
ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว กณิษฐา จอมพงษ์ร่ืน

2 นางสาว กนกพร รุ่งเรือง

3 นางสาว กพัฒน์สรณ์ ธันยาการย์

4 นาง กมลชนก โฉมฉาย

5 นางสาว กมลลักษณ์ สวัสด์ิธินิกุล

6 นางสาว กรกช มาลาธรรม

7 นางสาว กรณัฏฐ์ ใย่หล่อน

8 นางสาว กรณิศา สุดอู๊ด

9 นาง กรสิริ เรืองรังษีรัตน์

10 นางสาว กรองแก้ว อยู่ย่ิง

11 นาง กระจ่างศรี ศรีกระจ่าง

12 นางสาว กฤตกมล ฉิมม่วง

13 นาย กฤตชพัฒน์ ศรีหิรัญพัลลภ

14 นาง กฤตยา ตรีทิพไกวัลพร

15 นาย กฤตรัฐ ธชาศรี

16 นาย กฤติน อมรถกลสุเวช

17 นาย กฤษฎา โอสถานนท์

18 นาย กฤษฎา เร่งดารา

19 นาย กฤษฏา ฉิมพลีวัฒน์

20 นาย กลยุทธ โกษาเสวียง

21 นางสาว กัญญวรรณ เอกสุพรรณพิมล

22 นางสาว กัญญ์ปภัส บุญทวีสีหไชย

23 นางสาว กัญญ์วีณา ปานนุ้ย

24 นาง กัณนิกา ขจรกล่ินมาลา

25 นางสาว กันต์กวี จิตกวี

26 นางสาว กันปภา พาณิชย์พล

รำยช่ือผู้ตรวจ (ATK) สนำมสอบภำคกลำง ณ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง แขวงหัวมำก เขตบำงกะปิ

กทม. สำมำรถเดินทำงมำตรวจ  ได้ท่ี อำคำร เวียงค ำ (VKB) ช้ัน 1 ห้อง 101 

ต้ังแต่เวลำ 09.00- 15.00 น. (ในวันท่ี 2 กันยำยน 2565)
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27 นาย กัมปนาท แก้วบรรจักร

28 นาง กัลยดา ธีทัตติณห์

29 นางสาว กัลยา วิริยะสิริเวช

30 นางสาว กัลยาณี พรรณอินทร์

31 นางสาว กัลย์สินี หิรัญพงศ์ธวัช

32 นางสาว กาญจนา วงศ์สุวรรณ

33 ดร. กาญจน์ณัฐ รัตนศรีบัวทอง

34 นาง กานดา ชังเรือง

35 นาย กานต์ อยู่เจริญกิจ

36 นาย กิตติ กลัดเช้ือ

37 นาย กิตติ ทิศขันธ์

38 พระมหา กิตตินันท์ แสงส่งไพศาล

39 นาย กิตติบดี ด ารงสุจริต

40 นาย กิตติภัฎ โยแก้ว

41 นางสาว กิตติมา วงศ์แสน

42 นางสาว กิตติยา ธิช่างทอง

43 นาย กิตติรัตน์ สารแดง

44 นาย กิตินันท์ เธียรสินอุดม

45 นางสาว ก่ิงแก้ว ล่ิวแสงวงค์ทอง

46 พระมหา กุมาร จตุทิพยธรรม

47 นางสาว กุลกัลยา นามแสงเดือน

48 นางสาว กุลริศา พิชญาบูรณภัค

49 นาง ขนิษฐา แสงนิล

50 นางสาว ขนิษฐา เทศแย้ม

51 นาย ขพน ยะสมจิตร์

52 นาย ขวัญ เกิดกลาง
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53 นางสาว คณาพร โพธ์ิรุกข์

54 นางสาว คนธรัตน์ เอกวรงค์ฐิติ

55 นาย คันธสิทธิ ช่องดารากุล

56 นางสาว ค านาง โพนชัยแสง

57 นาย คเชนทร์ คชการ

58 นางสาว งามฟ้าดิน รักไทย

59 นาง จงรักษณ์ พงษ์ฤทธ์ิศักดา

60 นาย จตุพงศ์ จ าปางาม

61 นาย จตุพร ล้อมทอง

62 นางสาว จตุพร เมฆประมวล

63 นางสาว จรรยา ฉิมหลวง

64 นางสาว จรวยภรณ์ วาทมณีกร

65 นางสาว จริยา ท้วมจันทร์

66 นางสาว จริยา มิสลัมภ์

67 นาย จรูญ ฉันทศรีวิโรจน์

68 นาย จรูญพิพัฒน์ นาลา

69 นาย จรูณ นพมาก

70 นาย จักรกฤษณ์ จ าปีศรี

71 นาย จักรภพ ตรียุทธวัฒนา

72 นาย จักรินทร์ ทัพธานี

73 นางสาว จันจีรา สอนไว

74 นางสาว จันทรมล ระถะการ

75 นางสาว จันทร์จิรา กาญจนพันธ์ุ

76 นางสาว จันทิมา วังกานนท์

77 นาง จิญสุดา เขตสมุทรชยากร

78 นางสาว จิณณรัตน์ วสุวงศ์วรกิจ
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79 นาย จิณณ์วรา ศรีพวงเพชร

80 นาง จิดาภาฐ์ เขียนสอาด

81 นางสาว จิตติมา วงศ์สิริไพบูลย์

82 นางสาว จิตติมา เกียรติทับทิว

83 นาย จิตรคุปต์ ข าเชย

84 นาย จิตรพล คมสัน

85 นาย จิตรภาณุ สุวรรณชัยศักด์ิ

86 นาง จิตรานุช ชูกรณ์

87 นางสาว จินตนา โตไพบูลย์

88 นางสาว จิรพันธ์ ม่วงเจริญ

89 นางสาว จีระนันท์ ขยันงาน

90 นาย จีระสิทธ์ิ ล้ีสุวรรณ

91 นาง จุฑามาศ ห้าวหาญ

92 นางสาว จุฑามาส เลขนาวิน

93 นางสาว จุฑามาส เลิศบุญชู

94 นางสาว ฉลอม ศิริวัฒน์

95 นางสาว ฉวีวรรณ สังข์ทอง

96 นางสาว ฉัตรชนก ศรีแจ้ง

97 นางสาว ฉัตร์รวี หิรัญวัฒน์อมร

98 นางสาว ชญาดา ฤทธ์ิคือกรด

99 นางสาว ชนมนันท์ ชุ่มหิง

100 นางสาว ชนัตธาม เชียงวานิช

101 นางสาว ชมชนก นารถอัมพุท

102 นางสาว ชมพูเนกข์ ฉัตรแก้ว

103 นางสาว ชมพู่ รวมธรรม

104 นางสาว ชมภู เจริญสุข
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105 นาย ชยพัทธ์ โฉมยา

106 นาย ชยันต์ นิมมานนท์

107 นางสาว ชลกร บุญเรือง

108 นาง ชลธิชา สรรประเสริฐ

109 นางสาว ชลธิชา สุวัฒนะโสภณ

110 นาง ชลพินท์์ุ เชิดผล ชลพินท์์ุ เชิดผล

111 นางสาว ชลาธร หิริโอตัปปะ

112 นางสาว ชลาธาร พลเย้ียม

113 นาย ชวนพงศ์ สุขพัฒนนิกูล

114 นาย ชวนากร วัฒนะเวชกุล

115 นาย ชวลิต เพชรจ ารัสศรี

116 นางสาว ชัญญานุช พันธ์อินป้อ

117 นางสาว ชัญญามนฑณ์ จิตพรพินิจ

118 นางสาว ชัฎฎาภรณ์ แสงทอง

119 นาย ชัยณรงค์ ตาพรม

120 นาย ชัยธวัช กิตติกวางทอง

121 นาย ชัยพิชิต สุระโยธิน

122 นาย ชัยภัทร ชะรอยนุช

123 นาย ชาญณรงค์ โพธ์ิสุขเกษม

124 นาย ชาญวิทย์ อมรสถิตธรรม

125 นาย ชาญเดช พรหมดี

126 นางสาว ชาณิภา เผือกรักษ์

127 นาย ชารินทร์ตรี การะภักดี

128 นาย ช านาญ หิรัญงาม

129 นางสาว ชิดชนก กาวี

130 นาย ชินวร เหมวรางค์กูล
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131 นางสาว ชินาณา วรรณ์คงดี

132 นางสาว ชิษณุนาถ บุญวีระธรรม

133 นางสาว ชุติมา อุดม

134 นางสาว ชูจิตร วิริยะโรจนาวุฒิ

135 นาง ชไมพร สมสุขสวัสด์ิกุล

136 นางสาว ช่อฟ้า พันธ์ธง

137 นางสาว ญดาวรรณ ไชยศรี

138 นาง ญาณิศา วงศ์กูล

139 นางสาว ฐานวีร์ ป่ินประวัติ

140 นางสาว ฐานะมาศ อ่ิมสะนา

141 นางสาว ฐานิตารัชต์ เรืองธนรัตน์

142 นาย ฐาปณีย์ ป่ินใจ

143 นางสาว ฐิตาภา แสงตะวัน

144 นางสาว ฐิตามินทร์ นภัสนิธิภูวดล

145 นางสาว ฐิติมน สวัสด์ิตยวงศ์

146 นางสาว ฐิติมา มณีเนตร

147 นางสาว ฐิติรัตน์ ดอกลัดดา

148 นางสาว ฐิวรา โรจนสกุลเกตุ

149 ผศ.ดร. ณฐพร อุตกฤษฏ์

150 นางสาว ณฐาณัฏฐ์ เยาวพัฒน์

151 นางสาว ณธิมณฐ์ เกษมชัยวิบูลย์

152 นาย ณธีพัฒน์ มอญปพนวาสนา

153 นาย ณนกร ภัทรโรจนวราคุณ

154 นางสาว ณภัค ทองสุจริตกุล

155 นางสาว ณภัทร พรมชัย

156 นางสาว ณภัทรษกร ขจรค า
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157 นางสาว ณฤดี วงศ์อนุการ

158 นาง ณัฎฐ์ปัณชญา รวีนิภาจิรโชติ

159 นางสาว ณัฏฐกานต์ ต่างกลาง

160 นางสาว ณัฏฐนิช ประเสริฐพงษ์

161 นางสาว ณัฏฐวรรณ ศิริจันทร์

162 นางสาว ณัฏฐานิช อ้นแก้ว

163 นางสาว ณัฏฐ์ณิชา ราชพิลา

164 พระ ณัฏฐ์ธน ชาดาธนเสฏฐ์

165 นาย ณัฏธดา สุวรรณกาศ

166 นาย ณัฐ แสงสว่าง

167 นางสาว ณัฐกุลยาภัทร คงสมบูรณ์ธนา

168 นางสาว ณัฐชา ขันการไร่

169 นางสาว ณัฐฐานิตา สุไทยตระกูลสม

170 นาย ณัฐนันท์ กายพันธ์ุเลิศ

171 นางสาว ณัฐนันท์ ทองเงินมาก

172 นาย ณัฐพงษ์ คณวัฒน์ชนะสิน

173 นาย ณัฐพล พัฒนกุล

174 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพัชร์ ภพโชคสกุลวาณิช

175 นาย ณัฐสิทธ์ิ สาทพันธ์

176 นาย ณัฐเดช แก้วมา

177 นางสาว ณิชชารีย์ กิตติอัศวรัตน์

178 นางสาว ณิชา จันทร์จีน

179 นาง ณีรนุช วรรณบูรณ์

180 นางสาว ดรัลพร ฤทธ์ิศิริ

181 นางสาว ดรุณี สูงสุมาลย์

182 นางสาว ดวงฉัตร มาศมหิศักด์ิ
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183 นาง ดวงตา กิมิเร่

184 นาง ดวงพร สุวรรณกุล

185 นางสาว ดวงเนตร ยอดทรงตระกูล

186 นาง ดวงเนตร พ่วงขวัญ

187 นาง ดวงใจ พร้อมเพียรพันธ์

188 นางสาว ดวงใจ ส าเภาน้อย

189 นางสาว ดารันดา ภาคินัยต์

190 นางสาว ตติญาณี ลออเอก

191 นางสาว ตวงกนก เพชรบูรณ์

192 นาย ตันติกร เกษมบุญรักษ์

193 นาย ถนัดกิจ ฉายขุนทด

194 นาย ทพงษ์ รักษ์วงคณา

195 นาย ทรงวุฒิ อยู่เอ่ียม

196 นาย ทรงศักด์ิ ฟูตระกูล

197 นาย ทวีคูณ โคมินทร์ ทวีคูณ โคมินทร์

198 นาย ทวีรัตน์ ทับทิมทอง

199 นาย ทองพูล ปากหวาน

200 นางสาว ทักษอร ศรีสังขจร

201 นาง ทัดศรัณยา นิมิตรมงคล

202 นางสาว ทัศนีย์ ชอบธรรม

203 นาย ธงเทพ ศิริเจริญศรี

204 นาย ธนกร ก้องกิจก าธร

205 นาย ธนะสิทธ์ิ อมรธันยมนย์

206 นางสาว ธนัชพร สุทธาวาส

207 นางสาว ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร

208 นาย ธนัตถ์นันท์ สกลธนบูลย์
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รำยช่ือผู้ตรวจ (ATK) สนำมสอบภำคกลำง ณ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง แขวงหัวมำก เขตบำงกะปิ

กทม. สำมำรถเดินทำงมำตรวจ  ได้ท่ี อำคำร เวียงค ำ (VKB) ช้ัน 1 ห้อง 101 

ต้ังแต่เวลำ 09.00- 15.00 น. (ในวันท่ี 2 กันยำยน 2565)

209 นาย ธนัท สังวาลเพชร

210 นางสาว ธนัทกัญญ์ อรรถแป

211 นางสาว ธนัทธิดา ธนเสธภักดี

212 นาย ธนา จินดาโชตินันท์

213 นาย ธนาคม จงใจพระ

214 นาย ธนาภพ พสุนนท์

215 นางสาว ธนิดา กิตติภัควงษ์

216 นางสาว ธนิดา เอกธนะพจ

217 นาย ธนเวช เดชอดุลย์พงค์

218 นาย ธภัทรสันต์ สถิตธรรมศานต์

219 นางสาว ธรรมนนท์ กิจติเวชกุล

220 นาย ธรรมนูญ หวังกิจสุนทร

221 นาย ธรรมวิทย์ หวังกิจสุนทร

222 นางสาว ธราภรณ์ ชุ่มม่ัน

223 นางสาว ธวัลรัตน์ อัครวัฒนวงศ์ ธวัลรัตน์ อัครวัฒนวงศ์

224 นางสาว ธัชนันท์ เอ่ียมนวชาต

225 นาย ธัชพล กสิกิจวรกุล

226 นางสาว ธัญชนก รัตนวารินทร์ชัย

227 นางสาว ธัญญลักษณ์ ทองดา

228 นางสาว ธัญญ์นรี ฐิติแก้ววิเศษ

229 นางสาว ธัญญ์รัตน์ พ้ืนดอนเค็ง

230 นางสาว ธัญพร ไกรจงวัฒนา

231 นางสาว ธันยาภัทร์ โค้งนอก

232 นางสาว ธิตินันทน์ สิทธิจันทร์

233 นาย ธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน

234 นางสาว ธีรรัตน์ พิทักษ์
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ต้ังแต่เวลำ 09.00- 15.00 น. (ในวันท่ี 2 กันยำยน 2565)

235 นาย ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ

236 นางสาว นงคราญ สุขนนท์

237 นางสาว นงนภัส กฤดิพรรธน์

238 นางสาว นงลักษณ์ กันล้อม

239 นาง นงเยาว์ พอดคันสก้ี

240 นาย นพกร อุสาหะนันท์

241 นาย นพพร ประเสริฐวิริยะกุล

242 นาง นพมาศ คารวานนท์

243 นางสาว นพรัตน์ พรโสภากุล

244 นางสาว นพลักษณ์ แสวงคุณ

245 นางสาว นภลภัส พันธ์ุเมฆ

246 นางสาว นภัค สดุดีปิยะดล

247 นางสาว นภัสกร ทองไชย

248 นางสาว นภาพร เอ้ืออุปถัมภ์

249 นางสาว นภาวดี สมธนิตย์

250 นาย นรวิชญ์ ไกรนรา

251 นางสาว นรารัตน์ ฤทธิรงค์

252 นางสาว นริสชา เบ้านาค

253 นาย นฤพนธ์ ศิลปสอน

254 นางสาว นลินรัตน์ น าพ่ึงฤกษ์ดี

255 นางสาว นลินีย์ วิโรจน์บูรณะ

256 นาง นวรัตน์ สนธิปัญญากุล

257 นางสาว นวลกนก สระวาสี

258 นาย นัทธวงศ์ อนิวรรตน์

259 นาย นัทพงศ์ สุพิมล

260 นางสาว นันทกานต์ สถาพร
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ต้ังแต่เวลำ 09.00- 15.00 น. (ในวันท่ี 2 กันยำยน 2565)

261 นางสาว นันทนา จินมณี

262 นางสาว นันทนีย์ สุวรรณสิทธ์ิ

263 นาย นันทมนัส เช่ือมสุข

264 รศ.สพญ.ดร. นันทริกา ชันซ่ือ

265 นางสาว นันทิยา ธรรมบุตร

266 นางสาว นันท์ ดาวอรุโณทัย

267 นาง นันท์ทัชพร หม่ืนสุขภูรินท์

268 นางสาว นันท์นภัส วงษ์พาณิทอักษร

269 นางสาว นันท์นภัส นุมานิต

270 นาย นันธิพัฒน์ รัตนพลแสน

271 นางสาว นัยนา โฉมนรินทร์

272 นาง นาตฤดี สุคนธหิรัญ

273 นางสาว นาถพิมล วาดสันทัด

274 นาง นาถวดี วิทวัสกุล

275 นางสาว นารีรัตน์ หล่อเจริญวงศ์

276 นางสาว นิชาภา ป่ินชุมพลแสง

277 นางสาว นิชาภา สุวรรณนาค

278 นางสาว นิตญา หนองภักดี

279 นางสาว นิตยา วิบูลย์วรกุล

280 นางสาว นิติกานต์ อุปละ

281 นาง นิรมล รุจิราโสภณ

282 นางสาว นิราภร เตรียมต้ัง

283 นางสาว นิลนภา กาญจนมณเฑียร

284 นาย นิเวศ ธรรมชัยชูศักด์ิ

285 นาย นิเวศ พิพัฒนติกานันท์

286 นางสาว นุชจรี ค าตา
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
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287 นางสาว นุสรา ไทยงาม

288 นาง น้ าฝน แนไพร

289 นางสาว บงกชภรรฐ์ศร ถิรภัคจิราพร

290 นาย บัญชา สุวรรณธาดา

291 นางสาว บัณฑิตา ปานเจริญ

292 นางสาว บัวผัน สีอามาต

293 นาย บุญยงค์ วนาสินชัย

294 นาย บุญฤทธ์ิ กุศลส่ง

295 นางสาว บุญสม หลวงปราบ

296 นางสาว บุญสม ลิลัน

297 นาย บุญส่ง ม่ันศรี

298 นางสาว บุณฑริกา สรรพากร

299 นางสาว บุปผชาติ มัธยม

300 นางสาว บุรัสกร เลปนะสุวรรณ

301 นางสาว บุลากร ชัยประเสริฐ

302 นางสาว บุษรา ลาภสุวรรณวงศ์

303 นาย ปฏภณ กาจแก้ว

304 นาง ปฐมาวดี วาเลนไทน์

305 นาง ปทิตตา พลอยสถิตพงศ์

306 นาง ปนิศฐา เหรียญทอง

307 นาย ปภังกร สุขส าราญ

308 นาย ปภังกร พวงแก้ว

309 นางสาว ปภัสษรณ์ คงไพจิตรวงศ์

310 พันเอกหญิง ปภากร เบ็ญจขันธ์

311 นางสาว ปภาดา สร้อยดี

312 นาย ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันทน์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
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ต้ังแต่เวลำ 09.00- 15.00 น. (ในวันท่ี 2 กันยำยน 2565)

313 นาย ประกอบ พงศ์ปฏิเมธ

314 นางสาว ประกายรัตน์ ทุนิจ

315 นางสาว ประทุม ร้ายสูงเนิน

316 นาย ประสงค์ ยืนสุข

317 นาย ประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน

318 นาง ประเทือง ศรีวงศ์

319 นาย ประเสริฐ การบรรจง

320 นางสาว ประไพ เย้ืองไกรงาม

321 นาง ประไพพิศ หงษาวดี

322 นาย ปรัตถกร เมฆดารา

323 นางสาว ปราณชีวา อัศวธาดาบริรักษ์

324 นางสาว ปราณปรียา โสณะโชติ

325 นางสาว ปราณพร คุโรปกรณ์พงษ์

326 นางสาว ปราณี ศศิวรรณ

327 นางสาว ปรารถนา สุขวิบูลย์

328 นางสาว ปริณดา เพ็งแจ่ม

329 นางสาว ปรินดา ลออวรคุณ

330 นาง ปรียาพร ชูคะรัมย์

331 นาย ปรเมศวร์ แสงชุมพล

332 นางสาว ปวรรณษา เหลืองตระกูล

333 พ.ต.ท.หญิง ปวีณุต บุญแสง

334 นาง ปัญชลีย์ จีระไธพัฒน์

335 นาง ปัญณวีย์ บ ารุงพนิชถาวร

336 นางสาว ปานดารินทร์ พงเพชร

337 นางสาว ปานพิมพ์ นิธิโรจวรรักษ์

338 นาง ปาริชาติ สังฆนาม
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล
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ต้ังแต่เวลำ 09.00- 15.00 น. (ในวันท่ี 2 กันยำยน 2565)

339 นางสาว ปาริชาติ กิตติโพธ์ิวิทย์

340 นางสาว ปาลิดา โรจน์พัฒนสถาพร

341 นาง ปิญานุช พงษ์พัฒณ์

342 นาง ปิยมาศ นิมมานนท์

343 นางสาว ปิยวรรณ ถึงพร้อม

344 นางสาว ปิยะดา ทิพโกมุท

345 นางสาว ปิยะมาศ ปาอินทร์

346 นางสาว ปิยา ล้ าเลิศ

347 นางสาว ปิยาภรณ์ อภิลักโตยานันท์

348 นางสาว ป่ินสุพรรณ จงโชติชัชวาลย์

349 นาง ปุญชรัสม์ิ เรืองศรีกรณ์

350 นางสาว ปุญญิศา ราษฎร์พิบูลย์

351 นาง ปุญญิสา อินโอ้

352 นางสาว ผกาแก้ว อินทร์ช่ืน

353 นางสาว ผ่องพรรณ บัวคล่ีใบ

354 นางสาว ผ่องอ าพันธ์ุ เมฆเมืองทอง

355 นางสาว พงษ์พันธ์ุภิษฐ์ ตันติวัฒนา

356 นาย พงษ์ศักด์ิ จันทร์อยู่

357 นางสาว พจนา สุวรรณปิณฑะ

358 นาย พชรพง เฮงมงคลสกุล

359 นาง พนิดา รีพีทาวสก้ี

360 นาง พภัสสรณ์ ปัญญาคุณานนท์

361 พระ พยับ คลังเพชร

362 นางสาว พรกนก จิตรเอก

363 นางสาว พรทิพย์ จงธรรมคุณ

364 นางสาว พรทิพย์ พิมพ์ทอง
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365 นางสาว พรปิยะ ม่ังวิทิตกุล

366 นางสาว พรพรรณ ศรีบัวเอ่ียม

367 นางสาว พรพรรณ สร้อยทอง

368 นางสาว พรพิมล เลิศพานิช พรพิมล เลิศพานิช

369 นางสาว พรมผวรรณ ทวิสุวรรณ์

370 นาย พรรคพงศ์ วุฒิวงศ์

371 นางสาว พรรณี มณีนิล

372 นางสาว พรระวี เอ่ียมปา

373 นางสาว พรวิมล แซ่หว่อง

374 นางสาว พรศิริ วรเสริม

375 พระ พระครูวิมลปริยัติกิจ จันทร์ไพจิตร

376 นาง พรเพ็ญ รอดชูแสง

377 นางสาว พรเพ็ญ พรมสอน

378 นาย พลคุณ ภัทรภูมิรพี

379 นาย พสุธร ศรีโมรา

380 นาย พัช ภาวิตไกวัลย์

381 นางสาว พัชญ์สิตา ชัยพันธโรจน์

382 นาง พัชนี ภู่ระหงษ์

383 นางสาว พัชรนันท์ ยิงรัมย์

384 นาย พัชรพงศ์ ภัทราสินสุนทร

385 นางสาว พัชราภรณ์ ศรีระวีวงศา

386 นาง พัชราภรณ์ พฤติพุทธวงศ์

387 นางสาว พัชรินทร์ โฉมยา

388 นางสาว พัชรี สุทธิเภท

389 นาย พัฒนพงษ์ วิทยา

390 นางสาว พัฒน์นรี อุทัยบาล
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391 นางสาว พัณณ์ภัสส์ ตันติวศิน

392 ว่าท่ีร.ต.หญิง พัทธ์ธีรา ศิริธนากุลพงศ์

393 นาย พันธ์ุธัช เลาหบุตร

394 นางสาว พับพลึง เมตตา

395 นางสาว พิกุล ชาคม

396 นางสาว พิชญากชยงธนา เกษสุขมาโนช

397 นางสาว พิชญ์สินี เลิศอร่ามแสง

398 นาย พิชัยยุทธ เลาหชนะกูร

399 นางสาว พิณจ์ทอง ฉัฏฐณรัชต์

400 นางสาว พิณทิพา พิณเกษมจิต

401 นางสาว พิตรานรี ปานคง

402 พระครู พิพิธจารุธรรม กวางทอง

403 นางสาว พิมพ์พนิต หลวงปราบ

404 นาง พิมพ์พันธ์ุ นรากุลมงคล

405 นางสาว พิมพ์ระวี ทาอ่อน

406 นาง พิมพ์ลภัส ฤทัยสุข

407 นางสาว พิมพ์วิภา อามาตย์ศรี

408 นางสาว พิมพ์เพชร สังกรณีย์

409 นาง พิศมัย หาญสมบัติ

410 นาย พิสิษฐ์ วงษ์พิเไลวัฒน์

411 นาย ภณ ไวยวาสา

412 นางสาว ภนิดา บุญมี

413 นาย ภพ นโมอนัตตา

414 นางสาว ภัคธีมา คุ้มม่วง

415 นาย ภัทรพงศ์ แก้วศรีจันทร์

416 นาง ภัทรวลัญช์ รัตนสิริอ าไพ
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417 นางสาว ภัทรินทร์ น่ิมรัตนสิงห์

418 นางสาว ภัทร์ธมนต์ มีทองพิมพ์

419 นางสาว ภัสณภรณ์ หาญศึก

420 นางสาว ภัสน์นิธิศ โชติภัทรานิษฐ์

421 นาย ภาณุพันธ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์

422 นาย ภาณุวัชร ใจห้าว

423 นาย ภานุมาศ เกษาพันธ์

424 นางสาว ภาพรรณ พุทธิยาวัฒน์

425 นางสาว ภาพิมน ภาวสุทธ์ิ

426 นางสาว ภาร าไพ รัตนมงคล

427 นาง ภาวิณี ระดมสุข

428 นางสาว ภูริตา หอมทวนลม

429 นาย มงคล ศรีมัญจัณทา

430 นาย มณฑล กาญจนพรกุล

431 นางสาว มณฑา แกล้วกสิกิจ

432 นางสาว มณฑิรา เมธปรียา

433 นางสาว มณีรัตน์ เผ่าพหล

434 นาย มนตรี แสงสวัสด์ิ

435 นางสาว มนสิชา ตรีสุคนธ์

436 นางสาว มนัสนันท พจน์จิรานุกูล

437 นางสาว มนัสนันท์ หลิมรัตน์

438 นาง มนัสนันท์ เอ่ียมส าอางค์

439 นางสาว มยุริญ เชาว์ชาญ

440 นาย มรกต เหล่าอ านวยชัย

441 นางสาว มลัย แก่งอินทร์

442 นางสาว มะลิวัลย์ จิตนารี
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443 นางสาว มัทยา ดีจริงจริง

444 นาย มานพ ส้มทอง

445 นาย มานิตย์ ณัฐประสิทธ์ิกุล

446 นางสาว มุกดา จันทร์มูล

447 นาย ยืนยง แพสุวรรณ

448 นาง ยุพา วจีสัจจ์

449 นางสาว รชาดา แสงสุริยะฉัตร

450 นาง รฐา ชาญวิสิฐกุล78L33B

451 นาย รณกฤต ศรีสงคราม

452 นาย รณชัย ไวสุวรรณ์

453 นาง รภัทร โสภณกุลนนท์

454 นางสาว รสรินทร์ เจริญมังษา รสรินทร์ เจริญมังษา

455 นาง ระริน รัตนรังสี

456 นางสาว รังสิมา ฟักแย้ม

457 นางสาว รัชชริญ อิทธิธนาภูมิ

458 นางสาว รัชดาภรณ์ กาญจนสาธิต

459 นาง รัชนี สามิลา

460 นาย รัชพล ขุนแก้ว

461 นาย รัชพล เฮงมงคลสกุล

462 นางสาว รัชวรัญญา เลิศโรจนชูสิทธ์ิ

463 นางสาว รัญชนา แสงมณี

464 นางสาว รัฐติยากร ไวว่อง

465 นาย รัฐวิชญ์ เลิศศักด์ิเมธี

466 นาง รัดดา พิลาแสง

467 นางสาว รัตติกร เครือริยะ

468 นาง รัตนา เสริมธนสาร
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469 นางสาว รัตนาภร แมดห้า

470 นางสาว รัศมี จารุปิติกาล

471 นาง รัศมี อังคณานุจารี

472 นาย ราชพล หิรัญรักษ์

473 นาย ราชิต เจียรวัฒนากร

474 นาย รุจมาศ ราชเจริญ

475 นาง รุจิรา มิทเชลล์

476 นางสาว รุสเมนี แวดอยี

477 นางสาว รุ้งเพชร แสงหิรัญ

478 นาย ฤกษ์ดี ตระกูลมุกทอง

479 นางสาว ลภัสรดา เดชภูรีธนโชติ

480 นางสาว ลลิต วรรธนะด าเกิง

481 นางสาว ลักขณา น้ าใจเย็นฉ่ า

482 นางสาว ลักขณา อ่ึงสกุลวงศ์

483 นางสาว ลักขณา พรหมสิงห์

484 นาง ลักขณา อุบลวัตร

485 นางสาว ลัดดา ศรีวิชา

486 นาง ลาวรรณ ใจน้อย

487 นางสาว ลาวัณย์ เหล่าสุวรรณวัฒน์

488 นาย วชิรวัฒน์ วิศิษฏ์สินธพ

489 นาง วชิราภรณ์ ภาคะ

490 นางสาว วนิดา สิริสุขลัคนา

491 นางสาว วรกร วิวัชรากรกุล

492 นางสาว วรณัน เหมรังคะ

493 นาย วรทเอก ศรีสุวรรณ

494 นาย วรพจน์ ลาภเพ่ิมพูนทรัพย์
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495 นางสาว วรวรรณ แป้นสุวรรณ์

496 นางสาว วรัญญา รัตนพิทักษ์

497 นาย วรัตน์พล สหัชลักษมี

498 นางสาว วราง คณา แซ่ฉ่ัว

499 นางสาว วราภรณ์ ชัยนฤมล

500 นางสาว วราภรณ์ เตียงธวัช

501 นาย วรารักษ์เมธา ศิริวัฒนาวรากร

502 นาย วราห์ วิริยอัจฉรา

503 นางสาว วรินทร แต้ประยูร

504 นาง วรินทร เฮงมงคลสกุล

505 นาย วรินทร นันทวัน ณ อยุธยา

506 พันเอก วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ

507 นาย วรเศรษฐ์ สุพรรณพงศ์

508 นางสาว วลัยทิพย์ เดชขุนทด

509 นาย วัชธนชัย นาคค าพันธ์

510 นาย วัชรสิทธิชัย ก าจรกิจไพศาล

511 นาย วัชระ ก้อนแก้ว

512 นาง วัชรา สิทธิเวช

513 นาง วัชรี วงศ์ศิริ

514 นางสาว วันวิสาข์ วัชระกวีศิลป์

515 นางสาว วานิร์รชฎา ภัคยาลัก์ษมี

516 นางสาว วาลุกา พลายงาม

517 นางสาว วิจิตรตรา ทองปลิว

518 พระครู วิชัยวุฒิคุณ เพ็ชรนารถ

519 นาย วิชายศ ชูชาติ

520 นาย วินัย ฉิมมากรม
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521 นาง วิภาฎา นวชีวากุล

522 นางสาว วิภาดา กุลวโรตตมะ

523 นางสาว วิภาพร อ าไพพิทักษ์วงศ์

524 นาง วิภาภรณ์ ไชยอาม

525 นางสาว วิมาน สร้อยสุข

526 นาง วิยดา กระต่ายทอง

527 นางสาว วิลัย กระทอง

528 นาย วิวัฒน์ ต้ังวุทฒิไกรวิทย์

529 นาย วิเชียร เพ็งทองหลาง

530 นาย วิโรจน์ ประเสริฐสิทธ์ิ

531 นางสาว วิไลรัตน์ เชยชม

532 นางสาว วีนา เหลืองอ่อน

533 นางสาว วีรยา แซ่โอ๊ว

534 นาย วุฒิชัย ปิตวิวัฒนานนท์

535 นาย วุฒิชาติ มัติพงษ์

536 นาย วุฒิพงษ์ เวชยานนท์

537 นาย วุฒิพงษ์ ยศถาสุโรดม

538 นางสาว วุฒิพร ทับทิมทอง

539 นางสาว ศนิวาร เพชรบูรณ์

540 นาย ศรกมล ต้านสิน

541 นางสาว ศรัณรัชต์ นวศิริยานันท์

542 นางสาว ศรันทิพย์  หงษ์ทอง

543 นางสาว ศรันภัสร์ ขาวงามเดชาวัฒน์

544 นาง ศรันยา พุ่มเกษม

545 นาง ศรีนวล พรายรักษา

546 นางสาว ศรีรุ้ง รักเดช
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547 นางสาว ศรีสวรรค์ สุทธวิรีสรรค์

548 นางสาว ศรีสิรา แซ่ซ้ือ

549 นางสาว ศรีไพร พุกจันทึก

550 นางสาว ศศิณัฐ โลจนอังศุ

551 นางสาว ศศิธร ทับทิมทอง

552 นางสาว ศัฏฏกมล จุลโคตร

553 นางสาว ศิริกานดา งามแสง

554 นางสาว ศิริญญา วิชัยศร

555 นาง ศิริธร ธนลาภกุล

556 นางสาว ศิริพร ภิณโญสิริพันธ์ุ

557 นางสาว ศิริพร วงศ์บัณฑูรย์

558 นางสาว ศิริพร บุตรรินทร์

559 นางสาว ศิริอร วรวิบูลย์สวัสด์ิ

560 นางสาว ศิริเพ็ญ วงศ์ภักดี

561 นางสาว ศิลามนัสส์ ภูมิใจอนงค์

562 นาง ศิลาเลิศ ห้วยกรด

563 นาง ศิวพร พงษ์อดุลยสุข

564 นางสาว ศุกลภัทร อภิชิตวิทยา

565 นาย ศุภณัฐ เมืองค า

566 นางสาว ศุภมาส เหลืองเพชรงาม

567 นางสาว ศุภรัตน์ พิมพ์อ่ึง

568 นางสาว ศุภลักษณ์ คงเผ่าพงษ์

569 นางสาว ศุภวรรณ โสภณเสถียร

570 นางสาว ศุภวรรณ พันธ์ุภักดี

571 นางสาว ศุภวรรณ กองสุผล

572 นาง ศุภากร ยะสมจิตร์
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573 นาย ศุภโชค วัชรเวชศฤงคาร

574 นางสาว สกุณา ดีโยธา

575 นางสาว สมจิตต์ ฉัตรธนกร

576 นาย สมบัติ แทนประเสริฐสุข

577 นาง สมปอง สาแก้ว

578 นาย สมพงศ์ ฉัตรแสงอุทัย

579 นางสาว สมพงษ์ กูลศิริ

580 นาย สมพร เสริมธนสาร

581 นางสาว สมพร ผลกระโทก

582 นาย สมพล ปฐมทิตมณี

583 นางสาว สมพิทย์ สุวรรณโณ

584 นาย สมยศ กิตติม่ันคง

585 นาย สมยศ สุขสิงห์

586 นาย สมัคร เล็กน้อย

587 นาย สรรพัชญ์ เล้ียววาริณ

588 นาย สรศักด์ิ พวงพิศ

589 นางสาว สริญญา จ ารัสจุฬาเนตร

590 นางสาว สรีรัณทร์ ทุงยู

591 พระ สวัสด์ิ ทับคง

592 นาย สัณห์พิฌานก์ ถาวรวันชัย

593 นาย สันธาณ เดนนิส ภูตะคาม

594 นาง สาคร จโรจน์รัมย์

595 นาย สานุ จีนแส

596 นาง สายพิน แก้วมรกต

597 นางสาว สายไหม ป้ันเหน่งเพ็ชร

598 นาง สาวิตรี สุนทองห้าว
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599 นางสาว ส ารวย มาระเหว

600 นาย ส าอางค์ เพ่ิมวัฒนชัย

601 นาย สิทธิชัย มงคลเสรีชัย

602 นาย สิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ

603 นาย สิทธิพันธ์ ธีทัตติณห์

604 นาย สิทธิศักด์ิ วงศ์พนาวัลย์

605 นาย สิปปกร บ ารุงเงิน

606 นางสาว สิริกร เมฆเมืองทอง

607 นางสาว สิริกร กันอุปัทว์

608 นางสาว สิรินดา สุขพอดี

609 นางสาว สิริพุทธา รอดจ่าย

610 นางสาว สิริวดี สิงห์ศิริ

611 นางสาว สิลาพร สินธุรัตน์

612 นางสาว สุกัญญา วัฒนประดิษฐ์

613 นางสาว สุกัญญา ใหม่แก้ว

614 นางสาว สุกัญญา น าไทย

615 นางสาว สุชญา เคยนิยม

616 นางสาว สุชีรา ติยวัฒน์

617 นางสาว สุณีรัตน์ มงคลเสรีชัย

618 นาย สุดสายฟ้า หทัยเพชร

619 นางสาว สุดารัตน์ สุดรักษ์

620 นาง สุดารัตน์ ศิริพรทุม

621 นางสาว สุดารัตน์ บุญกอง

622 นาย สุทธิกร วงศ์ศิริสีหรา

623 นาย สุธนิน บัญญัติปิยพจน์

624 นางสาว สุธิดา ปกป้อง
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625 นาย สุธีย์ ลือรักษ์โอฬาร

626 นางสาว สุธีรา แก้วเกษ

627 นางสาว สุนทราพร สัจจะมนต์สถิต

628 นางสาว สุนันทา เศรษฐ์บุญสร้าง

629 นาย สุนันท์ ไพอนนท์

630 นาง สุนีย์ อินทรสวัสด์ิ

631 นางสาว สุนีย์ สินนอก

632 นางสาว สุประวีณ์ วังพงศ์สถาพร

633 นางสาว สุพร วงศ์ชารี

634 นาง สุพรรณี เหล็กเพชร

635 นาง สุพัตรา พรมณี

636 นางสาว สุพัตรา แสงตะวัน

637 นางสาว สุพิชญา คฤหเขมา

638 นางสาว สุภมาส แซ่เฮง

639 นาง สุภัทรา เหลืองอรุณ

640 นางสาว สุภา ขันติศิริ

641 นาง สุภา บานเย็น

642 นาง สุภาพ อินส าอาง

643 นางสาว สุภาพร ชัยยา

644 นางสาว สุภาพร สุวรรณช่ืน

645 นาง สุมาลี วงษ์สมิง

646 นาย สุรชัย รุ่งคุณากร

647 นาย สุรชัย ศิริค าวงศ์

648 นาย สุรชัย รูปข า

649 นาย สุรพล เจียรพิพัฒน์

650 นาย สุรภา จุฑามณีพงษ์
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651 นาง สุรวิภา เลิศธัญธนา

652 นาย สุรวุฒิ สัมพันธ์

653 นาย สุรศักด์ิ ศรีแจ่มพัน

654 พระ สุรินทร์ พิมลสวัสด์ิ

655 นาย สุริยงค์ พงศ์ไพบุลย์กุล

656 นางสาว สุรีพร ตันติอ านวย

657 นาง สุรีย์ พิริยะหงส์

658 นาง สุรีย์รัตน์ โพธิราช

659 นางสาว สุรีรัตน์ สุนันต๊ะ

660 นาง สุวดี วงศ์พุทธา

661 นางสาว สุวรรณ มือสันทัด

662 นางสาว สุวรรณี เจริญวัชรวิทย์

663 นางสาว สุวรินทร์ อินทรศรีสุข

664 นางสาว สุวิมล ตุ่นทอง

665 นางสาว สุวิมล สิทธ์ิจงสถาพร

666 นาย สุเทพ บุญบ ารุง

667 นาง สแกวรรณ บุญกระจ่าง

668 นางสาว หทัยกนก ย้ิมท้วม

669 นางสาว หฤทยา พุกเจริญพร

670 นางสาว หฤทัย จันทะคุณ

671 นาย อณิวัชร์ รอดประสิทธ์ิ

672 นาย อดิศร คงป้ัน

673 นาย อดิศักด์ิ กลัดแพ

674 นาง อติภา ยู

675 นางสาว อธิชา ล่องกุลบุตร

676 นางสาว อนงค์นาถ พ่ึงหรรษพร
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677 นาง อนันตา นโมอนัตตา

678 นาย อนุชิต สงวนน้อย

679 นาย อนุรักษ์ บุญล้อม

680 นาย อนุศิษฐ์ ทองค า

681 นาง อพัชยุบลศมน ผากา

682 นาย อภิชัย รัตนพงศ์ไพศาล

683 นาย อภิชาติ ชาวหินฟ้า

684 นางสาว อภิญญา ปาโส

685 นางสาว อภิญญา งามดอกไม้

686 นางสาว อภิดา พฤกษนันท์

687 นาง อภิรมย์ ธนพชรรัชต์

688 นางสาว อภิสรา แซ่จันทร์

689 นาง อมรรัตน์ อัครอมรพงศ์

690 นางสาว อรนิติ ขจรธีรสกุล

691 นางสาว อรพิม จินนกันต์

692 นาย อรรฐพร โบสุวรรณ

693 นางสาว อรวรรณ แก้วเนตร

694 นางสาว อรวรรณ อรุณโชคสมศักด์ิ

695 นาง อริญรดา กิตติภิวัฒกุล

696 นาง อรเนตร สิทธะเมธา

697 นางสาว อรไพลิน ปุณณวัฒน์

698 นางสาว อังคณา คงวิลาวัณย์

699 นางสาว อังคณา จ่ันพา

700 นางสาว อังศวีร์ ตันรัตนไพศาล

701 นางสาว อัจฉรา เทพสิงห์

702 นาง อัฌชา พวงพิศ
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703 นาง อัญชลี ทุ่งส่ี

704 นางสาว อัญชลี กันปล้อง

705 นางสาว อัญพัชร์ เลิศหิรัญชาญสิน

706 นางสาว อัปสรกัลยาณี บุญกุลทิพย์

707 นาย อัมรินทร์ วัดเล็ก

708 นาง อาภากรณ์ รอดทรัพย์

709 นางสาว อารดา ตาเจริญ

710 นางสาว อาริยา กัญจน์ธนดล

711 นาง อารีรัฐ แก้วปล่ัง

712 นาง อารีรัตน์ ชวนปัญญาวงศ์

713 นางสาว อารีรัตน์ จ าปาน้อย

714 นาวาเอก อ านาจ การสมจิตร์

715 นาง อ าพัน ศรีประเสริฐ

716 นาง อ าพา ค าเรืองศรี

717 นางสาว อ าไพ จินดาเพ็ง

718 นาง อินทร์ลภัส สุธาชีวะ

719 นาย อิศรา เช้ือทอง

720 นาง อิสราภรณ์ วิรยาพิพัฒน์

721 นางสาว อิสราภา แสงทอง

722 นางสาว อุดมพร แท่นรัตนวิจิตร

723 นางสาว อุดมลักษณ์ บัวบาน

724 นาย อุดมศักด์ิ แก้วเจริญศรี

725 นาง อุมาภรณ์ อุสาหะนันท์

726 นางสาว อุไร เชิงชาญกิจ

727 นางสาว อุไรพร โสภณอุดมพร

728 นางสาว อุไรวรรณ สมุทรอัษฎงค์
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729 นาง เกตสุนี จันทรทิน

730 นางสาว เกตุณภรณ์ เจริญรัตน์

731 นางสาว เกศกุลชร รัตนวรรณ์

732 นางสาว เกษร ทองเติม

733 นางสาว เกษราภรณ์ คนเท่ียง

734 นาย เกียรติศักด์ิ อุ่ยรุ่งโรจน์

735 นาย เกียรติศักด์ิ กระต่ายทอง

736 นางสาว เขมาพร ค้าสม

737 นางสาว เจนสุดา เกิดแก้ว

738 นาง เจียมจิต สาทพันธ์

739 นาง เฉลิมศรี โสพันธ์

740 นาย เฉลิมเกียรติ เช่ียวชาญเรือ

741 นางสาว เชาวดี สิทธิพิทักษ์

742 นาย เชาวฤทธ์ิ ผลพานิช

743 นางสาว เซียวส่วง วู

744 นาย เดชธนา อัศวทวีกุล

745 นาย เดชพล ไชยโย

746 นางสาว เดือน ฤทธี

747 นาย เด่นชัย มีสัมฤทธ์ิ

748 นาย เติม พ่ึงภักด์ิ

749 นาย เทพมนต์ชัย นันทตันติ

750 นางสาว เทพี วัฒนะกิจ

751 นาย เทิดศักด์ิ มณีไพโรจน์

752 นาง เนตรนภา หิรัญรักษ์

753 นางสาว เบญญาภา วโรดมวิทยา

754 นาง เปรมฤดี คิม
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755 นาย เผ่าพงษ์พันธ์ ศิรินคราภรณ์

756 นางสาว เพชรรัตน์ วงศ์ผดุงเกียรติ

757 นาย เพ่ิม กอมณี

758 นาย เพ่ิมศักด์ิ สัตบุศย์

759 นาง เพียร ตังกนะภัคย์

760 นางสาว เพ็ญจันทร์ มานะวนิชกุล

761 นางสาว เพ็ญนภา เกิดสินธ์ุ

762 นางสาว เพ็ญประภา วิภาสวัชรโยธิน

763 นาง เพ็ญศรี วนาสินชัย

764 นางสาว เยาวพา สุรภิพงค์พันธ์

765 นาย เรืองวิทย์ สุจินัย

766 จ.ส.อ. เวคิน สีทองเสือ

767 ว่าท่ีร.ต. เสกสรร ศิลปี

768 นางสาว เสาวนิตย์ ดาวรัตนชัย

769 นางสาว เสาวรถ วรประคอง

770 นาย เอกพล ข าอ่อน

771 นาย เอกลักษณ์ สุวรรณลาภา

772 นาย เอกวิน ขุนบุญจันทร์

773 นางสาว เอกสรีร์ ฤทธ์ิรุไทย

774 นางสาว แก้วตา อ่างสินทร์

775 นางสาว แววพันธ์ ตุลยาพร

776 นางสาว แววรวี วัชรผลานนท์

777 นางสาว โกลัญญา ค ามาบุตร

778 นางสาว โคโคลา ชินฉัตร์

779 นาย โฉลก ศิริสินธว์

780 นางสาว โรสมารินทร์ สุขเกษม
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รำยช่ือผู้ตรวจ (ATK) สนำมสอบภำคกลำง ณ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง แขวงหัวมำก เขตบำงกะปิ

กทม. สำมำรถเดินทำงมำตรวจ  ได้ท่ี อำคำร เวียงค ำ (VKB) ช้ัน 1 ห้อง 101 

ต้ังแต่เวลำ 09.00- 15.00 น. (ในวันท่ี 2 กันยำยน 2565)

781 นางสาว โศรยา พรมอินถา

782 นาย ใต้ร่มโพธ์ิ พฤติพุทธวงศ์

783 นาง ไปรวดี ทรรพวสุ

784 นาย ไพบูลย์ ฉัตรชมช่ืน

785 นาย ไพศาล จิวจินดา
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