
ผู้ช่วยสนามสอบ

ล ำดับ เลขห้อง ช้ัน ค ำน ำ ช่ือ สกุล ค ำน ำ ช่ือ สกุล ค าน า ช่ือ สกุล ช่ือ-สกุล

1 201 2 นำงสำว สกุลทิพย์ เล่ือนแก้ว นำงสำว อีรมำอำมำรียำ โตะมะ

2 202 2 นำง พวงทิพย์ สุขบัวแก้ว นำย ลุคมำน หะยีแยนำ ว่ำท่ี รต. อนุกูล ลิมปนศิลป์

3 203 2 นำย อนุชำ หำสัตว์ นำงสำว ธีรกำนต์ ชูเมือง  

4 204 2 นำงสำว ผกำพร อุดมศักด์ิ นำงสำว มัณฑนำ เพ็งมำก    

5 205 2 นำงสำว อนงค์นำถ รัตติโชติ นำงสำว ขัตติยำ อรุณพันธ์ นำย พิชญะ สุขบัวแก้ว

6 206 2 นำง อำอีฉ๊ะ โสดำหวัน นำงสำว เสำวคนธ์ บุญก ำเนิด  

7 207 2 นำงสำว ชุติมำ ชุมประมำณ นำงสำว นำริสำ หะยีวำนิ

8 208 2 นำงสำว ผกำรัตน์ แซ่ล้ิม นำง วัลลภำ วัฒนพงศ์พิทักษ์ นำย พิทักษ์ อุทัยแจ่ม

9 209 2 นำงสำว ดวงกมล  กำญจนม่ิง นำงสำว นูรตัสนีม อูมูดี  

10 210 3 นำงสำว อำรีย์ บุญธรรม นำงสำว ณัฐธิดำ ปรีชำหำญ

11 211 3 นำงสำว กันติชำ โยธำรักษ์ นำง ภูศิตำ จันทร์อินทร์ นำย สุเมธ โชติโรจน์ผล

12 212 3 นำง สุวิมล บุญทองขำว นำงสำว ธัชพรรณ ทองอ่อน  

13 213 3 นำงสำว แสงตะวัน จิตรส ำรวย นำงสำว สุวรำ หลิมจำนนท์

14 214 3 นำงสำว สิริยำพร บุญรอดชู นำงสำว จันธิมำ มหัทธนำภรณ์ นำง ชัชฎำภรณ์ สุขศุภสิน

15 215 3 นำงสำว ทีปกำ โยธำรักษ์ นำง นิตยำ มณีนวล  

กรรมการคุมสอบ
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วันเสาร์ท่ี 26 มีนาคม 2565  สนามสอบ 04สงขลา  โรงเรียนแสงทองวิทยา
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ผู้ช่วยสนามสอบ

ล ำดับ เลขห้อง ช้ัน ค ำน ำ ช่ือ สกุล ค ำน ำ ช่ือ สกุล ค าน า ช่ือ สกุล ช่ือ-สกุล

กรรมการคุมสอบ กรรมการ รับ-ส่ง ข้อสอบ

ผศ.ดร.นพ.คณุตม์ จำรุธรรมโสภณ

16 216 3 นำงสำว สิรินำถ ทองหวำน นำงสำว นูรลีซำ อูมูดี

17 217 3 นำงสำว นันทิตำ สยมพร นำงสำว อำริยำ บุญจุน นำงสำว อัจฉรำพร จันทมณี

18 218 3 นำงสำว วรรณศร สุกกำร นำง จุฑำมำศ พงศ์เวช  

19 219 4 นำงสำว ฐำนิศรำ  ศิลป์สำย นำงสำว นวนิษฐ์ สุขสุอรรถ

20 220 4 นำงสำว ชนำพร ลัคนทินพร นำงสำว ธันยำภรณ์ ไวยโภคำ นำงสำว วันเพ็ญ รัตนวรรธนะ

21 221 4 นำงสำว ศุภรัตน์ บุญรัตน์ นำง ปวีณำ บัวสกุล  

22 222 4 นำงสำว วรัญญำ ทองแก้ว นำงสำว สุพรรณี สีวิลัย    

23 223 3 นำงสำว พิชญำ พูลเทพ นำงสำว ศิริขวัญ นนทโชติ

24 224 3 นำงสำว ณัฐฐำพร ช่วยสมพงศ์ นำงสำว อำรีนุช นันทรัตน์วิบูล นำง วไลลักษณ์ มณีนวล

25 225 3 นำง ชิดชญำ นิลวิจิตร นำงสำว ณัฐญำ เก้ือสุข  

26 226 3 นำงสำว กนกเรขำ จันทรวงศ์กิตติ นำงสำว ธนัฐฐำ บุญสนอง

27 227 3 นำย ณัฐพร ศิริรัตน์ นำงสำว นิตตยำ ตรีสุวรรณ นำงสำว นัฐลิมล กำยพันธ์ุ

28 228 3 นำงสำว วินิทรำ ชนะวรรณโณ นำงสำว ธนิดำ ชัยพันธ์  

29 229 3 นำงสำว เจรจำ กูลเก้ือ นำง วรำกร อินทรเพชร

30 230 3 นำงสำว วันสิริ ชูแก้ว นำงสำว สุนิสำ คงช่วย นำงสำว สุจำรี โพธ์ิทอง

31 231 3 นำงสำว ณัฐธยำน์ กิมำคม นำย เฉลิมพงษ์ เรืองเกียรติกุล  

นพ.สุพงศ์ วรธรรมำนนท์

ทพญ.ปัณฑ์ชนิต  วงศ์รจิต

อาคาร 2

อาคาร 5



ผู้ช่วยสนามสอบ

ล ำดับ เลขห้อง ช้ัน ค ำน ำ ช่ือ สกุล ค ำน ำ ช่ือ สกุล ค าน า ช่ือ สกุล ช่ือ-สกุล

กรรมการคุมสอบ กรรมการ รับ-ส่ง ข้อสอบ

ผศ.ดร.นพ.คณุตม์ จำรุธรรมโสภณ

32 232 3 นำงสำว รัตติฟำ จิช้อง นำย วิษณุวีร์ สุริยอมร

33 233 3 นำงสำว หน่ึงฤทัย เย็นนิกร นำงสำว ปิลันธนำ สิทธิพันธ์ นำงสำว ตรีทิพย์ มุขแก้ว

34 234 3 นำย ณัฐวุฒิ ทองพิมพ์ นำย ธนลักษณ์ ทองรักษำ  

35 235 3 นำงสำว พิชญ์รดำ สุขเกษม นำงสำว ธิดำรัตน์ แซ่เตียว  

36 236 3 นำงสำว จิตรลดำ วิเศษสินธ์ุ นำงสำว ทิพำวรรณ รัตนอรุณ นำงสำว ธีรำภรณ์ ขุนเด่ือ

37 237 3 นำงสำว ฐิตำภำ ทองโอ นำงสำว ฐิตินันท์ รัษฐำนุวัติ

38 238 3 นำงสำว ซัลมำ เตำวโต นำงสำว เขมณัฏฐ์ มำศวิวัฒน์

39 239 3 นำงสำว ธีร์วรำ สถิตย์ภูมิ นำงสำว ฐิตำรีย์ สิริจิรพงศ์ นำย ลือชำติ บัวดำน

40 240 3 นำย เษกสิทธ์ิ สุนสระบุตร นำงสำว อำระญำ นิยมเดชำ  

41 241 4 นำย เจนวิทย์ บุญนนท์ นำงสำว ชุติมำ พันละม้ำย

42 242 4 นำงสำว พัชรินทร์ โพธ์ิทอง นำย พิจักษณ์ วรรณประดิษฐ์ นำงสำว น้ ำฝน กองแก้ว

43 243 4 นำงสำว ชลธิชำ ลัทธิธรรม นำงสำว จิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี  

44 244 4 นำงสำว มฤยฉัตร รัตนพันธ์ นำง ธรรญชนก พิบูลย์

45 245 4 นำงสำว อัสมำ บิลละเต๊ะ นำย สรำวุฒิ เลิศล้ ำไตรภพ นำย สุวนนท์ ชูจันทร์

46 246 4 นำย ศำณิฒ ทองศรีรำช นำงสำว โสติยำ อันชูฤทธ์ิ  

47 247 4 นำย วันชัย ไชยทองค ำ นำงสำว สถิตำภรณ์ จันทรครำ นำงสำว ลัดดำวรรณ แกล้วทนงค์

48 248 4 นำงสำว มนัสยำ จงศรีวัฒนพร นำงสำว สำยทิพย์ แทนนิกร  

49 249 5 นำงสำว ภูริชญำ มณีรัตน์ นำงสำว สิรดำว นฤภัย

50 250 5 นำย ธวัชชัย จันทรทิพย์ นำง สุนีย์รัตน์ ศรีสุวรรณ์ นำย พิพัฒน์ นกแก้ว

51 251 5 นำงสำว ชฎำพร สังขชำติ นำงสำว พิสชำ เชำวน์วุฒิกุล  

อาคารแม่พระ

ทพญ.ปัณฑ์ชนิต  วงศ์รจิต

ทพ.พุทธพร  สุภำณิชย์



ผู้ช่วยสนามสอบ

ล ำดับ เลขห้อง ช้ัน ค ำน ำ ช่ือ สกุล ค ำน ำ ช่ือ สกุล ค าน า ช่ือ สกุล ช่ือ-สกุล

กรรมการคุมสอบ กรรมการ รับ-ส่ง ข้อสอบ
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52 252 5 นำย ณัฐภัทร จินดำดวง นำงสำว วัฒนำ อุ่นแดง

53 253 5 นำงสำว อัญชิษฐำ เจริญปัญญำศักด์ิ นำง วิชญะณัฏฐ์ อังคฉัตรชัย นำงสำว พรรณวรท ทองรักษ์

54 254 5 นำย ปิโย รองสวัสด์ิ นำงสำว นุจรี ห่อทอง  

55 255 5 นำงสำว ณัติณชำ หลีสกุล นำงสำว นพรัตน์ กุละปำลำนนท์

56 256 5 นำง ชนิสรำ จันทร์สว่ำง นำย นิติ โชติแก้ว นำงสำว ทิชำกร เพชรณรงค์

57 257 5 นำงสำว มณทิกำ ผอมแก้ว นำงสำว สุรีย์รัชต์ ศุภวิจิตรกุล  

58 258 5 นำงสำว เรวดี ศุกยะเลิศ นำงสำว อำรียำ อนุสำร

59 259 5 นำงสำว อภิวดี อินทเจริญ นำงสำว อมรรัตน์ บิลระโอ๊ะ นำย ศุภจักร เซ่งบุญเล่ง

60 260 5 นำงสำว นันทพร บุญธรรม นำง วิลำสินี อักษรพันธ์  

61 261 5 นำงสำว ธิดำรัตน์ ผอมแก้ว นำงสำว ขวัญนภำ ปำนสวัสด์ิ  

62 262 4 นำง สรณีย์ หอศิริธรรม นำย สุรศักด์ิ แก้วพิบูลย์ นำงสำว นัฎติกำ วรรณำรักษ์

63 263 4 นำงสำว ชณืดำภำ จันทนะวรรณ นำง รจนำ แก้วพิบูลย์  

64 264 5 นำงสำว อริณรำภัส สำเหำะ ว่ำท่ี ร.ต. วีรเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์

65 265 5 นำง ชุติมำ ตันตรำภิวัฒน์ นำงสำว ปำนชนก จิตชำญวิชัย นำงสำว นฤมล วรรณบูลย์

66 266 5 นำงสำว ศิริพร แซ่โล่ นำงสำว สิริมำ แซ่เฮีย  

67 267 5 นำงสำว ไซนำ สีหยง นำย โกวิทย์ แซ่เล้ำ นำงสำว ภำวินี จันทร์พุ่ม

68 268 5 นำงสำว ขวัญณภำ ช่วยคง นำง มยุรี บัวจันทร์  

69 269 6 นำงสำว นูรอัซมำ บินมะรำเฮง นำย ทศพล ขยันชม

70 270 6 นำย เจิมพิภัช เจริญปัญญำศักด์ิ นำย นวนิก จุลนพ นำย อรุณ ศรีสุวรรณ์

71 271 6 นำง ดรุณี บิลหลี นำงสำว จำรุพรรณ วงษ์อนุชิตเมธำ  

อาคารดอมินิก

ทพญ.ลลิตำ  เจียมกตัญญู

ทพ.พุทธพร  สุภำณิชย์

ทพญ.วิภำวี  ปัญญำอำจหำญสกุล
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72 272 6 นำงสำว จุฑำพร ด ำแป้น นำงสำว นุชระพี จันทร์ช่วย นำงสำว กมลวรรณ เพชรธ ำมรงค์

73 273 6 นำงสำว ฟำตอนะห์ จำรู นำย กอบกิตต์ แซ่ลี  

74 274 2 นำย วิศิษฏ์ พำหุกุล นำงสำว เบญจมำศ เลิศบวร

75 275 2 นำงสำว รุสฮัยดำ แวเด นำงสำว ทัศน์สุทินำ อำรมณ์ฤทธิคุณ นำงสำว นุดี จิตตภิรมย์ศักด์ิ

76 276 2 นำงสำว ภูษณิสำ ด้วงดน นำงสำว ปวิชญำ แสงสุวรรณ  

77 277 2 นำง ชญำทิพย์ ปำนแจ่ม นำงสำว ศุภพิชญ์ มำกแก้ว นำงสำว ธัญชนก เอกกิตติบวร

78 278 2 นำงสำว วรศำ ทองค ำ นำง จินตนำ แก้วสลับนิล  

ห้องสอบส ารอง อาคาร 36

1 ปกติ นำง จริพร พิรีนันท์ นำง ชุติมำ จิตต์แจ้ง นำย ธนิต รอดบน

2 มีอำกำร นำงสำว รศนำ สโมสร

3 เส่ียงสูง นำย โอภำส  ธัมรัตน์

อาคาร 36

ทพญ.วิภำวี  ปัญญำอำจหำญสกุล


