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ล ำดับ รหสันักศึกษำ ชือ่-สกุล สำขำวิชำ คณะ
คะแนน
(990)

ผลสอบ

1 531321411 นายทพัถิระ มีศรีสวัสด์ิ ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ขำดสอบ

2 531820119 นายโอภาส เพชรสันทดั รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ขำดสอบ

3 541121839 นายอุทยั  ตระกูลรักสันติ ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ขำดสอบ

4 571420531 น.ส.วารี กอสัมพนัธ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ - ขำดสอบ

5 571420534 นายสมพล แซ่ม้า การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ - ขำดสอบ

6 591420101 น.ส.ปนัดดา ปิ่นโตนด การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 260 ผ่ำน

7 591420102 น.ส.รุ่งทวิา เถือ่นพว่ง การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 210 ผ่ำน

8 591420103 น.ส.พรนภา ว่องวิการณ์ การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 210 ผ่ำน

9 591420104 น.ส.กาญจนา วงค์หมื่น การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 315 ผ่ำน

10 591420105 น.ส.สุพตัรา บวัประเสริฐ การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 200 ผ่ำน

11 591420106 น.ส.ภาวิณี อุดมนาค การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 205 ผ่ำน

12 591420107 น.ส.ชนม์นิกา ยาหอม การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 300 ผ่ำน

13 591420108 น.ส.ปวีณา สวนจันทร์ การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 180 ผ่ำน

14 591420109 นายนพรุจ พรหมชาติ การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 195 ผ่ำน

15 591420110 น.ส.สริสตา โปทาเมือง การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 150 ผ่ำน

16 591420111 น.ส.เกวลี พนัธุบ์วั การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 225 ผ่ำน

17 591420112 น.ส.วารุณี มีมุข การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 170 ผ่ำน

18 591420113 น.ส.สิริกุล จันทมิา การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 165 ผ่ำน

19 591420114 น.ส.แคทรียา แก่นจันทร์ การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 245 ผ่ำน

20 591420115 น.ส.กฤติยาภรณ์ ผลไม้ การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 215 ผ่ำน

21 591420116 นายณัฐพล กาฬภกัดี การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 225 ผ่ำน

22 591420117 น.ส.จันทมิา โยธะการี การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 165 ผ่ำน

23 591420118 น.ส.สุนิษา บางทอง การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 265 ผ่ำน

24 591420119 นายนครินทร์ นามบตุร การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 235 ผ่ำน

25 591420120 น.ส.พชัรินญา จันธง การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ - ขำดสอบ

26 591420122 น.ส.นิสา อินทพงษ์ การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 190 ผ่ำน

27 591420123 น.ส.ธัญญลักษณ์ แทสู้งเนิน การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ - ขำดสอบ

28 591420124 น.ส.รัตติกาล สถิตยัง การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 270 ผ่ำน

29 591420125 น.ส.สุพรรณี คมปลาด การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 205 ผ่ำน

30 591420126 น.ส.ปยิะพนัธ์ ก าจัด การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 205 ผ่ำน

31 591420127 น.ส.ศุภสิรา เมฆโต การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 245 ผ่ำน

รำยชื่อนักศึกษำ  ผู้ผ่ำนกำรทดสอบ สอบวัดมำตรฐำนภำษำอังกฤษออนไลน์  ครั้งที ่1

รำยวิชำ เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 1     ปีกำรศึกษำ  2559

เมื่อวันที ่ 21 - 24 กันยำยน 2559

หมำยเหต ุ: ผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ สำมำรถสมัครสอบแก้ตวัครั้งที่ 2 ในเดอืนตลุำคม 2559  ตดิตำมจำกเวบ็ไซตม์หำวทิยำลยั www.kpru.ac.th
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32 591420128 น.ส.ชลธิชา กล้วยตระกูล การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 230 ผ่ำน

33 591420129 นายนันทธ์ณปกรณ์ แสงสม การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 460 ผ่ำน

34 591420130 น.ส.กชกร ค าเนตร การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 220 ผ่ำน

35 591420131 น.ส.อรอนงค์ วงค์เมืองค า การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 290 ผ่ำน

36 591420132 นายวชิรากร วังภงูา การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 310 ผ่ำน

37 591420133 น.ส.สุชาดา มารศรี การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 320 ผ่ำน

38 591420134 น.ส.ธัญญารัตน์ เมืองนาคิน การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 215 ผ่ำน

39 591420135 น.ส.จารุวรรณ อิม่สุวรรณ การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 235 ผ่ำน

40 591420136 น.ส.ศันศนีย์ ม่วงแท้ การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 165 ผ่ำน

41 591420138 น.ส.มินตรา พึ่งเงิน การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 285 ผ่ำน

42 591420139 น.ส.ณัฐสุภา ประทนิ การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 235 ผ่ำน

43 591420140 น.ส.วิไลวรรณ สิงหว์ี การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 165 ผ่ำน

44 591420141 นายศักด์ิชัย กาวิวงษ์ การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 240 ผ่ำน

45 591420142 นายจตุรพร เสือสูงเนิน การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 270 ผ่ำน

46 591420143 น.ส.สรัสวันต์ แก้วมุกดา การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 255 ผ่ำน

47 591420144 น.ส.ผไทมาส คงเมือง การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 360 ผ่ำน

48 591420301 นายธนพล ทองหล่อ การตลาด วิทยาการจัดการ 140 ไม่ผ่ำน

49 591420302 น.ส.พชัรินทร์ พโิยค การตลาด วิทยาการจัดการ 495 ผ่ำน

50 591420303 น.ส.บญุริสา สาลิบญุ การตลาด วิทยาการจัดการ 250 ผ่ำน

51 591420304 น.ส.ปทมุทพิย์ จอนพงษ์ การตลาด วิทยาการจัดการ 320 ผ่ำน

52 591420305 น.ส.สุภารัตน์ จันทร์ศรี การตลาด วิทยาการจัดการ 160 ผ่ำน

53 591420306 นายกฤษณะ หลงมี การตลาด วิทยาการจัดการ 310 ผ่ำน

54 591420306 นายกฤษณะ หลงมี การตลาด วิทยาการจัดการ 310 ผ่ำน

55 591420308 น.ส.ศิรินภา ฉัตรโต การตลาด วิทยาการจัดการ 155 ผ่ำน

56 591420309 น.ส.พรพรรณ รอดเขียว การตลาด วิทยาการจัดการ 490 ผ่ำน

57 591420310 น.ส.ฐิติกานต์ พลัิยพงษ์ การตลาด วิทยาการจัดการ 225 ผ่ำน

58 591420311 น.ส.ณัฐนิช พลแก้ว การตลาด วิทยาการจัดการ 175 ผ่ำน

59 591420312 น.ส.ธัญญลักษณ์ ทศดี การตลาด วิทยาการจัดการ 180 ผ่ำน

60 591420313 น.ส.สุนิตา อังกฤษ การตลาด วิทยาการจัดการ 270 ผ่ำน

61 591420314 น.ส.สุปราณี คู่สวด การตลาด วิทยาการจัดการ 165 ผ่ำน

62 591420316 น.ส.มัลลิกา วิมลพนัธ์ การตลาด วิทยาการจัดการ 255 ผ่ำน

หมำยเหต ุ: ผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ สำมำรถสมัครสอบแก้ตวัครั้งที่ 2 ในเดอืนตลุำคม 2559  ตดิตำมจำกเวบ็ไซตม์หำวทิยำลยั www.kpru.ac.th
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63 591420317 น.ส.สุมณฑิตา กัว้มาลา การตลาด วิทยาการจัดการ 460 ผ่ำน

64 591420318 น.ส.โสภดิา นาคพนัธ์ การตลาด วิทยาการจัดการ 235 ผ่ำน

65 591420319 น.ส.วิภาวรรณ พรมรักษา การตลาด วิทยาการจัดการ 270 ผ่ำน

66 591420320 นายปริญญา สนิทมาก การตลาด วิทยาการจัดการ 295 ผ่ำน

67 591420321 นายคเณศ อันเตวาสิก การตลาด วิทยาการจัดการ 200 ผ่ำน

68 591420322 น.ส.สุนิสา พลูสวัสด์ิ การตลาด วิทยาการจัดการ 220 ผ่ำน

69 591420323 นายสนวิธิญา ขมิ้นเเก้ว การตลาด วิทยาการจัดการ 210 ผ่ำน

70 591420324 น.ส.สุพรรษา อบเชย การตลาด วิทยาการจัดการ 340 ผ่ำน

71 591420325 นายสหพนัธ์ กอสัมพนัธ์ การตลาด วิทยาการจัดการ 230 ผ่ำน

72 591420326 นายปยิะพงค์ อัคคพนัธุ์ การตลาด วิทยาการจัดการ 200 ผ่ำน

73 591420327 น.ส.นุชจริญา กอสัมพนัธ์ การตลาด วิทยาการจัดการ 325 ผ่ำน

74 591420328 นายกิตติศักด์ิ พุ่มทอง การตลาด วิทยาการจัดการ 255 ผ่ำน

75 591420329 น.ส.อนรรคพร จันทร์ภริมย์ การตลาด วิทยาการจัดการ 235 ผ่ำน

76 591420330 น.ส.ตะวัน แซ่หมี การตลาด วิทยาการจัดการ 220 ผ่ำน

77 591420331 นายสุมารถ อินประยูร การตลาด วิทยาการจัดการ 300 ผ่ำน

78 591420332 น.ส.กานต์ชนก วัฒนวิการ การตลาด วิทยาการจัดการ 270 ผ่ำน

79 591420334 น.ส.อนงค์นาถ นิลประยูร การตลาด วิทยาการจัดการ 170 ผ่ำน

80 591420336 น.ส.ขนิษฐา พึ่งพรม การตลาด วิทยาการจัดการ 180 ผ่ำน

81 591420337 น.ส.ณัฏฐ์ธยาน์ มาลาเอีย่ม การตลาด วิทยาการจัดการ 475 ผ่ำน

82 591420338 น.ส.วิชชุตา ผลเจริญ การตลาด วิทยาการจัดการ 125 ไม่ผ่ำน

83 591420339 นายรัตพงษ ์ส่องแสง การตลาด วิทยาการจัดการ 420 ผ่ำน

84 591420340 นายปญัญา ฉ่ าแก้ว การตลาด วิทยาการจัดการ 580 ผ่ำน

85 591420341 นายศิวกร อ่อนเกตุ การตลาด วิทยาการจัดการ 445 ผ่ำน

86 591420342 น.ส.ประกายรัตน์ อุดมสุข การตลาด วิทยาการจัดการ 155 ผ่ำน

87 591420344 นายวรพฒัน์ พามี การตลาด วิทยาการจัดการ 345 ผ่ำน

88 591420345 น.ส.ชลิตา หล่อพนัธ์ การตลาด วิทยาการจัดการ 190 ผ่ำน

89 591420346 น.ส.พรวฎร์ี กองเครือวัลย์ การตลาด วิทยาการจัดการ 300 ผ่ำน

90 591420349 น.ส.สุดารัตน์ มณีเขียว การตลาด วิทยาการจัดการ 140 ไม่ผ่ำน

91 591430101 น.ส.วนิดา แก้วมณี คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 210 ผ่ำน

92 591430102 น.ส.กิตติญา ยงกูล คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 185 ผ่ำน

93 591430103 น.ส.นุชนาถ อินผ่อง คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 205 ผ่ำน

หมำยเหต ุ: ผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ สำมำรถสมัครสอบแก้ตวัครั้งที่ 2 ในเดอืนตลุำคม 2559  ตดิตำมจำกเวบ็ไซตม์หำวทิยำลยั www.kpru.ac.th
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94 591430104 น.ส.สุพรรณี จันดี คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 245 ผ่ำน

95 591430105 นายโชคอนันต์ บดุดาวงษ์ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 275 ผ่ำน

96 591430106 น.ส.กนกพร ฝนตะคุ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 160 ผ่ำน

97 591430107 น.ส.ภทัราภรณ์ ยศสมบติั คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 180 ผ่ำน

98 591430108 น.ส.ล าพงึ อรรถารส คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 250 ผ่ำน

99 591430109 น.ส.สุกัญญา เรืองรุ่ง คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 155 ผ่ำน

100 591430110 น.ส.พมิพร มีเพชร คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 265 ผ่ำน

101 591430111 น.ส.รัชนีกร แซ่อึง้ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 315 ผ่ำน

102 591430112 น.ส.ณัฐชญา ข าทบั คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 270 ผ่ำน

103 591430113 น.ส.ทศันีวรรณ์ พึ่งธรรม คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 120 ไม่ผ่ำน

104 591430114 น.ส.วิมลรัตน์ ธนันวงศ์ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 225 ผ่ำน

105 591430115 น.ส.อนัญญา ทองแพ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 455 ผ่ำน

106 591430116 นายสุชาติ เครือวงค์ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 270 ผ่ำน

107 591430117 น.ส.ทติุยาภรณ์ เมฆี คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 190 ผ่ำน

108 591430118 น.ส.อารียา พลึิก คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 285 ผ่ำน

109 591430119 น.ส.อารีญา ค าแสน คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 255 ผ่ำน

110 591430120 น.ส.มัลลิกา แพงรักษ์ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 275 ผ่ำน

111 591430121 น.ส.ขนิษฐา กวางแก้ว คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 225 ผ่ำน

112 591430122 น.ส.วิลาวัลย์ อึง่น่วม คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ - ขำดสอบ

113 591430124 น.ส.ชนิตา อ่อนแช่ม คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 225 ผ่ำน

114 591430125 น.ส.จันทร์ทพิย์มา บรุุษ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 225 ผ่ำน

115 591430127 น.ส.วนิดา สอิง้ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 140 ไม่ผ่ำน

116 591430129 นายศิริพงษ ์บญุนาค คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 295 ผ่ำน

117 591520101 น.ส.ศิริวรรณ เพง็วงค์ การบญัชี วิทยาการจัดการ 225 ผ่ำน

118 591520102 น.ส.นุชนาถ ชุ่มรัศมี การบญัชี วิทยาการจัดการ 215 ผ่ำน

119 591520103 น.ส.ญาณี สารภษูติ การบญัชี วิทยาการจัดการ 270 ผ่ำน

120 591520105 น.ส.วิภาวรรณ แหนน้ า การบญัชี วิทยาการจัดการ 205 ผ่ำน

121 591520106 น.ส.เจนจิรา ค ามะปะนา การบญัชี วิทยาการจัดการ 270 ผ่ำน

122 591520107 น.ส.นนทชิา เณรน้อย การบญัชี วิทยาการจัดการ 160 ผ่ำน

123 591520108 น.ส.อาภสัรา ค าเลิศ การบญัชี วิทยาการจัดการ 240 ผ่ำน

124 591520109 น.ส.นิตยา ผ้ือยศ การบญัชี วิทยาการจัดการ 120 ไม่ผ่ำน
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125 591520110 น.ส.ชนัญญา พทุธรักษา การบญัชี วิทยาการจัดการ 235 ผ่ำน

126 591520111 นายอุดม แมลงภู่ การบญัชี วิทยาการจัดการ 285 ผ่ำน

127 591520112 น.ส.จิราวรรณ บดีรัฐ การบญัชี วิทยาการจัดการ 260 ผ่ำน

128 591520113 น.ส.กมลพรรณ ศรีเรือง การบญัชี วิทยาการจัดการ 145 ไม่ผ่ำน

129 591520114 น.ส.นันทน์ภสั นันทะโกมล การบญัชี วิทยาการจัดการ 140 ไม่ผ่ำน

130 591520115 น.ส.พชิชาภา สีพกุก์ การบญัชี วิทยาการจัดการ 280 ผ่ำน

131 591520116 น.ส.พชัรี มะโนน้อม การบญัชี วิทยาการจัดการ 210 ผ่ำน

132 591520117 น.ส.อรอนงค์ เจิมสุวรรณ์ การบญัชี วิทยาการจัดการ 185 ผ่ำน

133 591520118 น.ส.อารีรัตน์ พรมจันทร์ การบญัชี วิทยาการจัดการ 455 ผ่ำน

134 591520119 น.ส.วันทนีย์ อินต๊ะปกุ การบญัชี วิทยาการจัดการ 210 ผ่ำน

135 591520120 น.ส.วันนภา จันแดง การบญัชี วิทยาการจัดการ 205 ผ่ำน

136 591520121 น.ส.กาญจนา มีสุข การบญัชี วิทยาการจัดการ 190 ผ่ำน

137 591520122 น.ส.นภสัวรรณ มาน้อย การบญัชี วิทยาการจัดการ 120 ไม่ผ่ำน

138 591520123 น.ส.จารุณี ปอ้งบญุจันทร์ การบญัชี วิทยาการจัดการ 185 ผ่ำน

139 591520124 น.ส.สร้อยเพชร ภมูี การบญัชี วิทยาการจัดการ 265 ผ่ำน

140 591520125 น.ส.ศศิธร มาลี การบญัชี วิทยาการจัดการ 255 ผ่ำน

141 591520126 น.ส.เบญจวรรณ ข าศิริ การบญัชี วิทยาการจัดการ 190 ผ่ำน

142 591520127 น.ส.สิรินภา สว่างวงค์ การบญัชี วิทยาการจัดการ 200 ผ่ำน

143 591520128 น.ส.ภทัทยิา จุลกิง่ การบญัชี วิทยาการจัดการ 245 ผ่ำน

144 591520129 น.ส.ณัฐมล แนวหาร การบญัชี วิทยาการจัดการ 290 ผ่ำน

145 591520130 น.ส.รุ้งทราย พุ่มไสว การบญัชี วิทยาการจัดการ 400 ผ่ำน

146 591520131 น.ส.ธิติมา ไพโรจน์ การบญัชี วิทยาการจัดการ 300 ผ่ำน

147 591520132 นายชิษณุพงศ์ วันมา การบญัชี วิทยาการจัดการ 165 ผ่ำน

148 591520133 น.ส.ชมพนูุช เหมือยฝน การบญัชี วิทยาการจัดการ 275 ผ่ำน

149 591520134 นายเดชา บญุสวัสด์ิ การบญัชี วิทยาการจัดการ 270 ผ่ำน

150 591520135 น.ส.ปภาวดี อยูบู่่ การบญัชี วิทยาการจัดการ 380 ผ่ำน

151 591520136 น.ส.ลภสัรดา เนตพดั การบญัชี วิทยาการจัดการ 285 ผ่ำน

152 591520138 น.ส.สุเมธี กล่ินบวั การบญัชี วิทยาการจัดการ 415 ผ่ำน

153 591520139 น.ส.ลักษกิา ขวัญใจชาวไกรลาศ การบญัชี วิทยาการจัดการ 190 ผ่ำน

154 591520140 น.ส.สุนิตา นาคอ้น การบญัชี วิทยาการจัดการ 215 ผ่ำน

155 591520201 น.ส.วีรยา นิตฉิมพลี การบญัชี วิทยาการจัดการ 265 ผ่ำน
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156 591520202 น.ส.เครือแก้ว จ๋าวเสรี การบญัชี วิทยาการจัดการ 215 ผ่ำน

157 591520203 นายสุรศักด์ิ แสงสว่าง การบญัชี วิทยาการจัดการ 340 ผ่ำน

158 591520204 น.ส.สมหญิง พลอาจ การบญัชี วิทยาการจัดการ 220 ผ่ำน

159 591520205 น.ส.พนิดา วงศ์สันติคีรี การบญัชี วิทยาการจัดการ 180 ผ่ำน

160 591520206 น.ส.ศิริพร อ่อนฤทธิ์ การบญัชี วิทยาการจัดการ 175 ผ่ำน

161 591520207 น.ส.จุฑามาศ บวับาง การบญัชี วิทยาการจัดการ 220 ผ่ำน

162 591520208 น.ส.มณีรัตน์ อินทพงษ์ การบญัชี วิทยาการจัดการ 170 ผ่ำน

163 591520209 น.ส.อุบลรัตน์ ดวงใจ การบญัชี วิทยาการจัดการ 285 ผ่ำน

164 591520210 น.ส.นาตยา เสือแจ้ง การบญัชี วิทยาการจัดการ 310 ผ่ำน

165 591520211 น.ส.ปทัมา ต้อยเรียง การบญัชี วิทยาการจัดการ 225 ผ่ำน

166 591520212 น.ส.อภชิญา ล้ือยอด การบญัชี วิทยาการจัดการ 185 ผ่ำน

167 591520213 น.ส.ภทัรมน ดอกแหน การบญัชี วิทยาการจัดการ 240 ผ่ำน

168 591520214 น.ส.ธนพร อินสอน การบญัชี วิทยาการจัดการ 155 ผ่ำน

169 591520215 นายณัฐพงษ ์สุวรรณศร การบญัชี วิทยาการจัดการ 350 ผ่ำน

170 591520216 น.ส.กุลณัฐ มาแก้ว การบญัชี วิทยาการจัดการ 185 ผ่ำน

171 591520217 น.ส.วิลาสิณี เอีย่มรักษา การบญัชี วิทยาการจัดการ 215 ผ่ำน

172 591520218 น.ส.ดาราพร จันทร์ค า การบญัชี วิทยาการจัดการ 275 ผ่ำน

173 591520219 น.ส.ชลิตา สกุลนี การบญัชี วิทยาการจัดการ 185 ผ่ำน

174 591520220 น.ส.เพชรรินทร์ ด าสนิท การบญัชี วิทยาการจัดการ 290 ผ่ำน

175 591520221 น.ส.วาสนา วารีสุข การบญัชี วิทยาการจัดการ 185 ผ่ำน

176 591520222 น.ส.ชลติชา เพชรทอง การบญัชี วิทยาการจัดการ 155 ผ่ำน

177 591520223 น.ส.รุ่งนภา สีดา การบญัชี วิทยาการจัดการ 420 ผ่ำน

178 591520224 น.ส.เรืองลดา บญุโพธิ์ การบญัชี วิทยาการจัดการ 155 ผ่ำน

179 591520225 น.ส.วาสนา สุขเรือง การบญัชี วิทยาการจัดการ 210 ผ่ำน

180 591520226 น.ส.มัทนา ฤทธิแ์ก้ว การบญัชี วิทยาการจัดการ 220 ผ่ำน

181 591520227 น.ส.เกศณี อโนสา การบญัชี วิทยาการจัดการ 355 ผ่ำน

182 591520228 น.ส.ไอลีน วงษย์ะลา การบญัชี วิทยาการจัดการ 165 ผ่ำน

183 591520229 น.ส.ณัฐณิชา พฒันะผล การบญัชี วิทยาการจัดการ 215 ผ่ำน

184 591520230 น.ส.อรนิภา คงศรีแย้ม การบญัชี วิทยาการจัดการ 230 ผ่ำน

185 591520231 น.ส.ปริสา พรมดอนกลอย การบญัชี วิทยาการจัดการ 290 ผ่ำน

186 591520232 น.ส.อัญชลีพร จันทน การบญัชี วิทยาการจัดการ 375 ผ่ำน
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187 591520234 น.ส.จุฑามณี ทานะมัย การบญัชี วิทยาการจัดการ 240 ผ่ำน

188 591520235 น.ส.นิตยา ทยิานัน การบญัชี วิทยาการจัดการ 180 ผ่ำน

189 591520236 น.ส.ศุภาวรรณ สุขสวัสด์ิ การบญัชี วิทยาการจัดการ 250 ผ่ำน

190 591520237 น.ส.กาญจนา สุภา การบญัชี วิทยาการจัดการ 260 ผ่ำน

191 591520238 น.ส.จันทมิา ส่งสัมพนัธวงศ์ การบญัชี วิทยาการจัดการ 245 ผ่ำน

192 591520239 น.ส.บษุยา สุขเกษม การบญัชี วิทยาการจัดการ 140 ไม่ผ่ำน

193 591530101 น.ส.ธิดารัตน์ ริดบว้น การบญัชี วิทยาการจัดการ 205 ผ่ำน

194 591530102 น.ส.วริศรา ปานวงษ์ การบญัชี วิทยาการจัดการ 200 ผ่ำน

195 591530103 น.ส.อมิตา ออซิน การบญัชี วิทยาการจัดการ 230 ผ่ำน

196 591530104 น.ส.นภาพร กาดนอก การบญัชี วิทยาการจัดการ 255 ผ่ำน

197 591530105 น.ส.พรสุดา พะโยม การบญัชี วิทยาการจัดการ 205 ผ่ำน

198 591530106 น.ส.วิราพรรณ ธรรมาพฤทธิ การบญัชี วิทยาการจัดการ 195 ผ่ำน

199 591530107 นายปกรณ์ ข าปาน การบญัชี วิทยาการจัดการ 160 ผ่ำน

200 591530108 น.ส.ธนัญชนก ต่ายสกุล การบญัชี วิทยาการจัดการ 235 ผ่ำน

201 591530109 น.ส.อภริภทัธ์ กล่ินสุคนธ์ การบญัชี วิทยาการจัดการ 165 ผ่ำน

202 591530110 น.ส.คนึงนิตย์ เจียระวาปี การบญัชี วิทยาการจัดการ 200 ผ่ำน

203 591530111 น.ส.อานิษา หวานอารมณ์ การบญัชี วิทยาการจัดการ 270 ผ่ำน

204 591530112 น.ส.รสสุคนธ์ จันทร์มณี การบญัชี วิทยาการจัดการ 225 ผ่ำน

205 591530113 น.ส.ปรียานุช เอกปชัชา การบญัชี วิทยาการจัดการ 235 ผ่ำน

206 591530114 น.ส.เบญจวรรณ โปร่งพรมมา การบญัชี วิทยาการจัดการ 210 ผ่ำน

207 591530116 น.ส.พทัรีญา นิลนามะ การบญัชี วิทยาการจัดการ 140 ไม่ผ่ำน

208 591530117 น.ส.รัชดา กัลพฤกษ์ การบญัชี วิทยาการจัดการ 280 ผ่ำน

209 591530119 นายโกนัย - การบญัชี วิทยาการจัดการ 260 ผ่ำน

210 591530120 น.ส.ชุติมา ประเสริฐสังข์ การบญัชี วิทยาการจัดการ 160 ผ่ำน

211 591320501 น.ส.ธิติสุดา อุดมรัตนศิริชัย การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 330 ผ่ำน

212 591320502 น.ส.ชุติมา ชัยพรอุปถัมภ์ การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 215 ผ่ำน

213 591320503 น.ส.รัชนีกร โพธิไ์กร การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 250 ผ่ำน

214 591320504 น.ส.เจนจิรา เจริญศิลป์ การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 395 ผ่ำน

215 591320505 น.ส.ไพลิน รอดเขียว การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 185 ผ่ำน

216 591320507 น.ส.สุดารัตน์ แก้วดวงแสน การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 180 ผ่ำน
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