
นักศึกษาชั้นปีที ่2

ล าดบั รหัส

1 522010002 น.ส. กฤติยา  ฮุยสูงเนิน

2 522010007 น.ส. ขวัญฤทัย  ศรียะวงศ์

3 522010009 นาย จักรินทร์ สุหา

4 522010010 น.ส. จิดาภา  คีรีมาสทอง

5 522010012 นาย ชัยวัฒน์  ฉัตรชูเกียรติกุล

6 522010014 นาย ณัฐธร  พิงภักด์ิ 

7 522010019 นาย ณัฐวุฒิ  รักษาทรัพย์

8 522010023 น.ส. ทัตนิชา  ปะละใจ

9 522010025 น.ส. ธิดารัตน์  เม่งช่วย

10 522010030 น.ส. นันทกา  ปาวิสัย

11 522010032 น.ส. นิศาชล  ภูตีกา

12 522010035 น.ส. เบญจวรรณ  ไชยวัฒน์

13 522010038 น.ส. ปรัศนียาภรณ์ นันทะชัย

14 522010044 น.ส. พิมพ์วรีย์ ผาสุขดี

15 522010045 นาย พีรวัส  สุขทอง

16 522010047 น.ส. แพรทอง  ศรีธิพันธ์

17 522010048 น.ส. แพรวา  ธารณธรรม

18 522010049 น.ส. ภรณ์สุดา  สมแก้ว

19 522010051 น.ส. ภัสสร  ทุง่กลาง

20 522010053 น.ส. รมย์รวินท์ บุตรเสน

21 522010054 นาย รัชต์กิจ  เฝ้าหาผล

22 522010056 น.ส. ฤทัยรัตน์  อาวิพันธุ์

23 522010057 นาย วรกิต กี่ตระกูล

24 522010066 น.ส. ศศิวิมล  มั่นใจ

25 522010068 น.ส. ศิวาพร ฝอดสูงเนิน

26 522010075 นาย สุวิทย์  เพชรคีรีรัฐ

27 522010076 น.ส. สุวิมล  มาสง่า

นักศึกษาทีล่งชื่อเข้าร่วมในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
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ชื่อ - สกุล



นักศึกษาชั้นปีที ่1

ล าดบั รหัส

28 532010006 นาย กิตติภณ  จิวานุพันธ์

29 532010017 นาย ณรงค์ฤทธิ ์ ญัตติอัครวงศ์

30 532010019 น.ส. ณัฐนันท์  ใจมูล

31 532010025 นาย ธนวิช  สุภาแพ่ง

32 532010026 นาย สนานุรักษ์  ใบแสง

33 532010027 น.ส. ธัญญลักษณ์  เรืองงาม

34 532010030 นาย นพกช  พวงหอม

35 532010031 นาย ธนกฤต  เอื้อพิทักษ์สกุล

36 532010031 นาย นพพล  จันทนาคม

37 532010036 นาย นิติกร  พุทธลา

38 532010038 น.ส. นุชนาฎ  แซ่ต้ัง

39 532010047 นาย พรพิพัฒน์  อย่างเสรี

40 532010058 นาย วิวัฒนา  เฉลิมชัย

41 532010061 นาย วุฒิชัย  วงศ์วรรณา

42 532010069 นาย สุกกิณห์  เจริญฉ่่า

43 532010071 นาย สุริยา  แสงแก้วฝ้ัน

44 532010073 นาย อดิวิชญ์  โพธารส

45 532012003 น.ส. กรกมล  คงอิ่ม

46 532012020 น.ส. ชนากานต์  วรกานต์ศักด์ิ

47 532012045 น.ส. ธีราภรณ์  ศิริมงคล

48 532012047 น.ส. นภสร  สวัสด์ิวง

49 532012087 นาย ภัทรพล  แก้วดวง

50 532012090 น.ส. ภูวพร  เชียงพรหม

51 532012109 น.ส. วรรณานัช  ศรีเจริญ

52 532012115 น.ส. ศันสนีย์  โสภาคย์มงคล

   - ใหน้ักศึกษาตรวจสอบชื่อ - นามสกุล และรหสัประจ่าตัวนักศึกษา หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งแก้ไขได้ที่ พี่กุ้ง งานบริหารงานวจิัย ฯ

ชื่อ - สกุล

   -  นักศึกษาที่ลงชื่อเข้าร่วมในการ ฝึกทกัษะภาษาอังกฤษ ของ EALS ใหเ้ตรียมตัวทดสอบภาษาอังกฤษ ประมาณปลายพฤศจิกายน 
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