
รหัสกรอกลงทะเบียนประวัติบุคคล ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก กสพท. 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล username 
1 นาย กนกกร ศักดิ์นาวา 62001 
2 นางสาว กนกภรณ์ ปรีชาธรรมรัช 62002 
3 นาย กมลนาวิน ฉันทานุมัติ 62003 
4 นาย กรภัทร์ ฐาปนกุลศักดิ์ 62004 
5 นาย กฤต อุตตราพัธ 62005 
6 นาย กฤตลักษณ์ คงม่ัน 62006 
7 นางสาว กวินธิดา โรจน์เมฆี 62007 
8 นาย ก้องภพ สุขขี 62008 
9 นางสาว กัญญภัส เมฆวิจิตรแสง 62009 
10 นางสาว กันตา มูลศรี 62010 
11 นางสาว กันตา กันตชูเวสศิริ 62011 
12 นางสาว กัลยกร ชารีผาบ 62012 
13 นางสาว กานต์รวี ทองบุญเกิด 62013 
14 นาย กิตติภูมิ รุ่งเรือง 62014 
15 นางสาว กุลนิษฐ์ ปรัชญาจุฑา 62015 
16 นางสาว เกวลิน เพคยางกูร 62016 
17 นาย จักรกฤษณ์ มิตรพระพันธ์ 62017 
18 นาย จารุเดช สิริสมบัติไพบูลย์ 62018 
19 นางสาว จิรมาศ เพียงแก้ว 62019 
20 นางสาว จิรัฐิติ ดาราเมือง 62020 
21 นาย เจนวิทย์ ธนสารสมบัติ 62021 
22 นาย ฉัตริน เพชรพรประภาส 62022 
23 นางสาว ชนมน สว่างวงศ์ 62023 
24 นางสาว ชนัญญา ใจอารีย์ 62024 
25 นางสาว ชนากานต์ ชนะสิทธิ์ 62025 
26 นาย ชยานันต์ วงศ์นรานนท์ 62026 
27 นาย ชัชพงศ์ เทศยุคุณธร 62027 
28 นางสาว ชัญญา จรางเดช 62028 
29 นาย ชัยเกียรติ รุ่งตระกูล 62029 
30 นาย ชัยภัทร ภูมาศ 62030 



31 นาย ชัยสิร ิ วิระสิทธิ์ 62031 
32 นางสาว ชิดชนก มหาผล 62032 
33 นางสาว ญาณธิชา อ่อนดี 62033 
34 นางสาว ญาดา คนคล่อง 62034 
35 นางสาว ฐิติชญา ตั้งกิติกุล 62035 
36 นางสาว ฐิติพร บัวแดง 62036 
37 นางสาว ณฐอร เมฆไตรภพ 62037 
38 นาย ณภัทร จินดาวงษ ์ 62038 
39 นาย ณภัทร ทองศิริ 62039 
40 นางสาว ณภัทร พายัพวัฒนวงษ์ 62040 
41 นางสาว ณัชชา บุณยกาญจนากร 62041 
42 นาย ณัชพล องค์ศิริพร 62042 
43 นาย ณัฐดนย์ แก้ววี 62043 
44 นางสาว ณัฐติกาญจน์ แซ่หลี 62044 
45 นาย ณัฐภัทร คูศรีเทพประทาน 62045 
46 นางสาว ณัฐวลัญช ์ ศรีพันธ์ 62046 
47 นาย ณัฐสิทธิ์ นิยมกองบุญ 62047 
48 นางสาว ณิชกานต์ สว่างกุล 62048 
49 นางสาว ณิชมน ทรัพย์สกุล 62049 
50 นางสาว ณิชมนวศินี สุวรรณนภาศรี 62050 
51 นางสาว ณิชา นันทนเจริญกุล 62051 
52 นางสาว ณิชา ลายรัศมี 62052 
53 นางสาว ณิชากานต์ ฐิติภูมิเดชา 62053 
54 นางสาว ณิชาภัทร วิริยะคุณากร 62054 
55 นางสาว ณิชารัศมิ์ พิธาธรรมวิชญ์ 62055 
56 นางสาว ณิฎชากรณ์ นิ่มทวัฒน์ 62056 
57 นางสาว ณีรนุช โค้วพานิช 62057 
58 นางสาว ดาวิกา ศิริกาญจนางกูร 62058 
59 นางสาว ตารักษา รุโจปการ 62059 
60 นาย ธนกร บุตรพรหม 62060 
61 นาย ธนกฤต ขวัญรุ่งโรจน์ 62061 
62 นาย ธนธัช วรกิจ 62062 
63 นางสาว ธนพร โมฬีชาติ 62063 
64 นาย ธนภัทร จุลศักดิ์ 62064 



65 นางสาว ธนรรณพ ขาวเทียมสังข์ 62065 
66 นาย ธนวัฒน ์ ขจรโพธิสุวรรณ 62066 
67 นาย ธนัชชัย มุ่งเจริญพร 62067 
68 นางสาว ธนัญญา โพธิ์ไทรย์ 62068 
69 นาย ธัชกร สุขสวัสดิ์ 62069 
70 นาย ธัชพล ศรีสมบูรณานนท์ 62070 
71 นางสาว ธันฐภรณ ์ ตัญจพัฒน์กุล 62071 
72 นางสาว ธันย์ชนก รักษาสุรสาร 62072 
73 นาย ธิตินนท์ บุญประสิทธิ์ 62073 
74 นาย ธีรภัทร ตัณฑ์ธนศิวะกุล 62074 
75 นาย นพเก้า คณาฤทธิ์ 62075 
76 นาย นพนันท์ ก้อนสุวรรณ์ 62076 
77 นาย นพวิชญ์ วุฒธนานนท์ 62077 
78 นางสาว นภสร ปิ่นเพชร 62078 
79 นางสาว นภัสวรรณ หลินถาวรดี 62079 
80 นางสาว นภัสสร สารข้าวค า 62080 
81 นาย นราธิป ชัยกิจตระกูล 62081 
82 นาย นรินทร์ ละออพันธุ์สกุล 62082 
83 นาย นฤเบศ อยู่ประเสริฐ 62083 
84 นางสาว นันทิชา กิติศักดิ์ไชยกุล 62084 
85 นาย นาวี อุดมสรณ์ 62085 
86 นางสาว นิชานันท์ ปิยะเวชวิรัตน์ 62086 
87 นางสาว นิพพิชฌน์ สร้อยสวัสดิ์ 62087 
88 นางสาว นิศาชล จงบัญญัติเจริญ 62088 
89 นาย เนติพล เตชะพงษ์ 62089 
90 นางสาว บรรณสรณ์ วิเชียรโมล ี 62090 
91 นาย บวรภัค กอบสุทธิพูนชัย 62091 
92 นาย บุญชนะ บรรจงเชาวกุล 62092 
93 นางสาว เบญจพร ไตรยะพานิช 62093 
94 นางสาว เบญญามาศ หว่านพืช 62094 
95 นาย ปฐว ี ศรีนวกุล 62095 
96 นาย ปณัย คุตตะศิริสุข 62096 
97 นาย ปณิธาน จันทร 62097 
98 นางสาว ปัณณ์นิตรา วิเศษสิทธิโชค 62098 



99 นาย ปิยกวิน สดสุ่น 62099 
100 นาย ปุริม เอกสกุลกล้า 62100 
101 นางสาว ปุริมา นะวะสด 62101 
102 นางสาว ผลแก้ว เกิดลาภผล 62102 
103 นาย พงนรินทร์ แสนค า 62103 
104 นาย พงศกร เกา 62104 
105 นาย พงศธร บัณฑิตภูวนนท์ 62105 
106 นาย พงษ์อมาตย์ หมั่นสลุง 62106 
107 นางสาว พชรพรรณ เจริญชัย 62107 
108 นางสาว พชรวรรณ ปิติเสาวภาคย์ 62108 
109 นาย พร้อมเกียรติ สมบัติอนันตกร 62109 
110 นาย พริษฐ์ รุ่งศรีทอง 62110 
111 นาย พลัฏฐ์ แสนหิรัณย์ 62111 
112 นาย พสิษฐ์ สระโสม 62112 
113 นางสาว พัฐสุดา รังสีพิพัฒน์ 62113 
114 นางสาว พิชชาภา ดิษฐ์เสถียร 62114 
115 นางสาว พิชญ์สินี รอดประเสริฐ 62115 
116 นาย พิชญุตม์ อัศวรัตน์ 62116 
117 นาย พิชญุตม์ ฉินพลิกานนท์ 62117 
118 นางสาว พิชามญชุ์ ปัญญาคะโป 62118 
119 นางสาว พิมพ์ชญา กมลธนะเกียรติ์ 62119 
120 นาย พีรณัฐ ตันติวัฒนากุล 62120 
121 นางสาว พีรดา อนันต์นุกูล 62121 
122 นางสาว เพียงตะวัน ยาวิชัย 62122 
123 นางสาว ภริดา พงศ์พัชรา 62123 
124 นาย ภวินท์ ตัณฑุลกนกรัชต์ 62124 
125 นางสาว ภัทรวรรณ บุญชู 62125 
126 นาย ภัทรวีร์ พินิจการวัฒน์กุล 62126 
127 นางสาว ภัทรา ยานกนก 62127 
128 นาย ภัสสกร เสริญสุขสัมฤทธิ์ 62128 
129 นางสาว ภัสส์ธณัฐ พลฉิมพลี 62129 
130 นาย ภานุวัฒน ์ ปานรอด 62130 
131 นาย ภาสุข ตังพิทักษ์กุล 62131 
132 นาย ภีมพศ ไพรศรี 62132 



133 นาย ภูติ ภูติวรนาถ 62133 
134 นาย ภูเบศ ลิมปนันทน์ 62134 
135 นาย ภูมภัสส ์ อัครชัยสิริลาภ 62135 
136 นาย ภูม ิ ถาวรรุ่งโรจน์ 62136 
137 นาย ภูริณัฐ จันทร์ทองดี 62137 
138 นาย ภูริภาม เอ่ียมโสภณ 62138 
139 นางสาว มนฑกานต์ สันติวัฒนา 62139 
140 นางสาว มนัสชนก ชาประเสริฐ 62140 
141 นางสาว มัทนพร สีหะอ าไพ 62141 
142 นางสาว มาชิดา วงษ์จันทร์ 62142 
143 นางสาว รมิตา หรรษคุณาฒัย 62143 
144 นางสาว รักษิตา ยงชัยวัฒนา 62144 
145 นาย รุจศวัส จิรพัฒนากุล 62145 
146 นางสาว ลลนา โยธินด ารงกุล 62146 
147 นางสาว วรกมล ธเนศสกุลวัฒนา 62147 
148 นาย วรชัย ศรีแสงสว่าง 62148 
149 นาย วรรณรัตน์ ยศวิมล 62149 
150 นางสาว วรินทร เจริญชล 62150 
151 นางสาว วริษฐา ทองสังข์ 62151 
152 นาย วัฒนกิจ ประกอบกูล 62152 
153 นางสาว วัลย์ณิชา สหัสสพล 62153 
154 นางสาว วิภาวิน ี สลักค า 62154 
155 นางสาว วิรัลนัฐ ศรีทิพยวรรณ 62155 
156 นางสาว วิรัลพัชร สุวรรณประทีป 62156 
157 นาย ศรัณย์ วิรัชกุล 62157 
158 นาย ศรัณย์ แสนสุข 62158 
159 นางสาว ศิรชญา เศรษฐ์ฤทธิกุล 62159 
160 นางสาว ศุภนิตา บวรอุดมศักดิ์ 62160 
161 นาย ศุภวิชญ์ ทับทิม 62161 
162 นาย สรวิชญ ์ พันธกิจไพบูลย์ 62162 
163 นาย สหัสวรรษ ห้วยหงษ์ทอง 62163 
164 นางสาว สิริภากร วชิระเธียรชัย 62164 
165 นางสาว สุชญา ฐิตะศิริ 62165 
166 นาย สุทธิวัสส ์ วรกฤชพรพงศ์ 62166 



167 นางสาว สุธาว ี พรหมเจริญ 62167 
168 นางสาว สุพัชรี ขุนศรี 62168 
169 นางสาว สุพิชญา พลังสุริยะ 62169 
170 นางสาว สุพิชญา เมตุลา 62170 
171 นางสาว สุพิชญา ตั้งสิทธิธรรม 62171 
172 นางสาว สุวีรา ชวภัส 62172 
173 นางสาว อภิสรา สุขอัตตะ 62173 
174 นาย อภิสิทธิ์ โตะหะ 62174 
175 นางสาว อมลวรรณ พุ่มสอาด 62175 
176 นางสาว อันนา เหล่าสุวรรณ์ 62176 
177 นางสาว อารยา จตุทิพย์สมพล 62177 
178 นางสาว อินทราณี ใจห้าว 62178 
179 นางสาว อิศราภรณ์ ตั้งตุลาธาร 62179 
180 นางสาว อิสมิริตี กุมาร 62180 

 


