หนา 1 QR
ชื่อวิชา ENGL1000 English Exit Exam
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
2 5012110109 นางสาว ภูมิพัฒน
4 5111110238 นาย ณัฐพงษ สุวรรณ
6 5111110302 นาย ณัฐวุฒิ ทองกําพรา
8 5111110325 นางสาว เมสิตา กะมิง
10 5111110412 นาย จักราวุธ ตันติถาวร
12 5111110489 นาย ธีรนัย เฉวียง
14 5112110011 นางสาว ปุญญรัตน
16 5211110005 นาย ภาณุวัฒน อินปน
18 5211110319 นาย จักรกฤช พุกพูล
20 5211110437 นาย ดนุพัฒน เสียนขุนทด
22 5311110045 นาย ณัฐนที ผามล
24 5311110321 นาย วรวุฒิ เหล็กหมื่นไวย
26 5311110451 นาย วันมงคล สังขวัย
28 5311210003 นาย คมสัน เหรียญทอง
30 5311810001 นาย สายชล กันตรี
32 5312110018 นางสาว จีรัญชยา
34 5411110009 นางสาว ศิริวรรณ หาญพุฒ
36 5411110024 นาย กชพาสน บุณยากร
38 5411110031 นาย นัฐพงศ กระตายทอง
40 5411110045 นาย วีรศักดิ์ เหรียญทอง
42 5411110111 นางสาว ปณฑชนิต สิ้นภัย
44 5411110141 นาย เอริค จิรัฏฐ แซพเวลล
46 5411110248 นาย ชาครีย คงทอง
48 5411110339 นาย ปญญา หวังประเสริฐ
50 5411250055 นาย นิพนธ บุญญามิ่ง
52 5411250123 นาย อนุสร บํารุงสาลี
54 5411810006 นาย ปยะพงษ สืบอาย
56 5411810016 นาย ธนัช วัชรรุงเมธา
58 5413140040 นางสาว ศิริวรรณ แกวกลา
60 5414120034 นาย สิริพิชญ ภูมิโคกรักษ
62 5511110039 นาย อภิชิต มะลิซอน
64 5511110199 นาย ณภัทร พงษวิจารณ
66 5511110207 นาย ชนะพล คุมฤทธิ์
68 5511110252 นาย นพพล มานะกิจ
70 5511110261 นาย ทนงศักดิ์ ยายตั้ง
72 5511110285 นาย ณัฐพล ลอยกุล
74 5511110300 นาย ปยะกิตย จันทะโคต
76 5511110334 นาย จักราวุฒษ รัตนปรีชาชัย
78 5511110374 นาย วิชัยยุทธ ทิพยสุมณฑา
80 5511110394 นาย ฉัตรชัย สุวรรณเอี่ยม
82 5511110455 นางสาว นิศาชล กิมเซงงวน
84 5511110460 นาย ปรัชญา ทองจันทร
86 5511120001 นาย ณัฐพล เลาะเนาะ
88 5511210008 นาย มนตรี ระกิจ
90 5511210055 นาย ธํารง คําพิมูล
92 5511210058 นาย ไชยวัฒน พิสิษฐศักดิ์
94 5511210084 นาย วีระพจน อุบล
96 5511250002 นาย พิทักษ ทวีลัย

ปการศึกษา

วัน-เวลา สอบ 17/12/2016
09:00-12:00
Section
:
1/ 2559
หองสอบ
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
98 5511250014 นาย นันทวิทย ศรีภิรมย
100 5511250095 นาย พานใจ ปราบวงษา
102 5511310005 นาย นนนที ลัทธิ
104 5511310009 นาย เจษฎา เเกวกําถัต
106 5511310046 นาย ปยบุตร เล็กวงษ
108 5511850003 นาย สุวิทย พิมพา
110 5511850028 นาย วิศิษฐ นุมนิ่ม
112 5514110002 นาย อานนท ทองราช
114 5514110020 นาย สุรัตน ทวีสุข
116 5514110034 นาย อัมเรศ โองเคลือบ
118 5514110056 นาย เศรษฐพงศ มาตยสุริย
120 5611110396 นางสาว ธนพร รุงจํารัส
122 5611110518 นางสาว นัฐพร อินทรแกว
124 5611120005 นางสาว ดวงกมล โตเอี่ยม
126 5611210004 นาย ศุภกฤต ปองทรัพย
128 5611210040 นาย นิสุกรัน ยือแร
130 5611210050 นาย วิวัฒน พานเพ็ชร
132 5611210059 นาย ธีระวุฒิ คลองแถว
134 5611210067 นาย ประสิทธิ์ สิทธิรักษ
136 5611210088 นาย ณัฐพงษ บุตรศรี
138 5611210133 นาย วีรพล คงใหญยิ่ง
140 5611250083 นาย พรเทพ บุญญากร
142 5611250092 นาย ภาณุวัตร เลี่ยมทอง
144 5611250094 นาย ประเวทย คําผา
146 5611250095 นาย ณรงคกรณ คูหา
148 5611250096 นาย อภิศักดิ์ ศรีสุข
150 5611410009 นาย สุภัทรชัย
152 5611450014 นาย วินัย ชัยเจริญมงคล
154 5611830005 นางสาว ณาวรินทร เดชะ
156 5611840012 นาย พีรวัส เถาแกว
158 5611840028 นาย นัฐพล บุญทด
160 5611850003 นาย สุพจน ภาคพิพัฒน
162 5611850006 นาย ปยศิลป กัญจนกฤต
164 5611850013 นาย ฐิติวัสส ไชยมงคล
166 5611870004 นาย อรรคพล ทองศรีแกว
168 5611890002 นางสาว นันทฤดี เสือหลง
170 5613130017 นาย วิทวัส จรัลพงษ
172 5613140003 นางสาว กฤติยา คัมภิรานนท
174 5613140012 นางสาว พิชามญชุ ทวนดิลก
176 5613140018 นางสาว พิรุณยา หล่ําบุรุษ
178 5613140019 นางสาว รัศรินทร
180 5613140034 นางสาว แพรวพรรณ
182 5613140035 นางสาว พัชรีพร เมืองมา
184 5613140044 นางสาว รจิตา เมืองแกว
186 5613140045 นางสาว ธนาภรณ ตําภู
188 5613140076 นางสาว รัตนาภรณ ชาลี
190 5613140078 นาย รพี อมรรัตนาชัย
192 5613140079 นางสาว อรวรรณ จิตตะวงศ
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หนา 2 QR
ชื่อวิชา ENGL1000 English Exit Exam
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
194 5613140087 นางสาว วนิดา
196 5613140096 นางสาว โชติมา เวฬุคามกุล

ปการศึกษา

วัน-เวลา สอบ 17/12/2016
Section :
1/ 2559
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล

09:00-12:00
หองสอบ
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หนา 1 QR
ชื่อวิชา ENGL1000 English Exit Exam
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
2 5613140131 นางสาว ณัฎธิดา บุญมาเลิศ
4 5613140133 นางสาว ปพิชญา วงษศรี
6 5613150009 นางสาว ดวงดาว ศรนอย
8 5613150011 นางสาว รุงเพชร แตงออน
10 5613150044 นางสาว นิตยา สุโงะ
12 5613150047 นางสาว พิชญาภรณ ทวีผล
14 5613150051 นางสาว จุฬารัตน บุตรบุญ
16 5614110018 นาย เชษฐา แสงแวว
18 5614140031 นางสาว หทัยชนก บุญยืนมั่น
20 5614230014 นาย สมบัติ ชมพิกุล
22 5711110442 นาย ณภัทร อยูวงค
24 5711210001 วาที่เรืออากาศตรี สุขวิช
26 5711210002 นางสาว ศุภลักษณ ใจงาม
28 5711210003 นาย ชินทัต เข็มทอง
30 5711210004 นาย วุฒิพงษ กาญจนบุตร
32 5711210006 นาย ปริญญา เหงาสุวรรณ
34 5711210010 นาย คารม ปณฑิตานนท
36 5711210011 นาย กฤษดา พลอยสมุทร
38 5711210014 นาย ทศพร พุมโพธิ์ทอง
40 5711210016 นาย จิระพงศ แสงนาค
42 5711210021 นาย ธีระพล จิตตราวัต
44 5711210022 นาย สัตยา หนูและ
46 5711210023 วาที่รอยตรี ณัฐพล
48 5711210024 นาย ณัฏฐกิตติคุณ ชูแกว
50 5711210025 นาย ศรันยู พานิจจะ
52 5711210027 นาย วัชรศักดิ์ ทองมีสิริพงษ
54 5711210028 นางสาว พิชญธิดา ยิดนรดิน
56 5711210031 นาย ชลทิศ โรจนวัชรทร
58 5711210032 นาย สุวิชชา กุลวิเศษ
60 5711210036 นาย วัฒนนุรักษ ชินาม
62 5711210038 นาย เกียรติพงศ บุตรงาม
64 5711210041 นาย วิทวัส ฉัตรนาวี
66 5711210046 นาย ณัฐพงษ นาอุดม
68 5711210047 นาย สรวิศ ปญจบุศย
70 5711210048 นาย นฤพล ทรัพยปฏิผล
72 5711210051 นาย โกมล แกวกํากง
74 5711210052 นาย กิตติ บวบทอง
76 5711210053 นาย นิติศักดิ์ ภูสิงห
78 5711210054 นาย ศุภกร แกวพฤกษ
80 5711210055 นาย ชยาฑิต ฝอยหิรัญ
82 5711210056 นาย จักรพันธ เสภาการ
84 5711210058 นาย สิทธินนต แสงเจริญ
86 5711210062 นาย ประวิทย ปดสาร
88 5711210063 นาย ณรงคฤทธิ์ จูสวัสดิ์
90 5711210064 นาย ธงชัย ปตา
92 5711210075 นาย ธัชกร ประทุมไชย
94 5711210077 นาย วีรยุทธ จันทรคํา
96 5711210078 นาย วีรยุทธ บัวสาย

ปการศึกษา

วัน-เวลา สอบ 17/12/2016
09:00-12:00
Section
:
1/ 2559
หองสอบ
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
98 5711210080 นาย นักรบ ใจกลา
100 5711210082 นาย ศุภกร สุริโย
102 5711210084 นาย มนัสศักดิ์ ศรีมาวงษ
104 5711210086 นาย ธีรศักดิ์ บุญชวย
106 5711210087 นาย พชร ศรีวิเชียร
108 5711210088 นาย สุธิวัส ชูจันทึก
110 5711210089 นาย ญาณกร สืบสายออน
112 5711210093 นางสาว กชพรรณ
114 5711210094 นาย สิทธิพร โยธา
116 5711210095 นาย ปรัชญา ชุติปญโญ
118 5711210096 นาย ศรีภูมิ พุงธิราช
120 5711210097 นาย ณัฐวุฒิ ลุพรหม
122 5711210098 นางสาว นภาพร สอานวงศ
124 5711210106 นาย อภิญญา เกตุวิทยา
126 5711210109 นาย เสริมศักดิ์ เหลาทอง
128 5711210110 นาย เจริญพร โคชารี
130 5711210112 นาย เรวัตร แสงจันทร
132 5711210118 นาย นพดล รัตนวงค
134 5711210121 นาย ภควัต ภูวพานิช
136 5711210132 นาย พิสิษฐ พิริยะบรรหาร
138 5711250017 นาย อภิชาติ จิตรบุตร
140 5711250039 นาย กฤษณพัฒน มิ่งสําแดง
142 5711310003 นาย สุเทพ แพทองคํา
144 5711310010 นาย อนันตสิทธิ์ จุมพิศ
146 5711310012 นาย ยุรนันท ศรีไตรรัตน
148 5711310019 นาย เจตริน เหลื่อมมงคล
150 5711310021 นาย ภูเบศ ศาตรวงษ
152 5711310024 นาย ธนวัฒน เทพเสนา
154 5711310029 นาย ศุภณัฐ พุทธิชาติ
156 5711310030 นาย ณัฐพล เสมอใจ
158 5711310031 นาย ภาคภูมิ พฤษศรี
160 5711350017 นาย วีรวัฒน ลลิตชัยวศิน
162 5711350026 นาย อทิติพงษ มังคละศิริ
164 5711350029 นาย ศุภวิชญ เสาวรณ
166 5711350030 นาย ธนวัฒน ชาลีคาร
168 5711350031 นาย อดิศักดิ์ เที่ยงตรง
170 5711350037 นาย จรัญ คงตุก
172 5711450033 นาย พิชิต รัดดี
174 5711450034 นาย มูหะหมัดยะเอส เลาะยอ
176 5711450036 นาย ณรงคชัย พวงคง
178 5711450040 นาย อนันต มีสัตย
180 5711820002 นางสาว อกนิษฐา
182 5711820003 นางสาว พัณณชิตา
184 5711820004 นาย ศุภกิจ พัชราภรณ
186 5711820006 นางสาว พชรมน พราวราม
188 5711820007 นางสาว กฤษณา ทรงโฉม
190 5711820009 นาย ฐณะวัฒน โพธิ์ใหญ
192 5711820011 นาย สันติพงค ยินดี

F604

หนา 2 QR
ชื่อวิชา ENGL1000 English Exit Exam
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
194 5711820012 นาย ชิตตะวัน ชูรอด
196 5711820013 นาย จักรพงษ ศรีหา

ปการศึกษา

วัน-เวลา สอบ 17/12/2016
Section :
1/ 2559
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล

09:00-12:00
หองสอบ
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หนา 1 QR
ชื่อวิชา ENGL1000 English Exit Exam
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
2 5711830001 นาย เกษมสันต ถวิล
4 5711830002 นาย นัฐศร โตะมิ
6 5711830003 นาย สุริยา รัตนทิพย
8 5711830005 นาย จตุรงค จะตุเทน
10 5711830007 นาย อรรถพล ปรีดิขนิษฐ
12 5711830011 นาย จาตุรงค จตุรวงค
14 5711830012 นาย บรรหาญ เสรีศรีสงา
16 5711830013 นาย นัฐพล สุระ
18 5711830014 นาย กฤตเมธ ปกแกว
20 5711830016 นาย อภิวัฒน สุขะวิพัฒน
22 5711830018 นาย บัณฑิต อุปะระ
24 5711830019 นาย บุญฤทธิ์ อุปะระ
26 5711830022 นาย พงศศิริ สุนทโร
28 5711840002 นาย พรชัย ลอพงศไพบูลย
30 5711840003 นาย ธนวัฒน ถาวร
32 5711840004 นาย ธงชัย สุดใจ
34 5711840006 นาย ภาณุวัตร สวนศรี
36 5711840007 นาย แสนภูมิ คุมทอง
38 5711840010 นาย วิชชุ บุญรอด
40 5711840011 นาย ณัฐภัทร โรจนนวกร
42 5711840012 นาย ภานุวัฒน ชุมแสง ณ
44 5711840013 นาย สุรพศ จตุรงคปญญา
46 5711840017 นาย พีรพัฒน อาทจา
48 5711850001 นาย จักรพันธ แจงเมือง
50 5711850002 นางสาว ธัญญชภัสร แซเอี๊ยว
52 5711850004 นาย ภาสวร แสงเงิน
54 5711850025 นาย ฤทธิพร สาคร
56 5713420001 นางสาว สกุลรัตน คลับคลาย
58 5713420006 นางสาว นุสรา สุดหลา
60 5714230013 นาย ภัสสพงศ กาหลง
62 5821110006 นาย วสิษฐพงศ ภูษิตวณิช

ปการศึกษา

วัน-เวลา สอบ 17/12/2016
Section :
1/ 2559
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล

09:00-12:00
หองสอบ
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หนา 1 QR
ชื่อวิชา ENGL9000 English Proficiency Test
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
1 5319820001 นาย อัตพล พยัคฆ
3 5419720002 นาย นิยม สุทธหลวง
5 5419720003 นาย เอกบดินทร เกตุขาว
7 5519720002 นาย สนธยา วันชัย
9 5619710001 นาย ประกิจ อินทะชัย
11 5619730001 นาย คัมภีร ธิราวิทย
13 5619740001 นาย สวัสดิ์ ยุคะลัง
15 5619910011 นาย ชาลี ธรรมรัตน
17 5619920002 นาย กฤษณ เรืองพยุงศักดิ์
19 5719710001 นาย สุริยา อดิเรก
21 5719710002 นาย อดิศร แสนเมือง
23 5719810001 นาย ชุติพงศ บุญญกิจไมตรี
25 5719920002 นาย สุทธิศักดิ์ กุลบุตร
27 5719960001 นาย ประชา อินทรวาป
29 5819720002 นาย สิทธิศักดิ์ กันทะหลา
31 5819720003 นาย ณัฐวัฒน ฐิตวัฒนา
33 5819720004 นาย สุธาเมธ ฤทธิ์ฉ่ํา
35 5819730001 นาย อภิรักษ ธิตินฤมิต
37 5819920002 นาย ประพจน ทศภานนท
39 5819980001 นาย ระวี บุญญพาพงศ
41 5919720001 นาย ปริญญา กิตติสุทธิ์
43 5919720002 รอยตํารวจโท ประสิทธิ์ชัย
45 5919930001 นาย ปฏิภาณ จันทรวิชิต
47 5919970001 นาย ศุภกร วชิราภรณ

ปการศึกษา

วัน-เวลา สอบ 17/12/2016
Section :
1/ 2559
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล

09:00-12:00
หองสอบ

F605

