
รายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการ SEA Teacher Batch 8 (กลุ่ม 1) 
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้อง LC701 ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปีวไลยอลงกรณ์ 

 

เลขที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา ลายมือชื่อ 
1 58181010215 นายณัฐวิฒิ สวัสดี ภาษาไทย  
2 59181010208 นางสาวพุทธมาศ พ่ึงแจ้ง ภาษาไทย  
3 59181010209 นางสาวฏิญาฎา ใจดี ภาษาไทย  
4 59181010211 นางสาวธิติมา ดาราตระกูล ภาษาไทย  
5 59181010214 นายอรรถชัย จันทร์อ้วน ภาษาไทย  
6 59181010215 นางสาวสมีลา เลาะวิถี ภาษาไทย  
7 59181020103 นางสาวประกายวรรณ สุนา ภาษาอังกฤษ  
8 59181020107 นายสุทธิพันธ์ สร้อยเกลียว ภาษาอังกฤษ  
9 59181020108 นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์ศิริ ภาษาอังกฤษ  
10 59181020110 นางสาววิภาวรรณ เมืองสุวรรณ ภาษาอังกฤษ  
11 59181020111 นางสาวธิดาลักษณ์ ปราบเสียง ภาษาอังกฤษ  
12 59181020112 นางสาวปนิตรา ทุมเทียง ภาษาอังกฤษ  
13 59181020113 นางสาวธันย์ชนก รัตนาภรณ์ ภาษาอังกฤษ  
14 59181020115 นางสาวมัรซูกีย์ อับดุลวาริษ ภาษาอังกฤษ  
15 59181020116 นายปรัตถกร พรหมสถิตย ์ ภาษาอังกฤษ  
16 59181020121 นายพิฆเนศร์ สมัยกุล ภาษาอังกฤษ  
17 59181020124 นางสาวไพรินทร์ อยู่ส าอางค์ ภาษาอังกฤษ  
18 59181020201 นายรุ่งโรจน์ กาหาวงศ์ ภาษาอังกฤษ  
19 59181020202 นางสาวสุกัญญา ชนเพชร ภาษาอังกฤษ  
20 59181020203 นางสาวกฤติกา อามาตรมนตรี ภาษาอังกฤษ  
21 59181020204 นางสาวกมลชนก เนื่องก าเนิด ภาษาอังกฤษ  
22 59181020206 นายฉัตรชัย สุขหอม ภาษาอังกฤษ  
23 59181020207 นางสาวเบญจพร เบ็ญชูสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ  
24 59181020208 นางสาวศศินา สุพิมล ภาษาอังกฤษ  
25 59181020209 นางสาวยุภาภรณ์ สารทอง ภาษาอังกฤษ  
26 59181020210 นางสาววรารัตน์ สุราจร ภาษาอังกฤษ  
27 59181020211 นางสาวสุจิตรา สมนึก ภาษาอังกฤษ  
28 59181020212 นางสาวกัญญาณัฐ ชูเชื้อ ภาษาอังกฤษ  
29 59181020213 นางสาวภัทราวดี เสาะพบดี  ภาษาอังกฤษ  
30 59181020215 นางสาวอรพิมล บุญอนันต์ ภาษาอังกฤษ  
31 59181020216 นางสาวมัทวัน พิพรพงษ์ ภาษาอังกฤษ  
32 59181020217 นางสาวดารากุล ศรีอรพิมพ์ ภาษาอังกฤษ  
33 59181020218 นางสาวพลอยวรินทร์ สุวรรณดี ภาษาอังกฤษ  
34 59181020219 นางสาวพรนภา ขันตีต่อ ภาษาอังกฤษ  
35 59181020220 นางสาววริศรา กรเพ็ชร ภาษาอังกฤษ  
36 59181020221 นางสาวแพรวพลอย แต้มประสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ  
37 59181020223 นางสาวจันทร์จิรา ถาวรกุล ภาษาอังกฤษ  
38 59181020224 นางสาวญาตินันท์ ผลาผล ภาษาอังกฤษ  
39 59181400108 นางสาววีระวรรณ อินวารี คณิตศาสตร์  

 



รายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการ SEA Teacher Batch 8 (กลุ่ม 1) 
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้อง LC701 ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปีวไลยอลงกรณ์ 

 
เลขที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา ลายมือชื่อ 

40 59181400111 นางสาวมุนญาตี มากเลาะเลย์ คณิตศาสตร์  
41 59181490117 นางสาวระวีวรรณ อินวารี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
42 59181490207 นางสาวกมลพรรณ ส าราญ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการ SEA Teacher Batch 8 (กลุ่ม 2) 
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้อง LC702 ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปีวไลยอลงกรณ์ 

 
เลขที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา ลายมือชื่อ 

43 59181860101 นางสาวสุภัทรา เจ๊กรวย การศึกษาปฐมวัย  
44 59181860102 นางสาวดวงพลอย โกสินทร์  การศึกษาปฐมวัย  
45 59181860104 นางสาวลัดดา สุปะเพียร การศึกษาปฐมวัย  
46 59181860105 นางสาวนันทิกานต์ นัยติ๊บ การศึกษาปฐมวัย  
47 59181860108 นางสาวกัลยา สีทองหลาง การศึกษาปฐมวัย  
48 59181860109 นางสาวนันธิยา พิมพ์พวง การศึกษาปฐมวัย  
49 59181860111 นางสาวรอบีอะห์ มะแซ การศึกษาปฐมวัย  
50 59181860112 นางสาวพรพิมล จ าปา การศึกษาปฐมวัย  
51 59181860113 นางสาวขวัญฤทัย ภักดีกลาง การศึกษาปฐมวัย  
52 59181860114 นางสาวอารียา อู่ผลเจริญ การศึกษาปฐมวัย  
53 59181860115 นางสาวนิรชา ทานะมัย การศึกษาปฐมวัย  
54 59181860116 นางสาวจีราพร โพธิสาร การศึกษาปฐมวัย  
55 59181860118 นางสาวเหมวรรณ นิธิวรการ การศึกษาปฐมวัย  
56 59181860119 นางสาวประภัสสรา ตุ้มสูงเนิน การศึกษาปฐมวัย  
57 59181860120 นางสาวมนัสนันท์ ผลนิมิตร์ การศึกษาปฐมวัย  
58 59181860121 นางสาวทิพย์วดี ด าเนินงาม การศึกษาปฐมวัย  
59 59181860122 นางสาวสุภัชชา มีแก้ว การศึกษาปฐมวัย  
60 59181860123 นางสาวณัฐพร ศิริเรือง การศึกษาปฐมวัย  
61 59181860124 นางสาวฐิติรัตน์ ผ่องแผ้ว การศึกษาปฐมวัย  
62 59181860125 นางสาวลลิตวดี ศรีโยธา การศึกษาปฐมวัย  
63 59181860126 นางสาวกนกวรรณ ศรีสุวรรณ์ การศึกษาปฐมวัย  
64 59181860128 นางสาวนฤมล ทุมมา การศึกษาปฐมวัย  
65 59181860129 นางสาวสกาวเดือน ตรีมงคล การศึกษาปฐมวัย  
66 59181860130 นางสาวนัฐมณ ขันธวุฒิ การศึกษาปฐมวัย  
67 59181860201 นางสาวชุติกาญจน์ สินศิริ การศึกษาปฐมวัย  
68 59181860202 นางสาวนิภาพร จันค าจร การศึกษาปฐมวัย  
69 59181860202 นางสาวนิภาพร จันค าจร การศึกษาปฐมวัย  
70 59181860203 นางสาวอิศราภรณ์ อาวัลย์ การศึกษาปฐมวัย  
71 59181860204 นางสาวกฤติกา โสนน้อย การศึกษาปฐมวัย  
72 59181860206 นางสาวอมรรัตน์ ขุ่มด้วง การศึกษาปฐมวัย  
73 59181860208 นางสาวจารุวรรณ หอมฟุ้ง การศึกษาปฐมวัย  
74 59181860210 นางสาวภควดี บัวจันทร์ การศึกษาปฐมวัย  
75 59181860212 นางสาวปรารถณา เอนก การศึกษาปฐมวัย  
76 59181860213 นางสาวสุจิรา เจียมทอง การศึกษาปฐมวัย  
77 59181860217 นางสาวเบญจพร ลือสถาน การศึกษาปฐมวัย  
78 59181860219 นางสาวณัฐภรณ์ บรรจงสัตย์ การศึกษาปฐมวัย  
79 59181860220 นางสาวนภัสสร อินอุ่นโชติ การศึกษาปฐมวัย  
80 59181860222 นางสาวรัชนี วงค์สระคู การศึกษาปฐมวัย  
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81 59181860225 นางสาวปิยะมาภรณ์ หลีกทุกข์ การศึกษาปฐมวัย  
82 59181860226 นางสาวจิดาภา โสดา การศึกษาปฐมวัย  
83 59181860227 นางสาววิภาดา แหงมงาม การศึกษาปฐมวัย  
84 59181860230 นางสาวนุจรินทร์ นารักษ์ การศึกษาปฐมวัย  

 


