
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล ห้องสอบ หมำยเหตุ

1 6200003 นางสาวภัคขิณี ทองชู สสร.701

2 6200004 นางสาวปัทมพร ผลทรง สสร.701

3 6200006 นายกิตติพงษ์ ชูวงษ์ สสร.701

4 6200009 นายภโวทัย สระทองเพช็ร สสร.701

5 6200010 นางสาวเสาวลักษณ์ ถุงวชิา สสร.701

6 6200014 นางสาวธดิารัตน์ รินทอง สสร.701

7 6200016 นายธรรมนันท์ ศรีมาสอน สสร.701

8 6200018 นางสาวนัทธมน เมนัช สสร.701

9 6200022 นางสาวดาวเรือง หมายสี สสร.701

10 6200029 นางสาวศุภอาภา ทรงชน สสร.701

11 6200036 นางสาวฐิติพร จันทร์แก้ว สสร.701

12 6200042 นางสาวปริยากร ใจห้าว สสร.701

13 6200043 นางสาวโสภิตา พว่งนิ่ม สสร.701

14 6200044 นางสาวจันทร์จิรา เหมือนนรุธ สสร.701

15 6200046 นางสาววรียา สุขโข สสร.701

16 6200065 นางสาววริศรา ช้างสาร สสร.701

17 6200075 นางสาวจันทร์ทิมา กาญจนะ สสร.701

18 6200087 นางสาวรัตนธาดา พลชารี สสร.701

19 6200089 นางสาวชลนิภา มาแลว สสร.701

20 6200090 นางสาวเยาวลักษณ์ จันเดช สสร.701

21 6200094 นายภควตัร วรรณศิริ สสร.701

22 6200097 นายธาธนิันท์ ภายไธสง สสร.701

23 6200104 นางสาวชลธชิา วาสุกรี สสร.701

24 6200109 นางสาวสิริยาพร บุญขันธ์ สสร.701

25 6200115 นางสาวนิตยา เชียงหนู สสร.701

26 6200116 นางสาวอนุชธดิา นาคตระกูล สสร.701

27 6200117 นางสาววนิดา บุญอินทร์ สสร.701

28 6200123 นางสาวพลอยไพลิน เทพชา สสร.701

29 6200133 นางสาวชลธชิา นิลสูตร สสร.701

30 6200136 นางสาวชนิภรณ์ ชุ่มประเสริฐ สสร.701

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ
วิชำ VGE107  สุขภำพเพ่ือคุณภำพชีวิต 

วันที ่22 ธันวำคม 2561  เวลำ 14.40 - 16.40 น.  อำคำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
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31 6200139 นางสาวศุภนิดา นาคละไม สสร.701

32 6200147 นางสาวเพชรรัตน์ ทองขาวข า สสร.701

33 6200148 นางสาวชลธชิา ล้อมจันทึก สสร.701

34 6200149 นางสาวสุมิตรา แถวไธสง สสร.701

35 6200152 นายธวชัชัย ศรีหะ สสร.701

36 6200153 นางสาวพชิญ์นาถ ช่วยด า สสร.701

37 6200159 นางสาวกัญชลา แซ่ยา่ง สสร.701

38 6200160 นางสาวณัชชา มั่นพฒันาการ สสร.701

39 6200164 นางสาวอรพร เกียรติก้องขุนเขา สสร.701

40 6200168 นางสาวศศิธร บุตรศรี สสร.701

41 6200172 นางสาวนริศรา สีสัน สสร.701

42 6200173 นางสาวณัฐพร วงค์ราษฎร์ สสร.701

43 6200174 นางสาวณัฐพรรณ วงค์ราษฎร์ สสร.701

44 6200179 นางสาวสุดารัตน์ ดีวงศ์ สสร.701

45 6200181 นางสาวสุชาดา สันทอง สสร.701

46 6200186 นางสาวสมฤทัย ชัยประเสริฐ สสร.701

47 6200189 นางสาวสุพตัรา ศรีพนัธุ์ สสร.701

48 6200193 นางสาวณัฐฐาพร จันทร์ทับ สสร.701

49 6200194 นางสาวกมลวรรณ อิ่นกัน สสร.701

50 6200195 นางสาวศวรรยา ต่อมกระโทก สสร.701

51 6200203 นางสาวพนัธท์ิพย ์แตงไทย สสร.701

52 6200206 นางสาววภิาดา ทองทา สสร.701

53 6200207 นางสาวสุพตัรา อ่อนโว สสร.701

54 6200209 นางสาวสุธามาศ ลักษะรัสษะณะ สสร.701

55 6200211 นางสาวนฤมล ร่ืนนิมิตร สสร.701

56 6200215 นายอนุวตั ฝึกกาย สสร.701

57 6200220 นางสาวกุลิน แซ่วา่ง สสร.701

58 6200228 นางสาวพรทิพย ์อารีเอื้อ สสร.701

59 6200246 นางสาวมณาลัย สีสมบูรณ์ สสร.701

60 6200252 นางสาวกัลยา ทับทรวง สสร.701
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61 6200258 นางสาวสุชาพรรณ มาแก้ว สสร.702

62 6200259 นางสาวสุพรรษา แพทยสู์งเนิน สสร.702

63 6200260 นางสาวสุนิสา อาด า สสร.702

64 6200266 นางสาวธดิารัตน์ มาลา สสร.702

65 6200267 นางสาววนารี พสัดุ สสร.702

66 6200268 นายนพเกล้า อินต๊ะวชิัย สสร.702

67 6200286 นางสาวเบญจรัตน์ จันทร์ทอง สสร.702

68 6200287 นางสาววราพร สมรูป สสร.702

69 6200290 นางสาวอ าภา บุตรพรม สสร.702

70 6200293 นายณพรุจ จิตรสมัคร สสร.702

71 6200295 นายธนวฒัน์ รางวลัหลาย สสร.702

72 6200301 นางสาวรุ่งทิวา ตู้แก้ว สสร.702

73 6200305 นางสาวสิรินยา แสนจันทร์ สสร.702

74 6200315 นางสาวลักษณ์มณี จักรเพชร สสร.702

75 6200319 นางสาวธารารัตน์ เกิดโมฬี สสร.702

76 6200327 นายอัมรินทร์ มะโนลี สสร.702

77 6200338 นางสาววนัวสิา หงษ์ทอง สสร.702

78 6200342 นางสาวสุณัฐชา มณีน่วม สสร.702

79 6200346 นางสาวปิยธดิา บุตรวาระ สสร.702

80 6200350 นางสาววจิิตรา อาทร สสร.702

81 6200357 นางสาวเบญญทิพย ์สะอาดเอี่ยม สสร.702

82 6200359 นางสาวกนกกาญจน์ ใชญัน สสร.702

83 6200393 นายธนกร เคนแฮด สสร.702

84 6200394 นางสาวเพญ็นภา บางเหลือม สสร.702

85 6200395 นางสาวกนกกร วงอาษา สสร.702

86 6200400 นายณรงค์ชัย บุญชาลี สสร.702

87 6200401 นางสาวลลิตภัทร เอียดยอด สสร.702

88 6200402 นางสาวกมลวรรณ นวลมณี สสร.702

89 6200413 นางสาวนลินรัตน์ สาราฤทธิ์ สสร.702

90 6200416 นางสาวรัญชิดา ภาษิต สสร.702
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91 6200423 นางสาวสไบทิพย ์ไมอินทร์ สสร.702

92 6200424 นางสาวพรรณิศา พลูเกิด สสร.702

93 6200434 นางสาวเกษศิริ ละนิโส สสร.702

94 6200435 นางสาววรรณพร โทบุดดี สสร.702

95 6200437 นางสาววรางคณา วทิยวงศาโรจน์ สสร.702

96 6200443 นางสาวอริสา ราชบุญ สสร.702

97 6200449 นางสาวเฟรดาว หะยลีาเต๊ะ สสร.702

98 6200461 นางสาวฐิติพร บุญแก้วศรีชัย สสร.702

99 6200464 นางสาวอนุสรา หมึกไธสง สสร.702

100 6200467 นางสาวศศิกานต์ น้อยเเสง สสร.702

101 6200469 นางสาวภัทราภรณ์ มาลี สสร.702

102 6200479 นางสาววรินญา วชิัยบุญ สสร.702

103 6200481 นางสาวนัดดาวรรณ แคนศรี สสร.702

104 6200482 นางสาวอารดา ไทยส่วย สสร.702

105 6200483 นางสาวบงกช รักษา สสร.702

106 6200486 นางสาวสุภาวนิี ภาคพรม สสร.702

107 6200491 นางสาววรรณนิสา นิลสงค์ สสร.702

108 6200494 นางสาวหทัยภัทร กิตติภัทราธร สสร.702

109 6200507 นางสาวเยาวเรศ อินล้วน สสร.702

110 6200508 นางสาวอาทิตยา ประเสริฐรอด สสร.702

111 6200511 นางสาวศิริรัตน์ เกล้ียงไธสง สสร.702

112 6200521 นายปฏิภาณ เเก้วกอง สสร.702

113 6200530 นางสาวปัทมา ดาวทอง สสร.702

114 6200535 นายตะวนั โยนานารถ สสร.702

115 6200537 นางสาวทิพรัตน์ แต้ตระกูล สสร.702

116 6200538 นางสาวกานดา เรียนรังษี สสร.702

117 6200547 นางสาวชาลิสา จ าเริญศรี สสร.702

118 6200552 นางสาวกนกวรรณ นาคเงิน สสร.702

119 6200557 นางสาวอินทิรา แสงบ ารุง สสร.702

120 6200558 นางสาวณภัทร ชาวเวยีง สสร.702
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121 6200561 นางสาวรุวยัดา วงค์สมัน สสร.703

122 6200562 นางสาวณัฐลัดดา เหลืองวไิล สสร.703

123 6200564 นางสาวศิริลักษณ์ ส าราญ สสร.703

124 6200579 นางสาวลลนา กุลศรี สสร.703

125 6200580 นางสาวพริญา หอมหวล สสร.703

126 6200584 นางสาวภัคจิรา มาน้อย สสร.703

127 6200587 นางสาวโสภิตา ขาวสอาด สสร.703

128 6200589 นางสาวพนัธุท์ิพย ์แจ้งเนตต์ สสร.703

129 6200592 นางสาวฐิติยา สนองชาติ สสร.703

130 6200599 นายชลสิทธิ ์สุขเจริญ สสร.703

131 6200605 นางสาวนฤมล ขวญัศิริ สสร.703

132 6200617 นางสาวนันทิกานต์ พึ่งเทียน สสร.703

133 6200619 นางสาวปรียาภรณ์ ปานมะณี สสร.703

134 6200623 นางสาวทิตยา พงศ์สวา่ง สสร.703

135 6200634 นางสาวอมรรัตน์ นิลสุวรรณ สสร.703

136 6200649 นางสาวเขมิกา ค าแพง สสร.703

137 6200650 นางสาวศิริเทพ สืบเทพ สสร.703

138 6200655 นางสาวพรธมิา หมัดละ สสร.703

139 6200656 นางสาวนดา ร่ืนเรณู สสร.703

140 6200657 นางสาวมนัสว ีขุนสมาน สสร.703

141 6200660 นางสาวจิราพชัร หอมประสพ สสร.703

142 6200662 นางสาวโสฬส เกตุฉัตร สสร.703

143 6200668 นางสาวผกาฉัตร อักษรสม สสร.703

144 6200672 นางสาวอภิญญา ศรีทองอ่อน สสร.703

145 6200675 นางสาวอาทิตยา สามารถ สสร.703

146 6200681 นางสาวนัททิมา อ่อนพมิพ์ สสร.703

147 6200683 นางสาวกรวษิา เกตุทอง สสร.703

148 6200686 นางสาวปิยะดา เนื่องก าเหนิด สสร.703

149 6200687 นางสาวศิริลักษณ์ พึ่งแตง สสร.703

150 6200692 นางสาวณภัสกร การสมบัติ สสร.703
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151 6200694 นางสาววาสนา ใจเฉื่อย สสร.703

152 6200697 นางสาวณัฎฐิดา ขุมทอง สสร.703

153 6200699 นางสาวอดิภา โตทวี สสร.703

154 6200726 นางสาวนภัสวรรณ ใจปา สสร.703

155 6200733 นางสาวสุริษา บุญเจริญ สสร.703

156 6200737 นางสาววภิาว ีทองใบ สสร.703

157 6200755 นางสาวณิชาภัทร นุ้ยเล้ียง สสร.703

158 6200759 นางสาวนริศรา ไม้ตะเภา สสร.703

159 6200787 นางสาววทิยาพร บุญสร้าง สสร.703

160 6200802 นางสาวกฎชลันพร พรมงาม สสร.703

161 6200805 นายอนุชาติ โตประโคน สสร.703

162 6200810 นายธนวนิท์ รุ่งเรืองศรี สสร.703

163 6200817 นางสาวนันทัชพร สมคะเณ สสร.703

164 6200830 นายนพดล เพญ็เขตกรณ์ สสร.703

165 6200831 นายนนทกร เพญ็เขตกรณ์ สสร.703

166 6200832 นางสาวอารียา แก้วโส สสร.703

167 6200837 นางสาวเกศรินทร์ เพยีงตา สสร.703

168 6200856 นางสาวธนกาญจน์ กสิกรรม สสร.703

169 6200864 นางสาวมณีรัตน์ ศรีพรม สสร.703

170 6200872 นางสาวรษา วงษ์เพช็ร์ สสร.703

171 6200873 นางสาวมณีรัตน์ กรพนัธ์ สสร.703

172 6200874 นายรวโีรจน์ จันทร์ขจร สสร.703

173 6200875 นางสาวจันทิมา กล่อมสมร สสร.703

174 6200877 นางสาวเบญญทิพย ์ชูชื่น สสร.703

175 6200880 นางสาวกาญจนา เอี่ยมมา สสร.703

176 6200883 นายณัฐวฒิุ เถื่อนโต สสร.703

177 6200887 นางสาวมิณตราภรณ์ อินทรชิต สสร.703

178 6200889 นางสาวอภิชญา พไิลกุล สสร.703

179 6200893 นางสาวชัชฎาภรณ์ อ้อมนอก สสร.703

180 6200896 นางสาวสุชาวดี เจือจันทร์ สสร.703
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181 6200914 นายสุทธพิงษ์ สิงห์ค า สสร.804

182 6200920 นางสาวสุพฒัตรา ข าชื่น สสร.804

183 6200924 นางสาวปลายฝัน พวงโต สสร.804

184 6200931 นางสาวมุกมณี ค าหีบ สสร.804

185 6200932 นางสาวภัทชรดา พรมสันเทียะ สสร.804

186 6200933 นางสาวรจนา บรรดาสุข สสร.804

187 6200935 นายณัฐนนท์ สุขสโมสร สสร.804

188 6200936 นางสาวณัฐธดิา เสาวงัคา สสร.804

189 6200937 นางสาวศศิ บุญยงัแก้ว สสร.804

190 6200947 นางสาวจารุวรรณ มณี สสร.804

191 6200970 นางสาวหฤทัย รัมมะบุตร สสร.804

192 6200977 นางสาวสุวรรณา แป้งทา สสร.804

193 6201005 นางสาวกมลกชกร ดวงพาลี สสร.804

194 6201012 นายภานุพงษ์ พวงสมบัติ สสร.804

195 6201015 นางสาวปิ่นสุดา สีสาพนัธ์ สสร.804

196 6201033 นายทัศน์ไท แป้นศรี สสร.804

197 6201044 นายธนดล พงษ์วตัร์ สสร.804

198 6201045 นายวาย ุไวยวฬิา สสร.804

199 6201046 นางสาวญาดา แยม้เชี่ยวยน สสร.804

200 6201049 นายธราธปิ ชื่นบาน สสร.804

201 6201051 นายณัฐพล ฆ้องณรงค์ สสร.804

202 6201060 นางสาวกรวรรณ ใจประเสริฐ สสร.804

203 6201061 นางสาวณัฐพร นันกวน สสร.804

204 6201066 นายวรีวชิญ์ ธญัญาวฒิุ สสร.804

205 6201074 นางสาวมินทร์ตรา หวดัแหวว สสร.804

206 6201084 นางสาวมัณฑนา แก่นโพธิ์ สสร.804

207 6201087 นางสาวกชมน ค าสิม สสร.804

208 6201095 นางสาวพทุธดิา บุญยเวทย์ สสร.804

209 6201102 นายธรีพล เรือนเยน็ สสร.804

210 6201107 นางสาวปภาวรินทร์ แพงพา สสร.804
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211 6201110 นางสาวสุธาสินี เสาวคนธ์ สสร.804

212 6201118 นางสาวกมลธนัฐ สารพล สสร.804

213 6201121 นายวราแมน กุหิงวงั สสร.804

214 6201123 นางสาวพจนีย ์พทุธา สสร.804

215 6201125 นางสาวอัญชลีกร คุ้มศิริวงษ์ สสร.804

216 6201126 นางสาวจิราภา เกตุสถิตย์ สสร.804

217 6201133 นางสาวจุฑารัตน์ แซ่เหลา สสร.804

218 6201153 นางสาวนารี แซ่ยา้ สสร.804

219 6201154 นางสาวกันยา ยอดเจริญอาชา สสร.804

220 6201162 นางสาววรรณนภา อินทร์กานอน สสร.804

221 6201168 นายชนกชนม์ ก าปั่นเพชร สสร.804

222 6201172 นางสาวอณัฐภิวกิร เจ้าทรัพย์ สสร.804

223 6201173 นางสาววศิรุตา แก่นจันทร์ สสร.804

224 6201177 นางสาวณัฐชา พลจ่า สสร.804

225 6201178 นางสาวพรนภา สุทธฤิก สสร.804

226 6201182 นางสาวน้ าฝน สาระธรรม สสร.804

227 6201192 นางสาวนฤกร สินธรัุกษ์ สสร.804

228 6201193 นางสาววานิตย ์พื้นขุนทด สสร.804

229 6201194 นางสาวภัชรา ทิ่งสกุล สสร.804

230 6201198 นางสาวดวงกมล คูณสินทวกีุล สสร.804

231 6201204 นายกฤษกร บ ารุงวงศ์ สสร.804

232 6201209 นางสาวพรชิกา เรืองยบุล สสร.804

233 6201210 นางสาวณัฐนรี เสาวงัคา สสร.804

234 6201211 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณทา สสร.804

235 6201220 นางสาววชิุดา ศรีสมบูรณ์ สสร.804

236 6201223 นางสาววรรณภา ศรีโพธิ์ สสร.804

237 6201226 นางสาวดารณี แสงทอง สสร.804

238 6201231 นางสาวนุจรี แก้วลอย สสร.804

239 6201234 นางสาวลลิตา บุญสง่า สสร.804

240 6201253 นางสาวปิยรัตน์ ต่างใจ สสร.804
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241 6201269 นางสาวสมใจ มาดี สสร.804

242 6201275 นางสาวดวงกมล อู่ทรัพย์ สสร.804

243 6201277 นางสาวปาริชาติ เขียวชอุ่ม สสร.804

244 6201290 นางสาววลีดา กล่อมเจริญ สสร.804

245 6201291 นางสาวเนื้อน้อง ทรัพยว์ฒัน์ สสร.804

246 6201295 นางสาวรัตนกร บุญยิม้ สสร.804

247 6201301 นางสาวเจนจิรา อยูบุ่รี สสร.804

248 6201305 นางสาวสุรีรัตน์ แชกระโทก สสร.804

249 6201306 นางสาวปุญชรัสมิ์ วฒิุโตกุล สสร.804

250 6201334 นางสาวพทัธนันท์ จันทร สสร.804

251 6201340 นางสาวกนกพร นิตยผล สสร.804

252 6201361 นายธนพนธ ์สุขแสวง สสร.804

253 6201362 นายภควตั เจนชัย สสร.804

254 6201363 นางสาวอารียา แกรงพมิาย สสร.804

255 6201383 นายนิตินัย อ่ ามาก สสร.804

256 6201384 นายสหัสวรรษ โกษา สสร.804

257 6201385 นายพงศ์เทพ เบ้าสิงห์สวย สสร.804

258 6201386 นายกฤษฎา ศรีโสภา สสร.804

259 6201388 นายวรีพฒัน์ ศรีจาด สสร.804

260 6201392 นางสาวนภาพร เซ็งเพรียว สสร.804

261 6201394 นางสาวปวนัรัตน์ แสงนาค สสร.804
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