
 ตารางสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5  มนีาคม  2562 
 วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ 
 0003210 การอ่านภาษาอังกฤษ 600801110012   -   610801110043 หอประชุมลําตะคอง 
 0601208 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 600601110001   -   610601110022 หอประชุมลําตะคอง 
 0601308 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 59050401003   -   59050401076 หอประชุมลําตะคอง 
 0604103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน 610604110001   -   610604110022 หอประชุมลําตะคอง 
 0303313 การบริหารและการพัฒนา 600302110001   -   600302110023 หอประชุมลําตะคอง 
 0602211 จิตวิทยาการกีฬา 59121501001   -   600602110022 หอประชุมลําตะคอง 
 1004204 จุลชีววิทยา 601001110002   -   611001110044 หอประชุมลําตะคอง 
 0003107 การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 610601110001   -   611002110006 หอประชุมลําตะคอง 
 0902313 ทุยหนา 56090101018   -   59090909015 103A - 104A 
 0803201 วิทยาแบคทีเรยีทางการแพทย ์ 600801110003   -   610801110042 103A - 104A 
 0602310 จิตวิทยาการกีฬา 59050901006   -   59050901019 103A - 104A 
 0002110 มนุษย์กับสังคม 58060101014   -   610405110002 103A - 104A 
 0105311 กฎหมายสําหรับโลจิสติกส ์ 59010401003   -   600102110011 103A - 104A 
 0101118 การเงินธุรกิจ 600102110001   -   610103110004 103A - 104A 
 0604205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 600604110001   -   600604110019 103A - 104A 
 0603308 การประเมินผลกระทบสุขภาพสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง 59050701002   -   59050701025 103A - 104A 



 วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ 
 1004208 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 601001110002   -   611001110044 หอประชุมลําตะคอง 
 0601211 การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 600601110001   -   610601110022 หอประชุมลําตะคอง 
 0602209 โภชนาการสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 600602110001   -   600602110022 หอประชุมลําตะคอง 
 0601314 เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข 59050401003   -   59050401076 หอประชุมลําตะคอง 
 1002104 ฟิสิกส ์ 600801110012   -   611002110006 หอประชุมลําตะคอง 
 0004211 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ์ 58060101014   -   610301110002 507A 
 0003103 ภาษาอังกฤษ 2 600102110013   -   610201120004 507A 
 0105206 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินคา้ 600102110001   -   600102110011 507A 
 0604211 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 600604110001   -   600604110019 507A 
 0604307 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 59050701002   -   59050701017 507A 



 วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ 
 0004103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 600801110012   -   610801110043 หอประชุมลําตะคอง 
 0001211 การพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน 600103110001   -   610302110027 หอประชุมลําตะคอง 
 0304312 การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น 600302110001   -   600302110023 หอประชุมลําตะคอง 
 0101116 หลักการตลาด 610101110005   -   610103110004 หอประชุมลําตะคอง 
 0601205 วิทยาการระบาด 600601110001   -   610601110022 หอประชุมลําตะคอง 
 0601310 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 59050401003   -   59090909015 หอประชุมลําตะคอง 
 0604309 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 59050701002   -   59050701026 หอประชุมลําตะคอง 
 1005304 พยาธิวิทยา 59121501001   -   59121501034 หอประชุมลําตะคอง 
 0400105 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 610403110004   -   610403110010 103A - 104A 
 0602306 การบาดเจ็บทางการกีฬา 59050901006   -   59050901019 103A - 104A 
 0901307 พฤษศาสตร์การแพทย ์ 59090909002   -   59090909015 103A - 104A 
 0604210 หลักการวิศวกรรมสําหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 600604110001   -   600604110019 103A - 104A 
 0901412 สถิติและระเบยีบวิธีวิจัยสําหรับการแพทย์แผนจีน 57090101017   -   58090101017 103A - 104A 
 0105204 การบริหารการจัดซื้อและจัดหา 600102110001   -   600102110013 103A - 104A 



 วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ 
 0105427 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการดําเนินธุรกิจ 59010401003   -   600102110011 103A - 104A 
 0103111 การบัญชีชั้นกลาง 1 610101110005   -   610101110007 103A - 104A 
 0106101 ทฤษฏีองค์การและหลักธรรมาภิบาล 610103110004   -   610103110004 103A - 104A 
 0401101 การศึกษาปฐมวัย 610403110004   -   610403110010 103A - 104A 
 0601210 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 600601110001   -   610601110022 103A - 104A 
 0601307 สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 58050601003   -   59050701026 103A - 104A 
 0601301 ชีวสถิติ 600601110007   -   600601110010 507A 
 0602206 เวชศาสตร์การกีฬา 600602110001   -   600602110022 507A 
 0901311 จิตวิทยาทางการแพทย์และการพัฒนาทางวิชาชีพ 59090909002   -   59090909015 507A 
 0902421 ศาสตร์โรคหู ตา จมูก คอ 58090101002   -   58090101017 507A 



 วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ 
 0001206 ศาสนากับชีวิต 600801110012   -   610801110043 หอประชุมลําตะคอง 
 0001212 ศาสนากับชีวิต 610101120143   -   610302110027 หอประชุมลําตะคอง 
 0002220 กฎหมายกับชีวิต 611001110002   -   611002110006 หอประชุมลําตะคอง 
 1005311 เภสัชวิทยา 59121501001   -   59121501034 หอประชุมลําตะคอง 
 0004209 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 610601110001   -   610604110022 หอประชุมลําตะคอง 
 0601209 การประเมินสุขภาพชุมชน 600601110001   -   610601110022 หอประชุมลําตะคอง 
 0601311 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 59050401003   -   59050401076 507A 
 0001208 สุนทรียศาสตรเ์บื้องต้น 600102110001   -   610102110013 507A 
 0101204 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 59010401003   -   600102110013 507A 
 0602210 ชีวกลศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา 600602110001   -   600602110022 507A 
 0602307 เภสัชวิทยาการกีฬา 59050901006   -   59050901019 507A 



 วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ 
 0003205 ภาษาอังกฤษ 4 600201110002   -   610201110006 หอประชุมลําตะคอง 
 0003211 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 600103110001   -   611001110044 หอประชุมลําตะคอง 
 0004215 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 58060101007   -   610604110022 หอประชุมลําตะคอง 
 0101120 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 59010401003   -   610103110004 หอประชุมลําตะคอง 
 0303206 ทฤษฎีองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 600302110001   -   600302120109 หอประชุมลําตะคอง 
 1002108 ปฏิบัติการฟิสิกส ์ 611001110002   -   611002110006 หอประชุมลําตะคอง 
 0601206 อนามัยครอบครัว 600601110001   -   610601110022 หอประชุมลําตะคอง 
 0601103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน 610601110001   -   610601110022 103A - 104A 
 0601313 การรักษาเบื้องต้น 59050401003   -   59050401076 103A - 104A 
 0604308 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 58050601003   -   59050701026 103A - 104A 
 0602208 หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 600602110001   -   600602110022 103A - 104A 
 0801201 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 600801110003   -   610801110042 103A - 104A 
 0904204 ตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนจีน 1 600901110002   -   600901110020 103A - 104A 
 1003118 ปฏิบัติการชีวเคม ี 610901110001   -   610901110011 103A - 104A 
 0101207 การจัดการนําเข้าและส่งออก 600102110001   -   600102110013 103A - 104A 



  
  

 วันศุกร์ที่  1  มีนาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ 
 0004212 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 58060101007   -   600103110002 หอประชุมลําตะคอง 
 0303209 ระบบริหารราชการไทย 600302110001   -   610302110027 หอประชุมลําตะคอง 
 0601207 การตรวจประเมินและบําบัดโรค 1 600601110001   -   610601110014 หอประชุมลําตะคอง 
 0601309 สิ่งเสพติดศึกษา 59050401003   -   59050401076 หอประชุมลําตะคอง 
 0800202 พยาธิสรีรวิทยา 600801110003   -   610801110042 หอประชุมลําตะคอง 
 0602205 การวัดและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย 600602110001   -   600602110022 หอประชุมลําตะคอง 
 0604310 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 59050701002   -   59050701026 หอประชุมลําตะคอง 
 0101120 ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส ์ 600102110001   -   610102110013 507A 
 0101122 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร 610101110005   -   610103110004 507A 
 0604206 การตรวจประเมินและบําบัดโรคเบื้องต้น 600604110001   -   600604110019 507A 
 0400104 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 610403110004   -   610405110002 507A 
 0602102 จรรยาบรรณและการเป็นผู้นําวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 610602110001   -   610602110016 507A 
 0602311 วิธีการสอนกีฬา 59050901006   -   59050901019 507A 
 0903306 ระบบสาธารณสุขไทย กฎหมาย จรรยาบรรณ และจิตวิทยาทางการแพทย์ 610901110001   -   610901110011 507A 



 วันศุกร์ที่  1  มีนาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ 
 0101308 การจัดการผลติและการปฏิบัติการ 59010401003   -   600102110011 507A 
 0101117 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 610101110005   -   610103110004 507A 
 0102211 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 600103110001   -   600103110002 507A 
 0601312 กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา 59050401003   -   59050401076 507A 
 0207431 หัวข้อพิเศษสําหรับเทคโนโลยีเว็บ 59020301001   -   59020301008 507A 
 0901310 กฎหมายและจรรยาบรรณทางการแพทย์ 59090909002   -   59090909015 103A - 104A 
 0604306 การยศาสตร์ 59050701002   -   59050701017 103A - 104A 
 0602516 โยคะ 59121501016   -   600602110022 103A - 104A 
 1003104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 600801110012   -   610801110043 103A - 104A 
 0601212 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 600601110001   -   610601110022 103A - 104A 



  
  

 วันอังคารที่  5  มีนาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ 
 0002102 จิตวิทยากับการดําเนินชีวิต 601001110003   -   611001110044 103A - 104A 
 1003103 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 59050701002   -   610801110043 103A - 104A 
 1003103 เคมีอินทรีย์ 611001110002   -   611002110006 103A - 104A 
 0303311 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสําหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 600302110001   -   600302110023 103A - 104A 
 0105101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 610102110001   -   610102110013 507A 
 0602308 กายภาพบําบัดทางการกีฬา 59050901006   -   59050901019 507A 
 0801209 ปัสสาวะและสารน้ํา 600801110003   -   610801110042 507A 
 วันอังคารที่  5  มีนาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ 
 0003106 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 610101120070   -   610901110011 507A 
 0105308 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 59010401003   -   610102110006 507A 
 0602505 กีฬาฟุตซอล 600602110001   -   600602110022 507A 
 1003201 เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 601001110002   -   611001110044 507A 



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0003210  การอ่านภาษาอังกฤษ
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110012 นางสาวอารยา  ดอกคํา1
600901110002 นางสาวภาวิณี  ศิริ2
600901110003 นางสาวจิราวรรณ  มัญจะกาเภท3
600901110004 นางสาวบุษยา  มีอามาตย์4
600901110005 นางสาวอรวรรณ  สมานชม5
600901110010 นางสาวสุกัญญา  ห้อยฤทัย6
600901110011 นางสาวกมลวรรณ  เหมกระโทก7
600901110018 นายรัฐพงศ์  คําอาจ8
600901110020 นางสาวศศินิภา  ศักดิวงศ์9
610801110001 นางสาวสาวิตรี  ชัยบุรัมย์10
610801110003 นางสาวโสรญา  ชัยรัตน์11
610801110004 นางสาวเวธกา  พันธทัน12
610801110006 นางสาวชลรัตดา  สมศรี13
610801110008 นางสาวรัตนาภรณ์  นครศรี14
610801110009 นางสาวสุภาวิณี  บุญปลอด15
610801110016 จ.ส.อ.หญิงสุทธิดา  เพชรมณี16
610801110018 นายปฏิวัติ  ราษี17
610801110020 นางสาวประกายกานต์  กอผา18
610801110021 นางสาวนุจรินทร์  ผุยพรม19
610801110022 นางสาวมุขสุดา  แหล่งหล้า20
610801110023 นายวีรพันธ์ุ  ไชยถา21
610801110024 นางสาวศิริวรรณ  ศรีอ้วน22
610801110025 นางสาวกัญญารัตน์  นุขุนทด 23
610801110026 นายกิตติพงษ์  มาตรสันต์24
610801110027 นางสาวพัชรา  ศูนย์วงค์25
610801110028 นายรณยุทธ์  ชัยจุมพล26
610801110029 นางสาวณัฐฐิญา  พิมราช27
610801110031 นางสาวสุภาวรรณ์  อานสันเทียะ28
610801110033 นางสาวกิตติยาภรณ์  ภิรมจิตต์29
610801110035 นางสาวสุพัตรา  พูนขุนทด30

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0003210  การอ่านภาษาอังกฤษ
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610801110037 นางสาวสุภาพร  อันทรบุตร31
610801110038 นางสาวรัชนีกร  ภูสีน้ํา32
610801110039 นางสาวอรฤทัย  กุลบุตร33
610801110040 นายจตุพร  สาแก้ว34
610801110041 นางสาวลลิดา  ป่ินใจ35
610801110043 นางสาวธัญญาเรศ  แซ่ลี36

รวมทั้งสิ้น   36    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601208  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา  เถ่ือนสันเทียะ37
600601110004 นายอนุชา  นวลกิ่ง38
600601110005 นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ39
600601110007 นางสาวปริยาพร  เข็มสันเทียะ  40
600601110008 นางสาวสุรีรัตน์  ตากงูเหลือม  41
600601110009 นางสาวชุดาพร  หวังข้อกลาง  42
600601110010 นางสาวเกวลิน  ทศภักดี  43
600601110011 นางสาวสนธิญา  เผื่อนกระโทก44
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์  บุรีวงศ์45
600601110013 นางสาวสกุณา  ยอดแคล้ว46
600601110018 นางสาววาสนา  จันทร์อ่อน47
600601110019 นางสาวนฤมล  ประมวล48
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะบัณฑิตย์49
600601110026 นางสาวจิราวัลย์  น้อยโนนทอง50
600601110027 นางสาวอนุชรา  พิมาร  51
600601110028 นางสาวละออ  วงค์คําจันทร์  52
600601110031 นางสาววัลลภา  สีลาขวา53
600601110032 นายวัชรินทร์  จั่นขุนทด54
600601110034 นางสาวกรรณิกา  นาดี55
610601110010 นางสาวอรวรรณ  รอนศึก  56
610601110011 นางสาวทรรศมน  ทองจํารูญ  57
610601110014 นางสาวพัชชรนันทน์  พายุพัดน์58
610601110022 นายชินกฤต  กิ่งคํา59

รวมทั้งสิ้น   23    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601308  การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050401003 นางสาวณัฐภรณ์  ยุพดี60
59050401004 นางสาวณัฐชยา  ธงจันทร์61
59050401008 นางสาวทัดดาว  ภูคงคา62
59050401009 นางสาวริญรดา  ชุ่มสีดา63
59050401011 นางสาวศันศนีย์  พลขุนทด64
59050401012 นางสาวปทุมวดี  ปลั่งกลาง65
59050401029 นางสาวธัญญารัตน์  พิลาทอง66
59050401030 นางสาวศศิวิมล  หวังใจกลาง67
59050401043 นางสาวประวีณา  กันหาธรรม68
59050401048 นางสาวนุชธิดา  พอขุนทด69
59050401068 นางสาวนุศรา  จังสันเทียะ70
59050401074 นางสาวพาตีเมาะ  มะมิง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)71
59050401075 นางสาวฟารีดา  แวนูเซ็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)72
59050401076 นางสาวสุไรดา  เจ๊ะแว (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)73

รวมทั้งสิ้น   14    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0604103  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610604110001 นางสาวศิริรัตน์  ทองลอย74
610604110002 นางสาวธัญญารัตน์  บุดดา75
610604110003 นายอดิศักด์ิ  จันทบ76
610604110005 นางสาวสุธิดา  อุปมัย77
610604110009 นางสาวสุทธิดา  วงค์สุธา78
610604110011 นางสาวภาวารินทร์  ผูกฟัก79
610604110013 นายกิตติพงศ์  หอมจันทร์80
610604110014 นางสาวณัฐณิสา  ไกยสุข81
610604110015 นายยุรนันท์  สิงห์กระโทก82
610604110016 นายวิชยุตม์  ศุภพงศ์พิเชฐ83
610604110017 นางสาวนงนุช  ภูมินอก84
610604110018 นางสาวคริษฐา  พรีพรม85
610604110019 นายชัยสิทธิ์  ชิดหนองคู86
610604110020 นางสาวรุสนี  มะเด็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)87
610604110021 นางสาวกุลสตรี  สุขีนัง88
610604110022 นายอานนท์  ไชยขาน89

รวมทั้งสิ้น   16    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0303313  การบริหารและการพัฒนา
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600302110001 นางสาวปัญญารัตน์  ดีสวน90
600302110003 นางสาวกนกกาญจน์  แซงสีนวล91
600302110004 นางสาววิไลพร  สีสมคุต92
600302110005 นายปัทมกร  แก้วกลาง ( ทุนฟุตบอล 100% )93
600302110006 นายจิรารุวัฒน์  แสนสุภา ( ฟุตบอล 100% )94
600302110007 นายอนุชัย  มากกระโทก ( ฟุตบอล 100% )95
600302110008 นายทรัพย์สถิต  สาไพรวัน ( ฟุตบอล 100% )96
600302110011 นายณัฐพล  หงษ์ไธสง ( ทุนวอลเลย์ 100% )97
600302110013 นายจิรวัฒน์  ทําทอง ( ทุนวอลเลย์ 100% )98
600302110014 นายสุรพงษ์  พลสวัสด์ิ ( ทุนวอลเลย1์00 % )99
600302110015 นายพรรคพล  รักคํามี ( ทุนวอลเลย์ 100 % )100
600302110016 นายอภิสิทธ์ิ  แสนงาม ( ทุนวอลเลย์ 100% )101
600302110017 นายบุศรินทร์  มะโหฬาร ( ทุนวอลเลย์ 100% )102
600302110018 นายภานุวัฒน์  มูลพรม ( ทุนวอลเลย์ 100% )103
600302110023 นายวทัชภูมิ  ดวงเงิน104

รวมทั้งสิ้น   15    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0602211  จิตวิทยาการกีฬา
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59121501001 นางสาววรรณรัตน์  พุ่มเจริญ105
59121501002 นางสาวพิมพ์วิภา  โตชัยภูมิ106
59121501004 นางสาววรรณการณ์  รัทธะรินทร์107
59121501005 นางสาวจริยา  เสาเวียง108
59121501009 นางสาวจุฑามาศ  บุญคํา109
59121501010 นายกฤษณะ  มาชัยภูมิ110
59121501014 นางสาวบวรลักษณ์  วิบูลย์ศิลป์111
59121501018 นางสาวนุชรี  ภูมิภักด์ิ112
59121501020 นางสาวบานเย็น  ล้านภูเขียว113
59121501022 นางสาวสุกัญญา  เติบสูงเนิน114
59121501027 นางสาวเสาวลักษณ์  บุดดาหลู่115
59121501034 นางสาวกัญญารัตน์  ภูกาธร116
600602110001 นายศิขริน  ด่านยางหวาย117
600602110007 นายอภิวัฒน์  วงษ์มี ( ทุนฟุตบอล 100% )118
600602110008 นายชัยณรงค์  อุปชัย ( ทุนฟุตบอล 100% )119
600602110009 นายนราวิชญ์  ซิวประโคน120
600602110010 นางสาวจิราภรณ์  ซุยกระโทก121
600602110011 นายวัชระพงษ์  เสียดกระโทก ( ทุนฟุตบอล 100% )122
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์  วงศ์วีระพันธ์ุ ( ทุนฟุตบอล 50% )123
600602110014 นายชาติชาย  เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)124
600602110015 นายสาริน  จันทาสูงเนิน ( ทุนฟุตบอล 50% )125
600602110017 นายสุรศักด์ิ  เขมะรัง ( ทุนฟุตบอล 100% )126
600602110019 นายอนาวิล  โคตรชมภู ( ทุนฟุตบอล 100% )127
600602110022 นายณัฐวุฒิ  แสนภักดี128

รวมทั้งสิ้น   24    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1004204  จุลชีววิทยา
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

601001110002 นางสาวภัทราวดี  กันทาแก้ว129
601001110003 นางสาวสกุณตลา  เพ็งแจ่ม130
601001110004 นางสาวผกามาส  หงษ์ชาติ131
601001110005 นางสาวรัฐฐิกา  หนองเหล็ก132
601001110007 นางสาวสุพรรษา  ใจฉํ่า133
601001110012 นางสาวอุบลรัตน์  ภูติยา134
601001110013 นายศรันรัตน์  แผลงงาม135
601001110014 นางสาวปพิชญาภรณ์  แสงเผ่น136
601001110015 นางสาววรรณภา  ช่ืนตา137
601001110016 นายเนติพงษ์  เวฬุวนารักษ์138
601001110017 นางสาวธิษณามดี  ฉ่ําโสฬส139
601001110022 นายเกียรติศักด์ิ  แสนธิ140
601001110024 นางสาวเสาวณีย์  บุญยกาญจน์141
601001110025 นางสาวปรารถนา  กระฐิน142
601001110026 นางสาวณัฐพร   สังข์สูงเนิน 143
601001110027 นางสาวสุชานาถ  ราชครุฑ144
601001110028 นางสาวพนมรัตน์  คงสมพงษ์145
611001110044 นางสาวประนัดดา  ยศสันเทียะ146

รวมทั้งสิ้น   18    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0003107  การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110001 นางสาวปรีชญา  รุ่งเป้า147
610601110005 นางสาวนันทวรรณ  ถวิล148
610601110007 นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สวัสด์ิ149
610601110012 นางสาวสโรชา  ทองกลัด150
610601110015 นางสาวยวิษฐา  เหง้าโอสา151
610601110016 นายธวัชชัย  หอมอยู่152
610601110017 นางสาวเอมวิกา  บุญมาก153
610601110018 นางสาวพานะมาศ  คําสุข154
610601110019 นางสาววรัญญา   ใจชอบ155
610601110020 นางสาวศิริพร  หาดขุนทด156
610602110001 นางสาวสุวิมล  จั้นเขว้า157
610602110006 นายอัษดาช์  มหานาโย158
610602110007 นายไตรภพ  พิมพ์พัฒน์159
610602110008 นายวันชัย  พรมเพ็ญ160
610602110014 นายภานุมาศ  วัลละภา161
610602110015 นายสิทธิโชค  คงนอก162
610602110016 นายนันทวัฒน์  รักษาเช้ือ163
611001110002 นางสาวรสจรินทร์  แซ่โซ164
611001110003 นายทัชชานนท์  โกฏค้างพูล165
611001110005 นางสาวอนุสรา  อันพิมพ์166
611001110006 นางสาวสุชานาถ  ทัดประดิษฐ167
611001110007 นางสาววัชราภรณ์  บุดดา168
611001110008 นางสาวอารีรัตน์  แก้วแกมทอง169
611001110009 นางสาวปิยากร  แก้วลิขิตสัจกุล170
611001110010 นางสาวธัญลักษณ์  สุขโน171
611001110011 นายณรงค์พล  จันทร์หอม172
611001110013 นายสุพจน์  ทับทิมใหญ่173
611001110014 นางสาวสิริยากร  แสนแก้ว174
611001110015 นางสาวเหมมาภรณ์  สุขติเวชพงศ์175
611001110016 นางสาวพิจิตรา  แสงสุวรรณ176

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0003107  การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110017 นางสาวจรรยารัตน์  เขียวหอม177
611001110018 นางสาวชวัลลักษณ์  ขุมทอง178
611001110019 นางสาวณัฐนรี  ไชยหาร179
611001110021 นางสาวกานธิดา  ไทยแท้180
611001110024 นางสาวอนงค์  ภูมิภักด์ิ181
611001110025 นางสาวมินตรา  อานนท์182
611001110026 นางสาวจักรีรัตน์  มณีโรจน์183
611001110028 นางสาวซานเจีย  เล้ียงสกุล184
611001110031 นางสาวจิตราวดี  เวชกามา185
611001110032 นางสาวตยาคี  พลล้ํา186
611001110033 นางสาวเจนจิรา  สุริยะวงศ์187
611001110035 นางสาววิพา  กาลัยมเณ188
611001110037 นางสาวจิรวรรณ  ดงงาม189
611001110038 นางสาวพัชริตา  คําเขียว190
611001110039 นางสาวอามีเน๊าะ  ยาลอ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)191
611001110040 นางสาวรัชฎาภรณ์  จําปาทิพย์192
611001110041 นายอภินันท์  นามเกียรติ193
611001110042 นางสาวพิมนิภา  ประเสริฐสังข์194
611001110043 นางสาวจุฑาวดี  ฤทธิสอน195
611001110045 นายวันซุลกิฟลี  หะยีตาเหร์ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)196
611002110001 นางสาวกาญจนา  สีวันทา197
611002110002 นางสาวพรรทิพา  สุขมอญ198
611002110003 นางสาวชนกสุดา  คดดี199
611002110006 นางสาวธิดารัตน์  บุตตะ200

รวมทั้งสิ้น   54    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0902313  ทุยหนา
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

56090101018 นางสาวสร้อยสุวรรณ  เรืองศรี1
59090909002 นายอดิศักด์ิ  ยันตะคุ2
59090909004 นางสาวชรันต์ยุตา  พิมสุโพธ์ิ3
59090909005 นางสาวชนกวรรณ  แสนดัง4
59090909011 นางสาวจิราวรรณ  น้ําคํา5
59090909012 นางสาวจิราภรณ์  ทํานุ6
59090909013 นางสาววิพุธิตา  ละอองทอง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)7
59090909014 นางสาวณัฐธินันท์  ริมประนาม8
59090909015 นางสาวซูบัยนี  หะยีแวอูมา (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)9

รวมทั้งสิ้น   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0803201  วิทยาแบคทีเรียทางการแพทย์
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110003 นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงจันทร์10
600801110004 นางสาวกนกพร  บุญพูน11
600801110006 นางสาวพรภวิษย์  สุขะปรีดาทรัพย์12
600801110007 นางสาวพัณณิตา  มณีปกรณ์13
600801110008 นางสาวชรินทร์ทิพย์  วงศ์เสาแก้ว14
600801110009 นางสาวชลธิชา  ภูมี15
600801110010 นางสาวกมลพรรณ  สุดเขียว16
600801110011 นางสาวเกตน์นิภา  งามเลิศ17
610801110010 นางสาวศศิธร  จําเริญโชค18
610801110011 นางสาวพัฒนวดี  มีสอน19
610801110012 นางสาววรรณิดา  ปะวะเค20
610801110042 นายอับดุลฮาฟิส  หนิหลง21

รวมทั้งสิ้น   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0602310  จิตวิทยาการกีฬา
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050901006 นายวิริยะการณ์  พักวงษ์22
59050901007 นายชาญณรงค์  บุญนาที23
59050901009 นายชัยมงคล  เชื้อหมอดู24
59050901011 นายศุภกานต์  จ่าบาล25
59050901012 นายวุฒิภัทร  ศรีชัยภูมิ ( ทุนฟุตบอล 50% )26
59050901013 นายธนพล  หมื่นกูด ( ทุนฟุตบอล 50% )27
59050901016 นายณรงค์ฤทธ์ิ  กล้าหาญ ( ทุนฟุตบอล 50% )28
59050901019 นายวีรโชติ  มาตรี29

รวมทั้งสิ้น   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0002110  มนุษย์กับสังคม
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58060101014 นางสาวนพรัตน์  สีสังข์30
610403110004 นางสาวมยุรี  กงกันยา31
610403110006 นางสาวณัฐกาญจน์  แดนคําสาร32
610403110007 นางสาวปัญชลี  ศรีตาล33
610403110009 นางสาวธิติพร  นนท์ยโส34
610403110010 นางสาวนวลอนงค์  วุฒิเวชช์35
610404110001 นายธนโชติ  ทองด้วง (วอลเลย์บอล100%)36
610405110001 นางสาวผกามาศ  คํามา37
610405110002 นางสาวนิรัตน์ชา  อินทอง38

รวมทั้งสิ้น   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0105311  กฎหมายสําหรับโลจิสติกส์
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59010401003 นายธนดล  รัตนวัน39
59010401006 นางสาวจิราภรณ์  วิชัยวงษ์40
59010401009 นายอมรรัตน์  โคตวงศ์41
59010401010 นางสาวธัญจิรา  ชิดหนู42
600102110011 นางสาวธนัชชา  แย้มสรวล43

รวมทั้งสิ้น   5    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0101118  การเงินธุรกิจ
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110001 นางสาวชลิตา  ธรรมนิยม44
600102110008 นายเขมนันท์  กลีบอุบล45
600102110009 นางสาวปวีณา  ทองวิเศษ46
600102110013 นางสาวจารุวรรณ  สมุติรัมย์47
610101110005 นางสาวอุไรพร  บรรดาศักด์ิ48
610101110006 นางสาวกฤษณา  ชิณวงษ์49
610101110007 นางสาวพรนภา  สามารถ50
610102110013 นางสาวนัชชา  ทิพย์คํา51
610103110004 นางสาวณัฐติกานต์  ลายทองคํา52

รวมทั้งสิ้น   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0604205  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600604110001 นางสาวนิภาพร  บุญผูก53
600604110005 นางสาวธิติยา  เขตนารี54
600604110006 นางสาวสิริมา  จันทร์ละออ55
600604110007 นางสาวสุมิตตรา  ดาดี56
600604110008 นางสาวพิมจันทร์นภา  แก้วคํา57
600604110011 นางสาวรุ่งนภา  มะโรงมืด58
600604110012 นางสาวสุพรรษา  พรมสะแกแสง59
600604110018 นางสาววาริน  ริดสันเทียะ60
600604110019 นายธีรภัทร์  ปราณี61

รวมทั้งสิ้น   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0603308  การประเมินผลกระทบสุขภาพสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050701002 นางสาวช่อผกา  น้อมกระโทก62
59050701003 นายชัยวัฒน์  วีริยาธนาศิริ63
59050701004 นางสาวพรฑิตา  วิเศษทรัพย์64
59050701006 นางสาวเพ็ญศรี  วงศ์สุวรรณ65
59050701007 นายเจนณรงค์  จันทร์สมุทร66
59050701009 นางสาวสุนิสา  บุญล้น67
59050701013 นางสาววรัญญา  วรสารศิริ68
59050701016 นางสาวปฏิมา  วนาไส69
59050701017 นางสาวอนุสรา  ศรีวรรณา70
59050701025 นางสาวภัสรา  สีชมภู71

รวมทั้งสิ้น   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1004208  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

601001110002 นางสาวภัทราวดี  กันทาแก้ว1
601001110003 นางสาวสกุณตลา  เพ็งแจ่ม2
601001110004 นางสาวผกามาส  หงษ์ชาติ3
601001110005 นางสาวรัฐฐิกา  หนองเหล็ก4
601001110007 นางสาวสุพรรษา  ใจฉํ่า5
601001110012 นางสาวอุบลรัตน์  ภูติยา6
601001110013 นายศรันรัตน์  แผลงงาม7
601001110014 นางสาวปพิชญาภรณ์  แสงเผ่น8
601001110015 นางสาววรรณภา  ช่ืนตา9
601001110016 นายเนติพงษ์  เวฬุวนารักษ์10
601001110017 นางสาวธิษณามดี  ฉ่ําโสฬส11
601001110022 นายเกียรติศักด์ิ  แสนธิ12
601001110024 นางสาวเสาวณีย์  บุญยกาญจน์13
601001110025 นางสาวปรารถนา  กระฐิน14
601001110026 นางสาวณัฐพร   สังข์สูงเนิน 15
601001110027 นางสาวสุชานาถ  ราชครุฑ16
601001110028 นางสาวพนมรัตน์  คงสมพงษ์17
611001110044 นางสาวประนัดดา  ยศสันเทียะ18

รวมทั้งสิ้น   18    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601211  การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา  เถ่ือนสันเทียะ19
600601110004 นายอนุชา  นวลกิ่ง20
600601110005 นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ21
600601110007 นางสาวปริยาพร  เข็มสันเทียะ22
600601110008 นางสาวสุรีรัตน์  ตากงูเหลือม23
600601110009 นางสาวชุดาพร  หวังข้อกลาง24
600601110010 นางสาวเกวลิน  ทศภักดี25
600601110011 นางสาวสนธิญา  เผื่อนกระโทก26
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์  บุรีวงศ์27
600601110013 นางสาวสกุณา  ยอดแคล้ว28
600601110018 นางสาววาสนา  จันทร์อ่อน29
600601110019 นางสาวนฤมล  ประมวล30
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะบัณฑิตย์31
600601110026 นางสาวจิราวัลย์  น้อยโนนทอง32
600601110027 นางสาวอนุชรา  พิมาร33
600601110028 นางสาวละออ  วงค์คําจันทร์34
600601110031 นางสาววัลลภา  สีลาขวา35
600601110032 นายวัชรินทร์  จั่นขุนทด36
600601110034 นางสาวกรรณิกา  นาดี37
610601110010 นางสาวอรวรรณ  รอนศึก38
610601110011 นางสาวทรรศมน  ทองจํารูญ39
610601110014 นางสาวพัชชรนันทน์  พายุพัดน์40
610601110022 นายชินกฤต  กิ่งคํา41

รวมทั้งสิ้น   23    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0602209  โภชนาการสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600602110001 นายศิขริน  ด่านยางหวาย42
600602110007 นายอภิวัฒน์  วงษ์มี ( ทุนฟุตบอล 100% )43
600602110008 นายชัยณรงค์  อุปชัย ( ทุนฟุตบอล 100% )44
600602110009 นายนราวิชญ์  ซิวประโคน45
600602110010 นางสาวจิราภรณ์  ซุยกระโทก46
600602110011 นายวัชระพงษ์  เสียดกระโทก ( ทุนฟุตบอล 100% )47
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์  วงศ์วีระพันธ์ุ ( ทุนฟุตบอล 50% )48
600602110014 นายชาติชาย  เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)49
600602110015 นายสาริน  จันทาสูงเนิน ( ทุนฟุตบอล 50% )50
600602110017 นายสุรศักด์ิ  เขมะรัง ( ทุนฟุตบอล 100% )51
600602110019 นายอนาวิล  โคตรชมภู ( ทุนฟุตบอล 100% )52
600602110022 นายณัฐวุฒิ  แสนภักดี53

รวมทั้งสิ้น   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601314  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050401003 นางสาวณัฐภรณ์  ยุพดี54
59050401004 นางสาวณัฐชยา  ธงจันทร์55
59050401008 นางสาวทัดดาว  ภูคงคา56
59050401009 นางสาวริญรดา  ชุ่มสีดา57
59050401011 นางสาวศันศนีย์  พลขุนทด58
59050401012 นางสาวปทุมวดี  ปลั่งกลาง59
59050401029 นางสาวธัญญารัตน์  พิลาทอง60
59050401030 นางสาวศศิวิมล  หวังใจกลาง61
59050401043 นางสาวประวีณา  กันหาธรรม62
59050401048 นางสาวนุชธิดา  พอขุนทด63
59050401068 นางสาวนุศรา  จังสันเทียะ64
59050401074 นางสาวพาตีเมาะ  มะมิง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)65
59050401075 นางสาวฟารีดา  แวนูเซ็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)66
59050401076 นางสาวสุไรดา  เจ๊ะแว (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)67

รวมทั้งสิ้น   14    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1002104  ฟิสิกส์
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110012 นางสาวอารยา  ดอกคํา68
610602110001 นางสาวสุวิมล  จั้นเขว้า69
610602110006 นายอัษดาช์  มหานาโย70
610602110007 นายไตรภพ  พิมพ์พัฒน์71
610602110008 นายวันชัย  พรมเพ็ญ72
610602110014 นายภานุมาศ  วัลละภา73
610602110015 นายสิทธิโชค  คงนอก74
610602110016 นายนันทวัฒน์  รักษาเช้ือ75
610604110001 นางสาวศิริรัตน์  ทองลอย76
610604110002 นางสาวธัญญารัตน์  บุดดา77
610604110003 นายอดิศักด์ิ  จันทบ78
610604110005 นางสาวสุธิดา  อุปมัย79
610604110009 นางสาวสุทธิดา  วงค์สุธา80
610604110011 นางสาวภาวารินทร์  ผูกฟัก81
610604110013 นายกิตติพงศ์  หอมจันทร์82
610604110014 นางสาวณัฐณิสา  ไกยสุข83
610604110015 นายยุรนันท์  สิงห์กระโทก84
610604110016 นายวิชยุตม์  ศุภพงศ์พิเชฐ85
610604110017 นางสาวนงนุช  ภูมินอก86
610604110018 นางสาวคริษฐา  พรีพรม87
610604110019 นายชัยสิทธิ์  ชิดหนองคู88
610604110020 นางสาวรุสนี  มะเด็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)89
610604110021 นางสาวกุลสตรี  สุขีนัง90
610604110022 นายอานนท์  ไชยขาน91
610801110001 นางสาวสาวิตรี  ชัยบุรัมย์92
610801110003 นางสาวโสรญา  ชัยรัตน์93
610801110004 นางสาวเวธกา  พันธทัน94
610801110006 นางสาวชลรัตดา  สมศรี95
610801110008 นางสาวรัตนาภรณ์  นครศรี96
610801110009 นางสาวสุภาวิณี  บุญปลอด97

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1002104  ฟิสิกส์
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610801110016 จ.ส.อ.หญิงสุทธิดา  เพชรมณี98
610801110018 นายปฏิวัติ  ราษี99
610801110020 นางสาวประกายกานต์  กอผา100
610801110021 นางสาวนุจรินทร์  ผุยพรม101
610801110022 นางสาวมุขสุดา  แหล่งหล้า102
610801110023 นายวีรพันธ์ุ  ไชยถา103
610801110024 นางสาวศิริวรรณ  ศรีอ้วน104
610801110025 นางสาวกัญญารัตน์  นุขุนทด105
610801110026 นายกิตติพงษ์  มาตรสันต์106
610801110027 นางสาวพัชรา  ศูนย์วงค์107
610801110028 นายรณยุทธ์  ชัยจุมพล108
610801110029 นางสาวณัฐฐิญา  พิมราช109
610801110031 นางสาวสุภาวรรณ์  อานสันเทียะ110
610801110033 นางสาวกิตติยาภรณ์  ภิรมจิตต์111
610801110035 นางสาวสุพัตรา  พูนขุนทด112
610801110037 นางสาวสุภาพร  อันทรบุตร113
610801110038 นางสาวรัชนีกร  ภูสีน้ํา114
610801110039 นางสาวอรฤทัย  กุลบุตร115
610801110040 นายจตุพร  สาแก้ว116
610801110041 นางสาวลลิดา  ป่ินใจ117
610801110043 นางสาวธัญญาเรศ  แซ่ลี118
611001110002 นางสาวรสจรินทร์  แซ่โซ119
611001110003 นายทัชชานนท์  โกฏค้างพูล120
611001110005 นางสาวอนุสรา  อันพิมพ์121
611001110006 นางสาวสุชานาถ  ทัดประดิษฐ122
611001110007 นางสาววัชราภรณ์  บุดดา123
611001110008 นางสาวอารีรัตน์  แก้วแกมทอง124
611001110009 นางสาวปิยากร  แก้วลิขิตสัจกุล125
611001110010 นางสาวธัญลักษณ์  สุขโน126
611001110011 นายณรงค์พล  จันทร์หอม127

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1002104  ฟิสิกส์
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110013 นายสุพจน์  ทับทิมใหญ่128
611001110014 นางสาวสิริยากร  แสนแก้ว129
611001110015 นางสาวเหมมาภรณ์  สุขติเวชพงศ์130
611001110016 นางสาวพิจิตรา  แสงสุวรรณ131
611001110017 นางสาวจรรยารัตน์  เขียวหอม132
611001110018 นางสาวชวัลลักษณ์  ขุมทอง133
611001110019 นางสาวณัฐนรี  ไชยหาร134
611001110021 นางสาวกานธิดา  ไทยแท้135
611001110024 นางสาวอนงค์  ภูมิภักด์ิ136
611001110025 นางสาวมินตรา  อานนท์137
611001110026 นางสาวจักรีรัตน์  มณีโรจน์138
611001110028 นางสาวซานเจีย  เล้ียงสกุล139
611001110031 นางสาวจิตราวดี  เวชกามา140
611001110032 นางสาวตยาคี  พลล้ํา141
611001110033 นางสาวเจนจิรา  สุริยะวงศ์142
611001110035 นางสาววิพา  กาลัยมเณ143
611001110037 นางสาวจิรวรรณ  ดงงาม144
611001110038 นางสาวพัชริตา  คําเขียว145
611001110039 นางสาวอามีเน๊าะ  ยาลอ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)146
611001110040 นางสาวรัชฎาภรณ์  จําปาทิพย์147
611001110041 นายอภินันท์  นามเกียรติ148
611001110042 นางสาวพิมนิภา  ประเสริฐสังข์149
611001110043 นางสาวจุฑาวดี  ฤทธิสอน150
611001110045 นายวันซุลกิฟลี  หะยีตาเหร์ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)151
611002110001 นางสาวกาญจนา  สีวันทา152
611002110002 นางสาวพรรทิพา  สุขมอญ153
611002110003 นางสาวชนกสุดา  คดดี154
611002110006 นางสาวธิดารัตน์  บุตตะ155

รวมทั้งสิ้น   88    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0004211  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58060101014 นางสาวนพรัตน์  สีสังข์1
600901110002 นางสาวภาวิณี  ศิริ2
600901110003 นางสาวจิราวรรณ  มัญจะกาเภท3
600901110004 นางสาวบุษยา  มีอามาตย์4
600901110005 นางสาวอรวรรณ  สมานชม5
600901110010 นางสาวสุกัญญา  ห้อยฤทัย6
600901110011 นางสาวกมลวรรณ  เหมกระโทก7
600901110018 นายรัฐพงศ์  คําอาจ8
600901110020 นางสาวศศินิภา  ศักดิวงศ์9
610301110001 นายประวุฒิ  ซัวร์มา10
610301110002 นายชิษณุพงศ์  คําแสวง11

รวมทั้งสิ้น   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0003103  ภาษาอังกฤษ 2
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110013 นางสาวจารุวรรณ  สมุติรัมย์12
610102110001 นางสาววิยะดา  ทิศกระโทก13
610102110002 นางสาวขวัญชนก  แจ่มแสง14
610102110006 นางสาวจินตนา  คําบาง15
610102110009 นางสาวศิริเพ็ญ  จาดสุวรรณ์16
610102110011 นายธีรพงศ์  ศักดิ์เมือง ( ทุนฟุตบอล 50% )17
610102110012 นางสาวสกาวใจ  ไก่ษะแก้ว18
610102110013 นางสาวนัชชา  ทิพย์คํา19
610201110001 นายเขมคม  สานารินทร์20
610201110002 นายอนาวิล  สมพงษ์21
610201120004 นายจีระภัทร  ขีดสําโรง22

รวมทั้งสิ้น   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0105206  การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110001 นางสาวชลิตา  ธรรมนิยม23
600102110008 นายเขมนันท์  กลีบอุบล24
600102110009 นางสาวปวีณา  ทองวิเศษ25
600102110011 นางสาวธนัชชา  แย้มสรวล26

รวมทั้งสิ้น   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0604211  จิตวิทยาอุตสาหกรรม
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600604110001 นางสาวนิภาพร  บุญผูก27
600604110005 นางสาวธิติยา  เขตนารี28
600604110006 นางสาวสิริมา  จันทร์ละออ29
600604110007 นางสาวสุมิตตรา  ดาดี30
600604110008 นางสาวพิมจันทร์นภา  แก้วคํา31
600604110011 นางสาวรุ่งนภา  มะโรงมืด32
600604110012 นางสาวสุพรรษา  พรมสะแกแสง33
600604110018 นางสาววาริน  ริดสันเทียะ34
600604110019 นายธีรภัทร์  ปราณี35

รวมทั้งสิ้น   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0604307  จิตวิทยาอุตสาหกรรม
วันอังคารที่  26  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

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

รวมทั้งสิ้น   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0004103  คณิตศาสตร์เบื้องต้น
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110012 นางสาวอารยา  ดอกคํา1
610801110001 นางสาวสาวิตรี  ชัยบุรัมย์2
610801110003 นางสาวโสรญา  ชัยรัตน์3
610801110004 นางสาวเวธกา  พันธทัน4
610801110006 นางสาวชลรัตดา  สมศรี5
610801110008 นางสาวรัตนาภรณ์  นครศรี6
610801110009 นางสาวสุภาวิณี  บุญปลอด7
610801110016 จ.ส.อ.หญิงสุทธิดา  เพชรมณี8
610801110018 นายปฏิวัติ  ราษี9
610801110020 นางสาวประกายกานต์  กอผา10
610801110021 นางสาวนุจรินทร์  ผุยพรม11
610801110022 นางสาวมุขสุดา  แหล่งหล้า12
610801110023 นายวีรพันธ์ุ  ไชยถา13
610801110024 นางสาวศิริวรรณ  ศรีอ้วน14
610801110025 นางสาวกัญญารัตน์  นุขุนทด  15
610801110026 นายกิตติพงษ์  มาตรสันต์16
610801110027 นางสาวพัชรา  ศูนย์วงค์17
610801110028 นายรณยุทธ์  ชัยจุมพล18
610801110029 นางสาวณัฐฐิญา  พิมราช19
610801110031 นางสาวสุภาวรรณ์  อานสันเทียะ20
610801110033 นางสาวกิตติยาภรณ์  ภิรมจิตต์21
610801110035 นางสาวสุพัตรา  พูนขุนทด22
610801110037 นางสาวสุภาพร  อันทรบุตร23
610801110038 นางสาวรัชนีกร  ภูสีน้ํา24
610801110039 นางสาวอรฤทัย  กุลบุตร25
610801110040 นายจตุพร  สาแก้ว26
610801110041 นางสาวลลิดา  ป่ินใจ27
610801110043 นางสาวธัญญาเรศ  แซ่ลี28

รวมทั้งสิ้น   28    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0001211  การพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600103110001 นางสาวนฤมล  ทันมี29
600103110002 นางสาวเอมมิกา  เสือทองปาน30
600901110011 นางสาวกมลวรรณ  เหมกระโทก31
601001110002 นางสาวภัทราวดี  กันทาแก้ว32
601001110026 นางสาวณัฐพร   สังข์สูงเนิน 33
610101120143 นางสาวจิรณัฐ  พรทิพย์34
610302110002 นายณัฐพงศ์   พิลา (ทุนฟุตบอล 100%)35
610302110003 นายสิทธิศักด์ิ  กระแสเทพ (ทุนฟุตบอล 100%)36
610302110004 นายจักรกฤษณ์  อนุลีจันทร์ (ทุนฟุตบอล 100%)37
610302110006 นายมงคล  เหงาศรี ( ทุนฟุตบอล 100% )38
610302110009 นายกิติรัฐ  ไกยนารถ ( ทุนฟุตบอล 100% )39
610302110014 นายธีรพงษ์  จอมเกาะ  (ทุนฟุตบอล100%)40
610302110015 นายอัครเดช  กออําไพ ( ทุนฟุตบอล 50% )41
610302110016 นายสิทธิชัย  ยิ่งยง (ทุนฟุตบอล 50%)42
610302110017 นายกุลเดช  ทวาศรี43
610302110018 นายคมสัน  พูลสังข์ (ทุนวอลเลย์ 100%)44
610302110019 นายดนุพัฒน์  จันทวงษ์ (ทุนวอลเลย์ 100%)45
610302110020 นายธีรศานต์  ทองชุม (ทุนวอลเลย์ 100%)46
610302110021 นายยุทธชัย  แสนโสภา (ทุนวอลเลย์ 100%)47
610302110022 นายธนกร  ขันธะโคตร (ทุนวอลเลย์ 100%)48
610302110023 นายเจษฎา  จอมวงศ์ (ทุนวอลเลย์ 100%)49
610302110025 นายภานุเดช  วัลละภา50
610302110027 นายณัฐวุฒิ  หนองงู51

รวมทั้งสิ้น   23    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0304312  การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600302110001 นางสาวปัญญารัตน์  ดีสวน52
600302110003 นางสาวกนกกาญจน์  แซงสีนวล53
600302110004 นางสาววิไลพร  สีสมคุต54
600302110005 นายปัทมกร  แก้วกลาง ( ทุนฟุตบอล 100% )55
600302110006 นายจิรารุวัฒน์  แสนสุภา ( ฟุตบอล 100% )56
600302110007 นายอนุชัย  มากกระโทก ( ฟุตบอล 100% )57
600302110008 นายทรัพย์สถิต  สาไพรวัน ( ฟุตบอล 100% )58
600302110011 นายณัฐพล  หงษ์ไธสง ( ทุนวอลเลย์ 100% )59
600302110013 นายจิรวัฒน์  ทําทอง ( ทุนวอลเลย์ 100% )60
600302110014 นายสุรพงษ์  พลสวัสด์ิ ( ทุนวอลเลย1์00 % )61
600302110015 นายพรรคพล  รักคํามี ( ทุนวอลเลย์ 100 % )62
600302110016 นายอภิสิทธ์ิ  แสนงาม ( ทุนวอลเลย์ 100% )63
600302110017 นายบุศรินทร์  มะโหฬาร ( ทุนวอลเลย์ 100% )64
600302110023 นายวทัชภูมิ  ดวงเงิน65

รวมทั้งสิ้น   14    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0101116  หลักการตลาด
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610101110005 นางสาวอุไรพร  บรรดาศักด์ิ66
610101110006 นางสาวกฤษณา  ชิณวงษ์67
610101110007 นางสาวพรนภา  สามารถ68
610102110001 นางสาววิยะดา  ทิศกระโทก69
610102110002 นางสาวขวัญชนก  แจ่มแสง70
610102110006 นางสาวจินตนา  คําบาง71
610102110009 นางสาวศิริเพ็ญ  จาดสุวรรณ์72
610102110011 นายธีรพงศ์  ศักดิ์เมือง ( ทุนฟุตบอล 50% )73
610102110012 นางสาวสกาวใจ  ไก่ษะแก้ว74
610102110013 นางสาวนัชชา  ทิพย์คํา75
610103110004 นางสาวณัฐติกานต์  ลายทองคํา76

รวมทั้งสิ้น   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601205  วิทยาการระบาด
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา  เถ่ือนสันเทียะ77
600601110004 นายอนุชา  นวลกิ่ง78
600601110005 นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ79
600601110011 นางสาวสนธิญา  เผื่อนกระโทก80
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์  บุรีวงศ์81
600601110013 นางสาวสกุณา  ยอดแคล้ว82
600601110018 นางสาววาสนา  จันทร์อ่อน83
600601110019 นางสาวนฤมล  ประมวล84
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะบัณฑิตย์85
600601110026 นางสาวจิราวัลย์  น้อยโนนทอง86
600601110031 นางสาววัลลภา  สีลาขวา87
600601110032 นายวัชรินทร์  จั่นขุนทด88
600601110034 นางสาวกรรณิกา  นาดี89
610601110014 นางสาวพัชชรนันทน์  พายุพัดน์90
610601110022 นายชินกฤต  กิ่งคํา91

รวมทั้งสิ้น   15    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601310  การพัฒนาสุขภาพชุมชน
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050401003 นางสาวณัฐภรณ์  ยุพดี92
59050401004 นางสาวณัฐชยา  ธงจันทร์93
59050401008 นางสาวทัดดาว  ภูคงคา94
59050401009 นางสาวริญรดา  ชุ่มสีดา95
59050401011 นางสาวศันศนีย์  พลขุนทด96
59050401012 นางสาวปทุมวดี  ปลั่งกลาง97
59050401029 นางสาวธัญญารัตน์  พิลาทอง98
59050401030 นางสาวศศิวิมล  หวังใจกลาง99
59050401043 นางสาวประวีณา  กันหาธรรม100
59050401048 นางสาวนุชธิดา  พอขุนทด101
59050401068 นางสาวนุศรา  จังสันเทียะ102
59050401074 นางสาวพาตีเมาะ  มะมิง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)103
59050401075 นางสาวฟารีดา  แวนูเซ็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)104
59050401076 นางสาวสุไรดา  เจ๊ะแว (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)105
59090909002 นายอดิศักด์ิ  ยันตะคุ106
59090909004 นางสาวชรันต์ยุตา  พิมสุโพธ์ิ107
59090909005 นางสาวชนกวรรณ  แสนดัง108
59090909010 นางสาววิลาวรรณ  แก้วเคียง109
59090909011 นางสาวจิราวรรณ  น้ําคํา110
59090909012 นางสาวจิราภรณ์  ทํานุ111
59090909013 นางสาววิพุธิตา  ละอองทอง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)112
59090909014 นางสาวณัฐธินันท์  ริมประนาม113
59090909015 นางสาวซูบัยนี  หะยีแวอูมา (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)114

รวมทั้งสิ้น   23    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0604309  กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050701002 นางสาวช่อผกา  น้อมกระโทก115
59050701003 นายชัยวัฒน์  วีริยาธนาศิริ116
59050701004 นางสาวพรฑิตา  วิเศษทรัพย์117
59050701006 นางสาวเพ็ญศรี  วงศ์สุวรรณ118
59050701007 นายเจนณรงค์  จันทร์สมุทร119
59050701009 นางสาวสุนิสา  บุญล้น120
59050701013 นางสาววรัญญา  วรสารศิริ121
59050701016 นางสาวปฏิมา  วนาไส122
59050701017 นางสาวอนุสรา  ศรีวรรณา123
59050701025 นางสาวภัสรา  สีชมภู124
59050701026 นางสาวชันลิกา  ชุ่มพลวงศ์125

รวมทั้งสิ้น   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1005304  พยาธิวิทยา
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59121501001 นางสาววรรณรัตน์  พุ่มเจริญ126
59121501002 นางสาวพิมพ์วิภา  โตชัยภูมิ127
59121501004 นางสาววรรณการณ์  รัทธะรินทร์128
59121501005 นางสาวจริยา  เสาเวียง129
59121501009 นางสาวจุฑามาศ  บุญคํา130
59121501010 นายกฤษณะ  มาชัยภูมิ131
59121501012 นางสาววิภาวัลย์  บัวศรียอด132
59121501013 นางสาวนุสบา  นามวงศ์133
59121501014 นางสาวบวรลักษณ์  วิบูลย์ศิลป์134
59121501016 นางสาวบุษราคัม  วรรณคํา135
59121501017 นางสาวศุภกานต์  สุขแสวง136
59121501018 นางสาวนุชรี  ภูมิภักด์ิ137
59121501020 นางสาวบานเย็น  ล้านภูเขียว138
59121501021 นางสาวอุไรรัตน์  มีคําทอง139
59121501022 นางสาวสุกัญญา  เติบสูงเนิน140
59121501025 นายสว่างพงษ์  เรืองศรี141
59121501026 นางสาวเขมจิรา  กัญญะลา142
59121501027 นางสาวเสาวลักษณ์  บุดดาหลู่143
59121501030 นางสาวนูรฮูดา  สุวรรณนุรักษ์ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)144
59121501034 นางสาวกัญญารัตน์  ภูกาธร145

รวมทั้งสิ้น   20    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0400105  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610403110004 นางสาวมยุรี  กงกันยา1
610403110006 นางสาวณัฐกาญจน์  แดนคําสาร2
610403110007 นางสาวปัญชลี  ศรีตาล3
610403110009 นางสาวธิติพร  นนท์ยโส4
610403110010 นางสาวนวลอนงค์  วุฒิเวชช์5

รวมทั้งสิ้น   5    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0602306  การบาดเจ็บทางการกีฬา
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050901006 นายวิริยะการณ์  พักวงษ์6
59050901007 นายชาญณรงค์  บุญนาที7
59050901009 นายชัยมงคล  เชื้อหมอดู8
59050901011 นายศุภกานต์  จ่าบาล9
59050901012 นายวุฒิภัทร  ศรีชัยภูมิ ( ทุนฟุตบอล 50% )10
59050901013 นายธนพล  หมื่นกูด ( ทุนฟุตบอล 50% )11
59050901016 นายณรงค์ฤทธ์ิ  กล้าหาญ ( ทุนฟุตบอล 50% )12
59050901019 นายวีรโชติ  มาตรี13

รวมทั้งสิ้น   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0901307  พฤษศาสตร์การแพทย์
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59090909002 นายอดิศักด์ิ  ยันตะคุ14
59090909004 นางสาวชรันต์ยุตา  พิมสุโพธ์ิ15
59090909005 นางสาวชนกวรรณ  แสนดัง16
59090909010 นางสาววิลาวรรณ  แก้วเคียง17
59090909011 นางสาวจิราวรรณ  น้ําคํา18
59090909012 นางสาวจิราภรณ์  ทํานุ19
59090909013 นางสาววิพุธิตา  ละอองทอง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)20
59090909014 นางสาวณัฐธินันท์  ริมประนาม21
59090909015 นางสาวซูบัยนี  หะยีแวอูมา (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)22

รวมทั้งสิ้น   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0604210  หลักการวิศวกรรมสําหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600604110001 นางสาวนิภาพร  บุญผูก23
600604110005 นางสาวธิติยา  เขตนารี24
600604110006 นางสาวสิริมา  จันทร์ละออ25
600604110007 นางสาวสุมิตตรา  ดาดี26
600604110008 นางสาวพิมจันทร์นภา  แก้วคํา27
600604110011 นางสาวรุ่งนภา  มะโรงมืด28
600604110012 นางสาวสุพรรษา  พรมสะแกแสง29
600604110018 นางสาววาริน  ริดสันเทียะ30
600604110019 นายธีรภัทร์  ปราณี31

รวมทั้งสิ้น   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0901412  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการแพทย์แผนจีน
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

57090101017 นางสาววีรณัฎชา  พิลาวัลย์32
58090101002 นางสาวฐิติมา  เหง้าบัว33
58090101003 นางสาวชิณณิฌา  ภูมิเจริญวัฒนา34
58090101010 นางสาวธนาภรณ์  สิงห์กล้า35
58090101011 นางสาวอัจฉริยา  คงสี36
58090101014 นางสาวปิยะภรณ์  บุญอยู่37
58090101016 นายปฏิภาณ  สุดสวาท38
58090101017 นางสาวปฏิมาภรณ์  หร่ิงสําโรง39

รวมทั้งสิ้น   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0105204  การบริหารการจัดซื้อและจัดหา
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110001 นางสาวชลิตา  ธรรมนิยม40
600102110008 นายเขมนันท์  กลีบอุบล41
600102110009 นางสาวปวีณา  ทองวิเศษ42
600102110013 นางสาวจารุวรรณ  สมุติรัมย์43

รวมทั้งสิ้น   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0105427  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการดําเนินธุรกิจ
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59010401003 นายธนดล  รัตนวัน1
59010401006 นางสาวจิราภรณ์  วิชัยวงษ์2
59010401009 นายอมรรัตน์  โคตวงศ์3
59010401010 นางสาวธัญจิรา  ชิดหนู4
600102110011 นางสาวธนัชชา  แย้มสรวล5

รวมทั้งสิ้น   5    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0103111  การบัญชีช้ันกลาง 1
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610101110005 นางสาวอุไรพร  บรรดาศักด์ิ6
610101110006 นางสาวกฤษณา  ชิณวงษ์7
610101110007 นางสาวพรนภา  สามารถ8

รวมทั้งสิ้น   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0106101  ทฤษฏีองค์การและหลักธรรมาภิบาล
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610103110004 นางสาวณัฐติกานต์  ลายทองคํา9
รวมทั้งสิ้น   1    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0401101  การศึกษาปฐมวัย
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610403110004 นางสาวมยุรี  กงกันยา10
610403110006 นางสาวณัฐกาญจน์  แดนคําสาร11
610403110007 นางสาวปัญชลี  ศรีตาล12
610403110009 นางสาวธิติพร  นนท์ยโส13
610403110010 นางสาวนวลอนงค์  วุฒิเวชช์14

รวมทั้งสิ้น   5    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601210  การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา  เถ่ือนสันเทียะ15
600601110004 นายอนุชา  นวลกิ่ง16
600601110005 นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ17
600601110011 นางสาวสนธิญา  เผื่อนกระโทก18
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์  บุรีวงศ์19
600601110013 นางสาวสกุณา  ยอดแคล้ว20
600601110018 นางสาววาสนา  จันทร์อ่อน21
600601110019 นางสาวนฤมล  ประมวล22
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะบัณฑิตย์23
600601110026 นางสาวจิราวัลย์  น้อยโนนทอง24
600601110027 นางสาวอนุชรา  พิมาร  25
600601110028 นางสาวละออ  วงค์คําจันทร์  26
600601110031 นางสาววัลลภา  สีลาขวา27
600601110032 นายวัชรินทร์  จั่นขุนทด28
600601110034 นางสาวกรรณิกา  นาดี29
610601110022 นายชินกฤต  กิ่งคํา30

รวมทั้งสิ้น   16    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601307  สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58050601003 นายสัตยา  ผาสุข31
59050401003 นางสาวณัฐภรณ์  ยุพดี32
59050401004 นางสาวณัฐชยา  ธงจันทร์33
59050401008 นางสาวทัดดาว  ภูคงคา34
59050401009 นางสาวริญรดา  ชุ่มสีดา35
59050401011 นางสาวศันศนีย์  พลขุนทด36
59050401012 นางสาวปทุมวดี  ปลั่งกลาง37
59050401029 นางสาวธัญญารัตน์  พิลาทอง38
59050401030 นางสาวศศิวิมล  หวังใจกลาง39
59050401043 นางสาวประวีณา  กันหาธรรม40
59050401048 นางสาวนุชธิดา  พอขุนทด41
59050401068 นางสาวนุศรา  จังสันเทียะ42
59050401074 นางสาวพาตีเมาะ  มะมิง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)43
59050401075 นางสาวฟารีดา  แวนูเซ็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)44
59050401076 นางสาวสุไรดา  เจ๊ะแว (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)45
59050701002 นางสาวช่อผกา  น้อมกระโทก46
59050701003 นายชัยวัฒน์  วีริยาธนาศิริ47
59050701004 นางสาวพรฑิตา  วิเศษทรัพย์48
59050701006 นางสาวเพ็ญศรี  วงศ์สุวรรณ49
59050701007 นายเจนณรงค์  จันทร์สมุทร50
59050701009 นางสาวสุนิสา  บุญล้น51
59050701013 นางสาววรัญญา  วรสารศิริ52
59050701016 นางสาวปฏิมา  วนาไส53
59050701017 นางสาวอนุสรา  ศรีวรรณา54
59050701025 นางสาวภัสรา  สีชมภู55
59050701026 นางสาวชันลิกา  ชุ่มพลวงศ์56

รวมทั้งสิ้น   26    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601301  ชีวสถิติ
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110007 นางสาวปริยาพร  เข็มสันเทียะ1
600601110008 นางสาวสุรีรัตน์  ตากงูเหลือม2
600601110009 นางสาวชุดาพร  หวังข้อกลาง3
600601110010 นางสาวเกวลิน  ทศภักดี4

รวมทั้งสิ้น   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0602206  เวชศาสตร์การกีฬา
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600602110001 นายศิขริน  ด่านยางหวาย5
600602110007 นายอภิวัฒน์  วงษ์มี ( ทุนฟุตบอล 100% )6
600602110008 นายชัยณรงค์  อุปชัย ( ทุนฟุตบอล 100% )7
600602110009 นายนราวิชญ์  ซิวประโคน8
600602110010 นางสาวจิราภรณ์  ซุยกระโทก9
600602110011 นายวัชระพงษ์  เสียดกระโทก ( ทุนฟุตบอล 100% )10
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์  วงศ์วีระพันธ์ุ ( ทุนฟุตบอล 50% )11
600602110014 นายชาติชาย  เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)12
600602110015 นายสาริน  จันทาสูงเนิน ( ทุนฟุตบอล 50% )13
600602110017 นายสุรศักด์ิ  เขมะรัง ( ทุนฟุตบอล 100% )14
600602110019 นายอนาวิล  โคตรชมภู ( ทุนฟุตบอล 100% )15
600602110022 นายณัฐวุฒิ  แสนภักดี16

รวมทั้งสิ้น   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0901311  จิตวิทยาทางการแพทย์และการพัฒนาทางวิชาชีพ
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59090909002 นายอดิศักด์ิ  ยันตะคุ17
59090909004 นางสาวชรันต์ยุตา  พิมสุโพธ์ิ18
59090909005 นางสาวชนกวรรณ  แสนดัง19
59090909010 นางสาววิลาวรรณ  แก้วเคียง20
59090909011 นางสาวจิราวรรณ  น้ําคํา21
59090909012 นางสาวจิราภรณ์  ทํานุ22
59090909013 นางสาววิพุธิตา  ละอองทอง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)23
59090909014 นางสาวณัฐธินันท์  ริมประนาม24
59090909015 นางสาวซูบัยนี  หะยีแวอูมา (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)25

รวมทั้งสิ้น   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0902421  ศาสตร์โรคหู ตา จมูก คอ
วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58090101002 นางสาวฐิติมา  เหง้าบัว26
58090101003 นางสาวชิณณิฌา  ภูมิเจริญวัฒนา27
58090101010 นางสาวธนาภรณ์  สิงห์กล้า28
58090101011 นางสาวอัจฉริยา  คงสี29
58090101014 นางสาวปิยะภรณ์  บุญอยู่30
58090101016 นายปฏิภาณ  สุดสวาท31
58090101017 นางสาวปฏิมาภรณ์  หร่ิงสําโรง32

รวมทั้งสิ้น   7    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0001206  ศาสนากับชีวิต
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110012 นางสาวอารยา  ดอกคํา1
610201120004 นายจีระภัทร  ขีดสําโรง2
610801110001 นางสาวสาวิตรี  ชัยบุรัมย์3
610801110003 นางสาวโสรญา  ชัยรัตน์4
610801110004 นางสาวเวธกา  พันธทัน5
610801110006 นางสาวชลรัตดา  สมศรี6
610801110008 นางสาวรัตนาภรณ์  นครศรี7
610801110009 นางสาวสุภาวิณี  บุญปลอด8
610801110016 จ.ส.อ.หญิงสุทธิดา  เพชรมณี9
610801110018 นายปฏิวัติ  ราษี10
610801110020 นางสาวประกายกานต์  กอผา11
610801110021 นางสาวนุจรินทร์  ผุยพรม12
610801110022 นางสาวมุขสุดา  แหล่งหล้า13
610801110023 นายวีรพันธ์ุ  ไชยถา14
610801110024 นางสาวศิริวรรณ  ศรีอ้วน15
610801110025 นางสาวกัญญารัตน์  นุขุนทด16
610801110026 นายกิตติพงษ์  มาตรสันต์17
610801110027 นางสาวพัชรา  ศูนย์วงค์18
610801110028 นายรณยุทธ์  ชัยจุมพล19
610801110029 นางสาวณัฐฐิญา  พิมราช20
610801110031 นางสาวสุภาวรรณ์  อานสันเทียะ21
610801110033 นางสาวกิตติยาภรณ์  ภิรมจิตต์22
610801110035 นางสาวสุพัตรา  พูนขุนทด23
610801110037 นางสาวสุภาพร  อันทรบุตร24
610801110038 นางสาวรัชนีกร  ภูสีน้ํา25
610801110039 นางสาวอรฤทัย  กุลบุตร26
610801110040 นายจตุพร  สาแก้ว27
610801110041 นางสาวลลิดา  ป่ินใจ28
610801110043 นางสาวธัญญาเรศ  แซ่ลี29

รวมทั้งสิ้น   29    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0001212  ศาสนากับชีวิต
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610101120143 นางสาวจิรณัฐ  พรทิพย์30
610301110001 นายประวุฒิ  ซัวร์มา31
610301110002 นายชิษณุพงศ์  คําแสวง32
610302110002 นายณัฐพงศ์   พิลา (ทุนฟุตบอล 100%)33
610302110003 นายสิทธิศักด์ิ  กระแสเทพ (ทุนฟุตบอล 100%)34
610302110004 นายจักรกฤษณ์  อนุลีจันทร์ (ทุนฟุตบอล 100%)35
610302110006 นายมงคล  เหงาศรี ( ทุนฟุตบอล 100% )36
610302110009 นายกิติรัฐ  ไกยนารถ ( ทุนฟุตบอล 100% )37
610302110014 นายธีรพงษ์  จอมเกาะ  (ทุนฟุตบอล100%)38
610302110015 นายอัครเดช  กออําไพ ( ทุนฟุตบอล 50% )39
610302110016 นายสิทธิชัย  ยิ่งยง (ทุนฟุตบอล 50%)40
610302110017 นายกุลเดช  ทวาศรี41
610302110018 นายคมสัน  พูลสังข์ (ทุนวอลเลย์ 100%)42
610302110019 นายดนุพัฒน์  จันทวงษ์ (ทุนวอลเลย์ 100%)43
610302110020 นายธีรศานต์  ทองชุม (ทุนวอลเลย์ 100%)44
610302110021 นายยุทธชัย  แสนโสภา (ทุนวอลเลย์ 100%)45
610302110022 นายธนกร  ขันธะโคตร (ทุนวอลเลย์ 100%)46
610302110023 นายเจษฎา  จอมวงศ์ (ทุนวอลเลย์ 100%)47
610302110025 นายภานุเดช  วัลละภา48
610302110027 นายณัฐวุฒิ  หนองงู49

รวมทั้งสิ้น   20    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0002220  กฎหมายกับชีวิต
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110002 นางสาวรสจรินทร์  แซ่โซ50
611001110003 นายทัชชานนท์  โกฏค้างพูล51
611001110005 นางสาวอนุสรา  อันพิมพ์52
611001110006 นางสาวสุชานาถ  ทัดประดิษฐ53
611001110007 นางสาววัชราภรณ์  บุดดา54
611001110008 นางสาวอารีรัตน์  แก้วแกมทอง55
611001110009 นางสาวปิยากร  แก้วลิขิตสัจกุล56
611001110010 นางสาวธัญลักษณ์  สุขโน57
611001110011 นายณรงค์พล  จันทร์หอม58
611001110013 นายสุพจน์  ทับทิมใหญ่59
611001110014 นางสาวสิริยากร  แสนแก้ว60
611001110015 นางสาวเหมมาภรณ์  สุขติเวชพงศ์61
611001110016 นางสาวพิจิตรา  แสงสุวรรณ62
611001110017 นางสาวจรรยารัตน์  เขียวหอม63
611001110018 นางสาวชวัลลักษณ์  ขุมทอง64
611001110019 นางสาวณัฐนรี  ไชยหาร65
611001110021 นางสาวกานธิดา  ไทยแท้66
611001110024 นางสาวอนงค์  ภูมิภักด์ิ67
611001110025 นางสาวมินตรา  อานนท์68
611001110026 นางสาวจักรีรัตน์  มณีโรจน์69
611001110028 นางสาวซานเจีย  เล้ียงสกุล70
611001110031 นางสาวจิตราวดี  เวชกามา71
611001110032 นางสาวตยาคี  พลล้ํา72
611001110033 นางสาวเจนจิรา  สุริยะวงศ์73
611001110035 นางสาววิพา  กาลัยมเณ74
611001110037 นางสาวจิรวรรณ  ดงงาม75
611001110038 นางสาวพัชริตา  คําเขียว76
611001110039 นางสาวอามีเน๊าะ  ยาลอ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)77
611001110040 นางสาวรัชฎาภรณ์  จําปาทิพย์78
611001110041 นายอภินันท์  นามเกียรติ79

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0002220  กฎหมายกับชีวิต
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110042 นางสาวพิมนิภา  ประเสริฐสังข์80
611001110043 นางสาวจุฑาวดี  ฤทธิสอน81
611001110045 นายวันซุลกิฟลี  หะยีตาเหร์ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)82
611002110001 นางสาวกาญจนา  สีวันทา83
611002110002 นางสาวพรรทิพา  สุขมอญ84
611002110003 นางสาวชนกสุดา  คดดี85
611002110006 นางสาวธิดารัตน์  บุตตะ86

รวมทั้งสิ้น   37    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1005311  เภสัชวิทยา
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59121501001 นางสาววรรณรัตน์  พุ่มเจริญ87
59121501002 นางสาวพิมพ์วิภา  โตชัยภูมิ88
59121501004 นางสาววรรณการณ์  รัทธะรินทร์89
59121501005 นางสาวจริยา  เสาเวียง90
59121501009 นางสาวจุฑามาศ  บุญคํา91
59121501010 นายกฤษณะ  มาชัยภูมิ92
59121501012 นางสาววิภาวัลย์  บัวศรียอด93
59121501013 นางสาวนุสบา  นามวงศ์94
59121501014 นางสาวบวรลักษณ์  วิบูลย์ศิลป์95
59121501016 นางสาวบุษราคัม  วรรณคํา96
59121501017 นางสาวศุภกานต์  สุขแสวง97
59121501018 นางสาวนุชรี  ภูมิภักด์ิ98
59121501020 นางสาวบานเย็น  ล้านภูเขียว99
59121501021 นางสาวอุไรรัตน์  มีคําทอง100
59121501022 นางสาวสุกัญญา  เติบสูงเนิน101
59121501025 นายสว่างพงษ์  เรืองศรี102
59121501026 นางสาวเขมจิรา  กัญญะลา103
59121501027 นางสาวเสาวลักษณ์  บุดดาหลู่104
59121501030 นางสาวนูรฮูดา  สุวรรณนุรักษ์ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)105
59121501034 นางสาวกัญญารัตน์  ภูกาธร106

รวมทั้งสิ้น   20    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0004209  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110001 นางสาวปรีชญา  รุ่งเป้า107
610601110005 นางสาวนันทวรรณ  ถวิล108
610601110007 นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สวัสด์ิ109
610601110011 นางสาวทรรศมน  ทองจํารูญ110
610601110012 นางสาวสโรชา  ทองกลัด111
610601110015 นางสาวยวิษฐา  เหง้าโอสา112
610601110016 นายธวัชชัย  หอมอยู่113
610601110017 นางสาวเอมวิกา  บุญมาก114
610601110018 นางสาวพานะมาศ  คําสุข115
610601110019 นางสาววรัญญา   ใจชอบ116
610601110020 นางสาวศิริพร  หาดขุนทด117
610602110001 นางสาวสุวิมล  จั้นเขว้า118
610602110006 นายอัษดาช์  มหานาโย119
610602110007 นายไตรภพ  พิมพ์พัฒน์120
610602110008 นายวันชัย  พรมเพ็ญ121
610602110014 นายภานุมาศ  วัลละภา122
610602110015 นายสิทธิโชค  คงนอก123
610602110016 นายนันทวัฒน์  รักษาเช้ือ124
610604110001 นางสาวศิริรัตน์  ทองลอย125
610604110002 นางสาวธัญญารัตน์  บุดดา126
610604110003 นายอดิศักด์ิ  จันทบ127
610604110005 นางสาวสุธิดา  อุปมัย128
610604110009 นางสาวสุทธิดา  วงค์สุธา129
610604110011 นางสาวภาวารินทร์  ผูกฟัก130
610604110013 นายกิตติพงศ์  หอมจันทร์131
610604110014 นางสาวณัฐณิสา  ไกยสุข132
610604110015 นายยุรนันท์  สิงห์กระโทก133
610604110016 นายวิชยุตม์  ศุภพงศ์พิเชฐ134
610604110017 นางสาวนงนุช  ภูมินอก135
610604110018 นางสาวคริษฐา  พรีพรม136

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0004209  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610604110019 นายชัยสิทธิ์  ชิดหนองคู137
610604110020 นางสาวรุสนี  มะเด็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)138
610604110021 นางสาวกุลสตรี  สุขีนัง139
610604110022 นายอานนท์  ไชยขาน140

รวมทั้งสิ้น   34    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601209  การประเมินสุขภาพชุมชน
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา  เถ่ือนสันเทียะ141
600601110004 นายอนุชา  นวลกิ่ง142
600601110005 นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ143
600601110011 นางสาวสนธิญา  เผื่อนกระโทก144
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์  บุรีวงศ์145
600601110013 นางสาวสกุณา  ยอดแคล้ว146
600601110018 นางสาววาสนา  จันทร์อ่อน147
600601110019 นางสาวนฤมล  ประมวล148
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะบัณฑิตย์149
600601110026 นางสาวจิราวัลย์  น้อยโนนทอง150
600601110027 นางสาวอนุชรา  พิมาร151
600601110028 นางสาวละออ  วงค์คําจันทร์152
600601110031 นางสาววัลลภา  สีลาขวา153
600601110032 นายวัชรินทร์  จั่นขุนทด154
600601110034 นางสาวกรรณิกา  นาดี155
610601110022 นายชินกฤต  กิ่งคํา156

รวมทั้งสิ้น   16    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601311  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050401003 นางสาวณัฐภรณ์  ยุพดี1
59050401004 นางสาวณัฐชยา  ธงจันทร์2
59050401008 นางสาวทัดดาว  ภูคงคา3
59050401009 นางสาวริญรดา  ชุ่มสีดา4
59050401011 นางสาวศันศนีย์  พลขุนทด5
59050401012 นางสาวปทุมวดี  ปลั่งกลาง6
59050401029 นางสาวธัญญารัตน์  พิลาทอง7
59050401030 นางสาวศศิวิมล  หวังใจกลาง8
59050401043 นางสาวประวีณา  กันหาธรรม9
59050401048 นางสาวนุชธิดา  พอขุนทด10
59050401068 นางสาวนุศรา  จังสันเทียะ11
59050401074 นางสาวพาตีเมาะ  มะมิง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)12
59050401075 นางสาวฟารีดา  แวนูเซ็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)13
59050401076 นางสาวสุไรดา  เจ๊ะแว (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)14

รวมทั้งสิ้น   14    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0001208  สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110001 นางสาวชลิตา  ธรรมนิยม15
600102110008 นายเขมนันท์  กลีบอุบล16
600102110009 นางสาวปวีณา  ทองวิเศษ17
610102110006 นางสาวจินตนา  คําบาง18
610102110013 นางสาวนัชชา  ทิพย์คํา19

รวมทั้งสิ้น   5    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0101204  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59010401003 นายธนดล  รัตนวัน20
59010401006 นางสาวจิราภรณ์  วิชัยวงษ์21
59010401009 นายอมรรัตน์  โคตวงศ์22
59010401010 นางสาวธัญจิรา  ชิดหนู23
600102110011 นางสาวธนัชชา  แย้มสรวล24
600102110013 นางสาวจารุวรรณ  สมุติรัมย์25

รวมทั้งสิ้น   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0602210  ชีวกลศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600602110001 นายศิขริน  ด่านยางหวาย26
600602110007 นายอภิวัฒน์  วงษ์มี ( ทุนฟุตบอล 100% )27
600602110008 นายชัยณรงค์  อุปชัย ( ทุนฟุตบอล 100% )28
600602110009 นายนราวิชญ์  ซิวประโคน29
600602110010 นางสาวจิราภรณ์  ซุยกระโทก30
600602110011 นายวัชระพงษ์  เสียดกระโทก ( ทุนฟุตบอล 100% )31
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์  วงศ์วีระพันธ์ุ ( ทุนฟุตบอล 50% )32
600602110014 นายชาติชาย  เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)33
600602110015 นายสาริน  จันทาสูงเนิน ( ทุนฟุตบอล 50% )34
600602110017 นายสุรศักด์ิ  เขมะรัง ( ทุนฟุตบอล 100% )35
600602110019 นายอนาวิล  โคตรชมภู ( ทุนฟุตบอล 100% )36
600602110022 นายณัฐวุฒิ  แสนภักดี37

รวมทั้งสิ้น   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0602307  เภสัชวิทยาการกีฬา
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050901006 นายวิริยะการณ์  พักวงษ์38
59050901007 นายชาญณรงค์  บุญนาที39
59050901009 นายชัยมงคล  เชื้อหมอดู40
59050901011 นายศุภกานต์  จ่าบาล41
59050901012 นายวุฒิภัทร  ศรีชัยภูมิ ( ทุนฟุตบอล 50% )42
59050901013 นายธนพล  หมื่นกูด ( ทุนฟุตบอล 50% )43
59050901016 นายณรงค์ฤทธ์ิ  กล้าหาญ ( ทุนฟุตบอล 50% )44
59050901019 นายวีรโชติ  มาตรี45

รวมทั้งสิ้น   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0003205  ภาษาอังกฤษ 4
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600201110002 นายศิริชัย  โต่ยจันทึก1
600201110004 นางสาวกิ่งดาว  ศรียงยศ2
600201110006 นายนพรัตน์  ทองน้อย3
610201110006 นายสรณัฐ   ผลพานิชย์4

รวมทั้งสิ้น   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0003211  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600103110001 นางสาวนฤมล  ทันมี5
600103110002 นางสาวเอมมิกา  เสือทองปาน6
601001110002 นางสาวภัทราวดี  กันทาแก้ว7
601001110003 นางสาวสกุณตลา  เพ็งแจ่ม8
601001110004 นางสาวผกามาส  หงษ์ชาติ9
601001110005 นางสาวรัฐฐิกา  หนองเหล็ก10
601001110007 นางสาวสุพรรษา  ใจฉํ่า11
601001110012 นางสาวอุบลรัตน์  ภูติยา12
601001110013 นายศรันรัตน์  แผลงงาม13
601001110014 นางสาวปพิชญาภรณ์  แสงเผ่น14
601001110015 นางสาววรรณภา  ช่ืนตา15
601001110016 นายเนติพงษ์  เวฬุวนารักษ์16
601001110017 นางสาวธิษณามดี  ฉ่ําโสฬส17
601001110022 นายเกียรติศักด์ิ  แสนธิ18
601001110024 นางสาวเสาวณีย์  บุญยกาญจน์19
601001110025 นางสาวปรารถนา  กระฐิน20
601001110026 นางสาวณัฐพร   สังข์สูงเนิน 21
601001110027 นางสาวสุชานาถ  ราชครุฑ22
601001110028 นางสาวพนมรัตน์  คงสมพงษ์23
610101120143 นางสาวจิรณัฐ  พรทิพย์24
610301110001 นายประวุฒิ  ซัวร์มา25
610301110002 นายชิษณุพงศ์  คําแสวง26
610302110002 นายณัฐพงศ์   พิลา (ทุนฟุตบอล 100%)27
610302110003 นายสิทธิศักด์ิ  กระแสเทพ (ทุนฟุตบอล 100%)28
610302110004 นายจักรกฤษณ์  อนุลีจันทร์ (ทุนฟุตบอล 100%)29
610302110006 นายมงคล  เหงาศรี ( ทุนฟุตบอล 100% )30
610302110009 นายกิติรัฐ  ไกยนารถ ( ทุนฟุตบอล 100% )31
610302110014 นายธีรพงษ์  จอมเกาะ  (ทุนฟุตบอล100%)32
610302110015 นายอัครเดช  กออําไพ ( ทุนฟุตบอล 50% )33
610302110016 นายสิทธิชัย  ยิ่งยง (ทุนฟุตบอล 50%)34

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0003211  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610302110017 นายกุลเดช  ทวาศรี35
610302110018 นายคมสัน  พูลสังข์ (ทุนวอลเลย์ 100%)36
610302110019 นายดนุพัฒน์  จันทวงษ์ (ทุนวอลเลย์ 100%)37
610302110020 นายธีรศานต์  ทองชุม (ทุนวอลเลย์ 100%)38
610302110021 นายยุทธชัย  แสนโสภา (ทุนวอลเลย์ 100%)39
610302110022 นายธนกร  ขันธะโคตร (ทุนวอลเลย์ 100%)40
610302110023 นายเจษฎา  จอมวงศ์ (ทุนวอลเลย์ 100%)41
610302110025 นายภานุเดช  วัลละภา42
610302110027 นายณัฐวุฒิ  หนองงู43
611001110044 นางสาวประนัดดา  ยศสันเทียะ44

รวมทั้งสิ้น   40    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0004215  ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58060101007 นางสาวพิไลวรรณ  เพวงศ์45
58060101008 นายศราวุธ  แพวขุนทด46
58060101014 นางสาวนพรัตน์  สีสังข์47
600604110001 นางสาวนิภาพร  บุญผูก48
600604110005 นางสาวธิติยา  เขตนารี49
600604110006 นางสาวสิริมา  จันทร์ละออ50
600604110007 นางสาวสุมิตตรา  ดาดี51
600604110008 นางสาวพิมจันทร์นภา  แก้วคํา52
600604110011 นางสาวรุ่งนภา  มะโรงมืด53
600604110012 นางสาวสุพรรษา  พรมสะแกแสง54
600604110018 นางสาววาริน  ริดสันเทียะ55
600604110019 นายธีรภัทร์  ปราณี56
610604110001 นางสาวศิริรัตน์  ทองลอย57
610604110002 นางสาวธัญญารัตน์  บุดดา58
610604110003 นายอดิศักด์ิ  จันทบ59
610604110005 นางสาวสุธิดา  อุปมัย60
610604110009 นางสาวสุทธิดา  วงค์สุธา61
610604110011 นางสาวภาวารินทร์  ผูกฟัก62
610604110013 นายกิตติพงศ์  หอมจันทร์63
610604110014 นางสาวณัฐณิสา  ไกยสุข64
610604110015 นายยุรนันท์  สิงห์กระโทก65
610604110016 นายวิชยุตม์  ศุภพงศ์พิเชฐ66
610604110017 นางสาวนงนุช  ภูมินอก67
610604110018 นางสาวคริษฐา  พรีพรม68
610604110019 นายชัยสิทธิ์  ชิดหนองคู69
610604110020 นางสาวรุสนี  มะเด็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)70
610604110021 นางสาวกุลสตรี  สุขีนัง71
610604110022 นายอานนท์  ไชยขาน72

รวมทั้งสิ้น   28    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0101120  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59010401003 นายธนดล  รัตนวัน73
59010401006 นางสาวจิราภรณ์  วิชัยวงษ์74
59010401009 นายอมรรัตน์  โคตวงศ์75
59010401010 นางสาวธัญจิรา  ชิดหนู76
59020301001 นายวัชรินทร์  พูลสวัสด์ิ77
59020301002 นายอรุณย์  เที่ยงธรรม78
59020301007 นางสาวปัทมา  ตาเฮ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)79
59020301008 นายพัสกร  หาดภูมิ80
600901110011 นางสาวกมลวรรณ  เหมกระโทก81
610101110005 นางสาวอุไรพร  บรรดาศักด์ิ82
610101110006 นางสาวกฤษณา  ชิณวงษ์83
610101110007 นางสาวพรนภา  สามารถ84
610102110001 นางสาววิยะดา  ทิศกระโทก85
610102110002 นางสาวขวัญชนก  แจ่มแสง86
610102110006 นางสาวจินตนา  คําบาง87
610102110009 นางสาวศิริเพ็ญ  จาดสุวรรณ์88
610102110011 นายธีรพงศ์  ศักดิ์เมือง ( ทุนฟุตบอล 50% )89
610102110012 นางสาวสกาวใจ  ไก่ษะแก้ว90
610102110013 นางสาวนัชชา  ทิพย์คํา91
610103110004 นางสาวณัฐติกานต์  ลายทองคํา92

รวมทั้งสิ้น   20    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0303206  ทฤษฎีองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600302110001 นางสาวปัญญารัตน์  ดีสวน93
600302110003 นางสาวกนกกาญจน์  แซงสีนวล94
600302110004 นางสาววิไลพร  สีสมคุต95
600302110005 นายปัทมกร  แก้วกลาง ( ทุนฟุตบอล 100% )96
600302110006 นายจิรารุวัฒน์  แสนสุภา ( ฟุตบอล 100% )97
600302110007 นายอนุชัย  มากกระโทก ( ฟุตบอล 100% )98
600302110008 นายทรัพย์สถิต  สาไพรวัน ( ฟุตบอล 100% )99
600302110011 นายณัฐพล  หงษ์ไธสง ( ทุนวอลเลย์ 100% )100
600302110013 นายจิรวัฒน์  ทําทอง ( ทุนวอลเลย์ 100% )101
600302110014 นายสุรพงษ์  พลสวัสด์ิ ( ทุนวอลเลย1์00 % )102
600302110015 นายพรรคพล  รักคํามี ( ทุนวอลเลย์ 100 % )103
600302110016 นายอภิสิทธ์ิ  แสนงาม ( ทุนวอลเลย์ 100% )104
600302110017 นายบุศรินทร์  มะโหฬาร ( ทุนวอลเลย์ 100% )105
600302110018 นายภานุวัฒน์  มูลพรม ( ทุนวอลเลย์ 100% )106
600302110023 นายวทัชภูมิ  ดวงเงิน107
600302120109 ส.อ.ชาญชัย  หม่ันกิจ108

รวมทั้งสิ้น   16    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1002108  ปฏิบัติการฟิสิกส์
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110002 นางสาวรสจรินทร์  แซ่โซ109
611001110003 นายทัชชานนท์  โกฏค้างพูล110
611001110005 นางสาวอนุสรา  อันพิมพ์111
611001110006 นางสาวสุชานาถ  ทัดประดิษฐ112
611001110007 นางสาววัชราภรณ์  บุดดา113
611001110008 นางสาวอารีรัตน์  แก้วแกมทอง114
611001110009 นางสาวปิยากร  แก้วลิขิตสัจกุล115
611001110010 นางสาวธัญลักษณ์  สุขโน116
611001110011 นายณรงค์พล  จันทร์หอม117
611001110013 นายสุพจน์  ทับทิมใหญ่118
611001110014 นางสาวสิริยากร  แสนแก้ว119
611001110015 นางสาวเหมมาภรณ์  สุขติเวชพงศ์120
611001110016 นางสาวพิจิตรา  แสงสุวรรณ121
611001110017 นางสาวจรรยารัตน์  เขียวหอม122
611001110018 นางสาวชวัลลักษณ์  ขุมทอง123
611001110019 นางสาวณัฐนรี  ไชยหาร124
611001110021 นางสาวกานธิดา  ไทยแท้125
611001110024 นางสาวอนงค์  ภูมิภักด์ิ126
611001110025 นางสาวมินตรา  อานนท์127
611001110026 นางสาวจักรีรัตน์  มณีโรจน์128
611001110028 นางสาวซานเจีย  เล้ียงสกุล129
611001110031 นางสาวจิตราวดี  เวชกามา130
611001110032 นางสาวตยาคี  พลล้ํา131
611001110033 นางสาวเจนจิรา  สุริยะวงศ์132
611001110035 นางสาววิพา  กาลัยมเณ133
611001110037 นางสาวจิรวรรณ  ดงงาม134
611001110038 นางสาวพัชริตา  คําเขียว135
611001110039 นางสาวอามีเน๊าะ  ยาลอ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)136
611001110040 นางสาวรัชฎาภรณ์  จําปาทิพย์137
611001110041 นายอภินันท์  นามเกียรติ138

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1002108  ปฏิบัติการฟิสิกส์
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110042 นางสาวพิมนิภา  ประเสริฐสังข์139
611001110043 นางสาวจุฑาวดี  ฤทธิสอน140
611001110045 นายวันซุลกิฟลี  หะยีตาเหร์ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)141
611002110001 นางสาวกาญจนา  สีวันทา142
611002110002 นางสาวพรรทิพา  สุขมอญ143
611002110003 นางสาวชนกสุดา  คดดี144
611002110006 นางสาวธิดารัตน์  บุตตะ145

รวมทั้งสิ้น   37    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601206  อนามัยครอบครัว
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา  เถ่ือนสันเทียะ146
600601110004 นายอนุชา  นวลกิ่ง147
600601110005 นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ148
600601110011 นางสาวสนธิญา  เผื่อนกระโทก149
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์  บุรีวงศ์150
600601110013 นางสาวสกุณา  ยอดแคล้ว151
600601110018 นางสาววาสนา  จันทร์อ่อน152
600601110019 นางสาวนฤมล  ประมวล153
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะบัณฑิตย์154
600601110026 นางสาวจิราวัลย์  น้อยโนนทอง155
600601110031 นางสาววัลลภา  สีลาขวา156
600601110032 นายวัชรินทร์  จั่นขุนทด157
600601110034 นางสาวกรรณิกา  นาดี158
610601110010 นางสาวอรวรรณ  รอนศึก159
610601110011 นางสาวทรรศมน  ทองจํารูญ160
610601110022 นายชินกฤต  กิ่งคํา161

รวมทั้งสิ้น   16    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601103  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110001 นางสาวปรีชญา  รุ่งเป้า1
610601110005 นางสาวนันทวรรณ  ถวิล2
610601110007 นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สวัสด์ิ3
610601110012 นางสาวสโรชา  ทองกลัด4
610601110014 นางสาวพัชชรนันทน์  พายุพัดน์5
610601110015 นางสาวยวิษฐา  เหง้าโอสา6
610601110016 นายธวัชชัย  หอมอยู่7
610601110017 นางสาวเอมวิกา  บุญมาก8
610601110018 นางสาวพานะมาศ  คําสุข9
610601110019 นางสาววรัญญา   ใจชอบ10
610601110020 นางสาวศิริพร  หาดขุนทด11
610601110022 นายชินกฤต  กิ่งคํา12

รวมทั้งสิ้น   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601313  การรักษาเบื้องต้น
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050401003 นางสาวณัฐภรณ์  ยุพดี13
59050401004 นางสาวณัฐชยา  ธงจันทร์14
59050401008 นางสาวทัดดาว  ภูคงคา15
59050401009 นางสาวริญรดา  ชุ่มสีดา16
59050401011 นางสาวศันศนีย์  พลขุนทด17
59050401012 นางสาวปทุมวดี  ปลั่งกลาง18
59050401029 นางสาวธัญญารัตน์  พิลาทอง19
59050401030 นางสาวศศิวิมล  หวังใจกลาง20
59050401043 นางสาวประวีณา  กันหาธรรม21
59050401048 นางสาวนุชธิดา  พอขุนทด22
59050401068 นางสาวนุศรา  จังสันเทียะ23
59050401074 นางสาวพาตีเมาะ  มะมิง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)24
59050401075 นางสาวฟารีดา  แวนูเซ็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)25
59050401076 นางสาวสุไรดา  เจ๊ะแว (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)26

รวมทั้งสิ้น   14    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0604308  การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58050601003 นายสัตยา  ผาสุข27
59050701002 นางสาวช่อผกา  น้อมกระโทก28
59050701003 นายชัยวัฒน์  วีริยาธนาศิริ29
59050701004 นางสาวพรฑิตา  วิเศษทรัพย์30
59050701006 นางสาวเพ็ญศรี  วงศ์สุวรรณ31
59050701007 นายเจนณรงค์  จันทร์สมุทร32
59050701009 นางสาวสุนิสา  บุญล้น33
59050701013 นางสาววรัญญา  วรสารศิริ34
59050701016 นางสาวปฏิมา  วนาไส35
59050701017 นางสาวอนุสรา  ศรีวรรณา36
59050701025 นางสาวภัสรา  สีชมภู37
59050701026 นางสาวชันลิกา  ชุ่มพลวงศ์38

รวมทั้งสิ้น   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0602208  หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600602110001 นายศิขริน  ด่านยางหวาย39
600602110007 นายอภิวัฒน์  วงษ์มี ( ทุนฟุตบอล 100% )40
600602110008 นายชัยณรงค์  อุปชัย ( ทุนฟุตบอล 100% )41
600602110009 นายนราวิชญ์  ซิวประโคน42
600602110010 นางสาวจิราภรณ์  ซุยกระโทก43
600602110011 นายวัชระพงษ์  เสียดกระโทก ( ทุนฟุตบอล 100% )44
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์  วงศ์วีระพันธ์ุ ( ทุนฟุตบอล 50% )45
600602110014 นายชาติชาย  เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)46
600602110015 นายสาริน  จันทาสูงเนิน ( ทุนฟุตบอล 50% )47
600602110017 นายสุรศักด์ิ  เขมะรัง ( ทุนฟุตบอล 100% )48
600602110019 นายอนาวิล  โคตรชมภู ( ทุนฟุตบอล 100% )49
600602110022 นายณัฐวุฒิ  แสนภักดี50

รวมทั้งสิ้น   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0801201  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110003 นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงจันทร์51
600801110004 นางสาวกนกพร  บุญพูน52
600801110006 นางสาวพรภวิษย์  สุขะปรีดาทรัพย์53
600801110007 นางสาวพัณณิตา  มณีปกรณ์54
600801110008 นางสาวชรินทร์ทิพย์  วงศ์เสาแก้ว55
600801110009 นางสาวชลธิชา  ภูมี56
600801110010 นางสาวกมลพรรณ  สุดเขียว57
600801110011 นางสาวเกตน์นิภา  งามเลิศ58
610801110011 นางสาวพัฒนวดี  มีสอน59
610801110012 นางสาววรรณิดา  ปะวะเค60
610801110042 นายอับดุลฮาฟิส  หนิหลง61

รวมทั้งสิ้น   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0904204  ตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนจีน 1
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600901110002 นางสาวภาวิณี  ศิริ62
600901110003 นางสาวจิราวรรณ  มัญจะกาเภท63
600901110004 นางสาวบุษยา  มีอามาตย์64
600901110005 นางสาวอรวรรณ  สมานชม65
600901110010 นางสาวสุกัญญา  ห้อยฤทัย66
600901110018 นายรัฐพงศ์  คําอาจ67
600901110020 นางสาวศศินิภา  ศักดิวงศ์68

รวมทั้งสิ้น   7    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1003118  ปฏิบัติการชีวเคมี
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610901110001 นางสาวจุฑารัตน์  เกาวิจิตร69
610901110006 นายภานุวัฒน์  ชุ่มเมืองปัก70
610901110007 นายไชยเชษฐ์  เขมา71
610901110008 นางสาวพรรณอร  เครือผือ72
610901110009 นางสาวไหมว่า  สืบศักด์ิวงศ์73
610901110010 นางสาวมณฑาทิพย์  บุญนํา74
610901110011 นายกสินพงษ์  ใจงาม75

รวมทั้งสิ้น   7    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0101207  การจัดการนําเข้าและส่งออก
วันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110001 นางสาวชลิตา  ธรรมนิยม76
600102110008 นายเขมนันท์  กลีบอุบล77
600102110009 นางสาวปวีณา  ทองวิเศษ78
600102110013 นางสาวจารุวรรณ  สมุติรัมย์79

รวมทั้งสิ้น   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0004212  วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58060101007 นางสาวพิไลวรรณ  เพวงศ์1
58060101008 นายศราวุธ  แพวขุนทด2
58060101014 นางสาวนพรัตน์  สีสังข์3
59121501012 นางสาววิภาวัลย์  บัวศรียอด4
59121501013 นางสาวนุสบา  นามวงศ์5
59121501017 นางสาวศุภกานต์  สุขแสวง6
59121501021 นางสาวอุไรรัตน์  มีคําทอง7
59121501025 นายสว่างพงษ์  เรืองศรี8
59121501026 นางสาวเขมจิรา  กัญญะลา9
59121501030 นางสาวนูรฮูดา  สุวรรณนุรักษ์ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)10
600103110001 นางสาวนฤมล  ทันมี11
600103110002 นางสาวเอมมิกา  เสือทองปาน12

รวมทั้งสิ้น   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0303209  ระบบริหารราชการไทย
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600302110001 นางสาวปัญญารัตน์  ดีสวน13
600302110003 นางสาวกนกกาญจน์  แซงสีนวล14
600302110004 นางสาววิไลพร  สีสมคุต15
600302110005 นายปัทมกร  แก้วกลาง ( ทุนฟุตบอล 100% )16
600302110006 นายจิรารุวัฒน์  แสนสุภา ( ฟุตบอล 100% )17
600302110007 นายอนุชัย  มากกระโทก ( ฟุตบอล 100% )18
600302110008 นายทรัพย์สถิต  สาไพรวัน ( ฟุตบอล 100% )19
600302110011 นายณัฐพล  หงษ์ไธสง ( ทุนวอลเลย์ 100% )20
600302110013 นายจิรวัฒน์  ทําทอง ( ทุนวอลเลย์ 100% )21
600302110014 นายสุรพงษ์  พลสวัสด์ิ ( ทุนวอลเลย1์00 % )22
600302110015 นายพรรคพล  รักคํามี ( ทุนวอลเลย์ 100 % )23
600302110016 นายอภิสิทธ์ิ  แสนงาม ( ทุนวอลเลย์ 100% )24
600302110017 นายบุศรินทร์  มะโหฬาร ( ทุนวอลเลย์ 100% )25
600302110018 นายภานุวัฒน์  มูลพรม ( ทุนวอลเลย์ 100% )26
600302110023 นายวทัชภูมิ  ดวงเงิน27
610302110002 นายณัฐพงศ์   พิลา (ทุนฟุตบอล 100%)28
610302110003 นายสิทธิศักด์ิ  กระแสเทพ (ทุนฟุตบอล 100%)29
610302110004 นายจักรกฤษณ์  อนุลีจันทร์ (ทุนฟุตบอล 100%)30
610302110006 นายมงคล  เหงาศรี ( ทุนฟุตบอล 100% )31
610302110009 นายกิติรัฐ  ไกยนารถ ( ทุนฟุตบอล 100% )32
610302110014 นายธีรพงษ์  จอมเกาะ  (ทุนฟุตบอล100%)33
610302110015 นายอัครเดช  กออําไพ ( ทุนฟุตบอล 50% )34
610302110016 นายสิทธิชัย  ยิ่งยง (ทุนฟุตบอล 50%)35
610302110017 นายกุลเดช  ทวาศรี36
610302110018 นายคมสัน  พูลสังข์ (ทุนวอลเลย์ 100%)37
610302110019 นายดนุพัฒน์  จันทวงษ์ (ทุนวอลเลย์ 100%)38
610302110020 นายธีรศานต์  ทองชุม (ทุนวอลเลย์ 100%)39
610302110022 นายธนกร  ขันธะโคตร (ทุนวอลเลย์ 100%)40
610302110025 นายภานุเดช  วัลละภา41
610302110027 นายณัฐวุฒิ  หนองงู42

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0303209  ระบบริหารราชการไทย
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น   30    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601207  การตรวจประเมินและบําบัดโรค 1
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา  เถ่ือนสันเทียะ43
600601110004 นายอนุชา  นวลกิ่ง44
600601110005 นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ45
600601110007 นางสาวปริยาพร  เข็มสันเทียะ46
600601110008 นางสาวสุรีรัตน์  ตากงูเหลือม47
600601110009 นางสาวชุดาพร  หวังข้อกลาง48
600601110010 นางสาวเกวลิน  ทศภักดี49
600601110011 นางสาวสนธิญา  เผื่อนกระโทก50
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์  บุรีวงศ์51
600601110013 นางสาวสกุณา  ยอดแคล้ว52
600601110018 นางสาววาสนา  จันทร์อ่อน53
600601110019 นางสาวนฤมล  ประมวล54
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะบัณฑิตย์55
600601110026 นางสาวจิราวัลย์  น้อยโนนทอง56
600601110027 นางสาวอนุชรา  พิมาร57
600601110028 นางสาวละออ  วงค์คําจันทร์58
600601110031 นางสาววัลลภา  สีลาขวา59
600601110032 นายวัชรินทร์  จั่นขุนทด60
600601110034 นางสาวกรรณิกา  นาดี61
610601110010 นางสาวอรวรรณ  รอนศึก62
610601110011 นางสาวทรรศมน  ทองจํารูญ63
610601110014 นางสาวพัชชรนันทน์  พายุพัดน์64

รวมทั้งสิ้น   22    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601309  สิ่งเสพติดศึกษา
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050401003 นางสาวณัฐภรณ์  ยุพดี65
59050401004 นางสาวณัฐชยา  ธงจันทร์66
59050401008 นางสาวทัดดาว  ภูคงคา67
59050401009 นางสาวริญรดา  ชุ่มสีดา68
59050401011 นางสาวศันศนีย์  พลขุนทด69
59050401012 นางสาวปทุมวดี  ปลั่งกลาง70
59050401029 นางสาวธัญญารัตน์  พิลาทอง71
59050401030 นางสาวศศิวิมล  หวังใจกลาง72
59050401043 นางสาวประวีณา  กันหาธรรม73
59050401048 นางสาวนุชธิดา  พอขุนทด74
59050401068 นางสาวนุศรา  จังสันเทียะ75
59050401074 นางสาวพาตีเมาะ  มะมิง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)76
59050401075 นางสาวฟารีดา  แวนูเซ็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)77
59050401076 นางสาวสุไรดา  เจ๊ะแว (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)78

รวมทั้งสิ้น   14    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0800202  พยาธิสรีรวิทยา
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110003 นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงจันทร์79
600801110004 นางสาวกนกพร  บุญพูน80
600801110006 นางสาวพรภวิษย์  สุขะปรีดาทรัพย์81
600801110007 นางสาวพัณณิตา  มณีปกรณ์82
600801110008 นางสาวชรินทร์ทิพย์  วงศ์เสาแก้ว83
600801110009 นางสาวชลธิชา  ภูมี84
600801110010 นางสาวกมลพรรณ  สุดเขียว85
600801110011 นางสาวเกตน์นิภา  งามเลิศ86
610801110010 นางสาวศศิธร  จําเริญโชค87
610801110011 นางสาวพัฒนวดี  มีสอน88
610801110012 นางสาววรรณิดา  ปะวะเค89
610801110042 นายอับดุลฮาฟิส  หนิหลง90

รวมทั้งสิ้น   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0602205  การวัดและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600602110001 นายศิขริน  ด่านยางหวาย91
600602110007 นายอภิวัฒน์  วงษ์มี ( ทุนฟุตบอล 100% )92
600602110008 นายชัยณรงค์  อุปชัย ( ทุนฟุตบอล 100% )93
600602110009 นายนราวิชญ์  ซิวประโคน94
600602110010 นางสาวจิราภรณ์  ซุยกระโทก95
600602110011 นายวัชระพงษ์  เสียดกระโทก ( ทุนฟุตบอล 100% )96
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์  วงศ์วีระพันธ์ุ ( ทุนฟุตบอล 50% )97
600602110014 นายชาติชาย  เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)98
600602110015 นายสาริน  จันทาสูงเนิน ( ทุนฟุตบอล 50% )99
600602110017 นายสุรศักด์ิ  เขมะรัง ( ทุนฟุตบอล 100% )100
600602110019 นายอนาวิล  โคตรชมภู ( ทุนฟุตบอล 100% )101
600602110022 นายณัฐวุฒิ  แสนภักดี102

รวมทั้งสิ้น   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0604310  เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050701002 นางสาวช่อผกา  น้อมกระโทก103
59050701003 นายชัยวัฒน์  วีริยาธนาศิริ104
59050701004 นางสาวพรฑิตา  วิเศษทรัพย์105
59050701006 นางสาวเพ็ญศรี  วงศ์สุวรรณ106
59050701007 นายเจนณรงค์  จันทร์สมุทร107
59050701009 นางสาวสุนิสา  บุญล้น108
59050701013 นางสาววรัญญา  วรสารศิริ109
59050701016 นางสาวปฏิมา  วนาไส110
59050701017 นางสาวอนุสรา  ศรีวรรณา111
59050701025 นางสาวภัสรา  สีชมภู112
59050701026 นางสาวชันลิกา  ชุ่มพลวงศ์113

รวมทั้งสิ้น   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0101120  ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110001 นางสาวชลิตา  ธรรมนิยม1
600102110008 นายเขมนันท์  กลีบอุบล2
600102110009 นางสาวปวีณา  ทองวิเศษ3
600102110011 นางสาวธนัชชา  แย้มสรวล4
600102110013 นางสาวจารุวรรณ  สมุติรัมย์5
610102110013 นางสาวนัชชา  ทิพย์คํา6

รวมทั้งสิ้น   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0101122  ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610101110005 นางสาวอุไรพร  บรรดาศักด์ิ7
610101110006 นางสาวกฤษณา  ชิณวงษ์8
610101110007 นางสาวพรนภา  สามารถ9
610103110004 นางสาวณัฐติกานต์  ลายทองคํา10

รวมทั้งสิ้น   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0604206  การตรวจประเมินและบําบัดโรคเบื้องต้น
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600604110001 นางสาวนิภาพร  บุญผูก11
600604110005 นางสาวธิติยา  เขตนารี12
600604110006 นางสาวสิริมา  จันทร์ละออ13
600604110007 นางสาวสุมิตตรา  ดาดี14
600604110008 นางสาวพิมจันทร์นภา  แก้วคํา15
600604110011 นางสาวรุ่งนภา  มะโรงมืด16
600604110012 นางสาวสุพรรษา  พรมสะแกแสง17
600604110018 นางสาววาริน  ริดสันเทียะ18
600604110019 นายธีรภัทร์  ปราณี19

รวมทั้งสิ้น   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0400104  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610403110004 นางสาวมยุรี  กงกันยา20
610403110006 นางสาวณัฐกาญจน์  แดนคําสาร21
610403110007 นางสาวปัญชลี  ศรีตาล22
610403110009 นางสาวธิติพร  นนท์ยโส23
610403110010 นางสาวนวลอนงค์  วุฒิเวชช์24
610404110001 นายธนโชติ  ทองด้วง (วอลเลย์บอล100%)25
610405110001 นางสาวผกามาศ  คํามา26
610405110002 นางสาวนิรัตน์ชา  อินทอง27

รวมทั้งสิ้น   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0602102  จรรยาบรรณและการเป็นผู้นําวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610602110001 นางสาวสุวิมล  จั้นเขว้า28
610602110006 นายอัษดาช์  มหานาโย29
610602110007 นายไตรภพ  พิมพ์พัฒน์30
610602110008 นายวันชัย  พรมเพ็ญ31
610602110014 นายภานุมาศ  วัลละภา32
610602110015 นายสิทธิโชค  คงนอก33
610602110016 นายนันทวัฒน์  รักษาเช้ือ34

รวมทั้งสิ้น   7    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0602311  วิธีการสอนกีฬา
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050901006 นายวิริยะการณ์  พักวงษ์35
59050901007 นายชาญณรงค์  บุญนาที36
59050901009 นายชัยมงคล  เชื้อหมอดู37
59050901011 นายศุภกานต์  จ่าบาล38
59050901012 นายวุฒิภัทร  ศรีชัยภูมิ ( ทุนฟุตบอล 50% )39
59050901013 นายธนพล  หมื่นกูด ( ทุนฟุตบอล 50% )40
59050901016 นายณรงค์ฤทธ์ิ  กล้าหาญ ( ทุนฟุตบอล 50% )41
59050901019 นายวีรโชติ  มาตรี42

รวมทั้งสิ้น   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0903306  ระบบสาธารณสุขไทย กฎหมาย จรรยาบรรณ และจิตวิทยาทางการแพทย์
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610901110001 นางสาวจุฑารัตน์  เกาวิจิตร43
610901110006 นายภานุวัฒน์  ชุ่มเมืองปัก44
610901110007 นายไชยเชษฐ์  เขมา45
610901110008 นางสาวพรรณอร  เครือผือ46
610901110009 นางสาวไหมว่า  สืบศักด์ิวงศ์47
610901110010 นางสาวมณฑาทิพย์  บุญนํา48
610901110011 นายกสินพงษ์  ใจงาม49

รวมทั้งสิ้น   7    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0101308  การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59010401003 นายธนดล  รัตนวัน1
59010401006 นางสาวจิราภรณ์  วิชัยวงษ์2
59010401009 นายอมรรัตน์  โคตวงศ์3
59010401010 นางสาวธัญจิรา  ชิดหนู4
600102110011 นางสาวธนัชชา  แย้มสรวล 5

รวมทั้งสิ้น   5    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0101117  กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610101110005 นางสาวอุไรพร  บรรดาศักด์ิ6
610101110006 นางสาวกฤษณา  ชิณวงษ์7
610101110007 นางสาวพรนภา  สามารถ8
610102110001 นางสาววิยะดา  ทิศกระโทก9
610102110002 นางสาวขวัญชนก  แจ่มแสง10
610102110006 นางสาวจินตนา  คําบาง11
610102110009 นางสาวศิริเพ็ญ  จาดสุวรรณ์12
610102110011 นายธีรพงศ์  ศักดิ์เมือง ( ทุนฟุตบอล 50% )13
610102110012 นางสาวสกาวใจ  ไก่ษะแก้ว14
610102110013 นางสาวนัชชา  ทิพย์คํา15
610103110004 นางสาวณัฐติกานต์  ลายทองคํา16

รวมทั้งสิ้น   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0102211  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600103110001 นางสาวนฤมล  ทันมี17
600103110002 นางสาวเอมมิกา  เสือทองปาน18

รวมทั้งสิ้น   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601312  กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050401003 นางสาวณัฐภรณ์  ยุพดี19
59050401004 นางสาวณัฐชยา  ธงจันทร์20
59050401008 นางสาวทัดดาว  ภูคงคา21
59050401009 นางสาวริญรดา  ชุ่มสีดา22
59050401011 นางสาวศันศนีย์  พลขุนทด23
59050401012 นางสาวปทุมวดี  ปลั่งกลาง24
59050401029 นางสาวธัญญารัตน์  พิลาทอง25
59050401030 นางสาวศศิวิมล  หวังใจกลาง26
59050401043 นางสาวประวีณา  กันหาธรรม27
59050401048 นางสาวนุชธิดา  พอขุนทด28
59050401068 นางสาวนุศรา  จังสันเทียะ29
59050401074 นางสาวพาตีเมาะ  มะมิง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)30
59050401075 นางสาวฟารีดา  แวนูเซ็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)31
59050401076 นางสาวสุไรดา  เจ๊ะแว (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)32

รวมทั้งสิ้น   14    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0207431  หัวข้อพิเศษสําหรับเทคโนโลยีเว็บ
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59020301001 นายวัชรินทร์  พูลสวัสด์ิ33
59020301002 นายอรุณย์  เที่ยงธรรม34
59020301007 นางสาวปัทมา  ตาเฮ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)35
59020301008 นายพัสกร  หาดภูมิ36

รวมทั้งสิ้น   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0901310  กฎหมายและจรรยาบรรณทางการแพทย์
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59090909002 นายอดิศักด์ิ  ยันตะคุ1
59090909004 นางสาวชรันต์ยุตา  พิมสุโพธ์ิ2
59090909005 นางสาวชนกวรรณ  แสนดัง3
59090909010 นางสาววิลาวรรณ  แก้วเคียง4
59090909011 นางสาวจิราวรรณ  น้ําคํา5
59090909012 นางสาวจิราภรณ์  ทํานุ6
59090909013 นางสาววิพุธิตา  ละอองทอง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)7
59090909014 นางสาวณัฐธินันท์  ริมประนาม8
59090909015 นางสาวซูบัยนี  หะยีแวอูมา (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)9

รวมทั้งสิ้น   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0604306  การยศาสตร์
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050701002 นางสาวช่อผกา  น้อมกระโทก10
59050701003 นายชัยวัฒน์  วีริยาธนาศิริ11
59050701004 นางสาวพรฑิตา  วิเศษทรัพย์12
59050701006 นางสาวเพ็ญศรี  วงศ์สุวรรณ13
59050701007 นายเจนณรงค์  จันทร์สมุทร14
59050701009 นางสาวสุนิสา  บุญล้น15
59050701013 นางสาววรัญญา  วรสารศิริ16
59050701016 นางสาวปฏิมา  วนาไส17
59050701017 นางสาวอนุสรา  ศรีวรรณา18

รวมทั้งสิ้น   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0602516  โยคะ
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59121501016 นางสาวบุษราคัม  วรรณคํา19
600602110001 นายศิขริน  ด่านยางหวาย20
600602110007 นายอภิวัฒน์  วงษ์มี ( ทุนฟุตบอล 100% )21
600602110008 นายชัยณรงค์  อุปชัย ( ทุนฟุตบอล 100% )22
600602110009 นายนราวิชญ์  ซิวประโคน23
600602110010 นางสาวจิราภรณ์  ซุยกระโทก24
600602110011 นายวัชระพงษ์  เสียดกระโทก ( ทุนฟุตบอล 100% )25
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์  วงศ์วีระพันธ์ุ ( ทุนฟุตบอล 50% )26
600602110014 นายชาติชาย  เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)27
600602110015 นายสาริน  จันทาสูงเนิน ( ทุนฟุตบอล 50% )28
600602110017 นายสุรศักด์ิ  เขมะรัง ( ทุนฟุตบอล 100% )29
600602110019 นายอนาวิล  โคตรชมภู ( ทุนฟุตบอล 100% )30
600602110022 นายณัฐวุฒิ  แสนภักดี31

รวมทั้งสิ้น   13    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1003104  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110012 นางสาวอารยา  ดอกคํา32
610604110001 นางสาวศิริรัตน์  ทองลอย33
610604110002 นางสาวธัญญารัตน์  บุดดา34
610604110003 นายอดิศักด์ิ  จันทบ35
610604110005 นางสาวสุธิดา  อุปมัย36
610604110009 นางสาวสุทธิดา  วงค์สุธา37
610604110011 นางสาวภาวารินทร์  ผูกฟัก38
610604110013 นายกิตติพงศ์  หอมจันทร์39
610604110014 นางสาวณัฐณิสา  ไกยสุข40
610604110015 นายยุรนันท์  สิงห์กระโทก41
610604110016 นายวิชยุตม์  ศุภพงศ์พิเชฐ42
610604110017 นางสาวนงนุช  ภูมินอก43
610604110018 นางสาวคริษฐา  พรีพรม44
610604110019 นายชัยสิทธิ์  ชิดหนองคู45
610604110020 นางสาวรุสนี  มะเด็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)46
610604110021 นางสาวกุลสตรี  สุขีนัง47
610604110022 นายอานนท์  ไชยขาน48
610801110001 นางสาวสาวิตรี  ชัยบุรัมย์49
610801110003 นางสาวโสรญา  ชัยรัตน์50
610801110004 นางสาวเวธกา  พันธทัน51
610801110006 นางสาวชลรัตดา  สมศรี52
610801110008 นางสาวรัตนาภรณ์  นครศรี53
610801110009 นางสาวสุภาวิณี  บุญปลอด54
610801110016 จ.ส.อ.หญิงสุทธิดา  เพชรมณี55
610801110018 นายปฏิวัติ  ราษี56
610801110020 นางสาวประกายกานต์  กอผา57
610801110021 นางสาวนุจรินทร์  ผุยพรม58
610801110022 นางสาวมุขสุดา  แหล่งหล้า59
610801110023 นายวีรพันธ์ุ  ไชยถา60
610801110024 นางสาวศิริวรรณ  ศรีอ้วน61

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1003104  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610801110025 นางสาวกัญญารัตน์  นุขุนทด62
610801110026 นายกิตติพงษ์  มาตรสันต์63
610801110027 นางสาวพัชรา  ศูนย์วงค์64
610801110028 นายรณยุทธ์  ชัยจุมพล65
610801110029 นางสาวณัฐฐิญา  พิมราช66
610801110031 นางสาวสุภาวรรณ์  อานสันเทียะ67
610801110033 นางสาวกิตติยาภรณ์  ภิรมจิตต์68
610801110035 นางสาวสุพัตรา  พูนขุนทด69
610801110037 นางสาวสุภาพร  อันทรบุตร70
610801110038 นางสาวรัชนีกร  ภูสีน้ํา71
610801110039 นางสาวอรฤทัย  กุลบุตร72
610801110040 นายจตุพร  สาแก้ว73
610801110041 นางสาวลลิดา  ป่ินใจ74
610801110043 นางสาวธัญญาเรศ  แซ่ลี75

รวมทั้งสิ้น   44    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0601212  โภชนาการเพื่อสุขภาพ
วันศุกร์ท่ี  1  มีนาคม  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา  เถ่ือนสันเทียะ76
600601110004 นายอนุชา  นวลกิ่ง77
600601110005 นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ78
600601110011 นางสาวสนธิญา  เผื่อนกระโทก79
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์  บุรีวงศ์80
600601110013 นางสาวสกุณา  ยอดแคล้ว81
600601110018 นางสาววาสนา  จันทร์อ่อน82
600601110019 นางสาวนฤมล  ประมวล83
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะบัณฑิตย์84
600601110026 นางสาวจิราวัลย์  น้อยโนนทอง85
600601110027 นางสาวอนุชรา  พิมาร86
600601110028 นางสาวละออ  วงค์คําจันทร์87
600601110031 นางสาววัลลภา  สีลาขวา88
600601110032 นายวัชรินทร์  จั่นขุนทด89
600601110034 นางสาวกรรณิกา  นาดี90
610601110010 นางสาวอรวรรณ  รอนศึก91
610601110011 นางสาวทรรศมน  ทองจํารูญ92
610601110022 นายชินกฤต  กิ่งคํา93

รวมทั้งสิ้น   18    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0002102  จิตวิทยากับการดําเนินชีวิต
วันอังคารที่  5  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

601001110003 นางสาวสกุณตลา  เพ็งแจ่ม1
601001110004 นางสาวผกามาส  หงษ์ชาติ2
601001110005 นางสาวรัฐฐิกา  หนองเหล็ก3
601001110007 นางสาวสุพรรษา  ใจฉํ่า4
601001110012 นางสาวอุบลรัตน์  ภูติยา5
601001110013 นายศรันรัตน์  แผลงงาม6
601001110014 นางสาวปพิชญาภรณ์  แสงเผ่น7
601001110015 นางสาววรรณภา  ช่ืนตา8
601001110016 นายเนติพงษ์  เวฬุวนารักษ์9
601001110017 นางสาวธิษณามดี  ฉ่ําโสฬส10
601001110022 นายเกียรติศักด์ิ  แสนธิ11
601001110024 นางสาวเสาวณีย์  บุญยกาญจน์12
601001110025 นางสาวปรารถนา  กระฐิน13
601001110027 นางสาวสุชานาถ  ราชครุฑ14
601001110028 นางสาวพนมรัตน์  คงสมพงษ์15
610201110001 นายเขมคม  สานารินทร์16
610201110002 นายอนาวิล  สมพงษ์17
610201110006 นายสรณัฐ   ผลพานิชย์18
610201120004 นายจีระภัทร  ขีดสําโรง19
611001110044 นางสาวประนัดดา  ยศสันเทียะ20

รวมทั้งสิ้น   20    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1003103  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
วันอังคารที่  5  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050701002 นางสาวช่อผกา  น้อมกระโทก21
59050701003 นายชัยวัฒน์  วีริยาธนาศิริ22
59050701004 นางสาวพรฑิตา  วิเศษทรัพย์23
59050701006 นางสาวเพ็ญศรี  วงศ์สุวรรณ24
59050701007 นายเจนณรงค์  จันทร์สมุทร25
59050701009 นางสาวสุนิสา  บุญล้น26
59050701013 นางสาววรัญญา  วรสารศิริ27
59050701016 นางสาวปฏิมา  วนาไส28
59050701017 นางสาวอนุสรา  ศรีวรรณา29
59050701025 นางสาวภัสรา  สีชมภู30
59050701026 นางสาวชันลิกา  ชุ่มพลวงศ์31
600801110012 นางสาวอารยา  ดอกคํา32
610604110001 นางสาวศิริรัตน์  ทองลอย33
610604110002 นางสาวธัญญารัตน์  บุดดา34
610604110003 นายอดิศักด์ิ  จันทบ35
610604110005 นางสาวสุธิดา  อุปมัย36
610604110009 นางสาวสุทธิดา  วงค์สุธา37
610604110011 นางสาวภาวารินทร์  ผูกฟัก38
610604110013 นายกิตติพงศ์  หอมจันทร์39
610604110014 นางสาวณัฐณิสา  ไกยสุข40
610604110015 นายยุรนันท์  สิงห์กระโทก41
610604110016 นายวิชยุตม์  ศุภพงศ์พิเชฐ42
610604110017 นางสาวนงนุช  ภูมินอก43
610604110018 นางสาวคริษฐา  พรีพรม44
610604110019 นายชัยสิทธิ์  ชิดหนองคู45
610604110020 นางสาวรุสนี  มะเด็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)46
610604110021 นางสาวกุลสตรี  สุขีนัง47
610604110022 นายอานนท์  ไชยขาน48
610801110001 นางสาวสาวิตรี  ชัยบุรัมย์49
610801110003 นางสาวโสรญา  ชัยรัตน์50

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1003103  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
วันอังคารที่  5  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610801110004 นางสาวเวธกา  พันธทัน51
610801110006 นางสาวชลรัตดา  สมศรี52
610801110008 นางสาวรัตนาภรณ์  นครศรี53
610801110009 นางสาวสุภาวิณี  บุญปลอด54
610801110016 จ.ส.อ.หญิงสุทธิดา  เพชรมณี55
610801110018 นายปฏิวัติ  ราษี56
610801110020 นางสาวประกายกานต์  กอผา57
610801110021 นางสาวนุจรินทร์  ผุยพรม58
610801110022 นางสาวมุขสุดา  แหล่งหล้า59
610801110023 นายวีรพันธ์ุ  ไชยถา60
610801110024 นางสาวศิริวรรณ  ศรีอ้วน61
610801110025 นางสาวกัญญารัตน์  นุขุนทด62
610801110026 นายกิตติพงษ์  มาตรสันต์63
610801110027 นางสาวพัชรา  ศูนย์วงค์64
610801110028 นายรณยุทธ์  ชัยจุมพล65
610801110029 นางสาวณัฐฐิญา  พิมราช66
610801110031 นางสาวสุภาวรรณ์  อานสันเทียะ67
610801110033 นางสาวกิตติยาภรณ์  ภิรมจิตต์68
610801110035 นางสาวสุพัตรา  พูนขุนทด69
610801110037 นางสาวสุภาพร  อันทรบุตร70
610801110038 นางสาวรัชนีกร  ภูสีน้ํา71
610801110039 นางสาวอรฤทัย  กุลบุตร72
610801110040 นายจตุพร  สาแก้ว73
610801110041 นางสาวลลิดา  ป่ินใจ74
610801110043 นางสาวธัญญาเรศ  แซ่ลี75

รวมทั้งสิ้น   55    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1003103  เคมีอินทรีย์
วันอังคารที่  5  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110002 นางสาวรสจรินทร์  แซ่โซ76
611001110003 นายทัชชานนท์  โกฏค้างพูล77
611001110005 นางสาวอนุสรา  อันพิมพ์78
611001110006 นางสาวสุชานาถ  ทัดประดิษฐ79
611001110007 นางสาววัชราภรณ์  บุดดา80
611001110008 นางสาวอารีรัตน์  แก้วแกมทอง81
611001110009 นางสาวปิยากร  แก้วลิขิตสัจกุล82
611001110010 นางสาวธัญลักษณ์  สุขโน83
611001110011 นายณรงค์พล  จันทร์หอม84
611001110013 นายสุพจน์  ทับทิมใหญ่85
611001110014 นางสาวสิริยากร  แสนแก้ว86
611001110015 นางสาวเหมมาภรณ์  สุขติเวชพงศ์87
611001110016 นางสาวพิจิตรา  แสงสุวรรณ88
611001110017 นางสาวจรรยารัตน์  เขียวหอม89
611001110018 นางสาวชวัลลักษณ์  ขุมทอง90
611001110019 นางสาวณัฐนรี  ไชยหาร91
611001110021 นางสาวกานธิดา  ไทยแท้92
611001110024 นางสาวอนงค์  ภูมิภักด์ิ93
611001110025 นางสาวมินตรา  อานนท์94
611001110026 นางสาวจักรีรัตน์  มณีโรจน์95
611001110028 นางสาวซานเจีย  เล้ียงสกุล96
611001110031 นางสาวจิตราวดี  เวชกามา97
611001110032 นางสาวตยาคี  พลล้ํา98
611001110033 นางสาวเจนจิรา  สุริยะวงศ์99
611001110035 นางสาววิพา  กาลัยมเณ100
611001110037 นางสาวจิรวรรณ  ดงงาม101
611001110038 นางสาวพัชริตา  คําเขียว102
611001110039 นางสาวอามีเน๊าะ  ยาลอ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)103
611001110040 นางสาวรัชฎาภรณ์  จําปาทิพย์104
611001110041 นายอภินันท์  นามเกียรติ105

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1003103  เคมีอินทรีย์
วันอังคารที่  5  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110042 นางสาวพิมนิภา  ประเสริฐสังข์106
611001110043 นางสาวจุฑาวดี  ฤทธิสอน107
611001110045 นายวันซุลกิฟลี  หะยีตาเหร์ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)108
611002110001 นางสาวกาญจนา  สีวันทา109
611002110002 นางสาวพรรทิพา  สุขมอญ110
611002110003 นางสาวชนกสุดา  คดดี111
611002110006 นางสาวธิดารัตน์  บุตตะ112

รวมทั้งสิ้น   37    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0303311  กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์
วันอังคารที่  5  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600302110001 นางสาวปัญญารัตน์  ดีสวน113
600302110003 นางสาวกนกกาญจน์  แซงสีนวล114
600302110004 นางสาววิไลพร  สีสมคุต115
600302110005 นายปัทมกร  แก้วกลาง ( ทุนฟุตบอล 100% )116
600302110006 นายจิรารุวัฒน์  แสนสุภา ( ฟุตบอล 100% )117
600302110007 นายอนุชัย  มากกระโทก ( ฟุตบอล 100% )118
600302110008 นายทรัพย์สถิต  สาไพรวัน ( ฟุตบอล 100% )119
600302110011 นายณัฐพล  หงษ์ไธสง ( ทุนวอลเลย์ 100% )120
600302110013 นายจิรวัฒน์  ทําทอง ( ทุนวอลเลย์ 100% )121
600302110014 นายสุรพงษ์  พลสวัสด์ิ ( ทุนวอลเลย1์00 % )122
600302110015 นายพรรคพล  รักคํามี ( ทุนวอลเลย์ 100 % )123
600302110016 นายอภิสิทธ์ิ  แสนงาม ( ทุนวอลเลย์ 100% )124
600302110017 นายบุศรินทร์  มะโหฬาร ( ทุนวอลเลย์ 100% )125
600302110018 นายภานุวัฒน์  มูลพรม ( ทุนวอลเลย์ 100% )126
600302110023 นายวทัชภูมิ  ดวงเงิน127

รวมทั้งสิ้น   15    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0105101  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วันอังคารที่  5  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610102110001 นางสาววิยะดา  ทิศกระโทก1
610102110002 นางสาวขวัญชนก  แจ่มแสง2
610102110006 นางสาวจินตนา  คําบาง3
610102110009 นางสาวศิริเพ็ญ  จาดสุวรรณ์4
610102110011 นายธีรพงศ์  ศักดิ์เมือง ( ทุนฟุตบอล 50% )5
610102110012 นางสาวสกาวใจ  ไก่ษะแก้ว6
610102110013 นางสาวนัชชา  ทิพย์คํา7

รวมทั้งสิ้น   7    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0602308  กายภาพบําบัดทางการกีฬา
วันอังคารที่  5  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050901006 นายวิริยะการณ์  พักวงษ์8
59050901007 นายชาญณรงค์  บุญนาที9
59050901009 นายชัยมงคล  เชื้อหมอดู10
59050901011 นายศุภกานต์  จ่าบาล11
59050901012 นายวุฒิภัทร  ศรีชัยภูมิ ( ทุนฟุตบอล 50% )12
59050901013 นายธนพล  หมื่นกูด ( ทุนฟุตบอล 50% )13
59050901016 นายณรงค์ฤทธ์ิ  กล้าหาญ ( ทุนฟุตบอล 50% )14
59050901019 นายวีรโชติ  มาตรี15

รวมทั้งสิ้น   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0801209  ปัสสาวะและสารน้ํา
วันอังคารที่  5  มีนาคม  2562  เวลา   09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110003 นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงจันทร์16
600801110004 นางสาวกนกพร  บุญพูน17
600801110006 นางสาวพรภวิษย์  สุขะปรีดาทรัพย์18
600801110007 นางสาวพัณณิตา  มณีปกรณ์19
600801110008 นางสาวชรินทร์ทิพย์  วงศ์เสาแก้ว20
600801110009 นางสาวชลธิชา  ภูมี21
600801110010 นางสาวกมลพรรณ  สุดเขียว22
600801110011 นางสาวเกตน์นิภา  งามเลิศ23
610801110010 นางสาวศศิธร  จําเริญโชค24
610801110011 นางสาวพัฒนวดี  มีสอน25
610801110012 นางสาววรรณิดา  ปะวะเค26
610801110042 นายอับดุลฮาฟิส  หนิหลง27

รวมทั้งสิ้น   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0003106  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วันอังคารที่  5  มีนาคม  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610101120070 นางสาวสุนันทา  ทองเฟื้อง1
610101120080 นางสาวศรันย่า  สารบรรณ2
610101120103 นางสาวอัมพิกา  ตาติยะ3
610101120125 นางสาวพัชรินทร์  กาฬจันทร์4
610101120128 นางสาวกัญญา  วรรณสา5
610101120137 นางสาวศิรินทิพย์  ทองนาค6
610101120142 นางสาวอรวรรณ  คนซื่อ7
610901110001 นางสาวจุฑารัตน์  เกาวิจิตร8
610901110006 นายภานุวัฒน์  ชุ่มเมืองปัก9
610901110007 นายไชยเชษฐ์  เขมา10
610901110008 นางสาวพรรณอร  เครือผือ11
610901110009 นางสาวไหมว่า  สืบศักด์ิวงศ์12
610901110010 นางสาวมณฑาทิพย์  บุญนํา13
610901110011 นายกสินพงษ์  ใจงาม14

รวมทั้งสิ้น   14    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0105308  การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
วันอังคารที่  5  มีนาคม  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59010401003 นายธนดล  รัตนวัน15
59010401006 นางสาวจิราภรณ์  วิชัยวงษ์16
59010401009 นายอมรรัตน์  โคตวงศ์17
59010401010 นางสาวธัญจิรา  ชิดหนู18
600102110011 นางสาวธนัชชา  แย้มสรวล19
600102110013 นางสาวจารุวรรณ  สมุติรัมย์20
610102110006 นางสาวจินตนา  คําบาง21

รวมทั้งสิ้น   7    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  0602505  กีฬาฟุตซอล
วันอังคารที่  5  มีนาคม  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600602110001 นายศิขริน  ด่านยางหวาย22
600602110007 นายอภิวัฒน์  วงษ์มี ( ทุนฟุตบอล 100% )23
600602110008 นายชัยณรงค์  อุปชัย ( ทุนฟุตบอล 100% )24
600602110009 นายนราวิชญ์  ซิวประโคน25
600602110010 นางสาวจิราภรณ์  ซุยกระโทก26
600602110011 นายวัชระพงษ์  เสียดกระโทก ( ทุนฟุตบอล 100% )27
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์  วงศ์วีระพันธ์ุ ( ทุนฟุตบอล 50% )28
600602110014 นายชาติชาย  เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)29
600602110015 นายสาริน  จันทาสูงเนิน ( ทุนฟุตบอล 50% )30
600602110017 นายสุรศักด์ิ  เขมะรัง ( ทุนฟุตบอล 100% )31
600602110019 นายอนาวิล  โคตรชมภู ( ทุนฟุตบอล 100% )32
600602110022 นายณัฐวุฒิ  แสนภักดี33

รวมทั้งสิ้น   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2561
รหัสวิชา  1003201  เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันอังคารที่  5  มีนาคม  2562  เวลา   13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขที่น่ัง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

601001110002 นางสาวภัทราวดี  กันทาแก้ว34
601001110003 นางสาวสกุณตลา  เพ็งแจ่ม35
601001110004 นางสาวผกามาส  หงษ์ชาติ36
601001110005 นางสาวรัฐฐิกา  หนองเหล็ก37
601001110007 นางสาวสุพรรษา  ใจฉํ่า38
601001110012 นางสาวอุบลรัตน์  ภูติยา39
601001110013 นายศรันรัตน์  แผลงงาม40
601001110014 นางสาวปพิชญาภรณ์  แสงเผ่น41
601001110015 นางสาววรรณภา  ช่ืนตา42
601001110016 นายเนติพงษ์  เวฬุวนารักษ์43
601001110017 นางสาวธิษณามดี  ฉ่ําโสฬส44
601001110022 นายเกียรติศักด์ิ  แสนธิ45
601001110024 นางสาวเสาวณีย์  บุญยกาญจน์46
601001110025 นางสาวปรารถนา  กระฐิน47
601001110026 นางสาวณัฐพร   สังข์สูงเนิน 48
601001110027 นางสาวสุชานาถ  ราชครุฑ49
601001110028 นางสาวพนมรัตน์  คงสมพงษ์50
611001110044 นางสาวประนัดดา  ยศสันเทียะ51

รวมทั้งสิ้น   18    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!            2. นักศึกษาที่ไม่มีใบเสร็จสําหรับใช้เข้าห้องสอบติดต่อ "งานการเงิน" ด่วน   


