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1 59122370103 นางสาว จันทมณี วงษ์พันธ์ โภชนาการและการก าหนดอาหาร IT902

2 59122370104 นางสาว สุพัตรา สินสุพรรณ์ โภชนาการและการก าหนดอาหาร IT902

3 59122370105 นางสาว ศิริรัตน์ จันทร์ปรีดา โภชนาการและการก าหนดอาหาร IT902

4 59122370106 นางสาว กชกร มงคลเจริญ โภชนาการและการก าหนดอาหาร IT902

5 59122370107 นางสาว ศศิกานต์ รัมมะเกษ โภชนาการและการก าหนดอาหาร IT902

6 59122370108 นางสาว ฐิติมา เฉกแสงทอง โภชนาการและการก าหนดอาหาร IT902

7 59122370109 นาย จิราวัฒน์ ค าวงษ์ โภชนาการและการก าหนดอาหาร IT902

8 59122370110 นางสาว ศุภรัตน์ เซ้นเครือ โภชนาการและการก าหนดอาหาร IT902

9 59122370111 นางสาว ณัฏฐ์สินี ธัญญผล โภชนาการและการก าหนดอาหาร IT902

10 59122370112 นางสาว วริษฐา สิงห์เจริญ โภชนาการและการก าหนดอาหาร IT902

11 59122370113 นางสาว เศรษฐ์ปกรณ์ ทวีกุล โภชนาการและการก าหนดอาหาร IT902

12 59122370114 นางสาว มาริสา มะหะหมัด โภชนาการและการก าหนดอาหาร IT902

13 59122370115 นางสาว วิภารัตน์ สุดใจ โภชนาการและการก าหนดอาหาร IT902

14 59122370116 นางสาว จินจิรา คุ้มเมือง โภชนาการและการก าหนดอาหาร IT902

15 59122370117 นางสาว พรศิริ แดงอร่าม โภชนาการและการก าหนดอาหาร IT902

16 59122370118 นางสาว ศศิธร ทองดอนค า โภชนาการและการก าหนดอาหาร IT902

17 59122420101 นาย เฉลิมลาภ ล้ิมประเสริฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT902

18 59122420102 นาย นนท์ธิชัย เศษบุญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT902

19 59122420103 นาย พลเกษม กาละภักดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT902

20 59122420104 นาย ศรราม จ าปาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT902

21 59122420105 นาย ธนบดี เหลืองใย วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT902

22 59122420106 นาย จิระโรจน์ ส่วยสิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT902

23 59122420107 นางสาว ศศิมา วังยูโซ๊บ วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT902

24 59122420108 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ สุขสัตยานนท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT902

25 59122420110 นางสาว สุพิชชา ห่อเทพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT902

26 59122420112 นาย นฤพนธ์ พรหมศร วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT902

27 59122420114 นาย นัฐติกรณ์ สงวนการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT902

28 59122420115 นาย ถิรนัย ทิพย์ประเสริฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT902

29 59122420118 นาย ภคิน กรณ์ธมนต์โภคิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT902

30 59122420119 นาย ธนพล สวัสดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT902

รำยช่ือนักศึกษำช้ันปี 4 (รหัส 59) เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ (VRU-TEP) 
วันท่ี  26  มีนำคม  2563        ณ อำคำร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

รอบบ่ำย     เวลำ  13.00 - 15.00 น.
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31 59122420125 นาย เจษฎากร เริงจินดา วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT902

32 59122420127 นาย ณภวุฒิ ศรีชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ IT902

33 59122830103 นางสาว ณิฌารีย์ พวงเงิน วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม IT902

34 59122830104 นาย อุดมศักด์ิ เอ่ียมสุดใจ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม IT902

35 59122380101 นางสาว ชรินรัตน์ แซ่เตีย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

36 59122380102 นางสาว มณฑาทิพย์ บุญวิรัตน์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

37 59122380104 นางสาว พรนภา บัวภา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

38 59122380105 นางสาว พชรพรรณ อัครปัญญาสกุล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

39 59122380106 นางสาว วิลาวัลย์ เลิศผล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

40 59122380107 นางสาว ปวีณ์สุดา สมต๊ิบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

41 59122380108 นางสาว รัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

42 59122380109 นางสาว อริญญาวรรณ สุขจิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

43 59122380110 นางสาว นลินี สว่างผุย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

44 59122380112 นางสาว นิติพร อยู่สบาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

45 59122380114 นางสาว นนทวรรณา สุวรรณเหลา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

46 59122380115 นาย อนุชิต พุ่มบุญฤทธ์ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

47 59122380116 นางสาว สุพัตรา มะกา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

48 59122380117 นางสาว จุฑามาศ แสงเพชรอ่อน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

49 59122380119 นางสาว จรัญญา ต่อสกุล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

50 59122380120 นางสาว กัญญาณัฐ สวัสด์ิรักษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

51 59122380122 นางสาว สุนันทา ระวัง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

52 59122380123 นางสาว ขวัญฤทัย อัตโน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

53 59122380124 นางสาว ขวัญฤดี สร่างทุกข์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

54 59122380125 นางสาว พรรนิภา กรดี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

55 59122380126 นาย ภัทรกร เลิศถิรานนท์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

56 59122380127 นางสาว สุวนันท์ ปานสีทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

57 59122380128 นาย วัชระพงษ์ บรรพต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

58 59122380129 นาย ธัญวิชญ์ จูฑะสุวรรณ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

59 59122380132 นางสาว อานีต้า เจะยอ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย IT902

60 59122840103 นางสาว วิลาวัณย์ ฉิมสกุล การจัดการสถานพยาบาล IT902
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61 59124790101 นางสาว นฤมล ทองวงษ์ การจัดการสถานพยาบาล IT902

62 59124790103 นางสาว สโรชา บุตรสา การจัดการสถานพยาบาล IT902

63 59124790104 นางสาว ศิริญาพร ค าแสน การจัดการสถานพยาบาล IT902

64 59124790105 นางสาว พัชราภรณ์ อ่ิมสอาด การจัดการสถานพยาบาล IT902

65 59124790106 นางสาว อัจฉรา ตาพาลี การจัดการสถานพยาบาล IT902

66 59124790107 นางสาว เยาวลักษณ์ ร่ืนสด การจัดการสถานพยาบาล IT902

67 59124790108 นางสาว สุทธิดา เปล่งสอาด การจัดการสถานพยาบาล IT902

68 59124790109 นางสาว สุกฤตา ทิมอ่อน การจัดการสถานพยาบาล IT902

69 59124790110 นางสาว ทรายศรี อนันทศาลา การจัดการสถานพยาบาล IT902

70 59124790111 นางสาว พรพรรณ อร่ามแสง การจัดการสถานพยาบาล IT902

71 59124790112 นางสาว วิจิตตรา จันทร์หอม การจัดการสถานพยาบาล IT902

72 59124790114 นางสาว สุปรียา ละม้าย การจัดการสถานพยาบาล IT902

73 59124790115 นางสาว อภิษฐา พงษ์รุ่งเรือง การจัดการสถานพยาบาล IT902

74 59124790117 นางสาว บุญญาวี ยะถาคาร การจัดการสถานพยาบาล IT902

75 59124790118 นางสาว สมฤทัย แก้วสีไว การจัดการสถานพยาบาล IT902

76 59124790119 นาย พิทักษ์ บุดดาวงค์ การจัดการสถานพยาบาล IT902

77 59124790120 นางสาว วนัชญา แพงมา การจัดการสถานพยาบาล IT902

78 59124790121 นางสาว ทิพย์ ลาแสง การจัดการสถานพยาบาล IT902

79 59124790123 นางสาว สิริประภา นามวงศ์ การจัดการสถานพยาบาล LC701

80 59124790124 นางสาว ณัฐกานต์ นูรี การจัดการสถานพยาบาล LC701

81 59124790125 นางสาว อารีฟะฮ์ เจะเต๊ะ การจัดการสถานพยาบาล LC701

82 59124780101 นางสาว อรัญญา เปียสมุทร สาธารณสุขศาสตร์ LC701

83 59124780102 นางสาว วิภาวรรณ เปรมสุข สาธารณสุขศาสตร์ LC701

84 59124780103 นางสาว แก้วกาญดา ฟูบุญมา สาธารณสุขศาสตร์ LC701

85 59124780105 นางสาว ขวัญกมล โพธ์ิอ าไพ สาธารณสุขศาสตร์ LC701

86 59124780106 นางสาว ศิริลักษณ์ เทียนมาลี สาธารณสุขศาสตร์ LC701

87 59124780107 นางสาว สุนทรี อนุษา สาธารณสุขศาสตร์ LC701

88 59124780108 นางสาว รุ่งนภา วังหินกอง สาธารณสุขศาสตร์ LC701

89 59124780109 นางสาว รุ่งนภา โสภา สาธารณสุขศาสตร์ LC701

90 59124780110 นางสาว ชนิภา ผัดกระโทก สาธารณสุขศาสตร์ LC701

หนา้ที ่3 จาก 6



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ

รำยช่ือนักศึกษำช้ันปี 4 (รหัส 59) เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ (VRU-TEP) 
วันท่ี  26  มีนำคม  2563        ณ อำคำร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

รอบบ่ำย     เวลำ  13.00 - 15.00 น.

91 59124780113 นางสาว อริสรา เรือนป่ันแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ LC701

92 59124780116 นางสาว รัชลี เมืองค า สาธารณสุขศาสตร์ LC701

93 59124780119 นางสาว ปรียาพร บดขุนทด สาธารณสุขศาสตร์ LC701

94 59124780120 นางสาว ทัศฑมณ ดวงตา สาธารณสุขศาสตร์ LC701

95 59124780121 นางสาว หิรัญรัชต์ น้ าทิพย์ สาธารณสุขศาสตร์ LC701

96 59124780122 นางสาว สุณัฐชา ขาวเอ่ียม สาธารณสุขศาสตร์ LC701

97 59124780123 นางสาว นนท์ทิญา อะมะตะ สาธารณสุขศาสตร์ LC701

98 59124780124 นางสาว ปาเจรา วาที สาธารณสุขศาสตร์ LC701

99 59124780125 นางสาว ธัญญพัทธ์ เผ่ามิตรเจริญ สาธารณสุขศาสตร์ LC701

100 59124780126 นางสาว ปรียา กัสโก สาธารณสุขศาสตร์ LC701

101 59124780128 นางสาว ศิริรัตน์ สีนุชาติ สาธารณสุขศาสตร์ LC701

102 59124780129 นางสาว กาญจนา นึกถึง สาธารณสุขศาสตร์ LC701

103 59124780130 นางสาว บัณฑิตา เพ็ชรเลิศ สาธารณสุขศาสตร์ LC701

104 59124780131 นางสาว อรดา ท่ังสันเทียะ สาธารณสุขศาสตร์ LC701

105 59124780132 นางสาว กมลลักษณ์ โพธ์ิค า สาธารณสุขศาสตร์ LC701

106 59124780133 นางสาว วันวิสา พันธ์แก้ว สาธารณสุขศาสตร์ LC701

107 59124780136 นางสาว ณัฐติยา ไกรกิจการ สาธารณสุขศาสตร์ LC701

108 59124780137 นางสาว ภรณ์นภา กองทุ่งมน สาธารณสุขศาสตร์ LC701

109 59124780140 นางสาว สุกัญญา นันทะ สาธารณสุขศาสตร์ LC701

110 59124780141 นาย นนธวัช เจ้ยทองศรี สาธารณสุขศาสตร์ LC701

111 59124780144 นางสาว ดาริษา ชาวสวน สาธารณสุขศาสตร์ LC701

112 59124780145 นางสาว พนิดา ม่ันจิตร สาธารณสุขศาสตร์ LC701

113 59124780301 นางสาว บุณณดา หลักบุตร สาธารณสุขศาสตร์ LC701

114 59124780302 นางสาว อรดา ลวดทอง สาธารณสุขศาสตร์ LC701

115 59124780303 นางสาว คณิภา โพธ์ินคร สาธารณสุขศาสตร์ LC701

116 59124780304 นางสาว ภัทราพร สิงห์เงิน สาธารณสุขศาสตร์ LC701

117 59124780306 นางสาว มินตรา เค้าส าราญ สาธารณสุขศาสตร์ LC701

118 59124780201 นางสาว ดลยา กุ่นทอง สาธารณสุขศาสตร์ LC701

119 59124780202 นางสาว ชัญญานุช ลมพัด สาธารณสุขศาสตร์ LC702

120 59124780203 นางสาว ณัฐวรรณ์ นุ่มทอง สาธารณสุขศาสตร์ LC702

หนา้ที ่4 จาก 6



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ

รำยช่ือนักศึกษำช้ันปี 4 (รหัส 59) เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ (VRU-TEP) 
วันท่ี  26  มีนำคม  2563        ณ อำคำร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

รอบบ่ำย     เวลำ  13.00 - 15.00 น.

121 59124780204 นางสาว คณิตชา แจ่มจิต สาธารณสุขศาสตร์ LC702

122 59124780205 นางสาว ภาสินี เทียบเทียม สาธารณสุขศาสตร์ LC702

123 59124780206 นางสาว สุวนันท์ ช่ืนหิรัญ สาธารณสุขศาสตร์ LC702

124 59124780207 นางสาว นิตยา กระปุกนาค สาธารณสุขศาสตร์ LC702

125 59124780208 นางสาว สุนิภา เทพดุสิต สาธารณสุขศาสตร์ LC702

126 59124780210 นางสาว ภัทราวดี มากมี สาธารณสุขศาสตร์ LC702

127 59124780211 นางสาว จีรนันท์ วิชิต สาธารณสุขศาสตร์ LC702

128 59124780212 นาย สิทธิโรจน์ ตรีเพ็ชร สาธารณสุขศาสตร์ LC702

129 59124780213 นางสาว เยาวลักษณ์ คงโนนนอก สาธารณสุขศาสตร์ LC702

130 59124780214 นางสาว อัญธิกา ทรัพย์ม่ัน สาธารณสุขศาสตร์ LC702

131 59124780215 นางสาว พรรณิภา ศิริกุล สาธารณสุขศาสตร์ LC702

132 59124780216 นางสาว อารียา ประทุมวงค์ สาธารณสุขศาสตร์ LC702

133 59124780217 นางสาว ปนัดดา ท้าวทอง สาธารณสุขศาสตร์ LC702

134 59124780218 นางสาว หทัยรัตน์ วงค์ศิลป์ สาธารณสุขศาสตร์ LC702

135 59124780219 นางสาว ปุณยนุช เกิดวัน สาธารณสุขศาสตร์ LC702

136 59124780220 นางสาว พิทยา กล่ินมาลี สาธารณสุขศาสตร์ LC702

137 59124780221 นางสาว มนัญชยา สมศรี สาธารณสุขศาสตร์ LC702

138 59124780222 นางสาว ภัทราภรณ์ สวนพลู สาธารณสุขศาสตร์ LC702

139 59124780223 นางสาว กาญจนา หนองเอ่ียน สาธารณสุขศาสตร์ LC702

140 59124780224 นางสาว พรทิพย์ เพราะบุญ สาธารณสุขศาสตร์ LC702

141 59124780225 นาย ดนัย สีดา สาธารณสุขศาสตร์ LC702

142 59124780226 นางสาว รัตติกาญจน์ ย่ิงพิมาย สาธารณสุขศาสตร์ LC702

143 59124780227 นางสาว ทวีพร ทองใบ สาธารณสุขศาสตร์ LC702

144 59124780228 นางสาว ปาริชาติ พลสว่าง สาธารณสุขศาสตร์ LC702

145 59124780229 นางสาว ออมสิน เรือทอง สาธารณสุขศาสตร์ LC702

146 59124780230 นาย สุรศักด์ิ มะรักษา สาธารณสุขศาสตร์ LC702

147 59124780232 นางสาว วนิดา สมนึก สาธารณสุขศาสตร์ LC702

148 59124780233 นางสาว นิชาภา สุขสงวน สาธารณสุขศาสตร์ LC702

149 59124780234 นางสาว สุดารัตน์ บุญจันทร์ศรี สาธารณสุขศาสตร์ LC702

150 59124780236 นางสาว กนกพร เขียวอ่อน สาธารณสุขศาสตร์ LC702

หนา้ที ่5 จาก 6



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ

รำยช่ือนักศึกษำช้ันปี 4 (รหัส 59) เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ (VRU-TEP) 
วันท่ี  26  มีนำคม  2563        ณ อำคำร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

รอบบ่ำย     เวลำ  13.00 - 15.00 น.

151 59124780238 นางสาว กฤษณา เนตรหาญ สาธารณสุขศาสตร์ LC702

152 59124780239 นางสาว วราลี บุญเรือง สาธารณสุขศาสตร์ LC702

153 59124780240 นางสาว ศิริลักษณ์ พรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ LC702

154 59124780241 นางสาว ดาลิณา กองเขียว สาธารณสุขศาสตร์ LC702

155 59124780243 นางสาว บุหงา กาหลง สาธารณสุขศาสตร์ LC702

156 59124780244 นางสาว นวพร สัตพันธ์ สาธารณสุขศาสตร์ LC702

157 59124780307 นางสาว เกวรินท์ ปากเสียงดี สาธารณสุขศาสตร์ LC702

158 59124780308 นางสาว นิตยา เกษไชยศรี สาธารณสุขศาสตร์ LC702

159 59124780311 นางสาว วิลาสินี บุญเพชร สาธารณสุขศาสตร์ LC702

หนา้ที ่6 จาก 6


