
F504
ENGL1000ชือ่วชิา English Exit Exam วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
2 นาย ศริวทิย ์  เทพปทุมวไิลพร4812110076

4 นางสาว สนุทรยี ์  มณสีวสัดิ ์4912110065

6 นาย ศตวรรษ   รชัตะวรรณ4912110158

8 นาย สาวทิ   ตรยัไชยาพร5011110073

10 นาย จติตวิฒัน์   คงกลา้5011110165

12 นาย ภวูเนศวร ์  ดาํประภา5011110196

14 นาย พงศกร   หมดุน้อย5011110292

16 นาย ศุภชยั   อยา่ลมืญาติ5011110341

18 นาย เชาววรรชว ์  ผาวนัดี5011110470

20 นางสาว ลาํพลู   ใยอุ่น5012110092

22 นางสาว สภุาพร   แหยมยนิดี5012110108

24 นางสาว ชญานิศ   พวัสมัพนัธ์5012110133

26 นาย ธาดา   แกว้จฑุานิติ5014110032

28 นาย ธวชัชยั   จตุรพรโอภากุล5111110035

30 นาย พษิณุ   ชทูรพัย์5111110108

32 นาย พรีดนย ์  แพงดี5111110117

34 นาย สนัต ิ  ใจวงัโลก5111110167

36 นาย จริายุ   บุบผาชาติ5111110187

38 นาย ธชัพงศ ์  ศริพินัธุ์5111110218

40 นาย ศุภโชค   คาํสอน5111110281

42 นาย โอภาส   เมฆรุง่โรจน์5111110397

44 นาย อนุศาสน์   นึกอุ่นจติร5111110465

46 นาย พษิณุ   หอมนาน5111110476

48 นาย กณัฑพ์จน์   5111110497

50 นาย จกัร ี  ทองจนัทรแ์กว้5111110566

52 นาย สรุยิะ   สทุน5111110589

54 นาย วรพจน์   เนียมคง5111210243

56 นาย อนุวฒัน์   ทองคุม้5111250105

58 นาย วริตัน์   ยุบลนวน5111350031

60 นาย สาธติ   ประเสรฐิลาภ5111350038

62 นาย พชิติศกัดิ ์  ปราบวงษา5111350042

64 นาย วรฒุ   กลิน่รตัน์5112110001

66 นางสาว ปนดัดา   คุม้ครอง5112110008

68 นาย ภวนิท ์  ชยูิง่สกุลทพิย์5112110020

70 นาย สภุญิโญ   เกดิพบิลูย์5112110039

72 นาย ทรงกลด   ศริวินั5112110040

74 นางสาว วรรษมน   เกดิจิว๋5112110043

76 นางสาว มณฑกร   โพธิศ์รทีอง5112110047

78 นางสาว สวุชิา   คชรตัน์5112110054

80 นาย พรีดนย ์  กลางนา5112110077

82 นางสาว ศรินิภา   ขนัชะลี5112110090

84 นางสาว วชริาภรณ์   5112110091

86 นาย ชวาลา   บุญโญ5112110092

88 นางสาว พชญา   เรอืงดษิฐ์5112110102

90 นางสาว นงนภสั   มว่งทอง5112110106

92 นาย อสิรนนัท ์  โคระนํา5112110120

94 นาย ภวูไนย   พมิพะวงษ์5112110125

96 นาย พรทว ี  งามหนกั5112110129

98 นาย พนัธวรรธน์   จาโรทก5112110138

100 นาย มนูญ   นิธพิฒัน์บวรกุล5113140079

102 นาย ชยกร   ชิน้ป่ินเกลยีว5114140010

104 นาย ศริ   เรอืงฤทธิ ์5114140023

106 นางสาว ธนัยช์นก   5114140035

108 นาย ชชัวาลย ์  มะโนรกัษ์5114140036

110 นางสาว สาวติร ี  มาตเลงิ5114140052

112 นาย พนัธวจัน์   ธนาวฒุมินสั5114140061

114 นางสาว พชัร ี  มมุิ5114140068

116 นางสาว อฐติยิา   ดอนจนิดา5114140073

118 นาย สริพิจน์   เริม่ยนิดี5211110028

120 นาย กจิจา   ศรสีมวงศ์5211110085

122 นาย สภุกัดิพ์งษ ์  นาคขาํ5211110103

124 นาย ณฐัพงศ ์  จนัทรท์วี5211110107

126 นาย ณฐัวฒัน์   ศรนีวล5211110176

128 นางสาว ปภานนั   เบญจวรรณ5211110182

130 นาย ชาญ   เลก็บรรยรู5211110183

132 นาย อดศิกัดิ ์  นิกาจิ๊5211110192

134 นาย เทพบดนิทร ์  สริบุิตรวงศ์5211110216

136 นาย นพคุณ   จริฐติพิงศ์5211110261

138 นาย พชรเวทย ์  คาํทา5211110281

140 นาย ปรณฐั   ทรายมกุ5211110295

142 นาย เกรยีงศกัดิ ์  ตุ่มทองคาํ5211110342

144 นาย ถริวฒัน์   เลีย่วสมบรูณ์5211110392

146 นาย วนัชยั   อุโคตร5211110443

148 นาย ณฐัพล   แสงสวา่ง5211110502

150 นาย กมล   ดวงชาทม5211110519

152 นาย นวพล   เจก๊อรา่ม5211210024

154 นาย อภเิชษฐ ์  ประสนิท5211210188

156 นาย วฒันพงษ ์  ประเวชไพร5211210217

158 นาย เฉลมิเกยีรต ิ  แสนนาม5211250018

160 นาย ปฐมพงษ ์  ไชยรงศรี5211250122

162 นาย เฉลมิพล   เกษกลา้5211310080

164 นาย สวุทิย ์  ชายภกัตร์5211450006

166 นาย แสงสรุยิา   ทองขาว5211450007

168 นาย ฉตัรชยั   พระโพธิ ์5211450008

170 นาย ศุภกร   อองชยัวฒุิ5211850021

172 นางสาว สายธาร   พลนอก5212110001

174 นาย นพดล   กนัเกตุ5212110002

176 นางสาว ฉนัชนก   สขุแสวง5212110003

178 นางสาว ภทัรวรรณ   5212110004

180 นาย ชนาธปิ   ปานเพช็ร5212110005

182 นางสาว เกวลนิ   กลิน่สขุ5212110006

184 นางสาว วภิาดา   อาษา5212110007

186 นางสาว ดลนภา   เหลีย่มใส5212110008

188 นาย ธรีวรี ์  แสงแกว้5212110010

190 นางสาว สวุชิา   จงประเสรฐิ5212110011

192 นาย ยรรยง   พงษธา5212110012

หน้า 1 QR



F504
ENGL1000ชือ่วชิา English Exit Exam วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
194 นางสาว ทติยา   พงษธา5212110013

196 นางสาว รวสิรา   5212110014

หน้า 2 QR



F602
ENGL1000ชือ่วชิา English Exit Exam วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
2 นางสาว จฬุาลกัษณ์   ศรนีอก5212110016

4 นางสาว ศศมิน   ฑฆีะบุตร5212110017

6 นาย ณฐัภทัร   ซเูอโด5212110018

8 นางสาว รตันาวด ี  พมิพว์นั5212110019

10 นางสาว สทุธาทพิย ์  5212110020

12 นาย สทิธโิชค   เศวตศลิา5212110023

14 นางสาว วภิาวด ี  มะโฮง5212110024

16 นางสาว ศศกิานต ์  ศริคิาํ5212110025

18 นางสาว วรณนั   สรอ้ยทอง5212110026

20 นางสาว ธนิศรา   พลอยดาํ5212110027

22 นาย ณฐักติติ ์  5212110028

24 นาย สทิธพิร   บุญประกอบ5212110029

26 นาย ภาสนัต ์  วงศค์าํจนัทร์5212110031

28 นางสาว ปวลัยร์ตัน์   5212110032

30 นางสาว กุลธดิา   วาจามัน่5212110033

32 นางสาว วรงคช์นก   5212110034

34 นางสาว นุจนนั   สรุประเสรฐิ5212110035

36 นาย วฒันศกัดิ ์  สขุศรี5212110036

38 นาย ภคัพงศ ์  สงัขว์เิศษ5212110037

40 นางสาว ศศลกัษณ์   โยธาทนู5212110038

42 นางสาว ศริมิา   แถลงการณ์5212110039

44 นางสาว ภญิญดา   ผาตวิรภทัร5212110040

46 นางสาว บุณยวรี ์  ดว้งมัง่5212110041

48 นางสาว นรศิรา   ปญัญาเครอื5212110042

50 นางสาว หทยัชนก   5212110043

52 นางสาว รตพิร   สมทุรวานิช5212110045

54 นางสาว สภุทัรา   ครคุรรชติ5212110047

56 นางสาว มนพนา   สทุธชิาติ5212110048

58 นางสาว ระพพีรรณ   5212110049

60 นางสาว สมฤทยั   5212110050

62 นางสาว วลิาษณิ ี  คาํมลูละ5212110054

64 นางสาว ปรารถนา   อนิทวงศ์5212110055

66 นางสาว ฐติวิรดา   ทศัคร5212110056

68 นางสาว พชัรไ์พลนิ   ไชยเยศ5212110057

70 นาย ณรงคว์ทิย ์  แสงสนธิ ์5212110058

72 นางสาว กตัตกิา   ชยัมงคล5212110059

74 นางสาว ณฐัวด ี  ทองเกือ้5212110060

76 นางสาว เสาวภา   ปาอนิทร์5212110061

78 นาย ฐติภิทัร ์  นวกุล5212110062

80 นางสาว วรญัญา   เทศรกัษ์5212110064

82 นางสาว กฤตกิา   วรรณปะเก5212110065

84 นางสาว อุไรวรรณ   5212110066

86 นางสาว ฐานิสา   5212110067

88 นางสาว ปาณสิรา   พุม่พวง5212110068

90 นาย กฤตนิ   ปราโมกขช์น5212110070

92 นางสาว ธนวรรณ   5212110073

94 นางสาว ณฏัฐน์ร ี  คุณานุสนธิ ์5212110075

96 นางสาว ณฐัชานิศร ์  5212110076

98 นาย พชัรพงศ ์  อศัวภษูติกุล5212110077

100 นางสาว พชัรนิทร ์  แกว้สรุยิา5212110078

102 นางสาว สพุรรณ ี  มสุกิพนัธุ์5212110079

104 นาย ปรารถนา   เพชรชวูงศ์5212110082

106 นางสาว ภารด ี  หตัถปะนิตย์5212110083

108 นางสาว สพุชิชา   รอดประชา5212110084

110 นาย ธรีวฒัน์   จนัทรโ์พธิ ์5212110085

112 นาย กมัพล   ประวะเสนงั5212110086

114 นางสาว ขนิษฐา   5212110087

116 นาย ชยงักรู   อนนัตรยิเวช5212110089

118 นาย วสิตูร   ประสทิธิส์วุรรณ5212110090

120 นาย คุณานนต ์  พวัสวสัดเีทพ5212110091

122 นางสาว วาทนีิ   เถยีรวชิติ5212110093

124 นางสาว เยาวลกัษณ์   5212110094

126 นาย ธรีศกัดิ ์  หนูขาว5212110095

128 นางสาว วรีฏัฐ   ศรดีี5212110096

130 นางสาว ธนัยาภรณ์   5212110098

132 นาย อรรถกร   อศัวบวรนนัท์5212110099

134 นาย ธนกร   ธรรมกรสขุศริิ5212110100

136 นาย ชยธร   เครอืบุตรดา5212110101

138 นางสาว สริวิชิญ   มตุตามระ5212110102

140 นาย ภทัรดนยั   มคัสงิห์5212110103

142 นาย ณฐัพงศ ์  เสง้สยุ5212110104

144 นางสาว วลิาวรรณ   ศรนีาค5212110106

146 นางสาว จฑุามณ ี  พลคอ้5212110107

148 นางสาว ปรยีานุช   สดุภวา5212110108

150 นาย ชชัชยั   ยามี5212110110

152 นางสาว ศุภพร   บุญนวล5212110111

154 นางสาว ไพลนิ   กาวใิจ5212110112

156 นางสาว จริาพร   จนัทรศ์ริ ิ5212110114

158 นางสาว ปาลดิา   กรีต์บุิตร5212110115

160 นาย เดชนคร   ศรอุีดร5212110116

162 นางสาว วภิาพร   โคตรแกว้5212110118

164 นาย ธรีะศกัดิ ์  รกัษายศ5212110119

166 นาย ณฐัชา   วาจาสตัย์5212110120

168 นาย เจตเมธ ี  สมยักลาง5212110122

170 นางสาว จติรลดา   วงศส์ามี5212110123

172 นางสาว จฑุากานต ์  ขจรศลิป์5212110124

174 นางสาว นภาลยั   นาคแหยม5212110125

176 นางสาว นวลผกา   ป่ินแกว้5212110126

178 นางสาว เหมวด ี  แดนศริมิา5212110129

180 นางสาว จติรลดา   5212110132

182 นาย ธรีศกัดิ ์  คุณวนัดี5212110135

184 นางสาว ปิยะฉตัร   นาคสขุ5212110136

186 นาย ศกึษติ   แสนรกัษ์5212110137

188 นางสาว ธมกร   5212110139

190 นางสาว บุษราคมั   ชุปวา5212110140

192 นางสาว ณฐันนัท ์  คาํหอม5212110143

หน้า 1 QR



F602
ENGL1000ชือ่วชิา English Exit Exam วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
194 นางสาว ลกัขณา   5212110146

196 นาย ศรญัญ ู  เดชเสง้5212110147

หน้า 2 QR



F604
ENGL1000ชือ่วชิา English Exit Exam วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
2 นางสาว โสภา   คาํใสย์5212110149

4 นางสาว ธาราธปิ   ลอกทอง5212110150

6 นางสาว มลัลกิา   โถทอง5212110152

8 นาย ดศิรณ์   เสนาะสาํเนียง5212110158

10 นาย กติตพิทัธ ์  5212110161

12 นาย ปนิฐ   เจรญิกลู5212110162

14 นางสาว เมษา   จนัทรเ์ดช5213140078

16 นาย วรงคก์ร   สรอ้ยสมัฤทธิ ์5214110005

18 นาย อานนัท ์  วไิลรศัมี5311110001

20 นาย ประณต   เตยีวยอด5311110004

22 นาย จรีศกัดิ ์  นุ่มน่ิม5311110005

24 นางสาว นภสัสร   ปาโต5311110025

26 นาย สรุเชษฐ ์  5311110044

28 นาย เอกลกัษณ์   ชนะกจิ5311110067

30 นาย จรญั   ดะนยัวเิชยีร5311110070

32 นางสาว ศริลิกัษณ์   ศรภีมูเิดมิ5311110080

34 นาย ธติวิฒุ ิ  วงศพ์นัธุ์5311110112

36 นาย ปราโมทย ์  เขยีดโทน5311110128

38 นาย อลงกรณ์   วงศส์รุนิทร์5311110171

40 นาย เบญจมนิทร ์  อธิติา5311110172

42 นาย ณฏัฐกร   ใชโ้รจน์5311110199

44 นาย กรภทัร   มจุลนิทร์5311110220

46 นาย ณฐัภทัร   รตันพลแสน5311110222

48 นางสาว กรภทัร ์  สมบรูณ์ลาภ5311110239

50 นางสาว มญัธชิา   ภู่วนิ5311110270

52 นางสาว จฑุามาส   คะเชนทร์5311110273

54 นางสาว อยัญาวรนิ   พนัเดช5311110301

56 นาย นพรตัน์   นุชนารถ5311110316

58 นาย ราชติ   กุลฐติโิสภณ5311110326

60 นาย วศิณุ   บุญยะบา5311110333

62 นางสาว พรไพลนิ   สมานเพช็ร์5311110340

64 นาย นฤพนธ ์  ศรวีภิาสถติย์5311110387

66 นาย ณฤดล   ตนัตพิานิชพนัธ์5311110413

68 นาย เรอืงชยั   ทะอนิทร์5311110449

70 นาย ธนาวฒุ ิ  แสงภเูขยีว5311110455

72 นาย จาตุรนต ์  ลีไ้พบลูย์5311110464

74 นาย กรรว ี  ดว้งดี5311110482

76 นาย วษิณุพงศ ์  รตันปญัญา5311110530

78 นาย เจนณรงค ์  จนัทรพ์รกิ5311110543

80 นาย วรศิพนัธ ์  ปิยะเวทสริกุิล5311110558

82 นางสาว อรพรรณ   หารณรงค์5311110580

84 นาย ภมูภิทัรพงษ ์  โพธเิสน5311110582

86 นาย ศุภกร   สรุชนิศรี5311110592

88 นางสาว ชลกร   คาํชุมภู5311120010

90 นาย ธรีะพล   อานอาชา5311210046

92 นาย พรีพล   เจนการ5311210131

94 นาย มนสั   สงัขส์วุรรณ5311210184

96 นาย ณฐัพล   จดฟ้า5311250069

98 นาย เอกชยั   สริโิสม5311310026

100 นาย ณฐัวฒุ ิ  คลา้ยพงษ์5311410007

102 นาย มนสัว ี  มะลวิลัย์5311410012

104 นาย ยุตวิชิญ ์  โยตภิยั5311450017

106 นาย ณรงคศ์กัดิ ์  รอดทอง5311450021

108 นางสาว ไอยวรนิ   เนตรทอง5313140040

110 นางสาว อลศิรา   เตมิเตม็5313140045

112 นางสาว ชลดา   ชาบุญเรอืง5313150006

114 นาย ปิตภิทัร   มาประจกัษ์5314110021

116 นาย ธรีดนย ์  ยามา5314110030

118 นางสาว วศนีิ   ชาญณรงค์5314110056

120 นางสาว ภทัรศยา   มากผล5314110065

122 นาย ระพนินารถ   จนัดาวงศ์5314110091

124 นางสาว จสัมนิ   ศรสวรรค์5314140034

126 นาย กฤษฎา   วงษโ์ชติ5314140038

128 นาย กติกิร   หาบุบผา5411110001

130 นาย สชุนินทร ์  เสอืสมงิ5411110004

132 นาย ธาวนิ   ปญัญาดี5411110005

134 นาย อรรถพนัธ ์  ใจแปง5411110015

136 นาย วธนัญ ู  ดุกสกุแกว้5411110018

138 นาย พงศธร   ไพบลูย์5411110019

140 นาย อดศิกัดิ ์  กลิน่มาลยั5411110021

142 นาย ธมกร   วรีะวฒุิ5411110022

144 นาย พรีเดช   สทุธเิจรญิชนม์5411110023

146 นาย ธงชยั   ทนัเจรญิ5411110025

148 นางสาว ชรฎัฎา   บุญปกครอง5411110033

150 นาย ธรีะชล   ชหูวาน5411110034

152 นาย จริะศกัดิ ์  เคง่เป่ียม5411110037

154 นาย วรีพล   จริวฒันวจิารณ์5411110043

156 นาย สตัยา   ใจเหลก็5411110047

158 นางสาว สภุาวด ี  โพธริะหงษ์5411110049

160 นาย หน่ึงในปฐพ ี  พรมงาม5411110055

162 นาย รุง่โรจน์   มานะจติต์5411110057

164 นาย พศนิ   จรสัคทาชยั5411110059

166 นาย ณฐัวฒุ ิ  นาคนาวา5411110063

168 นาย จณิณพตั   ชนะฤทธชิยั5411110064

170 นาย อสิรากลู   ออ้ภมูิ5411110069

172 นาย ธรีนยั   คุม้บา้น5411110070

174 นางสาว ศรินินัท ์  สรรพทรพัย์5411110071

176 นาย นิคม   บุตรโพธิ ์5411110075

178 นาย ชยักติต ิ  น้อยภกัดี5411110078

180 นาย พงศกร   พศิาล5411110079

182 นางสาว ลลติา   เนียมสาํเภา5411110085

184 นาย เกรยีงไกร   จนันาค5411110086

186 นางสาว กฤตยา   ชืน่ชม5411110087

188 นาย เอกพล   จรยิะนนัตกุล5411110090

190 นาย ประชา   ตนัตระกลู5411110092

192 นาย สทิธชิยั   โต๊ะมิ5411110094

หน้า 1 QR



F604
ENGL1000ชือ่วชิา English Exit Exam วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
194 นางสาว ลลติา   จนัทรส์ขุ5411110095

196 นาย จกัรก์ฤษ   5411110096

หน้า 2 QR



F702
ENGL1000ชือ่วชิา English Exit Exam วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
2 นางสาว มนสัชนก   นาสขุ5411110100

4 นาย สราวธุ   ฉิมพาลี5411110102

6 นาย ศริศิกัดิ ์  ศริบิาํรงุ5411110104

8 นาย อธชิา   อยูเ่จรญิ5411110105

10 นาย กณัฑเ์อนก   แดงเสนาะ5411110106

12 นาย ณฐันนท ์  มดทอง5411110110

14 นาย กา้วหน้า   เลศิอนุวฒัน์5411110112

16 นาย ธวฒัชยั   เพช็รดาํ5411110113

18 นาย กติตกิร   อดัแอ5411110115

20 นาย ณฐัวฒุ ิ  คาํผลศริิ5411110116

22 นาย มนตช์ยั   อรยิพฤกษ์5411110117

24 นางสาว นารรีตัน์   คาํแหง5411110121

26 นาย ภทัร   ศรพินัธุ์5411110122

28 นาย ณพณฎัฐ ์  เขตขนั5411110124

30 นางสาว ขวญัจริา   บุตตะกุล5411110126

32 นาย ธรีพฒัน์   5411110127

34 นางสาว รวมพร   ศลิคาํ5411110128

36 นาย วรศลิป์   จนัทมาลา5411110129

38 นาย อภวิฒัน์   เอีย่มวงษา5411110130

40 นาย มฮูมัมดัฮมัด ี  สาและ5411110131

42 นาย ธนพล   ลวิาภรณ์5411110134

44 นาย พรประสทิธิ ์  นิมนต์5411110139

46 นาย ไพบลูย ์  เดชกลา้หาญ5411110140

48 นาย ศุภกร   อชัราภรณ์5411110143

50 นาย สทิธพินัธุ ์  สระภกัดิ ์5411110145

52 นาย ณฐัดนยั   เชยชุม่5411110150

54 นาย อภญิญา   ตนายะพงศ์5411110154

56 นาย สวุฒัน์   หลงจิ5411110155

58 นาย ณฐัวฒุ ิ  กาํเนิดบุญ5411110157

60 นาย ธรีพงศ ์  มดัตาเฮด5411110167

62 นาย ธนากร   พชิญโชตกิานต์5411110169

64 นาย ธรีพงศ ์  แขง็แรงดี5411110172

66 นาย สจัจพจน์   อตสิงิห์5411110174

68 นาย กุลพชัร   เพชรจรสั5411110175

70 นาย เอกพนัธ ์  ศรนิีล5411110176

72 นางสาว พมิพว์มิล   โพธิอุ์ดม5411110177

74 นาย พชร   พงศกรธร5411110183

76 นาย อาทติย ์  ฤทธิส์อาด5411110184

78 นาย มโนธรรม   ชสูง่แสง5411110188

80 นาย ธนพนธ ์  ขอ้เพชร5411110190

82 นาย สทิธชิยั   เนียนเฮยีน5411110191

84 นาย ดณะชยั   เพชรเจยีรนยั5411110192

86 นาย เดชพล   อุทงั5411110193

88 นาย วศนิ   มาลเีมาะ5411110195

90 นาย อารยะ   อนิทสกุ5411110197

92 นาย พริณุ   โฉมเฉลา5411110198

94 นางสาว ศศวิมิล   อยูส่ขุ5411110199

96 นาย ทนิวฒัน์   สโมธานทวี5411110201

98 นาย ชาญนุพงษ ์  ประสานศรี5411110205

100 นาย สทุธพิงษ ์  มศีลิป์5411110206

102 นาย ธนะนนัท ์  ถริะโชตกุิล5411110207

104 นาย นพดล   พุม่พวง5411110208

106 นาย กฤษฎิภ์มู ิ  วเิรขรตัน์5411110209

108 นาย อภสิทิธิ ์  5411110213

110 นาย ดชิพชัร   5411110214

112 นางสาว รกัชนก   สาลี5411110215

114 นางสาว ศริกุิล   พนัดวง5411110216

116 นาย ชยัรตัน์   นามบุตร5411110220

118 นาย นาวนิ   โษฑศนั5411110221

120 นาย ชาตร ี  เตชะธนาพานิชย์5411110222

122 นาย นครนิทร ์  บุญถนอม5411110223

124 นาย ธวชัชยั   ทุลศลิป์5411110225

126 นางสาว ศุภาพนัธุ ์  5411110226

128 นางสาว ศวิะพร   อยูจ่ลุ5411110227

130 นาย รชัพล   สมญัญา5411110229

132 นาย อนุวฒัน์   สายโท5411110232

134 นาย ศกัดิส์ทิธิ ์  หะยยีะหย์า5411110235

136 นาย นธภิทัร ์  เจนสทุธเิวชกุล5411110236

138 นางสาว จรีพร   พวงมัง่5411110237

140 นาย ธนวฒัน์   เนียมบุญนํา5411110240

142 นาย ภทัร   สาํรี5411110245

144 นาย รกัษพ์ล   ปาลคัรกุล5411110246

146 นาย จติรทวิสั   วนิยัผาสขุ5411110250

148 นาย ณฐัพงษ ์  นนทภา5411110254

150 นาย พศวตั   ไกลกลางดอน5411110256

152 นางสาว ธญัญาภรณ์   5411110257

154 นาย รฐัพล   อุดมพรพฒันา5411110261

156 นาย ภมูริพ ี  แกว้ชยั5411110262

158 นาย ขวญัชยั   อยูอ่ิม่5411110263

160 นาย ธนเดช   นิธนิิวฐิ5411110266

162 นาย ชาญวทิย ์  อามนี5411110271

164 นาย มงคล   วงษา5411110272

166 นาย กฤษดา   วงษโ์ก5411110273

168 นาย ปรเมษฐ ์  กอแกว้5411110275

170 นาย มนตร ี  วงศท์บัเบกิ5411110277

172 นาย ถนอมทรพัย ์  ศรหีานาม5411110279

174 นาย สายชล   สโีนนยาง5411110281

176 นาย ปิต ิ  ศรพีกุิล5411110282

178 นาย ธรีวฒัน์   วงพมิล5411110286

180 นาย อตนิท   สรุตัน์5411110288

182 นาย สทิธโิชค   วรเวชเตชกุล5411110290

184 นาย ณฐัพฒัน์   บุตรจมุปา5411110291

186 นางสาว จฑุามาศ   รอดคาํทุย5411110294

188 นาย ธรีวฒัน์   พวงเกษร5411110296

190 นาย วสพุล   ขจรศลิป์5411110297

192 นาย ชนาธปิ   มะอยูเ่ทีย่ง5411110299

หน้า 1 QR



F702
ENGL1000ชือ่วชิา English Exit Exam วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
194 นาย พทิวสั   ขาํสกุล5411110303

196 นาย ธนวตั   ฮวบนรนิทร์5411110304

หน้า 2 QR



F704
ENGL1000ชือ่วชิา English Exit Exam วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
2 นาย ศุภรตัน์   ยศกจิ5411110307

4 นาย ณฐัพงศ ์  กมิฬิาร์5411110308

6 นาย กณัฑรตัน์   ชาตสิทุธิ5411110311

8 นาย เกยีรตศิกัดิ ์  5411110313

10 นาย ธนาบตัร   มานยาซิ5411110315

12 นาย วชัรดุล   เดชพลกรงั5411110316

14 นาย ธรีวตัร   ธบิดี5411110327

16 นาย ปฐมพงษ ์  วฒันะ5411110332

18 นาย ภานุวฒัน์   บุญอนิทร์5411110333

20 นาย สรวศิ   วงษร์กัไทย5411110336

22 นางสาว ทวิาภรณ์   คาํรอ่นมา5411110338

24 นาย กติกิรณ์   พรหมเกตุ5411110341

26 นาย พธัรานนท ์  มัน่ทอง5411110342

28 นาย วฒุเิกยีรต ิ  กอ้นคุม้5411110343

30 นาย ทวฒัชยั   รณกติตพิสิทุธิ ์5411110345

32 นาย อานสั   เดง็วงั5411110347

34 นาย เกยีรตศิกัดิ ์  นาคจุย้5411110351

36 นาย ชลทั   กติตภิคัภวูดล5411110358

38 นาย เอกลกัษณ์   แสงสวสัดิ ์5411110359

40 นาย อภสิทิธิ ์  มสุแิดง5411110362

42 นาย อนรรฆ   อุ่นสมยั5411110364

44 นาย นฤเดช   บวับาน5411110366

46 นาย อเลกทรานเดอร ์  ควซัท์5411110369

48 นางสาว ณฐัยา   เณรพงษ์5411110373

50 นาย นนทนนัท ์  5411110379

52 นางสาว เสาวลกัษณ์   แสงทอง5411110384

54 นาย ศรญัญ ู  รุง่ตระกลูชยั5411110385

56 นาย สมทิธภิทัพ ์  สแีกว้5411110387

58 นาย อนิวฒัน์   ปลอดภยั5411110388

60 นาย บุญญฤทธิ ์  ศรดีี5411110394

62 นาย ปณัณวชัร ์  5411110395

64 นาย ชวลั   อภชิาตพินัธุก์วี5411110396

66 นาย ทรรศนะ   แกว้สงัหาร5411110403

68 นางสาว มนญัชญา   หนูแยม้5411110404

70 นาย จตุรงค ์  ทองขาว5411110405

72 นาย อภสิทิธิ ์  พรหมหาญ5411110406

74 นาย อาชว ์  กงัวานสรุะ5411110410

76 นาย สทุศัน์   ปวโรภาส5411110417

78 นาย ยศพล   พมิเสนา5411110418

80 นาย อษัฎกร   ศรโีมรา5411110421

82 นาย ณฐัพงศ ์  ศรพลทนั5411110423

84 นางสาว ดวงเนตร   เดโชชยั5411110425

86 นาย เจษฎาพร   บุญสง่5411110428

88 นาย บุญฤทธิ ์  โชตสิาสน์กุล5411110430

90 นาย มารตุ   อนิทนาศกัดิ ์5411110431

92 นาย กติตพิล   ธนธาราคริี5411110436

94 นางสาว บงกช   พลอยสวุรรณ5411110438

96 นาย ซฮูยัม ี  สแูอเสาะ5411110440

98 นาย สหเทพ   ปาตงัคะโร5411110449

100 นาย ขจรศกัดิ ์  นกรูร้กั5411110461

102 นาย กฤษต ิ  จนัทรประเสรฐิ5411110464

104 นาย สรศกัดิ ์  อึง๊มงคลมณี5411110465

106 นาย โฆสติ   ยงัชาํนาญ5411110475

108 นาย ปิยะณฐั   ตรงต่อการ5411110476

110 นาย ศตวรรษ   5411110477

112 นางสาว สตุาภทัร   พลูศริิ5411110478

114 นาย สรุยิา   จนัตระกลู5411110479

116 นาย ณฐัพงษ ์  สขุสมบรูณ์5411110480

118 นาย เกยีรตศิกัดิ ์  สทุธเขต5411110482

120 นาย ธรีพงษ ์  ชา่งทอง5411110484

122 นาย มนสั   หมดัยุโสะ๊5411110485

124 นาย รณกร   สายเพช็ร5411110487

126 นาย ไกรสทิธิ ์  ปานรนิทร์5411110493

128 นาย วชัรพงษ ์  วมิลูชาติ5411110494

130 นาย เอกลกัษณ์   พุม่เงนิ5411110500

132 นาย เสรมิศกัดิ ์  อยูเ่จรญิกจิ5411110501

134 นาย วทิวสั   สขุสวสัดิ ์5411110508

136 นาย พนิิจ   อกัษรพนัธ์5411110515

138 นาย ศตวรรษ   พงษว์มิาน5411110526

140 นาย อารฟิ   วาฮบั5411110527

142 นางสาว จนิหจ์ฑุา   5411120002

144 นางสาว มารสิา   สมความหวงั5411120008

146 นาย เกยีรตศิกัดิ ์  ถถีาวร5411120010

148 นาย ณฐพรหม   5411120012

150 นางสาว ชลติา   สูส่ขุ5411120017

152 นาย ดนุพล   พรหมถนอม5411120018

154 นาย เผชญิ   กนัสถติย์5411210004

156 นาย ภานุมาศ   ชายเขต5411210021

158 นาย พงษด์นยั   นาคนาวา5411250027

160 นาย ประจกัรา   พทิกัษเ์กยีรติ5411250028

162 นาย พทุธศาสน์   วชิยัรมัย์5411250065

164 นาย กฤษณะ   คาํพล5411250079

166 นาย ศุภชยั   ภมูริตันไพศาล5411350013

168 นาย ยุคลธร   ปทัมะ5411410010

170 นาย กนัตภณ   เหลอืงงาม5411850003

172 นางสาว ลลันา   ศรทีรพัย์5411850019

174 นางสาว วนิดา   ฤทธิถ์าวร5413140004

176 นาย อศิเรษ   มณรีตันเจรญิ5413140011

178 นางสาว มณฑาทพิย ์  ศรเีมอืง5413140012

180 นาย จกัรพนัธ ์  ศรวีลิยั5413140016

182 นาย วรายุทธ   หรา่ยมณี5413140020

184 นางสาว วรวรรณ   ศรโียหะ5413140026

186 นางสาว สกุลัยา   ฐติธินพงษ์5413140028

188 นาย ศราวธุ   จนัทร5413140029

190 นางสาว ธดิารตัน์   เต๊ะบาํรงุ5413140031

192 นางสาว กิง่กมล   เจรญิสขุ5413140036

หน้า 1 QR



F704
ENGL1000ชือ่วชิา English Exit Exam วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
194 นางสาว ขนิษฐา   เผือ่นบดิา5413140038

196 นาย บรูพา   งิว้ราย5413140041

หน้า 2 QR



F802
ENGL1000ชือ่วชิา English Exit Exam วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
2 นางสาว วรรณวศิา   แกว้พนม5413140042

4 นางสาว วด ี  เดน่สมทุร5413140047

6 นางสาว ศุภมาศ   เปรมศรี5413140048

8 นางสาว จริาวรรณ   มนัชนูา5413140059

10 นางสาว นิสรนี   ศรสวรรค์5413140061

12 นาย ภานุพงษ ์  5413140063

14 นาย เอกนนท ์  แจง้นคร5413140069

16 นางสาว อรวรรณ   ศรปีุนอ่อน5413140070

18 นางสาว วาสนา   มแีฟง5413140072

20 นางสาว จารเุนตร   5413140079

22 นางสาว ปวณีา   ขนัทอง5413140080

24 นางสาว ศรณัยพ์ร   กายง5413140081

26 นาย ปฐว ี  สบืวงษ์5413140082

28 นางสาว อมรวรรณ   5413140085

30 นางสาว อลษิา   เมอืงมา5413140091

32 นางสาว ลลติา   พดัเพง็5413140096

34 นาย พงศพ์ฒัน์   สภุาพงษ์5413140097

36 นางสาว รชันีวรรณ   5413150005

38 นางสาว วรวรรณ์   ลาํเพยพล5413150009

40 นางสาว นภสัวรรณ   จงึมสีขุ5413150011

42 นางสาว วลิาสนีิ   คุม้ภยั5413150013

44 นางสาว โยษติา   ไทรโพธิภ์ู่5413150015

46 นางสาว ปรศันีย ์  เรอืงปราชญ์5413150023

48 นาย เกยีรตภิทัร   เหมอืนแกว้5414110001

50 นาย วศนิ   รตันะชยักุล5414110002

52 นางสาว มารติา   แสงสขุ5414110003

54 นาย โยชกิาส ึ  ฮริาบายาชิ5414110005

56 นาย ปรนิทร   วรรณขาม5414110006

58 นาย เจนณรงค ์  ศรโีกศกัดิ ์5414110008

60 นาย ภาณุเดช   ชว่งนกัธรรม5414110010

62 นางสาว อุม้บุญ   โต๊ะมิ5414110013

64 นาย อนุศาสตร ์  5414110014

66 นางสาว อนงค ์  มกีรงาม5414110016

68 นางสาว จริาภรณ์   5414110017

70 นาย บุญอนนัต ์  ชุมวระ5414110019

72 นาย ทรงสทิธิ ์  เหมอืงหมอ้5414110020

74 นางสาว ศริะวนัท ์  5414110022

76 นาย ภริมย ์  สะมะแอ5414110023

78 นาย วนิิทร ์  จนัทรช์ว่ง5414110024

80 นาย นพรตัน์   หงษว์เิศษ5414110027

82 นาย ณฐัวฒัน์   ลภสับุณยรตัน์5414110029

84 นาย จตุรงค ์  เอีย่มเจรญิ5414110031

86 นางสาว ณฐัฌา   โพธิน์า5414110037

88 นางสาว สภุาภรณ์   วงจนัทา5414110038

90 นาย นทัธพงศ ์  ลาภเกดิ5414110039

92 นาย อธวิฒัน์   อ่อนสวุรรณ์5414110040

94 นาย กติตพิงศ ์  โกสนิทร์5414110041

96 นางสาว พทัธนนัท ์  5414110042

98 นาย ชยพล   มเีกดิ5414110046

100 นาย นิพฐิพนธ ์  ธญัญวานิช5414110047

102 นางสาว ชนกพร   5414110048

104 นางสาว กรชิชนก   สขุเกษม5414110049

106 นางสาว มณฑริา   จงเพง็กลาง5414110050

108 นาย กบนิทร ์  ปานมาศ5414110051

110 นางสาว สวุด ี  พรบงัเกดิ5414110053

112 นางสาว อสิรยี ์  บุญวรรณ์5414110055

114 นาย ศกัดิน์รนิทร ์  วชิยัวงษ์5414110056

116 นาย ณรงคพ์ล   สทุธมิรรคผล5414110057

118 นาย สรลั   มชียั5414110058

120 นางสาว สภุาภรณ์   ยอนิมา5414110059

122 นาย ธนกร   ศุภฤกษร์ตันไชย5414110060

124 นาย เจษฎา   หนูเหลอืง5414110062

126 นาย อภสิทิธิ ์  มานมเูลาะ5414110066

128 นางสาว ทตัพชิา   อบัดุลสลาม5414110067

130 นาย ทฏัษด์นยั   พลูพจน์5414110068

132 นาย นภดล   ลายน้ําเงนิ5414110073

134 นาย ปญัญา   นิลสวุรรณ5414120001

136 นาย อานนท ์  โอชวงษ์5414120005

138 นาย วชัรพล   แสนสดุใจ5414120007

140 นาย ณฐัพล   เปรมจติตเ์สถยีร5414120008

142 นาย คมกฤษ   มหาราช5414120011

144 นาย ปรชัญา   ผดุงเกยีรตสิรร5414120012

146 นาย ณเดโช   อยัรารตัน์5414120013

148 นาย สรุศษิฏ ์  โตรกัษา5414120014

150 นาย ชนิวฒัน์   ระวงัวงศ์5414120015

152 นาย อานนท ์  ชวิภกัดี5414120018

154 นาย อคัรพล   กติวิฒันากร5414120019

156 นางสาว สวิล ี  สพุฒันากร5414120020

158 นาย วชิญา   เรอืงวชิญกุล5414120021

160 นางสาว ชมยัพร   แชสงัข์5414120022

162 นาย อคัคภาคย ์  5414120025

164 นาย นนท ์  พะวร5414120026

166 นางสาว นพรตัน์   เฉลมิวฒัน์5414120028

168 นาย อมเรศ   ปาลี5414120029

170 นาย ภรูฉิตัร   แสวงผล5414120032

172 นาย นภสนิธุ ์  เนาวนิตบาํรงุ5414120035

174 นาย ศขิรนิ   ดว้งคาํภา5414120037

176 นาย วศิาล   กมิเสม5414120038

178 นาย เนตลิกัษณ์   ยวนยี5414120042

180 นางสาว ศริปิระภา   ทองแดง5414140001

182 นางสาว ศริวิมิล   เรอืงแป้น5414140002

184 นางสาว ณฐัสมิา   วรีะสนุทร5414140003

186 นาย พทัธพล   เขม็จรยิา5414140004

188 นางสาว เมฑติา   หงษป์ระชา5414140005

190 นาย สมัฤทธ ิ  จนัทอง5414140010

192 นาย พงษศ์ธร   ธนวภิารตัน์5414140011

หน้า 1 QR



F802
ENGL1000ชือ่วชิา English Exit Exam วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
194 นาย ศุภกร   ศรพีงษ์5414140013

196 นาย อภศิกัดิ ์  วจิติรกลู5414140016

หน้า 2 QR



F804
ENGL1000ชือ่วชิา English Exit Exam วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
2 นางสาว นารพร   5414140017

4 นางสาว นิศารตัน์   จนันุบนิ5414140024

6 นาย ศริพิงศ ์  ศรรีุง่เรอืงมชียั5414140025

8 นาย ธนพล   บุญศรี5414140026

10 นางสาว อรพรรณ   5414140027

12 นางสาว มารสิา   มาดสีรรค์5414140028

14 นางสาว ศวิาลยั   สบีวัโรย5414140031

16 นางสาว ฐฏิภิา   5414140032

18 นาย วรงกมล   แทน่บาํรงุ5414140034

20 นางสาว วชริาภรณ์   โชตศิริิ5414140038

22 นาย อภริณุรชั   เรอืงศรี5414140042

24 นางสาว ศศปิระภา   แกว้มา5414140043

26 นางสาว ปุณยวรี ์  แอนดารสิ5414140045

28 นางสาว สชุจัจร์ดา   กนัมณี5511110211

30 นาย กติตเิทพ   ตนัเจรญิ5511110391

32 นาย วรายุทธ   สตันาโค5511110430

34 นาย ทรงวฒุ ิ  ชุม่เกษร5511110449

36 นาย อุดมศกัดิ ์  แสงจนัทร์5511210010

38 นาย ศุภกร   ศรโีสภา5511210013

40 นาย ธนากร   สอนเสนา5511210016

42 นาย ธนา   สขุเกษม5511210033

44 นาย ชานนท ์  สปีานนาค5511210036

46 นาย อุกฤษ   ประพฤติ5511210040

48 นาย ศุภณฐั   นามไพ5511210104

50 นาย เมธาพร   วรเดช5511210112

52 นาย วรายุทธ   พนัธแ์ต้5511250005

54 นาย ดนุพล   สวุรรณ5511250007

56 นาย ปฐมพงษ ์  พนัธข์าว5511250008

58 นาย ศุภากร   อนุจร5511250009

60 นาย วนัเจดจ็   สปีาน5511250010

62 นาย นพคุณ   ชาวชายโขง5511250011

64 นาย ปารม ี  อ่อนจนัทกึ5511250013

66 นางสาว ปรศันียา   ไวสกุรณ์5511250016

68 นาย วรีะพงษ ์  มาใจ5511250017

70 นาย เฉลมิชยั   สาสกุล5511250020

72 นางสาว ภาวณิ ี  ทบัทมิไสย์5511250021

74 นาย คธายุทธ   หอมจนัทร์5511250028

76 นาย รณรงค ์  เกือ้กลู5511250039

78 นาย นรา   ปตันี5511250040

80 นาย อนุวฒัน์   ดน้ีอย5511250041

82 นาย แรมไกร   ขนุทาํนาย5511250042

84 นาย เกรยีงกมล   ลาดศลิา5511250043

86 นาย ธรีะยุทธ   พาอ่อนตา5511250051

88 นาย ธนวทิย ์  อุดมสทิธพิงษ์5511250052

90 นาย วชัระ   หยวกฉิมพลี5511250053

92 นาย สรรพสทิธิ ์  บุญโชติ5511250054

94 นาย ดาํรงศกัดิ ์  ธนูศร5511250055

96 นาย นฐัพล   พลิะมาตย์5511250056

98 นาย นิตกิานต ์  ศรสีมบรูณ์5511250057

100 นาย พลัลภ   กติตจิงูจติ5511250058

102 นาย สธุางค ์  เศรษฐมงักร5511250067

104 นางสาว กรีตพิร   ปราชญอุ์ดม5511250077

106 นาย ณฐัวฒุ ิ  เอีย่มศรี5511310030

108 นาย อนนัต ์  สมบตัสิถาพร5511310031

110 นาย มานิตย ์  ฮาวบุญป ัน๋5511350002

112 นาย วรีวฒัน์   กนัพงษ์5511350004

114 นาย ภาณุวฒัน์   มลิยฤทธิ ์5511350006

116 นาย อมัพร   แสงหอย5511350008

118 นาย สดุเขต   สทิธนินั5511350009

120 นาย ณชัพล   สสีวาด5511350010

122 นาย อนุสรณ์   ไชยจนัทร์5511350011

124 นาย สทุศัน์   เจรญิใจ5511350012

126 นางสาว วรีวรรณ   แนบเนียน5511350013

128 นาย สมคดิ   ดวงประภา5511350014

130 นาย ธรีพงษ ์  ธรรมสาคร5511350024

132 นาย เอกราช   พวงหมิวนัต์5511350028

134 นาย กติตพิทัธิ ์  อคัรธรานนัฐ์5511350029

136 นาย พงศก์ฤษณ์   ไหรณพนัธ์5511350033

138 นาย คมสนั   หลา้เตจา5511350034

140 นาย ประพนัธ ์  แชม่ชอ้ย5511410001

142 นาย จาตุรงค ์  จงดี5511410002

144 นาย วชัรพงษ ์  เยือ่ใย5511410005

146 นาย คฑาวฒุ ิ  เหมยฟอง5511410006

148 นาย เทวฤทธิ ์  จนัต๊ะมงั5511410007

150 นาย อธวิฒัน์   ปานสขุมุ5511410010

152 นาย อภสิทิธิ ์  พนัธว์ไิล5511410013

154 นาย อนุสรณ์   พพิฒัน์ฐติวิงศ์5511410014

156 นาย ศวิกร   จนัทรพ์ริม้5511410018

158 นาย กฤษฎา   ใจมา5511410020

160 นาย ณฐัวฒุ ิ  สายสดงาม5511410022

162 นาย กติตคิุณ   สตัยซ์ื่อ5511410025

164 นาย ยุทธจกัร   ผาคาํ5511410027

166 นาย กมล   แกว้ยา5511410029

168 นาย อรรถพล   ธนูแกว้5511410033

170 นาย ณฐัชยั   ยอดแกว้5511410035

172 นาย ชนิ   สงชุม5511410036

174 นาย พทิกัษ ์  ทนัทะลยั5511410037

176 นาย ณฐักาญจน์   โพธิพ์นัศรี5511450001

178 นาย วษิณุ   ขาวลาจนัทร์5511450005

180 นาย นพดล   พนัธง์อก5511450009

182 นาย วทิยา   เขตเจรญิ5511450011

184 นาย ไพฑรูย ์  สามคุม้พมิพ์5511450012

186 นาย โสฬส   นนัต๊ะ5511450013

188 นาย นฤเบศร ์  ฟงัอารมณ์5511810012

190 นาย พรีะพฒัน์   เผา่ชวด5511810014

192 นางสาว นิภาพร   สขุเจรญิ5511810015

หน้า 1 QR



F804
ENGL1000ชือ่วชิา English Exit Exam วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
194 นาย กญัจน์   กมิทรง5511810020

196 นาย ฟาฮาดดูนี   ภาลาวนั5511810022

หน้า 2 QR



F805
ENGL1000ชือ่วชิา English Exit Exam วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
2 นาย ณฐัจริฏัฐ ์  ภทัรนนัทท์ตั5511840001

4 นาย นิโคลาส โยฮนัเนส   ฟนั 5511840006

6 นางสาว รตมิา   อนิทประสาท5513220003

8 นางสาว อารวีรรณ   บุญรกัษา5513220011

10 นาย ณฐันนัท ์  โกมลวฒันพงศ์5513220015

12 นาย ณฐัวฒุ ิ  ธงชยั5611110259

14 นาย พงศภ์ทัร   5611110517

16 นางสาว เกศมณ ี  บรรทุมพร5611110529

18 นาย ณรงคฤ์ทธิ ์  ชืน่ชม5611890009

20 นาย อนิทนนท ์  นุชกาํแหง5611890011

22 นาย อทิธพิทัธ ์  นพคุณ5611890012

24 นาย ศรนรนิทร ์  เกตุวตัถา5611890013

26 นาย พฒุสิาร   มกุดาทอง5614210015

หน้า 1 QR



F603
ENGL7000ชือ่วชิา English Proficiency Test วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
1 นาย สพุล   โพธกุิล5517510007

3 นางสาว วารณีา   ปาทาน5517510017

5 นาย สวุชิยั   แยม้มศีรี5617510013

7 นาย ภทัรพล   ยศชยัภมูิ5617510015

9 นาย ภพูพิฒัน์   นิลพทุรา5717510001

11 นาย เชดิศกัดิ ์  พสิวาท5717510007

13 นางสาว กนกทพิ   ผอ่งแผว้5717510008

15 นาย อนุฤทธิ ์  มชัฌมิา5717510010

17 นางสาว สมพศิ   ปาโท5717510012

19 นาย วบิลูย ์  ศรสีาํราญรุง่เรอืง5717510016

หน้า 1 QR



F703
ENGL9000ชือ่วชิา English Proficiency Test วนั-เวลา สอบ 09:00-12:0023/5/2015

หอ้งสอบอาจารยผ์ูส้อน Section :ปีการศกึษา 2/ 2557

ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล ทีน่ัง่ # รหสั นศ. ชือ่ - สกุล
1 นาย วโิรจน์   บวังาม5219740002

3 นางสาว ภสัสราภรณ์   5219910008

5 นาย ววิฒัน์   กติตนิาราพร5219960001

7 นาย ฐานนัดร ์  โต๊ะถม5319910005

9 นางสาว กาญจนา   5319910006

11 นาย ขวญัชยั   หนาแน่น5319920001

13 นาย นิยม   สทุธหลวง5419720002

15 นาย สนธยา   วนัชยั5519720002

17 นาย มานะ   อนนัตธนวทิย์5519910004

19 นาย ชาล ี  ธรรมรตัน์5619910011

21 นาย กฤษณ์   เรอืงพยุงศกัดิ ์5619920002

23 นาย ปรชัญา   สาํรวยสนิธุ์5619920003

25 นาย สรุยิา   อดเิรก5719710001

27 นาย อดศิร   แสนเมอืง5719710002

29 นางสาว ธญัญพ์ชิชา   5719720005

31 นาย ชุตพิงศ ์  บุญญกจิไมตรี5719810001

33 นางสาว ภญิญาพชัญ ์  5719910001

35 นางสาว พรวฒันา   วงศช์นิศรี5719910002

37 นาย ธุวานนัท ์  5719910003

หน้า 1 QR
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