
รายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการเตรียมความพร้อม TOEIC : เทคนิคการเตรียมสอบ TOEIC 2023

ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา
1 นางสาว กมลทิพย์ จินา 6210110006
2 นางสาว จรินภรณ์ แจ่มจ ารัส 6210110041
3 นางสาว ชนิกา ค ้าชู 6210110058
4 นาย ณภัทร ตระการกิจนุกูล 6210110096
5 นางสาว ดรัลรัตน์ เสือหนูแสง 6210110116
6 นาย ธีรภัทร ภูริภัทรพันธ์ุ 6210110147
7 นาย นนทกร ณ ทอง 6210110151
8 นาย นราธิป บ้ันบูรณ์ 6210110157
9 นาย นิพิฐพนธ์  ไชยรัตน์ 6210110173
10 นาย พงพิสิฐ โต๊ะหมัด 6210110209
11 นางสาว พรชิตา เอียดลัง 6210110221
12 นาย พิงพันธ์ุ ไกรเกตุ 6210110230
13 นาย พิสิษฐ์ พลาศิลป์มงคล 6210110240
14 นางสาว พุทธชาติ พรมรัตน์พันธ์ 6210110245
15 นางสาว เพ็ญนภา ใหมคง 6210110246
16 นาย ฟัยรุซ ไสยาตรี 6210110251
17 นาย ภัครพงศ์ เสริมศิลป์ 6210110257
18 นาย มนัสวี ศรีทอง 6210110276
19 นางสาว มูนาดียา สาแล 6210110284
20 นาย มูฮัมหมัดฮาลิฟ ดุลยพินิจ 6210110288
21 นางสาว ยูวีตาร์ สามะแอ 6210110294
22 นาย ยูโส๊บ หลีเบ็นหมาน 6210110295
23 นาย วลทัต ตาแก้ว 6210110319
24 นางสาว วศินี ละเอียด 6210110320
25 นาย วาอ้ิล ควรกล้า 6210110331
26 นาย ศุภกิจ จีนใหม่ 6210110347
27 นางสาว สโรชา ศิรินันท์ 6210110358
28 นาย อันวาร์ แมะอูมา 6210110418
29 นางสาว อัมพวัลย์  ชูศิริ 6210110422
30 นางสาว กมลพรรณ นามใส 6210110444

วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.30 น. (อบรมออนไลน์ผ่านทางระบบ ZOOM)
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ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา
31 นางสาว กูซาร่า สัญญา 6210110451
32 นางสาว เก็จมณี บุญไทย 6210110452
33 นาย เกษมสันต์ ผลประเสริฐ 6210110453
34 นางสาว คุณัญญา คงเหมือน 6210110457
35 นางสาว ชุติกาญจน์ หนูคง 6210110471
36 นางสาว นวพร วงศ์ค าหาร 6210110504
37 นาย ปัญญารัตน์  รัตนมณี 6210110524
38 นาย ภัทรภณ เรืองศรี 6210110543
39 นาย ภาณุกร ชอบชูผล 6210110547
40 นาย มุสลิม อับดุลเลาะแม 6210110552
41 นาย รพีพัฒน์ ผลิผล 6210110559
42 นาย วรัชญ์ วัฒนา 6210110569
43 นางสาว วริศรา หนูประดิษฐ์ 6210110572
44 นาย วิธวิทย์ สุขโหตุ 6210110574
45 นาย วิธวิทย์ สุขโหตุ 6210110574
46 นาย วีรเทพ สารบรรณ์ 6210110575
47 นาย ศิริพันธ์ มีปิด 6210110584
48 นาย ศิวพัฒน์ ไกรมาก 6210110587
49 นาย สิทธิพงศ์ ทองด้วง 6210110595
50 นางสาว กนกพร โถวสกุล 6210110628
51 นางสาว ขนิษฐา ค าประไพ 6210110638
52 นาย ฉันท์ชม ยุทธชนะ 6210110644
53 นางสาว ญานัฐฌรา สมาธิ 6210110651
54 นาย ภูมิทัศน์ เจ๊ะหนุ่ม 6210110683
55 นาย ภูวนาถ แซ่ต้ัง 6210110684
56 นาย ศิรวิชญ์ ชิดชิง 6210110694
57 นาย เอกราช บุญราม 6210110705
58 นาย จักรรินทร์ เพ็ชรคง 6210110707
59 นาย ระพีพัฒน์ พุทธรักษ์ 6210110730
60 นาย อับกอรีย์ อากาซา 6210110738
61 นาย อัลฮาดี อาลี 6210110740
62 นาย อัลฮาดี อาลี 6210110740
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ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา
63 นาย กรกานต์ ชูเกิด 6310110008
64 นางสาว กรองขวัญ เรณุมาศ 6310110010
65 นาย กริสนันต์  อามะ 6310110011
66 นาย กฤตเมธ แก้วสุวรรณ์ 6310110012
67 นาย กฤตเมธ หนูอุไร 6310110013
68 นาย กษิดิศ ขุนสาเร๊ะ 6310110021
69 นางสาว กัลยรัตน์ สาโร 6310110034
70 นางสาว กานต์พิชชา ไชยทอง 6310110036
71 นาย กิจศภณ สุทโธ 6310110037
72 นาย กิตตินันท์ พลภา 6310110038
73 นาย กิตติศักด์ิ กายเพ็ชร์ 6310110041
74 นาย กิตติศักด์ิ กายเพ็ชร์ 6310110041
75 นาย ไกรวิชญ์ เกล้ียงแก้ว 6310110046
76 นาย ขรรค์ชัย ถีราวุฒิ 6310110047
77 นางสาว คีตภัทร์ หมิดทองค า 6310110050
78 นาย จอมเทพ เพ็งกลัด 6310110053
79 นาย จาตุรนต์ แสงทอง 6310110056
80 นาย จิรกฤต ทองค าชุม 6310110062
81 นาย จิรพัฒน์ คงสงค์ 6310110065
82 นางสาว จิรัฏฐ์ จรเจนเกียรติ 6310110067
83 นางสาว จุฑารัตน์ คงทอง 6310110073
84 นาย เจริญศักด์ิ เพ็ชรสุด 6310110076
85 นาย ฉฏาธร พิถยพิโลน 6310110078
86 นาย ฉัตรบดินทร์ ถวัลย์วงศ์ศรี 6310110081
87 นาย ชญานิน บัวผุด 6310110082
88 นางสาว ชนกพร อุทัยทัศน์ 6310110084
89 นาย ชนกันต์ งามเจริญกุล 6310110085
90 นางสาว ชนกานต์ หนูสนิท 6310110086
91 นาย ชนันท์ชัย จงไกรจักร 6310110089
92 นางสาว ชลธิชา สมศิริ 6310110097
93 นางสาว ชลลดา ล่องวิลัย 6310110099
94 นางสาว ชลิดา ปานแก้ว 6310110100
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ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา
95 นาย ชาญชัย วิชัยดิษฐ 6310110109
96 นางสาว ชุติรัตน์ คงสา 6310110115
97 นางสาว โชติกา สุจริตภักดี 6310110117
98 นางสาว ซอลีฮาน สาแม็ง 6310110118
99 นางสาว ญาณิกา ขวัญพรหม 6310110124
100 นางสาว ฐานิตา แก้วแพง 6310110127
101 นาย ฐิติพงศ์ เตชะศรี 6310110128
102 นางสาว ฑิตยา  ทองค า 6310110130
103 นาย ณชภัทร ใจเพชร 6310110133
104 นางสาว ณภัสสรณ์ เกกินะ 6310110136
105 นาย ณัฐพงศ์ พรมทอง 6310110148
106 นาย ณัฐพล พัชนี 6310110149
107 นาย ณัฐภัทร ไชยเสน 6310110154
108 นาย นายณัฐยศ เรืองทวีป 6310110156
109 นางสาว ณัฐริกา รัตนภูมิ 6310110157
110 นาย ณัฐวิทย์ จุลวัจน์ 6310110160
111 นางสาว ดวงใจ เพ็ชรหล า 6310110164
112 นางสาว ดาราภรณ์ อัตเส็น 6310110167
113 นาย นายธนธรณ์ จิตรวัชรกุล 6310110184
114 นาย ธนบดี โกยผล 6310110186
115 นาย ธนภัทร รอดภาษา 6310110188
116 นาย ธนภัทร รอดภาษา 6310110188
117 นาย ธนวัฒน์ พัทสระ 6310110192
118 นางสาว ธนัญญา พันธ์ุทอง 6310110196
119 นาย ธนากร พงค์ทองเมือง 6310110197
120 นาย ธรรมศักด์ิ อิสโร 6310110201
121 นาย ธวัชชัย ชินทโต 6310110203
122 นาย ธัญฤทธ์ิ รังสิมันตุชาติ 6310110208
123 นางสาว ธันย์ชนก หงส์สุวรรวัธนะ 6310110209
124 นาย นายธีรกมล ลิขิตปัญญโชติ 6310110214
125 นาย ธีรพัฒน์ หวังสวาสด์ิ 6310110218
126 นาย ธีรยุทธ สังข์หิรัญ 6310110221
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ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา
127 นาย ธีรวัฒน์ ช่วยเรือง 6310110222
128 นาย นบิล โต๊ะนากายอ 6310110226
129 นาย นรวิชญ์ พาหา 6310110230
130 นาย นรวิชญ์ หวังสวาสด์ิ 6310110231
131 นาย นฤเบศน์ อุไรรัตน์ 6310110234
132 นางสาว นฤมล คงสิน 6310110235
133 นางสาว นลินีย์ ชูเกิด 6310110237
134 นางสาว นัฐกาน ยานพะโยม 6310110238
135 นาย นัฐพล สิงหาด 6310110240
136 นาย นัฐพล สิงหาด 6310110240
137 นาย นัทธพงศ์ สังข์เมือง 6310110241
138 นาย นิวาริด จาราแว 6310110248
139 นางสาว นูรไอดา เปาะวี 6310110251
140 นาย บริพัฒน์ พรมชู 6310110254
141 นางสาว บุษราคัม ทรัพย์อนันต์ชัย 6310110258
142 นางสาว เบญจาาศ สุดใจ 6310110259
143 นางสาว ปฐมาวดี รักน่ิม 6310110263
144 นางสาว ปณิดา อุยตระกูล 6310110265
145 นางสาว ปณิตา โสดเหล็น 6310110267
146 นางสาว ปาริชาติ ศิริมุสิกะ 6310110280
147 นางสาว ปิยมาศ นิลอนันต์ 6310110281
148 นางสาว ปิยมาศ นิลอนันต์ 6310110281
149 นาย ปิยวัชร ช่วยรอด 6310110282
150 นาย ปิยะ สุวรรณละออง 6310110284
151 นางสาว ผกายวรรณ์ นวลจันทร์ 6310110288
152 นางสาว พรชนก สระแก้ว 6310110301
153 นางสาว พรนภา นุตบุต 6310110303
154 นางสาว พรปวีณ์ พรหมสุวรรณ์ 6310110304
155 นางสาว พรรณภษา คชสาร 6310110306
156 นาย พริษฐ์ เศรษฐประเสริฐ 6310110308
157 นาย พฤฒินันท์ ยินดี 6310110309
158 นาย พสธร กล่ินดี 6310110313
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ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา
159 นาย พัชรพล หม่ืนราษฎร์ 6310110317
160 นาย พันศักด์ิ  แก้ววิจิตร 6310110320
161 นางสาว พิมพ์ลภัส พัฒราช 6310110329
162 นาย ฟัยศอล มะสาแม 6310110338
163 นางสาว เฟ่ืองฟ้า รองเดช 6310110343
164 นาย ภัทรดนัย แซ่ฉือ 6310110347
165 นางสาว ภัทรวดี จันทร์ประกอบ 6310110351
166 นางสาว ภัทราพร ทองฤทธ์ิ 6310110354
167 นาย ภาณุวรรธน์ เพชรโยธา 6310110358
168 นาย ภาณุวิชญ์ สุขช่วย 6310110359
169 นาย ภูมิธเนศ หนูแก้ว 6310110368
170 นาย ภูมินทร์ บิลมะหนุด 6310110369
171 นาย ภูริ หม่ืนภูธร 6310110375
172 นาย ภูริณัฐ ทองเทพ 6310110377
173 นางสาว ภูริษา ต้ังจิต 6310110379
174 นาย ภูรีทัศน์ สุวรรณพรหม 6310110380
175 นาย มณฑล เกิดสมบูรณ์ 6310110382
176 นางสาว มนทกานต์ กลับใจได้ 6310110384
177 นาย มัรอีมูฮ าหมัด นูรซัม 6310110387
178 นางสาว มีนีนา อาเซ็ง 6310110389
179 นางสาว มีนีนา อาเซ็ง 6310110389
180 นางสาว ยศวดี สิงหบ ารุง 6310110397
181 นาย โยธิน สุขช่วย 6310110401
182 นางสาว โยษิตา อ่วมเรืองศรี 6310110402
183 นาย รวินท์  ว่องวโร 6310110404
184 นาย รวินท์ ว่องวโร 6310110404
185 นางสาว ระพีวรรณ์ คชาชน 6310110406
186 นาย รัชเดช ทองหลิม 6310110411
187 นางสาว รัตติยาภรณ์ คงเทพ 6310110413
188 นาย รุสดี บือราเฮง 6310110414
189 นาย ฤทธิไกร ฮ่ันสกุล 6310110415
190 นางสาว ลวัณกร บิหลาย 6310110416
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ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา
191 นางสาว ลักษิกา ด าแดง 6310110417
192 นาย ลัทธพล ก่ิงพะโยม 6310110419
193 นาย วชิรวิชญ์ แสงเจริญ 6310110422
194 นาย วรพงศ์ เสริมศักด์ิวรกุล 6310110430
195 นาย วรวุฒิ พืชเส็น 6310110434
196 นางสาว วรัชยา แกร้วทนง 6310110435
197 นางสาว วรัญญา ทิพย์แก้ว 6310110436
198 นาย วรินทร ทองเหมือน 6310110441
199 นางสาว วริศรา คงปรก 6310110443
200 นาย วัชรวิทย์ แซ่จุ้ง 6310110446
201 นางสาว วิชญาดา ปานะรัตน์ 6310110449
202 นาย วิศววิท จุฬาทอง 6310110456
203 นาย วีรชน แก้วพินิจ 6310110457
204 นาย วุฒิชัย ด่านศรีสุข 6310110459
205 นางสาว ศริญญา เส็นธนู 6310110467
206 นางสาว ศรีกัลยา ไทรจ าเนียร 6310110468
207 นางสาว ศศิวิมล สกุลพันธ์ 6310110470
208 นาย ศหฤงคาร สุขสบาย 6310110471
209 นางสาว ศุภรัตน์ แซ่เฮง 6310110488
210 นาย สณธิ เพ็งสกุล 6310110491
211 นางสาว สยามินทร์ คงนุกูล 6310110492
212 นาย สรวิชญ์ ช่วยนิล 6310110493
213 นาย สรัช สุขประเสริฐ 6310110498
214 นาย สรายุทธ์ จันทร์ส่องภพ 6310110499
215 นาย สัชฌุกร จันทร์ศรีทอง 6310110502
216 นาย Santi Thongkum 6310110506
217 นาย สันติสุข ไชยสิทธ์ิ 6310110508
218 นาย สิทธิชัย ห้ากุน 6310110510
219 นางสาว สิพันมัย ชีวพงศ์พันธ์ 6310110512
220 นางสาว สิริมา บุญสนอง 6310110516
221 นางสาว สุภาวดี หม่ืนสุข 6310110529
222 นาย สุรเดช อินทเสม 6310110531
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ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา
223 นางสาว หน่ึงหทัย ลาภทวี 6310110541
224 นางสาว หฤทัย นิลธนาเกียรต์ิ 6310110542
225 นางสาว อจิรา ทองอุ่น 6310110546
226 นาย อดิลัน แวเลาะมะ 6310110547
227 นาย อนิรุทธ์ิ มาลีกามัน 6310110552
228 นาย อภิมุข สุวรรณรัตน์ 6310110558
229 นาย อรรถนนท์ ชูพูล 6310110563
230 นางสาว อริสรา นิยมเดชา 6310110564
231 นาย อลงกรณ์ เพอรัตน์ 6310110565
232 นางสาว อวิกา ยศชู 6310110567
233 นาย อัครเดช แซ่เตียว 6310110568
234 นาย อันวา เปาะเต๊ะ 6310110572
235 นาย อารีซัน รุ่งกิจประเสริฐ 6310110590
236 นางสาว อารีซาร์ หวังแอ 6310110591
237 นางสาว อารีญา อุเส็น 6310110592
238 นาย อารีฟีน โตะสะ 6310110593
239 นางสาว อารียา เหรียญนุ้ย 6310110594
240 นาย อิบรอเฮง เจ๊ะบู 6310110596
241 นาย อิมรอน นาคเสวี 6310110597
242 นาย อิหซาน หมัดอาด้ัม 6310110599
243 นางสาว อีสตรีนูร นิเด 6310110600
244 นางสาว ฮาซีซ๊ะ มะสะ 6310110606
245 นางสาว ฮุษณา โต๊ะหัด 6310110611
246 นางสาว กัลสุมา สะอะ 6310110614
247 นาย เก่งกล้า ไก่แก้ว 6310110617
248 นาย เกริกฤทธ์ิ พิพัฒน์สมบัติ 6310110618
249 นางสาว ณัฐศิญา นฤภัย 6310110626
250 นาย ถิรเจตน์ รอดจินดา 6310110627
251 นาย ทวีศักด์ิ มีศิริ 6310110628
252 นางสาว ลัลน์วรินทร์ เรืองเริงกุลฤทธ์ิ 6310110629
253 นางสาว ปณิดา ทองน้อย 6310110638
254 นางสาว ปาริฉัตร อับดุลหละ 6310110640
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ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล รหัสนักศึกษา
255 นาย พชรพล ปวีณานันท์ 6310110643
256 นางสาว วิภาพร อิมรอซิม 6310110662
257 นาย ศิรชัช อมรเวช 6310110667
258 นางสาว สณฑกานต์ แก้วทิพย์ 6310110673
259 นาย สัณหณัฐ สีลาย 6310110675
260 นาย สิทธิพงศ์ แก้วทองศร 6310110676
261 นาย อัซฟาน ศุภศิริ 6310110683
262 นาย อัมรินทร์ สุวรรณรัตน์ 6310110686
263 นางสาว อาทิตยา แต้ตระกูล 6310110688
264 นาย ฮัจซัน บ่าวเบ็ญหมัด 6310110690
265 นาย จีรวัฒน์ พรหมเรือง 6310110696
266 นาย เจริญ สุวรรณรัตน์ 6310110697
267 นางสาว ติชิลา กูมุดา 6310110700
268 นาย ติณณภพ มหัทธโน 6310110701
269 นาย พายุพัฒน์ สุภาพ 6310110706
270 นาย พีรพัฒน์ พูลสง 6310110707
271 นาย ภูริณัฐ ยอดประดิษ 6310110709
272 นางสาว มันนา ชายย๊ิด 6310110710
273 นาย อดิศักด์ิ แก้วสุขศรี 6310110716
274 นาย อนันตชัย ศรนารายณ์ 6310110718
275 นาย อนุวัฒน์ โว้ยส้ิน 6310110719
276 นางสาว ชนิฏา ทรงมณี 6310110725
277 นาย ณัฎฐพัฒน์ นิลจันทร์ 6310110726
278 นาย ธีรภัทร พุทธชาติ 6310110731
279 นาย บุญยกร เกิดสมนึก 6310110735
280 นางสาว ปาริษา อาจหาญ 6310110738
281 นางสาว สุชาดา ทองสังข์ 6310110749
282 นางสาว อาฟาฟ อนันทบริพงค์ 6310110754
283 นาย อามาน เปาะหะ 6310110755
284 นางสาว วรรณธิณี ทุมมาลี 6310110762
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