
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ

1 61181860002 นางสาว ณัฐณิชา อุปนันท์ การศึกษาปฐมวัย IT902

2 61181860003 นางสาว อติกานต์ ปรุใหม่ การศึกษาปฐมวัย IT902

3 61181860004 นางสาว นัทธมน สายสิน การศึกษาปฐมวัย IT902

4 61181860005 นางสาว สิรินภา สินไชย การศึกษาปฐมวัย IT902

5 61181860006 นางสาว เนตรนภา อยู่เย็น การศึกษาปฐมวัย IT902

6 61181860007 นางสาว ฐิติรัตน์ เลยะกุล การศึกษาปฐมวัย IT902

7 61181860008 นางสาว ญาณิศา ภูธรฤทธ์ิ การศึกษาปฐมวัย IT902

8 61181860009 นางสาว ชุติมา ปราณีชาติ การศึกษาปฐมวัย IT902

9 61181860011 นางสาว รัตติกาล อินทแหยม การศึกษาปฐมวัย IT902

10 61181860012 นางสาว ศุภกานต์ ปิยดารามาศ การศึกษาปฐมวัย IT902

11 61181860014 นางสาว ภัทร์ชรี อาสาเสนา การศึกษาปฐมวัย IT902

12 61181860015 นางสาว ธนาภรณ์ มีใจซ่ือ การศึกษาปฐมวัย IT902

13 61181860016 นางสาว ศิริมณี ทองค าพันธุกุล การศึกษาปฐมวัย IT902

14 61181860017 นางสาว นิตยา ดีบุกค า การศึกษาปฐมวัย IT902

15 61181860018 นางสาว สุชาดา ศรีศักด์ิดา การศึกษาปฐมวัย IT902

16 61181860019 นางสาว วนิดา วัฒนะ การศึกษาปฐมวัย IT902

17 61181860020 นางสาว นัชมียา พิณประดิษฐ์ การศึกษาปฐมวัย IT902

18 61181860021 นางสาว จารุวรรณ โคตรจันทร์ การศึกษาปฐมวัย IT902

19 61181860022 นางสาว สิราวรรณ มงคล การศึกษาปฐมวัย IT902

20 61181860023 นางสาว นิศรา ทามาฤทธ์ิ การศึกษาปฐมวัย IT902

21 61181860024 นางสาว ณัฐกานต์ เช้ือจาด การศึกษาปฐมวัย IT902

22 61181860025 นางสาว ฐิติรัตน์ ฆ้องงาม การศึกษาปฐมวัย IT902

23 61181860026 นางสาว สุวนันท์ กุ่ยรักษา การศึกษาปฐมวัย IT902

24 61181860027 นางสาว รุจิราภรณ์ จ าลอง การศึกษาปฐมวัย IT902

25 61181860028 นางสาว พัฒนพร วีระชาติ การศึกษาปฐมวัย IT902

26 61181860030 นางสาว ซัสวานี ดอเลาะ การศึกษาปฐมวัย IT902

27 61181860031 นางสาว กุลณัฐ ไชยบุตร การศึกษาปฐมวัย IT902

28 61181860032 นางสาว ชนิกานต์ ทนทาน การศึกษาปฐมวัย IT902

29 61181860033 นางสาว จินตนา เเข่งขัน การศึกษาปฐมวัย IT902

30 61181860035 นางสาว ฟาระห์ หะ การศึกษาปฐมวัย IT902

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

รอบท่ี 1       เวลำ 08.30 - 10.30 น.
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31 61181860036 นางสาว พิมพ์ลภัส กุลมา การศึกษาปฐมวัย IT902

32 61181860037 นางสาว ปนัดดา เจริญส่ง การศึกษาปฐมวัย IT902

33 61181860038 นางสาว พรนภัส มีม่วง การศึกษาปฐมวัย IT902

34 61181860039 นางสาว ภควดี ปัตถา การศึกษาปฐมวัย IT902

35 61181860040 นางสาว วรรณภา นามคุณ การศึกษาปฐมวัย IT902

36 61181860041 นางสาว นัยนา สูงสุด การศึกษาปฐมวัย IT902

37 61181860042 นางสาว ชนากานต์ น าตระกูลพัฒนา การศึกษาปฐมวัย IT902

38 61181860043 นางสาว กุลจิรา ถนัดค้า การศึกษาปฐมวัย IT902

39 61181860046 นางสาว ธัญญารัตน์ โทราช การศึกษาปฐมวัย IT902

40 61181860048 นางสาว ภัทรมน รารามนัติ การศึกษาปฐมวัย IT902

41 61181860049 นางสาว อิศราภรณ์ พิลุน การศึกษาปฐมวัย IT902

42 61181860050 นางสาว เสาวณีย์ หางแก้ว การศึกษาปฐมวัย IT902

43 61181860051 นางสาว ณัฐกานต์ แจ่มแจ้ง การศึกษาปฐมวัย IT902

44 61181860056 นางสาว เกวลิน ดีดวงพันธ์ การศึกษาปฐมวัย IT902

45 61181860057 นางสาว ภัคจิรา นวะพล การศึกษาปฐมวัย IT902

46 61181860059 นางสาว พิชโสริยา ฮุย การศึกษาปฐมวัย IT902

47 61181400001 นางสาว มณีรัตน์ ไกรสุข คณิตศาสตร์ IT902

48 61181400002 นาย กิตติภพ บุญรัตน์ คณิตศาสตร์ IT902

49 61181400003 นางสาว ปิยฉัตร ขวัญกุล คณิตศาสตร์ IT902

50 61181400004 นาย ชัชวาลย์ รอดจัรทร์ คณิตศาสตร์ IT902

51 61181400005 นางสาว สุกัญญา ศรมณี คณิตศาสตร์ IT902

52 61181400006 นาย เฉลิมวัฒน์ กลับฝ่ัง คณิตศาสตร์ IT902

53 61181400007 นาย วีรวิทย์ สีทาหนุน คณิตศาสตร์ IT902

54 61181400008 นาย เกรียงไกร ลามุงคุณ คณิตศาสตร์ IT902

55 61181400009 นาย อัครพงษ์ โยลัย คณิตศาสตร์ IT902

56 61181400010 นาย โชคทวี ทองสาม คณิตศาสตร์ IT902

57 61181400011 นางสาว ปรางค์วิลัย เจริญสุข คณิตศาสตร์ IT902

58 61181400012 นาย ธนวัฒน์ จัดสนาม คณิตศาสตร์ IT902

59 61181400013 นาย เตโชดม จันทร์คลาย คณิตศาสตร์ IT902

60 61181400014 นางสาว ภัทราพร ลายวิลัย คณิตศาสตร์ IT902
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61 61181400015 นาย ชัยนริศ อิสรากุล คณิตศาสตร์ IT902

62 61181400016 นาย ธัญญฤทธ์ิ แสวง คณิตศาสตร์ IT902

63 61181400017 นางสาว พินทุอร เรียงทอง คณิตศาสตร์ IT902

64 61181400018 นางสาว ภควดี เจริญใจ คณิตศาสตร์ IT902

65 61181400020 นางสาว นัดดา พรมเจียม คณิตศาสตร์ IT902

66 61181400021 นางสาว โยษิตา เล้ารัตนานุรักษ์ คณิตศาสตร์ IT902

67 61181400022 นางสาว ศิริพร แจ่มสี คณิตศาสตร์ IT902

68 61181400023 นางสาว พิชญาดา ไกรษร คณิตศาสตร์ IT902

69 61181400024 นางสาว กฤษณีนาฏ มาภา คณิตศาสตร์ IT902

70 61181400025 นาย ณัชพล นาโพธ์ิตอง คณิตศาสตร์ IT902

71 61181400026 นาย ลัทธพล โพธ์ิงาม คณิตศาสตร์ IT902

72 61181400027 นางสาว มาริสา หม่ันซ่อม คณิตศาสตร์ IT902

73 61181400028 นางสาว จิราพร ไพรสันเทียะ คณิตศาสตร์ IT902

74 61181400029 นาย วราเทพ ต้นสวรรค์ คณิตศาสตร์ IT902

75 61181400030 นางสาว กัญญาณี สีโลหะ คณิตศาสตร์ IT902

76 61181400031 นางสาว สุรินทร แสนสุภา คณิตศาสตร์ IT902

77 61181400032 นางสาว สุวรรณา เตียนจันทึก คณิตศาสตร์ IT902

78 61181400033 นางสาว พรธิรา การุณวงค์ คณิตศาสตร์ IT902

79 61181400034 นางสาว วันนิสา สร้อยสวาท คณิตศาสตร์ IT902

80 61181400035 นางสาว พรไพลิน มูลพิมพ์ คณิตศาสตร์ IT902

81 61181400036 นางสาว อมรรัตน์ นิญาณจิตต์ คณิตศาสตร์ IT902

82 61181400037 นางสาว ดวงกมล เสนอใจ คณิตศาสตร์ IT902

83 61181400038 นางสาว กฤษณา แซ่จิว คณิตศาสตร์ IT902

84 61181400039 นางสาว พัชรี ยอดสวาท คณิตศาสตร์ IT902

85 61181400040 นางสาว กาญจนา อินสว่าง คณิตศาสตร์ LC801

86 61181400041 นาย กนกศักด์ิ เพ็งพิศ คณิตศาสตร์ LC801

87 61181400042 นางสาว กิตติวรรณ ฆ้องนอก คณิตศาสตร์ LC801

88 61181400043 นางสาว อาทิตยา รวดเร็ว คณิตศาสตร์ LC801

89 61181400044 นางสาว มินทรา สีนากสุก คณิตศาสตร์ LC801

90 61181400045 นางสาว จารุวรรณ อินทร์นาง คณิตศาสตร์ LC801
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91 61181400046 นาย วันเฉลิม งอนสันเทียะ คณิตศาสตร์ LC801

92 61181400047 นางสาว ญานิกา ประชา คณิตศาสตร์ LC801

93 61181400049 นางสาว สิริยากร มูลประเสริฐ คณิตศาสตร์ LC801

94 61181400050 นางสาว จิภาพร บ่อทอง คณิตศาสตร์ LC801

95 61181400051 นางสาว พรณภา บุญนุกูล คณิตศาสตร์ LC801

96 61181400053 นาย วริทธ์ิ ทองกูล คณิตศาสตร์ LC801

97 61181400054 นางสาว อรวรรณ ผันผ่อน คณิตศาสตร์ LC801

98 61181400055 นางสาว จิราพร ช านาญพงษ์ คณิตศาสตร์ LC801

99 61181400056 นางสาว บุษบง นามเข็ม คณิตศาสตร์ LC801

100 61181400057 นางสาว กิตติมา กล้าเมืองกลาง คณิตศาสตร์ LC801

101 61181320002 นางสาว สุนิสา งามฤทธ์ิ คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC801

102 61181320003 นางสาว กนกรักษ์ ผลทรัพย์ คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC801

103 61181320004 นางสาว จิดาภา ถนอมเขตต์ คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC801

104 61181320005 นาย วุฒิกร เฉลิมวิริยะ คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC801

105 61181480001 นางสาว จิตรา เจริญสุข เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

106 61181480002 นางสาว ปวีณา แสงทอง เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

107 61181480003 นางสาว ศิริพร สาโรจน์ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

108 61181480004 นางสาว วรรณิษา ทรัพย์ข า เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

109 61181480005 นางสาว อรอินท์ุ ทองไพรวรรณ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

110 61181480006 นางสาว รัชนี เลิศปัญญา เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

111 61181480007 นางสาว ธนาภา ประจิตร์ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

112 61181480009 นางสาว ชัญญา ทองอินทร์ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

113 61181480011 นางสาว สุภาพร พ่ึงอุดม เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

114 61181480012 นาย พงศกร สมใจเรา เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

115 61181480013 นางสาว ศิรภัสสร ไชยกิจ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

116 61181480014 นางสาว ญนันทกานต์ มาดี เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

117 61181480015 นาย รุ่งระวิน เรืองรัมย์ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

118 61181480016 นางสาว ภัทรศยา สองขุนทด เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

119 61181480017 นางสาว เสาวลักษณ์ ทุ่งไธสง เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

120 61181480018 นางสาว ณัฐฐิกาญจน์ มาตรทอง เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801
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121 61181480019 นางสาว ลดาวัลย์ ด าสิงห์ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

122 61181480020 นาย ปฏิพัทธ์ิ ย้ิมเเย้ม เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

123 61181480021 นางสาว กิติรัตน์ คูหะรัตน์ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

124 61181480022 นางสาว กัลยรัตน์ เย็นจิตต์ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

125 61181480024 นางสาว มาริสา จิตรีถิน เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

126 61181480025 นางสาว ปิยกุล วิเชียรชัย เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

127 61181480026 นางสาว หาบีบะห์ มะแซ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

128 61181480027 นางสาว ธนัธพร โปร่งสันเทียะ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

129 61181480029 นางสาว ภาชินี แย้มกล่ิน เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

130 61181480030 นาย จิรวัฒน์ ธีรเศรษฐ์ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

131 61181480031 นางสาว ณิชกานต์ เณระบางแก้ว เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

132 61181480032 นางสาว พลอยไพริน ทิพจรุณ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

133 61181480033 นางสาว ธิดาพร อินประสิทธ์ิ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

134 61181480034 นาย พงศ์พัฒน์ สุขสมชีพ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

135 61181480035 นางสาว เปมนีย์ แสงสน เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

136 61181480036 นางสาว ทิพรดา โอริส เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

137 61181480037 นาย เกียรติศักด์ิ บุญเฮียะ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

138 61181480038 นางสาว ณัฐริกา ผาสานค า เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

139 61181480039 นางสาว อาทิตติยา วันหวัง เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

140 61181490001 นางสาว สุกัญญา ศรีภูธร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

141 61181490002 นางสาว มณีนุช ยะถาเทศ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

142 61181490003 นางสาว กุสุมา ปลอดสกุล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

143 61181490004 นางสาว ธัญภรณ์ โคนาบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

144 61181490006 นางสาว นิยดา นามดา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

145 61181490007 นางสาว ศิริลักษณ์ แก้วพูน ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

146 61181490008 นาย ภาณุวัฒน์ เปล่ียนไทย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

147 61181490009 นางสาว วิลาวัลย์ เงินทรัพย์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

148 61181490010 นางสาว ฐิตาภา สมองดี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

149 61181490011 นางสาว กนกวรรณ แปลงกาย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

150 61181490013 นางสาว พราวรวี นิลพรมมา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801
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151 61181490014 นางสาว รุ่งทิพย์ พามาเนตร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

152 61181490015 นางสาว วิมลมณี สุวะศรี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

153 61181490016 นางสาว พรประภา สุขส าราญ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

154 61181490017 นางสาว กัญญารัตน์ เมฆสงค์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

155 61181490018 นางสาว สกุลรัตน์ สีแป้ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

156 61181490019 นางสาว รวิวรรณ พุทธวงษ์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

157 61181490020 นางสาว จันทร์ธิมา พิมพา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

158 61181490021 นางสาว นภาวัลย์ รัตน์ทิพย์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

159 61181490022 นางสาว อังคณา นามวรรณ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

160 61181490023 นางสาว อ านวยพร บุญขาว ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

161 61181490025 นางสาว เเพรวพรรณ ภูซวง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

162 61181490026 นางสาว วิไลลักษณ์ เกิดทรัพย์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

163 61181490027 นางสาว กาญจนา มณฑา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

164 61181490028 นางสาว ภัทรวดี จ านงค์หมู่ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

165 61181490029 นางสาว ศิวพร จาดสกุล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

166 61181490030 นางสาว พลอยนลิน พันธะไชย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

167 61181490031 นาย จักรกฤษ ดีปาน ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

168 61181490032 นางสาว แสงระวี หงษา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

169 61181490034 นาย พัฒนพงศ์ ชูสังข์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

170 61181490035 นาย วรวุฒิ เกษมสุข ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

171 61181490036 นางสาว สิริพา พานเพ็ชร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

172 61181490037 นางสาว ปิยะธิดา เลาเลิศ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

173 61181490038 นาย ปรวรรต มณีวรรณ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

174 61181490039 นางสาว อรญา เนตรมนต์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

175 61181490040 นางสาว ปิยสิณี อู๋สามเรือน ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

176 61181490041 นางสาว ปาริมา ทับทิมหิน ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

177 61181490042 นางสาว นัฐติกานต์ ฉันท์ผ่อง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

178 61181490043 นาย จักรราช มโนรัตน์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

179 61181490044 นางสาว มัญชรี จันทา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

180 61181490045 นางสาว รุ่งทิวา นาโสก ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701
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181 61181490046 นางสาว พิยดา โอสถานนท์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

182 61181490047 นางสาว พิกุลแก้ว ศรีโยหะ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

183 61181490048 นางสาว พิชญา ธรรมนิมิต ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

184 61181490049 นางสาว นิศารัตน์ ดอนปัญญาไพร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

185 61181490050 นางสาว เบญจพร กุสลาศรัย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

186 61181490052 นางสาว ฐิติมา แสงเนียม ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

187 61181490053 นางสาว สาธิยา ค าโส ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

188 61181490054 นางสาว จิรัชญา เภาสองช้ัน ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

189 61181490055 นาย อรรถกร กากะนึก ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

190 61181490056 นางสาว ปภาวดี กองวาจา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

191 61181490057 นางสาว นันธิยา ปัตตายะโส ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

192 61181490058 นาย ธนาวุฒิ คุ้มสุภา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

193 61181490060 นางสาว สโรชา พิกุลทอง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

194 61181300001 นางสาว นวรัตน์ ไพรสาลี ภาษาจีน LC701

195 61181300002 นางสาว กนกวรรณ มณฑา ภาษาจีน LC701

196 61181300004 นางสาว กรองทอง ชูแก้ว ภาษาจีน LC701

197 61181300005 นางสาว กันต์ฤทัย ศรีแสง ภาษาจีน LC701

198 61181300006 นางสาว วันดี พานสีหามาต ภาษาจีน LC701

199 61181300007 นางสาว ปภัสรา ฉ่ าช่ีนวงค์ ภาษาจีน LC701

200 61181300008 นางสาว สิริยากร น้อยเทียม ภาษาจีน LC701

201 61181300009 นางสาว สุริสา จ าปาพันธ์ ภาษาจีน LC701

202 61181300010 นางสาว กนกวรรณ ชมภู ภาษาจีน LC701

203 61181300011 นางสาว กัลยรัตน์ วราเดชาพัฒนกุล ภาษาจีน LC701

204 61181300012 นางสาว ศศิมา แก้วเพชร ภาษาจีน LC701

205 61181300013 นางสาว ฐิติพร ค ามูล ภาษาจีน LC701

206 61181300015 นางสาว อุษณีย์ คงเสือ ภาษาจีน LC701

207 61181300018 นางสาว อาทิตยา พงษ์จินดา ภาษาจีน LC701

208 61181300019 นางสาว อัญชลิตา พรหมเมศ ภาษาจีน LC702

209 61181010001 นาย อุดมศักด์ิ มณีดวง ภาษาไทย LC702

210 61181010002 นางสาว มุทิตา ฉัตรทอง ภาษาไทย LC702
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211 61181010003 นาย ณัฐพงศ์ ตีระนิล ภาษาไทย LC702

212 61181010004 นางสาว ชญานี บุญด้วยลาน ภาษาไทย LC702

213 61181010005 นางสาว ปนัดดา ดอนทอง ภาษาไทย LC702

214 61181010006 นางสาว ธัญสิริ โสรส ภาษาไทย LC702

215 61181010007 นาย ศิวะพัฒน์ โพธ์ิศรี ภาษาไทย LC702

216 61181010008 นางสาว จันทร์จิรา เรืองฤทธ์ิ ภาษาไทย LC702

217 61181010009 นางสาว หทัยรัตน์ สว่างสาย ภาษาไทย LC702

218 61181010010 นางสาว กนกวรรณ ภาคสินธ์ุ ภาษาไทย LC702

219 61181010011 นางสาว ธณาพร จันทร์ไทย ภาษาไทย LC702

220 61181010012 นางสาว ธัญวรัตม์ เกตุแก้ว ภาษาไทย LC702

221 61181010013 นางสาว กนกอร ทองทา ภาษาไทย LC702

222 61181010014 นางสาว สุกัญญา ไชยโคตร ภาษาไทย LC702

223 61181010015 นางสาว ชลิดา ค าโสภา ภาษาไทย LC702

224 61181010016 นาย ณัฐนน จันดี ภาษาไทย LC702

225 61181010017 นาย รักชาติ ผดุงไทย ภาษาไทย LC702

226 61181010018 นาย ธีรภัทร์ รุ่งสว่าง ภาษาไทย LC702

227 61181010019 นางสาว วิลาวัณย์ ดิษกุล ภาษาไทย LC702

228 61181010020 นางสาว ณัฎฐณิชา จ าเรียง ภาษาไทย LC702

229 61181010021 นางสาว ยลดา ทับพุ่ม ภาษาไทย LC702

230 61181010022 นาย ภูษิต ก้านเหลือง ภาษาไทย LC702

231 61181010023 นางสาว ธนวันต์ สร้อยพา ภาษาไทย LC702

232 61181010024 นาย พลวิทย์ ศรีหาชารี ภาษาไทย LC702

233 61181010025 นาย ศรายุทธ บุญค า ภาษาไทย LC702

234 61181010026 นางสาว จุฑาภรณ์ พุ่มพวง ภาษาไทย LC702

235 61181010027 นางสาว ณัฐธิดา ธีระสาสน์ ภาษาไทย LC702

236 61181010028 นางสาว ภัคจิรา ประจวบสุข ภาษาไทย LC702

237 61181010029 นางสาว ดวงสุดา สุดาวรรณ์ ภาษาไทย LC702

238 61181010030 นาย วัชระ นิลบุตร ภาษาไทย LC702

239 61181010032 นางสาว ดวงฤทัย สกุลโพน ภาษาไทย LC702

240 61181010033 นางสาว ธนภรณ์ ศรีภู่ ภาษาไทย LC702
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241 61181010034 นาย ภานุวัฒน์ ม่ิงขวัญ ภาษาไทย LC702

242 61181010035 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองสกุล ภาษาไทย LC702

243 61181010036 นางสาว จันสิริ เพชรดี ภาษาไทย LC702

244 61181010037 นางสาว พัชรพร ชูประเสริฐ ภาษาไทย LC702

245 61181010038 นางสาว ภัทราภรณ์ พุทธรักษา ภาษาไทย LC702

246 61181010040 นางสาว มธุรส บุญรอด ภาษาไทย LC702

247 61181010041 นางสาว กุลธิดา สังข์มงคล ภาษาไทย LC702

248 61181010042 นางสาว ชวัลกร กุลวงค์ ภาษาไทย LC702

249 61181010043 นางสาว ตุ๊กตา ซึมกลาง ภาษาไทย LC702

250 61181010044 นาย เทวัญ ธรรมพร ภาษาไทย LC702

251 61181010046 นางสาว สุชานันท์ ชมภูวิเศษ ภาษาไทย LC702

252 61181010047 นางสาว จิรสุตา เข็มทอง ภาษาไทย LC702

253 61181010048 นางสาว พิมพ์รดา ละวัลวงค์ ภาษาไทย LC601

254 61181010049 นาย ชาคริต ศรีอุดม ภาษาไทย LC601

255 61181010050 นาย อดิศร รักษ์ภิรมย์ ภาษาไทย LC601

256 61181010053 นางสาว ณัฐนิชา ทองบุญมา ภาษาไทย LC601

257 61181010054 นางสาว กัลยกร บุญเรือง ภาษาไทย LC601

258 61181020001 นางสาว กษมา กองโชค ภาษาอังกฤษ LC601

259 61181020002 นาย นนธวัช โตแย้ม ภาษาอังกฤษ LC601

260 61181020003 นางสาว รักษ์ฐิมา ย้ิมช้อย ภาษาอังกฤษ LC601

261 61181020004 นางสาว เพียงหทัย ตันจิตติวัฒน์ ภาษาอังกฤษ LC601

262 61181020005 นางสาว ปนัดดา โกมิน ภาษาอังกฤษ LC601

263 61181020006 นางสาว วริศรา ทองระย้า ภาษาอังกฤษ LC601

264 61181020008 นางสาว ชนกนันท์ พวงภู่ห้อย ภาษาอังกฤษ LC601

265 61181020009 นาย วัชรพงษ์ ชาวนา ภาษาอังกฤษ LC601

266 61181020010 นางสาว ภัทรมน แก้วกระจ่าง ภาษาอังกฤษ LC601

267 61181020011 นาย ปฏิญญา จันทร์เพ็ญ ภาษาอังกฤษ LC601

268 61181020013 นางสาว พัณณิตา รวมเจริญ ภาษาอังกฤษ LC601

269 61181020014 นาย กฤตยชญ์ พัวพันธ์ ภาษาอังกฤษ LC601

270 61181020015 นางสาว กัญชรส อาสินรัมย์ ภาษาอังกฤษ LC601
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271 61181020016 นางสาว ศุภธิดา แก้วสนิท ภาษาอังกฤษ LC601

272 61181020017 นางสาว ปิยนาถ อ่อนน่วม ภาษาอังกฤษ LC601

273 61181020018 นางสาว ญาณิศา ทัดทอง ภาษาอังกฤษ LC601

274 61181020019 นางสาว ประภาวี ฝาไธสง ภาษาอังกฤษ LC601

275 61181020020 นางสาว โชติวรรณ ช่ืนภิรมย์ ภาษาอังกฤษ LC601

276 61181020021 นางสาว บวรรัตน์ ก าลังเจริญ ภาษาอังกฤษ LC601

277 61181020022 นาย ศุภราษฎร์ เสาสุด ภาษาอังกฤษ LC601

278 61181020023 นางสาว นภัสสร อาภาโสภนะ ภาษาอังกฤษ LC601

279 61181020024 นางสาว ปิยธิดา เผยกล่ิน ภาษาอังกฤษ LC601

280 61181020025 นางสาว ช่ืนกมล นิลพรมมา ภาษาอังกฤษ LC601

281 61181020026 นางสาว นพเก้า เพียรชนะ ภาษาอังกฤษ LC601

282 61181020027 นางสาว วีรยาภรณ์ ศรีเช้ือ ภาษาอังกฤษ LC601

283 61181020028 นางสาว ชัญญานุช บุตรแก้ว ภาษาอังกฤษ LC601

284 61181020029 นางสาว บงกช ผงสูงเนิน ภาษาอังกฤษ LC601

285 61181020030 นางสาว เมธาวลัย ไวชะโยดม ภาษาอังกฤษ LC601

286 61181020031 นางสาว นภสร โพธิษา ภาษาอังกฤษ LC601

287 61181020032 นางสาว สุรินทร์ทิพย์ สิงห์จันทึก ภาษาอังกฤษ LC601

288 61181020033 นาย ปรเมษฐ์ ว่องไพกุล ภาษาอังกฤษ LC601

289 61181020034 นาย รุจิวงค์ คุ้มกล่ า ภาษาอังกฤษ LC601

290 61181020036 นาย จิราณัฐ จิตสามารถ ภาษาอังกฤษ LC601

291 61181020037 นาย ภาณุวัฒน์ ขอนโคกสูง ภาษาอังกฤษ LC601

292 61181020038 นาย ปฐมพร พิมพาลัย ภาษาอังกฤษ LC601

293 61181020039 นาย ธันวา ดาลควิส ภาษาอังกฤษ LC601

294 61181020040 นางสาว อารยา ชัยเดช ภาษาอังกฤษ LC601

295 61181020041 นาย เพ็ญเพ็ชร เวียงวิเศษ ภาษาอังกฤษ LC601

296 61181020042 นาย กุลชาติ จรัสแสง ภาษาอังกฤษ LC601

297 61181020044 นางสาว รวิสรา อินทร์กลาง ภาษาอังกฤษ LC601

298 61181020045 นางสาว รุจิรา ส้มทอง ภาษาอังกฤษ LC601

299 61181020046 นางสาว รุจิเรข ภู่เณร ภาษาอังกฤษ LC603

300 61181020047 นางสาว ปาณิศา เกษมณีย์ ภาษาอังกฤษ LC603
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301 61181020048 นางสาว พิมพาภรณ์ รุ่งพิทยานนท์ ภาษาอังกฤษ LC603

302 61181020049 นางสาว วีรยา สุขเสริม ภาษาอังกฤษ LC603

303 61181020052 นางสาว พรทิภา สังข์บุญ ภาษาอังกฤษ LC603

304 61181020053 นางสาว วาสนา กาญจนกาศ ภาษาอังกฤษ LC603

305 61181020054 นางสาว เบญญาภา พินนอก ภาษาอังกฤษ LC603

306 61181020055 นางสาว หน่ึงฤทัย อินทรจันทร์ ภาษาอังกฤษ LC603

307 61181020056 นางสาว ชุติมา ภู่มาก ภาษาอังกฤษ LC603

308 61181020057 นางสาว กัญญาณัฐ กุสันเทียะ ภาษาอังกฤษ LC603

309 61181020058 นางสาว วิจิตรา วิไลพันธ์ ภาษาอังกฤษ LC603

310 61181400019 นาย นภัสกร ขุนภักดี ภาษาอังกฤษ LC603

311 61181310002 นางสาว สิรินาถ เฉลยพงษ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

312 61181310003 นางสาว สุทธิกานต์ พิสิษฐ์พงศา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

313 61181310004 นางสาว พิมพ์ชนก พิลาโท วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

314 61181310005 นางสาว สุพรรษา พาภิรมย์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

315 61181310006 นางสาว ธารารัตน์ สร้อยทอง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

316 61120100001 นางสาว วราภรณ์ โลเกตุ ทัศนศิลป์ LC603

317 61120100002 นาย ประฏิพร ผลบุญ ทัศนศิลป์ LC603

318 61120100003 นาย ชัยวัฒน์ สบายฤทัย ทัศนศิลป์ LC603

319 61120100004 นางสาว วิภารัตน์ อุปรา ทัศนศิลป์ LC603

320 61120100005 นาย ภัทรกร โพธ์ิประทับ ทัศนศิลป์ LC603

321 61120100007 นางสาว จณิสตา มากกว่าวงค์ ทัศนศิลป์ LC603

322 61120100008 นาย เจษฎา พัลวัลย์ ทัศนศิลป์ LC603

323 61120100010 นางสาว อรดา เสกสรรณ์ ทัศนศิลป์ LC603

324 61120100012 นาย ปัณณทัต ไชยแสนฤทธ์ิ ทัศนศิลป์ LC603

325 61120100014 นางสาว สุวิมล นาคนวล ทัศนศิลป์ LC603

326 61120100015 นาย วริทธ์ิธร ช านาญกิจ ทัศนศิลป์ LC603

327 61120100016 นาย โกเมนทร์ อยู่เย็น ทัศนศิลป์ LC603

328 61120100017 นาย ธนาธร ศรีเศษนาม ทัศนศิลป์ LC603

329 61120100018 นางสาว นิศาชล เกตุภูงา ทัศนศิลป์ LC603

330 61120100020 นางสาว ศิขรินทร์ ค าผือ ทัศนศิลป์ LC603
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331 61120100021 นางสาว พรศิริ ซาซิโย ทัศนศิลป์ LC603

332 61120100022 นางสาว นวรัตน์ พุ่มจันทร์ ทัศนศิลป์ LC603

333 61120100023 นาย ปริญญา ตระกูลทุม ทัศนศิลป์ LC603

334 61120100024 นางสาว ปริษา สีแจ้ง ทัศนศิลป์ LC603

335 61120100025 นาย ปกรณ์ นิสัยสม ทัศนศิลป์ LC603

336 61120100026 นางสาว กัญธิมา อินเผ่ือน ทัศนศิลป์ LC603

337 61120100030 นาย นนทพัทธ์ หวังเหน่ียวกลาง ทัศนศิลป์ LC603

338 61181860013 นางสาว อัมรา ธงชัย ทัศนศิลป์ LC603

339 61124660002 นางสาว อนงค์นาฏ จินาพุก สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC603

340 61124660004 นางสาว จิราวรรณ ดอนปัญญา สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC603

341 61124660005 นางสาว วรรัตน์ ถ้วนญาติ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC603

342 61124660006 นางสาว สุภาวดี เด่นดวง สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC603

343 61124660007 นางสาว จุฑามาส พุ่มพะเนียง สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC603

344 61124660009 นางสาว ชลธิชา สวัสดี สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC603

345 61124660010 นางสาว นพาวรรณ พามูลตรี สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

346 61124660011 นางสาว สายธาร ศรีสวัสด์ิ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

347 61124660012 นาย นราวิชญ์ ภูมิสง่า สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

348 61124660013 นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร ทองอินทร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

349 61124660014 นางสาว รัตณาภรย์ ชิราพร สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

350 61124660015 นางสาว พรธีรา งามพร้ิง สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

351 61124660016 นาย สรรเพชญ สืบจากดี สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

352 61124660017 นาย พงศกร หมอศาสคร์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

353 61124660018 นางสาว ทัศวรรณ ทองน้อย สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

354 61124660020 นางสาว กชมน ภูมิไธสง สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

355 61124660021 นางสาว ธันวารัช ทาศิลา สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

356 61124660022 นางสาว นฤมล จงฟุ้งกลาง สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

357 61181860010 นางสาว อินทิรา รุ่งอรุณโรจน์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

358 61181860034 นางสาว กชกร วัดจ านงค์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา LC101

359 61123020001 นางสาว นวลณภา สุ่มมาตร์ ภาษาอังกฤษ LC101

360 61123020002 นาย เสฎฐวุฒิ สนสุขชาติ ภาษาอังกฤษ LC101
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361 61123020003 นางสาว เพชรรัตน์ หว่างค าภา ภาษาอังกฤษ LC101

362 61123020004 นาย ธีรภัทร รักษาประโยชน์ ภาษาอังกฤษ LC101

363 61123020005 นางสาว วราภรณ์ บึงใส ภาษาอังกฤษ LC101

364 61123020006 นางสาว กีรติ แรงมูลพฤกษ์ ภาษาอังกฤษ LC101

365 61123020007 นางสาว เสาวลักษณ์ เครือจันทร์ ภาษาอังกฤษ LC101

366 61123020009 นางสาว กฤษสิญากานต์ พ้ัวระย้า ภาษาอังกฤษ LC101

367 61123020010 นางสาว สุรีรัตน์ ศรีดี ภาษาอังกฤษ LC101

368 61123020012 นางสาว ลลิลทิพย์ โพธิสาร ภาษาอังกฤษ LC101

369 61123020013 นาย ปิยะพันธ์ ผ่านพินิจ ภาษาอังกฤษ LC101

370 61123020014 นางสาว นัดชา ย่ิงนิยม ภาษาอังกฤษ LC101

371 61123020016 นางสาว ธารทิพย์ ชาวชายโขง ภาษาอังกฤษ LC101

372 61123020017 นางสาว ณัฐณิชา กุลบุดดี ภาษาอังกฤษ LC101

373 61123020018 นางสาว นวรัตน์ โกราษฎร์ ภาษาอังกฤษ LC101

374 61123020019 นางสาว อรอนงค์ สมภักดี ภาษาอังกฤษ LC101

375 61123020020 นางสาว ธัญญารัตน์ กรอกแก้ว ภาษาอังกฤษ LC101

376 61123020021 นางสาว บุญจิรา เนียมค า ภาษาอังกฤษ LC101

377 61123020022 นางสาว อาทิตยา หอมช่ืน ภาษาอังกฤษ LC101

378 61123020024 นาย ภูตะวัน วิเศษแก้ว ภาษาอังกฤษ LC101

379 61123020025 นางสาว ปวรวรีย์ ไตรย์ปักษ์ ภาษาอังกฤษ LC101

380 61123020026 นางสาว อสมาภรณ์ ตรีสง่า ภาษาอังกฤษ LC101

381 61123020027 นาย วัลชนะ จินดาแดง ภาษาอังกฤษ LC101

382 61123020029 นางสาว หน่ึงฤทัย สุดใจ ภาษาอังกฤษ LC101

383 61123020030 นางสาว ชลลดา แสงสุวรรณ ภาษาอังกฤษ LC101

384 61123020036 นาย เอกพล ติกาพันธ์ ภาษาอังกฤษ LC101

385 61123020038 นางสาว จันทร์ดารัตน์ แสงสว่าง ภาษาอังกฤษ LC101

386 61123020039 นางสาว รุ่งทิวา คล่องแคล่ว ภาษาอังกฤษ LC101

387 61123020040 นางสาว ณัฐวีร์ พันธ์ธรรม ภาษาอังกฤษ LC101

388 61123020042 นางสาว รุจีรัตน์ ล าพัชวา ภาษาอังกฤษ LC101

389 61123020043 นางสาว มนทกานต์ คงศรี ภาษาอังกฤษ LC101

390 61123020045 นาย สิทธิชัย พิศโสระ ภาษาอังกฤษ LC101
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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 1       เวลำ 08.30 - 10.30 น.

391 61123020046 นางสาว นิธิดา แดงสว่าง ภาษาอังกฤษ LC101

392 61123020048 นางสาว ญาดา ทิพย์ประทุม ภาษาอังกฤษ LC101

393 61121210001 นางสาว เพ็ญมีนา โยกบุ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)LC101

394 61121210002 นางสาว อริสรา เชิดสัตยานุกูล ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)LC101

395 61121210004 นางสาว ช่อผกา ผะกากอง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)LC101

396 61121210005 นางสาว ณัฐสุดา ลิมถสาร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)LC101

397 61121210006 นางสาว กาญจนา ม่วงงาม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)LC101

398 61121210007 นางสาว สุธาทิพย์ ยอดรัก ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)LC101
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