
ระเบียบการและข้อปฏิบัติ 

การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์(Mock-TEST) และการสอบ TOEICส าหรับนักศึกษา/บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

หลักฐานที่ผู้สอบต้องแสดงหน้าห้องสอบ 

ส าหรับบุคลากร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ[ที่มีรูปถ่ายชัดเจน] 

2. บัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวพนักงานมหาวิทยาลัย 

ส าหรับนักศึกษา 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ [ที่มีรูปถ่ายชัดเจน] 

2. บัตรประจ าตัวนักศึกษา 

3. ใบสมัครยืนยันเข้าสอบ 

กรณีผู้สอบที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อความบกพร่องทางร่างกาย 

- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมคลินิก) ตัวจริงหรือส าเนาที่มี
ตราประทับจากโรงพยาบาลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 

1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดนักศึกษา (นักศึกษา) /ด้วยชุดสุภาพ (บุคลากร)ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยฯ 

2. ผู้สอบทุกท่านต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาทเีพ่ือท าการ ลงทะเบียน 

3. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดสอบก าหนดให้เท่านั้น 

4. ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ หูฟังflash 
drives, USB drives กุญแจรถท่ีเป็นระบบอิเล็กทรอนิก เครื่องเล่น MP3 เป็นต้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆทั้งสิ้น แม้ว่าปิด
เครื่องแล้วก็ตาม 

5. ไม่อนุญาตให้น าสิ่งของที่น าติดตัวมาด้วย เช่น กระเป๋าถือ ดินสอ ปากกา เอกสารต่าง ๆ รวมถึงทรัพย์สินมีค่าใดๆ 
เข้าห้องสอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่าเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดสอบจะแจ้งว่ากระบวนการจัดสอบเสร็จสิ้น 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

1 611530107 นายนิรัติศัย เฟื่องอ่ิม การบัญชี 

2 611530106 น.ส.มัณฑนา แสงเมือง การบัญชี 

3 611530105 น.ส.วิจิตรา มาน้อย การบัญชี 

4 611530119 น.ส.สิริยากร เกตุณรงค์ การบัญชี 

5 611530108 น.ส.ประวีณา บุญเหลือ การบัญชี 

6 611530120 น.ส.สายรุ้ง แจ่มใส การบัญชี 

7 611530110 น.ส.พรนภัส คุ้มพระพาย การบัญชี 

8 611530102 น.ส.นันทนา นันทะโชติ การบัญชี 

9 611530123 น.ส.สาวิกา บัวบาน การบัญชี 

10 611530111 น.ส.วรรัตน ์โพธิ์ไกร การบัญชี 

11 611530118 น.ส.ทิพรัตน์ ภู่จีน การบัญชี 

12 611530109 น.ส.สุดารัตน์ แก้วทรัพย์ การบัญชี 

13 611530116 น.ส.ปวีณา โยธาภักดี การบัญชี 

14 611530104 น.ส.กัลยาณี หอมรื่น การบัญชี 

15 611530127 น.ส.อภัสรา แสงไชยา การบัญชี 

16 611530122 น.ส.กาญจนา เพ็ชรคง การบัญชี 

17 611530114 น.ส.บุญพิทักษ์ ทรัพย์เสถียร การบัญชี 

18 611530124 นายธนวัฒน์ จิตวงศ์ การบัญชี 

19 611530121 น.ส.อารียา เขียวสนั่น การบัญชี 

20 611420419 น.ส.วาสนา พร้อมตูม การจัดการทั่วไป 

21 611420401 น.ส.สชุีรา ชุ่มรัศมี การจัดการทั่วไป 

22 611420410 น.ส.ธนาวรรณ ดีวัน การจัดการทั่วไป 

23 611420406 น.ส.ชลธิชา พุทธศัย การจัดการทั่วไป 

24 591520107 น.ส.นนทิชา เณรน้อย การบัญชี 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

25 591520124 น.ส.สร้อยเพชร ภูม ี การบัญชี 

26 591420707 นายฉลองรัตน์ ทักท้วง เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 

27 611520217 น.ส.จิดาภา ศรีบุระ การบัญชี 

28 611520242 นายศุภกร ซองผม การบัญชี 

29 611520206 น.ส.นฤมล โยธาธรรม การบัญชี 

30 591122005 นายพิเชษฐ์ ไชยสุระ ดนตรีศึกษา 

31 591122001 นายเนติพงษ์ แย้มยาง ดนตรีศึกษา 

32 591122004 นายนิธิกร เต็งเจริญ ดนตรีศึกษา 

33 591122007 นายวีระศักดิ์ ทาดี ดนตรีศึกษา 

34 611120717 นายทนงศักดิ์ เชื้อแก้ว สังคมศึกษา 

35 611120730 น.ส.จิดาภา ชัยรัตนสุวรรณ สังคมศึกษา 

36 611120720 นายสิรณัฐ พงษ์พิระ สังคมศึกษา 

37 611120701 น.ส.ชญาณิศา อังศิริ สังคมศึกษา 

38 611120727 น.ส.ศิรินภา สุขพัฒน์ สังคมศึกษา 

39 611120707 นายณัฐพล ดวงค า สังคมศึกษา 

40 611120716 นายปฏิภาณ คะเนนอก สังคมศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 601420113 น.ส.อชิรญา หงษ์เสียงจันทร์ การเงินและการธนาคาร 

2 591122003 นายคมกริช แย้มเอ่ียม ดนตรีศึกษา 

3 611520102 น.ส.กรรณิการ์ มณีเขียว การบัญชี 

4 611520121 น.ส.วภิาดา สาทิพย์จันทร์ การบัญชี 

5 611520105 น.ส.สุทธิดา ชูเเผ้ว การบัญชี 

6 611520104 น.ส.น้ าทิพย์ ดิษสอน การบัญชี 

7 611520134 น.ส.สภุัทตรา ยังนุสสะ การบัญชี 

8 601120812 นายภานุพงษ์ หน่อคาสุก พลศึกษา 

9 591520120 น.ส.วันนภา จันแดง การบัญชี 

10 591220432 น.ส.อัจฉริยภรณ์ รินค า การพัฒนาสังคม 

11 591220436 น.ส.เกตุกนก ศรีสุกใส การพัฒนาสังคม 

12 591220439 น.ส.ชนันทร์พร บุญรอด การพัฒนาสังคม 

13 601120804 น.ส.สภุาพันธ์ ภูมิประสาท พลศึกษา 

14 601120803 น.ส.ปวีณา คงเกิด พลศึกษา 

15 601120816 นายธนเทพ เดี่ยววาณิช พลศึกษา 

16 601120806 น.ส.นุชจรีย ์นาจุ้ย พลศึกษา 

17 611120704 น.ส.อังคณา เพชรพิจารณ์ สังคมศึกษา 

18 601120829 นายสรวิศ แดงใหม่ พลศึกษา 

19 611120628 นายทัตพงศ์ ขวัญวารี ภาษาอังกฤษ 

20 601121719 น.ส.นัทธมน ด้วงรักษา การประถมศึกษา 

21 601121730 น.ส.สุมณทิพย์ ภิรมจิตร การประถมศึกษา 

22 591120802 น.ส.อรปรียา ดาวลอย สังคมศึกษา 

23 611120108 น.ส.พัชราภรณ์ โภชน์บุญมี การศึกษาปฐมวัย 

24 611120113 น.ส.สธุิดา สูติพันธุ์สกุล การศึกษาปฐมวัย 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611120212 น.ส.ปวีณ์กร ใจชื้น การศึกษาปฐมวัย 

26 611120211 น.ส.นันทนี ทะเหมย การศึกษาปฐมวัย 

27 611120215 น.ส.นิศรา ภูมิโคกรัก การศึกษาปฐมวัย 

28 611120607 นายภูวดล สุขเกษม ภาษาอังกฤษ 

29 611120608 น.ส.เกวลี สร้อยสังวาลย ์ ภาษาอังกฤษ 

30 611120621 นายกิตติพร ขันเงิน ภาษาอังกฤษ 

31 591122024 นายวงค์อรรณพ วงค์คล้าย ดนตรีศึกษา 

32 591121409 นายสรพงษ์ เทพสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ 

33 591121424 นายวิทวัส แก้วก้ง คอมพิวเตอร์ 

34 591121422 นายกฤษณพันธ์ โอกาศ คอมพิวเตอร์ 

35 611120623 น.ส.จิรารัตน์ พุทธโต ภาษาอังกฤษ 

36 611120614 น.ส.ชุติมา เนียมคล้าย ภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611520202 น.ส.เพ็ญนภา นาครัตน์ การบัญชี 

2 591122012 นายสุรวุฒิ วัฒนศิร ิ ดนตรีศึกษา 

3 611120728 น.ส.อารียา พันธ์บุญ สังคมศึกษา 

4 611120713 น.ส.สิรินิสาพร ด่อนคร้าม สังคมศึกษา 

5 611120721 น.ส.สุดาวัลย ์แซ่ย่าง สังคมศึกษา 

6 611120702 น.ส.ภัคจิรา เวียงสิมมา สังคมศึกษา 

7 611120719 น.ส.กัญญารัตน์ อ่ึงเส็ง สังคมศึกษา 

8 611520108 น.ส.อารีรัตน์ นาเบ้า การบัญชี 

9 611120705 น.ส.เพ็ญนิพา พับพุ สังคมศึกษา 

10 611120709 น.ส.กัญญารัตน์ เเตงอ่อน สังคมศึกษา 

11 611120724 นายธนกร พนิชยะสิทธ สังคมศึกษา 

12 611120703 น.ส.ระวิวรรณ พรมธา สังคมศึกษา 

13 611120722 นายวัชระ ศรีทา สังคมศึกษา 

14 611120715 นายนัฐภูมิ พรมจันทร์ สังคมศึกษา 

15 611120726 น.ส.พิกุลทอง จันดา สังคมศึกษา 

16 611120725 น.ส.พรสุพพัต ใจยอด สังคมศึกษา 

17 611120711 นายรุ่งชาติ มีมุข สังคมศึกษา 

18 611120710 นายสุริยา คงอมรคีรี สังคมศึกษา 

19 611120718 นายวชิระ จันทร์อ่อน สังคมศึกษา 

20 611120712 น.ส.ปรางทิพย์ ศิริสุทธิ์ สังคมศึกษา 

21 611120723 นายธนธรณ์ ลึกมณี สังคมศึกษา 

22 611120706 น.ส.ปฏิมา ก้อนวิมล สังคมศึกษา 

23 611120610 น.ส.วรยา แจ่มหม้อ ภาษาอังกฤษ 

24 611120625 นายอานันต์ ปิยะศีล ภาษาอังกฤษ 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611120627 น.ส.วลิาวัลย์ ชุมแวงวาปี ภาษาอังกฤษ 

26 611120626 น.ส.สินีนาถ หวังด ี ภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611520238 น.ส.นิลาวลัย์ จีนามูล การบัญชี 

2 611520211 น.ส.พินทุมาศ กว้างปัญญา การบัญชี 

3 611430134 นายพงศธร ดอนสมไพร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4 611430135 นายวราวุธ ค ามูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5 611430115 นายกิตตินันท์ หงษ์ยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6 611430127 นายพิษณุ กัญทวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

7 591121119 น.ส.นุชธิดา ขัดสาย ภาษาจีน 

8 591121113 น.ส.เบญจรัตน์ วันใจ ภาษาจีน 

9 611120606 น.ส.สิริมา สุริยะลังกา ภาษาอังกฤษ 

10 611120618 นายศิววิชญ์ วงษ์ประเสริฐ ภาษาอังกฤษ 

11 611120605 น.ส.ธนลวรรณ ทองผามงคล ภาษาอังกฤษ 

12 611120624 น.ส.รัตนาวดี ขจัดภัย ภาษาอังกฤษ 

13 611120612 น.ส.กัญญารัตน์ พละทรัพย์ ภาษาอังกฤษ 

14 611520115 น.ส.ปวีณา ดารินทร์ การบัญชี 

15 611520114 น.ส.จิรัชญา จันทร์เขียว การบัญชี 

16 611520122 น.ส.ณัฐนันท์ยา วงษ์อ่อง การบัญชี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611120110 น.ส.จันทร์สุดา ตุ้ยนันต๊ะ การศึกษาปฐมวัย 

2 611120128 น.ส.ชนากานต์ เตจะนะตา การศึกษาปฐมวัย 

3 611120116 น.ส.ศิริลักษ์ แก่งศิริ การศึกษาปฐมวัย 

4 611120117 น.ส.ดลยาพร ดีมาก การศึกษาปฐมวัย 

5 611120103 น.ส.ธิดารัตน์ วิเศษเขตการณ์ การศึกษาปฐมวัย 

6 611120106 น.ส.ณัฐธิดา อ่อนจิ๋ว การศึกษาปฐมวัย 

7 611120112 น.ส.บุษยา หล าริ้ว การศึกษาปฐมวัย 

8 611120102 น.ส.ปวีณา เนื่องกันทา การศึกษาปฐมวัย 

9 611120120 น.ส.ธนาภรณ์ จันธิดา การศึกษาปฐมวัย 

10 611120111 น.ส.กัณทิมา ชัยศิริ การศึกษาปฐมวัย 

11 611120122 น.ส.นิภา สีแก้วน้ าใส การศึกษาปฐมวัย 

12 611120105 น.ส.นฤมล ขอนทอง การศึกษาปฐมวัย 

13 611120104 น.ส.สุรีย์พร บุญตั้ง การศึกษาปฐมวัย 

14 611120129 น.ส.วภิารัตน์ ศรีบัว การศึกษาปฐมวัย 

15 611120114 น.ส.สีดาพร แซ่กือ การศึกษาปฐมวัย 

16 611120121 น.ส.สุกัญญา เขาอิน การศึกษาปฐมวัย 

17 611120125 น.ส.ชมัยพร จ าปีศรีโสภา การศึกษาปฐมวัย 

18 611120115 น.ส.บุษบา แซ่ลี การศึกษาปฐมวัย 

19 611120127 น.ส.นารี แซ่ว้าง การศึกษาปฐมวัย 

20 611120130 น.ส.พรสวรรค์ ฮอมเงิน การศึกษาปฐมวัย 

21 611120123 น.ส.ฐาปนี อินหาดกรวด การศึกษาปฐมวัย 

22 611120107 น.ส.ขวัญชนก เชียงปา การศึกษาปฐมวัย 

23 611120119 น.ส.รุ่งมณี ผลาผล การศึกษาปฐมวัย 

24 611120109 น.ส.ชนากานต์ จันทร์พุฒ การศึกษาปฐมวัย 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611120205 น.ส.เอ้ือมดาว พรมปิก การศึกษาปฐมวัย 

26 611120207 น.ส.พรนภา ค าแก้ว การศึกษาปฐมวัย 

27 611120201 น.ส.กันหา มั่งมูล การศึกษาปฐมวัย 

28 611120202 น.ส.เดือนเพ็ญ ยั่งยืนกสิกิจ การศึกษาปฐมวัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611530112 น.ส.วันดี อ่ิมวงษ์ การบัญชี 

2 611530115 น.ส.ยุพารัตน์ ผลเจริญ การบัญชี 

3 611530103 น.ส.สุพัฒตรา สว่างศรี การบัญชี 

4 611530117 น.ส.นทีกานต์ ทองยอด การบัญชี 

5 611530126 น.ส.กัญญารัตน์ สุดใจ การบัญชี 

6 611530125 น.ส.ปภาวรินทร์ เทศน์ธรรม การบัญชี 

7 611520212 น.ส.วิรลัยุพา กิจไพบูลย์สิน การบัญชี 

8 611120604 น.ส.สกาวรัตน์ ยศพรมราช ภาษาอังกฤษ 

9 611120617 น.ส.ศิริวรรณ ท่าดี ภาษาอังกฤษ 

10 611120609 น.ส.สิรภัสสร เอกปาน ภาษาอังกฤษ 

11 611120615 น.ส.อลิษา อายุเจริญ ภาษาอังกฤษ 

12 591220337 นายเด่นพงษ์ ทวีสีสดสวย ภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611430122 น.ส.วันยี่หวา โสดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2 611430121 น.ส.ดวงกมล สร้อยจ านงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3 611430114 น.ส.นิตยา ภูผล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4 611430111 น.ส.ศิริรัตน์ เอ่ียมทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5 611430104 น.ส.อทิตติญา แก่งศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6 611430117 น.ส.วาสนา พิมพ์อ่อนตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

7 611430119 น.ส.นิตยา บุญมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

8 611430110 น.ส.ณัฐกาญจน์ ยังสถาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

9 611430118 น.ส.ชาลสิา มหาชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

10 611430105 นายพงศกร กล่อมปัญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

11 611430107 น.ส.จุฬาลักษณ์ เป้จิ๋ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

12 611430129 น.ส.พรชนก ทองศรีเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

13 611430112 น.ส.วสุรัตน์ ค าปูนเปรียบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

14 611430113 น.ส.ปวีณา จันทร์จี ่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

15 611430128 น.ส.สุพัตรา เพ็ชรไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

16 611430108 น.ส.หทัยชนก เขียวเกษม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

17 611430106 นายณัฐวุฒิ วิบูลสุนทรางกูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

18 611430103 นายกุลนรา ตระกูลเจริญพงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

19 611430133 น.ส.รสชรินทร์ เขื่อนค า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

20 611430131 นายเสกสรร จันทร์มาก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

21 611430109 นายสิรวิชญ์ นิระคม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

22 611120611 น.ส.พิชญาภา ชูพุฒ ภาษาอังกฤษ 

23 611120601 น.ส.สวุพัชร ทองดอนง้าว ภาษาอังกฤษ 

24 611430123 น.ส.สิริกานต์ดา วิเชียรรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

26 601121205 น.ส.วาสฎิฐี บัวผัน คอมพิวเตอร์ 

27 601121213 น.ส.สุกัญญา ตาละกา คอมพิวเตอร์ 

28 601121310 น.ส.กรรณิการ์ ขอนทอง คอมพิวเตอร์ 

29 591420325 นายสหพันธ์ กอสัมพันธ์ การตลาด 

30 611220334 Wang Yujie ภาษาอังกฤษ 

31 611220335 Huang Mei ภาษาอังกฤษ 

 
    

----------------------------- 

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611430136 น.ส.พัชราพรรณ์ น้อยปานะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2 601320914 นายศุภณัฐ ตรีโอสถ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

    

----------------------------- 

     

หมายเหตุ : นักศึกษาที่สอบวันที่ 04 กุมภาพันธ์ ห้อง 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้มาสอบที่ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา 
 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 591122011 นายสงกรานต์ เขียวนา ดนตรีศึกษา 

2 591122030 นายกิตติพงษ์ เข็มทอง ดนตรีศึกษา 

3 591122010 นายนพดล สันคะนุช ดนตรีศึกษา 

4 591122022 นายภูพิงค์ คชฤทธิ์ ดนตรีศึกษา 

5 591122028 นายจักรพันธ์ ศุกร์ดี ดนตรีศึกษา 

6 591122027 นายจักรภัทร ศุกร์ดี ดนตรีศึกษา 

7 611420408 น.ส.อรัญญา ทักทาย การจัดการทั่วไป 

8 611420411 นายนาวิน ทองหล่อ การจัดการทั่วไป 

9 611420413 น.ส.สธุาทิพย์ ประพัฒน์โพธิ์ การจัดการทั่วไป 

10 611420422 น.ส.รสสุคนธ ์สุวรรณศรี การจัดการทั่วไป 

11 611120629 น.ส.ลักษณพร รุ่งรัตน์อาชา ภาษาอังกฤษ 

12 611120630 น.ส.กล้วยทิพย์ ใบพะออม ภาษาอังกฤษ 

13 611120603 นายอิสรภาพ สมหารวงค์ ภาษาอังกฤษ 

14 611120602 น.ส.กัญญาภัค เกลียววงค์ ภาษาอังกฤษ 

15 611120613 น.ส.สรารัตน์ บุญญะกา ภาษาอังกฤษ 

16 611120616 น.ส.ธิดารัตน์ แสงโยธา ภาษาอังกฤษ 

17 591122029 นายชนะวงศ์ ตรรกชนชูชัย ดนตรีศึกษา 

18 611420412 น.ส.วันนสิา ข าเจริญ การจัดการทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611520240 น.ส.สุกันยา ทองค า การบัญชี 

2 611520237 นายอุเทน มะโนจันทร์ การบัญชี 

3 611520232 น.ส.อัจฉราพร กุดวงค์แก้ว การบัญชี 

4 611520229 น.ส.มาริสา เต้อแก้ว การบัญชี 

5 611520204 น.ส.สชุาวดี ศรีวิชัยวงศ ์ การบัญชี 

6 611520225 น.ส.มาตาวี พรมมา การบัญชี 

7 611520205 น.ส.อุษามาศ ก้อนทอง การบัญชี 

8 611520213 น.ส.วันเพ็ญ เกษก าจร การบัญชี 

9 611520216 น.ส.สงกรานต์ ทองฤทธิ์ การบัญชี 

10 611520209 น.ส.สุกัญญา สุขเถ่ือน การบัญชี 

11 611520224 น.ส.นริศรา ยศปัญญา การบัญชี 

12 611520201 น.ส.ปวีณ์นุช เหล็กกล้า การบัญชี 

13 611520230 น.ส.วนลิญา เงินสุข การบัญชี 

14 611520207 น.ส.อัญชลี จันทะเสน การบัญชี 

15 591121311 นายชินวัตร ด าเนิน คอมพิวเตอร์ 

16 591121312 น.ส.วภิาดา สุริยะ คอมพิวเตอร์ 

17 591120211 น.ส.นริศรา ช่อชั้น การศึกษาปฐมวัย 

18 601120105 น.ส.กัญฐมณี พิมศร การศึกษาปฐมวัย 

19 601121626 น.ส.จารุณี ศรีค้ าชนะกุล การประถมศึกษา 

20 601120706 น.ส.รพีพรรณ สวรรค์คีรีเขต สังคมศึกษา 
 

    

----------------------------- 

 
 
 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611120101 น.ส.นภสันันท์ นาคเอม การศึกษาปฐมวัย 
 

    

หมายเหตุ : นักศึกษาที่สอบวันที่ 04 กุมภาพันธ์ ห้อง 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้มาสอบที่ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611520221 น.ส.เสาวลักษณ์ ยอดเยี่ยม การบัญชี 

2 611520227 น.ส.กาญจนา ทรัพย์ประเสริฐ การบัญชี 

3 611520210 น.ส.สุนิสา บุญเอ่ียม การบัญชี 

4 611520241 น.ส.ชุติกาญจน์ พวงทอง การบัญชี 

5 591122002 น.ส.มัลลิกา กล่อมปาน ดนตรีศึกษา 

6 611122003 น.ส.วรัญญา เกิดสุวรรณ ์ ดนตรีศึกษา 

7 611122009 นายนัฐวุฒิ กวนไวยบุตร ดนตรีศึกษา 

8 591122025 นายรังสิมันต์ ไกรสีทา ดนตรีศึกษา 

9 611122002 น.ส.ฐาปนี บุญจันทร ์ ดนตรีศึกษา 

10 591122020 นายธีระพัฒน์ เทาทา ดนตรีศึกษา 

11 611122001 น.ส.นันทิญา เวฬุวนารักษ์ ดนตรีศึกษา 

12 591122019 นายณัฐวัตร พัดชาวนา ดนตรีศึกษา 

13 611122004 น.ส.เบญสภา มาลัย ดนตรีศึกษา 

14 591122018 นายเมธา โอบอ้อม ดนตรีศึกษา 

15 591122023 นายพงษ์เทพ ศรีวะรา ดนตรีศึกษา 

16 611520219 น.ส.ปนัดดา สมใส การบัญชี 

17 591122021 นายศรชัย มะลิพรม ดนตรีศึกษา 

18 611420414 นายพีรพัฒน์ แก้วทอง การจัดการทั่วไป 

19 611122006 นายวัชรากร จันแดง ดนตรีศึกษา 

20 611120210 น.ส.ปริญญา นุชนุ่ม การศึกษาปฐมวัย 

21 611120204 น.ส.นภสัวรรณ น้ าสังข์ การศึกษาปฐมวัย 

22 611120213 น.ส.กรกนก สุรินทรานนท์ การศึกษาปฐมวัย 

23 611120203 น.ส.ธันยพร อิ่มทอง การศึกษาปฐมวัย 

24 611120206 น.ส.พิมพ์พิพัฒน์ จันทร์ปัญญา การศึกษาปฐมวัย 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611121426 น.ส.ณัฐฐินันท์ แก้วโต ภาษาไทย 

2 611121420 น.ส.กุลดา พิลึก ภาษาไทย 

3 611121406 น.ส.สภุาภรณ์ โคกแก้ว ภาษาไทย 

4 611121419 น.ส.ฐิติมา เนียมสุ่ม ภาษาไทย 

5 611121414 น.ส.กรกช วงษ์ค า ภาษาไทย 

6 611121417 น.ส.ลักษิกา สีค าขลิบ ภาษาไทย 

7 611121418 น.ส.สลลิทิพย์ กันหาเรียง ภาษาไทย 

8 611121403 น.ส.อังศุมาลี สารสิงห์ ภาษาไทย 

9 611121429 น.ส.พัณณิตา ปัญญาดี ภาษาไทย 

10 611121421 น.ส.ปิยฉัตร ปานทองค า ภาษาไทย 

11 611820113 นายณธวัฒน์ แปงนุจา รัฐประศาสนศาสตร์ 

12 611121412 นายวีรศักดิ์ ชูคุ้ม ภาษาไทย 

13 611121404 น.ส.สุกัญญา จันทร์นา ภาษาไทย 

14 611121413 น.ส.กุลกานต์ ศรีบัวจับ ภาษาไทย 

15 611121424 น.ส.กัญญารัตน์ พิมพา ภาษาไทย 

16 611121402 นายกรกฎ ตีนาเต ภาษาไทย 

17 611121408 น.ส.อัญชลี ท าทอง ภาษาไทย 

18 611121407 น.ส.ฟ้าใส เข็มทอง ภาษาไทย 

19 611121416 น.ส.วันวิสาข์ ครุฑเครือ ภาษาไทย 

20 611121410 น.ส.ณัฐกุล คงเมือง ภาษาไทย 

21 611121405 นายเสกสรร แหวเมือง ภาษาไทย 

22 611121409 น.ส.สวิลี อะมะระดี ภาษาไทย 

23 611121411 น.ส.นภาวรรณ คุ่ยดี ภาษาไทย 

24 611121430 น.ส.กิติยา บุญเรศ ภาษาไทย 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611121415 น.ส.อัจฉราพร ข าสกล ภาษาไทย 

26 611121423 น.ส.ประภัสสร พลากร ภาษาไทย 

27 611121425 น.ส.พัชริดา จุลมุส ิ ภาษาไทย 

28 611121401 น.ส.วลัวิภา ม่วงสุราช ภาษาไทย 

29 611120524 น.ส.สวุภัทร วิชาชัย คณิตศาสตร์ 

30 611120516 น.ส.พรประภา ก้อนนาค คณิตศาสตร์ 

31 611120501 นายอธิปชิระ บุญพรม คณิตศาสตร์ 

32 611121427 น.ส.ดวงเดือน พานมาลี ภาษาไทย 

33 611121428 น.ส.วีรวรรณ สิงห์สุข ภาษาไทย 

34 611121603 น.ส.วศินี โพธิ์มหันต์ การประถมศึกษา 

35 611121608 น.ส.จินต์จุฑา สุยะทา การประถมศึกษา 

36 611122217 น.ส.บุษยมาศ เขม้นเขตการ สังคมศึกษา 

37 611121705 นายกันตพงศ์ พุ่มเพชร การประถมศึกษา 

38 611121025 น.ส.มะลิวัลย์ แซ่ย้าง ภาษาจีน 

39 611220119 นายรุ่งทิวา ตองเต ภาษาไทย 

40 611220105 น.ส.มัสยา พลเชี่ยว ภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611120518 น.ส.ทอแสง คูหาทอง คณิตศาสตร์ 

2 611120509 น.ส.อภีษฎา โสภานุสนธิ์ คณิตศาสตร์ 

3 611120528 น.ส.กัญญารัตน์ ทองใบ คณิตศาสตร์ 

4 611120522 น.ส.สวรรณญา ถ้วยอิ่ม คณิตศาสตร์ 

5 611120517 น.ส.อัจฉราภรณ์ มีสกุล คณิตศาสตร์ 

6 611120520 นายคณุตม์ ตุงคะศิริ คณิตศาสตร์ 

7 611120525 น.ส.การะเกด พุทธมงคล คณิตศาสตร์ 

8 611120511 นายวุฒิชัย แซ่ย่าง คณิตศาสตร์ 

9 611120527 น.ส.ภัทรสุดา อุปหล้า คณิตศาสตร์ 

10 611120526 นายสันติภาพ แซ่จ๋าว คณิตศาสตร์ 

11 611120530 น.ส.กัญญาณัฐ กวินวนาลี คณิตศาสตร์ 

12 611120523 น.ส.ภลิตา ด านิล คณิตศาสตร์ 

13 611120506 น.ส.จินดารัตน์ หนองห้าง คณิตศาสตร์ 

14 611120510 น.ส.ปิยพร แซ่ยั้ง คณิตศาสตร์ 

15 611120514 น.ส.อุไร วงศ์ธีรภาพ คณิตศาสตร์ 

16 611120519 น.ส.วริษา แซ่ล ี คณิตศาสตร์ 

17 611121625 น.ส.อุษา เนื่องเถื่อน การประถมศึกษา 

18 611121612 น.ส.ณัชภัทร คงเพชรศักดิ์ การประถมศึกษา 

19 611121611 น.ส.พัชรินทร์ ค าตา การประถมศึกษา 

20 611121604 น.ส.อติกานต์ ล่องชูผล การประถมศึกษา 

21 611121619 น.ส.ณีรนุช ชาติไกรบัญชา การประถมศึกษา 

22 611121610 น.ส.ตติยา อ่ าพริ้ง การประถมศึกษา 

23 611122218 น.ส.จินตหรา มาวัน สังคมศึกษา 

24 611122208 น.ส.วารุณี สูงสันเขต สังคมศึกษา 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611122211 น.ส.ชนัญญา ฉลาดธัญกิจ สังคมศึกษา 

26 611122220 น.ส.ธัญสิร ิจ๋องเนียม สังคมศึกษา 

27 611121617 น.ส.สุจิรา จันทร การประถมศึกษา 

28 611121620 น.ส.ปานชีวา มลิวัลย์ การประถมศึกษา 

29 611121606 น.ส.กมลลักษณ์ บุญอยู่ การประถมศึกษา 

30 611121605 น.ส.รมณี อินทพงษ์ การประถมศึกษา 

31 611121607 น.ส.สวุรรณา แย้มนุช การประถมศึกษา 

32 611220129 น.ส.อาทิมา สุขปัน ภาษาไทย 

33 611220130 น.ส.ฐิติยา หาริคุณ ภาษาไทย 

34 611220113 น.ส.สุนิษา โปต๊ะ ภาษาไทย 

35 611220103 น.ส.วรสินา บุญน้อย ภาษาไทย 

36 611220102 น.ส.รุ่งอรุณ ขุนพิลึก ภาษาไทย 

37 611120303 น.ส.กนกพร เผือกพงษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

38 611120302 น.ส.สวรรยา ตังสุวรรณ ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 
   

----------------------------- 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611120504 น.ส.วนชัพร ค าก้อน คณิตศาสตร์ 

2 611120502 น.ส.เจมจิรา ปิ่นทอง คณิตศาสตร์ 

3 611120515 น.ส.จณิตสา คชภูม ิ คณิตศาสตร์ 

4 611120503 น.ส.สุรัตน์ดา ช่างเพาะ คณิตศาสตร์ 

5 611120505 นายเกียรติศักดิ์ ทองขาว คณิตศาสตร์ 

6 611120529 น.ส.กฤติมา ทองมา คณิตศาสตร์ 

7 611120512 น.ส.ชมพูนุช พันธ์น้อย คณิตศาสตร์ 

8 611121701 น.ส.ทิพย์เกษร ดอนเขียวไพร การประถมศึกษา 

9 611121704 น.ส.อังคณา สุขเกษ การประถมศึกษา 

10 611121713 น.ส.ปณาลี เลิศก าชัย การประถมศึกษา 

11 611121718 น.ส.ชฎาพร ตั้งตระกูล การประถมศึกษา 

12 611121714 น.ส.ปรีณาภา บัวเขียว การประถมศึกษา 

13 611121710 น.ส.อริญชยา เสนาพันธ์ การประถมศึกษา 

14 611121709 น.ส.สุพิชชา ปรางค์วิเศษ การประถมศึกษา 

15 611121703 น.ส.วนิดา ใจธรรม การประถมศึกษา 

16 611121712 น.ส.จิรนันท์ บุญอินทร์ การประถมศึกษา 

17 611121702 น.ส.สวุิศา สระทองเทียน การประถมศึกษา 

18 611120513 น.ส.จิดาภา สุขสาคร คณิตศาสตร์ 

19 611121515 น.ส.นิศารัตน์ วิเศษศรี ภาษาไทย 

20 611121509 น.ส.กัญญาภัทร จันทร์กันนา ภาษาไทย 

21 611121513 น.ส.อมรรัตน์ กันทิละ ภาษาไทย 

22 611121510 นายสหรัฐ หงษ์เวียงจันทร์ ภาษาไทย 

23 611121519 น.ส.ศรีประภา เรือนเพ็ง ภาษาไทย 

24 611121523 น.ส.โยษิตา ปานฤทธิ์ ภาษาไทย 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611121502 น.ส.หนึ่งฤทัย สุดเต้ ภาษาไทย 

26 611420504 น.ส.สุดาพร แทนสมบัติ นิเทศศาสตร์ 

27 611320618 น.ส.พรทิพย์ อินทปัติ ชีววิทยา 

28 611120315 น.ส.ชุตินันท์ คชสีห ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

29 611120316 น.ส.กัญญารัตน์ คงม่ัน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

30 611320612 น.ส.นัฐรินทร์ พันธ์ศร ี ชีววิทยา 

31 611320620 น.ส.สภุาพร อ่ิมจิตร ชีววิทยา 

32 611320601 น.ส.ธัญรดา ครุธเครือ ชีววิทยา 

33 611320605 นายวรุตม์ จูงาม ชีววิทยา 

34 611121026 น.ส.ญานิกา ธรรมมา ภาษาจีน 

35 611320606 น.ส.อารีรัตน์ ผ้าน้ าฝน ชีววิทยา 

36 611320609 น.ส.อรวรรณ ผ่องฉวี ชีววิทยา 

37 611320611 น.ส.อรญา ค ามะปะนา ชีววิทยา 

38 611320617 น.ส.รสสุคนธ ์เสาวนิจ ชีววิทยา 

39 611120817 นายทศพล ทิพย์สันเทียะ พลศึกษา 

40 611320218 น.ส.ธนยพร บุญปวง เคมี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611121628 น.ส.น้ าเพชร ทองทิพย์ การประถมศึกษา 

2 611121627 น.ส.ชลาลัย พลาพล การประถมศึกษา 

3 611121624 น.ส.จันทิมา แตงบุญรอด การประถมศึกษา 

4 611121615 น.ส.สธุาสินี วันเสาร์ การประถมศึกษา 

5 611120803 น.ส.พิราภรณ์ เสทะสิงห์ พลศึกษา 

6 611120812 น.ส.สภุัชชา แพรพันธ์ พลศึกษา 

7 611121626 น.ส.กมลชนก นาคท้วม การประถมศึกษา 

8 611121601 น.ส.วชิุดา เทศพรหม การประถมศึกษา 

9 611120807 น.ส.รวินันท์ เครือแก้ว พลศึกษา 

10 611120802 น.ส.พรพรรณ พรมสายใจ พลศึกษา 

11 611120804 น.ส.อาลิสา ม่วงรื่น พลศึกษา 

12 611121711 นายณัฐกิตต์ ทับทิม การประถมศึกษา 

13 611220205 น.ส.จีรนันท์ เนื่องละออ ภาษาไทย 

14 611220123 น.ส.กาญกมล พุ่มไพจิตร ภาษาไทย 

15 611220124 น.ส.ฐิตาพร วงศ์สว่าง ภาษาไทย 

16 611220116 นายธนากร ศิริพรม ภาษาไทย 

17 611220117 น.ส.เนตรวิมล เคลือภู ่ ภาษาไทย 

18 611220409 น.ส.ชบาไพร เอ่ียมสอาด การพัฒนาสังคม 

19 611220422 นายบัลลังก์ หิรัญญาพร การพัฒนาสังคม 

20 611220424 น.ส.วาสนา กาบุญยม การพัฒนาสังคม 

21 611220416 น.ส.ชนิกานต์ ทิพย์ประสาตร์ การพัฒนาสังคม 

22 611220408 น.ส.ดิษยา ฉิมพาลี การพัฒนาสังคม 

23 611220428 น.ส.วิจิตรา เมฆขุนทด การพัฒนาสังคม 

24 611220403 นายธัญหฤษฎ์ พลแย้ม การพัฒนาสังคม 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611320616 น.ส.กิตติยา กระต่ายทอง ชีววิทยา 

26 611120820 น.ส.จุฬาลักษณ์ สอนนิล พลศึกษา 

27 611120813 น.ส.วาสนา ธรรมกูล พลศึกษา 

28 611120831 น.ส.เนตรทราย ศรียางนอก พลศึกษา 

29 611120837 นายอมรเทพ เถื่อนถ้ า พลศึกษา 

30 611820103 น.ส.ชลดา ถาวร รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611120304 น.ส.สภุารัตน์ อินต้นวงค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

2 611120313 น.ส.ปุณยนุช ท้าวสันติชชูัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

3 611120312 น.ส.เบญญาภา ไพรพรรณา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

4 611120317 นายวัฒนชัย ทับเอี่ยม วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

5 611120321 น.ส.วันเพ็ญ แซ่ย้า วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

6 611120329 น.ส.ชวนชม ฤทธฺิิจรรโลง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

7 611320623 น.ส.เจนจิรา เหล่าเอ่ียม ชีววิทยา 

8 611320624 น.ส.ไอลดา ปั้นเหน่ง ชีววิทยา 

9 611320622 น.ส.จินดารัตน์ เหล่าเอ่ียม ชีววิทยา 

10 611320621 นายจีรวัฒน์ จารุจิตร ชีววิทยา 

11 611320604 น.ส.กัณฐมณี หว่างวงษ์แก้ว ชีววิทยา 

12 611320603 นายภัทรพล ค าสุก ชีววิทยา 

13 611320619 น.ส.ศรัณญา แนบกลาง ชีววิทยา 

14 611320625 น.ส.ณัฐชญา นามัย ชีววิทยา 

15 611320607 น.ส.นภสัวรรณ ใจแสน ชีววิทยา 

16 611320602 น.ส.ภาวิณี ภู่ทอง ชีววิทยา 

17 611320613 น.ส.เพ็ญภาณี เทียมจันทร์ ชีววิทยา 

18 611320627 น.ส.ไพรลิน ชัยอารักษ์ ชีววิทยา 

19 611120816 นายณัฐสิทธิ์ จันโทสถ พลศึกษา 

20 611820123 น.ส.วรรณธิญา เซ็นน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ 

21 611820102 น.ส.รชุดา อินเลี้ยง รัฐประศาสนศาสตร์ 

22 611820106 น.ส.พิชญา เพ็งช้าง รัฐประศาสนศาสตร์ 

23 611820117 น.ส.กาญจนา ภู่เพ็ง รัฐประศาสนศาสตร์ 

24 611122219 น.ส.ชลธิชา ดอยแก้วขาว สังคมศึกษา 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611320809 น.ส.พิมพ์ลภัส วงค์กองแก้ว คณิตศาสตร์ 

26 611820205 น.ส.ศิริรัตน์ รอดประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์ 

27 611820219 นายศุภกิตติ์ มีสัตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

28 611820203 น.ส.พรธีรา โตนดทอง รัฐประศาสนศาสตร์ 

29 611820223 นายชัยวัฒน์ คงประกอบ รัฐประศาสนศาสตร์ 

30 611820213 น.ส.ฐิติกานต์ ทองโบราณ รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์  

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3  

สอบวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา  

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611220202 น.ส.จุติภัค ด าสนิท ภาษาไทย 

2 611220209 น.ส.ธัญญาพร สิงห์ลอ ภาษาไทย 

3 611220115 น.ส.วสิสุตา เรืองวงษ์ ภาษาไทย 

4 611220121 น.ส.จันจิรา มั่นวิง ภาษาไทย 

5 611220122 น.ส.สิรภัทร ไตรยุทธรงค์ ภาษาไทย 

6 611220104 น.ส.ฉัตรวลี โนขัดติมา ภาษาไทย 

7 611220107 น.ส.ศรุตยา สายบุญเจียม ภาษาไทย 

8 611220108 น.ส.ศศินิภา ขันสิงห์หา ภาษาไทย 

9 611220111 น.ส.จันทร์ทิมา สาระสุวรรณ ภาษาไทย 

10 611220417 น.ส.ชลิตา ข าอยู่ การพัฒนาสังคม 

11 611220407 น.ส.อัญชลีกร พันทิม การพัฒนาสังคม 

12 611220404 น.ส.วรรณิษา ใจหงิม การพัฒนาสังคม 

13 611220423 น.ส.อทิตยา พรมชัย การพัฒนาสังคม 

14 611220411 น.ส.เบญญา มีหิริ การพัฒนาสังคม 

15 611220406 น.ส.ภูริมาศ วัฒนศิร ิ การพัฒนาสังคม 

16 611220405 น.ส.กนกวรรณ สวรรค์หลง การพัฒนาสังคม 

17 611220418 นายกิตติกาล พรมอินทร์ การพัฒนาสังคม 

18 611220412 น.ส.กิตญาดา เอี่ยมส าลี การพัฒนาสังคม 

19 611220414 น.ส.เรไร ศรีหามายา การพัฒนาสังคม 

20 611220425 น.ส.สุพิชฌาย์ เพียรธัญญการ การพัฒนาสังคม 

21 611220402 น.ส.พัณณิตา หมีขุน การพัฒนาสังคม 

22 611220516 นายนิคมสัน ถาปาวงค์ การพัฒนาสังคม 

23 611320610 นายสุริยศักดิ์ ล าจะเรา ชีววิทยา 

24 611320615 นายประดิษฐ์ ฤทธิ์โพธิ์ ชีววิทยา 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์  

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3  

สอบวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา  

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา  

25 611220401 นายอาทิตย์ แก้วดี การพัฒนาสังคม  

26 611220430 น.ส.กรณิศ สีชานิล การพัฒนาสังคม  

27 611320614 นายเจษฎา ออมฉิม ชีววิทยา  

28 611120809 นายปวเรศ ไพราราชธรรม พลศึกษา  

29 611120811 นายพรรณกร จันทร์ทันโอ พลศึกษา  

30 611120814 นายจรวรรธ สโุขไตรรัตน์ พลศึกษา  

31 611120815 นายอ านาจ จ าปีทอง พลศึกษา  

32 611120818 นายฐิรพงศ์ อมรพันธุ์ พลศึกษา  

33 611120821 น.ส.ณัฐพร สังกลม พลศึกษา  

34 611120827 นายวีระพล ดีเอ่ียม พลศึกษา  

35 611120808 น.ส.สุกัญญา สุ่มมาตย์ พลศึกษา  

36 611820204 นายสาธิต ศรีโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์  

37 611820230 นายธวัชชัย แก้วมาลัย รัฐประศาสนศาสตร์  

38 611820212 น.ส.อรภาภรณ์ จันทวี รัฐประศาสนศาสตร์  

39 611820208 น.ส.นิลพัฒตา ข ามา รัฐประศาสนศาสตร์  

40 611820215 น.ส.ชลลดา จ าปางาม รัฐประศาสนศาสตร์  
      

----------------------------- 
  

      

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611320302 น.ส.ภุมรินทร์ ธัญญเจริญ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

2 611220322 นายชาญยุทธ ชูแผ้ว ภาษาอังกฤษ 

3 611220305 น.ส.สภุัสสร ช่างเงิน ภาษาอังกฤษ 

4 611220309 น.ส.ปวีณา วิเชียรชัยคีร ี ภาษาอังกฤษ 

5 611220302 น.ส.สโรชา หลักหิน ภาษาอังกฤษ 

6 611120420 น.ส.รุ่งนภา ถังทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

7 611120421 น.ส.ศศิริวิมล ดอนชูไพร วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

8 611120419 น.ส.วรดา เหล่าวงโคตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

9 611320201 น.ส.ปรียา ครองสวัสดิ์ เคมี 

10 611320220 น.ส.พิชญาภรณ์ เทียนสันต์ เคมี 

11 611320203 น.ส.เดือนเพ็ญ แสนหลวง เคมี 

12 611320208 น.ส.จิราพร แย้มโกสุม เคมี 

13 611320202 น.ส.ธวัลรัตน์ ศรีสุขสันต์คีรี เคมี 

14 611320212 น.ส.ชุติมา จันทร์ด ี เคมี 

15 611320217 น.ส.ณัฐชยา ปาละโค เคมี 

16 611320210 น.ส.ณัฏฐณิชา แสนสภุา เคมี 

17 611320211 นายทวีศักดิ์ หิรัญสิทธิ์ เคมี 

18 611320213 น.ส.นิศากร พรมสละ เคมี 

19 611320215 นายวรพจน์ แสนบุญมา เคมี 

20 611320204 น.ส.ศรีสุดา คีรีแดนชัย เคมี 

21 611320205 น.ส.ดวงจันทร์ พงศ์จรัสแสง เคมี 

22 611320219 น.ส.กณิกา กาญจนแดนไพร เคมี 

23 611320209 นายวุฒิภัทร หอมประทุม เคมี 

24 611320206 น.ส.กัญญารัตน์ หมื่นแสง เคมี 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611120829 นายกิตติธัช พุ่มฉัตร พลศึกษา 

26 611120830 นายชัยพร เรียบดี พลศึกษา 

27 611820118 น.ส.นิชธาวัลย์ สุขจิตร รัฐประศาสนศาสตร์ 

28 611820119 น.ส.วรรณรัตน์ ฟองเอม รัฐประศาสนศาสตร์ 

29 611820121 น.ส.ปวีนา เงินยิ่ง รัฐประศาสนศาสตร์ 

30 611120828 นายภูวนาท นวดไธสง พลศึกษา 

31 611120805 นายดนัย บุญญา พลศึกษา 

32 611320207 น.ส.นิลาวรรณ เมืองขุนทศ เคมี 

33 611120416 น.ส.จตุรพร ปวงแก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

34 611320814 น.ส.โสพิณยา พุ่มทุ่ม คณิตศาสตร์ 

35 611120407 น.ส.กัญญาณัฐ สิงใส วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

36 611120427 น.ส.พัชรินทร์ มีระสิง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

37 611820210 นายสุริโย ค าเครื่อง รัฐประศาสนศาสตร์ 

38 611120411 น.ส.ณัฐณิชา ยุภาครบุร ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

39 611120412 น.ส.ศิริวรรณ จันทร์ข า วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
40 611120425 น.ส.ชุตินาท แหวนทองค า วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611121630 นายบุญชัย อาสารักษาไพร การประถมศึกษา 

2 611121616 น.ส.พัชรี จันลองวนา การประถมศึกษา 

3 611121613 น.ส.รณพร จ าปู้ การประถมศึกษา 

4 611121707 น.ส.สุดารัตน์ ทรัพย์เหลือเเสน การประถมศึกษา 

5 611121708 น.ส.ชาลสิา ไพรนีรชาติ การประถมศึกษา 

6 611121618 น.ส.กาญจนวัฒน์ จุฬาธรรมกุล การประถมศึกษา 

7 611121003 นายศุภณัฐ จ าปา ภาษาจีน 

8 611121007 น.ส.มาริษา บ้านกล้วย ภาษาจีน 

9 611121017 น.ส.กนกพร มังกร ภาษาจีน 

10 611121008 น.ส.อรปรียา เชิดฟ้อน ภาษาจีน 

11 611121023 น.ส.ปรารถนา ใจงาม ภาษาจีน 

12 611121018 น.ส.ชมพูนุช ทองสุวรรณ ภาษาจีน 

13 611820312 น.ส.สภุัทราภรณ์ ทองสุข รัฐประศาสนศาสตร์ 

14 611820311 นายจักรธิป โปต๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์ 

15 611820305 นายพิชิต จ้อยม่วง รัฐประศาสนศาสตร์ 

16 611820309 นายพุทธิพงศ์ วงศ์แสน รัฐประศาสนศาสตร์ 

17 611122213 น.ส.ธัญรัตน์ รอดศรี สังคมศึกษา 

18 611122209 น.ส.อรอนงค์ ข้อหล้า สังคมศึกษา 

19 611220515 นายเจนณรงค์ มาลัย การพัฒนาสังคม 

20 611220608 น.ส.ฑิฆัมพร บัวทอง ภาษาจีน 

21 611220607 น.ส.สรณ์ศิริ ก้อนจ้าย ภาษาจีน 

22 611220624 น.ส.ภัครมัย ประชาสิริกุล ภาษาจีน 

23 611220620 น.ส.ศตนันท์ ล าภ ู ภาษาจีน 

24 611220613 น.ส.พรพิมล แสนเขียววงศ์ ภาษาจีน 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611220602 น.ส.รัตนกาญจน์ คล้อยสวาท ภาษาจีน 

26 611220615 น.ส.วชิญาดา กอสัมพันธ์ ภาษาจีน 

27 611220603 น.ส.ขนิษฐา มั่งทอง ภาษาจีน 

28 611220611 น.ส.จุฑามณี เพ็ชรหนู ภาษาจีน 

29 611220623 น.ส.จิราภา ทองพูน ภาษาจีน 

30 611220617 น.ส.กมลทิพย์ โมลาลาย ภาษาจีน 

31 611120404 น.ส.นภสัสร อินรัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

32 611120413 น.ส.รัตนมน แสงสุรินทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

33 611120409 น.ส.กนกวรรณ แย้มยิ้ม วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

34 611920101 น.ส.พัชราภรณ์ รัตถา วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

35 611920117 น.ส.กัญชริญา ขันกะสิกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

36 611620124 น.ส.ศรสวรรค์ บรรณส ี นิติศาสตร์ 

37 611820105 น.ส.ฤทัยกาญจ์ จิตรแจ้ง รัฐประศาสนศาสตร์ 
38 611820104 น.ส.เกศินี สีลาดเลา รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611121518 น.ส.จริญญา กองสิน ภาษาไทย 

2 611121506 น.ส.ปานทิพย์ อินทปัน ภาษาไทย 

3 611121503 นายราเชน แสวงทรัพย์ ภาษาไทย 

4 611121511 น.ส.ณัฐริกา ไกรยงค์ ภาษาไทย 

5 611121525 น.ส.วริศราภรณ์ สอนชิด ภาษาไทย 

6 611121521 น.ส.ศิริลักษณ์ พรมฟัก ภาษาไทย 

7 611120322 นายวิชาญชัย วันด ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

8 611320306 น.ส.ชญากานฑ์ โพธิ์ลา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

9 611121522 น.ส.นารีรัตน์ ฉ่ าบุตร ภาษาไทย 

10 611121529 น.ส.ปาณิสรา แก้วอินปวน ภาษาไทย 

11 611120810 นายสิทธิชาติ แลงามตา พลศึกษา 

12 611121524 น.ส.เสาวณีย์ ธันยาปภานิจ ภาษาไทย 

13 611121530 น.ส.อินธิรา เพชรภู ่ ภาษาไทย 

14 611121013 น.ส.สตรีรัตน์ ถาวร ภาษาจีน 

15 611121012 น.ส.เกวรี ปานค า ภาษาจีน 

16 611121028 น.ส.วรารัตน์ นารอด ภาษาจีน 

17 611121623 น.ส.อาทิติยา โบราณมูล การประถมศึกษา 

18 611121621 น.ส.ศิรดา แต่งเนตร การประถมศึกษา 

19 611120306 นายทัตพงศ์ จริยภิวัฒน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

20 611121614 น.ส.อารีรัตน์ โพเทพ การประถมศึกษา 

21 611120330 น.ส.ไปรยา สืบปันอุด วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

22 611120327 นายธนพนธ์ พูนผล วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

23 611121719 นายสหัสวรรษ หิริโอ การประถมศึกษา 

24 611121622 น.ส.สร้อยสุวรรณ กิจประจักร การประถมศึกษา 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611121016 น.ส.กัญญาลักษณ์ อยู่ทอง ภาษาจีน 

26 611121014 น.ส.ปาลิตา บุญทะโกสุม ภาษาจีน 

27 611121029 น.ส.อมลวรรณ จันทร์นนท์ ภาษาจีน 

28 611121011 น.ส.สุพัตรา ศรีทอง ภาษาจีน 

29 611121001 น.ส.อภิญญา บุรานันท์ ภาษาจีน 

30 611121020 น.ส.กรกนก ค าบุญ ภาษาจีน 

31 611120401 น.ส.ปิยนุช ณ ค าตัน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

32 611120408 น.ส.วันวิสาข์ อูบกาบ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

33 611120403 น.ส.สุดารัตน์ พรมเจียม วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

34 611120406 น.ส.ณิชากร วิทยาเรืองศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

35 611120402 น.ส.ศิริลักษณ์ อ่อนน้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

36 611120319 น.ส.ปิยฉัตร คชฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

37 611120305 น.ส.สุมีนา ค าบู้ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

38 611120318 น.ส.สุพัตรา การะภักดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

39 611220609 น.ส.กรรณิการ์ ธรรมกุล ภาษาจีน 
40 611220604 น.ส.วรัญญา ภูส่งค์ ภาษาจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611121507 น.ส.เพ็ญนภา ต้นเพชร ภาษาไทย 

2 611121920 นายกรรชัย ตันติวงค์ ดนตรีศึกษา 

3 611121508 น.ส.ธัญญลักษณ์ ยอดเพชร ภาษาไทย 

4 611121512 นายอดิศร พิมพา ภาษาไทย 

5 611121527 น.ส.จันทร์ทิวา รัตรดา ภาษาไทย 

6 611920104 นายยสินทร อุดมศรีมงคล วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

7 611920102 นายยิ่งพันธ์ กัลพฤกษ์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

8 611920107 น.ส.กุสุมา ปิ่นทอง วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

9 611920110 น.ส.จันทิมา ด่านซ้าย วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

10 611920106 น.ส.จิตสุภา วงษ์มาก วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

11 611920103 น.ส.มาลินี อารักขาอารัญ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

12 611620112 น.ส.กัลยรัตน์ วรรณทอง นิติศาสตร์ 

13 611620110 น.ส.สุนิสา พงษกัด นิติศาสตร์ 

14 611620106 น.ส.วรัญญา สุกใส นิติศาสตร์ 

15 611620129 น.ส.ตรีรนุช คมสัน นิติศาสตร์ 

16 611620108 น.ส.ธัญญาภรณ์ ธรรมสอน นิติศาสตร์ 

17 611620107 น.ส.ณัฐพร มานะจักร์ นิติศาสตร์ 

18 611620105 น.ส.สภุักษร ชื่ินบาน นิติศาสตร์ 

19 611820110 น.ส.สภุาพร เลาสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตร์ 

20 611820130 น.ส.ณัฐกานต์ คงหอม รัฐประศาสนศาสตร์ 

21 611420310 นายวันชนะ ละอองดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

22 611420305 นายวรากร สินทวีเสถียร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

23 611121919 นายหัตธาวุธ ปุ๊ดหน่อย ดนตรีศึกษา 

24 611121923 นายตรัยสิทธิ์ พานิช ดนตรีศึกษา 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611121911 นายเอกสิทธิ์ กระจง ดนตรีศึกษา 

26 611620137 น.ส.ยวิษฐา สุมังฆะเศษ นิติศาสตร์ 

27 611920109 น.ส.ธิดารัตน์ ดีประสิทธิ ์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

28 611620237 นายกฤษฎา จ๋อยพรม นิติศาสตร์ 

29 611120836 นายนิรพันธ์ คงยัง พลศึกษา 

30 611120835 นายปัฐน์พงศ์ อุ่นเมือง พลศึกษา 

31 611120825 นายกษิติ์เดช โยมป้อม พลศึกษา 

32 611120806 นายภูธเนศ เสืออุดม พลศึกษา 

33 611620103 นายภูมิรพี ศรีเมือง นิติศาสตร์ 

34 591220825 น.ส.สุนิสา เนินพลับ การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

35 611121910 นายประพัฒพงศ์ แป้นสุวรรณ ดนตรีศึกษา 

36 611122102 น.ส.โพดา - ภาษาอังกฤษ 

37 611122106 น.ส.ปุณรดา โพธิ์ขวัญ ภาษาอังกฤษ 

38 611122104 น.ส.ปาณิสรา หมื่นศักดา ภาษาอังกฤษ 

39 611122111 น.ส.กาญจนา สีหาบุตร ภาษาอังกฤษ 
40 611121916 นายบุณยกร เถื่อนเครือวัลย์ ดนตรีศึกษา 
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รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611122214 น.ส.อรณิช วาย ุ สังคมศึกษา 

2 611122221 น.ส.รุ่งเรือง อร่ามฤทัยกุลพนา สังคมศึกษา 

3 611122212 น.ส.กุ๊กไก่ สมคิด สังคมศึกษา 

4 611220524 นายวรโชติ เนินพลับ การพัฒนาสังคม 

5 611120418 น.ส.สริตา กัลพฤกษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

6 611620126 นายศราวุธ วจนะถาวร นิติศาสตร์ 

7 611620201 นายสรศักดิ์ เชียงทอง นิติศาสตร์ 

8 611620119 นายพงศกร บุญมีมา นิติศาสตร์ 

9 611620122 นายธนายุ สุภาพ นิติศาสตร์ 

10 611620120 นายจิรวัฒน์ สิงห์คา นิติศาสตร์ 

11 611620121 นายวิษณุ ม่วงเงิน นิติศาสตร์ 

12 611620203 น.ส.ศิริลักษณ์ แสนศิริ นิติศาสตร์ 

13 611320506 นายปราชญา อ่ินประสาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

14 611420302 น.ส.เจนจิรา อินทร์เพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

15 611320505 น.ส.ภานุมาศ แสงรุณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

16 611320507 น.ส.กนกพรรณ วงค์ต๊ะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

17 611320502 น.ส.วลัญา ประทุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

18 611420315 น.ส.สุพัตรา สิทธิสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

19 611320508 น.ส.ลลิตา แก้วสูงเนิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

20 611320504 นายธีระวัฒน์ ปาวงค์สร้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

21 611320503 น.ส.อรณี แซ่ท้าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

22 611320501 น.ส.สภุารัตน์ เหล่ากระปิกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

23 611420317 นายวรรฒชัย เรืองเทพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

24 611420306 น.ส.ศิริลักษณ์ ขอนทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 
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ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611420308 นายพจนันท์ ช่างกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

26 611420318 น.ส.สุกัญญา สระทองเทียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

27 611420301 นายไชยวัฒน์ สังฆธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

28 611420313 นายกฤตเมธ เหลี่ยมบาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

29 611620123 นายสุทธิพงษ์ จุลชาติ นิติศาสตร์ 

30 591220801 น.ส.จริญา ทับทอง การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 
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สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611121517 น.ส.ปิยะฉัตร นารอด ภาษาไทย 

2 611121528 น.ส.กัญญารัตน์ มาบุญธรรม ภาษาไทย 

3 611121526 น.ส.ธัญญาลักษณ์ ประสิทธิ์เขตการ ภาษาไทย 

4 611121505 นายภัทพงษ์ แพงโตนด ภาษาไทย 

5 611121504 นายธวัชชัย อุดมเกตุ ภาษาไทย 

6 611121905 นายสมพร มากสาคร ดนตรีศึกษา 

7 611121909 นายกานต์นิธิ ปรัชธันยพร ดนตรีศึกษา 

8 611620131 น.ส.ศิริรัตน์ ค าวงศ์ นิติศาสตร์ 

9 611620109 น.ส.กันทิมา สิงหา นิติศาสตร์ 

10 611121921 นายศตวรรษ พรมขันตี ดนตรีศึกษา 

11 611121903 นายนนทกร สอนมี ดนตรีศึกษา 

12 611121917 นายตังส่วย - ดนตรีศึกษา 

13 611121918 นายวรานนท์ พรมเสน ดนตรีศึกษา 

14 611121908 นายณัฐพล พรมที ดนตรีศึกษา 

15 611121924 นายเจษฎากร นิธิยศชัชพงษ์ ดนตรีศึกษา 

16 611121901 นายประภัธพงศ์ ทาลายา ดนตรีศึกษา 

17 611121906 นายกัมปนาท เพียรวิชาธวี ดนตรีศึกษา 

18 611121914 นายพีระพัฒน์ เกิดสุข ดนตรีศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 
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สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

1 611120424 น.ส.จารุวรรณ ไพโรจน ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

2 611120417 น.ส.วีรดา ไกรวงษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

3 611120422 น.ส.กาญจนา แป้นจันทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

4 611120423 น.ส.นภสักร สงคุ้ม วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

5 611620114 น.ส.ทิพวรรณ กันเที่ยง นิติศาสตร์ 

6 611620117 น.ส.สุกัญญา พรมฟัก นิติศาสตร์ 

7 611420309 นายชนาวุฒิ ทองเชื้อ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

8 611420304 น.ส.สิริลักษณ์ พรหมมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

9 611620118 น.ส.ธิดาพร มาคุ้ม นิติศาสตร์ 

10 611122103 น.ส.กนกวรรณ ไพบูลย์ ภาษาอังกฤษ 

11 611122108 นายกิตติเมธา เทพสกุล ภาษาอังกฤษ 
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รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

1 611320308 น.ส.นนท์ทิชา กลิ่นหนู วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

2 611320304 น.ส.น้ าทิพย์ สมบูรณ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

3 611320301 น.ส.นภาลัย เชื้อรอด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

4 611320303 น.ส.วรัญญา กิ่งภาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

5 611320305 นายปฏิภาณ เกษนาค วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

6 611320307 นายกิจชนะ เก้นโชติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

7 611220204 น.ส.วชิะดา แซ่ม้า ภาษาไทย 

8 611121030 น.ส.ปาริชาติ ธัญชาติไพศาล ภาษาจีน 

9 611121022 น.ส.สานิกา แซ่พ่าน ภาษาจีน 

10 611120326 นายกรรจเนตร ขุนทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

11 611121021 น.ส.ฟ้าใส แซ่เลี้ยว ภาษาจีน 

12 611220212 น.ส.วริญญา หมื่นเจิง ภาษาไทย 

13 611220201 น.ส.ณัฐฤมล ศรีจันทร์ ภาษาไทย 

14 611220333 นายเรืองยศ แสนโดด ภาษาอังกฤษ 

15 611220313 น.ส.พรรณพลอย ศรีวิชัยจันทร์ ภาษาอังกฤษ 

16 611220324 น.ส.นิตยา เจริญศิลป์ ภาษาอังกฤษ 

17 611220319 น.ส.นัทธมน สุทธิแสงจันทร ์ ภาษาอังกฤษ 

18 611220317 น.ส.วาริน จ าปาทอง ภาษาอังกฤษ 

19 611220301 นายนวชนม์ ได้ลาภ ภาษาอังกฤษ 

20 611220326 น.ส.ภัทราวดี บุญศร ี ภาษาอังกฤษ 

21 611220206 น.ส.นภสักร สีกล่อม ภาษาไทย 

22 611220208 น.ส.พิมพกานต์ มาลัย ภาษาไทย 

23 611220207 น.ส.อรวรา จอนพงษ์ ภาษาไทย 

24 611820317 น.ส.นิชนันท์ แสนยินด ี รัฐประศาสนศาสตร์ 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

25 611820301 น.ส.นิศามณี โหฐาน รัฐประศาสนศาสตร์ 

26 611820306 น.ส.ทวินันท์ ทรัพย์กลิ่น รัฐประศาสนศาสตร์ 

27 611820307 น.ส.สุพิชชา อยู่สิงห ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

28 611820302 น.ส.เจนจิรา ต๊ิบบุ้ง รัฐประศาสนศาสตร์ 

29 611820308 น.ส.ลลิดาพรรณ จันทร์ประทักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

30 611320424 น.ส.ชฎาณัฐธนพร ถังทอง สาธารณสุขศาสตร์ 

31 611320426 น.ส.ณัฏฐิณิชา คงสมทรง สาธารณสุขศาสตร์ 

32 611320425 น.ส.สุกัญญา บุญยืด สาธารณสุขศาสตร์ 

33 611320412 น.ส.นัทวรรณ นุตพงษ์ สาธารณสุขศาสตร์ 

34 611320408 น.ส.ฐิติรัตน์ แซ่กอ สาธารณสุขศาสตร์ 

35 611320416 น.ส.จุฑาทิพย์ ลมูล สาธารณสุขศาสตร์ 

36 611320401 น.ส.สิรวิิมล เกิดศรี สาธารณสุขศาสตร์ 

37 611320422 น.ส.รัตศนา คชรักษ์ สาธารณสุขศาสตร์ 

38 611320423 น.ส.สวุาณี รอดหงษ์ทอง สาธารณสุขศาสตร์ 

39 611320403 น.ส.สุพรรษา แกมนิล สาธารณสุขศาสตร์ 
40 611320824 น.ส.รัตนาภรณ์ แสนหาญชัย คณิตศาสตร์ 
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สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

1 611320827 นายวีระชัย เลิศบุญการกิจ คณิตศาสตร์ 

2 611320807 น.ส.เมธาวี คงอรุณ คณิตศาสตร์ 

3 611320804 น.ส.เพชรฎา อาทร คณิตศาสตร์ 

4 611320808 นายพลวัฒน์ ใจวิสาร คณิตศาสตร์ 

5 611320801 น.ส.กุลยา อิ่มด ี คณิตศาสตร์ 

6 611320811 นายสหัสวรรษ อั๋นดอนกลอย คณิตศาสตร์ 

7 611320803 น.ส.ศิรินทรา บางเหลือง คณิตศาสตร์ 

8 611320805 นายสุธิพงษ์ ค าเที่ยง คณิตศาสตร์ 

9 611320802 น.ส.จิตติมา อินทะเรืองศร คณิตศาสตร์ 

10 611320828 นายไพรัตน์ ค าหล้า คณิตศาสตร์ 

11 611320806 น.ส.จิรานุช มั่นคงพิพัฒน์ คณิตศาสตร์ 

12 611320816 น.ส.บุษบา ปทุมสูตร คณิตศาสตร์ 

13 611320810 น.ส.วราพร อินทชิต คณิตศาสตร์ 

14 611320822 น.ส.รัดนิตา พรมมาวัน คณิตศาสตร์ 

15 611320819 น.ส.บวรรัตน์ โสมศรี คณิตศาสตร์ 

16 611121716 น.ส.ณัฐกานต์ มีชัย การประถมศึกษา 

17 611320813 น.ส.ธัญญลักษณ์ ธรรมลี คณิตศาสตร์ 

18 611120325 น.ส.บุญสิตา อินไผ่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

19 611120310 น.ส.ชุติมา เชื้อแก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

20 611120314 น.ส.ปัตติยา ช่ออังชัน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

21 611120311 น.ส.รินรดา เมรัตน ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

22 611120309 น.ส.ธิดารัตน์ โตวัตร ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

23 611121031 น.ส.เบญจวรรณ นิลพักร์ ภาษาจีน 

24 611121006 น.ส.นริศรา หะขุนทด ภาษาจีน 
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สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

25 611121009 น.ส.ธนภรณ์ ปะตังทะสา ภาษาจีน 

26 611121010 น.ส.ณัฐธชิา ช่วยเจริญสุข ภาษาจีน 

27 611121015 น.ส.พัชรธิดา มหึเมือง ภาษาจีน 

28 611620218 นายเกษมศักดิ์ ภู่ภีโญ นิติศาสตร์ 

29 611620102 น.ส.วชิรญาณ์ นุ่มทอง นิติศาสตร์ 

30 611321010 นายสถาพร จินดาอินทร์ ภูมิสารสนเทศ 
31 611320114 นายธรีนัย แซ่เฮ่อ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

32 611320101 น.ส.กศิรา ค าหล้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
33 611320105 นายเจตรินทร์ สีแตง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611220304 น.ส.กนิษฐา พงษ์เม่น ภาษาอังกฤษ 

2 611220307 น.ส.ณัฐธิดา กิตเสรีย ์ ภาษาอังกฤษ 

3 611220311 น.ส.ธนัญชา นพเก้า ภาษาอังกฤษ 

4 611220314 นายตรีทศ ค าอินทร์ ภาษาอังกฤษ 

5 611120832 น.ส.ชลธิชา ทัศนา พลศึกษา 

6 611120826 น.ส.ปัทมาวรรณ แสงจันทร์ พลศึกษา 

7 611220512 น.ส.กุสุมา คงสุวรรณ์ การพัฒนาสังคม 

8 611220513 น.ส.จารุวลัย์ บุญมูล การพัฒนาสังคม 

9 611220519 น.ส.อัมพร ค ามี การพัฒนาสังคม 

10 611220524 นายวรโชติ เนินพลับ การพัฒนาสังคม 

11 611220511 นายคุณากร คล้ายโต การพัฒนาสังคม 

12 611220520 น.ส.นภสัสร ตรีบุพชาติสกุล การพัฒนาสังคม 

13 611620208 น.ส.ชลธิชา จ าปางาม นิติศาสตร์ 

14 611620223 น.ส.สภุัสสร นพเลิศอิน นิติศาสตร์ 

15 611620209 น.ส.สถิตาภรณ์ ยนจอหอ นิติศาสตร์ 

16 611620211 น.ส.สโรชา เพชรเทียม นิติศาสตร์ 

17 611620202 นายนิรัตน์ หนูวงค์ นิติศาสตร์ 

18 611620229 น.ส.กาญจนา บัลลังก์นาค นิติศาสตร์ 

19 611620214 น.ส.แก้วตา เพชรดี นิติศาสตร์ 

20 611620204 น.ส.ฐิติพร การสุวรรณ์ นิติศาสตร์ 

21 611620232 น.ส.พิชญาภา เลาลี นิติศาสตร์ 

22 611620225 น.ส.พรนภา นันที นิติศาสตร์ 

23 611620205 น.ส.กัญญาณัฐ ติ้งฉิ่น นิติศาสตร์ 

24 611620220 นายดิศพงษ์ จันทร์แจ่ม นิติศาสตร์ 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611120801 นายนิธิกร ใจกลม พลศึกษา 

26 611220320 นายจักรกฤษ หลาแก้ว ภาษาอังกฤษ 

27 611321001 น.ส.กมลกานต์ บัวตะมะ ภูมิสารสนเทศ 

28 611321015 น.ส.ฐิติมา สร้อยพลาย ภูมิสารสนเทศ 

29 611321012 น.ส.น้ าฝน เทนอิสสระ ภูมิสารสนเทศ 

30 611321007 น.ส.จินตนา กุลวิเศษ ภูมิสารสนเทศ 

31 611321005 น.ส.สุนิสา ยศ ภูมิสารสนเทศ 

32 611321006 น.ส.อนุสรา สวยไธสงค ์ ภูมิสารสนเทศ 

33 611620128 น.ส.พานิดา ชื่นชมน้อย นิติศาสตร์ 
34 611321002 นายชนวรรธณ์ ก้อนแก้ว ภูมิสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621520128 น.ส.อุมารินทร์ มัญชุวงศ์ การบัญชี 

2 621520108 น.ส.ศศิธร แก้วประเสริฐ การบัญชี 

3 621530110 น.ส.พัชรินทร์ ภัทรไกร การบัญชี 

4 621530114 น.ส.ฮารุกะ ยามาโมโต การบัญชี 

5 621520118 น.ส.พีรยา ศรีอวยพร การบัญชี 

6 621520123 น.ส.ทรรศนีย์ วงศรักษ์ การบัญชี 

7 621530107 น.ส.อรอุมา แก้วสระแสน การบัญชี 

8 621530108 น.ส.ศวิตา สุวรรณภูมิ การบัญชี 

9 621520203 น.ส.สุนิษา ทิเอ่ียม การบัญชี 

10 621530115 น.ส.อริศรารัตน์ อุดกันทา การบัญชี 

11 621530116 น.ส.สริดา ขอนทอง การบัญชี 

12 621530103 น.ส.จิตรา ด้วงชื่น การบัญชี 

13 621520125 น.ส.สภุาพร พรมถา การบัญชี 

14 621520114 น.ส.ธิดารัตน์ รัตนะ การบัญชี 

15 621520204 น.ส.อมรรัตน์ อ่อนภูมี การบัญชี 

16 621520101 น.ส.ทิพวรรณ วงษ์อารักษ์ การบัญชี 

17 621520119 น.ส.เกตุวรินทร์ มีสงฆ์ การบัญชี 

18 621530112 น.ส.อาทิตยา มณีนก การบัญชี 

19 621530113 น.ส.นัสทิตา สินนิคม การบัญชี 

20 621530111 น.ส.แอมมิกา อินแก้ววงค์ การบัญชี 

21 621530117 น.ส.ดวงกมล สีดานุช การบัญชี 

22 621420401 น.ส.อริสา ศรีทอง การจัดการทั่วไป 

23 621420413 น.ส.ภัทราวดี ตาไว การจัดการทั่วไป 

24 621420402 น.ส.พลอยไพลิน มณีโชษิตา การจัดการทั่วไป 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611720111 น.ส.อุษา ฟักพลับ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

26 611720110 นายอัสฎาวุฒิ บัววัฒน์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

27 611720102 นายกฤษณพงศ์ พวงมะลิ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

28 611720125 นายพลกฤษณ์ โพธิ์พฤกษ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

29 611720119 นายธวัช เอ้ยวัน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

30 611720108 นายภานุวัฒน์ เทพมงค์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

31 611720115 นายสหรัฐ สาสะนะ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

32 611720130 นายศุภชัย โฉมเฉิด เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

33 611720128 นายนิติธร เรืองศรี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

34 611720126 นายหฤษฏ์ ปิ่นงาม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

35 611720122 นายปรัชญา ประสิทธิเวชานนท์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

36 611720134 นายจุฑานนท์ ธรามานิตย์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

37 621420418 น.ส.นิลาวรรณ ค าทอง การจัดการทั่วไป 

38 621420417 น.ส.วชิุลดา หนูโต การจัดการทั่วไป 

39 611321102 นายวิษณุ แป้นสุวรรณ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
40 611420805 นายธนภูมิ อิสระธานันท์ การจัดการโลจิสติกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621530109 น.ส.นงค์นิจ นุตตโยธิน การบัญชี 

2 621530106 น.ส.ธิดา เรื่อศรีจันทร์ การบัญชี 

3 621530104 น.ส.แชมเปญ จันทร์มณี การบัญชี 

4 611321114 นายธวัชชัย มีมุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

5 601720806 นายอัชรินธร ท ามาตา เทคโนโลยีก่อสร้าง 

6 601720803 นายกษิดิศ วรรณกุล เทคโนโลยีก่อสร้าง 

7 601720810 นายวนัส แก้วขาว เทคโนโลยีก่อสร้าง 

8 601720801 นายพีทษณุพงษ์ ครุฑแก้ว เทคโนโลยีก่อสร้าง 

9 601720805 นายพลกฤษณ์ ปั้นสุข เทคโนโลยีก่อสร้าง 

10 611420820 น.ส.จีรนันท์ ภสูีดิน การจัดการโลจิสติกส์ 

11 611420811 น.ส.พิมพ์ชนก ผะอบนาค การจัดการโลจิสติกส์ 

12 611420810 น.ส.ทักษพร กาบขุนทด การจัดการโลจิสติกส์ 

13 611420715 น.ส.สุดารัตน์ เเจ๋วเเวว๋ การจัดการโลจิสติกส์ 

14 611420709 น.ส.นริศรา จันดวง การจัดการโลจิสติกส์ 

15 611420714 น.ส.งามอนงค์ แสนสุข การจัดการโลจิสติกส์ 

16 611420704 น.ส.สภุาภรณ์ อ่อนจิ๋ว การจัดการโลจิสติกส์ 

17 611420727 น.ส.ศิรินธรัตน์ บุตรนาแพง การจัดการโลจิสติกส์ 

18 611420834 น.ส.ปนัดดา อ่อนขจร การจัดการโลจิสติกส์ 

19 611420735 น.ส.จุฑาทิพย์ ทิพย์ประสาตร์ การจัดการโลจิสติกส์ 

20 611420729 น.ส.ฐิติมา นิพัฒน์ การจัดการโลจิสติกส์ 

21 611420707 น.ส.ฟ้ารุ่ง ลาศา การจัดการโลจิสติกส์ 

22 621420218 นายภูวฤทธิ์ โลหะ การตลาด 

23 621420214 นายอัษฎายุท แสงมณี การตลาด 

24 621420219 น.ส.ปาริชาติ สุพิศ การตลาด 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 621420202 น.ส.ชลุีพร อินแสง การตลาด 

26 621420217 น.ส.ทิพย์สุคนธ์ หงษ์ยนต์ การตลาด 

27 611420718 น.ส.สุนิษา ดัชน ี การจัดการโลจิสติกส์ 

28 611321113 น.ส.ชนิตา มาพึ่ง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

29 611321126 นายวรธน เกษประทุม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

30 611321112 น.ส.น้ าฝน วงษ์มี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

31 611420731 นายอะนัส วงษ์สุวรรณ การจัดการโลจิสติกส์ 

32 611321106 นายสุรเดช มีสุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

33 611321101 น.ส.ดวงสมร ศิศาริกรณ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

34 611321127 น.ส.นิรชา ดาษพันธ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

35 591520219 น.ส.ชลิตา สกุลนี การบัญชี 
36 601320206 น.ส.ปัทมา กสินัง เคมี 

37 621520127 นายทนงศักดิ์ แซ่ลี การบัญชี 

38 611720504 นายสิทธิพงษ์ ยศบุตร อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา 

1 611220303 น.ส.สิรธีร นวพงษ์ภูษา ภาษาอังกฤษ 

2 611220310 นายนัปการ ก าเนิด ภาษาอังกฤษ 

3 611220315 น.ส.รวงข้าว ทองด้วง ภาษาอังกฤษ 

4 611820207 น.ส.คฑาพร อินทสร รัฐประศาสนศาสตร์ 

5 611120405 น.ส.ญาดา คดชีพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

6 611220331 น.ส.วรรณนิดา เครือวัน ภาษาอังกฤษ 

7 611220332 Sumyat Myint Mo ภาษาอังกฤษ 

8 611220501 น.ส.กรรณิกา บุญจันทร์ การพัฒนาสังคม 

9 611220523 น.ส.สุนีย์ สายใจผาดอย การพัฒนาสังคม 

10 611220521 น.ส.อริศรา พันธุ์ทอง การพัฒนาสังคม 

11 611220508 น.ส.มณัชญา ยะวงค์ การพัฒนาสังคม 

12 611220503 น.ส.ลัดดาวัลย ์คีรีราษฎร์ตระกูล การพัฒนาสังคม 

13 611220507 น.ส.เสาวภา ชัยไหวพริบ การพัฒนาสังคม 

14 611220506 น.ส.ภาวริน ค าสี การพัฒนาสังคม 

15 611220522 น.ส.แสงอรุณ อยู่ทุ่ง การพัฒนาสังคม 

16 611220505 น.ส.รุ่งฤทัย เบ็ญจา การพัฒนาสังคม 

17 611220518 นายภานุพงศ์ เอกนุช การพัฒนาสังคม 

18 611320818 น.ส.ณัฏฐิศา แลงามตา คณิตศาสตร์ 

19 611320823 น.ส.ลลนา อยู่สบาย คณิตศาสตร์ 

20 611320817 นายภูริณัฐ ตุ่นเฟือย คณิตศาสตร์ 

21 611320826 นายจิรายุ แซ่ย่าง คณิตศาสตร์ 

22 611320829 นายภูธเนศ นารีรักษ์ คณิตศาสตร์ 

23 611620130 น.ส.สภุัสสรา มาน้อย นิติศาสตร์ 

24 611620135 น.ส.ศุภสุตา ยอดศรี นิติศาสตร์ 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา 

25 611620115 น.ส.สุกัญญา อภัยโส นิติศาสตร์ 

26 611620104 น.ส.เกษรา ยั่งยืน นิติศาสตร์ 

27 611620230 นายธีรภัทร สุขภิรมย์ นิติศาสตร์ 

28 611620235 น.ส.ธนศิริ ผลเศรษฐี นิติศาสตร์ 

29 611620210 น.ส.ชญานี ประชาสรรเจริญ นิติศาสตร์ 
30 611620213 น.ส.ชวาลา สถิตย์อยู่ นิติศาสตร์ 

31 611620226 น.ส.มลทิชา พรมมา นิติศาสตร์ 

32 611620113 น.ส.สุนิสา กุมภาพันธ ์ นิติศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา 

1 611220303 น.ส.สิรธีร นวพงษ์ภูษา ภาษาอังกฤษ 

2 611220310 นายนัปการ ก าเนิด ภาษาอังกฤษ 

3 611220315 น.ส.รวงข้าว ทองด้วง ภาษาอังกฤษ 

4 611820207 น.ส.คฑาพร อินทสร รัฐประศาสนศาสตร์ 

5 611120405 น.ส.ญาดา คดชีพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

6 611220331 น.ส.วรรณนิดา เครือวัน ภาษาอังกฤษ 

7 611220332 Sumyat Myint Mo ภาษาอังกฤษ 

8 611220501 น.ส.กรรณิกา บุญจันทร์ การพัฒนาสังคม 

9 611220523 น.ส.สุนีย์ สายใจผาดอย การพัฒนาสังคม 

10 611220521 น.ส.อริศรา พันธุ์ทอง การพัฒนาสังคม 

11 611220508 น.ส.มณัชญา ยะวงค์ การพัฒนาสังคม 

12 611220503 น.ส.ลัดดาวัลย ์คีรีราษฎร์ตระกูล การพัฒนาสังคม 

13 611220507 น.ส.เสาวภา ชัยไหวพริบ การพัฒนาสังคม 

14 611220506 น.ส.ภาวริน ค าสี การพัฒนาสังคม 

15 611220522 น.ส.แสงอรุณ อยู่ทุ่ง การพัฒนาสังคม 

16 611220505 น.ส.รุ่งฤทัย เบ็ญจา การพัฒนาสังคม 

17 611220518 นายภานุพงศ์ เอกนุช การพัฒนาสังคม 

18 611320818 น.ส.ณัฏฐิศา แลงามตา คณิตศาสตร์ 

19 611320823 น.ส.ลลนา อยู่สบาย คณิตศาสตร์ 

20 611320817 นายภูริณัฐ ตุ่นเฟือย คณิตศาสตร์ 

21 611320826 นายจิรายุ แซ่ย่าง คณิตศาสตร์ 

22 611320829 นายภูธเนศ นารีรักษ์ คณิตศาสตร์ 

23 611620130 น.ส.สภุัสสรา มาน้อย นิติศาสตร์ 

24 611620135 น.ส.ศุภสุตา ยอดศรี นิติศาสตร์ 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ไทย สาขาวิชา 

25 611620115 น.ส.สุกัญญา อภัยโส นิติศาสตร์ 

26 611620104 น.ส.เกษรา ยั่งยืน นิติศาสตร์ 

27 611620230 นายธีรภัทร สุขภิรมย์ นิติศาสตร์ 

28 611620235 น.ส.ธนศิริ ผลเศรษฐี นิติศาสตร์ 

29 611620210 น.ส.ชญานี ประชาสรรเจริญ นิติศาสตร์ 

30 611620213 น.ส.ชวาลา สถิตย์อยู่ นิติศาสตร์ 

31 611620226 น.ส.มลทิชา พรมมา นิติศาสตร์ 

32 611620113 น.ส.สุนิสา กุมภาพันธ ์ นิติศาสตร์ 
 

 

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน ์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

1 611220605 น.ส.จงกล ชลนทีเกิดคุณ ภาษาจีน 

2 611320812 นายณรงค์ศักย์ บุบผา คณิตศาสตร์ 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ห้อง 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้มาสอบท่ีห้อง 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621530102 น.ส.ชุติมา วรรณโชต ิ การบัญชี 

2 611420823 น.ส.ประวีรัตน์ ด านา การจัดการโลจิสติกส์ 

3 611420830 น.ส.มิ่งขวัญ ม่วงทอง การจัดการโลจิสติกส์ 

4 611420827 น.ส.พิชญากรณ์ บุตรอินทร์ การจัดการโลจิสติกส์ 

5 611420801 น.ส.สวุรัตน์ ด าทรัพย์ การจัดการโลจิสติกส์ 

6 611420819 น.ส.สภุาวินี ต๋าตา การจัดการโลจิสติกส์ 

7 611420806 น.ส.นภาวรรณ ภิญโญ การจัดการโลจิสติกส์ 

8 611420812 น.ส.นภาวี มีสัตย์ การจัดการโลจิสติกส์ 

9 611420807 นายมีโชค น่วมสกุณี การจัดการโลจิสติกส์ 

10 611420826 น.ส.ผริตา นิพนธ ์ การจัดการโลจิสติกส์ 

11 611420825 น.ส.สวุนันท์ อินน้อย การจัดการโลจิสติกส์ 

12 611420828 นายศุภชัย เกษมสุข การจัดการโลจิสติกส์ 

13 611420817 นายธนพงศ์ เรืองวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 

14 611420832 นายณัฐพงษ์ แก้ววงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 

15 611420719 น.ส.ธาราพร คงเมือง การจัดการโลจิสติกส์ 

16 611420713 น.ส.นวลนิล ยางศรี การจัดการโลจิสติกส์ 

17 611420818 น.ส.ฐิติมา อนุสิฏฐกุล การจัดการโลจิสติกส์ 

18 611720220 นายเทวฤทธิ์ พรมมี เทคโนโลยีพลังงาน 

19 611420733 นายหัสวรรษ สุทธิวิรีสรรค ์ การจัดการโลจิสติกส์ 

20 611420724 นายปิติพัฒน์ สุวรรณประทีป การจัดการโลจิสติกส์ 

21 611420824 น.ส.ภาสุรีย ์เม่นเผือก การจัดการโลจิสติกส์ 

22 621420207 น.ส.แสงทิพย์ เบ้าทอง การตลาด 

23 611420822 น.ส.วราพร นามปัสสา การจัดการโลจิสติกส์ 

24 621420215 น.ส.โสภิดา น้อยทะ การตลาด 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 621420404 น.ส.สุพัตรา จีนเพชร การจัดการทั่วไป 

26 621420412 น.ส.กิตติกานต์ เข็มอุดร การจัดการทั่วไป 

27 621420411 น.ส.รังสินี ดิษวงษ์ การจัดการทั่วไป 

28 621420420 น.ส.ปารินัต ตันปิง การจัดการทั่วไป 

29 611321118 นายปัญญาพล พุทธชาติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

30 611321119 นายภานุพงศ์ นวมเพ็ชร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

31 611321103 นายภูวงษ์ กลัดเพชร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

32 611420813 นายปริญญา อินต๊ะ การจัดการโลจิสติกส์ 

33 611420808 นายนันทวัฒน์ โยธานันท์ การจัดการโลจิสติกส์ 

34 611420815 นายพัชรพงษ์ ราชใจ การจัดการโลจิสติกส์ 

35 611420814 นายไกรวุฒิ สุขจะ การจัดการโลจิสติกส์ 

36 621420108 น.ส.นันทณา โพธิ์ทอง การเงินและการธนาคาร 

37 621420111 น.ส.พงษ์นภา พยัคโส การเงินและการธนาคาร 

38 621420110 น.ส.เมษา แจ่มหม้อ การเงินและการธนาคาร 

39 611720214 น.ส.จันทร์นภา เกษหอม เทคโนโลยีพลังงาน 
40 611720208 น.ส.สัณหพร กาเรียน เทคโนโลยีพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621520109 น.ส.วริศรา วันชัย การบัญชี 

2 621520116 น.ส.วรรณิศา แจ่มมณี การบัญชี 

3 621520110 น.ส.สชุานาถ ทองพันชั่ง การบัญชี 

4 621520126 น.ส.กรกมล จงมีความสุข การบัญชี 

5 621520102 น.ส.รัตนาวดี คิรีรมย ์ การบัญชี 

6 621520122 น.ส.อารีรัตน์ ขันสี การบัญชี 

7 621520107 น.ส.เบญจรัตน์ แป้นกลัด การบัญชี 

8 621520112 น.ส.รัตนาภรณ์ เพิ่มหิรัญ การบัญชี 

9 621520129 น.ส.ศิริพร มงคลเกาะ การบัญชี 

10 621520104 น.ส.ประภาภรณ์ สงวนศักดิ์ การบัญชี 

11 621520124 น.ส.ศิริกาญจน์ ศรีมันตะ การบัญชี 

12 621520111 น.ส.อุมาลี มัญชุวงศ์ การบัญชี 

13 621520115 น.ส.ปาลิดา ค าบรรลือ การบัญชี 

14 621520117 น.ส.อัญชลี ค าตั๋น การบัญชี 

15 621520103 น.ส.พัทธ์วิรา อ่ิมพุ่ม การบัญชี 

16 621520106 น.ส.อิศริยา สระเเพงน้อย การบัญชี 

17 621520105 น.ส.ดวงอนงค์ สูงสุด การบัญชี 

18 621520121 น.ส.ชัญญานุช วรชินา การบัญชี 

19 611420716 น.ส.สธุาทิพย์ ยวงหิรัญ การจัดการโลจิสติกส์ 

20 611420717 น.ส.ธนาภรณ์ ทองค า การจัดการโลจิสติกส์ 

21 611420706 น.ส.พัชรินทร์ ชูอินทร์ การจัดการโลจิสติกส์ 

22 611420728 น.ส.วิมลสิร ิหมั้นเขตวิทย์ การจัดการโลจิสติกส์ 

23 611420708 น.ส.อมารา ปราณี การจัดการโลจิสติกส์ 

24 611420702 น.ส.ธันยว์รัชญ์ ชัยศิริ การจัดการโลจิสติกส์ 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611420732 น.ส.นฤมล คงสมทรง การจัดการโลจิสติกส์ 

26 611420705 น.ส.สวุลักษณ์ มโนมัย การจัดการโลจิสติกส์ 

27 611420703 น.ส.อภิญญา ค าระมาด การจัดการโลจิสติกส์ 

28 591120703 นายสุวิทย์ โทนสังข์อินทร์ ดนตรีศึกษา 

29 611720229 นายอัครเดช ส าราญดี เทคโนโลยีพลังงาน 

30 611720203 นายปวิตร เชื่ิออภัย เทคโนโลยีพลังงาน 

31 611720219 นายฉัตรชัย อินกราด เทคโนโลยีพลังงาน 

32 611720226 นายอัษฎา คล่องใจ เทคโนโลยีพลังงาน 

33 611720301 นายพีระพงษ์ จันทร์อ่อน เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

34 611720306 นายฆหชาร์นนท์ ยิ้มฉ่ า เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

35 611720305 นายสุทธิพงษ์ นาดี เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

36 611720304 น.ส.นิลาวลัย์ ทองฤทธิ์ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

37 621221017 Liu Dandan ภาษาไทย 

38 621220232 Li Yanshen ภาษาอังกฤษ 

39 621221015 Chen Guoqing ภาษาไทย 
40 621221012 Du Liuyao ภาษาไทย 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621520217 น.ส.พรทิพย์ เชื้อแก้ว การบัญชี 

2 621520226 น.ส.เบญจรัตน์ แสวงแก้ว การบัญชี 

3 621520218 น.ส.ธมลวรรณ ท้าวทา การบัญชี 

4 621520206 น.ส.สาวิตร ีแสงรุ่ง การบัญชี 

5 621520223 น.ส.สธุิมา โคฮาด การบัญชี 

6 621520213 น.ส.พิชญ์สินี วชิาสวรรค์ การบัญชี 

7 621520216 น.ส.จันจิรา สารชัชู การบัญชี 

8 621520207 นายสุธีกร เงินสุข การบัญชี 

9 621520209 น.ส.ชลธิชา ยิ้มบุญเกิด การบัญชี 

10 621520215 น.ส.กัลญารัตน์ ผาแดง การบัญชี 

11 621520201 น.ส.สายฝน สุขรอด การบัญชี 

12 621520212 น.ส.ชลธิชา ซ้ายก่า การบัญชี 

13 621520211 น.ส.รจนา ฤทธิ์มนต์ การบัญชี 

14 621520205 น.ส.กิ่งแก้ว เฉยชู การบัญชี 

15 621520210 นายภานุ สวนแก้ว การบัญชี 

16 621520224 น.ส.ปิยวดี ชาติไกรบัญชา การบัญชี 

17 611420821 นายกิตติพงษ์ เกษคร้าม การจัดการโลจิสติกส์ 

18 611420734 น.ส.พนิตพิชา ลาแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ 

19 611420710 น.ส.ภานุมาส ใสปา การจัดการโลจิสติกส์ 

20 611720201 นายจักรกฤษณ์ มันเทศ เทคโนโลยีพลังงาน 

21 611720215 นายยุทธพงศ์ จรแจ่ม เทคโนโลยีพลังงาน 

22 611720230 นายภูวดินทร์ ปรีเปรม เทคโนโลยีพลังงาน 

23 621221013 Cheng Lingmei ภาษาไทย 

24 621221005 Tan Shiyi ภาษาไทย 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 601720908 นายธนิสร ลาดรุน อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

26 601320918 นายสุวิทย์ สุขจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

27 601320914 นายศุภณัฐ ตรีโอสถ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

28 611220335 Huang Mei ภาษาอังกฤษ 

29 621420313 นายธนู ทอแสงสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

30 601320201 น.ส.ญาณัจฉรา ทรงวิมลศิริ เคมี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611720403 นายเมธา โคแก้ว เทคโนโลยีก่อสร้าง 

2 611720411 นายวุฒินันท์ ถมอินทร์ เทคโนโลยีก่อสร้าง 

3 611720413 นายเรืองวิทย์ ลาธิ เทคโนโลยีก่อสร้าง 

4 611720404 นายอนันต์ พานสุวรรณ์ เทคโนโลยีก่อสร้าง 

5 611720406 น.ส.จุฑามณี แพงรักษ์ เทคโนโลยีก่อสร้าง 

6 611720402 นายพูนวิทย์ ปุ๊ดปวน เทคโนโลยีก่อสร้าง 

7 611720401 นายอธิกมาส ศรีบุญนาค เทคโนโลยีก่อสร้าง 

8 621420107 น.ส.สภุาวดี อุดมโภชน์ การเงินและการธนาคาร 

9 621420109 น.ส.พุทธรักษา ขัดทาน การเงินและการธนาคาร 

10 621420101 น.ส.จินต์จุฑา สร้อยขจิตกุล การเงินและการธนาคาร 

11 621420102 น.ส.พัชริยา ครุฑเครือ การเงินและการธนาคาร 

12 621420103 น.ส.ศิรินยา แย้มเจริญ การเงินและการธนาคาร 

13 611720302 น.ส.สุนิสา มันดอน เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

14 621221007 Meng Zhikai ภาษาไทย 

15 621221008 Zhou Xuqiao ภาษาไทย 

16 621221002 Ma Zhongyu ภาษาไทย 

17 621221001 Wang Xin ภาษาไทย 

18 621221003 Liu Guicai ภาษาไทย 

19 621221010 Ai Xi ภาษาไทย 

20 621221016 Cui Mingyuan ภาษาไทย 

21 621221004 Lu Wenying ภาษาไทย 

22 621420105 น.ส.นริศรา อินตา การเงินและการธนาคาร 

23 611720405 นายธราดล แสงอ่วม เทคโนโลยีก่อสร้าง 

24 621221011 Liu Ruixin ภาษาไทย 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 621221018 Sun Ju ภาษาไทย 

26 621221019 Pu Minghui ภาษาไทย 

27 621221009 Hou Shuyin ภาษาไทย 

28 621220231 Wen Ya ภาษาอังกฤษ 
29 611321107 นายทวี เสนาพิทักษ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621520220 น.ส.ออมสิน สามงามยา การบัญชี 

2 621520222 น.ส.ลดาวัลย ์ลันดา การบัญชี 

3 621520219 น.ส.ฐปนัท ยะสินธ ์ การบัญชี 

4 621520225 น.ส.กรกนก ยืนยั่ง การบัญชี 

5 621520214 น.ส.เบญจลักษณ์ แสวงแก้ว การบัญชี 

6 621420423 น.ส.อรอุษา ต่วนโต การจัดการทั่วไป 

7 621420422 น.ส.จุฑามาศ วรรณโอทอง การจัดการทั่วไป 

8 621420403 น.ส.แสงแก้ว แซ่ด่าน การจัดการทั่วไป 

9 621420421 น.ส.สุพัตตา นาเมืองรักษ์ การจัดการทั่วไป 

10 621420424 น.ส.สิริบูรณ์ บัวสด การจัดการทั่วไป 

11 611720505 นายวัชรพงษ์ ตองสูงเนิน อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

12 611720507 นายเกียรติศักดิ์ นฤคนธ์ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

13 611720501 นายณัฐพนธ์ สุขสมบัติ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

14 611720506 นายวราวุธ บัวขาว อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

15 621221006 Peng Jinghan ภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง ชั้น 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621420223 น.ส.เบญจรงค์ พิมพ์ศักดิ์ การตลาด 

2 621420204 นายหยก เหลืองชลธาร การตลาด 

3 621420212 น.ส.พรชิตา แจ่มจันทร์ การตลาด 

4 621420213 น.ส.กัลยรัตน์ ขัดแป้น การตลาด 

5 621420203 น.ส.วาสิน ีวังนาค การตลาด 

6 621420216 น.ส.พัสวี มหาการเกตุ การตลาด 

7 621420211 น.ส.มณฑา ดอนปิ่นไพร การตลาด 

8 611720223 นายศุภโชค วงษ์เวียง เทคโนโลยีพลังงาน 

9 611720221 นายอดิศร เนื้อไม้ เทคโนโลยีพลังงาน 

10 611720202 นายสรศรัณย์ เเพ่งพนม เทคโนโลยีพลังงาน 

11 611720209 นายณัฐพงศ์ ชาตะรูป เทคโนโลยีพลังงาน 

12 611720222 นายกิตติภูมิ ชารีวัลย์ เทคโนโลยีพลังงาน 

13 611720204 นายปฏิภาณ บรรทัด เทคโนโลยีพลังงาน 

14 611720210 นายพันธ์ศักดิ์ เลาสูงเนิน เทคโนโลยีพลังงาน 

15 611720224 นายพีรพล แม้นประสิทธิ์ เทคโนโลยีพลังงาน 

16 611720218 นายนพรุจน์ บุญวิเศษ เทคโนโลยีพลังงาน 

17 611720225 นายปกรณ์กฤช สนใจ เทคโนโลยีพลังงาน 
 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 611420804 น.ส.สภุัทรา นาคโสมะกุล การจัดการโลจิสติกส์ 

2 611720116 นายณภัทร แก่นค า เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

3 611420730 นายธนวิทย์ ก้อนทอง การจัดการโลจิสติกส์ 

4 611420721 นายพงศธร เกตุน้อย การจัดการโลจิสติกส์ 

5 621420220 น.ส.เสาวนีย ์หงษ์ลอยฟ้า การตลาด 

6 621420208 น.ส.วนิดา เขียวเกษม การตลาด 

7 621420209 น.ส.วนารี เขียวเกษม การตลาด 

8 611420712 นายณัฐพล หนองหลวง การจัดการโลจิสติกส์ 

9 611420720 นายภราดร แปงชุมภู การจัดการโลจิสติกส์ 

10 611420723 นายคุณากร ป้องเหลือบ การจัดการโลจิสติกส์ 

11 621420222 น.ส.วรรณวรินทร์ ทรัพย์อนันต์พิพัฒน์ การตลาด 

12 621420206 น.ส.สุพัตรา ชาภูม ี การตลาด 

13 621420414 นายอนันต์ อังศิริ การจัดการทั่วไป 

14 611720205 นายชินพรรธน์ หมอนจันทร์ เทคโนโลยีพลังงาน 

15 611720213 น.ส.ปิยฉัตร ชูธรรม เทคโนโลยีพลังงาน 

16 611720217 น.ส.จุฑาทิพย์ ชมภูมี เทคโนโลยีพลังงาน 

17 611720503 นายปราณันต์ ปั้นปลือ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

18 611720410 นายณัฐวุฒิ จินบุรี เทคโนโลยีก่อสร้าง 

19 611220334 Wang Yujie ภาษาอังกฤษ 

20 611321131 น.ส.มุธิตา จิตตริด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

21 611321105 น.ส.ดรุณี กระจาย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

22 611321124 น.ส.สุพัตรา กลัดอยู่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

23 611321104 น.ส.มัลลิกา ทองมี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

24 611321123 น.ส.อรอนงค์ อ าต างาม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 
ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 611321129 น.ส.สกุลรัตน์ พิรอดรัตน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

26 611321110 น.ส.รุ่งนภา เลินไธสง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621121112 น.ส.ทิพวรรณ โทนสังข์อินทร์ คอมพิวเตอร์ 

2 621420704 น.ส.นิภาพร บัวหลวง การจัดการโลจิสติกส์ 

3 621121118 น.ส.ทองไพลิน วงค์ราชบุตร คอมพิวเตอร์ 

4 621120903 นายสหฤทธิ์ หล าใจซื่อ พลศึกษา 

5 621120909 นายลาภวัต พิมจ าลอง พลศึกษา 

6 621120933 น.ส.รังรอง บุญณะกิจ พลศึกษา 

7 621120428 น.ส.อณัศยา ภูเขาใหญ่ คณิตศาสตร์ 

8 621120422 น.ส.ปริยากร วันแจ้ง คณิตศาสตร์ 

9 621120421 น.ส.ดาราพร บุญจันทร์ คณิตศาสตร์ 

10 601320205 นายนัฐพล พิมพ์มี เคมี 

11 621120410 น.ส.ปรีดาพร ปากแคว คณิตศาสตร์ 

12 621120411 น.ส.สุนิสา พงษา คณิตศาสตร์ 

13 621120414 น.ส.อรอนงค์ ศรสวรรค์ คณิตศาสตร์ 

14 621120404 น.ส.สวุันนา ตันหยง คณิตศาสตร์ 

15 621120408 น.ส.อรพิน หงษ์ชุมแพ คณิตศาสตร์ 

16 621120423 น.ส.รุจิรา คุ้มเวชประสิทธิ ์ คณิตศาสตร์ 

17 621120425 นายชัชชญา หิมารัตน์ คณิตศาสตร์ 

18 621120401 น.ส.สภุาพร ยอดบุษดี คณิตศาสตร์ 

19 621120412 น.ส.มิลตรา แบนปิง คณิตศาสตร์ 

20 621120424 น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทองภู คณิตศาสตร์ 

21 621120426 นายศิวัช บัวคลี่ คณิตศาสตร์ 

22 621120429 น.ส.สิรินฤมล ทับใจ คณิตศาสตร์ 

23 621120415 น.ส.ปพัชญา ไพราราชธรรม คณิตศาสตร์ 

24 621120416 นายชูชีพ ไพรวันมั่นคง คณิตศาสตร์ 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 621120403 นายยุทธการ ทุเรียนทอง คณิตศาสตร์ 

26 621120420 น.ส.กันนิกา ชักน าชาวพนา คณิตศาสตร์ 

27 621120413 นายภาณุพงศ์ ชราธาร คณิตศาสตร์ 

28 621720413 นายธีระศักดิ์ ไชยมาตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

29 621720409 น.ส.ลัดดาวัลย ์สวัสดี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

30 591122005 นายพิเชษฐ์ ไชยสุระ ดนตรีศึกษา 

31 621720412 นายแสตมป์ สมทรัพย์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

32 621620102 นายศราวุฒิ เสาร์เขียว นิติศาสตร์ 

33 621120427 น.ส.กัลยากร แซ่เฮ่อ คณิตศาสตร์ 

34 621620201 นายธนกฤต รอดหิรัญ นิติศาสตร์ 

35 601320206 น.ส.ปัทมา กสินัง เคมี 

36 621620205 น.ส.วสิสุตา กลิ่นชะเอ็ม นิติศาสตร์ 

37 621620222 น.ส.สิรินภา แซ่เรือง นิติศาสตร์ 

38 621620212 น.ส.กรรณิกา กองแก้ว นิติศาสตร์ 

39 621620203 น.ส.ณัฏฐ์นรี พาต่อ นิติศาสตร์ 
40 621620211 น.ส.จุฑามาศ นางค า นิติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621420719 น.ส.ลักขณา สีเพชร การจัดการโลจิสติกส์ 

2 621120921 นายภาณุวัฒน์ อินโพ พลศึกษา 

3 621420730 น.ส.ชรินทร์ทิพย์ สุขพร้อม การจัดการโลจิสติกส์ 

4 621420726 น.ส.ปรีดาภรณ์ เพชรทอง การจัดการโลจิสติกส์ 

5 621420711 น.ส.วลัภา ทวีสวย การจัดการโลจิสติกส์ 

6 621420720 น.ส.อรุณวรรณ พุมมาลา การจัดการโลจิสติกส์ 

7 621420710 น.ส.อ าพร เนื้อไม้ การจัดการโลจิสติกส์ 

8 621420722 นายสราวุธ เกิดพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 

9 621420705 น.ส.ขวัญชีวัน ภูมิคอนสาร การจัดการโลจิสติกส์ 

10 621420721 น.ส.สุรีรัตน์ สุขอ่ิม การจัดการโลจิสติกส์ 

11 621420709 นายสุทธิรักษ์ คัชพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์ 

12 621420707 น.ส.ชลธิชา พลศร การจัดการโลจิสติกส์ 

13 621420716 น.ส.วาณิชา ฝอยทอง การจัดการโลจิสติกส์ 

14 591122012 นายสุรวุฒิ วัฒนศิร ิ ดนตรีศึกษา 

15 621121101 น.ส.นฤภร องอาจ คอมพิวเตอร์ 

16 621620218 น.ส.วนสันันท์ กาฬภักดี นิติศาสตร์ 

17 621620202 น.ส.กาญจนา ภูกันแก้ว นิติศาสตร์ 

18 621220309 น.ส.พิมพ์วจี กล่ าโพธิ์ การพัฒนาสังคม 

19 621121415 นายกิติกรณ์ เวียงกุมภา การประถมศึกษา 

20 621320905 น.ส.พรทิพย์ แซ่ฟุ้ง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

21 621320912 นายนราวิชญ์ รอดวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

22 621320906 น.ส.พัชราวรรณ เกิดพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

23 621320911 น.ส.อนันตพร อรุณฉาย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

24 621320913 นายวิษณุ ป้องศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 621320907 นายจิรศักดิ์ สิงหบุตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

26 621320415 น.ส.อินทิรา ภาประเสริฐ สาธารณสุขศาสตร์ 

27 621320404 น.ส.สชุาริณี จื้อชัย สาธารณสุขศาสตร์ 

28 621320406 น.ส.ตวงทอง มณีรัตน์ สาธารณสุขศาสตร์ 

29 621320413 นายกิตติศักดิ์ คุ้มเหม สาธารณสุขศาสตร์ 

30 621320408 น.ส.สิริรัตน์ เผือกเอก สาธารณสุขศาสตร์ 

31 621320206 น.ส.รจนา เจตนาการกิจ เคมี 

32 621320205 น.ส.จันทนีย์ จองความดี เคมี 

33 621320411 น.ส.กาญจนา สมภิพงษ์ สาธารณสุขศาสตร์ 

34 621120814 นายปกรณ์ สรรพานิช สังคมศึกษา 

35 621120828 น.ส.กรกมล พัดพ่วง สังคมศึกษา 
36 621320901 นายวรวุฒิ ดาราพัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

37 621320902 นายนภัส แสงตระกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

38 621120830 น.ส.ไพลิน กาญจนเจริญชัย สังคมศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621720407 น.ส.สธุิดา เอี่ยมสอาด เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

2 621720402 นายศดานันท์ เปลี่ยนแปลก เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

3 621720403 นายนาซี บัวบาง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

4 621720401 นายพลวัต บุญยืน เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

5 621720405 น.ส.สุกัญญา ตันใจ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

6 621720406 น.ส.สภุาวดี จ านงค์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

7 621720404 นายจีรพัฒน์ เณรตาก้อง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

8 621720408 นายจิรายุทธ ยศอาลัย เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

9 621720411 นายปรัชญา ทองตา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

10 621720410 น.ส.อรุณ สักลอ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

11 621420316 นายนภดล ด ารงพานิชชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

12 621420314 นายศักดิ์ชัย เซี่ยงหลิว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

13 621420315 นายนรวิชญ์ เอี่ยมรักษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

14 621420301 นายอภิสิทธิ์ อุ่นยิ่งเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

15 621420310 นายภธรรม พูลเขียว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

16 621320208 น.ส.นิรชา เกษแก้ว เคมี 

17 621320207 น.ส.สภุานัน ตรีสาต เคมี 

18 621320210 น.ส.ศศิกานต์ งามสม เคมี 

19 621320212 น.ส.จิตตา แก้วเผือก เคมี 

20 621320215 น.ส.ฉัตรติญา ประดิษฐนุช เคมี 

21 621320204 น.ส.ยุวดี จันทร์ปิง เคมี 

22 621120812 น.ส.จินดาพร ปันม่วง สังคมศึกษา 

23 621120817 น.ส.ชลธิชา นุ่มเกลี้ยง สังคมศึกษา 

24 621120811 น.ส.อภิญญา จันหอม สังคมศึกษา 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 621320209 นายโชคชัย กาวิน เคมี 

26 621120819 น.ส.จิรวรรณ กัณทะวงศ์ สังคมศึกษา 

27 621120825 นายศุภณัฐ โพเทพ สังคมศึกษา 

28 621120808 น.ส.วรรณิษา ทรงศรี สังคมศึกษา 

29 621121216 น.ส.อาชาณีย์ จักกร่าง ภาษาไทย 

30 621120807 น.ส.มาริสา จันทา สังคมศึกษา 

31 621320910 น.ส.มุธิตา พลภักดี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

32 621121226 น.ส.อารีวรรณ ปัญญางาม ภาษาไทย 

33 621121208 น.ส.นริศรา ทรัพย์เพชร ภาษาไทย 

34 621121215 น.ส.เบญจา ไตรเพ็ชร์ ภาษาไทย 

35 621820103 น.ส.อรทัย โกวิทกิตติกุล รัฐประศาสนศาสตร์ 

36 621121205 น.ส.สชุาลี เจริญรอย ภาษาไทย 

37 621121220 น.ส.ณิชกานต์ สุทธิมาลา ภาษาไทย 

38 621120823 น.ส.ฉันชนก แย้มปั้น สังคมศึกษา 

39 621120801 นายมาณพ จุมจันทึก สังคมศึกษา 
40 621320909 น.ส.ชนากานต์ ค าชู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621620216 นายนพดล เจริญศักดิ์ นิติศาสตร์ 

2 621620207 น.ส.สิรินทิพย์ สุภา นิติศาสตร์ 

3 621620226 น.ส.รัตนาภรณ์ อ่อนสมสวย นิติศาสตร์ 

4 621620217 น.ส.ชนาธร บุญเฉลิม นิติศาสตร์ 

5 621620209 น.ส.สุพรรษา ค าศรี นิติศาสตร์ 

6 621120730 นายปรีดาพงษ์ ปัญญา สังคมศึกษา 

7 621120713 น.ส.กมลพรรณ กุลสรนันท์ สังคมศึกษา 

8 621120720 นายโยธิน รู้รอบดี สังคมศึกษา 

9 621120726 นายนวชิระ เทพวุฑฒิ สังคมศึกษา 

10 621120715 นายธิติวุฒิ เตยไธสง สังคมศึกษา 

11 621120701 น.ส.พรฟ้า แสงสิมมา สังคมศึกษา 

12 621121413 นายสิทธา จันทโสภา การประถมศึกษา 

13 621121416 นายจักรกฤษ มือขุนทด การประถมศึกษา 

14 621121419 น.ส.ฌาริตา ดาษดา การประถมศึกษา 

15 621121420 น.ส. ปุณยาพร อติชาตสกุล การประถมศึกษา 

16 621121414 น.ส.สวุรรณ เกิดพงษ์ การประถมศึกษา 

17 621121412 น.ส.สุดารัตน์ จันทร์ลอย การประถมศึกษา 

18 621121407 น.ส.ภัทราภรณ์ สายทอง การประถมศึกษา 

19 621121408 น.ส.ปนัดดา สมน าปน การประถมศึกษา 

20 621121417 น.ส.สภุาวดี ศรีสองเมือง การประถมศึกษา 

21 621121405 น.ส.พรพิมล ปัญญามณี การประถมศึกษา 

22 621121401 น.ส.พรสุดา ไพรมนตรา การประถมศึกษา 

23 621121404 น.ส.วันดี เสียงสู่สวรรค์ การประถมศึกษา 

24 621121421 น.ส.น้ าผึ้ง คีรีคุณากร การประถมศึกษา 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 621820102 น.ส.ณิชากร ฉลองนุกุล รัฐประศาสนศาสตร์ 

26 621121424 นายขวัญชัย ธนวิภาศพงศ์ การประถมศึกษา 

27 621121213 น.ส.นริศรา สารีด ี ภาษาไทย 

28 621820125 น.ส.กัลยา อ่วมสถิตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

29 621121229 น.ส.ทิพาวรรณ เพศพันธ์ ภาษาไทย 

30 621121224 น.ส.เนตรชนก ระเริงแม่เมย ภาษาไทย 

31 621121430 นายอดิลักษณ์ ว่าคุณธรรม การประถมศึกษา 

32 621121203 น.ส.มัณทนา ทวนธง ภาษาไทย 

33 621120803 น.ส.กาญจนาพร ขันภักดี สังคมศึกษา 

34 621120829 นายบุญยฤทธิ์ เถาว์ทอง สังคมศึกษา 

35 621121217 น.ส.สโรชา ก้อนจันทร์เทศ ภาษาไทย 

36 621820104 นายเมธัส ค าบรรลือ รัฐประศาสนศาสตร์ 

37 621121207 น.ส.ศิรภัสสร มูลสาน ภาษาไทย 

38 621121210 น.ส.ธารทิพย์ หรรษา ภาษาไทย 

39 621120822 น.ส.ศกลวรรณ ปกเกษ สังคมศึกษา 
40 621120820 น.ส.ศิริลักษณ์ อยู่อ้าง สังคมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621121403 น.ส.ภัทราพร ธนทิพยเนตร การประถมศึกษา 

2 621121409 น.ส.กนกวรรณ จันมา การประถมศึกษา 

3 621121428 น.ส.สุนันทินีย์ กมลปราณี การประถมศึกษา 

4 621121418 น.ส.วาสนา นทีฤทธิรงค์ การประถมศึกษา 

5 621121422 น.ส.กุลิน กุลวรรณลภย์ การประถมศึกษา 

6 621121427 น.ส.อัมพร วนาเวียงวงศ์ การประถมศึกษา 

7 621121425 น.ส.สชุานุช วนาเฉลิมดง การประถมศึกษา 

8 621120821 น.ส.สิริกาญจน์ เจริญศิลป์ สังคมศึกษา 

9 621121423 น.ส.เพ็ญนภา เรืองอยู่ การประถมศึกษา 

10 621320407 น.ส.รววิรรณ โพศรี สาธารณสุขศาสตร์ 

11 621120824 น.ส.รัตนมณี จันนาเมือง สังคมศึกษา 

12 621121429 น.ส.อภิญญา วนารังส ี การประถมศึกษา 

13 621121426 น.ส.ทัศนีย์ เกียรติก้องไพร การประถมศึกษา 

14 621121406 น.ส.ปวีณา สุขด ี การประถมศึกษา 

15 621121221 น.ส.วภิารัตน์ เมฆี ภาษาไทย 

16 621121211 น.ส.รพีพร คะเรรัมย์ ภาษาไทย 

17 621121222 นายธีระนัย กลิ่นจันทร์ ภาษาไทย 

18 621121411 น.ส.ชลธิชา คีรีพิเชษฐ การประถมศึกษา 

19 621121212 น.ส.เกษมศรี ท้องฟ้าธ ารง ภาษาไทย 

20 621121230 น.ส.นัฐริกา มณีแสง ภาษาไทย 

21 621121214 น.ส.พิมพิศา หาญอยู่ ภาษาไทย 

22 621121227 น.ส.ศุจิกา เมฆชอุ้ม ภาษาไทย 

23 621121219 น.ส.อัญชลีพร บัวศรี ภาษาไทย 

24 621121223 น.ส.พรศิริ ไพรวันรักษา ภาษาไทย 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 621121225 น.ส.สภุินันท์ วนาอาทิตย์ ภาษาไทย 

26 621121218 น.ส.วภิารัตน์ ศรีตระกูลคีรี ภาษาไทย 

27 621121410 น.ส.นรีพร กรึงไกร การประถมศึกษา 

28 621120101 น.ส.ปิยะวรรณ ค าสอน การศึกษาปฐมวัย 

29 621321008 น.ส.สุมิตตรา ศรีด า ภูมิสารสนเทศ 

30 621320214 น.ส.ธรารัตน์ ปิ่นวงษ์ เคมี 

31 621120932 น.ส.ชลธิชา พัดพ่วง พลศึกษา 

32 621121201 น.ส.รัชประภา แก้วมณี ภาษาไทย 

33 621120902 น.ส.อภิญญา ทับทิม พลศึกษา 

34 621120914 น.ส.ดวงหทัย ค าเบิก พลศึกษา 

35 621120916 น.ส.ชุติกาญจน์ สุกายะ พลศึกษา 
36 621320904 นายหัสดิน บ้านนาไพสิฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

37 621121209 น.ส.พัชรีวรรณ เสือเนียม ภาษาไทย 

38 621121206 นายกิตติวัชน์ จันทร์เล็ก ภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621121110 น.ส.นฤมล ชุมพร คอมพิวเตอร์ 

2 621121125 น.ส.กุลพัชร กาจักร์ คอมพิวเตอร์ 

3 621121106 น.ส.จุฬาลักษณ์ ไกรตะโม่ คอมพิวเตอร์ 

4 621121121 น.ส.บุญญิสา หมูค า คอมพิวเตอร์ 

5 621121123 นายนนทพัทธ์ จ้อยม่วง คอมพิวเตอร์ 

6 621121129 นายวีรพงษ์ ทองจิตติ คอมพิวเตอร์ 

7 621121103 นายพิพัฒพงษ์ ไชยฤทธิ์ คอมพิวเตอร์ 

8 621121109 น.ส.ภคินี คงเพ็ชรศักดิ์ คอมพิวเตอร์ 

9 621121124 นายณัฐวัฒน์ ยอดอ้อย คอมพิวเตอร์ 

10 621121116 นายจิณณวัตร บุญอินทร์ คอมพิวเตอร์ 

11 621121105 นายศุภกันต์ วันดี คอมพิวเตอร์ 

12 621121127 นายอภิวัฒน์ อุ่นดี คอมพิวเตอร์ 

13 621120816 น.ส.กิติยา ดวงแก้ว สังคมศึกษา 

14 621320903 นายวิรุฬห์ศักดิ์ ชัยรินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

15 621121204 น.ส.วรรณิกา คุ้มเณร ภาษาไทย 

16 621320203 น.ส.ฐิติพร โกตะมะ เคมี 

17 621720312 น.ส.อทิตยา วัฒนจันทร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 

18 621720307 น.ส.จีรัชยา ตะวงษา ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 

19 621720306 น.ส.กรกช ตะติยะ ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 

20 621720309 น.ส.ภูริดา คงด ี ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 

21 621720305 นายอายุวัต บดีรัฐ ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 

22 621120805 น.ส.ภัศรา อารีย์กลับ สังคมศึกษา 

23 621120806 น.ส.ภัทรสุดา สุหงษา สังคมศึกษา 

24 621120804 น.ส.ภาณุมาส อารีย์กลับ สังคมศึกษา 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 621120813 น.ส.ชลิตา เกิดสุข สังคมศึกษา 

26 621720303 น.ส.สไบทิพย์ สุทธิวงศ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 

27 601121801 น.ส.ภควดี เงินคล เคมี 

28 621220215 นายอุเทน สุตาค า ภาษาอังกฤษ 

29 621620119 น.ส.กิ่งดาว พิสัตย์ นิติศาสตร์ 

30 621620115 น.ส.จิราพัชร ชัยลอม นิติศาสตร์ 

31 621620120 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีโตนด นิติศาสตร์ 

32 621620111 น.ส.สุรีรัตน์ อ่อนวัน นิติศาสตร์ 

33 621220227 น.ส.อภิภาวดี มากอยู่ ภาษาอังกฤษ 

34 621220224 น.ส.ศิรภัสสร พรมบุตร ภาษาอังกฤษ 

35 621220203 นายณัฐวุฒิ เทียมพงษ์ ภาษาอังกฤษ 

36 621220202 น.ส.จิรนันท์ ดวงด ี ภาษาอังกฤษ 

37 621220221 น.ส.จิตติมาศ ทรัพย์พูล ภาษาอังกฤษ 

38 621220207 น.ส.โอปอ ปิ่นเพชร ภาษาอังกฤษ 

39 621220218 น.ส.สนธยา มะณีเขียว ภาษาอังกฤษ 
40 621220226 น.ส.กรนิกาน อุดมวัฒนวิโรจน์ ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

1 621420307 น.ส.อรสา นามราชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2 621420302 น.ส.ณัฐพร โพธิ์งาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3 621420312 น.ส.ชลธิชา นครพุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4 621420303 น.ส.จิดาภา กาญจนจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5 621420319 น.ส.เกวลิน ภู่เล็ก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6 621420305 น.ส.ฐิติมา เพ็งสมยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

7 621420306 น.ส.กนกพร แซ่ตั้ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

8 621321011 นายนพ คงเมือง ภูมิสารสนเทศ 

9 621321003 น.ส.มณีรัตน์ นามมณีวงษ์ ภูมิสารสนเทศ 

10 621321006 น.ส.สัตตกมล ประมาณ ภูมิสารสนเทศ 

11 621321007 น.ส.รัชดาภรณ์ พัทวี ภูมิสารสนเทศ 

12 621321002 น.ส.อัฐภาพร เขียวจันทร์ ภูมิสารสนเทศ 

13 621321005 น.ส.เสาวลักษณ์ ใจอินทร์ ภูมิสารสนเทศ 

14 621220404 น.ส.กรรณิการ์ ลีจ้อย การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

15 621321004 นายนพกร เจริญวิกภัย ภูมิสารสนเทศ 

16 621620110 น.ส.ศิรินญา แสงอรุณ นิติศาสตร์ 

17 621620104 น.ส.อโรชา ขวัญพรม นิติศาสตร์ 

18 601320817 นายปิยะพงษ์ หอมกระโทก คณิตศาสตร์ 

19 621220216 นายรัชพล สุภาพ ภาษาอังกฤษ 

20 621220210 น.ส.วรรณษา จินตกสิกิจ ภาษาอังกฤษ 

21 621220211 น.ส.เพชราภรณ์ รวงผึ้ง ภาษาอังกฤษ 

22 621220228 น.ส.ปัณฑารีย์ จงกลรัตน์ ภาษาอังกฤษ 

23 621220206 น.ส.รุ่งทิวา วรวุฒิเกรียงไกร ภาษาอังกฤษ 

24 621220217 นายชลธวัช เอมศิริ ภาษาอังกฤษ 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

25 621220219 นายนวพล มะโนสา ภาษาอังกฤษ 

26 621220220 น.ส.นันทนา นัดครีบ ภาษาอังกฤษ 

27 621220201 น.ส.อรวรรณ จันทร์คุนยงค์ ภาษาอังกฤษ 

28 621220223 นายจักรกฤษ ค าบรรลือ ภาษาอังกฤษ 

29 621220212 น.ส.มัทวัน ภูภ่ีโญ ภาษาอังกฤษ 

30 621220209 น.ส.บุณยนุช อุดธง ภาษาอังกฤษ 

31 621220213 น.ส.สธุาสินี ปั้นแพทย์ ภาษาอังกฤษ 

32 621220222 น.ส.ไซเทียร์ เซิ่น ภาษาอังกฤษ 

33 621220434 น.ส.สนธญา หวังพิทักษ์วงศ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

34 621220414 น.ส.กัลยากร หมู่มาก การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

35 621220407 น.ส.นิศารัตน์ แสนใจวุฒ ิ การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

36 621220422 น.ส.อรญา อะวะศรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

37 621220208 นายทักษิณ มะยมหิน ภาษาอังกฤษ 

38 621220433 น.ส.อาภัสรา ไชยศิริ การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

39 621620214 น.ส.ณัฐสุดา แสนกาษา นิติศาสตร์ 
40 621121126 นายบุญญฤทธิ์ บุญยืด คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621321001 น.ส.ทัดดาว สมัครธัญการ ภูมิสารสนเทศ 

2 621120810 น.ส.แอ้พอ ดิลกโรจน์ สังคมศึกษา 

3 621820106 น.ส.กาญจนา สุมาลี รัฐประศาสนศาสตร์ 

4 621820110 น.ส.รัตนาภรณ์ เดชะผล รัฐประศาสนศาสตร์ 

5 621620106 น.ส.วราวรรณ เชื้อสิงห์ นิติศาสตร์ 

6 621620108 น.ส.พาฝัน พรมวงษ์ป้อ นิติศาสตร์ 

7 621620112 น.ส.สชุาดา พันธุ์งิ้ว นิติศาสตร์ 

8 621620101 น.ส.ปริญญาภรณ์ จูสิงห ์ นิติศาสตร์ 

9 621121102 นายกิตตินันท์ พงษ์เจริญ คอมพิวเตอร์ 

10 621121108 นายเอกวิทย์ แซ่ย่าง คอมพิวเตอร์ 

11 621121107 นายเกียรติศักดิ์ อินยัง คอมพิวเตอร์ 

12 621121114 นายสิทธา กนกสิงห์ คอมพิวเตอร์ 

13 601720908 นายธนิสร ลาดรุน อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

14 621121314 นายณัฐพล แซ่ม้า ภาษาไทย 

15 621320202 นายกิตตินัส อินทะปัญญา เคมี 

16 621620126 น.ส.ปวันรัตน์ อ่วมด ี นิติศาสตร์ 

17 621620116 นายดนุพนธ์ บุญปลอด นิติศาสตร์ 

18 621420309 นายตรีรักษ์ แก้วไชย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

19 621420308 นายนัทธพงศ์ โพธิ์เงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

20 621120225 น.ส.ตรีทิพ ศิระพรธนารัชต์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

21 601320201 น.ส.ญาณัจฉรา ทรงวิมลศิริ เคมี 

22 621220104 น.ส.เบญจรัตน์ เเกมขุนทด ภาษาไทย 

23 621220121 น.ส.สิรินทิพย์ สุขพร้อม ภาษาไทย 

24 621220103 น.ส.ชมพูนุท รัตนพรมราช ภาษาไทย 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 
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ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 621220118 นายเรวัต ป้อมเสมา ภาษาไทย 

26 621320211 น.ส.ปริศนา สายสุยะ เคมี 

27 621121705 นายวราวุธ โมลาลาย ดนตรีศึกษา 

28 621121301 น.ส.พิมพ์ แซ่ม้า ภาษาไทย 

29 621121704 นายทศพล น้อยเนารัง ดนตรีศึกษา 

30 621121324 น.ส.สุพาดี ยนจอหอ ภาษาไทย 

31 621120226 น.ส.นริศรา พลกล้า วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

32 621121306 น.ส.สุกัญญา มลิวัลย ์ ภาษาไทย 

33 621121309 น.ส.กัญญาณัฐ ศรีจันทร์ ภาษาไทย 
34 621121713 น.ส.กานต์ธิดา อินทร์หอม ดนตรีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621420718 นายชนิสร ไทยแท้ การจัดการโลจิสติกส์ 

2 621420701 น.ส.สุกัญญา นาคข า การจัดการโลจิสติกส์ 

3 621420724 นายปิ่นโชค ตั่นปิน การจัดการโลจิสติกส์ 

4 621420703 น.ส.ณัฐณิชา ปัจฉิม การจัดการโลจิสติกส์ 

5 621420723 น.ส.ชนากานต์ โพธิ์เทพ การจัดการโลจิสติกส์ 

6 621420712 น.ส.ฉรัชฎา เปรมพล การจัดการโลจิสติกส์ 

7 621420729 นายอนุสรณ์ ก ามา การจัดการโลจิสติกส์ 

8 621420702 น.ส.กนกพร ภาคีหาญ การจัดการโลจิสติกส์ 

9 621420713 น.ส.กุลปรียา ปานกลีบ การจัดการโลจิสติกส์ 

10 621420714 น.ส.สุทธิดา นามธรรม การจัดการโลจิสติกส์ 

11 621420708 น.ส.ณัฐพร แซ่เติ๋น การจัดการโลจิสติกส์ 

12 621120827 น.ส.สินีนาฏ เทียนไชย สังคมศึกษา 

13 621120809 น.ส.ฐิติพร นารอด สังคมศึกษา 

14 621120818 น.ส.ถิรดา มั่นภักดี สังคมศึกษา 

15 621120815 น.ส.ทิพวรรณ เขาอิน สังคมศึกษา 

16 611720410 นายณัฐวุฒิ จินบุรี เทคโนโลยีก่อสร้าง 

17 621720210 นายกิตตินันท์ แจ้งกระสัน เทคโนโลยีพลังงาน 

18 621120702 นายสันต์ทัศน์ ขาวจันทร์ สังคมศึกษา 

19 621120704 นายธรรมนิศย์ แก้วมณี สังคมศึกษา 

20 621120729 นายวารุตน์ ทะสะวะดี สังคมศึกษา 

21 621220314 น.ส.จาริฏา คงกลั่นดี การพัฒนาสังคม 

22 621220317 น.ส.เกวรินทร์ โพธิ์มา การพัฒนาสังคม 

23 621220318 น.ส.วานิสรา บุญรอด การพัฒนาสังคม 

24 621121804 นายพิชชากร รอดเมือง ดนตรีศึกษา 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 621121714 น.ส.จริญญา ทองค า ดนตรีศึกษา 

26 621121715 นายสหพัฒน์ โชติขันธ์ ดนตรีศึกษา 

27 621121708 น.ส.เมธารินทร์ กลิ่นเกิด ดนตรีศึกษา 

28 621121801 น.ส.พิมพรรณ บุญยัง ดนตรีศึกษา 

29 621121707 นายปัญญา มีสุวรรณ์ ดนตรีศึกษา 

30 621121806 นายนที ม้วนอ้อม ดนตรีศึกษา 

31 621121709 นายบารมี นิธิเมธา ดนตรีศึกษา 

32 621120218 น.ส.อารี ชมชาต ิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

33 621120227 น.ส.วาสนา สีนากสุก วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

34 621120224 น.ส.สภุาวดี โพธิ์อยู่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

35 621120209 น.ส.อริสา หนานกุล วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

36 621120213 น.ส.ณัฎฐกานต์ ดวงทา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

37 621121519 น.ส.วชิิดา เรืองสกุล การประถมศึกษา 

38 621121520 น.ส.อรวี มูลชัย การประถมศึกษา 

39 621121505 น.ส.กนกพร เพมขุนทด การประถมศึกษา 
40 621121509 น.ส.นภสัสร มัตถิตะเตา การประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 
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ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621820130 น.ส.นันทิชา ด ารงพานิชชัย รัฐประศาสนศาสตร์ 

2 621820126 น.ส.วีรยา ภู่ทอง รัฐประศาสนศาสตร์ 

3 621820124 น.ส.นันทวัน กล้าหาญ รัฐประศาสนศาสตร์ 

4 621820128 น.ส.ชุติกาญจน์ เสือบุญมี รัฐประศาสนศาสตร์ 

5 621820115 น.ส.จิรชยา สุขอาภรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

6 621820107 น.ส.ทัศนีย์ คงสมทรง รัฐประศาสนศาสตร์ 

7 621820117 น.ส.ชลิตา ขวัญพรม รัฐประศาสนศาสตร์ 

8 621820231 น.ส.อัญฌิมา ทับเล็ก รัฐประศาสนศาสตร์ 

9 621820129 นายรัชชานนท์ ชูชื่น รัฐประศาสนศาสตร์ 

10 621820109 นายอนุชิต มีครไทย รัฐประศาสนศาสตร์ 

11 621820118 น.ส.สริตา สิงห์รอ รัฐประศาสนศาสตร์ 

12 621820127 น.ส.นิภา มณีเขียว รัฐประศาสนศาสตร์ 

13 621820108 น.ส.พีรดา น้อยค าอ้าย รัฐประศาสนศาสตร์ 

14 621820123 น.ส.ปานชีวรรณ โค้วเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ 

15 621820116 นายมนสิการ จันทร์กอง รัฐประศาสนศาสตร์ 

16 621120102 น.ส.พรสินี เชาว์ดุลพินิจ การศึกษาปฐมวัย 

17 621820101 นายอภิชาติ จาสุ รัฐประศาสนศาสตร์ 

18 621820113 นายณัฐวุฒิ ตุ่นค า รัฐประศาสนศาสตร์ 

19 621820132 น.ส.จารุวรรณ โพธิ์กรอง รัฐประศาสนศาสตร์ 

20 621320201 นายโยธิน เชยชม เคมี 

21 621121318 น.ส.สุจิตตรา โตทุ้ย ภาษาไทย 

22 621121302 น.ส.ดวงใจ แสงสาย ภาษาไทย 

23 621121327 น.ส.ชน ิราชทรัพย์ ภาษาไทย 

24 621620123 น.ส.สุพัตตรา จากมะพลับ นิติศาสตร์ 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 
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ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 621620124 น.ส.วรัญญา แสงเมล ์ นิติศาสตร์ 

26 621620105 น.ส.สุนิสา ศิริพรม นิติศาสตร์ 

27 621320306 น.ส.วันวิสา เกตุเกล้า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

28 621320303 น.ส.มัสยา มาลาบาล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

29 621320311 น.ส.วาสนา ทับโชต ิ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

30 621320302 น.ส.อรอนงค์ เสนแก้ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

31 621320305 นายณ ชนก ทองปาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

32 621320309 น.ส.วันวิสา นามค า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

33 621320301 น.ส.สุกัญญา เจริญทัศน์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

34 621320304 น.ส.อพิณยา ตันตุลา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

35 621320308 น.ส.กรกมล พาทัน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

36 621320310 น.ส.นุจรี เด่นมาลัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

37 621320213 น.ส.ศิริณัฐฌา ใจรักษ์ เคมี 

38 621121305 น.ส.รดา แซ่ม้า ภาษาไทย 

39 621420311 น.ส.กิ่งกาญจน์ นิลประพฤติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
40 621420318 น.ส.ธนัญญา มูลทองสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 
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1 621120119 น.ส.สิทธิณี กื้ดจิกไผ่ การศึกษาปฐมวัย 

2 621120126 น.ส.ภัทราภรณ์ อ่วมสถิตย์ การศึกษาปฐมวัย 

3 621120121 น.ส.กษิรา พิลึก การศึกษาปฐมวัย 

4 621120113 น.ส.สุรพัศญาน์ ดิสกุล การศึกษาปฐมวัย 

5 621120105 น.ส.ณัฐธิดาภร โคกมา การศึกษาปฐมวัย 

6 621120127 น.ส.วชิราภรณ์ อ้นนา การศึกษาปฐมวัย 

7 621321113 นายเพชรภิรมย์ พลอาชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

8 621120118 น.ส.พรทิพย์ พฤกษาร่มเย็น การศึกษาปฐมวัย 

9 621120130 น.ส.อาทิตยา อินมูล การศึกษาปฐมวัย 

10 621120107 น.ส.วรรณิดา สัญจรโคกสูง การศึกษาปฐมวัย 

11 621120112 น.ส.พิมพ์วิภา พระสิทธิเกตุกัน การศึกษาปฐมวัย 

12 621120125 น.ส.สภุาวรรณ หล้าวงค์ การศึกษาปฐมวัย 

13 621120109 น.ส.อริศรา แขมค าภา การศึกษาปฐมวัย 

14 621120124 น.ส.ถาวรีย์ สีขาว การศึกษาปฐมวัย 

15 621120111 น.ส.สายธาร อนุด า การศึกษาปฐมวัย 

16 621120129 น.ส.อัฐชฎาพร สายเปลี่ยน การศึกษาปฐมวัย 

17 621120116 น.ส.ชุติมา แซ่ว้าน การศึกษาปฐมวัย 

18 621120120 น.ส.กรรณิการ์ หล้าไทยสง การศึกษาปฐมวัย 

19 621120108 น.ส.กชพร แซ่ม้า การศึกษาปฐมวัย 

20 621120115 น.ส.กวินนาถ ผาด่าน การศึกษาปฐมวัย 

21 621820120 น.ส.วรัญญา พุ่มพวง รัฐประศาสนศาสตร์ 

22 621120122 น.ส.ฉันทิสา แซ่กือ การศึกษาปฐมวัย 

23 621120114 น.ส.กวินทรา อ้นเงิน การศึกษาปฐมวัย 

24 621120110 น.ส.กัญญารัตน์ แก้วทอง การศึกษาปฐมวัย 
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25 621120117 น.ส.เบญจพร มาเร็ว การศึกษาปฐมวัย 

26 621820114 น.ส.สุรีมาศ ทะวิน รัฐประศาสนศาสตร์ 

27 621120103 น.ส.เทียมหทัย สรรเสริญพรสุข การศึกษาปฐมวัย 

28 621120106 น.ส.ศิริวรรณ เป็นไทยแลน การศึกษาปฐมวัย 

29 621820111 น.ส.สุนิสา นารอด รัฐประศาสนศาสตร์ 

30 621120128 น.ส.ยศวดี สถิตย์เกิด การศึกษาปฐมวัย 

31 621620107 น.ส.พวงสร้อย จันทโสภา นิติศาสตร์ 

32 591122024 นายวงค์อรรณพ วงค์คล้าย ดนตรีศึกษา 

33 621320307 น.ส.อภิญญา รถโสดา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

34 621121128 นายยงยุทธ์ เอี่ยมวิลัย คอมพิวเตอร์ 

35 621121518 นายภูริณัฐ กอบัวกลาง การประถมศึกษา 
36 621121504 น.ส.ฤทัยทิพย์ เพชรเภรี การประถมศึกษา 

37 621121525 น.ส.จรินทร์ทิพย์ พูลมา การประถมศึกษา 

38 621120904 น.ส.จารว ีปุญญพันธ์ พลศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

1 621121609 น.ส.ณิชากร ช่างย้อม เคมี 

2 621121618 น.ส.อารพี แก้วทองดี เคมี 

3 621121610 น.ส.อนัตตา เผ่าตัน เคมี 

4 621121608 นายปฏิพัทธ์ หมื่นกล้า เคมี 

5 621121619 น.ส.วิรลัพัชร ฉวีไทย เคมี 

6 621121601 น.ส.พสุธิดา สุรินทร์วงค ์ เคมี 

7 621121607 นายภูดิส แก้วปาค า เคมี 

8 621121615 น.ส.ณัฐณิชา น้อยมาลัย เคมี 

9 621121606 น.ส.ภูรชิญา กรอยสระน้อย เคมี 

10 621121604 นายวงศธร อ้ึงธีรกุล เคมี 

11 621121611 นายจิรวัฒน์ ขันทอง เคมี 

12 621121603 น.ส.นาฏยา สุนทรวาร ี เคมี 

13 621121614 น.ส.ธนชัพร สัตบุตร เคมี 

14 621121613 น.ส.อนัญพร บัวปี เคมี 

15 621121602 น.ส.อารีรัตน์ ใจเงิน เคมี 

16 621121617 น.ส.เตือนใจ แปงวีระ เคมี 

17 621121605 น.ส.จุฑามาศ โพธิ์งาม เคมี 

18 621121616 นายรัตนากร นรินทร เคมี 

19 591122004 นายนิธิกร เต็งเจริญ ดนตรีศึกษา 

20 621320414 น.ส.นัฐฑริกา วงค์คร้าย สาธารณสุขศาสตร์ 

21 621320417 น.ส.ปัถยานี วังคีรี สาธารณสุขศาสตร์ 

22 621320403 น.ส.ปรารถนา ทัดเทียมพงษ์ สาธารณสุขศาสตร์ 

23 621320402 นายเอกพร รุ้งแสนสวย สาธารณสุขศาสตร์ 

24 621320410 น.ส.ภัคจีรา เกิดมณี สาธารณสุขศาสตร์ 



 

 

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  สาขาวิชา 

25 621320409 นายประสิทธิ์ บงกชนิมิตชัย สาธารณสุขศาสตร์ 

26 621220431 น.ส.นลพรรณ แซ่เอ้ีย 
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

27 621220427 น.ส.นิลาวรรณ ทองค า 
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

28 621220423 น.ส.โยษิตา รอดจันทร์ 
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

29 621220424 น.ส.ปองกานต์ ป้องหา 
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

30 621121113 น.ส.สุนิสา จูบมะโน คอมพิวเตอร์ 

31 621121111 น.ส.ธัญภัค ธมพลอาจ คอมพิวเตอร์ 

32 621121117 น.ส.อรพิน เสืออุดม คอมพิวเตอร์ 

33 621121122 นายจิตรภาณุ ริยะป่า คอมพิวเตอร์ 

34 621121119 
น.ส.ปริยากร เหลืองวิชช
เจริญ คอมพิวเตอร์ 

35 621220109 น.ส.กาญจนา น้อยผล ภาษาไทย 

36 621220116 น.ส.มินตรา พุกกลิ่น ภาษาไทย 

37 621220102 น.ส.อัจฉริยาภรณ์ สิทธิราช ภาษาไทย 

38 621120205 น.ส.หทัยชนก แสนชัยวงค ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 


