รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภายใน
(ประเภทเดี่ยว)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 เป็นต้นไป
ณ ห้อง LAB 5/1 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นางสาวอรวรรณ แพงแก้ว
2 นางสาวสุกัญยา แสนยาเจริญกุล
3 นางสาวกานต์ธีรา พนาศรีงาม
4 นายปราโมทย์ คีรีอภิสิทธิ์
5 นางสาวพรรณชนก สวรรค์หลง
6 นางสาววราพร แจ้งสนอง
7 นางสาวเกศรินทร์ ทองรอด
8 นางสาวสุธาสินี เทียนแจ่ม
9 นางสาววชิราภรณ์ อภัยภักดิ์
10 นายภัสดี ภูกองไชย
11 นาย ฐาปกรณ์ เปรื่องอักษร
12 นางสาวกันต์กมล หงษ์ยนต์
13 นางสาวพิมพ์อัปสร ใจเถิน
14 นางสาวสาริน งามวงษ์
15 นายสิทธิพงษ์ บัวบาน
16 นางสาววรวรรณ อินสุวรรณ
17 นางสาวอรณี ชีวีสันติสุข
18 นางสาวปวีณา ธรรมอินทร์
19 นางสาวสุพร ศิริวัฒนะธรรม
20 นายอาพล พรมศิริ
21 นางสาวปรียาภรณ์ นิยมการ
22 นางสาวนภสร แย้มสอาด
23 นางสาวธัชชนก ศรีมุข
24 นางสาวศุจินธร อรัญเพิม่
25 นางสาวเบญจวรรณ ขัมภะกิจ

หมายเหตุ

26 นายสุทธิพงษ์ งามรั้ว
28 นางสาวบุษรินทร์ ตาคะ
29 นางสาวพิมภาพร แจ่มหม้อ
30 นางสาวปลายฟ้า เจริญสุข
31 นางสาวสุทธิดา กล่าฉ่า
32 นางสาวอรทัย วณิชธนะชากร
33 นางสาวสุนิษา ตระกูลรัมย์
34 นางสาวสุรีมาศ จันพิพัฒนพร
35 นายบัณฑิต นิลประยูร
36 นางสาวอาทิวราฐ์ ปานดี

รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภายใน
(ประเภททีม)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 เป็นต้นไป
ณ ห้อง LAB 5/2 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ทีมที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล

นายเฉลิมพันธ์ เสชัง
นางสาวปาลิตา เสือด้วง
นาย ภูชิสส์ แซ่ซ้ง
นางสาว กรรณิการ์ พงษ์กองดี
นางสาวนุจรี วิชัย
นางสาวนันทนา วจนะธรรมคัมภีร์
นางสาวสุธาสินี จันทร์เอี่ยม
นางสาวกนกอร. บุญยัง
นางสาวสุธาสินี จันทร์เอี่ยม
นางสาวกนกอร บุญยัง
นายรังสรรค์ เวียงลาไย
นายฉัตรชัย มีสุขเกษม
นายนาคิน พิสาระเขตร์
นายเทอดพงษ์ เสียงหวาน
นางสาวรัตติญาภรณ์ รอดตะเภา
นางสาวปรานต์ โพธิม์ าก
นางสาวเจนจิรา จินดากุลย์
นางสาวสุดารัตน์ นาทองรัตน์
นางสาวปรีชญา มั่งคง
นางสาวมนทิพย์ บุญเรือง
นางสาวปิยธิดา เรือนใจดี
นางสาวสาริน งามวงษ์
นายรัฐวุฒิ คุณุ
นางสาวชไมพร เเสงชัย
นางสาวธนาภา ธรรมนิยม

หมายเหตุ

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

นางสาววิภาวรรณ เสือนิ่ม
นางสาวอรนุช แสนกิจมงคล
นางสาวภัทรนันท์ ภักดีคุณธรรม
นางสาวสุนันทา บุญคาชู
นางสาวจารุณี ทุง่ ท้องไร่
นางสาวทักษพร วงษ์คา
นางสาวจิราพร ทองมา
นางสาววัชรินทร์ พูลจีน
นางสาวอภินันท์ อรชร
นางสาวนภัสวรรณ ชอบธรรม
นางสาวกมลลักษณ์ งุ้นทอง
นางสาวอาทิมา วิชัยวงษ์
นางสาวธันย์ชนก เพียราช
นางสาวจินดาวรรณ วรรณภพ
นางสาวชุติพร คีรีไพรบูลย์
นางสาวขนิษฐา สุนทรวัฒน์
นางสาวณิรชา เอี่ยมพงษ์
นางสาวกุสุมา กูลธรรม
นางสาวจุฑามณี ลินา
นายกิตติ ชัยพงษ์
นางสาวกมลพรรณ คาเพชร
นางสาวกรกกาญจน์ เสมคา
นางสาวพิราวรรณ แสงพันธ์
นางสาวชาลิตา ชาติขยัน
นางสาวสุพัตรา บัวบุญ
นางสาวพรลินี สุดไทย
นางสาวยุภาภรณ์ จาเนียรพล
นางสาวรุ่งนภา ปัญญาทอง
นางสาวอารียา ศรีกาพล
นางสาวนิตยา ลุทภาพ

28
29
30
31
32

นางสาวอัญธิกา แสนนอก
นายฐิติกร จุ๋ยเกตุ
นายวริทธิ์ ชาญถิ่นดง
นายวิชญะ แซ่ว้า
นายธานินทร์ ท้าวเจริญรุ่งเรือง
นางสาววิลาวัณย์ กะเสตวิทย์
นางสาวมธุรส
บุญเนียม
นางสาววรรณภา ตรงดี
นางสาวภาวิณี

ไทยธานี

