
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ

1 61123390001 นางสาว ณัฐตรา สังวันดี การจัดการท่องเท่ียว IT902

2 61123390003 นาย กิตติภูมิ เพ็ญภาค การจัดการท่องเท่ียว IT902

3 61123390004 นาย อัมรินทร์ เต็มเป่ียม การจัดการท่องเท่ียว IT902

4 61123390005 นางสาว ณัฏฐธิดา นวนกระแส การจัดการท่องเท่ียว IT902

5 61123390008 นางสาว ภัทรา อารีย์ การจัดการท่องเท่ียว IT902

6 61123390009 นางสาว อุรัสยา สนธิเดชกุล การจัดการท่องเท่ียว IT902

7 61123390010 นางสาว นุชนาถ ศรีรักษา การจัดการท่องเท่ียว IT902

8 61123390011 นางสาว จารุวรรณ บรรพโคต การจัดการท่องเท่ียว IT902

9 61123390014 นางสาว จันทกานต์ กัสปะ การจัดการท่องเท่ียว IT902

10 61123390015 นางสาว วทันยา ช านินอก การจัดการท่องเท่ียว IT902

11 61123390016 นางสาว วีระยา ภาคาพรต การจัดการท่องเท่ียว IT902

12 61123390018 นางสาว สุนิสา นาที การจัดการท่องเท่ียว IT902

13 61123390019 นางสาว จารุวรรณ ศักด์ิสมบูรณ์ การจัดการท่องเท่ียว IT902

14 61123390020 นางสาว นภธร ดามาพงษ์ การจัดการท่องเท่ียว IT902

15 61123390022 นางสาว ศศิประภา บุดดี การจัดการท่องเท่ียว IT902

16 61123390028 นาย ฐาปกรณ์ แต่งรุ่ง การจัดการท่องเท่ียว IT902

17 61123390029 นางสาว ศศิวิมล นุ่มดี การจัดการท่องเท่ียว IT902

18 61123180001 นาย อภิวิชญ์ รักธรรม การจัดการท่ัวไป IT902

19 61123180002 นางสาว ณัฐฏธิดา รุจิชอบ การจัดการท่ัวไป IT902

20 61123180005 นางสาว ปาริชาติ มุงคุณ การจัดการท่ัวไป IT902

21 61123180006 นาย กฤษณัฐ เรืองฤทธ์ิ การจัดการท่ัวไป IT902

22 61123180007 นางสาว อังคณา พงษ์อุตทา การจัดการท่ัวไป IT902

23 61123180009 นางสาว ภาวรินทร์ ทองโคตร การจัดการท่ัวไป IT902

24 61123180010 นาย เมธาวัฒน์ เพ็งคล้าย การจัดการท่ัวไป IT902

25 61123180012 นางสาว อริศรา เอ่ียมสะอาด การจัดการท่ัวไป IT902

26 61123180013 นางสาว ธัญญาภรณ์ การงานดี การจัดการท่ัวไป IT902

27 61123180015 นางสาว สโรชา เรืองผ้ึง การจัดการท่ัวไป IT902

28 61123180016 นาย เสรี นิลเพ็ชร การจัดการท่ัวไป IT902

29 61123180018 นางสาว สุวรรณา ดิษฐเกษร การจัดการท่ัวไป IT902

30 61123180020 นางสาว ศิรประภา บงสิมมา การจัดการท่ัวไป IT902

รำยช่ือนักศึกษำช้ันปีท่ี 2 (รหัส 61) เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ (VRU-TEP) 
วันท่ี  24  มีนำคม  2563        ณ อำคำร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

รอบท่ี 3       เวลำ  13.30 - 15.30 น.
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31 61123180021 นางสาว ปิยรัชนี นุชเล็ก การจัดการท่ัวไป IT902

32 61123180022 นางสาว พัชรี ไวยจินดา การจัดการท่ัวไป IT902

33 61123180023 นางสาว กานต์สิรี ค าแหง การจัดการท่ัวไป IT902

34 61123180024 นาย จิรวัฒน์ เมฆฉาย การจัดการท่ัวไป IT902

35 61123180025 นางสาว จารุตา วรนุช การจัดการท่ัวไป IT902

36 61123180026 นาย รชตะ มากกล่ า การจัดการท่ัวไป IT902

37 61123180027 นางสาว ภัทราพร เวโรจนกุล การจัดการท่ัวไป IT902

38 61123180029 นาย ฐิติศักด์ิ ชาววาปี การจัดการท่ัวไป IT902

39 61123180030 นาย กัมปนาท ภิรมรัก การจัดการท่ัวไป IT902

40 61123180031 นาย ธนวัฒน์ แฝงธานี การจัดการท่ัวไป IT902

41 61123180036 นางสาว รัตนาพร เอ่ียมสอาด การจัดการท่ัวไป IT902

42 61123180038 นางสาว มณีรัตนา มณีโชติ การจัดการท่ัวไป IT902

43 61123180045 นางสาว เพชรรัตน์ บุญภา การจัดการท่ัวไป IT902

44 61123180046 นางสาว เสาวลักษณ์ ภู่บ าเพ็ญ การจัดการท่ัวไป IT902

45 61123180047 นางสาว พัชรพรรณ ยาคาน การจัดการท่ัวไป IT902

46 61123180049 นางสาว นวรัตน์ ชัยพัฒน์ การจัดการท่ัวไป IT902

47 61123180050 นางสาว สรัลพร แก้วบัวดี การจัดการท่ัวไป IT902

48 61123180056 นาย วัชรพล อุ่นนุช การจัดการท่ัวไป IT902

49 61123390025 นางสาว เทตะยา สวัสดี การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ IT902

50 61123390027 นางสาว รินลณี เปล่ียนศรี การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ IT902

51 61123630002 นางสาว รัศมี อุ่นอ่อน การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ IT902

52 61123630003 นางสาว พัชรพร วงษ์จันทร์ดี การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ IT902

53 61123630004 นางสาว พิมพ์ลภัส ศรีมาดี การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ IT902

54 61123630005 นางสาว พรธิดา พงษ์โสภณ การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ IT902

55 61123630006 นาย ศุภชัย แซ่ต้ัง การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ IT902

56 61123350001 นางสาว พิมลภรณ์ ช่ืนอารมย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

57 61123470001 นางสาว ศุวิมล จันทร์แดง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

58 61123470003 นางสาว วิไลลักษณ์ ทรงชาติ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

59 61123470004 นางสาว อมรรัตน ศรีหิรัญ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

60 61123470005 นางสาว อินทิรา ค าเพชร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902
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61 61123470006 นาย พงศกร หงษ์สาชัย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

62 61123470007 นางสาว ชลกร ค าลือไชย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

63 61123470008 นางสาว สุนีย์รัตน์ อุนโล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

64 61123470009 นางสาว กิติยากรณ์ ทวีคูณ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

65 61123470010 นางสาว กัญญาภรณ์ เฉลิมสุข การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

66 61123470011 นางสาว ปาริชาต ทองอุดม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

67 61123470012 นาย นิติรัฐ จีนสอน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

68 61123470013 นางสาว เจนจิรา พ่วงเปรียง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

69 61123470014 นาย จักรพงศ์ พุ่มไสว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

70 61123470015 นางสาว วรรภา ผ่องอ าพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

71 61123470017 นางสาว โสภิดา ปานสิงห์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

72 61123470018 นาย วรพล หงส์ไทย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

73 61123470019 นางสาว กุลนิภา ชินส าโรง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

74 61123470020 นางสาว พรลภัส แย้มกล่ิน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

75 61123470021 นาย วรพล โสตถยานุสร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

76 61123470022 นางสาว เจนจิรา ย่ังยืน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

77 61123470023 นางสาว รุ่งทิวา พลฤทธ์ิ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

78 61123470024 นางสาว สุดารัตน์ หลอดชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

79 61123470025 นาย ปิยทัศน์ พิมพ์พา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

80 61123470026 นางสาว นฤมล ลายทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

81 61123470027 นาย บุรินทร์ มากรุ่ง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

82 61123470028 นางสาว วาสนา บุญเลิศ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

83 61123470029 นางสาว อุไรลักษณ์ จันทิมาลย์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

84 61123470030 นางสาว กชกร พ่ึงแก้ว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน IT902

85 61123470031 นางสาว นิภาพร ทัศเนียม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

86 61123220001 นาย อัครพล พันธ์ประเสริฐ บธ.การตลาด LC801

87 61123220002 นางสาว สุพรรษา สมว่อง บธ.การตลาด LC801

88 61123220003 นาย ณัฐพล เปล่งฉวี บธ.การตลาด LC801

89 61123220004 นางสาว กุลณัฐ ศรีบุญเรือง บธ.การตลาด LC801

90 61123220005 นางสาว นันทิดา อิสสระ บธ.การตลาด LC801
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91 61123220006 นาย พิชญดา สุขสบาย บธ.การตลาด LC801

92 61123220007 นางสาว อัจฉรา สายสอาด บธ.การตลาด LC801

93 61123220008 นาย นิธิพร แสงนิมิตร บธ.การตลาด LC801

94 61123220009 นางสาว สุชานันท์ ผ่องแผ้ว บธ.การตลาด LC801

95 61123220010 นาย อรุณ โภคาลัย บธ.การตลาด LC801

96 61123220011 นางสาว ฉญาณี ชาดา บธ.การตลาด LC801

97 61123220012 นางสาว หน่ึงฤทัย สถิตถาวรศักด์ิ บธ.การตลาด LC801

98 61123220013 นางสาว กนกวรรณ เทียนทอง บธ.การตลาด LC801

99 61123220014 นางสาว มณฑาทิพย์ พวงโสภา บธ.การตลาด LC801

100 61123220015 นางสาว ปิยะดา จินดากุล บธ.การตลาด LC801

101 61123220017 นางสาว วรางคณา อุค า บธ.การตลาด LC801

102 61123220019 นาย วัฒนา พรรณโภชน์ บธ.การตลาด LC801

103 61123220020 นางสาว ปทิตตา แก้วทุ่น บธ.การตลาด LC801

104 61123220021 นางสาว ปวรรัตน์ พรมแพทย์ บธ.การตลาด LC801

105 61123220022 นางสาว กุลนัฐ เอ่ียมประภัสสร บธ.การตลาด LC801

106 61123220023 นาย พัฒนพงศ์ พันธ์ุกุฬา บธ.การตลาด LC801

107 61123220025 นางสาว จารุพัสตร์ ดวงเนตร บธ.การตลาด LC801

108 61123220026 นางสาว ประภาพร โสสุด บธ.การตลาด LC801

109 61123230001 นางสาว วีรนันท์ สุรวัชธีรวงศ์ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

110 61123230002 นางสาว ป่ินทิพย์ พรหมชาตรี บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

111 61123230003 นาย ชวิน บุญชูวงศ์ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

112 61123230004 นาย ชานน บุญชูวงศ์ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

113 61123230005 นาย ภานุพงศ์ ไวยเมฆ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

114 61123230006 นางสาว ธมนวรรณ นันทะยา บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

115 61123230007 นาย ธนดล ตีระกานต์วิวัฒน์ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

116 61123230008 นางสาว วรรณภา เกิดผล บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

117 61123230011 นาย สหัสวรรษ ผ่องโพธ์ิ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

118 61123230012 นางสาว สุวรรณี จันทรังษี บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

119 61123230013 นางสาว จุฑามาศ พิมพ์เสนา บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

120 61123230014 นางสาว ปานิดา โอชะกล่ิน บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801
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121 61123230017 นาย สิวรุณ สังร่วมใจ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

122 61123230018 นางสาว ภานุมาศ หอมจันทึก บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

123 61123230019 นางสาว อรนภา มีแสงแวว บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

124 61123230021 นางสาว ชุธิตา ตรัยจันเเดง บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

125 61123230022 นางสาว อุไรวรรณ สายกระสุน บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

126 61123230023 นาย ตนุภัทร อินทรจักร์ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

127 61123230024 นาย จิรวัฒน์ บทนอก บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

128 61123230026 นางสาว ทินกร แสงตะกรณ์ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

129 61123230033 นางสาว พรธิดา พวงทอง บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

130 61123230035 นาย ณัฐกิจ แซ่เล้า บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

131 61123230038 นาย จิรายุ อินทร์สุข บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

132 61123240009 นางสาว สุกัญญา บุญเรือง บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

133 61123600031 นางสาว ศิริรัตน์ จุ้ยม่วงศรี บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

134 61123600036 นางสาว หทัยรัตน์ อรุณแสงติชัย บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

135 61123600046 นางสาว กฤติยาภรณ์ กองแสวง บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

136 61123600047 นางสาว อรจิรา โกพล บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

137 61123240001 นางสาว สุชันษา ทาทอง บธ.การเงินและการธนาคาร LC801

138 61123240002 นางสาว สุดารัตน์ ถอยวิลัย บธ.การเงินและการธนาคาร LC801

139 61123240003 นางสาว วิภาดา โปรยนอก บธ.การเงินและการธนาคาร LC801

140 61123240004 นางสาว พินิจนันท์ บัวศรี บธ.การเงินและการธนาคาร LC801

141 61123240005 นางสาว กชกร หม่ันซ่อม บธ.การเงินและการธนาคาร LC801

142 61123240006 นางสาว นุจรี สีดาวงษ์ บธ.การเงินและการธนาคาร LC801

143 61123240007 นาย พิเชษฐ์ นาแก้ว บธ.การเงินและการธนาคาร LC801

144 61123240008 นางสาว อรชร โทจ าปา บธ.การเงินและการธนาคาร LC801

145 61123240010 นางสาว ณัฐชยา ปัดภัย บธ.การเงินและการธนาคาร LC801

146 61123240011 นางสาว ชนัญชิดา กลีบเทศ บธ.การเงินและการธนาคาร LC801

147 61123240012 นางสาว พิมชนก หร่ังกิจ บธ.การเงินและการธนาคาร LC801

148 61123240013 นางสาว ดวงหทัย มาตไทย บธ.การเงินและการธนาคาร LC801

149 61123240014 นางสาว อุทุมพร อ่อนธนู บธ.การเงินและการธนาคาร LC801

150 61123240015 นาย ศตวรรษ หงษ์ค า บธ.การเงินและการธนาคาร LC801
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151 61123240016 นาย จักรพงศ์ รอดดี บธ.การเงินและการธนาคาร LC801

152 61123240018 นางสาว ตะวัน ข าวิลัย บธ.การเงินและการธนาคาร LC801

153 61123240020 นางสาว พิมพ์ชนก ฝ่ายรีย์ บธ.การเงินและการธนาคาร LC801

154 61123600001 นางสาว ดวงหทัย แสงชมภู การบัญชี LC801

155 61123600002 นางสาว ฐิติมา พร้อมจิตต์ การบัญชี LC801

156 61123600003 นางสาว ปนิศรา ฝักฝ่าย การบัญชี LC801

157 61123600004 นางสาว ชุติมน มงคุณค าซาว การบัญชี LC801

158 61123600005 นางสาว ภัศรา บัวกอ การบัญชี LC801

159 61123600006 นางสาว กัญญารักษ์ ประดับทอง การบัญชี LC801

160 61123600008 นางสาว สิริกานดา ถนอมพันธ์ การบัญชี LC801

161 61123600009 นางสาว ภัณฑิรา เทียนไชย การบัญชี LC801

162 61123600010 นางสาว อักษร อินโต การบัญชี LC801

163 61123600012 นางสาว สกลสุภา มณีโชติ การบัญชี LC701

164 61123600013 นางสาว วิยะดา จันดาวงษ์ การบัญชี LC701

165 61123600014 นางสาว สิริวิมล แก้วอุ่นเมือง การบัญชี LC701

166 61123600016 นางสาว พรรณนิภา สงวนพล การบัญชี LC701

167 61123600017 นางสาว ชลธิดา สุภศร การบัญชี LC701

168 61123600018 นางสาว ปารถณา อุตะมะ การบัญชี LC701

169 61123600019 นางสาว ปวีณา งามข า การบัญชี LC701

170 61123600020 นางสาว ชนากานต์ คิดโสดา การบัญชี LC701

171 61123600023 นางสาว นิชกานต์ บุญโต การบัญชี LC701

172 61123600024 นางสาว สุภาพร อุค า การบัญชี LC701

173 61123600025 นางสาว เอวรินทร์ วิชัยประเสริฐ การบัญชี LC701

174 61123600027 นางสาว รุ้งฟ้า ชอนครบุรี การบัญชี LC701

175 61123600028 นาย สันติภาพ สุทธิพงษ์ การบัญชี LC701

176 61123600030 นางสาว ชลธิชา ศรีบุญเรือง การบัญชี LC701

177 61123600032 นางสาว สิรินยา คุณศักด์ิ การบัญชี LC701

178 61123600034 นางสาว ฑิตฐิตา สิทธิวงศ์ การบัญชี LC701

179 61123600035 นาย ทรงพล ครองประยูร การบัญชี LC701

180 61123600037 นางสาว วรัชยา ผลกล่ิน การบัญชี LC701
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181 61123600038 นางสาว สุวิมล สุมารสงค์ การบัญชี LC701

182 61123600039 นางสาว สกาวรัตน์ จ าปาทอง การบัญชี LC701

183 61123600040 นางสาว อรวรรณ โภคา การบัญชี LC701

184 61123600043 นางสาว วิลาวัณย์ เวชไชโย การบัญชี LC701

185 61123600044 นางสาว นับทอง สิทธิหา การบัญชี LC701

186 61123600045 นางสาว ภควรรณ พุ่มพวง การบัญชี LC701

187 61123660001 นาย ศรัณย์ภัทร ศรีมาดี ธุรกิจดิจิทัล LC701

188 61123660002 นาย อัครพล โคตรจันทร์ ธุรกิจดิจิทัล LC701

189 61123660003 นางสาว นันทิกานต์ โสมาบุตร ธุรกิจดิจิทัล LC701

190 61123660005 นางสาว ณัฐพร ค าขจร ธุรกิจดิจิทัล LC701

191 61123660006 นาย อัครเดช แย้มนุ่ม ธุรกิจดิจิทัล LC701

192 61123660007 นางสาว วิภาวี พัฒนาอารีกุล ธุรกิจดิจิทัล LC701

193 61123660009 นางสาว ณัฏฐณิชา อินทพันธ์ุ ธุรกิจดิจิทัล LC701

194 61123660012 นางสาว ณภัคตรา ตรีพืช ธุรกิจดิจิทัล LC701

195 61123660013 นาย ภสวร เจ้าพิทักษ์วงศ์ ธุรกิจดิจิทัล LC701

196 61123660014 นาย จิระวัฒน์ คชวิเชียร ธุรกิจดิจิทัล LC701

197 61123660015 นาย ครรชิต แผนเหน่ง ธุรกิจดิจิทัล LC701

198 61123660016 นาย เสฎฐวุฒิ บัวเผ่ือน ธุรกิจดิจิทัล LC701

199 61123660017 นาย ขวัญชัย คูหา ธุรกิจดิจิทัล LC701

200 61123660018 นางสาว วันดี จ๋ิวแบน ธุรกิจดิจิทัล LC701

201 61123660019 นางสาว อัจฉราพรรณ วารีรักษ์ ธุรกิจดิจิทัล LC701

202 61181300017 นาย สรสิช หฤไชยะศักด์ิ ธุรกิจดิจิทัล LC701

203 61123150001 นางสาว ศิริกมล วงษ์ค าจันทร์ นิเทศศาสตร์ LC701

204 61123150002 นางสาว พรทิพย์ ศรีสวัสด์ิธารา นิเทศศาสตร์ LC701

205 61123150003 นาย ธีรศักด์ิ สุขประเสริฐ นิเทศศาสตร์ LC701

206 61123150004 นางสาว ธัญญลักษณ์ ป่ีนสุก นิเทศศาสตร์ LC701

207 61123150006 นาย อดุลย์ อรุณศิริรักษ์ นิเทศศาสตร์ LC701

208 61123150007 นาย พงษ์ศักด์ิ เกษจ ารัส นิเทศศาสตร์ LC702

209 61123150008 นางสาว รติมา เจือต๋ี นิเทศศาสตร์ LC702

210 61123150009 นางสาว บุษกร กัวประเสริฐ นิเทศศาสตร์ LC702
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211 61123150010 นางสาว สุดารัตน์ หิรัญค า นิเทศศาสตร์ LC702

212 61123150011 นาย ธนวัฒน์ เหลือจ้อย นิเทศศาสตร์ LC702

213 61123150014 นาย ปริญญา รุจินาถ นิเทศศาสตร์ LC702

214 61123150015 นางสาว อาทิตยา ศิริวงษ์ นิเทศศาสตร์ LC702

215 61123150016 นาย ตรีทิพย์นิภา แจ้งลุสุข นิเทศศาสตร์ LC702

216 61123150017 นางสาว ทัฎฐาภรณ์ รอดโฉม นิเทศศาสตร์ LC702

217 61123150018 นางสาว สุพัตรา สอนสวัสด์ิ นิเทศศาสตร์ LC702

218 61123150019 นาย ภัทรดนัย ท้าวสอาด นิเทศศาสตร์ LC702

219 61123150020 นาย ธันยบูรณ์ บุญประเสริฐ นิเทศศาสตร์ LC702

220 61123150021 นาย บัณฑิต วรรณทอง นิเทศศาสตร์ LC702

221 61123150023 นางสาว ชลธิชา อ่อนขจร นิเทศศาสตร์ LC702

222 61123150024 นางสาว ลักษมน หานะกุล นิเทศศาสตร์ LC702

223 61123150025 นางสาว ฉัตรรัตน์ดา สมทรง นิเทศศาสตร์ LC702

224 61123150026 นางสาว ทาริกา แสงสี นิเทศศาสตร์ LC702

225 61123150027 นางสาว บุษบา ทองดี นิเทศศาสตร์ LC702

226 61123150028 นางสาว ศานันทินี จีนปาน นิเทศศาสตร์ LC702

227 61123150029 นาย ปฏิภาณ รัตนไทรแก้ว นิเทศศาสตร์ LC702

228 61123150030 นางสาว จริญญา เกียนทอง นิเทศศาสตร์ LC702

229 61123150031 นาย ชนะชัย แก้วใส นิเทศศาสตร์ LC702

230 61123150032 นางสาว ภาวิณี คลายศรี นิเทศศาสตร์ LC702

231 61123150033 นาย ชวารินทร์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นิเทศศาสตร์ LC702

232 61123150034 นาย อธิคม ไม้แก่น นิเทศศาสตร์ LC702

233 61123150035 นางสาว นิภาพร หอกลอง นิเทศศาสตร์ LC702

234 61222770030 นาย ชนะชัย แวงวรรณ นิเทศศาสตร์ LC702

235 61125060001 นาย จักรพันธ์ หล่าสูงเนิน เทคโนโลยีวิศวกรรม LC702

236 61125060002 นาย จักรินทร์ สัมฤทธ์ิ เทคโนโลยีวิศวกรรม LC702

237 61125060003 นาย อภิวัฒน์ พาลาภ เทคโนโลยีวิศวกรรม LC702

238 61125060004 นาย ธีรนัย ดวงสวัสด์ิ เทคโนโลยีวิศวกรรม LC702

239 61125060005 นาย ภูมิภัทร อุทรักษ์ เทคโนโลยีวิศวกรรม LC702

240 61125060006 นาย ยุทธภูมิ ไทยประยูร เทคโนโลยีวิศวกรรม LC702
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วันท่ี  24  มีนำคม  2563        ณ อำคำร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

รอบท่ี 3       เวลำ  13.30 - 15.30 น.

241 61125060007 นาย จิรภัทร คัมภิรานนท์ เทคโนโลยีวิศวกรรม LC702

242 61125060009 นาย ภัทรธร บุญสู เทคโนโลยีวิศวกรรม LC702

243 61125090001 นาย เกียรติภูมิ สอาดเอ่ียม เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC702

244 61125090002 นางสาว จันทร์ทิมา วิเศษสา เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC702

245 61125090003 นางสาว พัชรี อยู่สมบัติ เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC702

246 61125090004 นาย วุฒิพงศ์ ภาดี เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC702

247 61125090006 นาย ณัฐวุฒิ ซ้ิมประเสริฐ เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC702

248 61125090007 นาย ธรรมรัตน์ เหล็กดี เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC702

249 61125090008 นาย พัทธพล สีวลี เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC702

250 61125090009 นาย สุริยพร ดินสมัย เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC702

251 61125090010 นาย ณัฐพงษ์ แท่นทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC702

252 61125090011 นาย ธนาวุฒิ ม่วงก่ า เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC702

253 61125090014 นาย อ านวยชัย กระแสเวทย์ เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC601

254 61125090015 นาย พัชรพล รัตนาทร เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC601

255 61125090016 นาย ศักดินันท์ ช้างเท่ียง เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC601

256 61125090018 นาย สิทธิชัย ฮาดดา เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC601

257 61125090022 นาย ธเนศ มะลา เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC601

258 61125090023 นาย ณัฐพล ขนอนเวช เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC601

259 61125090024 นาย พีระพล ชาวพงษ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล LC601

260 61125080001 นางสาว ประภัสสร เข้าครอง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา LC601

261 61125080003 นางสาว ชลนภา น้อยรังษี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา LC601

262 61125080004 นาย ศุภณัฐ นีสูงเนิน เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา LC601

263 61125080005 นาย ชัชพงศ์ สมบุญดี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา LC601

264 61125080006 นาย พิริยะ บัวปาย เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา LC601

265 61125080010 นางสาว พิชาภรณ์ เพชรัตน์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา LC601

266 61125080012 นาย พูลลาภ ยุวเดชกุล เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา LC601

267 61125080013 นาย พงศธร มหิทธิหัสดี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา LC601

268 61125080014 นาย ขวัญชัย ก่ิงตระการ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา LC601

269 61125080015 นางสาว สมฤทัย บ ารุงพงษ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา LC601

270 61125080016 นาย เจษฎากร จันทพัฒน์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา LC601

หนา้ที ่9 จาก 14



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ

รำยช่ือนักศึกษำช้ันปีท่ี 2 (รหัส 61) เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ (VRU-TEP) 
วันท่ี  24  มีนำคม  2563        ณ อำคำร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

รอบท่ี 3       เวลำ  13.30 - 15.30 น.

271 61125080018 นาย อรชุน อุดมสวัสด์ิ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา LC601

272 61125070001 นาย ศัสตราวุธ ฟอกสันเทียะ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม LC601

273 61125070002 นางสาว นุชนาฎ กุลมาตย์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม LC601

274 61125070003 นาย พงศธร พินประพัฒน์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม LC601

275 61125070004 นางสาว เจนจิรา กระพันธ์เขียว วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม LC601

276 61125070006 นาย วสวัตต์ มาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม LC601

277 61125070007 นาย สุพกิจ เภาพันธ์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม LC601

278 61125070008 นางสาว สุวิภา อินโอ้ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม LC601

279 61125070009 นาย ธนาธิป ลิมปพฤกษ์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม LC601

280 61125070011 นางสาว เมทินี แน่งน้อย วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม LC601

281 61125070016 นาย นัทธภูมิ ภูมมา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม LC601

282 61125070017 นาย สกรรจ์ มาตรค ามี วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม LC601

283 61125070018 นางสาว สุรีรัตน์ เปรินกุล วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม LC601

284 61125070020 นางสาว วิมลรัตน์ นามมันทะ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม LC601

285 61125070021 นาย ธวัชชัย ธนะศรี วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม LC601

286 61125070025 นางสาว จุฑารัตน์ ทองแจ่ม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม LC601

287 61122770001 นาย พีรพล มะลิซ้อน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ LC601

288 61122930001 นาย จอจอ - วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ LC601

289 61122930002 นาย ชวการ จันทร์อบ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ LC601

290 61122930003 นาย ชนาธิป ชุ่มช่ืน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ LC601

291 61122930004 นาย พงศ์ตะวัน สกุณี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ LC601

292 61122860001 นางสาว ณัฐนิชา โต๊ะศิลา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม LC601

293 61122860002 นางสาว นันทกาญ สุขเจริญ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม LC601

294 61122860003 นาย กฤษดากร ล้ิมเสรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม LC601

295 61122860004 นางสาว ณัฐนรี บุญมา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม LC601

296 61122860005 นาย ณัฐกฤต ใจแปง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม LC601

297 61122860007 นาย วิทวัส จรูญธรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม LC601

298 61122860008 นาย ภูริช ย้ิมกระจ่าง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม LC601

299 61122860010 นาย ปฏิพัทธ์ สุวรรณศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม LC603

300 61124790002 นางสาว ปาริฉัตร ข าประยูร การจัดการสถานพยาบาล LC603

หนา้ที ่10 จาก 14



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ

รำยช่ือนักศึกษำช้ันปีท่ี 2 (รหัส 61) เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ (VRU-TEP) 
วันท่ี  24  มีนำคม  2563        ณ อำคำร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

รอบท่ี 3       เวลำ  13.30 - 15.30 น.

301 61124790003 นางสาว จารุวรรณ เรียนดารา การจัดการสถานพยาบาล LC603

302 61124790005 นางสาว บัวชมพู พุ่มศิริ การจัดการสถานพยาบาล LC603

303 61124790006 นางสาว ชนิกานต์ ทาภักดี การจัดการสถานพยาบาล LC603

304 61124790008 นางสาว วิภวานี โขนภูเขียว การจัดการสถานพยาบาล LC603

305 61124790009 นางสาว ศรัณยา ใยระย้า การจัดการสถานพยาบาล LC603

306 61124790011 นางสาว สมรักษ์ สาโย การจัดการสถานพยาบาล LC603

307 61124790012 นางสาว ณัฐณิชา แสงทับทิม การจัดการสถานพยาบาล LC603

308 61124790013 นางสาว นิรชา พรมธิดา การจัดการสถานพยาบาล LC603

309 61124790015 นางสาว วิไลลักษณ์ ไข่มุก การจัดการสถานพยาบาล LC603

310 61124780001 นางสาว เพ็ญยุภา อ่อนไธสง สาธารณสุขศาสตร์ LC603

311 61124780002 นางสาว นุชนารถ ยังแช่ม สาธารณสุขศาสตร์ LC603

312 61124780003 นางสาว พรประวี แก้วกาญจน์ สาธารณสุขศาสตร์ LC603

313 61124780004 นางสาว กัลยานี พันธ์ศรี สาธารณสุขศาสตร์ LC603

314 61124780005 นางสาว ศุภธิดา แสงสุวรรณ สาธารณสุขศาสตร์ LC603

315 61124780007 นางสาว สุรนาถ หว่างแสง สาธารณสุขศาสตร์ LC603

316 61124780008 นางสาว พรลภัส โพธ์ิกลาง สาธารณสุขศาสตร์ LC603

317 61124780009 นางสาว ชุติมา นุ่มดี สาธารณสุขศาสตร์ LC603

318 61124780010 นางสาว อนันญา พิบูลย์น าชัย สาธารณสุขศาสตร์ LC603

319 61124780011 นางสาว พลอยวรีย์ ภูมิน สาธารณสุขศาสตร์ LC603

320 61124780012 นาย นิกร แสไธสง สาธารณสุขศาสตร์ LC603

321 61124780013 นาย ซัลฟาน อิสสมะแอ สาธารณสุขศาสตร์ LC603

322 61124780014 นางสาว ปรียาภรณ์ เกษมสุขอธิวัฒน์ สาธารณสุขศาสตร์ LC603

323 61124780016 นางสาว เนตรดวงใจ ศรีเพ็ชร์ สาธารณสุขศาสตร์ LC603

324 61124780017 นางสาว อัญชลี ปรีต้อย สาธารณสุขศาสตร์ LC603

325 61124780018 นางสาว สุภัสสร ชินนะหง สาธารณสุขศาสตร์ LC603

326 61124780019 นางสาว นันทวัน คงคาอินทร์ สาธารณสุขศาสตร์ LC603

327 61124780020 นางสาว จันทร์ฉาย ก่อแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ LC603

328 61124780021 นางสาว วิจิตรา ทุมสวัสด์ิ สาธารณสุขศาสตร์ LC603

329 61124780022 นางสาว ณัฏฐปวีร์ มณีวรรณ สาธารณสุขศาสตร์ LC603

330 61124780023 นางสาว ชนาพร ปรึกษา สาธารณสุขศาสตร์ LC603

หนา้ที ่11 จาก 14



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ
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รอบท่ี 3       เวลำ  13.30 - 15.30 น.

331 61124780024 นาย อชิตพล ย้ิมจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ LC603

332 61124780026 นางสาว ทักษอร นุ่มอุปถัมภ์ สาธารณสุขศาสตร์ LC603

333 61124780027 นางสาว ปภัสสร อักษรศรี สาธารณสุขศาสตร์ LC603

334 61124780028 นางสาว กมลชนก พิศวง สาธารณสุขศาสตร์ LC603

335 61124780029 นางสาว ดวงกมล บุญเพ็ญ สาธารณสุขศาสตร์ LC603

336 61124780030 นางสาว ธนภรณ์ เตชะ สาธารณสุขศาสตร์ LC603

337 61124780031 นางสาว พันธ์ทิพย์ ดาบุตร สาธารณสุขศาสตร์ LC603

338 61124780032 นางสาว ปุณยาพร นาคเอ่ียม สาธารณสุขศาสตร์ LC603

339 61124780033 นางสาว ณัฐภัทร มีพร้อม สาธารณสุขศาสตร์ LC603

340 61124780034 นางสาว จิราพร นาคเรือง สาธารณสุขศาสตร์ LC603

341 61124780035 นางสาว จารุวรรณ นรสิงห์ สาธารณสุขศาสตร์ LC603

342 61124780036 นางสาว ภทพร ดอนหัวรอ สาธารณสุขศาสตร์ LC603

343 61124780037 นางสาว บุหงา นาคศรี สาธารณสุขศาสตร์ LC603

344 61124780038 นางสาว ชญาทิพย์ เจริญผล สาธารณสุขศาสตร์ LC603

345 61124780039 นางสาว อรพรรณ ดวงสุวรรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

346 61124780040 นางสาว รสริน น้อยเจริญ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

347 61124780041 นางสาว ชณานัน ชนสุภาพ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

348 61124780042 นางสาว จิรวรรณ แพทย์กิจ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

349 61124780043 นางสาว มาริษา ดวงจิตร สาธารณสุขศาสตร์ LC101

350 61124780045 นางสาว อารียา โต๊ะสะและ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

351 61124780046 นางสาว หัทยา แจ้งจบ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

352 61124780047 นางสาว เดือนเพ็ญ พนมเขต สาธารณสุขศาสตร์ LC101

353 61124780048 นางสาว กัญญาดา รักยืน สาธารณสุขศาสตร์ LC101

354 61124780049 นางสาว สกาวรัตน์ กัญจณกาญจน์ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

355 61124780050 นางสาว อุมาพร สวยงาม สาธารณสุขศาสตร์ LC101

356 61124780051 นางสาว พรชิตา ประสพเพ็ชร สาธารณสุขศาสตร์ LC101

357 61124780052 นางสาว อรุณรัตน์ โพระนก สาธารณสุขศาสตร์ LC101

358 61124780053 นางสาว วิชุกรณ์ วิบูลย์ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

359 61124780054 นางสาว จตุพร จีนสุขแสง สาธารณสุขศาสตร์ LC101

360 61124780055 นางสาว นุศรา แดงบุญเรือง สาธารณสุขศาสตร์ LC101

หนา้ที ่12 จาก 14



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ

รำยช่ือนักศึกษำช้ันปีท่ี 2 (รหัส 61) เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ (VRU-TEP) 
วันท่ี  24  มีนำคม  2563        ณ อำคำร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

รอบท่ี 3       เวลำ  13.30 - 15.30 น.

361 61124780056 นางสาว รสณา แซ่น้า สาธารณสุขศาสตร์ LC101

362 61124780057 นางสาว วรรณภา นามกิง สาธารณสุขศาสตร์ LC101

363 61124780058 นางสาว นิตยา พันธ์เช้ือ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

364 61124780059 นางสาว สลิลา พลเสน สาธารณสุขศาสตร์ LC101

365 61124780060 นางสาว ปรีดาภรณ์ ผลอินทร์ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

366 61124780061 นางสาว ณัชฌา สุดใจดี สาธารณสุขศาสตร์ LC101

367 61124780062 นางสาว วันเพ็ญ เกตุสุวรรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

368 61124780063 นางสาว กาญจนา เกตุสุวรรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

369 61124780064 นางสาว สราลี เกล้ียงเจริญ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

370 61124780065 นางสาว กุลปริยา ศรีจันทร์เเดง สาธารณสุขศาสตร์ LC101

371 61124780066 นางสาว กวิสรา ตุพิมาย สาธารณสุขศาสตร์ LC101

372 61124780067 นางสาว วริศรา ไพรศรี สาธารณสุขศาสตร์ LC101

373 61124780068 นางสาว รัตติยากรณ์ เงินวงษ์ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

374 61124780069 นางสาว พรพัชรา ไฉยา สาธารณสุขศาสตร์ LC101

375 61124780070 นางสาว กัญญาณี ไชยแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ LC101

376 61124780071 นางสาว ณัฐมล แย้มเกตุ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

377 61124780073 นาย ณรงค์ศักด์ิ โพธ์ิพิทยา สาธารณสุขศาสตร์ LC101

378 61124780074 นางสาว จรัณญา สงค์จันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

379 61124780075 นางสาว วรพรรณ สินนุสาสน์ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

380 61124780076 นาย วุฒิชัย อุทัยรัศมี สาธารณสุขศาสตร์ LC101

381 61124780077 นางสาว เจนจิรา เทียนแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ LC101

382 61124780079 นางสาว ชญาณี พวงล าเจียก สาธารณสุขศาสตร์ LC101

383 61124780081 นางสาว ปุญญิศา หามนตรี สาธารณสุขศาสตร์ LC101

384 61124780082 นางสาว เพชรไพลิน ตันนิวัฒน์ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

385 61124780084 นางสาว ทิพาพันธ์ โพธ์ิแสง สาธารณสุขศาสตร์ LC101

386 61124780088 นาย จักรพรรด์ิ ภิญโญยงค์ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

387 61124780089 นางสาว สุกานดา ใจมา สาธารณสุขศาสตร์ LC101

388 61124780090 นางสาว โสภีนุสรณ์ โสภา สาธารณสุขศาสตร์ LC101

389 61124780092 นาย ธัญวุฒิ ไตรทิพย์ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

390 61124780093 นางสาว วรัญญา ชนะน้อย สาธารณสุขศาสตร์ LC101

หนา้ที ่13 จาก 14



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ

รำยช่ือนักศึกษำช้ันปีท่ี 2 (รหัส 61) เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ (VRU-TEP) 
วันท่ี  24  มีนำคม  2563        ณ อำคำร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

รอบท่ี 3       เวลำ  13.30 - 15.30 น.

391 61124780094 นางสาว วรินรดา ชนะศักด์ิ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

392 61124780096 นางสาว พัชลี หัสกรรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

393 61124780097 นางสาว กัญญารัตน์ พิมหนู สาธารณสุขศาสตร์ LC101

394 61124780098 นางสาว นันทิตา จารัญ สาธารณสุขศาสตร์ LC101

395 61124780101 นาย ทศมา ไพรบึง สาธารณสุขศาสตร์ LC101

396 61124780102 นางสาว สุพาพร แจ่มศรี สาธารณสุขศาสตร์ LC101

หนา้ที ่14 จาก 14


