
ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 1 จาก 30

0001206     ศาสนากับชีวิต    

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

59020301001   -   620801110037103A - 104A

วันเวลาสอบ

32 คน

0001208     สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610102110001   -   620102110007หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

7 คน

0001211     การพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610601110022   -   621002110004103A - 104A

วันเวลาสอบ

46 คน

0002102     จิตวิทยากับการดําเนินชีวิต

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610201110003   -   621001110030หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

9 คน

0002221     สังคม เศรษฐกิจและการเมือง

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610101110005   -   610103110004507A

วันเวลาสอบ

4 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 2 จาก 30

0003103     ภาษาอังกฤษ 2

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

58060101020   -   620201110002507A

วันเวลาสอบ

4 คน

0003106     ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620901110001   -   620901110007หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

6 คน

0003107     การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

611001110044   -   621002110004103A - 104A

วันเวลาสอบ

49 คน

0003205     ภาษาอังกฤษ 4

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610201110001   -   610201110001103A - 104A

วันเวลาสอบ

1 คน

0003210     การอ่านภาษาอังกฤษ

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610901110001   -   620801110037103A - 104A

วันเวลาสอบ

30 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 3 จาก 30

0003211     การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600201110002   -   621001110038หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

54 คน

0003316     ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600801110012   -   621001110038หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

66 คน

0004101     คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจําวัน

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610901110006   -   620201110002103A - 104A

วันเวลาสอบ

3 คน

0004102     สถิติเบื้องต้น

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620302110004   -   620901110007103A - 104A

วันเวลาสอบ

17 คน

0004103     คณิตศาสตร์เบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610801110011   -   620801110037หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

25 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 4 จาก 30

0004119     คอมพิวเตอร์กับการประยุกต์ใช้

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620801110001   -   620801110037103A - 104A

วันเวลาสอบ

24 คน

0004126     ฟิสิกส์ทั่วไป

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610601110001   -   620601110055หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

23 คน

0004209     มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620301110001   -   620604110025103A - 104A

วันเวลาสอบ

52 คน

0004211     การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620301110001   -   620405110002507A

วันเวลาสอบ

12 คน

0004212     วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610101110005   -   610103110004103A - 104A

วันเวลาสอบ

4 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 5 จาก 30

0101117     กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600101110006   -   620102110007507A

วันเวลาสอบ

3 คน

0101120     ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610102110001   -   620102110007103A - 104A

วันเวลาสอบ

8 คน

0101121     แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600102110001   -   620102110007หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

10 คน

0101204     ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600102110001   -   610102110013507A

วันเวลาสอบ

5 คน

0101207     การจัดการนําเข้าและส่งออก

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610102110001   -   610102110013507A

วันเวลาสอบ

7 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 6 จาก 30

0101304     ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600103110001   -   610103110004507A

วันเวลาสอบ

3 คน

0101306     การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นํา

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600101110006   -   610101110007103A - 104A

วันเวลาสอบ

4 คน

0101308     การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600102110001   -   620102110007103A - 104A

วันเวลาสอบ

11 คน

0101401     การจัดการเชิงกลยุทธ์

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600103110001   -   610103110004103A - 104A

วันเวลาสอบ

13 คน

0103214     การบญัชีบริหาร

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600101110006   -   610101110007507A

วันเวลาสอบ

4 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 7 จาก 30

0103215     การภาษีอากร 2

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610101110005   -   610101110007507A

วันเวลาสอบ

3 คน

0103317     การบญัชีการเงิน

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600101110006   -   610101110007103A - 104A

วันเวลาสอบ

4 คน

0104208     พฤติกรรมผู้บริโภค

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600103110001   -   600103110002103A - 104A

วันเวลาสอบ

2 คน

0105206     การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600102110013   -   610102110013103A - 104A

วันเวลาสอบ

7 คน

0105307     การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600102110001   -   600102110009507A

วันเวลาสอบ

3 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 8 จาก 30

0105308     การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610102110013   -   610102110013103A - 104A

วันเวลาสอบ

1 คน

0105311     กฎหมายสําหรับโลจิสติกส์

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600102110001   -   610102110013หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

6 คน

0105423     การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600102110013   -   600102110013507A

วันเวลาสอบ

1 คน

0105424     การวิจัยดําเนินงานเพื่องานโลจิสติกส์

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600102110001   -   620102110003103A - 104A

วันเวลาสอบ

7 คน

0105428     การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600102110013   -   610102110011507A

วันเวลาสอบ

2 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 9 จาก 30

0106302     การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการบริหารโครงการธุรกิจ

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600103110001   -   600103110002หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

2 คน

0106303     การวิเคราะห์และพยากรณ์ทางธุรกิจ

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600103110001   -   600103110002507A

วันเวลาสอบ

2 คน

0303206     ทฤษฎีองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610302110003   -   610302110079507A

วันเวลาสอบ

12 คน

0303313     การบริหารและการพัฒนา

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610302110003   -   610302110079507A

วันเวลาสอบ

12 คน

0304311     กฎหมายลักษณะพยาน

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600302110001   -   610302110079507A

วันเวลาสอบ

29 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 10 จาก 30

0400103     ปรัชญาการศึกษา

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620403110001   -   620405110002103A - 104A

วันเวลาสอบ

10 คน

0400204     การวัดและการประเมินผลการศึกษา

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610403110004   -   610405110002507A

วันเวลาสอบ

6 คน

0401104     เพลง ดนตรี เคลื่อนไหว และจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620403110001   -   620403110014507A

วันเวลาสอบ

8 คน

0401105     สุนทรียศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620403110001   -   620403110014103A - 104A

วันเวลาสอบ

8 คน

0401106     บูรณาการการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620403110001   -   620403110014507A

วันเวลาสอบ

8 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 11 จาก 30

0401107     โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620403110001   -   620403110014507A

วันเวลาสอบ

8 คน

0401203     การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610403110004   -   610403110010507A

วันเวลาสอบ

4 คน

0401204     การพัฒนาร่างกายและสุขภาพของเด็กปฐมวัย

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610403110004   -   610403110010507A

วันเวลาสอบ

4 คน

0401205     ภาษาและการรู้หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610403110004   -   610403110010507A

วันเวลาสอบ

4 คน

0401206     ศิลปะสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610403110004   -   610403110010507A

วันเวลาสอบ

4 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 12 จาก 30

0401408     การสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620403110001   -   620403110014507A

วันเวลาสอบ

8 คน

0403103     ฟิสิกส์สําหรับครู 1

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620405110001   -   620405110002หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

2 คน

0403203     ฟิสิกส์ 1

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610405110001   -   610405110002หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

2 คน

0403204     ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610405110001   -   610405110002หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

2 คน

0601101     การสาธารณสุขเบื้องต้น

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610601110010   -   620601110055103A - 104A

วันเวลาสอบ

13 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 13 จาก 30

0601102     ประชากรศาสตร์

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610601110022   -   620601110055หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

13 คน

0601103     อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610601110010   -   620601110055507A

วันเวลาสอบ

14 คน

0601206     อนามัยครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

59050901011   -   620601110054103A - 104A

วันเวลาสอบ

25 คน

0601207     การตรวจประเมินและบําบัดโรค 1

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610601110001   -   610601110023หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

9 คน

0601208     กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610601110001   -   620601110054507A

วันเวลาสอบ

10 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 14 จาก 30

0601209     การประเมินสุขภาพชุมชน

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610601110001   -   620601110048หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

13 คน

0601210     การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610601110001   -   610601110023หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

10 คน

0601211     การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610601110001   -   620601110048103A - 104A

วันเวลาสอบ

10 คน

0601212     เทคโนโลยีการจัดการขยะและของเสียอันตราย

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600601110027   -   600601110028หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

2 คน

0601308     การวิจัยด้านสาธารณสุข

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600601110001   -   620601110048507A

วันเวลาสอบ

19 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 15 จาก 30

0601309     นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600601110001   -   610601110014หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

13 คน

0601310     การประยุกต์วิธีการทางระบาดในงานสาธารณสุขชุมชน

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600601110001   -   610601110022หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

14 คน

0601311     สื่อและการผลิตสื่อสุขภาพ

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600601110001   -   620601110054507A

วันเวลาสอบ

14 คน

0601312     สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600601110001   -   620601110048หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

14 คน

0601313     การตรวจประเมินและบําบัดโรค 2

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600601110001   -   610601110022103A - 104A

วันเวลาสอบ

14 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 16 จาก 30

0601314     การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600601110001   -   610601110022103A - 104A

วันเวลาสอบ

13 คน

0602102     จรรยาบรรณและการเป็นผู้นําวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620602110001   -   620602110025103A - 104A

วันเวลาสอบ

13 คน

0602203     การจัดการทางการกีฬา

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620602110001   -   620602110025หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

13 คน

0602206     เวชศาสตร์การกีฬา

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610602110001   -   610602110008103A - 104A

วันเวลาสอบ

3 คน

0602207     การฝึกด้วยน้ําหนัก

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610602110001   -   610602110008507A

วันเวลาสอบ

3 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 17 จาก 30

0602209     โภชนาการสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610602110001   -   610602110008หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

3 คน

0602210     ชีวกลศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610602110001   -   610602110008507A

วันเวลาสอบ

3 คน

0602211     จิตวิทยาการกีฬา

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610602110001   -   610602110008507A

วันเวลาสอบ

3 คน

0602306     การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600602110001   -   600602110022103A - 104A

วันเวลาสอบ

11 คน

0602307     การออกกําลังกายสําหรับเด็กและเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600602110001   -   600602110022หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

11 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 18 จาก 30

0602308     การออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600602110001   -   600602110022หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

11 คน

0602309     วิทยาศาสตร์การกีฬากับการส่งเสริมสุขภาพ

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600602110001   -   600602110022หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

11 คน

0602502     กีฬาฟุตบอล

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620602110001   -   620602110025103A - 104A

วันเวลาสอบ

13 คน

0602513     กีฬามวยไทย

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620602110001   -   620602110025หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

13 คน

0602603     การเป็นผู้ฝึกกีฬาแร็กเกต

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600602110001   -   600602110022103A - 104A

วันเวลาสอบ

11 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 19 จาก 30

0602604     การเป็นผู้ฝึกกีฬาทีม

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600602110001   -   600602110022หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

11 คน

0604101     การสาธารณสุขเบื้องต้น

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620604110001   -   620604110025103A - 104A

วันเวลาสอบ

12 คน

0604102     ประชากรศาสตร์

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620604110001   -   620604110025หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

12 คน

0604103     อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620604110001   -   620604110025507A

วันเวลาสอบ

14 คน

0604206     จิตวิทยาอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600604110010   -   620604110022หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

17 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 20 จาก 30

0604207     กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610604110001   -   620604110022507A

วันเวลาสอบ

16 คน

0604208     สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610604110001   -   620604110022หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

16 คน

0604210     การตรวจประเมินและบําบัดโรคเบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610604110001   -   610604110022หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

13 คน

0604211     การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600604110001   -   620604110022103A - 104A

วันเวลาสอบ

26 คน

0604212     หลักการวิศวกรรมสําหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610604110001   -   620604110022หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

16 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 21 จาก 30

0604307     อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620604110001   -   620604110025103A - 104A

วันเวลาสอบ

14 คน

0604308     การยศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600604110001   -   620604110022หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

16 คน

0604309     วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600604110001   -   600604110019103A - 104A

วันเวลาสอบ

10 คน

0604310     การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600604110001   -   600604110019103A - 104A

วันเวลาสอบ

9 คน

0604311     กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600604110001   -   620604110022103A - 104A

วันเวลาสอบ

13 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 22 จาก 30

0604312     โครงการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600604110001   -   600604110019หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

10 คน

0604313     เทคโนโลยีการจัดการขยะและของเสียอันตราย

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600604110001   -   600604110019หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

10 คน

0604314     วิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600604110001   -   600604110019103A - 104A

วันเวลาสอบ

10 คน

0800202     พยาธิสรีรวิทยา

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600801110012   -   620801110039103A - 104A

วันเวลาสอบ

30 คน

0801201     ปรสิตวิทยาทางการแพทย์

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600801110012   -   620801110039507A

วันเวลาสอบ

29 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 23 จาก 30

0801209     ปัสสาวะและสารน้ํา

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600801110012   -   620801110039หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

30 คน

0801305     โลหิตวิทยา 2

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600801110003   -   610801110042หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

12 คน

0802303     เคมีคลินิก 2

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600801110003   -   610801110042หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

12 คน

0803201     วิทยาแบคทีเรียทางการแพทย์

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600801110012   -   620801110034หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

28 คน

0804303     วิทยาภูมิคุ้มกัน 2

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600801110003   -   610801110042103A - 104A

วันเวลาสอบ

10 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 24 จาก 30

0805301     วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600801110003   -   610801110042103A - 104A

วันเวลาสอบ

12 คน

0806303     ระเบียบวิธีวิจัย

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600801110003   -   620801110032507A

วันเวลาสอบ

13 คน

0806308     เทคนิคการแพทย์ชุมชน

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600801110003   -   620801110032507A

วันเวลาสอบ

13 คน

0901412     สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการแพทย์แผนจีน

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

58090101013   -   59090909011507A

วันเวลาสอบ

3 คน

0902301     ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600901110002   -   610901110011หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

12 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 25 จาก 30

0902421     ศาสตร์โรคหู ตา จมูก คอ

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

58090101013   -   59090909011103A - 104A

วันเวลาสอบ

3 คน

0903204     การตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

610901110001   -   610901110011103A - 104A

วันเวลาสอบ

6 คน

0903307     อายุรศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600901110002   -   600901110020103A - 104A

วันเวลาสอบ

6 คน

0904101     ศัพท์ทางการแพทย์แผนจีน

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620901110001   -   620901110007103A - 104A

วันเวลาสอบ

6 คน

1002104     ฟิสิกส์

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600601110001   -   621002110004หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

79 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 26 จาก 30

1002108     ปฏิบัติการฟิสิกส์

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

601001110002   -   621002110004หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

26 คน

1003103     เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620604110001   -   621002110004103A - 104A

วันเวลาสอบ

40 คน

1003103.1     เคมีอินทรีย์

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

621001110001   -   621001110040103A - 104A

วันเวลาสอบ

23 คน

1003107     ชีวเคมี

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600801110012   -   621001110031หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

92 คน

1003118     ปฏิบัติการชีวเคมี

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

600801110012   -   620901110007103A - 104A

วันเวลาสอบ

35 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 27 จาก 30

1003118.1     ปฏิบัติการชีวเคมี

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

611001110002   -   621001110038103A - 104A

วันเวลาสอบ

37 คน

1003201     เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

58060101020   -   621001110038หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

37 คน

1003403     ภาวะเสื่อมสภาพและโรคของผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

601001110002   -   601001110028103A - 104A

วันเวลาสอบ

16 คน

1004113     ชีววิทยา

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620801110001   -   620801110037หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

24 คน

1004117     ปฏิบัติการชีววิทยา

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

620801110001   -   620801110037507A

วันเวลาสอบ

24 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 28 จาก 30

1004204     จุลชีววิทยา

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

611001110002   -   621001110038103A - 104A

วันเวลาสอบ

36 คน

1004208     ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

601001110027   -   621001110038103A - 104A

วันเวลาสอบ

37 คน

1004214     จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

611002110003   -   611002110003103A - 104A

วันเวลาสอบ

1 คน

1004304     จุลชีววิทยาทางการแพทย์

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

601001110002   -   611001110044103A - 104A

วันเวลาสอบ

18 คน

1004308     เทคนิคทางจุลชีววิทยา

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

601001110002   -   611001110044507A

วันเวลาสอบ

18 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 29 จาก 30

1005103     สรีรวิทยา

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

611002110003   -   611002110003103A - 104A

วันเวลาสอบ

1 คน

1005208     ปฏิบัติการสรีรวิทยาของมนุษย์

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

611001110002   -   621001110038103A - 104A

วันเวลาสอบ

36 คน

1005301     เภสัชจลศาสตร์และพลศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

58060101020   -   58060101020103A - 104A

วันเวลาสอบ

1 คน

1005301.1     เภสัชวิทยาและพิษวิทยาเบื้องต้น

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

601001110002   -   611001110044หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

18 คน

1005304     พยาธิวิทยา

วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

58060101020   -   611001110044507A

วันเวลาสอบ

19 คน



ตารางสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่  17 - 21   ธันวาคม  2562

หนา 30 จาก 30

1005308     เทคนิคทางพยาธิกายวิภาคศาสตร์

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

601001110002   -   611001110044หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

18 คน

1006204     การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

621002110003   -   621002110004103A - 104A

วันเวลาสอบ

2 คน

1006205     วิทยาศาสตร์เครื่องสําอางเบื้องต้น

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

611002110003   -   611002110003หอประชุมลําตะคอง

วันเวลาสอบ

1 คน

1006206     การจัดการและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    13.00 - 16.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

611002110003   -   611002110003103A - 104A

วันเวลาสอบ

1 คน

1006207     เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562    เวลาสอบ    09.00 - 12.00 น.

ห้องสอบ รหัสนักศึกษาที่เข้าสอบ จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

611002110003   -   611002110003507A

วันเวลาสอบ

1 คน



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0003107  การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110044 นางสาวประนัดดา  ยศสันเทียะ1
620403110001 นางสาวบุษบา  ดาวไสย์2
620403110002 นางสาวลัดดาวรรณ  แผ่นสุวรรณ3
620403110003 นางสาวลลิตา  พรมเคน4
620403110008 นางสาวทัศนีย์  ภิรมจิตต์5
620403110009 นางสาววริศรา  ชินรัมย์6
620403110012 นางสาวกษมา  ดาราธรรม7
620403110013 นางสาวกัญชลิกา  เซือบกระโทก8
620403110014 นางสาวดาญารนี  ทิพย์นางรอง9
620405110001 นางสาวอัมพวัน  นพสันเทียะ10
620405110002 นายเจษฎากร  นิจจิ้งหรีด11
620602110001 นายฐาปกรณ์  จันโทวาท(ทุนฟุตซอล)12
620602110006 นายสุทธิศักด์ิ  เจริญจันทร(์ทุนฟุตซอล)13
620602110007 นายอนุชา  กุยราพะเนาว(์ทุนฟุตซอล)14
620602110008 นายนรบดี  สงสาร(ทุนฟุตซอล)15
620602110012 นายชฎาวุฒิ  มูลสันเทียะ16
620602110014 นายทศพร  พุมมา17
620602110015 นายเกียรติทรัพย์  สวัสดี18
620602110016 นายศรายุทธ  ดีคําน้อย19
620602110020 นายพงศกร  ชาญกิ่ง20
620602110021 นายกิตติคุณ  เกตุเงิน21
620602110023 นายอนุพล  พลเสน22
620602110024 นายรัชภูมิ  ฤกษ์งาม23
620602110025 นายธนากร  เสาวพันธ์24
621001110001 นางสาวทิวาภรณ์  เชื้อนิล25
621001110004 นางสาวฐิติพร  ชัยธวัชธํารง26
621001110006 นางสาวโชติกา  อยู่พ่วง27
621001110008 นางสาววริศรา  โพธ์ิพูล28
621001110009 นางสาวปนัดดา  ลีลาวุธาภรณ์29
621001110010 นางสาวณัฏฐา  เขาพาใน30

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0003107  การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

621001110012 นางสาวอารียา  ยาประกัลย์31
621001110013 นายธีรพงษ์  ภูธง32
621001110014 นางสาวกานต์ธิดา  กองราช33
621001110016 นางสาวสุกานดา  โพธิ์เกตุ34
621001110017 นางสาวบุตรศดี  สืบสิงห์35
621001110018 นางสาวภัสสร  นังเกิด36
621001110019 นางสาววริศรา  กุดหอม37
621001110020 นางสาวนวรัตน์  ไพสาลี38
621001110021 นางสาวพรพรรณ  เสาทอง39
621001110022 นางสาวประภาพร  สายคําภา40
621001110023 นางสาวกัลยกร  อยู่ปรางค์41
621001110025 นางสาวสุมินตรา  กิ่งจอหอ42
621001110029 นางสาวจิราภรณ์  ชาญณรงค์43
621001110030 นางสาวปณิดา  สุริยะแก่นทราย44
621001110035 นางสาวสุกานดา  คําจันทร์45
621001110037 นางสาวอิศรักษ์  มัทเรศ46
621001110040 นางสาววิลาสินี  รัตนเจริญ47
621002110003 นางสาวมุกชมพู  หลวงโย48
621002110004 นางสาวศิรประภา  อินนั่งแท่น49

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   49    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0001206  ศาสนากับชีวิต    
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59020301001 นายวัชรินทร์  พูลสวัสด์ิ50
59020301002 นายอรุณย์  เที่ยงธรรม51
59020301007 นางสาวปัทมา  ตาเฮ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)52
59020301008 นายพัสกร  หาดภูมิ53
610201110003 นางสาวจุฑามาศ  ซ้อนกลิ่น  54
610201110004 นางสาวโชติมา  คงสุขประเสริฐ  55
610201110005 นายพันธมิตร  คัจฉพันธ์ุ  56
620801110001 นางสาวประภัสสร  ศรีสุข57
620801110002 นางสาวกนกวรรณ  ดีหะกุล58
620801110004 นางสาวสุทธิดา  เมืองซอง59
620801110005 นางสาวอภิชญา  วรภูมิ60
620801110006 นายดนัยนันท์  โฮ61
620801110007 นางสาวเกตน์นิภา  สารจันทร์62
620801110008 นางสาวนันธิดา  ประจันทร์63
620801110010 นางสาวณฐวรรณ  ทองธรรมรัตน์64
620801110011 นางสาวอุทุมพร  จันทศรี65
620801110012 นางสาวธัญญารัตน์  สะพานทอง66
620801110013 นางสาวชนานา  แก้วกงพาน67
620801110016 นางสาวเบญจมาศ  ลอยพรหม68
620801110017 นางสาวอิสรีย์  คูวานิชยานันท์69
620801110019 นางสาวสุภาภรณ์  ประทุมกุล70
620801110021 นางสาวกนกวรรณ  แช่กลาง71
620801110022 นางสาวนรูอาดีลา  ดีแม็ง72
620801110024 นางสาวทิพวรรณ  พร่องพรมราช73
620801110025 นางสาวชลธิชา  บุสดี74
620801110026 นางสาวอิษยา  สะตะ75
620801110028 นางสาวณัฎฐา  สมอินทร์76
620801110029 นางสาวสุภาวดี  ทองคํา77
620801110030 นางสาวโชติรส  คางขุนทด78
620801110034 นางสาวนูรฮายาตี  วามะ 79

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0001206  ศาสนากับชีวิต    
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620801110035 นางสาวบุษรา  ไว้สันเทียะ80
620801110037 นางสาวกฤษณา  สมัน 81

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   32    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0101308  การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110001 นางสาวชลิตา  ธรรมนิยม82
600102110008 นายเขมนันท์  กลีบอุบล83
600102110009 นางสาวปวีณา  ทองวิเศษ84
600102110013 นางสาวจารุวรรณ  สมุติรัมย์85
600103110001 นางสาวนฤมล  ทันมี86
600103110002 นางสาวเอมมิกา  เสือทองปาน87
610102110006 นางสาวจินตนา  คําบาง88
610102110013 นางสาวนัชชา  ทิพย์คํา89
610103110004 นางสาวณัฐติกานต์  ลายทองคํา90
620102110003 นางสาวสุธัญญา  สามสูงเนิน91
620102110007 นายศิรวุฒิ  มะลิใหม่92

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601101  การสาธารณสุขเบื้องต้น
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110010 นางสาวอรวรรณ  รอนศึก  93
610601110011 นางสาวทรรศมน  ทองจํารูญ  94
620601110004 นางสาวพิชญศรณ์  ใจใส95
620601110005 นางสาวสุพัตตรา  บุญทด96
620601110028 นายวันธงไชย  บํารุงราษฎร์97
620601110029 นายธัญญาพัชร  โทวงศ์98
620601110030 นางสาวอภิญญา  แก่นนอก99
620601110039 นางสาวกัณฐิกา  หร่ํารัศมี100
620601110040 นางสาวปานฤทัย  คล้ายอ่อง101
620601110047 นางสาวชัญญาพัชญ์  ยุกติชาติ102
620601110049 นายสหรัฐ  บุญเชื่อง103
620601110052 นางสาวเมธาวี  ผาน้อยวงศ์104
620601110055 นายอดิศักด์ิ  ยันตะคุ105

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   13    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0604101  การสาธารณสุขเบื้องต้น
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620604110001 นายณัฐพงศ์  เขียนใหม่106
620604110002 นายสุรสิทธ์ิ  คงสิบ107
620604110004 นายเกียรติศักด์ิ  แสนพิมพ์108
620604110008 นายวศิน  วนสันเทียะ109
620604110010 นางสาวอารยา  เสมอโภค110
620604110012 นายอรรคเดช  ไวว่อง111
620604110013 นางสาวประภาศิริ  คองพวก112
620604110014 นางสาวศิรินทิพย์  น้อมสูงเนิน113
620604110015 นายอนันต์ชัย  ทองนาวี114
620604110016 นางสาวนภัสสร  เพชรราม115
620604110017 นางสาวณัฐณิชา  โนนทิง 116
620604110025 นางสาวนงนุช  ภูมินอก117

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0401204  การพัฒนาร่างกายและสุขภาพของเด็กปฐมวัย
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610403110004 นางสาวมยุรี  กงกันยา1
610403110006 นางสาวณัฐกาญจน์  แดนคําสาร2
610403110009 นางสาวธิติพร  นนท์ยโส3
610403110010 นางสาวนวลอนงค์  วุฒิเวชช์4

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601311  สื่อและการผลิตส่ือสุขภาพ
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา  เถื่อนสันเทียะ5
600601110004 นายอนุชา  นวลกิ่ง6
600601110005 นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ7
600601110011 นางสาวสนธิญา  เผ่ือนกระโทก8
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์  บุรีวงศ์9
600601110013 นางสาวสกุณา  ยอดแคล้ว10
600601110018 นางสาววาสนา  จันทร์อ่อน11
600601110019 นางสาวนฤมล  ประมวล12
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะบัณฑิตย์13
600601110026 นางสาวจิราวัลย์  น้อยโนนทอง14
600601110032 นายวัชรินทร์  จั่นขุนทด15
600601110034 นางสาวกรรณิกา  นาดี16
610601110014 นางสาวพัชชรนันทน์  พายุพัดน์17
620601110054 นางสาวกมลวรรณ  เหมกระโทก18

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   14    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1005304  พยาธิวิทยา
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58060101020 นายมะรีตัน  คมาลี (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)19
601001110002 นางสาวภัทราวดี  กันทาแก้ว20
601001110003 นางสาวสกุณตลา  เพ็งแจ่ม21
601001110004 นางสาวผกามาส  หงษ์ชาติ22
601001110005 นางสาวรัฐฐิกา  หนองเหล็ก23
601001110007 นางสาวสุพรรษา  ใจฉ่ํา24
601001110012 นางสาวอุบลรัตน์  ภูติยา25
601001110013 นายศรันรัตน์  แผลงงาม26
601001110014 นางสาวปพิชญาภรณ์  แสงเผ่น27
601001110015 นางสาววรรณภา  ช่ืนตา28
601001110016 นายเนติพงษ์  เวฬุวนารักษ์29
601001110017 นางสาวธิษณามดี  ฉํ่าโสฬส30
601001110022 นายเกียรติศักด์ิ  แสนธิ31
601001110024 นางสาวเสาวณีย์  บุญยกาญจน์32
601001110025 นางสาวปรารถนา  กระฐิน33
601001110026 นางสาวณัฐพร   สังข์สูงเนิน 34
601001110027 นางสาวสุชานาถ  ราชครุฑ35
601001110028 นางสาวพนมรัตน์  คงสมพงษ์36
611001110044 นางสาวประนัดดา  ยศสันเทียะ37

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   19    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0602210  ชีวกลศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610602110001 นางสาวสุวิมล  จั้นเขว้า38
610602110006 นายอัษดาช์  มหายาโน39
610602110008 นายวันชัย  พรมเพ็ญ40

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601313  เทคโนโลยีการจัดการขยะและของเสียอันตราย
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600604110001 นางสาวนิภาพร  บุญผูก1
600604110005 นางสาวธิติยา  เขตนารี2
600604110006 นางสาวสิริมา  จันทร์ละออ3
600604110007 นางสาวสุมิตตรา  ดาดี4
600604110008 นางสาวพิมจันทร์นภา  แก้วคํา5
600604110010 นางสาวธารารัตน์  แสงงาม6
600604110011 นางสาวรุ่งนภา  มะโรงมืด7
600604110012 นางสาวสุพรรษา  พรมสะแกแสง8
600604110018 นางสาววาริน  ริดสันเทียะ 9
600604110019 นายธีรภัทร์  ปราณี10

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601212  เทคโนโลยีการจัดการขยะและของเสียอันตราย
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110027 นางสาวอนุชรา  พิมาร11
600601110028 นางสาวละออ  วงค์คําจันทร์12

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0602309  วิทยาศาสตร์การกีฬากับการส่งเสริมสุขภาพ
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600602110001 นายศิขริน  ด่านยางหวาย13
600602110007 นายอภิวัฒน์  วงษ์มี ( ทุนฟุตบอล 100% )14
600602110008 นายชัยณรงค์  อุปชัย ( ทุนฟุตบอล 100% )15
600602110009 นายนราวิชญ์  ซิวประโคน16
600602110010 นางสาวจิราภรณ์  ซุยกระโทก17
600602110011 นายวัชระพงษ์  เสียดกระโทก ( ทุนฟุตบอล 100% )18
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์  วงศ์วีระพันธ์ุ ( ทุนฟุตบอล 50% )19
600602110014 นายชาติชาย  เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)20
600602110015 นายสาริน  จันทาสูงเนิน ( ทุนฟุตบอล 100% )21
600602110017 นายสุรศักด์ิ  เขมะรัง ( ทุนฟุตบอล 100% )22
600602110022 นายณัฐวุฒิ  แสนภักดี23

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0801305  โลหิตวิทยา 2
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110003 นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงจันทร์24
600801110004 นางสาวกนกพร  บุญพูน25
600801110006 นางสาวพรภวิษย์  สุขะปรีดาทรัพย์26
600801110007 นางสาวพัณณิตา  มณีปกรณ์27
600801110008 นางสาวชรินทร์ทิพย์   วงศ์เสาแก้ว28
600801110009 นางสาวชลธิชา  ภูมี29
600801110010 นางสาวกมลพรรณ  สุดเขียว30
600801110011 นางสาวเกตน์นิภา  งามเลิศ31
610801110010 นางสาวศศิธร  จําเริญโชค32
610801110011 นางสาวพัฒนวดี  มีสอน33
610801110012 นางสาววรรณิดา  ปะวะเค34
610801110042 นายอับดุลฮาฟิส  หนิหลง35

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1003107  ชีวเคมี
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110012 นางสาวอรยา  ดอกคํา36
610601110001 นางสาวปรีชญา  รุ่งเป้า37
610601110005 นางสาวนันทวรรณ  ถวิล38
610601110007 นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สวัสด์ิ39
610601110015 นางสาวยวิษฐา  เหง้าโอสา40
610601110016 นายธวัชชัย  หอมอยู่41
610601110017 นางสาวเอมวิกา  บุญมาก42
610601110018 นางสาวพานะมาศ  คําสุข43
610601110019 นางสาววรัญญา   ใจชอบ44
610604110001 นางสาวศิริรัตน์  ทองลอย45
610604110002 นางสาวธัญญารัตน์  บุดดา46
610604110003 นายอดิศักด์ิ  จันทบ47
610604110005 นางสาวสุธิดา  อุปมัย48
610604110009 นางสาวสุทธิดา  วงค์สุธา49
610604110011 นางสาวภาวารินทร์  ผูกฟัก50
610604110013 นายกิตติพงศ์  หอมจันทร์51
610604110014 นางสาวณัฐณิสา  ไกยสุข52
610604110016 นายวิชยุตม์  ศุภพงศ์พิเชฐ53
610604110019 นายชัยสิทธ์ิ  ชิดหนองคู54
610604110020 นางสาวรุสนี  มะเด็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)55
610604110021 นางสาวกุลสตรี  สุขีนัง56
610604110022 นายอานนท์  ไชยขาน57
610801110001 นางสาวสาวิตรี  ชัยบุรัมย์58
610801110003 นางสาวโสรญา  ชัยรัตน์59
610801110006 นางสาวชลรัตดา  สมศรี60
610801110008 นางสาวรัตนาภรณ์  นครศรี61
610801110009 นางสาวสุภาวิณี  บุญปลอด62
610801110018 นายปฏิวัติ  ราษี63
610801110020 นางสาวประกายกานต์  กอผา64
610801110021 นางสาวนุจรินทร์  ผุยพรม65

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1003107  ชีวเคมี
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610801110022 นางสาวมุขสุดา  แหล่งหล้า66
610801110023 นายวีรพันธ์ุ  ไชยถา67
610801110024 นางสาวศิริวรรณ  ศรีอ้วน68
610801110025 นางสาวกัญญารัตน์  นุขุนทด69
610801110026 นายกิตติพงษ์  มาตรสันต์70
610801110027 นางสาวพัชรา  ศูนย์วงค์71
610801110029 นางสาวณัฐฐิญา  พิมราช72
610801110031 นางสาวสุภาวรรณ์  อานสันเทียะ73
610801110033 นางสาวกิตติยาภรณ์  ภิรมจิตต์74
610801110035 นางสาวสุพัตรา  พูนขุนทด75
610801110037 นางสาวสุภาพร  อันทรบุตร76
610801110038 นางสาวรัชนีกร  ภูสีน้ํา77
610801110039 นางสาวอรฤทัย  กุลบุตร78
610801110041 นางสาวลลิดา  ปิ่นใจ79
610801110043 นางสาวธัญญาเรศ  แซ่ลี80
611001110002 นางสาวรสจรินทร์  แซ่โซ81
611001110003 นายทัชชานนท์  โกฏค้างพลู82
611001110005 นางสาวอนุสรา  อันพิมพ์83
611001110006 นางสาวสุชานาถ  ทัดประดิษฐ84
611001110007 นางสาววัชราภรณ์  บุดดา85
611001110008 นางสาวอารีรัตน์  แก้วแกมทอง86
611001110009 นางสาวปิยากร  แก้วลิขิตสัจกุล87
611001110011 นายณรงค์พล  จันทร์หอม88
611001110013 นายสุพจน์  ทับทิมใหญ่89
611001110014 นางสาวสิริยากร  แสนแก้ว90
611001110015 นางสาวเหมมาภรณ์  สุขติเวชพงศ์91
611001110016 นางสาวพิจิตรา  แสงสุวรรณ92
611001110017 นางสาวจรรยารัตน์  เขียวหอม93
611001110019 นางสาวณัฐนรี  ไชยหาร94
611001110021 นางสาวกานธิดา  ไทยแท้95

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1003107  ชีวเคมี
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110024 นางสาวอนงค์  ภูมิภักด์ิ96
611001110025 นางสาวมินตรา  อานนท์97
611001110026 นางสาวจักรีรัตน์  มณีโรจน์98
611001110028 นางสาวซานเจีย  เล้ียงสกุล99
611001110031 นางสาวจิตราวดี  เวชกามา100
611001110032 นางสาวตยาคี  พลล้ํา101
611001110033 นางสาวเจนจิรา  สุริยะวงศ์102
611001110035 นางสาววิพา  กาลัยมเณ103
611001110037 นางสาวจิรวรรณ  ดงงาม104
611001110038 นางสาวพัชริตา  คําเขียว105
611001110039 นางสาวอามีเน๊าะ  ยาลอ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)106
611001110040 นางสาวไอรินทร์ลดา  จําปาทิพย์107
611001110041 นายอภินันท์  นามเกียรติ108
611001110042 นางสาวพิมนิภา  ประเสริฐสังข์109
611001110043 นางสาวจุฑาวดี  ฤทธิสอน110
611001110045 นายวันซุลกิฟลี  หะยีตาเหร์ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)111
611001110046 นางสาวพรรทิพา  สุขมอญ112
611001110047 นางสาวธิดารัตน์  บุตตะ113
611001110048 นางสาวกาญจนา  สีวันทา114
611002110003 นางสาวชนกสุดา  คดดี115
620801110031 นางสาวฟาอีซะห์  อาเย๊าะแซ116
620801110032 นางสาวมัสลีนา  เซ็งยี117
620801110033 นางสาวแสงทิพย์  เงินโพรง118
620801110038 นางสาวณัฐธิดา  ศิลาแสง119
620801110039 นางสาวนาฟีซะห์  ยูโซะ120
620901110001 นางสาววิรดา  แซ่โง้ว121
620901110003 นายสรายุทธ  ไสยวรรณ122
620901110004 นางสาวพลอยนภา  อุตรนคร123
620901110005 นางสาวอภิสรา  กลาดกลางดอน124
620901110006 นายพีรภาส  ทิพย์รักษ์125

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1003107  ชีวเคมี
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620901110007 นางสาวทิภากรณ์  วงษ์ศรีแก้ว126
621001110031 นางสาวธนัญญา  ทิพย์อักษร127

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   92    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0003211  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600201110002 นายศิริชัย  โต่ยจันทึก1
600201110004 นางสาวกิ่งดาว  ศรียงยศ2
600201110006 นายนพรัตน์  ทองน้อย3
610103110004 นางสาวณัฐติกานต์  ลายทองคํา4
611001110002 นางสาวรสจรินทร์  แซ่โซ5
611001110003 นายทัชชานนท์  โกฏค้างพลู6
611001110005 นางสาวอนุสรา  อันพิมพ์7
611001110006 นางสาวสุชานาถ  ทัดประดิษฐ8
611001110007 นางสาววัชราภรณ์  บุดดา9
611001110008 นางสาวอารีรัตน์  แก้วแกมทอง10
611001110009 นางสาวปิยากร  แก้วลิขิตสัจกุล11
611001110011 นายณรงค์พล  จันทร์หอม12
611001110013 นายสุพจน์  ทับทิมใหญ่13
611001110014 นางสาวสิริยากร  แสนแก้ว14
611001110015 นางสาวเหมมาภรณ์  สุขติเวชพงศ์15
611001110016 นางสาวพิจิตรา  แสงสุวรรณ16
611001110017 นางสาวจรรยารัตน์  เขียวหอม17
611001110019 นางสาวณัฐนรี  ไชยหาร18
611001110021 นางสาวกานธิดา  ไทยแท้19
611001110024 นางสาวอนงค์  ภูมิภักด์ิ20
611001110025 นางสาวมินตรา  อานนท์21
611001110026 นางสาวจักรีรัตน์  มณีโรจน์22
611001110028 นางสาวซานเจีย  เล้ียงสกุล23
611001110031 นางสาวจิตราวดี  เวชกามา24
611001110032 นางสาวตยาคี  พลล้ํา25
611001110033 นางสาวเจนจิรา  สุริยะวงศ์26
611001110035 นางสาววิพา  กาลัยมเณ27
611001110037 นางสาวจิรวรรณ  ดงงาม28
611001110038 นางสาวพัชริตา  คําเขียว29
611001110039 นางสาวอามีเน๊าะ  ยาลอ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)30

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0003211  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110040 นางสาวไอรินทร์ลดา  จําปาทิพย์31
611001110041 นายอภินันท์  นามเกียรติ32
611001110042 นางสาวพิมนิภา  ประเสริฐสังข์33
611001110043 นางสาวจุฑาวดี  ฤทธิสอน34
611001110045 นายวันซุลกิฟลี  หะยีตาเหร์ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)35
611001110046 นางสาวพรรทิพา  สุขมอญ36
611001110047 นางสาวธิดารัตน์  บุตตะ37
611001110048 นางสาวกาญจนา  สีวันทา38
611002110003 นางสาวชนกสุดา  คดดี39
620301110001 นางสาวกัญญรัชต์  ดาวขุนทด40
620301110002 นางสาวกิ่งกาญจน์  เขลิ๊กกระโทก41
620302110004 นายณัฐพนธ์  แสนจังหรีด (ทุนฟุตบอล 100%)42
620302110005 นายหัสวรรษ  บินขุนทด (ทุนฟุตบอล 100%)43
620302110006 นายพีรภาส   ผิวผ่อง (ทุนฟุตบอล 50%)44
620302110007 นายธนายุท  หยิบกระโทก (ทุนฟุตบอล 50 %)45
620302110009 นายสหัสวรรษ  เจ็ดจันทึก (ทุนฟุตบอล 50%)46
620302110010 นายภูวนัย  บุญญรัตน์โต (ทุนฟุตบอล 50%)47
620302110011 นางสาวจิตติพร  มาตา48
620302110012 นางสาวเมษา  แสนอ่อน49
620302110014 นายสุรพล  เจริญสุข (ทุนฟุตบอล 100%)50
620302110015 นายสุทธิพงษ์  พิมวันนา(วอลเลย์100%)51
620302110016 นายรัชชานนท์  แก้วหานาม (ทุนวอลเลย์บอล 100%)52
621001110031 นางสาวธนัญญา  ทิพย์อักษร53
621001110038 นางสาวมูนา  แวนูเซ็ง54

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   54    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0803201  วิทยาแบคทีเรียทางการแพทย์
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110012 นางสาวอรยา  ดอกคํา55
610801110001 นางสาวสาวิตรี  ชัยบุรัมย์56
610801110003 นางสาวโสรญา  ชัยรัตน์57
610801110006 นางสาวชลรัตดา  สมศรี58
610801110008 นางสาวรัตนาภรณ์  นครศรี59
610801110009 นางสาวสุภาวิณี  บุญปลอด60
610801110018 นายปฏิวัติ  ราษี61
610801110020 นางสาวประกายกานต์  กอผา62
610801110021 นางสาวนุจรินทร์  ผุยพรม63
610801110022 นางสาวมุขสุดา  แหล่งหล้า64
610801110023 นายวีรพันธ์ุ  ไชยถา65
610801110024 นางสาวศิริวรรณ  ศรีอ้วน66
610801110025 นางสาวกัญญารัตน์  นุขุนทด67
610801110026 นายกิตติพงษ์  มาตรสันต์68
610801110027 นางสาวพัชรา  ศูนย์วงค์69
610801110029 นางสาวณัฐฐิญา  พิมราช70
610801110031 นางสาวสุภาวรรณ์  อานสันเทียะ71
610801110033 นางสาวกิตติยาภรณ์  ภิรมจิตต์72
610801110035 นางสาวสุพัตรา  พูนขุนทด73
610801110037 นางสาวสุภาพร  อันทรบุตร74
610801110038 นางสาวรัชนีกร  ภูสีน้ํา75
610801110039 นางสาวอรฤทัย  กุลบุตร76
610801110041 นางสาวลลิดา  ปิ่นใจ77
610801110043 นางสาวธัญญาเรศ  แซ่ลี78
620801110031 นางสาวฟาอีซะห์  อาเย๊าะแซ79
620801110032 นางสาวมัสลีนา  เซ็งยี80
620801110033 นางสาวแสงทิพย์  เงินโพรง81
620801110034 นางสาวนูรฮายาตี  วามะ 82

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   28    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1004113  ชีววิทยา
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620801110001 นางสาวประภัสสร  ศรีสุข83
620801110002 นางสาวกนกวรรณ  ดีหะกุล84
620801110004 นางสาวสุทธิดา  เมืองซอง85
620801110005 นางสาวอภิชญา  วรภูมิ86
620801110006 นายดนัยนันท์  โฮ87
620801110007 นางสาวเกตน์นิภา  สารจันทร์88
620801110008 นางสาวนันธิดา  ประจันทร์89
620801110010 นางสาวณฐวรรณ  ทองธรรมรัตน์90
620801110011 นางสาวอุทุมพร  จันทศรี91
620801110012 นางสาวธัญญารัตน์  สะพานทอง92
620801110013 นางสาวชนานา  แก้วกงพาน93
620801110016 นางสาวเบญจมาศ  ลอยพรหม94
620801110017 นางสาวอิสรีย์  คูวานิชยานันท์95
620801110019 นางสาวสุภาภรณ์  ประทุมกุล96
620801110021 นางสาวกนกวรรณ  แช่กลาง97
620801110022 นางสาวนรูอาดีลา  ดีแม็ง98
620801110024 นางสาวทิพวรรณ  พร่องพรมราช99
620801110025 นางสาวชลธิชา  บุสดี100
620801110026 นางสาวอิษยา  สะตะ101
620801110028 นางสาวณัฎฐา  สมอินทร์102
620801110029 นางสาวสุภาวดี  ทองคํา103
620801110030 นางสาวโชติรส  คางขุนทด104
620801110035 นางสาวบุษรา  ไว้สันเทียะ105
620801110037 นางสาวกฤษณา  สมัน106

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   24    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1005301  เภสัชวิทยาและพิษวิทยาเบื้องต้น
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

601001110002 นางสาวภัทราวดี  กันทาแก้ว107
601001110003 นางสาวสกุณตลา  เพ็งแจ่ม108
601001110004 นางสาวผกามาส  หงษ์ชาติ109
601001110005 นางสาวรัฐฐิกา  หนองเหล็ก110
601001110007 นางสาวสุพรรษา  ใจฉ่ํา111
601001110012 นางสาวอุบลรัตน์  ภูติยา112
601001110013 นายศรันรัตน์  แผลงงาม113
601001110014 นางสาวปพิชญาภรณ์  แสงเผ่น114
601001110015 นางสาววรรณภา  ช่ืนตา115
601001110016 นายเนติพงษ์  เวฬุวนารักษ์116
601001110017 นางสาวธิษณามดี  ฉํ่าโสฬส117
601001110022 นายเกียรติศักด์ิ  แสนธิ118
601001110024 นางสาวเสาวณีย์  บุญยกาญจน์119
601001110025 นางสาวปรารถนา  กระฐิน120
601001110026 นางสาวณัฐพร   สังข์สูงเนิน 121
601001110027 นางสาวสุชานาถ  ราชครุฑ122
601001110028 นางสาวพนมรัตน์  คงสมพงษ์123
611001110044 นางสาวประนัดดา  ยศสันเทียะ124

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   18    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0003106  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620901110001 นางสาววิรดา  แซ่โง้ว125
620901110003 นายสรายุทธ  ไสยวรรณ126
620901110004 นางสาวพลอยนภา  อุตรนคร127
620901110005 นางสาวอภิสรา  กลาดกลางดอน128
620901110006 นายพีรภาส  ทิพย์รักษ์129
620901110007 นางสาวทิภากรณ์  วงษ์ศรีแก้ว130

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0001208  สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610102110001 นางสาววิยะดา  ทิศกระโทก131
610102110002 นางสาวขวัญชนก  แจ่มแสง132
610102110009 นางสาวศิริเพ็ญ  จาดสุวรรณ์133
610102110011 นายธีรพงศ์  ศักด์ิเมือง ( ทุนฟุตบอล 100% )134
610102110012 นางสาวสกาวใจ  ไก่ษะแก้ว135
620102110003 นางสาวสุธัญญา  สามสูงเนิน136
620102110007 นายศิรวุฒิ  มะลิใหม่137

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   7    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0105311  กฎหมายสําหรับโลจิสติกส์
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110001 นางสาวชลิตา  ธรรมนิยม138
600102110008 นายเขมนันท์  กลีบอุบล139
600102110009 นางสาวปวีณา  ทองวิเศษ140
600102110013 นางสาวจารุวรรณ  สมุติรัมย์141
610102110006 นางสาวจินตนา  คําบาง142
610102110013 นางสาวนัชชา  ทิพย์คํา143

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0303206  ทฤษฎีองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610302110003 นายสิทธิศักด์ิ  กระแสเทพ (ทุนฟุตบอล 100%)1
610302110004 นายจักรกฤษณ์  อนุลีจันทร์ (ทุนฟุตบอล 100%)2
610302110006 นายมงคล  เหง่าศรี ( ทุนฟุตบอล 100% )3
610302110014 นายธีรพงษ์  จอมเกาะ  (ทุนฟุตบอล100%)4
610302110015 นายอัครเดช  กออําไพ ( ทุนฟุตบอล 50% )5
610302110016 นายสิทธิชัย  ยิ่งยง (ทุนฟุตบอล 50%)6
610302110017 นายกุลเดช  ทวาศรี 7
610302110020 นายธีรศานต์  ทองชุม (ทุนวอลเลย์ 100%)8
610302110022 นายธนกร  ขันธะโคตร (ทุนวอลเลย์ 100%)9
610302110023 นายเจษฎา  จอมวงศ์ (ทุนวอลเลย์ 100%)10
610302110027 นายณัฐวุฒิ  หนองงู11
610302110079 นายธนโชติ   ทองด้วง(ทุนวอลเลย1์00%)12

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0401104  เพลง ดนตรี เคลื่อนไหว และจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620403110001 นางสาวบุษบา  ดาวไสย์13
620403110002 นางสาวลัดดาวรรณ  แผ่นสุวรรณ14
620403110003 นางสาวลลิตา  พรมเคน15
620403110008 นางสาวทัศนีย์  ภิรมจิตต์16
620403110009 นางสาววริศรา  ชินรัมย์17
620403110012 นางสาวกษมา  ดาราธรรม18
620403110013 นางสาวกัญชลิกา  เซือบกระโทก19
620403110014 นางสาวดาญารนี  ทิพย์นางรอง20

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0400204  การวัดและการประเมินผลการศึกษา
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610403110004 นางสาวมยุรี  กงกันยา21
610403110006 นางสาวณัฐกาญจน์  แดนคําสาร22
610403110009 นางสาวธิติพร  นนท์ยโส23
610403110010 นางสาวนวลอนงค์  วุฒิเวชช์24
610405110001 นางสาวผกามาศ  คํามา25
610405110002 นางสาวนิรัตน์ชา  อินทอง26

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601103  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110010 นางสาวอรวรรณ  รอนศึก27
610601110011 นางสาวทรรศมน  ทองจํารูญ28
620601110004 นางสาวพิชญศรณ์  ใจใส29
620601110005 นางสาวสุพัตตรา  บุญทด30
620601110028 นายวันธงไชย  บํารุงราษฎร์31
620601110029 นายธัญญาพัชร  โทวงศ์32
620601110030 นางสาวอภิญญา  แก่นนอก33
620601110039 นางสาวกัณฐิกา  หร่ํารัศมี34
620601110040 นางสาวปานฤทัย  คล้ายอ่อง35
620601110047 นางสาวชัญญาพัชญ์  ยุกติชาติ36
620601110049 นายสหรัฐ  บุญเชื่อง37
620601110052 นางสาวเมธาวี  ผาน้อยวงศ์38
620601110054 นางสาวกมลวรรณ  เหมกระโทก39
620601110055 นายอดิศักด์ิ  ยันตะคุ40

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   14    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0604103  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620604110001 นายณัฐพงศ์  เขียนใหม่41
620604110002 นายสุรสิทธ์ิ  คงสิบ42
620604110004 นายเกียรติศักด์ิ  แสนพิมพ์43
620604110005 นางสาวสุพรรณษา  แก้วเพชร44
620604110008 นายวศิน  วนสันเทียะ45
620604110010 นางสาวอารยา  เสมอโภค46
620604110011 นายสมรักษ์  กุดกลาง47
620604110012 นายอรรคเดช  ไวว่อง48
620604110013 นางสาวประภาศิริ  คองพวก49
620604110014 นางสาวศิรินทิพย์  น้อมสูงเนิน50
620604110015 นายอนันต์ชัย  ทองนาวี51
620604110016 นางสาวนภัสสร  เพชรราม52
620604110017 นางสาวณัฐณิชา  โนนทิง53
620604110025 นางสาวนงนุช  ภูมินอก54

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   14    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601211  การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110001 นางสาวปรีชญา  รุ่งเป้า1
610601110005 นางสาวนันทวรรณ  ถวิล2
610601110007 นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สวัสด์ิ3
610601110015 นางสาวยวิษฐา  เหง้าโอสา4
610601110016 นายธวัชชัย  หอมอยู่5
610601110017 นางสาวเอมวิกา  บุญมาก6
610601110018 นางสาวพานะมาศ  คําสุข7
610601110019 นางสาววรัญญา   ใจชอบ8
610601110023 นายไชยเชษฐ์  เขมา9
620601110048 นางสาวสิรรินทร์  สีเสนวรธนาสกุล10

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601313  การตรวจประเมินและบําบัดโรค 2
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา  เถื่อนสันเทียะ11
600601110004 นายอนุชา  นวลกิ่ง12
600601110005 นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ13
600601110011 นางสาวสนธิญา  เผ่ือนกระโทก14
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์  บุรีวงศ์15
600601110013 นางสาวสกุณา  ยอดแคล้ว16
600601110018 นางสาววาสนา  จันทร์อ่อน17
600601110019 นางสาวนฤมล  ประมวล18
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะบัณฑิตย์19
600601110026 นางสาวจิราวัลย์  น้อยโนนทอง20
600601110032 นายวัชรินทร์  จั่นขุนทด21
600601110034 นางสาวกรรณิกา  นาดี22
610601110014 นางสาวพัชชรนันทน์  พายุพัดน์23
610601110022 นายคณณัฏฐ์   กิ่งคํา24

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   14    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0604211  การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600604110001 นางสาวนิภาพร  บุญผูก25
600604110005 นางสาวธิติยา  เขตนารี26
600604110006 นางสาวสิริมา  จันทร์ละออ27
600604110007 นางสาวสุมิตตรา  ดาดี28
600604110008 นางสาวพิมจันทร์นภา  แก้วคํา29
600604110010 นางสาวธารารัตน์  แสงงาม30
600604110011 นางสาวรุ่งนภา  มะโรงมืด31
600604110012 นางสาวสุพรรษา  พรมสะแกแสง32
600604110018 นางสาววาริน  ริดสันเทียะ 33
600604110019 นายธีรภัทร์  ปราณี34
610604110001 นางสาวศิริรัตน์  ทองลอย35
610604110002 นางสาวธัญญารัตน์  บุดดา36
610604110003 นายอดิศักด์ิ  จันทบ37
610604110005 นางสาวสุธิดา  อุปมัย38
610604110009 นางสาวสุทธิดา  วงค์สุธา39
610604110011 นางสาวภาวารินทร์  ผูกฟัก40
610604110013 นายกิตติพงศ์  หอมจันทร์41
610604110014 นางสาวณัฐณิสา  ไกยสุข42
610604110016 นายวิชยุตม์  ศุภพงศ์พิเชฐ43
610604110019 นายชัยสิทธ์ิ  ชิดหนองคู44
610604110020 นางสาวรุสนี  มะเด็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)45
610604110021 นางสาวกุลสตรี  สุขีนัง46
610604110022 นายอานนท์  ไชยขาน47
620604110019 นางสาวชนกวรรณ  แสนดัง48
620604110021 นางสาวจิราภรณ์  ทํานุ49
620604110022 นางสาวณัฐธินันท์  ริมประนาม50

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   26    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0604309  วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600604110001 นางสาวนิภาพร  บุญผูก51
600604110005 นางสาวธิติยา  เขตนารี52
600604110006 นางสาวสิริมา  จันทร์ละออ53
600604110007 นางสาวสุมิตตรา  ดาดี54
600604110008 นางสาวพิมจันทร์นภา  แก้วคํา55
600604110010 นางสาวธารารัตน์  แสงงาม56
600604110011 นางสาวรุ่งนภา  มะโรงมืด57
600604110012 นางสาวสุพรรษา  พรมสะแกแสง58
600604110018 นางสาววาริน  ริดสันเทียะ 59
600604110019 นายธีรภัทร์  ปราณี60

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0602502  กีฬาฟุตบอล
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620602110001 นายฐาปกรณ์  จันโทวาท(ทุนฟุตซอล)61
620602110006 นายสุทธิศักด์ิ  เจริญจันทร(์ทุนฟุตซอล)62
620602110007 นายอนุชา  กุยราพะเนาว(์ทุนฟุตซอล)63
620602110008 นายนรบดี  สงสาร(ทุนฟุตซอล)64
620602110012 นายชฎาวุฒิ  มูลสันเทียะ65
620602110014 นายทศพร  พุมมา66
620602110015 นายเกียรติทรัพย์  สวัสดี67
620602110016 นายศรายุทธ  ดีคําน้อย68
620602110020 นายพงศกร  ชาญกิ่ง69
620602110021 นายกิตติคุณ  เกตุเงิน70
620602110023 นายอนุพล  พลเสน71
620602110024 นายรัชภูมิ  ฤกษ์งาม72
620602110025 นายธนากร  เสาวพันธ์73

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   13    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0602603  การเป็นผู้ฝึกกีฬาแร็กเกต
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600602110001 นายศิขริน  ด่านยางหวาย74
600602110007 นายอภิวัฒน์  วงษ์มี ( ทุนฟุตบอล 100% )75
600602110008 นายชัยณรงค์  อุปชัย ( ทุนฟุตบอล 100% )76
600602110009 นายนราวิชญ์  ซิวประโคน77
600602110010 นางสาวจิราภรณ์  ซุยกระโทก78
600602110011 นายวัชระพงษ์  เสียดกระโทก ( ทุนฟุตบอล 100% )79
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์  วงศ์วีระพันธ์ุ ( ทุนฟุตบอล 50% )80
600602110014 นายชาติชาย  เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)81
600602110015 นายสาริน  จันทาสูงเนิน ( ทุนฟุตบอล 100% )82
600602110017 นายสุรศักด์ิ  เขมะรัง ( ทุนฟุตบอล 100% )83
600602110022 นายณัฐวุฒิ  แสนภักดี84

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601312  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา  เถื่อนสันเทียะ1
600601110004 นายอนุชา  นวลกิ่ง2
600601110005 นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ3
600601110011 นางสาวสนธิญา  เผ่ือนกระโทก4
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์  บุรีวงศ์5
600601110013 นางสาวสกุณา  ยอดแคล้ว6
600601110018 นางสาววาสนา  จันทร์อ่อน7
600601110019 นางสาวนฤมล  ประมวล8
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะบัณฑิตย์9
600601110026 นางสาวจิราวัลย์  น้อยโนนทอง10
600601110032 นายวัชรินทร์  จั่นขุนทด11
600601110034 นางสาวกรรณิกา  นาดี12
610601110022 นายคณณัฏฐ์  กิ่งคํา13
620601110048 นางสาวสิรรินทร์  สีเสนวรธนาสกุล14

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   14    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0604208  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610604110001 นางสาวศิริรัตน์  ทองลอย15
610604110002 นางสาวธัญญารัตน์  บุดดา16
610604110003 นายอดิศักด์ิ  จันทบ17
610604110005 นางสาวสุธิดา  อุปมัย18
610604110009 นางสาวสุทธิดา  วงค์สุธา19
610604110011 นางสาวภาวารินทร์  ผูกฟัก20
610604110013 นายกิตติพงศ์  หอมจันทร์21
610604110014 นางสาวณัฐณิสา  ไกยสุข22
610604110016 นายวิชยุตม์  ศุภพงศ์พิเชฐ23
610604110019 นายชัยสิทธ์ิ  ชิดหนองคู24
610604110020 นางสาวรุสนี  มะเด็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)25
610604110021 นางสาวกุลสตรี  สุขีนัง26
610604110022 นายอานนท์  ไชยขาน27
620604110019 นางสาวชนกวรรณ  แสนดัง28
620604110021 นางสาวจิราภรณ์  ทํานุ29
620604110022 นางสาวณัฐธินันท์  ริมประนาม30

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   16    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0004126  ฟิสิกส์ท่ัวไป
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110001 นางสาวปรีชญา  รุ่งเป้า31
610601110005 นางสาวนันทวรรณ  ถวิล32
610601110007 นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สวัสด์ิ33
610601110014 นางสาวพัชชรนันทน์  พายุพัดน์34
610601110015 นางสาวยวิษฐา  เหง้าโอสา35
610601110016 นายธวัชชัย  หอมอยู่36
610601110017 นางสาวเอมวิกา  บุญมาก37
610601110018 นางสาวพานะมาศ  คําสุข38
610601110019 นางสาววรัญญา   ใจชอบ39
610601110023 นายไชยเชษฐ์  เขมา40
620601110004 นางสาวพิชญศรณ์  ใจใส41
620601110005 นางสาวสุพัตตรา  บุญทด42
620601110028 นายวันธงไชย  บํารุงราษฎร์43
620601110029 นายธัญญาพัชร  โทวงศ์44
620601110030 นางสาวอภิญญา  แก่นนอก45
620601110039 นางสาวกัณฐิกา  หร่ํารัศมี46
620601110040 นางสาวปานฤทัย  คล้ายอ่อง47
620601110047 นางสาวชัญญาพัชญ์  ยุกติชาติ48
620601110048 นางสาวสิรรินทร์  สีเสนวรธนาสกุล49
620601110049 นายสหรัฐ  บุญเชื่อง50
620601110052 นางสาวเมธาวี  ผาน้อยวงศ์51
620601110054 นางสาวกมลวรรณ  เหมกระโทก52
620601110055 นายอดิศักด์ิ  ยันตะคุ53

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   23    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0403103  ฟิสิกส์สําหรับครู 1
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620405110001 นางสาวอัมพวัน  นพสันเทียะ54
620405110002 นายเจษฎากร  นิจจิ้งหรีด55

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0403203  ฟิสิกส์ 1
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610405110001 นางสาวผกามาศ  คํามา56
610405110002 นางสาวนิรัตน์ชา  อินทอง57

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1002104  ฟิสิกส์
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา  เถื่อนสันเทียะ58
601001110026 นางสาวณัฐพร   สังข์สูงเนิน 59
611001110044 นางสาวประนัดดา  ยศสันเทียะ60
620602110001 นายฐาปกรณ์  จันโทวาท(ทุนฟุตซอล)61
620602110006 นายสุทธิศักด์ิ  เจริญจันทร(์ทุนฟุตซอล)62
620602110007 นายอนุชา  กุยราพะเนาว(์ทุนฟุตซอล)63
620602110008 นายนรบดี  สงสาร(ทุนฟุตซอล)64
620602110012 นายชฎาวุฒิ  มูลสันเทียะ65
620602110014 นายทศพร  พุมมา66
620602110015 นายเกียรติทรัพย์  สวัสดี67
620602110016 นายศรายุทธ  ดีคําน้อย68
620602110020 นายพงศกร  ชาญกิ่ง69
620602110021 นายกิตติคุณ  เกตุเงิน70
620602110023 นายอนุพล  พลเสน71
620602110024 นายรัชภูมิ  ฤกษ์งาม72
620602110025 นายธนากร  เสาวพันธ์73
620604110001 นายณัฐพงศ์  เขียนใหม่74
620604110002 นายสุรสิทธ์ิ  คงสิบ75
620604110004 นายเกียรติศักด์ิ  แสนพิมพ์76
620604110005 นางสาวสุพรรณษา  แก้วเพชร77
620604110008 นายวศิน  วนสันเทียะ78
620604110010 นางสาวอารยา  เสมอโภค79
620604110011 นายสมรักษ์  กุดกลาง80
620604110012 นายอรรคเดช  ไวว่อง81
620604110013 นางสาวประภาศิริ  คองพวก82
620604110014 นางสาวศิรินทิพย์  น้อมสูงเนิน83
620604110015 นายอนันต์ชัย  ทองนาวี84
620604110016 นางสาวนภัสสร  เพชรราม85
620604110017 นางสาวณัฐณิชา  โนนทิง86
620604110025 นางสาวนงนุช  ภูมินอก87

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1002104  ฟิสิกส์
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620801110001 นางสาวประภัสสร  ศรีสุข88
620801110002 นางสาวกนกวรรณ  ดีหะกุล89
620801110004 นางสาวสุทธิดา  เมืองซอง90
620801110005 นางสาวอภิชญา  วรภูมิ91
620801110006 นายดนัยนันท์  โฮ92
620801110007 นางสาวเกตน์นิภา  สารจันทร์93
620801110008 นางสาวนันธิดา  ประจันทร์94
620801110010 นางสาวณฐวรรณ  ทองธรรมรัตน์95
620801110011 นางสาวอุทุมพร  จันทศรี96
620801110012 นางสาวธัญญารัตน์  สะพานทอง97
620801110013 นางสาวชนานา  แก้วกงพาน98
620801110016 นางสาวเบญจมาศ  ลอยพรหม99
620801110017 นางสาวอิสรีย์  คูวานิชยานันท์100
620801110019 นางสาวสุภาภรณ์  ประทุมกุล101
620801110021 นางสาวกนกวรรณ  แช่กลาง102
620801110022 นางสาวนรูอาดีลา  ดีแม็ง103
620801110024 นางสาวทิพวรรณ  พร่องพรมราช104
620801110025 นางสาวชลธิชา  บุสดี105
620801110026 นางสาวอิษยา  สะตะ106
620801110028 นางสาวณัฎฐา  สมอินทร์107
620801110029 นางสาวสุภาวดี  ทองคํา108
620801110030 นางสาวโชติรส  คางขุนทด109
620801110035 นางสาวบุษรา  ไว้สันเทียะ110
620801110037 นางสาวกฤษณา  สมัน111
621001110001 นางสาวทิวาภรณ์  เชื้อนิล112
621001110004 นางสาวฐิติพร  ชัยธวัชธํารง113
621001110006 นางสาวโชติกา  อยู่พ่วง114
621001110008 นางสาววริศรา  โพธ์ิพูล115
621001110009 นางสาวปนัดดา  ลีลาวุธาภรณ์116
621001110010 นางสาวณัฏฐา  เขาพาใน117

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1002104  ฟิสิกส์
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

621001110012 นางสาวอารียา  ยาประกัลย์118
621001110013 นายธีรพงษ์  ภูธง119
621001110014 นางสาวกานต์ธิดา  กองราช120
621001110016 นางสาวสุกานดา  โพธิ์เกตุ121
621001110017 นางสาวบุตรศดี  สืบสิงห์122
621001110018 นางสาวภัสสร  นังเกิด123
621001110019 นางสาววริศรา  กุดหอม124
621001110020 นางสาวนวรัตน์  ไพสาลี125
621001110021 นางสาวพรพรรณ  เสาทอง126
621001110022 นางสาวประภาพร  สายคําภา127
621001110023 นางสาวกัลยกร  อยู่ปรางค์128
621001110025 นางสาวสุมินตรา  กิ่งจอหอ129
621001110029 นางสาวจิราภรณ์  ชาญณรงค์130
621001110030 นางสาวปณิดา  สุริยะแก่นทราย131
621001110035 นางสาวสุกานดา  คําจันทร์132
621001110037 นางสาวอิศรักษ์  มัทเรศ133
621001110040 นางสาววิลาสินี  รัตนเจริญ134
621002110003 นางสาวมุกชมพู  หลวงโย135
621002110004 นางสาวศิรประภา  อินนั่งแท่น136

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   79    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0106302  การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการบริหารโครงการธุรกิจ
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600103110001 นางสาวนฤมล  ทันมี137
600103110002 นางสาวเอมมิกา  เสือทองปาน138

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0101121  แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110001 นางสาวชลิตา  ธรรมนิยม139
610102110001 นางสาววิยะดา  ทิศกระโทก140
610102110002 นางสาวขวัญชนก  แจ่มแสง141
610102110006 นางสาวจินตนา  คําบาง142
610102110009 นางสาวศิริเพ็ญ  จาดสุวรรณ์143
610102110011 นายธีรพงศ์  ศักด์ิเมือง ( ทุนฟุตบอล 100% )144
610102110012 นางสาวสกาวใจ  ไก่ษะแก้ว145
610102110013 นางสาวนัชชา  ทิพย์คํา146
620102110003 นางสาวสุธัญญา  สามสูงเนิน147
620102110007 นายศิรวุฒิ  มะลิใหม่148

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0105307  การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110001 นางสาวชลิตา  ธรรมนิยม1
600102110008 นายเขมนันท์  กลีบอุบล2
600102110009 นางสาวปวีณา  ทองวิเศษ3

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0303313  การบริหารและการพัฒนา
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610302110003 นายสิทธิศักด์ิ  กระแสเทพ (ทุนฟุตบอล 100%)4
610302110004 นายจักรกฤษณ์  อนุลีจันทร์ (ทุนฟุตบอล 100%)5
610302110006 นายมงคล  เหง่าศรี ( ทุนฟุตบอล 100% )6
610302110014 นายธีรพงษ์  จอมเกาะ  (ทุนฟุตบอล100%)7
610302110015 นายอัครเดช  กออําไพ ( ทุนฟุตบอล 50% )8
610302110016 นายสิทธิชัย  ยิ่งยง (ทุนฟุตบอล 50%)9
610302110017 นายกุลเดช  ทวาศรี 10
610302110020 นายธีรศานต์  ทองชุม (ทุนวอลเลย์ 100%)11
610302110022 นายธนกร  ขันธะโคตร (ทุนวอลเลย์ 100%)12
610302110023 นายเจษฎา  จอมวงศ์ (ทุนวอลเลย์ 100%)13
610302110027 นายณัฐวุฒิ  หนองงู14
610302110079 นายธนโชติ   ทองด้วง(ทุนวอลเลย1์00%)15

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0401106  บูรณาการการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620403110001 นางสาวบุษบา  ดาวไสย์16
620403110002 นางสาวลัดดาวรรณ  แผ่นสุวรรณ17
620403110003 นางสาวลลิตา  พรมเคน18
620403110008 นางสาวทัศนีย์  ภิรมจิตต์19
620403110009 นางสาววริศรา  ชินรัมย์20
620403110012 นางสาวกษมา  ดาราธรรม21
620403110013 นางสาวกัญชลิกา  เซือบกระโทก22
620403110014 นางสาวดาญารนี  ทิพย์นางรอง23

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0401205  ภาษาและการรู้หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610403110004 นางสาวมยุรี  กงกันยา24
610403110006 นางสาวณัฐกาญจน์  แดนคําสาร25
610403110009 นางสาวธิติพร  นนท์ยโส26
610403110010 นางสาวนวลอนงค์  วุฒิเวชช์27

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0602211  จิตวิทยาการกีฬา
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610602110001 นางสาวสุวิมล  จั้นเขว้า28
610602110006 นายอัษดาช์  มหายาโน29
610602110008 นายวันชัย  พรมเพ็ญ30

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0604314  วิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600604110001 นางสาวนิภาพร  บุญผูก1
600604110005 นางสาวธิติยา  เขตนารี2
600604110006 นางสาวสิริมา  จันทร์ละออ3
600604110007 นางสาวสุมิตตรา  ดาดี4
600604110008 นางสาวพิมจันทร์นภา  แก้วคํา5
600604110010 นางสาวธารารัตน์  แสงงาม6
600604110011 นางสาวรุ่งนภา  มะโรงมืด7
600604110012 นางสาวสุพรรษา  พรมสะแกแสง8
600604110018 นางสาววาริน  ริดสันเทียะ 9
600604110019 นายธีรภัทร์  ปราณี10

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0602306  การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600602110001 นายศิขริน  ด่านยางหวาย11
600602110007 นายอภิวัฒน์  วงษ์มี ( ทุนฟุตบอล 100% )12
600602110008 นายชัยณรงค์  อุปชัย ( ทุนฟุตบอล 100% )13
600602110009 นายนราวิชญ์  ซิวประโคน14
600602110010 นางสาวจิราภรณ์  ซุยกระโทก15
600602110011 นายวัชระพงษ์  เสียดกระโทก ( ทุนฟุตบอล 100% )16
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์  วงศ์วีระพันธ์ุ ( ทุนฟุตบอล 50% )17
600602110014 นายชาติชาย  เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)18
600602110015 นายสาริน  จันทาสูงเนิน ( ทุนฟุตบอล 100% )19
600602110017 นายสุรศักด์ิ  เขมะรัง ( ทุนฟุตบอล 100% )20
600602110022 นายณัฐวุฒิ  แสนภักดี21

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0800202  พยาธิสรีรวิทยา
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110012 นางสาวอรยา  ดอกคํา22
610801110001 นางสาวสาวิตรี  ชัยบุรัมย์23
610801110003 นางสาวโสรญา  ชัยรัตน์24
610801110006 นางสาวชลรัตดา  สมศรี25
610801110008 นางสาวรัตนาภรณ์  นครศรี26
610801110009 นางสาวสุภาวิณี  บุญปลอด27
610801110018 นายปฏิวัติ  ราษี28
610801110020 นางสาวประกายกานต์  กอผา29
610801110021 นางสาวนุจรินทร์  ผุยพรม30
610801110022 นางสาวมุขสุดา  แหล่งหล้า31
610801110023 นายวีรพันธ์ุ  ไชยถา32
610801110024 นางสาวศิริวรรณ  ศรีอ้วน33
610801110025 นางสาวกัญญารัตน์  นุขุนทด34
610801110026 นายกิตติพงษ์  มาตรสันต์35
610801110027 นางสาวพัชรา  ศูนย์วงค์36
610801110029 นางสาวณัฐฐิญา  พิมราช37
610801110031 นางสาวสุภาวรรณ์  อานสันเทียะ38
610801110033 นางสาวกิตติยาภรณ์  ภิรมจิตต์39
610801110035 นางสาวสุพัตรา  พูนขุนทด40
610801110037 นางสาวสุภาพร  อันทรบุตร41
610801110038 นางสาวรัชนีกร  ภูสีน้ํา42
610801110039 นางสาวอรฤทัย  กุลบุตร43
610801110041 นางสาวลลิดา  ปิ่นใจ44
610801110043 นางสาวธัญญาเรศ  แซ่ลี45
620801110031 นางสาวฟาอีซะห์  อาเย๊าะแซ46
620801110032 นางสาวมัสลีนา  เซ็งยี47
620801110033 นางสาวแสงทิพย์  เงินโพรง48
620801110034 นางสาวนูรฮายาตี  วามะ 49
620801110038 นางสาวณัฐธิดา  ศิลาแสง50
620801110039 นางสาวนาฟีซะห์  ยูโซะ51

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0800202  พยาธิสรีรวิทยา
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   30    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0805301  วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110003 นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงจันทร์52
600801110004 นางสาวกนกพร  บุญพูน53
600801110006 นางสาวพรภวิษย์  สุขะปรีดาทรัพย์54
600801110007 นางสาวพัณณิตา  มณีปกรณ์55
600801110008 นางสาวชรินทร์ทิพย์   วงศ์เสาแก้ว56
600801110009 นางสาวชลธิชา  ภูมี57
600801110010 นางสาวกมลพรรณ  สุดเขียว58
600801110011 นางสาวเกตน์นิภา  งามเลิศ59
610801110010 นางสาวศศิธร  จําเริญโชค60
610801110011 นางสาวพัฒนวดี  มีสอน61
610801110012 นางสาววรรณิดา  ปะวะเค62
610801110042 นายอับดุลฮาฟิส  หนิหลง63

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1003118  ปฏิบัติการชีวเคมี
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110012 นางสาวอรยา  ดอกคํา64
610801110001 นางสาวสาวิตรี  ชัยบุรัมย์65
610801110003 นางสาวโสรญา  ชัยรัตน์66
610801110006 นางสาวชลรัตดา  สมศรี67
610801110008 นางสาวรัตนาภรณ์  นครศรี68
610801110009 นางสาวสุภาวิณี  บุญปลอด69
610801110018 นายปฏิวัติ  ราษี70
610801110020 นางสาวประกายกานต์  กอผา71
610801110021 นางสาวนุจรินทร์  ผุยพรม72
610801110022 นางสาวมุขสุดา  แหล่งหล้า73
610801110023 นายวีรพันธ์ุ  ไชยถา74
610801110024 นางสาวศิริวรรณ  ศรีอ้วน75
610801110025 นางสาวกัญญารัตน์  นุขุนทด76
610801110026 นายกิตติพงษ์  มาตรสันต์77
610801110027 นางสาวพัชรา  ศูนย์วงค์78
610801110029 นางสาวณัฐฐิญา  พิมราช79
610801110031 นางสาวสุภาวรรณ์  อานสันเทียะ80
610801110033 นางสาวกิตติยาภรณ์  ภิรมจิตต์81
610801110035 นางสาวสุพัตรา  พูนขุนทด82
610801110037 นางสาวสุภาพร  อันทรบุตร83
610801110038 นางสาวรัชนีกร  ภูสีน้ํา84
610801110039 นางสาวอรฤทัย  กุลบุตร85
610801110041 นางสาวลลิดา  ปิ่นใจ86
610801110043 นางสาวธัญญาเรศ  แซ่ลี87
620801110031 นางสาวฟาอีซะห์  อาเย๊าะแซ88
620801110032 นางสาวมัสลีนา  เซ็งยี89
620801110033 นางสาวแสงทิพย์  เงินโพรง90
620801110038 นางสาวณัฐธิดา  ศิลาแสง91
620801110039 นางสาวนาฟีซะห์  ยูโซะ92
620901110001 นางสาววิรดา  แซ่โง้ว93

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1003118  ปฏิบัติการชีวเคมี
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620901110003 นายสรายุทธ  ไสยวรรณ94
620901110004 นางสาวพลอยนภา  อุตรนคร95
620901110005 นางสาวอภิสรา  กลาดกลางดอน96
620901110006 นายพีรภาส  ทิพย์รักษ์97
620901110007 นางสาวทิภากรณ์  วงษ์ศรีแก้ว98

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   35    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1003118  ปฏิบัติการชีวเคมี
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110002 นางสาวรสจรินทร์  แซ่โซ99
611001110003 นายทัชชานนท์  โกฏค้างพลู100
611001110005 นางสาวอนุสรา  อันพิมพ์101
611001110006 นางสาวสุชานาถ  ทัดประดิษฐ102
611001110007 นางสาววัชราภรณ์  บุดดา103
611001110008 นางสาวอารีรัตน์  แก้วแกมทอง104
611001110009 นางสาวปิยากร  แก้วลิขิตสัจกุล105
611001110011 นายณรงค์พล  จันทร์หอม106
611001110013 นายสุพจน์  ทับทิมใหญ่107
611001110014 นางสาวสิริยากร  แสนแก้ว108
611001110015 นางสาวเหมมาภรณ์  สุขติเวชพงศ์109
611001110016 นางสาวพิจิตรา  แสงสุวรรณ110
611001110017 นางสาวจรรยารัตน์  เขียวหอม111
611001110019 นางสาวณัฐนรี  ไชยหาร112
611001110021 นางสาวกานธิดา  ไทยแท้113
611001110024 นางสาวอนงค์  ภูมิภักด์ิ114
611001110025 นางสาวมินตรา  อานนท์115
611001110026 นางสาวจักรีรัตน์  มณีโรจน์116
611001110028 นางสาวซานเจีย  เล้ียงสกุล117
611001110031 นางสาวจิตราวดี  เวชกามา118
611001110032 นางสาวตยาคี  พลล้ํา119
611001110033 นางสาวเจนจิรา  สุริยะวงศ์120
611001110035 นางสาววิพา  กาลัยมเณ121
611001110037 นางสาวจิรวรรณ  ดงงาม122
611001110038 นางสาวพัชริตา  คําเขียว123
611001110039 นางสาวอามีเน๊าะ  ยาลอ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)124
611001110040 นางสาวไอรินทร์ลดา  จําปาทิพย์125
611001110041 นายอภินันท์  นามเกียรติ126
611001110042 นางสาวพิมนิภา  ประเสริฐสังข์127
611001110043 นางสาวจุฑาวดี  ฤทธิสอน128

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1003118  ปฏิบัติการชีวเคมี
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110045 นายวันซุลกิฟลี  หะยีตาเหร์ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)129
611001110046 นางสาวพรรทิพา  สุขมอญ130
611001110047 นางสาวธิดารัตน์  บุตตะ131
611001110048 นางสาวกาญจนา  สีวันทา132
611002110003 นางสาวชนกสุดา  คดดี133
621001110031 นางสาวธนัญญา  ทิพย์อักษร134
621001110038 นางสาวมูนา  แวนูเซ็ง135

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   37    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0004212  วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610101110005 นางสาวอุไรพร  บรรดาศักดิ์136
610101110006 นางสาวกฤษณา  ชิณวงษ์ 137
610101110007 นางสาวพรนภา  สามารถ138
610103110004 นางสาวณัฐติกานต์  ลายทองคํา139

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0003205  ภาษาอังกฤษ 4
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610201110001 นายเขมคม  สานารินทร์140
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1006206  การจัดการและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611002110003 นางสาวชนกสุดา  คดดี1
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0003210  การอ่านภาษาอังกฤษ
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610901110001 นางสาวจุฑารัตน์  เกาวิจิตร2
610901110006 นายภานุวัฒน์  ชุ่มเมืองปัก3
610901110008 นางสาวพรรณอร  เครือผือ4
610901110009 นางสาวไหมว่า  สืบศักด์ิวงศ์5
610901110010 นางสาวมณฑาทิพย์  บุญนํา6
610901110011 นายกสินพงษ์  ใจงาม7
620801110001 นางสาวประภัสสร  ศรีสุข8
620801110002 นางสาวกนกวรรณ  ดีหะกุล9
620801110004 นางสาวสุทธิดา  เมืองซอง10
620801110005 นางสาวอภิชญา  วรภูมิ11
620801110006 นายดนัยนันท์  โฮ12
620801110007 นางสาวเกตน์นิภา  สารจันทร์13
620801110008 นางสาวนันธิดา  ประจันทร์14
620801110010 นางสาวณฐวรรณ  ทองธรรมรัตน์15
620801110011 นางสาวอุทุมพร  จันทศรี16
620801110012 นางสาวธัญญารัตน์  สะพานทอง17
620801110013 นางสาวชนานา  แก้วกงพาน18
620801110016 นางสาวเบญจมาศ  ลอยพรหม19
620801110017 นางสาวอิสรีย์  คูวานิชยานันท์20
620801110019 นางสาวสุภาภรณ์  ประทุมกุล21
620801110021 นางสาวกนกวรรณ  แช่กลาง22
620801110022 นางสาวนรูอาดีลา  ดีแม็ง23
620801110024 นางสาวทิพวรรณ  พร่องพรมราช24
620801110025 นางสาวชลธิชา  บุสดี25
620801110026 นางสาวอิษยา  สะตะ26
620801110028 นางสาวณัฎฐา  สมอินทร์27
620801110029 นางสาวสุภาวดี  ทองคํา28
620801110030 นางสาวโชติรส  คางขุนทด29
620801110035 นางสาวบุษรา  ไว้สันเทียะ30
620801110037 นางสาวกฤษณา  สมัน31

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0003210  การอ่านภาษาอังกฤษ
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   30    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0004209  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620301110001 นางสาวกัญญรัชต์  ดาวขุนทด32
620301110002 นางสาวกิ่งกาญจน์  เขลิ๊กกระโทก33
620302110004 นายณัฐพนธ์  แสนจังหรีด (ทุนฟุตบอล 100%)34
620302110005 นายหัสวรรษ  บินขุนทด (ทุนฟุตบอล 100%)35
620302110006 นายพีรภาส   ผิวผ่อง (ทุนฟุตบอล 50%)36
620302110007 นายธนายุท  หยิบกระโทก (ทุนฟุตบอล 50 %)37
620302110009 นายสหัสวรรษ  เจ็ดจันทึก (ทุนฟุตบอล 50%)38
620302110010 นายภูวนัย  บุญญรัตน์โต (ทุนฟุตบอล 50%)39
620302110011 นางสาวจิตติพร  มาตา40
620302110012 นางสาวเมษา  แสนอ่อน41
620302110014 นายสุรพล  เจริญสุข (ทุนฟุตบอล 100%)42
620302110015 นายสุทธิพงษ์  พิมวันนา(วอลเลย์100%)43
620302110016 นายรัชชานนท์  แก้วหานาม (ทุนวอลเลย์บอล 100%)44
620601110004 นางสาวพิชญศรณ์  ใจใส45
620601110005 นางสาวสุพัตตรา  บุญทด46
620601110028 นายวันธงไชย  บํารุงราษฎร์47
620601110029 นายธัญญาพัชร  โทวงศ์48
620601110030 นางสาวอภิญญา  แก่นนอก49
620601110039 นางสาวกัณฐิกา  หร่ํารัศมี50
620601110040 นางสาวปานฤทัย  คล้ายอ่อง51
620601110047 นางสาวชัญญาพัชญ์  ยุกติชาติ52
620601110049 นายสหรัฐ  บุญเชื่อง53
620601110052 นางสาวเมธาวี  ผาน้อยวงศ์54
620601110054 นางสาวกมลวรรณ  เหมกระโทก55
620601110055 นายอดิศักด์ิ  ยันตะคุ56
620602110001 นายฐาปกรณ์  จันโทวาท(ทุนฟุตซอล)57
620602110006 นายสุทธิศักด์ิ  เจริญจันทร(์ทุนฟุตซอล)58
620602110007 นายอนุชา  กุยราพะเนาว(์ทุนฟุตซอล)59
620602110008 นายนรบดี  สงสาร(ทุนฟุตซอล)60
620602110012 นายชฎาวุฒิ  มูลสันเทียะ61

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0004209  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620602110014 นายทศพร  พุมมา62
620602110015 นายเกียรติทรัพย์  สวัสดี63
620602110016 นายศรายุทธ  ดีคําน้อย64
620602110020 นายพงศกร  ชาญกิ่ง65
620602110021 นายกิตติคุณ  เกตุเงิน66
620602110023 นายอนุพล  พลเสน67
620602110024 นายรัชภูมิ  ฤกษ์งาม68
620602110025 นายธนากร  เสาวพันธ์69
620604110001 นายณัฐพงศ์  เขียนใหม่70
620604110002 นายสุรสิทธ์ิ  คงสิบ71
620604110004 นายเกียรติศักด์ิ  แสนพิมพ์72
620604110005 นางสาวสุพรรณษา  แก้วเพชร73
620604110008 นายวศิน  วนสันเทียะ74
620604110010 นางสาวอารยา  เสมอโภค75
620604110011 นายสมรักษ์  กุดกลาง76
620604110012 นายอรรคเดช  ไวว่อง77
620604110013 นางสาวประภาศิริ  คองพวก78
620604110014 นางสาวศิรินทิพย์  น้อมสูงเนิน79
620604110015 นายอนันต์ชัย  ทองนาวี80
620604110016 นางสาวนภัสสร  เพชรราม81
620604110017 นางสาวณัฐณิชา  โนนทิง82
620604110025 นางสาวนงนุช  ภูมินอก83

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   52    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0101401  การจัดการเชิงกลยุทธ์
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600103110001 นางสาวนฤมล  ทันมี84
600103110002 นางสาวเอมมิกา  เสือทองปาน85
610101120103 นางสาวอัมพิกา  ตาติยะ86
610101120121 นางสาวปนัดดา  ภารจํานงค์ 87
610101120122 นายอานนท์  เข็มเพ็ชร์88
610101120127 นางสาวณัฐวลัย  วันดี89
610101120135 นายนันตชัย  อุทพันธ์ 90
610101120136 นางสาวนิภาดา  เพ็งกระแจ่ม91
610101120138 นางสาวกรรณิการ์  อินทร์หา92
610101120139 นายกิจชากร  ภาพนอก93
610101120141 นางสาวศศิธร  บุตรปาน94
610101120142 นางสาวอรวรรณ  คนซื่อ95
610103110004 นางสาวณัฐติกานต์  ลายทองคํา96

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   13    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0103317  การบัญชีการเงิน
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600101110006 นางสาวจิราวรรณ  มัญจะกาเภท97
610101110005 นางสาวอุไรพร  บรรดาศักดิ์98
610101110006 นางสาวกฤษณา  ชิณวงษ์ 99
610101110007 นางสาวพรนภา  สามารถ100

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0105424  การวิจัยดําเนินงานเพื่องานโลจิสติกส์
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110001 นางสาวชลิตา  ธรรมนิยม101
600102110008 นายเขมนันท์  กลีบอุบล102
600102110009 นางสาวปวีณา  ทองวิเศษ103
600102110013 นางสาวจารุวรรณ  สมุติรัมย์104
610102110006 นางสาวจินตนา  คําบาง105
610102110013 นางสาวนัชชา  ทิพย์คํา106
620102110003 นางสาวสุธัญญา  สามสูงเนิน107

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   7    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0401408  การสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620403110001 นางสาวบุษบา  ดาวไสย์1
620403110002 นางสาวลัดดาวรรณ  แผ่นสุวรรณ2
620403110003 นางสาวลลิตา  พรมเคน3
620403110008 นางสาวทัศนีย์  ภิรมจิตต์4
620403110009 นางสาววริศรา  ชินรัมย์5
620403110012 นางสาวกษมา  ดาราธรรม6
620403110013 นางสาวกัญชลิกา  เซือบกระโทก7
620403110014 นางสาวดาญารนี  ทิพย์นางรอง8

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0401203  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610403110004 นางสาวมยุรี  กงกันยา9
610403110006 นางสาวณัฐกาญจน์  แดนคําสาร10
610403110009 นางสาวธิติพร  นนท์ยโส11
610403110010 นางสาวนวลอนงค์  วุฒิเวชช์12

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0602207  การฝึกด้วยน้ําหนัก
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610602110001 นางสาวสุวิมล  จั้นเขว้า13
610602110006 นายอัษดาช์  มหายาโน14
610602110008 นายวันชัย  พรมเพ็ญ15

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0901412  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการแพทย์แผนจีน
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58090101013 นายสุนิจ  วงศ์ภูมี16
59090909004 นางสาวชรันต์ยุตา  พิมสุโพธ์ิ17
59090909011 นางสาวจิราวรรณ  น้ําคํา18

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0403204  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610405110001 นางสาวผกามาศ  คํามา1
610405110002 นางสาวนิรัตน์ชา  อินทอง2

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1002108  ปฏิบัติการฟิสิกส์
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

601001110002 นางสาวภัทราวดี  กันทาแก้ว3
621001110001 นางสาวทิวาภรณ์  เชื้อนิล4
621001110004 นางสาวฐิติพร  ชัยธวัชธํารง5
621001110006 นางสาวโชติกา  อยู่พ่วง6
621001110008 นางสาววริศรา  โพธ์ิพูล7
621001110009 นางสาวปนัดดา  ลีลาวุธาภรณ์8
621001110010 นางสาวณัฏฐา  เขาพาใน9
621001110012 นางสาวอารียา  ยาประกัลย์10
621001110013 นายธีรพงษ์  ภูธง11
621001110014 นางสาวกานต์ธิดา  กองราช12
621001110016 นางสาวสุกานดา  โพธิ์เกตุ13
621001110017 นางสาวบุตรศดี  สืบสิงห์14
621001110018 นางสาวภัสสร  นังเกิด15
621001110019 นางสาววริศรา  กุดหอม16
621001110020 นางสาวนวรัตน์  ไพสาลี17
621001110021 นางสาวพรพรรณ  เสาทอง18
621001110022 นางสาวประภาพร  สายคําภา19
621001110023 นางสาวกัลยกร  อยู่ปรางค์20
621001110025 นางสาวสุมินตรา  กิ่งจอหอ21
621001110029 นางสาวจิราภรณ์  ชาญณรงค์22
621001110030 นางสาวปณิดา  สุริยะแก่นทราย23
621001110035 นางสาวสุกานดา  คําจันทร์24
621001110037 นางสาวอิศรักษ์  มัทเรศ25
621001110040 นางสาววิลาสินี  รัตนเจริญ26
621002110003 นางสาวมุกชมพู  หลวงโย27
621002110004 นางสาวศิรประภา  อินนั่งแท่น28

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   26    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601209  การประเมินสุขภาพชุมชน
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110001 นางสาวปรีชญา  รุ่งเป้า29
610601110005 นางสาวนันทวรรณ  ถวิล30
610601110007 นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สวัสด์ิ31
610601110010 นางสาวอรวรรณ  รอนศึก32
610601110011 นางสาวทรรศมน  ทองจํารูญ33
610601110014 นางสาวพัชชรนันทน์  พายุพัดน์34
610601110015 นางสาวยวิษฐา  เหง้าโอสา35
610601110016 นายธวัชชัย  หอมอยู่36
610601110017 นางสาวเอมวิกา  บุญมาก37
610601110018 นางสาวพานะมาศ  คําสุข38
610601110019 นางสาววรัญญา   ใจชอบ39
610601110023 นายไชยเชษฐ์  เขมา40
620601110048 นางสาวสิรรินทร์  สีเสนวรธนาสกุล41

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   13    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601309  นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา  เถื่อนสันเทียะ42
600601110004 นายอนุชา  นวลกิ่ง43
600601110005 นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ44
600601110011 นางสาวสนธิญา  เผ่ือนกระโทก45
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์  บุรีวงศ์46
600601110013 นางสาวสกุณา  ยอดแคล้ว47
600601110018 นางสาววาสนา  จันทร์อ่อน48
600601110019 นางสาวนฤมล  ประมวล49
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะบัณฑิตย์50
600601110026 นางสาวจิราวัลย์  น้อยโนนทอง51
600601110032 นายวัชรินทร์  จั่นขุนทด52
600601110034 นางสาวกรรณิกา  นาดี53
610601110014 นางสาวพัชชรนันทน์  พายุพัดน์54

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   13    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0604212  หลักการวิศวกรรมสําหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610604110001 นางสาวศิริรัตน์  ทองลอย55
610604110002 นางสาวธัญญารัตน์  บุดดา56
610604110003 นายอดิศักด์ิ  จันทบ57
610604110005 นางสาวสุธิดา  อุปมัย58
610604110009 นางสาวสุทธิดา  วงค์สุธา59
610604110011 นางสาวภาวารินทร์  ผูกฟัก60
610604110013 นายกิตติพงศ์  หอมจันทร์61
610604110014 นางสาวณัฐณิสา  ไกยสุข62
610604110016 นายวิชยุตม์  ศุภพงศ์พิเชฐ63
610604110019 นายชัยสิทธ์ิ  ชิดหนองคู64
610604110020 นางสาวรุสนี  มะเด็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)65
610604110021 นางสาวกุลสตรี  สุขีนัง66
610604110022 นายอานนท์  ไชยขาน67
620604110019 นางสาวชนกวรรณ  แสนดัง68
620604110021 นางสาวจิราภรณ์  ทํานุ69
620604110022 นางสาวณัฐธินันท์  ริมประนาม70

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   16    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1003201  เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58060101020 นายมะรีตัน  คมาลี (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)71
611001110002 นางสาวรสจรินทร์  แซ่โซ72
611001110003 นายทัชชานนท์  โกฏค้างพลู73
611001110005 นางสาวอนุสรา  อันพิมพ์74
611001110006 นางสาวสุชานาถ  ทัดประดิษฐ75
611001110007 นางสาววัชราภรณ์  บุดดา76
611001110008 นางสาวอารีรัตน์  แก้วแกมทอง77
611001110009 นางสาวปิยากร  แก้วลิขิตสัจกุล78
611001110011 นายณรงค์พล  จันทร์หอม79
611001110013 นายสุพจน์  ทับทิมใหญ่80
611001110014 นางสาวสิริยากร  แสนแก้ว81
611001110015 นางสาวเหมมาภรณ์  สุขติเวชพงศ์82
611001110016 นางสาวพิจิตรา  แสงสุวรรณ83
611001110017 นางสาวจรรยารัตน์  เขียวหอม84
611001110019 นางสาวณัฐนรี  ไชยหาร85
611001110021 นางสาวกานธิดา  ไทยแท้86
611001110024 นางสาวอนงค์  ภูมิภักด์ิ87
611001110025 นางสาวมินตรา  อานนท์88
611001110026 นางสาวจักรีรัตน์  มณีโรจน์89
611001110028 นางสาวซานเจีย  เล้ียงสกุล90
611001110031 นางสาวจิตราวดี  เวชกามา91
611001110032 นางสาวตยาคี  พลล้ํา92
611001110033 นางสาวเจนจิรา  สุริยะวงศ์93
611001110035 นางสาววิพา  กาลัยมเณ94
611001110037 นางสาวจิรวรรณ  ดงงาม95
611001110038 นางสาวพัชริตา  คําเขียว96
611001110039 นางสาวอามีเน๊าะ  ยาลอ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)97
611001110040 นางสาวไอรินทร์ลดา  จําปาทิพย์98
611001110041 นายอภินันท์  นามเกียรติ99
611001110042 นางสาวพิมนิภา  ประเสริฐสังข์100

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1003201  เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันพุธท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110043 นางสาวจุฑาวดี  ฤทธิสอน101
611001110045 นายวันซุลกิฟลี  หะยีตาเหร์ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)102
611001110046 นางสาวพรรทิพา  สุขมอญ103
611001110047 นางสาวธิดารัตน์  บุตตะ104
611001110048 นางสาวกาญจนา  สีวันทา105
621001110031 นางสาวธนัญญา  ทิพย์อักษร106
621001110038 นางสาวมูนา  แวนูเซ็ง107

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   37    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0604308  การยศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600604110001 นางสาวนิภาพร  บุญผูก1
600604110005 นางสาวธิติยา  เขตนารี2
600604110006 นางสาวสิริมา  จันทร์ละออ3
600604110007 นางสาวสุมิตตรา  ดาดี4
600604110008 นางสาวพิมจันทร์นภา  แก้วคํา5
600604110010 นางสาวธารารัตน์  แสงงาม6
600604110011 นางสาวรุ่งนภา  มะโรงมืด7
600604110012 นางสาวสุพรรษา  พรมสะแกแสง8
600604110018 นางสาววาริน  ริดสันเทียะ 9
600604110019 นายธีรภัทร์  ปราณี10
620604110005 นางสาวสุพรรณษา  แก้วเพชร11
620604110011 นายสมรักษ์  กุดกลาง12
620604110014 นางสาวศิรินทิพย์  น้อมสูงเนิน13
620604110019 นางสาวชนกวรรณ  แสนดัง14
620604110021 นางสาวจิราภรณ์  ทํานุ15
620604110022 นางสาวณัฐธินันท์  ริมประนาม16

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   16    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0002102  จิตวิทยากับการดําเนินชีวิต
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610201110003 นางสาวจุฑามาศ  ซ้อนกลิ่น17
610201110004 นางสาวโชติมา  คงสุขประเสริฐ18
610201110005 นายพันธมิตร  คัจฉพันธ์ุ19
610901110006 นายภานุวัฒน์  ชุ่มเมืองปัก20
610901110011 นายกสินพงษ์  ใจงาม21
620201110002 นายมณฑล  มันทะนะ22
621001110022 นางสาวประภาพร  สายคําภา23
621001110029 นางสาวจิราภรณ์  ชาญณรงค์24
621001110030 นางสาวปณิดา  สุริยะแก่นทราย25

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0004103  คณิตศาสตร์เบื้องต้น
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610801110011 นางสาวพัฒนวดี  มีสอน26
620801110001 นางสาวประภัสสร  ศรีสุข27
620801110002 นางสาวกนกวรรณ  ดีหะกุล28
620801110004 นางสาวสุทธิดา  เมืองซอง29
620801110005 นางสาวอภิชญา  วรภูมิ30
620801110006 นายดนัยนันท์  โฮ31
620801110007 นางสาวเกตน์นิภา  สารจันทร์32
620801110008 นางสาวนันธิดา  ประจันทร์33
620801110010 นางสาวณฐวรรณ  ทองธรรมรัตน์34
620801110011 นางสาวอุทุมพร  จันทศรี35
620801110012 นางสาวธัญญารัตน์  สะพานทอง36
620801110013 นางสาวชนานา  แก้วกงพาน37
620801110016 นางสาวเบญจมาศ  ลอยพรหม38
620801110017 นางสาวอิสรีย์  คูวานิชยานันท์39
620801110019 นางสาวสุภาภรณ์  ประทุมกุล40
620801110021 นางสาวกนกวรรณ  แช่กลาง41
620801110022 นางสาวนรูอาดีลา  ดีแม็ง42
620801110024 นางสาวทิพวรรณ  พร่องพรมราช43
620801110025 นางสาวชลธิชา  บุสดี44
620801110026 นางสาวอิษยา  สะตะ45
620801110028 นางสาวณัฎฐา  สมอินทร์46
620801110029 นางสาวสุภาวดี  ทองคํา47
620801110030 นางสาวโชติรส  คางขุนทด48
620801110035 นางสาวบุษรา  ไว้สันเทียะ49
620801110037 นางสาวกฤษณา  สมัน50

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   25    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0604210  การตรวจประเมินและบําบัดโรคเบื้องต้น
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610604110001 นางสาวศิริรัตน์  ทองลอย51
610604110002 นางสาวธัญญารัตน์  บุดดา52
610604110003 นายอดิศักด์ิ  จันทบ53
610604110005 นางสาวสุธิดา  อุปมัย54
610604110009 นางสาวสุทธิดา  วงค์สุธา55
610604110011 นางสาวภาวารินทร์  ผูกฟัก56
610604110013 นายกิตติพงศ์  หอมจันทร์57
610604110014 นางสาวณัฐณิสา  ไกยสุข58
610604110016 นายวิชยุตม์  ศุภพงศ์พิเชฐ59
610604110019 นายชัยสิทธ์ิ  ชิดหนองคู60
610604110020 นางสาวรุสนี  มะเด็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)61
610604110021 นางสาวกุลสตรี  สุขีนัง62
610604110022 นายอานนท์  ไชยขาน63

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   13    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601207  การตรวจประเมินและบําบัดโรค 1
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110001 นางสาวปรีชญา  รุ่งเป้า64
610601110005 นางสาวนันทวรรณ  ถวิล65
610601110007 นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สวัสด์ิ66
610601110015 นางสาวยวิษฐา  เหง้าโอสา67
610601110016 นายธวัชชัย  หอมอยู่68
610601110017 นางสาวเอมวิกา  บุญมาก69
610601110018 นางสาวพานะมาศ  คําสุข70
610601110019 นางสาววรัญญา   ใจชอบ71
610601110023 นายไชยเชษฐ์  เขมา72

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0602307  การออกกําลังกายสําหรับเด็กและเยาวชน
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600602110001 นายศิขริน  ด่านยางหวาย73
600602110007 นายอภิวัฒน์  วงษ์มี ( ทุนฟุตบอล 100% )74
600602110008 นายชัยณรงค์  อุปชัย ( ทุนฟุตบอล 100% )75
600602110009 นายนราวิชญ์  ซิวประโคน76
600602110010 นางสาวจิราภรณ์  ซุยกระโทก77
600602110011 นายวัชระพงษ์  เสียดกระโทก ( ทุนฟุตบอล 100% )78
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์  วงศ์วีระพันธ์ุ ( ทุนฟุตบอล 50% )79
600602110014 นายชาติชาย  เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)80
600602110015 นายสาริน  จันทาสูงเนิน ( ทุนฟุตบอล 100% )81
600602110017 นายสุรศักด์ิ  เขมะรัง ( ทุนฟุตบอล 100% )82
600602110022 นายณัฐวุฒิ  แสนภักดี83

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0801209  ปัสสาวะและสารน้ํา
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110012 นางสาวอรยา  ดอกคํา84
610801110001 นางสาวสาวิตรี  ชัยบุรัมย์85
610801110003 นางสาวโสรญา  ชัยรัตน์86
610801110006 นางสาวชลรัตดา  สมศรี87
610801110008 นางสาวรัตนาภรณ์  นครศรี88
610801110009 นางสาวสุภาวิณี  บุญปลอด89
610801110018 นายปฏิวัติ  ราษี90
610801110020 นางสาวประกายกานต์  กอผา91
610801110021 นางสาวนุจรินทร์  ผุยพรม92
610801110022 นางสาวมุขสุดา  แหล่งหล้า93
610801110023 นายวีรพันธ์ุ  ไชยถา94
610801110024 นางสาวศิริวรรณ  ศรีอ้วน95
610801110025 นางสาวกัญญารัตน์  นุขุนทด96
610801110026 นายกิตติพงษ์  มาตรสันต์97
610801110027 นางสาวพัชรา  ศูนย์วงค์98
610801110029 นางสาวณัฐฐิญา  พิมราช99
610801110031 นางสาวสุภาวรรณ์  อานสันเทียะ100
610801110033 นางสาวกิตติยาภรณ์  ภิรมจิตต์101
610801110035 นางสาวสุพัตรา  พูนขุนทด102
610801110037 นางสาวสุภาพร  อันทรบุตร103
610801110038 นางสาวรัชนีกร  ภูสีน้ํา104
610801110039 นางสาวอรฤทัย  กุลบุตร105
610801110041 นางสาวลลิดา  ปิ่นใจ106
610801110043 นางสาวธัญญาเรศ  แซ่ลี107
620801110031 นางสาวฟาอีซะห์  อาเย๊าะแซ108
620801110032 นางสาวมัสลีนา  เซ็งยี109
620801110033 นางสาวแสงทิพย์  เงินโพรง110
620801110034 นางสาวนูรฮายาตี  วามะ 111
620801110038 นางสาวณัฐธิดา  ศิลาแสง112
620801110039 นางสาวนาฟีซะห์  ยูโซะ113

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0801209  ปัสสาวะและสารน้ํา
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   30    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0103214  การบัญชีบริหาร
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600101110006 นางสาวจิราวรรณ  มัญจะกาเภท1
610101110005 นางสาวอุไรพร  บรรดาศักดิ์2
610101110006 นางสาวกฤษณา  ชิณวงษ์ 3
610101110007 นางสาวพรนภา  สามารถ4

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0101207  การจัดการนําเข้าและส่งออก
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610102110001 นางสาววิยะดา  ทิศกระโทก5
610102110002 นางสาวขวัญชนก  แจ่มแสง6
610102110006 นางสาวจินตนา  คําบาง7
610102110009 นางสาวศิริเพ็ญ  จาดสุวรรณ์8
610102110011 นายธีรพงศ์  ศักด์ิเมือง ( ทุนฟุตบอล 100% )9
610102110012 นางสาวสกาวใจ  ไก่ษะแก้ว10
610102110013 นางสาวนัชชา  ทิพย์คํา11

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   7    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0105423  การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110013 นางสาวจารุวรรณ  สมุติรัมย์12
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0401107  โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620403110001 นางสาวบุษบา  ดาวไสย์13
620403110002 นางสาวลัดดาวรรณ  แผ่นสุวรรณ14
620403110003 นางสาวลลิตา  พรมเคน15
620403110008 นางสาวทัศนีย์  ภิรมจิตต์16
620403110009 นางสาววริศรา  ชินรัมย์17
620403110012 นางสาวกษมา  ดาราธรรม18
620403110013 นางสาวกัญชลิกา  เซือบกระโทก19
620403110014 นางสาวดาญารนี  ทิพย์นางรอง20

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601308  การวิจัยด้านสาธารณสุข
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา  เถื่อนสันเทียะ21
600601110004 นายอนุชา  นวลกิ่ง22
600601110005 นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ23
600601110011 นางสาวสนธิญา  เผ่ือนกระโทก24
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์  บุรีวงศ์25
600601110013 นางสาวสกุณา  ยอดแคล้ว26
600601110018 นางสาววาสนา  จันทร์อ่อน27
600601110019 นางสาวนฤมล  ประมวล28
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะบัณฑิตย์29
600601110026 นางสาวจิราวัลย์  น้อยโนนทอง30
600601110027 นางสาวอนุชรา  พิมาร31
600601110028 นางสาวละออ  วงค์คําจันทร์32
600601110032 นายวัชรินทร์  จั่นขุนทด33
600601110034 นางสาวกรรณิกา  นาดี34
610601110010 นางสาวอรวรรณ  รอนศึก35
610601110011 นางสาวทรรศมน  ทองจํารูญ36
610601110014 นางสาวพัชชรนันทน์  พายุพัดน์37
610601110022 นายคณณัฏฐ์  กิ่งคํา38
620601110048 นางสาวสิรรินทร์  สีเสนวรธนาสกุล39

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   19    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0607307  อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620604110001 นายณัฐพงศ์  เขียนใหม่1
620604110002 นายสุรสิทธ์ิ  คงสิบ2
620604110004 นายเกียรติศักด์ิ  แสนพิมพ์3
620604110005 นางสาวสุพรรณษา  แก้วเพชร4
620604110008 นายวศิน  วนสันเทียะ5
620604110010 นางสาวอารยา  เสมอโภค6
620604110011 นายสมรักษ์  กุดกลาง7
620604110012 นายอรรคเดช  ไวว่อง8
620604110013 นางสาวประภาศิริ  คองพวก9
620604110014 นางสาวศิรินทิพย์  น้อมสูงเนิน10
620604110015 นายอนันต์ชัย  ทองนาวี11
620604110016 นางสาวนภัสสร  เพชรราม12
620604110017 นางสาวณัฐณิชา  โนนทิง13
620604110025 นางสาวนงนุช  ภูมินอก14

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   14    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0602102  จรรยาบรรณและการเป็นผู้นําวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620602110001 นายฐาปกรณ์  จันโทวาท(ทุนฟุตซอล)15
620602110006 นายสุทธิศักด์ิ  เจริญจันทร(์ทุนฟุตซอล)16
620602110007 นายอนุชา  กุยราพะเนาว(์ทุนฟุตซอล)17
620602110008 นายนรบดี  สงสาร(ทุนฟุตซอล)18
620602110012 นายชฎาวุฒิ  มูลสันเทียะ19
620602110014 นายทศพร  พุมมา20
620602110015 นายเกียรติทรัพย์  สวัสดี21
620602110016 นายศรายุทธ  ดีคําน้อย22
620602110020 นายพงศกร  ชาญกิ่ง23
620602110021 นายกิตติคุณ  เกตุเงิน24
620602110023 นายอนุพล  พลเสน25
620602110024 นายรัชภูมิ  ฤกษ์งาม26
620602110025 นายธนากร  เสาวพันธ์27

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   13    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0602206  เวชศาสตร์การกีฬา
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610602110001 นางสาวสุวิมล  จั้นเขว้า28
610602110006 นายอัษดาช์  มหายาโน29
610602110008 นายวันชัย  พรมเพ็ญ30

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0804303  วิทยาภูมิคุ้มกัน 2
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110003 นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงจันทร์31
600801110004 นางสาวกนกพร  บุญพูน32
600801110006 นางสาวพรภวิษย์  สุขะปรีดาทรัพย์33
600801110008 นางสาวชรินทร์ทิพย์   วงศ์เสาแก้ว34
600801110009 นางสาวชลธิชา  ภูมี35
600801110010 นางสาวกมลพรรณ  สุดเขียว36
600801110011 นางสาวเกตน์นิภา  งามเลิศ37
610801110010 นางสาวศศิธร  จําเริญโชค38
610801110012 นางสาววรรณิดา  ปะวะเค39
610801110042 นายอับดุลฮาฟิส  หนิหลง40

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1004204  จุลชีววิทยา
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110002 นางสาวรสจรินทร์  แซ่โซ41
611001110003 นายทัชชานนท์  โกฏค้างพลู42
611001110005 นางสาวอนุสรา  อันพิมพ์43
611001110006 นางสาวสุชานาถ  ทัดประดิษฐ44
611001110007 นางสาววัชราภรณ์  บุดดา45
611001110008 นางสาวอารีรัตน์  แก้วแกมทอง46
611001110009 นางสาวปิยากร  แก้วลิขิตสัจกุล47
611001110011 นายณรงค์พล  จันทร์หอม48
611001110013 นายสุพจน์  ทับทิมใหญ่49
611001110014 นางสาวสิริยากร  แสนแก้ว50
611001110015 นางสาวเหมมาภรณ์  สุขติเวชพงศ์51
611001110016 นางสาวพิจิตรา  แสงสุวรรณ52
611001110017 นางสาวจรรยารัตน์  เขียวหอม53
611001110019 นางสาวณัฐนรี  ไชยหาร54
611001110021 นางสาวกานธิดา  ไทยแท้55
611001110024 นางสาวอนงค์  ภูมิภักด์ิ56
611001110025 นางสาวมินตรา  อานนท์57
611001110026 นางสาวจักรีรัตน์  มณีโรจน์58
611001110028 นางสาวซานเจีย  เล้ียงสกุล59
611001110031 นางสาวจิตราวดี  เวชกามา60
611001110032 นางสาวตยาคี  พลล้ํา61
611001110033 นางสาวเจนจิรา  สุริยะวงศ์62
611001110035 นางสาววิพา  กาลัยมเณ63
611001110037 นางสาวจิรวรรณ  ดงงาม64
611001110038 นางสาวพัชริตา  คําเขียว65
611001110039 นางสาวอามีเน๊าะ  ยาลอ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)66
611001110040 นางสาวไอรินทร์ลดา  จําปาทิพย์67
611001110041 นายอภินันท์  นามเกียรติ68
611001110042 นางสาวพิมนิภา  ประเสริฐสังข์69
611001110043 นางสาวจุฑาวดี  ฤทธิสอน70

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1004204  จุลชีววิทยา
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110045 นายวันซุลกิฟลี  หะยีตาเหร์ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)71
611001110046 นางสาวพรรทิพา  สุขมอญ72
611001110047 นางสาวธิดารัตน์  บุตตะ73
611001110048 นางสาวกาญจนา  สีวันทา74
621001110031 นางสาวธนัญญา  ทิพย์อักษร75
621001110038 นางสาวมูนา  แวนูเซ็ง76

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   36    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1004214  จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611002110003 นางสาวชนกสุดา  คดดี77
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1005301  เภสัชจลศาสตร์และพลศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58060101020 นายมะรีตัน  คมาลี (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)78
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0003103  ภาษาอังกฤษ 2
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58060101020 นายมะรีตัน  คมาลี (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)1
620102110003 นางสาวสุธัญญา  สามสูงเนิน2
620102110007 นายศิรวุฒิ  มะลิใหม่3
620201110002 นายมณฑล  มันทะนะ4

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0004211  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620301110001 นางสาวกัญญรัชต์  ดาวขุนทด5
620301110002 นางสาวกิ่งกาญจน์  เขลิ๊กกระโทก6
620403110001 นางสาวบุษบา  ดาวไสย์7
620403110002 นางสาวลัดดาวรรณ  แผ่นสุวรรณ8
620403110003 นางสาวลลิตา  พรมเคน9
620403110008 นางสาวทัศนีย์  ภิรมจิตต์10
620403110009 นางสาววริศรา  ชินรัมย์11
620403110012 นางสาวกษมา  ดาราธรรม12
620403110013 นางสาวกัญชลิกา  เซือบกระโทก13
620403110014 นางสาวดาญารนี  ทิพย์นางรอง14
620405110001 นางสาวอัมพวัน  นพสันเทียะ15
620405110002 นายเจษฎากร  นิจจิ้งหรีด16

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0101304  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600103110001 นางสาวนฤมล  ทันมี17
600103110002 นางสาวเอมมิกา  เสือทองปาน18
610103110004 นางสาวณัฐติกานต์  ลายทองคํา19

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0101204  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110001 นางสาวชลิตา  ธรรมนิยม20
600102110008 นายเขมนันท์  กลีบอุบล21
600102110009 นางสาวปวีณา  ทองวิเศษ22
610102110006 นางสาวจินตนา  คําบาง23
610102110013 นางสาวนัชชา  ทิพย์คํา24

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   5    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0304311  กฎหมายลักษณะพยาน
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600302110001 นางสาวปัญญารัตน์  ดีสวน25
600302110003 นางสาวกนกกาญจน์  แซงสีนวล26
600302110004 นางสาววิไลพร  สีสมคุต27
600302110005 นายปัทมกร  แก้วกลาง ( ทุนฟุตบอล 100% )28
600302110006 นายจิรารุวัฒน์  แสนสุภา ( ฟุตบอล 100% )29
600302110007 นายอนุชัย  มากกระโทก ( ฟุตบอล 100% )30
600302110008 นายทรัพย์สถิต  สาไพรวัน31
600302110011 นายณัฐพล  หงษ์ไธสง ( ทุนวอลเลย์ 100% )32
600302110013 นายจิรวัฒน์  ทําทอง ( ทุนวอลเลย์ 100% )33
600302110015 นายพรรคพล  รักคํามี ( ทุนวอลเลย์ 100 % )34
600302110016 นายอภิสิทธ์ิ  แสนงาม ( ทุนวอลเลย์ 100% )35
600302110017 นายบุศรินทร์  มะโหฬาร ( ทุนวอลเลย์ 100% )36
600302110018 นายภานุวัฒน์  มูลพรม ( ทุนวอลเลย์ 100% )37
600302110023 นายวทัชภูมิ  ดวงเงิน38
600302110024 นายชัยณรงค์  บุญเกิด ( ฟุตบอล 100% )39
600302110025 นายวราดร  อุ่นอาจ ( ฟุตบอล 100% )40
600302120193 นายปฐวี  รักภักดี41
610302110003 นายสิทธิศักด์ิ  กระแสเทพ (ทุนฟุตบอล 100%)42
610302110004 นายจักรกฤษณ์  อนุลีจันทร์ (ทุนฟุตบอล 100%)43
610302110006 นายมงคล  เหง่าศรี ( ทุนฟุตบอล 100% )44
610302110014 นายธีรพงษ์  จอมเกาะ  (ทุนฟุตบอล100%)45
610302110015 นายอัครเดช  กออําไพ ( ทุนฟุตบอล 50% )46
610302110016 นายสิทธิชัย  ยิ่งยง (ทุนฟุตบอล 50%)47
610302110017 นายกุลเดช  ทวาศรี 48
610302110020 นายธีรศานต์  ทองชุม (ทุนวอลเลย์ 100%)49
610302110022 นายธนกร  ขันธะโคตร (ทุนวอลเลย์ 100%)50
610302110023 นายเจษฎา  จอมวงศ์ (ทุนวอลเลย์ 100%)51
610302110027 นายณัฐวุฒิ  หนองงู52
610302110079 นายธนโชติ   ทองด้วง(ทุนวอลเลย1์00%)53

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   29    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601206  อนามัยครอบครัว
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

59050901011 นายศุภกานต์  จ่าบาล1
59050901019 นายวีรโชติ  มาตรี2
600602110001 นายศิขริน  ด่านยางหวาย3
600602110007 นายอภิวัฒน์  วงษ์มี ( ทุนฟุตบอล 100% )4
600602110008 นายชัยณรงค์  อุปชัย ( ทุนฟุตบอล 100% )5
600602110009 นายนราวิชญ์  ซิวประโคน6
600602110010 นางสาวจิราภรณ์  ซุยกระโทก7
600602110011 นายวัชระพงษ์  เสียดกระโทก ( ทุนฟุตบอล 100% )8
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์  วงศ์วีระพันธ์ุ ( ทุนฟุตบอล 50% )9
600602110014 นายชาติชาย  เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)10
600602110015 นายสาริน  จันทาสูงเนิน ( ทุนฟุตบอล 100% )11
600602110017 นายสุรศักด์ิ  เขมะรัง ( ทุนฟุตบอล 100% )12
600602110022 นายณัฐวุฒิ  แสนภักดี13
610601110001 นางสาวปรีชญา  รุ่งเป้า14
610601110005 นางสาวนันทวรรณ  ถวิล15
610601110007 นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สวัสด์ิ16
610601110014 นางสาวพัชชรนันทน์  พายุพัดน์17
610601110015 นางสาวยวิษฐา  เหง้าโอสา18
610601110016 นายธวัชชัย  หอมอยู่19
610601110017 นางสาวเอมวิกา  บุญมาก20
610601110018 นางสาวพานะมาศ  คําสุข21
610601110019 นางสาววรัญญา   ใจชอบ22
610601110023 นายไชยเชษฐ์  เขมา23
620601110048 นางสาวสิรรินทร์  สีเสนวรธนาสกุล24
620601110054 นางสาวกมลวรรณ  เหมกระโทก25

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   25    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601314  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา  เถื่อนสันเทียะ26
600601110004 นายอนุชา  นวลกิ่ง27
600601110005 นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ28
600601110011 นางสาวสนธิญา  เผ่ือนกระโทก29
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์  บุรีวงศ์30
600601110013 นางสาวสกุณา  ยอดแคล้ว31
600601110018 นางสาววาสนา  จันทร์อ่อน32
600601110019 นางสาวนฤมล  ประมวล33
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะบัณฑิตย์34
600601110026 นางสาวจิราวัลย์  น้อยโนนทอง35
600601110032 นายวัชรินทร์  จั่นขุนทด36
600601110034 นางสาวกรรณิกา  นาดี37
610601110022 นายคณณัฏฐ์  กิ่งคํา38

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   13    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0604311  กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600604110001 นางสาวนิภาพร  บุญผูก39
600604110005 นางสาวธิติยา  เขตนารี40
600604110006 นางสาวสิริมา  จันทร์ละออ41
600604110007 นางสาวสุมิตตรา  ดาดี42
600604110008 นางสาวพิมจันทร์นภา  แก้วคํา43
600604110010 นางสาวธารารัตน์  แสงงาม44
600604110011 นางสาวรุ่งนภา  มะโรงมืด45
600604110012 นางสาวสุพรรษา  พรมสะแกแสง46
600604110018 นางสาววาริน  ริดสันเทียะ 47
600604110019 นายธีรภัทร์  ปราณี48
620604110019 นางสาวชนกวรรณ  แสนดัง49
620604110021 นางสาวจิราภรณ์  ทํานุ50
620604110022 นางสาวณัฐธินันท์  ริมประนาม51

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   13    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0902421  ศาสตร์โรคหู ตา จมูก คอ
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

58090101013 นายสุนิจ  วงศ์ภูมี52
59090909004 นางสาวชรันต์ยุตา  พิมสุโพธ์ิ53
59090909011 นางสาวจิราวรรณ  น้ําคํา54

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1004208  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

601001110027 นางสาวสุชานาถ  ราชครุฑ55
611001110002 นางสาวรสจรินทร์  แซ่โซ56
611001110003 นายทัชชานนท์  โกฏค้างพลู57
611001110005 นางสาวอนุสรา  อันพิมพ์58
611001110006 นางสาวสุชานาถ  ทัดประดิษฐ59
611001110007 นางสาววัชราภรณ์  บุดดา60
611001110008 นางสาวอารีรัตน์  แก้วแกมทอง61
611001110009 นางสาวปิยากร  แก้วลิขิตสัจกุล62
611001110011 นายณรงค์พล  จันทร์หอม63
611001110013 นายสุพจน์  ทับทิมใหญ่64
611001110014 นางสาวสิริยากร  แสนแก้ว65
611001110015 นางสาวเหมมาภรณ์  สุขติเวชพงศ์66
611001110016 นางสาวพิจิตรา  แสงสุวรรณ67
611001110017 นางสาวจรรยารัตน์  เขียวหอม68
611001110019 นางสาวณัฐนรี  ไชยหาร69
611001110021 นางสาวกานธิดา  ไทยแท้70
611001110024 นางสาวอนงค์  ภูมิภักด์ิ71
611001110025 นางสาวมินตรา  อานนท์72
611001110026 นางสาวจักรีรัตน์  มณีโรจน์73
611001110028 นางสาวซานเจีย  เล้ียงสกุล74
611001110031 นางสาวจิตราวดี  เวชกามา75
611001110032 นางสาวตยาคี  พลล้ํา76
611001110033 นางสาวเจนจิรา  สุริยะวงศ์77
611001110035 นางสาววิพา  กาลัยมเณ78
611001110037 นางสาวจิรวรรณ  ดงงาม79
611001110038 นางสาวพัชริตา  คําเขียว80
611001110039 นางสาวอามีเน๊าะ  ยาลอ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)81
611001110040 นางสาวไอรินทร์ลดา  จําปาทิพย์82
611001110041 นายอภินันท์  นามเกียรติ83
611001110042 นางสาวพิมนิภา  ประเสริฐสังข์84

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1004208  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110043 นางสาวจุฑาวดี  ฤทธิสอน85
611001110045 นายวันซุลกิฟลี  หะยีตาเหร์ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)86
611001110046 นางสาวพรรทิพา  สุขมอญ87
611001110047 นางสาวธิดารัตน์  บุตตะ88
611001110048 นางสาวกาญจนา  สีวันทา89
621001110031 นางสาวธนัญญา  ทิพย์อักษร90
621001110038 นางสาวมูนา  แวนูเซ็ง91

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   37    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1003403  ภาวะเสื่อมสภาพและโรคของผู้สูงอายุ
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

601001110002 นางสาวภัทราวดี  กันทาแก้ว92
601001110003 นางสาวสกุณตลา  เพ็งแจ่ม93
601001110004 นางสาวผกามาส  หงษ์ชาติ94
601001110005 นางสาวรัฐฐิกา  หนองเหล็ก95
601001110007 นางสาวสุพรรษา  ใจฉ่ํา96
601001110012 นางสาวอุบลรัตน์  ภูติยา97
601001110013 นายศรันรัตน์  แผลงงาม98
601001110014 นางสาวปพิชญาภรณ์  แสงเผ่น99
601001110015 นางสาววรรณภา  ช่ืนตา100
601001110016 นายเนติพงษ์  เวฬุวนารักษ์101
601001110017 นางสาวธิษณามดี  ฉํ่าโสฬส102
601001110022 นายเกียรติศักด์ิ  แสนธิ103
601001110024 นางสาวเสาวณีย์  บุญยกาญจน์104
601001110025 นางสาวปรารถนา  กระฐิน105
601001110026 นางสาวณัฐพร   สังข์สูงเนิน 106
601001110028 นางสาวพนมรัตน์  คงสมพงษ์107

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   16    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1006204  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเบื้องต้น
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

621002110003 นางสาวมุกชมพู  หลวงโย108
621002110004 นางสาวศิรประภา  อินนั่งแท่น109

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0004119  คอมพิวเตอร์กับการประยุกต์ใช้
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620801110001 นางสาวประภัสสร  ศรีสุข1
620801110002 นางสาวกนกวรรณ  ดีหะกุล2
620801110004 นางสาวสุทธิดา  เมืองซอง3
620801110005 นางสาวอภิชญา  วรภูมิ4
620801110006 นายดนัยนันท์  โฮ5
620801110007 นางสาวเกตน์นิภา  สารจันทร์6
620801110008 นางสาวนันธิดา  ประจันทร์7
620801110010 นางสาวณฐวรรณ  ทองธรรมรัตน์8
620801110011 นางสาวอุทุมพร  จันทศรี9
620801110012 นางสาวธัญญารัตน์  สะพานทอง10
620801110013 นางสาวชนานา  แก้วกงพาน11
620801110016 นางสาวเบญจมาศ  ลอยพรหม12
620801110017 นางสาวอิสรีย์  คูวานิชยานันท์13
620801110019 นางสาวสุภาภรณ์  ประทุมกุล14
620801110021 นางสาวกนกวรรณ  แช่กลาง15
620801110022 นางสาวนรูอาดีลา  ดีแม็ง16
620801110024 นางสาวทิพวรรณ  พร่องพรมราช17
620801110025 นางสาวชลธิชา  บุสดี18
620801110026 นางสาวอิษยา  สะตะ19
620801110028 นางสาวณัฎฐา  สมอินทร์20
620801110029 นางสาวสุภาวดี  ทองคํา21
620801110030 นางสาวโชติรส  คางขุนทด22
620801110035 นางสาวบุษรา  ไว้สันเทียะ23
620801110037 นางสาวกฤษณา  สมัน24

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   24    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0001211  การพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110022 นายคณณัฏฐ์  กิ่งคํา25
620102110007 นายศิรวุฒิ  มะลิใหม่26
620301110001 นางสาวกัญญรัชต์  ดาวขุนทด27
620301110002 นางสาวกิ่งกาญจน์  เขลิ๊กกระโทก28
620302110004 นายณัฐพนธ์  แสนจังหรีด (ทุนฟุตบอล 100%)29
620302110005 นายหัสวรรษ  บินขุนทด (ทุนฟุตบอล 100%)30
620302110006 นายพีรภาส   ผิวผ่อง (ทุนฟุตบอล 50%)31
620302110007 นายธนายุท  หยิบกระโทก (ทุนฟุตบอล 50 %)32
620302110009 นายสหัสวรรษ  เจ็ดจันทึก (ทุนฟุตบอล 50%)33
620302110010 นายภูวนัย  บุญญรัตน์โต (ทุนฟุตบอล 50%)34
620302110011 นางสาวจิตติพร  มาตา35
620302110012 นางสาวเมษา  แสนอ่อน36
620302110014 นายสุรพล  เจริญสุข (ทุนฟุตบอล 100%)37
620302110015 นายสุทธิพงษ์  พิมวันนา(วอลเลย์100%)38
620302110016 นายรัชชานนท์  แก้วหานาม (ทุนวอลเลย์บอล 100%)39
620901110001 นางสาววิรดา  แซ่โง้ว40
620901110003 นายสรายุทธ  ไสยวรรณ41
620901110004 นางสาวพลอยนภา  อุตรนคร42
620901110005 นางสาวอภิสรา  กลาดกลางดอน43
620901110006 นายพีรภาส  ทิพย์รักษ์44
620901110007 นางสาวทิภากรณ์  วงษ์ศรีแก้ว45
621001110001 นางสาวทิวาภรณ์  เชื้อนิล46
621001110004 นางสาวฐิติพร  ชัยธวัชธํารง47
621001110006 นางสาวโชติกา  อยู่พ่วง48
621001110008 นางสาววริศรา  โพธ์ิพูล49
621001110009 นางสาวปนัดดา  ลีลาวุธาภรณ์50
621001110010 นางสาวณัฏฐา  เขาพาใน51
621001110012 นางสาวอารียา  ยาประกัลย์52
621001110013 นายธีรพงษ์  ภูธง53
621001110014 นางสาวกานต์ธิดา  กองราช54

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0001211  การพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

621001110016 นางสาวสุกานดา  โพธิ์เกตุ55
621001110017 นางสาวบุตรศดี  สืบสิงห์56
621001110018 นางสาวภัสสร  นังเกิด57
621001110019 นางสาววริศรา  กุดหอม58
621001110020 นางสาวนวรัตน์  ไพสาลี59
621001110021 นางสาวพรพรรณ  เสาทอง60
621001110022 นางสาวประภาพร  สายคําภา61
621001110023 นางสาวกัลยกร  อยู่ปรางค์62
621001110025 นางสาวสุมินตรา  กิ่งจอหอ63
621001110029 นางสาวจิราภรณ์  ชาญณรงค์64
621001110030 นางสาวปณิดา  สุริยะแก่นทราย65
621001110035 นางสาวสุกานดา  คําจันทร์66
621001110037 นางสาวอิศรักษ์  มัทเรศ67
621001110040 นางสาววิลาสินี  รัตนเจริญ68
621002110003 นางสาวมุกชมพู  หลวงโย69
621002110004 นางสาวศิรประภา  อินนั่งแท่น70

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   46    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0004101  คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจําวัน
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610901110006 นายภานุวัฒน์  ชุ่มเมืองปัก71
610901110011 นายกสินพงษ์  ใจงาม72
620201110002 นายมณฑล  มันทะนะ73

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0105206  การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110013 นางสาวจารุวรรณ  สมุติรัมย์74
610102110001 นางสาววิยะดา  ทิศกระโทก75
610102110002 นางสาวขวัญชนก  แจ่มแสง76
610102110009 นางสาวศิริเพ็ญ  จาดสุวรรณ์77
610102110011 นายธีรพงศ์  ศักด์ิเมือง ( ทุนฟุตบอล 100% )78
610102110012 นางสาวสกาวใจ  ไก่ษะแก้ว79
610102110013 นางสาวนัชชา  ทิพย์คํา80

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   7    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0400103  ปรัชญาการศึกษา
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620403110001 นางสาวบุษบา  ดาวไสย์81
620403110002 นางสาวลัดดาวรรณ  แผ่นสุวรรณ82
620403110003 นางสาวลลิตา  พรมเคน83
620403110008 นางสาวทัศนีย์  ภิรมจิตต์84
620403110009 นางสาววริศรา  ชินรัมย์85
620403110012 นางสาวกษมา  ดาราธรรม86
620403110013 นางสาวกัญชลิกา  เซือบกระโทก87
620403110014 นางสาวดาญารนี  ทิพย์นางรอง88
620405110001 นางสาวอัมพวัน  นพสันเทียะ89
620405110002 นายเจษฎากร  นิจจิ้งหรีด90

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0604310  การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600604110001 นางสาวนิภาพร  บุญผูก91
600604110005 นางสาวธิติยา  เขตนารี92
600604110006 นางสาวสิริมา  จันทร์ละออ93
600604110007 นางสาวสุมิตตรา  ดาดี94
600604110008 นางสาวพิมจันทร์นภา  แก้วคํา95
600604110011 นางสาวรุ่งนภา  มะโรงมืด96
600604110012 นางสาวสุพรรษา  พรมสะแกแสง97
600604110018 นางสาววาริน  ริดสันเทียะ 98
600604110019 นายธีรภัทร์  ปราณี99

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0106303  การวิเคราะห์และพยากรณ์ทางธุรกิจ
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600103110001 นางสาวนฤมล  ทันมี1
600103110002 นางสาวเอมมิกา  เสือทองปาน2

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0103215  การภาษีอากร 2
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610101110005 นางสาวอุไรพร  บรรดาศักดิ์3
610101110006 นางสาวกฤษณา  ชิณวงษ์ 4
610101110007 นางสาวพรนภา  สามารถ5

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0401206  ศิลปะสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610403110004 นางสาวมยุรี  กงกันยา6
610403110006 นางสาวณัฐกาญจน์  แดนคําสาร7
610403110009 นางสาวธิติพร  นนท์ยโส8
610403110010 นางสาวนวลอนงค์  วุฒิเวชช์9

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601208  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110001 นางสาวปรีชญา  รุ่งเป้า10
610601110005 นางสาวนันทวรรณ  ถวิล11
610601110007 นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สวัสด์ิ12
610601110015 นางสาวยวิษฐา  เหง้าโอสา13
610601110016 นายธวัชชัย  หอมอยู่14
610601110017 นางสาวเอมวิกา  บุญมาก15
610601110018 นางสาวพานะมาศ  คําสุข16
610601110019 นางสาววรัญญา   ใจชอบ17
610601110023 นายไชยเชษฐ์  เขมา18
620601110054 นางสาวกมลวรรณ  เหมกระโทก19

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0604207  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610604110001 นางสาวศิริรัตน์  ทองลอย20
610604110002 นางสาวธัญญารัตน์  บุดดา21
610604110003 นายอดิศักด์ิ  จันทบ22
610604110005 นางสาวสุธิดา  อุปมัย23
610604110009 นางสาวสุทธิดา  วงค์สุธา24
610604110011 นางสาวภาวารินทร์  ผูกฟัก25
610604110013 นายกิตติพงศ์  หอมจันทร์26
610604110014 นางสาวณัฐณิสา  ไกยสุข27
610604110016 นายวิชยุตม์  ศุภพงศ์พิเชฐ28
610604110019 นายชัยสิทธ์ิ  ชิดหนองคู29
610604110020 นางสาวรุสนี  มะเด็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)30
610604110021 นางสาวกุลสตรี  สุขีนัง31
610604110022 นายอานนท์  ไชยขาน32
620604110019 นางสาวชนกวรรณ  แสนดัง33
620604110021 นางสาวจิราภรณ์  ทํานุ34
620604110022 นางสาวณัฐธินันท์  ริมประนาม35

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   16    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601310  การประยุกต์วิธีการทางระบาดในงานสาธารณสุขชุมชน
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600601110001 นางสาวเจนจิรา  เถื่อนสันเทียะ1
600601110004 นายอนุชา  นวลกิ่ง2
600601110005 นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ3
600601110011 นางสาวสนธิญา  เผ่ือนกระโทก4
600601110012 นางสาวกัลยรัตน์  บุรีวงศ์5
600601110013 นางสาวสกุณา  ยอดแคล้ว6
600601110018 นางสาววาสนา  จันทร์อ่อน7
600601110019 นางสาวนฤมล  ประมวล8
600601110023 นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะบัณฑิตย์9
600601110026 นางสาวจิราวัลย์  น้อยโนนทอง10
600601110032 นายวัชรินทร์  จั่นขุนทด11
600601110034 นางสาวกรรณิกา  นาดี12
610601110014 นางสาวพัชชรนันทน์  พายุพัดน์13
610601110022 นายคณณัฏฐ์  กิ่งคํา14

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   14    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0602203  การจัดการทางการกีฬา
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620602110001 นายฐาปกรณ์  จันโทวาท(ทุนฟุตซอล)15
620602110006 นายสุทธิศักด์ิ  เจริญจันทร(์ทุนฟุตซอล)16
620602110007 นายอนุชา  กุยราพะเนาว(์ทุนฟุตซอล)17
620602110008 นายนรบดี  สงสาร(ทุนฟุตซอล)18
620602110012 นายชฎาวุฒิ  มูลสันเทียะ19
620602110014 นายทศพร  พุมมา20
620602110015 นายเกียรติทรัพย์  สวัสดี21
620602110016 นายศรายุทธ  ดีคําน้อย22
620602110020 นายพงศกร  ชาญกิ่ง23
620602110021 นายกิตติคุณ  เกตุเงิน24
620602110023 นายอนุพล  พลเสน25
620602110024 นายรัชภูมิ  ฤกษ์งาม26
620602110025 นายธนากร  เสาวพันธ์27

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   13    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0602209  โภชนาการสําหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610602110001 นางสาวสุวิมล  จั้นเขว้า28
610602110006 นายอัษดาช์  มหายาโน29
610602110008 นายวันชัย  พรมเพ็ญ30

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0602308  การออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600602110001 นายศิขริน  ด่านยางหวาย31
600602110007 นายอภิวัฒน์  วงษ์มี ( ทุนฟุตบอล 100% )32
600602110008 นายชัยณรงค์  อุปชัย ( ทุนฟุตบอล 100% )33
600602110009 นายนราวิชญ์  ซิวประโคน34
600602110010 นางสาวจิราภรณ์  ซุยกระโทก35
600602110011 นายวัชระพงษ์  เสียดกระโทก ( ทุนฟุตบอล 100% )36
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์  วงศ์วีระพันธ์ุ ( ทุนฟุตบอล 50% )37
600602110014 นายชาติชาย  เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)38
600602110015 นายสาริน  จันทาสูงเนิน ( ทุนฟุตบอล 100% )39
600602110017 นายสุรศักด์ิ  เขมะรัง ( ทุนฟุตบอล 100% )40
600602110022 นายณัฐวุฒิ  แสนภักดี41

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0802303  เคมีคลินิก 2
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110003 นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงจันทร์42
600801110004 นางสาวกนกพร  บุญพูน43
600801110006 นางสาวพรภวิษย์  สุขะปรีดาทรัพย์44
600801110007 นางสาวพัณณิตา  มณีปกรณ์45
600801110008 นางสาวชรินทร์ทิพย์   วงศ์เสาแก้ว46
600801110009 นางสาวชลธิชา  ภูมี47
600801110010 นางสาวกมลพรรณ  สุดเขียว48
600801110011 นางสาวเกตน์นิภา  งามเลิศ49
610801110010 นางสาวศศิธร  จําเริญโชค50
610801110011 นางสาวพัฒนวดี  มีสอน51
610801110012 นางสาววรรณิดา  ปะวะเค52
610801110042 นายอับดุลฮาฟิส  หนิหลง53

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1005308  เทคนิคทางพยาธิกายวิภาคศาสตร์
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

601001110002 นางสาวภัทราวดี  กันทาแก้ว54
601001110003 นางสาวสกุณตลา  เพ็งแจ่ม55
601001110004 นางสาวผกามาส  หงษ์ชาติ56
601001110005 นางสาวรัฐฐิกา  หนองเหล็ก57
601001110007 นางสาวสุพรรษา  ใจฉ่ํา58
601001110012 นางสาวอุบลรัตน์  ภูติยา59
601001110013 นายศรันรัตน์  แผลงงาม60
601001110014 นางสาวปพิชญาภรณ์  แสงเผ่น61
601001110015 นางสาววรรณภา  ช่ืนตา62
601001110016 นายเนติพงษ์  เวฬุวนารักษ์63
601001110017 นางสาวธิษณามดี  ฉํ่าโสฬส64
601001110022 นายเกียรติศักด์ิ  แสนธิ65
601001110024 นางสาวเสาวณีย์  บุญยกาญจน์66
601001110025 นางสาวปรารถนา  กระฐิน67
601001110026 นางสาวณัฐพร   สังข์สูงเนิน 68
601001110027 นางสาวสุชานาถ  ราชครุฑ69
601001110028 นางสาวพนมรัตน์  คงสมพงษ์70
611001110044 นางสาวประนัดดา  ยศสันเทียะ71

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   18    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1006205  วิทยาศาสตร์เครื่องสําอางเบื้องต้น
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611002110003 นางสาวชนกสุดา  คดดี72
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0003316  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110012 นางสาวอรยา  ดอกคํา73
610801110001 นางสาวสาวิตรี  ชัยบุรัมย์74
610801110003 นางสาวโสรญา  ชัยรัตน์75
610801110006 นางสาวชลรัตดา  สมศรี76
610801110008 นางสาวรัตนาภรณ์  นครศรี77
610801110009 นางสาวสุภาวิณี  บุญปลอด78
610801110018 นายปฏิวัติ  ราษี79
610801110020 นางสาวประกายกานต์  กอผา80
610801110021 นางสาวนุจรินทร์  ผุยพรม81
610801110022 นางสาวมุขสุดา  แหล่งหล้า82
610801110023 นายวีรพันธ์ุ  ไชยถา83
610801110024 นางสาวศิริวรรณ  ศรีอ้วน84
610801110025 นางสาวกัญญารัตน์  นุขุนทด85
610801110026 นายกิตติพงษ์  มาตรสันต์86
610801110027 นางสาวพัชรา  ศูนย์วงค์87
610801110029 นางสาวณัฐฐิญา  พิมราช88
610801110031 นางสาวสุภาวรรณ์  อานสันเทียะ89
610801110033 นางสาวกิตติยาภรณ์  ภิรมจิตต์90
610801110035 นางสาวสุพัตรา  พูนขุนทด91
610801110037 นางสาวสุภาพร  อันทรบุตร92
610801110038 นางสาวรัชนีกร  ภูสีน้ํา93
610801110039 นางสาวอรฤทัย  กุลบุตร94
610801110041 นางสาวลลิดา  ปิ่นใจ95
610801110043 นางสาวธัญญาเรศ  แซ่ลี96
611001110002 นางสาวรสจรินทร์  แซ่โซ97
611001110003 นายทัชชานนท์  โกฏค้างพลู98
611001110005 นางสาวอนุสรา  อันพิมพ์99
611001110006 นางสาวสุชานาถ  ทัดประดิษฐ100
611001110007 นางสาววัชราภรณ์  บุดดา101
611001110008 นางสาวอารีรัตน์  แก้วแกมทอง102

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0003316  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110009 นางสาวปิยากร  แก้วลิขิตสัจกุล103
611001110011 นายณรงค์พล  จันทร์หอม104
611001110013 นายสุพจน์  ทับทิมใหญ่105
611001110014 นางสาวสิริยากร  แสนแก้ว106
611001110015 นางสาวเหมมาภรณ์  สุขติเวชพงศ์107
611001110016 นางสาวพิจิตรา  แสงสุวรรณ108
611001110017 นางสาวจรรยารัตน์  เขียวหอม109
611001110019 นางสาวณัฐนรี  ไชยหาร110
611001110021 นางสาวกานธิดา  ไทยแท้111
611001110024 นางสาวอนงค์  ภูมิภักด์ิ112
611001110025 นางสาวมินตรา  อานนท์113
611001110026 นางสาวจักรีรัตน์  มณีโรจน์114
611001110028 นางสาวซานเจีย  เล้ียงสกุล115
611001110031 นางสาวจิตราวดี  เวชกามา116
611001110032 นางสาวตยาคี  พลล้ํา117
611001110033 นางสาวเจนจิรา  สุริยะวงศ์118
611001110035 นางสาววิพา  กาลัยมเณ119
611001110037 นางสาวจิรวรรณ  ดงงาม120
611001110038 นางสาวพัชริตา  คําเขียว121
611001110039 นางสาวอามีเน๊าะ  ยาลอ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)122
611001110040 นางสาวไอรินทร์ลดา(รัชฎาภรณ)์  จําปาทิพย์123
611001110041 นายอภินันท์  นามเกียรติ124
611001110042 นางสาวพิมนิภา  ประเสริฐสังข์125
611001110043 นางสาวจุฑาวดี  ฤทธิสอน126
611001110045 นายวันซุลกิฟลี  หะยีตาเหร์ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)127
611001110046 นางสาวพรรทิพา  สุขมอญ128
611001110047 นางสาวธิดารัตน์  บุตตะ129
611001110048 นางสาวกาญจนา  สีวันทา130
620801110031 นางสาวฟาอีซะห์  อาเย๊าะแซ131
620801110032 นางสาวมัสลีนา  เซ็งยี132

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0003316  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620801110033 นางสาวแสงทิพย์  เงินโพรง133
620801110034 นางสาวนูรฮายาตี  วามะ 134
620801110038 นางสาวณัฐธิดา  ศิลาแสง135
620801110039 นางสาวนาฟีซะห์  ยูโซะ136
621001110031 นางสาวธนัญญา  ทิพย์อักษร137
621001110038 นางสาวมูนา  แวนูเซ็ง138

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   66    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0004102  สถิติเบื้องต้น
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620302110004 นายณัฐพนธ์  แสนจังหรีด (ทุนฟุตบอล 100%)1
620302110005 นายหัสวรรษ  บินขุนทด (ทุนฟุตบอล 100%)2
620302110006 นายพีรภาส   ผิวผ่อง (ทุนฟุตบอล 50%)3
620302110007 นายธนายุท  หยิบกระโทก (ทุนฟุตบอล 50 %)4
620302110009 นายสหัสวรรษ  เจ็ดจันทึก (ทุนฟุตบอล 50%)5
620302110010 นายภูวนัย  บุญญรัตน์โต (ทุนฟุตบอล 50%)6
620302110011 นางสาวจิตติพร  มาตา7
620302110012 นางสาวเมษา  แสนอ่อน8
620302110014 นายสุรพล  เจริญสุข (ทุนฟุตบอล 100%)9
620302110015 นายสุทธิพงษ์  พิมวันนา(วอลเลย์100%)10
620302110016 นายรัชชานนท์  แก้วหานาม (ทุนวอลเลย์บอล 100%)11
620901110001 นางสาววิรดา  แซ่โง้ว12
620901110003 นายสรายุทธ  ไสยวรรณ13
620901110004 นางสาวพลอยนภา  อุตรนคร14
620901110005 นางสาวอภิสรา  กลาดกลางดอน15
620901110006 นายพีรภาส  ทิพย์รักษ์16
620901110007 นางสาวทิภากรณ์  วงษ์ศรีแก้ว17

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   17    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0104208  พฤติกรรมผู้บริโภค
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600103110001 นางสาวนฤมล  ทันมี18
600103110002 นางสาวเอมมิกา  เสือทองปาน19

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0101306  การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นํา
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600101110006 นางสาวจิราวรรณ  มัญจะกาเภท20
610101110005 นางสาวอุไรพร  บรรดาศักดิ์21
610101110006 นางสาวกฤษณา  ชิณวงษ์ 22
610101110007 นางสาวพรนภา  สามารถ23

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0101120  ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610102110001 นางสาววิยะดา  ทิศกระโทก24
610102110002 นางสาวขวัญชนก  แจ่มแสง25
610102110006 นางสาวจินตนา  คําบาง26
610102110009 นางสาวศิริเพ็ญ  จาดสุวรรณ์27
610102110011 นายธีรพงศ์  ศักด์ิเมือง ( ทุนฟุตบอล 100% )28
610102110012 นางสาวสกาวใจ  ไก่ษะแก้ว29
620102110003 นางสาวสุธัญญา  สามสูงเนิน30
620102110007 นายศิรวุฒิ  มะลิใหม่31

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0105308  การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610102110013 นางสาวนัชชา  ทิพย์คํา32
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0401105  สุนทรียศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620403110001 นางสาวบุษบา  ดาวไสย์33
620403110002 นางสาวลัดดาวรรณ  แผ่นสุวรรณ34
620403110003 นางสาวลลิตา  พรมเคน35
620403110008 นางสาวทัศนีย์  ภิรมจิตต์36
620403110009 นางสาววริศรา  ชินรัมย์37
620403110012 นางสาวกษมา  ดาราธรรม38
620403110013 นางสาวกัญชลิกา  เซือบกระโทก39
620403110014 นางสาวดาญารนี  ทิพย์นางรอง40

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1005103  สรีรวิทยา
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611002110003 นางสาวชนกสุดา  คดดี41
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601402  ประชากรศาสตร์
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620604110001 นายณัฐพงศ์  เขียนใหม่1
620604110002 นายสุรสิทธ์ิ  คงสิบ2
620604110004 นายเกียรติศักด์ิ  แสนพิมพ์3
620604110008 นายวศิน  วนสันเทียะ4
620604110010 นางสาวอารยา  เสมอโภค5
620604110012 นายอรรคเดช  ไวว่อง6
620604110013 นางสาวประภาศิริ  คองพวก7
620604110014 นางสาวศิรินทิพย์  น้อมสูงเนิน8
620604110015 นายอนันต์ชัย  ทองนาวี9
620604110016 นางสาวนภัสสร  เพชรราม10
620604110017 นางสาวณัฐณิชา  โนนทิง11
620604110025 นางสาวนงนุช  ภูมินอก12

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601102  ประชากรศาสตร์
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110022 นายคณณัฏฐ์  กิ่งคํา13
620601110004 นางสาวพิชญศรณ์  ใจใส14
620601110005 นางสาวสุพัตตรา  บุญทด15
620601110028 นายวันธงไชย  บํารุงราษฎร์16
620601110029 นายธัญญาพัชร  โทวงศ์17
620601110030 นางสาวอภิญญา  แก่นนอก18
620601110039 นางสาวกัณฐิกา  หร่ํารัศมี19
620601110040 นางสาวปานฤทัย  คล้ายอ่อง20
620601110047 นางสาวชัญญาพัชญ์  ยุกติชาติ21
620601110049 นายสหรัฐ  บุญเชื่อง22
620601110052 นางสาวเมธาวี  ผาน้อยวงศ์23
620601110054 นางสาวกมลวรรณ  เหมกระโทก24
620601110055 นายอดิศักด์ิ  ยันตะคุ25

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   13    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0601210  การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610601110001 นางสาวปรีชญา  รุ่งเป้า26
610601110005 นางสาวนันทวรรณ  ถวิล27
610601110007 นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สวัสด์ิ28
610601110014 นางสาวพัชชรนันทน์  พายุพัดน์29
610601110015 นางสาวยวิษฐา  เหง้าโอสา30
610601110016 นายธวัชชัย  หอมอยู่31
610601110017 นางสาวเอมวิกา  บุญมาก32
610601110018 นางสาวพานะมาศ  คําสุข33
610601110019 นางสาววรัญญา   ใจชอบ34
610601110023 นายไชยเชษฐ์  เขมา35

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0604206  จิตวิทยาอุตสาหกรรม
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600604110010 นางสาวธารารัตน์  แสงงาม36
610604110001 นางสาวศิริรัตน์  ทองลอย37
610604110002 นางสาวธัญญารัตน์  บุดดา38
610604110003 นายอดิศักด์ิ  จันทบ39
610604110005 นางสาวสุธิดา  อุปมัย40
610604110009 นางสาวสุทธิดา  วงค์สุธา41
610604110011 นางสาวภาวารินทร์  ผูกฟัก42
610604110013 นายกิตติพงศ์  หอมจันทร์43
610604110014 นางสาวณัฐณิสา  ไกยสุข44
610604110016 นายวิชยุตม์  ศุภพงศ์พิเชฐ45
610604110019 นายชัยสิทธ์ิ  ชิดหนองคู46
610604110020 นางสาวรุสนี  มะเด็ง (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)47
610604110021 นางสาวกุลสตรี  สุขีนัง48
610604110022 นายอานนท์  ไชยขาน49
620604110019 นางสาวชนกวรรณ  แสนดัง50
620604110021 นางสาวจิราภรณ์  ทํานุ51
620604110022 นางสาวณัฐธินันท์  ริมประนาม52

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   17    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0604312  โครงการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600604110001 นางสาวนิภาพร  บุญผูก53
600604110005 นางสาวธิติยา  เขตนารี54
600604110006 นางสาวสิริมา  จันทร์ละออ55
600604110007 นางสาวสุมิตตรา  ดาดี56
600604110008 นางสาวพิมจันทร์นภา  แก้วคํา57
600604110010 นางสาวธารารัตน์  แสงงาม58
600604110011 นางสาวรุ่งนภา  มะโรงมืด59
600604110012 นางสาวสุพรรษา  พรมสะแกแสง60
600604110018 นางสาววาริน  ริดสันเทียะ 61
600604110019 นายธีรภัทร์  ปราณี62

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0602513  กีฬามวยไทย
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620602110001 นายฐาปกรณ์  จันโทวาท(ทุนฟุตซอล)63
620602110006 นายสุทธิศักด์ิ  เจริญจันทร(์ทุนฟุตซอล)64
620602110007 นายอนุชา  กุยราพะเนาว(์ทุนฟุตซอล)65
620602110008 นายนรบดี  สงสาร(ทุนฟุตซอล)66
620602110012 นายชฎาวุฒิ  มูลสันเทียะ67
620602110014 นายทศพร  พุมมา68
620602110015 นายเกียรติทรัพย์  สวัสดี69
620602110016 นายศรายุทธ  ดีคําน้อย70
620602110020 นายพงศกร  ชาญกิ่ง71
620602110021 นายกิตติคุณ  เกตุเงิน72
620602110023 นายอนุพล  พลเสน73
620602110024 นายรัชภูมิ  ฤกษ์งาม74
620602110025 นายธนากร  เสาวพันธ์75

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   13    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0602604  การเป็นผู้ฝึกกีฬาทีม
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600602110001 นายศิขริน  ด่านยางหวาย76
600602110007 นายอภิวัฒน์  วงษ์มี ( ทุนฟุตบอล 100% )77
600602110008 นายชัยณรงค์  อุปชัย ( ทุนฟุตบอล 100% )78
600602110009 นายนราวิชญ์  ซิวประโคน79
600602110010 นางสาวจิราภรณ์  ซุยกระโทก80
600602110011 นายวัชระพงษ์  เสียดกระโทก ( ทุนฟุตบอล 100% )81
600602110012 นายเศรษฐวัฒน์  วงศ์วีระพันธ์ุ ( ทุนฟุตบอล 50% )82
600602110014 นายชาติชาย  เทียนทอง (ทุนฟุตบอล 100%)83
600602110015 นายสาริน  จันทาสูงเนิน ( ทุนฟุตบอล 100% )84
600602110017 นายสุรศักด์ิ  เขมะรัง ( ทุนฟุตบอล 100% )85
600602110022 นายณัฐวุฒิ  แสนภักดี86

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0902301  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ
วันศุกร์ท่ี  20  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   หอประชุมลําตะคอง

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600901110002 นางสาวภาวิณี  ศิริ87
600901110004 นางสาวบุษยา  มีอามาตย์88
600901110005 นางสาวอรวรรณ  สมานชม89
600901110010 นางสาวสุกัญญา  ห้อยฤทัย90
600901110018 นายรัฐพงศ์  คําอาจ91
600901110020 นางสาวศศินิภา  ศักดิวงศ์92
610901110001 นางสาวจุฑารัตน์  เกาวิจิตร93
610901110006 นายภานุวัฒน์  ชุ่มเมืองปัก94
610901110008 นางสาวพรรณอร  เครือผือ95
610901110009 นางสาวไหมว่า  สืบศักด์ิวงศ์96
610901110010 นางสาวมณฑาทิพย์  บุญนํา97
610901110011 นายกสินพงษ์  ใจงาม98

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0002221  สังคม เศรษฐกิจและการเมือง
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610101110005 นางสาวอุไรพร  บรรดาศักดิ์1
610101110006 นางสาวกฤษณา  ชิณวงษ์ 2
610101110007 นางสาวพรนภา  สามารถ3
610103110004 นางสาวณัฐติกานต์  ลายทองคํา4

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0101117  กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600101110006 นางสาวจิราวรรณ  มัญจะกาเภท5
620102110003 นางสาวสุธัญญา  สามสูงเนิน6
620102110007 นายศิรวุฒิ  มะลิใหม่7

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0801201  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110012 นางสาวอรยา  ดอกคํา8
610801110001 นางสาวสาวิตรี  ชัยบุรัมย์9
610801110003 นางสาวโสรญา  ชัยรัตน์10
610801110006 นางสาวชลรัตดา  สมศรี11
610801110008 นางสาวรัตนาภรณ์  นครศรี12
610801110009 นางสาวสุภาวิณี  บุญปลอด13
610801110018 นายปฏิวัติ  ราษี14
610801110020 นางสาวประกายกานต์  กอผา15
610801110021 นางสาวนุจรินทร์  ผุยพรม16
610801110022 นางสาวมุขสุดา  แหล่งหล้า17
610801110023 นายวีรพันธ์ุ  ไชยถา18
610801110024 นางสาวศิริวรรณ  ศรีอ้วน19
610801110025 นางสาวกัญญารัตน์  นุขุนทด20
610801110026 นายกิตติพงษ์  มาตรสันต์21
610801110027 นางสาวพัชรา  ศูนย์วงค์22
610801110029 นางสาวณัฐฐิญา  พิมราช23
610801110031 นางสาวสุภาวรรณ์  อานสันเทียะ24
610801110033 นางสาวกิตติยาภรณ์  ภิรมจิตต์25
610801110035 นางสาวสุพัตรา  พูนขุนทด26
610801110037 นางสาวสุภาพร  อันทรบุตร27
610801110038 นางสาวรัชนีกร  ภูสีน้ํา28
610801110039 นางสาวอรฤทัย  กุลบุตร29
610801110041 นางสาวลลิดา  ปิ่นใจ30
610801110043 นางสาวธัญญาเรศ  แซ่ลี31
620801110031 นางสาวฟาอีซะห์  อาเย๊าะแซ32
620801110033 นางสาวแสงทิพย์  เงินโพรง33
620801110034 นางสาวนูรฮายาตี  วามะ 34
620801110038 นางสาวณัฐธิดา  ศิลาแสง35
620801110039 นางสาวนาฟีซะห์  ยูโซะ36

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   29    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0806303  ระเบียบวิธีวิจัย
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110003 นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงจันทร์37
600801110004 นางสาวกนกพร  บุญพูน38
600801110006 นางสาวพรภวิษย์  สุขะปรีดาทรัพย์39
600801110007 นางสาวพัณณิตา  มณีปกรณ์40
600801110008 นางสาวชรินทร์ทิพย์   วงศ์เสาแก้ว41
600801110009 นางสาวชลธิชา  ภูมี42
600801110010 นางสาวกมลพรรณ  สุดเขียว43
600801110011 นางสาวเกตน์นิภา  งามเลิศ44
610801110010 นางสาวศศิธร  จําเริญโชค45
610801110011 นางสาวพัฒนวดี  มีสอน46
610801110012 นางสาววรรณิดา  ปะวะเค47
610801110042 นายอับดุลฮาฟิส  หนิหลง48
620801110032 นางสาวมัสลีนา  เซ็งยี49

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   13    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1006207  เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611002110003 นางสาวชนกสุดา  คดดี50
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0914101  ศัพท์ทางการแพทย์แผนจีน
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620901110001 นางสาววิรดา  แซ่โง้ว1
620901110003 นายสรายุทธ  ไสยวรรณ2
620901110004 นางสาวพลอยนภา  อุตรนคร3
620901110005 นางสาวอภิสรา  กลาดกลางดอน4
620901110006 นายพีรภาส  ทิพย์รักษ์5
620901110007 นางสาวทิภากรณ์  วงษ์ศรีแก้ว6

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0903204  การตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

610901110001 นางสาวจุฑารัตน์  เกาวิจิตร7
610901110006 นายภานุวัฒน์  ชุ่มเมืองปัก8
610901110008 นางสาวพรรณอร  เครือผือ9
610901110009 นางสาวไหมว่า  สืบศักด์ิวงศ์10
610901110010 นางสาวมณฑาทิพย์  บุญนํา11
610901110011 นายกสินพงษ์  ใจงาม12

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0903307  อายุรศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600901110002 นางสาวภาวิณี  ศิริ13
600901110004 นางสาวบุษยา  มีอามาตย์14
600901110005 นางสาวอรวรรณ  สมานชม15
600901110010 นางสาวสุกัญญา  ห้อยฤทัย16
600901110018 นายรัฐพงศ์  คําอาจ17
600901110020 นางสาวศศินิภา  ศักดิวงศ์18

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1003103  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620604110001 นายณัฐพงศ์  เขียนใหม่19
620604110002 นายสุรสิทธ์ิ  คงสิบ20
620604110004 นายเกียรติศักด์ิ  แสนพิมพ์21
620604110005 นางสาวสุพรรณษา  แก้วเพชร22
620604110008 นายวศิน  วนสันเทียะ23
620604110010 นางสาวอารยา  เสมอโภค24
620604110011 นายสมรักษ์  กุดกลาง25
620604110012 นายอรรคเดช  ไวว่อง26
620604110013 นางสาวประภาศิริ  คองพวก27
620604110014 นางสาวศิรินทิพย์  น้อมสูงเนิน28
620604110015 นายอนันต์ชัย  ทองนาวี29
620604110016 นางสาวนภัสสร  เพชรราม30
620604110017 นางสาวณัฐณิชา  โนนทิง31
620604110025 นางสาวนงนุช  ภูมินอก32
620801110001 นางสาวประภัสสร  ศรีสุข33
620801110002 นางสาวกนกวรรณ  ดีหะกุล34
620801110004 นางสาวสุทธิดา  เมืองซอง35
620801110005 นางสาวอภิชญา  วรภูมิ36
620801110006 นายดนัยนันท์  โฮ37
620801110007 นางสาวเกตน์นิภา  สารจันทร์38
620801110008 นางสาวนันธิดา  ประจันทร์39
620801110010 นางสาวณฐวรรณ  ทองธรรมรัตน์40
620801110011 นางสาวอุทุมพร  จันทศรี41
620801110012 นางสาวธัญญารัตน์  สะพานทอง42
620801110013 นางสาวชนานา  แก้วกงพาน43
620801110016 นางสาวเบญจมาศ  ลอยพรหม44
620801110017 นางสาวอิสรีย์  คูวานิชยานันท์45
620801110019 นางสาวสุภาภรณ์  ประทุมกุล46
620801110021 นางสาวกนกวรรณ  แช่กลาง47
620801110022 นางสาวนรูอาดีลา  ดีแม็ง48

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1003103  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620801110024 นางสาวทิพวรรณ  พร่องพรมราช49
620801110025 นางสาวชลธิชา  บุสดี50
620801110026 นางสาวอิษยา  สะตะ51
620801110028 นางสาวณัฎฐา  สมอินทร์52
620801110029 นางสาวสุภาวดี  ทองคํา53
620801110030 นางสาวโชติรส  คางขุนทด54
620801110035 นางสาวบุษรา  ไว้สันเทียะ55
620801110037 นางสาวกฤษณา  สมัน56
621002110003 นางสาวมุกชมพู  หลวงโย57
621002110004 นางสาวศิรประภา  อินนั่งแท่น58

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   40    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1003103  เคมีอินทรีย์
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

621001110001 นางสาวทิวาภรณ์  เชื้อนิล59
621001110004 นางสาวฐิติพร  ชัยธวัชธํารง60
621001110006 นางสาวโชติกา  อยู่พ่วง61
621001110008 นางสาววริศรา  โพธ์ิพูล62
621001110009 นางสาวปนัดดา  ลีลาวุธาภรณ์63
621001110010 นางสาวณัฏฐา  เขาพาใน64
621001110012 นางสาวอารียา  ยาประกัลย์65
621001110013 นายธีรพงษ์  ภูธง66
621001110014 นางสาวกานต์ธิดา  กองราช67
621001110016 นางสาวสุกานดา  โพธิ์เกตุ68
621001110017 นางสาวบุตรศดี  สืบสิงห์69
621001110018 นางสาวภัสสร  นังเกิด70
621001110019 นางสาววริศรา  กุดหอม71
621001110020 นางสาวนวรัตน์  ไพสาลี72
621001110021 นางสาวพรพรรณ  เสาทอง73
621001110022 นางสาวประภาพร  สายคําภา74
621001110023 นางสาวกัลยกร  อยู่ปรางค์75
621001110025 นางสาวสุมินตรา  กิ่งจอหอ76
621001110029 นางสาวจิราภรณ์  ชาญณรงค์77
621001110030 นางสาวปณิดา  สุริยะแก่นทราย78
621001110035 นางสาวสุกานดา  คําจันทร์79
621001110037 นางสาวอิศรักษ์  มัทเรศ80
621001110040 นางสาววิลาสินี  รัตนเจริญ81

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   23    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1005208  ปฏิบัติการสรีรวิทยาของมนุษย์
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110002 นางสาวรสจรินทร์  แซ่โซ82
611001110003 นายทัชชานนท์  โกฏค้างพลู83
611001110005 นางสาวอนุสรา  อันพิมพ์84
611001110006 นางสาวสุชานาถ  ทัดประดิษฐ85
611001110007 นางสาววัชราภรณ์  บุดดา86
611001110008 นางสาวอารีรัตน์  แก้วแกมทอง87
611001110009 นางสาวปิยากร  แก้วลิขิตสัจกุล88
611001110011 นายณรงค์พล  จันทร์หอม89
611001110013 นายสุพจน์  ทับทิมใหญ่90
611001110014 นางสาวสิริยากร  แสนแก้ว91
611001110015 นางสาวเหมมาภรณ์  สุขติเวชพงศ์92
611001110016 นางสาวพิจิตรา  แสงสุวรรณ93
611001110017 นางสาวจรรยารัตน์  เขียวหอม94
611001110019 นางสาวณัฐนรี  ไชยหาร95
611001110021 นางสาวกานธิดา  ไทยแท้96
611001110024 นางสาวอนงค์  ภูมิภักด์ิ97
611001110025 นางสาวมินตรา  อานนท์98
611001110026 นางสาวจักรีรัตน์  มณีโรจน์99
611001110028 นางสาวซานเจีย  เล้ียงสกุล100
611001110031 นางสาวจิตราวดี  เวชกามา101
611001110032 นางสาวตยาคี  พลล้ํา102
611001110033 นางสาวเจนจิรา  สุริยะวงศ์103
611001110035 นางสาววิพา  กาลัยมเณ104
611001110037 นางสาวจิรวรรณ  ดงงาม105
611001110038 นางสาวพัชริตา  คําเขียว106
611001110039 นางสาวอามีเน๊าะ  ยาลอ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)107
611001110040 นางสาวไอรินทร์ลดา  จําปาทิพย์108
611001110041 นายอภินันท์  นามเกียรติ109
611001110042 นางสาวพิมนิภา  ประเสริฐสังข์110
611001110043 นางสาวจุฑาวดี  ฤทธิสอน111

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1005208  ปฏิบัติการสรีรวิทยาของมนุษย์
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

611001110045 นายวันซุลกิฟลี  หะยีตาเหร์ (ทุนพัฒนาชายแดนใต้ 100%)112
611001110046 นางสาวพรรทิพา  สุขมอญ113
611001110047 นางสาวธิดารัตน์  บุตตะ114
611001110048 นางสาวกาญจนา  สีวันทา115
621001110031 นางสาวธนัญญา  ทิพย์อักษร116
621001110038 นางสาวมูนา  แวนูเซ็ง117

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   36    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1004304  จุลชีววิทยาทางการแพทย์
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  09.00 - 12.00 น.    ห้องสอบ   103A - 104A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

601001110002 นางสาวภัทราวดี  กันทาแก้ว118
601001110003 นางสาวสกุณตลา  เพ็งแจ่ม119
601001110004 นางสาวผกามาส  หงษ์ชาติ120
601001110005 นางสาวรัฐฐิกา  หนองเหล็ก121
601001110007 นางสาวสุพรรษา  ใจฉ่ํา122
601001110012 นางสาวอุบลรัตน์  ภูติยา123
601001110013 นายศรันรัตน์  แผลงงาม124
601001110014 นางสาวปพิชญาภรณ์  แสงเผ่น125
601001110015 นางสาววรรณภา  ช่ืนตา126
601001110016 นายเนติพงษ์  เวฬุวนารักษ์127
601001110017 นางสาวธิษณามดี  ฉํ่าโสฬส128
601001110022 นายเกียรติศักด์ิ  แสนธิ129
601001110024 นางสาวเสาวณีย์  บุญยกาญจน์130
601001110025 นางสาวปรารถนา  กระฐิน131
601001110026 นางสาวณัฐพร   สังข์สูงเนิน 132
601001110027 นางสาวสุชานาถ  ราชครุฑ133
601001110028 นางสาวพนมรัตน์  คงสมพงษ์134
611001110044 นางสาวประนัดดา  ยศสันเทียะ135

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   18    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0105428  การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600102110013 นางสาวจารุวรรณ  สมุติรัมย์1
610102110011 นายธีรพงศ์  ศักด์ิเมือง ( ทุนฟุตบอล 100% )2

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  0806308  เทคนิคการแพทย์ชุมชน
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

600801110003 นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงจันทร์3
600801110004 นางสาวกนกพร  บุญพูน4
600801110006 นางสาวพรภวิษย์  สุขะปรีดาทรัพย์5
600801110007 นางสาวพัณณิตา  มณีปกรณ์6
600801110008 นางสาวชรินทร์ทิพย์   วงศ์เสาแก้ว7
600801110009 นางสาวชลธิชา  ภูมี8
600801110010 นางสาวกมลพรรณ  สุดเขียว9
600801110011 นางสาวเกตน์นิภา  งามเลิศ10
610801110010 นางสาวศศิธร  จําเริญโชค11
610801110011 นางสาวพัฒนวดี  มีสอน12
610801110012 นางสาววรรณิดา  ปะวะเค13
610801110042 นายอับดุลฮาฟิส  หนิหลง14
620801110032 นางสาวมัสลีนา  เซ็งยี15

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   13    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1004117  ปฏิบัติการชีววิทยา
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620801110001 นางสาวประภัสสร  ศรีสุข16
620801110002 นางสาวกนกวรรณ  ดีหะกุล17
620801110004 นางสาวสุทธิดา  เมืองซอง18
620801110005 นางสาวอภิชญา  วรภูมิ19
620801110006 นายดนัยนันท์  โฮ20
620801110007 นางสาวเกตน์นิภา  สารจันทร์21
620801110008 นางสาวนันธิดา  ประจันทร์22
620801110010 นางสาวณฐวรรณ  ทองธรรมรัตน์23
620801110011 นางสาวอุทุมพร  จันทศรี24
620801110012 นางสาวธัญญารัตน์  สะพานทอง25
620801110013 นางสาวชนานา  แก้วกงพาน26
620801110016 นางสาวเบญจมาศ  ลอยพรหม27
620801110017 นางสาวอิสรีย์  คูวานิชยานันท์28
620801110019 นางสาวสุภาภรณ์  ประทุมกุล29
620801110021 นางสาวกนกวรรณ  แช่กลาง30
620801110022 นางสาวนรูอาดีลา  ดีแม็ง31
620801110024 นางสาวทิพวรรณ  พร่องพรมราช32
620801110025 นางสาวชลธิชา  บุสดี33
620801110026 นางสาวอิษยา  สะตะ34
620801110028 นางสาวณัฎฐา  สมอินทร์35
620801110029 นางสาวสุภาวดี  ทองคํา36
620801110030 นางสาวโชติรส  คางขุนทด37
620801110035 นางสาวบุษรา  ไว้สันเทียะ38
620801110037 นางสาวกฤษณา  สมัน39

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   24    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์กลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา  1004308  เทคนิคทางจุลชีววิทยา
วันเสาร์ท่ี  21  ธันวาคม  2562  เวลา :  13.00 - 16.00 น.    ห้องสอบ   507A

เลขท่ีนั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือช่ือ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

601001110002 นางสาวภัทราวดี  กันทาแก้ว40
601001110003 นางสาวสกุณตลา  เพ็งแจ่ม41
601001110004 นางสาวผกามาส  หงษ์ชาติ42
601001110005 นางสาวรัฐฐิกา  หนองเหล็ก43
601001110007 นางสาวสุพรรษา  ใจฉ่ํา44
601001110012 นางสาวอุบลรัตน์  ภูติยา45
601001110013 นายศรันรัตน์  แผลงงาม46
601001110014 นางสาวปพิชญาภรณ์  แสงเผ่น47
601001110015 นางสาววรรณภา  ช่ืนตา48
601001110016 นายเนติพงษ์  เวฬุวนารักษ์49
601001110017 นางสาวธิษณามดี  ฉํ่าโสฬส50
601001110022 นายเกียรติศักด์ิ  แสนธิ51
601001110024 นางสาวเสาวณีย์  บุญยกาญจน์52
601001110025 นางสาวปรารถนา  กระฐิน53
601001110026 นางสาวณัฐพร   สังข์สูงเนิน 54
601001110027 นางสาวสุชานาถ  ราชครุฑ55
601001110028 นางสาวพนมรัตน์  คงสมพงษ์56
611001110044 นางสาวประนัดดา  ยศสันเทียะ57

จํานวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   18    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!               


