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1 นางสาว กนกนาค คุ้มภัย ผ่าน
P

มี
2 นางสาว กนกพร บุญเรืองรอด ผ่าน P ไม่มี
3 นางสาว กนกวรรณ บุญธรรม ผ่าน

O
มี

4 นางสาว กนกวรรณ ศรีผง ผ่าน P ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

5 นางสาว กนกอร เป่ียมสัมฤทธ์ิ ผ่าน O ไม่มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

6 นางสาว กมลชนก บุญหลาย ผ่าน P ไม่มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

7 นางสาว กมลวรรณ กนกกิจ ผ่าน O ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

8 นางสาว กมลวรรณ ขวัญเมือง ผ่าน P ไม่มี
9 นางสาว กฤตยา วรสาร ผ่าน P ไม่มี
10 นางสาว กฤตินี ป้ันศิลป์ ผ่าน O ไม่มี
11 นางสาว กฤติมา ชูเพชร ผ่าน P ไม่มี
12 นางสาว กฤติยาณี บัวธนะ ผ่าน

P
มี

13 นาย กฤษณะ ดวงดิษฐ์ ผ่าน
P

ไม่มี
14 นาย กฤษณะ สิทธินันท์ ผ่าน P ไม่มี
15 นางสาว กวินตรา อ่ิมหม่ืนไวย์ ผ่าน

P
ไม่มี

16 นางสาว กวินทิพย์ จิรพัฒนวงศ์ ผ่าน P มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

17 นางสาว กษมา เจริญสิทธ์ิ ผ่าน P มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

18 นาย กษิด์ิเดช เข็มตรง ผ่าน P ไม่มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

19 นางสาว กัญจน์ชญาน์ ทองมี ผ่าน O มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

20 นางสาว กัญญาณัฐ จันทร์ละมูล ผ่าน O ไม่มี
21 นางสาว กัญญาพัชร จ าปาทิพย์ ผ่าน O ไม่มี
22 นางสาว กัญญารัตน์ ผาสิกา ผ่าน O ไม่มี
23 นางสาว กัญญาวีร์ แวอุเซ็ง ผ่าน

O
มี

24 นางสาว กัญณิกา พลายวิจารณ์ ผ่าน
O

ไม่มี
25 นางสาว กัญณิญาภรณ์ หนองบุญ ผ่าน

P
ไม่มี

26 นาย กัณฑ์อเนก ศุภผลกุลนันทร์ ผ่าน
O

มี
27 นาย กันตินันท์ จารุธรรมนนท์ ผ่าน

O
ไม่มี

28 นาย กัมปนาท เม่ียงชม ผ่าน
P

มี
29 นางสาว กัลยรัตน์ บ้านเกาะ ผ่าน

O
ไม่มี

30 นางสาว กัลยา สาลิตุล ผ่าน P ไม่มี
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31 นางสาว กาญจนี อยู่พงษ์ ผ่าน
P

ไม่มี
32 นางสาว กานต์รวี ศรีธิ ผ่าน P มี
33 นาย กิจติกร นิลกิจ ผ่าน

P
ไม่มี

34 นางสาว กิตติกานต์ เปล่งผิว ผ่าน P มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

35 นางสาว กิตติมา เอ่ียมกุล ผ่าน O มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

36 นางสาว กิติญา มีสาระภี ผ่าน P มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

37 นางสาว กีรติกา พิภักดี ผ่าน O ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

38 นางสาว กุลฑริดา สิทธิชัยค า ผ่าน P ไม่มี
39 นางสาว กุลณัฐ ผาบวุฒิ ผ่าน P มี
40 นางสาว กุลณัฐ เสนะพันธ์ ผ่าน O ไม่มี
41 นางสาว กุลธิดา พิมศร ผ่าน P ไม่มี
42 นางสาว กุลนาถ ชาญประโคน ผ่าน O ไม่มี
43 นาย กุลโรจน์ เดชสินมหัตวงษ์ ผ่าน

O
มี

44 นางสาว เกศริน แก้วหัวไทร ผ่าน P ไม่มี
45 นาย เกียรติพงษ์ หอมหวาน ผ่าน

O
ไม่มี

46 นางสาว แก้วมณี ศรีนอก ผ่าน P ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

47 นางสาว ขจรจันทร์ ศรีสักด์ิสมบูรณ์ ผ่าน P ไม่มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

48 นาย คณาวุฒิ หรพูล ผ่าน P ไม่มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

49 นางสาว ครองขวัญ ทองเพ็ชร ผ่าน O ไม่มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

50 นาย คุณกฤษฎ์ิ ศรีณรงค์วุฒิ ผ่าน O มี
51 นาย จักรพรรณ์ เอ่ียมสะอาด ผ่าน P มี
52 นางสาว จันทกานต์ บัวลอย ผ่าน O ไม่มี
53 นางสาว จันทิมา กงแก้ว ผ่าน P ไม่มี
54 นางสาว จารุมน แสนอุบล ผ่าน

O
มี

55 นางสาว จิณณพัต วรรณนิจ ผ่าน
O

ไม่มี
56 นางสาว จิดาภา กีรติไพศาล ผ่าน

O
มี

57 นางสาว จิดาภา ปุริมาโน ผ่าน
O

มี
58 นางสาว จิตรานุช ช านาญสินธุกิจ ผ่าน

O
ไม่มี

59 นางสาว จิตรานุช บุญวิรัตน์ ผ่าน O ไม่มี
60 นางสาว จิตาภา เรืองอ าพันธ์ ผ่าน

P
ไม่มี
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61 นางสาว จินตภัสร สงเคราะห์ราษฎร์ ผ่าน
P

ไม่มี
62 นางสาว จิรปรียา วีรานนท์ ผ่าน

P
ไม่มี

63 นาย จิรสิน แซ่โก ผ่าน
P

ไม่มี
64 นางสาว จิระนันท์ คูสินทรัพย์ ผ่าน O ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

65 นางสาว จิราพร สอโส ผ่าน P ไม่มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

66 นางสาว จิราพัชร ทุมทา ผ่าน P มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

67 นางสาว จิราพัชร ศรีช านิ ผ่าน P ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

68 นางสาว จิราภรณ์ เปสูงเนิน ผ่าน P ไม่มี
69 นางสาว จิรารัตน์ จาทะ ผ่าน P ไม่มี
70 นาย จิราวัฒน์ เกิดทองค า ผ่าน P มี
71 นางสาว จีรวรรณ เชิดสี ผ่าน O ไม่มี
72 นางสาว จุฑาทิพ ธงกระโทก ผ่าน P มี
73 นางสาว จุฑามาศ หินะสิทธ์ิ ผ่าน

O
ไม่มี

74 นาย จุตินันท์ วราห์ค า ผ่าน O ไม่มี
75 นางสาว จุฬารักษ์ โตส าราญ ผ่าน O มี
76 นางสาว จุฬาลักษณ์ พุทธเสน ผ่าน P ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

77 นางสาว เจษณี ศรีพูล ผ่าน P ไม่มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

78 นางสาว ฉัตรระพี แวงวรรณ ผ่าน P มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

79 นางสาว ชญาดา ฉิมแก้ว ผ่าน O มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

80 นางสาว ชญาดา เลิศนา ผ่าน O มี
81 นางสาว ชญานันทน์ โชคธนชรินรัตน์ ผ่าน P ไม่มี
82 นาย ชญานิน ทองกรณ์ ผ่าน O ไม่มี
83 นางสาว ชญาภรณ์ รัตนบุรี ผ่าน

O
มี

84 นางสาว ชญาภา ก๊งจ้อย ผ่าน P ไม่มี
85 นางสาว ชณิกานต์ ศรีสะอาด ผ่าน

O
ไม่มี

86 นางสาว ชนมล จุลปาน ผ่าน
P

มี
87 นาย ชนะโชติ ฟักนิกร ผ่าน

P
ไม่มี

88 นางสาว ชนัญชิดา ประดับ ผ่าน O ไม่มี
89 นางสาว ชนัญญา ธนาสินธุ ผ่าน P ไม่มี
90 นาย ชนาธิป ยืนตน ผ่าน O ไม่มี
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91 นางสาว ชนาภัทร เปียศรี ผ่าน P ไม่มี
92 นางสาว ชนิดา นิยมการ ผ่าน P ไม่มี
93 นางสาว ชนิตา กันเกตุ ผ่าน

O
ไม่มี

94 นางสาว ชนินดา ศรีรักษา ผ่าน O มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

95 นางสาว ชมพูนิกข์ กิติลือ ผ่าน P มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

96 นางสาว ชลดา พารารักษ์ ผ่าน P มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

97 นางสาว ชลธิชา ทองศิริ ผ่าน P ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

98 นางสาว ชลิดา พุทธิจักร์ ผ่าน O ไม่มี
99 นาย ชวลิต ม่ันศิลป์ ผ่าน O ไม่มี
100 นางสาว ชวัลญา ไทยศิริมงคล ผ่าน P มี
101 นาย ชัยสิทธ์ิ โยงไธสง ผ่าน O มี
102 นาย ชิตดนัย เล่ือยแพง ผ่าน

O
มี

103 นาย ชินวัตร รัตนพรมงคล ผ่าน O ไม่มี
104 นางสาว ชุติกาญจน์ เกียรติบรรเจิด ผ่าน O ไม่มี
105 นางสาว ชุติมา ศรีช่ืน ผ่าน

O
ไม่มี

106 นาย โชคทวี ทิมคร ผ่าน P ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

107 นางสาว โชติรส สราค า ผ่าน O ไม่มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

108 นาย โชติวิทย์ ประนมพนธ์ ผ่าน P ไม่มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

109 นางสาว ซัมร่ี มณี ผ่าน P มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

110 นางสาว ญาณิศา ภาคีวัฒน์ ผ่าน P ไม่มี
111 นางสาว ญาดา แก้วนิคม ผ่าน P ไม่มี
112 นางสาว ญานิศา จามิกรณ์ ผ่าน O ไม่มี
113 นางสาว ญาราฎา เฉลยภาพ ผ่าน O มี
114 นางสาว ฐานิดา พุ่มเกล้ียง ผ่าน O ไม่มี
115 นางสาว ฐิติการ ตาลพันธ์ุ ผ่าน

P
ไม่มี

116 นางสาว ฐิติรัตน์ ผลงาม ผ่าน
O

มี
117 นางสาว ฐิติรัตน์ สืบสุนทร ผ่าน

P
ไม่มี

118 นางสาว ณญาดา เกษม ผ่าน O มี
119 นางสาว ณฐกมล มณีสว่าง ผ่าน

O
ไม่มี

120 นางสาว ณภัทร แสงอุทัย ผ่าน
O

ไม่มี
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121 นางสาว ณรีกาญจม์ ผลเจริญการค้า ผ่าน
O

ไม่มี
122 นางสาว ณัชชา นาคกระสัน ผ่าน P ไม่มี
123 นาย ณัฐกิตต์ิ ไชยชนะ ผ่าน

O
ไม่มี

124 นาย ณัฐชนน กิจติยา ผ่าน O ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

125 นางสาว ณัฐญา สุขมาก ผ่าน O มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

126 นางสาว ณัฐณิชา โตสม ผ่าน O ไม่มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

127 นาย ณัฐดนัย ศรีเมือง ผ่าน O ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

128 นาย ณัฐพล ชัยศิร ผ่าน O ไม่มี
129 นาย ณัฐพล อุดมสุข ผ่าน P ไม่มี
130 นาย ณัฐภูมิ เซ่งลอยเล่ือน ผ่าน O มี
131 นางสาว ณัฐลินี มหาจันทร์ ผ่าน O มี
132 นางสาว ณัฐวดี ทารถ ผ่าน

P
มี

133 นางสาว ณัฐวดี ศรีเพชร ผ่าน
P

ไม่มี
134 นางสาว ณัฐวรา สุขมาก ผ่าน O มี
135 นาย ณัฐวุฒิ ดีประเสริฐ ผ่าน

P
มี

136 นางสาว ณัฐสุดา สุวรรณกล่อม ผ่าน P ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

137 นางสาว ณิชกานต์ หนูนวล ผ่าน P มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

138 นางสาว ณิชา คล่องส่ังสอน ผ่าน P ไม่มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

139 นางสาว ณิชาพัชร ค าสมหมาย ผ่าน P ไม่มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

140 นางสาว ดลชนก พลวัน ผ่าน P มี
141 นางสาว ดวงกมล เอ่ียมใจตรง ผ่าน P ไม่มี
142 นาย ตุลธร พุทธแก้ว ผ่าน O มี
143 นาย ถวิกรณ์ ราชประดิษฐ์ ผ่าน

O
มี

144 นางสาว ทยิดา ครุฑค้ า ผ่าน
O

มี
145 นางสาว ทรรศนีย์ ทองสว่าง ผ่าน

P
ไม่มี

146 นางสาว ทัศนาภรณ์ ผลไม้ ผ่าน
P

ไม่มี
147 นาย ทินกร แสงวงศ์ ผ่าน

O
มี

148 นางสาว ทิพจุฑา ศิริราช ผ่าน
O

ไม่มี
149 นางสาว ทิพรดา หงษ์ร่อน ผ่าน

P
มี

150 นางสาว ทิพวรรณ บุตะเคียน ผ่าน P ไม่มี

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส "พิชิต TOEIC 1" (รุ่นท่ี 11) 
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151 นางสาว ทิพวรรณ เพ็งโหมด ผ่าน
P

มี
152 นาย ธนกฤต กิตติธราสกุล ผ่าน

O
มี

153 นาย ธนดล ทองเสน่ห์ ผ่าน O ไม่มี
154 นาย ธนธรณ์ คงเท่ียง ผ่าน O ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

155 นางสาว ธนธรณ์ ชัยชัชวาลประทีป ผ่าน P ไม่มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

156 นางสาว ธนพร ประกอบดี ผ่าน P ไม่มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

157 นางสาว ธนพร พรรณอาราม ผ่าน O ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

158 นาย ธนพล จิตรภาษย์ ผ่าน P ไม่มี
159 นาย ธนภัทร เรืองศรีไชยะ ผ่าน O มี
160 นางสาว ธนยุคล เตยหล้า ผ่าน O ไม่มี
161 นาย ธนวัตน์ โหรวิทย์ ผ่าน P มี
162 นางสาว ธนัญชนก ล้ิมวรภพ ผ่าน

O
ไม่มี

163 นางสาว ธนัญญา อนุสรณ์ศิริศักด์ิ ผ่าน
P

ไม่มี
164 นาย ธนากร ปรีชาเดช ผ่าน O ไม่มี
165 นาย ธนากร โพธิพรณ์ ผ่าน

O
ไม่มี

166 นาย ธัชพล จันทรคาธ ผ่าน P ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

167 นางสาว ธัญชนก กองวงษ์ ผ่าน P ไม่มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

168 นางสาว ธัญญาทิพย์ ราชสีห์ ผ่าน O มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

169 นางสาว ธัญญาพร ศิลป์ถิรกาญจน์ ผ่าน O มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

170 นางสาว ธัญญารักษ์ นามพันดุง ผ่าน P มี
171 นาง ธัญธร บัวจีน ผ่าน O มี
172 นางสาว ธัญพัฒน พันธ์แกัว ผ่าน O ไม่มี
173 นางสาว ธัญพิชชา บุตรโพธ์ิ ผ่าน

O
มี

174 นางสาว ธัญลักษณ์ ถวัลย์เสรี ผ่าน
P

มี
175 นางสาว ธัญวรัตน์ เดือนใส ผ่าน

O
ไม่มี

176 นางสาว ธัญสิณี จุลพันธ์ ผ่าน
P

ไม่มี
177 นางสาว ธันยธรณ์  นรายรัตน์ ผ่าน O ไม่มี
178 นางสาว ธันยพร จันทร์แดง ผ่าน

P
ไม่มี

179 นางสาว ธารทิพย์ นุ่มวัฒนา ผ่าน O ไม่มี
180 นางสาว ธิดารัตน์ จันต๊ะพรม ผ่าน O ไม่มี

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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181 นางสาว ธิดารัตน์ ยศบุญมี ผ่าน P มี
182 นางสาว ธิดารัตน์ วงศ์ค าจันทร์ ผ่าน

P
ไม่มี

183 นาย ธีทัต ควรเล้ียง ผ่าน P ไม่มี
184 นาย ธีรณัฏฐ์ สติประเสริฐ ผ่าน O มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

185 นาย ธีรเดช นวลด้ัว ผ่าน P มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

186 นาย ธีรพัฒน์ เพ่ิมพูนวิวัฒน์ ผ่าน P ไม่มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

187 นาย ธีรภพ หงษา ผ่าน P ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

188 นาย ธีรศักด์ิ จันทร์โนนแซง ผ่าน O มี
189 นางสาว นงนภัส ล่องทอง ผ่าน P มี
190 นาย นทีกานต์ ศรีเดช ผ่าน O ไม่มี
191 นาย นนทกร รักสันชาติ ผ่าน O มี
192 นางสาว นภสร มังคะลา ผ่าน O ไม่มี
193 นางสาว นภสร สิงขร ผ่าน

P
มี

194 นางสาว นภัสรา ต้ังทีฆกูล ผ่าน O มี
195 นางสาว นภาพร แสงทอง ผ่าน

P
ไม่มี

196 นางสาว นริศรา แซ่ล้ิม ผ่าน O ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

197 นางสาว นริศรา ป่ินทอง ผ่าน P มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

198 นางสาว นริศรา สมศิริ ผ่าน O มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

199 นางสาว นรีรัตน์ กระทู้ ผ่าน P ไม่มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

200 นาย นฤปนาถ ขานด า ผ่าน O มี
201 นางสาว นฤพร อุทัยสินธุเจริญ ผ่าน P มี
202 นางสาว นฤมล อ่องบางน้อย ผ่าน P ไม่มี
203 นางสาว นลัทพร คงอยู่ ผ่าน

P
ไม่มี

204 นางสาว นลัทพร บุญวงศ์ ผ่าน P ไม่มี
205 นาย นักสิทธ์ิ จันทร์รุ่ง ผ่าน

O
ไม่มี

206 นางสาว นัทธกานต์ ผ่องเผือก ผ่าน
P

ไม่มี
207 นาย นัทธ์ิชนัน ชีรคุปต์ ผ่าน

O
ไม่มี

208 นางสาว นันทกานต์  พูนค า ผ่าน
O

มี
209 นางสาว นันท์นภัส วงษ์หวังจันทร์ ผ่าน

P
ไม่มี

210 นาย นันทนัช ทิพย์มงคล ผ่าน
O

ไม่มี

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส "พิชิต TOEIC 1" (รุ่นท่ี 11) 

ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

ช่ือ-สกุล

หน้า 7 / 19



ท่ี ผลการอบรม

ตอบ

แบบ

ประเมิน

ผลสอบ 

TOEIC โดย 

CPA 

(Thailand)

หมายเหตุ

211 นางสาว นันทนา สมบัติ ผ่าน
P

ไม่มี
212 นางสาว นันทิยา เพชรช่ืนสกุล ผ่าน

P
ไม่มี

213 นางสาว นาฎนภางค์ ส้มกล่ิน ผ่าน
P

มี
214 นางสาว นาเดีย สาอิ ผ่าน O ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

215 นางสาว นารถชนก เรืองวิชา ผ่าน P ไม่มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

216 นางสาว นาริฎา มังคะละมี ผ่าน P มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

217 นางสาว น้ าทิพย์ บุญอยู่ ผ่าน O ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

218 นางสาว นิชาภา พร้ิมเพรา ผ่าน P ไม่มี
219 นาย นิติ ห้วยใหญ่ ผ่าน P ไม่มี
220 นางสาว นุชจรี พ่อสาร ผ่าน P มี
221 นางสาว นุศรา น้ าเงิน ผ่าน P ไม่มี
222 นางสาว นูรฮากีนี จารง ผ่าน

O
ไม่มี

223 นางสาว เนตรทราย ชะแงมรัมย์ ผ่าน
O

ไม่มี
224 นางสาว โนรอัยซะห์ อารงค์ ผ่าน P ไม่มี
225 นาย บันลือพัฒน์ งามสะพร่ัง ผ่าน

O
ไม่มี

226 นางสาว บุญญิสา เช้ือชาติ ผ่าน O ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

227 นางสาว บุณยานุช ซอละศรี ผ่าน P ไม่มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

228 นางสาว บุปผา บุญคุ้ม ผ่าน O ไม่มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

229 นาย บูรณศักด์ิ อัศวมาศ ผ่าน O ไม่มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

230 นางสาว เบญจลักษณ์ คุณธร ผ่าน P ไม่มี
231 นางสาว เบญจวรรณ ใฝบุญ ผ่าน P ไม่มี
232 นาย ปกร เอมเปีย ผ่าน P ไม่มี
233 นาย ปฏิพัฒน์ บุญรักษ์ ผ่าน

O
ไม่มี

234 นางสาว ปฐมพร อานอาชา ผ่าน O มี
235 นางสาว ปทิตตา ฉลาดเขียว ผ่าน

P
มี

236 นางสาว ปนัดดา ปัญญา ผ่าน P ไม่มี
237 นางสาว ปภาวรรณ แสงอรุณ ผ่าน

O
มี

238 นางสาว ปภาวี ดีบ้านพร้าว ผ่าน
P

ไม่มี
239 นางสาว ปภิญญา เรือนสุภา ผ่าน

P
ไม่มี

240 นาย ปรเมศวร์ ฉัพพรรณรังษี ผ่าน
O

มี

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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241 นางสาว ประกายมาส กล่อมช้าง ผ่าน
O

มี
242 นางสาว ประกายวรรณ ชุมเช้ือ ผ่าน

P
ไม่มี

243 นางสาว ประภัสสา แถมจ ารัส ผ่าน
O

มี
244 นางสาว ประภาพร ค าเปรม ผ่าน P มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

245 นาย ปรัชญา เฉลิมมีกล ผ่าน P ไม่มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

246 นางสาว ปรารถนา เจือจันทร์ ผ่าน P ไม่มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

247 นาย ปรินทร มากไมตรี ผ่าน P ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

248 นางสาว ปรีณาภา ปิยะกิจ ผ่าน P มี
249 นางสาว ปรีดาวดี แก้วมณี ผ่าน P ไม่มี
250 นางสาว ปรียาภรณ์ ช่วยนา ผ่าน P ไม่มี
251 นางสาว ปวันรัตน์ ชุ่มเกษร ผ่าน O ไม่มี
252 นางสาว ปสุตา มณีม่วง ผ่าน

P
มี

253 นาย ป้อมเพชร ธรรมกร่าง ผ่าน
P

ไม่มี
254 นางสาว ปาราวตี แช่มพุฒซา ผ่าน P มี
255 นางสาว ปาริฉัตร คุ้มสวัสด์ิ ผ่าน

P
ไม่มี

256 นางสาว ปาริฉัตร พรายพรรณ์ ผ่าน O มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

257 นางสาว ปาลิตา ข าพ่วง ผ่าน O มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

258 นางสาว ปิยธิดา แซ่เซ่ง ผ่าน P มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

259 นางสาว ปิยวรรณ แย้มเวช ผ่าน O ไม่มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

260 นางสาว ปิยาภรณ์ ตาดช่ืน ผ่าน P ไม่มี
261 นางสาว ผกาทิพย์ เสาว์ยงค์ ผ่าน O ไม่มี
262 นาย พงศธร แก้ววงค์ศรี ผ่าน O มี
263 นาย พงศ์ศกรณ์ สินะวัฒน์ ผ่าน

O
ไม่มี

264 นางสาว พนิตา นราภักดี ผ่าน O ไม่มี
265 นางสาว พรดาว สร้อยสองช้ัน ผ่าน

P
ไม่มี

266 นางสาว พรนภา กมลศิลป์ ผ่าน
P

ไม่มี
267 นางสาว พรนิภา ชินวังโส ผ่าน O ไม่มี
268 นางสาว พรบงกช บุญส่ง ผ่าน

P
ไม่มี

269 นางสาว พรประภา คุ้มทรัพย์ ผ่าน
P

ไม่มี
270 นางสาว พรปวีณ์ พูลตาล ผ่าน

O
ไม่มี

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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271 นางสาว พรพิชชา สมดี ผ่าน
P

มี
272 นางสาว พรไพลิน หวานอารมย์ ผ่าน

O
ไม่มี

273 นางสาว พรยมล อมโร ผ่าน P ไม่มี
274 นางสาว พรรณนภา คุ้มใจ ผ่าน O มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

275 นางสาว พรรณนิภา เบ้ียเล่ียม ผ่าน P ไม่มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

276 นางสาว พรรณพร ศรีพิพัฒน์ปกรณ์ ผ่าน P ไม่มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

277 นางสาว พรรษมล ถ่องสกุล ผ่าน O ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

278 นาย พรลภัส ทองนวล ผ่าน P มี
279 นางสาว พรสุดา ยศเฮือง ผ่าน O ไม่มี
280 นาย พลสันต์ เลิศศรี ผ่าน P ไม่มี
281 นางสาว พลอยกนก คล้ายอักษร ผ่าน P ไม่มี
282 นางสาว พลอยตะวัน ผลโพธ์ิ ผ่าน

P
ไม่มี

283 นางสาว พลอยไพลิน หมาดอุมา ผ่าน
O

ไม่มี
284 นางสาว พัชรพร บุญศรี ผ่าน O ไม่มี
285 นางสาว พัชรพร มุ่งบุญ ผ่าน

O
มี

286 นางสาว พัชราภรณ์ ทองแก้ว ผ่าน O มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

287 นางสาว พัชราภา สกุลณา ผ่าน P ไม่มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

288 นางสาว พัชราวดี ทองจันทร์ ผ่าน P ไม่มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

289 นางสาว พัชรินทร์ พุทธิกรณ์ ผ่าน O มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

290 นางสาว พัชรินทร์ ภูทัศน์ ผ่าน O ไม่มี
291 นางสาว พัณณิตา นาคนาคา ผ่าน O ไม่มี
292 นางสาว พันธภา ภูพันนา ผ่าน O มี
293 นางสาว พิจิตรา อ านัดมาตย์ ผ่าน

O
มี

294 นางสาว พิชญ์จิรา เมฆเนย ผ่าน
P

ไม่มี
295 นางสาว พิชญานิน แก้วประชา ผ่าน

P
ไม่มี

296 นางสาว พิชญาภา พลสวัสด์ิ ผ่าน
P

ไม่มี
297 นางสาว พิชยาพร พวงยอด ผ่าน

O
ไม่มี

298 นางสาว พิมพ์ชนก เทียนอุบล ผ่าน
P

ไม่มี
299 นางสาว พิมพ์ชนก รีเงิน ผ่าน

O
มี

300 นางสาว พิมพ์ระพี แก้วบวร ผ่าน
P

มี

ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส "พิชิต TOEIC 1" (รุ่นท่ี 11) 
ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566
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301 นางสาว พิมพิไล ประดิษฐ์วงษ์ ผ่าน
P

ไม่มี
302 นาย พีรธัช กาวชู ผ่าน

O
ไม่มี

303 นาย พีระพงษ์ ผาบุตรา ผ่าน
P

ไม่มี
304 นาย พุทธินันท์ คงสุวรรณ์ ผ่าน P ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

305 นางสาว เพชรประกาย แพร่ไชยกูล ผ่าน P มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

306 นางสาว เพชรรัตน์ ไชยกุล ผ่าน O ไม่มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

307 นาย เพชราวุฒิ ปิติธรรม ผ่าน P มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

308 นางสาว เพ็ญพิชชา บุญมี ผ่าน O ไม่มี
309 นางสาว เพ็ญวิสา เพ็งพลา ผ่าน P ไม่มี
310 นางสาว ไพลิน สินยานันท์ ผ่าน P มี
311 นางสาว ฟาตีมะห์ ละมูลเกษ ผ่าน P มี
312 นางสาว ภณิดา สินชะละ ผ่าน

O
ไม่มี

313 นางสาว ภัควลัญช์ หมัดจุ้ย ผ่าน
P

มี
314 นาย ภัควัฒน์ ลาภมงคลนาวิน ผ่าน O ไม่มี
315 นางสาว ภัชลดา ลาเต๊ะ ผ่าน

P
มี

316 นาย ภัทรพล จันทาม่วง ผ่าน O ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

317 นางสาว ภัทรภา ไชยขันธ์ุ ผ่าน P ไม่มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

318 นางสาว ภัทรวดี สุวรรณโน ผ่าน O ไม่มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

319 นางสาว ภัทรวรรณ เกียรติบรรเจิด ผ่าน O ไม่มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

320 นางสาว ภัทราวดี ช่วยชูกล่ิน ผ่าน P ไม่มี
321 นางสาว ภัศราภรณ์ สืบศรี ผ่าน O ไม่มี
322 นางสาว ภานุชชรินทร์ ป้องทอง ผ่าน O มี
323 นาย ภาสวร ธโนทัย ผ่าน

O
ไม่มี

324 นางสาว ภิษญา สุวรรณศรี ผ่าน P ไม่มี
325 นาย ภูเมธ กิตตินนทภัทร์ ผ่าน

O
ไม่มี

326 นางสาว มนชิสา สารสุวรรณ์ ผ่าน
P

ไม่มี
327 นาย มนตรี ลีฮวด ผ่าน

P
มี

328 นางสาว มนัสวี ถนอมสุข ผ่าน O มี
329 นางสาว มัณฑนา สะแลแม ผ่าน

O
มี

330 นางสาว มาริสา มัดผิน ผ่าน
P

มี

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส "พิชิต TOEIC 1" (รุ่นท่ี 11) 

ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566
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331 นางสาว มินตรา แสงศรี ผ่าน
O

ไม่มี
332 นางสาว มุทิตา ปีไธสง ผ่าน

O
มี

333 นางสาว มุทิตา อบพล ผ่าน
P

ไม่มี
334 นางสาว ยลดา ราชนา ผ่าน P ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

335 นางสาว ยลหทัย ธรฤทธ์ิ ผ่าน P ไม่มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

336 นางสาว ยุพเรศ อภิไชยาวาทย์ ผ่าน P ไม่มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

337 นางสาว ยุพาพรรณ สุภาค า ผ่าน O ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

338 นางสาว ยุภาวดี แสงสว่าง ผ่าน P ไม่มี
339 นางสาว รจนา ด าจ านงค์ ผ่าน O ไม่มี
340 นาย รพีพัฒน์ ระหว่างบ้าน ผ่าน P ไม่มี
341 นางสาว รมิตา ปานเดย์ ผ่าน P ไม่มี
342 นางสาว รรรรรร กะจะวงษ์ ผ่าน

O
ไม่มี

343 นางสาว รักษิณา ตินานพ ผ่าน
P

ไม่มี
344 นางสาว รังสิมา ไตรภพสุวรรณ ผ่าน P ไม่มี
345 นางสาว รัชฎาภรณ์ ชูเมือง ผ่าน P ไม่มี
346 นางสาว รัญญา ภูก่ิงนา ผ่าน O ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

347 นาย รัฐวัฒน์ ยุทธวรวิทย์ ผ่าน P ไม่มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

348 นางสาว รัตตินันท์ เดชะ ผ่าน O ไม่มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

349 นางสาว รัตนมน เพ็ชรจันทร์ ผ่าน O มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

350 นางสาว รัตนาพร ปินะกาโน ผ่าน O มี
351 นางสาว รัตนาภรณ์ แก้วประสงค์ ผ่าน P มี
352 นางสาว รินตกานต์ จินตมาศ ผ่าน P มี
353 นาย รินลดา งาดเกาะ ผ่าน

P
ไม่มี

354 นางสาว รุ่งนภา แก้วบุญเรือง ผ่าน
O

มี
355 นางสาว รุ้งนภา จิตรีชัย ผ่าน

P
มี

356 นางสาว รุ่งนภา ทองสุข ผ่าน
P

มี
357 นางสาว รุจาภา ไทยศิริ ผ่าน

O
มี

358 นาย โรจน์วรินทร์ กรัณยวิรุฬห์ ผ่าน
O

ไม่มี
359 นางสาว ลักษิกา แสงอรุณ ผ่าน

O
ไม่มี

360 นาย วงศวัฒน์ กิติประกาศนันต์ ผ่าน
P

ไม่มี

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส "พิชิต TOEIC 1" (รุ่นท่ี 11) 

ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

ช่ือ-สกุล

หน้า 12 / 19



ท่ี ผลการอบรม

ตอบ

แบบ

ประเมิน

ผลสอบ 

TOEIC โดย 

CPA 

(Thailand)

หมายเหตุ

361 นางสาว วนัสนันท์ ก่ิงเล็ก ผ่าน
P

มี
362 นางสาว วนัสนันท์ แสงเพชร ผ่าน

P
ไม่มี

363 นางสาว วรณัณ ข าเนตร ผ่าน
P

มี
364 นาย วรเทพ วิชาชัย ผ่าน P มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

365 นางสาว วรมล นนทฤทธ์ิ ผ่าน O ไม่มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

366 นางสาว วรรณพร กิจโสภา ผ่าน P ไม่มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

367 นางสาว วรรณิดา ทวีช่ืน ผ่าน P ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

368 นาย วรรธนะ เตย์ ผ่าน P ไม่มี
369 นางสาว วรวรรณ กุ่มแก้ว ผ่าน O ไม่มี
370 นางสาว วรัชยา เจริญสุข ผ่าน P ไม่มี
371 นางสาว วรัญญา แสนสุทธิ ผ่าน P มี
372 นางสาว วราภรณ์ ไพวงษ์ ผ่าน

P
มี

373 นางสาว วริศรา โพทนัน ผ่าน
P

ไม่มี
374 นางสาว วริษา อยู่พันดุง ผ่าน P มี
375 นางสาว วรีชน พืชทอง ผ่าน

P
ไม่มี

376 นางสาว วสุนันท์ วงศ์ประเสริฐ ผ่าน P ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

377 นาย วัชรพงษ์ เซ่ียงหลิว ผ่าน O ไม่มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

378 นาย วัฒนชัย บุญเหมาะ ผ่าน P ไม่มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

379 นาย วัฒนชัย เอ่ียมเอก ผ่าน O ไม่มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

380 นาย วันเฉลิม ธัญญผล ผ่าน P ไม่มี
381 นางสาว วันวิสา ดวงค า ผ่าน O มี
382 นางสาว วัลลภา ประสงค์สุข ผ่าน P ไม่มี
383 นางสาว วาศินี สิงห์โต ผ่าน

P
ไม่มี

384 นางสาว วิจิตรา สุวรรณ ผ่าน
O

ไม่มี
385 นางสาว วิชุดา บุญลัย ผ่าน

P
มี

386 นางสาว วิทัศนา รักชาติ ผ่าน
O

มี
387 นางสาว วิภาวี จิตรเสรี ผ่าน

P
มี

388 นางสาว วิภาสิณี คุ้มไข่น้ า ผ่าน
P

ไม่มี
389 นาย วิรยุทธ กันพัน ผ่าน

O
ไม่มี

390 นางสาว วิราภรณ์ แก้วลา ผ่าน
P

ไม่มี

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส "พิชิต TOEIC 1" (รุ่นท่ี 11) 

ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566
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391 นาย วีรภัทร มีนิล ผ่าน
O

มี
392 นางสาว วีรวดี สุดนาลาว ผ่าน O มี
393 นางสาว ศยามล บุดดา ผ่าน

O
มี

394 นางสาว ศรสวรรค์ พิมพลา ผ่าน P ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

395 นางสาว ศรัญญา โตสวน ผ่าน O ไม่มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

396 นางสาว ศรีธรา ทาแก้ว ผ่าน P ไม่มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

397 นางสาว ศรุตยา ขุนทา ผ่าน P ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

398 นางสาว ศศิกานต์ เจนไพร ผ่าน P มี
399 นางสาว ศศิวรรณ พวงบุบผา ผ่าน O ไม่มี
400 นางสาว ศศิวิมล ใจทา ผ่าน O มี
401 นางสาว ศานันทินี เลิศปาน ผ่าน O ไม่มี
402 นาย ศิริพงษ์ บุตรภักดี ผ่าน

O
ไม่มี

403 นางสาว ศิริรัตน์ จันทร์วงษ์ ผ่าน
P

ไม่มี
404 นางสาว ศิริรัตน์ เปล่ียนเพ็ง ผ่าน P ไม่มี
405 นางสาว ศิริรัตน์ มาระศิริ ผ่าน

O
มี

406 นางสาว ศิริวรรณ์ แย้มสอาด ผ่าน P ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

407 นางสาว ศิริวัฒนา ข าดิษฐ ผ่าน P มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

408 นาย ศิวาณัฐ ภูษา ผ่าน O ไม่มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

409 นาย ศุภกร พุฒิมาศ ผ่าน O มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

410 นาย ศุภกฤต ค าศิริรักษ์ ผ่าน P ไม่มี
411 นาย ศุภโชค โถวสกุล ผ่าน P ไม่มี
412 นาย ศุภโชค มหาหิงส์ ผ่าน P ไม่มี
413 นาย ศุภฤกษ์ พรัดมะลิ ผ่าน

P
มี

414 นาย ศุภวิชญ์ ศรีอ่อน ผ่าน
O

มี
415 นาย ศุภวุฒิ น่วมลิวงศ์ ผ่าน

P
มี

416 นางสาว ศุภารัตน์ สงสุแก ผ่าน
P

ไม่มี
417 นางสาว ศุภาวัน กาทอง ผ่าน

P
ไม่มี

418 นางสาว ศุภิสรา ฉัตรวนิชเสถียร ผ่าน O ไม่มี
419 นางสาว สกาวใจ ศรีทองสุข ผ่าน

O
มี

420 นางสาว สกาวเดือน วัดหินกอง ผ่าน
P

ไม่มี

ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566
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421 นางสาว สติมา แก้วก าเนิด ผ่าน
P

มี
422 นางสาว สมฤทัย อัยบุตร ผ่าน

O
ไม่มี

423 นางสาว สมฤทัยชนก ไชยโยธา ผ่าน
P

มี
424 นางสาว สมิตา เเซ่จิว ผ่าน O มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

425 นาย สรรพสิทธ์ิ ชนะการ ผ่าน P ไม่มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

426 นางสาว สโรชา ธรรมเนียม ผ่าน P ไม่มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

427 นางสาว สลินทิพย์ ทวีชาติ ผ่าน P ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

428 นางสาว สองนารี เช้ือเจ็ดตน ผ่าน O ไม่มี
429 นาย สันติพล อ่วมแก้ว ผ่าน P มี
430 นางสาว สายน้ าผ้ึง พุฒตาล ผ่าน O ไม่มี
431 นางสาว สิตานันต์ ฉัตรทอง ผ่าน P ไม่มี
432 นาย สิรภพ  เจริญย่ิง ผ่าน

O
ไม่มี

433 นาย สิรวิทญ์ วังสินธ์สุขสม ผ่าน
P

ไม่มี
434 นางสาว สิริพักตร์ ทักเกษร ผ่าน O มี
435 นางสาว สุกัญญา ดัชถุยาวัตร ผ่าน

P
ไม่มี

436 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ คะเรรัมย์ ผ่าน P ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

437 นางสาว สุชัญญา เด่นดวง ผ่าน P มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

438 นาย สุณัฏฐวุฒิ ยันต์มงคล ผ่าน P ไม่มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

439 นางสาว สุณิษา แสนเสนา ผ่าน O มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

440 นางสาว สุดธิดา ขันธนิธิ ผ่าน P ไม่มี
441 นาย สุทธิพงศ์ ข าวิจิตราภรณ์ ผ่าน O มี
442 นางสาว สุทัตตา ห่องค า ผ่าน P ไม่มี
443 นาย สุทัศน์ เข็มมณี ผ่าน

O
ไม่มี

444 นางสาว สุธาทิพย์ หะรารักษ์ ผ่าน
P

มี
445 นางสาว สุธาศิณี จึงแสนสุข ผ่าน

P
มี

446 นางสาว สุธาสินี อินทดิษฐ ผ่าน
O

ไม่มี
447 นางสาว สุธิตา วงษ์ดี ผ่าน

P
มี

448 นางสาว สุธีกานต์ ภูมี ผ่าน O ไม่มี
449 นางสาว สุธีรา แซ่ด่ัน ผ่าน

P
ไม่มี

450 นางสาว สุปรียา พูลสวัสด์ิ ผ่าน O มี

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส "พิชิต TOEIC 1" (รุ่นท่ี 11) 
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451 นางสาว สุพรรษา ต่ออ านาจ ผ่าน P ไม่มี
452 นางสาว สุพัฒตรา แก้วกุ่ม ผ่าน

P
มี

453 นาย สุพัฒน์ชัย พรหมทอง ผ่าน O ไม่มี
454 นางสาว สุพัตรา ส่องแสง ผ่าน P มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

455 นางสาว สุภนิดา สาระขันธ์ ผ่าน P ไม่มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

456 นางสาว สุภัชชา สุยะลังกา ผ่าน O มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

457 นางสาว สุภัสสรา ขันทะสีมา ผ่าน O มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

458 นางสาว สุภัสสรา อังคณา ผ่าน O ไม่มี
459 นางสาว สุภารักษ์ มีศรี ผ่าน P มี
460 นางสาว สุภาวดี ขัวคีนี ผ่าน O ไม่มี
461 นางสาว สุภาวดี ทองค าใหญ่ ผ่าน O ไม่มี
462 นางสาว สุภิญญา วงษ์น้อย ผ่าน O มี
463 นาย สุรเดช ไวเขตการ ผ่าน

O
ไม่มี

464 นาย สุวิจักขณ์ วสุกานต์พงศ์ ผ่าน O ไม่มี
465 นางสาว โสภิดา  ชัมพูทนะ ผ่าน P ไม่มี
466 นางสาว หริรักษ์ หลีล ายอง ผ่าน P ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

467 นาย อณัฐพงษ์ กลวิธานกุล ผ่าน P มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

468 นางสาว อติกานต์ วรรักษ์อักษร ผ่าน P มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

469 นาย อนาวิน ทองใบ ผ่าน O ไม่มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

470 นางสาว อนุธิดา ชนะหาญ ผ่าน P ไม่มี
471 นาย อนุวัฒน์ แดงสว่าง ผ่าน P มี
472 นางสาว อนุสรา ต าภู ผ่าน O ไม่มี
473 นางสาว อนุสรา ประมูลเรือง ผ่าน

O
ไม่มี

474 นางสาว อภิชญา เวชบรรพต ผ่าน
O

ไม่มี
475 นางสาว อภิชญา โอกาศ ผ่าน O ไม่มี
476 นางสาว อภิญญา จันแจ้ง ผ่าน

P
ไม่มี

477 นาย อภิรักษ์ ปานเรือง ผ่าน
P

มี
478 นาย อภิรีกษ์ มรกต ผ่าน

O
มี

479 นาย อมลณัฐ ลุนสมบัติ ผ่าน
O

ไม่มี
480 นางสาว อรณา เฟ่ืองกวินสมบัติ ผ่าน

P
ไม่มี

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

ช่ือ-สกุล

หน้า 16 / 19



ท่ี ผลการอบรม

ตอบ

แบบ

ประเมิน

ผลสอบ 

TOEIC โดย 

CPA 

(Thailand)

หมายเหตุ

481 นางสาว อรณิชา พลแหลม ผ่าน
P

มี
482 นางสาว อรธิดา งามย่ิงมาก ผ่าน

O
ไม่มี

483 นางสาว อรนภา ศรีทองสุข ผ่าน O ไม่มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีต้องการรับวุฒิบัตร

484 นางสาว อรไพลิน เรืองขจร ผ่าน P ไม่มี แต่ยังไม่ตอบแบบประเมินกรุณาสแกน

485 นางสาว อรอนงค์ ดีสิงห์ ผ่าน P ไม่มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

486 นางสาว อรอนงค์ สีใส ผ่าน P ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

487 นางสาว อรอมล ท้าวพันแดง ผ่าน P ไม่มี
488 นางสาว อรัญญา หนองนา ผ่าน O ไม่มี
489 นางสาว อลิสา เช้ือนุ่น ผ่าน P มี
490 นาย อัคริมา ศักด์ิสิทธิพร ผ่าน O ไม่มี
491 นางสาว อัจฉรา โชติสวัสด์ิ ผ่าน P มี
492 นางสาว อัญชลิกา รัตนบุรี ผ่าน

P
มี

493 นางสาว อัญชิสา เพชรรอด ผ่าน
P

มี
494 นาย อันดามัน เดชค้ า ผ่าน P ไม่มี
495 นางสาว อันน์ แสนโกศิก ผ่าน O มี ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

496 นาย อันนันดา ทับไทร ผ่าน O ไม่มี  กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

497 นาย อัมรินทร์ เอสาตี ผ่าน P มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

498 นางสาว อัสมา พิชัยรัตน์ ผ่าน P ไม่มี ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

499 นางสาว อาธิญา บัวภา ผ่าน P มี
500 นางสาว อาภากร เทียนเครือ ผ่าน O มี
501 นางสาว อารียา ปานเผือก ผ่าน O มี
502 นางสาว อารียา อินลี ผ่าน O มี
503 นางสาว อินทิวา พลราช ผ่าน

P
ไม่มี

504 นาย อุปราธาน อบแย้ม ผ่าน
O

ไม่มี
505 นางสาว เอเชีย พรหมภมร ผ่าน

P
ไม่มี

ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

ช่ือ-สกุล

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส "พิชิต TOEIC 1" (รุ่นท่ี 11) 
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

หน้า 17 / 19



ท่ี ผลการอบรม

ตอบ

แบบ

ประเมิน

ผลสอบ 

TOEIC โดย 

CPA 

(Thailand)

หมายเหตุ

506 นางสาว กวินธิดา บุญปลูก รอผล Post-test
O

มี
507 นางสาว กุลกานต์ คงเพชรศรี รอผล Post-test

O
ไม่มี * เม่ือมีผลสอบ Post-test แล้วจึงจะ

508 นาย เกรียงไกร แสงบุญ รอผล Post-test
O

ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร พิชิต TOEIC 1

509 นาย คุณาธิป จรเจริญ รอผล Post-test
O

ไม่มี
510 นางสาว จรรย์สมร สุขขวด รอผล Post-test

P
ไม่มี * ติดตามรายละเอียดการจัดสอบ

511 นาย จักรพรรด์ิ ศรีกรด รอผล Post-test
O

ไม่มี Post-test ของรุ่นท่ี 12 ได้จาก

512 นางสาว จิตราวดี แสวงสุข รอผล Post-test
O

ไม่มี Facebook  Page : ILAC SUANDUSIT UNIVERSITY

513 นางสาว จุฑาทิพย์ วงษ์อินทร์ รอผล Post-test
O

ไม่มี (ประมาณเดือนมีนาคม)

514 นางสาว ชนาภัทร กาทองทุ่ง รอผล Post-test
O

ไม่มี
515 นาย ณพฤธา อรชุน รอผล Post-test

O
ไม่มี * ผู้ผ่านการอบรมด้านเวลาท่ียังไม่ได้

516 นางสาว ณัฏฐณิชา เจริญชัยสงค์ รอผล Post-test
P

ไม่มี ตอบแบบประเมินการอบรมกรุณาสแกน

517 นางสาว ณัฐรุจา ชัยชูลี รอผล Post-test P ไม่มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

518 นางสาว ดารารัตน์ บุญเย่ียม รอผล Post-test O ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

519 นางสาว ธนัดดา ตะโนนทอง รอผล Post-test P มี
520 นางสาว ธนากาญจน์ ศรีนา รอผล Post-test P มี
521 นางสาว ธมลวรรณ ชัยฤกษ์ รอผล Post-test

O
มี

522 นาย ธรรมธัช สุขสถิตย์ รอผล Post-test
O

ไม่มี
523 นาย นพกร จันทะคูณ รอผล Post-test

O
มี

524 นาย นรนนท์ พับขุนทด รอผล Post-test
O

ไม่มี
525 นางสาว นวสรณ์ อุทัยนนท์ไชย รอผล Post-test

P
ไม่มี

526 นางสาว เนตรนภิศ มณีอินทร์ รอผล Post-test
O

มี
527 นางสาว ปณิดา ศรีพุก รอผล Post-test

P
ไม่มี

528 นาง ปณิตา ภูมิระร่ืน รอผล Post-test
P

มี
529 นางสาว ปทุมพร เหล่าทอง รอผล Post-test

P
ไม่มี

530 นางสาว ปริศนา ดีทันญะ รอผล Post-test
O

ไม่มี
531 นางสาว ปวรรณพร ยายี รอผล Post-test

O
ไม่มี

532 นาย ปิยชัย เหลารัก รอผล Post-test
P

ไม่มี
533 นางสาว พรดา ย้ิมสอาด รอผล Post-test

P
ไม่มี

534 นางสาว พิชญธิดา ชายู รอผล Post-test
P

ไม่มี
535 นางสาว ภณิตา ศิริโยธา รอผล Post-test

O
ไม่มี
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ตอบ

แบบ

ประเมิน

ผลสอบ 

TOEIC โดย 

CPA 

(Thailand)

หมายเหตุ

536 นางสาว ภานุมาศ นิติสาขา รอผล Post-test
P

ไม่มี
537 นางสาว รัตนาภรณ์ สุโพธ์ิ รอผล Post-test

O
มี * เม่ือมีผลสอบ Post-test แล้วจึงจะ

538 นาย ฤทธิเกียรติ อ านาจ รอผล Post-test
P

ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร พิชิต TOEIC 1

539 นางสาว วรรณธนา เหมือนสงฆ์ รอผล Post-test
O

ไม่มี
540 นางสาว วฤณดา พิมเพาะ รอผล Post-test

O
ไม่มี * ติดตามรายละเอียดการจัดสอบ

541 นาย วิฐิติพันธ์ เเตงกระโทก รอผล Post-test
O

มี Post-test ของรุ่นท่ี 12 ได้จาก

542 นาย วีรวิชญ์ วสาอังศุนิษย์ รอผล Post-test
O

ไม่มี Facebook  Page : ILAC SUANDUSIT UNIVERSITY

543 นาย ศิริพงษ์ ปิยะวงษ์ รอผล Post-test
O

มี (ประมาณเดือนมีนาคม)

544 นางสาว ศิริรัตน์ เรืองมนตรี รอผล Post-test
O

ไม่มี
545 นางสาว สโรชา ธรรมศรี รอผล Post-test

O
มี * ผู้ผ่านการอบรมด้านเวลาท่ียังไม่ได้

546 นางสาว สุธาสิณี ศรีมาก รอผล Post-test
O

มี ตอบแบบประเมินการอบรมกรุณาสแกน

547 นาย สุธีร์ รักษาศรี รอผล Post-test O ไม่มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมิน

548 นางสาว สุนิสา ข าผอม รอผล Post-test O ไม่มี ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

549 นางสาว สุภการ สุจริต รอผล Post-test O มี
550 นางสาว สุภาภรณ์ คงรินทร์ รอผล Post-test P ไม่มี
551 นาย สุรพันธ์ ธิมา รอผล Post-test

P
มี

552 นางสาว หยาดพิรุณ ภูคงคา รอผล Post-test
O

ไม่มี
553 นาย อภิภู บุญปล่ัง รอผล Post-test

P
ไม่มี

554 นางสาว อรณิชา โงนรี รอผล Post-test
O

ไม่มี
555 นางสาว อริศรา เขียวอุดม รอผล Post-test

O
ไม่มี

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส "พิชิต TOEIC 1" (รุ่นท่ี 11) 

ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566
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