
ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601320707 น.ส.ณัฏฐริญญ์ ชมภูน้อย ฟิสิกส์

2 601320703 น.ส.จุไรรัตน์ จ๋ีละทา ฟิสิกส์

3 601320708 น.ส.ละอองทิพย์ หวังดี ฟิสิกส์

4 601320705 นายสุทธินันท์ สมีราย ฟิสิกส์

5 601320501 น.ส.สุวิมล ภูเมฆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6 601220428 น.ส.ชิตขวัญ อยู่รอง การพัฒนาสังคม

7 601320706 น.ส.สุกัญญา ทองสุข ฟิสิกส์

8 601320702 นายนิรัช แซ่ย้าง ฟิสิกส์

9 601820113 น.ส.สุรีพร ข าจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์

10 601220617 น.ส.นฤภร ทิพย์พิมพา ภาษาจีน

11 601220601 น.ส.ศิริพร จันทร์ฉาย ภาษาจีน

12 601220624 น.ส.รัชนี ฉัตรทอง ภาษาจีน

13 601320306 น.ส.วันฤดี ภู่จีน วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

14 601320301 น.ส.ณัฏฐธิดา วงศ์ค า วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

15 601220611 น.ส.เบญญาภา สระทองอ้อย ภาษาจีน

16 601820117 นายศุภศักด์ิ ตระการตระกูล รัฐประศาสนศาสตร์

17 601320307 น.ส.น้ าผ้ึง ทองทา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

18 601220602 น.ส.ประภาพร รอดสินธ์ุ ภาษาจีน

19 601820105 น.ส.พินิจนันท์ ก้อนทอง รัฐประศาสนศาสตร์

20 601220604 น.ส.รินรดา จิรพัฒน์ไพลิน ภาษาจีน

21 601220606 น.ส.ศศิธร บุญมัติ ภาษาจีน

22 601320704 น.ส.มินตรา แสงสุวรรณ ฟิสิกส์

23 601220605 น.ส.ณัฐริกา พวงนาค ภาษาจีน

24 601220621 น.ส.วิภาดา จุ่นพันธ์ ภาษาจีน

25 601720415 นายสิทธิพร ดอนไพรเมือง การจัดการโลจิสติกส์

26 601820115 นายวรปัญญา กวยทะวิมล รัฐประศาสนศาสตร์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 23 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 23 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 601820134 น.ส.กนกวรรณ ทรัพย์พูล รัฐประศาสนศาสตร์

28 601820125 น.ส.จุฑาน้ าทิพย์ ภู่กันแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์

29 601720702 นายกฤษฎา บ้ังเงิน เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

30 601720404 น.ส.วิภาพร ท้าวเมือง การจัดการโลจิสติกส์

31 601720432 น.ส.กนกวรรณ สมอนาค การจัดการโลจิสติกส์

32 601720414 น.ส.สุภาวดี อินทพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์

33 601730307 นายปฏิภาณ ประเสริฐอุดมศักด์ิ เทคโนโลยีก่อสร้าง

34 601730301 นายสุวรักษ์ ดีรักษา เทคโนโลยีก่อสร้าง

35 601730306 นายสมชาย พ่ึงพันธ์ุ เทคโนโลยีก่อสร้าง

36 601730304 นายนพพล ศรีแปงวงค์ เทคโนโลยีก่อสร้าง

37 601320302 น.ส.กัญญาลักษณ์ อนันตวุฒิ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

38 601730303 นายอดิศร เงินงาม เทคโนโลยีก่อสร้าง

39 601720413 น.ส.ลักษณา เพ็งสอน การจัดการโลจิสติกส์

40 601820102 น.ส.สาลิตา เพ่ิมผล รัฐประศาสนศาสตร์

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601220607 น.ส.รสริน สิงหรา ณ อยุธยา ภาษาจีน

2 601820112 น.ส.ณัฐมล พูลสวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์

3 601820121 น.ส.ก่ิงแก้ว กันหาค า รัฐประศาสนศาสตร์

4 601820103 น.ส.เกวลิน เรือนใจดี รัฐประศาสนศาสตร์

5 601820119 น.ส.จริยา ชมภู รัฐประศาสนศาสตร์

6 601820128 น.ส.มาริสา ทองเงิน รัฐประศาสนศาสตร์

7 601820118 นายนฤดล ปานแสงทอง รัฐประศาสนศาสตร์

8 601720424 น.ส.ปภาวดี เวธนี การจัดการโลจิสติกส์

9 601720405 น.ส.รัตนา แซ่มี การจัดการโลจิสติกส์

10 601720436 น.ส.ณิชา ราพานิช การจัดการโลจิสติกส์

11 601720426 น.ส.ฉัตรสิทธิ ประสิทธิเขตกิจ การจัดการโลจิสติกส์

12 601720430 น.ส.รสติกา กล่อมยัง การจัดการโลจิสติกส์

13 601820106 น.ส.ดลนภา สุ่มงาม รัฐประศาสนศาสตร์

14 601820104 นายพงศธร พันธ์ุไม้สี รัฐประศาสนศาสตร์

15 601820123 นายฐานุวัฒน์ กมลมาลย์ รัฐประศาสนศาสตร์

16 601820122 นายอาณาวิน พรมสา รัฐประศาสนศาสตร์

17 601820107 นายภัทรพล ย่อมไธสง รัฐประศาสนศาสตร์

18 601720429 น.ส.วรมน เป้ียสร้อย การจัดการโลจิสติกส์

19 601720418 น.ส.ปราณี วิวาสุขุ การจัดการโลจิสติกส์

20 601720420 นายสุนทร พรมไชยา การจัดการโลจิสติกส์

21 611221006 She Ling ภาษาไทย

22 601320201 น.ส.ญาณัจฉรา ทรงวิมลศิริ เคมี

23 601320206 น.ส.ปัทมา กสินัง เคมี

24 601220116 น.ส.นิตยา ตระการตระกูล ภาษาไทย

25 601320205 นายนัฐพล พิมพ์มี เคมี

26 601320204 น.ส.ณัฐณิชา เลพล เคมี

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 23 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 23 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 601720624 นายพลวัฒน์ แกว่นเขต เทคโนโลยีพลังงาน

28 601720621 นายทวิพัฒน์ โพธ์ิอุไร เทคโนโลยีพลังงาน

29 601720807 นายภาณุพงศ์ วิเศษค า เทคโนโลยีก่อสร้าง

30 601720803 นายกษิดิศ วรรณกุล เทคโนโลยีก่อสร้าง

31 601620137 น.ส.จิราพัชร พรมจีน นิติศาสตร์

32 601620119 นายนันธพงศ์ ชูพินิจ นิติศาสตร์

33 601820233 น.ส.นัฐธิดา ซาซิโย รัฐประศาสนศาสตร์

34 601220420 น.ส.ปิยธิดา ค าแหงพล การพัฒนาสังคม

35 601220440 น.ส.เพ็ญนภา ค าภิโร การพัฒนาสังคม

36 601220434 น.ส.ธันยมัย โพธ์ิศรี การพัฒนาสังคม

37 601220416 น.ส.แก้วใจ สุบรรณครุธ การพัฒนาสังคม

38 601220431 น.ส.ธนพร ภูครองทอง การพัฒนาสังคม

39 601220421 นายคมสันต์ ทินปาน การพัฒนาสังคม

40 601220437 นายวีรยุทธ สีทอง การพัฒนาสังคม

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601720435 น.ส.อทิตยา บุญคช การจัดการโลจิสติกส์

2 601720401 น.ส.พัชราวดี ป่ินเกิด การจัดการโลจิสติกส์

3 601720431 น.ส.ภคพร โสดา การจัดการโลจิสติกส์

4 601720407 น.ส.อรนุช จักร์เข่ือน การจัดการโลจิสติกส์

5 601720419 นายธนินทร์ กฐินทอง การจัดการโลจิสติกส์

6 601720406 นายชัยมงคล รอดอ าพร การจัดการโลจิสติกส์

7 601720441 นายขจรเกียรติ คุ้มเหตุ การจัดการโลจิสติกส์

8 601620128 น.ส.ป่ิมฤทัย ร่ืนอุรา นิติศาสตร์

9 601620129 น.ส.สมฤดี ยอดเพชร นิติศาสตร์

10 601620135 น.ส.กันยารัตน์ ช้างสุวรรณ นิติศาสตร์

11 601620110 น.ส.ณัฐธยาน์ คล้ายสุทธ์ิ นิติศาสตร์

12 601620118 น.ส.ณัฐริกา เทศยา นิติศาสตร์

13 601620136 น.ส.ภัคจิรา เอ่ียมสอาด นิติศาสตร์

14 601220126 น.ส.ชัยญาวรรณ ศรีสุพรรณ ภาษาไทย

15 601220105 น.ส.อมรพรรณ ภูเชียงชา ภาษาไทย

16 601620101 นายฐิติพงศ์ พงษ์ดี นิติศาสตร์

17 601720422 นายระชานนท์ ศิริโคตร การจัดการโลจิสติกส์

18 601320105 นายณัฐวุฒิ กาไสย วิทยาการคอมพิวเตอร์

19 601420407 น.ส.สุมินตรา โพธ์ิค า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20 601720802 นายฉัตรชัย ไชยศิริ เทคโนโลยีก่อสร้าง

21 601220223 นายวรนนท์ หนองหลวง ภาษาไทย

22 601220228 น.ส.ปฏิญญา คตสุข ภาษาไทย

23 601220225 น.ส.กฤตินาฎ อภัยราช ภาษาไทย

24 601220220 น.ส.วรรณพร สมจิตร ภาษาไทย

25 601220117 นายณัฐกานต์ สีทานอก ภาษาไทย

26 601220207 น.ส.ศุภลักษณ์ อินเล้ียง ภาษาไทย

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 23 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 23 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 601720602 นายวีรภัทร อินทนานนท์ เทคโนโลยีพลังงาน

28 601720603 นายสุทธิราช คุ้มวงษ์ เทคโนโลยีพลังงาน

29 601720618 น.ส.ธัญญลักษณ์ บุตรศรีเพชร เทคโนโลยีพลังงาน

30 601720608 นายพายุ สุขน้อย เทคโนโลยีพลังงาน

31 605120107 นายวิชยุตม์ หาญพรม ภาษาอังกฤษ

32 605120121 นายสุรินทร์ พิมพ์พิสุทธ์ิ ภาษาอังกฤษ

33 591421014 น.ส.อุษณีย์ ปูเครือ นิเทศศาสตร์

34 601620141 นายเปรมศักด์ิ อ้นศรี นิติศาสตร์

35 605120101 น.ส.ปิยาภรณ์ พรหมประสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ

36 601720412 น.ส.เบญจมาส วรางคณาวราภรณ์ การจัดการโลจิสติกส์

37 601720411 น.ส.อรียา ดอนชาไพร การจัดการโลจิสติกส์

38 601320830 น.ส.บุญสิริ แซ่พัว คณิตศาสตร์

39 601320826 น.ส.หน่ึงฤทัย จันทร์งาม คณิตศาสตร์

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601720211 น.ส.ชลลดา ค าผง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2 601720208 น.ส.มริสา การะเวก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3 601720113 นายสุรศักด์ิ จันทร์ต้น เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

4 601720114 น.ส.ภรัสฎา นุชนิตย์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

5 601720109 นายนันทกร หมอนอิง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

6 601720115 นายศราวุธ หงษ์เวียงจันทร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

7 601720111 นายอดิศร ต๊ะอ้าย เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

8 601720230 นายศรัณย์ วะรินทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

9 601720210 นายเฉลิมรัฐ สอนกล่ิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

10 601720207 นายคณุตม์ สุวรรณวกุล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

11 601720216 นายมนทวี ทักท้วง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

12 601720202 นายพีรณัฐ มีสกุล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

13 601720214 นายอ านวย ดีฤทธ์ิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

14 601720204 นายสุทธิพงษ์ เร่ือศรีจันทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

15 601720212 น.ส.สิริวรรณ มังกร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

16 601720104 นายสมชาย สวัสดี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

17 601720238 นายวรวิช แสนใจกล้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

18 601720231 นายอดิศักด์ิ เกตุมธุพจน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

19 601220430 นายอัครพล มีฉัตรี การพัฒนาสังคม

20 591120705 นายปริญญา หอมเย็น ดนตรีศึกษา

21 591120707 นายป่ีพาทย์ รุ่งระวี ดนตรีศึกษา

22 591120710 น.ส.ศิรินภา กาบขุนทด ดนตรีศึกษา

23 591120701 นายณัฐวัฒน์ อุดมลาภ ดนตรีศึกษา

24 591120708 นายวัลลพ เหลือหลาย ดนตรีศึกษา

25 591120711 นายอนุรักษ์ โพธ์ิจ๋ิว ดนตรีศึกษา

26 601920112 น.ส.จิตตะ อินเกษา วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 23 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 23 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 601920114 นายภัคพงษ์ ฉายเนตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

28 601920110 น.ส.กันยกรณ์ อินทร์ค า วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

29 591120712 นายกัมพล ศิริวรรณ ดนตรีศึกษา

30 601920102 นายสิทธิพัน สาลี วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

31 601920105 น.ส.นันทิวา บุญมูล วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

32 601720224 นายสุรวิชญ อุรุวรรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

33 601720209 นายพิพัฒน์ พะโยม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

34 601220415 นายวีรภัทร ไหมรักษา การพัฒนาสังคม

35 601220441 นายณัฐชนน มาพิจารณ์ การพัฒนาสังคม

36 601220406 น.ส.ลัดดา ชูศักด์ิ การพัฒนาสังคม

37 601220405 น.ส.สุภารัตน์ ภู่เพ็ง การพัฒนาสังคม

38 601220417 น.ส.วิภาดา ชอบธรรม การพัฒนาสังคม

39 601220412 น.ส.วิมลสิริ กูกขุนทด การพัฒนาสังคม

40 601220401 น.ส.วรรณพร จอมฟู การพัฒนาสังคม

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601620117 นายอมร สังข์ทอง นิติศาสตร์

2 601620103 นายเดชาพล ร่มโพธ์ิ นิติศาสตร์

3 601220109 น.ส.พรรณทิวา จานุพันธ์ ภาษาไทย

4 601220118 น.ส.อรอนงค์ สุนารี ภาษาไทย

5 601220128 น.ส.พรรณทิภา เช่ือมพันธ์ ภาษาไทย

6 601220101 น.ส.ปวีณ์ธิดา ย้ิมแย้ม ภาษาไทย

7 601720433 นายจตุรเทพ ม่วงเก่า การจัดการโลจิสติกส์

8 601320104 น.ส.เพ็ญนภา ยอยบุบผา วิทยาการคอมพิวเตอร์

9 601320115 นายนัทธพงศ์ บัวบาน วิทยาการคอมพิวเตอร์

10 601720206 นายราเมศวร์ ด้วงรักษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

11 601720103 นายชาญวิทย์ พรหมอินทร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

12 601720112 นายมงคล มลฑา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

13 601720108 นายสมประสงค์ อารีรักษ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

14 601720110 นายธิติ ทิพย์เคลือบ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

15 601920107 นายภานุพงศ์ ทรงทัน วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

16 601920101 นายธีรนันท์ บรรจงความดี วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

17 601420410 น.ส.สมฤทัย อินทร์สัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18 601420402 น.ส.อลิษา นาโตนด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

19 601220402 นายอภิชาติ สุระเดช การพัฒนาสังคม

20 601220403 น.ส.สุมิตรา วงศ์บูรพา การพัฒนาสังคม

21 601220409 น.ส.ชไมพร พิมเลขา การพัฒนาสังคม

22 601220407 น.ส.พรพิมล เช้ืออุดมสุข การพัฒนาสังคม

23 601220425 น.ส.พิชามญช์ุ เอ็นดู การพัฒนาสังคม

24 591120703 นายสุวิทย์ โทนสังข์อินทร์ ดนตรีศึกษา

25 601620122 นายนพปฎล ด้วงนี นิติศาสตร์

26 601320605 น.ส.นันทพร วงศ์ค า ชีววิทยา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 23 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 23 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 601320601 น.ส.กัณฐิกา แก้วศรี ชีววิทยา

28 601320602 น.ส.อรัญญา สมหวัง ชีววิทยา

29 601320616 น.ส.ชลธิชา ภู่แก้ว ชีววิทยา

30 601220803 น.ส.เกตสิริ เทียมเพชร ภูมิสารสนเทศ

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601620134 น.ส.ปริมประภาพร จ๋ิวแหยม นิติศาสตร์

2 601620147 น.ส.ทัศยาพร ป๋ันกัน นิติศาสตร์

3 601620107 น.ส.วิมลณัฐ โตงาม นิติศาสตร์

4 601620105 นายกฤษฎา ศรชัย นิติศาสตร์

5 601920111 น.ส.กานต์มณี ทวีพันธ์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

6 601920103 น.ส.ณัฐชานันท์ รังสีทิมลอย วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

7 601220438 น.ส.ปิยะพร แสนแก้ว การพัฒนาสังคม

8 601220410 นายนพนันท์ รุ่งเรือง การพัฒนาสังคม

9 601220404 นายชาติชาย หนูหอม การพัฒนาสังคม

10 601220408 น.ส.วารุณี ปามา การพัฒนาสังคม

11 601220442 นายพิทักษ์ สมแก้ว การพัฒนาสังคม

12 601220429 นายปฏิภาณ ประวัติศรีชัย การพัฒนาสังคม

13 591120709 น.ส.จุฬารัตน์ สาระโท ดนตรีศึกษา

14 601220205 น.ส.สุกานดา ทองห่อ ภาษาไทย

15 601220202 น.ส.สมฤทัย เทียนชัย ภาษาไทย

16 601720810 นายวนัส แก้วขาว เทคโนโลยีก่อสร้าง

17 601320416 น.ส.ณัฐชา วรางค์กรณ์ธาดา สาธารณสุขศาสตร์

18 601320414 น.ส.สุภาพร สีออน สาธารณสุขศาสตร์

19 601320407 น.ส.อรวรรณ บุญบ ารุง สาธารณสุขศาสตร์

20 591720815 นายสุธิชัย เฒ่าเทพ เทคโนโลยีก่อสร้าง

21 601320120 นายโยธิน พรมเทพ วิทยาการคอมพิวเตอร์

22 601220119 น.ส.สุชาวดี เช้ือศรี ภาษาไทย

23 601220120 น.ส.อารียา รักกะพันธ์ ภาษาไทย

24 601720801 นายพีทษณุพงษ์ ครุฑแก้ว เทคโนโลยีก่อสร้าง

25 601620148 นายกิตติภูมิ ตระกูลศรี นิติศาสตร์

26 601620130 น.ส.ณัฐฐาพร สุขพร้อม นิติศาสตร์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 23 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 23 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 601620121 น.ส.ชวาลา ศรีโสภา นิติศาสตร์

28 601620116 นายวีรศักด์ิ การะภักดี นิติศาสตร์

29 601220233 Aqin Shang ภาษาไทย

30 591421003 นายชัยวุฒิ ตุ่นภักดี นิเทศศาสตร์

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601820210 น.ส.วรรณศิริ บดีรัฐ รัฐประศาสนศาสตร์

2 601820218 นายกฤษณะ พนมวาส รัฐประศาสนศาสตร์

3 601820234 น.ส.ศิรประภา ณ ล าปาง รัฐประศาสนศาสตร์

4 601820231 น.ส.ชัญณิชา อ้นพา รัฐประศาสนศาสตร์

5 601820221 น.ส.ธิติมา ถมทอง รัฐประศาสนศาสตร์

6 601820217 น.ส.จันทราพร เกษสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์

7 601820216 น.ส.อภิพิชญา บุตรโท รัฐประศาสนศาสตร์

8 601820213 น.ส.นัฐติยาพร ยศทะ รัฐประศาสนศาสตร์

9 601820204 นายฉัตรชัย ค ากมล รัฐประศาสนศาสตร์

10 601820212 น.ส.ปาริชาติ ค านินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์

11 601820226 น.ส.ออรยา ยะถา รัฐประศาสนศาสตร์

12 601820211 นายกันตภณ แซ่หมี รัฐประศาสนศาสตร์

13 601320503 น.ส.วิจิตรา ศิลาเงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

14 601820215 นายสันดุษิต จันทร์นอก รัฐประศาสนศาสตร์

15 601820229 น.ส.สุรีรัตน์ แซ่โซ้ง รัฐประศาสนศาสตร์

16 601320508 น.ส.ศศิธร พรมสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

17 601420601 น.ส.พรรณราย สีเพ่ง นิเทศศาสตร์

18 601420605 นายพงศ์ศิริ ข ามีชะนะ นิเทศศาสตร์

19 601420603 น.ส.เบญจมาศ ผิวขาว นิเทศศาสตร์

20 601420606 น.ส.วนิดา ประเสริฐกุล นิเทศศาสตร์

21 601420602 นายอภิสิทธ์ิ เต็มศิรินุกูล นิเทศศาสตร์

22 601420609 นายวัลย์ธรัตน์ จันทร์มี นิเทศศาสตร์

23 601420612 นายศรัณย์ บุญอยู่ นิเทศศาสตร์

24 601320607 น.ส.อาทิตยา ใจเท่ียง ชีววิทยา

25 601320604 น.ส.ช่อผกา ดาหา ชีววิทยา

26 601320609 น.ส.อทิตยา ธีระธนกร ชีววิทยา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 24 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 24 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 601320603 น.ส.เรณู โพธ์ิศรีเมือง ชีววิทยา

28 601320612 น.ส.กัญญารัตน์ กล่ินจันทร์ ชีววิทยา

29 601320606 นายอนุพงศ์ บุญมี ชีววิทยา

30 601320619 น.ส.เสาวลักษณ์ แก้วห้อย ชีววิทยา

31 601320412 นายญาณุวัฒน์ เอมสรรค์ สาธารณสุขศาสตร์

32 601320426 นายอริชัยกุล ขุนสุริยะ สาธารณสุขศาสตร์

33 601320425 น.ส.เกตุกมล ป่ินมณี สาธารณสุขศาสตร์

34 601620127 นายวัยธยา สระแก้ว นิติศาสตร์

35 601320404 นายพัทธพล ศุภดิษฐ์ สาธารณสุขศาสตร์

36 601320421 น.ส.เดือนหทัยรัตน์ รู้คุณ สาธารณสุขศาสตร์

37 601320413 น.ส.นุสบา แซ่เฮ่อ สาธารณสุขศาสตร์

38 601320409 น.ส.ปวีณา แจ่มหม้อ สาธารณสุขศาสตร์

39 601720607 นายจิตรกร สัมมานุช เทคโนโลยีพลังงาน

40 601820228 นายศิริบุญ หอมร่ืน รัฐประศาสนศาสตร์

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601820207 น.ส.กรรณิกา เสรีแป๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์

2 601720105 นายกฤษฎา พันธุรัตน์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

3 601220812 น.ส.อนันตญา ศรีผ่ึงจ่ัน ภูมิสารสนเทศ

4 601220814 นายพุธ พรหมทอง ภูมิสารสนเทศ

5 601220805 น.ส.ศดิลักษณ์ ขอนทอง ภูมิสารสนเทศ

6 601220809 น.ส.นริศรา สร้อยทอง ภูมิสารสนเทศ

7 601220808 น.ส.ดวงกมล พันธ์ุวิเศษ ภูมิสารสนเทศ

8 601220806 นายสุธี สาดจุ้ย ภูมิสารสนเทศ

9 591720901 นายจักรกฤษณ์ ไพรสิงห์ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

10 601320905 น.ส.นัจรีวรรณ อูปค า เทคโนโลยีสารสนเทศ

11 601720601 น.ส.เพ็ญนภา ทองแฉล้ม เทคโนโลยีพลังงาน

12 605120206 น.ส.กนกนิษก์ นิลนนท์ สังคมศึกษา

13 605120225 น.ส.ญานิกา พงศ์ภูสุวิมล สังคมศึกษา

14 605120217 น.ส.อังสุมาลิน อินต๊ะนา สังคมศึกษา

15 605120227 น.ส.พีรดา ใจวงศรี สังคมศึกษา

16 605120215 น.ส.ณัฐธิดา หลักเพชร สังคมศึกษา

17 605120221 นายพงศธร ส่างน้อย สังคมศึกษา

18 605120202 นายมนัสวัตร เพลียไกรชุมพล สังคมศึกษา

19 605120220 นายฐิติพงศ์ ทรงบุญธรรม สังคมศึกษา

20 605120218 นายยอดชาย ตรรกศาสตร์กุล สังคมศึกษา

21 605120226 น.ส.มณีรัตน์ วารินสุก สังคมศึกษา

22 605120214 น.ส.สุดารัตน์ วนาพาพบสุข สังคมศึกษา

23 605120224 น.ส.นารีรัตน์ ฉัตรสุภาพงศ์ สังคมศึกษา

24 601220811 นายณัฐ คงเมือง ภูมิสารสนเทศ

25 605120209 น.ส.อังคณา กาศเรือนแก้ว สังคมศึกษา

26 601720708 นายทิวัตถ์ ประทุมนาค เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 24 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 24 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา

27 601720703 นายอนุชา นุ่มทอง เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

28 601720711 นายอานันดา บุญช่ืน เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

29 601720705 นายณัฐพล จอมแก้ว เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

30 601320827 น.ส.วรีรัตน์ สุค าตา คณิตศาสตร์

31 601320804 น.ส.ธัญญารัตน์ เกตณรงค์ คณิตศาสตร์

32 601820222 นายจักริน มากศรี รัฐประศาสนศาสตร์

33 601320816 นายมนตรี แซ่ย้ัง คณิตศาสตร์

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 601420406 นายพชรพงษ์ คงศัตรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 601420405 นายปราเมศ ศิริพัฒน์พงศ์พร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 601420404 นายสุวิชัย ขันธ์คุปต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4 601730305 นายระพีพัฒน์ อยู่สิทธ์ิ เทคโนโลยีก่อสร้าง

5 601720408 นายชาณุมาศ เหวขุนทด การจัดการโลจิสติกส์

6 601720443 นายชญานนท์ ไทยไชยนต์ การจัดการโลจิสติกส์

7 601720444 นายสรวิชญ์ เกตุพงษ์ การจัดการโลจิสติกส์

8 601720439 นายจักรพันธ์ นุ่มเกล้ียง การจัดการโลจิสติกส์

9 601720416 นายเจษฎา เรืองอยู่ การจัดการโลจิสติกส์

10 601720613 นายจิรวัฒน์ คันทะตุ่น เทคโนโลยีพลังงาน

11 601720604 นายภาณุวัฒน์ ปานศรี เทคโนโลยีพลังงาน

12 601720614 นายธนวัฒน์ กล้วยสูงเนิน เทคโนโลยีพลังงาน

13 601720622 นายชุมพร เขียวขาว เทคโนโลยีพลังงาน

14 601720605 นายนฤดม สืบเนียม เทคโนโลยีพลังงาน

15 601720612 นายชัยวัฒน์ นครชัยศรี เทคโนโลยีพลังงาน

16 591720811 นายอภิวัฒน์ วงค์อ่อง เทคโนโลยีก่อสร้าง

17 591720810 นายปฏิภาณ ชัยพิทักษ์ เทคโนโลยีก่อสร้าง

18 591720804 นายเกียรติศักด์ิ ใจหมู่ เทคโนโลยีก่อสร้าง

19 591720805 นายชนะชัย เขียวสด เทคโนโลยีก่อสร้าง

20 591720814 นายวงศกร จิรพจนานนท์ เทคโนโลยีก่อสร้าง

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

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4

สอบวันท่ี 24 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 591122022 นายภูพิงค์ คชฤทธ์ิ ดนตรีศึกษา

2 591122008 นายจตุรเทพ กล่ินแมน ดนตรีศึกษา

3 591122029 นายชนะวงศ์ ตรรกชนชูชัย ดนตรีศึกษา

4 611530116 น.ส.ปวีณา โยธาภักดี การบัญชี

5 611530106 น.ส.มัณฑนา แสงเมือง การบัญชี

6 611530112 น.ส.วันดี อ่ิมวงษ์ การบัญชี

7 611530124 นายธนวัฒน์ จิตวงศ์ การบัญชี

8 611530121 น.ส.อารียา เขียวสน่ัน การบัญชี

9 601120211 น.ส.สุนิษา เกษสายกร การศึกษาปฐมวัย

10 611120105 น.ส.นฤมล ขอนทอง การศึกษาปฐมวัย

11 611120723 นายธนธรณ์ ลึกมณี สังคมศึกษา

12 611420410 น.ส.ธนาวรรณ ดีวัน การจัดการท่ัวไป

13 611420406 น.ส.ชลธิชา พุทธศัย การจัดการท่ัวไป

14 611120118 น.ส.สมนึก เขตวิทย์ การศึกษาปฐมวัย

15 611120126 น.ส.ยุภารัตน์ เร่ือศรีจันทร์ การศึกษาปฐมวัย

16 611420401 น.ส.สุชีรา ชุ่มรัศมี การจัดการท่ัวไป

17 611420412 น.ส.วันนิสา ข าเจริญ การจัดการท่ัวไป

18 611420223 น.ส.สริตา วงตาแสง การตลาด

19 611420218 น.ส.อิงณภัสร์ สถิตโอภาสเสถียร การตลาด

20 611420232 น.ส.รัตนาภรณ์ กล่ินเผ่น การตลาด

21 611420215 น.ส.เมทนี ตรีสิทธ์ิ การตลาด

22 611420202 น.ส.ธัญวลัย สินธุพันธ์เดชา การตลาด

23 611420422 น.ส.รสสุคนธ์ สุวรรณศรี การจัดการท่ัวไป

24 611420403 น.ส.น้ าฝน ขวัญเผือก การจัดการท่ัวไป

25 611430103 นายกุลนรา ตระกูลเจริญพงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

26 611430107 น.ส.จุฬาลักษณ์ เป้จ๋ิว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 24 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 24 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 611430130 น.ส.ธัญพัฒน เสือโต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

28 611430121 น.ส.ดวงกมล สร้อยจ านงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

29 611430133 น.ส.รสชรินทร์ เข่ือนค า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

30 611430110 น.ส.ณัฐกาญจน์ ยังสถาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

31 611430117 น.ส.วาสนา พิมพ์อ่อนตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

32 611430111 น.ส.ศิริรัตน์ เอ่ียมทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

33 611430108 น.ส.หทัยชนก เขียวเกษม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

34 611430102 นายบุญญาฤทธ์ิ ใจเย็น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

35 611430116 นายเกรียงศักด์ิ ม่ันศักด์ิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

36 611430109 นายสิรวิชญ์ นิระคม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

37 611430114 น.ส.นิตยา ภูผล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

38 611430125 นายภูวดล ดิษร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

39 611430126 นายอิทธิพัทธ์ หล้าแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

40 611430124 นายณัฐภัทร ยมเกิด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 591122003 นายคมกริช แย้มเอ่ียม ดนตรีศึกษา

2 591122004 นายนิธิกร เต็งเจริญ ดนตรีศึกษา

3 611520209 น.ส.สุกัญญา สุขเถ่ือน การบัญชี

4 611520237 นายอุเทน มะโนจันทร์ การบัญชี

5 611520216 น.ส.สงกรานต์ ทองฤทธ์ิ การบัญชี

6 611520212 น.ส.วิรัลยุพา กิจไพบูลย์สิน การบัญชี

7 611520204 น.ส.สุชาวดี ศรีวิชัยวงศ์ การบัญชี

8 611520232 น.ส.อัจฉราพร กุดวงค์แก้ว การบัญชี

9 611520230 น.ส.วนิลญา เงินสุข การบัญชี

10 611520217 น.ส.จิดาภา ศรีบุระ การบัญชี

11 611520233 น.ส.รัชนี จูมเกตุ การบัญชี

12 591122001 นายเนติพงษ์ แย้มยาง ดนตรีศึกษา

13 611520229 น.ส.มาริสา เต้อแก้ว การบัญชี

14 611520206 น.ส.นฤมล โยธาธรรม การบัญชี

15 611520207 น.ส.อัญชลี จันทะเสน การบัญชี

16 611120117 น.ส.ดลยาพร ดีมาก การศึกษาปฐมวัย

17 611120102 น.ส.ปวีณา เน่ืองกันทา การศึกษาปฐมวัย

18 611120124 น.ส.อารีญาณ์ สงวนสุข การศึกษาปฐมวัย

19 611120101 น.ส.นภัสนันท์ นาคเอม การศึกษาปฐมวัย

20 591122007 นายวีระศักด์ิ ทาดี ดนตรีศึกษา

21 591122013 นายภาณุวัฒน์ ทับทิมไทย ดนตรีศึกษา

22 611120128 น.ส.ชนากานต์ เตจะนะตา การศึกษาปฐมวัย

23 591122024 นายวงค์อรรณพ วงค์คล้าย ดนตรีศึกษา

24 591122012 นายสุรวุฒิ วัฒนศิริ ดนตรีศึกษา

25 591122006 นายวงศกร สมบัติรุ่งอรุณ ดนตรีศึกษา

26 611520202 น.ส.เพ็ญนภา นาครัตน์ การบัญชี

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 24 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 24 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 611120125 น.ส.ชมัยพร จ าปีศรีโสภา การศึกษาปฐมวัย

28 611120113 น.ส.สุธิดา สูติพันธ์ุสกุล การศึกษาปฐมวัย

29 611120114 น.ส.สีดาพร แซ่กือ การศึกษาปฐมวัย

30 611120130 น.ส.พรสวรรค์ ฮอมเงิน การศึกษาปฐมวัย

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611530102 น.ส.นันทนา นันทะโชติ การบัญชี

2 611530110 น.ส.พรนภัส คุ้มพระพาย การบัญชี

3 611530125 น.ส.ปภาวรินทร์ เทศน์ธรรม การบัญชี

4 611530109 น.ส.สุดารัตน์ แก้วทรัพย์ การบัญชี

5 611530122 น.ส.กาญจนา เพ็ชรคง การบัญชี

6 611530115 น.ส.ยุพารัตน์ ผลเจริญ การบัญชี

7 611530127 น.ส.อภัสรา แสงไชยา การบัญชี

8 611530114 น.ส.บุญพิทักษ์ ทรัพย์เสถียร การบัญชี

9 611530117 น.ส.นทีกานต์ ทองยอด การบัญชี

10 611520128 น.ส.รัตนา ขวัญมา การบัญชี

11 611520129 น.ส.อ าพร ขวัญมา การบัญชี

12 611120119 น.ส.รุ่งมณี ผลาผล การศึกษาปฐมวัย

13 611120108 น.ส.พัชราภรณ์ โภชน์บุญมี การศึกษาปฐมวัย

14 591220410 น.ส.อรณิช เทพนิกร การพัฒนาสังคม

15 601220929 น.ส.ชลธิชา ค าเด่น การท่องเท่ียวและการโรงแรม

16 601220903 น.ส.ปัชมาภรณ์ ถมยา การท่องเท่ียวและการโรงแรม

17 601220907 น.ส.อภิญญา ทากาวีแก้ว การท่องเท่ียวและการโรงแรม

18 601220906 น.ส.สวิตตา จินค า การท่องเท่ียวและการโรงแรม

19 591220435 น.ส.จันทิรา ฟ่อนชุมภู การพัฒนาสังคม

20 611120206 น.ส.พิมพ์พิพัฒน์ จันทร์ปัญญา การศึกษาปฐมวัย

21 611120725 น.ส.พรสุพพัต ใจยอด สังคมศึกษา

22 611120707 นายณัฐพล ดวงค า สังคมศึกษา

23 611420420 น.ส.สายชล รุ่งเรืองพัชรกุล การจัดการท่ัวไป

24 611120715 นายนัฐภูมิ พรมจันทร์ สังคมศึกษา

25 611120719 น.ส.กัญญารัตน์ อ่ึงเส็ง สังคมศึกษา

26 611120721 น.ส.สุดาวัลย์ แซ่ย่าง สังคมศึกษา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 24 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 24 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 611430113 น.ส.ปวีณา จันทร์จ่ี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

28 611420417 น.ส.ฉลวย ยวนแห่ว การจัดการท่ัวไป

29 611520112 น.ส.เสาร์แก้ว อาชานัยกิจ การบัญชี

30 611520116 น.ส.ศศินิภา อ่ิมทอง การบัญชี

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611420122 น.ส.เบญญาภา สรรพค้า การเงินและการธนาคาร

2 611420110 น.ส.กวินนา ชาญเช่ียว การเงินและการธนาคาร

3 611420113 น.ส.ศศิภา ยุทธหาญ การเงินและการธนาคาร

4 611420106 น.ส.เพียงฟ้า ชืนบุญชู การเงินและการธนาคาร

5 611420119 น.ส.ศุภนันท์ ค าบรรลือ การเงินและการธนาคาร

6 611420104 น.ส.พรรณวิภา บางประอินทร์ การเงินและการธนาคาร

7 611420120 นายธนัญชัย สรรพค้า การเงินและการธนาคาร

8 611520134 น.ส.สุภัทตรา ยังนุสสะ การบัญชี

9 611520122 น.ส.ณัฐนันท์ยา วงษ์อ่อง การบัญชี

10 611520115 น.ส.ปวีณา ดารินทร์ การบัญชี

11 611120701 น.ส.ชญาณิศา อังศิริ สังคมศึกษา

12 611120704 น.ส.อังคณา เพชรพิจารณ์ สังคมศึกษา

13 611120720 นายสิรณัฐ พงษ์พิระ สังคมศึกษา

14 611120718 นายวชิระ จันทร์อ่อน สังคมศึกษา

15 611120705 น.ส.เพ็ญนิพา พับพุ สังคมศึกษา

16 611120703 น.ส.ระวิวรรณ พรมธา สังคมศึกษา

17 611120711 นายรุ่งชาติ มีมุข สังคมศึกษา

18 611520114 น.ส.จิรัชญา จันทร์เขียว การบัญชี

19 611430134 นายพงศธร ดอนสมไพร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20 611430135 นายวราวุธ ค ามูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

21 611220334 Wang Yujie ภาษาอังกฤษ

22 611220335 Huang Mei ภาษาอังกฤษ

23 611420408 น.ส.อรัญญา ทักทาย การจัดการท่ัวไป

24 611420411 นายนาวิน ทองหล่อ การจัดการท่ัวไป

25 611430119 น.ส.นิตยา บุญมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

26 611420416 นายทิติยะพงษ์ จันทะเสน การจัดการท่ัวไป

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 25 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 25 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา

27 611122006 นายวัชรากร จันแดง ดนตรีศึกษา

28 611520210 น.ส.สุนิสา บุญเอ่ียม การบัญชี

29 611420231 นายวิรัช ย่างแก้วสกุล การตลาด

30 601730108 นายธนโชติ คุ้มชนะ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

31 601730103 นายธานินทร์ มณีเขียว เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

32 601730105 นายธีรพงษ์ แก้วลี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 591720901 นายจักรกฤษณ์ ไพรสิงห์ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

2 611120207 น.ส.พรนภา ค าแก้ว การศึกษาปฐมวัย

3 611420221 น.ส.ศศิวิมล ทองดี การตลาด

4 611420238 น.ส.กนกวรรณ เกตุณรงค์ การตลาด

5 611420228 น.ส.ธิติมา จันทร์ทับทิม การตลาด

6 611420233 น.ส.ภัทราวรรณ เหล่าหอม การตลาด

7 611420234 น.ส.อิศศิริญา หาชะนนท์ การตลาด

8 611420209 น.ส.จันทร์สุดา สิงห์ทอง การตลาด

9 611420224 น.ส.กนกกาญจน์ เมฆี การตลาด

10 611420217 น.ส.เพชรมณี คุ้มชนะ การตลาด

11 611420207 น.ส.รัตนาภรณ์ วงษ์แก้ว การตลาด

12 611420237 น.ส.ชลดา แสนกล้า การตลาด

13 601420115 น.ส.สุวิมล เยาวพิน การเงินและการธนาคาร

14 601420113 น.ส.อชิรญา หงษ์เสียงจันทร์ การเงินและการธนาคาร

15 611430106 นายณัฐวุฒิ วิบูลสุนทรางกูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16 611420210 น.ส.สุชาวดี สิงห์ลอ การตลาด

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

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 25 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611520242 นายศุภกร ซองผม การบัญชี

2 611520120 น.ส.ดวงเพชร เทียมหลา การบัญชี

3 611520119 น.ส.สุพิกา กาละสิรัมย์ การบัญชี

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

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

สอบวันท่ี 25 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611120805 นายดนัย บุญญา พลศึกษา

2 611120830 นายชัยพร เรียบดี พลศึกษา

3 611120828 นายภูวนาท นวดไธสง พลศึกษา

4 611120822 นายวชิรวิชญ์ น้อยเกิด พลศึกษา

5 611120823 นายภาณุพงศ์ บัวหลวง พลศึกษา

6 611120837 นายอมรเทพ เถ่ือนถ้ า พลศึกษา

7 611620232 น.ส.พิชญาภา เลาลี นิติศาสตร์

8 611620212 นายเจษฎากร ถาน้อย นิติศาสตร์

9 611620205 น.ส.กัญญาณัฐ ต้ิงฉ่ิน นิติศาสตร์

10 611420310 นายวันชนะ ละอองดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11 611620225 น.ส.พรนภา นันที นิติศาสตร์

12 611220126 น.ส.บุษยามาศ สุขศาสตร์ ภาษาไทย

13 611220118 น.ส.เปรมสุดา ประดิษฐนุช ภาษาไทย

14 611220101 น.ส.จริยา จูพัฒนกุล ภาษาไทย

15 611420306 น.ส.ศิริลักษณ์ ขอนทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16 611420315 น.ส.สุพัตรา สิทธิสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17 611420301 นายไชยวัฒน์ สังฆธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18 611420317 นายวรรฒชัย เรืองเทพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

19 611420308 นายพจนันท์ ช่างกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20 611420304 น.ส.สิริลักษณ์ พรหมมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

21 611420318 น.ส.สุกัญญา สระทองเทียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

22 611420302 น.ส.เจนจิรา อินทร์เพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

23 611220817 น.ส.สุนิสา เทพเทศ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

24 611220811 น.ส.จุฑามาศ จันทร์กล่ า การท่องเท่ียวและการโรงแรม

25 611220814 น.ส.สุนันทรา เนียมหอม การท่องเท่ียวและการโรงแรม

26 611220806 น.ส.จิตสุภา เพ็ชร์พิชัย การท่องเท่ียวและการโรงแรม

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 25 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 25 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา

27 611220821 น.ส.พลอยชมพู ข าพิมาย การท่องเท่ียวและการโรงแรม

28 611220812 น.ส.นัฐชนิกา สมสวนจิตร การท่องเท่ียวและการโรงแรม

29 611220834 นายณัฐวุฒิ มีศรี การท่องเท่ียวและการโรงแรม

30 611620201 นายสรศักด์ิ เชียงทอง นิติศาสตร์

31 611420313 นายกฤตเมธ เหล่ียมบาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

32 611320821 น.ส.ศรัญญา ค ามุ้ย คณิตศาสตร์

33 591420707 นายฉลองรัตน์ ทักท้วง เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

34 611320816 น.ส.บุษบา ปทุมสูตร คณิตศาสตร์

35 611120511 นายวุฒิชัย แซ่ย่าง คณิตศาสตร์

36 611320828 นายไพรัตน์ ค าหล้า คณิตศาสตร์

37 611320810 น.ส.วราพร อินทชิต คณิตศาสตร์

38 611320826 นายจิรายุ แซ่ย่าง คณิตศาสตร์

39 611120523 น.ส.ภลิตา ด านิล คณิตศาสตร์

40 611320407 นายศตวรรษ นภารัก สาธารณสุขศาสตร์

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611120302 น.ส.สวรรยา ตังสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

2 611120330 น.ส.ไปรยา สืบปันอุด วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

3 611120312 น.ส.เบญญาภา ไพรพรรณา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

4 611120401 น.ส.ปิยนุช ณ ค าตัน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

5 611220505 น.ส.รุ่งฤทัย เบ็ญจา การพัฒนาสังคม

6 611220523 น.ส.สุนีย์ สายใจผาดอย การพัฒนาสังคม

7 611120410 น.ส.สุจิตตรา ท่ังทอง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

8 611120329 น.ส.ชวนชม ฤทธิิฺจรรโลง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

9 611120326 นายกรรจเนตร ขุนทอง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

10 611120426 น.ส.ต้นกล้า พิมพ์สิงห์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

11 611220503 น.ส.ลัดดาวัลย์ คีรีราษฎร์ตระกูล การพัฒนาสังคม

12 611121515 น.ส.นิศารัตน์ วิเศษศรี ภาษาไทย

13 611121509 น.ส.กัญญาภัทร จันทร์กันนา ภาษาไทย

14 611320622 น.ส.จินดารัตน์ เหล่าเอ่ียม ชีววิทยา

15 611320619 น.ส.ศรัณญา แนบกลาง ชีววิทยา

16 611220601 น.ส.นฤมล นะพา ภาษาจีน

17 611121601 น.ส.วิชุดา เทศพรหม การประถมศึกษา

18 611320615 นายประดิษฐ์ ฤทธ์ิโพธ์ิ ชีววิทยา

19 611320605 นายวรุตม์ จูงาม ชีววิทยา

20 611220416 น.ส.ชนิกานต์ ทิพย์ประสาตร์ การพัฒนาสังคม

21 611220412 น.ส.กิตญาดา เอ่ียมส าลี การพัฒนาสังคม

22 611220403 นายธัญหฤษฎ์ พลแย้ม การพัฒนาสังคม

23 611320627 น.ส.ไพรลิน ชัยอารักษ์ ชีววิทยา

24 611320618 น.ส.พรทิพย์ อินทปัติ ชีววิทยา

25 591820106 นายณัฐกานต์ กล่ินนาค รัฐประศาสนศาสตร์

26 611320617 น.ส.รสสุคนธ์ เสาวนิจ ชีววิทยา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 25 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 25 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 611220509 นายรัฐภูมิ ทิพย์ประสาตร์ การพัฒนาสังคม

28 611120809 นายปวเรศ ไพราราชธรรม พลศึกษา

29 611220428 น.ส.วิจิตรา เมฆขุนทด การพัฒนาสังคม

30 611220429 น.ส.สุนิสา บุตรทอง การพัฒนาสังคม

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611620218 นายเกษมศักด์ิ ภู่ภีโญ นิติศาสตร์

2 611620210 น.ส.ชญานี ประชาสรรเจริญ นิติศาสตร์

3 611620209 น.ส.สถิตาภรณ์ ยนจอหอ นิติศาสตร์

4 611620203 น.ส.ศิริลักษณ์ แสนศิริ นิติศาสตร์

5 611620214 น.ส.แก้วตา เพชรดี นิติศาสตร์

6 611620220 นายดิศพงษ์ จันทร์แจ่ม นิติศาสตร์

7 611620229 น.ส.กาญจนา บัลลังก์นาค นิติศาสตร์

8 611620215 นายพีรพัทธ์ เพชรพูล นิติศาสตร์

9 611620237 นายกฤษฎา จ๋อยพรม นิติศาสตร์

10 611620202 นายนิรัตน์ หนูวงค์ นิติศาสตร์

11 611620227 นายเกษมศักด์ิ ฉิมแป้น นิติศาสตร์

12 611820106 น.ส.พิชญา เพ็งช้าง รัฐประศาสนศาสตร์

13 611820102 น.ส.รชุดา อินเล้ียง รัฐประศาสนศาสตร์

14 611620208 น.ส.ชลธิชา จ าปางาม นิติศาสตร์

15 611220514 นายศิร หาญก าจัดภัย การพัฒนาสังคม

16 611620223 น.ส.สุภัสสร นพเลิศอิน นิติศาสตร์

17 611220204 น.ส.วิชะดา แซ่ม้า ภาษาไทย

18 611220815 น.ส.กชกร เนติวงค์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

19 611220802 น.ส.กณิศา พันธ์ศรี การท่องเท่ียวและการโรงแรม

20 611620206 นายธีระวัฒน์ น้อยช่ืน นิติศาสตร์

21 611220105 น.ส.มัสยา พลเช่ียว ภาษาไทย

22 611220103 น.ส.วรสินา บุญน้อย ภาษาไทย

23 611220130 น.ส.ฐิติยา หาริคุณ ภาษาไทย

24 611220110 น.ส.ณัฏฐ์นรี ยาวิใจ ภาษาไทย

25 611420309 นายชนาวุฒิ ทองเช้ือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

26 611420305 นายวรากร สินทวีเสถียร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 25 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

สอบวันท่ี 25 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ห้อง ช้ัน 6-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 611220524 นายวรโชติ เนินพลับ การพัฒนาสังคม

28 611220516 นายนิคมสัน ถาปาวงค์ การพัฒนาสังคม

29 611220513 น.ส.จารุวัลย์ บุญมูล การพัฒนาสังคม

30 611220128 นายธวัชชัย แสนค า ภาษาไทย

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 621520101 น.ส.ทิพวรรณ วงษ์อารักษ์ การบัญชี

2 621520110 น.ส.สุชานาถ ทองพันช่ัง การบัญชี

3 621520107 น.ส.เบญจรัตน์ แป้นกลัด การบัญชี

4 621520113 น.ส.วาทธิดา พะโกล การบัญชี

5 621520112 น.ส.รัตนาภรณ์ เพ่ิมหิรัญ การบัญชี

6 621520123 น.ส.ทรรศนีย์ วงศรักษ์ การบัญชี

7 621520129 น.ส.ศิริพร มงคลเกาะ การบัญชี

8 621520115 น.ส.ปาลิดา ค าบรรลือ การบัญชี

9 621520120 นายสุรพัศ จินดาประสาน การบัญชี

10 621520108 น.ส.ศศิธร แก้วประเสริฐ การบัญชี

11 621520109 น.ส.วริศรา วันชัย การบัญชี

12 621520117 น.ส.อัญชลี ค าต๋ัน การบัญชี

13 621520122 น.ส.อารีรัตน์ ขันสี การบัญชี

14 621520126 น.ส.กรกมล จงมีความสุข การบัญชี

15 621520124 น.ส.ศิริกาญจน์ ศรีมันตะ การบัญชี

16 621520111 น.ส.อุมาลี มัญชุวงศ์ การบัญชี

17 621520128 น.ส.อุมารินทร์ มัญชุวงศ์ การบัญชี

18 621520104 น.ส.ประภาภรณ์ สงวนศักด์ิ การบัญชี

19 621520121 น.ส.ชัญญานุช วรชินา การบัญชี

20 621520116 น.ส.วรรณิศา แจ่มมณี การบัญชี

21 621520106 น.ส.อิศริยา สระเเพงน้อย การบัญชี

22 621520103 น.ส.พัทธ์วิรา อ่ิมพุ่ม การบัญชี

23 621520125 น.ส.สุภาพร พรมถา การบัญชี

24 621520114 น.ส.ธิดารัตน์ รัตนะ การบัญชี

25 621520119 น.ส.เกตุวรินทร์ มีสงฆ์ การบัญชี

26 621520102 น.ส.รัตนาวดี คิรีรมย์ การบัญชี

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

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

27 621520118 น.ส.พีรยา ศรีอวยพร การบัญชี

28 611420806 น.ส.นภาวรรณ ภิญโญ การจัดการโลจิสติกส์

29 611420807 นายมีโชค น่วมสกุณี การจัดการโลจิสติกส์

30 611420812 น.ส.นภาวี มีสัตย์ การจัดการโลจิสติกส์

31 611420805 นายธนภูมิ อิสระธานันท์ การจัดการโลจิสติกส์

32 611420833 นายอนุรัตน์ บุญกอแก้ว การจัดการโลจิสติกส์

33 621520105 น.ส.ดวงอนงค์ สูงสุด การบัญชี

34 611420827 น.ส.พิชญากรณ์ บุตรอินทร์ การจัดการโลจิสติกส์

35 611420830 น.ส.ม่ิงขวัญ ม่วงทอง การจัดการโลจิสติกส์

36 611420801 น.ส.สุวรัตน์ ด าทรัพย์ การจัดการโลจิสติกส์

37 611720107 นายณัฐพล เเดนประสาท เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

38 611420730 นายธนวิทย์ ก้อนทอง การจัดการโลจิสติกส์

39 611720116 นายณภัทร แก่นค า เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

40 611720101 นายกฤตนัย ช่ืนชมน้อย เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611420832 นายณัฐพงษ์ แก้ววงษ์ การจัดการโลจิสติกส์

2 611420817 นายธนพงศ์ เรืองวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์

3 611420828 นายศุภชัย เกษมสุข การจัดการโลจิสติกส์

4 611420826 น.ส.ผริตา นิพนธ์ การจัดการโลจิสติกส์

5 611420825 น.ส.สุวนันท์ อินน้อย การจัดการโลจิสติกส์

6 611420820 น.ส.จีรนันท์ ภูสีดิน การจัดการโลจิสติกส์

7 611420810 น.ส.ทักษพร กาบขุนทด การจัดการโลจิสติกส์

8 611420811 น.ส.พิมพ์ชนก ผะอบนาค การจัดการโลจิสติกส์

9 611420834 น.ส.ปนัดดา อ่อนขจร การจัดการโลจิสติกส์

10 611720130 นายศุภชัย โฉมเฉิด เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

11 611720106 นายจีรวัฒน์ ประเสริฐสังข์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

12 611720133 นายฑัศวัฒน์ คล้ายทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

13 611720103 นายหน่ึงบุรุษ สุดใจ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

14 611720203 นายปวิตร เชิ่ืออภัย เทคโนโลยีพลังงาน

15 611720212 นายนัทธพงค์ พันธ์เมธากุล เทคโนโลยีพลังงาน

16 611720202 นายสรศรัณย์ เเพ่งพนม เทคโนโลยีพลังงาน

17 611720204 นายปฏิภาณ บรรทัด เทคโนโลยีพลังงาน

18 611720209 นายณัฐพงศ์ ชาตะรูป เทคโนโลยีพลังงาน

19 611720210 นายพันธ์ศักด์ิ เลาสูงเนิน เทคโนโลยีพลังงาน

20 611720219 นายฉัตรชัย อินกราด เทคโนโลยีพลังงาน

21 611720222 นายกิตติภูมิ ชารีวัลย์ เทคโนโลยีพลังงาน

22 611720207 นายชัยวัฒน์ เสาวนิจ เทคโนโลยีพลังงาน

23 611720226 นายอัษฎา คล่องใจ เทคโนโลยีพลังงาน

24 611720304 น.ส.นิลาวัลย์ ทองฤทธ์ิ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

25 611720208 น.ส.สัณหพร กาเรียน เทคโนโลยีพลังงาน

26 611720224 นายพีรพล แม้นประสิทธ์ิ เทคโนโลยีพลังงาน

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

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

27 611720201 นายจักรกฤษณ์ มันเทศ เทคโนโลยีพลังงาน

28 611720215 นายยุทธพงศ์ จรแจ่ม เทคโนโลยีพลังงาน

29 611720218 นายนพรุจน์ บุญวิเศษ เทคโนโลยีพลังงาน

30 611720225 นายปกรณ์กฤช สนใจ เทคโนโลยีพลังงาน

31 611720223 นายศุภโชค วงษ์เวียง เทคโนโลยีพลังงาน

32 611720211 นายเพชรวิสุทธ์ิ ยาตระกาศ เทคโนโลยีพลังงาน

33 611720221 นายอดิศร เน้ือไม้ เทคโนโลยีพลังงาน

34 611720504 นายสิทธิพงษ์ ยศบุตร อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

35 621520127 นายทนงศักด์ิ แซ่ลี การบัญชี

36 621520220 น.ส.ออมสิน สามงามยา การบัญชี

37 621520222 น.ส.ลดาวัลย์ ลันดา การบัญชี

38 621520219 น.ส.ฐปนัท ยะสินธ์ การบัญชี

39 621520225 น.ส.กรกนก ยืนย่ัง การบัญชี

40 621520226 น.ส.เบญจรัตน์ แสวงแก้ว การบัญชี

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611720205 นายชินพรรธน์ หมอนจันทร์ เทคโนโลยีพลังงาน

2 611720213 น.ส.ปิยฉัตร ชูธรรม เทคโนโลยีพลังงาน

3 621520214 น.ส.เบญจลักษณ์ แสวงแก้ว การบัญชี

4 621520212 น.ส.ชลธิชา ซ้ายก่า การบัญชี

5 621520208 นายอนุชา นารอด การบัญชี

6 621520201 น.ส.สายฝน สุขรอด การบัญชี

7 621520215 น.ส.กัลญารัตน์ ผาแดง การบัญชี

8 621520202 นายธนภัทร เลิศสูงเนิน การบัญชี

9 621520213 น.ส.พิชญ์สินี วิชาสวรรค์ การบัญชี

10 621520207 นายสุธีกร เงินสุข การบัญชี

11 621520221 นายสมรักษ์ ค าลิดง การบัญชี

12 621520223 น.ส.สุธิมา โคฮาด การบัญชี

13 621520211 น.ส.รจนา ฤทธ์ิมนต์ การบัญชี

14 621520209 น.ส.ชลธิชา ย้ิมบุญเกิด การบัญชี

15 621520217 น.ส.พรทิพย์ เช้ือแก้ว การบัญชี

16 621520210 นายภานุ สวนแก้ว การบัญชี

17 621520205 น.ส.ก่ิงแก้ว เฉยชู การบัญชี

18 621520224 น.ส.ปิยวดี ชาติไกรบัญชา การบัญชี

19 621520216 น.ส.จันจิรา สารัชชู การบัญชี

20 621530107 น.ส.อรอุมา แก้วสระแสน การบัญชี

21 621530115 น.ส.อริศรารัตน์ อุดกันทา การบัญชี

22 621530108 น.ส.ศวิตา สุวรรณภูมิ การบัญชี

23 611420406 น.ส.ชลธิชา พุทธศัย การจัดการท่ัวไป

24 621520203 น.ส.สุนิษา ทิเอ่ียม การบัญชี

25 611420819 น.ส.สุภาวินี ต๋าตา การจัดการโลจิสติกส์

26 621520218 น.ส.ธมลวรรณ ท้าวทา การบัญชี

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

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

27 621420408 นายกิตติกร ต๊ะตา การจัดการท่ัวไป

28 621420407 นายจิระวิน ชนะกุล การจัดการท่ัวไป

29 621420426 นายลัทธวัฒน์ ต.เจริญ การจัดการท่ัวไป

30 621420406 นายรณกร สลีวงค์ การจัดการท่ัวไป

31 611720503 นายปราณันต์ ป้ันปลือ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

32 611720505 นายวัชรพงษ์ ตองสูงเนิน อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

33 611720506 นายวราวุธ บัวขาว อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

34 611720501 นายณัฐพนธ์ สุขสมบัติ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

35 611720507 นายเกียรติศักด์ิ นฤคนธ์ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

36 591820318 นายชัชวาล กันธิยาวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์

37 591120917 นายวุฒิสิทธ์ ธิศาเวช พลศึกษา

38 611420720 นายภราดร แปงชุมภู การจัดการโลจิสติกส์

39 611720122 นายปรัชญา ประสิทธิเวชานนท์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

40 611720102 นายกฤษณพงศ์ พวงมะลิ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611121916 นายบุณยกร เถ่ือนเครือวัลย์ ดนตรีศึกษา

2 611720230 นายภูวดินทร์ ปรีเปรม เทคโนโลยีพลังงาน

3 611420822 น.ส.วราพร นามปัสสา การจัดการโลจิสติกส์

4 621420222 น.ส.วรรณวรินทร์ ทรัพย์อนันต์พิพัฒน์ การตลาด

5 621420206 น.ส.สุพัตรา ชาภุมี การตลาด

6 621320118 นายศุภกร แช่มช้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์

7 611720125 นายพลกฤษณ์ โพธ์ิพฤกษ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

8 621420203 น.ส.วาสินี วังนาค การตลาด

9 621420210 น.ส.จันทกานต์ โพธ์ิกล่ิน การตลาด

10 621420204 นายหยก เหลืองชลธาร การตลาด

11 621420223 น.ส.เบญจรงค์ พิมพ์ศักด์ิ สาขาวิชาการตลาด

12 621320121 นายธีรภัทร ฤทธ์ิจันทึก วิทยาการคอมพิวเตอร์

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

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611121704 น.ส.อังคณา สุขเกษ การประถมศึกษา

2 611121705 นายกันตพงศ์ พุ่มเพชร การประถมศึกษา

3 611121708 น.ส.ชาลิสา ไพรนีรชาติ การประถมศึกษา

4 611121707 น.ส.สุดารัตน์ ทรัพย์เหลือเเสน การประถมศึกษา

5 611320204 น.ส.ศรีสุดา คีรีแดนชัย เคมี

6 611420519 น.ส.อพัฒชรา เรืองวงษ์ นิเทศศาสตร์

7 611320212 น.ส.ชุติมา จันทร์ดี เคมี

8 611320213 น.ส.นิศากร พรมสละ เคมี

9 611820109 น.ส.ทิพานันท์ สีปัจฉิม รัฐประศาสนศาสตร์

10 611320209 นายวุฒิภัทร หอมประทุม เคมี

11 601120105 น.ส.กัญฐมณี พิมศร การศึกษาปฐมวัย

12 611820122 น.ส.พิยดา มิตรช่ืน รัฐประศาสนศาสตร์

13 611320912 นายปฐมยศ แป้นน้อย เทคโนโลยีสารสนเทศ

14 611820111 น.ส.พัณณิตา วงษ์มา รัฐประศาสนศาสตร์

15 611820120 น.ส.รักชนก สังข์สุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์

16 611820129 น.ส.ประกายทิพย์ กุมมาน้อย รัฐประศาสนศาสตร์

17 611820108 น.ส.ปัญชลิกา เรืองไทย รัฐประศาสนศาสตร์

18 611320206 น.ส.กัญญารัตน์ หม่ืนแสง เคมี

19 611820127 น.ส.วิภาดา จันนาค รัฐประศาสนศาสตร์

20 611820107 น.ส.สุกัญญา ทองแกมแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์

21 611620231 น.ส.วิชชุลดา อ่ าเทศ นิติศาสตร์

22 611820126 น.ส.อรพิน คุ้มพงษ์พันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์

23 611820110 น.ส.สุภาพร เลาสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตร์

24 611820105 น.ส.ฤทัยกาญจ์ จิตรแจ้ง รัฐประศาสนศาสตร์

25 611820130 น.ส.ณัฐกานต์ คงหอม รัฐประศาสนศาสตร์

26 611820104 น.ส.เกศินี สีลาดเลา รัฐประศาสนศาสตร์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

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

27 601730307 นายปฏิภาณ ประเสริฐอุดมศักด์ิ เทคโนโลยีก่อสร้าง

28 611320307 นายกิจชนะ เก้นโชติ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

29 611320308 น.ส.นนท์ทิชา กล่ินหนู วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

30 611122214 น.ส.อรณิช วายุ สังคมศึกษา

31 611820118 น.ส.นิชธาวัลย์ สุขจิตร รัฐประศาสนศาสตร์

32 611122218 น.ส.จินตหรา มาวัน สังคมศึกษา

33 611820205 น.ส.ศิริรัตน์ รอดประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์

34 611820119 น.ส.วรรณรัตน์ ฟองเอม รัฐประศาสนศาสตร์

35 611820226 น.ส.สุพิชญา ไกรแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์

36 611820210 นายสุริโย ค าเคร่ือง รัฐประศาสนศาสตร์

37 611820209 น.ส.วิชญาพร ค าแล่น รัฐประศาสนศาสตร์

38 611820202 น.ส.อรอุมา สิงห์วี รัฐประศาสนศาสตร์

39 611820208 น.ส.นิลพัฒตา ข ามา รัฐประศาสนศาสตร์

40 611820213 น.ส.ฐิติกานต์ ทองโบราณ รัฐประศาสนศาสตร์

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611420502 นายเมธชนัน เรืองจันทร์ นิเทศศาสตร์

2 611620118 น.ส.ธิดาพร มาคุ้ม นิติศาสตร์

3 611121611 น.ส.พัชรินทร์ ค าตา การประถมศึกษา

4 611121612 น.ส.ณัชภัทร คงเพชรศักด์ิ การประถมศึกษา

5 611122213 น.ส.ธัญรัตน์ รอดศรี สังคมศึกษา

6 611122209 น.ส.อรอนงค์ ข้อหล้า สังคมศึกษา

7 611820230 นายธวัชชัย แก้วมาลัย รัฐประศาสนศาสตร์

8 611220208 น.ส.พิมพกานต์ มาลัย ภาษาไทย

9 611220207 น.ส.อรวรา จอนพงษ์ ภาษาไทย

10 611220206 น.ส.นภัสกร สีกล่อม ภาษาไทย

11 611320416 น.ส.จุฑาทิพย์ ลมูล สาธารณสุขศาสตร์

12 611320422 น.ส.รัตศนา คชรักษ์ สาธารณสุขศาสตร์

13 611320424 น.ส.ชฎาณัฐธนพร ถังทอง สาธารณสุขศาสตร์

14 591720430 น.ส.วริญญา วรรณา การจัดการโลจิสติกส์

15 591720401 นายสิทธิพล หงษ์ทอง การจัดการโลจิสติกส์

16 611220124 น.ส.ฐิตาพร วงศ์สว่าง ภาษาไทย

17 611220111 น.ส.จันทร์ทิมา สาระสุวรรณ ภาษาไทย

18 611320909 น.ส.มาริสา ธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ

19 611220401 นายอาทิตย์ แก้วดี การพัฒนาสังคม

20 611420509 น.ส.ปรัชญาภรณ์ ตู้ที นิเทศศาสตร์

21 611420514 น.ส.สโรชา เอ่ียมต่อ นิเทศศาสตร์

22 611420515 น.ส.นิชานันท์ เอ่ียมทรัพย์ นิเทศศาสตร์

23 611420513 นายสหรัฐ บุญยืด นิเทศศาสตร์

24 611420517 น.ส.อรพรรณ ศรีวิลัย นิเทศศาสตร์

25 611420508 นายธนาศักด์ิ วงค์ชมภู นิเทศศาสตร์

26 611420511 นายพันธกานต์ ฤมิตร นิเทศศาสตร์

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2

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

27 601820102 น.ส.สาลิตา เพ่ิมผล รัฐประศาสนศาสตร์

28 611220407 น.ส.อัญชลีกร พันทิม การพัฒนาสังคม

29 611420501 น.ส.ฐิติพร ม่ันอ่วม นิเทศศาสตร์

30 611420507 น.ส.พรรณพร เทวโลก นิเทศศาสตร์

31 611420521 นายวราพล ภูมิมาศ นิเทศศาสตร์

32 611120501 นายอธิปชิระ บุญพรม คณิตศาสตร์

33 611120517 น.ส.อัจฉราภรณ์ มีสกุล คณิตศาสตร์

34 611120522 น.ส.สวรรณญา ถ้วยอ่ิม คณิตศาสตร์

35 611120521 น.ส.ปวีณา แสงสว่าง คณิตศาสตร์

36 611120503 น.ส.สุรัตน์ดา ช่างเพาะ คณิตศาสตร์

37 591220404 น.ส.ศรัณยา ช้างเนียม การพัฒนาสังคม

38 611220836 น.ส.โยธกานต์ เจตเกษกิจ การท่องเท่ียวและการโรงแรม

39 611121007 น.ส.มาริษา บ้านกล้วย ภาษาจีน

40 611121011 น.ส.สุพัตรา ศรีทอง ภาษาจีน

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



ท่ีน่ังสอบ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ไทย สาขาวิชา

1 611121503 นายราเชน แสวงทรัพย์ ภาษาไทย

2 611121505 นายภัทพงษ์ แพงโตนด ภาษาไทย

3 611920107 น.ส.กุสุมา ป่ินทอง วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

4 601120231 นายสมัชญ์ เพียรกสิกรรม การศึกษาปฐมวัย

5 601120110 น.ส.เบญจมาศ เอมใจ การศึกษาปฐมวัย

6 611321005 น.ส.สุนิสา ยศ ภูมิสารสนเทศ

7 611122107 นายพงศกร พละทรัพย์ ภาษาอังกฤษ

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

รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
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