/2 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

471 
 

631061487 
 

  นายสทิธิชัย งามบุญสบื 
 

ม.5/1 ม.6/2  

472 
 

631061489 
 

  ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ ใยเพ็ชร 
 

ม.5/1 ม.6/2 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

473 
 

631061490 
 

  นายบารมี กูลสวสัดิ์มงคล 
 

ม.5/1 ม.6/2 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

474 
 

631061491 
 

  นายวศิณ ดอกตาลยงค ์
 

ม.5/1 ม.6/2 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

475 
 

631061492 
 

  นางสาวกาญจนา ศิริเรือง 
 

ม.5/1 ม.6/2 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

476 631061493   นายรัชกฤช งามวลิัย ม.5/1 ม.6/2  

477 631061494   นายสณัฐิติ สาริกา ม.5/1 ม.6/2  

478 631061496   นางสาวธิดารัตน์ สระหงษ์ทอง ม.5/1 ม.6/2  

479 631061497   นางสาวปณิตา นามทัศน์ ม.5/1 ม.6/2  

480 631061498   นางสาววิมล เหลืองเพิ่มสกุล ม.5/1 ม.6/2  

481 631061499   นางสาวมณีวรรณ เลา่เร่ือง ม.5/1 ม.6/2  

482 631061500   นางสาวศิรินทรา แผ่แสงจันทร์ ม.5/1 ม.6/2  

483 631061501   นางสาวนภวรรณ สุทธิศักดิ์ ม.5/1 ม.6/2  
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484 631061502   นางสาวรจนา หมีเงิน ม.5/1 ม.6/2  

485 631061503   นายจลุดิศ ปานกลาง ม.5/1 ม.6/2  

486 631061504   นางสาวพชิญาภา ว่องไพฑูรย์ ม.5/1 ม.6/2  

487 631061505   นางสาวศุภานิช กลุวงค์ ม.5/1 ม.6/2  

488 631061506   นายศาสตราวุธ พลราษฎร ม.5/1 ม.6/2  

489 631061507   นางสาววชิชุดา ลา้เจียก ม.5/1 ม.6/2  

490 631061508   นางสาวยมลพร ล้าเจียก ม.5/1 ม.6/2  

491 631061509   นางสาวปัณฑช์นิต แย้มศักดิ ์ ม.5/1 ม.6/2  

492 631061510   นายซัลมาน อาด้า ม.5/1 ม.6/2  

493 631061511   นายสทิธิพงษ์ ชนประชา ม.5/1 ม.6/2  

494 631061512   นายโกวทิ เมืองโคตร ม.5/1 ม.6/2  

495 631061513   นางสาวศนัสนยี์ ประกายวิชากุล ม.5/2 ม.6/2  

496 631061514   นางสาววลีรัตน์ เขตโสภณ ม.5/2 ม.6/2  

497 631061515   นายธีรวัจน์ ไกรวิจิตร ม.5/2 ม.6/2  

498 631061516   นางสาวญาณี ยนิด ี ม.5/2 ม.6/2  

499 631061517   นางสาวคณิตรา เซ่ียงฉิน ม.5/2 ม.6/2  

500 631061518   นางสาวปภานันท์ ขจรกิจการกุล ม.5/2 ม.6/2  

501 
 

631061519 
 

  นางสาวอนชุตา แก้วจฬุา 
 

ม.5/2 ม.6/2 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

502 631061520   นายจักรพรรดิ์ ก่ิงก้าน ม.5/2 ม.6/2  

503 631061521   นางสาวธชิานันท์ บรรณาการ ม.5/2 ม.6/2  

504 631061522   นายศรันย์ กรรณเทพ ม.5/2 ม.6/2  

505 631061527   นางสาวสุนิสา โพธิ์เจริญ ม.5/2 ม.6/2  

506 631061528   นายรุ่งโรจน์ วังอาษา ม.5/2 ม.6/2  

507 631061529   นายธนบดี นิอาวรณ ์ ม.5/2 ม.6/2  

508 631061530   นายมาโนชญ์ กิจบา้รุงรัตน์ ม.5/2 ม.6/2  

509 631061531   นางสาวนวพร จ้อยทองมูล ม.5/2 ม.6/2  

510 631061532   ว่าที่ร้อยตรี ณพิชญ์สษิฐ์ พันธุพ์ัก ม.5/2 ม.6/2  

511 631061533   นางสาวเด่นนภา ชาไชย ม.5/2 ม.6/2  

512 631061534   นางสาวพราวรวี คูณโคก ม.5/2 ม.6/2  

513 631061535   นางสาวพนิดา เหต้าน ม.5/2 ม.6/2  
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514 631061536   นางสาวพรทิพย์ ภูโกมุท ม.5/2 ม.6/2  

515 631061537   นางสาวลลิตา จ้าปาทอง ม.5/2 ม.6/2  

516 631061538   นางสาวธนภรณ์ ชนะพาล ม.5/2 ม.6/2  

517 631061539   นายพฒันพงษ์ สวา่งศร ี ม.5/2 ม.6/2  

518 
 

631061540 
 

  นางสาวชนัดดา ปานสุวรรณ 
 

ม.5/2 ม.6/2 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

519 631061541   ว่าที่ร้อยตรี ศิรศักดิ์ สิงห์โสภณ ม.5/2 ม.6/2  

520 631061542   นางสาวจิดาภา ศรีลัดดา ม.5/2 ม.6/2  

521 631061543   นางสาวชลิตา ธัญญเจริญ ม.5/2 ม.6/2  

522 631061544   นางสาวธนพร นิยมพานชิ ม.5/2 ม.6/2  

523 631061545   นางสาวเกศินี ชูขวัญ ม.5/2 ม.6/2  

524 631061546   นายพีรภัทร์ พันเลิศตระกูล ม.5/2 ม.6/2  

525 631061547   นางสาวอลิศา ผลิเจริญสุข ม.5/2 ม.5/1  

526 631061548   นางสาวรัชดา อุเจะ ม.5/2 ม.5/1  

527 631061549   นายธนาวงศ์ สัมมามิตร ม.5/2 ม.5/1  

528 631061550   นางสาวจนัทิมา สุดพังยาง ม.5/2 ม.5/1  

529 631061551   นายณัฐภาคย์ สอดสุข ม.5/2 ม.5/1  

530 631061552   นางสาวทพิย์วรรณ เสร็จกิจ ม.5/2 ม.5/1  

531 631061553   นางสาวภัทรี พนัธ์แตง ม.5/2 ม.5/1  

532 631061554   นายชิษณุพงศ์ ทรัพยโ์ชตธินดล ม.5/2 ม.5/1  

533 631061555   นางสาวพชัราภา รัตนพานิช ม.5/3 ม.5/1  

534 631061556   นางสาวเยาวลักษณ์ ว่องวิการณ์ ม.5/3 ม.5/1  

535 631061557   นางสาวกมลชนก สงิห์โตทอง ม.5/3 ม.5/1  

536 631061558   นางสาวสุนิสา หลีล้วน ม.5/3 ม.5/1  

537 631061559   นายณัฐภัทร ห้วยหงษ์ทอง ม.5/3 ม.5/1  

538 631061560   นายรัตนพล ทองสะอาด ม.5/3 ม.5/1  

539 631061561   นางสาวพรรณพร ชา้นาญอักษร ม.5/3 ม.5/1  

540 631061562   นายอภิวัฒน์ หลีแจ ้ ม.5/3 ม.5/1  

541 631061563   นางสาวนัชชา สิมณ ี ม.5/3 ม.5/1  

542 631061564   นางสาวฐานิตย์ พ่วงดี ม.5/3 ม.5/1  

543 631061565   นางสาวโยษิตา ศรีเจริญ ม.5/3 ม.5/1  
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544 631061566   นางสาวพชิชานนัท์ โชตนิันท์ ม.5/3 ม.5/1  

545 631061567   นางสาวพนูพิชญ์ เพ็ชรงาม ม.5/3 ม.5/1  

546 631061569   นางสาวกชพร ภุชงค ์ ม.5/3 ม.5/1  

547 631061570   นางสาวณัฐชญา จันทราภาขจี ม.5/3 ม.5/1  

548 631061571   นางสาวกนกวรรณ เตียศิริ ม.5/3 ม.5/1  

549 631061572   นางสาวรัตนกาญจน์ โชตน์ธนไพศาล ม.5/3 ม.5/1  

550 631061573   นางสาวชุติกาญจน์ สุรินทร์ ม.5/3 ม.5/1  

551 631061574   นางสาวอนัญลักษณ์ จนัทุรส ม.5/3 ม.5/1  

552 631061575   นายณัฐพล แข็งขัน ม.5/3 ม.5/1  

553 631061576   นายบดินทร์ กลบีเมฆ ม.5/3 ม.5/1  

554 631061577   นางสาวอินทร์รดี อริยชัยเปรมวดี ม.5/3 ม.5/1  

555 631061578   นางสาวขวัญฐมล บุษดา ม.5/3 ม.5/1  

556 631061579   นางสาวพนัธิตรา เพลงปาน ม.5/3 ม.5/1  

557 631061580   นางสาวฉวีวรรณ เหนี่ยวพึ่ง ม.5/3 ม.5/1  

558 631061581   นางสาววนารี คุ้มพ่วงด ี ม.5/3 ม.5/1  

559 631061582   นายวชัระ แก้วฉาย ม.5/3 ม.5/1  

560 631061583   นางสาวอรวรรณ เขียวค้า ม.5/3 ม.5/1  

561 631061584   นายภัทรวฒัน์ อ่้าพิพฒัน ์ ม.5/3 ม.5/1  

562 631061585   นางสาวสุวจี สุวรรณประภา ม.5/3 ม.5/1  

563 631061586   นางสาวมาลิณี ชัยกุลเสรีวงค์ ม.5/3 ม.5/1  

564 631061587   นางสาวพชิาภัค มีพงษ์เภา ม.5/3 ม.5/1  

565 631061588   นางสาวณัฐธิดา คา้ประเสริฐ ม.5/3 ม.5/1  

566 631061589   นายอัมฤต อาจคงหาญ ม.5/3 ม.5/1  

567 631061591   นางสาวดษุฎี ทิพย์โสตนัยนา ม.5/3 ม.5/1  

568 631061592   นางสาวกัลยาภัสร์ สุขเหลือ ม.5/3 ม.5/1  

569 631061593   นางสาวชวนพิศ เสี่ยงบุญ ม.5/3 ม.5/1  

570 631061594   นายรัฐธนินท์ ปาละนิธิพัฒน์ ม.5/3 ม.5/1  

571 631061595   นายวชัรนนท์ สปุัตต ิ ม.6/1 ม.5/1  

572 631061596   นางสาวพรพิมล วงษ์พนัธุ์ ม.6/1 ม.5/1  

573 631061597   นายภูวนันท์ภสั เชื้อเมือง ม.6/1 ม.5/1  

574 631061598   นางสาวพิมพพ์ิศา โรจน์วิภาชน์ ม.6/1 ม.5/1  



 เอกสารแนบ 21/23 
 

ล าดับ 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล 

ห้องสอบ
ข้อเขียน 

ห้องสอบ 
สัมภาณ ์

เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

575 631061599   นางนงนชุ ศิริสุโขดม ม.6/1 ม.5/1  

576 631061600   นางศรันย์รตา สามเพชรเจริญ ม.6/1 ม.5/1  

577 631061601   ว่าที่ร้อยตรี ถาวร บุญมาวัตร ม.6/1 ม.5/1  

578 631061602   นางสาวนาตยา มาลาวงษ์ ม.6/1 ม.5/1  

579 631061603   นางสาวชยุตา กาญจนรักษ์ ม.6/1 ม.5/1  

580 631061604   นางสาวบุษยา น้อยเคน ม.6/1 ม.5/1  

581 631061605   นางสาวศิริพรรณ สีดา้ ม.6/1 ม.5/1  

582 631061606   นางสาวเดือนเพ็ญ ศักดิ์ศรีวัน ม.6/1 ม.5/1  

583 631061607   นายนันทวฒัน์ จิตรดา ม.6/1 ม.5/1  

584 631061608   นางกนกวรรณ ภูมิวิเศษ ม.6/1 ม.5/1  

585 631061609   นางสาวพิพธิพร หนูเนียม ม.6/1 ม.5/1  

586 631061610   นางสาวอินทิรา เจือไธสง ม.6/1 ม.5/1  

587 631061611   นางสาวพาฝนั ฉิมเรือง ม.6/1 ม.5/1  

588 631061612   นางสาวจลิาพร มโนธรรม ม.6/1 ม.5/1  

589 631061613   นางสาวณฐมน เหลืองทอง ม.6/1 ม.5/1  

590 631061614   นางสาวศิรินทร์ ทิพย์สอน ม.6/1 ม.5/1  

591 631061615   นางสาวพไิลพร แก้วเกิด ม.6/1 ม.5/1  

592 
 

631061617 
 

  นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณกรกช 
 

ม.6/1 ม.5/1 ขอส้าเนาปริญญา
บัตร/ทรานสคริปต์ 

593 631061618   นางสาวสุภัศจีย์ เบญจทวปี ม.6/1 ม.5/1  

594 631061619   นางสาวแสงระวี วีระนนท์ ม.6/1 ม.5/1  

595 631061620   นางสาวเนตรนภา ช้างดอนไพร ม.6/1 ม.5/1  

596 631061621   นางสาวสุธิตา เจิมจลุ ม.6/1 ม.5/1  

597 631061623   นางสาวรุ้งกาญจน์ ศักดิ์วิโรจน ์ ม.6/1 ม.5/1  

598 631061624   นางสาววรรณนภา เสือคุ้ม ม.6/1 ม.5/1  

599 631061625   นายสวุิพล รัตนาชาตร ี ม.6/1 ม.5/1  

600 631061626   นางสาวสุธิดา ศรีสุข ม.6/1 ม.5/1  

601 631061627   นางสาวชุติมา วะชงัเงิน ม.6/1 ม.5/1  

602 631061628   นางสาวจารุณี ภูฆัง ม.6/1 ม.5/1  

603 631061629   นายสธนธร เอกกีรติยาพงศ์ ม.6/1 ม.5/1  

604 631061630   นางสาวเสาวรินทร์ ชาแก้ว ม.6/1 ม.5/1  



 เอกสารแนบ 22/23 
 

ล าดับ 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล 

ห้องสอบ
ข้อเขียน 

ห้องสอบ 
สัมภาณ ์

เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

605 631061631   นายกิติพนัธ์ พูลเงนิ ม.6/1 ม.5/1  

606 631061632   นางสาวศิริเพ็ญ ชาวเชียงขวาง ม.6/1 ม.5/1  

607 631061633   นางสาวกัญญา เมืองพันธ์ ม.6/1 ม.5/1  

608 631061634   นางสาวสุนนัทา ชัยสนิท ม.6/1 ม.5/1  

609 631061636   นางสาวเกศิณี รุจิเชาว ์ ม.6/1 ม.5/3  

610 631061637   นางสาวฐิตยิา นวมเจริญ ม.6/1 ม.5/3  

611 631061638   นางสาวเพชรไพรินทร์ ทองหยบิ ม.6/2 ม.5/3  

612 631061639   นางสาวศรีวรรณา ปานพริ้ง ม.6/2 ม.5/3  

613 
 

631061640 
 

  นางสาวชฎาวีร์ อยู่หลง 
 

ม.6/2 ม.5/3 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

614 631061641   นางสาวจารุวรรณ ภาวนาธรรมสุข ม.6/2 ม.5/3  

615 631061642   นายวราวุธ ไกรนท ี ม.6/2 ม.5/3  

616 631061643   นางสาวรุ่งวิภา กาญจนกิจขจร ม.6/2 ม.5/3  

617 631061644   นางสาวอรอุษา ปณุยบุรณะ ม.6/2 ม.5/3  

618 631061645   นางสาวชญานิศ เกิดผล ม.6/2 ม.5/3  

619 631061646   นางสาวนุชนารถ เหมเดโช ม.6/2 ม.5/3  

620 631061647   นางสาวบุรฑริกา สารกรณ์ ม.6/2 ม.5/3  

621 631061648   นางสาวนันทญิา เต็มมูล ม.6/2 ม.5/3  

622 631061649   นางสาวกัญญาภรณ์ นอบน้อม ม.6/2 ม.5/3  

623 631061650   นางสาวน้้าทพิย์ แหวนเงิน ม.6/2 ม.5/3  

624 
 

631061651 
 

  นางสาวเสาวภาคย์ บุญรัชกุล 
 

ม.6/2 ม.5/3 ขอสัญญาจา้งฯ 
ฉบับใหม ่

625 631061652   นายอาคม สุขสมไทย ม.6/2 ม.5/3  

626 631061653   นายนายอภิรักษ์ เจริญศิริ ม.6/2 ม.5/3  

627 631061654   นายปฐมบุตร กลุ่มยา ม.6/2 ม.5/3  

628 631061655   นางหทัยรัตน์ เลาะหะพานิช ม.6/2 ม.5/3  

629 631061656   นางสาวชารียา แก้วอนันต์ ม.6/2 ม.5/3  

630 631061657   นางสาวบุณสิตา ทองสุข ม.6/2 ม.5/3  

631 631061658   นางจฑุารัตน์ ในแก้ว ม.6/2 ม.5/3  

632 631061659   นางสาววสินี ทนิโนรส ม.6/2 ม.5/3  

633 631061660   นายภัทรพงศ์ บ้ารุงรัตน ์ ม.6/2 ม.5/3  



 เอกสารแนบ 23/23 
 

ล าดับ 
รหัสประจ าตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ-นามสกุล 

ห้องสอบ
ข้อเขียน 

ห้องสอบ 
สัมภาณ ์

เอกสารที่ต้อง

ส่งเพิ่มเติม 

634 631061661   นางสาวอรอุษา รุ่งทิวากรอุทัย ม.6/2 ม.5/3  

635 631061662   นางสาวสริตา มยูขโชต ิ ม.6/2 ม.5/3  

636 631061664   นางสาวสุดาพร ณะศรี ม.6/2 ม.5/3  

637 631061665   นางสาวอมรรัตน์ กุลวงศ ์ ม.6/2 ม.5/3  

638 631061666   นางสาวภัทรอร สาทรานนท์ ม.6/2 ม.5/3  

639 631061668   นางสาวชลธชิา บุญประเสริฐ ม.6/2 ม.5/3  

640 631061669   นางสาวน้้าฝน สบิจนัทรสวัสดิ์ ม.6/2 ม.5/3  

641 631061670   นางวนันต์ภทัร เอียงทรัพย์มั่น ม.6/2 ม.5/3  

642 631061671   นางสาวนุสบา พลูสวัสดิ์ ม.6/2 ม.5/3  

643 631061672   นายธนสิทธิ์ ชมชดิ ม.6/2 ม.5/3  

644 631061673   นางสาวมนต์ธิดา เบ้าพิมพา ม.6/2 ม.5/3  

645 631061674   นางสาวอนงณุช บุญเรืองรอด ม.6/2 ม.5/3  

646 631061675   นายวชัรพงศ์ แซ่จิ๋ว ม.6/2 ม.5/3  

647 631061677   นางสาวนันทพร รักเจริญกิจ ม.6/2 ม.5/3  

648 631061678   นางสาวกาญจนจิตต์ โรจนสโรช ม.6/2 ม.5/3  

649 631061679   นายอภิสิษฐ์ เสือพิทักษ ์ ม.6/2 ม.5/3  

650 631061680   นางสาวอัยย์ณชัชา  นันทิยกุล ม.6/2 ม.5/3  

หมายเหตุ 

1. สถานที่สอบ คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยห้องอ้านวยการ อยู่ชั้น 2  

    ห้องสอบ ม.1/1  ม.1/2   ม.1/3   ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3    อยู่ชั้น 3  

    ห้องสอบ ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3   ม.4/1   ม.4/2   ม.4/3   อยู่ชั้น 4 

    ห้องสอบ ม.5/1  ม.5/2   ม.5/3   ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   อยู่ชั้น 5  

2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบน้าบัตรประจ้าตัวสอบ บัตรประชาชน ปากกาสีน้้าเงิน ดินสอด้า 2B ขึ้นไป และ

ยางลบ มาด้วย และสวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าสอบ 

3. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบข้อเขียนหลังการสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที และไม่อนุญาตให้ออกจากห้อง

สอบก่อน 30 นาที นับจากเริ่มสอบ 

4. ผู้ที่มีหลักฐานการสมัครไม่ครบหรือไม่ชัดเจนตามท่ีแจ้งในประกาศฯ ให้น้าหลักฐานมายื่นภายในวันที่ 

24 ตุลาคม 2563 ที่งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 


	ปะหน้า
	รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาห

