
ที่ รหัสประจ ำตวั
1 5911011445004 นาย พิเชฐ แก้วคุ้ม
2 5911011445162 นาย ชญานนท์ กล ่าบรรจง
3 5911011448039 นางสาว ณัฐชา ภัทรโอฬารรัฐ
4 6011011448002 นาย ศรัณย์ วังปรีชา
5 6011011460014 นางสาว สรินยา ประชาบุตร
6 6011011460029 นางสาว ชนานันท์ ใจสงัด
7 6011011460032 นางสาว ญณันธร สุวรรณฉัตรชัย
8 6011011480007 นาย จิรศักด์ิ กลิ นจันทร์
9 6011011480012 นางสาว จุฑาทิพ จันทา
10 6011011480013 นางสาว นพวรรณ สุทธิเกิด
11 6011011480015 นาย ธราธร อุ้มชู
12 6011011480018 นางสาว อนุสรา ชูหมุน
13 6011011480020 นางสาว ศิรประภา เนินพรหม
14 6011011510017 นางสาว โชติรส โพธิพ์รม
15 6011011510020 นางสาว นัฐมน แย้มแสง
16 6011011541002 นาย ไพโรจน์ เล็กสวาท
17 6011011541003 นางสาว ธนัญญา ไชยรัตน์
18 6011011541004 นางสาว ปัญญพัฒน์ ทิพย์รัตน์
19 6011011541007 นาย ณพดนัย สัญญะวิชัย
20 6011011541008 นางสาว วริศรา สุวรรณพรม
21 6011011541009 นางสาว เบญจรัตน์ ศรอารา
22 6011011541010 นางสาว ภคอร แพน้อย
23 6011011541011 นาย ฐิติพัฒน์ จิตตะทัต
24 6011011541012 นางสาว ณัฐธิดา ทองแท่ง
25 6011011541013 นางสาว อรทัย ยันต์มงคล
26 6011011541014 นางสาว ณัฐณิชา รอบุญ
27 6011011541017 นางสาว วิศิณี เบีย้วบังเกิด
28 6011011541024 นางสาว ประไพศรี อยู่คง
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29 6011011541027 นางสาว อริศรา นันตะเวช
30 6011011541028 นาย ธารา ปฎิสา
31 6011011541029 นางสาว ณัฐตญา รัตนเนนย์
32 6011011553024 นางสาว สุนินธร นุตวัน
33 6011011553034 นางสาว บุญญารักษ์ เสรีสุชาติ
34 6011011571003 นาย ยศกร นาวาทอง
35 6011011571005 นาย อับดุรเราะห์มาน มะลูลีม
36 6011011571007 นางสาว ดาราวรรณ พิงสูงเนิน
37 6011011571008 นาย วัชลิศ สิขัณฑกะสมิตร
38 6011011571009 นางสาว อรไท ไชยทิพย์
39 6011011571010 นางสาว อันนา นาคสังข์
40 6011011571011 นางสาว สุรัตนา ถูกจิต
41 6011011571012 นางสาว อัษฎาภรณ์ นิวาส
42 6011011571013 นางสาว อริสรา เจ๊ะสมัน
43 6011011571014 นางสาว ชมพูนุช เรืองสุขสุด
44 6011011796004 นางสาว จุฑามาศ พงศ์รักษา
45 6011011796006 นางสาว อรุณี สีสุวรรณ
46 6011011804001 นางสาว จุฑารัตน์ โคตรก้า่พี้
47 6011011804003 นางสาว ธัญชนก ฮึกเหิม
48 6011011804006 นางสาว ทัชชา เส้งศักด์ิ
49 6011011804012 นางสาว รัตนาภรณ์ อาจสูงเนิน
50 6011011804016 นาย ธีรวุฒิ ใบวิวัฒนา
51 6011011804017 นางสาว กมลลักษณ์ วัฒนภิโกวิท
52 6011011804022 นางสาว พรวิไล พิลา
53 6011011804025 นางสาว สุวพัชร สุภาพร
54 6011011805009 นางสาว เปรมฤดี กิมช้วน
55 6011011805012 นางสาว พรพรรณ ฉัตรแก้ว
56 6011011805013 นางสาว พรรณราย ฉัตรแก้ว

หมำยเหต ุอ่านรายละเอียดแนบทา้ยหน้า 9 เพื อ Download ประกาศนียบตัร

หน้า 2 / 9



ที่ รหัสประจ ำตวั

สถำบนัภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยสวนดสุิต

 ณ วันที ่7 ธันวำคม พ.ศ. 2563 (รวมทุกรอบ)
ชื่อ - สกุล

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมภำษำอังกฤษคอร์ส "พิชติ TOEIC 1" (รุ่นที ่1)

57 6011011805020 นางสาว กนกวรรณ ดรุณพันธ์
58 6011011805022 นางสาว ณิชกานต์ วิชิตกูล
59 6011011814001 นางสาว นิศารัตน์ ตรงดี
60 6011011814002 นางสาว อัจจิมา เหลืองอลงกต
61 6011011814003 นางสาว ไพริน แสงพิทักษ์
62 6011011814004 นางสาว ศศิธร ท้าวลอม
63 6011011814005 นางสาว ภานุชมาทร์ แถวไธสง
64 6011011814007 นาย ณัฐพงศ์ มารม
65 6011011814008 นางสาว วินตา กาเรวาล
66 6011011814009 นางสาว เปมิกา โอฬารพันธ์เลิศ
67 6011011814012 นางสาว ประภาสภรณ์ เชื้อชื น
68 6011011814013 นางสาว คนึงนิตย์ ข่าวงศ์
69 6011011820002 นางสาว ลัดดาภรณ์ วุฒิทรงสกุล
70 6011011820004 นางสาว พนิดา กลางณรงค์
71 6011011820008 นางสาว พรสุดาวัลย์ บุญมี
72 6011011820010 นางสาว พัชราภรณ์ บุญญา
73 6011011820011 นางสาว จุรีรัตน์ สาถั ว
74 6011011820024 นางสาว ธนัญชนก ปิน่แก้ว
75 6011011820025 นางสาว วนิดา อยู่ดี
76 6011011820026 นางสาว กิตติธรา หล่อศิลาทอง
77 6011011820027 นางสาว พัณณิตา หงษ์วิเศษ
78 6011011820028 นางสาว พุทธธิดา อินทศร
79 6011011940001 นาย สมิทธ์ เหลืองสมานกุล
80 6011011940002 นางสาว ชมพูนุท บุญรักษา
81 6011011940004 นางสาว อรวรรณ ไม้งาม
82 6011011940005 นาย สมพร จันทร์เปรม
83 6011011940006 นาย พงศ์ภัค น้อยณรงค์ศักด์ิ
84 6011011940008 นาย ศรชัย วิญญพันธ์
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85 6011011940010 นาย ถิรวิทย์ พูนพัฒนาทรัพย์
86 6011011940011 นาย พลวัต ฤทธิทา
87 6011011940012 นาย ภานุวัฒน์ ศรีเคลือบ
88 6011011940013 นาย ศรัณยู พลามิตร
89 6011011940014 นางสาว อมรรัตน์ เทียมฤทธิ์
90 6011012760002 นางสาว นิตยา แซ่วือ้
91 6011056160005 นางสาว ปาริชาต นวลนิล
92 6011056160016 นางสาว กัญญารัตน์ อามาตย์สมบัติ
93 6011056160023 นาย พีรพล อุทัยกิจวานิช
94 6011056160026 นาย ภานุพงศ์ แก้วใส
95 6011056160028 นางสาว ฐิติมา วาวี
96 6011056160029 นาย นัทธพงศ์ ใจผาวัง
97 6011056160030 นางสาว วฤณดา หินสูงเนิน
98 6011056160031 นางสาว ชลธิกานต์ วันทอง
99 6011056160033 นางสาว มณฑาทิพย์ มีสัมฤทธิ์
100 6011056160035 นางสาว เรืองลัดดา พาลี
101 6011056160036 นางสาว อามานี หมินหมัน
102 6011056160037 นางสาว สิริสุดา ลุมพิกานนท์ศิลป
103 6011056160038 นางสาว วนัสนันท์ จั นเพิง้
104 6011056160039 นางสาว สุพัตรา กล่อมเอี ยม
105 6011056160042 นางสาว กมลวรรณ ยอดวิเศษ
106 6011056160044 นางสาว ลักษณเวท เต็มนิรันรัตน์
107 6011056160045 นางสาว ภัทรพร สมชะนะ
108 6011056160046 นาย มัทธิว ยั งยืนเกษมสุข
109 6011056160049 นางสาว ณิชากร ต้อยติ ง
110 6011056160052 นางสาว กัญญาภัค กิจทองพูล
111 6011056160053 นางสาว เมธาวี ถิระวัฒน์
112 6011056605001 นาย วิทิต ขุนศรี
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113 6011056605003 นางสาว นิตยา มนธุลี
114 6011056605004 นางสาว ภัทราภรณ์ แดงละม้าย
115 6011056605006 นางสาว ศิริญญา ชัยงามเมือง
116 6011056605007 นางสาว เกศินี บุตรจินดา
117 6011056605008 นางสาว อมรศรี มั นทอง
118 6011056605009 นางสาว จุฑามาศ มณฑาทิพย์
119 6011056605010 นางสาว วราพร แซ่เล้า
120 6011056605011 นางสาว มัทรียา ขอเจียม
121 6011056605012 นาย อันวา กาเดร์
122 6011056605013 นางสาว อริศรา หงษ์ชัยภูมิ
123 6011056605014 นางสาว ปัทมารัตน์ สุพสอน
124 6011056605015 นาย สราวุฒิ ก๋ารินทร์
125 6011056605016 นาย สิทธิโชค ค่าหลอม
126 6011056605017 นางสาว ศิริรัตน์ โกสุม
127 6011056605018 นางสาว อาจารี ส าเร็จศิริปัญญา
128 6011056721031 นางสาว นงคราญ สมรักษ์
129 6011056721034 นางสาว รุ่งฤดี ตัวอย่าง
130 6011056721039 นางสาว ศิริพรรณ สิทธิวรโชติ
131 6011056721040 นางสาว สุธา สว่างประจิม
132 6011056721071 นางสาว ปัทมาวรรณ นันชม
133 6011056721074 นางสาว นันทพร ดีประยูร
134 6011056725010 นาย ภักพงษ์ พ่ออามาตย์
135 6011056725011 นางสาว อลิสา มณีโชติ
136 6011056725013 นาย เกรียงไกร อินทร์คุ้ม
137 6011056990001 นางสาว สุภัทรา ชมภูโกฐ
138 6011056990002 นางสาว สุธาสินี ทันประสงค์
139 6011056990004 นางสาว ขวัญภิรมย์ ศรีจันทร์
140 6011056990005 นางสาว อนันตญา ไชยชนะ
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141 6011056990006 นางสาว สุภัชชา กาฬหว้า
142 6011056990007 นางสาว สุชญา ปานาพรม
143 6011056990008 นางสาว วิภา ดาหนองเป็ด
144 6011056990009 นางสาว มาริสา สมศรีใส
145 6011056990010 นางสาว ลักษณ์นารา โสภณพิกุลชัย
146 6011056990011 นางสาว วรรณฤดี สัญลักษณ์
147 6011056990012 นางสาว นันทเนตร ยาวสันเทียะ
148 6011056990013 นางสาว สุธิดา สีบาล
149 6011056990014 นางสาว จุฬารัตน์ พรหมโท
150 6011056990015 นางสาว ทิพย์สุดา พลเสนา
151 6011056990016 นางสาว กฤตพร โพธิศ์รี
152 6011056990017 นางสาว นริศรา แสงมูล
153 6011056990018 นางสาว เอมวิกา ศรีจันทร์
154 6011056990019 นางสาว สิราวรรณ ภูผา
155 6011056990020 นางสาว จุฑามาศ มีมาก
156 6011056990021 นางสาว ปิญานัฐ ศรีโฉม
157 6011056990022 นางสาว ณัฐณิชา นุ่มมาก
158 6011056990023 นางสาว พัชรี กวงแหวน
159 6011056990025 นางสาว สุทิลาวัลย์ รอดไพรี
160 6011056990026 นางสาว กนกวรรณ จินาย
161 6011056990027 นางสาว ปัณฑิตา ชายดี
162 6011056990028 นางสาว จตุพร ฟัน่สาย
163 6011029721003 นางสาว จรรยพร ไอยราคม
164 6011029721007 นางสาว วทันยา ทองเส้ง
165 6011029721008 นางสาว จุฑาพร ขวัญสกุล
166 6011029721012 นางสาว กฤตยพร ภิญโญรัตนโชติ
167 6011056990029 นางสาว เสาวลักษณ์ ถาบุตร
168 6011056990031 นางสาว อภิษฎา พัฒนะแสง
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169 6011056990032 นางสาว ปัทมพร โพธา
170 6011056990033 นางสาว จุฑารัตน์ พิมพ์ภาพ
171 6011056990035 นางสาว ธนัชชา เรืองค า
172 6011056990036 นางสาว สายธาร ทองจันทร์
173 6011056990038 นางสาว มัยมูนา กันทะวงค์
174 6011056990040 นางสาว นริศรา สงวนงาม
175 6011056990041 นางสาว เกวลิน อมแย้ม
176 6011056990043 นางสาว มนัสนันท์ ติณท์ธนาดุล
177 6011056990046 นางสาว มารตี แจ่มสุวรรณ
178 6011056990047 นางสาว รัชนีกร วงค์เทพ
179 6011056990048 นางสาว กิตติยาภรณ์ พิพิธกุล
180 6011056990049 นางสาว ระลินรัตน์ ชาญปรัชญาวุฒิ
181 6011056990050 นางสาว ฑิตยา มณีฉาย
182 6011056990051 นาย ชิณกรณ์ เข็มอ่อน
183 6011056990052 นางสาว ไอลดาย์ วินทะสมบัติ
184 6011056990053 นางสาว อภิรดี ฝูงใหญ่
185 6011081721002 นางสาว เสาวลักษณ์ ดวงใจ
186 6011081721004 นาย สราวุธ สุวรรณเสรี
187 6011081721006 นาย วงศ์วิศิษฎ์ เทพวรรณ
188 6011081721007 นาย กฤตย์ เสวยทรง
189 6011081721012 นางสาว เลิศขวัญ จงรักษ์
190 6011081721015 นางสาว กมลวรรณ ใจดี
191 6011081721021 นางสาว จรรยา ทาทอง
192 6011081721024 นาย ธนวัฒน์ บุญจา
193 6011081721027 นางสาว สุวิษา แสนปงผาบ
194 6011081721032 นาย ธนธรณ์ สืบศรีวิชัย
195 6011081721033 นาย กิตติพิชญ์ เชื้อค าลือ
196 6011081721035 นางสาว ปัญจมาภรณ์ เสียงดี
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197 6011081721037 นางสาว ณัฐชา หารมาก
198 6011081721038 นางสาว ชุติมณฑน์ พงษ์พัฒน์
199 6011081721042 นางสาว เสาวลักษณ์ หล้าธิ
200 6111056160055 นางสาว จุฬาลักษณ์ ภาณุภาพศรี
201 6111056725001 นางสาว มุฑิตา บุญอ่อน
202 6011056605002 นางสาว ชุติมา ขันใส
203 6011056605022 นางสาว กัญญารัตน์ ปัน้ลาภ
204 6011081320002 นางสาว ธารวิมล กันค่า
205 6011081320003 นางสาว ฟาตีฮะห์ บือซา
206 6011081320004 นางสาว กิตติกานต์ กิตติรัตสถิตย์
207 6011081320005 นางสาว พรรณิภา นาจักร
208 6011081320006 นางสาว ชนิตสิรี มีฉลาด
209 6011081320007 นางสาว ดวงพร หาญปาก
210 6011081320008 นางสาว มัลลิกา บุญมายอง
211 6011081320009 นางสาว ธัญชนก ชมชื น
212 6011081320010 นางสาว วลีพร วรรณศรี
213 6011081320011 นางสาว ปิยวรรณ สุขสวัสด์ิ
214 6011081320012 นางสาว ชลธิชา ปารีเสน
215 6011081320013 นางสาว สุกัญญา ยศน้อย
216 6011081446001 นางสาว สิริยากร สุยานะ
217 6011081446002 นางสาว พัชรพร ริมมกุล
218 6011081446003 นางสาว ธนาภรณ์ ธูปเกิด
219 6011081446006 นางสาว ธัญญรัตน์ เตภักดี
220 6011081446008 นางสาว อารียา สุขสมัย
221 6011081446011 นาย ธวัชชัย ธิรินทอง
222 6011081446012 นางสาว มาตา วงศ์เตปิน
223 6011081446013 นางสาว ศิรดา พิลาศจิตร
224 6011081721001 นางสาว วิชชุลดา ปรากุล
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225 6011081721009 นาย วีรวัฒน์ ลักขณาธร
226 6011081721014 นางสาว อรนุช ขัติยะ
227 6011081721016 นางสาว สุนิษา ทาอินเป็ง
228 6011081721017 นาย ศดายุ เรือนมูล
229 6011081721022 นางสาว ศรัณย์พร พรมตัน
230 6011081721026 นางสาว ปรียาพร สือโจ
231 6011081721028 นางสาว ศิริพักตร์ มูลค่า
232 6011081721030 นาย ธีรดนย์ แสนก่อ
233 6011081721039 นางสาว ชลิตตา สายสุวรรณ
234 6011081721041 นางสาว ชุติพร มาปัด
235 6011029448002 นางสาว จิรัชญา แก่นบุญ
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