
ท่ี ผลการอบรม
ตอบ
แบบ

ประเมิน

ผลสอบ 
TOEIC โดย

 CPA 
(Thailand)

หมายเหตุ

1 นางสาว กชกร วาจรัต ผ่าน O ไม่มี
2 นางสาว กนกวรรณ ค าศิลา ผ่าน P มี 1. ผู้ท่ียังไม่มีผลสอบ TOEIC โดย CPA 

3 นางสาว กมลชนก ปัจฉิมเพ็ชร ผ่าน O มี  (Thailand) ให้ด าเนินการสมัครและ

4 นางสาว กมลทิพย์ จันทร์สี ผ่าน O มี เข้าสอบ เม่ือมีผลสอบแล้วให้ย่ืนต่อ
5 นางสาว กรรณิการ์ เกษร ผ่าน O มี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อน
6 นางสาว กฤชอร ร้อยลา ผ่าน P มี จึงจะมีสิทธ์ิผ่านเง่ือนไขด้านภาษาอังกฤษ
7 นางสาว กฤตกมล มากพิชัย ผ่าน P มี ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ
8 นาย กษิดิศ ตระบันพฤกษ์ ผ่าน P ไม่มี
9 นางสาว กัญญวาท อุปนันชัย ผ่าน P ไม่มี 2. ผู้ผ่านการอบรมท่ียังไม่ตอบแบบประเมิน 
10 นางสาว กัญญาพร สเวกกุลชล ผ่าน P มี หากต้องการรับวุฒิบัตรการอบรมกรุณาสแกน
11 นางสาว กัญญาภัค นิลรัตน์ ผ่าน O มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมินภายใน
12 นางสาว กัญญามาศ สมรักษ์ ผ่าน O มี วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566  มิฉะน้ันจะไม่ได้รับ
13 นางสาว กัญญารัตน์ ก่อกุศล ผ่าน O มี วุฒิบัตร

14 นางสาว กัญญาลักษณ์ วิบูลย์ธรรมปาละ ผ่าน P ไม่มี
15 นางสาว กัญทิมา วงค์กรรณ์ ผ่าน O มี
16 นาย กันตชาติ สวนยา ผ่าน O ไม่มี
17 นางสาว กันติชา หุ่นศิลป์ ผ่าน O มี
18 นางสาว กันตินันท์ เนตรเสนีย์ ผ่าน O ไม่มี
19 นางสาว กัลยา อักษรน า ผ่าน O ไม่มี
20 นางสาว กาญจนา โภชนาผล ผ่าน P มี 3. ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว
21 นางสาว กานต์ธิดา ตู้จินดา ผ่าน O มี กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด
22 นางสาว กิตติยา เลียวธนารัตน์  ผ่าน P มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 
23 นาย กิตติศักด์ิ กุ้งอุย ผ่าน O มี ได้ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
24 นางสาว กุลธิดา โตทรงศักด์ิ ผ่าน O มี
25 นางสาว กุลธิดา สีวันนา ผ่าน P มี
26 นางสาว กุลนิษฐ์ เกศปทุมมาวดี ผ่าน P มี
27 นางสาว กุลิสรา ชูเรือง ผ่าน O ไม่มี
28 นางสาว เกศินี แตงพันธ์ ผ่าน O มี
29 นางสาว เกษรินทร์ แก้วเพ็ง ผ่าน P มี
30 นาย ขจรศักด์ิ เบ้าจังหาร ผ่าน P มี

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส "พิชิต TOEIC 2" (รุ่นท่ี 11) 
ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566
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31 นางสาว ขนิษฐา จันทร์อ  า ผ่าน O มี
32 นางสาว ขวัญชนก ชัยนะริน ผ่าน P ไม่มี 1. ผู้ท่ียังไม่มีผลสอบ TOEIC โดย CPA 

33 นางสาว ขวัญชนก รัศมีจีรวิไล ผ่าน P ไม่มี  (Thailand) ให้ด าเนินการสมัครและ

34 นางสาว ขวัญเรือน เอี ยมสอาด ผ่าน P มี เข้าสอบ เม่ือมีผลสอบแล้วให้ย่ืนต่อ
35 นาย คณิติน สุวรรณบูรณ์ ผ่าน O ไม่มี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อน
36 นางสาว จริยา รัมมนต์ ผ่าน O ไม่มี จึงจะมีสิทธ์ิผ่านเง่ือนไขด้านภาษาอังกฤษ
37 นางสาว จันทณี เกิดแก้ว ผ่าน O มี ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ
38 นางสาว จารุมน นามหาพิสม์ ผ่าน O มี
39 นางสาว จารุวรรณ ปล้ืมยุทธ์ ผ่าน P มี 2. ผู้ผ่านการอบรมท่ียังไม่ตอบแบบประเมิน 
40 นางสาว จิตรวรรณ แก้วบัวดี ผ่าน O ไม่มี หากต้องการรับวุฒิบัตรการอบรมกรุณาสแกน
41 นางสาว จินตนา จุปะมะตา ผ่าน O มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมินภายใน
42 นางสาว จินตนา นารุน ผ่าน P มี วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566  มิฉะน้ันจะไม่ได้รับ
43 นางสาว จิรนันท์ บุญธรรม ผ่าน O ไม่มี วุฒิบัตร

44 นาย จิรพัฒน์ พิจุลย์ ผ่าน O ไม่มี
45 นาย จิรภัส เทนสุภรณ์ ผ่าน P ไม่มี
46 นางสาว จิราภรณ์ จันทวงศ์ ผ่าน O มี
47 นางสาว จิราภรณ์ พาลี ผ่าน P มี
48 นางสาว จุฬารัตน์ ระหาร ผ่าน O ไม่มี
49 นาย เจษฎาพร อุ้มอุราญ ผ่าน P มี
50 นางสาว ฉัตรติมา ศิริ ผ่าน P มี 3. ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว
51 นางสาว ชญานิน ศรีประเสริฐ ผ่าน O มี กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด
52 นางสาว ชญาภา นาเล้ียง ผ่าน P ไม่มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 
53 นางสาว ชนัฐตา สุขทองดี ผ่าน P มี ได้ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
54 นางสาว ชนากาญจน์ แผนสมบูรณ์ ผ่าน O มี
55 นางสาว ชนิสรา นุ้ยแหลมหลัก ผ่าน P มี
56 นางสาว ชลดา สองเมือง ผ่าน P มี
57 นางสาว ชลธิชา นาวงค์หา ผ่าน P มี
58 นางสาว ชวัลนุช พงศ์เลิศสกุล ผ่าน P มี
59 นางสาว ชัชชญา ค าน้อย ผ่าน O มี
60 นาย ชัยภัทร ฟักแป้น ผ่าน P มี

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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61 นางสาว ชุติกาญจน์ วีระศิลป์ชัย ผ่าน O มี
62 นาย เช็ค วุฒิโชติวณิชย์กิจ ผ่าน O มี 1. ผู้ท่ียังไม่มีผลสอบ TOEIC โดย CPA 

63 นาย โชตินรินทร์ โชติอินทรพงศ์ ผ่าน O มี  (Thailand) ให้ด าเนินการสมัครและ

64 นาย ฌาณ มานะช านิ ผ่าน P มี เข้าสอบ เม่ือมีผลสอบแล้วให้ย่ืนต่อ
65 นางสาว ญาณิศา คนหาญ ผ่าน P มี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อน
66 นางสาว ฐิติทิพย์ คงวิเศษ ผ่าน P มี จึงจะมีสิทธ์ิผ่านเง่ือนไขด้านภาษาอังกฤษ
67 นาย ฐิติวัสส์ สินนุกูล ผ่าน O มี ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ
68 นางสาว ฐิรญาดา พวงทองค า ผ่าน P มี
69 นาย ณภัทร งามเพ็ญแข ผ่าน O ไม่มี 2. ผู้ผ่านการอบรมท่ียังไม่ตอบแบบประเมิน 
70 นางสาว ณัชชาภรณ์ ทิพย์สุวรรณ์ ผ่าน P ไม่มี หากต้องการรับวุฒิบัตรการอบรมกรุณาสแกน
71 นาย ณัฐชัย ชมภูสวัสด์ิ ผ่าน O ไม่มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมินภายใน
72 นางสาว ณัฐฐา  บางแสงอ่อน ผ่าน O มี วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566  มิฉะน้ันจะไม่ได้รับ
73 นางสาว ณัฐฐินันท์ สุวรรณมุข ผ่าน P มี วุฒิบัตร

74 นางสาว ณัฐณิชา แทนบุญ ผ่าน O มี
75 นางสาว ณัฐนันท์ เมยไธสง ผ่าน P มี
76 นางสาว ณัฐพร โพธ์ิภูมี ผ่าน O มี
77 นางสาว ณัฐพร แสงโพธ์ิ ผ่าน P มี
78 นาย ณัฐพล จันต๊ะ ผ่าน P มี
79 นางสาว ณัฐภัค ตระกูลสุ ผ่าน O มี
80 นางสาว ณิชกานต์ ศรีช่วย ผ่าน O มี 3. ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว
81 นางสาว ณิชนันทน์ แท่นนิล ผ่าน O มี กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด
82 นางสาว ณิชมน จันทร์งาม ผ่าน O มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 
83 นางสาว ณิชาภัทร พิริยะเบญจวัฒน์ ผ่าน P มี ได้ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
84 นางสาว ณิชาภัทร วัฒโน ผ่าน P มี
85 นาย ดนัยพัฒน์ ปรีชาศาสตร์ ผ่าน O มี
86 นาย ดนัยฤทธ์ิ พรรณสน ผ่าน P มี
87 นางสาว ดวงกมล เกตุแย้ม ผ่าน O มี
88 นางสาว ดวงกมล พิมพ์น้อย ผ่าน O มี
89 นางสาว ดุสิตา เจ๊ะหมาด ผ่าน P มี
90 นาย ไตรวิช ศรีชามก ผ่าน P มี
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91 นางสาว ทวินันท์ แคนถา ผ่าน P มี
92 นางสาว ทิพยาภรณ์ มาลา ผ่าน P มี 1. ผู้ท่ียังไม่มีผลสอบ TOEIC โดย CPA 

93 นางสาว ทิพวรรณ จันทร์แดง ผ่าน O มี  (Thailand) ให้ด าเนินการสมัครและ

94 นาย ธนกร อุดมกาญจน์ ผ่าน O มี เข้าสอบ เม่ือมีผลสอบแล้วให้ย่ืนต่อ
95 นางสาว ธนธรณ์ อักสวง ผ่าน O มี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อน
96 นาย ธนาคาร ห้วยหงษ์ทอง ผ่าน O มี จึงจะมีสิทธ์ิผ่านเง่ือนไขด้านภาษาอังกฤษ
97 นาย ธนาพัฒน์ พรหมเกาะ ผ่าน O มี ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ
98 นางสาว ธมลวรรณ ถกลอดิสัย ผ่าน O มี
99 นางสาว ธมลวรรณ ย่อมอารีย์ ผ่าน O มี 2. ผู้ผ่านการอบรมท่ียังไม่ตอบแบบประเมิน 
100 นางสาว ธมลวรรณ ระวินู ผ่าน O มี หากต้องการรับวุฒิบัตรการอบรมกรุณาสแกน
101 นาย ธรรมรัต มหะพรหม ผ่าน O มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมินภายใน
102 นางสาว ธัชมนตร์ อานามนารถ ผ่าน O มี วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566  มิฉะน้ันจะไม่ได้รับ
103 นางสาว ธันย์ชนก เพชรประกอบ ผ่าน P ไม่มี วุฒิบัตร

104 นางสาว ธิดาภา แย้มศิริ ผ่าน O มี
105 นาย ธีรเดช อีอีดะ ผ่าน O มี
106 นางสาว นฎา แสงอรุณ ผ่าน O ไม่มี
107 นางสาว นทพรรณ์ ชื นจิตต์ศิริ ผ่าน O มี
108 นางสาว นภพร แวดไธสง ผ่าน O ไม่มี
109 นางสาว นภัสกร พวงมาลัย ผ่าน O มี
110 นางสาว นภัสสร จันทสุข ผ่าน O มี 3. ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว
111 นางสาว นริศรา ธิจันแก้ว ผ่าน P มี กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด
112 นางสาว นลัทพร แซ่เหล้ ผ่าน P มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 
113 นางสาว นวนันท์ สิงห์รอด ผ่าน O มี ได้ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
114 นางสาว นวินดา รักนิสัย ผ่าน O ไม่มี
115 นางสาว นันท์นภัส พชระธนเสฏฐ์ ผ่าน O มี
116 นางสาว นันท์สินี พุทธรักษ์ ผ่าน P มี
117 นางสาว นันทิศา แสงใสแก้ว ผ่าน O ไม่มี
118 นางสาว นาตาชา ศรีทับทิม ผ่าน P มี
119 นางสาว นาราภัทร ชื นใจ ผ่าน P มี
120 นางสาว นิ มมงคล ศรีมา ผ่าน O มี
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ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส "พิชิต TOEIC 2" (รุ่นท่ี 11) 
ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

ช่ือ-สกุล

หน้า 4 / 12



ท่ี ผลการอบรม
ตอบ
แบบ

ประเมิน

ผลสอบ 
TOEIC โดย

 CPA 
(Thailand)

หมายเหตุ

121 นางสาว นิศาชล เช้ือชา ผ่าน O ไม่มี
122 นางสาว นุชนาฏ ไข่มุกด์ ผ่าน P มี 1. ผู้ท่ียังไม่มีผลสอบ TOEIC โดย CPA 

123 นางสาว บุญทิวา วัลลิกุล ผ่าน P ไม่มี  (Thailand) ให้ด าเนินการสมัครและ

124 นางสาว บุปภา บุตรโสม ผ่าน P มี เข้าสอบ เม่ือมีผลสอบแล้วให้ย่ืนต่อ
125 นางสาว บุศกร เทพประภักษ์ ผ่าน O มี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อน
126 นางสาว เบญจวรรณ พุ่มแย้ม ผ่าน P มี จึงจะมีสิทธ์ิผ่านเง่ือนไขด้านภาษาอังกฤษ
127 นางสาว ปฐมพร มงคล ผ่าน O มี ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ
128 นางสาว ปณวรรณ์ ป้ันเพ็ชร ผ่าน O มี
129 นางสาว ปณิตา คงคานนท์ ผ่าน O มี 2. ผู้ผ่านการอบรมท่ียังไม่ตอบแบบประเมิน 
130 นางสาว ปณิตา งามสะอาด ผ่าน P มี หากต้องการรับวุฒิบัตรการอบรมกรุณาสแกน
131 นางสาว ปนัดดา กติการ ผ่าน P มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมินภายใน
132 นางสาว ปนัดดา วงศ์นรากรกุล ผ่าน O มี วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566  มิฉะน้ันจะไม่ได้รับ
133 นางสาว ประภัสสร ไชยชมภู ผ่าน O ไม่มี วุฒิบัตร

134 นางสาว ประภัสสรา แสนปัญญา ผ่าน  ล าปาง P ไม่มี
135 นางสาว ปราณปรียา สนเล็ก ผ่าน O มี
136 นางสาว ปริตา เจิมศิริ ผ่าน O มี
137 นางสาว ปรียาลักษณ์ ฉางทอง ผ่าน O ไม่มี
138 นางสาว ปวันรัตน์ ค ามุงคุณ ผ่าน O ไม่มี
139 นางสาว ปัณฑารีย์ นาชิต ผ่าน O มี
140 นางสาว ปาณิสรา พยัคโฆ ผ่าน P ไม่มี 3. ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว
141 นางสาว ปาณิสรา ออตเล่ง ผ่าน O มี กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด
142 นางสาว ปาลิตา กองมะเริง ผ่าน O มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 
143 นางสาว ปิยฉัตร พรมพันธ์ ผ่าน O มี ได้ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
144 นางสาว ปิยพร สัจจะบาล ผ่าน O มี
145 นาย ปิยวัฒน์ เจริญสุข ผ่าน P ไม่มี
146 นางสาว ปิยสุดา พงษ์แสง ผ่าน P ไม่มี
147 นางสาว ปิยะฉัตร ศรีดี ผ่าน P ไม่มี
148 นางสาว ปิยะธิดา เพ็งกรุด ผ่าน O มี
149 นางสาว ปุณยาพร ศรีโยธา ผ่าน P มี
150 นางสาว เปมิกา แสนประสิทธ์ิ ผ่าน O มี
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151 นาย พงษ์พันธ์ุ กาญจนเสถียร ผ่าน P มี
152 นางสาว พรชิตา เทพนอก ผ่าน O มี 1. ผู้ท่ียังไม่มีผลสอบ TOEIC โดย CPA 

153 นางสาว พรทิพา จานดี ผ่าน P มี  (Thailand) ให้ด าเนินการสมัครและ

154 นาย พรเทพ ยศบุญ ผ่าน P มี เข้าสอบ เม่ือมีผลสอบแล้วให้ย่ืนต่อ
155 นางสาว พรธิภา ผสทรัพย์ ผ่าน P ไม่มี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อน
156 นางสาว พรธีรา สอนโว ผ่าน P มี จึงจะมีสิทธ์ิผ่านเง่ือนไขด้านภาษาอังกฤษ
157 นางสาว พรนภัส บุญลาโภ ผ่าน P มี ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ
158 นางสาว พรนภา อินทร์เมือง ผ่าน P มี
159 นางสาว พรพิมล สุชาตะประคัลภ์ ผ่าน O ไม่มี 2. ผู้ผ่านการอบรมท่ียังไม่ตอบแบบประเมิน 
160 นาย พรหมพิริยะ เรือนจ ารูญ ผ่าน O ไม่มี หากต้องการรับวุฒิบัตรการอบรมกรุณาสแกน
161 นางสาว พลอยปภัส บุญมี ผ่าน P มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมินภายใน
162 นางสาว พลอยสีรุ้ง ชูความดี ผ่าน O มี วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566  มิฉะน้ันจะไม่ได้รับ
163 นางสาว พัณณิตา ภู่เขียว ผ่าน O ไม่มี วุฒิบัตร

164 นางสาว พันธ์วัสสา วนิจวรางกุล ผ่าน O มี
165 นางสาว พินลดา สุขใจเจริญเวช ผ่าน P มี
166 นางสาว พิมพกานต์ อุ่นฤดีกมล ผ่าน P มี
167 นางสาว พิมพ์พัชร์ สูงสุดเอ้ือม ผ่าน P ไม่มี
168 นางสาว พิมพ์ลภัส เสาวรัตนโยธิน ผ่าน O ไม่มี
169 นางสาว พิมระภัทร เขมิกานนท์ ผ่าน O มี
170 นางสาว พิมลพัฒน์ ญาติโสม ผ่าน O ไม่มี 3. ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว
171 นางสาว เพ็ญนภา เพชรแดง ผ่าน P มี กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด
172 นางสาว เพ็ญศรี โชติรัตน์ ผ่าน P ไม่มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 
173 นางสาว แพรวา แสงพุ่มพงษ์ ผ่าน O มี ได้ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
174 นางสาว ภรณ์เพชรา ภิรมย์ธีรธรรม ผ่าน P ไม่มี
175 นางสาว ภัคจิรา คชรักษ์ ผ่าน P มี
176 นางสาว ภัทรสุดา จูงใจ ผ่าน P ไม่มี
177 นางสาว ภัทรียา หอมกลิ น ผ่าน O มี
178 นางสาว ภัสร์ชลิตา สอนนนท์ฐีกูล ผ่าน O ไม่มี
179 นาย ภูมินทร์ จูกระจ่าง ผ่าน O มี
180 นาย ภูสิทธ์ิ ศรีมาลัย ผ่าน P มี
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181 นางสาว มัณฑนา แย้มกลาง ผ่าน P มี
182 นางสาว มาตุปรียา วิสุวงษ์ ผ่าน P มี 1. ผู้ท่ียังไม่มีผลสอบ TOEIC โดย CPA 

183 นางสาว เมทินี เทพบุตร ผ่าน O มี  (Thailand) ให้ด าเนินการสมัครและ

184 นางสาว เมธาพร พรรณเขตร์ ผ่าน P ไม่มี เข้าสอบ เม่ือมีผลสอบแล้วให้ย่ืนต่อ
185 นางสาว เมธาวี น้อยสุพรรณ ผ่าน O ไม่มี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อน
186 นาย โยธิน แสงวิสูตร ผ่าน O ไม่มี จึงจะมีสิทธ์ิผ่านเง่ือนไขด้านภาษาอังกฤษ
187 นางสาว รฐา จิตรศุภชาติ ผ่าน P มี ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ
188 นางสาว รตา กอเจริญทรัพย์ ผ่าน O มี
189 นาย ร่มธรรม เดชก้อง ผ่าน P ไม่มี 2. ผู้ผ่านการอบรมท่ียังไม่ตอบแบบประเมิน 
190 นางสาว รสรินทร์ สมพอง ผ่าน O มี หากต้องการรับวุฒิบัตรการอบรมกรุณาสแกน
191 นางสาว รัชดาภรณ์ ข่ากระโทก ผ่าน O มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมินภายใน
192 นางสาว รัชนีกร จั นสกุล ผ่าน P ไม่มี วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566  มิฉะน้ันจะไม่ได้รับ
193 นางสาว รุ่งอรุณ เสรีนนท์ชัย ผ่าน P ไม่มี วุฒิบัตร

194 นาย เรือรบ ปภัสสรากาจน์ ผ่าน O ไม่มี
195 นางสาว ฤกษ์ขวัญ แอกทอง ผ่าน O มี
196 นางสาว วนัสนันท์ สุขรัตน์ ผ่าน P มี
197 นางสาว วนิดา สีวิสาร ผ่าน P ไม่มี
198 นาย วรชัย ปิติวิทยากุล ผ่าน O มี
199 นางสาว วรดา แขนงแก้ว ผ่าน O มี
200 นางสาว วรรณรดา คอลลินส์ ผ่าน O มี 3. ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว
201 นางสาว วรวีท์ สุชินโต ผ่าน O ไม่มี กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด
202 นางสาว วรานุช ส าราญเนตร ผ่าน O มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 
203 นาย วรินทร มากทอง ผ่าน O มี ได้ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
204 นางสาว วริศริยา เจริญพงศ์ ผ่าน P มี
205 นางสาว วริสสา วิทยาภูมิ ผ่าน O มี
206 นาย วศิน ทายะบวร ผ่าน O ไม่มี
207 นางสาว วศินี ใหลเจริญ ผ่าน P มี
208 นางสาว วสุนันต์ เวชกุล ผ่าน O มี
209 นางสาว วิชยา สกุลสอน ผ่าน P ไม่มี
210 นางสาว วิภาภรณ์ วชิมาเภท ผ่าน O มี

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส "พิชิต TOEIC 2" (รุ่นท่ี 11) 
ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

ช่ือ-สกุล

หน้า 7 / 12



ท่ี ผลการอบรม
ตอบ
แบบ

ประเมิน

ผลสอบ 
TOEIC โดย

 CPA 
(Thailand)

หมายเหตุ

211 นางสาว วิมล ด้วงบ้านยาง ผ่าน P ไม่มี
212 นางสาว วิรัญญา ช้ันเชิง ผ่าน P มี 1. ผู้ท่ียังไม่มีผลสอบ TOEIC โดย CPA 

213 นางสาว วิลาวัณย์ โรจน์พัฒนสุข ผ่าน O มี  (Thailand) ให้ด าเนินการสมัครและ

214 นางสาว วิลาวัลย์ เกาะสมัน ผ่าน O มี เข้าสอบ เม่ือมีผลสอบแล้วให้ย่ืนต่อ
215 นางสาว วิลาสินี จงปัญญาวิวัฒน์ ผ่าน P มี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อน
216 นาย ศมัชฌาฏ์ อรัญฤทธ์ิ ผ่าน O มี จึงจะมีสิทธ์ิผ่านเง่ือนไขด้านภาษาอังกฤษ
217 นางสาว ศรัณย์พร ชูศรี ผ่าน P ไม่มี ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ
218 นาย ศรัทธา ธนูศิลป์ ผ่าน O มี
219 นางสาว ศศทร มาศโอสถ ผ่าน P มี 2. ผู้ผ่านการอบรมท่ียังไม่ตอบแบบประเมิน 
220 นางสาว ศศิธร โพธ์ิเต้ีย ผ่าน P ไม่มี หากต้องการรับวุฒิบัตรการอบรมกรุณาสแกน
221 นางสาว ศศิวิมล สนั นเอ้ือ ผ่าน P ไม่มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมินภายใน
222 นางสาว ศิริกร ข าขนิษฐ ผ่าน O มี วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566  มิฉะน้ันจะไม่ได้รับ
223 นางสาว ศิริรัตน์ เพชรหนองชุม ผ่าน O มี วุฒิบัตร

224 นาย ศุภกร แซ่โง้ว ผ่าน P ไม่มี
225 นาย ศุภกิตต์ิ ค าล าปาง ผ่าน P มี
226 นาย ศุภชัย เถรว่อง ผ่าน O มี
227 นาย ศุภณัฐ ทองค า ผ่าน O มี
228 นางสาว ศุภนิศ เต้ียเนตร ผ่าน P มี
229 นาย ศุภวิชญ์ โพธ์ิทอง ผ่าน O มี
230 นาย สถาพร จงกลพืช ผ่าน O มี 3. ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว
231 นางสาว สมฤดี ลิขิตลักษณะ ผ่าน P มี กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด
232 นาย สราวุฒิ ธนโภคานนท์ ผ่าน O ไม่มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 
233 นางสาว สรินญา หาระคุณ ผ่าน P มี ได้ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
234 นาย สิทธิเดช ตังตระกูล ผ่าน O มี
235 นาย สิปปภาส ชื นใจเล็ก ผ่าน O มี
236 นางสาว สิริน เนคะมัชชะ ผ่าน O มี
237 นางสาว สิริภัคค์ ศรีคงอยู่ ผ่าน O มี
238 นางสาว สุชาวลี คงศิริสมบัติ ผ่าน P มี
239 นางสาว สุดารัตน์  อนันทสุข ผ่าน O มี
240 นางสาว สุดารัตน์ หนูแก้ว ผ่าน P มี
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หมายเหตุ

241 นางสาว สุดารัตน หาญก าปัง ผ่าน O มี
242 นางสาว สุธาภัทร บัวดี ผ่าน P มี 1. ผู้ท่ียังไม่มีผลสอบ TOEIC โดย CPA 

243 นางสาว สุธินี แสนดี ผ่าน O ไม่มี  (Thailand) ให้ด าเนินการสมัครและ

244 นาย สุนทร สุภพิมล ผ่าน O ไม่มี เข้าสอบ เม่ือมีผลสอบแล้วให้ย่ืนต่อ
245 นางสาว สุนันทญา งามวาจา ผ่าน P มี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อน
246 นางสาว สุพิชญา ศุภลักษณ์ ผ่าน O ไม่มี จึงจะมีสิทธ์ิผ่านเง่ือนไขด้านภาษาอังกฤษ
247 นาย สุภกาญจน์ วงษ์ษา ผ่าน O มี ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ
248 นางสาว สุภาพร ศิริโสภิตกุล ผ่าน P มี
249 นางสาว สุภาวดี ขวานอก ผ่าน P มี 2. ผู้ผ่านการอบรมท่ียังไม่ตอบแบบประเมิน 
250 นางสาว สุภิญญา สนิทโกสัย ผ่าน P ไม่มี หากต้องการรับวุฒิบัตรการอบรมกรุณาสแกน
251 นาย สุรณัฎฐ์ เฉลี ยสมบูรณ์ ผ่าน O มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมินภายใน
252 นางสาว สุรางคณา ร่มไม ผ่าน P มี วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566  มิฉะน้ันจะไม่ได้รับ
253 นาย สุวิวัฒน์ ยินดีทรัพย์ ผ่าน P มี วุฒิบัตร

254 นางสาว สูไรด้า หัสเหร็ม ผ่าน O ไม่มี
255 นางสาว เสาวภาคย์ เหล็กกระทุ่ม ผ่าน O ไม่มี
256 นางสาว หนึ งฤทัย รูปคม ผ่าน O มี
257 นาย หัฏฐาภรณ์ มูสิกา ผ่าน O มี
258 นางสาว อโณทัย สันติวรางกูร ผ่าน P มี
259 นางสาว อทิตยา วีระสัย ผ่าน P มี
260 นางสาว อนงค์พร กุลวิจิตร ผ่าน O มี 3. ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว
261 นางสาว อนันตญา สินการทรัพย์ ผ่าน O มี กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด
262 นาย อนุรักษ์ เทียนไสย  ผ่าน O ไม่มี วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 
263 นาย อนุวัฒน์ ไพรสน ผ่าน P มี ได้ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
264 นางสาว อภิชญา เกตุภพ ผ่าน O มี
265 นางสาว อภิสรา นพพรมงคล ผ่าน O มี
266 นางสาว อภิสรา อิสระ ผ่าน O ไม่มี
267 นางสาว อรจิตต์ แสนหอม ผ่าน P มี
268 นางสาว อรณัญช์ โพธิละเดา ผ่าน O มี
269 นางสาว อรทัย ชื นภิรมย์ ผ่าน P มี
270 นางสาว อรยา ณ หนองคาย ผ่าน O มี

ช่ือ-สกุล

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส "พิชิต TOEIC 2" (รุ่นท่ี 11) 
ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566
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271 นาย อรรถพล โพธิสภา ผ่าน O มี
272 นางสาว อรวรรณ แก้วพลายงาม ผ่าน O มี 1. ผู้ท่ียังไม่มีผลสอบ TOEIC โดย CPA 

273 นางสาว อริสรา แก้วทองหล่อ ผ่าน O มี  (Thailand) ให้ด าเนินการสมัครและ

274 นางสาว อวัศยา ไม่ทุกข์ ผ่าน P มี เข้าสอบ เม่ือมีผลสอบแล้วให้ย่ืนต่อ
275 นางสาว อังคณา ประดงจงเนตร ผ่าน O มี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อน
276 นางสาว อัจฉราลักษณ์ โสประดิษฐ์ ผ่าน P มี จึงจะมีสิทธ์ิผ่านเง่ือนไขด้านภาษาอังกฤษ
277 นางสาว อัญชิสา ครรชิตจารุสิทธ์ิ ผ่าน O มี ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ
278 นาย อัธพล รัตนเมือง ผ่าน O มี
279 นางสาว อาทิตยา ศรเกษตริน ผ่าน P มี 2. ผู้ผ่านการอบรมท่ียังไม่ตอบแบบประเมิน 
280 นางสาว อาภาศิริ เหลือนับ ผ่าน O มี หากต้องการรับวุฒิบัตรการอบรมกรุณาสแกน
281 นางสาว อารียา มากอยู่ ผ่าน P มี QR Code เพ่ือตอบแบบประเมินภายใน
282 นางสาว อิงกมล วงค์แก้ว ผ่าน P มี วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566  มิฉะน้ันจะไม่ได้รับ
283 นางสาว อิศรา กัณฑา ผ่าน O มี วุฒิบัตร

284 นางสาว อุทัยวรรณ มาลารัตน์ ผ่าน O มี
285 นางสาว อุรชา ชัยพัฒนมงคล ผ่าน P มี
286 นาย เอกสุวัชร์ จิงประเสริฐนิล ผ่าน O มี

3. ผู้ผ่านการอบรมท่ีตอบแบบประเมินแล้ว

กรุณาสแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด

วุฒิบัตรและผลคะแนนสอบ Post-test 

ได้ต้ังแต่วันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส "พิชิต TOEIC 2" (รุ่นท่ี 11) 
ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

ช่ือ-สกุล
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287 นางสาว กชชนก วุฒิมานพ รอผล Post-test O ไม่มี
288 นางสาว กมลวรรณ ระหารนอก รอผล Post-test O มี 1. ผู้มีรายชื อล าดับที  287-322 ต้องเข้าสอบ

289 นางสาว กฤตยานี สังข์หนู รอผล Post-test O ไม่มี Post-test  ในรุ่นที  12  ก่อนจึงจะมีสิทธ์ิผ่าน

290 นางสาว กันยารัตน์ แสวงทรัพย์ รอผล Post-test O มี การอบรมหลักสูตร พิชิต TOEIC 2

291 นางสาว กาญจน์ บุญเกิด รอผล Post-test P มี
292 นาย คฑาทอง สุรัตน์ธารา รอผล Post-test O ไม่มี 2. ติดตามรายละเอียดการจัดสอบ Post-test

293 นางสาว ชนรดี ปีกลาง รอผล Post-test O มี ของรุ่นที  12 ได้จาก

294 นางสาว ญาณิศา แก้วเข็ม รอผล Post-test O ไม่มี Facebook  Page : ILAC SUANDUSIT UNIVERSITY

295 นางสาว ณัชชา โอภาธัญเดช รอผล Post-test O ไม่มี (ประมาณเดือนมีนาคม)

296 นาย ณัฐปคัลภ์ บุญหล  า รอผล Post-test O มี
297 นาย ณัฐวินท์ พินชุนศรี รอผล Post-test O ไม่มี 3. ผู้ที ยังไม่มีผลสอบ TOEIC โดย CPA 

298 นางสาว ณิชกุล อู่ขลิบธนาพันธ์ รอผล Post-test P ไม่มี  (Thailand) ให้ด าเนินการสมัครและ

299 นาย ธนภัทร บุญธรรม รอผล Post-test O ไม่มี เข้าสอบ เมื อมีผลสอบแล้วให้ยื นต่อ
300 นาย ธิษณ์ สุรสราญวงศ์ รอผล Post-test O ไม่มี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อน
301 นางสาว นภาดา แห้วเพชร รอผล Post-test O มี เมื อมีผลการสอบ TOEIC โดย CPA 
302 นาย ปิยพัทธ์ สีน้ าย้อม รอผล Post-test O มี  (Thailand) พร้อมกับผลสอบ Post-test แล้ว
303 นางสาว พรสวรรค์ สุวรรณพานิช รอผล Post-test P มี จึงจะมีสิทธ์ิผ่านเงื อนไขด้านภาษาอังกฤษ
304 นาย พศวัต ชัยกิจ รอผล Post-test O มี ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ
305 นางสาว พัชราภา วิยะทา รอผล Post-test O ไม่มี
306 นาย พันธนากรณ์ เรียมทอง รอผล Post-test P ไม่มี 4. ผู้ที ยังไม่ได้ตอบแบบประเมินการอบรม

307 นางสาว พิมพ์เพชร สรเวชวรานนท์ รอผล Post-test O ไม่มี กรุณาสแกน QR Code เพื อตอบแบบประเมิน

308 นาย เพ็ญเพชร นุ่นกลับ รอผล Post-test O มี ภายในวันที  8 กุมภาพันธ์ 2566 มิฉะน้ัน
309 นาย ไพศาล จอมบรรพต รอผล Post-test O ไม่มี จะไม่ได้รับวุฒิบัตรการอบรมเมื อผ่านการอบรม
310 นางสาว มลฑาทิพย์ เบิกบาน รอผล Post-test O มี
311 นาย วุฒธิพงษ์ ลีลา รอผล Post-test O ไม่มี
312 นางสาว ศกุลรัตน์ ประทีป รอผล Post-test P มี
313 นางสาว ศตพร คชาภรณ์สุวรรณ รอผล Post-test O มี
314 นางสาว ศรินทิพย์ กงแก้ว รอผล Post-test P ไม่มี
315 นางสาว ศศิกานต์ ถาวงศ์ รอผล Post-test P ไม่มี
316 นางสาว ศิริวรรณ ทัพชัย รอผล Post-test O มี

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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317 นาย ศุภเศรษฐ์ ชูทรัพย์ รอผล Post-test O ไม่มี 1. ผู้มีรายชื อล าดับที  287-322 ต้องเข้าสอบ

318 นาย สุกฤษฏ์ิ ข าน้อย รอผล Post-test O ไม่มี Post-test  ในรุ่นที  12  ก่อนจึงจะมีสิทธ์ิผ่าน

319 นางสาว อพัชชา เข็มเงิน รอผล Post-test O ไม่มี การอบรมหลักสูตร พิชิต TOEIC 2

320 นางสาว อรพรรณ ปรุงชัยภูมิ รอผล Post-test O ไม่มี
321 นางสาว อรุณวรรณ ไชยชนะ รอผล Post-test O ไม่มี 2. ติดตามรายละเอียดการจัดสอบ Post-test

322 นาย อลงกรณ์  เชิงหอม รอผล Post-test O มี ของรุ่นที  12 ได้จาก
Facebook  Page : ILAC SUANDUSIT UNIVERSITY

(ประมาณเดือนมีนาคม)

3. ผู้ที ยังไม่มีผลสอบ TOEIC โดย CPA 

 (Thailand) ให้ด าเนินการสมัครและ

เข้าสอบ เมื อมีผลสอบแล้วให้ยื นต่อ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อน

เมื อมีผลการสอบ TOEIC โดย CPA 

 (Thailand) พร้อมกับผลสอบ Post-test แล้ว

จึงจะมีสิทธ์ิผ่านเงื อนไขด้านภาษาอังกฤษ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ

4. ผู้ที ยังไม่ได้ตอบแบบประเมินการอบรม

กรุณาสแกน QR Code เพื อตอบแบบประเมิน

ภายในวันที  8 กุมภาพันธ์ 2566 มิฉะน้ัน

จะไม่ได้รับวุฒิบัตรการอบรมเมื อผ่านการอบรม

ช่ือ-สกุล

ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส "พิชิต TOEIC 2" (รุ่นท่ี 11) 
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