
ทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591320705 นายกล้า แซ่ย่าง ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 591320702 นายศรันภทัร โพธิ์ทอง ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 591121403 นายคมสันต์ คงรุ่งทวีกจิ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

4 591420409 น.ส.ชโลมพร วัฒนาธีระกจิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

5 591420407 น.ส.ฐาปน ีค าวาส คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

6 591420413 น.ส.หริญทิพย์ เผ่าพลทอง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

7 591420404 น.ส.สุพรรษา ออ่นโพธา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

8 591420415 นายจตุรงค์ โพลา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

9 591420406 นายไชยวัฒน ์ค าแกว้ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ

10 591121424 นายวิทวัส แกว้กง้ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

11 591121417 นายดิเรก พรศรีสว่าง คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

12 591121415 นายณัฐกานต์ บวัสด คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

13 591121615 น.ส.อนัธิกา บตุราษ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

14 591120424 น.ส.ลักษณารีย์ เวียงสิมมา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

15 591120408 นายรัชตะ แซ่ว่าง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

16 595120231 นายวรัญญู วาริน สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

17 595120218 นายธนายุทธ วงษค์ า สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

18 595120226 นายไพบลูย์ โอฬารทรัพย์สิน สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

19 595120229 นายจักรี ตุ่นเฟือย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

20 595120227 นายจักรพงษ ์ต๊ิบเหล็ก สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

21 591120423 น.ส.สุภาพร กงภธูร วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

22 591120412 น.ส.จันทิรา ย่านสากล วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

23 591120416 น.ส.ล าดวน ปานปลาเฒ่า วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

24 591120407 น.ส.อนญัญา พรมมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

25 595120215 นายเอนกชัย สืบสายทองดีแท้ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

26 591620147 น.ส.ดรุณี โพธิ์ศรี นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 591620123 น.ส.พุธิดา มนัดอน นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591620138 น.ส.กลุนนัทน ์คุณุ นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591620104 น.ส.อมุาพร ใจสอน นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 12 ตลุาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา



ทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 12 ตลุาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

30 591620146 น.ส.วรรณศิริ พันแจ่ม นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591620132 น.ส.วราพร เชีย่วธัญกร นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591620139 น.ส.ตวงรัตน ์แย้มภู่ นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 591121421 นายพีรวิชญ์ วัดแย้ม คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

34 591121304 น.ส.วิไลวรรณ ทานะ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

35 591720222 นายชัยยะวุฒิ แปน้จันทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

36 591720219 น.ส.ปทิตตา จันทร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

37 591720212 นายณัฐชา อนิทร์สุวรรณ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

38 591720208 นายณัฐพล คงทน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

39 591720204 นายชินกร วัฒนศิริ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

40 591120410 นายมงคล ยัง่ยืนคุณธรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์



ทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591920104 น.ส.นภิา พยัคฆโค วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 591920117 น.ส.สโรชา แซ่มา้ วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 591920102 นายรชต แกว้ค า วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591920103 น.ส.วิลาสิน ีบงึมมุ วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 591920109 น.ส.กชพร สมชัญ์ส่ง วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 591920112 นายจอมพล ยศอาลัย วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 591920101 น.ส.ณัฐสุภา ด าทรัพย์ วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 591920110 นายชุมพล เปรมใจ วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 591920111 นายอภสิิทธิ์ แกว้มณี วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 591530101 น.ส.ธิดารัตน ์ริดบว้น การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

11 591530112 น.ส.รสสุคนธ์ จันทร์มณี การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

12 591530110 น.ส.คนงึนติย์ เจียระวาปี การบญัชี คณะวิทยาการจัดการ

13 591920108 น.ส.พรนชิา สมคัรเขตรการ วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 591420114 น.ส.แคทรียา แกน่จันทร์ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

15 591820223 นายณัฐวุฒิ ฉวีอนิทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 591820238 น.ส.ลัดดาวัลย์ จันทรศรี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 591820227 น.ส.นฤมล เอีย้งเถือ่น รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 591820206 น.ส.อรพรรณ ประจงจีบ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 591820221 น.ส.นยันา สีอาด รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 591820220 น.ส.อรวรรณ เลิศวิไล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591820210 น.ส.มนสัพร พร้ิมไธสง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 591720414 น.ส.เกศรินทร์ เคียงข้าง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

23 591420508 น.ส.อญัชิษฐา สืบสมบติั การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

24 591820132 นายรัตนกร ค าโสภา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 591420501 น.ส.อปัสรลาวัลย์ ลองเนยีม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

26 591121526 น.ส.วรรษมล เรืองจันทร์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

27 591421011 น.ส.รัชนกีร บ ารุงศรี นเิทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

28 591121504 น.ส.จิราวรรณ ค าพีระ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

29 591421012 นายจักรพงศ์ พลกล้า นเิทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 12 ตลุาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา



ทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 12 ตลุาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

30 591421006 น.ส.ศศิวิมล กจิพัตตราภรณ์ นเิทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

31 591121517 น.ส.ณัฐพร บญุไทย ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

32 591121510 น.ส.อารยา วิทยามุง่มัน่ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

33 591121524 น.ส.ทิตยา พนาลัยเจริญ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

34 591121515 น.ส.วิภา สารีสุข ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

35 591120906 น.ส.อรณิช ตุ่นหสิงห์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

36 591220402 น.ส.กลัยา ดารดาษสินทวี การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591220410 น.ส.อรณิช เทพนกิร การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 591720424 น.ส.สุภารัตน ์ขอนทอง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

39 591121222 น.ส.พิรญาณ์ สาลี ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

40 591121508 น.ส.สุพรรษา บนิเย็น ภาษาไทย คณะครุศาสตร์



ทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591320603 น.ส.ฐิติพร ขวัญพุทโธ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 591320604 น.ส.จิราภรณ์ พิเชฐเกยีรติกลุ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 591320605 น.ส.กาญจนา ศรีสุวรรณ์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 591320626 นายนพชัย ค าเหมย ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 591320608 นายจุก ต้นตระกลู ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 591320618 น.ส.พรนภิา น ายศ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 591320606 นายชัยณรงค์ กนัธิยะวงษ์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 591120302 น.ส.สุพัตรา ทับทวี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

9 591120308 น.ส.หฤทัย เสนแกว้ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

10 591120310 น.ส.ล าพอง การะภกัดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

11 591320617 นายอษัฏางค์ ทามแกว้ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 591420531 นายธีระ จิตต์หาญ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

13 591220412 น.ส.ศิรินนัท์ บวัต๊ิบ การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 591121715 น.ส.ศรสวรรค์ ปกครอง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

15 591121706 น.ส.นลิาวรรณ อศัวภมูิ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

16 591121703 น.ส.ออมฤทัย โอชา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

17 591121709 น.ส.อ าพร ตระกลูศรี การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

18 591220806 น.ส.พรรณิภา สีบุ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

19 591720418 นายสุวัตร์ ต้นตระกลู การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

20 591720419 นายรัตนกาญจ์ โพธิ์ศรี การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

21 591720403 นายกนัตภฎั หาญก าจัดภยั การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

22 591121308 น.ส.หยาดนภา อนิเล้ียง คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

23 591121019 นายศักด์ิสิทธิ์ สระเกษี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

24 591121015 น.ส.นฤมล พุ่มใย พลศึกษา คณะครุศาสตร์

25 591121028 นายเนติชัย พินนอก พลศึกษา คณะครุศาสตร์

26 591121009 น.ส.พิมาย อนิทร์ไทย พลศึกษา คณะครุศาสตร์

27 591121004 นายรัตนชัย ขุนพิลึก พลศึกษา คณะครุศาสตร์

28 591121027 นายภานพุงศ์ ดวงสมร พลศึกษา คณะครุศาสตร์

29 591121030 นายจิรกติต์ิ รอดอยู่ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 12 ตลุาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชัน้ 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์



ทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 12 ตลุาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชัน้ 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

30 591121029 นายชนะชัย บญุหลง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

31 591121026 นายจิรสิน นาคนาม พลศึกษา คณะครุศาสตร์

32 591121016 นายโชคชัย สิงหล์อ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

33 591121010 นายพงศธร สายเสนี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

34 591121018 นายชยพล วงศ์เปีย้จันทร์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

35 591121409 นายสรพงษ ์เทพสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

36 591820319 น.ส.สุนติา ปก๊ต๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591121118 น.ส.วรนชุ เกตุกณัฑ์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

38 591720514 นายชาลี แซ่ว่าง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

39 591121011 นายวิศววิท นาคะเกศ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

40 591220409 น.ส.เกตุวลี ช านาญยุทธ การพัฒนาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601221008 WEI QIUYING ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 601221007 YU XIAOXIAN ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 601221009 LI NA ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 601221001 YANG HUANGQI ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 601221006 TAN LING ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 591121024 นายราชันย์ กลีบเทศ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

7 591121023 นายภูผา ภาคทัน พลศึกษา คณะครุศาสตร์

8 591121006 น.ส.ธัญญลักษณ์ เพียรแก้ว พลศึกษา คณะครุศาสตร์

9 591121012 น.ส.มัณฑนา อ่ าเล่ห์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

10 591121007 น.ส.ดาราวดี วงค์ครุฑ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

11 591121002 น.ส.สุรัตน์ พระเนตรรัตน์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

12 591121013 น.ส.นภาพร สมปัญญา พลศึกษา คณะครุศาสตร์

13 591820131 นายภาณุพงศ์ อินปิก รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 591820144 นายธัญญะ ศรีทัศน์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 601221013 YIN XIN ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 601221014 XU JIAJIN ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 601221015 TANG JINGBO ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 591720416 นายเดชาพล พูลผล การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

19 591720415 น.ส.แจนจิฬา เอีย่มเชย การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20 591720426 นายสมหวัง จารัส การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 591420301 นายธนพล ทองหล่อ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

22 591120211 น.ส.นริศรา ช่อชัน้ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

23 591120209 น.ส.สิวาพร โตบางป่า การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

24 591120205 น.ส.ชนัญชิดา ผลใหญ่ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

25 591121008 น.ส.สุกัญญา ราชทรัพย์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

26 591121602 นายสุกฤษฏิ ์ขวัญเขียว ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

27 591121604 น.ส.อัจฉราพรรณ ทวีนัน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

28 591121229 น.ส.ชฎาพร พวงสมบัติ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

29 595120123 น.ส.ทัตพิชา วิลาศไผ่เงิน ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

30 591121518 น.ส.กมลชนก คงนวล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 12 ตลุาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชัน้ 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์



ทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591220201 น.ส.นันทศุภลักษณ์ มีสง่า ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 591220227 น.ส.พิตรานันท์ ทนทาน ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 591220222 นายพาณุพงษ์ สาลี ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591220233 นายธีรศักด์ิ สืบต๋ัน ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 591720537 นายศักด์ิสิทธิ ์ปานอินทร์ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6 591720513 น.ส.สรวงสุดา สมชือ่ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7 591720512 น.ส.จารุวรรณ ห่านจุน่ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 591720505 นายรักกี ้เบรอตอนนิแยร์ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 591720501 นายชัยกร อ่อนสา การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 591720518 นายธราดล นิลมาลี การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11 591120928 น.ส.จารุนันท์ ส่องแสง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

12 591120923 นายณัฐกานต์ ยะหัวฝาย พลศึกษา คณะครุศาสตร์

13 591120904 นายปิยพัทธ์ เก่งการเรือ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

14 591120925 นายอภิสิทธิ ์มีฉัตรี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

15 591120901 นายพัทธพล ทิพย์เกษร พลศึกษา คณะครุศาสตร์

16 591120916 นายจิรายุ ศิริวัฒนกุล พลศึกษา คณะครุศาสตร์

17 591120912 นายธนกร ทองคล่ี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

18 591120919 นายจักรภพ พูลมณี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

19 591120917 นายวุฒิสิทธ์ ธิศาเวช พลศึกษา คณะครุศาสตร์

20 591120920 นายวีระพจน์ มีต๊ิบ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

21 591120922 นายสุริยา ชืน่กมล พลศึกษา คณะครุศาสตร์

22 591120927 นายชาญณรงค์ ดวงรัตน์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

23 591120902 นายจิรพัฒน์ น้อยม่วง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

24 591720504 นายนารายณ์ วงค์จิว๋ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25 591720533 นายโยธกานต์ แสงแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26 591820318 นายชัชวาล กันธิยาวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 591820324 นายธนกร กุลวัตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591220805 น.ส.ศิริพร ชืน่ชวน การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

29 591220802 น.ส.นีรชา เดชะผล การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

30 591220804 นายนพรัตน์ ยิม้สวน การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 12 ตลุาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชัน้ 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591120811 น.ส.ชินานันท์ อินทพงษ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

2 591120830 น.ส.กวินทิพย์ นาคประเสริฐ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

3 591220522 นายณัฐพล สีหจักรติวงศ์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591220515 น.ส.ชลธิฌา กรวยทอง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 591220503 น.ส.ชลธิดา ตันริน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 591120822 น.ส.นนทิยา พุ่มพวง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

7 591220516 น.ส.จุฑามาศ เพชรสกุลไพร ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 591220504 น.ส.พรนัชชา แซ่ม้า ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 595120220 น.ส.จันนิศา จุลมุสิก สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

10 595120219 น.ส.จันทร์จิรา แสนเมืองอินทร์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

11 595120205 น.ส.ขนิษฐา ธรรมสงบยิ่ง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

12 595120202 น.ส.บุษยพรรณ ค าพิทูรย์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

13 595120217 น.ส.ดนุนุช เครืออยู่ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

14 595120216 น.ส.กมลกร เครืออยู่ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

15 595120201 น.ส.นริสา ใจแปง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

16 591121303 นายธนากร กุลสรนันท์ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

17 591121310 นายบุญดนัย ค าขันตี คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

18 591121322 นายสุรวุธ วงษ์งาม คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

19 591121317 นายนันทวัฒน์ เสียงประโคน คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

20 591121326 นายพัฒนพงศ์ มะยมหิน คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

21 591121307 นายธีรพงศ์ อินหล่ม คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

22 591120225 น.ส.สุวนันท์ บุญชิด การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

23 591120230 น.ส.สุดารัตน์ เจ็กพ่วง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

24 591220602 น.ส.รุ่งทิวา ฉัตรชัยสุริยา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 591220605 น.ส.จิราพร อินทรจันทร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 591220604 น.ส.พิมพิดา เกิดศิริ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 591220603 น.ส.ทัศนีย์ สิงห์ลอ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591220608 น.ส.จันจิรา สุขอยู่ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591220606 นายกิตติพงศ์ ชุมภู บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 591420519 นายจักกริช รัสมี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

31 591420526 น.ส.นาตาลี แก้ววิชิต การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

32 591420524 น.ส.ตติยา ทองเครือ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

33 591420529 น.ส.นพจิรา อุดมนิทัศน์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

34 591420525 น.ส.นิละกรานต์ พินธุ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที ่16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที ่16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

35 591420504 น.ส.ฐิตานันท์ อัครวชิรโยธิน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

36 591420513 น.ส.พรทิพย์ ใจไทยสงค์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

37 591420522 น.ส.สุกัญญา งานดี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

38 591420523 น.ส.ภาวิณี วิชัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

39 591420521 น.ส.มัลธิกา ทัศมาลี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

40 591420505 นายสุภชัย เสือสูงเนิน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 595120208 น.ส.อรวรรณ มีทุ่ง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

2 595120225 น.ส.ดวงกมล บุญยัง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

3 595120212 น.ส.จีรณา สายศรีโส สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

4 595120206 นายปราโมทย์ สุวรรณโฉม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

5 595120224 น.ส.ประภาพร สุยะตุ่น สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

6 595120203 นายมนตรี คล้ายบุญโต สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

7 595120213 น.ส.อริศรา จันมา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

8 595120230 น.ส.พิรินทร ทีเมฆ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

9 591420515 นายการรัตน์ สุขวาณิชวิชัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

10 591720707 นายภควัต บัวพันธุ์ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11 591720709 นายปฏิภาณ จุ๋ยเกตุ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12 595120111 น.ส.ศิริวรรณ กิติแก้ว ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

13 595120116 น.ส.อารียา สีบุตรา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

14 591121503 น.ส.นรีรัตน์ หนองหลวง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

15 591121501 น.ส.วิศัลย์ศยา คงพล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

16 591121527 น.ส.มนัสตรา มิ่งโมลา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

17 591220401 น.ส.สุมิตรา ผาแสนเถิน การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 591220435 น.ส.จันทิรา ฟ่อนชุมภู การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 591220442 น.ส.เมธิณี ชื่นชอบ การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 591720430 น.ส.วริญญา วรรณา การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 591220439 น.ส.ชนันทร์พร บุญรอด การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 591220432 น.ส.อัจฉริยภรณ์ รินค า การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 591720423 นายอัมรินทร์ สุทธิสนธ์ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

24 591220420 น.ส.กนกรัตน์ เกิดศรี การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 591720437 น.ส.จุฑามาศ สินตะมะ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26 591720432 นายก้องภพ ธนูพล การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

27 591220438 น.ส.จตุพร ภู่ชินาพันธ์ การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591220421 น.ส.สุรีภรณ์ ทิมทอง การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591220419 น.ส.ชยิสรา พูลเกตุ การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 591820326 น.ส.สมัชญา เงินทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591820337 น.ส.กาญจนาพร แก้วภักดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591820308 น.ส.อรัญญา กิตติสิทโธ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 591820302 น.ส.ลลิตา ชมเชย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 591820307 นายคุณภัทร ปิ่นแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที ่16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที ่16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

35 591820339 นายเมธา ด้วงปล้อง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 591820311 นายปุญญพัตน์ ธีระกัณฑ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591820309 น.ส.วนัชพร ปุราชะธรรมโม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 591220132 น.ส.วาสนา บุญแสงทอง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591220105 น.ส.กัลยารัตน์ คงฟัก ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 591121507 น.ส.กนิษฐา ภาชา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591220407 น.ส.อภัสนันท์ วงศ์พิชัย การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 591220440 นายอาชัญ อินทฉิม การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 591220434 น.ส.ชนนิกานต์ สานเมทา การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591220413 น.ส.วีระพา พานแก้ว การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 591820329 นายอภิสิทธิ์ แสนค า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 591820342 น.ส.งามพร คุ้ยเจี๊ยะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 591820341 น.ส.คันธรส จีนเพชร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 591820340 น.ส.กุลดา พลากร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 591820310 นายศรัณย์ แก้วเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 591820313 นายศุภวัฒน์ ยิ้มเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591820328 น.ส.น้ าฝน มากบ ารุง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 591220425 นายศิวนันท์ ภู่ทอง การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 591220426 นายณัฐพล ช้างหัวหน้า การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 591320416 น.ส.สิริกานดา ทองปาง สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 591320419 น.ส.ละออทิพย์ ธรรมมะ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 591320407 น.ส.วาสนา คีรีศรีจรัส สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 591320403 น.ส.พรทิพย์ จันทร์นา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 591220228 น.ส.กัลยา โมเทียน ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 591220226 น.ส.สุพรรณิการ์ จันทร์ศรี ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 591220234 น.ส.ภัทราวดี เหล่าเขตรกิจ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591220220 น.ส.ชนนิกานต์ เชียงงาม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 591220207 น.ส.สุดารัตน์ อินเล้ียง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 591220206 น.ส.สุภาพร นุ่มเกล้ียง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 591220225 น.ส.ปิยวรรณ  ่อ่อนจิ๋ว ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 591220203 น.ส.ดวงนภา แซ่ว้า ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 591220205 น.ส.ศศิประภา ศิริบุรี ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 591720509 นายวันชัย ทองแฟง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28 591220211 น.ส.ภัทรวดี หลวงอินทร์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591120903 นายฐนากร นาทะยัพ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

30 591220229 น.ส.วัชราภรณ์ บุญยืน ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591220209 น.ส.ฐิติกา จันคง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591530105 น.ส.พรสุดา พะโยม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

33 591530116 น.ส.พัทรีญา นิลนามะ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

34 595120114 น.ส.ขนิษฐา แก่นมา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที ่16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั้น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที ่16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั้น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์

35 591421003 นายชัยวุฒิ ตุ่นภักดี นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

36 591220408 น.ส.พัชรพร สุขสาตร์ การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591220826 น.ส.เจนจิรา พลเมือง การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

38 591220422 น.ส.พณาวัน กันทะเมา การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591220423 น.ส.เบญจวรรณ ค าบุดดา การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 591220824 น.ส.อติพร จันทะขัมมา การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591820114 นายธงชัย คงอรุณ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 591820137 นายพีรพล เพชรสัมฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 591720527 น.ส.พรสุดา รุ่งน้อย การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 591720531 นายธนากร กัดฟัก การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5 591720517 น.ส.ขรรค์ทอง อวยสวัสด์ิ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6 591720526 นายเจษฎา แนวโสภา การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7 591121802 น.ส.อัษฎาพร สายรุ้ง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

8 591121803 น.ส.สุนันทา ศรีทอง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

9 591820331 น.ส.นารา แซ่ลี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 591820332 น.ส.สุภาพร แซ่แสน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591820325 น.ส.มินตรา เชื้อเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 591121812 น.ส.สุวรรณา บุตรน้ าเพชร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

13 591121801 น.ส.กุลสินี แก้ววิงวอน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

14 591121822 น.ส.อุมา อ้อยฉิมพลี การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

15 591121814 น.ส.ฐิติมา เสือแดง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

16 591121806 น.ส.สุธีรา เต็บโห้ง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

17 591121817 น.ส.ดวงแก้ว จันเผือก การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

18 591121825 น.ส.มินตรา พร้าโมต การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

19 591121823 น.ส.อังคณา พรมจันทร์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

20 591720708 นายพิชญะ อินตาโสภี เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 591121820 น.ส.รัตวรรณ ธรรมเชียง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

22 591220801 น.ส.จริญา ทับทอง การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

23 591121301 น.ส.หทัยกาญ มั่นคง คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

24 591121305 น.ส.ประภัสสร ศรีวงษ์วรรณ์ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

25 591121323 น.ส.ธนวรรณ ขุนอินทร์ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

26 591121224 นายนพธน จันทร์เกสร ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

27 591121420 นายศุปชัย วงษ์หาญ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

28 591121003 นายปฐวี เกี่ยวฟั่น พลศึกษา คณะครุศาสตร์

29 591220446 น.ส.ทิพากร ศรีสอน การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 591220443 น.ส.รัญญา ครุฑแก้ว การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที ่16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั้น 6-1 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591220427 นายชัยวัฒน์ ปันม่วง การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 591220403 นายวัชระ อุดบัววงศ์ การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 591220430 นายเอกชัย เส็งคิม การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591220431 นายศรายุทธ บุตรทอง การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 591220404 น.ส.ศรัณยา ช้างเนียม การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 591320408 น.ส.พรพิมล ช้างเนียม สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 591220416 นายวัชรพงษ์ วิทยาจิตรเกษม การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 591121119 น.ส.นุชธิดา ขัดสาย ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

9 591121116 น.ส.แก้วรุ้ง เมืองนิล ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

10 591121103 น.ส.กรรณิการ์ วิชาวงษ์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

11 591121113 น.ส.เบญจรัตน์ วันใจ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

12 591121106 น.ส.นัดดา คุณสิน ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

13 591121109 น.ส.กาญจนา ล้อมสุข ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

14 591121108 น.ส.อัจฉราภรณ์ ศรีฤทธิ์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

15 591121306 น.ส.สุกัญญา กล่ินจ าปา คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

16 591421014 น.ส.อุษณีย์ ปูเครือ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

17 591220405 น.ส.กัญญารัตน์ ศรีเดช การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 591220437 น.ส.ปิยะพร ปาลา การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 591121901 น.ส.เกศรินทร์ ชนะภู เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 591120908 นายธีรวัฒน์ บรรเลงเสนาะ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

21 595120223 นายศุภกร แสนกุล สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

22 591820232 น.ส.สิริรัตน์ เร่ืองลือ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 591720802 นายวรินทร์ เพ็ชรประดิษฐ เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

24 591320410 น.ส.ณัฐริกา หอมร่ืน สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 591320426 น.ส.อมรรัตน์ ทองพิจิตร สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 591320409 น.ส.วันดี ราชทรัพย์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 591320421 น.ส.นิภาพร จันทร์มาก สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 591320420 น.ส.น้ าเพชร ประพฤติถ้อย สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 591520107 น.ส.นนทิชา เณรน้อย การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

30 591520120 น.ส.วันนภา จันแดง การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที ่16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั้น 6-2 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591320707 น.ส.ปิยนุช เก่งรุ่งชัย ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 591320706 น.ส.เสาวลักษณ์ เกตุสมาน ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 591320703 น.ส.ชุติพา อยู่กรุง ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 591420403 น.ส.นิศารัตน์ กุมภีพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

5 591420408 น.ส.อนัญญา พลแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

6 591121208 น.ส.วีรยา ดียิ่ง ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

7 591121207 น.ส.วชิรญา ณรงคะชวนะ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

8 591121314 น.ส.ศิรประภา ประเสริฐพรศรี คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

9 591120322 น.ส.โสรยา กาแก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

10 591120328 น.ส.สุดารัตน์ โมกไธสง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

11 591120329 น.ส.สาลินี บัวรมย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

12 591120313 น.ส.วัชราภรณ์ แผ่ทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

13 591120326 น.ส.ผกามาศ สายยศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

14 591120305 น.ส.ศศินา วงษ์บุญมาก วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

15 591620103 น.ส.ณัฐธิดา พัฒด า นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 591121126 น.ส.แสงเดือน แซ่ว่าง ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

17 591121101 น.ส.กาญจนา คุ้ยจุ่น ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

18 591121128 น.ส.ทิพากร จันทะคราม ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

19 591121107 น.ส.อินทุกร พิลึก ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

20 591121112 น.ส.อัจฉรา กล้วยสูงเนิน ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

21 591121120 น.ส.ปิยมาภรณ์ โตโทน ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

22 591121111 น.ส.จิตสมา ตะพานแก้ว ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

23 591121125 น.ส.อินทุภา กัลยาลัง ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

24 591720604 นายณัฐปกรณ์ พลีใหญ่ เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25 591720607 นายณัฐพงศ์ ศิลาจันทร์ เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26 591720608 นายอัษฎาวุฒิ เกษนาค เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

27 591720601 นายชยานนท์ พุกเฉื่อย เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28 591120910 นายสุพจน์ แพงมี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

29 591220116 น.ส.ชลธิชา จักร์แต๋ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 591220121 น.ส.ณัฐธีรา สุขจันทร์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591220126 น.ส.จุฑาทิพย์ ชื่นสุวรรณ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591121913 น.ส.ณัฐชา ฉันทะมิตร เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33 591121910 น.ส.ประวีณา เครือทัต เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34 591121921 น.ส.จุฑามาศ ไชยศรี เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวนัที ่17 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวนัที ่17 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

35 591121908 น.ส.สุธิมา จาดโห้ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36 591121916 น.ส.ทัศนีย์ บูรณะ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37 591121923 น.ส.ปิยธิดา สาบุ่ง เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38 591120810 น.ส.อรวรรณ เงินทอง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

39 591320701 นายปิยวิช ทองงาม ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40 591320620 นายปรัชญา จันทร์แก้ว ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591121313 นายธนากร นินแสง คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

2 591121321 นายทัพพสาร เทศไธสง คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

3 591220815 น.ส.สุกัญญา ทองสุวรรณ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

4 591220811 น.ส.วราภรณ์ แซ่เต๋ิน การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

5 591220829 น.ส.เครือแก้ว จ๋าวเสรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

6 591220812 น.ส.พิมพ์ชนก รองทอง การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

7 591220832 นายพุทธิพงษ์ สีล ามาศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

8 591220814 น.ส.ศิราณี โชคบ ารุง การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

9 591220833 น.ส.ประกายกาญ วงค์ยศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

10 591220709 นายวีระพงษ์ สถาพร ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591220710 นายสงกรานต์ วัชรพิบูลย์ ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 591220702 น.ส.นันทิภา เขียวมณี ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 591220711 นายชลธี จุลจันทร์ ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 591220703 น.ส.วรรณา เมทา ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 591220708 นายอิศเรศ สนธิพงษ์ ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 591220713 น.ส.สกุลรัตน์ สุวรรณ์ ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 591220704 นายอรรถพล สุขทับ ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 591220712 นายปิยวัฒน์ โตโทน ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 591220231 น.ส.พิทยารัตน์ แหวเมือง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 601320913 น.ส.สุดารัตน์ เพ็งสิน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 601320914 นายศุภณัฐ ตรีโอสถ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 591220706 น.ส.ปิยนุช เมืองทอง ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 591220816 นายอภิวัฒ กุลสุ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

24 601320917 นายชัยกร สาบุตร เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 601320915 นายนัดธวุฒน์ แซ่ม้า เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 591520234 น.ส.จุฑามณี ทานะมัย การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

27 591820139 น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ ศรีรจนา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591820140 น.ส.ชรินรัตน์ จีบกล่ า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591820101 นายโอภาส ศรีวังราช รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 591820103 นายธีรศักด์ิ เรืองวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591820119 น.ส.ศิริธิดา ทวนธง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 595120118 น.ส.พัชรินทร์ มูลเตรียม ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

33 591220109 น.ส.ณัฐพร ทะวะลัย ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 591220106 น.ส.รุ่งนภา จันแดง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวนัที ่17 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวนัที ่17 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

35 591220125 น.ส.รัตนาภรณ์ พลอยพรหมราช ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 591120415 น.ส.ณัฏฐณิชา ใจแสน วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

37 591120401 นายณัฐวุฒิ จรวุฒิพันธ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

38 591121221 น.ส.กชกร อนุกูลวงษ์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

39 591121227 น.ส.อัญญาณี นามูล ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

40 591520205 น.ส.พนิดา วงศ์สันติคีรี การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591120201 น.ส.พิมพ์นรินทร์ เกตุเปีย การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

2 591120217 น.ส.จุฑามาศ ศรอินทร์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

3 591120204 น.ส.ศิริวรรณ แหมยา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

4 591120208 น.ส.กรกนก ดีหนู การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

5 591120221 น.ส.สุทีน ชลรสสายนที การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

6 591120223 น.ส.ชนาภา ชูโอชา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

7 591120224 น.ส.กรณิกา บัวบาง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

8 591220108 น.ส.วาทินี ทัศสวัสด์ิ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 591220119 น.ส.จีรนันท์ วัฒนะ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 591220136 น.ส.ยมนา คงสมบูรณ์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591220131 น.ส.อรณี ท้องฟ้าธ ารง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 591220102 น.ส.สุกัญญา บัวบาน ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 591220112 นายพรสวัสด์ิ ต้ังแต่ง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 591220117 น.ส.สุนิตา สะแก้งตูม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 591220122 น.ส.มาริสา เขมา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 591220115 น.ส.ปภาวดี อนุสรณ์ประดิษฐ์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 591220111 น.ส.นภัสสร เกตุแก้ว ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 591220120 น.ส.ชญานิษฐ์ ศรีบุญ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 591220135 นายสหรัฐ สิงห์ทอง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 591220113 น.ส.ขวัญสุดา อุดมสุข ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591220128 น.ส.รัตนาภรณ์ พุฒสี ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 591320203 น.ส.แพรวพรรณ ปั้นฉาย เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 591121911 น.ส.ปิยวรรณ สุขจิตร์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 591320211 น.ส.ชนาพร พรมมี เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 591121919 น.ส.วรรณิกา มืดแก้ว เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 591121906 น.ส.นุสรา วงมา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 591121914 น.ส.สุธิดา ม่วงพ่วง เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 591320205 นายสิทธินันท์ พลอาจ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 591121611 น.ส.สุนิตา อิ่มเอี่ยม ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

30 591121605 น.ส.มโนชา พัดข า ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

31 591121623 น.ส.ขนิษฐา ศรีอารักษ์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

32 591121609 น.ส.เบญจมาศ ล้อมสุข ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

33 591121620 น.ส.อรอนงค์ วันเทพ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

34 591121606 น.ส.ทิพรดา อินยา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวนัที ่17 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั้น 5 ศูนยค์อมพิวเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวนัที ่17 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั้น 5 ศูนยค์อมพิวเตอร์

35 591121629 น.ส.กสิณา แซ่ซ้ง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

36 591121608 น.ส.นภาลัย มารุตรมย์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

37 591121123 น.ส.สุวิมล ชูควร ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

38 591120413 น.ส.วรลดา เนียมเพาะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

39 591120409 น.ส.สโรชา ทองค า วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

40 591420113 น.ส.สิริกุล จันทิมา การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591720406 น.ส.มัณฑนา รัตนปรีชา การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 591720410 น.ส.พิมพ์พาพรรณ มูลสืบ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 591720417 น.ส.นิตยา เกณสาคู การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 591720411 น.ส.ดิตฏิญาภรณ์ คุ้มเพื่อน การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5 591720427 น.ส.กุลนันท์ วัฒนศิริ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6 591720421 น.ส.สุภาวรรณ ศรีฉ่ า การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7 591720402 น.ส.กาญจน์สิริ แสงสุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 591720438 น.ส.กนกวรรณ ค าดี การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 591121728 น.ส.สร้อยสุดา พนาพิหาร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

10 591121704 นายณัฐนัย แซ่ว้าน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

11 591121727 น.ส.สุขใจ สมัยสกุลวนา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

12 591121710 น.ส.สริตา ภูริบริบูรณ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

13 591121811 น.ส.พรสินี แซ่ท้าว การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

14 591121404 น.ส.ชนากานต์ ธนรุ่งเจริญกุล คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

15 591121425 น.ส.วิภาวิณี เนื้อไม้ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

16 591121422 นายกฤษณพันธ์ โอกาศ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

17 591520231 น.ส.ปริสา พรมดอนกลอย การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

18 591121924 น.ส.สมฤทัย แซ่ม้า เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 591121903 นายวรพล แซ่ว้าน เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 591121922 น.ส.อุไรรัตน์ แซ่ย้าง เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 591120111 น.ส.สุชา คีรีกังวาล การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

22 591120105 น.ส.เจนจิรา จุลราช การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

23 591120125 น.ส.กาญจนา อินทร์อยู่ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

24 591120110 น.ส.รัตติกาล ภัคดีคุณธรรม การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

25 591120120 น.ส.ธนัชพร สุริวงศ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

26 591120117 น.ส.สุฑามาศ มาเขียว การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

27 591120128 น.ส.กตัญชลี พวงมาลัย การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

28 591120122 น.ส.มนัญชยา สินยอง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

29 591120121 น.ส.สุปรียา พวงทอง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

30 591320829 นายทศวรรต รัตรดา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวนัที ่17 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั้น 6-1 ศูนยค์อมพิวเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591720532 นายจิรัฐพงศ์ ค าอินทร์ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 591720515 น.ส.ขวัญสุดา ภูหนองโอง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 591820126 นายฐากูร ผลเศรษฐี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591820109 นายศราวุธ ดอนชาไพร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 591820113 น.ส.ณัชชา ขุมเพชร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 591820116 น.ส.มาติกา นันตา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 591820141 นายเพชรตกาญจ์ จันทร์เปรมปรี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 591820118 น.ส.วราพร รังปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 591820136 นายกฤษฎา อิ่มวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 591820106 นายณัฐกานต์ กล่ินนาค รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591820129 นายวายุ จักรปา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 591820107 นายณัฐวัฒน์ ไวยะเนตร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 591820127 นายปรัชญา ยะปะตัง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 591120130 น.ส.ชนม์นิภา บานเย็น การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

15 591120102 น.ส.กมลชนก ชมเมือง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

16 591120123 น.ส.รตนกร หงษไกร การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

17 591121129 น.ส.กนกวรรณ สุวรรณ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

18 591121130 น.ส.ฐนิดา ฉิมพาลี ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

19 591121104 น.ส.กนกวรรณ วุ่นแม่สอด ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

20 591820240 นายณัฐพงษ์ วงษ์พันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591420125 น.ส.สุพรรณี คมปลาด การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

22 601320911 นายชญานนท์ พิลึก เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 591121202 น.ส.วันสว่าง ม่วงงาม ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

24 591121212 น.ส.รุ่งอรุณ กาเทียม ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

25 591121230 น.ส.จันทรรัตน์ บึงมุม ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

26 601320916 นายอนุวัฒน์ ศรีลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 591120417 น.ส.สุกัญญา แดงไผ่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

28 591420338 น.ส.วิชชุตา ผลเจริญ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

29 591430106 น.ส.กนกพร ฝนตะคุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

30 591720803 นายเมธพนธ์ จันทร์เม้า เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวนัที ่17 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั้น 6-2 ศูนยค์อมพิวเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591120827 นายยศธน ศรีสุพรรณ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

2 591120824 นายเจษฏากร กระหนาย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

3 591120808 น.ส.พิชชาพร เจ็กใจ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

4 591120815 น.ส.เมธินี กล่ินนวล สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

5 591120802 น.ส.อรปรียา ดาวลอย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

6 591120801 น.ส.สุดารัตน์ ทองเอี่ยม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

7 591120806 น.ส.ศิริพร แสงสาย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

8 591120816 น.ส.ศลิษา เสือด้วง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

9 591120914 นายชินดนัย แซ่มี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

10 591820121 นายธวัชชัย ภู่บ าเพ็ญ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591820102 นายภิญาธรณ์ ใบเนียม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 591320805 น.ส.วิไลพร พูลลาภ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 591320818 น.ส.มุธิตา ชะดาจันทร์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 591320803 น.ส.ลักษิกา สมศักด์ิ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 591430108 น.ส.ล าพึง อรรถารส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

16 591820124 น.ส.พัชราภรณ์ ประภารัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 591430116 นายสุชาติ เครือวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

18 591430117 น.ส.ทุติยาภรณ์ เมฆี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

19 591520204 น.ส.สมหญิง พลอาจ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

20 591120219 น.ส.สุมินตรา ไชยสุนีย์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

21 591120203 น.ส.สุรีรัตน์ ดวงรัตน์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

22 591120229 น.ส.ศิรัญญา สุวพร การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

23 591120227 น.ส.ณัฐชา จันทร์ตา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

24 591120226 น.ส.สุนันทา ตาอุต การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

25 591120215 น.ส.ปาริฉัตต์ สีเนตร การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

26 591120214 น.ส.วรินทร โพธิ์ทอง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

27 591530109 น.ส.อภิรภัทธ์ กล่ินสุคนธ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

28 591520124 น.ส.สร้อยเพชร ภูมี การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

29 591420109 นายนพรุจ พรหมชาติ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

30 591320806 นายนรวิทย์ ธารทาน คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31 591820336 นายปิยพร สิงหะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591320204 น.ส.ปานรัชนี ไพโรจน์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33 591430129 นายศิริพงษ์ บุญนาค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

34 591121309 น.ส.ศศินา สกุณี คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวนัที ่18 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวนัที ่18 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

35 591220505 น.ส.ณัฐชา ทิมแหง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 591720805 นายชนะชัย เขียวสด เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

37 601320918 นายสุวิทย์ สุขจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38 591430121 น.ส.ขนิษฐา กวางแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

39 591430127 น.ส.วนิดา สอิ้ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

40 591520230 น.ส.อรนิภา คงศรีแย้ม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591620121 น.ส.นภัสวรรณ ภู่รุ่งเรือง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 591620130 น.ส.ดลนภา พิลึก นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 591620131 น.ส.ธวัณรัตน์ เทือกมั่น นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591620128 น.ส.สุรีรัตน์ ขันติวงษ์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 591620145 นายธนพนธ์ ศรีเล็ก นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 591620143 น.ส.กนกวรรณ สอนภักดี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 591620134 นายเฉลิมพล ผลเศรษฐี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 591620136 น.ส.พรรณรายณ์ น้ าสังข์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 591320411 น.ส.ชลธิชา ดัชถุยาวัตร สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 591620101 นายณัฐพล เมฆจันทึก นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591620140 น.ส.จุฬาลักษณ์ ฤทธิ์นุช นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 591620116 น.ส.สุธิษา จันทับ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 591620124 นายธีรชัย สุ่มสาย นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 591620127 นายมานะ วิวาสุขุ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 591220424 น.ส.พิชญวดี คงสัตรา การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 591121724 น.ส.นภัสวรรณ ไชยพา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

17 591121716 น.ส.สุพรรษา โพธิ์พันธ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

18 591121722 น.ส.พรพิมล สายทอง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

19 591121717 น.ส.ภาวินี เขม้นกิจ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

20 591121719 น.ส.พิมพ์นิภา เขียวสีทอง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

21 591121725 น.ส.ศีตลา แก้วปัน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

22 591121713 นายวัชระ เนตรสง่า การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

23 591121729 น.ส.ชนม์นิภา บุญเจ๊ก การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

24 591121712 น.ส.โฉมสุดา มูลนันไชย การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

25 591720114 นายวุฒิชัย ปั้นเกี้ยว เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26 591620125 นายทรงวุฒิ เต็มทวี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 591620141 นายธีธัช การะภักดี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591820105 น.ส.ปัทมชาติ สีหา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591820110 น.ส.รัตนา มณฑา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 591820231 น.ส.วราภรณ์ รุกขชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591820117 น.ส.อรทัย ขัติยะวงษา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591820120 น.ส.นุชนาฎ จ าปาทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 591820135 น.ส.เบญญารัตน์ ด้วงแหวะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 591121805 นายกมลภพ ไพโรจน์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวนัที ่18 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวนัที ่18 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

35 591420345 น.ส.ชลิตา หล่อพันธ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

36 591420325 นายสหพันธ์ กอสัมพันธ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

37 591420339 นายรัตพงษ์ ส่องแสง การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

38 591520214 น.ส.ธนพร อินสอน การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

39 591420320 นายปริญญา สนิทมาก การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

40 591220114 น.ส.สุพิตรา ค าวาโย ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591820215 น.ส.สุวมิล กอ้นจะลา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 591820211 น.ส.ชื่นสุข รุ่งกล่ิน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 591820212 น.ส.พร้อมศิริ กฤษวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591820213 น.ส.จริาภรณ์ ชั่งทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 591820224 น.ส.นาตยา สงเชื้อ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 591820235 น.ส.กชกร สุขสัมพนัธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 591820207 น.ส.อมัภชิา อรุณศรีโสภณ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 591620111 น.ส.วนัยี่หวา บรรณะธี นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 591820138 น.ส.สุนสิา ปานแดง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 591820111 น.ส.ปยิะพร คงธนอภรัิกษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591121311 นายชินวตัร ด าเนนิ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

12 591121325 น.ส.นทัธมน เมืองทอง คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

13 591121324 น.ส.ปวณีา เจนจบ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

14 591121330 น.ส.ลลิตตา พนัธสี์ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

15 591121318 น.ส.รัตติกาล อาจองค์ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

16 591121320 น.ส.กานติมา ทองเนื้อแปด คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

17 591121312 น.ส.วภิาดา สุริยะ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

18 591121328 น.ส.พรธรีา เดชสนธิ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

19 591720520 น.ส.สุภาพรรณ์ หนว่ยจนัทกึ การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

20 591720810 นายปฏภิาณ ชัยพทิกัษ์ เทคโนโลยกีอ่สร้าง คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

21 591720801 นายสุทศัน ์จนีเพชร เทคโนโลยกีอ่สร้าง คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

22 591720811 นายอภวิฒัน ์วงค์ออ่ง เทคโนโลยกีอ่สร้าง คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

23 591720814 นายวงศกร จริพจนานนท์ เทคโนโลยกีอ่สร้าง คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

24 591720813 นายปณัณัฐนนท ์บวัส าลี เทคโนโลยกีอ่สร้าง คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

25 591720816 นายกฤษณะ คนหลัก เทคโนโลยกีอ่สร้าง คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

26 591720815 นายสุธชิัย เฒ่าเทพ เทคโนโลยกีอ่สร้าง คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

27 591820233 นายราชภฏั บญุโต รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591820228 นายศรัญยภ์ทัร ทองนอ้ย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591820226 นายวฒิุชัย ภาจนัทร์โท รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 591720804 นายเกยีรติศักด์ิ ใจหมู่ เทคโนโลยกีอ่สร้าง คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

31 591520222 น.ส.ชลติชา เพชรทอง การบญัชี คณะวทิยาการจดัการ

32 591520229 น.ส.ณัฐณิชา พฒันะผล การบญัชี คณะวทิยาการจดัการ

33 591420342 น.ส.ประกายรัตน ์อดุมสุข การตลาด คณะวทิยาการจดัการ

34 591420103 น.ส.พรนภา วอ่งวกิารณ์ การเงินและการธนาคาร คณะวทิยาการจดัการ

35 591121226 น.ส.นริมล หญ้าลาภ ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวนัที ่18 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั้น 5 ศูนยค์อมพิวเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591720907 นายวศิน เจนสาริกิจ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 591720903 นายศราวุธ บัวทอง อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 591720901 นายจักรกฤษณ์ ไพรสิงห์ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 591720101 นายพงษ์สิริชัย สายสวาท เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5 591720119 นายณรงค์ศักด์ิ ทับพันธ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6 591720125 นายอุเทน ฉัตรเงิน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7 591720107 นายยอดแดน วงศ์จันดา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 591720116 นายณัฐกฤต สงภักดี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 591720113 นายวิฑูรย์ บากบั่น เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 591720110 นายณัฐวุฒ นาคกนก เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11 591720106 นายวัชรากร ศรีแตง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12 591720104 น.ส.ประกายแก้ว นาคก้อน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13 591720105 นายจิรพงศ์ วงษ์ศรี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14 591720123 นายวินัย มีศรีสวัสด์ิ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15 591320313 น.ส.รินทร์ลภัส สอนสารี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 591320309 น.ส.อภิญญา นิมิตธรรมโสภณ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 591320308 น.ส.ภัทราวดี ธนะสูตร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 591320302 น.ส.ฐณพรรณ คงเงิน วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 591320310 น.ส.ธัญรดา รอดเขียว วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 591320301 น.ส.อภิชญา แสงอะโน วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 591320306 นายพงศ์พิสุทธิ์ ไทยแท้ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 591420326 นายปิยะพงค์ อัคคพันธุ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวนัที ่18 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั้น 6-1 ศูนยค์อมพิวเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591120112 น.ส.สุพิชญา บุญมาก การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

2 591120129 น.ส.ณิชกานต์ เอกมาตย์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

3 591120114 น.ส.สุทิตา ดิษสวน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

4 591120108 น.ส.รุ่งนภา มะโนราช การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

5 591120127 น.ส.ปัญญาพร ข าเส็ง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

6 591120113 น.ส.สุภาพร บุญช่วย การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

7 591720401 นายสิทธิพล หงษ์ทอง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 591120218 น.ส.นุสบา รักสงวน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

9 591120529 นายธนวิทย์ จันทร์ตุ้ย คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

10 591120513 น.ส.ศกลวรรณ อยู่แก้ว คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

11 591120504 น.ส.อนงค์พรรณ สอนทุ่ง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

12 591120509 น.ส.ณัฏฐพร บุญญะตา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

13 591120527 น.ส.กชกาญจน์ เกตุน้อย คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

14 591120525 น.ส.ฐานิดา แดงไผ่ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

15 591120528 น.ส.บุษยามาศ ประเสริฐกุล คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

16 591120530 น.ส.ณัฐริกา จ๊ะสุนา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

17 591121907 น.ส.ณัฐริกา อ่อนกล้ิง เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 591121912 น.ส.พัชรี เพชรไทย เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 591121905 น.ส.รัตนาภรณ์ อินทร์สว่าง เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 591320424 น.ส.อารีญา ค าไทย สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 591320414 น.ส.พนิดา ใจแก้วทิ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 591320413 น.ส.นวลจันทร์ กวินวาณิช สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 591320402 น.ส.นฤมล ใจดี สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวนัที ่18 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั้น 6-2 ศูนยค์อมพิวเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611120110 น.ส.จนัทร์สุดา ตุ้ยนนัต๊ะ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

2 611420215 น.ส.เมทน ีตรีสิทธิ์ การตลาด คณะวทิยาการจดัการ

3 611121514 น.ส.บศุรินทร์ โยตะนนัท์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

4 611121521 น.ส.ศิริลักษณ์ พรมฟกั ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

5 611121518 น.ส.จริญญา กองสิน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

6 611121506 น.ส.ปานทพิย ์อนิทปนั ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

7 611121511 น.ส.ณัฐริกา ไกรยงค์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

8 611121525 น.ส.วริศราภรณ์ สอนชิด ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

9 611120717 นายทนงศักด์ิ เชื้อแกว้ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

10 611520227 น.ส.กาญจนา ทรัพยป์ระเสริฐ การบญัชี คณะวทิยาการจดัการ

11 611520241 น.ส.ชุติกาญจน ์พวงทอง การบญัชี คณะวทิยาการจดัการ

12 591720509 นายวนัชัย ทองแฟง การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

13 611520129 น.ส.อ าพร ขวญัมา การบญัชี คณะวทิยาการจดัการ

14 611520128 น.ส.รัตนา ขวญัมา การบญัชี คณะวทิยาการจดัการ

15 611520230 น.ส.วนลิญา เงินสุข การบญัชี คณะวทิยาการจดัการ

16 611420204 นายศุภชัย บญุเลิศ การตลาด คณะวทิยาการจดัการ

17 611420419 น.ส.วาสนา พร้อมตูม การจดัการทั่วไป คณะวทิยาการจดัการ

18 611420406 น.ส.ชลธชิา พทุธศัย การจดัการทั่วไป คณะวทิยาการจดัการ

19 611420212 น.ส.ชนนิาถ วงสวสัด์ิ การตลาด คณะวทิยาการจดัการ

20 611121907 นายจรัญ แสงออ่น ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 611122007 นายพเิชษฐ์ ตาบตุรวงค์ ดนตรีศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 611420217 น.ส.เพชรมณี คุ้มชนะ การตลาด คณะวทิยาการจดัการ

23 601220116 น.ส.นติยา ตระการตระกลู ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 611420228 น.ส.ธติิมา จนัทร์ทบัทมิ การตลาด คณะวทิยาการจดัการ

ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

25 601320819 น.ส.วรางคณา ไกรกิจราษฎร์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 601320829 น.ส.กัลยรัตน์ ข าวงษ์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่19 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่19 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 601220404 นายชาติชาย หนหูอม การพฒันาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 601220429 นายปฏภิาณ ประวติัศรีชัย การพฒันาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 601220403 น.ส.สุมิตรา วงศ์บรูพา การพฒันาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 601220430 นายอคัรพล มีฉตัรี การพฒันาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 601220401 น.ส.วรรณพร จอมฟู การพฒันาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 601220437 นายวรียทุธ สีทอง การพฒันาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 601220402 นายอภชิาติ สุระเดช การพฒันาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 601820115 นายวรปญัญา กวยทะวมิล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 601820105 น.ส.พนิจินนัท ์กอ้นทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 601820117 นายศุภศักด์ิ ตระการตระกลู รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 601820102 น.ส.สาลิตา เพิ่มผล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 601820112 น.ส.ณัฐมล พลูสวสัด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 601220911 นายอทติย ์ทองทา การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจดัการ

14 601220917 น.ส.ธนภรณ์ จมุภู่ การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจดัการ

15 601220906 น.ส.สวติตา จนิค า การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจดัการ

16 601820107 นายภทัรพล ยอ่มไธสง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 601820124 น.ส.มณฑาทพิย ์ด ารงนาวา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 601220617 น.ส.นฤภร ทพิยพ์มิพา ภาษาจนี คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 601220621 น.ส.วภิาดา จุ่นพนัธ์ ภาษาจนี คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 601220607 น.ส.รสริน สิงหรา ณ อยธุยา ภาษาจนี คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 601220604 น.ส.รินรดา จริพฒันไ์พลิน ภาษาจนี คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 601220605 น.ส.ณัฐริกา พวงนาค ภาษาจนี คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 601220233 Aqin Shang ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 601220624 น.ส.รัชน ีฉตัรทอง ภาษาจนี คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 601320706 น.ส.สุกญัญา ทองสุข ฟสิิกส์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 601220428 น.ส.ชิตขวญั อยู่รอง การพฒันาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 601320617 น.ส.กนกวรรณ เฉื่อยทอง ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 601720704 นายวรีะพงษ ์ประมูลจะโก เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภณัฑ์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

29 601220130 น.ส.วดี มาดวง ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 601220101 น.ส.ปวณ์ีธดิา ยิ้มแยม้ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 601220119 น.ส.สุชาวดี เชื้อศรี ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 601620110 น.ส.ณัฐธยาน ์คล้ายสุทธิ์ นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 601620135 น.ส.กนัยารัตน ์ช้างสุวรรณ นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 601620101 นายฐิติพงศ์ พงษดี์ นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 601220128 น.ส.พรรณทภิา เชื่อมพนัธ์ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่19 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่19 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

36 601220803 น.ส.เกตสิริ เทยีมเพชร ภมูิสารสนเทศ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 601620129 น.ส.สมฤดี ยอดเพชร นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 601320415 น.ส.สินนีาฏ สงวนนาม สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39 601720602 นายวรีภทัร อนิทนานนท์ เทคโนโลยพีลังงาน คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

40 601720622 นายชุมพร เขียวขาว เทคโนโลยพีลังงาน คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 601320708 น.ส.ละอองทพิย ์หวงัดี ฟสิิกส์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 601320705 นายสุทธนินัท ์สมีราย ฟสิิกส์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 601820125 น.ส.จฑุาน้ าทพิย ์ภู่กนัแกว้ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 601320204 น.ส.ณัฐณิชา เลพล เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 601720111 นายอดิศร ต๊ะอา้ย เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

6 601720101 นายณัฏฐศักด์ิ จอมทอง เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

7 601720440 น.ส.วจิติรา เสือด้วง การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

8 601720436 น.ส.ณิชา ราพานชิ การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

9 601720413 น.ส.ลักษณา เพง็สอน การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

10 601720441 นายขจรเกยีรติ คุ้มเหตุ การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

11 601720429 น.ส.วรมน เปี้ยสร้อย การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

12 601720442 นายธรีพล บญุไทย การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

13 601720444 นายสรวชิญ์ เกตุพงษ์ การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

14 601720419 นายธนนิทร์ กฐินทอง การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

15 601720405 น.ส.รัตนา แซ่มี การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

16 601720601 น.ส.เพญ็นภา ทองแฉล้ม เทคโนโลยพีลังงาน คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

17 601720619 น.ส.แพรวณภา เกดิใจดี เทคโนโลยพีลังงาน คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

18 601820218 นายกฤษณะ พนมวาส รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 601820217 น.ส.จนัทราพร เกษสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 601820229 น.ส.สุรีรัตน ์แซ่โซ้ง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 601820234 น.ส.ศิรประภา ณ ล าปาง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 601820212 น.ส.ปาริชาติ ค านนิทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 601820221 น.ส.ธติิมา ถมทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 601720908 นายธนสิร ลาดรุน อเิล็กทรอนกิส์คอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

25 601620113 นายสรวชิญ์ มาเนตร นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 601620143 นายนฤเบศ ตรีบพุชาติสกลุ นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 601720901 นายสมเกยีรติ พุ่มพวง อเิล็กทรอนกิส์คอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

28 601720906 นายเอกพนัธ ์ฤทธิ์เต็ม อเิล็กทรอนกิส์คอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

29 601320809 น.ส.กญัญาณัฐ เกษา คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 601820233 น.ส.นฐัธดิา ซาซิโย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 601820232 นายณัฐวฒิุ ฤทธิ์ทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 601720403 น.ส.นทัธนนัท ์เชื้อฆโนบล การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

33 601720417 นายบณัฑิต อดุสุรินทร์ การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

34 601720422 นายระชานนท ์ศิริโคตร การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

35 601320804 น.ส.ธญัญารัตน ์เกตณรงค์ คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่19 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั้น 5 ศูนยค์อมพิวเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่19 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั้น 5 ศูนยค์อมพิวเตอร์

36 601820127 น.ส.อารียา นุ่มเกล้ียง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 601820130 น.ส.สมติกานต์ โคฮุก รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 601820136 น.ส.พไิลวรรณ ริดลอย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 601820110 น.ส.พพิรรษพร พว่งเอี่ยม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 601720905 นายกฤษดา โสดสุภาพ อเิล็กทรอนกิส์คอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 601220201 นายสราวธุ โตทวี ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 601220215 น.ส.ธญัชนก สิงหบ์ญุ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 601220205 น.ส.สุกานดา ทองหอ่ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 601220228 น.ส.ปฏญิญา คตสุข ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 601220202 น.ส.สมฤทยั เทยีนชัย ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 601220213 น.ส.สุภคัชญา อนิเเนม ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 601220212 น.ส.พชัราพรรณ พนัเชื้อ ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 601220206 น.ส.วภิาดา สีสุข ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 601220102 น.ส.วทิรุชา กาวรีะเต็ม ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 601820213 น.ส.นฐัติยาพร ยศทะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 601220332 YANG YANG ภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 601720104 นายสมชาย สวสัดี เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

13 601720108 นายสมประสงค์ อารีรักษ์ เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

14 601720103 นายชาญวทิย ์พรหมอนิทร์ เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

15 601620122 นายนพปฎล ด้วงนี นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 601620105 นายกฤษฎา ศรชัย นติิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 601720114 น.ส.ภรัสฎา นชุนติย์ เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

18 601320824 น.ส.เพญ็นภา สีม่วง คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 601320816 นายมนตรี แซ่ยั้ง คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 601320206 น.ส.ปทัมา กสินงั เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 601220431 น.ส.ธนพร ภคูรองทอง การพฒันาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 601220416 น.ส.แกว้ใจ สุบรรณครุธ การพฒันาสังคม คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 601720428 น.ส.ญาณิศา มาพร การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

24 601720714 นายเมธ ีสายสุด เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภณัฑ์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

25 601720711 นายอานนัดา บญุชื่น เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภณัฑ์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

26 601720712 นายณัฐพงษ ์สกลุณี เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภณัฑ์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

27 601720713 นายนฐัชัย เอยีมค าจนัทร์ เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภณัฑ์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

28 601720608 นายพาย ุสุขนอ้ย เทคโนโลยพีลังงาน คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

29 601220808 น.ส.ดวงกมล พนัธุ์วเิศษ ภมูิสารสนเทศ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 601220622 น.ส.จารุวรรณ จบศรี ภาษาจนี คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่19 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั้น 6-1 ศูนยค์อมพิวเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 601720224 นายสุรวชิญ อรุุวรรณ เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

2 601720235 นายจกัรพนัธุ์ จนัทร์สุข เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

3 601720207 นายคณุตม์ สุวรรณวกลุ เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

4 601720238 นายวรวชิ แสนใจกล้า เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

5 601720204 นายสุทธพิงษ ์เร่ือศรีจนัทร์ เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

6 601720218 นายอษัฎาวธุ ใจพรมมิน เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

7 601720231 นายอดิศักด์ิ เกตุมธพุจน์ เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

8 601720217 นายธนวฒัน ์เนตรแสงศรี เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

9 601720202 นายพรีณัฐ มีสกลุ เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

10 601720206 นายราเมศวร์ ด้วงรักษา เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

11 601720222 นายจริพฒัน ์แสงศิริ เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

12 601720209 นายพพิฒัน ์พะโยม เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

13 601720216 นายมนทว ีทกัทว้ง เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

14 601720210 นายเฉลิมรัฐ สอนกล่ิน เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

15 601720239 นายติณณภพ อรุณบรรพต เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

16 601720212 น.ส.สิริวรรณ มังกร เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

17 601720226 นายจริาย ุสาเทยีน เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

18 601920101 นายธรีนนัท ์บรรจงความดี วจิติรศิลปแ์ละประยกุต์ศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 601920107 นายภานพุงศ์ ทรงทนั วจิติรศิลปแ์ละประยกุต์ศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 601320102 นายวศิน โชติ วทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 601320105 นายณัฐวฒิุ กาไสย วทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 601320903 นายภวูเนตร ตะติยะ เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 601320120 นายโยธนิ พรมเทพ วทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 601220924 น.ส.ธญัลักษณ์ อรุณลักณ์ การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจดัการ

25 601220932 น.ส.กติิญาพร อนิใต้ การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจดัการ

26 601220933 น.ส.พรจรัส รอดจนัทร์ การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจดัการ

27 601420405 นายปราเมศ ศิริพฒันพ์งศ์พร คอมพวิเตอร์ธรุกจิ คณะวทิยาการจดัการ

28 601820134 น.ส.กนกวรรณ ทรัพยพ์ลู รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 601720609 น.ส.กญัญาภคั สารไธสงค์ เทคโนโลยพีลังงาน คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

30 601720621 นายทวพิฒัน ์โพธิ์อไุร เทคโนโลยพีลังงาน คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่19 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั้น 6-2 ศูนยค์อมพิวเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601520132 น.ส.ฐิติพร อ ่ำดอนกลอย กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

2 601520113 น.ส.ปรำณี สำยทอง กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

3 601520109 น.ส.พิริยำภรณ์ สุดนุช กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

4 601520116 น.ส.วรกมล แก้ววิเศษ กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

5 601520115 น.ส.นิตยำ สำยนวน กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

6 601520137 น.ส.ณัฐณิชำ จูเผื อน กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

7 601520124 น.ส.สุวนันท์ เรียงผำ กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

8 601520133 น.ส.กัญญำ บุปผำอมรศรี กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

9 601121429 น.ส.ณัฐธิดำ มะธิปิไข ภำษำไทย คณะครุศำสตร์

10 601121427 น.ส.สิตำนัน พิณนำ ภำษำไทย คณะครุศำสตร์

11 601121426 นำยกฤษฎำ อินทะเสน ภำษำไทย คณะครุศำสตร์

12 601520134 น.ส.วัลยำ สำรผล กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

13 601121425 น.ส.ศิริวรรณ วนำรังสี ภำษำไทย คณะครุศำสตร์

14 601121411 น.ส.จุฑำมำศ ด้วงปลี ภำษำไทย คณะครุศำสตร์

15 601520228 น.ส.วิลำวัณย์ พิลำล ่ำ กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

16 601520222 น.ส.สุกันยำ ครุธแก้ว กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

17 601520201 น.ส.กชนิภำ ขันทองดี กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

18 601120326 น.ส.ณปภัช ดอนปิ่นไพร วิทยำศำสตร์ทั วไป คณะครุศำสตร์

19 601120313 น.ส.จิรภัทร์ ทำสุ่ม วิทยำศำสตร์ทั วไป คณะครุศำสตร์

20 601120323 นำยอัครินทร์ บุรีรักษ์ วิทยำศำสตร์ทั วไป คณะครุศำสตร์

21 601120327 น.ส.อรณิชำ ศิริประโชติ วิทยำศำสตร์ทั วไป คณะครุศำสตร์

22 601120324 น.ส.ประวีณำ แก้วเมือง วิทยำศำสตร์ทั วไป คณะครุศำสตร์

23 601120306 น.ส.จำรุภำ ฤหรมย์ วิทยำศำสตร์ทั วไป คณะครุศำสตร์

24 601520202 น.ส.ศุภำรัตน์ ตันสันเทียะ กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

25 601520220 น.ส.วรพรรณ แก้วทองดี กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

26 601520203 น.ส.วรรณวิสำ เปียสันเทียะ กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

27 601520219 น.ส.รุ่งอรุณ คงเมือง กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

28 601520230 น.ส.กิ งกำญจน์ รักสิงห์ กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

29 601520208 นำยวรัญชิต เขตร์ขัน กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

30 601120223 น.ส.มณฑิภำ พรมสังเกตุ กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

31 601120230 น.ส.วงศ์สจี เกตุทอง กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

32 601120224 นำยจิตรเทพ โพธิ์ไทย กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

33 601120207 น.ส.นุดำลักษณ์ เทศนำ กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที ่20 ตลุาคม 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที ่20 ตลุาคม 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

34 601120214 น.ส.สงกรำนต์ มำลีสำยชล กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

35 601120202 น.ส.ธยำลักษณ์ วัฒนำไพรศิลป์ กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

36 601120829 นำยสรวิศ แดงใหม่ พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

37 601120826 นำยสมบูรณ์ คูณสูง พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

38 601120818 นำยวิธวินท์ ต่ำยหัวดง พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

39 601121819 น.ส.นุชนำฎ สุขหิรัญ เคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

40 601121812 น.ส.รวิวรรณ พรเจริญ เคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601120222 น.ส.กนกพร ทินปำน กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

2 601120231 นำยสมัชญ์ เพียรกสิกรรม กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

3 601120211 น.ส.สุนิษำ เกษสำยกร กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

4 601430111 น.ส.ซีเรียม สำลิกำพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร

5 601430112 น.ส.ขนิษฐำ ใจตุ่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร

6 601430103 น.ส.ณัชชำ แสงศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร

7 601430106 น.ส.กมลรัตน์ พูลสำริกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร

8 601121821 น.ส.ดวงพร วลัยแจ่มจรัส เคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

9 601121813 นำยธีรศักด์ิ วงษ์นุช เคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

10 601121820 น.ส.วิภำดำ อ่อนจิตร เคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

11 601121801 น.ส.ภควดี เงินคล เคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

12 601121213 น.ส.สุกัญญำ ตำละกำ คอมพิวเตอร์ คณะครุศำสตร์

13 601120520 น.ส.ณัฐสิกำ สุขสวำสด์ิ คณิตศำสตร์ คณะครุศำสตร์

14 601120514 นำยสุธี ศรีเรือง คณิตศำสตร์ คณะครุศำสตร์

15 601120123 น.ส.ภำวินี วงศ์เศรษฐี กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

16 601120930 น.ส.แพรเงิน อ่ำนำจดี พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

17 601120905 นำยพงษ์สิริ วงษ์ดี พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

18 601120927 น.ส.แพรทอง ก้อนค่ำ พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

19 601120924 น.ส.สำวิตรี สีนวน พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

20 601120814 นำยสำยชล จันทร์เล็ก พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

21 601120815 นำยปรำโมท กัลพฤกษ์ พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

22 601120801 นำยอนุสรณ์ จันทร์ศิริ พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

23 601120822 นำยจิรำยุส หนองหลวง พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

24 601120806 น.ส.นุชจรีย์ นำจุ้ย พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

25 601120810 นำยนพดล ค่ำสมศักด์ิ พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

26 601120811 นำยธนัญญ์ภณ วำรินิน พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

27 601120803 น.ส.ปวีณำ คงเกิด พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

28 601120804 น.ส.สุภำพันธ์ ภูมิประสำท พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

29 601120813 นำยจิตรภณ แซ่ว้ำง พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

30 601120812 นำยภำนุพงษ์ หน่อคำสุก พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

31 601120819 นำยขัตติยะ กรมพันธุ์ พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

32 601121020 น.ส.กนกอร แซ่ว่ำง ภำษำจีน คณะครุศำสตร์

33 601121730 น.ส.สุมณทิพย์ ภิรมจิตร กำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที ่20 ตลุาคม 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที ่20 ตลุาคม 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

34 601520118 น.ส.ชนก เอี ยมอ ่ำ กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

35 601120915 นำยอนำวิน ไทยเมือง พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

36 601120910 นำยทิวำ บุญส่ง พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

37 601121722 น.ส.ชดำรัตน์ เทียนพลชัย กำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์

38 601120911 นำยมนต์ไทย ลำยมืองำม พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

39 601120918 น.ส.ฐิติธนำ วงค์ต๊ะ พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

40 591420505 นำยสุภชัย เสือสูงเนิน กำรจัดกำรทั วไป คณะวิทยำกำรจัดกำร



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601520138 น.ส.สำยรุ้ง ศิริรอง กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

2 601121701 น.ส.นำตำรี บุญมำก กำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์

3 601730203 น.ส.อัจฉรำภำ บัวบำน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

4 601730108 นำยธนโชติ คุ้มชนะ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

5 601730111 น.ส.ณัฐวิภำ สระทองแพ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

6 601730114 นำยคมกฤช ฤำชำ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

7 601730104 นำยวรชำติ คงสิบ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

8 601730205 น.ส.สุทธิดำ รอดเกษม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

9 601730105 นำยธีรพงษ์ แก้วลี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

10 601730112 นำยอลงกรณ์ จอมจันทร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

11 601730106 นำยรัชพงษ์ ทวนธง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

12 601730102 นำยสมยศ คงสุข เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

13 601730103 นำยธำนินทร์ มณีเขียว เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

14 601121307 น.ส.วิชุดำ ทองสถิตภู คอมพิวเตอร์ คณะครุศำสตร์

15 601730101 นำยนที อ่อมสมสวย เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

16 601121306 น.ส.สมฤดี ค่ำภำ คอมพิวเตอร์ คณะครุศำสตร์

17 601121302 น.ส.วรรณวิภำ แก้วสมบัติ คอมพิวเตอร์ คณะครุศำสตร์

18 601120728 น.ส.น ่ำเพชร มำตรำช สังคมศึกษำ คณะครุศำสตร์

19 591121308 น.ส.หยำดนภำ อินเลี ยง คอมพิวเตอร์ คณะครุศำสตร์

20 601121609 น.ส.รดำ กวินวลัย กำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์

21 601420209 นำยธนภูมิ สนฉำย กำรตลำด คณะวิทยำกำรจัดกำร

22 601730109 นำยวุฒิพันธ์ สุนันทิพย์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

23 601420512 น.ส.เรณุกำ อินทร์ศรี กำรจัดกำรทั วไป คณะวิทยำกำรจัดกำร

24 601420515 นำยคมสัน ปำนทุ่ง กำรจัดกำรทั วไป คณะวิทยำกำรจัดกำร

25 601120708 น.ส.กมลวรรณ เมืองสองชั น สังคมศึกษำ คณะครุศำสตร์

26 601420531 น.ส.ปริญญำพร ศรีสมบัติ กำรจัดกำรทั วไป คณะวิทยำกำรจัดกำร

27 601420518 น.ส.ศิรินันท์ เงินนำ กำรจัดกำรทั วไป คณะวิทยำกำรจัดกำร

28 601121620 น.ส.กัญญำพัชร สุทธิดี กำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์

29 601420517 น.ส.อุไลวรรณ พลแก้ว กำรจัดกำรทั วไป คณะวิทยำกำรจัดกำร

30 601420504 น.ส.กนกนิภำ ก่วยจีน กำรจัดกำรทั วไป คณะวิทยำกำรจัดกำร

31 601320906 น.ส.นิสำชล จันทะระ เทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

32 601121111 น.ส.น ่ำมนต์ พุดหอม ภำษำจีน คณะครุศำสตร์

33 601121103 น.ส.สุภำภรณ์ จ่ำปำนิล ภำษำจีน คณะครุศำสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที ่20 ตลุาคม 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที ่20 ตลุาคม 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

34 601120827 น.ส.กัลยำ กันทะวงษ์ พลศึกษำ คณะครุศำสตร์

35 601121630 น.ส.สุมำลี จันทรมณฑล กำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์

36 601420532 น.ส.มัณฑนำ ไก่แก้ว กำรจัดกำรทั วไป คณะวิทยำกำรจัดกำร

37 601420533 นำยวิชชำกร เหล่ำจันทร์ กำรจัดกำรทั วไป คณะวิทยำกำรจัดกำร

38 601420508 นำยวิรำกำนต์ แซ่กอ กำรจัดกำรทั วไป คณะวิทยำกำรจัดกำร

39 591120601 น.ส.ศุภมำส ดื มพุทรำ ภำษำอังกฤษ คณะครุศำสตร์

40 601520122 นำยธ่ำรงชัย ลำยสันเทียะ กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601120402 น.ส.ปำริฉัตต์ โพธิ์คำศรี วิทยำศำสตร์ทั วไป คณะครุศำสตร์

2 601120405 น.ส.อรณัฐ โฉมเจริญ วิทยำศำสตร์ทั วไป คณะครุศำสตร์

3 601120425 น.ส.เจนนิสำ สำแก้ว วิทยำศำสตร์ทั วไป คณะครุศำสตร์

4 601120412 น.ส.เกษสิริ สุขโทน วิทยำศำสตร์ทั วไป คณะครุศำสตร์

5 601120416 นำยภำคภูมิ คุ้มวงษ์ วิทยำศำสตร์ทั วไป คณะครุศำสตร์

6 601121615 น.ส.สุภำพร แซ่ยั ง กำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์

7 601121624 น.ส.สุพัตรำ ตงค่ำ กำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์

8 601121616 น.ส.สุพรรษำ อยู่คง กำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์

9 601420522 น.ส.วรำภรณ์ เบ้ำทอง กำรจัดกำรทั วไป คณะวิทยำกำรจัดกำร

10 601420523 น.ส.ณัฐมล อยู่เย็น กำรจัดกำรทั วไป คณะวิทยำกำรจัดกำร

11 601420520 น.ส.รัตนำ ปัญญำเครือ กำรจัดกำรทั วไป คณะวิทยำกำรจัดกำร

12 601121601 น.ส.รักษิณำ แซ่ท้ำว กำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์

13 601221013 YIN XIN ภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

14 601221014 XU JIAJIN ภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

15 601221015 TANG JINGBO ภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

16 601121524 น.ส.พลอยไพลิน เครือแดง ภำษำไทย คณะครุศำสตร์

17 601121526 น.ส.ปุษยำ ต๊ะแปงปัน ภำษำไทย คณะครุศำสตร์

18 601121511 น.ส.อมรรัตน์ บัวศรี ภำษำไทย คณะครุศำสตร์

19 601121528 น.ส.ปวีณำ วงค์หมอ ภำษำไทย คณะครุศำสตร์

20 601121505 น.ส.พรพิมล กันหำ ภำษำไทย คณะครุศำสตร์

21 601121530 น.ส.สุจิตรำ เนียมหุ่น ภำษำไทย คณะครุศำสตร์

22 601120118 น.ส.ไพริน สำสังข์ กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

23 601120115 น.ส.อทิตยำ มีมุข กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

24 601120108 น.ส.อังคณำ นนทกำร กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

25 601120129 น.ส.ลักษณำวดี หอมดอกพลอย กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

26 601120103 น.ส.ภรภัทร เทสินโชติ กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

27 601120105 น.ส.กัญฐมณี พิมศร กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

28 601120102 น.ส.วิธิตำ เอกระ กำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์

29 601121510 น.ส.กฤษณำ อังกฤษ ภำษำไทย คณะครุศำสตร์

30 601420524 น.ส.ทัดดำว ใจมั น กำรจัดกำรทั วไป คณะวิทยำกำรจัดกำร

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที ่20 ตลุาคม 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง ชั้น 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 601120225 น.ส.ปวันรัตน์ บุญน้อย การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

2 601120217 น.ส.ฉัตรกฤษ ประสิทธิเขตกิจ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

3 601120228 น.ส.กมลชนก รักษาสิทธิชัย การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

4 601120215 น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสวัสด์ิ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

5 601120220 น.ส.กัญญารัตน์ กล่่าเจริญ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

6 591530108 น.ส.ธนัญชนก ต่ายสกุล การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

7 601121204 นายปรีชา รุ่งคีรี คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

8 601121230 นายจักรพงศ์ สุขเกษม คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

9 601121208 น.ส.เบญจวรรณ จันแก้วห้าง คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

10 601121209 น.ส.ธนวรรณ วังศรีราช คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

11 601121215 น.ส.มนัสวี ฟักทองอยู่ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

12 601121202 น.ส.ศิริลักษณ์ ณ ล่าปาง คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

13 601121216 น.ส.สุปวีณ์ เมฆี คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

14 601121205 น.ส.วาสิฎฐี บัวผัน คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

15 601121227 น.ส.สุริยาพร รอดเกตุ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

16 601121310 น.ส.กรรณิการ์ ขอนทอง คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

17 601120809 นายภัทนพงษ์ อินพ่วง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

18 601120830 นายศุภกร สุรินรัตน์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

19 601121712 น.ส.วิภา โพธิ์แดน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

20 601121714 น.ส.ดารารัศมี ทันโยดี การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

21 601121717 นายรณชัย พรศักด์ิ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

22 601121716 น.ส.นากิษะ วันค่า การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

23 601121709 น.ส.พรรณภัค ต้ังเจริญการค้า การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

24 601121715 นายธนากร ร่องค่า การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

25 601121708 น.ส.สุดารัตน์ โตประพันธ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

26 601121711 นายทศพล วงษ์กาวิน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

27 601121014 น.ส.นิสากร บุญญานันท์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

28 601121028 น.ส.สุพัตตรา ถาวร ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

29 601121026 น.ส.น้่าทิพย์ เหล่ากสิการ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

30 601730207 น.ส.ณัฐกานต์ เนินทราย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 601121621 น.ส.มนสิชา ศิลปไพรสณฑ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

32 601121603 น.ส.ชรินรัตน์ อุดมสุข การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

33 601121626 น.ส.จารุณี ศรีค่้าชนะกุล การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที ่20 ตลุาคม 2561 เวลา 14:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที ่20 ตลุาคม 2561 เวลา 14:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

34 601120706 น.ส.รพีพรรณ สวรรค์คีรีเขต สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

35 601120724 นายมานัส สิงห์สถิตย์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

36 601420526 น.ส.ชนกนันท์ มั่นวงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

37 601221016 ZHAO YANXIANG ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 601221009 LI NA ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 601221005 ZHANG RUI ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 601221011 LI LAN ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 601120920 นายรัฐเขต นิลขลัง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

2 601120206 น.ส.พลอย อุดม การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

3 601121217 น.ส.บุญรัตน์ มิ่งใย คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

4 601121224 น.ส.ธันยชนก ท่นไชย คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

5 601121226 นายณัฐธี สุวรรณพันธ์ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

6 601121221 น.ส.ฐิติมาพร พงษ์ธัญการ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

7 591121424 นายวิทวัส แก้วก้ง คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

8 591520208 น.ส.มณีรัตน์ อินทพงษ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

9 601120427 น.ส.สิริยากร รุ่งเรือง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

10 601120418 น.ส.สกาวเดือน แพรจิตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

11 601120414 น.ส.อรณิชา สุภาผล วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

12 601120709 น.ส.เสาวรีย์ โสภาบุตร สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

13 601120722 น.ส.จิรนันท์ ภาคสินธ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

14 601520213 น.ส.กัลนิกา มาน้อย การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

15 601520214 น.ส.มณี บัวเผียน การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

16 601520211 น.ส.วรรณชนก ตันกูล การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

17 601120730 น.ส.ศศินันท์ เผือกนาค สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

18 601120807 นายพัฒนกริช จันตาวงค์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

19 601221018 MENG QIUYUAN ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 601221017 HE JUNFENG ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 601221004 LI NIEJIARUI ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 601221008 WEI QIUYING ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 601220332 YANG YANG ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 601221006 TAN LING ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 601221001 YANG HUANGQI ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 601221002 YANG YUNFEI ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 601220325 CUI RANG ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 601221012 ZHANG JIANFANG ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 601221007 YU XIAOXIAN ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 601121105 นายณัฐพล อุปถัมภ์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

31 601120426 น.ส.เวธิกา พลสงคราม วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

32 601121628 น.ส.รจนา แซ่ลี การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

33 601120406 น.ส.มณิสร แซ่ย่าง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที ่20 ตลุาคม 2561 เวลา 14:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที ่20 ตลุาคม 2561 เวลา 14:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

34 601120419 น.ส.อริสยา สุขชู วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

35 601120408 นายแล วิละค่า วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

36 601120424 น.ส.วรรณกานต์ หาแก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

37 591120530 น.ส.ณัฐริกา จ๊ะสุนา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

38 601221003 BAI JING ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591520219 น.ส.ชลิตา สกุลนี การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

40 591520237 น.ส.กาญจนา สุภา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 601121116 น.ส.อังขณา วิจิตรปัญญา ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

2 601121114 น.ส.ไพลิน แหน่น้่า ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

3 601120109 น.ส.กัญญ์สุดา จันทร์ต๊ะฟู การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

4 601121108 น.ส.ผ่องอ่าไพ แก้วโน ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

5 601120106 น.ส.ฉัตรฐริกร มากมี การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

6 601120126 น.ส.นุชจณี อู่ทอง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

7 601121112 น.ส.กัญญาณัฐ วันทมาตย์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

8 601120111 น.ส.พจมาน ตาลาว การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

9 591120611 น.ส.จิตราภรณ์ คุ้มเณร ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

10 591120623 น.ส.นิสารัตน์ บดีรัฐ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

11 591120618 น.ส.จิรภา นารถพินิจ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

12 591120612 น.ส.กุลสตรี สวนภักดี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

13 591120631 น.ส.พรพรรณ ยอดเมือง ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

14 591120610 น.ส.รัมภ์รดา วรรณมณี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

15 591120626 น.ส.บุศรา ชัยนา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

16 591120603 น.ส.จตุพร สุบินมิตร์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

17 601420511 น.ส.มนต์พรปณตอร กรปภาภัคพงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

18 601420519 น.ส.รัตนพร แก่นแก้ว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

19 601420516 น.ส.นฤมล มานนท์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

20 595120101 น.ส.สุภาภรณ์ เพ็ชรบังเกิด ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

21 591121403 นายคมสันต์ คงรุ่งทวีกิจ คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

22 591720532 นายจิรัฐพงศ์ ค่าอินทร์ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23 601430201 น.ส.พิทยารัตน์ กระต่ายทอง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

24 601430205 น.ส.เสาวภา อะมะมูล การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

25 601430204 น.ส.สุวิษา น้อยศรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

26 601430206 น.ส.กาญจนา ยอดวิถี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

27 591430117 น.ส.ทุติยาภรณ์ เมฆี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

28 601120219 น.ส.วีรยา วงษ์ราษฎร์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

29 601120227 น.ส.ศุภานัน ธาตุ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

30 601120205 น.ส.มนัสนันท์ ตอค่า การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

31 601120229 น.ส.ยศวดี พิมพ์สวรรค์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

32 601120825 นายสุวรรณ ชูเนตร พลศึกษา คณะครุศาสตร์

33 601122011 นายศักด์ิดา บัวชุมสุข ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที ่20 ตลุาคม 2561 เวลา 14:00 น. ห้อง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที ่20 ตลุาคม 2561 เวลา 14:00 น. ห้อง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

34 591220437 น.ส.ปิยะพร ปาลา การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 591520115 น.ส.พิชชาภา สีพุกก์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

36 601420206 น.ส.น้่าพลอย ดิษสงค์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

37 601420203 น.ส.ประภารัตน์ คงน้่า การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

38 601420214 น.ส.วิภารัตน์ ประเสริฐศรี การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

39 601420210 น.ส.นูรีฮันณ์ กิจจารักษ์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

40 601420205 น.ส.ขนิษฐา กิจชล การตลาด คณะวิทยาการจัดการ



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 601420218 น.ส.ชนาธิป อนุยูร การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

2 601420201 น.ส.จิรัฐติกาล สิทธิราช การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

3 601420211 น.ส.ณัฏฐณิชา แก้วกอเกตุ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

4 601420208 น.ส.วรรณิสา วรรณา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

5 601420207 น.ส.วิภาวี แสงจันทร์ การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

6 601420217 น.ส.กนกวรรณ ทองสีก่่า การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

7 591420112 น.ส.วารุณี มีมุข การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

8 591120218 น.ส.นุสบา รักสงวน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

9 591120114 น.ส.สุทิตา ดิษสวน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

10 601530109 นายภัทรวรรณ สร้อยทอง การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

11 601530105 น.ส.จินตหรา แจ่มหม้อ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

12 601120926 นายวิกรม ตันมณีสิงห์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

13 601120913 นายอัครวัฒน์ ม่วงปาน พลศึกษา คณะครุศาสตร์

14 601120917 นายศุภมิตร แซ่ล้ี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

15 601120901 นายทนงศักด์ิ ดวงใจแก้ว พลศึกษา คณะครุศาสตร์

16 601120914 นายณัฐนัย ร่ืนรวย พลศึกษา คณะครุศาสตร์

17 601120923 นายสุเมธ แป้นปาน พลศึกษา คณะครุศาสตร์

18 601120903 นายณัฐชา ลมไธสง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

19 601120816 นายธนเทพ เด่ียววาณิช พลศึกษา คณะครุศาสตร์

20 591520107 น.ส.นนทิชา เณรน้อย การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

21 591520117 น.ส.อรอนงค์ เจิมสุวรรณ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

22 601122014 นายปิยะพงษ์ ก่าเหนิดเกิด ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 601122019 นายสุรชัย แซ่ว่าง ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 601122002 นายธนพล โดดยิ้ม ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 601122027 นายสมรักษ์ อ่่าขวัญ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 601122010 นายตะวัน วงษ์เอี่ยม ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 601122025 นายอาทิตย์ สกุลดี ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591720504 นายนารายณ์ วงค์จิ๋ว การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29 591720537 นายศักด์ิสิทธิ์ ปานอินทร์ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30 601120805 นายไตรภพ ยอดดี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที ่20 ตลุาคม 2561 เวลา 14:00 น. ห้อง ชั้น 7-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์



ทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 595720241 น.ส.กาญจนา เชียงแทน การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

2 595820108 น.ส.เบญจมาศ ปา่ตาล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 595820143 น.ส.วริศรา สารสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 595720206 นายชาญวทิย ์แซ่กอื การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

5 595820120 น.ส.อภญิญา บญุยิง่ยงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 595820118 นายอนุชิต ใจดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 595420107 น.ส.สิริพฒันา เพชรไทย คอมพวิเตอร์ธรุกจิ คณะวทิยาการจดัการ

8 595720244 นายวจิติร คงสิริกานน การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

9 595820116 น.ส.นฤเนตร เพชรคง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 595820135 น.ส.สุธดิา นุหยิน่ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 595820101 น.ส.มณฑกานต์ เชียงแขก รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 595820145 น.ส.มณิสรา อมุา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 595820137 น.ส.ชนนิกานต์ วงษล์ะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 595820106 น.ส.ศิรินญา จนัธดิา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 595820105 นายเฉลิมพล ยอดกลยทุธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 595720228 นายอนิรุต บดต๋า การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

17 595420106 น.ส.ศศิวมิล อนิหล่อ คอมพวิเตอร์ธรุกจิ คณะวทิยาการจดัการ

18 595520121 น.ส.สุดารัตน์ แซ่ม้า การบญัชี คณะวทิยาการจดัการ

19 595520107 น.ส.ชุติมา ชวาลคุณธรรม การบญัชี คณะวทิยาการจดัการ

20 595520112 น.ส.ขนิษฐา กติติพงศ์สรรค์ การบญัชี คณะวทิยาการจดัการ

21 595520105 น.ส.จรัณยา มะลิซ้อน การบญัชี คณะวทิยาการจดัการ

22 595520109 น.ส.องัค์วรา ปญัญา การบญัชี คณะวทิยาการจดัการ

23 595520102 น.ส.นฤมล วนาศรีธาดา การบญัชี คณะวทิยาการจดัการ

24 595420203 น.ส.สุภาภรณ์ มะปอ้ การจดัการทั่วไป คณะวทิยาการจดัการ

25 595720255 น.ส.ศุภาพรรณ อุน่วเิศษ การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

26 595720218 นายจริภาส ราชกาวี การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

27 595720238 นายอนุชา วารินสุก การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

28 595720237 น.ส.อารีรัตน์ นาคสุพรรณ์ การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

29 595720239 น.ส.ตระการตา ชาญชนะกจิ การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

30 595720235 นายธนศักด์ิ บญุพทิักษ์ การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

31 595720252 นายภคัวตั ประโมทัย การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

32 595420104 นายธนากร ล้นเหลือ คอมพวิเตอร์ธรุกจิ คณะวทิยาการจดัการ

33 595420103 นายชนาธปิ ขนัใจ คอมพวิเตอร์ธรุกจิ คณะวทิยาการจดัการ

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 4 (แมส่อด)

สอบวันที่ 12 ตลุาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร ์1 แมส่อด



ที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 595720202 น.ส.พชัรีภรณ์ โหราชิต การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 595720207 น.ส.กมลวรรณ อินตา การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 595720233 น.ส.ลลิตา บวันา การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 595720248 นายฐิติกร สิงหสุ์เส้า การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5 595720216 นายถิรวฒัน์ อุดจอม การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6 595820122 นายรัชพล จันธดิา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 595820117 นายนันชนนท ์พลูสุข รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 595720204 น.ส.บษุบา ก้อนจะรา การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 595720215 น.ส.จัญญารักษ ์กันทะวงค์ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 595720254 น.ส.ดวงฤทยั วงัสมุทร การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11 595420202 น.ส.ศศินทร์ สุนทรวภิาต การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

12 595420206 น.ส.พณัณิตา ทองพยงค์ การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

13 595420207 น.ส.สุภาวดี วงษท์ิ การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

14 595420208 นายปยิะชัย อย่างยั่งยืน การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

15 595420210 นายณัฐชนน เพชรบรูณ์ การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

16 595420213 นายขจรยศ กองแอ การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

17 595420214 น.ส.กัญญารัตน์ ไทยบญุทา การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

18 595720230 น.ส.จันแสง ชุ่มทิ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

19 595720221 น.ส.นิชธาวลัย์ พงษป์รีชา การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20 595720246 น.ส.อรยาณี พกิุลทอง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 595820112 นายภานุพงศ์ ศรีทะหล้า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (แม่สอด)

สอบวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 แม่สอด



ทีน่ั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 605720313 น.ส.ธรีาภรณ์ ลักขณาอ าไพ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 605120208 นายธรีศักด์ิ อาจนรากิจ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

3 605120224 น.ส.นารีรัตน์ ฉัตรสุภาพงศ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

4 605120205 นายธรรมนูญ หงษ์ชุมแพ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

5 605120220 นายฐิติพงศ์ ทรงบุญธรรม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

6 605120225 น.ส.ญานิกา พงศ์ภูสุวมิล สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

7 605120227 น.ส.พีรดา ใจวงศรี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

8 605120121 นายสุรินทร์ พิมพ์พิสุทธิ์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

9 605120110 นายณัฐพล อาชาวฒันกุล ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

10 605720123 นายนพรัตน์ ขัตติวงค์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11 605720105 นายปารเมศ เจดีย์วฒิุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12 605120207 นายศราวฒิุ เตจ๊ะ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

13 605720308 นายชินวตัร จันน้อย การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14 605820118 น.ส.ศิริวรรณ คีรีสิริรุ่งเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 605820149 น.ส.ภาวดิา เถ้าปาลี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 605820145 น.ส.น  าอ้อย หม่องเล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 605820129 น.ส.เสาวณีย์ มากดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 605820103 น.ส.ศุภนิดา ค าอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 605820143 นายวสันต์ สีวใิจ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 605820130 น.ส.ณัฐมนต์ ปัน้ทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 605820157 น.ส.ญาณิศา กังธรีะวฒัน์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 605720326 นายสายชล แซ่ย้าง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23 605820102 น.ส.สุทธชิา เกตุนิ่ม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 605820106 น.ส.นะมะโพ ไม่มีนามสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 605820107 น.ส.ไพลิน วเิชียรฉายคีรีงาม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 605820141 น.ส.กันยามาศ โชติวชิรเดช รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 605820136 น.ส.ยศยา ภูทวี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 605820151 น.ส.กัญญาพัชร ถมทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 605820122 น.ส.ชลธชิา สุรินทร์ค า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (แม่สอด)

สอบวันที่ 12 ตลุาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 แม่สอด



ทีน่ั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (แม่สอด)

สอบวันที่ 12 ตลุาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 แม่สอด

30 605820153 น.ส.อภิญญา นิตขลิบ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 605820139 นายทิวากร ปูไฝ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 605820113 นายนันทวฒัน์ พรมเสน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 605820114 นายกิตติกรณ์ เมามูล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 605820127 นายพิทวสั เต็บห้วยห้า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 605820123 น.ส.สุดารัตน์ โยธนิพิมุกเข์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 605820124 นายณฐพล กุมภากรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 605820109 น.ส.กาญจนา เชี่ยวชาญพนา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 605820112 น.ส.สุชาดา บุญทวคุีณ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 605820126 น.ส.จรรยพร ปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 595720220 นายไชยสิทธิ์ กระทิงไพรอง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 615520104 น.ส.ล ำดวล ชฎำสอำด กำรบญัชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

2 615520145 น.ส.ธิดำ ไพรวิโรจน์ กำรบญัชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

3 615520120 น.ส.ฐิติกำญจน์ มำต๊ิบ กำรบญัชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

4 605720114 นำยจิณณวัตร เสมกันทำ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

ที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

5 605430109 น.ส.สุดำรัตน์ สิงโห คอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร

6 605530106 น.ส.สุวนันท ์แซ่กือ กำรบญัชี คณะวิทยำกำรจัดกำร

7 605720222 น.ส.เจนจิรำ ทำสำ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

8 605720209 น.ส.นลินทพิย์ ลีสุขสำม กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

9 605720221 น.ส.อรัญญำ ผูกมณีคง กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

10 605720208 น.ส.ณิชนันทน์ ตุ่นจันทร์ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

11 605720210 น.ส.รุ่งทพิย์ ไทรสังขจ ำเริญ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

12 605720225 น.ส.ณัฐฑิญำ ปนัปงิ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

13 605720224 น.ส.พมิพำ เนตรบตุร กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

14 605720218 น.ส.จงรัก สุ่นจันทร์ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

15 605720203 น.ส.อรปรียำ เขียวจำ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

16 605720219 น.ส.ปรียำนุช ปอ้มวงษ์ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

17 605720231 นำยพงษด์นัย ล้ำนค ำ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

18 605720234 น.ส.ชนิสรำ ฑีฆำยุ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

19 605720205 นำยเอกลักษณ์ ทองสมัย กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

20 605720216 น.ส.นันทภรณ์ จันทำ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

21 605720204 นำยณัฐวุฒิ บญุเปง็ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

22 605720215 น.ส.กรกนก มีบญุ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

23 605720207 นำยวศิน อินถำ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

24 605720202 น.ส.เกยูร พึ่งส ำโรง กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

สอบวันที ่16 ตลุาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 แมส่อด

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (แมส่อด)

สอบวันที ่16 ตลุาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 แมส่อด

รายชื่อนักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (แมส่อด)



25 605720230 น.ส.ดลนภำ เบี้ยวน้อย กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

26 605720334 นำยสมชัย เหล่ำวณิชย์ภทัร กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

27 605720335 นำยวรุตม์ เชำวะปรีชำกุล กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

28 605820152 น.ส.วิมลสิริ จันธิดำ รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

29 605820117 น.ส.มนต์นภำ มำลี รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

30 605720233 นำยกิตติวินท ์ใจยำ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

31 605820138 นำยภำคิน กิง้ค ำปำ รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

32 605820140 นำยถิรวัฒน์ พรมปงิ รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

33 595720236 นำยสิทธิพงษ ์ศิลำเพชร กำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม



ทีน่ั่งสอบ รหสันักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 605430103 นำยนนทพัทธ์ ปัน้ชู คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยำกำรจัดกำร

2 605430102 น.ส.นทัธมน นำควรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยำกำรจัดกำร

3 605430108 นำยจตุพงษ ์นติบญุ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยำกำรจัดกำร

4 605430110 น.ส.ดลยำวรรณ จันทรพวง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยำกำรจัดกำร

5 605430106 น.ส.ณิชกำนต์ เทำกมลเดช คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยำกำรจัดกำร

6 605430104 นำยอนิทนนท์ ศรีดี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยำกำรจัดกำร

7 605430107 นำยวัชระ ชมใจ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยำกำรจัดกำร

8 605430101 นำยฤทธิเดช จันทะวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยำกำรจัดกำร

9 595720123 นำยทนงศักด์ิ กณัฑวงศ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุสำหกรรม

สอบวันที่ 16 ตลุาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 แมส่อด

รายชือ่นักศึกษาผู้มสีิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (แมส่อด)



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 605520114 น.ส.สุกญัญำ อตุทำสำ กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจดักำร

2 605520103 น.ส.ทับทิม มำเชียง กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจดักำร

3 605520116 น.ส.ดำรำวลี แกว้เมือง กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจดักำร

4 605520101 น.ส.ธนัญญำ วันตำ กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจดักำร

5 605520120 นำยวรวิทย ์ค ำตัน กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจดักำร

6 605520110 น.ส.รัตนำภรณ์ ตำฝำย กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจดักำร

7 605520107 น.ส.พรชนก งำนรุ่งอดุม กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจดักำร

8 605520105 น.ส.โชติกำ อดุมศรีมงคล กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจดักำร

9 605520104 น.ส.ชวนพิศ คลังปัญญำ กำรบัญชี คณะวิทยำกำรจดักำร

10 595720224 น.ส.กญัญำลักษณ์ อนิลวง กำรจดักำรโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

11 595720120 นำยเกษมสันต์ สุริรำวงค์ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

12 595720112 นำยอนุชำ นำละต๊ะ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

13 595720109 นำยชยนัฐ ยะปัญญำ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

14 595720108 นำยเจริญโชค เบ็ญจมำศ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

15 595720118 นำยสักรินทร์ กำ๋ต๊ะ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

16 595720107 นำยไกรสิทธิ์ ออ่นน้อย เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

17 595720229 นำยวันชนะ ดวงเเกว้ กำรจดักำรโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

18 595720243 นำยอำวุธ ค ำหล้ำ กำรจดักำรโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

19 595720209 นำยจติรกร ก ำแพงต๊ิบ กำรจดักำรโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

20 595720203 น.ส.นรำวดี จติธรรม กำรจดักำรโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

21 595720252 นำยภัควัต ประโมทัย กำรจดักำรโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

22 595720235 นำยธนศักด์ิ บุญพิทักษ์ กำรจดักำรโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

23 595720217 น.ส.พรปวีณ์ เชียงแทน กำรจดักำรโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

24 595720238 นำยอนุชำ วำรินสุก กำรจดักำรโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

25 595720218 นำยจริภำส รำชกำวี กำรจดักำรโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

26 595820152 นำยกฤษฎำ นุชำรัมย์ รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

27 595820127 นำยกฤษฏำ ทองไทย รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

รายชือ่นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (แม่สอด)

สอบวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 แม่สอด



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชือ่นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (แม่สอด)

สอบวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 แม่สอด

28 595820113 นำยทศพล พุ่มกล่อม รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

29 595820128 นำยศรำวุธ กอ้นหยำ่ รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

30 595820132 นำยนที หล้ำใจ รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

31 595820126 นำยรัชพล ดีปัญญำ รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

32 595820134 นำยทวีศักด์ิ ปัญญำค ำ รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

33 595820139 นำยประกฤษฏิ ์ค ำแปง รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

34 595720126 นำยนนทกำนต์ กิ่งแกว้ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม

35 595820130 นำยธีรพงศ์ สมค ำปำ รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

36 595820103 นำยกติติพล ลังกำวงค์ รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

37 595820109 นำยอนุศักด์ิ สุดเฉลำมำลัย รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

38 595820102 นำยณัฐพร มิง่มำลีโชคชัย รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

39 595820150 นำยสุพจน์ ปูส้ั่น รัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

40 605430105 นำยคณนำถ ทิมแตง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยำกำรจดักำร


