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!!! ให้ผู้สมัครจําลําดับท่ีเพ่ือกรอกในกระดาษคําตอบ !!! 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคพิเศษ (XL62) 
วันอาทิตย์ท่ี  24 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา  08:30 – 12.00 น.  

อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ช้ัน 2 ห้อง 206  
ลําดับที ่ เลขที่

ผู้สมัคร 
ช่ือ - นามสกุล เซ็นช่ือ 

ผู้เข้าสอบ 
หมายเหต ุ

1 2556001 นางสาว นิดา สัจจวาณิชย์   

2 2556002 นางสาว สิชล รัตนเจริญสุข   

3 2556003 นางสาว นารีรัตน์ นันทมงคล   

4 2556004 นางสาว สุกัญญา จงจิตต์สุข   

5 2556005 นาย ณัฐกิตต์ิ สิงหเพชร   

6 2556006 นางสาว พัชรภรณ์ ดิษฐะบํารุง   

7 2556007 นางสาว จิตศุภางค์ จุฑาวิทยา   

8 2556008 นางสาว พรชนัน พุทธิสาร   

9 2556009 นางสาว วาสนา ขาวผ่อง   

10 2556010 นางสาว ณัฐธิดา ปู่ทอง   

11 2556011 นางสาว นิรมล ผาสุขมูล   

12 2556012 นางสาว คริษฐา สุนทรีรัตน์   

13 2556013 นางสาว วิชชุดา สุรเวช   

14 2556014 นาย สิทธิโชค กลิ่นแห   

15 2556015 นางสาว ขนิษฐา พ่ึงม่ัน   

16 2556016 นางสาว ชลิดา กองกาญจนาทิพย์   

17 2556017 นางสาว ณิชารีย์ เชฎฐะ   

18 2556018 นาย รวินท์ เย็นเปรม   

19 2556019 นางสาว นวรัตน์ คําเพ็ญ   

20 2556020 นางสาว ธันวภา กงเชิญ   

21 2556021 นางสาว ทิพย์วัลย์ สหพงศ์   

22 2556022 นางสาว ณฐมน ธนกนกนนทณ์   

23 2556023 นางสาว ยิ่งลักษณ์ ดิถีวัฒนา   

24 2556024 นางสาว เพชรลดา พิลึก   

25 2556025 นางสาว นันทนา สาระอาภรณ์   
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ลําดับที ่ เลขที่
ผู้สมัคร 

ช่ือ - นามสกุล เซ็นช่ือ 
ผู้เข้าสอบ 

หมายเหต ุ

26 2556026 นาง ประภา วิชัยขัทคะ   

27 2556027 นางสาว อรอนงค์ ชมภู   

28 2556028 นาย พฤติพงศ์ แสงสว่าง   

29 2556029 นาง วรัณธร มัญยานนท์   

30 2556030 นางสาว เขมวรา เหลืองธุวปราณีต   

31 2556031 นางสาว อนันตญา กลิ่นสังข์   

32 2556032 นางสาว วันวิสาข์ นาคสวัสด์ิ   

33 2556033 นางสาว ศิริวรรณ ศรีไพล   

34 2556034 นางสาว พิชญาภา ตุลสุข   

35 2556035 นางสาว อรวรรณ เมฆพยับ   

36 2556036 นางสาว พนิดา พรมแจ้   

37 2556037 นางสาว กชพรรณ อยู่ยรรยง   

38 2556038 นางสาว ณัฐชา ภักดีชาติ   

39 2556039 นางสาว ปณัตขวัญ วงษ์คําสิงห์   

40 2556040 นางสาว ญาญดา เกษมนิมิตรพร   

41 2556041 นางสาว ธนาภา ชนะอุดมทรัพย์   

42 2556042 นางสาว สุวิมล คะเชนทร์   

43 2556043 นางสาว รัชฎาภรณ์ มาตา   

44 2556049 นางสาว หทัยมาตร เมฆนาคา   

45 2556050 นางสาว รมณี ทองสด   

46 2556051 นางสาว วิไลนุช แสนเข่ือน   

47 2556052 นางสาว รศวรรณ สุนิติสาร   

48 2556053 นางสาว สุลักษณา สายเจริญ   

49 2556054 นางสาว หัสยา แสงเพชร   

50 2556055 นางสาว สุดารัตน์ ศรีวัฒนทรัพย์   

51 2556056 นางสาว ดลยา แก้ววิเชียร   

52 2556057 นางสาว ฐิติรัตน์ เอียดเมือง   

53 2556058 นางสาว สิรินารถ แจ่มศิริ   

54 2556059 นางสาว ธัญชภัทร สร้อยท้วม   

55 2556060 นางสาว ขจิตวัลค์ุ ศิลธรรม   
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56 2556061 นางสาว พิชญา นะวาระ   

57 2556062 นางสาว จันทร์จิรา จันทร์อนันต์   

58 2556063 นางสาว สุภาพร สิงหาทอ   

59 2556064 นาง ผกามาศ ทองแกมนาค   

60 2556065 พระมหาริก เปรินทร์   

61 2556066 นาย สุบิน แสงสุวรรณโรจน์   

62 2556067 นางสาว ศิริทิพย์ ผกากรอง   

63 2556068 นางสาว กะรัตเพชร คงรอด   

64 2556069 นาย ภัทรพล อุปถัมภ์   

65 2556070 นาย มาโนช หนูหมาด   

66 2556071 นางสาว พิมพ์ภรณ์ บํารุงไทย   

67 2556072 นางสาว อิสริยา วิสาลีวัฒน ์   

68 2556073 นางสาว ดนิตา สุขไพบูลย์วัฒน์   

69 2556074 นางสาว ตรีกูร ศรีจันทร์   

70 2556075 นางสาว ศิริวรรณ จุลลักษณ์   
 


