




หน้าที ่2

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
36 650036 นางสาว ชมพูนุท ทีปต์นิภาธร
37 650037 นางสาว ภัทรวริน เอี่ยมเต็ม
38 650038 นางสาว วิภาวี แก้วชนะ
39 650039 นาย กฤชคา ชาญขุนศรีหวาน
40 650040 นาย วีรนนท์ ก๋งด้วง
41 650041 นางสาว นัยนา สุกสกุลนี
42 650042 นางสาว วัชรินทร์ ส่องแสง
43 650043 นางสาว นภสร หูไธสง
44 650044 นางสาว ธิดารัตน์ ทองสี
45 650045 นางสาว สิรีธร ทรัพย์ประเสริฐ
46 650046 นางสาว วิลาวัลย์ บัวศรี
47 650047 นางสาว บวรลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
48 650048 นางสาว วรณัน อุไรลํ้า
49 650049 นางสาว รวิสรา บาลแย้ม
50 650050 นางสาว รัตนาภรณ์ ขาวทอง
51 650051 นางสาว กศิรา คําหล้า
52 650052 นาย จารุกฤษฎิ์ พิมมะหา
53 650053 นางสาว โซเฟีย ดาราแม
54 650054 นาย วรินทร พูลทอง
55 650055 นางสาว อิษฏ์ธีรา บรรจง
56 650056 นางสาว พัชรริดา แก้วพิกุล
57 650057 นางสาว กนกพร คันทะพรม
58 650058 นาย ฉัตรมงคล ช่วยยิ้ม
59 650059 นางสาว พนิดา แข็งแรง
60 650060 นาย ปรัตถ์ ศรีพิเมือง
61 650061 นาย สมิทธ์ ศรีพิเมือง
62 650062 นาย ธนธรณ์ พรหมสุวรรณ
63 650063 นาย ปณิธาน จุลชีพ
64 650064 นางสาว สิริวรากร ห่านสกุล
65 650065 นางสาว ชญากาณฑ์ สงอุ่น
66 650066 นางสาว กัญญารัตน์ บวบเมือง
67 650067 นาย กิตติศักด์ิ หวานแก้ว
68 650068 นาย คชา สีดามาตย์
69 650069 นาย สุรศักด์ิ บุญเคน
70 650070 นาย กิตติณัฐ พรหมเทพ
71 650071 นาย ธนทัต พูลกล่ัน
72 650072 นางสาว สุชาวรีย์ พันธ์วงษ์
73 650073 นาย ภพสยาม ชาวโพนทอง
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หน้าที ่3

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
74 650074 นางสาว ภัทรพร สินสุวรรณ
75 650075 นางสาว สุพิชชา บุญประคม
76 650076 นางสาว พัชราภรณ์ สวนดอกไม้
77 650077 นางสาว ชนัญชิดา อินทร์แก้ว
78 650078 นาย โชคธนะ เอมเอี่ยม
79 650079 นางสาว ภริตา หนูไหม
80 650080 นางสาว อสมาภรณ์ เพ็งขุนทด
81 650081 นางสาว ศรันย์พร อนุศาสนนันท์
82 650082 นางสาว น้ําฟ้า รักปาน
83 650083 นาย กิตติพงษ์ เมืองโคตร
84 650084 นาย ธีรภัทร กันดี
85 650085 นางสาว สุวารี แก้วพิมพรม
86 650086 นาย คณาธิป ตุลยสุข
87 650087 นางสาว กุลิสรา แก้วน้อย
88 650088 นางสาว ธนพร แก้วเงิน
89 650089 นางสาว อัญชิสา วิจิตร
90 650090 นางสาว ธิดารินทร์ พรหมดี
91 650091 นาย สิริศักด์ิ คลาดทุกข์
92 650092 นาย กันญาภรณ์ คมเพชรสง่า
93 650093 นางสาว อัจฉรา มาลีรัตน์
94 650094 นาย ศุภฤกษ์ แสงคง
95 650095 นางสาว รังสิมา เกื้อกูล
96 650096 นาย ฤทธิพร ม่วงนนทะศรี
97 650097 นาย ภูมิบดี นาคสงค์
98 650098 นางสาว ปิยสุดา นาถนฤมล
99 650099 นางสาว ฑิตยา แสงสุระ

100 650100 นางสาว วิชญาพร รถทอง
101 650101 นาย ตรีพัฒน์ พรศรี
102 650102 นางสาว รักษิณา ยัวสกุล
103 650103 นาย นนท์ชนก นาคะสิทธิ์
104 650104 นางสาว สมฤดี รักสัตย์
105 650105 นางสาว ปัณรส ธิดี
106 650106 นาย เทพทัต เพชรศรีทอง
107 650107 นางสาว เพียงฟ้า จันทร์เกษม
108 650108 นางสาว ลักษิกา ศรียาบ
109 650109 นางสาว นิชนันท์ มิ่งเมือง
110 650110 นางสาว ศิริวรรณ พิลาตัน
111 650111 นางสาว สมฤทัย ใจเต็ม
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หน้าที ่4

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
112 650112 นาย เอกสิทธิ์ มุ่งงาม
113 650113 นาย ณัฐพัชร์ วัฒนะกุณพันธ์
114 650114 นาย ยศสรัล ราชูพิมล
115 650115 นาย มุคลีส แม
116 650116 นาย วุฒิพงค์ เห็มวงค์
117 650117 นางสาว สุนิตา เห็มวงค์
118 650118 นางสาว สุขฤดี ใหม่คามิ
119 650119 นางสาว จุฑานันท์ เรืองซ้อน
120 650120 นางสาว ธนพร ศรีสกุล
121 650121 นางสาว นูรอาซีกีน หะมะ
122 650122 นาย นันทภพ โชติคุต
123 650123 นาย คุณานนท์ คูณหาร
124 650124 นางสาว อติญา ธรรมสมบัติ
125 650125 นางสาว ฐิติรัตน์ เตชะวงค์
126 650126 นาย นิธิรคุณ ใบอุบล
127 650127 นาย เจริญศักด์ิ ชกสุริวงศ์
128 650128 นาย มงคลชัย กุดฉลาด
129 650129 นาย นรวิชญ์ แสวงวงษ์
130 650130 นางสาว สรัลพร กว้างขวาง
131 650131 นางสาว ชลฎา แก้วมา
132 650132 นางสาว สโรชา ดรจันทร์ใต้
133 650133 นางสาว กมลลักษณ์ ภูก่ลาง
134 650134 นาย ธีรภัทร โตเทศ
135 650135 นาย ภัทรดนย์ วงค์ไชย
136 650136 นาย สุพศิน ธงหิมะ
137 650137 นาย จอมพล ศิริเจริญกุล
138 650138 นาย ธณพล เนตรใจบุญ
139 650139 นาย สามารถ แก้วกุลวรินทร์
140 650140 นางสาว ณัฐฌา ปลูกปัญญาดี
141 650141 นาย ศุภณัฏฐ์ ใสแสง
142 650142 นางสาว นูรจัสมินทร์ ตาเยะ
143 650143 นาย นพรัตน์ ลาภเงิน
144 650144 นางสาว ฟาบิสรา สันเสมศรี
145 650145 นาย ณัฐวรรธน์ สัจจธรรมนุกูล
146 650146 นางสาว สุปรียา แก้วเทวา
147 650147 นางสาว จิตตานันทิ์ วิฑูรโชติบูรณ์
148 650148 นาย ธนภูมิ พยัคฆเ์รือง
149 650149 นาย เกริกชัย เกื้อชาติ
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หน้าที ่5

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
150 650150 นางสาว อารยา คงกะพันธ์
151 650151 นางสาว อรปรียา ศิริทวี
152 650152 นาย ตุนทรัพย์ โชคศรีสุขอนันต์
153 650153 นางสาว สรัญญา ไสยาพัด
154 650154 นางสาว ปวิชญา นพคุณ
155 650155 นาย ดลภัทร ชินสมบูรณ์
156 650156 นางสาว ศิริพร แปงการิยา
157 650157 นางสาว ปัณฑิตา อภัยพันธ์
158 650158 นางสาว ศิริรัตน์ จันทร์ใย
159 650159 นาย เกษมสันต์ กําหนดศรี
160 650160 นาย ภูเมธ จันทร์กอง
161 650161 นาย สุรเดช น้อยมี
162 650162 นางสาว รัตนาภรณ์ จันทรจํานง
163 650163 นาย นพดล ทิมเครือจีน
164 650164 นางสาว วรรณทนา จันทร์สิงห์
165 650165 นางสาว ธนิตา วัยวุฒิ
166 650166 นางสาว เสาวลักษณ์ สริมลําจวน
167 650167 นางสาว ฐานิตา ใหม่คํา
168 650168 นาย สืบศักด์ิ สําราญจิต
169 650169 นางสาว มธุพร วิเศษแก้ว
170 650170 นาย ทีสีส ควรคง
171 650171 นาย มังกร จันทบุรี
172 650172 นาย ธิติ บุญแสน
173 650173 นาย จิรายุ หนูพันธ์
174 650174 นางสาว จิรัชประภา พลังคะพันธ์พงศ์
175 650175 นาย กองทัพ เหมือนโสภา
176 650176 นางสาว ฐาปนี พลอยขุนทด
177 650177 นาย สิทธิศักด์ิ เกล่ือนกลางดอน
178 650178 นางสาว บงกชมาศ ปิงสุแสน
179 650179 นางสาว ปรียานุช จงบวกกลาง
180 650180 นางสาว เบญจมาศ พรพรหมพิพัฒน์
181 650181 นาย มนัฐยศ จิตรสมาน
182 650182 นาย ปรวรรตน์ แสนใหญ่
183 650183 นางสาว นัสรีน อาแวเลาะ
184 650184 นางสาว จุฑารัตน์ ยมรัตน์
185 650185 นางสาว สิริณยา พลายด้วง
186 650186 นาย อชิตะ โดดสู้
187 650187 นาย รัชชานนท์ ย้อนใจทัน

/188 650188…



หน้าที ่6

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
188 650188 นางสาว จันทกานต์ิ โตกําแพง
189 650189 นางสาว สัตยา เพิม่นาค
190 650190 นางสาว นพรัตน์ โยลัย
191 650191 นางสาว ธนภรณ์ จันวัฒนะ
192 650192 นางสาว ธัญญารัตน์ ใจเปีย้
193 650193 นางสาว ธีราพร ทองสุก
194 650194 นางสาว อมรรัตน์ อิตุพร
195 650195 นางสาว อารีรัตน์ ผ่องใส
196 650196 นาย อาณกร สวนจันทร์
197 650197 นางสาว พิมพกมล ศิลางาม
198 650198 นาย เจษวัฒ วายุภาพ
199 650199 นางสาว กฤฎาชลี ไถวฤทธิ์
200 650200 นางสาว กชพร สาวิลุน
201 650201 นางสาว อนัญญา หลีแอ
202 650202 นาย เอื้ออังกูร สุขโฉม
203 650203 นางสาว กวินธิดา จันทร์มา
204 650204 นางสาว คอยรุนนิซาอ์ ยูโซ๊ะยูด๊ะ
205 650205 นางสาว ฟารีดา ยูโซ๊ะยูด๊ะ
206 650206 นางสาว ใบบุญ ช่วยบํารุง
207 650207 นางสาว อรุณรัตน์ ปิน่ประไมย์
208 650208 นาย กีรติ ธะนะชัย
209 650209 นางสาว วณิชชา เรศประดิษฐ์
210 650210 นาย ธนาพัฒน์ วงษ์รัตน์
211 650211 นางสาว กัญจนาภรณ์ ตันภิบาล
212 650212 นางสาว เติมรัตน์ ไพสาลี
213 650213 นางสาว กมลพรรณ ปานะโปย
214 650214 นาย ภาณุมาศ อินทรโชติ
215 650215 นางสาว จุฑาทิพย์ อินจุ้ย
216 650216 นางสาว พิมพ์มาดา ชุมน้อย
217 650217 นางสาว สุธาธิณี เผือกจีน
218 650218 นาย สรวิชญ์ ธัญพิทักษ์ตระกูล
219 650219 นางสาว ทักษพร มั่นกันนาน
220 650220 นาย ภุญพิงค์ ธรรมสุภา
221 650221 นางสาว พิมพ์ธิดา ฟักเมือง
222 650222 นางสาว กานต์สินี สร้อยแสง
223 650223 นาย รัชพล แก้วโกมุท
224 650224 นาย สุรเชษฐ์ ธงชัยตะนานนท์
225 650225 นางสาว นันณภากร เกิดสุข
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หน้าที ่7

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
226 650226 นางสาว นัทธมน ชําปฏิ
227 650227 นาย แว็งซองต์ อภิชัย วินิตกฤษฎา
228 650228 นาย ภัทรพล แสนสุข
229 650229 นาย ณัฐพนธ์ ทิง้อีด
230 650230 นาย อนุวัฒ ภักดี
231 650231 นางสาว อรทัย ภิรมรักษ์
232 650232 นาย ภัทรธนกร สิงห์วี
233 650233 นางสาว ชนาภา สมุนไพร
234 650234 นาย กฤตนน ไชยแก้ว
235 650235 นางสาว อภิญญา จันทร์คํา
236 650236 นาย รอมฎอล นุ่งอาหลี
237 650237 นางสาว ญาณินท์ มณีคง
238 650238 นางสาว สิร์ิลดา กล้าทุกวัน
239 650239 นางสาว ปิยะฉัตร โสมศรี
240 650240 นางสาว ธัญสินี จ่าแก้ว
241 650241 นางสาว ปภัสสร โสมศรี
242 650242 นางสาว นูรภัทริน อะโรม
243 650243 นางสาว สุเมธินี รัตนมณี
244 650244 นางสาว ฤดี จิรสินสุนทร
245 650245 นาย ปรัตถกร สายสุวรรณ
246 650246 นางสาว วาเลนไทน์ หนูช้างเผือก
247 650247 นาย สุธาวัฒน์ โอวาทสุวรรณ
248 650248 นางสาว วริศรา จันอิ
249 650249 นาย เขมินท์ วุฒิวงค์
250 650250 นาย ภูชิต ยงเยื้อง พันธ์
251 650251 นางสาว ลักษมี วงศ์ชมภู
252 650252 นาย ชเนศ อินเป็ง
253 650253 นาย กฤตภาค มุธิตา
254 650254 นาย วรวุฒิ ไชยฤทธิ์
255 650255 นางสาว อินซาน หะยีมะ
256 650256 นางสาว ปวีณ์นุช ศรีสุขผ่อง
257 650257 นาย วชิระ เผือกเถ้าปัญญา
258 650258 นาย วิชญะ เผือกเถ้าปัญญา
259 650259 นางสาว ชุติรัตน์ เชยจิตร์
260 650260 นางสาว ปรีญาภรณ์ หลักเมือง
261 650261 นางสาว วณัฐนันท์ หวังเกษม
262 650262 นางสาว ฟาร์ติน เจ๊ะนิ
263 650263 นางสาว อัญญารัตน์ เขียวภักดี
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ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
264 650264 นางสาว วัชรี ยวนเศษ
265 650265 นาย ภูริเดช บุญศรี
266 650266 นาย ณภัทร วิลัยรัตน์
267 650267 นางสาว อุสวาตี สะมาย
268 650268 นาย สมิทธัตถ์ แก้วมาคูณ
269 650269 นาย วสุทร สมงาม
270 650270 นาย วัชรพงษ์ ภิญโญ
271 650271 นางสาว ชลธิชา แก้วผล
272 650272 นางสาว ยลรดี ภักดีจิตร์
273 650273 นางสาว ฐิติรัตน์ พลทามูล
274 650274 นาย ณัฐพงศ์ กันณะ
275 650275 นางสาว ศิรดา แก่นจันทร์
276 650276 นางสาว รัตนาภรณ์ ตันนาดี
277 650277 นาย อติชาต พงษ์เจริญกิต
278 650278 นางสาว ดาหวัน ชูแก้ว
279 650279 นางสาว สุจัยดาอ์ นุ่งอาหลี
280 650280 นางสาว นูรชามิตา มาลิหยัน
281 650281 นาย จิรภาส เกิดณรงค์
282 650282 นาย ภาณุ เกิดณรงค์
283 650283 นาย อมรฤทธิ์ แสงมหาชัย
284 650284 นาย อันวาร์ หมาดบากา
285 650285 นาย จีฮาน หมาดบากา
286 650286 นางสาว จีรวรรณ จันทนะภาพ
287 650287 นาย ณพสิทธิ์ ฤทธิส์วัสด์ิ
288 650288 นาย กรวิชญ์ ไชยฮ้อย
289 650289 นางสาว นิฟุฎดลา นิจินิการี
290 650290 นาย พันธกานต์ บุญนํา
291 650291 นางสาว สุชานรี เนตรประไพ
292 650292 นางสาว ธัญรัต แข็งธัญกิจ
293 650293 นางสาว สุภาวดี ไกยพันธ์
294 650294 นางสาว มันตา พันธุรัตน์
295 650295 นางสาว จันทราพร เพชรพลอย
296 650296 นางสาว ชนาภา ฤทธิมา
297 650297 นางสาว ปวีณอร ฤทธิมา
298 650298 นางสาว สุชานัน พันธ์พฤกษ์
299 650299 นางสาว กนกทิพย์  คํามี
300 650300 นางสาว กาญจนา สุขสละ
301 650301 นาย บูรพา สิริอุดมสิน
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302 650302 นางสาว ฟาตีเมาะห์ ยูโซ๊ะ
303 650303 นาย สิทธิชัย ร่าหีม
304 650304 นาย ฐาปกรณ์ ธีระเกตุ
305 650305 นางสาว ทิพากร โพธิป์ระสาร
306 650306 นางสาว นุรดีนา แวแม
307 650307 นางสาว อารียา ธรรมอุด
308 650308 นางสาว นันทิชา เจียรนัย
309 650309 นาย ภูริพัฒน์ บุญแหยม
310 650310 นางสาว สุวนันท์ สุวรรณหงษ์
311 650311 นางสาว ธีราภรณ์ เจริญยิ่ง
312 650312 นาย ปฐวรินทร รัชณณ
313 650313 นางสาว ณัฏฐณิชา ปัน้โฉม
314 650314 นางสาว นัสรี มามะ
315 650315 นางสาว ฟิรดาวส์ สะมะแอ
316 650316 นางสาว วรารัตน์ ทิพย์เนตร
317 650317 นาย กฤช  โกย ดุลย์
318 650318 นาย ภานุวัฒน์ ผิวศิลา
319 650319 นางสาว สิริขวัญ อุดรสถิตย์
320 650320 นางสาว กิตติกา สิทธิบูรณ์
321 650321 นาย ธีรภัทร ตาแก้ว
322 650322 นางสาว สุดธิดา ชูแสง
323 650323 นางสาว พิชชามน พัทยัง
324 650324 นางสาว ฟิรดาว หะยีลาเต๊ะ
325 650325 นางสาว ณฐนน ใจหาญ
326 650326 นางสาว พัชรา ผลาผล
327 650327 นางสาว พิชญธิดา นึกรักษ์
328 650328 นางสาว วราลี สงวนใจ
329 650329 นางสาว ปารีรัตน์ เฟืองแก้ว
330 650330 นางสาว จิตรา วังพิกุล
331 650331 นางสาว กานต์สินี ซุ้นหัว้
332 650332 นางสาว กษมา ซุ้นหัว้
333 650333 นางสาว ภควพร ชนะสงคราม
334 650334 นางสาว มาฆพร ศรีบูรณ์
335 650335 นางสาว ณัฐธิดา สุริยนต์
336 650336 นางสาว พศิกา สีมา
337 650337 นาย ภูริณัฐ เนียมเล้ียง
338 650338 นางสาว อินทร์ธิรา โสมาเกตุ
339 650339 นางสาว ศิริวรรณ โสมาเกตุ
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340 650340 นางสาว ศรีสตรี ด้นประดิษฐ
341 650341 นาย ชนะภูมิ รอดประดิษฐ์
342 650342 นางสาว พิมพ์พรรณ รอตศรี
343 650343 นาย ภูวดล คําบุญเรือง
344 650344 นาย ธนภัทร สมศรี
345 650345 นางสาว สุนิสา ศรีสุภาจันทร์
346 650346 นาย อาดิลลัน มูอิ
347 650347 นางสาว นพเก้า ธรรมษา
348 650348 นางสาว วัณนิสา สะดุกา
349 650349 นางสาว จิรัจนา พูลเจริญ
350 650350 นางสาว พิมพ์ใจ ตาคํา
351 650351 นาย ชาติชาย เรืองทอง
352 650352 นางสาว อาฟาฟ เย๊าะ
353 650353 นาย ณัฐกิตติ เพ็ชรดี
354 650354 นางสาว ตาญีบะฮ์ ลีม๊ะ
355 650355 นาย นิธิวนากร จันทร์งาม
356 650356 นางสาว ทัศศิกา นามปัญญา
357 650357 นาย อดิศักด์ิ บุญทวี
358 650358 นางสาว ทักษญาพร มหาวงค์
359 650359 นาย กิตติพัฒน์ ครุทพันธ์
360 650360 นางสาว ขวัญฤดี ขุนทอง
361 650361 นางสาว เขมิสรา เถื่อนอารีย์รักษ์
362 650362 นางสาว วรางคณา มะลิทอง
363 650363 นาย ศรัณย์ ศรีหงศร
364 650364 นางสาว สิริธร เวชปาน
365 650365 นางสาว ฮายานา ยามา
366 650366 นางสาว ทาธินี แสงพุม่
367 650367 นางสาว ลัทธพร ลัทธิ
368 650368 นางสาว วันวิสา สุวรรณตาธร
369 650369 นาย ณัฐดนัย เกตุอินทร์
370 650370 นาย ธนภัทร สวยสด
371 650371 นาย สุเมธัส โง่นทา
372 650372 นางสาว ศศิพิมพ์ รัญวงศ์ษา
373 650373 นางสาว สุชาวดี คงนาวัง
374 650374 นางสาว ศิริพร หาญเหีย้ม
375 650375 นางสาว นูราณีย์ กาหลง
376 650376 นางสาว อรพิมพ์ สีทองหลาง
377 650377 นางสาว จินดาลักษณ์ ไชยลังกา
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378 650378 นาย ธนะรัชต์ แสนทวีสุข
379 650379 นางสาว นูรญฮัน จินาแว
380 650380 นาย มูฮัมหมัดฟิรเดา แมหะ
381 650381 นาย ณัฐวุฒิ คําพะวงษ์
382 650382 นาย เตชินท์ แก้วมาลา
383 650383 นาย วริชญ์ พิชัยพงค์
384 650384 นาย อริยวัฒน์ แก้วมูลลา
385 650385 นาย อิมรอน อิเฮง
386 650386 นางสาว กฤติมา ยิ่งศักด์ิสกุล
387 650387 นาย อกฤษณ์ สมฤทธิ์
388 650388 นางสาว ศิริลักษณ์ พันธ์แก่น
389 650389 นางสาว นันทิยาภรณ์ จันทรสอน
390 650390 นางสาว ทักษิณา ชุ่มแก้ว
391 650391 นางสาว ปวีณ์ธิดา สนิทนอก
392 650392 นาย รชตะพงศ์ แสนณรงค์
393 650393 นาย สุธี ปานโทน
394 650394 นางสาว เพ็ญพิชชา ครองยุทธ
395 650395 นางสาว จิรารัตน์ ปัญญาไว
396 650396 นาย รัชตะ หาญศึก
397 650397 นาย ธนภัทร สุทธมงคล
398 650398 นางสาว ธัญวรัตม์ เหมือนจันทร์
399 650399 นาย บุญยสิทธิ์ ดวงคํา
400 650400 นางสาว ณัฐชา ลาชัย
401 650401 นางสาว สุริยาณี สะตาปอ
402 650402 นาย ณัฐกร ศิริเวช
403 650403 นางสาว ถาวรีย์ หวานชิต
404 650404 นาย พรชัย ไชยทน
405 650405 นางสาว กรกนก เกิดมงคล
406 650406 นาย ธนากร สุทธานี
407 650407 นาย มูฮัมหมัดอามีน มะดายา
408 650408 นาย ภัทรพล กองเนียม
409 650409 นาย กฤษดา ไชยราช
410 650410 นางสาว ศศิพิมพ์ คุ้มภัย
411 650411 นางสาว สุนิษา เกษจัตุรัส
412 650412 นาย พงษ์ทวี ศรีเคน
413 650413 นาย กิจธะวิท หารวิชา
414 650414 นาย พิชาภพ สุริเย
415 650415 นาย ธีไรวินท์ วงศ์วิลาสนุรักษ์
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416 650416 นาย จักรภัทร พวกแสน
417 650417 นาย พลากร ตะนะคี
418 650418 นางสาว ธนมน สอนอินทร์
419 650419 นางสาว อภิสรา ศรีขนุน
420 650420 นาย ศรัณยู พึง่เนตร์
421 650421 นางสาว ปทิตตา สังข์ยิ้มพันธุ์
422 650422 นางสาว ญาสุมินทร์ บัวสิงห์
423 650423 นางสาว ทิพย์เกษร รัตนกิจ
424 650424 นาย ภาคิน จูมพะบุตร
425 650425 นางสาว ณัฐชยา อุทัยรังษี
426 650426 นางสาว ปริษณา สารคํา
427 650427 นางสาว ประภัสสร ลายงาม
428 650428 นาย ปวริศ โปแก้ว
429 650429 นางสาว ญาดา ตางาม
430 650430 นางสาว อาศิรา คําแฝง
431 650431 นางสาว กรกร จันทร์พงศ์
432 650432 นางสาว ชลธิชา คงเกษม
433 650433 นางสาว ปริษา ภัทธิราธนกุล
434 650434 นาย พศิน ศรีสุริยชัย
435 650435 นาย กฤติกร เสนคราม
436 650436 นางสาว โสภาภรณ์ ป้อต๊ะมา
437 650437 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา บุญปลอด
438 650438 นางสาว พัชริดา บุญกองชาติ
439 650439 นางสาว พัชรีพร ตุนาหงัน
440 650440 นางสาว จรรยา สุขเจริญ
441 650441 นางสาว อรจิรา โพธิล์ะเดา
442 650442 นางสาว ณัฐภัทร ทิพม่อม
443 650443 นาย ภูษิต เสิกภูเขียว
444 650444 นาย ธนชัย ไชยวรรณ
445 650445 นาย เดชศักด์ิดา ฉิมพาลี
446 650446 นางสาว กรุณา กะมะโน
447 650447 นางสาว นูรฮายาตี สะมาแฮ
448 650448 นาย มนตรา มากชูชิต
449 650449 นาย ธรรมวิทย์ เตียวเจริญ
450 650450 นางสาว สราวรรณ วราพุฒ
451 650451 นาย ภูมิพิรุณ โพธิ
452 650452 นางสาว ปาริฉัตร อ๋อประเสริฐ
453 650453 นางสาว ณัฐนิช ฤทธิวงศ์
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454 650454 นางสาว ลภัสรดา ถิ่นสุข
455 650455 นาย ชวศิษฏ์ ศรีใส
456 650456 นางสาว ปภัสรา ทองดี
457 650457 นาย ดลธรรม แสงชาติ
458 650458 นาย ณัฐวุฒิ ทองสุดยอด
459 650459 นางสาว กิติยา อัมภาราม
460 650460 นางสาว พิมพ์วลัญช์ ศรีผ่าน
461 650461 นาย ดนัย บูงอตันหยง
462 650462 นาย ตุลยวัต พรจะโปะ
463 650463 นางสาว พิมพิมาศ นาคนิยม
464 650464 นางสาว ณัฏฐา พุม่พฤกษ์
465 650465 นาย อนันต์ไชย สบบง
466 650466 นาย ธีรชัย สายสินธ์
467 650467 นาย มุตตากีน มีสา
468 650468 นางสาว ภควดี ภูมิประไพ
469 650469 นางสาว มินลดา ปาละสานต์
470 650470 นางสาว รณิดา พิพิทธภัณฑ์
471 650471 นางสาว ณัฐ ริกา พรหมเกิด
472 650472 นางสาว นภัสสร ไก่แก้ว
473 650473 นาย ศุภวิชญ์ เทียมนโรดม
474 650474 นางสาว กัลยกร พิกุลงาม
475 650475 นาย ไกรลาส โคสาสุ
476 650476 นาย ธเนศ เฮงหิรัญ
477 650477 นางสาว กนิษฐา โกศัลวิตร์
478 650478 นางสาว สุภัสสรา เกียรติกุล
479 650479 นางสาว สาริกา วาโยบุตร
480 650480 นางสาว ณัฎฐณิชา ศรีคิรินทร์
481 650481 นางสาว ณัฐพร เวชคง
482 650482 นาย พีรณัฐ กาศวิเศษ
483 650483 นาย ซัลมาน สาเล็ง
484 650484 นาย ยธนา แซมโอ
485 650485 นางสาว รัตติยา บิลยะแม
486 650486 นางสาว สุนิสา เนื้อเย็น
487 650487 นาย สรวิชญ์ สมโศก
488 650488 นางสาว นภาพร ธรรมขัน
489 650489 นางสาว เนตสินี วัฒนาวงศ์
490 650490 นางสาว นวพรรณ ไพจิตรจินดา
491 650491 นางสาว ณัฐวดี ตันติวัฒนะผล
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492 650492 นางสาว ปิยพร ชื่นพงษา
493 650493 นางสาว เสาวลักษณ์ เมฆะธนาศักด์ิ
494 650494 นางสาว ญาดา คือพันธ์ดุง
495 650495 นางสาว ศิรินทิพย์ นาอุดม
496 650496 นางสาว ชนาพร อินทนาม
497 650497 นาย ศุภวิชญ์ ชัยชาญ
498 650498 นางสาว กมลลักษณ์ ทับมะโรง
499 650499 นาย วีรภัทร ขันลา
500 650500 นาย วชิรศักย์ ยอดพานทอง
501 650501 นางสาว ณัฐริกา เพิม่ทอง
502 650502 นางสาว เบญจพร วงศ์นภาวิเศษ
503 650503 นาย จักรพันธ์ จันทรัตน์
504 650504 นางสาว ศิวนาถ บริบูรณ์
505 650505 นาย นิติกร มุขเพชร
506 650506 นาย อธิวัฒน์ เปรียบจัตุรัส
507 650507 นางสาว มิเรียม เกียรติสุต
508 650508 นางสาว อัสมา ยาฝาด
509 650509 นางสาว ฟิรดาว โต๊ะยะลา
510 650510 นางสาว ณัฐธิดา วันวงษ์
511 650511 นาย นนทวัฒน์ ปิยะญาติ
512 650512 นางสาว ศตภรณ์ วรรณศรี
513 650513 นาย ชนวัฒน์ ศิริชาติ
514 650514 นางสาว ศิริญาภรณ์ ก้อนทอง
515 650515 นางสาว วรภาส์ ทับทิมไสย
516 650516 นางสาว กาญจนา ปานแม้น
517 650517 นาย อัรฮัม แม
518 650518 นางสาว ฐิติมา รัตน์ถานู
519 650519 นางสาว ธนัญญา จันทร์อุไร
520 650520 นางสาว มนทิรา เทียบปัด
521 650521 นางสาว อานีซะห์ ดาแม
522 650522 นางสาว อรวรรณ ทํานิล
523 650523 นาย ณฤทธิเศรษฐ์ จินาวงษ์
524 650524 นาย ณัฐฎกฤษฎิ์ รินทา
525 650525 นางสาว สุนันทา อะลีหะ
526 650526 นางสาว ณิชาภัทร สุระถาวร
527 650527 นางสาว มธุรส จีรติวรา
528 650528 นางสาว นนทภรณ์ พุม่ฟัก
529 650529 นางสาว รินรดา ธรรมลา

/530 650530…



หน้าที ่15

ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล
530 650530 นางสาว สุธัญญา รักพันธุ์
531 650531 นาย ศุภกิตต์ิ สุกกล่ิน
532 650532 นาย จิรวัฒน์ อามานนท์
533 650533 นาย อธิบดี ฟุง้พิมาย
534 650534 นาย โชคชัย นรสิงห์
535 650535 นางสาว พรทิพย์ พิมพ์พวง
536 650536 นาย ทักษ์ดนัย ปรินแคน
537 650537 นาย สิทธิพร อ่อนน้อมดี
538 650538 นางสาว สริตา แก้วนิล
539 650539 นาย สมคิด วิทย์อดุล
540 650540 นางสาว นฤมล เทศทอง
541 650541 นางสาว สุภาพร ศรีโชค
542 650542 นางสาว ปาณิสรา อัศวเหมหงส์
543 650543 นางสาว เบญจพร บูษยะไพจิตร
544 650544 นางสาว ศิวนาถ ชมอุต
545 650545 นางสาว นุจรี สุขสัมพันธ์
546 650546 นางสาว รัตติญา เสนาจอหอ
547 650547 นางสาว นิธินันท์ ทองผา
548 650548 นางสาว สัชฌกร ศรีบุรินทร์
549 650549 นาย ปพน พนาราม
550 650550 นาย ณัทภพ ทวิชศรี
551 650551 นาย พัฒนชัย วัฒนสวัสด์ิกุล
552 650552 นางสาว ณัฐธิดา เดชขุนทด
553 650553 นางสาว หทัยภัทร วุน่แม่สอด
554 650554 นางสาว อมลธีรา หมื่นเป็ง
555 650555 นาย ภาคภูมิ บวรจิรสกุล
556 650556 นางสาว พรรณรัตน์ เกคุอําไพ
557 650557 นาย เกศฎา ศรีประทุม
558 650558 นางสาว มารยัม มอลอ
559 650559 นาย ภูริณัฐ สร้อยตะคุ
560 650560 นางสาว กัญญาณัฐ ชูจิต
561 650561 นาย รัฐพล แสงสิงห์
562 650562 นางสาว นริศรา สุภาการ
563 650563 นาย ฟารุก กาแมแล
564 650564 นางสาว สิริพร มินพิมาย
565 650565 นางสาว ณิฌาพัฐ ร่วงเหมือน
566 650566 นางสาว ปานปภัส บุญบรรลุ
567 650567 นางสาว สิริกร ปันชัย
568 650568 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์จันทร์







สนามสอบ เลขประจ าตัวสอบ ห้องสอบ ชัน้ อาคาร

650001 - 650025 1503 5 อาคาร 1

650026 - 650050 1504 5 อาคาร 1

650051 - 650075 1505 5 อาคาร 1

650076 - 650100 1506 5 อาคาร 1

650101 - 650150 1507 5 อาคาร 1

650151 - 650175 1508 5 อาคาร 1

650176 - 650200 1401 4 อาคาร 1

650201 - 650225 1402 4 อาคาร 1

650226 - 650250 1403 4 อาคาร 1

650251 - 650275 1404 4 อาคาร 1

650276 - 650300 1405 4 อาคาร 1

650301 - 650325 1406 4 อาคาร 1

650326 - 650350 1407 4 อาคาร 1

650351 - 650375 1408 4 อาคาร 1

650376 - 650400 1409 4 อาคาร 1

650401 - 650425 1302 3 อาคาร 1

650426 - 650450 1303 3 อาคาร 1

650451 - 650475 1304 3 อาคาร 1

650476 - 650500 1305 3 อาคาร 1

650501 - 650525 1306 3 อาคาร 1

650526 - 650550 1309 3 อาคาร 1

650551 - 650568 1307 3 อาคาร 1

วิทยาลัยเทคโนโลยี
กรุงเทพ                 
                          
                          
                          
                          
                         
(แผนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ)

ผังทีน่ั่งตามเลขประจ าตวัสอบ
แผนผังห้องสอบ วันเสาร์ที ่23 กรกฎาคม 2565
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สนามสอบบคุคลภายนอกเขา้เปน็นักเรียนอุตนิุยมวิทยา รุ่นที ่29 

แผนผังห้องสอบ วันเสาร์ที ่23 กรกฎาคม 2565

ณ  อาคาร 1 วิทยาลัยเทคโนโลยกีรุงเทพ 

บันได

บันได

50 คน

อาคาร 1 ชัน้ 3

บันได บันได

บันได บันได
ห้องสมุด

ห้องอ านวยการสอบ

บันได



 
 

 
  
 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
เรื่อง   ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก 

เข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 29 
--------------------- 

  ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียน
อุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 29 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก
จึงก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้  

  (ก)  ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
       ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบข้อเขียน ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้ 

 

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบและมำตรกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ 
   เพ่ือให้การด าเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
และมาตรการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา ดังนี้ 
  1. ก่อนเวลาเข้าสอบ (การสอบข้อเขียน) 
     1.1 ผู้เข้าสอบเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้เรียบร้อยก่อนเข้า
ห้องสอบ ได้แก่ ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงินหรือสีด า บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้    
ซึ่งต้องมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน ไปในวันสอบ หาก ไม่มีบัตร
ดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการอ านวยการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ  
     1.2 ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายชุดสุภาพ (โดยไม่สวมรองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ 
เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด และไม่สวมเสื้อคลุมทับ)   
     1.3 ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 30 นาที และจะเรียก 
ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ  
     1.4 ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังป้ายประกาศ
หน้าอาคารสอบ และรอเรียกเข้าห้องสอบ 
       1.5 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการอ านวยการสอบ 
     1.6 หากไม่พบรายชื่อให้ติดต่อกรรมการอ านวยการสอบ 
     1.7 หากท าบัตรประชาชนหาย ให้แจ้งกรรมการอ านวยการสอบ เพ่ือขอใบอนุญาตเข้าห้องสอบ 
(บัตรแทน)  

วัน/เวลำสอบ วิชำที่สอบ เลขประจ ำตัวสอบ สถำนที่สอบ 
สอบข้อเขียน 
วันเสำร์ที่ 23 กรกฎำคม 2565 
    เวลา 09.00 – 11.00 น. 
    เวลา 11.00 – 12.00 น. 
    เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 
 
- คณิตศาสตร์และสถิติ  
- ภาษาอังกฤษ 
- ฟิสิกส์   

650001 – 650568 วิทยาลัยเทคโนโลยี
กรุงเทพ ถนนสุขุมวิท 
97/1 แขวงบางจาก   
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
*ที่จอดรถมีจ ากัด* 

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสอบปำกกำลูกลื่นสีน  ำเงินหรือสีด ำ 

/2. ก่อนเวลาสอบ... 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&source=images&cd=&cad=rja&docid=MamndxwNmswRHM&tbnid=XGQbFUrgIRwtjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.msu.ac.th/?p=535&ei=QO6aUYO_Fo2OiAeAxYGYDg&psig=AFQjCNE3kzqQ1ToN9DqORoNBrSxanNhcVA&ust=1369194348292934
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 2. ก่อนเวลาสอบ 
      2.1 ห้ามน าต ารา หนังสือ เอกสาร หรือกระดาษ และสิ่งพิมพ์อ่ืนใด เข้าห้องสอบโดย
เด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า ผู้ใดน าเข้ามาในห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระท าการทุจริตในการสอบและ
ต้องยุติการสอบทันที ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบในข้อ 1.1 
     2.2 ห้ามน าโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด           
หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า ผู้ใดน าเข้ามาในห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระท าการทุจริตในการสอบและต้องยุติ
การสอบทันท ีทั้งนี้ถ้ามีสิ่งของสูญหาย เจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
      2.3 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้              
ซึ่งต้องมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน ต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ มิฉะนั้น
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
      2.4 ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่นั่งสอบตามหมายเลขประจ าตัวสอบของตนเอง ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ 
หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
      2.5 ห้ามผู้เข้าสอบท าข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ  
      2.6 เมื่อผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบและนั่งประจ าหมายเลขสอบของตนเอง ให้กรอกข้อมูล
ลงในกระดาษค าตอบให้เรียบร้อย(ชื่อ – นามสกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ และหมายเลขประจ าตัวประชาชน 
วิชาที่สอบ วันเวลา สถานที่ ) 

3. ในเวลาสอบ 
      3.1 เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการอ านวยการสอบ 
      3.2 ตรวจสอบจ านวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจน   
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทันทีเพ่ือเปลี่ยนฉบับใหม่ 
      3.3 ลงลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
      3.4 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบ  
ว่าผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครสอบ  
      3.5 ผู้เข้าสอบไปไม่ทันเวลาลงมือสอบหรือเข้าสอบหลังจากลงมือสอบแล้ว 30 นาที  
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  
      3.6 ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ จนกว่าจะหมดเวลาสอบ 
      3.7 หากผู้เข้าสอบกระท าการทุจริตในการสอบไม่ว่าจะกระท าโดยวิธีใด ถือว่าสอบตก 
      3.8 ห้ามผู้สอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบออกนอกห้องสอบ
โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการกระท าโดยทุจริต 
      3.9 เมื่อหมดเวลาและกรรมการอ านวยการสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบ ต้องหยุดทันที    
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการอ านวยการสอบได้อนุญาตแล้ว 

4. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ หรือให้ยุติการสอบ 

5. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1 ต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องสอบ 
5.2 ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนการเข้าห้องสอบ 
 
 

/ทั งนี  ให้ผู้สมัคร... 




