
 ตารางสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2561 
  

 วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 0003211 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 600301110001   -   600302110025 103A - 104A 27 คน 
 0003210 การอ่านภาษาอังกฤษ 600801110003   -   600801110011 103A - 104A 8 คน 
 0105101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 600102110001   -   600102110013 103A - 104A 6 คน 
 0601307 สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 58050401013   -   59050701026 103A - 104A 37 คน 
 0901412 สถิติและระเบยีบวิธีวิจัยสําหรับการแพทย์แผนจีน 57090101003   -   57090101028 103A - 104A 10 คน 
 1005204 สรีรวิทยาของมนุษย ์ 59121501001   -   59121501034 ห้องลําตะคอง 20 คน 
 0605206 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ 57050601021   -   59050701017 ห้องลําตะคอง 11 คน 
 0604208 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ 600604110001   -   600604110019 ห้องลําตะคอง 10 คน 
 0602207 เวชศาสตร์การกีฬา 59050901006   -   59050901019 ห้องลําตะคอง 9 คน 
 0602311 วิธีการสอนกีฬา 58050301002   -   58050301008 ห้องลําตะคอง 5 คน 
 0901307 พฤษศาสตร์การแพทย ์ 58090101002   -   58090101018 ห้องลําตะคอง 11 คน 
 วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 0101117 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 600102110001   -   600103110002 103A - 104A 8 คน 
 0202314 ระบบปฏิบัติการ 59020301001   -   59020301008 103A - 104A 4 คน 
 0601210 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 56050601019   -   59050701026 103A - 104A 28 คน 
 1004117 ปฏิบัติการชีววิทยา (สาธา+วิทย์กีฬา+ปลอดภัย) 600602110001   -   600611110009 103A - 104A 25 คน 
     1005304        พยาธิวิทยา                        58060101001   -   58060101022 103A - 104A           13   คน 



 

 วันพุธที่  28  กุมภาพันธ์  2561    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 0101116 หลักการตลาด 600102110001   -   600103110002 103A - 104A 8 คน 
 0601311 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 58050401013   -   58050401051 103A - 104A 15 คน 
 0604310 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 58050601001   -   59050701020 103A - 104A 21 คน 
 0105311 กฎหมายสําหรับโลจิสติกส ์ 58010401001   -   58010401006 103A - 104A 4 คน 
 0303102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 600302110001   -   600302110025 507A 22 คน 
 0601207 หลักระบาดวิทยา 57050601032   -   59050701025 507A 27 คน 
 0601205 วิทยาการระบาด 600601110007   -   600601110028 507A 6 คน 
 0602310 จิตวิทยาการกีฬา 58050301002   -   59050901008 ห้องลําตะคอง 6 คน 
 1005108 พยาธิวิทยา 59090909002   -   59090909015 ห้องลําตะคอง 10 คน 
 1004204 จุลชีววิทยา 59121501001   -   59121501034 ห้องลําตะคอง 20 คน 
 1005424 จุลกายวิภาคศาสตร ์ 58060101001   -   58060101022 ห้องลําตะคอง 13 คน 
 0101207 การจัดการนําเข้าและส่งออก 59010401001   -   59010401012 ห้องลําตะคอง 7 คน 
 0003107 การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 600601110001   -   601001110028 ห้องลําตะคอง 62 คน 
 วันพุธที่  28  กุมภาพันธ์  2561    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 0002221 สังคม เศรษฐกจิและการเมือง 600301110001   -   600301110006 103A - 104A 5 คน 
 0004209 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 600601110001   -   600604110019 103A - 104A 52 คน 
 0101308 การจัดการผลติและการปฏิบัติการ 58010401001   -   58010401006 103A - 104A 5 คน 
 0601208 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข 57050601013   -   59050701017 103A - 104A 26 คน
 0601312 กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา 58050401013   -    58050401051 ห้องลําตะคอง 15 คน 
 0604308 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 57050601008   -   59050701020 ห้องลําตะคอง 21 คน 
 0602208 สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 59050901006   -   59050901019 ห้องลําตะคอง 9 คน 
     1002108       ปฏิบัติการฟิสิกส ์                      601001110002   -  601001110028       ห้องลําตะคอง                   17    คน 



 

 วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 0601102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาในทางสาธารณสุข 57050601008   -   600601110034 103A - 104A 2 คน 
 0601202 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข 600601110001   -   600601110035 103A - 104A 22 คน 
 0002102 จิตวิทยากับการดําเนินชีวิต 58050601026   -    600201110006 103A - 104A 14 คน 
 0001109 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 600601110029   -    600601110033 103A - 104A 3 คน 
 0004103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 600801110003   -   600801110011 507A 8 คน 
 0106202 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 600103110001   -   600103110002 507A 2 คน 
 0101120 ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส ์ 59010401001   -   59010401012 507A 7 คน 
 0105427 จริยธรรมและความรับผิดชอบ 58010401001   -    58030101002 ห้องลําตะคอง 6 คน 
 0601212  การจัดบริการทางสุขภาพ 57050401091   -    59090909015 ห้องลําตะคอง 28 คน 
 0601313 การรักษาเบื้องต้น 58050401013   -    58050401051 ห้องลําตะคอง 15 คน 
 0602306 การบาดเจ็บทางการกีฬา 58050301002   -   59050901008 ห้องลําตะคอง 6 คน 
 0901311 จิตวิทยาทางการแพทย์และการพัฒนาทางวิชาชีพ 58090101002   -   58090101018 ห้องลําตะคอง 11 คน 
 วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 0003313 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 59121501001   -   59121501034 103A - 104A 20 คน 
 1004113 ชีววิทยา (วิทย์กีฬา+ปลอดภัย) 600602110001   -   600604110016 103A - 104A 16 คน 
 0101121 แคลคลูัสสําหรบัธุรกิจ 59010401001   -   600102110013 507A 9 คน 
 0101306 การจัดการคุณภาพ 58010401001   -   58010401006 507A 5 คน 
 0601213 ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ 59050401003   -    59050401131 507A 17 คน
 0604309 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 58050601001   -    59050701020 ห้องลําตะคอง 21 คน 
 0602212 การฝึกการตัดสินกีฬา 2 59050901006   -   59050901019 ห้องลําตะคอง 9 คน 
 0901204 ระบบสาธารณสุขไทย 59090909002   -   59090909015 ห้องลําตะคอง 10 คน 
     1003118       ปฏิบัติการชีวเคม ี                     601001110002   -   601001110028 ห้องลําตะคอง           17    คน 



  

 วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 0101122 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร 00103110001   -  600103110002 507A 2 คน 
 0301105 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 600301110001   -  600301110006 507A 5 คน 
 0001208 สุนทรียศาสตรเ์บื้องต้น 59010401001   -  600102110013 507A 9 คน 
 0105309 การวิเคราะห์และพยากรณ์เพื่อการจัดการโลจิสติกส ์ 58010401001   -  600102110013 507A 6 คน 
 0603201 นิเทศศาสตร์อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 56050601019   -  59050701020 507A 13 คน 
 0602102 จรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 600602110001   - 600602110022 ห้องลําตะคอง 15 คน 
 0602206 จรรยาบรรณและการเป็นผู้นําวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 59050901006   -  59050901019 ห้องลําตะคอง 8 คน 
 1002104 ฟิสิกส์ (สาธารณสุขศาสตร์) 600601110001   -  600601110035 ห้องลําตะคอง 21 คน 
 1003103 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 600601110029   -   601001110028 ห้องลําตะคอง 39 คน 
 1005208 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของมนุษย ์ 59121501001   -   59121501034 ห้องลําตะคอง 20 คน 
 วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 0106101 ทฤษฏีองค์การและหลักธรรมาภิบาล  600103110001   -    600103110002 507A 2 คน 
 0105308 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  58010401001   -   58010401006 507A 5 คน 
 0601314 เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข  57050401091   -   58050401051 507A 16 คน 
 0604306 การยศาสตร์  58050601001   -   59050701026 507A 19 คน 
 0601101 การสาธารณสุขเบื้องต้น  57050401091   -    600601110035 ห้องลําตะคอง 28 คน 
 0604101 การสาธารณสุขเบื้องต้น  600604110001   -    600604110019 ห้องลําตะคอง 10 คน 
 0602314 การเป็นผู้นําการออกกําลังกาย  58050301002   -    58050301008 ห้องลําตะคอง 5 คน
 0602509 กีฬาเทนนิส  600602110001   -    600602110022 ห้องลําตะคอง 15 คน 
     0602210       เทนนิส                   59050901006   -    59050901019 ห้องลําตะคอง                       9   คน 

 
 



 
 

 วันอังคารที่  6   มีนาคม  2561    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 1001102 ชีวสถิติ 59121501001   -   59121501034 103A - 104A 20 คน 
 0004102 สถิติเบื้องต้น 600102110001   -  600302110025 103A - 104A 27 คน 
 0902206 การตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนจีน 2 55090101057   -    59090909015 103A - 104A 12 คน 
 วันอังคารที่  6   มีนาคม  2561    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 0001212 ศาสนากับชีวิต 58060101014   -   600302110025 103A - 104A 28 คน 
 0001206 ศาสนากับชีวิต 58060101007   -   600801110011 103A - 104A 12 คน 
 
 
 

 วันพุธที่  7   มีนาคม  2561    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 1004113. ชีววิทยา (เทคนิคแพทย์) 600801110003   -   600801110011 507A 8 คน 
 0101118 การเงินธุรกิจ 600103110001   -    600103110002 507A 2 คน 
 วันพุธที่  7   มีนาคม  2561    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 0004119 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช ้  59121501001   -    600801110011 103A - 104A 28 คน 
 0004101 คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจําวัน  56050601019   -   600201110006 103A - 104A 23 คน 
 0004125 การประยุกต์โปรแกรมสํานักงาน  600302110001   -    601001110028 103A - 104A 84 คน 
     0602209       แอโรบิกแดนซ ์                                                                                   59050901006   -    59050901019 103A - 104A           9     คน 

 



 วันพฤหัสบดีที่  8   มีนาคม  2561    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 0601206 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 56050601019   -   59050401076 507A 18 คน 
 0901305 ภาพทางการแพทย์  58090101002   -    58090101018 507A 11 คน 
 0301104 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน  600301110001   -    600301110006 507A 5 คน 
 0003103 ภาษาอังกฤษ 2  57050401017   -    600201110006 103A - 104A 19 คน 
 1004117. ปฏิบัติการชีววิทยา  600801110003   -    600801110011 103A - 104A 8 คน 
 1002104. ฟิสิกส์ (วิทย์กีฬา+ปลอดภัย)  600602110001   -    600604110019 103A - 104A 26 คน 
 1002102 ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  56050601019   -    59050701026 103A - 104A 4 คน 
 วันพฤหัสบดีที่  8   มีนาคม  2561    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 1002104.. ฟิสิกส์ (เทคนคิแพทย์+วิทย์แพทย์)  600801110003   -  601001110028 507A 25 คน 
 0601309 สิ่งเสพติดศึกษา  57050401091   -    59050401073 507A 18 คน 



  วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 0001215 ตรรกวิทยาเบื้องต้นกับชีวิต  600301110001   -  600301110006 507A 5 คน 
 0105204 การบริหารการจัดซื้อและจัดหา  59010401001   -  59010401012 507A 7 คน 
 0601209 การวินิจฉัยชุมชน  59050401003   -  59050401131 507A 15 คน 
 0601308 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข  57050401091   -   59050701025 103A - 104A 29 คน 
 0601402 การวางแผนและประเมินผลทางด้านสาธารณสุข  600601110007   -  600601110028 103A - 104A 6 คน 
 0603308 การประเมินผลกระทบสุขภาพสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง  56050601019   -   59050701026 103A - 104A 23 คน 
 0602307 เภสัชวิทยาการกีฬา   58050301002   -   59050901008 103A - 104A 6 คน 
 1004208 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  59121501001   -   59121501034 103A - 104A 20 คน 
 วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 0003205 ภาษาอังกฤษ 4  59020301001   -  59090909015 103A - 104A 14 คน 
 0105206 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินคา้  59010401001   -   59010401012 103A - 104A 7 คน 
 0601211 อนามัยครอบครัว  58050601001   -   59050401131 103A - 104A 31 คน 
 0601206. อนามัยครอบครัว  600601110027   -  600604110016 103A - 104A 2 คน 
 0004211 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ์  600301110001   -  600301110006 ห้องลําตะคอง 5 คน 
 0601310 การพัฒนาสุขภาพชุมชน  57050401091   -    58090101018 ห้องลําตะคอง 27 คน 
 0604201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  57050601012   -    59050701025 ห้องลําตะคอง 16 คน 
 0602213 นันทนาการและการเป็นผู้นํานันทนาการ  59050901006   -   59050901019 ห้องลําตะคอง 8 คน 
 0602308 กายภาพบําบัดทางการกีฬา   58050301002   -   59050901008 ห้องลําตะคอง 6 คน
 1003107 ชีวเคม ี  56090101018   -    601001110028 ห้องลําตะคอง 50 คน 



 วันเสาร์ที่  10   มีนาคม  2561    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ จํานวนผู้มีสทิธิส์อบ 
 0001205 การพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน  600102110001   -  600102110013 ห้องลําตะคอง 6 คน 
 0001211 การพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน  600302110001   -  600302110025 ห้องลําตะคอง 22 คน 
 0601103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน  600601110001   -  600611110009 ห้องลําตะคอง 32 คน 
 0604103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน  600604110001   -  600604110019 ห้องลําตะคอง 11 คน 
 0002213 กฎหมายกับชีวิตประจําวัน  59121501001   -  59121501034 ห้องลําตะคอง 20 คน 
 0002220 กฎหมายกับชีวิต  601001110002   -  601001110028 ห้องลําตะคอง 17 คน 



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0003211  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600301110001 นายณัฐวุฒิ ชัยเสิม1
600301110002 นางสาวศุภาภรณ์ กองแก้ว2
600301110003 นายกิติคูณ พร้อมจันทึก3
600301110005 นางสาวกาญจนา สารวงษ์4
600301110006 นางสาวสุชาดา มุราษี5
600302110001 นางสาวปัญญารัตน์ ดีสวน6
600302110002 นางสาวธิติพร นนท์ยโส7
600302110003 นางสาวกนกกาญจน์ แซงสีนวล8
600302110004 นางสาววิไลพร สีสมคุต9
600302110005 นายปัทมกร แก้วกลาง(ทุนฟุตบอล100%)10
600302110006 นายจิรารุวัฒน์ แสนสุภา(ฟุตบอล100%)11
600302110007 นายอนุชัย มากกระโทก(ฟุตบอล100%)12
600302110008 นายทรัพย์สถิต สาไพรวัน(ฟุตบอล100%)13
600302110009 นายบุญยฤทธิ์ ภาคสิม(วอลเลย์100%)14
600302110011 นายณัฐพล หงษ์ไธสง(วอลเลย์100%)15
600302110012 นายวุฒิชัย สุขศาลา(วอลเลย์100%)16
600302110013 นายจิรวัฒน์ ทําทอง(วอลเลย์100%)17
600302110014 นายสุรพงษ์ พลสวัสด์ิ(วอลเลย์100%)18
600302110015 นายพรรคพล รักคําม(ีวอลเลย์100%)19
600302110016 นายอภิสิทธ์ิ แสนงาม(วอลเลย์100%)20
600302110017 นายบุศรินทร์ มะโหฬาร(วอลเลย์100%)21
600302110018 นายภานุวัฒน์ มูลพรม(วอลเลย์100%)22
600302110019 นายกิตติพงษ์ สุขศาลา(วอลเลย์100%)23
600302110020 นายตฤณ รัตนมงคล (ทุนฟุตบอล 50%)24
600302110023 นายวทัชภูมิ ดวงเงิน25
600302110024 นายชัยณรงค์ บุญเกิด(ฟุตบอล50%)26
600302110025 นายวราดร อุ่นอาจ(ฟุตบอล50%)27

รวมทั้งสิ้น   27    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0003210  การอ่านภาษาอังกฤษ
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110003 นางสาวหนึ่งฤทัย แสงจันทร์28
600801110004 นางสาวกนกพร บุญพูน29
600801110006 นางสาวพรภวิษย์ สุขะปรีดาทรัพย์30
600801110007 นางสาวพัณณิตา มณีปกรณ์31
600801110008 นางสาวบรรฑิตา เสาแก้ว32
600801110009 นางสาวชลธิชา ภูมี33
600801110010 นางสาวกมลพรรณ สุดเขียว34
600801110011 นางสาวเกตน์นิภา งามเลิศ35

รวมทั้งสิ้น   8    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0105101  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110001 นางสาวชลิตา ธรรมนิยม36
600102110002 นางสาวจันทร์ทิรา เพ็งแจ่ม37
600102110008 นายเขมนันท์ กลีบอุบล38
600102110009 นางสาวปวีณา ทองวิเศษ39
600102110011 นางสาวธนัชชา แย้มสรวล40
600102110013 นางสาวจารุวรรณ สมุติรัมย์41

รวมทั้งสิ้น   6    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601307  สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58050401013 นางสาวณัฐมน เนตรภักดี42
58050401014 นางสาวสุจิตรา สงขาว43
58050401016 นางสาวเขมิกา วิเศษเพ็ง44
58050401019 นางสาววาริษฐา เดชบุรัมย์45
58050401023 นางสาวอรญา นะมะราช46
58050401024 นางสาววรางคณา สงวนเครือ47
58050401026 นางสาวกนกวรรณ กุตาวัน48
58050401035 นายเสกสิทธ์ิ ไขขุนทด49
58050401036 นางสาวนิภาพร ปล้ืมมะลัง50
58050401041 นายสุรชัย ภูเขียว51
58050401045 นางสาวเจนจิรา กว้างขวาง52
58050401047 นางสาวเกษรวี ศรีศุภนัน53
58050401049 นางสาวต่วนนูรีซัน อิแต54
58050401050 นางสาวนาเดียร์ อาแซ55
58050401051 นางสาวสุทธิดา คํามีสิทธ์ิ56
58050601001 นายทศววรรษ ศรีภา57
58050601003 นายสัตยา ผาสุข58
58050601005 นางสาวอภิญญา สังวาลย์รัมย์59
58050601006 นางสาวเกวลิน นามฤทธิ์60
58050601009 นางสาวธนาภรณ์ แตะกระโทก61
58050601010 นายณัฐวุฒิ ชิงตะขบ62
58050601011 นายณัฏฐศรัณยุ์ ยินดี63
58050601012 นางสาวช่อลดา เชิดชู64
58050601014 นางสาวสาวิภา เบ็นขุนทด65
58050601016 นายภานุพงศ์ ชาแสน66
58050601017 นางสาวพรรณิภา สามาทอง67
58050601018 นางสาวศยามล นาคนุช68
58050601021 นางสาวนิตยา วงศ์ภูดร69
58050601022 นางสาวสุนัญญา ลิ้มสัน  70
58050601023 นางสาวอภิญญา สินธุวา71



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601307  สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58050601025 นางสาวนุชจรี โสมรักษ์72
59050701016 นางสาวปฏิมา วนาไส73
59050701018 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูมิเมฆ74
59050701019 นางสาวณินทิรา ธาตุระหัน75
59050701020 นางสาวประภาพร อัครฮาด76
59050701025 นางสาวภัสรา สีชมภู77
59050701026 นางสาวชันลิกา ชุ่มพลวงศ์78

รวมทั้งสิ้น   37    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0901412  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการแพทย์แผนจีน
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

57090101003 นางสาวศรีสุดา ธราพัชร์79
57090101004 นางสาวชณิกานต์ สังฆะธาตุ80
57090101005 นางสาวจิราภรณ์ โคตรพันธ์81
57090101006 นางสาวสมฤทัย ศัตรูพินาศ82
57090101015 นางสาวกาญจนา ตุ้มคํา83
57090101017 นางสาววีรณัฎชา พิลาวัลย์84
57090101020 นางสาวอาภาภรณ์ เน่ืองมัจฉา85
57090101021 นางสาววิชุดา จันทพวง86
57090101025 นางสาวเขมนันท์ สุทํามา87
57090101028 นางสาวชมพูนุท เดชเดชา88

รวมทั้งสิ้น   10    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1005204  สรีรวิทยาของมนุษย์
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59121501001 นางสาววรรณรัตน์ พุ่มเจริญ1
59121501002 นางสาวพิมพ์วิภา โตชัยภูมิ2
59121501004 นางสาววรรณการณ์ รัทธะรินทร์3
59121501005 นางสาวจริยา เสาเวียง4
59121501009 นางสาวจุฑามาศ บุญคํา5
59121501010 นายกฤษณะ มาชัยภูมิ6
59121501012 นางสาววิภาวัลย์ บัวศรียอด7
59121501013 นางสาวนุสบา นามวงศ์8
59121501014 นางสาวบวรลักษณ์ วิบูลย์ศิลป์9
59121501016 นางสาวบุษราคัม วรรณคํา10
59121501017 นางสาวศุภกานต์ สุขแสวง11
59121501018 นางสาวนุชรี ภูมิภักดิ์12
59121501020 นางสาวบานเย็น ล้านภูเขียว13
59121501021 นางสาวอุไรรัตน์ มีคําทอง14
59121501022 นางสาวสุกัญญา เติบสูงเนิน15
59121501025 นายสว่างพงษ์ เรืองศรี16
59121501026 นางสาวเขมจิรา กัญญะลา17
59121501027 นางสาวเสาวลักษณ์ บุดดาหลู่18
59121501030 นางสาวนูรฮูดา สุวรรณนุรักษ์19
59121501034 นางสาวกัญญารัตน์ ภูกาธร20

รวมทั้งสิ้น   20    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0605206  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

57050601021 นายธนพล จันทะโชโต21
58050601026 นายปิยนนันท์ ก่อพงศ์พันธ์22
59050701001 นางสาวจิตรา นิวาส23
59050701002 นางสาวช่อผกา น้อมกระโทก24
59050701003 นายชัยวัฒน์ วีริยาธนาศิริ25
59050701004 นางสาวพรฑิตา วิเศษทรัพย์26
59050701006 นางสาวเพ็ญศรี วงศ์สุวรรณ27
59050701007 นายเจนณรงค์ จันทร์สมุทร28
59050701009 นางสาวสุนิสา บุญล้น29
59050701013 นางสาววรัญญา วรสารศิริ30
59050701017 นางสาวอนุสรา ศรีวรรณา31

รวมทั้งสิ้น   11    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0604208  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600604110001 นางสาวนิภาพร บุญผูก32
600604110005 นางสาวธิติยา เขตนารี33
600604110006 นางสาวสิริมา จันทร์ละออ34
600604110007 นางสาวสุมิตตรา ดาดี35
600604110008 นางสาวพิมจันทร์นภา แก้วคํา36
600604110011 นางสาวรุ่งนภา มะโรงมืด37
600604110012 นางสาวสุพรรษา พรมสะแกแสง38
600604110015 นางสาวณัฐชยา เพียเสนา39
600604110018 นางสาววาริน ริดสันเทียะ40
600604110019 นายธีรภัทร์ ปราณี41

รวมทั้งสิ้น   10    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0602207  เวชศาสตร์การกีฬา
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050901006 นายวิริยะการณ์ พักวงษ์42
59050901007 นายชาญณรงค์ บุญนาที43
59050901008 นายยุทธนา ไพรหลวง44
59050901009 นายชัยมงคล เชื้อหมอดู45
59050901011 นายศุภกานต์ จ่าบาล46
59050901012 นายวุฒิภัทร ศรีชัยภูมิ47
59050901013 นายธนพล หมื่นกูด48
59050901016 นายณรงค์ฤทธ์ิ กล้าหาญ49
59050901019 นายวีรโชติ มาตรี50

รวมทั้งสิ้น   9    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0602311  วิธีการสอนกีฬา
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58050301002 นายเดชาธร จันทะมา51
58050301003 นางสาววรรณภา พลรักษา52
58050301005 นายเฉลิมโชค กางโคกกรวด53
58050301007 นายสวัสด์ิ ศรีโวหะ54
58050301008 นางสาวอริศร แสนทวีสุข55

รวมทั้งสิ้น   5    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0901307  พฤษศาสตร์การแพทย์
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58090101002 นางสาวฐิติมา เหง้าบัว56
58090101003 นางสาวชิณณิฌา ภูมิเจริญวัฒนา57
58090101005 นางสาววิชุดา สีเสน58
58090101008 นางสาวโศภิษฐ์ ศุภชารี59
58090101010 นางสาวธนาภรณ์ สิงห์กล้า60
58090101011 นางสาวอัจฉริยา คงสี61
58090101013 นายสุนิจ วงศ์ภูมี62
58090101014 นางสาวปิยะภรณ์ บุญอยู่63
58090101016 นายปฏิภาณ สุดสวาท64
58090101017 นางสาวปฏิมาภรณ์ หริ่งสําโรง65
58090101018 นางสาวจิราพร จันทเดช66

รวมทั้งสิ้น   11    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0101117  กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110001 นางสาวชลิตา ธรรมนิยม1
600102110002 นางสาวจันทร์ทิรา เพ็งแจ่ม2
600102110008 นายเขมนันท์ กลีบอุบล3
600102110009 นางสาวปวีณา ทองวิเศษ4
600102110011 นางสาวธนัชชา แย้มสรวล 5
600102110013 นางสาวจารุวรรณ สมุติรัมย์6
600103110001 นางสาวนฤมล ทันมี7
600103110002 นางสาวเอมมิกา เสือทองปาน8

รวมทั้งสิ้น   8    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0202314  ระบบปฏิบัติการ
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59020301001 นายวัชรินทร์ พูลสวัสด์ิ9
59020301002 นายอรุณย์ เที่ยงธรรม10
59020301007 นางสาวปัทมา ตาเฮ11
59020301008 นายพัสกร หาดภูมิ12

รวมทั้งสิ้น   4    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601210  โภชนศาสตร์สาธารณสุข
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

56050601019 นายทศพล พลงาม13
57050601021 นายธนพล จันทะโชโต14
59050401003 นางสาวณัฐภรณ์ ยุพดี15
59050401004 นางสาวณัฐชยา ธงจันทร์16
59050401008 นางสาวทัดดาว ภูคงคา17
59050401009 นางสาวริญรดา ชุ่มสีดา18
59050401011 นางสาวศันศนีย์ พลขุนทด19
59050401012 นางสาวปทุมวดี ปล่ังกลาง20
59050401029 นางสาวธัญญารัตน์ พิลาทอง21
59050401030 นางสาวศศิวิมล หวังใจกลาง22
59050401043 นางสาวประวีณา กันหาธรรม23
59050401048 นางสาวนุชธิดา พอขุนทด24
59050401068 นางสาวนุศรา จังสันเทียะ25
59050401074 นางสาวพาตีเมาะ มะมิง26
59050401075 นางสาวฟารีดา แวนูเซ็ง27
59050401076 นางสาวสุไรดา เจ๊ะแว28
59050401131 นายก่อเกียรติ มัธปะโม29
59050701001 นางสาวจิตรา นิวาส30
59050701002 นางสาวช่อผกา น้อมกระโทก31
59050701003 นายชัยวัฒน์ วีริยาธนาศิริ32
59050701004 นางสาวพรฑิตา วิเศษทรัพย์33
59050701006 นางสาวเพ็ญศรี วงศ์สุวรรณ34
59050701007 นายเจนณรงค์ จันทร์สมุทร35
59050701009 นางสาวสุนิสา บุญล้น36
59050701013 นางสาววรัญญา วรสารศิริ37
59050701017 นางสาวอนุสรา ศรีวรรณา38
59050701025 นางสาวภัสรา สีชมภู39
59050701026 นางสาวชันลิกา ชุ่มพลวงศ์40

รวมทั้งสิ้น   28    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1004117  ปฏิบัติการชีววิทยา (สาธา+วิทย์กีฬา+ปลอดภัย)
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600602110001  นายศิขริน ด่านยางหวาย41
 600602110003  นายณัฐวุฒิ อ้อกลาง42
 600602110007  นายอภิวัฒน์ วงษ์มี(ทุนกีฬาฟุตบอล 100%)43
 600602110008  นายชัยณรงค์ อุปชัย (ทุนกีฬาฟุตบอล 100%)44
 600602110009  นายนราวิชญ์ ซิวประโคน45
 600602110010  นางสาวจิราภรณ์ ซุยกระโทก46
 600602110011  นายวัชระพงษ์ เสียดกระโทก(ฟุตบอล100%)47
 600602110012  นายเศรษฐวัฒน์ วงศ์วีระพันธ์ุ (ทุนฟุตบอล 100%)48
 600602110013  นายพัชรพงษ์ เป้ากลาง(ทุนฟุตบอล100%)49
 600602110014  นายชาติชาย เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)50
 600602110015  นายสาริน จันทาสูงเนิน(ฟุตบอล50%)51
 600602110017  นายสุรศักด์ิ เขมะรัง (ทุนฟุตบอล 100%)52
 600602110018  นายวีระยุทธ มิยาโมโต(ทุนฟุตบอล100%)53
 600602110019  นายอนาวิล โคตรชมภู(ฟุตบอล100%)54
 600602110022  นายณัฐวุฒิ แสนภักดี55
 600604110016  นางสาวรัชนีพร แนบกระโทก56
 600611110001  นางสาววิภาดา มนทอง57
 600611110002  นางสาวอินทหวา หอเอี่ยม58
 600611110003  นางสาวณัฐิราพร ภูสังข์59
 600611110004  นางสาวนนทิชา ขวัญอ่อน60
 600611110005  นางสาวดวงนภา จิตต์หมวด61
 600611110006  นางสาวสุกัญญา แก่นจําปา62
 600611110007  นางสาวนาราภัทร อ่ําวิถึ63
 600611110008  นางสาวกฤติพร กองชุม64
 600611110009  นางสาวสโรชา รักญาติ65

รวมทั้งสิ้น   25    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1005304  พยาธิวิทยา
วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58060101001 นางสาวธิดารัตน์ เหง้าบัว66
58060101003 นางสาวสภารัตน์ นิลชัย67
58060101005 นางสาวจันทร์วลัย ศรีจันทึก68
58060101006 นางสาวพิชญธิดา เนินไทยสง69
58060101007 นางสาวพิไลวรรณ เพวงศ์70
58060101008 นายศราวุธ แพวขุนทด71
58060101009 นางสาวจริญญา โทขุนทด72
58060101011 นางสาวฐิดารัตน์ ลิ่มมั่น73
58060101012 นางสาวสาลินี สมนิยาม74
58060101013 นางสาวประไพ ธีระวิเชียร75
58060101014 นางสาวนพรัตน์ สีสังข์76
58060101021 นางสาวซามูนี สะยะมิง77
58060101022 นางสาวปภัสสร รอดเพ็ชร78

รวมทั้งสิ้น   13    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0101116  หลักการตลาด
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110001 นางสาวชลิตา ธรรมนิยม1
600102110002 นางสาวจันทร์ทิรา เพ็งแจ่ม2
600102110008 นายเขมนันท์ กลีบอุบล3
600102110009 นางสาวปวีณา ทองวิเศษ4
600102110011 นางสาวธนัชชา แย้มสรวล 5
600102110013 นางสาวจารุวรรณ สมุติรัมย์6
600103110001 นางสาวนฤมล ทันมี7
600103110002 นางสาวเอมมิกา เสือทองปาน8

รวมทั้งสิ้น   8    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601311  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58050401013 นางสาวณัฐมน เนตรภักดี9
58050401014 นางสาวสุจิตรา สงขาว10
58050401016 นางสาวเขมิกา วิเศษเพ็ง11
58050401019 นางสาววาริษฐา เดชบุรัมย์12
58050401023 นางสาวอรญา นะมะราช13
58050401024 นางสาววรางคณา สงวนเครือ14
58050401026 นางสาวกนกวรรณ กุตาวัน15
58050401035 นายเสกสิทธ์ิ ไขขุนทด16
58050401036 นางสาวนิภาพร ปล้ืมมะลัง17
58050401041 นายสุรชัย ภูเขียว18
58050401045 นางสาวเจนจิรา กว้างขวาง19
58050401047 นางสาวเกษรวี ศรีศุภนัน20
58050401049 นางสาวต่วนนูรีซัน อิแต21
58050401050 นางสาวนาเดียร์ อาแซ22
58050401051 นางสาวสุทธิดา คํามีสิทธ์ิ23

รวมทั้งสิ้น   15    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0604310  เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58050601001 นายทศววรรษ ศรีภา24
58050601003 นายสัตยา ผาสุข25
58050601005 นางสาวอภิญญา สังวาลย์รัมย์26
58050601006 นางสาวเกวลิน นามฤทธิ์27
58050601009 นางสาวธนาภรณ์ แตะกระโทก28
58050601010 นายณัฐวุฒิ ชิงตะขบ29
58050601011 นายณัฏฐศรัณยุ์ ยินดี30
58050601012 นางสาวช่อลดา เชิดชู31
58050601014 นางสาวสาวิภา เบ็นขุนทด32
58050601016 นายภานุพงศ์ ชาแสน33
58050601017 นางสาวพรรณิภา สามาทอง34
58050601018 นางสาวศยามล นาคนุช35
58050601021 นางสาวนิตยา วงศ์ภูดร36
58050601022 นางสาวสุนัญญา ลิ้มสัน 37
58050601023 นางสาวอภิญญา สินธุวา38
58050601025 นางสาวนุชจรี โสมรักษ์39
58050601026 นายปิยนนันท์ ก่อพงศ์พันธ์40
59050701016 นางสาวปฏิมา วนาไส41
59050701018 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูมิเมฆ42
59050701019 นางสาวณินทิรา ธาตุระหัน43
59050701020 นางสาวประภาพร อัครฮาด44

รวมทั้งสิ้น   21    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0105311  กฎหมายสําหรับโลจิสติกส์
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58010401001 นางสาวเจนจิรา เอมโอช45
58010401004 นายอานุภาพ เลาะเด46
58010401005 นางสาวสุวิสา มิ่งสันเทียะ47
58010401006 นางสาวโสรยา เกียะขุนทด48

รวมทั้งสิ้น   4    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0303102  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600302110001 นางสาวปัญญารัตน์ ดีสวน1
600302110002 นางสาวธิติพร นนท์ยโส2
600302110003 นางสาวกนกกาญจน์ แซงสีนวล3
600302110004 นางสาววิไลพร สีสมคุต4
600302110005 นายปัทมกร แก้วกลาง(ทุนฟุตบอล100%)5
600302110006 นายจิรารุวัฒน์ แสนสุภา(ฟุตบอล100%)6
600302110007 นายอนุชัย มากกระโทก(ฟุตบอล100%)7
600302110008 นายทรัพย์สถิต สาไพรวัน(ฟุตบอล100%)8
600302110009 นายบุญยฤทธิ์ ภาคสิม(วอลเลย์100%)9
600302110011 นายณัฐพล หงษ์ไธสง(วอลเลย์100%)10
600302110012 นายวุฒิชัย สุขศาลา(วอลเลย์100%)11
600302110013 นายจิรวัฒน์ ทําทอง(วอลเลย์100%)12
600302110014 นายสุรพงษ์ พลสวัสด์ิ(วอลเลย์100%)13
600302110015 นายพรรคพล รักคําม(ีวอลเลย์100%)14
600302110016 นายอภิสิทธ์ิ แสนงาม(วอลเลย์100%)15
600302110017 นายบุศรินทร์ มะโหฬาร(วอลเลย์100%)16
600302110018 นายภานุวัฒน์ มูลพรม(วอลเลย์100%)17
600302110019 นายกิตติพงษ์ สุขศาลา(วอลเลย์100%)18
600302110020 นายตฤณ รัตนมงคล (ทุนฟุตบอล 50%)19
600302110023 นายวทัชภูมิ ดวงเงิน20
600302110024 นายชัยณรงค์ บุญเกิด(ฟุตบอล50%)21
600302110025 นายวราดร อุ่นอาจ(ฟุตบอล50%)22

รวมทั้งสิ้น   22    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601207  หลักระบาดวิทยา
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

57050601032 นางสาวเรืองศิริ คลุ้มกระโทก23
58050601026 นายปิยนนันท์ ก่อพงศ์พันธ์24
59050401003 นางสาวณัฐภรณ์ ยุพดี25
59050401004 นางสาวณัฐชยา ธงจันทร์26
59050401008 นางสาวทัดดาว ภูคงคา27
59050401009 นางสาวริญรดา ชุ่มสีดา28
59050401011 นางสาวศันศนีย์ พลขุนทด29
59050401012 นางสาวปทุมวดี ปล่ังกลาง30
59050401029 นางสาวธัญญารัตน์ พิลาทอง31
59050401030 นางสาวศศิวิมล หวังใจกลาง32
59050401043 นางสาวประวีณา กันหาธรรม33
59050401048 นางสาวนุชธิดา พอขุนทด34
59050401068 นางสาวนุศรา จังสันเทียะ35
59050401074 นางสาวพาตีเมาะ มะมิง36
59050401075 นางสาวฟารีดา แวนูเซ็ง37
59050401076 นางสาวสุไรดา เจ๊ะแว38
59050701001 นางสาวจิตรา นิวาส39
59050701002 นางสาวช่อผกา น้อมกระโทก40
59050701003 นายชัยวัฒน์ วีริยาธนาศิริ41
59050701004 นางสาวพรฑิตา วิเศษทรัพย์42
59050701006 นางสาวเพ็ญศรี วงศ์สุวรรณ43
59050701007 นายเจนณรงค์ จันทร์สมุทร44
59050701009 นางสาวสุนิสา บุญล้น45
59050701013 นางสาววรัญญา วรสารศิริ46
59050701016 นางสาวปฏิมา วนาไส47
59050701017 นางสาวอนุสรา ศรีวรรณา48
59050701025 นางสาวภัสรา สีชมภู49

รวมทั้งสิ้น   27    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601205  วิทยาการระบาด
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110007 นางสาวปริยาพร เข็มสันเทียะ  50
600601110008 นางสาวสุรีรัตน์ ตากงูเหลือม  51
600601110009 นางสาวชุดาพร หวังข้อกลาง  52
600601110010 นางสาวเกวลิน ทศภักดี  53
600601110027 นางสาวอนุชรา พิมาร  54
600601110028 นางสาวละออ วงค์คําจันทร์  55

รวมทั้งสิ้น   6    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0602310  จิตวิทยาการกีฬา
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58050301002 นายเดชาธร จันทะมา1
58050301003 นางสาววรรณภา พลรักษา2
58050301005 นายเฉลิมโชค กางโคกกรวด3
58050301007 นายสวัสด์ิ ศรีโวหะ4
58050301008 นางสาวอริศร แสนทวีสุข5
59050901008 นายยุทธนา ไพรหลวง6

รวมทั้งสิ้น   6    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1005108  พยาธิวิทยา
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59090909002 นายอดิศักด์ิ ยันตะคุ7
59090909004 นางสาวชรันต์ยุตา พิมสุโพธ์ิ8
59090909005 นางสาวชนกวรรณ แสนดัง9
59090909007 นายอภิสิทธ์ิ ไชยทอง10
59090909010 นางสาววิลาวรรณ แก้วเคียง11
59090909011 นางสาวจิราวรรณ นํ้าคํา12
59090909012 นางสาวจิราภรณ์ ทํานุ13
59090909013 นางสาววิพุธิตา ละอองทอง14
59090909014 นางสาวณัฐธินันท์ ริมประนาม15
59090909015 นางสาวซูบัยนี หะยีแวอูมา16

รวมทั้งสิ้น   10    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1004204  จุลชีววิทยา
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59121501001 นางสาววรรณรัตน์ พุ่มเจริญ17
59121501002 นางสาวพิมพ์วิภา โตชัยภูมิ18
59121501004 นางสาววรรณการณ์ รัทธะรินทร์19
59121501005 นางสาวจริยา เสาเวียง20
59121501009 นางสาวจุฑามาศ บุญคํา21
59121501010 นายกฤษณะ มาชัยภูมิ22
59121501012 นางสาววิภาวัลย์ บัวศรียอด23
59121501013 นางสาวนุสบา นามวงศ์24
59121501014 นางสาวบวรลักษณ์ วิบูลย์ศิลป์25
59121501016 นางสาวบุษราคัม วรรณคํา26
59121501017 นางสาวศุภกานต์ สุขแสวง27
59121501018 นางสาวนุชรี ภูมิภักดิ์28
59121501020 นางสาวบานเย็น ล้านภูเขียว29
59121501021 นางสาวอุไรรัตน์ มีคําทอง30
59121501022 นางสาวสุกัญญา เติบสูงเนิน31
59121501025 นายสว่างพงษ์ เรืองศรี32
59121501026 นางสาวเขมจิรา กัญญะลา33
59121501027 นางสาวเสาวลักษณ์ บุดดาหลู่34
59121501030 นางสาวนูรฮูดา สุวรรณนุรักษ์35
59121501034 นางสาวกัญญารัตน์ ภูกาธร36

รวมทั้งสิ้น   20    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1005424  จุลกายวิภาคศาสตร์
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58060101001 นางสาวธิดารัตน์ เหง้าบัว37
58060101003 นางสาวสภารัตน์ นิลชัย38
58060101005 นางสาวจันทร์วลัย ศรีจันทึก39
58060101006 นางสาวพิชญธิดา เนินไทยสง40
58060101007 นางสาวพิไลวรรณ เพวงศ์41
58060101008 นายศราวุธ แพวขุนทด42
58060101009 นางสาวจริญญา โทขุนทด43
58060101011 นางสาวฐิดารัตน์ ลิ่มมั่น44
58060101012 นางสาวสาลินี สมนิยาม45
58060101013 นางสาวประไพ ธีระวิเชียร46
58060101014 นางสาวนพรัตน์ สีสังข์47
58060101021 นางสาวซามูนี สะยะมิง48
58060101022 นางสาวปภัสสร รอดเพ็ชร49

รวมทั้งสิ้น   13    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0101207  การจัดการนําเข้าและส่งออก
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59010401001 นางสาวพรธิดา เรืองแสน50
59010401003 นายธนดล รัตนวัน51
59010401006 นางสาวจิราภรณ์ วิชัยวงษ์52
59010401007 นายอนุภาพ อนุแก่นทราย53
59010401009 นายอมรรัตน์ โคตวงศ์54
59010401010 นางสาวธัญจิรา ชิดหนู55
59010401012 นางสาววรดา ผินนอก56

รวมทั้งสิ้น   7    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0003107  การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา เถื่อนสันเทียะ57
600601110004 นายอนุชา นวลกิ่ง58
600601110005 นายเพ็ญเพชร เพ็ญเกตุ59
600601110011 นางสาวสนธิญา เผื่อนกระโทก60
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์ บุรีวงศ์61
600601110013 นางสาวสกุณา ยอดแคล้ว62
600601110016 นางสาวชามาวีร์ ศรีเพชร63
600601110017 นางสาวเนธิชา พันธ์พิทักษ์64
600601110018 นางสาววาสนา จันทร์อ่อน65
600601110019 นางสาวนฤมล ประมวล66
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะบัณฑิตย์67
600601110025 นายคุณาธิป ขาวสําลี68
600601110026 นางสาวจิราวัลย์ น้อยโนนทอง69
600601110029 นางสาวนิรัตน์ชา อินทอง70
600601110030 นางสาวผกามาศ คํามา71
600601110031 นางสาววัลลภา สีลาขวา72
600601110032 นายวัชรินทร์ จั่นขุนทด73
600601110033 นางสาวนวลอนงค์ วุฒิเวชช์74
600601110034 นางสาวกรรณิกา นาดี75
600601110035 นางสาวธารารัตน์ แสงงาม76
600602110001 นายศิขริน ด่านยางหวาย77
600602110003 นายณัฐวุฒิ อ้อกลาง78
600602110007 นายอภิวัฒน์ วงษ์ม(ีทุนกีฬาฟุตบอล 100%)79
600602110008 นายชัยณรงค์ อุปชัย (ทุนกีฬาฟุตบอล 100%)80
600602110009 นายนราวิชญ์ ซิวประโคน81
600602110010 นางสาวจิราภรณ์ ซุยกระโทก82
600602110011 นายวัชระพงษ์ เสียดกระโทก(ฟุตบอล100%)83
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์ วงศ์วีระพันธ์ุ (ทุนฟุตบอล 100%)84
600602110013 นายพัชรพงษ์ เป้ากลาง(ทุนฟุตบอล100%)85
600602110014 นายชาติชาย เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)86



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0003107  การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600602110015 นายสาริน จันทาสูงเนิน(ฟุตบอล50%)87
600602110017 นายสุรศักด์ิ เขมะรัง (ทุนฟุตบอล 100%)88
600602110018 นายวีระยุทธ มิยาโมโต(ทุนฟุตบอล100%)89
600602110019 นายอนาวิล โคตรชมภู(ฟุตบอล100%)90
600602110022 นายณัฐวุฒิ แสนภักดี91
600604110001 นางสาวนิภาพร บุญผูก92
600604110005 นางสาวธิติยา เขตนารี93
600604110006 นางสาวสิริมา จันทร์ละออ94
600604110007 นางสาวสุมิตตรา ดาดี95
600604110008 นางสาวพิมจันทร์นภา แก้วคํา96
600604110011 นางสาวรุ่งนภา มะโรงมืด97
600604110012 นางสาวสุพรรษา พรมสะแกแสง98
600604110015 นางสาวณัฐชยา เพียเสนา99
600604110018 นางสาววาริน ริดสันเทียะ100
600604110019 นายธีรภัทร์ ปราณี101
601001110002 นางสาวภัทราวดี กันทาแก้ว102
601001110003 นางสาวสกุณตลา เพ็งแจ่ม103
601001110004 นางสาวผกามาส หงษ์ชาติ104
601001110005 นางสาวรัฐฐิกา หนองเหล็ก105
601001110007 นางสาวสุพรรษา ใจฉ่ํา106
601001110012 นางสาวอุบลรัตน์ ภูติยา107
601001110013 นายศรันรัตน์ แผลงงาม108
601001110014 นางสาวปพิชญาภรณ์ แสงเผ่น109
601001110015 นางสาววรรณภา ช่ืนตา110
601001110016 นายเนติพงษ์ เวฬุวนารักษ์111
601001110017 นางสาวธิษณามดี ฉ่ําโสฬส112
601001110022 นายเกียรติศักด์ิ แสนธิ113
601001110024 นางสาวเสาวณีย์ บุญยกาญจน์114
601001110025 นางสาวปรารถนา กระฐิน115
601001110026 นางสาวณัฐพร สังข์สูงเนิน116



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0003107  การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

601001110027 นางสาวสุชานาถ ราชครุฑ117
601001110028 นางสาวพนมรัตน์ คงสมพงษ์118

รวมทั้งสิ้น   62    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0002221  สังคม เศรษฐกิจและการเมือง
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600301110001 นายณัฐวุฒิ ชัยเสิม1
600301110002 นางสาวศุภาภรณ์ กองแก้ว2
600301110003 นายกิติคูณ พร้อมจันทึก3
600301110005 นางสาวกาญจนา สารวงษ์4
600301110006 นางสาวสุชาดา มุราษี5

รวมทั้งสิ้น   5    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0004209  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา เถื่อนสันเทียะ6
600601110004 นายอนุชา นวลกิ่ง7
600601110005 นายเพ็ญเพชร เพ็ญเกตุ8
600601110007 นางสาวปริยาพร เข็มสันเทียะ9
600601110008 นางสาวสุรีรัตน์ ตากงูเหลือม10
600601110009 นางสาวชุดาพร หวังข้อกลาง11
600601110010 นางสาวเกวลิน ทศภักดี12
600601110011 นางสาวสนธิญา เผื่อนกระโทก13
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์ บุรีวงศ์14
600601110013 นางสาวสกุณา ยอดแคล้ว15
600601110016 นางสาวชามาวีร์ ศรีเพชร16
600601110017 นางสาวเนธิชา พันธ์พิทักษ์17
600601110018 นางสาววาสนา จันทร์อ่อน18
600601110019 นางสาวนฤมล ประมวล19
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะบัณฑิตย์20
600601110025 นายคุณาธิป ขาวสําลี21
600601110026 นางสาวจิราวัลย์ น้อยโนนทอง22
600601110027 นางสาวอนุชรา พิมาร23
600601110028 นางสาวละออ วงค์คําจันทร์24
600601110029 นางสาวนิรัตน์ชา อินทอง25
600601110030 นางสาวผกามาศ คํามา26
600601110031 นางสาววัลลภา สีลาขวา27
600601110032 นายวัชรินทร์ จั่นขุนทด28
600601110033 นางสาวนวลอนงค์ วุฒิเวชช์29
600601110034 นางสาวกรรณิกา นาดี30
600601110035 นางสาวธารารัตน์ แสงงาม31
600602110001 นายศิขริน ด่านยางหวาย32
600602110003 นายณัฐวุฒิ อ้อกลาง33
600602110007 นายอภิวัฒน์ วงษ์ม(ีทุนกีฬาฟุตบอล 100%)34
600602110008 นายชัยณรงค์ อุปชัย (ทุนกีฬาฟุตบอล 100%)35



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0004209  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600602110009 นายนราวิชญ์ ซิวประโคน36
600602110010 นางสาวจิราภรณ์ ซุยกระโทก37
600602110011 นายวัชระพงษ์ เสียดกระโทก(ฟุตบอล100%)38
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์ วงศ์วีระพันธ์ุ (ทุนฟุตบอล 100%)39
600602110013 นายพัชรพงษ์ เป้ากลาง(ทุนฟุตบอล100%)40
600602110014 นายชาติชาย เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)41
600602110015 นายสาริน จันทาสูงเนิน(ฟุตบอล50%)42
600602110017 นายสุรศักด์ิ เขมะรัง (ทุนฟุตบอล 100%)43
600602110018 นายวีระยุทธ มิยาโมโต(ทุนฟุตบอล100%)44
600602110019 นายอนาวิล โคตรชมภู(ฟุตบอล100%)45
600602110022 นายณัฐวุฒิ แสนภักดี46
600604110001 นางสาวนิภาพร บุญผูก47
600604110005 นางสาวธิติยา เขตนารี48
600604110006 นางสาวสิริมา จันทร์ละออ49
600604110007 นางสาวสุมิตตรา ดาดี50
600604110008 นางสาวพิมจันทร์นภา แก้วคํา51
600604110011 นางสาวรุ่งนภา มะโรงมืด52
600604110012 นางสาวสุพรรษา พรมสะแกแสง53
600604110015 นางสาวณัฐชยา เพียเสนา54
600604110016 นางสาวรัชนีพร แนบกระโทก55
600604110018 นางสาววาริน ริดสันเทียะ56
600604110019 นายธีรภัทร์ ปราณี57

รวมทั้งสิ้น   52    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0101308  การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58010401001 นางสาวเจนจิรา เอมโอช58
58010401003 นางสาวภูริชญา ชิณโคตร59
58010401004 นายอานุภาพ เลาะเด60
58010401005 นางสาวสุวิสา มิ่งสันเทียะ61
58010401006 นางสาวโสรยา เกียะขุนทด62

รวมทั้งสิ้น   5    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601208  เภสัชศาสตร์สาธารณสุข
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

57050601013 นายอภิชาติ พรมหนู63
58050601026 นายปิยนนันท์ ก่อพงศ์พันธ์64
59050401003 นางสาวณัฐภรณ์ ยุพดี65
59050401004 นางสาวณัฐชยา ธงจันทร์66
59050401008 นางสาวทัดดาว ภูคงคา67
59050401009 นางสาวริญรดา ชุ่มสีดา68
59050401011 นางสาวศันศนีย์ พลขุนทด69
59050401012 นางสาวปทุมวดี ปล่ังกลาง70
59050401029 นางสาวธัญญารัตน์ พิลาทอง71
59050401030 นางสาวศศิวิมล หวังใจกลาง72
59050401043 นางสาวประวีณา กันหาธรรม73
59050401048 นางสาวนุชธิดา พอขุนทด74
59050401068 นางสาวนุศรา จังสันเทียะ75
59050401074 นางสาวพาตีเมาะ มะมิง76
59050401075 นางสาวฟารีดา แวนูเซ็ง77
59050401076 นางสาวสุไรดา เจ๊ะแว78
59050401131 นายก่อเกียรติ มัธปะโม79
59050701001 นางสาวจิตรา นิวาส80
59050701002 นางสาวช่อผกา น้อมกระโทก81
59050701003 นายชัยวัฒน์ วีริยาธนาศิริ82
59050701004 นางสาวพรฑิตา วิเศษทรัพย์83
59050701006 นางสาวเพ็ญศรี วงศ์สุวรรณ84
59050701007 นายเจนณรงค์ จันทร์สมุทร85
59050701009 นางสาวสุนิสา บุญล้น86
59050701013 นางสาววรัญญา วรสารศิริ87
59050701017 นางสาวอนุสรา ศรีวรรณา88

รวมทั้งสิ้น   26    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601312  กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 58050401013  นางสาวณัฐมน เนตรภักดี1 
 58050401014  นางสาวสุจิตรา สงขาว2 
 58050401016  นางสาวเขมิกา วิเศษเพ็ง3 
 58050401019  นางสาววาริษฐา เดชบุรัมย์4 
 58050401023  นางสาวอรญา นะมะราช5 
 58050401024  นางสาววรางคณา สงวนเครือ6 
 58050401026  นางสาวกนกวรรณ กุตาวัน7 
 58050401035  นายเสกสิทธ์ิ ไขขุนทด8 
 58050401036  นางสาวนิภาพร ปลื้มมะลัง9 
 58050401041  นายสุรชัย ภูเขียว10 
 58050401045  นางสาวเจนจิรา กว้างขวาง11 
 58050401047  นางสาวเกษรวี ศรีศุภนัน12 
 58050401049  นางสาวต่วนนูรีซัน อิแต13 
 58050401050  นางสาวนาเดียร์ อาแซ14 
 58050401051  นางสาวสุทธิดา คํามีสิทธิ์15 

รวมทั้งสิ้น   15    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0604308  การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

57050601008 นายวิษณุ สร้อยนอก16
58050601001 นายทศววรรษ ศรีภา17
58050601003 นายสัตยา ผาสุข18
58050601005 นางสาวอภิญญา สังวาลย์รัมย์19
58050601006 นางสาวเกวลิน นามฤทธิ์20
58050601009 นางสาวธนาภรณ์ แตะกระโทก21
58050601010 นายณัฐวุฒิ ชิงตะขบ22
58050601011 นายณัฏฐศรัณยุ์ ยินดี23
58050601012 นางสาวช่อลดา เชิดชู24
58050601014 นางสาวสาวิภา เบ็นขุนทด25
58050601016 นายภานุพงศ์ ชาแสน26
58050601017 นางสาวพรรณิภา สามาทอง27
58050601018 นางสาวศยามล นาคนุช28
58050601021 นางสาวนิตยา วงศ์ภูดร29
58050601022 นางสาวสุนัญญา ลิ้มสัน 30
58050601023 นางสาวอภิญญา สินธุวา31
58050601025 นางสาวนุชจรี โสมรักษ์32
59050701016 นางสาวปฏิมา วนาไส33
59050701018 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูมิเมฆ34
59050701019 นางสาวณินทิรา ธาตุระหัน35
59050701020 นางสาวประภาพร อัครฮาด36

รวมทั้งสิ้น   21    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0602208  สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050901006 นายวิริยะการณ์ พักวงษ์37
59050901007 นายชาญณรงค์ บุญนาที38
59050901008 นายยุทธนา ไพรหลวง39
59050901009 นายชัยมงคล เชื้อหมอดู40
59050901011 นายศุภกานต์ จ่าบาล41
59050901012 นายวุฒิภัทร ศรีชัยภูมิ42
59050901013 นายธนพล หมื่นกูด43
59050901016 นายณรงค์ฤทธ์ิ กล้าหาญ44
59050901019 นายวีรโชติ มาตรี45

รวมทั้งสิ้น   9    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1002108  ปฏิบัติการฟิสิกส์
วันพุธท่ี  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

601001110002 นางสาวภัทราวดี กันทาแก้ว46
601001110003 นางสาวสกุณตลา เพ็งแจ่ม47
601001110004 นางสาวผกามาส หงษ์ชาติ48
601001110005 นางสาวรัฐฐิกา หนองเหล็ก49
601001110007 นางสาวสุพรรษา ใจฉ่ํา50
601001110012 นางสาวอุบลรัตน์ ภูติยา51
601001110013 นายศรันรัตน์ แผลงงาม52
601001110014 นางสาวปพิชญาภรณ์ แสงเผ่น53
601001110015 นางสาววรรณภา ช่ืนตา54
601001110016 นายเนติพงษ์ เวฬุวนารักษ์55
601001110017 นางสาวธิษณามดี ฉ่ําโสฬส56
601001110022 นายเกียรติศักด์ิ แสนธิ57
601001110024 นางสาวเสาวณีย์ บุญยกาญจน์58
601001110025 นางสาวปรารถนา กระฐิน59
601001110026 นางสาวณัฐพร สังข์สูงเนิน60
601001110027 นางสาวสุชานาถ ราชครุฑ61
601001110028 นางสาวพนมรัตน์ คงสมพงษ์62

รวมทั้งสิ้น   17    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601102  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาในทางสาธารณสุข
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

57050601008 นายวิษณุ สร้อยนอก1
600601110034 นางสาวกรรณิกา นาดี2

รวมทั้งสิ้น   2    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601202  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา เถื่อนสันเทียะ3
600601110004 นายอนุชา นวลกิ่ง4
600601110005 นายเพ็ญเพชร เพ็ญเกตุ5
600601110007 นางสาวปริยาพร เข็มสันเทียะ  6
600601110008 นางสาวสุรีรัตน์ ตากงูเหลือม  7
600601110009 นางสาวชุดาพร หวังข้อกลาง  8
600601110010 นางสาวเกวลิน ทศภักดี9
600601110011 นางสาวสนธิญา เผื่อนกระโทก10
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์ บุรีวงศ์11
600601110013 นางสาวสกุณา ยอดแคล้ว12
600601110016 นางสาวชามาวีร์ ศรีเพชร13
600601110017 นางสาวเนธิชา พันธ์พิทักษ์14
600601110018 นางสาววาสนา จันทร์อ่อน15
600601110019 นางสาวนฤมล ประมวล16
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะบัณฑิตย์17
600601110025 นายคุณาธิป ขาวสําลี18
600601110026 นางสาวจิราวัลย์ น้อยโนนทอง19
600601110027 นางสาวอนุชรา พิมาร  20
600601110028 นางสาวละออ วงค์คําจันทร์  21
600601110031 นางสาววัลลภา สีลาขวา22
600601110032 นายวัชรินทร์ จั่นขุนทด23
600601110035 นางสาวธารารัตน์ แสงงาม 24

รวมทั้งสิ้น   22    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0002102  จิตวิทยากับการดําเนินชีวิต
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 58050601026  นายปิยนนันท์ ก่อพงศ์พันธ์25
 59050701001  นางสาวจิตรา นิวาส26
 59050701002  นางสาวช่อผกา น้อมกระโทก27
 59050701003  นายชัยวัฒน์ วีริยาธนาศิริ28
 59050701004  นางสาวพรฑิตา วิเศษทรัพย์29
 59050701006  นางสาวเพ็ญศรี วงศ์สุวรรณ30
 59050701007  นายเจนณรงค์ จันทร์สมุทร31
 59050701009  นางสาวสุนิสา บุญล้น32
 59050701013  นางสาววรัญญา วรสารศิริ33
 59050701017  นางสาวอนุสรา ศรีวรรณา34
 59050701025  นางสาวภัสรา สีชมภู35
 600201110002  นายศิริชัย โต่ยจันทึก36
 600201110004  นางสาวกิ่งดาว ศรียงยศ37
 600201110006  นายนพรัตน์ ทองน้อย38

รวมทั้งสิ้น   14    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0001109  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600601110029  นางสาวนิรัตน์ชา อินทอง39
 600601110030  นางสาวผกามาศ คํามา40
 600601110033  นางสาวนวลอนงค์ วุฒิเวชช์41

รวมทั้งสิ้น   3    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0004103  คณิตศาสตร์เบื้องต้น
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110003 นางสาวหนึ่งฤทัย แสงจันทร์1
600801110004 นางสาวกนกพร บุญพูน2
600801110006 นางสาวพรภวิษย์ สุขะปรีดาทรัพย์3
600801110007 นางสาวพัณณิตา มณีปกรณ์4
600801110008 นางสาวบรรฑิตา เสาแก้ว5
600801110009 นางสาวชลธิชา ภูมี6
600801110010 นางสาวกมลพรรณ สุดเขียว7
600801110011 นางสาวเกตน์นิภา งามเลิศ8

รวมทั้งสิ้น   8    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0106202  จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600103110001 นางสาวนฤมล ทันมี9
600103110002 นางสาวเอมมิกา เสือทองปาน10

รวมทั้งสิ้น   2    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0101120  ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59010401001 นางสาวพรธิดา เรืองแสน11
59010401003 นายธนดล รัตนวัน12
59010401006 นางสาวจิราภรณ์ วิชัยวงษ์13
59010401007 นายอนุภาพ อนุแก่นทราย14
59010401009 นายอมรรัตน์ โคตวงศ์15
59010401010 นางสาวธัญจิรา ชิดหนู16
59010401012 นางสาววรดา ผินนอก17

รวมทั้งสิ้น   7    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0105427  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการดําเนินธุรกิจ
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 58010401001  นางสาวเจนจิรา เอมโอช1 
 58010401003  นางสาวภูริชญา ชิณโคตร2 
 58010401004  นายอานุภาพ เลาะเด3 
 58010401005  นางสาวสุวิสา มิ่งสันเทียะ4 
 58010401006  นางสาวโสรยา เกียะขุนทด5 
 58030101002  นางสาวกรรณิการ์ ภิลัยวรรณ์6 

รวมทั้งสิ้น   6    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601212  การจัดบริการทางสุขภาพ
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 57050401091  นางสาวสุทธิดา แถมกิ่ง7
 59050401003  นางสาวณัฐภรณ์ ยุพดี8
 59050401004  นางสาวณัฐชยา ธงจันทร์9
 59050401008  นางสาวทัดดาว ภูคงคา10
 59050401009  นางสาวริญรดา ชุ่มสีดา11
 59050401011  นางสาวศันศนีย์ พลขุนทด12
 59050401012  นางสาวปทุมวดี ปลั่งกลาง13
 59050401029  นางสาวธัญญารัตน์ พิลาทอง14
 59050401030  นางสาวศศิวิมล หวังใจกลาง15
 59050401037  นางสาวปาริชาติ แถวสามารถ16
 59050401043  นางสาวประวีณา กันหาธรรม17
 59050401048  นางสาวนุชธิดา พอขุนทด18
 59050401068  นางสาวนุศรา จังสันเทียะ19
 59050401073  นางสาวจิราวดี อาจภักดี20
 59050401074  นางสาวพาตีเมาะ มะมิง21
 59050401075  นางสาวฟารีดา แวนูเซ็ง22
 59050401076  นางสาวสุไรดา เจ๊ะแว23
 59050401131  นายก่อเกียรติ มัธปะโม24
 59090909002  นายอดิศักด์ิ ยันตะคุ25
 59090909004  นางสาวชรันต์ยุตา พิมสุโพธ์ิ26
 59090909005  นางสาวชนกวรรณ แสนดัง27
 59090909007  นายอภิสิทธิ์ ไชยทอง28
 59090909010  นางสาววิลาวรรณ แก้วเคียง29
 59090909011  นางสาวจิราวรรณ น้ําคํา30
 59090909012  นางสาวจิราภรณ์ ทํานุ31
 59090909013  นางสาววิพุธิตา ละอองทอง32
 59090909014  นางสาวณัฐธินันท์ ริมประนาม33
 59090909015  นางสาวซูบัยนี หะยีแวอูมา34

รวมทั้งสิ้น   28    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601313  การรักษาเบื้องต้น
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 58050401013  นางสาวณัฐมน เนตรภักดี35
 58050401014  นางสาวสุจิตรา สงขาว36
 58050401016  นางสาวเขมิกา วิเศษเพ็ง37
 58050401019  นางสาววาริษฐา เดชบุรัมย์38
 58050401023  นางสาวอรญา นะมะราช39
 58050401024  นางสาววรางคณา สงวนเครือ40
 58050401026  นางสาวกนกวรรณ กุตาวัน41
 58050401035  นายเสกสิทธ์ิ ไขขุนทด42
 58050401036  นางสาวนิภาพร ปลื้มมะลัง43
 58050401041  นายสุรชัย ภูเขียว44
 58050401045  นางสาวเจนจิรา กว้างขวาง45
 58050401047  นางสาวเกษรวี ศรีศุภนัน46
 58050401049  นางสาวต่วนนูรีซัน อิแต47
 58050401050  นางสาวนาเดียร์ อาแซ48
 58050401051  นางสาวสุทธิดา คํามีสิทธิ์49

รวมทั้งสิ้น   15    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0602306  การบาดเจ็บทางการกีฬา
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58050301002 นายเดชาธร จันทะมา50
58050301003 นางสาววรรณภา พลรักษา51
58050301005 นายเฉลิมโชค กางโคกกรวด52
58050301007 นายสวัสด์ิ ศรีโวหะ53
58050301008 นางสาวอริศร แสนทวีสุข54
59050901008 นายยุทธนา ไพรหลวง55

รวมทั้งสิ้น   6    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0901311  จิตวิทยาทางการแพทย์และการพัฒนาทางวิชาชีพ
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58090101002 นางสาวฐิติมา เหง้าบัว56
58090101003 นางสาวชิณณิฌา ภูมิเจริญวัฒนา57
58090101005 นางสาววิชุดา สีเสน58
58090101008 นางสาวโศภิษฐ์ ศุภชารี59
58090101010 นางสาวธนาภรณ์ สิงห์กล้า60
58090101011 นางสาวอัจฉริยา คงสี61
58090101013 นายสุนิจ วงศ์ภูมี62
58090101014 นางสาวปิยะภรณ์ บุญอยู่63
58090101016 นายปฏิภาณ สุดสวาท64
58090101017 นางสาวปฏิมาภรณ์ หริ่งสําโรง65
58090101018 นางสาวจิราพร จันทเดช66

รวมทั้งสิ้น   11    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0003313  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59121501001 นางสาววรรณรัตน์ พุ่มเจริญ1
59121501002 นางสาวพิมพ์วิภา โตชัยภูมิ2
59121501004 นางสาววรรณการณ์ รัทธะรินทร์3
59121501005 นางสาวจริยา เสาเวียง4
59121501009 นางสาวจุฑามาศ บุญคํา5
59121501010 นายกฤษณะ มาชัยภูมิ6
59121501012 นางสาววิภาวัลย์ บัวศรียอด7
59121501013 นางสาวนุสบา นามวงศ์8
59121501014 นางสาวบวรลักษณ์ วิบูลย์ศิลป์9
59121501016 นางสาวบุษราคัม วรรณคํา10
59121501017 นางสาวศุภกานต์ สุขแสวง11
59121501018 นางสาวนุชรี ภูมิภักดิ์12
59121501020 นางสาวบานเย็น ล้านภูเขียว13
59121501021 นางสาวอุไรรัตน์ มีคําทอง14
59121501022 นางสาวสุกัญญา เติบสูงเนิน15
59121501025 นายสว่างพงษ์ เรืองศรี16
59121501026 นางสาวเขมจิรา กัญญะลา17
59121501027 นางสาวเสาวลักษณ์ บุดดาหลู่18
59121501030 นางสาวนูรฮูดา สุวรรณนุรักษ์19
59121501034 นางสาวกัญญารัตน์ ภูกาธร20

รวมทั้งสิ้น   20    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1004113  ชีววิทยา (วิทย์กีฬา+ปลอดภัย)
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600602110001 นายศิขริน ด่านยางหวาย21
600602110003 นายณัฐวุฒิ อ้อกลาง22
600602110007 นายอภิวัฒน์ วงษ์ม(ีทุนกีฬาฟุตบอล 100%)23
600602110008 นายชัยณรงค์ อุปชัย (ทุนกีฬาฟุตบอล 100%)24
600602110009 นายนราวิชญ์ ซิวประโคน25
600602110010 นางสาวจิราภรณ์ ซุยกระโทก26
600602110011 นายวัชระพงษ์ เสียดกระโทก(ฟุตบอล100%)27
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์ วงศ์วีระพันธ์ุ (ทุนฟุตบอล 100%)28
600602110013 นายพัชรพงษ์ เป้ากลาง(ทุนฟุตบอล100%)29
600602110014 นายชาติชาย เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)30
600602110015 นายสาริน จันทาสูงเนิน(ฟุตบอล50%)31
600602110017 นายสุรศักด์ิ เขมะรัง (ทุนฟุตบอล 100%)32
600602110018 นายวีระยุทธ มิยาโมโต(ทุนฟุตบอล100%)33
600602110019 นายอนาวิล โคตรชมภู(ฟุตบอล100%)34
600602110022 นายณัฐวุฒิ แสนภักดี35
600604110016 นางสาวรัชนีพร แนบกระโทก36

รวมทั้งสิ้น   16    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0101121  แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59010401001 นางสาวพรธิดา เรืองแสน1
59010401003 นายธนดล รัตนวัน2
59010401006 นางสาวจิราภรณ์ วิชัยวงษ์3
59010401007 นายอนุภาพ อนุแก่นทราย4
59010401009 นายอมรรัตน์ โคตวงศ์5
59010401010 นางสาวธัญจิรา ชิดหนู6
59010401012 นางสาววรดา ผินนอก7
600102110011 นางสาวธนัชชา แย้มสรวล 8
600102110013 นางสาวจารุวรรณ สมุติรัมย์9

รวมทั้งสิ้น   9    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0101306  การจัดการคุณภาพ
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58010401001 นางสาวเจนจิรา เอมโอช10
58010401003 นางสาวภูริชญา  ชิณโคตร11
58010401004 นายอานุภาพ เลาะเด12
58010401005 นางสาวสุวิสา มิ่งสันเทียะ13
58010401006 นางสาวโสรยา เกียะขุนทด14

รวมทั้งสิ้น   5    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601213  ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 59050401003  นางสาวณัฐภรณ์ ยุพดี15
 59050401004  นางสาวณัฐชยา ธงจันทร์16
 59050401008  นางสาวทัดดาว ภูคงคา17
 59050401009  นางสาวริญรดา ชุ่มสีดา18
 59050401011  นางสาวศันศนีย์ พลขุนทด19
 59050401012  นางสาวปทุมวดี ปลั่งกลาง20
 59050401029  นางสาวธัญญารัตน์ พิลาทอง21
 59050401030  นางสาวศศิวิมล หวังใจกลาง22
 59050401037  นางสาวปาริชาติ แถวสามารถ23
 59050401043  นางสาวประวีณา กันหาธรรม24
 59050401048  นางสาวนุชธิดา พอขุนทด25
 59050401068  นางสาวนุศรา จังสันเทียะ26
 59050401073  นางสาวจิราวดี อาจภักดี27
 59050401074  นางสาวพาตีเมาะ มะมิง28
 59050401075  นางสาวฟารีดา แวนูเซ็ง29
 59050401076  นางสาวสุไรดา เจ๊ะแว30
 59050401131  นายก่อเกียรติ มัธปะโม31

รวมทั้งสิ้น   17    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0604309  กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 58050601001  นายทศววรรษ ศรีภา1
 58050601003  นายสัตยา ผาสุข2
 58050601005  นางสาวอภิญญา สังวาลย์รัมย์3
 58050601006  นางสาวเกวลิน นามฤทธิ์4
 58050601009  นางสาวธนาภรณ์ แตะกระโทก5
 58050601010  นายณัฐวุฒิ ชิงตะขบ6
 58050601011  นายณัฏฐศรัณยุ์ ยินดี7
 58050601012  นางสาวช่อลดา เชิดชู8
 58050601014  นางสาวสาวิภา เบ็นขุนทด9
 58050601016  นายภานุพงศ์ ชาแสน10
 58050601017  นางสาวพรรณิภา สามาทอง11
 58050601018  นางสาวศยามล นาคนุช12
 58050601021  นางสาวนิตยา วงศ์ภูดร13
 58050601022  นางสาวสุนัญญา ล้ิมสัน  14
 58050601023  นางสาวอภิญญา สินธุวา15
 58050601025  นางสาวนุชจรี โสมรักษ์16
 58050601026  นายปิยนนันท์ ก่อพงศ์พันธ์17
 59050701016  นางสาวปฏิมา วนาไส18
 59050701018  นางสาวเสาวลักษณ์ ภูมิเมฆ19
 59050701019  นางสาวณินทิรา ธาตุระหัน20
 59050701020  นางสาวประภาพร อัครฮาด21

รวมทั้งสิ้น   21    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0602212  การฝึกการตัดสินกีฬา 2
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050901006 นายวิริยะการณ์ พักวงษ์22
59050901007 นายชาญณรงค์ บุญนาที23
59050901008 นายยุทธนา ไพรหลวง24
59050901009 นายชัยมงคล เชื้อหมอดู25
59050901011 นายศุภกานต์ จ่าบาล26
59050901012 นายวุฒิภัทร ศรีชัยภูมิ27
59050901013 นายธนพล หมื่นกูด28
59050901016 นายณรงค์ฤทธ์ิ กล้าหาญ29
59050901019 นายวีรโชติ มาตรี30

รวมทั้งสิ้น   9    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0901204  ระบบสาธารณสุขไทย
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59090909002 นายอดิศักด์ิ ยันตะคุ31
59090909004 นางสาวชรันต์ยุตา พิมสุโพธ์ิ32
59090909005 นางสาวชนกวรรณ แสนดัง33
59090909007 นายอภิสิทธ์ิ ไชยทอง34
59090909010 นางสาววิลาวรรณ แก้วเคียง35
59090909011 นางสาวจิราวรรณ นํ้าคํา36
59090909012 นางสาวจิราภรณ์ ทํานุ37
59090909013 นางสาววิพุธิตา ละอองทอง38
59090909014 นางสาวณัฐธินันท์ ริมประนาม39
59090909015 นางสาวซูบัยนี หะยีแวอูมา40

รวมทั้งสิ้น   10    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1003118  ปฏิบัติการชีวเคมี
วันศุกร์ที่  2  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

601001110002 นางสาวภัทราวดี กันทาแก้ว41
601001110003 นางสาวสกุณตลา เพ็งแจ่ม42
601001110004 นางสาวผกามาส หงษ์ชาติ43
601001110005 นางสาวรัฐฐิกา หนองเหล็ก44
601001110007 นางสาวสุพรรษา ใจฉ่ํา45
601001110012 นางสาวอุบลรัตน์ ภูติยา46
601001110013 นายศรันรัตน์ แผลงงาม47
601001110014 นางสาวปพิชญาภรณ์ แสงเผ่น48
601001110015 นางสาววรรณภา ช่ืนตา49
601001110016 นายเนติพงษ์ เวฬุวนารักษ์50
601001110017 นางสาวธิษณามดี ฉ่ําโสฬส51
601001110022 นายเกียรติศักด์ิ แสนธิ52
601001110024 นางสาวเสาวณีย์ บุญยกาญจน์53
601001110025 นางสาวปรารถนา กระฐิน54
601001110026 นางสาวณัฐพร สังข์สูงเนิน55
601001110027 นางสาวสุชานาถ ราชครุฑ56
601001110028 นางสาวพนมรัตน์ คงสมพงษ์57

รวมทั้งสิ้น   17    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0101122  ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600103110001 นางสาวนฤมล ทันมี1
600103110002 นางสาวเอมมิกา เสือทองปาน2

รวมทั้งสิ้น   2    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0301105  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600301110001  นายณัฐวุฒิ ชัยเสิม3
 600301110002  นางสาวศุภาภรณ์ กองแก้ว4
 600301110003  นายกิติคูณ พร้อมจันทึก5
 600301110005  นางสาวกาญจนา สารวงษ์6
 600301110006  นางสาวสุชาดา มุราษี7

รวมทั้งสิ้น   5    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0001208  สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59010401001 นางสาวพรธิดา เรืองแสน8
59010401003 นายธนดล รัตนวัน9
59010401006 นางสาวจิราภรณ์ วิชัยวงษ์10
59010401007 นายอนุภาพ อนุแก่นทราย11
59010401009 นายอมรรัตน์ โคตวงศ์12
59010401010 นางสาวธัญจิรา ชิดหนู13
59010401012 นางสาววรดา ผินนอก14
600102110011 นางสาวธนัชชา แย้มสรวล 15
600102110013 นางสาวจารุวรรณ สมุติรัมย์16

รวมทั้งสิ้น   9    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0105309  การวิเคราะห์และพยากรณ์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58010401001 นางสาวเจนจิรา เอมโอช17
58010401003 นางสาวภูริชญา  ชิณโคตร18
58010401004 นายอานุภาพ เลาะเด19
58010401005 นางสาวสุวิสา มิ่งสันเทียะ20
58010401006 นางสาวโสรยา เกียะขุนทด21
600102110013 นางสาวจารุวรรณ สมุติรัมย์22

รวมทั้งสิ้น   6    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0603201  นิเทศศาสตร์อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

56050601019 นายทศพล พลงาม23
57050601021 นายธนพล จันทะโชโต24
58050601026 นายปิยนนันท์ ก่อพงศ์พันธ์25
59050701001 นางสาวจิตรา นิวาส26
59050701002 นางสาวช่อผกา น้อมกระโทก27
59050701003 นายชัยวัฒน์ วีริยาธนาศิริ28
59050701004 นางสาวพรฑิตา วิเศษทรัพย์29
59050701006 นางสาวเพ็ญศรี วงศ์สุวรรณ30
59050701007 นายเจนณรงค์ จันทร์สมุทร31
59050701009 นางสาวสุนิสา บุญล้น32
59050701013 นางสาววรัญญา วรสารศิริ33
59050701017 นางสาวอนุสรา ศรีวรรณา34
59050701020 นางสาวประภาพร อัครฮาด35

รวมทั้งสิ้น   13    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0602102  จรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600602110001 นายศิขริน ด่านยางหวาย1
600602110003 นายณัฐวุฒิ อ้อกลาง2
600602110007 นายอภิวัฒน์ วงษ์ม(ีทุนกีฬาฟุตบอล 100%)3
600602110008 นายชัยณรงค์ อุปชัย (ทุนกีฬาฟุตบอล 100%)4
600602110009 นายนราวิชญ์ ซิวประโคน5
600602110010 นางสาวจิราภรณ์ ซุยกระโทก6
600602110011 นายวัชระพงษ์ เสียดกระโทก(ฟุตบอล100%)7
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์ วงศ์วีระพันธ์ุ (ทุนฟุตบอล 100%)8
600602110013 นายพัชรพงษ์ เป้ากลาง(ทุนฟุตบอล100%)9
600602110014 นายชาติชาย เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)10
600602110015 นายสาริน จันทาสูงเนิน(ฟุตบอล50%)11
600602110017 นายสุรศักด์ิ เขมะรัง (ทุนฟุตบอล 100%)12
600602110018 นายวีระยุทธ มิยาโมโต(ทุนฟุตบอล100%)13
600602110019 นายอนาวิล โคตรชมภู(ฟุตบอล100%)14
600602110022 นายณัฐวุฒิ แสนภักดี15

รวมทั้งสิ้น   15    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0602206  จรรยาบรรณและการเป็นผู้นําวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 59050901006  นายวิริยะการณ์ พักวงษ์16
 59050901007  นายชาญณรงค์ บุญนาที17
 59050901009  นายชัยมงคล เชื้อหมอดู18
 59050901011  นายศุภกานต์ จ่าบาล19
 59050901012  นายวุฒิภัทร ศรีชัยภูมิ20
 59050901013  นายธนพล หมื่นกูด21
 59050901016  นายณรงค์ฤทธ์ิ กล้าหาญ22
 59050901019  นายวีรโชติ มาตรี23

รวมทั้งสิ้น   8    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1002104  ฟิสิกส์ (สาธารณสุขศาสตร)์
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600601110001  นางสาวเจนจิรา เถื่อนสันเทียะ24
 600601110004  นายอนุชา นวลกิ่ง25
 600601110005  นายเพ็ญเพชร เพ็ญเกตุ26
 600601110007  นางสาวปริยาพร เข็มสันเทียะ27
 600601110008  นางสาวสุรีรัตน์ ตากงูเหลือม28
 600601110009  นางสาวชุดาพร หวังข้อกลาง29
 600601110010  นางสาวเกวลิน ทศภักดี30
 600601110011  นางสาวสนธิญา เผ่ือนกระโทก31
 600601110012  นางสาวกัลยรัตน์ บุรีวงศ์32
 600601110013  นางสาวสกุณา ยอดแคล้ว33
 600601110016  นางสาวชามาวีร์ ศรีเพชร34
 600601110017  นางสาวเนธิชา พันธ์พิทักษ์35
 600601110018  นางสาววาสนา จันทร์อ่อน36
 600601110019  นางสาวนฤมล ประมวล37
 600601110023  นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะบัณฑิตย์38
 600601110025  นายคุณาธิป ขาวสําลี39
 600601110026  นางสาวจิราวัลย์ น้อยโนนทอง40
 600601110031  นางสาววัลลภา สีลาขวา41
 600601110032  นายวัชรินทร์ จั่นขุนทด42
 600601110034  นางสาวกรรณิกา นาดี43
 600601110035  นางสาวธารารัตน์ แสงงาม  44

รวมทั้งสิ้น   21    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1003103  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600601110029  นางสาวนิรัตน์ชา อินทอง45
 600601110030  นางสาวผกามาศ คํามา46
 600601110033  นางสาวนวลอนงค์ วุฒิเวชช์47
 600604110001  นางสาวนิภาพร บุญผูก48
 600604110005  นางสาวธิติยา เขตนารี49
 600604110006  นางสาวสิริมา จันทร์ละออ50
 600604110007  นางสาวสุมิตตรา ดาดี51
 600604110008  นางสาวพิมจันทร์นภา แก้วคํา52
 600604110011  นางสาวรุ่งนภา มะโรงมืด53
 600604110012  นางสาวสุพรรษา พรมสะแกแสง54
 600604110015  นางสาวณัฐชยา เพียเสนา55
 600604110016  นางสาวรัชนีพร แนบกระโทก56
 600604110018  นางสาววาริน ริดสันเทียะ57
 600604110019  นายธีรภัทร์ ปราณี58
 600801110003  นางสาวหน่ึงฤทัย แสงจันทร์59
 600801110004  นางสาวกนกพร บุญพูน60
 600801110006  นางสาวพรภวิษย์ สุขะปรีดาทรัพย์61
 600801110007  นางสาวพัณณิตา มณีปกรณ์62
 600801110008  นางสาวบรรฑิตา เสาแก้ว63
 600801110009  นางสาวชลธิชา ภูมี64
 600801110010  นางสาวกมลพรรณ สุดเขียว65
 600801110011  นางสาวเกตน์นิภา งามเลิศ66
 601001110002  นางสาวภัทราวดี กันทาแก้ว67
 601001110003  นางสาวสกุณตลา เพ็งแจ่ม68
 601001110004  นางสาวผกามาส หงษ์ชาติ69
 601001110005  นางสาวรัฐฐิกา หนองเหล็ก70
 601001110007  นางสาวสุพรรษา ใจฉ่ํา71
 601001110012  นางสาวอุบลรัตน์ ภูติยา72
 601001110013  นายศรันรัตน์ แผลงงาม73
 601001110014  นางสาวปพิชญาภรณ์ แสงเผ่น74



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1003103  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 601001110015  นางสาววรรณภา ช่ืนตา75
 601001110016  นายเนติพงษ์ เวฬุวนารักษ์76
 601001110017  นางสาวธิษณามดี ฉํ่าโสฬส77
 601001110022  นายเกียรติศักด์ิ แสนธิ78
 601001110024  นางสาวเสาวณีย์ บุญยกาญจน์79
 601001110025  นางสาวปรารถนา กระฐิน80
 601001110026  นางสาวณัฐพร สังข์สูงเนิน81
 601001110027  นางสาวสุชานาถ ราชครุฑ82
 601001110028  นางสาวพนมรัตน์ คงสมพงษ์83

รวมทั้งสิ้น   39    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1005208  ปฏิบัติการสรีรวิทยาของมนุษย์
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59121501001 นางสาววรรณรัตน์ พุ่มเจริญ84
59121501002 นางสาวพิมพ์วิภา โตชัยภูมิ85
59121501004 นางสาววรรณการณ์ รัทธะรินทร์86
59121501005 นางสาวจริยา เสาเวียง87
59121501009 นางสาวจุฑามาศ บุญคํา88
59121501010 นายกฤษณะ มาชัยภูมิ89
59121501012 นางสาววิภาวัลย์ บัวศรียอด90
59121501013 นางสาวนุสบา นามวงศ์91
59121501014 นางสาวบวรลักษณ์ วิบูลย์ศิลป์92
59121501016 นางสาวบุษราคัม วรรณคํา93
59121501017 นางสาวศุภกานต์ สุขแสวง94
59121501018 นางสาวนุชรี ภูมิภักดิ์95
59121501020 นางสาวบานเย็น ล้านภูเขียว96
59121501021 นางสาวอุไรรัตน์ มีคําทอง97
59121501022 นางสาวสุกัญญา เติบสูงเนิน98
59121501025 นายสว่างพงษ์ เรืองศรี99
59121501026 นางสาวเขมจิรา กัญญะลา100
59121501027 นางสาวเสาวลักษณ์ บุดดาหลู่101
59121501030 นางสาวนูรฮูดา สุวรรณนุรักษ์102
59121501034 นางสาวกัญญารัตน์ ภูกาธร103

รวมทั้งสิ้น   20    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0106101  ทฤษฏีองค์การและหลักธรรมาภิบาล
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600103110001  นางสาวนฤมล ทันมี1 
 600103110002  นางสาวเอมมิกา เสือทองปาน2 

รวมทั้งสิ้น   2    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0105308  การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58010401001 นางสาวเจนจิรา เอมโอช3
58010401003 นางสาวภูริชญา  ชิณโคตร4
58010401004 นายอานุภาพ เลาะเด5
58010401005 นางสาวสุวิสา มิ่งสันเทียะ6
58010401006 นางสาวโสรยา เกียะขุนทด7

รวมทั้งสิ้น   5    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601314  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

57050401091 นางสาวสุทธิดา แถมกิ่ง8
58050401013 นางสาวณัฐมน เนตรภักดี9
58050401014 นางสาวสุจิตรา สงขาว10
58050401016 นางสาวเขมิกา วิเศษเพ็ง11
58050401019 นางสาววาริษฐา เดชบุรัมย์12
58050401023 นางสาวอรญา นะมะราช13
58050401024 นางสาววรางคณา สงวนเครือ14
58050401026 นางสาวกนกวรรณ กุตาวัน15
58050401035 นายเสกสิทธ์ิ ไขขุนทด16
58050401036 นางสาวนิภาพร ปล้ืมมะลัง17
58050401041 นายสุรชัย ภูเขียว18
58050401045 นางสาวเจนจิรา กว้างขวาง19
58050401047 นางสาวเกษรวี ศรีศุภนัน20
58050401049 นางสาวต่วนนูรีซัน อิแต21
58050401050 นางสาวนาเดียร์ อาแซ22
58050401051 นางสาวสุทธิดา คํามีสิทธ์ิ23

รวมทั้งสิ้น   16    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0604306  การยศาสตร์
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58050601001 นายทศววรรษ ศรีภา24
58050601003 นายสัตยา ผาสุข25
58050601005 นางสาวอภิญญา สังวาลย์รัมย์26
58050601006 นางสาวเกวลิน นามฤทธิ์27
58050601009 นางสาวธนาภรณ์ แตะกระโทก28
58050601010 นายณัฐวุฒิ ชิงตะขบ29
58050601011 นายณัฏฐศรัณยุ์ ยินดี30
58050601012 นางสาวช่อลดา เชิดชู31
58050601014 นางสาวสาวิภา เบ็นขุนทด32
58050601016 นายภานุพงศ์ ชาแสน33
58050601017 นางสาวพรรณิภา สามาทอง34
58050601018 นางสาวศยามล นาคนุช35
58050601021 นางสาวนิตยา วงศ์ภูดร36
58050601022 นางสาวสุนัญญา ลิ้มสัน  37
58050601023 นางสาวอภิญญา สินธุวา38
58050601025 นางสาวนุชจรี โสมรักษ์39
59050701020 นางสาวประภาพร อัครฮาด40
59050701025 นางสาวภัสรา สีชมภู41
59050701026 นางสาวชันลิกา ชุ่มพลวงศ์42

รวมทั้งสิ้น   19    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601101  การสาธารณสุขเบื้องต้น
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 57050401091  นางสาวสุทธิดา แถมกิ่ง1
 57050601006  นายกษิดิศ เพียงกระโทก2
 57050601008  นายวิษณุ สร้อยนอก3
 57050601013  นายอภิชาติ พรมหนู4
 59050401131  นายก่อเกียรติ มัธปะโม5
 600601110001  นางสาวเจนจิรา เถื่อนสันเทียะ6
 600601110004  นายอนุชา นวลกิ่ง7
 600601110005  นายเพ็ญเพชร เพ็ญเกตุ8
 600601110007  นางสาวปริยาพร เข็มสันเทียะ  9
 600601110008  นางสาวสุรีรัตน์ ตากงูเหลือม  10
 600601110009  นางสาวชุดาพร หวังข้อกลาง  11
 600601110010  นางสาวเกวลิน ทศภักดี 12
 600601110011  นางสาวสนธิญา เผ่ือนกระโทก13
 600601110012  นางสาวกัลยรัตน์ บุรีวงศ์14
 600601110013  นางสาวสกุณา ยอดแคล้ว15
 600601110016  นางสาวชามาวีร์ ศรีเพชร16
 600601110017  นางสาวเนธิชา พันธ์พิทักษ์17
 600601110018  นางสาววาสนา จันทร์อ่อน18
 600601110019  นางสาวนฤมล ประมวล19
 600601110023  นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะบัณฑิตย์20
 600601110025  นายคุณาธิป ขาวสําลี21
 600601110026  นางสาวจิราวัลย์ น้อยโนนทอง22
 600601110027  นางสาวอนุชรา พิมาร  23
 600601110028  นางสาวละออ วงค์คําจันทร์  24
 600601110031  นางสาววัลลภา สีลาขวา25
 600601110032  นายวัชรินทร์ จั่นขุนทด26
 600601110034  นางสาวกรรณิกา นาดี27
 600601110035  นางสาวธารารัตน์ แสงงาม 28

รวมทั้งสิ้น   28    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0604101  การสาธารณสุขเบื้องต้น
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600604110001  นางสาวนิภาพร บุญผูก29
 600604110005  นางสาวธิติยา เขตนารี30
 600604110006  นางสาวสิริมา จันทร์ละออ31
 600604110007  นางสาวสุมิตตรา ดาดี32
 600604110008  นางสาวพิมจันทร์นภา แก้วคํา33
 600604110011  นางสาวรุ่งนภา มะโรงมืด34
 600604110012  นางสาวสุพรรษา พรมสะแกแสง35
 600604110015  นางสาวณัฐชยา เพียเสนา36
 600604110018  นางสาววาริน ริดสันเทียะ 37
 600604110019  นายธีรภัทร์ ปราณี38

รวมทั้งสิ้น   10    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0602314  การเป็นผู้นําการออกกําลังกาย
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 58050301002  นายเดชาธร จันทะมา39
 58050301003  นางสาววรรณภา พลรักษา40
 58050301005  นายเฉลิมโชค กางโคกกรวด41
 58050301007  นายสวัสด์ิ ศรีโวหะ42
 58050301008  นางสาวอริศร แสนทวีสุข43

รวมทั้งสิ้น   5    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0602509  กีฬาเทนนิส
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600602110001  นายศิขริน ด่านยางหวาย44
 600602110003  นายณัฐวุฒิ อ้อกลาง45
 600602110007  นายอภิวัฒน์ วงษ์มี(ทุนกีฬาฟุตบอล 100%)46
 600602110008  นายชัยณรงค์ อุปชัย (ทุนกีฬาฟุตบอล 100%)47
 600602110009  นายนราวิชญ์ ซิวประโคน48
 600602110010  นางสาวจิราภรณ์ ซุยกระโทก49
 600602110011  นายวัชระพงษ์ เสียดกระโทก(ฟุตบอล100%)50
 600602110012  นายเศรษฐวัฒน์ วงศ์วีระพันธ์ุ (ทุนฟุตบอล 100%)51
 600602110013  นายพัชรพงษ์ เป้ากลาง(ทุนฟุตบอล100%)52
 600602110014  นายชาติชาย เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)53
 600602110015  นายสาริน จันทาสูงเนิน(ฟุตบอล50%)54
 600602110017  นายสุรศักด์ิ เขมะรัง (ทุนฟุตบอล 100%)55
 600602110018  นายวีระยุทธ มิยาโมโต(ทุนฟุตบอล100%)56
 600602110019  นายอนาวิล โคตรชมภู(ฟุตบอล100%)57
 600602110022  นายณัฐวุฒิ แสนภักดี58

รวมทั้งสิ้น   15    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0602210  เทนนิส
วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 59050901006  นายวิริยะการณ์ พักวงษ์59
 59050901007  นายชาญณรงค์ บุญนาที60
 59050901008  นายยุทธนา ไพรหลวง61
 59050901009  นายชัยมงคล เชื้อหมอดู62
 59050901011  นายศุภกานต์ จ่าบาล63
 59050901012  นายวุฒิภัทร ศรีชัยภูมิ64
 59050901013  นายธนพล หมื่นกูด65
 59050901016  นายณรงค์ฤทธ์ิ กล้าหาญ66
 59050901019  นายวีรโชติ มาตรี67

รวมทั้งสิ้น   9    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1001102  ชีวสถิติ
วันอังคารที่  6   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59121501001 นางสาววรรณรัตน์ พุ่มเจริญ1
59121501002 นางสาวพิมพ์วิภา โตชัยภูมิ2
59121501004 นางสาววรรณการณ์ รัทธะรินทร์3
59121501005 นางสาวจริยา เสาเวียง4
59121501009 นางสาวจุฑามาศ บุญคํา5
59121501010 นายกฤษณะ มาชัยภูมิ6
59121501012 นางสาววิภาวัลย์ บัวศรียอด7
59121501013 นางสาวนุสบา นามวงศ์8
59121501014 นางสาวบวรลักษณ์ วิบูลย์ศิลป์9
59121501016 นางสาวบุษราคัม วรรณคํา10
59121501017 นางสาวศุภกานต์ สุขแสวง11
59121501018 นางสาวนุชรี ภูมิภักดิ์12
59121501020 นางสาวบานเย็น ล้านภูเขียว13
59121501021 นางสาวอุไรรัตน์ มีคําทอง14
59121501022 นางสาวสุกัญญา เติบสูงเนิน15
59121501025 นายสว่างพงษ์ เรืองศรี16
59121501026 นางสาวเขมจิรา กัญญะลา17
59121501027 นางสาวเสาวลักษณ์ บุดดาหลู่18
59121501030 นางสาวนูรฮูดา สุวรรณนุรักษ์19
59121501034 นางสาวกัญญารัตน์ ภูกาธร20

รวมทั้งสิ้น   20    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0004102  สถิติเบื้องต้น
วันอังคารที่  6   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110001 นางสาวชลิตา ธรรมนิยม21
600102110002 นางสาวจันทร์ทิรา เพ็งแจ่ม22
600102110008 นายเขมนันท์ กลีบอุบล23
600102110009 นางสาวปวีณา ทองวิเศษ24
600102110013 นางสาวจารุวรรณ สมุติรัมย์25
600302110001 นางสาวปัญญารัตน์ ดีสวน26
600302110002 นางสาวธิติพร นนท์ยโส27
600302110003 นางสาวกนกกาญจน์ แซงสีนวล28
600302110004 นางสาววิไลพร สีสมคุต29
600302110005 นายปัทมกร แก้วกลาง(ทุนฟุตบอล100%)30
600302110006 นายจิรารุวัฒน์ แสนสุภา(ฟุตบอล100%)31
600302110007 นายอนุชัย มากกระโทก(ฟุตบอล100%)32
600302110008 นายทรัพย์สถิต สาไพรวัน(ฟุตบอล100%)33
600302110009 นายบุญยฤทธิ์ ภาคสิม(วอลเลย์100%)34
600302110011 นายณัฐพล หงษ์ไธสง(วอลเลย์100%)35
600302110012 นายวุฒิชัย สุขศาลา(วอลเลย์100%)36
600302110013 นายจิรวัฒน์ ทําทอง(วอลเลย์100%)37
600302110014 นายสุรพงษ์ พลสวัสด์ิ(วอลเลย์100%)38
600302110015 นายพรรคพล รักคําม(ีวอลเลย์100%)39
600302110016 นายอภิสิทธ์ิ แสนงาม(วอลเลย์100%)40
600302110017 นายบุศรินทร์ มะโหฬาร(วอลเลย์100%)41
600302110018 นายภานุวัฒน์ มูลพรม(วอลเลย์100%)42
600302110019 นายกิตติพงษ์ สุขศาลา(วอลเลย์100%)43
600302110020 นายตฤณ รัตนมงคล (ทุนฟุตบอล 50%)44
600302110023 นายวทัชภูมิ ดวงเงิน45
600302110024 นายชัยณรงค์ บุญเกิด(ฟุตบอล50%)46
600302110025 นายวราดร อุ่นอาจ(ฟุตบอล50%)47

รวมทั้งสิ้น   27    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0902206  การตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนจีน 2
วันอังคารที่  6   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 55090101057  นางสาวภัทรสุดา วรรณการ48
 56090101031  นางสาวปัทมาพร ใจโชติ49
 59090909002  นายอดิศักด์ิ ยันตะคุ50
 59090909004  นางสาวชรันต์ยุตา พิมสุโพธ์ิ51
 59090909005  นางสาวชนกวรรณ แสนดัง52
 59090909007  นายอภิสิทธิ์ ไชยทอง53
 59090909010  นางสาววิลาวรรณ แก้วเคียง54
 59090909011  นางสาวจิราวรรณ น้ําคํา55
 59090909012  นางสาวจิราภรณ์ ทํานุ56
 59090909013  นางสาววิพุธิตา ละอองทอง57
 59090909014  นางสาวณัฐธินันท์ ริมประนาม58
 59090909015  นางสาวซูบัยนี หะยีแวอูมา59

รวมทั้งสิ้น   12    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0001212  ศาสนากับชีวิต
วันอังคารที่  6   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58060101014 นางสาวนพรัตน์ สีสังข์1
600301110001 นายณัฐวุฒิ ชัยเสิม2
600301110002 นางสาวศุภาภรณ์ กองแก้ว3
600301110003 นายกิติคูณ พร้อมจันทึก4
600301110005 นางสาวกาญจนา สารวงษ์5
600301110006 นางสาวสุชาดา มุราษี6
600302110001 นางสาวปัญญารัตน์ ดีสวน7
600302110002 นางสาวธิติพร นนท์ยโส8
600302110003 นางสาวกนกกาญจน์ แซงสีนวล9
600302110004 นางสาววิไลพร สีสมคุต10
600302110005 นายปัทมกร แก้วกลาง(ทุนฟุตบอล100%)11
600302110006 นายจิรารุวัฒน์ แสนสุภา(ฟุตบอล100%)12
600302110007 นายอนุชัย มากกระโทก(ฟุตบอล100%)13
600302110008 นายทรัพย์สถิต สาไพรวัน(ฟุตบอล100%)14
600302110009 นายบุญยฤทธิ์ ภาคสิม(วอลเลย์100%)15
600302110011 นายณัฐพล หงษ์ไธสง(วอลเลย์100%)16
600302110012 นายวุฒิชัย สุขศาลา(วอลเลย์100%)17
600302110013 นายจิรวัฒน์ ทําทอง(วอลเลย์100%)18
600302110014 นายสุรพงษ์ พลสวัสด์ิ(วอลเลย์100%)19
600302110015 นายพรรคพล รักคําม(ีวอลเลย์100%)20
600302110016 นายอภิสิทธ์ิ แสนงาม(วอลเลย์100%)21
600302110017 นายบุศรินทร์ มะโหฬาร(วอลเลย์100%)22
600302110018 นายภานุวัฒน์ มูลพรม(วอลเลย์100%)23
600302110019 นายกิตติพงษ์ สุขศาลา(วอลเลย์100%)24
600302110020 นายตฤณ รัตนมงคล (ทุนฟุตบอล 50%)25
600302110023 นายวทัชภูมิ ดวงเงิน26
600302110024 นายชัยณรงค์ บุญเกิด(ฟุตบอล50%)27
600302110025 นายวราดร อุ่นอาจ(ฟุตบอล50%)28

รวมทั้งสิ้น   28    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0001206  ศาสนากับชีวิต
วันอังคารที่  6   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58060101007 นางสาวพิไลวรรณ เพวงศ์29
58060101008 นายศราวุธ แพวขุนทด30
59030101001 นางสาวนันธรัชต์ จันศิริ31
59030101002 นางสาวจารุวรรณ จั่นสําอางค์32
600801110003 นางสาวหนึ่งฤทัย แสงจันทร์33
600801110004 นางสาวกนกพร บุญพูน34
600801110006 นางสาวพรภวิษย์ สุขะปรีดาทรัพย์35
600801110007 นางสาวพัณณิตา มณีปกรณ์36
600801110008 นางสาวบรรฑิตา เสาแก้ว37
600801110009 นางสาวชลธิชา ภูมี38
600801110010 นางสาวกมลพรรณ สุดเขียว39
600801110011 นางสาวเกตน์นิภา งามเลิศ40

รวมทั้งสิ้น   12    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1004113.  ชีววิทยา (เทคนิคแพทย)์
วันพุธท่ี  7   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110003 นางสาวหนึ่งฤทัย แสงจันทร์1
600801110004 นางสาวกนกพร บุญพูน2
600801110006 นางสาวพรภวิษย์ สุขะปรีดาทรัพย์3
600801110007 นางสาวพัณณิตา มณีปกรณ์4
600801110008 นางสาวบรรฑิตา เสาแก้ว5
600801110009 นางสาวชลธิชา ภูมี6
600801110010 นางสาวกมลพรรณ สุดเขียว7
600801110011 นางสาวเกตน์นิภา งามเลิศ8

รวมทั้งสิ้น   8    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0101118  การเงินธุรกิจ
วันพุธท่ี  7   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600103110001  นางสาวนฤมล ทันมี9
 600103110002  นางสาวเอมมิกา เสือทองปาน10

รวมทั้งสิ้น   2    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0004119  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้
วันพุธท่ี  7   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 59121501001  นางสาววรรณรัตน์ พุ่มเจริญ1
 59121501002  นางสาวพิมพ์วิภา โตชัยภูมิ2
 59121501004  นางสาววรรณการณ์ รัทธะรินทร์3
 59121501005  นางสาวจริยา เสาเวียง4
 59121501009  นางสาวจุฑามาศ บุญคํา5
 59121501010  นายกฤษณะ มาชัยภูมิ6
 59121501012  นางสาววิภาวัลย์ บัวศรียอด7
 59121501013  นางสาวนุสบา นามวงศ์8
 59121501014  นางสาวบวรลักษณ์ วิบูลย์ศิลป์9
 59121501016  นางสาวบุษราคัม วรรณคํา10
 59121501017  นางสาวศุภกานต์ สุขแสวง11
 59121501018  นางสาวนุชรี ภูมิภักด์ิ12
 59121501020  นางสาวบานเย็น ล้านภูเขียว13
 59121501021  นางสาวอุไรรัตน์ มีคําทอง14
 59121501022  นางสาวสุกัญญา เติบสูงเนิน15
 59121501025  นายสว่างพงษ์ เรืองศรี16
 59121501026  นางสาวเขมจิรา กัญญะลา17
 59121501027  นางสาวเสาวลักษณ์ บุดดาหลู่18
 59121501030  นางสาวนูรฮูดา สุวรรณนุรักษ์19
 59121501034  นางสาวกัญญารัตน์ ภูกาธร20
 600801110003  นางสาวหน่ึงฤทัย แสงจันทร์21
 600801110004  นางสาวกนกพร บุญพูน22
 600801110006  นางสาวพรภวิษย์ สุขะปรีดาทรัพย์23
 600801110007  นางสาวพัณณิตา มณีปกรณ์24
 600801110008  นางสาวบรรฑิตา เสาแก้ว25
 600801110009  นางสาวชลธิชา ภูมี26
 600801110010  นางสาวกมลพรรณ สุดเขียว27
 600801110011  นางสาวเกตน์นิภา งามเลิศ28

รวมทั้งสิ้น   28    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0004101  คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจําวัน
วันพุธท่ี  7   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

56050601019 นายทศพล พลงาม29
57050601008 นายวิษณุ สร้อยนอก30
58060101001 นางสาวธิดารัตน์ เหง้าบัว31
58060101003 นางสาวสภารัตน์ นิลชัย32
58060101005 นางสาวจันทร์วลัย ศรีจันทึก33
58060101007 นางสาวพิไลวรรณ เพวงศ์34
58060101008 นายศราวุธ แพวขุนทด35
58060101009 นางสาวจริญญา โทขุนทด36
58060101012 นางสาวสาลินี สมนิยาม37
58060101014 นางสาวนพรัตน์ สีสังข์38
59090909002 นายอดิศักด์ิ ยันตะคุ39
59090909004 นางสาวชรันต์ยุตา พิมสุโพธ์ิ40
59090909005 นางสาวชนกวรรณ แสนดัง41
59090909007 นายอภิสิทธ์ิ ไชยทอง42
59090909010 นางสาววิลาวรรณ แก้วเคียง43
59090909011 นางสาวจิราวรรณ นํ้าคํา44
59090909012 นางสาวจิราภรณ์ ทํานุ45
59090909013 นางสาววิพุธิตา ละอองทอง46
59090909014 นางสาวณัฐธินันท์ ริมประนาม47
59090909015 นางสาวซูบัยนี หะยีแวอูมา48
600201110002 นายศิริชัย โต่ยจันทึก49
600201110004 นางสาวกิ่งดาว ศรียงยศ50
600201110006 นายนพรัตน์ ทองน้อย51

รวมทั้งสิ้น   23    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0004125  การประยุกต์โปรแกรมสํานักงาน
วันพุธท่ี  7   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600302110001  นางสาวปัญญารัตน์ ดีสวน52
 600302110002  นางสาวธิติพร นนท์ยโส53
 600302110003  นางสาวกนกกาญจน์ แซงสีนวล54
 600302110004  นางสาววิไลพร สีสมคุต55
 600302110005  นายปัทมกร แก้วกลาง(ทุนฟุตบอล100%)56
 600302110006  นายจิรารุวัฒน์ แสนสุภา(ฟุตบอล100%)57
 600302110007  นายอนุชัย มากกระโทก(ฟุตบอล100%)58
 600302110008  นายทรัพย์สถิต สาไพรวัน(ฟุตบอล100%)59
 600302110009  นายบุญยฤทธิ์ ภาคสิม(วอลเลย์100%)60
 600302110011  นายณัฐพล หงษ์ไธสง(วอลเลย์100%)61
 600302110012  นายวุฒิชัย สุขศาลา(วอลเลย์100%)62
 600302110013  นายจิรวัฒน์ ทําทอง(วอลเลย์100%)63
 600302110014  นายสุรพงษ์ พลสวัสดิ์(วอลเลย์100%)64
 600302110015  นายพรรคพล รักคําม(ีวอลเลย์100%)65
 600302110016  นายอภิสิทธิ์ แสนงาม(วอลเลย์100%)66
 600302110017  นายบุศรินทร์ มะโหฬาร(วอลเลย์100%)67
 600302110018  นายภานุวัฒน์ มูลพรม(วอลเลย์100%)68
 600302110019  นายกิตติพงษ์ สุขศาลา(วอลเลย์100%)69
 600302110020  นายตฤณ รัตนมงคล (ทุนฟุตบอล 50%)70
 600302110023  นายวทัชภูมิ ดวงเงิน71
 600302110024  นายชัยณรงค์ บุญเกิด(ฟุตบอล50%)72
 600302110025  นายวราดร อุ่นอาจ(ฟุตบอล50%)73
 600601110001  นางสาวเจนจิรา เถื่อนสันเทียะ74
 600601110004  นายอนุชา นวลกิ่ง75
 600601110005  นายเพ็ญเพชร เพ็ญเกตุ76
 600601110011  นางสาวสนธิญา เผ่ือนกระโทก77
 600601110012  นางสาวกัลยรัตน์ บุรีวงศ์78
 600601110013  นางสาวสกุณา ยอดแคล้ว79
 600601110016  นางสาวชามาวีร์ ศรีเพชร80
 600601110017  นางสาวเนธิชา พันธ์พิทักษ์81



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0004125  การประยุกต์โปรแกรมสํานักงาน
วันพุธท่ี  7   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600601110018  นางสาววาสนา จันทร์อ่อน82
 600601110019  นางสาวนฤมล ประมวล83
 600601110023  นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะบัณฑิตย์84
 600601110025  นายคุณาธิป ขาวสําลี85
 600601110026  นางสาวจิราวัลย์ น้อยโนนทอง86
 600601110029  นางสาวนิรัตน์ชา อินทอง87
 600601110030  นางสาวผกามาศ คํามา88
 600601110031  นางสาววัลลภา สีลาขวา89
 600601110032  นายวัชรินทร์ จั่นขุนทด90
 600601110033  นางสาวนวลอนงค์ วุฒิเวชช์91
 600601110034  นางสาวกรรณิกา นาดี92
 600601110035  นางสาวธารารัตน์ แสงงาม93
 600602110001  นายศิขริน ด่านยางหวาย94
 600602110003  นายณัฐวุฒิ อ้อกลาง95
 600602110007  นายอภิวัฒน์ วงษ์มี(ทุนกีฬาฟุตบอล 100%)96
 600602110008  นายชัยณรงค์ อุปชัย (ทุนกีฬาฟุตบอล 100%)97
 600602110009  นายนราวิชญ์ ซิวประโคน98
 600602110010  นางสาวจิราภรณ์ ซุยกระโทก99
 600602110011  นายวัชระพงษ์ เสียดกระโทก(ฟุตบอล100%)100
 600602110012  นายเศรษฐวัฒน์ วงศ์วีระพันธ์ุ (ทุนฟุตบอล 100%)101
 600602110013  นายพัชรพงษ์ เป้ากลาง(ทุนฟุตบอล100%)102
 600602110014  นายชาติชาย เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)103
 600602110015  นายสาริน จันทาสูงเนิน(ฟุตบอล50%)104
 600602110017  นายสุรศักด์ิ เขมะรัง (ทุนฟุตบอล 100%)105
 600602110018  นายวีระยุทธ มิยาโมโต(ทุนฟุตบอล100%)106
 600602110019  นายอนาวิล โคตรชมภู(ฟุตบอล100%)107
 600602110022  นายณัฐวุฒิ แสนภักดี108
 600604110001  นางสาวนิภาพร บุญผูก109
 600604110005  นางสาวธิติยา เขตนารี110
 600604110006  นางสาวสิริมา จันทร์ละออ111



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0004125  การประยุกต์โปรแกรมสํานักงาน
วันพุธท่ี  7   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600604110007  นางสาวสุมิตตรา ดาดี112
 600604110008  นางสาวพิมจันทร์นภา แก้วคํา113
 600604110011  นางสาวรุ่งนภา มะโรงมืด114
 600604110012  นางสาวสุพรรษา พรมสะแกแสง115
 600604110015  นางสาวณัฐชยา เพียเสนา116
 600604110018  นางสาววาริน ริดสันเทียะ117
 600604110019  นายธีรภัทร์ ปราณี118
 601001110002  นางสาวภัทราวดี กันทาแก้ว119
 601001110003  นางสาวสกุณตลา เพ็งแจ่ม120
 601001110004  นางสาวผกามาส หงษ์ชาติ121
 601001110005  นางสาวรัฐฐิกา หนองเหล็ก122
 601001110007  นางสาวสุพรรษา ใจฉ่ํา123
 601001110012  นางสาวอุบลรัตน์ ภูติยา124
 601001110013  นายศรันรัตน์ แผลงงาม125
 601001110014  นางสาวปพิชญาภรณ์ แสงเผ่น126
 601001110015  นางสาววรรณภา ช่ืนตา127
 601001110016  นายเนติพงษ์ เวฬุวนารักษ์128
 601001110017  นางสาวธิษณามดี ฉํ่าโสฬส129
 601001110022  นายเกียรติศักด์ิ แสนธิ130
 601001110024  นางสาวเสาวณีย์ บุญยกาญจน์131
 601001110025  นางสาวปรารถนา กระฐิน132
 601001110026  นางสาวณัฐพร สังข์สูงเนิน133
 601001110027  นางสาวสุชานาถ ราชครุฑ134
 601001110028  นางสาวพนมรัตน์ คงสมพงษ์135

รวมทั้งสิ้น   84    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0602209  แอโรบิกแดนซ์
วันพุธท่ี  7   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 59050901006  นายวิริยะการณ์ พักวงษ์136
 59050901007  นายชาญณรงค์ บุญนาที137
 59050901008  นายยุทธนา ไพรหลวง138
 59050901009  นายชัยมงคล เชื้อหมอดู139
 59050901011  นายศุภกานต์ จ่าบาล140
 59050901012  นายวุฒิภัทร ศรีชัยภูมิ141
 59050901013  นายธนพล หมื่นกูด142
 59050901016  นายณรงค์ฤทธ์ิ กล้าหาญ143
 59050901019  นายวีรโชติ มาตรี144

รวมทั้งสิ้น   9    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601206  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
วันพฤหัสบดีท่ี  8   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

56050601019 นายทศพล พลงาม1
57050601006 นายกษิดิศ เพียงกระโทก2
57050601012 นายพรพล อ้นเขียว3
57050601032 นางสาวเรืองศิริ คลุ้มกระโทก4
59050401003 นางสาวณัฐภรณ์ ยุพดี5
59050401004 นางสาวณัฐชยา ธงจันทร์6
59050401008 นางสาวทัดดาว ภูคงคา7
59050401009 นางสาวริญรดา ชุ่มสีดา8
59050401011 นางสาวศันศนีย์ พลขุนทด9
59050401012 นางสาวปทุมวดี ปล่ังกลาง10
59050401029 นางสาวธัญญารัตน์ พิลาทอง11
59050401030 นางสาวศศิวิมล หวังใจกลาง12
59050401043 นางสาวประวีณา กันหาธรรม13
59050401048 นางสาวนุชธิดา พอขุนทด14
59050401068 นางสาวนุศรา จังสันเทียะ15
59050401074 นางสาวพาตีเมาะ มะมิง16
59050401075 นางสาวฟารีดา แวนูเซ็ง17
59050401076 นางสาวสุไรดา เจ๊ะแว18

รวมทั้งสิ้น   18    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0901305  ภาพทางการแพทย์
วันพฤหัสบดีท่ี  8   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 58090101002  นางสาวฐิติมา เหง้าบัว19
 58090101003  นางสาวชิณณิฌา ภูมิเจริญวัฒนา20
 58090101005  นางสาววิชุดา สีเสน21
 58090101008  นางสาวโศภิษฐ์ ศุภชารี22
 58090101010  นางสาวธนาภรณ์ สิงห์กล้า23
 58090101011  นางสาวอัจฉริยา คงสี24
 58090101013  นายสุนิจ วงศ์ภูมี25
 58090101014  นางสาวปิยะภรณ์ บุญอยู่26
 58090101016  นายปฏิภาณ สุดสวาท27
 58090101017  นางสาวปฏิมาภรณ์ หริ่งสําโรง28
 58090101018  นางสาวจิราพร จันทเดช29

รวมทั้งสิ้น   11    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0301104  กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
วันพฤหัสบดีท่ี  8   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600301110001  นายณัฐวุฒิ ชัยเสิม30
 600301110002  นางสาวศุภาภรณ์ กองแก้ว31
 600301110003  นายกิติคูณ พร้อมจันทึก32
 600301110005  นางสาวกาญจนา สารวงษ์33
 600301110006  นางสาวสุชาดา มุราษี34

รวมทั้งสิ้น   5    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0003103  ภาษาอังกฤษ 2
วันพฤหัสบดีท่ี  8   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 57050401017  นางสาวปิยาภรณ์ เหลาแตว1 
 58050401024  นางสาววรางคณา สงวนเครือ2 
 58050601003  นายสัตยา ผาสุข3 
 58050601025  นางสาวนุชจรี โสมรักษ์4 
 59050901006  นายวิริยะการณ์ พักวงษ์5 
 59050901007  นายชาญณรงค์ บุญนาที6 
 59050901009  นายชัยมงคล เชื้อหมอดู7 
 59050901011  นายศุภกานต์ จ่าบาล8 
 59050901012  นายวุฒิภัทร ศรีชัยภูมิ9 
 59050901013  นายธนพล หมื่นกูด10 
 59050901016  นายณรงค์ฤทธ์ิ กล้าหาญ11 
 59050901019  นายวีรโชติ มาตรี12 
 600102110001  นางสาวชลิตา ธรรมนิยม13 
 600102110002  นางสาวจันทร์ทิรา เพ็งแจ่ม14 
 600102110008  นายเขมนันท์ กลีบอุบล15 
 600102110009  นางสาวปวีณา ทองวิเศษ16 
 600201110002  นายศิริชัย โต่ยจันทึก17 
 600201110004  นางสาวกิ่งดาว ศรียงยศ18 
 600201110006  นายนพรัตน์ ทองน้อย19 

รวมทั้งสิ้น   19    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1004117.  ปฏิบัติการชีววิทยา
วันพฤหัสบดีท่ี  8   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600801110003  นางสาวหน่ึงฤทัย แสงจันทร์20
 600801110004  นางสาวกนกพร บุญพูน21
 600801110006  นางสาวพรภวิษย์ สุขะปรีดาทรัพย์22
 600801110007  นางสาวพัณณิตา มณีปกรณ์23
 600801110008  นางสาวบรรฑิตา เสาแก้ว24
 600801110009  นางสาวชลธิชา ภูมี25
 600801110010  นางสาวกมลพรรณ สุดเขียว26
 600801110011  นางสาวเกตน์นิภา งามเลิศ27

รวมทั้งสิ้น   8    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1002104.  ฟิสิกส์ (วิทย์กีฬา+ปลอดภัย)
วันพฤหัสบดีท่ี  8   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600602110001  นายศิขริน ด่านยางหวาย28
 600602110003  นายณัฐวุฒิ อ้อกลาง29
 600602110007  นายอภิวัฒน์ วงษ์มี(ทุนกีฬาฟุตบอล 100%)30
 600602110008  นายชัยณรงค์ อุปชัย (ทุนกีฬาฟุตบอล 100%)31
 600602110009  นายนราวิชญ์ ซิวประโคน32
 600602110010  นางสาวจิราภรณ์ ซุยกระโทก33
 600602110011  นายวัชระพงษ์ เสียดกระโทก(ฟุตบอล100%)34
 600602110012  นายเศรษฐวัฒน์ วงศ์วีระพันธ์ุ (ทุนฟุตบอล 100%)35
 600602110013  นายพัชรพงษ์ เป้ากลาง(ทุนฟุตบอล100%)36
 600602110014  นายชาติชาย เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)37
 600602110015  นายสาริน จันทาสูงเนิน(ฟุตบอล50%)38
 600602110017  นายสุรศักด์ิ เขมะรัง (ทุนฟุตบอล 100%)39
 600602110018  นายวีระยุทธ มิยาโมโต(ทุนฟุตบอล100%)40
 600602110019  นายอนาวิล โคตรชมภู(ฟุตบอล100%)41
 600602110022  นายณัฐวุฒิ แสนภักดี42
 600604110001  นางสาวนิภาพร บุญผูก43
 600604110005  นางสาวธิติยา เขตนารี44
 600604110006  นางสาวสิริมา จันทร์ละออ45
 600604110007  นางสาวสุมิตตรา ดาดี46
 600604110008  นางสาวพิมจันทร์นภา แก้วคํา47
 600604110011  นางสาวรุ่งนภา มะโรงมืด48
 600604110012  นางสาวสุพรรษา พรมสะแกแสง49
 600604110015  นางสาวณัฐชยา เพียเสนา50
 600604110016  นางสาวรัชนีพร แนบกระโทก51
 600604110018  นางสาววาริน ริดสันเทียะ52
 600604110019  นายธีรภัทร์ ปราณี53

รวมทั้งสิ้น   26    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1002102  ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วันพฤหัสบดีท่ี  8   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 56050601019  นายทศพล พลงาม54
 57050401091  นางสาวสุทธิดา แถมกิ่ง55
 59050701025  นางสาวภัสรา สีชมภู56
 59050701026  นางสาวชันลิกา ชุ่มพลวงศ์57

รวมทั้งสิ้น   4    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1002104..  ฟิสิกส์ (เทคนิคแพทย+์วิทย์แพทย)์
วันพฤหัสบดีท่ี  8   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600801110003  นางสาวหน่ึงฤทัย แสงจันทร์1
 600801110004  นางสาวกนกพร บุญพูน2
 600801110006  นางสาวพรภวิษย์ สุขะปรีดาทรัพย์3
 600801110007  นางสาวพัณณิตา มณีปกรณ์4
 600801110008  นางสาวบรรฑิตา เสาแก้ว5
 600801110009  นางสาวชลธิชา ภูมี6
 600801110010  นางสาวกมลพรรณ สุดเขียว7
 600801110011  นางสาวเกตน์นิภา งามเลิศ8
 601001110002  นางสาวภัทราวดี กันทาแก้ว9
 601001110003  นางสาวสกุณตลา เพ็งแจ่ม10
 601001110004  นางสาวผกามาส หงษ์ชาติ11
 601001110005  นางสาวรัฐฐิกา หนองเหล็ก12
 601001110007  นางสาวสุพรรษา ใจฉ่ํา13
 601001110012  นางสาวอุบลรัตน์ ภูติยา14
 601001110013  นายศรันรัตน์ แผลงงาม15
 601001110014  นางสาวปพิชญาภรณ์ แสงเผ่น16
 601001110015  นางสาววรรณภา ช่ืนตา17
 601001110016  นายเนติพงษ์ เวฬุวนารักษ์18
 601001110017  นางสาวธิษณามดี ฉํ่าโสฬส19
 601001110022  นายเกียรติศักด์ิ แสนธิ20
 601001110024  นางสาวเสาวณีย์ บุญยกาญจน์21
 601001110025  นางสาวปรารถนา กระฐิน22
 601001110026  นางสาวณัฐพร สังข์สูงเนิน23
 601001110027  นางสาวสุชานาถ ราชครุฑ24
 601001110028  นางสาวพนมรัตน์ คงสมพงษ์25

รวมทั้งสิ้น   25    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601309  สิ่งเสพติดศึกษา
วันพฤหัสบดีท่ี  8   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 57050401091  นางสาวสุทธิดา แถมกิ่ง26
 58050401013  นางสาวณัฐมน เนตรภักดี27
 58050401014  นางสาวสุจิตรา สงขาว28
 58050401016  นางสาวเขมิกา วิเศษเพ็ง29
 58050401019  นางสาววาริษฐา เดชบุรัมย์30
 58050401023  นางสาวอรญา นะมะราช31
 58050401024  นางสาววรางคณา สงวนเครือ32
 58050401026  นางสาวกนกวรรณ กุตาวัน33
 58050401035  นายเสกสิทธ์ิ ไขขุนทด34
 58050401036  นางสาวนิภาพร ปลื้มมะลัง35
 58050401041  นายสุรชัย ภูเขียว36
 58050401045  นางสาวเจนจิรา กว้างขวาง37
 58050401047  นางสาวเกษรวี ศรีศุภนัน38
 58050401049  นางสาวต่วนนูรีซัน อิแต39
 58050401050  นางสาวนาเดียร์ อาแซ40
 58050401051  นางสาวสุทธิดา คํามีสิทธิ์41
 59050401037  นางสาวปาริชาติ แถวสามารถ42
 59050401073  นางสาวจิราวดี อาจภักดี43

รวมทั้งสิ้น   18    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0001215  ตรรกวิทยาเบื้องต้นกับชีวิต
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600301110001 นายณัฐวุฒิ ชัยเสิม1
600301110002 นางสาวศุภาภรณ์ กองแก้ว2
600301110003 นายกิติคูณ พร้อมจันทึก3
600301110005 นางสาวกาญจนา สารวงษ์4
600301110006 นางสาวสุชาดา มุราษี5

รวมทั้งสิ้น   5    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0105204  การบริหารการจัดซื้อและจัดหา
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59010401001 นางสาวพรธิดา เรืองแสน6
59010401003 นายธนดล รัตนวัน7
59010401006 นางสาวจิราภรณ์ วิชัยวงษ์8
59010401007 นายอนุภาพ อนุแก่นทราย9
59010401009 นายอมรรัตน์ โคตวงศ์10
59010401010 นางสาวธัญจิรา ชิดหนู11
59010401012 นางสาววรดา ผินนอก12

รวมทั้งสิ้น   7    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601209  การวินิจฉัยชุมชน
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050401003 นางสาวณัฐภรณ์ ยุพดี13
59050401004 นางสาวณัฐชยา ธงจันทร์14
59050401008 นางสาวทัดดาว ภูคงคา15
59050401009 นางสาวริญรดา ชุ่มสีดา16
59050401011 นางสาวศันศนีย์ พลขุนทด17
59050401012 นางสาวปทุมวดี ปล่ังกลาง18
59050401029 นางสาวธัญญารัตน์ พิลาทอง19
59050401030 นางสาวศศิวิมล หวังใจกลาง20
59050401043 นางสาวประวีณา กันหาธรรม21
59050401048 นางสาวนุชธิดา พอขุนทด22
59050401068 นางสาวนุศรา จังสันเทียะ23
59050401074 นางสาวพาตีเมาะ มะมิง24
59050401075 นางสาวฟารีดา แวนูเซ็ง25
59050401076 นางสาวสุไรดา เจ๊ะแว26
59050401131 นายก่อเกียรติ มัธปะโม27

รวมทั้งสิ้น   15    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601308  การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 57050401091  นางสาวสุทธิดา แถมกิ่ง1
 57050601008  นายวิษณุ สร้อยนอก2
 57050601012  นายพรพล อ้นเขียว3
 58050401013  นางสาวณัฐมน เนตรภักดี4
 58050401014  นางสาวสุจิตรา สงขาว5
 58050401016  นางสาวเขมิกา วิเศษเพ็ง6
 58050401019  นางสาววาริษฐา เดชบุรัมย์7
 58050401023  นางสาวอรญา นะมะราช8
 58050401024  นางสาววรางคณา สงวนเครือ9
 58050401026  นางสาวกนกวรรณ กุตาวัน10
 58050401035  นายเสกสิทธ์ิ ไขขุนทด11
 58050401036  นางสาวนิภาพร ปลื้มมะลัง12
 58050401041  นายสุรชัย ภูเขียว13
 58050401045  นางสาวเจนจิรา กว้างขวาง14
 58050401047  นางสาวเกษรวี ศรีศุภนัน15
 58050401049  นางสาวต่วนนูรีซัน อิแต16
 58050401050  นางสาวนาเดียร์ อาแซ17
 58050401051  นางสาวสุทธิดา คํามีสิทธิ์18
 58050601026  นายปิยนนันท์ ก่อพงศ์พันธ์19
 59050701001  นางสาวจิตรา นิวาส20
 59050701002  นางสาวช่อผกา น้อมกระโทก21
 59050701003  นายชัยวัฒน์ วีริยาธนาศิริ22
 59050701004  นางสาวพรฑิตา วิเศษทรัพย์23
 59050701006  นางสาวเพ็ญศรี วงศ์สุวรรณ24
 59050701007  นายเจนณรงค์ จันทร์สมุทร25
 59050701009  นางสาวสุนิสา บุญล้น26
 59050701013  นางสาววรัญญา วรสารศิริ27
 59050701017  นางสาวอนุสรา ศรีวรรณา28
 59050701025  นางสาวภัสรา สีชมภู29

รวมทั้งสิ้น   29    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601402  การวางแผนและประเมินผลทางด้านสาธารณสุข
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600601110007  นางสาวปริยาพร เข็มสันเทียะ  30
 600601110008  นางสาวสุรีรัตน์ ตากงูเหลือม  31
 600601110009  นางสาวชุดาพร หวังข้อกลาง  32
 600601110010  นางสาวเกวลิน ทศภักดี  33
 600601110027  นางสาวอนุชรา พิมาร 34
 600601110028  นางสาวละออ วงค์คําจันทร์  35

รวมทั้งสิ้น   6    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0603308  การประเมินผลกระทบสุขภาพสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 56050601019  นายทศพล พลงาม36
 57050601032  นางสาวเรืองศิริ คลุ้มกระโทก37
 58050601001  นายทศววรรษ ศรีภา38
 58050601003  นายสัตยา ผาสุข39
 58050601005  นางสาวอภิญญา สังวาลย์รัมย์40
 58050601006  นางสาวเกวลิน นามฤทธิ์41
 58050601009  นางสาวธนาภรณ์ แตะกระโทก42
 58050601010  นายณัฐวุฒิ ชิงตะขบ43
 58050601011  นายณัฏฐศรัณยุ์ ยินดี44
 58050601012  นางสาวช่อลดา เชิดชู45
 58050601014  นางสาวสาวิภา เบ็นขุนทด46
 58050601016  นายภานุพงศ์ ชาแสน47
 58050601017  นางสาวพรรณิภา สามาทอง48
 58050601018  นางสาวศยามล นาคนุช49
 58050601021  นางสาวนิตยา วงศ์ภูดร50
 58050601022  นางสาวสุนัญญา ล้ิมสัน  51
 58050601023  นางสาวอภิญญา สินธุวา52
 58050601025  นางสาวนุชจรี โสมรักษ์53
 59050701016  นางสาวปฏิมา วนาไส54
 59050701018  นางสาวเสาวลักษณ์ ภูมิเมฆ55
 59050701019  นางสาวณินทิรา ธาตุระหัน56
 59050701020  นางสาวประภาพร อัครฮาด57
 59050701026  นางสาวชันลิกา ชุ่มพลวงศ์58

รวมทั้งสิ้น   23    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0602307  เภสัชวิทยาการกีฬา
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58050301002 นายเดชาธร จันทะมา59
58050301003 นางสาววรรณภา พลรักษา60
58050301005 นายเฉลิมโชค กางโคกกรวด61
58050301007 นายสวัสด์ิ ศรีโวหะ62
58050301008 นางสาวอริศร แสนทวีสุข63
59050901008 นายยุทธนา ไพรหลวง64

รวมทั้งสิ้น   6    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1004208  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 59121501001  นางสาววรรณรัตน์ พุ่มเจริญ65
 59121501002  นางสาวพิมพ์วิภา โตชัยภูมิ66
 59121501004  นางสาววรรณการณ์ รัทธะรินทร์67
 59121501005  นางสาวจริยา เสาเวียง68
 59121501009  นางสาวจุฑามาศ บุญคํา69
 59121501010  นายกฤษณะ มาชัยภูมิ70
 59121501012  นางสาววิภาวัลย์ บัวศรียอด71
 59121501013  นางสาวนุสบา นามวงศ์72
 59121501014  นางสาวบวรลักษณ์ วิบูลย์ศิลป์73
 59121501016  นางสาวบุษราคัม วรรณคํา74
 59121501017  นางสาวศุภกานต์ สุขแสวง75
 59121501018  นางสาวนุชรี ภูมิภักด์ิ76
 59121501020  นางสาวบานเย็น ล้านภูเขียว77
 59121501021  นางสาวอุไรรัตน์ มีคําทอง78
 59121501022  นางสาวสุกัญญา เติบสูงเนิน79
 59121501025  นายสว่างพงษ์ เรืองศรี80
 59121501026  นางสาวเขมจิรา กัญญะลา81
 59121501027  นางสาวเสาวลักษณ์ บุดดาหลู่82
 59121501030  นางสาวนูรฮูดา สุวรรณนุรักษ์83
 59121501034  นางสาวกัญญารัตน์ ภูกาธร84

รวมทั้งสิ้น   20    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0003205  ภาษาอังกฤษ 4
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59020301001 นายวัชรินทร์ พูลสวัสด์ิ1
59020301002 นายอรุณย์ เที่ยงธรรม2
59020301007 นางสาวปัทมา ตาเฮ3
59020301008 นายพัสกร หาดภูมิ4
59090909002 นายอดิศักด์ิ ยันตะคุ5
59090909004 นางสาวชรันต์ยุตา พิมสุโพธ์ิ6
59090909005 นางสาวชนกวรรณ แสนดัง7
59090909007 นายอภิสิทธ์ิ ไชยทอง8
59090909010 นางสาววิลาวรรณ แก้วเคียง9
59090909011 นางสาวจิราวรรณ นํ้าคํา10
59090909012 นางสาวจิราภรณ์ ทํานุ11
59090909013 นางสาววิพุธิตา ละอองทอง12
59090909014 นางสาวณัฐธินันท์ ริมประนาม13
59090909015 นางสาวซูบัยนี หะยีแวอูมา14

รวมทั้งสิ้น   14    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0105206  การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59010401001 นางสาวพรธิดา เรืองแสน15
59010401003 นายธนดล รัตนวัน16
59010401006 นางสาวจิราภรณ์ วิชัยวงษ์17
59010401007 นายอนุภาพ อนุแก่นทราย18
59010401009 นายอมรรัตน์ โคตวงศ์19
59010401010 นางสาวธัญจิรา ชิดหนู20
59010401012 นางสาววรดา ผินนอก21

รวมทั้งสิ้น   7    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601211  อนามัยครอบครัว
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 58050601001  นายทศววรรษ ศรีภา22
 58050601003  นายสัตยา ผาสุข23
 58050601005  นางสาวอภิญญา สังวาลย์รัมย์24
 58050601006  นางสาวเกวลิน นามฤทธิ์25
 58050601009  นางสาวธนาภรณ์ แตะกระโทก26
 58050601010  นายณัฐวุฒิ ชิงตะขบ27
 58050601011  นายณัฏฐศรัณยุ์ ยินดี28
 58050601012  นางสาวช่อลดา เชิดชู29
 58050601014  นางสาวสาวิภา เบ็นขุนทด30
 58050601016  นายภานุพงศ์ ชาแสน31
 58050601017  นางสาวพรรณิภา สามาทอง32
 58050601018  นางสาวศยามล นาคนุช33
 58050601021  นางสาวนิตยา วงศ์ภูดร34
 58050601022  นางสาวสุนัญญา ล้ิมสัน  35
 58050601023  นางสาวอภิญญา สินธุวา36
 58050601025  นางสาวนุชจรี โสมรักษ์37
 59050401003  นางสาวณัฐภรณ์ ยุพดี38
 59050401004  นางสาวณัฐชยา ธงจันทร์39
 59050401008  นางสาวทัดดาว ภูคงคา40
 59050401009  นางสาวริญรดา ชุ่มสีดา41
 59050401011  นางสาวศันศนีย์ พลขุนทด42
 59050401012  นางสาวปทุมวดี ปลั่งกลาง43
 59050401029  นางสาวธัญญารัตน์ พิลาทอง44
 59050401030  นางสาวศศิวิมล หวังใจกลาง45
 59050401043  นางสาวประวีณา กันหาธรรม46
 59050401048  นางสาวนุชธิดา พอขุนทด47
 59050401068  นางสาวนุศรา จังสันเทียะ48
 59050401074  นางสาวพาตีเมาะ มะมิง49
 59050401075  นางสาวฟารีดา แวนูเซ็ง50
 59050401076  นางสาวสุไรดา เจ๊ะแว51



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601211  อนามัยครอบครัว
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 59050401131  นายก่อเกียรติ มัธปะโม52
รวมทั้งสิ้น   31    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601206.  อนามัยครอบครัว
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600601110027  นางสาวอนุชรา พิมาร  53
 600604110016  นางสาวรัชนีพร แนบกระโทก54

รวมทั้งสิ้น   2    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0004211  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600301110001  นายณัฐวุฒิ ชัยเสิม1 
 600301110002  นางสาวศุภาภรณ์ กองแก้ว2 
 600301110003  นายกิติคูณ พร้อมจันทึก3 
 600301110005  นางสาวกาญจนา สารวงษ์4 
 600301110006  นางสาวสุชาดา มุราษี5 

รวมทั้งสิ้น   5    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601310  การพัฒนาสุขภาพชุมชน
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 57050401091  นางสาวสุทธิดา แถมกิ่ง6
 58050401013  นางสาวณัฐมน เนตรภักดี7
 58050401014  นางสาวสุจิตรา สงขาว8
 58050401016  นางสาวเขมิกา วิเศษเพ็ง9
 58050401019  นางสาววาริษฐา เดชบุรัมย์10
 58050401023  นางสาวอรญา นะมะราช11
 58050401024  นางสาววรางคณา สงวนเครือ12
 58050401026  นางสาวกนกวรรณ กุตาวัน13
 58050401035  นายเสกสิทธ์ิ ไขขุนทด14
 58050401036  นางสาวนิภาพร ปลื้มมะลัง15
 58050401041  นายสุรชัย ภูเขียว16
 58050401045  นางสาวเจนจิรา กว้างขวาง17
 58050401047  นางสาวเกษรวี ศรีศุภนัน18
 58050401049  นางสาวต่วนนูรีซัน อิแต19
 58050401050  นางสาวนาเดียร์ อาแซ20
 58050401051  นางสาวสุทธิดา คํามีสิทธิ์21
 58090101002  นางสาวฐิติมา เหง้าบัว22
 58090101003  นางสาวชิณณิฌา ภูมิเจริญวัฒนา23
 58090101005  นางสาววิชุดา สีเสน24
 58090101008  นางสาวโศภิษฐ์ ศุภชารี25
 58090101010  นางสาวธนาภรณ์ สิงห์กล้า26
 58090101011  นางสาวอัจฉริยา คงสี27
 58090101013  นายสุนิจ วงศ์ภูมี28
 58090101014  นางสาวปิยะภรณ์ บุญอยู่29
 58090101016  นายปฏิภาณ สุดสวาท30
 58090101017  นางสาวปฏิมาภรณ์ หริ่งสําโรง31
 58090101018  นางสาวจิราพร จันทเดช32

รวมทั้งสิ้น   27    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0604201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 57050601012  นายพรพล อ้นเขียว33
 58050601026  นายปิยนนันท์ ก่อพงศ์พันธ์34
 59050701001  นางสาวจิตรา นิวาส35
 59050701002  นางสาวช่อผกา น้อมกระโทก36
 59050701003  นายชัยวัฒน์ วีริยาธนาศิริ37
 59050701004  นางสาวพรฑิตา วิเศษทรัพย์38
 59050701006  นางสาวเพ็ญศรี วงศ์สุวรรณ39
 59050701007  นายเจนณรงค์ จันทร์สมุทร40
 59050701009  นางสาวสุนิสา บุญล้น41
 59050701013  นางสาววรัญญา วรสารศิริ42
 59050701016  นางสาวปฏิมา วนาไส43
 59050701017  นางสาวอนุสรา ศรีวรรณา44
 59050701018  นางสาวเสาวลักษณ์ ภูมิเมฆ45
 59050701019  นางสาวณินทิรา ธาตุระหัน46
 59050701020  นางสาวประภาพร อัครฮาด47
 59050701025  นางสาวภัสรา สีชมภู48

รวมทั้งสิ้น   16    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0602213  นันทนาการและการเป็นผู้นํานันทนาการ
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050901006 นายวิริยะการณ์ พักวงษ์49
59050901007 นายชาญณรงค์ บุญนาที50
59050901009 นายชัยมงคล เชื้อหมอดู51
59050901011 นายศุภกานต์ จ่าบาล52
59050901012 นายวุฒิภัทร ศรีชัยภูมิ53
59050901013 นายธนพล หมื่นกูด54
59050901016 นายณรงค์ฤทธ์ิ กล้าหาญ55
59050901019 นายวีรโชติ มาตรี56

รวมทั้งสิ้น   8    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0602308  กายภาพบําบัดทางการกีฬา
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58050301002 นายเดชาธร จันทะมา57
58050301003 นางสาววรรณภา พลรักษา58
58050301005 นายเฉลิมโชค กางโคกกรวด59
58050301007 นายสวัสด์ิ ศรีโวหะ60
58050301008 นางสาวอริศร แสนทวีสุข61
59050901008 นายยุทธนา ไพรหลวง62

รวมทั้งสิ้น   6    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1003107  ชีวเคมี
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 56090101018  นางสาวสร้อยสุวรรณ เรืองศรี63
 57050401091  นางสาวสุทธิดา แถมกิ่ง64
 600601110001  นางสาวเจนจิรา เถื่อนสันเทียะ65
 600601110004  นายอนุชา นวลกิ่ง66
 600601110005  นายเพ็ญเพชร เพ็ญเกตุ67
 600601110007  นางสาวปริยาพร เข็มสันเทียะ  68
 600601110008  นางสาวสุรีรัตน์ ตากงูเหลือม  69
 600601110009  นางสาวชุดาพร หวังข้อกลาง  70
 600601110010  นางสาวเกวลิน ทศภักดี  71
 600601110011  นางสาวสนธิญา เผ่ือนกระโทก72
 600601110012  นางสาวกัลยรัตน์ บุรีวงศ์73
 600601110013  นางสาวสกุณา ยอดแคล้ว74
 600601110016  นางสาวชามาวีร์ ศรีเพชร75
 600601110017  นางสาวเนธิชา พันธ์พิทักษ์76
 600601110018  นางสาววาสนา จันทร์อ่อน77
 600601110019  นางสาวนฤมล ประมวล78
 600601110023  นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะบัณฑิตย์79
 600601110025  นายคุณาธิป ขาวสําลี80
 600601110026  นางสาวจิราวัลย์ น้อยโนนทอง81
 600601110028  นางสาวละออ วงค์คําจันทร์ 82
 600601110031  นางสาววัลลภา สีลาขวา83
 600601110032  นายวัชรินทร์ จั่นขุนทด84
 600601110034  นางสาวกรรณิกา นาดี85
 600601110035  นางสาวธารารัตน์ แสงงาม  86
 600611110001  นางสาววิภาดา มนทอง87
 600611110002  นางสาวอินทหวา หอเอี่ยม88
 600611110003  นางสาวณัฐิราพร ภูสังข์89
 600611110004  นางสาวนนทิชา ขวัญอ่อน90
 600611110005  นางสาวดวงนภา จิตต์หมวด91
 600611110006  นางสาวสุกัญญา แก่นจําปา92



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  1003107  ชีวเคมี
วันศุกร์ที่  9   มีนาคม  2561  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600611110007  นางสาวนาราภัทร อ่ําวิถึ93
 600611110008  นางสาวกฤติพร กองชุม94
 600611110009  นางสาวสโรชา รักญาติ95
 601001110002  นางสาวภัทราวดี กันทาแก้ว96
 601001110003  นางสาวสกุณตลา เพ็งแจ่ม97
 601001110004  นางสาวผกามาส หงษ์ชาติ98
 601001110005  นางสาวรัฐฐิกา หนองเหล็ก99
 601001110007  นางสาวสุพรรษา ใจฉ่ํา100
 601001110012  นางสาวอุบลรัตน์ ภูติยา101
 601001110013  นายศรันรัตน์ แผลงงาม102
 601001110014  นางสาวปพิชญาภรณ์ แสงเผ่น103
 601001110015  นางสาววรรณภา ช่ืนตา104
 601001110016  นายเนติพงษ์ เวฬุวนารักษ์105
 601001110017  นางสาวธิษณามดี ฉํ่าโสฬส106
 601001110022  นายเกียรติศักด์ิ แสนธิ107
 601001110024  นางสาวเสาวณีย์ บุญยกาญจน์108
 601001110025  นางสาวปรารถนา กระฐิน109
 601001110026  นางสาวณัฐพร สังข์สูงเนิน110
 601001110027  นางสาวสุชานาถ ราชครุฑ111
 601001110028  นางสาวพนมรัตน์ คงสมพงษ์112

รวมทั้งสิ้น   50    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0001205  การพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน
วันเสาร์ที่  10   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600102110001  นางสาวชลิตา ธรรมนิยม1 
 600102110002  นางสาวจันทร์ทิรา เพ็งแจ่ม2 
 600102110008  นายเขมนันท์ กลีบอุบล3 
 600102110009  นางสาวปวีณา ทองวิเศษ4 
 600102110011  นางสาวธนัชชา แย้มสรวล5 
 600102110013  นางสาวจารุวรรณ สมุติรัมย์6 

รวมทั้งสิ้น   6    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0001211  การพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน
วันเสาร์ที่  10   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600302110001  นางสาวปัญญารัตน์ ดีสวน7
 600302110002  นางสาวธิติพร นนท์ยโส8
 600302110003  นางสาวกนกกาญจน์ แซงสีนวล9
 600302110004  นางสาววิไลพร สีสมคุต10
 600302110005  นายปัทมกร แก้วกลาง(ทุนฟุตบอล100%)11
 600302110006  นายจิรารุวัฒน์ แสนสุภา(ฟุตบอล100%)12
 600302110007  นายอนุชัย มากกระโทก(ฟุตบอล100%)13
 600302110008  นายทรัพย์สถิต สาไพรวัน(ฟุตบอล100%)14
 600302110009  นายบุญยฤทธิ์ ภาคสิม(วอลเลย์100%)15
 600302110011  นายณัฐพล หงษ์ไธสง(วอลเลย์100%)16
 600302110012  นายวุฒิชัย สุขศาลา(วอลเลย์100%)17
 600302110013  นายจิรวัฒน์ ทําทอง(วอลเลย์100%)18
 600302110014  นายสุรพงษ์ พลสวัสดิ์(วอลเลย์100%)19
 600302110015  นายพรรคพล รักคําม(ีวอลเลย์100%)20
 600302110016  นายอภิสิทธิ์ แสนงาม(วอลเลย์100%)21
 600302110017  นายบุศรินทร์ มะโหฬาร(วอลเลย์100%)22
 600302110018  นายภานุวัฒน์ มูลพรม(วอลเลย์100%)23
 600302110019  นายกิตติพงษ์ สุขศาลา(วอลเลย์100%)24
 600302110020  นายตฤณ รัตนมงคล (ทุนฟุตบอล 50%)25
 600302110023  นายวทัชภูมิ ดวงเงิน26
 600302110024  นายชัยณรงค์ บุญเกิด(ฟุตบอล50%)27
 600302110025  นายวราดร อุ่นอาจ(ฟุตบอล50%)28

รวมทั้งสิ้น   22    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601103  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
วันเสาร์ที่  10   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600601110001  นางสาวเจนจิรา เถื่อนสันเทียะ29
 600601110004  นายอนุชา นวลกิ่ง30
 600601110005  นายเพ็ญเพชร เพ็ญเกตุ31
 600601110007  นางสาวปริยาพร เข็มสันเทียะ 32
 600601110008  นางสาวสุรีรัตน์ ตากงูเหลือม  33
 600601110009  นางสาวชุดาพร หวังข้อกลาง  34
 600601110010  นางสาวเกวลิน ทศภักดี  35
 600601110011  นางสาวสนธิญา เผ่ือนกระโทก36
 600601110012  นางสาวกัลยรัตน์ บุรีวงศ์37
 600601110013  นางสาวสกุณา ยอดแคล้ว38
 600601110016  นางสาวชามาวีร์ ศรีเพชร39
 600601110017  นางสาวเนธิชา พันธ์พิทักษ์40
 600601110018  นางสาววาสนา จันทร์อ่อน41
 600601110019  นางสาวนฤมล ประมวล42
 600601110023  นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะบัณฑิตย์43
 600601110025  นายคุณาธิป ขาวสําลี44
 600601110026  นางสาวจิราวัลย์ น้อยโนนทอง45
 600601110027  นางสาวอนุชรา พิมาร  46
 600601110028  นางสาวละออ วงค์คําจันทร์  47
 600601110031  นางสาววัลลภา สีลาขวา48
 600601110032  นายวัชรินทร์ จั่นขุนทด49
 600601110034  นางสาวกรรณิกา นาดี50
 600601110035  นางสาวธารารัตน์ แสงงาม  51
 600611110001  นางสาววิภาดา มนทอง52
 600611110002  นางสาวอินทหวา หอเอี่ยม53
 600611110003  นางสาวณัฐิราพร ภูสังข์54
 600611110004  นางสาวนนทิชา ขวัญอ่อน55
 600611110005  นางสาวดวงนภา จิตต์หมวด56
 600611110006  นางสาวสุกัญญา แก่นจําปา57
 600611110007  นางสาวนาราภัทร อ่ําวิถึ58



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0601103  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
วันเสาร์ที่  10   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600611110008  นางสาวกฤติพร กองชุม59
 600611110009  นางสาวสโรชา รักญาติ60

รวมทั้งสิ้น   32    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0604103  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
วันเสาร์ที่  10   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 600604110001  นางสาวนิภาพร บุญผูก61
 600604110005  นางสาวธิติยา เขตนารี62
 600604110006  นางสาวสิริมา จันทร์ละออ63
 600604110007  นางสาวสุมิตตรา ดาดี64
 600604110008  นางสาวพิมจันทร์นภา แก้วคํา65
 600604110011  นางสาวรุ่งนภา มะโรงมืด66
 600604110012  นางสาวสุพรรษา พรมสะแกแสง67
 600604110015  นางสาวณัฐชยา เพียเสนา68
 600604110016  นางสาวรัชนีพร แนบกระโทก69
 600604110018  นางสาววาริน ริดสันเทียะ70
 600604110019  นายธีรภัทร์ ปราณี71

รวมทั้งสิ้น   11    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0002213  กฎหมายกับชีวิตประจําวัน
วันเสาร์ที่  10   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 59121501001  นางสาววรรณรัตน์ พุ่มเจริญ72
 59121501002  นางสาวพิมพ์วิภา โตชัยภูมิ73
 59121501004  นางสาววรรณการณ์ รัทธะรินทร์74
 59121501005  นางสาวจริยา เสาเวียง75
 59121501009  นางสาวจุฑามาศ บุญคํา76
 59121501010  นายกฤษณะ มาชัยภูมิ77
 59121501012  นางสาววิภาวัลย์ บัวศรียอด78
 59121501013  นางสาวนุสบา นามวงศ์79
 59121501014  นางสาวบวรลักษณ์ วิบูลย์ศิลป์80
 59121501016  นางสาวบุษราคัม วรรณคํา81
 59121501017  นางสาวศุภกานต์ สุขแสวง82
 59121501018  นางสาวนุชรี ภูมิภักด์ิ83
 59121501020  นางสาวบานเย็น ล้านภูเขียว84
 59121501021  นางสาวอุไรรัตน์ มีคําทอง85
 59121501022  นางสาวสุกัญญา เติบสูงเนิน86
 59121501025  นายสว่างพงษ์ เรืองศรี87
 59121501026  นางสาวเขมจิรา กัญญะลา88
 59121501027  นางสาวเสาวลักษณ์ บุดดาหลู่89
 59121501030  นางสาวนูรฮูดา สุวรรณนุรักษ์90
 59121501034  นางสาวกัญญารัตน์ ภูกาธร91

รวมทั้งสิ้น   20    คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา  0002220  กฎหมายกับชีวิต
วันเสาร์ที่  10   มีนาคม  2561  เวลา   09.00 - 12.00 น    ห้องสอบ   ห้องลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

 601001110002  นางสาวภัทราวดี กันทาแก้ว92
 601001110003  นางสาวสกุณตลา เพ็งแจ่ม93
 601001110004  นางสาวผกามาส หงษ์ชาติ94
 601001110005  นางสาวรัฐฐิกา หนองเหล็ก95
 601001110007  นางสาวสุพรรษา ใจฉ่ํา96
 601001110012  นางสาวอุบลรัตน์ ภูติยา97
 601001110013  นายศรันรัตน์ แผลงงาม98
 601001110014  นางสาวปพิชญาภรณ์ แสงเผ่น99
 601001110015  นางสาววรรณภา ช่ืนตา100
 601001110016  นายเนติพงษ์ เวฬุวนารักษ์101
 601001110017  นางสาวธิษณามดี ฉํ่าโสฬส102
 601001110022  นายเกียรติศักด์ิ แสนธิ103
 601001110024  นางสาวเสาวณีย์ บุญยกาญจน์104
 601001110025  นางสาวปรารถนา กระฐิน105
 601001110026  นางสาวณัฐพร สังข์สูงเนิน106
 601001110027  นางสาวสุชานาถ ราชครุฑ107
 601001110028  นางสาวพนมรัตน์ คงสมพงษ์108

รวมทั้งสิ้น   17    คน


