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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST)  
ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๑ 
--------------------------------------------------- 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน สาขา
บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการศึกษา สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
สาขาการจัดการระบบสุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตรศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   

สาขาหลักสูตรและการสอน 
เลขที่นั่งสอบ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

1. 60B74650101 นางสาวศรัญญา  ศรีเคน 
2. 60B74650102 นางสาวปิยะวรรณ  ท่าทราย** 
3. 60B74680101 นายปรเมศวร์  พืชผักหวาน** 
4. 60B74680102 นายปัญญาวิทย์  แจ่มกระจ่าง** 
5. 60B74680104 พระมหาวริทธิ์ธร  จันทร์ชื่น** 
6. 61B74680101 นางโสภาพรรณ  เขตรสาลี 
7. 61B74680102 พระมหานพดล  สีทอง 
8. 61B74680103 นายทศทัศน์  บุญตา 

 

หมายเหตุ: ชื่อ-สกุล**  ไม่ต้องเข้าสอบสมัภาษณ์ในช่วงบ่ายเน่ืองจากสอบผ่านแล้ว ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 
 
 

สาขาบริหารธุรกิจ 
เลขที่นั่งสอบ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

9. 60B73170101 นางสาววัลภา  จันดาเบ้า 
10. 60B73170103 นางสาวอรสา  ค ามันตรี 
11. 60B73170104 นายสามารถ  เต็มจิตต์ 
12. 60B73170105 นายอังศุชวาลนันท์  จ าปานาค 
13. 60G73170101 นายอนุรัตน์  อาจสูงเนิน 

 
 

สาขาการบริหารการศึกษา 
เลขที่นั่งสอบ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

14. 60B74650103 นางพลอยกาญจน์  พ่ึงเพียร** 
15. 60B74650104 นายวีระพงษ์  พรรณโรจน์ 

หมายเหตุ: ชื่อ-สกุล**  ไม่ต้องเข้าสอบสมัภาษณ์ในช่วงบ่ายเน่ืองจากสอบผ่านแล้ว ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 
 
 
 
 

 



            (ร่าง) 
 
 

  สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เลขที่นั่งสอบ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

16. 60G74740101 นางสาวนภัสพร  ทองพราย** 
17. 60G74740107 นางสาวสุจิตราพร  โพธิ์ประดิษฐ์** 

หมายเหตุ: ชื่อ-สกุล**  ไม่ต้องเข้าสอบสมัภาษณ์ในช่วงบ่ายเน่ืองจากสอบผ่านแล้ว ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 
 

  สาขานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เลขที่นั่งสอบ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

18. 61G54800102 นายวัฒนา  หงษี 
19. 61G54800104 นายตราบุญ  คงคะรัศมี 

 

  สาขาการจัดการระบบสุขภาพ 
เลขที่นั่งสอบ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

20. 61G54810101 นายจักรชัย  รุ่งสุข 
21. 61G54810102 นางศรุดา  เพ็งสวย 
22. 61G54810103 นายสรณะ  จันทร์วีนุกูล 
23. 61G54810104 นายราเชนทร์  เสรีสกุลไชย 
24. 61G54810105 นายประเสริฐ  สิทธิผลวนิชกลุ 
25. 61G54810107 นายธีระพล  รัตนเดช 
26. 61G54810109 นางสาวธรธาร ี จันทาวุฒิ 

 

  สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
เลขที่นั่งสอบ รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 

27. 60B74670101 นายณฐพงศ์  เมธินธรังสรรค์ 
 

ให้นักศกึษาที่มีรายช่ือดังกล่าวเขา้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ตามวัน เวลา ดังนี ้
วันสอบ เวลา สอบ สาขาวิชา/เลขที่น่ังสอบ ห้องสอบ 
วันพุธท่ี 

12 ธ.ค. ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สอบข้อเขียน สาขาหลักสูตรและการสอน 

สาขาบริหารธุรกิจ 
สาขาการบริหารการศึกษา 
สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
สาขานวัตกรรมการจัดการฯ 
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

LC 701 
ช้ัน 7 อาคาร ๗๕ ปีฯ 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ ์ เลขท่ีนั่งสอบ ๑ , 6 – 13    LC 701 
ช้ัน 7 อาคาร ๗๕ ปีฯ 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ ์ เลขท่ีนั่งสอบ 15 , 18 - 27  LC 702 
ช้ัน 7 อาคาร ๗๕ ปีฯ 

               หมายเหต:ุ ผู้เข้าสอบควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๒๐ นาทีเพื่อมาตรวจสอบรายชื่อและแผนผังนั่งสอบ 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่    ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          (อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
                                 รกัษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 


