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หมายเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำที่ไม่มีข้อมูล หมำยถึง นักศึกษำขำดสอบ หรือนักศึกษำลำออก 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Placement test  ครั้งที่ 2 

ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2565  
(นักศึกษาที่รายงานตัวรอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ครั้งท่ี 1)  

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

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมปรับพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ ระดับ A1 ครั้งที่ 2 ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ
ออนไลน์ (นักศึกษาที่รายงานตัวรอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5     
ซึ่งโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ได้จัดกิจกรรมอบรมปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ              
ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2565 (ผ่านระบบออนไลน์) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 
และ 20-24 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. และด าเนินการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
Placement test ในวันที่  27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่ านโปรแกรม English 
Discoveries เรียบร้อยแล้ว นั้น                                                                           
 

บัดนี้ โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ได้ด าเนินการประมวลผลการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ Placement test ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 
31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
Placement test ครั้งที่ 2 ส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2565 (นักศึกษาที่รายงานตัว
รอบท่ี 2 และ รอบท่ี 3 ครั้งที่ 1) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่        กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง) 

      รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม  2565 

ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Placement test  ครั้งที ่2 ส าหรับนกัศกึษาเข้าใหม่ (ภาคปกต)ิ ปกีารศึกษา 2565  
(นักศกึษาที่รายงานตัวรอบที่ 2 และ รอบที ่3 ครั้งที ่1) ห้องเรียนระดับ A1 ห้องที่ 1 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16515130 นาย  ภูธิป  ขันตี คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
2 16515131 นางสาว จรัญญา อุดมเจริญสมบัติ คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
3 16515132 นางสาว ชัญญานุช จุงใจ คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
4 16515133 นาย ธณพัฒน์ พันธ์เพ็ชร คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ B1 
5 16515134 นาย ธนโชต ิ จันทร์ทาโล คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
6 16515135 นางสาว นีรเนตร ม่วงทิม คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
7 16515136 นางสาว น้ าค้าง กรชัย คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
8 16515137 นาย ปฏิพัฒน์ ใบดีกาดี คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
9 16515138 นางสาว ระพีพรรณ หมู่มหาสกุล คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ B1 

10 16515139 นาย วิชชา พุทธิพัฒน์ คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
11 16515140 นาย สิรวิชญ ์ เมฆจะโปะ คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ C1 
12 16515141 นางสาว อุรัสยา พันพุฒ คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
13 16515142 นางสาว เบญริสา พ่ึงวร คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
14 16515143 นางสาว โสภิตนภา มัญจะกาเภท คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
15 16515264 นางสาว กัญญา รุ่งเช้า คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
16 16515265 นางสาว บุณฑริกา ไตรพัฒน์ คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
17 16515266 นางสาว ภิญญาพัชร จันทร์ผอง คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
18 16515267 นาย สิทธิพล ทรัพย์จ านงค์ คณิตศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
19 16515157 นางสาว จินตรา ค าดี วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
20 16515158 นางสาว ชัญญานุช มะณีคุ้ม วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ B1 
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ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Placement test  ครั้งที ่2 ส าหรับนกัศกึษาเข้าใหม่ (ภาคปกต)ิ ปกีารศึกษา 2565  
(นักศกึษาที่รายงานตัวรอบที่ 2 และ รอบที ่3 ครั้งที ่1) ห้องเรียนระดับ A1 ห้องที่ 1 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16515159 นางสาว ทิพย์อัมภรณ์  ศาสตร์สมัย วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
22 16515160 นางสาว นุชนาฏ บุญเปี่ยม วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ B1 
23 16515161 นางสาว ปัณฑิตา เกษรมาลี วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
24 16515162 นาย ปิยวัช สะใบเเพร วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
25 16515163 นาย พุทธิพงษ ์ ฤกษ์ประกอบ วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
26 16515164 นางสาว ศศิกานณ์ จิตแจ่มใส วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
27 16515165 นางสาว อมริศา วงษ์เนตร วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
28 16515257 นาย ธนภัทร  สินธุ์ชัย วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
29 16515258 นางสาว เกษมสันต์ ทัพบุรี วิทยาศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
30 16515129 นาย นราธร พุ่มไสว สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
31 16515144 นางสาว ขนิษฐา บุญลาภ สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
32 16515145 นาย ชินกฤต ปานทองดี สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
33 16515146 นางสาว ญาณิศา ดีสุระกุล สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
34 16515147 นาย นฤบดี รัมมะบุตร์ สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
35 16515148 นาย พลกฤษณ์ศกรณ์ ไพรสันเทียะ สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
36 16515149 นาย พัชวัสส์ แจ่มฟ้า สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
37 16515150 นาย ภัทรพล พันธ์สวรรค์ สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
38 16515151 นางสาว ระเริงชล จาดค า สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
39 16515152 นางสาว ลลิตา จ าปากร สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16515153 นางสาว ลลิตา ฉิมแก่น สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
2 16515154 นาย ศรยุทธ ด่อนจันทร์ สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
3 16515155 นาย อนวัช เพียรยิ่ง สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
4 16515156 นางสาว อิษฎาอร ฤกษ์สง่า สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
5 16515259 นาย จักรนรินทร์ สุภาพทรัพย์ สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
6 16515260 นางสาว ณิชาภัทร กมลพันธ์ สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
7 16515261 นาย ภานุพงศ์ ซุยเซียงสา สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
8 16515262 นางสาว สุดารัตน์ ภู่สุข สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
9 16515263 นางสาว เพชรไพลิน เหมวัน สังคมศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 

10 16515227 นางสาว ชญาดา บัวบุตร การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
11 16515228 นางสาว ชไมภรณ์  ปานอุทัย การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
12 16515229 นางสาว ญดาวรรณ ไกรรมณ์ การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
13 16515230 นางสาว ญาดา สารพิมพ์ การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
14 16515231 นางสาว ณัฐณิชา แจ้งสาร การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ B1 
15 16515232 นางสาว ดวงกมล ผันศิร ิ การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
16 16515233 นางสาว พัชชาภา เล่าสกุล การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
17 16515234 นางสาว มัณทนา ชินวร การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
18 16515235 นางสาว วรรณษา สมเปีย การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
19 16515236 นางสาว วีรวรรณ  มั่นด ี การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
20 16515237 นางสาว ศิริวรรณ โอกาศ การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16515238 นางสาว อภัสรา พันธุ์พักต์ การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
22 16515239 นางสาว อรพรรณ รุ่งเรือง การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
23 16515240 นางสาว เบญจพร คงประเสริฐ การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
24 16515252 นางสาว ภัสศิวรรณ ชุมรัมย์ การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
25 16515253 นางสาว อรัญญา ขจรเวช การศึกษาปฐมวัย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
26 16515180 นาย ทวิภาค โสมมูล คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ B1 
27 16515181 นางสาว พัชราภรณ์ กิจโสภ ี คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
28 16515182 นางสาว พิมลรัตน์ ชุมเกิด คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ B1 
29 16515183 นาย รุจิภาส บุญรอด คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
30 16515184 นาย วิศรุต จิตรศรีธรา คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ A1 
31 16515185 นางสาว สุรีวัลย ์ เมฆพิทักษ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
32 16515186 นาย อานัส จั่นบ ารุง คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
33 16515187 นางสาว อินทิรา สุขสุสร คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ A1 
34 16515188 นางสาว อโณทัย ชารีโภค คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
35 16515241 นางสาว ชญาภรณ์ จุ้ยล าเพ็ญ คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
36 16515242 นางสาว ทรงอัปสร อยู่สมบุญ คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
37 16515243 นาย มนพพร ศรีโสภา คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
38 16515244 นางสาว วีรยา รื่นพล คอมพิวเตอร์ศึกษา 4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
39 16515197 นาย จิรวัฒน ์ สิงหฬ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
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(นักศกึษาที่รายงานตัวรอบที่ 2 และ รอบที ่3 ครั้งที ่1) ห้องเรียนระดับ A1 ห้องที่ 3 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16515198 นางสาว ฑิฆัมพร หว้าเพ็ชร พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
2 16515199 นาย ณัฐชนนท์ ภิรมย์กล่ า พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
3 16515200 นาย ปรเมศว์ ตรีพจนา พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
4 16515201 นาย พีรวัส พานทอง พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
5 16515202 นาย ภูธเนตร กระแสร์ปราบ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
6 16515203 นางสาว ศรุตญา แซ่เอ้ียว พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
7 16515204 นางสาว สุพัตรา สุนะตา พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
8 16515205 นาย อภิรักษ์ แต่งงาม พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
9 16515206 นาย อรงกรณ์ ตรียุทธ์ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 

10 16515207 นาย อรรถพล พงษ์สวรรค์ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
11 16515208 นาย เจษฎาภรณ์ สุโพธิ์ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
12 16515268 นาย ณัฐนันท ์ แก้วกัณฑ์ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
13 16515269 นาย ดนัย  เกิดหิรัญ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
14 16515270 นาย ดนุสรณ์  การสุภาพ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
15 16515271 นาย ธนกฤต  สุขยานี พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
16 16515272 นาย นครินทร์ ฐานะสุวรรณ์ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
17 16515273 นาย นครินทร์ พลีนุช พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
18 16515274 นางสาว นพกานต์ หวานเหย พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
19 16515275 นางสาว นันทิกา ล าพันธ์ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
20 16515276 นาย นิรวัชร ์ อัคติ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ B2 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16515277 นาย ปัณณทัต ภูสิมมา พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
22 16515278 นาย พงศธร จรจรัญ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
23 16515279 นาย ฤทธิเกียรติ เขม้นกิจ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
24 16515280 นาย วุฒิธิชัย เอ่ียมศรี พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
25 16515281 นางสาว สรัลชนา แก้วเจริญ พลศึกษา 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
26 16515166 นางสาว กนกพร สาวสุดใจ การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
27 16515167 นางสาว กรกมล เกษี การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ B1 
28 16515168 นางสาว กิตติกา สุขบัณฑิตย์ การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
29 16515169 นาย ธนวันต ์ เมืองสุวรรณ การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
30 16515170 นางสาว บัณฑิตา พุทธศรี การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
31 16515171 นาย พงษ์พัฒน์ บุญรอด การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
32 16515172 นางสาว พรปวี เข็มข า การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
33 16515173 นางสาว ภทรพร สุขเวชกิจ การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ B1 
34 16515174 นาย ภาสวิชญ ์ ขาวเหลือง การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
35 16515175 นางสาว มัลลิกา สุขจิต การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
36 16515176 นางสาว วริทยา เนกขัมม์ การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ B1 
37 16515177 นางสาว สุชานาถ ประดิษฐ์ขวัญ การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
38 16515178 นางสาว เกศรินทร์ พ่ึงประสิทธิ์ การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A1 
39 16515179 นางสาว เสาวณีย ์  โชติสุข การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16515254 นางสาว ชลธิชา ดากอง การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
2 16515255 นาย พันธ์รวิชญ์ พันธ์โบ การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
3 16515256 นาย หรรษกฤษฎิ์ ทาเหล็ก การสอนภาษาไทย 4 ปี คณะครุศาสตร์ A2 
4 16515189 นาย ณภกร กระสายทอง การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
5 16515190 นาย ธนธรณ์ สุขสมบูรณ์ การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ B1 
6 16515191 นางสาว ธันยพร ธัญญผล การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
7 16515192 นาย ธีรศักดิ์ วิมุกตานนท์ การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ B1 
8 16515193 นางสาว ปิยพร จันทร์ส่อง การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
9 16515194 นางสาว พิมพ์มาดา จันทร์เศรษฐี การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ A1 

10 16515195 นาย พีรชัช สุดกังวล การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
11 16515196 นางสาว ศศิวิมล สกุลทอง การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
12 16515245 นางสาว ญาณิษา จินาพันธ์ การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ B1 
13 16515246 นางสาว พิยดา แซ่อ๊ึง การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
14 16515247 นางสาว ภทรพรรณ อรรถจรูญ การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ B1 
15 16515248 นางสาว สายสวรรค์ อินทร์จอหอ การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
16 16515249 นาย เบญจรัตน์ ธิราศักดิ์ การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ B1 
17 16515250 นางสาว เปรมิกา แจ้งศรี การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
18 16515251 นางสาว แพรทอง นวลจันทร์ การสอนภาษาอังกฤษ4ปี คณะครุศาสตร์ B1 
19 16515209 นางสาว จารวี ศรีลูกหว้า การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
20 16515210 นางสาว ชญาภา เพ็งบุญ การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16515211 นางสาว ชลนิภา ปั้นพร การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
22 16515212 นาย ชลพัฒน์  จินะราช การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
23 16515213 นาย ชวัลวิทย ์ พวงบุบผา การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ A1 
24 16515214 นางสาว ณัฐวรา ค าแก้ว การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ A1 
25 16515215 นางสาว ทิพย์เกสร สุภะผ่องศรี การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
26 16515216 นาย ธนภัทร แพรทอง การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
27 16515217 นางสาว ธิฌาพร หีบประดู่ การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
28 16515218 นางสาว นัทชา มีจิตร การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
29 16515219 นางสาว ปิยะดา เมฆหมอก การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
30 16515220 นางสาว พิมพ์วิภา ทรงไทย การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
31 16515221 นางสาว พุธิตา สารธรรม การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
32 16515222 นาย รัฎฐนันทร์ เพลินพร้อม การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ A1 
33 16515223 นางสาว วรพิชชา นะธิศรี การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
34 16515224 นางสาว วีนัท เพชรศรี การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
35 16515225 นางสาว สุกัญญา ขุมทอง การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ A2 
36 16515226 นางสาว อนันต์ดา สมจิตรประเสริฐ การประถมศึกษา4ปี คณะครุศาสตร์ B1 
37 16522168 นางสาว จัสมิล ใจเผื่อแผ่ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
38 16522169 นาย จิรวัฒน ์ ค าเรือง อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
39 16522170 นางสาว ฉัตรวารี จันทร์ขาว อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16522171 นางสาว ชนัณญา วินัยกิจ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ C1 
2 16522172 นางสาว ชนากานต์ ปั้นทรงนาม อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
3 16522173 นาย ชาครีย์ แซ่สื่อ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
4 16522174 นาย ธนภัทร ผ่องกมล อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B2 
5 16522175 นาย ธนวรรธน์  จันทศร อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
6 16522176 นางสาว นงลักษณ์ ฤทธิ์ศักดิ์ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
7 16522177 นางสาว นิสากร สุขสอน อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
8 16522178 นาย ปกรณ์ อ่วมประวัติ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
9 16522179 นาย ปฏิภาณ  ปัญญาวัฒนากร อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 

10 16522180 นาย ภัทรพงค์ เผ่าจินดา อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
11 16522181 นาย วราพงษ์ แก้วชิงดวง อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
12 16522182 นางสาว วลัยภรณ์  รุ่งนาค อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
13 16522183 นาย วาทิต ศรีวิจิตกร อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
14 16522184 นาย วิชชุกร เงินเหรียญ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
15 16522185 นางสาว ศศิกาญจน์ เสือเมือง อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
16 16522186 นาย สิชล หงษ์อ่อน อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
17 16522187 นางสาว หทัยรัตน์ ศิริรัตนรักษ์ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
18 16522188 นางสาว อริศรา ปราชญ์เปรื่อง อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
19 16522189 นาย เจตนิพัทธ์ บุญรอด อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
20 16522190 นาย เฉลิมพล ชื่นอารมณ์ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16522191 นางสาว เพ็ญพิชชา ประสิทธิ์ อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
22 16522192 นางสาว ไอลดา แก้วกล่ า อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
23 16522320 นาย ปณิยณัฐ แก้วตา อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
24 16522399 นาย ปรินทร ฤทธิ์เล็ก อังกฤษ-ศศบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
25 16522344 นางสาว กนกกาญจน์ พันธ์น้อย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
26 16522345 นาย กฤษดา แสงหิรัญ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
27 16522346 นาย กิตติศักดิ์ สุภาเกต ุ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
28 16522347 นางสาว ชนัญชิดา นิลบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
29 16522348 นางสาว ชุติกาญจน์ กุลบก รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
30 16522349 นางสาว ญดาวรรณ สุขโชติ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
31 16522350 นางสาว ณัฎฐ์ฐาพัศ คาดหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
32 16522351 นาย ณัฐกิตติ์ นนทามิตร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
33 16522352 นางสาว ณัฐริการ์ สุขสัจจี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
34 16522353 นางสาว ธนพร บุตรแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
35 16522354 นางสาว ธมลวรรณ นามศรี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
36 16522355 นาย นวมิตร สืบสุนทร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
37 16522356 นาย นันทวัฒน์ ปั้นงาม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
38 16522357 นาย บัณฑิต สุขีทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
39 16522358 นาย ปริญญา กาฎีโรจน์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16522359 นางสาว ปรียาภรณ์ มั่นคง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
2 16522360 นางสาว ปวีณา พงษ์สุกรี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
3 16522361 นางสาว พรรณษา โพธิ์พันธุ์ทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
4 16522362 นาย พลตรี ยมจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
5 16522363 นางสาว พัฒน์นรี วันขาว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
6 16522364 นางสาว ภคพร มันทะวิถี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
7 16522365 นาย ภาคีนัย ปทุมเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
8 16522366 นางสาว มาริสา เกิดทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
9 16522367 นางสาว รังสิมา เพชรดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 

10 16522368 นางสาว รัชยาพร สังกาส รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
11 16522369 นางสาว รัตติยา เถื่อนเหลือ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
12 16522370 นางสาว รัตนา แก้วภักดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
13 16522371 นางสาว รัตนากร  กระแสร์สุข รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
14 16522372 นางสาว ลภัสรดา สุขมณี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
15 16522373 นางสาว วรนุช เถื่อนกวา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
16 16522374 นางสาว วริศรา  สาระสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
17 16522375 นางสาว วันเพ็ญ จ าปาพุด รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
18 16522376 นางสาว วิรัญชนา นาคะประเสริฐกุล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
19 16522377 นางสาว วิไลวรรณ พ่ึงกัน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
20 16522378 นางสาว ศิริลักษณ์ เข็มกลัด รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16522379 นาย สหรัฐ เพ็ชรสีม่วง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
22 16522380 นางสาว สายฝน อินทพัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
23 16522381 นางสาว สาลินี สาระขวัญ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
24 16522382 นางสาว สาวิตรี  มีพลกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
25 16522383 นางสาว สโรชา สินมั่น รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
26 16522384 นางสาว อัยญาดา บุญชื่น รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
27 16522385 นางสาว เปรมวดี อาทิตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
28 16522386 นางสาว กมลชนก เปลื้องทุกข์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
29 16522387 นางสาว ทิภาพร งามบุญฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
30 16522388 นาย ธนพล กิจสะสม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
31 16522389 นางสาว ธนภร มาตย์เเสง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
32 16522390 นาย ธนวันต ์ สร้อยสน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
33 16522391 นาย นพรุจ ข าฉวี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
34 16522392 นางสาว นภสร พวงทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
35 16522393 นางสาว นิจวรรณ ประพันธ์พัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
36 16522394 นางสาว พิมลวรรณ ก าจาย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
37 16522395 นาย ภควา เย็นจุระ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B2 
38 16522396 นางสาว มุทิตา เต่าทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
39 16522397 นางสาว ศราลักษณ์ บุญโชติ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
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(นักศกึษาที่รายงานตัวรอบที่ 2 และ รอบที ่3 ครั้งที ่1) ห้องเรียนระดับ A1 ห้องที่ 7 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16522398 นางสาว สุพัฒน์ตรา ส้มแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
2 16522252 นางสาว ธนัชชา พวงมาลา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
3 16522253 นางสาว นิชาภา อยู่ดี ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
4 16522254 นางสาว ศกุนตลา โยธาสุภาพ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
5 16522255 นางสาว ไอรดา พลีเขตต์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
6 16522256 นางสาว สิริยากร บุญกิจโสภณ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
7 16522257 นางสาว สุชาวล ี ค าสอาด ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
8 16522258 นางสาว สุธิพร ไกรไทย ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
9 16522259 นางสาว สุธีธิดา เอ้ือพิทักษ์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 

10 16522260 นางสาว เยาวลักษณ์ พูลผล ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
11 16522271 นางสาว กัลยา เยเซาะ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
12 16522272 นางสาว กิตติยาพร ดอนชัย ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
13 16522273 นางสาว ชลธิชา ปทุมานนท์ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
14 16522274 นาย ณัฐวุฒิ  ยิ่งตระกูล ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
15 16522275 นางสาว ธิติมา ขวัญมงคล ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
16 16522276 นางสาว พัชรนันท์ อิทธิกุลธนวัฒน์ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
17 16522277 นาย ภคพล มณีโชติ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
18 16522278 นาย ภคฤต พวงสมบัติ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
19 16522279 นางสาว ภทรวรรณ กองกมล ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
20 16522280 นาย ภาสรินทร์  ทองดี ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
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(นักศกึษาที่รายงานตัวรอบที่ 2 และ รอบที ่3 ครั้งที ่1) ห้องเรียนระดับ A1 ห้องที่ 7 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16522281 นางสาว วริสรา ปิ่นรัตน์ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
22 16522282 นาย อาทร บุญเพ็ง ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
23 16522283 นางสาว คณิศร สอาดเอ่ียม ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
24 16522284 นางสาว มาลัย แจ้งนุสนธ์ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
25 16522285 นางสาว วริศรา กิตติพิทักษ ์ ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
26 16522286 นางสาว กัญญาวีย์  รักษาชื่อ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
27 16522287 นางสาว การวตรี รัตนอ าภา นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
28 16522288 นางสาว จันทกานต์ เถื่อนสมบูรณ์ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
29 16522289 นาย จารุบุตร สายแก้ว นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
30 16522290 นาย จิรัฏฐ์ชญา จิรวงษ์ศิริ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
31 16522291 นาย ชนะชัย  เอ่ียมไพโรจน์ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
32 16522293 นาย ชิษณุภรณ์ รื่นบุตร นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
33 16522294 นาย นฤต อัครธนกฤติ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
34 16522295 นางสาว นันชนก อัมพวา นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
35 16522296 นาย ปกรณ์ กฤษดานนท์ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B2 
36 16522297 นางสาว พัชราวัลย์  ลากูด นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
37 16522298 นาย ภัคธร ห้องศิลป์ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
38 16522299 นาย ภัทรพล  สิมะสุนทร นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
39 16522300 นาย มุฮัมมัดฟัรฮาน บุญรอด นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16522301 นางสาว รัตนาภรณ์ วิระณะ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
2 16522302 นาย รุซดี  ช านาญ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
3 16522303 นางสาว วรินร าไพ บุญเนตร นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
4 16522304 นาย วิวัฒน ์ ตามสอน นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
5 16522305 นาย สิทธิศักดิ์ นามวงศ์ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
6 16522306 นางสาว สุธาสิณี เจ๊ะดือเร๊ะ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
7 16522307 นางสาว สุธิสา สุมนพันธุ์ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
8 16522308 นางสาว สุภรัตน์ พลเสน นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
9 16522309 นาย เฉลิมรัฐ  คู่เมือง นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 

10 16522310 นางสาว เฟ่ืองฟ้า ผุยพรหม นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
11 16522311 นาย กฤตเมธ วรรณโต นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
12 16522312 นาย กฤษฏ์ชานนท์ บุญมาเลิศ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
13 16522313 นาย จารุพงศ์  คงเสมา นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
14 16522314 นางสาว จิราภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
15 16522315 นาย ชวัณฐ์วิทย ์ สนเอ่ียม นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
16 16522316 นางสาว ชุติกาญจน์ จานตาดี นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
17 16522317 นาย พลกฤต พิลา นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
18 16522318 นางสาว พลอยไพลิน เครือมอย นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
19 16522319 นางสาว เกวลิน งามสมชาติ นิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
20 16522203 นางสาว กัญญารัตน์ ทองมาก ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16522204 นาย ณฤพล โพธิ์ศรีนาค ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
22 16522205 นาย นภดล พวงเข็มแดง ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
23 16522206 นางสาว นิชาภา อ่วมอ่ า ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
24 16522207 นาย ปรเมษฐ์ กุศลเอี่ยม ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
25 16522208 นาย พิริยกร พิพัฒน์สวัสดิ์ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
26 16522209 นางสาว สุชาดา  ตาแก้ว ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
27 16522210 นางสาว อรัญญา โฉมวิไล ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
28 16522211 นาย ธนากร แป้นเขียว ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
29 16522212 นางสาว อาริยา ไทยปาน ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
30 16522321 นางสาว กนกเนตร น้อยดี ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
31 16522322 นาย กฤษฎา สัญญะวี ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
32 16522323 นาย กฤษณพงศ์ วาริชา ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
33 16522324 นางสาว ดารารัตน์   เกิดสิน ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
34 16522325 นาย นนทวัฒน์ พึงประสงค์ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
35 16522326 นาย นภดล จิตมนตรี ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
36 16522327 นาย นฤพล หอมชะเอม ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
37 16522328 นางสาว นิฐินาถ วินัยกิจ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
38 16522329 นางสาว ปรวีย์  พรมมา ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
39 16522330 นาย รัชชานนท์ ฮิซาตาเกะ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16522331 นางสาว ศจีรัตน์ อุ่นสกุณี ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
2 16522332 นาย สิทธิชัย ทิศเสถียร ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
3 16522334 นางสาว กมลวรรณ ภิรมย์เมือง ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
4 16522335 นาย ณรงค์ฤทธิ์ กระจ่างทิพย์ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
5 16522336 นาย ธนดล สุวรรณรัตน์ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
6 16522337 นางสาว ธมนวรรณ พ่วงทรัพย์ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
7 16522338 นางสาว ปิยพร สุขสม ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
8 16522339 นางสาว พรรณวลี อาจหาญ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
9 16522340 นางสาว พลอย โพธิ์รื่น ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 

10 16522341 นาย พีรพัฒน์ ทุภะบุตร ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
11 16522342 นาย มหิทธินันท์ มีมา ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
12 16522343 นาย อานนท์ ขาวสอาด ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
13 16522193 นางสาว กุญจ์สิริลัญฉกร เรื่องลือ ประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
14 16522194 นางสาว ณัฐนรี รัตนะมณี ประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
15 16522195 นาย ทักษ์ดนัย ประทีปทัศน์ ประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
16 16522196 นางสาว มรดก อ่อนลมัย ประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
17 16522197 นางสาว สุจินดารัตน์ เฉยรอด ประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
18 16522217 นาย ชุมพร พงษ์เจี่ย สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
19 16522218 นาย ณัฐพล มะหมัดกุล สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
20 16522219 นาย ณัฐวุฒิ ปูเต๊ะ สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
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(นักศกึษาที่รายงานตัวรอบที่ 2 และ รอบที ่3 ครั้งที ่1) ห้องเรียนระดับ A1 ห้องที่ 9 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16522220 นาย นาเบร์ เซ็ง สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
22 16522221 นางสาว ฟัยรุซ รูปายี สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
23 16522222 นาย มะซากรี ดาโอะ สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
24 16522223 นาย ยุทธนา มะหะหมัด สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
25 16522224 นาย อัฟฎอน มะนุ สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
26 16522225 นาย ฮัมดาน สามะ สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
27 16522213 นาย กิตติพงษ์ นาคเกษม ดนตรีศึกษา4ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
28 16522214 นางสาว นิรัชชา ลาสิงห์ ดนตรีศึกษา4ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
29 16522215 นาย วรเมธ วงค์สุปไทย ดนตรีศึกษา4ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
30 16522216 นางสาว อริชา พวงเงิน ดนตรีศึกษา4ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
31 16522261 นางสาว คทามุข จรเปลี่ยว การสอนภาษาจีน (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
32 16522262 นางสาว ชัชฎาพร มีแก้ว การสอนภาษาจีน (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
33 16522263 นางสาว ณัฐณิชา เวฬุวนาธร การสอนภาษาจีน (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
34 16522264 นางสาว ทัศวรรณ ภูผิวเมฆ การสอนภาษาจีน (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
35 16522265 นางสาว วารินทร์ญา นิ่มน้อย การสอนภาษาจีน (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
36 16522266 นาย ศรราม  หิรัญประทีป การสอนภาษาจีน (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
37 16522267 นางสาว หทัยชนก  ภู่กลั่น การสอนภาษาจีน (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
38 16522268 นางสาว กวินทิพย์ กุ๊กสันเทียะ การสอนภาษาจีน (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
39 16522269 นางสาว กัญญารัตน์ สายรัมย์ การสอนภาษาจีน (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16522270 นางสาว ชลธิชา สดับรส การสอนภาษาจีน (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
2 16522226 นางสาว กัญลยา บุตรค า นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
3 16522227 นางสาว จรรยา ล้ าสันเทียะ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
4 16522228 นางสาว จิราวรรณ สุขร ามิ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
5 16522229 นาย จีระศักดิ์ ค าสอน นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
6 16522230 นางสาว ชญมณฑน ์ กองทอง นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
7 16522231 นางสาว ฐิติกานต์ ศิริยุทธ์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
8 16522232 นางสาว นภัสสร นิ่มปานฝ้าย นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
9 16522233 นางสาว นฤมล สารสิงห์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 

10 16522234 นาย ปภัทร อับดุลสมัด นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
11 16522235 นางสาว ปลิตตา ใจพราหมณ์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
12 16522236 นางสาว ภิญญดา หนุนภักด ี นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
13 16522237 นาย ภูเบศร์ สุภากรรม นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
14 16522238 นางสาว มินตรา ภาคอินทรีย์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
15 16522239 นางสาว มีนา อินเอม นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
16 16522240 นางสาว ศิริยากร เหมือนวงษ์ญาติ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
17 16522241 นาย สุริยัน จันทร นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
18 16522242 นาย อัษฎาวุฒิ พิมพ์ไพร นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
19 16522243 นางสาว ชลธร สุขส าอางค์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
20 16522244 นาย ณัฏฐกิตติ์ มาดี นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16522245 นาย ทินกฤต คงสมนาม นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
22 16522246 นาย พลพล เสรีกิจ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
23 16522247 นางสาว พิมพ์ชนก ก๊กพิพัฒน์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
24 16522248 นางสาว ภัคพร หนูคง นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
25 16522249 นาย ภูริพัฒน์ สุพิมพิทักษ์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
26 16522250 นางสาว สุดารัตน์ กองพูล นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
27 16522251 นาย สุพิสิฐ งามสมโภชน์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A1 
28 16522198 นางสาว จิรัชญา  วรพุฒ การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ B1 
29 16522199 นางสาว จีรดา ช านาญกอง การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
30 16522200 นาย พงศกร ธีระศาสตร์ การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
31 16522201 นางสาว ภัทรลดา คงสมปราชญ์ การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ A2 
32 16522202 นาย วชิรวิชญ ์ ชมเดช การจัดการรัฐกิจและปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีข้อมูล 
33 16532109 นางสาว ณัชชา หมายอมกลาง เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
34 16532110 นาย ธนภักดิ ์ มีภักดี เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
35 16532111 นางสาว ประภาภัส ประทุมพันธ์ เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
36 16532112 นาย ปัญญา วงษ์วิทยา เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B1 
37 16532113 นาย พิภัสร์พงศ์ สิทธิ์กุล เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B2 
38 16532114 นาย วีรภัทร ทรัพย์มูล เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
39 16532115 นาย สราวุธ เหลืองสีทอง เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16532116 นางสาว เกศเเก้ว   ปิ่นทอง เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
2 16532146 นาย ศิริวัฒน์ เสนาจักร์ เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
3 16532147 นาย อภิวัตร สิงห์แก้ว เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
4 16532094 นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์น้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
5 16532095 นางสาว ณัฐณิชา สาระณะพันธุ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
6 16532096 นาย นพคุณ เอมโกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
7 16532097 นาย ปิยะพงษ ์ บุญน้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
8 16532098 นาย รุชดี้ ช่างแสง วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
9 16532099 นางสาว วราภรณ์ โพธิ์งาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 

10 16532100 นาย อาคเนย์ พุ่มทิพย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
11 16532141 นาย ขจรยศ ปุยสุวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
12 16532142 นาย ณัฐวุฒิ ส านักนิตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
13 16532143 นาย ปรวัฒน์ พันธุ์กระวี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
14 16532144 นาย ภูวนัตถ์ ศรีธารีฤทธิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B1 
15 16532145 นาย รามิล ศรีกัณหา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
16 16532079 นาย กฤษฎา สอาดตา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
17 16532080 นางสาว ณจันทร์ แก้วมรกต เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
18 16532082 นางสาว กิตติยา เอกศรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
19 16532083 นางสาว พรรัมภา บานแย้ม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
20 16532089 นาย กิตติโชติ มหึมา วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16532090 นางสาว ชวัลนุช  กันสกุล วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
22 16532091 นางสาว วิชุดา เอ่ียมสอาด วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
23 16532092 นางสาว อภิชญา ตรีพาทย์ วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
24 16532093 นางสาว อาทิตยา หนูชูชัย วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
25 16532084 นางสาว นาตยา ชนสุภาพ จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
26 16532101 นางสาว กัญญ์วรา ศรีแก้ว คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
27 16532102 นางสาว ณิชารีย์ เมียกขุนทด คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
28 16532103 นาย ภัทรพล  ยอดตา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
29 16532104 นางสาว มยุรี จ าปาพันธ์ คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
30 16532105 นางสาว ศรัณย์พร บุญเกษม คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
31 16532106 นางสาว อภิชญา ทิมเนตร คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
32 16532107 นางสาว อภิชญา สนามยุทธ คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
33 16532108 นางสาว เบ็ญจมาศ แซ่โง้ว คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B1 
34 16532140 นางสาว สุกัญญา  ยิ้มจัตุรัส คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
35 16532085 นาย จูเนี่ยร์เลี่ยม ริด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
36 16532086 นางสาว ธัญธร ม้วนนอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
37 16532087 นางสาว ปิยะธิดา สุขเกษม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
38 16532088 นางสาว ไอรดา แจ่มดาว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
39 16532076 นางสาว ภัทริดา ทองคมข า เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B1 

 



~ 24 ~ 

หมายเหตุ  ส ำหรับนักศึกษำที่ไม่มีข้อมูล หมำยถึง นักศึกษำขำดสอบ หรือนักศึกษำลำออก 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม  2565 

ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Placement test  ครั้งที ่2 ส าหรับนกัศกึษาเข้าใหม่ (ภาคปกต)ิ ปกีารศึกษา 2565  
(นักศกึษาที่รายงานตัวรอบที่ 2 และ รอบที ่3 ครั้งที ่1) ห้องเรียนระดับ A1 ห้องที่ 12 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16532127 นาย ศุภกร หามนตรี เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
2 16532081 นางสาว สุกัญญา ข าพร้อม วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
3 16532138 นางสาว มาริสา ตันเจริญ วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
4 16532117 นางสาว ณัฏฐ์ณภัฏ มหิงสุพรรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
5 16532118 นางสาว ดุสิตา ประทุมเกษร สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
6 16532119 นางสาว บุปผา จั่นทิพย์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B1 
7 16532120 นางสาว ปุณยาพร บางประเสริฐ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
8 16532121 นางสาว พลอยไพลิน คนึงคิด สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B1 
9 16532122 นางสาว รินรดา วิรัตน์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 

10 16532123 นางสาว วรรณิษา กองสงค์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี B1 
11 16532125 นางสาว สุพัตรา ธนะวิบูลย์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
12 16532126 นางสาว เบญจมาศ วิไลลักษณ์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
13 16532132 นางสาว กชกร นามวงษ์บุญ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
14 16532133 นางสาว จิรัชยา กรุดเนียม สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
15 16532134 นางสาว ชลธิชา คงเกษม สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
16 16532135 นางสาว ภัชราภรณ ์ รูปครุฑ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
17 16532136 นางสาว สุภาภรณ์ เเสงทอง สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
18 16532137 นางสาว อัจจิมา โยวะราช สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
19 16532077 นางสาว จุฑารัตน์ จันทร์สว่าง วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
20 16532078 นางสาว นริสรา ฐานะสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16532128 นาย จิรายุ  คชวัฒน์ วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
22 16532129 นางสาว ชลธิชา มงคลสนธิ์ วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
23 16532130 นางสาว ซัยน่า กะโห้ทอง วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
24 16532131 นาย รพีภัทร เตชะพัฒนกุล วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
25 16533005 นาย ชัชวาล ไชยมงคล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
26 16533006 นาย ณัฐธวัช ธนะสันต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
27 16533007 นาย ธนพงศ์ มงคลยศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
28 16533008 นาย ธนวรรธ ทัพสกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
29 16533009 นาย ธันวา เรือนแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
30 16533010 นาย นพดล กล่ าจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
31 16533011 นาย ภูมรินทร์ ข าศิริ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
32 16533012 นาย รชานนท์ คหินทพงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
33 16533013 นาย วรกานต์ กมลโรจน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
34 16533014 นาย วัชระ อ่ิมจ ารัส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A1 
35 16533015 นาย วาทิต ไกรทัต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
36 16533016 นาย วิชญ์ภาส โยธาไพร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
37 16533004 นาย นิธิสิทธิ ์ ชูบุญ วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี C1 
38 16533017 นาย ทักษิณ เกษลักษณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
39 16533018 นาย พีรวัฒน์ กิจสืบ วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16533019 นาย ศราวุฒ ขาวสะอาด วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
2 16533020 นางสาว พิชชาพร เลขะพันธุ์ วิศวกรรมการจัดการ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A2 
3 16533021 นางสาว ศศิกานต์ ศิลา วิศวกรรมการจัดการ 4ปี (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูล 
4 16542088 นางสาว กนกวรรณ เย็นพระพาย การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A2 
5 16542089 นางสาว กัญญ์วรา  วัฒนคาม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
6 16542090 นางสาว ชารินดา กองข้าวเรียบ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A1 
7 16542091 นางสาว ณัฐณิชา น้อยประถม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
8 16542092 นางสาว นัทกานต์ สว่างเมฆ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A1 
9 16542093 นางสาว ปภัสรา เครือแตง การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A2 

10 16542094 นางสาว พรรณวิภา คูณทวี การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A2 
11 16542095 นางสาว วิจิตรา พรสวัสดิ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A2 
12 16542096 นางสาว วุฒิพร แย้มสี การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A1 
13 16542097 นางสาว อภัสรา ช านาญแก้ว การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ B1 
14 16542098 นางสาว อุษณีย์ จาระนุ่น การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
15 16542099 นางสาว แพรว บัวสม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
16 16542152 นางสาว จุฬาลักษณ์ สุทธิดีสกุล การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
17 16542153 นางสาว ธัญยธรณ์ พรหมศาสตร์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
18 16542154 นางสาว ฟาดีละห์ มะทา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
19 16542155 นางสาว วราพร คงสุขโข การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
20 16542156 นางสาว อาทิตติยา มาตรา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ A1 
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21 16542157 นางสาว เกศรา ธรรมวงษ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
22 16542102 นางสาว จิราวรรณ บัวศรี การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ A2 
23 16542103 นาย ฐานทัพ เสถียรโชค การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ A1 
24 16542104 นางสาว มณฑาทิพย์ คล้ายคลึง การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
25 16542105 นาย อนุพงษ์ ชัยมงคล การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
26 16542171 นาย คณิศร เกตุนาค การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ A2 
27 16542172 นาย จักรพรรดิ์ วงศ์รักษ์ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ A2 
28 16542173 นางสาว จิดาภา พ่ึงพันธ์ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
29 16542174 นาย ณัฐพงษ์ ตั้งชัยภูม ิ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
30 16542175 นาย ธีรกานต์ สุระสะ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ A2 
31 16542176 นางสาว นาตชา เริงกมล การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ B1 
32 16542177 นางสาว น้ าเพชร นพรัตน์ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ A1 
33 16542178 นาย พนมกร วงค์ประยูร การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ A2 
34 16542179 นางสาว ศิริกรานต์ สุดประเสริฐ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
35 16542180 นาย สิทธินันท์ กล่อมอ าภา การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
36 16542199 นาย จิรายุ ยิ่งเจริญ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ A2 
37 16542082 นาย ภควรรธน์  กิจธัมมิ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ A2 
38 16542144 นางสาว รัชฎาพร แตงอ่อน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
39 16542145 นาย อัคเรศ จันทม่วง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
40 16542146 นางสาว อุ้มขวัญ ฉ่ าวิเศษ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
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ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Placement test  ครั้งที ่2 ส าหรับนกัศกึษาเข้าใหม่ (ภาคปกต)ิ ปกีารศึกษา 2565  
(นักศกึษาที่รายงานตัวรอบที่ 2 และ รอบที ่3 ครั้งที ่1) ห้องเรียนระดับ A1 ห้องที่ 14 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16542106 นาย ชินวัตร นาโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A2 
2 16542107 นางสาว พรนภัส เขียวอ่อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A2 
3 16542108 นาย พีระพัฒน์ จันทรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
4 16542109 นาย รชานนท์ แก้วอ าไพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A2 
5 16542110 นางสาว วรรณพร ภู่พันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A1 
6 16542111 นางสาว วรรณิดา พรมมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
7 16542112 นางสาว สุพรรษา อินทรอิ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
8 16542113 นาย อนพัทย์ อาจธัญกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A1 
9 16542114 นาย อภิสิทธิ์ อนุอัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A2 

10 16542115 นาย เกียรติศักดิ์ ศิริไพบูลย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A2 
11 16542181 นาย กษิดิ์เดช คงปรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A2 
12 16542182 นางสาว ฐิติรัตน์ เครือสุวรรณศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
13 16542183 นางสาว ณัฏฐณิชา มะณีรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
14 16542184 นาย ณัฐพล วงศ์อนันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
15 16542185 นางสาว บัณฑิตา สุขสุเมฆ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A2 
16 16542186 นาย ปฏิพล เรืองประพันธุ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A1 
17 16542187 นางสาว ปาริชาติ  ขจรไชยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ B1 
18 16542188 นาย พชระ เชื้อสีดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
19 16542189 นางสาว รวิวรรณ  สุพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
20 16542190 นางสาว ศิรภัสสร โตเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A2 
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(นักศกึษาที่รายงานตัวรอบที่ 2 และ รอบที ่3 ครั้งที ่1) ห้องเรียนระดับ A1 ห้องที่ 14 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16542191 นาย สุวรรณชัย กลิ่นระรื่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ A2 
22 16542083 นางสาว กมลวรรณ ดินม่วง การท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ A2 
23 16542084 นาย ธีรพันธ์ พันธ์ผูก การท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ A1 
24 16542085 นางสาว วรกานต์ หอมกระแจะ การท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ A1 
25 16542147 นางสาว เจนจิรา  เต่าจันทร์ การท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ A1 
26 16542148 นาย โดมทอง นนทะโคตร การท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ A1 
27 16542100 นาย ธนโชต ิ เหล็กจันทึก การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ A1 
28 16542149 นางสาว ปณิตา โสสุวรรณ ์ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ A2 
29 16542150 นาย รัตนากร เล่ากอดี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ A2 
30 16542151 นาย อภิรัชต์ ล้อมวงษ์ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ A1 
31 16542116 นางสาว จรีรัตน์ รอดพ่วง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A1 
32 16542117 นางสาว จิราพร เพ็ชรคุ้ม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A1 
33 16542118 นางสาว ชัยญานุช สันทัดลบ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A1 
34 16542119 นางสาว ณัฐฐา อ่ิมก านัน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
35 16542120 นางสาว นันท์ภัส มีสัตย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
36 16542121 นางสาว นิยดา บุญสุขา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
37 16542122 นางสาว ปิยพร ศรีอาภัย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
38 16542123 นางสาว พรนภัส โตพ่วง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A1 
39 16542124 นางสาว พัชราภรณ์ เสนาะนิติ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A1 
40 16542125 นางสาว พิยดา เลาะฟอ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
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(นักศกึษาที่รายงานตัวรอบที่ 2 และ รอบที ่3 ครั้งที ่1) ห้องเรียนระดับ A1 ห้องที่ 15 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
1 16542126 นางสาว มนทกานติ สุขศรีจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
2 16542127 นางสาว วาสิตา ทวีธรรม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
3 16542128 นาย ศุภณัฐ ฤทธิทรง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
4 16542129 นางสาว สุกัญญา เรืองฤทธิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
5 16542130 นางสาว อารยา ตราชูชาติ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
6 16542131 นาย เจษฎาภรณ์ วงษ์สยาม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
7 16542132 นางสาว เสาวลักษณ์ มัจฉาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
8 16542161 นาย กฤตฏิพจน์ โหลแก้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
9 16542162 นางสาว กิตติ์รวี ลุประสงค์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 

10 16542163 นาย ธนิสร  สิงห์ทะยาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
11 16542164 นางสาว นานาวรรณ อินทโมรา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
12 16542165 นาย ศุภกฤติ คงคาดิษฐ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
13 16542166 นางสาว สุชาดา อยู่สบาย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
14 16542167 นางสาว อริสา อรุณโชติ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
15 16542168 นางสาว เกษศิรินทร์ ชมเพ็ญ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A2 
16 16542169 นาย เมธี ศรีจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ A1 
17 16542170 นางสาว แพรวพรรณ อุ่นสิงห์กุล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
18 16542133 นางสาว กัลยรัตน์ มณีเทศ การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 
19 16542134 นางสาว ณัฎฐิดา ตัณฑวณิช การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
20 16542135 นางสาว ธนพร สะอาดเอ่ียม การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A1 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา คณะ ระดับภาษาอังกฤษ 
21 16542136 นางสาว นภัสสร สุทธเอ้ย การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
22 16542137 นางสาว ปวริศา  วงษ์สง่า การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A1 
23 16542138 นางสาว ปิยะธิดา ปราบโจร การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 
24 16542139 นาย ภูมิพัฒน์ ตั้งปรัชญากูล การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
25 16542140 นาย ศราวุฒิ ทองกระจ่าง การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
26 16542141 นาย สยามชัย จอมไส การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
27 16542142 นาย อนุชาติ  จุลอ าพันธ์ การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 
28 16542143 นาย เอกณรงค์ พุ่มพวง การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
29 16542158 นางสาว ภัทรวดี สิทธิศักดิ์ การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 
30 16542159 นาย รัฐวัฒน ์ ประทุมพันธุ์ การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
31 16542160 นาย อายุธ ฟักสกุล การตลาด แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
32 16542086 นาย จิรวัฒน ์ สินทิพย์ การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 
33 16542087 นางสาว สลิลทิพย ์ สุภีแดน การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 
34 16542192 นางสาว กานต์พิชชา หงษ์ทอง การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
35 16542193 นาย ธนากร แก่นตะเคียน การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A1 
36 16542194 นางสาว ปิยฉัตร์ เกษวิเศษ การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 
37 16542195 นางสาว ปิ่นมนัส ชั่งเหลือ การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 
38 16542196 นางสาว ปุณณมาส พุดศรี การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
39 16542197 นาย มโนพัศ ศรีด ี การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีข้อมูล 
40 16542198 นางสาว อมรวรรณ ฟ้อนบ าเรอ การตลาด แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง คณะวิทยาการจัดการ A2 

 


