
ล ำดับท่ี รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล โปรแกรมวิชำ

001 581220946 นายเจตวัฒน์  หมอกจันทร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย

002 571120611 นาย วิชรัชญ์    โอบอ้อม โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

003 571220334 นางสาวรัตติกุล เพ็ญพันธ์ุนาค โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

004 581820336 นางสาวพัชรินทร์ หนูมา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

005 581120516 นางสาวดวงตา  โสทะ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

006 581220119 นายจรัญพัฒน์  เสือสุวรรณ โปรแกรมวิชาภาษาไทย

007 581220241 นางสาวปิยะพร  นาราช โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

008 581220912 นายกฤษฎา  ใจทิม โปรแกรมวิชาภาษาไทย

009 581220919 นางสาวเบญจวรรณ  ช่างสอ โปรแกรมวิชาภาษาไทย

010 581220932 นางสาวณัฐวรรณ  จันอ้น โปรแกรมวิชาภาษาไทย

011 581220943 นางสาวชลิตาพร  อินค าพร โปรแกรมวิชาภาษาไทย

012 581920125 นายณวัฒน์  ตุ้ยโชติ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  

013 581820211 นางสาวศุภภาภรณ์ วอแพง โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

014 581220104 นางสาวสุนันทา  ปัญญาใส โปรแกรมวิชาภาษาไทย

015 581220125 นางสาวอรวรรณ  โพธ์ิแพงพุ่ม โปรแกรมวิชาภาษาไทย

016 581220143 นางสาวนิศากร หอมดี โปรแกรมวิชาภาษาไทย

017 581220236 นางสาวสุพิชญา  อาชนรากิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

018 581220941 นายดนุพล  เกษตรไพร โปรแกรมวิชาภาษาไทย

019 571120606 นายภูวดล ด านงค์ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

020 581220303 นางสาวพนิดา  สอนสุภาพ โปรแกรมการพัฒนาสังคม  

021 581120501 นางสาวกมลรัตน์  เรืองศรี โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

022 581220228 นางสาวบัวชมพู  ม่วงไม้ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

023 581220229 นางสาวนุสรา  บุญจันทร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

024 581220240 นางสาวเจนจิรา  เยยโพธ์ิ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

025 581220905 นางสาวรุ่งรัศมี  ท าจิตรเหมาะ โปรแกรมวิชาภาษาไทย

026 581220931 นางสาวประภาพร  ดุษฎีพฤฒิพันธ์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย

027 581220933 นางสาวปรารถนา  ส้มจันทร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย

028 581820328 นายอดุลวิทย์  ป้องเขต โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

029 581120529 นายวรากรณ์  แสงทอง โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

030 581220111 นางสาวเพชรรัตน์  อินเล้ียง โปรแกรมวิชาภาษาไทย

031 581220152 นางสาววาสนา  ค าเมือง โปรแกรมวิชาภาษาไทย

032 581220203 นางสาววิชุดา  สืบมา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

033 581220944 นางสาวนาตยา  บุญเข่ือง โปรแกรมวิชาภาษาไทย

034 581920105 นางสาวสินีนาถ  เจริญรส โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  

035 571120632 นางสาววิภาภรณ์ แก้วโต โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

036 581220904 นางสาวนริศรา  ท าจิตรเหมาะ โปรแกรมวิชาภาษาไทย

037 581220939 นายปองภพ พรพิมล โปรแกรมวิชาภาษาไทย

038 581820314 นางสาวนิภาภรณ์ ม่ันเขตวิทย์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

039 581120503 นายสุเมธ  ภาสธัญศิริ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

040 581220902 นางสาวกฤษณา  จันทร์ฉาย โปรแกรมวิชาภาษาไทย

041 581220910 นายรัฐพงศ์  พลับเกล้ียง โปรแกรมวิชาภาษาไทย

042 581920113 นางสาวธัญเรศ  หล าล้ิว โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  

043 581820121 นายสุพจน์ ชิตสุระ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

044 581820219 นางสาวกรภัทร ต่อเขตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รำยช่ืออบรม TOEIC  นักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ระหว่ำงวันท่ี  7 ธ.ค. 2560 ถึง วันท่ี 10 มกรำคม 2561

เวลำ 16.30 - 19.00  น.

ณ ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 1 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
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045 581221017 นายวงศกร  เฮ้ียนเจริญ โปรแกรมการพัฒนาสังคม  

046 581221020 นางสาวลัดดาวัลย์  เกตุนาค โปรแกรมการพัฒนาสังคม  

047 571120612 นายณัฏฐภาค  บุญฟู โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

048 581120520 นางสาวอัจฉรา  ทวนธง โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

049 581220103 นางสาววงตะวรรณ  แตงศรี โปรแกรมวิชาภาษาไทย

050 581220128 นางสาวขนิษฐา  ชาวเมือง โปรแกรมวิชาภาษาไทย

051 581220133 นายเจษฎา  จินตนา โปรแกรมวิชาภาษาไทย

052 581220146 นางสาวสิริพร  เลขมาศ โปรแกรมวิชาภาษาไทย

053 581220940 นายภูมัย  ค ามัง โปรแกรมวิชาภาษาไทย

054 581820303 นางสาวกัญญานัฐ ค าแสน โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

055 581220336 นายกนกศักด์ิ  ทับทอง โปรแกรมการพัฒนาสังคม  

056 581220326 นายรัชนาท  คุ้มทอง โปรแกรมการพัฒนาสังคม  

057 581120533 นางสาวฤทัยรัตน์  แจ้งดี โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

058 581220132 นายพงศธร  ฟักทองอยู่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย

059 581220137 นายสุธนัย  ด้วงนา โปรแกรมวิชาภาษาไทย

060 581920101 นางสาวรุ่งนภา  เบ้าหล่อ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  

061 571120617 นายจตุพล  คงโพธ์ิ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

062 581820309 นางสาวสุทินา วิทิต โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

063 581120502 นางสาวสุธิสา  โล่ห์ทอง โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

064 581120518 นายธเนศ  น่ิมปรางค์ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

065 581220147 นางสาวผกามาศ  มือขุนทด โปรแกรมวิชาภาษาไทย

066 571120607 นายธนพล สินสนิท โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

067 581820331 นาสาวอรทัย พรมมาศ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

068 581220304 นางสาวเกตศินี  เพ็งอ าไพ โปรแกรมการพัฒนาสังคม  

069 581220324 นายธนพันธ์  เสือเจริญ โปรแกรมการพัฒนาสังคม  

070 581220338 นายยุทธพงษ์  เขม้นกิจ โปรแกรมการพัฒนาสังคม  

071 581220322 นายกฤษฎา  ปัญสุรินทร์ โปรแกรมการพัฒนาสังคม  

072 581120525 นางสาวศศิธร  ค าใส โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

073 581220124 นางสาวสุดารัตน์  แพงเพชร โปรแกรมวิชาภาษาไทย

074 581220155 นางสาวป่ินอนงค์  แสงทอง โปรแกรมวิชาภาษาไทย

075 581220920 นางสาวชมพูนุท  มงคลการ โปรแกรมวิชาภาษาไทย

076 581220925 นางสาวนวลนภา  ยอดสุทธิ โปรแกรมวิชาภาษาไทย

077 581220942 นางสาวชลิดา  คูณลบ โปรแกรมวิชาภาษาไทย

078 581820126 นายธรรมวัฒน์ มะลิจันทร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

079 581820208 นาย ณัฐวุฒิ โกอินต๊ะ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

080 581820221 นางสาวอารียา ดารงค์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

081 581220302 นางสาวจุฑามาศ  ค าโปธิ โปรแกรมการพัฒนาสังคม  

082 581220325 นายไพบูลย์  อ้นแก้ว โปรแกรมการพัฒนาสังคม  

083 581120506 นายวิษณุ  เนินพลับ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

084 581120519 นายเกรียงศักด์ิ  อินทพงษ์ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

085 581220108 นางสาวพรวิมล  รัตนติกุล โปรแกรมวิชาภาษาไทย

086 581220115 นางสาวรจนา  สีนาก โปรแกรมวิชาภาษาไทย

087 581220936 นางสาวน้ าทิพย์  ปุ๊ดทา โปรแกรมวิชาภาษาไทย
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หมำยเหตุ : 

1. ให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียนมาด้วยในวันอบรม

2. สามารถแต่งกายด้วยชุดล าลองสุภาพ สุภาพเรียบร้อย และให้เกียรติสถานท่ีศึกษา

3.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80 % จะได้รับเกียรติบัตรและสิทธ์ิเข้ารับการทดสอบ TOEICจริง โดยศูนย์สอบ TOEIC

4. ทางคณะฯจะออกค่าสอบให้หัวละ 700 บาท


