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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test)  
ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ 

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

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรทดสอบวัดระดับ
ภำษำอังกฤษ (Placement test) ส ำหรับนักศึกษำเข้ำใหม่ ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2565 รอบพิเศษ            
ลงวันที่  26 สิงหำคม พ.ศ. 2565 ซึ่งโครงกำรจัดตั้งศูนย์ภำษำและกำรศึกษำนำนำชำติ ได้จัดทดสอบ            
วัดระดับภำษำอังกฤษ (Placement test) ส ำหรับนักศึกษำเข้ำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2565 รอบพิเศษ            
ในวันเสำร์ที่ 10 กันยำยน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลำ 13.00 – 15.00 น. สอบผ่ำนระบบออนไลน์จำกโปรแกรม 
English Discoveries เรียบร้อยแล้ว นั้น                                                                           
 

บัดนี้ โครงกำรจัดตั้งศูนย์ภำษำและกำรศึกษำนำนำชำติ ได้ด ำเนินกำรประมวลผลกำรทดสอบ             
วัดระดับภำษำอังกฤษ (Placement test) ส ำหรับนักศึกษำเข้ำใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอำศัยอ ำนำจ              
ตำมควำมในมำตรำ 27 และมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกำศผลกำร
ทดสอบวัดระดับภำษำอังกฤษ (Placement test) ส ำหรับนักศึกษำเข้ำใหม่ ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2565 
รอบพิเศษ (รำยละเอียดตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศ) 
 

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ   ณ  วันที่        กันยำยน  พ.ศ. 2565 

 

 
      (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง) 

      รองอธิกำรบดี ปฏิบัติรำชกำรแทน 
        อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ฉบับลงวันที่ 19 กันยายน 2565 

ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test) ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 

1 16515086 นำย ธนทัต อินจินดำ* คณิตศำสตร์ 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
2 16515091 นำงสำว ฟ้ำใส ไกรนุช คณิตศำสตร์ 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
3 16515265 นำงสำว บุณฑริกำ ไตรพัฒน ์ คณิตศำสตร์ 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
4 16515161 นำงสำว ปัณฑิตำ เกษรมำลี วิทยำศำสตร์ 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
5 16515163 นำย พุทธิพงษ์  ฤกษ์ประกอบ วิทยำศำสตร์ 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
6 16515164 นำงสำว ศศิกำนณ ์ จิตแจ่มใส วิทยำศำสตร์ 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
7 16515308 นำงสำว เพชรรัตน์ ทองมั่น วิทยำศำสตร์ 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
8 16515064 นำงสำว จุฑำมณ ี ปุริสพันธ ์ สังคมศึกษำ 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
9 16515073 นำย รักษ์พล พินิจ สังคมศึกษำ 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
10 16515077 นำงสำว อริสรำ อัมพรวรกิจ สังคมศึกษำ 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
11 16515149 นำย พัชวัสส ์ แจ่มฟ้ำ สังคมศึกษำ 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
12 16515150 นำย ภัทรพล พันธ์สวรรค์ สังคมศึกษำ 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
13 16515103 นำงสำว ณัฐชำ  หวังพิทักษ์ กำรศึกษำปฐมวัย 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
14 16515309 นำงสำว ณัฐณิชำ ค้อสกุล กำรศึกษำปฐมวัย 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ A2 
15 16515121 นำย ปวริศ หมดมลทิล คอมพิวเตอร์ศึกษำ 4ปี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
16 16515243 นำย มนพพร ศรีโสภำ คอมพิวเตอร์ศึกษำ 4ปี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
17 16515307 นำย ไชยนันทน ์ วิสุทธิกุลชยั คอมพิวเตอร์ศึกษำ 4ปี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
18 16515197 นำย จิรวัฒน ์ สิงหฬ พลศึกษำ 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
19 16515271 นำย ธนกฤต  สุขยำน ี พลศึกษำ 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
20 16515305 นำย อิทธิกร กุหลำบ พลศึกษำ 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
21 16515170 นำงสำว บัณฑิตำ พุทธศร ี กำรสอนภำษำไทย 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
22 16515175 นำงสำว มัลลิกำ สุขจิต กำรสอนภำษำไทย 4 ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
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23 16515005 นำงสำว พิริยำพร เกษีสังข์ กำรสอนภำษำอังกฤษ4ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
24 16515189 นำย ณภกร กระสำยทอง กำรสอนภำษำอังกฤษ4ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
25 16515301 นำย อธิวัฒน ์ อุทศรี กำรสอนภำษำอังกฤษ4ป ี คณะครุศำสตร ์ B1 
26 16515306 นำย ปิยะพงษ ์ ทองประเทือง กำรสอนภำษำอังกฤษ4ป ี คณะครุศำสตร ์ A2 
27 16515021 นำงสำว พรธิภำ นำคประเสริฐ กำรประถมศึกษำ4ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
28 16515215 นำงสำว ทิพย์เกสร สุภะผ่องศรี กำรประถมศึกษำ4ป ี คณะครุศำสตร ์ ไม่มีข้อมูล 
29 16522158 นำงสำว รุ่งทิวำพร สมบูรณ์ทรัพย ์ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
30 16522161 นำงสำว ศศิประภำ บุญด ี อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
31 16522165 นำย เกริกกฤษฏ์ กล่ ำประสำท อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
32 16522182 นำงสำว วลัยภรณ์  รุ่งนำค อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
33 16522185 นำงสำว ศศิกำญจน ์ เสือเมือง อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
34 16522190 นำย เฉลิมพล ชื่นอำรมณ ์ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
35 16522320 นำย ปณิยณัฐ แก้วตำ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
36 16522399 นำย ปรินทร ฤทธิ์เล็ก อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
37 16522403 นำงสำว ศิรประภำวรรณ พุ่มพุทรำ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
38 16522422 นำงสำว วรรณวิสำ คงนำ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ A2 
39 16522425 นำงสำว อำริยำ ไทยปำน อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
40 16522504 นำงสำว กิรณำ อุ่นภักดิ์ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ A2 
41 16522006 นำงสำว ณัฐกำนต ์ อำจภิรมย์ รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
42 16522009 นำย ณัฐวุฒ ิ โคบุตร รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
43 16522012 นำย ธนกร สุนทอง* รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
44 16522026 นำงสำว ศศินิภำ บวรวิโรจน ์ รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
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45 16522029 นำงสำว สุนิตำ  ประสงค์จนี รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
46 16522032 นำงสำว อริศรำ พวงจ ำป ี รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
47 16522372 นำงสำว ลภัสรดำ สุขมณี รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
48 16522388 นำย ธนพล กิจสะสม รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ A1 
49 16522432 นำงสำว ธนภัทร ม่วงแก้ว รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
50 16522509 นำงสำว นฤมล อ่วมจันทร์ ภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
51 16522511 นำย ประวิทย ์ พลพัฒน ์ ภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
52 16522106 นำงสำว สุจิรำ สวนล ำใย ญี่ปุ่น คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
53 16522278 นำย ภคฤต พวงสมบัต ิ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ B1 
54 16522283 นำงสำว คณิศร สอำดเอ่ียม ญี่ปุ่น คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
55 16522285 นำงสำว วริศรำ กิตติพิทักษ์  ญี่ปุ่น คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
56 16522447 นำย ภำนุวัฒน ์ หลงจิ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
57 16522503 นำงสำว ชวัลลักษณ ์ เย็นกำย ญี่ปุ่น คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
58 16522078 นำงสำว ธนภรณ์  ศิรินำค นิต ิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
59 16522084 นำงสำว ปำณิศำ มั่งมูล นิต ิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
60 16522086 นำย ภำคภูมิ กิจธิปี นิต ิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ A2 
61 16522093 นำงสำว สุวนันท ์ สวนล ำใย นิต ิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
62 16522286 นำงสำว กัญญำวีย์  รักษำชื่อ นิต ิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
63 16522290 นำย จิรัฏฐ์ชญำ จิรวงษ์ศิริ นิต ิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
64 16522297 นำงสำว พัชรำวัลย์  ลำกูด นิต ิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
65 16522300 นำย มุฮัมมัดฟัรฮำน บุญรอด นิต ิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
66 16522313 นำย จำรุพงศ์  คงเสมำ นิต ิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
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67 16522414 นำย ทักษพร เรืองฤทธิ์ นิต ิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
68 16522451 นำงสำว ณทิชำ พฤษกุล นิต ิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
69 16522459 นำงสำว ศุภมำส ทองประเสริฐ นิต ิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
70 16522492 นำงสำว ฐิภำพรรณ สลักค ำ นิต ิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
71 16522506 นำงสำว ชุติกำญจน ์ มำกสุวรรณ นิต ิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
72 16522048 นำงสำว พิชญำว ี กำรีพจน ์ ประวัติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
73 16522049 นำงสำว ภิรดำ ค ำตัน ประวัติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
74 16522210 นำงสำว อรัญญำ โฉมวิไล ประวัติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
75 16522415 นำย พรภวิษย์ ป้ำนสุวรรณ ประวัติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ A1 
76 16522416 นำย วันชนะ ใจเที่ยงแท้ ประวัติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ A2 
77 16522417 นำย อัสรำ ตะวงษ ์ ประวัติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ A1 
78 16522211 นำย ธนำกร แป้นเขียว ศิลปะกำรแสดง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
79 16522464 นำย ปรเมศร์ ประเสริฐเขียว* ศิลปะกำรแสดง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
80 16522465 นำงสำว ศิริพร โสวัตร ศิลปะกำรแสดง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
81 16522467 นำย ณรงค์ศักดิ์ ใบแก้ว ดนตรีสำกล คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
82 16522111 นำงสำว ดวงหทัย สมตัว ศศ.บ.(กำรพัฒนำชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
83 16522116 นำงสำว พัชรำภำ ยอดรัตน์ ศศ.บ.(กำรพัฒนำชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
84 16522121 นำงสำว เอวิตรำ ลำยดุมชร ศศ.บ.(กำรพัฒนำชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
85 16522321 นำงสำว กนกเนตร น้อยดี ศศ.บ.(กำรพัฒนำชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
86 16522327 นำย นฤพล หอมชะเอม ศศ.บ.(กำรพัฒนำชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
87 16522340 นำงสำว พลอย โพธิ์รื่น ศศ.บ.(กำรพัฒนำชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
88 16522341 นำย พีรพัฒน ์ ทุภะบุตร ศศ.บ.(กำรพัฒนำชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
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89 16522471 นำย ธีรพงศ์  ชื่นชอบ ศศ.บ.(กำรพัฒนำชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
90 16522496 นำย ปำรำเมศ รุณเจริญ  ศศ.บ.(กำรพัฒนำชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
91 16522499 นำย จิรวุฒิ ข ำสถิตย ์ ศศ.บ.(กำรพัฒนำชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
92 16522507 นำย นครินทร ์ ฐำนะสุวรรณ ์ ศศ.บ.(กำรพัฒนำชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
93 16522510 นำย ศุภชัย แซ่ล้อ ประยุกต์ศิลป ์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ A1 
94 16522217 นำย ชุมพร พงษ์เจี่ย สหวิทยำกำรอิสลำมเพื่อกำรพัฒนำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
95 16522220 นำย นำเบร ์ เซ็ง สหวิทยำกำรอิสลำมเพื่อกำรพัฒนำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
96 16522222 นำย มะซำกรี ดำโอะ สหวิทยำกำรอิสลำมเพื่อกำรพัฒนำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
97 16522223 นำย ยุทธนำ มะหะหมัด สหวิทยำกำรอิสลำมเพื่อกำรพัฒนำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
98 16522224 นำย อัฟฎอน มะน ุ สหวิทยำกำรอิสลำมเพื่อกำรพัฒนำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
99 16522225 นำย ฮัมดำน สำมะ สหวิทยำกำรอิสลำมเพื่อกำรพัฒนำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
100 16522037 นำย สรศักดิ ์ สระน้ ำ ดนตรีศึกษำ4ป ี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
101 16522476 นำงสำว จีรนันท ์ รับขวัญ ดนตรีศึกษำ4ป ี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
102 16522477 นำย นพเก้ำ กลึงกลม* ดนตรีศึกษำ4ป ี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
103 16522478 นำย รังสรรค ์ เทียนบูชำ ดนตรีศึกษำ4ป ี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
104 16522262 นำงสำว ชัชฎำพร มีแก้ว กำรสอนภำษำจีน (4ปี) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สอบไม่สมบูรณ ์
105 16522264 นำงสำว ทัศวรรณ ภูผิวเมฆ กำรสอนภำษำจีน (4ปี) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
106 16522227 นำงสำว จรรยำ ล้ ำสนัเทียะ นิเทศศำสตร์ดิจิทลั คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
107 16522233 นำงสำว นฤมล สำรสิงห์ นิเทศศำสตร์ดิจิทลั คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
108 16522245 นำย ทินกฤต คงสมนำม นิเทศศำสตร์ดิจิทลั คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สอบไม่สมบูรณ ์
109 16522249 นำย ภูริพัฒน ์ สุพิมพิทักษ ์ นิเทศศำสตร์ดิจิทลั คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
110 16522482 นำย จิรำยุ สุนทรพฤกษ ์ นิเทศศำสตร์ดิจิทลั คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
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111 16522483 นำย ปุณณรัตน ์ มำกเปรมบุญ นิเทศศำสตร์ดิจิทลั คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
112 16522484 นำย ภูริภัทร เกษร นิเทศศำสตร์ดิจิทลั คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
113 16522485 นำย วันชัย สุทธิวิรัตน ์ นิเทศศำสตร์ดิจิทลั คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
114 16522487 นำย เกียรติศักดิ์ เพชรพยุง นิเทศศำสตร์ดิจิทลั คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
115 16522490 นำย วัชรำกร คุณำบุตร กำรจัดกำรรัฐกิจและปกครองทอ้งถิ่น คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ A2 
116 16522494 นำย ภูมินทร ์ ขันธวิธ ิ กำรจัดกำรรัฐกิจและปกครองทอ้งถิ่น คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
117 16522497 นำย วัชรินทร ์ ดอกล ำภู กำรจัดกำรรัฐกิจและปกครองทอ้งถิ่น คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
118 16522505 นำย ชนวิทย ์ ขันธสนธิ ์ กำรจัดกำรรัฐกิจและปกครองทอ้งถิ่น คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ไม่มีข้อมูล 
119 16522508 นำย ก้องภัค ภำคเดช กำรจัดกำรรัฐกิจและปกครองทอ้งถิ่น คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สอบไม่สมบูรณ ์
120 16532049 นำงสำว ปนัทดำ เชื้อเเก้ว เคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
121 16532050 นำย ภูริพัฒน ์ พรมจำร ี เคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
122 16532053 นำย อรรถพล มีขุนทด เคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
123 16532023 นำงสำว ณัฐณิชำ ก ำแพงแก้ว วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
124 16532096 นำย นพคุณ เอมโกษำ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี A2 
125 16532097 นำย ปิยะพงษ์  บุญน้อย วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
126 16532142 นำย ณัฐวุฒ ิ ส ำนักนิตย ์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
127 16532145 นำย รำมิล ศรีกัณหำ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
128 16532033 นำย กสิน หงษ์เผือก เทคโนโลยสีำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
129 16532035 นำงสำว พิยดำ พงษ์แฉล้ม เทคโนโลยสีำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
130 16532038 นำงสำว อริษำ แสงกระสินธุ ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
131 16532186 นำย เจตน์วรัชญ ์ วิตติมำสกุล เทคโนโลยสีำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
132 16532042 นำงสำว ศศิธร ต่ำยใหญ่เที่ยง อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
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ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test) ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
133 16532043 นำงสำว เสำวนีย ์ สุดลำภำ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
134 16532155 นำงสำว เจนิสำ สุขเกษม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
135 16532057 นำงสำว ปูชิตำ สำมพันธ ์ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4 ป ี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
136 16532091 นำงสำว วิชุดำ เอ่ียมสอำด วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4 ป ี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
137 16532093 นำงสำว อำทิตยำ หนูชูชัย วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4 ป ี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สอบไม่สมบูรณ ์
138 16532004 นำงสำว ปรำณปรีญำ วงเดือน คหกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
139 16532010 นำงสำว วิศัลย์ศยำ ทองค ำ คหกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
140 16532156 นำย รัชกฤช วชิรำภรณ ์ คหกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
141 16532175 นำงสำว ปนัดดำ หวลอำวรณ์ คหกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สอบไม่สมบูรณ ์
142 16532013 นำงสำว ชนิตำ พงคะชำ วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
143 16532015 นำงสำว ช่อทิพย ์ เจริญทรง วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
144 16532018 นำงสำว อธิชำ คนชำญ วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
145 16532019 นำย พิชญ ์ แซ่ว่ำง* เทคโนโลยีกำรผลิตพชื คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
146 16532021 นำย วินัย วิศิษศำตร์ เทคโนโลยีกำรผลิตพชื คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
147 16532187 นำงสำว พัชร ี รังสิบรรพต เทคโนโลยีกำรผลิตพชื คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
148 16532188 นำย สรวิชญ ์ ยวงล ำใย เทคโนโลยีกำรผลิตพชื คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
149 16532199 นำย บุญวัศ วรรณโชต ิ เทคโนโลยีกำรผลิตพชื คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
150 16532189 นำย พรหมเมษ สุขสำรต ์ วิศวกรรมกำรจัดกำร 4 ป ี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
151 16532172 นำงสำว วรรณพร สมุห์สน สำธำรณสุขศำสตร ์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สอบไม่สมบูรณ ์
152 16532205 นำงสำว ภัทรำนิษฐ ์ แก้ววิชัย สำธำรณสุขศำสตร ์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี A2 
153 16532193 นำย สมบัต ิ ไพโรจน์วณิชวงศ ์ วท.บ.(คณิตศำสตร์ประยุกต์) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
154 16532194 นำงสำว เกวลิน ยิ้มเป็นสุข วท.บ.(คณิตศำสตร์ประยุกต์) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
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ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test) ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
155 16532077 นำงสำว จุฑำรัตน ์ จันทร์สวำ่ง วิทยำศำสตร์และกำรจัดกำรเทคโนโลยีอำหำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
156 16532078 นำงสำว นริสรำ ฐำนะสุวรรณ ์ วิทยำศำสตร์และกำรจัดกำรเทคโนโลยีอำหำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
157 16532128 นำย จิรำยุ  คชวัฒน ์ วิทยำศำสตร์และกำรจัดกำรเทคโนโลยีอำหำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สอบไม่สมบูรณ ์
158 16532206 นำงสำว พลอยวรินทร์ โพชน ี วิทยำศำสตร์ศึกษำ (แขนงวิชำชวีวิทยำ) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี A1 
159 16533008 นำย ธนวรรธ ทัพสกุล เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
160 16533026 นำย นิรุต กิสันเทียะ เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี B1 
161 16533024 นำย วรินทร เกตุจ ำปำ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
162 16533025 นำย สิทธิศักดิ์ ทองใบ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สอบไม่สมบูรณ ์
163 16533028 นำย อธิกำนต ์ ขำวสอำด วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
164 16533021 นำงสำว ศศิกำนต ์ ศิลำ วิศวกรรมกำรจัดกำร 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สอบไม่สมบูรณ ์
165 16533022 นำย ธนำกร บุญประสิทธิ ์ วิศวกรรมกำรจัดกำร 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
166 16542046 นำงสำว ชยำภรณ์  วัฒนำกรรุ่งเรือง กำรบัญช ี คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
167 16542089 นำงสำว กัญญ์วรำ  วัฒนคำม กำรบัญช ี คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
168 16542091 นำงสำว ณัฐณิชำ น้อยประถม กำรบัญช ี คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
169 16542098 นำงสำว อุษณีย์ จำระนุน่ กำรบัญช ี คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
170 16542099 นำงสำว แพรว บัวสม กำรบัญช ี คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
171 16542152 นำงสำว จุฬำลักษณ ์ สุทธิดีสกุล กำรบัญช ี คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
172 16542153 นำงสำว ธัญยธรณ์ พรหมศำสตร์ กำรบัญช ี คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
173 16542155 นำงสำว วรำพร คงสุขโข กำรบัญช ี คณะวิทยำกำรจัดกำร A2 
174 16542200 นำงสำว ปณิตำ เปรมปรีดิ์ กำรบัญช ี คณะวิทยำกำรจัดกำร A1 
175 16542203 นำงสำว เบญจรัตน ์ นภำดล กำรบัญช ี คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
176 16542007 นำงสำว ปำริฉัตร เหมรำช กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
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ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test) ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
177 16542104 นำงสำว มณฑำทิพย ์ คล้ำยคลึง กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
178 16542105 นำย อนุพงษ ์ ชัยมงคล กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
179 16542173 นำงสำว จิดำภำ พึ่งพันธ ์ กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
180 16542174 นำย ณัฐพงษ ์ ตั้งชัยภูม ิ กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
181 16542179 นำงสำว ศิริกรำนต์ สุดประเสริฐ กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
182 16542180 นำย สิทธินนัท ์ กล่อมอ ำภำ กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
183 16542204 นำย กิตติศักดิ์ ชูสร้อย กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
184 16542222 นำย ณัฐดนัย อยู่พุ่มพฤกษ์ กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
185 16542224 นำงสำว สุพรรณำ เอ้ือดี กำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร A2 
186 16542144 นำงสำว รัชฎำพร แตงอ่อน กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์ คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
187 16542145 นำย อัคเรศ จันทม่วง กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์ คณะวิทยำกำรจัดกำร A2 
188 16542146 นำงสำว อุ้มขวัญ ฉ่ ำวิเศษ กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์ คณะวิทยำกำรจัดกำร A2 
189 16542112 นำงสำว สุพรรษำ อินทรอิ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
190 16542184 นำย ณัฐพล วงศ์อนันต ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร A1 
191 16542189 นำงสำว รวิวรรณ  สุพงษ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
192 16542226 นำย ธนณัต ิ ศรีสด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
193 16542041 นำงสำว นันทฉัตร หลินภู กำรท่องเที่ยว คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
194 16542230 นำย ศรำวุฒิ  พึ่งเมือง กำรท่องเที่ยว คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
195 16542231 นำงสำว อภิญญำ  เพชรพันธ ์ กำรท่องเที่ยว คณะวิทยำกำรจัดกำร สอบไม่สมบูรณ ์
196 16542035 นำงสำว ศศิกำนต ์ จันทรโท กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
197 16542242 นำย ปรวิศร์  ทองสิทธิ์  กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
198 16542243 นำงสำว สุภำพร ประทุมเขตร์ (ผ่อนผนั) กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
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หมายเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำที่ไม่มีข้อมูล หมำยถึง นักศึกษำขำดสอบ หรือนักศึกษำลำออก 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ฉบับลงวันที่ 19 กันยายน 2565 

ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test) ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
199 16542059 นำงสำว กนกภรณ์ ทรงธิบำย กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
200 16542076 นำย วศิน  หำสำสน์ศรี กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
201 16542078 นำย สิริเรืองชัย ลำภภักดี กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
202 16542081 นำงสำว ไพรจิตร พรหมพินิจ กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
203 16542247 นำย ภูผำ อุตโพธิ์ กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
204 16542130 นำงสำว อำรยำ ตรำชูชำต ิ กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
205 16542161 นำย กฤตฏิพจน์ โหลแก้ว กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน คณะวิทยำกำรจัดกำร A2 
206 16542166 นำงสำว สุชำดำ อยู่สบำย กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
207 16542170 นำงสำว แพรวพรรณ อุ่นสิงห์กุล กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
208 16542236 นำย ทวีศักดิ์ อนันต ์ กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
209 16542029 นำงสำว ศุภรัตน์  นวลสนอง กำรตลำด แขนงดิจิทัลมำร์เกตติง คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
210 16542140 นำย ศรำวุฒ ิ ทองกระจ่ำง กำรตลำด แขนงดิจิทัลมำร์เกตติง คณะวิทยำกำรจัดกำร A1 
211 16542141 นำย สยำมชยั จอมไส กำรตลำด แขนงดิจิทัลมำร์เกตติง คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
212 16542160 นำย อำยุธ ฟักสกุล กำรตลำด แขนงดิจิทัลมำร์เกตติง คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
213 16542213 นำย เมฆำ ชำวงษ ์ กำรตลำด แขนงดิจิทัลมำร์เกตติง คณะวิทยำกำรจัดกำร A2 
214 16542024 นำงสำว ธัญญำลักษณ ์ สะอำดเอ่ียม กำรตลำด แขนงอิเวนต์มำร์เกตติง คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
215 16542192 นำงสำว กำนต์พิชชำ หงษ์ทอง กำรตลำด แขนงอิเวนต์มำร์เกตติง คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
216 16542197 นำย มโนพัศ ศรีดี กำรตลำด แขนงอิเวนต์มำร์เกตติง คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
217 16542214 นำงสำว พรกนกพรรณ กะกำรดี กำรตลำด แขนงอิเวนต์มำร์เกตติง คณะวิทยำกำรจัดกำร A1 
218 16542248 นำย ธนำธปิ แจ้งเนตร กำรตลำด แขนงอิเวนต์มำร์เกตติง คณะวิทยำกำรจัดกำร ไม่มีข้อมูล 
219 16542249 นำย นัฎกิตติ์ เรืองวำร ี กำรตลำด แขนงอิเวนต์มำร์เกตติง คณะวิทยำกำรจัดกำร A1 
220 16542250 นำย บุญญฤทธิ ์ ไทยล ี กำรตลำด แขนงอิเวนต์มำร์เกตติง คณะวิทยำกำรจัดกำร A2 

 


