
รายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (เตรียมสอบ TOEIC) 

ระหว่างวันที่ 14-27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. 

ณ ห้อง LAB 5/2 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ หมายเหตุ 

1 นางสาวพัชริดา โสภา ครุศาสตร์  

2 นางสาวสุพิชญนันทน์ อยู่นา ครุศาสตร์  
3 นางสาวศิรินภา สั่งสอน ครุศาสตร์  

4 นางสาวศุลีพร ศิริ ครุศาสตร์  

5 นางสาวพิมพ์วิไล หนูสิงห์   ครุศาสตร์  
6 นางสาวชนาการ ก้อนแก้ว ครุศาสตร์  

7 นางสาวชลิตา อินทร์สุวรรณโณ ครุศาสตร์  
8 นางสาวนงพะงา ปวงค า ครุศาสตร์  

9 นางสาวณัฐนิชา ท้วมนาค ครุศาสตร์  

10 นางสาวพิมลมาศ จันทร์เปรม ครุศาสตร์  
11 นางสาวอรัญญา เชียงแขก วิทยาการจัดการ  

12 นางสาวศศิประภา พะเทพ วิทยาการจัดการ  

13 นางสาวสิริภรณ์ จิตะคุ วิทยาการจัดการ  
14 นายประดิพัทธ์ สุณาอาจ วิทยาการจัดการ  

15 นางสาวจิราพร เรียบฮวด วิทยาการจัดการ  

16 นางสาวจันทนี ยอดเพชร วิทยาการจัดการ  
17 นางสาวอรัสยา สมโภชน์ วิทยาการจัดการ  

18 นางสาวสรารัตน์ ค าวงษา วิทยาการจัดการ  
19 นายรัฏฐพิชญ์ สังคง วิทยาการจัดการ  

20 นางสาวอมรทิพย์ เพ็ชรขุนทด วิทยาการจัดการ  

21 นายพิชัยยุทธ พรรธนะแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
22 นางสาวสกุลรัตน์ บุญจริง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

23 นางสาวดวงเดือน  ค าผง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

24 นางสาวธัญญารักษ์ ขุนราช  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
25 นายธีระวัตร แย้มโกเมนทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

  



รายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (เตรียมสอบ TOEIC) 

ระหว่างวันที่ 14-27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. 

ณ ห้อง LAB 5/2 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ หมายเหตุ 

26 นางสาวอภิญญา กาวิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

27 นางสาววิไลลักษณ์ ทับทิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
28 นางสาวนุสบา เกษร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

29 นางสาวนันธิญา ฉายวงษ์ปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

30 นางสาวนิรชา กุลปริญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
31 นางสาวอภิษฎา อ าพะวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

32 นางสาวสุภาพรรณ์ หน่วยจันทึก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
33 นางสาวสุวรรณา ชูเชิด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

34 นายธงชัย บุญช ู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

35 นางสาวนรี จันทา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
36 นายชัยกร อ่อนสา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

37 นายชญานนท์ ไทยไชยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

38 นายนารายณ์ วงค์จิ๋ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
39 นายรักก้ี เบรอตอนนิแยร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

40 นางสาวพรรณวิภา ทองค า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

41 นางสาวนิสาชล โพธิ์แดน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
42 นางสาวขนิษฐา ค าประพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

43 นางสาวกัลยาณี เอี่ยมเผ่าจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
44 นางสาวนิศารัตน์ ถมอินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

45 นางสาวจันทร์แรม คตโตนด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

46 นางสาวสุนิษา ตระกูลรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
47 นางสาวอรทัย วณิชธนะชากร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

48 นางสาวดลพร แซ่ย่าง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

49 นางสาวปราชณ์ศิริ สว่างตะวัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
50 นางสาวรวินท์นิภา กันทรัพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 



รายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (เตรียมสอบ TOEIC) 

ระหว่างวันที่ 14-27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. 

ณ ห้องประชุมเอกประสงค์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ หมายเหตุ 

1 นางสาวสุนันทา มาจุ่ม ครุศาสตร์  

2 นางสาวกมลวรรณ สาตศิลป์   ครุศาสตร์  

3 นางสาวกันทิชา แซ่สง ครุศาสตร์  
4 นางสาวลัดดาวัลย์ แสงท้าว ครุศาสตร์  

5 นางสาวปิยธิดา นวลวัน                    ครุศาสตร์  
6 นางสาวเกศิณ ีกัณฑาบุญ  ครุศาสตร์  

7 นางสาวนิศาชล ศรไว                       ครุศาสตร์  

8 นางสาววรรณิสา ปานแก้ว ครุศาสตร์  
9 นางสาวจันทร์จิรา วสุธาคีรี ครุศาสตร์  

10 นางสาวอสุวณี ซ่งสกุลชัย ครุศาสตร์  

11 นางสาวอินธุอร อินทิพย์   ครุศาสตร์  
12 นายสาริศ ศรีระวัตร ครุศาสตร์  

13 นางสาวภนิตา อนุสนธิ์ ครุศาสตร์  

14 นางสาวศศิณา หมู่ปัน ครุศาสตร์  
15 นางสาวจารุวรรณ ขันบุญ ครุศาสตร์  

16 นางสาวลลิตภัทร ทิมะณี ครุศาสตร์  
17 นางสาวชลิตา ฟองธิวงศ์   ครุศาสตร์  

18 นางสาวนันณภัชสรณ์ ดิลกพรชัยกุล ครุศาสตร์  

19 นางสาวศศิวิมล โคตรโยธี ครุศาสตร์  
20 นางสาววันเพ็ญ กันยา ครุศาสตร์  

21 นางสาวปนัดดา สัมมะถะ ครุศาสตร์  

22 นางสาววันจันทร์ ด ารงไพรสันติ ครุศาสตร์  
23 นางสาวมัณฑณา ชูทุ่ม   ครุศาสตร์  

24 นางสาวน้ าฝน ไผ่แก้ว ครุศาสตร์  
25 นางสาวฐิติมาภรณ์ อุ่นแก้ว ครุศาสตร์  
 

 



รายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (เตรียมสอบ TOEIC) 

ระหว่างวันที่ 14-27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ หมายเหตุ 

26 นางสาวธรรมรินทร์ แจ่มหม้อ ครุศาสตร์  

27 นางสาวเกตุวดี เชื้อเงิน ครุศาสตร์  
28 นางสาววรกานต์ บุญศรี ครุศาสตร์  

29 นางสาวศิญารัตน์ วงษ์วิรัตน์  ครุศาสตร์  

30 นายอัษฎาวุธ ศิริพงษ์ ครุศาสตร์  
31 นายจิรวัฒน์ ตาอ้ายเทือก ครุศาสตร์  

32 นางสาวอภิญญา โพธิ์คง ครุศาสตร์  
33 นางสาวภัสราภรณ์  บัวเขียว   ครุศาสตร์  

34 นางสาวกรรณิกา  ทิฮ่อน ครุศาสตร์  

35 นางสาวทิพย์วิมล  พลาพล ครุศาสตร์  
36 นางสาวมานิตา  ยอดบุษดี                    ครุศาสตร์  

37 นางสาวจุฑามาศ  พุทธโศภิษฐ์ ครุศาสตร์  

38 นางสาวณิชกานต์  โคตรสีนวล                       ครุศาสตร์  
39 นางสาวนัณทมล กล้าการขาย วิทยาการจัดการ  

40 นายธีราวัฒน์ เชียงแข วิทยาการจัดการ  

41 นางสาวธนัญพร สัตรย์ชาพงษ์ วิทยาการจัดการ  
42 นางสาวปาลิตา สุขเกษม วิทยาการจัดการ  

43 นางสาวสุทธิดา ศรีเมือง วิทยาการจัดการ  
44 นายวรวุฒิ สุทธะสุริยะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

45 นายรชานนท์ ใจดวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

46 นางสาวทิพวรรณ ทรัพย์เกิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
47 นางสาวปาริชาติ  โพธิดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

48 นางสาวทิพาวรรณ อินทฉิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

49 นางสาวพัชรพร ทองมะโรง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
50 นางสาวดารารัตน์ เทียนชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

 



รายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (เตรียมสอบ TOEIC) 

ระหว่างวันที่ 14-27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ หมายเหตุ 

51 นายธนากร กัดฟัก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

52 นายจิรัฐพงศ ์ค าอินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
53 นายโยธกานต์ แสงแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

54 นายศักดิ์สิทธิ์ ปานอินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

55 นางสาวอรณิชชา แหยมนิ่ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
56 นายวันชัย ทองแฟง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

57 นางสาววิชชุดา เหมสิงห ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
58 นายประสิทธิ์ กันภัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

59 นางสาวจารุวรรณ ห่านจุ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

60 นางสาวสรวงสุดา สมชื่อ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
61 นายชาลี แซ่ว่าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

62 นางสาวขวัญสุดา ภูหนองโอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

63 นายณัฐพล ภู่เกตุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
64 นางสาวขรรค์ทอง อวยสวัสดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

65 นายธราดล นิลมาลี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

66 นางสาวอารีรัตน์ จันทร์หลง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
67 นายฐานันดร กล้ากสิการณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

68 นายเจษฎา แนวโสภา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
69 นางสาวพรสุดา รุ่งน้อย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

70 นางสาวเสาวรัตน์ สิงห์กุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

71 นางสาวภัทราวดี สูติพันธ์สกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
72 นางสาวสุพิชญา อาจชนากิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

73 นางสาวมาลาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

74 นางสาวศิราณี วงศ์วานเตชะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
75 นางสาวศิริรัตน์ สิงหะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 



รายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (เตรียมสอบ TOEIC) 

ระหว่างวันที่ 14-27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คณะ หมายเหตุ 

76 นางสาวปิยะมาศ เอกขระ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

77 นายชาตรี บุญหลักค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
78 นายณัฐวร เอมะสิทธิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

79 นางสาวสุธิดา แย้มกสิกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

80 นางสาวณิรชา เอี่ยมพงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
81 นางสาวสัจจา พุกนุ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

82 นางสาวสุนิชา มลฑล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
83 นางสาววิชุดา สืบมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 


