
ห้องสอบ เวลาสอบ หลักสูตร, ช้ันปี จ านวน(คน) อาจารย์คุมสอบ

15-203 09.00 - 10.30 น. (วทอ 3/4, 4/4, 1/2) 37 Mr. Josiah Jared Salonga Dela Paz

10.30 - 12.00 น. (วทอ.2/2) (PD 2/2) 40 นางสาวอภิรดา  ค าฟูบุตร

13.00 - 14.30 น. (PD 2/2) (ประมง 3/4, 4/4, 1/2, 2/2) (สัตวฯ 3/4) 40

14.30 - 16.00 น. (สัตวฯ 3/4, 4/4, 1/2, 2/2) (ภูมิทัศน์ 4/4) 40

15-503 09.00 - 10.30 น. (พืช 2/2) (บัญชี 2/2) 40 อาจารย์จีรสุดา  เกษมสุข

10.30 - 12.00 น. (บัญชี 1/2, 2/2) 40 อาจารย์ปรียารัตน์  ศรีชัยวงค์

13.00 - 14.30 น. (บัญชี 1/2) 40

14.30 - 16.00 น. (บัญชี 4/4, พิเศษ) 40

15-505 09.00 - 10.30 น. (บัญชี 3/4) (การจัดการ 1/2) 38 อาจารย์พิมเนตร  เทพปัญญา

10.30 - 12.00 น. (การจัดการ 1/2, 2/2) 40 อาจารย์สุภาภรณ์  นุกูลธรประกิต

13.00 - 14.30 น. (การจัดการ 2/2) 40

14.30 - 16.00 น. (การจัดการ 2/2, 4/4) 40

15-506 09.00 - 10.30 น. (ตลาด 1/2, 2/2) 20 อาจารย์วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์

10.30 - 12.00 น. (ตลาด 2/2) 21

13.00 - 14.30 น. (ตลาด 3/4, 4/4) 23

14.30 - 16.00 น. (สาระฯ 2/2, 4/4) (ท่องเท่ียว 4/4) 24

ตารางทดสอบ Placement test โครงการพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 



ห้องสอบ เวลาสอบ หลักสูตร, ช้ันปี จ านวน(คน) อาจารย์คุมสอบ

15-602 09.00 - 10.30 น. (วิศวกรรมเกษตรอิเล็กฯ 1/2, 2/2) 24 อาจารย์เบ็ญญา  อินวรรณ์

10.30 - 12.00 น. (วิศวกรรมเกษตรอิเล็กฯ 2/2, 3/4) 24

13.00 - 14.30 น. (วิศวกรรมไฟฟ้า 2/2) 24

14.30 - 16.00 น. (วิศวกรรมไฟฟ้า 1/2,2/2) 24

16.00 - 17.30 น. (วิศวกรรมไฟฟ้า 1/2) 24

15-605 09.00 - 10.30 น. (วิศวกรรมไฟฟ้า 1/2, 3/4) (วิศวกรรมการผลิต 2/2) 40 อาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ

10.30 - 12.00 น. (วิศวกรรมการผลิต 1/2, 2/2) 38 Mr. Gyelek  Khedup Bhutia

13.00 - 14.30 น. (วิศวกรรมการผลิต 3/4) (พืช 2/2, 3/4, 4/4) 38

14.30 - 16.00 น. (พืช 1/2) (บัญชี 4/4) (การจัดการ3/4) 40

15-606 09.00 - 10.30 น. (บัญชี 3/4) 24 อาจารย์นงนุช  ต้ังใจเจริญทรัพย์

10.30 - 12.00 น. (บัญชี 3/4) (การจัดการ 4/4) (ตลาด 1/2) 24

13.00 - 14.30 น. (ตลาด 1/2) (อังกฤษ 3/4, 4/4) (ท่องเท่ียว 4/4) 23

14.30 - 16.00 น. (ท่องเท่ียว 3/4) 7



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารน.ส.ชณิชา  จินาการ, น.ส.อุบลรัตน์  พรหมฟัง

1 60642405001-5 นาย เกียรติศักด์ิ ปิงนวล

2 60642405002-3 น.ส. จีรวรรณ โกสุโท

3 60642405003-1 น.ส. จุฑารัตน์ มณีชัย

4 60642405005-6 น.ส. พีระดา ยศพิมสาร

5 60642405008-0 น.ส. วรรณิกา โม่งบุตร
6 60642405010-6 น.ส. อภิญญา ลัวะต้ืน
7 60642405013-0 น.ส. กิตติมา จ าปายศ
8 60642405015-5 นาย ทนง ค าแดง
9 60642405019-7 น.ส. สุนิสา สร้อยแก้ว
10 60642405020-5 น.ส. แสงเทียน ครองธรรมชาติ

11 60642405022-1 น.ส. สิรินทิพย์ วงศ์ษา

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นายสุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ , รศ. วันเพ็ญ   จิตรเจริญ

12 59642405001-8 น.ส. กุลธิชา สุขภูวงค์
13 59642405014-1 น.ส. ชนนิกานต์ เรือนค า
14 59642405020-8 น.ส. ปภัสสร ต๊ะมา
15 59642405023-2 น.ส. สุพิชชา วงศ์สอน
16 59642405024-0 น.ส. ฐิรญา อินยาศรี
17 59642405025-7 น.ส. นฤมล แซ่เฮ้อ
18 59642405026-5 น.ส. ปพิชญา ก่ิงแก้ว
19 59642405027-3 น.ส. ยุวดี กล้าพิทักษ์
20 59642405031-5 น.ส. กาญจนา ดวงฟูค า
21 59642405034-9 น.ส. สิริวิมล มูลพุ่มสาย
22 59642405036-4 น.ส. ภคมณ เจียรณัย
23 59642405037-2 น.ส. อรดาวรรณ ขัดสม

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-เอก วทอ.

24 62622405001-5 น.ส. นิตยา บันดาลสกุล

25 62622405002-3 นาย ฤทธิไกร เครือบุญ

26 62622405003-1 น.ส. ศิริลักษณ์  พวกกล้ากุล

27 62622405004-9 น.ส. สุดารัตน์ เผือกขาว

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

นางอรทัย  บุญทะวงค์ 

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-203

รอบท่ี 1 เวลำ 09.00 -10.30 น.

อำจำรย์คุมสอบ...Mr. Josiah Jared Salonga Dela Paz,นำงสำวอภิรดำ  ค ำฟูบุตร.....



28 62622405005-6 นาย โชคชัย ดวงแสง

29 62622405006-4 น.ส. พระศุกร์ ใฝ่กระจายงาน

30 62622405007-2 น.ส. มานัญชยา เครือวิเสน

31 62622405008-0 น.ส. เมลาณี แลเชอกู่

32 62622405009-8 น.ส. อนงค์ อัสนีจันทรา

33 62622405011-4 น.ส. กาญจนา    แซ่หมี

34 62622405012-2 นาย จิรชีพ   แซ่เร่อ

35 62622405013-0 น.ส. ธนภรณ์  อินต๊ะศรี

36 62622405014-8 น.ส. สุธารส เป้ียแปง

37 62622405015-5 นาย กอวิณ  แซ่ว่าง



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-เอก วทอ.

1 61622405001-6 นาย กิตติพงษ์ เอ่ียมชัย

2 61622405002-4 น.ส. ชลิตา คุณยศย่ิง

3 61622405003-2 น.ส. ณิชกานต์ กุลจนิรักษ์

4 61622405006-5 น.ส. นนทวรรณ พฤกษ์เพ็ชรไพศาล

5 61622405007-3 น.ส. นัท ดวงแค้น

6 61622405012-3 น.ส. มยุริญ ก๋าค า

7 61622405014-9 น.ส. สุภาวดี สิทธิปุก

8 61622405018-0 น.ส. กชามาส วรรณวงศ์

9 61622405019-8 น.ส. จารุวรรณ รักษาวงศ์

10 61622405021-4 น.ส. ณัฐสุดา คงชะนะ

11 61622405022-2 น.ส. ณิชญา แก้วแสน

12 61622405024-8 น.ส. วิมลรัตน์ ใจค า

13 61622405026-3 น.ส. สุพรรษา เป็งตัน

14 61622405035-4 น.ส. พิมพ์วรีย์  ฟองน้อย

15 61622405036-2 น.ส. พิมพ์วลัย ฟองน้อย

16 61622405038-8 น.ส. อมรกานต์ ชมภู

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร น.สนภาพร ดีสนาม,นายธีรวัฒน เทพใจกาศ

17 60622405002-5 น.ส. จิรัฐติกาล ระภาเภท

18 60622405003-3 น.ส. ชรินรัตน์ ฐิติธนาภรณ์

19 60622405004-1 นาย ชินวัตร ภูดอนตอง

20 60622405007-4 นาย ธีรภัทร สุขเพชร์

21 60622405012-4 น.ส. รพีพรรณ พุทธโกษา

22 60622405013-2 น.ส. รัชฎาพรรณ บุญยืน

23 60622405014-0 น.ส. วนิดา ทาเหล็ก

24 60622405016-5 นาย ศุพิพัฒน์ ดวงชัยยา

25 60622405020-7 นาย คมสัน ค าเมืองใจ

รอบท่ี 2 เวลำ 10.30 - 12.00 น.

อำจำรย์คุมสอบ...Mr. Josiah Jared Salonga Dela Paz,นำงสำวอภิรดำ  ค ำฟูบุตร.....

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

นางอรทัย  บุญทะวงค์ 

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2562 

ห้องสอบ  15-203



26 60622405022-3 น.ส. ณ ภัทร เปียงปัน

27 60622405023-1 น.ส. พิชญา สุภาวงศ์

28 60622405024-9 น.ส. ศิริพร ไมตรีจิตรกุล

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-เอก PD

29 61622405008-1 น.ส. นิลุบล ทวีอภิรดีบุญดี

30 61622405010-7 นาย พงศกร นามวงค์

31 61622405011-5 นาย พิรุณ วงค์วรรณ

32 61622405013-1 นาย สมชาย ต๊ะทุน

33 61622405016-4 นาย อรรถศาสตร์ ศรีสว่าง

34 61622405017-2 นาย อัษฎาวุฒิ เข็มสุวรรณ์

35 61622405023-0 น.ส. ผกาวดี เปล่ียนบ ารุง

36 61622405025-5 น.ส. สกาวเดือน ปู่หล้า

37 61622405027-1 น.ส. ณัฐสุรางค์ ปัญญา

38 61622405028-9 น.ส. ธมล แซ่ย้าง

39 61622405029-7 น.ส. นัฐพร ค าแก้ว

40 61622405030-5 นาย ปฏิภาณ ต๊ะตุ้ย

น.ส.ธัญลักษณ์   บัวผัน



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-เอก PD

1 61622405031-3 น.ส. วิลาสินี วรรณโวหาร

2 61622405032-1 น.ส. ศิริยา ทอผ้าทอง

3 61622405033-9 น.ส. สุทธิดา ว่องอนันต์

4 61622405037-0 น.ส. วรรณวิสาข์ สอนบาลี

5 61622405039-6 น.ส. ดาว  อินตา

6 59622404008-6 น.ส. กรวรรณ กุดวงศ์แก้ว

นายสมเกียรติ  ตันตา

7 60642905014-3 นาย ชยุทธพงษ์ พรหมวัง

8 60642905020-0 นาย ธนภณ ฐานสมบัติ

9 60642905057-2 นาย พีรวัส ใจอินถา

10 60642905063-0 น.ส. รังสิมา ไชยเมืองช่ืน

11 60642905064-8 นาย วรพล ไทยใหญ่

12 60642905077-0 น.ส. ฐิติรัตน์ สุทธวงค์

13 60642905082-0 นาย ปรัชญา สุวรรณจักร

14 59642991002-6 น.ส. จรวยพร เสามะณี

15 59642991007-5 นาย นราวิชญ์ ประเวช

16 59642991017-4 นาย รัตนกร มูลสถาน

17 59642991019-0 นาย วุฒิธิพงษ์ ช่ืนบาล

18 59642991026-5 น.ส. กาญจนา เจนคิด

19 59642991029-9 นาย ณัฐวัฒน์ เหม็งทะเหล็ก

20 59642991056-2 นาย ประชารัตน์ ธิกันงา

21 61622905036-7 น.ส. ศศิยาภรณ์ เล่ห์ดี

22 61622905037-5 นาย สิรวิชญ์ แพร่กาษา

น.ส.สุรีย์วัลย์  ชุ่มแก้ว

นายสมเกียรติ  ตันตา

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรเกษตรศาสตร์--ประมง

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรประมง

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรประมง

ห้องสอบ  15-203

รอบท่ี 3 เวลำ 13.00 - 14.30 น.

อำจำรย์คุมสอบ...Mr. Josiah Jared Salonga Dela Paz,นำงสำวอภิรดำ  ค ำฟูบุตร.....

ช่ือ -สกุล

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

น.ส.ธัญลักษณ์   บัวผัน

ผศ. รุ่งทิวา  กองเงิน , นายธีรวัฒน์   เทพใจกาศ

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2562 



23 62622905011-9 นาย กิตติธัช  ต้องรักชาติ

24 60642905001-0 น.ส. กนกวรรณ อินต๊ะ

25 60642905003-6 น.ส. กัญญารัตน์ ป๋าปา

26 60642905007-7 น.ส. เกศกนก แก้วบุญป๋ัน

27 60642905008-5 น.ส. เกษราภรณ์ ปัญญาแก้ว

28 60642905011-9 น.ส. จินตนา ก๋าแก้ว

29 60642905016-8 นาย ณัชพงศ์ วรรณพงศ์

30 60642905019-2 นาย ธนพล ตาค ามา

31 60642905021-8 น.ส. ธิดารัตน์ แก้วยา

32 60642905027-5 น.ส. รวินันท์ จอมภาปิน

33 60642905029-1 น.ส. วารุณี มณีฝ้ัน

34 60642905030-9 นาย วีรยุทธ สุขแก้ว

35 60642905031-7 น.ส. ศิราพร แสนแก้ว

36 60642905032-5 น.ส. ศุภิสรา แสนบ่อ

37 60642905034-1 น.ส. สโรชา วงค์สิงห์

38 60642905044-0 น.ส. จรรยพร กุลมิตร

39 60642905045-7 นาย จีระศักด์ิ ทองสีลา

40 60642905053-1 น.ส. ป่ินมณี จันทร์ไทยศรี

นายเรืองพันธ์  ทรัพย์มี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษา  สินทวีวรกุล

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรประมง

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรเกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

1 60642905065-5 นาย วิรวัตร คมนัย

2 60642905066-3 น.ส. วิไลทอง เด่นแก้ว

3 60642905067-1 น.ส. สุธาวี -

4 60642905071-3 น.ส. อัญชลี เทพเสาร์

5 60642905073-9 น.ส. อัญญรัตน์ ไชยลังกา

6 60642905074-7 น.ส. อารีรัตน์ ค าปัน

7 60642905078-8 นาย ด ารงศักด์ิ บุตทะปัญญา

8 60642905079-6 นาย เดชระพีพัฒน์ เรียงสูง

9 60642905080-4 นาย เทียนชัย สิงหล

10 60642905081-2 น.ส. เบญจมาศ ค าฟูบุตร

11 60642905085-3 นาย ภาณุเดช เฟ้ืองแปง

12 60642905086-1 นาย ภูบดี พงษ์ไพรวัน

13 60642905087-9 นาย มนตรี ไพรจรุงสิทธ์ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวุธ  ชัยเนตร

14 59642991018-2 น.ส. วราภรณ์ ใจกระเสน

15 59642991025-7 น.ส. กสินา ปาลี

16 59642991034-9 นาย น่านณที ล าค า

17 59642991045-5 น.ส. อรดา อุ่นอ้าย

18 59642991052-1 นาย หริชัย หมูแก้วเครือ

19 59642991053-9 น.ส. อภิชญา ไชยพูน

20 59642991059-6 น.ส. ศุลีมาศ ณะดวงดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ  อินทร์นารี

21 61622905002-9 นาย นราดล แก้วก๋อง

22 61622905003-7 นาย พงศ์พันธ์ หมอยาดี

23 61622905009-4 นาย ธวัชชัย ศรีวิชัย

24 61622905013-6 นาย รชต บุญบริบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษา  สินทวีวรกุล

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2562 

ห้องสอบ  15-203

รอบท่ี 4 เวลำ 14.30 - 16.00 น.

อำจำรย์คุมสอบ...Mr. Josiah Jared Salonga Dela Paz,นำงสำวอภิรดำ  ค ำฟูบุตร.....

ช่ือ -สกุล

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรสัตวศาสตร์

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรสัตวศาสตร์

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรเกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์



25 61622905014-4 น.ส. รัชดาภรณ์ รักลีน

26 61622905015-1 นาย ศรันยู เท่ียงจิตร์

27 61622905021-9 น.ส. จิตราพร ก๋าวิตา

28 61622905030-0 นาย สิทธินนท์ เรียงสา

29 61622905033-4 นาย ธวัชชัย เข่ือนสกุล

30 61622905038-3 นาย สุชาติ อุ่ยย่ือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร  กองเงิน

31 62622905007-7 นาย นพกร คนล่ า

32 62622905009-3 นาย พงศกร ธิทะลา

33 62622905014-3 นาย ณัฐพล    ร่มโพธ์ิทอง

34 62622905017-6 นาย ภาณุวงศ์  แปงกลาง

35 62622905023-4 นาย อัญฎายุธ แสงป้อ

นายทวีสิน   ปัญญาสีห์

36 57644203005-1 นาย เดชาวุฒิ ดอกผ้ึง

37 59642103001-3 น.ส. กชกร ค าพุธ

38 59642103006-2 นาย ปรเมษฐ์ สุรินแก้ว

39 59642103012-0 นาย ธีระพร มณีชัย

40 59642103013-8 นาย ปยุต เคร่งครัด

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรสัตวศาสตร์

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

รองศาสตราจารย์สุมิตรา  สุปินราช , นายสิริวัฒก์  สัมมนิธิ

1 61622905016-9 น.ส. ศุภร วงค์เเขม

2 61622905017-7 น.ส. สุวิมล คูณหาร

3 61622905019-3 นาย อนุรักษ์ อิยวญชัย

4 61622905020-1 นาย โยธิน โชติพัฒนบวร

5 61622905022-7 น.ส. จีรนันท์ ลุงกุย

6 61622905023-5 น.ส. ธนัชพร เป็นปึก

7 61622905024-3 นาย ธีร์ธวัช กรุงศรี

8 61622905026-8 นาย ประทักษ์ เกล้ียงเกลา

9 61622905027-6 นาย พีรดนย์ ปิงมะโน

10 61622905028-4 น.ส. วาริน จิตเร็ว

11 61622905029-2 นาย ศิริมงคล นายหว่าง

12 61622905031-8 น.ส. สุพรรษา แซ่พาน

13 61622905034-2 นาย ลีจู และเชอ

14 61622905039-1 นาย สุรชาติ ยศต๊ะสา

น.ส.ปัญจพร  ศรีชนาพันธ์

15 59621101048-0 น.ส. ธิดาภรณ์ โป่งแก้ว

น.ส.ณัฐนรี  ทองดีพันธ์

16 60621101004-0 น.ส. ชลนิชา ปาคุธ

17 60621101014-9 น.ส. กันทมาศ ศิริวัฒน์

18 60621101022-2 น.ส. นภัส พรมชัย

19 60621101035-4 น.ส. วนิดา ปาละแดน

20 60621101048-7 น.ส. กัญชวศิริ โมรา

21 60621101073-5 น.ส. สุวิมล สุโน

22 60621101080-0 น.ส. อัญชลิกา อินตา

นางสายนที  ทรัพย์มี

23 61621101001-5 น.ส. มนทิยา พรมจักร

24 61621101002-3 น.ส. วรายุภัสร์ ผลบุญ

25 61621101004-9 นาย ไกรวิชญ์ จันทร์ตาพรม

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรพืชศาสตร์

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการบัญชี  

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการบัญชี  

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการบัญชี  

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-503

รอบท่ี 1 เวลำ 09.00 -10.30 น.

อำจำรย์คุมสอบ.อำจำรย์จีรสุดำ เกษมสุข,  อำจำรย์ปรียำรัตน์  ศรีชัยวงค์....



26 61621101005-6 น.ส. เจนจิรา จอมวงค์

27 61621101006-4 น.ส. ชลธิชาพรรณ สุขโชติ

28 61621101007-2 นาย ชัชพงศ์ เรือนเต็ม

29 61621101009-8 นาย ณัฐปัตย์ เกตุดี

30 61621101010-6 น.ส. ณัฐริกา สายสุวรรณ

31 61621101011-4 น.ส. ณัฐริษา ใจอินทร์

32 61621101012-2 น.ส. เทพธิดา กูลแผ่น

33 61621101014-8 น.ส. นรินทร์ทิพย์ สุวรรณญาณะ

34 61621101015-5 น.ส. นายิกา สุระวัง

35 61621101017-1 น.ส. ประกายมาศ ราชบุญยืน

36 61621101018-9 น.ส. พรประภา พงษ์พล

37 61621101019-7 น.ส. เมวิกา สมศรี

38 61621101021-3 นาย สิทธิชัย ธรรมธิ

39 61621101022-1 น.ส. สุกัญญา สวนม่วง

40 61621101023-9 น.ส. สุชาดา จ าลองกาศ



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

นางสายนที  ทรัพย์มี

1 61621101024-7 น.ส. สุทธิตรา พุทธวงค์

2 61621101025-4 ว่าท่ี รต.ญ.สุนีมล สองเป็ง

3 61621101026-2 น.ส. อริสา อินทะจักร์

4 61621101027-0 น.ส. เบญจพรรณ ขจรจิตร์

5 61621101028-8 น.ส. ณัฐกานต์ บุญเทศ

6 61621101029-6 น.ส. ณัฐตินันท์ ปะละน่าน

7 61621101030-4 น.ส. ณัฐมน การร้อน

8 61621101031-2 น.ส. ดวงกมล บุญยงค์

9 61621101032-0 น.ส. ธันยพร ปัญญาดี

10 61621101035-3 น.ส. พนิดา อินตานวล

11 61621101036-1 น.ส. พรจรัส กันต์ฤทัย

12 61621101038-7 น.ส. พรสวรรค์ พันธ์ุศรี

13 61621101039-5 น.ส. ภัคจีรา ทองค าดี

14 61621101040-3 น.ส. มยุริน แก้วใจบุญ

15 61621101041-1 น.ส. มุทิตา บุญยศย่ิง

16 61621101043-7 น.ส. วรรณวิภา มุณีแก้ว

17 61621101044-5 น.ส. วรัญญา หลวงจันทะ

18 61621101045-2 น.ส. ศิรดา มูลหล่อ

19 61621101049-4 น.ส. ณัชชา เช้ือตา

20 61621101051-0 น.ส. ณัฐชา วังตุ่น

21 61621101052-8 น.ส. ธัญภัส กล่ินจันทร์

22 61621101053-6 น.ส. ประกายกาญต์ วงศ์เรือน

23 61621101054-4 น.ส. ประภาพร ต๊ะสูง

24 61621101055-1 น.ส. ปาจรีย์ กันจันทร์

25 61621101056-9 น.ส. ปานทิพย์ ยะอ้อน

26 61621101057-7 น.ส. พัชรา กาวี

27 61621101058-5 น.ส. ภัทรสุดา ดาวดึงษ์

28 61621101059-3 น.ส. สุนิสา อู่รอด

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

ห้องสอบ  15-503

รอบท่ี 2 เวลำ 10.30 -12.00 น.

อำจำรย์คุมสอบ.อำจำรย์จีรสุดำ เกษมสุข,  อำจำรย์ปรียำรัตน์  ศรีชัยวงค์....

ช่ือ -สกุล

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการบัญชี  



29 61621101060-1 น.ส. ณัฐชา  ปิงยอม

30 61621101061-9 น.ส. นันทณัฐ  วงศ์ปิน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  จันทร์อินทร์

31 62621101001-4 น.ส. ทิพย์ประพันธ์  ปานกรด

32 62621101003-0 น.ส. พรรษมณฑ์ รองต้ัง

33 62621101004-8 น.ส. ยุวเรศ เท่ียงตรง

34 62621101006-3 น.ส. วิไลวรรณ  ปันธิวงศ์

35 62621101007-1 น.ส. กรองแก้ว กูลพรม

36 62621101008-9 น.ส. ชญานิศา มะโนเก๋ียง

37 62621101009-7 น.ส. ฐิติมา ไชยลังกา

38 62621101010-5 น.ส. ณัฐวรรณ ญาณะทวี

39 62621101011-3 น.ส. เณศรา ฝ่ายสุน

40 62621101012-1 น.ส. ธนัชพร แจ้ป้อม

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการบัญชี  กลุ่ม 1



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  จันทร์อินทร์

1 62621101013-9 น.ส. ปิยธิดา ค าแดง

2 62621101014-7 น.ส. ปิยะดา เป้ียตัน

3 62621101015-4 น.ส. พรชนก ชุ่มอินถา

4 62621101016-2 น.ส. พรพิชชา ผดุงเช้ือ

5 62621101017-0 น.ส. พสิกา มาเทพ

6 62621101018-8 น.ส. วรรณิกา ลือค า

7 62621101019-6 น.ส. วิริญญา ไชยวงค์

8 62621101020-4 น.ส. ศศินา สิริวงค์

9 62621101021-2 น.ส. สรันยา เอมอ่ิมใจ

10 62621101022-0 น.ส. สัญลักษณ์ การกุณา

11 62621101023-8 น.ส. สิริรัตน์ แก้วทิพย์

12 62621101024-6 น.ส. สุพิชญา หลักม่ัน

13 62621101025-3 น.ส. สุรินทรา ต๊ะเพย

14 62621101026-1 น.ส. โสรยา เมืองอ้าย

15 62621101028-7 น.ส. อัครมณี พุทธิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  จันทร์อินทร์

16 62621101030-3 น.ส. กรกนก ปัญญาวรรณ

17 62621101031-1 น.ส. กัญญาพัชร ณ ล าปาง

18 62621101032-9 น.ส. กาญจนา ค าต้น

19 62621101033-7 น.ส. ก่ิงกาญจน์ พรมสืบ

20 62621101034-5 น.ส. จิรพัฒน์ รัตนพงษ์พิทักษ์

21 62621101035-2 น.ส. ชญาณี แสนอิ

22 62621101036-0 น.ส. ชลลดา แซ่ฉ่ัว

23 62621101037-8 น.ส. ณัฎฐณิชา บุญถึง

24 62621101038-6 น.ส. ณัฐกานต์ ขว้างสืบ

25 62621101039-4 น.ส. ณัฐกานต์ เครืออ้าย

26 62621101040-2 น.ส. ณัฐพิมล ทิอ้าย

27 62621101041-0 น.ส. ธันยพร ทุ่งล้อม

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการบัญชี  กลุ่ม 2

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการบัญชี  กลุ่ม 1

อำจำรย์คุมสอบ.อำจำรย์จีรสุดำ เกษมสุข,  อำจำรย์ปรียำรัตน์  ศรีชัยวงค์....

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

รอบท่ี 3 เวลำ 13.00 -14.30 น.

ห้องสอบ  15-503



28 62621101042-8 น.ส. นาฏยา สมร

29 62621101043-6 น.ส. นิติญา ใจตรง

30 62621101045-1 น.ส. ปริมประภาวรรณ เช้ือค า

31 62621101046-9 น.ส. พัชราพร จาระณะ

32 62621101047-7 น.ส. พิมพ์ชนก ตันเรือน

33 62621101048-5 น.ส. ภัคจิรา ทานุการ

34 62621101050-1 น.ส. รัชฎาวรรณลักษณ์ ไทยใหม่

35 62621101052-7 น.ส. วราพร มุขดี

36 62621101054-3 น.ส. ศุภิสรา ใจหม้ัน

37 62621101058-4 น.ส. โสภณา อินถาบุตร

38 62621101061-8 น.ส. ปนัดดา  สูตรเลข

39 62621101062-6 น.ส. สุลีวัลย์  กันทะวงค์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  จันทร์อินทร์

1 60621101082-6 น.ส. ธันยธร สายค า

2 60621101091-7 น.ส. สุกัญญาภรณ์ เปียงเก๋

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี- หลักสูตรการบัญชี  (นศ. โอนย้ายจากเชียงใหม่)  ภาค 1/62 นางปัญจพร   ศรีชนาพันธ์

3 55641101057-3 น.ส. ปรารถนา โนโชติ

4 55641101061-5 น.ส. รัญชญา ไชยกันทะ

5 55641101064-9 น.ส. อัจฉรา วรรณก้อน

6 56641101044-0 น.ส. วรรณพร วงษ์พานิช

7 56641101045-7 น.ส. สุทัตตา ชัยนิลพันธ์

8 59641101099-1 น.ส. ปุริมปรัชญ์ ธรรมวงค์

นางพวงทอง  วังราษฎร์

9 57641101051-4 นาย รักษา ไชยสวนดอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  จันทร์อินทร์

10 58641101044-8 น.ส. รวีภรณ์ โนวิชัย

11 58641101049-7 น.ส. วชิราภรณ์ ศรีภัยพ่าย

12 58641101052-1 นาย วิศิษฎ์ เทพเสาร์

13 58641101071-1 น.ส. อัมรา แสนใจศรี

น.ส.ปัญจพร  ศรีชนาพันธ์

14 59641101008-2 น.ส. ธนภรณ์ อยู่สุข

15 59641101010-8 น.ส. ธัชพรรณ อยู่สุข

16 59641101015-7 น.ส. ปฤนดา ถามล

17 59641101028-0 น.ส. สกุลณา ขันธิ

18 59641101029-8 น.ส. สายฝน วรรณารักษ์

19 59641101032-2 น.ส. สุทธิดา สมนึก

20 59641101034-8 น.ส. ชนัญชิดา (อนุธิดา)ชุมภูวัง

21 59641101038-9 น.ส. กาญจนาพร มะนุภา

22 59641101040-5 นาย ณัฐพล กันทะวัง

23 59641101042-1 น.ส. ณิชารีย์ อุ่นผูก

24 59641101045-4 น.ส. นพมาศ ธรรมสิทธ์ิ

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรการบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรการบัญชี

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-503

รอบท่ี 4 เวลำ 14.30 -16.00 น.

อำจำรย์คุมสอบ.อำจำรย์จีรสุดำ เกษมสุข,  อำจำรย์ปรียำรัตน์  ศรีชัยวงค์....

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรการบัญชี

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการบัญชี (พิเศษ)



25 59641101046-2 น.ส. นันทนัช กล่ินซ้อน

26 59641101049-6 น.ส. พัชรา ต๊ะพันธ์

27 59641101050-4 น.ส. เพ็ญพิสุทธ์ิ จิตรเรือน

28 59641101051-2 น.ส. รัตติกาล อินต๊ะจินา

29 59641101052-0 นาย วัฒนา มะนุภา

30 59641101055-3 น.ส. ษมาภรณ์ ปานเพชร

31 59641101056-1 น.ส. สุวนันท์ หม่ืนเทพ

32 59641101059-5 น.ส. อริศรา สุวรรณนคร

33 59641101060-3 นาย เอกรักษ์ กาสาย

34 59641101061-1 น.ส. กนกวัน การด่ืม

35 59641101065-2 น.ส. ชนิกาญจน์ อุบลศรี

36 59641101067-8 น.ส. ธนัญญา จันทร์ศรีเมือง

37 59641101070-2 น.ส. นรินทร์ทิพย์ ใจมูล

38 59641101071-0 น.ส. นริศรา ภูธิวุฒิ

39 59641101072-8 น.ส. นรีกานต์ อินต๊ะจินา

40 59641101075-1 น.ส. วนารี หอมแก่นจันทร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

นายสิงหา  ค ามูลตา

1 60641101046-9 น.ส. ณัฐมล เตชะ

2 60641101047-7 น.ส. ธันยธร กาวินค า

3 60641101048-5 น.ส. ธันวิกา สายหล้า

4 60641101052-7 น.ส. ปัทมาพร บุตรเทพา

5 60641101053-5 น.ส. พัชรพร แสงบุญเรือง

6 60641101058-4 น.ส. ศันสนีย์ มานะเก่ง

7 60641101059-2 น.ส. ศิริพร วังปา

8 60641101060-0 นาย สิริวุฒิ ศรีค าสุข

9 60641101061-8 น.ส. สุดารัตน์ อินปัญญา

10 60641101064-2 น.ส. หทัยชนก จวงเงิน

11 60641101066-7 น.ส. อิชยา เบญจญาติ

12 60641101067-5 น.ส. จิราพรรณ์ จอมคีรี

13 60641101068-3 น.ส. นพวรรณ ธวัฒนพงษ์

14 60641101069-1 น.ส. แพรวสกุล ทองอิสสระ

15 60641101071-7 น.ส. อาทิตยา ศรีธวัช

นายกร   จันทรวิโรจน์

16 62621206003-4 น.ส. ณัฐชา วงค์อนันต์

17 62621206004-2 น.ส. ณัฐธิดา  บุญเอีย

18 62621206005-9 น.ส. ระพีพรรณ อุดหลวง

19 62621206006-7 น.ส. สกาวเดือน บุญยืน

20 62621206022-4 น.ส. กมลรัตน์ ค าสืบ

21 62621206023-2 น.ส. จุรีย์พร เชียงโญ

22 62621206024-0 นาย เจริญสิทธ์ิ คล่องแคล่ว

23 62621206025-7 น.ส. ชฎาพร วังอุทัย

24 62621206026-5 น.ส. ณัฐธิดา กันทา

25 62621206027-3 น.ส. ทิพวัลย์  เทพฝ้ัน

26 62621206028-1 น.ส. ธนัชชา ทุนแก้ว

27 62621206029-9 นาย ธนากร ว่าง่าย

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการจัดการ- กลุ่ม 1

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรการบัญชี

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-505

รอบท่ี 1 เวลำ 09.00 -10.30 น.

อำจำรย์คุมสอบ...อำจำรย์พิมเนตร  เทพปัญญำ, อำจำรย์สุภำภรณ์  นุกูลธรประกิต...

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ



28 62621206030-7 น.ส. นัทธกานต์ ตาสืบ

29 62621206031-5 น.ส. ปรายฟ้า สัตยากุล

30 62621206032-3 น.ส. ปานณีนุช หมูกล้ิง

31 62621206033-1 น.ส. มนัชญา วงศ์จันทร์

32 62621206035-6 น.ส. อังศุธร อาริยะเครือ

33 62621206036-4 น.ส. อัมพิกา ศรีทิชุม

34 62621206038-0 น.ส. อิศราพร สมบูรณ์

35 62621206059-6 น.ส. กรรณิการ์ มูลปิง

36 62621206060-4 น.ส. กาญจนา เทวินทร์

37 62621206061-2 น.ส. กุลณัฐ เป็งลุน

38 62621206063-8 น.ส. จุฑามาศ กาวิลตา



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

นางดารารัตน์   ธาตุรักษ์

1 62621206064-6 น.ส. ฐาปณี ภูตาสืบ

2 62621206065-3 น.ส. ณัฎชณิชา  สูงสนา

3 62621206066-1 นาย ณัฐคุณ ยากองโค

4 62621206068-7 น.ส. ณัฐริกา วงค์สืบ

5 62621206069-5 น.ส. ธัญญาเรศ ไชเช้ือ

6 62621206070-3 น.ส. ธิดารัตน์ สุขใจ

7 62621206073-7 น.ส. สมฤทัย สุวรรณหงษ์

8 62621206074-5 น.ส. สลิลทิพย์ จอมอินทร์

9 62621206075-2 น.ส. สุภาวดี เครือวิเสน

10 62621206076-0 น.ส. อรนุช พุฒใจกา

11 62621206077-8 น.ส. อัญญารัตร์ มณฑา

12 62621206078-6 น.ส. อารียา สักหลอด

13 62621206079-4 น.ส. อุไรวรรณ ไชยยศ

14 62621206080-2 น.ส. ไอริน เช้ือพรรณงาม

15 62621206091-9 น.ส. ไพรริน  ปรางศรี

16 62621206094-3 น.ส. อรปรียา  ไชยา 

17 62621206090-1 น.ส. พิชญธิดา  ต่อปัญญา

18 62621206093-5 น.ส. สุวนันท์  เครือสุวรรณ

19 62621206095-0 น.ส. นุชบา ทองฟู

20 62621206096-8 น.ส. รัตนาภรณ์ เป้ียสาย

21 62621206097-6 น.ส. สุธิดา โสมดี

นางดารารัตน์   ธาตุรักษ์

22 60621206144-8 นาย พีรวิชญ์ โรจน์ฐิติกุล

23 60621206149-7 น.ส. กัญญารัตน์ แสนปัญญา

24 60621206148-9 น.ส. โชติกา ใจจอมกุล

25 60621206150-5 น.ส. ฑิฆัมพร พลต๊ิบ

26 60621206151-3 น.ส. อัจฉราพร ไชยพูน

นายคงศักด์ิ     ตุ้ยสืบ

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-505

รอบท่ี 2  เวลำ 10.30 -12.00 น.

อำจำรย์คุมสอบ...อำจำรย์พิมเนตร  เทพปัญญำ, อำจำรย์สุภำภรณ์  นุกูลธรประกิต...

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการจัดการ- กลุ่ม 2

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการจัดการ- กลุ่ม 2

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการจัดการ- กลุ่ม 1



27 61621206008-4 น.ส. ฐิติกานต์ คมนัย

28 61621206009-2 น.ส. พวงเพ็ชร หน้ิวหย่ิน

29 61621206011-8 น.ส. ศิริขวัญ ค าภิโล

30 61621206012-6 น.ส. ศิริพร ตามอารมณ์

31 61621206024-1 น.ส. กาญจนา เทพปินตา

32 61621206025-8 น.ส. จริยา ตู่พรหม

33 61621206026-6 น.ส. จินดารัตน์ ทับผดุง

34 61621206028-2 น.ส. ธารวิมล สุต๋า

35 61621206029-0 น.ส. นฤภร นวนมิตร

36 61621206030-8 น.ส. นลินนิภา สองใจ

37 61621206031-6 น.ส. ปราณปรียา คะณีวัน

38 61621206032-4 น.ส. ปิยะฉัตร ทารินทร์

39 61621206033-2 น.ส. พรธิตา เตชะสืบ

40 61621206034-0 น.ส. พรนภา จักรดี



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

นายคงศักด์ิ     ตุ้ยสืบ

1 61621206035-7 น.ส. พัณณิตา เครือวัลย์

2 61621206037-3 น.ส. เพียงฤทัย ตาลตายะ

3 61621206038-1 น.ส. ภัทรภร จ าเดิม

4 61621206039-9 น.ส. ภานิดา เทพปันติ

5 61621206040-7 น.ส. มยุรี มะโนมูล

6 61621206041-5 น.ส. เยาวเรศ โอลาด

7 61621206042-3 น.ส. รัตติยา ทิพันธ์

8 61621206043-1 น.ส. ศรัญญา ศรเพชร

9 61621206044-9 น.ส. ศุภธิดา สมยอด

10 61621206045-6 น.ส. สุกัญญา กาวิลาวรรณ์

11 61621206046-4 น.ส. อินทิรา ใจเครือ

12 61621206052-2 นาย เจตน์สฤษฎ์ ชุมภูน้อย

13 61621206053-0 น.ส. เยาวพา ล้างป่า

14 61621206054-8 น.ส. กมลรัตน์ ทะลอย

15 61621206055-5 น.ส. จารุวรรณ สุขประกอบกิจ

16 61621206056-3 น.ส. ชุติกานต์ ละออ

17 61621206057-1 น.ส. ฐานิดา ชุมภูน้อย

18 61621206058-9 น.ส. ฐิติมา เอ่ียมวิจิตร

19 61621206059-7 น.ส. ณฐมน ธนานุภาพ

20 61621206060-5 น.ส. ณัฐริชา มาปันสาย

21 61621206122-3 น.ส. กัญญารัตน์ การินวงศ์

22 61621206123-1 น.ส. ณัฐธิดา จิณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ   เวชกามา

23 61621206061-3 น.ส. ณัฐวดี อินทะจักร

24 61621206062-1 น.ส. ธมนวรรณ เดชอุปการ

25 61621206065-4 น.ส. ประภัสสร ใหม่ยศ

26 61621206066-2 น.ส. ปาริชาติ มูลฟู

27 61621206067-0 นาย พงษ์วิทย์ ปัญญาเจริญ

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-505

รอบท่ี 3  เวลำ 13.00 -14.30 น.

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการจัดการ- กลุ่ม 2

อำจำรย์คุมสอบ...อำจำรย์พิมเนตร  เทพปัญญำ, อำจำรย์สุภำภรณ์  นุกูลธรประกิต...

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการจัดการ- กลุ่ม 1



28 61621206068-8 น.ส. พรทิพย์ อินทอง

29 61621206069-6 น.ส. พรอรุณ คุ้มบุญน้อย

30 61621206070-4 น.ส. พัทธมน เน่ืองกันทา

31 61621206071-2 น.ส. พิมพ์ผกา จิตตะค า

32 61621206072-0 น.ส. รุ่งนภา กล้าหาญ

33 61621206073-8 น.ส. วนิดา ค าแสง

34 61621206074-6 น.ส. วนิดา วงศ์ใจฟู

35 61621206075-3 นาย วิชัย  ณะญาโต

36 61621206076-1 นาย ศุภกร มณีรัตน์

37 61621206077-9 น.ส. สิรินยา  ทองชาติ

38 61621206078-7 น.ส. สุพัตรา  เคร่ืองต้น

39 61621206079-5 น.ส. อรพรรณ สีนวนด า

40 61621206080-3 นาย ภูธเนตร เหล่ียมมงคล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ   เวชกามา

1 61621206096-9 น.ส. แคทรียา สายวงค์ยนต์

2 61621206097-7 น.ส. กันธณี มีหน้า

3 61621206099-3 น.ส. จีราภรณ์ พวงคุ้มชู

4 61621206100-9 น.ส. จุฬารัตน์ วิลัยการ

5 61621206102-5 น.ส. ณัฐณิชา บางโป่ง

6 61621206103-3 น.ส. ณัฐพร กันธิยะ

7 61621206105-8 น.ส. ธัญลักษณ์ ต๊ะวิชัย

8 61621206106-6 น.ส. ภัคจิรา เนาว์ชมภู

9 61621206107-4 น.ส. มณีรัตน์ เป้ียขัน

10 61621206108-2 น.ส. รุ่งทิวา มะลิวัลย์

11 61621206109-0 น.ส. วธิดา สุขส าราญ

12 61621206110-8 น.ส. อธิชา วรรณประเวศ

13 61621206111-6 น.ส. อารียา กูลใจ

14 61621206118-1 น.ส. นันทณัฐ   แก้วบุญเรือง

15 61621206119-9 น.ส. นันทิกานต์ จันทร์เครือ

16 61621206120-7 น.ส. สุพัตรา แก้วภา

17 61621206121-5 น.ส. พนิดา จิตรภาณุกวิน

18 61621206124-9 น.ส. ยุธิดา ต๊ิบกาศ

นายคงศักด์ิ     ตุ้ยสืบ

19 58641201030-6 นาย วรพล ศิลาชุม

น.ส.กรณิศ   เป้ียอุดร

20 59641201004-0 น.ส. นิรมล พุทธิมา

21 59641201005-7 น.ส. ปริฉัตร ชัยเมือง

22 59641201006-5 น.ส. พิชชา ทนันไชย

23 59641201011-5 น.ส. กันตนา ธนันท์ตรีศักด์ิ

24 59641201013-1 น.ส. นัฐริกา โกทึก

25 59641201019-8 นาย รัตนพล ปงธิยา

26 59641201020-6 น.ส. สิริลาวัณย์ กวาวสาม

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการจัดการ- กลุ่ม 2

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

อำจำรย์คุมสอบ..อำจำรย์พิมเนตร  เทพปัญญำ, อำจำรย์สุภำภรณ์  นุกูลธรประกิต

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรการจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรการจัดการ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-505

รอบท่ี 4  เวลำ 14.30 - 16.00 น.



27 59641201021-4 น.ส. ดนิตา ธนาวัชรภัทร์

28 59641201024-8 น.ส. นัทธมน เชียงแอ้ม

29 59641201028-9 น.ส. ศิริลักษณ์ ขันค า

30 59641201029-7 นาย สัมฤทธ์ิ ปันแดงปิน

31 59641201035-4 น.ส. ณิชาภา ปลอดภัย

32 59641201037-0 นาย พงษกรณ์ สุริยะดี

33 59641201038-8 น.ส. รวีวรรณ ปินตาแจ่ม

34 59641201040-4 นาย ธีรวัฒน์ สิบต๊ะ

35 59641201041-2 น.ส. ปริณดา เดินเมือง

36 59641201043-8 น.ส. ณัฐรินทร์ อ้างอิง

37 59641201046-1 น.ส. คนิษา คุ้มผล

38 59641201047-9 น.ส. ประกายกานต์ ปัญญาวงค์

39 59641201048-7 น.ส. สุวนันท์ โชครวย

40 59641201049-5 นาย พรพล เชิดชูกิจ



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

นางปรีดา   ตัญจนะ

1 62621206053-9 น.ส. วัชราภรณ์ ฉลอม

2 62621206054-7 น.ส. ศิริลักษณ์ เชิงคร่อง

3 62621206055-4 น.ส. สุนิษา จันจาด

4 62621206056-2 นาย อภิสิทธ์ิ ภาคโพธ์ิ

5 62621206057-0 น.ส. อริสรา ไชยอุด

6 62621206058-8 น.ส. อังคณา ปละอุด

7 62621206087-7 น.ส. ยลพัชร์ (รุ่งทิวา)  แจ้ค า

8 62621206088-5 น.ส. เวธนี  ค าปวง

9 62621206099-2 น.ส. ปรียานุช  เครือค าลาง

10 62621206041-4 น.ส. กมลวรรณ  หวัดนิโน

น.ส.ญาดา   ค าลือมี

11 61621206001-9 น.ส. ชนาธิป การเร็ว

12 61621206002-7 น.ส. ชัญญารัตน์ จะมะนุ

13 61621206003-5 น.ส. พิมพ์ชนก  บุตรหล้า

14 61621206004-3 นาย วงศกรณ์ ป บุตรหล้า

15 61621206005-0 น.ส. วนิดา วันตา

16 61621206006-8 นาย วรยุทธ แก้วแพร่

17 61621206007-6 น.ส. สินีกานต์  ขัตติวงค์

18 61621206015-9 น.ส. จิราภรณ์ ธรรมชาวนา

19 61621206016-7 น.ส. จุฑามาศ ดีมาก

20 61621206017-5 น.ส. ชรินรัตน์  ขันนันตา

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการตลาด

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-506

รอบท่ี 1 เวลำ 09.00 -10.30 น.

อำจำรย์คุมสอบ...อำจำรย์วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์...

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

น.ส.ญาดา   ค าลือมี

1 61621206018-3 น.ส. วารุณี โชคดี

2 61621206019-1 น.ส. สิริกร มูลกันทะ

3 61621206020-9 น.ส. สุดารัตน์ กุญชร

4 61621206021-7 น.ส. โสรยา สืบพรหม

5 61621206022-5 น.ส. อาริสา คณะเลขา

6 61621206023-3 น.ส. อิศราวดี หมัดหมีม

7 61621206047-2 น.ส. ชวิศา ปวงน้อย

8 61621206048-0 นาย ณรงค์เดช รัตนชาติ

9 61621206050-6 น.ส. ศิวพร ทองวิทยากุล

10 61621206051-4 นาย สุทธิพงค์ ปินตาแสน

11 61621206083-7 น.ส. เบญจวรรณ  ขัดศิริ

12 61621206084-5 น.ส. กฤติยา ยงยศ

13 61621206085-2 น.ส. กัลยาณี ชัยค า

14 61621206086-0 น.ส. ชลธิชา แก้วตา

15 61621206088-6 น.ส. ณัฐวิภา  พุทธสอน

16 61621206089-4 นาย ธัญญรัตน์ ของสวย

17 61621206090-2 น.ส. พนิดา ใจปินตา

18 61621206091-0 น.ส. พรรณนราย ศักด์ิวงค์

19 61621206092-8 น.ส. รดา นันทวิชัย

20 61621206093-6 น.ส. สุทธิดา ธรรมประสิทธ์ิ

21 61621206095-1 น.ส. อนุรดี ล าเต็ม

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-506

รอบท่ี 2 เวลำ 10.30 - 12.00 น.

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการตลาด

อำจำรย์คุมสอบ...อำจำรย์วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์...

ช่ือ -สกุล



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

น.ส.อัจฉราพร   แปลงมาลย์

1 59641202003-1 น.ส. จิรพรรณ บุญจัน

2 59641202005-6 นาย ณภัทร ไชยสวนดอก

3 59641202006-4 นาย ณัฐพงค์ เจริญผล

4 59641202007-2 น.ส. นรีกานต์ ภุมมาพันธ์

5 59641202012-2 น.ส. สินีนาฏ ปัญญายืน

6 59641202014-8 น.ส. รัชฎาภรณ์ นิเกษ

7 59641202019-7 นาย อธิวัฒน์ คะละภู

8 59641202020-5 นาย ธีรวัฒน์ สายสุวรรณ์

9 59641202021-3 น.ส. ศิริลักษณ์ ไชยพูน

10 59641202023-9 น.ส. ดวงทิพย์ ก้อนค า

11 59641202027-0 น.ส. พิมมาดา บรรณกร

12 59641202029-6 น.ส. อรวรรยา รักดี

นางอัจฉราพร   แปลงมาลย์

13 60641206017-4 น.ส. นภัสสร จันทร์แจ้ง

14 60641206018-2 น.ส. นริศรา ค าวงเวียน

15 60641206029-9 น.ส. ภาสินี กาปะละ

16 60641206031-5 น.ส. เบญจพร เครือค าน้อย

17 60641206047-1 น.ส. กรรณภัทร สร้อยเพชร

18 60641206048-9 น.ส. กรรณิการ์ คู่กระโทก

19 60641206050-5 น.ส. ชลธิชา แก้วฟู

20 60641206051-3 น.ส. บุญฑริกา จันทร์เทศ

21 60641206052-1 น.ส. ณัฐิดา (ผกาสินี) ต่อมใจ

22 60641206053-9 นาย พงศกร แก้วลังกา

23 60641206057-0 นาย เบิกฤกษ์ แน่งน้อย

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรการตลาด

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-506

รอบท่ี 3 เวลำ 13.00 - 14.30 น.

อำจำรย์คุมสอบ...อำจำรย์วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์...

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรการตลาด



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

1 60521207126-6 นาย กมล สมใคร้

2 60521207132-4 นาย อนุวัฒน์ วงศ์พรหม

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ น.ส.สุขุมาล  ต้ัวสกุล

3 58541204171-7 น.ส. ธนปัทม์ ทองนวลจันทร์

4 58541204173-3 น.ส. ธัญญาลักษณ์ อาจบุรายณ์

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

5 59541204137-7 นาย จักรกฤษณ์ ก านิจอุย

6 59541204139-3 น.ส. นลินรัตน์ ธนภณไชยศานต์

7 59541204143-5 นาย ณัฐพล สายแปง

8 59541204145-0 น.ส. อริษา อินเสาร์

9 59541204148-4 น.ส. นัดดา ธรรมสิทธ์ิ

10 59541204151-8 นาย เดชบดินทร์ ขาวผ่อง

11 59541204154-2 น.ส. วรัชยา สุภามี

12 59541204155-9 นาย วัฒนชัย ปาเมืองมูล

นายไพโรจน์     ไชยเมืองช่ืน

13 59641301003-1 น.ส. ณัฏฐ์นรี บุญยืน

14 59641301005-6 น.ส. นันทนัช นันทะเรือน

15 59641301008-0 น.ส. พิชญา พุทธมา

16 59641301009-8 น.ส. รุ่งทิพย์ เทพประสิทธ์ิ

17 59641301010-6 น.ส. วิราวรรณ แก้วน้อย

18 59641301017-1 น.ส. ชนันท์ธิดา พวงดอกแดง

19 59641301018-9 น.ส. ณัฏฐิณี หล้าป๋ัน

20 59641301020-5 น.ส. ณัฐภรณ์ ทับเนียม

21 59641301021-3 น.ส. ธนวรรณ แสงสอน

22 59641301025-4 น.ส. พิมชนก นันต๊ะภาพ

23 59641301027-0 น.ส. เรณุกา ไชยาโส

24 59641301030-4 น.ส. จิราพร ก้องวนาสิริ

ผศ. นราวิชญ์  ความหม่ัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราวิชญ์  ความหม่ัน

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรการท่องเท่ียวและโรงแรม

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-506

รอบท่ี 4 เวลำ 14.30 - 16.00 น.

อำจำรย์คุมสอบ...อำจำรย์วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์...

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน) - หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์

1 62623105001-6 นาย คมกริช มีข้าว

2 62623105003-2 นาย นพณัฐ พานแก้ว

3 62623105004-0 นาย ภาสวี มีสุข

4 62623105005-7 นาย วุฒิชัย ปิงแก้ว

5 62623105007-3 นาย วุฒิพงษ์ วงค์เวียน

6 62623105008-1 นาย สุทธิรักษ์ ไชยนุบาล

7 62623105009-9 นาย จตุพร ตันเจริญ

8 62623105010-7 นาย เฉลิมชัย นันสาย

9 62623105011-5 นาย พงศกร ต๊ะดุก

10 62623105012-3 นาย ภานุวัฒน์  ปิงปัญญา

11 62623105013-1 นาย รัชชานนท์ รักมิตร

12 62623105014-9 นาย ธราเดช  พรมเสน

13 62623105015-6 น.ส. ธีรกานต์  วงศ์จักรแก้ว

14 62623105016-4 นาย อรรถชัย  บูรณวิเชียร

ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน) - หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์

15 61623105002-5 นาย จิรายุส นางเมาะ

16 61623105003-3 นาย ชัชวาลย์ กรกมลวิลาส

17 61623105004-1 นาย ธนพันธ์ สุวรรณกาศ

18 61623105005-8 น.ส. ปุณยาพร ต้ังอยู่

19 61623105006-6 นาย พงศกร พงศ์ธิ

20 61623105008-2 นาย ศิริศักด์ิ หม่ืนค าลือ

21 61623105010-8 นาย สุรดิษฐ์ ชุ่มใจ

22 61623105011-6 นาย กฤษดา  สิริแสง

23 61623105012-4 นาย พนม พวงมาลัย

24 61623105013-2 นาย พิรพล บุญส่งเสริม

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-602

รอบท่ี 1 เวลำ 09.00 -10.30 น.

อำจำรย์คุมสอบ.....อำจำรย์เบ็ญญำ  อินวรรณ์....

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

นายสุวรรณ  จันทร์อินทร์ 

นายสุวรรณ  จันทร์อินทร์ 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน) - หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์

1 61623105015-7 นาย ศุภฤกษ์ แก้วลังกา

2 61623105014-0 นาย พีรณัฐ ปัญญาก๋า

3 61623105016-5 นาย ธนกร  ปิยะศักด์ิ

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ นายสุวรรณ  จันทร์อินทร์ 

4 60643105005-7 นาย ธนากร ชมภูทวีป

5 60643105008-1 น.ส. ธัญญลักษณ์ อุ่นหน่อ

6 60643105012-3 นาย บุญประครอง สุยะบุตร

7 60643105013-1 น.ส. เบญจรัตน์ เตรียมเเรง

8 60643105017-2 น.ส. พิชาดา ศรีจันทร์

9 60643105025-5 น.ส. วิชุดา ต๊ะนางอย

10 60643105033-9 น.ส. สิราณี ค าลือ

11 60643105037-0 น.ส. อรุโณทัย ตาโน

12 60643105042-0 น.ส. วาริชญา กะตะศิลา

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า นายปณิฐิ  แสนจิตร นายอ านาจ  ผัดวัง

13 60623207010-6 นาย ธวัช โสภารัตน์

14 60623207020-5 นาย ศรัณย์ น้อยห้อง

15 60623207023-9 นาย อชิตพล ต๊ะแก้ว

16 60623207025-4 นาย อภิวัฒน์ สุขอาษา

17 60623207034-6 นาย รักษ์ศีล สุระวัง

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่ม 1 นายเกษม    ตรีภาค นายอ านาจ  ผัดวัง

18 61623207002-2 นาย วีรศักด์ิ อุทิศลาภผล

19 61623207003-0 นาย ศักดา ยงวิบูลย์ชัย

20 61623207004-8 นาย สัตตบุตร บุญเต่ียม

21 61623207005-5 นาย กรวิชญ์ เตจะมา

22 61623207007-1 นาย ไกรวิชญ์ เพชรบุษกุล

23 61623207008-9 นาย ณรงค์ศ กด์ิ วงศ์เสนา

24 61623207009-7 นาย ณัฐภัทร ถานันต๊ะ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-602

รอบท่ี 2 เวลำ 10.30 - 12.00 น.

อำจำรย์คุมสอบ.....อำจำรย์เบ็ญญำ  อินวรรณ์....

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

นายสุวรรณ  จันทร์อินทร์ 

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่ม 1 นายเกษม    ตรีภาค นายอ านาจ  ผัดวัง

1 61623207010-5 นาย ณัฐวุฒิ ใหม่ท า

2 61623207011-3 นาย ณัฐวุธ อวยชัย

3 61623207012-1 นาย เดชอนันต์ มุ้งทอง

4 61623207013-9 นาย ธนาดล เกตุหมัด

5 61623207014-7 นาย ธัญนพ  ปะทิ

6 61623207015-4 นาย นิคม ฟูเตฟ

7 61623207016-2 นาย พลากร ทรวงค า

8 61623207017-0 นาย ภานุวัฒน์  หม่ืนแสนธิ

9 61623207018-8 นาย ภูวดล  ทะวะดี

10 61623207019-6 นาย วรรธมา ยะชะระ

11 61623207020-4 นาย วรานนท์  สมาธิ

12 61623207021-2 นาย วรินทร ชัยรัตน์

13 61623207023-8 นาย สุรศักด์ิ สุเสถียรจรัส

14 61623207024-6 นาย เรวัต ศรีเทพ

15 61623207025-3 นาย โชคชัย  สมอ่อน

16 61623207026-1 นาย กิติพัชร ปัญโญใหญ่

17 61623207027-9 นาย จิระพงศ์ เพชรรัตน์

18 61623207028-7 นาย ชลนันท์ บ้านสระ

19 61623207029-5 นาย ชุติพงศ์ ช่ืนสมบัติ

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่ม 2

20 61623207030-3 นาย ทศพล  บริวงค์

21 61623207032-9 นาย นันทวัฒน์  ไชยเกษม

22 61623207033-7 นาย นิติพนธ์ สุธรรม

23 61623207034-5 นาย บรรพต ยศศักด์ินิรันดร์

24 61623207035-2 นาย พงษ์พิทักษ์ แผ่นค า

นายเกษม    ตรีภาค

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-602

รอบท่ี 3 เวลำ 13.00 - 14.30 น.

อำจำรย์คุมสอบ.....อำจำรย์เบ็ญญำ  อินวรรณ์....

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่ม 2 นายเกษม    ตรีภาค

1 61623207036-0 นาย พลพล ง่ังส าฤทธ์ิ

2 61623207037-8 นาย พัชรพล จินดาค า

3 61623207038-6 นาย มหัตม์วิน รัตนสิงห์

4 61623207039-4 นาย มารวย ตันติพูนธรรม

5 61623207041-0 นาย สมพล สีนิล

6 61623207042-8 น.ส. สุจิตรา บุญสม

7 61623207043-6 นาย สุทธิรัตน์  นามเมือง

8 61623207044-4 นาย ไกรฤทธ์ิ  วรินทร์

9 61623207045-1 นาย กฤษณะ อ้วนเป้ีย

10 61623207046-9 นาย กิตติ  จิตธรรม

11 61623207047-7 นาย กิตติภณ หล้าสมบูรณ์

12 61623207048-5 นาย คณุตม์ ศิริพัฒนานนท์

13 61623207049-3 นาย จารุวัฒน์ ปาวงค์

14 61623207050-1 นาย นิธิกร ไชยวรรณ

15 61623207051-9 นาย ประกฤษฎ์ิ สันติกรรม

16 61623207054-3 นาย สิทธิวัฒน์ กันทะวงศ์

17 61623207055-0 นาย อภิสิทธ์ิ เป็งโต

18 61623207056-8 นาย อัยกา หม่ืนจ าเริญ

19 61623207057-6 นาย ศุภณัฐ  กาวิละ

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่ม 1 นายเกษม    ตรีภาค

20 62623207001-3 นาย จุติกานต์ บุญทาวงศ์

21 62623207002-1 นาย ฑนวัฒน์ เทียมแสน

22 62623207003-9 นาย ปริญญา เรือนสิทธ์ิ

23 62623207008-8 นาย จิราวัตร หล้ากาวี

24 62623207009-6 นาย ชัชนน สร้างสกุล

อำจำรย์คุมสอบ.....อำจำรย์เบ็ญญำ  อินวรรณ์....

รอบท่ี 4 เวลำ 14.30 - 16.00 น.

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-602

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่ม 1

1 62623207010-4 นาย ชัยพักตร์ บุญธูป

2 62623207011-2 นาย ณัฐพงษ์ ปงจันตา

3 62623207012-0 นาย ดิเรก คีรีจรุง

4 62623207013-8 นาย ตะวัน ทิมทอง

5 62623207015-3 นาย ธนาดล เรืองศรี

6 62623207019-5 นาย ปัญญวัฒน์ ภู่ทรัพย์สิน

7 62623207020-3 นาย รังสิมันต์ เครือค า

8 62623207022-9 นาย สุริเยนทร์ ส าเภาวมาลย์

9 62623207023-7 นาย สุวิทย์ บวรเกษตร

10 62623207026-0 นาย กิตติพิชญ์ กมลธง

11 62623207028-6 นาย ณัฐพล อนุวงค์

12 62623207029-4 นาย ทักษ์ดนัย ศรีวรกุลวงศ์

13 62623207030-2 นาย ธนวิทย์ สิทธิจรรยาวิไล

14 62623207033-6 นาย ปรเมษฐ์ สมบูรณ์

15 62623207039-3 นาย ภานุวัฒน์ วิสัย

16 62623207040-1 นาย ภูษิต โสอินทร์

17 62623207041-9 นาย ราชกิจ พิพัฒน์กุลกานต์

18 62623207043-5 นาย สัณหภาพ บัวจันทร์

19 62623207045-0 นาย อัจฉรพล วงศ์ชัย

20 62623207046-8 นาย เอกอนันต์ เพชรแสง

21 62623207047-6 นาย กรรชัย  กันทะวงค์ศา

22 62623207048-4 นาย ธนพงษ์  ยัญศรี

23 62623207049-2 นาย นมัสกร  จันทร์สุริยะ

24 62623207051-8 นาย ภูชิต  สุนสะดี

นายเกษม    ตรีภาค

รอบท่ี 5 เวลำ 16.00 - 17.30 น.

อำจำรย์คุมสอบ.....อำจำรย์เบ็ญญำ  อินวรรณ์....

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-602



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่ม 1

1 62623207052-6 นาย ภูวรินทร์  บุญมา

2 62623207053-4 นาย วีระวัฒน์  ก ่าแก้ว

3 62623207054-2 นาย ศุภวิชญ์  ประทุมมาลา

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่ม 2 นายเกษม    ตรีภาค

4 62623207004-7 นาย วิทวัส  วงค์เป็ง

5 62623207005-4 นาย สุภณัฐ มณีขัติย์

6 62623207006-2 นาย อดิศร อุดสุรินทร์

7 62623207007-0 นาย เอกอานนท์ ยุวงค์

8 62623207014-6 นาย ทินวัฒน์ อุบลศรี

9 62623207017-9 นาย นที บุญชาญ

10 62623207018-7 นาย นันทวัฒน์ พลเมฆ

11 62623207025-2 นาย กันตพล อินทร์ตาวงค์

12 62623207031-0 นาย ธนากร ประกอบศิลป์

13 62623207034-4 นาย ปิยพงษ์ สืบจิตต์

14 62623207037-7 นาย ภาณุวัฒน์ อ่อนนวล

15 62623207050-0 นาย เพชรบดินทร์  สวนันท์

16 62623207055-9 นาย โสภณัฐ  วาดสูงเนิน

17 62623207056-7 นาย อิศรา  แก้วมาเรือน

รองศำสตรำจำรย์วันไชย  ค ำเสน

18 60643207002-1 นาย ชนพัฒน์ แก้วประเสริฐ

19 60643207003-9 นาย ชัยวัฒน์ มิ งเมือง

20 60643207005-4 น.ส. ธมลวรรณ ดวงต้ัง

21 60643207006-2 นาย ธวัชชัย จันทร์อนันต์

22 60643207010-4 นาย ภาณุเดช กอนแสง

23 60643207013-8 นาย ศิขรินญ์ อ่อนแจ้ง

24 60643207014-6 นาย ศิริศักด์ิ มีมานะ

25 60643207016-1 นาย เอกพงษ์ มูลบุตร

26 60643207018-7 นาย ปรีชา อ้ือมุกดากุล

นายเกษม    ตรีภาค

ระดับ ปริญญำตรี 4 ปี - หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำ

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-605

รอบท่ี 1 เวลำ 09.00 -10.30 น.

อำจำรย์คุมสอบ..อำจำรย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ, Mr Gyelek  Khedup Bhutia....



27 60643207021-1 นาย ชญานนท์ ศรีขัติ

28 60643207023-7 นาย ณัฐพล อาบค่า

29 60643207024-5 นาย ทศพล จิระวุฒิสกุลโรจน์

30 60643207025-2 นาย ธนนันท์ ยศอิ

31 60643207026-0 นาย ธนากร สุฤทธ์ิ

ระดับ ปริญญำตรี (เทียบโอน) - หลักสูตรวิศวกรรมกำรผลิต ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงศกร  สุรินทร์

32 61623404001-5 นาย จรณันทร์ โพธิวงค์

33 61623404002-3 นาย ธนกฤษณ์  กาฝากส้ม

34 61623404004-9 นาย ปรินทร อินต๊ะยศ

35 61623404005-6 นาย วรานนท์ มาวิเลิศ

36 61623404006-4 นาย วรุฒ  เตรียมแรง

37 61623404007-2 นาย สัชฌุกร สวยฉลาด

38 61623404008-0 นาย อดิเรก เฉลียว

39 61623404009-8 นาย อนุชา ค่ามูลสืบ

40 61623404010-6 นาย เจตน์  เตชะแก้ว



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

ระดับ ปริญญำตรี (เทียบโอน) - หลักสูตรวิศวกรรมกำรผลิต ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงศกร  สุรินทร์

1 61623404011-4 นาย โชคชัย กระเสาร์

2 61623404012-2 นาย คุณากร บุตรพงศาพันธ์

3 61623404013-0 นาย ชาญณรงค์ กันทะ

4 61623404014-8 นาย ชูเกียรติ ธรรมจินดา

5 61623404015-5 นาย ณรงค์  ค่อมคิรินทร์

6 61623404016-3 นาย ณัฐพนธ์  กาฬภักดี

7 61623404018-9 นาย ธนโชติ ค่าทา

8 61623404019-7 นาย ธนวัฒน์ แจ่มวิมล

9 61623404020-5 นาย นฤเบศท์ สงวนพงษ์

10 61623404021-3 นาย พงษ์ศักด์ิ สุทธิโวหาร

11 61623404022-1 นาย พัชรพล  ชมเชย

12 61623404023-9 นาย ยุทธภูมิ ขันทะเขียว

13 61623404026-2 นาย สุรศักด์ิ วงค์ฟูฟาน

14 61623404027-0 นาย ยุทธนา  วงศ์หาญ

15 61623404028-8 นาย หาญกิตติ  เป้ียยา

16 61623404029-6 นาย ภัทรชัย  รัตนวิภาดา

17 61623404031-2 นาย วิทวัฒน์ ไทยงาม

ระดับ ปริญญำตรี (เทียบโอน) - หลักสูตรวิศวกรรมกำรผลิต นำยสรำยุทธ  มำลัยพันธ์ุ

18 62623404001-4 นาย กันตภณ ทักษายา

19 62623404002-2 นาย ดนัย ค่าจันทร์

20 62623404003-0 นาย เมืองหาญ ไม่มีชื อสกุล

21 62623404004-8 นาย ออนเครือ ไม่มีชื อสกุล

22 62623404007-1 น.ส. ทวินันท์  สุวรรณสา

23 62623404008-9 นาย ธนดล ปาละปิน

24 62623404010-5 นาย ปฏิภาณ วงศ์รักไทย

25 62623404011-3 นาย พัทธกานต์ อุตมูล

26 62623404012-1 นาย รณกร เพชรสุก

27 62623404013-9 นาย วุฒิสิทธ์ิ จิตรหมั น

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

รอบท่ี 2 เวลำ 10.30 - 12.00 น.

อำจำรย์คุมสอบ..อำจำรย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ, Mr Gyelek  Khedup Bhutia....

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-605



28 62623404014-7 นาย ศรัณย์ เบิกบาน

29 62623404015-4 นาย ศรายุทธ ค่าเขื อน

30 62623404016-2 นาย อัชชาวุฒิ สืบพันธ์ุ

31 62623404017-0 นาย กิตติธร สุทธิ

32 62623404024-6 นาย เสกสรรค์ เป็งป้อง

33 62623404025-3 นาย กิตตินันท์  ฝ้ันชมพู

34 62623404026-1 นาย  ธนวัฒน์   ตาค่าเที ยง

35 62623404027-9 นาย ประพลพัฒน์  พรมยนต์

36 62623404028-7 นาย ปิยะบุรุษ  ด้วงปันตา

37 62623404029-5 น.ส. พรกรัณย์  ดอกจันทร์แย้ม

38 62623404031-1 นาย พาคิน ทองมหา



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงศกร  สุรินทร์

1 60643404001-4 น.ส. จุฑามาศ ค่านาสัก

2 60643404003-0 นาย ธนาธิป ทรงเจริญกุล

3 60643404004-8 นาย นพชัย สุมา

4 60643404006-3 นาย อนาวิล พรมศรีแก้ว

5 60643404007-1 นาย นครินทร์ แปงแก้ว

6 60643404011-3 นาย วิรัตน์ เตจา

7 60643404012-1 น.ส. สภัทร์พร เครือปันเป็ง

8 60643404013-9 นาย อณุรักษ์ ธรรมริยา

9 60643404018-8 นาย พิพัฒน์พงษ์ ทรัพย์แตง

10 60643404019-6 น.ส. ภัทราพร ท้าวขว้าง

11 60643404021-2 นาย ลัทธพล ศรีจันทร์

12 60643404022-0 นาย พิษณุ สิทธิสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวิชญ์  พานิชกุล

13 60642905024-2 น.ส. เปรมมิกา ยานัน

14 60642905025-9 นาย พิชญุตม์ แผลงฤทธ์ิ

15 60642905026-7 น.ส. มธุสร ปัดดาห์

16 60642905035-8 น.ส. สิริพร ทิมจันทร์

17 60642905047-3 น.ส. ณัฐพร บูรณะยุพาพร

18 60642905068-9 นาย อนุรักษ์ วงค์สว่าง

19 60642905070-5 น.ส. อรวรรณ นันทามนูญ

20 60642905084-6 น.ส. ภริดา เสตะพันธ์ุ

21 60642905088-7 น.ส. ราชาวดี ค่าภิระวงค์

นายชัยธวัช  จารุทรรศน์

22 59642991016-6 นาย รัฐศาสตร์ แสงทอง

23 59642991021-6 น.ส. สิราวรรณ เทพเสนา (รัตนะ)

24 59642991027-3 นาย ไกรวิน ใจเย็น

25 59642991031-5 นาย ธวัชชัย กลิ นพิมาย

26 59642991033-1 น.ส. นริศษา วันอุด

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรพืชศาสตร์

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรเกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์

รอบท่ี 3 เวลำ 13.00 - 14.30 น.

อำจำรย์คุมสอบ..อำจำรย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ, Mr Gyelek  Khedup Bhutia....

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-605



27 59642991041-4 นาย วิรุฬห์ แก้วประภา

28 59642991042-2 นาย สุรเกียรติ คุ้มพนาลัยสถิต

29 59642991047-1 นาย ณัฐวรรธน์ (ประธานรัฐ)ไชยวิทิตกุล

30 59642991048-9 นาย พงษ์ตะวัน แก้วน้อย

รองศาสตราจารย์สุมิตรา  สุปินราช , นายสิริวัฒก์  สัมมนิธิ

31 61622905001-1 นาย กฤษฎิน นันทะโย

32 61622905004-5 นาย ภาณุวัฒน์ ก้อนค่า

33 61622905005-2 นาย วีรพล ก ่าแก้ว

34 61622905006-0 นาย อภิชาติ บัวนาค

35 61622905007-8 นาย จีระศักด์ิ  มีรอด

36 61622905008-6 นาย ธนกร อักษรกุล

37 61622905010-2 นาย นครินทร์ ฟักแก้ว

38 61622905011-0 น.ส. ปิยะดา วงค์กระโซ่

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรพืชศาสตร์



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวิชญ์  พานิชกุล

1 62622905001-0 นาย คารม พรมอยู่

2 62622905002-8 นาย สุชาติ มดแดง

3 62622905003-6 นาย สุพร อ่อนแก้ว

4 62622905004-4 นาย จารุเกียรติ เผดิมดี

5 62622905005-1 นางสาวดาริณี ไชยแก้ว

6 62622905006-9 นางสาวรัตน์ชมล ปงตาค่า

7 62622905008-5 นางสาวปนัดดา คิดถึงคุณ

8 62622905010-1 นาย ศิรชัช พิทักษ์ราชพงษ์

9 62622905012-7 นาย เกียรติศักด์ิ หนักฮ้อ

10 62622905015-0 นางสาวธัญชนก   มาประสพ

11 62622905018-4 นาย ศิริชัย  แซ่ท้าว

12 62622905020-0 นางสาวสุกัลดา สืบวงค์

13 62622905021-8 นาย กริชฎา วงศ์ดวง

14 62622905022-6 นางสาวเจนจิรา สุวรรโณ

15 59641101076-9 นาย วรากร วุฒิชาลิกานนท์

16 59641101078-5 น.ส. วัชราภรณ์ มะโนธรรม

17 59641101079-3 น.ส. สิเรียม อุดเลิศ

18 59641101080-1 น.ส. สุภาวรรณ พุ่มน้อย

19 59641101087-6 น.ส. ธนพร รัตนเมืองสอง

20 59641101088-4 น.ส. พัชรีพร จันทร์แก้ว

21 59641101090-0 น.ส. สุวนันท์ บรรเทา

22 59641101091-8 น.ส. อัจฉราภรณ์ มูลแก้ว

23 59641101092-6 น.ส. ชุติมา จันตา

24 59641101093-4 น.ส. นงคราญ วงค์สาไฮ

25 59641101094-2 น.ส. นิตยา พุทธสอน

26 59641101098-3 น.ส. อรยา อัยกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ  นพนาครระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรการจัดการ

อำจำรย์คุมสอบ..อำจำรย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ, Mr Gyelek  Khedup Bhutia....

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรพืชศาสตร์

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรการบัญชี น.ส.ปัญจพร  ศรีชนาพันธ์

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-605

รอบท่ี 4 เวลำ 14.30 - 16.00 น.



27 60641206003-4 น.ส. ณัฐติกา ปินตาแก้ว

28 60641206008-3 น.ส. รัตนาภรณ์ ต๊ะใจ

29 60641206025-7 น.ส. ชาลิสา กับเป็ง

30 60641206027-3 น.ส. นิภาวรรณ แดงสอน

31 60641206032-3 นาย กนต์ธร ทรงสุรางค์

32 60641206034-9 น.ส. ญาณิศา สุเมธะ

33 60641206035-6 น.ส. ณัฐธิดา ต๊ิบฝ้ัน

34 60641206038-0 น.ส. ประกายกานต์ ศรีไทย

35 60641206039-8 นาย พชรพล อินทชัย

36 60641206040-6 น.ส. ภาสินี ศศิวรรณ

37 60641206041-4 นาย ภูริณัฐ กาวิลเครือ

38 60641206043-0 น.ส. วัชรพร เมืองชัย

39 60641206044-8 น.ส. วิศากร ดวงค่า

40 60641206055-4 น.ส. กฤษณา ชัยค่า



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

นายสิงหา  ค ามูลตา

1 60641101002-2 น.ส. กัลยารัตน์ ปิกตหลก

2 60641101003-0 น.ส. ขนิษฐา มโนนึก

3 60641101005-5 น.ส. จุฑามาศ เกริกไพรี

4 60641101008-9 น.ส. ดรุณี วงค์วารใจ

5 60641101009-7 น.ส. ทักษิณา เหมืองทองมูล

6 60641101012-1 น.ส. วนัชพร พาหาสิงห์

7 60641101013-9 น.ส. พรรณวิภา แสนเครือ

8 60641101017-0 น.ส. รัตน์ติยากร ค าวัง

9 60641101022-0 น.ส. กัญญามาศ เมืองมูล

10 60641101023-8 น.ส. เกวริน จ าภูวรรณ์

11 60641101025-3 น.ส. ชลธิดา ธิซาว

12 60641101026-1 น.ส. ชลลดา อ้างอิง

13 60641101027-9 น.ส. ณัฐธิดา พยาชัย

14 60641101029-5 น.ส. นฤมล สมมุติ

15 60641101030-3 น.ส. นันทรัตน์ หม่ืนทา

16 60641101031-1 น.ส. นิภาพร ต๊ะสุภา

17 60641101032-9 น.ส. นิศาชล หลงแสน

18 60641101033-7 น.ส. ณปภัช(ปนัดดา) อุทธะจักร์

19 60641101034-5 น.ส. ภูธนีย์ สกีแพทย์

20 60641101035-2 น.ส. ม่ิงมาศ ดอกจา

21 60641101037-8 น.ส. วิชญา ทองค้าไม้

22 60641101038-6 น.ส. ศิวาภรณ์ จ าเดิม

23 60641101039-4 น.ส. สุดารัตน์ แก้วลังกา

24 60641101040-2 น.ส. ณิชาภัทร (อธิชา) ใจกล้า

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรการบัญชี

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-606

รอบท่ี 1 เวลำ 09.00 -10.30 น.

อำจำรย์คุมสอบ…อำจำรย์นงนุช  ต้ังใจเจริญทรัพย์......



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

นายสิงหา  ค ามูลตา

1 60641101041-0 น.ส. อมรรัตน์ ถมนาม

2 60641101043-6 น.ส. กัณณิกา สีจา

3 60641101044-4 น.ส. ชนัญธิดา ก๋านันตา

4 60641101045-1 น.ส. ณัฐพร ฮาวปินใจ

น.ส.กรณิศ   เป้ียอุดร

5 59641201050-3 นาย สิทธิชัย ก๋าใจ

นางปรีดา   ตัญจนะ

6 62621206001-8 น.ส. กล่ินผกา เสียงดัง

7 62621206002-6 น.ส. รุจิรา ปากหวาน

8 62621206008-3 น.ส. กนกวรรณ สุพรรณ์

9 62621206009-1 นาย เกษมสันต์ ศรีชัยวงค์

10 62621206010-9 นาย เกียรติศักด์ิ วังแก้ว

11 62621206011-7 น.ส. จีราพร   แจ้มา

12 62621206012-5 น.ส. ชลิดา ใจอินทร์

13 62621206013-3 น.ส. ดวงหฤทัย ธงสิบสอง

14 62621206014-1 น.ส. นิภาพร การะบูรณ์

15 62621206015-8 นาย พศวีร์ ล่ าแรง

16 62621206016-6 น.ส. โยษิตา ค าทา

17 62621206017-4 น.ส. วนิสา แปงบุญชู

18 62621206018-2 น.ส. วัชราภรณ์ รักสฐาน

19 62621206019-0 น.ส. ศิรินภา จันต๊ะค า

20 62621206020-8 น.ส. ศิริลักษณ์  ปวงค า

21 62621206043-0 น.ส. จุฑามาศ ผิวฟัก

22 62621206044-8 น.ส. ณัฐกานต์ แก่นโพธ์ิ

23 62621206045-5 น.ส. ณัฐกาล ธิคม

24 62621206046-3 น.ส. ดารินทร์ จ านงค์

ห้องสอบ  15-606

รอบท่ี 2 เวลำ 10.30 - 12.00 น.

อำจำรย์คุมสอบ…อำจำรย์นงนุช  ต้ังใจเจริญทรัพย์......

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรการบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรการจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการตลาด



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

นางปรีดา   ตัญจนะ

1 62621206047-1 น.ส. ธัญญาเรศ เหล่ียมมงคล

2 62621206048-9 น.ส. บุณยานุช เป้ียยา

3 62621206049-7 นาย ปริญญา  ยุชมภู

4 62621206050-5 น.ส. ปัถยานี อกกว้าง

5 62621206051-3 น.ส. วรกานต์ แก่นโพธ์ิ

6 62621206052-1 น.ส. วัชรพร กิตยานุรักษ์

ระดับ ปริญญำตรี 4 ปี - หลักสูตรภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรสำกล นำงวัลจิลีน   จันทรวิโรจน์

7 60641302001-1 น.ส. กนกรัตน์ สุยะเครือ

8 60641302004-5 น.ส. ปานฤทัย ต้ือเครือ

9 60641302008-6 น.ส. วิภาวรรณ หลบภัยพาล

10 60641302009-4 น.ส. วิภาวี หลบภัยพาล

11 60641302011-0 น.ส. ณัฐธภา เหล่ารอด

12 60641302013-6 น.ส. ศิรินภา เฟยนาต๊ะ

ระดับ ปริญญำตรี 4 ปี - หลักสูตรภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรสำกล น.ส.พิมพ์เนตร   เทพปัญญำ

13 57641302016-4 น.ส. เขมษิญากรณ์ (อริชญา)จองตามา

ระดับ ปริญญำตรี 4 ปี - หลักสูตรภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรสำกล นำงจีรสุดำ   เกษมสุข

14 59641302003-0 น.ส. นฤมล ใจไว

15 59641302004-8 นาย บัญชา ยานะฝ้ัน

16 59641302005-5 น.ส. สุรีรัตน์ เหมือนพงษ์

17 59641302006-3 น.ส. พิมนภา หอมนาน

18 59641302012-1 น.ส. วรัทยา พุทธิมา

19 59641302013-9 นาย ศุภกร ค านวน

นายไพโรจน์     ไชยเมืองช่ืน

20 59641301034-6 น.ส. นิทิพย์พร พงฟัง

21 59641301037-9 น.ส. อินทุอร ผัดอาจ

22 59641301039-5 น.ส. นิรชา สิทธิเกษร

23 59641301043-7 น.ส. สิรินยา สมแก้ว

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องสอบ  15-606

รอบท่ี 3 เวลำ 13.00 - 14.30 น.

อำจำรย์คุมสอบ…อำจำรย์นงนุช  ต้ังใจเจริญทรัพย์......

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี - หลักสูตรการท่องเท่ียวและโรงแรม

ระดับ ปริญญาตรี เทียบโอน- หลักสูตรการตลาด



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ

น.ส.เพียงกานต์  นามวงศ์

1 60641303001-0 น.ส. จุฑาทิพย์ ปวนหนอง

2 60641303003-6 นาย ณัฏฐพัชร์  อุปแก้ว

3 60641303005-1 น.ส. มุขสุดา โลหะพันธ์

4 60641303007-7 น.ส. ศศิวิมล หล้าปวงค า

5 60641303008-5 น.ส. สุเชาวดี สายประสิทธ์ิ

6 60641303011-9 นาย นพคุณ  ๋ถาอ่ินเเก้ว

7 60641303013-5 น.ส. สมฤทัย มาโป๊ะ

ระดับ ปริญญำตรี 4 ปี - หลักสูตรกำรท่องเท่ียวและบริกำร

ห้องสอบ  15-606

รอบท่ี 4 เวลำ 14.30 - 16.00 น.

อำจำรย์คุมสอบ…อำจำรย์นงนุช  ต้ังใจเจริญทรัพย์......

ช่ือ -สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ตำรำงทดสอบ Placement test โครงกำรพัฒนำสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษฯ

วันพุธท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2563 


