
  

  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test)  

 ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ 
----------------------------------------------------------- 

 

ตามที่โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมปรับพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2565 (ผ่านระบบออนไลน์) และด าเนินการ
สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Placement test จ านวน 3 ครั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น แต่เนื่องจากยังมีนักศึกษา
บางส่วนที่ยังไม่มีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Placement test  ดังนั้น โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและ
การศึกษานานาชาติ ได้ก าหนดวันทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test) ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ 
ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. สอบผ่าน
ระบบออนไลน์จากโปรแกรม English Discoveries  
 

บัดนี้ โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ได้ด าเนินการรวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่
มีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Placement test  เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 
และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
วัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test) ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ 
จ านวน  220  คน (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่         สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง) 

      รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม  2565 

ปฏิทินการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test) 
           ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ 

ปฏิทินการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ 

ล าดับ วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
1 26 ส.ค. 2565  

– 9 ก.ย. 2565 
- ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์

ห้องสอบ เพ่ือติดตาม
กระบวนการเข้าสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษ 
(Placement test) 

สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 

2 9 ก.ย. 2565 17.00 น. ให้นักศึกษาศึกษาคู่มือและ
คลิปวีดิโอการเข้าใช้
โปรแกรมเพ่ือเข้าสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษ 
(Placement test) ที่ส่งให้
ในกลุ่มไลน์ห้องสอบ  

 

3 10 ก.ย. 2565 13.00 - 15.00 น. เข้าทดสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ (Placement 
test)  รอบพิเศษ 

สอบผ่านระบบออนไลน์ จากโปรแกรม 
English Discoveries  โดยเขา้ Link ที่ส่งให้
ในกลุ่มไลน์ห้องสอบ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม  2565 

เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test)  ส าหรับนกัศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ  
     ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ 

1 16515086 นาย ธนทัต อินจินดา* คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
2 16515091 นางสาว ฟ้าใส ไกรนุช คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
3 16515265 นางสาว บุณฑริกา ไตรพัฒน์ คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
4 16515161 นางสาว ปัณฑิตา เกษรมาลี วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
5 16515163 นาย พุทธิพงษ ์ ฤกษ์ประกอบ วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
6 16515164 นางสาว ศศิกานณ์ จิตแจ่มใส วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
7 16515308 นางสาว เพชรรัตน์ ทองมั่น วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
8 16515064 นางสาว จุฑามณี ปุริสพันธ์ สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
9 16515073 นาย รักษ์พล พินิจ สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
10 16515077 นางสาว อริสรา อัมพรวรกิจ สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
11 16515149 นาย พัชวัสส์ แจ่มฟ้า สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
12 16515150 นาย ภัทรพล พันธ์สวรรค์ สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
13 16515103 นางสาว ณัฐชา  หวังพิทักษ์ การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
14 16515309 นางสาว ณัฐณิชา ค้อสกุล การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
15 16515121 นาย ปวริศ หมดมลทิล คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ 
16 16515243 นาย มนพพร ศรีโสภา คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม  2565 

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test)  ส าหรับนกัศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ  
      ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ 

17 16515307 นาย ไชยนันทน์ วิสุทธิกุลชัย คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ 
18 16515197 นาย จิรวัฒน ์ สิงหฬ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
19 16515271 นาย ธนกฤต  สุขยานี พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
20 16515305 นาย อิทธิกร กุหลาบ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
21 16515170 นางสาว บัณฑิตา พุทธศรี การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
22 16515175 นางสาว มัลลิกา สุขจิต การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ 
23 16515005 นางสาว พิริยาพร เกษีสังข์ การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ 
24 16515189 นาย ณภกร กระสายทอง การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ 
25 16515301 นาย อธิวัฒน์ อุทศรี การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ 
26 16515306 นาย ปิยะพงษ์ ทองประเทือง การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ 
27 16515021 นางสาว พรธิภา นาคประเสริฐ การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ 
28 16515215 นางสาว ทิพย์เกสร สุภะผ่องศรี การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ 
29 16522158 นางสาว รุ่งทิวาพร สมบูรณ์ทรัพย์ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
30 16522161 นางสาว ศศิประภา บุญดี อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
31 16522165 นาย เกริกกฤษฏ์ กล่ าประสาท อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
32 16522182 นางสาว วลัยภรณ์  รุ่งนาค อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ที ่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ 

33 16522185 นางสาว ศศิกาญจน์ เสือเมือง อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
34 16522190 นาย เฉลิมพล ชื่นอารมณ์ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
35 16522320 นาย ปณิยณัฐ แก้วตา อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
36 16522399 นาย ปรินทร ฤทธิ์เล็ก อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
37 16522403 นางสาว ศิรประภาวรรณ พุ่มพุทรา อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
38 16522422 นางสาว วรรณวิสา คงนา อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
39 16522425 นางสาว อาริยา ไทยปาน อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
40 16522504 นางสาว กิรณา อุ่นภักดิ์ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
41 16522006 นางสาว ณัฐกานต์ อาจภิรมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
42 16522009 นาย ณัฐวุฒิ โคบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
43 16522012 นาย ธนกร สุนทอง* รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
44 16522026 นางสาว ศศินิภา บวรวิโรจน ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
45 16522029 นางสาว สุนิตา  ประสงค์จีน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
46 16522032 นางสาว อริศรา พวงจ าปี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
47 16522372 นางสาว ลภัสรดา สุขมณี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
48 16522388 นาย ธนพล กิจสะสม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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49 16522432 นางสาว ธนภัทร ม่วงแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
50 16522509 นางสาว นฤมล อ่วมจันทร์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
51 16522511 นาย ประวิทย์ พลพัฒน์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
52 16522106 นางสาว สุจิรา สวนล าใย ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
53 16522278 นาย ภคฤต พวงสมบัติ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
54 16522283 นางสาว คณิศร สอาดเอ่ียม ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
55 16522285 นางสาว วริศรา กิตติพิทักษ ์ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
56 16522447 นาย ภานุวัฒน ์ หลงจิ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
57 16522503 นางสาว ชวัลลักษณ์ เย็นกาย ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
58 16522078 นางสาว ธนภรณ์  ศิรินาค นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
59 16522084 นางสาว ปาณิศา มั่งมูล นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
60 16522086 นาย ภาคภูมิ กิจธิปี นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
61 16522093 นางสาว สุวนันท์ สวนล าใย นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
62 16522286 นางสาว กัญญาวีย์  รักษาชื่อ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
63 16522290 นาย จิรัฏฐ์ชญา จิรวงษ์ศิริ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
64 16522297 นางสาว พัชราวัลย์  ลากูด นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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65 16522300 นาย มุฮัมมัดฟัรฮาน บุญรอด นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
66 16522313 นาย จารุพงศ์  คงเสมา นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
67 16522414 นาย ทักษพร เรืองฤทธิ์ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
68 16522451 นางสาว ณทิชา พฤษกุล นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
69 16522459 นางสาว ศุภมาส ทองประเสริฐ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
70 16522492 นางสาว ฐิภาพรรณ สลักค า นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
71 16522506 นางสาว ชุติกาญจน์ มากสุวรรณ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
72 16522048 นางสาว พิชญาวี การีพจน์ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
73 16522049 นางสาว ภิรดา ค าตัน ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
74 16522210 นางสาว อรัญญา โฉมวิไล ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
75 16522415 นาย พรภวิษย์ ป้านสุวรรณ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
76 16522416 นาย วันชนะ ใจเที่ยงแท้ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
77 16522417 นาย อัสรา ตะวงษ์ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
78 16522211 นาย ธนากร แป้นเขียว ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
79 16522464 นาย ปรเมศร์ ประเสริฐเขียว* ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
80 16522465 นางสาว ศิริพร โสวัตร ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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81 16522467 นาย ณรงค์ศักดิ์ ใบแก้ว ดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
82 16522111 นางสาว ดวงหทัย สมตัว ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
83 16522116 นางสาว พัชราภา ยอดรัตน์ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
84 16522121 นางสาว เอวิตรา ลายดุมชร ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
85 16522321 นางสาว กนกเนตร น้อยดี ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
86 16522327 นาย นฤพล หอมชะเอม ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
87 16522340 นางสาว พลอย โพธิ์รื่น ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
88 16522341 นาย พีรพัฒน์ ทุภะบุตร ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
89 16522471 นาย ธีรพงศ์  ชื่นชอบ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
90 16522496 นาย ปาราเมศ รุณเจริญ  ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
91 16522499 นาย จิรวุฒ ิ ข าสถิตย์ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
92 16522507 นาย นครินทร์ ฐานะสุวรรณ์ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
93 16522510 นาย ศุภชัย แซ่ล้อ ประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
94 16522217 นาย ชุมพร พงษ์เจี่ย สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
95 16522220 นาย นาเบร์ เซ็ง สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
96 16522222 นาย มะซากรี ดาโอะ สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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97 16522223 นาย ยุทธนา มะหะหมัด สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
98 16522224 นาย อัฟฎอน มะนุ สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
99 16522225 นาย ฮัมดาน สามะ สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
100 16522037 นาย สรศักดิ์ สระน้ า ดนตรีศึกษา4ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
101 16522476 นางสาว จีรนันท์ รับขวัญ ดนตรีศึกษา4ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
102 16522477 นาย นพเก้า กลึงกลม* ดนตรีศึกษา4ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
103 16522478 นาย รังสรรค์ เทียนบูชา ดนตรีศึกษา4ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
104 16522262 นางสาว ชัชฎาพร มีแก้ว การสอนภาษาจีน (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
105 16522264 นางสาว ทัศวรรณ ภูผิวเมฆ การสอนภาษาจีน (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
106 16522227 นางสาว จรรยา ล้ าสันเทียะ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
107 16522233 นางสาว นฤมล สารสิงห์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
108 16522245 นาย ทินกฤต คงสมนาม นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
109 16522249 นาย ภูริพัฒน์ สุพิมพิทักษ์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
110 16522482 นาย จิรายุ สุนทรพฤกษ์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
111 16522483 นาย ปุณณรัตน์ มากเปรมบุญ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
112 16522484 นาย ภูริภัทร เกษร นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 



~ 10 ~ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม  2565 

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test)  ส าหรับนกัศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ  
      ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ 

113 16522485 นาย วันชัย สุทธิวิรัตน์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
114 16522487 นาย เกียรติศักดิ์ เพชรพยุง นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
115 16522490 นาย วัชรากร คุณาบุตร การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
116 16522494 นาย ภูมินทร์ ขันธวิธ ิ การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
117 16522497 นาย วัชรินทร์ ดอกล าภู การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
118 16522505 นาย ชนวิทย์ ขันธสนธิ์ การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
119 16522508 นาย ก้องภัค ภาคเดช การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
120 16532049 นางสาว ปนัทดา เชื้อเเก้ว เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
121 16532050 นาย ภูริพัฒน์ พรมจารี เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
122 16532053 นาย อรรถพล มีขุนทด เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
123 16532023 นางสาว ณัฐณิชา ก าแพงแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
124 16532096 นาย นพคุณ เอมโกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
125 16532097 นาย ปิยะพงษ ์ บุญน้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
126 16532142 นาย ณัฐวุฒิ ส านักนิตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
127 16532145 นาย รามิล ศรีกัณหา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
128 16532033 นาย กสิน หงษ์เผือก เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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129 16532035 นางสาว พิยดา พงษ์แฉล้ม เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
130 16532038 นางสาว อริษา แสงกระสินธุ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
131 16532186 นาย เจตน์วรัชญ์ วิตติมาสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
132 16532042 นางสาว ศศิธร ต่ายใหญ่เที่ยง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
133 16532043 นางสาว เสาวนีย์ สุดลาภา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
134 16532155 นางสาว เจนิสา สุขเกษม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
135 16532057 นางสาว ปูชิตา สามพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
136 16532091 นางสาว วิชุดา เอ่ียมสอาด วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
137 16532093 นางสาว อาทิตยา หนูชูชัย วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
138 16532004 นางสาว ปราณปรีญา วงเดือน คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
139 16532010 นางสาว วิศัลย์ศยา ทองค า คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
140 16532156 นาย รัชกฤช วชิราภรณ ์ คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
141 16532175 นางสาว ปนัดดา หวลอาวรณ์ คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
142 16532013 นางสาว ชนิตา พงคะชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
143 16532015 นางสาว ช่อทิพย์ เจริญทรง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
144 16532018 นางสาว อธิชา คนชาญ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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145 16532019 นาย พิชญ์ แซ่ว่าง* เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
146 16532021 นาย วินัย วิศิษศาตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
147 16532187 นางสาว พัชรี รังสิบรรพต เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
148 16532188 นาย สรวิชญ ์ ยวงล าใย เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
149 16532199 นาย บุญวัศ วรรณโชต ิ เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
150 16532189 นาย พรหมเมษ สุขสารต์ วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
151 16532172 นางสาว วรรณพร สมุห์สน สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
152 16532205 นางสาว ภัทรานิษฐ์ แก้ววิชัย สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
153 16532193 นาย สมบัติ ไพโรจน์วณิชวงศ์ วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
154 16532194 นางสาว เกวลิน ยิ้มเป็นสุข วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
155 16532077 นางสาว จุฑารัตน์ จันทร์สว่าง วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
156 16532078 นางสาว นริสรา ฐานะสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
157 16532128 นาย จิรายุ  คชวัฒน์ วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
158 16532206 นางสาว พลอยวรินทร์ โพชนี วิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
159 16533008 นาย ธนวรรธ ทัพสกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
160 16533026 นาย นิรุต กิสันเทียะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



~ 13 ~ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม  2565 

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test)  ส าหรับนกัศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ  
      ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ 

161 16533024 นาย วรินทร เกตุจ าปา วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
162 16533025 นาย สิทธิศักดิ์ ทองใบ วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
163 16533028 นาย อธิกานต์ ขาวสอาด วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
164 16533021 นางสาว ศศิกานต์ ศิลา วิศวกรรมการจัดการ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
165 16533022 นาย ธนากร บุญประสิทธิ์ วิศวกรรมการจัดการ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
166 16542046 นางสาว ชยาภรณ์  วัฒนากรรุ่งเรือง การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
167 16542089 นางสาว กัญญ์วรา  วัฒนคาม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
168 16542091 นางสาว ณัฐณิชา น้อยประถม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
169 16542098 นางสาว อุษณีย์ จาระนุ่น การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
170 16542099 นางสาว แพรว บัวสม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
171 16542152 นางสาว จุฬาลักษณ์ สุทธิดีสกุล การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
172 16542153 นางสาว ธัญยธรณ์ พรหมศาสตร์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
173 16542155 นางสาว วราพร คงสุขโข การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
174 16542200 นางสาว ปณิตา เปรมปรีดิ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
175 16542203 นางสาว เบญจรัตน์ นภาดล การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
176 16542007 นางสาว ปาริฉัตร เหมราช การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
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177 16542104 นางสาว มณฑาทิพย์ คล้ายคลึง การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
178 16542105 นาย อนุพงษ์ ชัยมงคล การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
179 16542173 นางสาว จิดาภา พ่ึงพันธ์ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
180 16542174 นาย ณัฐพงษ์ ตั้งชัยภูม ิ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
181 16542179 นางสาว ศิริกรานต์ สุดประเสริฐ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
182 16542180 นาย สิทธินันท์ กล่อมอ าภา การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
183 16542204 นาย กิตติศักดิ์ ชูสร้อย การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
184 16542222 นาย ณัฐดนัย อยู่พุ่มพฤกษ์ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
185 16542224 นางสาว สุพรรณา เอ้ือดี การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
186 16542144 นางสาว รัชฎาพร แตงอ่อน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ 
187 16542145 นาย อัคเรศ จันทม่วง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ 
188 16542146 นางสาว อุ้มขวัญ ฉ่ าวิเศษ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ 
189 16542112 นางสาว สุพรรษา อินทรอิ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
190 16542184 นาย ณัฐพล วงศ์อนันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
191 16542189 นางสาว รวิวรรณ  สุพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
192 16542226 นาย ธนณัติ ศรีสด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
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193 16542041 นางสาว นันทฉัตร หลินภ ู การท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ 
194 16542230 นาย ศราวุฒิ  พ่ึงเมือง การท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ 
195 16542231 นางสาว อภิญญา  เพชรพันธ์ การท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ 
196 16542035 นางสาว ศศิกานต์ จันทรโท การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 
197 16542242 นาย ปรวิศร์  ทองสิทธิ์  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 
198 16542243 นางสาว สุภาพร ประทุมเขตร์ (ผ่อนผัน) การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 
199 16542059 นางสาว กนกภรณ์ ทรงธิบาย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ 
200 16542076 นาย วศิน  หาสาสน์ศรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ 
201 16542078 นาย สิริเรืองชัย ลาภภักด ี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ 
202 16542081 นางสาว ไพรจิตร พรหมพินิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ 
203 16542247 นาย ภูผา อุตโพธิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ 
204 16542130 นางสาว อารยา ตราชูชาติ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ 
205 16542161 นาย กฤตฏิพจน์ โหลแก้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ 
206 16542166 นางสาว สุชาดา อยู่สบาย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ 
207 16542170 นางสาว แพรวพรรณ อุ่นสิงห์กุล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ 
208 16542236 นาย ทวีศักดิ์ อนันต์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ 
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209 16542029 นางสาว ศุภรัตน์  นวลสนอง การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ 
210 16542140 นาย ศราวุฒิ ทองกระจ่าง การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ 
211 16542141 นาย สยามชัย จอมไส การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ 
212 16542160 นาย อายุธ ฟักสกุล การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ 
213 16542213 นาย เมฆา ชาวงษ ์ การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ 
214 16542024 นางสาว ธัญญาลักษณ์ สะอาดเอ่ียม การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ 
215 16542192 นางสาว กานต์พิชชา หงษ์ทอง การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ 
216 16542197 นาย มโนพัศ ศรีด ี การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ 
217 16542214 นางสาว พรกนกพรรณ กะการดี การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ 
218 16542248 นาย ธนาธิป แจ้งเนตร การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ 
219 16542249 นาย นัฎกิตติ ์ เรืองวารี การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ 
220 16542250 นาย บุญญฤทธิ์ ไทยลี การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ 

 


