
ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601320821 น.ส.วิไลวรรณ ศรีโยธา คณิตศาสตร์

1 601720413 น.ส.ลักษณา เพ็งสอน การจัดการโลจิสติกส์

2 601320827 น.ส.วรีรัตน์ สุค าตา คณิตศาสตร์

2 601720411 น.ส.อรียา ดอนชาไพร การจัดการโลจิสติกส์

3 601720403 น.ส.นัทธนันท์ เช้ือฆโนบล การจัดการโลจิสติกส์

4 601720412 น.ส.เบญจมาส วรางคณาวราภรณ์ การจัดการโลจิสติกส์

5 601720404 น.ส.วิภาพร ท้าวเมือง การจัดการโลจิสติกส์

6 601720419 นายธนินทร์ กฐินทอง การจัดการโลจิสติกส์

7 601720414 น.ส.สุภาวดี อินทพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์

8 601720428 น.ส.ญาณิศา มาพร การจัดการโลจิสติกส์

9 601320410 น.ส.วรรณวิศา บัวเภา สาธารณสุขศาสตร์

10 601320421 น.ส.เดือนหทัยรัตน์ รู้คุณ สาธารณสุขศาสตร์

11 601320423 น.ส.ณัฐวดี จันทร์แดง สาธารณสุขศาสตร์

12 601320415 น.ส.สินีนาฏ สงวนนาม สาธารณสุขศาสตร์

13 601320412 นายญาณุวัฒน์ เอมสรรค์ สาธารณสุขศาสตร์

14 601320404 นายพัทธพล ศุภดิษฐ์ สาธารณสุขศาสตร์

15 601320426 นายอริชัยกุล ขุนสุริยะ สาธารณสุขศาสตร์

16 601320414 น.ส.สุภาพร สีออน สาธารณสุขศาสตร์

17 601320416 น.ส.ณัฐชา วรางค์กรณ์ธาดา สาธารณสุขศาสตร์

18 601320407 น.ส.อรวรรณ บุญบ ารุง สาธารณสุขศาสตร์

19 601320425 น.ส.เกตุกมล ป่ินมณี สาธารณสุขศาสตร์

20 601320422 น.ส.ทิพย์นรสีห์ ทองอุบล สาธารณสุขศาสตร์

21 601820219 นายภัคพงศ์ กุลบุตร รัฐประศาสนศาสตร์

22 601820111 น.ส.ฐิติกร ระโส รัฐประศาสนศาสตร์

23 601820102 น.ส.สาลิตา เพ่ิมผล รัฐประศาสนศาสตร์

24 601820217 น.ส.จันทราพร เกษสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

25 601820212 น.ส.ปาริชาติ ค านินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์

26 601220408 น.ส.วารุณี ปามา การพัฒนาสังคม

27 601820211 นายกันตภณ แซ่หมี รัฐประศาสนศาสตร์

28 601220442 นายพิทักษ์ สมแก้ว การพัฒนาสังคม

29 601220404 นายชาติชาย หนูหอม การพัฒนาสังคม

30 601220429 นายปฏิภาณ ประวัติศรีชัย การพัฒนาสังคม

31 601820215 นายสันดุษิต จันทร์นอก รัฐประศาสนศาสตร์

32 601220415 นายวีรภัทร ไหมรักษา การพัฒนาสังคม

33 601220410 นายนพนันท์ รุ่งเรือง การพัฒนาสังคม

34 601220433 นายประกิต สารไธสงค์ การพัฒนาสังคม

35 601220438 น.ส.ปิยะพร แสนแก้ว การพัฒนาสังคม

36 601220440 น.ส.เพ็ญนภา ค าภิโร การพัฒนาสังคม

37 601220420 น.ส.ปิยธิดา ค าแหงพล การพัฒนาสังคม

38 601220421 นายคมสันต์ ทินปาน การพัฒนาสังคม

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 591421014 น.ส.อุษณีย์ ปูเครือ นิเทศศาสตร์

1 601620128 น.ส.ป่ิมฤทัย ร่ืนอุรา นิติศาสตร์

2 601820106 น.ส.ดลนภา สุ่มงาม รัฐประศาสนศาสตร์

2 601620135 น.ส.กันยารัตน์ ช้างสุวรรณ นิติศาสตร์

3 601820104 นายพงศธร พันธ์ุไม้สี รัฐประศาสนศาสตร์

3 601620145 น.ส.ชลธิชา โสภา นิติศาสตร์

4 601820122 นายอาณาวิน พรมสา รัฐประศาสนศาสตร์

4 601620141 นายเปรมศักด์ิ อ้นศรี นิติศาสตร์

5 601820123 นายฐานุวัฒน์ กมลมาลย์ รัฐประศาสนศาสตร์

5 601620117 นายอมร สังข์ทอง นิติศาสตร์

6 601820107 นายภัทรพล ย่อมไธสง รัฐประศาสนศาสตร์

6 601620103 นายเดชาพล ร่มโพธ์ิ นิติศาสตร์

7 601620129 น.ส.สมฤดี ยอดเพชร นิติศาสตร์

8 601620125 นายอมรศักด์ิ โพธ์คง นิติศาสตร์

9 601620148 นายกิตติภูมิ ตระกูลศรี นิติศาสตร์

10 601620130 น.ส.ณัฐฐาพร สุขพร้อม นิติศาสตร์

11 601620124 นายสราวุธ ทองค า นิติศาสตร์

12 601620116 นายวีรศักด์ิ การะภักดี นิติศาสตร์

13 601620126 นายเนวิน เขียวเล็ก นิติศาสตร์

14 601620119 นายนันธพงศ์ ชูพินิจ นิติศาสตร์

15 601620111 น.ส.จตุรพร สุบินนิมิตร นิติศาสตร์

16 601620121 น.ส.ชวาลา ศรีโสภา นิติศาสตร์

17 601720427 น.ส.สุธิตา ศรีม่วง การจัดการโลจิสติกส์

18 601720423 น.ส.รุ้งนภา จันทรา การจัดการโลจิสติกส์

19 601720415 นายสิทธิพร ดอนไพรเมือง การจัดการโลจิสติกส์

20 601720426 น.ส.ฉัตรสิทธิ ประสิทธิเขตกิจ การจัดการโลจิสติกส์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหต ุ:  นักศกึษาทีส่อบวนัที ่6 กนัยายน 2562  หอ้งปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร์ ชัน้ 5  และ ชัน้ 6  (รวม 3 หอ้ง)

ใหม้าสอบในวนัที ่10 กนัยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

21 601720410 น.ส.เบญจวรรณ จ๊ะสุนา การจัดการโลจิสติกส์

22 601720405 น.ส.รัตนา แซ่มี การจัดการโลจิสติกส์

23 601320105 นายณัฐวุฒิ กาไสย วิทยาการคอมพิวเตอร์

24 601320104 น.ส.เพ็ญนภา ยอยบุบผา วิทยาการคอมพิวเตอร์

25 601720906 นายเอกพันธ์ ฤทธ์ิเต็ม อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

26 601620127 นายวัยธยา สระแก้ว นิติศาสตร์

27 601220412 น.ส.วิมลสิริ กูกขุนทด การพัฒนาสังคม

28 601220417 น.ส.วิภาดา ชอบธรรม การพัฒนาสังคม

29 601220439 น.ส.วาสนา พันมหา การพัฒนาสังคม

30 601220419 นายอภิวัฒน์ ล้ีนะวัฒนา การพัฒนาสังคม

31 601220422 น.ส.ไพรพณาขวัญ ย้ิมสอาด การพัฒนาสังคม

32 601220405 น.ส.สุภารัตน์ ภู่เพ็ง การพัฒนาสังคม

33 601220403 น.ส.สุมิตรา วงศ์บูรพา การพัฒนาสังคม

34 601220409 น.ส.ชไมพร พิมเลขา การพัฒนาสังคม

หมายเหต ุ:  นักศกึษาทีส่อบวนัที ่6 กนัยายน 2562  หอ้งปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร์ ชัน้ 5  และ ชัน้ 6  (รวม 3 หอ้ง)

ใหม้าสอบในวนัที ่10 กนัยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601820133 น.ส.อรัญญารัตน์ ปุ๊ดหน่อย รัฐประศาสนศาสตร์

1 601220111 น.ส.วาทิณี เพ่ิมการค้า ภาษาไทย

2 601820115 นายวรปัญญา กวยทะวิมล รัฐประศาสนศาสตร์

2 601220131 น.ส.พรนิภา แขเกษม ภาษาไทย

3 601220125 นายชุติเดช ศรีคะเรศ ภาษาไทย

4 601220130 น.ส.วดี มาดวง ภาษาไทย

5 601220124 น.ส.วิลาวัณย์ มาน้อย ภาษาไทย

6 601220123 น.ส.กฤติญาภรณ์ ตุ้ยโชติ ภาษาไทย

7 601220102 น.ส.วิทุรชา กาวีระเต็ม ภาษาไทย

8 601220119 น.ส.สุชาวดี เช้ือศรี ภาษาไทย

9 601220120 น.ส.อารียา รักกะพันธ์ ภาษาไทย

10 601220114 น.ส.รักษินา อ่อนสมสวย ภาษาไทย

11 601220113 น.ส.เบ็ญจมาศ อ่อนละมูล ภาษาไทย

12 611221007 Chen Fang ภาษาไทย

13 611221002 Han Huimin ภาษาไทย

14 611221001 He Tingyi ภาษาไทย

15 611221009 Yang Lina ภาษาไทย

16 611221004 Shi Taoming ภาษาไทย

17 611221003 Liu Linfang ภาษาไทย

18 611221008 Pan Yukai ภาษาไทย

19 611221006 She Ling ภาษาไทย

20 601920101 นายธีรนันท์ บรรจงความดี วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

21 601920107 นายภานุพงศ์ ทรงทัน วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

22 601920103 น.ส.ณัฐชานันท์ รังสีทิมลอย วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

23 601920111 น.ส.กานต์มณี ทวีพันธ์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

24 601620104 นายศุภวรรษ ภู่วิไล นิติศาสตร์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

25 601620146 นายทวีศักด์ิ เพชรอินทร์ นิติศาสตร์

26 601620105 นายกฤษฎา ศรชัย นิติศาสตร์

27 601620142 นายปริญญา อินตาโสภี นิติศาสตร์

28 601620140 นายธนพนธ์ สุขะกิจ นิติศาสตร์

29 601820131 นายบุรินทร์ จันทร์เม้า รัฐประศาสนศาสตร์

30 601920102 นายสิทธิพัน สาลี วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

31 601720108 นายสมประสงค์ อารีรักษ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

32 601720112 นายมงคล มลฑา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

33 601220232 Shi Yimeng ภาษาไทย

34 601220326 นายทรงพล ใจเดช ภาษาอังกฤษ

35 601820127 น.ส.อารียา นุ่มเกล้ียง รัฐประศาสนศาสตร์

36 601820130 น.ส.สมติกานต์ โคฮุก รัฐประศาสนศาสตร์

37 601820136 น.ส.พิไลวรรณ ริดลอย รัฐประศาสนศาสตร์

38 601820110 น.ส.พิพรรษพร พ่วงเอ่ียม รัฐประศาสนศาสตร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601620107 น.ส.วิมลณัฐ โตงาม นิติศาสตร์

2 601620134 น.ส.ปริมประภาพร จ๋ิวแหยม นิติศาสตร์

3 601620133 น.ส.สุดา บังเกิดทรัพย์ทวี นิติศาสตร์

4 601620147 น.ส.ทัศยาพร ป๋ันกัน นิติศาสตร์

5 601730307 นายปฏิภาณ ประเสริฐอุดมศักด์ิ เทคโนโลยีก่อสร้าง

6 601730306 นายสมชาย พ่ึงพันธ์ุ เทคโนโลยีก่อสร้าง

7 601730305 นายระพีพัฒน์ อยู่สิทธ์ิ เทคโนโลยีก่อสร้าง

8 601730301 นายสุวรักษ์ ดีรักษา เทคโนโลยีก่อสร้าง

9 601730303 นายอดิศร เงินงาม เทคโนโลยีก่อสร้าง

10 601220407 น.ส.พรพิมล เช้ืออุดมสุข การพัฒนาสังคม

11 601220401 น.ส.วรรณพร จอมฟู การพัฒนาสังคม

12 601220402 นายอภิชาติ สุระเดช การพัฒนาสังคม

13 601220425 น.ส.พิชามญช์ุ เอ็นดู การพัฒนาสังคม

14 601320508 น.ส.ศศิธร พรมสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
15 601220406 น.ส.ลัดดา ชูศักด์ิ การพัฒนาสังคม

16 601220434 น.ส.ธันยมัย โพธ์ิศรี การพัฒนาสังคม

17 601220223 นายวรนนท์ หนองหลวง ภาษาไทย

18 601220416 น.ส.แก้วใจ สุบรรณครุธ การพัฒนาสังคม

19 601220122 นายศุภกรณ์ สีกล่อม ภาษาไทย

20 601220431 น.ส.ธนพร ภูครองทอง การพัฒนาสังคม

21 601220117 นายณัฐกานต์ สีทานอก ภาษาไทย

22 601220108 นายสิทธิศักด์ิ พรมเมือง ภาษาไทย

23 601220228 น.ส.ปฏิญญา คตสุข ภาษาไทย

24 601220220 น.ส.วรรณพร สมจิตร ภาษาไทย

25 601220212 น.ส.พัชราพรรณ พันเช้ือ ภาษาไทย

26 601220225 น.ส.กฤตินาฎ อภัยราช ภาษาไทย

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 601220437 นายวีรยุทธ สีทอง การพัฒนาสังคม

28 601720810 นายวนัส แก้วขาว เทคโนโลยีก่อสร้าง

29 601320503 น.ส.วิจิตรา ศิลาเงิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
30 601320501 น.ส.สุวิมล ภูเมฆ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
31 601320504 น.ส.สุพัตรา ถมทอง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
32 601320803 น.ส.ฉัตรฑริกา พิทักษ์ คณิตศาสตร์

33 601320818 น.ส.สุชาดา ชาติรัก คณิตศาสตร์

34 601320804 น.ส.ธัญญารัตน์ เกตณรงค์ คณิตศาสตร์

35 601320807 น.ส.จีราพร ด ารักษ์ คณิตศาสตร์

36 601320817 นายปิยะพงษ์ หอมกระโทก คณิตศาสตร์

37 601320826 น.ส.หน่ึงฤทัย จันทร์งาม คณิตศาสตร์

38 601220430 นายอัครพล มีฉัตรี การพัฒนาสังคม

39 601720607 นายจิตรกร สัมมานุช เทคโนโลยีพลังงาน

40 601320201 น.ส.ญาณัจฉรา ทรงวิมลศิริ เคมี

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601720444 นายสรวิชญ์ เกตุพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์

2 601720443 นายชญานนท์ ไทยไชยนต์ การจัดการโลจิสติกส์

3 601720439 นายจักรพันธ์ นุ่มเกล้ียง การจัดการโลจิสติกส์

4 601720408 นายชาณุมาศ เหวขุนทด การจัดการโลจิสติกส์

5 601720416 นายเจษฎา เรืองอยู่ การจัดการโลจิสติกส์

6 601320829 น.ส.กัลยรัตน์ ข าวงษ์ คณิตศาสตร์

7 601320805 น.ส.พิมลมาศ หัวหนองหาร คณิตศาสตร์

8 601320819 น.ส.วรางคณา ไกรกิจราษฎร์ คณิตศาสตร์

9 601320802 น.ส.สายธาร อินทพงษ์ คณิตศาสตร์

10 601320823 น.ส.สิริลักษณ์ ทิพย์สันเทียะ คณิตศาสตร์

11 601320806 น.ส.สงกรานต์ เชิงเอ่ียม คณิตศาสตร์

12 601320809 น.ส.กัญญาณัฐ เกษา คณิตศาสตร์

13 601320810 น.ส.ศรุตยา บุญอินทร์ คณิตศาสตร์

14 601320801 น.ส.อินทิราพร ศิลารัตน์ คณิตศาสตร์

15 601320825 น.ส.กนกวรรณ เกิดค า คณิตศาสตร์

16 601320811 นายอนุภาพ ยอดคีรี คณิตศาสตร์

17 601320816 นายมนตรี แซ่ย้ัง คณิตศาสตร์

18 601720801 นายพีทษณุพงษ์ ครุฑแก้ว เทคโนโลยีก่อสร้าง

19 601720805 นายพลกฤษณ์ ป้ันสุข เทคโนโลยีก่อสร้าง

20 601720803 นายกษิดิศ วรรณกุล เทคโนโลยีก่อสร้าง

21 601720806 นายอัชรินธร ท ามาตา เทคโนโลยีก่อสร้าง

22 591720806 น.ส.กาลเวลา พัฒนะชัย เทคโนโลยีก่อสร้าง

23 601720807 นายภาณุพงศ์ วิเศษค า เทคโนโลยีก่อสร้าง

24 601720802 นายฉัตรชัย ไชยศิริ เทคโนโลยีก่อสร้าง

25 601820232 นายณัฐวุฒิ ฤทธ์ิทอง รัฐประศาสนศาสตร์

26 601220205 น.ส.สุกานดา ทองห่อ ภาษาไทย

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 601220202 น.ส.สมฤทัย เทียนชัย ภาษาไทย

28 601220203 นายอานุภาพ แผนวิชิต ภาษาไทย

29 601220207 น.ส.ศุภลักษณ์ อินเล้ียง ภาษาไทย

30 601220224 น.ส.ฑิฆัมพร คุ้มไพรี ภาษาไทย

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601820213 น.ส.นัฐติยาพร ยศทะ รัฐประศาสนศาสตร์

2 601820224 น.ส.ธนธิดา ผูกโพธ์ิ รัฐประศาสนศาสตร์

3 601820207 น.ส.กรรณิกา เสรีแป๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์

4 601820233 น.ส.นัฐธิดา ซาซิโย รัฐประศาสนศาสตร์

5 601820216 น.ส.อภิพิชญา บุตรโท รัฐประศาสนศาสตร์

6 601820229 น.ส.สุรีรัตน์ แซ่โซ้ง รัฐประศาสนศาสตร์

7 601820231 น.ส.ชัญณิชา อ้นพา รัฐประศาสนศาสตร์

8 601820220 น.ส.ธิติมา ทับทิม รัฐประศาสนศาสตร์

9 601820201 น.ส.น้ าฝน วินัยธรรม รัฐประศาสนศาสตร์

10 601820221 น.ส.ธิติมา ถมทอง รัฐประศาสนศาสตร์

11 601820218 นายกฤษณะ พนมวาส รัฐประศาสนศาสตร์

12 601820210 น.ส.วรรณศิริ บดีรัฐ รัฐประศาสนศาสตร์

13 601820234 น.ส.ศิรประภา ณ ล าปาง รัฐประศาสนศาสตร์

14 601820226 น.ส.ออรยา ยะถา รัฐประศาสนศาสตร์

15 601820214 น.ส.กรองกาญจน์ วรเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์

16 601730304 นายนพพล ศรีแปงวงค์ เทคโนโลยีก่อสร้าง

17 601820204 นายฉัตรชัย ค ากมล รัฐประศาสนศาสตร์

18 601820208 นายอนุรักษ์ พิมสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์

19 601220201 นายสราวุธ โตทวี ภาษาไทย

20 601220213 น.ส.สุภัคชญา อินเเนม ภาษาไทย

21 601220215 น.ส.ธัญชนก สิงห์บุญ ภาษาไทย

22 601220211 น.ส.ปวริศา วงศ์ปัญญา ภาษาไทย

23 601220214 น.ส.จันทร์ทิมา ข้อยุ่น ภาษาไทย

24 601220210 น.ส.กชพร พิมพ์แปลก ภาษาไทย

25 601220216 น.ส.สุภาวดี พลขันธ์ ภาษาไทย

26 601220218 น.ส.วรดา ปาปะเข ภาษาไทย

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 601620122 นายนพปฎล ด้วงนี นิติศาสตร์

28 601220229 Zhang Liping ภาษาไทย

29 601220233 Aqin Shang ภาษาไทย

30 611221005 Yang Shunchao ภาษาไทย

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601320306 น.ส.วันฤดี ภู่จีน วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

2 601320303 น.ส.สตรีวิชญ์ วัฒนาวิสุทธ์ิกุล วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

3 601320305 น.ส.ชมพูนุช ศรีชมภู วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

4 601320301 น.ส.ณัฏฐธิดา วงศ์ค า วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

5 601320203 นายสยมภู บุญจันทร์ เคมี

6 601320202 นายกันตพงศ์ นุขปาน เคมี

7 601320307 น.ส.น้ าผ้ึง ทองทา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

8 601320204 น.ส.ณัฐณิชา เลพล เคมี

9 601320302 น.ส.กัญญาลักษณ์ อนันตวุฒิ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

10 601320206 น.ส.ปัทมา กสินัง เคมี

11 601720621 นายทวิพัฒน์ โพธ์ิอุไร เทคโนโลยีพลังงาน

12 601720110 นายธิติ ทิพย์เคลือบ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

13 601320417 น.ส.ฐิติอาภา มุ้ยแก้ว สาธารณสุขศาสตร์

14 601320409 น.ส.ปวีณา แจ่มหม้อ สาธารณสุขศาสตร์

15 601320418 น.ส.สุณัฐชา ผ่องฉวี สาธารณสุขศาสตร์

16 601320413 น.ส.นุสบา แซ่เฮ่อ สาธารณสุขศาสตร์

17 601220303 น.ส.สุธิดา พรมทับ ภาษาอังกฤษ

18 601220306 น.ส.เบญจมาศ กมลกิตติกานนท์ ภาษาอังกฤษ

19 601220320 น.ส.ถนอมจิต สิงห์แก้ว ภาษาอังกฤษ

20 601220301 น.ส.นัฐมล ทองอินทร์ ภาษาอังกฤษ

21 601220335 น.ส.วรารัตน์ ศักด์ิศรี ภาษาอังกฤษ

22 601820132 นายวีระชาติ แซ่กือ รัฐประศาสนศาสตร์

23 601320205 นายนัฐพล พิมพ์มี เคมี

24 601420607 น.ส.วลัยพรรณ สุขเกษม นิเทศศาสตร์

25 601620137 น.ส.จิราพัชร พรมจีน นิติศาสตร์

26 605120202 นายมนัสวัตร เพลียไกรชุมพล สังคมศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 605120221 นายพงศธร ส่างน้อย สังคมศึกษา

28 605120215 น.ส.ณัฐธิดา หลักเพชร สังคมศึกษา

29 605120228 น.ส.ญาณิศา ละมุลตรี สังคมศึกษา

30 605120226 น.ส.มณีรัตน์ วารินสุก สังคมศึกษา

31 605120205 นายธรรมนูญ หงษ์ชุมแพ สังคมศึกษา

32 605120220 นายฐิติพงศ์ ทรงบุญธรรม สังคมศึกษา

33 605120217 น.ส.อังสุมาลิน อินต๊ะนา สังคมศึกษา

34 605120210 น.ส.นิศาชล ลือใจ สังคมศึกษา

35 605120222 น.ส.วิลาวัลย์ สีมา สังคมศึกษา

36 605120209 น.ส.อังคณา กาศเรือนแก้ว สังคมศึกษา

37 605120206 น.ส.กนกนิษก์ นิลนนท์ สังคมศึกษา

38 605120225 น.ส.ญานิกา พงศ์ภูสุวิมล สังคมศึกษา

39 605120227 น.ส.พีรดา ใจวงศรี สังคมศึกษา

40 605120208 นายธีรศักด์ิ อาจนรากิจ สังคมศึกษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601720601 น.ส.เพ็ญนภา ทองแฉล้ม เทคโนโลยีพลังงาน

2 601220607 น.ส.รสริน สิงหรา ณ อยุธยา ภาษาจีน

3 601320612 น.ส.กัญญารัตน์ กล่ินจันทร์ ชีววิทยา

4 601320615 น.ส.นิภาพร ปานอ้น ชีววิทยา

5 601320607 น.ส.อาทิตยา ใจเท่ียง ชีววิทยา

6 601320611 น.ส.โซ่สกุล ไชยโสภา ชีววิทยา

7 601320604 น.ส.ช่อผกา ดาหา ชีววิทยา

8 601320601 น.ส.กัณฐิกา แก้วศรี ชีววิทยา

9 601320617 น.ส.กนกวรรณ เฉ่ือยทอง ชีววิทยา

10 601320606 นายอนุพงศ์ บุญมี ชีววิทยา

11 601320603 น.ส.เรณู โพธ์ิศรีเมือง ชีววิทยา

12 601320620 น.ส.หัสนีย์ เกษี ชีววิทยา

13 601320616 น.ส.ชลธิชา ภู่แก้ว ชีววิทยา

14 601320619 น.ส.เสาวลักษณ์ แก้วห้อย ชีววิทยา

15 601320609 น.ส.อทิตยา ธีระธนกร ชีววิทยา

16 601320602 น.ส.อรัญญา สมหวัง ชีววิทยา

17 601320605 น.ส.นันทพร วงศ์ค า ชีววิทยา

18 601820113 น.ส.สุรีพร ข าจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์

19 601820125 น.ส.จุฑาน้ าทิพย์ ภู่กันแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์

20 601820126 นายณัฐวุฒิ มากเอ่ียม รัฐประศาสนศาสตร์

21 605120214 น.ส.สุดารัตน์ วนาพาพบสุข สังคมศึกษา

22 605120218 นายยอดชาย ตรรกศาสตร์กุล สังคมศึกษา

23 605120224 น.ส.นารีรัตน์ ฉัตรสุภาพงศ์ สังคมศึกษา

24 601720809 นายภานุพงศ์ เจษฎาอนุพงศ์กุล เทคโนโลยีก่อสร้าง

25 601720705 นายณัฐพล จอมแก้ว เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

26 601720703 นายอนุชา นุ่มทอง เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 601720708 นายทิวัตถ์ ประทุมนาค เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

28 601720902 นายฐิติพงศ์ อุตมา อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

29 601720711 นายอานันดา บุญช่ืน เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

30 601720712 นายณัฐพงษ์ สกุลณี เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

31 601720709 นายวีรวัฒน์ สวนสร เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

32 601220428 น.ส.ชิตขวัญ อยู่รอง การพัฒนาสังคม

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601320101 นายธนดล จันดี วิทยาการคอมพิวเตอร์

2 601320102 นายวศิน โชติ วิทยาการคอมพิวเตอร์

3 601320108 นายอิสระพงษ์ อ่ิมอ่ า วิทยาการคอมพิวเตอร์

4 601320115 นายนัทธพงศ์ บัวบาน วิทยาการคอมพิวเตอร์

5 605120105 น.ส.ศศิธร ค าภา ภาษาอังกฤษ

6 605120102 น.ส.ศุลีพร ทวีทรัพย์ ภาษาอังกฤษ

7 605120104 น.ส.วนิดา วิวัฒน์วนารักษ์ ภาษาอังกฤษ

8 605120118 น.ส.มึเหน่ทู วชิรภพ ภาษาอังกฤษ

9 605120113 น.ส.มะเมโซ - ภาษาอังกฤษ

10 605120101 น.ส.ปิยาภรณ์ พรหมประสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ

11 605120115 น.ส.กัญหา ยาเถิน ภาษาอังกฤษ

12 601920105 น.ส.นันทิวา บุญมูล วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

13 601920109 น.ส.จุติพร บุญลาย วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

14 601920110 น.ส.กันยกรณ์ อินทร์ค า วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

15 601920114 นายภัคพงษ์ ฉายเนตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

16 601920112 น.ส.จิตตะ อินเกษา วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 591720901 นายจักรกฤษณ์ ไพรสิงห์ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

2 601320902 น.ส.ปวรรณรัตน์ เขียวลี เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 601320905 น.ส.นัจรีวรรณ อูปค า เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 601320122 นายปัฐยาวัต จูงพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

5 601720618 น.ส.ธัญญลักษณ์ บุตรศรีเพชร เทคโนโลยีพลังงาน

6 601720608 นายพายุ สุขน้อย เทคโนโลยีพลังงาน

7 601320907 น.ส.กาญจนา บุตรวาปี เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601620110 น.ส.ณัฐธยาน์ คล้ายสุทธ์ิ นิติศาสตร์

2 601620136 น.ส.ภัคจิรา เอ่ียมสอาด นิติศาสตร์

3 601620118 น.ส.ณัฐริกา เทศยา นิติศาสตร์

4 605120107 นายวิชยุตม์ หาญพรม ภาษาอังกฤษ

5 605120111 น.ส.ศิริญญา ท้าวต้ือ ภาษาอังกฤษ

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601720436 น.ส.ณิชา ราพานิช การจัดการโลจิสติกส์

2 601720440 น.ส.วิจิตรา เสือด้วง การจัดการโลจิสติกส์

3 601720425 น.ส.สุภาวดี อยู่ทุ่ง การจัดการโลจิสติกส์

4 601720430 น.ส.รสติกา กล่อมยัง การจัดการโลจิสติกส์

5 601720424 น.ส.ปภาวดี เวธนี การจัดการโลจิสติกส์

6 601720446 น.ส.ปภาวรินทร์ ไชยโสดา การจัดการโลจิสติกส์

7 601720441 นายขจรเกียรติ คุ้มเหตุ การจัดการโลจิสติกส์

8 601720406 นายชัยมงคล รอดอ าพร การจัดการโลจิสติกส์

9 601720442 นายธีรพล บุญไทย การจัดการโลจิสติกส์

10 601720409 น.ส.สุธาสินี ภู่โพธ์ิ การจัดการโลจิสติกส์

11 601720429 น.ส.วรมน เป้ียสร้อย การจัดการโลจิสติกส์

12 601720420 นายสุนทร พรมไชยา การจัดการโลจิสติกส์

13 601720418 น.ส.ปราณี วิวาสุขุ การจัดการโลจิสติกส์

14 601720211 น.ส.ชลลดา ค าผง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

15 601720208 น.ส.มริสา การะเวก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

16 601720223 น.ส.ดวงหทัย พันธุรัตน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

17 601220101 น.ส.ปวีณ์ธิดา ย้ิมแย้ม ภาษาไทย

18 601220112 น.ส.สุภัสตรา ค าจันทร์ ภาษาไทย

19 601220115 น.ส.สิริมา รูปใหญ่ ภาษาไทย

20 601220109 น.ส.พรรณทิวา จานุพันธ์ ภาษาไทย

21 601220105 น.ส.อมรพรรณ ภูเชียงชา ภาษาไทย

22 601220118 น.ส.อรอนงค์ สุนารี ภาษาไทย

23 601220107 น.ส.ชุตินันท์ แสงสว่าง ภาษาไทย

24 601220116 น.ส.นิตยา ตระการตระกูล ภาษาไทย

25 601220126 น.ส.ชัยญาวรรณ ศรีสุพรรณ ภาษาไทย

26 601720402 น.ส.ธิดารัตน์ บุญช่ืน การจัดการโลจิสติกส์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 601820117 นายศุภศักด์ิ ตระการตระกูล รัฐประศาสนศาสตร์

28 601220128 น.ส.พรรณทิภา เช่ือมพันธ์ ภาษาไทย

29 601720421 น.ส.สาวิตรี พุทธละ การจัดการโลจิสติกส์

30 601220611 น.ส.เบญญาภา สระทองอ้อย ภาษาจีน

31 601220614 น.ส.อพิณญา มุงคุณ ภาษาจีน

32 601220606 น.ส.ศศิธร บุญมัติ ภาษาจีน

33 601220620 น.ส.สกาวมาส เวชศิลป์ ภาษาจีน

34 601220610 น.ส.รินรดา จันทร์แก้ว ภาษาจีน

35 601220605 น.ส.ณัฐริกา พวงนาค ภาษาจีน

36 601220616 น.ส.จุฑามาศ นาโตนด ภาษาจีน

37 601220624 น.ส.รัชนี ฉัตรทอง ภาษาจีน

38 601220334 น.ส.เกศสยา ใจปันทา ภาษาอังกฤษ

39 601220336 น.ส.สมสวย อุดมนิทัศน์ ภาษาอังกฤษ

40 601220302 นายธนบดี เทศพร ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601320705 นายสุทธินันท์ สมีราย ฟิสิกส์

2 601320706 น.ส.สุกัญญา ทองสุข ฟิสิกส์

3 601320704 น.ส.มินตรา แสงสุวรรณ ฟิสิกส์

4 601720432 น.ส.กนกวรรณ สมอนาค การจัดการโลจิสติกส์

5 601320113 น.ส.คีรติ คีรีทองเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

6 601320120 นายโยธิน พรมเทพ วิทยาการคอมพิวเตอร์

7 601320117 นายณัฐพงษ์ ดีน้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์

8 601320707 น.ส.ณัฏฐริญญ์ ชมภูน้อย ฟิสิกส์

9 601320703 น.ส.จุไรรัตน์ จ๋ีละทา ฟิสิกส์

10 601320708 น.ส.ละอองทิพย์ หวังดี ฟิสิกส์

11 601320406 น.ส.วิมลลักษณ์ วิมล สาธารณสุขศาสตร์

12 601220341 น.ส.อัจฉราพร โตรูปสม ภาษาอังกฤษ

13 601220312 น.ส.นันธิดา ปุริศรี ภาษาอังกฤษ

14 601220621 น.ส.วิภาดา จุ่นพันธ์ ภาษาจีน

15 601220617 น.ส.นฤภร ทิพย์พิมพา ภาษาจีน

16 601220601 น.ส.ศิริพร จันทร์ฉาย ภาษาจีน

17 601220623 นายเกรียงไกร คงเมือง ภาษาจีน

18 601220608 น.ส.ปวิตรา มะลิลา ภาษาจีน

19 601220613 น.ส.นิลาวัลย์ ประชัน ภาษาจีน

20 601220619 น.ส.ดวงกมล พิลึก ภาษาจีน

21 601720702 นายกฤษฎา บ้ังเงิน เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

22 601220321 น.ส.อรวี นาคน้อย ภาษาอังกฤษ

23 601220317 น.ส.วรรณิภาพร ม่ันกิจ ภาษาอังกฤษ

24 601220309 น.ส.จุไรวรรณ หวนจิตร ภาษาอังกฤษ

25 601220318 น.ส.นิษฐา เครือทัต ภาษาอังกฤษ

26 601220319 น.ส.ภูริตรา แก้วค าทูล ภาษาอังกฤษ

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 601220326 นายทรงพล ใจเดช ภาษาอังกฤษ

28 601220314 น.ส.ปวีณา พุทธัง ภาษาอังกฤษ

29 601220315 น.ส.นฤมล นวนทัด ภาษาอังกฤษ

30 601220324 น.ส.พรนิภา วราโภค ภาษาอังกฤษ

31 601220337 น.ส.วิลาวรรณ ธรรมขันติพงษ์ ภาษาอังกฤษ

32 601220340 น.ส.มัทนา ลุ่มร้อย ภาษาอังกฤษ

33 591320505 น.ส.ไพลิน รอดเขียว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
34 601220814 นายพุธ พรหมทอง ภูมิสารสนเทศ

35 601220604 น.ส.รินรดา จิรพัฒน์ไพลิน ภาษาจีน

36 601720905 นายกฤษดา โสดสุภาพ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

37 601720103 นายชาญวิทย์ พรหมอินทร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

38 601320702 นายนิรัช แซ่ย้าง ฟิสิกส์

39 605120122 น.ส.วลัยลักษณ์ เครือวีระ ภาษาอังกฤษ

40 605120124 น.ส.ภาวิณี แก้วประเสริฐ ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601820118 นายนฤดล ปานแสงทอง รัฐประศาสนศาสตร์

2 601820114 น.ส.น้ าทิพย์ เอกวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์

3 601820128 น.ส.มาริสา ทองเงิน รัฐประศาสนศาสตร์

4 601820116 น.ส.พิรุฬห์รัตน์ ศรีบุญ รัฐประศาสนศาสตร์

5 601820112 น.ส.ณัฐมล พูลสวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์

6 601820103 น.ส.เกวลิน เรือนใจดี รัฐประศาสนศาสตร์

7 601820109 นายธีรานนท์ วรชินา รัฐประศาสนศาสตร์

8 601820119 น.ส.จริยา ชมภู รัฐประศาสนศาสตร์

9 601820121 น.ส.ก่ิงแก้ว กันหาค า รัฐประศาสนศาสตร์

10 601820134 น.ส.กนกวรรณ ทรัพย์พูล รัฐประศาสนศาสตร์

11 601720611 นายศรัณย์ บุญส่ง เทคโนโลยีพลังงาน

12 601720615 นายกิตติชัย เทียนสา เทคโนโลยีพลังงาน

13 601720604 นายภาณุวัฒน์ ปานศรี เทคโนโลยีพลังงาน

14 601720613 นายจิรวัฒน์ คันทะตุ่น เทคโนโลยีพลังงาน

15 601720111 นายอดิศร ต๊ะอ้าย เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

16 601720106 นายศุภพล จุริทะโย เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

17 601720101 นายณัฏฐศักด์ิ จอมทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

18 601720115 นายศราวุธ หงษ์เวียงจันทร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

19 601720109 นายนันทกร หมอนอิง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

20 591120708 นายวัลลพ เหลือหลาย ดนตรีศึกษา

21 591120710 น.ส.ศิรินภา กาบขุนทด ดนตรีศึกษา

22 591120701 นายณัฐวัฒน์ อุดมลาภ ดนตรีศึกษา

23 591120705 นายปริญญา หอมเย็น ดนตรีศึกษา

24 591120707 นายป่ีพาทย์ รุ่งระวี ดนตรีศึกษา

25 591120711 นายอนุรักษ์ โพธ์ิจ๋ิว ดนตรีศึกษา

26 591120712 นายกัมพล ศิริวรรณ ดนตรีศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 601720433 นายจตุรเทพ ม่วงเก่า การจัดการโลจิสติกส์

28 601620101 นายฐิติพงศ์ พงษ์ดี นิติศาสตร์

29 601720113 นายสุรศักด์ิ จันทร์ต้น เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

30 601220803 น.ส.เกตสิริ เทียมเพชร ภูมิสารสนเทศ

31 601420605 นายพงศ์ศิริ ข ามีชะนะ นิเทศศาสตร์

32 601420606 น.ส.วนิดา ประเสริฐกุล นิเทศศาสตร์

33 601420603 น.ส.เบญจมาศ ผิวขาว นิเทศศาสตร์

34 601420601 น.ส.พรรณราย สีเพ่ง นิเทศศาสตร์

35 601720114 น.ส.ภรัสฎา นุชนิตย์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

36 601220811 นายณัฐ คงเมือง ภูมิสารสนเทศ

37 591120703 นายสุวิทย์ โทนสังข์อินทร์ ดนตรีศึกษา

38 591120702 น.ส.ภควดี ทรัพย์คง ดนตรีศึกษา

39 591120709 น.ส.จุฬารัตน์ สาระโท ดนตรีศึกษา

40 601720107 นายธนวัฒน์ อ านาจ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601720901 นายสมเกียรติ พุ่มพวง อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

2 601220311 น.ส.พรศิริ แก้วดวงผาง ภาษาอังกฤษ

3 601220316 น.ส.ธนารักษ์ จันทร์จอม ภาษาอังกฤษ

4 601220307 นายรัตนะ แสงงาม ภาษาอังกฤษ

5 601220339 น.ส.จิตรลดา ค าอ่ิน ภาษาอังกฤษ

6 601220308 น.ส.อรอนงค์ สุดไทย ภาษาอังกฤษ

7 601220806 นายสุธี สาดจุ้ย ภูมิสารสนเทศ

8 601220809 น.ส.นริศรา สร้อยทอง ภูมิสารสนเทศ

9 601220801 น.ส.สุทธวีร์ บุตรวงษ์ ภูมิสารสนเทศ

10 601220804 นายนิรุทธ์ิ ถนอม ภูมิสารสนเทศ

11 601220805 น.ส.ศดิลักษณ์ ขอนทอง ภูมิสารสนเทศ

12 601220812 น.ส.อนันตญา ศรีผ่ึงจ่ัน ภูมิสารสนเทศ

13 601220808 น.ส.ดวงกมล พันธ์ุวิเศษ ภูมิสารสนเทศ

14 601220807 น.ส.นิตยา อ่อนศรี ภูมิสารสนเทศ

15 601220602 น.ส.ประภาพร รอดสินธ์ุ ภาษาจีน

16 591320907 น.ส.ฐิติรัตน์ เขียวสุกร เทคโนโลยีสารสนเทศ

17 601720605 นายนฤดม สืบเนียม เทคโนโลยีพลังงาน

18 601720612 นายชัยวัฒน์ นครชัยศรี เทคโนโลยีพลังงาน

19 601720602 นายวีรภัทร อินทนานนท์ เทคโนโลยีพลังงาน

20 601720622 นายชุมพร เขียวขาว เทคโนโลยีพลังงาน

21 601720614 นายธนวัฒน์ กล้วยสูงเนิน เทคโนโลยีพลังงาน

22 601720603 นายสุทธิราช คุ้มวงษ์ เทคโนโลยีพลังงาน

23 591720811 นายอภิวัฒน์ วงค์อ่อง เทคโนโลยีก่อสร้าง

24 591720810 นายปฏิภาณ ชัยพิทักษ์ เทคโนโลยีก่อสร้าง

25 591720804 นายเกียรติศักด์ิ ใจหมู่ เทคโนโลยีก่อสร้าง

26 591720805 นายชนะชัย เขียวสด เทคโนโลยีก่อสร้าง

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 591720814 นายวงศกร จิรพจนานนท์ เทคโนโลยีก่อสร้าง

28 591720815 นายสุธิชัย เฒ่าเทพ เทคโนโลยีก่อสร้าง

29 591720816 นายกฤษณะ คนหลัก เทคโนโลยีก่อสร้าง

30 601220816 น.ส.สุธางศ์ุรัตน์ เทพสลี ภูมิสารสนเทศ

31 601720105 นายกฤษฎา พันธุรัตน์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

32 601720903 นายจิรายุ บูชาบุญ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

33 605120125 นายพิชัย แซ่ว่าง ภาษาอังกฤษ

34 605120106 น.ส.ชฎาภรณ์ นวธร ภาษาอังกฤษ

35 605120112 น.ส.ดาวจรัส กิจวิโรจน์กุล ภาษาอังกฤษ

36 605120123 นายธีรเมธ แซ่กือ ภาษาอังกฤษ

37 605120110 นายณัฐพล อาชาวัฒนกุล ภาษาอังกฤษ

38 605120116 น.ส.สกุณา กันสุยะ ภาษาอังกฤษ

39 605120114 น.ส.ชัญญานุช วงศ์ภาสินี ภาษาอังกฤษ

40 601720422 นายระชานนท์ ศิริโคตร การจัดการโลจิสติกส์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601220904 นายชนะพงษ์ เกียรติกิตติ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

1 611120125 น.ส.ชมัยพร จ าปีศรีโสภา การศึกษาปฐมวัย

2 611120121 น.ส.สุกัญญา เขาอิน การศึกษาปฐมวัย

3 601220917 น.ส.ธนภรณ์ จุมภู่ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

4 601220914 น.ส.โอรี แสนดี การท่องเท่ียวและการโรงแรม

5 591220410 น.ส.อรณิช เทพนิกร การพัฒนาสังคม

6 591220435 น.ส.จันทิรา ฟ่อนชุมภู การพัฒนาสังคม

7 611120617 น.ส.ศิริวรรณ ท่าดี ภาษาอังกฤษ

8 611520206 น.ส.นฤมล โยธาธรรม การบัญชี

9 611520134 น.ส.สุภัทตรา ยังนุสสะ การบัญชี

10 611120207 น.ส.พรนภา ค าแก้ว การศึกษาปฐมวัย

11 611120201 น.ส.กันหา ม่ังมูล การศึกษาปฐมวัย

12 611120130 น.ส.พรสวรรค์ ฮอมเงิน การศึกษาปฐมวัย

13 611120206 น.ส.พิมพ์พิพัฒน์ จันทร์ปัญญา การศึกษาปฐมวัย

14 611120213 น.ส.กรกนก สุรินทรานนท์ การศึกษาปฐมวัย

15 611120210 น.ส.ปริญญา นุชนุ่ม การศึกษาปฐมวัย

16 611120204 น.ส.นภัสวรรณ น้ าสังข์ การศึกษาปฐมวัย

17 611530127 น.ส.อภัสรา แสงไชยา การบัญชี

18 611530122 น.ส.กาญจนา เพ็ชรคง การบัญชี

19 611530121 น.ส.อารียา เขียวสน่ัน การบัญชี

20 611530114 น.ส.บุญพิทักษ์ ทรัพย์เสถียร การบัญชี

21 611520139 น.ส.จันจิรา พุฒสี การบัญชี

22 611520116 น.ส.ศศินิภา อ่ิมทอง การบัญชี

23 611520137 น.ส.กัญญาลักษณ์ พรมอ้น การบัญชี

24 611520112 น.ส.เสาร์แก้ว อาชานัยกิจ การบัญชี

25 611520101 น.ส.สรินยา เจริญสารีกิจ การบัญชี

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

26 611420235 น.ส.น้ าเพชร ดิษสงค์ การตลาด

27 611420238 น.ส.กนกวรรณ เกตุณรงค์ การตลาด

28 611420233 น.ส.ภัทราวรรณ เหล่าหอม การตลาด

29 611420228 น.ส.ธิติมา จันทร์ทับทิม การตลาด

30 611420234 น.ส.อิศศิริญา หาชะนนท์ การตลาด

31 611420221 น.ส.ศศิวิมล ทองดี การตลาด

32 611122003 น.ส.วรัญญา เกิดสุวรรณ์ ดนตรีศึกษา

33 591122002 น.ส.มัลลิกา กล่อมปาน ดนตรีศึกษา

34 611122002 น.ส.ฐาปนี บุญจันทร์ ดนตรีศึกษา

35 611122001 น.ส.นันทิญา เวฬุวนารักษ์ ดนตรีศึกษา

36 611122004 น.ส.เบญสภา มาลัย ดนตรีศึกษา

37 611122009 นายนัฐวุฒิ กวนไวยบุตร ดนตรีศึกษา

38 611122007 นายพิเชษฐ์ ตาบุตรวงค์ ดนตรีศึกษา

39 611122008 นายคุณาธิป อินทร์แก้ว ดนตรีศึกษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611420202 น.ส.ธัญวลัย สินธุพันธ์เดชา การตลาด

2 611420201 น.ส.ปัทมา บุญเพ่ิม การตลาด

3 611420232 น.ส.รัตนาภรณ์ กล่ินเผ่น การตลาด

4 611420218 น.ส.อิงณภัสร์ สถิตโอภาสเสถียร การตลาด

5 611420215 น.ส.เมทนี ตรีสิทธ์ิ การตลาด

6 611420216 น.ส.จรีรัตน์ ข าโตนด การตลาด

7 611420223 น.ส.สริตา วงตาแสง การตลาด

8 611530117 น.ส.นทีกานต์ ทองยอด การบัญชี

9 611530115 น.ส.ยุพารัตน์ ผลเจริญ การบัญชี

10 611120123 น.ส.ฐาปนี อินหาดกรวด การศึกษาปฐมวัย

11 611120124 น.ส.อารีญาณ์ สงวนสุข การศึกษาปฐมวัย

12 611120101 น.ส.นภัสนันท์ นาคเอม การศึกษาปฐมวัย

13 611530103 น.ส.สุพัฒตรา สว่างศรี การบัญชี

14 611530123 น.ส.สาวิกา บัวบาน การบัญชี

15 611530109 น.ส.สุดารัตน์ แก้วทรัพย์ การบัญชี

16 611530110 น.ส.พรนภัส คุ้มพระพาย การบัญชี

17 611530102 น.ส.นันทนา นันทะโชติ การบัญชี

18 611530125 น.ส.ปภาวรินทร์ เทศน์ธรรม การบัญชี

19 611530126 น.ส.กัญญารัตน์ สุดใจ การบัญชี

20 611530124 นายธนวัฒน์ จิตวงศ์ การบัญชี

21 611420205 น.ส.เอมิกา พรมสายบัว การตลาด

22 611420237 น.ส.ชลดา แสนกล้า การตลาด

23 611420227 น.ส.ไพรินทร์ น่วมเจิม การตลาด

24 611420217 น.ส.เพชรมณี คุ้มชนะ การตลาด

25 611420229 น.ส.ศิริพร ถาวร การตลาด

26 611420209 น.ส.จันทร์สุดา สิงห์ทอง การตลาด

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 611520238 น.ส.นิลาวัลย์ จีนามูล การบัญชี

28 611520211 น.ส.พินทุมาศ กว้างปัญญา การบัญชี

29 611520212 น.ส.วิรัลยุพา กิจไพบูลย์สิน การบัญชี

30 611520201 น.ส.ปวีณ์นุช เหล็กกล้า การบัญชี

31 611520203 น.ส.สุกัญญา มากกุญชร การบัญชี

32 611520240 น.ส.สุกันยา ทองค า การบัญชี

33 611520225 น.ส.มาตาวี พรมมา การบัญชี

34 611520204 น.ส.สุชาวดี ศรีวิชัยวงศ์ การบัญชี

35 611520235 น.ส.จุฑามาศ ฝอยทอง การบัญชี

36 611520216 น.ส.สงกรานต์ ทองฤทธ์ิ การบัญชี

37 611520224 น.ส.นริศรา ยศปัญญา การบัญชี

38 611520229 น.ส.มาริสา เต้อแก้ว การบัญชี

39 611520237 นายอุเทน มะโนจันทร์ การบัญชี

40 611520209 น.ส.สุกัญญา สุขเถ่ือน การบัญชี

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611120211 น.ส.นันทนี ทะเหมย การศึกษาปฐมวัย

2 611120212 น.ส.ปวีณ์กร ใจช้ืน การศึกษาปฐมวัย

3 611120215 น.ส.นิศรา ภูมิโคกรัก การศึกษาปฐมวัย

4 611120203 น.ส.ธันยพร อ่ิมทอง การศึกษาปฐมวัย

5 611420210 น.ส.สุชาวดี สิงห์ลอ การตลาด

6 601220926 น.ส.รัตนาพร สอนสวัสด์ิ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

7 601220906 น.ส.สวิตตา จินค า การท่องเท่ียวและการโรงแรม

8 601220907 น.ส.อภิญญา ทากาวีแก้ว การท่องเท่ียวและการโรงแรม

9 601220905 น.ส.จิรัสยา พะสุรัมย์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

10 611120205 น.ส.เอ้ือมดาว พรมปิก การศึกษาปฐมวัย

11 591122010 นายนพดล สันคะนุช ดนตรีศึกษา

12 591122011 นายสงกรานต์ เขียวนา ดนตรีศึกษา

13 591122022 นายภูพิงค์ คชฤทธ์ิ ดนตรีศึกษา

14 591122003 นายคมกริช แย้มเอ่ียม ดนตรีศึกษา

15 591122028 นายจักรพันธ์ ศุกร์ดี ดนตรีศึกษา

16 591122027 นายจักรภัทร ศุกร์ดี ดนตรีศึกษา

17 591122001 นายเนติพงษ์ แย้มยาง ดนตรีศึกษา

18 591122008 นายจตุรเทพ กล่ินแมน ดนตรีศึกษา

19 591122023 นายพงษ์เทพ ศรีวะรา ดนตรีศึกษา

20 601730108 นายธนโชติ คุ้มชนะ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

21 601730102 นายสมยศ คงสุข เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

22 601730105 นายธีรพงษ์ แก้วลี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

23 601730103 นายธานินทร์ มณีเขียว เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

24 611121203 นายวันชัย บุรงค์ คอมพิวเตอร์

25 611121208 นายจิรพนธ์ ทองย้ิม คอมพิวเตอร์

26 611121214 น.ส.ฐิติรัตน์ มะเฮง คอมพิวเตอร์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 611121213 นายพงษ์พันธ์ ค าบาง คอมพิวเตอร์

28 611121210 น.ส.นรากุล หม่ืนวัง คอมพิวเตอร์

29 611121204 นายอ านาจ นวลเปียน คอมพิวเตอร์

30 611121202 นายนพดล นาสืบ คอมพิวเตอร์

31 611121201 น.ส.สุวภัทร เครืออยู่ คอมพิวเตอร์

32 611121207 น.ส.มัทนา รัตนวงศ์ คอมพิวเตอร์

33 611121205 น.ส.ณิชากร อุตะมะ คอมพิวเตอร์

34 611121217 น.ส.ภัททิยา จุลก่ิง คอมพิวเตอร์

35 611430117 น.ส.วาสนา พิมพ์อ่อนตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

36 611430129 น.ส.พรชนก ทองศรีเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

37 611430128 น.ส.สุพัตรา เพ็ชรไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

38 611430119 น.ส.นิตยา บุญมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

39 611430133 น.ส.รสชรินทร์ เข่ือนค า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

40 611430131 นายเสกสรร จันทร์มาก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611120713 น.ส.สิรินิสาพร ด่อนคร้าม สังคมศึกษา

2 611120702 น.ส.ภัคจิรา เวียงสิมมา สังคมศึกษา

3 611120715 นายนัฐภูมิ พรมจันทร์ สังคมศึกษา

4 611120721 น.ส.สุดาวัลย์ แซ่ย่าง สังคมศึกษา

5 611120728 น.ส.อารียา พันธ์บุญ สังคมศึกษา

6 611120719 น.ส.กัญญารัตน์ อ่ึงเส็ง สังคมศึกษา

7 611120723 นายธนธรณ์ ลึกมณี สังคมศึกษา

8 611120703 น.ส.ระวิวรรณ พรมธา สังคมศึกษา

9 611120710 นายสุริยา คงอมรคีรี สังคมศึกษา

10 611120724 นายธนกร พนิชยะสิทธ สังคมศึกษา

11 611120722 นายวัชระ ศรีทา สังคมศึกษา

12 611120717 นายทนงศักด์ิ เช้ือแก้ว สังคมศึกษา

13 611120707 นายณัฐพล ดวงค า สังคมศึกษา

14 611120711 นายรุ่งชาติ มีมุข สังคมศึกษา

15 611120718 นายวชิระ จันทร์อ่อน สังคมศึกษา

16 611120705 น.ส.เพ็ญนิพา พับพุ สังคมศึกษา

17 611120716 นายปฏิภาณ คะเนนอก สังคมศึกษา

18 611120701 น.ส.ชญาณิศา อังศิริ สังคมศึกษา

19 611120720 นายสิรณัฐ พงษ์พิระ สังคมศึกษา

20 611120704 น.ส.อังคณา เพชรพิจารณ์ สังคมศึกษา

21 611520233 น.ส.รัชนี จูมเกตุ การบัญชี

22 611520217 น.ส.จิดาภา ศรีบุระ การบัญชี

23 611520108 น.ส.อารีรัตน์ นาเบ้า การบัญชี

24 611520202 น.ส.เพ็ญนภา นาครัตน์ การบัญชี

25 591122020 นายธีระพัฒน์ เทาทา ดนตรีศึกษา

26 591122025 นายรังสิมันต์ ไกรสีทา ดนตรีศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 591122019 นายณัฐวัตร พัดชาวนา ดนตรีศึกษา

28 601220918 น.ส.ภทราพร มันเลาะ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

29 601220903 น.ส.ปัชมาภรณ์ ถมยา การท่องเท่ียวและการโรงแรม

30 591122029 นายชนะวงศ์ ตรรกชนชูชัย ดนตรีศึกษา

31 601220902 นายดิถีวัฒน์ สมงาม การท่องเท่ียวและการโรงแรม

32 601220908 นายเรืองวุฒิ ภูครองทอง การท่องเท่ียวและการโรงแรม

33 591122018 นายเมธา โอบอ้อม ดนตรีศึกษา

34 591122007 นายวีระศักด์ิ ทาดี ดนตรีศึกษา

35 591122004 นายนิธิกร เต็งเจริญ ดนตรีศึกษา

36 591122005 นายพิเชษฐ์ ไชยสุระ ดนตรีศึกษา

37 591720516 นายณัฐพล ภู่เกตุ การจัดการโลจิสติกส์

38 591122012 นายสุรวุฒิ วัฒนศิริ ดนตรีศึกษา

39 611120623 น.ส.จิรารัตน์ พุทธโต ภาษาอังกฤษ

40 611420420 น.ส.สายชล รุ่งเรืองพัชรกุล การจัดการท่ัวไป

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611520102 น.ส.กรรณิการ์ มณีเขียว การบัญชี

2 611520104 น.ส.น้ าทิพย์ ดิษสอน การบัญชี

3 611520219 น.ส.ปนัดดา สมใส การบัญชี

4 611520213 น.ส.วันเพ็ญ เกษก าจร การบัญชี

5 611520230 น.ส.วนิลญา เงินสุข การบัญชี

6 611520207 น.ส.อัญชลี จันทะเสน การบัญชี

7 611520205 น.ส.อุษามาศ ก้อนทอง การบัญชี

8 611520232 น.ส.อัจฉราพร กุดวงค์แก้ว การบัญชี

9 611520105 น.ส.สุทธิดา ชูเเผ้ว การบัญชี

10 611520127 น.ส.รัตนาวดี ทองพิจิตร การบัญชี

11 601220925 นายภานุเดช กาฬภักดี การท่องเท่ียวและการโรงแรม

12 591122030 นายกิตติพงษ์ เข็มทอง ดนตรีศึกษา

13 591122013 นายภาณุวัฒน์ ทับทิมไทย ดนตรีศึกษา

14 591122021 นายศรชัย มะลิพรม ดนตรีศึกษา

15 611120605 น.ส.ธนลวรรณ ทองผามงคล ภาษาอังกฤษ

16 611120615 น.ส.อลิษา อายุเจริญ ภาษาอังกฤษ

17 611120618 นายศิววิชญ์ วงษ์ประเสริฐ ภาษาอังกฤษ

18 611120604 น.ส.สกาวรัตน์ ยศพรมราช ภาษาอังกฤษ

19 611120627 น.ส.วิลาวัลย์ ชุมแวงวาปี ภาษาอังกฤษ

20 611120606 น.ส.สิริมา สุริยะลังกา ภาษาอังกฤษ

21 611120609 น.ส.สิรภัสสร เอกปาน ภาษาอังกฤษ

22 611420203 นายณัชพล กันทา การตลาด

23 611420220 นายวัชระพล กล่ินจันทร์กล่ัน การตลาด

24 611420219 นายโยธิน หลอมทอง การตลาด

25 591720514 นายชาลี แซ่ว่าง การจัดการโลจิสติกส์

26 611430104 น.ส.อทิตติญา แก่งศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 611430105 นายพงศกร กล่อมปัญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

28 611430107 น.ส.จุฬาลักษณ์ เป้จ๋ิว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

29 611430110 น.ส.ณัฐกาญจน์ ยังสถาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

30 611430118 น.ส.ชาลิสา มหาชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611520241 น.ส.ชุติกาญจน์ พวงทอง การบัญชี

2 611520210 น.ส.สุนิสา บุญเอ่ียม การบัญชี

3 611520227 น.ส.กาญจนา ทรัพย์ประเสริฐ การบัญชี

4 611120625 นายอานันต์ ปิยะศีล ภาษาอังกฤษ

5 611120610 น.ส.วรยา แจ่มหม้อ ภาษาอังกฤษ

6 611120626 น.ส.สินีนาถ หวังดี ภาษาอังกฤษ

7 611120607 นายภูวดล สุขเกษม ภาษาอังกฤษ

8 611120608 น.ส.เกวลี สร้อยสังวาลย์ ภาษาอังกฤษ

9 611420224 น.ส.กนกกาญจน์ เมฆี การตลาด

10 611420213 น.ส.ดวงหทัย เปรมสน การตลาด

11 611420207 น.ส.รัตนาภรณ์ วงษ์แก้ว การตลาด

12 611420226 นายกิตติศักด์ิ หงษ์ร่อน การตลาด

13 611420406 น.ส.ชลธิชา พุทธศัย การจัดการท่ัวไป

14 611420410 น.ส.ธนาวรรณ ดีวัน การจัดการท่ัวไป

15 611420419 น.ส.วาสนา พร้อมตูม การจัดการท่ัวไป

16 611420401 น.ส.สุชีรา ชุ่มรัศมี การจัดการท่ัวไป

17 611420409 น.ส.ธนัดดา อินทรรัตน์ การจัดการท่ัวไป

18 611420412 น.ส.วันนิสา ข าเจริญ การจัดการท่ัวไป

19 611420402 น.ส.รัตนาภรณ์ วังนาค การจัดการท่ัวไป

20 611420102 น.ส.ณัฐชยา คงนา การเงินและการธนาคาร

21 611420106 น.ส.เพียงฟ้า ชืนบุญชู การเงินและการธนาคาร

22 611420119 น.ส.ศุภนันท์ ค าบรรลือ การเงินและการธนาคาร

23 591820127 นายปรัชญา ยะปะตัง รัฐประศาสนศาสตร์

24 611430122 น.ส.วันย่ีหวา โสดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

25 611430121 น.ส.ดวงกมล สร้อยจ านงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

26 611430136 น.ส.พัชราพรรณ์ น้อยปานะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 611430112 น.ส.วสุรัตน์ ค าปูนเปรียบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

28 611430113 น.ส.ปวีณา จันทร์จ่ี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

29 611430114 น.ส.นิตยา ภูผล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

30 611430111 น.ส.ศิริรัตน์ เอ่ียมทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611120116 น.ส.ศิริลักษ์ แก่งศิริ การศึกษาปฐมวัย

2 611120122 น.ส.นิภา สีแก้วน้ าใส การศึกษาปฐมวัย

3 611120110 น.ส.จันทร์สุดา ตุ้ยนันต๊ะ การศึกษาปฐมวัย

4 611120108 น.ส.พัชราภรณ์ โภชน์บุญมี การศึกษาปฐมวัย

5 611120119 น.ส.รุ่งมณี ผลาผล การศึกษาปฐมวัย

6 611120117 น.ส.ดลยาพร ดีมาก การศึกษาปฐมวัย

7 611120102 น.ส.ปวีณา เน่ืองกันทา การศึกษาปฐมวัย

8 611120109 น.ส.ชนากานต์ จันทร์พุฒ การศึกษาปฐมวัย

9 611120112 น.ส.บุษยา หล าร้ิว การศึกษาปฐมวัย

10 611120126 น.ส.ยุภารัตน์ เร่ือศรีจันทร์ การศึกษาปฐมวัย

11 611120118 น.ส.สมนึก เขตวิทย์ การศึกษาปฐมวัย

12 611120129 น.ส.วิภารัตน์ ศรีบัว การศึกษาปฐมวัย

13 611120105 น.ส.นฤมล ขอนทอง การศึกษาปฐมวัย

14 611120114 น.ส.สีดาพร แซ่กือ การศึกษาปฐมวัย

15 611120128 น.ส.ชนากานต์ เตจะนะตา การศึกษาปฐมวัย

16 611120103 น.ส.ธิดารัตน์ วิเศษเขตการณ์ การศึกษาปฐมวัย

17 611120120 น.ส.ธนาภรณ์ จันธิดา การศึกษาปฐมวัย

18 611120107 น.ส.ขวัญชนก เชียงปา การศึกษาปฐมวัย

19 611120113 น.ส.สุธิดา สูติพันธ์ุสกุล การศึกษาปฐมวัย

20 611120127 น.ส.นารี แซ่ว้าง การศึกษาปฐมวัย

21 611530118 น.ส.ทิพรัตน์ ภู่จีน การบัญชี

22 611530111 น.ส.วรรัตน์ โพธ์ิไกร การบัญชี

23 611530116 น.ส.ปวีณา โยธาภักดี การบัญชี

24 611530107 นายนิรัติศัย เฟ่ืองอ่ิม การบัญชี

25 611530106 น.ส.มัณฑนา แสงเมือง การบัญชี

26 611530105 น.ส.วิจิตรา มาน้อย การบัญชี

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 611530119 น.ส.สิริยากร เกตุณรงค์ การบัญชี

28 611530120 น.ส.สายรุ้ง แจ่มใส การบัญชี

29 611530108 น.ส.ประวีณา บุญเหลือ การบัญชี

30 611530112 น.ส.วันดี อ่ิมวงษ์ การบัญชี

31 611530104 น.ส.กัลยาณี หอมร่ืน การบัญชี

32 611120202 น.ส.เดือนเพ็ญ ย่ังยืนกสิกิจ การศึกษาปฐมวัย

33 591320702 นายศรันภัทร โพธ์ิทอง ฟิสิกส์

34 611520115 น.ส.ปวีณา ดารินทร์ การบัญชี

35 611520122 น.ส.ณัฐนันท์ยา วงษ์อ่อง การบัญชี

36 611520114 น.ส.จิรัชญา จันทร์เขียว การบัญชี

37 611520121 น.ส.วิภาดา สาทิพย์จันทร์ การบัญชี

38 611120628 นายทัตพงศ์ ขวัญวารี ภาษาอังกฤษ

39 611430108 น.ส.หทัยชนก เขียวเกษม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

40 611430123 น.ส.สิริกานต์ดา วิเชียรรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611120104 น.ส.สุรีย์พร บุญต้ัง การศึกษาปฐมวัย

2 611120115 น.ส.บุษบา แซ่ลี การศึกษาปฐมวัย

3 611120111 น.ส.กัณทิมา ชัยศิริ การศึกษาปฐมวัย

4 611120106 น.ส.ณัฐธิดา อ่อนจ๋ิว การศึกษาปฐมวัย

5 611120616 น.ส.ธิดารัตน์ แสงโยธา ภาษาอังกฤษ

6 611120603 นายอิสรภาพ สมหารวงค์ ภาษาอังกฤษ

7 611120613 น.ส.สรารัตน์ บุญญะกา ภาษาอังกฤษ

8 611120629 น.ส.ลักษณพร รุ่งรัตน์อาชา ภาษาอังกฤษ

9 611120630 น.ส.กล้วยทิพย์ ใบพะออม ภาษาอังกฤษ

10 611120602 น.ส.กัญญาภัค เกลียววงค์ ภาษาอังกฤษ

11 611120612 น.ส.กัญญารัตน์ พละทรัพย์ ภาษาอังกฤษ

12 611120624 น.ส.รัตนาวดี ขจัดภัย ภาษาอังกฤษ

13 611120730 น.ส.จิดาภา ชัยรัตนสุวรรณ สังคมศึกษา

14 611120709 น.ส.กัญญารัตน์ เเตงอ่อน สังคมศึกษา

15 611120727 น.ส.ศิรินภา สุขพัฒน์ สังคมศึกษา

16 611120725 น.ส.พรสุพพัต ใจยอด สังคมศึกษา

17 611120712 น.ส.ปรางทิพย์ ศิริสุทธ์ิ สังคมศึกษา

18 611120726 น.ส.พิกุลทอง จันดา สังคมศึกษา

19 611120706 น.ส.ปฏิมา ก้อนวิมล สังคมศึกษา

20 601220923 น.ส.นิราวรรณ เกิดอุทัย การท่องเท่ียวและการโรงแรม

21 601220913 น.ส.ศิรภัสสร ณ ล าปาง การท่องเท่ียวและการโรงแรม

22 601220928 น.ส.วัชรินทร์ ภาศรี การท่องเท่ียวและการโรงแรม

23 601220930 น.ส.วิไลวรรณ ชาลี การท่องเท่ียวและการโรงแรม

24 601220915 น.ส.บงกชกร ชุมเสน การท่องเท่ียวและการโรงแรม

25 611120614 น.ส.ชุติมา เนียมคล้าย ภาษาอังกฤษ

26 611120601 น.ส.สุวพัชร ทองดอนง้าว ภาษาอังกฤษ

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 611120611 น.ส.พิชญาภา ชูพุฒ ภาษาอังกฤษ

28 611430130 น.ส.ธัญพัฒน เสือโต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

29 611420204 นายศุภชัย บุญเลิศ การตลาด

30 611420225 นายพรรณเชษฐ์ หนองหลวง การตลาด

31 611420230 นายธีรพงค์ โสภา การตลาด

32 611420206 นายอภินัทธ์ เสือถ่าย การตลาด

33 601220909 น.ส.นิษฐ์ ทรงสิทธ์ิพัฒนากุล การท่องเท่ียวและการโรงแรม

34 611520242 นายศุภกร ซองผม การบัญชี

35 611120621 นายกิตติพร ขันเงิน ภาษาอังกฤษ

36 611420231 นายวิรัช ย่างแก้วสกุล การตลาด

37 591720708 นายพิชญะ อินตาโสภี เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

38 591720709 นายปฏิภาณ จุ๋ยเกตุ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

39 601220929 น.ส.ชลธิชา ค าเด่น การท่องเท่ียวและการโรงแรม

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611520221 น.ส.เสาวลักษณ์ ยอดเย่ียม การบัญชี

2 601320705 นายสุทธินันท์ สมีราย ฟิสิกส์

3 611520111 น.ส.ณัฐวรรณ แสงสิทธ์ิ การบัญชี

4 611520133 น.ส.นฤมนต์ ลอยวิลัย การบัญชี

5 611520132 น.ส.สาวิตรี ศิลาเงิน การบัญชี

6 611520119 น.ส.สุพิกา กาละสิรัมย์ การบัญชี

7 611520128 น.ส.รัตนา ขวัญมา การบัญชี

8 611520129 น.ส.อ าพร ขวัญมา การบัญชี

9 611520131 น.ส.นุชจรีย์ พิลาทอง การบัญชี

10 611520110 น.ส.ปรียา สุขเกษม การบัญชี

11 611520117 น.ส.สุกัญญา กองสาสนะ การบัญชี

12 611520126 น.ส.กฤติญาณี ชูจ๋ิว การบัญชี

13 611520120 น.ส.ดวงเพชร เทียมหลา การบัญชี

14 611520109 น.ส.วฤณ ดอกไม้เพลิง การบัญชี

15 611520135 น.ส.จันทวิมล โพธิบัลลังก์ การบัญชี

16 611520118 น.ส.พัชศิลาพร ไพโรจน์ การบัญชี

17 611520106 น.ส.ศศิมนต์ อ่ิมแสง การบัญชี

18 601220933 น.ส.พรจรัส รอดจันทร์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

19 601220924 น.ส.ธัญลักษณ์ อรุณลักณ์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

20 601220932 น.ส.กิติญาพร อินใต้ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

21 601220927 น.ส.วรรณพร ปานันท์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

22 601120227 น.ส.ศุภานัน ธาตุ การศึกษาปฐมวัย

23 601120229 น.ส.ยศวดี พิมพ์สวรรค์ การศึกษาปฐมวัย

24 601120226 น.ส.พรชนก โตพุ่ม การศึกษาปฐมวัย

25 601120211 น.ส.สุนิษา เกษสายกร การศึกษาปฐมวัย

26 601120222 น.ส.กนกพร ทินปาน การศึกษาปฐมวัย

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 601120231 นายสมัชญ์ เพียรกสิกรรม การศึกษาปฐมวัย

28 611430127 นายพิษณุ กัญทวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

29 611430134 นายพงศธร ดอนสมไพร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

30 611430135 นายวราวุธ ค ามูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

31 611430115 นายกิตตินันท์ หงษ์ยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

32 591720807 น.ส.เตชินี ต๋าแปง เทคโนโลยีก่อสร้าง

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 591720901 นายจักรกฤษณ์ ไพรสิงห์ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

2 611420103 นายวรัญญู สินทวีเสถียร การเงินและการธนาคาร

3 611420122 น.ส.เบญญาภา สรรพค้า การเงินและการธนาคาร

4 611420108 น.ส.อนันตญา จันทานานนท์ การเงินและการธนาคาร

5 611420110 น.ส.กวินนา ชาญเช่ียว การเงินและการธนาคาร

6 611420120 นายธนัญชัย สรรพค้า การเงินและการธนาคาร

7 611420104 น.ส.พรรณวิภา บางประอินทร์ การเงินและการธนาคาร

8 611420113 น.ส.ศศิภา ยุทธหาญ การเงินและการธนาคาร

9 601220911 นายอทิตย์ ทองทา การท่องเท่ียวและการโรงแรม

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611420411 นายนาวิน ทองหล่อ การจัดการท่ัวไป

2 611420408 น.ส.อรัญญา ทักทาย การจัดการท่ัวไป

3 611420414 นายพีรพัฒน์ แก้วทอง การจัดการท่ัวไป

4 611420422 น.ส.รสสุคนธ์ สุวรรณศรี การจัดการท่ัวไป

5 611420417 น.ส.ฉลวย ยวนแห่ว การจัดการท่ัวไป

6 611420416 นายทิติยะพงษ์ จันทะเสน การจัดการท่ัวไป

7 611420413 น.ส.สุธาทิพย์ ประพัฒน์โพธ์ิ การจัดการท่ัวไป

8 611420403 น.ส.น้ าฝน ขวัญเผือก การจัดการท่ัวไป

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611620103 นายภูมิรพี ศรีเมือง นิติศาสตร์

1 611320619 น.ส.ศรัณญา แนบกลาง ชีววิทยา

2 611620127 นายภูสิทธ์ิ เวียนเป๊ะ นิติศาสตร์

2 611120803 น.ส.พิราภรณ์ เสทะสิงห์ พลศึกษา

3 611620115 น.ส.สุกัญญา อภัยโส นิติศาสตร์

3 611120807 น.ส.รวินันท์ เครือแก้ว พลศึกษา

4 611620104 น.ส.เกษรา ย่ังยืน นิติศาสตร์

4 611120812 น.ส.สุภัชชา แพรพันธ์ พลศึกษา

5 611620110 น.ส.สุนิสา พงษกัด นิติศาสตร์

5 611120801 นายนิธิกร ใจกลม พลศึกษา

6 611620112 น.ส.กัลยรัตน์ วรรณทอง นิติศาสตร์

6 611122102 น.ส.โพดา - ภาษาอังกฤษ

7 611122103 น.ส.กนกวรรณ ไพบูลย์ ภาษาอังกฤษ

8 611121407 น.ส.ฟ้าใส เข็มทอง ภาษาไทย

9 611122108 นายกิตติเมธา เทพสกุล ภาษาอังกฤษ

10 611122109 น.ส.ณัฏฐณิชา ศิริพล ภาษาอังกฤษ

11 611220826 น.ส.เพ็ญประภา เพียรธัญญากร การท่องเท่ียวและการโรงแรม

12 611220508 น.ส.มณัชญา ยะวงค์ การพัฒนาสังคม

13 611220518 นายภานุพงศ์ เอกนุช การพัฒนาสังคม

14 611220523 น.ส.สุนีย์ สายใจผาดอย การพัฒนาสังคม

15 611220801 น.ส.วริศรา ค าสา การท่องเท่ียวและการโรงแรม

16 611220835 น.ส.ฐิตาภัทร์ รักนาค การท่องเท่ียวและการโรงแรม

17 611220827 น.ส.ศิริพร เตจ๊ะ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

18 611121710 น.ส.อริญชยา เสนาพันธ์ การประถมศึกษา

19 611220817 น.ส.สุนิสา เทพเทศ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

20 611121712 น.ส.จิรนันท์ บุญอินทร์ การประถมศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 02 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 02 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

21 611121704 น.ส.อังคณา สุขเกษ การประถมศึกษา

22 611121714 น.ส.ปรีณาภา บัวเขียว การประถมศึกษา

23 611121701 น.ส.ทิพย์เกษร ดอนเขียวไพร การประถมศึกษา

24 611121703 น.ส.วนิดา ใจธรรม การประถมศึกษา

25 611121718 น.ส.ชฎาพร ต้ังตระกูล การประถมศึกษา

26 611121709 น.ส.สุพิชชา ปรางค์วิเศษ การประถมศึกษา

27 611121716 น.ส.ณัฐกานต์ มีชัย การประถมศึกษา

28 611121719 นายสหัสวรรษ หิริโอ การประถมศึกษา

29 611121702 น.ส.สุวิศา สระทองเทียน การประถมศึกษา

30 611220811 น.ส.จุฑามาศ จันทร์กล่ า การท่องเท่ียวและการโรงแรม

31 611220824 น.ส.ทัศนีย์ มิกขุนทด การท่องเท่ียวและการโรงแรม

32 611121713 น.ส.ปณาลี เลิศก าชัย การประถมศึกษา

33 611220837 น.ส.อริสา พันธ์ปัญญากรกุล การท่องเท่ียวและการโรงแรม

34 611220832 น.ส.ณัชนันทน์ สุวรรณ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611120809 นายปวเรศ ไพราราชธรรม พลศึกษา

2 611220803 น.ส.สาธินี ทัดทาน การท่องเท่ียวและการโรงแรม

3 611120814 นายจรวรรธ สุโขไตรรัตน์ พลศึกษา

4 611120810 นายสิทธิชาติ แลงามตา พลศึกษา

5 611120811 นายพรรณกร จันทร์ทันโอ พลศึกษา

6 611120815 นายอ านาจ จ าปีทอง พลศึกษา

7 601820115 นายวรปัญญา กวยทะวิมล รัฐประศาสนศาสตร์

8 611120827 นายวีระพล ดีเอ่ียม พลศึกษา

9 611120804 น.ส.อาลิสา ม่วงร่ืน พลศึกษา

10 611120802 น.ส.พรพรรณ พรมสายใจ พลศึกษา

11 611620118 น.ส.ธิดาพร มาคุ้ม นิติศาสตร์

12 611620121 นายวิษณุ ม่วงเงิน นิติศาสตร์

13 611220802 น.ส.กณิศา พันธ์ศรี การท่องเท่ียวและการโรงแรม

14 611122111 น.ส.กาญจนา สีหาบุตร ภาษาอังกฤษ

15 611122104 น.ส.ปาณิสรา หม่ืนศักดา ภาษาอังกฤษ

16 611121428 น.ส.วีรวรรณ สิงห์สุข ภาษาไทย

17 611121427 น.ส.ดวงเดือน พานมาลี ภาษาไทย

18 611121416 น.ส.วันวิสาข์ ครุฑเครือ ภาษาไทย

19 611220521 น.ส.อริศรา พันธ์ุทอง การพัฒนาสังคม

20 611320620 น.ส.สุภาพร อ่ิมจิตร ชีววิทยา

21 611320606 น.ส.อารีรัตน์ ผ้าน้ าฝน ชีววิทยา

22 611320605 นายวรุตม์ จูงาม ชีววิทยา

23 611620123 นายสุทธิพงษ์ จุลชาติ นิติศาสตร์

24 611220814 น.ส.สุนันทรา เนียมหอม การท่องเท่ียวและการโรงแรม

25 611320609 น.ส.อรวรรณ ผ่องฉวี ชีววิทยา

26 611220816 น.ส.นภาพร อ่วมสถิตย์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 02 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 02 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 611220836 น.ส.โยธกานต์ เจตเกษกิจ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

28 611220806 น.ส.จิตสุภา เพ็ชร์พิชัย การท่องเท่ียวและการโรงแรม

29 611320623 น.ส.เจนจิรา เหล่าเอ่ียม ชีววิทยา

30 611320622 น.ส.จินดารัตน์ เหล่าเอ่ียม ชีววิทยา

31 611320624 น.ส.ไอลดา ป้ันเหน่ง ชีววิทยา

32 611220522 น.ส.แสงอรุณ อยู่ทุ่ง การพัฒนาสังคม

33 611220519 น.ส.อัมพร ค ามี การพัฒนาสังคม

34 611220513 น.ส.จารุวัลย์ บุญมูล การพัฒนาสังคม

35 611220511 นายคุณากร คล้ายโต การพัฒนาสังคม

36 611220516 นายนิคมสัน ถาปาวงค์ การพัฒนาสังคม

37 611220524 นายวรโชติ เนินพลับ การพัฒนาสังคม

38 611320621 นายจีรวัฒน์ จารุจิตร ชีววิทยา

39 611220509 นายรัฐภูมิ ทิพย์ประสาตร์ การพัฒนาสังคม

40 611220503 น.ส.ลัดดาวัลย์ คีรีราษฎร์ตระกูล การพัฒนาสังคม

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611620135 น.ส.ศุภสุตา ยอดศรี นิติศาสตร์

2 611620130 น.ส.สุภัสสรา มาน้อย นิติศาสตร์

3 611120836 นายนิรพันธ์ คงยัง พลศึกษา

4 611120837 นายอมรเทพ เถ่ือนถ้ า พลศึกษา

5 611120825 นายกษิต์ิเดช โยมป้อม พลศึกษา

6 611120835 นายปัฐน์พงศ์ อุ่นเมือง พลศึกษา

7 611120832 น.ส.ชลธิชา ทัศนา พลศึกษา

8 611120829 นายกิตติธัช พุ่มฉัตร พลศึกษา

9 611120821 น.ส.ณัฐพร สังกลม พลศึกษา

10 611120831 น.ส.เนตรทราย ศรียางนอก พลศึกษา

11 611120828 นายภูวนาท นวดไธสง พลศึกษา

12 611120813 น.ส.วาสนา ธรรมกูล พลศึกษา

13 611120826 น.ส.ปัทมาวรรณ แสงจันทร์ พลศึกษา

14 611120830 นายชัยพร เรียบดี พลศึกษา

15 611120816 นายณัฐสิทธ์ิ จันโทสถ พลศึกษา

16 611120808 น.ส.สุกัญญา สุ่มมาตย์ พลศึกษา

17 611120805 นายดนัย บุญญา พลศึกษา

18 611120817 นายทศพล ทิพย์สันเทียะ พลศึกษา

19 611120806 นายภูธเนศ เสืออุดม พลศึกษา

20 611620109 น.ส.กันทิมา สิงหา นิติศาสตร์

21 611620113 น.ส.สุนิสา กุมภาพันธ์ นิติศาสตร์

22 611120820 น.ส.จุฬาลักษณ์ สอนนิล พลศึกษา

23 611620131 น.ส.ศิริรัตน์ ค าวงศ์ นิติศาสตร์

24 611120818 นายฐิรพงศ์ อมรพันธ์ุ พลศึกษา

25 611220815 น.ส.กชกร เนติวงค์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

26 611320612 น.ส.นัฐรินทร์ พันธ์ศรี ชีววิทยา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 02 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 02 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 611320617 น.ส.รสสุคนธ์ เสาวนิจ ชีววิทยา

28 611120417 น.ส.วีรดา ไกรวงษ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

29 611120407 น.ส.กัญญาณัฐ สิงใส วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

30 611320618 น.ส.พรทิพย์ อินทปัติ ชีววิทยา

31 611120416 น.ส.จตุรพร ปวงแก้ว วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

32 611120411 น.ส.ณัฐณิชา ยุภาครบุรี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

33 611120427 น.ส.พัชรินทร์ มีระสิง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

34 611320627 น.ส.ไพรลิน ชัยอารักษ์ ชีววิทยา

35 611120410 น.ส.สุจิตตรา ท่ังทอง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

36 611320613 น.ส.เพ็ญภาณี เทียมจันทร์ ชีววิทยา

37 611320607 น.ส.นภัสวรรณ ใจแสน ชีววิทยา

38 611120423 น.ส.นภัสกร สงคุ้ม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

39 611620114 น.ส.ทิพวรรณ กันเท่ียง นิติศาสตร์

40 611620211 น.ส.สโรชา เพชรเทียม นิติศาสตร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611220808 น.ส.เมฑินี ธรรมโน การท่องเท่ียวและการโรงแรม

2 611220818 น.ส.จิตราพร ทับทิมพันธ์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

3 611220823 น.ส.รจนา รุ่งเรือง การท่องเท่ียวและการโรงแรม

4 611320603 นายภัทรพล ค าสุก ชีววิทยา

5 611320604 น.ส.กัณฐมณี หว่างวงษ์แก้ว ชีววิทยา

6 611120422 น.ส.กาญจนา แป้นจันทร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

7 611120424 น.ส.จารุวรรณ ไพโรจน์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

8 611120418 น.ส.สริตา กัลพฤกษ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

9 611320625 น.ส.ณัฐชญา นามัย ชีววิทยา

10 611320611 น.ส.อรญา ค ามะปะนา ชีววิทยา

11 611320601 น.ส.ธัญรดา ครุธเครือ ชีววิทยา

12 611220813 นายนุกูล คงต้นกูล การท่องเท่ียวและการโรงแรม

13 611320626 น.ส.รัติกาล คล้ายเพียร ชีววิทยา

14 611320602 น.ส.ภาวิณี ภู่ทอง ชีววิทยา

15 611320615 นายประดิษฐ์ ฤทธ์ิโพธ์ิ ชีววิทยา

16 611320610 นายสุริยศักด์ิ ล าจะเรา ชีววิทยา

17 611320616 น.ส.กิตติยา กระต่ายทอง ชีววิทยา

18 611320614 นายเจษฎา ออมฉิม ชีววิทยา

19 611120413 น.ส.รัตนมน แสงสุรินทร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

20 611120409 น.ส.กนกวรรณ แย้มย้ิม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

21 611120404 น.ส.นภัสสร อินรัญ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

22 611120412 น.ส.ศิริวรรณ จันทร์ข า วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

23 611120426 น.ส.ต้นกล้า พิมพ์สิงห์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

24 611120425 น.ส.ชุตินาท แหวนทองค า วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

25 611220830 น.ส.อรทัย ศรีพา การท่องเท่ียวและการโรงแรม

26 611220501 น.ส.กรรณิกา บุญจันทร์ การพัฒนาสังคม

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 02 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 02 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 611220821 น.ส.พลอยชมพู ข าพิมาย การท่องเท่ียวและการโรงแรม

28 611220505 น.ส.รุ่งฤทัย เบ็ญจา การพัฒนาสังคม

29 611620129 น.ส.ตรีรนุช คมสัน นิติศาสตร์

30 611220812 น.ส.นัฐชนิกา สมสวนจิตร การท่องเท่ียวและการโรงแรม

31 611220507 น.ส.เสาวภา ชัยไหวพริบ การพัฒนาสังคม

32 611220504 น.ส.ไหมพิมพ์ ตังพานิช การพัฒนาสังคม

33 611220506 น.ส.ภาวริน ค าสี การพัฒนาสังคม

34 611820207 น.ส.คฑาพร อินทสร รัฐประศาสนศาสตร์

35 611620106 น.ส.วรัญญา สุกใส นิติศาสตร์

36 611620105 น.ส.สุภักษร ช่่ืนบาน นิติศาสตร์

37 611122106 น.ส.ปุณรดา โพธ์ิขวัญ ภาษาอังกฤษ

38 611620238 นายธรรมนูญ อินไผ่ นิติศาสตร์

39 611620234 นายธนพล โยชนะ นิติศาสตร์

40 611122221 น.ส.รุ่งเรือง อร่ามฤทัยกุลพนา สังคมศึกษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611820316 น.ส.วรรณศิริ จูจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2 611820304 น.ส.อนุธิดา วิญธะชัย รัฐประศาสนศาสตร์

3 611820308 น.ส.ลลิดาพรรณ จันทร์ประทักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์

4 611121628 น.ส.น้ าเพชร ทองทิพย์ การประถมศึกษา

5 611820317 น.ส.นิชนันท์ แสนยินดี รัฐประศาสนศาสตร์

6 611121602 น.ส.ชฎาภรณ์ ชุรี การประถมศึกษา

7 611121627 น.ส.ชลาลัย พลาพล การประถมศึกษา

8 591420701 น.ส.กฤษณา มีโพธ์ิ เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

9 591420707 นายฉลองรัตน์ ทักท้วง เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

10 611820301 น.ส.นิศามณี โหฐาน รัฐประศาสนศาสตร์

11 611820302 น.ส.เจนจิรา ต๊ิบบุ้ง รัฐประศาสนศาสตร์

12 611820306 น.ส.ทวินันท์ ทรัพย์กล่ิน รัฐประศาสนศาสตร์

13 611820307 น.ส.สุพิชชา อยู่สิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์

14 611620227 นายเกษมศักด์ิ ฉิมแป้น นิติศาสตร์

15 611620232 น.ส.พิชญาภา เลาลี นิติศาสตร์

16 611620219 นายนิธิพงษ์ รัตนาทร นิติศาสตร์

17 611620235 น.ส.ธนศิริ ผลเศรษฐี นิติศาสตร์

18 611620226 น.ส.มลทิชา พรมมา นิติศาสตร์

19 611620210 น.ส.ชญานี ประชาสรรเจริญ นิติศาสตร์

20 611620230 นายธีรภัทร สุขภิรมย์ นิติศาสตร์

21 611620213 น.ส.ชวาลา สถิตย์อยู่ นิติศาสตร์

22 611620204 น.ส.ฐิติพร การสุวรรณ์ นิติศาสตร์

23 611122212 น.ส.กุ๊กไก่ สมคิด สังคมศึกษา

24 611122214 น.ส.อรณิช วายุ สังคมศึกษา

25 611122217 น.ส.บุษยมาศ เขม้นเขตการ สังคมศึกษา

26 611620137 น.ส.ยวิษฐา สุมังฆะเศษ นิติศาสตร์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 02 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 02 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 611121708 น.ส.ชาลิสา ไพรนีรชาติ การประถมศึกษา

28 611620209 น.ส.สถิตาภรณ์ ยนจอหอ นิติศาสตร์

29 611122201 นายพัสกร พวงไธสง สังคมศึกษา

30 611122202 นายราชบุรินทร์ บดีรัฐ สังคมศึกษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611121510 นายสหรัฐ หงษ์เวียงจันทร์ ภาษาไทย

2 611121515 น.ส.นิศารัตน์ วิเศษศรี ภาษาไทย

3 611121502 น.ส.หน่ึงฤทัย สุดเต้ ภาษาไทย

4 611420504 น.ส.สุดาพร แทนสมบัติ นิเทศศาสตร์

5 611121523 น.ส.โยษิตา ปานฤทธ์ิ ภาษาไทย

6 611121519 น.ส.ศรีประภา เรือนเพ็ง ภาษาไทย

7 611121513 น.ส.อมรรัตน์ กันทิละ ภาษาไทย

8 611121509 น.ส.กัญญาภัทร จันทร์กันนา ภาษาไทย

9 611121419 น.ส.ฐิติมา เนียมสุ่ม ภาษาไทย

10 611121421 น.ส.ปิยฉัตร ปานทองค า ภาษาไทย

11 611121429 น.ส.พัณณิตา ปัญญาดี ภาษาไทย

12 611121420 น.ส.กุลดา พิลึก ภาษาไทย

13 611121404 น.ส.สุกัญญา จันทร์นา ภาษาไทย

14 611121417 น.ส.ลักษิกา สีค าขลิบ ภาษาไทย

15 611121403 น.ส.อังศุ่มาลี สารสิงห์ ภาษาไทย

16 611121418 น.ส.สลิลทิพย์ กันหาเรียง ภาษาไทย

17 611820113 นายณธวัฒน์ แปงนุจา รัฐประศาสนศาสตร์

18 611820116 นายสรพงษ์ กีรติกากูล รัฐประศาสนศาสตร์

19 611820114 นายจักริน ชาวละหาร รัฐประศาสนศาสตร์

20 611220416 น.ส.ชนิกานต์ ทิพย์ประสาตร์ การพัฒนาสังคม

21 611220412 น.ส.กิตญาดา เอ่ียมส าลี การพัฒนาสังคม

22 611220408 น.ส.ดิษยา ฉิมพาลี การพัฒนาสังคม

23 611220409 น.ส.ชบาไพร เอ่ียมสอาด การพัฒนาสังคม

24 611220420 นายอัฐธิชา กล่ินศรีสุข การพัฒนาสังคม

25 611122213 น.ส.ธัญรัตน์ รอดศรี สังคมศึกษา

26 611122219 น.ส.ชลธิชา ดอยแก้วขาว สังคมศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 02 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 02 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 611220418 นายกิตติกาล พรมอินทร์ การพัฒนาสังคม

28 611220406 น.ส.ภูริมาศ วัฒนศิริ การพัฒนาสังคม

29 611122215 นายกรวิชณ์ ใจแก้ว สังคมศึกษา

30 611220423 น.ส.อทิตยา พรมชัย การพัฒนาสังคม

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601730301 นายสุวรักษ์ ดีรักษา เทคโนโลยีก่อสร้าง

2 601730307 นายปฏิภาณ ประเสริฐอุดมศักด์ิ เทคโนโลยีก่อสร้าง

3 611820210 นายสุริโย ค าเคร่ือง รัฐประศาสนศาสตร์

4 611820121 น.ส.ปวีนา เงินย่ิง รัฐประศาสนศาสตร์

5 611820203 น.ส.พรธีรา โตนดทอง รัฐประศาสนศาสตร์

6 611820204 นายสาธิต ศรีโพธ์ิ รัฐประศาสนศาสตร์

7 611820223 นายชัยวัฒน์ คงประกอบ รัฐประศาสนศาสตร์

8 611820303 น.ส.ณัฐภรณ์ พรมเกษ รัฐประศาสนศาสตร์

9 611820230 นายธวัชชัย แก้วมาลัย รัฐประศาสนศาสตร์

10 611220414 น.ส.เรไร ศรีหามายา การพัฒนาสังคม

11 611220403 นายธัญหฤษฎ์ พลแย้ม การพัฒนาสังคม

12 611220410 น.ส.ปาริชาต พรหมมินทร์ การพัฒนาสังคม

13 611220430 น.ส.กรณิศ สีชานิล การพัฒนาสังคม

14 611220411 น.ส.เบญญา มีหิริ การพัฒนาสังคม

15 611220417 น.ส.ชลิตา ข าอยู่ การพัฒนาสังคม

16 611220402 น.ส.พัณณิตา หมีขุน การพัฒนาสังคม

17 611220425 น.ส.สุพิชฌาย์ เพียรธัญญการ การพัฒนาสังคม

18 611220405 น.ส.กนกวรรณ สวรรค์หลง การพัฒนาสังคม

19 611220401 นายอาทิตย์ แก้วดี การพัฒนาสังคม

20 611220424 น.ส.วาสนา กาบุญยม การพัฒนาสังคม

21 611220422 นายบัลลังก์ หิรัญญาพร การพัฒนาสังคม

22 611220404 น.ส.วรรณิษา ใจหงิม การพัฒนาสังคม

23 611220428 น.ส.วิจิตรา เมฆขุนทด การพัฒนาสังคม

24 611320215 นายวรพจน์ แสนบุญมา เคมี

25 611320219 น.ส.กณิกา กาญจนแดนไพร เคมี

26 611320220 น.ส.พิชญาภรณ์ เทียนสันต์ เคมี

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 03 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 03 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 611320205 น.ส.ดวงจันทร์ พงศ์จรัสแสง เคมี

28 611320207 น.ส.นิลาวรรณ เมืองขุนทศ เคมี

29 611320206 น.ส.กัญญารัตน์ หม่ืนแสง เคมี

30 611320211 นายทวีศักด์ิ หิรัญสิทธ์ิ เคมี

31 611320217 น.ส.ณัฐชยา ปาละโค เคมี

32 611320208 น.ส.จิราพร แย้มโกสุม เคมี

33 611320213 น.ส.นิศากร พรมสละ เคมี

34 611320204 น.ส.ศรีสุดา คีรีแดนชัย เคมี

35 611320210 น.ส.ณัฏฐณิชา แสนสุภา เคมี

36 611320203 น.ส.เดือนเพ็ญ แสนหลวง เคมี

37 611320201 น.ส.ปรียา ครองสวัสด์ิ เคมี

38 611320202 น.ส.ธวัลรัตน์ ศรีสุขสันต์คีรี เคมี

39 611320209 นายวุฒิภัทร หอมประทุม เคมี

40 611220624 น.ส.ภัครมัย ประชาสิริกุล ภาษาจีน

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611820119 น.ส.วรรณรัตน์ ฟองเอม รัฐประศาสนศาสตร์

2 611820202 น.ส.อรอุมา สิงห์วี รัฐประศาสนศาสตร์

3 611820117 น.ส.กาญจนา ภู่เพ็ง รัฐประศาสนศาสตร์

4 611820118 น.ส.นิชธาวัลย์ สุขจิตร รัฐประศาสนศาสตร์

5 611120504 น.ส.วนัชพร ค าก้อน คณิตศาสตร์

6 611120515 น.ส.จณิตสา คชภูมิ คณิตศาสตร์

7 611120502 น.ส.เจมจิรา ป่ินทอง คณิตศาสตร์

8 611120523 น.ส.ภลิตา ด านิล คณิตศาสตร์

9 611120525 น.ส.การะเกด พุทธมงคล คณิตศาสตร์

10 611120518 น.ส.ทอแสง คูหาทอง คณิตศาสตร์

11 611120505 นายเกียรติศักด์ิ ทองขาว คณิตศาสตร์

12 611120520 นายคณุตม์ ตุงคะศิริ คณิตศาสตร์

13 611120509 น.ส.อภีษฎา โสภานุสนธ์ิ คณิตศาสตร์

14 611120503 น.ส.สุรัตน์ดา ช่างเพาะ คณิตศาสตร์

15 611120529 น.ส.กฤติมา ทองมา คณิตศาสตร์

16 611120512 น.ส.ชมพูนุช พันธ์น้อย คณิตศาสตร์

17 611120517 น.ส.อัจฉราภรณ์ มีสกุล คณิตศาสตร์

18 611120524 น.ส.สุวภัทร วิชาชัย คณิตศาสตร์

19 611120516 น.ส.พรประภา ก้อนนาค คณิตศาสตร์

20 611120522 น.ส.สวรรณญา ถ้วยอ่ิม คณิตศาสตร์

21 611120528 น.ส.กัญญารัตน์ ทองใบ คณิตศาสตร์

22 611120526 นายสันติภาพ แซ่จ๋าว คณิตศาสตร์

23 611220621 น.ส.วรรณา ไพโรจน์ ภาษาจีน

24 611220610 น.ส.ปิยธิดา บุตรสิงห์ ภาษาจีน

25 611220606 น.ส.ศิริพร จินดาคีรีกร ภาษาจีน

26 611820215 น.ส.ชลลดา จ าปางาม รัฐประศาสนศาสตร์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 03 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 03 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 611820212 น.ส.อรภาภรณ์ จันทวี รัฐประศาสนศาสตร์

28 611820213 น.ส.ฐิติกานต์ ทองโบราณ รัฐประศาสนศาสตร์

29 611220605 น.ส.จงกล ชลนทีเกิดคุณ ภาษาจีน

30 611120513 น.ส.จิดาภา สุขสาคร คณิตศาสตร์

31 611220601 น.ส.นฤมล นะพา ภาษาจีน

32 611820103 น.ส.ชลดา ถาวร รัฐประศาสนศาสตร์

33 611820102 น.ส.รชุดา อินเล้ียง รัฐประศาสนศาสตร์

34 611820123 น.ส.วรรณธิญา เซ็นน้อย รัฐประศาสนศาสตร์

35 611820106 น.ส.พิชญา เพ็งช้าง รัฐประศาสนศาสตร์

36 611120330 น.ส.ไปรยา สืบปันอุด วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

37 611120306 นายทัตพงศ์ จริยภิวัฒน์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

38 611120401 น.ส.ปิยนุช ณ ค าตัน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

39 611120406 น.ส.ณิชากร วิทยาเรืองศรี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

40 611120327 นายธนพนธ์ พูนผล วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611220419 นายวิชิตชัย วัฒนะ การพัฒนาสังคม

2 611321015 น.ส.ฐิติมา สร้อยพลาย ภูมิสารสนเทศ

3 611321001 น.ส.กมลกานต์ บัวตะมะ ภูมิสารสนเทศ

4 611321006 น.ส.อนุสรา สวยไธสงค์ ภูมิสารสนเทศ

5 611321012 น.ส.น้ าฝน เทนอิสสระ ภูมิสารสนเทศ

6 611321005 น.ส.สุนิสา ยศ ภูมิสารสนเทศ

7 611321004 น.ส.สุชานันท์ ประดิษฐ์ ภูมิสารสนเทศ

8 611321007 น.ส.จินตนา กุลวิเศษ ภูมิสารสนเทศ

9 611321010 นายสถาพร จินดาอินทร์ ภูมิสารสนเทศ

10 611321002 นายชนวรรธณ์ ก้อนแก้ว ภูมิสารสนเทศ

11 601820222 นายจักริน มากศรี รัฐประศาสนศาสตร์

12 611220613 น.ส.พรพิมล แสนเขียววงศ์ ภาษาจีน

13 611220620 น.ส.ศตนันท์ ล าภู ภาษาจีน

14 611220602 น.ส.รัตนกาญจน์ คล้อยสวาท ภาษาจีน

15 611220623 น.ส.จิราภา ทองพูน ภาษาจีน

16 611120506 น.ส.จินดารัตน์ หนองห้าง คณิตศาสตร์

17 611120527 น.ส.ภัทรสุดา อุปหล้า คณิตศาสตร์

18 611120530 น.ส.กัญญาณัฐ กวินวนาลี คณิตศาสตร์

19 611120510 น.ส.ปิยพร แซ่ย้ัง คณิตศาสตร์

20 611120511 นายวุฒิชัย แซ่ย่าง คณิตศาสตร์

21 611120519 น.ส.วริษา แซ่ลี คณิตศาสตร์

22 611220603 น.ส.ขนิษฐา ม่ังทอง ภาษาจีน

23 611120501 นายอธิปชิระ บุญพรม คณิตศาสตร์

24 611120514 น.ส.อุไร วงศ์ธีรภาพ คณิตศาสตร์

25 611220608 น.ส.ฑิฆัมพร บัวทอง ภาษาจีน

26 611220604 น.ส.วรัญญา ภู่สงค์ ภาษาจีน

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 03 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 03 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 611220611 น.ส.จุฑามณี เพ็ชรหนู ภาษาจีน

28 611220617 น.ส.กมลทิพย์ โมลาลาย ภาษาจีน

29 611220607 น.ส.สรณ์ศิริ ก้อนจ้าย ภาษาจีน

30 611220615 น.ส.วิชญาดา กอสัมพันธ์ ภาษาจีน

31 611220609 น.ส.กรรณิการ์ ธรรมกุล ภาษาจีน

32 611820312 น.ส.สุภัทราภรณ์ ทองสุข รัฐประศาสนศาสตร์

33 611820311 นายจักรธิป โปต๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์

34 611820309 นายพุทธิพงศ์ วงศ์แสน รัฐประศาสนศาสตร์

35 611820305 นายพิชิต จ้อยม่วง รัฐประศาสนศาสตร์

36 611120405 น.ส.ญาดา คดชีพ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

37 611120403 น.ส.สุดารัตน์ พรมเจียม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

38 611120402 น.ส.ศิริลักษณ์ อ่อนน้อม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

39 611120408 น.ส.วันวิสาข์ อูบกาบ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

40 611820229 น.ส.อุษา จันทร์กระจ่าง รัฐประศาสนศาสตร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611121413 น.ส.กุลกานต์ ศรีบัวจับ ภาษาไทย

2 611121406 น.ส.สุภาภรณ์ โคกแก้ว ภาษาไทย

3 611121412 นายวีรศักด์ิ ชูคุ้ม ภาษาไทย

4 611121426 น.ส.ณัฐฐินันท์ แก้วโต ภาษาไทย

5 611320212 น.ส.ชุติมา จันทร์ดี เคมี

6 611121414 น.ส.กรกช วงษ์ค า ภาษาไทย

7 591820106 นายณัฐกานต์ กล่ินนาค รัฐประศาสนศาสตร์

8 611120305 น.ส.สุมีนา ค าบู้ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

9 611120319 น.ส.ปิยฉัตร คชฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

10 611120318 น.ส.สุพัตรา การะภักดี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

11 611120326 นายกรรจเนตร ขุนทอง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

12 611121425 น.ส.พัชริดา จุลมุสิ ภาษาไทย

13 611121408 น.ส.อัญชลี ท าทอง ภาษาไทย

14 611121402 นายกรกฎ ตีนาเต ภาษาไทย

15 611121424 น.ส.กัญญารัตน์ พิมพา ภาษาไทย

16 611121606 น.ส.กมลลักษณ์ บุญอยู่ การประถมศึกษา

17 611121617 น.ส.สุจิรา จันทร การประถมศึกษา

18 611121605 น.ส.รมณี อินทพงษ์ การประถมศึกษา

19 611121607 น.ส.สุวรรณา แย้มนุช การประถมศึกษา

20 611121620 น.ส.ปานชีวา มลิวัลย์ การประถมศึกษา

21 611121616 น.ส.พัชรี จันลองวนา การประถมศึกษา

22 611121613 น.ส.รณพร จ าปู้ การประถมศึกษา

23 611121630 นายบุญชัย อาสารักษาไพร การประถมศึกษา

24 611121618 น.ส.กาญจนวัฒน์ จุฬาธรรมกุล การประถมศึกษา

25 611121707 น.ส.สุดารัตน์ ทรัพย์เหลือเเสน การประถมศึกษา

26 611121603 น.ส.วศินี โพธ์ิมหันต์ การประถมศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 03 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 03 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 611121608 น.ส.จินต์จุฑา สุยะทา การประถมศึกษา

28 611121625 น.ส.อุษา เน่ืองเถ่ือน การประถมศึกษา

29 611121619 น.ส.ณีรนุช ชาติไกรบัญชา การประถมศึกษา

30 611121611 น.ส.พัชรินทร์ ค าตา การประถมศึกษา

31 611121604 น.ส.อติกานต์ ล่องชูผล การประถมศึกษา

32 611121610 น.ส.ตติยา อ่ าพร้ิง การประถมศึกษา

33 611121624 น.ส.จันทิมา แตงบุญรอด การประถมศึกษา

34 611121612 น.ส.ณัชภัทร คงเพชรศักด์ิ การประถมศึกษา

35 611121615 น.ส.สุธาสินี วันเสาร์ การประถมศึกษา

36 611120316 น.ส.กัญญารัตน์ คงม่ัน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

37 611120302 น.ส.สวรรยา ตังสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

38 611120315 น.ส.ชุตินันท์ คชสีห์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

39 611120303 น.ส.กนกพร เผือกพงษ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

40 611120328 น.ส.กัณฐิกา พันธมิตร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611620126 นายศราวุธ วจนะถาวร นิติศาสตร์

2 611620119 นายพงศกร บุญมีมา นิติศาสตร์

3 611620122 นายธนายุ สุภาพ นิติศาสตร์

4 611620120 นายจิรวัฒน์ สิงห์คา นิติศาสตร์

5 611620201 นายสรศักด์ิ เชียงทอง นิติศาสตร์

6 611620133 นายฤทธิรุทร์ อุปหล้า นิติศาสตร์

7 601820102 น.ส.สาลิตา เพ่ิมผล รัฐประศาสนศาสตร์

8 601820213 น.ส.นัฐติยาพร ยศทะ รัฐประศาสนศาสตร์

9 611121626 น.ส.กมลชนก นาคท้วม การประถมศึกษา

10 611121601 น.ส.วิชุดา เทศพรหม การประถมศึกษา

11 611120421 น.ส.ศศิริวิมล ดอนชูไพร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

12 611120420 น.ส.รุ่งนภา ถังทอง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

13 611120419 น.ส.วรดา เหล่าวงโคตร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

14 611120329 น.ส.ชวนชม ฤทธฺ่่จรรโลง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

15 611120313 น.ส.ปุณยนุช ท้าวสันติชูชัย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

16 611120312 น.ส.เบญญาภา ไพรพรรณา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

17 611120304 น.ส.สุภารัตน์ อินต้นวงค์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

18 611120321 น.ส.วันเพ็ญ แซ่ย้า วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

19 611122218 น.ส.จินตหรา มาวัน สังคมศึกษา

20 611122220 น.ส.ธัญสิริ จ๋องเนียม สังคมศึกษา

21 611122208 น.ส.วารุณี สูงสันเขต สังคมศึกษา

22 611122211 น.ส.ชนัญญา ฉลาดธัญกิจ สังคมศึกษา

23 611120317 นายวัฒนชัย ทับเอ่ียม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

24 611122209 น.ส.อรอนงค์ ข้อหล้า สังคมศึกษา

25 611121623 น.ส.อาทิติยา โบราณมูล การประถมศึกษา

26 611121621 น.ส.ศิรดา แต่งเนตร การประถมศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 03 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 03 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 611121622 น.ส.สร้อยสุวรรณ กิจประจักร การประถมศึกษา

28 611121614 น.ส.อารีรัตน์ โพเทพ การประถมศึกษา

29 591720430 น.ส.วริญญา วรรณา การจัดการโลจิสติกส์

30 591720401 นายสิทธิพล หงษ์ทอง การจัดการโลจิสติกส์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611121405 นายเสกสรร แหวเมือง ภาษาไทย

2 601120123 น.ส.ภาวินี วงศ์เศรษฐี การศึกษาปฐมวัย

3 611121410 น.ส.ณัฐกุล คงเมือง ภาษาไทย

4 611121409 น.ส.สิวลี อะมะระดี ภาษาไทย

5 611121423 น.ส.ประภัสสร พลากร ภาษาไทย

6 611121430 น.ส.กิติยา บุญเรศ ภาษาไทย

7 611121415 น.ส.อัจฉราพร ข าสกล ภาษาไทย

8 601120230 น.ส.วงศ์สจี เกตุทอง การศึกษาปฐมวัย

9 611121411 น.ส.นภาวรรณ คุ่ยดี ภาษาไทย

10 611121401 น.ส.วัลวิภา ม่วงสุราช ภาษาไทย

11 601120224 นายจิตรเทพ โพธ์ิไทย การศึกษาปฐมวัย

12 601120231 นายสมัชญ์ เพียรกสิกรรม การศึกษาปฐมวัย

13 601120227 น.ส.ศุภานัน ธาตุ การศึกษาปฐมวัย

14 601120229 น.ส.ยศวดี พิมพ์สวรรค์ การศึกษาปฐมวัย

15 611620128 น.ส.พานิดา ช่ืนชมน้อย นิติศาสตร์

16 611620102 น.ส.วชิรญาณ์ นุ่มทอง นิติศาสตร์

17 601120219 น.ส.วีรยา วงษ์ราษฎร์ การศึกษาปฐมวัย

18 611620107 น.ส.ณัฐพร มานะจักร์ นิติศาสตร์

19 611620108 น.ส.ธัญญาภรณ์ ธรรมสอน นิติศาสตร์

20 611620124 น.ส.ศรสวรรค์ บรรณสี นิติศาสตร์

21 611620117 น.ส.สุกัญญา พรมฟัก นิติศาสตร์

22 611121512 นายอดิศร พิมพา ภาษาไทย

23 611121501 น.ส.บุษบาวรรณ ศรีคะนิต ภาษาไทย

24 611121508 น.ส.ธัญญลักษณ์ ยอดเพชร ภาษาไทย

25 611121507 น.ส.เพ็ญนภา ต้นเพชร ภาษาไทย

26 611121522 น.ส.นารีรัตน์ ฉ่ าบุตร ภาษาไทย

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 03 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 03 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 611121524 น.ส.เสาวณีย์ ธันยาปภานิจ ภาษาไทย

28 611121503 นายราเชน แสวงทรัพย์ ภาษาไทย

29 611121527 น.ส.จันทร์ทิวา รัตรดา ภาษาไทย

30 611220119 นายรุ่งทิวา ตองเต ภาษาไทย

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611121529 น.ส.ปาณิสรา แก้วอินปวน ภาษาไทย

2 611121516 น.ส.สุทธิรัตน์ ค าพาลักษณ์ ภาษาไทย

3 611121530 น.ส.อินธิรา เพชรภู่ ภาษาไทย

4 611320406 น.ส.ณัฐนิชา แก่นศรี สาธารณสุขศาสตร์

5 611320408 น.ส.ฐิติรัตน์ แซ่กอ สาธารณสุขศาสตร์

6 611320410 น.ส.นภาลัย อ้นบางเขน สาธารณสุขศาสตร์

7 611320402 น.ส.ชฎาพร จริรัมย์ สาธารณสุขศาสตร์

8 611320401 น.ส.สิริวิมล เกิดศรี สาธารณสุขศาสตร์

9 611320416 น.ส.จุฑาทิพย์ ลมูล สาธารณสุขศาสตร์

10 611320403 น.ส.สุพรรษา แกมนิล สาธารณสุขศาสตร์

11 611320422 น.ส.รัตศนา คชรักษ์ สาธารณสุขศาสตร์

12 611320415 น.ส.กนกวรรณ ยศประสงค์ สาธารณสุขศาสตร์

13 611121506 น.ส.ปานทิพย์ อินทปัน ภาษาไทย

14 611320424 น.ส.ชฎาณัฐธนพร ถังทอง สาธารณสุขศาสตร์

15 611320426 น.ส.ณัฏฐิณิชา คงสมทรง สาธารณสุขศาสตร์

16 611320425 น.ส.สุกัญญา บุญยืด สาธารณสุขศาสตร์

17 611320409 นายธนากร แก้วทอง สาธารณสุขศาสตร์

18 611220108 น.ส.ศศินิภา ขันสิงห์หา ภาษาไทย

19 611220111 น.ส.จันทร์ทิมา สาระสุวรรณ ภาษาไทย

20 611220129 น.ส.อาทิมา สุขปัน ภาษาไทย

21 611121526 น.ส.ธัญญาลักษณ์ ประสิทธ์ิเขตการ ภาษาไทย

22 611220113 น.ส.สุนิษา โปต๊ะ ภาษาไทย

23 611121528 น.ส.กัญญารัตน์ มาบุญธรรม ภาษาไทย

24 611121517 น.ส.ปิยะฉัตร นารอด ภาษาไทย

25 611220130 น.ส.ฐิติยา หาริคุณ ภาษาไทย

26 611220123 น.ส.กาญกมล พุ่มไพจิตร ภาษาไทย

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 05 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 05 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 611220107 น.ส.ศรุตยา สายบุญเจียม ภาษาไทย

28 611220115 น.ส.วิสสุตา เรืองวงษ์ ภาษาไทย

29 611220116 นายธนากร ศิริพรม ภาษาไทย

30 611220122 น.ส.สิรภัทร ไตรยุทธรงค์ ภาษาไทย

31 611220124 น.ส.ฐิตาพร วงศ์สว่าง ภาษาไทย

32 611220104 น.ส.ฉัตรวลี โนขัดติมา ภาษาไทย

33 611220121 น.ส.จันจิรา ม่ันวิง ภาษาไทย

34 611320411 น.ส.นันยา ดาหา สาธารณสุขศาสตร์

35 611320418 น.ส.ธนัชชา สมภักดี สาธารณสุขศาสตร์

36 611121505 นายภัทพงษ์ แพงโตนด ภาษาไทย

37 611320412 น.ส.นัทวรรณ นุตพงษ์ สาธารณสุขศาสตร์

38 611320405 น.ส.กนกพร เนียมพูล สาธารณสุขศาสตร์

39 611320407 นายศตวรรษ นภารัก สาธารณสุขศาสตร์

40 611320218 น.ส.ธนยพร บุญปวง เคมี

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611121514 น.ส.บุศรินทร์ โยตะนันท์ ภาษาไทย

2 611121511 น.ส.ณัฐริกา ไกรยงค์ ภาษาไทย

3 611121525 น.ส.วริศราภรณ์ สอนชิด ภาษาไทย

4 611121518 น.ส.จริญญา กองสิน ภาษาไทย

5 611121521 น.ส.ศิริลักษณ์ พรมฟัก ภาษาไทย

6 611121504 นายธวัชชัย อุดมเกตุ ภาษาไทย

7 601820211 นายกันตภณ แซ่หมี รัฐประศาสนศาสตร์

8 611820219 นายศุภกิตต์ิ มีสัตย์ รัฐประศาสนศาสตร์

9 611820205 น.ส.ศิริรัตน์ รอดประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์

10 611320423 น.ส.สุวาณี รอดหงษ์ทอง สาธารณสุขศาสตร์

11 611320821 น.ส.ศรัญญา ค ามุ้ย คณิตศาสตร์

12 611320824 น.ส.รัตนาภรณ์ แสนหาญชัย คณิตศาสตร์

13 611920115 น.ส.ธันยพัต การเท่ียง วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

14 611920104 นายยสินทร อุดมศรีมงคล วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

15 611920106 น.ส.จิตสุภา วงษ์มาก วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

16 611920109 น.ส.ธิดารัตน์ ดีประสิทธ์ิ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

17 611320806 น.ส.จิรานุช ม่ันคงพิพัฒน์ คณิตศาสตร์

18 611820228 น.ส.ตรีลักษณ์ ภู่สมัย รัฐประศาสนศาสตร์

19 611820218 น.ส.จริยา เขตขาม รัฐประศาสนศาสตร์

20 611820209 น.ส.วิชญาพร ค าแล่น รัฐประศาสนศาสตร์

21 611820226 น.ส.สุพิชญา ไกรแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์

22 611320802 น.ส.จิตติมา อินทะเรืองศร คณิตศาสตร์

23 611320805 นายสุธิพงษ์ ค าเท่ียง คณิตศาสตร์

24 611320801 น.ส.กุลยา อ่ิมดี คณิตศาสตร์

25 611320808 นายพลวัฒน์ ใจวิสาร คณิตศาสตร์

26 611320829 นายภูธเนศ นารีรักษ์ คณิตศาสตร์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 05 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 05 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 611320813 น.ส.ธัญญลักษณ์ ธรรมลี คณิตศาสตร์

28 611320814 น.ส.โสพิณยา พุ่มทุ่ม คณิตศาสตร์

29 611320803 น.ส.ศิรินทรา บางเหลือง คณิตศาสตร์

30 611320807 น.ส.เมธาวี คงอรุณ คณิตศาสตร์

31 611320812 นายณรงค์ศักย์ บุบผา คณิตศาสตร์

32 611320819 น.ส.บวรรัตน์ โสมศรี คณิตศาสตร์

33 611320810 น.ส.วราพร อินทชิต คณิตศาสตร์

34 611320811 นายสหัสวรรษ อ๋ันดอนกลอย คณิตศาสตร์

35 611320818 น.ส.ณัฏฐิศา แลงามตา คณิตศาสตร์

36 611320823 น.ส.ลลนา อยู่สบาย คณิตศาสตร์

37 611320827 นายวีระชัย เลิศบุญการกิจ คณิตศาสตร์

38 611320828 นายไพรัตน์ ค าหล้า คณิตศาสตร์

39 611320817 นายภูริณัฐ ตุ่นเฟือย คณิตศาสตร์

40 611320804 น.ส.เพชรฎา อาทร คณิตศาสตร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611220117 น.ส.เนตรวิมล เคลือภู่ ภาษาไทย

2 611220105 น.ส.มัสยา พลเช่ียว ภาษาไทย

3 611220106 น.ส.อนุชสรา โสดาเจริญ ภาษาไทย

4 611220118 น.ส.เปรมสุดา ประดิษฐนุช ภาษาไทย

5 611220102 น.ส.รุ่งอรุณ ขุนพิลึก ภาษาไทย

6 611220114 น.ส.พรทิพย์ ตระการตระกูล ภาษาไทย

7 611220125 น.ส.ธิญากรณ์ พ่วงพี ภาษาไทย

8 611220127 น.ส.พรพรรณา จันทร์อร่าม ภาษาไทย

9 611122110 นายนพรัตน์ ไกรกิจราษฎร์ ภาษาอังกฤษ

10 611920107 น.ส.กุสุมา ป่ินทอง วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

11 611920117 น.ส.กัญชริญา ขันกะสิกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

12 611920103 น.ส.มาลินี อารักขาอารัญ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

13 611920110 น.ส.จันทิมา ด่านซ้าย วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

14 611920101 น.ส.พัชราภรณ์ รัตถา วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

15 611920102 นายย่ิงพันธ์ กัลพฤกษ์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

16 611320822 น.ส.รัดนิตา พรมมาวัน คณิตศาสตร์

17 611320809 น.ส.พิมพ์ลภัส วงค์กองแก้ว คณิตศาสตร์

18 611121711 นายณัฐกิตต์ ทับทิม การประถมศึกษา

19 611220515 นายเจนณรงค์ มาลัย การพัฒนาสังคม

20 611320904 น.ส.วราลักษณ์ เพ็ญพันธ์นาค เทคโนโลยีสารสนเทศ

21 611320908 น.ส.สโรชา มัณมณี เทคโนโลยีสารสนเทศ

22 611320905 น.ส.กัลยาณี ฉิมพาลี เทคโนโลยีสารสนเทศ

23 611320910 น.ส.กาญจนา เทพวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

24 611320906 น.ส.ชโลธร วงศ์กัทลีคาม เทคโนโลยีสารสนเทศ

25 611320909 น.ส.มาริสา ธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ

26 611220303 น.ส.สิรีธร นวพงษ์ภูษา ภาษาอังกฤษ

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 05 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 05 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 611120322 นายวิชาญชัย วันดี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

28 611120323 น.ส.กันต์ฤทัย เรืองบุญธรรม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

29 611120308 น.ส.ปิยนุช หิริโอ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

30 611120307 น.ส.รุ่งนภา สุขสาย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

31 611120301 น.ส.อรัชพร ค าเลิศ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

32 611120324 น.ส.กมลลักษณ์ คล้ายเจียม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

33 611220204 น.ส.วิชะดา แซ่ม้า ภาษาไทย

34 611220212 น.ส.วริญญา หม่ืนเจิง ภาษาไทย

35 611220201 น.ส.ณัฐฤมล ศรีจันทร์ ภาษาไทย

36 611220209 น.ส.ธัญญาพร สิงห์ลอ ภาษาไทย

37 611220205 น.ส.จีรนันท์ เน่ืองละออ ภาษาไทย

38 611220202 น.ส.จุติภัค ด าสนิท ภาษาไทย

39 611220305 น.ส.สุภัสสร ช่างเงิน ภาษาอังกฤษ

40 611220302 น.ส.สโรชา หลักหิน ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611220103 น.ส.วรสินา บุญน้อย ภาษาไทย

2 611220315 น.ส.รวงข้าว ทองด้วง ภาษาอังกฤษ

3 611320104 น.ส.ชนาภา ภู่ระหงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

4 611320102 น.ส.จุฑาทิพย์ โชหนู วิทยาการคอมพิวเตอร์

5 611320107 น.ส.ศุวมนต์ ปัญญา วิทยาการคอมพิวเตอร์

6 611320101 น.ส.กศิรา ค าหล้า วิทยาการคอมพิวเตอร์

7 611320912 นายปฐมยศ แป้นน้อย เทคโนโลยีสารสนเทศ

8 611320105 นายเจตรินทร์ สีแตง วิทยาการคอมพิวเตอร์

9 611320114 นายธรีนัย แซ่เฮ่อ วิทยาการคอมพิวเตอร์

10 611320103 นายเจริญชัย อาจรอด วิทยาการคอมพิวเตอร์

11 611320109 นายจิตรทิวัส ราชเทียร วิทยาการคอมพิวเตอร์

12 611320115 น.ส.วิมลวรรณ อยู่สุขสถาพร วิทยาการคอมพิวเตอร์

13 611320110 นายชยณัฐ ประมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์

14 611220310 นายนัปการ ก าเนิด ภาษาอังกฤษ

15 611121022 น.ส.สานิกา แซ่พ่าน ภาษาจีน

16 611121021 น.ส.ฟ้าใส แซ่เล้ียว ภาษาจีน

17 611121007 น.ส.มาริษา บ้านกล้วย ภาษาจีน

18 611121017 น.ส.กนกพร มังกร ภาษาจีน

19 611121026 น.ส.ญานิกา ธรรมมา ภาษาจีน

20 611121025 น.ส.มะลิวัลย์ แซ่ย้าง ภาษาจีน

21 611121030 น.ส.ปาริชาติ ธัญชาติไพศาล ภาษาจีน

22 611121003 นายศุภณัฐ จ าปา ภาษาจีน

23 611121008 น.ส.อรปรียา เชิดฟ้อน ภาษาจีน

24 611121018 น.ส.ชมพูนุช ทองสุวรรณ ภาษาจีน

25 611121023 น.ส.ปรารถนา ใจงาม ภาษาจีน

26 611220320 นายจักรกฤษ หลาแก้ว ภาษาอังกฤษ

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 611220309 น.ส.ปวีณา วิเชียรชัยคีรี ภาษาอังกฤษ

28 611220331 น.ส.วรรณนิดา เครือวัน ภาษาอังกฤษ

29 591720408 นายธีรภัทร์ สมส่วน การจัดการโลจิสติกส์

30 591720403 นายกันตภัฎ หาญก าจัดภัย การจัดการโลจิสติกส์

31 611220333 นายเรืองยศ แสนโดด ภาษาอังกฤษ

32 611220324 น.ส.นิตยา เจริญศิลป์ ภาษาอังกฤษ

33 611121809 น.ส.นภัสสร เปล่งปล่ัง เคมี

34 611220322 นายชาญยุทธ ชูแผ้ว ภาษาอังกฤษ

35 611220319 น.ส.นัทธมน สุทธิแสงจันทร์ ภาษาอังกฤษ

36 611220313 น.ส.พรรณพลอย ศรีวิชัยจันทร์ ภาษาอังกฤษ

37 611122206 น.ส.วิชญาดา ต่ายหัวดง สังคมศึกษา

38 611122204 นายรุ่งเจริญ จิตน์สนธิ สังคมศึกษา

39 611122207 น.ส.เปรมฤดี แฝงสูงเนิน สังคมศึกษา

40 611220316 นายสิรภพ กันยะมูล ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611220616 นายกิตติพิชญ์ จิระเดชประไพ ภาษาจีน

2 611120309 น.ส.ธิดารัตน์ โตวัตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

3 611120311 น.ส.รินรดา เมรัตน์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

4 611120310 น.ส.ชุติมา เช้ือแก้ว วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

5 611120325 น.ส.บุญสิตา อินไผ่ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

6 611120314 น.ส.ปัตติยา ช่ออังชัน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

7 611320308 น.ส.นนท์ทิชา กล่ินหนู วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

8 611320305 นายปฏิภาณ เกษนาค วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

9 611320302 น.ส.ภุมรินทร์ ธัญญเจริญ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

10 611320306 น.ส.ชญากานฑ์ โพธ์ิลา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

11 611320307 นายกิจชนะ เก้นโชติ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

12 611320304 น.ส.น้ าทิพย์ สมบูรณ์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

13 611320301 น.ส.นภาลัย เช้ือรอด วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

14 611320303 น.ส.วรัญญา ก่ิงภาร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

15 611121006 น.ส.นริศรา หะขุนทด ภาษาจีน

16 611121010 น.ส.ณัฐธิชา ช่วยเจริญสุข ภาษาจีน

17 611121009 น.ส.ธนภรณ์ ปะตังทะสา ภาษาจีน

18 611121015 น.ส.พัชรธิดา มหึเมือง ภาษาจีน

19 611121031 น.ส.เบญจวรรณ นิลพักร์ ภาษาจีน

20 611121028 น.ส.วรารัตน์ นารอด ภาษาจีน

21 611121013 น.ส.สตรีรัตน์ ถาวร ภาษาจีน

22 611121012 น.ส.เกวรี ปานค า ภาษาจีน

23 611121016 น.ส.กัญญาลักษณ์ อยู่ทอง ภาษาจีน

24 611121029 น.ส.อมลวรรณ จันทร์นนท์ ภาษาจีน

25 611121014 น.ส.ปาลิตา บุญทะโกสุม ภาษาจีน

26 611121004 นายนวมินทร์ รอดใหญ่ ภาษาจีน

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 611220314 นายตรีทศ ค าอินทร์ ภาษาอังกฤษ

28 611220311 น.ส.ธนัญชา นพเก้า ภาษาอังกฤษ

29 611220301 นายนวชนม์ ได้ลาภ ภาษาอังกฤษ

30 611220326 น.ส.ภัทราวดี บุญศรี ภาษาอังกฤษ

31 611220317 น.ส.วาริน จ าปาทอง ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611220307 น.ส.ณัฐธิดา กิตเสรีย์ ภาษาอังกฤษ

2 611320504 นายธีระวัฒน์ ปาวงค์สร้อย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
3 611320501 น.ส.สุภารัตน์ เหล่ากระปิกิจ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
4 611320505 น.ส.ภานุมาศ แสงรุณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
5 611320506 นายปราชญา อ่่นประสาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
6 611320503 น.ส.อรณี แซ่ท้าว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
7 611320507 น.ส.กนกพรรณ วงค์ต๊ะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
8 611320502 น.ส.วัลญา ประทุม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
9 611320508 น.ส.ลลิตา แก้วสูงเนิน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร
10 611121001 น.ส.อภิญญา บุรานันท์ ภาษาจีน

11 611220304 น.ส.กนิษฐา พงษ์เม่น ภาษาอังกฤษ

12 611220332 Su Myat Myint Mo ภาษาอังกฤษ

13 611121020 น.ส.กรกนก ค าบุญ ภาษาจีน

14 611121011 น.ส.สุพัตรา ศรีทอง ภาษาจีน

15 611121802 น.ส.ทักษพร นิลละออ เคมี

16 611121807 น.ส.สุพิชชา เมนไธสง เคมี

17 611121811 นายกฤษกร จรันรัก เคมี

18 611121806 น.ส.นพเก้า นุ่มเกล้ียง เคมี

19 611121801 นายพีรพัฒน์ จอมคีรี เคมี

20 611121804 น.ส.สิรีธร ค าพิระธรรม เคมี

21 611121812 น.ส.น้ าทิพย์ ค าอ่ิม เคมี

22 611121803 นายวันชัย ศรีเดช เคมี

23 611121805 น.ส.ชนาภา อาจกล้า เคมี

24 611121808 นายชัยธวัช อ้นอิน เคมี

25 611122216 น.ส.ปิยะฉัตร จันทชุม สังคมศึกษา

26 611122203 น.ส.ณัฐวรรณ แก้วเพชร สังคมศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 611122205 น.ส.กมลลักษณ์ อินกรัด สังคมศึกษา

28 611420310 นายวันชนะ ละอองดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611321102 นายวิษณุ แป้นสุวรรณ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2 611321118 นายปัญญาพล พุทธชาติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3 611321119 นายภานุพงศ์ นวมเพ็ชร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

4 611321101 น.ส.ดวงสมร ศิศาริกรณ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5 611321103 นายภูวงษ์ กลัดเพชร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

6 611321106 นายสุรเดช มีสุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

7 611321127 น.ส.นิรชา ดาษพันธ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

8 611420731 นายอะนัส วงษ์สุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์

9 611321114 นายธวัชชัย มีมุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

10 611420714 น.ส.งามอนงค์ แสนสุข การจัดการโลจิสติกส์

11 611321113 น.ส.ชนิตา มาพ่ึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

12 611420716 น.ส.สุธาทิพย์ ยวงหิรัญ การจัดการโลจิสติกส์

13 611420715 น.ส.สุดารัตน์ เเจ๋วเเว๋ว การจัดการโลจิสติกส์

14 611420719 น.ส.ธาราพร คงเมือง การจัดการโลจิสติกส์

15 611420717 น.ส.ธนาภรณ์ ทองค า การจัดการโลจิสติกส์

16 611321112 น.ส.น้ าฝน วงษ์มี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

17 611420709 น.ส.นริศรา จันดวง การจัดการโลจิสติกส์

18 611420727 น.ส.ศิรินธรัตน์ บุตรนาแพง การจัดการโลจิสติกส์

19 611420704 น.ส.สุภาภรณ์ อ่อนจ๋ิว การจัดการโลจิสติกส์

20 611321117 นายนิธิพล รัตนาทร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

21 611321121 นายชาคริต วงศ์ค าตา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

22 611420706 น.ส.พัชรินทร์ ชูอินทร์ การจัดการโลจิสติกส์

23 611321126 นายวรธน เกษประทุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

24 591420701 น.ส.กฤษณา มีโพธ์ิ เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

25 591420707 นายฉลองรัตน์ ทักท้วง เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

26 611420819 น.ส.สุภาวินี ต๋าตา การจัดการโลจิสติกส์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันท่ี 06 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันท่ี 06 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 611420818 น.ส.ฐิติมา อนุสิฏฐกุล การจัดการโลจิสติกส์

28 591720603 นายศิริมงคล มะยมหิน เทคโนโลยีพลังงาน

29 611420826 น.ส.ผริตา นิพนธ์ การจัดการโลจิสติกส์

30 611420820 น.ส.จีรนันท์ ภูสีดิน การจัดการโลจิสติกส์

31 611720220 นายเทวฤทธ์ิ พรมมี เทคโนโลยีพลังงาน

32 611420825 น.ส.สุวนันท์ อินน้อย การจัดการโลจิสติกส์

33 611720214 น.ส.จันทร์นภา เกษหอม เทคโนโลยีพลังงาน

34 611420811 น.ส.พิมพ์ชนก ผะอบนาค การจัดการโลจิสติกส์

35 591720604 นายณัฐปกรณ์ พลีใหญ่ เทคโนโลยีพลังงาน

36 611420834 น.ส.ปนัดดา อ่อนขจร การจัดการโลจิสติกส์

37 611720217 น.ส.จุฑาทิพย์ ชมภูมี เทคโนโลยีพลังงาน

38 611720130 นายศุภชัย โฉมเฉิด เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

39 611720120 นายรัชตะ เพียรเสมอ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

40 611420810 น.ส.ทักษพร กาบขุนทด การจัดการโลจิสติกส์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611720121 นายปรีชา เงินทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

2 611720109 นายวรเมธ พิลึก เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

3 611720106 นายจีรวัฒน์ ประเสริฐสังข์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

4 611720105 นายธนายุทธ สง่าสูงเนิน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

5 611420824 น.ส.ภาสุรีย์ เม่นเผือก การจัดการโลจิสติกส์

6 611720115 นายสหรัฐ สาสะนะ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

7 611720110 นายอัสฎาวุฒิ บัววัฒน์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

8 611420813 นายปริญญา อินต๊ะ การจัดการโลจิสติกส์

9 611420814 นายไกรวุฒิ สุขจะ การจัดการโลจิสติกส์

10 611420821 นายกิตติพงษ์ เกษคร้าม การจัดการโลจิสติกส์

11 611420808 นายนันทวัฒน์ โยธานันท์ การจัดการโลจิสติกส์

12 611420815 นายพัชรพงษ์ ราชใจ การจัดการโลจิสติกส์

13 591820342 น.ส.งามพร คุ้ยเจ๊ียะ รัฐประศาสนศาสตร์

14 611720133 นายฑัศวัฒน์ คล้ายทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

15 611420702 น.ส.ธันย์วรัชญ์ ชัยศิริ การจัดการโลจิสติกส์

16 611420728 น.ส.วิมลสิริ หม้ันเขตวิทย์ การจัดการโลจิสติกส์

17 611420708 น.ส.อมารา ปราณี การจัดการโลจิสติกส์

18 611420703 น.ส.อภิญญา ค าระมาด การจัดการโลจิสติกส์

19 611720103 นายหน่ึงบุรุษ สุดใจ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

20 611720128 นายนิติธร เรืองศรี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

21 611720129 นายรัชชานนท์ ช่ืนชอบ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

22 611720113 นายฐิติกร ป่ินดอกไม้ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

23 611720104 นายเกียรติศักด์ิ ป่ินมณี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

24 611720123 นายชัยวัฒน์ สว่างไสว เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

25 611720107 นายณัฐพล เเดนประสาท เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

26 611720131 นายศุภกิตต๋ิ โมด า เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันท่ี 06 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันท่ี 06 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 611420827 น.ส.พิชญากรณ์ บุตรอินทร์ การจัดการโลจิสติกส์

28 611420801 น.ส.สุวรัตน์ ด าทรัพย์ การจัดการโลจิสติกส์

29 611420707 น.ส.ฟ้ารุ่ง ลาศา การจัดการโลจิสติกส์

30 611420718 น.ส.สุนิษา ดัชนี การจัดการโลจิสติกส์

31 611420734 น.ส.พนิตพิชา ลาแก้ว การจัดการโลจิสติกส์

32 611420732 น.ส.นฤมล คงสมทรง การจัดการโลจิสติกส์

33 611420710 น.ส.ภานุมาส ใสปา การจัดการโลจิสติกส์

34 611420705 น.ส.สุวลักษณ์ มโนมัย การจัดการโลจิสติกส์

35 611420701 นายปัณณพัฒน์ เช้ือสุวรรณ์ การจัดการโลจิสติกส์

36 611420724 นายปิติพัฒน์ สุวรรณประทีป การจัดการโลจิสติกส์

37 611420733 นายหัสวรรษ สุทธิวิรีสรรค์ การจัดการโลจิสติกส์

38 611420722 นายอภิสิทธ์ิ โพธ์ิมาก การจัดการโลจิสติกส์

39 611420721 นายพงศธร เกตุน้อย การจัดการโลจิสติกส์

40 591820329 นายอภิสิทธ์ิ แสนค า รัฐประศาสนศาสตร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611420823 น.ส.ประวีรัตน์ ด านา การจัดการโลจิสติกส์

2 611420804 น.ส.สุภัทรา นาคโสมะกุล การจัดการโลจิสติกส์

3 611420806 น.ส.นภาวรรณ ภิญโญ การจัดการโลจิสติกส์

4 611420812 น.ส.นภาวี มีสัตย์ การจัดการโลจิสติกส์

5 611420807 นายมีโชค น่วมสกุณี การจัดการโลจิสติกส์

6 611420805 นายธนภูมิ อิสระธานันท์ การจัดการโลจิสติกส์

7 611420830 น.ส.ม่ิงขวัญ ม่วงทอง การจัดการโลจิสติกส์

8 611420829 น.ส.ณัฐวิภา บัวเผือก การจัดการโลจิสติกส์

9 611420822 น.ส.วราพร นามปัสสา การจัดการโลจิสติกส์

10 611420723 นายคุณากร ป้องเหลือบ การจัดการโลจิสติกส์

11 591820326 น.ส.สมัชญา เงินทอง รัฐประศาสนศาสตร์

12 591820307 นายคุณภัทร ป่ินแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์

13 591820319 น.ส.สุนิตา ป๊กต๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์

14 591820328 น.ส.น้ าฝน มากบ ารุง รัฐประศาสนศาสตร์

15 611420729 น.ส.ฐิติมา นิพัฒน์ การจัดการโลจิสติกส์

16 611420735 น.ส.จุฑาทิพย์ ทิพย์ประสาตร์ การจัดการโลจิสติกส์

17 611420713 น.ส.นวลนิล ยางศรี การจัดการโลจิสติกส์

18 621420414 นายอนันต์ อังศิริ การจัดการท่ัวไป

19 621420220 น.ส.เสาวนีย์ หงษ์ลอยฟ้า การตลาด

20 611420720 นายภราดร แปงชุมภู การจัดการโลจิสติกส์

21 611420712 นายณัฐพล หนองหลวง การจัดการโลจิสติกส์

22 611420406 น.ส.ชลธิชา พุทธศัย การจัดการท่ัวไป

23 621530108 น.ส.ศวิตา สุวรรณภูมิ การบัญชี

24 621530107 น.ส.อรอุมา แก้วสระแสน การบัญชี

25 621530115 น.ส.อริศรารัตน์ อุดกันทา การบัญชี

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันท่ี 06 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611720108 นายภานุวัฒน์ เทพมงค์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

2 621530109 น.ส.นงค์นิจ นุตตโยธิน การบัญชี

3 621530110 น.ส.พัชรินทร์ ภัทรไกร การบัญชี

4 621530114 น.ส.ฮารุกะ ยามาโมโต การบัญชี

5 621530104 น.ส.แชมเปญ จันทร์มณี การบัญชี

6 621530106 น.ส.ธิดา เร่ือศรีจันทร์ การบัญชี

7 621530116 น.ส.สริดา ขอนทอง การบัญชี

8 621530112 น.ส.อาทิตยา มณีนก การบัญชี

9 621530113 น.ส.นัสทิตา สินนิคม การบัญชี

10 621530102 น.ส.ชุติมา วรรณโชติ การบัญชี

11 621530103 น.ส.จิตรา ด้วงช่ืน การบัญชี

12 621530105 น.ส.นิศาภรณ์ เพ่ิมทรัพย์ การบัญชี

13 621530117 น.ส.ดวงกมล สีดานุช การบัญชี

14 621530111 น.ส.แอมมิกา อินแก้ววงค์ การบัญชี

15 611321131 น.ส.มุธิตา จิตตริด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

16 611321104 น.ส.มัลลิกา ทองมี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

17 611321110 น.ส.รุ่งนภา เลินไธสง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

18 611321123 น.ส.อรอนงค์ อ าต างาม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

19 611321124 น.ส.สุพัตรา กลัดอยู่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20 611321129 น.ส.สกุลรัตน์ พิรอดรัตน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

21 611321105 น.ส.ดรุณี กระจาย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

22 611321111 นายสรศักด์ิ โพธ์ิเทพ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

23 611321116 นายนภดล ตาโน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

24 611321130 นายกิตติชัย โต๊ะทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

25 611321107 นายทวี เสนาพิทักษ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

26 611720127 นายธนพล ศุภศร เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันท่ี 06 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันท่ี 06 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 591420336 น.ส.ขนิษฐา พ่ึงพรม การตลาด

28 621520204 น.ส.อมรรัตน์ อ่อนภูมี การบัญชี

29 621520206 น.ส.สาวิตรี แสงรุ่ง การบัญชี

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611720411 นายวุฒินันท์ ถมอินทร์ เทคโนโลยีก่อสร้าง

2 611720413 นายเรืองวิทย์ ลาธิ เทคโนโลยีก่อสร้าง

3 611720402 นายพูนวิทย์ ปุ๊ดปวน เทคโนโลยีก่อสร้าง

4 611720403 นายเมธา โคแก้ว เทคโนโลยีก่อสร้าง

5 611720405 นายธราดล แสงอ่วม เทคโนโลยีก่อสร้าง

6 611720404 นายอนันต์ พานสุวรรณ์ เทคโนโลยีก่อสร้าง

7 611720406 น.ส.จุฑามณี แพงรักษ์ เทคโนโลยีก่อสร้าง

8 611720401 นายอธิกมาส ศรีบุญนาค เทคโนโลยีก่อสร้าง

9 621420213 น.ส.กัลยรัตน์ ขัดแป้น การตลาด

10 621420211 น.ส.มณฑา ดอนป่ินไพร การตลาด

11 621420212 น.ส.พรชิตา แจ่มจันทร์ การตลาด

12 621420216 น.ส.พัสวี มหาการเกตุ การตลาด

13 611720408 นายเมธาวี สอนดี เทคโนโลยีก่อสร้าง

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันท่ี 06 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 621420417 น.ส.วิชุลดา หนูโต การจัดการท่ัวไป

2 621420412 น.ส.กิตติกานต์ เข็มอุดร การจัดการท่ัวไป

3 621420420 น.ส.ปารินัต ตันปิง การจัดการท่ัวไป

4 621420404 น.ส.สุพัตรา จีนเพชร การจัดการท่ัวไป

5 621420411 น.ส.รังสินี ดิษวงษ์ การจัดการท่ัวไป

6 621420407 นายจิระวิน ชนะกุล การจัดการท่ัวไป

7 621320104 นายอภิชัย บุตรดี วิทยาการคอมพิวเตอร์

8 621320113 นายฐิรวรรษ จันทร์ทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์

9 621320112 นายพนศกรณ์ หุ้นเห้ียง วิทยาการคอมพิวเตอร์

10 621320101 น.ส.ชนิสรา ร่มโพธ์ิรี วิทยาการคอมพิวเตอร์

11 621320117 น.ส.วาสนา แซ่จาง วิทยาการคอมพิวเตอร์

12 621320107 น.ส.ก่ิงแก้ว อ่อนส ารี วิทยาการคอมพิวเตอร์

13 621320102 นายณัฐพล นกน้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์

14 621320116 นายลิขิต วันทา วิทยาการคอมพิวเตอร์

15 621320108 นายชุติพนธ์ อาจธัญกรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

16 621320119 นายรัชชานนท์ พฤฒิโชต วิทยาการคอมพิวเตอร์

17 621320111 นายลิขิต เนานะมะบัติ วิทยาการคอมพิวเตอร์

18 621320121 นายธีรภัทร ฤทธ์ิจันทึก วิทยาการคอมพิวเตอร์

19 621320103 น.ส.ดรุณวรรณ ปานเกิด วิทยาการคอมพิวเตอร์

20 621320114 นายชัยชนะ แสนสม วิทยาการคอมพิวเตอร์

21 621320110 นายสรรเพชญ เข่ือนขัน วิทยาการคอมพิวเตอร์

22 621320109 นายอัมพุ ป้ันตระกูล วิทยาการคอมพิวเตอร์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันท่ี 06 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 621420219 น.ส.ปาริชาติ สุพิศ การตลาด

2 621420105 น.ส.นริศรา อินตา การเงินและการธนาคาร

3 621420107 น.ส.สุภาวดี อุดมโภชน์ การเงินและการธนาคาร

4 621420111 น.ส.พงษ์นภา พยัคโส การเงินและการธนาคาร

5 621420101 น.ส.จินต์จุฑา สร้อยขจิตกุล การเงินและการธนาคาร

6 621420109 น.ส.พุทธรักษา ขัดทาน การเงินและการธนาคาร

7 621420110 น.ส.เมษา แจ่มหม้อ การเงินและการธนาคาร

8 621420103 น.ส.ศิรินยา แย้มเจริญ การเงินและการธนาคาร

9 621420102 น.ส.พัชริยา ครุฑเครือ การเงินและการธนาคาร

10 621420108 น.ส.นันทณา โพธ์ิทอง การเงินและการธนาคาร

11 621420427 น.ส.จุฑารัตน์ ฤมิตร การจัดการท่ัวไป

12 621420415 น.ส.ภาวรินทร์ จนุช การจัดการท่ัวไป

13 621420416 น.ส.อรณิชา วงษ์ลา การจัดการท่ัวไป

14 621420410 น.ส.สาธวี คงรัตน์ การจัดการท่ัวไป

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันท่ี 09 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 621420217 น.ส.ทิพย์สุคนธ์ หงษ์ยนต์ การตลาด

2 621420221 นายพรพจน์ แซ่เจ่ีย การตลาด

3 621420202 น.ส.ชุลีพร อินแสง การตลาด

4 621420215 น.ส.โสภิดา น้อยทะ การตลาด

5 621420210 น.ส.จันทกานต์ โพธ์ิกล่ิน การตลาด

6 621420218 นายภูวฤทธ์ิ โลหะ การตลาด

7 621420207 น.ส.แสงทิพย์ เบ้าทอง การตลาด

8 621420208 น.ส.วนิดา เขียวเกษม การตลาด

9 621420209 น.ส.วนารี เขียวเกษม การตลาด

10 621420214 นายอัษฎายุท แสงมณี การตลาด

11 621420203 น.ส.วาสินี วังนาค การตลาด

12 621420205 นายธณัฐฐา อินถึก การตลาด

13 621420204 นายหยก เหลืองชลธาร การตลาด

14 621420223 น.ส.เบญจรงค์ พิมพ์ศักด์ิ สาขาวิชาการตลาด

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันท่ี 09 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 621420401 น.ส.อริสา ศรีทอง การจัดการท่ัวไป

2 591720103 นายภาคภูมิ สระบาศรี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

3 621420403 น.ส.แสงแก้ว แซ่ด่าน การจัดการท่ัวไป

4 621420421 น.ส.สุพัตตา นาเมืองรักษ์ การจัดการท่ัวไป

5 621420422 น.ส.จุฑามาศ วรรณโอทอง การจัดการท่ัวไป

6 621420424 น.ส.สิริบูรณ์ บัวสด การจัดการท่ัวไป

7 621420423 น.ส.อรอุษา ต่วนโต การจัดการท่ัวไป

8 621420405 น.ส.ศิรินทรา โชคบ ารุง การจัดการท่ัวไป

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

สอบวันท่ี 09 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

หมายเหตุ :  นักศึกษาท่ีสอบวันท่ี 6 กันยายน 2562  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5  และ ช้ัน 6  (รวม 3 ห้อง)

ให้มาสอบในวันท่ี 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น.


