
ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611620112 น.ส.กลัยรัตน์ วรรณทอง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 611620110 น.ส.สุนิสา พงษกดั นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 611620106 น.ส.วรัญญา สุกใส นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 611620129 น.ส.ตรีรนุช คมสัน นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 611620114 น.ส.ทิพวรรณ กนัเทีย่ง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 611620113 น.ส.สุนิสา กมุภาพนัธ์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 611820310 น.ส.กรรณิการ์ แกว้จมุพรม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 611820312 น.ส.สุภัทราภรณ์ ทองสุข รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 611820305 นายพชิิต จอ้ยม่วง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 611820311 นายจกัรธิป โปต๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 611820309 นายพทุธิพงศ์ วงศ์แสน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 611121402 นายกรกฎ ตีนาเต ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

13 611121407 น.ส.ฟา้ใส เขม็ทอง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

14 611121413 น.ส.กลุกานต์ ศรีบัวจบั ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

15 611121406 น.ส.สุภาภรณ์ โคกแกว้ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

16 611121416 น.ส.วันวิสาข ์ครุฑเครือ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

17 611121415 น.ส.อจัฉราพร ข าสกล ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

18 611121405 นายเสกสรร แหวเมือง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

19 611121409 น.ส.สิวลี อะมะระดี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

20 611820316 น.ส.วรรณศิริ จจูนัทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 611820313 น.ส.นุชนาถ นามแกว้ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 611820303 น.ส.ณัฐภรณ์ พรมเกษ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 611820306 น.ส.ทวินันท์ ทรัพยก์ล่ิน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 611820307 น.ส.สุพชิชา อยู่สิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 611820304 น.ส.อนุธิดา วิญธะชัย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 611820301 น.ส.นิศามณี โหฐาน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

27 611820302 น.ส.เจนจริา ต๊ิบบุง้ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 611820308 น.ส.ลลิดาพรรณ จันทร์ประทกัษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 611620102 น.ส.วชิรญาณ์ นุ่มทอง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 611620128 น.ส.พานิดา ชื่นชมน้อย นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 611320202 น.ส.ธวัลรัตน์ ศรีสุขสันต์คีรี เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32 611220334 Wang Yujie ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 611220335 Huang Mei ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 611122221 น.ส.รุ่งเรือง อร่ามฤทยักุลพนา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

35 611122210 น.ส.สุมาลี อนุรักษ์วนาลัย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

36 611122214 น.ส.อรณิช วายุ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

37 611122212 น.ส.กุ๊กไก ่สมคิด สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

38 611820119 น.ส.วรรณรัตน์ ฟองเอม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 611820121 น.ส.ปวีนา เงินยิ่ง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 611820118 น.ส.นิชธาวัลย ์สุขจติร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611820115 นายนันทพงศ์ ครีบผา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 611820117 น.ส.กาญจนา ภูเ่พง็ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 611820106 น.ส.พชิญา เพง็ช้าง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 611820102 น.ส.รชุดา อนิเล้ียง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 611820101 น.ส.เบญจรงค์ พมิพศั์กด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 611121412 นายวีรศักด์ิ ชูคุ้ม ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

7 611121428 น.ส.วีรวรรณ สิงห์สุข ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

8 611121427 น.ส.ดวงเดือน พานมาลี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

9 611121410 น.ส.ณัฐกลุ คงเมือง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

10 611121426 น.ส.ณัฐฐินันท์ แกว้โต ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

11 611121425 น.ส.พชัริดา จลุมุสิ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

12 611121429 น.ส.พณัณิตา ปัญญาดี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

13 611820123 น.ส.วรรณธิญา เซ็นน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 611121414 น.ส.กรกช วงษ์ค า ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

15 611121411 น.ส.นภาวรรณ คุ่ยดี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

16 611121430 น.ส.กติิยา บุญเรศ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

17 611121423 น.ส.ประภัสสร พลากร ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

18 611121424 น.ส.กญัญารัตน์ พมิพา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

19 611121408 น.ส.อญัชลี ท าทอง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

20 611121404 น.ส.สุกญัญา จนัทร์นา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

21 611122219 น.ส.ชลธิชา ดอยแกว้ขาว สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

22 611122213 น.ส.ธัญรัตน์ รอดศรี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

23 611121421 น.ส.ปิยฉตัร ปานทองค า ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

24 611121420 น.ส.กลุดา พลึิก ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

25 611121419 น.ส.ฐิติมา เนียมสุ่ม ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

26 611121403 น.ส.องัศุุมาลี สารสิงห์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

27 611620115 น.ส.สุกญัญา อภัยโส นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 611620127 นายภูสิทธิ ์เวียนเป๊ะ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 611620116 น.ส.ธัญญาลักษณ์ ศรีวันต์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 611620104 น.ส.เกษรา ยั่งยนื นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 611820317 น.ส.นิชนันท์ แสนยนิดี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 591421012 นายจกัรพงศ์ พลกล้า นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ

33 611820215 น.ส.ชลลดา จ าปางาม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 611820212 น.ส.อรภาภรณ์ จนัทวี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 611620208 น.ส.ชลธิชา จ าปางาม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 611820213 น.ส.ฐิติกานต์ ทองโบราณ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 611820122 น.ส.พยิดา มิตรชื่น รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 611820109 น.ส.ทิพานันท์ สีปัจฉมิ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 611820126 น.ส.อรพนิ คุ้มพงษ์พนัธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 611820111 น.ส.พณัณิตา วงษ์มา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611320220 น.ส.พชิญาภรณ์ เทียนสันต์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 611320210 น.ส.ณัฏฐณิชา แสนสุภา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 611320215 นายวรพจน์ แสนบุญมา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 611320217 น.ส.ณัฐชยา ปาละโค เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 611320206 น.ส.กญัญารัตน์ หมื่นแสง เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 611620204 น.ส.ฐิติพร การสุวรรณ์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 611122201 นายพสักร พวงไธสง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

8 611122202 นายราชบุรินทร์ บดีรัฐ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

9 611122215 นายกรวิชณ์ ใจแกว้ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

10 611122206 น.ส.วิชญาดา ต่ายหัวดง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

11 611122207 น.ส.เปรมฤดี แฝงสูงเนิน สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

12 611122204 นายรุ่งเจริญ จติน์สนธิ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

13 611122205 น.ส.กมลลักษณ์ อนิกรัด สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

14 611122203 น.ส.ณัฐวรรณ แกว้เพชร สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

15 611122218 น.ส.จนิตหรา มาวัน สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

16 611122208 น.ส.วารุณี สูงสันเขต สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

17 611122220 น.ส.ธัญสิริ จอ๋งเนียม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

18 611122211 น.ส.ชนัญญา ฉลาดธัญกจิ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

19 611121623 น.ส.อาทิติยา โบราณมูล การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

20 611121614 น.ส.อารีรัตน์ โพเทพ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

21 611121622

น.ส.สร้อยสุวรรณ กจิประ

จกัร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

22 611121611 น.ส.พชัรินทร์ ค าตา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

23 611121629 น.ส.วิภาวี สงล่า การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

24 611121625 น.ส.อษุา เนื่องเถื่อน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

25 611121612 น.ส.ณัชภัทร คงเพชรศักด์ิ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

26 611121621 น.ส.ศิรดา แต่งเนตร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

27 611121607 น.ส.สุวรรณา แยม้นุช การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

28 611121606 น.ส.กมลลักษณ์ บุญอยู่ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

29 611121605 น.ส.รมณี อนิทพงษ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

30 611121620 น.ส.ปานชีวา มลิวัลย์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

31 611121617 น.ส.สุจริา จนัทร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

32 611122216 น.ส.ปิยะฉตัร จนัทชุม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

33 611620223 น.ส.นลิมน คล้ายมีปาน นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 611620205 น.ส.กญัญาณัฐ ต้ิงฉิ่น นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 611620225 น.ส.พรนภา นันที นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 611620226 น.ส.มลทิชา พรมมา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 611620210 น.ส.ชญานี ประชาสรรเจริญ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 611620206 นายธีระวัฒน์ น้อยชื่น นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 611620235 น.ส.ธนศิริ ผลเศรษฐี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 611620213 น.ส.ชวาลา สถติยอ์ยู่ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611620119 นายพงศกร บุญมีมา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 611620126 นายศราวุธ วจนะถาวร นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 611620133 นายฤทธิรุทร์ อปุหล้า นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 611620120 นายจริวัฒน์ สิงห์คา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 611620122 นายธนาย ุสุภาพ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 611620131 น.ส.ศิริรัตน์ ค าวงศ์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 611620134 น.ส.พรนพา เสือสา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 611620109 น.ส.กนัทิมา สิงหา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 611620118 น.ส.ธิดาพร มาคุ้ม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 611620136 น.ส.ปัถยานี วังคีรี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 611620135 น.ส.ศุภสุตา ยอดศรี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 611620201 นายสรศักด์ิ เชียงทอง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 611620229 น.ส.กาญจนา บัลลังกน์าค นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 611620202 นายนิรัตน์ หนูวงค์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 611620215 นายพรีพทัธ์ เพชรพลู นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 611620209 น.ส.สถติาภรณ์ ยนจอหอ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 611620230 นายธีรภัทร สุขภิรมย์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 611620212 นายเจษฎากร ถาน้อย นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 611620220 นายดิศพงษ์ จนัทร์แจม่ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 611121624 น.ส.จนัทิมา แตงบุญรอด การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

21 611121608 น.ส.จนิต์จฑุา สุยะทา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

22 611121603 น.ส.วศินี โพธิม์หันต์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

23 611121615 น.ส.สุธาสินี วันเสาร์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

24 611121619 น.ส.ณีรนุช ชาติไกรบัญชา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

25 611121604 น.ส.อติกานต์ ล่องชูผล การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

26 611121610 น.ส.ตติยา อ่ าพร้ิง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

27 611121616 น.ส.พชัรี จนัลองวนา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

28 611120808 น.ส.สุกญัญา สุ่มมาตย์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

29 611220114 น.ส.พรทิพย ์ตระการตระกลู ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 611220126 น.ส.บุษยามาศ สุขศาสตร์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 611220125 น.ส.ธิญากรณ์ พว่งพี ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 611220127 น.ส.พรพรรณา จนัทร์อร่าม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 611220118 น.ส.เปรมสุดา ประดิษฐนุช ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 611220101 น.ส.จริยา จพูฒันกลุ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 611120816 นายณัฐสิทธิ ์จนัโทสถ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

36 611120817 นายทศพล ทิพยสั์นเทียะ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

37 611220110 น.ส.ณัฏฐ์นรี ยาวิใจ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 611220128 นายธวัชชัย แสนค า ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 611220116 นายธนากร ศิริพรม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 611620232 น.ส.พชิญาภา เลาลี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611120830 นายชัยพร เรียบดี พลศึกษา คณะครุศาสตร์

2 611120805 นายดนัย บุญญา พลศึกษา คณะครุศาสตร์

3 611120806 นายภูธเนศ เสืออดุม พลศึกษา คณะครุศาสตร์

4 611120829 นายกติติธัช พุม่ฉตัร พลศึกษา คณะครุศาสตร์

5 611120810 นายสิทธิชาติ แลงามตา พลศึกษา คณะครุศาสตร์

6 611120823 นายภาณุพงศ์ บัวหลวง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

7 611120822 นายวชิรวิชญ์ น้อยเกดิ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

8 611120828 นายภูวนาท นวดไธสง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

9 611120814 นายจรวรรธ สุโขไตรรัตน์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

10 611120827 นายวีระพล ดีเอี่ยม พลศึกษา คณะครุศาสตร์

11 611120811 นายพรรณกร จนัทร์ทันโอ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

12 611120815 นายอ านาจ จ าปีทอง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

13 611120505 นายเกยีรติศักด์ิ ทองขาว คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

14 611320203 น.ส.เดือนเพญ็ แสนหลวง เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 611320201 น.ส.ปรียา ครองสวัสด์ิ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 611620211 น.ส.สโรชา เพชรเทียม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 611820108 น.ส.ปัญชลิกา เรืองไทย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 611820120 น.ส.รักชนก สังขสุ์วรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 611820129 น.ส.ประกายทิพย ์กมุมาน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 611620203 น.ส.ศิริลักษณ์ แสนศิริ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 611820127 น.ส.วิภาดา จนันาค รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 611620227 นายเกษมศักด์ิ ฉมิแป้น นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 611820107 น.ส.สุกญัญา ทองแกมแกว้ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 611620214 น.ส.แกว้ตา เพชรดี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 611620228 น.ส.พรนภัส หลวงจนัทร์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 611620231 น.ส.วิชชุลดา อ่ าเทศ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

27 611620105 น.ส.สุภักษร ชืุ่นบาน นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 611120813 น.ส.วาสนา ธรรมกลู พลศึกษา คณะครุศาสตร์

29 611120831 น.ส.เนตรทราย ศรียางนอก พลศึกษา คณะครุศาสตร์

30 611120818 นายฐิรพงศ์ อมรพนัธุ์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

31 611120832 น.ส.ชลธิชา ทัศนา พลศึกษา คณะครุศาสตร์

32 611120836 นายนิรพนัธ์ คงยงั พลศึกษา คณะครุศาสตร์

33 611220417 น.ส.ชลิตา ข าอยู่ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 611120825 นายกษิต์ิเดช โยมป้อม พลศึกษา คณะครุศาสตร์

35 611120837 นายอมรเทพ เถื่อนถ้ า พลศึกษา คณะครุศาสตร์

36 611120802 น.ส.พรพรรณ พรมสายใจ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

37 611120804 น.ส.อาลิสา ม่วงร่ืน พลศึกษา คณะครุศาสตร์

38 611120812 น.ส.สุภัชชา แพรพนัธ์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

39 611120807 น.ส.รวินันท์ เครือแกว้ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

40 611120803 น.ส.พริาภรณ์ เสทะสิงห์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611120529 น.ส.กฤติมา ทองมา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

2 611120514 น.ส.อไุร วงศ์ธีรภาพ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

3 611120515 น.ส.จณิตสา คชภูมิ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

4 611120511 นายวุฒิชัย แซ่ยา่ง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

5 611120527 น.ส.ภัทรสุดา อปุหล้า คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

6 611120519 น.ส.วริษา แซ่ลี คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

7 611120506 น.ส.จนิดารัตน์ หนองห้าง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

8 611120502 น.ส.เจมจริา ปิน่ทอง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

9 611120524 น.ส.สุวภัทร วิชาชัย คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

10 611120530 น.ส.กญัญาณัฐ กวินวนาลี คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

11 611120510 น.ส.ปิยพร แซ่ยั้ง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

12 611120517 น.ส.อจัฉราภรณ์ มีสกลุ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

13 611120522 น.ส.สวรรณญา ถว้ยอิ่ม คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

14 611120521 น.ส.ปวีณา แสงสว่าง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

15 611120528 น.ส.กญัญารัตน์ ทองใบ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

16 611120516 น.ส.พรประภา กอ้นนาค คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

17 611120526 นายสันติภาพ แซ่จา๋ว คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

18 611120509 น.ส.อภีษฎา โสภานุสนธิ์ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

19 611120523 น.ส.ภลิตา ด านิล คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

20 611120501 นายอธิปชิระ บุญพรม คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

21 611120504 น.ส.วนัชพร ค ากอ้น คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

22 611120518 น.ส.ทอแสง คูหาทอง คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

23 611120513 น.ส.จดิาภา สุขสาคร คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

24 611120525 น.ส.การะเกด พทุธมงคล คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

25 611120520 นายคณุตม์ ตุงคะศิริ คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

26 611120512 น.ส.ชมพนูุช พนัธ์น้อย คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

27 611220816 น.ส.นภาพร อว่มสถติย์ การท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

28 611620237 นายกฤษฎา จอ๋ยพรม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

29 611420514 น.ส.สโรชา เอี่ยมต่อ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ

30 611420519 น.ส.อพฒัชรา เรืองวงษ์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ

31 611420515 น.ส.นิชานันท์ เอี่ยมทรัพย์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ

32 611420521 นายวราพล ภูมิมาศ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ

33 611420503 นายธีรภัทร์ เสริมศรี นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ

34 611420507 น.ส.พรรณพร เทวโลก นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ

35 611420513 นายสหรัฐ บุญยดื นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ

36 611420508 นายธนาศักด์ิ วงค์ชมภู นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ

37 611122209 น.ส.อรอนงค์ ขอ้หล้า สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

38 611620137 น.ส.ยวิษฐา สุมังฆะเศษ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

39 611620111 นายธนพล จนัทร์อิ่ม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

40 611620130 น.ส.สุภัสสรา มาน้อย นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611320418 น.ส.ธนัชชา สมภักดี สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 611320412 น.ส.นัทวรรณ นุตพงษ์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 611320413 น.ส.วีรภัทรา จะวรรณะ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 611320403 น.ส.สุพรรษา แกมนิล สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 611320426 น.ส.ณัฏฐิณิชา คงสมทรง สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 611320424 น.ส.ชฎาณัฐธนพร ถงัทอง สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 611320406 น.ส.ณัฐนิชา แกน่ศรี สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 611320408 น.ส.ฐิติรัตน์ แซ่กอ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 611320409 นายธนากร แกว้ทอง สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 611320415 น.ส.กนกวรรณ ยศประสงค์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 611320407 นายศตวรรษ นภารัก สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 611320401 น.ส.สิริวิมล เกดิศรี สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 611320422 น.ส.รัตศนา คชรักษ์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 611320425 น.ส.สุกญัญา บุญยดื สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 611320423 น.ส.สุวาณี รอดหงษ์ทอง สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 611320411 น.ส.นันยา ดาหา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 611320410 น.ส.นภาลัย อน้บางเขน สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 611320207 น.ส.นิลาวรรณ เมืองขนุทศ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 611320218 น.ส.ธนยพร บุญปวง เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 611320405 น.ส.กนกพร เนียมพลู สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 611320416 น.ส.จฑุาทิพย ์ลมูล สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 611121523 น.ส.โยษิตา ปานฤทธิ์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

23 611121510 นายสหรัฐ หงษ์เวียงจนัทร์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

24 611220504 น.ส.ไหมพมิพ ์ตังพานิช การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 611220506 น.ส.ภาวริน ค าสี การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 611220507 น.ส.เสาวภา ชัยไหวพริบ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

27 611320420 น.ส.นิภาพร ฉตัรชมพชูวริน สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 611121515 น.ส.นิศารัตน์ วิเศษศรี ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

29 611121513 น.ส.อมรรัตน์ กนัทิละ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

30 611120821 น.ส.ณัฐพร สังกลม พลศึกษา คณะครุศาสตร์

31 611320402 น.ส.ชฎาพร จริรัมย์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32 611220113 น.ส.สุนิษา โปต๊ะ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 611320414 น.ส.พชัรพร พาณิชยอ์ธิคม สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34 611320204 น.ส.ศรีสุดา คีรีแดนชัย เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35 611321004 น.ส.สุชานันท์ ประดิษฐ์ ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 611620124 น.ส.ศรสวรรค์ บรรณสี นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 611620123 นายสุทธิพงษ์ จลุชาติ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 611321005 น.ส.สุนิสา ยศ ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 611321015 น.ส.ฐิติมา สร้อยพลาย ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 611220832 น.ส.ณัชนันทน์ สุวรรณ

การท่องเทีย่วและการ

โรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611820103 น.ส.ชลดา ถาวร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 611320208 น.ส.จริาพร แยม้โกสุม เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 611320219 น.ส.กณิกา กาญจนแดนไพร เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 611220119 นายรุ่งทิวา ตองเต ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 611220105 น.ส.มัสยา พลเชี่ยว ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 611220117 น.ส.เนตรวิมล เคลือภู่ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 611220102 น.ส.รุ่งอรุณ ขนุพลึิก ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 611220120 น.ส.อาทิตยา อนิมูล ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 611220103 น.ส.วรสินา บุญน้อย ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 611220123 น.ส.กาญกมล พุม่ไพจติร ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 611220129 น.ส.อาทิมา สุขปัน ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 611220115 น.ส.วิสสุตา เรืองวงษ์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 611220130 น.ส.ฐิติยา หาริคุณ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 611220106 น.ส.อนุชสรา โสดาเจริญ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 611220124 น.ส.ฐิตาพร วงศ์สว่าง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 611320205 น.ส.ดวงจนัทร์ พงศ์จรัสแสง เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 611620107 น.ส.ณัฐพร มานะจกัร์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 611620103 นายภูมิรพ ีศรีเมือง นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 611620108 น.ส.ธัญญาภรณ์ ธรรมสอน นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 611620117 น.ส.สุกญัญา พรมฟกั นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 611321001 น.ส.กมลกานต์ บัวตะมะ ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 611620101 นายธนภัทร์ จริวุฒินัน นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 611220414 น.ส.เรไร ศรีหามายา การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 611321012 น.ส.น้ าฝน เทนอสิสระ ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 611220423 น.ส.อทิตยา พรมชัย การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 611220422 นายบัลลังก ์หิรัญญาพร การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

27 591220435 น.ส.จนัทิรา ฟอ่นชุมภู การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591220434 น.ส.ชนนิกานต์ สานเมทา การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591220439 น.ส.ชนันทร์พร บุญรอด การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 611320209 นายวุฒิภัทร หอมประทุม เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31 611320211 นายทวีศักด์ิ หิรัญสิทธิ์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32 611320213 น.ส.นิศากร พรมสละ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33 611321010 นายสถาพร จนิดาอนิทร์ ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 611321013 น.ส.สุกญัญา ก ายาน ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 611120835 นายปัฐน์พงศ์ อุ่นเมือง พลศึกษา คณะครุศาสตร์

36 611220606 น.ส.ศิริพร จนิดาคีรีกร ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 611220821 น.ส.พลอยชมพ ูข าพมิาย

การท่องเทีย่วและการ

โรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

38 611220808 น.ส.เมฑินี ธรรมโน

การท่องเทีย่วและการ

โรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

39 611220814 น.ส.สุนันทรา เนียมหอม

การท่องเทีย่วและการ

โรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

40 611220830 น.ส.อรทัย ศรีพา

การท่องเทีย่วและการ

โรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611620217 น.ส.กญัญาพชัร มาสอดุม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 611620216 น.ส.ฐิติพร โพธิม์าก นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 611620239 น.ส.ชนิสรา สมพงษ์ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 601720442 นายธีรพล บุญไทย การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

5 611220122 น.ส.สิรภัทร ไตรยทุธรงค์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 611220111 น.ส.จนัทร์ทิมา สาระสุวรรณ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 611220121 น.ส.จนัจริา มั่นวิง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 611220107 น.ส.ศรุตยา สายบุญเจยีม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 611220104 น.ส.ฉตัรวลี โนขดัติมา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 611220108 น.ส.ศศินิภา ขนัสิงห์หา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 611120301 น.ส.อรัชพร ค าเลิศ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

12 611120308 น.ส.ปิยนุช หิริโอ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

13 611120307 น.ส.รุ่งนภา สุขสาย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

14 611120323 น.ส.กนัต์ฤทัย เรืองบุญธรรม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

15 611120322 นายวิชาญชัย วันดี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

16 611120324 น.ส.กมลลักษณ์ คล้ายเจยีม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

17 611220412 น.ส.กติญาดา เอี่ยมส าลี การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 611220411 น.ส.เบญญา มีหิริ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 611220416 น.ส.ชนิกานต์ ทิพยป์ระสาตร์ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 611220402 น.ส.พณัณิตา หมีขนุ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 611220406 น.ส.ภูริมาศ วัฒนศิริ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 611220408 น.ส.ดิษยา ฉมิพาลี การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 611220424 น.ส.วาสนา กาบุญยม การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 611220430 น.ส.กรณิศ สีชานิล การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 611220409 น.ส.ชบาไพร เอี่ยมสอาด การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 611220410 น.ส.ปาริชาต พรหมมินทร์ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

27 611220425 น.ส.สุพชิฌาย ์เพยีรธัญญการ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 611220401 นายอาทิตย ์แกว้ดี การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 611220407 น.ส.อญัชลีกร พนัทิม การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 611220428 น.ส.วิจติรา เมฆขนุทด การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 611220419 นายวิชิตชัย วัฒนะ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 611220420 นายอฐัธิชา กล่ินศรีสุข การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 611220403 นายธัญหฤษฎ์ พลแยม้ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 611220405 น.ส.กนกวรรณ สวรรค์หลง การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 611320212 น.ส.ชุติมา จนัทร์ดี เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36 611220833 น.ส.น้ าฝน จนิโน

การท่องเทีย่วและการ

โรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

37 611820205 น.ส.ศิริรัตน์ รอดประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 611820207 น.ส.คฑาพร อนิทสร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 611820202 น.ส.อรอมุา สิงห์วี รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 611820210 นายสุริโย ค าเคร่ือง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611121509 น.ส.กญัญาภัทร จนัทร์กนันา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

2 611820105 น.ส.ฤทัยกาญจ ์จติรแจง้ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

3 611820104 น.ส.เกศินี สีลาดเลา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

4 611820110 น.ส.สุภาพร เลาสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

5 611820130 น.ส.ณัฐกานต์ คงหอม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

6 611120820 น.ส.จฬุาลักษณ์ สอนนิล พลศึกษา คณะครุศาสตร์

7 611120826 น.ส.ปัทมาวรรณ แสงจนัทร์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

8 611220813 นายนุกลู คงต้นกลู การท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

9 611220835 น.ส.ฐิตาภัทร์ รักนาค การท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

10 611220837 น.ส.อริสา พนัธ์ปัญญากรกลุ การท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

11 611220812 น.ส.นัฐชนิกา สมสวนจติร การท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

12 611220826 น.ส.เพญ็ประภา เพยีรธัญญากร การท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

13 611220801 น.ส.วริศรา ค าสา การท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

14 611220810 น.ส.รัชนี สุรารักษ์ การท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

15 611220811 น.ส.จฑุามาศ จนัทร์กล่ า การท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

16 611220815 น.ส.กชกร เนติวงค์ การท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

17 611220802 น.ส.กณิศา พนัธ์ศรี การท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

18 611122102 น.ส.โพดา - ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

19 611122106 น.ส.ปุณรดา โพธิข์วัญ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

20 611122104 น.ส.ปาณิสรา หมื่นศักดา ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

21 611820223 นายชัยวัฒน์ คงประกอบ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

22 611820204 นายสาธิต ศรีโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

23 611220817 น.ส.สุนิสา เทพเทศ การท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

24 611122108 นายกติติเมธา เทพสกลุ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

25 611820203 น.ส.พรธีรา โตนดทอง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

26 611122111 น.ส.กาญจนา สีหาบุตร ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

27 611820209 น.ส.วิชญาพร ค าแล่น รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

28 611122110 นายนพรัตน์ ไกรกจิราษฎร์ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

29 611820228 น.ส.ตรีลักษณ์ ภูส่มัย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

30 611820218 น.ส.จริยา เขตขาม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

31 611820201 น.ส.วิจติรา กลาดเกล่ือน รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

32 611820229 น.ส.อษุา จนัทร์กระจา่ง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

33 611820208 น.ส.นิลพฒัตา ข ามา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

34 611820217 นายเสกสรรค์ โพธิพ์รม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

35 611820226 น.ส.สุพชิญา ไกรแกว้ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

36 611122107 นายพงศกร พละทรัพย์ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

37 611820230 นายธวัชชัย แกว้มาลัย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

38 611820225 นายนรวิชญ์ เอี่ยมรักษา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

39 611820219 นายศุภกติต์ิ มีสัตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

40 611320612 น.ส.นัฐรินทร์ พนัธ์ศรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611220827 น.ส.ศิริพร เตจะ๊ การท่องเทีย่ว คณะวิทยาการจดัการ

2 611220803 น.ส.สาธินี ทัดทาน การท่องเทีย่ว คณะวิทยาการจดัการ

3 611220831 น.ส.พชัราภา สุุ่มมาตย์ การท่องเทีย่ว คณะวิทยาการจดัการ

4 611220825 น.ส.กมลชนก บุญประเทือง การท่องเทีย่ว คณะวิทยาการจดัการ

5 611220829 น.ส.กญัญารัตน์ เรือนภู่ การท่องเทีย่ว คณะวิทยาการจดัการ

6 611320611 น.ส.อรญา ค ามะปะนา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 611320610 นายสุริยศักด์ิ ล าจะเรา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 611320602 น.ส.ภาวิณี ภูท่อง ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 611320616 น.ส.กติติยา กระต่ายทอง ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 611320626 น.ส.รัติกาล คล้ายเพยีร ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 611320615 นายประดิษฐ์ ฤทธิโ์พธิ์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 611320619 น.ส.ศรัณญา แนบกลาง ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 611320623 น.ส.เจนจริา เหล่าเอี่ยม ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 611320607 น.ส.นภัสวรรณ ใจแสน ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 611320624 น.ส.ไอลดา ปัน้เหน่ง ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 611320617 น.ส.รสสุคนธ์ เสาวนิจ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 611320613 น.ส.เพญ็ภาณี เทียมจนัทร์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 611320622 น.ส.จนิดารัตน์ เหล่าเอี่ยม ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 611320604 น.ส.กณัฐมณี หว่างวงษ์แกว้ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 611320621 นายจรีวัฒน์ จารุจติร ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 611320627 น.ส.ไพรลิน ชัยอารักษ์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 611320606 น.ส.อารีรัตน์ ผ้าน้ าฝน ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 611320618 น.ส.พรทิพย ์อนิทปัติ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 611320603 นายภัทรพล ค าสุก ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 611320625 น.ส.ณัฐชญา นามัย ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 611320601 น.ส.ธัญรดา ครุธเครือ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

27 611320605 นายวรุตม์ จงูาม ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 611320620 น.ส.สุภาพร อิ่มจติร ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 611320609 น.ส.อรวรรณ ผ่องฉวี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 611220605 น.ส.จงกล ชลนทีเกดิคุณ ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 611220601 น.ส.นฤมล นะพา ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 611220621 น.ส.วรรณา ไพโรจน์ ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 611320608 น.ส.ขนิษฐา พลึิก ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34 611220620 น.ส.ศตนันท์ ล าภู ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 611220602 น.ส.รัตนกาญจน์ คล้อยสวาท ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 611220608 น.ส.ฑิฆัมพร บัวทอง ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 611220609 น.ส.กรรณิการ์ ธรรมกลุ ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 611220604 น.ส.วรัญญา ภูส่งค์ ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 611220607 น.ส.สรณ์ศิริ กอ้นจา้ย ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 611220619 น.ส.มยรุฉตัร อมรสันติกลุ ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611220623 น.ส.จริาภา ทองพนู ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 611220610 น.ส.ปิยธิดา บุตรสิงห์ ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 611220613 น.ส.พรพมิล แสนเขยีววงศ์ ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 611122103 น.ส.กนกวรรณ ไพบูลย์ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

5 611220202 น.ส.จติุภัค ด าสนิท ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 611220209 น.ส.ธัญญาพร สิงห์ลอ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 611220208 น.ส.พมิพกานต์ มาลัย ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 611220215 น.ส.ศศิพงศ์ โพธิ์ุธิน ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 611120420 น.ส.รุ่งนภา ถงัทอง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

10 611220615 น.ส.วิชญาดา กอสัมพนัธ์ ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 611220216 น.ส.สิริมา สุวรรณเจริญ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 611120419 น.ส.วรดา เหล่าวงโคตร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

13 611220212 น.ส.วริญญา หมื่นเจงิ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 611220201 น.ส.ณัฐฤมล ศรีจนัทร์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 611220205 น.ส.จรีนันท์ เนื่องละออ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 611220204 น.ส.วิชะดา แซ่ม้า ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 611120421 น.ส.ศศิริวิมล ดอนชูไพร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

18 611220207 น.ส.อรวรา จอนพงษ์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 611220206 น.ส.นภัสกร สีกล่อม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 611220624 น.ส.ภัครมัย ประชาสิริกลุ ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591220442 น.ส.เมธิณี ชื่นชอบ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 591220410 น.ส.อรณิช เทพนิกร การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 591220420 น.ส.กนกรัตน์ เกดิศรี การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 611920101 น.ส.พชัราภรณ์ รัตถา

วิจติรศิลป์และ

ประยกุต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 611920110 น.ส.จนัทิมา ด่านซ้าย

วิจติรศิลป์และ

ประยกุต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 611920103 น.ส.มาลินี อารักขาอารัญ

วิจติรศิลป์และ

ประยกุต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

27 611920117 น.ส.กญัชริญา ขนักะสิกรรม

วิจติรศิลป์และ

ประยกุต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 611920109 น.ส.ธิดารัตน์ ดีประสิทธิ์

วิจติรศิลป์และ

ประยกุต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 611920104 นายยสินทร อดุมศรีมงคล

วิจติรศิลป์และ

ประยกุต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 611920102 นายยิ่งพนัธ์ กลัพฤกษ์

วิจติรศิลป์และ

ประยกุต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 611920105 น.ส.วันวิสา ทองอยู่

วิจติรศิลป์และ

ประยกุต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 611920107 น.ส.กสุุมา ปิน่ทอง

วิจติรศิลป์และ

ประยกุต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 611920106 น.ส.จติสุภา วงษ์มาก

วิจติรศิลป์และ

ประยกุต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 611320906 น.ส.ชโลธร วงศ์กทัลีคาม เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35 611320910 น.ส.กาญจนา เทพวงษ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36 611121502 น.ส.หนึ่งฤทัย สุดเต้ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

37 611320905 น.ส.กลัยาณี ฉมิพาลี เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38 611320909 น.ส.มาริสา ธรรมชาติ เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39 611420504 น.ส.สุดาพร แทนสมบัติ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ

40 611320908 น.ส.สโรชา มัณมณี เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611120313 น.ส.ปุณยนุช ท้าวสันติชูชัย วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

2 611120317 นายวัฒนชัย ทับเอี่ยม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

3 611120328 น.ส.กณัฐิกา พนัธมิตร วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

4 611120321 น.ส.วันเพญ็ แซ่ยา้ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

5 611120329 น.ส.ชวนชม ฤทธฺุุจรรโลง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

6 611120306 นายทัตพงศ์ จริยภิวัฒน์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

7 611120312 น.ส.เบญญาภา ไพรพรรณา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

8 611120315 น.ส.ชุตินันท์ คชสีห์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

9 611120302 น.ส.สวรรยา ตังสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

10 611120303 น.ส.กนกพร เผือกพงษ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

11 611120330 น.ส.ไปรยา สืบปันอดุ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

12 611120316 น.ส.กญัญารัตน์ คงมั่น วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

13 611120327 นายธนพนธ์ พนูผล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

14 611120319 น.ส.ปิยฉตัร คชฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

15 611120318 น.ส.สุพตัรา การะภักดี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

16 611120305 น.ส.สุมีนา ค าบู้ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

17 611120304 น.ส.สุภารัตน์ อนิต้นวงค์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

18 611120413 น.ส.รัตนมน แสงสุรินทร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

19 611120426 น.ส.ต้นกล้า พมิพสิ์งห์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

20 611120412 น.ส.ศิริวรรณ จนัทร์ข า วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

21 611120409 น.ส.กนกวรรณ แยม้ยิ้ม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

22 611120404 น.ส.นภัสสร อนิรัญ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

23 611120427 น.ส.พชัรินทร์ มีระสิง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

24 611120423 น.ส.นภัสกร สงคุ้ม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

25 611120424 น.ส.จารุวรรณ ไพโรจน์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

26 611120417 น.ส.วีรดา ไกรวงษ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

27 611120411 น.ส.ณัฐณิชา ยภุาครบุรี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

28 611120410 น.ส.สุจติตรา ทัง่ทอง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

29 611120425 น.ส.ชุตินาท แหวนทองค า วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

30 611120422 น.ส.กาญจนา แป้นจนัทร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

31 611120407 น.ส.กญัญาณัฐ สิงใส วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

32 611120416 น.ส.จตุรพร ปวงแกว้ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

33 611120408 น.ส.วันวิสาข ์เมืองต๊ิบ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

34 611120406 น.ส.ณิชากร วิทยาเรืองศรี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

35 611120401 น.ส.ปิยนุช ณ ค าตัน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

36 611120402 น.ส.ศิริลักษณ์ ออ่นน้อม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

37 611120403 น.ส.สุดารัตน์ พรมเจยีม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

38 611120405 น.ส.ญาดา คดชีพ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

39 611120418 น.ส.สริตา กลัพฤกษ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

40 611120314 น.ส.ปัตติยา ช่อองัชัน วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611920115 น.ส.ธันยพตั การเทีย่ง วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์

2 611220836 น.ส.โยธกานต์ เจตเกษกจิ การท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

3 611220322 นายชาญยทุธ ชูแผ้ว ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์

4 611220305 น.ส.สุภัสสร ช่างเงิน ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์

5 611220302 น.ส.สโรชา หลักหิน ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์

6 611121013 น.ส.สตรีรัตน์ ถาวร ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

7 611121012 น.ส.เกวรี ปานค า ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

8 611121028 น.ส.วรารัตน์ นารอด ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

9 611220611 น.ส.จฑุามณี เพช็รหนู ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์

10 611220603 น.ส.ขนิษฐา มั่งทอง ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์

11 611220617 น.ส.กมลทิพย ์โมลาลาย ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์

12 611120809 นายปวเรศ ไพราราชธรรม พลศึกษา คณะครุศาสตร์

13 611320803 น.ส.ศิรินทรา บางเหลือง คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

14 611320828 นายไพรัตน์ ค าหล้า คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

15 611620218 นายเกษมศักด์ิ ภูภ่ีโญ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

16 611620221 น.ส.อภิฤดี มะนูญ นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

17 611620224 น.ส.กรกมล พาทัน นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

18 611620222 น.ส.ธิภาพร โพสิม นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

19 611120310 น.ส.ชุติมา เชื้อแกว้ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

20 611120325 น.ส.บุญสิตา อนิไผ่ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

21 611120309 น.ส.ธิดารัตน์ โตวัตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

22 611120311 น.ส.รินรดา เมรัตน์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

23 591220436 น.ส.เกตุกนก ศรีสุกใส การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์

24 611121006 น.ส.นริศรา หะขนุทด ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

25 611121031 น.ส.เบญจวรรณ นิลพกัร์ ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

26 611121010 น.ส.ณัฐธิชา ช่วยเจริญสุข ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

27 611121009 น.ส.ธนภรณ์ ปะตังทะสา ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

28 611121015 น.ส.พชัรธิดา มหึเมือง ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

29 611320303 น.ส.วรัญญา กิ่งภาร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

30 611320304 น.ส.น้ าทิพย ์สมบูรณ์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

31 611320305 นายปฏิภาณ เกษนาค วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

32 611320308 น.ส.นนท์ทิชา กล่ินหนู วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

33 611320307 นายกจิชนะ เกน้โชติ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

34 611320306 น.ส.ชญากานฑ์ โพธิล์า วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

35 611320301 น.ส.นภาลัย เชื้อรอด วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

36 611320302 น.ส.ภุมรินทร์ ธัญญเจริญ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

37 611122109 น.ส.ณัฏฐณิชา ศิริพล ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

38 611121004 นายนวมินทร์ รอดใหญ่ ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

39 611320102 น.ส.จฑุาทิพย ์โชหนู วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

40 611121418 น.ส.สลิลทิพย ์กนัหาเรียง ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611320107 น.ส.ศุวมนต์ ปัญญา วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 611320101 น.ส.กศิรา ค าหล้า วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 611320104 น.ส.ชนาภา ภูร่ะหงษ์ วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 611320115 น.ส.วิมลวรรณ อยู่สุขสถาพร วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 611320110 นายชยณัฐ ประมูล วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 611320105 นายเจตรินทร์ สีแตง วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 611320103 นายเจริญชัย อาจรอด วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 611320109 นายจติรทิวัส ราชเทียร วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 611320108 นายพงศธร ปุริมาโน วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 611121030 น.ส.ปาริชาติ ธัญชาติไพศาล ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

11 611121021 น.ส.ฟา้ใส แซ่เล้ียว ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

12 611121022 น.ส.สานิกา แซ่พา่น ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

13 611121025 น.ส.มะลิวัลย ์แซ่ยา้ง ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

14 611120326 นายกรรจเนตร ขนุทอง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์

15 611121029 น.ส.อมลวรรณ จนัทร์นนท์ ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

16 611121014 น.ส.ปาลิตา บุญทะโกสุม ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

17 611121011 น.ส.สุพตัรา ศรีทอง ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

18 611121020 น.ส.กรกนก ค าบุญ ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

19 611121007 น.ส.มาริษา บ้านกล้วย ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

20 611121016 น.ส.กญัญาลักษณ์ อยู่ทอง ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

21 611121017 น.ส.กนกพร มังกร ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

22 611121026 น.ส.ญานิกา ธรรมมา ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

23 611121003 นายศุภณัฐ จ าปา ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

24 611121023 น.ส.ปรารถนา ใจงาม ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

25 611121008 น.ส.อรปรียา เชิดฟอ้น ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

26 611121018 น.ส.ชมพนูุช ทองสุวรรณ ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

27 611220404 น.ส.วรรณิษา ใจหงิม การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 611420305 นายวรากร สินทวีเสถยีร คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

29 611320504 นายธีระวัฒน์ ปาวงค์สร้อย

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 611320505 น.ส.ภานุมาศ แสงรุณ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31 611320506 นายปราชญา อุ่นประสาน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32 611320508 น.ส.ลลิตา แกว้สูงเนิน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33 611320503 น.ส.อรณี แซ่ท้าว

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34 611320507 น.ส.กนกพรรณ วงค์ต๊ะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35 611320502 น.ส.วัลญา ประทุม

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36 611320501 น.ส.สุภารัตน์ เหล่ากระปิกจิ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37 611120801 นายนิธิกร ใจกลม พลศึกษา คณะครุศาสตร์

38 611220315 น.ส.รวงขา้ว ทองด้วง ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 611220310 นายนัปการ ก าเนิด ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 611220304 น.ส.กนิษฐา พงษ์เม่น ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611121801 นายพรีพฒัน์ จอมคีรี เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 611121811 นายกฤษกร จรันรัก เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 611121808 นายชัยธวัช อน้อนิ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 611121809 น.ส.นภัสสร เปล่งปล่ัง เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 611121804 น.ส.สิรีธร ค าพริะธรรม เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 611121807 น.ส.สุพชิชา เมนไธสง เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 611121802 น.ส.ทักษพร นิลละออ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 611121812 น.ส.น้ าทิพย ์ค าอิ่ม เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 611121803 นายวันชัย ศรีเดช เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 611121805 น.ส.ชนาภา อาจกล้า เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 611121613 น.ส.รณพร จ าปู้ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

12 611121707 น.ส.สุดารัตน์ ทรัพยเ์หลือเเสน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

13 611121630 นายบุญชัย อาสารักษาไพร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

14 611121708 น.ส.ชาลิสา ไพรนีรชาติ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

15 591320702 นายศรันภัทร โพธิท์อง ฟสิิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 611320904 น.ส.วราลักษณ์ เพญ็พนัธ์นาค เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 611121019 น.ส.ปาริชาติ สุพศิ ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

18 611121519 น.ส.ศรีประภา เรือนเพง็ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

19 591220413 น.ส.วีระพา พานแกว้ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 591220404 น.ส.ศรัณยา ช้างเนียม การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591220412 น.ส.ศิรินันท์ บัวต๊ิบ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 611420517 น.ส.อรพรรณ ศรีวิลัย นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ

23 611420520 นายณัฐพงศ์ กริตสารนันท์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ

24 611121714 น.ส.ปรีณาภา บัวเขยีว การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

25 611121712 น.ส.จรินันท์ บุญอนิทร์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

26 611121716 น.ส.ณัฐกานต์ มีชัย การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

27 611121703 น.ส.วนิดา ใจธรรม การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

28 611121710 น.ส.อริญชยา เสนาพนัธ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

29 611121702 น.ส.สุวิศา สระทองเทียน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

30 611121719 นายสหัสวรรษ หิริโอ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

31 611121718 น.ส.ชฎาพร ต้ังตระกลู การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

32 611121709 น.ส.สุพชิชา ปรางค์วิเศษ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

33 611121704 น.ส.องัคณา สุขเกษ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

34 611121701 น.ส.ทิพยเ์กษร ดอนเขยีวไพร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

35 611220614 น.ส.ชลธิชา ศรีคมข า ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 611121711 นายณัฐกติต์ ทับทิม การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

37 611121705 นายกนัตพงศ์ พุม่เพชร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

38 611420511 นายพนัธกานต์ ฤมิตร นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ

39 611220309 น.ส.ปวีณา วิเชียรชัยคีรี ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 611121713 น.ส.ปณาลี เลิศก าชัย การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611121806 น.ส.นพเกา้ นุ่มเกล้ียง เคมี คณะวิทยาศาสตร์

2 611320819 น.ส.บวรรัตน์ โสมศรี คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

3 611320822 น.ส.รัดนิตา พรมมาวัน คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

4 611320829 นายภูธเนศ นารีรักษ์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

5 611320826 นายจริาย ุแซ่ยา่ง คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

6 611320813 น.ส.ธัญญลักษณ์ ธรรมลี คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

7 611320808 นายพลวัฒน์ ใจวิสาร คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

8 611320807 น.ส.เมธาวี คงอรุณ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

9 611320823 น.ส.ลลนา อยู่สบาย คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

10 611320811 นายสหัสวรรษ อั๋นดอนกลอย คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

11 611320802 น.ส.จติติมา อนิทะเรืองศร คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

12 611320805 นายสุธิพงษ์ ค าเทีย่ง คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

13 611320801 น.ส.กลุยา อิ่มดี คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

14 611320814 น.ส.โสพณิยา พุม่ทุม่ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

15 611320804 น.ส.เพชรฎา อาทร คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

16 611320809 น.ส.พมิพล์ภัส วงค์กองแกว้ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

17 611320810 น.ส.วราพร อนิทชิต คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

18 611320817 นายภูริณัฐ ตุ่นเฟอืย คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

19 611320818 น.ส.วรรณกจิ แลงามตา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

20 611320806 น.ส.จริานุช มั่นคงพพิฒัน์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

21 611320824 น.ส.รัตนาภรณ์ แสนหาญชัย คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

22 611320812 นายณรงค์ศักย ์บุบผา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

23 611320821 น.ส.ศรัญญา ค ามุ้ย คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

24 611320827 นายวีระชัย เลิศบุญการกจิ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

25 611121618 น.ส.กาญจนวัฒน์ จฬุาธรรมกลุ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

26 611320816 น.ส.บุษบา ปทุมสูตร คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

27 611121417 น.ส.ลักษิกา สีค าขลิบ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์

28 611220418 นายกติติกาล พรมอนิทร์ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์

29 611220515 นายเจนณรงค์ มาลัย การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์

30 611620219 นายนิธิพงษ์ รัตนาทร นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

31 611220303 น.ส.สิรีธร นวพงษ์ภูษา ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์

32 611220834 นายณัฐวุฒิ มีศรี การท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะวิทยาการจดัการ

33 611220307 น.ส.ณัฐธิดา กติเสรีย์ ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์

34 611220328 น.ส.กาญจนา นิกรพนัธ์ ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์

35 611220616 นายกติติพชิญ์ จริะเดชประไพ ภาษาจนี คณะมนุษยศาสตร์

36 611220313 น.ส.พรรณพลอย ศรีวิชัยจนัทร์ ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์

37 611220323 น.ส.น้ าทิพย ์นัยสาง ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์

38 611220332 Sumyat Myint Mo ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์

39 611220331 น.ส.วรรณนิดา เครือวัน ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์

40 611220316 นายสิรภพ กนัยะมูล ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611820113 นายณธวัฒน์ แปงนุจา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 611820114 นายจกัริน ชาวละหาร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 611820116 นายสรพงษ์ กรีติกากลู รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 611820124 นายธนพล ทองยศ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 611320114 นายธรีนัย แซ่เฮ่อ วิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 611121626 น.ส.กมลชนก นาคท้วม การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

7 611121601 น.ส.วิชุดา เทศพรหม การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

8 611121628 น.ส.น้ าเพชร ทองทิพย์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

9 611121602 น.ส.ชฎาภรณ์ ชุรี การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

10 611121001 น.ส.อภิญญา บุรานันท์ ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

11 611121027 น.ส.ทัดดาว สมัครธัญการ ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

12 611121024 น.ส.วารินธร สังขป์่า ภาษาจนี คณะครุศาสตร์

13 611121627 น.ส.ชลาลัย พลาพล การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

14 611420316 นายธีระศักด์ิ แสงสุวรรณ์ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

15 611420309 นายชนาวุฒิ ทองเชื้อ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

16 611420318 น.ส.สุกญัญา สระทองเทียน คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

17 611420310 นายวันชนะ ละอองดี คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

18 611420306 น.ส.ศิริลักษณ์ ขอนทอง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

19 611420313 นายกฤตเมธ เหล่ียมบาง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

20 611420304 น.ส.สิริลักษณ์ พรหมมา คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

21 611420302 น.ส.เจนจริา อนิทร์เพชร คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

22 611420301 นายไชยวัฒน์ สังฆธรรม คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

23 611420315 น.ส.สุพตัรา สิทธิสุข คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

24 611420312 นายผดุงเกยีรติ ยอดศรีทอง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

25 611420314 น.ส.สุนิสา นารอด คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

26 611420307 น.ส.ปิยะธิดา กาเทียน คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวนัที ่23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

27 611420317 นายวรรฒชัย เรืองเทพ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

28 611420308 นายพจนันท์ ช่างกล คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

29 611220326 น.ส.ภัทราวดี บุญศรี ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 611220317 น.ส.วาริน จ าปาทอง ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 611220301 นายนวชนม์ ได้ลาภ ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 611220312 น.ส.กลัยากร หมู่มาก ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 611220311 น.ส.ธนัญชา นพเกา้ ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 611220314 นายตรีทศ ค าอนิทร์ ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 611220320 นายจกัรกฤษ หลาแกว้ ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 611220327 น.ส.ชลิตา ศรีภุมมา ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 611220319 น.ส.นัทธมน สุทธิแสงจนัทร์ ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 611220324 น.ส.นิตยา เจริญศิลป์ ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 611220333 นายเรืองยศ แสนโดด ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 611122217 น.ส.บุษยมาศ เขม้นเขตการ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611221005 Yang Shunchao ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 611120712 น.ส.ปรางทิพย ์ศิริสุทธิ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

3 611221004 Shi Taoming ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 611221001 He Tingyi ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 611221003 Liu Linfang ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 581920123 น.ส.กนัยารัตน์ ไล้สม

วิจติรศิลป์และประยกุต์

ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 581920101 น.ส.รุ่งนภา เบ้าหล่อ

วิจติรศิลป์และประยกุต์

ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 611520234 น.ส.จารุวรรณ แสงแกว้ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

9 611520207 น.ส.อญัชลี จนัทะเสน การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

10 611520209 น.ส.สุกญัญา สุขเถื่อน การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

11 611420103 นายวรัญญู สินทวีเสถยีร การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจดัการ

12 611120628 นายทัตพงศ์ ขวัญวารี ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

13 611420122 น.ส.เบญญาภา สรรพค้า การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจดัการ

14 611420108 น.ส.อนันตญา จนัทานานนท์ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจดัการ

15 611420110 น.ส.กวินนา ชาญเชี่ยว การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจดัการ

16 611420112 น.ส.ณัฐนันท์ รัชสมัย การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจดัการ

17 611420102 น.ส.ณัฐชยา คงนา การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจดัการ

18 611420106 น.ส.เพยีงฟา้ ชืนบุญชู การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจดัการ

19 611420113 น.ส.ศศิภา ยทุธหาญ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจดัการ

20 611420119 น.ส.ศุภนันท์ ค าบรรลือ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจดัการ

21 611420104

น.ส.พรรณวิภา บางประ

อนิทร์ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจดัการ

22 611420120 นายธนัญชัย สรรพค้า การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจดัการ

23 611520213 น.ส.วันเพญ็ เกษก าจร การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

24 611520205 น.ส.อษุามาศ กอ้นทอง การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

25 611520230 น.ส.วนิลญา เงินสุข การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

26 611530117 น.ส.นทีกานต์ ทองยอด การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

27 611530116 น.ส.ปวีณา โยธาภักดี การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

28 611530118 น.ส.ทิพรัตน์ ภูจ่นี การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

29 611530106 น.ส.มัณฑนา แสงเมือง การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

30 611530104 น.ส.กลัยาณี หอมร่ืน การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

31 611530111 น.ส.วรรัตน์ โพธิไ์กร การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

32 611530105 น.ส.วิจติรา มาน้อย การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

33 611530112 น.ส.วันดี อิ่มวงษ์ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

34 611530119 น.ส.สิริยากร เกตุณรงค์ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

35 611530120 น.ส.สายรุ้ง แจม่ใส การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

36 611530110 น.ส.พรนภัส คุ้มพระพาย การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

37 611530124 นายธนวัฒน์ จติวงศ์ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

38 611530114 น.ส.บุญพทิักษ์ ทรัพยเ์สถยีร การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

39 611420421 น.ส.ณัฐนิชา นวลอยู่ การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

40 611420409 น.ส.ธนัดดา อนิทรรัตน์ การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 601220231 Zhu Zhufen ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 601220233 Aqin Shang ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 611530107 นายนิรัติศัย เฟือ่งอิ่ม การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

4 611530125 น.ส.ปภาวรินทร์ เทศน์ธรรม การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

5 611530126 น.ส.กญัญารัตน์ สุดใจ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

6 611530108 น.ส.ประวีณา บุญเหลือ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

7 611530102 น.ส.นันทนา นันทะโชติ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

8 611530115 น.ส.ยพุารัตน์ ผลเจริญ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

9 611530123 น.ส.สาวิกา บัวบาน การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

10 611530109 น.ส.สุดารัตน์ แกว้ทรัพย์ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

11 611530101 น.ส.มณีรัตน์ ศรีวรรณ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

12 611530103 น.ส.สุพฒัตรา สว่างศรี การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

13 611530121 น.ส.อารียา เขยีวสนั่น การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

14 611420406 น.ส.ชลธิชา พทุธศัย การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

15 611120618 นายศิววิชญ์ วงษ์ประเสริฐ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

16 611120607 นายภูวดล สุขเกษม ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

17 611120625 นายอานันต์ ปิยะศีล ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

18 591220405 น.ส.กญัญารัตน์ ศรีเดช การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 591220410 น.ส.อรณิช เทพนิกร การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 591220419 น.ส.ชยสิรา พลูเกตุ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 611120610 น.ส.วรยา แจม่หม้อ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

22 611120608 น.ส.เกวลี สร้อยสังวาลย์ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

23 611120614 น.ส.ชุติมา เนียมคล้าย ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

24 611120623 น.ส.จริารัตน์ พทุธโต ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

25 611120601 น.ส.สุวพชัร ทองดอนง้าว ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

26 611120611 น.ส.พชิญาภา ชูพฒุ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

27 611520129 น.ส.อ าพร ขวัญมา การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

28 611520128 น.ส.รัตนา ขวัญมา การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

29 591220436 น.ส.เกตุกนก ศรีสุกใส การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 611420226 นายกติติศักด์ิ หงษ์ร่อน การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

31 611420224 น.ส.กนกกาญจน์ เมฆี การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

32 611420207 น.ส.รัตนาภรณ์ วงษ์แกว้ การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

33 591220404 น.ส.ศรัณยา ช้างเนียม การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 591220412 น.ส.ศิรินันท์ บัวต๊ิบ การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 611420231 นายวิรัช ยา่งแกว้สกลุ การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

36 591122002 น.ส.มัลลิกา กล่อมปาน ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 591320313 น.ส.รินทร์ลภัส สอนสารี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38 591122003 นายคมกริช แยม้เอี่ยม ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 591122008 นายจตุรเทพ กล่ินแมน ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

40 591122004 นายนิธิกร เต็งเจริญ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611420416 นายทิติยะพงษ์ จนัทะเสน การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

2 611120118 น.ส.สมนึก เขตวิทย์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

3 611520114 น.ส.จรัิชญา จนัทร์เขยีว การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

4 611520115 น.ส.ปวีณา ดารินทร์ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

5 611520121 น.ส.วิภาดา สาทิพยจ์นัทร์ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

6 611520122 น.ส.ณัฐนันท์ยา วงษ์ออ่ง การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

7 611520134 น.ส.สุภัทตรา ยงันุสสะ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

8 611121904 นายพชร รัมวุฒิ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 611121909 นายกานต์นิธิ ปรัชธันยพร ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 611420213 น.ส.ดวงหทัย เปรมสน การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

11 611420219 นายโยธิน หลอมทอง การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

12 611420203 นายณัชพล กนัทา การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

13 611420220 นายวัชระพล กล่ินจนัทร์กล่ัน การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

14 611420235 น.ส.น  าเพชร ดิษสงค์ การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

15 611420222 น.ส.อมุาพร สิงห์กล่อม การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

16 611520227 น.ส.กาญจนา ทรัพยป์ระเสริฐ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

17 611520241 น.ส.ชุติกาญจน์ พวงทอง การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

18 611520210 น.ส.สุนิสา บุญเอี่ยม การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

19 591122005 นายพเิชษฐ์ ไชยสุระ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 591122012 นายสุรวุฒิ วัฒนศิริ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 591122019 นายณัฐวัตร พดัชาวนา ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 591122020 นายธีระพฒัน์ เทาทา ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 591122022 นายภูพงิค์ คชฤทธิ์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 591122018 นายเมธา โอบออ้ม ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 591122029 นายชนะวงศ์ ตรรกชนชูชัย ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 591122021 นายศรชัย มะลิพรม ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

27 591122028 นายจกัรพนัธ์ ศุกร์ดี ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591122027 นายจกัรภัทร ศุกร์ดี ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 591122024 นายวงค์อรรณพ วงค์คล้าย ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 591122025 นายรังสิมันต์ ไกรสีทา ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 591720516 นายณัฐพล ภูเ่กตุ การจดัการโลจสิติกส์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

32 591122013 นายภาณุวัฒน์ ทับทิมไทย ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 591122011 นายสงกรานต์ เขยีวนา ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 591122010 นายนพดล สันคะนุช ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 601120924 น.ส.สาวิตรี สีนวน พลศึกษา คณะครุศาสตร์

36 591122006 นายวงศกร สมบัติรุ่งอรุณ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 611121208 นายจริพนธ์ ทองยิ ม คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

38 611121204 นายอ านาจ นวลเปียน คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

39 611121203 นายวันชัย บุรงค์ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

40 611121213 นายพงษ์พนัธ์ ค าบาง คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611530127 น.ส.อภัสรา แสงไชยา การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

2 611530122 น.ส.กาญจนา เพช็รคง การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

3 611520211 น.ส.พนิทุมาศ กว้างปัญญา การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

4 611520212 น.ส.วิรัลยพุา กจิไพบูลยสิ์น การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

5 611520238 น.ส.นิลาวัลย ์จนีามูล การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

6 611520229 น.ส.มาริสา เต้อแกว้ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

7 611520216 น.ส.สงกรานต์ ทองฤทธิ์ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

8 611520225 น.ส.มาตาวี พรมมา การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

9 611520242 นายศุภกร ซองผม การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

10 611520217 น.ส.จดิาภา ศรีบุระ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

11 611420411 นายนาวิน ทองหล่อ การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

12 611420413 น.ส.สุธาทิพย ์ประพฒัน์โพธิ์ การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

13 611420408 น.ส.อรัญญา ทักทาย การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

14 611420403 น.ส.น  าฝน ขวัญเผือก การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

15 611420414 นายพรีพฒัน์ แกว้ทอง การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

16 611420407 น.ส.กชกร แกล้วกล้า การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

17 611420422 น.ส.รสสุคนธ์ สุวรรณศรี การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

18 611420417 น.ส.ฉลวย ยวนแห่ว การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

19 601820229 น.ส.สุรีรัตน์ แซ่โซ้ง รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 611430114 น.ส.นิตยา ภูผล คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

21 611430135 นายวราวุธ ค ามูล คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

22 611430127 นายพษิณุ กญัทวงค์ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

23 611430134 นายพงศธร ดอนสมไพร์ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

24 611430115 นายกติตินันท์ หงษ์ยนต์ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

25 611420206 นายอภินัทธ์ เสือถา่ย การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

26 611420204 นายศุภชัย บุญเลิศ การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

27 611420230 นายธีรพงค์ โสภา การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

28 611420225 นายพรรณเชษฐ์ หนองหลวง การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

29 611520224 น.ส.นริศรา ยศปัญญา การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

30 611520237 นายอเุทน มะโนจนัทร์ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

31 611520232 น.ส.อจัฉราพร กดุวงค์แกว้ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

32 611520240 น.ส.สุกนัยา ทองค า การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

33 611520204 น.ส.สุชาวดี ศรีวิชัยวงศ์ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

34 611520236 น.ส.ชุติมณฒน์ มูลทรัพย์ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

35 611520201 น.ส.ปวีณ์นุช เหล็กกล้า การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

36 611520235 น.ส.จฑุามาศ ฝอยทอง การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

37 611520203 น.ส.สุกญัญา มากกญุชร การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

38 611520206 น.ส.นฤมล โยธาธรรม การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

39 611520233 น.ส.รัชนี จมูเกตุ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

40 611520202 น.ส.เพญ็นภา นาครัตน์ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611120203 น.ส.ธันยพร อิ่มทอง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

2 611120213 น.ส.กรกนก สุรินทรานนท์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

3 611120202 น.ส.เดือนเพญ็ ยั่งยนืกสิกจิ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

4 611120210 น.ส.ปริญญา นุชนุ่ม การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

5 611120206 น.ส.พมิพพ์พิฒัน์ จนัทร์ปัญญา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

6 611120211 น.ส.นันทนี ทะเหมย การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

7 611120207 น.ส.พรนภา ค าแกว้ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

8 611120212 น.ส.ปวีณ์กร ใจชื น การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

9 611120204 น.ส.นภัสวรรณ น  าสังข์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

10 611120205 น.ส.เอื อมดาว พรมปิก การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

11 611120215 น.ส.นิศรา ภูมิโคกรัก การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

12 611120201 น.ส.กนัหา มั่งมูล การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

13 611420412 น.ส.วันนิสา ข าเจริญ การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

14 611420205 น.ส.เอมิกา พรมสายบัว การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

15 611420237 น.ส.ชลดา แสนกล้า การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

16 611420227 น.ส.ไพรินทร์ น่วมเจมิ การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

17 611420229 น.ส.ศิริพร ถาวร การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

18 611420217 น.ส.เพชรมณี คุ้มชนะ การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

19 611420209 น.ส.จนัทร์สุดา สิงห์ทอง การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

20 611120718 นายวชิระ จนัทร์ออ่น สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

21 611120717 นายทนงศักด์ิ เชื อแกว้ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

22 611120716 นายปฏิภาณ คะเนนอก สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

23 611420210 น.ส.สุชาวดี สิงห์ลอ การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

24 601420410 น.ส.สมฤทัย อนิทร์สัน คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

25 611121212 น.ส.กนัต์ฤทัย บุญโต คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

26 611121217 น.ส.ภัททิยา จลุกิ่ง คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



27 611121214 น.ส.ฐิติรัตน์ มะเฮง คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

28 591122023 นายพงษ์เทพ ศรีวะรา ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 611121205 น.ส.ณิชากร อตุะมะ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

30 611121209 นายจกัรพนัธ์ จนัทโสภา คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

31 611121914 นายพรีะพฒัน์ เกดิสุข ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 611121215 น.ส.วนิดา แสนหล้า คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 601520138 น.ส.สายรุ้ง ศิริรอง การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

2 601320705 นายสุทธินันท์ สมีราย ฟสิิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 611520127 น.ส.รัตนาวดี ทองพจิติร การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

4 611520105 น.ส.สุทธิดา ชูเเผ้ว การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

5 611520104 น.ส.น  าทิพย ์ดิษสอน การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

6 611520102 น.ส.กรรณิการ์ มณีเขยีว การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

7 611520219 น.ส.ปนัดดา สมใส การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

8 591121921 น.ส.จฑุามาศ ไชยศรี เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 611121905 นายสมพร มากสาคร ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 611121922 นายอกุฤษฏ์ ประยรูพนัธ์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 611121906 นายกมัปนาท เพยีรวิชาธวี ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 611121910 นายประพฒัพงศ์ แป้นสุวรรณ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 611121908 นายณัฐพล พรมที ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 611122004 น.ส.เบญสภา มาลัย ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15 611122003 น.ส.วรัญญา เกดิสุวรรณ์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 611122001 น.ส.นันทิญา เวฬุวนารักษ์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 611122002 น.ส.ฐาปนี บุญจนัทร์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 611121923 นายตรัยสิทธิ ์พานิช ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 611121920 นายกรรชัย ตันติวงค์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 611121924 นายเจษฎากร นิธิยศชัชพงษ์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 611121912 นายลักษณะ ตาลน้อย ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 611121911 นายเอกสิทธิ ์กระจง ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 611121915 นายอทิธิพทัธ์ เกดิศรี ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 611121921 นายศตวรรษ พรมขนัตี ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 611121919 นายหัตธาวุธ ปุด๊หน่อย ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 611121907 นายจรัญ แสงออ่น ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

27 611420420 น.ส.สายชล รุ่งเรืองพชัรกลุ การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

28 611420410 น.ส.ธนาวรรณ ดีวัน การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

29 611420402 น.ส.รัตนาภรณ์ วังนาค การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

30 611121901 นายประภัธพงศ์ ทาลายา ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31 611121902 นายนคพณ แสงค า ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 611121903 นายนนทกร สอนมี ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 611122006 นายวัชรากร จนัแดง ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 611121917 นายตังส่วย - ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 611121918 นายวรานนท์ พรมเสน ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 611122007 นายพเิชษฐ์ ตาบุตรวงค์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 611122008 นายคุณาธิป อนิทร์แกว้ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 611121913 นายอนุพงศ์ เนื อเงินดี ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 611122009 นายนัฐวุฒิ กวนไวยบุตร ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611120713 น.ส.สิรินิสาพร ด่อนคร้าม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

2 611120702 น.ส.ภัคจริา เวียงสิมมา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

3 611120721 น.ส.สุดาวัลย ์แซ่ยา่ง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

4 611120728 น.ส.อารียา พนัธ์บุญ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

5 611120719 น.ส.กญัญารัตน์ อึ่งเส็ง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

6 611120715 นายนัฐภูมิ พรมจนัทร์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

7 611520108 น.ส.อารีรัตน์ นาเบ้า การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

8 611120706 น.ส.ปฏิมา กอ้นวิมล สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

9 611120725 น.ส.พรสุพพตั ใจยอด สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

10 611120709 น.ส.กญัญารัตน์ เเตงออ่น สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

11 611520101 น.ส.สรินยา เจริญสารีกจิ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

12 611520112 น.ส.เสาร์แกว้ อาชานัยกจิ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

13 611520139 น.ส.จนัจริา พฒุสี การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

14 611520137 น.ส.กญัญาลักษณ์ พรมอน้ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

15 611520116 น.ส.ศศินิภา อิ่มทอง การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

16 611120703 น.ส.ระวิวรรณ พรมธา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

17 591420515 นายการรัตน์ สุขวาณิชวิชัย การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

18 601121820 น.ส.วิภาดา ออ่นจติร เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 611120701 น.ส.ชญาณิศา องัศิริ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

20 611120720 นายสิรณัฐ พงษ์พริะ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

21 611120712 น.ส.ปรางทิพย ์ศิริสุทธิ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

22 611120704 น.ส.องัคณา ดีพจิารณ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

23 611221007 Chen Fang ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 611221002 Han Huimin ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 611221006 She Ling ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 611120726 น.ส.พกิลุทอง จนัดา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

27 611221009 Yang Lina ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

28 591220435 น.ส.จนัทิรา ฟอ่นชุมภู การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 611120727 น.ส.ศิรินภา สุขพฒัน์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

30 611120730 น.ส.จดิาภา ชัยรัตนสุวรรณ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

31 611120729 น.ส.โสรญา มาเพิม่ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

32 611120108 น.ส.พชัราภรณ์ โภชน์บุญมี การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

33 611120119 น.ส.รุ่งมณี ผลาผล การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

34 611120109 น.ส.ชนากานต์ จนัทร์พฒุ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

35 611120126 น.ส.ยภุารัตน์ เร่ือศรีจนัทร์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611120604 น.ส.สกาวรัตน์ ยศพรมราช ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

2 611120629 น.ส.ลักษณพร รุ่งรัตน์อาชา ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

3 611120603 นายอสิรภาพ สมหารวงค์ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

4 611120617 น.ส.ศิริวรรณ ท่าดี ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

5 611120605 น.ส.ธนลวรรณ ทองผามงคล ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

6 611120630 น.ส.กล้วยทิพย ์ใบพะออม ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

7 611120613 น.ส.สรารัตน์ บุญญะกา ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

8 611120616 น.ส.ธิดารัตน์ แสงโยธา ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

9 611120624 น.ส.รัตนาวดี ขจดัภัย ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

10 611120612 น.ส.กญัญารัตน์ พละทรัพย์ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

11 611120602 น.ส.กญัญาภัค เกลียววงค์ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

12 611120606 น.ส.สิริมา สุริยะลังกา ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

13 611120609 น.ส.สิรภัสสร เอกปาน ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

14 611120627 น.ส.วิลาวัลย ์ชุมแวงวาปี ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

15 611120626 น.ส.สินีนาถ หวังดี ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

16 611120615 น.ส.อลิษา อายเุจริญ ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์

17 591220432 น.ส.อจัฉริยภรณ์ รินค า การพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 611120113 น.ส.สุธิดา สูติพนัธุส์กลุ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

19 611420419 น.ส.วาสนา พร้อมตูม การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

20 611120705 น.ส.เพญ็นิพา พบัพุ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

21 611120724 นายธนกร พนิชยะสิทธ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

22 611120711 นายรุ่งชาติ มีมุข สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

23 611120707 นายณัฐพล ดวงค า สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

24 611120723 นายธนธรณ์ ลึกมณี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

25 611120710 นายสุริยา คงอมรคีรี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

26 611120722 นายวัชระ ศรีทา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

27 611420401 น.ส.สุชีรา ชุ่มรัศมี การจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ

28 611121202 นายนพดล นาสืบ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

29 611121201 น.ส.สุวภัทร เครืออยู่ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

30 611121207 น.ส.มัทนา รัตนวงศ์ คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

31 611121210 น.ส.นรากลุ หมื่นวัง คอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611120115 น.ส.บุษบา แซ่ลี การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

2 611120120 น.ส.ธนาภรณ์ จนัธิดา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

3 611120122 น.ส.นิภา สีแกว้น  าใส การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

4 611120111 น.ส.กณัทิมา ชัยศิริ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

5 611120127 น.ส.นารี แซ่ว้าง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

6 611120112 น.ส.บุษยา หล าริ ว การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

7 611120116 น.ส.ศิริลักษ์ แกง่ศิริ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

8 611120114 น.ส.สีดาพร แซ่กอื การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

9 611120125 น.ส.ชมัยพร จ าปีศรีโสภา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

10 611120121 น.ส.สุกญัญา เขาอนิ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

11 611120129 น.ส.วิภารัตน์ ศรีบัว การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

12 611120102 น.ส.ปวีณา เนื่องกนัทา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

13 611120104 น.ส.สุรียพ์ร บุญตั ง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

14 611120107 น.ส.ขวัญชนก เชียงปา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

15 611120128 น.ส.ชนากานต์ เตจะนะตา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

16 611120103 น.ส.ธิดารัตน์ วิเศษเขตการณ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

17 611120130 น.ส.พรสวรรค์ ฮอมเงิน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

18 611120105 น.ส.นฤมล ขอนทอง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

19 611120106 น.ส.ณัฐธิดา ออ่นจิ๋ว การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

20 611120101 น.ส.นภัสนันท์ นาคเอม การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

21 611120117 น.ส.ดลยาพร ดีมาก การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

22 611120124 น.ส.อารีญาณ์ สงวนสุข การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

23 611120123 น.ส.ฐาปนี อนิหาดกรวด การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

24 611120110 น.ส.จนัทร์สุดา ตุ้ยนันต๊ะ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

25 611420201 น.ส.ปัทมา บุญเพิม่ การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

26 611420232 น.ส.รัตนาภรณ์ กล่ินเผ่น การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

27 611420218

น.ส.องิณภัสร์ สถติโอภาส

เสถยีร การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

28 611420202 น.ส.ธัญวลัย สินธุพนัธ์เดชา การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

29 611420223 น.ส.สริตา วงตาแสง การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

30 611420214 น.ส.อรณี สันตยานนท์ การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

31 611420215 น.ส.เมทนี ตรีสิทธิ์ การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

32 611420216 น.ส.จรีรัตน์ ข าโตนด การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611430122 น.ส.วันยี่หวา โสดา คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

2 611430102 นายบุญญาฤทธิ ์ใจเยน็ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

3 611430129 น.ส.พรชนก ทองศรีเมือง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

4 611430128 น.ส.สุพตัรา เพช็รไทย คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

5 611430121 น.ส.ดวงกมล สร้อยจ านงค์ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

6 611430105 นายพงศกร กล่อมปัญญา คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

7 611430104 น.ส.อทิตติญา แกง่ศิริ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

8 611430107 น.ส.จฬุาลักษณ์ เป้จิ๋ว คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

9 611430116 นายเกรียงศักด์ิ มั่นศักด์ิ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

10 611430119 น.ส.นิตยา บุญมา คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

11 611430108 น.ส.หทัยชนก เขยีวเกษม คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

12 611430126 นายอทิธิพทัธ์ หล้าแกว้ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

13 611430131 นายเสกสรร จนัทร์มาก คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

14 611430117 น.ส.วาสนา พมิพอ์อ่นตา คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

15 611430133 น.ส.รสชรินทร์ เขื่อนค า คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

16 611430136 น.ส.พชัราพรรณ์ น้อยปานะ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

17 611430118 น.ส.ชาลิสา มหาชัย คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

18 611430106 นายณัฐวุฒิ วิบูลสุนทรางกลู คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

19 611430123 น.ส.สิริกานต์ดา วิเชียรรัตน์ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

20 611430130 น.ส.ธัญพฒัน เสือโต คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

21 611430110 น.ส.ณัฐกาญจน์ ยงัสถาน คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

22 611430103 นายกลุนรา ตระกลูเจริญพงศ์ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

23 611430111 น.ส.ศิริรัตน์ เอี่ยมทรัพย์ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

24 611430109 นายสิรวิชญ์ นิระคม คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

25 611430125 นายภูวดล ดิษร คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

26 611430112 น.ส.วสุรัตน์ ค าปูนเปรียบ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

27 611430124 นายณัฐภัทร ยมเกดิ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

28 611430113 น.ส.ปวีณา จนัทร์จี่ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจดัการ

29 581220940 นายภูมัย ค ามัง ภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม



ทีน่ั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวชิา คณะ

1 611520126 น.ส.กฤติญาณี ชูจิ๋ว การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

2 611520109 น.ส.วฤณ ดอกไม้เพลิง การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

3 611520118 น.ส.พชัศิลาพร ไพโรจน์ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

4 611520120 น.ส.ดวงเพชร เทียมหลา การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

5 611520117 น.ส.สุกญัญา กองสาสนะ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

6 611520106 น.ส.ศศิมนต์ อิ่มแสง การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

7 611520135 น.ส.จนัทวิมล โพธิบัลลังก์ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

8 611520110 น.ส.ปรียา สุขเกษม การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

9 611520131 น.ส.นุชจรีย ์พลิาทอง การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

10 611520119 น.ส.สุพกิา กาละสิรัมย์ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

11 611520111 น.ส.ณัฐวรรณ แสงสิทธิ์ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

12 611520133 น.ส.นฤมนต์ ลอยวิลัย การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

13 611520103 น.ส.ศศิประภา วันเปีย่ม การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

14 611520132 น.ส.สาวิตรี ศิลาเงิน การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

15 611520221 น.ส.เสาวลักษณ์ ยอดเยี่ยม การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

16 611520220 น.ส.รังรอง บุญณะกจิ การบัญชี คณะวิทยาการจดัการ

17 611121916 นายบุณยกร เถื่อนเครือวัลย์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 611420228 น.ส.ธิติมา จนัทร์ทับทิม การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

19 611420234 น.ส.อศิศิริญา หาชะนนท์ การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

20 611420221 น.ส.ศศิวิมล ทองดี การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

21 611420233 น.ส.ภัทราวรรณ เหล่าหอม การตลาด คณะวิทยาการจดัการ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวดัมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวนัที ่28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนยภ์าษา

หมายเหตุ : โปรดอ่านระเบยีบข้อบงัคับการสอบ และปฏบิตัิตาม


