ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
2 5012110046
4 5111110191
6 5111110238
8 5111110302
10 5111110325
12 5111110489
14 5112110147
16 5113140019
18 5211110005
20 5211110022
22 5211110319
24 5211110320
26 5211110336
28 5211110451
30 5212110131
32 5214140043
34 5214140057
36 5311110040
38 5311110113
40 5311110235
42 5311110321
44 5311110485
46 5311110486
48 5311110570
50 5312110001
52 5312110010
54 5312110077
56 5312110087
58 5312110103
60 5312110104
62 5312110108
64 5312110109
66 5312110150
68 5314140052
70 5411110039
72 5411110108
74 5411110123
76 5411110138
78 5411110149
80 5411110162
82 5411110179
84 5411110460
86 5411110463
88 5411110468
90 5411250005
92 5411250059
94 5411250118
96 5411830003

English Exit Exam

ชื่อ-สกุล
นาย คฑาหัสต จัตุกูล
นาย ณัฐพงศ อัยสุวรรณ
นาย ณัฐพงษ สุวรรณ
นาย ณัฐวุฒิ ทองกําพรา
นางสาว เมสิตา กะมิง
นาย ธีรนัย เฉวียง
นางสาว ฐิติพร ตราวณิชกุล
นางสาว สุดารัตน คลายคลึง
นาย ภาณุวัฒน อินปน
นาย พีรพงษ มีสมบูรณ
นาย จักรกฤช พุกพูล
นาย ณัฐวุฒิ ทิพยสุข
นางสาว ธนพร โควถาวร
นางสาว รุงตะวัน สุขทวี
นางสาว พิชญา ทรงเวชเกษม
นาย พงศพิพัฒน ไวกุลเพ็ชร
นาย ชุติพงษ ลิ้มศักดิ์ขจร
นาย อธิรักษ สํารวย
นาย ธนสร วชิรมน
นาย ธนัญชัย งามขํา
นาย วรวุฒิ เหล็กหมื่นไวย
นาย กรกช การกุศล
นาย อธิฐาน จางเจริญ
นาย พฤกษ สนุนพิทักษ
นางสาว กฤติยา นพคุณ
นาย พศพงศ เอี่ยมธรรมชาติ
นางสาว วรรษมน สืบเหลารบ
นาย วรกันต สุวัตถี
นางสาว พัชราภรณ พงษสวัสดิ์
นางสาว มุกระวี โพธิ์วิเศษ
นาย สรวุฒิ สนธิเพชร
นางสาว กฤษติกา พยัคฆกุล
นางสาว ทัศนาวดี เดชกลาหาญ
นางสาว พิชชาอร แกวสวัสดิ์ลาภ
นาย อดิศักดิ์ สุขแสง
นาย ธีรพันธุ เรืองเสมอ
นาย วัชรพงษ พลเสนา
นางสาว ชลนิศา รุงเพ็ญงาม
นางสาว มาลีญา กัลยานุคุณ
นาย เอกชัย ชินวิชา
นาย ณัฐวุฒิ วงษมณฑา
นาย ราชิต สงวนสัตย
นาย นัฐพร สีมณฑา
นาย เอกกฤต ผอมจีน
นาย วิธวัฒน ทองดี
นาย รณรงค สุไชยชิต
นาย สุนทร ฟุงโลห
นาย ธนพล ศรีเมษา

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.
98 5412110001
100 5412110002
102 5412110003
104 5412110004
106 5412110005
108 5412110006
110 5412110007
112 5412110008
114 5412110009
116 5412110011
118 5412110012
120 5412110013
122 5412110014
124 5412110016
126 5412110018
128 5412110020
130 5412110022
132 5412110023
134 5412110024
136 5412110025
138 5412110026
140 5412110027
142 5412110028
144 5412110030
146 5412110031
148 5412110032
150 5412110033
152 5412110034
154 5412110035
156 5412110036
158 5412110037
160 5412110038
162 5412110039
164 5412110040
166 5412110042
168 5412110043
170 5412110044
172 5412110045
174 5412110046
176 5412110047
178 5412110048
180 5412110050
182 5412110051
184 5412110052
186 5412110053
188 5412110054
190 5412110055
192 5412110056

09:00-12:00
หองสอบ

F504

ชื่อ-สกุล
นางสาว ปาณิศา แยมสุคนธ
นางสาว รังสินันท ละอองนวล
นาย ณัฐพล รณภูมิ
นาย เฉลิมเดช ทรัพยเอนก
นางสาว จุฑาพัฒน อูสิริมณีชัย
นางสาว อัญชิสา เฉลิมพรพงศ
นางสาว กมลชนก แมลงภูทอง
นาย ศุภนัฐ ไชยวิเชียร
นาย นฤนาท พริมมา
นางสาว ผริตา ธนานุวัฒนกิจ
นาย กิตติพศ จิรกิจสุนทร
นาย กฤษฏางค วุฒิวิชญานันต
นาย เอกกร ชัยทัศวัฒนา
นางสาว กุสุมา วิริยะวัฒนาพงศ
นางสาว ภาวิณี แกวแกม
นางสาว นิธิกานต ศรีพิพัฒน
นางสาว ปานจิรา ผาทอง
นางสาว ชลธิชา ผาสุพรรณ
นาย ธนดล ปนมงคล
นางสาว ภัทรสุดา คําประพันธ
นางสาว พรประภา นอยผาง
นางสาว ระพีพรรณ ติ๊บบรรหาร
นางสาว สายเพ็ชร เยาวโสภา
นางสาว อัจฉรา สายสังข
นาย ปยะวัฒน รุงจรัสแสง
นางสาว ลลิลทิพย มนัสปรีเปรม
นางสาว ณภัทรวรัญญ สมอินทร
นางสาว สุปรียรัตน นุชบัว
นางสาว พิมพชนก สิทธิวงศไพบูลย
นางสาว ภัททิยา เมฆทอง
นางสาว วสุรมย อรุณวุฒิพงศ
นางสาว วิจิตรรัตน นวลตา
นางสาว อัมพวัน อนมณี
นางสาว กานตชนก คําศรีแกว
นางสาว ชนิดาภา บุญเกิด
นางสาว ขวัญเรือน คุมเพชร
นางสาว วรรณวิศา สมทรัพย
นางสาว ปวีณสุดา แสวงดี
นางสาว ศิริลักษณ เดือนนวล
นางสาว ชลธิชา เอียดเหตุ
นางสาว ธีรวรา ครุฑเสม
นาย สัณหวิทย แสงรุงเรือง
นางสาว อมรพรรณ แสงดาว
นาย ปรัชญา สุภากรเดช
นางสาว พิชามญชุ แตงเกลี้ยง
นางสาว สิรีธร อภินันทนพงศ
นาย ชานน สมบูรณ
นางสาว ทิชากร หงษชัย
Page 648

ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน

English Exit Exam

ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
194 5412110057 นางสาว สไบทิพย ทองงาม
196 5412110058 นางสาว จรรยา ชุณหมณี

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.

09:00-12:00
หองสอบ

F504

ชื่อ-สกุล
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ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
2 5412110059
4 5412110060
6 5412110061
8 5412110063
10 5412110064
12 5412110065
14 5412110066
16 5412110067
18 5412110068
20 5412110069
22 5412110070
24 5412110071
26 5412110073
28 5412110074
30 5412110075
32 5412110076
34 5412110077
36 5412110078
38 5412110079
40 5412110080
42 5412110081
44 5412110082
46 5412110083
48 5412110084
50 5412110085
52 5412110086
54 5412110087
56 5412110088
58 5412110089
60 5412110090
62 5412110092
64 5412110093
66 5412110094
68 5412110095
70 5412110098
72 5412110099
74 5412110100
76 5412110101
78 5412110102
80 5412110103
82 5412110104
84 5412110105
86 5412110106
88 5412110107
90 5412110108
92 5412110110
94 5412110111
96 5412110113

English Exit Exam

ชื่อ-สกุล
นางสาว เมธินี สิงหทองวรรณ
นางสาว ศิริรัตน พันธรังษี
นางสาว รวิพร เครือนพรัตน
นางสาว จันจิรา สัตถาผล
นางสาว นฤมล บูรณะจุฑานนท
นาย ไพโรจน พรมวัฒ
นางสาว ปรารถนา เทพสุวรรณ
นางสาว บุศยรินทร พงษศิลป
นางสาว วริศรา ฉายรังษี
นางสาว ธวัลหทัย จันทรสาขา
นางสาว ศุภดารักษ เตมานิ
นางสาว นฤมล วิรัชขจรเกียรติ
นางสาว สีน้ํา คลายดวง
นางสาว ธนารีย ภาณุพิจารย
นางสาว เปมิกา บุญเรือง
นางสาว อมรรัตน จิตประวัติ
นางสาว สิริธร เจริญเหลาศิริ
นางสาว สุชินา มีบุญพอ
นางสาว ภัสนันท สามคุมพิมพ
นางสาว ชญานิน แสวงสิน
นาย นครินทร ทองนวม
นางสาว รุงเพชร ตั้งถาวรชัยกุล
นางสาว อรพรรณ สงรักษ
นาย รวิพล ศิริพิทยกุล
นางสาว วริศรา สุขเกษม
นาย ธนรัฐ สิงหคําวงษ
นางสาว วรินพิชชา อัครภักดีธรณ
นาย กรกมล กันนา
นางสาว พัชรากร วัฒนธนะปานสกุล
นาย เชษฐา บุพศิริ
นาย สิทธิกร ภักดีลิขิต
นางสาว รวีวรรณ พรมประสิทธิ์
นาย ณัฐดนัย อิ่มพรอม
นางสาว ชนิศา เกษบํารุง
นางสาว ธนภรณ สุมาลุย
นางสาว จิณณณิชา หาญเจริญอัศวสุข
นางสาว ปานเลขา หมขวา
นางสาว สุพรรณิการ สุรีย
นางสาว คชรินทร ราชสินธุ
นาย ศรุติ ประยุรจตุพร
นางสาว พรทิพย วิสุทธิคุณาธาร
นางสาว อุมาภรณ ศุภผล
นางสาว อลิษา ศุภผล
นางสาว มาริษา ชุมวิจิตร
นางสาว รวิสรา ลิ้มศรีพันธ
นางสาว ฌัชชา เชาวนปรีชา
นางสาว จันจิรา วารินศิริรักษ
นางสาว พิชชาอร อาทิตยวิภาส

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.
98 5412110114
100 5412110116
102 5412110118
104 5412110119
106 5412110121
108 5412110122
110 5412110123
112 5412110124
114 5412110125
116 5412110126
118 5412110127
120 5412110128
122 5412110129
124 5412110130
126 5412110131
128 5412110132
130 5412110133
132 5412110134
134 5412110135
136 5412110136
138 5412110138
140 5412110139
142 5412110140
144 5412110141
146 5412110143
148 5412110144
150 5412110145
152 5412110146
154 5412110148
156 5412110150
158 5412110152
160 5412110154
162 5412110157
164 5412110158
166 5412110159
168 5412110160
170 5413140024
172 5413140055
174 5421110006
176 5511110006
178 5511110011
180 5511110012
182 5511110026
184 5511110051
186 5511110077
188 5511110087
190 5511110093
192 5511110094

09:00-12:00
หองสอบ

F602

ชื่อ-สกุล
นางสาว ดลหทัย แซตั้ง
นางสาว ณัฐพร คุณวงศวิวัฒน
นางสาว ณัฐธยาน นาคทองกุล
นางสาว เสาวลักษณ เปรมทา
นางสาว พิชาพัทธ เอื้อสมานจิต
นาย ไพบูลย พรรโษทก
นางสาว ศุภัชญา สูตรสุวรรณ
นางสาว อรวรรณ เหลืองอรัญนภา
นาย ศุภณัฐ วิไลสกุลยง
นางสาว น้ําเพชร ทับทิมศรี
นาย ธีรดนย เกษมทรัพย
นางสาว จุฑามาส หลีกพาน
นาย ภูริทัตต ศรีมณฑก
นางสาว สุกัญญา แซลี้
นางสาว สุทธิดา พงศเลิศนภากร
นาย รัชชานนท เต็งถาวร
นางสาว สุภาวรรณ สุขกาล
นางสาว นลิน จิลลานนท
นางสาว ณิชกมล กมลศุภไพศาล
นางสาว สรวงสุดา กลาผจัญ
นางสาว ปรียาพร ทองไซร
นางสาว ตรีทิพยนิภา คํางาม
นางสาว ภาชินี พลศักดิ์
นางสาว ไอริณ อารีประชาภิรมย
นางสาว วัชราพร เสมามิ่ง
นางสาว ปฎิญญา มณเฑียร
นางสาว บุณธิชา ชูพงศ
นางสาว อทิตยา เดื่อทอง
นาย วิชญพล กุยแกว
นาย กัมปนาท คําทอง
นาย ปยะพงษ หลาเมือง
นางสาว ภัทราพร ทรัพยทวีกุล
นาย สุระเดช แซฮอ
นาย วีรชัย ศักดิ์เจริญชัยกุล
นางสาว พริมรตา อินทรามาลัย
นาย ธนกฤต เจริญรัตน
นาย วิบูรณลาภ พลายแกว
นาย ปรัษฐา ศักดิ์วุฒิวงศ
นาย ภูวดล ชะเอม
นาย ปณิธิ ดาวนันท
นาย อภิรักษ เพ็งเหมือน
นาย คณิติน ทิพยพินิจ
นาย จารุวัฒน โตอน
นาย จุฬา ติ้วสุวรรณ
นางสาว สรารัตน สวนมะลิ
นาย ณัฐวุฒิ ภูสําลี
นาย อุรุพงษ พอคาชํา
นาย บัญชา โนนสาเทศ
Page 650

ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน

English Exit Exam

ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
194 5511110104 นาย สมศักดิ์ เดนเจริญโสภณ
196 5511110105 นาย สิทธิชัย ตามถิน่ ไทย

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.

09:00-12:00
หองสอบ

F602

ชื่อ-สกุล
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ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
2 5511110142
4 5511110162
6 5511110209
8 5511110214
10 5511110215
12 5511110279
14 5511110309
16 5511110334
18 5511110338
20 5511110345
22 5511110356
24 5511110367
26 5511110376
28 5511110410
30 5511110413
32 5511110442
34 5511110471
36 5511210061
38 5511250023
40 5511310021
42 5511410003
44 5511410023
46 5511410026
48 5513140032
50 5513140085
52 5514120019
54 5611110001
56 5611110002
58 5611110003
60 5611110004
62 5611110006
64 5611110008
66 5611110015
68 5611110018
70 5611110019
72 5611110023
74 5611110026
76 5611110027
78 5611110029
80 5611110030
82 5611110031
84 5611110033
86 5611110034
88 5611110037
90 5611110040
92 5611110041
94 5611110042
96 5611110049

English Exit Exam

ชื่อ-สกุล
นาย นันทวุฒิ บุญสุข
นาย จิรายุ ตรีโสภา
นาย โชติพัฒน สุขเข
นาย อภิรัฐ หนูแจม
นาย ธนากร ปานบุญ
นางสาว สุวนันท บุญมาเลิศ
นาย ปยะณัฐ ใจรังษี
นาย จักราวุฒษ รัตนปรีชาชัย
นาย สรสิช แสงมณีปติ
นาย ณัฐดนัย สังขทอง
นาย นนท นนทโกวิท
นาย ธัญญะ อยูสบาย
นาย พัฒนชัย ศรีใสคํา
นาย ปรัชญา ตอวงศ
นาย พุฒิพงษ ศรีประทีปบัณฑิต
นาย อัศจรรย อาลัยเวช
นาย ธนพล ทาริวงศ
นาย พรพล แสนประเสริฐ
นาย ปญญา ปลอดภัย
นาย นฤนาท โฉมวิจิตร
นาย สิริพงษ รุงสี
นาย มนตรี พุทธรักษา
นาย จิรศักดิ์ หาญยุทธ
นาย ศุภกร บุญกนกรัชต
นาย รักษิต สอนวิทย
นาย ณัฐวี จําใจ
นาย ณัฐพงศ ทรัพยเจริญ
นาย ธวัชชัย บุญวาที
นาย ภาคภูมิ สุพรธรรมา
นาย เปรมปรีดา วารีเขต
นาย ภูเบศ สุจิมงคล
นาย พิทวัส โชคสกุลเจริญ
นาย ธนกร หงษทอง
นางสาว ศิวนาถ บุญทวม
นาย สรายุทธ ศรีโสภณ
นาย สุวิจักขณ ไชยเวช
นาย สิทธิกร ซิ้มสมบูรณ
นาย วิษณุ โตะสําลี
นาย วีรชัย ลุนนา
นางสาว พัชรี คําภีพงษ
นางสาว ศิรินันท ทรัพยสิน
นาย รัฐกรณ เพงพิทักษธรรม
นาย พีระศักดิ์ ทองบอ
นางสาว ซัลมา รัตนสินอนันต
นางสาว วิภาวี รักษาสัตย
นาย สุรสิทธิ์ ปญญาแพง
นาย พิสิทธิ์ บุญวรรณ
นางสาว อาภาภรณ ศรีตะนัย

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.
98 5611110050
100 5611110052
102 5611110054
104 5611110055
106 5611110056
108 5611110057
110 5611110061
112 5611110065
114 5611110067
116 5611110069
118 5611110074
120 5611110081
122 5611110084
124 5611110085
126 5611110087
128 5611110088
130 5611110090
132 5611110098
134 5611110100
136 5611110102
138 5611110103
140 5611110104
142 5611110108
144 5611110109
146 5611110110
148 5611110112
150 5611110115
152 5611110116
154 5611110117
156 5611110121
158 5611110124
160 5611110126
162 5611110127
164 5611110128
166 5611110129
168 5611110130
170 5611110131
172 5611110132
174 5611110133
176 5611110134
178 5611110135
180 5611110137
182 5611110142
184 5611110143
186 5611110144
188 5611110145
190 5611110146
192 5611110147

09:00-12:00
หองสอบ

F604

ชื่อ-สกุล
นางสาว จุฑารัตน เทือนสุทน
นาย พุทธพร รุงแสงวีรพันธ
นาย ธัชพล แกวดี
นาย อํานาจ สันสะอีด
นาย อภิสิทธิ์ หอมสุวรรณ
นาย ฐิตินันท สีเหล็ก
นาย ธนาวิทย วีรพล
นางสาว ชฎาพรรณ ไทยเจริญ
นาย ภาคิน สีนวน
นาย จิรายุ อินทรโชติ
นาย กฤษฏิ์ชนม คลายสิงห
นางสาว กรวรรณ เหลืองงาม
นางสาว ณัฐรวีย มะลิวัลย
นางสาว พราวพิชชา คงตาย
นาย จักรกฤช ถนอมนาค
นาย จักรกฤษณ ภาสุรกุล
นาย อัสนี จันทรคํา
นาย ปริวัฒน แมนุ
นางสาว น้ําฝน บุตรวงษ
นางสาว อินอาม นาคนาวา
นางสาว นัทธมน วงษศรี
นาย ยิ่งศักดิ์ คําภา
นาย สาโรจน เลิศล้ําสมบัติ
นาย จิรวัฒน เอี่ยมสะอาด
นาย ธนวินท นิลเปลงแสง
นาย ธงไชย นาคจู
นางสาว อินทุอร จรูญศรี
นาย นทีกาญจน มิตรจิตร
นาย กันตพณ มูลมะณี
นางสาว ณัฐวรา อารูณพูลทรัพย
นางสาว วงศวิภา ผันกระโทก
นางสาว สุชาวดี วี
นาย ศิรวิทย สุนทรเมธีวรกุล
นางสาว พิชญญา คูชัยสิทธิ์
นางสาว นลิลธกาน ณัทธนามหาโรจน
นาย ภาคภูมิ เฉลยภาพ
นาย กรดนัย ศิวาพร
นาย อัษฎาวุธ อนุกูล
นาย ธนเศรษฐ วราวุฒิ
นาย ศิลา ดีฉลาด
นาย ยุทธภูมิ ชูชีวา
นาย พงศกร พวงสิน
นาย ธนาพงษ รักโคตร
นางสาว จินดามณี รักษาพล
นาย ธิติวุฒิ จินดาเพ็ง
นาย ณัฐวุฒิ รอดศิริ
นาย ภาณุมาศ บุญกําเนิด
นางสาว เขมิกา ศึกคลาย
Page 652

ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน

English Exit Exam

ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
194 5611110148 นาย ปรัชญา กิ่งเทศสกุล
196 5611110149 นางสาว อภิพรรณ กองวิเชียร

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.

09:00-12:00
หองสอบ

F604

ชื่อ-สกุล
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ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
2 5611110152
4 5611110153
6 5611110156
8 5611110157
10 5611110159
12 5611110160
14 5611110164
16 5611110165
18 5611110166
20 5611110167
22 5611110168
24 5611110169
26 5611110171
28 5611110173
30 5611110176
32 5611110177
34 5611110178
36 5611110183
38 5611110185
40 5611110186
42 5611110187
44 5611110190
46 5611110196
48 5611110200
50 5611110203
52 5611110208
54 5611110211
56 5611110212
58 5611110213
60 5611110214
62 5611110216
64 5611110218
66 5611110220
68 5611110224
70 5611110225
72 5611110228
74 5611110229
76 5611110232
78 5611110234
80 5611110239
82 5611110243
84 5611110244
86 5611110248
88 5611110251
90 5611110252
92 5611110253
94 5611110255
96 5611110256

English Exit Exam

ชื่อ-สกุล
นาย ธนนท เริงวิจิตรา
นาย วีระพล ชูแกว
นาย โยธิน พุกโหมด
นาย ชัยสิทธิ์ สระเกตุ
นาย มนัสสร เจะกาเซาะ
นาย มงคล ศรีชํานิ
นาย นัทธพงศ บรรพต
นาย อภิวิญช แพงโคตร
นาย นรเทพ ขันธคีรีวัฒน
นาย ณัฐพล วงษจันทร
นาย ณัฐวัฒน พลนิกร
นางสาว นัจรี ศรีตะปญญะ
นางสาว สุนันทา ดอกไม
นาย ณัฐวุฒิ แกวภักดี
นาย ภานุพันธ ชัยบุตร
นาย ณรงคฤทธิ์ กําแพงดี
นางสาว วิไลลักษณ วีระเพ็ชร
นางสาว พนิดา สันเตะ
นาย ทศนท รณศิริ
นาย ปยะณัฐ ศาสนูปถัมภ
นาย ศักรินทร โสสีสุข
นางสาว เจนจิรา ทองเจริญ
นาย กฤษณะ ภาวศุทธิวงศ
นาย ธนภัทร ชวยสกุล
นาย พันธกานต จักพัด
นาย ณัฐพงษ บุญชื่น
นาย นราวิชญ ชัยศรี
นาย ณัฐพงศ เดชะบุญ
นาย นพกฤช เจริญวรรณ
นาย สุพัฒน สรอยคํา
นาย เฉลิมชัย พุฒวันเพ็ญ
นาย สิทธิชัย รุงยิ้ม
นาย อภิสร ทัศมาลา
นาย ฐิติ เกิดรัตนศักดิ์
นางสาว อนิสา อินทรแสง
นาย พัฒนา ศรีรัตนอารี
นาย ศตายุ ปอมศรี
นาย วรันธร โพธิ์เจริญ
นาย สัณฐิติ บุญเกื้อ
นาย นัฐวุฒิ แถมจันทึก
นางสาว ณปภัช นาคปนคํา
นาย วีรวิชญ วงษทวีโรจน
นาย ธนวัฒน ภูหินกอง
นาย วรกุล ปลื้มศรี
นาย เปรมพระคุณ จงตรอง
นาย ณัฐพงษ เสาทองหลาง
นางสาว กรรณิฎา ปราบเสร็จ
นาย ธนกฤต ไชยกาอินทร

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.

09:00-12:00
หองสอบ

F605

ชื่อ-สกุล
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ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
2 5611110261
4 5611110264
6 5611110265
8 5611110271
10 5611110275
12 5611110276
14 5611110284
16 5611110288
18 5611110294
20 5611110295
22 5611110299
24 5611110300
26 5611110301
28 5611110302
30 5611110305
32 5611110307
34 5611110309
36 5611110310
38 5611110312
40 5611110314
42 5611110315
44 5611110316
46 5611110317
48 5611110319
50 5611110320
52 5611110321
54 5611110325
56 5611110327
58 5611110328
60 5611110330
62 5611110331
64 5611110333
66 5611110335
68 5611110336
70 5611110337
72 5611110338
74 5611110339
76 5611110342
78 5611110344
80 5611110346
82 5611110347
84 5611110348
86 5611110350
88 5611110353
90 5611110354
92 5611110355
94 5611110357
96 5611110358

English Exit Exam

ชื่อ-สกุล
นาย กษิดิ์เดช ทาคําสุข
นาย อาทิตย เศรษฐกุล
นาย พนธกร ดํารงศักดิ์
นาย ภานุวัฒน พิริยะชนานุสรณ
นาย จักรกฤษณ นวมวัฒน
นาย ธันวา นาถศรีทา
นางสาว รวีวรรณ พวงทับทิม
นาย พงศกร แกวเจริญ
นาย ณัฐพน กลิ่นสุคนธ
นาย พงศกร สุระเรืองชัย
นาย คุณาธิป วงษนุช
นาย วิทยา นามรมย
นาย เกรียงศักดิ์ แสนบุญศรี
นาย ธนาวัฒน เจิมภู
นาย พงศพิพัทธิ์ ทองคํา
นาย นทีพัฒน พงศเพชรหิรัญ
นางสาว กฤษณา ชัยภัทรอมร
นาย ธนภัทร เลาะหมุด
นาย ธนา บุญเลี้ยง
นาย ฐาปนา ดีสวัสดิ์
นางสาว รัชนีกร ชุมสูงเนิน
นาย กรกฎ เขียวหวาน
นาย อธิวัฒน ภูชํานิพัฒนนันท
นางสาว ณัชชา ทัพสุนทร
นาย ไกรวุฒิ ขัตติยะวิทย
นาย กมลเพชร วรวิจิตรชัยกุล
นางสาว รัตติกาล สมัน
นาย วชิรพล วิรัชกุล
นาย ณัฐเดช สินปรุ
นาย ศราวินทร อนุภักดิ์
นาย ศุภชัย โพธิ์ประเสริฐ
นางสาว อัญชลี มั่นคง
นาย พงศพจน พรหมหาญ
นาย วชรพล วงศศิริ
นาย ทัตพงศ ศรีทอง
นาย ชยณัฏฐ ไทยานนท
นาย พริษฐ แหงขุนทด
นางสาว ฐิติพร แจมจรัส
นางสาว ชนัฎดา ขันบัวแกว
นาย หฤษฎ สมาเดะ
นาย พิชัย ปจจัยคา
นาย สุเมธ ปติเกียรติกุล
นาย อภิสร บุญชวย
นางสาว วรรณกาญจน ธนะเจริญศักดิ์
นาย ภาสวิชญ หงวนเสงี่ยม
นาย ทรงพล ประชุมพล
นาย อนุพงษ สะนิละ
นาย ธนกร มีปญญา

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.
98 5611110362
100 5611110376
102 5611110377
104 5611110378
106 5611110381
108 5611110382
110 5611110383
112 5611110389
114 5611110390
116 5611110391
118 5611110394
120 5611110397
122 5611110398
124 5611110406
126 5611110408
128 5611110412
130 5611110413
132 5611110414
134 5611110415
136 5611110416
138 5611110418
140 5611110419
142 5611110424
144 5611110426
146 5611110428
148 5611110430
150 5611110431
152 5611110432
154 5611110436
156 5611110437
158 5611110439
160 5611110440
162 5611110441
164 5611110442
166 5611110443
168 5611110444
170 5611110445
172 5611110446
174 5611110447
176 5611110448
178 5611110449
180 5611110450
182 5611110451
184 5611110452
186 5611110454
188 5611110458
190 5611110460
192 5611110464

09:00-12:00
หองสอบ

F702

ชื่อ-สกุล
นาย ธนพงศ วงศอุไร
นาย ธงชัย คองโปงเกตุ
นาย พงศธร ปญญา
นางสาว เพชรรัตน ปนะทาใน
นาย พงศธร วงศวิจิตมงคล
นาย ศุภณัฏฐ จันทรเสน
นาย วีระพงศ เพ็ชรฉกรรจ
นางสาว วราภรณ โพธิ์ชัยเลิศ
นาย เอกราช บุญเจริญ
นางสาว สุมารินทร โกกัน
นาย เอกราช คําแกว
นางสาว กิติยา มะติมุ
นาย พัชชวิน แปนสุวรรณ
นาย นรากูล นวลแกว
นางสาว พรสวรรค สุขแจง
นาย วัชเรนทร หมื่นพันธ
นาย ศุภณัฐ เลี้ยวรุงโรจน
นางสาว นิรมล รัสมี
นางสาว ภัคจิรา รัสมี
นาย รัชชานนท สมานกสิกรรม
นาย พีระวัฒน สิงหเจริญ
นาย ศุภวิชญ ตั้งวิริยโรจนกุล
นาย สุรเมษ อยูดี
นางสาว เบญจวรรณ กลอมเกลี้ยง
นาย อติรุจ พรอมเผาพันธุ
นางสาว เจนจิรา ลาคํา
นาย ธนภัทร ภัทรามรุต
นาย พิชัย พุกโฉมงาม
นางสาว ผกาทิพย การกระสัง
นาย ทศพร สรแกว
นางสาว สาวิตรี สีพิณ
นาย กัมพล กอเจริญรัตน
นาย วัฒนา แซยา
นางสาว ศิโรรัตน คําตา
นางสาว ปาวดี ชวยบํารุง
นางสาว ยุพา ทานะเวช
นาย ชิตติศักดิ์ ธนสิริพงษ
นาย พิษณุ อมรเฉลิมวิทย
นาย กิตติทัต สกุลเจริญกิจ
นางสาว ภวิตรา ชวยสงคราม
นาย สิทธิพงษ พรหมเเกว
นางสาว วจีพร ศรียาภัย
นาย สาธิต เมืองบัว
นาย ธนกร พูลชวย
นาย ธนรัตน พูลสวัสดิ์
นาย วรากร ศักดิ์ศาสตร
นาย นริศพงษ วิชาโคตร
นาย วสันต ศุภนาค
Page 655

ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน

English Exit Exam

ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
194 5611110467 นางสาว สุทธิดา แซลิ่ม
196 5611110470 นาย ณัฐพงศ จิตดี

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.

09:00-12:00
หองสอบ

F702

ชื่อ-สกุล
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ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
2 5611110472
4 5611110475
6 5611110476
8 5611110492
10 5611110499
12 5611110500
14 5611110505
16 5611110507
18 5611110514
20 5611110516
22 5611110522
24 5611110525
26 5611110527
28 5611110530
30 5611110532
32 5611210037
34 5611210053
36 5611210084
38 5611210106
40 5611210114
42 5611210116
44 5611210128
46 5611250042
48 5611250047
50 5611250095
52 5611250110
54 5611250112
56 5611350003
58 5611350007
60 5611350015
62 5611410026
64 5611410027
66 5611410030
68 5611830002
70 5611840009
72 5611840016
74 5611840017
76 5611890008
78 5613130001
80 5613130002
82 5613130003
84 5613130004
86 5613130007
88 5613130008
90 5613130009
92 5613130010
94 5613130011
96 5613130012

English Exit Exam

ชื่อ-สกุล
นาย สุมิท พิฮ
นาย สายฟา กลับนอย
นาย อรรถวุฒิ โกวิทวที
นาย จตุรงค หลายประสิทธิ์
นาย พงศธร ลาวัง
นาย ทวีศักดิ์ อรัญโชติ
นาย กฤษฎา นภาพร
นาย เมธี ชุมรอด
นาย อภิสิทธิ์ วรวัฒน
นาย กฤษดา ไมลหรือ
นาย ธนกร ควาญชาง
นาย ปยโชติ วงคคําตัน
นางสาว ทัศนียา สังขรัตน
นาย นัฐพงษ ติสันเทียะ
นาย ธนาทร เลาเจริญ
นางสาว พรปวีณ ศรีสอาด
นาย ธนสรณ นามสมมิตร
นาย อาสาฬ พรหมลัทธิ
นาย เมธา ชุมแวงวาป
นาย สุรเชษฐ คีรีธีรกุล
นาย อังคาร เวียงฉิมมา
นาย ณัฐพล ทองแท
นาย ธงลพ ศรีอาราม
นาย พศิน มหายศปญญา
นาย ณรงคกรณ คูหา
นาย กฤษฎา จั่นเพ็ชร
นาย สุทธิชาติ บุตรพรม
นาย วิชัย ทองอ่ํา
นาย วันชนะ สุระเสียง
นาย นัฐวุฒิ ยะโสภา
นาย สหพล กาวิละ
นางสาว นิชดา ทิศทอง
นาย รุงพิภพ แกวสิริ
นาย อานนท แพงไพรี
นาย เมธาสิทธิ์ รวมมงคล
นาย ศุรโชติ หรั่งกิจ
นาย สุมล แกวพิทักษ
นางสาว พัชราภรณ ธรรมนิมิตร
นางสาว สไลลา ลักษมีนา
นางสาว พิศลยา พิศลยบุตร
นาย ฤทธิเกียรติ สิทธิประเสริฐ
นาย อนันตศักดิ์ มุสตอฟากุล
นางสาว ธนัญญา หวังประโยชน
นางสาว สุพัตรา บาซอรี
นาย พีรพล หมอหวัง
นางสาว อมิตตรา เข็มทอง
นาย ฐิติกร ปญญายิ่ง
นางสาว ณัฐกานต โคมกระโทก

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.

09:00-12:00
หองสอบ

F703

ชื่อ-สกุล
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ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
2 5613130013
4 5613130016
6 5613130017
8 5613130018
10 5613130019
12 5613130020
14 5613130022
16 5613130029
18 5613140004
20 5613140009
22 5613140011
24 5613140013
26 5613140015
28 5613140016
30 5613140017
32 5613140021
34 5613140025
36 5613140030
38 5613140031
40 5613140032
42 5613140036
44 5613140037
46 5613140040
48 5613140042
50 5613140043
52 5613140044
54 5613140046
56 5613140047
58 5613140049
60 5613140050
62 5613140051
64 5613140052
66 5613140056
68 5613140057
70 5613140059
72 5613140060
74 5613140063
76 5613140064
78 5613140065
80 5613140066
82 5613140068
84 5613140069
86 5613140070
88 5613140071
90 5613140072
92 5613140074
94 5613140075
96 5613140078

English Exit Exam

ชื่อ-สกุล
นางสาว อรุณกมล สัตยรัมย
นาย เกียรติศักดิ์ อารีย
นาย วิทวัส จรัลพงษ
นาย รัฐพงษ พวงผกา
นาย ชาญวิชา อาดัม
นาย อิทธิพงษ หาหวัน
นางสาว ภารดี บุญประดิษฐ
นางสาว วริศรา ปลื้มกมล
นางสาว สุพัตรา หมื่นทอง
นางสาว กนกอร กิจสงวน
นางสาว อาทิตรา ชลเจริญ
นาย จิรายุ กลับประสิทธิ์
นางสาว เจนจิรา อินอุนโชติ
นางสาว นภาพร สมัครเขตวิทย
นาย ภิญโญ ภูระหงษ
นางสาว วิรินญา ยั่งยืน
นางสาว วรินทรยา นาอุดมธนเศรษฐ
นาย ธัชชัย วัฒนานนท
นาย เกียรติศักดิ์ ขาวพุม
นางสาว นารีรัตน กระชงรัมย
นางสาว ศุกลภัทร แสนโสม
นางสาว อรวรรณ โพธิ์สวัสดิ์
นาย ศรัณย พรมดํา
นางสาว วิชุดา ประทุม
นางสาว จารุวรรณ หวังเจริญ
นางสาว รจิตา เมืองแกว
นาย กิตตินันท วชีระสกุล
นางสาว วราภรณ ยุทธวิธี
นางสาว สาวิตรี พรมสังข
นาย ศิวังกูร ชูชื่น
นางสาว ญาณรัชฉัตร ทรัพยชนาธร
นางสาว ชลธิชา ทับชารี
นางสาว รดามณี นิโครช
นางสาว ศศิธรณ สังขทองงาม
นางสาว อัจฉรา อัศจรรย
นาย วชินากรณ นุชิต
นาย อธิวัฒน สุวรรณ
นางสาว วิมลรัตน ตาดชื่น
นางสาว ศวรรยา อินทบุตร
นางสาว สุชาวดี หิรัญ
นาย ชลกร อินทะนะ
นาย ภูวนารถ เพ็ชรสิน
นางสาว อธิติยา ธํารงลักษณวงศ
นางสาว เพ็ชรรัตน คงจันทร
นาย ณัฐศาสตร ทองยัง
นาย ธนาธิป วุฒิไกรวิบูลย
นาย ธนวัฒน เพ็ญบูรณสันติ
นาย รพี อมรรัตนาชัย

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.
98 5613140080
100 5613140083
102 5613140084
104 5613140085
106 5613140088
108 5613140089
110 5613140090
112 5613140091
114 5613140094
116 5613140096
118 5613140097
120 5613140098
122 5613140099
124 5613140100
126 5613140101
128 5613140102
130 5613140103
132 5613140104
134 5613140105
136 5613140107
138 5613140112
140 5613140114
142 5613140115
144 5613140116
146 5613140120
148 5613140121
150 5613140123
152 5613140124
154 5613140125
156 5613140127
158 5613140136
160 5613140137
162 5613140140
164 5613140142
166 5613150001
168 5613150003
170 5613150004
172 5613150005
174 5613150006
176 5613150007
178 5613150008
180 5613150010
182 5613150012
184 5613150013
186 5613150014
188 5613150015
190 5613150016
192 5613150018

09:00-12:00
หองสอบ

F704

ชื่อ-สกุล
นางสาว ตวงสรวง สติธโรปกรณ
นาย สิรวิชญ ตรงตอจิตร
นาย นิธิ สุรรักษ
นางสาว สุวรรณรินีย สุระศรี
นางสาว สุภาวรรณ นุชมะหะมัด
นางสาว ธัญญรัตน อับดุลกาเดอร
นางสาว ชนิสสา ชื่นจิตร
นางสาว สุรีพรรณ โชคดี
นางสาว บุศรา บุตรลพ
นางสาว โชติมา เวฬุคามกุล
นางสาว เจนจิรา พรมนอย
นางสาว ปโยรส เทียมเมฆ
นางสาว จัสมิน สันเตะ
นางสาว หนึ่งฤทัย ผิวเกลี้ยง
นางสาว นริศรา สินประเสริฐ
นางสาว กุสุมา ภูมิลําเนา
นางสาว ธัญจิรา อินทรา
นางสาว ทิพยวาณี เลาะโพธิ์
นางสาว อัมพันทอง ชมภูแสง
นาย เจลี่ วอลลิส
นางสาว ณัฐชุตา อามาตยทัศน
นาย นันทา อักษรทิพย
นางสาว ฟารีดา ฤทธิ์ระแหง
นางสาว แพรววนิด คงเมือง
นางสาว ณัฐณิชา รอมาลี
นางสาว กมลรัตน หิรัญรัตนาธร
นาย สรศักดิ์ ระยา
นาย อิสระพงศ จันทรโชติ
นางสาว กาญจนา ปุนพิทักษ
นางสาว สุริพร เตาสันเทียะ
นาย พิสิฐพงศ สามลปาน
นาย กริชววิรัชญ สุวรรณนพชัย
นาย ณัฐพล ประจันพล
นางสาว ภูษณิศา นวลตา
นางสาว อาทิตยา สามเสือ
นางสาว กันติชา ลิ้มพุทธานุภาพ
นางสาว ปณัฐตา พันเตะ
นางสาว พัชนิดา กลิ่นมาลัย
นาย ธนากร มาลัยแดง
นางสาว จินตนา มูฮําหมัด
นางสาว ธันสุดา มินบํารุง
นางสาว สายพิรุณ จําจด
นางสาว รวีพร ศรีหะไกร
นางสาว วรางคณา ศิริหัตถกิจ
นางสาว สุธิตา สุธิตานนท
นางสาว โซฟยา เจะเด็ง
นางสาว พรนภา แสงสุข
นางสาว วยุรดา กาแกว
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ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน

English Exit Exam

ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
194 5613150019 นาย อิทธิพล มีฮะ
196 5613150020 นางสาว สโรชา ซากีรี

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.

09:00-12:00
หองสอบ

F704

ชื่อ-สกุล
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ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
2 5613150021
4 5613150022
6 5613150023
8 5613150024
10 5613150026
12 5613150028
14 5613150029
16 5613150030
18 5613150031
20 5613150032
22 5613150033
24 5613150034
26 5613150036
28 5613150037
30 5613150039
32 5613150041
34 5613150046
36 5613150048
38 5613150053
40 5613150054
42 5613150055
44 5613150056
46 5613150057
48 5613150058
50 5614110001
52 5614110003
54 5614110004
56 5614110009
58 5614110011
60 5614110012
62 5614110013
64 5614110016
66 5614110027
68 5614110029
70 5614110030
72 5614110032
74 5614110035
76 5614110037
78 5614110038
80 5614110042
82 5614110043
84 5614110044
86 5614110045
88 5614110046
90 5614110047
92 5614110049
94 5614110050
96 5614110051

English Exit Exam

ชื่อ-สกุล
นางสาว อภิญญา สติปฏฐาน
นางสาว ภัชชนก ทองมณี
นางสาว สุชาวดี ชโลธร
นางสาว พรรณเรศ โพธิ์พันธ
นางสาว นฤนาถ สุทธสังข
นางสาว ธัญญภัสร เจาดารี
นางสาว นันทิยา นาคอรุณ
นางสาว ขนิษฐา พิกุลเงิน
นาย ไชยพจน ผงพิลา
นางสาว วีรนุช อมรึก
นางสาว ณาตยา ฟาสุวรรณ
นางสาว ปยะมาศ กอวัฒนลาภ
นางสาว ฑัณฑิกา วรรณออน
นางสาว ธนิศา ถิระโชติกุล
นางสาว กัณฐมณี รักวรางคณา
นางสาว ธันยกานต คุมเจริญ
นางสาว ฟารีดา นุยนิ่ง
นางสาว ปรีชญา เงาภูทอง
นาย วชรธรณ ทวีวงศสุนทร
นางสาว ชโลธร ไชยเพชร
นางสาว สุวนันท นอยไชย
นางสาว กิ่งกมล แกวบุญ
นางสาว น้ําผึ้ง ทองดอนแอ
นางสาว กนกพร บุตรหา
นาย ขวัญชัย เจริญศิริโชติ
นาย ปรัชญา แดงวิจิตร
นางสาว พัชธิดา สามล
นาย ปยวัฒน สันเดช
นาย วงศธร โลมะบุตร
นาย ณัฐวุฒิ หมอมพันธ
นางสาว ศิริพรรณ ขระเขื่อน
นาย อานนท จันทรตะวัง
นาย พิชัยยะ บุณยวรรณ
นางสาว ชลิตา ตายหลี
นาย โสภณ ดวงทอง
นาย วันชนะ จีนหลง
นาย ชานนท หมัดเลาะ
นางสาว นัฐธิณี บุญนรากร
นาย ธนิสร จูประเสริฐ
นางสาว เพชรลดา มะตัง
นางสาว ประอร ภูคลาย
นางสาว จิรัสยา แสงศรี
นาย ชาญชัย ศรีชา
นาย ฉันทวัฒน จันทรพริ้ง
นางสาว สมฤทัย และมิตร
นาย มานะ สนามชัยสกุล
นาย พิสิทธิ์ หงวนเสงี่ยม
นาย พีระพล พวงมณี

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.
98 5614110052
100 5614110054
102 5614110057
104 5614110058
106 5614120001
108 5614120003
110 5614120004
112 5614120008
114 5614120014
116 5614140002
118 5614140003
120 5614140004
122 5614140005
124 5614140006
126 5614140009
128 5614140010
130 5614140012
132 5614140015
134 5614140016
136 5614140017
138 5614140018
140 5614140021
142 5614140022
144 5614140023
146 5614140025
148 5614140026
150 5614140027
152 5614140028
154 5614140029
156 5614140030
158 5614140032
160 5614140033
162 5614140038
164 5614140039
166 5614140041
168 5614140042
170 5614140043
172 5614140044
174 5614140045
176 5614140047
178 5614140048
180 5614140049
182 5614230012
184 5614230023
186 5614230024
188 5621110001
190 5623140001
192 5711110443

09:00-12:00
หองสอบ

F802

ชื่อ-สกุล
นาย จิรายุส แปนถึง
นางสาว วณิชชา มูหะหมัด
นาย กะรัต ขุนรัตน
นาย อดุลย อับดุลลากาซิม
นางสาว อรพินธ มวงสีงาม
นางสาว อินทิรา คําปวง
นาย เมธาวุฒิ ลําบัวลอย
นางสาว กนกวรรณ บัวเกตุ
นางสาว จตุพร นันทพรหม
นาย เธียร ยิดนรดิน
นาย สันติพงศ ภูขวัญเมือง
นางสาว ธันยชนก มะหะหมัด
นางสาว จิรสุดา สิงหล้ําเลิศ
นาย จีรศักดิ์ พิบูลยวัฒนา
นาย ณัฐพงษ บัวจันทร
นางสาว สโรชา ผูนําดี
นาย วนัสนันท อินทสุวรรณ
นางสาว กรกมล ทิมศิลป
นาย พัชรพล วีระหงษ
นางสาว ณิชารีย ชะโลธร
นาย ภัทรธร จารุสันต
นางสาว สุนทรี ฉายวงศสกุล
นางสาว พิชชาภา คชสาร
นาย กรเทพ อินแปน
นางสาว กนกพร ยัณรังษี
นาย เกียรติศักดิ์ ชมแกว
นาย จิรพล โรจนะหัสดิน
นาย ปยะพัตร ชํานาญศิลป
นาย ยุทธศิลป สุระรัศมี
นาย ภูดิษพัฒน พิสิษธนะการย
นางสาว วิลันดา เซ็นสุรี
นาย เนรมิตร แถวบุญตา
นาย พัลลภ ศรีทอง
นางสาว ดราเวีย รัตนปรางคทอง
นาย วิศวะ เพ็ชรหิน
นาย ศิริวุฒิ สิงหศรี
นาย จิตติพัฒน ศุขศิริ
นางสาว ชโรธร จันทรฉาย
นาย กฤษฎา ลักษณะชฎา
นางสาว ชรินรัตน จันทสร
นางสาว ปฏิญญา อารียสมาน
นาย พีระพล เกตุประสิทธิ์
นางสาว เพ็ญนภา โมรัตเสถียร
นางสาว สุธิดา ทองคลาย
นางสาว จิตลดา พรหมประเสริฐ
นาย การันต ศรีรัตนกูล
นาย กิตติพันธ ขานหยู
นาย ณัฐพล พลูวรรณ
Page 660

ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน

English Exit Exam

ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
194 5711110447 นาย สราวุธ เที่ยงผดุง
196 5711110454 นาย ปยพงศ ศรีบรรพต

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.

09:00-12:00
หองสอบ

F802

ชื่อ-สกุล
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ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
2 5711110456
4 5711110461
6 5711210008
8 5711210015
10 5711210026
12 5711210029
14 5711210049
16 5711210061
18 5711210081
20 5711210113
22 5711210115
24 5711210119
26 5711210120
28 5711210123
30 5711210125
32 5711210128
34 5711250004
36 5711250006
38 5711250007
40 5711250018
42 5711250019
44 5711250020
46 5711250023
48 5711250025
50 5711250027
52 5711250029
54 5711250034
56 5711250036
58 5711250037
60 5711250040
62 5711250044
64 5711250051
66 5711250052
68 5711250054
70 5711250056
72 5711250057
74 5711250063
76 5711250064
78 5711250065
80 5711250066
82 5711250067
84 5711250068
86 5711250074
88 5711250075
90 5711250078
92 5711250081
94 5711250082
96 5711250083

English Exit Exam

ชื่อ-สกุล
นาย ภาณรินทร พาพูล
นาย ภัทรวุฒิ คูณหอม
วาที่รอยตรีหญิง สิรภัทร จากุญชร
นาย สุทธิเดช ไพรวัฒนานุพันธ
นาย เอกพันธ พานทอง
นาย ณัฐพล ศรีประพัติ
นาย วัชระ สีปาน
นาย ณัฐพล เปลี่ยนโมฬี
นาย วชิระ เจริญสุข
นาย ธีรศักดิ์ ครองยุทธ
นาย นรินทร ยุนประยงค
นาย พิทวัส สุทธิอาชา
นาย วีระพงษ มีสิงห
นาย ชินพัฒน สําลี
นาย นาวิน ทองคํา
นาย ชัยทัต จํารูณ
นาย วิทวัฒน ไปใกล
นาย ภาณุกร เมืองแกว
นาย วิชา คงรอด
นาย กิตติพงษ เกียรติเสถียรภาพ
นาย ธงชัย ดวงละไม
นาย คฑาวุฒิ แกวคํา
นาย ตะวัน กําเนิดเรือง
นาย สมภพ สีนุ
นาย ศิวะ ประคองยศ
นาย ภณพล แสงฤทธิ์
นาย ชวลิต แดงอาจ
นาย ยุทธนา แกวไทรปุน
นาย รณภูมิ เกียรติสารสิทธิ์
นาย นราศักดิ์ โพธิ
นาย จักรกฤษ ฮานาฟ
นาย นุชิต ยอดดีบุตร
นาย ณัฐวุฒิ นิ่มสาย
นาย ธีระกร อั่วคนซื่อ
นาย กมลพัฒน ประพันธา
นาย ชาตรี หินออน
นางสาว จรุงลักษณ พันธประมูล
นาย วิศรุต นาคี
นาย วชิรวิทย ธนโรจนวัฒน
นาย พัชรพล เพียรเสมอ
นาย ชาดินันท ทองเอม
นาย ปฐวี ราชภักดี
นาย กิตติชัย กาฬสุวรรณ
นาย กนกพล บุตรศรีรักษ
นาย วีรศักดิ์ แสงงาม
จาเอก กิตติพงษ แกวคูณ
นาย ธนวิชญ จันทรเต็มดวง
นาย สิทธิพงษ ทาทอง

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.
98 5711250084
100 5711250090
102 5711250092
104 5711250094
106 5711250095
108 5711250096
110 5711250097
112 5711250099
114 5711250100
116 5711250102
118 5711250105
120 5711250107
122 5711250108
124 5711250110
126 5711250121
128 5711350002
130 5711350004
132 5711350005
134 5711350010
136 5711350011
138 5711350012
140 5711350016
142 5711350020
144 5711350022
146 5711350023
148 5711350025
150 5711350028
152 5711350033
154 5711410002
156 5711410003
158 5711410004
160 5711410006
162 5711410008
164 5711410010
166 5711410014
168 5711410016
170 5711410017
172 5711410018
174 5711410020
176 5711410021
178 5711410022
180 5711410023
182 5711410024
184 5711410025
186 5711410026
188 5711410027
190 5711410028
192 5711410034

09:00-12:00
หองสอบ

F804

ชื่อ-สกุล
นาย ยุรนันท เฝอยา
นาย วัชรินทร แลกาญจน
นาย สุรินทร รักชู
นาย วีระวัฒน แกนทาว
นาย พงศธร นามเสาร
นาย ศุภณัฐ โสมทัศน
นาย วรยศ ศรีชาวนา
นาย กฤษฏา พรมยา
นาย ณฤทธิ์ โอภาสกิจ
นาย วุฒิชัย ประทุมโสม
นาย กัมปนาท เพชรพรหม
นาย สุรพศ ศรีสนั่น
นาย ฌานเมธ กลาสี
นาย สิโรตม ประทุมศิริ
นาย วิชญพล ปรีชาอนุวงศ
นาย อุเทน นามวิเศษ
นาย สมภพ วิตตานุช
นาย อัฎศราวุธ ขําตา
นาย ชลธี แพทอง
นาย ชลธาร แพทอง
นาย จักรภัทร จําปาสุข
นาย กริชฑา แกวกสิกิจ
นาย สุรเสน สุขรี
นาย ชัยสิทธิ์ สีสาคํา
นาย ณัฏฐนันท จุงจิตตเมต
นาย ศิริเพ็ญ เบญจวงษ
นาย ศิริภูมิ อาจสนาม
นาย วิจารณ พันธศรี
นาย ณภัทร สุขสําราญ
นาย ศุภกิจ กลับกลาย
นาย จิรวัฒน เย็นจิต
นาย ศักดิ์ชัย ราชเเกว
นาย นพรัตน หนูหลิบ
นาย ยุทธนา ชุมสังข
นาย สิวกุล เมงศิริ
นางสาว วนิดา มินิล
นาย ธนารักษ มานยาซิ
นาย ชัยยศ ปนปตานุสรณ
นาย สิทธิชัย เกลี้ยงทอง
นาย สุรพงษ ชุมไชยโย
นาย ธนพัฒน แขกกาฬ
นาย พิศาล ขุนภักดี
นาย กิตติณรงค แกวขาว
นาย เอกรินทร เกลี้ยงทอง
นาย กิตติพันธ สมยะ
นาย วิศรุต บุปผาชาติ
นาย ชานน งามชัยฤกษ
นาย สิทธิเดช อยูประสิทธิ์
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ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน

English Exit Exam

ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
194 5711410035 นาย วรสิทธิ์ วรรณสินธุ
196 5711410036 นาย พิสิษฐ มณีรัตน

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.

09:00-12:00
หองสอบ

F804

ชื่อ-สกุล
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ชื่อวิชา ENGL1000
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
2 5711410038
4 5711410039
6 5711410043
8 5711410044
10 5711410045
12 5711410047
14 5711410049
16 5711450002
18 5711450005
20 5711450024
22 5711450027
24 5711450035
26 5711850006
28 5711850007
30 5711850008
32 5711850028
34 5713140155
36 5714210014
38 5714230011
40 5714230013
42 5811120004
44 5811210076
46 5813220005
48 5814210014
50 5814210017
52 5814220004
54 5824220001

English Exit Exam

ชื่อ-สกุล
นางสาว สุพัชชา ยันประโคน
นาย สถาพร ทานะขันธ
นาย ดํารงค มโนมัย
นาย ทศพล จันทรนิล
นาย กิตติพงษ สายยาโน
นาย พิชัยสิทธิ์ สุวรรณมณี
นาย มูฮําหมัด เปาะโกะ
นาย บัญชา เล็บขาว
นาย จักรพงศ แดนอินทร
นาย ธนากร สาริกา
นาย ราชประชา ราศรี
นาย ศุภชัย ยืนยง
นาย เกษม ทิมครองธรรม
นาย สิทธิพงษ วัฒนานคร
นาย จักรพันธ ไชยประเสริฐ
นาย เจษฎาวัฒน ทัศทอง
นางสาว อาภัสรา ชางดี
นาย จัตุชาติ ชูพงศ
นาย ศุภกร สืบสุข
นาย ภัสสพงศ กาหลง
นาย อรรถวัจน จูสกุล
นาย สงกรานต สุรินทร
นางสาว ศิริลักษณ รอดแปน
นาย ธราธร หาญสุโพธิ์
นาย สุทธิศักดิ์ บุญมั่น
นาย ปฏิภาณ อยูสุข
นาย ปวริศร ราญรอน

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :
ที่นั่ง # รหัส นศ.

09:00-12:00
หองสอบ

F805

ชื่อ-สกุล
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ชื่อวิชา ENGL9000
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
1 5319820001
3 5319910010
5 5619740001
7 5619910011
9 5619920002
11 5619920003
13 5719710001
15 5719710002
17 5719920002
19 5819720002
21 5819720003
23 5819720004
25 5819730001
27 5819980001

English Proficiency Test

วัน-เวลา สอบ
20/5/2017
ปการศึกษา 2559/2
Section :

09:00-12:00
หองสอบ

F603

ชื่อ-สกุล
นาย อัตพล พยัคฆ
นาย เอกราช แกวบุญจันทร
นาย สวัสดิ์ ยุคะลัง
นาย ชาลี ธรรมรัตน
นาย กฤษณ เรืองพยุงศักดิ์
นาย ปรัชญา สํารวยสินธุ
นาย สุริยา อดิเรก
นาย อดิศร แสนเมือง
นาย สุทธิศักดิ์ กุลบุตร
นาย สิทธิศักดิ์ กันทะหลา
นาย ณัฐวัฒน ฐิตวัฒนา
นาย สุธาเมธ ฤทธิ์ฉ่ํา
นาย อภิรักษ ธิตินฤมิต
นาย ระวี บุญญพาพงศ
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