
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ผลกำรสอบ                  ชือ่ - นำมสกุล

1 0019 ผ่าน นางสาวพชิญวดี  แปงการิยา

2 0030 ผ่าน นายทรงศักดิ ์ สวา่งเย็น

3 0034 ผ่าน นายชัยวัฒน์  ศรีนาง

4 0037 ผ่าน นางวรรณทะณี  จันทร์เพญ็

5 0040 ผ่าน นายมนตรี  สามนนถี

6 0042 ผ่าน นางสาววัลยา  พทุธลา

7 0053 ผ่าน นางนันท์นภัส  สาลีเทศ

8 0054 ผ่าน นางสาวกานดา  เชยชมพงษ์

9 0055 ผ่าน นางสาวอัญชลี  แฝงบุญ

10 0063 ผ่าน นายสุวชิ  แกว้กาญจน์

11 0065 ผ่าน นายพษิณุ  สารการ

12 0079 ผ่าน นางกัญจน์อมล  ยาดี

13 0092 ผ่าน นายวนิัย  พลเสนา

14 0095 ผ่าน นายยุทธพงษ์  รอดรักษา

15 0113 ผ่าน นายวัฒนา  นธนีาม

16 0114 ผ่าน นางสาวอรร์อรดีธิ์  แสงสวา่ง

17 0116 ผ่าน วา่ที ่ร.ต.อนุสรณ์  สินธุกูต

18 0119 ผ่าน นางสาวภัทริน  กจิประสงค์

19 0126 ผ่าน นางสาวปาลีรัตน์  ภรแสงธูป

20 0134 ผ่าน นายเอกพจน์  ไพรวัลย์

21 0136 ผ่าน นายวุฒภิัทร  นิธปิวุฒกิุล

22 0141 ผ่าน นางสาวศิวพร  ด าเนียม

23 0143 ผ่าน นางสาวกนกกร  ทองศิลลา

24 0145 ผ่าน นางสาววศินา  กรีวทิย์

25 0148 ผ่าน นายทวศีักดิ ์ ค าสด
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 เมือ่วันท่ี  28  กันยำยน  2556  ณ  มหำวิทยำลัยรำชภฏัจันทรเกษม



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ผลกำรสอบ                  ชือ่ - นำมสกุล

26 0152 ผ่าน นางสาวภัควลัญชญ ์ บุศย์ศิริน

27 0168 ผ่าน นางอุรารัตน์  เหล็กพมิาย

28 0180 ผ่าน นางสาวณัฐกานต์  กล่อมจติ

29 0187 ผ่าน นางกุสุมา  ภูมิฐาน

30 0201 ผ่าน นางสาวจันทนา  นรภาร

31 0216 ผ่าน นางสาววลัยลักษณ์  ชูฤทธิ์

32 0225 ผ่าน นางสาวชอ่เพชร  พึง่แจง้

33 0226 ผ่าน นางปุณยวร์ี  รุ่งววิัฒนกูล

34 0229 ผ่าน นางสาวยุวดี  ทวโีชคสิริกุล

35 0238 ผ่าน นางสาวชนันท์พร  ค าเงนิ

36 0261 ผ่าน นางสาวยุธดิา  บุรีงาม

37 0262 ผ่าน นางปรียาภรณ์  สุขสงวน

38 0264 ผ่าน นางสาวณาตยาวรรณ  จันทมิฬ

39 0267 ผ่าน นางสาวณฐมน  ขุนสิงห์

40 0270 ผ่าน นางสาวมนทกานต์  ศรีกุตา

41 0273 ผ่าน นางสาวแกน่จันทร์  ภูศรี

42 0276 ผ่าน นางสาวอัจฉรา  อุทัยกัฑรินทร์

43 0278 ผ่าน นายสุมิตร  สีหาฤทธิ์

44 0290 ผ่าน นางสาวยุวลี  บัวผัน

45 0294 ผ่าน นางสาวศิรินภา  ใต้กระโทก

46 0296 ผ่าน นางสาววรวลัญช ์ สุภา

47 0302 ผ่าน นางสาวจนิตหรา  ทองชอ้น

48 0323 ผ่าน นายณัฐวุฒ ิ เพญ็กุล

49 0326 ผ่าน นางสาวศิริวรรณ  วัฒนวงศ์

50 0330 ผ่าน นางสาวมธุรส  พวงจันทร์

51 0340 ผ่าน นางสาวจันทนา  ศุภสิทธกิุล

52 0349 ผ่าน นางสาวบุศรา  ราษี

53 0351 ผ่าน นางสาวกฤติมา  วรรณโภคณิ

54 0359 ผ่าน นางสาวนิตยากร  บุตรน  าเพชร

55 0360 ผ่าน นางศิริรัตน์  แดงโสภณ



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ผลกำรสอบ                  ชือ่ - นำมสกุล

56 0361 ผ่าน นางสาวลัดดาวรรณ  แงพ่รหม

57 0362 ผ่าน นางสาวมณีรัตน์  เกตุพราหม์

58 0368 ผ่าน นางสาวบุศยาการย์  ธยาน์นรวัตน์

59 0369 ผ่าน นางสุภาพร  สุปรีย์ปฏิพทัธ์

60 0396 ผ่าน นางสาวปัทมา  กามินี

61 0416 ผ่าน นางสาวอารี  หวังนุรักษ์

62 0425 ผ่าน นายธรรมรัตน์  นันทมาศ

63 0426 ผ่าน นางสาวกอบกุล  ด ารงภูวดล

64 0429 ผ่าน นางจงชอบ  เพชระบูรณิน

65 0430 ผ่าน นางสาววลัยพร  ขันทอง

66 0437 ผ่าน นายชัยภัทร  ค ามีรักษ์

67 0440 ผ่าน นางสาววรรัตน์  อานนท์สถาพร

68 0479 ผ่าน นายพฒันา  พุม่ศรีภักดิ์

69 0480 ผ่าน นางสาวสุนิสา  สุขยานี

70 0483 ผ่าน นางสาวธนันวรัตถ ์ เกษแกว้

71 0485 ผ่าน นางสาวพไิลวรรณ  ผดุงรัตน์

72 0486 ผ่าน นางสาวเสาวนีย์  ถิน่ขนอน

73 0488 ผ่าน นางสาวขวัญชื่น  ทรัพย์ทวกีจิรุ่ง

74 0497 ผ่าน นางสาวเพญ็นภา  ดีวาจนิ

75 0507 ผ่าน นางวันวสิา  ขวัญมุข

76 0509 ผ่าน นางอรพรรณ  อวนศรี

77 0510 ผ่าน นางสาวชนิดาภา  พนิิจยุ

78 0513 ผ่าน นางสาวเกศินี  ศิริเดช

79 0521 ผ่าน นางสาวจนิดา  เฉลยสาร

80 0523 ผ่าน นางวัชราภรณ์  พลูอ่ า

81 0524 ผ่าน นางสาวสุพรรณิการ์  แสงเขยีว

82 0540 ผ่าน นางสาวกรรณิการ์  เป็นพวก

83 0544 ผ่าน นางสุชารตี  ยกมาก

84 0564 ผ่าน นางสาวดวงรัตน์  ดีเปี่ยม

85 0566 ผ่าน นางณฐมน  มวลทอง



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ผลกำรสอบ                  ชือ่ - นำมสกุล

86 0576 ผ่าน นางอรทัย  คมใสย

87 0581 ผ่าน นายธนวัฒน์  ศิริมังคลา

88 0583 ผ่าน นายยุทธนา  แสงเพญ็

89 0589 ผ่าน นายวราห ์ หอมตา

90 0594 ผ่าน นางสาวนิภาภรณ์  โพธพิฤกษ์

91 0635 ผ่าน นางสาวณิชาดา  สุขวัฒน์

92 0650 ผ่าน นางวัชรา  ไชยหงษา

93 0657 ผ่าน นายณัฐพงษ์  ด่านซา้ย

94 0668 ผ่าน นางสาวสะแหมะ  สันอี

95 0669 ผ่าน นายสุวทิย์  ผอมนุม่

96 0671 ผ่าน นายสันติ  หวังใจสุข

97 0682 ผ่าน นางสาวพกิุล  ดลสวา่ง

98 0683 ผ่าน นางสาวณัฐฐสิา  พนัธป์ระคุณ

99 0702 ผ่าน นายชัชวาล  ชมพู

100 0704 ผ่าน นายสราวุธ  โชติพาณิชย์กุล

101 0707 ผ่าน นางสาวอมรรัตน์  คงพลัง

102 0712 ผ่าน นางสาวจารุวรรณ  คชภักดี

103 0729 ผ่าน นางสาวสายบัว  อิสโร

104 0730 ผ่าน นางสาวยุวดี  สุดสาย

105 0747 ผ่าน นายบุญชัย  ไตรรัตน์สุทธกิุล

106 0754 ผ่าน นางสาวฑาริกา  ศรีเนตร

107 0761 ผ่าน นายจักรพงศ์  สันติราชัย

108 0783 ผ่าน นางสาวพนัทิพา  จอมนันตา


