
รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะภาษาต่างประเทศ  TOEIC 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

 
หลักสูตร การบัญชี  (4 ปี) 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชั้นปี หมายเหตุ 
1. นางสาวกรรณชนก        คงเส้ง ชั้นปีที่ 4  
2. นางสาวกฤติกานต์        จิระแพทย์ ชั้นปีที่ 4  
3. นางสาวกฤษณา           มังสงัข์ ชั้นปีที่ 4  
4. นางสาวกัญจนา           ศรีหะรัญ ชั้นปีที่ 4  
5. นางสาวเกศสุดา           ศรีสวุรรณ ชั้นปีที่ 4  
6. นางสาวจิตติพร            แก้วดี ชั้นปีที่ 4  
7. นางสาวชุติมา              บุญษร ชั้นปีที่ 4  
8. นางสาวฐิติกาญจน์        หมวกวัลย์ ชั้นปีที่ 4  
9. นางสาวฐิติมา              ศรีสวนแก้ว ชั้นปีที่ 4  

10. นางสาวณัฐนันท์           ดวงใส ชั้นปีที่ 4  
11. นางสาวธัญชนก            ภักดี ชั้นปีที่ 4  
12. นางสาวปัทมวรรณ        ภู่ประไพ ชั้นปีที่ 4  
13. นางสาวพัฒณภา           สุขแก้ว ชั้นปีที่ 4  
14. นางสาวภัทรสุดา          นุ้ยแก้ว ชั้นปีที่ 4  
15. นางสาวยศวดี              แก้วคงบุญ ชั้นปีที่ 4  
16. นางสาววิลาวัลย์           ไตรภพ ชั้นปีที่ 4  
17. นางสาวสลิตา              แปน้ศรีนวล ชั้นปีที่ 4  
18. นางสาวสายพิณ           สว่างวงค์ ชั้นปีที่ 4  
19. นางสาวสุชาวดี             คงเทพ ชั้นปีที่ 4  
20. นางสาวสุนิสา              มะรุท ชั้นปีที่ 4  
21. นางสาวสุรัสวดี             มูห าหมัด ชั้นปีที่ 4  
22. นางสาวสุรีรัตน์             คงแก้ว ชั้นปีที่ 4  
23. นางสาวโสรญา             สารวงศ์ ชั้นปีที่ 4  
24. นางสาวอรดี                สิทธิไชย ชั้นปีที่ 4  
25. นางสาวอรวรรณ           นาภรณ์ ชั้นปีที่ 4  
26. นางสาวอุไรภรณ์           พรหมพูล ชั้นปีที่ 4  

 
หมายเหตุ  : นักศึกษาท่านใดที่ทดสอบแล้วและประสงค์จะทดสอบอีกครั้งสามารถมาสมัครและทดสอบได้ตามปกติ 

 
 



หลักสูตร การบัญชี (เทียบโอน) 
  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชั้นปี หมายเหตุ 
1. นางสาวกรรณิกา           ศรชีู ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 
2. นางสาวกิตติมา             วัฒนาสุทธิ์ ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

3. นางสาวคัคนางค์           ลักษโณสุรางค์ ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

4. นางสาวจิรนันท์            ครั่งเนียม ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

5. นางสาวชฎารัตน์           หนกูล่ า ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

6. นางสาวชลิตา               ใจรักษ์ ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

7. นางสาวเนตรนภา          บรรดาศักดิ์ ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

8. นางสาวปิยธิดา             เนยีมมุสิก ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

9. นายภูธเรศ                  เพชรรัตน์ ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

10. นางสาวมณธิรา            พุ่มทอง ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมริกา    วารีย์ ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

12. นางสาววรุณยุภา          นาคทอง ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

13. นางสาวศุภรัตน์            มัยด้อหล้า ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

14. นางสาวศุภาพิชญ์          แปน้ถนอม ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

15. นางสาวสุชาดา             สุดปราง  ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

16. นางสาวสุดารัตน์           จิตรมั่น ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

17. นางสาวสุนิสา              สะแม ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

18. นางสาวสุรัตน์              จรัส ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

19. นางสาวหัทยา              ช่วยเหลื่อม ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

20. นางสาวอทิตยา            กลบัวิหก ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

21. นางสาวอุษา                อังกุลดี ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 

 
 
หลักสูตร วิศวกรรมโยธา (4 ปี) 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชั้นปี หมายเหตุ 
1. นายพงศธร                 เพชรตีบ ชั้นปีที่ 4  ทดสอบแล้ว 
2. นางสาวพชรกมล          คงกุล ชั้นปีที่ 4 ทดสอบแล้ว 

3. นางสาวสุพรรณี            ทองจีน ชั้นปีที่ 4 ทดสอบแล้ว 

 
หมายเหตุ  : นักศึกษาท่านใดที่ทดสอบแล้วและประสงค์จะทดสอบอีกครั้งสามารถมาสมัครและทดสอบได้ตามปกติ 

 
 
 



หลักสูตร การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) 
  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชั้นปี หมายเหตุ 
1. นางสาวภาวิกา             หมุนแทน ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน)  
2. นางสาววรลักษณ์          พลอินทร์ ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน)  
3. นางสาววิกานดา           หมุนแทน ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน)  
4. นายสรยุทธ                 กาซอร์ ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ทดสอบแล้ว 
5. นางสาวสิทธิพร            ชูค า ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน)  

 
หลักสูตร การจัดการทั่วไป (4 ปี) 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชั้นปี หมายเหตุ 
1. นางสาวกรกมล            นูนวงศ์ ชั้นปีที่ 4  
2. นางสาวกาญจนา          ฟูเฟ่ือง ชั้นปีที่ 4  
3. นางสาวกานดา            สวนสุวรรณ ชั้นปีที่ 4  
4. นายกิตติศักดิ์              เพชรเลี่ยน ชั้นปีที่ 4  
5. นายจักรพันธุ์               สมใจหมาย ชั้นปีที่ 4  
6. นางสาวทิพวรรณ          ตุ้มพรม ชั้นปีที่ 4  
7. นางสาวนูรฮุสนา           สาและ ชั้นปีที่ 4  
8. นางสาวเบญจวรรณ       ชูแสง ชั้นปีที่ 4  
9. นางสาวพาขวัญ            บวัด า ชั้นปีที่ 4  

10. นางสาวมัทวัน              สุดสงวน ชั้นปีที่ 4  
11. นางสาวรัชนีกร             นาคขาว ชั้นปีที่ 4  
12. นางสาววรวีร์               นาคขาว ชั้นปีที่ 4  
13. นางสาววันนิศา            วัฒนศิริ ชั้นปีที่ 4  
14. นางสาวศรีครินทร์         เลื่อนมา ชั้นปีที่ 4  
15. นางสาวศันศนีย์            คงช่วย ชั้นปีที่ 4  
16. นายศุภชัย                  พงศ์ทองเมือง ชั้นปีที่ 4  
17. นางสาวสูรียานี             ตูแวกาเจาะ ชั้นปีที่ 4  
18. นางสาวอมรรัตน์           วงศ์สุวรรณ ชั้นปีที่ 4  
19. นางสาวอมรรัตน์           ชูเจริญ ชั้นปีที่ 4  
20. นายเพิ่มศักดิ์               พลการ ชั้นปีที่ 4  
21. นางสาวพิมพิดา            จงแจ่มใส ชั้นปีที่ 4  
22. นางสาวเมวิกา              โพธิ์ดวง ชั้นปีที่ 4  
23. นางสาววิไลวรรณ          ไทรแก้ว ชั้นปีที่ 4  

 

หมายเหตุ  : นักศึกษาท่านใดที่ทดสอบแล้วและประสงค์จะทดสอบอีกครั้งสามารถมาสมัครและทดสอบได้ตามปกติ 



หลักสูตร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (4 ปี) 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชั้นปี หมายเหตุ 
1. นางสาวกมลพร            ชูแก้ว ชั้นปีที่ 4  
2. นางสาวจุฑามาศ           ศรีสุข ชั้นปีที่ 4  
3. นางสาวชญานิศ            นวลประดิษฐ์ ชั้นปีที่ 4  
4. นายชลกิจ                   ธนชิตชัยกุล ชั้นปีที่ 4  
5. นายชัยวัฒน์                ช านาญโชติ ชั้นปีที่ 4  
6. นางสาวเชิญขวัญ          ศรชยั ชั้นปีที่ 4  
7. นายณัฐพล                  ภักดีชน ชั้นปีที่ 4  
8. นางสาวบุศรินทร์           ใจรักษ์ ชั้นปีที่ 4  
9. นางสาวปิติพร              เสือทอง ชั้นปีที่ 4  

 
หลักสูตร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน) 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชั้นปี หมายเหตุ 
1. นายกฤษฎา                 ญาณสูตร ชั้นปีที่ 4  
2. นายธงไชย                  วงศ์สวัสดิ์ ชั้นปีที่ 4  
3. นายนธีธร                   ปรากฏผล ชั้นปีที่ 4  
4. นายรณชัย                  มนสั ชั้นปีที่ 4  

 
หลักสูตร การโรงแรมและการท่องเที่ยว (4ปี) 
        

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชั้นปี หมายเหตุ 
1. นางสาวกรกนก             นวลกุล ชั้นปีที่ 4  
2. นางสาวจรรยา              สมพงษ์ ชั้นปีที่ 4  
3. นางสาวณิชากร             สรรีะถาวรสุข ชั้นปีที่ 4  
4. นายสิทธิ                     พฤกษศรี ชั้นปีที่ 4  
5. นางสาวสุวนันท์            ทองใหญ่ ชั้นปีที่ 4  

    
หมายเหตุ  : นักศึกษาท่านใดที่ทดสอบแล้วและประสงค์จะทดสอบอีกครั้งสามารถมาสมัครและทดสอบได้ตามปกติ 

 
 
 
 
 
 



หลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชั้นปี หมายเหตุ 
1. นายเจตรินทร์              ชมเดือน ชั้นปีที่ 4  
2. นายธัญเทพ                 กุลวิจิตร ชั้นปีที่ 4  
3. นายปกรณ์                  แดงแสละ ชั้นปีที่ 4  
4. นางสาวปรียานุช           พิทักษ์กิจ ชั้นปีที่ 4 ทดสอบแล้ว 
5. นายรณชัย                  หนแูก้ว ชั้นปีที่ 4  
6. นายสาระ                   พจนะรุ่งโรจน์ ชั้นปีที่ 4  
7. นายสุจริต                   พงศ์วิฑูรณ์ ชั้นปีที่ 4  
8. นายสุรสิทธ์                 ชาวพรหม ชั้นปีที่ 4  
9. นายสุวิชชา                 ศิลปะวิสุทธิ์ ชั้นปีที่ 4  

10. นายอรรถพล               ไชยจรัส ชั้นปีที่ 4  
11. นายนฤเบศร์                รัตนเกล้า ชั้นปีที่ 4  
12. นายฐิติพงศ์                 วงศส์วัสดิ์ ชั้นปีที่ 4  
13. นายเทพกรณ์               ทิพย์กองลาส ชั้นปีที่ 4  
14. นายวุฒิไกร                 ทองทิพย์ ชั้นปีที่ 4  

 
หมายเหตุ  : นักศึกษาท่านใดที่ทดสอบแล้วและประสงค์จะทดสอบอีกครั้งสามารถมาสมัครและทดสอบได้ตามปกติ 


