รายชือ่ นักศึกษา รหัส 60 เข้าสอบ ENGLISH PROFICIENCY TEST
วันสอบ: อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

ห้องสอบ: SoLA 101 ชัน้ 1 คณะศิลปศาสตร์

เวลาสอบ: 10.00 - 12.00 น.
ลาดับ

รหัสนักศึกษา

ชือ่ -นามสกุล

สาขาวิชา

1

60070500003 นางสาวกัญญดา ศรีสถาพร

วิศวกรรมเคมี

2

60070500012 นายชวกร คํานวณศิลป์

วิศวกรรมเคมี

3

60070500018 นายตะวัน นุขุนทด

วิศวกรรมเคมี

4

60070500019 นางสาวธนภรณ์ นิตย์เสมอ

วิศวกรรมเคมี

5

60070500020 นางสาวบุลภรณ์ คล้อยคล้าย

วิศวกรรมเคมี

6

60070500030 นายภาคิน พันธุเ์ จริญ

วิศวกรรมเคมี

7

60070500032 นางสาวมนัญชยา พัฒนาพงษ์สถิตย์

วิศวกรรมเคมี

8

60070500202 นางสาวกรกานต์ มนัสเอือ้ ศิริ

วิศวกรรมเครือ่ งกล

9

60070500204 นางสาวกัญญาณัฐ สารบรรณ

วิศวกรรมเครือ่ งกล

10

60070500219 นายณัฐนันท์ สันติอุดมมงคล

วิศวกรรมเครือ่ งกล

11

60070500227 นายธนพนธ์ เจนดิษฐการ

วิศวกรรมเครือ่ งกล

12

60070500231 นายนภณัฏฐ์ ทองตัน

วิศวกรรมเครือ่ งกล

13

60070500235 นายนรวิชญ์ สถิตพิทยายุทธ์

วิศวกรรมเครือ่ งกล

14

60070500238 นางสาวนีร สุชาติวฒ
ั นชัย

วิศวกรรมเครือ่ งกล

15

60070500245 นายปุญญพัฒน์ เรืองเสวียด

วิศวกรรมเครือ่ งกล

16

60070500265 นางสาวเวธณี เวทสรณสุธี

วิศวกรรมเครือ่ งกล

17

60070500271 นายศิวชั พรหมจรรย์

วิศวกรรมเครือ่ งกล

18

60070500273 นายสรวิชญ์ พูลสวัสดิ์

วิศวกรรมเครือ่ งกล

19

60070500328 นายธนพล ดีหลาย

วิศวกรรมเครือ่ งกล

20

60070500406 นายชัชพล เลาติเจริญ

วิศวกรรมไฟฟ้า

21

60070500408 นายณัฐพล ตันติพิริยะ

วิศวกรรมไฟฟ้า

22

60070500419 นายพิฐชญากรศ์ หร่มวิสัย

วิศวกรรมไฟฟ้า

23

60070500425 นายศรัทธา ตีวารี

วิศวกรรมไฟฟ้า

24

60070500428 นายอัศม์เดช ศรีฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

25

60070500618 นายถาวร กังวาลสิงหนาท

วิศวกรรมโยธา

26

60070500635 นายปวิธ ปัญญาสิริกุล

วิศวกรรมโยธา

27

60070500653 นายวุฒิภัทร ต้นโพธิท์ อง

วิศวกรรมโยธา

28

60070500685 นายบุญญฤทธิ์ สมบูรณ์

วิศวกรรมโยธา

29

60070500686 นางสาวอาฟีฟ่ะ ซอเฮาะ

วิศวกรรมโยธา

30

60070500802 นายกัษณ นิรันดร์รงุ่ เรือง

วิศวกรรมอุตสาหการ

31

60070500849 นางสาวญาณินี โมมขุนทด

วิศวกรรมอุตสาหการ
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รายชือ่ นักศึกษา รหัส 60 เข้าสอบ ENGLISH PROFICIENCY TEST
วันสอบ: อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

ห้องสอบ: SoLA 101 ชัน้ 1 คณะศิลปศาสตร์

เวลาสอบ: 10.00 - 12.00 น.
ลาดับ

รหัสนักศึกษา

ชือ่ -นามสกุล

สาขาวิชา

32

60070500892 นายณพสิทธิ์ ราศรีเพ็ญงาม

วิศวกรรมอุตสาหการ

33

60070501012 นายเชษฐพล กันกา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

34

60070501016 นายทศ วรศรีวศิ าล

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

35

60070501019 นายธนวัฒน์ เจียรวัฒนกนก

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

36

60070501020 นายธนา ชาญเชีย่ ว

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

37

60070501021 นายธนิต ตติวรรณรัตน์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

38

60070501035 นายพสิษฐ์ เลาหะวรุตม์ชัย

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

39

60070501042 นายภาณุพงศ์ เมีย้ นกลาง

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

40

60070501047 นางสาวเมธาพร จารุวฒ
ั นกิจ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

41

60070501060 นายศุภกร สันคม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

42

60070501201 นางสาวกนกวรรณ รุง่ สี

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

43

60070501204 นางสาวจิตชนก ชวนานนท์

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

44

60070501214 นางสาววีรยา วิโรจน์จรัสกุล

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

45

60070501436 นายรุจิภาส พงศภัคสกุลชัย

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

46

60070501609 นางสาวณิชารีย์ คงชุม่

วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

47

60070501629 นายวิทยโชติ เคยดํารงค์

วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

48

60070501837 นายมาวิน แก้วมัน่

วิศวกรรมวัสดุ

49

60070502015 นางสาวสุพนิต วานิชพงษ์พันธุ์

วิศวกรรมเครือ่ งมือ

50

60070502017 นายอิฎฐ์ เจริญกิจ

วิศวกรรมเครือ่ งมือ

51

60070502044 นายวรรธนันท์ ขอไชย

วิศวกรรมเครือ่ งมือ

52

60070502063 นายเศรษฐศิริ เสาวภาคย์นนท์

วิศวกรรมเครือ่ งมือ

53

60070502209 นายพรระพี พฤฒพงษ์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

54

60070502213 นายภูริวจั น์ อภิรงุ่ เรืองพงษ์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

55

60070502217 นายวัชรกร วชิรภูมิภักดิ์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

56

60070502401 นายกรณภัทร์ ชุมเดช

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

57

60070502406 นายขยุตม์ สุทธิธรรม

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

58

60070502422 นางสาวบุญญวี เกียรติศิลป์

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

59

60070502429 นายพิสิฐชัย ทองธรรมชาติ

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

60

60070502436 นายศุภชาติ จีนคง

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

61

60070502440 นางสาวสุตานันท์ เกลีย้ งพิบูลย์

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

62

60070502503 นางสาวฐิตาพร เมาะศรี

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
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ชือ่ -นามสกุล

สาขาวิชา

63

60070502601 นางสาวจิตรลดา แสงอรุณ

วิศวกรรมเครือ่ งกล

64

60070502604 นายดรุฒ ศศิธนานุรักษ์

วิศวกรรมเครือ่ งกล

65

60070502664 นายทศพร เจียหลิม

วิศวกรรมเครือ่ งกล

66

60070502804 นายเจตพล พุมมา

วิศวกรรมไฟฟ้า

67

60070502812 นายอเนชา บัวแย้ม

วิศวกรรมไฟฟ้า

68

60070502817 นายณัฐภาค ปทุมาสูตร

วิศวกรรมไฟฟ้า

69

60070503003 นายชูติโรจน์ ทิพทิพากร

วิศวกรรมเคมี

70

60070503011 นางสาวพิชิตา เพชรประพันธ์

วิศวกรรมเคมี

71

60070503212 นายธนสิทธิ์ จิตรตรง

วิศวกรรมโยธา

72

60070503221 นายพลกฤต ลายทิพย์

วิศวกรรมโยธา

73

60070503227 นางสาวเมพิชชา อ่ําพุทรา

วิศวกรรมโยธา

74

60070503257 นายนันทวัจน์ โพธิสุนทร

วิศวกรรมโยธา

75

60070503275 นายBILAL AHMAD

วิศวกรรมโยธา

76

60070503276 นางสาวNAW REBECCA TUN

วิศวกรรมโยธา

77

60070503277 นายYAW WEI TAN

วิศวกรรมโยธา

78

60070503403 นายกฤตภาส บริการพานิชไพศาล

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

79

60070503438 นางสาวเบญญาภา วงศ์ววิ ฒ
ั นาการ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

80

60070503458 นางสาววริศรา จิว๋ ประดิษฐ์กุล

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

81

60070503465 นายสุรสิทธ์ บุญเอนกทรัพย์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

82

60070503477 นายABED HOSSAIN

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

83

60070503478 นายJIERAN LIU

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

84

60070503479 นายMOHAMED IMAMALI

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

85

60070503495 นางสาวกฤชษา หิรัญจารุพงษ์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

86

60070503496 นายกิตติพิชญ์ สังขวดี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

87

60070503497 นายณัฐภัทร สุทธิพิพัฒน์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

88

60070503498 นายรติ ชมสุวรรณ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

89

60070503499 นางสาวศิริวรรณ อยูเ่ จริญ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

90

60070503500 นายสิรพิชญ์ ลิมปนิธพิ ัฒน์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

91

60070503501 นางสาวอาทิตา วิริยรัตนกุล

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

92

60070503608 นางสาวภัทรวดี ประดับวัฒนางกูร

วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

93

60070503614 นางสาวณัฐธิดา นิยมศรี

วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
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ชือ่ -นามสกุล

สาขาวิชา

94

60070503623 นายXIANGWEN YE

วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

95

60070503625 นายAKMAL ALFARIZI

วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

96

60070503626 นายFARID ARKAN

วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

97

60070503627 นางสาวSHAFA AZZAHRA

วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

98

60070503636 นายปริญญา รอดชุม

วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

99

60070503801 นายRITHEA SUM

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

100

60070503802 นายกิตตินันท์ พูนสวัสดิ์

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

101

60070503803 นายจามีกร เตชะวิจิตรา

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

102

60070503812 นางสาวอิสรีย์ สิริพงศธร

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

103

60070503822 นายATUL GUPTA

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

104

60070503827 นายชัยภัทร เอือ้ ประพัทธพงศ์

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

105

60070503837 นายนันทภพ กฤตยานุกูล

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

106

60070503856 นายคงกิจ สุพรรณ

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

107

60070503857 นายพนา ประดับวงษ์

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

108

60070503858 นายพัสสจ์ ภาสุวริ ัตน์กูล

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

109

60070503859 นายศุภพงศ์ ไชยามาตย์

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

110

60070504002 นางสาวกัลยกร อังคะหิรัญ

วิศวกรรมอัตโนมัติ

111

60070504012 นางสาววชิรญาณ์ บริรักษ์

วิศวกรรมอัตโนมัติ

112

60070504015 นางสาวจิรประภา แรงรอบ

วิศวกรรมอัตโนมัติ

113

60070504022 นายโมฮาเหม็ด ฮิสาม โมฮาเหม็ด ยาฮุบ วิศวกรรมอัตโนมัติ

114

60070504028 นายJIEZHONG XIAO

วิศวกรรมอัตโนมัติ

115

60070504040 นายอัฒฑ์ เกษมชัชวาลวงศ์

วิศวกรรมอัตโนมัติ

116

60070504426 นายธัชนนท์ ศิณโส

วิศวกรรม

117

60070504467 นางสาวอนงค์ลักษณ์ เปาริก

วิศวกรรม

118

60070504829 นายบดินทร์ ใจดี

วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

119

60070504833 นายพลกฤตย์ วรมาลี

วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

120

60090500007 นายนันทิพัฒน์ เมืองโต

คณิตศาสตร์

121

60090500037 นายกฤชณัท แสงศุภกร

คณิตศาสตร์

122

60090500038 นางสาวซูรายา อุเซ็ง

คณิตศาสตร์

123

60090500214 นางสาวสุภัสนีย์ ปิน่ กร

สถิติ

124

60090500221 นายณุพุฒิ อาจสุนทร

สถิติ
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รายชือ่ นักศึกษา รหัส 60 เข้าสอบ ENGLISH PROFICIENCY TEST
วันสอบ: อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

ห้องสอบ: SoLA 101 ชัน้ 1 คณะศิลปศาสตร์

เวลาสอบ: 10.00 - 12.00 น.
ลาดับ

รหัสนักศึกษา

125

60090500402 นายกันตชาติ จรรยา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

126

60090500827 นายรฐนนท์ จันทนะสุคนธ์

เคมี

127

60090500829 นางสาวรวิภา โชคนําชัยสิริ

เคมี

128

60090500877 นางสาวพงศ์ลดา รอดบุญจง

เคมี

129

60090500922 MR.ANHTUAN LECHUONG

เคมี

130

60090501005 นางสาวโชติกา บุญแก้ว

จุลชีววิทยา

131

60090501020 นายพีรภัทร แป้นพงษ์

จุลชีววิทยา

132

60090501023 นางสาวศศลักษณ์ อินทร์มณี

จุลชีววิทยา

133

60090501025 นายสารัมภ์ โพธิพ์ ันธุ์

จุลชีววิทยา

134

60090501029 นางสาวสุพิชชา แสงจันทร์ทิพย์

จุลชีววิทยา

135

60090501072 นายนิธศิ คงมัน่

จุลชีววิทยา

136

60090501087 นางสาวเยีย่ มรุง้ ชนมาสุข

จุลชีววิทยา

137

60090501088 นางสาวรมณียา ทวดพิทักษ์

จุลชีววิทยา

138

60090501110 นายภูวณัฐ์ ธิติธรี พัฒน์

จุลชีววิทยา

139

60090501216 นางสาววิรัชกร โลหะมาศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

140

60090501219 นางสาวสิรภัทร กิตติโชติทวีลาภ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

141

60090501250 นางสาวพิชชาภา คําสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

142

60090501809 นายชวิศ ร่มโพธิ์

ฟิสิกส์ประยุกต์

143

60090501819 นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ ยิม้ พรพิพัฒน์ผล

ฟิสิกส์ประยุกต์

144

60090501823 นางสาวรัชดาภรณ์ อินทศรี

ฟิสิกส์ประยุกต์

145

60090501829 นางสาวศิริวรรณ พัฒสังสาล

ฟิสิกส์ประยุกต์

146

60090501830 นายศุภพล สุพลํา

ฟิสิกส์ประยุกต์

147

60090501845 นายณัฐพงษ์ เยียนจัตุรัส

ฟิสิกส์ประยุกต์

148

60090501862 นางสาวพุทธมน ไชยสิทธิ์

ฟิสิกส์ประยุกต์

149

60090501882 นางสาวกชวรรณ จันทร์ตอน

ฟิสิกส์ประยุกต์

150

60090501883 นายวชิร สถิตโสฬส

ฟิสิกส์ประยุกต์

151

60120500001 นายYUCHIA LEE

สถาปัตยกรรม

152

60120500008 นางสาวชญาดา ณิชาภัทร์นารากุล

สถาปัตยกรรม

153

60120500016 นายดนุสรณ์ จริยกิจโกศล

สถาปัตยกรรม

154

60120500019 นายตรัย ตัง้ พิมาย

สถาปัตยกรรม

155

60120500020 นายธนพรรษ อดุลย์ธรี กิจ

สถาปัตยกรรม
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ชือ่ -นามสกุล

สาขาวิชา

ลายเซ็น
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รายชือ่ นักศึกษา รหัส 60 เข้าสอบ ENGLISH PROFICIENCY TEST
วันสอบ: อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

ห้องสอบ: SoLA 101 ชัน้ 1 คณะศิลปศาสตร์

เวลาสอบ: 10.00 - 12.00 น.
ลาดับ

รหัสนักศึกษา

156

60120500024 นางสาวธันยมัย คูหาชัยสกุล

สถาปัตยกรรม

157

60120500030 นางสาวเปมิกา เตชวรางกูร

สถาปัตยกรรม

158

60120500034 นางสาวพัชรดา แสงนาค

สถาปัตยกรรม

159

60120500044 นางสาวสุภาวดี เอือ้ เกิดอารีย์

สถาปัตยกรรม

160

60120500052 นางสาวYINXI ZHU

สถาปัตยกรรม

161

60120500060 นายปราชญา มณีรัตน์

สถาปัตยกรรม

162

60120500063 นางสาวSARA SIRKHOT

สถาปัตยกรรม

163

60120500068 MISS DRISHTI MISTRY

สถาปัตยกรรม

164

60120500069 นางสาวณัชชา นิลพลับ

สถาปัตยกรรม

165

60120500201 นางสาวกมลวรรณ จงอานนท์

สถาปัตยกรรมภายใน

166

60120500209 นางสาวนฤมล ผลเนืองมา

สถาปัตยกรรมภายใน

167

60120500211 นางสาวบุรณี บรรยงก์สินธุ์

สถาปัตยกรรมภายใน

168

60120500218 นางสาวเพาพิชญ์ เพียรชูชัย

สถาปัตยกรรมภายใน

169

60120500219 นางสาวภัคชัญญา นิมิตหลิวพานิชย์

สถาปัตยกรรมภายใน

170

60120500222 นายรณน โชติกมลพงศ์

สถาปัตยกรรมภายใน

171

60120500225 นางสาววรญา ชัยประเสริฐ

สถาปัตยกรรมภายใน

172

60120500235 นางสาวWEI YANN CHOONG

สถาปัตยกรรมภายใน

173

60120500406 นางสาวณัฐธิดา ชัยชมภู

การออกแบบอุตสาหกรรม

174

60120500407 นางสาวณัฐพร หมูพ่ ยัคฆ์

การออกแบบอุตสาหกรรม

175

60120500419 นายสรภัทร์ ดลสุขกุล

การออกแบบอุตสาหกรรม

176

60120500425 นายADITYAVASU VAKIL

การออกแบบอุตสาหกรรม

177

60120500605 นางสาวกฤษิตา ตรียมั ปราย

ออกแบบนิเทศศิลป์

178

60120500610 นางสาวฑิมพิกา เหลืองเรืองโรจน์

ออกแบบนิเทศศิลป์

179

60120500622 นายพศุตม์ คล่องวัฒนกิจ

ออกแบบนิเทศศิลป์

180

60120500623 นายพิชญ์ณัฐ คุณาวิชยานนท์

ออกแบบนิเทศศิลป์

181

60120500628 นางสาวมสฤณา นภานพรัตน์แก้ว

ออกแบบนิเทศศิลป์

182

60120500629 นางสาวมัชฌิมา ม่วงคําพร

ออกแบบนิเทศศิลป์

183

60120500635 นางสาวสุธนิ ี เตชะโชควิวฒ
ั น์

ออกแบบนิเทศศิลป์

184

60120500644 นางสาวฐิตาภา ตรงจิตตเกษม

ออกแบบนิเทศศิลป์

185

60120500645 นางสาวพิมพ์ขนก อัครวุฒิเมธากรณ์

ออกแบบนิเทศศิลป์

186

60120500646 นายวิศรุต รัตนชัยกานนท์

ออกแบบนิเทศศิลป์
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ชือ่ -นามสกุล

สาขาวิชา

ลายเซ็น
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รายชือ่ นักศึกษา รหัส 60 เข้าสอบ ENGLISH PROFICIENCY TEST
วันสอบ: อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

ห้องสอบ: SoLA 101 ชัน้ 1 คณะศิลปศาสตร์

เวลาสอบ: 10.00 - 12.00 น.
ลาดับ

รหัสนักศึกษา

ชือ่ -นามสกุล

สาขาวิชา

187

60120500647 นายอนุชา มูลประหัส

ออกแบบนิเทศศิลป์

188

60130500023 นางสาวโชติกา โพธิปัญญา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

189

60130500041 นางสาวธันยพร อติวรมันต์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

190

60130500054 นายพงศกร รัตนคช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

191

60130500201 นายCHANGHYEON CHO

วิทยาการคอมพิวเตอร์

192

60130500206 นายคริษฐ์ ชลิศราพงศ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

193

60130500212 นางสาวณิชากร รุง่ เรือง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

194

60130500216 นายนิพัทธ์ ภัทรกิจธรรม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

195

60130500218 นางสาวเบญญาลักษณ์ ทองพูล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

196

60130500228 นางสาวอภิษฎา เมตตาจิตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

197

60130500239 นายKHANG HOANG

วิทยาการคอมพิวเตอร์

198

60130500240 นายYUKI MATSUDA

วิทยาการคอมพิวเตอร์

199

60130500250 นายRUORAN XU

วิทยาการคอมพิวเตอร์

200

60130500251 นายTANJID CHOWDHURY

วิทยาการคอมพิวเตอร์

201

60130500252 นางสาวนายีบะห์ หะยีบานุง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

202

60340500022 นายนรินทร์ ตระการวนิช

วิศวกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ

203

60340500035 นางสาวภัทรศยา วงศ์ชัยสิริกุล

วิศวกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ

ผูม้ ีสิทธิส์ อบ 203 คน

ผูเ้ ข้าสอบ ________________ คน

ลงชือ่ กรรมการคุมสอบ

1) ______________________________

ลายเซ็น

ผูข้ าดสอบ ________________ คน

2) ______________________________
3) ______________________________
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รายชือ่ นักศึกษา รหัส 60 เข้าสอบ ENGLISH PROFICIENCY TEST
วันสอบ: อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

ห้องสอบ: SoLA 506 ชัน้ 5 คณะศิลปศาสตร์

เวลาสอบ: 10.00 - 12.00 น.
ลาดับ

รหัสนักศึกษา

ชือ่ -นามสกุล

สาขาวิชา

1

60080500001 นางสาวกชมน แสงเพิม่

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

2

60080500003 นายกวิน กิตติปัญญาวุฒิ

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

3

60080500004 นางสาวกัลยกร ผดุงชูกิจ

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

4

60080500006 นายจอมพล พงษ์ประดิษฐ

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

5

60080500019 นางสาวประภาวิณี คาบุบผา

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

6

60080500034 นางสาวณัฐชาภัทร อินาลา

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

7

60080500039 นายวัฒนา โพธิน์ ้อย

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

8

60080500043 นางสาวขวัญตา บุญเลิศ

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

9

60080500075 นางสาวอรวรรณ แข็งเขตรการณ์

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

10

60080500218 นายนนทพัทธ์ ต่ายทอง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย

11

60080500249 นางสาวนาตชา สิงห์ทอง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย

12

60080500265 นางสาวอมรพรรณ งามเลิศนภาภรณ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย

13

60080500401 นางสาวกมลวรรณ โดดหนู

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

14

60080500402 นายกลินท์ ทรัพย์ววิ ฒ
ั นกุล

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

15

60080500408 นางสาวจิรัชญา อาจารสิริ

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

16

60080500418 นางสาวฐิติกัญญ์ ทองดี

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

17

60080500440 นางสาวปสุตา นุชนิตย์

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

18

60080500456 นายมนต์ณัฐ พันธุช์ ัยพล

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

19

60080500461 นางสาวรินทิพย์ จรัสสิริประภา

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

20

60080500477 นางสาวอรวรรณ สุขเปีย

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

21

60080500500 นางสาวนัทสรินทร์ เจริญครองสกุล

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

22

60080500807 นางสาวธันยพร สงวนหล่อสิทธิ์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23

60080500819 นางสาวสุวมิ ล รอดสุด

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

24

60080501002 นายจักกฤษ แดงมณี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25

60080501004 นายณัฐวุฒิ กิตติววิ ฒ
ั น์กุล

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26

60080501005 นางสาวทวิตา เวียงคา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

27

60080501012 นายสุวจิ ักขณ์ ตุลยาภรณ์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28

60080501024 นางสาวศุภรดา บุญตาม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29

60080501031 นายธนดล วัฒนานุกูล

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30

60080501215 นายรัชตริน รัชตปวุฒิ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31

60080501405 นายกวิน คูเกษมรัตน์

มีเดียอาตส์

32

60080501418 นายชาญชัย มิดดี้

มีเดียอาตส์
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ชือ่ -นามสกุล

สาขาวิชา

33

60080501419 นางสาวชาลิสา บุญโชคนันทภัค

มีเดียอาตส์

34

60080501431 นายดิศพัฒน์ หิรัญวัชรกาญจน์

มีเดียอาตส์

35

60080501437 นางสาวธนัชพร ตัง้ วิจิตรวงศ์

มีเดียอาตส์

36

60080501446 นางสาวนพวรรณ สาลี

มีเดียอาตส์

37

60080501452 นางสาวนิชาภา ณรงค์ฤทธิธ์ ารง

มีเดียอาตส์

38

60080501454 นายนิติพงษ์ การดี

มีเดียอาตส์

39

60080501464 นางสาวเปมิกา ทรงดอน

มีเดียอาตส์

40

60080501478 นายภูภัฎ โคตะนันท์

มีเดียอาตส์

41

60080501495 นางสาวศุภิสรา เลิศนิธพิ รกุล

มีเดียอาตส์

42

60080501498 นายสัญญา ม่วงเทศ

มีเดียอาตส์

43

60080501518 นายกานต์ ทิพย์ญาณ

มีเดียอาตส์

44

60080501519 นางสาวคัคนางค์ กุลวิทย์

มีเดียอาตส์

45

60080501646 นายศรายุทธ รุง่ สว่าง

เทคโนโลยีมีเดีย

46

60080501656 นางสาวกานติมา แก้วหาญ

เทคโนโลยีมีเดีย

47

60080501803 นางสาวชนัญธิดา ภคพงศ์พันธุ์

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

48

60080501808 นางสาวณัฐกานต์ ศรีดี

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

49

60080501818 นางสาวปรียนันท์ ล้อธนวิจิตร

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

50

60080502001 นายกฤตกานต์ เคลือบมณี

วิศวกรรมเครือ่ งกล

51

60080502007 นางสาวเจนจิรา พงวัน

วิศวกรรมเครือ่ งกล

52

60080502024 นางสาวปิโยรส พีระวุฒิพันธุ์

วิศวกรรมเครือ่ งกล

53

60080502028 นายพิสิษฐ์ นาคะเสโน

วิศวกรรมเครือ่ งกล

54

60080502036 นายวีรภัทร จันทร

วิศวกรรมเครือ่ งกล

55

60080502037 นายศุภชัย รูปแก้ว

วิศวกรรมเครือ่ งกล

56

60080502038 นายสริศิษฏ์ อ้นรัตน์

วิศวกรรมเครือ่ งกล

57

60080502216 นางสาวนันทิกานต์ รักทอง

วิศวกรรมไฟฟ้า

58

60080502224 นายพิชิตชัย สุวรรณเพชร

วิศวกรรมไฟฟ้า

59

60080502233 นางสาวสุกัญญา อาจวิชัย

วิศวกรรมไฟฟ้า

60

60080502246 นายณัฐภัทร เหมือนคิด

วิศวกรรมไฟฟ้า

61

60080502259 นายวิทวัส แซ่อึง

วิศวกรรมไฟฟ้า

62

60080502277 นายณัฐวัฒน์ มหากิตติคุณ

วิศวกรรมไฟฟ้า

63

60080502282 นางสาวนภัสสร ทองประสิทธิ์

วิศวกรรมไฟฟ้า

64

60080502292 นางสาววราภรณ์ นักปัด

วิศวกรรมไฟฟ้า
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65

60080502306 นางสาวกมลรัตน์ จารแก้ว

วิศวกรรมไฟฟ้า

66

60080502342 นายจีระศักดิ์ วิธานทรัพย์

วิศวกรรมไฟฟ้า

67

60080502343 นายกษิดิส สุขสงวน

วิศวกรรมไฟฟ้า

68

60080502401 นายกันตวิชญ์ สุขยัง

วิศวกรรมโยธา

69

60080502404 นายจักรกฤษณ์ สร้อยเสน

วิศวกรรมโยธา

70

60080502424 นายพงษ์ระวี กาวชู

วิศวกรรมโยธา

71

60080502426 นางสาวภัทรภร แตงพันธ์

วิศวกรรมโยธา

72

60080502429 นายรังสิยากร ทองอุน่ เรือน

วิศวกรรมโยธา

73

60080502432 นายวิทยา อินทร์นาค

วิศวกรรมโยธา

74

60080502437 นางสาวอารีรัตน์ ขาวมานิตย์

วิศวกรรมโยธา

75

60080502447 นางสาวเบญจมาศ รุง่ จารัส

วิศวกรรมโยธา

76

60080502601 นางสาวกฤติยาพร สงเคราะห์

วิศวกรรมอุตสาหการ

77

60080502603 นางสาวจิราภรณ์ บุตราช

วิศวกรรมอุตสาหการ

78

60080502608 นางสาวทิชากร คาปาน

วิศวกรรมอุตสาหการ

79

60080502623 นางสาววิภาวรรณ์ จันดาเขียว

วิศวกรรมอุตสาหการ

80

60080502625 นางสาวศรัญญา ช่อทับทิม

วิศวกรรมอุตสาหการ

81

60080502637 นางสาวอักษราภัค หงส์อ้าย

วิศวกรรมอุตสาหการ

82

60080502639 นางสาวอันดารัตน์ อรุณรุง่ นิวฒ
ั น์

วิศวกรรมอุตสาหการ

83

60080502647 นางสาวไอรดา ประดิษฐ์ทรัพย์

วิศวกรรมอุตสาหการ

84

60080502649 นายเกียรติศักดิ์ พระโพธิ์

วิศวกรรมอุตสาหการ

85

60080505603 นายนนทวัฒน์ เจริญไพศาลกุล

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

86

60080505606 นางสาวฟาติน จิก๊ ุล

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

87

60080505614 นายลัทธชัย วิไลพันธุร์ ัตนา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

88

60080505620 นายปารเมศ ห้วยหงษ์ทอง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผูม้ ีสิทธิส์ อบ 88 คน
ลงชือ่ กรรมการคุมสอบ

ผูเ้ ข้าสอบ ________________ คน

ลายเซ็น

ผูข้ าดสอบ ________________ คน

1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________
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