
ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 611320217 น.ส.ณัฐชยา ปาละโค เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 611320220 น.ส.พชิญาภรณ์ เทยีนสันต์ เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 611320206 น.ส.กัญญารัตน์ หมื่นแสง เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 611320210 น.ส.ณัฏฐณิชา แสนสุภา เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 611320212 น.ส.ชุติมา จันทร์ดี เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 611620238 นายธรรมนูญ อินไผ่ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 611620234 นายธนพล โยชนะ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 611820130 น.ส.ณัฐกานต์ คงหอม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 591120908 นายธรีวฒัน์ บรรเลงเสนาะ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

10 611320614 นายเจษฎา ออมฉิม ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 611220824 น.ส.ทศันีย์ มิกขุนทด การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจัดการ

12 611220806 น.ส.จิตสุภา เพช็ร์พชิัย การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจัดการ

13 611220818 น.ส.จิตราพร ทบัทมิพนัธ์ การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจัดการ

14 611220823 น.ส.รจนา รุ่งเรือง การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจัดการ

15 611320606 น.ส.อารีรัตน์ ผ้าน ้าฝน ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 611220523 น.ส.สุนีย์ สายใจผาดอย การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 611220508 น.ส.มณัชญา ยะวงค์ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 611220509 นายรัฐภมูิ ทพิย์ประสาตร์ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 611220505 น.ส.รุ่งฤทยั เบญ็จา การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 611220518 นายภานุพงศ์ เอกนุช การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 611220503 น.ส.ลัดดาวลัย์ คีรีราษฎร์ตระกูล การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 611220521 น.ส.อริศรา พนัธุท์อง การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 611220501 น.ส.กรรณิกา บญุจันทร์ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 611220510 นายธรรพณ์ธร สุโพแสน การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 611220514 นายศิร หาญก้าจัดภยั การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 611220522 น.ส.แสงอรุณ อยู่ทุ่ง การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 611121806 น.ส.นพเก้า นุ่มเกลี ยง เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 611220524 นายวรโชติ เนินพลับ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 611220511 นายคุณากร คล้ายโต การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 611220519 น.ส.อัมพร ค้ามี การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 611220513 น.ส.จารุวลัย์ บญุมูล การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 611220429 น.ส.สุนิสา บตุรทอง การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 611220512 น.ส.กุสุมา คงสุวรรณ์ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 611220425 น.ส.สุพชิฌาย์ เพยีรธญัญการ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 611220516 นายนิคมสัน ถาปาวงค์ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 611620227 นายเกษมศักด์ิ ฉิมแปน้ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 611820214 น.ส.จาริฏา คงกล่ันดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 611820202 น.ส.อรอุมา สิงหว์ี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 611220507 น.ส.เสาวภา ชัยไหวพริบ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 611820227 นายศักด์ิชัย เซ่ียงหลิว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591220410 น.ส.อรณิช เทพนิกร การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 611420231 นายวรัิช ย่างแก้วสกุล การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

3 611120107 น.ส.ขวญัชนก เชียงปา การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

4 611120105 น.ส.นฤมล ขอนทอง การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

5 611520212 น.ส.วรัิลยุพา กิจไพบลูย์สิน การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

6 611520232 น.ส.อัจฉราพร กุดวงค์แก้ว การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

7 611120117 น.ส.ดลยาพร ดีมาก การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

8 611520233 น.ส.รัชนี จูมเกตุ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

9 611420215 น.ส.เมทนี ตรีสิทธิ์ การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

10 611520202 น.ส.เพญ็นภา นาครัตน์ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

11 611420201 น.ส.ปทัมา บญุเพิ่ม การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

12 611520236 น.ส.ชุติมณฒน์ มูลทรัพย์ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

13 611520237 นายอุเทน มะโนจันทร์ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

14 611420218 น.ส.อิงณภสัร์ สถิตโอภาสเสถียร การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

15 611420223 น.ส.สริตา วงตาแสง การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

16 611520209 น.ส.สุกัญญา สุขเถื่อน การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

17 611120207 น.ส.พรนภา ค้าแก้ว การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

18 611120101 น.ส.นภสันันท ์นาคเอม การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

19 611420122 น.ส.เบญญาภา สรรพค้า การเงินและการธนาคาร คณะวทิยาการจัดการ

20 611120116 น.ส.ศิริลักษ ์แก่งศิริ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

21 611120727 น.ส.ศิรินภา สุขพฒัน์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

22 611120121 น.ส.สุกัญญา เขาอิน การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

23 611420106 น.ส.เพยีงฟา้ ชืนบญุชู การเงินและการธนาคาร คณะวทิยาการจัดการ

24 611120119 น.ส.รุ่งมณี ผลาผล การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

25 611520210 น.ส.สุนิสา บญุเอี่ยม การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

26 611520108 น.ส.อารีรัตน์ นาเบา้ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 611520132 น.ส.สาวติรี ศิลาเงิน การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

28 611520122 น.ส.ณัฐนันทย์า วงษอ์่อง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

29 611520114 น.ส.จิรัชญา จันทร์เขียว การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

30 611530121 น.ส.อารียา เขียวสนั่น การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

31 611520119 น.ส.สุพกิา กาละสิรัมย์ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

32 611520131 น.ส.นุชจรีย์ พลิาทอง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

33 601220130 น.ส.วดี มาดวง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 601220205 น.ส.สุกานดา ทองหอ่ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 611530127 น.ส.อภสัรา แสงไชยา การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

36 591220404 น.ส.ศรัณยา ช้างเนียม การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 611120621 นายกิตติพร ขันเงิน ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

38 611120628 นายทตัพงศ์ ขวญัวารี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

39 611420217 น.ส.เพชรมณี คุ้มชนะ การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

40 611420209 น.ส.จันทร์สุดา สิงหท์อง การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591220432 น.ส.อัจฉริยภรณ์ รินค้า การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 611120202 น.ส.เดือนเพญ็ ยั่งยืนกสิกิจ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

3 591122008 นายจตุรเทพ กล่ินแมน ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 591122001 นายเนติพงษ ์แย้มยาง ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 611420420 น.ส.สายชล รุ่งเรืองพชัรกุล การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

6 611420409 น.ส.ธนัดดา อินทรรัตน์ การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

7 611420410 น.ส.ธนาวรรณ ดีวนั การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

8 611420402 น.ส.รัตนาภรณ์ วงันาค การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

9 601520138 น.ส.สายรุ้ง ศิริรอง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

10 611530110 น.ส.พรนภสั คุ้มพระพาย การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

11 611530126 น.ส.กัญญารัตน์ สุดใจ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

12 611530104 น.ส.กัลยาณี หอมร่ืน การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

13 611530103 น.ส.สุพฒัตรา สวา่งศรี การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

14 611530105 น.ส.วจิิตรา มาน้อย การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

15 601320705 นายสุทธนิันท ์สมีราย ฟสิิกส์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 591122007 นายวรีะศักด์ิ ทาดี ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 591122012 นายสุรวฒิุ วฒันศิริ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 591122006 นายวงศกร สมบติัรุ่งอรุณ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 611420229 น.ส.ศิริพร ถาวร การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

20 611420210 น.ส.สุชาวดี สิงหล์อ การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

21 611430121 น.ส.ดวงกมล สร้อยจ้านงค์ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

22 611430107 น.ส.จุฬาลักษณ์ เปจ้ิ๋ว คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

23 611430133 น.ส.รสชรินทร์ เขื่อนค้า คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

24 611430110 น.ส.ณัฐกาญจน์ ยังสถาน คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

25 611420407 น.ส.กชกร แกล้วกล้า การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

26 611121917 นายตังส่วย - ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 611430126 นายอิทธพิทัธ ์หล้าแก้ว คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

28 611121906 นายกัมปนาท เพยีรวชิาธวี ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 611121910 นายประพฒัพงศ์ แปน้สุวรรณ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 611122006 นายวชัรากร จันแดง ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 611420403 น.ส.น ้าฝน ขวญัเผือก การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

32 601120924 น.ส.สาวติรี สีนวน พลศึกษา คณะครุศาสตร์

33 591420326 นายปยิะพงค์ อัคคพนัธุ์ การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

34 601820229 น.ส.สุรีรัตน์ แซ่โซ้ง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 601730112 นายอลงกรณ์ จอมจันทร์ เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

36 601730108 นายธนโชติ คุ้มชนะ เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

37 601730103 นายธานินทร์ มณีเขียว เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

38 601220231 Zhu Zhufen ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591120703 นายสุวทิย์ โทนสังข์อินทร์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 601720216 นายมนทว ีทกัทว้ง เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601720905 นายกฤษดา โสดสุภาพ อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 601720908 นายธนิสร ลาดรุน อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 601220415 นายนิรันดร์กุล ไหมรักษา การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 601620147 น.ส.ทศัยาพร ปั๋นกัน นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 601620135 น.ส.กันยารัตน์ ช้างสุวรรณ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 601220441 นายณัฐชนน มาพจิารณ์ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 601620128 น.ส.ปิ่มฤทยั ร่ืนอุรา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 601620129 น.ส.สมฤดี ยอดเพชร นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 601720105 นายกฤษฎา พนัธรัุตน์ เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 601620117 นายอมร สังข์ทอง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 601320201 น.ส.ญาณัจฉรา ทรงวมิลศิริ เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 601720239 นายติณณภพ อรุณบรรพต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13 601620142 นายปริญญา อินตาโสภี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 601320117 นายณัฐพงษ ์ดีน้อย วทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 601320416 น.ส.ณัฐชา วรางค์กรณ์ธาดา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 601320414 น.ส.สุภาพร สีออน สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 601320415 น.ส.สินีนาฏ สงวนนาม สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 601320104 น.ส.เพญ็นภา ยอยบบุผา วทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 601121426 นายกฤษฎา อินทะเสน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

20 601320105 นายณัฐวฒิุ กาไสย วทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 601320101 นายธนดล จันดี วทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 601220403 น.ส.สุมิตรา วงศ์บรูพา การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 601220401 น.ส.วรรณพร จอมฟู การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 601620124 นายสราวธุ ทองค้า นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 601220402 นายอภชิาติ สุระเดช การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 601220440 น.ส.เพญ็นภา ค้าภโิร การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 601220406 น.ส.ลัดดา ชูศักด์ิ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 601220431 น.ส.ธนพร ภคูรองทอง การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 601220416 น.ส.แก้วใจ สุบรรณครุธ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 601220437 นายวรียุทธ สีทอง การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 601220420 น.ส.ปยิธดิา ค้าแหงพล การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 601720601 น.ส.เพญ็นภา ทองแฉล้ม เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

33 601120822 นายจิรายุส หนองหลวง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

34 601220430 นายอัครพล มีฉัตรี การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 601320417 น.ส.ฐิติอาภา มุ้ยแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36 601320418 น.ส.สุณัฐชา ผ่องฉวี สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37 601320409 น.ส.ปวณีา แจ่มหม้อ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38 601620141 นายเปรมศักด์ิ อ้นศรี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 601121715 นายธนากร ร่องค้า การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

40 601720805 นายพลกฤษณ์ ปั้นสุข เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601730304 นายนพพล ศรีแปงวงค์ เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 601720803 นายกษดิิศ วรรณกุล เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 601720810 นายวนัส แก้วขาว เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 601720801 นายพทีษณุพงษ ์ครุฑแก้ว เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5 601730301 นายสุวรักษ ์ดีรักษา เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6 601730307 นายปฏภิาณ ประเสริฐอุดมศักด์ิ เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7 601720807 นายภาณุพงศ์ วเิศษค้า เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 601320410 น.ส.วรรณวศิา บวัเภา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 601320421 น.ส.เดือนหทยัรัตน์ รู้คุณ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 601320426 นายอริชัยกุล ขุนสุริยะ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 601320425 น.ส.เกตุกมล ปิ่นมณี สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 601320423 น.ส.ณัฐวดี จันทร์แดง สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 601620127 นายวยัธยา สระแก้ว นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 601320424 น.ส.เจนณภา อินเมฆ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 601120816 นายธนเทพ เด่ียววาณิช พลศึกษา คณะครุศาสตร์

16 601220412 น.ส.วมิลสิริ กูกขุนทด การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 601220417 น.ส.วภิาดา ชอบธรรม การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 601320810 น.ส.ศรุตยา บญุอินทร์ คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 601320823 น.ส.สิริลักษณ์ ทพิย์สันเทยีะ คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 601220119 น.ส.สุชาวดี เชื อศรี ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 601220111 น.ส.วาทณีิ เพิ่มการค้า ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 601220128 น.ส.พรรณทภิา เชื่อมพนัธ์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 601220113 น.ส.เบญ็จมาศ อ่อนละมูล ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 591421006 น.ส.ศศิวมิล กิจพตัตราภรณ์ นิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ

25 591421003 นายชัยวฒิุ ตุ่นภกัดี นิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ

26 601120829 นายสรวศิ แดงใหม่ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 601820105 น.ส.พนิิจนันท ์ก้อนทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 601220408 น.ส.วารุณี ปามา การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 601220409 น.ส.ชไมพร พมิเลขา การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 601220429 นายปฏภิาณ ประวติัศรีชัย การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 601620125 นายอมรศักด์ิ โพธค์ง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 601220442 นายพทิกัษ ์สมแก้ว การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 601220410 นายนพนันท ์รุ่งเรือง การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 601820104 นายพงศธร พนัธุไ์ม้สี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 601620126 นายเนวนิ เขียวเล็ก นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 601220438 น.ส.ปยิะพร แสนแก้ว การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 601820122 นายอาณาวนิ พรมสา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 601730303 นายอดิศร เงินงาม เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

39 601220120 น.ส.อารียา รักกะพนัธ์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 601820102 น.ส.สาลิตา เพิ่มผล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601620148 นายกิตติภมูิ ตระกูลศรี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 601620137 น.ส.จิราพชัร พรมจีน นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 601620116 นายวรีศักด์ิ การะภกัดี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 601620130 น.ส.ณัฐฐาพร สุขพร้อม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 601620143 นายนฤเบศ ตรีบพุชาติสกุล นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 601620119 นายนันธพงศ์ ชูพนิิจ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 601620113 นายสรวชิญ์ มาเนตร นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 601620111 น.ส.จตุรพร สุบนินิมิตร นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 601620121 น.ส.ชวาลา ศรีโสภา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 601720607 นายจิตรกร สัมมานุช เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11 601720608 นายพายุ สุขน้อย เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12 601720613 นายจิรวฒัน์ คันทะตุ่น เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13 601720604 นายภาณุวฒัน์ ปานศรี เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14 601720622 นายชุมพร เขียวขาว เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15 601720602 นายวรีภทัร อินทนานนท์ เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16 601320811 นายอนุภาพ ยอดคีรี คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 601320816 นายมนตรี แซ่ยั ง คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 601121626 น.ส.จารุณี ศรีค ้าชนะกุล การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

19 601220118 น.ส.อรอนงค์ สุนารี ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 601220107 น.ส.ชุตินันท ์แสงสวา่ง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 601220126 น.ส.ชัยญาวรรณ ศรีสุพรรณ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 601220105 น.ส.อมรพรรณ ภเูชียงชา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 601220101 น.ส.ปวณ์ีธดิา ยิ มแย้ม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 601820125 น.ส.จุฑาน ้าทพิย์ ภู่กันแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 601820111 น.ส.ฐิติกร ระโส รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 601121230 นายจักรพงศ์ สุขเกษม คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 601121217 น.ส.บญุรัตน์ มิ่งใย คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

28 601920107 นายภานุพงศ์ ทรงทนั วจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 601920112 น.ส.จิตตะ อินเกษา วจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 601920102 นายสิทธพินั สาลี วจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 601920101 นายธรีนันท ์บรรจงความดี วจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 601820112 น.ส.ณัฐมล พลูสวสัด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 601820103 น.ส.เกวลิน เรือนใจดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 601820121 น.ส.กิ่งแก้ว กันหาค้า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 601820119 น.ส.จริยา ชมภู รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 601820118 นายนฤดล ปานแสงทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591120703 นายสุวทิย์ โทนสังข์อินทร์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 601820232 นายณัฐวฒิุ ฤทธิท์อง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 601820208 นายอนุรักษ ์พมิสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 601820215 นายสันดุษติ จันทร์นอก รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601220205 น.ส.สุกานดา ทองหอ่ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 601220202 น.ส.สมฤทยั เทยีนชัย ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 601220212 น.ส.พชัราพรรณ พนัเชื อ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 601220207 น.ส.ศุภลักษณ์ อินเลี ยง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 591520219 น.ส.ชลิตา สกุลนี การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

6 601720103 นายชาญวทิย์ พรหมอินทร์ เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7 601720901 นายสมเกียรติ พุ่มพวง อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 601720906 นายเอกพนัธ ์ฤทธิเ์ต็ม อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 601720903 นายจิรายุ บชูาบญุ อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 601720902 นายฐิติพงศ์ อุตมา อิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11 601220335 น.ส.วรารัตน์ ศักด์ิศรี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 601720426 น.ส.ฉัตรสิทธ ิประสิทธเิขตกิจ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13 601720423 น.ส.รุ้งนภา จันทรา การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14 601730101 นายนท ีอ่อมสมสวย เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15 601730104 นายวรชาติ คงสิบ เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16 601720238 นายวรวชิ แสนใจกล้า เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

17 601720235 นายจักรพนัธุ ์จันทร์สุข เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

18 601720214 นายอ้านวย ดีฤทธิ์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

19 601720209 นายพพิฒัน์ พะโยม เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20 601720412 น.ส.เบญจมาส วรางคณาวราภรณ์ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 601720428 น.ส.ญาณิศา มาพร การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22 601720432 น.ส.กนกวรรณ สมอนาค การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23 601720231 นายอดิศักด์ิ เกตุมธพุจน์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

24 601720424 น.ส.ปภาวดี เวธนี การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25 601220224 น.ส.ฑิฆัมพร คุ้มไพรี ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 601220216 น.ส.สุภาวดี พลขันธ์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 601220210 น.ส.กชพร พมิพแ์ปลก ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 601220201 นายสราวธุ โตทวี ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 601220215 น.ส.ธญัชนก สิงหบ์ญุ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 601220213 น.ส.สุภคัชญา อินเเนม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 601220214 น.ส.จันทร์ทมิา ข้อยุ่น ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 601120806 น.ส.นุชจรีย์ นาจุ้ย พลศึกษา คณะครุศาสตร์

33 611220112 น.ส.วนัวสิา เกตุเกล้า ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 601120809 นายภทันพงษ ์อินพว่ง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

35 601220102 น.ส.วทิรุชา กาวรีะเต็ม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 601520118 น.ส.ชนก เอี่ยมอ่้า การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

37 601820110 น.ส.พพิรรษพร พว่งเอี่ยม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 601720407 น.ส.อรนุช จักร์เขื่อน การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

39 601720405 น.ส.รัตนา แซ่มี การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

40 601720108 นายสมประสงค์ อารีรักษ์ เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601720101 นายณัฏฐศักด์ิ จอมทอง เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 601420601 น.ส.พรรณราย สีเพง่ นิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ

3 601720111 นายอดิศร ต๊ะอ้าย เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 601720106 นายศุภพล จุริทะโย เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5 601320301 น.ส.ณัฏฐธดิา วงศ์ค้า วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 601320306 น.ส.วนัฤดี ภู่จีน วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 601320307 น.ส.น ้าผึ ง ทองทา วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 601820123 นายฐานุวฒัน์ กมลมาลย์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 601820130 น.ส.สมติกานต์ โคฮุก รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 601820127 น.ส.อารียา นุ่มเกลี ยง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 601220301 น.ส.นัฐมล ทองอินทร์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 601820229 น.ส.สุรีรัตน์ แซ่โซ้ง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 601820231 น.ส.ชัญณิชา อ้นพา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 601820217 น.ส.จันทราพร เกษสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 601820201 น.ส.น ้าฝน วนิัยธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 601820230 นายกนกศักด์ิ กองแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 601820212 น.ส.ปาริชาติ ค้านินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 601820221 น.ส.ธติิมา ถมทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 601820211 นายกันตภณ แซ่หมี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 601820203 นายทกัษด์นัย จันทร์เพง็ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 601820233 น.ส.นัฐธดิา ซาซิโย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 601820216 น.ส.อภพิชิญา บตุรโท รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 601820218 นายกฤษณะ พนมวาส รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 601820220 น.ส.ธติิมา ทบัทมิ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 601820228 นายศิริบญุ หอมร่ืน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 601820213 น.ส.นัฐติยาพร ยศทะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 601220304 น.ส.เก็จมณี โคตรสีนวล ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 601220806 นายสุธ ีสาดจุ้ย ภมูิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 601220804 นายนิรุทธิ ์ถนอม ภมูิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 601220812 น.ส.อนันตญา ศรีผ่ึงจั่น ภมูิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 601220811 นายณัฐ คงเมือง ภมูิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591220427 นายชัยวฒัน์ ปนัม่วง การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 601120706 น.ส.รพพีรรณ สวรรค์คีรีเขต สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

34 601720112 นายมงคล มลฑา เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

35 601120815 นายปราโมท กัลพฤกษ์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

36 601120818 นายวธิวนิท ์ต่ายหวัดง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

37 591520107 น.ส.นนทชิา เณรน้อย การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

38 601720436 น.ส.ณิชา ราพานิช การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

39 601720440 น.ส.วจิิตรา เสือด้วง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

40 601420612 นายศรัณย์ บญุอยู่ นิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601720621 นายทวพิฒัน์ โพธิอ์ุไร เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 601720624 นายพลวฒัน์ แกวน่เขต เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 601320704 น.ส.มินตรา แสงสุวรรณ ฟสิิกส์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 601320705 นายสุทธนิันท ์สมีราย ฟสิิกส์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 601320707 น.ส.ณัฏฐริญญ์ ชมภนู้อย ฟสิิกส์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 601320702 นายนิรัช แซ่ย้าง ฟสิิกส์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 601320501 น.ส.สุวมิล ภเูมฆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 601720102 นายปฏพิทัธ ์อ่อนน่วม เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 601320703 น.ส.จุไรรัตน์ จี๋ละทา ฟสิิกส์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 601320203 นายสยมภ ูบญุจันทร์ เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 601320206 น.ส.ปทัมา กสินัง เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 601320205 นายนัฐพล พมิพม์ี เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 601720104 นายสมชาย สวสัดี เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14 601820115 นายวรปญัญา กวยทะวมิล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 601220424 น.ส.วรรณพร กล้่าอุบล การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 601720419 นายธนินทร์ กฐินทอง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

17 601720433 นายจตุรเทพ ม่วงเก่า การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

18 601720416 นายเจษฎา เรืองอยู่ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

19 601720422 นายระชานนท ์ศิริโคตร การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20 601720406 นายชัยมงคล รอดอ้าพร การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 601720442 นายธรีพล บญุไทย การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22 601720429 น.ส.วรมน เปี้ยสร้อย การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23 601620101 นายฐิติพงศ์ พงษดี์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 601620146 นายทวศัีกด์ิ เพชรอินทร์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 601620136 น.ส.ภคัจิรา เอี่ยมสอาด นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 591120710 น.ส.ศิรินภา กาบขุนทด ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 591120712 นายกัมพล ศิริวรรณ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591220139 ZUMAN WANG ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 601820222 นายจักริน มากศรี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 601520138 น.ส.สายรุ้ง ศิริรอง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

31 601220229 Zhang Liping ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591121908 น.ส.สุธมิา จาดโห้ เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33 591120705 นายปริญญา หอมเย็น ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 601520133 น.ส.กัญญา บปุผาอมรศรี การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

35 601720217 นายธนวฒัน์ เนตรแสงศรี เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

36 601720218 นายอัษฎาวธุ ใจพรมมิน เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

37 591120530 น.ส.ณัฐริกา จ๊ะสุนา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

38 591121104 น.ส.กนกวรรณ วุน่แม่สอด ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

39 601820136 น.ส.พไิลวรรณ ริดลอย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 601720408 นายชาณุมาศ เหวขุนทด การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601121213 น.ส.สุกัญญา ตาละกา คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

2 601121209 น.ส.ธนวรรณ วงัศรีราช คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

3 601121208 น.ส.เบญจวรรณ จันแก้วหา้ง คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

4 601121215 น.ส.มนัสว ีฟกัทองอยู่ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

5 601121202 น.ส.ศิริลักษณ์ ณ ล้าปาง คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

6 601121216 น.ส.สุปวณ์ี เมฆี คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

7 601121227 น.ส.สุริยาพร รอดเกตุ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

8 601120313 น.ส.จิรภทัร์ ทาสุ่ม วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

9 601120326 น.ส.ณปภชั ดอนปิ่นไพร วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

10 601120311 นายธรีศักด์ิ สารรัตน์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

11 601120210 น.ส.มาธว ีศรีมาลา การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

12 601122008 นายสุภทัร นุ่มปรางค์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 601122024 นายปญุญพฒัน์ เจริญสุข ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 601122015 นายสิทธพิล กันภยั ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 601122012 นายธรีศักด์ิ คุณหงษ์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 601121603 น.ส.ชรินรัตน์ อุดมสุข การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

17 601122022 นายธนากรณ์ ประภาสตัง ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 601121904 นายธนากร วงษโ์ม้ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 601121627 น.ส.สุนิตา โตเมฆ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

20 601121611 น.ส.วนิดา ชาบญุมี การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

21 601120822 นายจิรายุส หนองหลวง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

22 601121602 น.ส.นิราวรรณ สายแวว การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

23 601121802 น.ส.วศินี เขื่อนทะ เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 601121805 น.ส.จีระวรรณ เนื อไม้ เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 601121807 น.ส.สุพรรณนิกา ไกรสีกาจ เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 601121819 น.ส.นุชนาฎ สุขหรัิญ เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 601120426 น.ส.เวธกิา พลสงคราม วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

28 601121813 นายธรีศักด์ิ วงษน์ุช เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 601121809 นายนลธวชั เนื อไม้ เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 601120421 น.ส.พชัรียา แก้ววเิศษ วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

31 601121801 น.ส.ภควดี เงินคล เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32 601121820 น.ส.วภิาดา อ่อนจิตร เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33 601420215 น.ส.เบญวรรณ พรมใจ การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

34 601420213 น.ส.วรรณจักร วรรณา การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

35 601121724 น.ส.ลูกตาล เพชรผึ ง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

36 601121821 น.ส.ดวงพร วลัยแจ่มจรัส เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37 601420212 น.ส.กาญจนา เสือจู การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

38 601121806 น.ส.เพญ็มณี ตนัยต่อกุล เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39 601520133 น.ส.กัญญา บปุผาอมรศรี การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

40 591420519 นายจักกริช รัสมี การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601120324 น.ส.ประวณีา แก้วเมือง วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

2 601120327 น.ส.อรณิชา ศิริประโชติ วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

3 601120904 น.ส.จุฑาทพิย์ ใจค้า พลศึกษา คณะครุศาสตร์

4 601120924 น.ส.สาวติรี สีนวน พลศึกษา คณะครุศาสตร์

5 601120927 น.ส.แพรทอง ก้อนค้า พลศึกษา คณะครุศาสตร์

6 601120908 นายกัมพล วงษตั์น พลศึกษา คณะครุศาสตร์

7 601120808 น.ส.อัญชลี อ่้าคูณ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

8 601120911 นายมนต์ไทย ลายมืองาม พลศึกษา คณะครุศาสตร์

9 601120815 นายปราโมท กัลพฤกษ์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

10 601120807 นายพฒันกริช จันตาวงค์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

11 601120910 นายทวิา บญุส่ง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

12 601120811 นายธนัญญ์ภณ วารินิน พลศึกษา คณะครุศาสตร์

13 601120905 นายพงษสิ์ริ วงษดี์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

14 601120830 นายศุภกร สุรินรัตน์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

15 601120810 นายนพดล ค้าสมศักด์ิ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

16 601120914 นายณัฐนัย ร่ืนรวย พลศึกษา คณะครุศาสตร์

17 601121622 น.ส.นภาพร อินไผ่ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

18 601121610 น.ส.ปยิะพร ภไูทพนาวลัย์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

19 601121112 น.ส.กัญญาณัฐ วนัทมาตย์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

20 601121104 น.ส.วาสิตา บดีรัฐ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

21 601121103 น.ส.สุภาภรณ์ จ้าปานิล ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

22 601121108 น.ส.ผ่องอ้าไพ แก้วโน ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

23 601121114 น.ส.ไพลิน แหน่น ้า ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

24 601520234 น.ส.ดวงกมล ปานแดง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

25 601520229 น.ส.ศุภการนต์ ทว้มสุวรรณ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

26 601520227 น.ส.ปยิะดา ชีตาลักษ์ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 601121107 น.ส.สุมินตรา กล่ินอ้าภา ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

28 601520201 น.ส.กชนิภา ขันทองดี การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

29 601520228 น.ส.วลิาวณัย์ พลิาล้่า การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

30 601520230 น.ส.กิ่งกาญจน์ รักสิงห์ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

31 601520236 น.ส.วภิาวลัย์ แสงสวา่ง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

32 601121105 นายณัฐพล อุปถัมภ์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

33 601121116 น.ส.อังขณา วจิิตรปญัญา ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

34 601520111 น.ส.นิศากร ทบัทอง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

35 601420101 น.ส.ญาณิศา นาเกตุ การเงินและการธนาคาร คณะวทิยาการจัดการ

36 601520137 น.ส.ณัฐณิชา จูเผ่ือน การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

37 601120803 น.ส.ปวณีา คงเกิด พลศึกษา คณะครุศาสตร์

38 601120806 น.ส.นุชจรีย์ นาจุ้ย พลศึกษา คณะครุศาสตร์

39 601120801 นายอนุสรณ์ จันทร์ศิริ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

40 601120917 นายศุภมิตร แซ่ลี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601121003 น.ส.กาญจนา เที่ยงธรรมโม ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

2 601520202 น.ส.ศุภารัตน์ ตันสันเทยีะ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

3 601520220 น.ส.วรพรรณ แก้วทองดี การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

4 601520219 น.ส.รุ่งอรุณ คงเมือง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

5 601520203 น.ส.วรรณวสิา เปยีสันเทยีะ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

6 601121621 น.ส.มนสิชา ศิลปไพรสณฑ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

7 601121021 น.ส.แสงทพิย์ นิธเิมธา ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

8 601121626 น.ส.จารุณี ศรีค ้าชนะกุล การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

9 601121020 น.ส.กนกอร แซ่วา่ง ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

10 601121019 น.ส.นภสัวรรณ บญุมา ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

11 601530111 น.ส.ชญานี จันทวงษ์ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

12 601530114 น.ส.กัญญาณัฐ ขอนทอง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

13 601530115 น.ส.วรรณา ด้วงบาง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

14 601530106 น.ส.นิภาพร สุขศรี การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

15 601530112 น.ส.จิราภรณ์ บงัเลา การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

16 601530108 น.ส.ภสัสร ดาราน้อย การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

17 601530116 นายสุริยา สาเลา การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

18 601520119 น.ส.เพชรฉฎาพร ชาญเขตการ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

19 601520134 น.ส.วลัยา สารผล การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

20 601520113 น.ส.ปราณี สายทอง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

21 601420520 น.ส.รัตนา ปญัญาเครือ การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

22 601420522 น.ส.วราภรณ์ เบา้ทอง การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

23 601420524 น.ส.ทดัดาว ใจมั่น การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

24 601420523 น.ส.ณัฐมล อยู่เย็น การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

25 601120826 นายสมบรูณ์ คูณสูง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

26 601121306 น.ส.สมฤดี ค้าภา คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 601121307 น.ส.วชิุดา ทองสถิตภู คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

28 601121302 น.ส.วรรณวภิา แก้วสมบติั คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

29 601120918 น.ส.ฐิติธนา วงค์ต๊ะ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

30 601120915 นายอนาวนิ ไทยเมือง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

31 601120912 นายโสติวธุน์ มั่นค้า พลศึกษา คณะครุศาสตร์

32 601121205 น.ส.วาสิฎฐี บวัผัน คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

33 601120408 นายแล วลิะค้า วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

34 601120416 นายภาคภมูิ คุ้มวงษ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

35 601730204 น.ส.ศศินิภา ใจแสน เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

36 601730203 น.ส.อัจฉราภา บวับาน เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

37 601730205 น.ส.สุทธดิา รอดเกษม เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

38 601730207 น.ส.ณัฐกานต์ เนินทราย เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

39 601120413 น.ส.รัตนาพร บญุชู วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

40 601121026 น.ส.น ้าทพิย์ เหล่ากสิการ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601121506 น.ส.อภญิญา เจียมศักด์ิ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

2 601120829 นายสรวศิ แดงใหม่ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

3 601122019 นายสุรชัย แซ่วา่ง ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 601122018 น.ส.นันทนัช จารุฤกษ์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 601122005 นายชิษณุพงศ์ ปลื มใจ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 601122021 น.ส.ชลธชิา คล้ายเชย ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 601122003 นายสัภยา เจ๊กสมบติั ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 601122027 นายสมรักษ ์อ่้าขวญั ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 601122010 นายตะวนั วงษเ์อี่ยม ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 601122002 นายธนพล โดดยิ ม ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 601120101 น.ส.วรารัตน์ ศรีสวสัด์ิ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

12 601120124 น.ส.สุรีย์รัตน์ แย้มยิ ม การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

13 601120119 น.ส.พมิพพ์สุิทธิ ์สุวรรณไตร การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

14 601120206 น.ส.พลอย อุดม การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

15 601120112 น.ส.พรทพิา ปานด้า การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

16 601120111 น.ส.พจมาน ตาลาว การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

17 601121901 นายธนกร ค้าสี ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 601120126 น.ส.นุชจณี อู่ทอง การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

19 601120109 น.ส.กัญญ์สุดา จันทร์ต๊ะฟู การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

20 601120130 น.ส.ปณิตา พรมมี การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

21 601120114 น.ส.กวนิธดิา อินทพิย์ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

22 601120105 น.ส.กัญฐมณี พมิศร การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

23 601120123 น.ส.ภาวนิี วงศ์เศรษฐี การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

24 601121423 น.ส.จารุวรรณ ดีอ๊อด ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

25 601120129 น.ส.ลักษณาวดี หอมดอกพลอย การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

26 601120108 น.ส.อังคณา นนทการ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 601120116 น.ส.ชลธชิา วชิาพลู การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

28 601120118 น.ส.ไพริน สาสังข์ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

29 601120231 นายสมัชญ์ เพยีรกสิกรรม การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

30 601121412 น.ส.ณัฐนิชา จันทราช ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

31 601121510 น.ส.กฤษณา อังกฤษ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

32 601121729 น.ส.อรณิช กุลประเสริฐ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

33 601420217 น.ส.กนกวรรณ ทองสีก่้า การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

34 601120110 น.ส.เบญจมาศ เอมใจ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

35 601430202 น.ส.อรุณวตรี พรมเนตร การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

36 601430201 น.ส.พทิยารัตน์ กระต่ายทอง การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

37 601121409 น.ส.พรทพิย์ กล่ินเทยีน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

38 601120401 น.ส.ดวงเดือน รัตนวชิัย วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

39 601120804 น.ส.สุภาพนัธ ์ภมูิประสาท พลศึกษา คณะครุศาสตร์

40 601120818 นายวธิวนิท ์ต่ายหวัดง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601121427 น.ส.สิตานัน พณินา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

2 601121401 น.ส.พณัณิตา ศิริ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

3 601121619 น.ส.แสงรว ีด้วงดี การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

4 601121613 น.ส.เกวลิน สุขเกษม การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

5 601121616 น.ส.สุพรรษา อยู่คง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

6 601530101 น.ส.ดุษฎ ีเจริญเขตต์ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

7 601530105 น.ส.จินตหรา แจ่มหม้อ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

8 601530103 น.ส.พชัรินทร์ สวา่งพร้อม การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

9 601530109 นายภทัรวรรณ สร้อยทอง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

10 591120117 น.ส.สุฑามาศ มาเขียว การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

11 591320618 น.ส.พรนิภา น้ายศ ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 591121027 นายภานุพงศ์ ดวงสมร พลศึกษา คณะครุศาสตร์

13 591121029 นายชนะชัย บญุหลง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

14 591121004 นายรัตนชัย ขุนพลึิก พลศึกษา คณะครุศาสตร์

15 591121016 นายโชคชัย สิงหล์อ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

16 591121023 นายภผูา ภาคทนั พลศึกษา คณะครุศาสตร์

17 591121024 นายราชันย์ กลีบเทศ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

18 591121018 นายชยพล วงศ์เปี้ยจันทร์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

19 591121026 นายจิรสิน นาคนาม พลศึกษา คณะครุศาสตร์

20 601420503 นายติ ทรัพย์พนาเวศ การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

21 591121003 นายปฐว ีเกี่ยวฟั่น พลศึกษา คณะครุศาสตร์

22 601121018 น.ส.วนัวสิาข์ ส้าราญรัตน์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

23 601121009 น.ส.ณัฐมล ยอดนวล ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

24 591820329 นายอภสิิทธิ ์แสนค้า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 591820342 น.ส.งามพร คุ้ยเจี๊ยะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 601520110 น.ส.ลูกน ้า มูลสุข การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 601520116 น.ส.วรกมล แก้ววเิศษ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

28 601120424 น.ส.วรรณกานต์ หาแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

29 601120406 น.ส.มณิสร แซ่ย่าง วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

30 601120414 น.ส.อรณิชา สุภาผล วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

31 601120418 น.ส.สกาวเดือน แพรจิตร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

32 601120427 น.ส.สิริยากร รุ่งเรือง วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

33 601530113 น.ส.เกศรินทร์ เหมือนอิน การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

34 591820127 นายปรัชญา ยะปะตัง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 601420527 น.ส.รุ่งทวิา ผาสุข การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

36 601420532 น.ส.มัณฑนา ไก่แก้ว การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

37 601420509 น.ส.ศิริพร ฝ้ันค้าสาย การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

38 591220440 นายอาชัญ อินทฉิม การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591120226 น.ส.สุนันทา ตาอุต การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

40 591120219 น.ส.สุมินตรา ไชยสุนีย์ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601120816 นายธนเทพ เด่ียววาณิช พลศึกษา คณะครุศาสตร์

2 601120805 นายไตรภพ ยอดดี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

3 601121309 นายสุปญัญา รอดเขียว คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

4 601121226 นายณัฐธ ีสุวรรณพนัธ์ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

5 601121220 น.ส.เพชรลดา ค้าใส คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

6 601121221 น.ส.ฐิติมาพร พงษธ์ญัการ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

7 601121230 นายจักรพงศ์ สุขเกษม คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

8 601121224 น.ส.ธนัยชนก ทน่ไชย คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

9 601121217 น.ส.บญุรัตน์ มิ่งใย คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

10 601121218 น.ส.เบญจวรรณ สร้อยตา คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

11 591121901 น.ส.เกศรินทร์ ชนะภู เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 601430113 น.ส.เจนจิรา แรกเจริญ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

13 601430110 น.ส.น ้าฝน พทุธเจริญ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

14 601430103 น.ส.ณัชชา แสงศรี คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

15 601430106 น.ส.กมลรัตน์ พลูสาริกิจ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

16 601430105 น.ส.พไิรพนัธ ์ดีอ๊อด คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

17 601430112 น.ส.ขนิษฐา ใจตุ่น คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

18 601430107 น.ส.เจนจิรา เทพสุธรรม คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

19 601430101 น.ส.รัชฎาพร ช้างแก้ว คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

20 601430109 น.ส.วรินรัตน์ พยอมหอม คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

21 591520234 น.ส.จุฑามณี ทานะมัย การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

22 591520230 น.ส.อรนิภา คงศรีแย้ม การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

23 591520210 น.ส.นาตยา เสือแจ้ง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

24 591520204 น.ส.สมหญิง พลอาจ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

25 591520222 น.ส.ชลติชา เพชรทอง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

26 601121016 น.ส.เบญจมาศ ดิษฐ์เจริญ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 601122017 นายสมเกียรติ มหาปนั ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 601420525 น.ส.กมลทพิย์ ศักด์ิเจริญ การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

29 601420530 น.ส.สุภทัรา พวงทอง การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

30 601120901 นายทนงศักด์ิ ดวงใจแก้ว พลศึกษา คณะครุศาสตร์

31 601120922 นายศุภชัย เทพบรีุ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

32 601120923 นายสุเมธ แปน้ปาน พลศึกษา คณะครุศาสตร์

33 601121310 น.ส.กรรณิการ์ ขอนทอง คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

34 601121408 นายรณฤชัย โยชนะ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

35 591430127 น.ส.วนิดา สอิ ง คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

36 591820110 น.ส.รัตนา มณฑา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591820120 น.ส.นุชนาฎ จ้าปาทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 591121002 น.ส.สุรัตน์ พระเนตรรัตน์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

39 591120912 นายธนกร ทองคล่ี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

40 591120922 นายสุริยา ชื่นกมล พลศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601120728 น.ส.น ้าเพชร มาตราช สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

2 601120730 น.ส.ศศินันท ์เผือกนาค สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

3 601120702 น.ส.ธรีาพร รอดคุ้ม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

4 601120704 น.ส.ปานชีวา พรมบญุชู สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

5 601120712 น.ส.กาญจนา อารีรักษ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

6 601120708 น.ส.กมลวรรณ เมืองสองชั น สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

7 601120725 น.ส.ประภสัสร สะใบบาง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

8 601120721 น.ส.ดารารัตน์ บญุดี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

9 601120706 น.ส.รพพีรรณ สวรรค์คีรีเขต สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

10 601120707 น.ส.กนกกาญน์ คงคล้าย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

11 601120711 น.ส.อณุรัตน์ ไม้แดง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

12 601120722 น.ส.จิรนันท ์ภาคสินธ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

13 601120701 นายเมธาสิทธิ ์กล่ินคูณ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

14 601120716 น.ส.กมลวรรณ พลแก้ว สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

15 601120724 นายมานัส สิงหส์ถิตย์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

16 601120319 น.ส.มุกรว ีเมืองแสน วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

17 601520205 น.ส.อารยา สามเอื อย การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

18 601520215 น.ส.รัตนาภรณ์ เพชรทลู การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

19 601520216 นายธรีภทัร พฒันะผล การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

20 601520138 น.ส.สายรุ้ง ศิริรอง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

21 601520118 น.ส.ชนก เอี่ยมอ่้า การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

22 601120222 น.ส.กนกพร ทนิปาน การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

23 601120211 น.ส.สุนิษา เกษสายกร การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

24 601120226 น.ส.พรชนก โตพุ่ม การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

25 601520217 น.ส.จารุพชิชญา บญุแก้ว การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

26 601520231 น.ส.ลลิตา ทองดาดาษ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 601520237 น.ส.รัมภร์ดา แหวนพรม การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

28 601520206 น.ส.กิติวรรณ จั่นแก้ว การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

29 601120228 น.ส.กมลชนก รักษาสิทธชิัย การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

30 601120215 น.ส.กิ่งแก้ว ศรีสวสัด์ิ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

31 601120217 น.ส.ฉัตรกฤษ ประสิทธเิขตกิจ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

32 601120220 น.ส.กัญญารัตน์ กล้่าเจริญ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

33 601120225 น.ส.ปวนัรัตน์ บญุน้อย การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

34 591620143 น.ส.กนกวรรณ สอนภกัดี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 591620121 น.ส.นภสัวรรณ ภู่รุ่งเรือง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 591620111 น.ส.วนัยี่หวา บรรณะธี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 601121204 นายปรีชา รุ่งคีรี คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

38 601121229 น.ส.จิตตดา ถวลัย์สุขศรี คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

39 601121223 น.ส.กัญญารัตน์ พชิิตสกุล คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

40 601121222 น.ส.นัทมนต์ แลดี คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601120727 น.ส.ธญัญ์ชยา คงดี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

2 601120720 น.ส.อริสรา อ่อนน้อม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

3 601121722 น.ส.ชดารัตน์ เทยีนพลชัย การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

4 601120202 น.ส.ธยาลักษณ์ วฒันาไพรศิลป์ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

5 601120216 น.ส.จิตตมาส นิยมวรีะเลิศ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

6 601120213 น.ส.ลดาวลัย์ กล้าขุนเขา การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

7 601120208 น.ส.อนิตา ปญัญา การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

8 601120214 น.ส.สงกรานต์ มาลีสายชล การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

9 601121706 นายพชัรพล เปจ้ั่น การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

10 601121709 น.ส.พรรณภคั ตั งเจริญการค้า การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

11 601121712 น.ส.วภิา โพธิแ์ดน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

12 601122014 นายปยิะพงษ ์ก้าเหนิดเกิด ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 601120209 น.ส.ณัฎฐธดิา ช่อชั น การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

14 601121715 นายธนากร ร่องค้า การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

15 601120230 น.ส.วงศ์สจี เกตุทอง การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

16 601120221 น.ส.นิฤมล มีโพธิ์ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

17 601120223 น.ส.มณฑิภา พรมสังเกตุ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

18 601121714 น.ส.ดารารัศมี ทนัโยดี การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

19 601120203 น.ส.พมิพช์นก หมอนอินทร์ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

20 601121906 นายภาณุพงศ์ สิงหใ์ส ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 601120219 น.ส.วรียา วงษร์าษฎร์ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

22 601120224 นายจิตรเทพ โพธิไ์ทย การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

23 601122030 นายคงศักด์ิ ชาวตระการ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 601121713 น.ส.มะลิ ทองใบ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

25 601122028 นายอภสิิทธิ ์เนตรสม ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 601120229 น.ส.ยศวดี พมิพส์วรรค์ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 601120227 น.ส.ศุภานัน ธาตุ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

28 601121730 น.ส.สุมณทพิย์ ภริมจิตร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

29 601120205 น.ส.มนัสนันท ์ตอค้า การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

30 601120127 น.ส.สุดารัตน์ จิตรไมตรี การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

31 601120201 น.ส.รัตน์ดา รอดเริงร่ืน การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

32 601120104 น.ส.กนกพร เถาวลัย์ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

33 601121704 น.ส.ไพลิน คงศรีทาน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

34 601121726 น.ส.รุจิราพร จั่นแจ้ง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

35 601121723 น.ส.สุนิษา เปล่งชัย การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

36 601121728 น.ส.นภสัวรรณ จันทร์โต การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

37 601121303 น.ส.สกาวรัตน์ ทองแฉล้ม คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

38 601121719 น.ส.นัทธมน ด้วงรักษา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

39 601121721 น.ส.ภรธน บญุมาสอน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

40 601120422 น.ส.เยาวลักษณ์ มีศรี วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601121411 น.ส.จุฑามาศ ด้วงปลี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

2 601121418 น.ส.ชลิดา สูงปานเขา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

3 601121607 น.ส.อาทติยา พมิศักด์ิ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

4 601121428 น.ส.นฤมล สงสนั่น ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

5 601121403 น.ส.กัลยา แก้วบวัดี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

6 601121425 น.ส.ศิริวรรณ วนารังสี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

7 601121416 น.ส.ธษิณามดี บบุพนัธ์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

8 601121406 น.ส.เพญ็นภา จันดากุล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

9 601520103 นายภาณุมาส เทพสุวรรณ์ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

10 591121620 น.ส.อรอนงค์ วนัเทพ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

11 591120322 น.ส.โสรยา กาแก้ว วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

12 591120305 น.ส.ศศินา วงษบ์ญุมาก วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

13 591120313 น.ส.วชัราภรณ์ แผ่ทอง วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

14 601120729 น.ส.พรวภิา มาน้อย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

15 591220139 ZUMAN WANG ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 601121417 น.ส.ศิริกาญ สงวนศิลป์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

17 601120526 นายศุภกร กางกรณ์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

18 601120515 น.ส.ฐิติมา สายด้วง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

19 601120509 น.ส.อาริยา ไพโรจน์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

20 601120519 น.ส.อมรรัตน์ อ่วมอ่อน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

21 601120507 น.ส.ภรณ์ทพิย์ รูปดี คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

22 601730111 น.ส.ณัฐวภิา สระทองแพ เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23 601730106 นายรัชพงษ ์ทวนธง เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

24 601730109 นายวฒิุพนัธ ์สุนันทพิย์ เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25 601730103 นายธานินทร์ มณีเขียว เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26 601730102 นายสมยศ คงสุข เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 601730112 นายอลงกรณ์ จอมจันทร์ เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28 601730108 นายธนโชติ คุ้มชนะ เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29 601730105 นายธรีพงษ ์แก้วลี เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30 601320906 น.ส.นิสาชล จันทะระ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31 601320907 น.ส.กาญจนา บตุรวาปี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32 591420113 น.ส.สิริกุล จันทมิา การเงินและการธนาคาร คณะวทิยาการจัดการ

33 591120208 น.ส.กรกนก ดีหนู การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

34 591121007 น.ส.ดาราวดี วงค์ครุฑ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

35 591121008 น.ส.สุกัญญา ราชทรัพย์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

36 591121013 น.ส.นภาพร สมปญัญา พลศึกษา คณะครุศาสตร์

37 591120217 น.ส.จุฑามาศ ศรอินทร์ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

38 591121908 น.ส.สุธมิา จาดโห้ เคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39 595120217 น.ส.ดนุนุช เครืออยู่ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

40 595120219 น.ส.จันทร์จิรา แสนเมืองอินทร์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601121511 น.ส.อมรรัตน์ บวัศรี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

2 601121528 น.ส.ปวณีา วงค์หมอ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

3 601121518 น.ส.นิสากร ถมยา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

4 601121524 น.ส.พลอยไพลิน เครือแดง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

5 601121515 น.ส.เจนจิรา ดอกกุหลาบ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

6 601120404 น.ส.จุฑามาศ ยืนยาว วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

7 601120417 น.ส.อริสา นนทะโคตร์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

8 601120407 น.ส.อาภากร ยังประเสริฐ วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

9 601120420 น.ส.สุดา นารอด วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

10 601430205 น.ส.เสาวภา อะมะมูล การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

11 601121521 น.ส.วจิิตรา พุ่มจันทร์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

12 601420106 น.ส.ฐิติกา ประดาพล การเงินและการธนาคาร คณะวทิยาการจัดการ

13 601420113 น.ส.อชิรญา หงษเ์สียงจันทร์ การเงินและการธนาคาร คณะวทิยาการจัดการ

14 601420115 น.ส.สุวมิล เยาวพนิ การเงินและการธนาคาร คณะวทิยาการจัดการ

15 591120123 น.ส.รตนกร หงษไกร การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

16 591120108 น.ส.รุ่งนภา มะโนราช การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

17 591120128 น.ส.กตัญชลี พวงมาลัย การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

18 591120125 น.ส.กาญจนา อินทร์อยู่ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

19 591720426 นายสมหวงั จารัส การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20 591720401 นายสิทธพิล หงษท์อง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 601121527 น.ส.บษุยารัตน์ อุดมกัน ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

22 591120227 น.ส.ณัฐชา จันทร์ตา การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

23 591120203 น.ส.สุรีรัตน์ ดวงรัตน์ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

24 591420525 น.ส.นิละกรานต์ พนิธุ การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

25 591120401 นายณัฐวฒิุ จรวฒิุพนัธ์ วทิยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

26 591220435 น.ส.จันทริา ฟอ่นชุมภู การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 595120215 นายเอนกชัย สืบสายทองดีแท้ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

28 601120920 นายรัฐเขต นิลขลัง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

29 601121609 น.ส.รดา กวนิวลัย การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

30 601121601 น.ส.รักษณิา แซ่ทา้ว การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

31 601121628 น.ส.รจนา แซ่ลี การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

32 591220108 น.ส.วาทนิี ทศัสวสัด์ิ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 591220119 น.ส.จีรนันท ์วฒันะ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 591220136 น.ส.ยมนา คงสมบรูณ์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 591120121 น.ส.สุปรียา พวงทอง การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

36 591120122 น.ส.มนัญชยา สินยอง การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

37 591720414 น.ส.เกศรินทร์ เคียงข้าง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

38 591420125 น.ส.สุพรรณี คมปลาด การเงินและการธนาคาร คณะวทิยาการจัดการ

39 601120921 นายพริษฐ์ ปั้นแปลก พลศึกษา คณะครุศาสตร์

40 591121805 นายกมลภพ ไพโรจน์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601520127 น.ส.พชัรี สีโค การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

2 601420505 น.ส.เพญ็พสุิทธิ ์ขุนรินชา การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

3 601420511 น.ส.มนต์พรปณตอร กรปภาภคัพงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

4 601420519 น.ส.รัตนพร แก่นแก้ว การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

5 601420514 น.ส.สกาวเดือน อิ่มชา การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

6 601430204 น.ส.สุวษิา น้อยศรี การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

7 601430206 น.ส.กาญจนา ยอดวถิี การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

8 601430207 น.ส.รุ่งทวิา กัณหา การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

9 601420516 น.ส.นฤมล มานนท์ การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

10 591220113 น.ส.ขวญัสุดา อุดมสุข ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591220132 น.ส.วาสนา บญุแสงทอง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 591420521 น.ส.มัลธกิา ทศัมาลี การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

13 601420510 น.ส.รัชนี พนัธโ์ยศรี การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

14 601420504 น.ส.กนกนิภา ก่วยจีน การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

15 601420518 น.ส.ศิรินันท ์เงินนา การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

16 601420517 น.ส.อุไลวรรณ พลแก้ว การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

17 601420531 น.ส.ปริญญาพร ศรีสมบติั การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

18 601121028 น.ส.สุพตัตรา ถาวร ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

19 601121011 น.ส.มิรันตี พนิศรี ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

20 591720424 น.ส.สุภารัตน์ ขอนทอง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 591720427 น.ส.กุลนันท ์วฒันศิริ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22 591720417 น.ส.นิตยา เกณสาคู การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23 591720411 น.ส.ดิตฏญิาภรณ์ คุ้มเพื่อน การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

24 591720421 น.ส.สุภาวรรณ ศรีฉ่้า การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25 591720410 น.ส.พมิพพ์าพรรณ มูลสืบ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26 591720437 น.ส.จุฑามาศ สินตะมะ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 591720432 นายก้องภพ ธนูพล การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28 601121630 น.ส.สุมาลี จันทรมณฑล การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

29 591220709 นายวรีะพงษ ์สถาพร ภมูิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 591220704 นายอรรถพล สุขทบั ภมูิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591220712 นายปยิวฒัน์ โตโทน ภมูิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591220708 นายอิศเรศ สนธพิงษ์ ภมูิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 601120813 นายจิตรภณ แซ่วา้ง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

34 601520102 น.ส.นันทน์ภสั ขวญัเขียว การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

35 601520115 น.ส.นิตยา สายนวน การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

36 591820135 น.ส.เบญญารัตน์ ด้วงแหวะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 601420526 น.ส.ชนกนันท ์มั่นวงษ์ การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

38 601121015 น.ส.ณัฐภรณ์ จิวเดช ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

39 601420528 น.ส.อนงค์นุช อุดแตน การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

40 591220408 น.ส.พชัรพร สุขสาตร์ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591420320 นายปริญญา สนิทมาก การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

2 591420325 นายสหพนัธ ์กอสัมพนัธ์ การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

3 591420339 นายรัตพงษ ์ส่องแสง การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

4 591420301 นายธนพล ทองหล่อ การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

5 601430111 น.ส.ซีเรียม สาลิกาพงษ์ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

6 591220422 น.ส.พณาวนั กันทะเมา การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 591720520 น.ส.สุภาพรรณ์ หน่วยจันทกึ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 591720512 น.ส.จารุวรรณ หา่นจุ่น การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 591720513 น.ส.สรวงสุดา สมชื่อ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 591220405 น.ส.กัญญารัตน์ ศรีเดช การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 591220437 น.ส.ปยิะพร ปาลา การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 591220446 น.ส.ทพิากร ศรีสอน การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 591220443 น.ส.รัญญา ครุฑแก้ว การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 591320403 น.ส.พรทพิย์ จันทร์นา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 591320419 น.ส.ละออทพิย์ ธรรมมะ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 591320410 น.ส.ณัฐริกา หอมร่ืน สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 591320408 น.ส.พรพมิล ช้างเนียม สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 591320421 น.ส.นิภาพร จันทร์มาก สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 591320409 น.ส.วนัดี ราชทรัพย์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 591121104 น.ส.กนกวรรณ วุน่แม่สอด ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

21 591320402 น.ส.นฤมล ใจดี สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 591320423 น.ส.ชนิตา หวานชิต สาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 601120620 นายอภชิัย ใจชื น ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

24 591520124 น.ส.สร้อยเพชร ภมูี การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

25 591420109 นายนพรุจ พรหมชาติ การเงินและการธนาคาร คณะวทิยาการจัดการ

26 591420338 น.ส.วชิชุตา ผลเจริญ การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 591120209 น.ส.สิวาพร โตบางปา่ การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

28 591120211 น.ส.นริศรา ช่อชั น การศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์

29 595120114 น.ส.ขนิษฐา แก่นมา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

30 591420309 น.ส.พรพรรณ รอดเขียว การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

31 591820213 น.ส.จิราภรณ์ ชั่งทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591820211 น.ส.ชื่นสุข รุ่งกล่ิน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 591820212 น.ส.พร้อมศิริ กฤษวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 591820224 น.ส.นาตยา สงเชื อ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 591430106 น.ส.กนกพร ฝนตะคุ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

36 591430121 น.ส.ขนิษฐา กวางแก้ว คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

37 591720430 น.ส.วริญญา วรรณา การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

38 591121129 น.ส.กนกวรรณ สุวรรณ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

39 591121130 น.ส.ฐนิดา ฉิมพาลี ภาษาจีน คณะครุศาสตร์

40 591820220 น.ส.อรวรรณ เลิศวไิล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 601320617 น.ส.กนกวรรณ เฉื่อยทอง ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 601320604 น.ส.ช่อผกา ดาหา ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 601320609 น.ส.อทติยา ธรีะธนกร ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 601320612 น.ส.กัญญารัตน์ กล่ินจันทร์ ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 601320616 น.ส.ชลธชิา ภู่แก้ว ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 601420404 นายสุวชิัย ขันธคุ์ปต์ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

7 601420407 น.ส.สุมินตรา โพธิค้์า คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

8 601420402 น.ส.อลิษา นาโตนด คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

9 601420410 น.ส.สมฤทยั อินทร์สัน คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

10 601320905 น.ส.นัจรีวรรณ อูปค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 601220614 น.ส.อพณิญา มุงคุณ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 601220607 น.ส.รสริน สิงหรา ณ อยุธยา ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 601220602 น.ส.ประภาพร รอดสินธุ์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 601220617 น.ส.นฤภร ทพิย์พมิพา ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 601220611 น.ส.เบญญาภา สระทองอ้อย ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 601220619 น.ส.ดวงกมล พลึิก ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 601220621 น.ส.วภิาดา จุ่นพนัธ์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 601320819 น.ส.วรางคณา ไกรกิจราษฎร์ คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 601320805 น.ส.พมิลมาศ หวัหนองหาร คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 591720106 นายวชัรากร ศรีแตง เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 591720104 น.ส.ประกายแก้ว นาคก้อน เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 591720125 นายอุเทน ฉัตรเงิน เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 591720105 นายจิรพงศ์ วงษศ์รี เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5 601420201 น.ส.จิรัฐติกาล สิทธริาช การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

6 601420208 น.ส.วรรณิสา วรรณา การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

7 601420209 นายธนภมูิ สนฉาย การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

8 601420211 น.ส.ณัฏฐณิชา แก้วกอเกตุ การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

9 601420207 น.ส.วภิาว ีแสงจันทร์ การตลาด คณะวทิยาการจัดการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 605430108 นายจตุพงษ ์นิตบญุ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

2 605430102 น.ส.นัทธมน นาควรรณ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

3 605520108 น.ส.รัชนก การีทะ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

4 605430109 น.ส.สุดารัตน์ สิงโห คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

5 605430106 น.ส.ณิชกานต์ เทากมลเดช คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

6 605520117 น.ส.เบญจรัตน์ ยอดแก้ว การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

7 605520109 น.ส.ลัดดาวลัย์ ธรรมแงะ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

8 595520121 น.ส.สุดารัตน์ แซ่ม้า การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

9 595520109 น.ส.อังค์วรา ปญัญา การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

10 595720104 นายวรกร แก้วกันยา เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11 595720125 นายมิตรภาพ พงษานิตร เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12 595720109 นายชยนัฐ ยะปญัญา เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13 595720123 นายทนงศักด์ิ กัณฑวงศ์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14 595720110 นายนิคม ปนิค้า เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15 595720106 นายอาริน โชคไพศาลสกุล เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16 605520116 น.ส.ดาราวลี แก้วเมือง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

17 605520115 น.ส.นุสรา เทงิวเิศษ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

18 605520111 น.ส.เพญ็นภา ลือใจ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

19 605520126 น.ส.จันทร์จิรา ต๊ะสุ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

20 605530101 น.ส.จ้าปา จันทรมณฑล การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

21 605530106 น.ส.สุวนันท ์แซ่กือ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

22 605530102 น.ส.วลัลีย์ ภสัูนติสกุลวงศ์ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

23 605530108 น.ส.อุมาลี อ่อนหวาน การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

24 605530104 น.ส.พชิามญชุ์ ปนัสีค้า การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

25 605530109 น.ส.มัณฑนา ยะเขียว การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

26 605520120 นายวรวทิย์ ค้าตัน การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4 (แม่สอด)

สอบวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง หอ้งคอมพิวเตอร ์1 แม่สอด

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ัง รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4 (แม่สอด)

สอบวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง หอ้งคอมพิวเตอร ์1 แม่สอด

27 595720107 นายไกรสิทธิ ์อ่อนน้อย เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28 605430105 นายคณนาถ ทมิแตง คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 605520107 น.ส.พรชนก งานรุ่งอุดม การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

2 605520110 น.ส.รัตนาภรณ์ ตาฝาย การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

3 605520124 น.ส.ดารารัตน์ ก้อนอิน การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

4 605520103 น.ส.ทบัทมิ มาเชียง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

5 605520112 น.ส.ประภาสิริ ค้าล้าปาง การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

6 605520123 น.ส.จันทรวมิล คีรีกังวาล การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

7 605520104 น.ส.ชวนพศิ คลังปญัญา การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

8 605520105 น.ส.โชติกา อุดมศรีมงคล การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

9 595720207 น.ส.กมลวรรณ อินตา การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 595820112 นายภานุพงศ์ ศรีทะหล้า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 595820126 นายรัชพล ดีปญัญา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 4 (แม่สอด)

สอบวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง หอ้งคอมพิวเตอร ์2 แม่สอด

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 605720113 น.ส.ชลวนารักษ ์ตาแส่ง เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 605720123 นายนพรัตน์ ขัตติวงค์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 605720105 นายปารเมศ เจดีย์วฒิุ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 605720110 นายวทิวสั แก้วแสนปนั เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5 605720111 นายทกัษณิ วงัสิงห์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6 605120227 น.ส.พรีดา ใจวงศรี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

7 605820106 น.ส.นะมะโพ ไม่มีนามสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 605120217 น.ส.อังสุมาลิน อินต๊ะนา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

9 605820141 น.ส.กันยามาศ โชติวชิรเดช รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 605820122 น.ส.ชลธชิา สุรินทร์ค้า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 605820153 น.ส.อภญิญา นิตขลิบ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 605120215 น.ส.ณัฐธดิา หลักเพชร สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

13 605820151 น.ส.กัญญาพชัร ถมทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 605820130 น.ส.ณัฐมนต์ ปั้นทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 605820108 นายภทัรชน เนตรพมิพ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 605820121 นายภวูรินทร์ ทนิ้อย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 605820150 นายธนวฒัน์ พทุธรัิตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 605820134 นายณัฐวฒิุ นันทหาร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 605820125 นายณรินทร์ แสนโท รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 605820133 นายชยุต เครือวรีะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 605820116 นายน่านฟา้ ชาญชนะกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 605820139 นายทวิากร ปไูฝ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 605720101 นายอดิสรณ์ ปรีชา เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

24 605720114 นายจิณณวตัร เสมกันทา เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25 605720118 นายพรีภทัร กิตติพงศ์สรรค์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26 605820118 น.ส.ศิริวรรณ คีรีสิริรุ่งเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 3 (แม่สอด)

สอบวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง หอ้งคอมพิวเตอร ์3 แม่สอด

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 3 (แม่สอด)

สอบวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง หอ้งคอมพิวเตอร ์3 แม่สอด

27 605720120 น.ส.จิราภรณ์ ทองรักษคี์รี เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28 605820112 น.ส.สุชาดา บญุทวคุีณ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 605120226 น.ส.มณีรัตน์ วารินสุก สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

30 605820149 น.ส.ภาวดิา เถ้าปาลี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 605820103 น.ส.ศุภนิดา ค้าอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 605820148 น.ส.ธมนวรร ด่านประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 605820126 น.ส.จรรยพร ปญัญา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 605120218 นายยอดชาย ตรรกศาสตร์กุล สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

35 605120207 นายศราวฒิุ เตจ๊ะ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

36 605820157 น.ส.ญาณิศา กังธรีะวฒัน์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 605120214 น.ส.สุดารัตน์ วนาพาพบสุข สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

38 605120223 น.ส.ลดาวลัย์ อาชาแสนเจริญกุล สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

39 605820119 นายอดิศักด์ิ หมู่ปนั รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 605120220 นายฐิติพงศ์ ทรงบญุธรรม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 605820127 นายพทิวสั เต็บหว้ยหา้ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 605720114 นายจิณณวตัร เสมกันทา เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 605820120 นายจักรกฤษณ์ มูลต๋า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 605820143 นายวสันต์ สีวใิจ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 615530101 น.ส.อารียา สุสุข การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

6 615530108 น.ส.ปราณี ตระเวนเวหา การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

7 605820105 นายนันทชัย เมืองจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 605820109 น.ส.กาญจนา เชี่ยวชาญพนา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 605120224 น.ส.นารีรัตน์ ฉัตรสุภาพงศ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

10 605120208 นายธรีศักด์ิ อาจนรากิจ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

11 615520105 น.ส.อรนุช สวา่งเจริญกุล การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

12 615520114 น.ส.กนกวรรณ วฒันาทศันีย์ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

13 615520138 น.ส.ปาลิตา สุวรรณ การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

14 615520139 น.ส.พรนภา นาหรัิญคีรี การบญัชี คณะวทิยาการจัดการ

15 605820135 นายอุกฤษฏ ์ค้าอ้าย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 605820150 นายธนวฒัน์ พทุธรัิตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 615430105 น.ส.ประไพทพิย์ แสนอินต๊ะ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

18 615430104 นายยุทธนา - คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 2 (แม่สอด)

สอบวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง หอ้งคอมพิวเตอร ์1 แม่สอด

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 615820143 นายน้าโชค สุต๋า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 615820145 น.ส.กัญญาภทัร โองก๋า รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 615820117 น.ส.เวธกา นะทา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 615420408 นายอัครชัย อินถาวร การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5 615420314 น.ส.ปธติตา เสียงดัง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6 615420315 นายณภทัร เสมา การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7 615420313 น.ส.ญาติรัก วงษค้์าแปง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 615420323 น.ส.พมิพกิา ค้าอ้าย การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 615420324 น.ส.รัตติกานต์ บวัตูม การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 615420310 น.ส.ณัฐสุดา อินอุ่น การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11 615820112 น.ส.กนกพร ทองอุบล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 615820111 นายดาท ูเหล่ารัตนเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 615420208 น.ส.ทพิย์กมล ถาน้อย การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

14 615820108 น.ส.กนกศิริ เงินมาก รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 615820110 น.ส.ศิริกัลยา อินทปตัย์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 615820121 น.ส.ชลธชิา เมืองใจแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 615820115 นายโกศล ดารินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 615820126 น.ส.นัชชา กุลมาลา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 615420422 นายเอกณภทัร นันทหาร การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20 615420407 นายวชัระพงษ ์นาควงัไทร การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 615420417 นายณัฐพนธ ์วงศ์ปริยพชัร์ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22 615420209 นายณัชพล อ๊ะทา การจัดการทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ

23 615820106 น.ส.วาทนิี เสถียรวรีะกุล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 1 (แม่สอด)

สอบวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง หอ้งคอมพิวเตอร ์2 แม่สอด

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ที่น่ังสอบ รหสันักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา คณะ

1 605820128 นายจักรพนัธุ ์ทะวนั รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 605420106 น.ส.วรรณพร ปงรังสี คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

3 605420102 น.ส.ศิรินภา สืบวนัดี คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

4 605820114 นายกิตติกรณ์ เมามูล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 605820113 นายนันทวฒัน์ พรมเสน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 605720313 น.ส.ธรีาภรณ์ ลักขณาอ้าไพ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7 605720109 นายเมธสั ทบัมีบญุ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 605720325 น.ส.ธนาภรณ์ สุทธโิพธิ์ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 605720107 นายศุภทัชัย รุ่งเรือง เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 615420113 นายสุริยะกาณฑ์ สุขแก้ว คอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ

11 605720326 นายสายชล แซ่ย้าง การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสรมิทกัษะภาษาอังกฤษ 3 (แม่สอด)

สอบวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง หอ้งคอมพิวเตอร ์3 แม่สอด

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม


