
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ

1 59123390102 นางสาว ธนาพร กรเอ่ียม การจัดการท่องเท่ียว IT902

2 59123390105 นางสาว วริศรา พรมโสภา การจัดการท่องเท่ียว IT902

3 59123390106 นางสาว ศิริพร ปฎิทิน การจัดการท่องเท่ียว IT902

4 59123390107 นางสาว กัลญารัตน์ ฝอยส าโรง การจัดการท่องเท่ียว IT902

5 59123390112 นางสาว ชลธิชา พลยุทธ การจัดการท่องเท่ียว IT902

6 59123390113 นางสาว ปิยะธิดา เพชรคอน การจัดการท่องเท่ียว IT902

7 59123390114 นาย ก่อเกียรติ สว่างแจ้งศรี การจัดการท่องเท่ียว IT902

8 59123390115 นางสาว ศศิธร สิริธรรม การจัดการท่องเท่ียว IT902

9 59123390116 นางสาว สุทธิภรณ์ โตเขียว การจัดการท่องเท่ียว IT902

10 59123390117 นางสาว อรรถยา งอกค า การจัดการท่องเท่ียว IT902

11 59123390118 นางสาว ฐิติภา เทียมนรา การจัดการท่องเท่ียว IT902

12 59123390119 นางสาว ฐิตาภรณ์ เทียมนรา การจัดการท่องเท่ียว IT902

13 59123390120 นางสาว กิตติพร สาริกา การจัดการท่องเท่ียว IT902

14 59123390122 นางสาว ณัฐลิดา ร่ืนฤทัย การจัดการท่องเท่ียว IT902

15 59123390123 นางสาว สุรางคณา วงษ์ปรีชา การจัดการท่องเท่ียว IT902

16 59123390124 นางสาว นันทิชา ทันบุญ การจัดการท่องเท่ียว IT902

17 59123180101 นางสาว อัญมณี วงพิเดช การจัดการท่ัวไป IT902

18 59123180105 นางสาว ปิยะณัฐ อนะจันทร์ การจัดการท่ัวไป IT902

19 59123180106 นางสาว แวววรรณ ดาศรี การจัดการท่ัวไป IT902

20 59123180108 นางสาว นภาพร สันทะยา การจัดการท่ัวไป IT902

21 59123180109 นาย รวี เสรีตระกูล การจัดการท่ัวไป IT902

22 59123180111 นางสาว บุษกร จงห่วงกลาง การจัดการท่ัวไป IT902

23 59123180112 นางสาว กัญญารัตน์ สัตย์สม การจัดการท่ัวไป IT902

24 59123180113 นางสาว สุภาวรรณ คนหาญ การจัดการท่ัวไป IT902

25 59123180114 นางสาว นราพร เรือศรีจันทร์ การจัดการท่ัวไป IT902

26 59123180115 นางสาว ทิพยาภรณ์ วิวัฒนชัยพงษ์ การจัดการท่ัวไป IT902

27 59123180116 นาย จักรพงษ์ วรรณบวร การจัดการท่ัวไป IT902

28 59123180117 นางสาว ภัทรา สระอา การจัดการท่ัวไป IT902

29 59123180118 นาย นัฐพล วิทไธสง การจัดการท่ัวไป IT902

30 59123180119 นางสาว พิมศ์นารา นุสโต การจัดการท่ัวไป IT902

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

รอบเช้ำ       เวลำ  09.00 - 11.00 น.
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31 59123180120 นางสาว วรรัตน์ ใจเล้ียง การจัดการท่ัวไป IT902

32 59123180122 นางสาว ดวงนภา โสระสะ การจัดการท่ัวไป IT902

33 59123180123 นางสาว จันสกาณภ์ อ้นอมร การจัดการท่ัวไป IT902

34 59123180125 นางสาว สุดารัตน์ แซ่อ้ือ การจัดการท่ัวไป IT902

35 59123180126 นางสาว กุลณัฐ เอ่ียมวงษา การจัดการท่ัวไป IT902

36 59123180129 นางสาว จุฑามาศ หัสดี การจัดการท่ัวไป IT902

37 59123180130 นาย บุญญฤทธ์ิ จันทร์น่วม การจัดการท่ัวไป IT902

38 59123180131 นางสาว สายสุนีย์ กิจโฉ การจัดการท่ัวไป IT902

39 59123180134 นางสาว พนิดา กล่ินหอม การจัดการท่ัวไป IT902

40 59123180135 นางสาว ชมพูนุช บัวทอง การจัดการท่ัวไป IT902

41 59123180137 นาย ปกรเกียรต์ิ ล้ิมวิโชติธนากูล การจัดการท่ัวไป IT902

42 59123180139 นางสาว เพ็ญนภา ฝอยฝน การจัดการท่ัวไป IT902

43 59123180140 นางสาว วันวิสา สมคิด การจัดการท่ัวไป IT902

44 59123470130 นาย เกียรติชัย แสงจันทร์ การจัดการท่ัวไป IT902

45 59123470139 นาย ชยพล กิจไพบูลย์พันธ์ การจัดการท่ัวไป IT902

46 59123470203 นาย ปวรุตม์ วงดวงผา การจัดการท่ัวไป IT902

47 59123470212 นาย ภัควัฒน์ อุ่นน่ิม การจัดการท่ัวไป IT902

48 59123180142 นางสาว ปิยวรรณ กระจ่างอรรถชัย การจัดการท่ัวไป IT902

49 59123180143 นาย ศิรวิทย์ พุ่มพวง การจัดการท่ัวไป IT902

50 59123180144 นางสาว อภิชญา เอ่ียมโพธ์ิ การจัดการท่ัวไป IT902

51 59123180145 นาย สิทธิโชค กลางอรัญ การจัดการท่ัวไป IT902

52 59123180146 นางสาว จอย ผดุงศิลป์ การจัดการท่ัวไป IT902

53 59123180147 นางสาว กรกนก สุคันธเกียรติ การจัดการท่ัวไป IT902

54 59123180148 นาย เอกชัย สมเตย การจัดการท่ัวไป IT902

55 59123180201 นางสาว วีรวรรณ เนินบก การจัดการท่ัวไป IT902

56 59123180202 นาย ถิรานุ ใยสามเสน การจัดการท่ัวไป IT902

57 59123180206 นางสาว ธิดารัตน์ ภาษาดี การจัดการท่ัวไป IT902

58 59123180207 นางสาว วิชุดา อินทร์อนันต์ การจัดการท่ัวไป IT902

59 59123180208 นางสาว กุลธิดา ฤทธ์ิงาม การจัดการท่ัวไป IT902

60 59123180211 นางสาว วสิกา จ่ายเคร่ง การจัดการท่ัวไป IT902
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61 59123180212 นาย ศิริพงศ์ แก้วก่อง การจัดการท่ัวไป IT902

62 59123180213 นาย ทศพร โกวิทย์วิวัฒน์ การจัดการท่ัวไป IT902

63 59123180214 นางสาว เสาวคลธ์ ศรีสุข การจัดการท่ัวไป IT902

64 59123180215 นาย ธารีฉัตร ศิริอรรถ การจัดการท่ัวไป IT902

65 59123180216 นาย ลภัสนันท์ ธงสวรรค์ การจัดการท่ัวไป IT902

66 59123180217 นาย ณัฐดนัย ปล้ืมพันธ์ การจัดการท่ัวไป IT902

67 59123180218 นาย ธนกฤต แก้วเสถียร การจัดการท่ัวไป IT902

68 59123180219 นาย รัชชานนท์ พยัคมาก การจัดการท่ัวไป IT902

69 59123180221 นาย ประกฤษฎ์ิ แก้วประไพ การจัดการท่ัวไป IT902

70 59123180222 นางสาว เมธาวี ทองใบ การจัดการท่ัวไป IT902

71 59123180223 นาย สัมฤทธ์ิ ทับทิม การจัดการท่ัวไป IT902

72 59123180224 นางสาว เจนจิรา นงแสน การจัดการท่ัวไป IT902

73 59123180228 นางสาว ศิริลักษณ์ กิจสวัสด์ิ การจัดการท่ัวไป IT902

74 59223180230 นางสาว ธนภรณ์ ไกรสันเทียะ การจัดการท่ัวไป IT902

75 59123430101 นาย สุรวุฒิ ชะลอย การจัดการธุรกิจค้าปลีก IT902

76 59123430102 นาย อนุรักษ์ เจริญดง การจัดการธุรกิจค้าปลีก IT902

77 59123430103 นางสาว ภรณ์นัฐชา คงด่ัน การจัดการธุรกิจค้าปลีก IT902

78 59123430111 นางสาว ทิพย์วรรณ ค าใบใหญ่ การจัดการธุรกิจค้าปลีก IT902

79 59123430112 นางสาว วรรณภา รักพินิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก IT902

80 59123430113 นาย กมล วงษ์จันทร์ดี การจัดการธุรกิจค้าปลีก IT902

81 59123430119 นาย ธนพล คร่ าสุข การจัดการธุรกิจค้าปลีก IT902

82 59123430120 นาย กิตติคุณ แจ้งประดิษฐ การจัดการธุรกิจค้าปลีก IT902

83 59123430121 นางสาว พัชรินทร์ ดอนไพร การจัดการธุรกิจค้าปลีก IT902

84 59123470114 นางสาว กัญชริญญ์ เลิศนรพันธ์ุ การจัดการธุรกิจค้าปลีก IT902

85 59123470118 นางสาว สุทธิดา มูลทา การจัดการธุรกิจค้าปลีก LC801

86 59123470129 นางสาว บุษปรัชต์ วงศ์ษาบุตร การจัดการธุรกิจค้าปลีก LC801

87 59123470134 นาย อภิสิทธ์ิ มหาสวัสด์ิ การจัดการธุรกิจค้าปลีก LC801

88 59122500210 นางสาว รัตติยาพร คงจันทึก การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

89 59123470101 นาย พิพัฒน์ เช้ือสวัสด์ิ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

90 59123470102 นางสาว สุฑาลินี ยวนคง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801
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91 59123470105 นางสาว ดวงพินิจ จันท า การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

92 59123470107 นาย ธนพัฒน์ ดิษฐ์ข า การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

93 59123470108 นางสาว เนตรนภา บุญเซ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

94 59123470109 นาย นิติพล เขม้นกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

95 59123470110 นางสาว สิริยากร มาลารักษ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

96 59123470111 นางสาว อนัญญา อินท า การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

97 59123470113 นางสาว อรัญญา แตงอ่อน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

98 59123470116 นางสาว ทัตพิชา ศรีแสงทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

99 59123470117 นาย กิตติพศ ช้ันป้ันแตง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

100 59123470119 นางสาว ชนิตา ทรงสถาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

101 59123470120 นางสาว เสาวภา มะโนน้อม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

102 59123470121 นาย รวิวัฒน์ กล่ินเทียน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

103 59123470122 นาย เมธี มีผล การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

104 59123470123 นางสาว ญานิกา สอนดา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

105 59123470125 นาย กฤษฎา แสงน้อย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

106 59123470127 นางสาว วนิดา พวงมะลิ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

107 59123470128 นางสาว ราตรี มุสิกะทัต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

108 59123470131 นางสาว สุธิดารัตน์ มะหะหมัด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

109 59123470132 นางสาว เจนขวัญ เขาพรง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

110 59123470133 นาย ธีระชัย พรหมชนะ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

111 59123470135 นางสาว ธนาภรณ์ แท่นทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

112 59123470136 นาย เอเซีย แย้มฤดี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

113 59123470140 นาย เอกวัสส์ สุขศรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

114 59123470141 นางสาว รุจินันท์ มะราช การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

115 59123470143 นางสาว สิริกานต์ ศรเกล้ียง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

116 59123470144 นางสาว ชุติมา สิทธิรักษ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

117 59123470201 นางสาว วรนุช ฉิมพัด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

118 59123470202 นางสาว ชณัญญา ศรีรัตน์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

119 59123470204 นางสาว ภัทระ ชุดาไตรลิน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

120 59123470209 นาย ณัฐพล จูน้อย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

หนา้ที ่4 จาก 14
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รอบเช้ำ       เวลำ  09.00 - 11.00 น.

121 59123470214 นางสาว วรารี มากบัว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน LC801

122 59123220101 นาย กฤษ โพธ์ิกลาง บธ.การตลาด LC801

123 59123220102 นางสาว ปราณี ไล้โจ่ บธ.การตลาด LC801

124 59123220104 นางสาว สุพัตรา ทองสา บธ.การตลาด LC801

125 59123220105 นางสาว พัชรพร โสดานิล บธ.การตลาด LC801

126 59123220106 นางสาว จารุวรรณ กาทอง บธ.การตลาด LC801

127 59123220107 นางสาว ศศิธร เนืองทอง บธ.การตลาด LC801

128 59123220109 นางสาว สุพัตรา พันธุวงษ์ บธ.การตลาด LC801

129 59123220111 นาย อภิสิทธ์ิ จันตรี บธ.การตลาด LC801

130 59123220113 นางสาว ธัญรดา ศรีเฉลิม บธ.การตลาด LC801

131 59123220114 นางสาว ชวาลา มาลัย บธ.การตลาด LC801

132 59123220115 นางสาว วราภรณ์ ป้อมบ้านมุง บธ.การตลาด LC801

133 59123220119 นางสาว พิยดา อุ่นลา บธ.การตลาด LC801

134 59123220120 นาย สิรวุฒิ สุขสงวน บธ.การตลาด LC801

135 59123220122 นาย อภิศักด์ิ สาสีเสาร์ บธ.การตลาด LC801

136 59123220125 นางสาว ระวีวรรณ มิด า บธ.การตลาด LC801

137 59123220126 นางสาว เบญจมาศ ชมประคต บธ.การตลาด LC801

138 59123220127 นาย เจษฎากร ฤทธ์ิไกรไตรภพ บธ.การตลาด LC801

139 59123220128 นางสาว วิลาวรรณ อรัญแล บธ.การตลาด LC801

140 59123220130 นางสาว จิดาภา ธรรมใจบุญ บธ.การตลาด LC801

141 59123220133 นาย ณัฐวัฒน์ ธันยธรณ์พงศ์ บธ.การตลาด LC801

142 59123220134 นางสาว แพรวพรรณ ยวงแก้ว บธ.การตลาด LC801

143 59123230101 นางสาว มาลินี ขันสาคร บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

144 59123230102 นาย พงษ์พันธ์ุ เทียมจันทร์ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

145 59123230103 นางสาว ธัญชนก จันโท บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

146 59123230105 นางสาว มณีนุช จ๋ิวศรีสวัสด์ิ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

147 59123230106 นางสาว โชติรส กรณีศักด์ิ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

148 59123230107 นางสาว ดลลฎา น้อยใหม่ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

149 59123230109 นางสาว ณัฏฐาวี โพธิสมภาร บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

150 59123230110 นาย ศุภเมธ พลนิเทศ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801
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151 59123230111 นางสาว สุพรรษา มูลมณี บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

152 59123230112 นางสาว อมิตา หวังสุข บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

153 59123230113 นางสาว น้ าฝน คงสมฤกษ์ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

154 59123230114 นาย ภาณุวิชญ์ เกิดไก่แก้ว บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

155 59123230115 นางสาว จันทกานต์ิ ศรีเสถียร บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

156 59123230116 นางสาว โสภา รักษาสมัย บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

157 59123230117 นาย วุฒิชัย นุ่นโฉม บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

158 59123230119 นาย ชนกันต์ สวนมะพับ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

159 59123230120 นางสาว พรทิพย์ สวยค้าข้าว บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

160 59123230121 นางสาว นิศากร ทองโสภณ บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

161 59123230123 นางสาว กาญจนา เจริญนา บธ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ LC801

162 59123240101 นางสาว กุลธิดา กุลสวัสด์ิ บธ.การเงินการธนาคาร LC801

163 59123240104 นางสาว อัจฉราภรณ์ รองส าลี บธ.การเงินการธนาคาร LC701

164 59123240105 นางสาว ทอแสง ห่วงสุวรรณ บธ.การเงินการธนาคาร LC701

165 59123240107 นางสาว กัลยารัตน์ ศรีจันทร์ บธ.การเงินการธนาคาร LC701

166 59123240108 นางสาว กาญจนา ยามา บธ.การเงินการธนาคาร LC701

167 59123240109 นางสาว ปภัสสร โหยหวล บธ.การเงินการธนาคาร LC701

168 59123240110 นางสาว ชุติมา ปานชัย บธ.การเงินการธนาคาร LC701

169 59123240111 นาย ธนกร ร่ืนมาลัย บธ.การเงินการธนาคาร LC701

170 59123240112 นางสาว ศิรินธร กุบขุนทด บธ.การเงินการธนาคาร LC701

171 59123240113 นาย สมิทธ์ เสือข้าม บธ.การเงินการธนาคาร LC701

172 59123240114 นาย ชยังกูร จินา บธ.การเงินการธนาคาร LC701

173 59123240115 นางสาว นิศารัตน์ ชอบสะอาด บธ.การเงินการธนาคาร LC701

174 59123240116 นางสาว ธัญชนก กุ่มเดช บธ.การเงินการธนาคาร LC701

175 59123240117 นางสาว โชคลดา สาธิยะมาตย์ บธ.การเงินการธนาคาร LC701

176 59123240118 นางสาว อารียา ทองหยอด บธ.การเงินการธนาคาร LC701

177 59123240119 นาย ชลกร สุดใจ บธ.การเงินการธนาคาร LC701

178 59123240120 นางสาว แก้วกนก เทียนงาม บธ.การเงินการธนาคาร LC701

179 59123240127 นางสาว ศิริพร สกุลเหลืองอร่าม บธ.การเงินการธนาคาร LC701

180 59123580137 นางสาว พีรดา งามราศรี บธ.การเงินการธนาคาร LC701
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181 59123600101 นางสาว อภิญญา ไชยผาสุข การบัญชี LC701

182 59123600102 นางสาว มุทิตา ใจถวิล การบัญชี LC701

183 59123600103 นางสาว หน่ึงธิดา เกตุหิรัญ การบัญชี LC701

184 59123600106 นาย ภานุวัฒน์ พรรณชีพ การบัญชี LC701

185 59123600107 นาย จตุรงค์ อ่ิมสมภาร การบัญชี LC701

186 59123600108 นางสาว จรรยา พรมเพ็ชร การบัญชี LC701

187 59123600109 นางสาว ปิยาภรณ์ กัลยาณศีล การบัญชี LC701

188 59123600111 นางสาว ณัฐฐา พงษ์เกิดลาภ การบัญชี LC701

189 59123600114 นางสาว ณัชชา ปะโมนะกัง การบัญชี LC701

190 59123600115 นางสาว รักษิณา กวีข าคม การบัญชี LC701

191 59123600117 นางสาว พรไพลิน ตะวันเท่ียง การบัญชี LC701

192 59123600121 นางสาว มลธิดา หลานวงษ์ การบัญชี LC701

193 59123600122 นาย เอกรัตน์ กาวิละ การบัญชี LC701

194 59123600124 นางสาว สุพัตรา เนติ การบัญชี LC701

195 59123600125 นางสาว อัจฉราพรรณ์ บรรจง การบัญชี LC701

196 59123600127 นางสาว ฐิติมา แจ้งคล้าย การบัญชี LC701

197 59123600128 นางสาว อุลัยวรรณ สารค า การบัญชี LC701

198 59123600129 นางสาว เยาวเรศ ธรรมจริยา การบัญชี LC701

199 59123600130 นางสาว นวลหง ภาระกิจ การบัญชี LC701

200 59123600131 นางสาว นวลอนงค์ ค าราพิช การบัญชี LC701

201 59123600132 นางสาว ณัฐสุดา ดีแจ่ม การบัญชี LC701

202 59123600134 นางสาว รุ่งทิพย์ ทนันชัย การบัญชี LC701

203 59123600135 นางสาว ปภาวรินทร์ เนตรคุณ การบัญชี LC701

204 59123600136 นางสาว เสาวภา แก้วแดง การบัญชี LC701

205 59123600137 นางสาว กนกวรรณ ผู้ภักดี การบัญชี LC701

206 59123600138 นางสาว กนกพร ข าคง การบัญชี LC701

207 59123600140 นางสาว วรพันธ์ุ บุญละคร การบัญชี LC701

208 59123600141 นางสาว ณัฐนรี มีจันทร์ การบัญชี LC702

209 59123600143 นางสาว อนุษรา นากองศรี การบัญชี LC702

210 59123600201 นางสาว กัญญารัตน์ ฤาชา การบัญชี LC702
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รอบเช้ำ       เวลำ  09.00 - 11.00 น.

211 59123600203 นางสาว ศรัณยา ทับทิมศรี การบัญชี LC702

212 59123600204 นางสาว เบญจมาศ บีกขุนทด การบัญชี LC702

213 59123600206 นางสาว ลักษณ์สุดา ชัชวรัตน์ การบัญชี LC702

214 59123600207 นางสาว ศิริลักษณ์ ค าจันวงษ์ การบัญชี LC702

215 59123600208 นางสาว สุลิตา สุปิณะ การบัญชี LC702

216 59123600209 นางสาว ปติณญา เหลือสุข การบัญชี LC702

217 59123600210 นางสาว สุนันทา ณรงค์ฤทธ์ิ การบัญชี LC702

218 59123600211 นางสาว ศิริพร แผนดี การบัญชี LC702

219 59123600212 นางสาว ธิติมา แซ่ม้า การบัญชี LC702

220 59123600213 นางสาว ศรีสุดา ทองวันดี การบัญชี LC702

221 59123600216 นางสาว ดอกฟ้า ทองค า การบัญชี LC702

222 59123600217 นางสาว นภาพร โคตจังหรีด การบัญชี LC702

223 59123600219 นางสาว สุวรรณา บุญมาก การบัญชี LC702

224 59123600221 นางสาว นัฐฎาดาว แซ่ตัน การบัญชี LC702

225 59123600222 นางสาว คัมภีรพรรณ จูลพงษ์ การบัญชี LC702

226 59123600223 นางสาว ธนวรรณ ห่วงต่าย การบัญชี LC702

227 59123600224 นาย สิทธิชัย แสนบุญ การบัญชี LC702

228 59123600225 นางสาว อารยา มีเย็น การบัญชี LC702

229 59123600227 นางสาว อรยา เรียบไธสงค์ การบัญชี LC702

230 59123600228 นางสาว จิตรลดา ศรีแก้ว การบัญชี LC702

231 59123600230 นางสาว บุษยามาศ พิมพา การบัญชี LC702

232 59123600231 นางสาว น้ าทิพย์ ค าแปงตัน การบัญชี LC702

233 59123600232 นางสาว ณัฏฐธิดา จินวิเศษ การบัญชี LC702

234 59123600236 นางสาว ศิริมล ประค าศรี การบัญชี LC702

235 59123600239 นาย ฐิติพงศ์ ล าภูเขียว การบัญชี LC702

236 59123390109 นางสาว ศิรินันท์ แสนโภชน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

237 59123600240 นาย วิษณุ ช่ืนกมล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

238 59123650101 นางสาว อระญานี แสงดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

239 59123650102 นาย ภานุเดช ไวยวรรณา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

240 59123650103 นางสาว สุพัตรา มหาชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702
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241 59123650104 นาย จักรภัทร น้อยสถิตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

242 59123650107 นางสาว สาวิตรี มาคู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

243 59123650108 นางสาว วรรณนิภา ผาแสนเถิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

244 59123650109 นาย ฐนพัฒน์ เฉลยกล่ิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

245 59123650110 นาย พนิต เตชะกนกสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

246 59123650113 นาย นิทัศน์ ชิณกธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

247 59123650114 นางสาว ทัดดาว แก้วสุค า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

248 59123650117 นางสาว บงกช ตันติพงษ์มณีกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

249 59123650118 นาย ยุวเทพ อินทร์ทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

250 59123650119 นางสาว วสุรัตน์ จันทนะโสตถ์ึ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

251 59123650120 นางสาว เจนจิรา พงษ์สุภาพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

252 59123650121 นาย นันทวัฒน์ เขียวอ้วน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

253 59123650124 นาย ภาณุพันธ์ พรมชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ LC702

254 59123150103 นางสาว ศุภาวิณี ม่ิงขวัญ นิเทศศาสตร์ LC601

255 59123150104 นางสาว จุฬาลักษณ์ ป้ันนาค นิเทศศาสตร์ LC601

256 59123150105 นาย วรกิจ สว่างอารมย์ นิเทศศาสตร์ LC601

257 59123150106 นาย ปกรณ์พัฒน์ เดชเพ่ิมเพียร นิเทศศาสตร์ LC601

258 59123150107 นาย อัถฎาวุธ เจริญเรือง นิเทศศาสตร์ LC601

259 59123150109 นาย พิมพ์นภา สีหาขันธ์ นิเทศศาสตร์ LC601

260 59123150113 นาย เทียนชัย บ ารุงไทยวรกุล นิเทศศาสตร์ LC601

261 59123150114 นางสาว เอมิกา พรมรักษา นิเทศศาสตร์ LC601

262 59123150116 นางสาว ศุทธินี ช่ืนชีพ นิเทศศาสตร์ LC601

263 59123150117 นางสาว เบญจมาศ อนุเดช นิเทศศาสตร์ LC601

264 59123150121 นางสาว ชลธิชา วิริยะภาพ นิเทศศาสตร์ LC601

265 59123150123 นางสาว กมลลักษณ์ รินตัน นิเทศศาสตร์ LC601

266 59123150204 นาย วราวุธ วงษ์ละคร นิเทศศาสตร์ LC601

267 59123150206 นางสาว วรรณภา เครือทอง นิเทศศาสตร์ LC601

268 59123150207 นาย ธนพนธ์ พุทธพาท นิเทศศาสตร์ LC601

269 59123150208 นางสาว อัมพร แซ่ตัน นิเทศศาสตร์ LC601

270 59123150209 นาย เอกราช อินทร์จันทร์ นิเทศศาสตร์ LC601
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271 59123150210 นางสาว ธนาวรรณ บูรณ์ขุนทด นิเทศศาสตร์ LC601

272 59123150212 นาย ปราชญา ชินรี นิเทศศาสตร์ LC601

273 59123150213 นาย ปณิธิ คีรี นิเทศศาสตร์ LC601

274 59123150214 นางสาว พงษ์นภา ล่องหลง นิเทศศาสตร์ LC601

275 59123150215 นางสาว ณัชต์ฐิตาภาษ์ ปัญญาธนัชพงณ์ นิเทศศาสตร์ LC601

276 59123150216 นาย ณัฐพงศ์ เทพบุตร นิเทศศาสตร์ LC601

277 59123150217 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ เจริญสุข นิเทศศาสตร์ LC601

278 59123150218 นางสาว พนิดา ศรีนิล นิเทศศาสตร์ LC601

279 59123150223 นาย ศราวุธ สีชะอุ้ม นิเทศศาสตร์ LC601

280 59123150224 นาย โอสก้า บัวพันธ์ นิเทศศาสตร์ LC601

281 59123150225 นาย ปิยะโชค วัฒนพิสิษฐ์ นิเทศศาสตร์ LC601

282 59123150226 นางสาว อิศราภรณ์ พุฒตาล นิเทศศาสตร์ LC601

283 59123150228 นาย นิจสินธ์ุ ดอกเตย นิเทศศาสตร์ LC601

284 59123150231 นาย ณัฐภัทร อยู่แพ นิเทศศาสตร์ LC601

285 59123150232 นาย ศรัณญ์ ค าอยู่ นิเทศศาสตร์ LC601

286 59123150234 นางสาว พัชรนันท์ หลูศรียกุล นิเทศศาสตร์ LC601

287 59123150235 นาย สุชีพ เสือไพร นิเทศศาสตร์ LC601

288 59123150236 นาย วัชรพล เช้ือเย็น นิเทศศาสตร์ LC601

289 59123150237 นาย ปณิธาน ชันษาจนกุล นิเทศศาสตร์ LC601

290 59123150238 นาย อุดมชัย ทองศรีม่วง นิเทศศาสตร์ LC601

291 59123150241 นาย ศุภทัต โพธ์ิไทย นิเทศศาสตร์ LC601

292 59123150242 นางสาว พรรณราย พันธุศรี นิเทศศาสตร์ LC601

293 59123150245 นาย กันตวิชญ์ ขันธเนตร นิเทศศาสตร์ LC601

294 59123150246 นางสาว ปรีชญา ขุนทรง นิเทศศาสตร์ LC601

295 59123150247 นาย ภัทรดล สังคพันธ์ นิเทศศาสตร์ LC601

296 59123150249 นางสาว เชษฐ์ธิดา ย่ิงประเสริฐ นิเทศศาสตร์ LC601

297 59123150251 นาย ศุภวิชญ์ ด้วงโต นิเทศศาสตร์ LC601

298 59123150253 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ ศรีสุวรรณ นิเทศศาสตร์ LC601

299 59123150256 นาย ศุภวิชญ์ จันดาแก้ว นิเทศศาสตร์ LC601

300 59123620101 นาย ธนาตุล อุ่นอกพันธ์ุ เศรษฐศาสตร์ LC603
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301 59123620102 นางสาว เกดวดี เงินโชคอุดม เศรษฐศาสตร์ LC603

302 59123620104 นางสาว ปนิดา บุตรนิล เศรษฐศาสตร์ LC603

303 59123620105 นางสาว สุภาวิดา พินิจกุล เศรษฐศาสตร์ LC603

304 59123620106 นางสาว พรปวีณ์ วรชิราภรณ์ เศรษฐศาสตร์ LC603

305 59123620108 นาย นพอนนต์ เถาลอย เศรษฐศาสตร์ LC603

306 59123620110 นาย ธนกฤต ก๋อยสุวรรณ เศรษฐศาสตร์ LC603

307 59123620111 นางสาว พรหมพร จิอู๋ เศรษฐศาสตร์ LC603

308 59122660101 นางสาว จุฑามาศ นาเอก คณิตศาสตร์ประยุกต์ LC603

309 59122660102 นางสาว สุพิชชา สุขารมณ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ LC603

310 59122660103 นางสาว สุธิดา พรมภักด์ิ คณิตศาสตร์ประยุกต์ LC603

311 59122660108 นางสาว สุภาพร มงคลฉัตร คณิตศาสตร์ประยุกต์ LC603

312 59122660110 นางสาว ขวัญจิรา หึกขุนทด คณิตศาสตร์ประยุกต์ LC603

313 59122660112 นางสาว รุ้งนภา โมหะจิตร คณิตศาสตร์ประยุกต์ LC603

314 59122660114 นางสาว วรรณนภา ทุมประดอน คณิตศาสตร์ประยุกต์ LC603

315 59122660115 นางสาว กาญจนา หันตรี คณิตศาสตร์ประยุกต์ LC603

316 59122600101 นางสาว อารีรัตน์ สระทองอินทร์ คหกรรมศาสตร์ LC603

317 59122600102 นางสาว มาลิณี ควรนิยม คหกรรมศาสตร์ LC603

318 59122600103 นางสาว เสริมศิริ น้อยกลาง คหกรรมศาสตร์ LC603

319 59122600104 นาย อธิบดี พรหมแดง คหกรรมศาสตร์ LC603

320 59122600105 นางสาว กรรณิกา พุ่มระย้า คหกรรมศาสตร์ LC603

321 59122600106 นางสาว ชนากานต์ ดิถีวิชัยกุล คหกรรมศาสตร์ LC603

322 59122600107 นาย ภาสวี ทองดี คหกรรมศาสตร์ LC603

323 59122600109 นาย ปฏิพัทธ์ ประทุมทอง คหกรรมศาสตร์ LC603

324 59122600110 นางสาว นัทธมน เอ่ียมแพร คหกรรมศาสตร์ LC603

325 59122600111 นางสาว กัญจน์รัชต์ รัตนโรจน์ คหกรรมศาสตร์ LC603

326 59122600112 นางสาว รุ่งนภา ผาสุข คหกรรมศาสตร์ LC603

327 59122600113 นางสาว จรรยา มาลีศรี คหกรรมศาสตร์ LC603

328 59122600115 นางสาว ธิดารัตน์ บอกลับ คหกรรมศาสตร์ LC603

329 59122600116 นางสาว ธัญชนก บุศราค า คหกรรมศาสตร์ LC603

330 59122600117 นางสาว วิยะดา ไทรเมือง คหกรรมศาสตร์ LC603
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331 59122600118 นาย อภิวัฒน์ ไร่จรูญ คหกรรมศาสตร์ LC603

332 59122600119 นางสาว จริยา นันสอางค์ คหกรรมศาสตร์ LC603

333 59122600120 นางสาว ปรางทิพย์ สุขท่า คหกรรมศาสตร์ LC603

334 59122600121 นางสาว วิภาดา แม้นปรางค์ คหกรรมศาสตร์ LC603

335 59122600122 นางสาว ธิติยา ผจงพฤทธ์ิ คหกรรมศาสตร์ LC603

336 59122600123 นางสาว พิจิตรา เปรมปรี คหกรรมศาสตร์ LC603

337 59122600124 นาย กิตติศักด์ิ ป่ินเกตุ คหกรรมศาสตร์ LC603

338 59122600125 นาย สมศักด์ิ อุทา คหกรรมศาสตร์ LC603

339 59122600126 นางสาว ภัทราภรณ์ จาอาบาล คหกรรมศาสตร์ LC603

340 59122600127 นางสาว ชวัลรัตน์ จินดาชวลิตกุล คหกรรมศาสตร์ LC603

341 59122600128 นางสาว จินตนา ชุ่มดี คหกรรมศาสตร์ LC603

342 59122600129 นางสาว ชลธิษา คณะนา คหกรรมศาสตร์ LC603

343 59122600130 นางสาว พิทยารัตน์ ศิริสัตย์ คหกรรมศาสตร์ LC603

344 59122600131 นางสาว อารีรัตน์ ค าสี คหกรรมศาสตร์ LC603

345 59122600133 นางสาว ภัทราทิพย์ เล็กดารา คหกรรมศาสตร์ LC603

346 59122600201 นางสาว มานิตา ประดับญาติ คหกรรมศาสตร์ LC101

347 59122600202 นางสาว นรินรัตน์ แก่นสุข คหกรรมศาสตร์ LC101

348 59122600203 นางสาว บุญสิตา หาญสูงเนิน คหกรรมศาสตร์ LC101

349 59122600204 นาย วีรภัธร กอเผ่าพาณิช คหกรรมศาสตร์ LC101

350 59122600205 นางสาว อาริยา คูณศรี คหกรรมศาสตร์ LC101

351 59122600206 นางสาว จิราพร สีพรหม คหกรรมศาสตร์ LC101

352 59122600207 นางสาว อรุณวรรณ ทรัพย์ผ้าพับ คหกรรมศาสตร์ LC101

353 59122600209 นางสาว นันทิชา พรมอ่อน คหกรรมศาสตร์ LC101

354 59122600210 นาย พิเชษฐ์ ยุทธวิธี คหกรรมศาสตร์ LC101

355 59122600211 นางสาว ศศิธร วรไธสง คหกรรมศาสตร์ LC101

356 59122600213 นางสาว สุพัฒตรา กล่ินหอม คหกรรมศาสตร์ LC101

357 59122600215 นางสาว ณัฐริกา ภิรมย์กิจ คหกรรมศาสตร์ LC101

358 59122600216 นางสาว เจนจิรา ลาดทา คหกรรมศาสตร์ LC101

359 59122600218 นางสาว สุภัชชา ป่ินแก้ว คหกรรมศาสตร์ LC101

360 59122600219 นางสาว สิตาภา แซ่ต้ัง คหกรรมศาสตร์ LC101
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361 59122840104 นางสาว ศศิวิมล สะอาดเอ่ียม เคมี LC101

362 59122840105 นางสาว มาริสา ต้นจ าปา เคมี LC101

363 59122840107 นาย ศราวุฒิ ดวงศรี เคมี LC101

364 59122840108 นางสาว ศิริลักษณ์ ไชยมาตร เคมี LC101

365 59122840109 นางสาว จิตฤทัย ระบอบ เคมี LC101

366 59122840111 นางสาว นวมล ฉัตรพลกรัง เคมี LC101

367 59122840112 นางสาว สุพัตรา แก้วสถิตย์ เคมี LC101

368 59122840113 นางสาว ปารย์ยชญ์กมล สุนันทะนาม เคมี LC101

369 59122640102 นางสาว พลอยไพลิน สุพรม เทคโนโลยีชีวภาพ LC101

370 59122640105 นางสาว วันวิสาข์ ระม่ังทอง เทคโนโลยีชีวภาพ LC101

371 59122640108 นางสาว ปรัชญา สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยีชีวภาพ LC101

372 59122470103 นาย อุทัย ชูชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

373 59122470104 นาย ณรงค์ สุขอร่าม เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

374 59122470106 นาย นพรัตน์ พลปัถพี เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

375 59122470107 นาย อภิลักษณ์ เพ็ญจ ารัส เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

376 59122470109 นาย ชนาธิป พิชญาธนากร เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

377 59122470111 นาย ธิบดินทร์ น้อยศิลา เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

378 59122470112 นาย กิตติพันธ์ มีบุปผา เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

379 59122470113 นาย ณธพัต กิติราช เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

380 59122470114 นางสาว ธัญญารัตน์ ใจสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

381 59122470115 นาย สิทธิชัย ผิวอ่อน เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

382 59122470116 นาย รัฐพล เบ้าจันทึก เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

383 59122470118 นาย นิธิกานต์ จารุโยธิน เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

384 59122470119 นาย ณัฐพล เงินศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

385 59122470120 นาย จักรกฤษณ์ อัจจาครุ เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

386 59122470121 นาย อรรถชัย ช านาญกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

387 59122470123 นาย กฤษณะ ประเสริฐศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

388 59122470201 นาย นภสินธ์ุ อริยปัญญาธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

389 59122470202 นาย สถิตย์ พรมนาคา เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

390 59122470206 นาย ประจงฤทธ์ิ บัวช่ืน เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101
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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

รอบเช้ำ       เวลำ  09.00 - 11.00 น.

391 59122470208 นางสาว วันทนีย์ สมรรถนเรศวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

392 59122470210 นาย ศักดาวัฒน์ พลแสน เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

393 59122470211 นาย ภาณุพงษ์ ป้ันงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

394 59122470213 นาย พิษณุ พรประทาน เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

395 59122470214 นาย จิรวัฒน์ วิเศษศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

396 59122470216 นาย วัชรพล ปัญจกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

397 59122470218 นาย พิชญ์ภวัฒน์ มีอาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101

398 59122470221 นาย อรรถสิทธ์ิ อัถมาลา เทคโนโลยีสารสนเทศ LC101
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