
 ตารางสอบภาคสมทบ (Block Course) BC.1/2562 
 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 
 วันเสาร์ที่  20  กรกฎาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ 
 0004212 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 600101120012   -   620103120003 104 A 
 0101118 การเงินธุรกิจ 610103120004   -   620103120002 104 A 
 0601301 ชีวสถิติ 55090101074   -   620601120002 104 A 
 0604301 ชีวสถิติ 600604120012   -   620604120006 104 A 
 0103317 การบัญชีการเงิน 600101120020   -   610101120145 510 A 
 วันเสาร์ที่  20  กรกฎาคม  2562    เวลาสอบ    12.30 - 15.30 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ 
 0304310 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 600302120035   -   610302120106 104 A 
 0601314 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ 55090101074   -   620601120006 104 A 
 0604403 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยฯ 600604120011   -   620604120006 104 A 
 0101308 การจัดการผลติและการปฏิบัติการ 600103120042   -   620103120003 510 A 
 วันเสาร์ที่  20  กรกฎาคม  2562    เวลาสอบ    15.30 - 18.30 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ 
 0601312 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ 59090909002   -   620601120005 104 A 
 0604208 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ 600604120004   -   620604120006 104 A 



 วันอาทิตย์ที่  21  กรกฎาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ 
 0101107 การบัญชีชั้นต้น 600101120026   -   620103120003 104 A 
 0103212 การบัญชีชั้นกลาง 2 59010601025   -   610101120063 104 A 
 0304311 กฎหมายลักษณะพยาน 59030201507   -   620302120015 104 A 
 1003103 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 600604120010   -   620604120009 104 A 
 0601211 การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 55090101074   -   620601120006 510 A 
 วันอาทิตย์ที่  21  กรกฎาคม  2562    เวลาสอบ    12.30 - 15.30 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ 
 0004102 สถิติเบื้องต้น 59010601025   -   610101120145 104 A 
 0103315 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 58010206010   -   610101120148 104 A 
 0106101 ทฤษฏีองค์การและหลักธรรมาภิบาล 600103120042   -   620103120003 104 A 
 0304102 เทคนิคการบรหิาร 59030201507   -   620302120015 104 A 
 0002110 มนุษย์กับสังคม 59010501050   -   620102120003 510 A 
 0103316 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 600101120020   -   600101120045 510 A 
 วันอาทิตย์ที่  21  กรกฎาคม  2562    เวลาสอบ    15.30 - 18.30 น. 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสนักศึกษาทีเ่ข้าสอบ ห้องสอบ 
 0101306 การจัดการคุณภาพ 610102120001   -   620102120003 104 A 
 0103357 การบัญชีเฉพาะกิจการ 600101120017   -   620101120002 104 A 
 0106202 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 610103120004   -   620103120003 104 A 
 0601205 การป้องกันและควบคุมโรค 55090101074   -   620601120004 104 A 
 0604311 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 600604120012   -   620604120006 104 A 



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0004212   วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันเสาร์ท่ี  20  กรกฎาคม  2562   เวลา   09.00 - 12.00 น.   ห้องสอบ  104 A

600101120012 สิบเอกเอกราช อินทร์อุดม บญัชีบัณฑิต1
600103120011 นายวิศัลย์ศยา ทัตตะวร บริหารธุรกิจ2
600103120019 นางสาวจุฑารัตน์ เรือนจันทึก บริหารธุรกิจ3
600201120012 นางสาวมนัสนันท์  สุทพิสิฏฐ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์4
610201120001 นายจตุพล  พวงสมบัติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์5
620103120003 นางประทุมทิพย์ ไชยสมคุณ บริหารธุรกิจ6

รวมทั้งสิ้น   6    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0101118   การเงินธุรกิจ

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันเสาร์ท่ี  20  กรกฎาคม  2562   เวลา   09.00 - 12.00 น.   ห้องสอบ  104 A

610103120004 นางสาวยุภาพักตร์ ลัมภู บริหารธุรกิจ7
610103120036 นายนันทิพัฒน์ ประเสริฐธรากูล บริหารธุรกิจ8
610103120037 นางสาววารี ยอมมะเริง บริหารธุรกิจ9
610103120039 นางสาวศิรประภา ทิมดอน บริหารธุรกิจ10
610103120040 นางสาวแพรวา ฉัตรเมืองปัก บริหารธุรกิจ11
620103120001 นางสาวชลธิชา หึกขุนทด บริหารธุรกิจ12
620103120002 นางสาวลักษณารีย์ สิทธิศักด์ิ บริหารธุรกิจ13

รวมทั้งสิ้น   7    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0601301   ชีวสถิติ

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันเสาร์ท่ี  20  กรกฎาคม  2562   เวลา   09.00 - 12.00 น.   ห้องสอบ  104 A

55090101074 นางสาวพรปวีร์  แถบทอง แพทย์จีน (รอย้ายคณะ)14
59090909002 นายอดิศักด์ิ  ยันตะคุ แพทย์จีน (รอย้ายคณะ)15
600601110027 นางสาวอนุชรา  พิมาร สาธารณสุขชุมชน16
600601110028 นางสาวละออ  วงศ์จันทร์ สาธารณสุขชุมชน17
600601120007 นายวิทูรย์  เจียกงูเหลือม สาธารณสุขชุมชน18
610601110010 นางสาวอรวรรณ  รอนศึก สาธารณสุขชุมชน19
610601110011 นางสาวทรรศมน  ทองจํารูญ สาธารณสุขชุมชน20
610601110014 นางสาวพัชชรนันท์  พายุพัดน์ สาธารณสุขชุมชน21
610601110022 นายชินกฤต  กิ่งคํา สาธารณสุขชุมชน22
610601120001 นางสาวสาวลักษณ์  บุตรศรี สาธารณสุขชุมชน23
610601120002 นางสาวจารุวรรณ  วรวงค์ สาธารณสุขชุมชน24
610601120003 นาย ธีระพงษ์  ฉิมนอก สาธารณสุขชุมชน25
610601120006 นางสาวสมปอง  ทองทา สาธารณสุขชุมชน26
610601120008 นางสาวปานตะวัน  ฉายยิ่งเชี่ยว สาธารณสุขชุมชน27
620601110048 นางสาวสิรรินทร์  สีเสนวรธนากุล สาธารณสุขชุมชน28
620601120001 นางสาวนิภาพร  ไผ่ดา สาธารณสุขชุมชน29
620601120002 นายชนรรทน์  สุวิชาเชิดชู สาธารณสุขชุมชน30

รวมทั้งสิ้น   17    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0604301   ชีวสถิติ

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันเสาร์ท่ี  20  กรกฎาคม  2562   เวลา   09.00 - 12.00 น.   ห้องสอบ  104 A

600604120012 นางสาวศิริวรรณ  สุมลนอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย31
600604120015 นายวีระยุทธ์ คําเขียว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย32
600604120016 นายชายแดน สํานวนกลาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย33
600604120017 นายศุภชัย ชัยสนาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย34
600604120019 นายชัยวัฒน์ ขุนศักด์ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย35
600604120020 นายเสถียร ทุ่งจันทร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย36
600604120021 นางปฏิญญา เจตนา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย37
600604120022 นางสาวนิสากร  ภิญโญศรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย38
600604120023 นายชิดชัย จันทร์ฤทธ์ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย39
610604120001 นางสาวลมจันทร์  พรมนิน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย40
610604120004 นายพรเทพ  ขุนโพธิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย41
610604120005 นางสาวดรุณี อาจผักปัง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย42
610604120006 นางสาวสุพัตรา  ลีคํางาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย43
610604120009 นางสาวพรนิภา  สินปรุ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย44
610604120010 นายกิตติ  สิทธ์ิสงวนพันธ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย45
610604120014 นายทรงศักด์ิ กอไทสง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย46
610604120016 นางสาวกัลย์สุดา นะราศี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย47
610604120017 นางสาวปิยะนารถ ชัชณิณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย48
620604120002 นายชันยานิน  นนทวิรัตน์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย49
620604120003 นายนัฐพงศ์  อุ่นสิม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย50
620604120004 นางสาวประภาพร พิพุฒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย51
620604120005 นางสาวกรรภิรมณ์  แย้มโอษฐ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย52
620604120006 นางสาวรัตนา เรืองทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย53

รวมทั้งสิ้น   23    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0103317   การบัญชีการเงิน

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันเสาร์ท่ี  20  กรกฎาคม  2562   เวลา   09.00 - 12.00 น.   ห้องสอบ  510 A

600101120020 นางสาวธัญธิตา กลํ่าพิมาย บญัชีบัณฑิต1
600101120021 นางสาวอุสุมาพร สินชัยศรี บัญชีบัณฑิต2
600101120024 นางสาววิมลพรรณ สุวรรณ์ บญัชีบัณฑิต3
600101120035 นายสรวิชญ์ ทองเมือง บญัชีบัณฑิต4
610101120145 นางพชรพรรณ ผาโคตร บัญชีบัณฑิต5

รวมทั้งสิ้น   5    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0304310   การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันเสาร์ท่ี  20  กรกฎาคม  2562   เวลา   12.30 - 15.30 น.   ห้องสอบ  104 A

600302120035 สิบเอกภาค  อุดมสุข รฐัประศาสนศาสตร์1
600302120036 สิบเอกธีรภัทร  อ่ํากลาง รฐัประศาสนศาสตร์2
600302120037 จ่าสิบโทชญานนท์  ตรงศูนย์ รฐัประศาสนศาสตร์3
600302120038 นายธัญเทพ  เย็นเจริญ รฐัประศาสนศาสตร์4
600302120082 นายพงศธร  เนตรสว่าง รฐัประศาสนศาสตร์5
600302120140 สิบเอกคีรีศักย์  ศรจํานง รฐัประศาสนศาสตร์6
610302120018 นายฤทธิรงค์  สุขสงวน รฐัประศาสนศาสตร์7
610302120026 นายอภิวัฒน์  ยอดสูงเนิน รฐัประศาสนศาสตร์8
610302120043 นายอนุพงศ์  บุญมี รฐัประศาสนศาสตร์9
610302120044 สิบโทเรืองฤทธิ์  โจระสา รฐัประศาสนศาสตร์10
610302120045 นายชาญชัย  เพียงขุนทด   รฐัประศาสนศาสตร์11
610302120106 นางสาวกิตติยา  สุจริยา รฐัประศาสนศาสตร์12

รวมทั้งสิ้น   12    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0601314   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันเสาร์ท่ี  20  กรกฎาคม  2562   เวลา   12.30 - 15.30 น.   ห้องสอบ  104 A

55090101074 นางสาวพรปวีย์  แถบทอง แพทย์จีน (รอย้ายคณะ)13
59090909002 นายอดิศักด์ิ  ยันตะคุ แพทย์จีน (รอย้ายคณะ)14
600601120007 นายวิทูรย์  เจียกงูเหลือม สาธารณสุขชุมชน15
600601120008 นางสาวภาวินี ทิพย์กระโทก สาธารณสุขชุมชน16
610601120001 นางสาวสาวลักษณ์  บุตรศรี สาธารณสุขชุมชน17
610601120002 นางสาวจารุวรรณ  วรวงศ์ สาธารณสุขชุมชน18
610601120003 นาย ธีระพงษ์  ฉิมนอก สาธารณสุขชุมชน19
610601120004 นางสาวเบญจมาศ  เวิดสูงเนิน สาธารณสุขชุมชน20
610601120006 นางสาวสมปอง  ทองทา สาธารณสุขชุมชน21
610601120008 นางสาวปานตะวัน  ฉายยิ่งเชี่ยว สาธารณสุขชุมชน22
620601110042 นางสาวสโรชา  โปร่งจันทึก สาธารณสุขชุมชน23
620601110043 นางสาวลักขณา  ยศชาติ สาธารณสุขชุมชน24
620601110044 นางสาวบุษกร  ควรประโคน สาธารณสุขชุมชน25
620601110048 นางสาวสิรรินทร์  สีเสนวรธนากุล สาธารณสุขชุมชน26
620601120001 นางสาวนิภาพร  ไผ่ดา สาธารณสุขชุมชน27
620601120002 นายชนรรทน์  สุวิชาเชิดชู สาธารณสุขชุมชน28
620601120003 นายทรงกรต  ทิมพรมราช สาธารณสุขชุมชน29
620601120004 นางสาวชัญญาชุดา  ตรีรัตน์ สาธารณสุขชุมชน30
620601120005 นายสุวัจน์  มาสัย สาธารณสุขชุมชน31
620601120006 นายณัฎฐนันท์  ภัคดี สาธารณสุขชุมชน32

รวมทั้งสิ้น   20    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0604403   การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยฯ

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันเสาร์ท่ี  20  กรกฎาคม  2562   เวลา   12.30 - 15.30 น.   ห้องสอบ  104 A

600604120011 นางสาวจรรยา คํามูลอินทร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย33
600604120012 นางสาวศิริวรรณ  สุมลนอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย34
600604120015 นายวีระยุทธ์ คําเขียว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย35
600604120016 นายชายแดน สํานวนกลาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย36
600604120017 นายศุภชัย ชัยสนาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย37
600604120019 นายชัยวัฒน์ ขุนศักด์ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย38
600604120020 นายเสถียร ทุ่งจันทร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย39
600604120021 นางปฏิญญา เจตนา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย40
600604120022 นางสาวนิสากร  ภิญโญศรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย41
600604120023 นายชิดชัย จันทร์ฤทธ์ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย42
610604120001 นางสาวลมจันทร์  พรมนิน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย43
610604120003 นายกิตติ  กันทะไชย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย44
610604120004 นายพรเทพ  ขุนโพธิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย45
610604120005 นางสาวดรุณี อาจผักปัง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย46
610604120006 นางสาวสุพัตรา  ลีคํางาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย47
610604120007 นายณัฐดนัย  พนมเครือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย48
610604120009 นางสาวพรนิภา  สินปรุ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย49
610604120010 นายกิตติ  สิทธ์ิสงวนพันธ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย50
610604120014 นายทรงศักด์ิ กอไทสง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย51
610604120015 นางสาวมิ่งขวัญ อบกลาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย52
610604120016 นางสาวกัลย์สุดา นะราศี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย53
610604120017 นางสาวปิยะนารถ ชัชณิณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย54
610604120018 นายนัฐพงษ์ ศิริบุญ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย55
620604110002 นายสุรสิทธ์ิ คงสิบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย56
620604110005 นางสาวสุพรรณษา  แก้วเพชร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย57
620604110011 นายสมรักษ์   กุดกลาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย58
620604120002 นายธันยานิน  นนทวิชัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย59
620604120003 นายนัฐพงศ์  อุ่นสิม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย60
620604120004 นางสาวประภาพร พิพุฒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย61
620604120005 นางสาวกรรภิรมณ์  แย้มโอษฐ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย62
620604120006 นางสาวรัตนา เรืองทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย63

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0101308   การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันเสาร์ท่ี  20  กรกฎาคม  2562   เวลา   12.30 - 15.30 น.   ห้องสอบ  510 A

600103120042 นายอัครพล พราหมณ์จร บริหารธุรกิจ1
610103120004 นางสาวยุภาพักตร์ ลัมภู บริหารธุรกิจ2
610103120036 นายนันทิพัฒน์ ประเสริฐธรากูล บริหารธุรกิจ3
610103120037 นางสาววารี ยอมมะเริง บริหารธุรกิจ4
610103120039 นางสาวศิรประภา ทิมดอน บริหารธุรกิจ5
610103120040 นางสาวแพรวา ฉัตรเมืองปัก บริหารธุรกิจ6
620103120001 นางสาวชลธิชา หึกขุนทด บริหารธุรกิจ7
620103120002 นางสาวลักษณารีย์ สิทธิศักด์ิ บริหารธุรกิจ8
620103120003 นางประทุมทิพย์ ไชยสมคุณ บริหารธุรกิจ9

รวมทั้งสิ้น   9    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0601312   สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันเสาร์ท่ี  20  กรกฎาคม  2562   เวลา   15.30 - 18.30 น.   ห้องสอบ  104 A

59090909002 นายอดิศักด์ิ  ยันตะคุ แพทย์จีน (รอย้ายคณะ)1
600601120007 นายวิทูรย์  เจียกงูเหลือม สาธารณสุขชุมชน2
610601110010 นางสาวอรวรรณ  รอนศึก สาธารณสุขชุมชน3
610601110022 นายชินกฤต  กิ่งคํา สาธารณสุขชุมชน4
610601120001 นางสาวสาวลักษณ์  บุตรศรี สาธารณสุขชุมชน5
610601120002 นางสาวจารุวรรณ  วรวงค์ สาธารณสุขชุมชน6
610601120003 นาย ธีระพงษ์  ฉิมนอก สาธารณสุขชุมชน7
610601120006 นางสาวสมปอง  ทองทา สาธารณสุขชุมชน8
610601120008 นางสาวปานตะวัน  ฉายยิ่งเชี่ยว สาธารณสุขชุมชน9
620601110048 นางสาวสิรรินทร์  สีเสนวรธนากุล สาธารณสุขชุมชน10
620601120001 นางสาวนิภาพร  ไผ่ดา สาธารณสุขชุมชน11
620601120002 นายชนรรทน์  สุวิชาเชิดชู สาธารณสุขชุมชน12
620601120003 นายทรงกรต  ทิมพรมราช สาธารณสุขชุมชน13
620601120004 นางสาวชัญญาชุดา  ตรีรัตน์ สาธารณสุขชุมชน14
620601120005 นายสุวัจน์ มาสัย สาธารณสุขชุมชน15

รวมทั้งสิ้น   15    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0604208   สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันเสาร์ท่ี  20  กรกฎาคม  2562   เวลา   15.30 - 18.30 น.   ห้องสอบ  104 A

600604120004 นางสาวสุดาทิพย์  พิทักษ์กุลถาวร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย16
600604120005 นางสาวปริญญ์ดา  อ่อนวงษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย17
600604120011 นางสาวจรรยา คํามูลอินทร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย18
600604120012 นางสาวศิริวรรณ  สุมลนอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย19
600604120015 นายวีระยุทธ์ คําเขียว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย20
600604120016 นายชายแดน สํานวนกลาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย21
600604120017 นายศุภชัย ชัยสนาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย22
600604120019 นายชัยวัฒน์ ขุนศักด์ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย23
600604120020 นายเสถียร ทุ่งจันทร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย24
600604120021 นางปฏิญญา เจตนา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย25
600604120022 นางสาวนิสากร  ภิญโญศรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย26
600604120023 นายชิดชัย จันทร์ฤทธ์ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย27
610604120001 นางสาวลมจันทร์  พรมนิน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย28
610604120003 นายกิตติ  กันทะไชย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย29
610604120004 นายพรเทพ  ขุนโพธิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย30
610604120005 นางสาวดรุณี อาจผักปัง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย31
610604120006 นางสาวสุพัตรา  ลีคํางาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย32
610604120009 นางสาวพรนิภา  สินปรุ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย33
610604120010 นายกิตติ  สิทธ์ิสงวนพันธ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย34
610604120014 นายทรงศักด์ิ กอไทสง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย35
610604120015 นางสาวมิ่งขวัญ อบกลาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย36
610604120016 นางสาวกัลย์สุดา นะราศี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย37
610604120017 นางสาวปิยะนารถ ชัชณิณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย38
620604120002 นายธันยานิน  นนทวิรัตน์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย39
620604120003 นายนัฐพงศ์  อุ่นสิม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย40
620604120004 นางสาวประภาพร พิพุฒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย41
620604120005 นางสาวกรรภิรมณ์  แย้มโอษฐ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย42
620604120006 นางสาวรัตนา เรืองทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย43

รวมทั้งสิ้น   28    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0101107   การบัญชีชั้นต้น

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันอาทิตย์ท่ี  21  กรกฎาคม  2562   เวลา   09.00 - 12.00 น.   ห้องสอบ  104 A

600101120026 นางสาวเบญจวรรณ  สุขจิตต์ บญัชีบัณฑิต1
600101120044 นางสาวจิรภา โฉสูงเนิน บัญชีบัณฑิต2
610101120145 นางพชรพรรณ ผาโคตร บัญชีบัณฑิต3
610101120147 สิบโทอดิศักด์ิ กิ่งทอง บญัชีบัณฑิต4
610101120148 นางภคมณ สังข์ตะคุ บญัชีบัณฑิต5
610101120150 นางสาวพิกุล โฉมกระโทก บญัชีบัณฑิต6
610102120003 นางสาวประพินภาร์  จ้อยสูงเนิน การจัดการโลจิสติกส์7
610103120037 นางสาววารี ยอมมะเริง บริหารธุรกิจ8
610103120039 นางสาวศิรประภา ทิมดอน บริหารธุรกิจ9
610103120040 นางสาวแพรวา ฉัตรเมืองปัก บริหารธุรกิจ10
620101120001 นางสาวเกสรา เลิศเดชกมล บญัชีบัณฑิต11
620101120002 นางสาววรางคนา ต๊ิบน้อย บญัชีบัณฑิต12
620101120003 นางสาวพอหทัย ชัยเวช บญัชีบัณฑิต13
620102110004 นายปฐมพล  ศิลปะ การจัดการโลจิสติกส์14
620102110005 นายภูนาท   โนนธิง การจัดการโลจิสติกส์15
620102120001 นางสาวกัญนิการ์  พลทา การจัดการโลจิสติกส์16
620102120002 นายสนิทพันธ์  นาควรพงศ์ การจัดการโลจิสติกส์17
620102120003 นางสาวสุชานาฎ  หมายขุน การจัดการโลจิสติกส์18
620103120001 นางสาวชลธิชา หึกขุนทด บริหารธุรกิจ19
620103120002 นางสาวลักษณารีย์ สิทธิศักด์ิ บริหารธุรกิจ20
620103120003 นางประทุมทิพย์ ไชยสมคุณ บริหารธุรกิจ21

รวมทั้งสิ้น   21    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0103212   การบัญชีชั้นกลาง 2

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันอาทิตย์ท่ี  21  กรกฎาคม  2562   เวลา   09.00 - 12.00 น.   ห้องสอบ  104 A

59010601025 นางสาวกัญญาณัฐ กัลยา บัญชีบัณฑิต22
600101120017 นางสาวโสรยา  กันตรัตนากุล บญัชีบัณฑิต23
610101120007 นางสาวภิชานันท์ กันชัยภูมิ บญัชีบัณฑิต24
610101120008 นางสาวฉัตรวิมล เราสูงเนิน บัญชีบัณฑิต25
610101120062 สิบโทวรกาล จอดนอก บัญชีบัณฑิต26
610101120063 สิบโทอนุสรณ์ ถูวะสี บญัชีบัณฑิต27

รวมทั้งสิ้น   6    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0304311   กฎหมายลักษณะพยาน

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันอาทิตย์ท่ี  21  กรกฎาคม  2562   เวลา   09.00 - 12.00 น.   ห้องสอบ  104 A

59030201507 นายวิษรุต  คลชาล รฐัประศาสนศาสตร์28
600302120035 สิบเอกภาค  อุดมสุข รฐัประศาสนศาสตร์29
600302120036 สิบเอกธีรภัทร  อ่ํากลาง รฐัประศาสนศาสตร์30
600302120037 จ่าสิบโทชญานนท์  ตรงศูนย์ รฐัประศาสนศาสตร์31
600302120038 นายธัญเทพ  เย็นเจริญ รฐัประศาสนศาสตร์32
600302120082 นายพงศธร  เนตรสว่าง รฐัประศาสนศาสตร์33
600302120140 สิบเอกคีรีศักย์  ศรจํานง รฐัประศาสนศาสตร์34
600302120149 นายสุพจน์  เพียซ้าย รฐัประศาสนศาสตร์35
600302120159 นางดาวรุ่ง  มืมขุนทด รฐัประศาสนศาสตร์36
600302120195 นายนพดล เขยสูงเนิน รฐัประศาสนศาสตร์37
600302120200 นางสุกัญญา  เกียรติอํานวย รฐัประศาสนศาสตร์38
600302120227 นายธนายุทธ  เสริงกําปัง รฐัประศาสนศาสตร์39
610302120018 นายฤทธิรงค์  สุขสงวน รฐัประศาสนศาสตร์40
610302120026 นายอภิวัฒน์  ยอดสูงเนิน รฐัประศาสนศาสตร์41
610302120043 นายอนุพงศ์  บุญมี รฐัประศาสนศาสตร์42
610302120044 สิบโทเรืองฤทธิ์  โจระสา รฐัประศาสนศาสตร์43
610302120045 นายชาญชัย  เพียงขุนทด   รฐัประศาสนศาสตร์44
610302120069 นางอรวรรณ เสนาวงศ์ รฐัประศาสนศาสตร์45
610302120106 นางสาวกิตติยา  สุจริยา รฐัประศาสนศาสตร์46
620302120015 นายเดชาวัต  ปลอดกลาง รฐัประศาสนศาสตร์47

รวมทั้งสิ้น   20    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  1003103   เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันอาทิตย์ท่ี  21  กรกฎาคม  2562   เวลา   09.00 - 12.00 น.   ห้องสอบ  104 A

600604120010 นางสาวกนกวรรณ โนรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย48
600604120011 นางสาวจรรยา คํามูลอินทร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย49
600604120012 นางสาวศิริวรรณ  สุมลนอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย50
600604120014 นางสาวสุปราณี บุญครอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย51
600604120015 นายวีระยุทธ์ คําเขียว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย52
600604120016 นายชายแดน สํานวนกลาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย53
600604120017 นายศุภชัย ชัยสนาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย54
600604120019 นายชัยวัฒน์ ขุนศักด์ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย55
600604120020 นายเสถียร ทุ่งจันทร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย56
600604120021 นางปฏิญญา เจตนา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย57
600604120022 นางสาวนิสากร  ภิญโญศรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย58
600604120023 นายชิดชัย จันทร์ฤทธ์ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย59
610604120001 นางสาวลมจันทร์  พรมนิน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย60
610604120003 นายกิตติ  กันทะไชย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย61
610604120004 นายพรเทพ  ขุนโพธิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย62
610604120005 นางสาวดรุณี อาจผักปัง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย63
610604120006 นางสาวสุพัตรา  ลีคํางาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย64
610604120007 นายณัฐดนัย  พนมเครือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย65
610604120009 นางสาวพรนิภา  สินปรุ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย66
610604120010 นายกิตติ  สิทธ์ิสงวนพันธ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย67
610604120014 นายทรงศักด์ิ กอไทสง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย68
610604120015 นางสาวมิ่งขวัญ อบกลาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย69
610604120016 นางสาวกัลย์สุดา นะราศี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย70
610604120017 นางสาวปิยะนารถ ชัชณิณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย71
620604120002 นายธันยานิน  นนทวิรัตน์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย72
620604120003 นายนัฐพงศ์  อุ่นสิม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย73
620604120004 นางสาวประภาพร พิพุฒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย74
620604120005 นางสาวกรรภิรมณ์  แย้มโอษฐ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย75
620604120006 นางสาวรัตนา เรืองทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย76
620604120009 นายฉัตรมงคล ชึขุนทด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย77

รวมทั้งสิ้น   30    คน
หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0601211   การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันอาทิตย์ท่ี  21  กรกฎาคม  2562   เวลา   09.00 - 12.00 น.   ห้องสอบ  510 A

55090101074 นางสาวพรปวีย์  แถบทอง แพทย์จีน (รอย้ายคณะ)1
59090909002 นายอดิศักด์ิ  ยันตะคุ แพทย์จีน (รอย้ายคณะ)2
600601120006 นางสาวอารีรัตน์ เปรียบยิ่ง สาธารณสุขชุมชน3
600601120007 นายวิทูรย์  เจียกงูเหลือม สาธารณสุขชุมชน4
600601120008 นางสาวภาวินี ทิพย์กระโทก สาธารณสุขชุมชน5
600601120009 นายณัฏฐ์กรณ์ ซื่อผาสุข สาธารณสุขชุมชน6
610601120001 นางสาวสาวลักษณ์  บุตรศรี สาธารณสุขชุมชน7
610601120002 นางสาวจารุวรรณ  วรวงค์ สาธารณสุขชุมชน8
610601120003 นาย ธีระพงษ์  ฉิมนอก สาธารณสุขชุมชน9
610601120004 นางสาวเบ็ญจมาศ  เวิดสูงเนิน  สาธารณสุขชุมชน10
610601120006 นางสาวสมปอง  ทองทา สาธารณสุขชุมชน11
610601120008 นางสาวปานตะวัน  ฉายยิ่งเชี่ยว สาธารณสุขชุมชน12
620601110042 นางสาวสโรชา  โปร่งจันทึก สาธารณสุขชุมชน13
620601110043 นางสาวลักขณา  ยศชาติ สาธารณสุขชุมชน14
620601110044 นางสาวบุษกร  ควรประโคน สาธารณสุขชุมชน15
620601110048 นางสาวสิรรินทร์  สีเสนวรธนากุล สาธารณสุขชุมชน16
620601120001 นางสาวนิภาพร  ไผ่ดา สาธารณสุขชุมชน17
620601120002 นายชนรรทน์  สุวิชาเชิดชู สาธารณสุขชุมชน18
620601120003 นายทรงกรต  ทิมพรมราช สาธารณสุขชุมชน19
620601120004 นางสาวชัญญาชุดา  ตรีรัตน์ สาธารณสุขชุมชน20
620601120005 นายสุวัจน์  มาสัย สาธารณสุขชุมชน21
620601120006 นางสาวณัฏฐนันท์  ภักดี สาธารณสุขชุมชน22

รวมทั้งสิ้น   22    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0004102   สถิติเบื้องต้น

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันอาทิตย์ท่ี  21  กรกฎาคม  2562   เวลา   12.30 - 15.30 น.   ห้องสอบ  104 A

59010601025 นางสาวกัญญาณัฐ กัลยา บัญชีบัณฑิต1
600101120040 นางสาวนตรนภา  แสงสว่าง บัญชีบัณฑิต2
600103120011 นายวิศัลย์ศยา ทัตตะวร บริหารธุรกิจ3
600103120019 นางสาวจุฑารัตน์ เรือนจันทึก บริหารธุรกิจ4
610101120145 นางพชรพรรณ ผาโคตร บัญชีบัณฑิต5

รวมทั้งสิ้น   5    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0103315   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันอาทิตย์ท่ี  21  กรกฎาคม  2562   เวลา   12.30 - 15.30 น.   ห้องสอบ  104 A

58010206010 นางอุมาภรณ์ ช่ืนสระน้อย บญัชีบัณฑิต6
610101120007 นางสาวภิชานันท์ กันชัยภูมิ บญัชีบัณฑิต7
610101120148 นางภคมณ สังข์ตะคุ บญัชีบัณฑิต8

รวมทั้งสิ้น   3    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0106101   ทฤษฏีองค์การและหลักธรรมาภิบาล

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันอาทิตย์ท่ี  21  กรกฎาคม  2562   เวลา   12.30 - 15.30 น.   ห้องสอบ  104 A

600103120042 นายอัครพล พราหมณ์จร บริหารธุรกิจ9
610103120005 นายนิธิศ ขันเกษตร บริหารธุรกิจ10
610103120036 นายนันทิพัฒน์ ประเสริฐธรากูล บริหารธุรกิจ11
610103120037 นางสาววารี ยอมมะเริง บริหารธุรกิจ12
610103120039 นางสาวศิรประภา ทิมดอน บริหารธุรกิจ13
610103120040 นางสาวแพรวา ฉัตรเมืองปัก บริหารธุรกิจ14
620103120001 นางสาวชลธิชา หึกขุนทด บริหารธุรกิจ15
620103120002 นางสาวลักษณารีย์ สิทธิศักด์ิ บริหารธุรกิจ16
620103120003 นางประทุมทิพย์ ไชยสมคุณ บริหารธุรกิจ17

รวมทั้งสิ้น   9    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0304102   เทคนิคการบริหาร

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันอาทิตย์ท่ี  21  กรกฎาคม  2562   เวลา   12.30 - 15.30 น.   ห้องสอบ  104 A

59030201507 นายวิษรุต  คลชาล รฐัประศาสนศาสตร์18
600302120035 สิบเอกภาค  อุดมสุข รฐัประศาสนศาสตร์19
600302120036 สิบเอกธีรภัทร  อ่ํากลาง รฐัประศาสนศาสตร์20
600302120037 จ่าสิบโทชญานนท์  ตรงศูนย์ รฐัประศาสนศาสตร์21
600302120038 นายธัญเทพ  เย็นเจริญ รฐัประศาสนศาสตร์22
600302120082 นายพงศธร  เนตรสว่าง รฐัประศาสนศาสตร์23
600302120140 สิบเอกคีรีศักย์  ศรจํานง รฐัประศาสนศาสตร์24
600302120158 นางสาวทิวาพร  ศิลสุขติภาพสรณ์ รฐัประศาสนศาสตร์25
600302120159 นางดาวรุ่ง  มืมขุนทด รฐัประศาสนศาสตร์26
600302120195 นายนพดล เขยสูงเนิน รฐัประศาสนศาสตร์27
600302120200 นางสุกัญญา  เกียรติอํานวย รฐัประศาสนศาสตร์28
600302120227 นายธนายุทธ  เสริงกําปัง รฐัประศาสนศาสตร์29
610302120018 นายฤทธิรงค์  สุขสงวน รฐัประศาสนศาสตร์30
610302120026 นายอภิวัฒน์  ยอดสูงเนิน รฐัประศาสนศาสตร์31
610302120043 นายอนุพงศ์  บุญมี รฐัประศาสนศาสตร์32
610302120044 สิบโทเรืองฤทธิ์  โจระสา รฐัประศาสนศาสตร์33
610302120045 นายชาญชัย  เพียงขุนทด   รฐัประศาสนศาสตร์34
610302120069 นางอรวรรณ เสนาวงศ์ รฐัประศาสนศาสตร์35
620302120015 นายเดชาวัต  ปลอดกลาง รฐัประศาสนศาสตร์36

รวมทั้งสิ้น   19    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0002110   มนุษย์กับสังคม

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันอาทิตย์ท่ี  21  กรกฎาคม  2562   เวลา   12.30 - 15.30 น.   ห้องสอบ  510 A

59010501050 นายลิขิต แก้วระวัง บริหารธุรกิจ1
59010501055 นางจินต์อัชฌา พงษ์สุวรรณ บริหารธุรกิจ2
600101120012 สิบเอกเอกราช อินทร์อุดม บญัชีบัณฑิต3
600101120016 นางสาวโชติมณี  หวายสันเทียะ บญัชีบัณฑิต4
600101120026 นางสาวเบญจวรรณ  สุขจิตต์ บญัชีบัณฑิต5
600101120039 นางสาวสาวนิตย์  คํามูล บญัชีบัณฑิต6
600101120043 นางสาวไพลิน ดูพิมาย บญัชีบัณฑิต7
610101120147 สิบโทอดิศักด์ิ กิ่งทอง บญัชีบัณฑิต8
610102120001 นายชีวิน  ชีไธสง การจัดการโลจิสติกส์9
620102110004 นายปฐมพล  ศิลปะ การจัดการโลจิสติกส์10
620102110005 นายภูวนาท  โนนธิง การจัดการโลจิสติกส์11
620102120001 นางสาวกัญนิการ์  พลทา การจัดการโลจิสติกส์12
620102120002 นายสนิทพันธ์  นาควรพงศ์ การจัดการโลจิสติกส์13
620102120003 นางสาวสุชานาฎ  หมายขุน การจัดการโลจิสติกส์14

รวมทั้งสิ้น   14    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0103316   รายงานการเงินและการวิเคราะห์

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันอาทิตย์ท่ี  21  กรกฎาคม  2562   เวลา   12.30 - 15.30 น.   ห้องสอบ  510 A

600101120020 นางสาวธัญธิตา กลํ่าพิมาย บญัชีบัณฑิต15
600101120023 นางสาวมาลินี ฟักโสภา บญัชีบัณฑิต16
600101120025 จ่าสิบตรีอาทิตย์  คะชุมุข บญัชีบัณฑิต17
600101120045 นางสาวจิราพร เกลี้ยงเกลา บญัชีบัณฑิต18

รวมทั้งสิ้น   4    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0101306   การจัดการคุณภาพ

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันอาทิตย์ท่ี  21  กรกฎาคม  2562   เวลา   15.30 - 18.30 น.   ห้องสอบ  104 A

610102120001 นายชีวิน  ชีไธสง การจัดการโลจิสติกส์1
610102120002 นางสาวกันตนา  มานรัมย์ การจัดการโลจิสติกส์2
610102120003 นางสาวประพินภาร์   จ้อยสูงเนิน การจัดการโลจิสติกส์3
620102110004 นายปฐมพล  ศิลปะ การจัดการโลจิสติกส์4
620102110005 นายภูวนาถ  โนนธิง การจัดการโลจิสติกส์5
620102120003 นางสาวสุชานาฎ  หมายขุน การจัดการโลจิสติกส์6

รวมทั้งสิ้น   6    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0103357   การบัญชีเฉพาะกิจการ

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันอาทิตย์ท่ี  21  กรกฎาคม  2562   เวลา   15.30 - 18.30 น.   ห้องสอบ  104 A

600101120017 นางสาวโสรยา  กันตรัตนากุล บญัชีบัณฑิต7
600101120018 นางสาวกมลวรรณ มุมจันทึก บญัชีบัณฑิต8
600101120021 นางสาวอุสุมาพร สินชัยศรี บัญชีบัณฑิต9
600101120024 นางสาววิมลพรรณ สุวรรณ์ บญัชีบัณฑิต10
600101120039 นางสาวสาวนิตย์  คํามูล บญัชีบัณฑิต11
600101120044 นางสาวจิรภา โฉสูงเนิน บัญชีบัณฑิต12
610101120008 นางสาวฉัตรวิมล เราสูงเนิน บัญชีบัณฑิต13
610101120148 นางภคมณ สังข์ตะคุ บญัชีบัณฑิต14
620101120002 นางสาววรางคนา ต๊ิบน้อย บญัชีบัณฑิต15

รวมทั้งสิ้น   9    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0106202   จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันอาทิตย์ท่ี  21  กรกฎาคม  2562   เวลา   15.30 - 18.30 น.   ห้องสอบ  104 A

610103120004 นางสาวยุภาพักตร์ ลัมภู บริหารธุรกิจ16
610103120005 นายนิธิศ ขันเกษตร บริหารธุรกิจ17
610103120036 นายนันทิพัฒน์ ประเสริฐธรากูล บริหารธุรกิจ18
620102120001 นางสาวกัญนิการ์  พลทา การจัดการโลจิสติกส์19
620102120002 นายสนิทพันธ์  นาควรพงศ์ การจัดการโลจิสติกส์20
620103120002 นางสาวลักษณารีย์ สิทธิศักด์ิ บริหารธุรกิจ21
620103120003 นางประทุมทิพย์ ไชยสมคุณ บริหารธุรกิจ22

รวมทั้งสิ้น   7    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0601205   การป้องกันและควบคุมโรค

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันอาทิตย์ท่ี  21  กรกฎาคม  2562   เวลา   15.30 - 18.30 น.   ห้องสอบ  104 A

55090101074 นางสาวพรปวีร์  แถบทอง แพทย์จีน (รอย้ายคณะ)23
59090909002 นายอดิศักด์ิ  ยันตะคุ แพทย์จีน (รอย้ายคณะ)24
600601110027 นางสาวอนุชรา  พิมาร สาธารณสุขชุมชน25
600601110028 นางสาวละออ  วงศ์จันทร์ สาธารณสุขชุมชน26
600601120007 นายวิฑูรย์  เจียกงูเหลือม สาธารณสุขชุมชน27
600601120008 นางสาวภาวินี ทิพย์กระโทก สาธารณสุขชุมชน28
600601120009 นายณัฏฐ์กรณ์ ซื่อผาสุข สาธารณสุขชุมชน29
610601110010 นางสาวอรวรรณ  รอนศึก สาธารณสุขชุมชน30
610601110014 นางสาวพัชชรนันท์  พายุพัดน์ สาธารณสุขชุมชน31
610601110022 นายชินกฤต  กิ่งคํา สาธารณสุขชุมชน32
610601120001 นางสาวเสาวลักษณ์  บุตรศรี สาธารณสุขชุมชน33
610601120002 นางสาวจารุวรรณ  วรวงศ์ สาธารณสุขชุมชน34
610601120003 นายธีระพงษ์   ฉิมนอก สาธารณสุขชุมชน35
610601120004 นางสาวเบญจมาศ  เวิดสูงเนิน สาธารณสุขชุมชน36
610601120006 นางสาวสมปอง  ทองทา สาธารณสุขชุมชน37
610601120008 นางสาวปานตะวัน  ฉายยิ่งเชี่ยว สาธารณสุขชุมชน38
620601110048 นางสาวสิรรินทร์  สีเสนวรธนากุล สาธารณสุขชุมชน39
620601120002 นายชนรรทน์  สุวิชาเชิดชู สาธารณสุขชุมชน40
620601120003 นายทรงกลด  พิมพรมราช สาธารณสุขชุมชน41
620601120004 นางสาวชัญญาชุดา  ตรีรัตน์ สาธารณสุขชุมชน42

รวมทั้งสิ้น   20    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน



รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562 ภาคสมทบ)
รหัสวิชา  0604311   การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา ลายมือชื่อ

วันอาทิตย์ท่ี  21  กรกฎาคม  2562   เวลา   15.30 - 18.30 น.   ห้องสอบ  104 A

600604120012 นางสาวศิริวรรณ  สุมลนอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย43
600604120015 นายวีระยุทธ์ คําเขียว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย44
600604120016 นายชายแดน สํานวนกวาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย45
600604120017 นายศุภชัย ชัยสนาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย46
600604120020 นายเสถียร ทุ่งจันทร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย47
600604120021 นางปฏิญญา เจตนา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย48
600604120022 นางสาวนิสากร  ภิญโญศรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย49
610604120001 นางสาวลมจันทร์  พรมนิน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย50
610604120003 นายกิตติ  กันทะไชย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย51
610604120004 นายพรเทพ  ขุนโพธิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย52
610604120005 นางสาวดรุณี อาจผักปัง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย53
610604120006 นางสาวสุพัตรา  ลีคํางาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย54
610604120009 นางสาวพรนิภา  สินปรุ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย55
610604120010 นายกิตติ  สิทธ์ิสงวนพันธ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย56
610604120014 นายทรงศักด์ิ กอไทสง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย57
610604120015 นางสาวมิ่งขวัญ อบกลาง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย58
610604120016 นางสาวกัลย์สุดา นะราศี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย59
610604120017 นางสาวปิยะนารถ ชัชณิณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย60
610604120023 นายชิดชัย จันทร์ฤทธ์ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย61
610640120007 นายณัฐดนัย  พนมเครือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย62
620604120002 นายธันยานิน นนทวิรัตน์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย63
620604120003 นายนัฐพงศ์  อุ่นสิม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย64
620604120004 นางสาวประภาพร พิพุฒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย65
620604120005 นางสาวกรรภิรมณ์  แย้มโอษฐ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย66
620604120006 นางสาวรัตนา เรืองทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย67

รวมทั้งสิ้น   25    คน

หมายเหตุ :  1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบกรุณาติดต่องานทะเบียนฯ   2. นักศึกษาท่ีมีหมายเหตุ "ติดต่อทะเบียน" ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนหมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่ีไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียน  2. นักศึกษาท่ีไม่มีบัตรเข้าห้องสอบติดต่องานการเงินก่อน




