
วันที่ ห้อง ห้อง
7 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

ออกแบบแฟช่ันผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ปอฟ./1 การโรงแรม ปรร./1-2 1
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปบค./1-2 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ปภส./1-2 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปวอ./1 การท่องเท่ียว ปทท./1
อาหารและโภชนาการ ปอภ./1-2 2 ภาษาไทยประยุกต์ ปทป./1
อาหารและโภชนาการ ปอภ./3-4 3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปออ./1-3 4 เทคโนโลยีเสื้อผ้า ปทส./1
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ วิชาเอกออกแบบแฟช่ัน ปบฟ./1
เคร่ืองกล ปคก./1 ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ ปบผ./1
อุตสาหการ ปอก./1 5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ปคม./1
คอมพวิเตอร์ ปคพ./1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สถาปัตยกรรม ปสถ./1
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปอผ./1 5
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ปอบ./1

8 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ทสม./1 1 ทสม./4 1
ทสม./2 2 ทสม./5 2
ทสม./3 3 ทสม./6 3

ทสม./7 4
ทสม./8 5

9 คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ ปกจ./1-3 1 การบัญชีการเงิน ปบง./5
การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปจล./1-2 2 การบริหารการตลาด ปกต./3
การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปจล./3-4 3 การบริหารการตลาด ปกต./1-2 2
การบัญชีการเงิน ปบง./1-2 4 การเงิน กลุ่มวิชาการเงิน ปกง./1
การบัญชีการเงิน ปบง./3-4 5 การเงิน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ปศด./1

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ปวธ./1
ธุรกิจระหว่างประเทศ ปธท./1
ระบบสารสนเทศ ปรส./1-2 4

10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปคพ./2
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล พคก./1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2 วิศวกรรมเคร่ืองกล ปคก./1 2
วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมเคร่ืองกล ปคก./2 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ ปอก./1-2
วิศวกรรมโยธา 3 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปอท./1-2
วิศวกรรมไฟฟ้า ปฟก./1-2 4 วิศวกรรมการผลิตเคร่ืองประดับ ปทป./1
วิศวกรรมไฟฟ้า พฟก./1 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ ปมค./1
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปคพ./1 วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ ปทผ./1

ตารางการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
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คู่มือการสอบภาษาองักฤษ (RMUTP Proficiency Test) 

 

ล าดบัขัน้ตอนการสอบภาษาองักฤษ 

1. ตรวจสอบอเีมลนกัศกึษาของตนเองทีร่ะบบบรกิารการศกึษา (reg.rmutp.ac.th) 

2. ลอ็กอนิเขา้อเีมลนกัศกึษา เพือ่ตรวจสอบวนัและเวลาสอบทีผู่คุ้มสอบไดส้ง่อเีมลให ้

3. เพิม่อเีมลนกัศกึษาไวใ้นโทรศพัท ์ส าหรบัใชง้าน Google Meet (กรณีทีน่กัศกึษาไม่มี
คอมพวิเตอร)์  

4. เมือ่ถงึวนัและเวลาสอบ เปิดอเีมลทีผู่ค้มุสอบสง่ให ้คลกิ Link Google Meet ในอเีมลเพือ่เขา้
ยืนยันตัวตน 

5. ผูคุ้มสอบจะท าการชีแ้จงการสอบ และเชค็ชือ่นกัศกึษาทีเ่ขา้สอบแต่ละรอบ จากนัน้จะแจง้ Link 
ส าหรบัการสอบใหน้กัศกึษา 

6. นกัศกึษาเขา้สอบในระบบสอบตาม Link ทีผู่คุ้มสอบก าหนด 

 

อปุกรณ์และส่ิงท่ีต้องใช้ในการสอบ 

1. คอมพวิเตอรท์ีม่กีลอ้ง หรอืแทบ็เลต็ส าหรบัใชใ้นการสอบ (ไม่แนะน าใหใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอื 
เนื่องจากหน้าจอมขีนาดเลก็) 

2. โทรศพัทม์อืถอื และเพิม่อเีมลมหาวทิยาลยัไวใ้นโทรศพัทเ์รยีบรอ้ยแลว้ (ในกรณีไม่มี
คอมพวิเตอร)์  

3. อนิเตอรเ์น็ต 

 

 

 

 



การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 

การตรวจสอบอีเมลของนักศึกษา 

1. กรณีนกัศกึษาไมท่ราบอเีมลมหาวทิยาลยั (xxx.x@rmutp.ac.th) สามารถตรวจสอบอเีมลของ
ตนเองไดท้ี ่ระบบบรกิารการศกึษา (reg.rmutp.ac.th) คลกิ เข้าสู่ระบบ ทีเ่มนูดา้นซา้ยมอื 

• Username: รหสันกัศกึษา เชน่ 076260306600-1 

• Password: รหสัประจ าตวัประชาชน 13 หลกั เชน่ 3730200283103 แลว้คลกิ เข้าสู่ระบบ 

 

 

2. คลกิทีเ่มนู ระเบียนประวติั จากนัน้ไปดทูี ่ข้อมลูส่วนบคุคล จะทราบอเีมลนกัศกึษาทีเ่ป็น 
Email Google (@rmutp.ac.th) สว่นรหสัผา่น คอื รหสับตัรประชาชน 13 หลกั 

 

 

 



การตรวจสอบวนัและเวลาสอบภาษาองักฤษ 

นกัศกึษาสามารถตรวจสอบวนัสอบไดจ้ากเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั คณะ สถาบนัภาษา 
หรอืจากอเีมลก าหนดการสอบทีผู่คุ้มสอบไดส้ง่ใหน้กัศกึษาทางอเีมลมหาวทิยาลยั โดยจะมกี าหนด
วนั เวลาสอบ และ Link Google Meet ส าหรบัเขา้รายงานตวัสอบ 

* กรณีไมส่ามารถลอ็กอนิเขา้อเีมลนกัศกึษาได ้สามารถแจง้ปัญหาไดท้ีอ่เีมล 
software@rmutp.ac.th โดยแจง้ชือ่ นามสกุล รหสันกัศกึษา และอเีมลของนกัศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

การเพ่ิมอีเมลมหาวิทยาลยัของนักศึกษาไว้ในโทรศพัท ์

นกัศกึษาตอ้งเพิม่อเีมลมหาวทิยาลยัไวใ้นโทรศพัทข์องนกัศกึษา เพือ่ใหส้ามารถเขา้ร่วม 
Google Meet ของมหาวทิยาลยัได ้

1. เปิดแอป Gmail ในโทรศพัท ์หรอืหากไม่มใีหท้ าการตดิตัง้เพิม่เตมิ 

2. คลกิทีร่ปูโปรไฟล ์ขวามอืบน จากนัน้คลกิที ่เพิม่บญัชอีื่น 

 

 

 

 

 



3. คลกิที ่Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ใสอ่เีมลมหาวทิยาลยัของนกัศกึษา คลกิ ถดัไป จากนัน้ใสร่หสัผา่น และคลกิ ถดัไป อกีครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ส าหรบันกัศกึษาทีเ่ขา้ใชง้านอเีมลมหาวทิยาลยัครัง้แรก จะเจอขอ้ความตอ้นรบั ใหค้ลกิ ฉนั
ยอมรบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. นกัศกึษาสามารถสลบัการใชง้านบญัชอีเีมลได ้โดยกดทีร่ปูโปรไฟล ์แลว้เลอืกบญัชอีเีมลที่
ตอ้งการใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การรายงานตวัเพื่อเข้าสอบและการท าข้อสอบ 

การเข้ารายงานตวัเพ่ือสอบผา่นทาง Google Meet  
หมายเหต ุห้ามนักศึกษากดบนัทึก หรือหยุดการบนัทึก Google Meet โดยเดด็ขาด 

1. การใช้งาน Google Meet ผา่นโทรศพัท ์

1.1 เปิดแอป Gmail แลว้คลกิทีร่ปูโปรไฟล ์ขวามอืบน สลบัเป็นอเีมลมหาวทิยาลยั 

1.2 เปิดอเีมลก าหนดการสอบทีผู่คุ้มสอบสง่ให ้คลกิ Link Google Meet เพือ่เขา้รายงานตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 เลอืกเปิดดว้ย Meet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 เลอืกบญัชเีขา้ใชง้าน เป็นอเีมลมหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 ก่อนคลกิ เข้าร่วม ใหน้กัศกึษาตรวจสอบอเีมลทีใ่ชง้านวา่เป็นอเีมลมหาวทิยาลยั
ถูกตอ้งหรอืไม่ และเปิดกล้องไว้ แต่ปิดไมโครโฟน เพือ่ป้องกนัการรบกวนกนั จะเปิดเมือ่
ตอ้งการสนทนาเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 จากนัน้รอผูคุ้มสอบชีแ้จงการสอบ เชค็ชือ่และแจง้ Link เพือ่เขา้สอบให ้

 

 

 

 



2. การใช้งาน Google Meet ผา่นคอมพิวเตอร ์

2.1 เปิด Chrome (Browser อื่น เชน่ Firefox ไม่แนะน าใหใ้ช)้ แลว้เขา้เวบ็  google.com 
คลกิปุ่ ม Sign in แลว้เขา้ใชง้านดว้ยอเีมลมหาวทิยาลยั (@rmutp.ac.th)  

• อเีมล: xxx.x@rmutp.ac.th นกัศกึษาสามารถเชค็ไดจ้ากระบบบรกิารการศกึษา 
(reg.rmutp.ac.th) 

• รหสัผา่น: รหสัประจ าตวัประชาชน รหสัประจ าตวัประชาชน 13 หลกั เชน่ 
37302002831XX  

2.2 เปิดอเีมลก าหนดการสอบทีผู่คุ้มสอบสง่ให ้คลกิ Link google meet เพือ่เขา้รายงานตวั  

 

 

 

 

 

 

 



2.3 อนุญาตใหโ้ปรแกรมใชง้านกลอ้งและไมโครโฟน 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 คลกิ เข้าร่วมเลย เพือ่เขา้รายงานตวั และรบั Link การประชมุจากผูค้มุสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเข้าระบบสอบภาษาองักฤษ 

หลงัจากทีน่กัศกึษาไดร้ายงานตวัผา่น Google Meet และผูคุ้มไดแ้จง้ Link ส าหรบัการสอบแลว้ 
ใหน้กัศกึษาLogin เขา้ระบบสอบ  

• Username: รหสันกัศกึษา เชน่ 076260306600-1 

• Password: รหสัประจ าตวัประชาชน 13 หลกั เชน่ 37302002831XX แลว้คลกิ Login 

 

การเร่ิมท าข้อสอบภาษาองักฤษและการส่งค าตอบ 

1. คลกิที ่ENGLISH RMUTP 

 



2. เลอืกรอบการสอบของตนเอง โดยขอ้สอบจะท าไดภ้ายในวนั เวลาทีก่ าหนดเทา่นัน้ 

 

3. คลกิทีปุ่่ ม Attempt quiz now 

 

 

 

 

 

4. คลกิปุ่ ม Yes เพือ่ยนืยนัการสอบ 

 

 

 

 

 



5. จะเขา้สูห่น้าขอ้สอบ โดยดา้นซา้ยมอืจะมจี านวนขอ้สอบ และเวลาทีเ่หลอืในการสอบแจง้อยู ่เมือ่
ท าขอ้สอบแลว้ใหค้ลกิปุ่ ม Next เพือ่ท าขอ้ถดัไป (ก่อนทีจ่ะเริม่ขอ้แรก จะมตีวัอยา่งใหด้กู่อน ดงั
ภาพ) 

 

6. ในระหวา่งการสอบ ถา้มปัีญหาเกดิขึน้ เชน่ เน็ตหลุด นกัศกึษาสามารถปิดระบบ แลว้ลอ็กอนิเขา้
มาใหมไ่ด ้โดยสามารถท าต่อจากขอ้สดูทา้ยทีน่กัศกึษาไดท้ าคา้งไว ้ตราบเท่าทีเ่วลาสอบยงัไมห่มด 

 

หมายเหต ุหา้มกด Finish attempt… ก่อนท าขอ้สอบครบ เพราะระบบจะเปลีย่นไปทีห่น้าสง่ผล
สอบแลว้หากนกัศกึษากด  Yes  จะไม่สามารถท าต่อไดอ้กี 

หมายเหต ุหา้มกด Start a new Preview หากไมม่เีหตุจ าเป็น เพราะนกัศกึษาตอ้งเริม่ท าใหม่
ทัง้หมดในเวลาสอบทีเ่หลอื 



7. เมอืท าถงึขอ้สุดทา้ย และคลกิปุ่ ม Next แลว้ จะเจอหน้าสรุปค าตอบทีเ่ราไดต้อบไป 

• หากตอ้งการกลบัไปแกไ้ขค าตอบ ใหค้ลกิปุ่ ม Return attempt 

• หากท าเสรจ็แลว้ ตอ้งการสง่ค าตอบ ใหค้ลกิปุ่ ม Submit all and finish 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. คลกิปุ่ ม Yes เพือ่ยนืยนัการสง่ค าตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. เมือ่สง่ค าตอบแลว้ ระบบจะแสดงคะแนนทีน่กัศกึษาท าได ้

 

 

 

10. ออกจากระบบสอบ โดยคลกิทีช่ือ่ของนกัศกึษา ทีม่มุขวาบน แลว้คลกิ Logout แลว้คลกิปุ่ ม 
Continue  

 

 

 

 



รายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ 

1. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาที่สอบและห้องที่สอบ จากประกาศของสถาบันภาษา
2. ศึกษาคู่มือการสอบฯ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://lc.offpre.rmutp.ac.th/?attachment_id=2285 หรือ QR Code

3. ตรวจสอบ Username และ Password ทีใ่ช้ในการสอบ สามารถศึกษาได้จากคู่มือการสอบ
4. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
5. เตรียมหลักฐานการยืนยันตัวตนสำหรับเข้าสอบในระบบ Google Meet โดยใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่

หรือหนังสือเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่ง
6. การยืนยันตัวตนในระบบ Google Meet นักศึกษาต้องเปิดกล้องพร้อมปิดไมค์ก ่อนเข้าระบบ

Google Meet และเปิดไมค์เมื่อผู้คุมสอบเรียกชื่อ ให้แจ้งชื่อและนามสกุลพร้อมแสดงหลักฐานการ
ยืนยันตัวตนตามข้อ 5 และปิดไมค์เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จ และรอผู้คุมสอบแจ้ง Link ส ำหรบักำรสอบ
ใหน้กัศกึษำ

7. นักศึกษาต้องเปิดกล้องพร้อมปิดไมค์ตลอดระยะเวลาการสอบ และออกจากระบบ Google Meet เมื่อ
ทำข้อสอบเสร็จสิ้นแล้ว

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่เข้ารับการทดสอบฯ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบการสอบได้ 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษ 1) และวิชาทักษะ
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 2) ตามปกติเท่านั้น 
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1 036450502001-6 นายพศิน  สมเสถียรพล ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
2 036450502002-4 นายชญานิน  ศรีเษม ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
3 036450502003-2 นางสาวปิยฉัตร  ผ่องแผ้ว ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
4 036450502004-0 นายราชวัติ  เพ็ชรเท้า ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
5 036450502005-7 นายธนภูมิ  ธนสมบัติ ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
6 036450502006-5 นายกิตติพงษ์  กําเนิดการ ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
7 036450502007-3 นายอัษฎามงคล  สุดจตร์รัก ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
8 036450502008-1 นายสหรัฐ  นุชทิม ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
9 036450502009-9 นายโชคทวี  สุวรรณพรม ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5

10 036450502010-7 นายพิศักด์ิ  รณภาพ ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
11 036450502011-5 นายมงคล  อุทธยา ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
12 036450502012-3 นายทัตพล  ศรไชย ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
13 036450502014-9 นายอัซมี่  ฉิมอยู่ ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
14 036450502015-6 นายธนดล  ศิริโสภณ ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
15 036450502016-4 นายธนาธร  น้อยนงเยาว์ ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
16 036450502017-2 นายศิริวัฒน์  คุ้มเหล่ายูง ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
17 036450502018-0 นายประกาวิทย์  บดีรัฐ ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
18 036450502019-8 นายสุนทร  จําปามี ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
19 036450502020-6 นายพีรดนย์  จันทร์งาม ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
20 036450502021-4 นายชัยวัฒน์  สาเทศ ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
21 036450502022-2 นายปรมินทร์  ต้ังอยู่ภูวดล ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
22 036450502023-0 นายอัษฎาวุฒิ  หวังเจริญ ปคก./1 สาขาวิชาเครื่องกล 5
23 036450503001-5 นายภูมิพัฒน์  อานุภาพไตรรัตน์ ปอก./1 สาขาวิชาอุตสาหการ 5
24 036450503003-1 นางสาวศิรดา  เสียงเย็น ปอก./1 สาขาวิชาอุตสาหการ 5
25 036450503004-9 นางสาวกมลวรรณ  จิตยม ปอก./1 สาขาวิชาอุตสาหการ 5
26 036450503005-6 นายกนกพิชญ์  จันทร์เครือ ปอก./1 สาขาวิชาอุตสาหการ 5
27 036450503006-4 นางสาวจิรวรรณ  ทบบุญ ปอก./1 สาขาวิชาอุตสาหการ 5
28 036450503008-0 นายกุตตระ  มะลิเครือ ปอก./1 สาขาวิชาอุตสาหการ 5
29 036450503009-8 นางสาวเบญจวรรณ  มะสี ปอก./1 สาขาวิชาอุตสาหการ 5
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30 036450503010-6 นายศุภกร  เพ็ชนานาน ปอก./1 สาขาวิชาอุตสาหการ 5
31 036450503011-4 นายณัฐวัชต์  วุฒิพัฒน์เมธากุล ปอก./1 สาขาวิชาอุตสาหการ 5
32 036450503012-2 นางสาววรารัตน์  ตระการรัตนชัย ปอก./1 สาขาวิชาอุตสาหการ 5
33 036450503013-0 นายบุญญฤทธ์ิ  สุขพ่วง ปอก./1 สาขาวิชาอุตสาหการ 5
34 036450504002-2 นายปรวัฒน์  ภักดีวงษ์ ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
35 036450504003-0 นางสาวเจติยา  ปานชู ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
36 036450504005-5 นางสาวมติมนต์  แจ้งเกษตร ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
37 036450504006-3 นางสาวพัณธิภาร์  นิลเพชร ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
38 036450504007-1 นายนิติธร  งามสดใส ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
39 036450504008-9 นางสาวกาญมณี  ตรีเจริญ ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
40 036450504010-5 นายวสันต์  กิจนพศรี ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
41 036450504011-3 นายยศกร  ตูวิเชียร ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
42 036450504012-1 นายกันต์  กลับแก้ว ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
43 036450504013-9 นายดรุณศักด์ิ  นาฮุดา ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
44 036450504014-7 นายทัศนวิภัทร  พวงลําภู ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
45 036450504016-2 นายกฤษณปกรณ์  บุญมา ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
46 036450504017-0 นางสาวอารยา  บรรเทา ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
47 036450504018-8 นางสาววันวิภา  ห้วยหงษ์ทอง ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
48 036450504020-4 นายจิรพัฒน์  ศรีนุ่น ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
49 036450504021-2 นายรฐนนท์  อุดม ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
50 036450504023-8 นางสาวศิรประภา  จันทร์ประทีป ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
51 036450504024-6 นายธนธรณ์  เอ่ียมสุวรรณ ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
52 036450504025-3 นางสาวคุณัญญา  มาตรศร ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
53 036450504026-1 นางสาวนาวารี  สะระยะ ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
54 036450504027-9 นางสาวฮาซามิน  ยะโก๊ะ ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5
55 036450504029-5 นางสาวชวิศา  ไชยกระโทก ปคพ./1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5




