
 
 

 
 
 
  

 
 
 
         

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของผู้เข้าสอบวิชาเฉพาะ 

เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2 
วันเสารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566  

------------------------------------------------------- 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแนวปฏิบัติป้องกันการ

แพร่ระบาด COVID-19 ของผู้เข้าสอบวิชาเฉพาะ (PSAT) เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์               
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 
09.00-12.00 น. ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 
- กรณีผลตรวจ COVID-19 เป็นลบ: ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
- กรณีผลตรวจ COVID-19 เป็นบวก (ติดเชื้อ COVID-19): สอบ ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เลขที่ 90 ถนนเทศา ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม 
นครปฐม 73000 

- รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบตามเอกสารที่แนบมา ผู้เข้าสอบต้องฝนลงในกระดาษค าตอบ 
 

ขอบเขตเนื้อหาที่ออกข้อสอบ 
 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

หลักฐานที่ใช้เข้าสอบ  
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืนที่มีรูปถ่ายที่ราชการออกให้ ทั้งนี้ 

จะต้องเป็นบัตรฉบับจริงและไม่หมดอายุ เอกสารอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ ไม่สามารถน ามาเป็นหลักฐานที่ใช้เข้า
สอบได ้
 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบวิชาเฉพาะ 
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบน า นาฬิกาชนิดเข็ม ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน ดินสอ 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ 

โทรศัพท์ เข้าห้องสอบได้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์อ่ืนที่นอกเหนือจากนี้เข้ามาในห้องสอบเด็ดขาด หาก
ฝ่าฝืนถือว่าส่อเจตนาทุจริต (ท้ังนี้โทรศัพทใ์ห้ปิดเครื่องและวางบนพื้นใต้ที่นั่งสอบ) 
 

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของผู้เข้าสอบ 
1. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วย rapid antigen test kit (ATK) จากโพรงจมูก 

(nasal swab) หรือตรวจที่สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน หรือห้องปฏิบัติการ โดยให้ตรวจ
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ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการสอบ (เวลา 9.00 น.) และถ่ายรูปผลการตรวจคู่กับบัตรประชาชนหรือ
บัตรนักเรียนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืนที่มีรูปถ่ายที่ราชการออกให้ จัดให้เห็นชื่อผู้เข้าสอบชัดเจน 
(ตามภาพ) โดยแสดงหลักฐานผลตรวจผ่านทางโทรศัพท์มือถือพร้อมกับบัตรประชาชน ณ จุดคัด
กรองของสนามสอบ หากไม่มีผลตรวจมาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าสถานที่สอบและเข้าสอบ 

 
 

2. หากมีผลตรวจเป็นบวก ต้องลงทะเบียนแจ้งผลตรวจล่วงหน้าภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 
เวลา 23.00 น ตาม Link: https://forms.gle/xkM7ncFy22nQe9G97 หรือสแกน QR code 

 

 
 

หากผู้เข้าสอบที่มีผลตรวจเป็นบวกไม่ลงทะเบียนล่วงหน้าตามข้างต้นจะไม่อนุญาตให้เข้า
สถานที่สอบและเข้าห้องสอบที่ประกาศ  

3. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องล้างมือด้วยน้ ายาแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสถานที่สอบ และต้องสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาในสถานที่สอบ 

4. เนื่องจากต้องคัดกรองผู้เข้าสอบเป็นจ านวนมาก ขอให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ
อย่างน้อย 45 นาที (เริ่มการคัดกรองเวลา 8.00 น.) 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

            ประกาศ  ณ  วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ.  2566 

                     
       (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอ านวย)                   
                     รักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  

https://forms.gle/xkM7ncFy22nQe9G97
Stamp
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 
เข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2 

ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000001 นางสาว เกตน์สิรี บ ารุงภักดี 
2 660000002 นางสาว เกวรินทร์ จันทร์ลอยนภา 
3 660000003 นางสาว เกวลิน แสงสิงห์ 
4 660000004 นางสาว เกวลิน ศุภพัฒนวรกุล 
5 660000005 นางสาว เกศมณี เล็กชะอุ่ม 
6 660000006 นางสาว เกษราพร รอดสุด 
7 660000007 นาย เกียรติภูมิ ชัยยะ 
8 660000008 นางสาว เข็มหอม เบาเนิด 
9 660000009 นางสาว เขมิกา เต็งประเสริฐ 
10 660000010 นางสาว เขมิกา เสนาสวัสดิ์ 
11 660000011 นางสาว เขมินทรา คงก าเหนิด 
12 660000012 นาย เจตนิพัทธ์ รุ่งเรืองพันธ์ 
13 660000013 นางสาว เจตนิพิฐ การ์นยภาส 
14 660000014 นางสาว เจตนิพิฐ สุรนันท์ 
15 660000015 นางสาว เจนจิรา เฉยดี 
16 660000016 นางสาว เจนจิรา เวชตามา 
17 660000017 นาย เจริญพร โพธิ์นิยม 
18 660000018 นาย เจษฎากร ทองอ่ า 
19 660000019 นาย เจษฎากร อ้นทอง 
20 660000020 นาย เฉลิมเกียรติ แซ่ติง 
21 660000021 นาย เดโชพัฒน์ สุขสดเขียว 
22 660000022 นาย เตชินท์ หมื่นศรีธาราม 
23 660000023 นาย เตชินท์ อรุณแสงมณี 
24 660000024 นางสาว เนตรนภา ค าภีระ 
25 660000025 นาย เนติธร ไพรวัน 
26 660000026 นางสาว เบญจพร นันท์ตระกูล 
27 660000027 นางสาว เบญจพร ปานดวงแก้ว 
28 660000028 นางสาว เบ็ญจภรณ์ แก่นจันทน์ 
29 660000029 นางสาว เบญจมาศ ตรงดี 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
30 660000030 นางสาว เบญจรัตน์ ขวัญศิริมงคล 
31 660000031 นางสาว เบญญา โมลิสกุลมงคล 
32 660000032 นางสาว เบญญาภา สาครสิทธิศักดิ์ 
33 660000033 นางสาว เป็นฤทัย วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ 
34 660000034 นางสาว เปมิกา เชวงประเสริฐ 
35 660000035 นางสาว เปมิกา เมฆขาว 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 

ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
1 660000036 นางสาว เปมิกา คล้ายจันทอง 
2 660000037 นางสาว เปมิกา ช้างน้อย 
3 660000038 นางสาว เปมิกา สืบสายพรหม 
4 660000039 นางสาว เปรมฤทัย คุโณดม 
5 660000040 นางสาว เพชรพศิการ ถิรวิวัฒน์กุล 
6 660000041 นางสาว เพชรพิมพ์พลอย วิชัยณรงค์ 
7 660000042 นางสาว เพ็ญณิสา กรรณสูตร 
8 660000043 นางสาว เพ็ญนภา รุ่งสว่าง 
9 660000044 นางสาว เพ็ญพิชชา จ ารัสเจริญ 
10 660000045 นางสาว เพ็ญพิชชา ทานะเวช 
11 660000046 นางสาว เพ็ญศิณี พณิชย์การกุล 
12 660000047 นางสาว เพ็ญสิริ พรหมประเสริฐ 
13 660000048 นางสาว เมธาพร วัดสิงห์ 
14 660000049 นางสาว เมธาวี เกษร 
15 660000050 นางสาว เมธาวี ศรีนาค 
16 660000051 นางสาว เมยาวี ศรีสังข์ 
17 660000052 นางสาว เมรียา ตุ้มกลีบ 
18 660000053 นาย เศรษฐพงศ์ กิมไพ 
19 660000054 นางสาว เสาวภา พลอยสุกใส 
20 660000055 นางสาว เสาวลักษณ์ กันสังข์ 
21 660000056 นางสาว เอกกมล ชีชะวา 
22 660000057 นางสาว เอมิกา มิตรสมาน 
23 660000058 นางสาว แป้งฝุ่น ชูรัตน์ 
24 660000059 นางสาว แพรพลอย ศักดิ์มั่น 
25 660000060 นางสาว แพรวา วิเชียรแก้วมณี 
26 660000061 นางสาว แพรวา สภานนท์ 
27 660000062 นาย โกมินทร์ ปันยุทโท 
28 660000063 นางสาว โชติกา จุดโต 
29 660000064 นางสาว โชติกา ปรีดาธนะกุล 
30 660000065 นางสาว โศภชา อารีชม 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
31 660000066 นาย โสภณวิชญ์ จรสัทิพย์มณี 
32 660000067 นางสาว โสภิตา กุลวัฒนะเทพ 
33 660000068 นางสาว โสภิตา นาคงาม 
34 660000069 นางสาว โสรญา วลัยรัตน ์
35 660000070 นางสาว โสรยา แสงสุข 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000071 นางสาว ใบหยก วุฒิสังคะ 
2 660000072 นางสาว ไปรยา สุขเจริญ 
3 660000073 นางสาว ไปรยาพร คงทอง 
4 660000074 นางสาว ไอริส เจียมจิรังกร 
5 660000075 นางสาว กชกร คงสมัย 
6 660000076 นางสาว กชกร ลิ่มตระกูล 
7 660000077 นางสาว กชกร ศรีศักดิ์นอก 
8 660000078 นางสาว กชพร เพิ่มเจริญ 
9 660000079 นางสาว กชพร ค าแกม 
10 660000080 นางสาว กชพร สุขสาคร 
11 660000081 นางสาว กชพรรณ เจิ้ง 
12 660000082 นางสาว กชามาส สันติภาตะนันท์ 
13 660000083 นาย กณิศ ด ารงสัตยาภรณ์ 
14 660000084 นางสาว กณิศา บารัสเคย์ 
15 660000085 นางสาว กนกกร ทองป้อง 
16 660000086 นางสาว กนกณัฐ โทนประยูร 
17 660000087 นางสาว กนกนันท์ วงษ์ทองตระกูล 
18 660000088 นางสาว กนกนารา โคตปัญญา 
19 660000089 นางสาว กนกนุช อัศวชัยสุวิกรม 
20 660000090 นางสาว กนกพร ปอยสูงเนิน 
21 660000091 นางสาว กนกวรรณ เรืองจิตร 
22 660000092 นางสาว กนกวรรณ ไชยยงค์ 
23 660000093 นางสาว กนกวรรณ พรหมทอง 
24 660000094 นางสาว กนกวรรณ สุกันทา 
25 660000095 นางสาว กนกวรรณ อ่ิมละเอียด 
26 660000096 นางสาว กนกศิตา ตั้งวิบูลย์ชัย 
27 660000097 นางสาว กมลฉัตร จรัสฉิมพลีกุล 
28 660000098 นางสาว กมลพรรณ วนิชศรี 
29 660000099 นางสาว กมลภัทร เดชรักษ์ 
30 660000100 นางสาว กมลรัตน์ ทองดีเลิศ 
31 660000101 นางสาว กมลวรรณ โชติชูทิพย์ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000102 นางสาว กมลวรรณ สาระศาลิน 
33 660000103 นางสาว กรกช สุขศรี 
34 660000104 นางสาว กรกต รอดทวีสุข 
35 660000105 นางสาว กรกนก เพชรโกษาชาติ 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000106 นางสาว กรกนก โปร่งฟ้า 
2 660000107 นางสาว กรกนก จันทรงกุล 
3 660000108 นางสาว กรกนก พูลแก้ว 
4 660000109 นางสาว กรกนก อยู่เย็น 
5 660000110 นาย กรจักร ผ่องใส 
6 660000111 นางสาว กรชนก เจนคุรุกิจ 
7 660000112 นางสาว กรชวัล ธนสารผดุงกิจ 
8 660000113 นางสาว กรณ์ภัสสร อชโชติพงศ์ 
9 660000114 นาย กรพัฒน์ วิเศษตุ่น 
10 660000115 นางสาว กรรณติมา วุฒิเขตต์ 
11 660000116 นางสาว กรวรรณ ฉ่ ามะนา 
12 660000117 นางสาว กรองแก้ว ธนิกกุล 
13 660000118 นาย กฤชภัชร จันทร์เรือง 
14 660000119 นาย กฤตเมธ เพ็ชร์รัตน์ 
15 660000120 นาย กฤตเมธ ขันติวิริยะพานิช 
16 660000121 นาย กฤตเมธ มาโส 
17 660000122 นาย กฤตนพ รักษ์มาก 
18 660000123 นางสาว กฤตพร บุษบงษ์ 
19 660000124 นางสาว กฤตพร พิเคราะห์แน่ 
20 660000125 นางสาว กฤตยา ค าปาเครือ 
21 660000126 นางสาว กฤตยา หนองบอน 
22 660000127 นางสาว กฤติกา พิทยาวิริยะพันธ์ 
23 660000128 นางสาว กฤติญาณี มันตะสูตร 
24 660000129 นาย กฤติธี วิภาคกิจเจริญ 
25 660000130 นางสาว กฤติมุข บุญเอ่ียม 
26 660000131 นางสาว กฤติยา โพธิ์ข า 
27 660000132 นางสาว กฤติยาณี พงษ์ใหญ่ 
28 660000133 นางสาว กฤติยารัตน์ พุดลา 
29 660000134 นาย กฤษฎา รื่นเริง 
30 660000135 นาย กฤษณภัทร ดียิ่ง 
31 660000136 นางสาว กฤษณมน เจริญผล 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000137 นาย กลวัชร แป้นทัศน์ 
33 660000138 นางสาว กวินันท์ อภิรักษ์นันท์ชัย 
34 660000139 นางสาว กวิสรา ไตรเมศ 
35 660000140 นางสาว กวิสรา พรหมสว่างศิลป์ 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000141 นาย กวีพัฒชน์ ศิริผ่องเเผ้ว 
2 660000142 นางสาว กษมา แหละปานแก้ว 
3 660000143 นาย กษมา วรรณะ 
4 660000144 นางสาว กษิรา สุวนันทนกุล 
5 660000145 นาย กสมา กล้าการขาย 
6 660000146 นาย ก้องภพ เรือนทองดี 
7 660000147 นาย กัญจน์ตินันท์ สุขกลัด 
8 660000148 นางสาว กัญจนพร แสงอุ่น 
9 660000149 นางสาว กัญจนพร จตุรพรพรหม 
10 660000150 นางสาว กัญจนพร ด าข า 
11 660000151 นางสาว กัญจนา บุญมี 
12 660000152 นางสาว กัญชรส อินทบุตร 
13 660000153 นางสาว กัญญพจน์ ว่องเจริญโรจน์ 
14 660000154 นางสาว กัญญรัตน์ ชินบุตรานนท์ 
15 660000155 นางสาว กัญญาณัฐ นาคประพันธ์ 
16 660000156 นางสาว กัญญาณัฐ ปุยฝ้าย 
17 660000157 นางสาว กัญญาณัฐ รัตร์สวนจิตร 
18 660000158 นางสาว กัญญาณี ชูตระกูลธรรม 
19 660000159 นางสาว กัญญาณี สุขียุติ 
20 660000160 นางสาว กัญญานัฐ มุสิกาญจน์ 
21 660000161 นางสาว กัญญาภัค บุญแสน 
22 660000162 นางสาว กัญญาภัค พิสันเทียะ 
23 660000163 นางสาว กัญญารัตน์ ค าแพง 
24 660000164 นางสาว กัญญารัตน์ อ่ าจุ้ย 
25 660000165 นางสาว กัญญาวีย์ แก้วก่อง 
26 660000166 นางสาว กัญญาวีร์ เกาะสมุทร 
27 660000167 นางสาว กัญญาวีร์ วงศ์สุวรรณ์ 
28 660000168 นางสาว กัญฐิมา ชูศิริ 
29 660000169 นางสาว กัญตาวีร์ ปรีเปรม 
30 660000170 นางสาว กัญภาภัค รักษาคร 
31 660000171 นางสาว กัญสพัฒน์ เต๋นเต้ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000172 นางสาว กัณฑาภรณ์ เทียมทิพาบุญกร 
33 660000173 นางสาว กัณณ์ณิศรา เดชาเรืองสมุทร 
34 660000174 นางสาว กัณทิตา สิทธิสาร 
35 660000175 นางสาว กันต์กมล อยู่คุ้ม 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000176 นางสาว กันตา กิจแสวง 
2 660000177 นางสาว กันติชา จรัสชัยวรรณา 
3 660000178 นางสาว กันติชา อังคณานุชาติ 
4 660000179 นาย กันติทัต จรามร 
5 660000180 นางสาว กันยากร จันทะวงษ์ 
6 660000181 นางสาว กัลทสร สอาดวงศ์ 
7 660000182 นางสาว กัลยกร ชัยราช 
8 660000183 นาย กัลย์ยุทธพงษ์ สมบูรณ์ทรัพย์ 
9 660000184 นางสาว กัลยรัตน์ บูรณะกิจ 
10 660000185 นางสาว กัลยา เผือกนิล 
11 660000186 นางสาว กัลยากร สนิทใจรักษ์ 
12 660000187 นางสาว กาญจน์ณัฏฐา โอฬารวัฒนกุล 
13 660000188 นางสาว กาญจนธัช สมน้อย 
14 660000189 นางสาว กาญจนา ธงชัย 
15 660000190 นางสาว กาญจนา วงษ์ถนอม 
16 660000191 นางสาว กาญจนา ห้วยกระเจา 
17 660000192 นางสาว กาญดา พึ่งไป 
18 660000193 นางสาว กานต์ชนก เดชแดง 
19 660000194 นางสาว กานต์พิชชา ศรีชม 
20 660000195 นางสาว กานต์ยุพน กิ่งโก้ 
21 660000196 นางสาว กานติมา ตรีชัยยะ 
22 660000197 นางสาว กานติมา สร้อยสม 
23 660000198 นางสาว กานติมา หนักแน่น 
24 660000199 นาย กายสิท พงษ์อภิญญา 
25 660000200 นางสาว การะเกด วิเศษแก้ว 
26 660000201 นางสาว กิ่งณัฎฐา อุ่นเจริญ 
27 660000202 นาย กิตตสรณ์ วิกุลโรจน์พัฒน์ 
28 660000203 นางสาว กิตติกา กิ่มสิ้ว 
29 660000204 นาย กิตติธร จงเจริญ 
30 660000205 นาย กิตติพัฒน์ สอนสุข 
31 660000206 นาย กิตติภณ งามพิศ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000207 นางสาว กิตติรวรี พุกรักษา 
33 660000208 นาย กิตติ์รวี ชาวนาบึง 
34 660000209 นาย กิตติศักดิ์ ไชยะหลง 
35 660000210 นาย กีรติ สวยสม 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000211 นางสาว กุลธิดา ไขประพาย 
2 660000212 นางสาว กุลธิดา ทองโนนสาย 
3 660000213 นางสาว กุลธิดา ธาดา 
4 660000214 นางสาว กุลธิดา อึ้งเจริญ 
5 660000215 นางสาว กุลนิษฐ์ บุพศิริ 
6 660000216 นางสาว กุลภรณ์ จะระ 
7 660000217 นางสาว กุลริศา สีแตง 
8 660000218 นางสาว กุลสตรี สุขสม 
9 660000219 นางสาว กุลสินี สีนอเพีย 
10 660000220 นางสาว กุสุมา กุลมะละวัลย์ 
11 660000221 นางสาว ขณิฌญา สนบ้านเกาะ 
12 660000222 นางสาว ขวัญข้าว แก้วค า 
13 660000223 นางสาว ขวัญพิชชา ตาเปี้ย 
14 660000224 นาย ขัตติย หนูกอง 
15 660000225 นาย ขุนเขา เลขยัน 
16 660000226 นางสาว คคนางค์ ไพมะณี 
17 660000227 นางสาว คฑากรณ์ พรมนิมิตร 
18 660000228 นางสาว คนธวัลย์ ทองอ่วมใหญ่ 
19 660000229 นางสาว คริสมาสต์ แสงค า 
20 660000230 นางสาว คัทลียา ค ายะรัตน์ 
21 660000231 นางสาว คุณัญญา อุนทะอ่อน 
22 660000232 นางสาว ฆฤภร ทรรศนสฤษดิ์ 
23 660000233 นางสาว จณิสา ประสานศิลป์ 
24 660000234 นางสาว จตุพร ยอดสุรินทร์ 
25 660000235 นางสาว จรรยา ธรรมอยู่ 
26 660000236 นางสาว จริสตา รูปหล่อ 
27 660000237 นาย จักรภัทร แจ้งคลายคม 
28 660000238 นาย จักราพัฒน์ พัดแก้ว 
29 660000239 นางสาว จันทกานต์ ไชยขันธุ์ 
30 660000240 นางสาว จันทร์ธิดา มานุช 
31 660000241 นางสาว จันทิมา พิศงาม 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000242 นางสาว จันธิมา วงษ์ก่ิงแก้ว 
33 660000243 นางสาว จารวี จั่นประดับ 
34 660000244 นางสาว จารุพัฒน์ จงวิมาณสินธุ์ 
35 660000245 นางสาว จารุวัฒน์ บัวคลี ่
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000246 นาย จิโรภาส เทพสุรินทร์ 
2 660000247 นางสาว จิญาดา จึงเจริญรัตน์ 
3 660000248 นางสาว จิณณภัทร เคหสว่างวงศ์ 
4 660000249 นางสาว จิณณ์วรัชญา ม่วงกล่อม 
5 660000250 นางสาว จิณณาพัต ปิ่นงาม 
6 660000251 นางสาว จิณภัค ศรีพรม 
7 660000252 นางสาว จิดาภา เติมสินสุข 
8 660000253 นางสาว จิดาภา เสือจอย 
9 660000254 นางสาว จิดาภา โรจน์ธนาบุญ 
10 660000255 นางสาว จิดาภา กฤตยากรนุพงศ์ 
11 660000256 นางสาว จิดาภา จันทร์ภิรักษ์ 
12 660000257 นางสาว จิดาภา จึงเจริญรัตน์ 
13 660000258 นางสาว จิดาภา พูลเพิ่ม 
14 660000259 นางสาว จิดาภา มณีน้อย 
15 660000260 นางสาว จิดาภา วิสารทกุล 
16 660000261 นางสาว จิดาภา สุทธิหา 
17 660000262 นางสาว จิดาภา หงษ์หิรัญ 
18 660000263 นางสาว จิตญาภา เอกทอง 
19 660000264 นางสาว จิตรานุช ห้อยมาลัย 
20 660000265 นางสาว จินดานุช สุวรรณจินดา 
21 660000266 นางสาว จินดารัตน์ โกโล่ย 
22 660000267 นางสาว จินต์จุฑา ส่งฤทธิ์ 
23 660000268 นาย จิรกร ฤกษ์ก ายี 
24 660000269 นางสาว จิรกา จรอ า 
25 660000270 นางสาว จิรชญา รุ่งนนทรัตน์ 
26 660000271 นางสาว จิรชยา ผุดเผือก 
27 660000272 นาย จิรภัทร ไทยเกิด 
28 660000273 นางสาว จิรภัทร จัดนอก 
29 660000274 นาย จิรภัทร ศักดาสุคนธ์ 
30 660000275 นางสาว จิรภิญญา สีโม 
31 660000276 นางสาว จิรภิญญา อารีชม 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000277 นาย จิระวัฒน์ ประกอบธัญ 
33 660000278 นางสาว จิรัชญา คงสมบุญ 
34 660000279 นางสาว จิรัชญา ช่างเกวียนดี 
35 660000280 นางสาว จิราพร แก้วสะอาด 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000281 นางสาว จิราพร กาญจนกองโต 
2 660000282 นางสาว จิราพัชร เเย้มไพบูลย์ 
3 660000283 นาย จิละชัย จิณะหล้า 
4 660000284 นางสาว จีนตณาพร ไกรรักษ์ 
5 660000285 นางสาว จีรนันท์ เสนา 
6 660000286 นางสาว จีระนันท์ ประนันโต 
7 660000287 นางสาว จุฑาทิพย์ กลายสุวรรณ 
8 660000288 นางสาว จุฑาภรณ์ พืชหมอ 
9 660000289 นางสาว จุฑามณี เจนไพร 
10 660000290 นางสาว จุฑามาศ โดยค าดี 
11 660000291 นางสาว จุฑามาศ ทรัพย์พันธุ์ 
12 660000292 นางสาว จุฑามาศ ปานพงษ์ 
13 660000293 นางสาว จุฑามาศ วุฒิอัมพร 
14 660000294 นางสาว จุฑามาศ อยู่เย็น 
15 660000295 นางสาว จุฑามาส ฉ่ าตาก้อง 
16 660000296 นางสาว จุฑารัตน์ แต้ประเสริฐ 
17 660000297 นางสาว จุฑารัตน์ จุลมาศ 
18 660000298 นางสาว จุฑารัตน์ ประดุจชนม์ 
19 660000299 นางสาว จุฬาลักษณ์ เทียนฤกษ์ 
20 660000300 นางสาว ฉัตรกมล พ่ึงภักดิ์ 
21 660000301 นางสาว ฉันทิกา เย็นสนาน 
22 660000302 นางสาว ชญาณิศา เสงี่ยมพงษ์ 
23 660000303 นางสาว ชญาดา ปลื้มถนอม 
24 660000304 นางสาว ชญานันทน์ วิลัยโรจน ์
25 660000305 นางสาว ชญานิน นาคศรีสังข์ 
26 660000306 นางสาว ชญานิศ พอใจ 
27 660000307 นางสาว ชญานิษฐ์ ช านาญศิลป์ 
28 660000308 นางสาว ชญานิษฐ์ ภักดีพิน 
29 660000309 นางสาว ชญาภา จันทร์สมบูรณ์ 
30 660000310 นางสาว ชฎาธาร ฟักเปี่ยม 
31 660000311 นางสาว ชฎาพร แพร่สิริ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000312 นางสาว ชณฑิญา ด้วงพูล 
33 660000313 นางสาว ชณิสรา เลอมานกุล 
34 660000314 นางสาว ชนกนันท์ พูลเกษม 
35 660000315 นางสาว ชนกวนันท์ สิทธิโยธิน 

 

  



- 21 - 
 

 

ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000316 นางสาว ชนกานต์ โพชฌงค์ 
2 660000317 นางสาว ชนสรณ์ นุ่มน้อย 
3 660000318 นางสาว ชนัญชิดา ศิรินคร 
4 660000319 นางสาว ชนัดดา สีสุก 
5 660000320 นาย ชนันธร ศิริกิจ 
6 660000321 นางสาว ชนากานต์ น้อยวัน 
7 660000322 นางสาว ชนากานต์ บานแย้ม 
8 660000323 นางสาว ชนากานต์ บุญภู่ 
9 660000324 นางสาว ชนากานต์ มนตรีวงษ์ 
10 660000325 นางสาว ชนานาถ ฤทธิฤาธร 
11 660000326 นางสาว ชนาภัทร ไชยวงษ์ 
12 660000327 นางสาว ชนาภัทร อาจภักดี 
13 660000328 นางสาว ชนาภา กลางประพันธ์ 
14 660000329 นางสาว ชนาภา รวยรื่น 
15 660000330 นางสาว ชนาภา หอมไม่วาย 
16 660000331 นางสาว ชนิกา จันสด 
17 660000332 นางสาว ชนิกานต์ เกตุวิมล 
18 660000333 นางสาว ชนิกานต์ กิจภคพาณิชย์ 
19 660000334 นางสาว ชนิกานต์ มั่นใจดี 
20 660000335 นางสาว ชนิกานต์ วุฒิยาสาร 
21 660000336 นางสาว ชนิดาภา ดาวไธสง 
22 660000337 นางสาว ชนิตา พันธุ์ใย 
23 660000338 นางสาว ชนินาถ บัวสระ 
24 660000339 นางสาว ชนิษฐา สมิทธิ์เบญจพล 
25 660000340 นางสาว ชนิษฐา อุ่นจา 
26 660000341 นางสาว ชมพู่ ลาพงษ์ 
27 660000342 นางสาว ชมพูนุท นันทนิน 
28 660000343 นางสาว ชมพูนุท สกุลเหลืองอร่าม 
29 660000344 นาย ชยากร จิตรอุดมกุล 
30 660000345 นาย ชยากร สุสุทธิ 
31 660000346 นาย ชยานันท์ สร้อยจ าปี 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000347 นางสาว ชลธร สิงห์แก้ว 
33 660000348 นางสาว ชลธิชา กงสุน 
34 660000349 นางสาว ชลธิชา ทวนเงิน 
35 660000350 นางสาว ชลธิชา ทองน้อย 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000351 นางสาว ชลธิชา ลิ้มเจริญ 
2 660000352 นางสาว ชลธิชา สุขสุนทร ี
3 660000353 นางสาว ชลธิชา หะลีรัตน ์
4 660000354 นางสาว ชลธิชา อ่อนละมูล 
5 660000355 นางสาว ชลธิชา อุมา 
6 660000356 นางสาว ชลธิดา ขวัญนาค 
7 660000357 นางสาว ชลภัท เมษไกรสร 
8 660000358 นาย ชลศักดิ์ วงศ์ศรีสังข์ 
9 660000359 นาย ชลสิทธิ พิพัฒน์นรพงศ์ 
10 660000360 นาย ชลันธร ด้วงอุดม 
11 660000361 นางสาว ชลิดา มณีสุวรรณ์ 
12 660000362 นางสาว ชลิดา ส าเภาทอง 
13 660000363 นางสาว ชลิตา ธรรมประกอบ 
14 660000364 นางสาว ชลิตา รัตนโชต ิ
15 660000365 นางสาว ชลิตา สิงห์สวัสดิ ์
16 660000366 นาย ชวนท ชลสภุวรรณ 
17 660000367 นางสาว ชวลิตา สาตราคม 
18 660000368 นางสาว ชวิศา มนปราณีต 
19 660000369 นางสาว ช่อทิพย์ สิมมา 
20 660000370 นาย ชัชชัย นิลนามะ 
21 660000371 นางสาว ชัชฎาภา วิทยะวรภัทร 
22 660000372 นางสาว ชัชมล นันท์ณภัสสร 
23 660000373 นางสาว ชัญญานุช เลิศเมือง 
24 660000374 นางสาว ชัญญานุช กลีบขยาย 
25 660000375 นางสาว ชัญญานุช กุศลสุข 
26 660000376 นาย ชัยเมตต์ ศรีแสนยงค์ 
27 660000377 นาย ชัยนันท์ ชุติวรเจริญชัย 
28 660000378 นาย ชัยวัฒน์ ศรีสังข์งาม 
29 660000379 นาย ชัยวิชญ์ วัฒนสาร 
30 660000380 นาย ชานนท์ กุลแก้ว 
31 660000381 นางสาว ชาล์ลีซ เมย์ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000382 นางสาว ชาลิสา จงรักษ์ 
33 660000383 นางสาว ชาลิสา ชวาลทรัพย์ 
34 660000384 นางสาว ชาลิสา ชัยวชิิต 
35 660000385 นางสาว ชาลิสา ปัจจุสานนท์ 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000386 นางสาว ชาลิสา พงศ์อภิรักษกุล 
2 660000387 นางสาว ชาลิสา พุ่มแช่ม 
3 660000388 นางสาว ชาลิสา สกุลหิรัญ 
4 660000389 นางสาว ชิชา คงเทศ 
5 660000390 นาย ชิตษณุพงศ์ ปั้นทอง 
6 660000391 นาย ชินพัฒน์ วิริยะ 
7 660000392 นาย ชิษณุพงศ์ ชาติทอง 
8 660000393 นางสาว ชื่นกมล สิมมา 
9 660000394 นางสาว ชุติกาญจน์ จันทร์เจริญ 
10 660000395 นางสาว ชุติกาญจน์ บุญคง 
11 660000396 นางสาว ชุติกาญจน์ ยกย่อง 
12 660000397 นางสาว ชุติมณฑน์ ชวนะนิกุล 
13 660000398 นางสาว ชุติมณฑน์ หอมขจร 
14 660000399 นางสาว ชุลีพร สินส าอางค์ 
15 660000400 นาย ฌณัฏฐ์ ญาณภัทโธ 
16 660000401 นางสาว ญาโณทัย ควรสุวรรณ 
17 660000402 นางสาว ญาณศรณ์ มุ่งเขตกลาง 
18 660000403 นางสาว ญาณิศา เหล่าสมาธิกุล 
19 660000404 นางสาว ญาณิศา แก้วพริ้งเดชากุล 
20 660000405 นางสาว ญาณิศา ชินโสตร์ 
21 660000406 นางสาว ญาดา เนตรสกุลแก้ว 
22 660000407 นางสาว ญาดา สุขด า 
23 660000408 นางสาว ญาดารัตน์ เชิญทอง 
24 660000409 นางสาว ญานิกา ค าหาญพล 
25 660000410 นางสาว ญาปภา แย้มบางยาง 
26 660000411 นาย ฐปณรรฏ ซื่อตรง 
27 660000412 นางสาว ฐะนิดา นามค า 
28 660000413 นาย ฐานิต นัยอรุณ 
29 660000414 นางสาว ฐานิตา แก้วศรี 
30 660000415 นางสาว ฐานิตา ขุนทรัพย์ 
31 660000416 นางสาว ฐาปนี ทองมาตร์ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000417 นางสาว ฐิดายุ กลับดี 
33 660000418 นางสาว ฐิตากัลยา เกษร 
34 660000419 นางสาว ฐิตาภา ตึกสุอินทร์ 
35 660000420 นางสาว ฐิตารีย์ วิไลวรรณ 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000421 นาย ฐิติกร แสนสม 
2 660000422 นาย ฐิติกร ศักดิ์ทรัพย์ทวี 
3 660000423 นางสาว ฐิติกาญจน์ ทหาร 
4 660000424 นางสาว ฐิติกาญจน์ สุขกรม 
5 660000425 นาย ฐิติพงษ์ หมื่นพันธ์ 
6 660000426 นางสาว ฐิติพร เพ็ชรอ าไพ 
7 660000427 นางสาว ฐิติมา ศรีคงรักษ์ 
8 660000428 นางสาว ฐิติมา อินทร์ทองน้อย 
9 660000429 นางสาว ฐิติยาภรณ์ จันทร์แย้ม 
10 660000430 นางสาว ฐิติรัตน์ โชชัย 
11 660000431 นางสาว ฐิติรัตน์ รัฐสมุทร 
12 660000432 นางสาว ฐิติรัตน์ สถาปนะวรรธนะ 
13 660000433 นางสาว ฐิติวรดา เตียวิรัตน์ 
14 660000434 นางสาว ฐิติวรดา ทรัพย์ประเสริฐ 
15 660000435 นาย ฐิติวัสส์ เถกิงเดช 
16 660000436 นางสาว ฑัณฑิกา แผนสมบูรณ์ 
17 660000437 นางสาว ฑิฆัมพร ข าขจร 
18 660000438 นางสาว ฑิตยา ไทยอาภรณ์ 
19 660000439 นาย ณกมล เย็นใจ 
20 660000440 นางสาว ณฐพร นุชนารถ 
21 660000441 นาย ณฐพล นาคประสงค์ 
22 660000442 นางสาว ณฐมน ศิริสุนทรลักษณ์ 
23 660000443 นาย ณปรารินทร์ เสียงดี 
24 660000444 นางสาว ณพลดา จงสกุล 
25 660000445 นางสาว ณพัฐธิกา การชะงัด 
26 660000446 นาย ณภัทร ศรีพงษ์ 
27 660000447 นางสาว ณภัทร หงศุภรักษ์ 
28 660000448 นางสาว ณภาภัช ชัยวันด ี
29 660000449 นางสาว ณรัญญา จุมจันทร์ 
30 660000450 นาย ณวัฒน์ พวงแตง 
31 660000451 นางสาว ณัชชา บุญเรือง 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000452 นางสาว ณัชชา บุญมาพิลา 
33 660000453 นางสาว ณัชชา ภูมิภัทรภักดี 
34 660000454 นางสาว ณัชชา สมจิตต์ 
35 660000455 นางสาว ณัชชา สมจิตร 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000456 นางสาว ณัชชา หวังโส 
2 660000457 นางสาว ณัชชารีย์ ธราพร 
3 660000458 นางสาว ณัฎฐธิดา เทียนบุญมี 
4 660000459 นางสาว ณัฎฐพร สายค า 
5 660000460 นางสาว ณัฎฐา สบง 
6 660000461 นาย ณัฏฐ์ น้อยเกิด 
7 660000462 นางสาว ณัฏฐ์ณภัทร ธราอัมพวัน 
8 660000463 นางสาว ณัฏฐณิชชา เงินฉาย 
9 660000464 นางสาว ณัฏฐณิชา เนตรอัมพร 
10 660000465 นางสาว ณัฏฐณิชา แป้นเงิน 
11 660000466 นางสาว ณัฏฐณิชา จันทร์วัฒน์ 
12 660000467 นางสาว ณัฏฐณิชา จีนตลับ 
13 660000468 นางสาว ณัฏฐณิชา หอมละออ 
14 660000469 นางสาว ณัฏฐธิดา สังฆะกาโร 
15 660000470 นางสาว ณัฏฐ์นรี บางสวนหลวง 
16 660000471 นาย ณัฏฐพล อังกูรเจริญพร 
17 660000472 นางสาว ณัฏฐภรณ์ ดิษฐ์ปรีชา 
18 660000473 นางสาว ณัฏฐริกา รักษ์ทิพย์ 
19 660000474 นางสาว ณัฏฐวัตรา พรหมทา 
20 660000475 นางสาว ณัฏฐวิตรา ทรัพย์ประเสริฐ 
21 660000476 นางสาว ณัฐภัสสร สวรรยาวัฒน ์
22 660000477 นาย ณัฐเชษฐ สมสุขทวีกูล 
23 660000478 นาย ณัฐเศรษฐ จรูญชนม์ 
24 660000479 นางสาว ณัฐกฤตา ทิวะกะลิน 
25 660000480 นางสาว ณัฐกฤตา พ่ึงภพ 
26 660000481 นางสาว ณัฐกฤตา สงวนพงษ์ 
27 660000482 นางสาว ณัฐกานต์ ซื้อมงคล 
28 660000483 นางสาว ณัฐจรี จันทรานนท์ 
29 660000484 นางสาว ณัฐชญา ตั๊นสวัสดิ์ 
30 660000485 นางสาว ณัฐชนก อ่ าพ่ึง 
31 660000486 นาย ณัฐชนน พูลสวัสดิ ์
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000487 นางสาว ณัฐชนันท์ ภู่ภัสสร 
33 660000488 นางสาว ณัฐชยา ตรีพืช 
34 660000489 นางสาว ณัฐชา โพตะคาม 
35 660000490 นางสาว ณัฐชา ค าพา 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000491 นางสาว ณัฐชา ศิริพิน 
2 660000492 นางสาว ณัฐชา สงรักษ์ 
3 660000493 นางสาว ณัฐฐินันท์ เที่ยงธรรม 
4 660000494 นางสาว ณัฐฐินันท์ เผยฉวี 
5 660000495 นางสาว ณัฐฑิชา ยอดแก้ว 
6 660000496 นางสาว ณัฐณิชา เรือนปัญจะ 
7 660000497 นางสาว ณัฐณิชา แดงป้อม 
8 660000498 นางสาว ณัฐณิชา แสงพันธ์รุง 
9 660000499 นางสาว ณัฐณิชา ญาติตะคุ 
10 660000500 นางสาว ณัฐณิชา ณ 
11 660000501 นางสาว ณัฐณิชา ทวีทรัพย์ 
12 660000502 นางสาว ณัฐณิชา บุญสนอง 
13 660000503 นางสาว ณัฐณิชา พันธ์ศรี 
14 660000504 นางสาว ณัฐณิชา สินทะเกิด 
15 660000505 นางสาว ณัฐณิชา สุวรรณจุณีย์ 
16 660000506 นางสาว ณัฐณิชา หลงอุย 
17 660000507 นางสาว ณัฐณิชาย์ แสงเพ็ชรรัตน์ 
18 660000508 นางสาว ณัฐตะวัน ด าภูผา 
19 660000509 นางสาว ณัฐถิยา ศิริปรุ 
20 660000510 นางสาว ณัฐทิชา ศิลาโอสถ 
21 660000511 นางสาว ณัฐธนัน ภู่แก้ว 
22 660000512 นางสาว ณัฐธยาน์ เปี้ยวนาลาว 
23 660000513 นางสาว ณัฐธิดา เจตสุวรัตนมณี 
24 660000514 นางสาว ณัฐธิดา แสงอากาศ 
25 660000515 นางสาว ณัฐธิดา หนูเมือง 
26 660000516 นางสาว ณัฐธิตา โหสุข 
27 660000517 นางสาว ณัฐธีรยา วัฒนกัลยพงศ์ 
28 660000518 นาย ณัฐนนท์ ยมพกาล 
29 660000519 นางสาว ณัฐนรี พิทักษทัย 
30 660000520 นางสาว ณัฐนันญ์ ทรัพย์พิพัฒนา 
31 660000521 นาย ณัฐนัย ช้างเขียว 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000522 นางสาว ณัฐนาถ กมลพล 
33 660000523 นางสาว ณัฐนิชา พิทักษ์วนาราษฎร์ 
34 660000524 นางสาว ณัฐนิชา ยิ่งยง 
35 660000525 นางสาว ณัฐปภัสร์ วัลลภาณุสิทธิ์ 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000526 นางสาว ณัฐพร เสือเดช 
2 660000527 นางสาว ณัฐพร ชื่นแช่ม 
3 660000528 นางสาว ณัฐพร ร่มจ าปา 
4 660000529 นางสาว ณัฐพร รัตนจันทร์ 
5 660000530 นาย ณัฐภัทร เซ็งมณี 
6 660000531 นางสาว ณัฐภัทร พร้อมพงค์ 
7 660000532 นางสาว ณัฐมน นุชปาน 
8 660000533 นางสาว ณัฐมน มีลาภ 
9 660000534 นางสาว ณัฐมนต์ ภูกองไชย 
10 660000535 นางสาว ณัฐยา วงศรีลา 
11 660000536 นางสาว ณัฐรภา พละกสิกร 
12 660000537 นางสาว ณัฐริญา พงษ์พรรณา 
13 660000538 นางสาว ณัฐริณีย์ สุนทรดิษฐ์ 
14 660000539 นาย ณัฐวงศ์ พ่ึงวงศ์ส าราญ 
15 660000540 นางสาว ณัฐวรรณ สาน้อย 
16 660000541 นาย ณัฐวิชญ์ จันทน์วัฒนาผล 
17 660000542 นางสาว ณัฐวิภา บุษย์เพชร 
18 660000543 นาย ณัฐวุฒิ จันทะโสม 
19 660000544 นาย ณัฐวุฒิ พุทธวอร์ 
20 660000545 นาย ณัฐสิทธิ์ แสงดี 
21 660000546 นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์มโนพณิช 
22 660000547 นาย ณัฐสิทธิ์ ศรีวารีรัตน์ 
23 660000548 นางสาว ณัฑยา ลาภวิไล 
24 660000549 นางสาว ณัทธิมา ไทยานนท์ 
25 660000550 นางสาว ณิชกานต์ พูลสวัสดิ์ 
26 660000551 นางสาว ณิชกานต์ วิพุธกษมานนท์ 
27 660000552 นางสาว ณิชกุล จังศุภมงคล 
28 660000553 นางสาว ณิชชาวีณ์ ชัยศรีศาสตร์ 
29 660000554 นางสาว ณิชญาณี คชฤทธิ์ 
30 660000555 นางสาว ณิชนันท์ คชสิงห์ 
31 660000556 นางสาว ณิชนันทน์ ทองทิพย์ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000557 นางสาว ณิชมน ประกาศวุฒิชน 
33 660000558 นางสาว ณิชา สุรพันธนากร 
34 660000559 นางสาว ณิชากานต์ พลเดโช 
35 660000560 นางสาว ณิชากานต์ หอกค า 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000561 นางสาว ณิชาพัชร์ พินเกาะ 
2 660000562 นางสาว ณิชาพัชร์ พิมพ์สอน 
3 660000563 นางสาว ณิชาภัทร ฉายากุล 
4 660000564 นางสาว ณิชาภัทร วรรณสิทธิ์ 
5 660000565 นางสาว ณิชาภัทร ศิริพานิช 
6 660000566 นางสาว ณิชาภา ชัยสนิท 
7 660000567 นางสาว ณิชารัศม์ จิรณรงค์รุจน์ 
8 660000568 นางสาว ณิชารีย์ พรมวงษ์ 
9 660000569 นางสาว ณิชารีย์ พาชอบ 
10 660000570 นางสาว ดนิตา เก่งธีระมงคล 
11 660000571 นางสาว ดรุณรัตน์ วงษ์สุวรรณ 
12 660000572 นางสาว ดวงกมล เสนาพันธ์ 
13 660000573 นางสาว ดวงกมล แก้วสาลาภูมิ 
14 660000574 นางสาว ดวงกมล มหัดคะประทีป 
15 660000575 นางสาว ดวงกมลรัตน์ วิเลสูตร 
16 660000576 นางสาว ดวงธนสิริ ฮึงวัฒนา 
17 660000577 นางสาว ดวงนภา อันทะไชย 
18 660000578 นางสาว ดวงพร ลาวงศ์ษา 
19 660000579 นางสาว ดาราวดี ศรีเมือง 
20 660000580 นางสาว ดารุณี แก่นกล้า 
21 660000581 นางสาว ดุจฤทัย กิจงาม 
22 660000582 นาย ตติยะ อินพรม 
23 660000583 นางสาว ตติยา พุฒพันธ์ 
24 660000584 นางสาว ต้นข้าว ทรัพย์มูล 
25 660000585 นาย ตรัยรัตน์ ฟุ้งกลิ่น 
26 660000586 นาย ติณณภพ เติมมธุรพจน์ 
27 660000587 นาย ติณณภพ พยุงธรรม 
28 660000588 นางสาว ตีรณา โภคสวัสดิ์ 
29 660000589 นางสาว ตีรณา ศานติก 
30 660000590 นาย ทรงพล นามสี 
31 660000591 นาย ทรงพล ประจิตร์ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000592 นางสาว ทรงมรกต พุ่มพันธ์ 
33 660000593 นางสาว ทรรษอร ทองมาก 
34 660000594 นางสาว ทองทอแสง พ่ึงดี 
35 660000595 นางสาว ทักษพร เอ่ียมสืบทับ 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000596 นางสาว ทักษอร ทศนักข์ 
2 660000597 นางสาว ทัศน์จรัส วิริยะไกรกุล 
3 660000598 นาย ทัศน์ธนิน เพชรไฝ 
4 660000599 นางสาว ทิฆัมพร บัวงาม 
5 660000600 นางสาว ทิฆัมพร พงษ์สุทัศน์ 
6 660000601 นางสาว ทิฆัมพร หงส์แสง 
7 660000602 นางสาว ทิชากร เทพมาลา 
8 660000603 นาย ทินภัทร อ่อนทอง 
9 660000604 นางสาว ทิพธัญญา เรืองผึ้ง 
10 660000605 นางสาว ทิพย์นที รักเงิน 
11 660000606 นางสาว ทิพย์วารี อุตรชน 
12 660000607 นางสาว ทิพยาพร แก้วกาหลง 
13 660000608 นางสาว ทิพยาภรณ์ เชิดชู 
14 660000609 นางสาว ทิวาพร กองรัตน์ 
15 660000610 นางสาว ทิวาพร วนิชเลิศสิริ 
16 660000611 นาย ธเดช นิลอ่อน 
17 660000612 นาย ธเนศพล ประภัทรพรกุล 
18 660000613 นางสาว ธณัชชา เชื้อสูง 
19 660000614 นาย ธนเสฏฐ์ ศรีหาบุตร 
20 660000615 นาย ธนโชติ โพธิ์เเดง 
21 660000616 นาย ธนโชติ ค าคล้าย 
22 660000617 นาย ธนกร แจ่มพินิจ 
23 660000618 นาย ธนกร ผิวเหลือง 
24 660000619 นาย ธนกฤต ชึง 
25 660000620 นางสาว ธนชพร เนียมสมบัติ 
26 660000621 นาย ธนชาต เนตรน้อย 
27 660000622 นาย ธนดล เจนพานิชย์ 
28 660000623 นางสาว ธนธรณ์ ฉายะวิภาต 
29 660000624 นาย ธนธรณ์ ตุ่มศิริ 
30 660000625 นาย ธนบดี เจริญต้นตระกูล 
31 660000626 นาย ธนบูรณ์ บุญทอง 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000627 นาย ธนพนธ์ มีเเสง 
33 660000628 นางสาว ธนพร แสนศรี 
34 660000629 นางสาว ธนพร ก้องอจลานนท์ 
35 660000630 นางสาว ธนพร จ่างมณี 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000631 นางสาว ธนพร สุขบรรเทิง 
2 660000632 นางสาว ธนพร อนันตบุตร 
3 660000633 นาย ธนพล เพชรฉิม 
4 660000634 นาย ธนพล กิจบ ารุง 
5 660000635 นาย ธนพล พรหมประเสริฐ 
6 660000636 นาย ธนพัฒน์ บุญล้อม 
7 660000637 นาย ธนพัฒน์ องค์ศิริกุล 
8 660000638 นางสาว ธนภร ประเสริฐสุข 
9 660000639 นางสาว ธนภรณ์ เกตุอุไร 
10 660000640 นางสาว ธนภรณ์ จ าปาทิพย์ 
11 660000641 นาย ธนยศ เนตรสุวรรณ 
12 660000642 นางสาว ธนวรรณ ทวีพต 
13 660000643 นาย ธนวัฒน์ เลี้ยงรักษา 
14 660000644 นาย ธนวัฒน์ พุ่มพงษ์ 
15 660000645 นางสาว ธนัชชา โชติพิเชฐ 
16 660000646 นางสาว ธนัชชา ปัญจกิจ 
17 660000647 นางสาว ธนัชญา เหลืองประภาศิริ 
18 660000648 นางสาว ธนัชญา ธนรัตนสุทธิ ์
19 660000649 นางสาว ธนัชญา นุชพุ่ม 
20 660000650 นางสาว ธนัชญา อินทชิต 
21 660000651 นาย ธนัชพงศ์ ชมชายผล 
22 660000652 นางสาว ธนัชพร ก่อเจริญชัย 
23 660000653 นางสาว ธนัชพร อินทร์ภิรมย์ 
24 660000654 นาย ธนัญชกร อัครกูรณวรา 
25 660000655 นางสาว ธนัญญา เสือเหลือง 
26 660000656 นางสาว ธนัญญา ทรัพย์เอ่ียม 
27 660000657 นางสาว ธนัญญา พรมภักดี 
28 660000658 นางสาว ธนัญภรณ์ ไวว่อง 
29 660000659 นางสาว ธนัฐชา ชาด า 
30 660000660 นาย ธนานันต์ ธานีรัตน์ 
31 660000661 นางสาว ธนาพร จันทร์ทอง 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000662 นางสาว ธนารัตน์ ช้างชัย 
33 660000663 นางสาว ธนินี อยู่รักษ์ 
34 660000664 นางสาว ธนิศา บุญหนุน 
35 660000665 นางสาว ธนิษฐา โลกค าลือ 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000666 นางสาว ธนิษฐา พรวิศณุกูล 
2 660000667 นางสาว ธพัชร์สรณ์ เราวิจิตร 
3 660000668 นางสาว ธมนต์ แพทย์ชัยวงศ์ 
4 660000669 นางสาว ธมนพัชร์ โปษยาอนุวัตร์ 
5 660000670 นางสาว ธมลวรรณ กระมล 
6 660000671 นางสาว ธมลวรรณ ตีรถะ 
7 660000672 นางสาว ธมลวรรณ ผลสุก 
8 660000673 นางสาว ธมลวรรณ ภักดิ์ชื่น 
9 660000674 นางสาว ธมลวรรณ หมอโอสถ 
10 660000675 นางสาว ธรรพ์ณพร ธัญญการ 
11 660000676 นาย ธรรมนันท์ เมธีดล 
12 660000677 นาย ธรรมสรณ์ คชินทร 
13 660000678 นางสาว ธวัลพร ทองดอนใหม่ 
14 660000679 นางสาว ธวัลรัตน์ ทวีสิงห ์
15 660000680 นางสาว ธวัลรัตน์ ลิ้มรุ่งสุโข 
16 660000681 นางสาว ธวัลรัตน์ ศรีหทัยเลิศ 
17 660000682 นาย ธัชธรรม ธรรมสนอง 
18 660000683 นางสาว ธัญกร ค่ าคูณ 
19 660000684 นางสาว ธัญชนก เพียแก้ว 
20 660000685 นางสาว ธัญชนก ทองใบ 
21 660000686 นางสาว ธัญชนก ปิยะปัญญาพงษ์ 
22 660000687 นางสาว ธัญชนก รัตนะนาม 
23 660000688 นางสาว ธัญชนก ศิวกุลก าธร 
24 660000689 นางสาว ธัญญชนก ไพศาล 
25 660000690 นางสาว ธัญญรัตน์ เล้าพูนพิทยะ 
26 660000691 นางสาว ธัญญรัตน์ ลวากร 
27 660000692 นางสาว ธัญญรัศม์ จิตรศิลป์ส่ง 
28 660000693 นางสาว ธัญญา อรรธนิศากร 
29 660000694 นางสาว ธัญธร ห้อยระย้า 
30 660000695 นางสาว ธัญพิชชา เด็นลีเมาะ 
31 660000696 นางสาว ธัญพิชา ชื่นสมบัติ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000697 นางสาว ธัญภัสสร ไกรฉวี 
33 660000698 นางสาว ธัญภา มีสมบัติ 
34 660000699 นางสาว ธัญภา รักษาวงษ์ 
35 660000700 นางสาว ธัญยชนก สมม่ัน 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000701 นางสาว ธัญยธรณ์ ตั้งวงค์ 
2 660000702 นางสาว ธัญรดี จั่นแก้ว 
3 660000703 นางสาว ธัญลักษณ์ นันท์ดอนคา 
4 660000704 นางสาว ธัญลักษณ์ น้ ามันจันทร์ 
5 660000705 นางสาว ธัญลักษณ์ พัศทัตกุล 
6 660000706 นางสาว ธัญวรัตน์ ตั้งไพบูลย์เกิดลาภ 
7 660000707 นางสาว ธัญสุตา ทองประดิษฐ 
8 660000708 นางสาว ธันญพร สรณะพิบูลย์ 
9 660000709 นางสาว ธันยกานต์ ปัญญาดี 
10 660000710 นางสาว ธันย์ชนก จันทโชต ิ
11 660000711 นางสาว ธันยพร จิรธรรมประดับ 
12 660000712 นาย ธาดา กุลจรัสเมธาธร 
13 660000713 นางสาว ธารนที เทพคุ้มกัน 
14 660000714 นางสาว ธิดาทิพย์ ครุฑแก้ว 
15 660000715 นางสาว ธิดารัตน์ โพธิ์ทอง 
16 660000716 นางสาว ธิดารัตน์ รัตนะวัน 
17 660000717 นางสาว ธิดาลักษ์ วงศ์ประวัติ 
18 660000718 นางสาว ธิตินันท์ ศรีอ่อน 
19 660000719 นาย ธีรชัย อินทวรันต์ 
20 660000720 นางสาว ธีรดา ปิยัสสพันธุ์ 
21 660000721 นาย ธีรภพ เนื้อทอง 
22 660000722 นาย ธีรภัทร ด าเนิน 
23 660000723 นาย ธีรภัทร พรมวงค์ 
24 660000724 นาย ธีรภัทร อนุพันธ์ 
25 660000725 นางสาว ธีรยา หมัดอ่าดัม 
26 660000726 นาย ธีรวัฒน์ วรธรรมาทิพย์ 
27 660000727 นาย ธีรวีร์ กุลศิริชัยวัฒน์ 
28 660000728 นาย ธีวสุ วงศ์วิฑูรยาพร 
29 660000729 นาย นนท์ปวิธ พุ่มม่วง 
30 660000730 นาย นนทพันธุ์ กองตาพันธุ์ 
31 660000731 นางสาว นนทวรรณ จิ๋วเจ็ก 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000732 นางสาว นพชลัยย์ บูชา 
33 660000733 นางสาว นพัสวรรณ นาคเอ่ียม 
34 660000734 นางสาว นภพิมล ศรีสมบูรณ์ 
35 660000735 นางสาว นภสร เพชรศิริ 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000736 นางสาว นภสร ใยมาก 
2 660000737 นางสาว นภสร บรรลือ 
3 660000738 นางสาว นภสร มั่นจันทร์ 
4 660000739 นางสาว นภัสนันท์ จันทราศรี 
5 660000740 นางสาว นภัสรา จิตติยาพันธ์ 
6 660000741 นางสาว นภัสวรรณ แสงสว่าง 
7 660000742 นางสาว นภัสสร สงสาร 
8 660000743 นางสาว นภัสสร สุมาล ี
9 660000744 นางสาว นภัสสร อินทร์ใจธรรม 
10 660000745 นางสาว นภัสสินี เขียวรัมย์ 
11 660000746 นางสาว นรากร จันทร์ด า 
12 660000747 นางสาว นรารัฏฐ์ สุนทรพะลิน 
13 660000748 นางสาว นราวรรณ ตันวัฒนเสร ี
14 660000749 นาย นราวิชญ์ วงศ์ส้มจีน 
15 660000750 นางสาว นริศรา แตงทอง 
16 660000751 นางสาว นริศรา สุขการีย์ 
17 660000752 นางสาว นรี นุดนา 
18 660000753 นางสาว นฤพร ทองนุช 
19 660000754 นางสาว นฤภร วิธานติรวัฒน์ 
20 660000755 นางสาว นฤมล นามเตียน 
21 660000756 นางสาว นฤวรรณ สวนพันธ์ 
22 660000757 นางสาว นลัทพร เกษตรเกรียงไกร 
23 660000758 นางสาว นลินพรรณ สินมา 
24 660000759 นางสาว นลินภรณ์ สุดโธ 
25 660000760 นางสาว นวนันท์ อ่อนพันธุ์ 
26 660000761 นางสาว นวพร รอดรู้ผิด 
27 660000762 นางสาว นวพร วงศาเพชร 
28 660000763 นางสาว นวรัตน์ ทองงาม 
29 660000764 นางสาว นวลปรางค์ โฉมเกรย 
30 660000765 นางสาว นวลักษณ์ ทิพย์สวัสดิ์ 
31 660000766 นางสาว น้องเม จ่ายยัง 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000767 นางสาว นัจญวา ห่อทองค า 
33 660000768 นางสาว นัชฟ้า เพลินคู่ธรรม 
34 660000769 นางสาว นัฐกานต์ บึงแก้ว 
35 660000770 นางสาว นัทธ์นิช เต็มไพโรจน์ 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000771 นางสาว นันทกานต์ แก้วศิลา 
2 660000772 นาย นันท์ธวัฒน์ ตั้งรุ่งวงษ์ธนา 
3 660000773 นางสาว นันท์นภัส เตชะ 
4 660000774 นางสาว นันท์นภัส ขุนทะ 
5 660000775 นางสาว นันท์นภัส ตระกูลสิริพันธุ์ 
6 660000776 นางสาว นันท์นภัส ทับแสงสี 
7 660000777 นางสาว นันท์นภัส ท่าน้ าตื้น 
8 660000778 นางสาว นันท์นภัส บูรณประเสริฐกุล 
9 660000779 นางสาว นันท์นภัส พุ่มทอง 
10 660000780 นางสาว นันท์นภัส วงษ์อนันต์ 
11 660000781 นางสาว นันท์นภัส สุขสถิตย์ 
12 660000782 นางสาว นันทนัช หาญกิจ 
13 660000783 นางสาว นันทรัตน์ เนียมเปรี่ยม 
14 660000784 นางสาว นันทิกานต์ ส่งสุขเลิศสันติ 
15 660000785 นางสาว นันทิกานต์ อินทรนุช 
16 660000786 นางสาว นันทิชา บัวทอง 
17 660000787 นางสาว นันทิชา สินธุลักษณ์ 
18 660000788 นางสาว นันทิดา ยอดตรง 
19 660000789 นางสาว นันทิยา ปรีชาโชติ 
20 660000790 นางสาว นันนภัทร ภู่ระหงษ์ 
21 660000791 นางสาว นาตยา พรมน้อย 
22 660000792 นางสาว นาถณดา ผิวเกลี้ยง 
23 660000793 นางสาว นาราภัทร ขอรัตน์ 
24 660000794 นางสาว นิชานันท์ แสนบุญเรือง 
25 660000795 นางสาว นิตยา คงมิยา 
26 660000796 นางสาว นิตยา หนวดพราหม 
27 660000797 นางสาว นิติพร ดอกพุฒ 
28 660000798 นางสาว นิมมิดา เวียงนนท์ 
29 660000799 นางสาว นิรชา พุ่มเพ็ชร์ 
30 660000800 นางสาว นิรดา พวงมณี 
31 660000801 นางสาว นิรัชพร พวงไพโรจน์ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000802 นางสาว นิรัชพร อ่วมทอง 
33 660000803 นางสาว นิรันดา เกษรประเสริฐ 
34 660000804 นางสาว นิราวรรณ แดงด ารงค์ 
35 660000805 นางสาว นิราวัลย์ พันธุ์เรณู 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000806 นางสาว นิลุบล วรรณา 
2 660000807 นางสาว นิศารัตน์ วาสุกรี 
3 660000808 นางสาว นุชนาฎ เหลื่อมศรีจันทร์ 
4 660000809 นางสาว นุชวรา เจริญวุฒิมากร 
5 660000810 นางสาว นุสรา อุบประการแก้ว 
6 660000811 นางสาว บงกช นูสารี 
7 660000812 นางสาว บัณฑิตา เนียมจีน 
8 660000813 นางสาว บัณฑิตา แก้วกองเงิน 
9 660000814 นางสาว บัณฑิตา รื่นเริง 
10 660000815 นางสาว บัวชมพู ประทักษ์นุกูล 
11 660000816 นางสาว บาจรีย์ วิศาลเลิศศิริ 
12 660000817 นางสาว บารมี แสงตะวัน 
13 660000818 นาย บารมี วุฒิไกรศรีอาคม 
14 660000819 นางสาว บ าเพ็ญ มากศิริ 
15 660000820 นางสาว บุญญาณี ม่วงเขียว 
16 660000821 นางสาว บุญญานี รอดน้อย 
17 660000822 นางสาว บุญญิสา เหาตะวานิช 
18 660000823 นางสาว บุญณิตา กึนพันธ์ 
19 660000824 นางสาว บุญตาแท้ สายลือนาม 
20 660000825 นางสาว บุญยวีร์ นินทสินธ์ 
21 660000826 นางสาว บุญสิตา เกษรบัว 
22 660000827 นางสาว บุณฑริก พรมวัน 
23 660000828 นางสาว บุณณดา คาดบัว 
24 660000829 นางสาว บุณยาพร โชคชัยเสรี 
25 660000830 นางสาว บุณยาพร มหาปัน 
26 660000831 นางสาว บุณิกา ธิบูรณ์บุญ 
27 660000832 นางสาว บุษกร คงเมือง 
28 660000833 นางสาว บุษญาวดี วงศิริ 
29 660000834 นางสาว บุษบง เบ้าจรรยา 
30 660000835 นางสาว บุษราทิพย์ จันทรัตน์ 
31 660000836 นาย บูรพา ลีวิรัตน์ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000837 นางสาว ปกิตตา เจียโหงว 
33 660000838 นางสาว ปฏิญญา แจ้งจิต 
34 660000839 นาย ปฏิภาณ เย็นทรวง 
35 660000840 นาย ปฏิภาณ มนต์คร้ า 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000841 นางสาว ปฐมาวดี คุ้มภัย 
2 660000842 นางสาว ปณิดา เมืองแสน 
3 660000843 นางสาว ปณิดา ปาลพันธุ์ 
4 660000844 นางสาว ปณิตา มิตรางกูร 
5 660000845 นางสาว ปทิตตา เจียโหงว 
6 660000846 นางสาว ปทิตตา เลิศวงศ์ธรรม 
7 660000847 นาย ปธานิน พิลาภ 
8 660000848 นางสาว ปนัดดา ดาวผ่อง 
9 660000849 นางสาว ปนัดดา ยอดเพชร 
10 660000850 นางสาว ปนัดดา ศรีวณิชชากร 
11 660000851 นางสาว ปนัสยา เหล็กมา 
12 660000852 นางสาว ปนิตา คงใจดี 
13 660000853 นาย ปพน ยิ้มถนอม 
14 660000854 นางสาว ปพิชญา ช้างศรี 
15 660000855 นางสาว ปพิชญา ศรีลา 
16 660000856 นางสาว ปพิชญา สุวรรณะ 
17 660000857 นางสาว ปภัสรา คุ้มศรีไวย์ 
18 660000858 นางสาว ปภาดา เตียมพานิช 
19 660000859 นางสาว ปภาดา พรรณธรรม 
20 660000860 นางสาว ปภาวริณท์ คงครอง 
21 660000861 นางสาว ปภาวรินท์ วัฒนาทวีโชค 
22 660000862 นางสาว ปภาวรินทร์ เกาะโพธิ์ 
23 660000863 นางสาว ปภาวรินทร์ จันทนา 
24 660000864 นางสาว ปภาวินตรี แหลมสมุทร 
25 660000865 นางสาว ปยุดา นิ่มฟัก 
26 660000866 นางสาว ปรนันท์ จงจินากูล 
27 660000867 นางสาว ปรภาว์ ปานแสงเพ็ชร 
28 660000868 นางสาว ประภัสพิมพ์ เนินทราย 
29 660000869 นางสาว ประภัสรา แสงทองดี 
30 660000870 นางสาว ประภัสสร ลีหัวสระ 
31 660000871 นางสาว ประภาพร นิ่มเนตร 



- 52 - 
 

 

ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000872 นางสาว ประภาศิริ วงษ์ทอง 
33 660000873 นางสาว ปราญปรีญา บุญศรี 
34 660000874 นางสาว ปราณิสา คุรุการวัฒนา 
35 660000875 นางสาว ปรารถนา ทองพาศน์ 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 651 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000876 นางสาว ปริญญดา แสงทินกร 
2 660000877 นางสาว ปริณดา ตั้งด ารงค์ 
3 660000878 นางสาว ปริณดา วีระพันธุ์ 
4 660000879 นางสาว ปริยาภัทร แรงเพ็ชร 
5 660000880 นางสาว ปริวดา คุรุกิจก าจร 
6 660000881 นางสาว ปรีญาดา ซื่อเลื่อม 
7 660000882 นางสาว ปรียณัธฐา จามรโชติ 
8 660000883 นางสาว ปรียาพร ลิ้มวัฒนาวดี 
9 660000884 นางสาว ปรียาภรณ์ พืชสอน 
10 660000885 นางสาว ปรียาภรณ์ ลอสุวรรณ 
11 660000886 นาย ปวร ทรัพย์พรสิน 
12 660000887 นางสาว ปวรรัตน์ วรรณศิริ 
13 660000888 นาย ปวริศ สามพวงทอง 
14 660000889 นางสาว ปวริศา เชิงฉลาด 
15 660000890 นางสาว ปวริศา ทิวพุ่มพฤกษ์ 
16 660000891 นางสาว ปวันรัตน์ บุญสาย 
17 660000892 นางสาว ปวันรัตน์ วิมุกตารมย์ 
18 660000893 นางสาว ปวิชญาภา ไทยเก้ือ 
19 660000894 นางสาว ปวิตรา ฤทธิ์คง 
20 660000895 นางสาว ปวีณ์ธิดา กสิฤกษ์ 
21 660000896 นางสาว ปวีณา พุตติ 
22 660000897 นางสาว ปวีราภร ศรีพรมมา 
23 660000898 นาย ปัญญาพล ม่วงคลา 
24 660000899 นาย ปัญญาวัตร สืบพลาย 
25 660000900 นางสาว ปัณฑรีย์ บุตรสนม 
26 660000901 นางสาว ปัณฑิตา วงษ์สุทิน 
27 660000902 นางสาว ปัณฑิตา สุดแสนสง่า 
28 660000903 นางสาว ปัณณธร ทือเกาะ 
29 660000904 นางสาว ปัณณพร สุขสีใส 
30 660000905 นาย ปัณณวรรธ ศรีจันทร์ 
31 660000906 นางสาว ปาจรีย์ แก้วสน 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000907 นาย ปาณัสม์ กะฐินเทศ 
33 660000908 นางสาว ปาณัสม์ ทุ่งพรหมศรี 
34 660000909 นางสาว ปาณิศา ปิยมหพงศ์ 
35 660000910 นางสาว ปาณิศา มากเปรม 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 652 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000911 นางสาว ปาณิศา สกุลเพชรถาวร 
2 660000912 นางสาว ปาณิศา สวยสอาด 
3 660000913 นางสาว ปาณิสรา งามตา 
4 660000914 นางสาว ปาณิสรา ทัศมาลี 
5 660000915 นางสาว ปานขวัญ ปอแก้ว 
6 660000916 นางสาว ปานชีวา กล่อมยงค์ 
7 660000917 นางสาว ปานนภัส น้อยวิลัย 
8 660000918 นางสาว ปานวาด พัทรนาถ 
9 660000919 นางสาว ปานิชยาณ์ ตันพานิชกุล 
10 660000920 นางสาว ปารณีย์ เครือกาบ 
11 660000921 นางสาว ปารวี มืดอินทร์ 
12 660000922 นางสาว ปาริฉัตร มหัทธนะประดิษฐ 
13 660000923 นางสาว ปาริชาติ เอียดอ้น 
14 660000924 นางสาว ปาริชาติ ไทยนุกูล 
15 660000925 นางสาว ปาริชาติ ถนอมเขตต์ 
16 660000926 นางสาว ปาริชาติ ภู่สายทอง 
17 660000927 นางสาว ปาริญดา พร้อมมูล 
18 660000928 นางสาว ปาลิดา โลกาวัฒนะ 
19 660000929 นางสาว ปิติพัฒน์ จีระศักดิ์ประเสริฐ 
20 660000930 นาย ปิติภัทร ลาภวิไล 
21 660000931 นางสาว ปิ่นมณี เวียงอินทร์ 
22 660000932 นางสาว ปิ่นมุก สุวรรณเปี่ยม 
23 660000933 นางสาว ปิยธิดา ทับจันทร์ 
24 660000934 นางสาว ปิยนุช วันขวา 
25 660000935 นางสาว ปิยวรรณ กองอ้น 
26 660000936 นางสาว ปิยวรรณ พ่วงอ าไพ 
27 660000937 นาย ปิยวัฒน์ ผดุงเกียรติพงศ์ 
28 660000938 นางสาว ปิยะเนตร อ่อนธนู 
29 660000939 นางสาว ปิยะกมล มันทากาศ 
30 660000940 นางสาว ปิยะดา เพชรทิพย์ 
31 660000941 นางสาว ปิยะภัทร สุวรรณ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000942 นางสาว ปิยาพัชร สุขเจริญโชคดี 
33 660000943 นางสาว ปิยาพัชร อ่วมด้วง 
34 660000944 นางสาว ปิยาภรณ์ ภูมิวาลย์ 
35 660000945 นางสาว ปิยาภรณ์ สุวรรณบ ารุง 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 653 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000946 นางสาว ปิรัชญา สุขเจริญ 
2 660000947 นางสาว ปีย์วรา สุวรรณวงศ์ 
3 660000948 นาย ปุญญพัฒน์ บัวเรือง 
4 660000949 นางสาว ปุญญิศา เคารพไมตรี 
5 660000950 นางสาว ปุญญิศา หัตเถื่อน 
6 660000951 นางสาว ปุญภา นาวินปกาสิตย์ 
7 660000952 นางสาว ปุณณิศา จิรรัชวณิช 
8 660000953 นางสาว ปุณยวีร์ ฉลาดดี 
9 660000954 นางสาว ปุณยวีร์ ประสิทธิแพทย์ 
10 660000955 นางสาว ปุณยาพร พันทจักรชูลาภ 
11 660000956 นางสาว ปุลิน ธนูทอง 
12 660000957 นางสาว ผริตา ศักเนาวรัตน์ 
13 660000958 นางสาว ผ่องรพี เงินระย้า 
14 660000959 นาย ผ่านฟ้า วิชาพร 
15 660000960 นางสาว ผุสดี บัวงาม 
16 660000961 นาย พงภวิษย์ หล่อฉัตรนพคุณ 
17 660000962 นาย พงศกร กู้เกียรติรัตน์ 
18 660000963 นาย พงศกร ชัยกิตติภรณ์ 
19 660000964 นาย พงศ์กวิน จันทรมณี 
20 660000965 นาย พงศ์ทรัพย์ รุ่งรักษาธรรม 
21 660000966 นาย พงศธร เผ่าพันธุ์ 
22 660000967 นาย พงศธร เรืองโชติ 
23 660000968 นาย พงศ์ปณต บุญน า 
24 660000969 นาย พงศ์พล ด ารงพานิชชัย 
25 660000970 นาย พงษ์เทพ ไชยวาที 
26 660000971 นางสาว พร อุปมา 
27 660000972 นางสาว พรกนก ปิ่นทอง 
28 660000973 นางสาว พรกนก วนิชย์ถนอม 
29 660000974 นางสาว พรกมล ศรีปานะกุล 
30 660000975 นางสาว พรชนก พรมบุตร 
31 660000976 นางสาว พรชนก ศรีชัยมัธยมผล 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660000977 นางสาว พรชนก อนัคทัศน์ 
33 660000978 นางสาว พรชนิตว์ กุลธรลมัย 
34 660000979 นางสาว พรณิภา ขันทองดี 
35 660000980 นางสาว พรทิพย์ ทองอ่อน 

 

  



- 59 - 
 

 

ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 6 ชั้น 6 ห้อง 661 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660000981 นางสาว พรธิเบต สุระอาษา 
2 660000982 นางสาว พรธิดา เหมือนตา 
3 660000983 นางสาว พรนถัส พลช้าง 
4 660000984 นางสาว พรนภัส เปรมชนม์ 
5 660000985 นางสาว พรนภัส รัตนพันธุ์ 
6 660000986 นางสาว พรปวี กองหนู 
7 660000987 นางสาว พรพิมล สุขแสง 
8 660000988 นางสาว พรภัสสร ลิ้มสกุล 
9 660000989 นางสาว พรภิไร หมวกผัน 
10 660000990 นางสาว พรรณปพร อึงพินิจพง 
11 660000991 นางสาว พรรณพัชร มั่นคง 
12 660000992 นางสาว พรรณพัชร สอาดจ า 
13 660000993 นางสาว พรรณราย เรืองวิลัย 
14 660000994 นางสาว พรรณวสา ประดิษฐ์ทรัพย์ 
15 660000995 นางสาว พรรณษร กุลวงค์ 
16 660000996 นางสาว พรรณิพา ข าโห้ 
17 660000997 นางสาว พรรวินท์ บุตรยิ่ง 
18 660000998 นางสาว พรรษชล ศรีสุวรรณ 
19 660000999 นางสาว พรรษนันท์ ปานเนียม 
20 660001000 นางสาว พรรษา ครุฑเครือ 
21 660001001 นางสาว พรลภัส น้อยแดง 
22 660001002 นางสาว พรลภัส ศรีเคลือบ 
23 660001003 นางสาว พรลภัส สมบุญ 
24 660001004 นางสาว พรสวรรค์ จิรวัฒนกร 
25 660001005 นางสาว พรสินี เชียงกา 
26 660001006 นางสาว พรหมพร กาญจนระพีพรรณ 
27 660001007 นางสาว พรหมพร ชัยเนตรวรา 
28 660001008 นางสาว พรหมพร บุญสาระวัง 
29 660001009 นางสาว พรอุษา สาลี 
30 660001010 นางสาว พราวรินทร์ อิทธิพูลสวัสดิ์ 
31 660001011 นาย พลพล แซ่ฟุ้ง 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660001012 นาย พลภัทร ทองประสม 
33 660001013 นาย พลวัต ธิวโต 
34 660001014 นางสาว พลอยชมพู ค าเสียง 
35 660001015 นางสาว พลอยชมพู ทรัพย์ประเดิมชัย 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 6 ชั้น 6 ห้อง 662 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660001016 นางสาว พลอยพิชชา โอนอ่อนปภากุล 
2 660001017 นางสาว พลอยรวี ทรัพย์ถนอม 
3 660001018 นางสาว พลอยระวี เพชรงาม 
4 660001019 นาย พศวีร์ บุญอินทร์ 
5 660001020 นาย พสิษฐ์ ชวพรทวีสิทธิ์ 
6 660001021 นางสาว พัชชา กรุยเปรียง 
7 660001022 นางสาว พัชรพร เนินธรรม 
8 660001023 นางสาว พัชรมนต์ กาญจนรัตน์ 
9 660001024 นางสาว พัชรศรี พัชรกิจไพบูลย์ 
10 660001025 นางสาว พัชรา พรหมเดช 
11 660001026 นางสาว พัชรากร เพชราภินันท์ 
12 660001027 นางสาว พัชราภา ไทพิทักษ์ 
13 660001028 นางสาว พัชราภา บุญมากุล 
14 660001029 นางสาว พัชราภา อารีเอ้ือ 
15 660001030 นางสาว พัชริดา กล้าหาญ 
16 660001031 นางสาว พัชรี แสงตะวัน 
17 660001032 นาย พัฒนเศรษฐ์ กันทมูล 
18 660001033 นาย พัณณกร ชาวกล้า 
19 660001034 นาย พัณณกร ศรเดช 
20 660001035 นางสาว พัณณิตา เกตุแก้ว 
21 660001036 นางสาว พัณณิตา เจียมเมืองปัก 
22 660001037 นางสาว พัทธ์ธีรา ชนาพรพจน์ 
23 660001038 นางสาว พัทธ์ธีรา อ านวยทรัพย์ 
24 660001039 นางสาว พันเกสร ฟูค า 
25 660001040 นางสาว พันธิราภรณ์ แสงสว่าง 
26 660001041 นาย พัสกร แก่นศักดิ์ศิริ 
27 660001042 นางสาว พัสสกานต์ คุ้มเพชร 
28 660001043 นางสาว พาณิภัค สันติวงษ์ 
29 660001044 นางสาว พิกุลแก้ว สุทธการ 
30 660001045 นางสาว พิจิตรา รองวัง 
31 660001046 นางสาว พิชชาพร ณ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660001047 นางสาว พิชชาภา เรืองจุ้ย 
33 660001048 นางสาว พิชชาภา สมัครการ 
34 660001049 นางสาว พิชชามญชุ์ ดัดครบุรี 
35 660001050 นางสาว พิชชาศิการย์ สุพรรณโรจน์ 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 6 ชั้น 7 ห้อง 671 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660001051 นางสาว พิชญธิดา เทพมาลี 
2 660001052 นางสาว พิชญธิดา วาสี 
3 660001053 นางสาว พิชญ์สินี ไทยศรี 
4 660001054 นางสาว พิชญ์สินี ทานากะ 
5 660001055 นางสาว พิชญ์สินี พรหมจรรย์ 
6 660001056 นางสาว พิชญ์สินี วัชรจังกูลด ารง 
7 660001057 นางสาว พิชญากร เกตุนุ้ย 
8 660001058 นางสาว พิชญานิน นิตุธร 
9 660001059 นางสาว พิชญาพร เนียมแสง 
10 660001060 นางสาว พิชญาภรณ์ เผื่อนสูงเนิน 
11 660001061 นางสาว พิชญาภรณ์ ครุฑธา 
12 660001062 นางสาว พิชญาภัค กระโจม 
13 660001063 นางสาว พิชญาภัค สมัครพันธุ์ 
14 660001064 นางสาว พิชญาภา ขวัญเมือง 
15 660001065 นางสาว พิชญาภา ตนภู 
16 660001066 นางสาว พิชญาภาณ์ ญาณโยธิน 
17 660001067 นางสาว พิชญาวี ยิ้มน้อย 
18 660001068 นางสาว พิชา โรจน์บุญฤทธิ์ 
19 660001069 นางสาว พิชาพันธ์ จ ารัสศิลป์ 
20 660001070 นางสาว พิชามญชุ์ เพียรพิทักษ์ 
21 660001071 นางสาว พิชามญช์ุ กฤษดาธิการ 
22 660001072 นางสาว พิชามญช์ุ พุดเทศ 
23 660001073 นางสาว พิชามญชุ์ ราชพลี 
24 660001074 นางสาว พิญาดา ไชยธงรัตน์ 
25 660001075 นาย พิธิพัฒน์ รอดข า 
26 660001076 นางสาว พิมพ์เพชร สุขอารมณ์ 
27 660001077 นางสาว พิมพ์ชนก กันอินต๊ะ 
28 660001078 นางสาว พิมพ์ชนก จันทร์ศุกระ 
29 660001079 นางสาว พิมพ์ชนก ฉิมพาลี 
30 660001080 นางสาว พิมพ์นลิน ชังภัย 
31 660001081 นางสาว พิมพ์นารา กระจะจ่าง 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660001082 นางสาว พิมพ์นารา ทองเฉลิม 
33 660001083 นางสาว พิมพประธาน บุญชัย 
34 660001084 นางสาว พิมพ์พิชญา โพธิ์ศรี 
35 660001085 นางสาว พิมพ์มาดา พันธ์โภคา 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 6 ชั้น 7 ห้อง 672 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660001086 นางสาว พิมพ์มาดา สมัยแก้ว 
2 660001087 นางสาว พิมพ์วิภา นิยมราษฎร์ 
3 660001088 นางสาว พิมพ์วิภา บัวค า 
4 660001089 นางสาว พิมพ์ศรณ์ สีปิ่นเป้า 
5 660001090 นางสาว พิมพ์อัปสร อินสวน 
6 660001091 นางสาว พิมพิศา นวมสวัสดิ์ 
7 660001092 นางสาว พิมลพรรณ วิลาไล 
8 660001093 นางสาว พิมลักษณ์ สุวรรณเสริม 
9 660001094 นางสาว พิยดา ขนอม 
10 660001095 นาย พิษิสฐ์ ศรีสวัสดิ์ 
11 660001096 นาย พีรณัฐ นาทอง 
12 660001097 นาย พีรพงศ์ ลิมปศรีตระกูล 
13 660001098 นาย พีรพล ไก่งาม 
14 660001099 นาย พีรพัฒน์ เรืองอารักษ์ 
15 660001100 นาย พีรพัฒน์ แสงสุวรรณ 
16 660001101 นาย พีรพัฒน์ ยิ้มชื่น 
17 660001102 นางสาว พีรยา ศรีอัมพร 
18 660001103 นาย พีรวัส โอฬารฤทธินันท์ 
19 660001104 นาย พีรวัส ปกพัฒนกุล 
20 660001105 นาย พีระพัฒน์ จ านงค์ 
21 660001106 นางสาว พุธิตา เตยวงศ์ศักดิ์ 
22 660001107 นางสาว ฟาเดีย ละสุสะมา 
23 660001108 นางสาว ฟ้าใหม่ ทองแม้น 
24 660001109 นางสาว ภคกานต์ มุดไธสงค์ 
25 660001110 นาย ภคพงษ์ ปัชชา 
26 660001111 นางสาว ภคพร แสวงศิลป์ 
27 660001112 นางสาว ภคพร กิตติวรางกูร 
28 660001113 นางสาว ภควธู โสมขันเงิน 
29 660001114 นาย ภธนน ชื่นอารมย์ 
30 660001115 นาย ภวัต ณัฐพูลวัฒน ์
31 660001116 นางสาว ภัคจิรา ทองย้อย 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660001117 นางสาว ภัคชัญญา สิทธิสาร 
33 660001118 นาย ภัคพล พุ่มพยอม 
34 660001119 นางสาว ภัชราณ์ ชวาทอง 
35 660001120 นางสาว ภัณฑิรา มะนาวหวาน 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 6 ชั้น 7 ห้อง 673 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660001121 นางสาว ภัณฑิลา พุ่มสงวน 
2 660001122 นางสาว ภัณฑิลา อมรสมานกุล 
3 660001123 นางสาว ภัททิยา สอนจันสี 
4 660001124 นางสาว ภัททิรา สุอังคะวาทิน 
5 660001125 นาย ภัทรกร เข็มทอง 
6 660001126 นาย ภัทรดนัย แก้วศรีปราชญ์ 
7 660001127 นางสาว ภัทรธีรา ชูข า 
8 660001128 นางสาว ภัทรนันท์ แสงเดือน 
9 660001129 นางสาว ภัทรพร ค าจา 
10 660001130 นาย ภัทรพล ไพจิตรลือชา 
11 660001131 นางสาว ภัทรภร มีด าเนิน 
12 660001132 นางสาว ภัทรภรณ์ ภู่ทอง 
13 660001133 นาย ภัทรภูมิ วิเชียรสาร 
14 660001134 นางสาว ภัทรวดี วีรุปกรณ์ 
15 660001135 นางสาว ภัทรวดี อดทน 
16 660001136 นางสาว ภัทรสุดา มาโยธา 
17 660001137 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เมธีสิริศักดิ์ 
18 660001138 นางสาว ภัทรานิษฐ์ รอดเทศ 
19 660001139 นางสาว ภัทราภรณ์ จั่นจ ารูญ 
20 660001140 นางสาว ภัทราภรณ์ มีสุนทร 
21 660001141 นางสาว ภัทราริน จิตรบวรวงศ์ 
22 660001142 นางสาว ภัทราวดี วัฒนภักดี 
23 660001143 นางสาว ภัศรา สมัครกาล 
24 660001144 นางสาว ภัศรา อรุณโรจน์ 
25 660001145 นางสาว ภัสสร สามเพชรเจริญ 
26 660001146 นางสาว ภัสสร อุตมะมุณี 
27 660001147 นาย ภานุเทพ ช่างเหล็ก 
28 660001148 นางสาว ภาวรินทร์ เครืออยู่ 
29 660001149 นาย ภาวัต ตั้งพูนสุข 
30 660001150 นางสาว ภาวินันท์ ปติพรพิสุทธิ์ 
31 660001151 นางสาว ภาวินี ทองมี 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660001152 นางสาว ภาวินีย์ ชาตาคม 
33 660001153 นาย ภาสวัฒณ์ อัจฉริยวงศ์เมธี 
34 660001154 นางสาว ภาสินี พัดพรม 
35 660001155 นางสาว ภาสุนัน บัวอินทร์ 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660001156 นาย ภิเษก ไชยแจ่มจันทร์ 
2 660001157 นาย ภิญโญ สินสัจธรรม 
3 660001158 นางสาว ภิญญดา บัวหอม 
4 660001159 นางสาว ภิญญดา พัชรศักดาธร 
5 660001160 นางสาว ภิญญดา วิเชียรประสาสน์ 
6 660001161 นางสาว ภิณญดา ศรีทองแช่ม 
7 660001162 นาย ภูธเรศ วิทยารัมภะ 
8 660001163 นาย ภูผา เจนวณิชผดุง 
9 660001164 นาย ภูมินทร์ พัฒนาพรรณ 
10 660001165 นาย ภูมิพัฒน์ จิตการค้า 
11 660001166 นาย ภูมิพัฒน์ พงศ์เพชรดิถ 
12 660001167 นาย ภูมิรัตน์ สวยสะอาด 
13 660001168 นาย ภูมิสิริ ใจบุญ 
14 660001169 นาย ภูริ รัตนศรีสกุล 
15 660001170 นาย ภูริเดช รอดสวัสดิ ์
16 660001171 นางสาว ภูริชญา จันทร์รังษีฉาย 
17 660001172 นาย ภูริพัฒน์ นาวังผา 
18 660001173 นาย ภูริภัทร ศิริธร 
19 660001174 นาย ภูริรักษ์ ใจยิ้ม 
20 660001175 นาย ภูวดล ทรงยั่งยืนกุล 
21 660001176 นาย ภูวรินทร์ รอดแก้ว 
22 660001177 นางสาว ภูษณิศา ภู่สี 
23 660001178 นาย ภูษิต คีรีวัฒน์ 
24 660001179 นางสาว ภูษิตา สุจินตนารัตน์ 
25 660001180 นางสาว มณิสรา ดวงพระทัย 
26 660001181 นางสาว มณียา มงคลรัตนาสิทธิ์ 
27 660001182 นางสาว มณีรัตน์ หมวกแก้ว 
28 660001183 นางสาว มธุรดา อ่างงาม 
29 660001184 นางสาว มนทกานต์ วงษ์ถาวร 
30 660001185 นางสาว มนสิการ แช่มชูงาม 
31 660001186 นางสาว มนัญชยา น้อยเจริญ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660001187 นางสาว มนัฏยา โสมา 
33 660001188 นางสาว มนัสนันท์ เครือเนตร 
34 660001189 นางสาว มนัสนันท์ กริชพิพรรธ 
35 660001190 นางสาว มนัสนันท์ ดูมหามงคล 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660001191 นาย มนัสวิน โยธินรัตนก าธร 
2 660001192 นางสาว มนัสวี สิงห์บุตร 
3 660001193 นางสาว มริศา คาอรัญญ์ 
4 660001194 นางสาว มัญขุภา จนะอินทร์ 
5 660001195 นางสาว มัณฑนา สินชะละ 
6 660001196 นางสาว มัทรี พันมะลี 
7 660001197 นางสาว มาตยา จันทร์ปรุง 
8 660001198 นางสาว มาริษา สุวรรณกุล 
9 660001199 นางสาว มินตรา โชตินิวัฒน 
10 660001200 นางสาว มุฑิตาวรรณ พิพัฒน์วัฒนพานิช 
11 660001201 นาย ยงยุทธ แซ่อ้ึง 
12 660001202 นางสาว ยมุนา บุญฤทธิ์ 
13 660001203 นาย ยศดา เอี่ยมสะอาด 
14 660001204 นางสาว ยศวดี นิยมไทย 
15 660001205 นางสาว ยิ่งลักษณ์ วิเศษกุล 
16 660001206 นาย ยุทธวิธี มิทะลา 
17 660001207 นางสาว ยุพเรศ เพ็งรอด 
18 660001208 นางสาว ยุพดี ใยดี 
19 660001209 นางสาว ยุพารัตน์ ยิ้มพะวัน 
20 660001210 นางสาว ยุวันดา คงพุกา 
21 660001211 นางสาว ยูกะ ยามานิชิ 
22 660001212 นาย รชฏ อิ่มมูล 
23 660001213 นาย รชต ปวงนิยม 
24 660001214 นาย รณกร เล็กพิทยา 
25 660001215 นาย รณกร พานิชอัตรา 
26 660001216 นาย รณกฤต ชัยชะนะ 
27 660001217 นางสาว รตนกร ชูทรัพย์ 
28 660001218 นาย รตนภากร จงสุขไกล 
29 660001219 นางสาว รตินันท์ จันทร์สว่าง 
30 660001220 นางสาว รพีภัทร ทรงศรีสวัสดิ์ 
31 660001221 นางสาว รมัณยา ปิ่นตระกูล 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660001222 นางสาว รมิดา วรอมรกิจ 
33 660001223 นางสาว รวิพร สว่างเกตุ 
34 660001224 นางสาว รวิพร หมู่คุ้ย 
35 660001225 นางสาว รวิสรา เพชรมณีล้ าค่า 
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ห้องสอบ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 742 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660001226 นางสาว รวิสรา ช่อฟ้า 
2 660001227 นางสาว รสสุคนธ์ สุริยะ 
3 660001228 นางสาว รสิตา เดชนาเกร็ด 
4 660001229 นาย รัชชานนท์ มีหา 
5 660001230 นางสาว รัชฎาภรณ์ ชูป้าน 
6 660001231 นางสาว รัชฎาภรณ์ มนต์น าโชค 
7 660001232 นางสาว รัชนี ครุสาตยานนท์ 
8 660001233 นางสาว รัญชิดา สว่างหล้า 
9 660001234 นางสาว รัญศญา อครชานันท์ 
10 660001235 นางสาว รัฐนันท์ สินสมบูรณ์ทอง 
11 660001236 นางสาว รัตติกาล เหล่าชัยศรี 
12 660001237 นางสาว รัตติกาล ฟองสีจันทร์ 
13 660001238 นางสาว รัตตินันท์ ศศิศรีวัฒน์ 
14 660001239 นางสาว รัตนพร ดวงเวา 
15 660001240 นางสาว รัตนลักษณ์ ธัญลวะณิชย์ 
16 660001241 นาย รัตนะภรณ์ เหมือนนาค 
17 660001242 นางสาว รัตนา ถึงจอหอ 
18 660001243 นางสาว รัตนากร พะณะงาม 
19 660001244 นางสาว รัตนาวลี เสี่ยงเคราะห์ 
20 660001245 นาย รัตวัชร์ พรภักดีภูทิพย์ 
21 660001246 นาย ราชพงษ์ ศรีศุภโอฬาร 
22 660001247 นางสาว รินทราย ศรีเพ็ญพงษ์ 
23 660001248 นางสาว รินนา ธนะสุข 
24 660001249 นางสาว รินรดา ชัยรัตน์ 
25 660001250 นางสาว รินรดา พุทธมี 
26 660001251 นางสาว รินลดา เจริญสุข 
27 660001252 นางสาว รุ่งรัตน์ ถาวรยิ่ง 
28 660001253 นางสาว รุจิรัตน์ บริสุทธิ์ 
29 660001254 นางสาว รุจิลาภา คงวุฒิวรากร 
30 660001255 นางสาว รุวัยดา เนตรสวัสดิ ์
31 660001256 นางสาว ลดาภา ทันโคกกรวด 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660001257 นางสาว ลดาวัลย์ หัสวนชิ 
33 660001258 นาย ลภัส คณาสาร 
34 660001259 นางสาว ลภัสรดา บุญเรืองจักษ์ 
35 660001260 นางสาว ลลิดา เมธาลิขิต 
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ห้องสอบ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคาร ส่วนปาฐอาศรม ชั้น 1 ห้อง ชลอ โสฬสจินดา 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660001261 นางสาว ลลิดา จิตรบวรวงศ์ 
2 660001262 นางสาว ลลิตภัทร ศรีบ ารุง 
3 660001263 นางสาว ลลิตา แก้วเรือง 
4 660001264 นางสาว ลลิตา นครสิงห์ 
5 660001265 นางสาว ลลิตา วอนอก 
6 660001266 นางสาว ลลิตา วุฒิพิทยาปกรณ์ 
7 660001267 นางสาว ลออรัตน์ สินคง 
8 660001268 นางสาว ลักษณ์ศิกานต์ เผือกหอม 
9 660001269 นางสาว ลักษมล วงษ์ศรีแก้ว 
10 660001270 นางสาว ลักษิกา เกรียงไกรศักดา 
11 660001271 นางสาว ลักษิกา จริภิญญา 
12 660001272 นางสาว ลักษิกา อนะมาน 
13 660001273 นางสาว ลัดดาวัลย์ สระทองย่อ 
14 660001274 นางสาว ลูกน้ า สายสวย 
15 660001275 นาย วโรดม ฐิติภูวนนท ์
16 660001276 นางสาว วชิรญาณ์ พุทธรักษา 
17 660001277 นางสาว วชิรธาร มโนสินธุ์ 
18 660001278 นาย วชิรวิทย สุดสวาท 
19 660001279 นางสาว วชิราธร ช่างท าดี 
20 660001280 นางสาว วทันยา อนุสรณ์วัฒนกุล 
21 660001281 นางสาว วนัชพร พุฒิด ารง 
22 660001282 นางสาว วนัชพร รวดเร็ว 
23 660001283 นางสาว วนัสนันท์ กิ่งโพธิ์ 
24 660001284 นางสาว วนัสนันท์ ผาทอง 
25 660001285 นางสาว วนิดา ศิริ 
26 660001286 นาย วรกร สกุลหงษ์ 
27 660001287 นางสาว วรณัน อินเจ๊ก 
28 660001288 นางสาว วรดา วระดี 
29 660001289 นางสาว วรรณกร สวนฟัก 
30 660001290 นางสาว วรรณรัชต์ รินทรึก 
31 660001291 นางสาว วรรณวนัช ทับทิมศรี 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660001292 นางสาว วรรณวิษา อารีเอื้อ 
33 660001293 นางสาว วรรณวิสา พฤกตาน 
34 660001294 นางสาว วรรณษา ถนัดไถ 
35 660001295 นางสาว วรรณสา กรงเงิน 
36 660001296 นางสาว วรรณารัตน์ นุสุ 
37 660001297 นางสาว วรรณิดา คุณบุตร 
38 660001298 นางสาว วรรณิษา อุ่มน้อย 
39 660001299 นางสาว วรรัตน์ ธัญญวนิช 
40 660001300 นางสาว วรฤทัย ข ากล่ า 
41 660001301 นางสาว วรฤทัย ข าสาคร 
42 660001302 นาย วรวิช เสนานนท ์
43 660001303 นางสาว วรัชญา สินเดิม 
44 660001304 นางสาว วรัชยา ค าเปี้ย 
45 660001305 นางสาว วรัญญา จันดี 
46 660001306 นางสาว วรัญญา สว่างกมล 
47 660001307 นางสาว วรัญญากรณ์ เลิศตระกูลชัย 
48 660001308 นางสาว วรัทยา เรืองขษาปณ์ 
49 660001309 นาย วรันธร รอดเมือง 
50 660001310 นางสาว วรางคณา ปางชาติ 
51 660001311 นางสาว วรานิษฐ์ ธิติพันธุ์โสภณ 
52 660001312 นางสาว วราภรณ์ พูลสวัสดิ์ 
53 660001313 นางสาว วรามิตร บุญศิริวนิชกุล 
54 660001314 นางสาว วราวรรณ กลัดหร่าย 
55 660001315 นางสาว วรินทร ทองกร 
56 660001316 นางสาว วรินทร อยู่ประจ า 
57 660001317 นางสาว วรินทร์ทิพย์ กุลลีลาชัย 
58 660001318 นางสาว วรินยุพา แวววีรคุปต์ 
59 660001319 นางสาว วริยา รุ่งเรืองสุวรรณ 
60 660001320 นาย วริศ กองจ าปา 
61 660001321 นางสาว วริศรา กลิ่นเรือง 
62 660001322 นางสาว วริศรา ชัยกิจ 
63 660001323 นางสาว วริศรา ทวนเงิน 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
64 660001324 นางสาว วริศรา บรรทจิตร 
65 660001325 นางสาว วริศรา วสุธาวรรณ 
66 660001326 นางสาว วริสศรา มิรัตนไพร 
67 660001327 นางสาว วศิกา ใจส ารวม 
68 660001328 นาย วศิน ตั้งสุทธิวงษ์ 
69 660001329 นาย วัชรพงศ์ จิรเกียรติวงศ์ 
70 660001330 นางสาว วัชราภรณ์ ชินโชต ิ
71 660001331 นางสาว วัฏพร จงแพร 
72 660001332 นาย วันชัย บุญศรี 
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ห้องสอบ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคาร ส่วนปาฐอาศรม  ชั้น 1 ห้อง จ าลอง สุวคนธ์ 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660001333 นางสาว วันวิสา พ่ึงมา 
2 660001334 นางสาว วันวิสา ภู่ทอง 
3 660001335 นางสาว วัสส์พร สุดประเสริฐ 
4 660001336 นางสาว วารุณี บูรณะนันทสิริ 
5 660001337 นางสาว วาสนา พูนน้อย 
6 660001338 นางสาว วาสิตา โพธิ์เงิน 
7 660001339 นาย วิชญะ รอดอยู่ 
8 660001340 นางสาว วิชชญาดา อินทรเดช 
9 660001341 นางสาว วิชชาพร โจโฉ 
10 660001342 นางสาว วิชญา สิงหรัตน ์
11 660001343 นางสาว วิชญาดา เจี่ยตระกูล 
12 660001344 นางสาว วิชญาดา อุไรรัตน์ 
13 660001345 นาย วิธิสรรค์ ปราชญ์กุลปกรณ์ 
14 660001346 นางสาว วิปัสนา อุทิศ 
15 660001347 นางสาว วิภาดา เอกอุฬาร 
16 660001348 นางสาว วิภาพร ศรีบุญครอง 
17 660001349 นางสาว วิภาษณี บัวชุม 
18 660001350 นางสาว วิลัยลักษณ์ บุญประสาน 
19 660001351 นางสาว วิลาศิณี นิยะกิจ 
20 660001352 นางสาว วิลาศินี ตองแก้ว 
21 660001353 นางสาว วิวรรณ นันตะทัย 
22 660001354 นาย วิศรุต ก่อเลิศรัศมี 
23 660001355 นางสาว วิศรุตา ผลอ าพันธ์ 
24 660001356 นางสาว วีรดา แตงเปลี่ยน 
25 660001357 นางสาว วีรดา โตวิศิษฐ์ชัย 
26 660001358 นาย วีรพล เหล่านิกะขะ 
27 660001359 นาย วีรภัทร จุลเสนีย์ชร 
28 660001360 นางสาว วีรภัทร์ ด าน้อย 
29 660001361 นางสาว วีรภัทรา เทพดนตรี 
30 660001362 นาย วีรวงศ์ ปะละฤทธิ์ 
31 660001363 นาย วีระชน พลบ ารุง 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660001364 นาย วุฒิศักดิ์ นันทิกาญจนะ 
33 660001365 นางสาว ศกลชนก แก้วนา 
34 660001366 นางสาว ศตพร คงสุวรรณ 
35 660001367 นาย ศรัณญ์ วงษ์มณีเทศ 
36 660001368 นาย ศรายุท ศิลปแพทย์ 
37 660001369 นาย ศราวุฒิ จินกสิกิจ 
38 660001370 นางสาว ศรี มณีงาม 
39 660001371 นางสาว ศรีวัชรี วิสุทธิเวช 
40 660001372 นางสาว ศรุดา นางาม 
41 660001373 นางสาว ศรุตยา สุวรรณ 
42 660001374 นางสาว ศรุตา เกตโกมล 
43 660001375 นางสาว ศวรรยา ทองศรีนวล 
44 660001376 นางสาว ศวิตา ถนอมเงิน 
45 660001377 นางสาว ศศิกานต์ สวัสดิภาพ 
46 660001378 นางสาว ศศิชา ก้านบัว 
47 660001379 นางสาว ศศิธร สมศรี 
48 660001380 นางสาว ศศิธร สุขเจริญ 
49 660001381 นางสาว ศศินา ประชุมเชื้อ 
50 660001382 นางสาว ศศิประภา เต็งชัยภูมิ 
51 660001383 นางสาว ศศิปรียา ทิวบุญเลี้ยง 
52 660001384 นางสาว ศศิปรียา บุญโยธา 
53 660001385 นางสาว ศศิพัชร์ รังษีวงศ์ 
54 660001386 นางสาว ศศิภรณ์ สังข์ทองงาม 
55 660001387 นางสาว ศศิภัท วิศิษฏ์วัฒนกุล 
56 660001388 นางสาว ศศิภัสสร รังษิมาศ 
57 660001389 นางสาว ศศิรัศมิ์เกล้า ชิ้นประยูร 
58 660001390 นางสาว ศาตนันทน์ นานุ่ม 
59 660001391 นางสาว ศิรประภา โพธิ์ศรี 
60 660001392 นางสาว ศิรประภา ชมม่ัน 
61 660001393 นางสาว ศิรภัสสร แสนเสนาะ 
62 660001394 นางสาว ศิริธนาพร รัตนพันธ์ 
63 660001395 นางสาว ศิริพร แดงประสิทธิพร 



- 80 - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
64 660001396 นางสาว ศิริพร แสงเพชร 
65 660001397 นางสาว ศิริพร โพธิ์ทอง 
66 660001398 นางสาว ศิริมา บุญช่วย 
67 660001399 นางสาว ศิริมา อินทนาคม 
68 660001400 นางสาว ศิริรัตน์ ระวิโรจน์ 
69 660001401 นางสาว ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา 
70 660001402 นางสาว ศิริลักษณ์ หมากปรุง 
71 660001403 นางสาว ศิริวัลย์ พาแพง 
72 660001404 นางสาว ศิริอาภา มั่นคงดี 
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ห้องสอบ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคาร ส่วนปาฐอาศรม  ชั้น 2 ห้อง ประโชติ1 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660001405 นางสาว ศิลิษา แตงอ่อน 
2 660001406 นางสาว ศิวพร สาระศาลิน 
3 660001407 นาย ศิวัช ดีวิหก 
4 660001408 นางสาว ศิวัชญา จันทร์วิวัฒน์กุล 
5 660001409 นางสาว ศิศิรา หลงสมบุญ 
6 660001410 นางสาว ศีรณัฐ นิยมไพศาลสุข 
7 660001411 นางสาว ศุญาดา หนองใหญ่ 
8 660001412 นาย ศุภโชค ลักษิตานนท์ 
9 660001413 นาย ศุภกร โคตรมุงคุณ 
10 660001414 นาย ศุภกิจ เมืองมั่น 
11 660001415 นางสาว ศุภจิรา ดีรัศมี 
12 660001416 นางสาว ศุภธิชารัตน์ เฉลิมขวัญมงคล 
13 660001417 นางสาว ศุภพิชญ์ สีแดด 
14 660001418 นางสาว ศุภรดา ภัทรเสน 
15 660001419 นางสาว ศุภรรสา ก าจัดภัย 
16 660001420 นางสาว ศุภรัตน์ ศรีประชา 
17 660001421 นางสาว ศุภลักษณ์ เเพงศร 
18 660001422 นาย ศุภวิชญ์ บุญมาก 
19 660001423 นาย ศุภวิชญ์ สมัยนุกุล 
20 660001424 นาย ศุภสิฐ ชลสภุวรรณ 
21 660001425 นางสาว ศุภสุตา เอกจิตร์ 
22 660001426 นางสาว ศุภากร จันทร์อนันต์ 
23 660001427 นางสาว ศุภานัน เหลืองสุทธิพันธ์ 
24 660001428 นางสาว ศุภาพิชญ์ นิ่มเฉลิม 
25 660001429 นางสาว ศุภาพิชญ์ ลิ้มภักดี 
26 660001430 นางสาว ศุภาพิชญ์ อินทรสุภา 
27 660001431 นางสาว ศุภิศรา เกษรักษ์ 
28 660001432 นางสาว ศุภิสรา แสงเมฆิน 
29 660001433 นางสาว ศุภิสรา โกลากุล 
30 660001434 นางสาว ศุภิสรา พรรคมาตย์ 
31 660001435 นางสาว ศุรณา ตันเจริญ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660001436 นางสาว สโรชา นุ้ยพ่วง 
33 660001437 นางสาว สโรชา ลิมสัมนาภรณ ์
34 660001438 นางสาว สโรชินี แก้วพร 
35 660001439 นางสาว สกาวรัตน์ สร้อยทอง 
36 660001440 นาย สกุณรัช รุ่งเหรียญพูน 
37 660001441 นางสาว สกุณา ขันทอง 
38 660001442 นางสาว สกุลกาญจน์ ยุวสุคนธ์ 
39 660001443 นาย สพลดนัย มธุพจน์ 
40 660001444 นางสาว สมปรารถนา เจนการ 
41 660001445 นาย สมภพ โพธิ์เเก้ว 
42 660001446 นางสาว สมาพร ผ่องแผ้ว 
43 660001447 นางสาว สมิตาญาณ์ ท้าววงษา 
44 660001448 นาย สรรพวัศ ธรมธัช 
45 660001449 นาย สรวิชญ ผิวนวล 
46 660001450 นางสาว สร้อยสุดา บูรณะสุวรรณ 
47 660001451 นางสาว สรัลชนา เทียนสว่าง 
48 660001452 นางสาว สรัลชนา คชฤทธิ์ 
49 660001453 นางสาว สริตา ราคาลัม 
50 660001454 นางสาว สวรส จิตต์วิวฒัน์ 
51 660001455 นาย สวิตต์ ดอกระก า 
52 660001456 นางสาว สาริศา แสงทิม 
53 660001457 นางสาว สาวิกา เวลาเกิด 
54 660001458 นาย สิขเรศ วีระพงษ์ 
55 660001459 นางสาว สิตางศุ์ อุชุภาพ 
56 660001460 นางสาว สินีนาฏ เอียกุล 
57 660001461 นางสาว สิรภัทร นาดาวงษ์ 
58 660001462 นางสาว สิรยาพร พุทธคุณ 
59 660001463 นาย สิรวิชญ์ สวสัดิ์ทัติ 
60 660001464 นางสาว สิรวิภา ศรีวงษา 
61 660001465 นางสาว สิริเนตร สหะไชย 
62 660001466 นางสาว สิริกร เพชรมณี 
63 660001467 นางสาว สิริกร ทรัพย์เจริญ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
64 660001468 นางสาว สิริกร สวนานนท์ 
65 660001469 นางสาว สิริกัณญา เมืองเล็น 
66 660001470 นางสาว สิริกัลยา สีที 
67 660001471 นางสาว สิริญา พลายงาม 
68 660001472 นางสาว สิรินดา ใจตั้ง 
69 660001473 นางสาว สิรินันท์ โพธิ์ไทรงาม 
70 660001474 นางสาว สิริพรรณ บุญช่วย 
71 660001475 นางสาว สิริภา พันธ์โพธิ์ทอง 
72 660001476 นางสาว สิริมาดา ทองสาย 
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ห้องสอบ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคาร ส่วนปาฐอาศรม  ชั้น 3 ห้อง ประโชติ2 
ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 

1 660001477 นางสาว สิริยากร อินเทียน 
2 660001478 นางสาว สิริวิมล สมบัติ 
3 660001479 นางสาว สิวารักษณพร ปะนามะ 
4 660001480 นางสาว สุกฤตา เศรษฐีสมบัติ 
5 660001481 นางสาว สุกฤตา ทองใบ 
6 660001482 นางสาว สุกัญญา ทองโรจน์ 
7 660001483 นางสาว สุขกมล ทิพย์สุข 
8 660001484 นางสาว สุขุมาล สงเดช 
9 660001485 นางสาว สุจิตรา เพียกุณา 
10 660001486 นางสาว สุจิตรา ใจหวัง 
11 660001487 นางสาว สุจินันท์ สมมงคล 
12 660001488 นางสาว สุจิรา แก้วกาเหรียญ 
13 660001489 นางสาว สุจิวรรณ แทนเพชร 
14 660001490 นางสาว สุชัญญา ขาวเรือง 
15 660001491 นางสาว สุชาดา เสมอใจ 
16 660001492 นางสาว สุชาดา อ้นปรารมย์ 
17 660001493 นางสาว สุชาทิพย์ พร้อมดิษฐ์ 
18 660001494 นางสาว สุชานาถ ไชยมงคล 
19 660001495 นางสาว สุชานาถ อยู่ศิริ 
20 660001496 นางสาว สุณัฐชา ล้ออิสระตระกูล 
21 660001497 นางสาว สุดารัตน์ เงินก้อน 
22 660001498 นางสาว สุทธนุช สังข์มา 
23 660001499 นางสาว สุทธพิชญา ขอนศักดิ์ 
24 660001500 นางสาว สุทธิกานต์ ทรัพย์ประเดิมชัย 
25 660001501 นางสาว สุทธิดา เย็นสนิท 
26 660001502 นางสาว สุทธิดา แสงภู่ 
27 660001503 นางสาว สุทธิดา ตรีเวส 
28 660001504 นาย สุทธิศักดิ์ ศรีตะเขตต์ 
29 660001505 นางสาว สุทัตตา แจ้งใจดี 
30 660001506 นางสาว สุทัสสา เสี้ยมศร 
31 660001507 นางสาว สุธาวัลย์ เดชาฤทธิ์ 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
32 660001508 นางสาว สุธาวี บัวสุ่น 
33 660001509 นางสาว สุธาสินี บุญพร้อม 
34 660001510 นางสาว สุธาสินี อ้ายวงค์ 
35 660001511 นางสาว สุธาสินี อิ่มกมล 
36 660001512 นาย สุนัย เหลืองอร่าม 
37 660001513 นางสาว สุพรรษา แวววับ 
38 660001514 นางสาว สุพรรษา ขันธ์สกุล 
39 660001515 นางสาว สุพรรษา หนูแดง 
40 660001516 นางสาว สุพัตรา เทียมอุบล 
41 660001517 นางสาว สุพิชชา เพียรพนัสสัก 
42 660001518 นางสาว สุพิชชา เมธาศักดิ์ 
43 660001519 นางสาว สุพิชชา ศรีวิชัย 
44 660001520 นางสาว สุพิชชา อินทชิต 
45 660001521 นางสาว สุพิชฌาย์ เอี่ยมระหงษ์ 
46 660001522 นางสาว สุพิชญา เทียนศิริโชติ 
47 660001523 นางสาว สุพิชญา เหล็กดี 
48 660001524 นางสาว สุพิชญา แสงศรี 
49 660001525 นางสาว สุพิชญา กีรติเพชรงาม 
50 660001526 นางสาว สุพิชญา ชลาลัย 
51 660001527 นางสาว สุพิชญา นิลวดี 
52 660001528 นางสาว สุพิชญา ประภัสสรกุล 
53 660001529 นาย สุพิชัย โพธิ์งาม 
54 660001530 นางสาว สุพิชา ศิริมา 
55 660001531 นาย สุภเวช วังเวงจิต 
56 660001532 นางสาว สุภนิดา มาวรรณา 
57 660001533 นางสาว สุภสินี ธานีรณานนท์ 
58 660001534 นางสาว สุภัคจีรา สมัชชัย 
59 660001535 นางสาว สุภัชชา ศิริไพรทอง 
60 660001536 นางสาว สุภัททา วิสุทธิแพทย์ 
61 660001537 นางสาว สุภัสสร เปรมจิตร ์
62 660001538 นางสาว สุภัสสรา จิตตนุปัสน ์
63 660001539 นางสาว สุภัสสรา พันธ์สาย 
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ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
64 660001540 นางสาว สุภัสสรา รื่นรมย ์
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ห้องสอบ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคาร อาคารปฏิบัติการ(ตึก6ช้ัน) ชั้น 2 ห้อง 6202 
 
  

ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
1 660001541 นางสาว สุภาวดี จันทร์แก้ว 
2 660001542 นางสาว สุภิญญา เล่าจู 
3 660001543 นางสาว สุมินตรา เลาะหะหมัด 
4 660001544 นางสาว สุรัชตญา ผิวงาม 
5 660001545 นางสาว สุรัญชนา เหล็กเพ็ชร 
6 660001546 นางสาว สุรารักษ์ เคลือบวัง 
7 660001547 นางสาว สุวธิดา เวชกามา 
8 660001548 นางสาว สุวพัชร สระศรีสม 
9 660001549 นางสาว สุวภัทร คนใหญ่ 
10 660001550 นางสาว สุวภัทร ผิวเกลี้ยง 
11 660001551 นางสาว สุวภัทร์ ม่วงทองเกตุ 
12 660001552 นางสาว สุวรรณา ค าแก้ว 
13 660001553 นางสาว สุวริยาพร มงคล 
14 660001554 นางสาว สุวิมล เกิดแฟง 
15 660001555 นางสาว สุวีรยา แสนดวง 
16 660001556 นางสาว หทัยชนก จงรักษ์ 
17 660001557 นางสาว หทัยชนก พันธ์ภู่ 
18 660001558 นางสาว หทัยชนก ภูริเริงชัย 
19 660001559 นางสาว หทัยภัทร บุญชัย 
20 660001560 นางสาว หทัยภัทร ศรีมาด าเนินชัย 
21 660001561 นางสาว หทัยรัตน์ คุ้มฮะ 
22 660001562 นางสาว หทัยรัตน์ รอบจังหวัด 
23 660001563 นางสาว หริณดา บุญถนอม 
24 660001564 นางสาว อโรชา พงษ์ทอง 
25 660001565 นาย องอาจ ฟักแฟ 
26 660001566 นางสาว อชิมา ประเสริฐโยธิน 
27 660001567 นางสาว อชิรญา กุลภัทรนันท์ 
28 660001568 นาย อชิระ กลีบมณฑา 
29 660001569 นางสาว อฐิติยา วิวัฒน์สถิตกุล 
30 660001570 นางสาว อณัญตภัทร ภูฆัง 



- 88 - 
 

 

ห้องสอบ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคาร อาคารปฏิบัติการ(ตึก6ช้ัน) ชั้น 2 ห้อง 6204 
 
  

ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
1 660001571 นางสาว อดิศา เกิดพิทักษ์ 
2 660001572 นาย อติเทพ ขาวเนย์ 
3 660001573 นางสาว อติกานต์ ยะนิล 
4 660001574 นางสาว อติกานต์ วรรณศรีสวัสดิ์ 
5 660001575 นางสาว อตินุช ดวงภูมิเมศ 
6 660001576 นางสาว อธิชา ทวีกุล 
7 660001577 นางสาว อธิติยา ชาวพิมาย 
8 660001578 นางสาว อธิศทองธาร นราธาวา 
9 660001579 นาย อธิษฐ์ นารี 
10 660001580 นางสาว อนงค์นุช นิตอินทร์ 
11 660001581 นางสาว อนัญญา พรภัทรา 
12 660001582 นางสาว อนิสา ครองเชื้อ 
13 660001583 นางสาว อภัชชา ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ 
14 660001584 นาย อภิเศก ศรีบุญ 
15 660001585 นาย อภิเศรษฐ์ บุญขจรเดช 
16 660001586 นางสาว อภิชญา โนนคู่เขตโขง 
17 660001587 นางสาว อภิชญา ต่อกิจการเจริญ 
18 660001588 นางสาว อภิชญา ลูกอินทร์ 
19 660001589 นางสาว อภิญญา เพ็ญแสง 
20 660001590 นางสาว อภิญญา แก้วอินทร์ 
21 660001591 นางสาว อภิญญา อินธิราช 
22 660001592 นางสาว อภิณห์พร สิทธินิสัยสุข 
23 660001593 นาย อภินันท์ โชตินอก 
24 660001594 นาย อภิรักษ์ สิงห์สุระ 
25 660001595 นางสาว อภิษฎา พงศ์ดี 
26 660001596 นางสาว อมราพร สืบวงษ์ชัย 
27 660001597 นางสาว อมลณัฐ อุ่นลาวรรณ 
28 660001598 นางสาว อมลรดา คันธภูมิ 
29 660001599 นางสาว อมลวรรณ ณ 
30 660001600 นางสาว อรญา ศรีวิราช 
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ห้องสอบ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคาร อาคารปฏิบัติการ(ตึก6ช้ัน) ชั้น 2 ห้อง 6206 
 
  

ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
1 660001601 นางสาว อรณิชา โปรยกลาง 
2 660001602 นางสาว อรณิชา ค าสวัสดิ์ 
3 660001603 นางสาว อรธิดา จับจัด 
4 660001604 นางสาว อรนภา ฉิมบ้านไร่ 
5 660001605 นางสาว อรปรียา ศรีเเก่นจันทร์ 
6 660001606 นางสาว อรพรรณ มั่งมี 
7 660001607 นางสาว อรรณพร สิงห์ค าป้อง 
8 660001608 นางสาว อรษา พันซ้าย 
9 660001609 นางสาว อรอนงค์ เณรโสภา 
10 660001610 นางสาว อรอนงค์ วงศ์บุญเหลือ 
11 660001611 นางสาว อรอินทุ์ ด ารงพงษ์ 
12 660001612 นาย อรัญ ทองบาน 
13 660001613 นางสาว อริชา นึกสม 
14 660001614 นางสาว อริยาภรณ์ ทับเส็ง 
15 660001615 นางสาว อริศรา มาคุ้ม 
16 660001616 นางสาว อริศรา มาลิตร์ 
17 660001617 นางสาว อริษรา อ่อนน้อม 
18 660001618 นางสาว อริสรา ชูทิพย์ 
19 660001619 นางสาว อริสรา วัฒนสุนทร 
20 660001620 นางสาว อริสรา สุขสมัย 
21 660001621 นางสาว อริสา สมไพบูลย์ 
22 660001622 นางสาว อริสา สังข์มังกร 
23 660001623 นาย อลงกรณ์ ก้องพจนารถ 
24 660001624 นางสาว อลิชา สวามิชัย 
25 660001625 นางสาว อลิตา ชื่นทิพย์ 
26 660001626 นางสาว อลิศรา บุญมาก 
27 660001627 นางสาว อลิศา รัตนกิตติกุล 
28 660001628 นาย อัครเดช โพธิ์ศรีน้อย 
29 660001629 นางสาว อังคณา ศรีอ่ า 
30 660001630 นางสาว อัจฉรา จันทร์ชาญ 
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ห้องสอบ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคาร อาคารปฏิบัติการ(ตึก6ช้ัน) ชั้น 2 ห้อง 6208 
 

 

ล าดับ รหัสประจ าตัวเลขท่ีนั่งสอบ ชื่อ - สกุล 
1 660001631 นางสาว อัญชิษฐา ตันไชยฮะ 
2 660001632 นางสาว อัญชิสา เกิดแก้ว 
3 660001633 นาย อัฒภัทร ทองสุวรรณ 
4 660001634 นางสาว อันน์ธิตรา โพธิ์นิล 
5 660001635 นางสาว อัยมี่ บุญมาเลิศ 
6 660001636 นางสาว อัลวานี เจ๊ะโว๊ะ 
7 660001637 นางสาว อัศวณี บุญมี 
8 660001638 นางสาว อัสมาภรณ์ บัวบาน 
9 660001639 นางสาว อาทิตยา โรจนอุทัย 
10 660001640 นางสาว อาทิมา ทองแพง 
11 660001641 นางสาว อาภาสิริ วุฒิศักดิ์ 
12 660001642 นางสาว อารยา เพชรมุณี 
13 660001643 นางสาว อารยา โพธิ์เย็น 
14 660001644 นางสาว อารียา ผิวอ่อนดี 
15 660001645 นางสาว อารียา ฮวดสุนทร 
16 660001646 นางสาว อารีรักษ์ นามบุญ 
17 660001647 นางสาว อารีรัตน์ กาฬภักดี 
18 660001648 นางสาว อารีรัตน์ ฉิมพาลี 
19 660001649 นางสาว อ ามริสสา พูลอ าไพ 
20 660001650 นางสาว อิงครัตน์ เลิศอัครศรีกุล 
21 660001651 นาย อิทธิวัฒน์ ภูษณะพงษ์ 
22 660001652 นางสาว อินทิพร บุญประสม 
23 660001653 นางสาว อิษฎาอร พวงมาลา 
24 660001654 นางสาว อิสราพร พานิช 
25 660001655 นางสาว อุไรรัตน์ เจริญสุวรรณ 
26 660001656 นางสาว อุบลวรรณ ชาวสามทอง 
27 660001657 นางสาว อุษณีย์ บรรพเชิด 
28 660001658 นาย ฮัสซาน ช่อประทีป 



ขอบเขตเนื้อหาที่ออกข้อสอบ 

Scope of PSAT 2023 

Biology  

1. General biology 

- Genetics 

- Cell and molecular biology  

- Biotechnology 

- Biochemistry 

- Nutrition 

- Plant physiology 

2. Microbiology 

- Medically important microorganism  

- Infectious disease 

- Immune response to infection 

- Vaccine 

- Control of microorganism 

3. Human anatomy and physiology 

- Respiratory system 

- Cardiovascular system 

- Hematology 

- Gastrointestinal system 

- Urinary system 

- Nervous system 

- Endocrine system 

- Reproductive system 

 

 



 

Chemistry  

1. Basic chemistry 

- Calculation 

- Chemical compounds in daily life 

2. Subatomic particles, atoms and elements 

3. Chemical bond 

4. Chemical formula 

5. Solution 

6. Stoichiometry 

7. Gases and their properties 

8. Rates of chemical reaction 

9. Equilibrium 

10. Acid-base equilibria 

11. Organic chemistry 

12. Electrochemistry 

13. Chemical separation 

  



Quantitative ability 

1. Basic math 

- Conversion of measurement units 

- Plane geometry concepts 

2. Trigonometry 

3. Algebra 

- Algebraic equations and proportionality 

- Fraction simplifications and factor determination 

- Math operations with fractions 

4. Probability & statistics 

5. Pre-calculus 

- Function 

- Limits and continuity 

6. Calculus 

 

 

  



Physics  

1. Mechanics 

- Force and motion 

- Work and energy 

- Harmonic oscillation 

2. Sound waves and light waves 

3. Thermodynamics 

4. Energy and energy conservation 

5. Atomic physics 

6. Nuclear physics 

7. Electricity 

8. Electromagnetism 

 

English 

1. Analogies 

2. Reading skills 

- Comprehension 

- Analysis 

- Evaluation 


