
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ

1 59125010101 นาย พีรัชชัย ไวว่อง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

2 59125010102 นาย สราวุธ ศรีโสภา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

3 59125010103 นาย นิมิตร ศรีมนตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

4 59125010105 นาย อรรถพล รอดสินธ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

5 59125010106 นาย ภาณุเดช ศรีไกรสุข เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

6 59125010107 นาย เจษฎาภรณ์ ตันสกุล เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

7 59125010110 นาย ฐปน แจ่มกระจ่าง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

8 59125010111 นาย ชลภัท ทรงธนาภรณ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

9 59125010112 นาย ชาคริส ทับทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

10 59125010113 นาย คมสัน พูลงาม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

11 59125010116 นาย ธีรศานต์ ศรีสมบัติ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

12 59125010118 นาย จิรวัฒน์ จรุงกล่ิน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

13 59125010119 นาย ปาฏิหาริย์ เศษศรี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

14 59125010120 นาย ธนพัฒน์ บุตรราช เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

15 59125020101 นาย กฤติน เผือกหอม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

16 59125020102 นาย ทศพล ลาลุน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

17 59125020104 นาย อรรถวิท คุ้มวงษ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

18 59125030119 นาย วรวัฒน์ มรม่วง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

19 59125040105 นาย ศักด์ิดา เกตุจันทร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า IT902

20 59122960111 นาย ชัยศิริ จันทร์เอ่ียม เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม IT902

21 59125030101 นางสาว อารีย์ ธัญญเจริญ เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม IT902

22 59125030105 นางสาว สุวนันท์ โพธ์ิศรีทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม IT902

23 59125030107 นาย ธีรเชษฐ์ หาญเกียรติกล้า เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม IT902

24 59125030108 นาย ภูเบศ ตันสกุล เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม IT902

25 59125030109 นาย ธนินทร์ เกตุจันทึก เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม IT902

26 59125030115 นาย ปิยะพงศ์ จ าลองเพ็ง เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม IT902

27 59125030117 นาย ศิริพงศ์ สิทธิศร เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม IT902

28 59125030118 นาย ภาคภูมิ รามัญ เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม IT902

29 59125030122 นาย สุวรรณ แพรด า เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม IT902

30 59125030125 นาย สรศักด์ิ โพธิบัลลังค์ เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม IT902

รำยช่ือนักศึกษำช้ันปี 4 (รหัส 59) เข้ำสอบวัดควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ (VRU-TEP) 
วันท่ี  25  มีนำคม  2563        ณ อำคำร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

รอบบ่ำย     เวลำ  13.00 - 15.00 น.
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31 59125030131 นาย ณัฐพล ดีเสมอ เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม IT902

32 59125030138 นางสาว ฐิตาภรณ์ อ่อนสีหา เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม IT902

33 59125030140 นางสาว ภาเพ็ญ คงเวียง เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม IT902

34 59125030141 นางสาว มณี ผูกภู่ เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม IT902

35 59122960101 นาย นิคม เมืองโคตร วิศวกรรมอัตโนมัติ IT902

36 59122960102 นาย ธีระพัฒน์ กลมสวรรค์ วิศวกรรมอัตโนมัติ IT902

37 59122960104 นาย ภานุวัฒน์ แมนประโคน วิศวกรรมอัตโนมัติ IT902

38 59122960108 นาย นายณัฐวุฒิ ชูช่วย วิศวกรรมอัตโนมัติ IT902

39 59122960109 นาย พุฒิพงศ์ สืบไทย วิศวกรรมอัตโนมัติ IT902

40 59122960110 นาย อาทิตย์ อุ่นใจ วิศวกรรมอัตโนมัติ IT902

41 59122960113 นาย อดุลย์ โพนสิม วิศวกรรมอัตโนมัติ IT902

42 59122960117 นาย สุบัณฑิตย์ โพธ์ิอบ วิศวกรรมอัตโนมัติ IT902

43 59122960118 นาย กรนรา แก่นเรือง วิศวกรรมอัตโนมัติ IT902

44 59122860101 นางสาว ธนภรณ์ พาพาน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม IT902

45 59122860103 นางสาว ธนาพร จีระกุล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม IT902

46 59122860105 นางสาว จิราภา ชูทอง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม IT902

47 59122860106 นาย วินิทร ค ามี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม IT902

48 59122860107 นาย ภูตะวัน ประเสริฐสังข์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม IT902

49 59122860108 นาย บุญฤทธ์ิ บูรภักด์ิ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม IT902

50 59122860109 นาย ณัฐกุล ทองปัญญา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม IT902

51 59122860113 นางสาว ณัฐสิรี โตยหนองหว้า ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม IT902

52 59122860114 นาย วรวุฒิ อินทรวิเชียร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม IT902

53 59122860115 นาย ชินดิษฐ์ น้อยไม้ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม IT902

54 59122860117 นาย จีรวุฒิ อรุณรุ่งเลิศ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม IT902

55 59125000102 นางสาว ภัทฐิดา ชาวนา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม IT902

56 59122770101 นาย ธนากร อยู่นาน อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ IT902

57 59122770102 นาย จิรายุ หาญเนืองนิตย์ อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ IT902

58 59122770103 นาย เกียรติศักด์ิ จักรชยาภรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ IT902

59 59122770105 นาย ณัฐชัย วงศ์วิหค อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ IT902

60 59122770106 นาย ปิยะวัฒน์ ส้มทอง อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ IT902
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61 59122770108 นาย ภูมัย เก้ือกูล อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ IT902

62 59122770109 นาย เกษมศักด์ิ เครือบุดดา อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ IT902

63 59122770113 นาย นิกร ใหม่เอ่ียม อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ IT902

64 59122770114 นาย สรศักด์ิ โรจนวิภาต อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ IT902

65 59122770115 นาย สันฐิวุฒฺิ วงค์สมุทร อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ IT902

66 59123070101 นางสาว สุชญา ม่ันคง การพัฒนาชุมชน IT902

67 59123070102 นางสาว ชลธิชา วรวาท การพัฒนาชุมชน IT902

68 59123070103 นาย ชนะพัฒน์ ภูเดช การพัฒนาชุมชน IT902

69 59123070104 นาย วรรธนัย สุขะ การพัฒนาชุมชน IT902

70 59123070106 นาย ทวีศักด์ิ บังกะยอ การพัฒนาชุมชน IT902

71 59123070107 นาย ศตวรรษ เขียวสด การพัฒนาชุมชน IT902

72 59123070108 นาย วุฒิกรณ์ เย็นรักษา การพัฒนาชุมชน IT902

73 59123070110 นางสาว นวรัตน์ แก้วกระจ่าง การพัฒนาชุมชน IT902

74 59123070112 นางสาว อินทุอร เกิดลอย การพัฒนาชุมชน IT902

75 59123070114 นางสาว ประภาพร ค าโคตรศูนย์ การพัฒนาชุมชน IT902

76 59123070115 นางสาว ลลิตา อรอรรถ การพัฒนาชุมชน IT902

77 59123070116 นางสาว ธิตินันท์ แช่มใส การพัฒนาชุมชน IT902

78 59123070117 นางสาว อรอิศรา กิจเกตุ การพัฒนาชุมชน IT902

79 59123070118 นางสาว สุภาวดี ประทุมสิทธ์ิ การพัฒนาชุมชน IT902

80 59123070119 นางสาว ณวพร อุตตะกะ การพัฒนาชุมชน IT902

81 59123070120 นางสาว นิสาชล จันทะมนตรี การพัฒนาชุมชน IT902

82 59123070121 นางสาว ณัฐรัตน์ ชัยภูมิ การพัฒนาชุมชน IT902

83 59123070122 นางสาว ณัฐรัตน์ แสงแก้ว การพัฒนาชุมชน IT902

84 59123070123 นาย ศุภสัณห์ ด้วงโต การพัฒนาชุมชน IT902

85 59123070124 นางสาว พิมพ์ชนก ค าวังเง้ียว การพัฒนาชุมชน LC801

86 59123070126 นาย วีรพล คงวิชา การพัฒนาชุมชน LC801

87 59123070127 นาย อนุวัตร รุ่งโรจน์ การพัฒนาชุมชน LC801

88 59123070128 นาย อัมรินทร์ วังคีรี การพัฒนาชุมชน LC801

89 59123070130 นาย พีรกานต์ ดาวทอง การพัฒนาชุมชน LC801

90 59123530101 นางสาว ศรัณย์ญา วิเชียรรัตน์ จิตวิทยา LC801
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91 59123530102 นางสาว อัจฉริยา คงชนะ จิตวิทยา LC801

92 59123530103 นางสาว กฤติกา โชคชัย จิตวิทยา LC801

93 59123530104 นางสาว พิมลดา สีสมดี จิตวิทยา LC801

94 59123530105 นางสาว นุชลี อยู่หนู จิตวิทยา LC801

95 59123530106 นางสาว วิชญาพร มะนาวหวาน จิตวิทยา LC801

96 59123530107 นาย สันติ อ้ันจินดา จิตวิทยา LC801

97 59123530108 นางสาว รัชนีกร เนียมกุลชร จิตวิทยา LC801

98 59123530110 นางสาว อภิญญา มูฮ าหมัดตอเฮด จิตวิทยา LC801

99 59123530111 นางสาว มาริชา จูมพลติง จิตวิทยา LC801

100 59123530112 นางสาว จีรญาดา ญาณรัตน์ จิตวิทยา LC801

101 59123530113 นางสาว จนิษฐา บัวภิบาล จิตวิทยา LC801

102 59123530115 นาย อานนท์ สุภาพ จิตวิทยา LC801

103 59123530116 นางสาว ธนวรรณ ป้อมสุวรรณ จิตวิทยา LC801

104 59123530118 นาย ธนชาติ ทุมมาศ จิตวิทยา LC801

105 59123530119 นางสาว ศิริพร แววเหว่า จิตวิทยา LC801

106 59123530120 นางสาว พัชราภรณ์ กิจจารักษ์ จิตวิทยา LC801

107 59123530121 นางสาว เจนจิรา บ ารุงพล จิตวิทยา LC801

108 59123530122 นางสาว ชนากานต์ ค ากอก จิตวิทยา LC801

109 59123530125 นางสาว เจนจิรา กันหา จิตวิทยา LC801

110 59123530126 นางสาว กนกวรรณ หอมทอง จิตวิทยา LC801

111 59123530127 นาย กิตติภณ พรมโชติ จิตวิทยา LC801

112 59123530128 นาย นครินทร์ ก าเนิดชาติ จิตวิทยา LC801

113 59123530129 นาย ชลวัฒน์ ณ ระนอง จิตวิทยา LC801

114 59122640110 นาย บุญญฤทธ์ิ สายสุนีย์ จิตวิทยา LC801

115 59123530124 นางสาว ผกาทิพย์ ปุยกระโทก จิตวิทยา LC801

116 59123530201 นางสาว ชุติมา ค าสิน จิตวิทยา LC801

117 59123530203 นางสาว ชุติกาญจน์ จันทร์นุ่ม จิตวิทยา LC801

118 59123530204 นางสาว ปาริฉัตร ศรีพิเชียร จิตวิทยา LC801

119 59123530205 นางสาว มยุรี ก าแพงล้อม จิตวิทยา LC801

120 59123530208 นางสาว มุกดา ป่ินเกตุ จิตวิทยา LC801

หนา้ที ่4 จาก 13
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121 59123530210 นางสาว เจนจิรา สุธรรม จิตวิทยา LC801

122 59123530211 นางสาว กัญญาณัฐ ไชยพิเดช จิตวิทยา LC801

123 59123530212 นางสาว วิไลพร อุ่นเพชร จิตวิทยา LC801

124 59123530213 นางสาว วิภาวี พรหมประสิทธ์ิ จิตวิทยา LC801

125 59123530214 นางสาว จันทร์ธิดา ย่างเล้ง จิตวิทยา LC801

126 59123530215 นางสาว ชนากานต์ นักร้อง จิตวิทยา LC801

127 59123530216 นางสาว จิราภา กุลชัยภูมิ จิตวิทยา LC801

128 59123530218 นางสาว นัสชา ไกรสิงห์ จิตวิทยา LC801

129 59123530219 นางสาว กมลลักษณ์ ไชยสลี จิตวิทยา LC801

130 59123530221 นางสาว พีรพร โสภารัตน์ จิตวิทยา LC801

131 59123530224 นางสาว จิราวรรณ จันทร์ดร จิตวิทยา LC801

132 59123530225 นางสาว มัลลิกา ขบวนกล้า จิตวิทยา LC801

133 59123530226 นางสาว กวินนา วงษ์แสวง จิตวิทยา LC801

134 59123530227 นางสาว สุภัทรา ศรีโยธา จิตวิทยา LC801

135 59123530229 นางสาว สุธิดา จันทรวิโรจน์ จิตวิทยา LC801

136 59123530231 นางสาว กนกวรรณ บุญโสม จิตวิทยา LC801

137 59123530312 นางสาว สุนิตา ณ ประดิษฐ์ จิตวิทยา LC801

138 59123530314 นางสาว มาริสา เน้ือไม้ จิตวิทยา LC801

139 59123530330 นางสาว พิมพ์ขวัญ ไตรบุตร จิตวิทยา LC801

140 59123530302 นาย เพทาย สุขสง จิตวิทยา LC801

141 59123530303 นางสาว พัสตราภรณ์ รุ่งแจ้ง จิตวิทยา LC801

142 59123530304 นาย อมรเทพ การวิทยี จิตวิทยา LC801

143 59123530306 นาย ธิติพล กาญจนะ จิตวิทยา LC801

144 59123530307 นางสาว ปทุมวดี หาญละคร จิตวิทยา LC801

145 59123530308 นาย ธนภัทร รินตัน จิตวิทยา LC801

146 59123530309 นางสาว จิราภรณ์ คงสว่าง จิตวิทยา LC801

147 59123530310 นางสาว กัลยา บุญรอด จิตวิทยา LC801

148 59123530311 นางสาว วรรณภา เข็มเพชร์ จิตวิทยา LC801

149 59123530313 นางสาว เบญญาภา นาคสิงห์ จิตวิทยา LC801

150 59123530315 นาย จีระพงษ์ ทองตัน จิตวิทยา LC801
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151 59123530316 นางสาว ชัญญานุช แสงเล็ก จิตวิทยา LC801

152 59123530317 นางสาว นครินทร์ วงค์เจริญ จิตวิทยา LC801

153 59123530318 นางสาว ชญาภรณ์ สิงห์สุวรรณ จิตวิทยา LC801

154 59123530319 นางสาว ธนัชพร ชัยสวัสด์ิ จิตวิทยา LC801

155 59123530320 นางสาว กัญญารัตน์ พันขาม จิตวิทยา LC801

156 59123530322 นางสาว ณัฐริกา งามพร้ิง จิตวิทยา LC801

157 59123530325 นางสาว จุฑามาศ อินทฤทธ์ิ จิตวิทยา LC801

158 59123530326 นาย ศิรวิทย์ แก้วยะยศ จิตวิทยา LC801

159 59123530327 นางสาว เจวริน แสนยศ จิตวิทยา LC801

160 59123530329 นางสาว อมรวดี พลีบัตร จิตวิทยา LC801

161 59123530333 นาย กันต์ เหมรักษ์ จิตวิทยา LC801

162 59123000102 นางสาว สิริพร เวสสวัสด์ิ ดนตรีสากล LC801

163 59123000103 นาย พัสกร ดวงพรมทอง ดนตรีสากล LC701

164 59123000104 นาย สิทธิชัย แพรกน้อย ดนตรีสากล LC701

165 59123000107 นาย ปรินทร จรรยนัย ดนตรีสากล LC701

166 59123000110 นาย นิติธรรม บุญญารัตน์สกุล ดนตรีสากล LC701

167 59123000113 นาย ชนินทร์ กาญจนวราห์ ดนตรีสากล LC701

168 59123000114 นาย ฉัตรชัย ฮอคคินส์ ดนตรีสากล LC701

169 59123000117 นาย ศุภวิชญ์ ส่งสุข ดนตรีสากล LC701

170 59123000118 นาย สมน ม่ันคง ดนตรีสากล LC701

171 59123000119 นาย ธเนศ เมฆขุนทด ดนตรีสากล LC701

172 59123000122 นาย สุทธิพันธ์ กระจับนาค ดนตรีสากล LC701

173 59124660208 นางสาว ชานิตา พันเต ดนตรีสากล LC701

174 59120100101 นางสาว ภักดิพร รอดอินทร์ ทัศนศิลป์ LC701

175 59120100102 นางสาว ลักษณา เน้ืออ่อน ทัศนศิลป์ LC701

176 59120100103 นางสาว รัชนีวรรณ ป่ินสุริยา ทัศนศิลป์ LC701

177 59120100105 นาย สุทธวงศ์ ภู่พิมาย ทัศนศิลป์ LC701

178 59120100106 นางสาว ภรณ์อิศรา ฉายแสงจันทร์ ทัศนศิลป์ LC701

179 59120100107 นางสาว นันทพรรณ เหมราช ทัศนศิลป์ LC701

180 59120100108 นาย เอ้ืออังกูร เผือกพันธ์มุข ทัศนศิลป์ LC701
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181 59120100110 นางสาว นันทวรรณ ร่ืนเทียน ทัศนศิลป์ LC701

182 59120100114 นางสาว ปุริญญา พูลธนะ ทัศนศิลป์ LC701

183 59123330101 นางสาว สโรชา อนุสา ทัศนศิลป์ LC701

184 59123580101 นางสาว สโรชา ศรีภูธร นิติศาสตร์ LC701

185 59123580102 นางสาว มณีรัตน์ เพ่ิมเพียร นิติศาสตร์ LC701

186 59123580111 นาย ณรงค์ สราภก นิติศาสตร์ LC701

187 59123580113 นางสาว พัชชา คงม่ัน นิติศาสตร์ LC701

188 59123580115 นางสาว เจนจิรา สะเดา นิติศาสตร์ LC701

189 59123580116 นาย สรวิชญ์ บุญเรือง นิติศาสตร์ LC701

190 59123580117 นางสาว ตติยพร กองม่วง นิติศาสตร์ LC701

191 59123580118 นางสาว พรจิรา ฉิมสุนทร นิติศาสตร์ LC701

192 59123580119 นาย เอเธนส์ นามเหลา นิติศาสตร์ LC701

193 59123580126 นาย สรวิชญ์ เจริญข า นิติศาสตร์ LC701

194 59123580127 นางสาว อุนาวรรณ แลโสภา นิติศาสตร์ LC701

195 59123580130 นาย ธรรศ เคนทอง นิติศาสตร์ LC701

196 59123580131 นางสาว ธัญญารัตน์ ทวีบุญ นิติศาสตร์ LC701

197 59123580132 นาย ณัฐวุฒิ ไทยประกอบ นิติศาสตร์ LC701

198 59123580134 นางสาว ชนิสรา ศรีกุฎ นิติศาสตร์ LC701

199 59123580136 นางสาว อรอนงค์ หวังดี นิติศาสตร์ LC701

200 59123580140 นาย อนันตชัย โยพันดุง นิติศาสตร์ LC701

201 59123580141 นาย เท่ห์ ค ารักษ์ นิติศาสตร์ LC701

202 59123580145 นางสาว ณัฐชยา ผู้ภักดี นิติศาสตร์ LC701

203 59123580146 นางสาว กนกอร พุ่มหร่ิง นิติศาสตร์ LC701

204 59123560101 นางสาว สุจิตรา จิตรีเท่ียง ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC701

205 59123560102 นางสาว สกุลรัตน์ ชาวสวน ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC701

206 59123560103 นางสาว ทัศสินี งามย่ิง ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC701

207 59123560104 นางสาว ธัญชนก แสนสุข ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC701

208 59123560105 นางสาว กมลพร ขันทองขาว ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

209 59123560106 นางสาว ดวงนภา สาครรัมย์ ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

210 59123560107 นางสาว จันทร์นิภา อุ่นจังหาร ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702
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211 59123560108 นางสาว ชลธิชา บ่วงแก้ว ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

212 59123560109 นางสาว ณัฏฐณิชา ขันธประโยชน์ ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

213 59123560110 นางสาว เปรมฤดี แช่มสา ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

214 59123560111 นางสาว วรสรณ์ กฤษณจันทร์ ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

215 59123560112 นางสาว สุจิตรา จันทิมาล ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

216 59123560113 นางสาว สโรธร ประสาทพรชัย ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

217 59123560114 นางสาว ปัทมา สีดา ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

218 59123560115 นางสาว กันทิมา จันทร์เครือย้ิม ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

219 59123560116 นางสาว กรรณิกา กันทะเวช ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

220 59123560117 นางสาว สุมาลี ปาณศรี ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

221 59123560118 นางสาว อรพรรณ หอมจันทร์ ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

222 59123560119 นางสาว ชารียา แก้วอนันต์ ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

223 59123560120 นางสาว อารยา สุนทะวงค์ ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

224 59123560121 นางสาว ธันยพร เหมียดขุนทด ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

225 59123560122 นางสาว บุญฑริกา ฉัตรทิน ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

226 59123560123 นาย ธนาทิพย์ เฉลิมวงษ์สุวรรณ์ ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC702

227 59123020102 นางสาว สุพัตรา วงจันทา ภาษาอังกฤษ LC702

228 59123020103 นางสาว ปนิดา เวชประสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ LC702

229 59123020104 นางสาว เกวลี พิศเพ็ง ภาษาอังกฤษ LC702

230 59123020105 นางสาว สุภารัตน์ คงชัยภูมิ ภาษาอังกฤษ LC702

231 59123020106 นางสาว สุกัลญา คุ้มประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ LC702

232 59123020108 นางสาว นีรชา สุขศิลป์ ภาษาอังกฤษ LC702

233 59123020110 นางสาว โชษิตา แพทอง ภาษาอังกฤษ LC702

234 59123020111 นาย จิรายุ เท่ียงแท้ ภาษาอังกฤษ LC702

235 59123020112 นางสาว รุ่งทิวา แก้วมีสุข ภาษาอังกฤษ LC702

236 59123020115 นาย ปฐมพร พรรณชีพ ภาษาอังกฤษ LC702

237 59123020116 นาย ณัฐชนน ปาลวัฒน์ ภาษาอังกฤษ LC702

238 59123020117 นางสาว กมลวรรณ นนทะภา ภาษาอังกฤษ LC702

239 59123020118 นางสาว ศิรินภา บุญเร่ิม ภาษาอังกฤษ LC702

240 59123020119 นาย จักรกฤช กองใจ ภาษาอังกฤษ LC702
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241 59123020120 นาย รัชชานนท์ ศรีวิเศษ ภาษาอังกฤษ LC702

242 59123020122 นางสาว อินทิรา มามี ภาษาอังกฤษ LC702

243 59123020123 นาย วชิรเกียรติ ธนวัฒน์โกศล ภาษาอังกฤษ LC702

244 59123020124 นางสาว สุธีราพร อ่อนสมจิตร์ ภาษาอังกฤษ LC702

245 59123020125 นาย อิทธิศักด์ิ เหล่าแสลง ภาษาอังกฤษ LC702

246 59123020126 นางสาว ปิยาพัชร วงศ์คุรุอกนิษฐ์ ภาษาอังกฤษ LC702

247 59123020128 นาย ขจรศักด์ิ รัตนานุกูล ภาษาอังกฤษ LC702

248 59123020129 นาย อิศรานนท์ บุญอ่ิม ภาษาอังกฤษ LC702

249 59123020130 นางสาว ปัณฑารีย์ หัสนาม ภาษาอังกฤษ LC702

250 59123020131 นางสาว ศิริลักษณ์ บุดสีสวย ภาษาอังกฤษ LC702

251 59123020132 นางสาว ขนิษฐา สืบสกุล ภาษาอังกฤษ LC702

252 59123020133 นาย ดลวัฒน์ ปราศัยงาม ภาษาอังกฤษ LC702

253 59123020135 นางสาว วราพรรณ บุญเต็ม ภาษาอังกฤษ LC601

254 59123020136 นางสาว กมลวรรณ แสงเพ็ชร์ ภาษาอังกฤษ LC601

255 59123020139 นางสาว พิมพิศา ยะเสน ภาษาอังกฤษ LC601

256 59121210101 นางสาว กมลชนก สุวรรณแกม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) LC601

257 59121210102 นางสาว วนัสนันท์ เจริญนันทปภากร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) LC601

258 59121210103 นาย วรรณชัย พลนวน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) LC601

259 59121210104 นาย ธนพล บุเรศรัมย์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) LC601

260 59121210105 นางสาว นัชชาภรณ์ ทองอยู่ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) LC601

261 59121210106 นาย พุทธิชาต กัณหาเรียง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) LC601

262 59121210108 นางสาว ชุ่ยแมน หม่า ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) LC601

263 59123330102 นางสาว อรทัย ปิดทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

264 59123330103 นางสาว จุฑาทิพย์ รู้ยืนยง รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

265 59123330104 นางสาว ธนัชพร ใยขม รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

266 59123330106 นางสาว ปัณรส ไกรเกตุ รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

267 59123330107 นางสาว ชวาลา เอ่ียมชัย รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

268 59123330108 นาย สุเมธา ผาสุขส าราญ รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

269 59123330111 นางสาว ทัศดาว เฉลาพักตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

270 59123330113 นางสาว สาวิตรี ทรัพย์ประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC601
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271 59123330114 นาย สุทัศน์ โพธิพฤษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

272 59123330115 นาย อนุภาพ พานทอง รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

273 59123330116 นางสาว พรวลัย ฉิมพิภพ รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

274 59123330118 นางสาว พิมพกานต์ เล่ือนยศ รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

275 59123330119 นางสาว ธิติดารัตน ปทุมประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

276 59123330120 นางสาว กมลพรรณ ศรีปราชญ์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

277 59123330121 นางสาว วิชญาพร พวงพ่ัวเพชร รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

278 59123330122 นาย นันทพงศ์ ยอดจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

279 59123330123 นางสาว กันธิรา กันภัย รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

280 59123330125 นางสาว ศิรินภา ม่ิงมณีอนุรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

281 59123330127 นางสาว อิสราภรณ์ บรรจง รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

282 59123330128 นาย ธวัชชัย จรรยสัจจี รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

283 59123330129 นางสาว สุธาสินี มีมุข รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

284 59123330131 นางสาว ภัทรวดี ใยน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

285 59123330132 นาย สิงห์ธรากุล ประดิษฐ์ศร รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

286 59123330133 นางสาว ฉัตรรวี เจริญวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

287 59123330134 นางสาว ศิริลักษณ์ อินประสิทธ์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

288 59123330137 นางสาว ปิยาภรณ์ ทองทศ รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

289 59123330139 นางสาว ณัฐมล เบ้าช้างเผือก รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

290 59123330140 นางสาว พิชญาภัค ปาเเดง รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

291 59123330144 นาย ณัฐดนัย คุ้มครอง รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

292 59123580123 นาย นิติพนธ์ กล่ินศรีสุข รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

293 59123330201 นางสาว สโรชา แช่มช้อย รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

294 59123330202 นางสาว กนกวรรณ พร่ันกระโทก รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

295 59123330203 นางสาว ปาลิดา นุชแมว รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

296 59123330205 นาย ทักษ์ดนัย สายธนู รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

297 59123330206 นางสาว สุธาสินี สายเพ็ชร์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

298 59123330207 นางสาว หฤทัย ทัตตะเขียน รัฐประศาสนศาสตร์ LC601

299 59123330209 นางสาว นิสาคร จันทร์แก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

300 59123330210 นางสาว วิภาวรรณ ราชปรากฏ รัฐประศาสนศาสตร์ LC603
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301 59123330211 นางสาว ศิริขวัญ มงคลดี รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

302 59123330212 นางสาว ชมพูนุช แก้วลอย รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

303 59123330213 นางสาว จันทนิภา อุดแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

304 59123330214 นางสาว นันทนัช บุญวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

305 59123330215 นาย เจษฎา ย้ิมเย้ือน รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

306 59123330216 นาย ยุทธภูมิ เล็กพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

307 59123330217 นาย อธิชา ม่ังมี รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

308 59123330218 นาย กิตติ พ่ึงน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

309 59123330219 นางสาว ขณิฐา ลุมพล รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

310 59123330220 นางสาว มานิตา สุขีเดช รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

311 59123330221 นางสาว อารียา อุทยานิน รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

312 59123330222 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ส าราญสุข รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

313 59123330223 นาย ธีรภัทร์ ศรีพรมมินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

314 59123330224 นางสาว นุจรี สุทธิสอาด รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

315 59123330225 นาย ชนะชัย ภู่ระหงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

316 59123330226 นาย กานต์เกรียงไกร โพธ์ิน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

317 59123330227 นางสาว ปานิดา ข าแดง รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

318 59123330228 นาย รวิสุต พิลาโสภา รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

319 59123330229 นาย สุรกิจ ยมนา รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

320 59123330230 นาย นัทธพงค์ เทพวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

321 59123330231 นางสาว ปทุมภรณ์ วงษ์จ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

322 59123330232 นาย ภัคพล ทองมุกข์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

323 59123330234 นางสาว เพ็ญประภา เรืองปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

324 59123330235 นางสาว วรรณวิสา เรืองสุข รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

325 59123330236 นางสาว จิดาภา อ่วมจุก รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

326 59123330237 นางสาว ภัทรวดี อยู่เจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

327 59123330238 นางสาว นภาพร กาลจักร รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

328 59123330239 นางสาว มาวรีย์ น้อยนิล รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

329 59123330240 นางสาว ธัญญารัตน์ โอนอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

330 59123330241 นางสาว พรนภา กาสิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC603
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331 59123330242 นาย สุวินัย สิงห์รักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

332 59123330244 นางสาว สิริวรรณ ชะฎาจิตร รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

333 59123330301 นางสาว พรหมพร ณรงค์ศักด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

334 59123330303 นางสาว ภาวิณี ศรีสุข รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

335 59123330304 นางสาว ลักขณา ปานฟัก รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

336 59123330305 นางสาว กมลรส คงดาบ รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

337 59123330306 นางสาว สุพัตรา จินาเคียน รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

338 59123330308 นางสาว สุชานันท์ ปัทมังสังข์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

339 59123330309 นางสาว จันทกานต์ ไชยศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

340 59123330310 นาย ณรงค์ชัย ทองดี รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

341 59123330311 นางสาว รัชนี พุ่มกล่อม รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

342 59123330313 นางสาว จิราพร บรมสุข รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

343 59123330314 นางสาว เบญจวรรณ เขียวคราม รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

344 59123330316 นางสาว สมฤทัย มีพฤกษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC603

345 59123330318 นางสาว อมรทิพย์ มณฑาทิพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC101

346 59123330319 นางสาว อมรรัตน์ น้อยเกิด รัฐประศาสนศาสตร์ LC101

347 59123330320 นางสาว ทิพย์วรรณ ชินไธสง รัฐประศาสนศาสตร์ LC101

348 59123330322 นางสาว นฤมล ประดับญาติ รัฐประศาสนศาสตร์ LC101

349 59123330323 นางสาว ปัทมวรรณ สังขระชัฎ รัฐประศาสนศาสตร์ LC101

350 59123330325 นาย ธนาคาร แสนศิริลานนท์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC101

351 59123330327 นาย นพรุจ ศรีทองกูล รัฐประศาสนศาสตร์ LC101

352 59123330328 นาย พงศธร เทศล้ินจ่ี รัฐประศาสนศาสตร์ LC101

353 59123330329 นางสาว กัญญาภัค กัลยาณศีล รัฐประศาสนศาสตร์ LC101

354 59123330330 นางสาว อรยาณี อุ่มน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ LC101

355 59123330331 นางสาว สุพิศตา เกตุค า รัฐประศาสนศาสตร์ LC101

356 59123330334 นาย อนุวัต แสนดี รัฐประศาสนศาสตร์ LC101

357 59123330337 นางสาว กันทิชา มาประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC101

358 59123330338 นาย เมธากร แย้มจันทึก รัฐประศาสนศาสตร์ LC101

359 59123330340 นาย วชิรวิทย์ บุญเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ LC101

360 59123330341 นางสาว คณัสนันท์ ธรรมวัติ รัฐประศาสนศาสตร์ LC101
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วันท่ี  25  มีนำคม  2563        ณ อำคำร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

รอบบ่ำย     เวลำ  13.00 - 15.00 น.

361 59124660101 นาย ประสิทธ์ิ เซาะมัน สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

362 59124660102 นาย อภิวัฒน์ ฟักทองพรรณ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

363 59124660103 นางสาว อรนุช สุภาผล สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

364 59124660104 นางสาว นฤมล สุทธิวงษ์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

365 59124660105 นางสาว อาภา พุ่มไสว สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

366 59124660108 นาย ณัฐภัทร วงศ์น้อย สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

367 59124660110 นางสาว นภาพร ธงลอย สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

368 59124660111 นาย ณัฐพล จันทร์แจ่มฟ้า สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

369 59124660113 นาย นันทวัฒน์ จิตรดา สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

370 59124660114 นางสาว วัชราภรณ์ แสงมงคลพิพัฒน์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

371 59124660115 นางสาว ธนิษฐา เยาวโรจน์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

372 59124660117 นางสาว สุพัตรา ห้อยย่ีภู่ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

373 59124660202 นางสาว วราภรณ์ ฉิมขัณฑ์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

374 59124660203 นางสาว ภูธิดา ร าถึง สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

375 59124660204 นางสาว สุธัญญา สมร่าง สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

376 59124660206 นางสาว ณัฐริดา ไต่เมฆ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

377 59124660207 นางสาว ฐิติมา เดชา สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

378 59123590101 นางสาว พรรษพร เพ็ชรไทย สารสนเทศศาสตร์ LC101

379 59123590103 นาย ณฐพงศ์ จันทร์แต่งผล สารสนเทศศาสตร์ LC101

380 59123590106 นาย ธนัฎชัย ภูเดช สารสนเทศศาสตร์ LC101
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