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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Placement test  คร้ังที่ 3 

ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2565  
(นักศึกษาที่รายงานตัวรอบที่ 3 คร้ังที่ 2 รอบที่ 4 และรอบเก็บตกรอบที่ 1 และ 2)  

----------------------------------------------------------- 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ ระดับ A1 ครั้งท่ี 3 ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ
ออนไลน์ (นักศึกษาท่ีรายงานตัวรอบท่ี 3 ครั้งท่ี 2 รอบท่ี 4 และรอบเก็บตกรอบท่ี 1 และ 2) ลงวันท่ี 11 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งโครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ได้จัดกิจกรรมอบรมปรับ
พื้นฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2565 (ผ่านระบบออนไลน์) ครั้งท่ี 3 
ระหว่างวันท่ี 18-23 กรกฎาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. และด าเนินการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ Placement test  ในวันอาทิตย์ท่ี 24 กรกฎาคม 2565  เวลา 15.00 – 17.00 น.           ผ่าน
โปรแกรม English Discoveries เรียบร้อยแล้ว นั้น                                                                           
 

บัดนี้ โครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ได้ด าเนินการประมวลผลการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ Placement test ครั้งท่ี 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 
31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
Placement test ครั้งท่ี 3 ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2565 (นักศึกษาท่ีรายงานตัว
รอบท่ี 3 ครั้งท่ี 2 รอบท่ี 4 และรอบเก็บตกรอบท่ี 1 และ 2) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ  วันท่ี        สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง) 

      รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ฉบับลงวนัที่ 3 สิงหาคม  2565 

ผลการสอบวดัระดบัภาษาอังกฤษ Placement test  ครั้งที่ 3 ส าหรบันกัศกึษาเข้าใหม่ (ภาคปกติ) ปกีารศกึษา 2565  
(นกัศึกษาทีร่ายงานตัวรอบที่ 3 ครัง้ที่ 2 รอบที่ 4 และรอบเกบ็ตกรอบที่ 1 และ 2) ห้องเรียนระดบั A1 ห้องที่ 1 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16515086 นาย ธนทัต อินจินดา* คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
2 16515091 นางสาว ฟ้าใส ไกรนุช คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
3 16515134 นาย ธนโชติ จันทร์ทาโล คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
4 16515265 นางสาว บุณฑริกา ไตรพัฒน ์ คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
5 16515161 นางสาว ปัณฑิตา เกษรมาลี วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
6 16515162 นาย ปิยวัช สะใบเเพร วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
7 16515163 นาย พุทธิพงษ์  ฤกษ์ประกอบ วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
8 16515164 นางสาว ศศิกานณ์ จิตแจ่มใส วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
9 16515283 นางสาว กฤตยาภรณ์ ไพรสันต์ วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ B1 

10 16515284 นาย ณัฐภัทร แสงสว่าง วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ B1 
11 16515285 นางสาว นันทพร พรรณนิยม วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
12 16515286 นางสาว พรชนก เฟื่องทอง วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
13 16515287 นางสาว ภารดี ท้าวธรรมศรี วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ B1 
14 16515288 นางสาว มณีรัตน์  จันทร์ค า วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
15 16515064 นางสาว จุฑามณี ปุริสพันธ์ สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
16 16515070 นางสาว ปาลินี ประสงค์พร* สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
17 16515077 นางสาว อริสรา อัมพรวรกิจ สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
18 16515149 นาย พัชวัสส์ แจ่มฟ้า สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
19 16515150 นาย ภัทรพล พันธ์สวรรค์ สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
20 16515103 นางสาว ณัฐชา  หวังพิทักษ์ การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16515114 นางสาว อลิชา เสมสายัณห์ การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
22 16515228 นางสาว ชไมภรณ์  ปานอุทัย การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
23 16515240 นางสาว เบญจพร คงประเสริฐ การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
24 16515295 นางสาว อัสมา ปาทาน การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ B1 
25 16515302 นางสาว สมฤทัย มะลิซ้อน การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
26 16515121 นาย ปวริศ หมดมลทิล คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
27 16515183 นาย รุจิภาส บุญรอด คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ B1 
28 16515243 นาย มนพพร ศรีโสภา คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
29 16515289 นางสาว ณัฐสุภา ช านาญผล คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
30 16515290 นาย ภูผา โพธิ์ทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
31 16515197 นาย จิรวัฒน ์ สิงหฬ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
32 16515271 นาย ธนกฤต  สุขยานี พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
33 16515170 นางสาว บัณฑิตา พุทธศรี การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
34 16515175 นางสาว มัลลิกา สุขจิต การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
35 16515291 นางสาว ธนพร มีพร้อม การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
36 16515292 นางสาว วารี เพ็งภักด ี การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ B1 
37 16515293 นางสาว สิริวิภา พัฒนพนัธุ ์ การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
38 16515294 นางสาว เปรมสิณี  พรรณโภชน์ การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
39 16515005 นางสาว พิริยาพร เกษีสังข ์ การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
40 16515008 นางสาว รีฟาอ์ ขันธเดช การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ A1 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
41 16515010 นางสาว เมธิสา รัมมะเพียร การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
42 16515189 นาย ณภกร กระสายทอง การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
43 16515193 นางสาว ปิยพร จันทร์ส่อง การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
44 16515296 นางสาว กนกลดา สุนิมิตร การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ A1 
45 16515297 นาย การัณยาภาส จิวราห์ศรีสกุล การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
46 16515298 นางสาว นภาภรณ์ มุกดาดวง การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
47 16515299 นางสาว นิตยา ทองนุ่ม การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ B1 
48 16515300 นาย พงศกร สมบุญ การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ B1 
49 16515301 นาย อธิวัฒน ์ อุทศรี การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
50 16515021 นางสาว พรธิภา นาคประเสริฐ การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
51 16515215 นางสาว ทิพย์เกสร สุภะผ่องศรี การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
52 16515303 นางสาว อริศรา บุตรจันทร์ การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ B1 
53 16522154 นางสาว ปลายฝัน สุวินทร์ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
54 16522158 นางสาว รุ่งทิวาพร สมบูรณ์ทรัพย์ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
55 16522161 นางสาว ศศิประภา บุญด ี อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
56 16522165 นาย เกริกกฤษฏ ์ กล่ าประสาท อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
57 16522182 นางสาว วลัยภรณ์  รุ่งนาค อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
58 16522185 นางสาว ศศิกาญจน์ เสือเมือง อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
59 16522190 นาย เฉลิมพล ช่ืนอารมณ์ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
60 16522320 นาย ปณิยณัฐ แก้วตา อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
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(นกัศึกษาทีร่ายงานตัวรอบที่ 3 ครัง้ที่ 2 รอบที่ 4 และรอบเกบ็ตกรอบที่ 1 และ 2) ห้องเรียนระดบั A1 ห้องที่ 1 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
61 16522399 นาย ปรินทร ฤทธิ์เล็ก อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
62 16522400 นางสาว ชวัลลักษณ์ เย็นกาย อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
63 16522401 นางสาว นัสรีน เข็มนาค อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
64 16522402 นางสาว พุทธัญญา ผลเจริญ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
65 16522403 นางสาว ศิรประภาวรรณ พุ่มพุทรา อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
66 16522404 นางสาว สุดารัตน์ เนกข า อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
67 16522420 นางสาว ชลธิชา สุนิธิ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
68 16522421 นางสาว ธัญญธร ใยส าลี อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
69 16522422 นางสาว วรรณวิสา คงนา อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
70 16522423 นาย อธิปพัฒน ์ ชัยรัศม์ดลภัค อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
71 16522424 นาย อัมรินทร ์ ทรัพย์มูล อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
72 16522425 นางสาว อาริยา ไทยปาน อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
73 16522426 นาย เลิศพงษ์ ขันศิริ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
74 16522493 นาย ภากร ศิริเอก อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
75 16522006 นางสาว ณัฐกานต์ อาจภิรมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
76 16522009 นาย ณัฐวุฒิ โคบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
77 16522012 นาย ธนกร สุนทอง* รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
78 16522015 นางสาว บุญธิชา จันช่ืน* รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
79 16522017 นางสาว พัชราภา พงศ์ศิริบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
80 16522019 นางสาว พิชามญช์ุ ศรีนวลดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
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(นกัศึกษาทีร่ายงานตัวรอบที่ 3 ครัง้ที่ 2 รอบที่ 4 และรอบเกบ็ตกรอบที่ 1 และ 2) ห้องเรียนระดบั A1 ห้องที่ 1 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
81 16522026 นางสาว ศศินิภา บวรวิโรจน ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
82 16522029 นางสาว สุนิตา  ประสงค์จีน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
83 16522031 นางสาว หงษ์หยก จ่ันทับทิม* รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
84 16522032 นางสาว อริศรา พวงจ าป ี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
85 16522345 นาย กฤษดา แสงหิรัญ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
86 16522363 นางสาว พัฒน์นร ี วันขาว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
87 16522359 นางสาว ปรียาภรณ์ มั่นคง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
88 16522367 นางสาว รังสิมา เพชรดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
89 16522371 นางสาว รัตนากร  กระแสร์สุข รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
90 16522372 นางสาว ลภัสรดา สุขมณี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
91 16522373 นางสาว วรนุช เถ่ือนกวา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
92 16522377 นางสาว วิไลวรรณ พึ่งกัน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
93 16522386 นางสาว กมลชนก เปล้ืองทุกข์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
94 16522388 นาย ธนพล กิจสะสม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
95 16522405 นางสาว สุปรียา คล้าเจริญสมบัติ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
96 16522427 นางสาว กรรธิมา หวานมาก รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
97 16522428 นาย กษิตินาถ ไวทรง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
98 16522429 นางสาว ชลดา ก าเหนิดคุณ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
99 16522430 นางสาว ชิตชนก ประคองทรัพย ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 

100 16522431 นางสาว ฐิติพร สุขนิธี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
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(นกัศึกษาทีร่ายงานตัวรอบที่ 3 ครัง้ที่ 2 รอบที่ 4 และรอบเกบ็ตกรอบที่ 1 และ 2) ห้องเรียนระดบั A1 ห้องที่ 1 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
101 16522432 นางสาว ธนภัทร ม่วงแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
102 16522433 นางสาว นันท์นภัส  รื่นสด รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
103 16522434 นางสาว มินตรา เอี่ยมสะอาด รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
104 16522435 นางสาว ศิริกาญจน์ เดชบ ารุง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
105 16522436 นาย สรวิศ สุขเสวก รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
106 16522437 นางสาว สุพัตรา ช้ันเสมา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
107 16522438 นางสาว สุภาพร เกิดปราชญ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
108 16522439 นาย เจษฎา ตรีศัพท์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
109 16522440 นางสาว เมขลา ทวีโชค รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
110 16522441 นางสาว เวธกา หินอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
111 16522252 นางสาว ธนัชชา พวงมาลา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
112 16522257 นางสาว สุชาวลี ค าสอาด ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16522442 นาย พันธกานต์ หาเมธี ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
2 16522443 นางสาว ภัทรานุช น้ามังคละกุล ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
3 16522100 นางสาว จิรภิญญา แสงอุทัย ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
4 16522106 นางสาว สุจิรา สวนล าใย ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
5 16522274 นาย ณัฐวุฒิ  ยิ่งตระกูล ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
6 16522278 นาย ภคฤต พวงสมบัติ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
7 16522282 นาย อาทร บุญเพ็ง ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
8 16522283 นางสาว คณิศร สอาดเอี่ยม ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
9 16522285 นางสาว วริศรา กิตติพิทักษ์  ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 

10 16522406 นาย ทินกร ชัยเลิศพนา ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
11 16522407 นางสาว ธีรตา ผุดผ่อง ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
12 16522408 นางสาว พฤกษา เนียมมั่นคง ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
13 16522409 นาย ภูวดล ข่ายทอง ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
14 16522410 นาย รัฐภูมิ ฉายวงษ์ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
15 16522411 นางสาว สุภาพร ศรีสรรพางค์ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
16 16522412 นาย อภินันท์ เด่นสวยงาม ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
17 16522444 นางสาว กานต์ธิดา ปรุงกล่ิน ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
18 16522445 นาย ธนกริช ค าสุวรรณ์ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
19 16522446 นางสาว ธนวรรณ ข าวงษ์ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
20 16522447 นาย ภานุวัฒน ์ หลงจิ ญี่ปุน่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16522448 นาย อนุวัฒน ์ ชูชาติ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
22 16522449 นาย เษกศิริ กล่ าเจริญ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B2 
23 16522501 นาย กิตติพัฒน ์ ญาณคง ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B2 
24 16522078 นางสาว ธนภรณ์  ศิรินาค นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
25 16522081 นางสาว นพวรรณ แป้นพงษ ์ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
26 16522084 นางสาว ปาณิศา มั่งมูล นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
27 16522086 นาย ภาคภูมิ กิจธิป ี นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
28 16522092 นางสาว สุกัญญา  มงคลเมฆ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
29 16522093 นางสาว สุวนันท์ สวนล าใย นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
30 16522097 นาย เบญจรงค์ มากสุวรรณ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
31 16522286 นางสาว กัญญาวีย์  รักษาช่ือ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
32 16522290 นาย จิรัฏฐ์ชญา จิรวงษ์ศิริ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
33 16522295 นางสาว นันชนก อัมพวา นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
34 16522297 นางสาว พัชราวัลย์  ลากูด นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
35 16522502 นาย อภิสิทธิ์ ชาญณรงค์ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
36 16522300 นาย มุฮัมมัดฟัรฮาน บุญรอด นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
37 16522313 นาย จารุพงศ์  คงเสมา นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
38 16522413 นางสาว ณิชากร นุ้ยเงิน นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
39 16522414 นาย ทักษพร เรืองฤทธิ์ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
40 16522450 นางสาว จตุพร เกตุแก้ว นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
41 16522451 นางสาว ณทิชา พฤษกุล นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
42 16522452 นางสาว ณิชาพัชร์ เกิดเสม นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
43 16522454 นางสาว ปัทมาภรณ์ กรีสุธา นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
44 16522455 นาย พีระพล ค าสัตย์ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
45 16522456 นาย วสุทร สมงาม นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
46 16522457 นาย วิทยา ถ้ าแก้ว นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
47 16522458 นางสาว วีริศรา วรวงษ ์ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
48 16522459 นางสาว ศุภมาส ทองประเสริฐ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
49 16522460 นาย สุวพัชร ปั้นวงษ ์ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
50 16522492 นางสาว ฐิภาพรรณ สลักค า นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
51 16522048 นางสาว พิชญาวี การีพจน์ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
52 16522049 นางสาว ภิรดา ค าตัน ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
53 16522210 นางสาว อรัญญา โฉมวิไล ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
54 16522415 นาย พรภวิษย ์ ป้านสุวรรณ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
55 16522416 นาย วันชนะ ใจเท่ียงแท้ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
56 16522417 นาย อัสรา ตะวงษ ์ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
57 16522461 นางสาว ริญญารัศมิ ์ หอมกระจาย ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
58 16522462 นางสาว สุจินันท์ เหล่ียมหลุมภา ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
59 16522211 นาย ธนากร แป้นเขียว ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
60 16522463 นาย ธีรภัทร แดงกลัด ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 



~ 11 ~ 

หมายเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำท่ีไม่มีข้อมูล หมำยถึง นักศึกษำขำดสอบ นักศึกษำท ำข้อสอบไม่สมบูรณ์ หรือนักศึกษำลำออก 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ฉบับลงวนัที่ 3 สิงหาคม  2565 

ผลการสอบวดัระดบัภาษาอังกฤษ Placement test  ครั้งที่ 3 ส าหรบันกัศกึษาเข้าใหม่ (ภาคปกติ) ปกีารศกึษา 2565  
(นกัศึกษาทีร่ายงานตัวรอบที่ 3 ครัง้ที่ 2 รอบที่ 4 และรอบเกบ็ตกรอบที่ 1 และ 2) ห้องเรียนระดบั A1 ห้องที่ 2 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
61 16522464 นาย ปรเมศร์ ประเสริฐเขียว ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
62 16522465 นางสาว ศิริพร โสวัตร ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
63 16522466 นาย กฤติน พูลสมบัติ ดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
64 16522467 นาย ณรงค์ศักดิ์ ใบแก้ว ดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
65 16522468 นาย ธีรดล ทองนพ ดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
66 16522111 นางสาว ดวงหทัย สมตัว ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
67 16522116 นางสาว พัชราภา ยอดรัตน์ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
68 16522121 นางสาว เอวิตรา ลายดุมชร ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
69 16522321 นางสาว กนกเนตร น้อยด ี ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
70 16522326 นาย นภดล จิตมนตรี ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
71 16522327 นาย นฤพล หอมชะเอม ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
72 16522328 นางสาว นิฐินาถ วินัยกิจ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
73 16522340 นางสาว พลอย โพธิ์รื่น ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
74 16522341 นาย พีรพัฒน ์ ทุภะบุตร ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
75 16522469 นางสาว ณัฐชา สงเคราะห์ธรรม ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
76 16522470 นางสาว ณัฐธิชา ไวยบุตรี ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
77 16522471 นาย ธีรพงศ์  ช่ืนชอบ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
78 16522472 นาย ปุญญพัฒน ์ แจ้งแสงทอง ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
79 16522473 นางสาว สร้อยศศิธร ใจช้ืน ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
80 16522474 นางสาว อภินันทน ์ มีสุข ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
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(นกัศึกษาทีร่ายงานตัวรอบที่ 3 ครัง้ที่ 2 รอบที่ 4 และรอบเกบ็ตกรอบที่ 1 และ 2) ห้องเรียนระดบั A1 ห้องที่ 2 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
81 16522496 นาย ปาราเมศ รุณเจริญ (ผ่อนผัน) ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
82 16522499 นาย จิรวุฒ ิ ข าสถิตย์ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
83 16522040 นาย ธีระศักดิ ์ แก้วจารนัย ประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
84 16522197 นางสาว สุจินดารัตน์ เฉยรอด ประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
85 16522418 นางสาว ณิชนันทน์ พุ่มสุข ประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
86 16522475 นางสาว พรพิมล ธนิกุล ประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
87 16522217 นาย ชุมพร พงษ์เจ่ีย สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
88 16522220 นาย นาเบร์ เซ็ง สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
89 16522222 นาย มะซากร ี ดาโอะ สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
90 16522223 นาย ยุทธนา มะหะหมัด สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
91 16522224 นาย อัฟฎอน มะน ุ สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
92 16522225 นาย ฮัมดาน สามะ สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
93 16522037 นาย สรศักดิ์ สระน้ า ดนตรีศึกษา4ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
94 16522476 นางสาว จีรนันท์ รับขวัญ ดนตรีศึกษา4ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
95 16522477 นาย นพเก้า กลึงกลม ดนตรีศึกษา4ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
96 16522478 นาย รังสรรค์ เทียนบูชา ดนตรีศึกษา4ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
97 16522262 นางสาว ชัชฎาพร มีแก้ว การสอนภาษาจีน (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
98 16522264 นางสาว ทัศวรรณ ภูผิวเมฆ การสอนภาษาจีน (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
99 16522479 นางสาว กชกร กล่ินเกษร การสอนภาษาจีน (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 

100 16522480 นางสาว อนันญา โปร่งจิตร การสอนภาษาจีน (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
101 16522142 นางสาว วาสนา ขันธมาลา นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
102 16522144 นาย สหรัฐ อาจสามารถ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
103 16522227 นางสาว จรรยา ล้ าสันเทียะ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
104 16522233 นางสาว นฤมล สารสิงห์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
105 16522245 นาย ทินกฤต คงสมนาม นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
106 16522249 นาย ภูริพัฒน ์ สุพิมพิทักษ์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
107 16522419 นาย สมศักดิ์ หมั่นมาก นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
108 16522481 นางสาว จิรชยา ว่าบ้านเลน นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
109 16522482 นาย จิรายุ สุนทรพฤกษ ์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
110 16522483 นาย ปุณณรัตน์ มากเปรมบุญ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
111 16522484 นาย ภูริภัทร เกษร นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
112 16522485 นาย วันชัย สุทธิวิรัตน์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16522486 นางสาว อภิญญา เจริญผล นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
2 16522487 นาย เกียรติศักดิ์ เพชรพยุง นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
3 16522488 นางสาว ไพลิน พงษ์บัว นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
4 16522500 นางสาว ภูริชญา ไสยสุภีย์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
5 16522200 นาย พงศกร ธีระศาสตร์ การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
6 16522489 นางสาว ญาณิศา สันทัด การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
7 16522490 นาย วัชรากร คุณาบุตร การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
8 16522491 นางสาว สุนิศา จ าเนียรทรง การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
9 16522494 นาย ภูมินทร์ ขันธวิธ ิ การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 

10 16522495 นางสาว อุมาพร วงษ์เสนา การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
11 16522497 นาย วัชรินทร์ ดอกล าภู การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
12 16522498 นาย สุทัศน์ พึ่งแสงจันทร์ การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
13 16532045 นางสาว ชุติกาญจน์ ช้างพันธุ ์ เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
14 16532114 นาย วีรภัทร ทรัพย์มูล เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B1 
15 16532182 นาย อายอหัน มาเยอะ เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
16 16532049 นางสาว ปนัทดา เช้ือเเก้ว เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
17 16532050 นาย ภูริพัฒน ์ พรมจารี เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
18 16532053 นาย อรรถพล มีขุนทด เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
19 16532165 นางสาว ชลธิชา คงเกษม เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
20 16532166 นางสาว อลิศา สะหะมาน เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16532197 นางสาว ณัชชา เทียนศิริ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
22 16532023 นางสาว ณัฐณิชา ก าแพงแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
23 16532096 นาย นพคุณ เอมโกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
24 16532097 นาย ปิยะพงษ์  บุญน้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
25 16532141 นาย ขจรยศ ปุยสุวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
26 16532142 นาย ณัฐวุฒิ ส านักนิตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
27 16532143 นาย ปรวัฒน ์ พันธุ์กระว ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
28 16532145 นาย รามิล ศรีกัณหา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
29 16532149 นาย ธนวัฒน ์ สังข์วงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
30 16532195 นาย ภูวดล กรัดจินดา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
31 16532196 นาย สรรเสริญ อัศวสดุดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
32 16532033 นาย กสิน หงษ์เผือก เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
33 16532035 นางสาว พิยดา พงษ์แฉล้ม เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
34 16532037 นางสาว สิริธัญญา จันทร์นวลศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
35 16532038 นางสาว อริษา แสงกระสินธุ ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
36 16532183 นางสาว นรินรัตน ์ สุดสนธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
37 16532184 นาย มนพัทธ์ ค ามีภา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
38 16532185 นางสาว อัญชิษฐา เอกลาภ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
39 16532186 นาย เจตน์วรัชญ์ วิตติมาสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
40 16532198 นางสาว นันธิดาพร ประขันธ ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
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ล าดบั รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
41 16532042 นางสาว ศศิธร ต่ายใหญ่เท่ียง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
42 16532043 นางสาว เสาวนีย์ สุดลาภา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
43 16532150 นางสาว กัลยา ป้องนาค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
44 16532151 นางสาว พรรณกร คงกรุง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
45 16532152 นางสาว ศันศนีย์ สีสันต์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
46 16532153 นางสาว สร้อยเพ็ชร รอดเกต ุ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
47 16532154 นางสาว เจตปรียา มะลิทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
48 16532155 นางสาว เจนิสา สุขเกษม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
49 16532177 นางสาว รุจีภัค งามบุญสืบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
50 16532057 นางสาว ปูชิตา สามพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
51 16532090 นางสาว ชวัลนุช  กันสกุล วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B1 
52 16532091 นางสาว วิชุดา เอี่ยมสอาด วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
53 16532092 นางสาว อภิชญา ตรีพาทย์ วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
54 16532093 นางสาว อาทิตยา หนูชูชัย วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
55 16532178 นาย จักรกฤษณ์ แหลมหลัก วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
56 16532179 นาย สิรวิชญ์ จันทร์หอม วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
57 16532004 นางสาว ปราณปรีญา วงเดือน คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
58 16532010 นางสาว วิศัลย์ศยา ทองค า คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
59 16532148 นางสาว ชัชฌา สุขเกษม คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
60 16532156 นาย รัชกฤช วชิราภรณ์ คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
61 16532173 นางสาว กันติชา เจ็งสวัสด์ิ คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
62 16532174 นาย จิรายุ  นิลประดิษฐ คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
63 16532175 นางสาว ปนัดดา หวลอาวรณ์ คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
64 16532176 นางสาว รวิสรา เรืองสุวรรณ์ คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
65 16532013 นางสาว ชนิตา พงคะชา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
66 16532015 นางสาว ช่อทิพย์ เจริญทรง วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
67 16532018 นางสาว อธิชา คนชาญ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
68 16532085 นาย จูเนี่ยร์เล่ียม ริด วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
69 16532200 นางสาว ปาณัชชา มงคลจิตร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
70 16532201 นาย สิทธิชัย โอฐค าดี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
71 16532202 นางสาว สิริรัตน์ แสนงาม วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
72 16532019 นาย พิชญ์ แซ่ว่าง เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
73 16532021 นาย วินัย วิศิษศาตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
74 16532187 นางสาว พัชรี รังสิบรรพต เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
75 16532188 นาย สรวิชญ์ ยวงล าใย เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
76 16532199 นาย บุญวัศ วรรณโชติ เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
77 16532157 นาย ธัชชัย ตรีทานนท์ วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
78 16532189 นาย พรหมเมษ สุขสารต์ วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
79 16532061 นางสาว ทิพวัลย์ สมตัว สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
80 16532062 นางสาว ธันยพร เพชรสวัสด์ิ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
81 16532067 นางสาว วรรณวิสา ตรีวิสูตร* สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
82 16532122 นางสาว รินรดา วิรัตน ์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
83 16532158 นาย ธนพล อยู่เจริญ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B1 
84 16532159 นางสาว นูรอายณี มามะ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
85 16532160 นางสาว ยุวธิดา เวฬุวนาทร สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
86 16532161 นางสาว ศรัญญ่า บุญเสียงเพราะ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
87 16532162 นางสาว สุชาวดี รีรอ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
88 16532163 นางสาว อัยฟาร์ ยีระ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
89 16532167 นางสาว ดวงสุดา ขันทอง สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
90 16532168 นางสาว นันท์สินี กล่อมใจ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
91 16532169 นางสาว ปิ่นมนัส  บัวศรี สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
92 16532170 นางสาว พิชยา อินยา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
93 16532171 นางสาว มณีกานต์ ค าแสน สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
94 16532172 นางสาว วรรณพร สมุห์สน สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
95 16532164 นางสาว พลอยขวัญ แย้มสรวล วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
96 16532192 นางสาว ทัศนีย์ พากเพียร วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
97 16532193 นาย สมบัติ ไพโรจน์วณิชวงศ์ วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
98 16532194 นางสาว เกวลิน ยิ้มเป็นสุข วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
99 16532077 นางสาว จุฑารัตน์ จันทร์สว่าง วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 

100 16532078 นางสาว นริสรา ฐานะสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
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ผลการสอบวดัระดบัภาษาอังกฤษ Placement test  ครั้งที่ 3 ส าหรบันกัศกึษาเข้าใหม่ (ภาคปกติ) ปกีารศกึษา 2565  
(นกัศึกษาทีร่ายงานตัวรอบที่ 3 ครัง้ที่ 2 รอบที่ 4 และรอบเกบ็ตกรอบที่ 1 และ 2) ห้องเรียนระดบั A1 ห้องที่ 3 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
101 16532128 นาย จิรายุ  คชวัฒน์ วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
102 16532190 นาย จิรายุ ตามเพิ่ม วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
103 16532191 นางสาว ศิริวรรณ เกิดสาสน์ วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
104 16532180 นาย ภัทรพล กองเนียม วิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B1 
105 16532181 นางสาว อภัสรา อัคศรี วิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
106 16532203 นางสาว พิชยา กูรีกัน วิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
107 16532204 นางสาว แพรวา อิสหากวรรณ วิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B1 
108 16533008 นาย ธนวรรธ ทัพสกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
109 16533010 นาย นพดล กล่ าจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
110 16533016 นาย วิชญ์ภาส โยธาไพร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
111 16533026 นาย นิรุต กิสันเทียะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16533027 นางสาว ณัฏฐิรา ดีสูงเนิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
2 16533023 นางสาว ธนินทิตา ขุมทอง วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
3 16533024 นาย วรินทร เกตุจ าปา วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
4 16533025 นาย สิทธิศักดิ์ ทองใบ วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
5 16533021 นางสาว ศศิกานต์ ศิลา วิศวกรรมการจัดการ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
6 16533022 นาย ธนากร บุญประสิทธิ์ วิศวกรรมการจัดการ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
7 16542045 นางสาว ชยาภรณ์ ปัญญาดี การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A1 
8 16542046 นางสาว ชยาภรณ์  วัฒนากรรุง่เรือง การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
9 16542089 นางสาว กัญญ์วรา  วัฒนคาม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 

10 16542091 นางสาว ณัฐณิชา น้อยประถม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
11 16542098 นางสาว อุษณีย ์ จาระนุ่น การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
12 16542099 นางสาว แพรว บัวสม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
13 16542152 นางสาว จุฬาลักษณ์ สุทธิดีสกุล การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
14 16542153 นางสาว ธัญยธรณ์ พรหมศาสตร์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
15 16542154 นางสาว ฟาดีละห์ มะทา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A1 
16 16542155 นางสาว วราพร คงสุขโข การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
17 16542157 นางสาว เกศรา ธรรมวงษ ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A1 
18 16542200 นางสาว ปณิตา เปรมปรีด์ิ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
19 16542201 นางสาว กนกวรรณ รัตนะ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A1 
20 16542202 นาย ปภาวิน กิจมล การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A1 
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(นกัศึกษาทีร่ายงานตัวรอบที่ 3 ครัง้ที่ 2 รอบที่ 4 และรอบเกบ็ตกรอบที่ 1 และ 2) ห้องเรียนระดบั A1 ห้องที่ 4 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16542203 นางสาว เบญจรัตน์ นภาดล การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
22 16542215 นางสาว ชลณิชา ทัพลคร การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A2 
23 16542216 นาย ธีรพล ภูมิไผ่ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A1 
24 16542217 นางสาว นฤสรณ์ พิมพาพรหม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A2 
25 16542218 นางสาว วิสาลิณี ราชนาจันทร์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A2 
26 16542219 นาย สิทธิโชค สมหวัง การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A1 
27 16542220 นางสาว สุชาดา สรรเสริญทิม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A2 
28 16542003 นางสาว กิตติมา ใจคง* การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ A1 
29 16542007 นางสาว ปาริฉัตร เหมราช การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
30 16542104 นางสาว มณฑาทิพย์ คล้ายคลึง การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
31 16542105 นาย อนุพงษ ์ ชัยมงคล การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
32 16542173 นางสาว จิดาภา พึ่งพันธ ์ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
33 16542174 นาย ณัฐพงษ์ ต้ังชัยภูม ิ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
34 16542179 นางสาว ศิริกรานต์ สุดประเสริฐ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
35 16542180 นาย สิทธินันท์ กล่อมอ าภา การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
36 16542204 นาย กิตติศักดิ์ ชูสร้อย การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
37 16542221 นาย ชลิต ผลจันทร์ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ A2 
38 16542222 นาย ณัฐดนัย อยู่พุ่มพฤกษ ์ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
39 16542223 นางสาว ณิชารัศม์ ดวงบัญชา การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ A1 
40 16542224 นางสาว สุพรรณา เอื้อดี การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
41 16542244 นาย อิทธิกร กุหลาบ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
42 16542144 นางสาว รัชฎาพร แตงอ่อน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
43 16542145 นาย อัคเรศ จันทม่วง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
44 16542146 นางสาว อุ้มขวัญ ฉ่ าวิเศษ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
45 16542225 นางสาว ธีริศรา รื่นวงษ ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ B1 
46 16542111 นางสาว วรรณิดา พรมมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A1 
47 16542112 นางสาว สุพรรษา อินทรอิ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
48 16542182 นางสาว ฐิติรัตน์ เครือสุวรรณศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A2 
49 16542183 นางสาว ณัฏฐณิชา มะณีรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A2 
50 16542184 นาย ณัฐพล วงศ์อนันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
51 16542188 นาย พชระ เช้ือสีดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A2 
52 16542189 นางสาว รวิวรรณ  สุพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
53 16542226 นาย ธนณัติ ศรีสด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
54 16542227 นาย ภูวดล  เกตุคง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A2 
55 16542228 นาย สุภัทร เอี่ยมวิสูตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A2 
56 16542041 นางสาว นันทฉัตร หลินภู การท่องเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
57 16542229 นาย ธนภัทร โสตประวัติ การท่องเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ A2 
58 16542230 นาย ศราวุฒิ  พึ่งเมือง การท่องเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
59 16542231 นางสาว อภิญญา  เพชรพันธ ์ การท่องเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
60 16542232 นาย อรรถชัย วิเชียรวรรณ์ การท่องเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ A1 
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ผลการสอบวดัระดบัภาษาอังกฤษ Placement test  ครั้งที่ 3 ส าหรบันกัศกึษาเข้าใหม่ (ภาคปกติ) ปกีารศกึษา 2565  
(นกัศึกษาทีร่ายงานตัวรอบที่ 3 ครัง้ที่ 2 รอบที่ 4 และรอบเกบ็ตกรอบที่ 1 และ 2) ห้องเรียนระดบั A1 ห้องที่ 4 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
61 16542035 นางสาว ศศิกานต์ จันทรโท การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
62 16542038 นาย เจตริน ศรีเหรา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
63 16542233 นาย พีรพงศ์ ภูมิวะ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ A2 
64 16542242 นาย ปรวิศร์  ทองสิทธิ์  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
65 16542033 นางสาว ฐิติมา หารัตนี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ A1 
66 16542205 นาย นนทพัทธ์ รอดศิริ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ A2 
67 16542206 นาย วัชรินทร์ พลเสน การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ A1 
68 16542234 นางสาว รพีพร สาธราลัย การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ A1 
69 16542243 นาย สุภาพร ประทุมเขตร์  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
70 16542059 นางสาว กนกภรณ์ ทรงธิบาย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
71 16542076 นาย วศิน  หาสาสน์ศรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
72 16542078 นาย สิริเรืองชัย ลาภภักดี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
73 16542081 นางสาว ไพรจิตร พรหมพินิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
74 16542130 นางสาว อารยา ตราชูชาติ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
75 16542161 นาย กฤตฏิพจน์ โหลแก้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
76 16542162 นางสาว กิตต์ิรวี ลุประสงค์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A1 
77 16542163 นาย ธนิสร  สิงห์ทะยาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
78 16542165 นาย ศุภกฤติ คงคาดิษฐ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A1 
79 16542166 นางสาว สุชาดา อยู่สบาย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
80 16542170 นางสาว แพรวพรรณ อุ่นสิงห์กุล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
81 16542207 นาย ธณะภัทร์ มีโพธิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
82 16542208 นาย นวพล มีสมกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
83 16542209 นางสาว รุ่งไพริน กิจมล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
84 16542210 นาย วิชรัตน์ นนจันทร ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
85 16542211 นาย สุพลรัตน์ สาโส การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
86 16542236 นาย ทวีศักดิ์ อนันต์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
87 16542237 นางสาว ปภัสสวรรณ บัวบาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
88 16542238 นางสาว พิทยาภรณ์  กี่สง่า การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A1 
89 16542241 นาย อภิชาติ แดงป้อม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
90 16542245 นางสาว ปภัสรา เกาะกลาง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ B2 
91 16542028 นาย จิรภัทร แร่จ่ัน การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 
92 16542029 นางสาว ศุภรัตน์  นวลสนอง การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
93 16542030 นางสาว เพ็ญพิชชา ทรัพย์พร้อม การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 
94 16542134 นางสาว ณัฎฐิดา ตัณฑวณิช การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 
95 16542136 นางสาว นภัสสร สุทธเอ้ย การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 
96 16542139 นาย ภูมิพัฒน ์ ต้ังปรัชญากูล การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 
97 16542140 นาย ศราวุฒิ ทองกระจ่าง การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
98 16542141 นาย สยามชัย จอมไส การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
99 16542143 นาย เอกณรงค์ พุ่มพวง การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 

100 16542159 นาย รัฐวัฒน ์ ประทุมพันธุ ์ การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
101 16542160 นาย อายุธ ฟักสกุล การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
102 16542212 นางสาว นันทิชา รักทรัพย์ การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ B1 
103 16542213 นาย เมฆา ชาวงษ ์ การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
104 16542239 นางสาว ฐิติรัตน์ จันทรวิทิตย์ การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A1 
105 16542024 นางสาว ธัญญาลักษณ์ สะอาดเอี่ยม การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
106 16542192 นางสาว กานต์พิชชา หงษ์ทอง การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
107 16542196 นางสาว ปุณณมาส พุดศรี การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ B1 
108 16542197 นาย มโนพัศ ศรีดี การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
109 16542214 นางสาว พรกนกพรรณ กะการด ี การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
110 16542240 นางสาว อารียา ปรีชาจารย์ การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 
111 16515304 นาย ชัชพล เพ็ชรกลับ พลศึกษา ครุศาสตร์ A1 
112 16533022 นาย ธนากร บุญประสิทธิ์ วิศวกรรมการจัดการ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
113 16542246 นาย นพพร ชูวงศ์ การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A1 

 


