
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0400101  ค่านิยม อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6504031100031 นางสาวกันยกร กระโจมพล
6504031100052 นางสาวนิรบล แก้ววงค์
6504031100063 นางสาวชลธิชา วงษ์สมบัติ
6504031100084 นางสาวเจนจิรา พวงมาลัย
6504031100105 นางสาวภัทราวดี บัวหอม
6504031100116 นางสาวศิริพร สวิงรัมย์
6504031100127 นางสาวสายธาร มลไธสง
6504031100148 นางสาวเบญญาภา ซ่อนกล่ิน
6504031100169 นางสาวทศพร แสนขยัน
65040311001810 นางสาวประภาวรรณ เพชรกระโทก
65040311001911 นางสาวภัทรา บุตกง
65040311002112 นางสาวศศิประภา นามศรี
65040311002213 นางสาวกฤติยา ราชปรุ
65040311002314 นางสาวธณัชชา ภูทาวัน
65040311002415 นายณัฐวุฒิ ดิษพิณรัมย์
65040311002516 นางสาวสุธาธินี วิเศษรัตน์
65040311002617 นางสาวรัชดาพร มีใส
65040311002718 นางสาวกัญญารัตน์ คําลือชา
65040311002819 นางสาวณิฏิพร ศิลปชัย
65040311002920 นางสาวพรรณทิพา แหลมทองหลาง
65040311003021 นางสาวธัญวรรณ สง่าพงษ์
65040311003122 นางสาวสุรีมาศ นามา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   22    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0606305  เวชกรรมไทย 3

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060711000323 นางสาวณัสภากร ไชยทอง
63060711000424 นายธันณัช ธนนพภัทร์
63060711000825 นางสาวกัญญานัฐ อาดมะดัน

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0602301  สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060211000126 นางสาวกิตติมา ดีใหม่
63060211000327 นายวีรวัฒน์ แว่นไธสง
63060211000428 นายพงษ์พร  กรมถิน (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
63060211000629 นายธนากร กล้าหาญ
63060211000930 นายบุญฤทธิ์ ประโยชน์ศิริ (ทุนกีฬาฟุตซอล 50%)
63060211001031 นายธนพล อุปมาลี (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
63060211001132 นายฐิตินันท์ เสนพันธ์ (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
63060211001333 นายศิรสิทธิ์ ฟักอร่อย (ทุนกีฬาฟุตซอล 8400)
63060211001534 นางสาวสายสุณี จิตจํานงค์
63060211001635 นายอนุรักษ์ มุ่งดี (ทุนฟุตบอล100%)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1007206  สุขภาวะผู้สูงอายุเบื้องต้น

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6410031100011 นายศานติ เจริญวงศ์
6410031100042 นางสาวเนตรดาว ทองดี
6410031100063 นายจิรภัทร สายแก้ว
6410031100104 นางสาวปุณยภา บุญนาจเสวี
6410031100125 นางสาวแสงทิพย์ ทองคู่
6410031100146 นางสาวเบญจมาศ สุรินาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0806405  ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6208011100017 นางสาวประภัสสร ศรีสุข
6208011100028 นางสาวกนกวรรณ ดีหะกุล
6208011100049 นางสาวสุทธิดา เมืองซอง
62080111000510 นางสาวอภิชญา วรภูมิ
62080111000611 นายดนัยนันท์ โฮ
62080111000712 นางสาวเกตน์นิภา สารจันทร์
62080111000813 นางสาวนันธิดา ประจันทร์
62080111001014 นางสาวณฐวรรณ ทองธรรมรัตน์
62080111001115 นางสาวอุทุมพร จันทศรี
62080111001216 นางสาวธัญญารัตน์ สะพานทอง
62080111001317 นางสาวชนานา แก้วกงพาน
62080111001618 นางสาวเบญจมาศ ลอยพรหม
62080111001719 นางสาวอิสรีย์ คูวานิชยานันท์
62080111001920 นางสาวสุภาภรณ์ ประทุมกุล
62080111002121 นางสาวกนกวรรณ แช่กลาง
62080111002222 นางสาวนรูอาดีลา ดีแม็ง
62080111002423 นางสาวทิพวรรณ พร่องพรมราช
62080111002524 นางสาวชลธิชา บุสดี
62080111002625 นางสาวอิษยา สะตะ
62080111002826 นางสาวณัฎฐา สมอินทร์
62080111002927 นางสาวสุภาวดี ทองคํา
62080111003028 นางสาวโชติรส คางขุนทด
62080111003529 นางสาวบุษรา ไว้สันเทียะ
62080111003730 นางสาวกฤษณา สมัน
62080111003831 นางสาวณัฐธิดา ศิลาแสง
62080111003932 นางสาวนาฟีซะห์ ยูโซะ
63080111002233 นางสาวยูนัยน๊ะ เจ๊ะแต
63080111002534 นางสาวจันทร์จิรา เป้งไชยโม
63080111006735 นางสาวนูรอาณีซาร์ วาปี

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   29    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0904411  ฝังเข็มและรมยา 2

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

61090111000636 นายภานุวัฒน์ ชุ่มเมืองปัก
62090111000337 นายสรายุทธ ไสยวรรณ
62090111000638 นายพีรภาส ทิพย์รักษ์
62090111000739 นางสาวทิภากรณ์ วงษ์ศรีแก้ว
62090111000940 นางสาวณัชนันท์ เอี่ยมวงศ์ศานติ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   5    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0904518  อายุรกรรมแผนจีนภายใน 2

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

61090111000141 นางสาวจุฑารัตน์ เกาวิจิตร
61090111000842 นางสาวพรรณอร เครือผือ
61090111000943 นางสาวไหมว่า สืบศักดิ์วงศ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0903520  อายุรกรรมแผนจีนภายใน 2

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63090111000644 นางสาวกัญญ์ชิสา กัดกุมภา
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0401202  การศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6404031100021 นางสาวสุพัตรา ทองสงคราม
6404031100092 นางสาวสิริรัตน์ ตลาดนา
6404031100113 นางสาวกิตติมา ปล้ืมกมล
6404031100124 นางสาวสุชาดา วิชัยสระเกษ
6404031100135 นางสาววาสนา ศรชัย
6404031100186 นางสาวกัลนิกา สอนเขียว
6404031100197 นางสาวพัชรา ดิลกชาติ
6404031100208 นางสาวแอนนิต้า มูลจันทึก
6404031100309 นางสาวนารีรัตน์ งีสันเทียะ
64040311003110 นางสาวชนิสรา ต้นกระโทก 
64040311003411 นางสาวธัญทิพย์ ทางกลาง
64040311003612 นางสาววารินทร์ เลียนอย่าง
64040311004313 นางสาวกาญจนา ศรสําแดง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   13    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0602304  การให้คําแนะนําการออกกําลังกายสําหรับผู้ท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060211000114 นางสาวกิตติมา ดีใหม่
63060211000315 นายวีรวัฒน์ แว่นไธสง
63060211000416 นายพงษ์พร  กรมถิน (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
63060211000617 นายธนากร กล้าหาญ
63060211000918 นายบุญฤทธิ์ ประโยชน์ศิริ (ทุนกีฬาฟุตซอล 50%)
63060211001019 นายธนพล อุปมาลี (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
63060211001120 นายฐิตินันท์ เสนพันธ์ (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
63060211001321 นายศิรสิทธิ์ ฟักอร่อย (ทุนกีฬาฟุตซอล 8400)
63060211001522 นางสาวสายสุณี จิตจํานงค์
63060211001623 นายอนุรักษ์ มุ่งดี (ทุนฟุตบอล100%)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0606304  การนวดไทย 2

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060711000324 นางสาวณัสภากร ไชยทอง
63060711000425 นายธันณัช ธนนพภัทร์
63060711000826 นางสาวกัญญานัฐ อาดมะดัน

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0604303  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060411000127 นางสาวเพ็ญนภา  ปล่ังกลาง
63060411000528 นางสาวชญาณิศ ไวว่อง
63060411000629 นางสาวณัฐกานต์ เศษสรี
63060411000930 นางสาวศิรินาถ นาคงาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0604403  การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6206041100011 นายณัฐพงศ์ เขียนใหม่
6206041100022 นายสุรสิทธิ์ คงสิบ
6206041100043 นายเกียรติศักดิ์ แสนพิมพ์
6206041100104 นางสาวอารยา เสมอโภค
6206041100125 นายอรรคเดช ไวว่อง
6206041100136 นางสาวประภาศิริ คองพวก
6206041100157 นายอนันต์ชัย ทองนาวี
6206041100168 นางสาวนภัสสร เพชรราม
6206041100179 นางสาวณัฐณิชา โนนทิง 
62060411002510 นางสาวนงนุช ภูมินอก

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0003104  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62040511000111 นางสาวอัมพวัน นพสันเทียะ
62040511000212 นายเจษฎากร นิจจ้ิงหรีด
62060411001413 นางสาวศิรินทิพย์ น้อมสูงเนิน
65030111000414 นายโกศล งานประโคน (ทุนฟุตซอล100%)
65030111001015 นายสุทธิภัทร วรรณพงษ์ (ทุนฟุตบอล50%)
65060711000116 นางสาวชรินรัตน์ อินทร์วิเชียร (ทุนบุคลากรสาธารณสุข)
65060711000217 นายณัฐเดช ธัญญาสิทธิ์ธนกุล
65060711000318 นางสาวสัจจาภรณ์ ยิ้มวงษ์
65060711000519 นางสาวอินทิรา ฟ้าองอาจ
65060711000620 นางสาวรัตนาภรณ์ ชุนสาย
65060711000721 นางสาวพิชชานันท์ โชติมานุกูล

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE301  ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                     

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65030111000122 นายสุรเกียรติ กระทุ่มขันธ์ (ทุนฟุตบอล100%)
65030111000523 นางสาววรดา ดลประสิทธิ์ (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65030111000624 นายสัตตยา วะดีศิริศักดิ์ (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65030111000725 นางสาวนภัสกร หนองใหญ่ (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65030111000826 นายศุภณัฐ คําเหลา (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65030111000927 นายโรมรัน รอดวินิจ (ทุนโปรโมท100%)
65030111001128 นายสุทธิภัทร เสตา (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65030111001229 นายจิตติพัฒน์ ผิวรัตน์ (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65030111001330 นายปราโมทย์ ยศสันเทียะ (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65030111001431 นายทิวากร สีหะนาม (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65030111001532 นายณราธร เมืองโคตร (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65050111000433 นายสิทธิชัย สุขสุพรรณ (ทุนฟุตบอล100%)
65050111000534 นายธนกร บุญทอง
65050111000635 นางสาวภิญญมาศ ชุมละออง
65060111001436 นางสาวมัลลิกา การถาง
65060111001537 นายชวรัตน์ เนตแสง
65060111001638 นายภูวนาถ แก้วนอก
65060111001739 นายธีรภัทร ทองเกลี้ยง
65060111001840 นางสาวพรพิพล กุลวงค์
65060111001941 นางสาวกัลยา เกลี้ยงหอม
65060111002042 นายณภัทร์ ทองชุมแสง
65060111002143 นางสาวทิตยา ญาติปราโมทย์
65060111002244 นางสาวหทัยรัตน์  มีเนียน
65060111002345 นางสาวกุลรัตน์  วัฒนบุตร
65060211000146 นายกิตติกร อุทัย
65060211000247 นายกิตติภณ พันโพธิ์
65060211000348 นายสุชัจจ์ วงศ์วัฒน์ (ทุนฟุตบอล100%)
65060211000449 นายกฤษฎา แสนมี
65060211000550 นายเอกชนารัศมิ์ ภู่ทอง (ทุนฟุตบอล100%)
65060211000651 นายเอกสุวัชร์ สืบกมลเศรษฐ์ (ทุนฟุตบอล100%)

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE301  ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                     

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65060211000752 นายณัฐวัฒน์ ดีสุขสาม (ทุนฟุตบอล100%)
65060211000853 นายปฏฺฎภาน ดวดกระโทก (ทุนฟุตบอล100%)
65060211000954 นายพายุ หินนอก (ทุนฟุตบอล100%)
65060211001055 นายเอื้ออังกูร เพียงโคกกรวด (ทุนฟุตบอล100%)
65060211001156 นายศักรินทร์ ศรีมุงคุณ (ทุนฟุตบอล100%)
65060211001257 นายดนัย เหล็กหล่ม (ทุนฟุตบอล50%)
65060211001458 นายอภิสิทธ์ พินธุนิบาด (ทุนฟุตซอล 70%)
65060211001559 นายศุภวิชญ์ ภูมินอก (ทุนฟุตซอล 100%)
65060211001660 นายธีรภัทร์ สิงแอด (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
65060211001761 นายตระกูลกาญจน์ การเกณฑ์ (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
65060211001862 นายธราเทพ บุญมาลี (ทุนฟุตซอล 70%)
65060211001963 นายธรรศวัต สังข์ทอง
65060211002164 นายแสตมป์ ทองอุดม (ทุนฟุตซอล100%)
65060211002265 นายอิสระภาพ เพชรพูน (ทุนฟุตซอล100%)
65060211002366 นายวรากร เก่งนอก (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
65060211002467 นายภูมิภัทร กิจกุศล (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
65060211002568 นายปฏิภาณ โยทะคง
65060211002669 นายชนะชัย ขําเอนก
65060211002770 นายกวีวัฒน์ วรรณยุทธ  (ทุนฟุตซอล 50%)
65060211002871 นายอัฑฒกานต์ บ่อทอง (ทุนฟุตซอล 70%)
65060211002972 นายพรพิพัทน์ มันตาพันธ์ (ทุนฟุตบอล100%)
65060211003073 นายทะนงศักดิ์ ผลอ่อน (ทุนฟุตซอล 100%)
65060211003174 นายอนุพงษ์ มีระพงษ์ (ทุนฟุตบอล 50%)
65060211003275 นายศุภโชค โนจันทึก (ทุนฟุตซอล 100%)
65060411000276 นายทวิทรัพย์ มณีมงคลรัตน์
65100111000177 นางสาวอรนรินทร์ ใจเด็ด
65100111000278 นางสาวรวิพร เลิศล้น
65100111000379 นางสาวสุภัทรสร กองเพ็ชร์
65100111000480 นายพัทธพล ทัดประดิษฐ
65100111000581 นางสาววิยะดา อุตสาหะ

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE301  ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                     

วันสอบ : วันอังคารที่  16  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65100111000682 นางสาวภัทรวรรณ ซุยเพ็ง
65100111000783 นางสาวจิราวรรณ บุญแสนชัย
65100111000884 นางสาวศศิธร เจียงรี
65100111000985 นางสาวจันทรวิมล เสาร์ทอง
65100111001086 นางสาวรัญญา ทิโภคา
65100111001187 นางสาวพรชนก  ลีแวง
65100111001288 นางสาวกุลชญา มาสารีกิจ
65100111001389 นายประเสริฐ   เจ๊ะแว
65100111001490 นางสาวรัชฎาพร ปัตตายะโส

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   69    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE303  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6403011100021 นายบุญฤทธิ์ สามารถ (ทุนฟุตบอล100%)
6403011100032 นายชาคริต โภคทรัพย์ (ทุนโปรโมท 100%)
6403011100043 นางสาวอริศรา คําธิวงค์
6403011100054 นายวชิรวิทย์ เชียรรัมย์ (ทุนฟุตบอล 100%)
6403011100075 นายณัฐวัตร โสจันทร์ (ทุนฟุตบอล 100%)
6403011100116 นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ยามดี (ทุนโปรโมท 100%)
6403011100127 นายเจษฎา จําปาโพธิ์ (ทุนฟุตบอล100%)
6403011100138 นายวชิรสกุล ภูมิสถาน (ทุนโปรโมท100%)
6403011100149 นายบุญญฤทธิ์ ศรีนาม (ทุนโปรโมท100%)
64030111001510 นายรติกร ธนาคาร (ทุนโปรโมท50%)
64030111001611 นายบริณัย ปะโมนะตา (ทุนวอลเลย์บอล 100%)
64030111001712 นายมอหหมัด เชนจัง (ทุนวอลเลย์บอล 100%)
64030111001813 นายธนัสถ์ บํารุงภักดี (ทุนวอลเลย์บอล 100%)
64030111001914 นางสาวอมรทิพย์ ขุมทอง (ทุนวอลเลย์บอล 100%)
64030111002015 นางสาวปนัดดา ยุระไพร  (ทุนวอลเลย์บอล 100%)
64030111006216 นายเรืองปัญญา โกติรัมย์ (ทุนฟุตบอล 70%)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   16    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0400102  จิตวิทยาสําหรับครู

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65040311000317 นางสาวกันยกร กระโจมพล
65040311000518 นางสาวนิรบล แก้ววงค์
65040311000619 นางสาวชลธิชา วงษ์สมบัติ
65040311000820 นางสาวเจนจิรา พวงมาลัย
65040311001021 นางสาวภัทราวดี บัวหอม
65040311001122 นางสาวศิริพร สวิงรัมย์
65040311001223 นางสาวสายธาร มลไธสง
65040311001424 นางสาวเบญญาภา ซ่อนกล่ิน
65040311001625 นางสาวทศพร แสนขยัน
65040311001826 นางสาวประภาวรรณ เพชรกระโทก
65040311001927 นางสาวภัทรา บุตกง
65040311002128 นางสาวศศิประภา นามศรี
65040311002229 นางสาวกฤติยา ราชปรุ
65040311002330 นางสาวธณัชชา ภูทาวัน
65040311002431 นายณัฐวุฒิ ดิษพิณรัมย์
65040311002532 นางสาวสุธาธินี วิเศษรัตน์
65040311002633 นางสาวรัชดาพร มีใส
65040311002734 นางสาวกัญญารัตน์ คําลือชา
65040311002835 นางสาวณิฏิพร ศิลปชัย
65040311002936 นางสาวพรรณทิพา แหลมทองหลาง
65040311003037 นางสาวธัญวรรณ สง่าพงษ์
65040311003138 นางสาวสุรีมาศ นามา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   22    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0004127  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63040311000239 นางสาวปริญญารัตน์ แป้นชุมแสง
63040311000340 นายวิสิฐธญา เจริญรัมย์
63040311000441 นางสาวสุธาสินี อําพิมพ์
63040311000642 นางสาวอารียา ภาคทอง
63040311000843 นางสาวกนกพิชญ์ แสงจันทร์
63040311000944 นางสาวสุกัญญา พาณิชสรรค์
63040311001145 นางสาวจรรยาพร  พรมบุตร (ทุนวอลเลย์บอล 100%))
63040311002146 นางสาวเพ็ญพิชชา แข็งฤทธิ์ (ทุนวอลเลย์บอล 100%)
63040311003347 นางสาวสุภารัตน์ โปสันเทียะ
63040311003448 นางสาวรัญญรัตน์ แสนนามณุภาวงษ์
63040311003549 นางสาวพรณิชา นึกกระโทก
63040311003650 นางสาวกาญจนา ตรวจงูเหลือม
63040311003751 นางสาวจินตหรา พละสรรค์
63040311003852 นางสาววีรนันท์ เนียมวิจิตร
63040311003953 นางสาวจีราภา นิธิอุดมศิริ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0101107  หลักการบัญชี

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6501021100021 นางสาวพัชรินดา เสมอสมัย
6501021100032 นางสาวสุภัสสร ปิยะปัญญาพงษ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  AC101  หลักการบัญชี

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6501011100013 นางสาวชุติกาญน์ ทางชัยภูมิ
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0105311  กฎหมายและจริยธรรมสําหรับการจัดการโลจิสติกส์

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6301021100024 นางสาวกมลชนก โมกศักดิ์
6301021100035 นางสาวพันธุภา จิรสิทธิพัฒน์
6301021100046 นายวีรวุฒิ  อินบรรทด
6301021100057 นางสาวพนิดา  วัดเฉย 
6301021100068 นางสาวปาริฉัตต์ แก้วลาย

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   5    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0604302  การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306041100019 นางสาวเพ็ญนภา  ปล่ังกลาง
63060411000510 นางสาวชญาณิศ ไวว่อง
63060411000611 นางสาวณัฐกานต์ เศษสรี
63060411000912 นางสาวศิรินาถ นาคงาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0903201  ภาษาจีนเพื่อการแพทย์แผนจีน 1

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63090111000313 นางสาวพรปวีณ์ เวียนขุนทด 
64090111000314 นางสาววิชญาดา ผ่องกลาง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0601302  เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธรรณสุข

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306011100031 นางสาวนงลักษณ์   คงป้อม
6306011100042 นางสาวกัญญาวีร์ ชุ่มสีดา
6306011100093 นางสาวจุฑามาศ มาลัยแก้ว
6306011100174 นางสาวสิริวิภา  บุญพุ่มพวง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1003203  เคมีวิเคราะห์

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6408011100025 นางสาวมีนา อุดพันธ์
6408011100086 นางสาวจิราภรณ์ นนทจันทร์
6408011100107 นางสาวณัฐธยาน์ แปลเพ็ง
6408011100128 นางสาวสุทธิกานต์ สีเหลือง
6408011100139 นางสาวทัศนียพันธ์ งามจิตร
64080111001510 นางสาวพรปวีณ์ กองสูงเนิน
64080111001811 นายธนกฤต ตุ่มจอหอ
64080111002012 นางสาวพัชราภา จ่างโพธิ์
64080111002113 นางสาวอริสา เหล่าใหญ่
64080111002214 นายเจษฎา คําสะรัมย์
64080111002715 นางสาวปภาดา แสนศิริ
64080111003216 นางสาวปนัดดา หลุ่มใส
64080111003417 นางสาวธัญรดา อินทา
64080111004018 นางสาวปาริฉัตร ขันถิน
64080111004419 นางสาววิราสินี เอื่ยมนอก
64080111004720 นางสาวศศิกานต์ จงหาญ
64080111004821 นางสาวเมธิณี แสนตระกูล
64080111004922 นางสาวกมลนิตย์ วรรณคํา
64080111005023 นางสาวจุฑาทิพย์ คําเสียง
64080111005124 นางสาวอาทิตยา ศรทิม
64080111005225 นางสาวสุดารัตน์ ศรีมะณี
64080111005326 นายณัฐกิตติ์ สาทิพย์จันทร์
64080111005727 นางสาวบุญญมณี เรืองไพศาล
64080111005928 นายปรมัตถ์ คําเบ้า
64080111006029 นายธนบูรณ์ จันทร์วงษ์
64080111006230 นายธนาดล เครือคํา
64080111006331 นางสาวชุลีพร มุทุวงศ์
64080111006632 นางสาววรางคณา หาพันธุ์
64080111006733 นางสาวมัรวาห์ อาบ๊ะ
64080111006834 นายธนวัฒน์ โพธิ์สระคู

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1003203  เคมีวิเคราะห์

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64080111006935 นายปรีชา ดารุสรัมย์
64080111007336 นางสาวจริยา วังหนองหว้า
64080111007437 นางสาวจิราภรณ์ โชติฉันท์
64080111007638 นายอนุชา ยศสูงเนิน
64080111007739 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฮวบสอน
64080111007840 นางสาวรุจิรดา โนวฤทธิ์
64080111007941 นางสาวสาวิตตรี ศรีธงชัย
64080111008042 นางสาวภัททะริกา แสนสุข
64080111008143 นางสาวธิดาพร คําเวียง
64080111008344 นางสาวอินธิรา แมนเมือง
64080111008445 นางสาวธิษณามดี ด้วงมูล
64080111008546 นางสาวอังคณา พงษ์พันธ์
64080111008847 นางสาวพิชญ์ชานันท์ โสภณพัฒน์ธนกุล
64080111008948 นางสาวอามีเราะห์ ไอเละ
64080111009149 นางสาวศศินิภา รูปพรมราช
64080111009250 นางสาวกัณทิมา ศิลารัมย์
64080111009451 นายณัฏฐพล พามาดี
64080111009552 นางสาวสุชาดา ศรีชมภู
64080111009753 นางสาวศศิวิมล จันทร์งาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   49    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1003213  เคมีวิเคราะห์

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64100111000154 นางสาวณัฐฐิชา ยาทา
64100111000255 นางสาวอรอนงค์ เทียมจัน
64100111000356 นางสาวกุลธิดา เวียงคํา
64100111000557 นายสรวิชญ์ โชติรันยวัต
64100111000858 นางสาวศุภสุตา สังข์ทอง
64100111001059 นางสาวรุ่งทิพย์ โคกสูง
64100111001160 นางสาวณินนท์ธรา สิงห์ซอม
64100111001361 นางสาวจันทกานต์ ถุงจันทร์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0604404  มาตรฐานระดับชาติและสากลสําหรับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ฯ

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060411000162 นายณัฐพงศ์ เขียนใหม่
62060411000263 นายสุรสิทธิ์ คงสิบ
62060411000464 นายเกียรติศักดิ์ แสนพิมพ์
62060411001065 นางสาวอารยา เสมอโภค
62060411001266 นายอรรคเดช ไวว่อง
62060411001367 นางสาวประภาศิริ คองพวก
62060411001468 นางสาวศิรินทิพย์ น้อมสูงเนิน
62060411001569 นายอนันต์ชัย ทองนาวี
62060411001670 นางสาวนภัสสร เพชรราม
62060411001771 นางสาวณัฐณิชา โนนทิง 
62060411002572 นางสาวนงนุช ภูมินอก

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0403205  แคลลูลัส 1

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6204051100011 นางสาวอัมพวัน นพสันเทียะ
6204051100022 นายเจษฎากร นิจจ้ิงหรีด

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0403414  เทคนิคทางชีววิทยา

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6104051100013 นางสาวผกามาศ คํามา
6104051100024 นางสาวนิรัตน์ชา อินทอง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0602602  การเป็นผู้ฝึกว่ายน้ํา 

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306021100015 นางสาวกิตติมา ดีใหม่
6306021100036 นายวีรวัฒน์ แว่นไธสง
6306021100047 นายพงษ์พร  กรมถิน (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
6306021100068 นายธนากร กล้าหาญ
6306021100099 นายบุญฤทธิ์ ประโยชน์ศิริ (ทุนกีฬาฟุตซอล 50%)
63060211001010 นายธนพล อุปมาลี (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
63060211001111 นายฐิตินันท์ เสนพันธ์ (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
63060211001312 นายศิรสิทธิ์ ฟักอร่อย (ทุนกีฬาฟุตซอล 8400)
63060211001413 นายจิรเดช ตาดโคกสูง
63060211001514 นางสาวสายสุณี จิตจํานงค์
63060211001615 นายอนุรักษ์ มุ่งดี (ทุนฟุตบอล100%)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0602402  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

วันสอบ : วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060211000116 นายฐาปกรณ์ จันโทวาท (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
62060211000817 นายนรบดี สงสาร (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
62060211001218 นายชฎาวุฒิ มูลสันเทียะ (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
62060211001419 นายทศพร พุมมา (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
62060211001520 นายเกียรติทรัพย์ สวัสดี (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
62060211001621 นายศรายุทธ ดีคําน้อย (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
62060211002122 นายกิตติคุณ เกตุเงิน (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
62060211002323 นายอนุพล พลเสน (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
62060211002524 นายธนากร เสาวพันธ์ (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0001214  สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  18  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306071100031 นางสาวณัสภากร ไชยทอง
6306071100042 นายธันณัช ธนนพภัทร์
6306071100083 นางสาวกัญญานัฐ อาดมะดัน
6401051100044 นายคณาธิป ถนอมถิ่น
6404031100025 นางสาวสุพัตรา ทองสงคราม
6404031100096 นางสาวสิริรัตน์ ตลาดนา
6404031100117 นางสาวกิตติมา ปล้ืมกมล
6404031100128 นางสาวสุชาดา วิชัยสระเกษ
6404031100139 นางสาววาสนา ศรชัย
64040311001810 นางสาวกัลนิกา สอนเขียว
64040311001911 นางสาวพัชรา ดิลกชาติ
64040311002012 นางสาวแอนนิต้า มูลจันทึก
64040311003013 นางสาวนารีรัตน์ งีสันเทียะ
64040311003114 นางสาวชนิสรา ต้นกระโทก 
64040311003415 นางสาวธัญทิพย์ ทางกลาง
64040311003616 นางสาววารินทร์ เลียนอย่าง
64040311004317 นางสาวกาญจนา ศรสําแดง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   17    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0003106  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  18  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65010211000218 นางสาวพัชรินดา เสมอสมัย
65010211000319 นางสาวสุภัสสร ปิยะปัญญาพงษ์
65010511000120 นางสาวยุภาพร จาบจันทึก
65030111000421 นายโกศล งานประโคน (ทุนฟุตซอล100%)
65030111001022 นายสุทธิภัทร วรรณพงษ์ (ทุนฟุตบอล50%)
65040311000323 นางสาวกันยกร กระโจมพล
65040311000524 นางสาวนิรบล แก้ววงค์
65040311000625 นางสาวชลธิชา วงษ์สมบัติ
65040311000826 นางสาวเจนจิรา พวงมาลัย
65040311001027 นางสาวภัทราวดี บัวหอม
65040311001128 นางสาวศิริพร สวิงรัมย์
65040311001229 นางสาวสายธาร มลไธสง
65040311001430 นางสาวเบญญาภา ซ่อนกล่ิน
65040311001631 นางสาวทศพร แสนขยัน
65040311001832 นางสาวประภาวรรณ เพชรกระโทก
65040311001933 นางสาวภัทรา บุตกง
65040311002134 นางสาวศศิประภา นามศรี
65040311002235 นางสาวกฤติยา ราชปรุ
65040311002336 นางสาวธณัชชา ภูทาวัน
65040311002437 นายณัฐวุฒิ ดิษพิณรัมย์
65040311002538 นางสาวสุธาธินี วิเศษรัตน์
65040311002639 นางสาวรัชดาพร มีใส
65040311002740 นางสาวกัญญารัตน์ คําลือชา
65040311002841 นางสาวณิฏิพร ศิลปชัย
65040311002942 นางสาวพรรณทิพา แหลมทองหลาง
65040311003043 นางสาวธัญวรรณ สง่าพงษ์
65040311003144 นางสาวสุรีมาศ นามา
65060711000145 นางสาวชรินรัตน์ อินทร์วิเชียร (ทุนบุคลากรสาธารณสุข)
65060711000246 นายณัฐเดช ธัญญาสิทธิ์ธนกุล
65060711000347 นางสาวสัจจาภรณ์ ยิ้มวงษ์

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0003106  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  18  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65060711000548 นางสาวอินทิรา ฟ้าองอาจ
65060711000649 นางสาวรัตนาภรณ์ ชุนสาย
65060711000750 นางสาวพิชชานันท์ โชติมานุกูล
65090111000151 นางสาวสิริยากร ศรีอําพล
65090111000452 นางสาวสุพรรษา รั่งกระโทก
65090111000553 นายภัทรพล รัตนมันตาคม
65090111000854 นางสาวณัฎฐนันท์ จันทรัตน์
65090111001055 นางสาวธัญลักษณ์ ใจสะอาด
65090111001156 นางสาวสุกัญญา ทวีรัมย์
65090111001257 นางสาวนิตยา นิยม
65090111001358 นางสาววงศ์ชนก ศรีกุล
65090111001459 นางสาวปณิศรา ศรีทอง
65090111001560 นางสาวลลิตวดี ประสมุทร
65100311000261 นายเจษฎาภรณ์ คําภิเนตร
65100311000462 นางสาวศิริสุฎปัณฑาค์ เมธีประภาพร
65100311000563 นางสาวณัฐณิชา กาฬหว้า
65100311000764 นางสาวพิมพ์ชนก วราศรีทรัพย์
65100311000865 นางสาวรุจิรา เสนากัง
65100311000966 นางสาวศิริขวัญ ไชยโรจน์
65100311001167 นางสาวชณัฏฐ์สุกานต์ ปิ่นสันเทียะ
65100311001268 นาย  ทักษิณ สุระภี
65100311001369 นางสาวนิธิวดี เทียนเรียว
65100311001470 นางสาวชรินรัตน์ คําชาลี
65100311001571 นางสาวพัชรวลัย วงศ์ประดู่
65100311001672 นางสาวนพจิรา วรรณภีร์
65100311001773 นางสาวนิสา เก้าแสง
65100311001874 นางสาวเด่นณภา สีหานาม
65100311001975 นายพลวัฒน์ หนองหงอก
65100311002076 นางสาวอารยา ทองแล่ง
65100311002177 นางสาวสุภารัตน์ ฟักนาค

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0003106  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  18  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65100311002278 นางสาวสุพรรษา เกษมวรนันต์
65100311002379 นางสาววนิดา พลช่วย
65100311002480 นางสาวพิชญา สาสุข
65100311002581 นางสาวณัฎฐณิชา ภูดารัตน์
65100311002682 นางสาวโสภิดา แสวงผล
65100311002783 นางสาวจุฑามาส ผิวบาง
65100311002884 นางสาวช่อผกา บุดดาซุย
65100311003085 นางสาวสุขวิลัย จันทาทอง
65100311003186 นางสาวกรณิศ เจียมรัมย์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   69    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE302  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  18  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65010111000187 นางสาวชุติกาญน์ ทางชัยภูมิ
65050111000488 นายสิทธิชัย สุขสุพรรณ (ทุนฟุตบอล100%)
65050111000589 นายธนกร บุญทอง
65050111000690 นางสาวภิญญมาศ ชุมละออง
65060111001491 นางสาวมัลลิกา การถาง
65060111001592 นายชวรัตน์ เนตแสง
65060111001693 นายภูวนาถ แก้วนอก
65060111001794 นายธีรภัทร ทองเกลี้ยง
65060111001895 นางสาวพรพิพล กุลวงค์
65060111001996 นางสาวกัลยา เกลี้ยงหอม
65060111002097 นายณภัทร์ ทองชุมแสง
65060111002198 นางสาวทิตยา ญาติปราโมทย์
65060111002299 นางสาวหทัยรัตน์  มีเนียน
650601110023100 นางสาวกุลรัตน์  วัฒนบุตร
650604110002101 นายทวิทรัพย์ มณีมงคลรัตน์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0606301  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  18  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306071100031 นางสาวณัสภากร ไชยทอง
6306071100042 นายธันณัช ธนนพภัทร์
6306071100083 นางสาวกัญญานัฐ อาดมะดัน

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0604304  พิษวิทยาอาชีวอนามัย  

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  18  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306041100014 นางสาวเพ็ญนภา  ปล่ังกลาง
6306041100055 นางสาวชญาณิศ ไวว่อง
6306041100066 นางสาวณัฐกานต์ เศษสรี
6306041100097 นางสาวศิรินาถ นาคงาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0601208  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  18  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6406011100018 นางสาวสุณิชา ดู่อินทร์
6406011100079 นางสาวปิยรัตน์ บุญเชิญ
64060111000810 นางสาวรัชนีกร เกียกขุนทด
64060111001311 นางสาวสุพรรณี แสงจันทร์
64060111001712 นางสาววนิดา หมอสุด
64060111001813 นางสาวอพิริดา โยลัย
64060111001914 นายอัษฏาวุธ โพธิ์ทอง
64060111002015 นางสาวชลธิชา โมรัฐเถียร
64060111002116 นางสาวกนิษฐา ท่าเกษม
64060111002317 นางสาวณัฐรินีย์ ทิศกระโทก
64060111002518 นางสาวศุภัทษร พูลสวัสดิ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0601307  ระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  18  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060111000319 นางสาวนงลักษณ์   คงป้อม
63060111000420 นางสาวกัญญาวีร์ ชุ่มสีดา
63060111000921 นางสาวจุฑามาศ มาลัยแก้ว
63060111001722 นางสาวสิริวิภา  บุญพุ่มพวง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0904522  โรคหู ตา จมูก คอ ในศาสตร์การแพทย์แผนจีน

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  18  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

61090111000123 นางสาวจุฑารัตน์ เกาวิจิตร
61090111000624 นายภานุวัฒน์ ชุ่มเมืองปัก
61090111000825 นางสาวพรรณอร เครือผือ
61090111000926 นางสาวไหมว่า สืบศักดิ์วงศ์
61090111001027 นางสาวมณฑาทิพย์ บุญนํา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   5    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1005303  ภูมิคุ้มกันวิทยา

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  18  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63100111000128 นางสาวหทัยพันธน์ อุ่นต๊ะ
63100111000229 นางสาวไพรัญญา มิ่งขวัญ
63100111000430 นางสาวสุจิตตา ล่ิมมั่น
63100111000531 นางสาวนันทิญา มุ่งเตย
63100111000632 นางสาวนุชนันท์ กันขุนทด
63100111000733 นางสาววิลาวัณย์ ทรัพย์ผาด
63100111000834 นางสาวศศินิภา แก้วทอง
63100111000935 นางสาวอรอนงค์ โคตวงษ์
63100111001036 นางสาวฐิติมา แก้วพิลา
63100111001137 นางสาวสุรีรัตน์ ทุนิจ
63100111001338 นางสาวศศิภา อารมณ์ชื่น
63100111001539 นางสาววริษา บุญสม
63100111001640 นางสาวรัตนาภรณ์ เขาลาด
63100111001741 นางสาวปนัดดา อุ่นรัมย์
63100111002042 นางสาวอรอุมา ผลเจริญ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0903524  โรคหู ตา จมูก คอ ในศาสตร์การแพทย์แผนจีน

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  18  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63090111000643 นางสาวกัญญ์ชิสา กัดกุมภา
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0004124  คณิตศาสตร์เบื้องต้น

วันสอบ : วันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6501021100021 นางสาวพัชรินดา เสมอสมัย
6501021100032 นางสาวสุภัสสร ปิยะปัญญาพงษ์
6501051100013 นางสาวยุภาพร จาบจันทึก

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0102347  พฤติกรรมองค์การ

วันสอบ : วันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6203021100044 นายณัฐพนธ์ แสนจังหรีด 
6203021100055 นายหัสวรรษ บินขุนทด (ทุนฟุตบอล 100%)
6203021100066 นายพีรภาส  ผิวผ่อง  
6203021100097 นายสหัสวรรษ เจ็ดจันทึก 
6203021100108 นายภูวนัย บุญญรัตน์โต 
6203021100149 นายสุรพล เจริญสุข (ทุนฟุตบอล 50%)
62030211001510 นายสุทธิพงษ์ พิมวันนา (ทุนวอลเลย์บอล100%)
62030211001611 นายรัชชานนท์ แก้วหานาม (ทุนวอลเลย์บอล 100%)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0105308  การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

วันสอบ : วันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63010211000212 นางสาวกมลชนก โมกศักดิ์
63010211000313 นางสาวพันธุภา จิรสิทธิพัฒน์
63010211000414 นายวีรวุฒิ  อินบรรทด
63010211000515 นางสาวพนิดา  วัดเฉย 
63010211000616 นางสาวปาริฉัตต์ แก้วลาย

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   5    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0401103  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

วันสอบ : วันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65040311000317 นางสาวกันยกร กระโจมพล
65040311000518 นางสาวนิรบล แก้ววงค์
65040311000619 นางสาวชลธิชา วงษ์สมบัติ
65040311000820 นางสาวเจนจิรา พวงมาลัย
65040311001021 นางสาวภัทราวดี บัวหอม
65040311001122 นางสาวศิริพร สวิงรัมย์
65040311001223 นางสาวสายธาร มลไธสง
65040311001424 นางสาวเบญญาภา ซ่อนกล่ิน
65040311001625 นางสาวทศพร แสนขยัน
65040311001826 นางสาวประภาวรรณ เพชรกระโทก
65040311001927 นางสาวภัทรา บุตกง
65040311002128 นางสาวศศิประภา นามศรี
65040311002229 นางสาวกฤติยา ราชปรุ
65040311002330 นางสาวธณัชชา ภูทาวัน
65040311002431 นายณัฐวุฒิ ดิษพิณรัมย์
65040311002532 นางสาวสุธาธินี วิเศษรัตน์
65040311002633 นางสาวรัชดาพร มีใส
65040311002734 นางสาวกัญญารัตน์ คําลือชา
65040311002835 นางสาวณิฏิพร ศิลปชัย
65040311002936 นางสาวพรรณทิพา แหลมทองหลาง
65040311003037 นางสาวธัญวรรณ สง่าพงษ์
65040311003138 นางสาวสุรีมาศ นามา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   22    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1003106  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

วันสอบ : วันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64080111000239 นางสาวมีนา อุดพันธ์
64080111000840 นางสาวจิราภรณ์ นนทจันทร์
64080111001041 นางสาวณัฐธยาน์ แปลเพ็ง
64080111001242 นางสาวสุทธิกานต์ สีเหลือง
64080111001343 นางสาวทัศนียพันธ์ งามจิตร
64080111001544 นางสาวพรปวีณ์ กองสูงเนิน
64080111001845 นายธนกฤต ตุ่มจอหอ
64080111002046 นางสาวพัชราภา จ่างโพธิ์
64080111002147 นางสาวอริสา เหล่าใหญ่
64080111002248 นายเจษฎา คําสะรัมย์
64080111002749 นางสาวปภาดา แสนศิริ
64080111003250 นางสาวปนัดดา หลุ่มใส
64080111003451 นางสาวธัญรดา อินทา
64080111004052 นางสาวปาริฉัตร ขันถิน
64080111004453 นางสาววิราสินี เอื่ยมนอก
64080111004754 นางสาวศศิกานต์ จงหาญ
64080111004855 นางสาวเมธิณี แสนตระกูล
64080111004956 นางสาวกมลนิตย์ วรรณคํา
64080111005057 นางสาวจุฑาทิพย์ คําเสียง
64080111005158 นางสาวอาทิตยา ศรทิม
64080111005259 นางสาวสุดารัตน์ ศรีมะณี
64080111005360 นายณัฐกิตติ์ สาทิพย์จันทร์
64080111005761 นางสาวบุญญมณี เรืองไพศาล
64080111005962 นายปรมัตถ์ คําเบ้า
64080111006063 นายธนบูรณ์ จันทร์วงษ์
64080111006264 นายธนาดล เครือคํา
64080111006365 นางสาวชุลีพร มุทุวงศ์
64080111006666 นางสาววรางคณา หาพันธุ์
64080111006767 นางสาวมัรวาห์ อาบ๊ะ
64080111006868 นายธนวัฒน์ โพธิ์สระคู

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1003106  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

วันสอบ : วันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64080111006969 นายปรีชา ดารุสรัมย์
64080111007370 นางสาวจริยา วังหนองหว้า
64080111007471 นางสาวจิราภรณ์ โชติฉันท์
64080111007672 นายอนุชา ยศสูงเนิน
64080111007773 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฮวบสอน
64080111007874 นางสาวรุจิรดา โนวฤทธิ์
64080111007975 นางสาวสาวิตตรี ศรีธงชัย
64080111008076 นางสาวภัททะริกา แสนสุข
64080111008177 นางสาวธิดาพร คําเวียง
64080111008378 นางสาวอินธิรา แมนเมือง
64080111008479 นางสาวธิษณามดี ด้วงมูล
64080111008580 นางสาวอังคณา พงษ์พันธ์
64080111008881 นางสาวพิชญ์ชานันท์ โสภณพัฒน์ธนกุล
64080111008982 นางสาวอามีเราะห์ ไอเละ
64080111009183 นางสาวศศินิภา รูปพรมราช
64080111009284 นางสาวกัณทิมา ศิลารัมย์
64080111009485 นายณัฏฐพล พามาดี
64080111009586 นางสาวสุชาดา ศรีชมภู
64080111009787 นางสาวศศิวิมล จันทร์งาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   49    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1003207  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

วันสอบ : วันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64100111000188 นางสาวณัฐฐิชา ยาทา
64100111000289 นางสาวอรอนงค์ เทียมจัน
64100111000390 นางสาวกุลธิดา เวียงคํา
64100111000591 นายสรวิชญ์ โชติรันยวัต
64100111000892 นางสาวศุภสุตา สังข์ทอง
64100111001093 นางสาวรุ่งทิพย์ โคกสูง
64100111001194 นางสาวณินนท์ธรา สิงห์ซอม
64100111001395 นางสาวจันทกานต์ ถุงจันทร์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0002222  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป        

วันสอบ : วันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6406011100011 นางสาวสุณิชา ดู่อินทร์
6406011100072 นางสาวปิยรัตน์ บุญเชิญ
6406011100083 นางสาวรัชนีกร เกียกขุนทด
6406011100134 นางสาวสุพรรณี แสงจันทร์
6406011100175 นางสาววนิดา หมอสุด
6406011100186 นางสาวอพิริดา โยลัย
6406011100197 นายอัษฏาวุธ โพธิ์ทอง
6406011100208 นางสาวชลธิชา โมรัฐเถียร
6406011100219 นางสาวกนิษฐา ท่าเกษม
64060111002310 นางสาวณัฐรินีย์ ทิศกระโทก
64060111002511 นางสาวศุภัทษร พูลสวัสดิ์
64060211001312 นายธณกฤต ผ่านแผ้ว (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
64060211001513 นายพัฒนากร บุตรดี (ทุนกีฬาฟุตซอล 50%)
64060211001614 นายนรบดี อินทรกําแหง (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
64060211001715 นางสาวขวัญจิรา นนทบท
64060211002116 นายสิรวุฒิ นิลพรมมา (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
64060211002417 นายภูริ จ้นทอุทัย
65010511000118 นางสาวยุภาพร จาบจันทึก

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   18    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0101119  หลักเศรษฐศาสตร์

วันสอบ : วันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64010211000219 นางสาวกุลิศรา สมบัติ
64010211000320 นางสาวศิริภิรมย์ แครกส์
64010211000421 นางสาวปริณา พวงภู่
64010211000522 นางสาวศศิประภา คงคา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0105428  การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ

วันสอบ : วันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63010211000223 นางสาวกมลชนก โมกศักดิ์
63010211000324 นางสาวพันธุภา จิรสิทธิพัฒน์
63010211000425 นายวีรวุฒิ  อินบรรทด
63010211000526 นางสาวพนิดา  วัดเฉย 
63010211000627 นางสาวปาริฉัตต์ แก้วลาย

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   5    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0602504  กีฬาว่ายน้ํา

วันสอบ : วันเสาร์ที่  20  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6406021100131 นายธณกฤต ผ่านแผ้ว (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
6406021100152 นายพัฒนากร บุตรดี (ทุนกีฬาฟุตซอล 50%)
6406021100163 นายนรบดี อินทรกําแหง (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
6406021100174 นางสาวขวัญจิรา นนทบท
6406021100215 นายสิรวุฒิ นิลพรมมา (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
6406021100246 นายภูริ จ้นทอุทัย

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0604204  การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ

วันสอบ : วันเสาร์ที่  20  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6406041100017 นางสาววรญา สรอนุพันธ์
6406041100058 นางสาวสมิตา ทวีถิ่น

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0604401  อาชีวเวชศาสตร์ 

วันสอบ : วันเสาร์ที่  20  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6206041100019 นายณัฐพงศ์ เขียนใหม่
62060411000210 นายสุรสิทธิ์ คงสิบ
62060411000411 นายเกียรติศักดิ์ แสนพิมพ์
62060411001012 นางสาวอารยา เสมอโภค
62060411001213 นายอรรคเดช ไวว่อง
62060411001314 นางสาวประภาศิริ คองพวก
62060411001515 นายอนันต์ชัย ทองนาวี
62060411001616 นางสาวนภัสสร เพชรราม
62060411001717 นางสาวณัฐณิชา โนนทิง 
62060411002518 นางสาวนงนุช ภูมินอก

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0601205  การป้องกันและควบคุมโรค

วันสอบ : วันเสาร์ที่  20  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6406011100011 นางสาวสุณิชา ดู่อินทร์
6406011100072 นางสาวปิยรัตน์ บุญเชิญ
6406011100083 นางสาวรัชนีกร เกียกขุนทด
6406011100134 นางสาวสุพรรณี แสงจันทร์
6406011100175 นางสาววนิดา หมอสุด
6406011100186 นางสาวอพิริดา โยลัย
6406011100197 นายอัษฏาวุธ โพธิ์ทอง
6406011100208 นางสาวชลธิชา โมรัฐเถียร
6406011100219 นางสาวกนิษฐา ท่าเกษม
64060111002310 นางสาวณัฐรินีย์ ทิศกระโทก
64060111002511 นางสาวศุภัทษร พูลสวัสดิ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0601305  การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ

วันสอบ : วันเสาร์ที่  20  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060111000412 นางสาวพิชญศรณ์ ใจใส
62060111000513 นางสาวสุพัตตรา บุญทด
62060111002814 นายวันธงไชย บํารุงราษฎร์
62060111002915 นายธัญญาพัชร โทวงศ์
62060111003016 นางสาวอภิญญา แก่นนอก
62060111003917 นางสาวกัณฐิกา หร่ํารัศมี
62060111004018 นางสาวปานฤทัย คล้ายอ่อง
62060111004919 นายสหรัฐ บุญเชื่อง
63060111000320 นางสาวนงลักษณ์   คงป้อม
63060111000421 นางสาวกัญญาวีร์ ชุ่มสีดา
63060111000922 นางสาวจุฑามาศ มาลัยแก้ว
63060111001723 นางสาวสิริวิภา  บุญพุ่มพวง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   12    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1007101  กายภาพบําบัดขั้นแนะนํา 

วันสอบ : วันเสาร์ที่  20  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65100311000224 นายเจษฎาภรณ์ คําภิเนตร
65100311000425 นางสาวศิริสุฎปัณฑาค์ เมธีประภาพร
65100311000526 นางสาวณัฐณิชา กาฬหว้า
65100311000727 นางสาวพิมพ์ชนก วราศรีทรัพย์
65100311000828 นางสาวรุจิรา เสนากัง
65100311000929 นางสาวศิริขวัญ ไชยโรจน์
65100311001130 นางสาวชณัฏฐ์สุกานต์ ปิ่นสันเทียะ
65100311001231 นาย  ทักษิณ สุระภี
65100311001332 นางสาวนิธิวดี เทียนเรียว
65100311001433 นางสาวชรินรัตน์ คําชาลี
65100311001534 นางสาวพัชรวลัย วงศ์ประดู่
65100311001635 นางสาวนพจิรา วรรณภีร์
65100311001736 นางสาวนิสา เก้าแสง
65100311001837 นางสาวเด่นณภา สีหานาม
65100311001938 นายพลวัฒน์ หนองหงอก
65100311002039 นางสาวอารยา ทองแล่ง
65100311002140 นางสาวสุภารัตน์ ฟักนาค
65100311002241 นางสาวสุพรรษา เกษมวรนันต์
65100311002342 นางสาววนิดา พลช่วย
65100311002443 นางสาวพิชญา สาสุข
65100311002544 นางสาวณัฎฐณิชา ภูดารัตน์
65100311002645 นางสาวโสภิดา แสวงผล
65100311002746 นางสาวจุฑามาส ผิวบาง
65100311002847 นางสาวช่อผกา บุดดาซุย
65100311003048 นางสาวสุขวิลัย จันทาทอง
65100311003149 นางสาวกรณิศ เจียมรัมย์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   26    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE208  การเป็นผู้ประกอบการ

วันสอบ : วันเสาร์ที่  20  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6501011100011 นางสาวชุติกาญน์ ทางชัยภูมิ
6510011100012 นางสาวอรนรินทร์ ใจเด็ด
6510011100023 นางสาวรวิพร เลิศล้น
6510011100034 นางสาวสุภัทรสร กองเพ็ชร์
6510011100045 นายพัทธพล ทัดประดิษฐ
6510011100056 นางสาววิยะดา อุตสาหะ
6510011100067 นางสาวภัทรวรรณ ซุยเพ็ง
6510011100078 นางสาวจิราวรรณ บุญแสนชัย
6510011100089 นางสาวศศิธร เจียงรี
65100111000910 นางสาวจันทรวิมล เสาร์ทอง
65100111001011 นางสาวรัญญา ทิโภคา
65100111001112 นางสาวพรชนก  ลีแวง
65100111001213 นางสาวกุลชญา มาสารีกิจ
65100111001314 นายประเสริฐ   เจ๊ะแว
65100111001415 นางสาวรัชฎาพร ปัตตายะโส

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0606204  เวชกรรมไทย1

วันสอบ : วันเสาร์ที่  20  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64060711000416 นายศตคุณ เดชพันธ์
64060711001017 นายวิชัย จปันครบุรี
64060711001518 นายนัทวุธ สารพันธ์
64060711002219 นายจตุพล ถวิลถึง
64060711003020 นางสาวสุภาวดี พะนะลา
64060711003221 นางสาวสุนิสา นาวาทอง
64060711003322 นายชัยวัฒน์ ซองแก้วประเสริฐ
64060711003423 นายกฤษฎา มาลา
64060711003524 นางสาวสุธารัตน์ กุลบุตร
64060711003625 นางสาวภาริตา ผุดผาด
64060711003726 นายจิรัฏฐ์ ดิตนัยวรกิตติ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0902409  จิตวิทยาทางการแพทย์

วันสอบ : วันเสาร์ที่  20  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63090111000127 นางสาวดาหวัน พลรักษา
63090111000228 นางสาวปิยะนันท์ ทุมพันธ์
63090111000329 นางสาวพรปวีณ์ เวียนขุนทด 
63090111000430 นางสาวกัณฐิกา ทิศกระโทก
63090111000531 นางสาวอรุณี ทองสุข
63090111000632 นางสาวกัญญ์ชิสา กัดกุมภา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1005305  เซลล์และเนื้อเยื่อวิทยา

วันสอบ : วันเสาร์ที่  20  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63100111000133 นางสาวหทัยพันธน์ อุ่นต๊ะ
63100111000234 นางสาวไพรัญญา มิ่งขวัญ
63100111000435 นางสาวสุจิตตา ล่ิมมั่น
63100111000536 นางสาวนันทิญา มุ่งเตย
63100111000637 นางสาวนุชนันท์ กันขุนทด
63100111000738 นางสาววิลาวัณย์ ทรัพย์ผาด
63100111000839 นางสาวศศินิภา แก้วทอง
63100111000940 นางสาวอรอนงค์ โคตวงษ์
63100111001041 นางสาวฐิติมา แก้วพิลา
63100111001142 นางสาวสุรีรัตน์ ทุนิจ
63100111001343 นางสาวศศิภา อารมณ์ชื่น
63100111001544 นางสาววริษา บุญสม
63100111001645 นางสาวรัตนาภรณ์ เขาลาด
63100111001746 นางสาวปนัดดา อุ่นรัมย์
63100111002047 นางสาวอรอุมา ผลเจริญ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0606306  เภสัชกรรมไทย 3

วันสอบ : วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306071100031 นางสาวณัสภากร ไชยทอง
6306071100042 นายธันณัช ธนนพภัทร์
6306071100083 นางสาวกัญญานัฐ อาดมะดัน

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   3    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0604201  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์

วันสอบ : วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6406041100014 นางสาววรญา สรอนุพันธ์
6406041100055 นางสาวสมิตา ทวีถิ่น

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0606201  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทย 

วันสอบ : วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6406071100306 นางสาวสุภาวดี พะนะลา
6406071100327 นางสาวสุนิสา นาวาทอง
6406071100338 นายชัยวัฒน์ ซองแก้วประเสริฐ
6406071100349 นายกฤษฎา มาลา
64060711003510 นางสาวสุธารัตน์ กุลบุตร
64060711003611 นางสาวภาริตา ผุดผาด
64060711003712 นายจิรัฏฐ์ ดิตนัยวรกิตติ
65060711000413 นายกฤตภาส แซ่ล้ิม
65060711000914 นางสาวมิริน พงอ้อ
65060711001115 นายปองเดช กวินปัถย์
65060711001316 นายเจษฏ์ วนพงศ์ทิพากร
65060711001417 นางสาวภทรพร ตุ้มมี
65060711001518 นายปัญญา บุญเจริญ
65060711001619 นางสาวณัฐนันท์ คงเหลี่ยม
65060711001720 นางสาวพชรรมย์ ไตรทรัพย์สกุล
65060711001821 นางสาววิมล ภู่ประเสริจ
65060711001922 นายสัจจะ สุวรรอาชา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   17    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0602201  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์

วันสอบ : วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64060211001323 นายธณกฤต ผ่านแผ้ว (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
64060211001524 นายพัฒนากร บุตรดี (ทุนกีฬาฟุตซอล 50%)
64060211001625 นายนรบดี อินทรกําแหง (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
64060211001726 นางสาวขวัญจิรา นนทบท
64060211002127 นายสิรวุฒิ นิลพรมมา (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
64060211002428 นายภูริ จ้นทอุทัย

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1005203  กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

วันสอบ : วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64080111000229 นางสาวมีนา อุดพันธ์
64080111000830 นางสาวจิราภรณ์ นนทจันทร์ (เทียบโอน)
64080111001031 นางสาวณัฐธยาน์ แปลเพ็ง
64080111001232 นางสาวสุทธิกานต์ สีเหลือง
64080111001333 นางสาวทัศนียพันธ์ งามจิตร
64080111001534 นางสาวพรปวีณ์ กองสูงเนิน
64080111001835 นายธนกฤต ตุ่มจอหอ
64080111002036 นางสาวพัชราภา จ่างโพธิ์
64080111002137 นางสาวอริสา เหล่าใหญ่
64080111002238 นายเจษฎา คําสะรัมย์
64080111002739 นางสาวปภาดา แสนศิริ
64080111003240 นางสาวปนัดดา หลุ่มใส
64080111003441 นางสาวธัญรดา อินทา
64080111004042 นางสาวปาริฉัตร ขันถิน
64080111004443 นางสาววิราสินี เอื่ยมนอก
64080111004744 นางสาวศศิกานต์ จงหาญ
64080111004845 นางสาวเมธิณี แสนตระกูล
64080111004946 นางสาวกมลนิตย์ วรรณคํา
64080111005047 นางสาวจุฑาทิพย์ คําเสียง
64080111005148 นางสาวอาทิตยา ศรทิม
64080111005249 นางสาวสุดารัตน์ ศรีมะณี
64080111005350 นายณัฐกิตติ์ สาทิพย์จันทร์
64080111005751 นางสาวบุญญมณี เรืองไพศาล(วงมา)
64080111005952 นายปรมัตถ์ คําเบ้า
64080111006053 นายธนบูรณ์ จันทร์วงษ์
64080111006254 นายธนาดล เครือคํา
64080111006355 นางสาวชุลีพร มุทุวงศ์
64080111006656 นางสาววรางคณา หาพันธุ์
64080111006757 นางสาวมัรวาห์ อาบ๊ะ
64080111006858 นายธนวัฒน์ โพธิ์สระคู

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1005203  กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

วันสอบ : วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64080111006959 นายปรีชา ดารุสรัมย์
64080111007360 นางสาวจริยา วังหนองหว้า
64080111007461 นางสาวจิราภรณ์ โชติฉันท์
64080111007662 นายอนุชา ยศสูงเนิน
64080111007763 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฮวบสอน
64080111007864 นางสาวรุจิรดา โนวฤทธิ์
64080111007965 นางสาวสาวิตตรี ศรีธงชัย
64080111008066 นางสาวภัททะริกา แสนสุข
64080111008167 นางสาวธิดาพร คําเวียง
64080111008368 นางสาวอินธิรา แมนเมือง
64080111008469 นางสาวธิษณามดี ด้วงมูล
64080111008570 นางสาวอังคณา พงษ์พันธ์
64080111008871 นางสาวพิชญ์ชานันท์ โสภณพัฒน์ธนกุล
64080111008972 นางสาวอามีเราะห์ ไอเละ
64080111009173 นางสาวศศินิภา รูปพรมราช
64080111009274 นางสาวกัณทิมา ศิลารัมย์
64080111009475 นายณัฏฐพล พามาดี
64080111009576 นางสาวสุชาดา ศรีชมภู
64080111009777 นางสาวศศิวิมล จันทร์งาม
64090111000378 นางสาววิชญาดา ผ่องกลาง
64100111000179 นางสาวณัฐฐิชา ยาทา
64100111000280 นางสาวอรอนงค์ เทียมจัน
64100111000381 นางสาวกุลธิดา เวียงคํา
64100111000582 นายสรวิชญ์ โชติรันยวัต
64100111000883 นางสาวศุภสุตา สังข์ทอง
64100111001084 นางสาวรุ่งทิพย์ โคกสูง
64100111001185 นางสาวณินนท์ธรา สิงห์ซอม
64100111001386 นางสาวจันทกานต์ ถุงจันทร์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   58    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0604406  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันสอบ : วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060411000187 นายณัฐพงศ์ เขียนใหม่
62060411000288 นายสุรสิทธิ์ คงสิบ
62060411000489 นายเกียรติศักดิ์ แสนพิมพ์
62060411001090 นางสาวอารยา เสมอโภค
62060411001291 นายอรรคเดช ไวว่อง
62060411001392 นางสาวประภาศิริ คองพวก
62060411001493 นางสาวศิรินทิพย์ น้อมสูงเนิน
62060411001594 นายอนันต์ชัย ทองนาวี
62060411001695 นางสาวนภัสสร เพชรราม
62060411001796 นางสาวณัฐณิชา โนนทิง 
62060411002597 นางสาวนงนุช ภูมินอก

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0601401  สุขภาพจิตในงานสาธารณสุข

วันสอบ : วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060111000498 นางสาวพิชญศรณ์ ใจใส
62060111000599 นางสาวสุพัตตรา บุญทด
620601110028100 นายวันธงไชย บํารุงราษฎร์
620601110029101 นายธัญญาพัชร โทวงศ์
620601110030102 นางสาวอภิญญา แก่นนอก
620601110039103 นางสาวกัณฐิกา หร่ํารัศมี
620601110040104 นางสาวปานฤทัย คล้ายอ่อง
620601110049105 นายสหรัฐ บุญเชื่อง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0003210  การอ่านภาษาอังกฤษ

วันสอบ : วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6401051100041 นายคณาธิป ถนอมถิ่น
6410011100012 นางสาวณัฐฐิชา ยาทา
6410011100023 นางสาวอรอนงค์ เทียมจัน
6410011100034 นางสาวกุลธิดา เวียงคํา
6410011100055 นายสรวิชญ์ โชติรันยวัต
6410011100086 นางสาวศุภสุตา สังข์ทอง
6410011100107 นางสาวรุ่งทิพย์ โคกสูง
6410011100118 นางสาวณินนท์ธรา สิงห์ซอม
6410011100139 นางสาวจันทกานต์ ถุงจันทร์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0003211  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วันสอบ : วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64080111000210 นางสาวมีนา อุดพันธ์
64080111000811 นางสาวจิราภรณ์ นนทจันทร์
64080111001012 นางสาวณัฐธยาน์ แปลเพ็ง
64080111001213 นางสาวสุทธิกานต์ สีเหลือง
64080111001314 นางสาวทัศนียพันธ์ งามจิตร
64080111001515 นางสาวพรปวีณ์ กองสูงเนิน
64080111001816 นายธนกฤต ตุ่มจอหอ
64080111002017 นางสาวพัชราภา จ่างโพธิ์
64080111002118 นางสาวอริสา เหล่าใหญ่
64080111002219 นายเจษฎา คําสะรัมย์
64080111002720 นางสาวปภาดา แสนศิริ
64080111003221 นางสาวปนัดดา หลุ่มใส
64080111003422 นางสาวธัญรดา อินทา
64080111004023 นางสาวปาริฉัตร ขันถิน
64080111004424 นางสาววิราสินี เอื่ยมนอก
64080111004725 นางสาวศศิกานต์ จงหาญ
64080111004826 นางสาวเมธิณี แสนตระกูล
64080111004927 นางสาวกมลนิตย์ วรรณคํา
64080111005028 นางสาวจุฑาทิพย์ คําเสียง
64080111005129 นางสาวอาทิตยา ศรทิม
64080111005230 นางสาวสุดารัตน์ ศรีมะณี
64080111005331 นายณัฐกิตติ์ สาทิพย์จันทร์
64080111005732 นางสาวบุญญมณี เรืองไพศาล
64080111005933 นายปรมัตถ์ คําเบ้า
64080111006034 นายธนบูรณ์ จันทร์วงษ์
64080111006235 นายธนาดล เครือคํา
64080111006336 นางสาวชุลีพร มุทุวงศ์
64080111006637 นางสาววรางคณา หาพันธุ์
64080111006738 นางสาวมัรวาห์ อาบ๊ะ
64080111006839 นายธนวัฒน์ โพธิ์สระคู

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0003211  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วันสอบ : วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64080111006940 นายปรีชา ดารุสรัมย์
64080111007341 นางสาวจริยา วังหนองหว้า
64080111007442 นางสาวจิราภรณ์ โชติฉันท์
64080111007643 นายอนุชา ยศสูงเนิน
64080111007744 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฮวบสอน
64080111007845 นางสาวรุจิรดา โนวฤทธิ์
64080111007946 นางสาวสาวิตตรี ศรีธงชัย
64080111008047 นางสาวภัททะริกา แสนสุข
64080111008148 นางสาวธิดาพร คําเวียง
64080111008349 นางสาวอินธิรา แมนเมือง
64080111008450 นางสาวธิษณามดี ด้วงมูล
64080111008551 นางสาวอังคณา พงษ์พันธ์
64080111008852 นางสาวพิชญ์ชานันท์ โสภณพัฒน์ธนกุล
64080111008953 นางสาวอามีเราะห์ ไอเละ
64080111009154 นางสาวศศินิภา รูปพรมราช
64080111009255 นางสาวกัณทิมา ศิลารัมย์
64080111009456 นายณัฏฐพล พามาดี
64080111009557 นางสาวสุชาดา ศรีชมภู
64080111009758 นางสาวศศิวิมล จันทร์งาม
64100311000459 นางสาวเนตรดาว ทองดี
64100311000660 นายจิรภัทร สายแก้ว
64100311001061 นางสาวปุณยภา บุญนาจเสวี
64100311001262 นางสาวแสงทิพย์ ทองคู่
64100311001463 นางสาวเบญจมาศ สุรินาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   54    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0904314  การป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู สภาพโภชนาบําบัด สําหรับการแพทย์แผนจนี

วันสอบ : วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62090111000364 นายสรายุทธ ไสยวรรณ
62090111000665 นายพีรภาส ทิพย์รักษ์
62090111000766 นางสาวทิภากรณ์ วงษ์ศรีแก้ว
62090111000967 นางสาวณัชนันท์ เอี่ยมวงศ์ศานติ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0904520  สูตินารีเวชศาสตร์การแพทย์แผนจีน

วันสอบ : วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

61090111000168 นางสาวจุฑารัตน์ เกาวิจิตร
61090111000669 นายภานุวัฒน์ ชุ่มเมืองปัก
61090111000870 นางสาวพรรณอร เครือผือ
61090111000971 นางสาวไหมว่า สืบศักดิ์วงศ์
61090111001072 นางสาวมณฑาทิพย์ บุญนํา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   5    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0903523  สูตินารีเวชศาสตร์การแพทย์แผนจีน

วันสอบ : วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63090111000673 นางสาวกัญญ์ชิสา กัดกุมภา
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  BSC101  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายเบื้องต้น

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6209011100031 นายสรายุทธ ไสยวรรณ
6209011100062 นายพีรภาส ทิพย์รักษ์
6209011100073 นางสาวทิภากรณ์ วงษ์ศรีแก้ว
6309011100044 นางสาวกัณฐิกา ทิศกระโทก
6506021100015 นายกิตติกร อุทัย
6506021100026 นายกิตติภณ พันโพธิ์
6506021100037 นายสุชัจจ์ วงศ์วัฒน์ (ทุนฟุตบอล100%)
6506021100048 นายกฤษฎา แสนมี
6506021100059 นายเอกชนารัศมิ์ ภู่ทอง (ทุนฟุตบอล100%)
65060211000610 นายเอกสุวัชร์ สืบกมลเศรษฐ์ (ทุนฟุตบอล100%)
65060211000711 นายณัฐวัฒน์ ดีสุขสาม (ทุนฟุตบอล100%)
65060211000812 นายปฏฺฎภาน ดวดกระโทก (ทุนฟุตบอล100%)
65060211000913 นายพายุ หินนอก (ทุนฟุตบอล100%)
65060211001014 นายเอื้ออังกูร เพียงโคกกรวด (ทุนฟุตบอล100%)
65060211001115 นายศักรินทร์ ศรีมุงคุณ (ทุนฟุตบอล100%)
65060211001216 นายดนัย เหล็กหล่ม (ทุนฟุตบอล50%)
65060211001417 นายอภิสิทธ์ พินธุนิบาด (ทุนฟุตซอล 70%)
65060211001518 นายศุภวิชญ์ ภูมินอก (ทุนฟุตซอล 100%)
65060211001619 นายธีรภัทร์ สิงแอด (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
65060211001720 นายตระกูลกาญจน์ การเกณฑ์ (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
65060211001821 นายธราเทพ บุญมาลี (ทุนฟุตซอล 70%)
65060211001922 นายธรรศวัต สังข์ทอง
65060211002123 นายแสตมป์ ทองอุดม (ทุนฟุตซอล100%)
65060211002224 นายอิสระภาพ เพชรพูน (ทุนฟุตซอล100%)
65060211002325 นายวรากร เก่งนอก (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
65060211002426 นายภูมิภัทร กิจกุศล (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
65060211002527 นายปฏิภาณ โยทะคง
65060211002628 นายชนะชัย ขําเอนก
65060211002729 นายกวีวัฒน์ วรรณยุทธ  (ทุนฟุตซอล 50%)
65060211002830 นายอัฑฒกานต์ บ่อทอง (ทุนฟุตซอล 70%)

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  BSC101  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายเบื้องต้น

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65060211002931 นายพรพิพัทน์ มันตาพันธ์ (ทุนฟุตบอล100%)
65060211003032 นายทะนงศักดิ์ ผลอ่อน (ทุนฟุตซอล 100%)
65060211003133 นายอนุพงษ์ มีระพงษ์ (ทุนฟุตบอล 50%)
65060211003234 นายศุภโชค โนจันทึก (ทุนฟุตซอล 100%)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   34    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1007202  พยาธิวิทยาทั่วไป

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64100311000135 นายศานติ เจริญวงศ์
64100311000436 นางสาวเนตรดาว ทองดี
64100311000637 นายจิรภัทร สายแก้ว
64100311001038 นางสาวปุณยภา บุญนาจเสวี
64100311001239 นางสาวแสงทิพย์ ทองคู่
64100311001440 นางสาวเบญจมาศ สุรินาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1004203  พันธุศาสตร์

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64100111000141 นางสาวณัฐฐิชา ยาทา
64100111000242 นางสาวอรอนงค์ เทียมจัน
64100111000343 นางสาวกุลธิดา เวียงคํา
64100111000544 นายสรวิชญ์ โชติรันยวัต
64100111000845 นางสาวศุภสุตา สังข์ทอง
64100111001046 นางสาวรุ่งทิพย์ โคกสูง
64100111001147 นางสาวณินนท์ธรา สิงห์ซอม
64100111001348 นางสาวจันทกานต์ ถุงจันทร์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0602403  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6206021100011 นายฐาปกรณ์ จันโทวาท (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
6206021100082 นายนรบดี สงสาร (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
6206021100123 นายชฎาวุฒิ มูลสันเทียะ (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
6206021100144 นายทศพร พุมมา (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
6206021100155 นายเกียรติทรัพย์ สวัสดี (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
6206021100166 นายศรายุทธ ดีคําน้อย (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
6206021100217 นายกิตติคุณ เกตุเงิน (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
6206021100238 นายอนุพล พลเสน (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
6206021100259 นายธนากร เสาวพันธ์ (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
63060211001410 นายจิรเดช ตาดโคกสูง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0606302  การแพทย์พื้นบ้าน

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060711000311 นางสาวณัสภากร ไชยทอง
63060711000412 นายธันณัช ธนนพภัทร์
63060711000813 นางสาวกัญญานัฐ อาดมะดัน
65060711000414 นายกฤตภาส แซ่ล้ิม
65060711000815 นายถนัดกิจ ฉายขุนทด
65060711000916 นางสาวมิริน พงอ้อ
65060711001117 นายปองเดช กวินปัถย์
65060711001318 นายเจษฏ์ วนพงศ์ทิพากร
65060711001419 นางสาวภทรพร ตุ้มมี
65060711001520 นายปัญญา บุญเจริญ
65060711001621 นางสาวณัฐนันท์ คงเหลี่ยม
65060711001722 นางสาวพชรรมย์ ไตรทรัพย์สกุล
65060711001823 นางสาววิมล ภู่ประเสริจ
65060711001924 นายสัจจะ สุวรรอาชา
65060711002025 นางสาวปารณีย์ ช้อนทอง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1003307  เทคนิคทางชีวิวิทยาระดับโมเลกุล

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63100111000126 นางสาวหทัยพันธน์ อุ่นต๊ะ
63100111000227 นางสาวไพรัญญา มิ่งขวัญ
63100111000428 นางสาวสุจิตตา ล่ิมมั่น
63100111000529 นางสาวนันทิญา มุ่งเตย
63100111000630 นางสาวนุชนันท์ กันขุนทด
63100111000731 นางสาววิลาวัณย์ ทรัพย์ผาด
63100111000832 นางสาวศศินิภา แก้วทอง
63100111000933 นางสาวอรอนงค์ โคตวงษ์
63100111001034 นางสาวฐิติมา แก้วพิลา
63100111001135 นางสาวสุรีรัตน์ ทุนิจ
63100111001336 นางสาวศศิภา อารมณ์ชื่น
63100111001537 นางสาววริษา บุญสม
63100111001638 นางสาวรัตนาภรณ์ เขาลาด
63100111001739 นางสาวปนัดดา อุ่นรัมย์
63100111002040 นางสาวอรอุมา ผลเจริญ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1005401  นิติวิทยาศาสตร์

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62100111000441 นางสาวฐิติพร ชัยธวัชธํารง
62100111000642 นางสาวโชติกา อยู่พ่วง
62100111000843 นางสาววริศรา โพธิ์พูล
62100111000944 นางสาวปนัดดา ลีลาวุธาภรณ์
62100111001045 นางสาวณัฏฐา เขาพาใน
62100111001246 นางสาวอารียา ยาประกัลย์
62100111001347 นายธีรพงษ์ ภูธง
62100111001448 นางสาวกานต์ธิดา กองราช
62100111001649 นางสาวสุกานดา โพธิ์เกตุ
62100111001750 นางสาวบุตรศดี สืบสิงห์
62100111001851 นางสาวภัสสร นังเกิด
62100111001952 นางสาววริศรา กุดหอม
62100111002053 นางสาวนวรัตน์ ไพสาลี
62100111002154 นางสาวพรพรรณ เสาทอง
62100111002355 นางสาวกัลยกร อยู่ปรางค์
62100111002556 นางสาวสุมินตรา ก่ิงจอหอ
62100111002657 นางสาวอัมพกา เข็มมาลัย
62100111002958 นางสาวจิราภรณ์ ชาญณรงค์
62100111003059 นางสาวปณิดา สุริยะแก่นทราย
62100111003560 นางสาวสุกานดา คําจันทร์
62100111003761 นางสาวอิศรักษ์ มัทเรศ
62100111004062 นางสาววิลาสินี รัตนเจริญ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   22    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  SC004  เคมี

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6506041100021 นายทวิทรัพย์ มณีมงคลรัตน์
6508011100012 นางสาวกัญญาวีร์ ชัยนาม
6508011100023 นางสาวปิยธิดา อ่อนเฉวียง
6508011100034 นายลัทธวิทย์ คําตัน
6508011100045 นางสาวพัชรี สุวรรณสนธิ์
6508011100056 นางสาวฉันท์สินี ชิดครบุรี
6508011100067 นางสาวฐิตาภา ผลกระโทก
6508011100078 นายบวรพจน์ คณทา
6508011100089 นางสาวอนันตญา หาชื่น
65080111000910 นางสาววรรณวิษา ไพชาญ
65080111001011 นายวิภพ พนาสนธ์
65080111001112 นางสาวบุศพรชณะ ศรีโสภา
65080111001213 นายจิรยุทธ เทียบพิมพ์
65080111001314 นางสาวนูรอารีนา ดีเม็ง
65080111001415 นางสาวฮัสมีนี ดาราแม
65080111001516 นางสาวสุธิดา บาลี
65080111001617 นางสาวอทิตยา ศรีโศรก
65080111001718 นางสาววรพิญณ์ คะรุด
65080111001819 นางสาวเนาวาเราะห์ ดาเลาะบอ
65080111001920 นางสาวสุกัญญา สิงหะชัย
65080111002021 นางสาวสุพัตรา น้อยหลุบเลา
65080111002122 นางสาวศศินันท์ แจ่มใส
65080111002223 นางสาวจิรนันท์ จันทนาม
65080111002324 นางสาวพรนภา     กาสังข์
65080111002425 นางสาวอิศริญาภรณ์ เหมหาญ
65080111002526 นางสาวพิมพ์ชนก ม้าวเมือง
65080111002627 นางสาวธัญรดา ไชยจันทร์
65080111002728 นางสาวศิริประภา สุดบุรินทร์
65080111002829 นางสาววารุณี พริกขุนทด
65080111002930 นางสาวนันทิฌา กาบบัว

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  SC004  เคมี

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65080111003031 นางสาวอภัสรา คตซัง
65080111003132 นายกิติภูมิ สมณะ
65080111003233 นางสาวไอรดา แก้ววงษา
65080111003334 นางสาวปิยะนุช ชัชวาลย์
65080111003435 นางสาววิชญาดา วงษา
65080111003536 นางสาวญาดา แซ่ชือ
65080111003637 นางสาววราภรณ์ สุภาพ
65080111003738 นางสาวเสาวลักษณ์ พันธะสา
65080111003839 นางสาวปิยธิดา ครเพชร
65080111003940 นางสาวสุธิตา โทอุดทา
65080111004041 นายยศกร ขุนประเสริฐ
65080111004142 นายชิติพัทธ์ วิสันเทียะ
65080111004243 นางสาวญาณสิริ เกิดมี
65080111004344 นางสาวศิลาพร กิ่งทอง
65080111004445 นายทิวาวัตน์ ชูบัว
65080111004546 นางสาววิภาดา จรถวิล
65080111004647 นางสาวปานไพลิน หาญสิทธิ์
65080111004748 นายภมรินทร์ มะนีสุข
65080111004849 นางสาวทินรัตน์ ปัตถาวโร
65080111004950 นางสาวกรรณิการ์ ราโรจน์
65080111005051 นางสาวณัฏฐณิชา เหลืองรุ่งรัส
65080111005152 นางสาวกัญญลักษณ์ สุภิษะ
65080111005253 นางสาวนิชาภัทร บัวพิมพ์
65080111005354 นางสาวจิระนุช ไกรวัน
65080111005455 นางสาวเบญจวรรณ ร้อยแก้ว
65080111005556 นางสาวพิทยาภรณ์ หวังสระกลาง
65080111005657 นางสาวเนตรมาดา เรืองสวัสดิ์
65080111005758 นางสาวชุติกาญจน์ คล่ืนแก้ว
65080111005859 นางสาวสิริกร ศรีทอง
65080111005960 นางสาวณัฏธิดา จันทร์คํา

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  SC004  เคมี

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65080111006061 นางสาวนฤมล แสนเวียง
65080111006162 นางสาวภาวิณี มนุวัตร
65080111006263 นายณัฐวัตร ฤทธิ์ไธสง
65080111006364 นายเดชคําภีร์ แก้วมณี
65080111006465 นางสาวกัญญาณิษฐ์ มาพระลับ
65080111006566 นางสาวดุจดาว ชาวประสา
65080111006667 นางสาวศุภรดา ธามเมธีธนาภูมิ
65080111006768 นางสาวสุธิดา ถมปัด
65080111006869 นางสาวพรรณวดี ฤทธิมนตรี
65080111006970 นายจิรภัทร สุวรรณศรี
65080111007071 นางสาวอุษา บุญเกิด
65080111007172 นางสาวจิราพร ม่วงเพ็ชร
65080111007273 นางสาวทิฆัมพร ชอบการ
65080111007374 นางสาวรัตนวดี ชูคัญหอม
65080111007475 นางสาวชลิตา มะนาวนอก
65080111007576 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีแสง
65080111007677 นางสาววนิดา นนทะลุน
65080111007778 นางสาวปาริชาติ กุลโชติ
65080111007879 นายธนากร อ่อนประสงค์
65080111008080 นางสาวจุฬาลักษณ์ เชิดชู
65080111008181 นางสาวสร้อยทิพย์ ปัญญา
65080111008282 นางสาวชิดชนก เชื่อชัยภูมิ
65080111008383 นางสาวพัชรพร สิงหาราโท
65080111008484 นางสาววาสนา ช่างหม้อ
65080111008585 นางสาวนันทพร คงสัตย์
65080111008686 นายชวกร เหลากลม
65080111008787 นางสาวณพัชชนันท์  สินประเสริฐ
65080111008888 นางสาวรุ่งฟ้า จงจุลกลาง
65080111008989 นางสาวพิรดา สมสวย
65080111009090 นางสาวนลินธร ดอนบ้านเขียว

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  SC004  เคมี

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65080111009191 นางสาวช่อกรรณิการ์ พรหมราช
65080111009292 นางสาวพรไพลิณ เปล่งศรีเกิด
65080111009393 นางสาวมัชฌิตา ไชยศิลป์
65080111009494 นางสาวปรารถนา สมขุนทด
65080111009595 นางสาวกวินทรา นนทะวงษา
65080111009696 นางสาวนัทกานต์ หนูราช
65080111009797 นางสาวพิชชากร ศรีเวียง
65080111009898 นางสาวสุวิชาดา ขยันทํา
65080111009999 นางสาวกัลยา เที่ยงพรม
650801110100100 นางสาวฐิตินันท์ เชิดชู
650801110101101 นางสาวพิมลรัตน์ ทองเหลา
650801110102102 นางสาววรนุช เที่ยงเพิ่ม
650801110103103 นางสาวนภสร ทองถนอม
650801110104104 นางสาวกุลนิษฐ์ ภู่ระหงษ์
650801110105105 นางสาวพัชรีภรณ์ มีดี
650801110106106 นางสาวจตุพร แสงทอง
650801110107107 นางสาวรุ่งนภา ภิรมย์ไกรภักดิ์
650801110108108 นางสาวชนมล สวาสดิ์
650801110109109 นางสาวอิมพิฬา ผลภิญโญ
650801110110110 นางสาวณัทชา ปานนี้
650801110111111 นางสาวอภิญญา รวยมันเทียะ
650801110112112 นางสาวกชพร พงษ์สุพาร
650801110113113 นายรชตะ ทัพสกุล
650801110114114 นางสาววัลลภา ชะนอบรัมย์
650801110115115 นางสาวพิมพ์สิริ ยาแก้ว
651001110001116 นางสาวอรนรินทร์ ใจเด็ด
651001110002117 นางสาวรวิพร เลิศล้น
651001110003118 นางสาวสุภัทรสร กองเพ็ชร์
651001110004119 นายพัทธพล ทัดประดิษฐ
651001110005120 นางสาววิยะดา อุตสาหะ

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  SC004  เคมี

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

651001110006121 นางสาวภัทรวรรณ ซุยเพ็ง
651001110007122 นางสาวจิราวรรณ บุญแสนชัย
651001110008123 นางสาวศศิธร เจียงรี
651001110009124 นางสาวจันทรวิมล เสาร์ทอง
651001110010125 นางสาวรัญญา ทิโภคา
651001110011126 นางสาวพรชนก  ลีแวง
651001110012127 นางสาวกุลชญา มาสารีกิจ
651001110013128 นายประเสริฐ   เจ๊ะแว
651001110014129 นางสาวรัชฎาพร ปัตตายะโส

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   129    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1003113  เคมี

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

620602110015130 นายเกียรติทรัพย์ สวัสดี (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
620602110016131 นายศรายุทธ ดีคําน้อย (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
630801110022132 นางสาวยูนัยน๊ะ เจ๊ะแต
630801110025133 นางสาวจันทร์จิรา เป้งไชยโม
651003110002134 นายเจษฎาภรณ์ คําภิเนตร
651003110004135 นางสาวศิริสุฎปัณฑาค์ เมธีประภาพร
651003110005136 นางสาวณัฐณิชา กาฬหว้า
651003110007137 นางสาวพิมพ์ชนก วราศรีทรัพย์
651003110008138 นางสาวรุจิรา เสนากัง
651003110009139 นางสาวศิริขวัญ ไชยโรจน์
651003110011140 นางสาวชณัฏฐ์สุกานต์ ปิ่นสันเทียะ
651003110012141 นาย  ทักษิณ สุระภี
651003110013142 นางสาวนิธิวดี เทียนเรียว
651003110014143 นางสาวชรินรัตน์ คําชาลี
651003110015144 นางสาวพัชรวลัย วงศ์ประดู่
651003110016145 นางสาวนพจิรา วรรณภีร์
651003110017146 นางสาวนิสา เก้าแสง
651003110018147 นางสาวเด่นณภา สีหานาม
651003110019148 นายพลวัฒน์ หนองหงอก
651003110020149 นางสาวอารยา ทองแล่ง
651003110021150 นางสาวสุภารัตน์ ฟักนาค
651003110022151 นางสาวสุพรรษา เกษมวรนันต์
651003110023152 นางสาววนิดา พลช่วย
651003110024153 นางสาวพิชญา สาสุข
651003110025154 นางสาวณัฎฐณิชา ภูดารัตน์
651003110026155 นางสาวโสภิดา แสวงผล
651003110027156 นางสาวจุฑามาส ผิวบาง
651003110028157 นางสาวช่อผกา บุดดาซุย
651003110030158 นางสาวสุขวิลัย จันทาทอง
651003110031159 นางสาวกรณิศ เจียมรัมย์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   30    คน
หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0002110  มนุษย์กับสังคม

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6401021100021 นางสาวกุลิศรา สมบัติ
6401021100032 นางสาวศิริภิรมย์ แครกส์
6401021100043 นางสาวปริณา พวงภู่
6401021100054 นางสาวศศิประภา คงคา
6506071100015 นางสาวชรินรัตน์ อินทร์วิเชียร (ทุนบุคลากรสาธารณสุข)
6506071100026 นายณัฐเดช ธัญญาสิทธิ์ธนกุล
6506071100037 นางสาวสัจจาภรณ์ ยิ้มวงษ์
6506071100058 นางสาวอินทิรา ฟ้าองอาจ
6506071100069 นางสาวรัตนาภรณ์ ชุนสาย
65060711000710 นางสาวพิชชานันท์ โชติมานุกูล
65100311000211 นายเจษฎาภรณ์ คําภิเนตร
65100311000412 นางสาวศิริสุฎปัณฑาค์ เมธีประภาพร
65100311000513 นางสาวณัฐณิชา กาฬหว้า
65100311000814 นางสาวรุจิรา เสนากัง
65100311000915 นางสาวศิริขวัญ ไชยโรจน์
65100311001116 นางสาวชณัฏฐ์สุกานต์ ปิ่นสันเทียะ
65100311001217 นาย  ทักษิณ สุระภี
65100311001318 นางสาวนิธิวดี เทียนเรียว
65100311001419 นางสาวชรินรัตน์ คําชาลี
65100311001520 นางสาวพัชรวลัย วงศ์ประดู่
65100311001621 นางสาวนพจิรา วรรณภีร์
65100311001722 นางสาวนิสา เก้าแสง
65100311001823 นางสาวเด่นณภา สีหานาม
65100311001924 นายพลวัฒน์ หนองหงอก
65100311002025 นางสาวอารยา ทองแล่ง
65100311002126 นางสาวสุภารัตน์ ฟักนาค
65100311002227 นางสาวสุพรรษา เกษมวรนันต์
65100311002328 นางสาววนิดา พลช่วย
65100311002429 นางสาวพิชญา สาสุข
65100311002530 นางสาวณัฎฐณิชา ภูดารัตน์

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0002110  มนุษย์กับสังคม

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65100311002631 นางสาวโสภิดา แสวงผล
65100311002732 นางสาวจุฑามาส ผิวบาง
65100311002833 นางสาวช่อผกา บุดดาซุย
65100311003034 นางสาวสุขวิลัย จันทาทอง
65100311003135 นางสาวกรณิศ เจียมรัมย์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   35    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0004212  วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62100111000436 นางสาวฐิติพร ชัยธวัชธํารง
62100111000637 นางสาวโชติกา อยู่พ่วง
62100111000838 นางสาววริศรา โพธิ์พูล
62100111000939 นางสาวปนัดดา ลีลาวุธาภรณ์
62100111001040 นางสาวณัฏฐา เขาพาใน
62100111001241 นางสาวอารียา ยาประกัลย์
62100111001342 นายธีรพงษ์ ภูธง
62100111001443 นางสาวกานต์ธิดา กองราช
62100111001644 นางสาวสุกานดา โพธิ์เกตุ
62100111001745 นางสาวบุตรศดี สืบสิงห์
62100111002046 นางสาวนวรัตน์ ไพสาลี
62100111002147 นางสาวพรพรรณ เสาทอง
62100111002548 นางสาวสุมินตรา ก่ิงจอหอ
62100111003549 นางสาวสุกานดา คําจันทร์
62100111003750 นางสาวอิศรักษ์ มัทเรศ
62100111004051 นางสาววิลาสินี รัตนเจริญ
63100111000152 นางสาวหทัยพันธน์ อุ่นต๊ะ
63100111000253 นางสาวไพรัญญา มิ่งขวัญ
63100111000454 นางสาวสุจิตตา ล่ิมมั่น
63100111000555 นางสาวนันทิญา มุ่งเตย
63100111000656 นางสาวนุชนันท์ กันขุนทด
63100111000757 นางสาววิลาวัณย์ ทรัพย์ผาด
63100111000858 นางสาวศศินิภา แก้วทอง
63100111000959 นางสาวอรอนงค์ โคตวงษ์
63100111001060 นางสาวฐิติมา แก้วพิลา
63100111001161 นางสาวสุรีรัตน์ ทุนิจ
63100111001362 นางสาวศศิภา อารมณ์ชื่น
63100111001563 นางสาววริษา บุญสม
63100111001664 นางสาวรัตนาภรณ์ เขาลาด
63100111001765 นางสาวปนัดดา อุ่นรัมย์

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0004212  วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63100111002066 นางสาวอรอุมา ผลเจริญ
64040311000267 นางสาวสุพัตรา ทองสงคราม
64040311000968 นางสาวสิริรัตน์ ตลาดนา
64040311001169 นางสาวกิตติมา ปล้ืมกมล
64040311001270 นางสาวสุชาดา วิชัยสระเกษ
64040311001371 นางสาววาสนา ศรชัย
64040311001872 นางสาวกัลนิกา สอนเขียว
64040311001973 นางสาวพัชรา ดิลกชาติ
64040311002074 นางสาวแอนนิต้า มูลจันทึก
64040311003075 นางสาวนารีรัตน์ งีสันเทียะ
64040311003176 นางสาวชนิสรา ต้นกระโทก 
64040311003477 นางสาวธัญทิพย์ ทางกลาง
64040311003678 นางสาววารินทร์ เลียนอย่าง
64040311004379 นางสาวกาญจนา ศรสําแดง
64060711003080 นางสาวสุภาวดี พะนะลา
64060711003281 นางสาวสุนิสา นาวาทอง
64060711003382 นายชัยวัฒน์ ซองแก้วประเสริฐ
64060711003483 นายกฤษฎา มาลา
64060711003584 นางสาวสุธารัตน์ กุลบุตร
64060711003685 นางสาวภาริตา ผุดผาด
64060711003786 นายจิรัฏฐ์ ดิตนัยวรกิตติ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   51    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0102343  การจัดการคุณภาพ

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62030111000187 นางสาวกัญญรัชต์ ดาวขุนทด
62030111000288 นางสาวกิ่งกาญจน์ เขลิ๊กกระโทก
64030111000289 นายบุญฤทธิ์ สามารถ (ทุนฟุตบอล100%)
64030111000390 นายชาคริต โภคทรัพย์ (ทุนโปรโมท 100%)
64030111000491 นางสาวอริศรา คําธิวงค์
64030111000592 นายวชิรวิทย์ เชียรรัมย์ (ทุนฟุตบอล 100%)
64030111000793 นายณัฐวัตร โสจันทร์ (ทุนฟุตบอล 100%)
64030111001194 นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ยามดี (ทุนโปรโมท 100%)
64030111001295 นายเจษฎา จําปาโพธิ์ (ทุนฟุตบอล100%)
64030111001396 นายวชิรสกุล ภูมิสถาน (ทุนโปรโมท100%)
64030111001497 นายบุญญฤทธิ์ ศรีนาม (ทุนโปรโมท100%)
64030111001598 นายรติกร ธนาคาร (ทุนโปรโมท50%)
64030111001699 นายบริณัย ปะโมนะตา (ทุนวอลเลย์บอล 100%)
640301110017100 นายมอหหมัด เชนจัง (ทุนวอลเลย์บอล 100%)
640301110018101 นายธนัสถ์ บํารุงภักดี (ทุนวอลเลย์บอล 100%)
640301110019102 นางสาวอมรทิพย์ ขุมทอง (ทุนวอลเลย์บอล 100%)
640301110020103 นางสาวปนัดดา ยุระไพร  (ทุนวอลเลย์บอล 100%)
640301110062104 นายเรืองปัญญา โกติรัมย์ (ทุนฟุตบอล 70%)
640501110004105 นางสาววิไลวรรณ ทองสร้อย
640501110006106 นางสาวจิราภรณ์ จ้ายสอน
640501110009107 นางสาวนารีรัตน์ ทุมทอง
640501110010108 นายมนัส กิจประเสริฐ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   22    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1007203  สรีรวิทยาสําหรับกายภาพบําบัด

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

641003110001109 นายศานติ เจริญวงศ์
641003110004110 นางสาวเนตรดาว ทองดี
641003110006111 นายจิรภัทร สายแก้ว
641003110010112 นางสาวปุณยภา บุญนาจเสวี
641003110012113 นางสาวแสงทิพย์ ทองคู่
641003110014114 นางสาวเบญจมาศ สุรินาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0101112  องค์การและการจัดการ

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6501021100021 นางสาวพัชรินดา เสมอสมัย
6501021100032 นางสาวสุภัสสร ปิยะปัญญาพงษ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0101301  การบัญชีเพื่อการจัดการ

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6301021100023 นางสาวกมลชนก โมกศักดิ์
6301021100034 นางสาวพันธุภา จิรสิทธิพัฒน์
6301021100045 นายวีรวุฒิ  อินบรรทด
6301021100056 นางสาวพนิดา  วัดเฉย 
6301021100067 นางสาวปาริฉัตต์ แก้วลาย

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   5    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE201  มนุษย์กับสังคม

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6506011100148 นางสาวมัลลิกา การถาง
6506011100159 นายชวรัตน์ เนตแสง
65060111001610 นายภูวนาถ แก้วนอก
65060111001711 นายธีรภัทร ทองเกลี้ยง
65060111001812 นางสาวพรพิพล กุลวงค์
65060111001913 นางสาวกัลยา เกลี้ยงหอม
65060111002014 นายณภัทร์ ทองชุมแสง
65060111002115 นางสาวทิตยา ญาติปราโมทย์
65060111002216 นางสาวหทัยรัตน์  มีเนียน
65060111002317 นางสาวกุลรัตน์  วัฒนบุตร
65060211000118 นายกิตติกร อุทัย
65060211000219 นายกิตติภณ พันโพธิ์
65060211000320 นายสุชัจจ์ วงศ์วัฒน์ (ทุนฟุตบอล100%)
65060211000421 นายกฤษฎา แสนมี
65060211000522 นายเอกชนารัศมิ์ ภู่ทอง (ทุนฟุตบอล100%)
65060211000623 นายเอกสุวัชร์ สืบกมลเศรษฐ์ (ทุนฟุตบอล100%)
65060211000724 นายณัฐวัฒน์ ดีสุขสาม (ทุนฟุตบอล100%)
65060211000825 นายปฏฺฎภาน ดวดกระโทก (ทุนฟุตบอล100%)
65060211000926 นายพายุ หินนอก (ทุนฟุตบอล100%)
65060211001027 นายเอื้ออังกูร เพียงโคกกรวด (ทุนฟุตบอล100%)
65060211001128 นายศักรินทร์ ศรีมุงคุณ (ทุนฟุตบอล100%)
65060211001229 นายดนัย เหล็กหล่ม (ทุนฟุตบอล50%)
65060211001430 นายอภิสิทธ์ พินธุนิบาด (ทุนฟุตซอล 70%)
65060211001531 นายศุภวิชญ์ ภูมินอก (ทุนฟุตซอล 100%)
65060211001632 นายธีรภัทร์ สิงแอด (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
65060211001733 นายตระกูลกาญจน์ การเกณฑ์ (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
65060211001834 นายธราเทพ บุญมาลี (ทุนฟุตซอล 70%)
65060211001935 นายธรรศวัต สังข์ทอง
65060211002136 นายแสตมป์ ทองอุดม (ทุนฟุตซอล100%)
65060211002237 นายอิสระภาพ เพชรพูน (ทุนฟุตซอล100%)

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE201  มนุษย์กับสังคม

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65060211002338 นายวรากร เก่งนอก (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
65060211002439 นายภูมิภัทร กิจกุศล (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
65060211002540 นายปฏิภาณ โยทะคง
65060211002641 นายชนะชัย ขําเอนก
65060211002742 นายกวีวัฒน์ วรรณยุทธ  (ทุนฟุตซอล 50%)
65060211002843 นายอัฑฒกานต์ บ่อทอง (ทุนฟุตซอล 70%)
65060211002944 นายพรพิพัทน์ มันตาพันธ์ (ทุนฟุตบอล100%)
65060211003045 นายทะนงศักดิ์ ผลอ่อน (ทุนฟุตซอล 100%)
65060211003146 นายอนุพงษ์ มีระพงษ์ (ทุนฟุตบอล 50%)
65060211003247 นายศุภโชค โนจันทึก (ทุนฟุตซอล 100%)
65060411000248 นายทวิทรัพย์ มณีมงคลรัตน์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   41    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE304   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65080111000149 นางสาวกัญญาวีร์ ชัยนาม
65080111000250 นางสาวปิยธิดา อ่อนเฉวียง
65080111000351 นายลัทธวิทย์ คําตัน
65080111000452 นางสาวพัชรี สุวรรณสนธิ์
65080111000553 นางสาวฉันท์สินี ชิดครบุรี
65080111000654 นางสาวฐิตาภา ผลกระโทก
65080111000755 นายบวรพจน์ คณทา
65080111000856 นางสาวอนันตญา หาชื่น
65080111000957 นางสาววรรณวิษา ไพชาญ
65080111001058 นายวิภพ พนาสนธ์
65080111001159 นางสาวบุศพรชณะ ศรีโสภา
65080111001260 นายจิรยุทธ เทียบพิมพ์
65080111001361 นางสาวนูรอารีนา ดีเม็ง
65080111001462 นางสาวฮัสมีนี ดาราแม
65080111001563 นางสาวสุธิดา บาลี
65080111001664 นางสาวอทิตยา ศรีโศรก
65080111001765 นางสาววรพิญณ์ คะรุด
65080111001866 นางสาวเนาวาเราะห์ ดาเลาะบอ
65080111001967 นางสาวสุกัญญา สิงหะชัย
65080111002068 นางสาวสุพัตรา น้อยหลุบเลา
65080111002169 นางสาวศศินันท์ แจ่มใส
65080111002270 นางสาวจิรนันท์ จันทนาม
65080111002371 นางสาวพรนภา     กาสังข์
65080111002472 นางสาวอิศริญาภรณ์ เหมหาญ
65080111002573 นางสาวพิมพ์ชนก ม้าวเมือง
65080111002674 นางสาวธัญรดา ไชยจันทร์
65080111002775 นางสาวศิริประภา สุดบุรินทร์
65080111002876 นางสาววารุณี พริกขุนทด
65080111002977 นางสาวนันทิฌา กาบบัว
65080111003078 นางสาวอภัสรา คตซัง

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE304   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65080111003179 นายกิติภูมิ สมณะ
65080111003280 นางสาวไอรดา แก้ววงษา
65080111003381 นางสาวปิยะนุช ชัชวาลย์
65080111003482 นางสาววิชญาดา วงษา
65080111003583 นางสาวญาดา แซ่ชือ
65080111003684 นางสาววราภรณ์ สุภาพ
65080111003785 นางสาวเสาวลักษณ์ พันธะสา
65080111003886 นางสาวปิยธิดา ครเพชร
65080111003987 นางสาวสุธิตา โทอุดทา
65080111004088 นายยศกร ขุนประเสริฐ
65080111004189 นายชิติพัทธ์ วิสันเทียะ
65080111004290 นางสาวญาณสิริ เกิดมี
65080111004391 นางสาวศิลาพร กิ่งทอง
65080111004492 นายทิวาวัตน์ ชูบัว
65080111004593 นางสาววิภาดา จรถวิล
65080111004694 นางสาวปานไพลิน หาญสิทธิ์
65080111004795 นายภมรินทร์ มะนีสุข
65080111004896 นางสาวทินรัตน์ ปัตถาวโร
65080111004997 นางสาวกรรณิการ์ ราโรจน์
65080111005098 นางสาวณัฏฐณิชา เหลืองรุ่งรัส
65080111005199 นางสาวกัญญลักษณ์ สุภิษะ
650801110052100 นางสาวนิชาภัทร บัวพิมพ์
650801110053101 นางสาวจิระนุช ไกรวัน
650801110054102 นางสาวเบญจวรรณ ร้อยแก้ว
650801110055103 นางสาวพิทยาภรณ์ หวังสระกลาง
650801110056104 นางสาวเนตรมาดา เรืองสวัสดิ์
650801110057105 นางสาวชุติกาญจน์ คล่ืนแก้ว
650801110058106 นางสาวสิริกร ศรีทอง
650801110059107 นางสาวณัฏธิดา จันทร์คํา
650801110060108 นางสาวนฤมล แสนเวียง

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE304   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650801110061109 นางสาวภาวิณี มนุวัตร
650801110062110 นายณัฐวัตร ฤทธิ์ไธสง
650801110063111 นายเดชคําภีร์ แก้วมณี
650801110064112 นางสาวกัญญาณิษฐ์ มาพระลับ
650801110065113 นางสาวดุจดาว ชาวประสา
650801110066114 นางสาวศุภรดา ธามเมธีธนาภูมิ
650801110067115 นางสาวสุธิดา ถมปัด
650801110068116 นางสาวพรรณวดี ฤทธิมนตรี
650801110069117 นายจิรภัทร สุวรรณศรี
650801110070118 นางสาวอุษา บุญเกิด
650801110071119 นางสาวจิราพร ม่วงเพ็ชร
650801110072120 นางสาวทิฆัมพร ชอบการ
650801110073121 นางสาวรัตนวดี ชูคัญหอม
650801110074122 นางสาวชลิตา มะนาวนอก
650801110075123 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีแสง
650801110076124 นางสาววนิดา นนทะลุน
650801110077125 นางสาวปาริชาติ กุลโชติ
650801110078126 นายธนากร อ่อนประสงค์
650801110080127 นางสาวจุฬาลักษณ์ เชิดชู
650801110081128 นางสาวสร้อยทิพย์ ปัญญา
650801110082129 นางสาวชิดชนก เชื่อชัยภูมิ
650801110083130 นางสาวพัชรพร สิงหาราโท
650801110084131 นางสาววาสนา ช่างหม้อ
650801110085132 นางสาวนันทพร คงสัตย์
650801110086133 นายชวกร เหลากลม
650801110087134 นางสาวณพัชชนันท์  สินประเสริฐ
650801110088135 นางสาวรุ่งฟ้า จงจุลกลาง
650801110089136 นางสาวพิรดา สมสวย
650801110090137 นางสาวนลินธร ดอนบ้านเขียว
650801110091138 นางสาวช่อกรรณิการ์ พรหมราช

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE304   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650801110092139 นางสาวพรไพลิณ เปล่งศรีเกิด
650801110093140 นางสาวมัชฌิตา ไชยศิลป์
650801110094141 นางสาวปรารถนา สมขุนทด
650801110095142 นางสาวกวินทรา นนทะวงษา
650801110096143 นางสาวนัทกานต์ หนูราช
650801110097144 นางสาวพิชชากร ศรีเวียง
650801110098145 นางสาวสุวิชาดา ขยันทํา
650801110099146 นางสาวกัลยา เที่ยงพรม
650801110100147 นางสาวฐิตินันท์ เชิดชู
650801110101148 นางสาวพิมลรัตน์ ทองเหลา
650801110102149 นางสาววรนุช เที่ยงเพิ่ม
650801110103150 นางสาวนภสร ทองถนอม
650801110104151 นางสาวกุลนิษฐ์ ภู่ระหงษ์
650801110105152 นางสาวพัชรีภรณ์ มีดี
650801110106153 นางสาวจตุพร แสงทอง
650801110107154 นางสาวรุ่งนภา ภิรมย์ไกรภักดิ์
650801110108155 นางสาวชนมล สวาสดิ์
650801110109156 นางสาวอิมพิฬา ผลภิญโญ
650801110110157 นางสาวณัทชา ปานนี้
650801110111158 นางสาวอภิญญา รวยมันเทียะ
650801110112159 นางสาวกชพร พงษ์สุพาร
650801110113160 นายรชตะ ทัพสกุล
650801110114161 นางสาววัลลภา ชะนอบรัมย์
650801110115162 นางสาวพิมพ์สิริ ยาแก้ว

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   114    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  BA102  องค์การและการจัดการสมัยใหม่

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6501011100011 นางสาวชุติกาญน์ ทางชัยภูมิ
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0401101  หลักสูตรและการจัดการศึกษาปฐมวัย

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6504031100032 นางสาวกันยกร กระโจมพล
6504031100053 นางสาวนิรบล แก้ววงค์
6504031100064 นางสาวชลธิชา วงษ์สมบัติ
6504031100085 นางสาวเจนจิรา พวงมาลัย
6504031100106 นางสาวภัทราวดี บัวหอม
6504031100117 นางสาวศิริพร สวิงรัมย์
6504031100128 นางสาวสายธาร มลไธสง
6504031100149 นางสาวเบญญาภา ซ่อนกล่ิน
65040311001610 นางสาวทศพร แสนขยัน
65040311001811 นางสาวประภาวรรณ เพชรกระโทก
65040311001912 นางสาวภัทรา บุตกง
65040311002113 นางสาวศศิประภา นามศรี
65040311002214 นางสาวกฤติยา ราชปรุ
65040311002315 นางสาวธณัชชา ภูทาวัน
65040311002416 นายณัฐวุฒิ ดิษพิณรัมย์
65040311002517 นางสาวสุธาธินี วิเศษรัตน์
65040311002618 นางสาวรัชดาพร มีใส
65040311002719 นางสาวกัญญารัตน์ คําลือชา
65040311002820 นางสาวณิฏิพร ศิลปชัย
65040311002921 นางสาวพรรณทิพา แหลมทองหลาง
65040311003022 นางสาวธัญวรรณ สง่าพงษ์
65040311003123 นางสาวสุรีมาศ นามา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   22    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0902301  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตุประสงค์เฉพาะ ทางวิชาการและวิชาชีพ

วันสอบ : วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63090111000124 นางสาวดาหวัน พลรักษา
63090111000225 นางสาวปิยะนันท์ ทุมพันธ์
63090111000326 นางสาวพรปวีณ์ เวียนขุนทด 
63090111000427 นางสาวกัณฐิกา ทิศกระโทก
63090111000528 นางสาวอรุณี ทองสุข
64090111000329 นางสาววิชญาดา ผ่องกลาง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0602515  การเต้นแอโรบิก

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6406021100131 นายธณกฤต ผ่านแผ้ว (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
6406021100152 นายพัฒนากร บุตรดี (ทุนกีฬาฟุตซอล 50%)
6406021100163 นายนรบดี อินทรกําแหง (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
6406021100174 นางสาวขวัญจิรา นนทบท
6406021100215 นายสิรวุฒิ นิลพรมมา (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
6406021100246 นายภูริ จ้นทอุทัย

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0606202  เคมีเภสัชวัตถุ

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6406071100307 นางสาวสุภาวดี พะนะลา
6406071100328 นางสาวสุนิสา นาวาทอง
6406071100339 นายชัยวัฒน์ ซองแก้วประเสริฐ
64060711003410 นายกฤษฎา มาลา
64060711003511 นางสาวสุธารัตน์ กุลบุตร
64060711003612 นางสาวภาริตา ผุดผาด
64060711003713 นายจิรัฏฐ์ ดิตนัยวรกิตติ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   7    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0604301  ชีวสถิติ 

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060411000114 นางสาวเพ็ญนภา  ปล่ังกลาง
63060411000515 นางสาวชญาณิศ ไวว่อง
63060411000616 นางสาวณัฐกานต์ เศษสรี
63060411000917 นางสาวศิรินาถ นาคงาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0601301  ชีวสถิติ

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6306011100031 นางสาวนงลักษณ์   คงป้อม
6306011100042 นางสาวกัญญาวีร์ ชุ่มสีดา
6306011100093 นางสาวจุฑามาศ มาลัยแก้ว
6306011100174 นางสาวสิริวิภา  บุญพุ่มพวง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0904519  อายุรกรรมแผนจีนภายนอก

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6109011100015 นางสาวจุฑารัตน์ เกาวิจิตร
6109011100066 นายภานุวัฒน์ ชุ่มเมืองปัก
6109011100087 นางสาวพรรณอร เครือผือ
6109011100098 นางสาวไหมว่า สืบศักดิ์วงศ์
6109011100109 นางสาวมณฑาทิพย์ บุญนํา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   5    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1005441  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา และเครื่องสําอางเพื่อสุขภาพ

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62100111000410 นางสาวฐิติพร ชัยธวัชธํารง
62100111000611 นางสาวโชติกา อยู่พ่วง
62100111000812 นางสาววริศรา โพธิ์พูล
62100111000913 นางสาวปนัดดา ลีลาวุธาภรณ์
62100111001014 นางสาวณัฏฐา เขาพาใน
62100111001215 นางสาวอารียา ยาประกัลย์
62100111001316 นายธีรพงษ์ ภูธง
62100111001417 นางสาวกานต์ธิดา กองราช
62100111001618 นางสาวสุกานดา โพธิ์เกตุ
62100111001719 นางสาวบุตรศดี สืบสิงห์
62100111001820 นางสาวภัสสร นังเกิด
62100111001921 นางสาววริศรา กุดหอม
62100111002022 นางสาวนวรัตน์ ไพสาลี
62100111002123 นางสาวพรพรรณ เสาทอง
62100111002324 นางสาวกัลยกร อยู่ปรางค์
62100111002525 นางสาวสุมินตรา ก่ิงจอหอ
62100111002626 นางสาวอัมพกา เข็มมาลัย
62100111002927 นางสาวจิราภรณ์ ชาญณรงค์
62100111003028 นางสาวปณิดา สุริยะแก่นทราย
62100111003529 นางสาวสุกานดา คําจันทร์
62100111003730 นางสาวอิศรักษ์ มัทเรศ
62100111004031 นางสาววิลาสินี รัตนเจริญ
63100111000132 นางสาวหทัยพันธน์ อุ่นต๊ะ
63100111000233 นางสาวไพรัญญา มิ่งขวัญ
63100111000434 นางสาวสุจิตตา ล่ิมมั่น
63100111000535 นางสาวนันทิญา มุ่งเตย
63100111000636 นางสาวนุชนันท์ กันขุนทด
63100111000737 นางสาววิลาวัณย์ ทรัพย์ผาด
63100111000838 นางสาวศศินิภา แก้วทอง
63100111000939 นางสาวอรอนงค์ โคตวงษ์

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1005441  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา และเครื่องสําอางเพื่อสุขภาพ

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63100111001040 นางสาวฐิติมา แก้วพิลา
63100111001141 นางสาวสุรีรัตน์ ทุนิจ
63100111001342 นางสาวศศิภา อารมณ์ชื่น
63100111001543 นางสาววริษา บุญสม
63100111001644 นางสาวรัตนาภรณ์ เขาลาด
63100111001745 นางสาวปนัดดา อุ่นรัมย์
63100111002046 นางสาวอรอุมา ผลเจริญ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   37    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1007204  เครื่องมือกายภาพบําบัด

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64100311000147 นายศานติ เจริญวงศ์
64100311000448 นางสาวเนตรดาว ทองดี
64100311000649 นายจิรภัทร สายแก้ว
64100311001050 นางสาวปุณยภา บุญนาจเสวี
64100311001251 นางสาวแสงทิพย์ ทองคู่
64100311001452 นางสาวเบญจมาศ สุรินาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0002112  พลเมืองศึกษา

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6206041100011 นายณัฐพงศ์ เขียนใหม่
6206041100022 นายสุรสิทธิ์ คงสิบ
6206041100043 นายเกียรติศักดิ์ แสนพิมพ์
6206041100104 นางสาวอารยา เสมอโภค
6206041100125 นายอรรคเดช ไวว่อง
6206041100136 นางสาวประภาศิริ คองพวก
6206041100157 นายอนันต์ชัย ทองนาวี
6206041100168 นางสาวนภัสสร เพชรราม
6206041100179 นางสาวณัฐณิชา โนนทิง 
62060411002510 นางสาวนงนุช ภูมินอก
63060411000111 นางสาวเพ็ญนภา  ปล่ังกลาง
63060411000512 นางสาวชญาณิศ ไวว่อง
63060411000613 นางสาวณัฐกานต์ เศษสรี
63060411000914 นางสาวศิรินาถ นาคงาม
64060411000115 นางสาววรญา สรอนุพันธ์
64060411000516 นางสาวสมิตา ทวีถิ่น
64060711003017 นางสาวสุภาวดี พะนะลา
64060711003218 นางสาวสุนิสา นาวาทอง
64060711003319 นายชัยวัฒน์ ซองแก้วประเสริฐ
64060711003420 นายกฤษฎา มาลา
64060711003521 นางสาวสุธารัตน์ กุลบุตร
64060711003622 นางสาวภาริตา ผุดผาด
64060711003723 นายจิรัฏฐ์ ดิตนัยวรกิตติ
65040311000324 นางสาวกันยกร กระโจมพล
65040311000525 นางสาวนิรบล แก้ววงค์
65040311000626 นางสาวชลธิชา วงษ์สมบัติ
65040311000827 นางสาวเจนจิรา พวงมาลัย
65040311001028 นางสาวภัทราวดี บัวหอม
65040311001129 นางสาวศิริพร สวิงรัมย์
65040311001230 นางสาวสายธาร มลไธสง

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0002112  พลเมืองศึกษา

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65040311001431 นางสาวเบญญาภา ซ่อนกล่ิน
65040311001632 นางสาวทศพร แสนขยัน
65040311001833 นางสาวประภาวรรณ เพชรกระโทก
65040311001934 นางสาวภัทรา บุตกง
65040311002135 นางสาวศศิประภา นามศรี
65040311002236 นางสาวกฤติยา ราชปรุ
65040311002337 นางสาวธณัชชา ภูทาวัน
65040311002438 นายณัฐวุฒิ ดิษพิณรัมย์
65040311002539 นางสาวสุธาธินี วิเศษรัตน์
65040311002640 นางสาวรัชดาพร มีใส
65040311002741 นางสาวกัญญารัตน์ คําลือชา
65040311002842 นางสาวณิฏิพร ศิลปชัย
65040311002943 นางสาวพรรณทิพา แหลมทองหลาง
65040311003044 นางสาวธัญวรรณ สง่าพงษ์
65040311003145 นางสาวสุรีมาศ นามา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   45    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE203  พลเมืองศึกษา                                   

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65030111000146 นายสุรเกียรติ กระทุ่มขันธ์ (ทุนฟุตบอล100%)
65030111000547 นางสาววรดา ดลประสิทธิ์ (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65030111000648 นายสัตตยา วะดีศิริศักดิ์ (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65030111000749 นางสาวนภัสกร หนองใหญ่ (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65030111000850 นายศุภณัฐ คําเหลา (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65030111000951 นายโรมรัน รอดวินิจ (ทุนโปรโมท100%)
65030111001152 นายสุทธิภัทร เสตา (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65030111001253 นายจิตติพัฒน์ ผิวรัตน์ (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65030111001354 นายปราโมทย์ ยศสันเทียะ (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65030111001455 นายทิวากร สีหะนาม (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65030111001556 นายณราธร เมืองโคตร (ทุนวอลเลย์บอล100%)
65050111000457 นายสิทธิชัย สุขสุพรรณ (ทุนฟุตบอล100%)
65050111000558 นายธนกร บุญทอง
65050111000659 นางสาวภิญญมาศ ชุมละออง
65080111000160 นางสาวกัญญาวีร์ ชัยนาม
65080111000261 นางสาวปิยธิดา อ่อนเฉวียง
65080111000362 นายลัทธวิทย์ คําตัน
65080111000463 นางสาวพัชรี สุวรรณสนธิ์
65080111000564 นางสาวฉันท์สินี ชิดครบุรี
65080111000665 นางสาวฐิตาภา ผลกระโทก
65080111000766 นายบวรพจน์ คณทา
65080111000867 นางสาวอนันตญา หาชื่น
65080111000968 นางสาววรรณวิษา ไพชาญ
65080111001069 นายวิภพ พนาสนธ์
65080111001170 นางสาวบุศพรชณะ ศรีโสภา
65080111001271 นายจิรยุทธ เทียบพิมพ์
65080111001372 นางสาวนูรอารีนา ดีเม็ง
65080111001473 นางสาวฮัสมีนี ดาราแม
65080111001574 นางสาวสุธิดา บาลี
65080111001675 นางสาวอทิตยา ศรีโศรก

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE203  พลเมืองศึกษา                                   

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65080111001776 นางสาววรพิญณ์ คะรุด
65080111001877 นางสาวเนาวาเราะห์ ดาเลาะบอ
65080111001978 นางสาวสุกัญญา สิงหะชัย
65080111002079 นางสาวสุพัตรา น้อยหลุบเลา
65080111002180 นางสาวศศินันท์ แจ่มใส
65080111002281 นางสาวจิรนันท์ จันทนาม
65080111002382 นางสาวพรนภา     กาสังข์
65080111002483 นางสาวอิศริญาภรณ์ เหมหาญ
65080111002584 นางสาวพิมพ์ชนก ม้าวเมือง
65080111002685 นางสาวธัญรดา ไชยจันทร์
65080111002786 นางสาวศิริประภา สุดบุรินทร์
65080111002887 นางสาววารุณี พริกขุนทด
65080111002988 นางสาวนันทิฌา กาบบัว
65080111003089 นางสาวอภัสรา คตซัง
65080111003190 นายกิติภูมิ สมณะ
65080111003291 นางสาวไอรดา แก้ววงษา
65080111003392 นางสาวปิยะนุช ชัชวาลย์
65080111003493 นางสาววิชญาดา วงษา
65080111003594 นางสาวญาดา แซ่ชือ
65080111003695 นางสาววราภรณ์ สุภาพ
65080111003796 นางสาวเสาวลักษณ์ พันธะสา
65080111003897 นางสาวปิยธิดา ครเพชร
65080111003998 นางสาวสุธิตา โทอุดทา
65080111004099 นายยศกร ขุนประเสริฐ
650801110041100 นายชิติพัทธ์ วิสันเทียะ
650801110042101 นางสาวญาณสิริ เกิดมี
650801110043102 นางสาวศิลาพร กิ่งทอง
650801110044103 นายทิวาวัตน์ ชูบัว
650801110045104 นางสาววิภาดา จรถวิล
650801110046105 นางสาวปานไพลิน หาญสิทธิ์

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE203  พลเมืองศึกษา                                   

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650801110047106 นายภมรินทร์ มะนีสุข
650801110048107 นางสาวทินรัตน์ ปัตถาวโร
650801110049108 นางสาวกรรณิการ์ ราโรจน์
650801110050109 นางสาวณัฏฐณิชา เหลืองรุ่งรัส
650801110051110 นางสาวกัญญลักษณ์ สุภิษะ
650801110052111 นางสาวนิชาภัทร บัวพิมพ์
650801110053112 นางสาวจิระนุช ไกรวัน
650801110054113 นางสาวเบญจวรรณ ร้อยแก้ว
650801110055114 นางสาวพิทยาภรณ์ หวังสระกลาง
650801110056115 นางสาวเนตรมาดา เรืองสวัสดิ์
650801110057116 นางสาวชุติกาญจน์ คล่ืนแก้ว
650801110058117 นางสาวสิริกร ศรีทอง
650801110059118 นางสาวณัฏธิดา จันทร์คํา
650801110060119 นางสาวนฤมล แสนเวียง
650801110061120 นางสาวภาวิณี มนุวัตร
650801110062121 นายณัฐวัตร ฤทธิ์ไธสง
650801110063122 นายเดชคําภีร์ แก้วมณี
650801110064123 นางสาวกัญญาณิษฐ์ มาพระลับ
650801110065124 นางสาวดุจดาว ชาวประสา
650801110066125 นางสาวศุภรดา ธามเมธีธนาภูมิ
650801110067126 นางสาวสุธิดา ถมปัด
650801110068127 นางสาวพรรณวดี ฤทธิมนตรี
650801110069128 นายจิรภัทร สุวรรณศรี
650801110070129 นางสาวอุษา บุญเกิด
650801110071130 นางสาวจิราพร ม่วงเพ็ชร
650801110072131 นางสาวทิฆัมพร ชอบการ
650801110073132 นางสาวรัตนวดี ชูคัญหอม
650801110074133 นางสาวชลิตา มะนาวนอก
650801110075134 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีแสง
650801110076135 นางสาววนิดา นนทะลุน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE203  พลเมืองศึกษา                                   

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650801110077136 นางสาวปาริชาติ กุลโชติ
650801110078137 นายธนากร อ่อนประสงค์
650801110080138 นางสาวจุฬาลักษณ์ เชิดชู
650801110081139 นางสาวสร้อยทิพย์ ปัญญา
650801110082140 นางสาวชิดชนก เชื่อชัยภูมิ
650801110083141 นางสาวพัชรพร สิงหาราโท
650801110084142 นางสาววาสนา ช่างหม้อ
650801110085143 นางสาวนันทพร คงสัตย์
650801110086144 นายชวกร เหลากลม
650801110087145 นางสาวณพัชชนันท์  สินประเสริฐ
650801110088146 นางสาวรุ่งฟ้า จงจุลกลาง
650801110089147 นางสาวพิรดา สมสวย
650801110090148 นางสาวนลินธร ดอนบ้านเขียว
650801110091149 นางสาวช่อกรรณิการ์ พรหมราช
650801110092150 นางสาวพรไพลิณ เปล่งศรีเกิด
650801110093151 นางสาวมัชฌิตา ไชยศิลป์
650801110094152 นางสาวปรารถนา สมขุนทด
650801110095153 นางสาวกวินทรา นนทะวงษา
650801110096154 นางสาวนัทกานต์ หนูราช
650801110097155 นางสาวพิชชากร ศรีเวียง
650801110098156 นางสาวสุวิชาดา ขยันทํา
650801110099157 นางสาวกัลยา เที่ยงพรม
650801110100158 นางสาวฐิตินันท์ เชิดชู
650801110101159 นางสาวพิมลรัตน์ ทองเหลา
650801110102160 นางสาววรนุช เที่ยงเพิ่ม
650801110103161 นางสาวนภสร ทองถนอม
650801110104162 นางสาวกุลนิษฐ์ ภู่ระหงษ์
650801110105163 นางสาวพัชรีภรณ์ มีดี
650801110106164 นางสาวจตุพร แสงทอง
650801110107165 นางสาวรุ่งนภา ภิรมย์ไกรภักดิ์

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  GE203  พลเมืองศึกษา                                   

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

650801110108166 นางสาวชนมล สวาสดิ์
650801110109167 นางสาวอิมพิฬา ผลภิญโญ
650801110110168 นางสาวณัทชา ปานนี้
650801110111169 นางสาวอภิญญา รวยมันเทียะ
650801110112170 นางสาวกชพร พงษ์สุพาร
650801110113171 นายรชตะ ทัพสกุล
650801110114172 นางสาววัลลภา ชะนอบรัมย์
650801110115173 นางสาวพิมพ์สิริ ยาแก้ว

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   128    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0105204  การบริหารจัดซื้อและจัดหา

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6401021100021 นางสาวกุลิศรา สมบัติ
6401021100032 นางสาวศิริภิรมย์ แครกส์
6401021100043 นางสาวปริณา พวงภู่
6401021100054 นางสาวศศิประภา คงคา

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0401302  การประเมินผลพัฒนาการและจัดทําสารนิทัศน์ของเด็กปฐมวัย

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6304031100025 นางสาวปริญญารัตน์ แป้นชุมแสง
6304031100036 นายวิสิฐธญา เจริญรัมย์
6304031100047 นางสาวสุธาสินี อําพิมพ์
6304031100068 นางสาวอารียา ภาคทอง
6304031100089 นางสาวกนกพิชญ์ แสงจันทร์
63040311000910 นางสาวสุกัญญา พาณิชสรรค์
63040311001111 นางสาวจรรยาพร  พรมบุตร (ทุนวอลเลย์บอล 100%))
63040311002112 นางสาวเพ็ญพิชชา แข็งฤทธิ์ (ทุนวอลเลย์บอล 100%)
63040311003313 นางสาวสุภารัตน์ โปสันเทียะ
63040311003414 นางสาวรัญญรัตน์ แสนนามณุภาวงษ์
63040311003515 นางสาวพรณิชา นึกกระโทก
63040311003616 นางสาวกาญจนา ตรวจงูเหลือม
63040311003717 นางสาวจินตหรา พละสรรค์
63040311003818 นางสาววีรนันท์ เนียมวิจิตร
63040311003919 นางสาวจีราภา นิธิอุดมศิริ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0602202  สรีรวิทยาการออกกําลังกาย  

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64060211001320 นายธณกฤต ผ่านแผ้ว (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
64060211001521 นายพัฒนากร บุตรดี (ทุนกีฬาฟุตซอล 50%)
64060211001622 นายนรบดี อินทรกําแหง (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
64060211001723 นางสาวขวัญจิรา นนทบท
64060211002124 นายสิรวุฒิ นิลพรมมา (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
64060211002425 นายภูริ จ้นทอุทัย

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0602606  ผู้สอนเต้นแอโรบิก

วันสอบ : วันพฤหัสบดีท่ี  25  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060211000126 นางสาวกิตติมา ดีใหม่
63060211000327 นายวีรวัฒน์ แว่นไธสง
63060211000428 นายพงษ์พร  กรมถิน (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
63060211000629 นายธนากร กล้าหาญ
63060211000930 นายบุญฤทธิ์ ประโยชน์ศิริ (ทุนกีฬาฟุตซอล 50%)
63060211001031 นายธนพล อุปมาลี (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
63060211001132 นายฐิตินันท์ เสนพันธ์ (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
63060211001333 นายศิรสิทธิ์ ฟักอร่อย (ทุนกีฬาฟุตซอล 8400)
63060211001434 นายจิรเดช ตาดโคกสูง
63060211001535 นางสาวสายสุณี จิตจํานงค์
63060211001636 นายอนุรักษ์ มุ่งดี (ทุนฟุตบอล100%)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0400301  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6304031100021 นางสาวปริญญารัตน์ แป้นชุมแสง
6304031100032 นายวิสิฐธญา เจริญรัมย์
6304031100043 นางสาวสุธาสินี อําพิมพ์
6304031100064 นางสาวอารียา ภาคทอง
6304031100085 นางสาวกนกพิชญ์ แสงจันทร์
6304031100096 นางสาวสุกัญญา พาณิชสรรค์
6304031100117 นางสาวจรรยาพร  พรมบุตร (ทุนวอลเลย์บอล 100%))
6304031100218 นางสาวเพ็ญพิชชา แข็งฤทธิ์ (ทุนวอลเลย์บอล 100%)
6304031100339 นางสาวสุภารัตน์ โปสันเทียะ
63040311003410 นางสาวรัญญรัตน์ แสนนามณุภาวงษ์
63040311003511 นางสาวพรณิชา นึกกระโทก
63040311003612 นางสาวกาญจนา ตรวจงูเหลือม
63040311003713 นางสาวจินตหรา พละสรรค์
63040311003814 นางสาววีรนันท์ เนียมวิจิตร
63040311003915 นางสาวจีราภา นิธิอุดมศิริ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0604402  นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060411000116 นายณัฐพงศ์ เขียนใหม่
62060411000217 นายสุรสิทธิ์ คงสิบ
62060411000418 นายเกียรติศักดิ์ แสนพิมพ์
62060411001019 นางสาวอารยา เสมอโภค
62060411001220 นายอรรคเดช ไวว่อง
62060411001321 นางสาวประภาศิริ คองพวก
62060411001522 นายอนันต์ชัย ทองนาวี
62060411001623 นางสาวนภัสสร เพชรราม
62060411001724 นางสาวณัฐณิชา โนนทิง 

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   9    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0601412  ระบบหลักประกันสุขภาพไทย

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : 507A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060111000325 นางสาวนงลักษณ์   คงป้อม
63060111000426 นางสาวกัญญาวีร์ ชุ่มสีดา
63060111000927 นางสาวจุฑามาศ มาลัยแก้ว
63060111001728 นางสาวสิริวิภา  บุญพุ่มพวง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0903205  เภสัชวิทยาและเภสัชพฤกษศาสตร์

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6209011100031 นายสรายุทธ ไสยวรรณ
6209011100062 นายพีรภาส ทิพย์รักษ์
6209011100073 นางสาวทิภากรณ์ วงษ์ศรีแก้ว
6209011100094 นางสาวณัชนันท์ เอี่ยมวงศ์ศานติ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0902306  เภสัชวิทยาและเภสัชพฤกษศาสตร์

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6309011100015 นางสาวดาหวัน พลรักษา
6309011100026 นางสาวปิยะนันท์ ทุมพันธ์
6309011100037 นางสาวพรปวีณ์ เวียนขุนทด 
6309011100048 นางสาวกัณฐิกา ทิศกระโทก
6309011100059 นางสาวอรุณี ทองสุข
63090111000610 นางสาวกัญญ์ชิสา กัดกุมภา
64090111000311 นางสาววิชญาดา ผ่องกลาง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   7    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1004113  ชีววิทยา

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060411002512 นางสาวนงนุช ภูมินอก
64060111000113 นางสาวสุณิชา ดู่อินทร์
64060111000714 นางสาวปิยรัตน์ บุญเชิญ
64060111000815 นางสาวรัชนีกร เกียกขุนทด
64060111001316 นางสาวสุพรรณี แสงจันทร์
64060111001717 นางสาววนิดา หมอสุด
64060111001818 นางสาวอพิริดา โยลัย
64060111001919 นายอัษฏาวุธ โพธิ์ทอง
64060111002020 นางสาวชลธิชา โมรัฐเถียร
64060111002121 นางสาวกนิษฐา ท่าเกษม
64060111002322 นางสาวณัฐรินีย์ ทิศกระโทก
64060111002523 นางสาวศุภัทษร พูลสวัสดิ์
64060211001324 นายธณกฤต ผ่านแผ้ว (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
64060211001525 นายพัฒนากร บุตรดี (ทุนกีฬาฟุตซอล 50%)
64060211001626 นายนรบดี อินทรกําแหง (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
64060211001727 นางสาวขวัญจิรา นนทบท
64060211002128 นายสิรวุฒิ นิลพรมมา (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
64060211002429 นายภูริ จ้นทอุทัย
64060411000130 นางสาววรญา สรอนุพันธ์
64060411000531 นางสาวสมิตา ทวีถิ่น
65090111000132 นางสาวสิริยากร ศรีอําพล
65090111000433 นางสาวสุพรรษา รั่งกระโทก
65090111000534 นายภัทรพล รัตนมันตาคม
65090111000835 นางสาวณัฎฐนันท์ จันทรัตน์
65090111001036 นางสาวธัญลักษณ์ ใจสะอาด
65090111001137 นางสาวสุกัญญา ทวีรัมย์
65090111001238 นางสาวนิตยา นิยม
65090111001339 นางสาววงศ์ชนก ศรีกุล
65090111001440 นางสาวปณิศรา ศรีทอง
65090111001541 นางสาวลลิตวดี ประสมุทร

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   30    คน
หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  SC012  ชีววิทยา

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65100111000142 นางสาวอรนรินทร์ ใจเด็ด
65100111000243 นางสาวรวิพร เลิศล้น
65100111000344 นางสาวสุภัทรสร กองเพ็ชร์
65100111000445 นายพัทธพล ทัดประดิษฐ
65100111000546 นางสาววิยะดา อุตสาหะ
65100111000647 นางสาวภัทรวรรณ ซุยเพ็ง
65100111000748 นางสาวจิราวรรณ บุญแสนชัย
65100111000849 นางสาวศศิธร เจียงรี
65100111000950 นางสาวจันทรวิมล เสาร์ทอง
65100111001051 นางสาวรัญญา ทิโภคา
65100111001152 นางสาวพรชนก  ลีแวง
65100111001253 นางสาวกุลชญา มาสารีกิจ
65100111001354 นายประเสริฐ   เจ๊ะแว
65100111001455 นางสาวรัชฎาพร ปัตตายะโส

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   14    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1007103  ศาสตร์พระราชาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  09.00 - 12.00 น.  ห้องสอบ : ลําตะคอง

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

65100311000256 นายเจษฎาภรณ์ คําภิเนตร
65100311000457 นางสาวศิริสุฎปัณฑาค์ เมธีประภาพร
65100311000558 นางสาวณัฐณิชา กาฬหว้า
65100311000759 นางสาวพิมพ์ชนก วราศรีทรัพย์
65100311000860 นางสาวรุจิรา เสนากัง
65100311000961 นางสาวศิริขวัญ ไชยโรจน์
65100311001162 นางสาวชณัฏฐ์สุกานต์ ปิ่นสันเทียะ
65100311001263 นาย  ทักษิณ สุระภี
65100311001364 นางสาวนิธิวดี เทียนเรียว
65100311001465 นางสาวชรินรัตน์ คําชาลี
65100311001566 นางสาวพัชรวลัย วงศ์ประดู่
65100311001667 นางสาวนพจิรา วรรณภีร์
65100311001768 นางสาวนิสา เก้าแสง
65100311001869 นางสาวเด่นณภา สีหานาม
65100311001970 นายพลวัฒน์ หนองหงอก
65100311002071 นางสาวอารยา ทองแล่ง
65100311002172 นางสาวสุภารัตน์ ฟักนาค
65100311002273 นางสาวสุพรรษา เกษมวรนันต์
65100311002374 นางสาววนิดา พลช่วย
65100311002475 นางสาวพิชญา สาสุข
65100311002576 นางสาวณัฎฐณิชา ภูดารัตน์
65100311002677 นางสาวโสภิดา แสวงผล
65100311002778 นางสาวจุฑามาส ผิวบาง
65100311002879 นางสาวช่อผกา บุดดาซุย
65100311003080 นางสาวสุขวิลัย จันทาทอง
65100311003181 นางสาวกรณิศ เจียมรัมย์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   26    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0604205  ความปลอดภัยในการทํางาน 

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6406041100011 นางสาววรญา สรอนุพันธ์
6406041100052 นางสาวสมิตา ทวีถิ่น

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   2    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0401303  การสอนวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6304031100023 นางสาวปริญญารัตน์ แป้นชุมแสง
6304031100034 นายวิสิฐธญา เจริญรัมย์
6304031100045 นางสาวสุธาสินี อําพิมพ์
6304031100066 นางสาวอารียา ภาคทอง
6304031100087 นางสาวกนกพิชญ์ แสงจันทร์
6304031100098 นางสาวสุกัญญา พาณิชสรรค์
6304031100119 นางสาวจรรยาพร  พรมบุตร (ทุนวอลเลย์บอล 100%))
63040311002110 นางสาวเพ็ญพิชชา แข็งฤทธิ์ (ทุนวอลเลย์บอล 100%)
63040311003311 นางสาวสุภารัตน์ โปสันเทียะ
63040311003412 นางสาวรัญญรัตน์ แสนนามณุภาวงษ์
63040311003513 นางสาวพรณิชา นึกกระโทก
63040311003614 นางสาวกาญจนา ตรวจงูเหลือม
63040311003715 นางสาวจินตหรา พละสรรค์
63040311003816 นางสาววีรนันท์ เนียมวิจิตร
63040311003917 นางสาวจีราภา นิธิอุดมศิริ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0602305  หลักเบื้องต้นในการสอนและการฝึกกีฬา  

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63060211000118 นางสาวกิตติมา ดีใหม่
63060211000319 นายวีรวัฒน์ แว่นไธสง
63060211000420 นายพงษ์พร  กรมถิน (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
63060211000621 นายธนากร กล้าหาญ
63060211000922 นายบุญฤทธิ์ ประโยชน์ศิริ (ทุนกีฬาฟุตซอล 50%)
63060211001023 นายธนพล อุปมาลี (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
63060211001124 นายฐิตินันท์ เสนพันธ์ (ทุนกีฬาฟุตซอล 5000)
63060211001325 นายศิรสิทธิ์ ฟักอร่อย (ทุนกีฬาฟุตซอล 8400)
63060211001526 นางสาวสายสุณี จิตจํานงค์
63060211001627 นายอนุรักษ์ มุ่งดี (ทุนฟุตบอล100%)

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   10    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0604405  สัมมนาทางด้านความปลอดภัย

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060411001428 นางสาวศิรินทิพย์ น้อมสูงเนิน
จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   1    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0904409  ตํารับยาจีน 2

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 506A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

61090111001029 นางสาวมณฑาทิพย์ บุญนํา
62090111000330 นายสรายุทธ ไสยวรรณ
62090111000731 นางสาวทิภากรณ์ วงษ์ศรีแก้ว
62090111000932 นางสาวณัชนันท์ เอี่ยมวงศ์ศานติ์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   4    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0606205  เภสัชกรรมไทย1 

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

6406071100041 นายศตคุณ เดชพันธ์
6406071100102 นายวิชัย จปันครบุรี
6406071100153 นายนัทวุธ สารพันธ์
6406071100224 นายจตุพล ถวิลถึง
6406071100305 นางสาวสุภาวดี พะนะลา
6406071100326 นางสาวสุนิสา นาวาทอง
6406071100337 นายชัยวัฒน์ ซองแก้วประเสริฐ
6406071100348 นายกฤษฎา มาลา
6406071100359 นางสาวสุธารัตน์ กุลบุตร
64060711003610 นางสาวภาริตา ผุดผาด
64060711003711 นายจิรัฏฐ์ ดิตนัยวรกิตติ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   11    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0601411  การสัมมนาทางด้านสาธารณสุข

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

62060111000412 นางสาวพิชญศรณ์ ใจใส
62060111000513 นางสาวสุพัตตรา บุญทด
62060111002814 นายวันธงไชย บํารุงราษฎร์
62060111002915 นายธัญญาพัชร โทวงศ์
62060111003016 นางสาวอภิญญา แก่นนอก
62060111003917 นางสาวกัณฐิกา หร่ํารัศมี
62060111004018 นางสาวปานฤทัย คล้ายอ่อง
62060111004919 นายสหรัฐ บุญเชื่อง

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1001102  ชีวสถิติ

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64100111000120 นางสาวณัฐฐิชา ยาทา
64100111000221 นางสาวอรอนงค์ เทียมจัน
64100111000322 นางสาวกุลธิดา เวียงคํา
64100111000523 นายสรวิชญ์ โชติรันยวัต
64100111000824 นางสาวศุภสุตา สังข์ทอง
64100111001025 นางสาวรุ่งทิพย์ โคกสูง
64100111001126 นางสาวณินนท์ธรา สิงห์ซอม
64100111001327 นางสาวจันทกานต์ ถุงจันทร์

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   8    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1005302  โรคติดเชื้อและระบาดวิทยา

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

63100111000128 นางสาวหทัยพันธน์ อุ่นต๊ะ
63100111000229 นางสาวไพรัญญา มิ่งขวัญ
63100111000430 นางสาวสุจิตตา ล่ิมมั่น
63100111000531 นางสาวนันทิญา มุ่งเตย
63100111000632 นางสาวนุชนันท์ กันขุนทด
63100111000733 นางสาววิลาวัณย์ ทรัพย์ผาด
63100111000834 นางสาวศศินิภา แก้วทอง
63100111000935 นางสาวอรอนงค์ โคตวงษ์
63100111001036 นางสาวฐิติมา แก้วพิลา
63100111001137 นางสาวสุรีรัตน์ ทุนิจ
63100111001338 นางสาวศศิภา อารมณ์ชื่น
63100111001539 นางสาววริษา บุญสม
63100111001640 นางสาวรัตนาภรณ์ เขาลาด
63100111001741 นางสาวปนัดดา อุ่นรัมย์
63100111002042 นางสาวอรอุมา ผลเจริญ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   15    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  1007205  หัตถบําบัด

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64100311000143 นายศานติ เจริญวงศ์
64100311000444 นางสาวเนตรดาว ทองดี
64100311000645 นายจิรภัทร สายแก้ว
64100311001046 นางสาวปุณยภา บุญนาจเสวี
64100311001247 นางสาวแสงทิพย์ ทองคู่
64100311001448 นางสาวเบญจมาศ สุรินาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   6    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0004111  ชีวสถิติเบื้องต้น

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64080111000249 นางสาวมีนา อุดพันธ์
64080111001050 นางสาวณัฐธยาน์ แปลเพ็ง
64080111001251 นางสาวสุทธิกานต์ สีเหลือง
64080111001352 นางสาวทัศนียพันธ์ งามจิตร
64080111001553 นางสาวพรปวีณ์ กองสูงเนิน
64080111001854 นายธนกฤต ตุ่มจอหอ
64080111002055 นางสาวพัชราภา จ่างโพธิ์
64080111002156 นางสาวอริสา เหล่าใหญ่
64080111002257 นายเจษฎา คําสะรัมย์
64080111002758 นางสาวปภาดา แสนศิริ
64080111003259 นางสาวปนัดดา หลุ่มใส
64080111003460 นางสาวธัญรดา อินทา
64080111004061 นางสาวปาริฉัตร ขันถิน
64080111004462 นางสาววิราสินี เอื่ยมนอก
64080111004763 นางสาวศศิกานต์ จงหาญ
64080111004864 นางสาวเมธิณี แสนตระกูล
64080111004965 นางสาวกมลนิตย์ วรรณคํา
64080111005066 นางสาวจุฑาทิพย์ คําเสียง
64080111005167 นางสาวอาทิตยา ศรทิม
64080111005268 นางสาวสุดารัตน์ ศรีมะณี
64080111005369 นายณัฐกิตติ์ สาทิพย์จันทร์
64080111005770 นางสาวบุญญมณี เรืองไพศาล(วงมา)
64080111005971 นายปรมัตถ์ คําเบ้า
64080111006072 นายธนบูรณ์ จันทร์วงษ์
64080111006273 นายธนาดล เครือคํา
64080111006374 นางสาวชุลีพร มุทุวงศ์
64080111006675 นางสาววรางคณา หาพันธุ์
64080111006776 นางสาวมัรวาห์ อาบ๊ะ
64080111006877 นายธนวัฒน์ โพธิ์สระคู
64080111006978 นายปรีชา ดารุสรัมย์

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ



รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา  0004111  ชีวสถิติเบื้องต้น

วันสอบ : วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565  เวลาสอบ :  13.00 - 16.00 น.  ห้องสอบ : 103A - 104A

เลขที่นั่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) หมายเหตุ

64080111007379 นางสาวจริยา วังหนองหว้า
64080111007480 นางสาวจิราภรณ์ โชติฉันท์
64080111007681 นายอนุชา ยศสูงเนิน
64080111007782 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฮวบสอน
64080111007883 นางสาวรุจิรดา โนวฤทธิ์
64080111007984 นางสาวสาวิตตรี ศรีธงชัย
64080111008085 นางสาวภัททะริกา แสนสุข
64080111008186 นางสาวธิดาพร คําเวียง
64080111008387 นางสาวอินธิรา แมนเมือง
64080111008488 นางสาวธิษณามดี ด้วงมูล
64080111008589 นางสาวอังคณา พงษ์พันธ์
64080111008890 นางสาวพิชญ์ชานันท์ โสภณพัฒน์ธนกุล
64080111008991 นางสาวอามีเราะห์ ไอเละ
64080111009192 นางสาวศศินิภา รูปพรมราช
64080111009293 นางสาวกัณทิมา ศิลารัมย์
64080111009494 นายณัฏฐพล พามาดี
64080111009595 นางสาวสุชาดา ศรีชมภู
64080111009796 นางสาวศศิวิมล จันทร์งาม

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ   48    คน

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบให้ติดต่อ "งานทะเบียน" ด่วน!    2. นักศึกษาที่มีหมายเหตุ "ติดต่องานการเงิน" ให้ติดต่องานการเงินก่อนเข้าห้องสอบ


