หนา 1 QR
ชื่อวิชา ENGL1000 English Exit Exam
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
2 5111110350 นาย เขมทัต ทรายทอง
4 5211110093 นาย จตุพร บุญจุย
6 5211110339 นาย ยุทธศักดิ์ สืบแจง
8 5211110429 นาย มงคลชัย แหยมนุช
10 5311110141 นาย ณัชพล ตูมนอก
12 5311110246 นาย อธิวรรธ จันโทศรี
14 5311110321 นาย วรวุฒิ เหล็กหมื่นไวย
16 5314110058 นาย กมล หงษทอง
18 5411110006 นางสาว เกศแกว
20 5411110108 นาย ธีรพันธุ เรืองเสมอ
22 5411110310 นาย เจษฎา ภังคะญาณ
24 5412110069 นางสาว ธวัลหทัย จันทรสาขา
26 5414120023 นาย นรุตมชัย ศรีสังข
28 5414140019 นาย วรปรัชญ ยะรังวงษ
30 5511110322 นาย ธีรดนัย รวมมิตรชาติ
32 5511410017 นาย กฤษณะ พงศสวัสดิ์
34 5514120013 นาย กิตติณัฏฐ เศรษฐถาวร
36 5514140004 นางสาว ศยามล ทองอุดม
38 5514140036 นางสาว จันทนา ผองสอาด
40 5611110101 นาย ชารีฟ พูนาค
42 5611110138 นาย วุฒิไกร จันทรสมัคร
44 5611110222 นาย นวพนธ บุญยานซื่อ
46 5611110258 นาย พงศธร ทัพไชย
48 5611110340 นาย มงคล เกียรติเจริญศิริ
50 5611110393 นาย ศิริพงษ ชูพันธ
52 5611110496 นาย เกรียงศักดิ จิตติ
54 5611310007 นาย ธนายุทธ คุณปรีชา
56 5611310031 นาย ไกรฤกษ พันธุเณร
58 5611350004 นาย กิติศักดิ์ สุขใส
60 5611350007 นาย วันชนะ สุระเสียง
62 5611350020 นาย รัตน มาพลาย
64 5611410001 นางสาว ดวงพร วิสาสะ
66 5613140026 นางสาว สุมิตรา มานนอย
68 5613140058 นางสาว ศศิภรณ
70 5613140093 นางสาว นฤมล ยอสันเทียะ
72 5613140095 นางสาว ชนาภัทร จอยชม
74 5613150027 นางสาว นภัค ฉินนานนท
76 5614110010 นาย พงษพัฒน
78 5614110015 นาย วัชรพล ปานมณี
80 5614110039 นาย ภากร พุมพวง
82 5614120012 นาย นราพงษ ธีรมหานนท
84 5614120015 นาย พงศธร วรรณออน
86 5711110072 นาย ณัฐธนัน ไสยเลิศ
88 5711110074 นาย นรารุวัตน ผาสุข
90 5711110136 นาย ธนากร ใหญทวม
92 5711110152 นาย ณัฐพล สรรเสริญ
94 5711110372 นาย ธวัชชัย บุญกิรติ
96 5711310027 นาย ทรงธรรม บุนนาค

ปการศึกษา

วัน-เวลา สอบ 22/7/2017
09:00-12:00
Section
:
3/ 2559
หองสอบ
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
98 5711410033 นาย วรวุฒิ หอยมณี
100 5711450023 นาย ชุติพนธ ศรีจันทรักษ
102 5713140027 นางสาว สุดารัตน สีเขียว
104 5713140044 นางสาว พัชรี สุขชาติ
106 5714110014 นางสาว ชลธิชา กาพยแกว
108 5714120006 นาย คัมภีร ชาหอม
110 5714120015 นาย ณัฐดนัย สนิสุริวงษ
112 5714120019 นาย อดิศักดิ์ มะณี
114 5714120027 นาย นัสรี่ มีฮะ
116 5714140005 นางสาว ลลิล อ่ําบุญ
118 5714140006 นาย ภูวดล ธรรมธาดานาวี
120 5714140009 นางสาว สุทัตตา ปานนพภา
122 5714140013 นางสาว ชญาณี สืบวงษ
124 5714140014 นางสาว วิชาดา
126 5723140002 นางสาว อัญชฎา ศรีปาน
128 5811110232 นาย คริษฐวัฒน แกววิลัย
130 5811820002 นางสาว นิชดา
132 5813140013 นางสาว อิงคสนิษฐา
134 5813220001 นางสาว สุธิดา โตะทอง
136 5813220004 นางสาว สุมาลี เด็ดดวง
138 5813420001 นางสาว สุพัสจี นรินทร
140 5813420003 นางสาว นริศรา วรจักร
142 5813420004 นางสาว ธัญญารัตน สิงหอุไร
144 5813420006 นางสาว รัตนาวดี เนียมหอม
146 5813420008 นางสาว ณัฐพร ทองทิพย
148 5813520001 นางสาว เมษิยา มินเจริญ
150 5813520002 นางสาว วาสนา สวัสดี
152 5813520003 นางสาว ณัฐริกา หอมทอง
154 5813520004 นาย กรกช ลีดอนงิ้ว
156 5813620002 นาย เอกรินทร โตะมิ
158 5813620003 นาย พัทรพงศ มณีรัตน
160 5813920001 นางสาว ปรียานุช แซฮึง
162 5813920003 นางสาว กัลยา หนายหนีชั่ว
164 5814140009 นางสาว จิตราพร กล่ําเหวา
166 5814210001 นางสาว มาริษา ฟาบัง
168 5814210002 นางสาว อัสมา ภูสมัน
170 5814210003 นางสาว นันทวัน ชูสังข
172 5814210006 นาย ธนินธร วิถีธรรมศักดิ์
174 5814210007 นาย สัตตรัตน กาญจโนภาส
176 5814210008 นางสาว พิมพวิมล
178 5814210009 นาย จิรวัฒน เรืองสูง
180 5814210010 นาย วิทยา แหวนวงษ
182 5814210011 นาย ณัฐวุฒิ รักสอน
184 5814210016 นาย กษิดิศ กระแสรชล
186 5814210018 นาย สิรภพ เนติวิเชียร
188 5814210020 นาย ณัชชัย สีมา
190 5814230001 นาย วรากรณ จันทะศรี
192 5814230002 นาย ปณณวิชญ ดวงนุย

F602

หนา 2 QR
ชื่อวิชา ENGL1000 English Exit Exam
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
194 5814230004 นาย ภูมิพัฒน มูลอุดม
196 5814230005 นาย ศราวุธ ทองระอา

ปการศึกษา

วัน-เวลา สอบ 22/7/2017
Section :
3/ 2559
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล

09:00-12:00
หองสอบ

F602

หนา 1 QR
ชื่อวิชา ENGL1000 English Exit Exam
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
2 5814230006 นาย พงศดนัย เปรมศรี
4 5814230007 นาย สุพจน ฝงนธี
6 5814230011 นางสาว จีราวรรณ ศรียอด
8 5814230012 นางสาว เมธาพร กิตยารักษ
10 5814230013 นาย ปฏิภาณ
12 5814230014 นาย กวิน การวิชา
14 5814230015 นาย เชษฐา พหลสิทธิ์
16 5814230016 นาย กฤษฎา เวสารัชชะ
18 5814230017 นาย วรุตม มีโชค
20 5814230018 นาย ธีรพงษ สมมะนียมุข
22 5814230019 นาย สราวุธ รักประยูร
24 5814230021 นาย ณรงค มุงดี
26 5814230024 นางสาว วัชรีย บางขะกุล

ปการศึกษา

วัน-เวลา สอบ 22/7/2017
Section :
3/ 2559
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล

09:00-12:00
หองสอบ

F603

หนา 1 QR
ชื่อวิชา ENGL9000 English Proficiency Test
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
2 5319910006 นางสาว กาญจนา
4 5319910010 นาย เอกราช แกวบุญจันทร
6 5619740001 นาย สวัสดิ์ ยุคะลัง
8 5619910011 นาย ชาลี ธรรมรัตน
10 5719710002 นาย อดิศร แสนเมือง
12 5819720001 นาย พงษเทพ พูลนิสสัย
14 5819720002 นาย สิทธิศักดิ์ กันทะหลา
16 5819720003 นาย ณัฐวัฒน ฐิตวัฒนา
18 5919910002 นาย ธงชัย โตประเสริฐ

ปการศึกษา

วัน-เวลา สอบ 22/7/2017
Section :
3/ 2559
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล

09:00-12:00
หองสอบ

F605

