
                                                                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
                                                                               วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
                                                          เวลา  13.30 - 15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์Double A อาคาร 1 ชั้น 2 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขา หมายเหตุ
1 นายอัมมาร์ เจะ๊เล๊าะ ธุรกจิพาณิชยนาวี
2 นายเจษฎา บุตรเมือง ธุรกจิพาณิชยนาวี
3 นางสาววรนุช บุสบงษ์ ธุรกจิพาณิชยนาวี
4 นางสาวนุศรา สินชัย ธุรกจิพาณิชยนาวี
5 นางสาวจรัิชญา ปราบทอง ธุรกจิพาณิชยนาวี
6 นางสาวกติติยาภรณ์ เฮงเส็ง ธุรกจิพาณิชยนาวี
7 นายฮัสมาวี ระเหม ธุรกจิพาณิชยนาวี
8 นางสาวณุอัยม์ หะยดีารียอ ธุรกจิพาณิชยนาวี
9 นางสาวบุษกร จรัสแสง ธุรกจิพาณิชยนาวี
10 นางสาวอรดา ธรานนท์ ธุรกจิพาณิชยนาวี
11 นางสาวนิษฐกานต์ ศิระวัชศิลป์ ธุรกจิพาณิชยนาวี
12 นายสิทธิชัย อบอุ่น ธุรกจิพาณิชยนาวี
13 นางสาวณัฐริณีย ์ค าพา ธุรกจิพาณิชยนาวี
14 นางสาวศราสินี ลีเลิศ ธุรกจิพาณิชยนาวี
15 นางสาวฐิตาภา สุนทรสิน ธุรกจิพาณิชยนาวี
16 นางสาววริศรา ไพ่กจิ ธุรกจิพาณิชยนาวี
17 นางสาวณัฐกฤตา เอกพยงค์ ธุรกจิพาณิชยนาวี
18 นายกรกอง นิษฐาอัครากลุ ธุรกจิพาณิชยนาวี
19 นางสาวนภาวดี เจริญมูล ธุรกจิพาณิชยนาวี
20 นายประพันธุ ์หมวดเชียงคะ ธุรกจิพาณิชยนาวี
21 นางสาวทิพยพ์ิมณ ล้ิมจริะวัฒนา ธุรกจิพาณิชยนาวี
22 นางสาวศศิภา  สุขสิทธิ์ การจดัการ การขนส่ง
23 นางสาวฑิฆัมพร  ภัยพิบัติ การจดัการ การขนส่ง
24 นายนพรุจ  ลาภหลาย การจดัการ การขนส่ง
25 นางสาวฐิติรัตน์  นุ่มปราณี การจดัการ การขนส่ง
26 นายธราเทพ บุญธรรม การจดัการ การขนส่ง
27 นายธเนศ ล้ีสุทธิพรชัย การจดัการ การขนส่ง
28 นายฐิตกร  แสงฉาย การจดัการ การขนส่ง
29 นายวิชวินท์  ฉนัทจลุสินธุ์ การจดัการ การขนส่ง
30 นายศิวกร  ทรัพยอ์ุดมมาก การจดัการ การขนส่ง



                                                             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
                                                                   วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
                                                  เวลา  13.30 - 15.00 น. ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ 1-209 อาคาร 1 ชั้น 2 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขา หมายเหตุ
1 นายอรรจน์  วิทยารังษีพงษ์ การจดัการ การขนส่ง
2 นายธนาธิป ครูพิพรม การจดัการ การขนส่ง
3 นายรวีโรจน์ ตลาดทรัพย์ การจดัการ การขนส่ง
4 นายจกัรกฤษณ์ เห้งสีป้อง การจดัการ การขนส่ง
5 นางสาวณัฐนันท์  เกษสังข์ การจดัการ การขนส่ง
6 นางสาวสุขจริาภรณ์ ชัยสงคราม การจดัการ การขนส่ง
7 นายพชร มามาตร การจดัการ การขนส่ง
8 นางสาวทิตติยา  อาจองค์ การจดัการ การขนส่ง
9 นายยศวรรธ  สอนบุญลา การจดัการ การขนส่ง
10 นางสาวชลธิชา  เกตุแกว้ การจดัการ การขนส่ง
11 นายธนากร  ยิง่สบาย การจดัการ การขนส่ง
12 นายทัตพงศ์ เอกชนะวัฒน์ การจดัการ การขนส่ง
13 นางสาวพิชานันท์  ตันต์ิทวิสุทธิ์ การจดัการ การขนส่ง
14 นางสาวธัญชนก เนาวนนท์ การจดัการ การขนส่ง
15 นายจริะพงษ์  พงษ์พัว การจดัการโลจสิติกส์
16 นางสาวสายรุ้ง คงอินทร์ การจดัการโลจสิติกส์
17 นางสาววฤณดา  ล้ิมธนกจิ การจดัการโลจสิติกส์
18 นางสาวอิสรีย ์ ศรีอนันต์ การจดัการโลจสิติกส์
19 นางสาวญานิกา  อินทบุตร การจดัการโลจสิติกส์
20 นางสาวศิริประภา  แจม่ใส การจดัการโลจสิติกส์
21 นายธนดล  พณิชยธ์นโชค การจดัการโลจสิติกส์
22 นายเศรษฐพล  ศิริจรรยากลู การจดัการโลจสิติกส์
23 นายศิริวัฒน์  ภิรมยเ์ชย การจดัการโลจสิติกส์
24 นางสาวเยาวลักษณ์  ฉมิจิว๋ การจดัการโลจสิติกส์
25 นางสาวบุษกร  ดวงน้อย การจดัการโลจสิติกส์
26 นางสาวปรีชญา เหลืองผดุง การจดัการโลจสิติกส์
27 นายธันวา ลีทองดี การจดัการโลจสิติกส์
28 นายวุฒิชัย  ศรีอุดร การจดัการโลจสิติกส์
29 นางสาวอารียา  ยอดทอม การจดัการโลจสิติกส์
30 นางสาวสโรชา  เซ็นโต๊ะ การจดัการโลจสิติกส์


