
รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

1  116010801001-9  นายศุภกร ลิมป์ภูวดล

2  116010801004-3  นายกันตชาติ ขอสุข

3  116010801005-0  นางสาวพลอยแก้ว กล่ันงาม

4  116010801006-8  นายสุรพิชญ์ สาธุการ

5  116010801010-0  นางสาวภิญชาดา สังวาระ

6  116010801021-7  นางสาวชนิกา เพียรขุนทด

7  116010801024-1  นายวิสุทธ์ิ โพธ์ิศรี

8  116010801025-8  นายธนทัศน์ บุญอาจ

9  116010801027-4  นายธนัชชา ศรีพิมาย

10  116010801031-6  นางสาวอัจฉรา เรืองชาญ

11  116010801032-4  นายคฑาวุธ วิชัยรัตน์

12  116010801035-7  นางสาววิชนาลัย พงษ์เผือก

13  116010801036-5  นางสาวศุภลักษณ์ พรหมมณี

14  116010801037-3  นายอภิชาติ แซ่ล้ิม

15  116010801038-1  นายตาณวี ศิธรวัฒนะ

16  116010801041-5  นายชยพล รักวงศ์ไทย

17  116010801042-3  นายธนากร รอดวินิจ

18  116010801043-1  นายวริทธ์ิ นุชตเวช

19  116010801045-6  นางสาวปฏิมากร กุลเสวตร์

20  116010801048-0  นายนวิน สิงห์อุสาหะ

21  116010801049-8  นางสาวพัชรี อยู่โพธ์ิ

22  116010801050-6  นายวราวุฒิ บุ่งหวาย

23  116010801051-4  นายกฤติกร จิตติอร่ามกูล

24  116010801052-2  นายจักรวาล สีหา

25  116010801053-0  นายธีระพงศ์ สมหวัง

26  116010801055-5  นายธนโชติ อิทธิกมลเลิศ

27  116010801056-3  นายเนติพงศ์ ขุนแก้ว

28  116010801057-1  นายชิติพัทธ์ แสงมณี

29  116010801058-9  นายกิตติธัช ศรีพิชิต

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

รุ่นท่ี 1 อบรมวันท่ี 18 พฤษภำคม 2564 

เวลำ 09.00 - 15.00 น.  รูปแบบออนไลน์

ผ่ำน Microsoft Teams



รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

30  116010801059-7  นายอติกานต์ หะสะเล็ม

31  116010801060-5  นายเจษฎากร ณ นครพนม

32  116010801061-3  นางสาวกุลจิรา พ่ึงตน

33  116010801062-1  นายธีรพัฒน์ ติรเมธา

34  116010801063-9  นางสาวณัฐธิดา เขาแก้ว

35  116010801064-7  นายภูวดล สุดชา

36  116010801067-0  นายมนัสนันท์ เตวรานนท์

37  116010801068-8  นางสาวสุทธิดา ชนะภัย

38  116010801069-6  นายธเนศร์ วิริยโชค

39  116010801070-4  นายปรัชญา แก่นจันทร์

40  116010801072-0  นายวสิษฐ์พล ทองสว่าง

41  116010801073-8  นายรัชชานนท์ อุนทุโร

42  116010801077-9  นางสาวณิชนันทน์ ตรัยวัฒนพงษ์

43  116010801078-7  นางสาวโยษิตา ชุมนุมราษฎร์

44  116010801079-5  นายอนุภาพ กันประดับ

45  116010801082-9  นายธนภัทร พิริยะพันธ์ุพงศ์

46  116010801083-7  นายอนนต์ พูนเจ้าทรัพย์

47  116010801086-0  นายระพีพัฒน์ เขียวบุษบง

48  116010801089-4  นายสิทธิสิน นาคนิคาม

49  116010801090-2  นายอดิรุจ ประทุมสุวรรณ

50  116010801091-0  นางสาวกนกวรรณ โอโน

51  116010801092-8  นายศุภโชค อดุลยรัตนพันธ์ุ

52  116010801093-6  นางสาวคณาสิริ ประสงค์

53  116010801094-4  นายภูมิภัทร จ าปา

54  116010801095-1  นางสาวสุภาภรณ์ อินทบุดดี

55  116010801096-9  นายศุรศิษฎ์ ไกรประสิทธ์ิ

56  116010801097-7  นายปิยะณัฐ สินทรัพย์

57  116010801099-3  นายปฐพี บุญชู

58  116010801100-9  นางสาวกนกกานต์ สุประก า

รุ่นท่ี 1 อบรมวันท่ี 18 พฤษภำคม 2564 

เวลำ 09.00 - 15.00 น.  รูปแบบออนไลน์

ผ่ำน Microsoft Teams



รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

59  116010801101-7  นางสาวเพ็ญพิชชา ชนะชัย

60  116010801102-5  นางสาวกวิสรา ชนะชัย

61  116010801104-1  นางสาวศกนรัตน์ กรอบทอง

62  116020801001-8  นางสาวจิรัชญา หอมยก

63  116020801002-6  นายพุฒินาท ต่อฑีฆะ

64  116020801005-9  นายกฤษกร พิพัฒน์กิจไพศาล

65  116020801007-5  นายเรวัต กันเท้ียม

1  116020801008-3  นางสาวพัชรพร ค าเกิด

2  116020801010-9  นายกฤษฎา บุญฤทธ์ิ

3  116020801014-1  นางสาวศวิตา พูลเสถียร

4  116020801016-6  นายสิทธิพันธ์ สุวรรณสนธ์ิ

5  116020801017-4  นายปิยะชัย มีสุข

6  116020801023-2  นายศิวกร หม่ันดี

7  116020801025-7  นางสาวธัญญปณัฏฐ์ พรมแก้วงาม

8  116020801026-5  นางสาวอนุธิดา อินทร์จันทร์

9  116020801027-3  นางสาวณัฐณิชา ธรรมใจ

10  116020801028-1  นางสาววิศรุตา บรรจบดี

11  116020801029-9  นายธนกร คมภัสอัษดิน

12  116020801030-7  นายภานุวัฒน์ สิงห์ธงยาม

13  116020801032-3  นายจตุพงศ์ ใจสว่าง

14  116020801033-1  นายกษาปณ์ ราษฎร์ประชุม

15  116020801038-0  นายไกรวิชญ์ กราชู

16  116020801041-4  นายศุภกิจ ทองก้อน

17  116010802003-4  นางสาวมุธิตา เรืองกิจการ

18  116010802005-9  นางสาวชลธิชา ภู่เขียว

19  116010802007-5  นางสาวกัญญาณี สิริรัตนคุณ

20  116010802010-9  นางสาวปามิตา รักสุจริต

21  116010802011-7  นางสาวภัทรมน คุ้มพะเนียด

22  116010802017-4  นางสาวนิศากร เท่ียงธรรม

รุ่นท่ี 1 อบรมวันท่ี 18 พฤษภำคม 2564 

เวลำ 09.00 - 15.00 น.  รูปแบบออนไลน์

ผ่ำน Microsoft Teams

รุ่นท่ี 2 อบรมวันท่ี 25 พฤษภำคม 2564 

เวลำ 09.00 - 15.00 น.  รูปแบบออนไลน์

ผ่ำน Microsoft Teams



รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

23  116010802018-2  นางสาวธิติสุดา อุศุภการี

24  116010802020-8  นายอามีน มะแตหะ

25  116010802021-6  นางสาววิจิตรา ลอดทะพร

26 116010802024-0  นางสาวชมพูนุท บุญมี

27 116010802026-5  นางสาวภัทรกันย์ สินธ์ุขาว

28  116010802029-9  นายน่าน นิยม

29  116010802037-2  นายสุชาติ ขันลุน

30  116010802038-0  นายกัณตพัฒน์ วงศ์ศรีหาดทราย

31  116010802040-6  นางสาวอาทิมา ศิริพรมนัส

32  116010802041-4  นางสาวกาญจนา ท่ังทอง

33  116010802042-2  นายณัฐกิตต์ิ กรดงาม

34  116010802043-0  นายญาณโรจน์ พืชนะ

35  116010802044-8  นางสาวปัญจพร สงวนพงษ์

36  116010802046-3  นายณัฐพงษ์ คุณารักษ์

37  116010802052-1  นางสาวณัฐนารี ขอนแก้ว

38  116010802055-4  นายอลงกรณ์ ขวัญใจรักษ์

39  116010802057-0  นางสาววิภาพร จาระนัย

40  116010802058-8  นายอธิป บัวฝร่ัง

41  116010802065-3  นางสาวพรรณธร พานิชย์

42  116010802066-1  นางสาวนภัสภรณ์ ปูคะธรรม

43  116010802067-9  นางสาวพรทิวา ปร่ังกลาง

44  116010802071-1  นายเฉลิมพงษ์ คตโคตร

45  116010802072-9  นางสาวอุมาพร ทองพนัง

46  116230802001-2  นางสาวสุวนันท์ สมัญกสิวิทย์

47  116230802003-8  นางสาวโศรยา เก่งเกษกิจ

48  116230802004-6  นายวัชรชัย แพวขุนทด

49  116230802006-1  นางสาวสุชาดา บูรณะสวัสด์ิ

50  116230802007-9  นางสาวสุรางคนา สุขเกษม

51  116230802008-7  นางสาวเมธาวี หมีนอน

รุ่นท่ี 2 อบรมวันท่ี 25 พฤษภำคม 2564 

เวลำ 09.00 - 15.00 น.  รูปแบบออนไลน์

ผ่ำน Microsoft Teams



รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

52  116230802009-5  นายขรรค์ชัย กฐินสมิตร

53  116230802010-3  นางสาวจิรภา มากทรัพย์สุโข

54  116230802011-1  นางสาวพรทิพย์ แย้มปราสัย

55  116230802012-9  นางสาวมาลินี ท่าดีสม

56  116230802013-7  นางสาวอรุณศิริ คล้ายสิงห์

57  116230802014-5  นายกฤตชญา ธาราพิตร

58  116230802015-2  นางสาวจุฬารัตน์ ประกัน

59  116230802017-8  นายธีร์ธวัช พินทะปะกัง

60  116230802018-6  นางสาวนภาวรรณ บุญเก๋ียงวงศ์

61  116230802019-4  นายนรินทร์ ทองอินทร์

62  116230802020-2  นางสาวนิภาดา เผือกจันทึก

63  116230802021-0  นางสาวบุษกร ทะนันไชย

64  116230802022-8  นางสาวปิยะดา แพทย์มด

65  116230802023-6  นายพิชัย อ่วมพรม

1  116230802025-1  นายมูฮัมหมัดไซยูตี สะอิ

2  116230802026-9  นางสาวรุ่งนภา มะณีไวย

3  116230802029-3  นางสาวสุกัญญาลักษณ์ การผลดี

4  116230802030-1  นายอธิป สถาวรัตนกุล

5  116230802031-9  นางสาวอนงค์นุช พรมชาตรี

6  116230802032-7  นางสาวเนตรนภา อินโน

7  116010803002-5  นายอนาวิน ชะแรมรัมย์

8  116010803004-1  นางสาวสุนันทา แสนสุข

9 116020803005-7  นายสิทธิพันธ์ุ  สอนสะอาด

10  116010803021-5  นายธนวิทย์ สุเทวพร

11 116010803022-3  นางสาวศศินา ดวงพัตรา

12  116010803023-1  นายตรีทเศศ ปีตวัฒนกุล

13  116010803024-9  นายเจษฎา นามา

14  116010803025-6  นายอิทธิกร เจือจันทร์

15  116010803031-4  นายณัฐกิตต์ิ อนุสนธ์ิ

รุ่นท่ี 2 อบรมวันท่ี 25 พฤษภำคม 2564 

เวลำ 09.00 - 15.00 น.  รูปแบบออนไลน์

ผ่ำน Microsoft Teams

รุ่นท่ี 3 อบรมวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564  เวลำ 

09.00 - 15.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Microsoft Teams



รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

16  116010803033-0  นายอัสม่ี ดีหมัด

17  116010803035-5  นายสุชาครีย์ บัวข า

18  116010803038-9  นายกฤษณะ เกียรติเจริญศิริ

19  116010803039-7  นายธรรมรัฐ ค าวิเศษ

20  116010803043-9  นายบูรพา ดีแก้ว

21  116010803045-4  นายวรเสรษฐ์ จ ารูญทัต

22 116010803047-0  นางสาวธนิตา คมคาย

23  116010803051-2  นางสาวกัญญาณัฐ เน่ืองจ านงค์

24  116010803053-8  นางสาวจิราพัชร ศรีเคน

25  116010803054-6  นางสาวอรกมล เครือสา

26  116010803055-3  นายนธกร ระดาวิริยะกุล

27  116010803060-3  นางสาวนภสร เมฆมูสิก

28  116010803061-1  นายคเณศ สีหาบุญทอง

29  116010803062-9  นายภุชชงค์ ใหม่จรูญ

30  116010803063-7  นายสถาพร กุมขุนทด

31  116010803066-0  นายรัฐพงษ์ พรมดี

32  116010803067-8  นางสาวอริศรา จันทร์ทะนี

33  116010803068-6  นางสาวณัฐชนน ณ ล าปาง

34  116010803069-4  นางสาวธนวรรณ สนทอง

35  116010803070-2  นายกฤตนู นาคะเกษม

36  116010803071-0  นายตะวัน สีมา

37  116010803074-4  นางสาววนัสนันท์ พุ่มงาม

38  116010803075-1  นายปริญญา โสดามุข

39  116010803077-7  นางสาวณิชาพร มีระกูล

40  116010803079-3  นางสาวอาทิตยา จาตุรันตานนท์

41  116010803081-9  นางสาวสโรชา สว่างใจ

42  116010803082-7  นายกฤษดา อรุณพงษ์

43  116010803083-5  นายธนินทร์ ด ารงธรรมวัฒนา

44  116010803085-0  นางสาววรตนภร พรมทา

รุ่นท่ี 3 อบรมวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564  เวลำ 

09.00 - 15.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Microsoft Teams



รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

45  116010803086-8  นายปิยวัฒน์ บุญทัน

46  116010803087-6  นางสาวมัทรี มูลประดับ

47  116020803001-6  นางสาวเบญทราย จันทรคณา

48  116020803005-7  นายสิทธิพันธ์ุ สอนสะอาด

49  116020803007-3  นางสาวหญิงรังษี โชติรสเศรณี

50  116020803008-1  นางสาวจุฑามาศ เจียมประดิษฐ์

51  116020803009-9  นายณบวร สมิตินันทน์

52  116020803012-3  นางสาวรมิดา คงชม

53  116020803013-1  นายธนโชติ ปกจินะ

54  116020803016-4  นายปพน ฟักทับทิม

55  116020803022-2  นายเกียรติศักด์ิ ประชุมแดง

56  116020803024-8  นายฤทธิเกียรติ พาลีวัน

57  116020803025-5  นายภัทรพล เสือเงิน

58  116020803029-7  นายจีรวัฒน์ แหลมคม

59  116020803030-5  นางสาวจิตจุฑา สาระไชย

60  116020803032-1  นายปัญจพล ชัดเจน

61  116020803033-9  นายนพเดช แก้วสุวรรณ

62  116020803035-4  นายชัชนันท์ ตองอ่อน

63  116010804002-4  นางสาวกนกวรรณ คีราวงค์

64  116010804003-2  นางสาวปภิชญา ธนาจรัลพร

65  116010804005-7  นายธัชชัย ลอยแก้ว

1  116010804006-5  นางสาวบุญฑริกา รอดเสวก

2  116010804007-3  นางสาวไพลิน ทองสา

3  116010804008-1  นายณัฐกิตต์ ครุฑจันทร์

4  116010804009-9  นางสาวชุติมา อาจโยธา

5  116010804010-7  นางสาวฐิตารีย์ คะหะปะนะ

6  116010804011-5  นางสาวมาลิณี การะก า

7  116010804012-3  นางสาวกนกวรรณ แก้วสะอาด

8  116010804014-9  นางสาวกัญญณัฐทิรา เกษจินดา

รุ่นท่ี 3 อบรมวันท่ี 1 มิถุนำยน 2564  เวลำ 

09.00 - 15.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Microsoft Teams

รุ่นท่ี 4 อบรมวันท่ี 2 มิถุนำยน 2564 เวลำ 

09.00 - 15.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Microsoft Teams



รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

9  116010804015-6  นางสาวปิยธิดา นาขุนทด

10  116010804016-4  นางสาวอารียา เจริญโสภา

11  116010804017-2  นางสาวสิริรักษ์ คล้ายวิจิตร

12  116010804018-0  นายชัยพัช วรรณวิโรจน์

13  116010804021-4  นางสาวอนัญญา แสนขอมด า

14  116010804022-2  นางสาวบัณฑิตา นวลละออง

15  116010804023-0  นางสาวนฤพร จุ้ยศิริ

16  116010804024-8  นางสาวมนัสชยา คนึงเพียร

17  116010804027-1  นางสาวรมย์นลิน นามบุรี

18  116010804028-9  นางสาวอรนภา ทุมโคตร

19  116010804029-7  นางสาวพรวไล ทรัพย์วิก

20  116010804032-1  นายภูเบศ ล้ิมปัญญาเลิศ

21  116010804033-9  นางสาวธัญญลักษณ์ กาศสกุล

22  116010804034-7  นางสาวพัชรีภรณ์ ศรีเกษม

23  116010804035-4  นางสาวอภิชญา ประดับราช

24  116010804038-8  นางสาวกชกร ฉิมพาลี

25  116010804039-6  นางสาวอนันตญา อัมพวานนท์

26  116010804041-2  นางสาวเกวลิน หวังใจ

27  116010804042-0  นายชลิตพล ต้ังช้ัว

28  116010804043-8  นายวีระยุทธ เอ่ียมสุดใจ

29  116010804044-6  นางสาวอรดา จ านงการ

30  116010804046-1  นางสาววรรณพร สมบูรณ์เปล่ง

31  116010804047-9  นางสาวนินนาท ศรีจักรวาลวุฒิ

32  116010804048-7  นางสาวรวีวรรณ ธนการไพบูลย์

33  116010804049-5  นางสาวบุษกร จันทรราช

34  116010804050-3  นางสาวฤชาพร ศรีพาณิชพันธ์ุ

35  116010804051-1  นางสาวนภัสสร เรืองผ้ึง

36  116010804053-7  นางสาวโศภิตา สินภักดี

37  116010804055-2  นายกิตติธัช บุญประกอบ

รุ่นท่ี 4 อบรมวันท่ี 2 มิถุนำยน 2564 เวลำ 

09.00 - 15.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Microsoft Teams



รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

38  116010804056-0  นางสาวนภัสสร ทองโชติ

39  116010804057-8  นางสาวจิราภรณ์ บุญช่ืน

40  116010804058-6  นางสาวนิษฐา สามงามตัน

41  116010804059-4  นางสาวเปรมยุดา แตงสี

42  116010804060-2  นางสาวอารียา เนวะช่ืน

43  116010804061-0  นายหฤษฎ์ สระแก้ว

44  116010804063-6  นางสาวปาณิศา ยอดศรี

45  116010804064-4  นางสาวติณณา ไม้ไพบูลย์

46  116010804067-7  นางสาวอมาวสี ชูแสง

47  116010804068-5  นางสาวไปรยา อามระดิษ

48  116010804069-3  นางสาวชนวรรณ ปริญญาคุปต์

49  116010804070-1  นางสาวมะลิวรรณ ยศรุ่งเรือง

50  116010804071-9  นางสาวพรพรรณ พืชสิงห์

51  116010804074-3  นางสาวชลธิชา เติมจันทึก

52  116010804075-0  นางสาวสริณญา ฤทธ์ิเพ็ชรนิล

53  116010804076-8  นางสาวฐิติมา นนท์ศิริ

54  116010804077-6  นางสาวสุนิตา โคกครุฑ

55  116010805011-4  นายมนะทณัฐ พวงสุวรรณ

56  116010805024-7  นายณัฐภัทร ตันประดิษฐ์

57 116010805032-0  นายอริญชย์ จันทรินทร์

58  116010805034-6  นางสาวปภาวี ค าพุทธ

59  116010805042-9  นายสุรินทร์ ขาวดี

60  116010805043-7  นายคีรีธาร ศิริเวช

61  116010805050-2  นายวิชชากร เนียมค า

62  116010805051-0  นายภานุกร พันธ์ุกกค้อ

63  116010805052-8  นายฐาปกรณ์ พุกปาน

64  116010805053-6  นายจักรกฤษ์ สุขประสงค์

65  116010805054-4  นายภณพล ทิพรศ

รุ่นท่ี 4 อบรมวันท่ี 2 มิถุนำยน 2564 เวลำ 

09.00 - 15.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Microsoft Teams



รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

1  116010805057-7  นายน าพล ช่ืนโกมล

2  116010805059-3  นางสาวนภัสวรรณ เวาะซอ

3  116010805061-9  นางสาวศิราวดี คร่ าสุข

4  116010805064-3  นายรัชกร นันท์จันทึก

5  116010805065-0  นายศิวกร รัศมี

6  116010805067-6  นายกิตติภัฏ ศรีเหรา

7  116010805068-4  นายฐิติกร ทัศน์ศร

8  116010805070-0  นางสาวจุฑามาศ โป๊ะโดย

9  116010805072-6  นายศุภกิจ เอมวัฒน์

10  116010805074-2  นางสาวชนิญญา มะลิวงศ์

11  116010805075-9  นายชิษณุพงศ์ กีรติผจญ

12  116010805078-3  นายฐาปกรณ์ ลาน้ าเท่ียง

13  116010805080-9  นางสาวศุภนิดา ทองช่ืนจิตร์

14  116010805081-7  นางสาวจารุวรรณ ทับเท่ียง

15  116010805082-5  นางสาวจุฑามาศ คงขุนทด

16  116010805083-3  นายธนพล อะฏะวินทร์

17  116010805084-1  นายนวทัศน์ วรเนตร์

18  116010805086-6  นายสุรเชษฐ์ สดศรี

19  116020805001-4  นายศุภกฤต ตรีนอก

20  116020805002-2  นายชมะนันท์ จันแก้ว

21  116020805005-5  นางสาวนัทรียา พงษ์ขันธ์

22  116020805010-5  นายอานนท์ แก้วใสย์

23  116020805011-3  นายณัฐพร ช่ืนอารมณ์

24  116020805012-1  นายแสงชัย ไชยแสง

25  116020805013-9  นายชนภัทร ศรีสวัสด์ิ

26  116020805014-7  นายธนวัฒน์ ประยูรคง

27  116020805016-2  นางสาวพัชรศรี วิชัยรัมย์

28  116020805017-0  นายชวเมธ โตเซียน

29  116020805018-8  นายนิธิพัฒน์ เมตจิตกุล

รุ่นท่ี 5 อบรมวันท่ี 8 มิถุนำยน 2564 เวลำ 

09.00 - 15.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Microsoft Teams



รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

30  116020805019-6  นายจิรเดช นกหร่ัง

31  116020805021-2  นายณัฐยานนท์ อชิระวงศา

32  116020805023-8  นายอดิศร โพพิลึก

33  116020805025-3  นายอธิป พหลยุทธ

34  116020805026-1  นายปฐมพร ชัยภูมิ

35  116020805028-7  นางสาวนวพรรณ กิตติพันธ์รักษ์

36  116020805029-5  นายรัชชานนท์ สิงสุ่ม

37  116020805032-9  นางสาวอัจฌา อภิกุลธนเสรษฐ์

38  116020805033-7  นายธนพัฒน์ บุญสร้อย

39  116020805037-8  นายอติราช บุญเรือง

40  116020805038-6  นายสวิทย์ เช้านิมิตร

41  116020805039-4  นางสาวสุชัญญา อภิบาลคุรุกิจ

42  116020805041-0  นายอมรเทพ กระแจะจันทร์

43  116230805001-9  นางสาวปิยะธิดา แหวนเพ็ชร

44  116230805002-7  นายอนุทิพย์ อธิการโกวิทย์

45  116230805003-5  นายเศรษฐพันธ์ สุจันทรศรี

46  116230805005-0  นายวิศรุต รัตนทอง

47  116230805006-8  นางสาวอภิชญา บุญมาหม้ัน

48  116230805007-6  นายกานต์ ธรรมมา

49  116230805008-4  นางสาวรุ่งฤทัย สิทธิวงค์

50  116230805010-0  นายกันต์ ธรรมมา

51  116230805011-8  นางสาวชลธิชา วรรณเลิศ

52  116230805014-2  นางสาวชลกานต์ จันโสดา

53  116230805016-7  นายนิรัติศัย คล้ายภู่

54  116230805017-5  นายพงศ์เทพ คนชม

55  116230805018-3  นายพฤศจิกา ท้าวค า

56  116230805019-1  นายพีรวัส สุขส าราญ

57  116230805023-3  นางสาวสุพิชญา จ าปาทอง

58  116230805024-1  นายกษิด์ิเดช ภู่ระหงษ์

รุ่นท่ี 5 อบรมวันท่ี 8 มิถุนำยน 2564 เวลำ 

09.00 - 15.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Microsoft Teams



รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

59  116230805025-8  นางสาวพีรดา กาตาสาย

60  116230805026-6  นายจตุพงษ์ รัตนวิชัย

61  116230805027-4  นางสาวจุฑาทิพย์ จิตรีขันธ์

62  116230805028-2  นายจุลดิศ ศรีลาพันธ์

63  116230805030-8  นายชิดชนก เพ็ชรหาญ

64  116230805031-6  นายณัฐวัตร แสงสว่าง

65  116230805032-4  นายณัฐวุฒิ ทองแท้

1  116230805033-2  นายธนวัฒน์ ศิริคง

2  116230805034-0  นายนครินทร์ ลีลาด

3  116230805035-7  นายนฤพล สุริยะวงศ์

4  116230805037-3  นายภานุกร ใจกว้าง

5  116230805038-1  นายรัชชานนท์ ศรีณรงค์สุข

6  116230805039-9  นางสาวรัชนีกร สร้อยลา

7  116230805040-7  นางสาวลลิตพรรณ ยอดเพชร

8  116230805042-3  นายศักด์ิสิทธ์ิ หวลสันเทียะ

9  116230805043-1  นายศิวพงษ์ พ่วงศรี

10  116230805044-9  นายสารวี อ้นกล้ิง

11  116230805045-6  นายธีรภัทร กลึงกระจ่าง

12 116330805111-4   นางสาว วีนัสรา  เดวีเลาะ

13  116010806001-4  นางสาวดลพร ทองผา

14  116010806005-5  นางสาวจุรีพร พรนิมิตเทพ

15  116010806007-1  นายจุลจักร โชคพัฒนาทรัพย์

16  116010806009-7  นายดนุสรณ์ กล่ินขจร

17  116010806010-5  นายกฤษณะ ล้อมพิมาย

18  116010806014-7  นางสาวณัฐนันท์ กีรติมาพงศ์

19  116010806015-4  นายนวพล คล้ายเจียว

20  116010806016-2  นายจีระยุทธ์ หนูรัก

21  116010806018-8  นางสาวสุภาณี ฉัตรแหลม

22  116010806019-6  นางสาวณัฐกานต์ สังคเฉย

รุ่นท่ี 5 อบรมวันท่ี 8 มิถุนำยน 2564 เวลำ 

09.00 - 15.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Microsoft Teams

รุ่นท่ี 6 อบรมวันท่ี 9 มิถุนำยน 2564 เวลำ 

09.00 - 15.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Microsoft Teams



รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

23  116010806020-4  นางสาวกรกมล โชคดุรงค์

24  116010806022-0  นายภิญโญ สุขเจริญ

25  116010806023-8  นางสาวอาทิติยา ทองแท้

26  116010806025-3  นายทวิชาติ อินทิพย์

27  116010806029-5  นางสาวชลิตดา สมประสงค์

28  116010806030-3  นางสาวลภัสรดา ศิริพรทุม

29  116010806031-1  นายวัชรวิช เสมา

30  116010806032-9  นายสิรดนัย อาราม

31  116010806034-5  นายศักด์ิสิทธ์ิ แสงชูวงษ์

32  116010806035-2  นางสาวกัญฑิมา ภาชนะกาญจน์

33  116010806036-0  นายศิวพงษ์ พุดจีบ

34  116010806037-8  นางสาวกชกร อุปโคต

35  116010806038-6  นายศุภกร อินทนิล

36  116010806041-0  นายทศวรรษ โสดามรรค

37  116010806042-8  นายอัครชัย กระจ่างอาจ

38  116010806043-6  นายนพกร จิตรแจ่ม

39  116010806044-4  นางสาวปฐมาภรณ์ สว่างแจ้ง

40  116010806046-9  นายอธิพงศ์ อุทัยรัศมี

41 116010806047-7  นายทินกร ข าจีน

42  116010806048-5  นายศุภณัฏฐ์ นันทภิรัตน์

43  116010806050-1  นางสาวจตุพร ใจภักดี

44  116010806051-9  นายรังสิมันต์ุ จรัสกุล

45  116010806053-5  นายณฐกร เจริญทรัพย์

46  116010806054-3  นายอดิศร วิณวันก์

47  116010806055-0  นายธนวัฒน์ จิตรไม่งง

48  116010806056-8  นายพีรดนย์ สุธีรัตน์วัฒนา

49  116010806057-6  นายนิธิพล พูลเจริญ

50  116010806059-2  นายอภิวัจน์ นันแก้ว

51 116010806061-8 นายนภัทร  ร่ืนพล

รุ่นท่ี 6 อบรมวันท่ี 9 มิถุนำยน 2564 เวลำ 

09.00 - 15.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Microsoft Teams



รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

52  116010806062-6  นายคชาทิต หัสกุล

53  116010806063-4  นายชญานนท์ วงษ์ปา

54  116010806064-2  นายสนิทพล ชูแสง

55  116010806068-3  นางสาวชลิตา จิตแสนสวย

56  116010806069-1  นายธีภพ วุฒิปัญโญ

57  116010806070-9  นางสาวคนธวรรณ หล าผาสุข

58  116010806074-1  นายพีรยุทธ สมช่ืน

59  116010806076-6  นางสาวอาฬสา เหม่นแหลม

60  116010806077-4  นางสาวสุวิมล มนรัตน์

61 115920803027-3  นายชัยชาติ ตองอ่อน 

62 116110801002-5  นายธนพล เลิศจตุพร

63 116110801004-1  นางสาวนราวัลย์ มวยกระโทก

64 116110801005-8  นายภาณุวิชญ์ สุขประมาณ 

65 116110801006-6  นายสุทธิพงศ์ สุขทอง

1 116110801007-4  นายศิวัชกรณ์ สมอทอง

2 116110801010-8  นางสาวรุจิรา หลักทอง

3 116110801013-2  นายปราชญ์ ยอดเมืองเจริญ

4 116110801018-1  นางสาวจีรนันท์ จูม

5 116110801027-2  นายดรัณภพ โกรัตน์

6 116110801028-0  นายธนายุต พรมมาศ

7 116110801037-1  นางสาวพิมพ์วิภา ทนแสง

8 116110801042-1  นางสาวรัชภร ย่ีสุ่น

9 116110801043-9  นายวศิน ค้ าชู

10 116110801046-2  นายวีรุตม์ จิระภิญโญ

11 116110801056-1  นายเดชนรินทร์ ชุบขุนทด

12 116110801058-7  นางสาวเบญจมาศ สาสูงเนิน

13 116110801061-1  นายวรวุฒิ รุจิชัย

14 116110801084-3  นางสาวปริยากร ใยบัณดิษฐ

15 116110801086-8  นางสาวปานชีวา ข าโพธ์ิทัย

รุ่นท่ี 6 อบรมวันท่ี 9 มิถุนำยน 2564 เวลำ 

09.00 - 15.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Microsoft Teams

รุ่นท่ี 7 อบรมวันท่ี 15 มิถุนำยน 2564 เวลำ 

09.00 - 15.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Microsoft Teams



รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

16 116110801106-4  นางสาวทิพย์เกสร มีอินทร์เกิด

17 116110803003-1  นางสาวชฎาพร ทองค า

18 116110803008-0  นางสาวช่อขนุน ขันเงิน

19 116110803009-8  นายณัฏฐนันท์ ละมุด

20 116110803010-6  นายณัฐภัทร มาพันธ์

21 116110803011-4  นางสาวณัฐากาญจน์ คุณโน

22 116110803013-0  นายธีรวุฒิ ใจหาญ

23 116110803014-8  นายธีระวัตย์ สมทอง 

24 116110803017-1  นางสาวนุชบา แพรด า

25 116110803018-9  นางสาวปนัสยา งามนิจ

26 116110803019-7  นางสาวปรายฟ้า ทองนพรัตน์

27 116110803023-9  นางสาวพรรณธิชา ศิริโก

28 116110803026-2  นายพีรพล ร้อยแก้ว

29 116110803028-8  นายมังกร โพธ์ิเอ่ียม

30 116110803030-4  นางสาววริศรา ทวีชาติ

31 116110803039-5  นายอธิวัฒน์ กุลสิทธิเศรษฐ์

32 116110803041-1  นางสาวแสงพลอย โพธ์ิอ้น

33 116110803043-7  นายกนกพล แตงเน้ือเหลือง

34 116110803046-0  นางสาวกมลพร เหลืองศรีรัตน์

35 116110803047-8  นางสาวกมลวรรณ ใหม่มา

36 116110803052-8  นางสาวณัฐธิณีย์ อ่อนศรี

37 116110803053-6  นายธนดล ศรีคง

38 116110803054-4  นางสาวนฤมล สินชุม

39 116110803055-1  นางสาวนารีรัตน์ มูฮ าหมัดอารี

40 116110803056-9  นายนิติพันธ์ุ ครสิงห์

41 116110803057-7  นายปรัชญานนท์ ประทุมกูล

42 116110803058-5  นายผสกร กุลลา

43 116110803059-3  นางสาวพนิดา ผลเล็ก

44 116110803060-1  นางสาวพรชนก เทพช่วยสุข

รุ่นท่ี 7 อบรมวันท่ี 15 มิถุนำยน 2564 เวลำ 

09.00 - 15.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Microsoft Teams



รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

45 116110803061-9  นายพิสิฐพล ยินดีวงษ์

46 116110803062-7  นางสาวภควดี สมฤทธ์ิ

47 116110803064-3  นางสางศศิประภา หาตะ

48 116110803065-0  นายสรายุทธ ชิดมณี

49 116110803069-2  นายภัทรภูมิ งามลุน

50 116110803071-7  นายณัฐสิทธ์ิ สุขมูลศิริ

51 116110803071-8  นายศักด์ิศิริ  ทาแสง

52 116110803073-4  นายณัฐดนัย ราชจริต

53 116110803075-9  นายอรรถชัย กองมณี

54 116110803078-3  นางสาวจิราพรรณ นรชาญ

55 116110803079-1  นายญาณวรุตม์ การสร้าง

56 116110803081-7  นายณัฐสิทธ์ิ สุขมูลศิริ

57 116110803082-5  นายธนกรณ์ เงินประกายรัตน์

58 116110803083-3  นางสาวธีรวรรณ แพนลา

59 116110803084-1  นายนนทกร พรหมบุตร

60 116110803085-8  นายนราวิชญ์ ไชยอ่อน

61 116110803086-6  นางสาวพุทธชาติ หมวกน้อย

62 116110803087-4  นายภูวเดช ศรีสุวรรณ

63 116110803088-2  นายมาวิน ชมรุ่ง

64 116110803089-0  นายรชา นนท์ ชินนะมาศ

65 116110803090-8  นางสาวศิภัสสร ชัยราษฎร์

1 116110803091-6  นางสาวศิรินุช ศรีภา

2 116110803092-4  นางสาวศิริวรรณ วรรณเดช

3 116110803093-2  นางสาวศุภากร พิมพ์แสง

4 116110803095-7  นางสาวสุวรัตน์ แกมรัมย์

5 116110803098-1  นางสาวอักษร สุขส าราญ

6 116110803100-5  นางสาวปริญภัทร ไข่แก้ว

7 116110803101-3  นายมณฑล ศิริเซีย

8 116110803103-9  นางสาวศิริขวัญ นพศิริวงศ์

รุ่นท่ี 7 อบรมวันท่ี 15 มิถุนำยน 2564 เวลำ 

09.00 - 15.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Microsoft Teams

รุ่นท่ี 8 อบรมวันท่ี 16 มิถุนำยน 2564 เวลำ 

09.00 - 15.00 น.  

รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Microsoft Teams



รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล

โครงกำรส่งเสริมกำรสอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ TOEIC

ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 (จบปีกำรศึกษำ 2563) และนักศึกษำลงทะเบียนผ่ำนแบบส ำรวจ

9 116110803104-7  นายจิรพัฒน์ จิตต์วิชัย

10 116110804001-4  นางสาวอภิญญา จ าเริญสุข

11 116110804003-0  นางสาวธัญญ์นรี สิทธินันทโรจน์

12 116110804006-3  นางสาวชุตินา พ่ึงทรัพย์

13 116110804007-1  นางสาวพิชญาวี เจริญรักษ์

14 116110804009-7  นางสาวกิติกาญจน์ สุวรรณากาศ

15 116110804010-5  นางสาวจารวี วิชัยดิษฐ

16 116110804011-3  นางสาวจิดาภา นานเขียว

17 116110804012-1  นางสาวจิรชา ชาวเวียง

18 116110804013-9  นายจิรวัฒน์ ประยงค์แย้ม

19 116110804014-7  นางสาวชนัญญา ยังมี

20 116110804015-4  นายชนัญญู กองนาค

21 116110804016-2  นางสาวฐิตาภา จันทะแพน

22 116110804020-4  นางสาวทิพกฤตา ภิบาลชนม์

23 116110804023-8  นายธีรวัฒน์ ใจชุ่ม

24 116110804024-6  นายธีระพงศ์ ทองเรนทร์

25 116110804025-3  นางสาวนนทพร ป่ินเพ็ชร

26 116110804028-7  นางสาวบัณฑิตา สังข์ช่ืน

27 116110804029-5  นางสาวปรียาภรณ์ สิงห์แก้ว

28 116110804030-3  นางสาวพัฐธนัชกรณ์ สิงหวรบัญชร

29 116110804032-9  นางสาวพัสตราภรณ์ แสงจันทร์

30 116110804033-7  นางสาวพิณธารทอง วันยุมา

31 116110804034-5  นายพิพัฒน์พล สิงห์อุบล

32 116110804035-2  นางสาวมัลลิกา แสงใสแก้ว

33 116110804037-8  นายวทัญญู นิลบรรจง

34 116110804038-6  นางสาววรินกาญจน์ พลอ ามาตย์ปทีป

35 116110804040-2  นางสาวศุภกานต์ วงพินิจ

36 116110804041-0  นางสาวศุภาพิชญ์ ช้างเยาว์

37 116110804042-8  นายสุธีรา คงสวัสด์ิ
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รุ่น/วันท่ีอบรม ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ - นำมสกุล
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38 116110804044-4  นางสาวอภิษฎา สุวรรณศรี

39 116110804045-1  นางสาวอิสญาพันธ์ มาธุพันธ์

40 116110804046-9  นางสาวโชติกา ฝ่ายค ามี

41 116110804047-7  นางสาวไรวินท์ รัตนธนาฤกษ์

42 116110804048-5  นางสาวกัญญาภัค บุญทองล้วน

43 116110804051-9  นางสาวชลลดา ยอดด าเนิน

44 116110804052-7  นางสาวชุติมา ปางค า

45 116110804057-6  นางสาวพรปวีณ์ ทองรอด

46 116110804062-6  นายวิรุฬห์ บุญเสริมทรัพย์ 

47 116110804065-9  นางสาวอริสรา สนธิศรี

48 116110804067-5  นางสาวคณิกา สันโดด

49 116110804069-1  นางสาวกัญญาณัฐ หล าร้ิว

50 116110804071-7  นางสาวจันทร์จิรา พูลทอง

51 116110804085-7  นางสาวสุภารัตน์ โตมีบุญ

52 116110804091-5  นางสาวพรรณปพร สวัสดิมงคล

53 116110804093-1  นายวราวุธ เพชรสงค์

54 116110804094-9  นางสาวพรสุดา วิชาเดช

55 116110804095-6  นางสาวภรภัทร เฝือเฟ่ือง

56 116110804096-4  นางสาวศรัญญา รักษาสัตย์

57 116110804097-2  นางสาวเมธินี เพ็งสว่าง

58 116110805004-7  นายเอกภพ อาด า

59 116110805013-8  นางสาวจุฑารัตน์ จิตรวศินกุล

60 116110805015-3  นางสาวชมบงกช อ่อนศรี

61 116110805021-1  นางสาวบุษยมาศ สฤษฎ์ศิริ

62 116110805030-2  นางสาววิลาสินี เหมะสถล

63 116110805040-1  นายอชิตพล คุ้มเรือง

64 116110805048-4  นางสาวสปันนา อรุณวัฒนวงศ์

65 116110805052-6  นายวันชนะ จองศักด์ิ
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1 116110805057-5  นางสาวชุติกาญจน์ หงษ์กง

2 116110805064-1  นางสาวเตือนใจ หอมมะลิ

3 116110805069-0  นางสาวณัฐพร  พรัดพรม

4 116110805070-8  นายมงคล สุวรรณบุบผา

5 116110805072-4  นายปรินทร สุขกาย

6 116110805073-2  นายสหัสวรรษ บุญเทียน

7 116110806001-2  นางสาวขวัญชนก เทพลิบ

8 116110806002-0  นางสาวปริยากร แสงจันทร์

9 116110806003-8  นายชาติชาย พุ่มน้อย

10 116110806005-3  นางสาวญาติมา ศรีขุ่ม 

11 116110806007-9  นางสาวทิพย์ไพศาล ชูนิตย์

12 116110806011-1  นางสาวมุทิตา ยศทิศ

13 116110806012-9  นายสิทธิโชติ  ปลอดเถาว์

14 116110806015-2  นายกฤตนันท์ รุ่งภูรินนท์

15 116110806017-8  นางสาวกานต์ แซ่โง้ว

16 116110806020-2  นายณัฐวัฒน์ บุรพเจตนา

17 116110806021-0  นางสาวธณัชฌา ม่วงทวี

18 116110806028-5  นางสาวนิลวรรณ ศรีวงษ์

19 116110806032-7  นายพศวีร์ หลิวอุดมสินชัย

20 116110806037-6  นายภูรินทร์ สิทธิภูมิมงคล

21 116110806039-2  นายรัตนเสน ผลอ าไพ

22 116110806040-0  นางสาววรรณรัตน์ มีสุคนธ์

23 116110806041-8  นางสาววศินี ก่ิงจันทร์

24 116110806045-9  นางสาวสิริวิมล กาวิชัย

25 116110806050-9  นางสาวอรณิชา สันทะยา

26 116110806051-7  นางสาวอรปรียา ธารแม้น

27 116110806054-1  นางสาวอัจฉรา สวาสนา

28 116110806055-8  นางสาวเบญจมาศ นนศิริ

29 116110806060-8  นางสาวพิมพ์ สุขสุมิตร
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30 116110806062-4  นายพงศกร พงศ์ไพศิฐ

31 116210803065-8  นายจุฑานนท์ วุฒิอาภรณ์

32 116330805116-3  นางสาวชนากานต์ ธรรมสาย

33 116330805117-1  นายสิริวัตร การงาม

34 116330805144-5  นายชัยศิริ ค าทา
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