
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี รายงานรายช่ือผูส้มคัรสอบวชิาพื้นฐาน     วชิาภาษาไทย     ปีการศึกษา  1/2558     คร ัง้ที่  2

รหสันกัศึกษา ช่ือนกัศึกษา หอ้งสอบลาํดบั

นางสาววนัดี544110134 มลูเกตุ 14211

นางสาววมิลรตัน์544110187 พธิาญเมธ 14212

นางสาวอรสา544110196 สรอ้ยสงค์ 14213

นางสาวสรารตัน์544110220 ชยัวชัรนิทร์ 14214

นางสาวธติมิา544186007 จนัทวรรณ์ 14215

นางสาวบษุยา544186169 วริยิะสกลุ 14216

นางสาววมิลพนัธ์544186185 ปญัญารกัษ์ 14217

นางสาวสวรรยา544186189 อ่วมอ ัน๋ 14218

นางสาวสุนิศา544186191 แฮวอู 14219

นางสาววจิติรา544244078 หอมภู่ 142110

นางสาวดารารตัน์544328006 ทรหด 142111

นางสาววนัวสิาข ์544328012 เทพนิมติร 142112

นางสาวพชัรี554102725 จนัทรช์ื่น 142113

นางสาวปวณีา554106021 ชูศรี 142114

นายจกัรกฤษณ์554110650 พกุโพธิ์ 142115

นางสาวสรติา554110833 ทองใบ 142116

นางสาวสุภาพร554110840 ทวสุีข 142117

นางสาวชรนิทร554121507 มากยอด 142118

นางสาวประภสัรา554121513 ประเสรฐิยิง่ 142119

นางสาวสุวรรณา554121525 พฒันสม 142120

นายกมล554253001 คาํหอม 142121

นางสาวเกตไุพรนิทร์554272007 กลิน่แกว้ 142122

นางสาวจรญัญา554272011 เป่ียมถนอม 142123

นายณรงคก์ร554274007 รอ้ยแกว้ 142124

นายอภเิดช554274016 สคุีณลา 142125

นางสาวภทัราภรณ์554722222 ทองดี 142126

นางสาวนนัทพร564121516 ประสพแสง 142127

นายณฐัดนยั564143644 นิลดี 142128

นางสาวภสัทรา564189610 ยอดแกว้ 142129

นางสาวกฤษฎี564327005 ธรรมรงคแ์สง 142130

นางสาวมลธชิา564722321 เอีย่วแกว้ 142131

นางสาวสุชติา564722432 กะเรยีนทอง 142132

นายณฐัวุฒิ564722439 บญุประกอบพร 142133

นางสาวภทัรภร574232012 อาจหาญ 142134
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นางสาวจนัทมณี574277001 ร่มเยน็ 142135

นายนวชยั514244073 หนูกลบั 142236

นายภาสกร534723093 วนัไกร 142237

นางสาวจฑุารตัน์544102064 เนียมแดง 142238

นางสาวถริดา544102067 วงคน์อ้ย (ครูคนืถิน่) 142239

นางสาวปองกานต์544102074 ญาตมิาก 142240

นางสาวรุ่งศิริ544102087 ชูชื่น 142241

นางสาวสุพชิชา544102091 อนิจนี 142242

นางสาวเบญจมาศ544110175 งามไตรมาศ 142243

นางสาวอญัญานี544110197 เทพทพิยอ์าํพร 142244

นายธรีพงศ์544244103 ปล ัง่กลาง 142245

นายกติตพิงษ์544257009 โสหทา 142246

นายเบญจรงค์544257021 อยู่ฉิม 142247

นายอาคม544272025 สงเคราะห์ 142248

นางสาวอรวรรณ554031264 อาํมฤต 142249

นางสาวปรารถนา554110820 ศรคีง 142250

นางสาวสุชาดา554110836 ยงัอยู่ 142251

นางสาวดาราวรรณ554186811 หลวงแกว้ 142252

นางสาวชฎาพร554242005 ทองอยู่ 142253

นางสาววมิลมาศ554242016 หอมเสมอ 142254

นางสาวอจัฉรา554242029 สวา่งแกว้ 142255

นายอนุชติ554253047 ขจรภทัรส์ริโิชติ 142256

นางสาวชฎาพร554261008 กมุแกว้ 142257

นายชรนิทร์554261019 แสงขาํ 142258

นายทศพร554274008 เอมกมล 142259

นายนพวชิยั554274010 ตะเภาทอง 142260

นายสหรฐั554274019 พลเสน 142261

นางสาวกิ่งกมล554276104 เกตรุตัน์ 142262

นางสาวเจนจริา554276113 จนัทรสุ์วรรณ 142263

นางสาวรมณียา554276136 คงดี 142264

นางสาววรียา554276143 เนียมเกดิ 142265

นางสาวสมฤดี554276145 เผอืกผ่อง 142266

นางสาวธดิารตัน์554722212 รอดดี 142267

นางสาวปารฉิตัร554722308 ทบัทมิ 142268
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นางสาวอนนัตญา554722319 ถงึถาวร 142269

นางสาวกนกวรรณ554722501 พรมยงั 142270

นางสาวกญัชรส554723203 มากทอง 142271

นางสาวจรนิทรญ์า564149507 แซ่เอีย๊ว 142272

นางสาวสุดารตัน์564149533 โพธิ์วนัส์ 142273

นางสาวรตัตกิาล564186553 มนัสนิท 142274

นางสาวจติรา564418004 สงีาม 142275

นางสาวศิรพิร564418014 บญุรอด 142276

นางสาวณฐัสมิา564433111 เทยีมเผอืก 142277

นางสาวนนัทยิา564655004 ขาํใจดี 142278

นางสาวรววิรรณ564655009 นวสุชาติ 142279

นางสาวกาญจนา564722402 จนิตนกูล 142280

นางสาวณฏัฐณิชา564722413 สมบูรณ์ 142281

นางสาวรุจริา564722426 สนัทองสงัโยธนิ 142282

นางสาวผกาวลนิ574232010 พวงแกว้ 142283

นายโรจนศกัดิ์574232032 สตีาล 142284

นายสุธารกัษ์574232038 พลจนัทร์ 142285

นายวรญัญู544106029 มว่งสด 142386

นางสาวอารรีตัน์544149038 ยอดทอง 142387

นางสาววรรษมล544327016 พนัธส์มงิ 142388

นายเฉลมิชยั554261018 เฮงจาํรสั  (ทนุ) 142389

นายธนาธปิ554261027 เจรญิรตัน์ 142390

นายนิตสิทิธิ์554261030 ศานตปิระพนัธ์ 142391

นายพทิกัษพ์งษ์554261033 อ่วมอํา่ 142392

นายอลงกรณ์554261045 หวงัถนอม 142393

นางสาวจรีะพร554418207 กลิน่งาม 142394

นางสาวณิชากร554434111 ลิ้มลขิติอกัษร 142395

นางสาวภาวณีิ554434118 เชื่อมชติ 142396

นางสาวศุภางค์554434123 โชคมากทรพัย์ 142397

นางสาวอรสิา554434129 บวัทอง 142398

นางสาวอภศัรา564106528 รอดอาวุธ 142399

นางสาวดวงกมล564418006 ศรจีนัทร์ 1423100

นางสาวสุชา564418018 ยิ้มรอด 1423101

นางสาวสุรยิาพร564418020 นอ้ยพงษ์ 1423102
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นางสาวอนิทพิร564418023 คงสบาย 1423103

นายสราวุฒิ564418029 นกเขยีว 1423104

นางสาวภพูงิค์564418034 โกศลพมิลการ 1423105

นางสาวกาญจนา564418304 สบืสุข 1423106

นางสาวเจนจริา564418312 ใจเดด็ 1423107

นางสาวณวภิา564418316 เลศิอนนัตป์รชีา 1423108

นางสาวทรงพร564418320 แสสลบั 1423109

นางสาววภิารตัน์564418341 ป่าคล ํา้ 1423110

นางสาวสุภทัรา564418347 อยู่ทอง 1423111

นางสาวอรวรรณ564418351 เขยีวสอาด 1423112

นางสาวจนัทรจ์ริา564433104 นิลหอ้ย 1423113

นางสาวอญัชลี564433144 บญุดี 1423114

นางสาวศิรลิกัษณ์574232015 คงสวสัดิ์ 1423115

นายชาครติ574232025 ศรเีครอื 1423116

นางสาวจรีาพร574242006 เทพดนตรี 1423117

นางสาวณฐัมล574242013 นาคประดบั 1423118

นางสาวศิรภิาพรรณ574242032 เครอืฟ้า 1423119

นางสาวเสาวรยี ์574433036 ปานอน้ 1423120

นายวรศิลป์534125018 ยนปลดัยศ 1424121

นายวศิรุต534261031 คาํขนั 1424122

นางสาวจรินนัท์544102061 บญุชูเชดิ   (ทนุ) 1424123

นายณฐัวฒัน์544110098 พลายแกว้ 1424124

นางสาวปรยีาภรณ์544186070 งามขาํ 1424125

นางสาวลดัดา544186081 อนิเงนิ 1424126

นางสาวเจนจริา544186158 บงัจติร์ 1424127

นางสาวชมพนุูท544186159 แสงสุรยิา 1424128

นางสาวเบญจวรรณ544186170 นุชอ่อง 1424129

นางสาวพรไพรนิ544186201 บญุหลง 1424130

นายเพชรครีี544244046 แกว้ประไพ 1424131

นางสาวนิภาพร544327006 จงศรี 1424132

นางสาวณฐันนัท์544815006 เกตหุอม 1424133

นางสาวนิตยร์ดี544815008 จงประสบโชค 1424134

นางสาวศศิธร554031247 คาํโคม 1424135

นางสาวพมิพป์ระไพ554101634 พนัช ัง่ 1424136
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นางสาวมลฤดี554101636 พกิลุทอง 1424137

นางสาวมสัยา554110924 สมพนัธ์ 1424138

นางสาวสุดารตัน์554110938 หนูนอ้ย 1424139

นางสาวอรณี554110945 คาํวแิสง 1424140

นางสาวชนาพร554272015 ปญัญา 1424141

นายธนวฒัน์554272046 ชื่นขาว 1424142

นางสาวเกวลนิ554317004 บาํรุง 1424143

นางสาวณฐักานต์554317011 ปญุญวา 1424144

นางสาวธนัยพร554317013 ไมจ้นัทร์ 1424145

นางสาวเกศยา554418204 นุชเซา๊ะ 1424146

นางสาวสุรมีาส554418240 กองเพชร 1424147

นางสาวณฐัธดิา554815112 บญุวานิช 1424148

นางสาวมณฑริา564121624 ดมีา 1424149

นางสาวกมลฉตัร564149502 สงัขโ์ยค 1424150

นางสาวสุมลทพิย์564186640 เอีย่มศิริ 1424151

นางสาวดวงพร564189505 แซ่ด่าน 1424152

นางสาวพรรณทพิา564272014 สอนบญุ 1424153

นางสาวปารฉิตัร564418008 นิลหอ้ย 1424154

นางสาววไิลรตัน์564418012 นิลงาม 1424155

นางสาวศิรกิญัญา564418013 สงัขท์อง 1424156

นางสาวอญัชสิา564418021 วงษส์วรรค์ 1424157

นางสาวอมัพร564418022 เทศลาํลกึ 1424158

นายธนบตัร564418033 แยกรงั 1424159

นางสาวณิชากร564418038 เดมิทอง (ทนุ) 1424160

นางสาวณฏัฐา564418217 สงีาม 1424161

นางสาวกติตยิาภรณ์564418306 โสโท 1424162

นางสาวศิรพิร564418343 อ่อซา้ย 1424163

นางสาวสุชาดา564418345 ทมิเมฆ 1424164

นางสาวนุสบา574232008 ธรีะกลุ 1424165

นายพงศกร574232029 เพชรแอน 1424166

นางสาวสุนิสา574418014 ป่ีแกว้ 1424167

นายพงศกร574418018 อรุาววีรรณ 1424168

นางสาวฐติมิา574722506 ศรมีณฑก 1424169

นางสาวศิรดา574722521 ศรจีนัทา 1424170
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นางสาวศิรลิกัษณ์544110080 ลอืสวสัดิ์ 1425171

นางสาวขวญัแกว้544110112 พรรณร์ายน์ 1425172

นางสาวพรชนนั544110126 วอ่งไวรุด 1425173

นายพรุิณ544272018 ชนิะจติพนัธุ์ 1425174

นางสาวฑฆิมัพร544280002 สงิหเ์ทยีน 1425175

นางสาวอนุสรา544815024 ชาตกิานนท์ 1425176

นางสาวอรอนงค์554101650 สุโพธิ์ 1425177

นางสาวผกามาศ554110821 ศกัดิ์ชมุพล 1425178

นางสาวธติมิา554110860 เดชสุวรรณ 1425179

นางสาวจนัทมิา554121603 สุนทรสุข 1425180

นางสาวอไุรรตัน์554143541 รุนทจติ 1425181

นายจริภทัร554143646 สุวรรณพนัธ์ 1425182

นายทศัธรณ์554143649 ทองชมุนุม 1425183

นางสาวนยันา554148527 หวานใจ 1425184

นางสาวภคพร554148539 โชควบูิลย์ 1425185

นางสาวรตันสุ์ดา554148542 ช่วยมิง่ 1425186

นายวโิรจน์554148563 พานสูงเนิน 1425187

นางสาวอลษิา554186740 เยน็นพคุณ 1425188

นางสาวอาภสัรา554186741 จนัทรสุ์ขพุม่ 1425189

นางสาวอทุมุพร554186742 พกุนิล 1425190

นางสาวกิ่งกาญจน์554261001 รอดภยั 1425191

นายณฐัพงษ์554261021 วงศเ์ณร 1425192

นายตระกูล554261022 เกาะเกตุ 1425193

นายพทัธดนย์554261032 มงคลทวรีกัษ์ 1425194

นายสมยศ554261041 หุ่นงาม 1425195

นายพรเทพ554261048 สนิสอน 1425196

นางสาวสุรพีร554272038 ภมูมิติร์ 1425197

นายพรชยั554317050 เทีย่งตรง 1425198

นางสาวณฎัฐา554327011 จนัธญัญะ 1425199

นายหนาม554666020 ฟ้าคนอง 1425200

นางสาวรกัษร์ะวี564110523 ลาภมาก 1425201

นางสาวสุกญัญา564121622 นุชา 1425202

นางสาวกติตมิา574418303 คุณปญัญา 1425203

นางสาวชญานี574418308 ชาตกิานนท์ 1425204
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นางสาวสุดารตัน์574418342 จญิกาญจน์ 1425205

นางสาวพรนชัชา534666003 ออมรตัน์ 1431206

นางสาวอจัฉรา554101653 โสวสัสะ 1431207

นางสาวกรกฏ554106002 ทบัทอง 1431208

นางสาวสุดารตัน์554106039 ทองมี 1431209

นางสาวเยาวนุช554121619 อนิพรม 1431210

นางสาวจริาพร554149603 พลเยีย่ม 1431211

นางสาวธดิารตัน์554186512 บญุญสทิธิ์ 1431212

นายตลุวชิช์554242035 ทองเพช็ร 1431213

นางสาวจรีภทัร554271002 ทรพัยเ์จรญิ 1431214

นายนรากร554271022 เยน็ใจ 1431215

นายศุภกนัต์554271026 สงัขแ์กว้ 1431216

นายอนนัต์554271027 สาหร่าย 1431217

นางสาวศิรนินัท์564110554 แหลมมว่ง 1431218

นายธรีวทิย์564305243 สะระชนะ 1431219

นางสาวปทัมวรรณ564418007 พวงประทมุ 1431220

นางสาวเยน็ฤดี564418010 พวงมาลยั 1431221

นางสาวศุภรตัน์564418017 พรายแกว้ 1431222

นายชาตรี564418025 เกตเลขวดั 1431223

นางสาวฐติมิา564418115 รงัษโีกศยั 1431224

นางสาวพวงผกา564418130 เพชรแดง 1431225

นางสาวจฑุามาศ564434113 เน้ือนุ่ม 1431226

นายณภทัร564434155 ชูชื่น 1431227

นายภทัรพล564434164 เทพทอง 1431228

นางสาวณฐัรกิาร์564722308 มากท่าแซะ 1431229

นางสาวยลรดี564722322 พึง่โพธิ์ 1431230

นางสาววชัรนิทร์564722325 ละออเอีย่ม 1431231

นางสาวสมชัฌา564722327 กลอ่มเกลี้ยง 1431232

นางสาวอรอมุา564722335 พึง่พวก 1431233

นายพรีธชั564722422 จงดี 1431234

นายทวศีกัดิ์564722440 โพธิ์นอ้ย 1431235

นายลทัธพล564722445 ชื่นฤทยั 1431236

นายอดศิกัดิ์564722453 แยม้สรวล 1431237

นายพงษธ์ร574253224 ลาภพนูนิวฒัน์ 1431238
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นายวรเมธ574253229 เจรญิภกัดี 1431239

นางสาวรตันาภรณ์574418331 อนิสนิ 1431240

นางสาวพชัรี544102132 บญุต่อ 1432241

นางสาวอารรีตัน์544102154 เกตสุุข 1432242

นางสาวสเิรยีม544110139 หลวงศรี 1432243

นางสาวกมลวรรณ544186103 ร่วมบญุ 1432244

นางสาวภารตี544186129 อ่วมจนัทร์ 1432245

นายเกยีรตพิงศ์544189014 กนันอ้ย 1432246

นายอนุชาติ544189096 มทีรพัย์ 1432247

นางสาวปทัวรรณ554101723 เกื้อสม 1432248

นางสาวสุพรรษา554101740 กาญจนนิยม 1432249

นางสาวจฑุาภรณ์554186606 สทิธชิยั 1432250

นางสาวรุ่งทพิย์554186628 จนัทรก์ล ัน่ 1432251

นางสาวกมลทพิย์554276102 เกดิเกาะกลาง 1432252

นายกติติ554305043 ฉิมพาลี 1432253

นางสาวพชัราพรรณ554317021 บญุนะโชติ 1432254

นางสาวโสรยา554317030 มากมลู 1432255

นายอรยิศกัดิ์554435028 ทองดว้ง 1432256

นางสาวนํา้ผึ้ง554655002 ใจกลา้ 1432257

นางสาวศุภากานต์554722228 องักนินัทน์ 1432258

นางสาวสริสุิดา554722229 ทองเทพ 1432259

นายอคัรพล554722255 มนีาม 1432260

นายธนวตั554723324 ไชยลี 1432261

นายภาณุวตัร554723333 ทองคาํ 1432262

นางสาวชตุญิา554723508 เชยชื่น 1432263

นางสาวรชัฎาพร554723521 พุม่ยงค์ 1432264

นายจารุวฒัน์554723538 ยศสงา่ 1432265

นายณรงคก์รณ์554723540 ขมแกว้ 1432266

นายอมรเทพ554723650 งามกระจาย 1432267

นางสาวเสาวลกัษณ์554815128 ณะจนัทร์ 1432268

นางสาวจามจรุี554815206 เรอืงแกว้ 1432269

นางสาวธญัญลกัษณ์564186611 แยม้พราย 1432270

นางสาวประภสัสร564186615 ศรสีมนึก 1432271

นางสาวอรอนงค์564186645 คงเปรม 1432272
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นางสาวอรสิรา564186646 นาคอนุเคราะห์ 1432273

นางสาววรนัธรา564257005 จนุเจอื 1432274

นางสาวจรุรีตัน์564271003 กลิน่สุคนธ์ 1432275

นางสาวณฐันิชา564271006 วงคเ์ครอืสอน 1432276

นางสาวณิชากร564271007 รุณมณีรตัน์ 1432277

นางสาวดลพร564271008 เจมิแกว้ 1432278

นางสาวนิชกานต์564271010 คงสม 1432279

นางสาวศศิประภา564271023 ผ่องแผว้ 1432280

นางสาวอรพรรณ564271028 อยู่สนาน 1432281

นางสาวนนัทดิา564272009 แผนคง 1432282

นางสาวนิธดิา564272010 เพชรวงศ์ 1432283

นางสาวจฑุามาศ564418110 เพิม่ดี 1432284

นายณฐัวร564722438 อรชนุ 1432285

นายพรีะพร564722443 บวัอ่อน 1432286

นายวนัชยั564722447 ศรเีกษ 1432287

นางสาวกลิน่สุคนธ์564723201 นอ้ยเสงีย่ม 1432288

นายอนาวลิ564723259 ฉายสุวรรณ์ 1432289

นายธรีภทัร574232040 เดชเพชร 1432290

นายกฤษดา534189058 ดวงจนัทร์ 1433291

นายศราณุวฒัน์544251027 เกตกุล ํา่ 1433292

นายพงษพ์ฒัน์544256021 หงษท์อง 1433293

นางสาวธญัญลกัษณ์544256039 เครอืขาํ 1433294

นายเรวุฒ544256048 โชครกัษเ์มธี 1433295

นายสาธติ544815041 นอ้ยสะอาด 1433296

นายณฐัพงศ์544815080 เลศิพลรตัน์ 1433297

นางสาววราภรณ์554110829 วดัรดั 1433298

นางสาวอรรถพร554186540 โตต้อบ 1433299

นางสาวอรวรรณ554186541 โตต้อบ 1433300

นายอศันี554261046 อนิทรป์ระเสรฐิ 1433301

นางสาวศราพร554272058 บญุรอด 1433302

นางสาวฐติมิา554317010 กลางนุรกัษ์ 1433303

นางสาวนฤมล554317016 ทองอ่อน 1433304

นางสาวสุธชิา554327027 สงิหข์รรกั 1433305

นายยงยุทธ554512149 สุวรรณระ 1433306
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นายทศพล554655008 ปราบพาล 1433307

นายธรีพงศ์554655009 ขนัธครีวีฒัน์ 1433308

นายสุดใจ554655014 ดาวกระจาย 1433309

นายมารุต554722641 พนัธบ์วั 1433310

นายศตคุณ554722645 เจยีมสกลุรตัน์ 1433311

นายกฤษนยั554723315 ดอกรกัอ่อน 1433312

นายเรอืงยศ554815139 เยาวภกัดิ์ 1433313

นายวสนัต์554815140 กฤษมณี 1433314

นางสาวณฐัชยาพร554815227 เพง็สอน 1433315

นางสาวปวณีพ์ร564186616 เตอืนศรี 1433316

นางสาวภาวณีิ564186623 เสอืสงา่ 1433317

นางสาววราภรณ์564186631 แสงทอง 1433318

นางสาวซานีหยะ๊564186654 ดเียา๊ะ (ทนุ) 1433319

นายวรพล564418027 ทองนอ้ย 1433320

นายศุภฤกษ์564418028 เนาวนดั 1433321

นายวชัระ574305246 ไชยแกว้ 1433322

นายจกัรพนัธ์574722532 ชมุนุม 1433323

นายสหรตั574723351 จรีงั 1433324

นายสุรสทิธิ์574723352 แพว้มว่ง 1433325
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