
ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591920114 น.ส.ปรีชญา สกลุข า วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

2 591920112 นายจอมพล ยศอาลัย วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

3 591920111 นายอภิสิทธิ์ แกว้มณี วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

4 591121229 น.ส.ชฎาพร พวงสมบัติ ภาษาจนี

5 591121012 น.ส.มัณฑนา อ  าเล่ห์ พลศึกษา

6 591720509 นายวันชัย ทองแฟง การจดัการโลจสิติกส์

7 591121007 น.ส.ดาราวดี วงค์ครุฑ พลศึกษา

8 591121013 น.ส.นภาพร สมปัญญา พลศึกษา

9 591121006 น.ส.ธัญญลักษณ์ เพียรแกว้ พลศึกษา

10 591121002 น.ส.สุรัตน์ พระเนตรรัตน์ พลศึกษา

11 591220410 น.ส.อรณิช เทพนิกร การพัฒนาสังคม

12 591220419 น.ส.ชยสิรา พูลเกตุ การพัฒนาสังคม

13 591920103 น.ส.วิลาสินี บึงมุม วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

14 591920109 น.ส.กชพร สมัชญ์ส่ง วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

15 591920117 น.ส.สโรชา แซ่ม้า วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

16 591920107 น.ส.ธาริณี ขวัญอาชากลุ วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

17 591720525 นายฐานันดร กล้ากสิการณ์ การจดัการโลจสิติกส์

18 591121025 นายอทิธิพล ชนะภัย พลศึกษา

19 591121023 นายภูผา ภาคทัน พลศึกษา

20 591121022 นายกวิน นวนทัต พลศึกษา

21 591720437 น.ส.จฑุามาศ สินตะมะ การจดัการโลจสิติกส์

22 591720424 น.ส.สุภารัตน์ ขอนทอง การจดัการโลจสิติกส์

23 591720432 นายกอ้งภพ ธนูพล การจดัการโลจสิติกส์

24 591720405 น.ส.หัทญาพร ศรีวังราช การจดัการโลจสิติกส์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  03 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  03 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

25 591720413 น.ส.วิริยา ครามโชติ การจดัการโลจสิติกส์

26 591720431 น.ส.อจัฉรา หญ้าลาภ การจดัการโลจสิติกส์

27 591121024 นายราชันย ์กลีบเทศ พลศึกษา

28 591920102 นายรชต แกว้ค า วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

29 591220104 น.ส.กรกนก แซ่ม้า ภาษาไทย

30 591121403 นายคมสันต์ คงรุ่งทวีกจิ คอมพิวเตอร์

31 591420503 น.ส.ธีริศรา ปัชชาตรี การจดัการทั วไป

32 591420501 น.ส.อปัสรลาวัลย ์ลองเนียม การจดัการทั วไป

33 591420511 น.ส.น  าฝน บัวปาน การจดัการทั วไป

34 591420533 น.ส.สุทัศนีย ์ชื นผล การจดัการทั วไป

35 591420508 น.ส.อญัชิษฐา สืบสมบัติ การจดัการทั วไป

36 591220816 นายอภิวัฒ กลุสุ การท่องเที ยวและการโรงแรม

37 591220826 น.ส.เจนจริา พลเมือง การท่องเที ยวและการโรงแรม

38 591220442 น.ส.เมธิณี ชื นชอบ การพัฒนาสังคม

39 591220420 น.ส.กนกรัตน์ เกดิศรี การพัฒนาสังคม

40 591220438 น.ส.จตุพร ภูช่ินาพันธ์ การพัฒนาสังคม



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591220521 น.ส.จนัจริา ค าบรรลือ ภาษาจนี

2 591720515 น.ส.ขวัญสุดา ภูหนองโอง การจดัการโลจสิติกส์

3 591720532 นายจรัิฐพงศ์ ค าอนิทร์ การจดัการโลจสิติกส์

4 591420505 นายสุภชัย เสือสูงเนิน การจดัการทั วไป

5 591420525 น.ส.นิละกรานต์ พินธุ การจดัการทั วไป

6 591420534 น.ส.ปภัสสร ธนะมัย การจดัการทั วไป

7 591420519 นายจกักริช รัสมี การจดัการทั วไป

8 591420526 น.ส.นาตาลี แกว้วิชิต การจดัการทั วไป

9 591420524 น.ส.ตติยา ทองเครือ การจดัการทั วไป

10 591920108 น.ส.พรนิชา สมัครเขตรการ วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

11 591920101 น.ส.ณัฐสุภา ด าทรัพย์ วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

12 591920110 นายชุมพล เปรมใจ วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

13 591920104 น.ส.นิภา พยคัฆโค วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

14 591720510 น.ส.วิชชุดา เหมสิงห์ การจดัการโลจสิติกส์

15 591120404 น.ส.เจนจริา เขยีวสอาด วิทยาศาสตร์ทั วไป

16 591120415 น.ส.ณัฏฐณิชา ใจแสน วิทยาศาสตร์ทั วไป

17 591120417 น.ส.สุกญัญา แดงไผ่ วิทยาศาสตร์ทั วไป

18 591320301 น.ส.อภิชญา แสงอะโน วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม

19 591820137 นายพีรพล เพชรสัมฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์

20 591820114 นายธงชัย คงอรุณ รัฐประศาสนศาสตร์

21 591121321 นายทัพพสาร เทศไธสง คอมพิวเตอร์

22 591121313 นายธนากร นินแสง คอมพิวเตอร์

23 591121319 นายอมัรินทร์ เอมสรรค์ คอมพิวเตอร์

24 591121314 น.ส.ศิรประภา ประเสริฐพรศรี คอมพิวเตอร์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  03 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  03 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

25 591121206 น.ส.ศุภรัตน์ เกดิศักด์ิ ภาษาจนี

26 591121207 น.ส.วชิรญา ณรงคะชวนะ ภาษาจนี

27 591121208 น.ส.วีรยา ดียิ ง ภาษาจนี

28 591420513 น.ส.พรทิพย ์ใจไทยสงค์ การจดัการทั วไป

29 591420504 น.ส.ฐิตานันท์ อคัรวชิรโยธิน การจดัการทั วไป

30 591420521 น.ส.มัลธิกา ทัศมาลี การจดัการทั วไป

31 591420509 น.ส.วิภา เนินพลับ การจดัการทั วไป

32 591420529 น.ส.นพจริา อดุมนิทัศน์ การจดัการทั วไป

33 591420522 น.ส.สุกญัญา งานดี การจดัการทั วไป

34 591220115 น.ส.ปภาวดี อนุสรณ์ประดิษฐ์ ภาษาไทย

35 591220110 น.ส.หัทยา สอนตน ภาษาไทย

36 591220103 น.ส.พรพิมล ศรีจนี ภาษาไทย

37 591220130 น.ส.วาธินี สังคง ภาษาไทย

38 591121424 นายวิทวัส แกว้กง้ คอมพิวเตอร์

39 591520230 น.ส.อรนิภา คงศรีแยม้ การบัญชี

40 591320701 นายปิยวิช ทองงาม ฟิสิกส์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591421006 น.ส.ศศิวิมล กจิพัตตราภรณ์ นิเทศศาสตร์

2 591421007 นายรัฏฐพิชญ์ นาคบรรณ นิเทศศาสตร์

3 591421016 น.ส.ภัทราพร ชูทอง นิเทศศาสตร์

4 591421012 นายจกัรพงศ์ พลกล้า นิเทศศาสตร์

5 591421013 นายจกัรกฤษณ์ ศุกร์ดี นิเทศศาสตร์

6 591421011 น.ส.รัชนีกร บ ารุงศรี นิเทศศาสตร์

7 591421003 นายชัยวุฒิ ตุ่นภักดี นิเทศศาสตร์

8 595120105 น.ส.ศุวนันท์ ลอยฟ้าเจริญสุข ภาษาองักฤษ

9 595120111 น.ส.ศิริวรรณ กติิแกว้ ภาษาองักฤษ

10 595120114 น.ส.ขนิษฐา แกน่มา ภาษาองักฤษ

11 595120101 น.ส.สุภาภรณ์ เพ็ชรบังเกดิ ภาษาองักฤษ

12 595120109 นายเจริญ แซ่ว้าง ภาษาองักฤษ

13 595120106 น.ส.มึคือนี ปีแจะ ภาษาองักฤษ

14 595120102 น.ส.รุ่งทิวา ทักษ์สกลุโรจน์ ภาษาองักฤษ

15 595120103 น.ส.จฑุาทิพย ์ดุลยรัตนาชัย ภาษาองักฤษ

16 595120116 น.ส.อารียา สีบุตรา ภาษาองักฤษ

17 595120129 น.ส.อารียา เนาว์สันเทียะ ภาษาองักฤษ

18 595120125 น.ส.วรรศิลาษา ทองห่อ ภาษาองักฤษ

19 595120104 นายปรีชา ศรีจนิดาวนา ภาษาองักฤษ

20 595120117 น.ส.บุษกร พรมโคตร ภาษาองักฤษ

21 595120112 น.ส.เกศิณี ตะติยะ ภาษาองักฤษ

22 591220117 น.ส.สุนิตา สะแกง้ตูม ภาษาไทย

23 591220111 น.ส.นภัสสร เกตุแกว้ ภาษาไทย

24 591220132 น.ส.วาสนา บุญแสงทอง ภาษาไทย

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  03 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  03 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591220113 น.ส.ขวัญสุดา อดุมสุข ภาษาไทย

26 591220102 น.ส.สุกญัญา บัวบาน ภาษาไทย

27 591220128 น.ส.รัตนาภรณ์ พุฒสี ภาษาไทย

28 591220105 น.ส.กลัยารัตน์ คงฟัก ภาษาไทย

29 591220112 นายพรสวัสด์ิ ตั งแต่ง ภาษาไทย

30 591220120 น.ส.ชญานิษฐ์ ศรีบุญ ภาษาไทย

31 591220135 นายสหรัฐ สิงห์ทอง ภาษาไทย

32 591220122 น.ส.มาริสา เขมา ภาษาไทย

33 591220819 น.ส.กมลฉตัร คชฤทธิ์ การท่องเที ยวและการโรงแรม

34 591220824 น.ส.อติพร จนัทะขมัมา การท่องเที ยวและการโรงแรม

35 591220809 น.ส.อสิรีย ์จนัทร์เสม การท่องเที ยวและการโรงแรม

36 591220808 น.ส.ศิริลักษณ์ ขติัยศ การท่องเที ยวและการโรงแรม

37 591320705 นายกล้า แซ่ยา่ง ฟิสิกส์

38 591320702 นายศรันภัทร โพธิ์ทอง ฟิสิกส์

39 595120212 น.ส.จรีณา สายศรีโส สังคมศึกษา

40 591220337 นายเด่นพงษ์ ทวีสีสดสวย ภาษาองักฤษ



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591220510 น.ส.นภาพร แซ่มี ภาษาจนี

2 591220503 น.ส.ชลธิดา ตันริน ภาษาจนี

3 591220517 นายอษัฎา ใจทา ภาษาจนี

4 591220522 นายณัฐพล สีหจกัรติวงศ์ ภาษาจนี

5 591220524 น.ส.ชฎาภรณ์ ทองพิมพ์ ภาษาจนี

6 591220515 น.ส.ชลธิฌา กรวยทอง ภาษาจนี

7 591220506 น.ส.สุพัชรา ผิวจนัทร์ ภาษาจนี

8 591220511 น.ส.บุษยา พยอมหอม ภาษาจนี

9 591220501 น.ส.มะไรพร เสนาสังข์ ภาษาจนี

10 591720524 น.ส.อารีรัตน์ จนัทร์หลง การจดัการโลจสิติกส์

11 591720520 น.ส.สุภาพรรณ์ หน่วยจนัทึก การจดัการโลจสิติกส์

12 591720506 น.ส.พรรณวิภา ทองค า การจดัการโลจสิติกส์

13 591720512 น.ส.จารุวรรณ ห่านจุ่น การจดัการโลจสิติกส์

14 591720513 น.ส.สรวงสุดา สมชื อ การจดัการโลจสิติกส์

15 591121117 น.ส.รัตนวัลย ์สิริปิยานนท์ ภาษาจนี

16 591120403 น.ส.สุธาสิณี นัดชื น วิทยาศาสตร์ทั วไป

17 591430129 นายศิริพงษ์ บุญนาค คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

18 595120229 นายจกัรี ตุ่นเฟือย สังคมศึกษา

19 595120223 นายศุภกร แสนกลุ สังคมศึกษา

20 595120208 น.ส.อรวรรณ มีทุ่ง สังคมศึกษา

21 595120215 นายเอนกชัย สืบสายทองดีแท้ สังคมศึกษา

22 591121915 น.ส.อรวรรณ บุญจนัทร์ เคมี

23 591121903 นายวรพล แซ่ว้าน เคมี

24 591121924 น.ส.สมฤทัย แซ่ม้า เคมี

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  03 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  03 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591220425 นายศิวนันท์ ภูท่อง การพัฒนาสังคม

26 591220426 นายณัฐพล ช้างหัวหน้า การพัฒนาสังคม

27 591120914 นายชินดนัย แซ่มี พลศึกษา

28 595120115 น.ส.สิรินยา จนัทรัตน์ ภาษาองักฤษ

29 595120230 น.ส.พิรินทร ทีเมฆ สังคมศึกษา

30 595120122 น.ส.กวิสรา อนิทะปัญญา ภาษาองักฤษ



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591220124 น.ส.ชัญญาพิชญ์ พุ่มแฟง ภาษาไทย

2 591220108 น.ส.วาทินี ทัศสวัสด์ิ ภาษาไทย

3 591220129 น.ส.เกวลิน จนัทร์คง ภาษาไทย

4 591220136 น.ส.ยมนา คงสมบูรณ์ ภาษาไทย

5 591220119 น.ส.จรีนันท์ วัฒนะ ภาษาไทย

6 591220131 น.ส.อรณี ท้องฟ้าธ ารง ภาษาไทย

7 591320302 น.ส.ฐณพรรณ คงเงิน วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม

8 591720804 นายเกยีรติศักด์ิ ใจหมู่ เทคโนโลยกีอ่สร้าง

9 591720815 นายสุธิชัย เฒ่าเทพ เทคโนโลยกีอ่สร้าง

10 591720816 นายกฤษณะ คนหลัก เทคโนโลยกีอ่สร้าง

11 591720808 นายพีรพัฒน์ พัฒนะชัย เทคโนโลยกีอ่สร้าง

12 591720807 น.ส.เตชินี ต๋าแปง เทคโนโลยกีอ่สร้าง

13 591720805 นายชนะชัย เขยีวสด เทคโนโลยกีอ่สร้าง

14 591720802 นายวรินทร์ เพ็ชรประดิษฐ เทคโนโลยกีอ่สร้าง

15 591720803 นายเมธพนธ์ จนัทร์เม้า เทคโนโลยกีอ่สร้าง

16 591720811 นายอภิวัฒน์ วงค์ออ่ง เทคโนโลยกีอ่สร้าง

17 591720810 นายปฏิภาณ ชัยพิทักษ์ เทคโนโลยกีอ่สร้าง

18 591120401 นายณัฐวุฒิ จรวุฒิพันธ์ วิทยาศาสตร์ทั วไป

19 591720813 นายปัณณัฐนนท์ บัวส าลี เทคโนโลยกีอ่สร้าง

20 591720814 นายวงศกร จริพจนานนท์ เทคโนโลยกีอ่สร้าง

21 591220406 น.ส.วิไล ใจเสาร์ การพัฒนาสังคม

22 591220440 นายอาชัญ อนิทฉมิ การพัฒนาสังคม

23 591220434 น.ส.ชนนิกานต์ สานเมทา การพัฒนาสังคม

24 591220407 น.ส.อภัสนันท์ วงศ์พิชัย การพัฒนาสังคม

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  03 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  03 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591220413 น.ส.วีระพา พานแกว้ การพัฒนาสังคม

26 591220412 น.ส.ศิรินันท์ บัวต๊ิบ การพัฒนาสังคม

27 591320201 น.ส.จฑุาทิพย ์ทองสุข เคมี

28 591320204 น.ส.ปานรัชนี ไพโรจน์ เคมี

29 591320829 นายทศวรรต รัตรดา คณิตศาสตร์

30 591320825 นายณัฐวัตร ครุธพันธ์ คณิตศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591220114 น.ส.สุพิตรา ค าวาโย ภาษาไทย

2 591220109 น.ส.ณัฐพร ทะวะลัย ภาษาไทย

3 591121204 น.ส.ขวัญมณีทิพย ์ช่วงบัญญัติ ภาษาจนี

4 591121205 น.ส.ลดาวัลย ์ธารานาถ ภาษาจนี

5 591121213 น.ส.มณีรัตน์ หาญเหี ยม ภาษาจนี

6 591121223 น.ส.ปริชญา โลไธสง ภาษาจนี

7 591121211 น.ส.ณัฐกมล วิเศษสุมน ภาษาจนี

8 591121201 น.ส.มุขดา ภัทรไกร ภาษาจนี

9 591121203 น.ส.สาวิตรี ศรีไพร ภาษาจนี

10 591121210 น.ส.อรุโณทัย กลิ นประทุม ภาษาจนี

11 591121218 น.ส.ฐิราพัชร แกว้จนี ภาษาจนี

12 591121224 นายนพธน จนัทร์เกสร ภาษาจนี

13 591720423 นายอมัรินทร์ สุทธิสนธ์ การจดัการโลจสิติกส์

14 591720434 นายอภิศักด์ิ ทับผึ ง การจดัการโลจสิติกส์

15 591720412 นายชัยวัฒน์ ทองนันไชย การจดัการโลจสิติกส์

16 591220126 น.ส.จฑุาทิพย ์ชื นสุวรรณ ภาษาไทย

17 591420531 นายธีระ จติต์หาญ การจดัการทั วไป

18 591420515 นายการรัตน์ สุขวาณิชวิชัย การจดัการทั วไป

19 591220121 น.ส.ณัฐธีรา สุขจนัทร์ ภาษาไทย

20 591220116 น.ส.ชลธิชา จกัร์แต๋ ภาษาไทย

21 591220106 น.ส.รุ่งนภา จนัแดง ภาษาไทย

22 601221012 ZHANG JIANFANG ภาษาไทย

23 601221011 LI LAN ภาษาไทย

24 601221008 WEI QIUYING ภาษาไทย

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  04 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  04 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

25 601221001 YANG HUANGQI ภาษาไทย

26 601221006 TAN LING ภาษาไทย

27 601221002 YANG YUNFEI ภาษาไทย

28 601221005 ZHANG RUI ภาษาไทย

29 601221007 YU XIAOXIAN ภาษาไทย

30 601221004 LI NIEJIARUI ภาษาไทย

31 591220101 Sun Yu ภาษาไทย

32 601221014 XU JIAJIN ภาษาไทย

33 601221017 HE JUNFENG ภาษาไทย

34 601221018 MENG QIUYUAN ภาษาไทย

35 601221013 YIN XIN ภาษาไทย

36 591121614 น.ส.ณัฐพร ทองดี ภาษาไทย

37 601221009 LI NA ภาษาไทย

38 601221016 ZHAO YANXIANG ภาษาไทย

39 601221003 BAI JING ภาษาไทย

40 591220140 Luomeng Wang ภาษาไทย



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591720522 นายธงชัย บุญชู การจดัการโลจสิติกส์

2 591720516 นายณัฐพล ภูเ่กตุ การจดัการโลจสิติกส์

3 601221015 TANG JINGBO ภาษาไทย

4 591220237 Ma Tianfeng ภาษาไทย

5 591220238 Zhao Shuwen ภาษาไทย

6 591720526 นายเจษฎา แนวโสภา การจดัการโลจสิติกส์

7 591121302 น.ส.นาฏยา ผูกพันธ์ คอมพิวเตอร์

8 591121306 น.ส.สุกญัญา กลิ นจ าปา คอมพิวเตอร์

9 591121305 น.ส.ประภัสสร ศรีวงษ์วรรณ์ คอมพิวเตอร์

10 591121301 น.ส.หทัยกาญ มั นคง คอมพิวเตอร์

11 591121308 น.ส.หยาดนภา อนิเลี ยง คอมพิวเตอร์

12 591121323 น.ส.ธนวรรณ ขนุอนิทร์ คอมพิวเตอร์

13 591121409 นายสรพงษ์ เทพสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์

14 591121415 นายณัฐกานต์ บัวสด คอมพิวเตอร์

15 591220523 น.ส.สุวิมล เริงเขตการณ์ ภาษาจนี

16 591220505 น.ส.ณัฐชา ทิมแหง ภาษาจนี

17 595120120 นายนัทธพงศ์ หอมกลิ น ภาษาองักฤษ

18 595120131 น.ส.พรนภา แตงกวาน้อย ภาษาองักฤษ

19 595120108 น.ส.อาทิตยา ศิริโสม ภาษาองักฤษ

20 595120127 น.ส.แพรทอง ใจริน ภาษาองักฤษ

21 595120128 น.ส.วรางคณา ผิวละมุล ภาษาองักฤษ

22 595120225 น.ส.ดวงกมล บุญยงั สังคมศึกษา

23 595120224 น.ส.ประภาพร สุยะตุ่น สังคมศึกษา

24 595120228 น.ส.กลัยารัตน์ เจริญถิ น สังคมศึกษา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  04 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  04 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

25 595120213 น.ส.อริศรา จนัมา สังคมศึกษา

26 595120123 น.ส.ทัตพิชา วิลาศไผ่เงิน ภาษาองักฤษ

27 591220439 น.ส.ชนันทร์พร บุญรอด การพัฒนาสังคม

28 591220432 น.ส.อจัฉริยภรณ์ รินค า การพัฒนาสังคม

29 591220423 น.ส.เบญจวรรณ ค าบุดดา การพัฒนาสังคม

30 591220422 น.ส.พณาวัน กนัทะเมา การพัฒนาสังคม

31 591220402 น.ส.กลัยา ดารดาษสินทวี การพัฒนาสังคม

32 591220436 น.ส.เกตุกนก ศรีสุกใส การพัฒนาสังคม

33 591220408 น.ส.พัชรพร สุขสาตร์ การพัฒนาสังคม

34 591220405 น.ส.กญัญารัตน์ ศรีเดช การพัฒนาสังคม

35 591220428 น.ส.จฑุามาศ สังเขยีว การพัฒนาสังคม

36 591220443 น.ส.รัญญา ครุฑแกว้ การพัฒนาสังคม

37 591220446 น.ส.ทิพากร ศรีสอน การพัฒนาสังคม

38 591220437 น.ส.ปิยะพร ปาลา การพัฒนาสังคม

39 591220424 น.ส.พิชญวดี คงสัตรา การพัฒนาสังคม

40 591220409 น.ส.เกตุวลี ช านาญยทุธ การพัฒนาสังคม



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591120811 น.ส.ชินานันท์ อนิทพงษ์ สังคมศึกษา

2 591120822 น.ส.นนทิยา พุ่มพวง สังคมศึกษา

3 591121414 น.ส.ณัฏฐณิชา ปานเงิน คอมพิวเตอร์

4 591121411 น.ส.ตวงพร อนิทะนัย คอมพิวเตอร์

5 591121408 น.ส.ธณาพร สิงห์ลอ คอมพิวเตอร์

6 591121410 นายภูวเดช อาภาภิวัฒน์ คอมพิวเตอร์

7 591121419 น.ส.ธิดา อาจองค์ คอมพิวเตอร์

8 591121417 นายดิเรก พรศรีสว่าง คอมพิวเตอร์

9 591121425 น.ส.วิภาวิณี เนื อไม้ คอมพิวเตอร์

10 591121407 นายณัชพล ครุฑสุวรรณ คอมพิวเตอร์

11 591121406 นายดาวรุ่ง อดุคนดี คอมพิวเตอร์

12 591121426 น.ส.ฤทัยชนก หอมค าวะ คอมพิวเตอร์

13 591121401 น.ส.ธีรนุช แสนใจกล้า คอมพิวเตอร์

14 591121412 น.ส.สุดารัตน์ ทองเนตร คอมพิวเตอร์

15 591121427 นายนันทพงศ์ บัวผัน คอมพิวเตอร์

16 591121420 นายศุปชัย วงษ์หาญ คอมพิวเตอร์

17 591121404 น.ส.ชนากานต์ ธนรุ่งเจริญกลุ คอมพิวเตอร์

18 591121402 น.ส.ศรัญญา โกญจนะบุญ คอมพิวเตอร์

19 591121422 นายกฤษณพันธ์ โอกาศ คอมพิวเตอร์

20 591120830 น.ส.กวินทิพย ์นาคประเสริฐ สังคมศึกษา

21 595120216 น.ส.กมลกร เครืออยู่ สังคมศึกษา

22 595120201 น.ส.นริสา ใจแปง สังคมศึกษา

23 595120222 น.ส.ใกล้รุ่ง ต๊ะสุ สังคมศึกษา

24 591121803 น.ส.สุนันทา ศรีทอง การประถมศึกษา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  04 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  04 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591121818 น.ส.ศิริลักษณ์ ธรรมสอน การประถมศึกษา

26 591121809 น.ส.อานันทิยา บัวเกษ การประถมศึกษา

27 591121828 น.ส.อารยา กมิิพันธ์ การประถมศึกษา

28 591720418 นายสุวัตร์ ต้นตระกลู การจดัการโลจสิติกส์

29 591720403 นายกนัตภัฎ หาญก าจดัภัย การจดัการโลจสิติกส์

30 591220818 น.ส.ลักษมณ จงใจ การท่องเที ยวและการโรงแรม

31 591220802 น.ส.นีรชา เดชะผล การท่องเที ยวและการโรงแรม

32 591220803 น.ส.พลอยพิสุทธิ์ มณีวัน การท่องเที ยวและการโรงแรม

33 591220804 นายนพรัตน์ ยิ มสวน การท่องเที ยวและการโรงแรม

34 591220805 น.ส.ศิริพร ชื นชวน การท่องเที ยวและการโรงแรม

35 591121130 น.ส.ฐนิดา ฉมิพาลี ภาษาจนี

36 591121118 น.ส.วรนุช เกตุกณัฑ์ ภาษาจนี

37 591121129 น.ส.กนกวรรณ สุวรรณ ภาษาจนี

38 591121104 น.ส.กนกวรรณ วุ่นแม่สอด ภาษาจนี

39 591121122 น.ส.วราพร เนาเหนียว ภาษาจนี

40 591121102 น.ส.ศิริลักษ์ จงแสง ภาษาจนี



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591720408 นายธีรภัทร์ สมส่วน การจดัการโลจสิติกส์

2 591121221 น.ส.กชกร อนุกลูวงษ์ ภาษาจนี

3 591121225 น.ส.ศิราณี มีพันธ์ ภาษาจนี

4 591121227 น.ส.อญัญาณี นามูล ภาษาจนี

5 591120907 นายอภิศักด์ิ ฉมินอก พลศึกษา

6 591120926 นายภัทรภณ คงสิน พลศึกษา

7 591120903 นายฐนากร นาทะยพั พลศึกษา

8 591120904 นายปิยพัทธ์ เกง่การเรือ พลศึกษา

9 591220433 น.ส.จรัิสฐภรณ์ แจม่จ ารัส การพัฒนาสังคม

10 591120917 นายวุฒิสิทธ์ ธิศาเวช พลศึกษา

11 591120920 นายวีระพจน์ มีต๊ิบ พลศึกษา

12 591120901 นายพัทธพล ทิพยเ์กษร พลศึกษา

13 591120930 นายสาริทธิ์ วงษ์คีรี พลศึกษา

14 591120902 นายจริพัฒน์ น้อยม่วง พลศึกษา

15 591120919 นายจกัรภพ พูลมณี พลศึกษา

16 591120923 นายณัฐกานต์ ยะหัวฝาย พลศึกษา

17 591820231 น.ส.วราภรณ์ รุกขชาติ รัฐประศาสนศาสตร์

18 591120925 นายอภิสิทธิ์ มีฉตัรี พลศึกษา

19 591120918 นายอานนท์ ศรีนาม พลศึกษา

20 591120908 นายธีรวัฒน์ บรรเลงเสนาะ พลศึกษา

21 591120927 นายชาญณรงค์ ดวงรัตน์ พลศึกษา

22 591120922 นายสุริยา ชื นกมล พลศึกษา

23 591120912 นายธนกร ทองคลี พลศึกษา

24 595120221 น.ส.กชกร มั งอะนะ สังคมศึกษา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  04 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  04 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 595120206 นายปราโมทย ์สุวรรณโฉม สังคมศึกษา

26 595120203 นายมนตรี คล้ายบุญโต สังคมศึกษา

27 591120929 นายชัยวัฒน์ เกตุแกว้ พลศึกษา

28 591120910 นายสุพจน์ แพงมี พลศึกษา

29 591120921 นายกติติธัช ฉมิทวี พลศึกษา

30 591520214 น.ส.ธนพร อนิสอน การบัญชี



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591121605 น.ส.มโนชา พัดข า ภาษาไทย

2 591121610 น.ส.ศุภรดา สอนทะ ภาษาไทย

3 591121623 น.ส.ขนิษฐา ศรีอารักษ์ ภาษาไทย

4 591121618 น.ส.เมทินี จนัน้อย ภาษาไทย

5 591121625 น.ส.อมรรัตน์ โหมดชัง ภาษาไทย

6 591121621 น.ส.เมธาวี กระต่ายทอง ภาษาไทย

7 591121603 น.ส.วรัญญา ทองถนอม ภาษาไทย

8 591121611 น.ส.สุนิตา อิ มเอี ยม ภาษาไทย

9 591121617 น.ส.ปรียานุช อดุสุรินทร์ ภาษาไทย

10 591121606 น.ส.ทิพรดา อนิยา ภาษาไทย

11 591121609 น.ส.เบญจมาศ ล้อมสุข ภาษาไทย

12 591121612 น.ส.พัชรินทร์ นาคเจริญ ภาษาไทย

13 595120220 น.ส.จนันิศา จลุมุสิก สังคมศึกษา

14 595120219 น.ส.จนัทร์จริา แสนเมืองอนิทร์ สังคมศึกษา

15 595120205 น.ส.ขนิษฐา ธรรมสงบยิ ง สังคมศึกษา

16 595120217 น.ส.ดนุนุช เครืออยู่ สังคมศึกษา

17 595120202 น.ส.บุษยพรรณ ค าพิทูรย์ สังคมศึกษา

18 591220211 น.ส.ภัทรวดี หลวงอนิทร์ ภาษาไทย

19 591220202 น.ส.สุภัสสรา อน้เกษ ภาษาไทย

20 591220229 น.ส.วัชราภรณ์ บุญยนื ภาษาไทย

21 591220209 น.ส.ฐิติกา จนัคง ภาษาไทย

22 591120525 น.ส.ฐานิดา แดงไผ่ คณิตศาสตร์

23 591120506 น.ส.อจัฉรา โสดา คณิตศาสตร์

24 591120510 น.ส.อนัญญา ตะริทา คณิตศาสตร์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  04 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  04 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591120526 น.ส.สาวิตรี กิ งจ าปา คณิตศาสตร์

26 591120528 น.ส.บุษยามาศ ประเสริฐกลุ คณิตศาสตร์

27 591120530 น.ส.ณัฐริกา จะ๊สุนา คณิตศาสตร์

28 591420114 น.ส.แคทรียา แกน่จนัทร์ การเงินและการธนาคาร

29 591320803 น.ส.ลักษิกา สมศักด์ิ คณิตศาสตร์

30 591720531 นายธนากร กดัฟัก การจดัการโลจสิติกส์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591121214 น.ส.พิมพิมล พละทรัพย์ ภาษาจนี

2 591121220 น.ส.ปภาวดี เสือสูงเนิน ภาษาจนี

3 591121028 นายเนติชัย พินนอก พลศึกษา

4 591121005 น.ส.วรรษชล พิริยะพันธุ์ พลศึกษา

5 591121015 น.ส.นฤมล พุ่มใย พลศึกษา

6 591121009 น.ส.พิมาย อนิทร์ไทย พลศึกษา

7 591121008 น.ส.สุกญัญา ราชทรัพย์ พลศึกษา

8 591121622 น.ส.จริยาพร รุ่งโรจน์ ภาษาไทย

9 591121624 น.ส.อารียา หาญอยู่ ภาษาไทย

10 591121602 นายสุกฤษฏิ ์ขวัญเขยีว ภาษาไทย

11 591121616 น.ส.ภวิกา ลวณะสกล ภาษาไทย

12 591121619 นายกติติธัช ทองเพชร ภาษาไทย

13 591121124 น.ส.อารียา ยามา ภาษาจนี

14 591121607 น.ส.สิริวรรณ ผาสุข ภาษาไทย

15 591121608 น.ส.นภาลัย มารุตรมย์ ภาษาไทย

16 591620146 น.ส.วรรณศิริ พันแจม่ นิติศาสตร์

17 591620139 น.ส.ตวงรัตน์ แยม้ภู่ นิติศาสตร์

18 591620138 น.ส.กลุนันทน์ คุณุ นิติศาสตร์

19 591620147 น.ส.ดรุณี โพธิ์ศรี นิติศาสตร์

20 591121601 น.ส.เบญญาภา ออ่นสุวรรณ ภาษาไทย

21 591121513 น.ส.ณัฐกานต์ โตงิ ว ภาษาไทย

22 591121613 นายธราวุธ โตสุข ภาษาไทย

23 591121226 น.ส.นิรมล หญ้าลาภ ภาษาจนี

24 591121216 น.ส.ณัฐรดาธนิษฐ์ ขจรชมธนัญ ภาษาจนี

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  05 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  05 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

25 591121628 น.ส.ภษร บุญล  าเลิศ ภาษาไทย

26 591121509 น.ส.ศิริพร บุญเลิศ ภาษาไทย

27 591121501 น.ส.วิศัลยศ์ยา คงพล ภาษาไทย

28 591121527 น.ส.มนัสตรา มิ งโมลา ภาษาไทย

29 591121503 น.ส.นรีรัตน์ หนองหลวง ภาษาไทย

30 591420523 น.ส.ภาวิณี วิชัย การจดัการทั วไป

31 591121311 นายชินวัตร ด าเนิน คอมพิวเตอร์

32 591121325 น.ส.นัทธมน เมืองทอง คอมพิวเตอร์

33 591121913 น.ส.ณัฐชา ฉนัทะมิตร เคมี

34 591121910 น.ส.ประวีณา เครือทัต เคมี

35 591121908 น.ส.สุธิมา จาดโห้ เคมี

36 591121923 น.ส.ปิยธิดา สาบุง่ เคมี

37 591121920 น.ส.วิภาภรณ์ ยอ้มสี เคมี

38 591121916 น.ส.ทัศนีย ์บูรณะ เคมี

39 591121918 น.ส.ญาณิศา เรืองแจม่ เคมี

40 591121921 น.ส.จฑุามาศ ไชยศรี เคมี



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591120213 น.ส.ญาวิณี อนิเลี ยง การศึกษาปฐมวัย

2 591120214 น.ส.วรินทร โพธิ์ทอง การศึกษาปฐมวัย

3 591120229 น.ส.ศิรัญญา สุวพร การศึกษาปฐมวัย

4 591120227 น.ส.ณัฐชา จนัทร์ตา การศึกษาปฐมวัย

5 591120226 น.ส.สุนันทา ตาอตุ การศึกษาปฐมวัย

6 591120215 น.ส.ปาริฉตัต์ สีเนตร การศึกษาปฐมวัย

7 591120225 น.ส.สุวนันท์ บุญชิด การศึกษาปฐมวัย

8 591120228 น.ส.กาญจนา จั นมาก การศึกษาปฐมวัย

9 591120212 น.ส.จริวัฒนา เบ้าศิลป์ การศึกษาปฐมวัย

10 591120205 น.ส.ชนัญชิดา ผลใหญ่ การศึกษาปฐมวัย

11 591120209 น.ส.สิวาพร โตบางป่า การศึกษาปฐมวัย

12 591120211 น.ส.นริศรา ช่อชั น การศึกษาปฐมวัย

13 591120210 น.ส.รัตนติยา อยู่ยอด การศึกษาปฐมวัย

14 591120219 น.ส.สุมินตรา ไชยสุนีย์ การศึกษาปฐมวัย

15 591120230 น.ส.สุดารัตน์ เจก็พ่วง การศึกษาปฐมวัย

16 591120204 น.ส.ศิริวรรณ แหมยา การศึกษาปฐมวัย

17 591120201 น.ส.พิมพ์นรินทร์ เกตุเปีย การศึกษาปฐมวัย

18 591120208 น.ส.กรกนก ดีหนู การศึกษาปฐมวัย

19 591120220 น.ส.เมทินี เพ็งมา การศึกษาปฐมวัย

20 591120207 น.ส.บุณยานุช กิ งงิ ว การศึกษาปฐมวัย

21 591120216 น.ส.พรประไพ สิงห์กวาง การศึกษาปฐมวัย

22 591120218 น.ส.นุสบา รักสงวน การศึกษาปฐมวัย

23 591120224 น.ส.กรณิกา บัวบาง การศึกษาปฐมวัย

24 591120223 น.ส.ชนาภา ชูโอชา การศึกษาปฐมวัย

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  05 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  05 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

25 591120221 น.ส.สุทีน ชลรสสายนที การศึกษาปฐมวัย

26 591120202 น.ส.ศิริลักษณ์ วราค า การศึกษาปฐมวัย

27 591120206 น.ส.กฤติยาภรณ์ เสือคล้าย การศึกษาปฐมวัย

28 591120222 น.ส.นัฐวรรณ ฉมิสุข การศึกษาปฐมวัย

29 591120217 น.ส.จฑุามาศ ศรอนิทร์ การศึกษาปฐมวัย

30 591120203 น.ส.สุรีรัตน์ ดวงรัตน์ การศึกษาปฐมวัย

31 591120424 น.ส.ลักษณารีย ์เวียงสิมมา วิทยาศาสตร์ทั วไป

32 591121615 น.ส.อนัธิกา บุตราษ ภาษาไทย

33 591121309 น.ส.ศศินา สกณีุ คอมพิวเตอร์

34 591420517 นายปัญญา จงัพินิจกลุ การจดัการทั วไป

35 595120130 น.ส.รักษิณา บัวสกลุ ภาษาองักฤษ

36 595120121 น.ส.น  าฝน ใจโฮ้งล า ภาษาองักฤษ

37 595120119 น.ส.พิมลวรรณ วิใจลอม ภาษาองักฤษ

38 595120118 น.ส.พัชรินทร์ มูลเตรียม ภาษาองักฤษ

39 591121604 น.ส.อจัฉราพรรณ ทวีนัน ภาษาไทย

40 591120916 นายจริาย ุศิริวัฒนกลุ พลศึกษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591820138 น.ส.สุนิสา ปานแดง รัฐประศาสนศาสตร์

2 591820115 นายจรีพัฒน์ โปรยเงิน รัฐประศาสนศาสตร์

3 591820142 น.ส.รุจริา บรรชา รัฐประศาสนศาสตร์

4 591820125 น.ส.จริาภรณ์ ปานเนียม รัฐประศาสนศาสตร์

5 591820124 น.ส.พัชราภรณ์ ประภารัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์

6 591820111 น.ส.ปิยะพร คงธนอภิรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์

7 591121330 น.ส.ลลิตตา พันธ์สี คอมพิวเตอร์

8 591121318 น.ส.รัตติกาล อาจองค์ คอมพิวเตอร์

9 591820105 น.ส.ปัทมชาติ สีหา รัฐประศาสนศาสตร์

10 591820112 น.ส.องัคณา วิชาหาร รัฐประศาสนศาสตร์

11 591820130 น.ส.บุษญา อา้ยแกว้ รัฐประศาสนศาสตร์

12 591820117 น.ส.อรทัย ขติัยะวงษา รัฐประศาสนศาสตร์

13 591820120 น.ส.นุชนาฎ จ าปาทอง รัฐประศาสนศาสตร์

14 591820135 น.ส.เบญญารัตน์ ด้วงแหวะ รัฐประศาสนศาสตร์

15 591820121 นายธวัชชัย ภูบ่ าเพ็ญ รัฐประศาสนศาสตร์

16 591820110 น.ส.รัตนา มณฑา รัฐประศาสนศาสตร์

17 591120115 น.ส.ฐิติกานต์ ยิ มทิม การศึกษาปฐมวัย

18 591120127 น.ส.ปัญญาพร ข าเส็ง การศึกษาปฐมวัย

19 591120114 น.ส.สุทิตา ดิษสวน การศึกษาปฐมวัย

20 591120119 น.ส.ธนาภรณ์ สุขจติร การศึกษาปฐมวัย

21 591120113 น.ส.สุภาพร บุญช่วย การศึกษาปฐมวัย

22 591121512 น.ส.จริาภา แซ่ลี ภาษาไทย

23 591121525 น.ส.ศศิวิมล รอดนิล ภาษาไทย

24 591120804 น.ส.ปิยะนุช ภัสสร สังคมศึกษา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  05 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  05 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591120829 น.ส.รฐาพร สนั นเสียง สังคมศึกษา

26 591120808 น.ส.พิชชาพร เจก็ใจ สังคมศึกษา

27 591120812 นายจกัรนรินทร์ ปัญญาค า สังคมศึกษา

28 591120824 นายเจษฏากร กระหนาย สังคมศึกษา

29 591120807 น.ส.ปนิดา ชื นชม สังคมศึกษา

30 591120826 น.ส.เบญจรัตน์ แกว้เกตุ สังคมศึกษา

31 591120814 นายจนัทพร เกษภูงา สังคมศึกษา

32 591120820 นายทศพร อนุรักษ์ สังคมศึกษา

33 591120818 นายวรวิช บัวเเยม้ สังคมศึกษา

34 591120810 น.ส.อรวรรณ เงินทอง สังคมศึกษา

35 591120129 น.ส.ณิชกานต์ เอกมาตย์ การศึกษาปฐมวัย

36 591120112 น.ส.สุพิชญา บุญมาก การศึกษาปฐมวัย

37 591120108 น.ส.รุ่งนภา มะโนราช การศึกษาปฐมวัย

38 591120124 น.ส.ศิวาพร สมทอง การศึกษาปฐมวัย

39 591120504 น.ส.อนงค์พรรณ สอนทุ่ง คณิตศาสตร์

40 591120521 น.ส.นิภากรณ์ ธรรมใจ คณิตศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591121320 น.ส.กานติมา ทองเนื อแปด คอมพิวเตอร์

2 591121324 น.ส.ปวีณา เจนจบ คอมพิวเตอร์

3 591121312 น.ส.วิภาดา สุริยะ คอมพิวเตอร์

4 591720538 น.ส.ดารารัตน์ เทียนชัย การจดัการโลจสิติกส์

5 591720519 น.ส.อภิษฎา อ าพะวัน การจดัการโลจสิติกส์

6 591720517 น.ส.ขรรค์ทอง อวยสวัสด์ิ การจดัการโลจสิติกส์

7 591720527 น.ส.พรสุดา รุ่งน้อย การจดัการโลจสิติกส์

8 591720521 น.ส.สุวรรณา ชูเชิด การจดัการโลจสิติกส์

9 591121328 น.ส.พรธีรา เดชสนธิ คอมพิวเตอร์

10 591121516 น.ส.มลฤดี ทุมมาโต ภาษาไทย

11 591121518 น.ส.กมลชนก คงนวล ภาษาไทย

12 591121506 น.ส.ศุภรานันท์ สุวรรณพานิช ภาษาไทย

13 591121504 น.ส.จริาวรรณ ค าพีระ ภาษาไทย

14 591121526 น.ส.วรรษมล เรืองจนัทร์ ภาษาไทย

15 591121519 น.ส.กรกญัญา แกน่พ่วง ภาษาไทย

16 591121508 น.ส.สุพรรษา บินเยน็ ภาษาไทย

17 591121511 น.ส.วัชราภรณ์ รัตนะ ภาษาไทย

18 591520231 น.ส.ปริสา พรมดอนกลอย การบัญชี

19 591121620 น.ส.อรอนงค์ วันเทพ ภาษาไทย

20 591121626 น.ส.ธนาภรณ์ เลี ยมออ่น ภาษาไทย

21 591121629 น.ส.กสิณา แซ่ซ้ง ภาษาไทย

22 591121627 น.ส.ปวัณรัตน์ สระทองแง๊ด ภาษาไทย

23 591120130 น.ส.ชนม์นิภา บานเยน็ การศึกษาปฐมวัย

24 591120109 น.ส.ณัชชา แจม่ดี การศึกษาปฐมวัย

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  05 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  05 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591620103 น.ส.ณัฐธิดา พัฒด า นิติศาสตร์

26 591120409 น.ส.สโรชา ทองค า วิทยาศาสตร์ทั วไป

27 591120421 น.ส.สุทธิกมล พุ่มมาลี วิทยาศาสตร์ทั วไป

28 591120411 น.ส.วทันยา พิทักษ์ธนากลุ วิทยาศาสตร์ทั วไป

29 591120413 น.ส.วรลดา เนียมเพาะ วิทยาศาสตร์ทั วไป

30 591120425 น.ส.อดุมศรี นิสยนัต์ วิทยาศาสตร์ทั วไป



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591121202 น.ส.วันสว่าง ม่วงงาม ภาษาจนี

2 591121230 น.ส.จนัทรรัตน์ บึงมุม ภาษาจนี

3 591121212 น.ส.รุ่งอรุณ กาเทียม ภาษาจนี

4 591121222 น.ส.พิรญาณ์ สาลี ภาษาจนี

5 591121215 น.ส.ชลลดา โจก้ลุ ภาษาจนี

6 591121228 น.ส.วิไลวรรณ ฉายแสง ภาษาจนี

7 591720203 นายปริญญา หวานชิต เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

8 591720212 นายณัฐชา อนิทร์สุวรรณ์ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

9 591720217 น.ส.ชินานาง ดอกมณฑา เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

10 591720221 น.ส.อารียญ์า สุริวงษ์ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

11 591720219 น.ส.ปทิตตา จนัทร เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

12 591720208 นายณัฐพล คงทน เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

13 591320303 นายขจติศักด์ิ ขนัเพชร วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม

14 591320305 นายจารุกติต์ แสงส่ง วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม

15 591320310 น.ส.ธัญรดา รอดเขยีว วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม

16 591320304 น.ส.ณัฐธิดา สินสา วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม

17 591320309 น.ส.อภิญญา นิมิตธรรมโสภณ วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม

18 591120315 นายภรศิษฐ สวัสด์ิรักษา วิทยาศาสตร์ทั วไป

19 591120309 น.ส.ณัฐพร ออ่นนุม่ วิทยาศาสตร์ทั วไป

20 591120311 น.ส.สุพรรษา บุญเกดิ วิทยาศาสตร์ทั วไป

21 591120318 น.ส.วิชชุดา ดวงแกว้ วิทยาศาสตร์ทั วไป

22 591120327 นายพงศธร เขยีนสังข์ วิทยาศาสตร์ทั วไป

23 591120304 นายพงศกร วงษ์กจิ วิทยาศาสตร์ทั วไป

24 591320306 นายพงศ์พิสุทธิ์ ไทยแท้ วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  05 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  05 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591320313 น.ส.รินทร์ลภัส สอนสารี วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม

26 591320308 น.ส.ภัทราวดี ธนะสูตร วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม

27 591820220 น.ส.อรวรรณ เลิศวิไล รัฐประศาสนศาสตร์

28 591120405 นายหัสนัย มีมุข วิทยาศาสตร์ทั วไป

29 591120418 นายภาณุวัฒน์ ชัยชนะ วิทยาศาสตร์ทั วไป

30 591120516 น.ส.ธณิศรา ใจซื อ คณิตศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601520231 น.ส.ลลิตา ทองดาดาษ การบัญชี

2 601520217 น.ส.จารุพิชชญา บุญแกว้ การบัญชี

3 601520229 น.ส.ศุภการนต์ ท้วมสุวรรณ การบัญชี

4 601520206 น.ส.กติิวรรณ จั นแกว้ การบัญชี

5 601520237 น.ส.รัมภ์รดา แหวนพรม การบัญชี

6 601520218 น.ส.พรนภา แสงทอง การบัญชี

7 601520220 น.ส.วรพรรณ แกว้ทองดี การบัญชี

8 601520219 น.ส.รุ่งอรุณ คงเมือง การบัญชี

9 601121605 น.ส.มึซูก ิสาครศรีโสภา การประถมศึกษา

10 601520209 น.ส.วราภรณ์ ทันมา การบัญชี

11 601520232 น.ส.รวิวรรณ เรื อศรีจนัทร์ การบัญชี

12 601520207 น.ส.รัตชินีกรณ์ ปิกมา การบัญชี

13 601520208 นายวรัญชิต เขตร์ขนั การบัญชี

14 601520238 น.ส.สุภาวณี เขม็ด้วง การบัญชี

15 601121621 น.ส.มนสิชา ศิลปไพรสณฑ์ การประถมศึกษา

16 601121626 น.ส.จารุณี ศรีค  าชนะกลุ การประถมศึกษา

17 601121610 น.ส.ปิยะพร ภูไทพนาวัลย์ การประถมศึกษา

18 601530114 น.ส.กญัญาณัฐ ขอนทอง การบัญชี

19 601530112 น.ส.จริาภรณ์ บังเลา การบัญชี

20 601120811 นายธนัญญ์ภณ วารินิน พลศึกษา

21 601120801 นายอนุสรณ์ จนัทร์ศิริ พลศึกษา

22 601120805 นายไตรภพ ยอดดี พลศึกษา

23 601120819 นายขตัติยะ กรมพันธุ์ พลศึกษา

24 601120817 น.ส.ศุภนิดา อนิต๊ะ พลศึกษา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  06 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  06 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

25 601120804 น.ส.สุภาพันธ์ ภูมิประสาท พลศึกษา

26 601120818 นายวิธวินท์ ต่ายหัวดง พลศึกษา

27 601120808 น.ส.อญัชลี อ  าคูณ พลศึกษา

28 601120810 นายนพดล ค าสมศักด์ิ พลศึกษา

29 601120410 น.ส.น  าทิพย ์มากสาคร วิทยาศาสตร์ทั วไป

30 601121510 น.ส.กฤษณา องักฤษ ภาษาไทย

31 601120806 น.ส.นุชจรีย ์นาจุ้ย พลศึกษา

32 601121513 น.ส.ปิยะวัลย ์ค าแกว้ ภาษาไทย

33 601121509 น.ส.สุธาวัลย ์เอี ยมอ  า ภาษาไทย

34 601520215 น.ส.รัตนาภรณ์ เพชรทูล การบัญชี

35 601520214 น.ส.มณี บัวเผียน การบัญชี

36 601520213 น.ส.กลันิกา มาน้อย การบัญชี

37 601530107 น.ส.จรีนันท์ บัวบาน การบัญชี

38 601530111 น.ส.ชญานี จนัทวงษ์ การบัญชี

39 601530115 น.ส.วรรณา ด้วงบาง การบัญชี

40 601530108 น.ส.ภัสสร ดาราน้อย การบัญชี



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591620136 น.ส.พรรณรายณ์ น  าสังข์ นิติศาสตร์

2 591620121 น.ส.นภัสวรรณ ภูรุ่่งเรือง นิติศาสตร์

3 591620116 น.ส.สุธิษา จนัทับ นิติศาสตร์

4 591620127 นายมานะ วิวาสุขุ นิติศาสตร์

5 591620141 นายธีธัช การะภักดี นิติศาสตร์

6 591620145 นายธนพนธ์ ศรีเล็ก นิติศาสตร์

7 591620124 นายธีรชัย สุ่มสาย นิติศาสตร์

8 591620101 นายณัฐพล เมฆจนัทึก นิติศาสตร์

9 591620125 นายทรงวุฒิ เต็มทวี นิติศาสตร์

10 591720709 นายปฏิภาณ จุ๋ยเกตุ เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภัณฑ์

11 591620130 น.ส.ดลนภา พิลึก นิติศาสตร์

12 591620128 น.ส.สุรีรัตน์ ขนัติวงษ์ นิติศาสตร์

13 591620110 นายนัฐวัฒน์ เอี ยมครอง นิติศาสตร์

14 591121502 นายณัฐวัฒน์ มณีวงษ์ ภาษาไทย

15 591121530 นายชูศักด์ิ เขม็มงคลศิริ ภาษาไทย

16 591121523 นายศราวุฒิ พรมชมพู ภาษาไทย

17 591121520 น.ส.ปัญญาทิพย ์ค าแสง ภาษาไทย

18 591121505 น.ส.ธิศารัตน์ อนิทพงษ์ ภาษาไทย

19 591121514 น.ส.ศศิวิมล สะสม ภาษาไทย

20 591121507 น.ส.กนิษฐา ภาชา ภาษาไทย

21 591820101 นายโอภาส ศรีวังราช รัฐประศาสนศาสตร์

22 591820139 น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ ศรีรจนา รัฐประศาสนศาสตร์

23 591820140 น.ส.ชรินรัตน์ จบีกล  า รัฐประศาสนศาสตร์

24 591820103 นายธีรศักด์ิ เรืองวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  06 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  06 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

25 601320912 นายเจษฎากร ใจแสน เทคโนโลยสีารสนเทศ

26 601320911 นายชญานนท์ พิลึก เทคโนโลยสีารสนเทศ

27 601320915 นายนัดธวุฒน์ แซ่ม้า เทคโนโลยสีารสนเทศ

28 601320916 นายอนุวัฒน์ ศรีลักษณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

29 601320919 นายรัฐกจิ จานเครือ เทคโนโลยสีารสนเทศ

30 601320918 นายสุวิทย ์สุขจนัทร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

31 591820329 นายอภิสิทธิ์ แสนค า รัฐประศาสนศาสตร์

32 591820342 น.ส.งามพร คุ้ยเจี๊ยะ รัฐประศาสนศาสตร์

33 591820341 น.ส.คันธรส จนีเพชร รัฐประศาสนศาสตร์

34 591820310 นายศรัณย ์แกว้เลิศ รัฐประศาสนศาสตร์

35 591820340 น.ส.กลุดา พลากร รัฐประศาสนศาสตร์

36 591120517 น.ส.สุวิภา แสนใจกล้า คณิตศาสตร์

37 591120520 น.ส.นิศารัตน์ ส่องค าหล้า คณิตศาสตร์

38 591120513 น.ส.ศกลวรรณ อยู่แกว้ คณิตศาสตร์

39 591120507 น.ส.จนิดารัตน์ สิงคะนอง คณิตศาสตร์

40 591120518 นายชนัต อุ่นประเสริฐ คณิตศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591720504 นายนารายณ์ วงค์จิ๋ว การจดัการโลจสิติกส์

2 591720537 นายศักด์ิสิทธิ์ ปานอนิทร์ การจดัการโลจสิติกส์

3 591820215 น.ส.สุวิมล กอ้นจะลา รัฐประศาสนศาสตร์

4 591820211 น.ส.ชื นสุข รุ่งกลิ น รัฐประศาสนศาสตร์

5 591121123 น.ส.สุวิมล ชูควร ภาษาจนี

6 591820224 น.ส.นาตยา สงเชื อ รัฐประศาสนศาสตร์

7 591820242 น.ส.ปาณิศา มีนิล รัฐประศาสนศาสตร์

8 591820235 น.ส.กชกร สุขสัมพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์

9 591820213 น.ส.จริาภรณ์ ชั งทอง รัฐประศาสนศาสตร์

10 591820212 น.ส.พร้อมศิริ กฤษวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์

11 591820207 น.ส.อมัภิชา อรุณศรีโสภณ รัฐประศาสนศาสตร์

12 591720533 นายโยธกานต์ แสงแกว้ การจดัการโลจสิติกส์

13 591120816 น.ส.ศลิษา เสือด้วง สังคมศึกษา

14 591120815 น.ส.เมธินี กลิ นนวล สังคมศึกษา

15 591120805 น.ส.อมัรินทร์ จนีเพชร สังคมศึกษา

16 591120821 น.ส.นัทชา อิ งรัตน์ สังคมศึกษา

17 591120817 น.ส.อญัชลี เพ็งรอด สังคมศึกษา

18 591120803 น.ส.เจนจริา เพ็ชรมาก สังคมศึกษา

19 591120801 น.ส.สุดารัตน์ ทองเอี ยม สังคมศึกษา

20 591120825 นายอภิวัตน์ สุริยะแสง สังคมศึกษา

21 591120828 น.ส.พลอยไพลิน เสนทาวงค์ สังคมศึกษา

22 591120823 น.ส.จนิต์จฑุา ล้วนผาลึก สังคมศึกษา

23 591120806 น.ส.ศิริพร แสงสาย สังคมศึกษา

24 591120827 นายยศธน ศรีสุพรรณ สังคมศึกษา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  06 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  06 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591120819 น.ส.นรินทร์ทิพย ์กา๋ต๊ะ สังคมศึกษา

26 591120802 น.ส.อรปรียา ดาวลอย สังคมศึกษา

27 591120102 น.ส.กมลชนก ชมเมือง การศึกษาปฐมวัย

28 591120126 น.ส.อภิญญา ภิญญภาค การศึกษาปฐมวัย

29 591120128 น.ส.กตัญชลี พวงมาลัย การศึกษาปฐมวัย

30 591120123 น.ส.รตนกร หงษไกร การศึกษาปฐมวัย

31 591120125 น.ส.กาญจนา อนิทร์อยู่ การศึกษาปฐมวัย

32 591120101 น.ส.วชิราภรณ์ ทาหว่างกนั การศึกษาปฐมวัย

33 591120105 น.ส.เจนจริา จลุราช การศึกษาปฐมวัย

34 591120122 น.ส.มนัญชยา สินยอง การศึกษาปฐมวัย

35 591120117 น.ส.สุฑามาศ มาเขยีว การศึกษาปฐมวัย

36 591120120 น.ส.ธนัชพร สุริวงศ์ การศึกษาปฐมวัย

37 591120121 น.ส.สุปรียา พวงทอง การศึกษาปฐมวัย

38 591120501 น.ส.นันฐญา มโนมัย คณิตศาสตร์

39 591120515 น.ส.ธัชมน สุริยะ คณิตศาสตร์

40 591120502 น.ส.พรสุดา องอาจ คณิตศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591720704 น.ส.ณัฐพร ยมรัตน์ เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภัณฑ์

2 591720204 นายชินกร วัฒนศิริ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

3 591220811 น.ส.วราภรณ์ แซ่เต๋ิน การท่องเที ยวและการโรงแรม

4 591220814 น.ส.ศิราณี โชคบ ารุง การท่องเที ยวและการโรงแรม

5 591220815 น.ส.สุกญัญา ทองสุวรรณ์ การท่องเที ยวและการโรงแรม

6 591220829 น.ส.เครือแกว้ จา๋วเสรี การท่องเที ยวและการโรงแรม

7 591220832 นายพุทธิพงษ์ สีล ามาศ การท่องเที ยวและการโรงแรม

8 591220827 น.ส.อารีรัตน์ วงค์เปียง การท่องเที ยวและการโรงแรม

9 591220825 น.ส.สุนิสา เนินพลับ การท่องเที ยวและการโรงแรม

10 591220833 น.ส.ประกายกาญ วงค์ยศ การท่องเที ยวและการโรงแรม

11 591121707 น.ส.กนกวรรณ พุ่มชา การประถมศึกษา

12 591121703 น.ส.ออมฤทัย โอชา การประถมศึกษา

13 591121720 น.ส.มันทนา จนัทร์อนิ การประถมศึกษา

14 591121706 น.ส.นิลาวรรณ อศัวภูมิ การประถมศึกษา

15 591121730 น.ส.ศุภมาส ใจกล้า การประถมศึกษา

16 591121715 น.ส.ศรสวรรค์ ปกครอง การประถมศึกษา

17 591121726 น.ส.นันทวรรณ โพธิ์แสง การประถมศึกษา

18 591121709 น.ส.อ าพร ตระกลูศรี การประถมศึกษา

19 591220823 นายธราเทพ เพชรไทยสงค์ การท่องเที ยวและการโรงแรม

20 591220812 น.ส.พิมพ์ชนก รองทอง การท่องเที ยวและการโรงแรม

21 591121701 น.ส.ศิริพร คุณศิริประภา การประถมศึกษา

22 591121727 น.ส.สุขใจ สมัยสกลุวนา การประถมศึกษา

23 591121728 น.ส.สร้อยสุดา พนาพิหาร การประถมศึกษา

24 591121710 น.ส.สริตา ภูริบริบูรณ์ การประถมศึกษา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  06 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  06 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591121811 น.ส.พรสินี แซ่ท้าว การประถมศึกษา

26 591121704 นายณัฐนัย แซ่ว้าน การประถมศึกษา

27 591120519 น.ส.วันลี ประดับบุญ คณิตศาสตร์

28 591120527 น.ส.กชกาญจน์ เกตุน้อย คณิตศาสตร์

29 591120524 น.ส.กานต์พิชชา ศรีโตนด คณิตศาสตร์

30 591120522 นายนิธิพัชญ์ พึ งสกลุ คณิตศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591820326 น.ส.สมัชญา เงินทอง รัฐประศาสนศาสตร์

2 591820305 น.ส.รวิภา รัตนกฤษฎาธาร รัฐประศาสนศาสตร์

3 591820337 น.ส.กาญจนาพร แกว้ภักดี รัฐประศาสนศาสตร์

4 591820303 น.ส.โชติกา ใจแสน รัฐประศาสนศาสตร์

5 591820309 น.ส.วนัชพร ปุราชะธรรมโม รัฐประศาสนศาสตร์

6 591820327 น.ส.ณัฐริกา พึ งอนิทร์ รัฐประศาสนศาสตร์

7 591820335 น.ส.พรสุภา โพธิ์มี รัฐประศาสนศาสตร์

8 591820302 น.ส.ลลิตา ชมเชย รัฐประศาสนศาสตร์

9 591820307 นายคุณภัทร ปิน่แกว้ รัฐประศาสนศาสตร์

10 591820308 น.ส.อรัญญา กติติสิทโธ รัฐประศาสนศาสตร์

11 591820301 น.ส.องัศนา พ้นภัย รัฐประศาสนศาสตร์

12 591820312 นายฤทธิชัย พิหอม รัฐประศาสนศาสตร์

13 591820319 น.ส.สุนิตา ป๊กต๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์

14 591820328 น.ส.น  าฝน มากบ ารุง รัฐประศาสนศาสตร์

15 591820331 น.ส.นารา แซ่ลี รัฐประศาสนศาสตร์

16 591820325 น.ส.มินตรา เชื อเทศ รัฐประศาสนศาสตร์

17 591820332 น.ส.สุภาพร แซ่แสน รัฐประศาสนศาสตร์

18 591820210 น.ส.มนัสพร พริ มไธสง รัฐประศาสนศาสตร์

19 591820238 น.ส.ลัดดาวัลย ์จนัทรศรี รัฐประศาสนศาสตร์

20 591820205 นายวันเฉลิม น  าจนัทร์ รัฐประศาสนศาสตร์

21 591820232 น.ส.สิริรัตน์ เรื องลือ รัฐประศาสนศาสตร์

22 591820203 น.ส.ทิพวรรณ ไพรสนธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์

23 591820206 น.ส.อรพรรณ ประจงจบี รัฐประศาสนศาสตร์

24 591820221 น.ส.นัยนา สีอาด รัฐประศาสนศาสตร์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  06 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  06 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591820227 น.ส.นฤมล เอี ยงเถื อน รัฐประศาสนศาสตร์

26 591820239 น.ส.สุดารัตน์ สังวาลยท์อง รัฐประศาสนศาสตร์

27 591820223 นายณัฐวุฒิ ฉวีอนิทร์ รัฐประศาสนศาสตร์

28 591120508 น.ส.ดิษาลักษณ์ รายะ คณิตศาสตร์

29 591120509 น.ส.ณัฏฐพร บุญญะตา คณิตศาสตร์

30 591120529 นายธนวิทย ์จนัทร์ตุ้ย คณิตศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601520234 น.ส.ดวงกมล ปานแดง การบัญชี

2 601520201 น.ส.กชนิภา ขนัทองดี การบัญชี

3 601520205 น.ส.อารยา สามเอื อย การบัญชี

4 601520211 น.ส.วรรณชนก ตันกลู การบัญชี

5 601520228 น.ส.วิลาวัณย ์พิลาล  า การบัญชี

6 601520227 น.ส.ปิยะดา ชีตาลักษ์ การบัญชี

7 601120319 น.ส.มุกรวี เมืองแสน วิทยาศาสตร์ทั วไป

8 601120626 น.ส.ปภาวรินท์ ออมสิน ภาษาองักฤษ

9 601120619 น.ส.มิลทรา สุริยะวงศ์ ภาษาองักฤษ

10 601120618 น.ส.ปทิตตาภา สุกระ ภาษาองักฤษ

11 601420111 น.ส.เบญจวรรณ เชยกลิ น การเงินและการธนาคาร

12 601420103 น.ส.ณัฐกานต์ กลิ นมณฑา การเงินและการธนาคาร

13 601520233 น.ส.พรทิพย ์เอมโอษฐ การบัญชี

14 601520212 น.ส.จติรา บุญแสง การบัญชี

15 601120807 นายพัฒนกริช จนัตาวงค์ พลศึกษา

16 601120624 น.ส.ณัฐชรียา เงินทอง ภาษาองักฤษ

17 601120803 น.ส.ปวีณา คงเกดิ พลศึกษา

18 601120827 น.ส.กลัยา กนัทะวงษ์ พลศึกษา

19 601120613 น.ส.รัตนากร จนัทร์โสภา ภาษาองักฤษ

20 601120601 นายเสฏฐวุฒิ บุญรักษ์ ภาษาองักฤษ

21 601120623 นายจริศักด์ิ แสงแสน ภาษาองักฤษ

22 601420101 น.ส.ญาณิศา นาเกตุ การเงินและการธนาคาร

23 601420102 น.ส.โสริญา นารอด การเงินและการธนาคาร

24 601420107 น.ส.ศิรประภา แซ่ม้า การเงินและการธนาคาร

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  07 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  07 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

25 601120830 นายศุภกร สุรินรัตน์ พลศึกษา

26 601120621 น.ส.ศรีพร เสือลออ ภาษาองักฤษ

27 601121426 นายกฤษฎา อนิทะเสน ภาษาไทย

28 601120608 น.ส.นฤมล ทิสาราเขต ภาษาองักฤษ

29 601420532 น.ส.มัณฑนา ไกแ่กว้ การจดัการทั วไป

30 601420521 น.ส.พอฤทัย แว่นศิลา การจดัการทั วไป

31 601420533 นายวิชชากร เหล่าจนัทร์ การจดัการทั วไป

32 601420508 นายวิรากานต์ แซ่กอ การจดัการทั วไป

33 601420513 นายนัฐวุธ เกตุชั ง การจดัการทั วไป

34 601520127 น.ส.พัชรี สีโค การบัญชี

35 591520219 น.ส.ชลิตา สกลุนี การบัญชี

36 591520211 น.ส.ปัทมา ต้อยเรียง การบัญชี

37 601420512 น.ส.เรณุกา อนิทร์ศรี การจดัการทั วไป

38 601420527 น.ส.รุ่งทิวา ผาสุข การจดัการทั วไป

39 601420515 นายคมสัน ปานทุ่ง การจดัการทั วไป

40 601120920 นายรัฐเขต นิลขลัง พลศึกษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601120306 น.ส.จารุภา ฤหรมย์ วิทยาศาสตร์ทั วไป

2 601120310 น.ส.นุชนาถ ไพรศรี วิทยาศาสตร์ทั วไป

3 601120325 น.ส.จริาพร ปันแกว้ วิทยาศาสตร์ทั วไป

4 601120304 น.ส.จฑุามาศ คงยวง วิทยาศาสตร์ทั วไป

5 601120330 น.ส.น  าฝน อนิเท้ง วิทยาศาสตร์ทั วไป

6 601120318 นายสมหวัง จนัทร์แกว้ วิทยาศาสตร์ทั วไป

7 601120317 น.ส.มณฑา เกดิแกว้เมืองมูล วิทยาศาสตร์ทั วไป

8 601120314 น.ส.ดลพร กิ งนอก วิทยาศาสตร์ทั วไป

9 601120315 น.ส.อญัญารัตน์ เคลือบเจาะ วิทยาศาสตร์ทั วไป

10 601120305 น.ส.วริสรา รักธัญการณ์ วิทยาศาสตร์ทั วไป

11 601120308 น.ส.ปาริตา อาบวารี วิทยาศาสตร์ทั วไป

12 601120312 นายเสฏฐวุฒิ ใจชมภู วิทยาศาสตร์ทั วไป

13 601120313 น.ส.จริภัทร์ ทาสุ่ม วิทยาศาสตร์ทั วไป

14 601120323 นายอคัรินทร์ บุรีรักษ์ วิทยาศาสตร์ทั วไป

15 601120307 นายชัชภัทร บรรเทิงใจ วิทยาศาสตร์ทั วไป

16 601120324 น.ส.ประวีณา แกว้เมือง วิทยาศาสตร์ทั วไป

17 601120316 น.ส.รีนาประกา กลางนภา วิทยาศาสตร์ทั วไป

18 601120327 น.ส.อรณิชา ศิริประโชติ วิทยาศาสตร์ทั วไป

19 601120320 น.ส.ชุติมา ใจวิสาร วิทยาศาสตร์ทั วไป

20 591620130 น.ส.ดลนภา พิลึก นิติศาสตร์

21 591620121 น.ส.นภัสวรรณ ภูรุ่่งเรือง นิติศาสตร์

22 591620145 นายธนพนธ์ ศรีเล็ก นิติศาสตร์

23 601120916 นายพฤกษชาติ สอนไว พลศึกษา

24 601420507 น.ส.นัดดา อดุมนิทัต การจดัการทั วไป

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  07 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  07 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

25 601420525 น.ส.กมลทิพย ์ศักด์ิเจริญ การจดัการทั วไป

26 601420526 น.ส.ชนกนันท์ มั นวงษ์ การจดัการทั วไป

27 601420530 น.ส.สุภัทรา พวงทอง การจดัการทั วไป

28 601121413 น.ส.วรินยพุา สาระบัว ภาษาไทย

29 601121401 น.ส.พัณณิตา ศิริ ภาษาไทย

30 601121422 น.ส.จนิตนา เจริญชัยสกลุคีรี ภาษาไทย

31 601121427 น.ส.สิตานัน พิณนา ภาษาไทย

32 601121415 น.ส.ธมนพรรณ์ ประดิษฐ์วรกลุ ภาษาไทย

33 601121419 น.ส.พจนารถ กาวิน ภาษาไทย

34 601121409 น.ส.พรทิพย ์กลิ นเทียน ภาษาไทย

35 601121407 น.ส.อจลญา สมบูรณ์ ภาษาไทย

36 601121420 น.ส.มินตรา มูลชัย ภาษาไทย

37 601121421 น.ส.จารวี เขยีนขนั ภาษาไทย

38 601121429 น.ส.ณัฐธิดา มะธิปิไข ภาษาไทย

39 601120906 นายธีราทร รัตนะ พลศึกษา

40 601120915 นายอนาวิน ไทยเมือง พลศึกษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591120310 น.ส.ล าพอง การะภักดี วิทยาศาสตร์ทั วไป

2 591120308 น.ส.หฤทัย เสนแกว้ วิทยาศาสตร์ทั วไป

3 591120302 น.ส.สุพัตรา ทับทวี วิทยาศาสตร์ทั วไป

4 591120319 น.ส.อ าพร เจตกสิกร วิทยาศาสตร์ทั วไป

5 591120330 น.ส.สกณุา กอ้นแหวน วิทยาศาสตร์ทั วไป

6 591120317 น.ส.ดวงใจ แมงไธสง วิทยาศาสตร์ทั วไป

7 591120326 น.ส.ผกามาศ สายยศ วิทยาศาสตร์ทั วไป

8 591120313 น.ส.วัชราภรณ์ แผ่ทอง วิทยาศาสตร์ทั วไป

9 591120305 น.ส.ศศินา วงษ์บุญมาก วิทยาศาสตร์ทั วไป

10 591120329 น.ส.สาลินี บัวรมย์ วิทยาศาสตร์ทั วไป

11 591120316 น.ส.เจษฎาภรณ์ ขนันวน วิทยาศาสตร์ทั วไป

12 591120325 น.ส.วิราวรรณ ช่วยบ ารุง วิทยาศาสตร์ทั วไป

13 591120312 น.ส.รัตติกาล ศรีแกว้ วิทยาศาสตร์ทั วไป

14 591120301 น.ส.สุธิตา รินทอง วิทยาศาสตร์ทั วไป

15 591120322 น.ส.โสรยา กาแกว้ วิทยาศาสตร์ทั วไป

16 591120321 น.ส.ภาวดี สุดนิมิตร วิทยาศาสตร์ทั วไป

17 591120328 น.ส.สุดารัตน์ โมกไธสง วิทยาศาสตร์ทั วไป

18 591120303 น.ส.สุชาดา ค้อมทอง วิทยาศาสตร์ทั วไป

19 591120323 น.ส.พิชามญชุ์ ชนะบุญ วิทยาศาสตร์ทั วไป

20 595120226 นายไพบูลย ์โอฬารทรัพยสิ์น สังคมศึกษา

21 595120231 นายวรัญญู วาริน สังคมศึกษา

22 595120227 นายจกัรพงษ์ ต๊ิบเหล็ก สังคมศึกษา

23 595120218 นายธนายทุธ วงษ์ค า สังคมศึกษา

24 591220204 น.ส.หทัยรัตน์ ชมภู ภาษาไทย

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  07 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  07 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591220234 น.ส.ภัทราวดี เหล่าเขตรกจิ ภาษาไทย

26 591220226 น.ส.สุพรรณิการ์ จนัทร์ศรี ภาษาไทย

27 591220232 น.ส.บุณยานุช วงษ์จา๋ ภาษาไทย

28 591220203 น.ส.ดวงนภา แซ่ว้า ภาษาไทย

29 591220207 น.ส.สุดารัตน์ อนิเลี ยง ภาษาไทย

30 591220228 น.ส.กลัยา โมเทียน ภาษาไทย

31 591220219 น.ส.วีรยา กระจา่งบ้าน ภาษาไทย

32 591220206 น.ส.สุภาพร นุม่เกลี ยง ภาษาไทย

33 591220220 น.ส.ชนนิกานต์ เชียงงาม ภาษาไทย

34 591121722 น.ส.พรพิมล สายทอง การประถมศึกษา

35 591121723 น.ส.มาริษา วงษ์ค า การประถมศึกษา

36 591121724 น.ส.นภัสวรรณ ไชยพา การประถมศึกษา

37 591121705 น.ส.ประภัสสร โตเกดิ การประถมศึกษา

38 591120511 นายอาทิตย ์ครองยทุธ คณิตศาสตร์

39 591120505 น.ส.นงลักษณ์ อาลัย คณิตศาสตร์

40 591120514 นายวัฒนพงศ์ อนัทะสา คณิตศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591720409 นายรณชัย วิชัยวงษ์ การจดัการโลจสิติกส์

2 591720430 น.ส.วริญญา วรรณา การจดัการโลจสิติกส์

3 591720415 น.ส.แจนจฬิา เอี ยมเชย การจดัการโลจสิติกส์

4 591720416 นายเดชาพล พูลผล การจดัการโลจสิติกส์

5 591720426 นายสมหวัง จารัส การจดัการโลจสิติกส์

6 591820113 น.ส.ณัชชา ขมุเพชร รัฐประศาสนศาสตร์

7 591820104 น.ส.ณัฐนิชา เจตเกษกจิ รัฐประศาสนศาสตร์

8 591820116 น.ส.มาติกา นันตา รัฐประศาสนศาสตร์

9 591820126 นายฐากรู ผลเศรษฐี รัฐประศาสนศาสตร์

10 591820240 นายณัฐพงษ์ วงษ์พันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์

11 591820106 นายณัฐกานต์ กลิ นนาค รัฐประศาสนศาสตร์

12 591820109 นายศราวุธ ดอนชาไพร รัฐประศาสนศาสตร์

13 591820118 น.ส.วราพร รังปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์

14 591820141 นายเพชรตกาญจ ์จนัทร์เปรมปรี รัฐประศาสนศาสตร์

15 591820119 น.ส.ศิริธิดา ทวนธง รัฐประศาสนศาสตร์

16 591820132 นายรัตนกร ค าโสภา รัฐประศาสนศาสตร์

17 591220205 น.ส.ศศิประภา ศิริบุรี ภาษาไทย

18 591220225 น.ส.ปิยวรรณ  ่ออ่นจิ๋ว ภาษาไทย

19 591420412 น.ส.วนิดา พึ งมอญ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

20 591420403 น.ส.นิศารัตน์ กมุภีพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

21 591820233 นายราชภัฏ บุญโต รัฐประศาสนศาสตร์

22 591820228 นายศรัญยภ์ัทร ทองน้อย รัฐประศาสนศาสตร์

23 591820226 นายวุฒิชัย ภาจนัทร์โท รัฐประศาสนศาสตร์

24 591121718 น.ส.สมฤทัย อดุมสุข การประถมศึกษา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  07 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  07 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591121716 น.ส.สุพรรษา โพธิ์พันธ์ การประถมศึกษา

26 591121725 น.ส.ศีตลา แกว้ปัน การประถมศึกษา

27 591121717 น.ส.ภาวินี เขม้นกจิ การประถมศึกษา

28 591121719 น.ส.พิมพ์นิภา เขยีวสีทอง การประถมศึกษา

29 591121729 น.ส.ชนม์นิภา บุญเจก๊ การประถมศึกษา

30 591720114 นายวุฒิชัย ปัน้เกี ยว เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591121108 น.ส.อจัฉราภรณ์ ศรีฤทธิ์ ภาษาจนี

2 591121109 น.ส.กาญจนา ล้อมสุข ภาษาจนี

3 591121106 น.ส.นัดดา คุณสิน ภาษาจนี

4 591121113 น.ส.เบญจรัตน์ วันใจ ภาษาจนี

5 591121103 น.ส.กรรณิการ์ วิชาวงษ์ ภาษาจนี

6 591121116 น.ส.แกว้รุ้ง เมืองนิล ภาษาจนี

7 591121119 น.ส.นุชธิดา ขดัสาย ภาษาจนี

8 591820136 นายกฤษฎา อิ มวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์

9 591420401 น.ส.ดวงกมล กลิ นทรง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

10 591420407 น.ส.ฐาปนี ค าวาส คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

11 591420405 น.ส.ขวัญจริา เอี ยมชู คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

12 591420402 น.ส.นัทรี ศรไว คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

13 591420410 น.ส.กนกพร ผาสุข คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

14 591420409 น.ส.ชโลมพร วัฒนาธีระกจิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

15 591420404 น.ส.สุพรรษา ออ่นโพธา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

16 591420411 น.ส.นิจจริา อุ้ยไพบูลยส์วัสด์ิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

17 591420415 นายจตุรงค์ โพลา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

18 591420406 นายไชยวัฒน์ ค าแกว้ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

19 591420414 นายพิชิตชัย ลอรักษา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

20 591121814 น.ส.ฐิติมา เสือแดง การประถมศึกษา

21 591121812 น.ส.สุวรรณา บุตรน  าเพชร การประถมศึกษา

22 591121802 น.ส.อษัฎาพร สายรุ้ง การประถมศึกษา

23 591121822 น.ส.อมุา ออ้ยฉมิพลี การประถมศึกษา

24 591121819 น.ส.จารุวรรณ ถาวร การประถมศึกษา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  07 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  07 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591121801 น.ส.กลุสินี แกว้วิงวอน การประถมศึกษา

26 591420408 น.ส.อนัญญา พลแกว้ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

27 591121714 น.ส.ภัทรวดี บุญรอด การประถมศึกษา

28 591121712 น.ส.โฉมสุดา มูลนันไชย การประถมศึกษา

29 591121713 นายวัชระ เนตรสง่า การประถมศึกษา

30 591120503 นายณัฐดนัย ซินศิริ คณิตศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591720523 น.ส.นรี จนัทา การจดัการโลจสิติกส์

2 591820144 นายธัญญะ ศรีทัศน์ รัฐประศาสนศาสตร์

3 591121111 น.ส.จติสมา ตะพานแกว้ ภาษาจนี

4 591121112 น.ส.อจัฉรา กล้วยสูงเนิน ภาษาจนี

5 591121127 นายพงศธร แอบพรมราช ภาษาจนี

6 591121126 น.ส.แสงเดือน แซ่ว่าง ภาษาจนี

7 591121121 น.ส.นันทกร ศรีเริงหล้า ภาษาจนี

8 591121128 น.ส.ทิพากร จนัทะคราม ภาษาจนี

9 591121110 นายอนุกลู คงคล้าย ภาษาจนี

10 591121101 น.ส.กาญจนา คุ้ยจุ่น ภาษาจนี

11 591121120 น.ส.ปิยมาภรณ์ โตโทน ภาษาจนี

12 591121107 น.ส.อนิทุกร พิลึก ภาษาจนี

13 591820108 นายนฤเบศร์ น้อยคง รัฐประศาสนศาสตร์

14 591820129 นายวาย ุจกัรปา รัฐประศาสนศาสตร์

15 591720606 นายธนวัฒน์ ปะระปิน เทคโนโลยพีลังงาน

16 591220608 น.ส.จนัจริา สุขอยู่ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

17 591220604 น.ส.พิมพิดา เกดิศิริ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

18 591220605 น.ส.จริาพร อนิทรจนัทร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

19 591220602 น.ส.รุ่งทิวา ฉตัรชัยสุริยา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

20 591220601 น.ส.ธีรดา ชนะภัย บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

21 591220603 น.ส.ทัศนีย ์สิงห์ลอ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

22 591220607 น.ส.ภาวินี สิงห์อดุร บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

23 591220606 นายกติติพงศ์ ชุมภู บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

24 591720707 นายภควัต บัวพันธุ์ เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภัณฑ์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

25 591720708 นายพิชญะ อนิตาโสภี เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภัณฑ์

26 591720607 นายณัฐพงศ์ ศิลาจนัทร์ เทคโนโลยพีลังงาน

27 591720603 นายศิริมงคล มะยมหิน เทคโนโลยพีลังงาน

28 591420342 น.ส.ประกายรัตน์ อดุมสุข การตลาด

29 591720604 นายณัฐปกรณ์ พลีใหญ่ เทคโนโลยพีลังงาน

30 591420326 นายปิยะพงค์ อคัคพันธุ์ การตลาด

31 591820131 นายภาณุพงศ์ อนิปิก รัฐประศาสนศาสตร์

32 591121805 นายกมลภพ ไพโรจน์ การประถมศึกษา

33 591121821 น.ส.สุกนัยา ปาระวัติ การประถมศึกษา

34 591121813 น.ส.นิรชา จ าปาโชค การประถมศึกษา

35 591121808 น.ส.นภัสวรรณ กนัยาทอง การประถมศึกษา

36 591720419 นายรัตนกาญจ ์โพธิ์ศรี การจดัการโลจสิติกส์

37 591720422 นายมงคล หมื นศร การจดัการโลจสิติกส์

38 591121515 น.ส.วิภา สารีสุข ภาษาไทย

39 591121517 น.ส.ณัฐพร บุญไทย ภาษาไทย

40 591121529 น.ส.จนิตหรา ศรีทองค า ภาษาไทย



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591121907 น.ส.ณัฐริกา ออ่นกลิ ง เคมี

2 591121905 น.ส.รัตนาภรณ์ อนิทร์สว่าง เคมี

3 591121922 น.ส.อไุรรัตน์ แซ่ยา้ง เคมี

4 591121912 น.ส.พัชรี เพชรไทย เคมี

5 591120111 น.ส.สุชา คีรีกงัวาล การศึกษาปฐมวัย

6 591120103 น.ส.เพ็ญนภา สืบสายรักกลุ การศึกษาปฐมวัย

7 591120110 น.ส.รัตติกาล ภัคดีคุณธรรม การศึกษาปฐมวัย

8 591520213 น.ส.ภัทรมน ดอกแหน การบัญชี

9 591520205 น.ส.พนิดา วงศ์สันติคีรี การบัญชี

10 591320202 น.ส.มยริุน ชัยรถ เคมี

11 591320211 น.ส.ชนาพร พรมมี เคมี

12 591320205 นายสิทธินันท์ พลอาจ เคมี

13 591121914 น.ส.สุธิดา ม่วงพ่วง เคมี

14 591121906 น.ส.นุสรา วงมา เคมี

15 591320203 น.ส.แพรวพรรณ ปัน้ฉาย เคมี

16 591121911 น.ส.ปิยวรรณ สุขจติร์ เคมี

17 591121919 น.ส.วรรณิกา มืดแกว้ เคมี

18 591121909 น.ส.วริศรา โมคลา เคมี

19 591720608 นายอษัฎาวุฒิ เกษนาค เทคโนโลยพีลังงาน

20 591720601 นายชยานนท์ พุกเฉื อย เทคโนโลยพีลังงาน

21 591121901 น.ส.เกศรินทร์ ชนะภู เคมี

22 591220201 น.ส.นันทศุภลักษณ์ มีสง่า ภาษาไทย

23 591220222 นายพาณุพงษ์ สาลี ภาษาไทย

24 591220227 น.ส.พิตรานันท์ ทนทาน ภาษาไทย

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

25 591220233 นายธีรศักด์ิ สืบต๋ัน ภาษาไทย

26 591820336 นายปิยพร สิงหะ รัฐประศาสนศาสตร์

27 591820313 นายศุภวัฒน์ ยิ มเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์

28 591820314 นายอดิศร พุกออ่น รัฐประศาสนศาสตร์

29 591320401 น.ส.ปาลิตา ปัญญาเสน สาธารณสุขศาสตร์

30 591320417 น.ส.ฌัชชา เขตกนั สาธารณสุขศาสตร์

31 591320424 น.ส.อารีญา ค าไทย สาธารณสุขศาสตร์

32 591320423 น.ส.ชนิตา หวานชิต สาธารณสุขศาสตร์

33 591320414 น.ส.พนิดา ใจแกว้ทิ สาธารณสุขศาสตร์

34 591820102 นายภิญาธรณ์ ใบเนียม รัฐประศาสนศาสตร์

35 591530101 น.ส.ธิดารัตน์ ริดบ้วน การบัญชี

36 591530105 น.ส.พรสุดา พะโยม การบัญชี

37 591530116 น.ส.พัทรีญา นิลนามะ การบัญชี

38 591420320 นายปริญญา สนิทมาก การตลาด

39 591430108 น.ส.ล าพึง อรรถารส คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

40 591320608 นายจกุ ต้นตระกลู ชีววิทยา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591220304 น.ส.มริษา เพียรตา ภาษาองักฤษ

2 591620132 น.ส.วราพร เชี ยวธัญกร นิติศาสตร์

3 591620104 น.ส.อมุาพร ใจสอน นิติศาสตร์

4 591620123 น.ส.พุธิดา มันดอน นิติศาสตร์

5 591320421 น.ส.นิภาพร จนัทร์มาก สาธารณสุขศาสตร์

6 591320408 น.ส.พรพิมล ช้างเนียม สาธารณสุขศาสตร์

7 591320426 น.ส.อมรรัตน์ ทองพิจติร สาธารณสุขศาสตร์

8 591320420 น.ส.น  าเพชร ประพฤติถอ้ย สาธารณสุขศาสตร์

9 591320410 น.ส.ณัฐริกา หอมรื น สาธารณสุขศาสตร์

10 591320409 น.ส.วันดี ราชทรัพย์ สาธารณสุขศาสตร์

11 591220431 นายศรายทุธ บุตรทอง การพัฒนาสังคม

12 591320411 น.ส.ชลธิชา ดัชถยุาวัตร สาธารณสุขศาสตร์

13 591720406 น.ส.มัณฑนา รัตนปรีชา การจดัการโลจสิติกส์

14 591720410 น.ส.พิมพ์พาพรรณ มูลสืบ การจดัการโลจสิติกส์

15 591720421 น.ส.สุภาวรรณ ศรีฉ  า การจดัการโลจสิติกส์

16 591720411 น.ส.ดิตฏิญาภรณ์ คุ้มเพื อน การจดัการโลจสิติกส์

17 591720427 น.ส.กลุนันท์ วัฒนศิริ การจดัการโลจสิติกส์

18 591720414 น.ส.เกศรินทร์ เคียงขา้ง การจดัการโลจสิติกส์

19 591720438 น.ส.กนกวรรณ ค าดี การจดัการโลจสิติกส์

20 591320412 น.ส.นงลักษณ์ พิมพา สาธารณสุขศาสตร์

21 591320403 น.ส.พรทิพย ์จนัทร์นา สาธารณสุขศาสตร์

22 591320416 น.ส.สิริกานดา ทองปาง สาธารณสุขศาสตร์

23 591320419 น.ส.ละออทิพย ์ธรรมมะ สาธารณสุขศาสตร์

24 591320407 น.ส.วาสนา คีรีศรีจรัส สาธารณสุขศาสตร์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591320406 น.ส.ชญานันท์ กาฬภักดี สาธารณสุขศาสตร์

26 591320415 น.ส.ศิริขวัญ งามเจริญ สาธารณสุขศาสตร์

27 601320914 นายศุภณัฐ ตรีโอสถ เทคโนโลยสีารสนเทศ

28 601320917 นายชัยกร สาบุตร เทคโนโลยสีารสนเทศ

29 591820311 นายปุญญพัตน์ ธีระกณัฑ์ รัฐประศาสนศาสตร์

30 591420109 นายนพรุจ พรหมชาติ การเงินและการธนาคาร

31 591420325 นายสหพันธ์ กอสัมพันธ์ การตลาด

32 591420339 นายรัตพงษ์ ส่องแสง การตลาด

33 591220404 น.ส.ศรัณยา ช้างเนียม การพัฒนาสังคม

34 591220421 น.ส.สุรีภรณ์ ทิมทอง การพัฒนาสังคม

35 591120416 น.ส.ล าดวน ปานปลาเฒ่า วิทยาศาสตร์ทั วไป

36 591120422 น.ส.วราพร สิงห์วี วิทยาศาสตร์ทั วไป

37 591120407 น.ส.อนัญญา พรมมี วิทยาศาสตร์ทั วไป

38 591220216 น.ส.ประพิมพร จนัทร์คง ภาษาไทย

39 591520222 น.ส.ชลติชา เพชรทอง การบัญชี

40 591520229 น.ส.ณัฐณิชา พัฒนะผล การบัญชี



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591720901 นายจกัรกฤษณ์ ไพรสิงห์ อเิล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

2 591720907 นายวศิน เจนสาริกจิ อเิล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

3 591720906 นายวรรธนัย เกยีรติเจริญกลุ อเิล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

4 591720903 นายศราวุธ บัวทอง อเิล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

5 591820324 นายธนกร กลุวัตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

6 591820339 นายเมธา ด้วงปล้อง รัฐประศาสนศาสตร์

7 591820318 นายชัชวาล กนัธิยาวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์

8 591430121 น.ส.ขนิษฐา กวางแกว้ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

9 591430127 น.ส.วนิดา สอิ ง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

10 591430117 น.ส.ทุติยาภรณ์ เมฆี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

11 591720501 นายชัยกร ออ่นสา การจดัการโลจสิติกส์

12 591720518 นายธราดล นิลมาลี การจดัการโลจสิติกส์

13 591220702 น.ส.นันทิภา เขยีวมณี ภูมิสารสนเทศ

14 591220717 น.ส.ชัชฎาภรณ์ ทิพยป์ระสาตร์ ภูมิสารสนเทศ

15 591220712 นายปิยวัฒน์ โตโทน ภูมิสารสนเทศ

16 591220706 น.ส.ปิยนุช เมืองทอง ภูมิสารสนเทศ

17 591220703 น.ส.วรรณา เมทา ภูมิสารสนเทศ

18 591220707 น.ส.กติติวรา ขนุพิลึก ภูมิสารสนเทศ

19 591220705 น.ส.วชิรญาณ์ ตันสิงห์ ภูมิสารสนเทศ

20 591220709 นายวีระพงษ์ สถาพร ภูมิสารสนเทศ

21 591220711 นายชลธี จลุจนัทร์ ภูมิสารสนเทศ

22 591220713 น.ส.สกลุรัตน์ สุวรรณ์ ภูมิสารสนเทศ

23 591720505 นายรักกี  เบรอตอนนิแยร์ การจดัการโลจสิติกส์

24 591320906 น.ส.อมลรุจ ีทองมูล เทคโนโลยสีารสนเทศ

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง ชั น 7/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง ชั น 7/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591320910 นายธวัชชัย หมื นฤทธิ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

26 591220231 น.ส.พิทยารัตน์ แหวเมือง ภาษาไทย

27 591220224 น.ส.ศิรัญญา บ ารุงศรี ภาษาไทย

28 591220223 น.ส.ศิริวิภา น้อยรุ่ง ภาษาไทย

29 591220230 นายปฏิกรณ์ กอ้นวิมล ภาษาไทย

30 591320911 น.ส.ปาจรีย ์วีระเสถยีร เทคโนโลยสีารสนเทศ



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591120906 น.ส.อรณิช ตุ่นหสิงห์ พลศึกษา

2 591120911 น.ส.ธนพร จนัทร์แจง้ พลศึกษา

3 591120928 น.ส.จารุนันท์ ส่องแสง พลศึกษา

4 591120913 น.ส.ศศิประภา อยู่พันธ์ พลศึกษา

5 591720417 น.ส.นิตยา เกณสาคู การจดัการโลจสิติกส์

6 591720123 นายวินัย มีศรีสวัสด์ิ เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

7 591320614 น.ส.รสสุคนธ์ โสภาค ชีววิทยา

8 591720110 นายณัฐวุฒ นาคกนก เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

9 591720125 นายอเุทน ฉตัรเงิน เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

10 591720105 นายจริพงศ์ วงษ์ศรี เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

11 591720104 น.ส.ประกายแกว้ นาคกอ้น เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

12 591720106 นายวัชรากร ศรีแตง เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

13 591720113 นายวิฑูรย ์บากบั น เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

14 591720101 นายพงษ์สิริชัย สายสวาท เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

15 591720107 นายยอดแดน วงศ์จนัดา เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

16 591720103 นายภาคภูมิ สระบาศรี เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

17 591720119 นายณรงค์ศักด์ิ ทับพันธ์ เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

18 591420113 น.ส.สิริกลุ จนัทิมา การเงินและการธนาคาร

19 591420103 น.ส.พรนภา ว่องวิการณ์ การเงินและการธนาคาร

20 591320606 นายชัยณรงค์ กนัธิยะวงษ์ ชีววิทยา

21 591220401 น.ส.สุมิตรา ผาแสนเถนิ การพัฒนาสังคม

22 591320618 น.ส.พรนิภา น ายศ ชีววิทยา

23 591320602 น.ส.ณัฐวรรณ แจม่ใส ชีววิทยา

24 591320613 น.ส.กมลวรรณ คร้ามเคลือ ชีววิทยา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง ชั น 7/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 10:00 น. ห้อง ชั น 7/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591320619 น.ส.นิลาวัลย ์ภูท่อง ชีววิทยา

26 591320625 น.ส.ศิริวรรณ์ พรมลา ชีววิทยา

27 591420116 นายณัฐพล กาฬภักดี การเงินและการธนาคาร

28 591220411 นายพชรพล สอนมี การพัฒนาสังคม

29 591420309 น.ส.พรพรรณ รอดเขยีว การตลาด

30 591420349 น.ส.สุดารัตน์ มณีเขยีว การตลาด



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591121510 น.ส.อารยา วิทยามุง่มั น ภาษาไทย

2 591121524 น.ส.ทิตยา พนาลัยเจริญ ภาษาไทย

3 591220331 น.ส.ไก ่เค่าเง้อ ภาษาองักฤษ

4 591220308 น.ส.จนัทร์ทิพย ์พิรุฬห์วนากจิ ภาษาองักฤษ

5 591220301 น.ส.สุนิสา อนิจนัทร์ ภาษาองักฤษ

6 591220306 น.ส.ศิรินาถ นาเอก ภาษาองักฤษ

7 591220318 น.ส.อลิสา รุ่งวิทยานุรัตน์ ภาษาองักฤษ

8 591220336 น.ส.ลินดา ธนาเขยีว ภาษาองักฤษ

9 591220302 นายวรานนท์ ไชยชนะ ภาษาองักฤษ

10 591220330 น.ส.มรกต เจริญผล ภาษาองักฤษ

11 591220335 น.ส.จรีภรณ์ มีมุข ภาษาองักฤษ

12 591220320 นายราชภัฏ อ านาจ ภาษาองักฤษ

13 591220303 น.ส.ชนกพร เยาวนาถ ภาษาองักฤษ

14 591220327 น.ส.ทัศวรรณ ชัยมานันท์ ภาษาองักฤษ

15 591220315 น.ส.เบญจมาภรณ์ มังคละทีป ภาษาองักฤษ

16 591220317 น.ส.จฑุามาศ จะวรรณะ ภาษาองักฤษ

17 591220310 นายณัฐนนท์ ศิริชัย ภาษาองักฤษ

18 591220311 นายสุพล คุณพงไพร ภาษาองักฤษ

19 591820241 น.ส.กาญจนา ราชคม รัฐประศาสนศาสตร์

20 591220822 น.ส.ญาสุมินท์ ศุภลาภวัฒนา การท่องเที ยวและการโรงแรม

21 591220821 น.ส.วรรธนา พงษ์เสือ การท่องเที ยวและการโรงแรม

22 591220810 น.ส.กติติมา มั นกสิกรณ์ การท่องเที ยวและการโรงแรม

23 591220801 น.ส.จริญา ทับทอง การท่องเที ยวและการโรงแรม

24 591420345 น.ส.ชลิตา หล่อพันธ์ การตลาด

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 14:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 14:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

25 591320404 น.ส.รัฐฐา ระมั ง สาธารณสุขศาสตร์

26 591320418 น.ส.สินี หอมรื น สาธารณสุขศาสตร์

27 591320402 น.ส.นฤมล ใจดี สาธารณสุขศาสตร์

28 591320413 น.ส.นวลจนัทร์ กวินวาณิช สาธารณสุขศาสตร์

29 591420301 นายธนพล ทองหล่อ การตลาด

30 591520124 น.ส.สร้อยเพชร ภูมี การบัญชี

31 591320706 น.ส.เสาวลักษณ์ เกตุสมาน ฟิสิกส์

32 591320707 น.ส.ปิยนุช เกง่รุ่งชัย ฟิสิกส์

33 591320703 น.ส.ชุติพา อยู่กรุง ฟิสิกส์

34 591320704 น.ส.กลัยสุ์ดา ชาประเสริฐ ฟิสิกส์

35 591720124 นายฉตัรชัย แตงออ่น เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

36 591421008 นายกติิวัช ไกแ่กว้ นิเทศศาสตร์

37 591421014 น.ส.อษุณีย ์ปูเครือ นิเทศศาสตร์

38 591121421 นายพีรวิชญ์ วัดแยม้ คอมพิวเตอร์

39 591720401 นายสิทธิพล หงษ์ทอง การจดัการโลจสิติกส์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591121115 น.ส.อาทิตยา อดูอั ว ภาษาจนี

2 591121125 น.ส.อนิทุภา กลัยาลัง ภาษาจนี

3 571620134 น.ส.พัชริดา ออ่นศรี นิติศาสตร์

4 571620235 นายขวัญชัย กนัเอี ยง นิติศาสตร์

5 591121804 น.ส.น  าฝน อ าไพบูลย์ การประถมศึกษา

6 591121816 น.ส.รัตติยากร พุฒตาล การประถมศึกษา

7 591121817 น.ส.ดวงแกว้ จนัเผือก การประถมศึกษา

8 591121806 น.ส.สุธีรา เต็บโห้ง การประถมศึกษา

9 591121824 น.ส.สิริวิมล เนื อไม้ การประถมศึกษา

10 591121807 น.ส.สุวนันท์ บุญธานี การประถมศึกษา

11 591121823 น.ส.องัคณา พรมจนัทร์ การประถมศึกษา

12 591121825 น.ส.มินตรา พร้าโมต การประถมศึกษา

13 591121826 น.ส.กญัธิชา แท่งทอง การประถมศึกษา

14 591220701 นายณัฐพงศ์ จนัทร์ประทักษ์ ภูมิสารสนเทศ

15 591121815 น.ส.กฤติยาณี บดีรัฐ การประถมศึกษา

16 591121830 น.ส.ปรียาลัย นุตาลัย การประถมศึกษา

17 591121820 น.ส.รัตวรรณ ธรรมเชียง การประถมศึกษา

18 591820127 นายปรัชญา ยะปะตัง รัฐประศาสนศาสตร์

19 591530112 น.ส.รสสุคนธ์ จนัทร์มณี การบัญชี

20 591220708 นายอศิเรศ สนธิพงษ์ ภูมิสารสนเทศ

21 591220710 นายสงกรานต์ วัชรพิบูลย์ ภูมิสารสนเทศ

22 591530109 น.ส.อภิรภัทธ์ กลิ นสุคนธ์ การบัญชี

23 591530110 น.ส.คนึงนิตย ์เจยีระวาปี การบัญชี

24 591420138 น.ส.มินตรา พึ งเงิน การเงินและการธนาคาร

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 14:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 14:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

25 591520124 น.ส.สร้อยเพชร ภูมี การบัญชี

26 591520119 น.ส.วันทนีย ์อนิต๊ะปุก การบัญชี

27 591520127 น.ส.สิรินภา สว่างวงค์ การบัญชี

28 591420312 น.ส.ธัญญลักษณ์ ทศดี การตลาด

29 591820107 นายณัฐวัฒน์ ไวยะเนตร รัฐประศาสนศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591121004 นายรัตนชัย ขนุพิลึก พลศึกษา

2 591121027 นายภานุพงศ์ ดวงสมร พลศึกษา

3 591121010 นายพงศธร สายเสนี พลศึกษา

4 591121030 นายจริกติต์ิ รอดอยู่ พลศึกษา

5 591121016 นายโชคชัย สิงห์ลอ พลศึกษา

6 591121017 นายเกยีรติศักด์ิ สมโภชน์ พลศึกษา

7 591121029 นายชนะชัย บุญหลง พลศึกษา

8 591121019 นายศักด์ิสิทธิ์ สระเกษี พลศึกษา

9 591121003 นายปฐวี เกี ยวฟั่น พลศึกษา

10 591121011 นายวิศววิท นาคะเกศ พลศึกษา

11 591121018 นายชยพล วงศ์เปีย้จนัทร์ พลศึกษา

12 591121026 นายจริสิน นาคนาม พลศึกษา

13 601320913 น.ส.สุดารัตน์ เพ็งสิน เทคโนโลยสีารสนเทศ

14 591420413 น.ส.หริญทิพย ์เผ่าพลทอง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

15 591320603 น.ส.ฐิติพร ขวัญพุทโธ ชีววิทยา

16 591320604 น.ส.จริาภรณ์ พิเชฐเกยีรติกลุ ชีววิทยา

17 591320607 น.ส.พิทยารัตน์ เพชรประดิษฐ์ ชีววิทยา

18 591320611 น.ส.อภิญญา พลับดี ชีววิทยา

19 591320605 น.ส.กาญจนา ศรีสุวรรณ์ ชีววิทยา

20 591320626 นายนพชัย ค าเหมย ชีววิทยา

21 591320615 น.ส.แพรวา พรมทอง ชีววิทยา

22 591120410 นายมงคล ยั งยนืคุณธรรม วิทยาศาสตร์ทั วไป

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 14:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591430116 นายสุชาติ เครือวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

2 591220704 นายอรรถพล สุขทับ ภูมิสารสนเทศ

3 591121418 นายภัทรณัฐ พลกล้า คอมพิวเตอร์

4 591720514 นายชาลี แซ่ว่าง การจดัการโลจสิติกส์

5 591220806 น.ส.พรรณิภา สีบุ การท่องเที ยวและการโรงแรม

6 591430126 น.ส.อรุณี สีโค คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 14:00 น. ห้อง ชั น 7/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591121322 นายสุรวุธ วงษ์งาม คอมพิวเตอร์

2 591121307 นายธีรพงศ์ อนิหล่ม คอมพิวเตอร์

3 591121317 นายนันทวัฒน์ เสียงประโคน คอมพิวเตอร์

4 591121310 นายบุญดนัย ค าขนัตี คอมพิวเตอร์

5 591121326 นายพัฒนพงศ์ มะยมหิน คอมพิวเตอร์

6 591121303 นายธนากร กลุสรนันท์ คอมพิวเตอร์

7 591121304 น.ส.วิไลวรรณ ทานะ คอมพิวเตอร์

8 591120408 นายรัชตะ แซ่ว่าง วิทยาศาสตร์ทั วไป

9 591220504 น.ส.พรนัชชา แซ่ม้า ภาษาจนี

10 591120406 น.ส.ผ่องพรรณ มูลสัน วิทยาศาสตร์ทั วไป

11 591120419 น.ส.พิมพ์ใจ วุ่นสุก วิทยาศาสตร์ทั วไป

12 591220518 น.ส.นิตยา แซ่ว้าง ภาษาจนี

13 591220516 น.ส.จฑุามาศ เพชรสกลุไพร ภาษาจนี

14 591320109 น.ส.ปัถยา กลัดทรัพย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

15 591320112 น.ส.ยพุดี จลุสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์

16 591720402 น.ส.กาญจน์สิริ แสงสุวรรณ การจดัการโลจสิติกส์

17 591120423 น.ส.สุภาพร กงภูธร วิทยาศาสตร์ทั วไป

18 591120420 น.ส.ขนิษฐา อยู่ทิศ วิทยาศาสตร์ทั วไป

19 591120412 น.ส.จนัทิรา ยา่นสากล วิทยาศาสตร์ทั วไป

20 591220435 น.ส.จนัทิรา ฟ่อนชุมภู การพัฒนาสังคม

21 591420125 น.ส.สุพรรณี คมปลาด การเงินและการธนาคาร

22 591320620 นายปรัชญา จนัทร์แกว้ ชีววิทยา

23 591320623 นายพงศธร อนิกรัด ชีววิทยา

24 591320617 นายอษัฏางค์ ทามแกว้ ชีววิทยา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 14:00 น. ห้อง ชั น 7/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 4

สอบวันที  08 กนัยายน 2561 เวลา 14:00 น. ห้อง ชั น 7/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591320610 น.ส.จไุรรัตน์ โพธิบัลลังค์ ชีววิทยา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601220122 นายศุภกรณ์ สีกล่อม ภาษาไทย

2 601220108 นายสิทธิศักด์ิ พรมเมือง ภาษาไทย

3 601220102 น.ส.วิทุรชา กาวีระเต็ม ภาษาไทย

4 601220114 น.ส.รักษินา ออ่นสมสวย ภาษาไทย

5 601720428 น.ส.ญาณิศา มาพร การจดัการโลจสิติกส์

6 601720414 น.ส.สุภาวดี อนิทพงษ์ การจดัการโลจสิติกส์

7 601720425 น.ส.สุภาวดี อยู่ทุ่ง การจดัการโลจสิติกส์

8 601220302 นายธนบดี เทศพร ภาษาองักฤษ

9 601220336 น.ส.สมสวย อดุมนิทัศน์ ภาษาองักฤษ

10 601720405 น.ส.รัตนา แซ่มี การจดัการโลจสิติกส์

11 601720424 น.ส.ปภาวดี เวธนี การจดัการโลจสิติกส์

12 601720432 น.ส.กนกวรรณ สมอนาค การจดัการโลจสิติกส์

13 601720430 น.ส.รสติกา กล่อมยงั การจดัการโลจสิติกส์

14 601220117 นายณัฐกานต์ สีทานอก ภาษาไทย

15 601720403 น.ส.นัทธนันท์ เชื อฆโนบล การจดัการโลจสิติกส์

16 601720404 น.ส.วิภาพร ท้าวเมือง การจดัการโลจสิติกส์

17 601320811 นายอนุภาพ ยอดคีรี คณิตศาสตร์

18 601720607 นายจติรกร สัมมานุช เทคโนโลยพีลังงาน

19 601220106 น.ส.ชุลิตา หนูแดง ภาษาไทย

20 601820117 นายศุภศักด์ิ ตระการตระกลู รัฐประศาสนศาสตร์

21 601620128 น.ส.ปิม่ฤทัย รื นอรุา นิติศาสตร์

22 601620129 น.ส.สมฤดี ยอดเพชร นิติศาสตร์

23 601620103 นายเดชาพล ร่มโพธิ์ นิติศาสตร์

24 601620145 น.ส.ชลธิชา โสภา นิติศาสตร์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  10 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  10 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

25 601620117 นายอมร สังขท์อง นิติศาสตร์

26 601320821 น.ส.วิไลวรรณ ศรีโยธา คณิตศาสตร์

27 601320827 น.ส.วรีรัตน์ สุค าตา คณิตศาสตร์

28 601620136 น.ส.ภัคจริา เอี ยมสอาด นิติศาสตร์

29 601620122 นายนพปฎล ด้วงนี นิติศาสตร์

30 601620135 น.ส.กนัยารัตน์ ช้างสุวรรณ นิติศาสตร์

31 601320803 น.ส.ฉตัรฑริกา พิทักษ์ คณิตศาสตร์

32 601320807 น.ส.จรีาพร ด ารักษ์ คณิตศาสตร์

33 601320830 น.ส.บุญสิริ แซ่พัว คณิตศาสตร์

34 601320824 น.ส.เพ็ญนภา สีม่วง คณิตศาสตร์

35 601620142 นายปริญญา อนิตาโสภี นิติศาสตร์

36 601320818 น.ส.สุชาดา ชาติรัก คณิตศาสตร์

37 591420504 น.ส.ฐิตานันท์ อคัรวชิรโยธิน การจดัการทั วไป

38 601720601 น.ส.เพ็ญนภา ทองแฉล้ม เทคโนโลยพีลังงาน

39 601720608 นายพาย ุสุขน้อย เทคโนโลยพีลังงาน

40 601320604 น.ส.ช่อผกา ดาหา ชีววิทยา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601320817 นายปิยะพงษ์ หอมกระโทก คณิตศาสตร์

2 601220126 น.ส.ชัยญาวรรณ ศรีสุพรรณ ภาษาไทย

3 601220107 น.ส.ชุตินันท์ แสงสว่าง ภาษาไทย

4 601320825 น.ส.กนกวรรณ เกดิค า คณิตศาสตร์

5 601220223 นายวรนนท์ หนองหลวง ภาษาไทย

6 601220201 นายสราวุธ โตทวี ภาษาไทย

7 601220208 นายวีระพล ผายแสง ภาษาไทย

8 601220202 น.ส.สมฤทัย เทียนชัย ภาษาไทย

9 601220215 น.ส.ธัญชนก สิงห์บุญ ภาษาไทย

10 601220205 น.ส.สุกานดา ทองห่อ ภาษาไทย

11 601220228 น.ส.ปฏิญญา คตสุข ภาษาไทย

12 601220214 น.ส.จนัทร์ทิมา ขอ้ยุ่น ภาษาไทย

13 601220211 น.ส.ปวริศา วงศ์ปัญญา ภาษาไทย

14 601220213 น.ส.สุภัคชญา อนิเเนม ภาษาไทย

15 601220203 นายอานุภาพ แผนวิชิต ภาษาไทย

16 601220212 น.ส.พัชราพรรณ พันเชื อ ภาษาไทย

17 601220220 น.ส.วรรณพร สมจติร ภาษาไทย

18 601220225 น.ส.กฤตินาฎ อภัยราช ภาษาไทย

19 601220207 น.ส.ศุภลักษณ์ อนิเลี ยง ภาษาไทย

20 601220224 น.ส.ฑิฆัมพร คุ้มไพรี ภาษาไทย

21 601220210 น.ส.กชพร พิมพ์แปลก ภาษาไทย

22 601220216 น.ส.สุภาวดี พลขนัธ์ ภาษาไทย

23 601220218 น.ส.วรดา ปาปะเข ภาษาไทย

24 601220209 น.ส.ปัทมา เจนจบ ภาษาไทย

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  10 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  10 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

25 601220206 น.ส.วิภาดา สีสุข ภาษาไทย

26 601320826 น.ส.หนึ งฤทัย จนัทร์งาม คณิตศาสตร์

27 601320809 น.ส.กญัญาณัฐ เกษา คณิตศาสตร์

28 601320810 น.ส.ศรุตยา บุญอนิทร์ คณิตศาสตร์

29 601320823 น.ส.สิริลักษณ์ ทิพยสั์นเทียะ คณิตศาสตร์

30 601320806 น.ส.สงกรานต์ เชิงเอี ยม คณิตศาสตร์

31 601320804 น.ส.ธัญญารัตน์ เกตณรงค์ คณิตศาสตร์

32 601320801 น.ส.อนิทิราพร ศิลารัตน์ คณิตศาสตร์

33 601320816 นายมนตรี แซ่ยั ง คณิตศาสตร์

34 601320615 น.ส.นิภาพร ปานอน้ ชีววิทยา

35 601220924 น.ส.ธัญลักษณ์ อรุณลักณ์ การท่องเที ยวและการโรงแรม

36 601320201 น.ส.ญาณัจฉรา ทรงวิมลศิริ เคมี

37 601320206 น.ส.ปัทมา กสินัง เคมี

38 601720408 นายชาณุมาศ เหวขนุทด การจดัการโลจสิติกส์

39 601720443 นายชญานนท์ ไทยไชยนต์ การจดัการโลจสิติกส์

40 601720416 นายเจษฎา เรืองอยู่ การจดัการโลจสิติกส์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601520223 น.ส.สุนิสา ถว้นค า การบัญชี

2 601520225 น.ส.กมลรัตน์ สัญธิชัย การบัญชี

3 601520222 น.ส.สุกนัยา ครุธแกว้ การบัญชี

4 601520236 น.ส.วิภาวัลย ์แสงสว่าง การบัญชี

5 601121602 น.ส.นิราวรรณ สายแวว การประถมศึกษา

6 601520216 นายธีรภัทร พัฒนะผล การบัญชี

7 601121604 น.ส.กนกวรรณ โนนทิง การประถมศึกษา

8 601520202 น.ส.ศุภารัตน์ ตันสันเทียะ การบัญชี

9 601520203 น.ส.วรรณวิสา เปียสันเทียะ การบัญชี

10 601121627 น.ส.สุนิตา โตเมฆ การประถมศึกษา

11 601121603 น.ส.ชรินรัตน์ อดุมสุข การประถมศึกษา

12 601121619 น.ส.แสงรวี ด้วงดี การประถมศึกษา

13 601121629 น.ส.นัฐพร โพธิบัลลังค์ การประถมศึกษา

14 601121617 น.ส.อรชพร พรมสูตร การประถมศึกษา

15 601121616 น.ส.สุพรรษา อยู่คง การประถมศึกษา

16 601121613 น.ส.เกวลิน สุขเกษม การประถมศึกษา

17 601530101 น.ส.ดุษฎี เจริญเขตต์ การบัญชี

18 601530104 น.ส.สุทธิดา ประทุมสูติ การบัญชี

19 601530103 น.ส.พัชรินทร์ สว่างพร้อม การบัญชี

20 601530105 น.ส.จนิตหรา แจม่หม้อ การบัญชี

21 601530110 น.ส.ญาติกา ศรีทอน การบัญชี

22 601530109 นายภัทรวรรณ สร้อยทอง การบัญชี

23 601530106 น.ส.นิภาพร สุขศรี การบัญชี

24 601121529 น.ส.ญาดา ภูจ่นิดา ภาษาไทย

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  10 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  10 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 601121524 น.ส.พลอยไพลิน เครือแดง ภาษาไทย

26 601121526 น.ส.ปุษยา ต๊ะแปงปัน ภาษาไทย

27 601121523 น.ส.พชรวรรณ ศรีเดช ภาษาไทย

28 601420123 น.ส.ทิพวรรณ ชาตะนาวิน การเงินและการธนาคาร

29 601121114 น.ส.ไพลิน แหน่น  า ภาษาจนี

30 601121109 น.ส.ศศิธร ผายลาด ภาษาจนี

31 601420104 น.ส.รัตนา เลือดทหาร การเงินและการธนาคาร

32 601420105 น.ส.อารีรัตน์ วัฒโล การเงินและการธนาคาร

33 601121504 น.ส.มินตรา คลังภูเขยีว ภาษาไทย

34 601121412 น.ส.ณัฐนิชา จนัทราช ภาษาไทย

35 601121423 น.ส.จารุวรรณ ดีออ๊ด ภาษาไทย

36 601122011 นายศักด์ิดา บัวชุมสุข ดนตรีศึกษา

37 601122008 นายสุภัทร นุม่ปรางค์ ดนตรีศึกษา

38 601420121 น.ส.นาริตา แกน่ค า การเงินและการธนาคาร

39 601420122 น.ส.อรัญญา เลี ยมมาตร การเงินและการธนาคาร

40 601420112 น.ส.ศิรดา อนัเตวาสิก การเงินและการธนาคาร



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601121620 น.ส.กญัญาพัชร สุทธิดี การประถมศึกษา

2 601121622 น.ส.นภาพร อนิไผ่ การประถมศึกษา

3 601121625 น.ส.ศิริรัตน์ ศรีบุญ การประถมศึกษา

4 601121611 น.ส.วนิดา ชาบุญมี การประถมศึกษา

5 601121608 น.ส.วิภาวัณ สงวนศักด์ิ การประถมศึกษา

6 601121609 น.ส.รดา กวินวลัย การประถมศึกษา

7 601121618 น.ส.ณัฐธมลวรรณ ธัญญวิรุฬห์ การประถมศึกษา

8 601121630 น.ส.สุมาลี จนัทรมณฑล การประถมศึกษา

9 601120418 น.ส.สกาวเดือน แพรจติร์ วิทยาศาสตร์ทั วไป

10 601120414 น.ส.อรณิชา สุภาผล วิทยาศาสตร์ทั วไป

11 591120114 น.ส.สุทิตา ดิษสวน การศึกษาปฐมวัย

12 601420215 น.ส.เบญวรรณ พรมใจ การตลาด

13 601420216 น.ส.ณัฏฐ์ชญาพร เหมือนวงษ์ การตลาด

14 601420522 น.ส.วราภรณ์ เบ้าทอง การจดัการทั วไป

15 601420213 น.ส.วรรณจกัร วรรณา การตลาด

16 601420212 น.ส.กาญจนา เสือจู การตลาด

17 601420520 น.ส.รัตนา ปัญญาเครือ การจดัการทั วไป

18 601420523 น.ส.ณัฐมล อยู่เยน็ การจดัการทั วไป

19 601420518 น.ส.ศิรินันท์ เงินนา การจดัการทั วไป

20 601420517 น.ส.อไุลวรรณ พลแกว้ การจดัการทั วไป

21 601420510 น.ส.รัชนี พันธ์โยศรี การจดัการทั วไป

22 601420504 น.ส.กนกนิภา กว่ยจนี การจดัการทั วไป

23 601420531 น.ส.ปริญญาพร ศรีสมบัติ การจดัการทั วไป

24 601420205 น.ส.ขนิษฐา กจิชล การตลาด

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  10 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  10 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 601420217 น.ส.กนกวรรณ ทองสีก  า การตลาด

26 601420524 น.ส.ทัดดาว ใจมั น การจดัการทั วไป

27 601121105 นายณัฐพล อปุถมัภ์ ภาษาจนี

28 601121102 น.ส.ยลดา รักนาค ภาษาจนี

29 601121101 น.ส.สุนิษา บัวศรี ภาษาจนี

30 601121107 น.ส.สุมินตรา กลิ นอ าภา ภาษาจนี



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601121615 น.ส.สุภาพร แซ่ยั ง การประถมศึกษา

2 601121624 น.ส.สุพัตรา ตงค า การประถมศึกษา

3 601120910 นายทิวา บุญส่ง พลศึกษา

4 601120927 น.ส.แพรทอง กอ้นค า พลศึกษา

5 601120905 นายพงษ์สิริ วงษ์ดี พลศึกษา

6 601120930 น.ส.แพรเงิน อ านาจดี พลศึกษา

7 601120904 น.ส.จฑุาทิพย ์ใจค า พลศึกษา

8 601120914 นายณัฐนัย รื นรวย พลศึกษา

9 601120924 น.ส.สาวิตรี สีนวน พลศึกษา

10 601120918 น.ส.ฐิติธนา วงค์ต๊ะ พลศึกษา

11 601120911 นายมนต์ไทย ลายมืองาม พลศึกษา

12 601120909 น.ส.ทิพวรรณ สุขเกษม พลศึกษา

13 601121411 น.ส.จฑุามาศ ด้วงปลี ภาษาไทย

14 601121425 น.ส.ศิริวรรณ วนารังสี ภาษาไทย

15 601121418 น.ส.ชลิดา สูงปานเขา ภาษาไทย

16 601121410 น.ส.จฑุามาศ นาคตะคุ ภาษาไทย

17 601121405 น.ส.สุพรรณิการ์ พัฒโนทัย ภาษาไทย

18 601121428 น.ส.นฤมล สงสนั น ภาษาไทย

19 601121403 น.ส.กลัยา แกว้บัวดี ภาษาไทย

20 601121404 น.ส.สุชานรี จา่แสง ภาษาไทย

21 601121406 น.ส.เพ็ญนภา จนัดากลุ ภาษาไทย

22 601121416 น.ส.ธิษณามดี บุบพันธ์ ภาษาไทย

23 601121607 น.ส.อาทิตยา พิมศักด์ิ การประถมศึกษา

24 601121527 น.ส.บุษยารัตน์ อดุมกนั ภาษาไทย

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  10 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  10 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 601121514 น.ส.มาริษา คีรีทศ ภาษาไทย

26 601121112 น.ส.กญัญาณัฐ วันทมาตย์ ภาษาจนี

27 601121111 น.ส.น  ามนต์ พุดหอม ภาษาจนี

28 601121108 น.ส.ผ่องอ าไพ แกว้โน ภาษาจนี

29 601121104 น.ส.วาสิตา บดีรัฐ ภาษาจนี

30 601121103 น.ส.สุภาภรณ์ จ าปานิล ภาษาจนี



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601220320 น.ส.ถนอมจติ สิงห์แกว้ ภาษาองักฤษ

2 601220306 น.ส.เบญจมาศ กมลกติติกานนท์ ภาษาองักฤษ

3 601220303 น.ส.สุธิดา พรมทับ ภาษาองักฤษ

4 601220105 น.ส.อมรพรรณ ภูเชียงชา ภาษาไทย

5 601220112 น.ส.สุภัสตรา ค าจนัทร์ ภาษาไทย

6 601220115 น.ส.สิริมา รูปใหญ่ ภาษาไทย

7 601220130 น.ส.วดี มาดวง ภาษาไทย

8 601220101 น.ส.ปวีณ์ธิดา ยิ มแยม้ ภาษาไทย

9 601220128 น.ส.พรรณทิภา เชื อมพันธ์ ภาษาไทย

10 591620125 นายทรงวุฒิ เต็มทวี นิติศาสตร์

11 601820222 นายจกัริน มากศรี รัฐประศาสนศาสตร์

12 601820221 น.ส.ธิติมา ถมทอง รัฐประศาสนศาสตร์

13 601820234 น.ส.ศิรประภา ณ ล าปาง รัฐประศาสนศาสตร์

14 601320607 น.ส.อาทิตยา ใจเที ยง ชีววิทยา

15 601320608 น.ส.พรทิพย ์ทาดี ชีววิทยา

16 601320605 น.ส.นันทพร วงศ์ค า ชีววิทยา

17 601320616 น.ส.ชลธิชา ภูแ่กว้ ชีววิทยา

18 601320612 น.ส.กญัญารัตน์ กลิ นจนัทร์ ชีววิทยา

19 601320614 น.ส.ปุณณัชชา สิทธิกรรณ์ ชีววิทยา

20 601320617 น.ส.กนกวรรณ เฉื อยทอง ชีววิทยา

21 601320606 นายอนุพงศ์ บุญมี ชีววิทยา

22 601320619 น.ส.เสาวลักษณ์ แกว้ห้อย ชีววิทยา

23 601320601 น.ส.กณัฐิกา แกว้ศรี ชีววิทยา

24 601320620 น.ส.หัสนีย ์เกษี ชีววิทยา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  11 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  11 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

25 601320602 น.ส.อรัญญา สมหวัง ชีววิทยา

26 601220124 น.ส.วิลาวัณย ์มาน้อย ภาษาไทย

27 601220125 นายชุติเดช ศรีคะเรศ ภาษาไทย

28 601220123 น.ส.กฤติญาภรณ์ ตุ้ยโชติ ภาษาไทย

29 601220131 น.ส.พรนิภา แขเกษม ภาษาไทย

30 601220113 น.ส.เบ็ญจมาศ ออ่นละมูล ภาษาไทย

31 601220111 น.ส.วาทิณี เพิ มการค้า ภาษาไทย

32 601720602 นายวีรภัทร อนิทนานนท์ เทคโนโลยพีลังงาน

33 601720603 นายสุทธิราช คุ้มวงษ์ เทคโนโลยพีลังงาน

34 601720605 นายนฤดม สืบเนียม เทคโนโลยพีลังงาน

35 601720622 นายชุมพร เขยีวขาว เทคโนโลยพีลังงาน

36 601720611 นายศรัณย ์บุญส่ง เทคโนโลยพีลังงาน

37 601720604 นายภาณุวัฒน์ ปานศรี เทคโนโลยพีลังงาน

38 601720615 นายกติติชัย เทียนสา เทคโนโลยพีลังงาน

39 601720613 นายจริวัฒน์ คันทะตุ่น เทคโนโลยพีลังงาน

40 601720612 นายชัยวัฒน์ นครชัยศรี เทคโนโลยพีลังงาน



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601220334 น.ส.เกศสยา ใจปันทา ภาษาองักฤษ

2 601220313 นายอดิศร แสงอรุณ ภาษาองักฤษ

3 601220312 น.ส.นันธิดา ปุริศรี ภาษาองักฤษ

4 601220341 น.ส.อจัฉราพร โตรูปสม ภาษาองักฤษ

5 601220118 น.ส.อรอนงค์ สุนารี ภาษาไทย

6 601320422 น.ส.ทิพยน์รสีห์ ทองอบุล สาธารณสุขศาสตร์

7 601320423 น.ส.ณัฐวดี จนัทร์แดง สาธารณสุขศาสตร์

8 601320426 นายอริชัยกลุ ขนุสุริยะ สาธารณสุขศาสตร์

9 601320424 น.ส.เจนณภา อนิเมฆ สาธารณสุขศาสตร์

10 601320412 นายญาณุวัฒน์ เอมสรรค์ สาธารณสุขศาสตร์

11 601320404 นายพัทธพล ศุภดิษฐ์ สาธารณสุขศาสตร์

12 601320421 น.ส.เดือนหทัยรัตน์ รู้คุณ สาธารณสุขศาสตร์

13 601320410 น.ส.วรรณวิศา บัวเภา สาธารณสุขศาสตร์

14 601320425 น.ส.เกตุกมล ปิน่มณี สาธารณสุขศาสตร์

15 601620127 นายวัธยา สระแกว้ นิติศาสตร์

16 601320409 น.ส.ปวีณา แจม่หม้อ สาธารณสุขศาสตร์

17 601320417 น.ส.ฐิติอาภา มุย้แกว้ สาธารณสุขศาสตร์

18 601320418 น.ส.สุณัฐชา ผ่องฉวี สาธารณสุขศาสตร์

19 601720614 นายธนวัฒน์ กล้วยสูงเนิน เทคโนโลยพีลังงาน

20 591430127 น.ส.วนิดา สอิ ง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

21 601320819 น.ส.วรางคณา ไกรกจิราษฎร์ คณิตศาสตร์

22 601320829 น.ส.กลัยรัตน์ ข าวงษ์ คณิตศาสตร์

23 601320805 น.ส.พิมลมาศ หัวหนองหาร คณิตศาสตร์

24 601320802 น.ส.สายธาร อนิทพงษ์ คณิตศาสตร์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  11 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  11 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

25 601220324 น.ส.พรนิภา วราโภค ภาษาองักฤษ

26 601220337 น.ส.วิลาวรรณ ธรรมขนัติพงษ์ ภาษาองักฤษ

27 601220340 น.ส.มัทนา ลุ่มร้อย ภาษาองักฤษ

28 601220109 น.ส.พรรณทิวา จานุพันธ์ ภาษาไทย

29 601220120 น.ส.อารียา รักกะพันธ์ ภาษาไทย

30 601220119 น.ส.สุชาวดี เชื อศรี ภาษาไทย

31 591320802 น.ส.ธมลวรรณ สิงหราช คณิตศาสตร์

32 601720412 น.ส.เบญจมาส วรางคณาวราภรณ์ การจดัการโลจสิติกส์

33 601720411 น.ส.อรียา ดอนชาไพร การจดัการโลจสิติกส์

34 601720413 น.ส.ลักษณา เพ็งสอน การจดัการโลจสิติกส์

35 601220415 นายนิรันดร์กลุ ไหมรักษา การพัฒนาสังคม

36 601220408 น.ส.วารุณี ปามา การพัฒนาสังคม

37 601220409 น.ส.ชไมพร พิมเลขา การพัฒนาสังคม

38 601220438 น.ส.ปิยะพร แสนแกว้ การพัฒนาสังคม

39 601220410 นายนพนันท์ รุ่งเรือง การพัฒนาสังคม

40 601220440 น.ส.เพ็ญนภา ค าภิโร การพัฒนาสังคม



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601820219 นายภัคพงศ์ กลุบุตร รัฐประศาสนศาสตร์

2 601820220 น.ส.ธิติมา ทับทิม รัฐประศาสนศาสตร์

3 601820215 นายสันดุษิต จนัทร์นอก รัฐประศาสนศาสตร์

4 601820208 นายอนุรักษ์ พิมสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์

5 601820232 นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ทอง รัฐประศาสนศาสตร์

6 601820231 น.ส.ชัญณิชา อน้พา รัฐประศาสนศาสตร์

7 601820213 น.ส.นัฐติยาพร ยศทะ รัฐประศาสนศาสตร์

8 601820217 น.ส.จนัทราพร เกษสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์

9 601820218 นายกฤษณะ พนมวาส รัฐประศาสนศาสตร์

10 601820201 น.ส.น  าฝน วินัยธรรม รัฐประศาสนศาสตร์

11 601820216 น.ส.อภิพิชญา บุตรโท รัฐประศาสนศาสตร์

12 601820224 น.ส.ธนธิดา ผูกโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์

13 601820233 น.ส.นัฐธิดา ซาซิโย รัฐประศาสนศาสตร์

14 601820210 น.ส.วรรณศิริ บดีรัฐ รัฐประศาสนศาสตร์

15 601820207 น.ส.กรรณิกา เสรีแป๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์

16 601820204 นายฉตัรชัย ค ากมล รัฐประศาสนศาสตร์

17 601820212 น.ส.ปาริชาติ ค านินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์

18 601820229 น.ส.สุรีรัตน์ แซ่โซ้ง รัฐประศาสนศาสตร์

19 601820211 นายกนัตภณ แซ่หมี รัฐประศาสนศาสตร์

20 601820214 น.ส.กรองกาญจน์ วรเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์

21 601820226 น.ส.ออรยา ยะถา รัฐประศาสนศาสตร์

22 601820205 นายปฏิภาณ ไผ่เผียว รัฐประศาสนศาสตร์

23 601820203 นายทักษ์ดนัย จนัทร์เพ็ง รัฐประศาสนศาสตร์

24 601820228 นายศิริบุญ หอมรื น รัฐประศาสนศาสตร์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  11 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  11 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 601720445 น.ส.เมรยา จนัทะวงษา การจดัการโลจสิติกส์

26 601620124 นายสราวุธ ทองค า นิติศาสตร์

27 601620113 นายสรวิชญ์ มาเนตร นิติศาสตร์

28 601620148 นายกติติภูมิ ตระกลูศรี นิติศาสตร์

29 601620116 นายวีรศักด์ิ การะภักดี นิติศาสตร์

30 601620130 น.ส.ณัฐฐาพร สุขพร้อม นิติศาสตร์

31 601620121 น.ส.ชวาลา ศรีโสภา นิติศาสตร์

32 601620143 นายนฤเบศ ตรีบุพชาติสกลุ นิติศาสตร์

33 601620137 น.ส.จริาพัชร พรมจนี นิติศาสตร์

34 601620111 น.ส.จตุรพร สุบินนิมิตร นิติศาสตร์

35 601620119 นายนันธพงศ์ ชูพินิจ นิติศาสตร์

36 601220902 นายดิถวีัฒน์ สมงาม การท่องเที ยวและการโรงแรม

37 601820127 น.ส.อารียา นุม่เกลี ยง รัฐประศาสนศาสตร์

38 601820130 น.ส.สมติกานต์ โคฮุก รัฐประศาสนศาสตร์

39 601820136 น.ส.พิไลวรรณ ริดลอย รัฐประศาสนศาสตร์

40 601820110 น.ส.พิพรรษพร พ่วงเอี ยม รัฐประศาสนศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601620107 น.ส.วิมลณัฐ โตงาม นิติศาสตร์

2 601620147 น.ส.ทัศยาพร ปัน๋กนั นิติศาสตร์

3 601620133 น.ส.สุดา บังเกดิทรัพยท์วี นิติศาสตร์

4 601620118 น.ส.ณัฐริกา เทศยา นิติศาสตร์

5 601620134 น.ส.ปริมประภาพร จิ๋วแหยม นิติศาสตร์

6 601620110 น.ส.ณัฐธยาน์ คล้ายสุทธิ์ นิติศาสตร์

7 601720618 น.ส.ธัญญลักษณ์ บุตรศรีเพชร เทคโนโลยพีลังงาน

8 601720609 น.ส.กญัญาภัค สารไธสงค์ เทคโนโลยพีลังงาน

9 601720624 นายพลวัฒน์ แกว่นเขต เทคโนโลยพีลังงาน

10 601730304 นายนพพล ศรีแปงวงค์ เทคโนโลยกีอ่สร้าง

11 601730301 นายสุวรักษ์ ดีรักษา เทคโนโลยกีอ่สร้าง

12 601730306 นายสมชาย พึ งพันธุ์ เทคโนโลยกีอ่สร้าง

13 601730305 นายระพีพัฒน์ อยู่สิทธิ์ เทคโนโลยกีอ่สร้าง

14 601730307 นายปฏิภาณ ประเสริฐอดุมศักด์ิ เทคโนโลยกีอ่สร้าง

15 601730303 นายอดิศร เงินงาม เทคโนโลยกีอ่สร้าง

16 601720621 นายทวิพัฒน์ โพธิ์อไุร เทคโนโลยพีลังงาน

17 601720807 นายภาณุพงศ์ วิเศษค า เทคโนโลยกีอ่สร้าง

18 601720803 นายกษิดิศ วรรณกลุ เทคโนโลยกีอ่สร้าง

19 601220441 นายณัฐชนน มาพิจารณ์ การพัฒนาสังคม

20 601720433 นายจตุรเทพ ม่วงเกา่ การจดัการโลจสิติกส์

21 601720422 นายระชานนท์ ศิริโคตร การจดัการโลจสิติกส์

22 601720444 นายสรวิชญ์ เกตุพงษ์ การจดัการโลจสิติกส์

23 601720406 นายชัยมงคล รอดอ าพร การจดัการโลจสิติกส์

24 591120703 นายสุวิทย ์โทนสังขอ์นิทร์ ดนตรีศึกษา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  11 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  11 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 601720439 นายจกัรพันธ์ นุม่เกลี ยง การจดัการโลจสิติกส์

26 591320702 นายศรันภัทร โพธิ์ทอง ฟิสิกส์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601220918 น.ส.ภทราพร มันเลาะ การท่องเที ยวและการโรงแรม

2 601220908 นายเรืองวุฒิ ภูครองทอง การท่องเที ยวและการโรงแรม

3 601220915 น.ส.บงกชกร ชุมเสน การท่องเที ยวและการโรงแรม

4 601820124 น.ส.มณฑาทิพย ์ด ารงนาวา รัฐประศาสนศาสตร์

5 601220602 น.ส.ประภาพร รอดสินธุ์ ภาษาจนี

6 601620140 นายธนพนธ์ สุขะกจิ นิติศาสตร์

7 601620105 นายกฤษฎา ศรชัย นิติศาสตร์

8 601620104 นายศุภวรรษ ภูว่ิไล นิติศาสตร์

9 601620146 นายทวีศักด์ิ เพชรอนิทร์ นิติศาสตร์

10 601620141 นายเปรมศักด์ิ อน้ศรี นิติศาสตร์

11 601620131 นายรังสิมันต์ุ จนัทา นิติศาสตร์

12 601220424 น.ส.วรรณพร กล  าอบุล การพัฒนาสังคม

13 601220229 ZHANG LIPING ภาษาไทย

14 591220139 Zuman Wang ภาษาไทย

15 601220233 Aqin Shang ภาษาไทย

16 601220232 Shi Yimeng ภาษาไทย

17 601320305 น.ส.ชมพูนุช ศรีชมภู วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม

18 601320303 น.ส.สตรีวิชญ์ วัฒนาวิสุทธิ์กลุ วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม

19 601320302 น.ส.กญัญาลักษณ์ อนันตวุฒิ วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม

20 601320301 น.ส.ณัฏฐธิดา วงศ์ค า วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม

21 601320306 น.ส.วันฤดี ภูจ่นี วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม

22 601320307 น.ส.น  าผึ ง ทองทา วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม

23 601320907 น.ส.กาญจนา บุตรวาปี เทคโนโลยสีารสนเทศ

24 601320906 น.ส.นิสาชล จนัทะระ เทคโนโลยสีารสนเทศ

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  11 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  11 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 601720208 น.ส.มริสา การะเวก เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

26 601720223 น.ส.ดวงหทัย พันธุรัตน์ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

27 601720221 นายจมุเป มิอรุะ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

28 601720211 น.ส.ชลลดา ค าผง เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

29 601720230 นายศรัณย ์วะรินทร์ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

30 601720214 นายอ านวย ดีฤทธิ์ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601220801 น.ส.สุทธวีร์ บุตรวงษ์ ภูมิสารสนเทศ

2 601220807 น.ส.นิตยา ออ่นศรี ภูมิสารสนเทศ

3 601220808 น.ส.ดวงกมล พันธุ์วิเศษ ภูมิสารสนเทศ

4 601220809 น.ส.นริศรา สร้อยทอง ภูมิสารสนเทศ

5 601220812 น.ส.อนันตญา ศรีผึ งจั น ภูมิสารสนเทศ

6 601220805 น.ส.ศดิลักษณ์ ขอนทอง ภูมิสารสนเทศ

7 601220814 นายพุธ พรหมทอง ภูมิสารสนเทศ

8 601320508 น.ส.ศศิธร พรมสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

9 601220314 น.ส.ปวีณา พุทธัง ภาษาองักฤษ

10 601220335 น.ส.วรารัตน์ ศักด์ิศรี ภาษาองักฤษ

11 601220304 น.ส.เกจ็มณี โคตรสีนวล ภาษาองักฤษ

12 601220301 น.ส.นัฐมล ทองอนิทร์ ภาษาองักฤษ

13 601420612 นายศรัณย ์บุญอยู่ นิเทศศาสตร์

14 601720402 น.ส.ธิดารัตน์ บุญชื น การจดัการโลจสิติกส์

15 601720410 น.ส.เบญจวรรณ จะ๊สุนา การจดัการโลจสิติกส์

16 601720426 น.ส.ฉตัรสิทธิ ประสิทธิเขตกจิ การจดัการโลจสิติกส์

17 601720423 น.ส.รุ้งนภา จนัทรา การจดัการโลจสิติกส์

18 601720427 น.ส.สุธิตา ศรีม่วง การจดัการโลจสิติกส์

19 601720415 นายสิทธิพร ดอนไพรเมือง การจดัการโลจสิติกส์

20 601720421 น.ส.สาวิตรี พุทธละ การจดัการโลจสิติกส์

21 601220422 น.ส.ไพรพณาขวัญ ยิ มสอาด การพัฒนาสังคม

22 601220407 น.ส.พรพิมล เชื ออดุมสุข การพัฒนาสังคม

23 601220425 น.ส.พิชามญชุ์ เอน็ดู การพัฒนาสังคม

24 601220403 น.ส.สุมิตรา วงศ์บูรพา การพัฒนาสังคม

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  12 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  12 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

25 601220401 น.ส.วรรณพร จอมฟู การพัฒนาสังคม

26 601220803 น.ส.เกตสิริ เทียมเพชร ภูมิสารสนเทศ

27 601220804 นายนิรุทธิ์ ถนอม ภูมิสารสนเทศ

28 601220806 นายสุธี สาดจุ้ย ภูมิสารสนเทศ

29 601220929 น.ส.ชลธิชา ค าเด่น การท่องเที ยวและการโรงแรม

30 601220816 น.ส.สุธางศ์ุรัตน์ เทพสลี ภูมิสารสนเทศ

31 601220909 น.ส.นิษฐ์ ทรงสิทธิ์พัฒนากลุ การท่องเที ยวและการโรงแรม

32 601320122 นายปัฐยาวัต จงูพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

33 601320102 นายวศิน โชติ วิทยาการคอมพิวเตอร์

34 601320101 นายธนดล จนัดี วิทยาการคอมพิวเตอร์

35 601320115 นายนัทธพงศ์ บัวบาน วิทยาการคอมพิวเตอร์

36 601320108 นายอสิระพงษ์ อิ มอ  า วิทยาการคอมพิวเตอร์

37 601320104 น.ส.เพ็ญนภา ยอยบุบผา วิทยาการคอมพิวเตอร์

38 601320105 นายณัฐวุฒิ กาไสย วิทยาการคอมพิวเตอร์

39 601220420 น.ส.ปิยธิดา ค าแหงพล การพัฒนาสังคม

40 601220619 น.ส.ดวงกมล พิลึก ภาษาจนี



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601220305 น.ส.ลลนา บุญสิทธิ์ ภาษาองักฤษ

2 601220317 น.ส.วรรณิภาพร มั นกจิ ภาษาองักฤษ

3 601220318 น.ส.นิษฐา เครือทัต ภาษาองักฤษ

4 601220319 น.ส.ภูริตรา แกว้ค าทูล ภาษาองักฤษ

5 601220308 น.ส.อรอนงค์ สุดไทย ภาษาองักฤษ

6 601220309 น.ส.จไุรวรรณ หวนจติร ภาษาองักฤษ

7 601220315 น.ส.นฤมล นวนทัด ภาษาองักฤษ

8 601220321 น.ส.อรวี นาคน้อย ภาษาองักฤษ

9 601220316 น.ส.ธนารักษ์ จนัทร์จอม ภาษาองักฤษ

10 601220311 น.ส.พรศิริ แกว้ดวงผาง ภาษาองักฤษ

11 601220342 นายศิริวุฒิ สอนออ่น ภาษาองักฤษ

12 601220307 นายรัตนะ แสงงาม ภาษาองักฤษ

13 601220339 น.ส.จติรลดา ค าอิ น ภาษาองักฤษ

14 601220326 นายทรงพล ใจเดช ภาษาองักฤษ

15 601220116 น.ส.นิตยา ตระการตระกลู ภาษาไทย

16 601420410 น.ส.สมฤทัย อนิทร์สัน คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

17 601420402 น.ส.อลิษา นาโตนด คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

18 601420407 น.ส.สุมินตรา โพธิ์ค า คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

19 601320113 น.ส.คีรติ คีรีทองเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

20 601320120 นายโยธิน พรมเทพ วิทยาการคอมพิวเตอร์

21 601220926 น.ส.รัตนาพร สอนสวัสด์ิ การท่องเที ยวและการโรงแรม

22 601220925 นายภานุเดช กาฬภักดี การท่องเที ยวและการโรงแรม

23 601220405 น.ส.สุภารัตน์ ภูเ่พ็ง การพัฒนาสังคม

24 601220439 น.ส.วาสนา พันมหา การพัฒนาสังคม

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  12 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  12 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

25 601220406 น.ส.ลัดดา ชูศักด์ิ การพัฒนาสังคม

26 601320603 น.ส.เรณู โพธิ์ศรีเมือง ชีววิทยา

27 601320609 น.ส.อทิตยา ธีระธนกร ชีววิทยา

28 601320611 น.ส.โซ่สกลุ ไชยโสภา ชีววิทยา

29 601320407 น.ส.อรวรรณ บุญบ ารุง สาธารณสุขศาสตร์

30 601320406 น.ส.วิมลลักษณ์ วิมล สาธารณสุขศาสตร์

31 601320117 นายณัฐพงษ์ ดีน้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์

32 601320414 น.ส.สุภาพร สีออน สาธารณสุขศาสตร์

33 601320416 น.ส.ณัฐชา วรางค์กรณ์ธาดา สาธารณสุขศาสตร์

34 601320401 น.ส.เจนจริา อนิทร์ดิษฐ์ สาธารณสุขศาสตร์

35 601320415 น.ส.สินีนาฏ สงวนนาม สาธารณสุขศาสตร์

36 601220434 น.ส.ธันยมัย โพธิ์ศรี การพัฒนาสังคม

37 601220431 น.ส.ธนพร ภูครองทอง การพัฒนาสังคม

38 601220416 น.ส.แกว้ใจ สุบรรณครุธ การพัฒนาสังคม

39 601220442 นายพิทักษ์ สมแกว้ การพัฒนาสังคม

40 601220421 นายคมสันต์ ทินปาน การพัฒนาสังคม



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 611520111 น.ส.ณัฐวรรณ แสงสิทธิ์ การบัญชี

2 611520109 น.ส.วฤณ ดอกไม้เพลิง การบัญชี

3 611520136 น.ส.ลูกน  า มิลา การบัญชี

4 611520134 น.ส.สุภัทตรา ยงันุสสะ การบัญชี

5 611520133 น.ส.นฤมนต์ ลอยวิลัย การบัญชี

6 611520115 น.ส.ปวีณา ดารินทร์ การบัญชี

7 611520108 น.ส.อารีรัตน์ นาเบ้า การบัญชี

8 611520104 น.ส.น  าทิพย ์ดิษสอน การบัญชี

9 611520102 น.ส.กรรณิการ์ มณีเขยีว การบัญชี

10 611520139 น.ส.จนัจริา พุฒสี การบัญชี

11 611520114 น.ส.จรัิชญา จนัทร์เขยีว การบัญชี

12 611520132 น.ส.สาวิตรี ศิลาเงิน การบัญชี

13 611520219 น.ส.ปนัดดา สมใส การบัญชี

14 611520123 น.ส.วันทนา ถมทอง การบัญชี

15 611520101 น.ส.สรินยา เจริญสารีกจิ การบัญชี

16 611520137 น.ส.กญัญาลักษณ์ พรมอน้ การบัญชี

17 611520112 น.ส.เสาร์แกว้ อาชานัยกจิ การบัญชี

18 611520227 น.ส.กาญจนา ทรัพยป์ระเสริฐ การบัญชี

19 611520224 น.ส.นริศรา ยศปัญญา การบัญชี

20 611520241 น.ส.ชุติกาญจน์ พวงทอง การบัญชี

21 611520122 น.ส.ณัฐนันท์ยา วงษ์ออ่ง การบัญชี

22 611520232 น.ส.อจัฉราพร กดุวงค์แกว้ การบัญชี

23 611520226 นางสมัชญา พินิจสามิตร์ การบัญชี

24 611520220 น.ส.รังรอง บุญณะกจิ การบัญชี

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  12 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  12 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 611520237 นายอเุทน มะโนจนัทร์ การบัญชี

26 611520204 น.ส.สุชาวดี ศรีวิชัยวงศ์ การบัญชี

27 611520103 น.ส.ศศิประภา วันเปีย่ม การบัญชี

28 611520125 นายวันชัย โสมศรี การบัญชี

29 611520221 น.ส.เสาวลักษณ์ ยอดเยี ยม การบัญชี

30 611520105 น.ส.สุทธิดา ชูเเผ้ว การบัญชี

31 611520127 น.ส.รัตนาวดี ทองพิจติร การบัญชี

32 611520116 น.ส.ศศินิภา อิ มทอง การบัญชี

33 611520121 น.ส.วิภาดา สาทิพยจ์นัทร์ การบัญชี

34 611520209 น.ส.สุกญัญา สุขเถื อน การบัญชี

35 611520205 น.ส.อษุามาศ กอ้นทอง การบัญชี

36 611520207 น.ส.อญัชลี จนัทะเสน การบัญชี

37 611520213 น.ส.วันเพ็ญ เกษก าจร การบัญชี

38 611520206 น.ส.นฤมล โยธาธรรม การบัญชี

39 611520234 น.ส.จารุวรรณ แสงแกว้ การบัญชี

40 611520230 น.ส.วนิลญา เงินสุข การบัญชี



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 611520235 น.ส.จฑุามาศ ฝอยทอง การบัญชี

2 611520203 น.ส.สุกญัญา มากกญุชร การบัญชี

3 611520201 น.ส.ปวีณ์นุช เหล็กกล้า การบัญชี

4 611520236 น.ส.ชุติมณฒน์ มูลทรัพย์ การบัญชี

5 611420101 น.ส.ชลาลัย ไกยสวน การเงินและการธนาคาร

6 611420110 น.ส.กวินนา ชาญเชี ยว การเงินและการธนาคาร

7 611420102 น.ส.ณัฐชยา คงนา การเงินและการธนาคาร

8 611420113 น.ส.ศศิภา ยทุธหาญ การเงินและการธนาคาร

9 611420106 น.ส.เพียงฟ้า ชืนบุญชู การเงินและการธนาคาร

10 611420112 น.ส.ณัฐนันท์ รัชสมัย การเงินและการธนาคาร

11 611420111 น.ส.สุภาวิมล จนัท า การเงินและการธนาคาร

12 611420122 น.ส.เบญญาภา สรรพค้า การเงินและการธนาคาร

13 611420104 น.ส.พรรณวิภา บางประอนิทร์ การเงินและการธนาคาร

14 611420119 น.ส.ศุภนันท์ ค าบรรลือ การเงินและการธนาคาร

15 611420107 น.ส.ปณิดา นิยมชน การเงินและการธนาคาร

16 611420114 น.ส.กลุธิดา แสงเจริญ การเงินและการธนาคาร

17 611520240 น.ส.สุกนัยา ทองค า การบัญชี

18 611520228 น.ส.กนกพร เริญไธสง การบัญชี

19 611520233 น.ส.รัชนี จมูเกตุ การบัญชี

20 611520202 น.ส.เพ็ญนภา นาครัตน์ การบัญชี

21 611420108 น.ส.อนันตญา จนัทานานนท์ การเงินและการธนาคาร

22 611420120 นายธนัญชัย สรรพค้า การเงินและการธนาคาร

23 611120625 นายอานันต์ ปิยะศิล ภาษาองักฤษ

24 611120626 น.ส.สินีนาถ หวังดี ภาษาองักฤษ

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  12 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  12 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 611120607 นายภูวดล สุขเกษม ภาษาองักฤษ

26 611120618 นายศิววิชญ์ วงษ์ประเสริฐ ภาษาองักฤษ

27 611120629 น.ส.ลักษณพร รุ่งรัตน์อาชา ภาษาองักฤษ

28 611120628 นายทัตพงศ์ ขวัญวารี ภาษาองักฤษ

29 611120621 นายกติติพร ขนัเงิน ภาษาองักฤษ

30 611430133 น.ส.รสชรินทร์ เขื อนค า คอมพิวเตอร์ธุรกจิ



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 611520211 น.ส.พินทุมาศ กว้างปัญญา การบัญชี

2 611520212 น.ส.วิรัลยพุา กจิไพบูลยสิ์น การบัญชี

3 611520238 น.ส.นิลาวัลย ์จนีามูล การบัญชี

4 611120604 น.ส.สกาวรัตน์ ยศพรมราช ภาษาองักฤษ

5 611120616 น.ส.ธิดารัตน์ แสงโยธา ภาษาองักฤษ

6 611120627 น.ส.วิลาวัลย ์ชุมแวงวาปี ภาษาองักฤษ

7 611120612 น.ส.กญัญารัตน์ พละทรัพย์ ภาษาองักฤษ

8 611120605 น.ส.ธนลวรรณ ทองผามงคล ภาษาองักฤษ

9 611120602 น.ส.กญัญาภัค เกลียววงค์ ภาษาองักฤษ

10 611120609 น.ส.สิรภัสสร เอกปาน ภาษาองักฤษ

11 611120203 น.ส.ธันยพร อิ มทอง การศึกษาปฐมวัย

12 611120210 น.ส.ปริญญา นุชนุม่ การศึกษาปฐมวัย

13 611120208 น.ส.รุจริดา ขนัธวัฒน์ การศึกษาปฐมวัย

14 611120204 น.ส.นภัสวรรณ น  าสังข์ การศึกษาปฐมวัย

15 611120212 น.ส.ปวีณ์กร ใจชื น การศึกษาปฐมวัย

16 611120211 น.ส.นันทนี ทะเหมย การศึกษาปฐมวัย

17 611120201 น.ส.กนัหา มั งมูล การศึกษาปฐมวัย

18 611120213 น.ส.กรกนก สุรินทรานนท์ การศึกษาปฐมวัย

19 611120207 น.ส.พรนภา ค าแกว้ การศึกษาปฐมวัย

20 611120215 น.ส.นิศรา ภูมิโคกรัก การศึกษาปฐมวัย

21 611120205 น.ส.เอื อมดาว พรมปิก การศึกษาปฐมวัย

22 611120202 น.ส.เดือนเพ็ญ ยั งยนืกสิกจิ การศึกษาปฐมวัย

23 611120206 น.ส.พิมพ์พิพัฒน์ จนัทร์ปัญญา การศึกษาปฐมวัย

24 611120601 น.ส.สุวพัชร ทองดอนง้าว ภาษาองักฤษ

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  12 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  12 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 611120611 น.ส.พิชญาภา ชูพุฒ ภาษาองักฤษ

26 611120610 น.ส.วรยา แจม่หม้อ ภาษาองักฤษ

27 611120614 น.ส.ชุติมา เนียมคล้าย ภาษาองักฤษ

28 611120623 น.ส.จริารัตน์ พุทธโต ภาษาองักฤษ

29 611120608 น.ส.เกวลี สร้อยสังวาลย์ ภาษาองักฤษ

30 611320908 น.ส.สโรชา มัณมณี เทคโนโลยสีารสนเทศ



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 611120119 น.ส.รุ่งมณี ผลาผล การศึกษาปฐมวัย

2 611120130 น.ส.พรสวรรค์ ฮอมเงิน การศึกษาปฐมวัย

3 611120122 น.ส.นิภา สีแกว้น  าใส การศึกษาปฐมวัย

4 611120109 น.ส.ชนากานต์ จนัทร์พุฒ การศึกษาปฐมวัย

5 611120117 น.ส.ดลยาพร ดีมาก การศึกษาปฐมวัย

6 611120102 น.ส.ปวีณา เนื องกนัทา การศึกษาปฐมวัย

7 611120110 น.ส.จนัทร์สุดา ตุ้ยนันต๊ะ การศึกษาปฐมวัย

8 611120116 น.ส.ศิริลักษ์ แกง่ศิริ การศึกษาปฐมวัย

9 611120118 น.ส.สมนึก เขตวิทย์ การศึกษาปฐมวัย

10 601220122 นายศุภกรณ์ สีกล่อม ภาษาไทย

11 611520242 นายศุภกร ซองผม การบัญชี

12 611520229 น.ส.มาริสา เต้อแกว้ การบัญชี

13 611520216 น.ส.สงกรานต์ ทองฤทธิ์ การบัญชี

14 611520225 น.ส.มาตาวี พรมมา การบัญชี

15 611520217 น.ส.จดิาภา ศรีบุระ การบัญชี

16 611420213 น.ส.ดวงหทัย เปรมสน การตลาด

17 611420224 น.ส.กนกกาญจน์ เมฆี การตลาด

18 611420226 นายกติติศักด์ิ หงษ์ร่อน การตลาด

19 611420207 น.ส.รัตนาภรณ์ วงษ์แกว้ การตลาด

20 611430134 นายพงศธร ดอนสมไพร์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

21 611430115 นายกติตินันท์ หงษ์ยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

22 611430135 นายวราวุธ ค ามูล คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

23 611430112 น.ส.วสุรัตน์ ค าปูนเปรียบ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

24 611520107 น.ส.สุธาดา ม้าเจริญตระกลู การบัญชี

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  13 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  13 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

25 611430113 น.ส.ปวีณา จนัทร์จ่ีี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

26 611420232 น.ส.รัตนาภรณ์ กลิ นเผ่น การตลาด

27 611420227 น.ส.ไพรินทร์ น่วมเจมิ การตลาด

28 611121202 นายนพดล นาสืบ คอมพิวเตอร์

29 611420219 นายโยธิน หลอมทอง การตลาด

30 611420203 นายณัชพล กนัทา การตลาด

31 611420220 นายวัชระพล กลิ นจนัทร์กลั น การตลาด

32 611420231 นายวิรัช ยา่งแกว้สกลุ การตลาด

33 611420211 นายไก ่แซ่ม้า การตลาด

34 611530111 น.ส.วรรัตน์ โพธิ์ไกร การบัญชี

35 611530122 น.ส.กาญจนา เพ็ชรคง การบัญชี

36 611530102 น.ส.นันทนา นันทะโชติ การบัญชี

37 611530101 น.ส.มณีรัตน์ ศรีวรรณ การบัญชี

38 611530115 น.ส.ยพุารัตน์ ผลเจริญ การบัญชี

39 611530103 น.ส.สุพัฒตรา สว่างศรี การบัญชี

40 611530110 น.ส.พรนภัส คุ้มพระพาย การบัญชี



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 611120104 น.ส.สุรียพ์ร บุญตั ง การศึกษาปฐมวัย

2 611120103 น.ส.ธิดารัตน์ วิเศษเขตการณ์ การศึกษาปฐมวัย

3 611120120 น.ส.ธนาภรณ์ จนัธิดา การศึกษาปฐมวัย

4 611120128 น.ส.ชนากานต์ เตจะนะตา การศึกษาปฐมวัย

5 611120107 น.ส.ขวัญชนก เชียงปา การศึกษาปฐมวัย

6 611120121 น.ส.สุกญัญา เขาอนิ การศึกษาปฐมวัย

7 611120129 น.ส.วิภารัตน์ ศรีบัว การศึกษาปฐมวัย

8 611120105 น.ส.นฤมล ขอนทอง การศึกษาปฐมวัย

9 611120126 น.ส.ยภุารัตน์ เรื อศรีจนัทร์ การศึกษาปฐมวัย

10 611120115 น.ส.บุษบา แซ่ลี การศึกษาปฐมวัย

11 611120101 น.ส.นภัสนันท์ นาคเอม การศึกษาปฐมวัย

12 611120124 น.ส.อารีญาณ์ สงวนสุข การศึกษาปฐมวัย

13 611120123 น.ส.ฐาปนี อนิหาดกรวด การศึกษาปฐมวัย

14 611520218 น.ส.นิศามณี อนิอยู่ การบัญชี

15 611520210 น.ส.สุนิสา บุญเอี ยม การบัญชี

16 611530120 น.ส.สายรุ้ง แจม่ใส การบัญชี

17 611530119 น.ส.สิริยากร เกตุณรงค์ การบัญชี

18 611530106 น.ส.มัณฑนา แสงเมือง การบัญชี

19 611530105 น.ส.วิจติรา มาน้อย การบัญชี

20 611530107 นายนิรัติศัย เฟื่องอิ ม การบัญชี

21 611530108 น.ส.ประวีณา บุญเหลือ การบัญชี

22 611530124 นายธนวัฒน์ จติวงศ์ การบัญชี

23 611530104 น.ส.กลัยาณี หอมรื น การบัญชี

24 611530117 น.ส.นทีกานต์ ทองยอด การบัญชี

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  13 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  13 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

25 611530118 น.ส.ทิพรัตน์ ภูจ่นี การบัญชี

26 611530112 น.ส.วันดี อิ มวงษ์ การบัญชี

27 611530116 น.ส.ปวีณา โยธาภักดี การบัญชี

28 611530114 น.ส.บุญพิทักษ์ ทรัพยเ์สถยีร การบัญชี

29 611121915 นายอทิธิพัทธ์ เกดิศรี ดนตรีศึกษา

30 611121911 นายเอกสิทธิ์ กระจง ดนตรีศึกษา

31 591420120 น.ส.พัชรินญา จนัธง การเงินและการธนาคาร

32 591420121 นายปฏิภาน อภิชัยนภากลุ การเงินและการธนาคาร

33 601220909 น.ส.นิษฐ์ ทรงสิทธิ์พัฒนากลุ การท่องเที ยวและการโรงแรม

34 611121513 น.ส.อมรรัตน์ กนัทิละ ภาษาไทย

35 611121515 น.ส.นิศารัตน์ วิเศษศรี ภาษาไทย

36 611420103 นายวรัญญู สินทวีเสถยีร การเงินและการธนาคาร

37 611420215 น.ส.เมทนี ตรีสิทธิ์ การตลาด

38 611420201 น.ส.ปัทมา บุญเพิ ม การตลาด

39 611420214 น.ส.อรณี สันตยานนท์ การตลาด

40 611420216 น.ส.จรีรัตน์ ข าโตนด การตลาด



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 611120713 น.ส.สิรินิสาพร ด่อนคร้าม สังคมศึกษา

2 611120722 นายวัชระ ศรีทา สังคมศึกษา

3 611120725 น.ส.พรสุพพัต ใจยอด สังคมศึกษา

4 611120728 น.ส.อารียา พันธ์บุญ สังคมศึกษา

5 611120719 น.ส.กญัญารัตน์ อึ งเส็ง สังคมศึกษา

6 611120726 น.ส.พิกลุทอง จนัดา สังคมศึกษา

7 611120702 น.ส.ภัคจริา เวียงสิมมา สังคมศึกษา

8 611120715 นายนัฐภูมิ พรมจนัทร์ สังคมศึกษา

9 601520138 น.ส.สายรุ้ง ศิริรอง การบัญชี

10 611120703 น.ส.ระวิวรรณ พรมธา สังคมศึกษา

11 611120721 น.ส.สุดาวัลย ์แซ่ยา่ง สังคมศึกษา

12 611120716 นายปฏิภาณ คะเนนอก สังคมศึกษา

13 611120707 นายณัฐพล ดวงค า สังคมศึกษา

14 611120714 นายจรีาวัฒน์ รุ่งไทย สังคมศึกษา

15 611120723 นายธนธรณ์ ลึกมณี สังคมศึกษา

16 611120709 น.ส.กญัญารัตน์ เเตงออ่น สังคมศึกษา

17 611120712 น.ส.ปรางทิพย ์ศิริสุทธิ์ สังคมศึกษา

18 611120706 น.ส.ปฏิมา กอ้นวิมล สังคมศึกษา

19 601320120 นายโยธิน พรมเทพ วิทยาการคอมพิวเตอร์

20 601320113 น.ส.คีรติ คีรีทองเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

21 601220910 น.ส.นพวรรณ ทรัพยก์ลิ น การท่องเที ยวและการโรงแรม

22 611121505 นายภัทพงษ์ แพงโตนด ภาษาไทย

23 611121512 นายอดิศร พิมพา ภาษาไทย

24 611121502 น.ส.หนึ งฤทัย สุดเต้ ภาษาไทย

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  13 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  13 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 611420504 น.ส.สุดาพร แทนสมบัติ นิเทศศาสตร์

26 611121503 นายราเชน แสวงทรัพย์ ภาษาไทย

27 611121530 น.ส.อนิธิรา เพชรภู่ ภาษาไทย

28 611121522 น.ส.นารีรัตน์ ฉ  าบุตร ภาษาไทย

29 611121529 น.ส.ปาณิสรา แกว้อนิปวน ภาษาไทย

30 611121516 น.ส.สุทธิรัตน์ ค าพาลักษณ์ ภาษาไทย

31 611121524 น.ส.เสาวณีย ์ธันยาปภานิจ ภาษาไทย

32 611121520 น.ส.มณิภา แซ่กอื ภาษาไทย

33 611420228 น.ส.ธิติมา จนัทร์ทับทิม การตลาด

34 611420212 น.ส.ชนินาถ วงสวัสด์ิ การตลาด

35 611420221 น.ส.ศศิวิมล ทองดี การตลาด

36 611420234 น.ส.อศิศิริญา หาชะนนท์ การตลาด

37 611420233 น.ส.ภัทราวรรณ เหล่าหอม การตลาด

38 611420223 น.ส.สริตา วงตาแสง การตลาด

39 601220902 นายดิถวีัฒน์ สมงาม การท่องเที ยวและการโรงแรม

40 601220231 Zhu Zhufen ภาษาไทย



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 611120613 น.ส.สรารัตน์ บุญญะกา ภาษาองักฤษ

2 611430122 น.ส.วันยี หวา โสดา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

3 611430121 น.ส.ดวงกมล สร้อยจ านงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

4 611430114 น.ส.นิตยา ภูผล คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

5 611430105 นายพงศกร กล่อมปัญญา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

6 611430109 นายสิรวิชญ์ นิระคม คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

7 611430103 นายกลุนรา ตระกลูเจริญพงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

8 611430119 น.ส.นิตยา บุญมา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

9 611430131 นายเสกสรร จนัทร์มาก คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

10 611430108 น.ส.หทัยชนก เขยีวเกษม คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

11 611430106 นายณัฐวุฒิ วิบูลสุนทรางกลู คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

12 611430128 น.ส.สุพัตรา เพ็ชรไทย คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

13 611430129 น.ส.พรชนก ทองศรีเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

14 611430107 น.ส.จฬุาลักษณ์ เป้จิ๋ว คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

15 611430117 น.ส.วาสนา พิมพ์ออ่นตา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

16 611430136 น.ส.พัชราพรรณ์ น้อยปานะ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

17 611430125 นายภูวดล ดิษร คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

18 611430102 นายบุญญาฤทธิ์ ใจเยน็ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

19 611430127 นายพิษณุ กญัทวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

20 611430111 น.ส.ศิริรัตน์ เอี ยมทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

21 611430130 น.ส.ธัญพัฒน เสือโต คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

22 611430116 นายเกรียงศักดีีิ มั นศักด์ิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

23 611430123 น.ส.สิริกานต์ดา วิเชียรรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

24 611430110 น.ส.ณัฐกาญจน์ ยงัสถาน คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  13 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  13 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 611430126 นายอทิธิพัทธ์ หล้าแกว้ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

26 611430124 นายณัฐภัทร ยมเกดิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

27 611430104 น.ส.อทิตติญา แกง่ศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

28 611320904 น.ส.วราลักษณ์ เพ็ญพันธ์นาค เทคโนโลยสีารสนเทศ

29 611430118 น.ส.ชาลิสา มหาชัย คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

30 611420420 น.ส.สายชล รุ่งเรืองพัชรกลุ การจดัการทั วไป



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 611120624 น.ส.รัตนาวดี ขจดัภัย ภาษาองักฤษ

2 611120630 น.ส.กล้วยทิพย ์ใบพะออม ภาษาองักฤษ

3 611120603 นายอสิรภาพ สมหารวงค์ ภาษาองักฤษ

4 611120617 น.ส.ศิริวรรณ ท่าดี ภาษาองักฤษ

5 611120606 น.ส.สิริมา สุริยะลังกา ภาษาองักฤษ

6 611120615 น.ส.อลิษา อายเุจริญ ภาษาองักฤษ

7 611320910 น.ส.กาญจนา เทพวงษ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

8 611320906 น.ส.ชโลธร วงศ์กทัลีคาม เทคโนโลยสีารสนเทศ

9 611320905 น.ส.กลัยาณี ฉมิพาลี เทคโนโลยสีารสนเทศ

10 611420415 นายธัญชนิต ปราณสิริเวโรจน์ การจดัการทั วไป

11 611420411 นายนาวิน ทองหล่อ การจดัการทั วไป

12 611420408 น.ส.อรัญญา ทักทาย การจดัการทั วไป

13 611420422 น.ส.รสสุคนธ์ สุวรรณศรี การจดัการทั วไป

14 611420413 น.ส.สุธาทิพย ์ประพัฒน์โพธิ์ การจดัการทั วไป

15 611420407 น.ส.กชกร แกล้วกล้า การจดัการทั วไป

16 611420414 นายพีรพัฒน์ แกว้ทอง การจดัการทั วไป

17 611420416 นายทิติยะพงษ์ จนัทะเสน การจดัการทั วไป

18 611420403 น.ส.น  าฝน ขวัญเผือก การจดัการทั วไป

19 611420417 น.ส.ฉลวย ยวนแห่ว การจดัการทั วไป

20 611121508 น.ส.ธัญญลักษณ์ ยอดเพชร ภาษาไทย

21 611121507 น.ส.เพ็ญนภา ต้นเพชร ภาษาไทย

22 611121527 น.ส.จนัทร์ทิวา รัตรดา ภาษาไทย

23 611121501 น.ส.บุษบาวรรณ ศรีคะนิต ภาษาไทย

24 611420402 น.ส.รัตนาภรณ์ วังนาค การจดัการทั วไป

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  13 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  13 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 611420401 น.ส.สุชีรา ชุ่มรัศมี การจดัการทั วไป

26 611420412 น.ส.วันนิสา ข าเจริญ การจดัการทั วไป

27 611420409 น.ส.ธนัดดา อนิทรรัตน์ การจดัการทั วไป

28 611420410 น.ส.ธนาวรรณ ดีวัน การจดัการทั วไป

29 611121921 นายศตวรรษ พรมขนัตี ดนตรีศึกษา

30 611121920 นายกรรชัย ตันติวงค์ ดนตรีศึกษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 611520119 น.ส.สุพิกา กาละสิรัมย์ การบัญชี

2 611520126 น.ส.กฤติญาณี ชูจิ๋ว การบัญชี

3 611520120 น.ส.ดวงเพชร เทียมหลา การบัญชี

4 611520118 น.ส.พัชศิลาพร ไพโรจน์ การบัญชี

5 611520131 น.ส.นุชจรีย ์พิลาทอง การบัญชี

6 611520106 น.ส.ศศิมนต์ อิ มแสง การบัญชี

7 611520117 น.ส.สุกญัญา กองสาสนะ การบัญชี

8 611520135 น.ส.จนัทวิมล โพธิบัลลังก์ การบัญชี

9 611520110 น.ส.ปรียา สุขเกษม การบัญชี

10 611420210 น.ส.สุชาวดี สิงห์ลอ การตลาด

11 611420218 น.ส.องิณภัสร์ สถติโอภาสเสถยีร การตลาด

12 611420229 น.ส.ศิริพร ถาวร การตลาด

13 611420237 น.ส.ชลดา แสนกล้า การตลาด

14 611420209 น.ส.จนัทร์สุดา สิงห์ทอง การตลาด

15 611420217 น.ส.เพชรมณี คุ้มชนะ การตลาด

16 611420205 น.ส.เอมิกา พรมสายบัว การตลาด

17 611121208 นายจริพนธ์ ทองยิ ม คอมพิวเตอร์

18 611121209 นายจกัรพันธ์ จนัทโสภา คอมพิวเตอร์

19 611121213 นายพงษ์พันธ์ ค าบาง คอมพิวเตอร์

20 611121204 นายอ านาจ นวลเปียน คอมพิวเตอร์

21 611121207 น.ส.มัทนา รัตนวงศ์ คอมพิวเตอร์

22 611121214 น.ส.ฐิติรัตน์ มะเฮง คอมพิวเตอร์

23 611121205 น.ส.ณิชากร อตุะมะ คอมพิวเตอร์

24 611121203 นายวันชัย บุรงค์ คอมพิวเตอร์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  14 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  14 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

25 611121212 น.ส.กนัต์ฤทัย บุญโต คอมพิวเตอร์

26 611121211 น.ส.ขวัญเรือน ริกงั คอมพิวเตอร์

27 611121215 น.ส.วนิดา แสนหล้า คอมพิวเตอร์

28 611121201 น.ส.สุวภัทร เครืออยู่ คอมพิวเตอร์

29 611530125 น.ส.ปภาวรินทร์ เทศน์ธรรม การบัญชี

30 611530126 น.ส.กญัญารัตน์ สุดใจ การบัญชี

31 611121210 น.ส.นรากลุ หมื นวัง คอมพิวเตอร์

32 611530127 น.ส.อภัสรา แสงไชยา การบัญชี

33 611121217 น.ส.ภัททิยา จลุกิ ง คอมพิวเตอร์

34 611420206 นายอภินัทธ์ เสือถา่ย การตลาด

35 611420204 นายศุภชัย บุญเลิศ การตลาด

36 611530121 น.ส.อารียา เขยีวสนั น การบัญชี

37 611530123 น.ส.สาวิกา บัวบาน การบัญชี

38 611530109 น.ส.สุดารัตน์ แกว้ทรัพย์ การบัญชี

39 611420202 น.ส.ธัญวลัย สินธุพันธ์เดชา การตลาด

40 611920115 น.ส.ธันยพัต การเที ยง วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 611120106 น.ส.ณัฐธิดา ออ่นจิ๋ว การศึกษาปฐมวัย

2 611120111 น.ส.กณัทิมา ชัยศิริ การศึกษาปฐมวัย

3 611120108 น.ส.พัชราภรณ์ โภชน์บุญมี การศึกษาปฐมวัย

4 611120127 น.ส.นารี แซ่ว้าง การศึกษาปฐมวัย

5 611120114 น.ส.สีดาพร แซ่กอื การศึกษาปฐมวัย

6 611120112 น.ส.บุษยา หล าริ ว การศึกษาปฐมวัย

7 611120125 น.ส.ชมัยพร จ าปีศรีโสภา การศึกษาปฐมวัย

8 611120113 น.ส.สุธิดา สูติพันธุ์สกลุ การศึกษาปฐมวัย

9 611120708 นายศรายทุธ โชตินิกร สังคมศึกษา

10 611120701 น.ส.ชญาณิศา องัศิริ สังคมศึกษา

11 611120718 นายวชิระ จนัทร์ออ่น สังคมศึกษา

12 611120720 นายสิรณัฐ พงษ์พิระ สังคมศึกษา

13 611120724 นายธนกร พนิชยะสิทธ สังคมศึกษา

14 611120729 น.ส.โสรญา มาเพิ ม สังคมศึกษา

15 611120730 น.ส.จดิาภา ชัยรัตนสุวรรณ สังคมศึกษา

16 611120705 น.ส.เพ็ญนิพา พับพุ สังคมศึกษา

17 611120711 นายรุ่งชาติ มีมุข สังคมศึกษา

18 611120727 น.ส.ศิรินภา สุขพัฒน์ สังคมศึกษา

19 611120704 น.ส.องัคณา ดีพิจารณ์ สังคมศึกษา

20 611420238 น.ส.กนกวรรณ เกตุณรงค์ การตลาด

21 611420222 น.ส.อมุาพร สิงห์กล่อม การตลาด

22 611420235 น.ส.น  าเพชร ดิษสงค์ การตลาด

23 611120710 นายสุริยา คงอมรคีรี สังคมศึกษา

24 611420225 นายพรรณเชษฐ์ หนองหลวง การตลาด

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  14 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  14 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

25 611420208 นายกติติกร โสภาค การตลาด

26 611420230 นายธีรพงค์ โสภา การตลาด

27 611820219 นายศุภกติต์ิ มีสัตย์ รัฐประศาสนศาสตร์

28 611820204 นายสาธิต ศรีโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์

29 611920110 น.ส.จนัทิมา ด่านซ้าย วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

31 611920102 นายยิ งพันธ์ กลัพฤกษ์ วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

32 611920117 น.ส.กญัชริญา ขนักะสิกรรม วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

33 611920103 น.ส.มาลินี อารักขาอารัญ วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

34 611920106 น.ส.จติสุภา วงษ์มาก วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

36 611920107 น.ส.กสุุมา ปิน่ทอง วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

38 611920105 น.ส.วันวิสา ทองอยู่ วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

39 611920104 นายยสินทร อดุมศรีมงคล วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

40 611920109 น.ส.ธิดารัตน์ ดีประสิทธิ์ วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

41 611920101 น.ส.พัชราภรณ์ รัตถา วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601120321 น.ส.พจมาส แพวตะคุ วิทยาศาสตร์ทั วไป

2 601120309 น.ส.น  าฝน วงค์ค า วิทยาศาสตร์ทั วไป

3 601420503 นายติ ทรัพยพ์นาเวศ การจดัการทั วไป

4 601121601 น.ส.รักษิณา แซ่ท้าว การประถมศึกษา

5 601121628 น.ส.รจนา แซ่ลี การประถมศึกษา

6 601420505 น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ ขนุรินชา การจดัการทั วไป

7 601420509 น.ส.ศิริพร ฝ้ันค าสาย การจดัการทั วไป

8 601420511 น.ส.มนต์พรปณตอร กรปภาภัคพงษ์ การจดัการทั วไป

9 601420528 น.ส.อนงค์นุช อดุแตน การจดัการทั วไป

10 601120104 น.ส.กนกพร เถาวัลย์ การศึกษาปฐมวัย

11 601120112 น.ส.พรทิพา ปานด า การศึกษาปฐมวัย

12 601120107 น.ส.วรสรณ์ สุขเกษม การศึกษาปฐมวัย

13 601120111 น.ส.พจมาน ตาลาว การศึกษาปฐมวัย

14 601121901 นายธนกร ค าสี ดนตรีศึกษา

15 601120822 นายจริายสุ หนองหลวง พลศึกษา

16 601121520 น.ส.หยดเทียน ค าเปีย ภาษาไทย

17 601121515 น.ส.เจนจริา ดอกกหุลาบ ภาษาไทย

18 601121522 น.ส.ปภาวรินท์ อนิหลวง ภาษาไทย

19 601121530 น.ส.สุจติรา เนียมหุน่ ภาษาไทย

20 601121521 น.ส.วิจติรา พุ่มจนัทร์ ภาษาไทย

21 601120212 น.ส.ชลิดา อิ มสะอาด การศึกษาปฐมวัย

22 601120224 นายจติรเทพ โพธิ์ไทย การศึกษาปฐมวัย

23 601120223 น.ส.มณฑิภา พรมสังเกตุ การศึกษาปฐมวัย

24 601120229 น.ส.ยศวดี พิมพ์สวรรค์ การศึกษาปฐมวัย

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

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



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

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

25 601120227 น.ส.ศุภานัน ธาตุ การศึกษาปฐมวัย

26 601120205 น.ส.มนัสนันท์ ตอค า การศึกษาปฐมวัย

27 601120230 น.ส.วงศ์สจ ีเกตุทอง การศึกษาปฐมวัย

28 601120219 น.ส.วีรยา วงษ์ราษฎร์ การศึกษาปฐมวัย

29 601120203 น.ส.พิมพ์ชนก หมอนอนิทร์ การศึกษาปฐมวัย

30 601120209 น.ส.ณัฎฐธิดา ช่อชั น การศึกษาปฐมวัย

31 601120221 น.ส.นิฤมล มีโพธิ์ การศึกษาปฐมวัย

32 601122014 นายปิยะพงษ์ ก าเหนิดเกดิ ดนตรีศึกษา

33 601120218 น.ส.ศิรินทร์ วงค์สัมฤทธิ์ การศึกษาปฐมวัย

34 601420116 น.ส.ชนากานต์ ช่างปรับ การเงินและการธนาคาร

35 601420118 น.ส.กนกวรรณ โพธิ์เยน็ การเงินและการธนาคาร

36 601120119 น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ สุวรรณไตร การศึกษาปฐมวัย

37 601120201 น.ส.รัตน์ดา รอดเริงรื น การศึกษาปฐมวัย

38 601120206 น.ส.พลอย อดุม การศึกษาปฐมวัย

39 601120127 น.ส.สุดารัตน์ จติรไมตรี การศึกษาปฐมวัย

40 601121402 น.ส.พิมลวรรณ จนัทร์เปรม ภาษาไทย



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601120427 น.ส.สิริยากร รุ่งเรือง วิทยาศาสตร์ทั วไป

2 601120426 น.ส.เวธิกา พลสงคราม วิทยาศาสตร์ทั วไป

3 601120419 น.ส.อริสยา สุขชู วิทยาศาสตร์ทั วไป

4 601120210 น.ส.มาธวี ศรีมาลา การศึกษาปฐมวัย

5 601120424 น.ส.วรรณกานต์ หาแกว้ วิทยาศาสตร์ทั วไป

6 601120411 น.ส.ทัศนวรรณ ท่าเสา วิทยาศาสตร์ทั วไป

7 601120412 น.ส.เกษสิริ สุขโทน วิทยาศาสตร์ทั วไป

8 601120405 น.ส.อรณัฐ โฉมเจริญ วิทยาศาสตร์ทั วไป

9 601120425 น.ส.เจนนิสา สาแกว้ วิทยาศาสตร์ทั วไป

10 601120416 นายภาคภูมิ คุ้มวงษ์ วิทยาศาสตร์ทั วไป

11 601120415 น.ส.ชื นนภา ดาบพระทิตย์ วิทยาศาสตร์ทั วไป

12 601420519 น.ส.รัตนพร แกน่แกว้ การจดัการทั วไป

13 601420514 น.ส.สกาวเดือน อิ มชา การจดัการทั วไป

14 601420516 น.ส.นฤมล มานนท์ การจดัการทั วไป

15 601120406 น.ส.มณิสร แซ่ยา่ง วิทยาศาสตร์ทั วไป

16 601120401 น.ส.ดวงเดือน รัตนวิชัย วิทยาศาสตร์ทั วไป

17 601120106 น.ส.ฉตัรฐริกร มากมี การศึกษาปฐมวัย

18 601120109 น.ส.กญัญ์สุดา จนัทร์ต๊ะฟู การศึกษาปฐมวัย

19 601122024 นายปุญญพัฒน์ เจริญสุข ดนตรีศึกษา

20 601120126 น.ส.นุชจณี อู่ทอง การศึกษาปฐมวัย

21 601120130 น.ส.ปณิตา พรมมี การศึกษาปฐมวัย

22 601120114 น.ส.กวินธิดา อนิทิพย์ การศึกษาปฐมวัย

23 601120207 น.ส.นุดาลักษณ์ เทศนา การศึกษาปฐมวัย

24 601120214 น.ส.สงกรานต์ มาลีสายชล การศึกษาปฐมวัย

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

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



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

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

25 601120208 น.ส.อนิตา ปัญญา การศึกษาปฐมวัย

26 601120213 น.ส.ลดาวัลย ์กล้าขนุเขา การศึกษาปฐมวัย

27 601120202 น.ส.ธยาลักษณ์ วัฒนาไพรศิลป์ การศึกษาปฐมวัย

28 601120216 น.ส.จติตมาส นิยมวีระเลิศ การศึกษาปฐมวัย

29 601120421 น.ส.พัชรียา แกว้วิเศษ วิทยาศาสตร์ทั วไป

30 601120211 น.ส.สุนิษา เกษสายกร การศึกษาปฐมวัย

31 601120222 น.ส.กนกพร ทินปาน การศึกษาปฐมวัย

32 601120226 น.ส.พรชนก โตพุ่ม การศึกษาปฐมวัย

33 601120123 น.ส.ภาวินี วงศ์เศรษฐี การศึกษาปฐมวัย

34 601120231 นายสมัชญ์ เพียรกสิกรรม การศึกษาปฐมวัย

35 601120413 น.ส.รัตนาพร บุญชู วิทยาศาสตร์ทั วไป

36 601120402 น.ส.ปาริฉตัต์ โพธิ์คาศรี วิทยาศาสตร์ทั วไป

37 601121417 น.ส.ศิริกาญ สงวนศิลป์ ภาษาไทย

38 601120813 นายจติรภณ แซ่ว้าง พลศึกษา

39 601120124 น.ส.สุรียรั์ตน์ แยม้ยิ ม การศึกษาปฐมวัย

40 601120101 น.ส.วรารัตน์ ศรีสวัสด์ิ การศึกษาปฐมวัย



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601121508 น.ส.พรทิพย ์ปัน้เกี ยว ภาษาไทย

2 601121519 น.ส.จารุวรรณ คงสุข ภาษาไทย

3 601121503 น.ส.กนกวรรณ สอนคุ้ม ภาษาไทย

4 601121528 น.ส.ปวีณา วงค์หมอ ภาษาไทย

5 601121518 น.ส.นิสากร ถมยา ภาษาไทย

6 601120329 น.ส.สโรชา ใจครอง วิทยาศาสตร์ทั วไป

7 601120311 นายธีรศักด์ิ สารรัตน์ วิทยาศาสตร์ทั วไป

8 601120322 น.ส.ปนัดดา โพธิ์เมือง วิทยาศาสตร์ทั วไป

9 601120326 น.ส.ณปภัช ดอนปิน่ไพร วิทยาศาสตร์ทั วไป

10 601120303 น.ส.สรนันท์ อร่ามรุณ วิทยาศาสตร์ทั วไป

11 601120829 นายสรวิศ แดงใหม่ พลศึกษา

12 601121511 น.ส.อมรรัตน์ บัวศรี ภาษาไทย

13 601121501 น.ส.ปิยนุช บ่วงเพชร ภาษาไทย

14 601120627 นายนครินทร์ นามวงค์ ภาษาองักฤษ

15 601120603 น.ส.สุวจณีย ์วุฒิ ภาษาองักฤษ

16 601120602 น.ส.ศศิธร บุญเกดิ ภาษาองักฤษ

17 601120622 น.ส.ธัญวรัตน์ เรืองเหล็ก ภาษาองักฤษ

18 601120629 น.ส.สุกญัญา เม่นเผือก ภาษาองักฤษ

19 601120606 น.ส.ชุลีรัตน์ พลพิรา ภาษาองักฤษ

20 601120620 นายอภิชัย ใจชื น ภาษาองักฤษ

21 601520118 น.ส.ชนก เอี ยมอ  า การบัญชี

22 601520138 น.ส.สายรุ้ง ศิริรอง การบัญชี

23 601520103 นายภาณุมาส เทพสุวรรณ์ การบัญชี

24 601520139 น.ส.อมรรัตน์ มาปัน้ การบัญชี

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  17 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  17 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 601520134 น.ส.วัลยา สารผล การบัญชี

26 601520230 น.ส.กิ งกาญจน์ รักสิงห์ การบัญชี

27 601121507 น.ส.ปัณทารีย ์เฮียะหลง ภาษาไทย

28 601121502 น.ส.ณัฏฐวรกานต์ ยิ งยวด ภาษาไทย

29 601121525 น.ส.หนึ งฤทัย เนื องขนัตี ภาษาไทย

30 601121505 น.ส.พรพิมล กนัหา ภาษาไทย

31 601121506 น.ส.อภิญญา เจยีมศักด์ิ ภาษาไทย

32 601120404 น.ส.จฑุามาศ ยนืยาว วิทยาศาสตร์ทั วไป

33 601120407 น.ส.อาภากร ยงัประเสริฐ วิทยาศาสตร์ทั วไป

34 601120420 น.ส.สุดา นารอด วิทยาศาสตร์ทั วไป

35 601430201 น.ส.พิทยารัตน์ กระต่ายทอง การจดัการทั วไป

36 601430202 น.ส.อรุณวตรี พรมเนตร การจดัการทั วไป

37 601430207 น.ส.รุ่งทิวา กณัหา การจดัการทั วไป

38 601120908 นายกมัพล วงษ์ตัน พลศึกษา

39 601121106 น.ส.วริศรา ต๊ะมูล ภาษาจนี

40 591121403 นายคมสันต์ คงรุ่งทวีกจิ คอมพิวเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601120105 น.ส.กญัฐมณี พิมศร การศึกษาปฐมวัย

2 601120102 น.ส.วิธิตา เอกระ การศึกษาปฐมวัย

3 601120115 น.ส.อทิตยา มีมุข การศึกษาปฐมวัย

4 601120129 น.ส.ลักษณาวดี หอมดอกพลอย การศึกษาปฐมวัย

5 601120108 น.ส.องัคณา นนทการ การศึกษาปฐมวัย

6 601120116 น.ส.ชลธิชา วิชาพูล การศึกษาปฐมวัย

7 601120118 น.ส.ไพริน สาสังข์ การศึกษาปฐมวัย

8 601120110 น.ส.เบญจมาศ เอมใจ การศึกษาปฐมวัย

9 601120103 น.ส.ภรภัทร เทสินโชติ การศึกษาปฐมวัย

10 601520125 น.ส.วริศรา ลิ ววิริยะกลุ การบัญชี

11 601520122 นายธ ารงชัย ลายสันเทียะ การบัญชี

12 601520105 น.ส.ภัทชญา สินประเสริฐรัตน์ การบัญชี

13 601520136 นายวรปรัชญ์ ฉมิพุฒ การบัญชี

14 601520104 น.ส.กลัยรัตน์ โชคสุริยะสกลุ การบัญชี

15 601520107 นายนวพล นิพนต์ การบัญชี

16 601520130 นายสุรกฤษ์ อมรวณิชสาร การบัญชี

17 591121424 นายวิทวัส แกว้กง้ คอมพิวเตอร์

18 601420203 น.ส.ประภารัตน์ คงน  า การตลาด

19 601420206 น.ส.น  าพลอย ดิษสงค์ การตลาด

20 601420210 น.ส.นูรีฮันณ์ กจิจารักษ์ การตลาด

21 601420211 น.ส.ณัฏฐณิชา แกว้กอเกตุ การตลาด

22 601420204 น.ส.สุฑามาศ โคกมา การตลาด

23 601420202 น.ส.รัตติกาล จนัทร์สายทอง การตลาด

24 601120716 น.ส.กมลวรรณ พลแกว้ สังคมศึกษา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  17 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  17 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 601120703 น.ส.โสรยา อนิบุญส่ง สังคมศึกษา

26 601120713 นายณัฐกานต์ สอดศรี สังคมศึกษา

27 601120715 นายออมทรัพย ์ประสาทแกว้ สังคมศึกษา

28 601120724 นายมานัส สิงห์สถติย์ สังคมศึกษา

29 601120809 นายภัทนพงษ์ อนิพ่วง พลศึกษา

30 601120802 นายขจรศักด์ิ บางลาด พลศึกษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601520131 น.ส.วิลาวัณย ์โชติรดาภาณ์ การบัญชี

2 601520124 น.ส.สุวนันท์ เรียงผา การบัญชี

3 601520137 น.ส.ณัฐณิชา จเูผื อน การบัญชี

4 601520111 น.ส.นิศากร ทับทอง การบัญชี

5 601121204 นายปรีชา รุ่งคีรี คอมพิวเตอร์

6 601121230 นายจกัรพงศ์ สุขเกษม คอมพิวเตอร์

7 601121116 น.ส.องัขณา วิจติรปัญญา ภาษาจนี

8 601121009 น.ส.ณัฐมล ยอดนวล ภาษาจนี

9 601121026 น.ส.น  าทิพย ์เหล่ากสิการ ภาษาจนี

10 601121018 น.ส.วันวิสาข ์ส าราญรัตน์ ภาษาจนี

11 601121022 น.ส.ณัฐพร ค าเรือง ภาษาจนี

12 601121805 น.ส.จรีะวรรณ เนื อไม้ เคมี

13 601121817 น.ส.ดาวเรือง ดาราพัฒน์ เคมี

14 601121802 น.ส.วศินี เขื อนทะ เคมี

15 601121819 น.ส.นุชนาฎ สุขหิรัญ เคมี

16 601121812 น.ส.รวิวรรณ พรเจริญ เคมี

17 601121801 น.ส.ภควดี เงินคล เคมี

18 601121820 น.ส.วิภาดา ออ่นจติร เคมี

19 601121809 นายนลธวัช เนื อไม้ เคมี

20 601121818 นายธีรภัทร บัวขาว เคมี

21 601121803 น.ส.ชัชฎา แสนทิ เคมี

22 601121821 น.ส.ดวงพร วลัยแจม่จรัส เคมี

23 601121807 น.ส.สุพรรณนิกา ไกรสีกาจ เคมี

24 601121806 น.ส.เพ็ญมณี ตนัยต่อกลุ เคมี

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  17 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  17 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 601121810 น.ส.กาญจนาพร ออ่นทรายแกว้ เคมี

26 601121813 นายธีรศักด์ิ วงษ์นุช เคมี

27 601120821 นายบัณฑิต ลอยบัณฑิตย์ พลศึกษา

28 601120815 นายปราโมท กลัพฤกษ์ พลศึกษา

29 601120826 นายสมบูรณ์ คูณสูง พลศึกษา

30 601121408 นายรณฤชัย โยชนะ ภาษาไทย



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601520109 น.ส.พิริยาภรณ์ สุดนุช การบัญชี

2 601520116 น.ส.วรกมล แกว้วิเศษ การบัญชี

3 601520110 น.ส.ลูกน  า มูลสุข การบัญชี

4 601520126 น.ส.ศิริลักษณ์ จนีสุกแสง การบัญชี

5 601520132 น.ส.ฐิติพร อ  าดอนกลอย การบัญชี

6 601520117 น.ส.ไอรดา แซ่ห่าน การบัญชี

7 601520133 น.ส.กญัญา บุปผาอมรศรี การบัญชี

8 601520115 น.ส.นิตยา สายนวน การบัญชี

9 601520102 น.ส.นันท์นภัส ขวัญเขยีว การบัญชี

10 601120708 น.ส.กมลวรรณ เมืองสองชั น สังคมศึกษา

11 601120725 น.ส.ประภัสสร สะใบบาง สังคมศึกษา

12 601120712 น.ส.กาญจนา อารีรักษ์ สังคมศึกษา

13 601120723 น.ส.วิรินทร์ญา พระสุจนัทร์ สังคมศึกษา

14 601120701 นายเมธาสิทธิ์ กลิ นคูณ สังคมศึกษา

15 601120702 น.ส.ธีราพร รอดคุ้ม สังคมศึกษา

16 601120704 น.ส.ปานชีวา พรมบุญชู สังคมศึกษา

17 601120705 น.ส.สุวนันท์ มั นภักดี สังคมศึกษา

18 601120710 น.ส.ณัฐกานต์ ปกเกษ สังคมศึกษา

19 601120610 น.ส.พัชราภรณ์ บุญหนัก ภาษาองักฤษ

20 601120616 น.ส.อมรรัตน์ คุ้มแสง ภาษาองักฤษ

21 601430105 น.ส.พิไรพันธ์ ดีออ๊ด คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

22 601430106 น.ส.กมลรัตน์ พูลสาริกจิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

23 601430107 น.ส.เจนจริา เทพสุธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

24 601430111 น.ส.ซีเรียม สาลิกาพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  18 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  18 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

25 601430104 น.ส.รัตนพร กรัดภิรมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

26 601430112 น.ส.ขนิษฐา ใจตุ่น คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

27 601430113 น.ส.เจนจริา แรกเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

28 601121008 น.ส.คันธรส สุขเกต ภาษาจนี

29 601121003 น.ส.กาญจนา เที ยงธรรมโม ภาษาจนี

30 601121019 น.ส.นภัสวรรณ บุญมา ภาษาจนี

31 601121014 น.ส.นิสากร บุญญานันท์ ภาษาจนี

32 601121203 น.ส.วราภรณ์ แผงผล คอมพิวเตอร์

33 601121728 น.ส.นภัสวรรณ จนัทร์โต การประถมศึกษา

34 601121701 น.ส.นาตารี บุญมาก การประถมศึกษา

35 601121904 นายธนากร วงษ์โม้ ดนตรีศึกษา

36 601121906 นายภาณุพงศ์ สิงห์ใส ดนตรีศึกษา

37 601120828 นายนครินทร์ ขมุทอง พลศึกษา

38 601120812 นายภานุพงษ์ หน่อคาสุก พลศึกษา

39 601120814 นายสายชล จนัทร์เล็ก พลศึกษา

40 601120422 น.ส.เยาวลักษณ์ มีศรี วิทยาศาสตร์ทั วไป



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601430114 นายฐาปณัฐ ปุม่เพ็ชร์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

2 601430102 น.ส.ศิริมา มาน้อย คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

3 601430103 น.ส.ณัชชา แสงศรี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

4 601430101 น.ส.รัชฎาพร ช้างแกว้ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

5 601430109 น.ส.วรินรัตน์ พยอมหอม คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

6 601121007 น.ส.สุภาพร แซ่ลี ภาษาจนี

7 601430110 น.ส.น  าฝน พุทธเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

8 601121016 น.ส.เบญจมาศ ดิษฐ์เจริญ ภาษาจนี

9 601121023 นายธีรภัทร กศุลจติร์ ภาษาจนี

10 601121005 น.ส.วิชชุลดา ยอดนิโรจน์ ภาษาจนี

11 601121010 น.ส.วิภาวรรณ เทียมเมฆ ภาษาจนี

12 601121020 น.ส.กนกอร แซ่ว่าง ภาษาจนี

13 601121021 น.ส.แสงทิพย ์นิธิเมธา ภาษาจนี

14 601121025 น.ส.กญัญาณัฐ ปลื มบัว ภาษาจนี

15 601121011 น.ส.มิรันตี พินศรี ภาษาจนี

16 601121024 น.ส.กลัยารัตน์ อนิเลิศ ภาษาจนี

17 601121028 น.ส.สุพัตตรา ถาวร ภาษาจนี

18 591121507 น.ส.กนิษฐา ภาชา ภาษาไทย

19 591520208 น.ส.มณีรัตน์ อนิทพงษ์ การบัญชี

20 601730111 น.ส.ณัฐวิภา สระทองแพ เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

21 601121307 น.ส.วิชุดา ทองสถติภู คอมพิวเตอร์

22 601121302 น.ส.วรรณวิภา แกว้สมบัติ คอมพิวเตอร์

23 601121303 น.ส.สกาวรัตน์ ทองแฉล้ม คอมพิวเตอร์

24 601121304 น.ส.กลุชา กามินี คอมพิวเตอร์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  18 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  18 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

25 601121306 น.ส.สมฤดี ค าภา คอมพิวเตอร์

26 591120619 น.ส.พิชญา วงษ์อ านาจ ภาษาองักฤษ

27 601121721 น.ส.ภรธน บุญมาสอน การประถมศึกษา

28 601121726 น.ส.รุจริาพร จั นแจง้ การประถมศึกษา

29 601121704 น.ส.ไพลิน คงศรีทาน การประถมศึกษา

30 601121723 น.ส.สุนิษา เปล่งชัย การประถมศึกษา

31 601120609 น.ส.ธันยพร ขอนดอก ภาษาองักฤษ

32 601120611 น.ส.นิตยา เนื อไม้ ภาษาองักฤษ

33 601120615 นายชลิต ศรีภุมมา ภาษาองักฤษ

34 601120630 น.ส.สุนิสา เจดีย์ ภาษาองักฤษ

35 601120625 นายสิริชัย หอมรื น ภาษาองักฤษ

36 601120617 น.ส.มินตา นาคกล  า ภาษาองักฤษ

37 601121027 นายกฤษดา มั นคง ภาษาจนี

38 591430108 น.ส.ล าพึง อรรถารส คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

39 591430117 น.ส.ทุติยาภรณ์ เมฆี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

40 601420106 น.ส.ฐิติกา ประดาพล การเงินและการธนาคาร



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601121703 น.ส.สุวนันท์ มาเตียง การประถมศึกษา

2 601121702 น.ส.เอมมิกา สาครศรีโสภา การประถมศึกษา

3 601121715 นายธนากร ร่องค า การประถมศึกษา

4 601121719 น.ส.นัทธมน ด้วงรักษา การประถมศึกษา

5 601121623 นายนภัสกร กรรณลิกา การประถมศึกษา

6 601121710 นายนวพานิชณ์ วังคีรี การประถมศึกษา

7 601121711 นายทศพล วงษ์กาวิน การประถมศึกษา

8 601121706 นายพัชรพล เป้จั น การประถมศึกษา

9 601121707 น.ส.ปุริสา พุกนัด การประถมศึกษา

10 601121709 น.ส.พรรณภัค ตั งเจริญการค้า การประถมศึกษา

11 601121716 น.ส.นากษิะ วันค า การประถมศึกษา

12 601121720 น.ส.ณัฐนรินทร์ เลี ยมแจง การประถมศึกษา

13 601121708 น.ส.สุดารัตน์ โตประพันธ์ การประถมศึกษา

14 601121722 น.ส.ชดารัตน์ เทียนพลชัย การประถมศึกษา

15 601121717 นายรณชัย พรศักด์ิ การประถมศึกษา

16 601121718 น.ส.สุพัตรา อนิทรเกษม การประถมศึกษา

17 591120616 น.ส.สุทธิภรณ์ ยิ มสว่างแกว้ ภาษาองักฤษ

18 591120601 น.ส.ศุภมาส ดื มพุทรา ภาษาองักฤษ

19 591120624 น.ส.สุดารัตน์ กนัใจ ภาษาองักฤษ

20 591120625 น.ส.เพ็ญกวิน พันธ์เปีย่ม ภาษาองักฤษ

21 601121725 น.ส.ภาวิดา มาลา การประถมศึกษา

22 601121724 น.ส.ลูกตาล เพชรผึ ง การประถมศึกษา

23 601121730 น.ส.สุมณทิพย ์ภิรมจติร การประถมศึกษา

24 601121712 น.ส.วิภา โพธิ์แดน การประถมศึกษา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  18 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  18 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 601121714 น.ส.ดารารัศมี ทันโยดี การประถมศึกษา

26 601121713 น.ส.มะลิ ทองใบ การประถมศึกษา

27 591120615 น.ส.สุประวีณ์ นกเที ยง ภาษาองักฤษ

28 591120602 น.ส.กนกรัตน์ หงษ์ยนต์ ภาษาองักฤษ

29 591420505 นายสุภชัย เสือสูงเนิน การจดัการทั วไป

30 601420207 น.ส.วิภาวี แสงจนัทร์ การตลาด

31 601120409 น.ส.ปรารถนา เงินฉลาด วิทยาศาสตร์ทั วไป

32 601121001 น.ส.นันท์นภัส โสไกร ภาษาจนี

33 601120417 น.ส.อริสา นนทะโคตร์ วิทยาศาสตร์ทั วไป

34 601121017 น.ส.เสาวภาคย ์ง้อมเขยีว ภาษาจนี

35 601121013 น.ส.นุชจรี แป้นต่วน ภาษาจนี

36 601121015 น.ส.ณัฐภรณ์ จวิเดช ภาษาจนี

37 601430204 น.ส.สุวิษา น้อยศรี การจดัการทั วไป

38 601430206 น.ส.กาญจนา ยอดวิถี การจดัการทั วไป

39 601430205 น.ส.เสาวภา อะมะมูล การจดัการทั วไป

40 601420115 น.ส.สุวิมล เยาวพิน การเงินและการธนาคาร



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601120923 นายสุเมธ แป้นปาน พลศึกษา

2 601120913 นายอคัรวัฒน์ ม่วงปาน พลศึกษา

3 601120912 นายโสติวุธน์ มั นค า พลศึกษา

4 601120922 นายศุภชัย เทพบุรี พลศึกษา

5 601120921 นายพริษฐ์ ปัน้แปลก พลศึกษา

6 601120903 นายณัฐชา ลมไธสง พลศึกษา

7 601120901 นายทนงศักด์ิ ดวงใจแกว้ พลศึกษา

8 601120926 นายวิกรม ตันมณีสิงห์ พลศึกษา

9 601120917 นายศุภมิตร แซ่ลี พลศึกษา

10 601120816 นายธนเทพ เดี ยววาณิช พลศึกษา

11 601121517 นายธีรภัทร์ ชูชีพ ภาษาไทย

12 601120228 น.ส.กมลชนก รักษาสิทธิชัย การศึกษาปฐมวัย

13 601120215 น.ส.กิ งแกว้ ศรีสวัสด์ิ การศึกษาปฐมวัย

14 601120217 น.ส.ฉตัรกฤษ ประสิทธิเขตกจิ การศึกษาปฐมวัย

15 601120225 น.ส.ปวันรัตน์ บุญน้อย การศึกษาปฐมวัย

16 601120220 น.ส.กญัญารัตน์ กล  าเจริญ การศึกษาปฐมวัย

17 601120408 นายแล วิละค า วิทยาศาสตร์ทั วไป

18 591220816 นายอภิวัฒ กลุสุ การท่องเที ยวและการโรงแรม

19 591120703 นายสุวิทย ์โทนสังขอ์นิทร์ ดนตรีศึกษา

20 601420120 น.ส.ปภาวี บดีรัฐ การเงินและการธนาคาร

21 601420108 น.ส.แกว้มณีรัตน์ กาวี การเงินและการธนาคาร

22 591120604 น.ส.ดวงกมล สุขอู๊ด ภาษาองักฤษ

23 591120627 น.ส.ไพลิน อร่ามรุณ ภาษาองักฤษ

24 591120605 น.ส.ณัฐริกา นุม่เกลี ยง ภาษาองักฤษ

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  18 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  18 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591120606 น.ส.อลิษา สายวงศ์นวล ภาษาองักฤษ

26 591120607 นายธนธรณ์ พินิจทะ ภาษาองักฤษ

27 591120614 นายทวีเกยีรต์ิ ชูศรี ภาษาองักฤษ

28 591120620 นายสุพพัต ทองกรณ์ ภาษาองักฤษ

29 591120608 นายเฉลิมศักด์ิ ยาสิทธิ์ ภาษาองักฤษ

30 601420214 น.ส.วิภารัตน์ ประเสริฐศรี การตลาด



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601730202 นายฐิติวัฒน์ อดุมเกตุ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

2 601730203 น.ส.อจัฉราภา บัวบาน เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

3 601730204 น.ส.ศศินิภา ใจแสน เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

4 601730205 น.ส.สุทธิดา รอดเกษม เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

5 601730201 นายสมรักษ์ วงค์โปทา เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

6 601320906 น.ส.นิสาชล จนัทะระ เทคโนโลยสีารสนเทศ

7 601320907 น.ส.กาญจนา บุตรวาปี เทคโนโลยสีารสนเทศ

8 591120621 น.ส.ศิริพร สินอยู่ ภาษาองักฤษ

9 591120628 น.ส.จริภัทร์ สุขทุ่นฟุย ภาษาองักฤษ

10 591120629 น.ส.เบญจวรรณ์ อว่มวงษ์ ภาษาองักฤษ

11 591120617 น.ส.ทรรศนีย ์วัดแพง ภาษาองักฤษ

12 601121729 น.ส.อรณิช กลุประเสริฐ การประถมศึกษา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  18 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 591430129 นายศิริพงษ์ บุญนาค คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

2 601120721 น.ส.ดารารัตน์ บุญดี สังคมศึกษา

3 601120706 น.ส.รพีพรรณ สวรรค์คีรีเขต สังคมศึกษา

4 601120719 น.ส.วีริศรา เกยีรติกมลเลิศ สังคมศึกษา

5 601120717 น.ส.ธันยช์นก ยาดี สังคมศึกษา

6 601120707 น.ส.กนกกาญน์ คงคล้าย สังคมศึกษา

7 601120718 น.ส.ริชาวีร์ อนิทพงษ์ สังคมศึกษา

8 601120711 น.ส.อณุรัตน์ ไม้แดง สังคมศึกษา

9 601121206 น.ส.หทัยชนก ค  ายงั คอมพิวเตอร์

10 601121222 น.ส.นัทมนต์ แลดี คอมพิวเตอร์

11 601530113 น.ส.เกศรินทร์ เหมือนอนิ การบัญชี

12 601530116 นายสุริยา สาเลา การบัญชี

13 591430106 น.ส.กนกพร ฝนตะคุ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

14 601121214 นายธนวัฒน์ ฉายแสง คอมพิวเตอร์

15 601121202 น.ส.ศิริลักษณ์ ณ ล าปาง คอมพิวเตอร์

16 601121210 น.ส.ธนาพร เกตุมี คอมพิวเตอร์

17 601121201 น.ส.ธดากรณ์ แกว้ศรีทัศน์ คอมพิวเตอร์

18 601121227 น.ส.สุริยาพร รอดเกตุ คอมพิวเตอร์

19 601121216 น.ส.สุปวีณ์ เมฆี คอมพิวเตอร์

20 601121213 น.ส.สุกญัญา ตาละกา คอมพิวเตอร์

21 601121215 น.ส.มนัสวี ฟักทองอยู่ คอมพิวเตอร์

22 601121209 น.ส.ธนวรรณ วังศรีราช คอมพิวเตอร์

23 601121208 น.ส.เบญจวรรณ จนัแกว้ห้าง คอมพิวเตอร์

24 591420112 น.ส.วารุณี มีมุข การเงินและการธนาคาร

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  19 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  19 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

25 601121727 น.ส.วาสนา อนิทรานุสรณ์ การประถมศึกษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601120714 น.ส.ธิดารัตน์ ส าเภาแกว้ สังคมศึกษา

2 601120722 น.ส.จรินันท์ ภาคสินธ์ สังคมศึกษา

3 601120709 น.ส.เสาวรีย ์โสภาบุตร สังคมศึกษา

4 601120720 น.ส.อริสรา ออ่นน้อม สังคมศึกษา

5 601120727 น.ส.ธัญญ์ชยา คงดี สังคมศึกษา

6 601120730 น.ส.ศศินันท์ เผือกนาค สังคมศึกษา

7 601120728 น.ส.น  าเพชร มาตราช สังคมศึกษา

8 601120729 น.ส.พรวิภา มาน้อย สังคมศึกษา

9 601121308 น.ส.นิลุมล วัดน้อย คอมพิวเตอร์

10 601121228 นายปรินันท์ ไพโรจน์ คอมพิวเตอร์

11 601121309 นายสุปัญญา รอดเขยีว คอมพิวเตอร์

12 601121311 น.ส.ณัฏฐนิช เพชรรัตน์ คอมพิวเตอร์

13 601121301 น.ส.ณัฏฐ์สินี กลุธนันโชค คอมพิวเตอร์

14 601121226 นายณัฐธี สุวรรณพันธ์ คอมพิวเตอร์

15 591121312 น.ส.วิภาดา สุริยะ คอมพิวเตอร์

16 591121308 น.ส.หยาดนภา อนิเลี ยง คอมพิวเตอร์

17 591320802 น.ส.ธมลวรรณ สิงหราช คณิตศาสตร์

18 601121310 น.ส.กรรณิการ์ ขอนทอง คอมพิวเตอร์

19 601121205 น.ส.วาสิฎฐี บัวผัน คอมพิวเตอร์

20 601122009 นายสกนธ์ เจริญผล ดนตรีศึกษา

21 601121207 น.ส.ณัฐกานต์ บุญนะ คอมพิวเตอร์

22 601121229 น.ส.จติตดา ถวัลยสุ์ขศรี คอมพิวเตอร์

23 601121223 น.ส.กญัญารัตน์ พิชิตสกลุ คอมพิวเตอร์

24 591530108 น.ส.ธนัญชนก ต่ายสกลุ การบัญชี

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  19 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  19 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

25 591120530 น.ส.ณัฐริกา จะ๊สุนา คณิตศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601120513 น.ส.ประวีณา ภมรพล คณิตศาสตร์

2 601120520 น.ส.ณัฐสิกา สุขสวาสด์ิ คณิตศาสตร์

3 601120522 น.ส.ลัคนา ศรีมณี คณิตศาสตร์

4 601120502 น.ส.สุภาพรรณ คชประภา คณิตศาสตร์

5 601120521 น.ส.นพัชฌา เรืองสุข คณิตศาสตร์

6 601120511 น.ส.วิรฎาพร แห่วขดั คณิตศาสตร์

7 601120503 น.ส.เพชรตะวัน สุวรรณวงษ์ คณิตศาสตร์

8 601120506 นายด ารงค์ ชัยสุวรรณ คณิตศาสตร์

9 601120508 นายธนพงศ์ พิลึก คณิตศาสตร์

10 601120514 นายสุธี ศรีเรือง คณิตศาสตร์

11 601120527 น.ส.พิมพ์ลภัส หนองเอี ยน คณิตศาสตร์

12 601120509 น.ส.อาริยา ไพโรจน์ คณิตศาสตร์

13 601120515 น.ส.ฐิติมา สายด้วง คณิตศาสตร์

14 601120526 นายศุภกร กางกรณ์ คณิตศาสตร์

15 601120516 น.ส.ณัฎฐณิชา ทิมะณี คณิตศาสตร์

16 601120519 น.ส.อมรรัตน์ อว่มออ่น คณิตศาสตร์

17 601120518 นายอนวัช เนตรพรมราช คณิตศาสตร์

18 601120517 นายชลธาร สกลุพอง คณิตศาสตร์

19 601120524 น.ส.ศศินันท์ พันภู คณิตศาสตร์

20 601120529 น.ส.ชุติกาญจน์ ครุฑหุน่ คณิตศาสตร์

21 601120510 น.ส.ดวงกมล พวงจ าปา คณิตศาสตร์

22 601120505 น.ส.สุกญัญา สร้อยสน คณิตศาสตร์

23 601120501 น.ส.มัลลิกา มีแผ้ว คณิตศาสตร์

24 601120507 น.ส.ภรณ์ทิพย ์รูปดี คณิตศาสตร์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  19 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  19 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 591122011 นายสงกรานต์ เขยีวนา ดนตรีศึกษา

26 591122010 นายนพดล สันคะนุช ดนตรีศึกษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601520101 น.ส.อนัญญา แท่นงาม การบัญชี

2 601520135 น.ส.สิดารัศมิ ์เพชรวงษ์ การบัญชี

3 601520113 น.ส.ปราณี สายทอง การบัญชี

4 601520108 น.ส.นันทนิด กล้วยสูงเนิน การบัญชี

5 601520123 น.ส.หฤทัย ไชยยะ การบัญชี

6 601520119 น.ส.เพชรฉฎาพร ชาญเขตการ การบัญชี

7 591120121 น.ส.สุปรียา พวงทอง การศึกษาปฐมวัย

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  19 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601122020 นายธราวุธ แคน้อย ดนตรีศึกษา

2 601122012 นายธีรศักด์ิ คุณหงษ์ ดนตรีศึกษา

3 601122015 นายสิทธิพล กนัภัย ดนตรีศึกษา

4 601122019 นายสุรชัย แซ่ว่าง ดนตรีศึกษา

5 601122021 น.ส.ชลธิชา คล้ายเชย ดนตรีศึกษา

6 601122018 น.ส.นันทนัช จารุฤกษ์ ดนตรีศึกษา

7 601122002 นายธนพล โดดยิ ม ดนตรีศึกษา

8 601122005 นายชิษณุพงศ์ ปลื มใจ ดนตรีศึกษา

9 601122030 นายคงศักด์ิ ชาวตระการ ดนตรีศึกษา

10 601122027 นายสมรักษ์ อ  าขวัญ ดนตรีศึกษา

11 601122001 นายเทวพล เสือสิงห์ ดนตรีศึกษา

12 601122010 นายตะวัน วงษ์เอี ยม ดนตรีศึกษา

13 601122013 นายจริายสุ เรืองรุ่ง ดนตรีศึกษา

14 601122025 นายอาทิตย ์สกลุดี ดนตรีศึกษา

15 601122022 นายธนากรณ์ ประภาสตัง ดนตรีศึกษา

16 601122003 นายสัภยา เจก๊สมบัติ ดนตรีศึกษา

17 601122006 น.ส.สุนิสา พันธ์บุญ ดนตรีศึกษา

18 601122028 นายอภิสิทธิ์ เนตรสม ดนตรีศึกษา

19 601121220 น.ส.เพชรลดา ค าใส คอมพิวเตอร์

20 601121211 น.ส.ชนกนันท์ ศรีบุญเรือง คอมพิวเตอร์

21 601121224 น.ส.ธันยชนก ท่นไชย คอมพิวเตอร์

22 601121218 น.ส.เบญจวรรณ สร้อยตา คอมพิวเตอร์

23 601121212 น.ส.ชนิตา สุขพร้อม คอมพิวเตอร์

24 601121221 น.ส.ฐิติมาพร พงษ์ธัญการ คอมพิวเตอร์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  19 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 3

สอบวันที  19 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 601121217 น.ส.บุญรัตน์ มิ งใย คอมพิวเตอร์

26 591120123 น.ส.รตนกร หงษไกร การศึกษาปฐมวัย

27 591120102 น.ส.กมลชนก ชมเมือง การศึกษาปฐมวัย

28 591120530 น.ส.ณัฐริกา จะ๊สุนา คณิตศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601221007 YU XIAOXIAN ภาษาไทย

2 601221003 BAI JING ภาษาไทย

3 601220912 น.ส.สุภัชญา พันธ์ยิ ม การท่องเที ยวและการโรงแรม

4 601220404 นายชาติชาย หนูหอม การพัฒนาสังคม

5 601220419 นายอภิวัฒน์ ลี นะวัฒนา การพัฒนาสังคม

6 601220429 นายปฏิภาณ ประวัติศรีชัย การพัฒนาสังคม

7 601220606 น.ส.ศศิธร บุญมัติ ภาษาจนี

8 601220601 น.ส.ศิริพร จนัทร์ฉาย ภาษาจนี

9 601220614 น.ส.อพิณญา มุงคุณ ภาษาจนี

10 601220604 น.ส.รินรดา จริพัฒน์ไพลิน ภาษาจนี

11 601220623 นายเกรียงไกร คงเมือง ภาษาจนี

12 601220610 น.ส.รินรดา จนัทร์แกว้ ภาษาจนี

13 601220608 น.ส.ปวิตรา มะลิลา ภาษาจนี

14 601220611 น.ส.เบญญาภา สระทองออ้ย ภาษาจนี

15 601220617 น.ส.นฤภร ทิพยพ์ิมพา ภาษาจนี

16 601220620 น.ส.สกาวมาส เวชศิลป์ ภาษาจนี

17 601220622 น.ส.จารุวรรณ จบศรี ภาษาจนี

18 601220621 น.ส.วิภาดา จุ่นพันธ์ ภาษาจนี

19 601220605 น.ส.ณัฐริกา พวงนาค ภาษาจนี

20 601220607 น.ส.รสริน สิงหรา ณ อยธุยา ภาษาจนี

21 601220625 น.ส.ฉนัทนา ยนืยงคีรีมาศ ภาษาจนี

22 601220616 น.ส.จฑุามาศ นาโตนด ภาษาจนี

23 601220613 น.ส.นิลาวัลย ์ประชัน ภาษาจนี

24 601220624 น.ส.รัชนี ฉตัรทอง ภาษาจนี

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  20 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  20 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

25 601320503 น.ส.วิจติรา ศิลาเงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

26 601220811 นายณัฐ คงเมือง ภูมิสารสนเทศ

27 601720107 นายธนวัฒน์ อ านาจ เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

28 601720431 น.ส.ภคพร โสดา การจดัการโลจสิติกส์

29 601720407 น.ส.อรนุช จกัร์เขื อน การจดัการโลจสิติกส์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601420404 นายสุวิชัย ขนัธ์คุปต์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

2 601420405 นายปราเมศ ศิริพัฒน์พงศ์พร คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

3 601420406 นายพชรพงษ์ คงศัตรา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

4 601720419 นายธนินทร์ กฐินทอง การจดัการโลจสิติกส์

5 601720101 นายณัฏฐศักด์ิ จอมทอง เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

6 601720102 นายปฏิพัทธ์ ออ่นน่วม เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

7 601720104 นายสมชาย สวัสดี เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

8 601720109 นายนันทกร หมอนองิ เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

9 601720106 นายศุภพล จริุทะโย เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

10 601720115 นายศราวุธ หงษ์เวียงจนัทร์ เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

11 601720111 นายอดิศร ต๊ะอา้ย เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

12 601720114 น.ส.ภรัสฎา นุชนิตย์ เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

13 601720113 นายสุรศักด์ิ จนัทร์ต้น เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

14 601720103 นายชาญวิทย ์พรหมอนิทร์ เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

15 601720105 นายกฤษฎา พันธุรัตน์ เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

16 601720112 นายมงคล มลฑา เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

17 601720110 นายธิติ ทิพยเ์คลือบ เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

18 601720108 นายสมประสงค์ อารีรักษ์ เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า

19 601620126 นายเนวิน เขยีวเล็ก นิติศาสตร์

20 601620125 นายอมรศักด์ิ โพธ์คง นิติศาสตร์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  20 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601820116 น.ส.พิรุฬห์รัตน์ ศรีบุญ รัฐประศาสนศาสตร์

2 601820126 นายณัฐวุฒิ มากเอี ยม รัฐประศาสนศาสตร์

3 601820113 น.ส.สุรีพร ข าจนัทร์ รัฐประศาสนศาสตร์

4 601820105 น.ส.พินิจนันท์ กอ้นทอง รัฐประศาสนศาสตร์

5 601820106 น.ส.ดลนภา สุ่มงาม รัฐประศาสนศาสตร์

6 601820104 นายพงศธร พันธุ์ไม้สี รัฐประศาสนศาสตร์

7 601220433 นายประกติ สารไธสงค์ การพัฒนาสังคม

8 601820123 นายฐานุวัฒน์ กมลมาลย์ รัฐประศาสนศาสตร์

9 601820122 นายอาณาวิน พรมสา รัฐประศาสนศาสตร์

10 601820107 นายภัทรพล ยอ่มไธสง รัฐประศาสนศาสตร์

11 591420106 น.ส.ภาวิณี อดุมนาค การเงินและการธนาคาร

12 601720708 นายทิวัตถ ์ประทุมนาค เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภัณฑ์

13 601720705 นายณัฐพล จอมแกว้ เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภัณฑ์

14 601720703 นายอนุชา นุม่ทอง เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภัณฑ์

15 601720714 นายเมธี สายสุด เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภัณฑ์

16 601720713 นายนัฐชัย เอยีมค าจนัทร์ เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภัณฑ์

17 601720709 นายวีรวัฒน์ สวนสร เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภัณฑ์

18 601720702 นายกฤษฎา บั งเงิน เทคโนโลยกีารออกแบบผลิตภัณฑ์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  20 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601720401 น.ส.พัชราวดี ปิน่เกดิ การจดัการโลจสิติกส์

2 601720435 น.ส.อทิตยา บุญคช การจดัการโลจสิติกส์

3 601720442 นายธีรพล บุญไทย การจดัการโลจสิติกส์

4 601720409 น.ส.สุธาสินี ภูโ่พธิ์ การจดัการโลจสิติกส์

5 601720429 น.ส.วรมน เปีย้สร้อย การจดัการโลจสิติกส์

6 601720420 นายสุนทร พรมไชยา การจดัการโลจสิติกส์

7 601720418 น.ส.ปราณี วิวาสุขุ การจดัการโลจสิติกส์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  20 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/1 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601320705 นายสุทธินันท์ สมีราย ฟิสิกส์

2 601320703 น.ส.จไุรรัตน์ จี๋ละทา ฟิสิกส์

3 601320708 น.ส.ละอองทิพย ์หวังดี ฟิสิกส์

4 601320706 น.ส.สุกญัญา ทองสุข ฟิสิกส์

5 601320704 น.ส.มินตรา แสงสุวรรณ ฟิสิกส์

6 601320702 นายนิรัช แซ่ยา้ง ฟิสิกส์

7 601320501 น.ส.สุวิมล ภูเมฆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

8 601320707 น.ส.ณัฏฐริญญ์ ชมภูน้อย ฟิสิกส์

9 601320504 น.ส.สุพัตรา ถมทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

10 601220428 น.ส.ชิตขวัญ อยู่รอง การพัฒนาสังคม

11 601520138 น.ส.สายรุ้ง ศิริรอง การบัญชี

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  20 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 6/2 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 611121905 นายสมพร มากสาคร ดนตรีศึกษา

2 611121909 นายกานต์นิธิ ปรัชธันยพร ดนตรีศึกษา

3 611121904 นายพชร รัมวุฒิ ดนตรีศึกษา

4 611122005 น.ส.พิชญาภา มานนท์ ดนตรีศึกษา

5 611122001 น.ส.นันทิญา เวฬุวนารักษ์ ดนตรีศึกษา

6 611122006 นายวัชรากร จนัแดง ดนตรีศึกษา

7 611121910 นายประพัฒพงศ์ แป้นสุวรรณ ดนตรีศึกษา

8 611121908 นายณัฐพล พรมที ดนตรีศึกษา

9 611121907 นายจรัญ แสงออ่น ดนตรีศึกษา

10 611121906 นายกมัปนาท เพียรวิชาธวี ดนตรีศึกษา

11 611122004 น.ส.เบญสภา มาลัย ดนตรีศึกษา

12 611122002 น.ส.ฐาปนี บุญจนัทร์ ดนตรีศึกษา

13 611121903 นายนนทกร สอนมี ดนตรีศึกษา

14 611121918 นายวรานนท์ พรมเสน ดนตรีศึกษา

15 611121901 นายประภัธพงศ์ ทาลายา ดนตรีศึกษา

16 611122003 น.ส.วรัญญา เกดิสุวรรณ์ ดนตรีศึกษา

17 611121924 นายเจษฎากร นิธิยศชัชพงษ์ ดนตรีศึกษา

18 611121923 นายตรัยสิทธิ์ พานิช ดนตรีศึกษา

19 611121912 นายลักษณะ ตาลน้อย ดนตรีศึกษา

20 611121902 นายนคพณ แสงค า ดนตรีศึกษา

21 611121922 นายอกุฤษฏ์ ประยรูพันธ์ ดนตรีศึกษา

22 611121916 นายบุณยกร เถื ีอนเคลือวัลย์ ดนตรีศึกษา

23 611122008 นายคุณาธิป อนิทร์แกว้ ดนตรีศึกษา

24 611121519 น.ส.ศรีประภา เรือนเพ็ง ภาษาไทย

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  21 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 1

สอบวันที  21 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนยภ์าษา

25 611122009 นายนัฐวุฒิ กวนไวยบุตร ดนตรีศึกษา

26 611121919 นายหัตธาวุธ ปุด๊หน่อย ดนตรีศึกษา

27 611121526 น.ส.ธัญญาลักษณ์ ประสิทธิ์เขตการ ภาษาไทย

28 611121517 น.ส.ปิยะฉตัร นารอด ภาษาไทย

29 611121528 น.ส.กญัญารัตน์ มาบุญธรรม ภาษาไทย

30 611121917 นายต่งส่วย - ดนตรีศึกษา

31 611121913 นายอนุพงศ์ เนื อเงินดี ดนตรีศึกษา

32 611420421 น.ส.ณัฐนิชา นวลอยู่ การจดัการทั วไป

33 591220823 นายธราเทพ เพชรไทยสงค์ การท่องเที ยวและการโรงแรม

34 611920108 นายธนัท จลุศรี วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

35 611121504 นายธวัชชัย อดุมเกตุ ภาษาไทย

36 601220929 น.ส.ชลธิชา ค าเด่น การท่องเที ยวและการโรงแรม



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601220928 น.ส.วัชรินทร์ ภาศรี การท่องเที ยวและการโรงแรม

2 601220923 น.ส.นิราวรรณ เกดิอทุัย การท่องเที ยวและการโรงแรม

3 601320413 น.ส.นุสบา แซ่เฮ่อ สาธารณสุขศาสตร์

4 601220417 น.ส.วิภาดา ชอบธรรม การพัฒนาสังคม

5 601220412 น.ส.วิมลสิริ กกูขนุทด การพัฒนาสังคม

6 601320905 น.ส.นัจรีวรรณ อปูค า เทคโนโลยสีารสนเทศ

7 601320902 น.ส.ปวรรณรัตน์ เขยีวลี เทคโนโลยสีารสนเทศ

8 601320901 นายธนากร พันพิพัฒน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

9 601320903 นายภูวเนตร ตะติยะ เทคโนโลยสีารสนเทศ

10 601220437 นายวีรยทุธ สีทอง การพัฒนาสังคม

11 601320202 นายกนัตพงศ์ นุขปาน เคมี

12 601320203 นายสยมภู บุญจนัทร์ เคมี

13 601920108 น.ส.ดลพร เมารีจนัทร์ วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

14 601920111 น.ส.กานต์มณี ทวีพันธ์ วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

15 601920107 นายภานุพงศ์ ทรงทัน วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

16 601920101 นายธีรนันท์ บรรจงความดี วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

17 601920110 น.ส.กนัยกรณ์ อนิทร์ค า วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

18 601920109 น.ส.จติุพร บุญลาย วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

19 601920103 น.ส.ณัฐชานันท์ รังสีทิมลอย วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

20 601920112 น.ส.จติตะ อนิเกษา วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

21 601920114 นายภัคพงษ์ ฉายเนตร์ วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

22 601920105 น.ส.นันทิวา บุญมูล วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

23 601920102 นายสิทธิพัน สาลี วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

24 601320205 นายนัฐพล พิมพ์มี เคมี

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  21 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  21 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนยภ์าษา

25 601220418 น.ส.องัคณา พลากร การพัฒนาสังคม

26 601220402 นายอภิชาติ สุระเดช การพัฒนาสังคม

27 601420601 น.ส.พรรณราย สีเพ่ง นิเทศศาสตร์

28 601420602 นายอภิสิทธิ์ เต็มศิรินุกลู นิเทศศาสตร์

29 601420603 น.ส.เบญจมาศ ผิวขาว นิเทศศาสตร์

30 601420605 นายพงศ์ศิริ ข ามีชะนะ นิเทศศาสตร์

31 601420606 น.ส.วนิดา ประเสริฐกลุ นิเทศศาสตร์

32 601420607 น.ส.วลัยพรรณ สุขเกษม นิเทศศาสตร์

33 601420609 นายวัลยธ์รัตน์ จนัทร์มี นิเทศศาสตร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

1 601220917 น.ส.ธนภรณ์ จมุภู่ การท่องเที ยวและการโรงแรม

2 601220910 น.ส.นพวรรณ ทรัพยก์ลิ น การท่องเที ยวและการโรงแรม

3 601220905 น.ส.จรัิสยา พะสุรัมย์ การท่องเที ยวและการโรงแรม

4 601820115 นายวรปัญญา กวยทะวิมล รัฐประศาสนศาสตร์

5 601220904 นายชนะพงษ์ เกยีรติกติติ การท่องเที ยวและการโรงแรม

6 601220907 น.ส.อภิญญา ทากาวีแกว้ การท่องเที ยวและการโรงแรม

7 601220914 น.ส.โอรี แสนดี การท่องเที ยวและการโรงแรม

8 601220906 น.ส.สวิตตา จนิค า การท่องเที ยวและการโรงแรม

9 601220913 น.ส.ศิรภัสสร ณ ล าปาง การท่องเที ยวและการโรงแรม

10 601220903 น.ส.ปัชมาภรณ์ ถมยา การท่องเที ยวและการโรงแรม

11 601720802 นายฉตัรชัย ไชยศิริ เทคโนโลยกีอ่สร้าง

12 601220930 น.ส.วิไลวรรณ ชาลี การท่องเที ยวและการโรงแรม

13 601820102 น.ส.สาลิตา เพิ มผล รัฐประศาสนศาสตร์

14 601820121 น.ส.กิ งแกว้ กนัหาค า รัฐประศาสนศาสตร์

15 601820111 น.ส.ฐิติกร ระโส รัฐประศาสนศาสตร์

16 601820125 น.ส.จฑุาน  าทิพย ์ภูก่นัแกว้ รัฐประศาสนศาสตร์

17 601820131 นายบุรินทร์ จนัทร์เม้า รัฐประศาสนศาสตร์

18 601820119 น.ส.จริยา ชมภู รัฐประศาสนศาสตร์

19 601820128 น.ส.มาริสา ทองเงิน รัฐประศาสนศาสตร์

20 601820133 น.ส.อรัญญารัตน์ ปุด๊หน่อย รัฐประศาสนศาสตร์

21 601820134 น.ส.กนกวรรณ ทรัพยพ์ูล รัฐประศาสนศาสตร์

22 601820114 น.ส.น  าทิพย ์เอกวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์

23 601820103 น.ส.เกวลิน เรือนใจดี รัฐประศาสนศาสตร์

24 601820112 น.ส.ณัฐมล พูลสวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  21 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์



ที่น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล ไทย สาขาวชิา

รายชื อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาองักฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาองักฤษ 2

สอบวันที  21 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ชั น 5 ศูนยค์อมพวิเตอร์

25 601820118 นายนฤดล ปานแสงทอง รัฐประศาสนศาสตร์

26 601820109 นายธีรานนท์ วรชินา รัฐประศาสนศาสตร์

27 601820108 นายชยางกรู คงกล้า รัฐประศาสนศาสตร์

28 601820132 นายวีระชาติ แซ่กอื รัฐประศาสนศาสตร์

29 601122030 นายคงศักด์ิ ชาวตระการ ดนตรีศึกษา

30 601220927 น.ส.วรรณพร ปานันท์ การท่องเที ยวและการโรงแรม



ทีน่ั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 595420110 นายสหรัฐ สนิทไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 595420109 นายอัฐวัฒน์ ถนัดค้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 595820104 น.ส.นารีรัตน์ มาลาคีรีกุล รัฐประศาสนศาสตร์

4 595820106 น.ส.ศิรินญา จันธิดา รัฐประศาสนศาสตร์

5 595820131 น.ส.สิรินยา นาคผสม รัฐประศาสนศาสตร์

6 595820147 น.ส.มณฑิรา สุภา รัฐประศาสนศาสตร์

7 595120231 นายวรัญญู วาริน สังคมศึกษา

8 595120226 นายไพบูลย์ โอฬารทรัพย์สิน สังคมศึกษา

9 595120227 นายจักรพงษ์ ต๊ิบเหล็ก สังคมศึกษา

10 595820148 นายอนุชา เมธาสุข รัฐประศาสนศาสตร์

11 595820105 นายเฉลิมพล ยอดกลยุทธ์ รัฐประศาสนศาสตร์

12 595820150 นายสุพจน์ ปูส้ั่น รัฐประศาสนศาสตร์

13 595820102 นายณัฐพร มิ่งมาลีโชคชัย รัฐประศาสนศาสตร์

14 595820108 น.ส.เบญจมาศ ป่าตาล รัฐประศาสนศาสตร์

15 595820143 น.ส.วริศรา สารสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์

16 595820120 น.ส.อภิญญา บุญยิ่งยงค์ รัฐประศาสนศาสตร์

17 595820118 นายอนุชิต ใจดี รัฐประศาสนศาสตร์

18 595720241 น.ส.กาญจนา เชียงแทน การจัดการโลจิสติกส์

19 595720248 นายฐิติกร สิงห์สุเส้า การจัดการโลจิสติกส์

20 595720227 นายสมบูรณ์ มณีมัจฉา การจัดการโลจิสติกส์

21 595820109 นายอนุศักด์ิ สุดเฉลามาลัย รัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (แม่สอด)

สอบวันที ่03 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 แม่สอด



ทีน่ั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 595820135 น.ส.สุธิดา นุหยิ่น รัฐประศาสนศาสตร์

2 595820116 น.ส.นฤเนตร เพชรคง รัฐประศาสนศาสตร์

3 595820101 น.ส.มณฑกานต์ เชียงแขก รัฐประศาสนศาสตร์

4 595820137 น.ส.ชนนิกานต์ วงษ์ละ รัฐประศาสนศาสตร์

5 595820145 น.ส.มณิสรา อุมา รัฐประศาสนศาสตร์

6 595720254 น.ส.ดวงฤทัย วังสมุทร การจัดการโลจิสติกส์

7 595720204 น.ส.บุษบา ก้อนจะรา การจัดการโลจิสติกส์

8 595720213 น.ส.เกศรา วิจิตรจรรยา การจัดการโลจิสติกส์

9 595720233 น.ส.ลลิตา บัวนา การจัดการโลจิสติกส์

10 595720215 น.ส.จัญญารักษ์ กันทะวงค์ การจัดการโลจิสติกส์

11 595720202 น.ส.พัชรีภรณ์ โหราชิต การจัดการโลจิสติกส์

12 595720203 น.ส.นราวดี จิตธรรม การจัดการโลจิสติกส์

13 595720217 น.ส.พรปวีณ์ เชียงแทน การจัดการโลจิสติกส์

14 595420208 นายปิยะชัย อย่างยั่งยืน การจัดการทัว่ไป

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (แม่สอด)

สอบวันที ่03 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 แม่สอด



ทีน่ั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 595420202 น.ส.ศศินทร์ สุนทรวิภาต การจัดการทัว่ไป

2 595420206 น.ส.พัณณิตา ทองพยงค์ การจัดการทัว่ไป

3 595420207 น.ส.สุภาวดี วงษ์ทิ การจัดการทัว่ไป

4 595420201 น.ส.สุพิศ ศิริจิรัสยา การจัดการทัว่ไป

5 595420215 นายขจรศักด์ิ มรดกศีรี การจัดการทัว่ไป

6 595420214 น.ส.กัญญารัตน์ ไทยบุญทา การจัดการทัว่ไป

7 595420213 นายขจรยศ กองแอ การจัดการทัว่ไป

8 595420210 นายณัฐชนน เพชรบูรณ์ การจัดการทัว่ไป

9 595120218 นายธนายุทธ วงษ์ค า สังคมศึกษา

10 595820123 น.ส.สาธิตา ศรทอง รัฐประศาสนศาสตร์

11 595820113 นายทศพล พุม่กล่อม รัฐประศาสนศาสตร์

12 595820121 น.ส.ติยากรณ์ วงษ์ปางมูล รัฐประศาสนศาสตร์

13 595820122 นายรัชพล จันธิดา รัฐประศาสนศาสตร์

14 595820128 นายศราวุธ ก้อนหย่า รัฐประศาสนศาสตร์

15 595820127 นายกฤษฏา ทองไทย รัฐประศาสนศาสตร์

16 595820117 นายนันชนนท์ พูลสุข รัฐประศาสนศาสตร์

17 595820119 นายหฤษฎ์ ค าปึง รัฐประศาสนศาสตร์

18 595820152 นายกฤษฎา นุชารัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์

19 595820112 นายภานุพงศ์ ศรีทะหล้า รัฐประศาสนศาสตร์

20 595420104 นายธนากร ล้นเหลือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

21 595520106 น.ส.วิลาวัลย์ วงศ์น้อย การบัญชี

22 595520111 น.ส.อชิรญา คชประเสริฐ การบัญชี

23 595520109 น.ส.อังค์วรา ปัญญา การบัญชี

24 595520103 น.ส.รัตธิดา เทศน์ธรรม การบัญชี

25 595520102 น.ส.นฤมล วนาศรีธาดา การบัญชี

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (แม่สอด)

สอบวันที ่03 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 แม่สอด



ทีน่ั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (แม่สอด)

สอบวันที ่03 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 แม่สอด

26 595520107 น.ส.ชุติมา ชวาลคุณธรรม การบัญชี

27 595520112 น.ส.ขนิษฐา กิตติพงศ์สรรค์ การบัญชี

28 595520105 น.ส.จรัณยา มะลิซ้อน การบัญชี

29 595520121 น.ส.สุดารัตน์ แซ่ม้า การบัญชี

30 595520104 น.ส.พิมพกานต์ ใจกัน การบัญชี



ทีน่ั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 595820130 นายธีรพงศ์ สมค าปา รัฐประศาสนศาสตร์

2 595820103 นายกิตติพล ลังกาวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์

3 595820126 นายรัชพล ดีปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์

4 595820134 นายทวีศักด์ิ ปัญญาค า รัฐประศาสนศาสตร์

5 595820139 นายประกฤษฏิ ์ค าแปง รัฐประศาสนศาสตร์

6 595820132 นายนที หล้าใจ รัฐประศาสนศาสตร์

7 595420107 น.ส.สิริพัฒนา เพชรไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8 595420203 น.ส.สุภาภรณ์ มะป้อ การจัดการทัว่ไป

9 595420106 น.ส.ศศิวิมล อินหล่อ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10 595720236 นายสิทธิพงษ์ ศิลาเพชร การจัดการโลจิสติกส์

11 595720243 นายอาวุธ ค าหล้า การจัดการโลจิสติกส์

12 595720216 นายถิรวัฒน์ อุดจอม การจัดการโลจิสติกส์

13 595720251 นายพงศธร แย้มมี การจัดการโลจิสติกส์

14 595720201 น.ส.ศิรภัสสร ประโรมวงค์ การจัดการโลจิสติกส์

15 595720244 นายวิจิตร คงสิริกานน การจัดการโลจิสติกส์

16 595720205 น.ส.ภัทราพร รมณียวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์

17 595720255 น.ส.ศุภาพรรณ อุ่นวิเศษ การจัดการโลจิสติกส์

18 595720228 นายอนิรุต บดต๋า การจัดการโลจิสติกส์

19 595720220 นายไชยสิทธิ ์กระทิงไพรอง การจัดการโลจิสติกส์

20 595720229 นายวันชนะ ดวงเเก้ว การจัดการโลจิสติกส์

21 595720209 นายจิตรกร ก าแพงต๊ิบ การจัดการโลจิสติกส์

22 595720212 นายตะวัน ก าแหงหาญ การจัดการโลจิสติกส์

23 595720253 น.ส.วริศรา อิสแมน การจัดการโลจิสติกส์

24 595720214 น.ส.นฤมล พุม่มาลี การจัดการโลจิสติกส์

25 595720210 น.ส.ปานตะวัน ตาแปลง การจัดการโลจิสติกส์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (แม่สอด)

สอบวันที ่04 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 แม่สอด



ทีน่ั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (แม่สอด)

สอบวันที ่04 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 แม่สอด

26 595720219 น.ส.ฐานิตา ประชากูล การจัดการโลจิสติกส์

27 595720250 น.ส.ปัทมวรรณ ปะนันตา การจัดการโลจิสติกส์

28 595720240 น.ส.ชุติมา ภิชญสกุล การจัดการโลจิสติกส์

29 595720234 น.ส.พรหมพร เรือนใจดี การจัดการโลจิสติกส์

30 595720221 น.ส.นิชธาวัลย์ พงษ์ปรีชา การจัดการโลจิสติกส์

31 595720246 น.ส.อรยาณี พิกุลทอง การจัดการโลจิสติกส์

32 595720230 น.ส.จันแสง ชุ่มทิ การจัดการโลจิสติกส์

33 595720239 น.ส.ตระการตา ชาญชนะกิจ การจัดการโลจิสติกส์

34 595720237 น.ส.อารีรัตน์ นาคสุพรรณ์ การจัดการโลจิสติกส์

35 595720252 นายภัควัต ประโมทัย การจัดการโลจิสติกส์

36 595720235 นายธนศักด์ิ บุญพิทักษ์ การจัดการโลจิสติกส์

37 595720211 นายอ านวย วนาประทานพร การจัดการโลจิสติกส์

38 595720207 น.ส.กมลวรรณ อินตา การจัดการโลจิสติกส์

39 595720218 นายจิรภาส ราชกาวี การจัดการโลจิสติกส์

40 595720238 นายอนุชา วารินสุก การจัดการโลจิสติกส์



ทีน่ั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 605520113 น.ส.ธนาภรณ์ ก๋องแก้ว การบัญชี

2 605520105 น.ส.โชติกา อุดมศรีมงคล การบัญชี

3 605520124 น.ส.ดารารัตน์ ก้อนอิน การบัญชี

4 605520107 น.ส.พรชนก งานรุ่งอุดม การบัญชี

5 605520116 น.ส.ดาราวลี แก้วเมือง การบัญชี

6 605520118 น.ส.วรรณิกา สินธรสวัสด์ิ การบัญชี

7 605520101 น.ส.ธนัญญา วันตา การบัญชี

8 605520126 น.ส.จันทร์จิรา ต๊ะสุ การบัญชี

9 605520121 น.ส.ปราณวดี ทองสอน การบัญชี

10 605520111 น.ส.เพ็ญนภา ลือใจ การบัญชี

11 605520115 น.ส.นุสรา เทิงวิเศษ การบัญชี

12 605520123 น.ส.จันทรวิมล คีรีกังวาล การบัญชี

13 605520104 น.ส.ชวนพิศ คลังปัญญา การบัญชี

14 595720119 นายจิรโรจน์ พงษ์ธรจิรพัชร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

15 595720125 นายมิตรภาพ พงษานิตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

16 595720104 นายวรกร แก้วกันยา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

17 595720124 นายวัชระ อิ่มเอิบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

18 595720134 น.ส.อรวรรณ ปินตาแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

19 595720105 นายอัศฆเ์ดช ทองประกอบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20 595720103 นายอวิรุทธ์ กัณทะวงศ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

21 595720106 นายอาริน โชคไพศาลสกุล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

22 595720101 น.ส.กมลจันทร์ แสงหล้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

23 595720107 นายไกรสิทธิ ์อ่อนน้อย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

24 595720120 นายเกษมสันต์ สุริราวงค์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

25 595720112 นายอนุชา นาละต๊ะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (แม่สอด)

สอบวันที ่17 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 แม่สอด



ทีน่ั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (แม่สอด)

สอบวันที ่17 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 แม่สอด

26 595720111 นายพีระศักด์ิ อัสมิมานะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

27 595720102 น.ส.ฤดีกาจน์ ต๊ะอ้าย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

28 605520122 น.ส.สุชาดา ชมใจ การบัญชี

29 605520108 น.ส.รัชนก การีทะ การบัญชี

30 605520109 น.ส.ลัดดาวัลย์ ธรรมแงะ การบัญชี

31 605520114 น.ส.สุกัญญา อุตทาสา การบัญชี

32 605520117 น.ส.เบญจรัตน์ ยอดแก้ว การบัญชี

33 595720118 นายสักรินทร์ ก๋าต๊ะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

34 595720109 นายชยนัฐ ยะปัญญา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

35 595720108 นายเจริญโชค เบ็ญจมาศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

36 595720126 นายนนทกานต์ กิ่งแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

37 605520112 น.ส.ประภาสิริ ค าล าปาง การบัญชี

38 605520103 น.ส.ทับทิม มาเชียง การบัญชี

39 595720110 นายนิคม ปินค า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

40 605530108 น.ส.อุมาลี อ่อนหวาน การบัญชี



ทีน่ั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 615520124 น.ส.กรรณิการ์ แสงหงษ์ การบัญชี

2 615520101 น.ส.กิตติยา ใจยวง การบัญชี

3 615520136 น.ส.นฤมล สิงห์ปัณณ์ฉัตร การบัญชี

4 615520134 น.ส.ซามีนะ วชิรญา การบัญชี

5 615520139 น.ส.พรนภา นาหิรัญคีรี การบัญชี

6 615520138 น.ส.ปาลิตา สุวรรณ การบัญชี

7 615520105 น.ส.อรนุช สว่างเจริญกุล การบัญชี

8 615520140 น.ส.สุตาภัทร ตาเรือนสอน การบัญชี

9 615520123 น.ส.ณัฏฐา ล้านค า การบัญชี

10 615520126 น.ส.อนุสรา อุระอารี การบัญชี

11 615520102 น.ส.สุธิดา เอื้อวิบูลย์ศรี การบัญชี

12 615520114 น.ส.กนกวรรณ วัฒนาทัศนีย์ การบัญชี

13 615520120 น.ส.ฐิติกาญจน์ มาต๊ิบ การบัญชี

14 615520116 น.ส.เกสรา วิจิตรพนาไพร การบัญชี

15 615520145 น.ส.ธิดา ไพรวิโรจน์ การบัญชี

16 615530103 น.ส.ณัฐชา ปวงค าใจ การบัญชี

17 615530101 น.ส.อารียา สุสุข การบัญชี

18 615530106 น.ส.ปภานัน ปุด๊ทา การบัญชี

19 615520146 นายจิณณวัตร ล าภู การบัญชี

20 615530108 น.ส.ปราณี ตระเวนเวหา การบัญชี

21 615520103 นายวิวรรธน์ กันหา การบัญชี

22 615520137 น.ส.อรนุช ดอนแก่น การบัญชี

23 615530109 น.ส.สายใจ ตรีวาตผลกุล การบัญชี

24 615530105 น.ส.สุรีย์ กิตติพนากุล การบัญชี

25 615530107 น.ส.จันทร์จิรา นลินสกุล การบัญชี

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (แม่สอด)

สอบวันที ่17 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 แม่สอด



ทีน่ั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (แม่สอด)

สอบวันที ่17 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 แม่สอด

26 615520142 น.ส.ฬัญกาญต์ แก้วไพศาลสกุล การบัญชี



ทีน่ั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 615520113 น.ส.ณัฐพร จินาต๊ิบ การบัญชี

2 615520135 น.ส.จุฑามาศ คล้อยโท้ การบัญชี

3 615520132 นายสิปปกรณ์ นันทบุตร การบัญชี

4 615520130 น.ส.อชิรญา วงศ์สินแก้ว การบัญชี

5 615520131 น.ส.ดลธิชา เครือแก้ว การบัญชี

6 615520133 น.ส.กรรณิการ์ ตันจัน การบัญชี

7 615520129 น.ส.สมฤทัย สิวันทอง การบัญชี

8 615520122 น.ส.วรรณิดา ยอดอ านาจ การบัญชี

9 615520121 น.ส.รัตนา เป็งจา การบัญชี

10 615520117 น.ส.ดารุณี หนานอิน การบัญชี

11 615520143 น.ส.ทักษพร ละเอื้อย การบัญชี

12 615520110 น.ส.สุชาวดี จังพินิจกุล การบัญชี

13 615520108 น.ส.เบญจรัตน์ ดนัยสินทวี การบัญชี

14 615520106 น.ส.วิลาสินี แซ่ว่าง การบัญชี

15 615520107 น.ส.ชนัญญา เตจามิตร การบัญชี

16 615520112 นายยงยศ แซ่ม้า การบัญชี

17 615520104 น.ส.ล าดวล ชฎาสอาด การบัญชี

18 615520115 น.ส.พนิดา ยอดคลังทอง การบัญชี

19 615520118 น.ส.พูนทรัพย์ ปันเขียว การบัญชี

20 615520109 น.ส.ชลดา กนกสกุลวงศ์ การบัญชี

21 615520119 น.ส.อินทิรา สีหราช การบัญชี

22 615520144 น.ส.สุธิชา นิยมกาลเวลา การบัญชี

23 615430105 น.ส.ประไพทิพย์ แสนอินต๊ะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

24 615430103 น.ส.ภาคิณี ประกอบกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

25 615430104 นายยุทธนา - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (แม่สอด)

สอบวันที ่17 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 แม่สอด



ทีน่ั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (แม่สอด)

สอบวันที ่17 กนัยายน 2561 เวลา 17:00 น. ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 แม่สอด

26 615430106 นายกรรชัย - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

27 615430102 น.ส.พรหมพร พัทยาวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


