หนา 1 QR
ชื่อวิชา ENGL1000 English Exit Exam
อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
2 5112110060 นางสาว อรุณโรจน
4 5211110037 นาย เอกธนัช พานทองภูบดี
6 5211110456 นาย พัศกร สิ้นเคราะห
8 5312110032 นางสาว กรัณฑรัตน
10 5312110157 นาย เมธิต ไวคกุล
12 5411110077 นาย ณรงคชัย พิลุน
14 5411110163 นาย ปติณัช ทับทิมศรี
16 5411110179 นาย ณัฐวุฒิ วงษมณฑา
18 5411110285 นาย ภาณุพงศ พิธาพันธ
20 5411110372 นาย นครินทร ปานทอง
22 5411110444 นาย ธีรพงศ ทองเขียว
24 5411110468 นาย เอกกฤต ผอมจีน
26 5411120028 นาย คริสติณห ปนปตานุสรณ
28 5411250083 วาที่รอยตรี สมหมาย นฤทัย
30 5411250084 นาย วุฒิพงษ สมถวิล
32 5411250086 นาย วรัญู ภูมิยิ่ง
34 5411410019 นาย การุณ เหมือนพรรณราย
36 5411410048 นาย นิกร ธราวัชระกุล
38 5411450024 นาย นําพล วังคีรี
40 5412110021 นางสาว สุธิดา บวรศุภศรี
42 5412110091 นางสาว ณิชาภา พานิชเจริญ
44 5511110104 นาย สมศักดิ์
46 5511110130 นาย สุรวุฒิ อยูประเสริฐ
48 5511110309 นาย ปยะณัฐ ใจรังษี
50 5514140033 นาย ภูริน ทรงศิริ
52 5611110011 นาย สัมพันธ สมบูรณ
54 5611110016 นาย นัฐวุฒิ ธิบดี
56 5611110150 นาย ชโลธร ศรีเจริญ
58 5611110162 นาย นิพนธ คงชาง
60 5611110170 นาย มาตรฐาน สุงกะพงศ
62 5611110174 นาย เจตดิลก รักสุทธี
64 5611110184 นาย มานะศักดิ์ ภูมิขุนทด
66 5611110198 นาย พัทธพงษ แกวคํา
68 5611110280 นาย กิจเกษม ทองงาม
70 5611110287 นาย กิติกานต พิศาลภูรินาถ
72 5611110289 นาย ศราวุฒ อยูเกิด
74 5611110324 นาย ปุณณวิช ทองกําพรา
76 5611110402 นาย ชนชล จายหนองบัว
78 5611110420 นาย คณิน ภัทรนาวิก
80 5611110453 นาย อนิรุธ แสงจันทร
82 5611110477 นาย ศิวัช วิริยะเสถียร
84 5611210003 นาย พศวีร บํารุงชีพ
86 5611210041 นาย ธนชัย บัวนอย
88 5611210043 นาย วันชัย เวรุนัต
90 5611210044 นาย วิสุทธิ์ ชมพัฒนา
92 5611210047 นาย ฉัตรชัย อูวิเชียร
94 5611210116 นาย อังคาร เวียงฉิมมา
96 5611250030 นาย อนุชาติ อนันตกูล
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ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
98 5611350006 นาย กรวิวัฒน
100 5611410008 นาย นนทกิจ ถิ่นเกาะยาว
102 5611410014 นาย นวพล นพคุณ
104 5611410018 นาย ณัฐวุฒิ วงศสิทธิ์
106 5611410022 นาย พงษดนัย แกวอาทะ
108 5611450004 นาย วีระพงษ นาคเสน
110 5611450005 นาย เจตริน หลําเนียม
112 5611890004 นาย วรรนัท แสงฟุง
114 5614110028 นาย ณัฐวุฒิ พลกูล
116 5614120011 นาย ถนัด โรจนสราญรมย
118 5711110006 นาย จีรวัฒน อินทรมา
120 5711110039 นาย สุวิจักขณ นันทกสิกร
122 5711110052 นาย วุฒิกร งามชื่น
124 5711110077 นาย มานพ ปานเย
126 5711110166 นาย ภานุวัฒน อุดมวัฒนะ
128 5711110249 นาย โชติวัฒน ทิพยสุวรรณ
130 5711110433 นาย ธันยพงศ ศรีหะบุตร
132 5711210005 นาย ธนะชัย คลองงานฉุย
134 5711210019 นาย สุรศักดิ์ กุลวงศ
136 5711210059 นาย ชญานนท แหยมตั้ง
138 5711210090 นาย ศิวพล ภิญโญยิ่ง
140 5711210124 นาย ภูวนาท แสงรัตนาภรณ
142 5711250016 นาย รักชัย ตะมาแกว
144 5711250049 นาย ชนมชนัม ยิ้มยอง
146 5711250103 นาย สิงหโต ใหมเมือง
148 5711310001 นาย สุทธิเดช กระสายเงิน
150 5711310005 นาย ปฏิวัติ ดุรงครัตนพันธุ
152 5711310009 นาย ชิงพลบ โสดก
154 5711310011 นาย ชัยณรงค พงศปรีชา
156 5711350006 นาย จิระพงศ ทองคํา
158 5711350035 นาย ภานุวัฒน วงศจันทรา
160 5711350036 นาย เจษฎา ฟูเกษม
162 5711450001 นาย ศุภศิษฏ กลิ่นจันทร
164 5711450014 วาที่รอยตรี กรกช สังเกตุกิจ
166 5711450018 นาย ณัฐวัฒน ศรีสุพรรณ
168 5711450029 นาย เณวิล มีบุญ
170 5711810001 นาย วศิลป แยมยวน
172 5711840015 นางสาว มัลลิกา
174 5711850003 นางสาว ณัฎยา วันดี
176 5711850011 นาย ภานุพงศ รอบคอบ
178 5711850020 นางสาว อารยา นาประกอบ
180 5711850027 นาย กฤษณะพงษ บัวกลิ่น
182 5713140021 นางสาว ดวงกมล บูรณนัฏ
184 5713140022 นางสาว นาตาชา มาลีเมาะ
186 5713140025 นาย เสฏฐวุฒิ ปรีแวน
188 5713140037 นางสาว ณิชนันทน
190 5713140046 นางสาว สุธาสินี ทิมภินันท
192 5713140068 นาย กษิดิฐ กัณโสภา
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ชื่อ - สกุล
194 5713140075 นางสาว ชิตชนก จิรพงศาธร
196 5713140098 นางสาว พัชรพร รักพงษ
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อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
2 5619910011 นาย ชาลี ธรรมรัตน
4 5619920002 นาย กฤษณ เรืองพยุงศักดิ์
6 5719710001 นาย สุริยา อดิเรก
8 5719710002 นาย อดิศร แสนเมือง
10 5819720001 นาย พงษเทพ พูลนิสสัย
12 5819720002 นาย สิทธิศักดิ์ กันทะหลา
14 5819720004 นาย สุธาเมธ ฤทธิ์ฉ่ํา
16 5819730001 นาย อภิรักษ ธิตินฤมิต
18 5819980001 นาย ระวี บุญญพาพงศ
20 5919970001 นาย ศุภกร วชิราภรณ
22 6019820001 นาย อัตพล พยัคฆ
24 6019910008 นางสาว กาญจนา
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อาจารยผูสอน
ที่นั่ง # รหัส นศ.
ชื่อ - สกุล
2 5713140105 นางสาว สกาวฟา คอนเอม
4 5713140131 นางสาว พรรณราย แสงอุน
6 5713140154 นางสาว ฟาริดา บัวเชย
8 5713140157 นาย คณากร ปนเจริญ
10 5713140158 นางสาว วิภาวี
12 5714110005 นางสาว ธัญญารัตน แทนหิน
14 5714110013 นาย ชัชวาล อุดมชุติพัฒน
16 5714110032 นาย ณัฐวุฒิ บุญอาจ
18 5714110034 นาย ศุภวิชญ เชิดชูธรรมขจร
20 5714110039 นาย ชวิศ สมุทรานุกูล
22 5714110047 นาย วัชรินทร ทัศนาญชลี
24 5714110048 นางสาว สาริณีย ศาสนกุล
26 5714110053 นางสาว วลัญรัตน ความรําพึง
28 5714110057 นาย ณัฐนันท สิทธิพฤกษ
30 5714110058 นาย จตุพงษ สังขเพ็ชรรัตน
32 5714110066 นาย อดุลย มุฮําหมัดอารี
34 5714120003 นาย วีรภัทร วังเวชช
36 5714120012 นาย ธัชกร แจงกระจาง
38 5714120023 นาย ณัฐพล เดวีเลาะ
40 5714120034 นาย ธนิสร สุวรรณรุงเรือง
42 5714140010 นาย นิธิภัทร ผลสมบัติ
44 5811210006 นาย ชวลิต แสงผาลา
46 5811210007 นาย อดิศักดิ์ วงศชมภู
48 5811210010 นาย จักรกริช ยิ่งยง
50 5811210011 นาย ชัยพร แจมศรี
52 5811210012 นาย พิณากร ปราบจันทรดี
54 5811210014 นาย พิทยา สาระเดช
56 5811210018 นาย รัฐศาสตร รูปสม
58 5811210019 นาย ลีนวัฒน เปลี่ยนเดชา
60 5811210024 นาย ณัฐภูมิ บุบผา
62 5811210027 นาย เพ็ญเพชร จันทรเพ็ญ
64 5811210029 นาย จิรายุส สระทองเพชร
66 5811210031 นาย พงศกร ศรีใสพัฒนกุล
68 5811210036 นาย วัชรินทร อินทสุวรรณ
70 5811210037 นาย สถาพร พิศโฉม
72 5811210039 นาย ศุภกฤต พูลธัญกิจ
74 5811210040 นาย อดิศักดิ์ ฤทธิ์เดช
76 5811210043 นาย ราชพฤกษ รื่นเพ็ชร
78 5811210048 นาย อธิป เจนงาน
80 5811210051 นาย ศราวุทธ สําราญอิน
82 5811210052 นาย อภิชาติ นุวรรณ
84 5811210056 นาย ภาณุพงษ เเสนเขื่อน
86 5811210061 นาย ชัยพันธ ชาญเชิงรบ
88 5811210064 นาย ชวณัฐ บุญนอง
90 5811210066 นาย พงศธร หาญตา
92 5811210071 นาย เอกพล มีทอง
94 5811210072 นาย พชรวัฒน เพชรจํารัส
96 5811210073 นาย ธาราธิป หนูวิไล
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98 5811310002 นาย พิเชฐพงศ
100 5811310005 นาย ปนพงศ เขียวแสง
102 5811310006 นาย เอกสิทธิ์ ธรรมสุทธิ์
104 5811310007 นาย ธนชาติ สุขสวัสดิ์
106 5811310009 นาย ชัชวาลย หนองใหญ
108 5811310010 นาย ณัฏฐวัฒน ปานสุข
110 5811310011 นาย กฤษฎา มีสุข
112 5811310012 นาย ยุทธิชัย พุมเรือง
114 5811310013 นาย แสนพล วุฒิรัตน
116 5811310014 นาย ณัฐพล พนชั่ว
118 5811310015 นาย ธนกร อนุดิเรก
120 5811310016 นาย นครินทร เงางาม
122 5811310017 นาย วิรุฬห อองนอย
124 5811310020 นาย ไชยเวศม บุญโต
126 5811310022 นาย อุทัย พลเสนา
128 5811310026 นาย กิตติศักดิ์ เฟองฟู
130 5811310029 นาย ชยพัทย ศรีพิพัฒน
132 5811350009 นาย ชัยวัฒน
134 5811350014 นาย เดชา ชันขุนทด
136 5811350015 นาย อภิชัย โลภาส
138 5811820001 นาย นฤพนธ พงษเจริญ
140 5811820003 นาย ศานติธร พรมเทศ
142 5811840001 นาย ปติมากร เอี่ยมศรี
144 5811840011 นาย พีรพัฒน สุนทรวารี
146 5811840012 นาย จรินทร เนตรดี
148 5811840013 นาย รัตนชัย ชนะศักดิ์
150 5813220009 นาย ณัฐพงษ ทองระอา
152 5813820002 นางสาว ศรีศุภางค
154 5813820003 นางสาว อังคณา นวลไทย
156 5813820005 นางสาว มะลิวัลย บุญมี
158 5814110012 นาย กษณะ มูฮําหมัดสะและ
160 5814110037 นางสาว กมลชนก สกุลเพ็ชร
162 5814120004 นาย โชกุน ดิษฐปาน
164 5814120005 นาย กุศล วัชรอาภานุกร
166 5814120006 นาย สมศักดิ์ มะมา
168 5814120013 นาย ทศพล เด็กทองหลาง
170 5814120016 นาย สุริยะ ฉิมวงษ
172 5814120019 นาย ศราวุฒิ ปาละวงษ
174 5913520004 นางสาว รุจิเรข มามี
176 5913820001 นางสาว ภัทราวดี แซเอี๊ยบ
178 5913820002 นางสาว นารีรัตน ชาติชํานาญ
180 5913820003 นางสาว ชลธิกาล มูฮําหมัด
182 5913820004 นางสาว วรพรรณ
184 5913820005 นางสาว ดารณี สอนเขียว
186 5913820009 นางสาว อัยลดา กิมแครวการ
188 5913820013 นางสาว กนกภรณ บัวออน
190 5913920001 นางสาว รวีวรรณ ศิริมงคล
192 5913920002 นางสาว ธันยชนก อิ่มจันทึก
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194 5913920004 นางสาว นุชรีย ละครจันทร
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