






ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพำณิชย์ปฏิบัตกิำร
สอบวันอำทิตย์ที ่1 กรกฎำคม 2561    เวลำ 09.00 - 12.00 น.
สถำนทีส่อบ  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน  

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ

1 1001 นางสาว แพงใจ จันปัดชา
2 1002 นางสาว ธารญา โพธิก์ล่ิน
3 1003 นางสาว ตุลยดา บรรจงวิทย์
4 1004 นางสาว นันทวัน เครือฟัก
5 1005 นางสาว วีระยา ศรีบุญมา
6 1006 นางสาว อาทิตยา เลิศอรุณรัตน์
7 1007 นางสาว วรรณพร กอนดี
8 1008 นางสาว อัจฉราพร ผลิผล
9 1009 นางสาว นวิยา จารุพงศา

10 1010 นางสาว กานต์ธีรา เมฆเกรียงไกร
11 1011 นางสาว พรรณวดี นิลพงศ์
12 1012 นาย กมล ด ากระเด็น
13 1013 นางสาว มาริษา พละอาชีพ
14 1014 นางสาว ณัฐหทัย ประไวย์
15 1015 นางสาว ศศิธร ศาลางาม
16 1016 นางสาว ยุวดี กระราชเพชร
17 1017 นาย สมภพ เชื้อสุวรรณชัย
18 1018 นางสาว พรทิพย์ วรรณทอง
19 1019 นางสาว สุญาณี เปล่ียนสี
20 1020 นาย ประภากร อยู่โต
21 1021 นาย ชนาธิป จาระสมบูรณ์
22 1022 นาย มนภัทร ธรรมเสรีกุล
23 1023 นางสาว พีระนุช เอี่ยมขันทอง
24 1024 นางสาว สิริลักษณ์ ศักด์ิเศรษฐ์
25 1025 นาย รัฐโรจน์ พุฒิสถาวรนันท์
26 1026 นางสาว หทยา ศิริเศรษฐวงศ์

ชื่อ - นำมสกุล
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27 1027 นางสาว พรวิภา ปะนิทานัง
28 1028 นางสาว ณัฐนันท์ ประมวลพรสถิต
29 1029 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จุฑามาศ ศรีข า
30 1030 นาย อรรถษฎางค์ ผางพันธ์
31 1031 นางสาว พิมพ์ณดา ลือกิตินันท์
32 1032 นาย กานต์ รัตกสิกร
33 1033 นางสาว พิมพ์สุภา เมฆสุวรรณ
34 1034 นางสาว อมรลักษณ์ พิมพ์วิชัย
35 1035 นาย นฤพน สุปันนุช
36 1036 นางสาว พิมพ์เพชร ประกอบเสียง
37 1037 นางสาว ศรัณยา ศุภลักษณ์
38 1038 นาย ณัฐวัฒน์ ภัทรจันทร์คง
39 1039 นาย สมัครชัย มีเดช
40 1040 นางสาว ลลิตา วรรณกุล
41 1041 นาย ณัฐนรินทร์ ชานนท์
42 1042 นาย ต่อศักด์ิ ภูร่ะหงษ์
43 1043 นาย ภูมิรพี ศิริสหวัฒน์
44 1044 นางสาว มทิรา โลหิตานนท์
45 1045 นาย พีรเดช ตะรุวรรณ
46 1046 นางสาว สุภัค สวัสด์ิประทานชัย
47 1047 นาย ภัทร์ไพบูลย์ โชติวิทิตธ ารง
48 1048 นางสาว ทิพชยากรณ์ มะลิทอง
49 1049 นางสาว ศจิกา ว่องวัฒนธรรม
50 1050 นาย คทาวุฒิ กวีวรรณ
51 1051 นางสาว ภัทราภรณ์ ไมตรีจิตต์
52 1052 นางสาว วัชร์ภรณ์ ชัยชนะ
53 1053 นางสาว สุพัตรา ณ นุวงศ์
54 1054 นางสาว สิวลี นันทนพิบูล
55 1055 นาย พงศธร วรมาลี
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56 1056 นาย ภาณพ พงษ์วิจิตร
57 1057 นางสาว สุทธิรัตน์ จาดเปรม
58 1058 นาย พงศ์พิษณุ กุลชะโมรินทร์
59 1059 นาย ปิลันธน์เชษฐ์ ทาศรีภู
60 1060 นาย พงศ์ศิษฏ์ พงศานนท์
61 1061 นางสาว นัฐปภัสกรณ์ ปัญญาแก้ว
62 1062 นางสาว สิริอร สินธุเจริญ
63 1063 นางสาว จีรนันท์ สีแดง
64 1064 นาย วันชัย สุวรรณค า
65 1065 นาย ฐิตินนท์ ไวถนอมสัตว์
66 1066 นาย ณัฐปกรณ์ แก้วนะรา
67 1067 นาย ประจวบ โพธิท์อง
68 1068 นางสาว กัลทิยา เข็มทอง
69 1069 นาย รณชัย ธูปทอง
70 1070 นาย รัฐกิจ วิรัตโนทัย
71 1071 นางสาว อุทัยวรรณ แสงพัด
72 1072 นางสาว นลิน หนูนาง
73 1073 นาย ศักรินทร์ ซาเสน
74 1074 นางสาว กัญชลี บุญสิน
75 1075 นาย อัษฎายุธ สมชัย
76 1076 นาย นรา ภัทรเผ่า
77 1077 นาย พิเศษฤทธิ์ โพธิย์้อย
78 1078 นางสาว พิชญา ชูสระน้อย
79 1079 นางสาว กัณฑ์ฐิมา มากอยู่
80 1080 นางสาว พิชญา มณีนิล
81 1081 นางสาว อรอนงค์ อุมา
82 1082 นาย มนชัย ใจชื่น
83 1083 นางสาว สกาวรัตน์ งามหยดย้อย
84 1084 นางสาว กนกพร เหลือสาคร
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85 1085 นางสาว สุนิสา ชิวหากาญจน์
86 1086 นาย อัครพล ทองมาก
87 1087 นาย ปวินทร์ มิ่งสุข
88 1088 นางสาว สุพัตรา ค าภา
89 1089 นางสาว อัญชิสา ทรรทุรานนท์
90 1090 นางสาว ศิวะพร นาคทัง่
91 1091 นาย สุริยา คลังใหญ่
92 1092 นาย พุทธิพงษ์ พันธ์ชูเพชร
93 1093 นาย จาตุรงค์ บุญสุวรรณ์
94 1094 นาย วีระพล ณ พลฤทธิ์
95 1095 นาย ธนยศ สวัสด์ินที
96 1096 นางสาว ญาธิณี อัศวยืนยง
97 1097 นาย ยุทธนา จันทร์วิรัตนชัย
98 1098 นางสาว สวรรยา เตชะมาถาวร
99 1099 นางสาว นวลพรรณ ทองชื่น

100 1100 นาย กัณภพ คุณรัตนาภรณ์
101 1101 นางสาว สุรีรัตน์ เทพแก้ว
102 1102 นาย จินดาวัฒน์ ภมรพล
103 1103 นางสาว วจิรา แก้วขุนทอง
104 1104 นางสาว อภิสรา สุขศรี
105 1105 นางสาว น้ าทิพย์ กุลอ านวยชัย
106 1106 นางสาว ปิยะนัฐ ปีอาทิตย์
107 1107 นางสาว ธัณญ์ณัฏฐา วงศ์ศรีนาค
108 1108 นาย ธนัช คัมภีระ
109 1109 นางสาว กรกนก ดวงก้งแสน
110 1110 นาย จักรพงศ์ ลาภนภากุล
111 1111 นางสาว ศศิภัส พูลเกิด
112 1112 นาย จักรกฤษณ์ อุตโม
113 1113 นาย กัมพล วิลัยพร
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114 1114 ว่าทีร้่อยตรี ธวัชชัย ไหวพริบ
115 1115 นางสาว นิโลบล อ่ าเอี่ยม
116 1116 นางสาว จิตราภรณ์ สนจุมภะ
117 1117 นางสาว สายรุ้ง ภูว่ัตร
118 1118 นางสาว กาญจนา โลหพันธุ์
119 1119 นาย กฤษวัชร์ เจริญกิจสุพัฒน์
120 1120 ว่าทีร้่อยตรี รพีพงศ์ ศรีเพชรพงศ์
121 1121 นางสาว วารุณี ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง
122 1122 นางสาว อภิรดี นนท์ศิริ
123 1123 นาย วิชญ์ แก้วภราดัย
124 1124 นาย พิธิวัฒน์ นงค์โพธิ์
125 1125 นาย วงศธร ระเวกโสม
126 1126 นาย จิราวุธ มณีบางกา
127 1127 นางสาว สุรัสวดี กัลยาสิทธิ์
128 1128 นาย ศิรเวทย์ เกษมจิต
129 1129 นางสาว สรัสวฎี จากนอก
130 1130 นาย คทายุทธ์ วิรัลห์เวชยันต์
131 1131 นาย ปิยวัฒน์ วิริยะนันทวงศ์
132 1132 นาย วรรณชาย สมิงกล้าทัพ
133 1133 นางสาว เพ็ญนภา เดชเกิด
134 1134 นางสาว กัญญรส อึ๊งโสภาพงษ์
135 1135 นางสาว สุวิมล ทรัพย์สิริไพบูลย์
136 1136 นางสาว ปนัดดา ทองจันทึก
137 1137 นางสาว ปริยฉัตร ทัศแก้ว
138 1138 นาย อัครวัฒน์ วีรเธียรกุล
139 1139 นางสาว ณัฐณิชา ทรัพย์เกิด
140 1140 นางสาว ขวัญเรือน ทิพย์วรพงศ์
141 1141 นางสาว พิชชาพร ตุรงค์เรือง
142 1142 นาย ณัฏฐชัย อภิพรมงคล
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143 1143 นาย สมเกียรติ โกศลจิตร
144 1144 นางสาว หทัยรัตน์ บุญรักษ์
145 1145 นางสาว ชญาภา ยาวะโนภาส
146 1146 นางสาว สุรัสสา สว่างเดือน
147 1147 นางสาว อัญชลี สุขส่ง
148 1148 นางสาว ทิวาพร จ าปาเทศ
149 1149 นางสาว วัชราภรณ์ วิฤทธิช์ัย
150 1150 นาย ชินวร รัตนตรัยวงค์
151 1151 นางสาว น้ าฝน โพธิป์ลอด
152 1152 นางสาว ณัฐธิดา ปาลวัฒน์
153 1153 นางสาว อัซมาวี อิแอ
154 1154 นางสาว ธนิดา เอี่ยมสะอาด
155 1155 นางสาว ธัญญารัตน์ ทวีธนะ
156 1156 นางสาว วิไลลักษ์ สัจจริง
157 1157 นาย สมพงษ์ สีทอง
158 1158 นาย พัฒนา สังข์กฤษ
159 1159 นาย วรานนท์ ตันรุ่งเรืองทวี
160 1160 นางสาว พนิดา เกิดอุดม
161 1161 นาย อัครวิธ จิตตานุปกรณ์
162 1162 นางสาว พรพรรณ อุตมะ
163 1163 นางสาว ผณิตา เพชรกาฬ
164 1164 นางสาว พัฐญกานต์ ขันดี
165 1165 นางสาว สุชานัน หมื่นเเก้ว
166 1166 นางสาว ณัฐธิรา มาฉาย
167 1167 นาย ชโนดม สาสุข
168 1168 นาย ชัชชม ศรีวงษ์กลาง
169 1169 นางสาว นิรัตน์ ไชยสน
170 1170 นางสาว สุธาทิพย์ พูนจันทร์
171 1171 นางสาว นภัสชล วิชัยธนพัฒน์
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172 1172 นางสาว สิรินาถ ศรีเกตุ
173 1173 นางสาว นัฎฐา เจริญผล
174 1174 นางสาว วริษา อุบล
175 1175 นางสาว กีรติ บุณยะวุฒกุล
176 1176 นางสาว จุฑานันท์ วงษ์วิสิทธิ์
177 1177 นางสาว เปมชาดา อินทรทิพย์
178 1178 นางสาว วิสาลักษณ์ สังข์กรด
179 1179 นางสาว ณิชกานต์ มิ่งโมลี
180 1180 นางสาว สุพิศตรา แนมสัย
181 1181 นาย ธนายุทธ หงษ์โง่น
182 1182 ว่าทีร้่อยตรี พงษ์ดนัย สุขประเสริฐ
183 1183 นางสาว สุชานันท์ อัมพรชัยประทีป
184 1184 นางสาว ชญานี ทองนุ่ม
185 1185 นาย ณัช ชลายนนาวิน
186 1186 นาย ขจรยุทธ ไชยเสริฐ
187 1187 นาย ศุภฤกษ์ เถรว่อง
188 1188 นาย ดนุพล ตาขุมเหล็ก
189 1189 นางสาว สุนทรี สังข์แก้ว
190 1190 นาย กฤศวรรธน์ พิลาล้ า
191 1191 นาย จิราพัชร มั่งค่ัง
192 1192 นางสาว พิมพ์ร าไพ ทองศรีแก้ว
193 1193 นางสาว ปาริชาติ ทองพันชั่ง
194 1194 นางสาว ธิดาวรรณ พจนโพธา
195 1195 นาย ชยพล สุคันธา
196 1196 นาย สัญจินต์ ว่องวัฒนาภิกุล
197 1197 นาย สมุทร ชาทองยศ
198 1198 นาย พงศ์พิชญ์ จุฑานิล
199 1199 นางสาว สุพร สุขสว่าง
200 1200 นางสาว วิวรรณ บัณฑิตกุล
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201 1201 นาย กุลบัณฑิต สุทธรัตนเศรษฐ
202 1202 นาย ฐากูร ฉุนตู
203 1203 นาย สุภักดี พึง่ประชา
204 1204 นาย จักรกฤษ อัญญโพธิ์
205 1205 นาย ชยพล ภูนิคม
206 1206 นาย วฤนท์ ศรีบุญเรือง
207 1207 นาย อติวิชญ์ สมจิตต์
208 1208 นาย เทพนฤมิตร ต๊ิบหน่อ
209 1209 นาย ชัยสิทธิ วังสีคุณ
210 1210 นางสาว เมธชนัน เมสินี เจริญพานิช
211 1211 นางสาว เมธาพร จันไทย
212 1212 นาย ภรัญโรจน์ นพปกรณ์สิทธิ์
213 1213 นาย พิพัฒน์ ศรทัตต์
214 1214 นางสาว วันทนีย์ ล่าแยง
215 1215 นาย นพรัตน์ หอมค าผัด
216 1216 นาย ธีรวุฒิ เลือดไทย
217 1217 นาย ธีรพงษ์ มีค า
218 1218 นางสาว นพธีรา เจนวิถีสุข
219 1219 นาย กีรติ รุ่งทรัพยธรรม
220 1220 นาย วัลลภ โมรีรัตน์
221 1221 นางสาว ศรัณญ์รัชต์ พงษ์พรม
222 1222 นาย อภิมุข เชิญอักษร
223 1223 นาง วรัญญ์รัตน์ ธระเสนา
224 1224 นาย สราวุฒิ แพงหนู
225 1225 นางสาว ทิพวัลย์ วงค์ขวาหูม
226 1226 นางสาว พรพิไล ชอบศิลป์
227 1227 นาย ชลนที หนูบุญ
228 1228 นางสาว วรพิชชา ทามะนิตย์
229 1229 นางสาว ฉัตรทิพย์ อาคมวัฒนะ
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230 1230 นางสาว สุนทรี แฝงเมืองคุก
231 1231 นาย ณรงศักด์ิ สวนแก้ว
232 1232 นาย หัสชัย จงกลรอด
233 1233 นาย สุริยัน พัฒเจริญ
234 1234 นางสาว ดมิสา เกตุทอง
235 1235 นางสาว พิมพิกา สุทธิมรรคผล
236 1236 นาย ธนวิชญ์ อินทร์บุญสังข์
237 1237 นางสาว ณัฐฐา อัครธนวัฒน์
238 1238 นาย มโนพัศ หมู่วินิจกุล
239 1239 นาย สรรณวรรษ เจนสาริกิจ
240 1240 นาย พรศักด์ิ ฤทธิเพ็ชร
241 1241 นางสาว มนัสวี ตระกูลดิษฐ์
242 1242 นางสาว สุพัตรา โคตรศรีวงษ์
243 1243 นางสาว สุพัตรา พัวไพบูลย์วงศ์
244 1244 นางสาว วาสนา พานสายคา
245 1245 นางสาว ทัดสุดา ปะระมัสโส
246 1246 นาย พิเชฐ วิมลวิทยา
247 1247 นางสาว รังสิมา ดาราพงษ์
248 1248 นาย ถาวร กาญจนา
249 1249 นาง จารุวรรณ บุญไชย
250 1250 นาย ศรัณย์ สุริยาเรืองฤทธิ์
251 1251 นางสาว ฐศิรกุล อัครบวร
252 1252 นาย พลสิทธิ์ จิระสันติมโน
253 1253 นางสาว วิชุดา แซงวงษ์
254 1254 นางสาว พิยดา สิทธิโชควณิช
255 1255 นาย ณกรณ์ สายอุราช
256 1256 นาย ชิติพัทธ์ ตันติยานนท์
257 1257 นางสาว เกตุมาลา ธรฤทธิ์
258 1258 นาย บพิตร พรหมสิทธิ์
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259 1259 นางสาว อภิญญา ประมาพันธ์
260 1260 นาย วัชรภูมิ ศรีสวัสดิชัยกุล
261 1261 นาย ณัชพล รังสิปราการ
262 1262 นาย ธัชกร เกษมโสตร์
263 1263 นางสาว เกศรินทร์ ศรีมูล
264 1264 นาย สมัชชา พรมลา
265 1265 นางสาว จันทราวรรณ สกุลวันทนีย์
266 1266 นางสาว ศิริณ ค าลือ
267 1267 นางสาว ปกิตตา สังข์เงิน
268 1268 นาย บวรฉัตร จ าปานิล
269 1269 นาย หัสรัตน์ ฉัตรวงศ์ทิวา
270 1270 นางสาว จิดาภา สายสูง
271 1271 นางสาว นฤมล อนันตวงษ์
272 1272 นาย สกรรจ์ ปิน่ทองค า
273 1273 นาย อุดมศักด์ิ พันต่าย
274 1274 นางสาว ณภัทร ประภายนต์
275 1275 นางสาว พรนภา อุ่นสมัย
276 1276 นาย ภูชิต คามพิทักษ์
277 1277 นางสาว นัฐณิชา ทิมโต
278 1278 นางสาว มนัสวี แสนรักษ์
279 1279 ว่าทีร้่อยเอก สุพัฒน์ชัย ชื่นเมืองปักษ์
280 1280 นางสาว นันทินี พูนกระโทก
281 1281 นางสาว กชมล หงษานุภรักษ์
282 1282 นางสาว พิมพ์ศิริ ทองราช
283 1283 นาย ธนกฤต บุณยาดิศัย
284 1284 นางสาว อังคณา อานนท์
285 1285 นาย รวิภพ เจิมศรี
286 1286 นางสาว อริสา สมชาติ
287 1287 นาย ศุภพงษ์ เล็กยิ้ม
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288 1288 นาง อรวรรณ ชุมช่วย
289 1289 นางสาว ธมลวรรณ ขวัญเมือง
290 1290 นางสาว ทิพย์สุดา ทองป้อง
291 1291 นาย ปูมพงษ์ รอดรัตษะ
292 1292 นางสาว นิภาลักษณ์ จันปุม่
293 1293 นาย ธีระ สายพรม
294 1294 นางสาว ร าเทียน รองวงศ์
295 1295 นางสาว สุทธินี สุปิยพันธุ์
296 1296 นาย คงพล ค ากอง
297 1297 นางสาว ฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิช์ัย
298 1298 นางสาว สุนิสา รักษา
299 1299 นางสาว จุฑารัตน์ โฉมวิไล
300 1300 นางสาว เกศสรินทร์ บุญยะศิริกุล
301 1301 นางสาว วิภากร จันทรัตน์
302 1302 นางสาว ดวงดาว แก้วกาญจน์
303 1303 ว่าทีร้่อยตรี อนุสรณ์ ปัสสา
304 1304 นางสาว นภาพร เจริญสุข
305 1305 นางสาว เกศสุดา จุฑางกูร
306 1306 นางสาว สมฤทัย วงษ์ศิลป์
307 1307 นาย วิศววิท อุดมจิตพิทยา
308 1308 นาย วิบูลย์ แพรุ้งสกุล
309 1309 นางสาว เมธาวินี มิตรศิริ
310 1310 นางสาว ธัญชิตา จริงจิตร
311 1311 นาย มานิตย์ กองษา
312 1312 นาย ทศพล ห่วงศรีเอก
313 1313 นางสาว ปิยพร จงจิตตานนท์
314 1314 นางสาว กมลชนก โพธิมาศ
315 1315 นางสาว กุหลาบ ฤทธิกรณ์
316 1316 นาย มารชิต เคร่งครัด
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317 1317 นางสาว นิลนลิน ศรีสังข์
318 1318 นาย บรรพต เพิม่พูน
319 1319 นางสาว ภัสชญา บุญเลิศ
320 1320 นาย ณัฐพล ปาลี
321 1321 นาง ขนิฐา บ าเพ็ญบุญ
322 1322 นางสาว อุษมล ลุนส าโรง



เอกสารแนบท้าย 2 
 

ห้องสอบและอาคารสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

 
ล าดับที่ ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ อาคารสอบ ห้องสอบ จ านวน (คน) 

1 นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 1001 - 1042 ศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 4 401 42 
  1043 - 1084 ศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 4 402 42 

1085 - 1126 ศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 4 403 42 
1127 - 1175 ศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 4 404 49 
1176 - 1224 ศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 4 405 49 
1225 - 1273 ศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 4 406 49 
1274 - 1322 ศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 4 407 49 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




