
วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. น.ส. สุการตพิ์ชา ปิยะธรรมวรากุล ศษ. หนต.

20 ม.ค. 66 1 2. น.ส. ทอฝัน หวานชะเอม ศษ. ผช.หนต.
2 3. นาย นิกูล กระฐินทอง สท. ผช.หนต.

21 ม.ค. 66 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย ประทีป เทียนสวา่ง สฬ.

2. น.ส. กรรนิการ์ รัตนะ บว.
3. นาย กิตติคุณ อริยา นต.
4. นาย กลัยชนม ์พยคัฆเดช สท.
5. น.ส. อญัชลิกา  นุ่มส าอางค์ สธ.
6. นาง ชนิตา ปรึกษา สค.
7. น.ส ณฐักฤตา ลีลาประเทือง นต.
8. น.ส. ฐิติรัตน์ จนัทน์สุคนธ์ วท.
9. น.ส. เสาวรส อนุรักษโ์ชคชยั สก.

10. นาย ธีรเดช ชนะกิจ สท.
11. นาย ณฐัพงศ  ทวีสุข กค.
12. นาย ศิวะพงษ ์ขจรดี กอ.
13. นาง กรวิภา  สมประเสริฐ สธ.ป.2
14. น.ส. พรทิพย ์วิริยะวฒันา วท.
15. น.ส. เอมิกา โซ๊ะวิเศษ สก.
16. นาย ชาตรี เสนีวงศ ์ณ อยธุยา สพ.
17. นาย กฤษณะ เงินฉาย วข.
18. น.ส. ปาลิดา จูฬะวนิชกุล สวพ.
19. นาย ภูวดล บวัรอด กค.
20. น.ส. นฐัดา ชมภูศรี สค.
21. นาย สิทธิศกัด์ิ สาสนาม สท.
22. น.ส. สุวิกรานต ์ไตรวิทยาศิลป์ สก.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

     สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ  KLB201



-2-

วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

23. นาย จาตุรงค ์มงคลทิพย์ สพ.
24. นาย พงศน์รินทร์ อินทร์แกว้ สม.
25. นาง ณฐัภสัสร เลาคา วข.
26. น.ส. เบญจวรรณ  จนัไทย สธ.ป.2
27. น.ส. กมลวรรณ แก่นจนัทร์ สม.
28. นาย อ านาจ สิงห์ตาลกง สวพ.

กรรมการกองกลาง
1. นาง เสาวลกัษณ์ โคตรสุวรรณ ศษ.
2. น.ส. ลกัษณา จงจิตสัมฤทธ์ิ ศษ.
3. นาย ณฐัวฒัน์ กล่ินนาค สท.

4. นาย ธานินทร์ ศิริไพบูลย์ สท.
5. นาย ประดิษฐ์ จงเทพ กค.
6. น.ส. นฤมล ศรีส าอางค์ กอ.
7. น.ส. เนาวรัตน์ บุญทอง กอ.
8. นาง กนกพร โฉมศรี สพ.
9. นาง นนัทินี ช่างทอง สพ.

10. นาย ธนพชัร์ อ่ิมลอย วข.
11. นาง ประไพศรี ตณัฑพาทย์ วข.

เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวก

1. นาง วรรณิดา  แซ่มา้ กอ.



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. นาย มนเฑียร อยูเ่ยน็ ศษ. หนต.

20 ม.ค. 66 1 2. น.ส ธญัญพทัธ์ เลียบสวสัด์ิ กจ. ผช.หนต.
2 3. นาย ทเนศ นิตรลาภ สท. ผช.หนต.

21 ม.ค. 66 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย อุเทน  กอ้นเมฆ บธ.

2. น.ส กุลธิดา  ส ารองพนัธ์ มษ.
3. น.ส. มญัชุกานต ์ช่อผกา สก.
4. นาย พฤฒินนัท ์แดงชาติแท ้ สวป.
5. นาย ธีรศกัด์ิ เพราะส าเนียง สท.
6. น.ส. จิราภรณ์  เศิกศิริ บธ.
7. น.ส. สุภาภรณ์  อินทร์นอ้ย กจ.
8. น.ส ณฐัขวญันรี จิรเจิดนภพร มษ.
9. น.ส. สีไพ ประดิษฐ์ภูมิ สก.

10. นาย กฤษณะ เพช็ร์สุวรรณ กอ.
11. นาย ทศันยั เพง่จินดา วท.
12. น.ส ปัทมา  วงษส์มบูรณ์ สวป.
13. นาง ปิยนุช เช้ืออาษา สท.
14. น.ส. สนธยา  ศรีสมปอง สศว.
15. นาย สมชาย อุ่นแกว้ สธ.ป.
16. น.ส. อรนุช รัตนโกสียกิ์จ วท.
17. น.ส. อรอนงค ์พรรณภกัด์ิ กก.
18. นาย ณฐพงค ์ นิเวศ กอ.
19. น.ส. อรินยา สุธงสา สธ.ป.
20. นาย ไพโรจน์ พฤศวานิช สพ.
21. น.ส. เกษศิริ  อหนัทริก สศว.
22. น.ส. กนกพร สิทธิชยัวรบุตร สธ.ป.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

     สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ  KLB301



-4-

วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

23. นาย โพธ์ิ  โคตมา สธ.ป.2
24. นาย ยทุธนา พิมพจ์กัร สพ.
25. นาง วลีวรรณ อนุตธโต กบศ.
26. นาย คชา อุกา สธ.ป.
27. น.ส. มีนา  สุขเจริญ สธ.ป.2
28. นาย หน่ึงชาย กล่ินนาค สพ.

กรรมการกองกลาง
1. น.ส. พนิดา  พานิชวฒันะ ศษ.
2. น.ส ปัญฑารีย ์ลอ้มลาย กจ.
3. น.ส วชัรา น่วมเทียบ สท.
4. นาย ภูวนนท ์ลาภเกิน กก.

5. น.ส. สุคนธ์ทิพย ์ ชาติมนตรี กก.

6. นาย เกรียงไกร เมฆวิจิตร สพ.

7. นาย จกัรพงศ ์มงคลทิพย์ สพ.

8. น.ส. ชาวิศา  เชยจรรยา สม.

9. น.ส. สุดาทิพย ์ สายฟ่ัน สม.

10. น.ส อรอนงค ์ทองเฉลิม กบศ.

11. น.ส. จิดาภา  เจริญผล สศว.



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. น.ส. อรสา รัตนสินชยับุญ ศษ. หนต.

20 ม.ค. 66 1 2. นาง ศริญญา วีรอนนัตมิตร กจ. ผช.หนต.
2 3. นาย นิพนธ์ ผลบุญเสริม วข. ผช.หนต.

21 ม.ค. 66 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาง กรกนก  ขนุสวสัด์ิ บธ.

2. นาย ธีระพงศ ์สุขสวสัด์ิ นต.
3. น.ส วรรณวลี แรมช่ืน รศ.
4. นาย พีระ ช่างทอง สท.
5. นาย หะกีม  ลีวาเมาะ สวป.
6. นาง สันตฤ์ทยั  ลอ้มลาย บธ.
7. นาง ยภุาพร อุดรพนัธ์ นต.
8. นาย อรุณ ทองสุขโชติ สพ.
9. นาย วิทยา ยชุยทดั สฬ.

10. น.ส กิตติวรรณ  พฤฒิวนาสัณฑ์ มษ.
11. น.ส ศสิญา มุย้แกว้ รศ.
12. น.ส. พณิชา  มากุล สวป.
13. นาย ภาณุวชั ชอ้นทอง สท.
14. นาย พงศภ์คั  ครุฑทอง กค.
15. น.ส กิติยวดี ชาญประโคน มษ.
16. นาง ปวีณ์ริศา นามาบ วท.
17. นาย ทิณกร ตรีไชย สธ.ป.
18. นาย ธรรมจกัร กาญจนประดิษฐ์ กอ.
19. นาย ฐิติวฒัน์  คูทิพย์ กค.
20. นาย เตวิช โสภณปฏิมา บว.
21. น.ส. อุดมสุข แช่มชอ้ย สพ.
22. น.ส. ธญันุช  เกรียงไกรพิพฒัน์ วท.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

        สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ   ตึก  KLB401



-6-

วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

23. นาง อรอนงค ์พธุทากูล กอ.
24. น.ส. เดือนเมษ ร่ืนเริง สฬ.
25. นาย วรพล  ทศพิมพ์ สธ.ป.
26. นาง สุรีย ์พลดี บว.
27. นาง นนัทา  มุสิกุล สพ.
28. นาย สุทิน ช่างเกวียนดี สฬ.

กรรมการกองกลาง
1. นาง หนูจีน ภูสพาน ศษ.
2. นาง วรวรรณ์ วรจินต์ กจ.
3. นาย ชยงักูร บวรชินมาศ วข.
4. นาย ปรีชา สิงห์แช่ม วท.
5. นาย กิตติพศ  พทุธิวนิช รศ.
6. นาย ธีระวฒัน์ นิลละออ สก.
7. น.ส. เบ็ญจลกัษณ์ ธรรมบุตร สก.
8. นาย วรโรจน์วฒัน์ ด่านนิรภยั สพ.
9. นาย สิทธิศกัด์ิ เฟ่ืองเงิน สพ.

10. น.ส. ประภาศิริ แช่มชอ้ย บว.
11. นาย พลัลภ คงนุรัตน์ สธ.ป.

เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. พิจิตรา  อินตะ๊ กอ.



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. น.ส. จุฑารัตน์ วรประทีป วท. หนต.

20 ม.ค. 66 1 2. น.ส. พรรณทิพา จนัทร์เพง็ ศษ. ผช.หนต.
2 3. นาย ส าเริง พานสัมฤทธ์ิ วท. ผช.หนต.

21 ม.ค. 66 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย กิตติศกัด์ิ ผดุงกุล นต.

2. น.ส. ปิยนนัท ์ แจง้อกัษร ศศ.
3. นาย เดชาธร ยิง่ยง สก.
4. น.ส. ปัทมนนัท ์ จงศิญาณพนัธ์ บธ.
5. น.ส. เบญชญา  พิสมยั นต.
6. น.ส รุจิรัตน์ คะนาค สท.
7. น.ส. ประไพ ชาวสวน สวอ.
8. น.ส ระพีพรรณ พงศาดิศรรัตน์ กน.
9. นาง ดาราวรรณ  คล่องณรงค์ บธ.

10. นาง ทศันีย ์พรรัมย์ สก.
11. น.ส. นยันา  ศรีชนะ สธ.ป.
12. นาย ศกัร์สฤษฏ์ิ เสมอวงษ์ สท.
13. นาย นิสิต  โกเมฆ ศศ.
14. น.ส. สุนทรี สาระสาริน วท.
15. นาง อรุณี  ตูจิ้นดา วท.
16. น.ส สุชนชมา นิลโกศล กจ.
17. นาย พิศาล คงถาวร สพ.
18. น.ส. ประวีณา ช่ืนปรีดี สวอ.
19. น.ส. วิลาวณัย ์ เกิดศิริ ตสน.
20. น.ส. กาหลง รอดแกว้ สธ.ป.
21. น.ส. ญาณิกา กล ่าอินทร์ พม.
22. น.ส พอตา ทองประเสริฐ กน.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

         สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ  KLB501



-8-

วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

23. นาย ยทุธพงค ์ยงัสง่า สพ.
24. นาง ญาณิศา ธญัญเจริญ สธ.ป.
25. นาย พลวฒัน์ เชนยพาณิชย์ สวอ.
26. น.ส. นิลเนตร  ชูศรี พม.
27. น.ส. วชัราภรณ์  พรหมรักษ์ สธ.
28. น.ส. กิตติมา  สมเขาใหญ่ สพ.

กรรมการกองกลาง
1. น.ส. ชุตินธร เกิดมีสุข วท.
2. นาย สามารถ บุญมาเลิศ ศษ.
3. น.ส. กล่ินผกา  ภูถาวร วท.
4. น.ส อญัชลี เอกภกัดีวฒันกุล รศ.

5. น.ส. สิริมนต ์ พงษส์ังข์ รศ.

6. น.ส ศรีสกุล พวงทองทิพย์ ศศ.

7. นาย เดชา กลมเกล้ียง กน.

8. นาย ธราธิป บิลอบัดุลลา สพ.

9. น.ส. นภาพร ดีไว ตสน.

10. นาย พีระพล  ประดู่ สธ.

11. น.ส. อโนชา ถิรธ ารง สธ.ป.



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึก
2 1. นาย กมัปนาท บวัลา ประยรูรัตนวงศ์ มษ. หนต.

20 ม.ค. 66 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย ธนารัตน์ พลูสี ศษ.

21 ม.ค. 66 1 2. น.ส จุฑารัตน์ โพธ์ิศรี ศศ.
2 3. น.ส ปาริชาต ปอประสิทธ์ิ มษ.

4. นาย มานพ ศรีถมยา สก.
5. นาง ทศันีย ์  ชาติภูรี สธ.
6. น.ส. ธนิวรรณ ช่ืนอารมณ์ วท.
7. น.ส. สุชาวดี อินทอง สก.
8. นาย ธรรมรัตน์ ประทุม สท.
9. นาย พรศกัด์ิ สุวรรณโชติ บว.

กรรมการกองกลาง
1. นาง นลินี ยิง่ยง มษ.
2. นาย พงศกร  เล่าซ้ี กผ.
3. น.ส. อชิรญา อรรถผลศีล สธ.ป.

เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวก
1. นาง ชาลิสา  ธราพร กอ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

      สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ NMB301



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึก
2 1. น.ส. สิริรัตน์ หิตะโกวิท ศษ. หนต.

20 ม.ค. 66 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย วิษณุพร  อริยะ นต.

21 ม.ค. 66 1 2. น.ส. ภคัจิรา  วิสิทธพงษ์ ศศ.
2 3. นาย นิสสรณ์  บ  าเพญ็ ศษ.

4. น.ส. นิรชา  อินทร์ศรี สก.
5. นาง ศิลาพร  เสมอวงษ์ สวป.
6. น.ส. อธิรัตน์  บินอามดั สธ.
7. นาง รติรัตน์  หาหลงั สก.
8. น.ส. กอบกิจ  เดชศิริ สธ.
9. น.ส. วิลาสินี สุขสวสัด์ิ สศว.

กรรมการกองกลาง
1. นาย เชน  ชวนชม ศษ.
2. นาง รัศมี พรตเจริญ สท.
3. นาย พีรวสั อุดรพนัธ์ กอ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ  NMB401



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึก
2 1. นาย อลงกรณ์ อศัวโสวรรณ ศษ. หนต.

20 ม.ค. 66 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย พลัลภ อิงควิศาล สก.

21 ม.ค. 66 1 2. น.ส มินตรา เติมพนัธ์ ศศ.
2 3. นาย พิเชษฐ์  กอนรัมย์ สธ.

4. นาย มานพ ยีอ่  าพนัธ์ สค.
5. น.ส. พิมพิศา  เส็งแดง กจ.
6. น.ส. สุวนนัท ์แป้นพฒัน์ สธ.
7. น.ส ธนิดา ซ่อนกล่ิน กบศ.
8. น.ส. มาลี   นุ่มส าอางค์ สธ.
9. น.ส. นายา อคัรกิจเมธา สก.

กรรมการกองกลาง
1. นาย เอกสิทธ์ิ ชาตินทุ ศษ.
2. น.ส. สุฑามาส ดสัดูล สก.
3. น.ส. จุฑามาศ   สูยะนนัทน์ สธ.

เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวก
1. นาง ณฐัณิชา  สายสมบติั กอ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ  NMB501



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. น.ส. วนิดา ฉตัรวิราคม ศษ. หนต.

20 ม.ค. 66 1 2. นาย ธนาคาร ศรีคลงั สก. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

21 ม.ค. 66 1 1. Mr. Ivan Leonidovich Sakhno มษ.
2 2. Mrs. Meimin Xu มษ.

3. น.ส. จุรีพร  เพชรคง รศ.
4. น.ส. อรทยั  บุตรสี ศศ.
5. นาย ณุวริษฐ์  บางแบ่ง สก.
6. น.ส. ธมนวรรณ   บุญพว่น สธ.
7. นาย กิตติพงศ ์อินทร์พรหม สวป.
8. น.ส ธิดารัตน์ กรานชง สท.
9. น.ส กญัชริกา ยลวิลาศ กผ.

10. นาย มาโนช ผาท า สก.
11. น.ส. ผกักาด ขาวผ่อง สฬ.
12. นาย ธนา ทองอยู่ สท.
13. น.ส. อ าภา  จ่างเจริญ สธ.
14. น.ส. ปภาณพิชา สิทธิเจริญ ตปท.

กรรมการกองกลาง
1. น.ส. พีรดา  วิชามุข ศษ.
2. นาง กรรณิการ์ อินทร์ประเสริฐ สก.
3. น.ส. ภูวดี  บุญศรี สธ.

4. นาย เฉลิมชยั ทองพนู ตปท.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ  NMB502



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึก
2 1. นาย เมธา สัพพะเลข สท. หนต.

20 ม.ค. 66 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. Mr. Sato  Wataru มษ.

21 ม.ค. 66 1 2. Miss MIYAMOTO FUMIKA มษ.
2 3. นาย อฏัฐพร  อริยฤทธ์ิ วท.

4. นาง ภทัรภร คงโรจน์ รศ.
5. นาย ชาญณรงค ์กล่อมสกุล สก.
6. นาง วราภรณ์  เหมกุล สธ.
7. น.ส. สุมาพร สิงห์โตทอง สธ.ป.
8. น.ส. สมภคั มิตรชอบ สก.
9. น.ส กณิศา พิพฒัน์เกียรติกุล สวป.

กรรมการกองกลาง
1. นาย วลัลภ จนัทเรนทร์ สท.
2. นาง อาริสรา ศกัด์ิชยั วท.
3. นาย อุกฤษฎ ์  ไตรวงคย์อ้ย สธ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ  NMB503



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. น.ส. ปนทัชา อนุสาสนนนัท์ วท. หนต.

20 ม.ค. 66 1 2. น.ส. กนกวรรณ ทองต าลึง ศษ. ผช.หนต.
2 3. นาย ฉตัรชยั ตูจิ้นดา วข. ผช.หนต.

21 ม.ค. 66 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาง จารีพร สวา่งเนตรนิล มษ.

2. นาย ชรินทร์  สุวชัรังกูร บธ.
3. นาย ณทัธร ธนะชานนัท์ ศศ.
4. น.ส. นิภาพร ร่มร่ืนบุญกิจ สค.
5. นาย วชัรพล  แพนนท์ สธ.ป.2
6. นาย จตุพร ทองนอ้ย สท.
7. น.ส. พิชญสิ์นีทร  กฤษณะเศรณี บธ.
8. นาย อสันีย ์จ  าปานาค สพ.
9. นาย ประวิทย ์จิตรจุล รศ.

10. น.ส. จิราพร  คชภกัดี ศศ.
11. นาย จิรพฒัน์ ตาดทรัพย์ สพ.
12. นาย สุรเชษฐ์  โกมลสวรรค์ สธ.ป.2
13. น.ส. กิตติมา สินสืบผล สธ.ป.
14. นาง ณฐักานต ์มกนนัท์ สพ.
15. น.ส. พิชญา  วิทูรกิจจา รศ.
16. นาง นงลกัษณ์ วงษศ์ุข สท.
17. นาย อุกฤษณ์  แต่งตั้ง สพ.
18. นาย เอกวชัร  พรจินดา สธ.ป.2
19. นาย วิชา  พทุธานุ สธ.ป.2
20. น.ส. จรรยา วงคส์ามารถ สธ.ป.
21. นาย ศุภกิจ ฤทธ์ิทวี สค.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ  SBB201



-20-

วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

กรรมการกองกลาง
1. น.ส. ตรีรัตน์ ภิรมยสุ์วรรณ วท.
2. น.ส. วลัภา วีระสม ศษ.
3. นาย ยอดยิง่ คนซ่ือ วข.

4. น.ส. สมฉวี  ศิริโสภณา บธ.

5. นาย พิเชษฐ์ เกาะโพธ์ิ รศ.

6. นาย สมพล ศิริศฤงฆาร สค.

7. น.ส. ทศันีย ์มะหมดั สพ.

เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวก

1. นาง อรพิน  นาถวิล กอ.



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. นาง เสาวณีย ์ก าเนิดเรือง สก. หนต.

20 ม.ค. 66 1 2. นาง นฤมล ทองอ่อน นต. ผช.หนต.
2 3. นาย ภานุพนัธ์ วอ่งไว สท. ผช.หนต.

21 ม.ค. 66 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย พินิจ ผ่องใส กอ.

2. น.ส รัชนี ดะนุดิษฐ์ นต.
3. น.ส. สุรารักษ ์ศรีรังษ์ สก.
4. น.ส. ศิริรัตน์ อุบลพงษ์ กอ.
5. นาง ทชัฌา สุทธิตงักวิเชียร สธ.ป.
6. น.ส. อลิสษา  อามีน กค.
7. น.ส. วรรณภา ตะกรุดอ่อน บว.
8. น.ส. ฮสันะห์ กูเดดาเก็ง สก.
9. นาง ปัญชลีย ์รัตนสิงห์ขรณ์ สธ.ป.

10. นาย ศิริพงษ ์ ภูสพาน สธ.
11. นาย วฒิุไกร  ชูดวง บว.
12. น.ส นนัทน์ภสั ศิริพลานนท์ สท.
13. นาง สาวิตรี เกาะโพธ์ิ สปค.
14. น.ส. ศศิธร จูมดอก สพ.
15. นาย วิเชียร แผลงมจัฉา สวป.
16. น.ส. ทิยาภรณ์  พลูสวสัด์ิ กค.
17. น.ส. ทิพวรรณ  เรืองมณี สธ.
18. นาย อ าพล กล่ินน่ิมนวล สพ.
19. น.ส. จิระพร บุญถือ สปค.
20. น.ส ศรัญญา วิชยัเมือง สวป.
21. นาย วรพงษ ์เป่ียมวิริยวงศ์ สท.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ  SBB401



-22-

วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

กรรมการกองกลาง
1. น.ส. นนทช์วรรณพร  ศรีสังสิทธิกุล สก.
2. น.ส วีระยา จิตนารินทร์ นต.
3. นาย บุญเรือง ตุม้นิลการ สท.

4. นาย คงกฤช ทองอุ่น สท.

5. น.ส จิราณี ศิริจร รศ.

6. นาง นงคพ์งา รุจิหาญ รศ.

7. น.ส. กนกพร   ชูศรี สธ.

เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวก

1. นาง พรทิพย ์ กิจเจริญ กอ.



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. น.ส เจียมจิตร ฉิมเล้ียง สท. หนต.

20 ม.ค. 66 1 2. นาง ฉตัรอนงค ์รัตนภิญโญกลุ นต. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

21 ม.ค. 66 1 1. นาย นิธิวชัร์  อมรมหพรรณ มษ.
2 2. น.ส. ลลิตา  บญุศิลป์ วท.

3. น.ส. นิชนนัท ์ก่อกลุกิตาการ สก.
4. นาย ธนศกัด์ิ มีธรกิจ กค.
5. นาย จีระศกัด์ิ ทวีเงิน สธ.ป.
6. นาย ศิริโรจน ์ ปัญญาธีรวงศ์ สก.
7. นาย นาวิน ศรีใส วข.
8. น.ส. อญัชลี บญุจนัทึก สธ.ป.
9. น.ส. สุจิตรา กรีฑาเวช สก.
10. นาย ธงทิว ปฏิสงัข์ สภษ.
11. นาย พทุธิพงศ ์ เจริญสิทธ์ิ ตสน.
12. น.ส. วิลาวรรณ   บางแบง่ สธ.
13. นาย วีรวฒัน ์ สุทธสุ์ทศัน์ วท.
14. นาย วิทยา  ศรีพรวรรณ์ กค.
15. นาย ปพณ ปณุญะรักษิต วข.
16. น.ส. เขม็ทอง   ธนะสิงห์ สธ.
17. น.ส. วรัญญา นวรัตน ์ณ อยธุยา สภษ.
18. น.ส ธดาภรณ์ สุขสวสัด์ิ รศ.
19. น.ส. สุภาพร  วชัรสินธ์ุ ตสน.
20. น.ส. กลัยาณี    ศรีทานอ้ย สธ.
21. น.ส. วราภรณ์ พรมพทุธ สภษ.

กรรมการกองกลาง
1. นาย ธนัยน์ริศ นนัทรัตน์ สท.
2. น.ส จารุวรรณ สุขเรืองรอง นต.
3. นาย รณชิต ยงสวสัด์ิ กอ.
4. นาย รัชนนั ศรีสวสัด์ิวงศ์ วท.
5. น.ส. ณิชาภทัร วรนิตย์ กก.
6. น.ส. บญุญาดา พลเสน กก.
7. นาย สมพงษ ์รอดเล้ียง วข.

เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. ธิชา  จ  าปาเปาะ กอ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ  SBB501



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สงักดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก

2 1. นาย ณฐักิจ สินธุยี่ สค. หนต.
20 ม.ค. 66 1 2. นาง มณีนุช เพช็รอินทร์ วท. ผช.หนต.

2 กรรมการควบคุมการสอบ
21 ม.ค. 66 1 1. น.ส โชติรส เล้ียงรักษา มษ.

2 2. น.ส ภทัราพร  สมานวงศ์ สวป.
3. น.ส. กรรณิการ์  แสนสุภา ศษ.
4. น.ส. สุรียพ์รรณ ประพฤติบตัร์ สพ.
5. น.ส. รัชฎาภร  ศรีกาญจนา สธ.ป.2
6. น.ส. กญัฑกาญจน ์มานบ สธ.ป.
7. น.ส ณิชชา ชวาลเวชกลุ มษ.
8. น.ส. ภทัราวดี  ขนุทอง สวป.
9. น.ส. เอ้ือทิพย ์ คงกระพนัธ์ ศษ.
10. น.ส นนัทห์ทยั ศรีสอาด กน.
11. นาย ภานุเดช  ปัญญา กน.
12. นาย เปรมศกัด์ิ  แสนใจ สก.
13. นาย ทศพล โคมหอม กจ.
14. น.ส. นฤมล  สาระสิงห์ สธ.ป.2
15. น.ส. วนิดา  ค  าเหลก็ สธ.ป.2
16. น.ส. สุพตัรา  แกว้ขนุทอง สธ.ป.
17. น.ส. ยวุรรณดา พรประสิทธินยัน์ วข.
18. น.ส. ญาณินี  เกตุวตัถา กจ.
19. น.ส. ศิรินุช  หมอกยา สก.
20. น.ส. วรัญญา  ธาดาบษุบง สธ.ป.
21. นาย อ านาจ ทองสกลุ สพ.

กรรมการกองกลาง
1. นาย ชนพฒัน ์สมพอง สค.
2. นาย ประเสริฐ น่ิมนวล วท.
3. น.ส. จุฬารัตน ์ ไชยดิษฐ์ บธ.
4. น.ส. สุจารีย ์ คงวฒันากลุ บธ.
5. นาย ทพัพสาร วงพวง สพ.
6. น.ส. ศิริพร วุฒินาม วข.
7. นาย ภทัรวงษ ์วจันะรัตน์ สธ.ป.

เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. รัชญา  ฐานะวิภากร กอ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่
       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ  SBB502



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. นาย สุพล สาวินยั สก. หนต.

20 ม.ค. 66 1 2. นาย เวสารัช   ชูพงศ์ สธ. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

21 ม.ค. 66 1 502 1. น.ส ประภาภรณ์ เช่ียวอุดมรัตน์ มษ.
2 2. น.ส. ชาตยา สุทธาชีพ วท.

503 1. น.ส. ภิญญา คงทรัพย์ ศษ.
2. นาย สุวิชา   สารมิตร สธ.

504 1. น.ส พทัณวดี มะริธง มษ.
2. น.ส. ดาวเรือง พวงนาค วท.

505 1. น.ส. วิริษฐา สายทอง ศษ.
2. น.ส. จิราพร  พฒันพรพิทกัษ์ สธ.

506 1. น.ส วชิรา ปิยะตระภูมิ มษ.
2. น.ส. กนัยารัตน์ วงคเ์ครือศร บว.

507 1. น.ส. กมลชนก โมจินดา ศษ.
2. น.ส. ลดาวลัย ์เด่น บว.

กรรมการกองกลาง
1. น.ส. อรุณรัตน์    ทวีกุล สธ.
2. น.ส. สันศิตา ชูเชิด สก.
3. นาย ปัญญา ยงสวสัด์ิ กอ.
4. นาง นิสราภรณ์ เพช็ร์สุทธ์ิ วท.
5. น.ส. อุไรวรรณ  ศรีเมือง สธ.
6. นาย วิทวสั ไกรสวสัด์ิ บว.

เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. สายฝน  เช่ียวงาน กอ.
2. น.ส. เมชญา  พลรักษา กอ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ   ตึก  SWB5



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. นาย ชาคริต   สกุลอิสริยาภรณ์ บธ. หนต.

20 ม.ค. 66 1 2. นาย นิกร ป้ันทอง กน. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

21 ม.ค. 66 1 1. นาย อนนัตเ์มธ  บุญช่วย สวป.
2 2. นาย เทพพิทกัษ ์รักษาชาติ สท.

3. นาย ชาญณรงค ์ ละอองเพชร กน.
4. นาย สมชาย บวัทอง กน.
5. นาย สันต ์นรัษฎา กน.
6. นาย เสก รัตน์ธนพฒัน์ กน.
7. นาย เชาวพงศ ์ไทยเจริญ บว.
8. นาย ณฏัฐณิชา อรพินท์ บว.
9. นาย ขจรเดช  หนูทอง บธ.

10. นาย นิธาน  นาคสมบูรณ์ บธ.
เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวก

1. นาย จีราวฒัน์  รุ่งวีรทรัพย์ กอ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ   ตึก  VKB101



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. น.ส. นราวดี  ศรีหงส์ สวป. หนต

20 ม.ค. 66 1 2. นาง ชุติมา ขนุแสง สธ.ป. ผช.หนต.
2 3. นาย ดิฐนรินทร์   กีรต์ิพนาดร สธ. ผช.หนต.

21 ม.ค. 66 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. นาย พลอย แสงลอย มษ.

2. น.ส. กรณ์ภสัสรณ์ แสนเขียว ศษ.
3. น.ส วรวรรณ นาคกล ่า สท.
4. น.ส ฐิติญาณ์ ดวงศิริ กน.
5. น.ส. ภทัรสุดา  รอดจนัทึก สธ.ป.2
6. น.ส มณีรัตน์  สุทธิวานิช มษ.
7. นาง ทิพยว์รรณ กล่อมพฤกษา ศษ.
8. น.ส. พรนภา  ชมพพูาส สธ.ป.
9. นาย อาทิตย ์ เพลิดนอก สธ.
10 น.ส ศิริพรรณ สุขสุเดช สท.
11. น.ส วาสนา  ไชยว์งศ์ มษ.
12. นาง นนทิมา สิริเกียรติกุล ศษ.
13. นาย รัตน์ชยั  ศิริสุวรรณจินดา กจ.
14. น.ส วนัดี หนูด า กน.
15. น.ส. อุมาพร ค  าหนาหนกั บว.
16. นาย ธนพล  กล่ินรัก สธ.ป.2
17. น.ส. ญานิกา ทวีพงศศ์กัด์ิ สค.
18. น.ส. พนิดา กินนารี สพ.
19. นาย เหมราช   ถึงเจริญ สธ.
20. น.ส. พชัณี หนูพยนั สธ.ป.
21. น.ส จิรัญชญา นรนุตกุล กจ.
22. นาย ยทุธพงศ ์เศษโพธ์ิ สค.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ   ตึก  VKB301



-32-

วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

23. น.ส พชัยา แสงพงษ์ กผ.
24. นาย พิษณุ กาญจนกุล สพ.
25. น.ส. ศิริกญัญา   สุขแกว้ สธ.
26. นาย สิทธิพนัธ์  ยงัชู บว.
27. นาง วรรณี น่วมทนง สธ.ป.
28. น.ส พิชชาพร จนัทร กผ.
29. นาย ราเชนทร์ บรรดาศกัด์ิ กอ.
30. น.ส. บุญธิดา  เด็งวงั สธ.ป.2

กรรมการกองกลาง
1. น.ส เอมอร  มัง่มีผล สวป.
2. นาง บุบผา ป่ินสันเทียะ สธ.ป.
3. นาย อรรถพล  นิธิสุนทรพงศ์ สธ.

4. นาย จกัรรินทร์  กระฐินทอง สท.

5. น.ส บุษบา เมืองวงษ์ นต.

6. นาย วรท ศิรินพกุล นต.

7. นาย ภกัคนนัต ์เล่ืองปัญญาวงศ์ รศ.

8. น.ส. อรพรรณ  นิยมการกิจ รศ.

9. น.ส. ภคัธีมา พงศว์ฒิุศกัด์ิ สก.

10 นาง ศรีไพร ไชยเดช สก.

11. น.ส ณฐัวรรณ ศิรินุพงศ์ กผ.

12. นาย กนัตภ์ณ เจริญผล กอ.



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. นาย ปริม วงศโ์ยธา สท. หนต

20 ม.ค. 66 1 2. น.ส. ปิยวรรณ ศิริเดชขจร บว. ผช.หนต.
2 3. นาง สมคิด ส ารองพนัธ์ มษ. ผช.หนต.

21 ม.ค. 66 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. น.ส ภิศรามณีย ์อาจชอบการ มษ.

2. นาย ธนายทุธ์ วงคล์ะคร รศ.
3. นาย นิพนธ์ เพช็รผุดผ่อง สก.
4. น.ส จินตนา พรหมรุ่ง กจ.
5. นาย สุกิจ คุณวรรณา สท.
6. น.ส ศุภรัตน์ ต่ีคะกุล มษ.
7. น.ส. ขนิษฐา จนัทร์ศิริ กอ.
8. นาย ธีระศกัด์ิ จินดามงั รศ.
9. นาง บุษบา สุขสวสัด์ิ กค.

10. น.ส. ดรุณี เทาะชมด สวอ.
11. น.ส. รัชดาภรณ์ โลเกศเสถียร ศษ.
12. นาย ด ารง จ  าแนกวงษ์ สค.
13. นาง เบญจวรรณ ขนัฟอง กจ.
14. นาง บุปผา เอ่ียมจรูญ สวพ.
15. นาย วฒิุชยั ม่วงกล้ิง กอ.
16. น.ส. ศรัญญา มินสาคร กก.
17. น.ส สุภาวิณี บวับาน สท.
18. นาง ศิริพนัธุ์ ทองใส ศษ.
19. นาย นฤพล  ใจหลกั สวพ.
20. นาย ณฐัพล  นามวงษ์ พม.
21. น.ส. เพราพิลาศ สุขเกษม วข.
22. นาย ประพนัธ์ ไชยชนะ สค.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ   ตึก  VKB401



-34-

วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

23. น.ส. อุไรวรรณ  สุริยธานีวงศ์ กค.
24. นาย ส าเริง วอ่งวิกยก์าร สพ.
25. นาย ธีรเดช  จูฑะสุต พม.
26. น.ส. นนัทน์ภสั เพชรเกล้ียง สวอ.
27. น.ส. ปาริฉตัร สละทาน วข.
28. นาย เชาวนนท ์ สินธุพรม สพ.
29. นาย เจนทะเล  พลายบวั สพ.
30. น.ส. วิจิตรา รักชาติ วข.

กรรมการกองกลาง
1. นาย อ าพร ไตรธรรม สท.
2. น.ส. รภสัสา ใยบวั บว.
3. นาง ปิยนาฏ เจริญมิน มษ.

4. นาย ภคพล เส้นขาว มษ.

5. นาง จิณห์นิภา แสงสุข ศษ.

6. น.ส วรรณเพญ็ รุจิหาญ รศ.

7. นาย นิเวศน์ เน่าบู่ สก.

8. น.ส. ประภสัสร ศรีไสยา สก.

9. นาง เมตตา กสิผล กก.

10 นาย วชัรินทร์ แฟงทอง กก.

11. นาย ธนโชติ คงนวล กอ.

12. นาง ญนนัทพร กลัน่เจริญ สวพ.

13. นาย สามารถ  จิตมัน่ สท.

เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวก

1. น.ส. วรรณพร  บวัแกว้ กอ.



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. นาย ชุมพล พลวิฑูรย์ สท. หนต

20 ม.ค. 66 1 2. น.ส. วราภรณ์ โสมนรินทร์ วข. ผช.หนต.
2 3. น.ส. มยรีุ ช านาญจิตร วท. ผช.หนต.

21 ม.ค. 66 1 4. นาง ทสัริน   โตนุช สธ. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

501 1. น.ส. ชนิสรา  ทุยไธสง บธ.
2. นาย จิตพิทกัษ ์ พิทกัษจิ์นดา บธ.
3. น.ส พรทิพา โลหะมาศ รศ.
4. น.ส น ้าทิพย ์ยคุลธรวงศ์ ศศ.
5. นาย ณฐัพงษ ์แกว้กระจก กก.
6. นาย ธีรพล  เถ่ือนแพ บธ.
7. น.ส. พรมมณี   โฮชิน สธ.
8. นาย มงคล คมคาย วข.
9. น.ส. วิชยา  ชยัยะ สท.
10 น.ส วราภรณ์ คอนสติง รศ.
11. นาย สุรชยั ไพรินทร์ มษ.
12. น.ส. จุไรรัตน์ เหมวิภาต สก.
13. นาย วินิตย ์ทองชะอม วข.
14. นาย วรนนัท ์ จนัทร์สวี สม.
15. น.ส. เบญจวรรณ  พนสัรัมย์ สธ.ป.2
16. น.ส. ปภทัฉตัร กลีบจินดากุล ปรด.
17. น.ส. สุภาวดี  ค  าแพ ศศ.
18. นาย วรารก ์ เพช็รดี มษ.
19. น.ส. มยรุฉตัร  นพกรสุขทองดี สธ.
20. นาย ปกรณ์  ธาระสืบ กค.
21. นาย คณินพชัร์ ถิระโรจนสุวรรณ สก.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ   ตึก  VKB5



-36-

วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

22. น.ส. กชพร  ชวนสวสัด์ิ สท.
23. นาย วิชชา คชนนัท์ กค.
24. น.ส. ขวญัทิพย ์พงศพิ์พฒัน์ สพ.
25. น.ส. น ้าทิพย ์ โกมลเศษ สธ.ป.2
26. น.ส. ษิฬีมาศ สนธ์ิหอม ปรด.
27. นาย อิทธิพทัธ์ ประเสริฐศรี วข.
28. น.ส. จรัสศรี ชูจนัทร์ สพ.
29. น.ส. อริสราวลัย ์บุดดา สม.
30. นาย พรเทพ  สมประเสริฐ สธ.ป.2

502 1. น.ส ทิพยวรรณ พิบูลยส์วสัด์ิ รศ.
2. น.ส. กนกมาศ  ชวาลสันตติ สก.
3. นาย สุรชยั  สริมล าจวน สวป.
4. น.ส. สุวรพร ด ารุง ปรด.
5. นาย อษัฎางค ์  ปาลิวนิช สธ.
6. น.ส. บุษกร  สอนนอก สธ.ป.2

กรรมการกองกลาง
1. นาย มานพ  บุญนอ้ย สท.
2. น.ส. มยรุา ทองช่วง วท.
3. น.ส. ภาวินี จนัทร์มณี วข.
4. นาย ศกัด์ิสิทธ์ิ   เหมแกว้ สธ.
5. นาง สายวรุณ สุนทโรทก มษ.
6. นาง กมลธร แสงนาค รศ.
7. นาง รุ้งระวี ชาติไทย สวป.
8. นาย ธนะ  พทุธเจริญ สวป.
9. น.ส. ธนนนัทน์ เตง็ใช่สุน กก.

10. นาย ไพโรจน์ เกตุแกว้ กก.
11. นาง พิมพพ์ร ชลมงคล กจ.
12. น.ส อารียา ยอมิน กจ.
13. น.ส. อาพรรณตรี โพธิสาขา กค.
14. น.ส. ชญัญาพิมุกข ์ปาณสัมก์ฤษฎา สพ.
15. นาย ธานินทร์ โลเกศเสถียร สพ.



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. น.ส. ชุติมา เล็กพงศ์ สธ.ป. หนต

20 ม.ค. 66 1 2. นาย พีรยทุธ พลอยแหวน บว. ผช.หนต.
2 3. นาง ชนญัชิตา ปรีดีสนิท มษ. ผช.หนต.

21 ม.ค. 66 1 กรรมการควบคุมการสอบ
2 1. น.ส. พชัรินทร์  จงสุขไกล บธ.

2. น.ส. ปิยวรรณ พร้อมลาภ ศษ.
3. น.ส. พลอยไพลิน  วสุวฏัฏกุล สท.
4. นาย ศุภวฒัน์ บุญลกัขะ รศ.
5. นาง อญัชลา  ชาติด ารงค์ บธ.
6. น.ส. ณิชากุล  สนานอ้ย กก.
7. น.ส. อุษณีย ์คงเจริญ ศษ.
8. น.ส. แกว้ตา ประทชัสานงั สก.
9. น.ส. ฟาฎีล่า  สนูวงศ์ สก.
10 นาย ชยัวฒัน์ หว้งน ้า สบส.
11. นาย เสมอภาค  จนัทร์ปลัง่ กก.
12. น.ส. จุฑามาศ  แสงงาม ศษ.
13. น.ส. ฤดีรัตน์  ทองเน้ือแปด สท.
14. นาย ธนบดี  ไชยวสุ สท.
15. นาย ราเชนทร์  เหลืองอ่อน รศ.
16. น.ส. อจัฉรา  ทวีสาร วท.
17. น.ส. ฐาปนี เลขาพนัธ์ สก.
18. น.ส. ธารินทร์ สิงห์ทว้ม สพ.
19. น.ส ปริษฎี หว้งน ้า สบส.
20. น.ส. กาญจนา ละออ สม.
21. นาย ชยัพรรณ  ช านาญณรงค์ สธ.
22. นาย สราวธุ  มีศรี วท.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ   ตึก  VPB201



-38-

วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

23. นาย ประสงค ์มัง่มี สพ.
24. นาง จิรัฐิติกาล  เป่ียมบุญ สวพ.
25. น.ส. นุชรี   เทพจั้ง สธ.
26. นาย ธงชยั  ช่วยสถิตย์ สวพ.
27. นาย ทิวากาล  เชาวนะ สพ.
28. นาง ณชัชา  มุสิกรักษ์ สบส.
29. นาย ศกัดา  หลงัสัน สธ.
30. น.ส. ยวุเรศ  น่ิมกาญจนา สวพ.

กรรมการกองกลาง
1. น.ส. ทิพวลัย ์บริพนัธ์ สธ.ป.
2. น.ส. จิรัชญา พฒันะมงคล บว.
3. น.ส กนกพร ภู่สุวรรณ์ มษ.
4. นาย วรวฒิุ  เพชรคง สท.
5. น.ส. รักชนก ภิรมยเ์นตร สก.
6. น.ส. วลยัพร  พรเป่ียมศกัด์ิ สก.
7. นาย ชายปวฤทธ์ิ รุจิหาญ กอ.
8. นาย นิรันดร์ ศรีส าอางค์ กอ.
9. น.ส. พารารัตน์ ทศันาเอ่ียม สพ.

10. นาง พิมพฉ์วี โทนะบุตร วข.
11. นาง รัชนี อ่ิมลอย วข.
12. น.ส. สัจจพร รัตนะ สธ.

เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวก

1. น.ส. วรนุช  หูมดา กอ.



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. น.ส. สุปริญญา  ชุกะวฒัน์ บธ. หนต.

20 ม.ค. 66 1 2. นาง เบญจพร สุทธิตงักวิเชียร สธ.ป. ผช.หนต.
2 3. นาย อคัรเดช สุขบติั กก. ผช.หนต.

21 ม.ค. 66 1 4. น.ส. สุกฤตา   สุขมุ สธ. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

301 1. น.ส. กนกทิพย ์ไชยศิริ ศษ.
2. นาย พสิษฐ์  โสภณจีรพฒัน์ บธ.
3. น.ส. ณฐันิช  ณรงคฤ์ทธิเดช สก.
4. น.ส. ตรีรัตน์  อาเทศ สก.
5. นาง ภาวิณี สมรรถไท สปค.
6. นาย ธีระชยั ขนุจนัทร์ รศ.
7. น.ส. พรรณนา เอ่ียมสุวรรณ์ วท.
8. นาง ทศันีย ์ ชมอินทร์ บธ.
9. นาย สิทธิณฐั  ล้ีวิทยา กก.
10 น.ส. ธนชพร พุ่มภชาติ ศษ.
11. น.ส. ธญัญสุดา เทียมพกัตร์ สก.
12. น.ส. สุรีรัตน์  หมัน่พลศรี สวป.
13. น.ส. กวิสรา  มากุล สวป.
14. น.ส. อาทิตยา  เห็นประเสริฐ สพ.
15. น.ส. วีรยา  แสนยาเกียรติคุณ สธ.ป.2
16. นาย กนัตพงศ ์นามเรืองศรี สศว.
17. น.ส. วราภรณ์  รักดีแข กผ.
18. น.ส พรพรรณ พงษพิ์นิจ กผ.
19. นาย วีระยทุธ วงษศิ์ริ กก.
20. น.ส วิไลลกัษ ์เมฆวิจิตร รศ.
21. นาย รัตนชยั ตูจิ้นดา วท.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ   ตึก  VPB3



-40-

วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

22. นาย ธนเชษฐ์ ป่ินทอง สพ.
23. น.ส. ถนอมขวญั   ทองโปร่ง สธ.
24. น.ส. ฟาริดา  เจตน์เขตกิต สศว.
25. นาย ทรงวฒิุ  บวัเพช็ร สฬ.
26. น.ส. มารินา  บุญชู สธ.ป.2
27. น.ส อาระยา สายยิม้ กบศ.
28. น.ส. ฐิติมุนินทร์   ชูประดิษฐ์ สธ.
29. นาย สายณัห์ งานขยนั สฬ.
30. น.ส. อญัชนา   มุ่งหมาย สธ.

302 1. น.ส. ธารารัตน์ ผลเจริญสุข สก.
2. น.ส. ประภสัสรา เคนพรม วท.
3. นาย สิทธิพงษ ์รุ่งทอง สพ.
4. น.ส. มทัฌิมา  สุทธิสุข สธ.
5. นาย ธรรมนูญ มะนูรีม สฬ.
6. น.ส. จริยา เกษมจิตร์ สปค.

กรรมการกองกลาง
1. น.ส. นงนุช สุทธิตงักวิเชียร สธ.ป.
2. นาย สยมุพล ศรพรหม กก.
3. น.ส. สุวนนัต ์ หลดัจนั สธ.
4. น.ส. นภาพร  เช้ือทอง สธ.
5. น.ส. วรรณวิศา   ถึกเจริญ สธ.
6. น.ส. เกศรินทร์  ไชยรังษี บธ.
7. น.ส. กานตม์ณี  ชูฤทธ์ิ บธ.
8. นาย ประนิตย ์โลหิตคุปต์ วท.
9. นาง อุไรวรรณ ไนท์ กผ.

10. นาย สันติ ปานทอง กผ.
11. นาย ประมาณ ชยัสงค์ สพ.
12. น.ส. ปรีดาภรณ์ เอ่ียมส าอางค์ สพ.
13. น.ส. อารียา อาทรประชาชิต วข.
14. น.ส. อุษา ชา้งขนุน วข.
15. นาย ยทุธนา หงษแ์กว้ กบศ.



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. นาย เสรี ค  าอัน่ ศษ. หนต.

20 ม.ค. 66 1 2. นาย ณรงค ์ก าเนิดเรือง สท. ผช.หนต.
2 3. น.ส. ปานนรี เอกภูมิ บว. ผช.หนต.

21 ม.ค. 66 1 4. นาง อมัพวนั วนัทยะกุล วข. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

401 1. น.ส. กฤชฎิ์ยาภร ค  าแกว้ สพ.
2. น.ส. ธนนนัท ์ รัตนวิจิตร บธ.
3. น.ส. ธนิกาญจน์  จินาพนัธ์ มษ.
4. นาย ธณัเทพ จารุธรรมรัตน์ สก.
5. น.ส. กญัจนณฏัฐ์ จ่าวิสูตร สพ.
6. นาง ประภาวดี  เมฆวิจิตร บธ.
7. น.ส. จารุวรรณ นวลทูล กก.
8. นาย ไพรัชช ์ทศันาเอ่ียม สพ.
9. น.ส. ศิรินธร  อิสสระพงศ์ มษ.

10. น.ส. ณฐักาญจน์  หิวตะขบ สก.
11. น.ส. พิมภรณ์  สุขส าราญ สก.
12. น.ส. อุไรวรรณ นามวงษ์ สพ.
13. นาย ชยัวฒัน์ มีวาสนา สวป.
14. นาย ภูมิยทุธ พัว่พนัศรี สฬ.
15. นาง กวินนาถ บวัเรือง วท.
16. น.ส. นณณ หวงัหลี กก.
17. นาย จามิกร  มะแกว้ สธ.
18. นาย ธราธร  การภกัดี สธ.ป.2
19. น.ส. ฐานียา สุทีวรรน์ สธ.ป.
20. น.ส. สิรินยา  ภู่ศรี บว.
21. น.ส. ดวงกมล เสง่ียมดี วท.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ  VPB4



-42-

วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

22. น.ส. อารีพร  เร่ียมทอง สค.
23. น.ส. มยรีุ  มณีสิงห์ สฬ.
24. น.ส. ณทัรัชตา   ทะรีนทร์ สธ.
25. นาง ชลภสัสรณ์ เตโช สวป.
26. นาย ธนาธิป มะโนค า สธ.ป.
27. น.ส. สุวรรณรัตน์  หม่ืนนคร บว.
28. น.ส. สายชล  ไชยชนะ สธ.
29. น.ส. อมัรินทร์ ยงัอยู่ สค.
30. น.ส. กวิสรา  ปัญญาดี สธ.ป.2

402 1. น.ส. ชไมพนัธ์  ไชยชนะ สก.
2. นาง ภิชาวดี  แป้นกลดั สพ.
3. น.ส. จินดาพร   มูลกนัทา สธ.
4. น.ส. กุลญาดา เต่ียบวัแกว้ บว.
5. นาย กิติศกัด์ิ เสียงดี สธ.ป.
6. น.ส. กมลเนตร์ แกว้บุดดี สฬ.

กรรมการกองกลาง
1. นาย อมัรี วาเลาะ ศษ.
2. น.ส. อภิชา  คงเจริญ สท.
3. น.ส. ปภิญลดัดา ชาตินทุ บว.
4. นาย สมยศ หอมฟุ้ ง วข.
5. น.ส. จุรีพร  เพชรคง บธ.
6. น.ส วิชชญา ลิขิตอิทธิรักษ์ มษ.
7. นาง สุกญัญา ชินกูล มษ.
8. นาย เทอดพงศ ์นราทิพย์ รศ.
9. นาย ธนกฤติ พรหมนิมิตร รศ.

10. นาย วินวงศ ์วอ่งสันตติวานิช สธ.ป.
11. น.ส. ภนัทิลา จกัรผนั สพ.
12. นาย สราวธุ พงษช์าติ สพ.
13. นาย ราชนัย ์  เวียงเพ่ิม สธ.
14. น.ส. วาสนา  ยอมิน สธ.

เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. ทศันียพ์ร  ตาบประดบั กอ.



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. นาย พนัธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร วท. หนต.

20 ม.ค. 66 1 2. นาง รุศดา ลีละสิริ บว. ผช.หนต.
2 3. น.ส รสสุคนธ์ แกว้สีขาว สท. ผช.หนต.

21 ม.ค. 66 1 4. น.ส. ชนิตา   ทองไทย สธ. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

501 1. น.ส. ปิยะมาศ  ส่ือสวสัด์ิวณิชย์ บธ.
2. น.ส สุพาภรณ์ แสนใจ มษ.
3. นาย ภราดร สุขสัมมากร สก.
4. น.ส อรนุช พว่งแพ สท.
5. นาย พลรัตน์  ชายศิลป์ สพ.
6. น.ส. นิศาชล  โทแกว้ บธ.
7. น.ส. วิไลศรี  รัตนวนั มษ.
8. นาย ภาณุพงษ ์ ช านาญเฉียบ สวอ.
9. นาย อรรณพ  ป้องกนั กจ.

10. น.ส กรรณิการ์  ศิริศิลป์ กจ.
11. นาย ถิรเดช  บุตรมาตย์ สท.
12. นาย กฤษณ์  ช่อไมท้อง สวอ.
13. นาง มธุตฤณ เตียง สก.
14. น.ส. พิลาสลกัษณ์  นามเทพ สก.
15. นาย ชณวรรต  ศรีลาค า วข.
16. นาย สมคิด ชูฤทธ์ิ สฬ.
17. นาง อุมาพร งามมีฤทธ์ิ สธ.
18. นาง ประนอม  ด ารงคเ์วช สพ.
19. น.ส. อรรถภรณ์ พุ่มคง สฬ.
20. นาย นพดล  รักแจง้ สฬ.
21. น.ส. ธนชัพร  สุขสวสัด์ิ สท.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

       สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565      

สถานท่ีสอบ  VPB5



-44-

วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

22. นาง อ าไพ จนัทร์ศิริ กน.
23. นาย กรพิณ   สอนเสน สธ.
24. นาง เสาวณีย ์แกว้วิฑูรย์ สธ.ป.
25. น.ส. จิตรินีย ์ จนัทร์ส่อง สธ.ป.2
26. น.ส. อริยา  สุวรรณอมัพร สธ.
27. น.ส. ศรีวิภา สวา่งสุข สธ.ป.
28. น.ส. ศศินา  โยธาจกัร สธ.ป.
29. นาย วสันต  ฉิมมาทอง สธ.
30. นาง ยวุดี กล ่าอินทร์ สธก.

502 1. นาย เชาวรัตน์  วิจิตรวงศว์าน สก.
2. นาย ชนะพล จีนสุกแสง กน.
3. น.ส. กรนภา   ญาติวิสุทธ์ิ สธ.
4. น.ส. นนัทน์ลิน สีแก่นวงค์ สธ.ป.
5. นาย ไพฑูรย ์ ทางชอบ สพ.
6. นาย กิตติวฒัน์ แกว้บุดดี สฬ.

กรรมการกองกลาง
1. นาง นฤมล พิญญะพนัธ์ วท.
2. นาง วรุณยพุา สิทธิเดช บว.
3. นาย สมเกียรติ หนัสังข์ สท.
4. นาย ณฏัฐภาส   พรมมา สธ.
5. น.ส สุกญัญา สมานเพ่ือน มษ.
6. น.ส กฤษฎี ยวิคิม รศ.
7. นาง ชมพ ูร่ืนอายุ รศ.
8. นาย โกวิท ทองศาสตรา สก.
9. น.ส ศศิธร  คุณสุวรรณ์ กจ.

10. นาย ศกัดา แวสะตงั กน.
11. นาย รณชยั เหมือนแมน้ กอ.
12. นาย สุพรรณ รุ่งเรือง กอ.
13. นาง สุดใจ มณีจกัร สพ.
14. น.ส. สุภาพร บุญช่วย สพ.
15. นาย สุรเอส วงคใ์หญ่ วข.

เจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวก
1. น.ส. รุจิราพร  อินชิต กอ.



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. นาย เดมีย ์ ระเบียบโลก มษ. หนต.

20 ม.ค. 66 1 2. นาย สิทธิศกัด์ิ ศรีวนาภิรมย์ กน. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

21 ม.ค. 66 1 1. น.ส ดรุณพร สมณะ กน.
2 2. น.ส ชุลีกร พิกุลแกว้ กน.

3. นาย ชนะภยั  จนัทร์ด า กน.
4. น.ส หาซูรี โตะตาหยง กน.
5. น.ส นิภาพร รุ่งเรือง กน.
6. น.ส เอ้ืองฟ้า ชาตรี กน.
7. น.ส จิราภรณ์  วงศวิ์เชียร กน.
8. น.ส. ขนิษฐา  รุ่งหวัไผ่ กน.
9. นาย พรสถิตย ์ พิกุลแกว้ กน.

10. น.ส. ทิวาภรณ์ สิงห์ประทาน สวอ.
11. นาง เบ็ญจมาศ เวียงหงษ์ สวอ.
12. นาย นิสิต ไทรงาม สวอ.
13. นาย รังสิวฒิุ ชูเทียน สวอ.
14. น.ส. วรากร บุญอ านวยลาภ สวอ.
15. น.ส. ชณิดาภา  สุทธิรักษ์ สวอ.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565 

สถานท่ีสอบนกัศึกษาพิเศษ อาคารพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช (หอ้งสโมสร)        



วนัเดือนปี คาบ หอ้ง รายช่ือกรรมการ สังกดั หมายเหตุ

19 ม.ค. 66 1 หวัหนา้ตึกและผูช่้วยหวัหนา้ตึก
2 1. น.ส ธญัรัตน์ มณีมาส สวป. หนต.

20 ม.ค. 66 1 2. น.ส สุขฤดี สุขอนนัต์ ตปท. ผช.หนต.
2 กรรมการควบคุมการสอบ

21 ม.ค. 66 1 1. น.ส ปพสัตร์พิชชา เพญ็จนัทร์ สวป.
2 2. น.ส พทัธนนัท ์สุพรรณ์ สวป.

3. นาย ธานินทร์ สุขประเสริฐ    สวป.
4. น.ส ซูไรณา  เทพทอง สวป.
5. น.ส. ศุภนิดา เพริศพรายวงศ์ สวป.
6. น.ส. ปาริชาติ  พุ่มกนั สวป.
7. นาย ไชยกร  นานนัท์ กผ.
8. นาย สรเดช รุ่งอรุณวศิน ตปท.
9. น.ส อมัพิกา หมุดใหม่ ตปท.

10. น.ส. จนัจิรา สร้อยมาลา สม.

รายช่ือกรรมการควบคุมการสอบไล่

สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2565 

ตึกสอบนกัศึกษาสอบซ ้าซ้อน  อาคารเวียงค า (VKB101)


