
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ ห้องสอบ

1 59181860101 นางสาว สุภัทรา เจ๊กรวย การศึกษาปฐมวัย IT902

2 59181860102 นางสาว ดวงพลอย โกสินทร์ การศึกษาปฐมวัย IT902

3 59181860104 นางสาว ลัดดา สุปะเพียร การศึกษาปฐมวัย IT902

4 59181860105 นางสาว นันทิกานต์ นัยต๊ิบ การศึกษาปฐมวัย IT902

5 59181860108 นางสาว กัลยา สีทองหลาง การศึกษาปฐมวัย IT902

6 59181860109 นางสาว นันธิยา พิมพ์พวง การศึกษาปฐมวัย IT902

7 59181860111 นางสาว รอบีอะห์ มะแซ การศึกษาปฐมวัย IT902

8 59181860112 นางสาว พรพิมล จ าปา การศึกษาปฐมวัย IT902

9 59181860113 นางสาว ขวัญฤทัย ภักดีกลาง การศึกษาปฐมวัย IT902

10 59181860114 นางสาว อารียา อู่ผลเจริญ การศึกษาปฐมวัย IT902

11 59181860115 นางสาว นิรชา ทานะมัย การศึกษาปฐมวัย IT902

12 59181860116 นางสาว จีราพร โพธิสาร การศึกษาปฐมวัย IT902

13 59181860117 นางสาว อุทุมพร นิทรัพย์ การศึกษาปฐมวัย IT902

14 59181860118 นางสาว เหมวรรณ นิธิวรการ การศึกษาปฐมวัย IT902

15 59181860119 นางสาว ประภัสสรา ตุ้มสูงเนิน การศึกษาปฐมวัย IT902

16 59181860120 นางสาว มนัสนันท์ ผลนิมิตร์ การศึกษาปฐมวัย IT902

17 59181860121 นางสาว ทิพย์วดี ด าเนินงาม การศึกษาปฐมวัย IT902

18 59181860122 นางสาว สุภัชชา มีแก้ว การศึกษาปฐมวัย IT902

19 59181860123 นางสาว ณัฐพร ศิริเรือง การศึกษาปฐมวัย IT902

20 59181860124 นางสาว ฐิติรัตน์ ผ่องแผ้ว การศึกษาปฐมวัย IT902

21 59181860125 นางสาว ลลิตวดี ศรีโยธา การศึกษาปฐมวัย IT902

22 59181860126 นางสาว กนกวรรณ ศรีสุวรรณ์ การศึกษาปฐมวัย IT902

23 59181860128 นางสาว นฤมล ทุมมา การศึกษาปฐมวัย IT902

24 59181860129 นางสาว สกาวเดือน ตรีมงคล การศึกษาปฐมวัย IT902

25 59181860130 นางสาว นัฐมณ ขันธวุฒิ การศึกษาปฐมวัย IT902

26 59181860201 นางสาว ชุติกาญจน์ สินศิริ การศึกษาปฐมวัย IT902

27 59181860202 นางสาว นิภาพร จันค าจร การศึกษาปฐมวัย IT902

28 59181860203 นางสาว อิศราภรณ์ อาวัลย์ การศึกษาปฐมวัย IT902

29 59181860204 นางสาว กฤติกา โสนน้อย การศึกษาปฐมวัย IT902

30 59181860206 นางสาว อมรรัตน์ ขุ่มด้วง การศึกษาปฐมวัย IT902

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

รอบเช้ำ       เวลำ  09.00 - 11.00 น.
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31 59181860208 นางสาว จารุวรรณ หอมฟุ้ง การศึกษาปฐมวัย IT902

32 59181860210 นางสาว ภควดี บัวจันทร์ การศึกษาปฐมวัย IT902

33 59181860212 นางสาว ปรารถณา เอนก การศึกษาปฐมวัย IT902

34 59181860213 นางสาว สุจิรา เจียมทอง การศึกษาปฐมวัย IT902

35 59181860217 นางสาว เบญจพร ลือสถาน การศึกษาปฐมวัย IT902

36 59181860219 นางสาว ณัฐภรณ์ บรรจงสัตย์ การศึกษาปฐมวัย IT902

37 59181860220 นางสาว นภัสสร อินอุ่นโชติ การศึกษาปฐมวัย IT902

38 59181860222 นางสาว รัชนี วงค์สระคู การศึกษาปฐมวัย IT902

39 59181860225 นางสาว ปิยะมาภรณ์ หลีกทุกข์ การศึกษาปฐมวัย IT902

40 59181860226 นางสาว จิดาภา โสดา การศึกษาปฐมวัย IT902

41 59181860227 นางสาว วิภาดา แหงมงาม การศึกษาปฐมวัย IT902

42 59181860230 นางสาว นุจรินทร์ นารักษ์ การศึกษาปฐมวัย IT902

43 59181400101 นางสาว สุพัตรา ผดุงสกุลสวัสด์ิ คณิตศาสตร์ IT902

44 59181400103 นาย เอกพสุ เกษสุภะ คณิตศาสตร์ IT902

45 59181400105 นาย วงศกร เจริญนนท์ไพฑูรย์ คณิตศาสตร์ IT902

46 59181400108 นางสาว วีระวรรณ อินวารี คณิตศาสตร์ IT902

47 59181400109 นาย นันทวัฒน์ ทองนุ่น คณิตศาสตร์ IT902

48 59181400111 นางสาว มุนญาตี มากเลาะเลย์ คณิตศาสตร์ IT902

49 59181400112 นางสาว พัชราภรณ์ มาเย็น คณิตศาสตร์ IT902

50 59181400113 นาย เค็ก คูณมา คณิตศาสตร์ IT902

51 59181400114 นางสาว ขนิษฐา นาค า คณิตศาสตร์ IT902

52 59181400115 นางสาว ปภาวี รักษ์ธนวิบูลย์ คณิตศาสตร์ IT902

53 59181400116 นางสาว สุนิตรา รอสุขพูล คณิตศาสตร์ IT902

54 59181400117 นาย ปรเมษฐ์ แผ่นทอง คณิตศาสตร์ IT902

55 59181400119 นางสาว ธิดารัตน์ ดาราตระกูล คณิตศาสตร์ IT902

56 59181400120 นางสาว ผกามาศ บุญทอง คณิตศาสตร์ IT902

57 59181400121 นางสาว มินทร์ชนก พ าขุนทด คณิตศาสตร์ IT902

58 59181400123 นางสาว กิตติญา แจ่มสว่าง คณิตศาสตร์ IT902

59 59181400124 นางสาว ศิริลักษณ์ มหาพรหม คณิตศาสตร์ IT902

60 59181400125 นาย ภควา เอ่ียมสะอาด คณิตศาสตร์ IT902
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61 59181400126 นางสาว ศิริฐา เผ่าฉนวน คณิตศาสตร์ IT902

62 59181400128 นางสาว เสาวลักษณ์ ชาดา คณิตศาสตร์ IT902

63 59181400129 นาย ธีรวัฒน์ ศรีพรมมินทร์ คณิตศาสตร์ IT902

64 59181400130 นาย ศุภวัฒน์ หีตจันทร์ คณิตศาสตร์ IT902

65 59181400131 นางสาว อัญชลีพร ภักดีไพบูลย์ คณิตศาสตร์ IT902

66 59181400132 นาย ชนาธิป ไชยรินทร คณิตศาสตร์ IT902

67 59181400223 นางสาว กัณญาภัค ภูริดาทิวัตถ์ คณิตศาสตร์ IT902

68 59181400201 นางสาว บุญญารัตน์ แตงเทศ คณิตศาสตร์ IT902

69 59181400202 นางสาว พรรษชล ท้ิงไทยสงค์ คณิตศาสตร์ IT902

70 59181400203 นางสาว นิตติยา ขวัญเพ็ง คณิตศาสตร์ IT902

71 59181400204 นางสาว นนทิยา ใจคุ้มเก่า คณิตศาสตร์ IT902

72 59181400205 นาย กรวิชญ์ ข าละม้าย คณิตศาสตร์ IT902

73 59181400206 นางสาว ณัฐธิดา เผ้าหอม คณิตศาสตร์ IT902

74 59181400207 นาย ณัฐพันธ์ุ จันทร์บุญเรือง คณิตศาสตร์ IT902

75 59181400208 นาย ธวัชชัย ใสสด คณิตศาสตร์ IT902

76 59181400209 นาย จิรกิตต์ บัวหอม คณิตศาสตร์ IT902

77 59181400210 นางสาว ศิริวรรณ ทองมนต์ คณิตศาสตร์ IT902

78 59181400211 นางสาว ปานฤทัย บันทอน คณิตศาสตร์ IT902

79 59181400212 นางสาว ภัทราวรรณ ต้องจิตร คณิตศาสตร์ IT902

80 59181400213 นางสาว สุธิตา ทรงธรรม คณิตศาสตร์ IT902

81 59181400214 นางสาว สุพัฒน์ตรา วิรัตน์ คณิตศาสตร์ IT902

82 59181400215 นางสาว จีระวรรณ บุระเนตร คณิตศาสตร์ IT902

83 59181400216 นางสาว จิระญา ตรีหิรัญ คณิตศาสตร์ IT902

84 59181400217 นาย พิสิทธ์ิ กองเเก้ว คณิตศาสตร์ IT902

85 59181400218 นาย ณัฐพล รัตนโสภา คณิตศาสตร์ LC801

86 59181400219 นางสาว วรากรณ์ ทองเพ็ชร คณิตศาสตร์ LC801

87 59181400222 นางสาว ปนัสยา อินทวี คณิตศาสตร์ LC801

88 59181400224 นาย กฤตานน ประวิงรัตน์ คณิตศาสตร์ LC801

89 59181400227 นางสาว พรพิมล แซ่เตียว คณิตศาสตร์ LC801

90 59181400230 นาย เทวินทร์ ลาภประเสริฐ คณิตศาสตร์ LC801
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91 59181480122 นางสาว กฤษณา คณะโรจน์ คณิตศาสตร์ LC801

92 59181480127 นาย เสฐียรพงษ์ ดอนกระจ่าง คณิตศาสตร์ LC801

93 59181320101 นาย ปาณิดล เพ็งพันธ์ุ คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC801

94 59181320102 นางสาว ลัทธพร หัตถสินธ์ุ คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC801

95 59181320103 นางสาว ชุติภา ผลาอิน คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC801

96 59181320104 นาย สุรินทร์พัฒนพงษ์ ไชยพันโท คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC801

97 59181320105 นางสาว นัชชา เล่าเขตวิทย์ คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC801

98 59181320106 นางสาว เบญจมาศ กองปาน คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC801

99 59181320107 นางสาว วสุกัญญา ทองเขียว คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC801

100 59181480101 นางสาว พาฝัน จันทร์เพ็ง เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

101 59181480102 นางสาว ชุลีพร พันเถ่ือน เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

102 59181480104 นางสาว ขวัญจิรา คดีเวียง เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

103 59181480105 นางสาว เกศรา สีรูปี เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

104 59181480106 นางสาว ปัญญาพร ขันเขต เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

105 59181480107 นางสาว สุปรียา แหล่ป้อง เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

106 59181480109 นางสาว นุจิราภรณ์ สนิทโกสัย เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

107 59181480110 นางสาว วลัยพร บุญอุ่น เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

108 59181480112 นาย อริย์ธัช สมโชค เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

109 59181480114 นาย สุทัศน์ สุวรรณ์ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

110 59181480115 นางสาว รุ่งนภา ชูโพธ์ิ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

111 59181480116 นางสาว รสสุมา อาษา เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

112 59181480117 นางสาว ศิริฉัตร ออกประโคน เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

113 59181480118 นางสาว ดวงดาว หล าวรรณะ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

114 59181480119 นาย นัฐวุฒิ สมพฤกษ์ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

115 59181480121 นางสาว กิรณา เรืองศรี เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

116 59181480124 นางสาว นัทวรรณ โนรีรัตน์ เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

117 59181480125 นางสาว พชร เท่ียงตรง เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

118 59181480126 นาย ทัศนะ ปากหวาน เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

119 59181480128 นางสาว ดารณี ข าย่ิงเกิด เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

120 59181480129 นางสาว ชมภูนุช ค าโนนม่วง เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801
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รอบเช้ำ       เวลำ  09.00 - 11.00 น.

121 59181480131 นาย ณัฐพล วงศ์เสนา เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

122 59181480132 นางสาว อภิชญา ลาธุลี เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

123 59181480201 นางสาว นิภาพร ภูมิกระโทก เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

124 59181480203 นาย ธีรพงษ์ เทศชวน เคมีและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

125 59181490101 นางสาว สุวนันท์ แย้มชม ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

126 59181490102 นางสาว พิกุลแก้ว ล้ีวัฒนาฮง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

127 59181490103 นางสาว กิตติยา สีกระแจะ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

128 59181490104 นางสาว กาญจนา สติภา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

129 59181490105 นางสาว พัชริดา สิงห์สมุทร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

130 59181490106 นางสาว มินตรา สุวรรณรงค์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

131 59181490108 นางสาว ปรางวลัย มีสัตย์ธรรม ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

132 59181490110 นางสาว ชมนภัส ประจิตร ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

133 59181490113 นางสาว ขวัญชนก พานตะสี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

134 59181490115 นางสาว ศศิธร แก้วเมฆ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

135 59181490117 นางสาว ระวีวรรณ อินวารี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

136 59181490118 นาย ตะวัน รุ่งแสง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

137 59181490121 นางสาว วรรณภา ศรีจันทชาย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

138 59181490123 นางสาว พิมพกานต์ การภักดี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

139 59181490124 นางสาว อนุธิดา เติมสุข ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

140 59181490126 นางสาว สมฤดี พุทธสม ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

141 59181490127 นางสาว ฉลาทร สบาย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

142 59181490128 นางสาว วราภรณ์ เท่ียงทิพย์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

143 59181490130 นาย พัชระ อรุณพาส ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

144 59181490201 นางสาว ลดาวัลย์ แสงมา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

145 59181490203 นางสาว ศิวพร ไตรทิพย์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

146 59181490204 นาย ชานนท์ วงศรีแก้ว ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

147 59181490205 นางสาว ชญาดา ประเสริฐ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

148 59181490206 นางสาว ปฐมาวดี สนธิสุข ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

149 59181490207 นางสาว กมลพรรณ ส าราญ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

150 59181490208 นางสาว สโรชา อินบริบูรณ์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801
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151 59181490209 นาย อุกฤษฎ์ มาระกล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

152 59181490210 นางสาว อนันตญา อักษรเสือ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

153 59181490211 นาย ภานุวัฒน์ ภูไวย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

154 59181490212 นางสาว อารีรัตน์ อินทนาคา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

155 59181490213 นางสาว นัตติยา นาคสอาด ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

156 59181490214 นางสาว สุชาดา อินทร์น้อย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

157 59181490215 นางสาว มณฑุตา รุกขชาติ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

158 59181490216 นางสาว สิริวิมล จินาพุก ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

159 59181490217 นางสาว เมธินี ทาระวัน ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

160 59181490218 นางสาว พิมชนก แสงชาลี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

161 59181490220 นางสาว วิภาวี ประสิทธิสม ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

162 59181490221 นางสาว พัชรา ธุมา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC801

163 59181490222 นางสาว ศิริลักษณ์ ภู่ระย้า ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

164 59181490223 นางสาว สิริกร ศรีโมรา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

165 59181490224 นางสาว ทัตพร หว่างแสง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

166 59181490225 นางสาว ชลธิชา ปานผา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

167 59181490227 นางสาว หน่ึงฤดี ศรีประเสริฐ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

168 59181490228 นางสาว สุมิตรา บุญเลิศ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

169 59181490229 นางสาว ธิดารัตน์ โพนกลาง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป LC701

170 59181300101 นางสาว ปาริชาติ แก้วล้อม ภาษาจีน LC701

171 59181300102 นางสาว ศศินา จอบุญ ภาษาจีน LC701

172 59181300103 นางสาว บุษยา ศรีเมือง ภาษาจีน LC701

173 59181300104 นางสาว ศิริวรรณ เรืองศรี ภาษาจีน LC701

174 59181300105 นางสาว มนทกานต์ แก้ววิจิตร ภาษาจีน LC701

175 59181300106 นางสาว ดลนภา มากสิน ภาษาจีน LC701

176 59181300107 นางสาว มินตรา ธงศิริ ภาษาจีน LC701

177 59181300108 นาย สันติพงษ์ ทองดี ภาษาจีน LC701

178 59181300109 นางสาว นวพรรณ ภาเจริญ ภาษาจีน LC701

179 59181300110 นางสาว ปาริชาติ เชียงสกุล ภาษาจีน LC701

180 59181300111 นางสาว พรทิพย์ โยธานารถ ภาษาจีน LC701
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181 59181300112 นางสาว ปริสลา จ้ีฟู ภาษาจีน LC701

182 59181300113 นางสาว ศุภพร ขจรศักด์ิสิริกุล ภาษาจีน LC701

183 59181300115 นางสาว ชนิสรา สีรือแสง ภาษาจีน LC701

184 59181300116 นางสาว ศรีสุดา พงษ์ศิลป์ ภาษาจีน LC701

185 59181300117 นาย ณัฐพงศ์ พืชภูมิ ภาษาจีน LC701

186 59181300118 นางสาว นันทิกานต์ กาละปักษ์ ภาษาจีน LC701

187 59181300119 นางสาว วชิรา ผาภูมิ ภาษาจีน LC701

188 59181300120 นางสาว นันท์นภัส ฤทธ์ิเทพกิตติกูล ภาษาจีน LC701

189 59181300121 นางสาว ศศิภา ตุ้มประเสริฐ ภาษาจีน LC701

190 59181010101 นางสาว รัชนก บัวสุวรรณ์ ภาษาไทย LC701

191 59181010102 นางสาว นิธิพร ศิริส าราญ ภาษาไทย LC701

192 59181010103 นาย กิตติพงษ์ ชมสมุทร ภาษาไทย LC701

193 59181010104 นาย จิรวัฒน์ บีซัน ภาษาไทย LC701

194 59181010105 นางสาว สิริวิมล พลนารายน์ ภาษาไทย LC701

195 59181010106 นางสาว นฤมล ท้าวสาลี ภาษาไทย LC701

196 59181010108 นางสาว เกษณี จันทัพหลวง ภาษาไทย LC701

197 59181010109 นางสาว รุ้งทิพย์ โฉมยงค์ ภาษาไทย LC701

198 59181010110 นาย ณัฐพล นาโพธ์ิตอง ภาษาไทย LC701

199 59181010111 นางสาว รุ้งตะวัน แสงสว่าง ภาษาไทย LC701

200 59181010112 นางสาว ปรียาภรณ์ สุทธิขันธ์ ภาษาไทย LC701

201 59181010113 นางสาว เพ็ญนภา ชูประดิษฐ ภาษาไทย LC701

202 59181010114 นางสาว มณฐกานต์ ทองนวล ภาษาไทย LC701

203 59181010115 นางสาว ชฎาพร ไวยุพัฒนธี ภาษาไทย LC701

204 59181010116 นางสาว สินีนาถ สุขใจ ภาษาไทย LC701

205 59181010117 นาย นฤเบศร์ สุภรัตน์ธนกุล ภาษาไทย LC701

206 59181010119 นางสาว นพมาศ กล่ินระร่ืน ภาษาไทย LC701

207 59181010120 นางสาว สมาพร ไทยทอง ภาษาไทย LC701

208 59181010121 นางสาว นันทวรรณ ทองแคล้ว ภาษาไทย LC702

209 59181010122 นางสาว เจนวรี บุติพันคา ภาษาไทย LC702

210 59181010123 นางสาว ปวีณ์นุช พิบูลรังสรรค์ ภาษาไทย LC702
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211 59181010124 นาย ศิลา ปาลวัฒน์ ภาษาไทย LC702

212 59181010125 นางสาว วิลาสินี เสมอไวย์ ภาษาไทย LC702

213 59181010126 นางสาว อัมพรพรรณ ยาหอม ภาษาไทย LC702

214 59181010128 นางสาว อาทิตติยา คล้ายนาค ภาษาไทย LC702

215 59181010129 นางสาว สุดารัตน์ ลาภอุดม ภาษาไทย LC702

216 59181010130 นาย รัฐศาสตร์ ปล้ืมใจ ภาษาไทย LC702

217 59181010131 นางสาว นิรมล บ าเพ็ญ ภาษาไทย LC702

218 59181010132 นาย วรเมธ รอดย้อย ภาษาไทย LC702

219 59181010133 นางสาว นริศรา คุณพิทักษ์ ภาษาไทย LC702

220 59181010135 นางสาว ณัฐกมล อ่อนสันเทียะ ภาษาไทย LC702

221 59181010136 นาย วรวุฒิ สายแวว ภาษาไทย LC702

222 59181010201 นางสาว วราภรณ์ ชัยสงคราม ภาษาไทย LC702

223 59181010202 นางสาว ดารุณี จันสวาท ภาษาไทย LC702

224 59181010203 นางสาว ภัทราวดี แก้วสีนวน ภาษาไทย LC702

225 59181010204 นางสาว รัตนาพร แช่มเสถียร ภาษาไทย LC702

226 59181010205 นางสาว สกุลรัตน์ ตู้ฉกาศ ภาษาไทย LC702

227 59181010206 นาย ณัฐธนากร รักชาติ ภาษาไทย LC702

228 59181010207 นางสาว ณัฐธิรา สดุกข า ภาษาไทย LC702

229 59181010208 นางสาว พุทธมาศ พ่ึงแจ้ง ภาษาไทย LC702

230 59181010209 นางสาว ฏิญาฎา ใจดี ภาษาไทย LC702

231 59181010210 นางสาว นิชดา นันตาเป๊ก ภาษาไทย LC702

232 59181010211 นางสาว ธิติมา ดาราตระกูล ภาษาไทย LC702

233 59181010212 นาย เอกพันธ์ พันธ์อ่อน ภาษาไทย LC702

234 59181010213 นางสาว จุฑามาศ นันตากาศ ภาษาไทย LC702

235 59181010214 นาย อรรถชัย จันทร์อ้วน ภาษาไทย LC702

236 59181010215 นางสาว สมีลา เลาะวิถี ภาษาไทย LC702

237 59181010216 นางสาว จันทร์ฤดี ภาคตอน ภาษาไทย LC702

238 59181010218 นางสาว สุภาวิดา ปานม่ัน ภาษาไทย LC702

239 59181010219 นางสาว ชนิกานต์ อัฒพุทธ ภาษาไทย LC702

240 59181010220 นางสาว สุภาภรณ์ ศรีวชรฤทธ์ิ ภาษาไทย LC702
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241 59181010221 นางสาว นวรัตน์ พรหมศิริ ภาษาไทย LC702

242 59181010222 นาย ภาณุพงศ์ วงษ์แก้ว ภาษาไทย LC702

243 59181010223 นางสาว จินดารัตน์ ทาโพนทัน ภาษาไทย LC702

244 59181010224 นางสาว อรทัย พันธ์แตง ภาษาไทย LC702

245 59181010225 นางสาว จิราวรรณ โคตรสีเขียว ภาษาไทย LC702

246 59181010226 นางสาว พรนิภา โชคกีรติกุล ภาษาไทย LC702

247 59181010227 นางสาว มณีแก้ว ศรีดีแก้ว ภาษาไทย LC702

248 59181010228 นางสาว ขวัญเรือน เงางาม ภาษาไทย LC702

249 59181010229 นางสาว นภาพร แก้วมณีเลิศ ภาษาไทย LC702

250 59181010230 นางสาว วัชลาวลี ร่วมเอ่ียม ภาษาไทย LC702

251 59181010231 นางสาว ดาวนภา อินทร์สีเมือง ภาษาไทย LC702

252 59181010232 นางสาว สุฑารัตน์ นามภักดี ภาษาไทย LC702

253 59181010233 นางสาว วริศรา แก้วพรม ภาษาไทย LC601

254 59181010234 นาย สิทธิศักด์ิ เข็มทอง ภาษาไทย LC601

255 59181010235 นางสาว จิราภา ธีระธาดา ภาษาไทย LC601

256 59181020102 นางสาว ธมลวรรณ สมบุญ ภาษาอังกฤษ LC601

257 59181020103 นางสาว ประกายวรรณ สุนา ภาษาอังกฤษ LC601

258 59181020105 นาย นิพนธ์ จันทร์เพ็ชร์ ภาษาอังกฤษ LC601

259 59181020107 นาย สุทธิพันธ์ สร้อยเกลียว ภาษาอังกฤษ LC601

260 59181020108 นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทร์ศิริ ภาษาอังกฤษ LC601

261 59181020109 นางสาว ธนพร นิราช ภาษาอังกฤษ LC601

262 59181020110 นางสาว วิภาวรรณ เมืองสุวรรณ ภาษาอังกฤษ LC601

263 59181020111 นางสาว ธิดาลักษณ์ ปราบเสียง ภาษาอังกฤษ LC601

264 59181020112 นางสาว ปนิตรา ทุมเทียง ภาษาอังกฤษ LC601

265 59181020113 นางสาว ธันย์ชนก รัตนาภรณ์ ภาษาอังกฤษ LC601

266 59181020114 นาย พงษ์นคร วงษ์ค านา ภาษาอังกฤษ LC601

267 59181020115 นาย มัรซูกีย์ อับดุลวาริษ ภาษาอังกฤษ LC601

268 59181020116 นาย ปรัตถกร พรหมสถิตย์ ภาษาอังกฤษ LC601

269 59181020117 นางสาว ณัฏฐณิชา หงษ์สิงห์ ภาษาอังกฤษ LC601

270 59181020118 นาย ศุภกิจ นามเสน ภาษาอังกฤษ LC601
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271 59181020119 นางสาว กวินธิดา ชูแหวน ภาษาอังกฤษ LC601

272 59181020120 นางสาว โสภาวรรณ โทพิลา ภาษาอังกฤษ LC601

273 59181020121 นาย พิฆเนศร์ สมัยกุล ภาษาอังกฤษ LC601

274 59181020122 นางสาว ธัญญ่า เทียมโยธา ภาษาอังกฤษ LC601

275 59181020124 นางสาว ไพรินทร์ อยู่ส าอางค์ ภาษาอังกฤษ LC601

276 59181020125 นางสาว วิลาสินี มณีเนตร ภาษาอังกฤษ LC601

277 59181020126 นางสาว ลันตี เมาหวล ภาษาอังกฤษ LC601

278 59181020127 นางสาว ณัฐณิการ์ พยุหสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ LC601

279 59181020128 นางสาว สุธีกานต์ คงพันธ์ ภาษาอังกฤษ LC601

280 59181020129 นางสาว พนิดา พงษาเทศ ภาษาอังกฤษ LC601

281 59181020130 นางสาว กัลยาณี บุญอุดหนุน ภาษาอังกฤษ LC601

282 59181020201 นาย รุ่งโรจน์ กาหาวงศ์ ภาษาอังกฤษ LC601

283 59181020202 นางสาว สุกัญญา ชนเพชร ภาษาอังกฤษ LC601

284 59181020203 นางสาว กฤติกา อามาตรมนตรี ภาษาอังกฤษ LC601

285 59181020204 นางสาว กมลชนก เน่ืองก าเนิด ภาษาอังกฤษ LC601

286 59181020205 นาย นันทพัทธ์ ปะวะศรี ภาษาอังกฤษ LC601

287 59181020206 นาย ฉัตรชัย สุขหอม ภาษาอังกฤษ LC601

288 59181020207 นางสาว เบญจพร เบ็ญชูสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ LC601

289 59181020208 นางสาว ศศินา สุพิมล ภาษาอังกฤษ LC601

290 59181020209 นางสาว ยุภาภรณ์ สารทอง ภาษาอังกฤษ LC601

291 59181020210 นางสาว วรารัตน์ สุราจร ภาษาอังกฤษ LC601

292 59181020211 นางสาว สุจิตรา สมนึก ภาษาอังกฤษ LC601

293 59181020212 นางสาว กัญญาณัฐ ชูเช้ือ ภาษาอังกฤษ LC601

294 59181020213 นางสาว ภัทราวดี เสาะพบดี ภาษาอังกฤษ LC601

295 59181020215 นางสาว อรพิมล บุญอนันต์ ภาษาอังกฤษ LC601

296 59181020216 นางสาว มัทวัน พิพรพงษ์ ภาษาอังกฤษ LC601

297 59181020217 นางสาว ดารากุล ศรีอรพิมพ์ ภาษาอังกฤษ LC601

298 59181020218 นางสาว พลอยวรินทร์ สุวรรณดี ภาษาอังกฤษ LC601

299 59181020219 นางสาว พรนภา ขันตีต่อ ภาษาอังกฤษ LC603

300 59181020220 นางสาว วริศรา กรเพ็ชร ภาษาอังกฤษ LC603
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301 59181020221 นางสาว แพรวพลอย แต้มประสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ LC603

302 59181020223 นางสาว จันทร์จิรา ถาวรกุล ภาษาอังกฤษ LC603

303 59181020224 นางสาว ญาตินันท์ ผลาผล ภาษาอังกฤษ LC603

304 59181310103 นาย ธนกร เเย้มประพาย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

305 59181310104 นางสาว ลลิตา ตาระกา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

306 59181310105 นางสาว อลิษา พรมวงศ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

307 59181310107 นางสาว แก้วกาญจน์ อุปโคตร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

308 59181310108 นาย สรณัฐ ดีสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

309 59181310109 นางสาว เบญจวรรณ หม่ืนพรมมา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

310 59181310110 นางสาว สิริญญา ค ามาลา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

311 59123370104 นางสาว ภัทรวดี บริรักษ์ การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

312 59123370106 นางสาว ปิยธิดา มณีพราว การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

313 59123370107 นางสาว ศศิธร รวยดี การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

314 59123370109 นางสาว ธนิษฐา พลแสน การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

315 59123370110 นาย ปาณณวิช มงคลตวัฒน์ การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

316 59123370111 นางสาว วิภาพร แสงแย้ม การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

317 59123370112 นาย ธนเดช แก้วสวัสด์ิ การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

318 59123370114 นางสาว จิราภา พันพิมพ์ การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

319 59123370115 นางสาว ปริชญา นิลพลา การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) LC603

320 59123320101 นางสาว จุฑาทิพย์ สวนบ่อแร่ การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) LC603

321 59123320102 นางสาว อัญชณากานต์ แก้วแจ่ม การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) LC603

322 59123320103 นาย ธนัท เทพจิต การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) LC603

323 59123320105 นางสาว นิสา เผ่าเพ็ง การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) LC603

324 59123350101 นาย อ าพล พันธ์ุดนตรี การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC603

325 59123350102 นาย สัณหณัฐ วงศ์ศิลป์ การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC603

326 59123350103 นางสาว นุจรี ผู้ผ้ึง การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC603

327 59123350104 นางสาว อรกานต์ เช่ียวกสิกรรม การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC603

328 59123350105 นางสาว รินรดา ระวังถ้อย การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC603

329 59123350106 นาย อลงกรณ์ สุวรรณเพชร การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC603

330 59123350107 นาย ณัฐพงศ์ วัฒนวันยู การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC603
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331 59123350108 นางสาว ป่ินเกล้า เรืองดี การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC603

332 59123350111 นาย ฟ๋านจ้ิง ปาย การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC603

333 59123350112 Miss Lei Huiyuan การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC603

334 59123350113 MR. Wang Yu การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) LC603

335 59122500104 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ชาญวิทยา เกษตรศาสตร์ LC603

336 59122500105 นางสาว ธิดารัตน์ เพ็งกุน เกษตรศาสตร์ LC603

337 59122500109 นางสาว กรกนก ชาวชัยนาท เกษตรศาสตร์ LC603

338 59122500110 นางสาว พัฒน์ชลิตา ทาสม เกษตรศาสตร์ LC603

339 59122500111 นางสาว สุกัญญา รักธรรม เกษตรศาสตร์ LC603

340 59122500112 นางสาว นัชชา อ้อมสูงเนิน เกษตรศาสตร์ LC603

341 59122500113 นาย ธีรชัย พันธุมจินดา เกษตรศาสตร์ LC603

342 59122500114 นาย ภาคภูมิ ทองเศรษฐี เกษตรศาสตร์ LC603

343 59122500119 นาย จักรพงษ์ สรเสนา เกษตรศาสตร์ LC603

344 59122500121 นาย วรวุฒิ พืชพรม เกษตรศาสตร์ LC603

345 59122500122 นางสาว ณัตินี ศรีกอง เกษตรศาสตร์ LC101

346 59122500123 นางสาว วาสิทฐี ทิมเกล้ียง เกษตรศาสตร์ LC101

347 59122500125 นางสาว พัชราภา อุดมสี เกษตรศาสตร์ LC101

348 59181480133 นางสาว จิดาภา ศรีชัย เกษตรศาสตร์ LC101

349 59122500201 นาย ศุธิพัฒน์ เถือกเถาว์ เกษตรศาสตร์ LC101

350 59122500202 นางสาว จันทร์ศิริ อารีย์ เกษตรศาสตร์ LC101

351 59122500203 นางสาว ทัดยา โพธ์ิจักร เกษตรศาสตร์ LC101

352 59122500204 นาย ศุภณัฐ สนูหม่ืน เกษตรศาสตร์ LC101

353 59122500205 นางสาว กมลพร กอกขุนทด เกษตรศาสตร์ LC101

354 59122500206 นางสาว ลลิตา ปาลา เกษตรศาสตร์ LC101

355 59122500207 นางสาว กฤตกมล ไชยนาง เกษตรศาสตร์ LC101

356 59122500208 นาย เศรษฐพงศ์ ปานโสภณ เกษตรศาสตร์ LC101

357 59122500211 นางสาว สุมิตรา นวลมิตร เกษตรศาสตร์ LC101

358 59122500212 นาย ปิยะณัฐ สีด า เกษตรศาสตร์ LC101

359 59122510101 นางสาว สิริวรรณ เอ่ียมงาม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ LC101

360 59122510102 นางสาว กชกร พันธ์ุสมบูรณ์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ LC101
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361 59122510103 นางสาว นัทธมน สุขสมกาย เทคโนโลยีภูมิทัศน์ LC101

362 59122510105 นาย มลธวัช พลาน้อย เทคโนโลยีภูมิทัศน์ LC101

363 59122510106 นางสาว ทาริกา พจน์ชนะ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ LC101

364 59122510112 นาย กฤชพล พรัดเมือง เทคโนโลยีภูมิทัศน์ LC101

365 59122820101 นางสาว กรินทร์ สุขส าราญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

366 59122820102 นางสาว มัลลิกา จันทุมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

367 59122820105 นางสาว หัสหทัย บัวพูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

368 59122820106 นางสาว สุดารัตน์ อุทิศรัมย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

369 59122820108 นางสาว สุวนันท์ หงษ์ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

370 59122820109 นางสาว สุภาพร เหล่าพรหม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

371 59122820111 นาย พลาธิป หงษ์วงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

372 59122820112 นางสาว วรรณวิสา ชูคุ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

373 59122820113 นางสาว สินีนาฎ บุญย่ังยืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

374 59122820114 นางสาว ลดาวัลย์ ภูครองทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

375 59122820115 นาย ฮารูณ โมหะหมัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101

376 59122820116 นางสาว พุธิตา หมดทุกข์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร LC101
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