
รายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน (ครั้งที่ 2) 

วัน พุธ ที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้อง Lab 5/1 ช้ัน 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ประเภททีม 

ทีมที่ ชื่อ – สกุล คณะ โปรแกรม 
 

1 
นายฐาปกรณ์  เปรื่องอักษร  

มนุษยศาสตร์ฯ 
 

ภาษาอังกฤษ 
นางสาวพิมอัปสร  ใจเถิน 

 

2 
นางสาวปรานต์  โพธ์มาก  

มนุษยศาสตร์ฯ 
 

ภาษาอังกฤษ 
นางสาวรัตติญาภรณ์  รอดตะเภา 

 

3 
นางสาวมนทิพย์  บุญเรือง  

ครุศาสตร์ 
 

ภาษาอังกฤษ 
นางสาวปรีชญา  มั่นคง 

 

4 
นางสาวพรทิพย์  รักสีขาว   

ครุศาสตร์ 
 

ภาษาอังกฤษ 
นายเทิดพงษ์  เสียงหวาน 

 

5 
นางสาวปิยธิดา  เรือนใจดี  

ครุศาสตร์ 
 

ภาษาอังกฤษ 
นางสาวสาริน  งามวงษ์ 

 

6 
นายวิทยา  ก๋าวงษ์  

ครุศาสตร์ 
 

ภาษาอังกฤษ 
นางสาวโสรญา  มีประลาน 

 

7 
นางสาวพัศดี  โคธนานิล วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวฯ 

นายอภิวัฒน์  กุลสุ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการคอมฯ 
 

8 
นายธารา  เฉยบัว  

ครุศาสตร์ 
 

ภาษาไทย 
นางสาวสิราวรรณ  ทองอยู่ 

 

9 
นางสาวศศิธร  ทองสะอาด  

วิทยาการจัดการ 
 

เศรษฐศาสตร์ 
นางสาวสุพัตรา  เค้าหัน           

 

10 
นางสาวนุจรี   เตทิ                  

วิทยาการจัดการ 
 

เศรษฐศาสตร์ 
นางสาวศิรประภา  ปิตตาสังข์    

 

11 
นางสาวพรพิมล    เตจ๊ะ            

วิทยาการจัดการ 
 

เศรษฐศาสตร์ 
นางสาวภัทรวดี    ดีเมฆ           

 

12 
นางสาวนนทวี ทันโคกกรวด     

วิทยาการจัดการ 
 

เศรษฐศาสตร์ 
นางสาวกัญญารัตน์  สิงห์ใส       

                     
หมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา 30 นาที  หากมาช้าเกิน 10 นาที จะถือว่าสละสทิธ์ิในการแข่งขัน 

ผู้เข้าแข่งขันที่ไดร้ับรางวัลต้องน าบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประชาชน มายื่นกับเจ้าหน้าท่ี  ที่ส านกังานศูนย์ภาษา ช้ัน 2 



รายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน (ครั้งที่ 2) 

วัน พุธ ที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้อง Lab 5/1 ช้ัน 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ประเภททีม 

ทีมที่ ชื่อ – สกุล คณะ โปรแกรม 
 

13 
นางสาววิจิตรา กนกสิงห์  

วิทยาการจัดการ 
 

เศรษฐศาสตร์ 
นางสาวอินธุอร ดีรัตน์            

 

14 
นางสาวเฟ่ืองฟ้า นุ่มเกลี้ยง         

วิทยาการจัดการ 
 

เศรษฐศาสตร์ 
นายธีรพล เหมบุรุษ         

 

15 
นายบัณฑิต  นิลประยูร        

วิทยาการจัดการ 
 

เศรษฐศาสตร์ 
นางสาววิลาวัณย์  กะเสตวิทย์ 

 

16 
นางสาวกิตติมา   ซาดุล         

วิทยาการจัดการ 
 

เศรษฐศาสตร์ 
นางสาวนัณทมล  กล้าการขาย 

 

17 
นางสาวนงนุช  กันยะมูล  

วิทยาการจัดการ 
 

การตลาด 
นางสาวทิพย์วัลย์  ลี้นะวัฒนา 

 

18 
นางสาวสินิทรา  ฆ้องก่ า  

วิทยาการจัดการ 
 

การตลาด 
นางสาวนฤมล  พุ่มพวง 

 

19 
นางสาวสุกัญญา  บุญสลุด  

วิทยาการจัดการ 
 

การตลาด 
นางสาวกัญญมาศ  แสงสว่าง 

 

20 
นายสิปาง  ถอสุวรรณ  

วิทยาการจัดการ 
 

การตลาด 
นางสาวบุณทริก  วันทมาตย์ 

      

หมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา 30 นาที  หากมาช้าเกิน 10 นาที จะถือว่าสละสทิธ์ิในการแข่งขัน 

ผู้เข้าแข่งขันที่ไดร้ับรางวัลต้องน าบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประชาชน มายื่นกับเจ้าหน้าท่ี  ที่ส านกังานศูนย์ภาษา ช้ัน 2

                

 

 

 



 

รายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน (ครั้งที่ 2) 

วัน พุธ ที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ประเภททีม 

ทีมที่ ชื่อ – สกุล คณะ โปรแกรม 
 

21 
นายชินวัตร  แก้วเกื้อหนุน  

เทคโนโลยีฯ 
 

นายสุธี  ถนอมจิตร 
 

22 
นายกฤติพงษ์  โพธิ์ค าปา  

เทคโนโลยีฯ 
 

นายสุเทพ  ปั้นจันทร์ 
 

23 
นายณัฐพัชร์  ทนทอง  

เทคโนโลยีฯ 
 

นายณัฐกิตติ์  จันทร์นุ่ม 
 

24 
นายประดิษฐ์  ทิน้อย  

เทคโนโลยีฯ 
 

นายอรรถพล  ทองนันชัย 
 

25 
นายเกียรติศักดิ์  จันหีบ  

เทคโนโลยีฯ 
 

นายชลพรรษ  ศรเตจา 
 

26 
นายศุภชัย  ด าสนิท  

เทคโนโลยีฯ 
 

นายวิโรจน์  ไพโรจน์ 
 

27 
นายจักรพันธ์  ชาจริต  

เทคโนโลยีฯ 
 

นายศราวุฒิ  ส าอางค์ผิว 
 

28 
นายปรามพล  มนต์เหลา  

เทคโนโลยีฯ 
 

นายอนุสรณ์  ต๊ะใจ 
 

29 
นายกฤษดา  ทองปั้น  

เทคโนโลยีฯ 
 

นายเอกชัย  ผลทิพย์ 
 

30 
นายอ าพล  โพธิมา  

เทคโนโลยีฯ 
 

ธนัชพันธ์ เพชรแบน 
 

31 
รหัสนักศึกษา 561720206  

เทคโนโลยีฯ 
 

นายมานะ  อุดมกระสด 

                     
หมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา 30 นาที  หากมาช้าเกิน 10 นาที จะถือว่าสละสทิธ์ิในการแข่งขัน 

ผู้เข้าแข่งขันที่ไดร้ับรางวัลต้องน าบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประชาชน มายื่นกับเจ้าหน้าท่ี  ที่ส านกังานศูนย์ภาษา ช้ัน 2 



รายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน (ครั้งที่ 2) 

วัน พุธ ที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ประเภททีม 

ทีมที่ ชื่อ – สกุล คณะ โปรแกรม 
 

   32 
นางสาวทิพวรรณ  เกิดทรัพย์  

วิทยาศาสตร์ฯ 
 

ชีววิทยา 
นางสาววิภาวี  นาคเอ่ียม 

 

33 
นางสาวภัทราวดี  สูติพันธุ์สกุล  

มนุษยศาสตร์ฯ 
 

ภาษาอังกฤษ 
นางสาวมาลาตรี   

 

34 
นายณัฐวร  เอมะสิทธิ์  

มนุษยศาสตร์ฯ 
 

ภาษาอังกฤษ 
นายชาตรี  บุญหลักค า 

 

35 
นายณัฐนนทร์  เจริญพันธ์  

มนุษยศาสตร์ฯ 
 

ภาษาอังกฤษ 
นายนิพนธ์  จันทร์วิถี 

 

36 
นางสาวนิรชา  เย็นฉ่ า  

มนุษยศาสตร์ฯ 
 

ภาษาอังกฤษ 
นางสาวบัวชมพู  ม่วงไม้ 

 

37 
นางสาวปิยะมาศ  เอกขระ  

มนุษยศาสตร์ฯ 
 

ภาษาอังกฤษ 
นางสาวสุธิดา  แย้มกสิกิจ 

 

38 
นางสาววิชุดา  สืบมา  

มนุษยศาสตร์ฯ 
 

ภาษาอังกฤษ 
นางสาวเจนจิรา  เยยโพธิ์ 

 

39 
นางสาวกาญจนา  จันทร์หลง  

มนุษยศาสตร์ฯ 
 

ภาษาอังกฤษ 
นางสาวรุจิรา  รอดเขียว 

 

40 
นางสาวณิรชา  เอ่ียมพงษ์  

มนุษยศาสตร์ฯ 
 

ภาษาอังกฤษ 
นางสาววิไล  พลอยงาม 

 

41 
นางสาวสัจจา  พุกนุ่น  

มนุษยศาสตร์ฯ 
 

ภาษาอังกฤษ 
นางสาวสุนิชา  มลฑล 

 

หมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา 30 นาที  หากมาช้าเกิน 10 นาที จะถือว่าสละสทิธ์ิในการแข่งขัน 

ผู้เข้าแข่งขันที่ไดร้ับรางวัลต้องน าบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประชาชน มายื่นกับเจ้าหน้าท่ี  ที่ส านกังานศูนย์ภาษา ช้ัน 2 

 



รายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน (ครั้งที่ 2) 

วัน พุธ ที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้อง Lab 5/2 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ประเภทเดี่ยว 

ที ่ ชื่อ – สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 

1 นางสาวขนิษฐา  สุนทรวัฒน์ มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ 

2 นางสาวณัลวีนาช์  ยาโน ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

3 นางสาวสุทธิดา  กล่ าฉ่ า ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

4 นางสาวบุษรินทร์  ตาคะ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

5 นางสาวพิมภาพร  แจ่มหม้อ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

6  นายภัสดี  ภูกองไชย ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

7 นางสาวจุฑามาศ  แก้วมณี ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

8 นางสาวปลายฟ้า เจริญสุข ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

9  นางสาวชวัลลักษณ์  ไตรวาท ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

10 นางสาวนภาพร  ปิ่นมณี ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

11 นางสาวอรทัย  วณิชธนะชากร มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาจีน 

12 นางสาวสุนิษสา  ตระกูลรัมย์ มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาจีน 

13 นางสาวปัทมา  เชอมึชา มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาจีน 

14 นางสาวสุรีมาศ  จันพิพัฒนพร มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาจีน 

15 นางสาวโสมรัศมี คณาจันทร์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

16 นายธีรัฒม์  จันทร์เจริญ วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

17 นางสาวกานต์ธีรา  พนาศรีงาม ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

18 นางสาวสุกัญยา  แสนยาเจริญกุล ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

19 นายนาคิน พิสาระเขตร์ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

20 นางสาวนลินี  นรสาร            วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 

21 นางสาวปานฉัตร  สิงห์ค าโม    วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 

22 นางสาวดาราได  ไชยพรมเมือง วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 

23 นางสาววลัยพร  ศรีสุธรรม       วิทยาการจัดการ การบัญชี 

24 นางสาวบุษบา   การังใจ วิทยาการจัดการ การบัญชี 

25 นางสาวเจนจิรา   รักษาริกิจ     วิทยาการจัดการ วิชาการจัดการทั่วไป 

26 นางสาวรัตนา  เลื่อมนาค วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 

หมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา 30 นาที  หากมาช้าเกิน 10 นาที จะถือว่าสละสทิธ์ิในการแข่งขัน 

ผู้เข้าแข่งขันที่ไดร้ับรางวัลต้องน าบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประชาชน มายื่นกับเจ้าหน้าท่ี  ที่ส านกังานศูนย์ภาษา ช้ัน 2 


