
สรุปรายชื่อผูชําระเงินสมัครสอบ ITP TOEFL 

วันอาทิตยท่ี 18 กุมภาพันธ 2561  

ณ หอง..........อาคาร..... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล (ไทย) ท่ีอยู วันท่ีโอนเงิน 

1 นางสาวศุจิรัตน บุญรัศมี  สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.วลัยลักษณ 27/12/2560 

2 นายธีระพันธ สงนุย สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.วลัยลักษณ 28/12/2560 

3 นางสาววันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.วลัยลักษณ 27/12/2560 

4 นางสาวรติรัตน โกละกะ สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.วลัยลักษณ 27/12/2560 

5 นายธีรทัศน สุดสาย สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.วลัยลักษณ 28/12/2560 

6 นางสาวชุติมา จั่นสกุล สํานักสหเวชศาสตร หลักสูตรชีวเวชศาสตร  02/01/2561 

7 นายผานิตย คุมฮ้ิน สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.วลัยลักษณ 28/12/2560 

8 นางสาวนนทพรรณ ผาสขุ สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.วลัยลักษณ 28/12/2560 

9 นายธัชพล เตชะรัง สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.วลัยลักษณ 03/01/2561 

10 นาวสาวพิระดา ยินเจริญ 

 

สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.วลัยลักษณ 04/01/2561 

11 นางสาวกฤติกา ดํามุณี สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.นราธิวาสราช

นครินทร  

04/01/2561 

12 นายวีรเธียร ถวัลยวงศศร ี สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.วลัยลักษณ 04/01/2561 

13 นายชูชาติ พันธสวัสดิ ์ สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.วลัยลักษณ 04/01/2561 

14  นางสาวเอ้ือมพร หมวดเมือง สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.วลัยลักษณ 04/01/2561 

15 นางสาวไพลิน ไชยเดช สํานักสหเวชศาสตร หลักสูตรชีวเวชศาสตร  05/01/2561 

16  น.ส.วิลาวัณย ผลาชุม  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ  03/01/2561 

17  น.ส.ฤทัย นรินทร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ 03/01/2561 

18 นาย พรพิรุณ เปลี่ยนคง สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ 03/01/2561 

19 น.ส.วลัยลักษณ พัฒนมณี 579/70 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช 80000 

03/01/2561 

20 นายเอกพจน  แชมเกษม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 18/01/2561 

21 นายเจริญพร  บัวแยม สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 04/01/2561 

22 นายสุรศักดิ์  ศรีชุม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 04/01/2561 

23 นางสาวพรพักตร  ศิระธนารัณฑ สํานักวิชาเภสัชศาสตร 05/01/2561 

24 นายนมนต  หิรัญ สํานักวิชาเภสัชศาสตร 05/01/2561 

25 นายราชัน  ฉวนเจริญ   สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 03/01/2561 



ลําดับ ช่ือ-สกุล (ไทย) ท่ีอยู วันท่ีโอนเงิน 

26 นายปติชล  เมืองแกว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต 10/01/2561 

27 นางสาวกษิดาภา  ผลประสาน สํานักวิชาวิทยาศาสตร 11/01/2561 

28 นางสาวกนกวรรณ  บุรีมาศ สํานักวิชาวิทยาศาสตร 11/01/2561 

29 นางสาวชฎารัตน  ภูสันต ิ สํานักวิชาวิทยาศาสตร 11/01/2561 

30 นางสาวปยะนุช  ตั้งมนัสสุขุม สํานักวิชาวิทยาศาสตร 11/01/2561 

31 นางสาวนุศศิรา  อุนเมือง สํานักวิชาวิทยาศาสตร 11/01/2561 

32 นางสาวธราทิพย เหมทานนท สํานักวิชาวิทยาศาสตร 11/01/2561 

33 นางสาวณิชา  ถาวระ สํานักวิชาวิทยาศาสตร 11/01/2561 

34 นางสาวดมิสา  กะมินสิน สํานักวิชาวิทยาศาสตร 11/01/2561 

35 นายชัยพจน  กาญจนวารี สํานักวิชาวิทยาศาสตร 11/01/2561 

36 นางสาวภาวิณี  ประภัสสรวัฒนา สํานักวิชาวิทยาศาสตร 11/01/2561 

37 นางสาวมินตรา  หมวดทัพย สํานักวิชาวิทยาศาสตร 11/01/2561 

38 นายกฤติน เพ็งสกุล สํานักวิชาวิทยาศาสตร 12/01/2561 

39 นางสาวสุมาตรา  สังขเก้ือ สํานักวิชาสหเวชศาสตร 12/01/2561 

40 นางสาวฉัตรดาว  เสพยธรรม สํานักวิชาสหเวชศาสตร 12/01/2561 

41 นางสาวชุติมา รอดเนียม สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 12/01/2561 

42 นายภูวศินทร  บัวเกษ สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 12/01/2561 

43 นางสาวปองกมล  ประยงคกุล สํานักวิชาวิทยาศาสตร 12/01/2561 

44 นายอารีฟ  แวมิง สํานักวิชาวิทยาศาสตร 14/01/2561 

45 นางสาวสุภาภรณ  แซจิว สํานักวิชาวิทยาศาสตร 14/01/2561 

46 นายจิรพัฒน  ธรรมเพชร สํานักวิชาวิทยาศาสตร 14/01/2561 

47 นายเสรี  วนานิยกุล สํานักวิชาวิทยาศาสตร 14/01/2561 

48 นางสาวณัฐวิภา  ผกาศร ี สํานักวิชาวิทยาศาสตร 13/01/2561 

49 นางสาวอภิญญา  ปาฎิโก สํานักวิชาวิทยาศาสตร 14/01/2561 

50 นายวิกรม  ยกบวร สํานักวิชาวิทยาศาสตร 14/01/2561 

51 นางสาวเบญจมาภรณ  ศรีวิไล สํานักวิชาวิทยาศาสตร 14/01/2561 

52 นายฐาปกรณ  แซเหง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต 14/01/2561 

53 นายแพทยสุรศักดิ์  วิจิตรพงศจินดา สํานักวิชาแพทยศาสตร 14/01/2561 

54 แพทยหญิงณฐารัตน  ไขแสง สํานักวิชาแพทยศาสตร 14/01/2561 

55 นางสาวชนิดา  เจริญสุข สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 15/01/2561 

56 นางสาวสิริพร  แชมสนิท สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 16/01/2561 



ลําดับ ช่ือ-สกุล (ไทย) ท่ีอยู วันท่ีโอนเงิน 

57 นายธรรมรง  เอียดคง สํานักวิชาวิทยาศาสตร 16/01/2561 

58 นายพิชญศักดิ์  จันทรกุศล สํานักวิชาวิทยาศาสตร 16/01/2561 

59 นางโอปอร นิลอาสน - 16/01/2561 

60 นายเชฐตุพล  พูลจันทร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 16/01/2561 

61 นางสาวสายฝน  โพธิสุวรรณ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 17/01/2561 

62 นายธนากรณ  ขุนรัง สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 17/01/2561 

63 นางสาวณัฎฐา  ใจกระจาง สํานักวิชาวิทยาศาสตร 17/01/2561 

64 นางสาวธนิตพร  นาคกุล 86 ม.4 ต.ทรัพยทวี อ.บานนาเดิม 

 จ.สุราษฏรธาน ี

17/01/2561 

65 นายธวัธชัย  บัวทิพย สํานักวิชาวิทยาศาสตร 17/01/2561 

66 นางสาวสุขุมา  ชิตาภรณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 17/01/2561 

67 นาวสาวดวงฤดี  ขวัญนิมิตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 17/01/2561 

68 นายสุนันท  ขามิ สํานักวิชาวิทยาศาสตร 19/01/2561 

69 นายพีระพล เกาเอ้ียน สํานักวิชาวิทยาศาสตร 19/01/2561 

70 นางสาวพรวิมล  เวชสิทธิ ์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร 19/01/2561 

71 นางสาวศิริพร  ดานคชาธาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 19/01/2018 

72 ผศ.ดร.พันธชัย  รัตนสุวรรณ สํานักวิชาแพทยศาสตร 17/01/2561 

73 อาจารย ดร.ประสิทธิ์  นาเอก สํานักวิชาแพทยศาสตร 19/01/2561 

74 นายภควัต  แตงวงค สํานักวิชาวิทยาศาสตร 22/01/2018 

75 นายอดิศักดิ์  การบรรจง สํานักวิชาวิทยาศาสตร 22 /01/2561 

76 นางสาวหทัยกาญจน ทองพันธ สํานักวิชาวิทยาศาสตร 05/01/2561 

77 MR. BANGXIN  PENG - 29/01/2561 

 

 


