ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

รหัสนักศึกษา
57181490223
57181490136
57181490103
57181490105
57181490107
57181490109
57181490110
57181490111
57181490116
57181490118
57181490119
57181490121
57181490125
57181490126
57181490127
57181490131
57181490135
57181490202
57181490203
57181490204
57181490205
57181490207
57181490208
57181490209
57181490210
57181490211
57181490212
57181490213
57181490214
57181490216
57181490218
57181490219

กลุม 2
โครงการอบรมเตรียมความพรอมทดสอบภาษาอังกฤษ (VRU-TEP)
วันที่เสารที่ 23 กุมภาพันธ 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
นางสาวประภัสสร กุลวิมล
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวนัฐยา มาจุย
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวกาละเกศ กําไลเงิน
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวจิราพร จันทรทอง
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาววรัญญา เมฆฉาย
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวเจนจิรา อาดํา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวชมพูนุช ตันสิงห
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวชลธิชา พุทธจักร
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวธารนันท
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวนนธิชา ผิวออนดี
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวนราวดี ศิริรักวงษา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวนันทิยา ทรงธรรม
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวพนิดา กลอมมิตร
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวอารียา เกษมสุข
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวพรสวรรค สุขทวี
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวจิราภรณ บุญเที่ยง
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวธิดารัตน สิงหสอน
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวเพ็ญนภา. อารีวงษ
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวภัทรสุดา หวังใจ
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวภัทราพร เรืองชม
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวภานุมาศ นินทะราช
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวหนูดี ไชยตาแสง
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวลลิตา สอนจีน
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวสุรีวัลย สิมชาติ
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวนันทนภัส ปุราตาเน
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวศรัณยธร เพชรสีมวง
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวสุปราณี ชาติงาม
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวสิรวิชญ พุมจําปา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวสิริรัตน ชํานาญพงษ
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวสุภาพร คําไทย
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวสุภาวิตา บุดดาเวียง
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวสุรีพร สวางอารมณ
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
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หมายเหตุ

หอง IT902

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
57181490220
57181490221
57181490227
57181490228
57181490229
57181490231
57181490233
57181010147
57181010101
57181010120
57181010133
57181010134
57181010144
57181010145
57181010203
57181010204
57181010206
57181010210
57181010212
57181010214
57181010220
57181010222
57181010223
57181010225
57181010228
57181010229
57181400102
57181400106
57181400107
57181400108
57181400109
57181400110

กลุม 2
โครงการอบรมเตรียมความพรอมทดสอบภาษาอังกฤษ (VRU-TEP)
วันที่เสารที่ 23 กุมภาพันธ 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
นายอนุชา เขียวลาย
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวนิภาพร พลเยี่ยม
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวมุกดาวัลย จิตรติภิญโญ
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นายวัฒนา พรหมวงศา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นายศราวุธ บัวนพ
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวสัตตบุษย พงษตน
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวสุดารัตน ศักดิ์ดี
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
นางสาวสิทธิวดี จุลพฤกษ
ภาษาไทย
นางสาวกรองจิตร ดีเทียร
ภาษาไทย
นางสาวพีระนุช ปติญาณ
ภาษาไทย
นายสิทธิพล สังทับ
ภาษาไทย
นางสาวสุนิสา คุณเรือง
ภาษาไทย
นางสาวปารณีย คลายมุข
ภาษาไทย
นางสาววรัญญา ทองสม
ภาษาไทย
นางสาวธัญญา ผมหอม
ภาษาไทย
นายบัณฑิตย แตงออน
ภาษาไทย
นางสาวศุภมาศ อารีวงษ
ภาษาไทย
นางสาวกัลยสุดา นพพลับ
ภาษาไทย
นางสาวชอผกา นาโสก
ภาษาไทย
นางสาวณัฐพร จันทร
ภาษาไทย
นางสาวศศิธร สุระเสน
ภาษาไทย
นางสาวศิริลักษณ นิ่มกลิ่น
ภาษาไทย
นายสิทธิชัย เจะมัด
ภาษาไทย
นายสุทิวัส ออนนอม
ภาษาไทย
นางสาวอินธุอร โคตรพงษ
ภาษาไทย
นางสาวอุษณีย สาระ
ภาษาไทย
นางสาวกนกวรรณ พูลศรี
คณิตศาสตร
นางสาวจันทรเพ็ญ สุขสอาด
คณิตศาสตร
นางสาวจิรานุช แกวนรา
คณิตศาสตร
นางสาวจุฑามาศ ไชยสลี
คณิตศาสตร
นางสาวจุฑามาศ พานเพ็ชร
คณิตศาสตร
นางสาวชลลดา วิยาสิงห
คณิตศาสตร

หมายเหตุ

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

รหัสนักศึกษา
57181400114
57181400116
57181400117
57181400118
57181400119
57181400120
57181400121
57181400122
57181400123
57181400124
57181400125
57181400128
57181400133
57181400134
57181400135
57181400202
57181400206
57181400211
57181400214
57181400221
57181400230

กลุม 2
โครงการอบรมเตรียมความพรอมทดสอบภาษาอังกฤษ (VRU-TEP)
วันที่เสารที่ 23 กุมภาพันธ 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
นางสาวทรรศนีย ซิกวาง
คณิตศาสตร
นางสาวนันทพร งีสันเทียะ
คณิตศาสตร
นางสาวทักษพร ปลุกใจ
คณิตศาสตร
นางสาวนัฐพร เสมียนสิงห
คณิตศาสตร
นางสาวดลนภา พวงรักษา
คณิตศาสตร
นางสาวชุติกาญจน ไวเชิงคา
คณิตศาสตร
นางสาวปภัสสร ปองขวาเลา
คณิตศาสตร
นางสาวปภาพินท ชวนโพธิ์
คณิตศาสตร
นางสาวปวีณา ยะธาตุ
คณิตศาสตร
นางสาวชณิกาญจน แกวชื่น
คณิตศาสตร
นางสาวคมขวัญ นันติชัย
คณิตศาสตร
นางสาวพิชญจิรา สายสวาท
คณิตศาสตร
นางสาวชุดาคร เขื่อนเพชร
คณิตศาสตร
นางสาวพฤติธาดา มีสกุล
คณิตศาสตร
นางสาวสุพัตรา ตาทาว
คณิตศาสตร
นางสาวอริสรา ผลชู
คณิตศาสตร
นางสาวรัชนาท แทนนอก
คณิตศาสตร
นางสาวศศิวิมล กันทะวงค
คณิตศาสตร
นางสาวสุชาดา เพ็งแจม
คณิตศาสตร
นางสาวอรจิรา แสงแกว
คณิตศาสตร
นายฤทธิเกียรติ์ มั่งมูล
คณิตศาสตร

หอง IT902

หมายเหตุ

