
ที่ รหัส คํานําหนา ช่ือ - สกุล ขอกําหนดการเขาสอบ โปรดอานโดยระเลีอยด

1 6411029721027 นางสาว กนกวรรณ จันทรเกิด 1. วันสอบ : วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น. 

2 6411029721004 นางสาว คัคนางค หอยสกุล รายงานตัวสอบเวลา 13.00 น. ณ หอง DP31 อาคารดุสติพารา ศูนยการศึกษา ตรัง หากมารายงานตัวสายจะหมดสิทธิ์สอบ

3 6411029721028 นาย คียรัน พลัส 2. ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา/บัตรประจําตัวบุคลากร/บัตรประจําตัวประชาชน 

4 6411029721013 นางสาว จริตา หวันประรัตน อยางใดอยางหนึ่งเพ่ือแสดงตน

5 6411029721010 นาย จักรภัทร เชิดชู 3. ผูเขาสอบทุกคนตองแสงผลตรวจ ATK ที่แสดงผล "ไมติดเชื้อ" พรอมระบุชื่อตัว นามสกุล วัน/เดือน/ป 

6 6511029721012 นางสาว จินดามณี ยอยบุญมา และเวลาตรวจ ผลการตรวจตองมีอายุไมเกิน 1 วันกอนสอบ และถายรูปคูกับบัตรประจําตัวประชาชน/ใบขับขี่/พาสปอรต 

7 6511029721007 นางสาว จิรนันท แซอ้ึง กรอกขอมูลลงในลิ้งคและอัพโหลดผลการตรวจเขาระบบ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแตเวลา 08.00 - 16.00 น. 

8 6411029721033 นาย ชยุตพงศ ชุมนวน ลิ้งคกรอกขอมูล https://forms.gle/DGBhwGvENr1URTqV8

9 6511029721004 นางสาว ณัฏฐชา แหละเหย็บ 4. ผูเขาสอบทุกคนตองแสงผลตรวจ ATK ที่แสดงผล "ไมติดเชื้อ" พรอมระบุชื่อตัว นามสกุล วัน/เดือน/ป และเวลาตรวจ 

10 6411029721021 นาย ณัฐพล แกวสุวรรณ ผลการตรวจตองมีอายุไมเกิน 1 วันกอนสอบ และถายรูปคูกับบัตรประจําตัวประชาชน/ใบขับขี่/พาสปอรต 

11 6411029721001 นาย ตุลาการ คิดถูก โดย ณ วันสอบตองแสดงรูปถายในโทรศัพทมือถือเพื่อยืนยันตอเจาหนาที่อีกครั้ง

12 6411029721005 นางสาว ทิพยวัลย ปลีวิสัย 5. ผูเขาสอบทุกคนตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ

13 6411029721034 นางสาว ธนัฏฐา ออนนอม 6. ผูเขาสอบตองเตรียมปากกา ดินสอ 2B และยางลบมาดวยตนเอง

14 6511029721002 นางสาว ธมลวรรณ อําภาพร 7. ไมอนุญาตใหนํากระเปาเอกสาร โทรศัพทมือถือ นาฬิกาขอมือ และสัมภาระทุกชนิดเขาหองสอบโดยเด็ดขาด

15 6411029721034 นาย ธีรธารณ พันธคํา 8. นักศึกษาตองแตงกายชุดนักศึกษาเทานั้น บุคลากรแตงกายดวยชุดสทูหรือชุดสุภาพ

16 6411029721036 นางสาว นัฏจวา ยีหะ 9. ผูมีรายชื่อตามประกาศนี้ หากไมเขาสอบจะไมไดรับคาสมัครคืนหรือไมสามารถโอนสิทธิ์ไปสอบรอบอ่ืนได

17 6511029721003 นางสาว นาตาลี วงศแฝด 10. หากตองการสอบถามรายละเอียดตาง ๆ ติดตอไดที่ 

18 6311029721001 นาย นาวิน น้ําแกว      อาจารยชฎาวรรณ ศิริจารุกุล โทร 086-691-1239

19 6511029721008 นางสาว นีรนุช เสนามสร      นางสาวภาวินี จริงจิตต โทร 097-0409612

20 6511029721006 นางสาว ปราณรวี มณีโชติ 11. ตัวอยางแสดงผลตรวจ ATK

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา ตรัง

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ Pre - Toeic Test

สอบวันองัคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 13.30 -15.30 น.)

หองสอบ : หอง DP 31  อาคารดุสิตพารา ศูนยการศึกษา ตรัง



ที่ รหัส คํานําหนา ช่ือ - สกุล ขอกําหนดการเขาสอบ โปรดอานโดยระเลีอยด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา ตรัง

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ Pre - Toeic Test

สอบวันองัคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 13.30 -15.30 น.)

หองสอบ : หอง DP 31  อาคารดุสิตพารา ศูนยการศึกษา ตรัง

21 6411029721007 นางสาว ปริชาติ เพชรดวง

22 6411029721015 นางสาว ปานิศา เครือสิน

23 6411029721022 นางสาว เปรมยุดา จีนจันทร

24 6411029721030 นาย พงศเพชร เพชรลอเหรียญ

25 6411029721031 นาย พศวีร ไทรงาม

26 6411029721016 นางสาว พิมพิศา ยี่สุน

27 6411029721019 นาย พีรดล เพชรพลาย

28 6511029721001 นาย พีรพัฒน ลูกจันทร

29 6511029721009 นางสาว ภคพร วรรณรัตน

30 6411029721009 นาย ภูธิป รุยไกรรัตน

31 6411029721032 นาย ภูวินท สมยินดี

32 6411029721014 นาย ยศพนธ ขุนจันทร

33 6511029721005 นางสาว รุงตะวัน สงคคต

34 6511029721010 นางสาว รุจีรัตน ทองลวน

35 6411029721012 นาย วุฒิไกร เกิดทรัพย

36 6411029721012 นาย วุฒิไกร เกิดทรัพย

37 6411029721002 นางสาว ศรสวรรค ไชยะ

38 6511029721011 นางสาว สุภาพร ผลผิล

39 6311029721005 นาย อัคริมา ศักดิ์สิทธิพร

40 6411029721011 นางสาว อาอีเสาะ แซมา



ที่ รหัส คํานําหนา ช่ือ - สกุล ขอกําหนดการเขาสอบ โปรดอานโดยระเลีอยด

1 4120-055 นางสาว กนก วรรณ  ไทย ประดิษฐ 1. วันสอบ : วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น. 

2 4120-006 นางสาว กนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ รายงานตัวสอบเวลา 13.00 น. ณ หอง DP32 อาคารดุสติพารา ศูนยการศึกษา ตรัง หากมารายงานตัวสายจะหมดสิทธิ์สอบ

3 6511029721018 นาย กันตธร กาเหย็ม 2. ผูเขาสอบทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา/บัตรประจําตัวบุคลากร/บัตรประจําตัวประชาชน 

4 4120-059 นาง จริยา เกิดไกรแกว อยางใดอยางหนึ่งเพื่อแสดงตน

5 6511029721032 นางสาว จิรดา รุงเรืองรัตน 3. ผูเขาสอบทุกคนตองแสงผลตรวจ ATK ที่แสดงผล "ไมติดเชื้อ" พรอมระบุชื่อตัว นามสกุล วัน/เดือน/ป 

6 4120-049 นางสาว จุฑามาศ เชาวพิพัฒนะ และเวลาตรวจ ผลการตรวจตองมีอายุไมเกิน 1 วันกอนสอบ และถายรูปคูกับบัตรประจําตัวประชาชน/ใบขับขี่/พาสปอรต 

7 6511029721027 นาย ฉัตรชัย แซเอ๋ียว กรอกขอมูลลงในลิ้งคและอัพโหลดผลการตรวจเขาระบบ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแตเวลา 08.00 - 16.00 น. 

8 6511029721020 นางสาว ชมพูเนกต ศุภิศราศรีวงศ ลิ้งคกรอกขอมูล https://forms.gle/DGBhwGvENr1URTqV8

9 4120-079 นางสาว ชารินี ใจเอื้อ 4. ผูเขาสอบทุกคนตองแสงผลตรวจ ATK ที่แสดงผล "ไมติดเชื้อ" พรอมระบุชื่อตัว นามสกุล วัน/เดือน/ป และเวลาตรวจ 

10 6511029721016 นางสาว ฐิตารีย แกววงศ ผลการตรวจตองมีอายุไมเกิน 1 วันกอนสอบ และถายรูปคูกับบัตรประจําตัวประชาชน/ใบขับขี่/พาสปอรต 

11 4120-060 นางสาว ดุษฎี ทรัพยบัว โดย ณ วันสอบตองแสดงรูปถายในโทรศัพทมือถือเพื่อยืนยันตอเจาหนาที่อีกครั้ง

12 4220-076 นาย ทรงศักดา ชยานุเคราะห 5. ผูเขาสอบทุกคนตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ

13 4120-044 นาย ธนะวิทย เพียรดี 6. ผูเขาสอบตองเตรียมปากกา ดินสอ 2B และยางลบมาดวยตนเอง

14 6511029721015 นาย นวนนท กาหยี 7. ไมอนุญาตใหนํากระเปาเอกสาร โทรศัพทมือถือ นาฬิกาขอมือ และสัมภาระทุกชนิดเขาหองสอบโดยเด็ดขาด

15 4120-041 นาง นวลรัตน วัฒนา 8. นักศึกษาตองแตงกายชุดนักศึกษาเทานั้น บุคลากรแตงกายดวยชุดสทูหรือชุดสุภาพ

16 6511029721026 นางสาว นะดา พายุ 9. ผูมีรายชื่อตามประกาศนี้ หากไมเขาสอบจะไมไดรับคาสมัครคืนหรือไมสามารถโอนสิทธิ์ไปสอบรอบอ่ืนได

17 6511029721033 นางสาว นิจจารีย เส็นฤทธิ์ 10. หากตองการสอบถามรายละเอียดตาง ๆ ติดตอไดที่ 

18 6511029721023 นางสาว นิมุฮัยมินี อุเซ็งลานง      อาจารยชฎาวรรณ ศิริจารุกุล โทร 086-691-1239

19 4120-043 นางสาว เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์      นางสาวภาวินี จริงจิตต โทร 097-0409612

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา ตรัง

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ Pre - Toeic Test

สอบวันองัคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 13.30 -15.30 น.)

หองสอบ : หอง DP 32  อาคารดุสิตพารา ศูนยการศึกษา ตรัง



ที่ รหัส คํานําหนา ช่ือ - สกุล ขอกําหนดการเขาสอบ โปรดอานโดยระเลีอยด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา ตรัง

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ Pre - Toeic Test

สอบวันองัคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 13.30 -15.30 น.)

หองสอบ : หอง DP 32  อาคารดุสิตพารา ศูนยการศึกษา ตรัง

20 6511029721030 นางสาว ปพิชญา จําริ 11. ตัวอยางแสดงผลตรวจ ATK

21 4120-071 นางสาว ปทมา กาญจนรักษ

22 4120-017 นางสาว ปยาณีย เพชรศรีชวง

23 6511029721036 นาย พชร ชัยคช

24 6511029721014 นางสาว พิชชา งามวรกิจ

25 4220-036 นางสาว ภาวินี จริงจิตต

26 4210-069 นาย มาฆฤกษ ชูชวย

27 6511029721017 นาย ยศภัทร พานแสนซา

28 6511029721031 นาย ยศวรรธน ทองขวิด

29 4120-053 นางสาว ยุวศรี อวะภาค

30 6511029721037 นางสาว วชิรญาณ หาทรัพย

31 6511029721025 นาย ศิรชัช ฮอบุตร

32 6511029721021 นางสาว ศิริกัญญา แซคู

33 6511029721034 นางสาว ศุภานิช สะสาง

34 6511029721035 นางสาว สรอยทิพย บรรจงกิจ

35 4120-045 นางสาว สาวิตรี ณุวงศศรี

36 4120-068 นางสาว สิรินทรทิพย สุตตาพงค

37 6511029721019 นางสาว สุชานันท บุญเพ่ิม

38 6511029721013 นางสาว สุภาวดี จันทรไชยแกว



ที่ รหัส คํานําหนา ช่ือ - สกุล ขอกําหนดการเขาสอบ โปรดอานโดยระเลีอยด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา ตรัง

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ Pre - Toeic Test

สอบวันองัคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 13.30 -15.30 น.)

หองสอบ : หอง DP 32  อาคารดุสิตพารา ศูนยการศึกษา ตรัง

39 4120-036 นางสาว เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

40 6511029721038 นางสาว อฐิตญา อินทวงษ


