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1 นาย กฤตธรรม  วงศ์อินทร์อยู่ กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

2 นาย คเณศ  สัตตานุสรณ์ กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

3 น.ส. ณัฐชยากานต์  ฉวีรัตน์ กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

4 น.ส. ทัศนีย ์ ราไม้ กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

5 นาย น าโชคชัย  ค าสด กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

6 น.ส. ปัญจพร  ดิษฐทิม กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

7 นาย ปิยพงศ์  เอียดปุ่ม กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

8 นาง เปรมา  ศรีพรหม กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

9 ว่าที่ ร.ต.หญิง พรภิรักษ์  แสงเอม กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

10 นาง พรอ าพัน  ประกายสันติ กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

11 นาย พลัง  นิทัศกาญจนานนท์ กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

12 ว่าที่ ร.ต.หญิง ไพลิน  มีประวัติ กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

13 น.ส. ภัทรจารี  เจริญมิน กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

14 ว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์  โคตรโนนกอก กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

15 น.ส. มนูญรัตน์ มั่นใจ กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

16 นาย ยทุธนา  ตีเฟื้อย กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

17 น.ส. โยษิตา  ดิษฐเจริญ กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

18 น.ส. วัชราภา  บุญชัยยทุธศักด์ิ กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

19 น.ส. สุภัสรา กฤษณาบัตร กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

20 น.ส. อรอุมา  ท าทอง กองกจิการนักศึกษา ห้อง 307 

21 นางสาว กิง่มณีทิพย ์ ช่างแต่ง กองคลัง ห้อง 307 

22 นางสาว เครือฟ้า  จติสุภา กองคลัง ห้อง 307 

23 นาง จ าเรียง  สุดสระ กองคลัง ห้อง 307 

24 นางสาว จริาพร  ไผ่นวล กองคลัง ห้อง 307 

25 นางสาว จริาภรณ์  จนัทร์สว่าง กองคลัง ห้อง 307 

26 นางสาว เจษฎาภรณ์  นาคา กองคลัง ห้อง 307 

27 นาย เฉลิมชัย  จณิะแสน กองคลัง ห้อง 307 

28 นางสาว ชไมพร  จนัทิมา กองคลัง ห้อง 307 

29 นาย ชยตุ  ปาลวัฒน์วิไชย กองคลัง ห้อง 307 

30 นางสาว ณัฐจริา  แป้นทอง กองคลัง ห้อง 307 

31 นาง ดรุณี  เห็นไพรวัลย์ กองคลัง ห้อง 307 

รายชือ่บุคลากรเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ
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32 นางสาว ดวงใจ  รุจชิัย กองคลัง ห้อง 308

33 นาง ธารินี  หอมดอก กองคลัง ห้อง 308

34 นางสาว ธิดา  จนัทวงษ์ กองคลัง ห้อง 308

35 นางสาว กชพร  นาคประนิล กองบริหารศูนยรั์งสิต ห้อง 308

36 นางสาว นันทกา  อินข า กองคลัง ห้อง 308

37 นางสาว นิตยา  ชูวงษ์ กองคลัง ห้อง 308

38 นางสาว หฤทัย ทิมแสง กองคลัง ห้อง 308

39 นางสาว ปทุมวัน  ใจกระจา่ง กองคลัง ห้อง 308

40 นางสาว ปรารถนา  ทรัพยส์งค์ กองคลัง ห้อง 308

41 นาง พรพรรณ  ราชแสง กองคลัง ห้อง 308

42 นาง พรรนาราย  บัวโรย กองคลัง ห้อง 308

43 นางสาว ภูษณิศา  จายะรัตน์ กองคลัง ห้อง 308

44 นางสาว ลักขณา  อ่อนน้อม กองคลัง ห้อง 308

45 นางสาว วรรณา  ภู่ดี กองคลัง ห้อง 308

46 นาง ศิริพร  นามประทาน กองคลัง ห้อง 308

47 นางสาว ศุภพิชญ์  ยีภู่่ กองคลัง ห้อง 308

48 นาย สมโภช จงัวิบูลยศิ์ลป์ กองคลัง ห้อง 308

49 นาง กมลทิพย ์ แจง้จอน กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

50 น.ส. กอบกลุ  อุ่นเจริญ กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

51 น.ส. จนัทร์ภัสสร  ตุ่ยสิมา กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

52 นาง จฑุามาศ  ณ พัทลุง กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

53 น.ส. ชุลีพร  นุชหมอน กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

54 น.ส. ณัฐติยา  เมื่อจตุัรัส กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

55 นาย นรินทร์ งามถอ้ย กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

56 น.ส. ปิยธิดา  ทองโชติ กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

57 น.ส. พนิตตา  ทองแยม้ กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

58 นาง พัทธนันท์  บุญนารอด กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

59 นาย พิพัฒน์  บุตโต กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

60 น.ส. วิชาดา  ไวยสารา กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

61 น.ส. สรินยา  สุวรรณวณิช กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

62 นาง สานิต  เรืองอร่าม กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

ณ คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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63 น.ส. สุนารี  พงศ์สุวภาพ กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 309

64 นาง สุมาภรณ์ ธรรมแกว้  ลิมาคม กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 309

65 น.ส. สุรัสวดี  อาจนนท์ลา กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 309

66 น.ส. โสภิตา  งามถอ้ย กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 309

67 นาง อมราวดี  แจง้จอน กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 309

68 น.ส. อิสรีย ์ นกเดช กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 309

69 นาย จารุพงศ์  อินตาพวง กองบริการวิชาการ ห้อง 309

70 น.ส. หม๊ะซูย ี ตาเละ กองบริการวิชาการ ห้อง 309

71 นาย ธเนศ  ลาภหิรัญรักษ์ กองบริหารการคลังกลุ่มภารกจิ ห้อง 309

72 น.ส. จนิตนา  เที่ยงตรง กองบริหารการวิจยั ห้อง 309

73 น.ส. ชัชฎา  วุฒิโชคด ารงค์ กองบริหารการวิจยั ห้อง 309

74 น.ส. ปิยาภรณ์  นฤภัย กองบริหารการวิจยั ห้อง 309

75 นาย รติ  สมันตรัฐ กองบริหารการวิจยั ห้อง 309

76 นาย วันเฉลิม  กระจดักลาง กองบริหารการวิจยั ห้อง 309

77 น.ส. สิริลักษณ์  สาตบางหลวง กองบริหารการวิจยั ห้อง 309

78 น.ส. เอกธิดา  แดงปรก กองบริหารการวิจยั ห้อง 309

79 น.ส. สุภาว์  ค าประโคน กองบริหารศูนยท์่าพระจนัทร์ ห้อง 309

80 น.ส. รัศมี  จนัทร์รุ่งเรือง กองบริหารศูนยรั์งสิต ห้อง 309

81 นาง โสภิดา  อภิธนวิทย์ กองบริหารศูนยรั์งสิต ห้อง 309

82 นาย ฐิติพงศ์  ศรีมงคล กองพัฒนาคุณภาพ ห้อง 309

83 น.ส. นิศารัตน์  ซ่อนกล่ิน กองพัฒนาคุณภาพ ห้อง 309

84 นาง อัจฉรา  ชนะกลุ กองพัฒนาคุณภาพ ห้อง 309

85 น.ส. อัญชสา  แกว้เกา้ กองพัฒนาคุณภาพ ห้อง 309

86 น.ส. สุมนยา  เหวรารักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ห้อง 309

87 น.ส. ศรัณยพ์ร  ทองเผือก คณะรัฐศาสตร์ ห้อง 309

88 น.ส. ปิยนาถ  สรรพา คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ห้อง 309

89 น.ส. มานิตา  เชื้อสาย คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ห้อง 309

90 น.ส. วรรษพร  พลศิลป์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ห้อง 309

91 น.ส. กชนิภา  วิญญูธรรม คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ห้อง 309

92 น.ส. ภัททิรา  เรืองเวช คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ห้อง 309

93 นาย จตุพร  ธีระกลุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 309
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94 นาย ภัทรเดช  ขวัญอยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 310

95 นาง จติตรา  ดอกบัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง 310

96 น.ส. ชญารัตน์  แสงเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง 310

97 น.ส. นารีญาร์  ประโพธิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง 310

98 นาย อนุชา  พิมพ์เสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง 310

99 นาย เทิดเกยีรติภณช์  แสงมณีจรีนันเดชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 310

100 น.ส. สุนิสา  เถาว์พุดซา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 310

101 น.ส. กนกวรรณ  ตรีธัญญา คณะศิลปศาสตร์ ห้อง 310

102 นาย กติติคุณ  ทองกาบ คณะศิลปศาสตร์ ห้อง 310

103 น.ส. พรรณทิพา  ดีเสนาะ คณะศิลปศาสตร์ ห้อง 310

104 น.ส. กชมล  ธรรมสุนทรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ห้อง 310

105 นาย นันทวัฒน์  โฆษา คณะสหเวชศาสตร์ ห้อง 310

106 นาย อนุรักษ์  เชื้อมั่ง คณะสหเวชศาสตร์ ห้อง 310

107 น.ส. เหมือนพิมพ์  สุวรรณกาศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ห้อง 310

108 น.ส. พิชญา  พึ่งทอง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ห้อง 310

109 นาย อัสวิน  สังขท์อง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ห้อง 310

110 น.ส. นุชนารถ  วงศ์จ าปา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 310

111 น.ส. วรรณกานต์  โลหะทัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 310

112 น.ส. วราภรณ์  กล่อมจติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 310

113 นาย อธิคม  หนุนภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 310

114 น.ส. อมรา  ประทีปชัยเกษม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 310

115 น.ส. อุษา  ป้องจติใส คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 310

116 น.ส. ภาพิมล  จริานุไชยวัฒนา สถาบันไทยคดีศึกษา ห้อง 310

117 น.ส. สราพร  หัตถากรณ์ สถาบันไทยคดีศึกษา ห้อง 310

118 น.ส. ชุติมา  กจิไพบูลยช์ัย ส านักงานตรวจสอบภายใน ห้อง 310

119 น.ส. ณัฐพิกา  เสือเดช ส านักงานตรวจสอบภายใน ห้อง 310

120 นาย ไตรรัตน์  คุ้มไพรัตน์ ส านักงานตรวจสอบภายใน ห้อง 310

121 น.ส. กรวรรณ  ดีวาจา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 310

122 นาง ปทุมทิพย ์ ล้ิมพงศานุรักษ์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 310

123 น.ส. รตยา  พนมวัน ณ อยธุยา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 310

124 น.ส. วรวรรณ  วันดี หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 310

125 นาง รุ่งทิวา  กรีวาส หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 310
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1 นาง จริาพร อรุณโชติ กองคลัง ห้อง 307 

2 นางสาว จฑุามาศ นิติพรวัฒนา กองคลัง ห้อง 307 

3 นางสาว ฉตัรวิมล  รัตนจนิดา กองคลัง ห้อง 307 

4 นางสาว นิตยา  ช้างแกว้ กองคลัง ห้อง 307 

5 นาง ภัทรภรณ์  เปล่ียนสร้าง กองคลัง ห้อง 307 

6 นางสาว มนภัสสร  แสงค าสุข กองคลัง ห้อง 307 

7 นางสาว มาลัย ทองเอี่ยม กองคลัง ห้อง 307 

8 นางสาว เมทิกา  อุ่นอกพันธุ์ กองคลัง ห้อง 307 

9 นางสาว รักขณา  บุญมี กองคลัง ห้อง 307 

10 นาง รุ่งนภา  สุดสระ กองคลัง ห้อง 307 

11 นาย วัชรพงษ์  พูลสวัสด์ิ กองคลัง ห้อง 307 

12 นางสาว วาสนา  ผ่อนผกา กองคลัง ห้อง 307 

13 นางสาว วาสนา  สารสัมฤทธิก์ลุ กองคลัง ห้อง 307 

14 นาง วิไลพร  แพงทิพย์ กองคลัง ห้อง 307 

15 นางสาว ศรันยา  สาราณิยกจิ กองคลัง ห้อง 307 

16 นาง สุจติรา  รักษาพล กองคลัง ห้อง 307 

17 นางสาว สุภัทร  ไพจติโรจนา กองคลัง ห้อง 307 

18 นางสาว สุรีพร  พรหมพล กองคลัง ห้อง 307 

19 นางสาว อรอนงค์  อ่อนมา กองคลัง ห้อง 307 

20 นางสาว อลิสา  พิกลุน้อย กองคลัง ห้อง 307 

21 นางสาว อารีวรรณ  นาคสนธิ์ กองคลัง ห้อง 307 

22 น.ส. กชวรรณ  ทองอินทร์ กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 307 

23 นาย กฤตยชญ์  กลุวัฒน์ กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 307 

24 น.ส. เกตุธิภัชน์  นุ้ยขาว กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 307 

25 นาย เกยีรติคุณ  อ่อนกล่ัน กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 307 

26 น.ส. จรรจริา  น่วมเจมิ กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 307 

27 น.ส. จารุวรรณ  แกว้มณี กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 307 

28 น.ส. จนิตนา  จนัทร์รูปงาม กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 307 

29 น.ส. ชนิตา  จมุพล กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 307 

30 น.ส. บงกช  กาญจนปฐมกลุ กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 307 

31 นาง เบ็ญจา  กหีงษ์ กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 307 
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32 น.ส. ปองไพลิน  ข าสาธร กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

33 นาย ปิยะพงษ์  วังเหมือย กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

34 นาย พงษ์ศักด์ิ  ภูมิเลิศ กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

35 นาย ภัฏ  ปณีตจติต์ กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

36 น.ส. รัตนาพร  มีประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

37 น.ส. วรรณพัชร  ทับทิม กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

38 น.ส. วรัญญา  พันธ์การุ่ง กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

39 น.ส. ศันสนีย ์ สวัสดีนาม กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

40 น.ส. สุรีรัตน์  แกว้ใส กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

41 น.ส. อรุณวรรณ  สมถะธัญการ กองทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 308

42 นาย ธนินท์รัฐ  สุขสมกลุนันท์ กองบริหารศูนยรั์งสิต ห้อง 308

43 น.ส. ไพศิษฐ์ฏา  กมลคุปติภักดี กองบริหารศูนยรั์งสิต ห้อง 308

44 น.ส. ภัคนี  หมากผิน กองบริหารศูนยรั์งสิต ห้อง 308

45 น.ส. วรัตม์นันท์  แกว้ปานเวธน์ กองบริหารศูนยรั์งสิต ห้อง 308

46 นาย สราขวัญ  จนัทร์รุ่งเรือง กองบริหารศูนยรั์งสิต ห้อง 308

47 น.ส. สุธาทิพ  ชื่นเงิน กองบริหารศูนยรั์งสิต ห้อง 308

48 น.ส. สุภาภรณ์  โกสยะมาศ กองบริหารศูนยรั์งสิต ห้อง 308

49 น.ส. อรัชมณธ์กร  คุ้มเกตุ กองบริหารศูนยรั์งสิต ห้อง 308

50 น.ส. กาญจนา  มณีวัฒนภิญโญ กองแผนงาน ห้อง 308

51 นาย นรินทร์  ค าภู กองแผนงาน ห้อง 308

52 น.ส. นันทวัน  ล าใย กองแผนงาน ห้อง 308

53 น.ส. บุบผา  ชุณหรัตน์ กองแผนงาน ห้อง 308

54 นาย พีระวัฒน์  จนัทร์สว่าง กองแผนงาน ห้อง 308

55 น.ส. รัตนา  เจริญเสียง กองแผนงาน ห้อง 308

56 น.ส. วรรณา  ภักดี กองแผนงาน ห้อง 308

57 น.ส. สิริพรรณ  เอกภัทรสกลุ กองแผนงาน ห้อง 308

58 น.ส. สุนันทา  มะลิไทย กองแผนงาน ห้อง 308

59 นาย อมร  สังเกตุการณ์ กองแผนงาน ห้อง 308

60 น.ส. อารยา  แต้ไพบูลยศั์กด์ิ กองแผนงาน ห้อง 308

61 น.ส. จริยาภรณ์  อัตตโรจนกลุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 308

62 น.ส. ชมภูนุช  โสมะวงค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 308
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63 นาย นนทนันท์  มูลธาธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 309

64 น.ส. นฤมล  กาญจนลักษณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 309

65 น.ส. ศิรินันท์  หมื่นเทพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 309

66 น.ส. อังคนา  นามสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 310

67 น.ส. อรอินทุ์  พรหมมาพันธุ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 309

68 นาย ชานนท์  นัยจติร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ ห้อง 309

69 นาง ฌัชภัคร  ทองแท่ง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ ห้อง 309

70 น.ส. ดวงกมล  ศรีประเสริฐ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ ห้อง 309

71 นาย อรรถกร  พันธางกรู สถาบันภาษา ห้อง 309

72 นาง นุชนาถ  ศุภรงค์นิธิพัชร สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ห้อง 309

73 น.ส. บุหงา  จนัทร์นวล สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ห้อง 309

74 น.ส. ภีรพรรณ  ลัคนทิน สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ห้อง 309

75 น.ส. จติรานันท์  เหลืองพิริยะชาติ ส านักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ห้อง 309

76 น.ส. ธนัชพร  เฟื่องงามพร ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นสูง ห้อง 309

77 น.ส. นิตยา  รอดประเสริฐ ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นสูง ห้อง 309

78 น.ส. ผุสดี  ทองที่ ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นสูง ห้อง 309

79 น.ส. ภูนุช  มูหะหมัด ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นสูง ห้อง 309

80 น.ส. วรัญญา  วรดุลยพินิจ ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นสูง ห้อง 309

81 น.ส. อรนิตย ์ มหาโภชน์ ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นสูง ห้อง 309

82 นาย ภูมินาถ  สวัสดี ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ห้อง 309

83 น.ส. รักษิณา  แสงศรี ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ห้อง 309

84 น.ส. กนิษฐา  ดอนสกลุ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 309

85 น.ส. นฤมล ค าสม หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 309

86 นาย กติิพัฒน์  ต้ังเดชาวุฒิ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 309

87 น.ส. กรีติ  ศิริลักษณ์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 309

88 น.ส. จริปรียา  ภัทรวลี หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 309

89 น.ส. ฉตัรรัตน์  แสงคง หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 309

90 นาย ชยานันต์  ค าพรชัยสิริ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 309

91 น.ส. นิตยา  คงสุวรรณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 309

92 น.ส. ปิยะธิดา  พุทธจรรยา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 309

93 นาย พิษณุ  ใจกล้า หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 309

94 นาง แสงเดือน ตันตราวงศ์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 309
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95 น.ส. ทองศิริ ก่ าแดง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ห้อง 310

96 น.ส. ธีรดา ไพรินทราภา กองบริหารศูนยท์่าพระจนัทร์ ห้อง 310

97 น.ส. ธันยรัตน์ น้อยปั่น กองบริหารศูนยท์่าพระจนัทร์ ห้อง 310

98 นาย สิทธิศักด์ิ ยงค์รัมย์ กองบริหารศูนยท์่าพระจนัทร์ ห้อง 310

99 น.ส. พิมลรัตน์ แช่มจุย้ กองบริหารศูนยท์่าพระจนัทร์ ห้อง 310

100 น.ส. วรรณภา ตาละกา กองบริหารศูนยท์่าพระจนัทร์ ห้อง 310

101 น.ส. เพ็ญศิริ สิงหเสนีย์ กองบริหารศูนยรั์งสิต ห้อง 310

102 น.ส. กาญจนา พลชา กองบริหารศูนยรั์งสิต ห้อง 310

103 น.ส. สุภาวดี อินนุพัฒน์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ห้อง 310

104 น.ส. จรีาวรรณ ตาลช่วง วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ห้อง 310

105 นาย จริาวุธ สุปัญญา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ห้อง 310

106 น.ส. วราภรณ์ วาสุเทพรักษ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ห้อง 310

107 น.ส. นวลรัตน์ ฉมิสุด ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นสูง  ห้อง 310

108 น.ส. นฤมล  โต้ตอบ ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นสูง ห้อง 310

109 น.ส. ภารดี อุบลบาล สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ห้อง 310

110 น.ส. กติติมา พูลพิพัฒน์ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ห้อง 310

111 นาง สรัญญา ยนิดีโช สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ห้อง 310

112 น.ส. ปราณี เจิง่ทรัพย์ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ห้อง 310

113 น.ส. พรพิมล วิมุกตะลภ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ห้อง 310

114 น.ส. จณัิฐตา  เดชคงทน สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ห้อง 310

115 นาย ปิติพงษ์ ทรงบันดิษฐ์ วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ห้อง 310

116 นาย ธนสรรค์ เพ็ญจรูญ วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ห้อง 310

117 น.ส. นภาพร สุริยะ วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ห้อง 310

118 น.ส. ฐิตินันท์ มหายศปัญญา วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ห้อง 310

119 น.ส. นรินทร์รัตน์ พุ่มแหยม วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ห้อง 310

120 น.ส. ชยรัุตน์ วรตินันท์ วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ห้อง 310

121 น.ส. อ าภาพร ชยะสุนทร วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ห้อง 310

122 นาง ฐาปนีย ์ เชื้อเมืองพาน สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ห้อง 310

123 นาง กรองกมล  ร่ืนกล่ิน สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ห้อง 310

124 น.ส. สุกญัญา  ภู่งามชื่น สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ห้อง 310

125 น.ส. สกาวเดือน จนัทะพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 310

126 น.ส. พรพิมล นวลเผ่ือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 310

ณ คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ห้อง 307 308 309 310 ชัน้ 3

รายชือ่บุคลากรเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ

ในวันที่ 14 สงิหำคม 2562  เวลำ 9.00 - 16.00 น.


