ลําดับ รหัสนักศึกษา
1. 57181020101
2. 57181020102
3. 57181020103
4. 57181020108
5. 57181020111
6. 57181020125
7. 57181020128
8. 57181020130
9. 57181020201
10. 57181020203
11. 57181020203
12. 57181020204
13. 57181020209
14. 57181020210
15. 57181020211
16. 57181020212
17. 57181020213
18. 57181020214
19. 57181020215
20. 57181020216
21. 57181020217
22. 57181020218
23. 57181020219
24. 57181020221
25. 57181020222
26. 57181020226
27. 57181020227
28. 57181020228
29. 57181020229
30. 57181020230
31. 57181020231
32. 57181020232

กลุม 1
โครงการอบรมเตรียมความพรอมทดสอบภาษาอังกฤษ (VRU-TEP)
วันที่เสารที่ 23 กุมภาพันธ 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
หมายเหตุ
นางสาวกมลชนก สุทธิประทีป
ภาษาอังกฤษ
นางสาวกมลรัตน โพธิ์จักร
ภาษาอังกฤษ
นางสาวกรณกมล สายกาล
ภาษาอังกฤษ
นางสาวกิติยา สินมาก
ภาษาอังกฤษ
นายเขมราฐ ศิลมูล
ภาษาอังกฤษ
นางสาวกมลกานต ศรีสุวรรณ
ภาษาอังกฤษ
นางสาวปยาภรณ สุขบัณฑิตย
ภาษาอังกฤษ
นางสาวพรนิภา ทองคํา
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุภาวิณี ออยขาว
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสกุลกาญจน ยอดบุรี
ภาษาอังกฤษ
นายภูมิพัฒน ประเสริฐศิลป
ภาษาอังกฤษ
นางสาวโยษิตา นอยหวอย
ภาษาอังกฤษ
นางสาววิมลสิริ ศรีกงพาน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวศิริพร ขอนแกน
ภาษาอังกฤษ
นายสิทธา คงศิลป
ภาษาอังกฤษ
นายวีรภัทร สิงวะราช
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุชานันท แกวคํากอง
ภาษาอังกฤษ
นางสาววราวิณี เจิมขุนทด
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุนิสา มิ่งสมร
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุพิชญา งามยิ่ง
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุภัทรา กมลเลิศ
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุภัสตรา บุญเกิด
ภาษาอังกฤษ
นางสาวเสาวลักษณ วัฒนปญญานนท
ภาษาอังกฤษ
นางสาวอนุธิดา ปญญา
ภาษาอังกฤษ
นางสาวอัจฉรา สิงหโต
ภาษาอังกฤษ
นางสาววิภาดา สัญจร
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสกาวเดือน กระแสสืบ
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุดารัตน กุประดิษฐ
ภาษาอังกฤษ
นางสาวอรอนงค ธนเกษมสุข
ภาษาอังกฤษ
นางสาวนฤมล ประเสริฐสังข
ภาษาอังกฤษ
นางสาวบงกชเพชร บุญนิยม
ภาษาอังกฤษ
นางสาวพรนัชชา จอมไพรศรี
ภาษาอังกฤษ

หอง LC801

หอง LC801

ลําดับ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

รหัสนักศึกษา
57181310101
57181310102
57181310103
57181310104
57181310106
57181310108
57181310109
57181310111
57181320101
57181320103
57181320104
57181320108
57181320110
57181320111
57181320112
57181320113
57181320114
57181320115
57181408105
57181480108
57181480109
57181480111
57181480113
57181480117
57181480118
57181480122
57181480123
57181480125
57181480126
57181480129
57181480131
57181480132

กลุม 1
โครงการอบรมเตรียมความพรอมทดสอบภาษาอังกฤษ (VRU-TEP)
วันที่เสารที่ 23 กุมภาพันธ 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
นางสาวอัจฉริยา แวนแกว
วิทยาศาสตรทั่วไป (EP)
นางสาวอรอนงค ขันทะพล
วิทยาศาสตรทั่วไป (EP)
นางสาวสิริจันทรา ลุนชัยภา
วิทยาศาสตรทั่วไป (EP)
นางสาวสุกัญญา ฉาบฉิมพลี
วิทยาศาสตรทวั่ ไป (EP)
นายวินัย ใหญยิ่ง
วิทยาศาสตรทั่วไป (EP)
นางสาวอมรรัตน โปรงพรมมา
วิทยาศาสตรทั่วไป (EP)
นางสาวเจนจิรา พงษแตง
วิทยาศาสตรทั่วไป (EP)
นางสาวสุดารัตน ทองคลาย
วิทยาศาสตรทั่วไป (EP)
นางสาวผกายพร ออนศรี
คณิตศาสตร (EP)
นางสาวณัฐธิดา ศรีแยม
คณิตศาสตร (EP)
นางสาวพิมพนลิน มโนรส
คณิตศาสตร (EP)
นายธีระพงษ ภูบุญลาภ
คณิตศาสตร (EP)
นางสาวธนัญญา อุบลบาล
คณิตศาสตร (EP)
นางสาวมณฑกานต โชคบัญฑิต
คณิตศาสตร (EP)
นางสาวพิริยาภรณ ประดับเพชร
คณิตศาสตร (EP)
นางสาวอินทุอร พลเยี่ยม
คณิตศาสตร (EP)
นางสาวเกจวิริญจ ขุนาพรม
คณิตศาสตร (EP)
นายธนาวุฒิ โบวิเชียร
คณิตศาสตร (EP)
นางสาวจินดารัตน คงเหนียง
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นายชาญชัย วิทยาชัยเกียรติ
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวณัฐชยา บัวพนัส
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวธันญาภรณ พลหลา
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวนุชบา ทองคต
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวปภัสสร ภูมินา
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวพรพิมล จันทาทอง
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวมณีรัตน แกนทอง
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวรสริน จีบดํา
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาววารุณี หนูจันทร
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวศศิวิมล ไกรสําโรง
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
เสาวลักษณ ลวนฤทธิ์
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวเจนณิสา สะตะ
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวธิตินันท ไมเศรา
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป

หมายเหตุ

ลําดับ
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

รหัสนักศึกษา
57181480133
57181480135
57181480136
57181480137
57181480201
57181480202
57181480203
57181480205
57181480206
57181480207
57181480210
57181480212
57181480213
57181480124
57181480211
54181860419
55181860338
56123560114
56181860122
56181860302
57181860112
57181860115
57181860123

กลุม 1
โครงการอบรมเตรียมความพรอมทดสอบภาษาอังกฤษ (VRU-TEP)
วันที่เสารที่ 23 กุมภาพันธ 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
นางสาวพีรยา ปาคําสี
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาววันทนา บุญกลา
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นายวิทยา ดีแปน
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวสุภัทรา นระกรรณ
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวจิรายา แจงวิถี
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวพรรณกานต รอดสิน
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวพรรณี ราษฎรเจริญ
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวมยุรี เพชรแกวหนู
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาววรัญญา ผดุงศิลป
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาววิไลวรรณ เลื่อนแกว
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวอารยา แทนคํา
เคมีเเละวิทยาศาสตรทั่วไป
นายปยวัฒน กุลชาติ
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวรังสิยา นามแกว
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวรุจิเรจ นอยสงวน
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวจิตรลดา ทองเนียม
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวพิมลพร ใจนอม
การศึกษาปฐมวัย
นางสาวกันตกมล โพธิ์ราม
การศึกษาปฐมวัย
นางสาวชลาลัย แกวทรัพย
การศึกษาปฐมวัย
นางสาวพลอยลภัส อรัญภูมิ
การศึกษาปฐมวัย
นางสาวพนิดา หารโงน
การศึกษาปฐมวัย
นางสาวฐิตินันท กาศเกษม
การศึกษาปฐมวัย
นางสาวณัฐธิดา พวงเพ็ชร
การศึกษาปฐมวัย
นางสาวพัชรี หลาจันดี
การศกษาปฐมวัย

หอง LC801

หมายเหตุ

