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อาคาร 4

ห้องท่ี เลขห้อง ช้ัน ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ค าน าหน้า ชือ สกุล

1 421 2 นางสาว ณิชชา มโนชีพ นาง ชญานิศ ทวีผล

2 422 2 นางสาว เบญจมาศ เลิศบวร นางสาว ตีหรอห๊ะ ดนหรอหมาน

3 423 2 นางสาว ปรียาภัทร์ ยอดทอง นาง ศิริณภรณ์ ศรีขวัญ

4 431 3 นางสาว ศุภพิชญ์ มากแก้ว นางสาว กมลพัชร สุวรรณรัตน์

5 432 3 นาง ธัญชนิต สุวรรณรัตน์ นาง พิมพ์พรรณ โอทองค

6 433 3 นางสาว กุสุมา อชิรเสนา นาง รัชนี ศรีแก้ว

7 435 3 นางสาว วรทัย ไหมศรีขาว นาย สุรศักด์ิ นาคคง

8 436 3 นางสาว นันทิดา เจริญสวัสด์ิ นาย เกาะวาร์ แซ่อุ๋ย

9 442 4 นางสาว สุวรรณี สินยัง นางสาว นันท์นภัส แก้วมณี

10 443 4 นางสาว สาทิพย์ ทองนวล นางสาว ชัชชญา สุวรรณมาลา

11 445 4 นาง ปทิตตา ทองประเสริฐ นางสาว สิรินาถ นาคมนต์

12 446 4 นางสาว กนกชนก ศรีมุณี นาง กิจจา  ปานะบุตร
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อาคาร 5

ห้องท่ี เลขห้อง ช้ัน ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ค าน าหน้า ชือ สกุล

13 5108 1 นางสาว ธาริตา อินทร์พุ่ม นาย ขัชวาล สายศิลป์

14 5109 1 นาย อุดร รอดทองอ่อน นางสาว อรทัย วิลัยพงษ์

เรืองฤทธ์ิ อวะภาคนาย

นาง วไลลักษณ์ มณีนวล

นาย ธนากฤต จิตรสุข

นางสาว วรรณเพ็ญ สุภเพียร

นาง ภัทนี มุ่งวัฒนสมบัติ

รายช่ือกรรมการคุมสอบ รายช่ือกรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ

รายช่ือกรรมการคุมสอบ รายช่ือกรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ



ห้องท่ี เลขห้อง ช้ัน ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ค าน าหน้า ชือ สกุล

15 5214 2 นาง นภัสภรณ์ ขาวผอม นาง ปนัดดา แซ่อุ๋ย

16 5215 2 นาย สมคิด อินทจักร นางสาว กนกรัตน์ อ่องบุญ

17 5216 2 นาง วรรณ์ทิพย์ หนูเนียม นางสาว กานดา ต้องมิตร

18 5308 3 นางสาว ชุติมา เนาว์สุวรรณ นาง สาลินี ล่ิมธรรมรัตน์

19 5309 3 นางสาว ณัฐธิดา นวลเพ็ง นาย ธีรยุทธ์ คงคากุล

20 5310 3 นางสาว พรสินี บัวบาน นาง ภูศิตา จันทร์อินทร์

21 5312 3 นาง ปานจิต ชูศรี นาง วาสนา คชสิงห์

22 5404 4 นาง พรนภัสส์ นิพัทพงษ์ นางสาว สุดารัตน์ จูเส้ง

23 5405 4 นางสาว ดลณพร ชาติพันธ์ุ นาง พรรธิภา นิชานนท์

24 5406 4 นาง กุลธิดา ตะอะด ้า นาง อารีย์ บุญนา

25 5408 4 นางสาว ณัฐหทัย สิทธิจรูญพงษ์ นาง  ปาริชาติ ปานเฉลิม

26 5409 4 นาย สุทธิพันธ์ กัณณวเศรษฐ์ นางสาว เจนจิรา แซ่ชัน

27 5412 4 นางสาว สุนันทา ก่ังเซ่ง นาง ปราณี สุวรรณพิบูล

28 5413 4 นางสาว มนันยา แก้วอิทฤทธ์ิ นางสาว พรทิพย์ ล่าแหละหมัน

29 5414 4 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ไวยนาค นาง มาริษา โพธ์ิจุไร

30 5415 4 นาย สันติพงศ์ บุญแท้ นางสาว รติมา รักเผือก

31 5416 4 นางสาว ปรมัตถ์ ศิริยอด นางสาว ฐิตินันท์ สุวรรณพิบูลย์

32 5418 4 นางสาว ชัญญา ทวีศรี นางสาว สุดฝัน วรรณเพ็ชร

33 5419 4 นาย จิรวัฒน์ คงสิน นางสาว จิตติมา ชินจิรภัทร

34 5504 5 นางสาว อรุณลักษณ์ ลอยจิ ว นางสาว ซารีน่า วังขุนพรหม

35 5505 5 นางสาว วลัยลักษณ์ รักษ์ทอง นางสาว ธนภัทร สุระกุล

36 5506 5 นางสาว พรติมา ชนะไพริน นางสาว นรีรัตน์ ชูสั น

37 5508 5 นาง ปัทมา คงคากุล นางสาว พัชรี บัวช่ืน

นางสาว สาวิกา วรรณพงค์

โสธะโร

นาง ศิวะพร ประสานสงฆ์

นาง อซีซา หมัดระหมาน

นางสาว ปัณจพร

วลัยภรณ์ แก้วทอง

นาง รัดเกล้า เภามี

รายช่ือกรรมการคุมสอบ รายช่ือกรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ

นาง



ห้องท่ี เลขห้อง ช้ัน ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ค าน าหน้า ชือ สกุล

38 5509 5 นางสาว ฐิดายุ หนูทอง นางสาว วันดี ศรีทองแก้ว

39 5511 5 นางสาว จิรัชฐิพร มหาวงศ์ นาง มนัญญา ช่วยชูวงศ์

40 5512 5 นาย อุดมศักด์ิ ธรรมโชติ นาง ประภัสสร ปัญโญ

41 5513 5 นาง เพลินพิศ วรรณพงค์ นางสาว แสงมณี รัสมี

42 5514 5 นางสาว จุรีรัตน์ แสงทอง นางสาว รัศมาพร นนทิการ

43 5516/1 5 นางสาว รจนา แซ่ล้อ นาง ศรีประภา ศิริ

44 5516/2 5 นางสาว จุฑามาศ สุวรรณทัต นางสาว เบญจวรรณ ไชยธาดา
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ห้องท่ี เลขห้อง ช้ัน ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ค าน าหน้า ชือ สกุล

45 7302/1 3 นาง ศิริรัตน์ ช่างล้อ นาง อลิสา พูลแก้ว

46 7302/2 3 นางสาว ปวันพัชร อยู่อย่างดี นางสาว นุชรี โลพะกุล

47 7303 3 นาง ปวริษา เย่ียมสิริวุฒิ นาย ติดมีซรี รุ่งสวัสด์ิ

48 7304 3 นางสาว สุรัสวดี กิ มตั น นาง อาศิรา เผือกผ่อง

49 7305 3 นางสาว จริยา ขาวคุ้ง นางสาว อิสรีย์ ขุนเพ็ชร

50 7402/1 4 นางสาว ธณัฐฐา ตันตสุทธิกุล นาง นิชานันท์ ณ นคร

51 7402/2 4 นาง ผการัตน์ ตุ้มสุวรรณ์ นาง ไมตรี โสพิกุล

52 7403 4 นางสาว ปิยนาฏ สีระแก้ว นาง เพ็ญประไพ เกิดทิพย์

53 7404 4 นางสาว สุพีชา รุ่งเรือง นาง อารมณ์ ไพสมบูรณ์

นางสาว

นาย

นาง

นางสาว

พงศธร

สาลินี

เปมิกา

ทองราช

ทองวงศ์

สุวรรณชาตรี

รายช่ือกรรมการคุมสอบ รายช่ือกรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ

รายช่ือกรรมการคุมสอบ รายช่ือกรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ

นันท์นภัส สุวรรณ มณีนางสาว

พัชรนันท์ ไชยงาม



ห้องท่ี เลขห้อง ช้ัน ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ค าน าหน้า ชือ สกุล

54 7405 4 นาง อภิรดี วีระเดชสุนทรชัย นาง ภัคนิจ จุ้ยมา

55 7406 4 นางสาว ปาริชาติ ด้าทองสุข นาง กวิสรา ฉันทยาวรกุล

56 7407 4 นาง กมลวรรณ  ทองศรี นาง นันท์นภัส ด้วงอินทร์

57 7409 4 นางสาว วลัยลักษณ์ จิตพิบูลย์ นางสาว ศิริภา แก้วเจริญ

58 7410 4 นาง พัชราภรณ์ กาเล่ียง นาง อุมารี สุขเกษม

59 7411 4 นางสาว ศุภาพร สายน ้าใส นางสาว รุฮานี หมีนยะลา

60 7412 4 นาง จุฬาวรรณ ศิริยอด นางสาว ปรีชยา เรศประดิษฐ์

61 7413 4 นาง จิรา วรรณ  จายุพันธ์ นางสาว เกศแก้ว ทองเรือง

62 7414 4 นาง รัตติกาล ร้าไพภักด์ิ นาย มะยุ มะเย็ง

63 7415 4 นาง กาญจนา กองสวัสด์ิ นาย อธิเบศร์ จีนประชา

64 7416 4 นางสาว สุวรา หลิมจานนท์ นางสาว เอื อการย์ เด่นพุทธ

65 7417 4 นางสาว จิราภรณ์ สุวรรณรัตน์ นาง ฐานิตา ด้วงศรีทอง

66 7502/1 5 นางสาว กิติยา กิติยามาศ นาง ณาณทัศน์ ทองค้า

67 7502/2 5 นางสาว หฤทัย สุขช่วย นางสาว จารึก มากจังหวัด

68 7503 5 นาย สมศักด์ิ ทิมมณี นาง มีนา สุขสุวรรณ์

69 7504 5 นาย มุกตา ยีกะจิ นางสาว อัมพร พงศ์กระพันธ์

70 7505 5 นาง คณาภา ไชยคีรี นางสาว สิดาพร ทิพย์ศรี

71 7506 5 นาง ธรรญชนก พิบูลย์ นางสาว ฐิติรัตน์ นฤนาทม่ิง

72 7507 5 นางสาว พิมพ์ลภัส หลงพันธ์ นาย ปกรณ์ เรืองดิษฐ์

73 7509 5 นาง ศรัญญา วงศ์อรุโณทัย นาง วาสนา เรืองดิษฐ์

นาย

นางสาว

นางสาว

นางสาว

นางสาว

กล่ินโท

พยรรตาคม

รายช่ือกรรมการคุมสอบ รายช่ือกรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ

บัวงาม

แก้วจังหวัด

จอนสุวรรณ

สนทยา

พรรณบงกช

นฤมล

ชิดขวัญ

ธัญญา



ห้องท่ี เลขห้อง ช้ัน ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ค าน าหน้า ช่ือ สกุล ค าน าหน้า ชือ สกุล

74 7510 5 นางสาว อภิญญา พลันสังเกตุ นาง มารีย๊ะ ศรีคงคา

75 7511 5 นาย ณชดล แกล้วทนงจิโรจ นาย ภาวิน จันทราทิพย์

76 7512 5 นางสาว โสรยา จันทร์ช่วย นาง วิภาพรรณ มณีรักษ์

77 7513 5 นางสาว ดวงพร ขวัญทอง นาย ก่ัน เกิดแสงสุริยงค์

78 7514 5 นางสาว วรรณา แก้วเสถียร นาง ปราณี สุขะปุณพันธ์

79 7515 5 นางสาว สาวิตรี เอียดเรือง นาง หน่ึงฤทัย นวลม่ิง

80 7516 5 นาง เจนจิรา รองสวัสด์ิ นางสาว นิตยา สุขศรี

81 7517 5 นาย โนทัย ทองจืด นางสาว อรทัย ณารัตน์

82 7604 6 นางสาว ทิพวรรณ จันทพันธ์ นาง ภิญญาพัชญ์ คีรินทร์

83 7605 6 นางสาว สุรีย์พร จุลเสวต นางสาว รัตติยา พรหมสุวรรณ

84 7606/1 6 นาง ธิติวดี บรรจงดัด นาย ธรรมนูญ เทพชุม

85 7606/2 6 นาง ทัชชภร แกล้วทนงจิโรจ นาง อ้านวย หนูพริก

86 7608/1 6 นาง พวงทิพย์ สุขบัวแก้ว นาย สมชาย เล่าวจีศาสตร์

87 7608/2 6 นางสาว กันต์ฤทัย วงค์วร นางสาว นงลักษณ์ วัฒนพรหม

88 7610 6 นาง อทิตยา ทองจืด นาง อ้านวยพร มัจฉาวานิช

89 7611 6 นางสาว พรพนา สุขละเอียด นาย ยะหยา เลงสะ

90 7612 6 นาง รัตนา หลีนุ่ม นาย ประพัฒน์ หนูหล่อ

91 7613 6 นางสาว อินทิรา สุวรรณปรีชา นาง ธนาภร ไชยมงคล

92 7614 6 นาง สุมาลี เมาะเหล็ม นางสาว มนสิชา ชาบงสุนันท์

93 7615 6 นางสาว ชนษวรรณ สุวรรณโณ นาง ยุพวดี ศรีสุวรรณ

จิรวดี

นาย

นาย

นางสาว

รายช่ือกรรมการคุมสอบ รายช่ือกรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ

เทพเฉลิม

สรเกตุ

ช่วยจุลจิตร

นวลจริง

บรรจงดัด

นางสาว

นางสาว

อัญชลี

สงกรานต์

ไพรัช

ธนธัส



กรณีมีกรรมการสละสิทธ์ิ จะเรียกรายช่ือส ารองตามล าดับดังน้ี

1 นางสาว สุนิสา คงช่วย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

2 นางสาว สุธาสินี จันทร์คง นักวิชาการศึกษา

3 นาง สุมณฑา พลด้วง นักวิชาการอุดมศึกษา

4 นางสาว มัณชุกา อุ่นศร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

5 นาย อนาวิน สะแมแอ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

6 นาง ประวีณ ถาวรจิตร นักวิชาการศึกษา

7 นางสาว อทิตยา ถนอมพันธ์	 นักวิชาการอุดมศึกษา

8 นางสาว ภัสสร ทองโฉมศรี นักวิชาการอุดมศึกษา

9 นาย ดุลยพล ขาวคง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

10 นางสาว ธิดาพร ไชยถาวร นักวิชาการศึกษา


