
โครงการอบรมภาษาอาเซียน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอาเซียน 

หลักสูตรภาษาเมียนมาเพ่ือการสื่อสารระดับตน สำหรับบุคคลทั่วไป รุนที่ 6 

 

รอบท่ี 1 ทดสอบเวลา 09.00 – 10.00 น.  

ลำดับท่ี 1 – 30 

ลำดับ คำนำหนา  ช่ือ - นามสกุล  

1 นาย กิตต ิแพทยรักษ 

2 นางสาว ทิพยวรรณ ศิริรักนาว ี

3 นาย บุญชัย ประภัสสรชยักุล 

4 นาย หนุม  

5 นางสาว เตชินี โชติประกายเกียรติ 

6 นาย ณัชชา  ภิญโญเนตร 

7 นาย นนทวัฒน จันทอง 

8 นางสาว น้ำเพ็ชร สายกระจาง 

9 นาย บรรเทิง องควิลาวัณน 

10 นางสาว จุฑาทิพย สมงาม 

11 พระ เอกกฤต  เมืองจันทร 

12 นางสาว ธัญจิรา ภาณุมาสกุล 

13 นางสาว ณัฐธิดา ทองรักษา 

14 นางสาว จุฑารัตน หัสจุมพล 

15 นางสาว สิริกร พันป 

16 นาย คณิศร วรกุลกวิศรา 

17 นางสาว ปณิสมา  จันจินา 

18 นางสาว จารุพร จงชนะพงศ 

19 นางสาว ธิรดา ธันยกรอังกูร 

20 นาย บุญรัตน อรรถสกุลชัย 
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รอบท่ี 1 ทดสอบเวลา 09.00 – 10.00 น. 

ลำดับท่ี 1 – 30(ตอ) 

ลำดับ คำนำหนา  ช่ือ - นามสกุล  

21 นางสาว พรผกา สันติเจริญเลิศ 

22 นางสาว ธนพร รุงวิริยะวงศ  

23 นางสาว สิรัชชา สุขผล 

24 นางสาว สฬาวด ีแสงสวรรค 

25 พ.จ.ท. ปฏิวัต ิ พละวงศ 

26 นาย กิตติศักดิ ์ มีศิริ 

27 นาย ธชะนัน วงศปน 

28 นาย บุญศิร ิชานิกรประดิษฐ 

29 นางสาว พรพา ชัยหิรัญวัฒนา 

30 นาย พิชิต พงษสุขเวชกุล 
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รอบท่ี 2 ทดสอบเวลา 10.30 – 11.30 น.  

ลำดับท่ี 31 – 55  

ลำดับ คำนำหนา  ช่ือ - นามสกุล  

31 นางสาว กนกรัตน พรหมบุญมี 

32 นาย รังสรรค เชี้ยวบางยาง 

33 นาย วิษณุรักษ ศาสนพิทักษ 

34 นางสาว ขนิษฐา พรหมเผา 

35 นาย โอภาส ไชยกุล 

36 นาย โภคกร เหลาอัครณี 

37 นาย อาทิตย  สารทอสี 

38 นาย พัสกร วิมลสุต 

39 นาย โสภินันท เขียวประเสริฐ 

40 นาย เจตนิพัทธ พงษภมร 

41 นาย พิชิตพล อำมฤคขจร 

42 นางสาว นวรัตน เงินเจริญ 

43 นาย มกรา งอสุรเชษฐ 

44 นางสาว วศิน ีพบูประภาพ 

45 นาย ปวริต  วานิชขจร 
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รอบท่ี 2 ทดสอบเวลา 10.30 – 11.30 น.  

ลำดับท่ี 31 – 55 (ตอ) 

ลำดับ คำนำหนา  ช่ือ - นามสกุล  

46 นางสาว สรัญญา วัฒนพญา 

47 นางสาว ชนิตา สิริอมรกิจ 

48 นาย นิวัตร พงศธิติปญญากร 

49 นาย ชาญภัช วชิิตพงษ 

50 นาย ณัฐพล มีแสง 

51 นางสาว กุลรัศม์ิ สกุลงาม 

52 นาง ชุติมา จรูญพิพัฒนกุล 

53 นาย ธนภัทร เดชวรรณ 

54 นาย กฤษ  ภูมิตระกูล 

55 นางสาว พิมพอำไพ ราหุละ 
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เร่ือง แจงกำหนดการ วัน-เวลา และสถานที่สอบ 

หลักสูตรภาษาเมียนมาเพ่ือการสื่อสารระดับตน สำหรับบุคคลทั่วไป รุนที่ 6 

 

รายละเอียด กำหนดการ วัน-เวลา และสถานที่สอบ มีดังนี ้

การทดสอบ วัน-เวลา สถานท่ีสอบ อุปกรณท่ีใชในการสอบ 

- ทดสอบความรู

ความสามารถท่ัวไป 

สอบวันอาทิตยท่ี 12 กุมภาพันธ 2566 

รอบท่ี 1 ลำดับท่ี 1-30 

ลงทะเบียน เวลา 08.30 - 08.45 น. 

เริ่มสอบเวลา 09.00 – 10.00 น. 

 

รอบท่ี 2 ลำดับท่ี 31-55 

ลงทะเบียน เวลา 10.00 – 10.15 น. 

เริ่มสอบเวลา 10.30 – 11.30 น. 

 

สถานท่ีสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

อาคาร 3 (HS) ชั้น 3 หอง Study Room 2 

จุดสังเกตุ อาคารคณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร(HS) อยูดานหลังหอสมตำ 

(โรงอาหาร) มีหอนาิกาและสระน้ำดานขวามือ  

 

สอบถามขอมูลเรื่องสถานท่ีในวันสอบ  

ติดตอ คุณเนม โทร.092 494 5656  

- ปากกาน้ำเงิน 

- น้ำยาลบคำผิด 

- ดินสอ 

- ยางลบ 

 


