่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สอบวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
591520130 น.ส.รุ ้งทราย พุม
่ ไสว
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520133 น.ส.ชมพูนุช เหมือยฝน
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520124 น.ส.สร ้อยเพชร ภูม ี
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520125 น.ส.ศศิธร มาลี
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520105 น.ส.วิภาวรรณ แหนน้ า
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520107 น.ส.นนทิชา เณรน ้อย
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520117 น.ส.อรอนงค์ เจิมสุวรรณ์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520110 น.ส.ชนัญญา พุทธรักษา
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520113 น.ส.กมลพรรณ ศรีเรือง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520103 น.ส.ญาณี สารภูษิต
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520136 น.ส.ลภัสรดา เนตพัด
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520129 น.ส.ณั ฐมล แนวหาร
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520220 น.ส.เพชรรินทร์ ดาสนิท
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520221 น.ส.วาสนา วารีสข
ุ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520224 น.ส.เรืองลดา บุญโพธิ์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520238 น.ส.จันทิมา ส่งสัมพันธวงศ์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520217 น.ส.วิลาสิณี เอีย
่ มรักษา
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520216 น.ส.กุลณั ฐ มาแก ้ว
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520207 น.ส.จุฑามาศ บัวบาง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520209 น.ส.อุบลรัตน์ ดวงใจ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520225 น.ส.วาสนา สุขเรือง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520222 น.ส.ชลติชา เพชรทอง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520235 น.ส.นิตยา ทิยานัน
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520232 น.ส.อัญชลีพร จันทน
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591430127 น.ส.วนิดา สอิง้
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591430120 น.ส.มัลลิกา แพงรักษ์
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591430106 น.ส.กนกพร ฝนตะคุ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591430121 น.ส.ขนิษฐา กวางแก ้ว
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591520230 น.ส.อรนิภา คงศรีแย ้ม
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520134 นายเดชา บุญสวัสดิ์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520140 น.ส.สุนต
ิ า นาคอ ้น
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520101 น.ส.ศิรวิ รรณ เพ็งวงค์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
่ รัศมี
591520102 น.ส.นุชนาถ ชุม
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520122 น.ส.นภัสวรรณ มาน ้อย
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520132 นายชิษณุพงศ์ วันมา
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520121 น.ส.กาญจนา มีสข
ุ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520112 น.ส.จิราวรรณ บดีรัฐ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520120 น.ส.วันนภา จันแดง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520123 น.ส.จารุณี ป้ องบุญจันทร์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591420326 นายปิ ยะพงค์ อัคคพันธุ์
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สอบวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-2
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
591530119 นายโกนัย การบัญชี
591530111 น.ส.อานิษา หวานอารมณ์ การบัญชี
591530120 น.ส.ชุตม
ิ า ประเสริฐสังข์
การบัญชี
591530117 น.ส.รัชดา กัลพฤกษ์
การบัญชี
591530107 นายปกรณ์ ขาปาน
การบัญชี
591530106 น.ส.วิราพรรณ ธรรมาพฤทธิ การบัญชี
591530104 น.ส.นภาพร กาดนอก
การบัญชี
591530102 น.ส.วริศรา ปานวงษ์
การบัญชี
591420313 น.ส.สุนต
ิ า อังกฤษ
การตลาด
591420312 น.ส.ธัญญลักษณ์ ทศดี
การตลาด
591420323 นายสนวิธญ
ิ า ขมิน
้ เเก ้ว
การตลาด
591420325 นายสหพันธ์ กอสัมพันธ์
การตลาด
591420317 น.ส.สุมณฑิตา กัว้ มาลา
การตลาด
591420320 นายปริญญา สนิทมาก
การตลาด
591420316 น.ส.มัลลิกา วิมลพันธ์
การตลาด
591420332 น.ส.กานต์ชนก วัฒนวิการ การตลาด
591420339 นายรัตพงษ์ ส่องแสง
การตลาด
591420331 นายสุมารถ อินประยูร
การตลาด
591420344 นายวรพัฒน์ พามี
การตลาด
591420334 น.ส.อนงค์นาถ นิลประยูร
การตลาด
591420318 น.ส.โสภิดา นาคพันธ์
การตลาด
591320802 น.ส.ธมลวรรณ สิงหราช
คณิตศาสตร์
591320812 น.ส.ณั ฐวรรณ ศรัทธานนท์ คณิตศาสตร์
591420128 น.ส.ชลธิชา กล ้วยตระกูล
การเงินและการธนาคาร
591420144 น.ส.ผไทมาส คงเมือง
การเงินและการธนาคาร
591420118 น.ส.สุนษ
ิ า บางทอง
การเงินและการธนาคาร
591520213 น.ส.ภัทรมน ดอกแหน
การบัญชี
591520237 น.ส.กาญจนา สุภา
การบัญชี
591520203 นายสุรศักดิ์ แสงสว่าง
การบัญชี
591520229 น.ส.ณั ฐณิชา พัฒนะผล
การบัญชี
591520228 น.ส.ไอลีน วงษ์ยะลา
การบัญชี
591520227 น.ส.เกศณี อโนสา
การบัญชี
591520236 น.ส.ศุภาวรรณ สุขสวัสดิ์
การบัญชี
591520204 น.ส.สมหญิง พลอาจ
การบัญชี
591520226 น.ส.มัทนา ฤทธิแ
์ ก ้ว
การบัญชี
591520223 น.ส.รุง่ นภา สีดา
การบัญชี
591520108 น.ส.อาภัสรา คาเลิศ
การบัญชี
591520114 น.ส.นั นท์นภัส นันทะโกมล การบัญชี
591520106 น.ส.เจนจิรา คามะปะนา
การบัญชี
591520118 น.ส.อารีรัตน์ พรมจันทร์
การบัญชี

ศูนย์ภาษา
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3

้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
สอบวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ชัน
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
591520109
น.ส.นิตยา ผือ
้ ยศ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591420309
น.ส.พรพรรณ รอดเขียว
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
591420338
น.ส.วิชชุตา ผลเจริญ
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
สอบวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
1
591420142 นายจตุรพร เสือสูงเนิน
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
2
591420124 น.ส.รัตติกาล สถิตยัง
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
3
591420136 น.ส.ศันศนีย ์ ม่วงแท ้
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
4
591420138 น.ส.มินตรา พึง่ เงิน
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
5
591420129 นายนันท์ธณปกรณ์ แสงสม
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
6
591420112 น.ส.วารุณี มีมข
ุ
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
7
591420301 นายธนพล ทองหล่อ
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
8
591420107 น.ส.ชนม์นก
ิ า ยาหอม
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
9
591420143 น.ส.สรัสวันต์ แก ้วมุกดา
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
10
591420139 น.ส.ณั ฐสุภา ประทิน
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
11
591420132 นายวชิรากร วังภูงา
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
12
591420102 น.ส.รุง่ ทิวา เถือ
่ นพ่วง
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
13
591420119 นายนครินทร์ นามบุตร
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
14
591420104 น.ส.กาญจนา วงค์หมืน
่
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
15
591420101 น.ส.ปนัดดา ปิ่ นโตนด
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
16
591420122 น.ส.นิสา อินทพงษ์
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
17
591420131 น.ส.อรอนงค์ วงค์เมืองคา
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
18
591420135 น.ส.จารุวรรณ อิม
่ สุวรรณ
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
19
591420109 นายนพรุจ พรหมชาติ
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
20
591420127 น.ส.ศุภส
ิ รา เมฆโต
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
21
591420130 น.ส.กชกร คาเนตร
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
22
591420140 น.ส.วิไลวรรณ สิงห์ว ี
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
23
591420126 น.ส.ปิ ยะพันธ์ กาจัด
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
ั กาวิวงษ์
24
591420141 นายศักดิช
์ ย
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
25
591420133 น.ส.สุชาดา มารศรี
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
26
591420134 น.ส.ธัญญารัตน์ เมืองนาคิน
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
ั นภากุล
27
591420121 นายปฏิภาน อภิชย
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
28
591520211 น.ส.ปั ทมา ต ้อยเรียง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
29
591520219 น.ส.ชลิตา สกุลนี
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
30
591420125 น.ส.สุพรรณี คมปลาด
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
31
591420307 น.ส.พิศมัย จันทร์ครี รี งุ่
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
32
591420329 น.ส.อนรรคพร จันทร์ภริ มย์
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
33
591420330 น.ส.ตะวัน แซ่หมี
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
34
591420116 นายณั ฐพล กาฬภักดี
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
35
591420120 น.ส.พัชรินญา จันธง
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
36
591420105 น.ส.สุพัตรา บัวประเสริฐ
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
37
591420106 น.ส.ภาวิณี อุดมนาค
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
38
591420103 น.ส.พรนภา ว่องวิการณ์
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
39
591420346 น.ส.พรวฎีร ์ กองเครือวัลย์
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
40
591420345 น.ส.ชลิตา หล่อพันธ์
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

สอบวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
591530103
น.ส.อมิตา ออซิน
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591530105
น.ส.พรสุดา พะโยม
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520206
น.ส.ศิรพ
ิ ร อ่อนฤทธิ์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591430129
นายศิรพ
ิ งษ์ บุญนาค
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591430110
น.ส.พิมพร มีเพชร
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591430126
น.ส.อรุณี สีโค
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591430109
น.ส.สุกัญญา เรืองรุง่
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591430104
น.ส.สุพรรณี จันดี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591420302
น.ส.พัชรินทร์ พิโยค
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
591420314
น.ส.สุปราณี คูส
่ วด
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
591420319
น.ส.วิภาวรรณ พรมรักษา
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
591420322
น.ส.สุนส
ิ า พูลสวัสดิ์
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
591520233
นายคุณานนต์ คาใส
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591430107
น.ส.ภัทราภรณ์ ยศสมบัต ิ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591430103
น.ส.นุชนาถ อินผ่อง
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591430102
น.ส.กิตติญา ยงกูล
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591430108
น.ส.ลาพึง อรรถารส
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591520111
นายอุดม แมลงภู่
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520131
น.ส.ธิตม
ิ า ไพโรจน์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520119
น.ส.วันทนีย ์ อินต๊ะปุก
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520138
น.ส.สุเมธี กลิน
่ บัว
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520127
น.ส.สิรน
ิ ภา สว่างวงค์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591520128
น.ส.ภัททิยา จุลกิง่
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
591420336
น.ส.ขนิษฐา พึง่ พรม
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
591420310
น.ส.ฐิตก
ิ านต์ พิลย
ั พงษ์
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
591420349
น.ส.สุดารัตน์ มณีเขียว
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
591420308
น.ส.ศิรน
ิ ภา ฉั ตรโต
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
591430117
น.ส.ทุตย
ิ าภรณ์ เมฆี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591430116
นายสุชาติ เครือวงค์
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591430118
น.ส.อารียา พิลก
ึ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591430112
น.ส.ณั ฐชญา ขาทับ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
591430119
น.ส.อารีญา คาแสน
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

รห ัส
น ักศึกษา
591520214
591520212
591420117
591420111
591420114
591420108
591420113
591420110
591420115
591520208
591520205
591520234
591520210
591530116
591530101
591530114
591720904
591720905
591720907
591720906
591720903
591320503
591320504
591320507
591320505
591320502
591320501
591420342
591420324
591420311
591420327
591430124
591430111
591430125
591430115
591430114
591430101

สอบวันที่ 23 มกราคม 2561
่ -สกุล ไทย
ชือ
น.ส.ธนพร อินสอน
น.ส.อภิชญา ลือ
้ ยอด
น.ส.จันทิมา โยธะการี
น.ส.เกวลี พันธุบ
์ วั
น.ส.แคทรียา แก่นจันทร์
น.ส.ปวีณา สวนจันทร์
น.ส.สิรก
ิ ล
ุ จันทิมา
น.ส.สริสตา โปทาเมือง
น.ส.กฤติยาภรณ์ ผลไม ้
น.ส.มณีรัตน์ อินทพงษ์
ั ติครี ี
น.ส.พนิดา วงศ์สน
น.ส.จุฑามณี ทานะมัย
น.ส.นาตยา เสือแจ ้ง
น.ส.พัทรีญา นิลนามะ
น.ส.ธิดารัตน์ ริดบโปร่
้วน งพรม
น.ส.เบญจวรรณ
มา
นายนคร เมืองกระจ่าง
นายกฤตภาส เพียรธรรม
นายวศิน เจนสาริกจิ
นายวรรธนัย เกียรติเจริญกุล
นายศราวุธ บัวทอง
น.ส.รัชนีกร โพธิไ์ กร
น.ส.เจนจิรา เจริญศิลป์
น.ส.สุดารัตน์ แก ้วดวงแสน
น.ส.ไพลิน รอดเขียว
น.ส.ชุตม
ิ า ชัยพรอุปถัมภ์
ั
น.ส.ธิตส
ิ ด
ุ า อุดมรัตนศิรช
ิ ย
น.ส.ประกายรัตน์ อุดมสุข
น.ส.สุพรรษา อบเชย
น.ส.ณั ฐนิช พลแก ้ว
น.ส.นุชจริญา กอสัมพันธ์
น.ส.ชนิตา อ่อนแช่ม
น.ส.รัชนีกร แซ่องึ้
น.ส.จันทร์ทพ
ิ ย์มา บุรษ
ุ
น.ส.อนัญญา ทองแพ
น.ส.วิมลรัตน์ ธนันวงศ์
น.ส.วนิดา แก ้วมณี

้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
เวลา 17:00 น. ห ้อง ชัน
สาขาวิชา
คณะ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
อิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
ก
ส์
ค
อมพิ
ว
เตอร์
คณะเทคโนโลยี
อ
ต
ุ ละ
สาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
คณะวิทยาศาสตร์แ
อาหาร
เทคโนโลยี
วิ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
คณะวิ
ทยาศาสตร์และ
อาหาร
เทคโนโลยี
วิ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
คณะวิ
ทยาศาสตร์และ
อาหาร
เทคโนโลยี
วิ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
คณะวิ
ทยาศาสตร์และ
อาหาร
เทคโนโลยี
วิ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
คณะวิ
ทยาศาสตร์และ
อาหาร
เทคโนโลยี
วิ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
คณะวิ
ทยาศาสตร์และ
อาหาร
เทคโนโลยี
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สอบวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
รห ัส
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
601620142 นายปริญญา อินตาโสภี
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620129 น.ส.สมฤดี ยอดเพชร
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620128 น.ส.ปิ่ มฤทัย รืน
่ อุรา
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220415 นายจรัล ไหมรักษา
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620118 น.ส.ณั ฐริกา เทศยา
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620134 น.ส.ปริมประภาพร จิว๋ แหยม นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620127 นายวัธยา สระแก ้ว
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620113 นายสรวิชญ์ มาเนตร
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620111 น.ส.จตุรพร สุบน
ิ นิมต
ิ ร
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620124 นายสราวุธ ทองคา
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620137 น.ส.จิราพัชร พรมจีน
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620112 นายชนวรรธณ์ ก ้อนแก ้ว
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620148 นายกิตติภม
ู ิ ตระกูลศรี
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220126 น.ส.ชัยญาวรรณ ศรีสพ
ุ รรณ ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220118 น.ส.อรอนงค์ สุนารี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220105 น.ส.อมรพรรณ ภูเชียงชา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220107 น.ส.ชุตน
ิ ันท์ แสงสว่าง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601420210 น.ส.นูรฮ
ี ันณ์ กิจจารักษ์
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
601730306 นายสมชาย พึง่ พันธุ์
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601730302 น.ส.ชุตม
ิ า ปานชาติ
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601730301 นายสุวรักษ์ ดีรักษา
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601730304 นายนพพล ศรีเเปงวงค์
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601220431 น.ส.ธนพร ภูครองทอง
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220434 น.ส.ธันยมัย โพธิศ
์ รี
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220416 น.ส.แก ้วใจ สุบรรณครุธ
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620143 นายนฤเบศ ตรีบพ
ุ ชาติสกุล นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ิ ธิ์
601730305 นายระพีพัฒน์ อยูส
่ ท
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601220430 นายอัครพล มีฉัตรี
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220437 นายวีรยุทธ สีทอง
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820219 นายภัคพงศ์ กุลบุตร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601720806 นายอัชรินธร ทามาตา
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601720801 นายพีทษณุพงษ์ ครุฑเเก ้ว เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601820232 นายณั ฐวุฒ ิ ฤทธิท
์ อง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820206 นายอาทิตย์ จิตตธร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820215 นายสันดุษิต จันทร์นอก
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820203 นายทักษ์ ดนั ย จันทร์เพ็ง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601720803 นายกษิดศ
ิ วรรณกุล
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601320117 นายณั ฐพงษ์ ดีน ้อย
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601820214 น.ส.กรองกาญจน์ วรเลิศ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601320112 นายกุลชาติ ผ่องใส
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รห ัส
น ักศึกษา
601220903
601720802
601720807
601220930
601220339
601220312
601220317
601220310
601220316
601220318
601320416
601320401
601320421
601220929
601220909
601320407
601320414
601720901
601720907
601720906
601720908
601720905
601320406
601220421
601220328
601220319
601220311
601220305
601220315
601220342
601220337
601220324
601220321
601220309
601220340
601220314
601220308
601820204
601620110
601620108

สอบวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
น.ส.ปั ชมาภรณ์ ถมยา
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
นายฉั ตรชัย ไชยศิร ิ
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายภาณุพงศ์ วิเศษคา
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.วิไลวรรณ ชาลี
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.จิตรลดา คาอิน
่
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.นั นธิดา ปุรศ
ิ รี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.วรรณิภาพร มัน
่ กิจ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายภานุพงศ์ เอกนุช
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ธนารักษ์ จันทร์จอม
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.นิษฐา เครือทัต
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ณั ฐชา วรางค์กรณ์ธาดา สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.เจนจิรา อินทร์ดษ
ิ ฐ์
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.เดือนหทัยรัตน์ รู ้คุณ
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.ชลธิชา คาเด่น
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.นิษฐ์ ทรงสิทธิพ
์ ัฒนากุล การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.อรวรรณ บุญบารุง
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.สุภาพร สีออน
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมเกียรติ พุม
่ พวง
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายอธิษฐ์ เนียมศิร ิ
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายเอกพันธ์ ฤทธิเ์ ต็ม
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายธนิสร ลาดรุน
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายกฤษดา โสดสุภาพ
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.วิมลลักษณ์ วิมล
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายคมสันต์ ทินปาน
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.น้ าเพชร ดิษสงค์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ภูรต
ิ รา แก ้วคาทูล
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.พรศิร ิ แก ้วดวงผาง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ลลนา บุญสิทธิ์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.นฤมล นวนทัด
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายศิรวิ ฒ
ุ ิ สอนอ่อน
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.วิลาวรรณ ธรรมขันติพงษ์ ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.พรนิภา วราโภค
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.อรวี นาคน ้อย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.จุไรวรรณ หวนจิตร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.มัทนา ลุม
่ ร ้อย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ปวีณา พุทธัง
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.อรอนงค์ สุดไทย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายฉั ตรชัย คากมล
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ณั ฐธยาน์ คล ้ายสุทธิ์
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.อนุสรา สวยไธสงค์
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
สอบวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ชัน
รห ัส
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
601320423 น.ส.ณั ฐวดี จันทร์แดง
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ั กุล ขุนสุรย
601320426 นายอริชย
ิ ะ
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601320410 น.ส.วรรณวิศา บัวเภา
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601320404 นายพัทธพล ศุภดิษฐ์
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601320412 นายญาณุวฒ
ั น์ เอมสรรค์
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601320424 น.ส.เจนณภา อินเมฆ
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601220103 น.ส.พรนภา มาพุม
่
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220926 น.ส.รัตนาพร สอนสวัสดิ์
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601220341 น.ส.อัจฉราพร โตรูปสม
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220323 น.ส.ณั ฐนิชา นวลอยู่
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220620 น.ส.เบญญาภา
น.ส.สกาวมาส เวชศิ
ลป์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สระทอง
601220611 อ ้อย
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220605 น.ส.ณั ฐริกา พวงนาค
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220610 น.ส.รินรดา จันทร์แก ้ว
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220621 น.ส.วิภาดา จุน
่ พันธ์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220622 น.ส.จารุวรรณ จบศรี
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220607 น.ส.รสริน สิงหรา ณ อยุธยา ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220614 น.ส.อพิณญา มุงคุณ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220613 น.ส.นิลาวัลย์ ประชัน
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220617 น.ส.นฤภร ทิพย์พม
ิ พา
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220628 น.ส.งามอนงค์ แสนสุข
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220619 น.ส.ดวงกมล พิลก
ึ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220606 น.ส.ศศิธร บุญมัต ิ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220441 นายณั ฐชนน มาพิจารณ์
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220616 น.ส.จุฑามาศ นาโตนด
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220608 น.ส.ปวิตรา มะลิลา
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220601 น.ส.ศิรพ
ิ ร จันทร์ฉาย
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220624 น.ส.รัชนี ฉั ตรทอง
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220627 น.ส.กรนันท์ จุรท
ิ โย
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220602 น.ส.ประภาพร รอดสินธุ์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620122 นายนพปฎล ด ้วงนี
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620117 นายอมร สังข์ทอง
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620103 นายเดชาพล ร่มโพธิ์
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620109 น.ส.สุนส
ิ า ยศ
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620115 นายจิรัชกาญจ์ เกิดลาภ
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220625 น.ส.ฉั นทนา ยืนยงคีรม
ี าศ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220604 น.ส.รินรดา จิรพัฒน์ไพลิน
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220304 น.ส.เก็จมณี โคตรสีนวล
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220331 น.ส.อโรชา แสงปุย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820134 น.ส.กนกวรรณ ทรัพย์พล
ู
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820133 น.ส.อรัญญารัตน์ ปุ๊ดหน่อย รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620130 น.ส.ณั ฐฐาพร สุขพร ้อม
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601620121 น.ส.ชวาลา ศรีโสภา
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820208 นายอนุรักษ์ พิมสุวรรณ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220623 นายเกรียงไกร คงเมือง
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220414 นายธนวัฒน์ ปานแดง
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820110 น.ส.พิพรรษพร พ่วงเอีย
่ ม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820103 น.ส.เกวลิน เรือนใจดี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820130 น.ส.สมติกานต์ โคฮุก
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820127 น.ส.อารียา นุ่มเกลีย
้ ง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820111 น.ส.ฐิตก
ิ ร ระโส
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820125 น.ส.จุฑาน้ าทิพย์ ภูก
่ ันแก ้ว รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820120 น.ส.หัทยา ลักษณคร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820119 น.ส.จริยา ชมภู
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601920110 น.ส.กันยกรณ์ อินทร์คา
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รห ัส
น ักศึกษา
601220439
601220405
601220313
601220402
601220406
601220427
601320307
601320305
601320303
601320306
601320706
601220428
601920111
601920108
601920109
601720810
601620116
601620114
601220218
601820220
601820210
601320806
601320809
601320804
601320413
601320830
601320824
601320818
601320825
601320807
601320811
601320803
601320409
601920101
601920102
601920114
601920112
601920105
601920113
601720425

สอบวันที่ 25 มกราคม 2561
่ -สกุล ไทย
ชือ
น.ส.วาสนา พันมหา
น.ส.สุภารัตน์ ภูเ่ พ็ง
นายอดิศร แสงอรุณ
นายอภิชาติ สุระเดช
ั ดิ์
น.ส.ลัดดา ชูศก
น.ส.สุกัญญา สระทองเทียน
น.ส.น้ าผึง้ ทองทา
น.ส.ชมพูวนช
ชมภู
น.ส.สตรี
ิ ุชญ์ศรี
วัฒ
นาวิสท
ุ ธิ์
กุล
น.ส.วันฤดี ภูจ
่ น
ี
น.ส.สุกัญญา ทองสุข
น.ส.ชิตขวัญ อยูร่ อง
น.ส.กานต์มณี ทวีพันธ์
น.ส.ดลพร เมารีจันทร์
น.ส.จุตพ
ิ ร บุญลาย
นายวนั ส แก ้วขาว
นายวีรศักดิ์ การะภักดี
น.ส.สุชาดา วิชานา
น.ส.วรดา ปาปะเข
น.ส.ธิตม
ิ า ทับทิม
น.ส.วรรณศิร ิ บดีรัฐ
น.ส.สงกรานต์ เชิงเอีย
่ ม
น.ส.กัญญาณั ฐ เกษา
น.ส.ธัญญารัตน์ เกตณรงค์
น.ส.นุสบา แซ่เฮ่อ
น.ส.บุญสิร ิ แซ่พัว
น.ส.เพ็ญนภา สีมว่ ง
น.ส.สุชาดา ชาติรัก
น.ส.กนกวรรณ เกิดคา
น.ส.จีราพร ดารักษ์
นายอนุภาพ ยอดคีร ี
น.ส.ฉั ตรฑริกา พิทักษ์
น.ส.ปวีณา แจ่มหม ้อ
นายธีรนันท์ บรรจงความดี
นายสิทธิพัน สาลี
นายภัคพงษ์ ฉายเนตร์
น.ส.จิตตะ อินเกษา
น.ส.นั นทิวา บุญมูล
นายนิวฒ
ั น์ บุญสะอาด
น.ส.สุภาวดี อยูท
่ งุ่

เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
สาขาวิชา
คณะ
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล ้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล ้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล ้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล ้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ ส์
ฟิ สก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รห ัส
น ักศึกษา
601220334
601220307
601320302
601220417
601220418
601220412
601120908
601220804
601220806
601220801
601320821
601320827
601320816
601320828
601720205
601720111
601720108
601720110
601720115
601720113
601720109
601720112
601720101
601720103
601720105
601720104
601320819
601320829
601320805
601320802
601720430
601220131
601220124
601220125
601220111
601220113
601720424
601720410
601320425
601720423

สอบวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-2
่ -สกุล ไทย
ชือ
สาขาวิชา
น.ส.เกศสยา ใจปั นทา
ภาษาอังกฤษ
นายรัตนะ แสงงาม
ภาษาอังกฤษ
น.ส.กัญญาลักษณ์ อนันตวุฒ ิ วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล ้อม
น.ส.วิภาดา ชอบธรรม
การพัฒนาสังคม
น.ส.อังคณา พลากร
การพัฒนาสังคม
น.ส.วิมลสิร ิ กูกขุนทด
การพัฒนาสังคม
นายกัมพล วงษ์ตน
ั
พลศึกษา
นายนิรท
ุ ธิ์ ถนอม
ภูมส
ิ ารสนเทศ
นายสุธ ี สาดจุ ้ย
ภูมส
ิ ารสนเทศ
น.ส.สุทธวีร ์ บุตรวงษ์
ภูมส
ิ ารสนเทศ
น.ส.วิไลวรรณ ศรีโยธา
คณิตศาสตร์
น.ส.วรีรัตน์ สุคาตา
คณิตศาสตร์
นายมนตรี แซ่ยงั ้
คณิตศาสตร์
น.ส.พัฒราวดี เงินงาม
คณิตศาสตร์
น.ส.ณั ฐสุดา เพชรคล ้าย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นายอดิศร ต๊ะอ ้าย
วิศวกรรมไฟฟ้ า
เทคโนโลยี
นายสมประสงค์ อารีรักษ์
วิศวกรรมไฟฟ้ า
เทคโนโลยี
นายธิต ิ ทิพย์เคลือบ
วิศวกรรมไฟฟ้ า
เทคโนโลยี
นายศราวุธ หงษ์เวียงจันทร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้ า
นายสุรศักดิ์ จันทร์ต ้น
วิ
ศวกรรมไฟฟ้ า
เทคโนโลยี
นายนันทกร หมอนอิง
วิ
ศวกรรมไฟฟ้ า
เทคโนโลยี
นายมงคล มลฑา
วิศวกรรมไฟฟ้ า
เทคโนโลยี
นายณั ฏฐศักดิ์ จอมทอง
วิศวกรรมไฟฟ้ า
เทคโนโลยี
นายชาญวิทย์ พรหมอินทร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้ า
นายกฤษฎา พันธุรัตน์
วิศวกรรมไฟฟ้ า
เทคโนโลยี
นายสมชาย สวัสดี
วิศวกรรมไฟฟ้ า
น.ส.วรางคณา ไกรกิจราษฎร์ คณิตศาสตร์
น.ส.กัลยรัตน์ ขาวงษ์
คณิตศาสตร์
น.ส.พิมลมาศ หัวหนองหาร คณิตศาสตร์
น.ส.สายธาร อินทพงษ์
คณิตศาสตร์
น.ส.รสติกา กล่อมยัง
การจัดการโลจิสติกส์
น.ส.พรนิภา แขเกษม
ภาษาไทย
น.ส.วิลาวัณย์ มาน ้อย
ภาษาไทย
นายชุตเิ ดช ศรีคะเรศ
ภาษาไทย
น.ส.วาทิณี เพิม
่ การค ้า
ภาษาไทย
น.ส.เบ็ญจมาศ อ่อนละมูล
ภาษาไทย
น.ส.ปภาวดี เวธนี
การจัดการโลจิสติกส์
น.ส.เบญจวรรณ จ๊ะสุนา
การจัดการโลจิสติกส์
น.ส.เกตุกมล ปิ่ นมณี
สาธารณสุขศาสตร์
น.ส.รุ ้งนภา จันทรา
การจัดการโลจิสติกส์

ศูนย์ภาษา
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

รห ัส
น ักศึกษา
601620105
601620131
601620140
601620104
601320417
601220122
601220108
601220102
601620144
601620145
601620135
601620141
601220114
601620136
601320301
601620126
601220802
601220803
601220807
601220811
601220814
601220812
601220805
601320504
601320501
601320503
601720208
601720223
601720226
601720222
601720206
601720231
601720221
601720230
601720204
601720202
601720238
601720207
601720224
601720211
601720214
601720239
601720237
601720235
601720234
601720220
601720216
601420605
601420601
601420603
601420606
601420609
601320422
601720426
601320606

้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
สอบวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ชัน
่ -สกุล ไทย
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
นายกฤษฎา ศรชัย
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายรังสิมันตุ์ จันทา
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายธนพนธ์ สุขะกิจ
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายศุภวรรษ ภูว่ ไิ ล
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ฐิตอ
ิ าภา มุ ้ยแก ้ว
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศุภกรณ์ สีกล่อม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ั ดิ์ พรมเมือง
นายสิทธิศก
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.วิทรุ ชา กาวีระเต็ม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.จินตนา กุลวิเศษ
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ชลธิชา โสภา
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.กันยารัตน์ ช ้างสุวรรณ
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายเปรมศักดิ์ อ ้นศรี
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.รักษินา อ่อนสมสวย
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ภัคจิรา เอีย
่ มสอาด
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ณั ฏฐธิดา วงศ์คา
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล ้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเนวิน เขียวเล็ก
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.บุษยา สุขเกษม
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.เกตสิร ิ เทียมเพชร
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.นิตยา อ่อนศรี
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายณั ฐ คงเมือง
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายพุธ พรหมทอง
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.อนันตญา ศรีผงึ่ จั่น
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ศดิลก
ั ษณ์ ขอนทอง
ภูท
มยาศาสตร์
ส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิ
และเทคโนโลยีการ
น.ส.สุพัตรา ถมทอง
อาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
น.ส.สุวม
ิ ล ภูเมฆ
อาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
น.ส.วิจต
ิ รา ศิลาเงิน
อาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.มริสา การะเวก
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.ดวงหทัย พันธุรัตน์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายจิรายุ สาเทียน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายจิรพัฒน์ แสงศิร ิ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายราเมศวร์ ด ้วงรักษา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
ั ดิ์ เกตุมธุพจน์
นายอดิศก
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายจุมเป มิอรุ ะ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายศรัณย์ วะรินทร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายสุทธิพงษ์ เรือ
่ ศรีจันทร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายพีรณั ฐ มีสกุล
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายวรวิช แสนใจกล ้า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายคณุตม์ สุวรรณวกุล
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายสุรวิชญ อุรวุ รรณ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.ชลลดา คาผง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายอานวย ดีฤทธิ์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายติณณภพ อรุณบรรพต
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.พชรพร ทองชมภู
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายจักรพันธุ์ จันทร์สข
ุ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.วนิดา ขันสัมฤทธิ์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.วิไลรัตน์ เตยหอม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายมนทวี ทักท ้วง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายพงศ์ศริ ิ ขามีชะนะ
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.พรรณราย สีเพ่ง
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.เบญจมาศ ผิวขาว
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.วนิดา ประเสริฐกุล
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
นายวัลย์ธรัตน์ จันทร์ม ี
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.ทิ
พรสิ
ย์นทรสี
์ ทองอุ
ล
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.ฉั ต
ธิ หประสิ
ทธิบเขต
กิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายอนุพงศ์ บุญมี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รห ัส
น ักศึกษา
601620107
601620147
601620133
601220932
601220933
601820117
601820102
601820121
601820115
601820131
601220912
601820128
601820114
601820112
601320826
601320801
601320810
601320823
601720444
601720439
601720406
601720414
601720428
601720422
601720404
601720403
601720419
601320601
601320605
601720417
601320604
601320617
601320610
601320620
601320615
601320612
601720421
601220335
601220227
601730307

สอบวันที่ 26 มกราคม 2561
่ -สกุล ไทย
ชือ
น.ส.วิมลณั ฐ โตงาม
น.ส.ทัศยาพร ปั๋ นกัน
น.ส.สุดา บังเกิดทรัพย์ทวี
น.ส.กิตญ
ิ าพร อินใต ้
น.ส.พรจรัส รอดจันทร์
นายศุภศักดิ์ ตระการตระกูล
น.ส.สาลิตา เพิม
่ ผล
น.ส.กิง่ แก ้ว กันหาคา
นายวรปั ญญา กวยทะวิมล
นายบุรน
ิ ทร์ จันทร์เม ้า
น.ส.สุภัชญา พันธ์ยม
ิ้
น.ส.มาริสา ทองเงิน
น.ส.น้ าทิพย์ เอกวัฒน์
น.ส.ณั ฐมล พูลสวัสดิ์
น.ส.หนึง่ ฤทัย จันทร์งาม
น.ส.อินทิราพร ศิลารัตน์
น.ส.ศรุตยา บุญอินทร์
ั เทียะ
น.ส.สิรล
ิ ก
ั ษณ์ ทิพย์สน
นายสรวิชญ์ เกตุพงษ์
นายจักรพันธ์ นุ่มเกลีย
้ ง
นายชัยมงคล รอดอาพร
น.ส.สุภาวดี อินทพงษ์
น.ส.ญาณิศา มาพร
นายระชานนท์ ศิรโิ คตร
น.ส.วิภาพร ท ้าวเมือง
้ ฆโนบล
น.ส.นั ทธนันท์ เชือ
นายธนินทร์ กฐินทอง
น.ส.กัณฐิกา แก ้วศรี
น.ส.นั นทพร วงศ์คา
นายบัณฑิต อุดสุรน
ิ ทร์
น.ส.ช่อผกา ดาหา
น.ส.กนกวรรณ เฉื่อยทอง
น.ส.นฤมล เพียงสุวรรณ์
น.ส.หัสนีย ์ เกษี
น.ส.นิภาพร ปานอ ้น
น.ส.กัญญารัตน์ กลิน
่ จันทร์
น.ส.สาวิตรี พุทธละ
น.ส.วรารัตน์ ศักดิศ
์ รี
น.ส.จตุพร เรืองเดชชนะกิจ
นายปฏิภาณ ประเสริฐอุดมศักดิ์

เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
สาขาวิชา
คณะ
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รห ัส
น ักศึกษา
601220223
601220203
601220212
601220202
601220228
601220205
601220215
601220201
601220208
601220214
601220211
601220220
601220221
601220210
601220224
601220213
601220204
601220225
601920115
601220115
601220112
601220101
601220120
601220119
601220130
601220109
601220216
601220128
601720431
601720407
601720427
601720415
601820205
601820222
601720408
601720443
601220207
601720902
601720711
601720710

สอบวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
นายวรนนท์ หนองหลวง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ิ
นายอานุภาพ แผนวิชต
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
้
น.ส.พัชราพรรณ พันเชือ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สมฤทัย เทียนชัย
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ปฏิญญา คตสุข
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สุกานดา ทองห่อ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ธัญชนก สิงห์บญ
ุ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายสราวุธ โตทวี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายวีระพล ผายแสง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.จันทร์ทม
ิ า ข ้อยุน
่
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ปวริศา วงศ์ปัญญา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.วรรณพร สมจิตร
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.จตุพร จันทร์ดาแก ้ว
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.กชพร พิมพ์แปลก
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ฑิฆม
ั พร คุ ้มไพรี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สุภัคชญา อิสุ
นท
เเนม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ละอองดาว
ธิ
ประภา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.กฤตินาฎ อภัยราช
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ิ ป์
น.ส.รัชนีกร แสงว่าง
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สิรม
ิ า รูปใหญ่
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สุภัสตรา คาจันทร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ปวีณ์ธด
ิ า ยิม
้ แย ้ม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.อารียา รักกะพันธ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
้ ศรี
น.ส.สุชาวดี เชือ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.วดี มาดวง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.พรรณทิวา จานุพันธ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สุภาวดี พลขันธ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
่ มพันธ์ ภาษาไทย
น.ส.พรรณทิภา เชือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ภคพร โสดา
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.อรนุช จักร์เขือ
่ น
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.สุธต
ิ า ศรีมว่ ง
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายสิทธิพร ดอนไพรเมือง การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายปฏิภาณ ไผ่เผียว
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายจักริน มากศรี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายชาณุมาศ เหวขุนทด
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายชญานนท์ ไทยไชยนต์ การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.ศุภลักษณ์ อินเลีย
้ ง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายฐิตพ
ิ งศ์ อุตมา
อิเล็กทรอนิการออกแบบ
ส์คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
่
นายอานันดา บุญชืน
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
นายอนุพงษ์ ใจฟู
ผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

รห ัส
น ักศึกษา
601620146
601620125
601720107
601720106
601320910
601320905
601320906
601320907
601320901
601320902
601620102
601620123
601320903
601320908
601320904
601220301
601220329
601220809
601220808
601220442
601720621
601720624
601720708
601720709
601720704
601720714
601720705
601720703
601720702
601720616
601720713
601720712
601720618
601720228
601220343

้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
สอบวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ชัน
่ -สกุล ไทย
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
ั ดิ์ เพชรอินทร์
นายทวีศก
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายอมรศักดิ์ โพธ์คง
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายธนวัฒน์ อานาจ
เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมไฟฟ้ า
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายศุภพล จุรท
ิ ะโย
เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมไฟฟ้ า
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายภานุพงศ์ กงเรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.นั จรีวรรณ อูปคา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.นิสาชล จันทะระ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.กาญจนา บุตรวาปี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธนากร พันพิพัฒน์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.ปวรรณรัตน์ เขียวลี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอาเขตฐ์ ขันทับทิม
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายชญานนท์ ชัยแก ้ว
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายภูวเนตร ตะติยะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.กนกลักษณ์ การะภักดี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุรยุทธ สุขเกษม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.นั ฐมล ทองอินทร์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ปุญชรัสมิ์ เมฆอับ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.นริศรา สร ้อยทอง
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ดวงกมล พันธุว์ เิ ศษ
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายพิทักษ์ สมแก ้ว
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายทวิพัฒน์ โพธิอ
์ ไุ ร
เทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายพลวัฒน์ แกว่นเขต
พารออกแบบ
ลังงาน
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยีก
นายทิวต
ั ถ์ ประทุมนาค
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
นายวีรวัฒน์ สวนสร
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
นายวีระพงษ์ ประมูลจะโก
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
นายเมธี สายสุด
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
นายณั ฐพล จอมแก ้ว
ผลิ
ตภัณฑ์ การออกแบบ
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
นายอนุชา นุ่มทอง
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
คณะเทคโนโลยี
อ
ต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยีการออกแบบ
นายกฤษฎา บัง้ เงิน
ผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายอลงกรณ์ เหนือวงค์
พารออกแบบ
ลังงาน
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยีก
นายนัฐชัย เอียมคาจันทร์
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
นายณั ฐพงษ์ สกุลณี
ผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.ธัญญลักษณ์ บุตรศรีเพชร เทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.ธิตม
ิ า ถาวร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.กันต์กมล หงษ์ ยนต์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

สอบวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
601220303 น.ส.สุธด
ิ า พรมทับ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820212 น.ส.ปาริชาติ คานินทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820221 น.ส.ธิตม
ิ า ถมทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820226 น.ส.ออรยา ยะถา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820234 น.ส.ศิรประภา ณ ลาปาง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820217 น.ส.จันทราพร เกษสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820231 น.ส.ชัญณิชา อ ้นพา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820202 น.ส.สุพช
ิ ชา ก๋าคาต๊ะ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820211 นายกันตภณ แซ่หมี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820229 น.ส.สุรรี ัตน์ แซ่โซ ้ง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820218 นายกฤษณะ พนมวาส
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820201 น.ส.น้ าฝน วินัยธรรม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220320 น.ส.ถนอมจิต สิงห์แก ้ว
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601720445 น.ส.เมรยา จันทะวงษา
การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601720401 น.ส.พัชราวดี ปิ่ นเกิด
การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601820223 นายเจษฎา พิลก
ึ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820224 น.ส.ธนธิดา ผูกโพธิ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820213 น.ส.นั ฐติยาพร ยศทะ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820216 น.ส.อภิพช
ิ ญา บุตรโท
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820233 น.ส.นั ฐธิดา ซาซิโย
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820207 น.ส.กรรณิกา เสรีแป๊ ะ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601320603 น.ส.เรณู โพธิศ
์ รีเมือง
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601320116 นายนิวฒ
ั น์ ดียงิ่
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601320201 น.ส.ญาณั จฉรา ทรงวิมลศิร ิ เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601420414 น.ส.อรพรรณ ศรีวล
ิ ย
ั
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
สอบวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
ิ ส์
1
601320703 น.ส.จุไรรัตน์ จีล
๋ ะทา
ฟิ สก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ ส์
2
601320708 น.ส.ละอองทิพย์ หวังดี
ฟิ สก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ ส์
3
601320704 น.ส.มินตรา แสงสุวรรณ
ฟิ สก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ ส์
4
601320707 น.ส.ณั ฏฐริญญ์ ชมภูน ้อย ฟิ สก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ ส์
5
601320705 นายสุทธินันท์ สมีราย
ฟิ สก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ ส์
6
601320702 นายนิรัช แซ่ย ้าง
ฟิ สก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
601320119 นายปฐมยศ แป้ นน ้อย
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
สอบวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
1
601720440 น.ส.วิจต
ิ รา เสือด ้วง
2
601720432 น.ส.กนกวรรณ สมอนาค
3
601720441 นายขจรเกียรติ คุ ้มเหตุ
4
601720413 น.ส.ลักษณา เพ็งสอน
5
601720446 น.ส.ปภาวรินทร์ ไชยโสดา
่
6
601720402 น.ส.ธิดารัตน์ บุญชืน
7
601720411 น.ส.อรียา ดอนชาไพร
8
601720433 นายจตุรเทพ ม่วงเก่า
9
601720405 น.ส.รัตนา แซ่ม ี
10
601720435 น.ส.อทิตยา บุญคช
11
601320607 น.ส.อาทิตยา ใจเทีย
่ ง
12
601320619 น.ส.เสาวลักษณ์ แก ้วห ้อย
13
601320609 น.ส.อทิตยา ธีระธนกร
14
601320611 น.ส.โซ่สกุล ไชยโสภา
15
601320616 น.ส.ชลธิชา ภูแ
่ ก ้ว
16
601320614 น.ส.ปุณณั ชชา สิทธิกรรณ์
17
601320608 น.ส.พรทิพย์ ทาดี
18
601320602 น.ส.อรัญญา สมหวัง

้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
10:00 น. ห ้อง ชัน
สาขาวิชา
คณะ
การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รห ัส
น ักศึกษา
601220306
601720215
601720102
601320202
601320206
601320203
601320204
601920103
601720420
601720409
601720429
601720418

สอบวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 14:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
น.ส.เบญจมาศ กมลกิตติกานนท์ ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายเมธา โคแก ้ว
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายปฏิพัทธ์ อ่อนน่วม
เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมไฟฟ้ า คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายกันตพงศ์ นุขปาน
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.ปั ทมา กสินัง
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสยมภู บุญจันทร์
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.ณั ฐณิชา เลพล
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ณั ฐชานันท์ รังสีทม
ิ ลอย
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
นายสุนทร พรมไชยา
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.สุธาสินี ภูโ่ พธิ์
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.วรมน เปี้ ยสร ้อย
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.ปราณี วิวาสุขุ
การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
สอบวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 14:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
1
601320418 น.ส.สุณัฐชา ผ่องฉวี
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
601220419 นายอภิวฒ
ั น์ ลีน
้ ะวัฒนา
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
601220433 นายประกิต สารไธสงค์
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
601220404 นายชาติชาย หนูหอม
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
601220410 นายนพนันท์ รุง่ เรือง
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
601220424 น.ส.วรรณพร กลา่ อุบล
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ั
7
601220429 นายปฏิภาณ ประวัตศ
ิ รีชย
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
601220435 น.ส.ธันยธร บุญพรรณ์
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
601220411 นายพงศ์ญาณั ช ถาวร
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
601220409 น.ส.ชไมพร พิมเลขา
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
601220408 น.ส.วารุณี ปามา
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
601220422 น.ส.ไพรพณาขวัญ ยิม
้ สอาด การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
้ อุดมสุข
13
601220407 น.ส.พรพิมล เชือ
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
601220440 น.ส.เพ็ญนภา คาภิโร
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
601220403 น.ส.สุมต
ิ รา วงศ์บรู พา
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16
601220401 น.ส.วรรณพร จอมฟู
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17
601220425 น.ส.พิชามญชุ์ เอ็นดู
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18
601220420 น.ส.ปิ ยธิดา คาแหงพล
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19
601220438 น.ส.ปิ ยะพร แสนแก ้ว
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20
601620101 นายฐิตพ
ิ งศ์ พงษ์ด ี
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21
601820108 นายชยางกูร คงกล ้า
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
601820118 นายนฤดล ปานแสงทอง
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23
601820109 นายธีรานนท์ วรชินา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24
601320415 น.ส.สินน
ี าฏ สงวนนาม
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
สอบวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 14:00 น. ห ้อง ชัน
รห ัส
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
601220913 น.ส.ศิรภัสสร ลาปาง
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601220908 นายเรืองวุฒ ิ ภูครองทอง
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601220904 นายชนะพงษ์ เกียรติกต
ิ ติ การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601220924 น.ส.ธัญลักษณ์ อรุณลักณ์ การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601220123 น.ส.กฤติญาภรณ์ ตุ ้ยโชติ ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220915 น.ส.บงกชกร ชุมเสน
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601220917 น.ส.ธนภรณ์ จุมภู่
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601220928 น.ส.วัชรินทร์ ภาศรี
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601220918 น.ส.ภทราพร มันเลาะ
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601220905 น.ส.จิรัสยา พะสุรัมย์
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601220925 นายภานุเดช กาฬภักดี
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601220927 น.ส.วรรณพร ปานั นท์
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601320104 น.ส.เพ็ญนภา ยอยบุบผา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601320105 นายณั ฐวุฒ ิ กาไสย
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601320122 นายปั ฐยาวัต จูงพันธ์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601320102 นายวศิน โชติ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601320115 นายนัทธพงศ์ บัวบาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601320109 น.ส.นั สธมน ชัยชมวงค์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601320106 น.ส.พรนัชชา ช่างหลก
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601320101 นายธนดล จันดี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601220907 น.ส.อภิญญา ทากาวีแก ้ว การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601220906 น.ส.สวิตตา จินคา
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601220911 นายอทิตย์ ทองทา
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601220914 น.ส.โอรี แสนดี
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601220336 น.ส.สมสวย อุดมนิทัศน์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220302 นายธนบดี เทศพร
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601220923 น.ส.นิราวรรณ เกิดอุทัย
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
601320114 น.ส.สุภัทราภรณ์ ทองสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601820113 น.ส.สุรพ
ี ร ขาจันทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820116 น.ส.พิรฬ
ุ ห์รัตน์ ศรีบญ
ุ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820105 น.ส.พินจ
ิ นันท์ กุลชาติ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
่ งาม
601820106 น.ส.ดลนภา สุม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820104 นายพงศธร พันธุไ์ ม ้สี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820107 นายภัทรพล ย่อมไธสง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820122 น.ส.มณฑาทิ
นายอาณาวิน พ
พรมสา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ย์ ดารง
601820124 นาวา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601920107 นายภานุพงศ์ ทรงทัน
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
601820126 นายณั ฐวุฒ ิ มากเอีย
่ ม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601820123 นายฐานุวฒ
ั น์ กมลมาลย์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601720212 น.ส.สิรวิ รรณ มังกร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601720209 นายพิพัฒน์ พะโยม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601720210 นายเฉลิมรัฐ สอนกลิน
่
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601720217 นายธนวัฒน์ เนตรเเสงศรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601720218 นายอัษฎาวุธ ใจพรมมิน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
้
601720213 น.ส.สุกัญญา วันเชือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601320108 นายอิสระพงษ์ อิม
่ อา่
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
601220226 น.ส.พรธีรา มโนชัย
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601720225 นายตราพงศ์ สรรพค ้า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รห ัส
น ักศึกษา
591320911
591320908
591320906
591320910
591420519
591420525
591420534
591420501
591420526
591420511
591420524
591420503
591420509
591420701
591420707
591820215
591820224
591820242
591820207
591220109
591220114
591820235
591820213
591820212
591620119
591220106
591121105
591220401
591220435
591220808
591220425
591220426
591121517
591121515
591121529
591220126
591720409
591121606
591220116
591121808

สอบวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
น.ส.ปาจรีย ์ วีระเสถียร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.วัลลภา เหล็กพิมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.อมลรุจ ี ทองมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธวัชชัย หมืน
่ ฤทธิ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายจักกริช รัสมี
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.นิละกรานต์ พินธุ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.ปภัสสร ธนะมัย
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.อัปสรลาวัลย์ ลองเนียม การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
ิ
น.ส.นาตาลี แก ้ววิชต
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.น้ าฝน บัวปาน
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.ตติยา ทองเครือ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.ธีรศ
ิ รา ปั ชชาตรี
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.วิภา เนินพลับ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.กฤษณา มีโพธิ์
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ
นายฉลองรัตน์ ทักท ้วง
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.สุวม
ิ ล ก ้อนจะลา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
้
น.ส.นาตยา สงเชือ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ปาณิศา มีนล
ิ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.อัมภิชา อรุณศรีโสภณ รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ณั ฐพร ทะวะลัย
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สุพต
ิ รา คาวาโย
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.กชกร สุขสัมพันธ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.จิราภรณ์ ชัง่ ทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.พร ้อมศิร ิ กฤษวงค์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.นภัสสร ตรีบพ
ุ ชาติสกุล นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.รุง่ นภา จันแดง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายสมคิด แซ่ยา่ ง
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
น.ส.สุมต
ิ รา ผาแสนเถิน
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.จันทิรา ฟ่ อนชุมภู
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ศิรล
ิ ก
ั ษณ์ ขัตย
ิ ศ
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
นายศิวนันท์ ภูท
่ อง
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายณั ฐพล ช ้างหัวหน ้า
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ณั ฐพร บุญไทย
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
น.ส.วิภา สารีสข
ุ
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
น.ส.จินตหรา ศรีทองคา
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
่ สุวรรณ ภาษาไทย
น.ส.จุฑาทิพย์ ชืน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ั วงษ์
นายรณชัย วิชย
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.ทิพรดา อินยา
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
น.ส.ชลธิชา จักร์แต๋
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.นภัสวรรณ กันยาทอง การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

.
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สอบวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
591421006 น.ส.ศศิวม
ิ ล กิจพัตตราภรณ์ นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
591421012 นายจักรพงศ์ พลกล ้า
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
591421014 น.ส.อุษณีย ์ ปูเครือ
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
591421013 นายจักรกฤษณ์ ศุกร์ด ี
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
591421008 นายกิตวิ ช
ั ไก่แก ้ว
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
591121510 น.ส.อารยา วิทยามุง่ มัน
่
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591121524 น.ส.ทิตยา พนาลัยเจริญ
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591121512 น.ส.จิราภา แซ่ล ี
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591121525 น.ส.ศศิวม
ิ ล รอดนิล
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591121511 น.ส.วัชราภรณ์ รัตนะ
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
่ ผล
591420533 น.ส.สุทัศนีย ์ ชืน
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
591420508 น.ส.อัญชิษฐา สืบสมบัต ิ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
591421007 นายรัฏฐพิชญ์ นาคบรรณ
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
591420521 น.ส.มัลธิกา ทัศมาลี
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
591420513 น.ส.พรทิพย์ ใจไทยสงค์
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
591220443 น.ส.รัญญา ครุฑแก ้ว
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220405 น.ส.กัญญารัตน์ ศรีเดช
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220419 น.ส.ชยิสรา พูลเกตุ
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220420 น.ส.กนกรัตน์ เกิดศรี
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591720423 นายอัมรินทร์ สุทธิสนธ์
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591220421 น.ส.สุรภ
ี รณ์ ทิมทอง
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220437 น.ส.ปิ ยะพร ปาลา
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220446 น.ส.ทิพากร ศรีสอน
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220402 น.ส.กัลยา ดารดาษสินทวี การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220423 น.ส.เบญจวรรณ คาบุดดา
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220422 น.ส.พณาวัน กันทะเมา
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220408 น.ส.พัชรพร สุขสาตร์
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591421016 น.ส.ภัทราพร ชูทอง
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
591421011 น.ส.รัชนีกร บารุงศรี
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
591121114 น.ส.อรุณรุ ้ง สุพร
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121122 น.ส.วราพร เนาเหนียว
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121129 น.ส.กนกวรรณ สุวรรณ
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121102 น.ส.ศิรล
ิ ก
ั ษ์ จงแสง
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121104 น.ส.กนกวรรณ วุน
่ แม่สอด ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121921 น.ส.จุฑามาศ ไชยศรี
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591121805 นายกมลภพ ไพโรจน์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121813 น.ส.นิรชา จาปาโชค
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120501 น.ส.นั นฐญา มโนมัย
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120529 นายธนวิทย์ จันทร์ตุ ้ย
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
่
591120516 น.ส.ธณิศรา ใจซือ
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
สอบวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ห ้อง ชัน
รห ัส
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
ั
591420515 นายการรัตน์ สุขวาณิชวิชย
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
591420514 นายวรพล รักแก ้ว
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
591720204 นายชินกร วัฒนศิร ิ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591121216 น.ส.ณั ฐรดาธนิษฐ์ ขจรชมธนั ญ ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121226 น.ส.นิรมล หญ ้าลาภ
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591120302 น.ส.สุพัตรา ทับทวี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
591120308 น.ส.หฤทัย เสนแก ้ว
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
591120310 น.ส.ลาพอง การะภักดี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
591120301 น.ส.สุธต
ิ า รินทอง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
591420505 นายสุภชัย เสือสูงเนิน
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
591420517 นายปั ญญา จังพินจ
ิ กุล
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
591420531 นายธีระ จิตต์หาญ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
591120510 น.ส.อนัญญา ตะริทา
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120506 น.ส.อัจฉรา โสดา
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120525 น.ส.ฐานิดา แดงไผ่
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120526 น.ส.สาวิตรี กิง่ จาปา
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120528 น.ส.บุษยามาศ ประเสริฐกุล
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120522 นายนิธพ
ิ ัชญ์ พึง่ สกุล
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120507 น.ส.จินดารัตน์ สิงคะนอง
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120513 น.ส.ศกลวรรณ อยูแ
่ ก ้ว
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120519 น.ส.วันลี ประดับบุญ
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120527 น.ส.กชกาญจน์ เกตุน ้อย
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120502 น.ส.พรสุดา องอาจ
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120515 น.ส.ธัชมน สุรย
ิ ะ
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120521 น.ส.นิภากรณ์ ธรรมใจ
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120504 น.ส.อนงค์พรรณ สอนทุง่
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120520 น.ส.นิศารัตน์ ส่องคาหล ้า
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120530 น.ส.ณั ฐริกา จ๊ะสุนา
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120524 น.ส.กานต์พช
ิ ชา ศรีโตนด
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591220518 น.ส.นิตยา แซ่ว ้าง
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220516 น.ส.จุฑามาศ เพชรสกุลไพร
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591121908 น.ส.สุธม
ิ า จาดโห ้
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591920101 น.ส.ณั ฐสุภา ดาทรัพย์
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591920110 นายชุมพล เปรมใจ
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
591121229 น.ส.ชฎาพร พวงสมบัต ิ
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591720510 น.ส.วิชชุดา เหมสิงห์
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720509 นายวันชัย ทองแฟง
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591320423 น.ส.ชนิตา หวานชิต
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320417 น.ส.ฌัชชา เขตกัน
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320424 น.ส.อารีญา คาไทย
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320401 น.ส.ปาลิตา ปั ญญาเสน
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591820311 นายปุญญพัตน์ ธีระกัณฑ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220202 น.ส.สุภัสสรา อ ้นเกษ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220211 น.ส.ภัทรวดี หลวงอินทร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591320806 นายนรวิทย์ ธารทาน
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591121024 นายราชันย์ กลีบเทศ
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121022 นายกวิน นวนทัต
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121023 นายภูผา ภาคทัน
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121025 นายอิทธิพล ชนะภัย
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

รห ัส
น ักศึกษา
591420412
591420415
591420411
591820211
591220506
591220439
591220436
591220432
591420406
591420414
591121125
591220515
591220524
591220503
591220517
591220511
591220501
591220801
591220522
591320608
591420413
591220504
591720809
591121009
591121008
591121028
591121015
591420403
591420408
591720515
591720532

สอบวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 14:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
น.ส.วนิดา พึง่ มอญ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
นายจตุรงค์ โพลา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.นิจจิรา อุ ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
่ สุข รุง่ กลิน
น.ส.ชืน
่
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สุพัชรา ผิวจันทร์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ชนันทร์พร บุญรอด
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.เกตุกนก ศรีสก
ุ ใส
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.อัจฉริยภรณ์ รินคา
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายไชยวัฒน์ คาแก ้ว
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
ิ ชัย ลอรักษา
นายพิชต
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.อินทุภา กัลยาลัง
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
น.ส.ชลธิฌา กรวยทอง
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ชฎาภรณ์ ทองพิมพ์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ชลธิดา ตันริน
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายอัษฎา ใจทา
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.บุษยา พยอมหอม
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.มะไรพร เสนาสังข์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.จริญา ทับทอง
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
นายณั ฐพล สีหจักรติวงศ์
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายจุก ต ้นตระกูล
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.หริญทิพย์ เผ่าพลทอง คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.พรนัชชา แซ่ม ้า
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายจักรกฤษณ์ ทูนฤทธิส
์ ระ เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.พิมาย อินทร์ไทย
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
น.ส.สุกัญญา ราชทรัพย์
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
ั พินนอก
นายเนติชย
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
น.ส.นฤมล พุม
่ ใย
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
น.ส.นิศารัตน์ กุมภีพงษ์
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.อนัญญา พลแก ้ว
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.ขวัญสุดา ภูหนองโอง การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายจิรัฐพงศ์ คาอินทร์
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รห ัส
น ักศึกษา
591220826
591220809
591220821
591220806
591220822
591220810
591220824
591121401
591121116
591121119
591121113
591121115
591121108
591121103
591121109
591121106
591120908
591120927
591320415
591320406
591320407
591320403
591320412
591320416
591320419
591820141
591820132
591820108
591620111

สอบวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 14:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
น.ส.เจนจิรา พลเมือง
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.อิสรีย ์ จันทร์เสม
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.วรรธนา พงษ์เสือ
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.พรรณิภา สีบุ
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.ญาสุมน
ิ ท์ ศุภลาภวัฒนา
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.กิตม
ิ า มัน
่ กสิกรณ์
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.อติพร จันทะขัมมา
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.ธีรนุช แสนใจกล ้า
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
น.ส.แก ้วรุ ้ง เมืองนิล
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
น.ส.นุชธิดา ขัดสาย
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
น.ส.เบญจรัตน์ วันใจ
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
น.ส.อาทิตยา อูดอัว้
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
น.ส.อัจฉราภรณ์ ศรีฤทธิ์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
น.ส.กรรณิการ์ วิชาวงษ์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
น.ส.กาญจนา ล ้อมสุข
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
น.ส.นั ดดา คุณสิน
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
นายธีรวัฒน์ บรรเลงเสนาะ
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
นายชาญณรงค์ ดวงรัตน์
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
น.ส.ศิรข
ิ วัญ งามเจริญ
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.ชญานั นท์ กาฬภักดี
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.วาสนา คีรศ
ี รีจรัส
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.พรทิพย์ จันทร์นา
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.นงลักษณ์ พิมพา
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.สิรก
ิ านดา ทองปาง
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.ละออทิพย์ ธรรมมะ
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเพชรตกาญจ์ จันทร์เปรมปรี รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายรัตนกร คาโสภา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายนฤเบศร์ น ้อยคง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.วันยีห
่ วา บรรณะธี
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
สอบวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 14:00 น. ห ้อง ชัน
รห ัส
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
591720410 น.ส.พิมพ์พาพรรณ มูลสืบ การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720427 น.ส.กุลนันท์ วัฒนศิร ิ
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720411 น.ส.ดิตฏิญาภรณ์ คุ ้มเพือ
่ น การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720417 น.ส.นิตยา เกณสาคู
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720421 น.ส.สุภาวรรณ ศรีฉ่ า
การจัดการโลจี
สติ
ส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
การจั
ดก
การโลจี
591720402 น.ส.กาญจน์ แสงสุวรรณ สติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720406 น.ส.มัณฑนา รัตนปรีชา
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591820314 นายอดิศร พุกอ่อน
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820324 นายธนกร กุลวัตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
้ เทศ
591820325 น.ส.มินตรา เชือ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591120902 นายจิรพัฒน์ น ้อยม่วง
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120930 นายสาริทธิ์ วงษ์ ครี ี
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120910 นายสุพจน์ แพงมี
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120918 นายอานนท์ ศรีนาม
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120901 นายพัทธพล ทิพย์เกษร
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120920 นายวีระพจน์ มีตบ
ิ๊
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
ั ดิ์ ฉิมนอก
591120907 นายอภิศก
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120904 นายปิ ยพัทธ์ เก่งการเรือ
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
ิ ธิ์ มีฉัตรี
591120925 นายอภิสท
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
่ กมล
591120922 นายสุรย
ิ า ชืน
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120921 นายกิตติธัช ฉิมทวี
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120929 นายชัยวัฒน์ เกตุแก ้ว
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120416 น.ส.ลาดวน ปานปลาเฒ่า วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
ิ ธ์ ธิศาเวช
591120917 นายวุฒส
ิ ท
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120926 นายภัทรภณ คงสิน
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120903 นายฐนากร นาทะยัพ
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591720437 น.ส.จุฑามาศ สินตะมะ
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720432 นายก ้องภพ ธนูพล
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720431 น.ส.อัจฉรา หญ ้าลาภ
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720414 น.ส.เกศรินทร์ เคียงข ้าง
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720424 น.ส.สุภารัตน์ ขอนทอง
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591220707 น.ส.กิตติวรา ขุนพิลก
ึ
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สอบวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
รห ัส
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
เทคโนโลยี
591720123 นายวินัย มีศรีสวัสดิ์
วิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591320614 น.ส.รสสุคนธ์ โสภาค
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
591720125 นายอุเทน ฉั ตรเงิน
วิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
ั ดิ์ ทับพันธ์
591720119 นายณรงค์ศก
วิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
591720116 นายณั ฐกฤต สงภักดี
วิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
591720104 น.ส.ประกายแก ้ว นาคก ้อน เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720105 นายจิรพงศ์ วงษ์ ศรี
วิ
ศวกรรมไฟฟ้ า
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
591720126 นายอมรเทพ พึง่ ช ้าง
วิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
591720113 นายวิฑรู ย์ บากบั่น
วิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
591720106 นายวัชรากร ศรีแตง
วิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
591720110 นายณั ฐวุฒ นาคกนก
วิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
ั สายสวาท เทคโนโลยี
591720101 นายพงษ์สริ ช
ิ ย
วิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720103 นายภาคภูม ิ สระบาศรี
วิ
ศวกรรมไฟฟ้ า
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
591720107 นายยอดแดน วงศ์จันดา
วิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591121202 น.ส.วันสว่าง ม่วงงาม
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121230 น.ส.จันทรรัตน์ บึงมุม
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591220410 น.ส.อรณิช เทพนิกร
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591121222 น.ส.พิรญาณ์ สาลี
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591820104 น.ส.ณั ฐนิชา เจตเกษกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820116 น.ส.มาติกา นันตา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820136 นายกฤษฎา อิม
่ วงษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820137 นายพีรพล เพชรสัมฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820118 น.ส.วราพร รังปั ญญา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820119 น.ส.ศิรธิ ด
ิ า ทวนธง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820126 นายฐากูร ผลเศรษฐี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820240 นายณั ฐพงษ์ วงษ์พันธ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820113 น.ส.ณั ชชา ขุมเพชร
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820106 นายณั ฐกานต์ กลิน
่ นาค
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591121610 น.ส.ศุภรดา สอนทะ
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591121605 น.ส.มโนชา พัดขา
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591121621 น.ส.เมธาวี กระต่ายทอง ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591220404 น.ส.ศรัณยา ช ้างเนียม
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591121709 น.ส.อาพร ตระกูลศรี
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121720 น.ส.มันทนา จันทร์อน
ิ
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121706 น.ส.นิลาวรรณ อัศวภูม ิ
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591820125 น.ส.จิราภรณ์ ปานเนียม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820142 น.ส.รุจริ า บรรชา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820124 น.ส.พัชราภรณ์ ประภารัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820111 น.ส.ปิ ยะพร คงธนอภิรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820115 นายจีรพัฒน์ โปรยเงิน
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
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สอบวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
1
591220521 น.ส.จันจิรา คาบรรลือ
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
591220510 น.ส.นภาพร แซ่ม ี
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
591820105 น.ส.ปั ทมชาติ สีหา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
591820110 น.ส.รัตนา มณฑา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
591820112 น.ส.อังคณา วิชาหาร
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
591820117 น.ส.อรทัย ขัตย
ิ ะวงษา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
591820135 น.ส.เบญญารัตน์ ด ้วงแหวะ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
591820120 น.ส.นุชนาฎ จาปาทอง
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
591820130 น.ส.บุษญา อ ้ายแก ้ว
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
591820121 นายธวัชชัย ภูบ
่ าเพ็ญ
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
591121910 น.ส.ประวีณา เครือทัต
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
591121923 น.ส.ปิ ยธิดา สาบุง่
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
591320201 น.ส.จุฑาทิพย์ ทองสุข
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
591121920 น.ส.วิภาภรณ์ ย ้อมสี
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ าพันธ์
15
591220438 น.ส.จตุพร ภูช
่ น
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
่ ชอบ
16
591220442 น.ส.เมธิณี ชืน
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17
591320619 น.ส.นิลาวัลย์ ภูท
่ อง
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18
591320613 น.ส.กมลวรรณ คร ้ามเคลือ ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19
591320618 น.ส.พรนิภา นายศ
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20
591320602 น.ส.ณั ฐวรรณ แจ่มใส
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21
591320625 น.ส.ศิรวิ รรณ์ พรมลา
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22
591320606 นายชัยณรงค์ กันธิยะวงษ์
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23
591320624 น.ส.พรพิมล พนาปานแก ้ว ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24
591320626 นายนพชัย คาเหมย
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25
591121812 น.ส.สุวรรณา บุตรน้ าเพชร การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
26
591121707 น.ส.กนกวรรณ พุม
่ ชา
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
27
591121715 น.ส.ศรสวรรค์ ปกครอง
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
28
591121703 น.ส.ออมฤทัย โอชา
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
29
591121730 น.ส.ศุภมาส ใจกล ้า
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
30
591121905 น.ส.รัตนาภรณ์ อินทร์สว่าง เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31
591121907 น.ส.ณั ฐริกา อ่อนกลิง้
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32
591121913 น.ส.ณั ฐชา ฉั นทะมิตร
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33
591121916 น.ส.ทัศนีย ์ บูรณะ
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34
591121918 น.ส.ญาณิศา เรืองแจ่ม
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35
591121912 น.ส.พัชรี เพชรไทย
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36
591320204 น.ส.ปานรัชนี ไพโรจน์
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37
591120401 นายณั ฐวุฒ ิ จรวุฒพ
ิ ันธ์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
38
591121117 น.ส.รัตนวัลย์ สิรป
ิ ิ ยานนท์ ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
39
591820139 น.ส.เพ็ญพิสท
ุ ธิ์ ศรีรจนา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40
591820140 น.ส.ชรินรัตน์ จีบกลา่
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
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ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
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55

สอบวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา
รห ัส
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
591920104 น.ส.นิภา พยัคฆโค
591920114 น.ส.ปรีชญา สกุลขา
591820138 น.ส.สุนส
ิ า ปานแดง
591120224 น.ส.กรณิกา บัวบาง
591120223 น.ส.ชนาภา ชูโอชา
591120222 น.ส.นั ฐวรรณ ฉิมสุข
591120217 น.ส.จุฑามาศ ศรอินทร์
591120208 น.ส.กรกนก ดีหนู
591120201 น.ส.พิมพ์นรินทร์ เกตุเปี ย
591120220 น.ส.เมทินี เพ็งมา
591120213 น.ส.ญาวิณี อินเลีย
้ ง
591120228 น.ส.กาญจนา จั่นมาก
591120230 น.ส.สุดารัตน์ เจ็กพ่วง
591220105 น.ส.กัลยารัตน์ คงฟั ก
591220132 น.ส.วาสนา บุญแสงทอง
591120203 น.ส.สุรรี ัตน์ ดวงรัตน์
591120229 น.ส.ศิรัญญา สุวพร
591120227 น.ส.ณั ฐชา จันทร์ตา
591120204 น.ส.ศิรวิ รรณ แหมยา
591120221 น.ส.สุทน
ี ชลรสสายนที
591120226 น.ส.สุนันทา ตาอุต
591120216 น.ส.พรประไพ สิงห์กวาง
591120202 น.ส.ศิรล
ิ ก
ั ษณ์ วราคา
591120214 น.ส.วรินทร โพธิท
์ อง
591120219 น.ส.สุมน
ิ ตรา ไชยสุนย
ี ์
591120207 น.ส.บุณยานุช กิง่ งิว้
591120215 น.ส.ปาริฉัตต์ สีเนตร
591120206 น.ส.กฤติยาภรณ์ เสือคล ้าย
591120225 น.ส.สุวนั นท์ บุญชิด
591120212 น.ส.จิรวัฒนา เบ ้าศิลป์
้
591120211 น.ส.นริศรา ช่อชัน
591120205 น.ส.ชนัญชิดา ผลใหญ่
591120210 น.ส.รัตนติยา อยูย
่ อด
591120209 น.ส.สิวาพร โตบางป่ า
ิ ธิ์ แสนคา
591820329 นายอภิสท
591820340 น.ส.กุลดา พลากร
591820341 น.ส.คันธรส จีนเพชร
591820342 น.ส.งามพร คุ ้ยเจี๊ ยะ
591820328 น.ส.น้ าฝน มากบารุง
591220125 น.ส.รัตนาภรณ์ พลอยพรหมราช
591121402 น.ส.ศรัญญา โกญจนะบุญ
591121419 น.ส.ธิดา อาจองค์
591121404 น.ส.ชนากานต์ ธนรุง่ เจริญกุล
591121408 น.ส.ธณาพร สิงห์ลอ
591121410 นายภูวเดช อาภาภิวฒ
ั น์
591121411 น.ส.ตวงพร อินทะนั ย
591121414 น.ส.ณั ฐฌิมา ปานเงิน
591121412 น.ส.สุดารัตน์ ทองเนตร
591121426 น.ส.ฤทัยชนก หอมคาวะ
591121407 นายณั ชพล ครุฑสุวรรณ
591121406 นายดาวรุง่ อุดคนดี
591121425 น.ส.วิภาวิณี เนือ
้ ไม ้
591120218 น.ส.นุสบา รักสงวน
591121224 นายนพธน จันทร์เกสร
591121218 น.ส.ณั ฐธยาน์ แก ้วจีน

้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
17:00 น. ห ้อง ชัน
สาขาวิชา
คณะ
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สอบวันที่ 30 มกราคม 2561
รห ัส
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
591120912 นายธนกร ทองคลี่
591121507 น.ส.กนิษฐา ฦาชา
591121520 น.ส.ปั ญญาทิพย์ คาแสง
591121505 น.ส.ธิศารัตน์ อินทพงษ์
591121502 นายณั ฐวัฒน์ มณีวงษ์
ั ดิ์ เข็มมงคลศิร ิ
591121530 นายชูศก
591121523 นายศราวุ
ฒน
ิ พรมชมพู
น.ส.ศุภรานั
ท์ สุวรรณ
591121506 พานิช
591121514 น.ส.ศศิวม
ิ ล สะสม
591121513 น.ส.ณั ฐกานต์ โตงิว้
591121717 น.ส.ภาวินี เขม ้นกิจ
591121725 น.ส.ศีตลา แก ้วปั น
591320302 น.ส.ฐณพรรณ คงเงิน
ี ดสวย
591220337 นายเด่นพงษ์ ทวีสส
591220336 น.ส.ลินดา ธนาเขียว
591220328 น.ส.วรรณนิดา เครือวัน
591121612 น.ส.พัชรินทร์ นาคเจริญ
591121609 น.ส.เบญจมาศ ล ้อมสุข
591220330 น.ส.มรกต เจริญผล
591121716 น.ส.สุพรรษา โพธิพ
์ ันธ์
591121719 น.ส.พิมพ์นภ
ิ า เขียวสีทอง
591120811 น.ส.ชินานันท์ อินทพงษ์
591120822 น.ส.นนทิยา พุม
่ พวง
591120406 น.ส.ผ่องพรรณ มูลสัน
591120419 น.ส.พิมพ์ใจ วุน
่ สุก
591120408 นายรัชตะ แซ่วา่ ง
591120415 น.ส.ณั ฏฐณิชา ใจแสน
591120410 นายมงคล ยัง่ ยืนคุณธรรม
่
591120403 น.ส.สุธาสิณี นัดชืน
591720405 น.ส.หัทญาพร ศรีวงั ราช
591720415 น.ส.แจนจิฬา เอีย
่ มเชย
591220523 น.ส.สุวม
ิ ล เริงเขตการณ์
591120120 น.ส.ธนั ชพร สุรวิ งศ์
591120125 น.ส.กาญจนา อินทร์อยู่
591121217 น.ส.พรพิไล ศรีหาวงศ์
591121220 น.ส.ปภาวดี เสือสูงเนิน
591121214 น.ส.พิมพิมล พละทรัพย์
591220706 น.ส.ปิ ยนุช เมืองทอง
591720533 นายโยธกานต์ แสงแก ้ว
591720514 นายชาลี เเซ่วา่ ง

เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
สาขาวิชา
คณะ
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
การประถมศึ
คณะครุศาสตร์
วิ
ทยาศาสตร์กษา
สิง่ แวดล ้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รห ัส
น ักศึกษา
591920112
591920111
591920103
591920107
591920109
591920102
591220819
591220804
591220820
591220805
591220802
591220803
591220818
591320301
591121324
591121325
591121320
591121311
591121330
591121318
591121312
591121328
591121309
591920108
591720811
591720810
591720803
591220703
591220705
591120919
591320617
591320610
591320623
591320604
591320605
591320615
591320611
591320607
591320603
591820241

สอบวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายจอมพล ยศอาลัย
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
ิ ธิ์ แก ้วมณี
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายอภิสท
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.วิลาสินี บึงมุม
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ธาริณี ขวัญอาชากุล
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.กชพร สมัชญ์สง่
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายรชต แก ้วคา
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
น.ส.กมลฉั ตร คชฤทธิ์
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
นายนพรัตน์ ยิม
้ สวน
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
ื่
น.ส.วชิราพรรณ อารมณ์ชน
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
่ ชวน
น.ส.ศิรพ
ิ ร ชืน
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.นีรชา เดชะผล
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.พลอยพิสท
ุ ธิ์ มณีวน
ั
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.ลักษมณ จงใจ
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.อภิชญา แสงอะโน
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล ้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.ปวีณา เจนจบ
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
น.ส.นั ทธมน เมืองทอง
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
น.ส.กานติมา ทองเนือ
้ แปด คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
นายชินวัตร ดาเนิน
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
น.ส.ลลิตตา พันธ์ส ี
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
น.ส.รัตติกาล อาจองค์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
น.ส.วิภาดา สุรย
ิ ะ
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
น.ส.พรธีรา เดชสนธิ
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
น.ส.ศศินา สกุณี
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
ิ ป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.พรนิชา สมัครเขตรการ วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
นายอภิวฒ
ั น์ วงค์ออ
่ ง
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายปฏิภาณ ชัยพิทักษ์
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายเมธพนธ์ จันทร์เม ้า
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.วรรณา เมทา
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.วชิรญาณ์ ตันสิงห์
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายจักรภพ พูลมณี
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
นายอัษฏางค์ ทามแก ้ว
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.จุไรรัตน์ โพธิบล
ั ลังค์
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพงศธร อินกรัด
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.จิราภรณ์ พิเชฐเกียรติกล
ุ ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.กาญจนา ศรีสวุ รรณ์
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.แพรวา พรมทอง
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.อภิญญา พลับดี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.พิทยารัตน์ เพชรประดิษฐ์ ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.ฐิตพ
ิ ร ขวัญพุทโธ
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.กาญจนา ราชคม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
สอบวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ชัน
รห ัส
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
591220815 น.ส.สุกัญญา ทองสุวรรณ์ การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
591220825 น.ส.สุนส
ิ า เนินพลับ
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
591220829 น.ส.เครือแก ้ว จ๋าวเสรี
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
591220827 น.ส.อารีรัตน์ วงค์เปี ยง
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
591220832 นายพุทธิพงษ์ สีลามาศ
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
591220814 น.ส.ศิราณี โชคบารุง
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
591220811 น.ส.วราภรณ์ แซ่เติน
๋
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
591820232 น.ส.สิรริ ัตน์ เรือ
่ งลือ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220812 น.ส.พิมพ์ชนก รองทอง
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
591121123 น.ส.สุวม
ิ ล ชูควร
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591120113 น.ส.สุภาพร บุญช่วย
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120127 น.ส.ปั ญญาพร ขาเส็ง
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120114 น.ส.สุทต
ิ า ดิษสวน
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120115 น.ส.ฐิตก
ิ านต์ ยิม
้ ทิม
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120119 น.ส.ธนาภรณ์ สุขจิตร
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591320801 น.ส.พัชราพรรณ วันทุมมา คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320803 น.ส.ลักษิกา สมศักดิ์
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320805 น.ส.วิไลพร พูลลาภ
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320829 นายทศวรรต รัตรดา
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320808 น.ส.ทับทิม สุขทรัพย์
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320820 นายทัพพ์ แซ่ม ้า
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320810 นายวรัญชิต แซ่ยา่ ง
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320826 นายนั
นายกฤษณะ
ักษ์
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นทวัฒน์ภัก
เสีดียรงประ
591121317 โคน
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
591121126 น.ส.แสงเดือน แซ่วา่ ง
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121111 น.ส.จิตสมา ตะพานแก ้ว
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121128 น.ส.ทิพากร จันทะคราม
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121101 น.ส.กาญจนา คุ ้ยจุน
่
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121112 น.ส.อัจฉรา กล ้วยสูงเนิน
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121127 นายพงศธร แอบพรมราช
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121107 น.ส.อินทุกร พิลก
ึ
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121121 น.ส.นั นทกร ศรีเริงหล ้า
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121120 น.ส.ปิ ยมาภรณ์ โตโทน
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121110 นายอนุกล
ู คงคล ้าย
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591120101 น.ส.วชิราภรณ์ ทาหว่างกัน การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120129 น.ส.ณิชกานต์ เอกมาตย์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120112 น.ส.สุพช
ิ ญา บุญมาก
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120124 น.ส.ศิวาพร สมทอง
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120108 น.ส.รุง่ นภา มะโนราช
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120121 น.ส.สุปรียา พวงทอง
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120122 น.ส.มนัญชยา สินยอง
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120123 น.ส.รตนกร หงษไกร
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120128 น.ส.กตัญชลี พวงมาลัย
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120407 น.ส.อนัญญา พรมมี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
591120422 น.ส.วราพร สิงห์ว ี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
591121321 นายทัพพสาร เทศไธสง
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
591121313 นายธนากร นินแสง
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
591121319 นายอัมรินทร์ เอมสรรค์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
591320816 น.ส.ปั ฐยา มีสข
ุ
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320809 น.ส.กิง่ กาญ ขบูรณ์
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320821 น.ส.พรชิตา เพ็งยิม
้
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320807 น.ส.นวพร หารประชุม
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591121212 น.ส.รุง่ อรุณ กาเทียม
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591120906 น.ส.อรณิช ตุน
่ หสิงห์
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121006 น.ส.ธัญญลักษณ์ เพียรแก ้ว พลศึกษา
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สอบวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-1
รห ัส
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิ
ชา
วิ
ทยาศาสตร์
่
591320309 น.ส.อภิญญา นิมต
ิ ธรรมโสภณ สิ
ง
แวดล
้อม
วิทยาศาสตร์
591320313 น.ส.รินทร์ลภัส สอนสารี
สิท
ง่ แวดล
้อม
วิ
ยาศาสตร์
591320304 น.ส.ณั ฐธิดา สินสา
สิท
ง่ แวดล
้อม
วิ
ยาศาสตร์
591320310 น.ส.ธัญรดา รอดเขียว
สิท
ง่ แวดล
้อม
วิ
ยาศาสตร์
591320305 นายจารุกต
ิ ต์ แสงส่ง
สิท
ง่ แวดล
้อม
วิ
ยาศาสตร์
591320308 น.ส.ภัทราวดี ธนะสูตร
สิท
ง่ แวดล
้อม
วิ
ยาศาสตร์
591320303 นายขจิตศักดิ์ ขันเพชร
สิ
ง่ แวดล
้อม
วิท
ยาศาสตร์
591320306 นายพงศ์พส
ิ ท
ุ ธิ์ ไทยแท ้
สิง่ แวดล ้อม
591820318 นายชัชวาล กันธิยาวงค์
รัฐประศาสนศาสตร์
591420401 น.ส.ดวงกมล กลิน
่ ทรง
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
591420402 น.ส.นั ทรี ศรไว
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
591420410 น.ส.กนกพร ผาสุข
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
591420404 น.ส.สุพรรษา อ่อนโพธา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
591420407 น.ส.ฐาปนี คาวาส
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
591420405 น.ส.ขวัญจิรา เอีย
่ มชู
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
591420409 น.ส.ชโลมพร วัฒนาธีระกิจ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
591121518 น.ส.กมลชนก คงนวล
ภาษาไทย
591121516 น.ส.มลฤดี ทุมมาโต
ภาษาไทย
591121504 น.ส.จิราวรรณ คาพีระ
ภาษาไทย
591121508 น.ส.สุพรรษา บินเย็น
ภาษาไทย
591121526 น.ส.วรรษมล เรืองจันทร์
ภาษาไทย
591121519 น.ส.กรกัญญา แก่นพ่วง
ภาษาไทย
591121601 น.ส.เบญญาภา อ่อนสุวรรณ ภาษาไทย
591121620 น.ส.อรอนงค์ วันเทพ
ภาษาไทย
591121628 น.ส.ภษร บุญล้าเลิศ
ภาษาไทย
591121608 น.ส.นภาลัย มารุตรมย์
ภาษาไทย
591121124 น.ส.อารียา ยามา
ภาษาจีน
591121130 น.ส.ฐนิดา ฉิมพาลี
ภาษาจีน
591121607 น.ส.สิรวิ รรณ ผาสุข
ภาษาไทย
591121118 น.ส.วรนุช เกตุกัณฑ์
ภาษาจีน
591121618 น.ส.เมทินี จันน ้อย
ภาษาไทย
591121603 น.ส.วรัญญา ทองถนอม
ภาษาไทย
591121623 น.ส.ขนิษฐา ศรีอารักษ์
ภาษาไทย
591121625 น.ส.อมรรัตน์ โหมดชัง
ภาษาไทย
591121611 น.ส.สุนต
ิ า อิม
่ เอีย
่ ม
ภาษาไทย
591121613 นายธราวุธ โตสุข
ภาษาไทย
591121626 น.ส.ธนาภรณ์ เลีย
่ มอ่อน
ภาษาไทย
591121629 น.ส.กสิณา แซ่ซ ้ง
ภาษาไทย
591121617 น.ส.ปรียานุช อุดสุรน
ิ ทร์
ภาษาไทย
591720418 นายสุวต
ั ร์ ต ้นตระกูล
การจัดการโลจีสติกส์

ศูนย์ภาษา
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

รห ัส
น ักศึกษา
591320706
591320704
591320703
591320707
591920117
591220135
591220112
591220115
591220128
591220120
591220103
591220113
591220130
591220104
591220121
591220111
591220102
591220122
591220110
591220117
591220605
591220608
591220602
591220604
591220606
591220603
591120404
591120417
591120117
591121627
591120318
591120309
591120315
591120311
591121821
591121820
591121206
591121208
591121005

สอบวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
ิ ส์
น.ส.เสาวลักษณ์ เกตุสมาน ฟิ สก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ ส์
น.ส.กัลย์สด
ุ า ชาประเสริฐ
ฟิ สก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ ส์
น.ส.ชุตพ
ิ า อยูก
่ รุง
ฟิ สก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ ส์
น.ส.ปิ ยนุช เก่งรุง่ ชัย
ฟิ สก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ ป์
น.ส.สโรชา แซ่ม ้า
วิจต
ิ รศิลป์ และประยุกต์ศล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายสหรัฐ สิงห์ทอง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายพรสวัสดิ์ ตัง้ แต่ง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ปภาวดี อนุสรณ์ประดิษฐ์ ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.รัตนาภรณ์ พุฒสี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ชญานิษฐ์ ศรีบญ
ุ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.พรพิมล ศรีจน
ี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ขวัญสุดา อุดมสุข
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.วาธินี สังคง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.กรกนก แซ่ม ้า
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ณั ฐธีรา สุขจันทร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.นภัสสร เกตุแก ้ว
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สุกัญญา บัวบาน
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.มาริสา เขมา
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.หัทยา สอนตน
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สุนต
ิ า สะแก ้งตูม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.จิราพร อินทรจันทร์
บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.จันจิรา สุขอยู่
บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.รุง่ ทิวา ฉั ตรชัยสุรย
ิ า
บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.พิมพิดา เกิดศิร ิ
บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายกิตติพงศ์ ชุมภู
บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ทัศนีย ์ สิงห์ลอ
บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.เจนจิรา เขียวสอาด
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
น.ส.สุกัญญา แดงไผ่
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
น.ส.สุฑามาศ มาเขียว
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
น.ส.ปวัณรัตน์ สระทองแง๊ด ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
น.ส.วิชชุดา ดวงแก ้ว
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
น.ส.ณั ฐพร อ่อนนุ่ม
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
นายภรศิษฐ สวัสดิร์ ักษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
น.ส.สุพรรษา บุญเกิด
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
น.ส.สุกันยา ปาระวัต ิ
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
น.ส.รัตวรรณ ธรรมเชียง
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
น.ส.ศุภรัตน์ เกิดศักดิ์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
น.ส.วีรยา ดียงิ่
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
น.ส.วรรษชล พิรย
ิ ะพันธุ์
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

รห ัส
น ักศึกษา
591121723
591121705
591121722
591121724
591720524
591720520
591720512
591720518
591720505
591121314
591121207
591121728
591121710
591121727
591121701
591121811
591121704
591120328
591120323
591120312
591120322
591120321
591120303
591120316
591120329
591120325
591220601
591220607
591220124
591220119
591220129
591220136
591220108
591220131
591220203
591220228
591220226
591220220
591220219
591220207
591220204
591220206
591220205
591220232
591220225
591220234
591820336
591820339
591220702
591220713
591120914
591220704
591220712
591720704
591820144

้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
สอบวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ชัน
่ -สกุล ไทย
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
น.ส.มาริษา วงษ์คา
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
น.ส.ประภัสสร โตเกิด
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
น.ส.พรพิมล สายทอง
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
น.ส.นภัสวรรณ ไชยพา
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
น.ส.อารีรัตน์ จันทร์หลง
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.สุภาพรรณ์ หน่วยจันทึก การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.จารุวรรณ ห่านจุน
่
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายธราดล นิลมาลี
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายรักกี้ เบรอตอนนิแยร์
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.ศิรประภา ประเสริฐพรศรี คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
น.ส.วชิรญา ณรงคะชวนะ
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
น.ส.สร ้อยสุดา พนาพิหาร
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
น.ส.สริตา ภูรบ
ิ ริบรู ณ์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
น.ส.สุขใจ สมัยสกุลวนา
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
น.ส.ศิรพ
ิ ร คุณศิรป
ิ ระภา
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
น.ส.พรสินี แซ่ท ้าว
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
นายณั ฐนัย แซ่ว ้าน
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
น.ส.สุดารัตน์ โมกไธสง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
น.ส.พิชามญชุ์ ชนะบุญ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
น.ส.รัตติกาล ศรีแก ้ว
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
น.ส.โสรยา กาแก ้ว
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
น.ส.ภาวดี สุดนิมต
ิ ร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
น.ส.สุชาดา ค ้อมทอง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
น.ส.เจษฎาภรณ์ ขันนวน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
น.ส.สาลินี บัวรมย์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
น.ส.วิราวรรณ ช่วยบารุง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
น.ส.ธีรดา ชนะภัย
บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ภาวินี สิงห์อด
ุ ร
บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ชัญญาพิชญ์ พุม
่ แฟง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.จีรนันท์ วัฒนะ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.เกวลิน จันทร์คง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ยมนา คงสมบูรณ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.วาทินี ทัศสวัสดิ์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.อรณี ท ้องฟ้ าธารง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ดวงนภา แซ่ว ้า
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.กัลยา โมเทียน
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สุพรรณิการ์ จันทร์ศรี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ชนนิกานต์ เชียงงาม
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.วีรยา กระจ่างบ ้าน
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สุดารัตน์ อินเลีย
้ ง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.หทัยรัตน์ ชมภู
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สุภาพร นุ่มเกลีย
้ ง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ศศิประภา ศิรบ
ิ รุ ี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.บุณยานุช วงษ์จา๋
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ปิ ยวรรณ ่่ออ
่ นจิว๋
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ภัทราวดี เหล่าเขตรกิจ ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายปิ ยพร สิงหะ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายเมธา ด ้วงปล ้อง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.นั นทิภา เขียวมณี
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สกุลรัตน์ สุวรรณ์
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายชินดนัย แซ่ม ี
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
นายอรรถพล สุขทับ
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายปิ ยวัฒน์ โตโทน
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ณั ฐพร ยมรัตน์
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
นายธัญญะ ศรีทัศน์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สอบวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
รห ัส
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
591620104 น.ส.อุมาพร ใจสอน
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591620138 น.ส.กุลนันทน์ คุณุ
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591121310 นายบุญดนัย คาขันตี
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
591620130 น.ส.ดลนภา พิลก
ึ
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591620103 น.ส.ณั ฐธิดา พัฒดา
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591720416 นายเดชาพล พูลผล
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720426 นายสมหวัง จารัส
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591121203 น.ส.สาวิตรี ศรีไพร
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121211 น.ส.ณั ฐกมล วิเศษสุมน
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121223 น.ส.ปริชญา โลไธสง
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121205 น.ส.ลดาวัลย์ ธารานาถ
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121204 น.ส.ขวัญมณีทพ
ิ ย์ ช่วงบัญญัต ิ ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121210 น.ส.อรุโณทัย กลิน
่ ประทุม
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121213 น.ส.มณีรัตน์ หาญเหีย
้ ม
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591121201 น.ส.มุขดา ภัทรไกร
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591220428 น.ส.จุฑามาศ สังเขียว
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820231 น.ส.วราภรณ์ รุกขชาติ
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220433 น.ส.จิรัสฐภรณ์ แจ่มจารัส
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220409 น.ส.เกตุวลี ชานาญยุทธ
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220424 น.ส.ภัทราวดี คงสัตรา
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220717 น.ส.ชัชฎาภรณ์ ทิพย์ประสาตร์ ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591121619 นายกิตติธัช ทองเพชร
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591121624 น.ส.อารียา หาญอยู่
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591121616 น.ส.ภวิกา ลวณะสกล
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591121602 นายสุกฤษฏิ์ ขวัญเขียว
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591121604 น.ส.อัจฉราพรรณ ทวีนัน
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591121622 น.ส.จริยาพร รุง่ โรจน์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591720401 นายสิทธิพล หงษ์ทอง
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591121822 น.ส.อุมา อ ้อยฉิมพลี
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121809 น.ส.อานั นทิยา บัวเกษ
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121828 น.ส.อารยา กิมพ
ิ ันธ์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121818 น.ส.ศิรล
ิ ก
ั ษณ์ ธรรมสอน
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121803 น.ส.สุนันทา ศรีทอง
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121726 น.ส.นั นทวรรณ โพธิแ
์ สง
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121814 น.ส.ฐิตม
ิ า เสือแดง
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121819 น.ส.จารุวรรณ ถาวร
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591220331 น.ส.ไก่ เค่าเง ้อ
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591120110 น.ส.รัตติกาล ภัคดีคณ
ุ ธรรม
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591121903 นายวรพล แซ่ว ้าน
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591121915 น.ส.อรวรรณ บุญจันทร์
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
สอบวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
1
591220308 น.ส.จันทร์ทพ
ิ ย์ ภาษาอังกฤษ
2
591220306 น.ส.ศิรน
ิ าถ นาเอก
ภาษาอังกฤษ
3
591220318 น.ส.อลิสา รุง่ วิทยานุรัตน์
ภาษาอังกฤษ
4
591220301 น.ส.สุนส
ิ า อินจันทร์
ภาษาอังกฤษ
5
591220440 นายอาชัญ อินทฉิม
การพัฒนาสังคม
ั
6
591220407 น.ส.อภัสนันท์ วงศ์พช
ิ ย
การพัฒนาสังคม
7
591220413 น.ส.วีระพา พานแก ้ว
การพัฒนาสังคม
8
591220434 น.ส.ชนนิกานต์ สานเมทา
การพัฒนาสังคม
9
591220406 น.ส.วิไล ใจเสาร์
การพัฒนาสังคม
10
591220412 น.ส.ศิรน
ิ ันท์ บัวติ๊ บ
การพัฒนาสังคม
11
591121215 น.ส.ชลลดา โจ ้กุล
ภาษาจีน
12
591121228 น.ส.วิไลวรรณ ฉายแสง
ภาษาจีน
13
591120826 น.ส.เบญจรัตน์ แก ้วเกตุ
สังคมศึกษา
14
591120808 น.ส.พิชชาพร เจ็กใจ
สังคมศึกษา
15
591120804 น.ส.ปิ ยะนุช ภัสสร
สังคมศึกษา
16
591120829 น.ส.รฐาพร สนั่นเสียง
สังคมศึกษา
17
591120820 นายทศพร อนุรักษ์
สังคมศึกษา
18
591120812 นายจักรนรินทร์ ปั ญญาคา
สังคมศึกษา
่ ชม
19
591120807 น.ส.ปนิดา ชืน
สังคมศึกษา
20
591120824 นายเจษฏากร กระหนาย
สังคมศึกษา
21
591120814 นายจันทพร เกษภูงา
สังคมศึกษา
22
591120818 นายรังสิมันตุ์ บัวเเย ้ม
สังคมศึกษา
23
591120911 น.ส.ธนพร จันทร์แจ ้ง
พลศึกษา
24
591120913 น.ส.ศศิประภา อยูพ
่ ันธ์
พลศึกษา
25
591120928 น.ส.จารุนันท์ ส่องแสง
พลศึกษา
26
591220304 น.ส.มริษา เพียรตา
ภาษาอังกฤษ
27
591220317 น.ส.จุฑามาศ จะวรรณะ
ภาษาอังกฤษ
28
591121901 น.ส.เกศรินทร์ ชนะภู
เคมี
29
591220303 น.ส.ชนกพร เยาวนาถ
ภาษาอังกฤษ
30
591121308 น.ส.หยาดนภา อินเลีย
้ ง
คอมพิวเตอร์
31
591220327 น.ส.ทัศวรรณ ชัยมานันท์
ภาษาอังกฤษ
32
591220315 น.ส.เบญจมาภรณ์ มังคละทีป ภาษาอังกฤษ
33
591220335 น.ส.จีรภรณ์ มีมข
ุ
ภาษาอังกฤษ
34
591220320 นายราชภัฎ อานาจ
ภาษาอังกฤษ
35
591220302 นายวรานนท์ ไชยชนะ
ภาษาอังกฤษ
36
591220311 นายสุพล ภาษาอังกฤษ
37
591121013 น.ส.นภาพร สมปั ญญา
พลศึกษา
38
591121002 น.ส.สุรัตน์ พระเนตรรัตน์
พลศึกษา
39
591121007 น.ส.ดาราวดี วงค์ครุฑ
พลศึกษา
40
591121012 น.ส.มัณฑนา อา่ เล่ห ์
พลศึกษา

5-2 ศูนย์ภาษา
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
สอบวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ชัน
รห ัส
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
591620123 น.ส.พุธด
ิ า มันดอน
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591620146 น.ส.วรรณศิร ิ พันแจ่ม
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591620139 น.ส.ตวงรัตน์ แย ้มภู่
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
่ วธัญกร
591620132 น.ส.วราพร เชีย
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820301 น.ส.อังศนา พ ้นภัย
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820326 น.ส.สมัชญา เงินทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820305 น.ส.รวิภา รัตนกฤษฎาธาร รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820337 น.ส.กาญจนาพร แก ้วภักดี รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820327 น.ส.ณั ฐริกา พึง่ อินทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ิ โธ
591820308 น.ส.อรัญญา กิตติสท
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820307 นายคุณภัทร ปิ่ นแก ้ว
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820303 น.ส.โชติกา ใจแสน
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220833 น.ส.ประกายกาญ วงค์ยศ
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
591120805 น.ส.อัมรินทร์ จีนเพชร
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120815 น.ส.เมธินี กลิน
่ นวล
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120803 น.ส.เจนจิรา เพ็ชรมาก
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120830 น.ส.กวินทิพย์ นาคประเสริฐ สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120825 น.ส.พลอยไพลิ
นายอภิวต
ั น์ สุรย
ิ นะแสง
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
เสนทา
591120828 วงค์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120827 นายยศธน ศรีสพ
ุ รรณ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120802 น.ส.อรปรียา ดาวลอย
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120817 น.ส.อัญชลี เพ็งรอด
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120823 น.ส.จินต์จฑ
ุ า ล ้วนผาลึก
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120801 น.ส.สุดารัตน์ ทองเอีย
่ ม
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120819 น.ส.นรินทร์ทพ
ิ ย์ ก๋าต๊ะ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120821 น.ส.นั ทชา อิง้ รัตน์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120806 น.ส.ศิรพ
ิ ร แสงสาย
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120810 น.ส.อรวรรณ เงินทอง
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120816 น.ส.ศลิษา เสือด ้วง
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591720408 นายธีรภัทร์ สมส่วน
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720403 นายกันตภัฎ หาญกาจัดภัย การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591820309 น.ส.วนัชพร ปุราชะธรรมโม รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820335 น.ส.พรสุภา โพธิม
์ ี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820302 น.ส.ลลิตา ชมเชย
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591120508 น.ส.ดิษาลักษณ์ รายะ
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120509 น.ส.ณั ฏฐพร บุญญะตา
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120505 น.ส.นงลักษณ์ อาลัย
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120511 นายอาทิตย์ ครองยุทธ
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120517 น.ส.สุวภ
ิ า แสนใจกล ้า
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591120518 นายชนัต อุน
่ ประเสริฐ
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591320211 น.ส.ชนาพร พรมมี
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320203 น.ส.แพรวพรรณ ปั ้นฉาย
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591121906 น.ส.นุสรา วงมา
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320205 นายสิทธินันท์ พลอาจ
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320202 น.ส.มยุรน
ิ ชัยรถ
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591121919 น.ส.วรรณิกา มืดแก ้ว
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591121914 น.ส.สุธด
ิ า ม่วงพ่วง
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591121911 น.ส.ปิ ยวรรณ สุขจิตร์
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591121909 น.ส.วริศรา โมคลา
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591720538 น.ส.ดารารัตน์ เทียนชัย
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720519 น.ส.อภิษฎา อาพะวัน
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720517 น.ส.ขรรค์ทอง อวยสวัสดิ์
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720527 น.ส.พรสุดา รุง่ น ้อย
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591120503 นายณั ฐดนั ย ซินศิร ิ
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591220505 น.ส.ณั ฐชา ทิมแหง
ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

สอบวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
รห ัส
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
591220411 นายพชรพล สอนมี
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ั
591220310 นายณั ฐนนท์ ศิรช
ิ ย
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591121615 น.ส.อันธิกา บุตราษ
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591620102 นายวิษณุ ม่วงเงิน
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591121302 น.ส.นาฏยา ผูกพันธ์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
591121305 น.ส.ประภัสสร ศรีวงษ์วรรณ์ คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
591120424 น.ส.ลักษณารีย ์ เวียงสิมมา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
ั
591420523 น.ส.ภาวิณี วิชย
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
591121614 น.ส.ณั ฐพร ทองดี
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591121802 น.ส.อัษฎาพร สายรุ ้ง
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121801 น.ส.กุลสินี แก ้ววิงวอน
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591220431 นายศรายุทธ บุตรทอง
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220430 นายเอกชัย เส็งคิม
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220427 นายชัยวัฒน์ ปั นม่วง
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220416 นายวัชรพงษ์ วิทยาจิตรเกษม การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220403 นายวัชระ อุดบัววงศ์
การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591121304 น.ส.วิไลวรรณ ทานะ
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
591121303 นายธนากร กุลสรนันท์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
591320620 นายปรัชญา จันทร์แก ้ว
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591120111 น.ส.สุชา คีลก
ี ังวาล
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120103 น.ส.เพ็ญนภา สืบสายรักกุล การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120130 น.ส.ชนม์นภ
ิ า บานเย็น
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120102 น.ส.กมลชนก ชมเมือง
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120126 น.ส.อภิญญา ภิญญภาค
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120105 น.ส.เจนจิรา จุลราช
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591120109 น.ส.ณั ชชา แจ่มดี
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
591121922 น.ส.อุไรรัตน์ แซ่ย ้าง
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591121924 น.ส.สมฤทัย แซ่ม ้า
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591220238 น.ส.Shuwen Zhao
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220101 น.ส.Sun Yu
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220237 นายTianfeng Ma
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220140 Luomeng Wang
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591720506 น.ส.พรรณวิภา ทองคา
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720521 น.ส.สุวรรณา ชูเชิด
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
่
591720513 น.ส.สรวงสุดา สมชือ
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720526 นายเจษฎา แนวโสภา
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720522 นายธงชัย บุญชู
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591720806 น.ส.กาลเวลา พัฒนะชัย
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591820129 นายวายุ จักรปา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สอบวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
ั ย์ศยา คงพล
591121501 น.ส.วิศล
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591121503 น.ส.นรีรัตน์ หนองหลวง
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591121527 น.ส.มนัสตรา มิง่ โมลา
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591121509 น.ส.ศิรพ
ิ ร บุญเลิศ
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
591720413 น.ส.วิรย
ิ า ครามโชติ
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591320817 น.ส.ฉั ตรสุดา จันทร์มณี
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320811 น.ส.ดลยา อยูก
่ รัด
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320824 น.ส.นริศรินทร์ พันอ ้น
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320818 น.ส.มุธต
ิ า ชะดาจันทร์
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320819 น.ส.พรไพลิน พ่วงเฟื่ อง
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320804 น.ส.เบญจพร เสือคารณ
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591120514 นายวัฒนพงศ์ อันทะสา
คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
591121816 น.ส.รัตติยากร พุฒตาล
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121815 น.ส.กฤติยาณี บดีรัฐ
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121825 น.ส.มินตรา พร ้าโมต
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121807 น.ส.สุวนันท์ บุญธานี
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121804 น.ส.น้ าฝน อาไพบูลย์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121823 น.ส.อังคณา พรมจันทร์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121830 น.ส.ปรียาลัย นุตาลัย
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121824 น.ส.สิรวิ ม
ิ ล เนือ
้ ไม ้
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121806 น.ส.สุธรี า เต็บโห ้ง
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121817 น.ส.ดวงแก ้ว จันเผือก
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121826 น.ส.กัญธิชา แท่งทอง
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591220701 นายณั ฐพงศ์ จันทร์ประทักษ์ ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591120319 น.ส.อาพร เจตกสิกร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
591120317 น.ส.ดวงใจ แมงไธสง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
591120330 น.ส.สกุณา ก ้อนแหวน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
591120313 น.ส.วัชราภรณ์ แผ่ทอง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
591120305 น.ส.ศศินา วงษ์บญ
ุ มาก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
591120326 น.ส.ผกามาศ สายยศ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
591320409 น.ส.วันดี ราชทรัพย์
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320421 น.ส.นิภาพร จันทร์มาก
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320410 น.ส.ณั ฐริกา หอมรืน
่
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320420 น.ส.น้ าเพชร ประพฤติถ ้อย สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320426 น.ส.อมรรัตน์ ทองพิจต
ิ ร
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320408 น.ส.พรพิมล ช ้างเนียม
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591320411 น.ส.ชลธิชา ดัชถุยาวัตร
สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591620101 นายณั ฐพล เมฆจันทึก
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820109 นายศราวุธ ดอนชาไพร
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820107 นายณั ฐวัฒน์ ไวยะเนตร
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

้ 8
รห ัส สอบวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ชัน
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
591720805 นายชนะชัย เขียวสด
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
591720802 นายวรินทร์ เพ็ชรประดิษฐ เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
591720801 นายสุทัศน์ จีนเพชร
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
591121221 น.ส.กชกร อนุกล
ู วงษ์
ภาษาจีน
591121227 น.ส.อัญญาณี นามูล
ภาษาจีน
591121225 น.ส.ศิราณี มีพันธ์
ภาษาจีน
เทคโนโลยี
591720212 นายณั ฐชา อินทร์สวุ รรณ์ คอมพิ
วเตอร์
เทคโนโลยี
591720222 นายชัยยะวุฒ ิ แป้ นจันทร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
591720217 น.ส.ชินานาง ดอกมณฑา เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
591720221 น.ส.อารียญ
์ า สุรวิ งษ์
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
591720208 นายณั ฐพล คงทน
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
591720209 นายสพล ไหมมาลา
คอมพิวเตอร์
591120409 น.ส.สโรชา ทองคา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
591120425 น.ส.อุดมศรี นิสยันต์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
591120420 น.ส.ขนิษฐา อยูท
่ ศ
ิ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
591120412 น.ส.จันทิรา ย่านสากล
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
591120423 น.ส.สุภาพร กงภูธร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
591120421 น.ส.สุทธิกมล พุม
่ มาลี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
591120411 น.ส.วทันยา พิทักษ์ ธนากุล วิทยาศาสตร์ทั่วไป
591120413 น.ส.วรลดา เนียมเพาะ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ั ดิ์ ใจหมู่
591720804 นายเกียรติศก
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
ั เฒ่าเทพ
591720815 นายสุธช
ิ ย
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
591220231 น.ส.พิทยารัตน์ แหวเมือง ภาษาไทย
591220230 นายปฏิกรณ์ ก ้อนวิมล
ภาษาไทย
591220216 น.ส.ประพิมพร จันทร์คง
ภาษาไทย
591220223 น.ส.ศิรวิ ภ
ิ า น ้อยรุง่
ภาษาไทย
591220224 น.ส.ศิรัญญา บารุงศรี
ภาษาไทย
591220214 น.ส.วันวิสา เกตุเกล ้า
ภาษาไทย
591220217 น.ส.อรอนงค์ แก่นพรม
ภาษาไทย
591220229 น.ส.วัชราภรณ์ บุญยืน
ภาษาไทย
591121301 น.ส.หทัยกาญ มัน
่ คง
คอมพิวเตอร์
591121306 น.ส.สุกัญญา กลิน
่ จาปา
คอมพิวเตอร์
591121323 น.ส.ธนวรรณ ขุนอินทร์
คอมพิวเตอร์
ึ ษา
591120711 นายอนุรักษ์ โพธิจ์ ว๋ิ
ดนตรีศก
591320907 น.ส.ฐิตริ ัตน์ เขียวสุกร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
591121307 นายธีรพงศ์ อินหล่ม
คอมพิวเตอร์
591121322 นายสุรวุธ วงษ์งาม
คอมพิวเตอร์
591320413 น.ส.นวลจันทร์ กวินวาณิช สาธารณสุขศาสตร์
591320402 น.ส.นฤมล ใจดี
สาธารณสุขศาสตร์
591320404 น.ส.รัฐฐา ระมัง่
สาธารณสุขศาสตร์
591320418 น.ส.สินี หอมรืน
่
สาธารณสุขศาสตร์
591320414 น.ส.พนิดา ใจแก ้วทิ
สาธารณสุขศาสตร์
591820233 นายราชภัฏ บุญโต
รัฐประศาสนศาสตร์
591820228 นายศรัญย์ภัทร ทองน ้อย รัฐประศาสนศาสตร์
ั ภาจันทร์โท
591820226 นายวุฒช
ิ ย
รัฐประศาสนศาสตร์
591820127 นายปรัชญา ยะปะตัง
รัฐประศาสนศาสตร์
591820131 นายภาณพงศ์ อินปิ ก
รัฐประศาสนศาสตร์
591720808 นายพีรพัฒน์ พัฒนะชัย
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
591720807 น.ส.เตชินี ต๋าแปง
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง
591720816 นายกฤษณะ คนหลัก
เทคโนโลยีกอ
่ สร ้าง

ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะ
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สอบวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
รห ัส
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
591120327 นายพงศธร เขียนสังข์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
591120304 นายพงศกร วงษ์กจิ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
591121729 น.ส.ชนม์นภ
ิ า บุญเจ๊ก
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121712 น.ส.โฉมสุดา มูลนันไชย การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121718 น.ส.สมฤทัย อุดมสุข
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121713 นายวัชระ เนตรสง่า
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
591121714 น.ส.ภัทรวดี บุญรอด
การประถมศึ
คณะครุศาสตร์
เทคโนโลยี กษา
ั ปั ้นเกีย
591720114 นายวุฒช
ิ ย
้ ว
วิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
591120916 นายจิรายุ ศิรวิ ฒ
ั นกุล
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120405 นายหัสนัย มีมข
ุ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
591120418 นายภาณุวฒ
ั น์ ชัยชนะ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
591120923 นายณั ฐกานต์ ยะหัวฝาย พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591820101 นายโอภาส ศรีวงั ราช
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220227 น.ส.พิ
ต
รานั
น
ท์
ทนทาน
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.นั นทศุภลักษณ์ มี
591220201 สง่า
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220222 นายพาณุพงษ์ สาลี
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220233 นายธีรศักดิ์ สืบตัน
๋
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591220209 น.ส.ฐิตก
ิ า จันคง
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
591820103 นายธีรศักด์ เรืองวงษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สอบวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา ชือ
591320109 น.ส.ปั ถยา กลัดทรัพย์
591320112 น.ส.ยุพดี จุลสุข
591820221 น.ส.นั ยนา สีอาด
591820227 น.ส.นฤมล เอีย
้ งเถือ
่ น
591820223 นายณั ฐวุฒ ิ ฉวีอน
ิ ทร์
591820220 น.ส.อรวรรณ เลิศวิไล
591820205 นายวันเฉลิม น้ าจันทร์
591820239 น.ส.สุดารัตน์ สังวาลย์ทอง
591820210 น.ส.มนัสพร พริม
้ ไธสง
591820203 น.ส.ทิพวรรณ ไพรสนธิ์
591820238 น.ส.ลัดดาวัลย์ จันทรศรี
591820206 น.ส.อรพรรณ ประจงจีบ

เวลา 10:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
สาขาวิชา
คณะ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
สอบวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. ห ้อง ชัน
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
ิ ส์
1
591320702 นายศรันภัทร โพธิท
์ อง
ฟิ สก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ ส์
2
591320701 นายปิ ยวิช ทองงาม
ฟิ สก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ ส์
3
591320705 นายคล ้า แซ่ยา่ ง
ฟิ สก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ิ ธิ์ ปานอินทร์ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
4
591720537 นายศักดิส
์ ท
ุ สาหกรรม
5
591720501 นายชัยกร อ่อนสา
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
6
591620125 นายทรงวุฒ ิ เต็มทวี
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
591620116 น.ส.สุธษ
ิ า จันทับ
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
591620110 นายนัฐวัฒน์ เอีย
่ มครอง นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
591620108 นายอนุพนธ์ แย ้มสกุลณา นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
่ สาย
10
591620124 นายธีรชัย สุม
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
591620127 นายมานะ วิวาสุขุ
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
591720523 น.ส.นรี จันทา
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
13
591220711 นายชลธี จุลจันทร์
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
591220709 นายวีระพงษ์ สถาพร
ภูมส
ิ ารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
591620145 นายธนพนธ์ ศรีเล็ก
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16
591620128 น.ส.สุรรี ัตน์ ขันติวงษ์
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17
591620143 น.ส.กนกวรรณ สอนภักดี นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18
591620136 น.ส.พรรณรายณ์ น้ าสังข์ นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19
591620140 น.ส.จุฬาลักษณ์ ฤทธิน
์ ุช นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20
591620141 นายธีธัช การะภักดี
นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21
591820313 นายศุภวัฒน์ ยิม
้ เจริญ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
591620121 น.ส.นภัสวรรณ ภูร่ งุ่ เรือง นิตศ
ิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23
601320915 นายนัดธวุฒน์ แซ่ม ้า
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สอบวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
591120612
น.ส.กุลสตรี สวนภักดี
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
591120623
น.ส.นิสารัตน์ บดีรัฐ
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
591120631
น.ส.พรพรรณ ยอดเมือง
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
591120610
น.ส.รัมภ์รดา วรรณมณี
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120720
น.ส.อริสรา อ่อนน ้อม
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121627
น.ส.สุนต
ิ า โตเมฆ
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601120929
นายเดชดารงค์ ศรีสอาด
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
601120914
นายณั ฐนัย รืน
่ รวย
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
601520133
น.ส.กัญญา บุปผาอมรศรี
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520116
น.ส.วรกมล แก ้ววิเศษ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520222
น.ส.สุกันยา ครุธแก ้ว
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520223
น.ส.สุนส
ิ า ถ ้วนคา
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
ั
601520225
น.ส.กมลรัตน์ สัญธิชย
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520236
น.ส.วิภาวัลย์ แสงสว่าง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601121604
น.ส.กนกวรรณ โนนทิง
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121629
น.ส.นั ฐพร โพธิบล
ั ลังค์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121602
น.ส.นิราวรรณ สายแวว
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121603
น.ส.ชรินรัตน์ อุดมสุข
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121617
น.ส.อรชพร พรมสูตร
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601120422
น.ส.เยาวลักษณ์ มีศรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
601120418
น.ส.สกาวเดือน แพรจิตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
601120414
น.ส.อรณิชา สุภาผล
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
601120926
นายวิกรม ตันมณีสงิ ห์
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121721
น.ส.ภรธน บุญมาสอน
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
ั ใจชืน
้
601120620
นายอภิชย
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
ั หอมรืน
601120625
นายสิรช
ิ ย
่
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120601
นายเสฏฐวุฒ ิ บุญรักษ์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120822
นายจิรายุส หนองหลวง
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121616
น.ส.สุพรรษา อยูค
่ ง
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121624
น.ส.สุพัตรา ตงคา
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601520230
น.ส.กิง่ กาญจน์ รักสิงห์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520211
น.ส.วรรณชนก ตันกูล
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520205
น.ส.อารยา สามเอือ
้ ย
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520232
น.ส.รวิวรรณ เรือ
่ ศรีจันทร์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520218
น.ส.พรนภา แสงทอง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520210
น.ส.ฐิตพ
ิ ร มัน
่ อ่วม
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520220
น.ส.วรพรรณ เเก ้วทองดี
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520219
น.ส.รุง่ อรุณ คงเมือง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520224
น.ส.นฤมล สุยะตา
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601120630
น.ส.สุนส
ิ า เจดีย ์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
สอบวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 น. ห ้อง
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
1
601120804 น.ส.สุภาพันธ์ ภูมป
ิ ระสาท พลศึกษา
2
601120817 น.ส.ศุภนิดา อินต๊ะ
พลศึกษา
3
601120818 นายวิธวินท์ ต่ายหัวดง
พลศึกษา
4
601120801 นายอนุสรณ์ จันทร์ศริ ิ
พลศึกษา
5
601120808 น.ส.อัญชลี อา่ คูณ
พลศึกษา
6
601120820 นายไพบูลย์ โชคพรม
พลศึกษา
7
601120828 นายนครินทร์ ขุมทอง
พลศึกษา
8
601120811 นายธนัญญ์ภณ วารินน
ิ
พลศึกษา
9
601120809 นายภัทนพงษ์ อินพ่วง
พลศึกษา
10
601120911 นายมนต์ไทย ลายมืองาม พลศึกษา
11
601120810 นายนพดล คาสมศักดิ์
พลศึกษา
12
601120814 นายสายชล จันทร์เล็ก
พลศึกษา
13
601120826 นายสมบูรณ์ คูณสูง
พลศึกษา
14
601120904 น.ส.จุฑาทิพย์ ใจคา
พลศึกษา
15
601120829 นายสรวิศ แดงใหม่
พลศึกษา
16
601120915 นายอนาวิน ไทยเมือง
พลศึกษา
17
601120824 นายศุภวิชญ์ อยูง่ าน
พลศึกษา
18
601121409 น.ส.พรทิพย์ กลิน
่ เทียน
ภาษาไทย
19
601120815 นายปราโมท กัลพฤกษ์
พลศึกษา
20
601120210 น.ส.มาธวี ศรีมาลา
การศึกษาปฐมวัย
21
601121701 น.ส.นาตารี บุญมาก
การประถมศึกษา
22
601120830 นายศุภกร สุรน
ิ รัตน์
พลศึกษา
23
601121625 น.ส.ศิรริ ัตน์ ศรีบญ
ุ
การประถมศึกษา
ึ ษา
24
601122013 นายจิรายุส เรืองรุง่
ดนตรีศก
25
601120303 น.ส.สรนันท์ อร่ามรุณ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
26
601120326 น.ส.กชกร ดอนปิ่ นไพร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
27
601120311 นายธีรศักดิ์ สารรัตน์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
28
601120328 น.ส.ชุตม
ิ า โมจุ ้ย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
29
601120322 น.ส.ปนัดดา โพธิเ์ มือง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
30
601120327 น.ส.อรณิชา ศิรป
ิ ระโชติ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
31
601120329 น.ส.สโรชา ใจครอง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
32
601120320 น.ส.ชุตม
ิ า ใจวิสาร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
33
601120319 น.ส.มุกรวี เมืองแสน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
34
601120910 นายทิวา บุญส่ง
พลศึกษา
35
601120924 น.ส.สาวิตรี สีนวน
พลศึกษา
36
601120925 นายธีรพงษ์ จ ้อยนิล
พลศึกษา
37
601120916 นายพฤกษชาติ สอนไว
พลศึกษา
38
601121015 น.ส.ณั ฐภรณ์ จิวเดช
ภาษาจีน
39
591120611 น.ส.จิตราภรณ์ คุ ้มเณร
ภาษาอังกฤษ
40
591120626 น.ส.บุศรา ชัยนา
ภาษาอังกฤษ

5-2 ศูนย์ภาษา
คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

สอบวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา ชือ
601121410 น.ส.จุฑามาศ นาคตะคุ
601121428 น.ส.นฤมล สงสนั่น
601121403 น.ส.กัลยา เเก ้วบัวดี
601121405 น.ส.สุพรรณิการ์ พัฒโนทัย
601121404 น.ส.สุชานรี จ่าแสง
601121425 น.ส.ศิรวิ รรณ วนารังสี
601121418 น.ส.ชลิดา สูงปานเขา
601121406 น.ส.เพ็ญนภา จันดากุล
601121729 น.ส.อรณิช กุลประเสริฐ
601121306 น.ส.สมฤดี คาภา
601120114 น.ส.กวินธิดา อินทิพย์
601120130 น.ส.ปณิตา พรมมี
601120208 น.ส.อนิตา ปั ญญา
601120216 น.ส.จิตตมาส นิยมวีระเลิศ
601120207 น.ส.นุดาลักษณ์ เทศนา
601430204 น.ส.สุวษ
ิ า น ้อยศรี
601430207 น.ส.รุง่ ทิวา กัณหา
601430206 น.ส.กาญจนา ยอดวิถ ี
601430205 น.ส.เสาวภา อะมะมูล
601520208 นายวรัญชิต เขตร์ขน
ั
601520206 น.ส.กิตวิ รรณ จั่นแก ้ว
601520237 น.ส.รัมภ์รดา แหวนพรม
601520231 น.ส.ลลิตา ทองดาดาษ
591120628 น.ส.จิรภัทร์ สุขทุน
่ ฟุย
591120629 น.ส.เบญจวรรณ์ อ่วมวงษ์
591120621 น.ส.ศิรพ
ิ ร สินอยู่
601121807 น.ส.สุพรรณนิกา ไกรสีกาจ
601121802 น.ส.วศินี เขือ
่ นทะ
601121805 น.ส.จีระวรรณ เนือ
้ ไม ้
601121812 น.ส.รวิวรรณ พรเจริญ
601121819 น.ส.นุชนาฎ สุขหิรัญ
601121806 น.ส.เพ็ญมณี ตนั ยต่อกุล
601121818 นายธีรภัทร บัวขาว
601121809 นายนลธวัช เนือ
้ ไม ้
601420107 น.ส.ศิรประภา แซ่ม ้า
601420101 น.ส.ญาณิศา นาเกตุ
601420103 น.ส.ณั ฐกานต์ กลิน
่ มณฑา
601420102 น.ส.โสริญา นารอด
601420111 น.ส.เบญจวรรณ เชยกลิน
่
601121801 น.ส.ภควดี เงินคล
601121821 น.ส.ดวงพร วลัยแจ่มจรัส
601420118 น.ส.กนกวรรณ โพธิเ์ ย็น
601420108 น.ส.แก ้วมณีรัตน์ กาวี
601420123 น.ส.ทิพวรรณ ชาตะนาวิน
601420122 น.ส.อรัญญา เลีย
่ มมาตร
601430201 น.ส.พิทยารัตน์ กระต่ายทอง
601430202 น.ส.อรุณวตรี พรมเนตร
601420121 น.ส.นาริตา แก่นคา
601420120 น.ส.ปภาวี บดีรัฐ
601420105 น.ส.อารีรัตน์ วัฒโล
601420115 น.ส.สุวม
ิ ล เยาวพิน
601420104 น.ส.รัตนา เลือดทหาร
601420112 น.ส.ศิรดา อันเตวาสิก
601420116 น.ส.ชนากานต์ ช่างปรับ
601120805 นายไตรภพ ยอดดี

้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
14:00 น. ห ้อง ชัน
สาขาวิชา
คณะ
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
สอบวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
1
601120726 น.ส.ปิ่ นมณี พูลล ้น
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
2
601120714 น.ส.ธิดารัตน์ สาเภาแก ้ว
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
3
601120727 น.ส.ธัญญ์ชยา คงดี
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
4
601420511 น.ส.มนต์พรปณตอร กรปภาภัคพงษ์
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
5
601420519 น.ส.รัตนพร แก่นแก ้ว
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
6
601420509 น.ส.ศิรพ
ิ ร ฝั ้นคาสาย
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
7
601420528 น.ส.อนงค์นุช อุดแตน
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
8
601420514 น.ส.สกาวเดือน อิม
่ ชา
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
9
601420516 น.ส.นฤมล มานนท์
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
10
601121716 น.ส.นากิษะ วันคา
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
11
601120212 น.ส.ชลิดา อิม
่ สะอาด
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
12
601530101 น.ส.ดุษฎี เจริญเขตต์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
13
601120217 น.ส.ฉั ตรกฤษ ประสิทธิเขตกิจ
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
14
601120225 น.ส.ปวันรัตน์ บุญน ้อย
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
15
601120220 น.ส.กัญญารัตน์ กลา่ เจริญ
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
ั
16
601120228 น.ส.กมลชนก รักษาสิทธิชย
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
17
601120215 น.ส.กิง่ แก ้ว ศรีสวัสดิ์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
18
601120821 นายบัณฑิต ลอยบัณฑิตย์
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
19
601120928 นายกรุงไทย บุญคช
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
20
601120813 นายจิตรภณ แซ่ว ้าง
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
21
601430107 น.ส.เจนจิรา เทพสุธรรม
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ
22
601430106 น.ส.กมลรัตน์ พูลสาริกจิ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ
23
601430105 น.ส.พิไรพันธ์ ดีออ
๊ ด
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ
24
601430104 น.ส.รัตนพร กรัดภิรมย์
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ
25
601120729 น.ส.พรวิภา มาน ้อย
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
26
601120728 น.ส.น้ าเพชร มาตราช
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
27
601120730 น.ส.ศศินันท์ เผือกนาค
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
28
601120226 น.ส.พรชนก โตพุม
่
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
29
601120211 น.ส.สุนษ
ิ า เกษสายกร
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
30
601120222 น.ส.กนกพร ทินปาน
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
31
601120231 นายสมัชญ์ เพียรกสิกรรม
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
32
601120123 น.ส.ภาวินี วงศ์เศรษฐี
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
33
601430111 น.ส.ซีเรียม สาลิกาพงษ์
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ
34
601520228 น.ส.วิลาวัณย์ พิลาลา่
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
35
601520227 น.ส.ปิ ยะดา ชีตาลักษ์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
36
601520229 น.ส.ศุภการนต์ ท ้วมสุวรรณ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

สอบวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
601420507 น.ส.นั ดดา อุดมนิทัต
การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
601420526 น.ส.ชนกนั นท์ มัน
่ วงษ์
การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
601420530 น.ส.สุภัทรา พวงทอง
การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
601420525 น.ส.กมลทิพย์ ศักดิเ์ จริญ
การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
601420529 นายทิตย
ิ ะพงษ์ จันทะเสน
การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
601120201 น.ส.รัตน์ดา รอดเริงรืน
่
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
601120213 น.ส.ลดาวัลย์ กล ้าขุนเขา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
601120203 น.ส.พิมพ์ชนก หมอนอินทร์
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
601120223 น.ส.มณฑิภา พรมสังเกตุ
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
601120202 น.ส.ธยาลักษณ์ วัฒนาไพรศิลป์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
601120224 นายจิตรเทพ โพธิไ์ ทย
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
601120206 น.ส.พลอย อุดม
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
601120214 น.ส.สงกรานต์ มาลีสายชล
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
้
601120209 น.ส.ณั ฎฐธิดา ช่อชัน
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
601120219 น.ส.วีรยา วงษ์ราษฎร์
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
ั ฤทธิ์
601120218 น.ส.ศิรน
ิ ทร์ วงค์สม
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
ึ ษา
601122014 นายปิ ยะพงษ์ กาเหนิดเกิด
ดนตรีศก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601420204 น.ส.สุฑามาศ โคกมา
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
601420201 น.ส.จิรัฐติกาล สิทธิราช
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
601420203 น.ส.ประภารัตน์ คงน้ า
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
601420202 น.ส.รัตติกาล จันทร์สายทอง
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
601420218 น.ส.ชนาธิป อนุยรู
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
601420208 น.ส.วรรณิสา วรรณา
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
601420207 น.ส.วิภาวี เเสงจันทร์
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
601420214 น.ส.วิภารัตน์ ประเสริฐศรี
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
601120812 นายภานุพงษ์ หน่อคาสุก
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
601221002 YANG YUNFEI
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
สอบวันที่
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา
1
601120529
2
601120508
3
601120506
4
601120509
5
601120526
6
601120514
7
601120505
8
601120523
9
601120522
10
601120516
11
601120503
12
601120513
13
601120511
14
601120518
15
601120515
16
601120521
17
601120517
18
601120502
19
601120527
20
601120510
21
601120501
22
601120519
23
601120524
24
601120520
25
601122020
26
601121820
27
601121817
28
601121803
29
601121813
30
601520215
31
601520213

้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
04 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. ห ้อง ชัน
่ -สกุล ไทย
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
น.ส.ชุตก
ิ าญจน์ ครุฑหุน
่
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
นายธนพงศ์ พิลก
ึ
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
นายดารงค์ ชัยสุวรรณ
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
น.ส.อาริยา ไพโรจน์
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
นายศุภกร กางกรณ์
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
นายสุธ ี ศรีเรือง
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
น.ส.สุกัญญา สร ้อยสน
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
นายณภัทร ทองเพิม
่
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
น.ส.ลัคนา ศรีมณี
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
น.ส.ณั ฎฐณิชา ทิมะณี
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
น.ส.เพชรตะวัน สุวรรณวงษ์
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
น.ส.ประวีณา ภมรพล
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
น.ส.วิรฎาพร แห่วขัด
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
นายอนวัช เนตรพรมราช
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
น.ส.ฐิตม
ิ า สายด ้วง
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
น.ส.นพัชฌา เรืองสุข
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
นายชลธาร สกุลพอง
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
น.ส.สุภาพรรณ คชประภา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
น.ส.พิมพ์ลภัส หนองเอีย
่ น
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
น.ส.ดวงกมล พวงจาปา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
น.ส.มัลลิกา มีแผ ้ว
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
น.ส.อมรรัตน์ อ่วมอ่อน
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
น.ส.ศศินันท์ พันภู
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
น.ส.ณั ฐสิกา สุขสวาสดิ์
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
ึ ษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายธราวุธ แคน ้อย
ดนตรีศก
น.ส.วิภาดา อ่อนจิตร
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.ดาวเรือง ดาราพัฒน์
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.ชัชฎา แสนทิ
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธีรศักดิ์ วงษ์ นุช
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.รัตนาภรณ์ เพชรทูล
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.กัลนิกา มาน ้อย
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

สอบวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
601530103 น.ส.พัชรินทร์ สว่างพร ้อม
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601530104 น.ส.สุทธิดา ประทุมสูต ิ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601530109 นายศิรวิ ฒ
ั น์ สร ้อยทอง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601530105 น.ส.จินตหรา แจ่มหม ้อ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601530106 น.ส.นิภาพร สุขศรี
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601530110 น.ส.ญาติกา ศรีทอน
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601530112 น.ส.จิราภรณ์ บังเลา
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601530114 น.ส.กัญญาณั ฐ ขอนทอง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601530116 นายสุรย
ิ า สาเลา
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601530113 น.ส.เกศรินทร์ เหมือนอิน
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601730101 นายนที อ่อมสมสวย
เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมไฟฟ้ า คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601730111 น.ส.ณั ฐวิภา สระทองแพ
เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมไฟฟ้ า คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601730109 นายวุฒพ
ิ ันธ์ สุนันทิพย์
เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมไฟฟ้ า คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601730102 นายสมยศ คงสุข
เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมไฟฟ้ า คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601730105 นายธีรพงษ์ แก ้วลี
เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมไฟฟ้ า คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601730103 นายธานินทร์ มณีเขียว
เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมไฟฟ้ า คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601730108 นายธนโชติ คุ ้มชนะ
เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมไฟฟ้ า คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601730106 นายรัชพงษ์ ทวนธง
เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมไฟฟ้ า คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601730104 นายวรชาติ คงสิบ
เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมไฟฟ้ า คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
601420110 น.ส.กรรณิการ์ แก ้วจุมพรม
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
601530111 น.ส.ชญานี จันทวงษ์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601530107 น.ส.จีรนั นท์ บัวบาน
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601530108 น.ส.ภัสสร ดาราน ้อย
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601530115 น.ส.วรรณา ด ้วงบาง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520209 น.ส.วราภรณ์ ทันมา
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520238 น.ส.สุภาวณี เข็มด ้วง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601420501 นายกาแพงเพชร ช่วยราชการ การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
601420106 น.ส.ฐิตก
ิ า ประดาพล
การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

สอบวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2561
รห ัส
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
601120901 นายทนงศักดิ์ ดวงใจแก ้ว
601120922 นายศุภชัย เทพบุร ี
601120921 นายพริษฐ์ ปั ้นแปลก
601120913 นายอัครวัฒน์ ม่วงปาน
601120923 นายสุเมธ แป้ นปาน
601120816 น.ส.อชิ
นายธนเทพ
ย
่ ววาณิ
รญา เดี
หงษ์
เสียงช
601420113 จันทร์
601221008 WEI QIUYING
601221001 YANG HUANGQI
601221006 TAN LING
601221016 ZHAO YANXIANG
601221012 ZHANG JIANFANG
601221005 ZHANG RUI
601221011 LI LAN
601221009 LI NA
601221015 TANG JINGBO
601221018 MENG QIUYUAN
601221017 HE JUNFENG
601221014 XU JIAJIN
601221004 LI NIEJIARUI
601221007 YU XIAOXIAN
601221013 YIN XIN
601221003 BAI JING

เวลา 14:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
สาขาวิชา
คณะ
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
พลศึกนษา
คณะครุศาสตร์
การเงิ
และการ
ธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

้ 8
รห ัส สอบวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 น. ห ้อง ชัน
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
601730203 น.ส.อัจฉราภา บัวบาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
601730205 น.ส.สุทธิดา รอดเกษม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
601730204 น.ส.ศศินภ
ิ า ใจเเสน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
601730206 นายสิงหะ สุราชาติ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
601120507 น.ส.ภรณ์ทพ
ิ ย์ รูปดี
คณิตศาสตร์
ึ ษา
601122025 นายอาทิตย์ สกุลดี
ดนตรีศก
ิ ธิ์ เนตรสม
ึ ษา
601122028 นายอธิสท
ดนตรีศก
ิ สกุล คอมพิวเตอร์
601121223 น.ส.กัญญารัตน์ พิชต
601121229 น.ส.จิตตดา ถวัลย์สข
ุ ศรี คอมพิวเตอร์
601730202 นายฐิตวิ ฒ
ั น์ อุดมเกตุ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะ
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
สอบวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
1
601121423 น.ส.จารุวรรณ ดีออ
๊ ด
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
2
601121412 น.ส.ณั ฐนิชา จันทราช
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ึ ษา
3
601122011 นายศักดิด
์ า บัวชุมสุข
ดนตรีศก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
601520234 น.ส.ดวงกมล ปานเเดง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
5
601520201 น.ส.กชนิภา ขันทองดี
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
6
601121427 น.ส.สิตานัน พิณนา
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
7
601121430 น.ส.แสงเทียน กุลเทศ
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
8
601121422 น.ส.จินตนา เจริญชัยสกุลคีร ี ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
9
601121416 น.ส.ธิษณามดี บุบพันธ์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
10
601121411 น.ส.จุฑามาศ ด ้วงปลี
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
11
601121402 น.ส.พิมลวรรณ จันทร์เปรม
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
12
601121419 น.ส.พจนารถ กาวิน
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
13
601120827 น.ส.กัลยา กันทะวงษ์
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
14
601121429 น.ส.ณั ฐธิดา มะธิปิไข
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
15
601520138 น.ส.สายรุ ้ง ศิรริ อง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
16
601520127 น.ส.พัชรี สีโค
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
17
601120803 น.ส.ปวีณา คงเกิด
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
18
601520132 น.ส.ฐิตพ
ิ ร อา่ ดอนกลอย
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
19
601520109 น.ส.พิรย
ิ าภรณ์ สุดนุช
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
20
601520110 น.ส.ลูกน้ า มูลสุข
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
21
601520126 น.ส.ศิรล
ิ ก
ั ษณ์ จีนสุกแสง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
22
601520117 น.ส.ไอรดา แซ่หา่ น
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
23
601120617 น.ส.มินตา นาคกลา่
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
24
601121407 น.ส.อจลญา สมบูรณ์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
25
601121421 น.ส.จารวี เขียนขัน
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
26
601520202 น.ส.ศุภารัตน์ ตันสันเทียะ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
27
601520203 น.ส.วรรณวิสา เปี ยสันเทียะ การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
28
601520221 น.ส.อลิชา ครองตน
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
29
601520216 นายธีรภัทร พัฒนะผล
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
30
601520226 น.ส.วนิดา สัมฤทธิด
์ ี
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
31
601120410 น.ส.น้ าทิพย์ มากสาคร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
32
601121510 น.ส.กฤษณา อังกฤษ
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
ึ ษา
33
601122010 นายตะวัน วงษ์ เอีย
่ ม
ดนตรีศก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ึ ษา
34
601122030 นายคงศักดิ์ ชาวตระการ
ดนตรีศก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35
601120918 น.ส.ฐิตธิ นา วงค์ตะ๊
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
36
601120304 น.ส.จุฑามาศ คงยวง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
37
601120325 น.ส.จิราพร ปั นแก ้ว
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
38
601120324 น.ส.ประวีณา แก ้วเมือง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
39
601120309 น.ส.น้ าฝน วงค์คา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
40
601120321 น.ส.พจมาส แพวตะคุ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สอบวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
601520137 น.ส.ณั ฐณิชา จูเผือ
่ น
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601120905 นายพงษ์สริ ิ วงษ์ ด ี
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121420 น.ส.มินตรา มูลชัย
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121413 น.ส.วรินยุพา สาระบัว
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121401 น.ส.พัณณิตา ศิร ิ
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601120902 นายพีระวัตร์ ศิรบ
ิ รรณ์
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121415 น.ส.ธมนพรรณ์ ประดิษฐ์วรกุล ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121426 นายกฤษฎา อินทะเสน
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601120616 น.ส.อมรรัตน์ คุ ้มแสง
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120806 น.ส.นุชจรีย ์ นาจุ ้ย
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
601120610 น.ส.พัชราภรณ์ บุญหนั ก
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120626 น.ส.ปภาวรินท์ ออมสิน
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120619 น.ส.มิลทรา สุรย
ิ ะวงศ์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120621 น.ส.ศรีพร เสือลออ
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120602 น.ส.ศศิธร บุญเกิด
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120618 น.ส.ปทิตตาภา สุกระ
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120609 น.ส.ธันยพร ขอนดอก
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120629 น.ส.สุกัญญา เม่นเผือก
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120607 น.ส.เสาวลักษณ์ ทองสุข
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120613 น.ส.รัตนากร จันทร์โสภา
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120623 นายจิรศักดิ์ แสงแสน
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120622 น.ส.ธัญวรัตน์ เรืองเหล็ก
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120606 น.ส.ชุลรี ัตน์ พลพิรา
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120611 น.ส.นิตยา เนือ
้ ไม ้
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120615 นายชลิต ศรีภม
ุ มา
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601121206 น.ส.หทัยชนก คา่ ยัง
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
601121224 น.ส.ธันยชนก ท่นไชย
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
601121222 น.ส.นั ทมนต์ แลดี
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
601121207 น.ส.ณั ฐกานต์ บุญนะ
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
ึ ษา
601122009 นายสกนธ์ เจริญผล
ดนตรีศก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601121204 นายปรีชา รุง่ คีร ี
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
601120205 น.ส.มนัสนันท์ ตอคา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
601120229 น.ส.ยศวดี พิมพ์สวรรค์
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
601120227 น.ส.ศุภานั น ธาตุ
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
601120221 น.ส.นิฤมล มีโพธิ์
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
601120909 น.ส.ทิพวรรณ สุขเกษม
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
601120927 น.ส.แพรทอง ก ้อนคา
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
601120930 น.ส.แพรเงิน อานาจดี
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
601120330 น.ส.น้ าฝน อินเท ้ง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
601120920 นายรัฐเขต นิลขลัง
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
สอบวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ชัน
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
1
601121016 น.ส.เบญจมาศ ดิษฐ์เจริญ
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
2
601121010 น.ส.วิภาวรรณ เทียมเมฆ
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
3
601121020 น.ส.กนกอร แซ่วา่ ง
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
4
601121021 น.ส.แสงทิพย์ นิธเิ มธา
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
5
601121007 น.ส.สุภาพร แซ่ล ี
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
6
601121024 น.ส.กัลยารัตน์ อินเลิศ
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
7
601121002 น.ส.สิรย
ิ ากร น ้อยเทียม
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
8
601520233 น.ส.พรทิพย์ เอมโอษฐ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
9
601520214 น.ส.มณี บัวเผียน
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
10
601520212 น.ส.จิตรา บุญแสง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
11
601520217 น.ส.จารุพช
ิ ชญา บุญแก ้ว
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
12
601120807 นายพัฒนกริช จันตาวงค์
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
13
601121722 น.ส.ชดารัตน์ เทียนพลชัย
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
14
601121718 น.ส.สุพัตรา อินทรเกษม
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
15
601121719 น.ส.นั ทธมน ด ้วงรักษา
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
16
601121702 น.ส.เอมมิกา สาครศรีโสภา
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
17
601121703 น.ส.สุวนั นท์ มาเตียง
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
18
601121724 น.ส.ลูกตาล เพชรผึง้
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
19
601121725 น.ส.ภาวิดา มาลา
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
20
601121707 น.ส.ปุรส
ิ า พุกนัด
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
21
601121208 น.ส.เบญจวรรณ จันแก ้วห ้าง คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
22
601121213 น.ส.สุกัญญา ตาละกา
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
23
601121214 นายธนวัฒน์ ฉายเเสง
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
24
601121201 น.ส.ธดากรณ์ แก ้วศรีทัศน์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
25
601121210 น.ส.ธนาพร เกตุม ี
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
26
601121209 น.ส.ธนวรรณ วังศรีราช
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
27
601121230 นายจักรพงศ์ สุขเกษม
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
28
601121202 น.ส.ศิรล
ิ ก
ั ษณ์ ณ ลาปาง
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
29
601121215 น.ส.มนัสวี ฟั กทองอยู่
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
30
601121227 น.ส.สุรย
ิ าพร รอดเกตุ
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
31
601121226 นายณั ฐธี สุวรรณพันธ์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
32
601121310 น.ส.กรรณิการ์ ขอนทอง
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
33
601121205 น.ส.วาสิฎฐี บัวผัน
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
34
601121228 นายปรินันท์ ไพโรจน์
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
35
601121216 น.ส.สุปวีณ์ เมฆี
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
36
601121220 น.ส.เพชรลดา คาใส
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
37
601121218 น.ส.เบญจวรรณ สร ้อยตา
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
38
601121212 น.ส.ชนิตา สุขพร ้อม
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
39
601121211 น.ส.ชนกนั นท์ ศรีบญ
ุ เรือง
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
40
601121221 น.ส.ฐิตม
ิ าพร พงษ์ ธัญการ
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
41
601121217 น.ส.บุญรัตน์ มิง่ ใย
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
42
601120307 นายชัชภัทร บรรเทิงใจ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
43
601120308 น.ส.ปาริตา อาบวารี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
44
601120313 น.ส.จิรภัทร์ ทาส่่ม
ุ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
45
601120316 น.ส.รีนาประกา กลางนภา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
46
601120323 นายอัครินทร์ บุรรี ักษ์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
47
601120312 นายเสฏฐวุฒ ิ ใจชมภู
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
48
601120315 น.ส.อัญญารัตน์ เคลือบเจาะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
49
601120314 น.ส.ดลพร กิง่ นอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
50
601120317 น.ส.มณฑา เกิดแก ้วเมืองมูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
51
601120318 นายสมหวัง จันทร์แก ้ว
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
52
601120310 น.ส.นุชนาถ ไพรศรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
53
601120306 น.ส.จารุภา ฤหรมย์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
54
601120305 น.ส.วริสรา รักธัญการณ์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
55
601730201 นายสมรักษ์ วงค์โปทา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
สอบวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
1
601420522 น.ส.วราภรณ์ เบ ้าทอง
2
601420523 น.ส.ณั ฐมล อยูเ่ ย็น
3
601420520 น.ส.รัตนา ปั ญญาเครือ
4
601420209 นายธนภูม ิ สนฉาย
5
601120717 น.ส.ธันย์ชนก ยาดี
6
601120707 น.ส.กนกกาญน์ คงคล ้าย
7
601120721 น.ส.ดารารัตน์ บุญดี
8
601120718 น.ส.ริชาวีร ์ อินทพงษ์
9
601120719 น.ส.วีรศ
ิ รา เกียรติกมลเลิศ
10
601120711 น.ส.อณุรัตน์ ไม ้แดง
11
601120706 น.ส.รพีพรรณ สวรรค์ครี เี ขต
12
601120709 น.ส.เสาวรีย ์ โสภาบุตร
13
601120716 น.ส.กมลวรรณ พลแก ้ว
14
601120724 นายมานัส สิงห์สถิตย์
15
601120703 น.ส.โสรยา อินบุญส่ง
16
601120715 นายออมทรัพย์ ประสาทแก ้ว
17
601120722 น.ส.จิรนั นท์ ภาคสินธ์
18
601120713 นายณั ฐกานต์ สอดศรี
19
601420521 น.ส.พอฤทัย แว่นศิลา
20
601420527 น.ส.รุง่ ทิวา ผาสุข
21
601520105 น.ส.ภัทชญา สินประเสริฐรัตน์
22
601520122 นายธารงชัย ลายสันเทียะ
23
601520107 นายนวพล นิพนต์
24
601520125 น.ส.วริศรา ลิว่ วิรย
ิ ะกุล
25
601520136 นายวรปรัชญ์ ฉิมพุฒ
26
601520104 น.ส.กัลยรัตน์ โชคสุรย
ิ ะสกุล
27
601520130 นายสุรกฤษ์ อมรวณิชสาร
28
601520134 น.ส.วัลยา สารผล
29
601520139 น.ส.อมรรัตน์ มาปั ้น
30
601420515 นายคมสัน ปานทุง่
31
601520118 น.ส.ชนก เอีย
่ มอา่
32
601520103 นายภาณุมาส เทพสุวรรณ์
33
601121619 น.ส.แสงรวี ด ้วงดี
34
601121610 น.ส.ปิ ยะพร ภูไทพนาวัลย์
35
601121626 น.ส.จารุณี ศรีค้าชนะกุล
36
601121613 น.ส.เกวลิน สุขเกษม
37
601121810 น.ส.กาญจนาพร อ่อนทรายแก ้ว
38
601121003 น.ส.กาญจนา เทีย
่ งธรรมโม
39
601121017 น.ส.เสาวภาคย์ ง ้อมเขียว
40
601121019 น.ส.นภัสวรรณ บุญมา

17:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
สาขาวิชา
คณะ
การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สอบวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
601420510 น.ส.รัชนี พันธ์โยศรี
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
601420504 น.ส.กนกนิภา ก่วยจีน
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
601121605 น.ส.มึซก
ู ิ สาครศรีโสภา
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601420533 นายวิชชากร เหล่าจันทร์
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
601420503 นายติ ทรัพย์พนาเวศ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
601420531 น.ส.ปริญญาพร ศรีสมบัต ิ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
601120426 น.ส.เวธิกา พลสงคราม
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
601120419 น.ส.อริสยา สุขชู
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
คณะครุศาสตร์
601420532 น.ส.มัณฑนา ไก่แก ้ว
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
601420508 นายวิรากานต์ เเซ่กอ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
601420513 นายนัฐวุธ เกตุชงั่
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
601120624 น.ส.ณั ฐชรียา เงินทอง
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120608 น.ส.นฤมล ทิสาราเขต
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120627 นายนครินทร์ นามวงค์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601121514 น.ส.มาริษา คีรท
ี ศ
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121520 น.ส.หยดเทียน คาเปี ย
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121503 น.ส.กนกวรรณ สอนคุ ้ม
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121622 น.ส.นภาพร อินไผ่
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121519 น.ส.จารุวรรณ คงสุข
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121112 น.ส.กัญญาณั ฐ วันทมาตย์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121528 น.ส.ปวีณา วงค์หมอ
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121505 น.ส.พรพิมล กัณหา
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121507 น.ส.ปั ณฑารีย ์ เฮียะหลง
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121518 น.ส.นิสากร ถมยา
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121508 น.ส.พรทิพย์ ปั ้นเกีย
้ ว
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121506 น.ส.อภิญญา เจียมศักดิ์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121525 น.ส.หนึง่ ฤทัย เนือ
่ งขันตี
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121620 น.ส.กัญญาพัชร สุทธิด ี
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121615 น.ส.สุภาพร แซ่ยงั ้
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
ี
601121517 นายธีรภัทร์ ชูชพ
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121203 น.ส.วราภรณ์ แผงผล
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
601121008 น.ส.คันธรส สุขเกต
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121628 น.ส.รจนา แซ่ล ี
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121601 น.ส.รักษิณา แซ่ท ้าว
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601420502 นายเจนณรงค์ มาลัย
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
601121509 น.ส.สุธาวัลย์ เอีย
่ มอา่
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121527 น.ส.บุษยารัตน์ อุดมกัน
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121513 น.ส.ปิ ยะวัลย์ คาแก ้ว
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601520131 น.ส.วิลาวัณย์ โชติรดาภาณ์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520124 น.ส.สุวนั นท์ เรียงผา
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

้ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์
สอบวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ชัน
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
601420524 น.ส.ทัดดาว ใจมัน
่
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
601420512 น.ส.เรณุกา อินทร์ศรี
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
601420518 น.ส.ศิรน
ิ ันท์ เงินนา
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
601420517 น.ส.อุไลวรรณ พลแก ้ว
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
601520101 น.ส.อนัญญา แท่นงาม
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520112 น.ส.กนกวรรณ เกตุณรงค์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520135 น.ส.สิดารัศมิ์ เพชรวงษ์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520119 น.ส.เพชรฉฎาพร ชาญเขตการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520113 น.ส.ปราณี สายทอง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520123 น.ส.หฤทัย ไชยยะ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520108 น.ส.นั นทนิด กล ้วยสูงเนิน
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601120701 นายเมธาสิทธิ์ กลิน
่ คูณ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601120702 น.ส.ธีราพร รอดคุ ้ม
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601120704 น.ส.ปานชีวา พรมบุญชู
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601120705 น.ส.สุวนั นท์ มัน
่ ภักดี
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
้
601120708 น.ส.กมลวรรณ เมืองสองชัน
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601120712 น.ส.กาญจนา อารีรักษ์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601120723 น.ส.วิรน
ิ ทร์ญา พระสุจันทร์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601120725 น.ส.ประภัสสร สะใบบาง
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121714 น.ส.ดารารัศมี ทันโยดี
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121104 น.ส.วาสิตา บดีรัฐ
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121103 น.ส.สุภาภรณ์ จาปานิล
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121111 น.ส.น้ ามนต์ พุดหอม
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121108 น.ส.ผ่องอาไพ แก ้วโน
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121106 น.ส.วริศรา ต๊ะมูล
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121116 น.ส.อังขณา วิจต
ิ รปั ญญา
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121101 น.ส.สุนษ
ิ า บัวศรี
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121102 น.ส.ยลดา รักนาค
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121114 น.ส.ไพลิน แหน่น้ า
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121115 น.ส.ศรัญญา ชูจว๋ิ
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121107 น.ส.สุมน
ิ ตรา กลิน
่ อาภา
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121105 นายณั ฐพล อุปถัมภ์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121109 น.ส.ศศิธร ผายลาด
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121712 น.ส.วิภา โพธิแ
์ ดน
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121713 น.ส.มะลิ ทองใบ
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121730 น.ส.สุมณทิพย์ ภิรมจิตร
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121609 น.ส.รดา กวินวลัย
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121608 น.ส.วิภาวัณ สงวนศักดิ์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121618 น.ส.ณั ฐธมลวรรณ ธัญญวิรฬ
ุ ห์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121611 น.ส.วนิดา ชาบุญมี
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121607 น.ส.อาทิตยา พิมศักดิ์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121630 น.ส.สุมาลี จันทรมณฑล
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121623 นายนภัสกร กรรณลิกา
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121717 นายรณชัย พรศักดิ์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121706 นายพัชรพล เป้ จั่น
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121708 น.ส.สุดารัตน์ โตประพันธ์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121710 นายนวพานิชณ์ วังคีร ี
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121720 น.ส.ณั ฐนรินทร์ เลีย
่ มแจง
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121726 น.ส.รุจริ าพร จั่นแจ ้ง
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121723 น.ส.สุนษ
ิ า เปล่งชัย
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121704 น.ส.ไพลิน คงศรีทาน
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121709 น.ส.พรรณภัค ตัง้ เจริญการค ้า
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121715 นายธนากร ร่องคา
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601520111 น.ส.นิศากร ทับทอง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601120819 นายขัตติยะ กรมพันธุ์
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สอบวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-1 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
591120619
น.ส.พิชญา วงษ์อานาจ
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
591120602
น.ส.กนกรัตน์ หงษ์ยนต์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
591120620
นายสุพพัต ทองกรณ์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
591120618
น.ส.จิรภา นารถพินจ
ิ
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
591120603
น.ส.จตุพร สุบน
ิ มิตร์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
591120615
น.ส.สุประวีณ์ นกเทีย
่ ง
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
591120617
น.ส.ทรรศนีย ์ วัดแพง
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
591120614
นายทวีเกียรติ์ ชูศรี
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
591120607
นายธนธรณ์ พินจ
ิ ทะ
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
591120627
น.ส.ไพลิน อร่ามรุณ
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
591120606
น.ส.อลิษา สายวงศ์นวล
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
591120604
น.ส.ดวงกมล สุขอูด
๊
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601121515
น.ส.เจนจิรา ดอกกุหลาบ
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121522
น.ส.ปภาวรินท์ อินหลวง
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121529
น.ส.ญาดา ภูจ
่ น
ิ ดา
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121524
น.ส.พลอยไพลิน เครือแดง
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121526
น.ส.ปุษยา ต๊ะแปงปั น
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121523
น.ส.พรชีวรรณ ศรีเดช
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121521
น.ส.วิจต
ิ รา พุม
่ จันทร์
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121530
น.ส.สุจต
ิ รา เนียมหุน
่
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121304
น.ส.กุลชา กามินี
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
601121303
น.ส.สกาวรัตน์ ทองแฉล ้ม
คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์
601121728
น.ส.นภัสวรรณ จันทร์โต
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121727
น.ส.วาสนา อินทรานุสรณ์
การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121501
น.ส.ปิ ยนุช บ่วงเพชร
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121511
น.ส.อมรรัตน์ บัวศรี
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121023
นายธีรภัทร กุศลจิตร์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601120906
นายธีราทร รัตนะ
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
601420505
น.ส.เพ็ญพิสท
ุ ธิ์ ขุนรินชา
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
591120616
น.ส.สุทธิภรณ์ ยิม
้ สว่างแก ้ว
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120917
นายศุภมิตร แซ่ล ี้
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
591120605
น.ส.ณั ฐริกา นุ่มเกลีย
้ ง
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601120912
นายโสติวธ
ุ น์ มัน
่ คา
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
601120907
นายภาสกร ชอบธรรม
พลศึกษา
คณะครุศาสตร์
601121026
น.ส.น้ าทิพย์ เหล่ากสิการ
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121014
น.ส.นิสากร บุญญานั นท์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121018
น.ส.วันวิสาข์ สาราญรัตน์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121009
น.ส.ณั ฐมล ยอดนวล
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
591120608
นายเฉลิมศักดิ์ ยาสิทธิ์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
601121408
นายรณฤชัย โยชนะ
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สอบวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง 5-2 ศูนย์ภาษา
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
601430114
นายฐาปณั ฐ ปุ่ มเพ็ชร์
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
601420216
น.ส.นิตยา เหมือนวงษ์
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
601430113
น.ส.เจนจิรา แรกเจริญ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
601430103
น.ส.ณั ชชา เเสงศรี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
601430101
น.ส.รัชฎาพร ช ้างแก ้ว
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
601430102
น.ส.ศิรม
ิ า มาน ้อย
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
601430112
น.ส.ขนิษฐา ใจตุน
่
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
601420213
น.ส.วรรณจักร วรรณา
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
601420212
น.ส.กาญจนา เสือจู
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
601420215
น.ส.เบญวรรณ พรมใจ
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
601120421
น.ส.พัชรียา แก ้ววิเศษ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
601120427
น.ส.สิรย
ิ ากร รุง่ เรือง
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
คณะครุศาสตร์
601120413
น.ส.รัตนาพร บุญชู
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
คณะครุศาสตร์
601120402
น.ส.ปาริฉัตต์ โพธิค
์ าศรี
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
คณะครุศาสตร์
601120424
น.ส.วรรณภานต์ หาแก ้ว
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
คณะครุศาสตร์
601120407
น.ส.อาภากร ยังประเสริฐ
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
คณะครุศาสตร์
601120420
น.ส.สุดา นารอด
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
คณะครุศาสตร์
601120417
น.ส.อริสา นนทะโคตร์
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
คณะครุศาสตร์
601120404
น.ส.จุฑามาศ ยืนยาว
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
คณะครุศาสตร์
601120409
น.ส.ปรารถนา เงินฉลาด
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
คณะครุศาสตร์
601430110
น.ส.น้ าฝน พุทธเจริญ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
601430109
น.ส.วรินรัตน์ พยอมหอม
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
601420205
น.ส.ขนิษฐา กิจชล
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
601420217
น.ส.กนกวรรณ ทองสีกา่
การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
601520102
น.ส.นั นท์นภัส ขวัญเขียว
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601520115
น.ส.นิตยา สายนวน
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
601121502
น.ส.ปริญญา ยิง่ ยวด
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121504
น.ส.มินตรา คลังภูเขียว
ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
601121001
น.ส.นั นท์นภัส โสไกร
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121013
น.ส.นุชจรี แป้ นต่วน
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121005
น.ส.วิชชุลดา ยอดนิโรจน์
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121011
น.ส.มิรันตี พินศรี
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601120405
น.ส.อรณั ฐ โฉมเจริญ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
601120425
น.ส.เจนนิสา สาแก ้ว
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
601120416
นายภาคภูม ิ คุ ้มวงษ์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
601120412
น.ส.เกษสิร ิ สุขโทน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
601121025
น.ส.กัญญาณั ฐ ปลืม
้ บัว
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121022
น.ส.ณั ฐพร คาเรือง
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121028
น.ส.สุพัตตรา ถาวร
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์
601121027
นายกฤษดา มัน
่ คง
ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

้ 8
รห ัส สอบวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ชัน
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
591120625 น.ส.เพ็ญกวิน พันธ์เปี่ ยม
ภาษาอังกฤษ
591120601 น.ส.ศุภมาส ดืม
่ พุทรา
ภาษาอังกฤษ
591120624 น.ส.สุดารัตน์ กันใจ
ภาษาอังกฤษ
601121307 น.ส.วิชด
ุ า ทองสถิตภู
คอมพิวเตอร์
601121302 น.ส.วรรณวิภา แก ้วสมบัต ิ
คอมพิวเตอร์
601121621 น.ส.มนสิชา ศิลปไพรสณฑ์
การประถมศึกษา
ิ ี กุลธนันโชค
601121301 น.ส.ณั ฏฐ์สน
คอมพิวเตอร์
601121309 นายสุปัญญา รอดเขียว
คอมพิวเตอร์
601121308 น.ส.นิลม
ุ ล วัดน ้อย
คอมพิวเตอร์
601121311 น.ส.ณั ฏฐนิช เพชรรัตน์
คอมพิวเตอร์
601520207 น.ส.รัตชินก
ี รณ์ ปิ กมา
การบัญชี
ึ ษา
601122001 นายเทวพล เสือสิงห์
ดนตรีศก
ึ ษา
601121906 นายภาณุพงศ์ สิงห์ใส
ดนตรีศก
ึ ษา
601122019 นายสุรชัย แซ่วา่ ง
ดนตรีศก
ึ ษา
601122023 น.ส.ชนิดา ทาสาย
ดนตรีศก
ึ ษา
601122015 นายสิทธิพล กันภัย
ดนตรีศก
ึ ษา
601122012 นายธีรศักดิ์ คุณหงษ์
ดนตรีศก
ึ ษา
601122027 นายสมรักษ์ อา่ ขวัญ
ดนตรีศก
ึ ษา
601122017 นายสมเกียรติ มหาปั น
ดนตรีศก
ึ ษา
601122008 นายสุภัทร นุ่มปรางค์
ดนตรีศก
ึ ษา
601122022 นายธนากรณ์ ประภาสตัง
ดนตรีศก
ึ ษา
601121904 นายธนากร วงษ์โม ้
ดนตรีศก
601120109 น.ส.กัญญ์สด
ุ า จันทร์ตะ๊ ฟู
การศึกษาปฐมวัย
601120106 น.ส.ฉั ตรฐริกร มากมี
การศึกษาปฐมวัย
601120126 น.ส.นุชจณี อูท
่ อง
การศึกษาปฐมวัย
601120107 น.ส.วรสรณ์ สุขเกษม
การศึกษาปฐมวัย
601120112 น.ส.พรทิพา ปานดา
การศึกษาปฐมวัย
601120111 น.ส.พจมาน ตาลาว
การศึกษาปฐมวัย
ึ ษา
601121901 นายธนกร คาสี
ดนตรีศก
ึ ษา
601122024 นายปุญญพัฒน์ เจริญสุข
ดนตรีศก
601120104 น.ส.กนกพร เถาวัลย์
การศึกษาปฐมวัย
601120101 น.ส.วรารัตน์ ศรีสวัสดิ์
การศึกษาปฐมวัย
601120119 น.ส.พิมพ์พส
ิ ท
ุ ธิ์ สุวรรณไตร
การศึกษาปฐมวัย
601120124 น.ส.สุรย
ี ร์ ัตน์ แย ้มยิม
้
การศึกษาปฐมวัย
601120127 น.ส.สุดารัตน์ จิตรไมตรี
การศึกษาปฐมวัย
601120129 น.ส.ลักษณาวดี หอมดอกพลอย การศึกษาปฐมวัย
601120108 น.ส.อังคณา นนทการ
การศึกษาปฐมวัย
601120102 น.ส.วิธต
ิ า เอกระ
การศึกษาปฐมวัย
601120103 น.ส.ภรภัทร เทสินโชติ
การศึกษาปฐมวัย
601120110 น.ส.เบญจมาศ เอมใจ
การศึกษาปฐมวัย
601120115 น.ส.อทิตยา มีมข
ุ
การศึกษาปฐมวัย
601120116 น.ส.ชลธิชา วิชาพูล
การศึกษาปฐมวัย
601120118 น.ส.ไพริน สาสังข์
การศึกษาปฐมวัย
ึ ษา
601122005 นายชิษณุพงศ์ ปลืม
้ ใจ
ดนตรีศก
ึ ษา
601122006 น.ส.สุนส
ิ า พันธ์บญ
ุ
ดนตรีศก
ึ ษา
601122021 น.ส.ชลธิชา คล ้ายเชย
ดนตรีศก
ึ ษา
601122018 น.ส.นั นทนั ช จารุฤกษ์
ดนตรีศก
ึ ษา
601122003 นายสัภยา เจ๊กสมบัต ิ
ดนตรีศก
ึ ษา
591120703 นายสุวท
ิ ย์ โทนสังข์อน
ิ ทร์
ดนตรีศก
ึ ษา
591120706 นายจาตุรงค์ มันพร ้าว
ดนตรี
ศก
วิ
ทยาศาสตร์
601120411 น.ส.ทัศนวรรณ ท่าเสา
ทัท่วยาศาสตร์
ไป
วิ
ั
601120401 น.ส.ดวงเดือน รัตนวิชย
ทัท่วยาศาสตร์
ไป
วิ
601120406 น.ส.มณิสร แซ่ยา่ ง
ทั
วิท่วไป
ยาศาสตร์
่ นภา ดาบพระทิตย์
601120415 น.ส.ชืน
ทั่วไป
ึ ษา
601122002 นายธนพล โดดยิม
้
ดนตรีศก

ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (แม่สอด)
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา
ชือ
595520125
น.ส.เกศณีย ์ องการ
595520113
น.ส.พิมพิศา จังหวัด
595520102
น.ส.นฤมล วนาศรีธาดา
595520121
น.ส.สุดารัตน์ แซ่ม ้า
595520107
น.ส.ชุตม
ิ า ชวาลคุณธรรม
595520124
น.ส.รัชนีกร เรืองนราทิพย์
595520105
น.ส.จรัณยา มะลิซ ้อน
595520112
น.ส.ขนิษฐา กิตติพงศ์สรรค์
595520104
น.ส.พิมพกานต์ ใจกัน
595520109
น.ส.อังค์วรา ปั ญญา
595520106
น.ส.วิลาวัลย์ วงศ์น ้อย
595520110
น.ส.ศิรน
ิ ทิพย์ พรมอินต๊ะ
ั ภิญโญ
595520116
น.ส.เพ็ญนภา ศรีชย
595520111
น.ส.อชิรญา คชประเสริฐ
595520118
น.ส.นิภานั นท์ ใจริน

ห ้องคอมพิวเตอร์ 1 แม่สอด
สาขาวิชา
คณะ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (แม่สอด)
สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ห ้องคอมพิวเตอร์ 2 แม่สอด
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
1
605520122 น.ส.สุชาดา ชมใจ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
2
605520108 น.ส.รัชนก การีทะ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
3
605520114 น.ส.สุกัญญา อุตทาสา
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
4
605520120 นายวรวิทย์ คาตัน
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
5
605520109 น.ส.ลัดดาวัลย์ ธรรมแงะ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
6
605520117 น.ส.เบญจรัตน์ ยอดแก ้ว
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
7
605520118 น.ส.วรรณิกา สินธรสวัสดิ์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
8
605520121 น.ส.ปราณวดี ทองสอน
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
9
605520101 น.ส.ธนั ญญา วันตา
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
10
605520116 น.ส.ดาราวลี แก ้วเมือง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
11
605520126 น.ส.จันทร์จริ า ต๊ะสุ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
12
605520115 น.ส.นุสรา เทิงวิเศษ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
13
605520104 น.ส.ชวนพิศ คลังปั ญญา
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
14
605520107 น.ส.พรชนก งานรุง่ อุดม
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
15
605520105 น.ส.โชติกา อุดมศรีมงคล
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
16
605520123 น.ส.จันทรวิมล คีรก
ี ังวาล
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
17
605520111 น.ส.เพ็ญนภา ลือใจ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
18
595420101 นายสุรย
ิ ะกาณฑ์ สุขแก ้ว
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
19
595720238 นายอนุชา วารินสุก
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (แม่สอด)
สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ห ้องคอมพิวเตอร์ 3 แม่สอด
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
1
595720107 นายไกรสิทธิ์ อ่อนน ้อย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
2
595720109 นายชยนัฐ ยะปั ญญา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
3
595720103 นายอวิรท
ุ ธ์ กัณทะวงศ์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
4
595720108 นายเจริญโชค เบ็ญจมาศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
5
595720118 นายสักรินทร์ ก๋าต๊ะ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
6
595720126 นายนนทกานต์ กิง่ แก ้ว
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
7
595720102 น.ส.ฤดีกาจน์ ต๊ะอ ้าย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
8
595720101 น.ส.กมลจันทร์ แสงหล ้า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
9
595720105 นายอัศฆ์เดช ทองประกอบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (แม่สอด)
สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ห ้องคอมพิวเตอร์ 1 แม่สอด
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
1
595120112 น.ส.เกศิณี ตะติยะ
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
ั เทียะ
2
595120129 น.ส.อารียา เนาว์สน
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
3
595120101 น.ส.สุภาภรณ์ เพ็ชรบังเกิด
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
4
595120111 น.ส.ศิรวิ รรณ กิตแ
ิ ก ้ว
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
5
595120117 น.ส.บุษกร พรมโคตร
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
6
595120102 น.ส.รุง่ ทิวา ทักษ์สกุลโรจน์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
7
595120103 น.ส.จุฑาทิพย์ ดุลยรัตนาชัย
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
8
595120109 นายเจริญ แซ่ว ้าง
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
9
595120104 นายปรีชา ศรีจน
ิ ดาวนา
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
10
595720233 น.ส.ลลิตา บัวนา
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
11
595720205 น.ส.ภัทราพร รมณียวงษ์
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
12
595720213 น.ส.เกศรา วิจต
ิ รจรรยา
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
13
595720255 น.ส.ศุภาพรรณ อุน
่ วิเศษ
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
14
595720228 นายอนิรต
ุ บดต๋า
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
15
595720229 นายวันชนะ ดวงเเก ้ว
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
16
595720243 นายอาวุธ คาหล ้า
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
17
595720236 นายสิทธิพงษ์ ศิลาเพชร
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
18
595720216 นายถิรวัฒน์ อุดจอม
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
19
595720227 นายสมบูรณ์ มณีมัจฉา
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
20
595720207 น.ส.กมลวรรณ อินตา
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
21
595720225 นายทินกฤต ช ้างเพชร
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
22
595120215 นายเอนกชัย สืบสายทองดีแท ้ สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
23
595720210 น.ส.ปานตะวัน ตาแปลง
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
24
595720214 น.ส.นฤมล พุม
่ มาลี
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
25
595720219 น.ส.ฐานิตา ประชากูล
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
26
595420208 นายปิ ยะชัย อย่างยัง่ ยืน
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
27
595720244 นายวิจต
ิ ร คงสิรก
ิ านน
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
ิ
28
595120220 น.ส.จันนิศา จุลมุสก
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
29
595120202 น.ส.บุษยพรรณ คาพิทรู ย์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
30
595120224 น.ส.ประภาพร สุยะตุน
่
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
31
595120217 น.ส.ดนุนุช เครืออยู่
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
32
595720241 น.ส.กาญจนา เชียงแทน
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
33
595720217 น.ส.พรปวีณ์ เชียงแทน
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
34
595720204 น.ส.บุษบา ก ้อนจะรา
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
35
595720215 น.ส.จัญญารักษ์ กันทะวงค์
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
36
595720254 น.ส.ดวงฤทัย วังสมุทร
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
37
595120116 น.ส.อารียา สีบต
ุ รา
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
38
595120114 น.ส.ขนิษฐา แก่นมา
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
39
595720201 น.ส.ศิรภัสสร ประโรมวงค์
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
40
595720224 น.ส.กัญญาลักษณ์ อินลวง
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (แม่สอด)
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ห ้องคอมพิวเตอร์ 2 แม่สอด
รห ัส
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
595120227 นายจักรพงษ์ ติ๊ บเหล็ก
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
ิ สังคมศึกษา
595120226 นายไพบูลย์ โอฬารทรัพย์สน
คณะครุศาสตร์
595120218 นายธนายุทธ วงษ์คา
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
595120231 นายวรัญญู วาริน
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
595120115 น.ส.สิรน
ิ ยา จันทรัตน์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
595720221 น.ส.นิชธาวัลย์ พงษ์ปรีชา
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
่ ทิ
595720230 น.ส.จันแสง ชุม
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
595720246 น.ส.อรยาณี พิกล
ุ ทอง
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
595720234 น.ส.พรหมพร เรือนใจดี
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
595720235 นายธนศักดิ์ บุญพิทักษ์
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
595720218 นายจิรภาส ราชกาวี
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
595720211 นายอานวย วนาประทานพร การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
595720248 นายฐิตก
ิ ร สิงห์สเุ ส ้า
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
595120230 น.ส.พิรน
ิ ทร ทีเมฆ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
595820131 น.ส.สิรน
ิ ยา นาคผสม
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
595120228 น.ส.กัลยารัตน์ เจริญถิน
่
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
595720253 น.ส.วริศรา อิสแมน
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
595720240 น.ส.ชุตม
ิ า ภิชญสกุล
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
595720250 น.ส.ปั ทมวรรณ ปะนันตา
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
595720251 นายพงศธร แย ้มมี
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
595120225 น.ส.ดวงกมล บุญยัง
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
595120213 น.ส.อริศรา จันมา
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
595720237 น.ส.อารีรัตน์ นาคสุพรรณ์
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
595720239 น.ส.ตระการตา ชาญชนะกิจ เทคโนโลยี
การจัดการโลจี
สติ
ส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
การจั
ดก
การโลจี
595720252 นายภัควัต ประโมทัย
สติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
595120122 น.ส.กวิสรา อินทะปั ญญา
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
595120212 น.ส.จีรณา สายศรีโส
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
595120125 น.ส.ศิรม
ิ า ทองห่อ
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
595120205 น.ส.ขนิษฐา ธรรมสงบยิง่
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
595820153 นายวรกานต์ ดวงจันทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
595120206 นายปราโมทย์ สุวรรณโฉม สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
595820148 นายอนุชา เมธาสุข
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
595720206 นายชาญวิทย์ แซ่กอ
ื
การจัดการโลจีสติกส์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
595820102 นายณั ฐพร มิง่ มาลีโชคชัย
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
595120223 นายศุภกร แสนกุล
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
595820105 นายเฉลิมพล ยอดกลยุทธ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
้
595820150 น.ส.ศุ
นายสุพ
จน์
น
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วนั
นท์ปู่ สั
ลอยฟ้
าเจริญ
595120105 สุข
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
595120106 น.ส.มึคอ
ื นี ปี แจะ
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
595820116 น.ส.นฤเนตร เพชรคง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (แม่สอด)
สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ห ้องคอมพิวเตอร์ 3 แม่สอด
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
1
595720203 น.ส.เอ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
2
595720202 น.ส.พัชรีภรณ์ โหราชิต
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
3
595420104 นายธนากร ล ้นเหลือ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
4
595820127 นายกฤษฏา ทองไทย
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
595820123 น.ส.สาธิตา ศรทอง
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
595820113 นายทศพล พุม
่ กล่อม
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
595820128 นายศราวุธ ก ้อนหย่า
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
595820122 นายรัชพล จันธิดา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
595820121 น.ส.ติยากรณ์ วงษ์ปางมูล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
595420109 นายอัฐวัฒน์ ถนัดค ้า
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
11
595820117 นายนันชนนท์ พูลสุข
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
595820119 นายหฤษฎ์ คาปึ ง
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13
595120222 น.ส.ใกล ้รุง่ ต๊ะสุ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
14
595120201 น.ส.นริสา ใจแปง
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
15
595120216 น.ส.กมลกร เครืออยู่
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
16
595820101 น.ส.มณฑกานต์ เชียงแขก รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17
595820135 น.ส.สุธด
ิ า นุหยิน
่
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18
595820104 น.ส.นารีรัตน์ มาลาคีรก
ี ล
ุ
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19
595820106 น.ส.ศิรน
ิ ญา จันธิดา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20
595120208 น.ส.อรวรรณ มีทงุ่
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
21
595420106 น.ส.ศศิวม
ิ ล อินหล่อ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
22
595420107 น.ส.สิรพ
ิ ัฒนา เพชรไทย
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
23
595820114 นายณภัทร เสมา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24
595820126 นายรัชพล ดีปัญญา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25
595120229 นายจักรี ตุน
่ เฟื อย
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 (แม่สอด)
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ห ้องคอมพิวเตอร์ 1 แม่สอด
่ -สกุล ไทย
รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
595120118 น.ส.พัชรินทร์ มูลเตรียม
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
595120121 น.ส.น้ าฝน ใจโฮ ้งลา
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
595120119 น.ส.พิมลวรรณ วิใจลอม
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
595120130 น.ส.รักษิณา บัวสกุล
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
595120221 น.ส.กชกร มัง่ อะนะ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
595720220 นายไชยสิทธิ์ กระทิงไพรอง การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
595720209 นายจิตรกร กาแพงติ๊ บ
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
595820108 น.ส.เบญจมาศ ป่ าตาล
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
595820120 น.ส.อภิญญา บุญยิง่ ยงค์
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ิ ใจดี
595820118 นายอนุชต
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
595120128 น.ส.วรางคณา ผิวละมุล
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
595120131 น.ส.พรนภา แตงกวาน ้อย
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
595120108 น.ส.อาทิตยา ศิรโิ สม
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
595120120 นายนัทธพงศ์ หอมกลิน
่
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
595120123 น.ส.ทัตพิชา วิลาศไผ่เงิน
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
595120127 น.ส.แพรทอง ใจริน
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
595420214 น.ส.กัญญารัตน์ ไทยบุญทา การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
595420207 น.ส.สุภาวดี วงษ์ท ิ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
595420202 น.ส.ศศินทร์ สุนทรวิภาต
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
595420213 นายขจรยศ กองแอ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
595420201 น.ส.สุพศ
ิ ศิรจ
ิ ริ ัสยา
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
595420210 นายณั ฐชนนท์ เพชรบูรณ์
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
595420206 น.ส.พัณณิตา ทองพยงค์
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
595420215 นายขจรศักดิ์ มรดกศีร ี
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
595120203 นายมนตรี คล ้ายบุญโต
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
595420203 น.ส.สุภาภรณ์ มะป้ อ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (แม่สอด)
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รห ัส สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ห ้องคอมพิวเตอร์ 2 แม่สอด
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
เทคโนโลยี
605720101 นายอดิสรณ์ ปรีชา
คอมพิ
ว
เตอร์
คณะเทคโนโลยี
อต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
605720124 นายชิษณุพงศ์ หอมบุบผา
คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605720313 น.ส.ธีราภรณ์ ลักขณาอาไพ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605720325 น.ส.ธนาภรณ์ สุทธิโพธิ์
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605720230 น.ส.ดลนภา เบีย
้ วน ้อย
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605720330 น.ส.นั นทา กิตติกาญจนสกุล การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605720303 น.ส.ชฎาพร อินหลี
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605720301 น.ส.สุนษ
ิ า กริษปกรณ์
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605720211 น.ส.อนันตญา อุดมศีลคุณ
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605120119 น.ส.ฐิตพ
ิ ร กะล ้อม
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
605120104 น.ส.วนิดา วิวฒ
ั น์วนารักษ์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
605120111 น.ส.ศิรญ
ิ ญา ท ้าวตือ
้
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
605120118 น.ส.มึเหน่ทู วชิรภพ
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
605120102 น.ส.ศุลพ
ี ร ทวีทรัพย์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
605120113 น.ส.มะเมโซ ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
605120105 น.ส.ศศิธร คาภา
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
605420101 นายตันติกร สุภาพกุล
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
605120103 น.ส.สารินี สมมิตร
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
605120114 น.ส.ชัญญานุช วงศ์ภาสินี
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
605420201 น.ส.กชกร กันสุยะ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
605420208 นายสิงหา พงษ์ฐต
ิ เิ ทพ
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
605420203 น.ส.จุฑามาศ สีทา
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
605420209 น.ส.ชาลิสา ลีสวรรค์
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
605420204 นายประวีร ์ ศิลากุล
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
เทคโนโลยี
605720122 นายปรัชญา นิม
่ แก ้ว
คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605420207 นายธนพล สาลี
การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
605720311 น.ส.มณีฉาย อุดจอม
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605720310 น.ส.ธัญญภรณ์ สุขจิตต์
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605720314 น.ส.ขนิษฐา สุรย
ิ ะธง
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605720312 น.ส.วรรณรั
น.ส.จันทกานต์
นม้อยค
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
ตน์ เติ
พันาธ์
605720315 ทุนันท์
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605720220 นายเมธัส หลาคา
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
่ วชาญพนา รัฐประศาสนศาสตร์
605820109 น.ส.กาญจนา เชีย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820112 น.ส.สุชาดา บุญทวีคณ
ุ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605720320 น.ส.วันเพ็ญ ปั ญญา
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605720316 น.ส.ชวัลรัตน์ รัตนะวัน
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605820128 นายจักรพันธุ์ ทะวัน
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820148 น.ส.ธมนวรร ด่านประดิษฐ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820150 นายธนวัฒน์ พุทธิรัตน์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820138 นายภาคิน กิง้ คาปา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (แม่สอด)
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

รห ัส สอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ห ้องคอมพิวเตอร์ 3 แม่สอด
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
605120210 น.ส.นิศาชล ลือใจ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
605120222 น.ส.วิลาวัลย์ สีมา
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
605120224 น.ส.นารีรัตน์ ฉั ตรสุภาพงศ์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
605120214 น.ส.สุดารัตน์ วนาพาพบสุข
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
605120226 น.ส.มณีรัตน์ วารินสุก
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
605120223 น.ส.ลดาวัลย์ อาชาแสนเจริญกุล สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
605120122 น.ส.วลัยลักษณ์ เครือวีระ
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
605820125 นายณรินทร์ แสนโท
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820140 นายถิรวัฒน์ พรมปิ ง
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820134 นายณั ฐวุฒ ิ นันทหาร
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ั ดิ์ หมูป
605820119 นายอดิศก
่ ัน
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820121 นายภูวรินทร์ ทิน ้อย
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820133 นายชยุต เครือวีระ
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820120 นายจักรกฤษณ์ มูลต๋า
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820137 นายกฤตภาส แดงสว่าง
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820116 นายน่านฟ้ า ชาญชนะกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820123 น.ส.สุดารัตน์ โยธินพิมก
ุ เข์
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820124 นายณฐพล กุมภากรณ์
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820152 น.ส.วิมลสิร ิ จันธิดา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820117 น.ส.มนต์นภา มาลี
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820101 นายคณิศร หนูสง่
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820104 น.ส.ภาวิณี ปวนเต็ม
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605120206 น.ส.กนกนิษก์ นิลนนท์
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
605120228 น.ส.ญาณิศา ละมุลตรี
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
605420103 นายศุภกฤต เต็กอวยพร
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ
605420105 นายนนธชัย กันทาทา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ
605420104 นายวงศกร ปั ญญาตุน
่
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ
605420106 น.ส.วรรณพร ปงรังสี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ
605420102 น.ส.ศิรน
ิ ภา สืบวันดี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ
605420107 น.ส.น้ าค ้าง สุแก ้ว
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ
605120101 น.ส.ปิ ยาภรณ์ พรหมประสิทธิ์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
605430110 น.ส.ดลยาวรรณ จันทรพวง
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (แม่สอด)
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รห ัส สอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ห ้องคอมพิวเตอร์ 1 แม่สอด
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
605120218 นายยอดชาย ตรรกศาสตร์กล
ุ สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
605120221 นายพงศธร ส่างน ้อย
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
605120215 น.ส.ณั ฐธิดา หลักเพชร
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
605120217 น.ส.อังสุมาลิน อินต๊ะนา
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
605120219 น.ส.วาสนา ยังดี
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
605120225 น.ส.ญานิกา พงศ์ภส
ู วุ ม
ิ ล
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
605120107 นายวิชยุตม์ หาญพรม
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
605120109 น.ส.ปั ญฑิตา ไชยพล
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
605120112 น.ส.ดาวจรัส กิจวิโรจน์กล
ุ
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
ั แซ่วา่ ง
605120125 นายพิชย
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
605120106 น.ส.ชฎาภรณ์ นวธร
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
เทคโนโลยี
605720102 นายอรรถวิทย์ โอฬารณรงค์ คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605120227 น.ส.พีรดา ใจวงศรี
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
605720307 นายทรรศนัย วิญญา
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605720308 นายชินวัตร จันน ้อย
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605720321 นายกิตติธร หมวกสุก
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605120205 นายธรรมนูญ หงษ์ชม
ุ แพ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
เทคโนโลยี
605720110 นายวิทวัส แก ้วแสนปั น
คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
605720120 น.ส.จิราภรณ์ ทองรักษ์ครี ี
คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
605720113 น.ส.ชลวนารักษ์ ตาแส่ง
คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605820132 นายปิ ยณั ฐ บุญทาทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820115 นายจิรวัฒน์ ยอดสงค์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (แม่สอด)
ทีน
่ ง่ ั
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รห ัส สอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ห ้องคอมพิวเตอร์ 2 แม่สอด
่ -สกุล ไทย
น ักศึกษา
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
605820103 น.ส.ศุภนิดา คาอินทร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820149 น.ส.ภาวิดา เถ ้าปาลี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820118 น.ส.ศิรวิ รรณ คีรส
ี ริ ริ งุ่ เลิศ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820129 น.ส.เสาวณีย ์ มากดี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820111 น.ส.ลักษณ์นารา เทียมอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820142 น.ส.มัทวัน แสนเมืองอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605820145 น.ส.น้ าอ ้อย หม่องเล
รัเทคโนโลยี
ฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605720105 นายปารเมศ เจดียว์ ฒ
ุ ิ
คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
605720123 นายนพรัตน์ ขัตติวงค์
คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
605720112 น.ส.ฟากฟ้ า มาแสงสา
คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
605720117 นายสุธพ
ิ งษ์ ไพรวัลย์หรรษา เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605720118 นายพีรภัทร กิตติพงศ์สรรค์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
605720109 นายเมธัส ทับมีบญ
ุ
คอมพิ
วเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
605720107 นายศุภัทชัย รุง่ เรือง
คอมพิ
ว
เตอร์
คณะเทคโนโลยี
อ
ต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
605720115 นายวรรธนัย ยะหัวฝาย
คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี
605720116 นายศรายุทธ ดวงดี
คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (แม่สอด)
สอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ห ้องคอมพิวเตอร์ 3 แม่สอด
่ -สกุล ไทย
ทีน
่ ง่ ั สอบ รห ัสน ักศึกษา ชือ
สาขาวิชา
คณะ
1
605120209 น.ส.อังคณา กาศเรือนแก ้ว สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
2
605120207 นายศราวุฒ ิ เตจ๊ะ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
3
605120121 นายสุรน
ิ ทร์ พิมพ์พส
ิ ท
ุ ธิ์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
4
605120115 น.ส.กัญหา ยาเถิน
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
5
605120124 น.ส.ภาวิณี แก ้วประเสริฐ
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
6
605120116 น.ส.สกุณา กันสุยะ
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
7
605720111 นายทักษิณ วังสิงห์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
8
605120208 นายธีรศักดิ์ อาจนรากิจ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
9
605720104 นายธนพงษ์ รอดจักร์เข็ญ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
10
605720121 นายชิศณุพงศ์ ปิ นทา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
11
605430103 นายนนทพัทธ์ ปั ้นชู
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
12
605430106 น.ส.ณิชกานต์ เทากมลเดช คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
13
605430102 น.ส.นั ทธมน นาควรรณ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
14
605430105 นายคณนาถ ทิมแตง
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
15
605430101 นายฤทธิเดช จันทะวงศ์
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
16
605430104 นายอินทนนท์ ศรีด ี
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
17
605430107 นายวัชระ ชมใจ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
18
605430108 นายจตุพงษ์ นิตบุญ
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ
19
605430109 น.ส.สุดารัตน์ สิงโห
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

่ นั กศึกษาผู ้มีสท
ิ ธิส
รายชือ
์ อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2/2560
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 (แม่สอด)
ทีน
่ ง่ ั สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รห ัส สอบวันที่
น ักศึกษา
605720221
605720225
605720210
605720224
605720203
605720209
605720202
605820102
605820107
605820136
605820106
605820153
605820151
605820122
605820108
605820127
605820105
605820135
605820143
605820113
605820114
605820139
605720208
605820147
605820156
605820157
605820141
605120201

16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น. ห ้อง ห ้องคอมพิวเตอร์ 1 แม่สอด
่ -สกุล ไทย
ชือ
สาขาวิชา
คณะ
น.ส.อรัญญา ผูกมณีคง
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.ณั ฐฑิญา ปั นปิ ง
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.รุง่ ทิพย์ ไทรสังขจาเริญ การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.พิมพา เนตรบุตร
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.อรปรียา เขียวจา
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.นลินทิพย์ ลีสข
ุ สาม
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.เกยูร พึง่ สาโรง
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
น.ส.สุทธิชา เกตุนม
ิ่
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ไพลิน วิเชียรฉายคีรงี าม รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ยศยา ภูทวี
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.นะมะโพ ไม่มน
ี ามสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.อภิญญา นิตขลิบ
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.กัญญาพัชร ถมทอง
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ชลธิชา สุรน
ิ ทร์คา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายภัทรชน เนตรพิมพ์
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายพิทวัส เต็บห ้วยห ้า
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายนันทชัย เมืองจันทร์
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายอุกฤษฏ์ คาอ ้าย
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายวสันต์ สีวใิ จ
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายนันทวัฒน์ พรมเสน
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายกิตติกรณ์ เมามูล
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายทิวากร ปูไฝ
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ณิชนันทน์ ตุน
่ จันทร์
การจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
ิ ธิ์ โอภาสอานวย รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายมนต์สท
นายโอภาส วงศ์กมลวัทน์
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ญาณิศา กังธีระวัฒน์
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.กันยามาศ โชติวชิรเดช รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายสินพล หล่อทองคา
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ควรมาก่อนเวลาสอบ 30 นาทีและศึกษาคูม
่ อ
ื การสอบ/ระเบียบการสอบ
ั ้ 8 แจ ้งย ้ายวันสอบเป็ นวันที่ 8 ก.พ. 2561 ห ้องปฏิบัตก
้ 5
[นั กศึกษาทีส
่ อบวันที่ 25 และ 26 ม.ค. 2561 ห ้องคอมพิวเตอร์ชน
ิ ารภาษาชัน
ห ้อง 5/1 และ ห ้อง 5/2 เวลา 17.00 - 19.00 น.]

