
ทีน่ ัง่สอบ รหสันกัศกึษา ชือ่-สกลุ ไทย สาขาวชิา

1 601320619 น.ส.เสาวลกัษณ์ แกว้หอ้ย ชวีวทิยา

2 601320602 น.ส.อรัญญา สมหวงั ชวีวทิยา

3 591520107 น.ส.นนทชิา เณรนอ้ย การบญัชี

4 601720112 นายมงคล มลฑา เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า

5 601720110 นายธติ ิทพิยเ์คลอืบ เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า

6 601620128 น.ส.ป่ิมฤทัย รืน่อรุา นติศิาสตร์

7 601620135 น.ส.กนัยารัตน์ ชา้งสวุรรณ นติศิาสตร์

8 601620129 น.ส.สมฤด ียอดเพชร นติศิาสตร์

9 601220434 น.ส.ธันยมัย โพธิศ์รี การพัฒนาสงัคม

10 601220421 นายคมสนัต ์ทนิปาน การพัฒนาสงัคม

11 601220420 น.ส.ปิยธดิา ค าแหงพล การพัฒนาสงัคม

12 601220440 น.ส.เพ็ญนภา ค าภโิร การพัฒนาสงัคม

13 601720439 นายจักรพันธ ์นุ่มเกลีย้ง การจัดการโลจสิตกิส์

14 601220416 น.ส.แกว้ใจ สบุรรณครุธ การพัฒนาสงัคม

15 601120408 นายแล วลิะค า วทิยาศาสตรท่ั์วไป

16 591421014 น.ส.อษุณีย ์ปเูครอื นเิทศศาสตร์

17 601120126 น.ส.นุชจณี อูท่อง การศกึษาปฐมวยั

18 601120111 น.ส.พจมาน ตาลาว การศกึษาปฐมวยั

19 601120108 น.ส.องัคณา นนทการ การศกึษาปฐมวยั

20 601120129 น.ส.ลกัษณาวด ีหอมดอกพลอย การศกึษาปฐมวยั

21 601320104 น.ส.เพ็ญนภา ยอยบบุผา วทิยาการคอมพวิเตอร์

22 601320105 นายณัฐวฒุ ิกาไสย วทิยาการคอมพวิเตอร์

23 591920108 น.ส.พรนชิา สมัครเขตรการ วจิติรศลิป์และประยกุตศ์ลิป์

24 591120802 น.ส.อรปรยีา ดาวลอย สงัคมศกึษา

25 591720606 นายธนวฒัน์ ปะระปิน เทคโนโลยพีลงังาน

26 601120912 นายโสตวิธุน์ มัน่ค า พลศกึษา

27 601120914 นายณัฐนัย รืน่รวย พลศกึษา

28 601120915 นายอนาวนิ ไทยเมอืง พลศกึษา

29 601120920 นายรัฐเขต นลิขลงั พลศกึษา

30 601120922 นายศภุชยั เทพบรุี พลศกึษา

31 601730108 นายธนโชต ิคุม้ชนะ เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า

32 601220220 น.ส.วรรณพร สมจติร ภาษาไทย

33 591720607 นายณัฐพงศ ์ศลิาจันทร์ เทคโนโลยพีลงังาน

34 601120903 นายณัฐชา ลมไธสง พลศกึษา

35 601220123 น.ส.กฤตญิาภรณ์ ตุย้โชติ ภาษาไทย

36 601220102 น.ส.วทิรุชา กาวรีะเต็ม ภาษาไทย

37 601220111 น.ส.วาทณีิ เพิม่การคา้ ภาษาไทย

38 601220124 น.ส.วลิาวณัย ์มานอ้ย ภาษาไทย

39 591420504 น.ส.ฐติานันท ์อคัรวชริโยธนิ การจัดการท่ัวไป

40 591120701 นายณัฐวฒัน์ อดุมลาภ ดนตรศีกึษา

รายชือ่นักศกึษาผูม้สีทิธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 4
สอบวันที ่28 พฤศจกิายน 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-1 ศนูยภ์าษา



ทีน่ ัง่สอบ รหสันกัศกึษา ชือ่-สกลุ ไทย สาขาวชิา

1 601121729 น.ส.อรณชิ กลุประเสรฐิ การประถมศกึษา

2 591220117 น.ส.สนุติา สะแกง้ตมู ภาษาไทย

3 601121728 น.ส.นภัสวรรณ จันทรโ์ต การประถมศกึษา

4 601121726 น.ส.รุจริาพร จ่ันแจง้ การประถมศกึษา

5 601121715 นายธนากร ร่องค า การประถมศกึษา

6 601420531 น.ส.ปรญิญาพร ศรสีมบตัิ การจัดการท่ัวไป

7 601220118 น.ส.อรอนงค ์สนุารี ภาษาไทย

8 601220105 น.ส.อมรพรรณ ภเูชยีงชา ภาษาไทย

9 601220126 น.ส.ชยัญาวรรณ ศรสีพุรรณ ภาษาไทย

10 601420101 น.ส.ญาณศิา นาเกตุ การเงนิและการธนาคาร

11 601320301 น.ส.ณัฏฐธดิา วงศค์ า วทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

12 601320703 น.ส.จไุรรัตน ์จีล๋ะทา ฟิสกิส์

13 601320708 น.ส.ละอองทพิย ์หวงัดี ฟิสกิส์

14 601320705 นายสทุธนัินท ์สมรีาย ฟิสกิส์

15 601320501 น.ส.สวุมิล ภเูมฆ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

16 601820233 น.ส.นัฐธดิา ซาซโิย รัฐประศาสนศาสตร์

17 601720420 นายสนุทร พรมไชยา การจัดการโลจสิตกิส์

18 601720429 น.ส.วรมน เป้ียสรอ้ย การจัดการโลจสิตกิส์

19 601720405 น.ส.รัตนา แซม่ี การจัดการโลจสิตกิส์

20 601121105 นายณัฐพล อปุถัมภ์ ภาษาจนี

21 591920110 นายชมุพล เปรมใจ วจิติรศลิป์และประยกุตศ์ลิป์

22 601320811 นายอนุภาพ ยอดครีี คณติศาสตร์

23 601220607 น.ส.รสรนิ สงิหรา ณ อยธุยา ภาษาจนี

24 591220434 น.ส.ชนนกิานต ์สานเมทา การพัฒนาสงัคม

25 591220426 นายณัฐพล ชา้งหัวหนา้ การพัฒนาสงัคม

26 591220404 น.ส.ศรัณยา ชา้งเนยีม การพัฒนาสงัคม

27 601620134 น.ส.ปรมิประภาพร จิว๋แหยม นติศิาสตร์

28 601620105 นายกฤษฎา ศรชยั นติศิาสตร์

29 601320307 น.ส.น ้าผึง้ ทองทา วทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

30 601320414 น.ส.สภุาพร สอีอน สาธารณสขุศาสตร์

31 591120705 นายปรญิญา หอมเย็น ดนตรศีกึษา

32 591120710 น.ส.ศรินิภา กาบขนุทด ดนตรศีกึษา

33 601122017 นายสมเกยีรต ิมหาปัน ดนตรศีกึษา

34 601220606 น.ส.ศศธิร บญุมัติ ภาษาจนี

35 601220601 น.ส.ศริพิร จันทรฉ์าย ภาษาจนี

36 601220611 น.ส.เบญญาภา สระทองออ้ย ภาษาจนี

37 601820102 น.ส.สาลติา เพิม่ผล รัฐประศาสนศาสตร์

38 601820103 น.ส.เกวลนิ เรอืนใจดี รัฐประศาสนศาสตร์

39 601820118 นายนฤดล ปานแสงทอง รัฐประศาสนศาสตร์

40 591121024 นายราชนัย ์กลบีเทศ พลศกึษา

รายชือ่นักศกึษาผูม้สีทิธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 4
สอบวันที ่28 พฤศจกิายน 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 5-2 ศนูยภ์าษา



ทีน่ ัง่สอบ รหสันกัศกึษา ชือ่-สกลุ ไทย สาขาวชิา

1 591420325 นายสหพันธ ์กอสมัพันธ์ การตลาด

2 591420309 น.ส.พรพรรณ รอดเขยีว การตลาด

3 591420305 น.ส.สภุารัตน ์จันทรศ์รี การตลาด

4 601730102 นายสมยศ คงสขุ เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า

5 601730103 นายธานนิทร ์มณีเขยีว เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า

6 601730105 นายธรีพงษ์ แกว้ลี เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า

7 591920112 นายจอมพล ยศอาลยั วจิติรศลิป์และประยกุตศ์ลิป์

8 591920117 น.ส.สโรชา แซม่า้ วจิติรศลิป์และประยกุตศ์ลิป์

9 601420218 น.ส.ชนาธปิ อนุยรู การตลาด

10 601420201 น.ส.จรัิฐตกิาล สทิธริาช การตลาด

11 601121310 น.ส.กรรณกิาร ์ขอนทอง คอมพวิเตอร์

12 601121408 นายรณฤชยั โยชนะ ภาษาไทย

13 601720218 นายอษัฎาวธุ ใจพรมมนิ เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

14 601220223 นายวรนนท ์หนองหลวง ภาษาไทย

15 601220410 นายนพนันท ์รุง่เรอืง การพัฒนาสงัคม

16 591220443 น.ส.รัญญา ครุฑแกว้ การพัฒนาสงัคม

17 601220116 น.ส.นติยา ตระการตระกลู ภาษาไทย

18 591620125 นายทรงวฒุ ิเต็มทวี นติศิาสตร์

19 591620141 นายธธีัช การะภักดี นติศิาสตร์

20 601220431 น.ส.ธนพร ภคูรองทอง การพัฒนาสงัคม

21 591820220 น.ส.อรวรรณ เลศิวไิล รัฐประศาสนศาสตร์

22 591820132 นายรัตนกร ค าโสภา รัฐประศาสนศาสตร์

23 591820106 นายณัฐกานต ์กลิน่นาค รัฐประศาสนศาสตร์

24 591820103 นายธรีศกัดิ ์เรอืงวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์

25 591220604 น.ส.พมิพดิา เกดิศริิ บรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์

26 591220603 น.ส.ทัศนยี ์สงิหล์อ บรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์

27 591220424 น.ส.พชิญวด ีคงสตัรา การพัฒนาสงัคม

28 601520127 น.ส.พัชร ีสโีค การบญัชี

29 601820121 น.ส.กิง่แกว้ กนัหาค า รัฐประศาสนศาสตร์

30 601820119 น.ส.จรยิา ชมภู รัฐประศาสนศาสตร์

31 591620147 น.ส.ดรุณี โพธิศ์รี นติศิาสตร์

32 601420209 นายธนภมู ิสนฉาย การตลาด

33 601420208 น.ส.วรรณสิา วรรณา การตลาด

34 591320205 นายสทิธนัินท ์พลอาจ เคมี

35 591121912 น.ส.พัชร ีเพชรไทย เคมี

รายชือ่นักศกึษาผูม้สีทิธิส์อบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

วชิา เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 4
สอบวันที ่28 พฤศจกิายน 2562 เวลา 17:00 น. หอ้ง 6-1 ศนูยภ์าษา


