
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ

1 61123070001 นางสาว จันทิมา ศรีวงษา การพัฒนาชุมชน IT902

2 61123070002 นางสาว ณัฐพร แก้วผ้ึง การพัฒนาชุมชน IT902

3 61123070003 นางสาว บุษกร สวงโท การพัฒนาชุมชน IT902

4 61123070004 นาย กิตตินันท์ ใจห้าว การพัฒนาชุมชน IT902

5 61123070005 นางสาว อัจฉราภรณ์ ปัญญาทิพย์ การพัฒนาชุมชน IT902

6 61123070007 นางสาว วรรณภา คณะนา การพัฒนาชุมชน IT902

7 61123070008 นางสาว สุกฤตา เกรัมย์ การพัฒนาชุมชน IT902

8 61123070009 นาย ธีรดนย์ มณีศิริ การพัฒนาชุมชน IT902

9 61123070010 นางสาว กาญจนา ปราณีราษฎร์ การพัฒนาชุมชน IT902

10 61123070011 นาย เสกสรรค์ สิงห์เเก้ว การพัฒนาชุมชน IT902

11 61123070013 นางสาว ธัญวรัตน์ กล่ันเขตการ การพัฒนาชุมชน IT902

12 61123070014 นาย อมรเทพ คูณศิริรัตน์ การพัฒนาชุมชน IT902

13 61123070015 นางสาว ศิริมา โยประทุม การพัฒนาชุมชน IT902

14 61123070016 นางสาว ปิยะฉัตร มารัตตะ การพัฒนาชุมชน IT902

15 61123070017 นางสาว มลฑิตา ผาวันดี การพัฒนาชุมชน IT902

16 61123070018 นางสาว ลัดดาวัลย์ ย่ีสุ่นเเสง การพัฒนาชุมชน IT902

17 61123070019 นาย ทนุ สังข์ประไพ การพัฒนาชุมชน IT902

18 61123070022 นางสาว สุพัตตรา ป้อมแก้ว การพัฒนาชุมชน IT902

19 61123070023 นางสาว สุภานันต์ ป้อมแก้ว การพัฒนาชุมชน IT902

20 61123070025 นาย ตะวัน กันทอน การพัฒนาชุมชน IT902

21 61123070026 นาย กิตติศักด์ิ ค าพิพจน์ การพัฒนาชุมชน IT902

22 61123070027 นางสาว อินทภา แสงตะวัน การพัฒนาชุมชน IT902

23 61123070028 นาย วีรวัฒน์ โยธินตรีกูล การพัฒนาชุมชน IT902

24 61123070029 นาย ณัฐวัฒน์ เภาพันธ์ การพัฒนาชุมชน IT902

25 61123070030 นาย พีรพล สภาพการ การพัฒนาชุมชน IT902

26 61123070031 นาย ภัทรพงษ์ ยอดปัญญา การพัฒนาชุมชน IT902

27 61123070032 นางสาว ไพริน พันธ์ุไพโรจน์ การพัฒนาชุมชน IT902

28 61123530001 นางสาว ธนภัทร ภู่อุณฑโร จิตวิทยา IT902

29 61123530002 นาย คชรัตน์ เบ้ืองบน จิตวิทยา IT902

30 61123530003 นาย อานนท์ อินทปัญญา จิตวิทยา IT902

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

รอบท่ี 2      เวลำ  10.40 - 12.40 น.
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31 61123530004 นางสาว ณิชกานต์ แสงศรีจันทร์ จิตวิทยา IT902

32 61123530005 นาย อังคฤทธ์ิ อินทร์ประดิษฐ์ จิตวิทยา IT902

33 61123530006 นางสาว ปรางทิพย์ น้อยทรง จิตวิทยา IT902

34 61123530008 นางสาว ธิดารัตน์ เนียมสอน จิตวิทยา IT902

35 61123530009 นางสาว นมลชนก เกิดศรีภัชกุล จิตวิทยา IT902

36 61123530011 นางสาว กัลยา ภิญโญ จิตวิทยา IT902

37 61123530012 นางสาว อารียา รอดเสถียร จิตวิทยา IT902

38 61123530013 นาย วรพงษ์ ปันทะวาย จิตวิทยา IT902

39 61123530014 นาย ชมกานต์ อมรศิริโชค จิตวิทยา IT902

40 61123530016 นางสาว ชญานิศ บุญชูงาม จิตวิทยา IT902

41 61123530017 นางสาว รินรดา พัฒนาวานิชย์ จิตวิทยา IT902

42 61123530018 นางสาว สุวิตา ขันทอง จิตวิทยา IT902

43 61123530019 นางสาว ฐาปณี แสงสาคร จิตวิทยา IT902

44 61123530021 นางสาว ชลธิชา โสภา จิตวิทยา IT902

45 61123530022 นางสาว กรรณิกา เกษจรัญ จิตวิทยา IT902

46 61123530023 นางสาว โชติกา กาศพร้อม จิตวิทยา IT902

47 61123530024 นางสาว อรณิชา วสุธนพาณิชย์ จิตวิทยา IT902

48 61123530025 นางสาว ศิริรัตน์ ศิริภาส จิตวิทยา IT902

49 61123530026 นางสาว พิมพ์ลภัส เกษสังข์ จิตวิทยา IT902

50 61123530027 นางสาว รัชดาภรณ์ แววนกยูง จิตวิทยา IT902

51 61123530028 นางสาว อภิญญา ศรีภุมมา จิตวิทยา IT902

52 61123530029 นางสาว อาริยา วรรณกนก จิตวิทยา IT902

53 61123530030 นางสาว สุพิชญา บุญรอด จิตวิทยา IT902

54 61123530031 นางสาว ภัสสร สมสืบ จิตวิทยา IT902

55 61123530032 นาย ณัฐวุฒิ เพ็ชรัตน์ จิตวิทยา IT902

56 61123530035 นางสาว ธรรญธรณ์ กิตติวัฒนะกุล จิตวิทยา IT902

57 61123530036 นางสาว ปฏิมากร พรหมทอง จิตวิทยา IT902

58 61123530038 นางสาว รุจิรา ฉิมยาม จิตวิทยา IT902

59 61123530039 นางสาว ภีรดา ภูเพ็ง จิตวิทยา IT902

60 61123530040 นางสาว สิรินาถ ม้าเทศ จิตวิทยา IT902
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61 61123530041 นางสาว กรองทอง ป่ินทอง จิตวิทยา IT902

62 61123530042 นางสาว รัตนาวดี หกพุดซา จิตวิทยา IT902

63 61123530043 นางสาว วริศรา ศิริสุข จิตวิทยา IT902

64 61123530044 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ศิริสุวรรณ จิตวิทยา IT902

65 61123530045 นางสาว หัทยา หมดภัย จิตวิทยา IT902

66 61123530046 นาย ดรัณภพ มูลเจริญพร จิตวิทยา IT902

67 61123530048 นางสาว สุพรรษา บุญประเสริฐ จิตวิทยา IT902

68 61123530050 นาย นฤเบศร์ ธูปทอง จิตวิทยา IT902

69 61123530051 นางสาว สุวรรณิษา คงชุ่ม จิตวิทยา IT902

70 61123530052 นางสาว ศุภิสรา เสือจ าศิลป์ จิตวิทยา IT902

71 61123530053 นางสาว สุทธิรัตน์ โพธ์ินิล จิตวิทยา IT902

72 61123530054 นาย สรวิศ สุขสมัย จิตวิทยา IT902

73 61123530055 นางสาว กัญญาภัค ชีวารัมย์ จิตวิทยา IT902

74 61123530056 นาย ณัฐศักด์ิ คุ้นเคย จิตวิทยา IT902

75 61123530058 นางสาว สายทิพย์ โพธิสาร จิตวิทยา IT902

76 61123530059 นางสาว สิราลมย์ วิวัฒนทีปะ จิตวิทยา IT902

77 61123530060 นางสาว อาทิตยา ญาณวารี จิตวิทยา IT902

78 61123530061 นางสาว ญาณภา ศิริวัฒน์ จิตวิทยา IT902

79 61123530062 นาย จิรายุส พลชัยสง จิตวิทยา IT902

80 61123530063 นางสาว ธัญรัตน์ ลุนมาตร จิตวิทยา IT902

81 61123530065 นางสาว อนันตญา ปานรุ่ง จิตวิทยา IT902

82 61121090003 นางสาว พิชชาพร ศรีวิศาลภพ ดุริยางคศิลป์ IT902

83 61121090004 นาย ชลสิทธ์ิ ประสานทรัพย์ ดุริยางคศิลป์ IT902

84 61121090005 นาย เจนศิริ วรฤทธ์ิสกุล ดุริยางคศิลป์ IT902

85 61121090007 นาย รัชชานนท์ บัวกล่ า ดุริยางคศิลป์ LC801

86 61121090008 นาย สโรช ข าวงษ์รัตนโยธิน ดุริยางคศิลป์ LC801

87 61121090009 นาย พงศกร ชัยสาร ดุริยางคศิลป์ LC801

88 61121090010 นาย วัชรากร จุลแก้ว ดุริยางคศิลป์ LC801

89 61121090011 นาย เอกราช อ่ิมอารมณ์ ดุริยางคศิลป์ LC801

90 61121090012 นาย ธนพล บุญมี ดุริยางคศิลป์ LC801
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91 61121090014 นาย คุณานนท์ ตระกูลน้ าผ้ึง ดุริยางคศิลป์ LC801

92 61121090015 นาย ธนดล เฉลยทรัพย์ ดุริยางคศิลป์ LC801

93 61121090016 นาย วรายุ พูลขจิตร ดุริยางคศิลป์ LC801

94 61121090019 นาย พันธวิศ ทิมทอง ดุริยางคศิลป์ LC801

95 61121090020 นาย ชาคริต ไพบูลย์ ดุริยางคศิลป์ LC801

96 61123230025 นางสาว สิริพร ว่องไว ดุริยางคศิลป์ LC801

97 61123230029 นางสาว ปภัศรา เข็มวงษ์ ดุริยางคศิลป์ LC801

98 61123580001 นาย พลกฤต ทับพยุง นิติศาสตร์ LC801

99 61123580002 นาย ชูรัตน์ ศุภพิไล นิติศาสตร์ LC801

100 61123580003 นางสาว กมลวรรณ พาภักดี นิติศาสตร์ LC801

101 61123580004 นาย วุฒิชัย สุวรรณไตรย์ นิติศาสตร์ LC801

102 61123580005 นาย จิรวัฒน์ โกสุม นิติศาสตร์ LC801

103 61123580006 นางสาว ใบเฟิร์น กัตพงษ์ นิติศาสตร์ LC801

104 61123580008 นางสาว อรทัย ช้างนุ่ม นิติศาสตร์ LC801

105 61123580010 นางสาว สุนิตา ทิพย์เนตร นิติศาสตร์ LC801

106 61123580011 นาย ธีรภัทร เย็นที นิติศาสตร์ LC801

107 61123580012 นางสาว ลลิตา คณทา นิติศาสตร์ LC801

108 61123580013 นาย เกษมศักด์ิ กุฎีแดง นิติศาสตร์ LC801

109 61123580014 นางสาว สมใจ เพชรสุภาพ นิติศาสตร์ LC801

110 61123580015 นางสาว พุทธรักษา สาระขวัญ นิติศาสตร์ LC801

111 61123580017 นางสาว เสาวลักษณ์ สืบสาย นิติศาสตร์ LC801

112 61123580019 นางสาว วนันดา ทัศนปัญญา นิติศาสตร์ LC801

113 61123580020 นาย กิตติพงษ์ กลางเนตร นิติศาสตร์ LC801

114 61123580023 นางสาว สุพรรษา หีดแก้ว นิติศาสตร์ LC801

115 61123580024 นาย วีรพัฒน์ ทีทอง นิติศาสตร์ LC801

116 61123580027 นางสาว อังศุมาลี พูลจวง นิติศาสตร์ LC801

117 61123580028 นาย บวร พุทธไทย นิติศาสตร์ LC801

118 61123580030 นางสาว สโรชา ค าหอม นิติศาสตร์ LC801

119 61123580031 นาย ศรัณย์ จันทคุณ นิติศาสตร์ LC801

120 61123580032 นางสาว อรพรรณ ทองมู นิติศาสตร์ LC801
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121 61123580033 นาย คฑาวุธ อัจฉริยเมธากร นิติศาสตร์ LC801

122 61123580034 นางสาว นพมาศ แก้วเคน นิติศาสตร์ LC801

123 61123580035 นาย ระพีพัฒน์ ไวยฤทธ์ิ นิติศาสตร์ LC801

124 61123580036 นาย ธนวัฒน์ เจริญข า นิติศาสตร์ LC801

125 61123580039 นาย เกียรติศักด์ิ แสงส่อง นิติศาสตร์ LC801

126 61123580040 นางสาว ณิภาพรรณ์ ศาลางาม นิติศาสตร์ LC801

127 61123560002 นางสาว ฐิติมา โกศิลทร์ ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC801

128 61123560003 นางสาว นงนภัส พงษ์บุตร ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC801

129 61123560004 นางสาว สุปรีดา บุญทอง ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC801

130 61123560005 นางสาว วรรณนิสา รุจิชัย ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC801

131 61123560006 นางสาว ศศิวรรณ รุ่งเรือง ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC801

132 61123560007 นางสาว ชลิตดา ขนแดง ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC801

133 61123560009 นางสาว พนิดา บ่อชล ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC801

134 61123560010 นางสาว จิณณภัส ต้ังสุพพัตกุล ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร LC801

135 61123330002 นางสาว ณัฐศิมา พลีรุขชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

136 61123330003 นางสาว จิราภรณ์ ทวีลาภ รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

137 61123330004 นางสาว เกศราพร ฤกษ์ยรรยงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

138 61123330005 นางสาว อรัญญา ดอกพุฒ รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

139 61123330006 นางสาว กัญยรัตน์ ทรามสงวน รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

140 61123330007 นางสาว อรพรรณ นาถาดทอง รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

141 61123330008 นางสาว ซาตีนะฮ์ สง่าด า รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

142 61123330009 นางสาว ทิพย์สุดา เอ่ียมมา รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

143 61123330010 นางสาว อภิชญา ค าสวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

144 61123330011 นาย ธนากร โตมร รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

145 61123330012 นาย ภัทรเกียรติ ผ่องพรม รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

146 61123330013 นาย กิตติพล สุขขี รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

147 61123330014 นางสาว เจนจิรา ช่างประดิษฐ รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

148 61123330015 นางสาว ธนัชชา พุ่มทอง รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

149 61123330017 นางสาว เมวลิน ทองมี รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

150 61123330018 นาย เจตรินทร์ พยุงวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

หนา้ที ่5 จาก 14



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ
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รอบท่ี 2      เวลำ  10.40 - 12.40 น.

151 61123330019 นางสาว ฐิตินันท์ รอดไพร รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

152 61123330020 นาย พีรภัทร แก้วสะเทือน รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

153 61123330021 นาย ธนวัฒน์ รัศมี รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

154 61123330022 นางสาว ภควดี น่วมพิทักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

155 61123330023 นางสาว สุภาพร กิจสิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

156 61123330024 นางสาว นลิน เนาวบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

157 61123330025 นางสาว จิราวรรณ อ่วมสุข รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

158 61123330026 นางสาว วรรณภา เข็มกลัด รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

159 61123330027 นาย ธวัชชัย บุญสงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

160 61123330028 นางสาว พิชญ์สินี ศรีมาวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

161 61123330030 นางสาว ปวันรัตน์ ชัยมงคล รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

162 61123330031 นางสาว จารุวรรณ สมานมิตร รัฐประศาสนศาสตร์ LC801

163 61123330032 นางสาว ศิรประภา บัวทอง รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

164 61123330034 นาย ศิริชัย พุ่มพวงเกียรติ รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

165 61123330035 นางสาว ศิริพร เทียมธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

166 61123330036 นางสาว ปรียานุช พรมสิทธ์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

167 61123330037 นาย ประดิษฐ์ เรืองอร่าม รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

168 61123330038 นางสาว วรัญญา ฤๅโสภา รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

169 61123330039 นางสาว ณัฐพร อักษรเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

170 61123330040 นางสาว พัชรีวรรณ มีแสง รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

171 61123330041 นางสาว ศรัญญา รัตนพุก รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

172 61123330042 นางสาว ชลลดา สาลี รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

173 61123330043 นางสาว อนงค์ลักษณ์ ใหม่เอ่ียม รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

174 61123330044 นางสาว อรยา จันทมาลา รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

175 61123330045 นาย กัมพล ชอบเสียง รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

176 61123330047 นาย วันชนะ ทองปลิว รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

177 61123330048 นาย ธีรวงษ์ พระโพธ์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

178 61123330050 นาย ประพจน์ ประจิมนอก รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

179 61123330051 นาย ปิยะภูมิ ศิลาลอย รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

180 61123330052 นาย อรรถพล ศรีจ าปา รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

หนา้ที ่6 จาก 14



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ
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รอบท่ี 2      เวลำ  10.40 - 12.40 น.

181 61123330053 นางสาว อรดา คงถ่ินฐาน รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

182 61123330054 นาย กฤษณะ ไพรสณฑ์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

183 61123330055 นางสาว ศิริประภา รอดเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

184 61123330056 นางสาว เมทนี มนต์ขลัง รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

185 61123330057 นางสาว ฉัตรแก้ว กล่ินศร รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

186 61123330058 นาย พีรพัฒน์ คล้ายสุบรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

187 61123330059 นาย นพดล ปานอ าพัน รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

188 61123330060 นางสาว กรรณิการ์ ตาบประดับ รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

189 61123330061 นางสาว ฐิติมา สุขบุรี รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

190 61123330062 นาย องลงกรณ์ จีนสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

191 61123330063 นาย ชลสิทธ์ิ ลือโสภา รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

192 61123330065 นางสาว กชกร พูลสวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

193 61123330066 นาย นพพร ประจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

194 61123330067 นางสาว วิลาวัณย์ มาลา รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

195 61123330068 นางสาว วรรณภา สุขสมภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

196 61123330069 นางสาว วรัญญา อากาศเย็น รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

197 61123330071 นางสาว กฤตยา หวานฉ่ า รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

198 61123330072 นางสาว นันทิยา เถ่ือนประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

199 61123330073 นางสาว นริศรา จันจุฬา รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

200 61123330074 นาย เชิดพงษ์ ค าเต็ม รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

201 61123330075 นางสาว กัณฐาภรณ์ แก้วพูลศรี รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

202 61123330076 นางสาว บุษรินทร์ เชียงสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

203 61123330077 นางสาว ธัญญรัตน์ กุชะนันท์ รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

204 61123330078 นางสาว อ่อนละออ แก้วสะอาด รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

205 61123330079 นางสาว นัสศิยานันท์ จานนอก รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

206 61123330080 นาย ภูวเนตร บัวสุนทร รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

207 61123330081 นาย พงษ์พิพัฒน์ พันสะระ รัฐประศาสนศาสตร์ LC701

208 61123330082 นางสาว กัลย์สุดา มีคุณ รัฐประศาสนศาสตร์ LC702

209 61123330084 นางสาว ป่ิน แก้วกัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ LC702

210 61123330085 นางสาว กนกวรรณ พานพุ่ม รัฐประศาสนศาสตร์ LC702

หนา้ที ่7 จาก 14



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ
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รอบท่ี 2      เวลำ  10.40 - 12.40 น.

211 61123330087 นาย เทวัน จงผ่อนกลาง รัฐประศาสนศาสตร์ LC702

212 61123330088 นางสาว พัชชรินทร์ ศรีประถม รัฐประศาสนศาสตร์ LC702

213 61123330089 นางสาว ปฏิญญา เพ็ชร์ฆาฏ รัฐประศาสนศาสตร์ LC702

214 61123330090 นางสาว ปอแก้ว กุลศักด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ LC702

215 61123330091 นาย พิสิฐชัย สุขสุโชติ รัฐประศาสนศาสตร์ LC702

216 61123330092 นาย ธนโชค พุ่มพวงเกียรติ รัฐประศาสนศาสตร์ LC702

217 61123580018 นาย พงศ์ภัค สระทองให้ รัฐประศาสนศาสตร์ LC702

218 61123590001 นางสาว นุชนาฏ ปานมณี สารสนเทศศาสตร์ LC702

219 61123590002 นางสาว สุพัชรีย์ ไหวติง สารสนเทศศาสตร์ LC702

220 61123590003 นางสาว จุฑามาศ เถาะรอด สารสนเทศศาสตร์ LC702

221 61123590004 นางสาว พัชรี กระจ่างจันทร์ สารสนเทศศาสตร์ LC702

222 61123590005 นางสาว ธิภาพร บุญเเต่ง สารสนเทศศาสตร์ LC702

223 61123590006 นางสาว พิมพ์ชนก ศรีมงคล สารสนเทศศาสตร์ LC702

224 61123590007 นาย ฐิติวุฒิ แสงแก้ว สารสนเทศศาสตร์ LC702

225 61123590008 นางสาว กิตติยา อุภัยพันธ์ สารสนเทศศาสตร์ LC702

226 61123590009 นางสาว รัชฎาภรณ์ ธัญญเจริญ สารสนเทศศาสตร์ LC702

227 61123590010 นางสาว ดวงเกสร พรมจักร์ สารสนเทศศาสตร์ LC702

228 61123590011 นางสาว ดวงกมล สุขจันทร์ สารสนเทศศาสตร์ LC702

229 61123590012 นาย วิศิษฎ์ภูมิ มหาโชค สารสนเทศศาสตร์ LC702

230 61123590013 นางสาว สิริวรรณ ค าแฝง สารสนเทศศาสตร์ LC702

231 61120100006 นาย อดิศรณ์ พรมปัญญา การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย LC702

232 61122680002 นางสาว นฤมล ศรีแย้ม การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย LC702

233 61122680003 นาย รัฐภูมิ ศิลธรรม การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย LC702

234 61122680004 นางสาว วนิดา แก้วมณี การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย LC702

235 61122680005 นาย ชาคร เผียะผาบรัตนะ การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย LC702

236 61122680007 นางสาว ทิพย์สุดา บุตรตา การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย LC702

237 61122680008 นาย ปฐมพร ฉวีวงศ์ประทีป การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย LC702

238 61122680009 นาย เกียรติศักด์ิ สวัสด์ิรักษ์ การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย LC702

239 61122660001 นางสาว สุนิทรา ต้ังซ้าย คณิตศาสตร์ประยุกต์ LC702

240 61122660003 นาย ภูดิท คุ้มวงษ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ LC702
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241 61122600001 นางสาว อภิษฎา ม่ันพัฒนาการ คหกรรมศาสตร์ LC702

242 61122600002 นางสาว วรินทรา แซ่ว่าง คหกรรมศาสตร์ LC702

243 61122600004 นางสาว นภารัตน์ วิศาพล คหกรรมศาสตร์ LC702

244 61122600005 นางสาว สุทธิชา โพธ์ิแสง คหกรรมศาสตร์ LC702

245 61122600006 นางสาว พัชริน มะริเกตุ คหกรรมศาสตร์ LC702

246 61122600008 นางสาว ขวัญทิพย์ นาควิจิตร คหกรรมศาสตร์ LC702

247 61122600009 นาย ธนิสร อินทรพินิจ คหกรรมศาสตร์ LC702

248 61122600010 นางสาว ณฐวรรณ วงษาชัย คหกรรมศาสตร์ LC702

249 61122600012 นางสาว จิราภรณ์ พลอยสมบูรณ์ คหกรรมศาสตร์ LC702

250 61122600013 นางสาว กัณฑิมา ศรีบุรินทร์ คหกรรมศาสตร์ LC702

251 61122600014 นางสาว สมพร มูลจันทร์ คหกรรมศาสตร์ LC702

252 61122600015 นางสาว คณิตฐา ศรีปัญญา คหกรรมศาสตร์ LC702

253 61122600016 นางสาว จิตปราณี เล็กใจซ่ือ คหกรรมศาสตร์ LC601

254 61122600017 นาย พีระพล สายสุวรรณ์ คหกรรมศาสตร์ LC601

255 61122600018 นางสาว อนันตญา น้อยค า คหกรรมศาสตร์ LC601

256 61122600019 นาย ปรัชญา โยธาเสน คหกรรมศาสตร์ LC601

257 61122600020 นางสาว สุภาวดี โกนสันเทียะ คหกรรมศาสตร์ LC601

258 61122600021 นางสาว รุ่งรัตน์ เหรียญเฉลย คหกรรมศาสตร์ LC601

259 61122600022 นางสาว วัชราพร จุลพงษ์ คหกรรมศาสตร์ LC601

260 61122600023 นางสาว สวรส วรรณพราหมณ์ คหกรรมศาสตร์ LC601

261 61122600024 นางสาว อารยา แอกสา คหกรรมศาสตร์ LC601

262 61122600025 นาย ชนทัต เรวัตธนกุล คหกรรมศาสตร์ LC601

263 61122600026 นาย จิรพนธ์ จารุกิจสินไพศาล คหกรรมศาสตร์ LC601

264 61122600028 นางสาว ฉัตรวดี สิงหกุล คหกรรมศาสตร์ LC601

265 61122600029 นางสาว ปารีณา ศรีบุดดา คหกรรมศาสตร์ LC601

266 61122600030 นางสาว ดารณี ด้วงพรหม คหกรรมศาสตร์ LC601

267 61122600031 นางสาว กาญจนา ยะบุญ คหกรรมศาสตร์ LC601

268 61122600032 นางสาว ธัญญาลักษณ์ เกตุชีพ คหกรรมศาสตร์ LC601

269 61122600034 นางสาว ฐาปนี ภูมี คหกรรมศาสตร์ LC601

270 61122600036 นาย อภิสิทธ์ิ ดวงนิล คหกรรมศาสตร์ LC601
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271 61122600037 นางสาว ณัฐนิชา หม่ืนโธสง คหกรรมศาสตร์ LC601

272 61122600038 นาย สาโรช เนตรกระจ่าง คหกรรมศาสตร์ LC601

273 61122600039 นาย มงคล วงษ์พูล คหกรรมศาสตร์ LC601

274 61122600040 นาย พัชรพล ปลอดภัย คหกรรมศาสตร์ LC601

275 61122840001 นางสาว อุมาพร ค าเสียง เคมี LC601

276 61122470001 นาย ปิยวัฒน์ คชศักด์ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

277 61122470002 นางสาว มธุรส นึกอุ่นจิตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

278 61122470003 นาย สุรศักด์ิ น้อยศิลา เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

279 61122470004 นางสาว เกวลิน เดชี เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

280 61122470005 นางสาว อัญชุลี ติงสะ เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

281 61122470006 นาย วาที คลายานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

282 61122470007 นางสาว บุษกร โคเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

283 61122470008 นางสาว สุพรรณิกา พลบูรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

284 61122470009 นาย ศรัญญู คงฉิม เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

285 61122470010 นางสาว วราพร ศิริอ ามาตร เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

286 61122470011 นาย ทักษิณ ผาสุขถิน เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

287 61122470012 นาย อนิรุทธ์ิ วังวารี เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

288 61122470013 นาย เจษฎา เดชหวังกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

289 61122470014 นาย นครินทร์ มาตหวัง เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

290 61122470015 นาย วันชัย คนหม่ัน เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

291 61122470016 นางสาว ศิริลักษณ์ งามแสน เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

292 61122470019 นาย กมลเกียรติ ยุระวิชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

293 61122470021 นางสาว ธันย์ชนก เหล่าเขตกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

294 61122470023 นางสาว ธัญพร คัมภิรานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

295 61122470024 นาย วัชรพงศ์ หอมทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

296 61122470025 นาย ณัฐชนน สุขตลอดกาล เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

297 61122470026 นาย อังกูร สุริยันต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

298 61122470029 นางสาว สมิตา ทิพย์ทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ LC601

299 61122470030 นาย สิริกร พุ่มพนม เทคโนโลยีสารสนเทศ LC603

300 61122470031 นาย นันทวัฒน์ ปาด้วง เทคโนโลยีสารสนเทศ LC603

301 61122470032 นาย ประภากร ม่ันคง เทคโนโลยีสารสนเทศ LC603
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302 61122600003 นางสาว สิรินทร์ สุวรรนาวุธ เทคโนโลยีสารสนเทศ LC603

303 61122390001 นางสาว กนกพร เปล่งสันเทียะ นวัตกรรมดิจิทัลวิศวกรรมซอฟต์แวร์ LC603

304 61122390002 นางสาว ภานุมาส ชูตระกูล นวัตกรรมดิจิทัลวิศวกรรมซอฟต์แวร์ LC603

305 61122390003 นางสาว นฤมล จิรมงคลโรจน์ นวัตกรรมดิจิทัลวิศวกรรมซอฟต์แวร์ LC603

306 61122390004 นางสาว วรรณรัตน์ ปัทมวัฒน์ นวัตกรรมดิจิทัลวิศวกรรมซอฟต์แวร์ LC603

307 61122390005 นาย กฤษฎร สวามีชัย นวัตกรรมดิจิทัลวิศวกรรมซอฟต์แวร์ LC603

308 61122390006 นางสาว ณัฐธิดา บุญสวัสด์ิ นวัตกรรมดิจิทัลวิศวกรรมซอฟต์แวร์ LC603

309 61122390007 นางสาว วราภรณ์ สุขสาร นวัตกรรมดิจิทัลวิศวกรรมซอฟต์แวร์ LC603

310 61122390008 นางสาว สุธิตา หมทอง นวัตกรรมดิจิทัลวิศวกรรมซอฟต์แวร์ LC603

311 61122370001 นางสาว ฐิติมา สีเขียว โภชนาการและการก าหนดอาหาร LC603

312 61122370002 นางสาว จุฑามาส มีบุญ โภชนาการและการก าหนดอาหาร LC603

313 61122370003 นางสาว กนกพร พุ่มเพ็ชร โภชนาการและการก าหนดอาหาร LC603

314 61122370004 นางสาว ศศิธร ปาประกอบ โภชนาการและการก าหนดอาหาร LC603

315 61122370006 นางสาว สิริรัตน์ แก้ววิเศษ โภชนาการและการก าหนดอาหาร LC603

316 61122370007 นางสาว สายชล สีดี โภชนาการและการก าหนดอาหาร LC603

317 61122370009 นางสาว สิรินยา ดีเดิน โภชนาการและการก าหนดอาหาร LC603

318 61122370010 นางสาว เกศรา แก้วดี โภชนาการและการก าหนดอาหาร LC603

319 61122370011 นางสาว ณัฐกาญจน์ ปะมาถา โภชนาการและการก าหนดอาหาร LC603

320 61122370012 นางสาว กนกวรรณ ศรีเดช โภชนาการและการก าหนดอาหาร LC603

321 61122420001 นางสาว รัตนพร แดงวัน วิทยาการคอมพิวเตอร์ LC603

322 61122420002 นาย สกลวัฒน์ ณัฐพรลาภิสรา วิทยาการคอมพิวเตอร์ LC603

323 61122420003 นาย อรรฒพล จิตรักม่ัน วิทยาการคอมพิวเตอร์ LC603

324 61122420004 นางสาว ธนาภรณ์ เรือนก้อน วิทยาการคอมพิวเตอร์ LC603

325 61122420005 นาย กฤษณะ ตอลีบี วิทยาการคอมพิวเตอร์ LC603

326 61122420006 นาย อนุวัฒน์ จันทร์รัศมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ LC603

327 61122420009 นาย ศิรายุ ศิริสุวรรน วิทยาการคอมพิวเตอร์ LC603

328 61122420010 นาย วัชราวุฒิ พฤทธ์ิเศรษฐดา วิทยาการคอมพิวเตอร์ LC603

329 61122420011 นาย วชิรวิทย์ พวงเพ็ชร วิทยาการคอมพิวเตอร์ LC603

330 61122420013 นาย ธนากร ชุลี วิทยาการคอมพิวเตอร์ LC603
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331 61122420014 นาย พันธกานต์ อาดัม วิทยาการคอมพิวเตอร์ LC603

332 61122830002 นางสาว อาฑิตยา สาระรัตน์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม LC603

333 61122830003 นางสาว เกศมณี ทรงนิโครธ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม LC603

334 61122830004 นางสาว เบญจมาวรรณ นักเกล่ือน วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม LC603

335 61122830005 นางสาว ณัฐณิชา เอ่ียมมงคล วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม LC603

336 61122380001 นางสาว อรอนงค์ ลีวงศ์ศักด์ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC603

337 61122380002 นางสาว ปิยะฉัตร หนูขุนทด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC603

338 61122380003 นางสาว มารียะห์ ไกรรมณ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC603

339 61122380004 นางสาว มณีรัตน์ พันธ์ใจ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC603

340 61122380006 นาย ธนาธิป แต้มประสิทธ์ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC603

341 61122380007 นางสาว ตรีวิภา รังคะวงษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC603

342 61122380008 นางสาว ณัฐมล ไตรถาวร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC603

343 61122380009 นางสาว อัญชุลีพร จินดาจารุภักดี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC603

344 61122380010 นางสาว รติรัตน์ มากมูล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC603

345 61122380011 นางสาว ปิยาภรณ์ เช้ือค าสอน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC101

346 61122380013 นางสาว กมลชนก ทองแจ่ม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC101

347 61122380014 นาย วทัญญู อรชุนะกะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC101

348 61122380015 นางสาว วิไลวรรณ สองขาว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC101

349 61122380016 นางสาว นันทกานต์ งามข า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC101

350 61122380017 นางสาว ศิริมา ศรีกงพาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC101

351 61122380019 นางสาว ศรินยา เข็มทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC101

352 61122380020 นางสาว นันท์นภัส มาตราช อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC101

353 61122380021 นาย อุกฤษฎ์ เทพวงศ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC101

354 61122380022 นางสาว อารีรัตน์ โทลัยหะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC101

355 61122380024 นางสาว สุพรรษา ชาลีเปล่ียม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC101

356 61122380026 นางสาว ขนิษฐา นิลาลาด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LC101

357 61122500002 นางสาว ศิริภรณ์ ต้องประสงค์ เกษตรศาสตร์ LC101

358 61122500004 นาย สิรวิชญ์ ศิริอังกุล เกษตรศาสตร์ LC101

359 61122500005 นาย ธนายุทธ กันฉุน เกษตรศาสตร์ LC101

360 61122500006 นาย ธณินทร์ ประทีป ณ ถลาง เกษตรศาสตร์ LC101
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361 61122500008 นางสาว ปิยะนาถ ศิริมี เกษตรศาสตร์ LC101

362 61122500009 นางสาว ทรงพร ตุ่นยา เกษตรศาสตร์ LC101

363 61122500011 นาย นันทวัฒน์ สาวหยุด เกษตรศาสตร์ LC101

364 61122500012 นางสาว นันทวรรณ รับขวัญ เกษตรศาสตร์ LC101

365 61122500013 นางสาว พิชญา นิวาศานนท์ เกษตรศาสตร์ LC101

366 61122500014 นาย ภูริทัศน์ เงินมาก เกษตรศาสตร์ LC101

367 61122500015 นาย อภิสิทธ์ิ พินนอก เกษตรศาสตร์ LC101

368 61122500016 นาย ภาณุพงษ์ ธัมประเสริฐ เกษตรศาสตร์ LC101

369 61122510001 นางสาว พัฒนวดี ศรีสมบัติ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ LC101

370 61122510002 นาย อดิศักด์ิ มนต์นามอญ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ LC101

371 61122510003 นาย เสกฐวุฒิ ช้างงาม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ LC101

372 61122510004 นางสาว ชบาวรรณ สุวรรณโคตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ LC101

373 61122820001 นางสาว โสภิดา นุ่มอยู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

374 61122820002 นางสาว นลินนิภา อัตถผล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

375 61122820003 นางสาว ศราวดี รัตนวิชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

376 61122820004 นางสาว ทิพรัตน์ อ่วมสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

377 61122820005 นางสาว ชลิดา นุทนงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

378 61122820006 นางสาว พรวิภา ปลอดห่วง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

379 61122820007 นางสาว นภาพร ผดุงศิลป์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

380 61122820009 นาย ทศพล วันมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

381 61122820010 นาย ฐิติพล มาทา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

382 61123370002 นางสาว ศุภากร วรวงษา การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)LC101

383 61123370003 นางสาว ฐิติกาญจน์ ศรีนวล การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)LC101

384 61123370004 นางสาว ชลลดา ก้อนสัมฤทธ์ิ การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)LC101

385 61123370005 นางสาว เกศราชัน หลินศรี การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)LC101

386 61123370006 นางสาว ศิริวิมล โรจน์ศาสนเสถียร การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)LC101

387 61123370007 นางสาว ศศิประภา ก าไลทอง การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)LC101

388 61123320001 นางสาว กัญญาภัทร มหาเสนา การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ  (หลักสูตรสองภาษา) LC101

389 61123350003 นางสาว ฐิตาภา ยอดโมกข์ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC101

390 61123350004 นางสาว ปาณิศา ศรีนาค การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 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 2      เวลำ  10.40 - 12.40 น.

391 61123350005 นางสาว นริศรา เลาะหนับ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC101

392 61123350006 นาย ธีรวัฒน์ กลมกลาง การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC101

393 61123350010 นางสาว ศิรดา กิจปล้ืม การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC101

394 61123350011 นาย จาเหลียง หวัง การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC101

395 61123350012 Miss Runzhu Sun การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC101
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