
ระเบียบการและข้อปฏิบัติ 
การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์(Mock-TEST) และการสอบ TOEICส าหรับนักศึกษา/บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หลักฐานที่ผู้สอบต้องแสดงหน้าห้องสอบ 
ส าหรับบุคลากร 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ[ที่มีรูปถ่ายชัดเจน] 
2. บัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวพนักงานมหาวิทยาลัย 
ส าหรับนักศึกษา 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ [ที่มีรูปถ่ายชัดเจน] 
2. บัตรประจ าตัวนักศึกษา 
3. ใบสมัครยืนยันเข้าสอบ 
กรณีผู้สอบที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อความบกพร่องทางร่างกาย 
- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมคลินิก) ตัวจริงหรือ
ส าเนาที่ม ีตราประทับจากโรงพยาบาลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน 
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 
1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดนักศึกษา (นักศึกษา) /ด้วยชุดสุภาพ (บุคลากร)ตามระเบียบของ 
มหาวิทยาลัยฯ 
2. ผู้สอบทุกท่านต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาทีเพ่ือท าการลงทะเบียน 
3. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดสอบก าหนดให้เท่านั้น 
4. ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ หูฟัง
flash drives, USB drives กุญแจรถที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิก เครื่องเล่น MP3 เป็นต้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น แม้ว่าปิดเครื่องแล้วก็ตาม 
5. ไม่อนุญาตให้น าสิ่งของที่น าติดตัวมาด้วย เช่น กระเป๋าถือ ดินสอ ปากกา เอกสารต่าง ๆ รวมถึงทรัพย์สินมี
ค่าใดๆเข้าห้องสอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
6. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่าเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดสอบจะแจ้งว่ากระบวนการจัดสอบเสร็จ
สิ้น 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 04 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

1 611530121 น.ส.อารียา เขียวสนั่น การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

2 611530108 น.ส.ประวีณา บญุเหลือ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

3 611530119 น.ส.สริิยากร เกตณุรงค ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

4 611530120 น.ส.สายรุ้ง แจ่มใส การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

5 611530114 น.ส.บุญพิทักษ์ ทรัพย์เสถียร การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

6 611530127 น.ส.อภสัรา แสงไชยา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

7 611530105 น.ส.วิจิตรา มาน้อย การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

8 611530122 น.ส.กาญจนา เพ็ชรคง การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

9 611430119 น.ส.นิตยา บุญมา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

10 611430133 น.ส.รสชรินทร์ เขื่อนค า คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

11 611430117 น.ส.วาสนา พิมพ์อ่อนตา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

12 611430131 นายเสกสรร จันทร์มาก คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

13 611430102 นายบุญญาฤทธิ์ ใจเย็น คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

14 611430116 นายเกรียงศักดิ์ มั่นศักดิ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

15 611430113 น.ส.ปวีณา จันทร์จี ่ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

16 611430125 นายภูวดล ดิษร คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

17 611420412 น.ส.วันนิสา ข าเจรญิ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

18 611430126 นายอิทธิพัทธ์ หล้าแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

19 611420422 น.ส.รสสุคนธ์ สุวรรณศรี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

20 601121806 น.ส.เพ็ญมณี ตนัยต่อกุล เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

21 601121820 น.ส.วิภาดา อ่อนจิตร เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

22 611420122 น.ส.เบญญาภา สรรพค้า การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 

23 611120627 น.ส.วิลาวลัย์ ชุมแวงวาป ี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

24 611120617 น.ส.ศิริวรรณ ท่าด ี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 04 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

25 611120604 น.ส.สกาวรัตน์ ยศพรมราช ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

26 611420108 น.ส.อนันตญา จันทานานนท์ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 

27 611120609 น.ส.สริภสัสร เอกปาน ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

28 611120606 น.ส.สริิมา สุริยะลังกา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

29 611420110 น.ส.กวินนา ชาญเช่ียว การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 

30 611520121 น.ส.วิภาดา สาทิพย์จันทร ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

31 611520105 น.ส.สุทธิดา ชูเเผ้ว การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

32 611520102 น.ส.กรรณิการ์ มณีเขียว การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

33 611520104 น.ส.น้ าทิพย์ ดิษสอน การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

34 611520134 น.ส.สภุัทตรา ยังนุสสะ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

35 611520219 น.ส.ปนัดดา สมใส การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

36 611520127 น.ส.รตันาวดี ทองพิจิตร การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

37 611420103 นายวรัญญู สินทวีเสถยีร การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 

38 611430123 น.ส.สริิกานตด์า วิเชียรรัตน ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

39 611520101 น.ส.สรินยา เจริญสารีกจิ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

40 611520206 น.ส.นฤมล โยธาธรรม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 04 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

1 611430136 น.ส.พัชราพรรณ์ น้อยปานะ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

2 611430111 น.ส.ศิรริัตน์ เอี่ยมทรัพย ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

3 611430118 น.ส.ชาลสิา มหาชัย คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

4 611430110 น.ส.ณัฐกาญจน์ ยังสถาน คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

5 611430104 น.ส.อทิตตญิา แก่งศิร ิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

6 611430105 นายพงศกร กล่อมปัญญา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

7 611122003 น.ส.วรญัญา เกดิสุวรรณ ์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

8 611122001 น.ส.นันทิญา เวฬุวนารักษ ์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

9 591122002 น.ส.มลัลิกา กล่อมปาน ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

10 611122002 น.ส.ฐาปนี บุญจันทร ์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

11 611122004 น.ส.เบญสภา มาลยั ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

12 611420419 น.ส.วาสนา พร้อมตูม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

13 611420401 น.ส.สุชีรา ชุ่มรัศม ี การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

14 611420417 น.ส.ฉลวย ยวนแห่ว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

15 611420410 น.ส.ธนาวรรณ ดีวัน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

16 611420411 นายนาวิน ทองหล่อ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

17 611420408 น.ส.อรัญญา ทักทาย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

18 611420409 น.ส.ธนัดดา อินทรรัตน ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

19 611420402 น.ส.รตันาภรณ์ วังนาค การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

20 611420406 น.ส.ชลธิชา พุทธศัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

21 611420413 น.ส.สุธาทิพย์ ประพัฒน์โพธ์ิ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

22 591420707 นายฉลองรัตน์ ทักท้วง เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ 

23 611120610 น.ส.วรยา แจม่หม้อ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

24 611120608 น.ส.เกวลี สร้อยสังวาลย ์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

25 591520107 น.ส.นนทิชา เณรน้อย การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

26 591520124 น.ส.สร้อยเพชร ภมู ี การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

27 611120607 นายภูวดล สุขเกษม ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 04 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

28 591122025 นายรังสิมันต์ ไกรสีทา ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

29 591122020 นายธีระพัฒน์ เทาทา ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

30 591122019 นายณัฐวัตร พัดชาวนา ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

31 591520120 น.ส.วันนภา จันแดง การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

32 611120611 น.ส.พิชญาภา ชูพุฒ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

33 591121409 นายสรพงษ์ เทพสุวรรณ ์ คอมพิวเตอร ์ คณะครุศาสตร ์

34 591120802 น.ส.อรปรียา ดาวลอย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

35 591122021 นายศรชัย มะลิพรม ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

36 591122018 นายเมธา โอบอ้อม ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

37 591122004 นายนิธิกร เต็งเจริญ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

38 591122005 นายพิเชษฐ์ ไชยสุระ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 04 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ สาขาวิชา คณะ 

1 611120113 น.ส.สุธดิา สูติพันธ์ุสกุล การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

2 611120104 น.ส.สรุีย์พร บญุตั้ง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

3 611120105 น.ส.นฤมล ขอนทอง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

4 611120129 น.ส.วิภารัตน์ ศรีบัว การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

5 611120114 น.ส.สดีาพร แซ่กือ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

6 611120107 น.ส.ขวัญชนก เชียงปา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

7 611120121 น.ส.สุกญัญา เขาอิน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

8 611120103 น.ส.ธิดารัตน์ วิเศษเขตการณ ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

9 611120120 น.ส.ธนาภรณ์ จันธดิา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

10 611120106 น.ส.ณัฐธดิา อ่อนจิ๋ว การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

11 611120128 น.ส.ชนากานต์ เตจะนะตา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

12 611120112 น.ส.บุษยา หล าริ้ว การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

13 611120125 น.ส.ชมัยพร จ าปศีรีโสภา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

14 611120102 น.ส.ปวีณา เนื่องกันทา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

15 611120127 น.ส.นารี แซ่ว้าง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

16 611120124 น.ส.อารญีาณ์ สงวนสุข การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

17 611120111 น.ส.กัณทมิา ชัยศิร ิ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

18 611120110 น.ส.จันทรส์ุดา ตุย้นันต๊ะ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

19 611120101 น.ส.นภสันันท์ นาคเอม การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

20 611120123 น.ส.ฐาปนี อินหาดกรวด การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

21 611120119 น.ส.รุ่งมณี ผลาผล การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

22 611120108 น.ส.พัชราภรณ์ โภชน์บุญม ี การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

23 611120109 น.ส.ชนากานต์ จันทร์พุฒ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

24 611120117 น.ส.ดลยาพร ดีมาก การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

25 611120116 น.ส.ศิรลิักษ์ แก่งศิร ิ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

26 611120122 น.ส.นิภา สีแก้วน้ าใส การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

27 611120115 น.ส.บุษบา แซ่ล ี การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 04 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ สาขาวิชา คณะ 

28 611120130 น.ส.พรสวรรค์ ฮอมเงิน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

29 611120126 น.ส.ยุภารัตน์ เรื่อศรีจันทร์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

30 611120118 น.ส.สมนึก เขตวิทย ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

31 591420501 น.ส.อัปสรลาวลัย์ ลองเนียม การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

32 591122011 นายสงกรานต์ เขียวนา ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

33 591122030 นายกิตติพงษ์ เข็มทอง ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

34 591122010 นายนพดล สันคะนุช ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

35 591122029 นายชนะวงศ์ ตรรกชนชูชัย ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

36 591121424 นายวิทวัส แก้วก้ง คอมพิวเตอร ์ คณะครุศาสตร ์

37 591122022 นายภูพิงค์ คชฤทธิ ์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

38 591122003 นายคมกริช แย้มเอี่ยม ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

39 591121119 น.ส.นุชธิดา ขัดสาย ภาษาจีน คณะครุศาสตร ์

40 591220424 น.ส.พิชญวดี คงสตัรา การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 05 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

1 611121214 น.ส.ฐิตริัตน์ มะเฮง คอมพิวเตอร ์ คณะครุศาสตร ์

2 611430115 นายกิตตินันท์ หงษ์ยนต ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

3 611430135 นายวราวุธ ค ามลู คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

4 611430134 นายพงศธร ดอนสมไพร ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

5 611430127 นายพิษณุ กัญทวงค ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

6 611121204 นายอ านาจ นวลเปยีน คอมพิวเตอร ์ คณะครุศาสตร ์

7 611121203 นายวันชัย บุรงค์ คอมพิวเตอร ์ คณะครุศาสตร ์

8 611520110 น.ส.ปรียา สุขเกษม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

9 611520106 น.ส.ศศิมนต์ อิ่มแสง การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

10 611520126 น.ส.กฤติญาณี ชูจิ๋ว การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

11 611520118 น.ส.พัชศิลาพร ไพโรจน์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

12 611520131 น.ส.นุชจรีย์ พิลาทอง การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

13 611520117 น.ส.สุกญัญา กองสาสนะ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

14 611520120 น.ส.ดวงเพชร เทียมหลา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

15 611520135 น.ส.จันทวิมล โพธิบัลลังก์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

16 611121208 นายจิรพนธ์ ทองยิ้ม คอมพิวเตอร ์ คณะครุศาสตร ์

17 611121207 น.ส.มัทนา รตันวงศ์ คอมพิวเตอร ์ คณะครุศาสตร ์

18 611121201 น.ส.สุวภัทร เครืออยู ่ คอมพิวเตอร ์ คณะครุศาสตร ์

19 611121202 นายนพดล นาสืบ คอมพิวเตอร ์ คณะครุศาสตร ์

20 611121210 น.ส.นรากลุ หมื่นวัง คอมพิวเตอร ์ คณะครุศาสตร ์

21 611121213 นายพงษ์พันธ์ ค าบาง คอมพิวเตอร ์ คณะครุศาสตร ์

22 611520209 น.ส.สุกญัญา สุขเถื่อน การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

23 611520213 น.ส.วันเพ็ญ เกษก าจร การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

24 611520205 น.ส.อุษามาศ ก้อนทอง การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

25 611520230 น.ส.วนิลญา เงินสุข การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

26 611420420 น.ส.สายชล รุ่งเรืองพัชรกุล การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

27 611520114 น.ส.จิรัชญา จันทร์เขียว การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 05 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

28 611520122 น.ส.ณัฐนันท์ยา วงษ์อ่อง การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

29 611520115 น.ส.ปวีณา ดารินทร ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

30 611120727 น.ส.ศิรินภา สุขพัฒน์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

31 611120730 น.ส.จิดาภา ชัยรตันสุวรรณ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

32 611120716 นายปฏิภาณ คะเนนอก สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

33 611120701 น.ส.ชญาณิศา อังศิร ิ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

34 611120704 น.ส.อังคณา เพชรพิจารณ ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

35 611120720 นายสิรณัฐ พงษ์พิระ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

36 611120718 นายวชิระ จันทร์อ่อน สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

37 591121113 น.ส.เบญจรตัน์ วันใจ ภาษาจีน คณะครุศาสตร ์

38 601120221 น.ส.นิฤมล มีโพธิ ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

39 601120203 น.ส.พิมพ์ชนก หมอนอินทร ์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

40 601120214 น.ส.สงกรานต์ มาลีสายชล การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 05 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

1 611430114 น.ส.นิตยา ภูผล คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

2 611430122 น.ส.วันยี่หวา โสดา คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

3 611430112 น.ส.วสรุัตน์ ค าปูนเปรียบ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

4 611430107 น.ส.จุฬาลักษณ์ เปจ้ิ๋ว คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

5 611430121 น.ส.ดวงกมล สร้อยจ านงค ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

6 611430129 น.ส.พรชนก ทองศรีเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

7 611430128 น.ส.สุพตัรา เพ็ชรไทย คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

8 611430108 น.ส.หทัยชนก เขียวเกษม คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

9 611430106 นายณัฐวุฒิ วิบูลสุนทรางกูล คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

10 611430103 นายกุลนรา ตระกลูเจริญพงศ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

11 611430109 นายสิรวิชญ์ นิระคม คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

12 611120615 น.ส.อลิษา อายเุจรญิ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

13 611120602 น.ส.กัญญาภัค เกลียววงค ์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

14 611120603 นายอิสรภาพ สมหารวงค ์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

15 611120612 น.ส.กัญญารตัน์ พละทรัพย ์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

16 611121217 น.ส.ภัททิยา จลุกิ่ง คอมพิวเตอร ์ คณะครุศาสตร ์

17 611420416 นายทิติยะพงษ์ จันทะเสน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

18 611420414 นายพีรพัฒน์ แก้วทอง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

19 611520128 น.ส.รตันา ขวัญมา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

20 611520129 น.ส.อ าพร ขวัญมา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

21 611120211 น.ส.นันทนี ทะเหมย การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

22 611120213 น.ส.กรกนก สรุินทรานนท์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

23 611120206 น.ส.พิมพ์พิพัฒน์ จันทร์ปัญญา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

24 611120210 น.ส.ปรญิญา นุชนุ่ม การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

25 611120203 น.ส.ธันยพร อิ่มทอง การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

26 611120204 น.ส.นภสัวรรณ น้ าสังข์ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

27 601420113 น.ส.อชิรญา หงษ์เสียงจันทร ์ การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 
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ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

28 591220432 น.ส.อัจฉริยภรณ์ รินค า การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

29 591220436 น.ส.เกตุกนก ศรีสุกใส การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

30 591220439 น.ส.ชนันทร์พร บุญรอด การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

31 591420515 นายการรตัน์ สุขวาณิชวิชัย การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

32 591120211 น.ส.นริศรา ช่อช้ัน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

33 611120711 นายรุ่งชาติ มีมุข สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

34 611120705 น.ส.เพ็ญนิพา พับพ ุ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

35 611120722 นายวัชระ ศรีทา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

36 611120703 น.ส.ระวิวรรณ พรมธา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

37 591420504 น.ส.ฐิตานันท์ อัครวชิรโยธิน การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

38 611120710 นายสุรยิา คงอมรครี ี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 05 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

1 611530115 น.ส.ยุพารตัน์ ผลเจริญ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

2 611530103 น.ส.สุพัฒตรา สว่างศร ี การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

3 611530117 น.ส.นทีกานต์ ทองยอด การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

4 611530124 นายธนวัฒน์ จิตวงศ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

5 611530112 น.ส.วันดี อิ่มวงษ ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

6 611530125 น.ส.ปภาวรินทร์ เทศน์ธรรม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

7 611530126 น.ส.กัญญารตัน์ สุดใจ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

8 611122009 นายนัฐวุฒิ กวนไวยบุตร ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

9 611520224 น.ส.นริศรา ยศปญัญา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

10 611520225 น.ส.มาตาวี พรมมา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

11 611520237 นายอุเทน มะโนจันทร ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

12 611520238 น.ส.นิลาวลัย์ จีนามูล การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

13 611520212 น.ส.วิรลัยุพา กิจไพบูลยส์ิน การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

14 611520211 น.ส.พินทุมาศ กว้างปัญญา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

15 611520229 น.ส.มาริสา เต้อแก้ว การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

16 611520240 น.ส.สุกันยา ทองค า การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

17 611520204 น.ส.สุชาวดี ศรีวิชัยวงศ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

18 611520235 น.ส.จุฑามาศ ฝอยทอง การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

19 611520201 น.ส.ปวีณ์นุช เหล็กกล้า การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

20 611520217 น.ส.จิดาภา ศรีบรุะ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

21 611520203 น.ส.สุกญัญา มากกุญชร การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

22 611520232 น.ส.อัจฉราพร กุดวงค์แก้ว การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

23 611520216 น.ส.สงกรานต์ ทองฤทธิ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

24 611122006 นายวัชรากร จันแดง ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

25 611122008 นายคุณาธิป อินทร์แก้ว ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

26 611520207 น.ส.อัญชลี จันทะเสน การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

27 611520227 น.ส.กาญจนา ทรัพย์ประเสริฐ การบัญช ี คณะวิทยาการจัดการ 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 

สอบวันที่ 05 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

28 611520210 น.ส.สุนสิา บุญเอี่ยม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

29 611520241 น.ส.ชุติกาญจน์ พวงทอง การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

30 611120205 น.ส.เอื้อมดาว พรมปิก การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

31 611520133 น.ส.นฤมนต์ ลอยวิลัย การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

32 611120212 น.ส.ปวีณ์กร ใจช้ืน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

33 611120215 น.ส.นิศรา ภูมิโคกรัก การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

34 611520109 น.ส.วฤณ ดอกไม้เพลิง การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

35 611520132 น.ส.สาวติรี ศลิาเงิน การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

36 611120201 น.ส.กันหา มั่งมลู การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

37 611520111 น.ส.ณัฐวรรณ แสงสิทธิ ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

38 611120202 น.ส.เดือนเพ็ญ ยั่งยืนกสิกจิ การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

39 611120207 น.ส.พรนภา ค าแก้ว การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

40 611520119 น.ส.สุพิกา กาละสิรัมย ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 09 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

1 611420515 น.ส.นิชานันท์ เอี่ยมทรัพย ์ นิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

2 611820118 น.ส.นิชธาวัลย์ สุขจิตร รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 611420519 น.ส.อพัฒชรา เรืองวงษ์ นิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

4 611420521 นายวราพล ภมูิมาศ นิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

5 611420509 น.ส.ปรัชญาภรณ์ ตู้ท ี นิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

6 611420514 น.ส.สโรชา เอี่ยมต่อ นิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

7 611121802 น.ส.ทักษพร นิลละออ เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

8 611121804 น.ส.สริีธร ค าพิระธรรม เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

9 611121807 น.ส.สุพิชชา เมนไธสง เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

10 611420511 นายพันธกานต์ ฤมิตร นิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

11 611420501 น.ส.ฐิติพร มั่นอ่วม นิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

12 611121806 น.ส.นพเก้า นุ่มเกลี้ยง เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

13 611121808 นายชัยธวัช อ้นอิน เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

14 611121809 น.ส.นภสัสร เปล่งปลั่ง เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

15 611121801 นายพีรพัฒน์ จอมคีร ี เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

16 611420513 นายสหรัฐ บุญยืด นิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

17 611320303 น.ส.วรญัญา ก่ิงภาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

18 611420503 นายธีรภัทร์ เสรมิศร ี นิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

19 611320601 น.ส.ธัญรดา ครุธเครือ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

20 611320208 น.ส.จิราพร แย้มโกสุม เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

21 611320217 น.ส.ณัฐชยา ปาละโค เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

22 611320213 น.ส.นิศากร พรมสละ เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

23 611121803 นายวันชัย ศรีเดช เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

24 611121812 น.ส.น้ าทิพย์ ค าอิ่ม เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

25 611121811 นายกฤษกร จรันรัก เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

26 611420506 นายคมกริช ทองทิน นิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

27 611320212 น.ส.ชุติมา จันทรด์ ี เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 09 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

28 611320301 น.ส.นภาลัย เช้ือรอด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

29 611620238 นายธรรมนญู อินไผ ่ นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

30 611320203 น.ส.เดือนเพ็ญ แสนหลวง เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

31 611320209 นายวุฒิภัทร หอมประทุม เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

32 611420508 นายธนาศักดิ์ วงค์ชมภ ู นิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

33 611320617 น.ส.รสสุคนธ์ เสาวนิจ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

34 611320302 น.ส.ภุมรินทร์ ธัญญเจริญ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

35 611320204 น.ส.ศรสีุดา ครีีแดนชัย เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

36 611320220 น.ส.พิชญาภรณ์ เทยีนสันต ์ เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

37 611320205 น.ส.ดวงจันทร์ พงศ์จรสัแสง เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

38 611820218 น.ส.จรยิา เขตขาม รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

39 611820228 น.ส.ตรีลักษณ์ ภู่สมัย รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

40 611320307 นายกิจชนะ เก้นโชต ิ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 

สอบวันที่ 09 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

1 611620210 น.ส.ชญานี ประชาสรรเจริญ นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2 611620213 น.ส.ชวาลา สถติย์อยู ่ นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 611320206 น.ส.กัญญารตัน์ หมื่นแสง เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4 611320219 น.ส.กณิกา กาญจนแดนไพร เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

5 611620219 นายนิธิพงษ์ รัตนาทร นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

6 611620234 นายธนพล โยชนะ นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

7 611320211 นายทวีศักดิ์ หิรัญสิทธ์ิ เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

8 611820122 น.ส.พิยดา มติรช่ืน รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

9 611620235 น.ส.ธนศิริ ผลเศรษฐ ี นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

10 611420507 น.ส.พรรณพร เทวโลก นิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

11 611420502 นายเมธชนัน เรืองจันทร ์ นิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

12 611320202 น.ส.ธวัลรัตน์ ศรสีุขสันต์คีร ี เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

13 611820109 น.ส.ทิพานันท์ สีปัจฉิม รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

14 611820129 น.ส.ประกายทิพย์ กุมมาน้อย รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

15 611820226 น.ส.สุพิชญา ไกรแก้ว รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

16 611820209 น.ส.วิชญาพร ค าแล่น รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

17 611820107 น.ส.สุกญัญา ทองแกมแก้ว รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

18 611820210 นายสุรโิย ค าเครื่อง รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

19 611620231 น.ส.วิชชุลดา อ่ าเทศ นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

20 611320305 นายปฏิภาณ เกษนาค วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

21 611820120 น.ส.รักชนก สังข์สุวรรณ ์ รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

22 611820108 น.ส.ปัญชลิกา เรืองไทย รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

23 611820111 น.ส.พัณณิตา วงษ์มา รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

24 611320502 น.ส.วัลญา ประทมุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

25 611320501 น.ส.สภุารตัน์ เหลา่กระปิกจิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

26 611320504 นายธีระวัฒน์ ปาวงค์สร้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

27 611820127 น.ส.วิภาดา จันนาค รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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28 611820223 นายชัยวัฒน์ คงประกอบ รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

29 611320507 น.ส.กนกพรรณ วงค์ต๊ะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

30 611320605 นายวรุตม์ จูงาม ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

31 611820117 น.ส.กาญจนา ภู่เพ็ง รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

32 611820230 นายธวัชชัย แก้วมาลัย รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

33 611820203 น.ส.พรธีรา โตนดทอง รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

34 611820205 น.ส.ศิรริัตน์ รอดประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

35 611320606 น.ส.อารรีัตน์ ผ้าน้ าฝน ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

36 611120302 น.ส.สวรรยา ตังสุวรรณ ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

37 611120316 น.ส.กัญญารตัน์ คงมั่น วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

38 611120329 น.ส.ชวนชม ฤทธฺิิจรรโลง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์
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1 611120318 น.ส.สุพตัรา การะภักด ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

2 611120305 น.ส.สมุีนา ค าบู ้ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

3 611820202 น.ส.อรอุมา สิงห์วี รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

4 611320803 น.ส.ศิรินทรา บางเหลือง คณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

5 611121022 น.ส.สานิกา แซ่พ่าน ภาษาจีน คณะครุศาสตร ์

6 611120326 นายกรรจเนตร ขุนทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

7 611220506 น.ส.ภาวริน ค าส ี การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

8 611820102 น.ส.รชุดา อินเลี้ยง รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

9 611820119 น.ส.วรรณรัตน์ ฟองเอม รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

10 611820212 น.ส.อรภาภรณ์ จันทวี รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

11 611820213 น.ส.ฐิติกานต์ ทองโบราณ รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

12 611121030 น.ส.ปาริชาติ ธัญชาติไพศาล ภาษาจีน คณะครุศาสตร ์

13 611121026 น.ส.ญานิกา ธรรมมา ภาษาจีน คณะครุศาสตร ์

14 611820126 น.ส.อรพิน คุ้มพงษ์พันธ์ รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

15 611820110 น.ส.สภุาพร เลาสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

16 611820130 น.ส.ณัฐกานต์ คงหอม รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

17 611121611 น.ส.พัชรินทร์ ค าตา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

18 611121614 น.ส.อารรีัตน์ โพเทพ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

19 611121605 น.ส.รมณี อินทพงษ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

20 611121617 น.ส.สุจริา จันทร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

21 611121607 น.ส.สุวรรณา แย้มนุช การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

22 611121621 น.ส.ศิรดา แต่งเนตร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

23 611121608 น.ส.จินต์จฑุา สุยะทา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

24 611121615 น.ส.สุธาสินี วันเสาร ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

25 611121622 น.ส.สร้อยสุวรรณ กิจประจักร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

26 611121612 น.ส.ณัชภัทร คงเพชรศักดิ ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

27 611121805 น.ส.ชนาภา อาจกล้า เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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28 611121714 น.ส.ปรณีาภา บัวเขียว การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

29 611120802 น.ส.พรพรรณ พรมสายใจ พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

30 611620124 น.ส.ศรสวรรค์ บรรณส ี นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

31 611620208 น.ส.ชลธิชา จ าปางาม นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

32 611121710 น.ส.อริญชยา เสนาพันธ ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

33 611320829 นายภูธเนศ นารีรักษ์ คณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

34 611620205 น.ส.กัญญาณัฐ ติ้งฉิ่น นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

35 611620223 น.ส.สภุัสสร นพเลิศอิน นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

36 611620225 น.ส.พรนภา นันที นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

37 611220411 น.ส.เบญญา มีหริ ิ การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

38 611120401 น.ส.ปิยนุช ณ ค าตัน วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

39 611120406 น.ส.ณิชากร วิทยาเรืองศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

40 611120408 น.ส.วันวิสาข์ อูบกาบ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์
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1 611122106 น.ส.ปุณรดา โพธิ์ขวัญ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

2 611121701 น.ส.ทิพย์เกษร ดอนเขียวไพร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

3 611121713 น.ส.ปณาลี เลิศก าชัย การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

4 611120805 นายดนัย บุญญา พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

5 611120829 นายกิตติธัช พุ่มฉัตร พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

6 611120830 นายชัยพร เรียบด ี พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

7 611120828 นายภูวนาท นวดไธสง พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

8 611120816 นายณัฐสิทธ์ิ จันโทสถ พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

9 611120814 นายจรวรรธ สุโขไตรรัตน ์ พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

10 611120835 นายปัฐน์พงศ์ อุ่นเมือง พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

11 611120836 นายนิรพันธ์ คงยัง พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

12 611120821 น.ส.ณัฐพร สังกลม พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

13 611120807 น.ส.รวินันท์ เครือแก้ว พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

14 611120822 นายวชิรวิชญ์ น้อยเกิด พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

15 611120815 นายอ านาจ จ าปีทอง พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

16 611220430 น.ส.กรณิศ สีชานิล การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

17 611120806 นายภูธเนศ เสืออุดม พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

18 611220501 น.ส.กรรณิกา บญุจันทร ์ การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

19 611220515 นายเจนณรงค์ มาลัย การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

20 611120811 นายพรรณกร จันทร์ทันโอ พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

21 611120802 น.ส.พรพรรณ พรมสายใจ พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

22 611220516 นายนิคมสัน ถาปาวงค ์ การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

23 611320809 น.ส.พิมพ์ลภัส วงค์กองแก้ว คณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

24 611320813 น.ส.ธัญญลักษณ์ ธรรมล ี คณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

25 611320816 น.ส.บุษบา ปทุมสตูร คณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

26 611320823 น.ส.ลลนา อยู่สบาย คณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

27 611320817 นายภูรณิัฐ ตุ่นเฟือย คณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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28 611220606 น.ส.ศิริพร จินดาครีีกร ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

29 611220601 น.ส.นฤมล นะพา ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

30 611220615 น.ส.วิชญาดา กอสัมพันธ์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

31 611620215 นายพีรพัทธ์ เพชรพูล นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

32 611121522 น.ส.นารรีัตน์ ฉ่ าบตุร ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

33 611121517 น.ส.ปิยะฉตัร นารอด ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

34 611121507 น.ส.เพ็ญนภา ต้นเพชร ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

35 611121505 นายภัทพงษ์ แพงโตนด ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

36 611122212 น.ส.กุ๊กไก่ สมคิด สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

37 611122214 น.ส.อรณิช วายุ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

38 611120411 น.ส.ณัฐณิชา ยุภาครบุร ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

39 611120412 น.ส.ศิริวรรณ จันทร์ข า วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

40 611120425 น.ส.ชุตินาท แหวนทองค า วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์
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1 611620103 นายภูมริพี ศรีเมือง นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2 611620115 น.ส.สุกญัญา อภยัโส นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 611220503 น.ส.ลดัดาวลัย์ คีรรีาษฎร์ตระกูล การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

4 611220522 น.ส.แสงอรณุ อยู่ทุ่ง การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

5 611220505 น.ส.รุ่งฤทัย เบ็ญจา การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

6 611220523 น.ส.สุนยี์ สายใจผาดอย การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

7 611620118 น.ส.ธิดาพร มาคุ้ม นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

8 611220512 น.ส.กุสมุา คงสุวรรณ ์ การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

9 611220520 น.ส.นภสัสร ตรีบุพชาตสิกุล การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

10 611220524 นายวรโชติ เนินพลับ การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

11 611220521 น.ส.อริศรา พันธุ์ทอง การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

12 611220519 น.ส.อัมพร ค าม ี การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

13 611220511 นายคุณากร คล้ายโต การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

14 611620104 น.ส.เกษรา ยั่งยืน นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

15 611620131 น.ส.ศิรริัตน์ ค าวงศ ์ นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

16 611320804 น.ส.เพชรฎา อาทร คณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

17 611320824 น.ส.รตันาภรณ์ แสนหาญชัย คณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

18 611320806 น.ส.จิรานุช มั่นคงพิพัฒน์ คณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

19 611620109 น.ส.กันทิมา สิงหา นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

20 611620127 นายภูสิทธ์ิ เวียนเป๊ะ นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

21 611320822 น.ส.รดันิตา พรมมาวัน คณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

22 611220604 น.ส.วรญัญา ภูส่งค ์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

23 611220608 น.ส.ฑิฆมัพร บัวทอง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

24 611121013 น.ส.สตรรีัตน์ ถาวร ภาษาจีน คณะครุศาสตร ์

25 611121014 น.ส.ปาลติา บุญทะโกสมุ ภาษาจีน คณะครุศาสตร ์

26 611121001 น.ส.อภิญญา บุรานันท ์ ภาษาจีน คณะครุศาสตร ์

27 611122211 น.ส.ชนัญญา ฉลาดธญักิจ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์
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28 611122220 น.ส.ธัญสิริ จ๋องเนียม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

29 611120311 น.ส.รินรดา เมรัตน ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

30 611120427 น.ส.พัชรินทร์ มรีะสิง วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

31 611120404 น.ส.นภสัสร อินรัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

32 611121404 น.ส.สุกญัญา จันทร์นา ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

33 611121423 น.ส.ประภสัสร พลากร ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

34 611121408 น.ส.อัญชลี ท าทอง ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

35 611120837 นายอมรเทพ เถื่อนถ้ า พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

36 611121418 น.ส.สลิลทิพย์ กันหาเรียง ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

37 611320826 นายจิรายุ แซย่่าง คณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

38 611121422 นายกิตตสิุวัฒนา มังกร ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์
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1 611120307 น.ส.รุ่งนภา สุขสาย วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

2 611120308 น.ส.ปิยนุช หิริโอ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

3 611120301 น.ส.อรัชพร ค าเลิศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

4 611120323 น.ส.กันต์ฤทัย เรืองบุญธรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

5 611120322 นายวิชาญชัย วันด ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

6 611120324 น.ส.กมลลักษณ์ คล้ายเจียม วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

7 611120328 น.ส.กัณฐิกา พันธมติร วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

8 611121616 น.ส.พัชรี จันลองวนา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

9 611121627 น.ส.ชลาลัย พลาพล การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

10 611121628 น.ส.น้ าเพชร ทองทิพย์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

11 611121601 น.ส.วิชุดา เทศพรหม การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

12 611121707 น.ส.สดุารตัน์ ทรัพย์เหลือเเสน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

13 611121708 น.ส.ชาลสิา ไพรนรีชาต ิ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

14 611320626 น.ส.รตัิกาล คล้ายเพียร ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

15 611320623 น.ส.เจนจริา เหล่าเอี่ยม ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

16 611320604 น.ส.กัณฐมณี หว่างวงษ์แก้ว ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

17 611320603 นายภัทรพล ค าสุก ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

18 611320619 น.ส.ศรณัญา แนบกลาง ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

19 611320627 น.ส.ไพรลิน ชัยอารักษ ์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

20 611320625 น.ส.ณัฐชญา นามัย ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

21 611320615 นายประดิษฐ์ ฤทธิ์โพธ์ิ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

22 611120423 น.ส.นภสักร สงคุม้ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

23 611120424 น.ส.จารุวรรณ ไพโรจน ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

24 611120417 น.ส.วีรดา ไกรวงษ ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

25 611121906 นายกัมปนาท เพียรวิชาธวี ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

26 611121910 นายประพัฒพงศ์ แป้นสุวรรณ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

27 611121923 นายตรัยสิทธ์ิ พานิช ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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28 611121912 นายลักษณะ ตาลน้อย ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

29 611121919 นายหัตธาวุธ ปุ๊ดหน่อย ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

30 611121911 นายเอกสิทธิ์ กระจง ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

31 611121922 นายอุกฤษฏ์ ประยรูพันธ์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

32 611420310 นายวันชนะ ละอองด ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

33 611420301 นายไชยวัฒน์ สังฆธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

34 611420305 นายวรากร สินทวีเสถียร คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ 

35 611121417 น.ส.ลักษิกา สีค าขลิบ ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

36 611121403 น.ส.อังศุมาลี สารสิงห ์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

37 611121513 น.ส.อมรรัตน์ กันทิละ ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

38 611221006 She Ling ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

39 611221002 Han Huimin ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

40 611221003 Liu Linfang ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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1 611220204 น.ส.วิชะดา แซม่้า ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2 611220206 น.ส.นภสักร สีกล่อม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 611220202 น.ส.จุตภิัค ด าสนิท ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

4 611220209 น.ส.ธัญญาพร สิงหล์อ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

5 611220212 น.ส.วรญิญา หมื่นเจิง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

6 611620202 นายนิรัตน์ หนูวงค ์ นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

7 611620220 นายดิศพงษ์ จันทร์แจ่ม นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

8 611320821 น.ส.ศรญัญา ค ามุ้ย คณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

9 611620135 น.ส.ศุภสุตา ยอดศร ี นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

10 611620130 น.ส.สภุัสสรา มาน้อย นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

11 611121020 น.ส.กรกนก ค าบญุ ภาษาจีน คณะครุศาสตร ์

12 611121011 น.ส.สุพตัรา ศรีทอง ภาษาจีน คณะครุศาสตร ์

13 611121414 น.ส.กรกช วงษ์ค า ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

14 611121406 น.ส.สภุาภรณ์ โคกแก้ว ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

15 611120503 น.ส.สรุัตน์ดา ช่างเพาะ คณิตศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์

16 611120515 น.ส.จณิตสา คชภูม ิ คณิตศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์

17 611120502 น.ส.เจมจิรา ปิ่นทอง คณิตศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์

18 611120521 น.ส.ปวีณา แสงสว่าง คณิตศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์

19 611120518 น.ส.ทอแสง คูหาทอง คณิตศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์

20 611120525 น.ส.การะเกด พุทธมงคล คณิตศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์

21 611120523 น.ส.ภลิตา ด านิล คณิตศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์

22 611120530 น.ส.กัญญาณัฐ กวินวนาล ี คณิตศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์

23 611120510 น.ส.ปิยพร แซย่ั้ง คณิตศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์

24 611120511 นายวุฒิชัย แซ่ย่าง คณิตศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์

25 611320407 นายศตวรรษ นภารัก สาธารณสุขศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

26 611221001 He Tingyi ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

27 611221004 Shi Taoming ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

28 611121902 นายนคพณ แสงค า ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

29 611121908 นายณัฐพล พรมท ี ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

30 611221008 Pan Yukai ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

31 611121907 นายจรัญ แสงอ่อน ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

32 611620121 นายวิษณุ ม่วงเงิน นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

33 611122217 น.ส.บุษยมาศ เขม้นเขตการ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

34 611320402 น.ส.ชฎาพร จริรัมย ์ สาธารณสุขศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

35 611320401 น.ส.สริิวิมล เกิดศร ี สาธารณสุขศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

36 611320426 น.ส.ณฏัฐิณิชา คงสมทรง สาธารณสุขศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

37 611320410 น.ส.นภาลัย อ้นบางเขน สาธารณสุขศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

38 611320418 น.ส.ธนัชชา สมภักด ี สาธารณสุขศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

39 611320416 น.ส.จุฑาทิพย์ ลมูล สาธารณสุขศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

40 611320424 น.ส.ชฎาณัฐธนพร ถังทอง สาธารณสุขศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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1 611620237 นายกฤษฎา จ๋อยพรม นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2 611120826 น.ส.ปัทมาวรรณ แสงจันทร ์ พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

3 611120832 น.ส.ชลธิชา ทัศนา พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

4 611620126 นายศราวุธ วจนะถาวร นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

5 611620119 นายพงศกร บุญมีมา นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

6 611620123 นายสุทธิพงษ์ จุลชาต ิ นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

7 611620133 นายฤทธิรุทร์ อุปหล้า นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

8 611620201 นายสรศักดิ์ เชียงทอง นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

9 611121410 น.ส.ณัฐกลุ คงเมือง ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

10 611121428 น.ส.วีรวรรณ สิงห์สุข ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

11 611121427 น.ส.ดวงเดือน พานมาล ี ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

12 611121409 น.ส.สิวลี อะมะระด ี ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

13 611121401 น.ส.วัลวภิา ม่วงสุราช ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

14 611121425 น.ส.พัชริดา จลุมสุ ิ ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

15 611820113 นายณธวัฒน์ แปงนุจา รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

16 611220105 น.ส.มสัยา พลเชี่ยว ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

17 611220113 น.ส.สุนิษา โปต๊ะ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

18 611220130 น.ส.ฐิติยา หาริคณุ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

19 611220102 น.ส.รุ่งอรณุ ขุนพิลึก ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

20 611820303 น.ส.ณัฐภรณ์ พรมเกษ รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

21 611820311 นายจักรธิป โปต๊ะ รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

22 611820302 น.ส.เจนจริา ติ๊บบุ้ง รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

23 611820312 น.ส.สภุัทราภรณ์ ทองสุข รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

24 611820305 นายพิชิต จ้อยม่วง รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

25 611820309 นายพุทธิพงศ์ วงศ์แสน รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

26 611820307 น.ส.สุพิชชา อยู่สิงห ์ รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

27 611820317 น.ส.นิชนันท์ แสนยินด ี รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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28 611321006 น.ส.อนุสรา สวยไธสงค ์ ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

29 611321015 น.ส.ฐิติมา สร้อยพลาย ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

30 611121918 นายวรานนท์ พรมเสน ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

31 611121903 นายนนทกร สอนม ี ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

32 611121921 นายศตวรรษ พรมขันต ี ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

33 611121901 นายประภัธพงศ์ ทาลายา ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

34 611121917 นายตังส่วย - ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

35 611320403 น.ส.สุพรรษา แกมนลิ สาธารณสุขศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

36 611320406 น.ส.ณัฐนิชา แก่นศร ี สาธารณสุขศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

37 611320408 น.ส.ฐิตริัตน์ แซ่กอ สาธารณสุขศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

38 611320425 น.ส.สุกญัญา บญุยืด สาธารณสุขศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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1 611720107 นายณัฐพล เเดนประสาท เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 611720103 นายหนึ่งบุรุษ สุดใจ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3 611720123 นายชัยวัฒน์ สว่างไสว เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4 611720131 นายศุภกิตติ๋ โมด า เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5 611720105 นายธนายุทธ สง่าสูงเนิน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6 611720120 นายรัชตะ เพียรเสมอ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

7 611720129 นายรัชชานนท์ ช่ืนชอบ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

8 611720133 นายฑัศวัฒน์ คล้ายทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9 611720109 นายวรเมธ พิลึก เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

10 611720113 นายฐิติกร ปิ่นดอกไม ้ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

11 611720106 นายจีรวัฒน์ ประเสริฐสังข ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12 611720127 นายธนพล ศุภศร เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

13 611720121 นายปรีชา เงินทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

14 611720128 นายนิติธร เรืองศร ี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

15 621420418 น.ส.นิลาวรรณ ค าทอง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

16 621420427 น.ส.จุฑารัตน์ ฤมิตร การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

17 621420408 นายกิตติกร ต๊ะตา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

18 621420428 น.ส.สุวรรณสา ชูแผ้ว การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

19 621420424 น.ส.สริิบูรณ์ บัวสด การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

20 621420410 น.ส.สาธวี คงรตัน ์ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

21 621420417 น.ส.วิชุลดา หนโูต การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

22 621420416 น.ส.อรณิชา วงษ์ลา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

23 621420407 นายจิระวิน ชนะกลุ การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

24 621530113 น.ส.นัสทิตา สินนิคม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

25 621530105 น.ส.นิศาภรณ์ เพิ่มทรัพย ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

26 621420415 น.ส.ภาวรินทร์ จนุช การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

27 621420419 น.ส.ณัฐธดิา จันทิมา การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

28 621221010 Ai Xi ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

29 621220125 Shaoyang Na ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

30 621221006 Peng Jinghan ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

31 621520120 นายสุรพัศ จินดาประสาน การบัญช ี คณะวิทยาการจัดการ 

32 611420708 น.ส.อมารา ปราณ ี การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

33 611420732 น.ส.นฤมล คงสมทรง การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

34 611420712 นายณัฐพล หนองหลวง การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

35 621520106 น.ส.อิศริยา สระเเพงน้อย การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

36 611420720 นายภราดร แปงชุมภ ู การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

37 621520121 น.ส.ชัญญานุช วรชินา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

38 621520214 น.ส.เบญจลักษณ์ แสวงแก้ว การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

39 621520208 นายอนุชา นารอด การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

40 621520225 น.ส.กรกนก ยืนยั่ง การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

1 611720301 นายพีระพงษ์ จันทร์อ่อน เทคโนโลยีการออกแบบผลติภณัฑ ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 611720306 นายฆหชาร์นนท์ ยิ้มฉ่ า เทคโนโลยีการออกแบบผลติภณัฑ ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3 621530106 น.ส.ธิดา เรื่อศรีจันทร ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

4 621530115 น.ส.อริศรารตัน์ อุดกันทา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

5 611420819 น.ส.สภุาวินี ต๋าตา การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6 621530111 น.ส.แอมมิกา อินแก้ววงค ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

7 611420719 น.ส.ธาราพร คงเมือง การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

8 611420704 น.ส.สภุาภรณ์ อ่อนจิ๋ว การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9 611420714 น.ส.งามอนงค์ แสนสุข การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

10 611420727 น.ส.ศิรินธรัตน์ บุตรนาแพง การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

11 611420709 น.ส.นริศรา จันดวง การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12 611420706 น.ส.พัชรินทร์ ชูอินทร ์ การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

13 611420717 น.ส.ธนาภรณ์ ทองค า การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

14 611420723 นายคุณากร ป้องเหลือบ การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

15 611420722 นายอภิสิทธ์ิ โพธ์ิมาก การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

16 611420811 น.ส.พิมพ์ชนก ผะอบนาค การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

17 611420820 น.ส.จีรนันท์ ภสูีดิน การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

18 611420823 น.ส.ประวีรัตน์ ด านา การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

19 611420804 น.ส.สภุัทรา นาคโสมะกุล การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

20 621520218 น.ส.ธมลวรรณ ท้าวทา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

21 621520209 น.ส.ชลธิชา ยิ้มบญุเกิด การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

22 621520203 น.ส.สุนิษา ทิเอี่ยม การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

23 621520212 น.ส.ชลธิชา ซ้ายก่า การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

24 621520210 นายภานุ สวนแก้ว การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

25 621520202 นายธนภัทร เลิศสูงเนิน การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

26 611420825 น.ส.สุวนันท์ อินน้อย การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

27 621520205 น.ส.กิ่งแก้ว เฉยชู การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 

สอบวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

28 611321124 น.ส.สุพตัรา กลดัอยู ่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

29 611420729 น.ส.ฐิติมา นิพัฒน์ การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

30 611321123 น.ส.อรอนงค์ อ าต างาม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

31 621420401 น.ส.อรสิา ศรีทอง การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

32 611420701 นายปัณณพัฒน์ เชื้อสุวรรณ ์ การจัดการโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

33 611321110 น.ส.รุ่งนภา เลินไธสง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

34 611720207 นายชัยวัฒน์ เสาวนิจ เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

35 611720206 นายกนกพล เงินทอง เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

36 611720217 น.ส.จุฑาทิพย์ ชมภมู ี เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

37 621420425 น.ส.นริศรา ทองสุข การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 

38 611720126 นายหฤษฏ์ ปิ่นงาม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

39 621520123 น.ส.ทรรศนีย์ วงศรักษ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

40 621520104 น.ส.ประภาภรณ์ สงวนศักดิ ์ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

1 621120718 น.ส.นารรีัตน์ แสงบญุเรือง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

2 621121517 น.ส.พรปวณี์ อุดมลาภ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

3 621120711 น.ส.วิมล สิรีอ าไพ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

4 621120707 น.ส.ภัทริกา ดิลกคณุธรรม สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

5 621120703 น.ส.พรรณภิา ปั่นอ้าย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

6 621120710 น.ส.กัณฐิกา แจ้งชาวนา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

7 621120717 น.ส.อาทิตยา คอนนาส ี สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

8 621120419 นายกฤษกรณ์ ภักดีชน คณิตศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์

9 621120714 น.ส.กชกร พ่ึงกุศล สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

10 621120719 น.ส.สุนทรี พรมจันทร ์ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

11 621120728 น.ส.เกศวลี นีซัง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

12 621120727 น.ส.วิภารัตน์ นิยมชน สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

13 621121511 น.ส.สดุา ศรโีสภาคีร ี การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

14 621120712 น.ส.วชิรญาณ์ กระเทศ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

15 621121311 น.ส.พนิตสุภา สุขมุ ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

16 621120708 นายณัฐพล นามั่น สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

17 621120705 น.ส.ธนัญชนก กรอยสระน้อย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

18 621121315 นายภูชิชย์ ศิลาชัย ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

19 621121510 น.ส.โสภา ธาราแม่กลอง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

20 621121317 น.ส.กรรนิภา เอี้ยงเตจ๊ะ ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

21 621121322 น.ส.กฤติมาพร อภัยราช ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

22 621121304 น.ส.พิยดา ศรีเวียง ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

23 621121319 น.ส.เพ็ญมณีกานต์ สมเครือ ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

24 621121513 น.ส.จินดา วนาพุทธรักษ ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

25 621121512 น.ส.นครินทร์ กระสานติ์ครี ี การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

26 621121523 น.ส.อารี รุ่งอรณุดอย การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

27 621121313 น.ส.สุธินี โกสุมา ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

28 621120913 นายณัฐพล เกษสาคร พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

29 621121320 น.ส.ทานตะวัน ศรีจันทร์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

30 621121321 น.ส.พรวิภาวรรณ มัธยา ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

31 621120716 น.ส.วิมลรัตน์ เงินทอง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

32 621120706 น.ส.ปิยธิดา ทรงเจรญิ สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

33 621120725 น.ส.เบญ็จมาศ มั่นเหมือย สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

34 621120724 น.ส.เก็จมณี ศภุศร สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

35 621121307 น.ส.ทิพานัน ใจด ี ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

36 621120721 น.ส.พรรณอร ชวนทอง สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

37 591620101 นายณัฐพล เมฆจันทึก นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

38 621121330 น.ส.สุธาทิพย์ ยะถา ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

1 621121514 น.ส.รุจิฬา วงษ์สิน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

2 621121501 น.ส.หนึ่งฤทัย บุญส่ง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

3 621121521 น.ส.รุ่งทวี แก้วฉนวน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

4 621121527 น.ส.อรทัย พระค าจันทึก การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

5 621121529 น.ส.พัชรพร ตรีรถ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

6 621121329 น.ส.สมหญิง อุดอัด ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

7 621121325 น.ส.สมฤทัย พิมพบุตร ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

8 621121316 น.ส.ภัทรภรณ์ ดีวัน ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

9 621121530 น.ส.สดุารตัน์ สงวนศรสีกุล การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

10 621920105 นายธนบัติ ฤทธิ์ธ ารง วิจิตรศลิป์และประยุกต์ศลิป ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

11 621720109 นายพีรพัฒน์ พิลา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12 621121303 น.ส.เสาวพร บุญล้อม ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

13 621920110 นายนลธวัธ บุญวงค ์ วิจิตรศลิป์และประยุกต์ศลิป ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

14 621820201 นายธนาธร คุณสิงห ์ รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

15 621121502 นายมนตรี วนาพาพบสุข การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

16 621720114 น.ส.ณัฐกลุ พรมหาญ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

17 621720115 นายบุญเสรมิ กลิ่นซ้อน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

18 621920101 น.ส.ธิดา กาญจนะจันทร ์ วิจิตรศลิป์และประยุกต์ศลิป ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

19 621920113 น.ส.ณัฐวรรณ ประพตัร วิจิตรศลิป์และประยุกต์ศลิป ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

20 621820125 น.ส.กัลยา อ่วมสถิตย ์ รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

21 621720110 น.ส.อภิญญา ดเีพียร เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

22 621720116 นายศุภโชค ทับแก้ว เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

23 621820202 นายลิมปพัฒน์ หุ่นลาย รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

24 621920114 น.ส.อรทัย วงศ์ธีรภาพ วิจิตรศลิป์และประยุกต์ศลิป ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

25 621120415 น.ส.ปพัชญา ไพราราชธรรม คณิตศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์

26 621820204 นายจิรวัฒน์ บุญทอง รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

27 621820203 นายฐิตินันท์ ก้อนทอง รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

28 621121326 น.ส.ศิโรรัตน์ ง้ิวโสม ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

29 621121809 นายพงษ์เกียรติ์ นาคสังข์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

30 621920103 น.ส.รวงข้าว ผาด ี วิจิตรศลิป์และประยุกต์ศลิป ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

31 621121310 น.ส.อรพรรณ ล่ าสัน ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

32 621920111 น.ส.ศุภานุช เลาหพิบลูรัตนา วิจิตรศลิป์และประยุกต์ศลิป ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

33 621920116 นายธนกรณ์ จ้อยม่วง วิจิตรศลิป์และประยุกต์ศลิป ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

34 621120203 น.ส.ทิวิยา ปริมล วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

35 621120219 น.ส.สริีธร ชมอุต วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

36 621920106 น.ส.อาภาพร ภูผาขวัญแก้ว วิจิตรศลิป์และประยุกต์ศลิป ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

37 621120212 น.ส.จันทร์ฉาย สมบรูณด์ ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

38 621120211 น.ส.ทิฆัมพร ศรีภมุมา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

39 621120210 น.ส.อภิญญา สิงใส วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

40 621121528 น.ส.มสัยา เพ็งสอน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

1 621120524 นายธวัช ดีสีสุข ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

2 621220427 น.ส.นิลาวรรณ ทองค า การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

3 621220423 น.ส.โยษติา รอดจันทร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

4 621220410 น.ส.น้ าทิพย์ นัยสาง การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

5 621820219 น.ส.สุกญัญา ทองเครือ รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

6 621220406 น.ส.สุจติรา วิวะโค การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

7 621220405 นายมนัสวี อภิวัฒน ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

8 621120529 นายวสุ พิมพา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

9 621120513 นายณัฐวัฒน์ แก้วค าพิศุทธิ ์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

10 621120501 น.ส.ปิยธิดา ต๊ะนันค า ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

11 621121403 น.ส.ภัทราพร ธนทิพยเนตร การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

12 621120530 นายมรตุ ใจเที่ยง ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

13 621120507 น.ส.วิวันดา ค าแหง ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

14 621120515 น.ส.ขวัญลดา ศรเีดช ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

15 621120506 น.ส.กรรณิการ์ พรมปิก ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

16 621820226 น.ส.พิชชา นุ่มคง รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

17 621220402 นายอาทิตย์ มาน้อย การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

18 621120526 น.ส.ยศวดี ทองพิจิตร ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

19 621220413 น.ส.ธิดารัตน์ บุผามาลา การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

20 621120505 น.ส.ณัฐวดี ถ้วนค า ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

21 621120520 นายกรปณต เดือนพงษ ์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

22 621220418 น.ส.นาริน วงค์วิไล การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

23 621120519 น.ส.กุลธดิา คล้ายอ้น ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

24 621120609 นายธนวินท์ ศรีทา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

25 621220409 น.ส.ชนกานต์ นาคก้อน การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

26 621120509 น.ส.หนึ่งฤทัย ทองมี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

27 621120510 น.ส.อภิชญา ปิ่นมณ ี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-1 ศูนย์ภาษา 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

28 621120523 น.ส.จิรสุดา สุภาจันทร ์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

29 621420518 นายธนโชติ แก้วรูปเรา นิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

30 621120503 น.ส.วิราวรรณ พลบุญ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

31 621120512 น.ส.จันทร์ทวี วนาทวีทรัพย ์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

32 621120508 น.ส.ธนัตดา หอมสดุ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

33 621720209 น.ส.ชลิตา แจม่จันทร ์ เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

34 621121714 น.ส.จรญิญา ทองค า ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

35 621120518 น.ส.วริศรา ศรสีอาด ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

36 621120504 นายชนม์ศิริ ตันไสว ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

37 621120522 นายกฤษดา เนียนไธสง ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

38 621120619 น.ส.ศุภาวรรณ คงมาต ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

39 621120521 น.ส.ชลธิชา หงษ์คง ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

40 621120607 น.ส.กมลรัตน์ อัจฉริยะมณีกลุ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

1 621120618 น.ส.กัณฐิกา นักใจธรรม ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

2 621220430 น.ส.จิติพร สมสุข การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

3 621820230 น.ส.รุ่งธิวา โฉมงาม รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

4 621820235 น.ส.พลอยพรรณ พวงบุปผา รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

5 621820208 น.ส.ชนิดา ปิ่นใจ รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

6 621120614 น.ส.มฌัชิมา จันสองจัน ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

7 621120608 นายนนทพัทธ์ จันทร์เพชร ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

8 621820225 น.ส.พัชมล เขื่อนแก้ว รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

9 621120625 น.ส.วิชิตา เรืองสกลุ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

10 621120528 น.ส.เพชรรุ่ง สสีุข ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

11 621121425 น.ส.สุชานุช วนาเฉลมิดง การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

12 621120502 น.ส.ศรสวรรค์ เอี่ยมพันธ ์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

13 621220417 น.ส.สริิมา กูกขุนทด การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

14 621120527 น.ส.ถิรดา มะลิวัลย ์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

15 621120602 น.ส.สุวพร ทยาธรรม ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

16 621120605 น.ส.สุธาสินี สรุิโยพร ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร ์

17 621120620 นายเจษฎา กงบังเกิด ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

18 621120624 น.ส.ปานทิพย์ แช่มช้อย ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

19 621120601 น.ส.ณัฐมน ศรรีาพัฒท์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

20 621120626 นายนนธสินธ์ ฝ้ายอ้าย ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

21 621120606 น.ส.สรวรรณ ทับโพธิ ์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

22 621120622 น.ส.ปภาดา ด้วงยา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

23 621820222 น.ส.สภุัสสรา เอีย่วเฮ็ง รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

24 621120613 น.ส.อารรีัตน์ ขจรสมบตั ิ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

25 621120615 น.ส.นริศรา มุงขุนทด ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

26 621120612 น.ส.นุจธิฌาพร ภูโสดา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

27 621120621 น.ส.พัชรินทร์ แก้วเพชร ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 5-2 ศูนย์ภาษา 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

28 621220428 น.ส.มะลิ ปองคุณโชค การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

29 621121701 น.ส.รตัน์ดาวรรณ รินบุร ี ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

30 621121507 น.ส.ธิดารัตน์ บริบรูณ ์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

31 621120815 น.ส.ทิพวรรณ เขาอิน สังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

32 621120516 น.ส.ช่ืนนภา จุมภาล ี ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

33 621121515 น.ส.ฐนิชา คล่องณรงค์ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

34 621220421 น.ส.จิดาภา ชมภูศร ี การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

35 621220401 น.ส.พิชญ์สินี เสือทอง การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

36 621121506 น.ส.ปิยาภรณ์ ทองหล่อ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

37 621121524 น.ส.หนึ่งฤทัย ส ารีด ี การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

38 621120611 น.ส.ภัทรวริินทร์ แห้วเพ็ชร ์ ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

1 621820104 นายเมธัส ค าบรรลือ รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2 621121712 นายณัฐภัทร สังข์อนันต ์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 621120610 น.ส.นิภัทรส์ิริ พวงไธสง ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

4 621121702 นายพลปภัทร สุรวัฒนะ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

5 621121710 นายรัชพล อ่ิมเนย ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

6 621220408 น.ส.ปิยวรรณ น่ิมค า การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

7 621121711 นายโชคทวี เกิดม่วง ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

8 621220425 น.ส.พัชราภรณ์ ด าสนิท การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

9 621121808 นายศาศวัต อินทรเกษม ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

10 621220415 น.ส.กัญญารตัน์ รัชตรุ่งโรจน์กุล การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

11 621121806 นายนที ม้วนอ้อม ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

12 621121703 นายสิทธิเดช กนกสิงห ์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

13 621121503 น.ส.อรณิช ศิริยั่งยืน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

14 621220416 น.ส.สุชานาฏ ครองสุข การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

15 621820102 น.ส.ณิชากร ฉลองนุกุล รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

16 621121805 นายวรกานต์ สีทรัพย ์ ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

17 621121508 น.ส.ธันย์ชนก บูรณายั่งยืน การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

18 621121522 น.ส.ทิพปภา ทวีทรัพย์ล้ าเลศิ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

19 621820103 น.ส.อรทัย โกวิทกิตติกุล รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

20 621120929 นายสมภพ ตราดรรชนี พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

21 621120918 นายวรปรัชญ์ ดีสุข พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

22 621320206 น.ส.รจนา เจตนาการกิจ เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

23 621120931 นายสหสัวรรษ พุทธเวไนย ์ พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

24 621120928 นายศุภชัย ชัยตระกูลธนสาร พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

25 621820114 น.ส.สรุีมาศ ทะวิน รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

26 621120915 นายเกื้อกูล สมด ี พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

27 621120919 นายชัชยกริช มณีเขียว พลศึกษา คณะครุศาสตร ์



รายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 

วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 

สอบวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ห้อง 6-1 ศูนย์ภาษา 
 

ที่นั่งสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ  สาขาวิชา คณะ 

28 621820120 น.ส.วรญัญา พุ่มพวง รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

29 621220419 น.ส.ปาริฉตัร วงศ์ชมภ ู การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ 

30 621320213 น.ส.ศิรณิัฐฌา ใจรักษ์ เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

31 621320215 น.ส.ฉัตรติญา ประดิษฐนุช เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

32 621320207 น.ส.สภุานัน ตรสีาต เคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

33 621120924 นายพาโชค โกโจระ พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

34 621120925 นายทิวัตถ์ คอนนาส ี พลศึกษา คณะครุศาสตร ์

35 621820229 นายชนะชล ปัญญาสา รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

36 621120112 น.ส.พิมพ์วิภา พระสิทธิเกตุกัน การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

37 621121323 นายยรรยง บัวบาน ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

38 621820111 น.ส.สุนสิา นารอด รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

39 621120229 นายคุณัชญ์ เทพแสน วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

40 621120220 น.ส.วนิดา แซ่หม ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

 


